


تصویری هوایی از مسلامنان در حالی که روی 

به کعبه منوده اند؛ کعبه ای که خداوند ابراهیم 

را  مسلامنان  و  داد  فرمان  آن  ساخت  به  را 

دستور داد که هنگام مناز، هر کجا که بودند، 

بدان روی منایند.

http://tiis.cc/NsOfTpi


فهد سامل باهامم

 نگاهی دقیق به دینی که بیشرتین رسعت رشد را

  در میان سایر ادیان در جهان داشته است

این است 
اسالم 





و 	  حقیقی  تصویر  که  نیست  مهم  تو  برای  آیا 

روشن تری دربارۀ ادیان مورد بحث در رسانه های 

اطرافت ببینی؟!

آیا شایسته نیست لحظه ای برای شناخت عمیق 	 

تر دینی درنگی داشته باشی که بر اساس آمارهای 

جهانی بیشرتین گسرتش و پذیرش را دارد؟ 

آیا غیر از این است که انسان با کشف فرهنگ  	 

و  دین  و  زندگی  دربارۀ  دیگران  دیدگاه های  و 

هستی پیرامون ما چیزی جز بهره بردن نصیبش 

منی گردد؟

آیا این فرصت را به خود می دهی تا به اطالعات 	 

موثقی از دین اسالم و منابع آن دست یابی و با 

عقل و منطق خود آنها را ارزیابی کنی؟!

اگر به دنبال آن یا موردی مهم از آن و یا مشّوق و 

انگیزه ای هستی، قطعا این کتاب به تو کمک می کند 

که مطلوبت را بیابی.
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ذهن  به  که  پرسش هایی 
همه ی ما خطور می کند ..
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درنگ کدام لحظه ای  عمرش،  در طول  ما  از  یک  کدام 
نکرده تا از خود بپرسد .. قضیّه چیست؟ من کی 
هستم؟ از کجا آمده ام؟ به کجا می روم؟ رسانجام 
من چه خواهد بود؟ هدف از این هستی چیست؟ 
نابودی  و  و خاک  مرگ  ما،  فرجام  و  پایان  اگر  و 
است، این همه تالش و سختی کشیدن در دنیا برای 

چیست؟
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که م باورند  این  بر  آسامنی  ادیان  پیروان  و  مسلامنان 
زندگی انسان بدون ایامن به وجود آفریدگاری عادل و 
حیات دیگری که در آن، فرد نیکوکار پاداش می گیرد و 
بدکار مجازات می شود، کامال بیهوده و بی معناست؛ و 
و  ماجراجویی  و  جایگزین  بدون  رنجی  و  عذاب  بلکه 

ریسکی بی فایده است.

و دانسنت و درک منودن تناقضات زندگی و حکمت از 
مشقت و سختی آن و خطا و صواب و رنج آن ممکن 
نیست مگر در صورتی که به پروردگاری خالق، مترصّف، 
حکیم و عادل ایامن داشته باشیم؛ پروردگاری که برای 
بر  هرکس  آن  از  پس  که  داده  قرار  پایانی  زندگی  این 
حسب عملی که انجام داده و ذخیره کرده، سهم خود را 

متناسب با آن دریافت می کند.

این صورت است که ایامن عمیق به متامی  تنها در  و 
می خوانیم-  فرا  آنها  سوی  به  که  مفاهیمی  و  ارزش ها 
و  صرب  صداقت،  مهربانی،  محبّت،  عدالت،  همچون 
رحمت- حقیقتی سازگار با نفس و جان آدمی می گردد .. 
و تحدی و مبارزه طلبی معنا می دهد و موفّقیّت لّذت 

می یابد و صرب شیرین می گردد.

به  مسلامنان  مقّدس  کتاب  کریم،  قرآن  که  می بینیم 
این موضوع اشاره دارد، چنانکه در آن الله متعال با ما 
دربارۀ عاقالن و خردمندان سخن می گوید و می فرماید:
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َخَلْقَت  َما  َنا  َربَّ َواْلأَْر�ِض  َماَواِت  ال�سَّ َخْلِق  ِف  ُروَن  {َوَيَتَفكَّ
َهَذا َباِطًل �ُسْبَحاَنَك} )اآل عمران: 191(.

]و  می اندیشند  زمین  و  آسامن ها  آفرینش  در  »و 
می گویند:[ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ای؛ منزّهی 

تو«.

دین اسالم
بیشرت ادیان زمینی منسوب به یک شخص یا اّمت و یا 
مسیحیّت  آمده اند.  پدید  آنجا  در  که  رسزمینی هستند 
به  منسوب  یهودیّت  و  گرفته    از مسیح  را  نامش 
و  بودا  آن  مؤّسس  به  منسوب  بودیسم  و  یهودا  قبیلۀ 

هندوئیسم منسوب به هند است و ... .

اّما دین اسالم منسوب به فرد یا قبیله و نژاد و اّمت 
از برش نیست  خاّصی نشده است، زیرا مختّص بخشی 

که به آن نسبت داده شود و همچنین ساخته و پرداخته 
ی هیچ برشی نیست تا به او منسوب گردد، بلکه فقط 

اسالم نام گرفته است.

تنها زمانی امکان فهم تناقضات زندگی 

و  زندگی  سختی های  حکمِت  درک  و 

خطا و صواب و رنج ها وجود دارد که 

به پروردگاری خالق و مترصّف و حکیم 

و عادل ایامن داشته باشیم.
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مفهوم واژۀ »اسالم«
با بررسی اصل کلمۀ »اسالم« در زبان عربی، می بینیم 
معانی  در  معموال  و  است  متعّددی  مفاهیم  دارای  که 
و  اطمینان  و  امنیت  اخالص،  اطاعت،  خضوع،  تسلیم، 

آرامش به کار می رود.

اسالم: عبارت است از تسلیم شدن و اطاعت کامل در 
برابر پروردگار خالق و مالک و آزادی و رهاشدن از هر 

نوع بندگی برای غیر الله.

تاکید شده،  از قرآن کریم  آیه  معنایی که در چندین 
همین است.

قرآن به ما خرب می دهد که: هرکس با دل و متام وجود 
متوّجه الله گردد و در برابر او فروتن گشته و تسلیم او 
شود و به دستورات و ممنوعات او تعالی پایبند باشد، 
قطعا به ریسامن نجاتی چنگ زده که هرگز پاره منی شود 

و به هر خیری دست یافته است:

�ِسٌن َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك  {َوَمْن ُي�ْسِلْم َوْجَهُه اإَِل اهلِل َوُهَو ُمْ
ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َواإَِل اهلِل َعاِقَبُة اْلأُُموِر} )لقمان: 22(. 

واژۀ »اسالم« در زبان عربی چندین معنا دارد که 

معموال در معانی تسلیم، خضوع، اطاعت، اخالص، 

امنیت و آرامش به کار می رود.
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باشد،  نیکوکار  و  کند  رو  الله  به  ]خالصانه[  »هرکس 
و  است؛  زده  دستاویز محکمی چنگ  به  که  راستی  به 

رسانجاِم کار ها به سوی الله است«.

بنابراین اسالم یعنی بندگی کامل برای الله و رهاشدن 
از فروتنی و بندگی برای غیر او؛ و مسلامن کسی است 
آرامش  و  اطمینان  با  و  دارد  اخالص  عبادتش  در  که 
خاطر زندگی می کند و ارمغان او برای اطرافیانش صلح 

و امنیت می باشد.

پیامربان  ی  همه  که  است  چیزی  هامن  این  آیا  اّما 
آوردند؟
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ال�سلمعليهـــــم   اسالم دین همه ی پیامربان

قرآن کریم بیان می کند که به سوی همه ی اّمت ها در 
زمان های مختلف، رسولی فرستاده شده تا دین الهی را 
به آنان آموزش دهد؛ و در قرآن کریم، محّمد مصطفی 

 اینگونه مورد خطاب قرار گرفته است:
ٍة اإِلَّ َخَل  قِّ َب�ِسرًيا َوَنِذيًرا َواإِْن ِمْن اأُمَّ ا اأَْر�َسْلَناَك ِباْلَ {اإنَّ

ِفيَها َنِذيٌر} )فاطر: 24(.
»به راستی، ما تو را به حق بشارت بخش و بیم  دهنده 
فرستادیم و ]در نسل های گذشته نیز[ هیچ امتی نبود، 

مگر آنکه میان شان بیم دهنده ای گذشته است«.
از  و  بودند  حق  دین  حامل  پیامربان  همه ی  بنابراین 
لحاظ رسالت ایامن و اصول احکام و اخالق با یکدیگر 

مشرتک هستند.
و اسالمی که خاتم پیامربان محّمد  بیش از 1400 
سال قبل آن را آورد، ادامۀ دینی است که متامی پیامربان 
دستور  مسلامنان  به  کریم  قرآن  چنانکه  بودند؛  آورده 
ابراهیم  همچون  پیشین  پیامربان  آنچه  به  می دهد 
ایامن  ال�سلمعليهـــــم  عیسی  و  موسی  و  یعقوب  و  اسحاق  و 

آورده اند، معتقد باشند:
ا ِباهلِل َوَما اأُْنِزَل اإَِلْيَنا َوَما اأُْنِزَل اإَِل اإِْبَراِهيَم  {ُقوُلوا اآَمنَّ
ُمو�َسى  وِتَي  اأُ َوَما  �ْسَباِط  َواْلأَ َوَيْعُقوَب  َواإِ�ْسَحاَق  َواإِ�ْسَماِعيَل 
ُق َبْيَ اأََحٍد ِمْنُهْم  ِهْم َل ُنَفرِّ ِبيُّوَن ِمْن َربِّ َوِعي�َسى َوَما اأُوِتَي النَّ

َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن} )البقرة: 136(. 
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»]ای مؤمنان، به اهل کتاب[ بگویید: ما به الله ایامن 
آنچه  به  و  است  نازل شده  ما  بر  آنچه  به  و  آورده ایم 
نوادگان  و  یعقوب  و  اسحاق  و  اسامعیل  و  ابراهیم  بر 
به موسی  آنچه  به  نازل گردید و ]همچنین[  ]یعقوب[ 
و عیسی داده شده است و به آنچه به پیامربان ]دیگر[ 
همۀ  به  ]آری  است؛  شده  داده  پروردگارشان  طرف  از 
آنان ایامن می آوریم[ و میان هیچیک از ایشان تفاوت 

منی گذاریم و ما ]همگی[ تسلیِم الله هستیم«.

قابل توّجه است که قرآن کریم سفارش ابراهیم، پدر 
انبیاء را به پرسانش و نیز توصیۀ یعقوب به فرزندانش 
در هنگام وفات را اینگونه حکایت می کند که: هامنا الله 
تعالی دین حق را برای شام برگزید، پس بر اسالم پایدار 

باشید تا مرگ به رساغ تان بیاید:

َواأَْنُتْم  اإِلَّ  وُتنَّ  َتُ َفَل  يَن  الدِّ َلُكُم  َطَفى  ا�سْ اهلَل  {اإِنَّ 
ُم�ْسِلُموَن} )البقرة: 132(.

آیین  این  به  را  فرزندان شان  یعقوب  و  ابراهیم  »و 
سفارش کردند ]و هریک به آنان می گفتند[: ای فرزندان 
به  برگزیده است ]پس  برای شام  را  آیین  این  الله  من، 
]فرماِن  تسلیم  اینکه  مگر  نروید  دنیا  از  و  بگروید[  آن 

حق[ باشید«.
و  است  الهی  پیامربان  متامی  دین  ادامۀ  اسالم  پس 
تغییر  اصل حقیقی خود  لحاظ  از  و  است  یکی  اعتقاد 
به  احکام  جزئیّات  و  رشیعت  در  تغییر  بلکه  منی کند، 
تا  می آمد  وجود  به  مختلف  زمان های  رشایط  تناسب 
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اینکه رسول خاتم؛ محّمد مصطفی  مبعوث گشت تا 
رشیعت خاتم را برای متامی برش بیان کند.

از این رو، قرآن کریم به روشنی بیان می کند که دین 
لحاظ  از  که  اختالفی  و  است؛  اسالم  آن  و  است  یکی 
مشاهده  آسامنی  ادیان  پیروان  میان  در  اعتقادی 
می کنیم، چیزی جز تحریفاتی نیست که آنان را از پیام 

پیامربان شان دور ساخته است:
اأُوُتوا  ِذيَن  الَّ اْخَتَلَف  َوَما  اْلإِ�ْسَلُم  اهلِل  ِعْنَد  يَن  الدِّ {اإِنَّ 
)اآل  َبْيَنُهْم}  َبْغًيا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  َبْعِد  ِمْن  اإِلَّ  اْلِكَتاَب 

عمران: 19(.
اسالم  هامن  الله  نزد  ]پسندیده[  دین  »درحقیقت، 
شده  داده  آنان  به  ]آسامىن [  كتاب  كه  كساىن  و  است؛ 
است، با یكدیگر به اختالف نپرداختند مگر پس از آنكه 
علم برای شان ]حاصل [ آمد ]و حجت بر آنان متام شد[. 
آن ]اختالف و تفرقه[ هم به خاطر رسکشی و حسدى 
]بود[ كه میان شان وجود داشت؛ و هر کس به آیات الله 

کفر بورزد، ]بداند که[ الله در حسابرسی رسیع است«.

اّمتی  و  نژاد  یا  و  قبیله  یا  مرد  به  منسوب  اسالم 
از  گروهی  و  اّمت  به  مختّص  زیرا  نیست،  خاص 
آدمیان نیست که به آن نسبت داده شود و نیز از 
جانب برشی نیامده است که به وی منسوب گردد، 

بلکه فقط اسالم نام گرفته است.
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جهان شمولی 
اسالم
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جای تعّجب است که در قرآن مجید، واژۀ »عرب« جای

به کار نرفته است؛ این درحالی است که قرآن به 

زبان آنان نازل گشت و پیامرب گرامی اسالم  در 

میان آنان برانگیخته شد؛ و امروزه قوم عرب درصد 

را  آنان  از  درصد   20 حدود  و  مسلامنان  از  کمی 

تشکیل می دهند و بزرگ ترین کشور اسالمی یعنی 

اندونزی در دورترین نقطۀ جنوب رشقی آسیا قرار 

هند،  مسلامنان  اقلّیت  تعداد  تنها  بلکه  و  دارد 

عربی  کشور  بزرگ ترین  جمعیت  برابر  دو  تقریبا 

است.
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بدون تردید دین اسالم به عنوان رحمت و هدایتی بدون
و  عادات  نژادها،  فرهنگ ها،  با  مّلت ها  برای همه ی 
رسوم و رسزمین های مختلف آمده است، چنانکه در 

قرآن کریم می خوانیم:

لَّ َرْحَمًة ِلْلَعاَلَِي} )الأنبياء: 107(. {َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ
جهانیان  برای  رحمتی  جز  را  تو  پیامرب!(  )ای  »و 

نفرستادیم«.

تنوع  برای  سیستمی  و  نظام  دهنده ی  ارائه  اسالم 
موجود در بین برش است که در هیچ نظامی سابقه 
نداشته و معرّفی نشده و هیچ مّلتی شاهد آن نبوده 

است.

باید در این رهنمود قرآنی تامل کنیم که مخاطب آن 
فقط قوم عرب یا فقط مسلامنان نیست، بلکه خطابی 
نژاد و مذاهب آن می باشد؛  انواع  با  متوجه برشیت 

الله متعال می فرماید:
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ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم  ا�ُض اإِنَّ  {َيا اأَيَُّها النَّ
اإِنَّ  اأَْتَقاُكْم  اهلِل  ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  �ُسُعوًبا 

اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي}. )الحجرات:13(. 
»ای مردم، ما شام را از ]آمیزش[ مرد و زىن آفریدیم 
تا  كردیم  تقسیم  مختلف  قبیله های  و  تیره ها  به  و 
یكدیگر را بازشناسید. بی تردید، بزرگوارترین شام نزد 
الله پرهیزگار تریِن شامست؛ و الله ]به آنچه می کنید[ 

دانا و آگاه است«. 

به این ترتیب قرآن کریم تاکید می کند که برش با هر 
ال�سلمعليهـــــما هستند؛ و  رنگ و نژادی، از نسل آدم و حواء 
تفاوت و تنّوع موجود در میان آنان به معنای برتری 
است؛  همکاری  و  شناخت  برای  فقط  بلکه  نیست، 
بلکه برتری و احرتام برای کسی است که الله را عبادت 

کند و تقوای او را پیشه سازد.

را  آن  دیگری  نظام  هیچ  که  شيوه ای  به  اسالم 

معرّفی نکرده و نشناخته است و ملّت های روی 

زمین نسبت به آن شناختی ندارند، چشم اندازی 

برای تنّوع برشی ارائه می دهد.
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و قرآن کریم توجه ما را به این مهم جلب می کند 
که تفاوت موجود در رنگ و شکل انسان ها و تعّدد 
زبان و فرهنگ های آنان، از مصادیق نعمت های الهی 
می باشد؛  هستی  در  او  آفرینش  عجایب  و  آیات  و 
از لحاظ بزرگی و اهّمیت مقرون به  این موارد را  و 
آفرینش آسامن ها و زمین بیان می کند؛ و بیان می دارد 
اندیشمندان به آنها پی می برند و  که فقط عاملان و 

عربت می گیرند:

ْر�ِض َواْخِتَلُف اأَْل�ِسَنِتُكْم  َماَواِت َواْلأَ  {َوِمْن اآَياِتِه َخْلُق ال�سَّ
َواأَْلَواِنُكْم اإِنَّ ِف َذِلَك َلآَياٍت ِلْلَعاِلَِي} )الروم: 22(.

آفرینش آسامن  تعالی،  او  نشانه های  ]دیگر[  از  »و 
رنگ های شامست.  و  زبان ها  اختالف  و  زمین  و  ها 
قدرت  ]از  نشانه هایی  ]امور،[  این  در  بی تردید، 

پروردگار[ برای دانشوران است«.

اعالمّیۀ  بند  نخستین  و  بزرگ ترین  درحالی که  و 
جهانی حقوق برش بیانگر برابری مردم از لحاظ آزادی 
به طور  و حقوق و کرامت است و در سال 1948م 
رسمی صادر شد و پس از آن به مرحله ی اجرا درآمد، 
0 1400 سال قبل، این موضوع  پیامرب گرامی اسالم 
بیان منوده و آشکار ساخت و عهد  بلند  با صدای  را 
و پیامنی جدید برای برش به وجود آورد؛ آنجا که در 
»َيا  فرمود:   و  پرداخت  ایراد خطبه  به  مردم  حضور 
َل  اأََل  َواِحٌد،  اأََباُكْم  َواإِنَّ  َواِحٌد،  ُكْم  َربَّ اإِنَّ  اأََل  ا�ُض،  النَّ اأَيَُّها 
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َوَل   ، َعَرِبيٍّ َعَلى  ِلَعَجِميٍّ  َوَل   ، َعَجِميٍّ َعَلى  ِلَعَرِبيٍّ  َل  َف�سْ
ِبالتَّْقَوى«:  لَّ  اإِ اأَْحَمَر،  َعَلى  �ْسَوَد  اأَ َوَل  اأَ�ْسَوَد،  َعَلى  اأَْحَمَر 
»ای مردم! بدانید که پروردگارتان یکی است و هامنا 
عربی  انسان  برای  فضیلتی  هیچ  است،  یکی  پدرتان 
برای  نه  و  عربی  بر  عجمی  برای  نه  و  عجمی  بر 
سیاه پوست بر رسخ پوست و نه برای رسخ پوست بر 
برتری  ]معیار  تقوا  مبنای  بر  سیاه پوست نیست مگر 

تقواست[«. )أحمد: 23489(
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اعالمّیۀ جهانی حقوق برش

قانونی که به برابری انسانها در آزادی و 
حقوق و کرامت، اقرار دارد.

محّمد  پیامرب دین اسالم 

»ای مردم! بدانید که پروردگارتان یکی 
است و هامنا پدرتان یکی است، هیچ 

فضیلتی برای انسان عربی بر عجمی و نه 
برای عجمی بر عربی و نه برای فرد سیاه بر 
رسخ و نه برای انسان رسخ بر سیاه نیست 

مگر با تقوا ]معیار برتری تقواست[.« 

 1948م

630م
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توّجه به محیط، بخشی از ایامن است

برخی نظرّیه ها انسان را همه کاره ی مطلق هستی 
اساس مصلحت و متایالتش  بر  که  به شامر می آورند 
در آن ترّصف می کند بدون اینکه حسابرس و مراقبی 

به فساد بخش  او منجر  باشد، هرچند ترصف  داشته 
هایی از هستی یا نابودی انواعی از مخلوقات گردد. 
در مقابل، بعضی برای انسان قائل به هیچ نوع برتری 
بر سایر مخلوقات نیستند و انسان را فقط نوعی از 
میان  این  در  اما  می دانند.  دیگر  مخلوق  میلیون ها 
دیدگاه اسالم در مورد رابطۀ انسان با هستی چیست؟

بر  هستی  با  انسان  رابطۀ  مورد  در  اسالم  دیدگاه 
همراه  به  و  نظری  و  ایامنی  اندیشه هایی  اساس 
با  رابطه  تنظیم  جهت  تفصیلی  و  دقیق  احکامی 

انسان و حیوان و زمین و منابع طبیعی است.

رابطه،  این  فلسفۀ  زمینه ی  در  که  چیزی  نخستین 
نظر پژوهشگر را به خود جلب می کند، تعادلی است 
که قرآن آن را بیان می کند، چنانکه الله متعال انسان 
را گرامی داشته و او را بر سایر مخلوقات برتری داده 
ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر  است: {َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقَنا  ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّ َباِت َوَف�سَّ يِّ َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ
يل} )الإ�سراء:70( »و به راستی، ما فرزندان آدم  َتْف�سِ
]بر  دریا  و  خشکی  در  را  آنان  و  داشتیم  گرامی  را 
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]نعمت های[  انواع  از  و  کردیم  سوار  سفر[  وسایل 
از  آنان را بر بسیاری  پاکیزه به آنان روزی دادیم و 
بخشیدیم«.  بسیار  برتری  آفریده ایم،  که  موجوداتی 
و هستی و مخلوقات اطرافش را برای او رام منوده 
{اهلُل الَِّذي َخَلَق  آنها بهره برده و حامیت کند:  از  تا 
َماِء َماًء َفاأَْخَرَج ِبِه ِمَن  ْنَزَل ِمَن ال�سَّ َماَواِت َواْلأَْر�َض َواأَ ال�سَّ
اْلَبْحِر  ِف  ِلَتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  َو�َسخَّ َلُكْم  ِرْزًقا  َمَراِت  الثَّ
َواْلَقَمَر  ْم�َض  ال�سَّ َلُكُم  َر  َو�َسخَّ  - ْنَهاَر  اْلأَ َلُكُم  َر  َو�َسخَّ ِباأَْمِرِه 
 )33-32 َهار})اإبراهيم:  َوالنَّ اللَّْيَل  َلُكُم  َر  َو�َسخَّ َداِئَبْيِ 
از  آبی  آفرید و  را  »الله است که آسامن ها و زمین 
برای  را  میوه ها  ]انواع[  آن،  با  و  فروفرستاد  آسامن 
به خدمت تان  را  و کشتی ها  آورد؛  پدید  روزِی شام 
و  باشند  حرکت  در  دریا  در  فرمانش  به  تا  گامشت 
و خورشید  نهاد؛  در خدمت شام  ]نیز[  را  جویبارها 
و  حرکتند  در  خود[  مداِر  ]در  پیوسته  که  را  ماه  و 
گامشت«.  خدمت تان  به  را  روز  و  شب  ]همچنین[ 
مخلوق  میلیون ها  از  نوعی  فقط  انسان  بنابراین 
مخلوقات  سایر  بر  مزّیتی  هیچ  که  نیست  دیگر 
است  گرامی  و  رشیف  مخلوقی  بلکه  باشد،  نداشته 
بهره مند  آن  از  تا  شده  مسّخر  او  برای  هستی  که 
گردد:{ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِف اْلأَْر�ِض َجِميًعا ُثمَّ ا�ْسَتَوى 
اُهنَّ �َسْبَع �َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم}  َماِء َف�َسوَّ اإَِل ال�سَّ
زمین  در  که  را  آنچه  همۀ  که  »اوست   )29 )البقرة: 
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است برای تان آفرید؛ آنگاه به آسامن پرداخت و آنها 
هر  به  او  و  داد  سامان  آسامن  هفت  صورت  به  را 

چیز داناست«.

و  رسور  انسان  که  می کند  تاکید  دیگر،  سوی  از  و 
رئیس مطلق و همه کاره و تاّم االختیار هستی نیست 
این  و  دهد؛  انجام  آن  در  می خواهد  کاری  هر  که 
جایگاه و برتری بر سایر مخلوقات، به وی حّق فساد 
در هستی و هدردادن منابع طبیعی را منی دهد. زیرا 
و  است  هستی  آفریدگار  و  پروردگار  هامن  مالک، 
نقش و جایگاه انسان این است که الله تعالی وی را 
جانشین خویش در زمین گردانیده، به این معنا که او 
را وصی قرار داده و حّق انتفاع و استفاده دارد؛ و به 
وی دستور داده برای رشد و پیرشفت تالش مناید بدون 
مخلوقات  سایر  یا  برش  متوجه  فسادی  و  اینکه رضر 

کند:

ا َقاَل َياَقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما  اِلً {َواإَِل َثُموَد اأََخاُهْم �سَ
َوا�ْسَتْعَمَرُكْم  اْلأَْر�ِض  ِمَن  اأَْن�َساأَُكْم  ُهَو  ُه  َغرْيُ اإَِلٍه  ِمْن  َلُكْم 
يب}  ُمِ َقِريٌب  ي  َربِّ اإِنَّ  اإَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َفا�ْسَتْغِفُروُه  ِفيَها 

)هود: 61(، 

30



را  ـ  صالح  ـ  برادرشان  مثود،  ]قوم[  سوی  به  »و 
عبادت  را  الله  من،  قوم  ای  گفت:  او  ]فرستادیم[. 
کنید که جز او معبودی ]به حق[ ندارید. او شام را 
از زمین پدید آورد و آباداىِن آن را به شام واگذاشت؛ 
بازگردید  به سویش  بطلبید سپس  آمرزش  او  از  پس 
]و[  نزدیک  پروردگارم  بی تردید،  کنید[.  توبه  ]و 

اجابتگر است«.

{َواإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلِئَكِة اإِنِّ َجاِعٌل ِف اْلأَْر�ِض َخِليَفة} 
)البقرة: 30(.

فرشتگان  به  پروردگارت  که  هنگامی  کن[  ]یاد  »و 
و  غیرمسئول  برِش  ]براى  زمین  در  من  فرمود: 
و  مسئول  ]كه  گامشت  خواهم  جانشینى  ىب اختیار[ 

مکّلف است[«.

موضوع،  این  تثبیت  و  تاکید  برای  اسالم  رشیعت 
کرده  صادر  تفصیلی  العمل  دستور  و  قانون  صدها 
هستی  و  انسان  میان  مستحکم  رابطۀ  تا  است 
از  بخشی  به  مثال  عنوان  به  گردد؛  منّظم  اطرافش 

آنها می پردازیم:
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1. توّجه به حیوانات

نقل   محّمد رسورمان  و  سّید  از  فراوانی  سخنان 

فرا  حیوانات  حقوق  رعایت  به  را  مردم  که  شده 

پاداش بزرگی  آنها  به  بیان می کند نیکی  می خواند و 

در آخرت دارد؛ و از اذیت و آزار حیوانات باز داشته و 

آنان را به شدیدترین مجازات های الهی تهدید می کند.

حقوق  از  حامیت  انجمن  نخستین  اینکه  جالب 

عنوان  با  1824م  سال  در  و  بریتانیا  در  حیوانات، 

حیوانات« شکل  از حقوق  »انجمن سلطنتی حامیت 

گرفت و نیز اولین قانونی که عرص جدید به خود دید و 

تجاوز و ستم بر حیوانات را جرم دانست، در بریتانیا و 

به سال 1949م بازمی گردد؛ این درحالی است که دین 

اسالم بیش از 14 قرن پیش ستم بر حیوانات را حرام 

این  در  متعّددی  منونه های  که  منوده  معرّفی  جرم  و 

زمینه از پیامرب اسالم  نقل شده است؛ مانند حرام 

بودن گرسنه  نگه داشنت حیوان، اذیت و آزار حیوان، به 

کارگرفنت حیوان بیش از توانش، به بازی گرفنت حیوان 

به گونه ای که باعث آزار و اذّیتش شود و یا رضبه زدن 

به صورت آن! و سایر احکامی که در کتاب های بیانگر 

فقه اسالمی مشهور است.
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به  چقدر  اسالم  که  بداند  گرامی  خوانندۀ  شاید 

از  که  زمانی  است  منوده  توّجه  حیوانات  با  مهربانی 

به  که  مّطلع شود    اسالم  گرامی  پیامرب  این سخن 

مردم خرب داد: زنی که اهل فحشا و زنا )یعنی یکی از 

از دیدگاه اسالم( بود، سگی را  بدترین کارهای حرام 

دید که نزدیک بود از شّدت تشنگی جان دهد، پس 

دلش به حال آن سوخت و کفشش را بیرون آورد و آن 

را از آب چاه ُپر کرد و به این ترتیب به سگ آب داد؛ 

به همین سبب الله تعالی گناهانش را آمرزید! »َبْيَنَما 

ِمْن  َبِغيٌّ  ْتُه  َراأَ اإِْذ  الَعَط�ُض،  َيْقُتُلُه  َكاَد  ٍة،  ِبَرِكيَّ ُيِطيُف  َكْلٌب 
َبَغاَيا َبِني اإِ�ْسَراِئيَل، َفَنَزَعْت ُموَقَها َف�َسَقْتُه َفُغِفَر َلَها ِبِه« 

)البخاري: 3280(.  
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اولین انجمن حقوق حیوانات در 
سال 1824 م شکل گرفت.

نخستني قانونی که تجاوز و ستم 
علیه حیوانات را جرم دانست، در 
سال 1949 م در بریتانیا تشکیل 

شد.

اّما دین اسالم در سال 632 م گرسنه  
یا  و  حیوان  دادن  رنج  و  داشنت  نگه 
بارکشیدن بیش از توان آن و نیز بازی 
با حیوان به روشی که آن را آزار دهد، 

حرام کرد.
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2. توّجه به گیاهان

اسالم توجه به گیاهان و کشاورزی را تشویق منوده 
است؛ فرقی منی کند جهت مصلحت خود فرد باشد یا 
مصلحت سایر افراد و مخلوقات موجود در هستی را 

به دنبال داشته باشد. 

چنانکه پیامرب گرامی اسالم  خرب داده  که هرکس 
که  باشد  سهیم  گیاهی  رویش  در  یا  بکارد  گیاهی 
تاثیری در هستی داشته باشد و پرنده  یا انسان و یا 
کار  این  قطعا  کند،  استفاده  و  آن خورده  از  حیوانی 
َيْغِر�ُض  »َما ِمْن ُم�ْسِلٍم  برایش صدقه محسوب می شود؛ 
ْو َبِهيَمٌة،  ْو اإِْن�َساٌن اأَ َغْر�ًسا، اأَْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَياأُْكُل ِمْنُه َطرْيٌ اأَ

َدَقٌة« )بخاری: 2320(. اإِلَّ َكاَن َلُه ِبِه �سَ
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مسلامن  انسان  از    اسالم  بزرگوار  پیامرب  حّتی  و 
می خواهد که در بدترین و سخت ترین رشایط زندگی، 
چیزی را ذخیره نکند تا متام تالش خود را در حفاظت 
از محیط و توسعۀ زمین و رشد آن با کشاورزی به کار 
این کار  از  باشد که هرگز  یقین داشته  گیرد، هرچند 
سودی نخواهد برد، چنانکه می فرماید: »چون قیامت 
که  برپاگشت  درحالی  هستی-  رویداد  بزرگ ترین   -
باید  می تواند  اگر  بود،  نهالی  از شام  یکی  به دست 
برای کاشنت آن شتاب کند تا صدقه ای برای او باشد: 
ْن  اأَ ا�ْسَتَطاَع  َفاإِْن  َف�ِسيَلٌة،  اأََحِدُكْم  َوِبَيِد  اَعُة  ال�سَّ َقاَمِت  »اإِْن 
َل َيُقوَم َحتَّى َيْغِر�َسَها َفْلَيْفَعْل«. )مسند احمد: 12981(. 

بنابراین پیامرب  آبادکردن و توسعۀ زمین را هم در 
سخت ترین رشایط، از اهداف و عبادات معرّفی منوده 
مانع  باشد  بزرگ  رویدادی هرچند  و  اّتفاق  هیچ  که 

این کار منی شود.
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3. توّجه به منابع طبیعی
دین اسالم بر حفاظت از محیط و هدرندادن منابع 
آن و نیز آلوده نکردن و فاسدنساخنت آنها تاکید کرده 
و برنامۀ کاملی را برای مردم ارائه داده که مبتنی بر 
اصل )پیشگیری قبل از درمان( است؛ همچون تاکید 
بر نظافت فردی و توّجه به جزئّیات آن و نیز حفاظت 
و  آنها  از  استفاده  در  میانه روی  و  طبیعی  منابع  از 

جرم دانسنت ایجاد فساد یا آلوده کردن این منابع.

همچنین زیاده روی در استفاده از منابع طبیعی را  	
حرام کرده است؛ بویژه در استفاده از آب؛ هرچند 
معنای  به  )وضو  باشد.  وضو  در  عبادت  قصد  به 

شسنت اعضایی معّین پیش از مناز می باشد(.

جایگاهی  و  نفوذ  از  که  را  کسانی  و  قدرمتندان    
به  منجر  که  طبیعی  منابع  احتکار  از  برخوردارند 
زیان دیدن دیگران می شود، باز داشته است. چنانکه 
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از منابع طبیعی( و  )به عنوان منونه ای  احتکار آب 
نیز احتکار آتش )منونه ای از موارد انرژی( و احتکار 
گیاه )به عنوان منونه ای از مواّد غذایی( را حرام کرده 

است. )ابو داود: 3477(.

ما  اطراف  محیط  فساد  باعث  که  چیزی  هر  اسالم  	
می شود، ممنوع کرده است؛ به عنوان مثال از ادرارکردن 
در آب راکد نهی کرده است، چون باعث آلودگی آب 
می شود. همچنین از قضای حاجت در سایه و راه ها 
یا  مردم  آمد  و  رفت  محل  چون  است،  کرده  منع 
اسرتاحت مسافران جهت رفع خستگی سفر هستند.

این موارد تنها منونه هایی اندک و معمولی از دینی 
و  آلودگی ها  از  پاک کردن محیط  آن،  پیامرِب  که  است 
سهیم شدن در اصالح با دورکردن سبب آزار و اذّیت 
از میان راه مردم را فقط عمل نیک به شامر منی آورد، 

بلکه آن را جزئی از حقیقت ایامن می داند. )مسلم: 35(.

پاک  در  همکاری  و  و رشکت  محیط  به  توّجه 
کردن آن از آلودگی ها، بخشی از ایامن است، 

آن گونه که پیامرب اسالمج می فرماید.
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دین علم
از  نازل شده  کلمۀ  نخستین  که  نبوده  اتّفاقی  این 
قرآن بر پیامرب  {اقراأ} بوده است. در آیات قرآن 
علوم  انواع  از  اسالم  حامیت  بر    پیامرب  سخنان  و 
که  راهی  است؛ حتّی  تاکید شده  برای برش  سودمند 
انسان مسلامن برای علم و شناخت می پیامید، راه وی 
  به سوی بهشت معرّفی شده است، چنانکه پیامرب

فرمودند:
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ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهََّل هللاُ َلُه ِبِه  »َمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَ
َطرِيًقا ِإَل اْلَنَِّة«؛ »هرکس راهی را در جستجوی علم 
بپیامید، بدین سبب الله تعالی راهی برای او به سوی 

بهشت هموار می سازد« )مسلم: 2699(.

پیامرب بزرگوار اسالم مطلب مذکور را در مقایسه ای 
برتری  هامنا  که:  می دهد  توضیح  اینگونه  عجیب 
است،  کرده  عبادت  وقف  را  خود  که  کسی  بر  عامل 
 نسبت  برتری رسول گرامی اسالم محّمد  همچون 
به پایین ترین مردم از لحاظ منزلت و فضیلت است:	
أَْدَنُكْم«  َعَلى  َكَفْضِلي  الَعاِبِد  َعَلى  الَعالِِ  »َفْضُل 

)ترمذی: 2685(.

به همین دلیل، اسالم منافات و اختالفی میان دیانت 
و علم منی بیند، چنانکه در سایر ادیان دیده می شود؛ 
دوران های  دانشمندان همچون  اسالم  در  هیچگاه  و 
تجربی  و  علمی  نتایج  و  آرا  سبب  به  تاریخ،  تاریک 
این  که  زمانی  تا  عکس،  بر  بلکه  نشدند،  محاکمه 
علوم برای برش خیر و نفعی داشتند، دین چراغ علم 
تعلّم  و  تعلیم  و  آن  سوی  به  و  بوده  آن  پشتیبان  و 
آن فراخوانده است و مساجد مکان هایی جهت ظهور 

انواع علوم و معارف بوده اند.
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پس عجیب نیست که بخش عمده ای از دانشمنداِن 
با  را  خود  زندگی  طبیعی،  علوم  بخش  در  مسلامن 
آغاز  آموخنت و حفظ قرآن کریم و فهم مسائل دین 
خود  تخّصصی  رشته های  و  زمینه  در  سپس  کردند، 

دست به اکتشافات دقیقی زدند.

بدون تردید الله متعال منزلت و ارزش عاملی که خیر 
را  او  و  گردانیده  واال  می آموزد  مردم  به  را  خوبی  و 
پیامرب  که  جایی  تا  است،  رسانده  مراتب  باالترین  به 
و  آسامن ها  اهل  و  فرشتگان  و  »الله  می فرماید:   
زمین و حتّی مورچه در النه اش و حتّی ماهی ها ]یعنی 
متامی مخلوقات[ برای کسی که به مردم درس خیر و 
خوبی می دهد، درود می فرستند«. »ِإنَّ هللَا َوَمَلِئَكَتُه 
َوَأْهَل السََّمَواِت َواأَلَرِضنَي َحتَّ النَّْمَلَة ِف ُجْحرَِها َوَحتَّ 
)ترمذی:  اخلَيـَْر«  النَّاِس  ُمَعلِِّم  َعَلى  لَُيَصلُّوَن  احلُوَت 

.)2685
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پزشکان  و  تجربی  علوم  دانشمندان  بيشرت 

فراگیری  و  آموزش  با  را  خود  زندگی  مسلامن 

قرآنی آغاز کردند که آنان را به مهارت و آگاهی 

در سایر علوم فرا میخواند.

CLICK HERE
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معرّفی برخی از دانشمندان مسلامن

خوارزمی )850-790 بغداد(؛ دانشمندی در حوزۀ   .1

مؤّسس  وی  ستاره شناسی؛  و  هندسه  ریاضیات، 

به  کتاب هایش  زود  خیلی  باشد؛  می  جرب  علم 

عربی  واژگان  حّتی  و  ترجمه شد  دیگر  زبان های 

مثل جرب Algebra و صفر Zero از طریق او وارد 

زبان های التین شد.
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علم  دانشمند  قاهره(؛   1040  -965( هيثم  ابن   .2

ارتباط  األزهر  دانشگاه  با  که  هندسه  و  فیزیک 

داشت؛ و بیشرتین نطریّات را در علوم برصی ارائه 

داد و اصول و مبادی اخرتاع دوربین منسوب به 

پژوهشگران معتقدند  اغلب  او می باشد؛ چنانکه 

واژۀ »کامیرا = دوربین« که در بیشرت زبان ها رواج 

دارد، هامن کلمۀ »ُقمرة« عربی و نام اتاق نوری 

است که ابن هیثم آن را اخرتاع کرد. 
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بزرگ  دانشمند  خوارزم(؛   1048  -973( 3.  بريونی 

زمین  گفت:  که  فردی  نخستین  و  ستاره شناسی 

به دور محور خود می چرخد و به جاذبه ی زمین 

اشاره کرد. 
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جّراح  و  پزشک  اندلس(؛   936-1013( زهراوی   .4

متحول شد،  توّسط وی  جّراحی  علم  که  مسلامن 

به  و  منود  اخرتاع  جّراحی  وسیلۀ  صدها  چنانکه 

کتاب های  پرداخت؛  کتاب هایش  در  آنها  توضیح 

او به منابع اصلی در زمینۀ علم پزشکی و جّراحی 

زبان های  به  و  شد  تبدیل  بعدی  قرن های  برای 

مختلف ترجمه گردید.
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5. ابن سينا )1037-980 بخارا(؛ وی در محافل علمی 
فیلسوف  و  پزشک  است.   )Avicenna( به  مشهور 
پدیده های  از  بسیاری  توصیف  در  که  معروف 
شیوۀ  و  گرفت  پیشی  خویش  معارصان  از  پزشکی 
درمان بیامری ها را بیان کرد؛ جایگاه و تجربۀ علمی 
را  او  که   - پزشکی  تحقیقات  و  پژوهش ها  در  وی 
به نتایج دقیقی رساند - باعث شد بر افراد معارص 
او تاکنون ماندگار  یابد و دستاوردهای  خود برتری 
مباند؛ این مهم در کتاب )قانون( وی امری آشکار و 
روشن می باشد؛ کتابی که در حوزۀ آموزش پزشکی 
به مّدت 7 قرن منبع اصلی بود؛ و تا اواسط قرن 17 

میالدی در دانشگاه های اروپا تدریس می شد. 

او پس از مشهور شدن در زمینۀ پزشکی، بیامران را 
به صورت رایگان و به عنوان حرکتی انسان دوستانه و 
جهت شکر و سپاسگذاری از الله متعال به سبب نعمت 
علم و معرفتی که به وی بخشیده بود، درمان می کرد.
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عالوه  وی  دمشق(؛   1213-1288( نفيس  ابن    .6

بود، همزمان  فقه  و  علامی رشیعت  از  اینکه  بر 

یکی از بزرگ ترین دانشمندان علم پزشکی و نیز 

دانش فیزیولوژی در تاریخ به شامر می رفت. او 

نخستین کسی است که گردش خون کوچک را به 

و  داد؛  توضیح  را  آن  و  منوده  کشف  دقیق  طور 

ارائه داد که همواره به بسیاری  نظریات پزشکی 

از آنها عمل می شود. 
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اسالم متامی جنبه های زندگی انسان را 
دربر می گیرد

و  شنیدن  با  مردم  از  بسیاری 
دانسنت این مساله که اسالم بر خالف 

بسیاری از آیین هایی که می شناسند 
دستور  و  اعامل  و  آداب  شامل  فقط 

نیست،  عمومی  و  اخالقی  العمل هایی 
تعجب کرده و شگفت زده می شوند. 

فقط  اسالم  که  است  این  واقعیت  بلکه 
در  مردم  که  نیست  روانی  و  روحی  نیازی 

مساجد با دعا و مناز آن را برطرف کنند... .

فلسفه ای  و  محض  باورهایی  و  آرا  چنانکه 
نیست که فقط پیروانش به آن ایامن بیاورند... .

زیست محیطی  یا  اقتصادی  نظامی  تنها  همچنین 
محض نیست... .

بنای  برای  دیدگاه هایی  و  قوانین  فقط  و 
حکومت و جامعه نیست... . 

همچنانکه تنها مجموعه ای از اخالقیّات و 
رفتارها در تعامل با دیگران نیست... .
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بلکه روش و نظامی کامل برای متامی جوانب زندگی 
در همۀ زمینه هاست و همۀ هستی را دربرمی گیرد؛ 
تا جایی که ممکن باشد  با این همه، آزادی مردم را 
محدود منی کند تا همه ی تالش ها بر نوآوری و ساخت 

بزرگ  از  یکی  این  و  گردد؛  متمرکز  متّدن  و  ساز  و 
ترین نعمت هایی است که الله متعال بوسیلۀ آن به 
به  کریم  قرآن  چنانکه  است،  منوده  منت  بندگانش 
ْمُت  ْتَ این مهم تاکید دارد: {اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَ

�ْسَلَم ِديًنا}  )الائدة: 3(. يُت َلُكُم اْلإِ َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ
شام  بر  را  نعمتم  و  کردم  کامل  را  دین تان  »امروز 
متام منودم و اسالم را ]به عنوان بهرتین[ دین برای تان 

برگزیدم«.

اسالم روشی کامل برای متامی جنبه ها و چشم 

اندازهای زندگی است.
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و زمانی که کافری - از روی متسخر- به یکی از یاران 
رفیق  گفت:  فارسی-  سلامن  نام  به   -   الله  رسول 
شام )یعنی پیامرب ( هر چیزی را به شام می آموزد 
حتّی روش ادرار و مدفوع  کردن؟ این صحابی بزرگوار 
است؛ سپس  داده  آموزش  ما  به  بله،  پاسخ می دهد: 

احکام و آداب اسالم را در این زمینه برای او بیان می 
ْو َبْوٍل، اأَْو  کند. »اأََجْل، َلَقْد َنَهاَنا اأَْن َن�ْسَتْقِبَل اْلِقْبَلَة ِلَغاِئٍط، اأَ
َقلَّ ِمْن َثَلَثِة اأَْحَجاٍر،  ْن َن�ْسَتْنِجَي ِباأَ اأَْن َن�ْسَتْنِجَي ِباْلَيِمِي، اأَْو اأَ
اأَْو اأَْن َن�ْسَتْنِجَي ِبَرِجيٍع اأَْو ِبَعْظٍم«: »آری، ما را از این منع 
کرده که به هنگام مدفوع یا ادرار، رو به قبله باشیم، 
یا اینکه با دست راست یا کمرت از سه سنگ یا با مدفوع 

حیوانات یا استخوان استنجا کنیم«. )مسلم: 262(

دنیا و آخرت
متامی  و  کرده  مومیایی  را  مرده  باستان  مرصیان 
او  همراه  تصور  این  با  را  ارزشمندش  دارایی های 
نیاز  آنها  به  مرگ  از  پس  زندگی  در  که  می گذاشتند 

دارد.
مردگان  جسد  تبّت  از  اقوامی  افراد،  این  عکس  بر 
شان را تّکه تّکه می کردند و آنها را در اماکن مرتفعی 
می گذاشتند تا خوراک پرندگان و مرغان شکاری شوند. 
را می سوزانند،  مردگان شان  هندوها هنوز هم جسد 
زیرا بر این باورند که تنها راه نجات ارواح شان همین 

است.
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اینها فقط منونه های اندکی از آداب متنوع و مختلف 
دفن و وداع با مرده است که به مرور زمان و اختالف 
مکان و بر اساس دیانت و باورهای مردم دربارۀ پس 
از مرگ و پاسخ به سواالت عمیق و متعّددی که در 
 ... است  شده  تغییر  دچار  آمده،  وجود  به  باره  این 
سؤاالتی از جمله اینکه: آیا زندگی دیگری هم وجود 
دارد؟ آن زندگی چگونه خواهد بود؟ و در آنجا به چه 

چیزی نیاز داریم؟
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دلیلش این است که مرگ حقیقت بزرگی است که 
همه ی ما بدون استثنا موافقیم که در انتظار ماست؛ 
فرقی منی کند که به زندگی آخرت ایامن داشته باشیم 
با  به آنچه می بینیم و  اینکه محاسبات ما محدود  یا 
حواس مان درک می کنیم باشد ... و تفاوتی ندارد که 
اینکه  یا  باشیم،  آماده  رسنوشت ساز  لحظۀ  آن  برای 
بخواهیم با بسیاری از رسگرمی ها و مشاغل، خودمان 

را به فراموشی و غفلت بزنیم.
اّما یک سؤال باقی می ماند که با متامی غفلت ها و 

فراموشی ها مبارزه منوده و در برابر آنها مقاومت می 
کند و هرگاه انسان با خود بیندیشد، این سؤال بارها 
به ذهنش خطور می کند ... آیا مرگ نقطۀ پایان است 
و دنیای دیگری وجود ندارد؟ آیا وجود ما بیهوده و 

بی فایده است؟

متامی پیروان ادیان آسامنی به زندگی آخرت و 

وجود پاداش و عذاب در آن، ایامن دارند.
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پرسشی که بارها به فکر و ذهن ما خطور می کند و 
قرآن کریم آن را به شیوه های مختلفی تکرار می مناید؛ 
و همزمان به ما خرب می دهد که بسیاری از مردم در 
روز قیامت پشیامن هستند و حرست می خورند، زیرا 
رفنت  برای  و  نیندیشیده اند  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
آماده نشدند؛ چنانکه برخی در آن روز می گویند: ای 
کاش برای این زندگی خودم توشه ای آماده می کردم! و 

دیگری می گوید: ای کاش خاک می بودم!
َياِتي} )الفجر: 24(. ْمُت ِلَ  {َيا َلْيَتِني َقَدّ

]این[  برای  دنیا[  ]در  کاش  ای  می گوید:  »وی 
از[  چیزی  است  حقیقی  زندگی  هامن  ]که  زندگی ام 

پیش فرستاده بودم«.
{َيا َلْيَتِني ُكنُت ُتَراًبا} )النباأ: 40(.

»ای کاش من خاک بودم ]و برای حساب برانگیخته 
منی شدم[«.

به  آسامنی  ادیان  پیروان  متامی  که  است  روشن 
زندگی آخرت و پاداش و عذاب اخروی ایامن دارند؛ 
زیرا فحوای پیام همه ی پیامربان همین بوده است؛ و 
نیز گواهی می دهد که زندگی و دین و اخالق  عقل 
هر  و  باشد  آن  در  حساب  که  دیگری  زندگی  بدون 

انسانی به جزای خیر یا بدش برسد، معنا ندارد.
با این همه، بسیاری از مردم گامن می کنند که امکان 
و  بهره برداری  و  مال  کسب  با  عبادت  و  دین  ندارد 
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پیرشفت جمع شود؛ و کار یا برای دنیا و یا برای آخرت 
جمع  هم  با  همزمان  دو  این  نیست  ممکن  و  است 
شوند، چنانکه شب و روز با یکدیگر جمع منی شوند، 
بنابراین فرصت انسان یا برای این دنیا و یا برای آن 

دنیاست.. . 
و این تعّجب و تصور پایانی ندارد، بلکه برای برخی 
مانعی  اسالمی  در عقیده ی  بپذیرند  که  است  سخت 
یا میان عبادت و مال  میان مثال عبادت و بهره وری، 
وجود ندارد ... این درحالی است که پیامرب گرامی اسالم 
 خرب می دهد که هرگاه انسان کار درستی در هر 
به  باشد، قطعا  او خیر  انجام دهد و هدف  زمینه ای 
سبب این کار در آخرت پاداش می گیرد، هرچند کارش 
برداشنت خاری از رس راه مردم باشد یا حتّی لقمه ای 

باشد که در دهان همرسش می گذارد! )بخاری: 56(
زمانی که پیامرب  تعدد و فراوانی دروازه های خیر 
را بیان می فرماید، موضوعی را مثال می زند که موجب 
تعّجب یاران ایشان می گردد؛ اینکه: هرگاه یکی از شام 
با همرسش همبسرت شود و خواسته اش را برآورده سازد، 
برایش پاداش نوشته می شود. یاران ایشان گفتند: چه 
وجود  برآورده ساخنت شهوت  و  پاداش  میان  رابطه ای 
دارد؟ رسول الله  پاسخ می دهد: آیا اگر خواسته اش 
را با انجام حرام برآورده سازد، گنهکار منی شود؟ آنان 
پس  فرمود:    پیامرب  می شود.  گنهکار  آری،  گفتند: 

55



را  صحیح  راه  چون  می گردد،  ثبت  پاداش  او  برای 
َدَقٌة«، َفَقاَل  ِع اأََحِدُكْم �سَ انتخاب کرده است.  »َوِف ُب�سْ
َحُدَنا �َسْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها  َحاُبُه: َيا َر�ُسوَل اهلِل، اأََياأِتي اأَ اأَ�سْ
َحَراٍم  ِف  َعَها  َو�سَ َلْو  »اأََراأَْيُتْم  الكرمي:  َر�ُسوُل  َفَقاَل  اأَْجٌر؟ 
َلِل َكاَن  َعَها ِف اْلَ اأََكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك اإَِذا َو�سَ

َلُه اأَْجٌر« )م�سلم: 1006(.
را می شناسد،  اسالم  که هرکس  است  اساس  این  بر 
از هامن لحظۀ اول حقیقت تعادل و هامهنگی میان 
زندگی دنیا و آخرت را هامن گونه که قرآن کریم آن را 
به تصویر می کشد می بیند؛ چنانکه قرآن همزمان که 
مردم را تشویق به عبادت برای طلب پاداش در آخرت 
می کند، بر تالش در دنیا برای کسب روزی تاکید دارد: 
ُمَعِة  َلِة ِمْن َيْوِم اْلُ اإَِذا ُنوِدَي ِلل�سَّ ِذيَن اآَمُنوا  اأَيَُّها الَّ {َيا 
َفا�ْسَعْوا اإَِل ِذْكِر اهلِل َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم اإِْن ُكْنُتْم 
ْر�ِض  اْلأَ ِف  َفاْنَت�ِسُروا  َلُة  ال�سَّ َيِت  ُق�سِ َفاإَِذا  َتْعَلُموَن  
ِل اهلِل َواْذُكُروا اهلَل َكِثرًيا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}  َواْبَتُغوا ِمْن َف�سْ
آورده اید،  ایامن  که  کسانی  »ای   )10-9 )الجمعة: 
هنگامی  که برای مناز روز جمعه، اذان گفته شد، به 
سوی ]مناز و[ ذکِر الله بشتابید و خرید و فروش را رها 
کنید. اگر بدانید، این ]کاری که به شام دستور داده 
می شود[ برای تان بهرت است. و هنگامی  که مناز پایان 
پراکنده  زمین  در  روزی[  و  رزق  ]برای کسب  یافت، 
شوید و از فضِل الله طلب کنید؛ و الله را بسیار یاد 
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این کار مستحّق  با  انسان  تا رستگار شوید«. و  کنید 
پاداش و مزد است تا زمانی که هدف وی رضایت الهی 
باشد. و فرد مسلامن وظیفه دارد با تالش در مسئولیّت 
و شغلی که دارد و با کسب روزی و تربیت فرزندان و 
توّجه به سالمتی و محیط و پیرشفت جامعۀ خود، الله 
را عبادت کند، هامن گونه که او را با مناز و صدقه و 

روزه اش عبادت می کند. 
این یکی از رازها و دالیل آرامش خاطر و اطمینان روحی 
است که هر مسلامنی با پی بردن به تناسب و هامهنگی 
زندگی دنیا و آخرت و بهره وری و عبادتش آن را می یابد، 
بنابراین هیچ منافات و دوگانگی در اسالم وجود ندارد، 
بلکه نظامی متکامل است که بخش های آن یکدیگر را 

حامیت و حفاظت می کند.

دارد؛  تاکید  و هامهنگی  تعادل  بر  کریم  قرآن 

عبادت  به  را  مردم  اینکه  با  همزمان  یعنی 

دست  به  را  آخرت  پاداش  تا  می کند  تشویق 

آورند، برای تالش در دنیا به منظور کسب روزی 

تاکید دارد.
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بر این اساس، قرآن کریم شعار مسلامن را که فلسفه 
به  و  می مناید  تاکید  است  آن  در  اسالم  حکمت  و 
مسلامن فرمان می دهد که به صورت علنی و با صدای 
بلند بگوید: رسارس زندگی من عبادت الله متعال است 
و چنین نیست که فقط مناز و عبادتم مختّص خداوند 
الله  برای رضای  را  امورم  و  احوال  بلکه متامی  باشد، 
انجام می دهم و او پس از مرگم دربارۀ اعاممل حکم 
خواهد کرد و مرا در قبال آنها جزا و پاداش می دهد و 
به همین دلیل است که به امر الله و دین اسالم گردن 
َلِتي  نهاده و با دل و جان آنها را پذیرفتم: {ُقْل اإِنَّ �سَ
َلُه  �َسِريَك  َل  اْلَعاَلَِي   َربِّ  هلِلِ  اِتي  َوَمَ َياَي  َوَمْ َوُن�ُسِكي 

ُل اْلُ�ْسِلِمَي} )األنعام: 162(. َنا اأَوَّ َوِبَذِلَك اأُِمْرُت َواأَ
»بگو: بی تردید، منازم و قربانی های من و زندگی و 

مرگم همه برای الله ـ پروردگار جهانیان  ـ است«.
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دین ارتباط و مشارکت

از  فضالن  بن  احمد  مسلامن  جهانگرد  توصیف 

کشورهای  و  دامنارک  روسیه،  از  بسیاری  بخش های 

تحلیل  و  دقیق  توصیف  نخستین  اسکاندیناوی، 

واقعیّت زندگی مردم و ساختار جامعه به شامر می رود 

که جهانیان در مورد آن کشورها می دانند.

را  عجیبی  سفر  م   921 سال  در  فضالن  بن  احمد 

ارتباطات  سفرهای  مهم ترین  از  یکی  که  کرد  رشوع 

از  وی  می رود.  شامر  به  وسطی  قرون  در  فرهنگی 

بغداد- پایتخت علوم و متّدن در آن زمان- خارج شد و 
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شهرها و ملّت های بسیاری را درنوردید و مشاهدات و 

رویدادهایی که با آنها مواجه می شد، در کتابی جامع 

بر  م  در سال 1923  بار  نخستین  برای  که  ثبت منود 

بود،  شده  پیدا  روسیه  در  که  خطّی  نسخه ای  اساس 

انتشار یافت.

دلیل اهّمیت کتاب ابن فضالن بنا به گفتۀ دانشمند 

مسلامنان  که  است  این  كريكتون  ميخائيل  امریکایی 

بغداد با وجود پایبندی شدید به دین شان، از ملّت هایی 

که از لحاظ ظاهری، رفتاری و اعتقادی با آنان تفاوت 

داشتند استقبال می کردند؛ این درحالی بود که نسبت 

به سایر ملت ها، کمرتین متامیت ارضی را در اختیار 

نادر و  این موارد باعث می شد که گواهانی  داشتند؛ 

منحرص به فرد برای فرهنگ های بیگانه باشند.

 Michael Crichton (Eaters of the Dead)

60



حوزه ی  در  مردمی  مشارکت  به  اسالم  بنابراين 
ارتباط  ساخت و ساز و متدن و اصالح و معارشت و 
با دیگران با رعایت بهرتین اخالق و رفتار و در نظر 
میان  در  موجود  مختلِف  ادیان  و  فرهنگ ها  داشنت 
که گوشه نشینی  و گوشزد می کند  فرامی خواند  مردم 
و دوری از مردم راه و روش اسالم نیست؛ به همین 

سبب، رسول الله  فردی را که با مردم معارشت دارد 
و در برابر اذیّت ها و اشتباهات آنان صرب می کند، بهرت 
از کسی دانسته که گوشه نشینی اختیار می کند و از 

مردم فاصله می گیرد. 
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آفریدگاری یگانه 
معبودی یگانه 
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نظری دین اعتقاد  فقط  که  می کند  بیان  اسالم  دین 

برای ورود به دایرۀ اسالم کافی نیست؛ و از آنجا 

پروردگار  که  باید  است،  یکی  خالق  پروردگار  که 

معبود هم یگانه باشد.
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معنای نام  دارای سه  عربی  زبان  در  »الله«  نام جاللۀ 
جامع است:

  به معنای معبودی است که مردم مناز و روزۀ شان 
متام  و  قلب   و  می دهند  انجام  او  برای  فقط  را 

عبادات شان متوّجه اوست.
  پروردگاری بزرگ در ذات و صفات و شکوه خود، 
چنانکه عقل ها در عظمت او حیرانند و منی توانند 
کنه آن را درک منوده و به حقیقت ذات او تعالی 

پی بربند و نسبت به او احاطه یابند.
  ذاتی که قلب ها عالقه مند و جان ها مشتاق اویند 
و با یادش انس می گیرند و از قرب و عبادتش لّذت 

می برند.
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دیدگاه  و  تصّور  باید  که  می کند  تاکید  کریم  قرآن 
آدمی نسبت به »الله« صحیح و اصالح شود؛ و او را 
از متامی تحریف ها و افرتائاتی که از شکوه و عظمتش 

می کاهد مربّا و پاک بداند.

الله آفریدگار و  بیان می کند،  بنابراین چنانکه قرآن 
به وجودآورندۀ این هستی و نظام آن است؛ و هرچه 
در آن رخ می دهد هر قدر کوچک باشد، مخلوق الله 
متعال بوده و به خواست و تقدیر و علم او به وجود 
آمده است. و هیچ مخلوق مادینه ای باردار منی شود 
باران  قطره ای  و  او؛  ارادۀ  و  علم  به  مگر  منی زاید  و 
منی بارد و هیچ تغییری در شب و روز ایجاد منی شود 
پنهانی در رسارس گیتی نیست مگر  و هیچ آشکار و 
اینکه علم و قدرت و رحمت الهی بر آنها احاطه دارد:

اَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن اأَْكَماِمَها  {اإَِلْيِه ُيَردُّ ِعْلُم ال�سَّ
ُع اإِلَّ ِبِعْلِمه} )فصلت: 47(. ِمُل ِمْن اأُْنَثى َوَل َت�سَ َوَما َتْ

»آگاهى از ]لحظۀ وقوع[ قیامت، تنها به الله مربوط 
است؛ و خروِج هر میوه اى از شكوفه اش و باردارى و 

وضع حمِل هر ماده اى، با آگاهِى اوست«.

ِف  َما  َوَيْعَلُم  ُهَو  اإِلَّ  َيْعَلُمَها  َل  اْلَغْيِب  َمَفاِتُ  {َوِعْنَدُه 
ٍة ِف  َوَل َحبَّ َيْعَلُمَها  اإِلَّ  َوَرَقٍة  ِمْن  َت�ْسُقُط  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلَبِّ 
ُمِبي}  ِكَتاٍب  ِف  اإِلَّ  َياِب�ٍض  َوَل  َرْطٍب  َوَل  اْلأَْر�ِض  ُظُلَماِت 

)األنعام: 59(.

65



»و کلیدهای ]گنجینه های [ نهان نزد اوست ]و[ جز 
او ]هیچکس[ آن را منی داند و ]اوست که[ آنچه را در 
خشکی و دریاست می داند و هیچ برگی ]از درخت [ 
منی افتد مگر اینکه آن را می داند؛ و هیچ دانه ای در 
مگر  نیست  و خشکی  تر  هیچ  و  زمین  تاریکی های 

اینكه در كتاىب روشن ]= لوح محفوظ[ قرار دارد«.

و الله متعال دارای بهرتين و كامل ترين و زیباترین 
صفات است. ذاتی قوی که هرگز شکست منی خورد، 
پروردگار مهربانی که رحمتش همه چیز را فرا گرفته 
است و ذات عظیمی که به هیچ وجه عیب و نقص 

در او راه ندارد.

آسامن ها  متعال  الله  کردند  اّدعا  برخی  که  زمانی 
به  هفتم  روز  در  و  آفرید  روز  شش  در  را  زمین  و 
اسرتاحت پرداخت، قرآن کریم این باور و اّدعا را باطل 

منوده و به روشنی متام بیان فرمود:

ِة  �ِستَّ ِف  َبْيَنُهَما  َوَما  َواْلأَْر�َض  َماَواِت  ال�سَّ َخَلْقَنا  {َوَلَقْد 
َنا ِمْن ُلُغوٍب} )اأي تعب( ]ق: 38[.  اٍم َوَما َم�سَّ اأَيَّ

آنهاست،  را که میان  »ما آسامن ها و زمین و آنچه 
در شش روز آفریدیم و ]هرگز[ رنج و خستگى به ما 

نرسید«.
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منودن  تشبیه  تصوراتی،  گامنو  چنین  دلیل خطور 
شناخته  عقل  برای  که  است  مخلوقاتی  به  خداوند 
شده هستند؛ این درحالی است که الله متعال خالق 
باشد؛ حال  است و غیر او هرچه هست مخلوق می

چگونه می تواند مخلوق شبیه آفریدگارش باشد؟!

رُي}.  )الّشورى: 11(. ِميُع اْلَب�سِ {َلْي�َض َكِمْثِلِه �َسْيٌء َوُهَو ال�سَّ
و  شنوا  همو  و  نیست  الله  هامنند  چیز  »هیچ 

بیناست«.

الله متعال حاکم عادلی است که ذّره ای ستم منی کند 
و آنچه در زندگی و در هستی شاهد هستیم بیانگر 
حکمت و لطف اوست؛ و چنانکه درک و فهم برخی 
توان  و  نیست  برای کودک میرس  والدین  از ترصفات 
تحلیل آنها را ندارد، چون قدرت تفّکرشان بسیار از هم 
فاصله دارد، عقل برشی نیز گاهی از فهم حکمت و 
ارادۀ الهی در مورد برخی از مخلوقاتش ناتوان است.

یکی از روشن ترین مسائل اسالم، وجوب اخالص در 
عبادت برای الله یگانه است، که این عمل، دعوت 
بوده است، چنانکه قرآن بر  السالمعليهـــم متامی پیامربان 

همین موضوع تاکید دارد.
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اسالم به اين موضوع اکتفا منی کند زمانی که می گوید 
اعتقاد نظری برای ورود به دایرۀ ایامن کافی نیست، 
زیرا وقتی که پروردگار و خالق یکی است، باید معبود 
هم یکی باشد و انجام بخشی یا مجموعه ای از عبادات 
الله جایز نیست، بلکه باید فقط او  و دعا برای غیر 
تعالی بدون واسطه و شفیع عبادت شود و آفریدگار، 
او و  این است که واسطه ای میان  از  برتر و بزرگ تر 

مخلوق باشد.

و  بدون دستیاران  رئیس منی تواند  یا  دنیا حاکم  در 
را  ضعیفان  و  نیازمندان  خود،  نزدیکان  و  همکاران 
بشناسد و از اوضاع زیردستانش آگاه شود تا به آنان 
کمک کند و دست شان را بگیرد، اّما الله متعال آشکار 
و  است  قادر  مالِک  قوِی  ذات  و  می داند  را  نهان  و 
متام هستی در اختیار و تحت ترّصف اوست؛ و فرمان 
این است که به آن  اراده کند تنها  او چون چیزی را 
می گوید: موجود شو؛ پس ]بی درنگ[ موجود می شود، 

پس چرا به غیر او توّجه گردد؟!

قرآن کریم بیان می کند که آرامش قلبی و گشایش 
فرد  که  می شود  کامل  و  می گیرد  صورت  زمانی  دل 
در  را  نیازهایش  و  بربد  پناه  پروردگارش  به  مسلامن 
پیشگاه او عرضه دارد؛ و او ذات توانا و بزرگی است 
مهربان  آنان  به  نسبت  دارد،  را دوست  بندگانش  که 
او چیزی  از  بنده اش  ذاتی که وقتی  نزدیک است؛  و 
بخواهد خوشحال می شود و بندگانش را اکرام می کند 
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و به اندازۀ پناه آوردن و فروتنی شان به آنان پاداش 
می دهد:

يُتُكْم  {َكْيَف َتْكُفُروَن ِباهلِل َوُكْنُتْم اأَْمَواًتا َفاأَْحَياُكْم ُثمَّ ُيِ
ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ اإَِلْيِه ُتْرَجُعون}  )البقرة: 28(.

درحاىل كه  می کنید  انکار  را  الله  ]یگانکِی[  »چگونه 
بخشید؛  زندگی  شام  به  او  و  بودید  بی جان  ماده اى 
سپس شام را دستخوش مرگ مى گرداَند و دوباره زنده 
پیشگاهش  به  حسابرسی[  ]برای  آنگاه  كرد؛  خواهد 

بازگردانده مى شوید؟«.

وَء َوَيْجَعُلُكْم  َطرَّ اإَِذا َدَعاُه َوَيْك�ِسُف ال�سُّ ْن ُيِجيُب اْلُ�سْ {اأَمَّ
ْن َيْهِديُكْم  ُروَن  اأَمَّ ُخَلَفاَء اْلأَْر�ِض اأَاإَِلٌه َمَع اهلِل َقِليًل َما َتَذكَّ
َياَح ُب�ْسًرا َبْيَ َيَدْي  ِف ُظُلَماِت اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَمْن ُيْر�ِسُل الرِّ
)النمل:  ُي�ْسِرُكوَن}   ا  َعمَّ اهلُل  َتَعاَل  اهلِل  َمَع  اأَاإَِلٌه  َرْحَمِتِه 

.)63-62

]دعای[  ذاتی  که  یا  بهرتند[  شام  معبودان  »]آیا 
و  می کند  اجابت  بخواند-  را  او  وقتی  ـ  را  درمانده 
گرفتاری را برطرف می سازد و شام را جانشینان ]پیشینیان 
در[ زمین قرار می دهد؟ آیا معبود دیگری با الله وجود 
دارد؟ چه اندک پند می گیرید! ]آیا معبودان شام بهرتند[ 
]به  بیابان و دریا  یا ذاتی  که شام را در تاریکی های 
وسیلۀ ماه و ستارگان[ هدایت می کند و آن ذاتی که 
پیش از ]باران[ رحمتش، باد ها را به مژده می فرستد؟ 
از کسانی  الله  دارد؟  الله وجود  با  آیا معبود دیگری 
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]یا چیزهایی[ که ]برایش[ رشیک قرار می دهند برتر 
است«.

اسالم،  مسائل  روشن ترین  از  یکی  سبب،  همني  به 
وجوب اخالص در عبادت برای الله یگانه است:

ٍة َر�ُسوًل اأَِن اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتِنُبوا  { َوَلَقْد َبَعْثَنا ِف ُكلِّ اأُمَّ
اُغوَت} )النحل: 36(. الطَّ

پیام[  این  ]با  را  پیامربی  امتی،  هر  در  ما  »یقیناً 
برانگیختیم که: الله یکتا را عبادت کنید و از طاغوت 

]= معبودان غیر الله[ دوری کنید«.

بنا به تاكید قرآن، دعوت و خواستۀ متامی پیامربان 
و  َمَلک  و  رسول  هیچ  و  است  بوده  مطلب  همین 
دوستی هر اندازه هم که صالح باشد، نباید چیزی از 
بهانه که  این  او باشد به  انواع دعا و عبادت متوّجه 
الله و بندگانش هستند؛ زیرا همه  آنان واسطۀ میان 
در نهایت مخلوق و بندۀ الله هستند و او تعالی به 
بندگانش نزدیک است و سخنان شان را می شنود و تا 
زمانی که تنها او را عبادت کنند، دعا و درخواست شان 

را اجابت می کند.
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چگونه ممکن است کسی که فقط متوّجه الله باشد 
طعم سعادت، اطمینان و آرامش را نچشد؛ بلکه هیچ 
نگرانی و اضطرابی ندارد؛ زیرا مالک و خالق و معبود 
او یکی است و توّجه و پناه بردن او فقط به سوی الله 

متعال است و نه غیر او.

همني مفهوم معنای سوره ای کوچک از مهم ترین و 
مشهورترین سوره های قرآن، یعنی سورۀ اخالص است.

قرآن کریم بیان می کند که هر چیزی بر اساس علم 
قطره  حتّی  می شود،  حاصل  تعالی  الله  قدرت  و 

های باران و افتادن برگ های درختان.

CLICK HERE
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سورۀ اخالص
چنانکه الله تعالی به پیامربش محّمد  فرمان می دهد 
که آن را به روشنی اعالن مناید، گویا پاسخ این سؤال است 

که: »الله کیست؟«

 هامنا الله یگانه بوده و  رشیکی در عبادت ندارد.

برآورده   برای  مخلوقات  همه ی  که  است  ذاتی  الله   
منودن نیازهای شان به او اعتامد می کنند و پناه می برند.

 و منّزه است از اینکه فرزندی داشته باشد یا اینکه از 
چیزی متولّد شده باشد، بلکه او اولی است که قبل از او 

چیزی نبوده است.

 و هیچ چیز از لحاظ ذات و صفات، شبیه و مانند او 
نیست، زیرا او خالق است و هرچه غیر او هست مخلوق 

است.
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رابطۀ قانون طبیعت و قانون رشیعت

می کنیم  زندگی  آن  در  که  را  نظامی  و  هستی  متعال  الله 
و  دارد  ما وجود  بدن  در  که  از سلول کوچکی  است؛  آفریده 
که   - بزرگ ترین کهکشان هایی  تا  است  آن  از  آنچه کوچک تر 
ابزارهای نجومی توانسته اند آنها را رصد کنند- همه را با متام 
دّقت و نظمی عجیب که زندگی و طبیعت فقط با آن شکل 
می گیرد و جریان دارد به وجود آورد. متامی دانشمندان علوم 
چند  هر  نظام  این  در  خللی  نوع  هر  که  معتقدند  تجربی 

کوچک باشد، قطعا منجر به نابودی آن خواهد شد... .

نظام  این  که  آفریدگاری  دارد  باور  مسلامن  انسان  و 
شگفت انگیز از نظر دّقت و استواری را به وجود آورده، هامن 
ذاتی است که از بهرتین احکام و قانون زندگی برای مخلوقاتش 
آگاه است؛ و دینی که آن را ترشیع منوده، تنها نظامی است 
که زندگی برشی با آن سامان می گیرد و ستم و تجاوز افراد آن 
را بر یکدیگر از بین می برد... چنانکه الله تعالی در قرآن کریم 
به مصالح  داناتر  و برش،  آفریدگار هستی  که  روشن می سازد 

ِبرُي}   اْلَ اللَِّطيُف  َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  {اأََل  آنهاست: 

)امللك: 14(. 

آفریده  را[  موجودات  ]همۀ  که  کسی   »آیا 

است، ]حاِل بندگان را[ منی داند؟ درحالی  که او 

باریک بین و آگاه است«.

CLICK HERE
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کهانت و واسطه گری جایی در اسالم ندارد 
می بینیم که بسیاری از ادیان قائل به برترِی دینی و 
مذهبی برای برخی افراد نسبت به دیگران هستند و 
عبادات و ایامن مردم را مرتبط و وابسته به رضایت 
و موافقت آنان می دانند؛ بنابراین چنین افرادی - بر 
- واسطۀ میان مردم  ادیان  این  پیروان  اساس دیدگاه 
و معبود هستند و اختیار آمرزش دارند و بسا اوقات 
غیب می دانند و مخالفت با آنان را مایۀ زیانی آشکار 

می دانند.

اّما در اسالم مسئولّیتی به نام پدر روحانی و کهانت 
و واسطه گری وجود ندارد، بلکه دین اسالم انسان را 
گرامی داشته و منزلتش را واال گردانیده و او را از هر 
باشد  الله  و  او  میان  واسطۀ  که  معنوی  سلطۀ  نوع 
یا توبه و  آزاد و رها کرده است. اسالم سعادت برش 
عبادتش را وابسته و مرشوط به افرادی معّین منی داند 

هر اندازه هم که آنان فاضل و صالح باشند.
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چنانکه او را از هر نوع سلطۀ علمی که فردی گامن 

کند علِم به دین فقط مختص و محدود به اوست آزاد 

کرده است. چنین است که می بینیم قرآن کریم نه تنها 

علم به دین و فهم قرآن را حّق متامی مردم می داند، 

بلکه خواندن قرآن و فهم آن و تدّبر در معانی قرآن 

داده  قرار  آنها  واجبات  از  را  احکامش  اجرای  و 

َر  ُروا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ است:{ِكَتاٌب اأَْنَزْلَناُه اإَِلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

ْلَباِب} )ص: 29(. اأُوُلو اْلأَ

اسالم انسان را گرامی داشته و مقامش را بلند 
گردانیده است، به گونه ای که او را از هر نوع 
سلطۀ روحی و روانی که واسطه ای میان او و 
رو،  این  از  و  کرده  رها  و  آزاد  گیرد،  قرار  الله 
سعادت یا توبه و یا عبادت برش را هرگز مرتبط 
اندازه هم که  به افرادی مشّخص منی داند هر 

آن افراد دارای فضل و صالح و برتری باشند.
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»]ای محمد، این قرآن[ کتابی است پر برکت که بر 

تو نازل کردیم تا ]مردم[ در آیاتش به دقت بیندیشند 

و خردمندان پند گیرند«.

بنابراين عبادات و ایامن بین انسان و پروردگارش می 
باشد و هیچکس در این میان نقش و دخالتی ندارد. 
الله متعال به بندگانش نزدیک است و دعای  چراکه 
و  می کند  اجابت  را  درخواستش  و  می شنود  را  بنده 
عبادت و منازش را می بیند و در قبال آن به وی پاداش 
توبه  و  آمرزش  حق  مالک  برشی  هیچ  و  می دهد؛ 
نیست. بنابراین تا زمانی که بنده توبه کند و فقط الله 
متعال را عبادت مناید، الله متعال توبه اش را می پذیرد 
نزدیک  همه  به  الله  چون  می آمرزد.  را  گناهانش  و 
است وقتی به او روی آورند و او تعالی را بخوانند، 

چنانکه در قرآن کریم می فرماید: 

اِع  ي َفاإِنِّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ {َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
َيْر�ُسُدوَن}  َلَعلَُّهْم  ِبي  ِمُنوا  َوْلُيوؤْ ِل  َفْلَي�ْسَتِجيُبوا  َدَعاِن  اإَِذا 

)البقرة: 186(. 

»و ]ای پیامرب،[ چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند 
]به آنان بگو که[ من نزدیکم و دعای دعاکننده را ـ 
هنگامی که مرا بخواَند ـ اجابت می کنم؛  پس ]آنان 
فقط[ باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایامن بیاورند؛ 

باشد که راه  یابند«.
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به  تعالی  الله  که  می کند  بیان  کریم  قرآن 

او  به  هرگاه  است  نزدیک  مخلوقات  متامی 

کنند. درخواست  تعالی  او  از  و  آورند  روی 
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آیا آداب خاصی برای ورود به دین اسالم وجود 

دارد؟

برای کسی که به اسالم قانع شده، اعامل پیچیده ای 

این کار  ندارد و الزم نیست  جهت پذیرش آن وجود 

در محلّی خاص یا در حضور فردی معیّن صورت گیرد، 

بلکه برای او همین کافی است که عاملانه و با اطالع 

از معنای شهادتین، یقین داشنت به آن و درحالی که 

تسلیم مفاهیم و اقتضائات آن است، شهادتین را بر 

زبان آورد؛ و شهادتین عبارت است از:

»أشهد أن ال إله إال الله«: يعنی گواهی می دهم و 	 

نیست،  الله  بر حّقی جز  معبود  که هیچ  معتقدم 

و  یکتاست  که  می کنم  عبادت  را  او  فقط  پس 

 رشیکی ندارد.

گواهی 	  يعنی  الله«:  رسول  محمداً  أن  »وأشهد 

می دهم که محّمد	 فرستادۀ الله به سوی متامی 

مردم است، از دستوراتش فرمان می برم و از نواهی 

او دوری می کنم و الله را بر اساس رشیعت و سّنت 

او عبادت می کنم. 
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در حقیقت رسوالن 
چه کسانی هستند؟
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و الله آفرید  خود  عبادت  برای  را  مردم  تعالی  الله 
پیامربانی را به سوی شان فرستاد تا رشیعت الهی 
آیین  و  دین  با  را  آنان  و  داده  آموزش  آنان  به  را 
و  دین  اصالح  برای  و  دهند؛  اندرز  و  پند  الهی 

دنیای مردم تالش کنند و الگویی نیک برای اقوام 
را  مردم  و  کنند  مبارزه  انحراف  با  و  باشند  شان 
برای  بهانه ای  مردم  تا  خوانند  فرا  صحیح  راه  به 
ایامن نیاوردن به الله نداشته باشند... اما حقیقت 

این رسوالن و فرستادگان چیست؟
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ب
برش بودن پیامربان

قرآن کریم در آیات بسیاری تاکید می کند که متامی 
وحی  برای  را  آنان  تعالی  الله  و  بودند  برش  رسوالن 
ما  با  برشبودن  لحاظ  از  هرچند  برگزید.  رسالت  و 
مشرتک هستند، اّما از نظر پاکی و استقامت در مرتبۀ 
باالیی قرار دارند، چنانکه الله متعال آنان را انتخاب 
منود تا رسالت و دینش را به مردم برسانند؛ در قرآن 
 { اأََنا َب�َسٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى اإَِلَّ ا  َ کریم می خوانیم: {ُقْل اإِنَّ

)الكهف: 110(.
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»]ای پیامرب،[ بگو: من فقط برشی ]عادی[ همچون 

شام هستم ]جز اینکه[ به من وحی می شود«.

سایر  هامنند  و  هستند  برش  پیامربان  متامی  بنابراین 

انسان ها متوّلد شده و وفات می کنند و بیامر می شوند 

و از لحاظ جسمی و نیازهای شان مانند سایر انسان ها 

هستند.

ندارند،  را  الوهّیت  صفات  و  ویژگی ها  از  هیچیک 

چون الوهّیت مختص الله یگانه است، اّما انسان هایی 

الهی  فرمان  یعنی  می شود؛  وحی  آنان  به  که  هستند 

ابالغ  آنان  به  دیگری  شیوه های  یا  مالئکه  طریق  از 

می شود.

الله  اّمت های پیشین از وجود وحی تعّجب کردند و 

تعالی تعّجب آنان را انکار کرد و بیان فرمود که این کارشان 

هیچ توجیه و دلیلی ندارد، زیرا وحی راه رسیدن هدایت 

می باشد:{اأََكاَن  مخلوقات  به  دینش  آموزه های  و  الله 

ا�َض  النَّ اأَْنِذِر  ْن  اأَ ِمْنُهْم  َرُجٍل  اإَِل  اأَْوَحْيَنا  اأَْن  َعَجًبا  ا�ِض  ِللنَّ
َقاَل  ِهْم  َربِّ ِعْنَد  ْدٍق  �سِ َقَدَم  َلُهْم  اأَنَّ  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِر  َوَب�سِّ

اْلَكاِفُروَن اإِنَّ َهَذا َل�َساِحٌر ُمِبي} )يون�ض: 2(.
مردی  به  که  است  شگفتی  موجب  مردم  برای  »آیا 

از خودشان وحی کرده ایم که: به مردم ]دربارۀ عذاب 

آورده اند  ایامن  که  کسانی   به  و  بده  هشدار  آخرت[ 
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پاداشی  پروردگار شان  نزد  آنان  برای  که  بده  بشارت 

جادوگری  قطعاً  ]مرد[  این  گفتند:  کافران  نیکوست؟ 

آشکار است«.

میانه روی در مورد جایگاه و منزلت پیامربان

 الله متعال بهرتین مخلوقاتش را برای حمل رسالت 
استقامت  از  واالیی  مرتبۀ  در  انسان هایی  برگزید؛ 
را  پیامربان  همه ی  مجید  قرآن  چنانکه  صالح؛  و 
از جهانیان  برتر  برگزیده و  نیکوکار و  هدایت یافته و 

توصیف می کند:

َهَدْيَنا  َوُنوًحا  َهَدْيَنا  ُكلًّ  َوَيْعُقوَب  اإِ�ْسَحاَق  َلُه  {َوَوَهْبَنا   
َوُيو�ُسَف  َواأَيُّوَب  َو�ُسَلْيَماَن  َداُووَد  ِتِه  يَّ ُذرِّ َوِمْن  َقْبُل  ِمْن 
ا َوَيْحَيى  ِزي اْلُْح�ِسِنَي  َوَزَكِريَّ َوُمو�َسى َوَهاُروَن َوَكَذِلَك َنْ
َواْلَي�َسَع  َواإِ�ْسَماِعيَل  َي   اِلِ ال�سَّ ِمَن  ُكلٌّ  ْلَيا�َض  َواإِ َوِعي�َسى 
اآَباِئِهْم  َوِمْن  اْلَعاَلَِي   َعَلى  ْلَنا  َف�سَّ َوُكلًّ  َوُلوًطا  َوُيوُن�َض 
َراٍط  �سِ اإَِل  َوَهَدْيَناُهْم  َواْجَتَبْيَناُهْم  َواإِْخَواِنِهْم  اِتِهْم  يَّ َوُذرِّ

ُم�ْسَتِقيم})الأنعام: 87-84(.

برش  پیامربان  متامی  که  می کند  بیان  مجید  قرآن 

رسالت  و  وحی  برای  را  آنان  متعال  الله  و  بودند 

برگزید.
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»و به او ]= ابراهیم[ اسحاق و یعقوب را بخشیدیم 
پیش تر  و  کردیم؛  هدایت  راست[  راه  ]به  را  همه  و 
نوح را ]نیز[ هدایت کرده بودیم و از نسل او داود و 
سلیامن و ایوب و یوسف و موىس و هارون را ]به راه 
پاداش  اینگونه  حق رهنمون ساختیم [ و نیكوكاران را 
و  عیسی  و  یحیی  و  زکریا  ]همچنین[  و  مى دهیم. 
الیاس ]را راه منودیم که[ همه از شایستگان بودند. و 
اسامعیل و َیَسع و یونس و لوط ]را نیز هدایت کردیم[ 
و جملگى را بر جهانیان برترى دادیم. و ]نیز[ از پدران  
و[  دادیم  برتری  را  ]برخی  برادران شان  و  فرزندان   و 

آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم«.

و زمانی که یکی از پیامربان دچار اشتباهی می شد، 

بلکه  منی گذاشت،  بی تذکر  را  اشتباهش  متعال  الله 

وی را متوجه می کرد تا آن را تکرار نکرده و توبه کند. 

در  خطای  سبب  به  پیامربان  اشتباه  که  مناند  ناگفته 

اجتهاد صورت می گیرد و از قبیل تجاوز عمدی از اراده 

و فرمان الهی نیست.

قرآن کریم پیامربان را به دّقت و به دور از هرگونه 

از  آنان  اینکه  می کند؛  توصیف  ستمی  و  زیاده روی 

گناهان کبیره معصوم هستند، با این همه برشند و نه 

اله و معبود هستند و نه پرسان معبود؛ و هیچیک از 

ویژگی های الوهّیت و ربوبّیت را دارا نیستند.

84



اّتفاق  از گفتگویی که در روز قیامت  حکایت قرآن 

از  را  	 پاکی عیسی	 و  برائت  الله  تا  افتاد  خواهد 

عبادت مردم برای او آشکار سازد، این موضوع را روشن 

می سازد:

ا�ِض  ِللنَّ ُقْلَت  اأَاأَْنَت  َمْرمَيَ  اْبَن  ِعي�َسى  َيا  اهلُل  َقاَل  {َواإِْذ 
َما  �ُسْبَحاَنَك  َقاَل  اهلِل  ُدوِن  ِمْن  اإَِلَهْيِ  َي  َواأُمِّ ِخُذوِن  اتَّ
َفَقْد  ُقْلُتُه  ُكْنُت  اإِْن  ِبَحقٍّ  ِل  َلْي�َض  َما  اأَُقوَل  اأَْن  ِل  َيُكوُن 
َك اأَْنَت  َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِف َنْف�ِسي َوَل اأَْعَلُم َما ِف َنْف�ِسَك اإِنَّ
ُم اْلُغُيوِب  َما ُقْلُت َلُهْم اإِلَّ َما اأََمْرَتِني ِبِه اأَِن اْعُبُدوا  َعلَّ
ا  ُكْم َوُكْنُت َعَلْيِهْم �َسِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّ ي َوَربَّ اهلَل َربِّ
�َسْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َواأَْنَت  َعَلْيِهْم  ِقيَب  الرَّ اأَْنَت  ُكْنَت  ْيَتِني  َتَوفَّ

.)117-116 �َسِهيٌد} )الائدة: 
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الله  قیامت[  ]روز  که  هنگامی  از[  کن  ]یاد  »و 
می فرماید: ای عیسی ـ پرس مریم، آیا تو به مردم گفتی 
که: من و مادرم را ]همچون[ دو معبود به جای الله 
منزّهی.  تو  الها،[  ]بار  می گوید:  ]عیسی[  برگزینید؟ 
شایسته نیست كه من ]دربارۀ خویشنت [ چیزى كه حقم 
نیست بگویم. اگر چنین ]سخنی[ گفته باشم، بی گامن 
تو می دانی. تو آنچه را که در نفس من است مى داىن 
و]لی[ من آنچه را که در ذات ]پاِک[ توست منى دانم. 
بی تردید، تو خود داناى رازهاى نهاىن. جز آنچه مرا به 
آن فرمان دادی چیزی به آنان نگفتم. ]گفتم که:[ الله 
را عبادت کنید که پروردگار من و شامست؛ و تا زمانی 
که در میان آنان به رس می بردم، بر ]سخنان[ آنان گواه 
بودم؛ و چون مرا ]به سوی خویش[ برگرفتی، تو خود 

مراقب شان بودی؛ و تو بر هر چیز گواهی«.

قرآن مجید نام عیسی  را به بزرگی یاد می 

مربّا  باطل  اتّهامات  آن  از  را  مرتبه وی   25 و  کند 

بیان  بار   136 را    موسی  نام  نیز  و  می داند 

فرموده، در حالی که نام محّمد  که قرآن بر او 

نازل شده فقط 5 مرتبه آورده است.
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دیدگاه اسالم دربارۀ پیامربان

برخی از مردم گامن می کنند قرآن چیزی جز داستان 

ها  و اخبار مربوط به پیامرب  نیست؛ تا جایی که 

وقتی می دانند قرآن مجید از عیسی  به بزرگی 

یاد می کند و 25 مرتبه وی را با ذکر نامش از اّتهامات 

0 136 بار با ذکر  باطل مربّا می داند و از موسی 

نامش یاد می کند، تعّجب می کنند درحالی که از محّمد 

 که قرآن بر او نازل شده است فقط 5 مرتبه با نام 
وی یاد می کند. 

و درحالی که امروزه پیروان بیشرت ادیان، پیامربان سایر 

یکدیگرند،  پیامربان  دشمن  و  ندارند  قبول  را  آیین ها 

بسیاری  آیات  در  می بیند  کند  تالوت  را  قرآن  هرکس 

متامی  به  تا  منی شود  مسلامن  انسان  که  شده  تاکید 

رسوالن ایامن آورد و اگر تنها به یکی از آنان کافر شود 

یا در صّحت رسالتش تردید کند یا او را به باطل مّتهم 

کند، قطعا از دایرۀ اسالم خارج می شود. بنابراین قرآن 

به  او،  به  مؤمنان  و    الله  رسول  که  می کند  تاکید 

آنچه از جانب الله آمده ایامن دارند؛ بر همین اساس 

آنان به الله و مالئکه و پیامربان ایامن دارند و در ایامن 

به آنان، تفاوتی میان هیچیک قائل منی شوند:
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ِه َواْلُوؤِْمُنوَن ُكلٌّ اآَمَن  ا اأُْنِزَل اإَِلْيِه ِمْن َربِّ �ُسوُل ِبَ  {اآَمَن الرَّ
ُر�ُسِلِه  ِمْن  اأََحٍد  َبْيَ  ُق  ُنَفرِّ َل  َوُر�ُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَمَلِئَكِتِه  ِباهلِل 
رُي}  اْلَ�سِ َلْيَك  َواإِ َنا  َربَّ ُغْفَراَنَك  َطْعَنا  َواأَ �َسِمْعَنا  َوَقاُلوا 

)البقرة: 285(.

»رســول ]اللــه[ بــه آنچــه از ]ســوی[ پــروردگارش بــر 

ــز[  ــان ]نی ــت و مؤمن ــامن آورده اس ــده ای ــازل ش او ن

همگــی بــه اللــه و مالئکــه و کتــاب هــا و پیامربانــش 

ــه[:  ــت ک ــن اس ــان ای ــخن ش ــد؛ ]و س ــامن آورده ان ای

ایــامن بــه  میــان هیچیــک از پیامربانــش ]نــه در 

آنــان و نــه برتــری برخــی بــر برخــی دیگــر[ تفاوتــی 

منی گذاریــم و گفتنــد: شــنیدیم و اطاعــت کردیــم. 

پــروردگارا، آمــرزش تــو را ]خواهانیــم[ و بازگشــت 

ــت«. ــوی توس ــه س ــور[ ب ــام ام ]مت

از  تعدادی  که  می داند  قرآن  به  آگاه  انسان 

سوره های قرآن به نام پیامربان هستند؛ پیامربانی 

چون ابراهیم و یوسف؛ و حتّی الله متعال یک 

السالمعليهـــــام  سوره را  به نام مریم پاکدامن مادر عیسی 

نامیده است.
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دیدگاه اسالم 
دربارۀ عیسی 
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از مهم ترین چهره ها در طول سیّدنا یکی  سیّدنا عیسی 

تاریخ و یکی از بزرگ ترین کسانی به شامر می رود 

که ارمغان خیر و خوبی برای برشیّت را به همراه 

داشته است. اّما دیدگاه مردم در مورد او متفاوت 

بوده است، چنانکه برخی او را اله و معبود یا پرس 

خدا دانسته	اند و بعضی با او دشمنی کرده و ایراد 

و اتهامات باطلی را متوجه او کرده	اند. اما دیدگاه 

اسالم در مورد عیسی  چیست؟
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1  سّیدنا عیسی یکی از برترین پیامربان است
بزرگ ترین  از  یکی  عیسی  می کند  تاکید  کریم  قرآن 
مادرش  و  است  ال�سلمعليهـــــم  پیامربان  بلندمرتبه ترین  و 
پروردگارش  عبادتگزار  و  فرمانربدار  و  صادق  مریم 
 بدون پدر  و عفیف و پاکدامن بود که عیسی 
و  گرفت؛  جای  وی  رحم  در  تعالی  الله  قدرت  به  و 
را  او  که  آدم  جاوید همچون  معجزه ای  با  را  او  الله 
بدون پدر و مادر آفرید، خلق منود؛ چنانکه در قرآن 
کریم می فرماید: هامنا عیسی معجزه ای جاوید است؛ 
و چنانکه الله آدم را بدون پدر و مادر آفرید، عیسی 
را بدون پدر و با قدرت خود خلق منود؛ هامن قدرتی 
فورا  باش،  به چیزی می گوید:  آن چون  مبنای  بر  که 
اآَدَم َخَلَقُه  پدید می آید: {اإِنَّ َمَثَل ِعي�َسى ِعْنَد اهلِل َكَمَثِل 

ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن} )اآل عمران: 59(.
َمثل  همچون  الله،  نزد  عیسی  َمَثل  »درحقیقت 
]خلقِت[ آدم است ]که[ او را از خاک آفرید و سپس 

به او فرمود: باش؛ پس ]بی درنگ[ موجود شد«.
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ایامن  عیسی  سّیدنا  معجزه های  به  مسلامن   2
دارد

مسلامن به معجزاتی که الله متعال به دستان عیسی 

 جاری ساخت ایامن دارد؛ معجزاتی چون درمان 
خربدادن  و  مردگان  زنده کردن  و  نابینا  و  پیس  فرد 

ذخیره  خانه های شان  در  و  می خورند  مردم  آنچه  از 

می کنند؛ همه ی این موارد به اذن الله تعالی صورت 

می گرفت و الله این معجزات را دلیلی رصیح و روشن 

بر صداقت نبّوت و رسالت او قرار داد.

3  کتاب مقّدس انجیل بر او نازل شد 

مهم ترین  از  یکی  متعال  الله  که  می کند  تاکید  قرآن 

به  و  مردم  هدایت  جهت  را  انجیل-   - کتاب هایش 

  عنوان نور و رحمتی از جانب خویش بر عیسی

طول  در  انجیل  که  داشته  بیان  و  است؛  کرده  نازل 

تاریخ در معرض تحریف و تأویل قرار گرفته است.

CLICK HERE
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4  سّیدنا عیسی  برش است و نه خدا 

از  برشی    عیسی  که  دارد  تاکید  اسالم  دین 

فرزندان  آدم است که الله متعال او را گرامی داشته و 

او را به سوی بنی ارسائیل فرستاد و معجزاتی را توسط 

و  ربوبّیت  ویژگی های  از  هیچیک  و  منود  آشکار  او 

قرآن  در  متعال  الله  چنانکه  نیست،  دارا  را  الوهّیت 

او را  می فرماید: عیسی فقط بنده ای صالح است که 

تا  دادیم  به وی  و معجزاتی  بخشیدیم  نبوت  نعمت 

خیر  سوی  به  آنان  راهنامی  و  قومش  برای  نشانه ای 

ِلَبِني  َمَثًل  َوَجَعْلَناُه  َعَلْيِه  اأَْنَعْمَنا  َعْبٌد  اإِلَّ  ُهَو  {اإِْن  باشد: 

اإِ�ْسَراِئيَل} )الزخرف: 59(. 
»عیىس فقط بنده اى است كه نعمت ]رسالت[ بر او 

براى  الهی[  ]از قدرت  او را منونه ای  ارزاىن داشتیم و 

بنی ارسائیل قرار دادیم«. 
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5  سّیدنا عیسی به صلیب کشیده نشد، بلکه 
به آسامن برده شد 

از دیدگاه اسالم، عیسی  نه کشته شد و نه به 
دار آویخته شد، بلکه الله متعال او را به آسامن 
برد. زمانی که دشمنانش تصمیم به قتل او گرفتند، 
دشمنانش  و  کرد  وی  شبیه  را  فردی  متعال  الله 
گامن  به  کشیدند  به صلیب  و  کشتند  را  فرد  آن 
اینکه عیسی  است؛ درحالی که وی زنده به 
آسامن برده شد، چنانکه قرآن کریم بیان می کند: 
َر�ُسوَل  َمْرمَيَ  اْبَن  ِعي�َسى  اْلَ�ِسيَح  َقَتْلَنا  ا  اإِنَّ {َوَقْوِلِهْم 
الَِّذيَن  َواإِنَّ  َلُهْم  َه  �ُسبِّ َوَلِكْن  َلُبوُه  َوَما �سَ َقَتُلوُه  َوَما  اهلِل 
َباَع  اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي �َسكٍّ ِمْنُه َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم اإِلَّ اتِّ
اهلُل  َوَكاَن  اإَِلْيِه  اهلُل  َرَفَعُه  َبْل  َيِقيًنا   َقَتُلوُه  َوَما  نِّ  الظَّ

َعِزيًزا َحِكيما})الن�ساء: 158-157(. 
»و ]آنان را لعنت کردیم به خاطر این[ سخن شان 
را  الله  پیامرب  مریم  ـ  ـ عیسی پرس  ما مسیح  که: 
دار  به  نه  و  کشتند  را  او  نه  درحالی که  کشتیم؛ 
ُمشَتَبه شد ]و مردی  آنان  بر  ]امر[  آویختند؛ ولی 
به دار کشیدند[ و كساىن  بود  را که شبیه عیسی 
وی  به  راجع  قطعاً  كردند،  اختالف  او  دربارۀ  كه 
مگر  ندارند،  آن  به  علمى  هیچ  و  تردیدند  دچار 
آنكه از گامن پیروى مى كنند؛ و یقیناً او را نکشته 
اند. بلکه الله او را به سوی خویش باال ُبرد؛ و الله 

شکست ناپذیِر حکیم است«.
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آدم:

از خاک  را  او  متعال  الله  که  انسان ها  متامی  پدر 

آفرید و به مالئکه فرمان داد برای او سجده کنند 

و از بهشت به زمین آورده شد.

نوح:

قومش را دعوت داد، اما به او کفر ورزیدند و به 

این ترتیب بر اثر طوفان عذاب شدند و سیّدنا نوح 

و کسانی از قومش که ایامن آوردند، سوار بر کشتی 

نجات یافتند.

شجره نامۀ پیامربان

پیامربان الهی بسیارند؛ در اینجا به برخی 

از مشهورترین آنان می پردازیم:
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إسامعيل:

کعبه  بنای  در  پدرش  به  که    ابراهیم  پرس 

کمک کرد.

إسحاق:

اینکه مالئکه به پدرش  از  ؛ پس  ابرهیم  پرس 

مژدۀ تولّد او را دادند، به دنیا آمد.

إبراهيم:

ابو األنبیاء و یکی از برترین پیامربان و بزرگ ترین 

وی  خواند؛  فرا  توحید  سوی  به  را  مردم  که  آنها 

را  مسلامنان  قبلۀ  کعبه،  که  است  کسی  نخستین 

بنا کرد.
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يوسف:

و  آزمایشات  معرض  در  ؛  یعقوب  پرس 

نهایت،  در  اما  گرفت  قرار  متعددی  مصیبت های 

حاکم مرص شد.

موىس:

یکی از برترین و بزرگ	ترین پیامربان است که الله 

متعال او را به سوی بنی ارسائیل فرستاد و تورات را 

بر او نازل کرد و با معجزاتی تاییدش منود، اّما فرعون 

مرص او را تکذیب کرد، درنتیجه الله او را در دریا 

غرق منود و موسی و همراهانش را نجات داد.

يعقوب:

پرس اسحاق  که ارسائیل هم نامیده می شود و 

بنی	ارسائیل منسوب به او هستند.
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داود:

 پیامربی که الله تعالی او را پادشاه قومش گردانید.

سليامن:

الله متعال پادشاهی  ؛ پیامربی که  پرس داود 

از  بسیاری  و  بخشید  وی  به  بزرگی  حکومت  و 

مخلوقات را مسّخر او منود.

زكريا:

وصّی  وی  بنی ارسائیل؛  در  الهی  پیامربان  از  یکی 

مسؤول  و    عیسی  مادر  مریم،  رسپرست  و 

کهنسال  اینکه  وجود  با  بود.  او  آموزش  و  تربیت 

و زنش نازا بود، الله تعالی به وی پرسی - به نام 

یحیی- بخشید.
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عيىس:

یکی از برترین و بزرگ	ترین پیامربان که الله متعال 

او را از مادر و بدون پدر آفرید و او را به سوی 

بنی ارسائیل فرستاد و انجیل را بر او نازل کرد؛ و با 

معجزات متنوعی تاییدش منود.

محمد:

خاتم پیامربان که الله متعال ایشان را به سوی همه	

کنندۀ  تصدیق  درحالی	که  کرد،  مبعوث  مردم  ی 

پیامربان پیشین بود؛ و الله متعال قرآن را بر ایشان 

نازل کرد؛ قرآنی که هیچ باطلی نه از پیش روی آن 

و نه از پشت رسش، از هیچ جهت و از هیچ نظری 

به آن راه ندارد.
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پیامرب اسالم 
کیست؟
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محّمد  نام پیامرب اسالم است.محمد

در  اسم ها  سایر  از  بیشرت  نام  این  انتشار  امروزه 

رسارس جهان است. محّمد یعنی کسی که مردم او 

را به سبب اخالق و کارهایش، تحسین و توصیف 

می کنند.

پس محّمد کیست؟
101



نام پیامرب اسالم نام 

محّمد بن عبدالله بن عبداملّطلب بن هاشم قریشی

متوّلد سال 570 م که در سال 632 م از دنیا رفت، و 

متامی مسلامنان معتقدند که او:

فرستادۀ الهی به سوی همۀ مردم است   

الله تعالی محّمد  را به سوی همه	ی مردم با 

رنگ و نژادهای مختلف فرستاده است و اطاعت 

منوده  واجب  ها  انسان	 ی  همه	 بر  را  ایشان  از 

َيا  باره می فرماید: {ُقْل  این  است. قرآن کریم در 

ا�ُض اإِنِّ َر�ُسوُل اهلِل اإَِلْيُكْم َجِميًعا} )الأعراف:  اأَيَُّها النَّ
158(. »بگو: ای مردم! من فرستادۀ الله به سوی 

همۀ شام هستم«.

قرآن بر محّمد  نازل شد  

الله متعال آخرین و بزرگ ترین کتاب هایش قرآن 

را بر محّمد  نازل کرد؛ قرآنی که هیچ باطلی نه 

از پیش روی آن و نه از پشت رسش، از هیچ جهت 

و از هیچ نظری به آن راه ندارد.
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خاتم پیامربان و رسوالن  

پیامربان   را به عنوان خاتم  الله متعال محّمد 

منی	آید،  دیگری  پیامرب  ایشان  از  پس  لذا  فرستاد 

اهلِل  َر�ُسوَل  {َوَلِكْن  می فرماید:  کریم  قرآن  چنانکه 

ِبيَِّي} )الأحزاب: 40(. »بلکه رسول الله  َوَخاَتَ النَّ
و خاتم پیامربان است«.
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 معرفی گذرایی از محّمد پیامرب اسالم

1. والدت ایشان

در  و  العرب  جزیرة  غرب  در  واقع  مّکه  در  ایشان 

وفات  قبال  پدرش  و  آمد  دنیا  به  یتیم  م   570 سال 

در  و  داد  دست  از  کودکی  در  را  مادرش  بود؛  کرده 

حامیت پدربزرگش عبداملّطلب پرورش یافت؛ پس از 

عبداملطلب عموی پیامرب  ابوطالب رسپرستی ایشان 

را به عهده گرفت تا اینکه بزرگ شد.

 2. زندگی و پرورش پیامرب

به مّدت 40  پیامربی مبعوث شود،  به  اینکه  از  پیش 

کرد  زندگی  خود  قبیلۀ  میان  در  م(   609-570( سال 

و  استقامت  و  نیک  اخالق  املثل  رضب  که  درحالی	

قدرت تشخیص بود؛ تا جایی که لقب مشهور پیامرب 

 در میان آنان، صادق و امین بود. رسول الله  در 
ابتدا مشغول چراندن گوسفندان بود و سپس به کار 

تجارت پرداخت.

پیامرب  پیش از اسالم، بر دین حنیف ابراهیمی الله 

متعال را عبادت می	کرد و بت ها را عبادت منی کرد و 

از اعامل بت پرستانه و رشک	آمیز فاصله داشت درحالی	

که اّمی و درس نخوانده بود و چیزی منی نوشت.
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3. بعثت ایشان

پس از اینکه 40 ساله شد و درحالی	که در غار حراء در 

کوه نور )یکی از کوه های نزدیک مّکه( مشغول تدبر 

و عبادت الله بود، از جانب الله وحی بر ایشان فرود 

آمد و به این ترتیب نزول قرآن بر پیامرب  آغاز شد. 

نخستین آیۀ نازل شده از قرآن این بود که: با استعانت 

ِبا�ْسِم  بخوان: {اْقَراأْ  آفرید  را  تو  پروردگاری که  نام  از 

َك الَِّذي َخَلَق} )العلق: 1( »)ای پیامرب!( بخوان به نام  َربِّ
پروردگارت که )هستی را( آفرید«.

تا به این ترتیب اعالن کند این بعثت از هامن ابتدا، 

دوره ای جدید از علم و خواندن و نور و هدایت برای 

مردم خواهد بود؛ سپس نزول آیات قرآن بر ایشان در 

مّدت 23 سال ادامه یافت. 
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 4. ابتدای دعوت پیامرب

رسول الله  دعوتش به سوی دین الله را مخفیانه 
آغاز کرد و سه سال به همین روش باقی ماند، سپس 
دعوتش را آشکار ساخت و ده سال در مّکه به طور 
ایشان  پیروان  بیشرت  که  درحالی	 منود،  تبلیغ  آشکار 
همچون پیروان متامی پیامربان، افراد ضعیف و فقیر 
بودند؛ رسول الله  و مؤمنان در مّکه، با سخت ترین 
آزارها و ستم ها از سوی قریش قبیله	ی پیامرب مواجه 
شدند؛ بنابراین پیامرب  اسالم را بر قبایلی که برای 
حج به مّکه می آمدند عرضه منود که درنتیجه، ساکنان 
به  مسلامنان  کم کم هجرت  و  پذیرفتند  را  آن  مدینه 

سوی مدینه آغاز شد.

5. هجرت ایشان

پیامرب  در سال 622م و درحالی	که 53 سال داشت 

یرثب  زمان  آن  در  که  کرد  هجرت  منّوره  مدینۀ  به 

نامیده می شد؛ پس از اینکه بزرگان قریش با دعوت 

پیامرب  به مخالفت برخاستند و در پی قتل ایشان 

برآمدند و علیه رسول الله  توطئه کردند. و به این 

ترتیب رسول الله  ده سال در مدینه زندگی کرد و 

مردم را به اسالم فرا خواند و به ادای مناز و پرداخت 

زکات و اخالق نیک و سایر احکام اسالم امر منود.
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 6. انتشار اسالم بوسیلۀ پیامرب

فاصلۀ  در  مدینه،  به  هجرت  از  پس    الله  رسول 

سال های 622 تا 632م هستۀ متّدن اسالمی را تأسیس 

منود و نشانه ها و شعائر جامعۀ اسالمی را پای ریزی و 

ایجاد منود؛ در این راستا تعّصب قبیله ای را از بین برد 

و علم را منترش ساخت و مبادی عدالت و استقامت و 

برادری و همکاری و نظم و انضباط را پای	ریزی منود. 

در این میان برخی از قبایل که قصد نابودی اسالم را 

داشتند باعث جنگ ها و حوادث متعّددی شدند که 

الله متعال دین و رسولش را یاری داده و پیروز منود؛ و 

به دنبال آن مردم پی درپی وارد اسالم شدند و ساکنان 

با اختیار  مّکه و بیشرت شهرها و قبایل جزیرة العرب 

خود و رضایت کامل از این دین بزرگ، مسلامن شدند. 
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 7. وفات رسول الله

  در ماه صفر سال 11 هجری و پس از اینکه پیامرب

رسالت را به طور کامل و صحیح به مردم رساند و الله 

تعالی با کامل منودن دین، فضل و احسان خویش را 

بر مردم متام کرد، رسول الله  دچار تب شد و به 

شّدت بیامر گشت و باالخره در روز دوشنبه، ماه ربیع 

األول سال 11 هجری موافق با 6/ 8/ 632 م درحالی	

و  رفت  دنیا  از  داشت،  سن  سال  چند  و  شصت  که 

کنار  در  عایشه   املؤمنین  أّم  در خانۀ همرسش 

مسجد نبوی دفن شد.
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محّمد رسول الله  
از دیدگاه منصفان
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داستان فرد چون   – فرهنگی  هر  با   – منصف  فرد 

پیامرب  گرامی اسالم   را مطالعه و بررسی مناید، 

حتی  تحسیِن  و  تعّجب  جز  واکنشی  منی تواند 

چنانکه  باشد؛  داشته  ماندگار  سیرۀ  این  جزئیّات 

دانشمندان و فالسفه و ادیبان رشق و غرب گواه 

این مهم بوده و در نوشته ها و مقاالت	شان به این 

می	 آنها  از  برخی  به  که  می	کنند  اعرتاف  مساله 

پردازیم؛
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می گوید:  گاندی  ماهامتا 
مردی  صفات  از  دارم  »قصد 
بگویم که بدون هیچ اختالفی 
به  را  انسان  میلیون ها  قلوب 
به  من  است...  آورده  دست 
قناعت رسیدم که اسالم بوسیلۀ 
کسب  بلکه  است،  نرسیده  جایگاه  این  به  شمشیر 
و  دقّت  و  خورشویی  طریق  از  منزلت  و  مقام  این 
صداقت محمد در وعده هایش و وفاداری و فداکاری 
پیروان  و  دوستان  به  نسبت  او  خودگذشتگی  از  و 
پروردگار  به  کامل  اطمینان  همراه  به  او  شجاعت  و 
نه  و  ویژگی ها  این  است.  گرفته  صورت  رسالتش،  و 
شمشیر راه را هموار منوده و مشکالت را آسان و حل 
ساخته است. پس از امتام مطالعۀ بخش دوم از سیرۀ 
او، بسیار تأّسف خوردم که چرا مطالب بیشرتی دربارۀ 

این زندگی و سیرۀ مهم و بزرگ ندانستم« . 

نقل از: األعامل الکاملة: Collected Works، ج 25، 

ص 127 .
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مرد  »صد  مشهور  کتاب  در 

هارت   مايكل  تاریخ«   بزرگ 

اول قرار  را در رتبۀ    محّمد

می دهد و دلیل انتخاب ایشان 

می دهد:  توضیح  چنین  را 

عنوان  به    محّمد  »انتخاب 

تعّجب  باعث  تاریخ،  مرد  بزرگ ترین  و  مهم ترین 

خوانندگان می شود، اّما درحقیقت او یگانه مرد تاریخ 

است که از لحاظ دینی و دنیوی کامال موفّق بود« . 

 The 100: A Ranking of the Most :نقل از کتاب

Influential Persons in History، ص 3 .
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فرانسوی  مشهور  شاعر 

در  المارتني:   دو  آلفونس 

ترکیه« می گوید:  »تاریخ  کتاب 

کمبود  و  واال  هدف  »داشنت 

بازدهی و خروجی  و  امکانات 

نبوغ  ویژگی  سه  گسرتده، 

مردان به شامر می رود؛ در این زمینه چه کسی جرات 

می کند محّمد را با فرد بزرگ دیگری از بزرگان تاریخ 

مقایسه کند؟!« .

ج1،   ،Histoire de la Turquie کتاب:  از  نقل 

ص111 .
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فیلسوف هندی »راماكريشنا«  

تغییر  »رشایط  گوید:  می 
و  پیروزی  در  محّمد  اّما  کرد، 

سختی  و  قدرت  در  شکست، 

تغییر  فقر  و  ثروت  در  ها، 

هامن  رشایطی  هر  در  نکرد؛ 

چنانکه  بود،  قبلی  با هامن صفات  و  مرد همیشگی 

ارادۀ الله تعالی در مورد همه ی پیامربان همین است 

که هرگز قابل تغییر نیستند« .

 Mhuhammad The Prophet of کتاب:  از  نقل 

Islam، ص 24 .
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آملانی  شاعر  بزرگ ترین  گوته 
معشوقش  به  که  نامه ای  در 
می نویسد، از میزان عالقۀ خود 
چنین    محّمد  و  اسالم  به 
به  اینکه  وجود  )با  می گوید: 
رسیده ام،  سالگی  هفتاد  سّن 
بلکه  است،  نشده  کم  اسالم  به  من  عالقۀ  هنوز هم 
این عالقه بیشرت شده و به شّدت بر من تاثیر گذاشته 
است(. کاتارینا مومزن مطلب فوق را در کتابی آورده 

که دربارۀ گوته می نویسد:

Goethe und die arabische Welt، ص 177.

پروفسور استوبارت می گوید: »بدون تردید یک نفر 
هم در متامی تاریخ برش یافت منی شود که شخصیتی 
اینکه  با  باشد...  داشته  محّمد  شخصیت  به  نزدیک 
اقدامات  اّما  اختیار داشت،  را در  ابزار مادی  حداقل 
این  از  را  تاریخ  اگر  داد؛  انجام  مهّمی  و  نادر  بسیار 
لحاظ بررسی کنیم، هیچ نامی جز نام پیامرب عربی را 

چنین درخشان و روشن منی بینیم«.

نقل از کتاب: Islam and Its Founder، ص 227-

. 228
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»تصویر و نقش جّذابی که محّمد  آن را در 
مّکه و مدینه به وجود آورد، هنوز هم به هامن 
اندازه برای هندوها و آفریقایی ها و ترک هایی 
که تازه از قرآن آگاه شده اند، جّذاب و تاثیرگذار 

است.«                                 سیمون أوکلی

کتاب  در  أوكلی  سيمون 
مسلامنان«  امپراطوری  »تاریخ 
چنین می آورد: »انتشار دعوت 
شگفتی  و  تعّجب  مایۀ  اسالم 
آن  ثبات  و  دوام  بلکه  نیست، 
در طول زمان تعجّب آور است، 
به اندازه ای که تصویر و تاثیر جّذابی که محّمد آن را 
در مّکه و مدینه به وجود آورد، هنوز هم به هامن 
اندازه برای هندوها و آفریقایی ها و ترک هایی که تازه 

از قرآن آگاه شده اند، جّذاب و تاثیرگذار است« .

نقل از کتاب: History of the Saracen Empire، ص 45 .
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املعارف  دایرة  در  دورانت  ويل 
چنین  متّدن«  »تاریخ  خود  مشهور 

می آورد:
اگر بخواهیم بزرگی را به معنای تاثیر 
مردم  میان  در  بزرگ  شخص  فراوان 
تردید  بدون  می گوییم:  کنیم،  تعریف 

تصمیم  او  بود؛  تاریخ  بزرگان  بزرگ ترین  از  یکی  محّمد 
گرفت سطح معنوی و اخالقی ملّتی را ارتقا دهد که گرمای 
طاقت فرسا و خشکی صحرا آن را در تاریکی های خشونت 
این  برآورده ساخنت  در  وی  بود.  داده  قرار  وحشی گری  و 
هدف، چنان موفّق شد که هیچ مصلح دیگری در طول 
را  فردی  کمرت  نیافت؛  دست  موفّقیّتی  چنان  به  تاریخ 
رساغ داریم که چون او در به دست آوردن هر آنچه آرزو 
داشته موفّق باشد... رسزمین عرب در آغاز دعوت اسالم، 
بیابان خشکی بود که قبایلی از بت پرستان در آن زندگی 
یکدیگر  با  و  بود  اندک  تعدادشان  که  کسانی  می کردند؛ 
اختالف داشتند، اّما در زمان وفات پیامرب  اّمتی یکپارچه 
نابود  خرافات  و  تعّصب  از  برخاسته  بودند  که رسکشی 
و مسیحیت  یهودیت  از  برتر  دینی  به  اسالم  و  بود  شده 
بود؛  شده  تبدیل  رسزمین  آن  قدیمی  آیین های  سایر  و 
دینی آسان، روشن و قدرمتند و بنایی اخالقی که بر اساس 
دالوری و غرور ملّی بود. و در یک نسل توانست در صد 
نربد پیروز شود و در یک قرن دولت بزرگی تشکیل دهد 
جهان  از  نیمی  در  مهم  بسیار  و  قدرمتند  امروز  به  تا  و 

باقی مباند« .

 The Story of Civilization: The age of :نقل از کتاب
faith، بخش چهارم، ص174 .

117



از  پس   -   پیامرب  دشمنان  از رسسخت ترین  یکی 

مسلامن شدنش - ماجرای عجیبی برای ما بیان می کند؛ 

به هرقل  628م  سال  در    پیامرب  نامۀ  وقتی  اینکه 

پادشاه روم رسید و رسول اسالم در آن نامه وی را به 

اسالم دعوت داده بود، هرقل از این نامه تعّجب کرد 

و دستور داد یکی از افراد رسزمین عرب که شناخت 

از  شود.  آورده  باشد  داشته  فرستنده  با  نسبتی  و 

دشمنان  از  و  قریش  بزرگان  از  )یکی  ابوسفیان  قضا 

 در آن زمان( که به قصد تجارت  پیامرب  رسسخت 

فرا  پادشاه  قرص  به  همراهانش  با  بود  آمده  شام  به 

خوانده شدند؛ هرقل از طریق مرتجم، سؤاالت بسیار 

زیرکانه ای از وی پرسید که نشان از هوش و حکمت 

او داشت؛ تا بداند آیا رسول الله  راست می گوید 

118



ابوسفیان را دربارۀ  یا درغگوست. وقتی هرقل پاسخ 

سؤاالتش شنید، به او چنین گفت:

شام  میان  در  گفتی:  تو  و  پرسیدم  نسبش  از  من 

از  پیامربان در میان قوم خود،  دارای نسبی واالست؛ 

آیا  پرسیدم  دوباره  بوده اند.  برخوردار  واالیی  نسب 

پیش از او، کسی از شام چنین اّدعایی کرده است؟ تو 

گفتی نه. بنابراین اگر پیش از او، فردی چنین اّدعایی 

می کرد، می توانستم بگویم از او تقلید منوده است.

پرسیدم آیا قبل از اینکه چنین ادعایی داشته باشد 

او را به دروغ متهم می کردید؟ دوباره پاسخ تو منفی 

بود. بنابراین فهمیدم کسی که به مردم دروغ نگفته 

است، هرگز بر الله  دروغ نخواهد بست.

سؤال کردم: پیروان او از ارشاف هستند یا ضعیفان؟ 

گفتی ضعیفان از وی پیروی می کنند. پیروان پیامربان 

این  آیا  که  پرسیدم  بودند.  افراد  همین  نیز  پیشین 

پیروان، زیاد می شوند یا کم؟ گفتی روز به روز افزایش 

کامل  که  زمانی  تا  است  اینگونه  ایامن  و  می یابند؛ 

می شود.
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و پرسیدم: آیا کسی پس از وارد شدن به دینش، به 

تو  پاسخ  باز  و  آن، مرتد شده است؟  از  نفرت  سبب 

دل ها  وارد  وقتی  که  است  اینگونه  ایامن  بود.  منفی 

شود، دیگر از بین منی رود.

پرسیدم: آیا پیامن شکن و خائن است؟ گفتی نه. و 

پیامربان چنین اند که عهدشکنی منی کنند.

گفتم شام را به چه امر می کند؟ گفتی به عبادت الله 

و اینکه چیزی را رشیک او نکنیم امر می کند و شام را 

از بت پرستی نهی کرده و به انجام مناز و راستگویی و 

پاکدامنی و ... فرمان می دهد.

اگر آنچه گفتی راست باشد، قطعا جایی را که در آن 

چنین  می دانستم  من  کرد.  ایستاده ام ترصّف خواهد 

پیامربی ظهور خواهد کرد، اما گامن منی کردم از میان 

شام باشد. و اگر می توانستم با وی دیدار کنم، قطعا 

امور الزم برای این کار را ترتیب می دادم )بخاری: 7(.
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بخشی از ویژگی ها و 
صفات اخالقی پیامرب 

گرامی اسالم 
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رسول 
رسول الله  الگو و منونۀ واالترین اخالق و صفات 

انسانی بود چنانکه منصفان رشق و غرب و حتّی 

دشمنان پیامرب به این مهم گواهی داده	اند و قرآن 

کریم اخالق ایشان را عظیم و بزرگ توصیف می	

کند... . 
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زمانی
زمانی که از عایشه همرس پیامرب  دربارۀ اخالق 
برای  این  از  دقیق تری  توصیف  شد،  پرسیده  ایشان 

 نیافت که: »اخالق ایشان قرآن  الله  اخالق رسول 

از  عملی  منونه ای    پیامرب  که  معنا  این  به  بود«. 
آموزه ها و نکات اخالقی قرآن بود. در ادامه

بیان    پیامرب  اخالقی  ویژگی های  از  مخترصی 
می شود:
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تواضع
تعظیم  قصد  به  کسی  نبود  راضی    الله  رسول 
برای ایشان بلند شود، بلکه یاران و اصحابش را از آن 
منع می کرد، تا جایی که صحابه  -با وجود محبّت 
فراوانی که نسبت به پیامرب  داشتند- وقتی رسول 
بلند منی شدند،  می دیدند،  آمدن  حال  در  را    الله 
را  رفتاری  چنین    الله  رسول  بودند  متوجه  چون 

منی پسندد. )احمد: 12345(
عدّی بن حاتم که از بزرگان و رسشناسان عرب بود، 
حقیقت  شناخت  شود جهت  مسلامن  اینکه  از  پیش 
دعوت پیامرب  نزد ایشان رفت. وی می گوید: »نزد 
رسول الله  رفتم درحالی که زنی با دو یا یک کودک 
با  آنان  انس  و  نزدیک بودن  ادامه  در  و  بودند  آنجا 
پیامرب  را بیان می کند- این  بود که دانستم او مانند 

پادشاه کرسی و قیرص نیست.« )احمد: 19381( 

پیامربان متامی  اخالقی  ویژگی های  از  یکی  تواضع 
ال�سلمعليهـــــم بوده است. 

پیامرب  وسایل شخصی خویش را تعمیر می 

کرد، به خانوادۀ خود خدمت می منود و با آنان 

در امور منزل مشارکت داشت.
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به  و  بود  آنان  از  یکی  همچون  یارانش  میان  در 
تا  باشد؛  دیگران  از  متفاوت  که  منی نشست  گونه ای 

جایی که وقتی کسی وارد مجلس پیامرب  می شد که 
ایشان را منی شناخت، منی توانست ایشان را از صحابه 

از  یک  کدام    محّمد  می پرسید:  و  دهد  تشخیص 
شامست؟ )بخاری: 63(

یکی از یاران پیامرب  در توصیف ایشان می گوید: 
برآورده   از  بود،  فراوانی  کارهای  مشغول  اینکه  با 
اندازه  کردن نیازها و رسیدگی به مصالح مردم - هر 
اوقات  بسا  منی زد؛  باز  رس   - می بود  کوچک  که  هم 
یکی از خدمتکاران اهل مدینه می آمد و برای برآورده  

کردن نیازهایش، رسول الله  را با خود به هر جا که 
می خواست می برد. )بخاری: 6072(

صحابی بزرگوار عمر بن خطّاب  حکایت می کند 

حصیر  اثر  شد  حارض    الله  رسول  نزد  که  باری 
در  را  خرما(  درختان  برگ  از  بافته شده  )سّجاده ای 

افتاد.  گریه  به  دلیل  این  به  و  دید    پیامرب  پهلوی 

رسول الله  پرسید: »َما يُبِْكيَك؟«: »چه چیز تو را به 
گریه انداخته است؟« سیّدنا عمر گفت: یا رسول الله! 
کرسی و قیرص در نعمت های فراوان زندگی می کنند و 

وضعیت شام چنین است؟! پیامرب  فرمود:
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»آیا  اآلِخرَُة«:  َولََنا  نْيَا  الدُّ لَُهُم  تَُكوَن  أَْن  تَرَْض  »أََما 
راضی منی شوی که دنیا از آنان و آخرت از ما باشد؟!« 

)بخاری: 4913(

به  می کرد،  تعمیر  را  شخصی اش  وسایل    پیامرب 
خانوادۀ خود خدمت می منود و با آنان در امور منزل 
عایشه  ایشان  همرس  از  که  زمانی  داشت.  مشارکت 

 دربارۀ احوال پیامرب  در خانه سؤال شد، پاسخ 
)بخاری:  می کرد.«  خدمت  خویش  خانوادۀ  »به  داد: 
وی همچون شام  »رفتار  می گوید:  و همچنین   )676
وصله  را  لباسش  و  می دوزد  را  خود  کفش  می باشد؛ 

می زند.« )احمد: 24749(

رسول الله  می فرماید: »اَل يَْدُخُل الَْجنََّة َمْن كَاَن 
«: »کسی که ذّره ای تکرّب در  ِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َذرٍَّة ِمْن كِرْبٍ

دلش باشد، وارد بهشت منی شود.« )مسلم: 91(

رحمت و مهربانی
الرَّْحَمُن  يَرَْحُمُهُم  »الرَّاِحُموَن  فرمودند:    پیامرب 
اَمِء«:  »پروردگار  ارَْحُموا أَْهَل اأْلَرِْض يَرَْحْمُكْم َمْن ِف السَّ
رحامن به افراد مهربان رحم می کند؛ با کسانی که در 
زمین هستند مهربان باشید تا ذاتی که در آسامن است 

بر شام رحم کند.« )ابو داود: 4941(

منودار  متعّددی  زمینه های  در    پیامرب  مهربانی 
بود؛ از جمله:
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مهربانی ایشان با کودکان

با اینکه مناز ستون اسالم است و سخن گفنت یا تحّرک  		
رسول  مرتبه  یک  نیست،  جایز  مناز  هنگام  در  زیاد 
الله  درحالی مناز می خواند که نوۀ ایشان امامه 
دخرت زینب را در آغوش داشت؛ هنگام سجده او را 
بر زمین می گذاشت و وقتی برمی خاست وی را به 

آغوش می گرفت. )بخاری: 516(

را  کودکی  گریۀ  صدای  و  می ایستاد  مناز  به  وقتی   	
می شنید، در ادای مناز شتاب منوده و منازش را کوتاه 
الَِة  الصَّ ِف  أَلَقُوُم  »إِنِّ  می فرماید:  چنانکه  می کرد، 
ُز  فَأَتََجوَّ  ، ِبيِّ الصَّ بَُكاَء  فَأَْسَمُع  ِفيَها،  َل  أُطَوِّ أَْن  أُِريُد 
من  »هامنا  ِه«:  أُمِّ َعَل  أَُشقَّ  أَْن  كَرَاِهيََة  َصالَِت،  ِف 
به مناز می ایستم و قصد دارم که آن را طوالنی کنم، 
اّما گریۀ کودکی را می شنوم، بنابراین منازم را کوتاه 
افتد.«  سختی  به  مادرش  منی پسندم  چون  می کنم، 

)بخاری: 707(.

مهربانی با زنان

و  دخرتان  حال  رعایت  به  را  مردم    الله  رسول   	
نیکی به آنها تشویق می کرد و می فرمود:  »َمْن يَِل 
، كُنَّ لَُه ِسرْتًا ِمَن  ِمْن َهِذهِ البََناِت َشيْئًا، فَأَْحَسَن إِلَيِْهنَّ
النَّاِر«: »هركس را كه خداوند به وسيله چند دخرت، 
مورد آزمايش قرار دهد )و او آنها را درست تربيت 
خواهند  دوزخ  آتش  برابر  در  سپری  برايش  كند(، 

شد«.  )بخاری: 5995( 
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امور  به  توّجه  و  همرس  حقوق  دربارۀ  بلکه  و  		
به  و  منوده  سفارش  بسیار  وی  رشایط  رعایت  و 
این  در  را  یکدیگر  دهد  می  فرمان  مسلامنان 
زمینه سفارش و نصیحت کنند، چنانکه می فرماید:  

درباره ی  من  »وصيت  َخْيًا«:  ِبالنَِّساِء  »اْستَْوُصوا 
خوش رفتاری با زنان را بپذیرید«. )بخاری: 5186(

خانواده  با  مهربانی  در  مثال ها  بهرتین    پیامرب  		
بود؛ تا جایی که کنار شرتش می نشست و زانویش را 
پله می کرد تا همرس ایشان صفیّه  پای خود را 
بر آن گذاشته و بر شرت سوار شود. )بخاری: 2235(

ایشان  نزد    پیامرب  دخرت  فاطمه  که  زمانی  و  		
می آمد دستش را می گرفت و او را می بوسید و در 

کنار خود می نشاند. )ابو داود: 5217(

مهربانی پیامرب  با ضعیفان

رسول الله  مردم را به رسپرستی از یتیم تشویق  		
منوده و با اشاره دو انگشت سبابه و ميانه كه قدری 
ميان آنها فاصله انداخته بود می فرمود: »اأََنا َوَكاِفُل 
ِة َهَكَذا«: »من و رسپرست یتیم در  الَيِتيِم ِف اَلنَّ

بهشت اینگونه خواهیم بود«. )بخاری: 5304(
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و کسی را که برای بیوه زن و مسکین تالش می کند،  		
همچون مجاهد در راه الله و کسی معرفی می کند 
که روز را روزه می گیرد و شب را به مناز و عبادت 

سپری می کند. )بخاری: 6007(

		 مهربانی با ضعیفان و دادن حقوق آنان را سبب 
بر دشمنان دانسته و می  پیروزی  کسب روزی و 
َوُتْرَزُقوَن  ُروَن  ا ُتْن�سَ َ َعَفاَء، َفاإِنَّ فرماید: »اْبُغوِن ال�سُّ
َعَفاِئُكْم« : »مرا در میان ضعیفان جستجو کنید  ِب�سُ
داده  یاری و روزی  به سبب ضعیفان تان  که شام 

می شوید.« )ابو داود: 2594(

رسول الله  جلب و جذب ضعیفان و نیکی به آنان 
را یکی از اسباب نرصت و روزی معرّفی می مناید.
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عدالت
احکام  و  رشیعت  که  بود  عادل  فردی    پیامرب  		
اجرا  خویشاوندانش  نزدیک ترین  بر  حّتی  را  الهی 
باشد: {َيا  کرده  عمل  قرآن  آیۀ  این  به  تا  می کرد 
اِمَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداَء هلِلِ َوَلْو  ِذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ اأَيَُّها الَّ
ِو اْلَواِلَدْيِن َواْلأَْقَرِبَي})الن�ساء: 135(  َعَلى اأَْنُف�ِسُكْم اأَ
»ای کسانی که ایامن آورده اید، برپادارندۀ عدالت 
باشید ]و[ برای الله شهادت دهید؛ هرچند به زیان 

خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان ]شام[ باشد«.

زمانی که برخی از صحابه جهت شفاعت و میانجی  		
گری مبنی بر عدم اجرای مجازات زنی نزد پیامرب 
در  از جایگاهی  و  بود  کرده  که دزدی  آمدند   
میان قبیله برخوردار بود، ایشان فرمودند: »َوالَِّذي 
ٍد رَسََقْت  ٍد ِبَيِدهِ، لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ َنْفُس ُمَحمَّ
در  جانم  که  ذاتی  به  »سوگند  َيَدَها«:  لََقَطْعُت 
دست اوست اگر فاطمه دخرت محّمد دزدی می کرد، 

دستش را قطع می کردم.« )بخاری: 4304(

از    الله  رسول  شد،  حرام  مردم  بر  ربا  وقتی  		
عّباس  عمویش  یعنی  خود  به  فرد  نزدیک ترین 
ِرَباَنا،  أََضُع  ِرًبا  ُل  »َوأَوَّ  رشوع کرد و فرمود: 
ُه«:  ُكلُّ َمْوُضوٌع  َفإِنَُّه  ِلِب،  اْلُمطَّ َعْبِد  ْبِن  َعبَّاِس  ِرَبا 
»اولین ربایی از موارد ربا که از درجۀ اعتبار ساقط 
می کنم، ربای عّباس بن عبداملّطلب است؛ همه ی 

آن بخشيده شده است.« )مسلم: 1218(
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در  را  اّمت ها  پیرشفت  و  متّدن  معیار    پیامرب   	
میان  در  بتواند  ضعیف  فرد  که  می دانست  این 
از قوی بگیرد،  آنها بدون ترس و تردید، حّقش را 
ِعيُف  ٌة اَل َيأُْخُذ الضَّ َسْت ُأمَّ چنانکه فرمود:  »اَل ُقدِّ
ُه َغْيَ ُمَتْعَتٍع«: »پاک منی شود اّمتی که در  ِفيَها َحقَّ
میان  آنها فرد ضعیف حّقش را بدون اذیت و آزار 

نگیرد.« )ابن ماجه: 2426(

احسان و کرم
مردی نزد پیامرب  آمده و درخواست مالی منود؛  		
آنچه می خواهی خرید کن،   فرمود  الله  رسول 
ایشان  دوست  من؛  عهدۀ  بر  آن  قیمت  پرداخت 
سّیدنا عمر  گفت: یا رسول الله! خداوند تو را 
به کاری که توانش را نداری مکّلف نکرده است. 
اما پیامرب  این سخن را نپسندید؛ و آن مرد گفت: 
انفاق کن و از صاحب عرش، ترس فقر و تنگدستی 
و  منود  تبّسم    الله  رسول  پس  باش.  نداشته  را 
)األحاديث  گشت.  منایان  چهرۀ اش  در  خوشحالی 

املختارة: 88(

منابع یادآوری کرده اند که پیامرب اسالم  در 

زندگی خود، هیچ مال و ثروتی را ذخیره نکرد.
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برده شد    الله  نزد رسول  نقره  درهم  80 هزار   	
که آنها را در حصیری گذاشت؛ سپس درهم ها را 

برداشت و تقسیم کرد و خواسته ی هیچکس را بی 
فارغ شد.  آنها  تقسیم  از  اینکه  تا  نگذاشت  پاسخ 

)حاكم: 5423(

صرب و بردباری پیامرب 

رسول الله  درحالی که اندوهگین و دلگیر بود،  		
از طائف )شهری کوهستانی که 90 کیلومرت از مّکه 
فاصله دارد( خارج شد؛ پس از اینکه برای دعوت 
ساکنانش به سوی اسالم به آنجا رفته بود، اّما مردم 
با اذیت و آزار به  طائف به جای اجابت دعوت، 
پاسخ  شکل  بدترین  به  و  آمدند  ایشان  استقبال 
به  ایشان  بازگشت  به هنگام  دادند.  را    پیامرب 
سوی مّکه که قوم پیامرب  در آنجا بودند و ایشان 
متعال  الله  بودند،  رسانده  آزار  و  کرده  بیرون  را 
را در مور    الله  تا نظر رسول  را فرستاد  َمَلکی 
پیامرب  که  شود؛  جویا  طائفیان  نابودی  و  هالکت 
َلِبِهْم َمْن   فرمود: »َبْل اأَْرُجو اأَْن ُيْخِرَج اهلُل ِمْن اأَ�سْ
َيْعُبُد اهلَل َوْحَدُه، َل ُي�ْسِرُك ِبِه �َسْيًئا« : »بلکه امیدوارم 
آورد  وجود  به  را  کسانی  نسل شان  از  تعالی  الله 
که الله را به یگانگی عبادت کنند و چیزی را با او 

رشیک نگردانند.« )بخاری: 3231(
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بود؛  مّکه  ساکنان  با  ایشان  رفتار  این،  از  بزرگ تر  		
 را از شهرش بیرون کردند و  پیامرب  کسانی که 
همواره با زبان و شمشیر مشغول اذیت و آزار او 
پیامرب  به  برای رضبه زدن  تالشی  هیچ  از  و  بودند 
دریغ  متامدی  سال هایی  در  ایشان  یاران  و   
نکردند، اّما زمانی که نرصت الهی آمد و الله متعال 
رسولش  را با فتح مّکه عزّت بخشید و بر متامی 
ساکنانش پیروز شد، در میان آنان ایستاد و فرمود: 
»َما َتُقوُلوَن إِنِّ َفاِعٌل ِبُكْم؟«: »فکر می کنید با شام 
چون  می کنی؛  نیکی  گفتند:  آنان  می کنم؟«  چه 
برادری بزرگوار و پرس برادری بزرگواری. رسول الله 
 فرمود: »أَُقوُل َكاَم َقاَل أَِخي ُيوُسُف«: »هامن 
چیزی را می گویم که برادرم یوسف گفت«؛ پیامرب 
الهی یوسف پرس یعقوب برادرانش که او را اذّیت 
گفت:  و  بخشید  بودند  انداخته  چاه  در  و  کرده 
الله  امروز هیچ مجازاتی علیه شام اجرا منی شود، 
تعالی شام را بیامرزد که او مهربان ترین مهربانان 
َوُهَو  َلُكْم  اهلُل  َيْغِفُر  اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  يَب  َتْثِ {َل  است: 
گفت:  »]یوسف[   )92 )يو�سف:  اِحِمَي}  الرَّ اأَْرَحُم 
را  شام  الله  نیست.  شام  بر  رسزنشی  هیچ  امروز 

می آمرزد و او مهربان تریِن مهربانان است«.

آزاد  شام  که  »بروید  الّطَلَقاُء«:  َفأَْنُتْم  »اْذَهُبوا 
هستید«. )بيهقی: 18275(
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بی رغبتی به دنیا

را  پروردگارش  سخن  این  همواره    الله  رسول  		
نَّ  دَّ َتُ {َوَل  می کرد:  عمل  بدان  و  داشت  نظر  مّد 
ْنَيا  َياِة الدُّ ْعَنا ِبِه اأَْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَ َعْيَنْيَك اإَِل َما َمتَّ
َك َخرْيٌ َواأَْبَقى} )طه: 131(. »و  ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربِّ
هرگز به ]نعمت های دنیوی و[ آنچه که گروه هایی 
آنها بهره مند ساخته ایم  از  را  آنان ]= مرشکان[  از 
چشم ندوز. اینها زینِت زندگی دنیاست تا آنان را 
به آن بیازماییم؛ و روزِی پروردگارت بهرت و پایدارتر 

است«.

روزی سّیدنا عمر  درحالی نزد پیامرب  رفت که   	

مشغول  و  کشیده  دراز  حصیری  روی  بر  ایشان 
مبارک  بدن  و  آن  بین  که  بود؛ حصیری  اسرتاحت 
پیامرب بسرتی نبود و به همین دلیل اثر آن بر بدن 
پیامرب نقش بسته بود. عمر  می گوید: در خانه 
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نگاهی به اطرافم انداختم؛ سوگند به الله چیزی را 
نیافتم که ارزش دیدن داشته باشد؛ بنابراین گفتم: 
مردم  که  سازد  توانگر  را  اّمتت  که  بخواه  الله  از 
فارس و روم در نعمت اند و دنیا به آنان داده شده 
رسول  منی کنند.  عبادت  را  الله  درحالی که  است 

اِب؟  الله  فرمودند: »أََوِف َشكٍّ أَْنَت َيا اْبَن الَخطَّ

ْنَيا«:  َلْت لَُهْم َطيَِّباُتُهْم ِف الَحَياِة الدُّ ُأولَِئَك َقْوٌم ُعجِّ

»مگر تو تردید داری ای پرس خّطاب! آنان قومی 
هستند که خوشی های شان در همین زندگی دنیا 

به آنان داده شده است.« )بخاری: 5191( 

ْنَيا  ْنَيا، َما أََنا ِف الدُّ پیامرب  می فرمود: »َما ِل َولِلدُّ  	

َوَتَرَكَها«:  رَاَح  ُثمَّ  َشَجرٍَة،  َتْحَت  اْسَتَظلَّ  َكرَاِكٍب  إاِلَّ 
»الفت و محبتی میان من و دنیا وجود ندارد؛ من 
درختی  زیر  که  هستم  مسافری  هامنند  دنیا  در 
سایه گرفته و سپس می رود و آن را ترک می کند.« 

)ترمذی: 2377(
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پیامرب  در دنیا همچون حالت مسافری  حالت 

رود و 
 
است که زیر سایۀ درختی نشسته، سپس می

کند.
 
آنجا را ترک می

گاهی اوقات یک یا دو و یا سه ماه سپری می شد   	

و در منازل رسول الله  آتشی برای پخت و پز 
بود.  آب  و  روزانه خرما  قوت  و  روشن منی گشت 
گرسنه  روز  یک  اوقات  بسا  و   )2567 )بخاری: 
می ماند و حّتی خرمای نامرغوبی هم منی یافت که 

خود را با آن سیر کند. )مسلم: 2977( و پیامرب  تا 
زمانی که وفات کرد، سه روز پشت رس هم از نان 
گندم سیر نشد و بیشرت اوقات از نان جو استفاده 

می کرد. )مسلم: 2976(
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وفاداری

صفات  بهرتین  و  واالترین  از  یکی  عهد  به  وفای   	
اخالقی است؛ و زمانی ارزش بیشرتی پیدا می کند 
که به انتخاب خود انسان در پاسخ به نیکی صورت 
گیرد بدون اینکه عهد و قراردادی الزم بین دو طرف 

باشد. اخالق و عادت رسول الله  اینگونه بود که 
نیکی را با بهرت و بزرگ تر از آن پاسخ می داد؛ و این 
در رشایطی بود که عهد و پیامنی در میان نبود، 
چه رسد به زمانی که عهد و پیامنی در میان بود؟!

قریش  کافران  از  مسیحیان  پادشاه  هرقل  وقتی   	

از سؤاالتش   پرسید، یکی  پیامرب  دربارۀ صفات 
این بود که: آیا خیانت می کند؟ آنان جواب دادند: 
که  این گونه اند  پیامربان  گفت:  آنان  به  هرقل  نه. 

خیانت منی کنند. )بخاری: 7(

وفاداری پیامرب  به اولین همرسش خدیجه    	
در اوج خود بود؛ مقام و منزلت او را حفظ می کرد 
و به نقش و جایگاه وی اعرتاف می منود و بسیار 
مشتاق اکرام و احرتام نزدیکان و دوستان خدیجه 

 بود... 
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عایشه  همرس پیامرب  از وفاداری ایشان به  		
اولین همرسش یعنی خدیجه  که در نخستین 
را  او  عایشه   و  کرد  وفات  بعثت  سال های 

از    الله  رسول  می گوید:  سخن  منی شناخت، 
اوقات  بسا  و  می کرد  یاد  بسیار  خدیجه  
و  کرده  تّکه تّکه  را  آن  و  می منود  ذبح  گوسفندی 
برای دوستان خدیجه  می فرستاد؛ بسا اوقات 
جز  دیگری  زن  دنیا،  در  گویا  می گفتم:  ایشان  به 
خدیجه  وجود نداشته است؟! اّما رسول الله 

او  »هامنا  وََكاَنْت«:  َكاَنْت،  »إِنََّها  می فرمود:   
چنین و چنان بود.« و از امتیازات و صفات وی یاد 

می کرد. )بخاری: 3818(

باری گروهی از سوی نجاشی )پادشاه حبشه که در  		
ابتدای اسالم، از مسلامنان حامیت کرد( نزد رسول 

آنان را خدمت   خود  پیامرب   آمدند که  الله 
و  هستیم  کافی  ما  گفتند:  ایشان  یاران  می کرد. 

این کار را می کنیم. پیامرب  فرمود: »إِنَُّهْم َكاُنوا 
»آنان  ُأَكاِفَئُهْم«:  أَْن  أُِحبُّ  َفإِنِّ  ُمْكرِِمنَي،  أِلَْصَحاِب 
یاران مرا گرامی داشتند و من دوست دارم رفتار 

آنها را جربان کنم.« )شعب اإلميان: 8704(
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مسجد الّنبی همان مسجدی است که پیامبرج آن 

را در مدینه یا به قول مسلمانان مدینۀ منّوره بنا 

کرد. مدینه دومین شهر مقّدس و مهم پس از مّکه 

و  کرد  مهاجرت  آنجا  به  محّمدج  میورد.  شمار  به 

مسجدش را در این شهر ساخت و در همانجا دفن 

گردید، و هر ساله میلیونها مسلمان این مسجد را 

زیارت میکنند.

بدون تردید محّمد  با اجرای فرمان الهی و اقتدا 
به پیامربان پیشین، بهرتین منونه ها و َمَثل های اخالق 
نیکو را در متامی جنبه های زندگی از خود نشان داد.
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برخی از احادیث 
محّمد 
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مسلامنان با شنیدن و نگارش سخنان رسول الله  مسلامنان
آنها توّجه زیادی کرده اند و حافظان و عاملان  به 
یکدیگر  از  احادیث  الفاظ  نوشنت  و  ثبت  در 
روشی  و  نظام  ترتیب  این  به  و  گرفته اند؛  پیشی 
شناخت  و  روایات  ثبت  و  فهم  در  شگفت انگیز 
احادیث صحیح و غیر صحیح، برای جهانیان ارائه 
جمله ها  جزئیّاِت  جزئی ترین  در  حتّی  داده اند، 
و واژگان و آنچه به آنها افزوده شده و در اصل 

بخشی از احادیث نبوده است... 
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در ادامه به منونه هایی از اقوال و احادیث پیامرب در
گرامی اسالم  می پردازیم:

ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى«:  َ اِت، َواإِنَّ يَّ ا	الأَْعَماُل	ِبالنِّ َ »اإِنَّ 	
»هامنا ]صّحت و ارزش و پذیرش[ اعامل بستگی 

به نیّت ها دارد و دست آورِد هرکس، هامن چيزی 

است که نيت کرده است.« )بخاری: 1(

َنْف�ِسَك،  ِف  َحاَك  َما  َواْلإِْثُم  ُلِق،  اْلُ ُح�ْسُن	 	 »اْلِبُّ 	
ا�ُض«: »نيکی يعنی خوش  ِلَع َعَلْيِه النَّ َوَكِرْهَت اأَْن َيطَّ
ُخلقی؛ و بدی عبارت است از چيزی که در درون 

باشی  نداشته  دوست  و  منايد  ايجاد  ترديد  انسان 

مردم از آن اطالع پيدا کنند.« )مسلم: 2553( 

ِف  ِفيَما  َواْزَهْد  اهلُل،  َك	 ُيِحبَّ ْنَيا	 الدُّ ِف	 »اْزَهْد	 	
ا�ُض«: »نسبت به ]مال[ دنیا  ا�ِض ُيِحبَُّك النَّ اأَْيِدي النَّ
بی رغبت باش تا الله تو را دوست بدارد و به آنچه 

را  تو  مردم  تا  مدوز  است چشم  مردم  دستان  در 

دوست بدارند.« )ابن ماجه: 4102(

َبَنى  َرُجٍل  َكَمَثِل  َقْبِلي،  ِمْن  الأَْنِبَياِء	 َوَمَثَل	 »َمَثِلي	 	
َع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة، َفَجَعَل  لَّ َمْو�سِ َبْيًتا َفاأَْح�َسَنُه َواأَْجَمَلُه، اإِ
َعْت  ا�ُض َيُطوُفوَن ِبِه، َوَيْعَجُبوَن َلُه، َوَيُقوُلوَن: َهلَّ ُو�سِ النَّ
 : َي«  ِبيِّ النَّ َخاِتُ  َواأََنا  اللَِّبَنُة  َفاأََنا  َقاَل:  اللَِّبَنُة؟  َهِذِه 
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»مثال من و ساير پيامربان قبل از من، مانند مردی 

است كه خانه ای زيبا و كامل بسازد مگر اينكه در 

گوشه ای، جای يك خشت را خالی بگذارد. مردم، 

اطراف آن دور می زنند و با تعجب می گويند: آيا 

 الله رسول  گذاشته منی شود؟«  يك خشت،  اين 

پيامربان  و خاتم  فرمودند: »من هامن يك خشت 

هستم«. )بخاری: 3535(

»املُ�ْسِلُم	َمْن	�َسِلَم	الُ�ْسِلُموَن ِمْن ِل�َساِنِه َوَيِدِه، َوالَُهاِجُر  	
َمْن َهَجَر َما َنَهى اهلُل َعْنُه«: »مسلامن واقعی کسی 
امان  در  زبانش  و  دست  از  مسلامنان  که  است 

باشند و مهاجر واقعی کسی است که از آنچه الله 

متعال نهی کرده است دوری مناید.« )بخاری: 10(

ُحَها،  �َسَنَة َتْ َئَة اْلَ يِّ ِق	اهلَل	َحْيُثَما ُكْنَت، َواأَْتِبِع ال�سَّ »اتَّ 	
ا�َض ِبُخُلٍق َح�َسٍن«: »هر جا که بودی، تقوای  َوَخاِلِق النَّ
الهی پیشه کن و پس از بدی، نیکی کن تا آن بدی 

را از بین بربد و با مردم، با اخالق نیک رفتار کن.« 

)ترمذی: 1987(
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َة	َحتَّى	ُتوؤِْمُنوا، َوَل ُتوؤِْمُنوا َحتَّى  نَّ »َل	َتْدُخُلوَن	اْلَ
اَبْبُتْم؟  َتَ َفَعْلُتُموُه  اإَِذا  �َسْيٍء  َعَلى  اأَُدلُُّكْم  اأََوَل  ابُّوا،  َتَ
تا  منی شوید  بهشت  »وارد  َبْيَنُكْم«:  َلَم  ال�سَّ اأَْف�ُسوا 
اینکه  تا  منی آورید  ایامن  و  بیاورید  ایامن  اینکه 
کاری  بر  را  شام  آیا  بدارید.  دوست  را  یکدیگر 
راهنامیی کنم که چون آن را انجام دهید، یکدیگر 
را دوست خواهید داشت؟ سالم گفنت به يکديگر را 

در ميان خود رواج دهيد.« )مسلم: 54(.
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َطاَقِتِه،  َفْوَق  َكلََّفُه  اأَْو  م�سلم،  	 غري	 َظَلَم	 َمْن	 »اأََل	 	
َيْوَم  َحِجيُجُه  َفاأََنا  َنْف�ٍض،  ِطيِب  ِبَغرْيِ  �َسْيًئا  ِمْنُه  اأََخَذ  اأَْو 
اْلِقَياَمِة«: »آگاه باشید که هرکس بر کافری که با 
او  از  یا  مناید  ستم  دارد  پیامن  و  عهد  مسلامنان 

عیبجویی کند یا او را فراتر از توانش مکلّف سازد 

یا بدون رضایتش چیزی از وی بگیرد، من طرف او 

در روز قیامت هستم.« )ابو داود: 3052(

اأَْهَل  اْرَحُموا  ْحَمُن،  الرَّ َيْرَحُمُهُم	 اِحُموَن	 »الرَّ 	
َماِء«: »پروردگار رحامن  اْلأَْر�ِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِف ال�سَّ
به افراد مهربان رحم می کند؛ با کسانی که در زمین 

هستند مهربان باشید تا ذاتی که در آسامن است 

بر شام رحم کند.« )ابو داود: 4941(

�َض  ْنَيا، َنفَّ �َس	َعْن	ُموؤِْمٍن	ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ »َمْن	َنفَّ 	
َعَلى  َر  َي�سَّ َوَمْن  اْلِقَياَمِة،  َيْوِم  ُكَرِب  ِمْن  ُكْرَبًة  َعْنُه  اهلُل 
�َسَتَ  َوَمْن  َواْلآِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِف  َعَلْيِه  اهلُل  َر  َي�سَّ ُمْع�ِسٍر، 
ْنَيا َواْلآِخَرِة، َواهلُل ِف َعْوِن اْلَعْبِد  ُه اهلُل ِف الدُّ ُم�ْسِلًما �َسَتَ
َما َكاَن اْلَعْبُد ِف َعْوِن اأَِخيِه، َوَمْن �َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِم�ُض 
َوَمْن  ِة،  نَّ اْلَ اإَِل  َطِريًقا  ِبِه  َلُه  اهلُل  َل  �َسهَّ ِعْلًما،  ِفيِه 
َن�َسُبُه«: »هرکس مشکلی  ِبِه  ُي�ْسِرْع  َلْ  َعَمُلُه،  ِبِه  اأَ  َبطَّ
الله متعال  از مشکالت دنيوی مؤمنی را حل کند، 

145



مشکلی از مشکالت روز قيامت او را حل می کند؛ 

وکسی که بر تنگدستی آسان بگیرد، الله متعال در 

دنيا و آخرت بر او آسان می گیرد. و کسی که ]عيب[ 

دنيا و آخرت  الله متعال در  بپوشاند،  را  مسلامنی 

يار و ياور  الله متعال  او را می پوشاند. و  ]عيب[ 

بنده است تا زمانی که بنده، ياوِر برادِر خويش باشد 

الله  بپياميد،  علم  برای جستجوی  راهی  هرکس  و 

به پاس اين عملش، راهی برای او به سوی بهشت، 

او را عقب  ... و کسی که عملش  هموار می سازد 

براند، نسبش او را پيش منی اندازد.« )مسلم: 2699(

ا«  »هرکس خیانت کند، از ما  	َفَلْي�َس	ِمنَّ »َمْن	َغ�سَّ 	
نیست.« )ترمذی: 1315(

َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم،  ِهْم،  َتَوادِّ ِف  امْلُوؤِْمِننَي	 »َمَثُل	 	
�َساِئُر  َلُه  َتَداَعى  ٌو  ُع�سْ ِمْنُه  ا�ْسَتَكى  اإَِذا  �َسِد  اْلَ َمَثُل 
ى«: »َمثَل مؤمنان در دوستی  مَّ َهِر َواْلُ �َسِد ِبال�سَّ اْلَ
و مهربانی و محبّت با یکدیگر همچون یک بدن 

سایر  آید،  درد  به  آن  از  عضوی  هرگاه  که  است 

اعضای بدن با بیدارخوابی و تب با آن همدردی و 

همراهی می کنند.« )مسلم: 2586(
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ِغرَيَنا، َوَيْعِرْف َحقَّ  	َيْرَحْم	�سَ ا	َمْن	َلْ »َلْي�َس	ِمنَّ
رحم  ما  کوچک تر  به  که  »کسی  َكِبرِيَنا«: 
نکند و رشافت و احرتام بزرگ تِر ما را نگه 

ندارد از ما نیست.« )ترمذی: 1920(

َم�ْسُئوٌل،  َوُهَو  َراٍع  َفالإَِماُم  َم�ْسُئوٌل،  َوُكلُُّكْم	 َراٍع	 »ُكلُُّكْم	 	
َعَلى  َراِعَيٌة  َواَلْراأَُة  َم�ْسُئوٌل،  َوُهَو  اأَْهِلِه  َعَلى  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ
َبْيِت َزْوِجَها َوِهَي َم�ْسُئوَلٌة، اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسُئوٌل«: 
از شام درباره ی  »همه ی شام مسؤوليد و هريک 
حاکم،  يا  رهرب  می شود؛  بازخواست  زيردستانش 
خانواده اش  مسؤول  مرد،  و  است  رعيت  مسؤول 

می  بازخواست  خانواده اش  درباره ی  و  می باشد 
شود؛ و زن، درباره ی خانه ی شوهرش و فرزندانش 

مسؤول است ... پس همه ی شام مسؤوليد و درباره 
ی مسؤوليت و زيردستان خود، بازخواست خواهيد 

شد«. )بخاری: 5188(.
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ِلأَْهِلي«:  ُكْم  َخرْيُ َواأََنا  ِلأَْهِلِه،  ُكْم	 َخرْيُ ُكْم	 »َخرْيُ 	
خانواده  با  که  هستند  کسانی  شام،  »بهرتين 
در  شام  بهرتين  من،  و  بهرتند؛  خويش  )همرسان( 

برخورد با همرسان خود هستم.« )ترمذی: 3895(

َفَوَجَد  الَعَط�ُض،  َعَلْيِه  ا�ْسَتدَّ  ِبَطِريٍق،	 َرُجٌل	 »َبْيَنا	 	
َيْلَهُث،  َكْلٌب  َفاإَِذا  َخَرَج،  ُثمَّ  َف�َسِرَب  ِفيَها،  َفَنَزَل  ِبْئًرا 
َهَذا  َبَلَغ  َلَقْد  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل  الَعَط�ِض،  ِمَن  ى  َ الثَّ َياأُْكُل 
ي، َفَنَزَل الِبْئَر  الَكْلَب ِمَن الَعَط�ِض ِمْثُل الَِّذي َكاَن َبَلَغ ِمنِّ
ُه َماًء، َف�َسَقى الَكْلَب، َف�َسَكَر اهلُل َلُه َفَغَفَر َلُه.  َفَمَل ُخفَّ
َلأَْجًرا؟«  الَبَهاِئِم  ِف  َلَنا  َواإِنَّ  اهلِل،  َر�ُسوَل  َيا  َقاُلوا: 
َفَقاَل: »ِف ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة اأَْجٌر«: »مردی از راهی 
می گذشت و سخت تشنه شده بود. چاهی يافت؛ 
از چاه پايني رفت و آب نوشيد؛ هنگامی که بيون 
آمد، سگی ديد که از شدت تشنگی دهانش را باز 
کرده و زبانش را بيون آورده بود و آن را به خاک 
مرطوب می ماليد. آن مرد، با خود گفت: اين سگ، 
به هامن اندازه تشنه است که من تشنه بودم. لذا 
دوباره از چاه پايني رفت و جوراب چرمی خود را 
پُر از آب کرد ]و از چاه باال آمد[ و به سگ آب 
داد. از اين رو الله، از او قدردانی کرد و گناهانش را 
بخشيد«. اصحاب گفتند: آيا به خاطر نيکی کردن 
فرمود:  می يابيم؟  پاداش  و  اجر  نيز  حيوانات  به 
»نيکی کردن به هر موجود زنده و جانداری ثواب 

دارد.« )بخاری: 2466(
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َوَعَد  َواإَِذا  َكَذَب،  َث  َحدَّ اإَِذا  َثاَلٌث:  املَُناِفِق	 »اآَيُة	 	
چیز  سه  منافق  »نشانۀ  َخاَن«:  َن  اوؤُْتِ َذا  َواإِ اأَْخَلَف، 
است: به وقت سخن گفنت دروغ می گوید، هنگامی 

که وعده می دهد خلف وعده می کند و زمانی که 

)بخاری:  می کند.«  خیانت  می شود  شمرده  امین 

)33

»از  َيْعِنيِه«:  َل  َما  َتْرُكُه  اْلَْرِء  اإِ�ْساَلِم	 ُح�ْسِن	 »ِمْن	 	
نشانه های نیکی و زیبایی اسالم فرد، ترک کارهای 

ندارد.«  برايش  ای  فايده  که  است  ای  بيهوده 

)ترمذی: 2317(

ْفَق	ِف الأَْمِر ُكلِِّه«: »الله متعال  	الرِّ 	اهلَل	ُيِحبُّ »اإِنَّ 	
نرمی در هر کاری را دوست دارد.« )بخاری: 6024( 

 :» رْيَ اْلَ ُيْحَرِم  ْفَق  الرِّ ُيْحَرِم	 »َمْن	 می فرماید:  و  	
»کسی که از نرمخویی ]و مهربانی[ محروم شود، از 

همه ی نیکی ها محروم می شود.« )مسلم: 2592(
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توصیف رسول الله  در قرآن کریم

قرآن جنبه ای شگفت انگیز از شخصیت پیامرب  و رفتار 

بیانگر  همزمان  که  می کند  بیان  را  اطرافیان  با  ایشان 

اخالق، شامیل و برش بودن پیامرب  است:

رسول الله  مایۀ رحمت برای متامی جهانیان: ﴿َوَمآ   
]ای  »و   )107 )األنبياء:  لَِمنَي﴾  لِّلَعٰ رَحَمٗة  إاِلَّ  أَرَسلَنَٰك 

برای جهانیان نفرستادیم«  تو را جز رحمتی  محمد،[ 

فرستاده  مسلامنان  برای  رحمتی  عنوان  به  فقط  و 

نشدی.

ُخلٍُق  لََعَلٰ  ﴿َوإِنََّك  بود:  بهره مند  بزرگی  اخالق  از   

َعِظيٖم﴾ )القلم: 4( »و یقیناً تو )ای محّمد ( اخالِق 

بسیار نیکو و واالیی داری«.
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گمراهی  از  و  بود  عالقه مند  مردم  هدایت  به  بسیار   

آنان بسیار اندوهگین می شد، تا جایی که بارها تاکید 

پیام  رساندن  و  دعوت  ایشان  مسؤولیت  که  شده 

الهی است و الله تعالی هرکس را که بخواهد، توفیق 

هدایت می دهد: ﴿فَلََعلََّك تَارُِك بَعَض َما يُوَحٰىٓ إِلَيَك 

َوَضآئُِق ِبِه َصدرَُك أَن يَُقولُواْ لَواَلٓ أُنزَِل َعلَيِه كَنٌز أَو َجآَء 

وَكِيٌل﴾  َشٖء  كُلِّ  َعَلٰ  َوٱللَُّه  نَِذير  أَنَت  َآ  إمِنَّ َملٌَك  َمَعُه 

)هود: 12(.

»و ]ای پیامرب،[ مبادا ]ابالِغ[ برخى از آنچه را كه به سویت 

وحى مى شود ترک کنی و سینه ات از آن به تنگ آید که 

]مرشکان[ مى گویند: چرا گنجى بر او نازل نگشته است یا 

فرشته اى با او نیامده است؟. جز این نیست که تو فقط 

بیم دهنده اى و الله ]مراقب و[ کارگزاِر هر چیزى است«.

﴿َولَو َشآَء ٱللَُّه َمآ أرََشكُواْ َوَما َجَعلَنَٰك َعلَيِهم َحِفيظٗا َوَمآ أَنَت 

َعلَيِهم ِبوَكِيٖل﴾ )األنعام: 107(.

»و اگر الله می خواست، ]آنان هرگز[ رشک منی ورزیدند؛ و 

ما تو را بر آنان نگهبان قرار نداده ایم و تو ]هرگز مراقب 

و[ کارگزارشان نیستی«.

َآ إِلَُٰهُكم إِلَٰٞه َوِٰحد فََمن  ثلُُكم يُوَحٰىٓ إَِلَّ أمَنَّ َآ أَنَا برََش مِّ ﴿قُل إمِنَّ

لِٗحا َواَل يرُشِك ِبِعبَاَدِة  لَِقآَء َربِِّه فَليَعَمل َعَماٗل َصٰ كَاَن يَرُجواْ 

َربِِّه أََحَدا﴾ )الكهف: 110(.
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»]ای پیامرب،[ بگو: من فقط برشی ]عادی[ همچون شام 

اللِه  معبودتان،  تنها  که  می شود  وحی  من  به  هستم. 

آخرت[  ]در  پروردگارش  دیداِر  به  هرکس  پس  یکتاست؛ 

امید دارد، باید کار شایسته انجام دهد و هیچکس را در 

عبادِت پروردگارش رشیک نسازد«.

از اشتباهات آنان  به دنبال عذر برای دیگران بود و   
چشم پوشی می کرد: ﴿َعَفا ٱللَُّه َعنَك لَِم أَِذنَت لَُهم َحتَّٰى 

َ لََك ٱلَِّذيَن َصَدقُواْ َوتَعلََم ٱلَكِٰذِبنَي﴾ )التوبة: 43(. يَتَبَنيَّ

»]ای پیامرب،[ الله از تو درگذرد! چرا پیش از آنكه ]حال [ 

راستگویان بر تو روشن گردد و دروغگویان را بازشناىس، 

به آنان اجازه دادى ]که در جهاد رشكت نكنند[؟«.

و  عفو  مورد  را  دشمنانش  تعالی  الله  می کرد  دعا   
بخشش خود قرار دهد، تا اینکه از این کار نهی شد:

َسبِعنَي  لَُهم  تَستَغِفر  إِن  لَُهم  تَستَغِفر  اَل  أَو  لَُهم  ﴿ٱستَغِفر 

َمرَّٗة فَلَن يَغِفَر ٱللَُّه لَُهم َذٰلَِك ِبأَنَُّهم كََفُرواْ ِبٱللَِّه َورَُسولِِه َوٱللَُّه 

ِسِقنَي﴾ )التوبة: 80(. اَل يَهِدي ٱلَقوَم ٱلَفٰ

»]ای پیامرب،[ چه برای آنان آمرزش بخواهی، چه آمرزش 

نخواهی، ]سودی به حال شان ندارد. حتی[ اگر هفتاد بار 

برای شان آمرزش بخواهی، الله هرگز آنان را منی آمرزد؛ چرا 

که به الله و پیامربش کفر ورزیدند و الله گروه نافرمان را 

هدایت منی کند«.
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سختی ها و مشکالت مؤمنان ایشان را آزار می داد و   
نسبت به آنان رؤوف و مهربان بود:

ن أَنُفِسُكم َعِزيٌز َعلَيِه َما َعِنتُّم َحِريٌص  ﴿لََقد َجآءَكُم رَُسول مِّ
َعلَيُكم ِبٱملُؤِمِننَي رَُءوٞف رَِّحيم﴾ )التوبة: 128(.

که  آمد  سوی تان  به  شام  خود  ]میان[  از  پیامربی  »یقیناً 
رنج دیدن تان بر او ]گران و[ دشوار است و بر ]هدایت[ 
شام سخت ارصار دارد و ]نسبت[ به مؤمنان، دلسوز ]و[ 

مهربان است«.

اذیّت  خانه اش  در  مردم  زیاد  ماندن  از  اوقات  بسا   
این مطلب  بیان  از  را  ایشان  حیا  و  اّما رشم  می شد، 

بازمی داشت:

يُؤَذَن  أَن   ٓ إاِلَّ ٱلنَِّبيِّ  بُيُوَت  تَدُخلُواْ  اَل  َءاَمُنواْ  ٱلَِّذيَن  ﴿يَٰٓأَيَُّها 
فَٱدُخلُواْ  ُدِعيتُم  إَِذا  َولَِٰكن  إِنَىُٰه  نَِٰظِريَن  َغَي  طََعاٍم  إِىَلٰ  لَُكم 
واْ َواَل ُمستَ أنِِسنَي لَِحِديٍث إِنَّ َذٰلُِكم كَاَن  فَِإَذا طَِعمتُم فَٱنترَِشُ
يُؤِذي ٱلنَِّبيَّ فَيَستَحِي ِمنُكم َوٱللَُّه اَل يَستَحِي ِمَن ٱلَحقِّ َوإَِذا 
أَطَهُر  َذٰلُِكم  ِحَجاٖب  َوَرآِء  ِمن  فَس َٔلُوُهنَّ  َمتَٰٗعا  َسأَلتُُموُهنَّ 
َواَلٓ  ٱللَِّه  رَُسوَل  تُؤُذواْ  أَن  لَُكم  كَاَن  َوَما  َوقُلُوِبِهنَّ  لُِقلُوِبُكم 
ٱللَِّه  ِعنَد  كَاَن  َذٰلُِكم  إِنَّ  أَبًَدا  بَعِدهِٓ  ِمن  َجُه  أَزَوٰ تَنِكُحٓواْ  أَن 

َعِظياًم﴾ )األحزاب: 53(.
»ای کسانی که ایامن آورده اید، به خانه های پیامرب داخل 
نشوید مگر آنکه برای ]رصف[ غذایی به شام اجازه دهند؛ 
ىب آنكه ]زودتر از وقت غذا بروید و[ منتظر آماده شدنش 
شوید؛ ولی هنگامى كه شام را فراخواندند وارد شوید و 
چون غذا خوردید پراكنده گردید و رسگرم ]بحث و[ گفتگو 
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]ابراز  از  او  و  مى آزارد  را  پیامرب  ]رفتارتان[  این  نشوید. 
این موضوع در برابر[ شام رشم دارد؛ و]ىل[ الله از ]بیان[ 
حق رشم ندارد. و هنگامى كه از همرسان او درخواستى 
دارید، ]نیازتان را[ از پشت پرده ای از آنان بخواهید ]و در 
چهرۀ آنان ننگرید؛ چرا که[ این ]کار[ برای دل های شام و 
آنان پاک تر است؛ و ]همچنین[ برای تان سزاوار نیست که 
رسول الله را بیازارید و هرگز شایستۀ شام نیست که پس 
از او با همرسانش ازدواج کنید. به راستی که این ]کار[ نزد 

الله ]گناهی[ بزرگ است«.

بسیار آسان گیر و عذرپذیر بود و دلی مهربان داشت،   
با یاران خویش به نرمی رفتار می کرد، با آنان مشورت 

می منود و حتّی در سخت ترین و بدترین رشایط، رای 

و نظر آنان را می پذیرفت:

َن ٱللَِّه لِنَت لَُهم َولَو كُنَت فَظًّا َغلِيَظ ٱلَقلِب  ﴿فَِباَم رَحَمٖة مِّ

واْ ِمن َحولَِك فَٱعُف َعنُهم َوٱستَغِفر لَُهم َوَشاِورُهم ِف  َلنَفضُّ

ٱألَمِر فَِإَذا َعزَمَت فَتَوَكَّل َعَل ٱللَِّه إِنَّ ٱللََّه يُِحبُّ ٱملُتَوَكِّلِنَي﴾ 

)آل عمران: 159(.

»]ای پیامرب،[ به ]سبِب[ رحمت الهی است که تو با آنان 
و  تندخو  اگر  و  شدی؛  مهربان[  ]و  نرم خو  اصحاب،[   =[
سنگدل بودی، قطعاً از اطرافت پراکنده می شدند؛ پس از 
آنان درگذر و برای شان آمرزش بخواه و در کارها با آنان 
مشورت کن و آنگاه که تصمیم ]بر انجام کاری[ گرفتی، 
بر الله توکل کن؛ ]چرا که[ بی تردید، الله توکل کنندگان را 

دوست  دارد«.
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قرآن کریم؛ معجزۀ 
جاوید اسالم
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قرآن
فروش  بیشرتین  کتاب ها،  متامی  میان  از  که  قرآن 

و توزیع را در جهان به خود اختصاص داده است 

و بیش از یک و نیم میلیارد مسلامن به آن ایامن 

دارند، چیست؟
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َربَِّك  ِبٱسِم  گشت، ﴿ٱقرَأ  نازل  که  آیه ای  نخستین 

ٱلَِّذي َخلََق﴾ )العلق: 1( بود، و قرآن کریم در طول 

23 سال و با توّجه به رشایط و حوادث به تدریج 

نازل شد.

قرآن کتاب مقّدس مسلامنان است؛ در مورد آن بر قرآن
این باور و اعتقاداند که: 

کالم نازل شدۀ الهی بر رسولش محّمد  است تا   
مایۀ هدایت و نور و راهنامیی برای مردم باشد.

پایان دهنده ی کتاب های نازل شدۀ آسامنی است.  
محفوظ از تغییر و تحریف است.  

که  همچنان  است،  عبادت  آن  حفظ  و  تالوت   
مسلامنان با اجرای احکام و قوانین قرآن عبادت 

می کنند.

که   شد  آغاز  زمانی  جربئیل   بواسطۀ  آن  نزول 

نخستین  و  بود؛  کرده  متام  را  سالگی   40  0 پیامرب 
َخَلَق}  اَلِّذي  َك  َرِبّ ِبا�ْسِم  {اْقَراأْ  گشت:  نازل  که  آیه ای 
)العلق 1( بود؛ قرآن کریم در طول 23 سال و با توّجه 

به رشایط و حوادث به تدریج نازل شد.
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از لحاظ موضوع و  قرآن کریم 114 سوره دارد که 
اسلوب متفاوت اند، ولی به اتفاق همه ی زبان شناسان 
متامی سوره ها و آیات قرآن در اوج بالغت و فصاحت 
قرار دارند و هدف از آنها هدایت مردم و دعوت آنان 

به عبادت منودن الله به یگانگی است... .

سخن  آنها  از  قرآن  که  مسائلی  مهم ترین  از  برخی 
می گوید:

1- اثبات یگانگی الله و رّد و ابطال شبهات مرشکان.

2- قصص پیامربان و اقوام پیشین.

دیدن  و  پهناور  جهان  در  تفّکر  به  مردم  دعوت   -3
بی شامری  نعمت های  درک  و  پیرامون  مخلوقات 

که خداوند متعال بر ما ارزانی داشته است.

4- بیان احکام و اوامر و نواهی دین.

5- توصیف صفات و ویژگی های اخالقی مؤمنان و بر 
حذر داشنت از صفات بد.
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و  نیکوکاران  جزای  و  آخرت  روز  از  سخن گفنت   -6
بدکاران.

7- تربیت و اصالح مؤمنان از طریق بیان حوادث و 

روی  ایشان  یاران  و    پیامرب  برای  که  مشکالتی 
داد.

کریم  قرآن  ویژگی های  و  مزایا  از  برخی  به  اکنون 
می پردازیم: 
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اعجاز در حفظ قرآن

این  به  تا  نامیده  قرآن  را  کتابش  آخرین  متعال  الله 
نکته اشاره داشته باشد که تالوت شده و محفوظ در 
سینه هاست؛ و در بسیاری آیات، آن را »کتاب« نامیده 
و صفحات  در سطور  آن  و حفظ  نگارش  به  تا  است 
اشاره داشته باشد. و بدون تردید قرآن با هر دو مورد 
حفظ گردید و زمانی که بخشی از قرآن بر رسول الله 
 نازل می گشت، در حضور ایشان نوشته می شد و از 
دهان پیامرب  دریافت و حفظ می گردید؛ و گواهی 
پذیرفته  می بودند  زیاد  که  هم  اندازه  هر  حافظان 
منی شد تا زمانی که موافق با مکتوب منی بود و آنچه 
با  که  زمانی  تا  منی شد  پذیرفته  هم  بود  شده  نوشته 
آنچه از دهان مبارک رسول الله  دریافت و حفظ 

شده بود، موافقت می داشت... .
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اعرتاف  مسیحی  علامی  و  متکّلامن  که  در رشایطی 
دارند به دلیل تعدد منابع و مصادر نویسندگان انجیل 
ها و اختالف تاریخی میان آنها و طبیعت وحی غیر 
تناقضات  است،  دربرگرفته  را  انجیل ها  که  مستقیمی 
وارده در آنها امری طبیعی و دور از انتظار نیست و 
بنا بر دیدگاه آنها محتوایی که دربردارند، برای هدایت 

برش کفایت می کند؛

اما حقیقتی که برای هر فرِد آگاه و با انصاف غیر 
قابل انکار است و باید به آن اقرار کند، این است که 
قرآن به کّلی خالی از هر نوع تناقض یا تعارض است؛ 
زیرا لفظ و معنای آن کالم الهی است و حفظ و نگارش 
آن با شنیدن مستقیم از پیامرب  صورت گرفته است؛ 
پیامربی که قرآن به ایشان وحی شد و هیچ افزایش و 
با وجود  نیامد و مسلامنان  به وجود  کاهشی در آن 
اختالف در مذاهب و نگرش ها، حّتی در یک کلمه از 

قرآن اختالف ندارند.

با  به نسل  تاریخ، نسل  از قرآن در طول  محافظت 
ثبت و ضبط،  دقیق ترین شیوه های حفظ،  و  بهرتین 
دّقت در نگارش و با بهرتین روش های تلّفظ و ادای 
آن، حفظ در سینه ها و شیوه های نگارش و ثبت آن در 
مصاحف صورت گرفته است، به ترتیبی که حّتی یک 
حرف از آن کاسته نشده و حرکتی به آن افزوده نشده 
نسخه ای  می تواند  انسانی  هر  امروزه  چنانکه  است. 
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از قرآن را در دورترین نقاط چین یا در وسط آفریقا 
خریداری کند و آن را با نسخه های خّطی قرآن که هزار 
جهان  موزه های رسارس  در  و  شده  نوشته  پیش  سال 
وجود دارد مقایسه کند، تا به این حقیقت شگفت انگیز 
دست یابد که با وجود اختالف زمانی و تنّوع زبان ها، 
شیوۀ تلّفظ حروف و کلامت قرآن و قواعد تالوت آن 
هنوز هم بدون تغییر و تحریف باقی مانده است؛ تا 
جایی که اگر آن را از کودکی اندونزیایی بشنوی که 
از حفظ می خواند، یا از عاملی مسلامن که هزار سال قبل 
کالس درسش را در مّکه دایر می کرد کمرتین تفاوتی هم 
بین آنها منی یابی... و این حقیقتی بس بزرگ است که قرآن 
کریم از آن چنین تعبیر می مناید: {َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ 
از  »اگر   )82 )النساء:  َكِثرًيا}  اْخِتَلًفا  ِفيِه  َلَوَجُدوا  اهلِل 
سوی ]کسی[ غیر از الله بود، قطعاً اختالف ]و تناقض[ 

بسیاری در آن می یافتند؟«. 

و این عجیب نیست، زیرا الله 
خود  را  قرآن  حفاظت  متعال 
بر عهده گرفته و تضمین کرده 
ا  ْكَر َواإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ است: {اإِنَّ
»به   .)9 )الحجر:  اِفُظوَن}  َلَ َلُه 
راستی که ما خود، قرآن را نازل کردیم و قطعاً خودمان 
نیز نگهبان آن ]از هرگونه تبدیل و تحریفی[ هستیم«.
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اعجاز بیانی و معنوی
کسی که قرآن می خواند به خوبی متوجه این نکته می 
شود که این کتاب به طور مستقیم با خواننده اش مواجه 

می شود و این مناقشه و مواجهه را همواره با او ادامه می 
دهد... و عجیب تر اینکه پیش تر افکارش را حدس زده و 
آنها را پاسخ می دهد، گویا خواننده پیش از طرح سؤال، 

آنها را می خواند! 

که  کنند  ترسیم  را  می توانند چشمی  هرچند هرنمندان 
به نظر می رسد بیینده ی خود را دنبال می کند، اّما چگونه 
امکان دارد با وجود تفاوت خوانندگان و تنّوع فرهنگ ها 
و رشایط زندگی آنان، یک کتاب افکار آنها را دنبال منوده 
و پیش بینی کند و گاهی پیش از اینکه سؤاالتش را مطرح 

کند، به آنها پاسخ گوید!

در  شگفت انگیز  روش  و  اسلوب  این  دارای  کریم  قرآن 
تشخیص گرایش های انسان و پوشش  دادن ارسارش و بیان 
ناتوانی اوست که گاهی در وهلۀ اول ستم به خواننده به 
نظر می رسد، اّما درحقیقت این اسلوب نفس انسان را بیدار 
می کند تا عقل و قلب را با سؤاالتی مواجه سازد که مّدت 
زمانی طوالنی آنها را به تاخیر انداخته و از پاسخ دادن به آنها 

فرار کرده است... .
زمانی که یکی از ما قرآن می خواند و داستان و صفات 
گروه های مختلفی از مردم را مطالعه می کند و با ارسار و 
روش تفّکر و مسائل روحی و روانی آنان و گمراهی برخی 
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از آنها و نجات دیگران زندگی می کند، برای لحظه ای هم 
که شده توقف منوده و رس در گریبان فرو برده و حسابی 
از خود می گیرد .. اّما این آیات و تصاویر و منونه ها متعّدد 
می شود و پی درپی و به تدریج، بدون اینکه احساس کند به 
دلش می نشیند تا اینکه قرآن به آینه ای برای نفس تبدیل 
می گردد که حقیقت و عیوب و توانایی ها و فرصت هایش 
را منایان می سازد... و چنان عمیق در نفس و جان خواننده 
نفوذ می کند که در اثر آن به این مهم یقین منوده و اقرار 
می کند که الله تعالی تنها معبود بر حق و شایسته ی عبادت 

است. 

و  تالوت می کند  را  آیه  این  ناامیدی  در هنگام  بنابراین 
اأَْنُف�ِسِهْم  َعَلى  اأَ�ْسَرُفوا  ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  {ُقْل  می گیرد:  آرام 
ُهَو  ُه  اإِنَّ َجِميًعا  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  اهلَل  اإِنَّ  اهلِل  َرْحَمِة  ِمْن  َتْقَنُطوا  َل 
پیامرب،[ به بندگانم که  )الزمر: 53(. »]ای  ِحيُم}  اْلَغُفوُر الرَّ
از  بگو:  کرده اند،  زیاده روی  گناه[  و  به رشک  ارتکاب  ]در 
رحمت الهی مأیوس نباشید؛ چرا که ]اگر توبه کنید،[ الله 
همۀ گناهان تان را می بخشد. به راستی که او تعالی بسیار 

آمرزنده و مهربان است«.

و زمانی که متحّیر است و پریشانی شدیدی را احساس 
می کند و به دنبال پناهگاه و محّل نجات است، مهربانی را 
ي َفاإِنِّ  در این آیه از قرآن می یابد: {َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
ِمُنوا ِبي  اِع اإَِذا َدَعاِن َفْلَي�ْسَتِجيُبوا ِل َوْلُيوؤْ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن} )البقرة: 186(.
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»و ]ای پیامرب،[ چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند ]به 
آنان[ بگو که من نزدیکم و دعای دعاکننده را ـ هنگامی 
باید  فقط[  ]آنان  پس  می کنم؛   اجابت  ـ  بخواَند  مرا  که 
راه  باشد که  بیاورند؛  ایامن  به من  بپذیرند و  دعوت مرا 

 یابند«.
و هنگامی که فکر می کند زندگی از کنرتل او خارج شده 
و توان تحّمل یا مدیریت اوضاع را ندارد، نوشدارو و حامی 
ُيَكلُِّف  {َل  می یابد:  مجید  قرآن  از  آیه  این  در  را  خویش 
َنا َل  اهلُل َنْف�ًسا اإِلَّ ُو�ْسَعَها َلَها َما َك�َسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت َربَّ
َكَما  ًرا  �سْ اإِ َعَلْيَنا  ِمْل  َتْ َوَل  َنا  َربَّ َنا  ْخَطاأْ اأَ ْو  اأَ َن�ِسيَنا  اإِْن  ُتوؤَاِخْذَنا 
ْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه  مِّ َنا َوَل ُتَ ِذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربَّ َحَمْلَتُه َعَلى الَّ
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم  ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا اأَْنَت َمْوَلَنا َفاْن�سُ َواْعُف َعنَّ

اْلَكاِفِريَن} )البقرة: 286(.

تکلیف منی کند.  توانش  اندازۀ  به  به هیچ کس جز  »الله 
و  اوست  به سوِد  است  آورده  به دست  ]از خوبی[  آنچه 
آنچه ]بدی[ کسب کرده است به زیان اوست. ]پیامربان و 
مؤمنان گفتند:[ پروردگارا، اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را 
بازخواست نکن. پروردگارا، باِر گران ]و تکلیف سنگین[ بر 
]دوش[ ما مگذار؛ چنانکه آن را ]به مجازات گناه و رسکشی،[ 
از ما بودند ]= یهود[ نهادی.  بر ]دوش[ کسانی که پیش 
ما  ]دوش[  بر  نداریم  را  تحملش  تاب  که  آنچه  پروردگارا، 
مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم کن. تو یار ]و کارساِز[ 

مایی؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان«.
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ویل دورانت یکی از مهم ترین تاریخ نویسان معارص به 
اعرتاف  منصفان  متامی  میان  در  آن  جایگاه  و  قرآن  تاثیر 

منوده و در کتاب )تاریخ متّدن 13/ 68-69( می گوید:
از  دوره ای  هر  در  اندیشمندان  و  علام  از  »بسیاری 
سده های پیشین و در دوره ای که زندگی می کنیم، به قرآن 
وجود  با  بی شامری  انسان های  چنانکه  آورده اند؛  ایامن 
آوردند؛  ایامن  آن  به  اندیشه،  و  در حوزه ی عقل  تفاوت 
روشنی  و  حقیقی  اعتقاد  قرآن  که  است  آن  دلیلش  تنها 
ارائه داد که همگی آن را می پذیرند... آسان ترین باورها با 
کمرتین تکلف و دورترین آنها از قید و بندهای متکلفانه و 
بت پرستی و واسطه گری است... اسالم به مردم آموخت که 
بدون شکایت و خستگی، با مشکالت زندگی مقابله کنند و 
قید و بندهای آن را تحّمل منایند ... دین اسالم به گونه ای 
معرّفی و تعریف شده که هر مسیحی و یهودی که دارای 
باوری صحیح باشد مانعی برای پذیرش آن منی یابد:{َلْي�َض 
اْلِبَّ اأَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَ�ْسِرِق َواْلَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن اآَمَن 
َي َواآَتى اْلَاَل َعَلى  ِبيِّ ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآِخِر َواْلََلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ
اِئِلَي  ِبيِل َوال�سَّ ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَ�َساِكَي َواْبَن ال�سَّ ُحبِّ
َكاَة َواْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَِذا  َلَة َواآَتى الزَّ َقاِب َواأََقاَم ال�سَّ َوِف الرِّ
اِء َوِحَي اْلَباأْ�ِض اأُوَلِئَك  رَّ اِبِريَن ِف اْلَباأْ�َساِء َوال�سَّ َعاَهُدوا َوال�سَّ

َدُقوا َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُتَُّقون} )البقرة: 177(. الَِّذيَن �سَ
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خود  روی  مناز[  ]برای  که  نیست  این  ]فقط[  »نیکی 
نیکوکار  بلکه  بگردانید؛  مغرب  ]یا[  و  سوی مرشق  به  را 
کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب 
را  ]خود[  مال  و  باشد  آورده  ایامن  پیامربان  و  ]آسامنی[ 
یتیامن  و  خویشاوندان  به  داشتنش ـ  دوست  وجود  با  ـ 
 =[ درخواست کنندگان  و  راه  ماندگان  در  و  مستمندان  و 
گدایان[ و در ]راه آزادِی[ بردگان ببخشد و مناز برپا  دارد 
و زکات  بپردازد؛ و ]نیز[ کسانی که چون عهد می بندند به 
پیامن شان وفا می کنند و ]کسانی که[ در فقر و سختی و 
زیان و بیامری و به هنگام ]شدت گرفنِت[ نربد، ]پایداری 
و[ شکیبایی می کنند؛ آنان ]که به این ویژگی ها آراسته اند[ 

کسانی هستند که راست گفتند و هامنان پرهیزگارانند«.

ويل دورانت میگوید:

»همانا بسیاری از عالمان و اندیشمندان با وجود 
تفاوتشان از لحاظ عقلی و فکری، به قرآن ایمان 
آوردهاند. و تنها دلیلش آن است که قرآن اعتقاد 
حقیقی و روشنی آورد که همگی آن را میپذیرند... 

آسانترین و روشنترين باورها.«
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خاستگاه قرآن کریم
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»قرآن« هنگام مسلامنان  مقّدس  کتاب  از  سخن  هنگام 

و سخن از محّمد ، بالفاصله سؤالی منطقی به 

و  باید سخن  چرا  که  می کند  انسان خطور  ذهن 

روایت مسلامنان را در این	بارۀ بپذیریم؟ مگر حق 

نداریم در این زمینه پرسش هایی را مطرح کنیم؟!
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بر م قرآن  که  ندارند  اختالفی  زمینه  این  در  مؤرّخان 

زبان مردی عرب زبان آورده شد که خواندن و نوشنت 

منی دانست و در قرن 6 میالدی در مّکه متوّلد شد و 

زمینه  این  در  و  بود...    عبدالله  بن  محّمد  نامش 

هیچ شهادتی با گواهی متواتر تاریخ برابری منی کند، 

چنانچه در همین کتاب به روشنی می خوانیم که قرآن 

ساختۀ پیامرب  نیست، بلکه سخنی گرامی است که 

و مسؤولّیت  است  کرده  القا  او  به  را  آن  تعالی  الله 

محّمد  فقط رساندن و تبیین آن برای مردم بدون 

هرگونه افزایش و کاهشی در آن است.
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پیش  از  را  آن  اسالم  پیامرب  محّمد  است  ممکن  آیا 

خود آورده باشد، یا از محتوایش باخرب شده و آن را 

داده  ارائه  برای مردم  را  آن  بازنویسی کرده و سپس 

باشد؟

اینها پرسش هایی جایز است که اگر انسان اّطالعی از 

قرآن نداشته باشد یا آن را بررسی نکرده باشد و یا بی 

خرب از سیرت پیامرب  باشد، خود به خود به ذهنش 

خطور می کند.

ثابت منوده  تاریخی هم  ما می دانیم و پژوهش های 

که ادیبان و اندیشمندان بسیاری بر آثار و دستاوردهای 

دیگران دستربد زده و آنان را به رسقت برده و در نهایت 

به خودشان نسبت داده  و به نام خود ثبت کرده اند، 

سوال اینجاست که چرا باید کسی نتایج و دستاوردهای 

عقلی خود را به دیگران نسبت دهد؟!

نسبت دادن  از  اسالم   پیامرب  هدف  اگر 
سخنانش به الله تعالی، گسرتش نفوذ خود در 
اّدعا نکرد که  میان مردم بوده است، پس چرا 

متامی سخنانش از جانب الله است؟!
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سخنانش  نسبت دادن  از  وی  هدف  شود  گفته  اگر 

به الله تعالی، گسرتش نفوذ خود در میان مردم بوده، 

جانب  از  سخنانش  متامی  نکرد  اّدعا  چرا  گفت  باید 

الله است؟! 

را  کتاب  این  خود    پیامرب  که  است  عاقالنه  آیا 

تالیف کرده باشد و هدفش از نسبت دادن آن به الله، 

مردم  میان  در  خود  جایگاه  ارتقای  و  نفوذ  گسرتش 

او به طور  از آن، خود  اما در مواضع بسیاری  باشد، 

مستقیم رسزنش گردد و به ایشان دستور العمل داده 

شود و اشتباهات او تصحیح گردد؟!
هیچ  می دانند-  آن  خوانندگان  -چنانکه  کریم  قرآن 
فرصت و زمینۀ خاص و عامی را برای رسزنش استثنا 
نکرده است، چنانکه محّمد  را در مسائل خانوادگی 
از  برخی  که  هامن گونه  منوده،  نصیحت  و  رسزنش 
حّتی  و  جامعه  رهربی  حوزۀ  در  را  ایشان  تصمیامت 
شیوۀ دعوت مردم را در برخی موارد اشتباه دانسته 

است!
به عنوان مثال، مردی نابینا از یاران محّمد  درحالی 
یکی  دعوت  مشغول    الله  رسول  که  آمد  وی  نزد 
امید  او  آوردن  اسالم  به  و  بود  قریش  فرماندهان  از 
داشت؛ آن فرد نابینا که منی دانست پیامرب  مشغول 
این مهم است خطاب به پیامرب  گفت: از آنچه الله 
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زمینه  این  در  و  بیاموز؛  به من  است،  آموخته  تو  به 
ارصار کرد و درخواستش را تکرار منود؛ درنتیجه، پیامرب 
کرد(.  تغییر  اثر خشم  بر  ایشان  کرد )چهرۀ  اخم   
از  تا  مباند  منتظر  نابینا  فرد  آن  که  داشت  و دوست 
کارش فارغ شود. بنابراین محّمد  از این نابینا روی 
گرداند و پاسخ او را نداد. این بود که قرآن کریم آن 
لحظه را در تاریخ ثبت کرد و با دّقت و متامی جزئّیات 
توضیح داد و بیان کرد که چگونه محّمد  در چهرۀ 
آن نابینا اخم کرد و او را بدون پاسخ گذاشت. بلکه به 
این اندازه اکتفا نکرد و در ادامه پیامرب  را رسزنش 
که  کرد  توجیه  را  ایشان  قدرت،  و  با رصاحت  و  کرد 
دیگر نباید چنین کاری تکرار شود و این موارد را در 
یک سوره  )بخشی کامل از قرآن( و با اسم و عنوانی 
أَن    ٓ ٰ َوَتَوىلَّ مناید: ﴿َعَبَس  ثبت  را  واقعه  آن  که  آورد 
ُر َفَتنَفَعُه  كَّ ٓ  أَو َيذَّ ٰ كَّ َجآَءهُ ٱألَعَمٰى  َوَما ُيدِريَك لََعلَُّه َيزَّ
َوَما  ٰى   َتَصدَّ لَُه  َفأَنَت  ٱسَتغَنٰى   َمِن  ا  أَمَّ كَرٰىٓ   ٱلذِّ
َوُهَو َيخَشٰ  َجآَءَك َيسَعٰى   ا َمن  َوأَمَّ   ٰ كَّ َيزَّ أاَلَّ  َعَليَك 
چهره  »]پیامرب[   )10-1 )عبس:  ٰى﴾  َتَلهَّ َعنُه  َفأَنَت   
نابینا ]=  اینکه آن  از  در هم کشید و روی برگرداْند. 
تو  پیامرب،[  ]ای  آمد. و  َمکتوم[ نزدش  ُاّم  بن  عبدالله 
چه می دانی؟ چه بسا او ]از گناهانش[ پاک  شود، یا 
اما آن کس که  این پند به سودش باشد.  پند گیرد و 
]از ایامن[ بی نیازی می ورزد تو به او روی می آوری؛ 
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درحالی که اگر او خود را ]از کفر[ پاک نسازد، ایرادی 
بر تو نیست؛ اما کسی که شتابان به رساغ تو می آید 
به  ]و  می شوی  غافل  او  از  تو  می ترسد،  الله[  ]از  و 
دیگران می پردازی[«. پس از این ماجرا، هرگاه آن فرد 
نابینا نزد رسول الله  می آمد، می فرمود: »َمْرَحًبا مِبَْن 
مرا  پروردگارم  که  به کسی  «: »مرحبا  َربِّ ِفيِه  َعاَتَبِني 
به سبب او رسزنش کرد.« و ردای خویش را برای او 

پهن می کرد.

را  متعّددی  رسزنش های  و  توجیهات  کریم  قرآن 

متوجه رسول الله  منوده است؛ مواردی که گاهی 

چنین  دیگران  حضور  در  ندارد  دوست  ما  از  کسی 

جاه  دنبال  به  که  کسی  آیا  شود...  و رسزنش  توجیه 

و مقام باشد، اشتباهاتش را انتشار می دهد و آنها را 

اینگونه در تاریخ ثبت می کند؟! 

عالوه بر این، تاریخ در موارد متعّددی گواهی می 

دهد که پیامرب  در چه رشایط سختی زندگی کرد؛ 

چنانکه آرزو داشت در آن رشایط بر او وحی نازل شود 

و صداقت و منزلت یا برائت او و خانواده اش را ثابت 

کند، اّما وحی نازل منی شد....

 که به دشمنی با او برخاسته و  مثال قوم پیامرب 

دادند،  قرار  برنامه خود  از  را بخشی  آزارش  و  اذیت 

دست کمک به سوی برخی علام و آگاهان اّمت های 
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پیشین دراز کردند تا با کمک آنان به جنگ با محّمد 

 بروند.
سه  که  دادند  مشورت  و  پیشنهاد  آنان  درنتیجه 

پاسخ  صورت  در  که  بپرسند    پیامرب  از  سؤال 

دادن، قطعا پیامرب است و در غیر این صورت پیامرب 

نیست... و آنان چنین کرده و سواالت خود را مطرح 

منودند؛ و رسول الله  به آنان وعده داد که: فردا 

به شام پاسخ می دهم...

چنین شد که چندین روز وحی قطع شده و بر رسول 

دشمنان،  شد  باعث  همین  و  نگشت  نازل    الله 

ایشان را به باد استهزا و متسخر بگیرند که چرا پاسخ 

آنان را نداده  است؛ این بود که اندوه شدیدی محّمد 

پاسخ  ماجرا،  آن  از  پس  روز   15 اما  فراگرفت؛  را   
به  این،  بر  عالوه  شد؛  نازل  وحی  از طریق  سؤاالت 

فردا  که  نگو  یقین  با  شد:  سفارش  چنین    محّمد 

به  را  سخنت  اینکه  مگر  می دهم  انجام  را  کار  فالن 

اگر  الله؛  »إن شاء  بگویی:  و  مرتبط سازی  الله  ارادۀ 

الله بخواهد«؛ و تأخیر در پاسخ این سواالت، درس و 

آموزشی از جانب الله بود:
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{َوَل َتُقوَلَنّ ِل�َسْيٍء اإِِنّ َفاِعٌل ذِلَك َغًدا  اإَِلّ اأَن َي�َساَء اهلُل 
ن َيْهِدَيِن َرِبّي ِلأَْقَرَب ِمْن  َك اإَِذا َن�ِسيَت َوُقْل َع�َسى اأَ َبّ َواْذُكر َرّ

هَذا َر�َسًدا}،  )الكهف: 24-23(.

»مگر اینکه ]بگویی:[ ان شاء الله؛ و هرگاه فراموش 

کردی، ]با گفنت این لفظ[ پروردگارت را یاد کن و بگو: 

امیدوارم پروردگارم مرا به راهی رهنمون گردد که از 

این ]راه[، به هدایت ]و صالح[ نزدیک تر باشد«..

اّتهاماتی تکراری
 و رسارس زندگی   عجیب است که سیرت محّمد 
او می تواند یکی از روشن ترین دالیل بر صداقتش به 

شامر رود... 
اّمی که منی خواند و منی نویسد  برای مردی  چگونه 
و در میان قومی اّمی و درس نخوانده زندگی می کند 
آنان  مجالس  و  زندگی  در  فجور-  و  فسق  -بدون  و 

قرآن کریم توجیهات و رسزنش های متعّددی را 
برای رسول الله  ثبت كرده است، که گاهی 
حضور  در  ندارد  دوست  ما  از  کسی  اوقات 

دیگران این گونه توجیه و رسزنش شود...
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و  خود  روزی  کسب  مشغول  و  دارد  مشارکت 
گوسفند  مزد،  دریافت  برای  و  است  خانواده اش 
علام  با  ارتباطی  هیچ  و  می کند  تجارت  یا  می چراند 
ندارد و بیشرت عمرش یعنی 40 سال کامل را به همین 
از  آنان  با  به یک آن  ترتیب می گذراند، ممکن است 
آنها  به  مواردی سخن گوید که هیچ شناختی نسبت 
ندارند و از پدران شان چیزی در مورد آنها نشنید اند؛ 
و آنان را از قّصه های پیشینیان، تاریخ آغاز آفرینش، 
در  احکام  پیشین و جزئّیات  پیامربان  زندگی  جزئّیات 

متامی زمینه های زندگی خرب دهد؟!
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این حقیقت، به دشمنان محّمد  صدمۀ شدیدی 
خود  با  آنچه  ماندند  حیران  این رو،  از  کرد؛  وارد 
آورده  چه بنامند و چه توصیف کنند و با چه تهمتی 

می توانند مردم را از او بر حذر دارند؟
]با خود می گفتند:[ بسیار دشوار است که اّدعا کنیم 
اّدعا از نظر کسی  قرآن ساختۀ محّمد  است. این 
که قرآن می خواند و در آن می اندیشد، هرگز عاقالنه 
نیست. و امکان ندارد محّمد  آن را از فرد دیگری 
از  و  کرده  زندگی  ما  میان  در  او  زیرا  باشد،  آموخته 
 را  پیامرب  بنابراین  باخربیم...  زندگی اش  جزئّیات 
به موارد ضّد و نقیضی مّتهم کردند؛ گاهی می گفتند 
آن را از پیشینیان گرفته است؛ باری می گفتند از جانب 
خود آورده است؛ و گاهی ادعا می کردند: خواب هایی 
این  اثبات  از  اما چون  بیان می مناید...  را که می بیند 
موارد ناتوان ماندند، گفتند: ساحر، یا شاعر و یا دیوانه 

است!

ماجرا و رسگذشت متامی پیامربان پیشین همین 

گونه بوده است؛ زمانی که دشمنان شان چیزی 
می  اّدعا  منی یافتند،  آنان  به  تهمت زدن  برای 

کردند که آنان ساحر یا دیوانه هستند.
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مگر  است...  گذشته  انبیای  داستان  هامن  داستان 
عیسی  مگر  نکردند؟!  سحر  به  مّتهم  را  موسی  

 را دیوانه معرّفی نکردند؟!
بوده  پیشین چنین  پیامربان  با متامی  رفتار دشمنان 
به  تهمت زدن  برای  چیزی  دشمنان شان  وقتی  است. 
دیوانه  یا  ساحر  آنان  می کردند  اّدعا  منی یافتند،  آنان 
به  وقتی  که  است  چنین  دروغگو  شاهد  هستند. 
دری  هر  به  باشد،  نداشته  دلیلی  و  برخورده  مشکل 
می زند و طرف مقابلش را مّتهم به هر نقص و عیبی 
اّما هرگز  بیابد،  ایستادن  برای  جایی  شاید  تا  می کند 

چنین جایی نخواهد یافت! 

چرا محّمد  را فردی نابغه ندانیم؟
انسان  عقل  در  متعال  الله  که  موافقند  همگی 
آن مشکل  تصّور  که  داده  قرار  و خاّلقیتی  توانایی ها 
برای  حّدی  و  مرز  که  نیست  طبیعی  آیا  اّما  است، 
به  عقل  اینکه  با  باشد؟!  داشته  استنباط  و  استنتاج 

وجود پروردگاری خالق و توانا و این مهم گواهی می 
دهد که اقتضای عدالت پروردگار وجود زندگی دیگری 
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می باشد که هریک از ما در آن پاداش خیر یا رشّش 
تفاصیل  و  جزئّیات  می تواند  عقل  آیا  ولی  بگیرد،  را 
دیگری را که دلیل و شاهدی بر آنها وجود ندارد اثبات 

مناید؟!

این کتاب چهارچوب  به قرآن می بیند که  آگاه  فرد 

و رشایط ایامن را به تفصیل برای ما توضیح می دهد 

و دقیقا بیان می کند که ابتدای آفرینش چگونه بوده 

بهشت  همچنین  بود،  خواهد  چگونه  آن  پایان  و 

تعداد  و  آن  عذاب های  و  آتش  و  نعمت هایش  و 

دروازه ها و تعداد فرشتگانی را که مسؤول آن هستند، 

ماهّیت  دربارۀ  مفّصلی  مسائل  و  می کند؛  توصیف 

هستی و انسان ارائه می دهد... باید پرسید مبنای این 

همه جزئّیات کدامین نظریۀ عقلی بوده است؟!

هرگز این امور بر اساس هوش و نبوغ انسانی نبوده 

است؛ بنابراین یا دروغ و باطل و حدس و گامن است 

و یا اینکه حق بوده و تنها از طریق آموزش و فراگیری 

به دست می آید.

قرآنی  حقایق  از  برخی  معارص  علم  که  می بینیم 

از  هیچیک  با  که  گونه ای  به  است  منوده  اثبات  را 

خربهای  با  موافق  چنانکه  ندارد،  منافات  اّطالعاتش 

غیبی موجود در کتاب های آسامنی پیشین است.
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کتاب های  روی  از  را  اّطالعات  این  محّمد   شاید 

دیگری و به شیوۀ جدیدی نوشته باشد:

لحظه ای درنگ می کنیم که آیا این احتامل - هرچند 
اندک- وجود دارد که محّمد  این سخنان و مفاهیم 

را از کتاب های پیامربان پیشین گرفته باشد:

اگر این حقیقت را نادیده بگیریم که محّمد  اّمی 
قومش  اغلب  و  نوشنت منی دانست  و  و خواندن  بود 
این علوم  به  بودند و هیچ شناختی نسبت  اّمی  هم 
نداشتند و خود با هیچیک از اهل کتاب های پیشین 
همنشینی نداشت - جز یک دیدار زودگذر در سفری 
خویشاوندان  حضور  در  و  داشت  کودکی  هنگام  که 
ایشان صورت گرفت-؛ و چشم بر این حقیقت تاریخی 
ببندیم که آگاهان به کتاب های آسامنی در آن زمان، 
خود  مختّص  را  آن  و  می کردند  کتامن  را  خود  علم  
می دانستند تا مقام و منزلت خویش را حفظ کنند و 

فراگیری علم آزاد و آسان نبود...
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اگر همه ی این موارد را نادیده بگیریم، این حقیقتی 
آشکار در برابر هر محّققی وجود دارد که قرآن کریم 
نکرده  موافقت  پیشین  کتاب های  مطالب  همه ی  با 
اشتباه   اّطالعات  از  برخی  تا  شد  نازل  بلکه  است، 
و  تحریف  و  تغییر  نتیجه ی  )که  را  آنها  در  موجود 
مناید  تصحیح  بود(  آنان  اندیشمندان  و  علام  تبدیل 
و کاستی های برخی قّصه ها را تکمیل منوده و از علمی 
پرده بردارد که کتامنش می کردند؛ و انحرافات اعتقادی 
یا رفتاری را بیان کند که برخی عاملان دینی به دین 
پیامربان نسبت داده بودند. قرآن کریم رسشار از چنین 
منونه هایی است... در این صورت آیا امکان دارد محّمد 
 دانش آموخته ی یکی از آنان باشد و اّطالعات شان 

را فرا گرفته باشد؟!

حقیقتی تاریخی و غیر قابل انکار

پژوهشگر منصف از وقت گذاشنت جهت تامل در 

این مساله دریغ نخواهد کرد که آیا محّمد  پیامرب 

اسالم مردی عرب زبان نبود؟!

مگر تاریخ به ما منی گوید که قوم عرب زبان ایشان 
هیچ هرنی جز فصاحت و بالغت نداشتند که به آن 
ادب  و  شعر  جز  چیزی  آنان  حرفۀ  و  کنند؟!  افتخار 
منظور  این  به  مجالسی  و  محافل  که  جایی  تا  نبود؛ 
برگزار می کردند و جایگاه یک قبیله با قصیده ای که 

دربارۀ آن گفته می شد، صعود یا نزول می کرد.
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مهم هستند  این  بیانگر  ادبی  و  تاریخی  کتاب های 
که هرگاه کسی از آنان شعر یا نرثی می گفت، آن را 
بررسی می کردند و نقصش را اصالح و تکمیل منوده و 
به هامن اسلوب و روش پاسخش را می دادند؛ و این 

کار میدان رقابت و صحنۀ قدرت و متایز آنان بود.

در این رشایط چگونه رسسخت ترین دشمن آنان و 
کسی که برای مبارزه و دشمنی و دور منودن مردم از 
وی، از هیچ تالشی فروگذار نبودند، می آید و از آنان 
می خواهد که مانند این قرآن یا مانند بخش کوچکی 
با  تنها  را  تحدی  این  پاسخ  آنان  اما  بیاورند،  آن  از 

سکوت و فرار از رقابت می دهند؟!

آیا محّمد  نرتسید که با این هاموردطلبی، خشم 
و غیرت آنان در مهم ترین مهارت و قوی ترین حرفه 
و هرنشان برانگیخته شود و به تنهایی یا دسته جمعی 
برای رقابت با او برخیزند؛ تا وی را شکست دهند و 

بطالن آنچه آورده برای مردم ثابت کنند؟!

از توانایی  با شناختی که    اینکه محّمد  به فرض 

پیدا کرد،  انجام چنین کاری را  قومش داشت، جرأت 

اّما چگونه با یقین و اطمینان کامل در مورد نسل های 

آنان  که  منود  قضاوت  چنین  قیامت  به  تا  آینده 

نخواهند توانست هامنند قرآن یا بخشی از آن بیاورند 

هرچند برای این کار دست به دست یکدیگر دهند؟!
183



که  است  ماجراجویی  نوعی  کار  این  تردید  بدون 

کامال  که  مردی  مگر  ندارد  را  آن  انجام  جرأت  کسی 

و  باشد...  داشته  اطمینان  می دهد  خرب  آنچه  به 

حقیقت هم چنین بود؛ قریش و بزرگ ترین سخنوران 

نتوانستند کالمی همچون قرآن یا بخشی از آن بیاورند؛ 

و این حقیقتی است که از آن زمان تا به امروز ادامه 

تاریخ قصد چنین  تا جایی که هرکس در طول  دارد؛ 

کاری داشته، شکست خورده و مضحکۀ قومش و مورد 

متسخر و تحقیر ادبی آنان واقع شده است... .
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سورۀ فاتحه
انسان  و  است  قرآن  سورۀ  بزرگ ترین  سوره  اين 
و  می کند  تکرار  منازش  در  را  آن  همواره  مسلامن 

معنایش به طور مخترص چنین است:

مفهوم سورۀ فاتحه

{ب�سم	اهلل	الرحمن	الرحيم}
از روی ادب و تعظیم پروردگار، با نام الله رشوع می کنم، 
در حالی که او مّتصف به رحمتی است که هر چیزی را 

فرا گرفته است.

	اْلَعامَلنَِي} 	َربِّ ِ ْمُد	هلِلَّ {اْلَ
پنهان  و  آشکار  نعمت های  و  افعال  و  متامی صفات  با 
الله، بر او ثنا می گویم با محّبت و تعظیم او تعالی؛ و 
او آفریدگار، مالک، مترصِّف و نعمت دهنده برای متامی 

مخلوقات و موجودات است.

ِحيِم} ْحَمِن	الرَّ {الرَّ
مّتصف به متامی معانی و حاالت و موقعیت های رحمت 
هر  که  است  عامی  رحمت  صاحب  تعالی  او  و  است 
نیز صاحب  و  فرا گرفته است،  این هستی  را در  چیزی 

رحمت خاّص و ویژه ای که به بندگان مؤمنش می رسد.

يِن} {َماِلِك	َيْوِم	الدِّ
مالک و مترصِّف در روز پاداش و حساب.
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اَك	َن�ْسَتِعنُي} اَك	َنْعُبُد	َواإِيَّ {اإِيَّ
تو را در  تو را عبادت می کنیم و غیر  پروردگارا! ما فقط 
هیچ نوعی از انواع عبادت رشیک منی گردانیم؛ و در متامی 
متامی  پس  می خواهیم،  کمک  تو  از  فقط  کارهای مان، 
صاحب  هیچ کس،  و  توست  اختیار  و  دست  در  کارها 

ذّره ای از آنها نیست.

َراَط	امْلُ�ْسَتِقيَم} {اهِدَنا	ال�سِّ
پروردگارا! ما را به راه راست راهنامیی و ارشاد و موّفق کن 

و ما را بر آن ثابت قدم بدار تا اینکه تو را مالقات کنیم.

َراَط	الَِّذيَن	اأَْنَعْمَت	َعَلْيِهْم} {�سِ
راه کسانی که با هدایت و استقامت، بر آنان نعمت دادی؛ 
آن  از  و  شناختند  را  حق  که  صالحانی  و  پیامربان  یعنی 

پیروی کردند.

الِّنَي} وِب	َعَلْيِهْم	َوَل	ال�سَّ 	امْلَْغ�سُ {َغرْيِ
ما را از راه کسانی که بر آنان خشم و غضب گرفته ای دور 

کن و نجات بده، زیرا آنان حق را شناختند و از آن پیروی 

و  نادانی  اثر  بر  که  کسانی  راه  از  را[  ]ما  نیز  و  نکردند؛ 

کوتاهی در طلب حق، آن را گم کردند ]نجات بده[.

{اآمني}
پروردگارا! اجابت کن.
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آخرین احتاملی که می توان مطرح منود 

می ماند  باقی  اّدعا  یک  تنها  گذشت،  آنچه  از  پس 

  که بگوییم قرآن برخاسته از تجربۀ شخصی پیامرب

در اثر خواندن و بررسی و تدّبر و تالش برای انتخاب 

ترجمه ای مناسب برای زبان غیر عربی بوده است.
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صداقت  دلیل  بزرگ ترین  که  آمده  کریم  قرآن  در 

و عقل  که دل  است  نتایجی   هامن  نبّوت محّمد 

ما پس از تالوت و تدّبر معانی قرآن به آنها می رسد، 

چنانکه می فرماید:

اإِنَّ  َعَلْيِهْم  ُيْتَلى  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  اأَْنَزْلَنا  ا  اأَنَّ َيْكِفِهْم  {اأََوَلْ 
ِف َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن} )العنكبوت: 51(.

»آیا برای شان کافی نیست که ما قرآن را بر تو نازل 

کردیم که ]پیوسته[ بر آنان خوانده می شود؟ بی گامن، 

در این ]قرآن[ برای مردمی که ایامن می آورند، رحمت 

و پند است«.

و همه ی مردم را به کسب اّطالع و آگاهی از قرآن و 

تأّمل و تدّبر در آن فرا می خواند و فقط کسی از این 

کار رس باز می زند که دل و عقلش بسته شده است:

ْقَفاُلَها} )محمد:  ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوٍب اأَ {اأََفل َيَتَدَبّ
.)24

»آیا در قرآن تدّبر منی کنند یا قفل ها]ی غفلت[ بر 

دل های شان نهاده شده است؟«.
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ماهّیت عبادات 
در اسالم
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آیا الله تعالی به عبادت های ما نیاز دارد؟آیا

و  نیست؛  ما  اعامل  و  عبادت  نیازمند  متعال  الله 

نجات و سعادت در اسالم فقط با آیین ها و مراسم 

و ترشیفات مالی به دست منی آید، بلکه بستگی به 

مقدار صداقت در عبادت و ایامن به الله دارد که 

باید از آن به اصالح و پیرشفت نفس و رفتار و عمل 

جهت خدمت به جامعۀ برشی و تالش برای رشد و 

تعالی تعبیر کرد.
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الله متعال در قرآن کریم می فرماید:الله

نَّ َواْلإِْن�َض اإِلَّ ِلَيْعُبُدوِن  َما اأُِريُد ِمْنُهْم  {َوَما َخَلْقُت اْلِ
ُذو  اُق  زَّ الرَّ ُهَو  اهلَل  اإِنَّ  ُيْطِعُموِن   اأَْن  اأُِريُد  َوَما  ِرْزٍق  ِمْن 

ِة اْلَِتُي} )الذاريات: 56 - 58(. اْلُقوَّ
مرا  که  آفریده ام  این  برای  فقط  را  انس  و  جن  »و 
عبادت كنند ]و از بندگِى دیگران رس باز زنند[. نه از 
آنان روزى مى خواهم، نه اینكه مرا خوراک دهند؛ ]زیرا[  

الله است که روزی رساِن نیرومند و برقرار است«.
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زمانی که ابهام پیش آمد و برخی از مردم در مورد 
-زیرا در اسالم، مناز  قبلۀ مناز پرسیدند  جهت صحیح 
تاکیدی  پاسخ  این   ،- به سمت مّکه خوانده می شود 
داده شد که حقیقت دین، صداقت در ایامن و توّجه 
و انجام نیکی ها و فایده رساندن به برشّیت است؛ و 
الله  نیست.  یا غرب  به سمت رشق  فقط روی آوردن 

تعالی به آنان فرمود:

{َلْي�َض اْلِبَّ اأَْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَ�ْسِرِق َواْلَْغِرِب َوَلِكنَّ 
َي  ِبيِّ اْلِبَّ َمْن اآَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآِخِر َواْلََلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَّ
ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَ�َساِكَي َواْبَن  َواآَتى اْلَاَل َعَلى ُحبِّ
َكاَة  َلَة َواآَتى الزَّ َقاِب َواأََقاَم ال�سَّ اِئِلَي َوِف الرِّ ِبيِل َوال�سَّ ال�سَّ
اْلَباأْ�َساِء  ِف  اِبِريَن  َوال�سَّ َعاَهُدوا  اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  َواْلُوُفوَن 
ُهُم  وَلِئَك  َواأُ َدُقوا  �سَ الَِّذيَن  اأُوَلِئَك  اْلَباأْ�ِض  َوِحَي  اِء  رَّ َوال�سَّ

اْلُتَُّقوَن} )البقرة: 177(.
»نیکی ]فقط[ این نیست که ]برای مناز[ روی خود 
را به سوی مرشق و ]یا[ مغرب بگردانید؛ بلکه نیکوکار 
کسی است که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب 
]آسامنی[ و پیامربان ایامن آورده باشد و مال ]خود[ را 
ـ با وجود دوست داشتنش  ـ به خویشاوندان و یتیامن 
و مستمندان و در راه  ماندگان و درخواست کنندگان ]= 
گدایان[ و در ]راه آزادِی[ بردگان ببخشد و مناز برپا 
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عهد  که چون  کسانی  ]نیز[  و  زکات  بپردازد؛  و   دارد 
می بندند به پیامن شان وفا می کنند و ]کسانی که[ در 
]شدت  هنگام  به  و  بیامری  و  زیان  و  و سختی  فقر 
گرفنِت[ نربد، ]پایداری و[ شکیبایی می کنند؛ آنان ]که 
به این ویژگی ها آراسته اند[ کسانی هستند که راست 

گفتند و هامنان پرهیزگارانند«.

قرآن کریم در جایی دیگر تاکید می کند که هرکس 
در حوزۀ عبادت و دینداری تالش کند، قطعا خودش 
فایده می برد و نجات می یابد، اّما کسی که کفر ورزد، 
از  بی نیاز  متعال  الله  و  می کند  رضر  خودش  تنها 

ماست، چنانکه می فرماید:

َعِن  َلَغِنيٌّ  اهلَل  اإِنَّ  ِلَنْف�ِسِه  ُيَجاِهُد  ا  َ َفاإِنَّ َجاَهَد  {َوَمْن   
اْلَعاَلَِي} )العنكبوت: 6(.

خویش  سود  به  بکوشد،  حق [  راه  ]در  هرکس  »و 

کوشیده است. بی تردید، الله از جهانیان بی نیاز است «.
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مردم سؤال  از  برخی  و  آمد  پیش  ابهام  که  زمانی 

چیست،  نماز  قبلۀ  برای  صحیح  جهت  که  کردند 

به آنان تاکید گشت که حقیقت دین در صداقت 

به  فایدهرساندن  و  نیکیها  انجام  و  توّجه  و  ایمان 

بشریّت است، و فقط رویآوردن به سمت شرق یا 

غرب نیست.
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1

ارکان اسالم

ارکان اسالم مهمرتین عباداتی هستند که در اسالم 

به انجام آنها امر شده است و عبارتند از:

ایامن و اقرار به اینکه عبادت فقط مختّص الله 

است و باید از رسولش محّمد  پیروی شود؛ 

معبود  هیچ  دهی  گواهی  که  ترتیب  این  به 

 فرستادۀ  الله نیست و محّمد  به حقی جز 

اوست. )نک: ص. 63(. 
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برپاداشنت منازهای فرض )نک: ص. 202(

پرداخت زکات به افراد مستحق )نک: ص. 211(

2

3
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روزه گرفنت ماه رمضان )نک: ص. 217(

حج بیت الله برای کسانی که از لحاظ جسمی 

و مالی توانایی آن را دارند. )نک: ص. 212(

4

5

197



دلیل تکلیف و ابتال
تکرار  مختلف،  عبارات  با  سؤاالت  این  همواره 

می شود: 
ما  برای  خوردن  جهت  الله  چگونه  می گوید:  یکی 
دهان و دندان و معده آفریده و با این همه فرمان 
می دهد که: روزه بگیرید؟! چرا با اینکه به ما زیبایی و 
شهوت داده، می گوید: چشامن تان را حفاظت کنید و 
پاکدامنی ورزید؟! و شاید کسی جسارت کند و بگوید: 
چرا به ما قدرت می دهد، سپس ما را از تجاوز و ستم 

به دیگران باز می دارد؟!
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این موضوع در دین اسالم، بسیار روشن است. الله 

تا  بخشیده  ما  به  را  نیروها  و  توانایی ها  این  متعال 

آنها را کنرتل کنیم، نه اینکه آنها ما را کنرتل کنند و در 

اختیار بگیرند... الله به تو اسب می دهد تا بر آن سوار 

شوی و آن را برانی، نه اینکه بر تو سوار شود و تو را 

براند؛ و بدن و نیروهای مان اسب ها و مرکب های ما 

هستند که آفریده شده اند تا بر آنها سوار شویم و آنها 

را برانیم و کنرتل کنیم و در زمان و مکان مناسب و به 

روش صحیح از آنها استفاده مناییم، نه اینکه عکس این 

مهم جریان داشته باشد.

به همین سبب، ارزش و برتری انسان در قدرت وی 
برای کنرتل متایالت و خواهشات نفسانی و مدیریت 
هوی و نفس و بکار بردن این نیروها در جهت منافع 
است... بر این اساس الله متعال انسان را متامیز منود 
و میدان امتحان را برایش آماده ساخت... و به همین 

منظور ما را آفرید.

چنانکه در قرآن کریم می خوانیم:

َفَجَعْلَناُه  َنْبَتِليِه  اأَْم�َساٍج  ُنْطَفٍة  ِمْن  اْلإِْن�َساَن  َخَلْقَنا  ا  {اإِنَّ
ا َكُفوًرا}  ا �َساِكًرا َواإِمَّ ِبيَل اإِمَّ ا َهَدْيَناُه ال�سَّ رًيا  اإِنَّ �َسِميًعا َب�سِ

)اإلنسان: 3-2(.
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»به راستی ما انسان را از نطفۀ مختلطی آفریدیم، او 

را می آزماییم؛ ]از این رو[ او را شنوای بینا قرار دادیم. 

هامنا ما راه را به او نشان دادیم؛ خواه سپاسگزار باشد 

یا ناسپاس«.

امتحان  می رسد،  انسان  به  که  رنجی  و  مصيبت ها 

دیگری است تا رشایط روحی و اخالقی و ایامنی خود 

را ارتقا دهیم و هدف و موقعّیت خویش را در این 

زندگی به یاد آوریم، چنانکه در قرآن کریم آمده است:

ِمَن  َوَنْق�ضٍ  وِع  َواْلُ ْوِف  اْلَ ِمَن  ِب�َسْيٍء  ُكْم  {َوَلَنْبُلَونَّ  
ِذيَن اإَِذا  اِبِريَن  الَّ ِر ال�سَّ َمَراِت َوَب�سِّ اْلأَْمَواِل َواْلأَْنُف�ِض َوالثَّ
ا اإَِلْيِه َراِجُعوَن} )البقرة:  نَّ ا هلِلِ َواإِ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّ اَبْتُهْم ُم�سِ اأَ�سَ

.)156 ،155

»و قطعاً شام را با چیزی از ]قبیل[ ترس و گرسنگی ]= 

قحطی[ و زیان مالی ]= نابودی یا دشوارِی کسِب آن[ 

و جانی ]= مرگ و میر یا شهادت[ و زیان محصوالت 

]کشاورزی[ می آزماییم؛ و ]ای پیامرب،[ شکیبایان را ]به 

آنچه در دنیا و آخرت برای شان فراهم می آید[ بشارت 

بده؛ هامن کسانی که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد 

]از روی رضایت و تسلیم[ می گویند: به راستی که ما 

از آِن الله هستیم و به سوی او بازمی گردیم«.
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ماست  برای  مناسب  فرصتی  دنیا  زندگی  ترتیب  این  به 

تا از لحاظ ایامنی و اخالقی پیرشفت کنیم یا اینکه دچار 

فرصت های  متعال  الله  هرچند  شویم؛  زیان  و  شکست 

را  ما  اّما  می دهد،  ما  به  اصالح  و  هدایت  برای  زیادی 

باز  ما  برای  را  اختیار  بلکه دروازۀ  به آن منی کند،  مجبور 

گذاشته است و ما را به آبادانی زمین و منفعت برشی و 

درس گرفنت از اشتباهات و افکارمان راهنامیی کرده است 

تا به هنگام ظهور خطا و لغزش، به سوی او توبه و رجوع 

ِبُكْم،  اهلُل  َلَذَهَب  ُتْذِنُبوا  َلْ  »َلْو  می فرماید:    پیامرب  کنیم. 

اَء ِبَقْوٍم ُيْذِنُبوَن، َفَي�ْسَتْغِفُروَن اهلَل َفَيْغِفُر َلُهْم«: »اگر گناه  َوَلَ
نکنيد، الله به جای شام کسانی را می آورد که گناه کنند و 

درخواست آمرزش منايند؛ آنگاه آنها را می آمرزد.« )مسلم: 

)2749

کنترل  برای  وی  قدرت  در  انسان  برتری  و  ارزش 

و  نفس  و  هوی  بر  رهبری  و  نفسانی  تمایالت 

بکارگیری این نیروها در راستای منافع است... .
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خود  از  موضوع  این  دربارۀ  قبال  زیاد  احتامل  به 

طور  به  را  عجیب  صحنۀ  آن  که  زمانی  پرسیده ای؛ 

مستقیم یا از طریق رسانه ها دیده ای که یک یا چندین 

فرد مسلامن به یک سمت روی آورده و رشوع به قیام 

اطراف  دنیای  از  و رکوع و سجده می کنند، گویا که 

شان بریده و جدا شده اند... . 

مناز
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ماهیت مناز مسلامنان
زیرا  دارد،  اسالم  دین  در  فراوانی  اهمیت  مناز 
و  دعا  و  الله  به  نزدیک شدن  برای  راه  مهم ترین 
به  متعال  الله  چنانکه  اوست،  برابر  در  خضوع 
 ،)19 )العلق:  ْب}  َواْقَتِ {َوا�ْسُجْد  می فرماید:  پیامربش 

»و سجده کن و )به الله( تقرّب جوی«.

به همین دلیل، مناز دومین رکن از ارکان اسالم پس 

از تلّفظ شهادتین به شامر می رود.

َخْمٍس:  َعَل  اإلِْسالَُم  »ُبِنَي  فرمودند:    الله  رسول 
ًدا رَُسوُل اللَِّه، َوإَِقاِم  َشَهاَدِة أَْن الَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّ
است:  شده  بنا  ]رکن[  پنج  بر  »اسالم  الَِة..«:  الصَّ
و  ]بر حق  معبود  متعال  الله  فقط  اینکه  به  گواهی 
شایستۀ اطاعت[ است و محّمد  فرستادۀ اوست و 

برپاداشنت مناز و ..« )بخاری: 8(

مسلامن  انسان  است،  آموخته  ما  به  اسالم  چنانکه 
به سبب منازی که برپا می دارد، به اندازۀ تالش برای 
متمرکزکردن  عزم،  و  اراده  جمع کردن  دل،  پاک کردن 
الله و احساس  احساسات و صداقت ترّضع به سوی 
نزدیکی به او که باعث اطمینان و آرامش دل می شود، 
اجر و مزد می گیرد؛ و به همین دلیل است که پیامرب 

 بیش از هر کاری، از مناز لّذت می برد.
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برپا  را  مناز  که  می آموزد  ما  به  کریم  قرآن  بنابراین 

اقامۀ  ادا کنیم؛ چون در  اینکه فقط آن را  داریم، نه 

واقعی مناز، متامی اعضا با عقل و قلب و روح انسان 

مناز  چنین  که  صورتی  در  و  همراه اند...  و  رشیک  

بخوانیم، مناز بهرتین پشتیبان ما برای انجام نیکی ها و 

دوری از گناهان و اموری است که مثره ای جز هالکت 

و نابودی ندارند. به طور کلی، ذکر خداوند و پناه بردن 

به او بزرگ ترین کاری است که انسان انجام می دهد.

الله متعال می فرماید: {اْتُل َما اأُوِحَي اإَِلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب 

َلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َساِء َواْلُْنَكِر َوَلِذْكُر  َلَة اإِنَّ ال�سَّ َواأَِقِم ال�سَّ
َنُعوَن})العنكبوت: 45(. اهلِل اأَْكَبُ َواهلُل َيْعَلُم َما َت�سْ

»]ای پیامرب،[ آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده 

مناز،  که  راستی  به  دار.  برپا  مناز  و  کن  تالوت  است 

یاد  البته  و  بازمی دارد؛  زشتکاری  و  گناه  از  را  انسان 

الله ]از هر کاری[ باال تر است؛ و الله می داند که چه 

می کنید«.

مناز اعامل و سخنانی برای گرامیداشت و تعظیم 
الله متعال در دل هاست.
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کسی که گامن کند مناز نوعی ورزش است که پیش 
از آن شسنت اعضا و نظافت صورت می گیرد، قطعا این 
مطلب را درک منی کند که حرکات مناز، اعامل و سخنانی 
هاست.  جان  در  الله  تعظیم  و  بزرگ داشت  برای 
بلندکردن  با  را  آن  منازگزار  که  عبارتی  نخستین 
دست هایش بر زبان می آورد »الله أکرب« به این معنا 
می باشد که الله بزرگ تر ]از هر چیزی[ است، سپس با 
خشوع کامل و توجه به عظمت و بزرگی الله متعال و 
درحالی که به ناتوانی خویش معرتف است رکوع منوده 
و می گوید: )سبحان رّب العظیم = پاک و منّزه است 
پروردگار من که بزرگ است(. سپس درحالی که خواهان 
قرب الهی و اجابت دعای خویش است سجده می کند 
و پیشانی و بینی اش را بر زمین می گذارد و می گوید: 
)سبحان رّب األعلی = پاک و منّزه است پروردگار من 
پروردگارش  از  و  دعا می مناید  و  است(.  بلندمرتبه  که 
درخواست می کند... به این ترتیب همه ی اعامل و اقوال 
مناز فقط حرکات و رفتار ظاهری نیست، بلکه لحظات 
بسیار ارزشمندی است که انسان مؤمن به پروردگار و 
آفریدگارش که وجود و سعادت خویش را از او می گیرد، 

ارتباط برقرار می کند.
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الله تعالی در هر شبانه روز، 5 وعده مناز بر مسلامنان 
واجب منوده که ادای آنها در هر جا و مکانی صحیح 
است، اّما آنان را تشویق منوده تا منازشان را در مساجد 
مستحکم  یکدیگر  با  مسلامنان  ارتباط  تا  دارند  برپا 
یاری  امور دین و دنیا  و قوی گردد و یکدیگر را در 

رسانند.

چنانکه اسالم به انجام نوافل )منازهای غیر واجب( 
به هنگام توان و نشاط، تشویق منوده است.

مسلامنان درحالی منازشان را برپا می دارند که رو به 
سمت کعبه می آورند. کعبه بنایی مکعب شکل است که 
برای اولین بار ابراهیم  موصوف به ابواألنبیاء آن را 
در مّکه، سمت غربی جزیرة العرب بنا کرد و پیامربان در 
آنجا حج را به جای آوردند؛ مسلامنان می دانند که این 
خانه از سنگ هایی ساخته شده که هیچ نفع و رضری 
منی رسانند، اّما الله تعالی فرمان داده که مسلامنان در 
هنگام مناز رو به سوی آن آورند تا متامی مسلامنان در 

یک جهت مّتحد شوند.

206



مناز، بزرگ ترین لّذت و تفریح پیامرب  بود.
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اذان

آگاه  مناز  وقت  فرارسیدن  از  را  مردم  که  ندایی 

می سازد و آنان را برای رفنت به مسجد فرا می خواند، 

)اذان( نامیده می شود.

آماده شدن  و  خداوند  تعظیم  و  ذکر  نوعی  اذان 

از  الفاظ آن  مسلامنان برای حضور در مناز است که 

این قرار است:
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اللَُّه أَكْرَبُ، اللَُّه أَكْرَبُ، اللَُّه أَكْرَبُ، اللَُّه أَكْرَبُ؛ الله بزرگ تر   -1
]از هر چیزی[ است.

اللَُّه؛  إاِلَّ  إِلََه  اَل  أَْن  أَْشَهُد  اللَُّه،  إاِلَّ  إِلََه  اَل  أَْن  أَْشَهُد   -2
گواهی می دهم که هیچ معبودی جز الله، بر حق 

و شایستۀ عبادت نیست.

ًدا رَُسوُل  ًدا رَُسوُل اللَِّه، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ  -3
اللَِّه؛ گواهی می دهم که محّمد  فرستادۀ الله 

است.

اَلِة؛ بشتابید به سوی  اَلِة، َحيَّ َعَل الصَّ َحيَّ َعَل الصَّ  -4
مناز.

َحيَّ َعَل الَْفاَلِح، َحيَّ َعَل الَْفاَلِح؛ بشتابید به سوی   -5
رستگاری.

اللَُّه أَكْرَبُ، اللَُّه أَكْرَبُ؛ الله بزرگ تر ]از هر   -6
چیزی[ است.

اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه؛ فقط الله معبود   -7
عبادت  شایستۀ  و  حق  بر 

است.

CLICK HERE
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از  مسجد  مهم ترین  و  بزرگ ترین  الحرام  مسجد 
دارد  قرار  کعبه  آن،  در  و  است  مسلامنان  دیدگاه 

که این خانه را ابراهیم  بنا کرد؛ بنایی مکّعبی 
شکل که در قرآن کریم، به مسلامنان دستور داده 
شده است در هر مکانی از جهان، برای ادای مناز 
آن خانه  باور که  این  با  آورند،  آن روی  به سمت 

هیچ رضر و سودی منی رساند.
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همه  باور دارند که باید شیوه ای برای حّل تضاد و 
تعارض میان ثروت فراوان و فقر شدید وجود داشته 
میان  طبقاتی  فاصلۀ  و  شکاف  اندازه  هر  و  باشد؛ 
ثرومتندان و فقیران وجود داشته باشد، به هامن اندازه 
جامعه دچار افول و رذیلت و جرم و فروپاشی می شود. 
برای  متنّوعی  قوانین  نظرّیات  و  اقتصادی  نظام های 
حّل این مشکل به وجود آمده است، اّما اسالم چگونه 

با این موضوع روبرو می شود؟

الله متعال بر مسلامنان ثرومتند واجب منوده که در 
هر سال، دو و نیم درصد از اموال زاید بر لوازم فردی 
و  فقیران  برای  تا  کنند؛  پرداخت  را  خویش  رضوری  و 
مساکین و سایر افراد نیازمند و موارد مشابه مرصف شود. 
و این مهم را سومین رکن از ارکان اسالم قرار داده است.

زکات
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زکات به معنای برتری و لطف فرد ثرومتند بر انسان 
فقیر نیست، بلکه حّق فقیر از اموال ثرومتند است که 
بدون درخواست نیازمند یا تحقیر کرامت و رشافتش، 

به او داده می شود.

بر مسلامن ثرومتند واجب است،  انفاق کم،  همین 
ولی دروازۀ انفاق بیش از آن، برای مردم باز است تا در 
این میدان با یکدیگر رقابت کنند و تاثیر این بخشش 
را در سالمتی و مال و توفیق و سعادت خویش در دنیا 

و در مزد و نعمت دوچندان در آخرت ببینند. 

چنانکه در قرآن کریم می خوانیم: کسانی که اموال 
دانۀ  همچون  می بخشند  الهی  رضایت  برای  را  شان 
گندمی است که کاشته شده و هفت خوشه می شود 
الله  و در هر خوشه ای صد تا هفتصد دانه است؛ و 
آن را به اندازۀ صداقت و نّیت فرد بخشنده افزایش 
می دهد؛ و الله متعال دارای کرم و بخششی وسیع و 

دانا به حقایق امور است:

ٍة  ِذيَن ُيْنِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم ِف �َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل َحبَّ  {َمَثُل الَّ
اِعُف  ٍة َواهلُل ُي�سَ اأَْنَبَتْت �َسْبَع �َسَناِبَل ِف ُكلِّ �ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبَّ

ِلَْن َي�َساُء َواهلُل َوا�ِسٌع َعِليٌم} )البقرة: 261(.
»َمَثل ]اجر و ثواب[ کسانی  که اموال خود را در راه 
هفت  که  است  دانه ای  هامنند  می کنند،  انفاق  الله 
خوشه می رویاَند که در هر خوشه یکصد دانه است؛ 
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و الله برای هر کس بخواهد ]پاداش او را[ چند برابر 
می کند و الله گشایشگِر داناست«.

به  مال  بخشش  که  می دهد  خرب  ما  به  کریم  قرآن 

نیازمند باعث پاکی و تزکیۀ نفس می شود؛ و خطاب 

به رسول گرامی اسالم  می گوید:

ِبَها}  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �سَ اأَْمَواِلِهْم  ِمْن  {ُخْذ   
)التوبة: 103(.

»از اموال آنان صدقه ]و زکات[ بگیر، تا به بوسیله  

آن، آنان را ]از گناه[ پاک گردانی و درجات شان را باال 

بربی«.

از  و  ورزد  بخل  هرکس  می شود  یادآور  همچنین 

باز  فقیران و مساکین رس  به  اموال و کمک  بخشش 

زند، قبل از هرکس، خودش زیان می کند، زیرا سعادت 

دنیا و آخرت را برای خویش نخواسته است.

ُتْدَعْوَن  َلِء  َهوؤُ اأَْنُتْم  {َها  است:  آمده  مجید  قرآن  در 

ا  َ َيْبَخْل َفاإِنَّ َيْبَخُل َوَمْن  ِلُتْنِفُقوا ِف �َسِبيِل اهلِل َفِمْنُكْم َمْن 
ْوا  َتَتَولَّ َواإِْن  اْلُفَقَراُء  َواأَْنُتُم  اْلَغِنيُّ  َواهلُل  َنْف�ِسِه  َعْن  َيْبَخُل 
ُكْم ُثمَّ َل َيُكوُنوا اأَْمَثاَلُكْم} )محمد: 38(. َي�ْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ

انفاق  براى  كه  هستید  كساىن  شام  باشید!  »آگاه 

الله دعوت مى شوید؛ وىل برخی از شام بخل  در راه 
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مى ورزند؛ و هرکس بخل بورزد، به زیان خویش بخل 

ورزیده است؛ و الله ىب نیاز است و ]این شام هستید 

كه[ نیازمندید؛ و اگر ]از اسالم به سوی کفر[ بازگردید، 

كه  كرد  خواهد  شام  جایگزین  را  دیگر  گروهى  الله 

همچون شام ]به بخل مبتال[ نباشند«.

با اجرای این رکن مهم از ارکان اسالم، مفهوم امنیت 
گروه های  و  بخش ها  میان  نسبی  تعادل  و  اجتامعی 
جامعه محّقق می شود. پرداخت زکات باعث می شود 
انباشته  جامعه  از  محدودی  گروه های  نزد  ثروت 
تاریخ  ابتدای  در  سبب،  همین  به  و  نگردد  جمع  و 
کمک های  و  زکات  که  افتاد  اّتفاق  بار  چندین  اسالم 
مالی را در شهرها می گرداندند و به دنبال نیازمندان 

می گشتند، اّما نیازمندی منی دیدند. 

همچنین زکات باعث ایجاد اصل همبستگی و الفت 

می گردد، زیرا دوست داشنت کسی که به انسان نیکی 

می کند در وجود او نهادینه شده و بخشی از رسشت 

آدمی است؛ و به این ترتیب، مسلامنان در جامعه ی 

اسالمی با محّبت و همبستگی و الفت متقابل زندگی 

آن  بخش های  که  مستحکم  بنایی  همچون  می کنند 

یکدیگر را محکم و استوار می سازند؛ و از طرفی دزدی  

و غارت و اختالس کاهش می یابد.
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بر  ثروتمند  فرد  لطف  و  برتری  معنای  به  زکات 

انسان فقیر نیست، بلکه حّق فقیر از اموال ثروتمند 

است، و بدون اینکه انسان نیازمند درخواست کند 

داده  او  به  گردد،  تحقیر  او  شرافت  و  کرامت  یا 

میشود.
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قرآن کریم کسانی را که برای رضای الله، اموال 
شان را می بخشند، تشبیه به دانه گندمی  تشبیه 
می کند که کاشته شده و 7 خوشه می رویاند و 
در هر خوشه ای، 100 دانه است و در نتیجه، 

700 برابر می گردد.
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روزه
همه ی ما کسی را تحسین می کنیم که خود را کنرتل 

منوده و برای حفظ سالمتی یا کاهش وزن یا عمل به 

نسخه پزشک از خوردن برخی خوراکی ها  پرهیز می 

را  پرهیز  این  و  می دانیم...  شایسته  را  کارش  و  کند 

توانایی کنرتل متایالت برای رسیدن  نوعی موّفقّیت و 

به هدفی بزرگ تر و مهم تر می دانیم.

بر  تسّلط  و  خویش  نفس  پرورش  جهت  مسلامن 

حاکامن،  برترین  دستورات  اجرای  و  نفسانی  متایالت 

کاری مهم تر و بزرگ تر از این انجام می دهد.

217



دین  می باشد؛  اسالم  ارکان  از  رکن  چهارمین  روزه 

اسالم بر کسی که توانایی الزم را داراست، روزه گرفنت 

و پرهیز از نواقض روزه را واجب منوده است؛ نواقضی 

چون خوردنی ها و نوشیدنی ها و همبسرتی با همرس 

از طلوع فجر تا غروب خورشید در متامی روزهای ماه 

رمضان؛ یعنی نهمین ماه از تقویم قمری اسالم.

قرآن کریم خرب می دهد که روزه بر اّمت های پیشین 

موارد، شیوۀ  برخی  در  است هرچند  بوده  هم فرض 

اّما هدف از متامی آنها یک  انجام آن متفاوت بوده، 

چیز بوده و تغییر نکرده است؛ و آن عبارت است از 

تحّقق بندگی و تقوای الهی.

ُكِتَب  اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  {َيا  می فرماید:  متعال  الله 

َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ال�سِّ َعَلْيُكُم 
َتتَُّقوَن} )البقرة: 183(.

از  پس  کس  هر  که  میدهد  هشدار    پیامرب 
و  ندهد  تغییر  را  خویش  ]بد[  رشایط  روزه، 
اخالقش را خوب نکند، از روزهاش نفعی نربده 

است.
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»ای کسانی که ایامن آورده اید، روزه بر شام واجب 

شده است هامن گونه که بر کسانی  که پیش از شام 

پرهیزگار  که  باشد  بود؛  شده  واجب  ]نیز[  بودند 

شوید«.
از آنجا که انسان مسلامن در اوقات معّینی از روزهایی 
خواسته های  و  متایالت  بر  می شود  موّفق  مشّخص 
مباح خویش پیروز شود، بر نفس خود برتری می یابد 
و می تواند آن را کنرتل کند و باعث می شود در سایر 
سبب،  همین  به  نشود.  حرام  متایالت  گرفتار  اوقات، 

پیامرب  بیان منود که هرکس پس از روزه، وضعیتش 
تغییر نکند و اخالقش خوب نشود، از روزه اش بهره 
ْوَل الزُّوِر  ای نربده است. ایشان فرمودند:	»َمْن لَْ َيدَْع قـَ
َوَشرَاَبُه«:  َطَعاَمُه  َيدََع  َأْن  ِف  َحاَجٌة  ِلَِّ  َلْيَس  فـَ ِبِه،  وَالَعَمَل 
»کسی که سخن دروغ و عمل به آن را ترک نکند، الله 
تعالی نیازی به این ندارد که او خوردنی و آشامیدنی 

خویش را رها کند.« )بخاری: 1903(
بزرگ ترین  او  برای  روزه دار،  تشنگی  و  گرسنگی 
انگیزه  جهت کمک به فقیران و گرسنگانی است که 
بر خالف میل و نه به انتخاب خودشان، چیزی برای 
مشکالت  از  بخشی  زیرا  ندارند،  آشامیدن  و  خوردن 

آنان را تجربه کرده است.
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وقتی دین اسالم روزه را بر مسلامن فرض می
گرداند، در حقیقت گرسنگی فقیران و نیاز آنان 

کند.
 
به غذا را برایش یادآوری می
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حج
در بیشرت ادیان سفری دینی و مذهبی وجود دارد که 
مردم تعبّد و مناجات با آفریدگارشان را در آن اظهار 
اّما مشهورترین و مهم ترین و شلوغ ترین  می دارند... 
سفر سالیانه، سفر حج در اسالم است، چنانکه بیش از 
3 میلیون مسلامن در مکانی کوچک برای ادای مراسم 

آن سفر مقّدس جمع می شوند.

ماهّیت حج در اسالم

حج پنجمین رکن از ارکان اسالم است که فقط برای 
یک بار در عمر بر کسی واجب می گردد که توان مالی 

و بدنی داشته باشد.

سفری بزرگ که طبقات و نژادها و رنگ و پوشش و 
اموال در آن رنگ می بازد و همگی با یک لباس و یک 
رنگ حارض می شوند و یک صدا فریاد می زنند و رابطۀ 
می شود:  منودار  پروردگارش  و  انسان  میان  حقیقی 
يَك لََك، لَبَّيَْك إِنَّ الَْحْمَد  »لَبَّيَْك اللَُّهمَّ لَبَّيَْك، لَبَّيَْك اَل رَشِ
لََك«؛ یعنی: پروردگارا!  يَك  رَشِ اَل  َوالُْملَْك  لََك  َوالنِّْعَمَة 
درحالی   پروردگارا!  ایستاده ایم.  خدمت  در  همواره 
اقرار داریم که  با دل  با زبان می گوییم و  آمدیم که 
و  هستی  عبادت  مستحق  و  یگانه  معبود  تو  فقط 
فقط تو سزاوار حمد و ثنای کاملی؛ و تو آفریدگار و 

نعمت دهنده  و مالکی و هیچ رشیکی نداری.
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بنابراین حج سفری ایامنی است که مسلامن احوال 
و اعامل و اقوالی را تجربه می کند و در متامی آنها، 
الله  به  نیازمندی  اظهار  و  الهی  تقوای  و  یاد  هدفش 
می- او  از  پاداش  و  مغفرت  درخواست  و  تعالی 
َا ُجِعَل الطََّواُف ِبالْبَيِْت  باشد. پیامرب  فرمودند: »إمِنَّ
َفا َوالَْمْرَوِة إِلِقَاَمِة ِذكِْر اللَِّه«: »هامنا  ْعُي بنَْيَ الصَّ َوالسَّ
هدف از طواف به دور کعبه و سعی بین صفا و مروه، 
أب شيبة:  )ابن  الهی می باشد.«  یاد  و  برپاداشنت ذکر 

)15333

پوشش کسی که قصد رفنت به مّکه برای ادای 
عبادت حج دارد پس از اینکه لباس عاّدی اش را 
بیرون می کند به منظور اعالن خضوع در برابر 

الله و برابری با متامی کسانی که برای حج آمده 
اند، دو تّکه پارچه می باشد.
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خانواده در 
اسالم
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در تعریف بسیاری از خانواده های کنونی می توان در

گفت عبارت از مجموعۀ افرادی است که چندین 

کلید از یک منزل دارند!
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م
متأّسفانه افراد بسیاری از تحّمل مسؤولیّت در قبال 

همرس و فرزندان فرار می کنند؛ در این میان این سوال 

مطرح می گردد که چه چیزی باعث می شود نیازها و 

این مسئولیت  تحمل  بدون  را  لذت های فطری خود 

برآورده مناید؟ 

بیشرتی  وضوح  معارص  دورۀ  در  مورد  این  هرچند 

برخی  در  صفتی  چنین  تاریخ  ابتدای  از  اّما  دارد، 

مردم وجود داشته است؛ و درحقیقت، منونه ای ساده 

خودخواهی  نوعی  و  شخصی  مصلحت  به  توجه  از 

نافرجام بدون توّجه به پیامدهای آن بر افراد و جامعه 

است.

دین اسالم بیشرت توّجهش را متمرکز خانواده، نظام 

و حقوق و وظایف آن در قبال افرادش منوده است؛ 

بیداری  مرکز  خانواده  و  خانه  اسالم،  دیدگاه  از  زیرا 

و  اصالح  و  ایجاد  با  و  است؛  شکوفایی  و  تربیت  و 

پرداخنت خانواده به رسالتی که دارد، کّل جامعه رس و 

سامان می گیرد.
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اسالم بر اصل ازدواج و تشکیل خانواده تاکید 

کرده است:

1
بزرگ ترین  از  را  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  اسالم   ●
اعامل و از سنت های پیامربان معرّفی کرده است. 

و زمانی که برخی از یاران پیامرب  خواستند متام 

وقت شان را به عبادت اختصاص دهند و پی درپی 

مناز به جای آورند و روزه بگیرند و ازدواج نکنند، 

وُم  ي اأَ�سُ پیامرب  آنان را توجیه کرده و فرمود: »َلِكنِّ

�َساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن  ُج النِّ لِّي َواأَْرُقُد، َواأََتَزوَّ �سَ َواأُْفِطُر، َواأُ
َفَلْي�َض ِمنِّي«: »اّما من روزه می گیرم و افطار  ِتي  �ُسنَّ
با  و  می خوابم  و  می آورم  جای  به  مناز  و  می کنم 

از سّنت و روش  ازدواج می کنم؛ پس هرکس  زنان 

من روی بگرداند، از ]پیروان[ من نیست.« )بخاری: 

)5063
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● اسالم به ازدواج آسان دستور داده و وعدۀ کمک به 
کسی می دهد که ارادۀ نکاح داشته باشد، چنانکه 
آنان  الله  بردند که حتام  نام  نفر  از سه    پیامرب 
را کمک می کند و یکی از آن سه نفر، فردی است 
که ازدواج می کند تا پاکدامن مباند. )ترمذی: 1655( 

●	هنگامی که قرآن از نعمت ها و نشانه های الهی بر 
انسان ها سخن می گوید، در ابتدا آرامش و موّدت 
یادآور  را  میان مرد و همرسش  انس  و  و مهربانی 
می شود، چنانکه می فرماید: {َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم 
ًة  َمَودَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ ِلَت�ْسُكُنوا  ْزَواًجا  اأَ اأَْنُف�ِسُكْم  ِمْن 

َوَرْحَمًة} )الروم: 21(.

»و از ]دیگر[ نشانه های او ]این[ است که از جنس 

کنارشان  در  تا  آفرید  برای تان  خود شام همرسانی 

آرام گیرید و محبت و مهربانی میان تان پدید آورد. 

قدرت  ]از  نشانه هایی  ]نعمت،[  این  در  بی گامن، 

پروردگار[ برای خردورزان است«.

و  جوانی  زمان  در  که  می دهد  فرمان  جوانان  به  	●
اطمینان  و  آرامش  باعث  زیرا  کنند،  ازدواج  قدرت 

و  شهوانی  قدرت  برای  حّلی رشعی  راه  و  می شود 

میل آنان به وجود می آورد.
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هنگامی که قرآن از نعمت ها و نشانه های الهی 
بر انسان ها سخن می گوید، در ابتدا آرامش و 
موّدت و مهربانی و انس میان مرد و همرسش 

را یادآور می شود.
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2
اسالم هریک از افراد خانواده را کامال محرتم و 

گرامی می دارد؛ و در این زمینه تفاوتی میان زن و و 

مرد قائل نشده است:

والدین  دوش  بر  را  بزرگی  مسؤولیّت  اسالم  دین 

رسول  کنند.  تربیت  را  فرزندان شان  تا  است  گذاشته 

َعْن  َم�ْسُئوٌل  َوُكلُُّكْم  َراٍع،  »ُكلُُّكْم  می فرماید:    الله 

ِف  َراٍع  ُجُل  َوالرَّ ِتِه،  َرِعيَّ َعْن  َوَم�ْسُئوٌل  َراٍع  الإَِماُم  ِتِه،  َرِعيَّ
ِتِه، َواَلْراأَُة َراِعَيٌة ِف َبْيِت َزْوِجَها  اأَْهِلِه َوُهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ
ِدِه َوَم�ْسُئوٌل  ِتَها، َواَلاِدُم َراٍع ِف َماِل �َسيِّ َوَم�ْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّ
شام  از  هريک  و  مسؤوليد  »همه ی شام  ِتِه«  َرِعيَّ َعْن 
يا  رهرب  می شود؛  بازخواست  زيردستانش  درباره ی 

حاکم، مسؤول رعيت است و مرد، مسؤول خانواده اش 

بازخواست می شود؛  می باشد و درباره ی خانواده اش 

و زن، درباره ی خانه ی شوهرش و فرزندانش مسؤول 

مسؤوليت  آقایش  مال  برابر  در  خدمتکار  و  است 

دارد«. )بخاری: 893(
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اسالم تالش بسیاری منوده تا اصل تقدیر و احرتام به 
پدر و مادر و توّجه به آنان و اطاعت از فرمان شان تا 

هنگام وفات را نهادینه سازد:
یا دخرت بزرگ شود، احرتام و  اندازه هم که پرس  هر 
نیکی به والدین بر آنان واجب است؛ و الله متعال این 
مهم را مقرون به عبادت خود بیان داشته است. و آنها 
را از هرگونه تعدی و تجاوز زبانی و عملی در حق پدر 
و مادر نهی کرده است؛ هرچند با بر زبان آوردن کلمه 
یا صدایی باشد که آنان را آزار داده و موجبات رنجش 
آنان را فراهم آورد. الله متعال در قرآن کریم می فرماید:

ا  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساًنا اإِمَّ ى َربَُّك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ اإِيَّ {َوَق�سَ
َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَ اأََحُدُهَما اأَْو ِكَلُهَما َفَل َتُقْل َلُهَما اأُفٍّ 

َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرًيا} )اإلرساء: 23(.
»و پروردگارت چنین فرمان داده که: جز او را عبادت 
نکنید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن 
دو یا هر دوی آنها در کناِر تو به سن پیری رسیدند، 
حتی کمرتین اهانتی به ایشان نکن و بر رسشان فریاد 

نزن و به نیکی ]و مهربانی[ با آنان سخن بگو«.

3
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وجوب  و  دخرتان  و  پرسان  حقوق  حفظ  به  اسالم 

عدالت در نفقۀ آنان دستور می دهد: 

َع َمْن  يِّ رسول الله  می فرماید: »َكَفى ِباْلَْرِء اإِْثًما اأَْن ُي�سَ

َيُقوُت«: »برای گنهکار شدن کسی همني کافی است که در 
تأمني هزينه های کسی که مخارجش با اوست، کوتاهی 

کند.« )أبو داود: 1692(

و به طور مشخص دربارۀ توّجه و تامین هزینه های 

�َسْيًئا،  الَبَناِت  َهِذِه  ِمْن  َيِلي  »َمْن  می فرماید:   دخرتان 

با  »هرکس  اِر«:  النَّ ِمَن  ا  �ِسْتً َلُه  ُكنَّ   ، َلْيِهنَّ اإِ َفاأَْح�َسَن 
)رسپرستی از( چند دخرت، آزمايش شود و به آنها نيکی 

کند، برايش سپری در برابر آتش دوزخ خواهند بود«. 

)بخاری: 5995(

4
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اسالم صلۀ رحم یا پیوند خویشاوندی را بر مسلامن 

فرض کرده است:

به  انسان  نیکی  و  ارتباط  معنای  به  رحم  صلۀ 

دین  که  می باشد  مادریش  و  پدری  خویشاوندان 

اسالم آن را از بزرگ ترین عبادات و طاعات برشمرده 

و مسلامنان را از قطع رابطه با خویشاوندان و بدی 

به آنان بر حذر داشته و این کار را از گناهان کبیره 

َة  نَّ اْلَ َيْدُخُل  »َل  می فرماید:    پیامرب  است.  دانسته 

رابطه  قطع  با خويشاوندان  که  »کسی  َرِحٍم«:  َقاِطُع 
کند، وارد بهشت نخواهد شد.« )مسلم: 2556(

5
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اسالم آدمی را از تجاوز و بی ادبی در گفتار و رفتار 
با والدین نهی کرده است، هر چند این کار با بیان 
سخن یا صدایی صورت گیرد که رنجش و بی تابی 

آنان را به همراه داشته باشد.
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جایگاه زن 
در اسالم
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نگاهی گذرا به تبلیغات رسانه ای یا تصاویر میان نگاهی

راه ها و یا جلد مجلّه ها، بزرگی و گسرتدگی جنایتی 

زن  علیه  ماّدی  متّدن  که  می دهد  نشان  ما  به  را 

زن  موارد  از  بسیاری  در  که  است  شده  مرتکب 

چیزی جز عروسک یا کاال یا وسیله ای برای تحریک 

نشده  معرّفی  تخیّل  برافروخنت  و  شهوت  و  میل 

است... .
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می توان گفت این نوعی دیگر از رسم و عادت جوامع می توان

ابتدایی و بدوی است که زن را حقیر منوده و آن را به 

عنوان کاالیی برای خرید و فروش می دانستند، هرچند 

اهانت  و  تحقیر  باعث  در ظاهر کمرت  افراد  این  کار 

به زن است.

رنج  تجاوز  و  ستم  از  طوالنی  زمانی  مّدت  که  زن 

آن  از  طوالنی  مبارزۀ  طریق  از  منی خواست  می برد، 

دروازۀ وحشتناک خارج شود و به این مکان و مرحله 

برسد - هرچند تحقیر وی در این مرحله ظاهرا کمرت 

به نظر می رسد-.
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 با ظهور اسالم در 1400 سال قبل، انقالبی حقیقی 

که  گرفت  شکل  ظاملانه ای  رسومات  و  رفتارها  ضد 

روا  ستم  او  به  و  می آزرد  را  زن  مّدت زمانی طوالنی 

با  ارتباط  در  دقیق  احکامی  و  قوانین  و  می داشت؛ 

جایگاه  و  حقوق  حفاظت  باعث  که  منود  وضع  زن 

وی شده و عزّت و کرامتش به او داده شد تا به این 

به  وجه  کامل ترین  به  را  زندگی  در  رسالتش  ترتیب 

انجام رساند.

بر همین اساس، یکی از طوالنی ترین سوره های قرآن 

»نساء = زنان« نامیده شده، چون به بیان احکام جزئی 

و مفّصلی در ارتباط با زنان می پردازد. و الله متعال 

در قرآن کریم قّصه های زنان صالح متعّددی را برای ما 

حکایت منوده و یکی از سوره ها را با نام مریم مادر 

عیسی  نامگذاری کرده است. 

بنابراین اسالم آمد تا زاویۀ نگاه به زن را تغییر دهد 

تا چنانکه پروردگارش او را آفریده، انسان و نه کاال، 

رشیک عمر و نه فقط رشیک شب و مایۀ آرامش و 

موّدت و محبّت و نه وسیلۀ شهوت پرستی و لّذت و 

بهره وری باشد.
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منونه هایی از احکام مربوط به ارزش و کرامت زن

● از دیدگاه اسالم، زن حّق انتخاب همرس دارد و بخش 
مهّم و بزرگی از مسؤولیّت تربیت فرزندان متوجه او 
َراِعَيٌة  »َواَلْراأَُة  می فرماید:    الله  رسول  می باشد. 
ِتَها«: »و زن درباره  َرِعيَّ َعْن  َوَم�ْسُئوَلٌة  َزْوِجَها  َبْيِت  ِف 
است.«  مسؤول  فرزندانش  و  شوهرش  خانه ی  ی 

)بخاری: 893(

● نام و رشافت انتساب زن به پدرش باقی می ماند و 
پس از ازدواج این نسبت تغییر منی کند بلکه به پدر 

و خانواده اش منسوب می گردد.

● اسالم بر رشافت و فضیلت خدمت به زِن ناتوانی که 
کسی را ندارد، تاکید می کند هرچند از خویشاوندان 
چنین  به  خدمت  برای  را  آدمی  و  نباشد؛  انسان 
زنی تشویق می کند و این کار را از بهرتین اعامل 
پیامرب  چنانکه  می مناید،  معرّفی  تعالی  الله  نزد 
اِعي َعَلى اْلأَْرَمَلِة َواْلِ�ْسِكِي َكاْلَُجاِهِد   فرمود: »ال�سَّ
اِئِم َل ُيْفِطُر«:  ِف �َسِبيِل اهلِل، َوَكاْلَقاِئِم َل َيْفُتُ َوَكال�سَّ
»کسی که در جهت تأمنِي افراِد بی رسپرست )مانند 
زنان بيوه( و مستمندان تالش می  کند، مانند مجاهِد 
راه خداست و مانند کسی است که شب ها را بدون 
خستگی در قيام و عبادت سپری می منايد و نيز ماننِد 

روزه داری است که افطار منی کند )همواره روزه می 
گيد(«. )بخاری: 6007(
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● اسالم در بسیاری از امور مرد و زن را یکسان دانسته 
که  جایی  تا  مالی؛  معامله های  متام  جمله  از  است؛ 
َجاِل«:  الرِّ �َسَقاِئُق  �َساُء  »النِّ می فرمایند:    پیامرب 

»زنان همتای مردان هستند.« )أبو داود: 236(
● اسالم بر مرد واجب منوده به زن توّجه مناید و بدون 
هیچ مّنتی نفقۀ کسانی را بپردازد که تحت رسپرستی 

او هستند؛ مانند زن و مادر و دخرت؛ 
● اسالم به صورتی عادالنه و کریامنه، برای زن سهمی 
از میراث تعیین منوده که در برخی موارد حّق آن با 
مرد یکسان و در بعضی موارد، بر اساس خویشاوندی 
و وظایف نفقۀ او، بیشرت یا کمرت از سهم مرد است. 
بر  فردی  که  است  کوته بینی  و  از سطحی نگری  این 
موارد  برخی  در  مرد  سهم  از  زن  سهم  بودن  کمرت 
دست بگذارد و تکالیف مالی مانند پرداخت نفقه ی 
همرس را در نظر نگیرد که الله متعال آنها را بر عهدۀ 
مرد قرار داده است؛ چراکه دین اسالم منظّم و کامل 
و متعادل است و بخش های مختلف آن یکدیگر را 

کامل می کنند.

اسالم به صورتی عادالنه و کریامنه، برای زن سهمی 
برخی موارد  تعیین منوده است، که در  میراث  از 
حّق آن با مرد یکسان و در بعضی موارد، بیشرت یا 

کمرت از سهم مرد است.
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به  متّهم  را  اسالم  قلم هایی  که  زمانی  در 
و  وی  حقوق  نادیده گرفنت  و  زن  علیه  ستم 
و  خواسته ها  و  رضوریّات  با  آن  عدم تناسب 
درصد   75 که  می بینیم  می کنند،  معارص  متّدن 
همچون  پیرشفته  دولتی  در  تازه مسلامنان  از 
پس  بویژه  می دهند؛  تشکیل  زنان  را،  انگلیس 
اینکه احکام و قوانین اسالم را دربارۀ نظام  از 

خانواده بررسی می کنند!!  
   INDEPENDET  6- 11 -2011   
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زنانی که توّجه به آنان در اسالم تاکید شده است

مادر: مردی نزد رسول الله  آمد و پرسید: ای 
رسول الله! چه کسی سزاوارتر به خورشفتاری 
َك«: »مادرت«.  من است؟ پیامرب  فرمود: »أُمُّ
 پاسخ  الله  گفت: سپس چه کسی؟ رسول 
چه  سپس  گفت:  مادرت«  هم  »باز  َك«:  أُمُّ »ثُمَّ  داد: 
هم  »باز  َك«:  أُمُّ »ثُمَّ  فرمود:    الله  رسول  کسی؟ 
مادرت«. وی گفت: سپس چه کسی؟ پیامرب  فرمود: 

»ثُمَّ أَبُوَك«: »سپس پدرت« )بخاری: 5971(

دخرت: پیامرب  فرمودند: »َمْن كَاَن لَُه ثثاََلُث بََناٍت 
، وَكََساُهنَّ ِمْن  ، َوَسَقاُهنَّ ، َوأَطَْعَمُهنَّ فََصرَبَ َعلَيِْهنَّ
ِجَدتِِه، كُنَّ لَُه ِحَجابًا ِمَن النَّاِر يَْوَم الِْقيَاَمِة«: »کسی 
آنان  که 3 دخرت داشته باشد و بر ]سختی های[ 
صرب مناید و این دخرتان را از ثروت ]و مال[ خود، غذا 
و آب و پوشاک دهد، در روز قیامت، باعث حفاظت 

وی از آتش ]دوزخ[ می شوند.« )ابن ماجه: 3669(

»َخْيُكُْم  می فرماید:    الله  رسول  همرس: 
»بهرتين  أِلَْهِل«:  َخْيُكُْم  َوأَنَا  أِلَْهلِِه  َخْيُكُْم 
شام، کسانی هستند که با خانواده )همرسان( 
با  برخورد  در  شام  بهرتين  من،  و  بهرتند؛  خويش 

همرسان خود هستم.« )ترمذی: 3895(
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تکامل  رابطۀ  اسالم،  دین  در  زن  و  مرد  رابطۀ 
و نه اختالف و نزاع است، که هر یک از آنان 
نقص دیگری را برای بنای جامعۀ اسالمی جربان 

و اصالح می کند.

نزاع و اختالف میان مرد و زن، هیچ جایگاهی در 
اسالم ندارد

و  کشمکش  برای  جایگاهی  هیچ  اسالم،  دین  در 
اختالف میان زن و مرد، رقابت بر رس متاع دنیا، تاخت 
و تاز بر زن یا بر مرد، رضبه زدن و افرتا به یکی از آن 

دو و جستجوی عیوب یکدیگر وجود ندارد؛

و چگونه  می جنگد؛  دیگرش  نیمۀ  با  انسان  چگونه 
انسان با همتایش به نزاع برمی خیزد. زن بنا به گفتۀ 
رابطۀ  و  اوست  دیگر  نیمۀ  و  مرد  همتای    پیامرب 
میان آن دو مکّمل یکدیگر است، چنانکه هریک از آن 
دو نقص دیگری را در راستای تشکیل جامعۀ اسالمی 

برطرف می کند.
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می  تصویر  به  زیبا  بسیار  را  تکامل  این  کریم  قرآن 
کشد، آنجا که می فرماید: 

} )البقرة: 187(. {ُهنَّ ِلَبا�ٌض َلُكْم َواأَْنُتْم ِلَبا�ٌض َلُهنَّ
»آنان لباس شام هستند و شام لباس آنان هستید«.

به عنوان نوعی ضعف در  اول  آنچه مرد در وهلۀ 
زن می بیند، وجه دیگری از قدرتی است که مرد آن را 
زیبا منی بیند و توان انجام آن را ندارد، اّما خانواده به 
آن نیاز دارد... و آنچه زن به عنوان نقص و کمبود در 
مرد می بیند، بسا اوقات نشانه ای از توانایی هاست که 
متناسب با زن نیست، ولی زندگی و جامعه بدون آن 

رس و سامان منی گیرد...

بیهوده است که الله تعالی دو نوع از انسان )مردان 
و زنان( را بیافریند و سپس بگوید: باید هر دو نوع در 

هر چیزی مانند هم باشند.

از حقوق  برخی  کردند  آرزو  مردان  از  برخی  وقتی 
کردند  آرزو  زنان  از  تعدادی  و  باشند  داشته  را  زنان 
بخشی از حقوق مردان را داشته باشند، این آیات از 

قرآن کریم نازل شد:

َجاِل  ُكْم َعَلى َبْع�ٍض ِللرِّ َل اهلُل ِبِه َبْع�سَ ْوا َما َف�سَّ {َوَل َتَتَمنَّ
ا اْكَت�َسْبَ َوا�ْساأَُلوا  يٌب ِمَّ �َساِء َن�سِ ا اْكَت�َسُبوا َوِللنِّ يٌب ِمَّ َن�سِ

ِلِه} )النساء: 32(،  اهلَل ِمْن َف�سْ
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»]ای مؤمنان،[ آنچه را که الله به وسیلۀ آن، برخی 
از شام را بر برخی دیگر برتری داده  است، آرزو مکنید 
دست  به  آنچه  از  مردان  نشوید[.  حسد  دچار  ]تا 
آورده اند ]پاداش و[ بهره ای دارند و زنان ]نیز[ از آنچه 
به دست آورده اند ]اجر و[ بهره ای دارند؛ و از بخشش 
چیزی  هر  به  الله  بی تردید،  بخواهید.  ]چیزی[  الله 

داناست«.

بنابراین هریک از مرد و زن ویژگی ها و وظایف و 
خوبی های خود را دارد و هر دو نوع تالش می کنند 
که نقش خود را برای کسب فضل و رضایت الهی به 
فقط  یا  مردان  برای  فقط  اسالم  و  کنند.  ایفا  خوبی 
برای زنان نیامده است، بلکه برای انسان و خانواده و 

جامعۀ اسالمی مرشوع گشته است.

244



رابطۀ میان مرد و زن

در طول تاریخ، اندیشه ها و قوانین برشی بیشامری 
برای تنظیم رابطه میان مرد و زن از لحاظ حّد و مرزها 
و قوانین و عادات و رفتارشان شکل گرفته است، اّما 
خرب  اقوامی  از  انسان شناسی  و  تاریخی  کتاب های 
می دهند که هیچ اشکالی در برهنگی کامل و هرج و 
مرج جنسی دو جنس مخالف نداشتند؛ و از اقوامی 
سخن می گوید که برای حفاظت از زن، او را با آهن و 
زنجیر می بستند چنانکه از اقوامی می گوید که مردان 
پوشش  به  یا  می کردند،  تن  بر  لباس  زنان شان  نه  و 
بیشامر  موارد  و  می دادند  اهّمیت  اعضا  از  بخشی 

دیگری از این دست... .

حدودی  تا  که  کسانی  بویژه   - مّلت ها  این  اغلب 
متمّدن شده بودند - باور داشتند این مساله نیازمند 
زندگی  تا  دهد،  سامان  و  را رس  آن  که  است  قانونی 
تفاوت های  متامی  که  نشود  آغل  یا  جنگل  به  تبدیل 

انسان و حیوان از بین برود و نادیده گرفته شود.

CLICK HERE
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اغلب این ملّت ها - بویژه کسانی که تا حدودی 
مساله  این  داشتند  باور   - بودند  شده  متمّدن 
سامان  و  رس  را  آن  که  است  قانونی  نیازمند 
دهد، تا زندگی تبدیل به جنگل یا آغل نشود که 
متامی تفاوت های انسان و حیوان از بین برود و 

نادیده گرفته شود.

مرد
زن
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ساختار رابطۀ مرد و زن در اسالم

برشی  و  اجتهادی  اسالم،  در  زن  و  مرد  میان  رابطۀ 
بلکه  نیست،  جغرافیا  و  تاریخ  عوامل  به  محدود  و 
نظامی کامل و متناسب با هر زمان و مکان است که 
نازل فرمود و رسول  الله متعال آن را در قرآن کریم 

بزرگوار اسالم  آن را به مردم آموخت.

ساختار و رشایط این رابطه بر اساس نسبت زن و مرد 
متفاوت است، چنانکه دین اسالم این مسأله را توضیح 

می دهد.
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نسبت زن و مرد در اسالم، بر چند قسم است:

1 اینکه مرد شوهر زن باشد
هیچ  شوهری،  و  زن  رابطه ی  ساختار  بیان  برای 
نیست؛  قرآن  توصیف  از  رساتر  و  دقیق تر  تعبیری 
برای زن و زن  را پوششی  متعال شوهر  الله  چنانکه 
تعبیر  این  با  و  نامیده است؛  برای شوهر  را پوششی 
جسمی  و  عاطفی  و  روانی  ارتباط  از  زیبایی  تصویر 
میان آن دو را ارائه می دهد؛ چنانکه می فرماید:{ُهنَّ 
} )البقرة: 187(. »آنان لباس  ْنُتْم ِلَبا�ٌض َلُهنَّ ِلَبا�ٌض َلُكْم َواأَ

شام هستند و شام لباس آنان هستید«.

	اینکه مرد یکی از محارم زن باشد 2
مراد از محارم، کسانی هستند که به سبب قرابت زیادی 
که میان آنها و زن وجود دارد، برای همیشه ازدواج زن 
از مرداِن خویشاوند  آنان حرام است؛ محارم 13 تن  با 
زن هستند: پدر، پدر بزرگ، پرس، برادر، عمو، دایی، پرس 
برادر، پرس خواهر، نوۀ پرسی یا دخرتی و ... زن در حضور 
خویشاوندان محرم خود بدون حجاب کامل و در حالت 

عاّدی بدون اینکه عریان شود، حارض می گردد.

3 اینکه مرد نسبت به زن بیگانه باشد
مرد بیگانه یعنی هر مردی که از محارم زن نباشد.
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زن  با  مرد  رابطۀ  برای  را  قوانینی  و  احکام  اسالم 
نامحرم وضع کرده است تا آبروها حفظ شود و دروازۀ 
انسان  که  ذاتی  گردد.  بسته  انسان  بر  شیطان  نفوذ 
را آفریده است، داناتر به مصالح اوست، چنانکه در 
قرآن کریم می خوانیم: {اأََل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف 

ِبرُي} )امللك: 14(. اْلَ
است،  آفریده  را[  موجودات  ]همۀ  که  کسی   »آیا 
]حاِل بندگان را[ منی داند؟ درحالی  که او باریک بین و 

آگاه است«.
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دلیل مرشوعّیت حجاب در حضور مردان نامحرم؟

در  را  رسالتش  جامعۀ،  و  زندگی  در  بتواند  زن  تا   ●
زمینه های علمی و عملی به بهرتین شکل ادا مناید 

و کرامت و عّفتش را حفظ کند.

شهوت،  تحریک  و  گمراهی  فرصت های  کاهش   ●
نیز حفظ  و  ماندن جامعه  پاک  به منظور تضمین 

کرامت زن.

احکام  رعایت  و  پاکدامنی  با  که  مردانی  به  کمک   ●
انسانی  همچون  وی  با  و  می کنند  نگاه  زن  به 
و  امکانات  از  که همچون خودشان  رفتار می کنند 
نه  است،  برخوردار  علمی  و  فرهنگی  توانایی های 
هیجانات  از  تلمباری  و  توده   زن  که  نگاه  این  با 
غریزی و شهوانی بوده و فقط وسیله ای برای لّذت 

و خوشگذرانی باشد.
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ضوابط ارتباط میان مرد و زن نامحرم

	 حفاظت از چشم 1
الله متعال هر دو جنس زن و مرد را به حفاظت از 
چشم ها فرمان داده است؛ با این تفصیل که نباید به 
مواردی چشم بدوزند که غرایز و متایالت نفسانی را 
راه عفاف  از چشم ها  زیرا حفاظت  تحریک می کند، 
مطلق  آزادگذاشنت  که  هامن گونه  آبروست،  حفظ  و 
چشم سبب گناه و انجام فحشاست؛ چنانکه در قرآن 
اِرِهْم  اأَْب�سَ ِمْن  وا  َيُغ�سُّ ِلْلُموؤِْمِنَي  کریم آمده است: {ُقْل 
ا  ِبَ َخِبرٌي  اهلَل  اإِنَّ  َلُهْم  اأَْزَكى  َذِلَك  ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا 
اِرِهنَّ  ْب�سَ اأَ ِمْن  َن  �سْ َيْغ�سُ ِمَناِت  ِلْلُموؤْ َوُقْل  َنُعوَن   َي�سْ
به  پیامرب،[  »]ای   )31-30 )النور:   { ُفُروَجُهنَّ َوَيْحَفْظَن 
مردان مؤمن بگو چشامن خود را ]از نگاه به نامحرم[ 
فروگیرند و پاکدامنی پیشه کنند. این ]کار[ برای آنان 
پاکیز ه تر است. بی تردید، الله به آنچه انجام می دهند 
آگاه است. و به زنان مؤمن ]نیز[ بگو چشامن خود را 

]از نگاه به نامحرم[ فروگیرند و پاکدامنی ورزند«.

	تعامل مؤّدبانه و اخالقی 2
مرد و زن مسلامن با یکدیگر در حوزۀ کار و علم و 
سایر امور، با کامل ادب و احرتام رفتار می کنند و از 
هر آنچه باعث تحریک غرایز می شود دوری می کنند.
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	حجاب  3
نه مرد واجب کرده  بر زن و  را  الله متعال حجاب 
است، زیرا زیبایی ها و اسباب تحریک را در زن نهاده 
است که این عوامل باعث می شوند زن بیش از مرد 
همین  بر  گردد؛  مخالف  جنس  فساد  و  فتنه  سبب 
زنان  این  اغلب  حال،  و  گذشته  در  که  است  اساس 
هستند که قربانی شهوت مردان می شوند؛ امری که 

امروزه در انواع رسانه ها شاهد آن هستیم. 
پوشیدن  اسالم،  در  زن  برای  واجب  حجاب  مقدار 
متام بدن جز چهره و دو دست تا مچ در حضور مردان 
{َوَل  است:  منوده  امر  قرآن  چنانکه  می باشد؛  نامحرم 
زیور  »و   )31 )النور:  ِمْنَها}  َظَهَر  َما  اإِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن 
]و آرایِش[ خود را آشکار نکنند؛ مگر آنچه ]به صورت 

طبیعی[ منایان است«.
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بسیاری از منتقدان مخالف حجاب اسالمی، از این 
 - تاریخ  زنان  بزرگ ترین  چهرۀ  که  غافل اند  نکته 
چنانکه در تصاویر مریم پاکدامن آمده است- فقط 
حجاب  شبیه  بسیار  که  می شود  منایان  حجاب  با 

مسلامنان است.

253



قانون اسالم 
در خوردن و 

آشامیدن
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معموال
پژوهندگان  سوی  از  که  سؤالی  نخستین  معموال 

اسالم مطرح می شود، این است که: چرا مسلامنان 

مرشوبات الکلی و گوشت خوک را حرام می دانند؟
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به قبل الزم  مهمی  نکته ی  سؤال،  این  به  پاسخ  از  قبل 

یادآوری است:

قرآن کریم آنچه در زمین است برای مسلامنان مباح 
منوده تا از آنها بهره ی الزم و کافی بربد؛ چنانکه نّص 
رصیح قرآن بیانگر همین مطلب است: {ُهَو اَلِّذي َخَلَق 
که  »اوست   .)29 )البقرة:  َجِميًعا}   اْلأَْر�ِض  ِف  ا  َمّ َلُكم 

همۀ آنچه را که در زمین است برای تان آفرید«.

خوردنی ها و آشامیدنی ها نیز از این دسته هستند. 
همه ی آنها مباح به شامر می روند مگر مواردی که قرآن 
به سبب پلیدی و رضری که برای سالمتی دارند یا عقل 
را از بین می برند، استثنا کرده است. احتامال برای تو 
مهم است که دلیل تحریم گوشت خوک و مرشوبات 

الکلی را بدانی.
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خوک
قرآن  در  به رصاحت  خوک،  گوشت  خوردن  تحریم 
قرآن  نزول  زمان  در  اینکه خوک  با  است،  شده  بیان 
برای قوم عرب ناشناخته بود. برخی این نوع تحریم 
را عجیب می دانند و به باد انتقاد می گیرند، با اینکه 
برای  بلکه  نبوده و  چنین تحریمی مختّص مسلامنان 
باره  این  در  چنانکه  است؛  بوده  حرام  هم  یهودیان 
آنچه  و  است.  آمده  قدیم  عهد  در  آشکاری  متون 
انسان را شگفت زده می کند این است که بسیاری از 
علامی ادیان اثبات کرده اند که خوردن گوشت خوک 
روشنی  متون  و  بوده  حرام  مسیحیان هم  دیدگاه  از 
در عهد جدید برای بیان این مطلب آمده است، ولی 
بعدها دستخوش تحریف شده و دچار تغییر شد؛ نک: 

)إنجيل مرقس 11/5-13، مّتى 67، نامۀ دوم بطرس 
پیامرب 22/2، لوقا 11/15( 

چه مانع و ایرادی وجود دارد که الله تعالی ما را با 
منع استفاده از خوردنی هایی مورد آزمایش قرار دهد؛ 
پس از اینکه بیشرت آنها را برای ما مباح منوده است، 
تا به این وسیله ایامن و طاعت ما را بیازماید، چنانکه 
پس از مباح کردن استفاده از خوردنی های پاک بهشتی 
برای آدم  او را با تحریم خوردن از درختی معّین 

امتحان کرد.
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چه مانع و ایرادی وجود دارد که الله تعالی ما را 
بیشتر  اینکه  از  پس  خوردنیها  از  تعدادی  منع  با 
آنها را برای ما مباح قرار داده است، مورد آزمایش 
قرار دهد؛ تا ایمان و طاعت ما را بیازماید، همان 
طوری که آدم  را پس از مباحکردن استفاده 
از  خوردن  تحریم  با  بهشتی،  پاک  خوردنیهای  از 

درختی معیّن امتحان کرد؟!
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مرشوبات الکلی
که  بیامری هایی  و  واگیردار  بیامری های  با  مبارزه 
زندگی برش را نابود می کند و تعیین قوانین و احکام 
و  سالمتی  از  حفاظت  برای  دقیق  و  سخت گیرانه 
و  دولت ها  کارهای  مهم ترین  از  یکی  مردم،  زندگی 
حکومت ها به شامر می رود؛ و هر نوع خلل و نقصی 
در این زمینه، بدترین پیامدها و زیان ها را متوجه فرد 

و جامعه می مناید... .
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را تکان می دهد که  این اطاّلعات متامی ما  احتامال 

بر اساس مطالعات مستند، از قبیل گزارشات سازمان 

توّسط  صورت گرفته  تحقیق  و  جهانی  بهداشت 

تاریخ:  در  نيچر   مجلّۀ  در  که  آکسفورد  دانشگاه 

شد  منترش   March )2012 Nature 483  275  15(

در  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس  بر  نیز  و 

تاریخ 11/ 2/ 2011 آمار قربانی های مرشوبات الکلی 

در یک سال بیش از متامی افرادی هستند که بر اثر 

ایدز و ماالریا و سل می میرند؛ و نزدیک به سه برابر 

کشته شدگان متامی جنگ ها و نسل کشی ها و ترورها 

در یک سال است... اکنون برخی از ارقام و آمار مورد 

تایید این بررسی، به همراه گزارشات سازمان بهداشت 

جهانی بیان می گردد:
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نیم  و  یک  از  بیش  ساله  هر 

مرصف  اثر  بر  انسان  میلیون 

جان  اعتیاد  و  الکلی  مرشوبات 

خودشان را از دست می دهند که 

320000 نفر از آنان جوان و از 

گروه سّنی 15 تا 29 سال هستند 

که هر ساله در رستارس جهان به 

سبب عواملی مرتبط با مرشوبات 

از  درصد   9 و  می میرند؛  الکلی 

این  میر ساالنۀ  و  مجموع مرگ 

گروه سّنی را تشکیل می دهند.
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در  که  تحقیقی  اساس  بر 

امریکا انجام شد، روشن گردید 

 700000 سال  هر  در  که 

و  حمله  معرض  در  دانشجو 

دیگری  دانشجویان  تهاجم 

مرصف  در  که  می گیرند  قرار 

زیاده روی  الکلی  مرشوبات 

می کنند.
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یک گزارش آزاد در سال 2001م 

جرایم  از  درصد   80 داد  نشان 

خشونت آمیز که توّسط جوانان 

با  بود  گرفته  صورت  استونی 

زیاده روی در مرصف مرشوبات 

الکلی مرتبط بوده است.
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مرشوبات الکلی در یک چهارم 

در  صورت گرفته  قتل های  از 

رستارس جهان نقش دارد.
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گزارشات  و  اعالمّیه ها  متامی 

از  جهانی  بهداشت  سازمان 

همۀ دولت ها درخواست دارد 

و  سفت  قوانین  و  تدابیر  که 

سختی برای کاهش یا منع این 

همه جرم و جنایت اتّخاذ کنند 

مرشوبات  اثر  بر  روزانه  که 

الکلی صورت می گیرد.
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در یک سال فقط در بریتانیا:

به  مرتبط  خشونت آمیز  جرم  میلیون  یک  به  نزدیک  	
قربانیان،  دیدگاه  از  و  گرفت؛  انجام  الکلی  مرشوبات 

تقریبا نیمی از این جرایم مرتبط با مرصف مرشوبات 

الکلی بوده است.

و  اورژانس  خدمات  در  پذیرش  میلیون   7 به  نزدیک   

تصادفات در بیامرستان ها مربوط به مرصف الکل بوده 

است، با هزینه ای قریب به 650 میلیون پوند انگلیس 

که برای مالیات دهندگان در یک سال داشته است.

به طور کلّی، متامی هزینه های جرم و جنایت مرتبط   

دوش  بر  که  حوادثی  و  الکلی  مرشوبات  مرصف  با 

مالیات دهندگان است، ساالنه ما بین 8 تا 13 میلیارد 

پوند تخمین زده می شود.
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شیوۀ تعامل و برخورد قرآن کریم با موضوع مرشوبات 

الکلی و رشاب ]خمر[:

جهانی  بهداشت  سازمان  گزارشات  منتظر  اسالم  دین 

نبوده تا از تاثیر الکل بر فرد و جامعه پرده بردارد، زیرا 

ذاتی که انسان را آفریده، دانا به مصالح زندگی و جامعۀ 

اوست.

که  بودند  عرب  قوم  اسالم  مخاطبان  اولین  درحالی 

گره  رشاب  انواع  و  مرشوبات  و  مستی  با  آنها  زندگی 

شامر  به  آنان  لّذت  و  بهره  بزرگ ترین  و  بود  خورده 

و  بود  رشاب  نوشیدن  افتخارشان  چنانکه  می رفت... 

متامی اموا ل شان را برای آن مرصف می کردند.
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و  منطقی  کامال  شیوه ای  به  مساله  این  با  قرآن 
منافع  و  فواید  به  ابتدا  کرد؛ چنانکه  برخورد  عادالنه 
رشاب اقرار کرد، چرا که مرصف کننده در وهله ی اول 
آسایش می کند  و  لّذت  احساس  موّقتی  به صورت  و 
و  تاثیر  اما  می مناید...  فراموش  را  اندوهش  و  غم  و 
عاقبت مرصف آن بسیار بد و ناگوار است؛ تا جایی که 
درمان تاثیرات و پیامدهای روانی و رفتاری و بهداشتی 
آن بر فرد و جامعه غیر ممکن است، چنانکه در قرآن 

کریم می خوانیم:

َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَما  ُقْل  َواْلَْي�ِسِر  ْمِر  اْلَ َعِن  ُلوَنَك  {َي�ْساأَ
ا�ِض َواإِْثُمُهَما اأَْكَبُ ِمْن َنْفِعِهَما} )البقرة: 219(. َوَمَناِفُع ِللنَّ

قامر  و  دربارۀ رشاب  تو  از  اصحابت[  پیامرب،  »]ای 
]نیز[  و  بزرگ  گناهی  دو،  آن  در  بگو:  می پرسند؛ 
سودهایی برای مردم وجود دارد؛ ولی گناِه آن دو، از 

سودشان ]بیشرت و[ بزرگ تر است«.

در مرحله ی بعد قرآن کریم به شّدت از آن منع کرد 
و آن را کار شیطان دانست که باعث دشمنی و کینه 
کریم،  قرآن  در  و  می شود.  مهم  امور  از  بازماندن  و 
أنتم منتهون؛ آیا شام  از مردم پرسیده شد که: )فهل 
از این کار دست می کشید؟( و آنان گفتند: ما دست 
کشیدیم؛ و با پذیرش فرمان الهی در قرآن، مرشوبات 

را در راه ها و کوچه های مدینه ریختند.
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گناه و توبه
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مسایل فلسفۀ  مهم ترین  از  یکی  صواب  و  خطا  فلسفۀ 

مطرح در حوزه	ی فکر و اندیشه نزد برخی ادیان 

و عقاید به شامر می رود؛ تا جایی که حتی نگاه و 

برخورد این عقاید و باورها به اشتباه و گناه و توبه 

و پشیامنی متفاوت است.
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الله اسالم که  برشی  رسشت  به  دقیق  معیاری  با  اسالم 
متعال آن را آفریده و گرایش های خیر و رش را در آن 
نهادینه کرده، توّجه می کند. بر این اساس با رسشت و 
طبیعت آدمی با این نگاه که فرشته ای رسشته شده بر 
خیر باشد رفتار منی کند، بلکه بیان می دارد که متامی 
انسان ها ممکن الخطا هستند، اّما از سوی دیگر وی 
این  به  و  اختیاراتش می داند  و  را مسئول تصمیامت 
ترتیب دیدگاه اسالم دربارۀ گناه و توبه شکل می گیرد 

که به اختصار می توان آن را چنین بیان داشت:
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زمینه  این  در  کریم  قرآن  در  که  مطلبی  نخستین   
می یابیم این است که گناه و توبه عملی فردی و 
از هر پیچیدگی و  بسیار روشن و شّفاف و بدور 
ابهام است. با این توضیح که پیش از توّلد انسان، 
بلکه  است،  نشده  فرض  و  تحمیل  وی  بر  گناهی 
همه ی  از  که  می شود  متوّلد  درحالی  انسانی  هر 
که  همچنان  ندارد؛  گناهی  و  است  پاک  گناهان 
ندارد؛  را  گناهان  بخشش  و  آمرزش  اختیار  کسی 
مثال آن اشتباه آدم  است که اشتباهی فردی 
بود و راه نجات آن به آسانی هر چه متام تر توبۀ 
بی واسطه و مستقیم بود. و به همین ترتیب گناه 
هریک از فرزندانش هم فردی است و دروازۀ توبه 
با  انسانی  است و هر  باز و گشوده  آنها  به روی 
اراده و تالش و عدم نا امیدی می تواند به آن دست 
یابد؛ و هر انسانی گناه خودش را به دوش می کشد 
و هیچکس در قبال گناه دیگری مؤاخذه منی شود. 
ال�سلمعليهـــــم از جانب  و این هامن پیامی است که پیامربان 

الله متعال آوردند و قرآن کریم از آن خرب می دهد:

الَِّذي  َواإِْبَراِهيَم  ُمو�َسى   ُحِف  �سُ ِف  ا  ِبَ اأْ  ُيَنبَّ َلْ  {اأَْم 
لَّ َما  ْن�َساِن اإِ ى  اأَلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى  َواأَْن َلْي�َض ِلْلإِ َوفَّ
ْوَفى}  َزاَء اْلأَ نَّ �َسْعَيُه �َسْوَف ُيَرى  ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَ �َسَعى  َواأَ

)الّنجم: 41-36(. 
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]تعلیامت[  و  موىس  آسامىن  كتاب  مطالب  از  »آیا 

ابراهیم كه حق ]رسالت و بندگى ما[ را به متامى ادا 

باِر گناه  باخرب نشده است؟ که هیچ  گناهکاری  كرد، 

دیگری را بر دوش نخواهد کشید؛ و اینكه انسان فقط 

اینكه  و  داشت؛  خواهد  را  خود  نیت[  ]و  تالش  مثرۀ 

ىب گامن، تالش او ]در محاسبۀ اعاملش در روز قیامت،[ 

منظور خواهد شد؛ آنگاه پاداشش را به متامى خواهند 

داد«.
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  توبه يکی از بزرگ ترین عبادات به شامر می رود و 
به  شدن  نزدیک  و  تقرب جسنت  باعث  که  اعاملی 
اختصاص  افراد مشخصی  به  می گردند،  متعال  الله 
یا  خاصی  مکان  به  نیاز  توبه  برای  چنانکه  ندارند؛ 
اعرتاف در برابر برشی یا کسب اجازۀ از او نیست، 
بلکه عبادتی میان الله و بندگانش می باشد. و یکی 
از اسامء و صفات الهی که در قرآن کریم آمده است 
)غافر  و  مهربان(  توبه پذیر  بسیار  الرحیم:  )التّواب 
الّذنب وقابل الّتوب: بخشندۀ گناه و توبه پذیر( می 
باشد. قرآن ویژگی هایی پرهیزگاران را که وارد بهشت 
می شوند بر شمرده و تاکید می کند که آنان مرتکب 
برخی گناهان می شوند، اّما بعد از هر گناه برای توبه 

و طلب آمرزش  شتاب می کنند:

اأَْنُف�َسُهْم َذَكُروا اهلَل  اأَْو َظَلُموا  َفَعُلوا َفاِح�َسًة  اإَِذا  ِذيَن  َ{الَّ
وا  رُّ ُنوَب اإِلَّ اهلُل َوَلْ ُي�سِ َفا�ْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر الذُّ

َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن}  )آل عمران: 135(. 
»و ]هامن[ کسانی که چون مرتکب ]گناه كبيه و[ کار 
بر خود ستم  انجام گناه صغیره ای[  ]با  یا  زشتی شدند 
کردند، الله را به یاد می آورند و برای گناهان شان آمرزش 
می خواهند ـ و جز الله چه کسی گناهان را می آمرزد؟ ـ 
و بر آنچه کرده اند پافشاری منی کنند درحالی  که می دانند 

]گناهکارند و الله بخشاینده و توبه پذیر است[«.
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در اسالم، برای توبه همین کافی است که انسان از   	
گناه دست بکشد و از کرده ی خود پشیامن شود و 
تصمیم بگیرد دیگر آن را انجام ندهد و اگر حّقی را 
ضایع کرده است، حقوق مردم را به آنان برگرداند ... 
اگر این کار را انجام دهد و دوباره گناه کند، توبۀ 
وی  به  گناهانش  و  منی شود  باطل  و  لغو  او  قبلی 
بر منی گردد، بلکه گناه جدیدی انجام داده که باید 

دوباره توبه کند.

اينگونه انسان مسلامن در رشایط متعادلی بین میل به 
کامل و پیرشفت و دوری از گناهان و شناخت طبیعت 
که  برشی  می کند؛ رسشت  زندگی  برشی اش  و رسشت 
اوقات بسیاری ضعیف می گردد و چه بسا از مسیر اصلی 
خود منحرف می شود؛ اما در هر رشایطی، در نشاط و 
تقوا و در زمان کوتاهی و انحراف بر او الزم است که 
امید خود را از دست ندهد، بلکه به الله پناه بربد و به 

سوی او توبه کند و درخواست آمرزش مناید.

تفاوت نيكوكاران و دیگران در همین است، چنانکه 
تفاوت  این  از  و  می پردازد  مهم  این  به  کریم  قرآن 
گناهی  مرتکب  وقتی  پرهیزگاران  اینکه  می دهد؛  خرب 
می شوند، متذّکر شده و به سوی الله توبه می کنند، بر 
خالف افرادی که بر انجام گناهان شان ارصار می ورزند 
بدون اینکه متوجه عملکرد خود گشته یا پند و عربت 

گیرند:
275



ْيَطاِن  ال�سَّ ِمَن  َطاِئٌف  ُهْم  َم�سَّ اإَِذا  َقْوا  اتَّ ِذيَن  الَّ {اإِنَّ 
وَنُهْم ِف اْلَغيِّ  دُّ ْخَواُنُهْم َيُ ُروَن  َواإِ ُروا َفاإَِذا ُهْم ُمْب�سِ َتَذكَّ

ُروَن}  )األعراف: 202-201(. ُثمَّ َل ُيْق�سِ
»درحقیقت، كساىن كه ]از الله[ پروا می کنند، چون 
وسوسه اى از جانب شیطان به آنان برسد، ]الله را[ به 
یاد می آورند و آنگاه ]نسبت به حقیقت[ بینا می شوند. 
و  برادران شان ]= برادران كافران و مرشكان که شیاطین 
هستند[ آنان را به گمراهی می کشانند و ]هرگز در این 

کار[ کوتاهی منی کنند«.

در دین اسالم، هیچ گناه و اشتباهی، پیش از تولّد 
انسان بر وی تحمیل نشده است، بلکه هر انسانی 
در حالی متولّد میشود که از گناهان پاک است و از 

قبل، هیچ گناه و اشتباهی با خود ندارد.
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دین و عقل
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برخی
برخی بر این باورند که دین با عقل و منهج علمی 
تعارض دارد زیرا از دیدگاه آنان دین منبع اوهام 
درحالی که  است،  خرافی  تفّکرات  و  افسانه ها  و 
علم و فلسفه راه رسیدن به شناختی منظّم است 
ثابت  و  یقینی  علمی  به  منجر  اوقات  گاهی  که 
و  تفّکر  و  تحقیق  که رشوط  در صورتی  می شود 
تجربه وجود داشته باشد ... اگر خوب دقّت کنیم 
و  صحیح  موارد  حاوی  اعتقاد  این  که  می بینیم 

اشتباه می باشد.
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از این نظر صحیح به نظر می رسد که گاهی تعدادی از

از ادیان مخالف با عقل بوده و منابع و کتاب های شان 

رسشار از افسانه ها و اعتقادات خرافی است که کامال 

با قوانین حاکم در هستی و علم متناقض هستند.
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اّما از این لحاظ اشتباه است که حکمی عام بر متامی 
ادیان صادر می کند بدون اینکه به تفاوت های موجود 
و  روش ها  و  مفاهیم  و  منابع  نظر  از  آنها  میان  در 

دالیل شان توّجه مناید!

کسی که به قرآن کریم به عنوان منبع اصلی اسالم 

آگاه باشد، با مقایسه ای گذرا میان اسالم و سایر ادیان، 

یقینا می داند که اسالم چه جایگاه واالیی برای عقل 

در نظر گرفته است و چه بهایی به آن می دهد؛ بهایی 

تحقیق  به  نیاز  و  منی شود؛  دیده  ادیان  سایر  در  که 

و بررسی فراوان ندارد تا بداند اسالم به کارکرد عقل 

تشویق منوده و آن را به تفّکر و تأّمل فرا می خواند، 

چنانکه سؤال )أفال تعقلون؛ آیا پس منی اندیشید؟!( را 

بیش از 13 مرتبه تکرار می کند. 

ندارد که  زیادی  به دّقت  نیاز  از قرآن،  آگاه  فرد 

بفهمد قرآن کریم عقل را برمیانگیزاند و آن را برای 

تفکّر و اندیشه فرا میخواند.
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1
قرآن کریم انسان عاقل، روشن و آزاد از 
متامی انواع استبداد، تکرّب، ترس و جهل را 
و  عقلی  دالیل  و  می دهد  قرار  مخاطب 
به  ایامن  وجوب  جهت  متعّددی  منطقی 

الله متعال بیان می کند؛ به عنوان مثال می 
فرماید:

اِلُقوَن  اأَْم ُهُم اْلَ {اأَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ �َسْيٍء 
ْر�َض َبْل َل ُيوِقُنون}   َماَواِت َواْلأَ  اأَْم َخَلُقوا ال�سَّ

)الّطور: 36-35(. 

»آیا آنان از هیچ آفریده شده اند یا خود 

و  آسامن ها  آنان  آیا  خویشند؟  آفرینندۀ 

یقین  آنان  بلکه  ]نه،[  آفریده اند؟  را  زمین 

ندارند ]که الله آفرینندۀ مطلق است[«.
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بررسی  و  نقد  مورد  را  مخالفان  دالیل 

اساس  بر  که  را  سخنانی  و  می دهد  قرار 

چنانکه  می کند،  رد  نیست  برهان  و  دلیل 

ُكْنُتْم  اإِْن  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  {ُقْل  می فرماید: 

اِدِقَي}  )البقرة:111(.  �سَ
»]ای پیامرب، به آنان[ بگو: اگر راستگویید، 

دلیل خود را بیاورید«.

2
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بهره منی برند،  از عقل خود  را که  کسانی 
نکوهش می کند و آنان را موجوداتی بدون 
حواس توصیف  می کند، زیرا از آنچه می بینند 
انتخاب های  و می شنوند برای تصمیامت و 
صحیح استفاده منی کنند، چنانکه می فرماید:

ُقُلوٌب  َلُهْم  َفَتُكوَن  اْلأَْر�ِض  ِف  َي�ِسرُيوا  {اأََفَلْم 
َها َل َتْعَمى  َيْعِقُلوَن ِبَها اأَْو اآَذاٌن َي�ْسَمُعوَن ِبَها َفاإِنَّ
ُدوِر}  اُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِف ال�سُّ اْلأَْب�سَ

)الحج: 46(.

»آیا آنان در زمین گردش نکرده اند، تا دل 
آن  با  را[  ]حقیقت  که  باشند  داشته  هایی 
گذشتگان  ]اخبار  که  گوش هایی  یا  دریابند 
تنها چشم ها  به راستی،  با آن بشنوند؟  را[ 
نیست که نا   بینا می گردد؛ بلکه دل هایی که 
برای  و  گشته  ]بی بصیرت  سینه هاست  در 

دیدِن حق،[ نابینا می شود«.

3
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انسان را از موانع تفّکر و اندیشیدن که 
در معرض آنها قرار دارد بر حذر می دارد. 
حواس  از  استفاده  به  تنها  قرآن  بنابراین 
اکتفا  و  تشویق  آنها  به  احرتام  و  عقل  و 
گوشزد  را  عقل  لغزش های  بلکه  منی کند، 
رش  و  خیر  گرایش های  چراکه  می کند 
رسشت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد 
و  تصمیامت  می شود  باعث  گاهی  و 
امید  و  بیم  اثر  بر  انسان  نتیجه گیری های 
از  انحراف  یا فریب، در معرض خطا و  و 

حقیقت قرار گیرد.

4
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موانع تفکّر صحیح از نگاه قرآن

تقلید: گاهی اعتقاد و رفتار ارثی و روش های منفی   
دارد،  زیادی  تاثیر  تدّبر  و  اندیشه  شیوۀ  در  تفّکر 
چنانکه با وجود آنها پذیرش حقیقت و ترک باطل 
دشوار می گردد؛ و بسا اوقات فکر و ذهن انسان 
را به کّلی متوّقف می سازد، با این بهانه که چنین 
عادتی ندارم یا بر این رفتار و کار آفریده نشده ام؛ 
در این راستا قرآن کریم برای ما رسگذشت افرادی 
را حکایت می کند که حقیقت برای شان آشکار شد، 
اّما تقلید مانع آنها از پیروی حق شد: وقتی به آنان 
گفته شد از حقیقتی که الله نازل کرده است پیروی 
کنید، گفتند: از آنچه عادت داریم و پدران مان را 
بر آن یافتیم پیروی می کنیم. در ادامه قرآن کریم 
توضیح می دهد که آیا از پدران شان پیروی می کنند 
هستند؟!  پدران شان  آنها  که  دلیل  این  به  فقط 
هرچند رفتار و کردار و اندیشه های آنان مّتکی به 

عقل و شناخت و هدایت نباشد؟!

َما  ِبُع  َنتَّ َبْل  َقاُلوا  اهلُل  اأَْنَزَل  َما  ِبُعوا  اتَّ َلُهُم  ِقيَل  {َواإَِذا 
َوَل  �َسْيًئا  َيْعِقُلوَن  َل  اآَباوؤُُهْم  َكاَن  اأََوَلْو  اآَباَءَنا  َعَلْيِه  اأَْلَفْيَنا 

َيْهَتُدوَن}!! )البقرة: 170(.
از  آنان ]= کافران[ گفته شود:  به  »و هنگامی که 
می گویند:  کنید،  پیروی  است  کرده  نازل  الله  آنچه 
]نه،[ بلکه ما از چیزی که پدران خود را بر آن یافتیم 
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پیروی می کنیم. آیا اگر پدران شان ]از حقیقت[ چیزی 
نفهمیده و هدایت نیافته باشند ]باز هم کورکورانه از 

آنان پیروی می کنند[؟«.

گردنکشی وتکرّب: گاهی حقیقت برای عقل آشکار   
می شود، اما به منظور مصلحت یا جایگاه خود یا 
از روی حسادت و یا بها ندادن و کاسنت از ارزش 
منبعی که حقیقت را آورده است، از پذیرش حق 
تعالی  الله  چنانکه  می زند،  باز  رس  آن  به  باور  و 
توصیف  را چنین  مردم  از  گروهی  کریم  قرآن  در 
می کند: آنان حقیقت آشکار را درحالی انکار کردند 
که در دل به آن یقین و باور داشتند و فقط تکرّب و 

ستم آنان را از پذیرش حقیقت باز داشت:

ا} )النمل:  {َوَجَحُدوا ِبَها َوا�ْسَتْيَقَنْتَها اأَْنُف�ُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ
.)14

کردند  انکار  رسکشی  و  ستم  روی  از  را  آنها  »و 
درحالی که دل های شان به آنها یقین داشتند؛ پس بنگر 

که رسانجام مفسدان چگونه بود«.
غوطه ورشدن در لّذت ها: بسا اوقات عقل حقیقت   
را  آن  پذیرش  و  انتخاب  جرأت  اّما  می شناسد،  را 
ندارد، زیرا غوطه ور در لذت ها است. قرآن مجید 
که علم و شناخت  بیان می کند  را  حکایت مردی 
کند  عمل  بدان  که  بود  سزاوار  و  داده شد  او  به 
اّما به این علوم  و آن را در زندگی اش اجرا مناید، 
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پشت منوده و اعتنایی نکرد و از متایالت نفسانی  
و مصلحت زودگذر دنیوی خود پیروی کرد؛ چون 
آنها  وجود  با  که  بود  لّذت ها  در  غوطه ور  چنان 

منی توانست تصمیم درستی بگیرد:

 {َواْتُل َعَلْيِهْم َنَباأَ الَِّذي اآَتْيَناُه اآَياِتَنا َفاْن�َسَلَخ ِمْنَها َفاأَْتَبَعُه 
ُه  ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن  َوَلْو �ِسْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَّ ال�سَّ
ِمْل  اإِْن َتْ اْلَكْلِب  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َبَع  َواتَّ ْر�ِض  اْلأَ اإَِل  اأَْخَلَد 
ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  َذِلَك  َيْلَهْث  ْكُه  َتْتُ اأَْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه 
)األعراف:  ُروَن}  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  �َض  اْلَق�سَ �ضِ  َفاْق�سُ ِباآَياِتَنا 

.)176-175

»و ]ای پیامرب،[ رسگذشت کسی را بر آنان حکایت 
کن که آیات ]و نشانه های[ خویش را به او دادیم و 
]او حقانیت این آیات را درک کرد؛ ولی[ از آنها جدا 
او  و  افتاد  دنبالش  به  پس شیطان  عاری[ گشت؛  ]و 
از گمراهان شد. و اگر می خواستیم، ]مقام و منزلت[ 
باال  ]آیات[  آن  به[  عمل  و  ]پایبندی  خاطر  به  را  او 
می بردیم؛ ولی او به دنیا ]و پستی [ گرایید و از هوای 
نفس خویش پیروی کرد. پس َمَثل او ]در دنیادوستی[ 
همچون َمثل سگ است که اگر به او حمله کنی ]و 
او را برانی[، زبان از دهان بیرون می آورد و اگر او را 
]به حال خود[ واگذاری، ]باز هم[ زبان از دهان بیرون 
می آورد ]چنین شخصی را نیز چه پند بدهی یا ندهی، 
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تفاوتی ندارد[. این، َمَثِل گروهی است که آیات ما را 
دروغ انگاشتند. پس این داستان را ]برای شان [ حكایت 

كن؛ باشد كه بیندیشند«.

را  انسان  زمینه ها  متام  در  و  همواره  کریم  قرآن 
از عقل و جستجو و تحقیق و تفکّر فرا  استفاده  به 
می خواند و اینکه از خود، هستی و مخلوقات پند و 
باشد  داشته  پیش رشطی  قبال  اینکه  بدون  گیرد  عربت 
یا اینکه قبول و پذیرش حقیقت را مقّید و محدود به 

مواردی خاص کند... .

کسی از سؤال و تحقیق و تفّکر می ترسد که گامن 
می کند دین و عقل با هم تعارض دارند، این درحالی 
است؛  آمده  الله  جانب  از  قطعا  حق  دین  که  است 
آفریدگاری که انسان را آفرید و این قدرت عقلی را در 
وجود او به ودیعت نهاد؛ بنابراین هرگز امکان ندارد 
منوده  مرشوع  مردم  برای  که  دینی  با  الله  آفرینش 
منافات و تعارض داشته باشد؛ حال پرسش و به کار 

انداخنت عقل چه ترسی دارد؟!

اْلَعاَلَِي}  َربُّ  اهلُل  َتَباَرَك  َواْلأَْمُر  ْلُق  اْلَ َلُه  {اأََل 
)األعراف: 54(.

»آگاه باشید! آفرینش و فرمانروایی، از آِن اوست. 
جهانیان  پروردگار  که  الله  است  بزرگ[  ]و  پربرکت 

است«.
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ندارد  امکان  که  است  معتقد  مسلامن  انسان 
خلقت و دین الله با هم تعارض و منافات داشته 
برای مردم مرشوع کرده است،  باشد؛ دینی که 
پس چرا ترسی از سؤال و به کارگیری عقل وجود 

داشته باشد؟!
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اسالم دین 
صلح
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برخی
برخی از مردم – در اثر تبلیغات نادرست رسانه ها - 
وقتی می دانند صلح و دوستی از جایگاه ویژه ای 
شوند!  می  شگفت زده  است،  برخوردار  اسالم  در 
چنانکه هر مسلامنی روزانه واژۀ »سالم به معنای 
صلح و سالمتی« را بارها تکرار می کند و مفاهیمش 

را احساس می مناید.
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در س او  بهشت  و  است  الهی  نام های  از  یکی  سالم   
آخرت »دار الّسالم« نام دارد، خوشامدگویی مسلامنان 
با واژۀ سالم رشوع می شود، مناز آنان با دو بار تکرار 
شدن این کلمه به پایان می رسد و مهم تر از همه نام 
این دین، اسالم است که با مفاهیم صلح و آرامش و 

دوستی همراه است.

حقوق  به  احرتام  و  صلح  به  را  مردم  اسالم  دین 

ضعیف ترین و کم خردترین حیوانات فرا می خواند و 

ِف  اْمَراأٌَة  َبِت  »ُعذِّ می فرماید:    الله  رسول 

اَر، َل  ٍة، �َسَجَنْتَها َحتَّى َماَتْت، َفَدَخَلْت ِفيَها النَّ ِهرَّ
َحَب�َسْتَها،  ِهَي  اإِْذ  َو�َسَقْتَها،  اأَْطَعَمْتَها  ِهَي 

َخ�َسا�ِض  ِمْن  َتاأُْكُل  َتَرَكْتَها  ِهَي  َوَل 
اْلأَْر�ِض« )م�سلم: 2242(

»زنی به خاطر گربه ای عذاب داده شد؛ زيرا گربه را 
زندانی منود تا اينكه گربه ُمرد و بدين خاطر آن زن 
وارد دوزخ گرديد. وقتی گربه را زندانی کرد، به او آب 
و غذا نداد و آزادش نکرد که از جانوران زمني- شکار 

کند و- بخورد«. 
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به  اینکه زنی فاحشه و زناکار به سبب آب دادن  و 
یک سگ، بهشتی شد. )بخاری: 3280(. 

قوانین  و  احکام  و  منونه ها  عجیب ترین  اسالم  دین 
را دربارۀ احرتام به مردم و معارشت با آنان - هرچند 
بیان می دارد،  باشند-  تفّکر متفاوت  لحاظ دین و  از 
تا جایی که پیامربمان  تهدید می کند کسی که به 
یا  رساند  آزار  او  به  یا  مناید  غیر مسلامن ستم  فردی 
کاری بیش از توانش بر وی تحمیل کند، قطعا دشمن 
)سنن  بود.  خواهد  قیامت  روز  در    الله  رسول 

ابوداود: 3052(

دیگران  با  دوستی  و  صلح  به  را  مردم  اسالم  اینکه 
دعوت می کند به معنای عدل و دادی است که حّق 
هر فردی را به خودش می دهد و ستمکار را از ستم 
به معنای  باز می دارد؛ و  از غصب  را  و غصب کننده 
فریب و نیرنگ نیست که دزد را در دزدی آزاد گذارد 
به  راضی  اندکی  پول  با  صاحب خانه  مثال  اینکه  یا 

فروش خانه اش شود. 

پیامبر اسالم؛ محّمد  تهدید میکند که هر کس 
به غیر مسلمان ستم کند یا وی را بیازارد و یا او 
را وادار به انجام کاری بیش از توانش کند، قطعا 
قیامت  روز  در  اسالم  گرامی  رسول  خود  دشمن 

خواهد بود.
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کمپین  و  مبهم  و  نامشّخص  واژگان  و  اصطالحات 
های رسانه ای و تبلیغاتی، ابزاری برای ترویج و تبلیغ 
سخن و دیدگاه بسیاری از مردم گشته است و چندین 
شکل  موضوع  و  صحنه  یک  برای  روایت  و  دیدگاه 
زحمت  خود  به  مردم  از  اندکی  تعداد  اّما  می گیرد، 
با  در مخالفت  و  کنند  را جستجو  می دهند حقیقت 
تبلیغات رسانه ای، اطاّلعات را از منابع اصلی به دست 
آورند و منصفانه و آگاهانه دربارۀ موضوعی حکم و 

نظر دهند. 

اکنون جهت تامل به برخی از این حقایق اشاره می گردد.

بر  را  دربارۀ حقیقت  تحقیق  اندکی  بسيار  انسان های 
عهده می گیرند و با تبلیغات رسانه ای مبارزه می کنند 
و  آورند  دست  به  آنها  اصلی  منابع  از  را  اطاّلعات  تا 
قضاوت  و  حکم  موضوعی  دربارۀ  عادالنه  و  هدفمند 

منایند.
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امروزه انتشار اسالم رسیع تر از متامی ادیان است:

در  جهان  در رسارس  عجیبی  با رسعت  اسالم  اکنون 

حال انتشار است؛ از امریکا تا اروپا و آفریقا و آسیا؛ 

PEW( pewresearch. مرکز پیو در تحقیقات ادیان[

org([؛ و این رشد و انتشار در وضعیت کمبود امکانات 

CLICK HERE

295

http://tiis.cc/JkYx2fs


و ضعف مسلامنان و تبلیغات گسرتده ی رسانه ای برای 

جلوه دادن چهره ی بدی از اسالم از طریق اطالعات 

نادرست و بیان و انتشار منونه هایی بی ارتباط با اسالم 

می باشد. آیا با وجود این رشایط باز هم می توان ادعا 

کرد انتشار اسالم به سبب اجبار مردم است؟! یا اینکه 

در اثر رضایت و قانع شدن و انتخاب مختارانه ی آنان 

می باشد؟!

مشاهده  قابل  واقعّیت  این  آگاهی  فرد  هر  برای 

است که رعایت حقوق دیگران از جانب مسلامنان و 

احرتام به تصمیامت و فرهنگ های آنان، بیشرتین تاثیر 

را بر این افراد و روی آوردن آنان به دین اسالم داشته و 

دارد؛ و این لطف و فضلی از طرف مسلامنان نیست، 

بلکه عمل به قاعده و قانونی است که الله متعال به 

روشنی آن را در قرآن کریم بیان فرموده است:

�ْسُد ِمَن اْلَغّي} )البقرة:  َ الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ {َل اإِْكَراَه ِف الدِّ
 .)256

»در ]پذیرش[ دین، هیچ اجباری نیست؛ به راستی 

که راه راست ]و هدایت[ از راه انحراف ]و گمراهی[ 

روشن شده است«. 
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آیا مردم برای پذیرش 
اسالم مجبور شده اند؟

انسان برای تحمیل دیدگاه و اجرای آن  بسا اوقات 

و تحقیق مصلحتش از زور و قدرت استفاده می کند؛ 

تاریخ منونه های بسیاری از این قبیل دارد که گروه های 

زیادی از منتسبین به ادیان و مذاهب مختلف دست 

به چنین کاری زده اند.

تاریخ گواهی می دهد که در طول  به عنوان مثال، 

ساکنان  جدید،  دورۀ  به  مهاجران  و  کاشفان  ورود 

نابود  و  کشته  وحشتناکی  شکل  به  بومی رسزمین ها 

شدند، چنانکه کشیش اسپانیایی »بارتولومی«  پس از 

مشاهدۀ آن قتل عام می گوید: »آنان ساکنان بومی را 

انسان منی دیدند، بلکه آنان را بسیار پست و حقیر و 

حتّی پایین تر از حیوانات می دانستند«.

A Brief Account of the Destruction of the Indies by Bar-
tolome de las Casas -Jan 1، 2009 

در مقابل، مسلامنان در زمان فتح رسزمین 
های جدید چه کردند؟
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مسلامنان 8 قرن بر اندلس 

حکومت کردند:
تا   711 سال  از  مسلامنان 

سال 1492م معادل 781 سال در اندلس )اسپانیا( 
و  بود  جهان  متّدن  مرکز  اندلس  کردند؛  حکومت 
حتّی یک مسیحی وادار به پذیرش دین اسالم نشد، 
بلکه حقوق شان رعایت گردید و تجارت و مراکزشان 
در سایه ی دولت رونق گرفت و مسلامنان ستمی 
را که پیش از فتح اندلس بر یهودیان تحمیل شده 
بود از بین بردند؛ تاریخ رسشار از این حقایق است.
اما زمانی که ایزابال و فرناندز بر مسلامنان اسپانیا 
پیروز شدند، نه تنها همه ی مواردی که از مظاهر و 
احکام اسالم محسوب می شد ممنوع شد بلکه محاکم 
تفتیش عقاید برای شکنجۀ کسانی دایر شد که ثابت 
می شد - هرچند به صورت مخفیانه - بر اسالم باقی 

مانده و دست از آن نکشیده اند. 
و مسلامنان از دیارشان رانده و اخراج شدند، اّما 
جالب توّجه است که همزمان با اخراج مسلامنان، 
یهودیان هم از آنجا رانده شدند و همراه مسلامنان 
محلّی  آنجا  در  و  آمدند  اسالمی  رسزمین های  به 

امن و زندگی رشافتمندانه ای یافتند!
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 1400 از  بیش  مسلامنان 
سال در مرص حکومت کردند 
و  جایگاه  مدت  این  در  و 

منزلت قبطی ها را حفظ منودند:

مسلامنان از زمانی که یکی از اصحاب رسول الله 
کرد،  فتح  را   مرص  عاص  بن  عمرو  نام  به   
اینکه  بر  عالوه  و  داشتند؛  دست  در  را  حکومت 
آنان  منودند،  را حفظ  ساکنانش  مقّدسات  و  آیین 
در  اختالف  سبب  به  که  شکنجه ای  و  ستم  از  را 
مذهب با رومیان از سوی آنها می دیدند - هرچند 
دین شان یکی بود - نجات دادند... و قبطی ها از 
آن زمان در عمل به دین و عبادات شان آزاد شدند؛ 
میلیون   5 از  بیش  به  در مرص  آنها  تعداد  امروزه 

نفر می رسد. 
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مسلامنان نزدیک به هزار سال 
کردند  حکومت  هندوستان  بر 
ساکنان  درصد   80 درحالی که 

آن غیر مسلامن بودند:
مسلامنان نزدیک به هزار سال در شبه قارّۀ هند 
دیگر  ادیان  عبادات  و  حکمرانی کردند و حقوق 
را رعایت منودند و ستم را از دوش پیروان مظلوم 
مورّخان  همه ی  چنانکه  برداشتند.  دیگر  ادیان 
تاکید دارند که اسالم به زور و قدرت منترش نشد 

و هیچکس وادار به پذیرش اسالم نگردید.
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بزرگ ترین رسزمین 

مسلامنان که اسالم 

بدون جنگ و لشکر 

وارد آنجا شد:
در  مسلامنان  اجتامع  بزرگ ترین  دارای  اندونزی 
یک کشور است؛ با این توضیح که ساکنان آن به 
بیش از 250 میلیون نفر می رسد که از این میان 
اثر  بر  اسالم  می باشد.  درصد   87 مسلامنان  سهم 
وارد  هجری   6 قرن  در  مسلامن  تاجران  اخالق 
اندونزی شد و حتّی یک لشکر از مسلامنان به آنجا 
نرفت و تا زمان رسیدن لشکرهای استعامری پرتقال 
و سپس هلند و پس از آن انگلیس، رنگ خون به 

خود ندیده بود. 
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اسالم و واقعّیت 
برخی از مسلامنان
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برخی این که  سخنی  چیست؟  وحشتناک  تناقض  این 
به هنگام آگاهی از حقیقت اسالم با دیدن افرادی 
از  بسیار  که  می آورند  زبان  بر  اسالم  به  منسوب 
تعالیم و آموزه	های اسالم فاصله دارند؛ اسالمی که 
به اخالق واال و تالش برای آبادانی زمین و منفعت 
انسانی و انتشار صلح و دوستی میان مردم دعوت 
می دهد، اما با دیدن این افراد منسوب به اسالم که 
بویی از آن نربده	اند، با خود می	گویند: آیا امکان 

دارد این افراد پیروان دین حق باشند؟
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به  را  مردم  اشتباهات  که  نیست  جایز  هرگز 
ادیان و مذاهب آنان نسبت دهیم.

و ا تعّجب است  باعث حیرت و  این موضوع 
می  محور  چندین  در  تدریجی  تأّمل  نیازمند 

باشد:

● همه ی کسانی که منسوب به اسالم هستند یا در میان 
مسلامنان متولّد شده اند، مسلامِن پایبند به شعائر دین 
نیستند، بلکه کوتاهی ها و انحرافات فراوانی بر خالف 
حقیقت اسالم و آموزه های آن در اطراف ما وجود دارد 

تا جایی که برخی از مسلامنان جز نامی از اسالم منی 
دانند.

● هرگز منی توان اشتباهات مردم را به ادیان و مذاهب 
بگوییم:  منی توانیم  هرگز  مثال  داد؛  نسبت  آنان 
یا  بود،  او  دین  سبب  به  هیتلر  رسکشی  و  تجاوز 
اینکه دین مسیح دعوت به خشونت می دهد، چون 
هیتلر مسیحی بوده است. یا اینکه الحاد منجر به 
کشتار مردم می شود، چون ژوزف استالین که ملحد 
بود، ده ها میلیون نفر را کشت... متامی این موارد 
اّدعاهایی دور از حقیقت و دقّت و درستی هستند.
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●	منونه هایی وجود دارد که همگی به زیبایی و بزرگی 
و تناسب آنها با حقیقت اسالم و روح صلح و دوستی 
و علم و پیرشفت گواهی می دهند و تاریخ در رسارس 
تا اسپانیا در غرب  جهان از رسزمین هند در رشق 
دارد که همواره  قبیل  این  از  بسیاری  جهان موارد 
آثار آنها وجود دارد که راهنام و راهی برای متّدنی 
چنانکه  می کنیم،  زندگی  آن  در  اکنون  که  بودند 
به  امروزه  از دولت هایی که  امیدبخش  منونه هایی 
دنبال پیرشفت هستند نیز یافت می شود، عالوه بر 
منونه های فردی و متامیز در متامی زمینه های علمی 

و در کشورهای مختلف جهان.

●	هیچکس حقایقی را که علم پزشکی معارص کشف 
به دلیل  تنها  را  انکار منی کند و درمان خود  منوده 
اطرافش ترک منی کند؛ و  ناشی در  وجود پزشکانی 
فرزندانش  و  نیست  آموزش  با  مخالف  هیچکس 
را  معلاّمنی  و  مدارس  که  دلیل  این  به  فقط  را 
از  می شناسد که به این شغل رشیف بد کرد ه اند، 
آموزش منع منی کند. بنابراین آنچه مهم است و باید 
از آن درس گرفت، واقعیّت امر و نه منونه های بد و 

منتسب به آن است.
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جانبه ای  علی رغم هجمه ی همه  که  است  عجیب 
که برای بدنام کردن اسالم از سوی برخی از منتسبان 
به آن یا دشمنانش صورت می گیرد، بسیاری از مردم 
را  اسالم  پاک  و  صحیح  و  اصلی  نسخۀ  می توانند 
مشاهده و مطالعه کنند؛ و هنوز هم مردم در متامی 

کشورهای جهان وارد دین اسالم می شوند!

هیچ کس مخالف با آموزش نیست و فرزندانش 
را  معلاّمنی  و  مدارس  که  سبب  بدین  فقط  را 
می شناسد که به این شغل رشیف بد کردند، از 

آموزش منع منی کند.
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نگاهی نو
و  تصمیم  گرفنت  در  که  افتاده  اتّفاق  چقدر 

تردید  خود  منافع  جهت  فرصت  غنیمت شمردن 

تردید  آن  به سبب  را  امروز خودت  به  تا  و  کرده ای 

رسزنش می کنی!
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بدون تردید بزرگ ترین کرامت انسان هامن آزادی و 

قدرت وی برای گرفنت تصمیمی است که به مصلحت 

اوست بدون اینکه ترس و تردیدی داشته باشد.

و  موانع  با  مبارزه  و  مشکالت  در  پایداری  اگر 

سختی ها شجاعت است و صاحب آن مورد تقدیر و 

توصیف قرار می گیرد، قطعا جرأت گرفنت تصمیمی که 
مصلحت انسان در آن است و نیز شجاعت اعرتاف به 
اشتباه در هنگام آشکارشدن حقیقت، بسیار باارزش تر 
و بزرگ تر از آن است، زیرا این نوعی شجاعت در برابر 
نفس و پیروزی بر تکرّب و خودخواهی است که انسان 
تاثیر آن را بر نفس و شخصیّتش احساس خواهد کرد.

دربارۀ  تا  می دهی  فرصت  خود  به  که  گونه  هامن 
اساس  بر  را  آنها  و  کنی  تحقیق  اسالم  ویژگی های 
منابع اسالم بشناسی، خود را از تفّکر و تدبّر در آنچه 

خوانده ای محروم نکن. 

شده  آشکار  برایت  دین  این  زیبایی  و  رونق  اگر 

دربارۀ  بیشرت  بررسی  و  تحقیق  به  نیاز  هم  هنوز  و 

داری، فضای گسرتده ای  اسالم  حقیقت و ویژگی های 

برای خواندن و اطاّلع و گفتگو و پرسش در اختیار تو 

قرار دارد، اّما از این پس باید با دیدی نو و از زاویه ای 

دیگر دقّت کرده و بیندیشی.
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مفتخریم که خواندن این کتاب را به پایان رساندی 
و امیدواریم که باعث مطرح  شدن پرسش  هایی جّدی 
در  را  تو  مخالفت  یا  و  موافقت  اینکه  یا  باشد  شده 

می   خوشحال  و  باشد  برانگیخته  افکار  برخی  برابر 
شویم که دیدگاه یا سؤال و یا اعرتاض تو را بشنویم و 

با کامل میل از تو استقبال می کنیم.

برای آگاهی از اطاّلعاتی دیگر دربارۀ دین اسالم:

 تجربه خود را با ما
به اشرتاک بگذارید
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