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*ميناشمخى
**مريم شريفى

چكيده
دماى امر خطير هدايت مـرند برى خداوانى از سود پيامبرحكمت الهى اقتضـا دار

اهيابى انسان/ها به كـمـال واى رم برمينـه الزهگـذر،زند تا از اين رانگيختـه شـوبر
آن كريم،به اين نكتـهگذشت انبياء در قراهم آيد.با مطالعه سرسعادت حقيقى فر

ا ذكر مى/كند و در جايى ديگر باان ر نام پيامبرًآن در جايى صريحاپى مى/بريم كه قر
ه مى/كند.اين مصلحان جامعA بشريتذكر بخشى از داستان حياتشان به آن/هااشار

عى ازهاى متنـوارش/ها و ابـزد از روسالت خـوت الهى و انجـام راى تبليغ دعـوبر
دردند.عظه،تشويق و تنبيه،ماليمت،جدال و…استفاده مى/نموجمله؛استدالل،مو

ل ابعاد مختلQا در تحودند،بيشترين نقش ردم بوان در بين مرمانى كه پيامبرمدت ز
دند.اعتقادى، اجتماعى،اخالقى،اقتصادى،سياسى و… ايفا نمو

ت،هدايت.ان،تبليغ،ابعاد دعوآن كريم،پيامبر:قره�هااژكليد و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از.ان اهوآن و حديث و استاديار دانشگاه شهيد چمرم قراى علودكتر*
از.ان اهوآن و حديث ـ دانشگاه شهيد چمرم قرشد علوشناسى ارى كار**دانشجو
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مقدمه
/بهترين(ع)ان/مندند و پيامبر به الگو نيازّاه از چاه و خير از شرشناختن راى بازآدميان بر

اد بشرا از ميان افرند متعال آنان ركسانى هستند كه خـداو(ع)/ان/نه/ها هستند.پيامبـرنموالگو و
ا به جهت انجامان ركارده كه نيكواى بندگانش بوسالت او براست.آنان حامالن رگزيده بر

ا از كيفر و عـذابان رده مى/دهند و كافـرت مژعمل صالح به پاداش نيكو در دنـيـا و آخـر
ا گـاهى به نام نبى و گـاهى به/ر(ع)ان/آن كريم پـيامبرند.قرسخت اعمالشان بر حذر مى/دار

(ع)تند كه حديثى از امام باقر/متفاول و نبى از نظر معنايى با يكديگرسواند.رل مى/خوسونام  ر

ËÓ�ÓÊU?Ó— ÓÝÔôuد اين آيه/«/در مور(ع)ه مى/گـويد:از امام باقـر/ارا تاييد مى/كنـد.زراين سخـن ر

½Ó³OÒÎU/«،ى فى منامهدند:«النبى الذى يرمول و نبى كيستند؟ فرسودم كه رسؤ ال كر]١٩/٥٤[مريم
ى فى المنام ويعايـنت ويرل الذى يسمع الصوسوالرال يعاين الملك،وت وويسمع الصو

ـ در بيدارا در خوشته رالملك…؛نبى آن كسى است كه فر ـ /صدا راب مى/بيند و/ دا مى/شنوى 
اب وا در خوشتـه رد و فرا مى/شنول آن كسى است كه صدا رسوا نمى بينـد و رشته رلى فرو

١ى مى/بيند».بيدار

 ازّا كه نبىن فعيل است.اگر به معناى فاعل باشد معنايش خبر دهنده است؛زيرنبى بر وز
؛)١٥/٤٩(الحجـر،»/Ó³ÒTÚŽ ³ÓœU√ ÍÓ½Ò√ wÓ½Ó�« UÚGÓH?Ô—uÔd�« ]ŠrOÔ½.مانند آيـه:«٢جانب خدا خبر مى/دهـد

حيمم».گاه كن كه من غفور و را آ«بندگانم ر
 از جانب خدا خبر دادهّل باشد معنايش خبر داده شده است كه نبى و اگر به معناى مفعو

ËÓ≈–Ú√ ÓÝÓd?]M�« ]³w^≈ �ÓÐ vÓFÚi√ Ó“ÚËÓł«tŠ Ób¦¹Î0 UÓKÓL]½ UÓ³]Q?Ó ÚÐ tË Ó√ÓþÚNÓdÓÁÔK�« ]tÔŽ ÓKÓOÚt ŽÓd]·Óد مانند:«مى/شو

ÐÓFÚCÓtÔË Ó√ÓŽÚdÓ÷ÓŽ ÓsÚÐ ÓFÚiÌ0 ÓKÓL]½ UÓ³]QÓ¼ÓÐ Ut> Ó�UÓXÚ@ ÓsÚ√ Ó½Ú³ÓQÓ„Ó¼ ÓcÓ> «Ó‰UÓ½ Ó³]QÓ½wÓ�« ÚFÓKrOÔ�« ÚDÓ³dOÔ «،؛٦٦/٣(التحريم(

انش گفت ،ا به بعضى از همسرد رهاى خوازا كه پيامبر يكى از ربه خاطر بياوريد هنگامى ر«
اگاه ساخت قسمتى از آن را از آن آش رند پيامبرد و خداوا افشا كرى آن رلى هنگامى كه وو
ا از آن خبرش رد هنگامى كه پيامبر همسرى نموددارد و از قسمت ديگر خوگو كراى او بازبر

گاه ساخت».ا آگاه مرد خداى عالم و آموگاه ساخته؟فراز آا از اين رداد گفت چه كسى تو ر
ديده است.بعضـىل به ياء شده و ادغام گـرّه آن مبد در اصل/«نبىء»/است هـمـزّنبى

٣فعت و بلندى است.فته/اند كه به معناى رت گرّا از نبوآن/ر
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فته/اندت گرّا از نبوده است.بعضى آنره در اصل نبى/ء بون همزن نبى بدوبه عقيده نحويو
فعته أبلغ است كه آن به ر با تشديد از نبى/ء با همزّفعت و بلندى است.نبىكه به معناى ر

ااى انبياء،نبى رفعت و علو براين بهتر است در كنار اقتضاى مقام ر./بنابر٤دقدر داللت دار
ضاع امت/هاى/گذشته،ان،اوگذشت پيامبرا انبياء از سردهنده نيز دانست،زيربه معناى خبر

ش مى/دهند.ارهاى غيبى،قيامت و مانند اين/ها گزخبر
هانظايQ دانش پژوس آموز انبياء ـ كه از مهم ترين وندگى دراياى زشناخت تمام زو

انى غير ممكن است.بنابر اين در اين مقاله كه بر دو محور پيامبراسالمى مى/باشد ـ امر
ـ كه خودر قر اىدم و محتوت مرتباط با دعوه آنان در ارد به دو بخش شيوآن و خصائص آنها 
ت انگيز انبياءه اى از حيات عبرار است،سعى مى/كنيم جلود ـ استوت تقسيم مى/شودعو

م يعنى:خصائصده و از آن سر مشق بگيريم.البته قابل ذكر است كه محور دوگو نموا بازر
ا تشكيل مى/دهد.شتار،غالب بحث رع نوضوتباطش باموان،به جهت اهميت آن و ارپيامبر

آنان در قرپيامبر
خى از ايشان درالن الهى،نام برسوان و رطبق بيانات الهى از ميان تعداد زياد پيامبـر

شان سخن به ميانجام كارت پى گير و فرت آميز،دعوندگى عبرشده و از زآن مجيد ذكرقر
ËÓ�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ— UÔÝÔ@ ösÚ> Ó³ÚKpÓ@ MÚNÔrÚ@ ÓsÚ> ÓBÓBÚMÓUمايد:«ه مى/فرآن كريم در اين بارآمده است.قر

ŽÓKÓOÚp?ÓË Ó@MÚNÔrÚ@ ÓsÚ� ÓrÚ½ ÓI?ÚBÔhÚŽ ÓKÓOÚp?«…،ستاديـم،النى//فرسو؛«ما پيش از تـو ر)٤٠/٧٨/(غافر
ده/ايم…».گو نكراى تو بازا برهى رده/ايم،و گروگو كراى تو بازا برگذشت/شان رهى از آنان سرگرو

دلى از بعضى آيات استفاده مى/شوآن مشخص نشده وان الهى هر چند در قرتعداد پيامبر
½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ„UÓÐ �UÚ×ÓoÒ≈انيم:«ده است،همچنان كه در آيه ذيل مى/خوكه شمار آنها بسيار زياد بو

ÐÓAdOÎË «Ó½Ócd?¹ÎË «Ó≈ÊÚ@ sÚ√ Ô@]WÌ≈ š ôÓ0 öNOÓ½ UÓcd¹ت واى بشـارا به حق بر؛«ما تو ر)٣٥/٢٤(فاطـر،»؛
ستاديم،و هر امتى در گذشته انذار كننده/اى داشته است».انذار فر

ى بشر گسيـلى خدا به سوار نبى از سـو هز١٢٤ايات مشهـور،همچنين مطابـق رو
ّه عزّد:«خلق اللمـو/فر(ص)انيم كه پيامبـر//مى/خو(ع)ضا/شده اند.از جمله در حديث امـام ر

نده و ال فخر…؛خداوّمهم على الل مائة ألQ نبى و أربعة و عشرين ألQ نبى أنا أكـرّجلو
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٥ار پيامبر آفريد كه من باالترين ايشانم و مباهاتى نيست». هز١٢٤

ند متعالانى كه خداود كه تعداد پيامبرايات استفاده مى/شوآنى و رواز مطالعه آيات قر
دى از آنها ذكر شده است.ذكرآن تعداد محدولى در قرده،وان بواوستاده،فراى انسان/ها فربر

آن به دو شكل آمده است:ان در قرپيامبر
آن آمده است.هم داستانشان در قرانى كه هم نام آنها ول:پيامبردسته او
د.ن اين/كه نامى از آنها ذكر شوآن آمده،بدوانى كه فقط داستانشان در قرم:پيامبردسته دو
انى كه نام آنها صريحـا درآن نشان مى/دهد كه عدد پيامبـرمطالعه آيات قـرل:دسته او

ه انعام طى آياتان در سور نفر است كه نام هيجده تن از اين پيامـبـر٢٥آن مجيد آمده،قر
ËÓðKÚpÓŠ Ô−]²ÔMÓð¬ UÓOÚMÓ¼UÓ≈ UÐÚdÓ¼«rOÓŽ ÓKÓ> vÓuÚ@t½ ÓdÚ0ÓlÔœ Ó—ÓłÓ UÌ@ ÓsÚ½ ÓAÓ¡UÔ≈ Ê]— ÓÐ]pÓ آمده است؛«٨٦ـ ٨٣

ŠÓJr?OÏŽ ÓKr?OÏË¿ ÓËÓ¼Ó³ÚMÓ� U?ÓtÔ≈ ÝÚ×Ó‚UÓË Ó¹ÓF?ÚIÔ»uÓ� Ô¼ ö?ÓbÓ¹ÚMÓË UÓ½ÔŠu?Î¼ UÓbÓ¹ÚM?Ó@ UsÚ> Ó³Úq?ÔË Ó@sÚ– Ô—Ò¹]²t?œ ÓË«ÔœÓ

ËÓÝÔKÓOÚLÓÊUÓË Ó√Ó¹^»uÓË Ó¹ÔÝuÔnÓË Ó@ÔÝuÓË vÓ¼Ó—UÔÊËÓË Ó�ÓcÓ�pÓ½ Ó−Úe�« ÍÚLÔ×Ú]MsOÓË¿ Ó“Ó�Ód¹]Ë UÓ¹Ó×ÚOÓË vÓŽ]OÓv

ËÓ≈�ÚOÓ”UÓ� Ôq?y@ sÓB�« ]�U×s?OÓË¿ Ó≈ÝÚLÓŽUq?OÓË Ó�«ÚOÓ]ÓlÓË Ó¹Ô½uÔf?ÓË Ó�ÔÞuÎË UÓ�Ô0 öÓC]K?ÚMÓŽ UÓKÓ�« vÚFÓ�U?ÓLsOÓ«
اجات هر كس رمش داديم درابر قواهيم در برد كه به ابر؛«اينها داليل ما بو)٨٦ـ٦/٨٣(األنعام،

دگار تو حكيم و دانا است* و اسـحـاق واهيم/[و شايسته باشد]/باال مى/بـريـم،پـروربخو
ا/[نيز]/قبال هدايتح رديم و نـوا هدايت كراهيم]/بخشيديم و هر كـدام را به او/[ابرب ريعقو
ديم]/ا/[هدايت/كرن رسى و/هاروسQ و موب و يود و سليمان و ايوندان او داوديم و از فرزنمو

كريا و يحيى و عيسى و الياس هرا پاداش مى/دهيم*و/[همچنين]/زان ركارو اين چنين نيكو
ىترا بر جهانيان برط و هر يك رنس و لودند* و اسماعيل و اليسع و يوكدام  از صالحان بو

داديم».
ى نيز آمده است و ذكر آنهاات در آيات متعدد ديگران مذكور در اين آيه به كرنام پيامبر

٦د به اين آيه نيست.محدو

هفتد.نام//ه انعام آمده بوان در سورديم نام هجده تن از پيامبرنه كه مالحظه كرهمان گو
 نامالكفل.د،شعيب،ادريس،محمد و ذوار است:آدم،صالح،هوتن ديگر از آنان از اين قر

٧آن آمده است.ان نيز به طور صريح در قراين پيامبر

هد اشاران الهى نيز با ذكر بخشى از داستان حياتشان مور:تعدادى از پيامبرمدسته دو
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اج و يا استنباطد،نام و مشخصات ديگر آنها استخرجوايات موفته اند و از روار گرآن قرقر
تند از:شده است كه عبار

Ó�ÓrÚð ÓdÓ≈ �Ó�« vÚLÓ@ ûsÚÐ ÓM≈ wÝÚdÓz«qOÓ√ت در آيه:«ان طالون،پيامبر دورئيل يا شمعو.اشمو١

@sÚÐ ÓFÚb@ ÔÝu?Ó≈ v–Ú> Ó�UÔ� «uMÓ³wÒÌ� ÓN?ÔrÔÐ« ÚFÓYÚ� ÓMÓ@ UÓKJÎ½ U?ÔIÓðUqÚ0 Ý wÓ³q?OK�« ]t> Ó‰UÓ¼ ÓqÚŽ Ó]ÓOÚ²?ÔrÚ≈ ÊÚ� Ô²VÓ

ŽÓKÓOÚJÔrÔ�« ÚI²Ó‰UÔ√ Óð ôÔIÓðUKÔ> «uÓ�UÔË «uÓ@Ó� UÓMÓ√ UÓ½ ôÔIÓðUqÓ0 Ý wÓ³qOK�« ]tË Ó>ÓbÚ√ ÔšÚdłÚMÓ@ UsÚœ ¹Ó—U½ÓË UÓ√ÓÐÚMÓzUMÓ0 UÓKÓL]U

�Ô²VÓŽ ÓKÓOÚNrÔ�« ÚI²Ó‰UÔð ÓuÓ�]uÚ≈ «> ôÓK@ öOMÚNÔrÚË ÓK�«]tÔŽ ÓKrOÏÐ E�U]�ULsO«دى؛«آيا مشاهده نكر)٢/٢٤٦ه،(البقر
ماندهى]مامدار/[و فـرد گفتند:زسى،كه به پيامبر خـوا بعد از مـوائيل رجمعى از بنى اسـر

اه خدا پيكار كنيم.پيامبر آنها گفت:شايد اگرمان او]/در راى ما انتخاب كن! تا/[زير فربر
اه خدا،جهاد و پيكار نكنيد! گفتند:د،[سرپيچى كنيد]و در ردستور پيكار به شما داده شو

اندهندانمـان راه خدا پيكار نكنيم،در حالى كه از خانه/هـا و فـرزنه ممكن اسـت در رچگو
ندان ما اسير شده/اند]؟ اما هنگامىسيله دشمن اشغال،و فرزهاى ما به وشده/ايم،[و شهر

ند ازدند.و خداوكه دستور پيكار به آنها داده شد،جز عده كمى از آنان،همه سرپيچى كر
گاه است».ان،آستمكار

٨ئيل تفسير شده است.يا اشمو(ع)/شع/ن ابن يونبى در اين آيه،شمعو

ÓËÚ� Ó�U]c@ ÍÓd]Ž ÓKÓ> vÓdÚ¹ÓWÌË Ó¼wÓš ÓËU¹ÓWÏŽ ÓKÓŽ vÔdÔýËNÓ> UÓ‰UÓ√ Ó½]¹ vÔ×ÚO¼ wÓcÁK�« ]tÔ√ميا در آيه:«.ار٢

ÐÓFÚbÓ@ ÓuÚðNÓ0 UÓQÓ@ÓðUÓtÔK�« ]tÔ@ zUÓWÓŽ ÓÂUÌŁ Ôr]Ð ÓFÓ¦ÓtÔ> Ó‰UÓ� ÓrÚ� Ó³¦ÚXÓ> Ó‰UÓ� Ó³¦ÚXÔ¹ ÓuÚ@Î√ UÓËÚÐ ÓFÚiÓ¹ ÓuÚÂÌ> Ó‰UÓÐ ÓqÚ� Ó³¦ÚXÓ@ zUÓWÓ

ŽÓÂUÌ0 Ó½UÚEÔd?Ú≈ �ÓÞ vÓFÓ@UpÓË ÓýÓdÓÐ«pÓ� ÓrÚ¹ Ó²?Ó]ÓM]tÚË Ó½«ÚEÔdÚ≈ �ÓŠ vLÓ—U?„ÓË Ó�MÓ−ÚFÓKÓpÓ¹¬ ÓWÎ� M?K]”UË Ó½«ÚEÔdÚ≈ �Óv

�«ÚFEÓÂU?� ÓOÚnÓ½ ÔMÚAe?Ô¼ÓŁ UÔr]½ ÓJÚ]Ô¼u?Ó� UÓ×ÚLÎ0 UÓK?ÓL]ð UÓ³ÓO]s?Ó� ÓtÔ> Ó‰UÓ√ ÓŽÚKÓrÔ√ ÓÊ]K?�« ]tÓŽ ÓKÓ� vÔqÒý Ów?Ú¡Ì> Óbd¹Ï «
د،در حالى كهان شده]/عبور كـر؛«يا همانند كسى كه از كنار يك آبادى/[وير)٢/٢٥٩ة،(البقر
ان/هاى اهل آن،در هرد،[و اجساد و استخوى سقQ/ها فرو ريخته بوهاى آن،به روارديو

نده مى/كند؟!/[در اينگ،زا پس از مرنه خدا اينها رد] گفت:چگود،او با خواكنده بوسو پر
دى؟نگ كـرد،و به او گفت:چه قدر درنده كـراند،سپس زا صد سال ميرهنگام] خـدا او ر

دى! نگاه كننگ كرد:نه،بلكه صد سـال درموگفت:يك روز،يا بخشى از يك روز.فر
نه تغيير نيافته است!اه داشتى،با گذشت سال/ها]/هيچ/گود/[كه همرشيدنى خوبه غذا و نو

ده،بر همه چيز قادرل اين مدت،حفظ كرا در طواد فاسدشدنى ر[خدايى كه يك چنين مو
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نده شدن تو پس ازنه از هم متالشى شده! اين زد نگاه كن[كه چگولى به االغ خواست!] و
دم [دراى مرا نشانه/اى بـراى اين/كه تـو رست،و هم] براى اطمينان خاطر تـوگ،هم بـرمر

نهد] نگاه كن كه چگوى خواركب سوان/هاى [مرن] به استخوار دهيم.[اكنود معاد] قرمور
شانيم! هنگامى كه [اين حقايق]شت بر آن مى/پوند مى/دهيم،و گوداشته،به هم پيوا برآنها ر

انا است».ى توبر او آشكار شد،گفت:مى/دانم خدا بر هر كار
/ذيل آيه:(ع)ت باقر/ده گفت حضرايت كرد از أبى بصير رواهيم به سند خوعلى بن ابر

»√Ó�ÓrÚð ÓdÓ≈ �Ó�« vÚLÓ@ ûsÚÐ ÓM≈ wÝÚdÓz«qOده/معصيت نمو[ع]سى/ت موائيل بعد از فود:«بنى اسرمو» فر
د كهى بودند و در ميان آنها پيغمبردگار سرپيچى كـرا تغيير داده و از امر پرورو دين خدا ر

ايتى نام آندند.و در رولى به گفتار آن پيغمبر تمكين نمـى/كـرد وا امر و نهى مى/نمـوآنها ر
ارا خود كه آنان رد بر آنها مسلط نموا كه از قبطى/ها بـوت رند جالود و خداوميا بوپيغمبر ار

د،بر اثرا اسير نمونان شان رده و زن كرل/ها بيروا كشت و از منزدان شان رده و بيشتر مرنمو
است كنخوند درده،گفتند از خـداواجعه و شكايت بـرشان مرگى به پيغمبرفشار و بيچـار

ت ومان نبـوآن زاه خـدا و درمايد كه به امر او جهاد كنـيـم در راى ما پادشاهى معـيـن فـربر
ت و سلطنت در يكد و نبواده ديگر بواده و ملك و سلطنت در خانوى در يك خانوپيغمبر

٩د».دند كه سلطنت هم به آنها داده شود از اين جهت تقاضا كرديده بواده جمع نگرخانو

ده نشده و تنها نامى برًآن مجيد صريحاد خضر نيز در قرم به ذكر است كه در مور الز
اياتده است يا نه،روان بنده اى دانشمند از او ياد شده است.در اين/كه او پيامبر بوبه عنو

دد بر اين/كه اين مرل كافى نقل شده كه داللت دارايتى در اصومختلفى داريم.از جمله رو
١٠ده است.خيا»/بونين»/و/«آصQ بن برن/«ذو القرد بلكه دانشمندى همچوعالم،پيامبر نبو

انخصائص پيامبر
ى آنها نسبت به سايرين است.بهترصياتى هستند كه باعث براى خصوانبياء الهى دار

الت سياسى،اجتماعى،عبادى و اخالقىان الهى مهم ترين تحواه تاريخ،تمامى پيامبرگو
نهشى»/به اين گوه و روا اين كه آنان با چه/«شيـوّده اند؛اممغان آورى بـه ارامع بشرا در جور

ا بهان رگى/هاى پيامبرى دست يافته اند،بسيار مهم است.ويـژت انگيزفقيت/هاى حيـرمو
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د كه در ذيلان تقسيم نموت مى/تواى اين دعوت و تبليغ و محتوه آنها در دعودو بخش شيو
دازيم.ح آن مى/پربه شر

ى،تنها در سايهاقعى در جامعه بشرامش وآرت:ان در مسير دعوه�هاى پيامبر.شيو١
ار/هاىات اسالم ميسر است.اسالم هم،جهت هدايت انسان/ها ابزانين و دستورمت و قوحكو

ابر آنان كه اهل فهمك ديده است.در برا بر اساس افكار و انديشه/هاى آنان تدارمختلفى ر
شان ايجاد فساد و بـهفته،اما آنان كه كارا در نظر گره استدالل و منطـق رو منطق اند،شيو

داده است.ازار جه قرد توا مورش جنگ و جهاد رامش در جامعه است،رودن نظم و آرهم ز
هيچ گـاهاسته طبيعى هر انسان است،اما متأسفانـه امش اجتماعى خـوآنجا كه آسايش و آر

امى/ها در جامعـهشاهد اختالفات و نـاآراسته محقق نشده است بلكـه روز بـه روزاين خو
ان مجبور به استفادهاى اصالح جامعه و دفع فتنه ستمكارده ايم.انبياى الهى كه آمدند،بربو

ËÓ>ÓðUKÔ¼uÔrÚŠ Ó²]ð ô v?ÓJÔÊuÓ0 ²ÚMÓW?ÏË Ó¹ÓJÔÊuÓb�« Òs?¹Ô� K]t0 ÓSÊمايـد:«آن كريم ميفـراز جهاد شدند.قـر

½«Ú²ÓNÓuÚ0 «ÓŽ öÔbÚËÓÊ«Ó≈ Ž ôÓKÓE�« v]�ULsOÓ/«ستى،؛«و با آنها پيكار كنيد! تا فتنه/[و بت/پر)٢/١٩٣ة،(البقر
ستش  نادردد.پس//اگر /[ازروص خدا گردم،]//باقى نماند،و دين،مخصوادى از مرو سلب آز

ا نيست».ان روا]/تعدى جز بر ستمكاراحم آنها نشويد زيرداشتند،[مزد]/دست برخو
كان بجنگيد تا«فتنه» در اين آيه هدف اساسى از جنگ بيان شده است كه با كفار و مشر

ك/نقل شده همان مـشـر(ع)ل إبن عباس و قتاده و مجاهد و نـيـز از امـام صـادق/[كه به قـو
مان خدا يا تنها اسالم باقى بماند و اسالمد و تنها دين و اطاعت از فراست] /ريشه/كن شو

ك و گناه امتناع ورزيدند وفته و از شردد.اگر اينان پذيربر همه دين/ها غالب و پيروز گـر
ى است كه هماى كفارد و تنها كيفر قتل،براهد بـوى نخوگشتند بر آنان عقوبت و كيفرباز

١١د باقى مى/مانند.ك و كفر خوچنان به شر

ه/هاى مختلفى ازدند به شيوك بـوتباط با مخاطبانشان كه اهل منطـق و درانبياء در ار
سل مى/شدندم/هاى ديگر متودن استدالل،تشويق و تنبيه،ماليمت،تذكر و اهرجمله آور

ه مى/كنيم:خى از آنها اشاركه در ذيل با ذكر آياتى به بر
ت به اسالم،بر پايه هدايته انبياء در دعونخستين و اصلى ترين شيوال,:استدالل:

ىى از مسائل امرا استفاده از زور در بسيارد.زيرهان بودم از طريق استدالل و برى مرفكر
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تاى دعوه شده كه انبياء در محتـوآن كريم به چندين استدالل اشـارآمد است.در قرناكار
آن به نام/هاى مختلQدند.اين استدالل/ها در قرايط از آن استفاده مى/نمود به مقتضاى شرخو

د از آند ديگر آمده است كه به ذكر چند مورارت و موّنه،حجّهان و بياز جمله حكمت،بر
دازيم:مى/پر

حكمت اسـت.ارند،با ابزى خداودن به سوت كرصيه/ها،دعـولين تو.حكمت:او١
.اين استدالل در١٢سيله علم و عقل استسيدن به آن به وحكمت به معناى اصابه حق و ر

œ«ÚŸÔ≈ �ÓÝ vÓ³qO— ÓÐÒpÓÐ �UÚ×JÚLÓWË Ó�«ÚLÓuÚŽEÓW�« Ú×Ó]ÓMÓWË ÓłÓœU�ÚNÔrÚÐ �U]²wآن به اين شكل آمده است:«قر

¼wÓ√ ÓŠÚ]ÓsÔ≈ Ê]— ÓÐ]pÓ¼ ÔuÓ√ ÓŽÚKÓrÔÐ LÓsÚ{ Óq]Ž ÓsÚÝ Ó³KOtË Ó¼ÔuÓ√ ÓŽÚKÓrÔÐ �UÚLÔNÚ²Óbs?¹Ó «،؛ «با)١٦/١٢٥(النحل
ترت نما،و با آنها به طريقى كه نيـكـوت دعودگـاراه پرورى رحكمت و اندرز نيكو به سـو

دگار تو از هر كسى بهتر مى/داند چه كسانى از طريق اوه كن،پروراست استدالل و مناظر
اه شده/اند و چه كسانى هدايت يافته/اند».گمر

ى نتيجه دهد كه هيـچا نتيجه دهد آن هم طورتى است كه حـق رّاد از حكمت حجمر
١٣شك و ابهامى در آن نماند.

هان و تعقل واين بايد با استدالل و بـرعى اعتقاد قلبى است،بنابـرهان:دين نو.بر٢
ت است كه بقا واه و اجبار و زور.در اين صوردد،نه با اكرتفكر در باطن انسان نهادينه گر

هد اشـارنه به يك موراى نموآن آمده است بـره هشت بار در قراژاهد داشت.ايـن وام خودو
Ó@]sÚ¹ Ó³ÚbÓ√Ô�« ÚDÓKÚoÓŁ Ôr]¹ ÔFbOÔÁÔË Ó@ÓsÚ¹ ÓdÚ“Ô>ÔJÔrÚ@ sÓ]�« ]LÓ¡U√مايد:«ند متعال مى/فرمى/كنيم.آنجا كه خداو

ËÓ—_«Ú÷√ Ó≈�ÓtÏ@ ÓlÓK�« ]t> ÔqÚ¼ ÓðUÔÐ «uÔdÚ¼Ó½UÓJÔrÚ≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚn ÓœU>sOÓ «،؛«يا كسى كه آفرينش)٢٧/٦٤(النمل
ى مى/دهد،مين روزا از آسمان و زا تجديد مى/كند،و كسى كه شما رد،و سپس آن را آغاز كرر

است مى/گوييد».ا بياوريد اگر ردى با خداست؟ بگو دليلتان رآيا معبو
ا كه سعىى و غنى آن مى/كند،چراى قوهان/طلبى»/اسالم حكايت از محتـومنطق/«بر

ان مطالبهنه ممكن است از ديگرد منطقى داشته باشد،چگوخورد نيز برد با مخالفان خودار
آن مجيد مملو است از استدالالتد نسبت به آن بى اعتنا باشد؟ آيات قرهان كند و خوبر

ست بر خـالفن.اين درناگواى مسائل گـوح مختلQ براهين علمى در سطـومنطقى و بـر
ا تنها كار دلى آن تكيه مى/كند و مذهب رى است كه مسيحيت تحريQ يافته امروز روچيز
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دا در مذهب مى/پذيرفى مى/كند،و حتى تضادهاى عقلى را از آن بيگانه معرمى/داند،و عقل ر
د به مذهب مى/دهد،در حالى كه اگر مذهب ازه وروا اجازافات راع خرو به همين دليل انو

اهد داشت و آن مذهب ود نخوجود هيچ دليلى بر حقانيـت آن وعقل و استدالل جدا شو
جهد كه توتر مى/شونامه اسالمى هنگامى آشكارد.عظمت اين براهد بوضد آن يكسان خو

افات بى پايه وا خرى محيط راى فكركنيم اسالم از محيطى آشكار شد كه بيشترين محتـو
لسوى آمده است:در جريان فتح مكه، ر.در طبقات الكبر١٤مسائل غير منطقى تشكيل مى/داد

ستاد.اما خالد به جنگ با آنانت بنى خزيمه به اسالم فراى دعوا برليد ر/خالد بن و(ص)خدا/
ى جست و امامشت خالد تبر/از اقدام ز(ص)ل خدا/سوا كشت.ران رداخت و عده اى از اسيرپر

١٥ان كنند.ا بنى خزيمه از دست داده اند جبرد و آنچه ردازا بپرستاد تا ديه كشته/ها را فرر(ع)/على/

تاستاى/ دعو/در ر(ص)ه پيامبر اسالم/د كه شيوشن مى/شواز اين قطعه تاريخى به خوبى رو
اجبار و اگرده نه بر پايه زور و ادى و اختيار بوحيد بر اساس تعقل و تفكر،آزبه اسالم و تو

(ص)پيامبر/فت،ت/مى/گرماندهان صورسط بعضى از فرت،توه در دعوگاهى خالف اين شيو

اين پيامبرا عملى مى/ساخت.بنابـره انسان ساز خويش رده و شيود نموخور با آن برً/شديدا
ديد.سل نمى گرگز به زور و اجبار متوت به اسالم هردر دعو(ص)/اسالم/
داى اثبات مطالب خودند،كه از آن برنه بوّاى بيان دارآن تمام پيامبرنه:از نظر قرّ.بي٣

دم تمامت بر مرّدند تا حجند مى/آورا از جانب خداونات رّان اين بيدند.پيامبراستفاده مى/كر
ËÓ�ÓIÓbÚł Ó¡UÓðÚNÔrÚه مى/كنيـم:«نه اشارآن آمده است.به يك نمـوده بار در قرنه پانـزّه بياژد.وشو

—ÔÝÔKÔMÓÐ U�UÚ³?ÓOÒMÓ UŁ Ôr]≈ Ê]� Ó¦dOÎ@ «MÚN?ÔrÚÐ ÓFÚbÓ– Ó�pÓ0 —_« wÚ÷� ÓLÔ]Úd?0ÔÊu/«،؛«به تحقيـق)٥/٣٢(المائده
اف/كار شدند».مين اسرى از آنها در زى آنها آمدند،آن گاه بسيارنه/ها به سوّان ما با بيپيامبر

مايد:ت بالغه ياد مى/كند آنجا كه/ مى/فرّآن از استدالل به نام حجت:گاهى قرّ.حج٤
»>ÔqÚ0 ÓKK]t�« Ú×Ô−]WÔ�« Ú³Ó�UGÓWÔ0 ÓKÓuÚý Ó¡UÓ� ÓNÓbÓ�«ÔrÚ√ ÓłÚLÓFsOÓ/«،تّاى خداست حج؛«بگو بر)١٤٩/ ٦(األنعام
ا هدايت مى/كند».اهد همه شما رسا،پس اگر بخور

گاهى بخش است وى و تبليغ آشنگرآن،رو انبياء،طبق بيان قر�ظيفه.بالغ مبين:و٥
دند اما با بيانى صريح و عريان و//آشكار، تنها بوًان با اين/كه غالباضامن نتيجه نيستند.پيامبر

از مى/داشتند،و به تمام پى آمدهاى آن تن در مى/دادند.در آيات متعددىا ابرد رت خودعو
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انده است.از جمله دراخوا به بالغ مبين فرند متعال انبياء ره شده و خداوبه اين مسأله اشار
 و١٢؛تغابن آيـه١٨ت آيه ؛عنكبـو٥٤؛نور آيه٨٢و٣٥؛نحل آيه/هاى٩٢ه مائده آيـهسور

»ËÓ@ÓŽ U?ÓKÓOÚMÓ≈ U�« ôÚ³Ó⁄öÔ�« ÚLÔ³sOÔمايد:«ه شده آنجا كه مى/فره يس به اين مسأله اشـارنيز در سور
ى جز ابالغ  آشكار نيست».عهده ماچيز؛«و بر)٣٦/١٧(يس،

اند و به اوا مى/خوا به تذكر فـر/ر(ص)ند پيامبر/خداوه غاشيه نيزسورن دربا همين مضمو
ظQ//هستىا بر آنان مسلط و محافظ بدانى.بلكه مود رى كه خوا ندارظيفه رمى/گويد:اين و

0Óc?Ó�ÒdÚ≈ ½]LÓ√ U?Ó½ÚXÓ@ ÔcÓ�ÒdÏ�¿Ó]?ÚXÓŽ ÓKÓOÚN?rÚا ياد آور مطالب ياد شده و امثال آنها نـمـائـى:«آنان ر

ÐLÔBÓOÚDd«،؛«پس تذكر ده تو فقط تذكر دهنده اى*تو مسلط بر آنها نيستى)٢٢ـ٢١ ،٨٨(الغاشيه
ايمان]/كنى».شان/[بركه مجبور

ى ازت به اسالم و پيرود كه در دعو،به ما مى/آموز(ص)ل خداسوه ر بنابر اين اين شيو
ه طريق منطق و استداللاردم،هموش و تبليغ آن در ميان مرات آن و در گسترانين و دستورقو

هيزيم.ار داده و از زور،اجبار و تحقير بپرا پيشه خويش قرو تعامل ر
د كهى شوى يـادآورهاى نيك طوربه اين معنا تفسير شـده كـه كـارعظه نيكـو:ب:مو

١٦دد.قت پيدا كند،و در نتيجه تسليم گرنده از شنيدن آن بيان،رقلب شنو

د،و آنا به دقت در آورم،و قلبش را نرنده رت ازبيانى است كه نفس شنوعظه عبارمو
ت /آور كه//آثار پسنديدهنده  است  از مطالب عبرد كه آنچه مايه صالح حال شنواهد بوبيانى خو

١٧ا باشد.د  دارا در پى دارو ثناى جميل ديگر آن ر

ه استفاده شده است و باه/اى از اين شيـوآن بيش از هر شيوان گفت كه در قرشايد بتو
حمت خدا و گاهى با يـادى مهربانى و رانگيز و گاهى با يادآوردن مطالب احساس بـرآور
ه/هاىّت آميز و گاهى با بيان امثال و/ قصّى نعمت/هاى بهشتى و گاهى با خطاب/هاى محبآور

ا به خوبىنده تحريك شده تا مطلب راطQ شنوعده/هاى شيرين،عوزيبا و گاهى با دادن و
ك كند.در

سيله/به و(ع)اهيم/ت ابره مى/كند كه حضره انبيا به اين مسأله اشارآن كريم نيز در سورقر
داند.تذكـرحيديشان باز مـى/گـرت تـوا به فطـرد،آنها رم خـوى و گفت و گو بـا قـوياد آور

د مى/گويد كه توى به خود كه هريك بر اثر تنبه و بيداراقع مى/شو/آن چنان مفيد و(ع)اهيم/ابر
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١٨چقدر ظالمى.

0ÓIÔKÚXÔÝ« Ú²ÓGÚHdÔ«Ëد:«ا متنبه مى/سازى نعمات الهى انسان/ها ر/گاهى با يادآور(ص)پيامبر/

—ÓÐ]JÔrÚ≈ ½]tÔ� ÓÊUÓž ÓH]—UÎ¹¿ «ÔdÚÝq]�« ]LÓ¡UÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚ@ bÚ—Ó—«ÎË¿ «Ó¹ÔLÚbœÚ�ÔrÚÐ QÓ@ÚuÓ‰«ÌË ÓÐÓMsOÓË Ó¹Ó−ÚFÓqÚ� ÓJÔrÚł ÓM] UÌ

ËÓ¹Ó−ÚFÓqÚ� ÓJÔrÚ√ Ó½ÚNÓ—UÎ«/«ش بطلبيد كهدگار خويش آمرز؛«به آنها گفتم از پـرور)١٢ـ١٠/ ٧١ح،(نو
ا باستد*و شما را پى در پى بر شما فركت آسمان ران/هاى پر برنده است تا باراو بسيار آمرز

ارتان قرى در اختيـارهاى جـاران امداد كند،و باغ/هاى سر سبـز و نـهـراوندان فرال و فـرزامو
دهد».
»0Ó³ÓAÒdÚŽ ³ÓœU�« Í]cs¹Ó¹ Ó]Ú²ÓLFÔÊuÓ�« ÚIÓuÚ‰Ó0 ÓOÓ²]³FÔÊuÓ√ ÓŠÚ]ÓMÓtÔ√ Ô�ËÓ¾pÓ�« ]cs¹Ó¼ ÓbÓ¼«ÔrÔK�« ]tÔË Ó√Ô�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÚ

√Ô�ËÔ�_« uÚ³Ó»U? «ند و ازا مى/شنـوا،آنها كه سخـن رده بده بندگان مـر؛«پس مژ)١٨/ ٣٩مر، (الز
دها هدايت كرى مى/كنند.آنان همان كسانى هستند كه خدا آنها رسخنى كه بهتر است  پيرو
دها هستند».و آنان همان صاحبان خر
ا بيان مى/كند كه از آنهاه شده و نتيجه عمل هر دو ردم اشارنه از مردر اين آيه به دو نمو

دمود،فرا از كفار جدا نموح داد و آنها راشرت بگيريم.پس هنگامى كه صفات قانتين رعبر
ىا پيـرول رده و بهترين قوى نموت دوردند كه از طاغوا كسانى بـوت بده؛زيرا بشارآن/ها ر
١٩دند.مى/كر

شت،دن،عيب/جويى،و دادن القاب زه كرذايل اخالقى مانند مسخرگاهى با نهى از ر
Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó@¬ ÓMÔ«uا نصيحت و تذكر مى/نمايد:«يو گمان بد،تجسس،و غيبت مخاطبين ر

¹ ôÓ]ÚDÓdÚ> ÓÂuÏ@ sÚ> ÓuÚÂÌŽ Ó]Ó√ vÓÊÚ¹ ÓJÔ½uÔš «uÓOÚdÎ@ «MÚNÔrÚË Ó½ ô]?Ó¡UÏ@ sÚ½ ]Ó¡UÌŽ Ó]Ó√ vÓÊÚ¹ ÓJÔs]š ÓOÚdÎ@ «MÚNÔs]

ËÓð ôÓKÚLeÔ√ «ËÓ½ÚHÔ]ÓJÔrÚË Óð ôÓMÓÐUÓeÔÐ «Ë�_UÚIÓ»UÐ ¾ÚfÓÝô« ÚrÔ�« ÚHÔ]Ô‚uÔÐ ÓFÚbÓL¹ù« ÓÊUË Ó@ÓsÚ� ÓrÚ¹ Ó²ÔVÚ0 ÓQÔ�ËÓ¾pÓ

¼ÔrÔE�« ]�ULÔÊuÓ¹¿Ó√ U?Ó¹N̂Ó�« U]cs¹Ó@¬ ÓMÔł« «uÚ²ÓM³Ô� «u?Ó¦dOÎ@ «sÓE�« ]sÒ≈ Ê]Ð ÓFÚiÓE�« ]s?Ò≈ ŁÚrÏË Óð ôÓ−Ó]]]ÔË «uÓô

¹ÓGÚ²ÓVÚÐ ÓFÚCÔJÔrÚÐ ÓFÚCÎ√ UÓ¹Ô×V^√ ÓŠÓbÔ�ÔrÚ√ ÓÊÚ¹ ÓQÚ�ÔqÓ� Ó×ÚrÓ√ ÓštO@ ÓOÚ²Î0 UÓJÓd¼Ú²ÔLÔÁuÔË Óð«]IÔK�« «u]tÓ≈ Ê]K�« ]tÓð Óu]»«Ï

—ÓŠrO«هدان شما گروهى از مرده/ايد نبايد گرو؛«اى كسانى كه ايمان آور)١٢ـ٤٩/١١ات،(الحجر
نان ديگر شايد آنان بهترنانى از زا كنند،شايد آنها از اينها بهتر باشند،و نه زا استهزديگر ر

شت وار ندهيد،و با القـاب زد طعن و عيب جويى قـرا موراز اينان باشند،و يك ديگـر ر
ناپسند ياد نكنيد،بسيار بد است كه بر كسى بعد از ايمان نام كفر بگذاريد،و آنها كه توبه
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اهيزيد،چرى  از گمان/ها بپرده/ايد، از بسيارند* اى كسانى كه ايمان آورنكنند ظالم و ستمگر
ان]/تجسس نكنيد،و هيچ يـك ازگز/[در كار ديگركه بعضى از گمان/ها گناه است،و هـر

د؟ا بخورد رده خوادر مرشت برد كه گوست دارا غيبت نكند،آيا كسى از شما دوى رشما ديگر
ند توبه پذير واى الهى پيشه كنيد كه خداواهت داريد،تقو[به يقين]/همه شما از اين امر كر

مهربان است».
اد جامعهد آبرو و حيثيت افركامل دريك جامعه پياده شوگاه اين شاخصه/ها به طورهر

ا از هر نظر بيمه مى/كند.ر
./و نيز٢٠اع و غلبه جويـىت است از سخن گفتن از طريق نـزجدال عبارج:جدال:

عاتى كهضوف مقابل و يا استفاده از مودن طرب كراى مغلوتيب مقدمات غير علمى بـرتر
هص آداب/مناظره خاصى كه در كتب منطق و كتب مخصود با شيول دارا قبوف مقابل آنها رطر

ع جدل ياد شده است:ه نيز استفاده شده و از دو نوآن از فن جدل و مناظرآمده است.در قر
كوبى حق مى/كنند.ايناى سر.جدال به باطل:و آن جدالى است كه اهل باطل بر١

دسيدن به يك نتيجه استفاده مى/شواى رم است و در آن از مقدمات باطل برع جدال مذمونو
؛«و)٢٠/ ٣١(لقمان،»/ËÓ@sÓM�« ]”U@ ÓsÚ¹ Ô−ÓœU‰Ô0 K�« w]tÐ GÓOÚdŽ KÚrÌË Ó¼ ôÔbÎË ÈÓ� ô²Ó»UÌ@ ÔMdOمانند:«

ن آن كه علمى يا هدايتى يا كتابىه خدا مجادله مى/كنند بدودم كسانى هستند كه در باراز مر
شن كننده داشته باشند».رو

ده است.اينده و به آن امر كرب بوآن مطلوع جدال از نظر قر.جدال به أحسن:اين نو٢ 
ى انتخاباى اثبات يك مطلب حق است و نيز مقدمات آن طورجدال جدالى است كه بر

بانهّددد،بلكه با جمالتى مؤنجش خاطر او نمى/گرف مقابل و رجب اهانت به طرشده كه مو
؛«و با)٤٦/ ٢٩ت،/(العنكبو»ËÓð ôÔ−?ÓœU�Ô√ «uÓ¼ÚqÓ�« ÚJ²Ó»U≈ Ð ô�U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ]?Ósد:«و زيبا ادا مى/شو

٢١تر است».ى كه آن نيكواهل كتاب مجادله نكنيد مگر با چيز

٢٢اى جدل آمده است.ان المجيد نيز اين تقسيم بندى برى و تفسير القردر تفسير اثناعشر

شد او بايـد از دواى ردى است كه بـرجوآن انسان مواز ديدگاه قـرد:تشويق و انـذار:
ى از مكاتب تربيتى معاصـرى انذار.عيب بسيارد:يكى تشويق و ديگرعامل استفاده نمو

اطى هيچافرآن چنين نظرى يك بعد از اين دو تكيه مى/كنند.در قراين است كه فقط بر رو
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دند،از ايند از هر دو عامل استفاده مى/نمود.انبيا در جهت اهداف خوگاه ديده نمى شو
ËÓ@Ó½ UÔdÚÝqÔ�« ÚLÔdÚÝÓKsOÓ≈ ôمايد:«نه كه مى/فراند.همان/گوا مبشر و منذر مى/خوآن آنها رى قررو

@Ô³ÓAÒds¹ÓË Ó@ÔMÚc—s¹/«…،Qستيم …».ت و انذار/نمى/فراى بشارا جز بران ر؛«ما پيامبر)١٨/٥٦(الكه
اقعا بيم داده است.در وان رده و كافرا تشويق نمومنان رى موآن كريم در آيات بسيارقر

ش تشويق و انذار استفـادهد كه از دو رودارى گام براند در جهت انسان/سـازمكتبى مى/تـو
٢٣نمايد.

اينبنابر.٢٤انده اسـتان مبشر و منذر خـوا در آيات متعددى به عـنـوان رآن،پيامبـرقر
تشد دعوث مى/شواهنمايى بشر و هدايت انسان/ها مبعواى رى كه بران گفت كه هر پيامبرمى/تو
ى كند.گيرع آنها جلوقوساند تا از وهاى بد مى/ترجام كارا از فردم ر»/است؛مرانذاراه با/«همر

ت به اسـالمان در دعوه/هاى مهم پيـامـبـرا:يكى ديگـر از شـيـوهـ:ماليمـت و مـدار
دارخوره از آنچنان اهميتى برنت و تندى.اين شيـوده است،نه خشوا»/بو«ماليمت و مدار

0ÓIÔ� ôuÓt?Ô> ÓuÚ� ôÓOÒMÎUد:«مون فرسى و/هارون،به موعواى هدايت فرند متعال بـراست كه خداو

�ÓFÓK]tÔ¹ Ó²ÓcÓ�]d?Ô√ ÓËÚ¹ ÓDÚAÓv/«،د يا ازئيد شايد متذكر شـومى با او سخن بگـو؛«اما به نر)٢٠/٤٤(طه
سد».[خدا] بتر

ن منع شدند باسى و/هاروه» در تفسير اين آيه مى/گويد:اين كه مو عالمه طباطبايى«ر
اجب ترين آدابان دريافت كه ايـن از ونت و تندى سخن بگويند،مى تـون به خشـوعوفر

نهحيد، چگوت به دين و توالن الهى در دعوسوديم انبياء و ر.مالحظه نمو٢٥ت است»دعو
ن//دند و حتى با سخت دل ترين انسان/ها هم/ چـوا به كار مى/بـرا و ماليمت»/ر//طريق «مدار

دند.ا»/مى/نمون «مدارعوفر
اى تأليQاضع برعى توب»/كه نوكان گاهى سياست/«تأليQ قلوابر مشران در برهمچنين پيامبر

مايد:مى/فرآنى است كه//د تأليفى بر پايه اين آيت قرخوردند.اين برد اعمال مى/كرب آنان بوقلو
»≈½]LÓB�« U]b?Ó>Ó UÔ� KÚHÔIÓdÓ¡«Ë Ó�«ÚLÓ]?Ó�UsOË Ó�«ÚFÓ@UKs?OÓŽ ÓKÓOÚNÓË UÓ�«ÚLÔR?Ó�]HÓW> ÔKÔÐuÔNÔrÚË «…)/،؛)٩/٦٠التوبـه

ى] آن كار مى/كنند،واى/[جمع/آوركنانى است كه براء و مساكين و كارص فقركات مخصو«ز
د…».تشان اقدام مى/شوّاى جلب محبكسانى كه بر

اده اين افرفة قلوبهم»/اختصاص داد.دربارّلا به/«مـؤكات رآن در اين آيه سهمى از زقر
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لىاه مسلمانان،پوت آنان به اسالم و جهاد همراى دعوند كه برال كسانى از كفارّگفته شده:أو
باى جذب//قلوحله بعد،مسلمانان ضعيQ االعتقاد كه بربه آنان اختصاص مى/يابد و در مر

٢٦د.آنها،به آنان كمك مى/شو

د باخوراقع خاصى در برفت اين است كه در موان گره انبياء مى/توسى كه از اين شيودر
انت و تندى رفت و خشوا به كار گرا و ماليمت»/ره/«مدارمخالفان و كج انديشان،بايد شيو

كنار گذاشت.
جه از امـتك انبياء آن اسـت كـه بـه هـيـچ وگى/هاى مشـتـراز ويـژص نيـت:و:خلـو

است اجر و پاداشى نداشتند.لـذاخوحماتى كه متحمل مى/شـدنـد،درابر زخويش،در بر
ان نقلل پيامبـرانى از قواوص نيت انجام مى/دادند.در آيـات فـرا با نهايت خلـود ركار خو

اهيما مى/گفتند:ما اجر و پاداشى نمى خوت خويش اين جمله رّشده است كه خطاب به ام
د وان اين جمله بوندست.در حقيقت،منطق يكايك پيامبرد ما بر عهد� خداوو اجر و مز

انى ماننـد:ه پيامبـرآن دربـاراء،در پنج آيه از قـره شعرا در سـوران رگى پيامبـرآن اين ويـژقر
كه/«يس»/نيز آمده اسـت: مبـار�ه./در سور٢٧ط،شعيب نقل مى/كنـدد،صالح،لـوح،هونو
»ð«]³FÔ@ «uÓs?Ú¹ ô Ó]ÚQÓ�ÔJÔrÚ√ ÓłÚdÎË «Ó¼ÔrÚ@ ÔNÚ²?ÓbÔÊË/«،ى كنيد كه از شما؛«از كسانى پيـرو)٣٦/٢١(يس

تشانهيچ منفعت مادى در دعوان انتظارد هدايت يافته/اند».پيامبراهند و خوى نمى/خواجر
ى و نه هيچ اجر و پاداش//ديگر.اراهند،و نه حتى تشكر و سپاسگزند،نه مالى مى/خوندار

٢٨ان در آياتى ديگر هم آمده است.اين منطق پيامبر

ال انتظار اجراى انسان انجام دهد معمواضح است كه هر كس عملى برع وضواين مو
د بحث ايـن آيـهالن مورسودگار كه از جملـه آنـان رالن پـرورسون رد.اما چـوو پاداش دار

د كه اصحابفى هم بعيد نبواست هيچ/گاه جز خدا از احدى انتظار پاداش نداشتند و از طر
د به آنان مى/گفت:ازند لذا آن مرالن،انتظار اجر و پاداش دارسودند:آن رالقريه گمان مى/كر

ند و مهم تر از اين،آنسالتشان انتظار پاداشى از شما ندارى كنيد كه در مقابل رادى پيروافر
٢٩دشان هم هدايت شده/اند.كه خو

نجحقيقت صبر همان استقامت و تحمل رت:فقيت در دعومز موكل راستقامت و تو
دمانال و گفته/هاى//مرضاع و احواى دست يافتن به هدف است.يعنى:شخص از تغيير اوبر



٩١ ٧٧ـ ٧٨شمار� خصائص پيامبران در قرآن و…

ه صبر و مشتقات آن دراژى/ها سعه صدر داشته باشد.واراجهه با دشود،و در مومتأثر نشو
ا نشـان/ع رضـو آيه آمده است و اين اهـمـيـت مـو٩٣ه و  سور٤٥بـار در ١٠٣دا آن حدوقـر

دند.د نموا پيشه خومينه/ها صبر رد با مخاطبين در تمامى زخوران الهى در برمى/دهد.پيامبر
استفادهم صبرسالت الهى خويش از اهراى ايفاء ران برنه پيامبرد چگوشن شواى اين كه روبر

ا يادآور مى/شويم:نه اى از اين آيات ردند،نمومى/نمو
»ËÓn«Ú³dÚË Ó@Ón UÓ³ÚdÔ„Ó≈ Ð ôK�U]t/«…،اى خدا و؛«صبر كن و صبر تو فقط بر)١٦/١٢٧(النحل

فيق خدا باشد…».به تو
ار داده اند.إبنندگى خويش قرحه زا نيز سر لوكل ره توارايطى هموانبياء تحت هر شر

آن كريم ياد آور.قـر٣٠ى مى/داندانى شخص و اعتماد به ديگـرا اظهار ناتـوكل رمنظور تـو
ا ازان،آنهـا ردند و به بهانه اين/كه پيامبـرا تكذيب كـران رمانى كه ملت/ها،پيامبـرد زمى/شو

ان پس از به كار انداختنقع،پيامبردانيدند.در اين موگرى برند،رواه/هاى نياكان باز مى/دارر
ËÓ@Ó� UÓMÓ√ UÓ½ ôÓ²ÓuÓ�]qÓŽ ÓKÓK�« v]tفتند و گفتند:«ا در پيش گركل بر خدا رهاى تبليغى،توارتمام ابز

ËÓ>ÓbÚ¼ ÓbÓ½«ÓÝ UÔ³ÔKÓMÓË UÓ�ÓMÓBÚ³dÓÊ]Ž ÓKÓ@ vÓ–¬ UÓ¹Ú²ÔLÔ½uÓË UÓŽÓKÓK�« v]t0 ÓKÚOÓ²ÓuÓ�]q�« ÚLÔ²ÓuÓ�ÒKÔÊuÓ«ا؛«چر)١٤/١٢اهيم،(ابر
ده،و ما به طـورى كرهبراه/هاى/[سعادت]/مـان را به ركل نكنيم با اين كه مـا رما بر خدا تـو

نمى/داريم]سالت خويش برد/[و دست از انجام راهيم كرهاى شما صبر خوارابر آزمسلم در بر
كل كنند!».كل كنندگان بايد فقط بر خدا توو تو

دا ندارى رانايى بر انجام كـاركل فقط به معناى اين نيست كه انسان در جايى كه تـوتو
ا خداثر اصلـى رد باز مؤى دارانايى بر انجام كـاركل به خدا كند بلكه در آنجا هم كـه تـوتو

٣١ها او است.ت/ها و نيروچشمه تمام قدرحد سرا از دريچه چشم يك موبداند،زير

دنددم بومانى كه در بين مران الهى در مـدت زپيامبرت انبيا:اى دعو:ابعاد يا محتـو٢
سعA جامعA انسانى در ابعاد مختلQ اعتقادى، اجتماعـى،تقا و تـوا در اربيشترين نقش ر

دند.اينك به خالصه اى از اين خصـائـص دراخالقى،اقتصادى،سياسى و… ايفا نـمـو
دازيم:ابعاد مختلQ مى/پر

ل اعتقـادىگى/هاى بارز و مهم انبياء،اهـتـمـام بـه اصـواز ويـژال,:بعد اعتـقـادى:
ش تعليمدند روشد انسان/ها از آن استفاده مى/كراى رش/هايى كه انبياء عظام براست.از رو
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انعىحيدى آشنا مى/ساختند تا موا با انديشه/هاى پاك تواد ران در آغاز افرده است.پيامبربو
د آنجا كهى از ميان برود يكى پس از ديگرفته بوار گرشد آنها قراه رگاهى بر سر ركه بر اثر ناآ

�ÓLÓ√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ0 U?JOÔrÚ— ÓÝÔ@ ôuM?ÚJÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ u?ÓKÓOÚJÔrÚ¹¬ ÓðUM?ÓË UÓ¹ÔeÓ�ÒJOÔr?ÚË Ó¹ÔFÓKÒLÔJÔr?Ô�« ÚJ²Ó»UÓمايـد:« مى/فر

ËÓ�«Ú×JÚLÓWÓË Ó¹ÔFÓKÒLÔJÔrÚ@ Ó� UÓrÚð ÓJÔ½uÔð «uÓFÚKÓLÔÊu/«نه/[كه با تغيير قبله نعمت؛«همان گو)٢/١٥١ه،(البقر
ا برستاديم تا آيات مـا ردتان فرع خولى در ميان شما از نوسوديـم]/را بر شما كامل كرد رخو

د،و آنچه نمى/دانستيد به شماكيه كند،و كتاب و حكمت بياموزا تزاند، و شما رشما بخو
ياد دهد».

مىصاف عموستى،از اوت به يگانه پردعوك:ه با شرستى و مبارزت به يگانه پر.دعو١
?ËÓ�ÓIÓbÚÐ ÓFÓ¦ÚMÓ0 Uwآن بر اين معنا داللت مى/كنـد:«ى از آيات قرآن است و شمـاران در قرپيامبر

�ÔqÒ√ Ô@]WÌ— ÓÝÔ√ ôuÓÊŽ« Ú³ÔbÔK�« «Ë]tÓË Ół«Ú²ÓM³ÔD�« «u]žUÔ u/«.… ،لىسو؛«ما در هر امتى ر)١٦/٣٦(النحل
ت اجتناب كنيد…».ستيد،و از طاغوا بپرستاديم كه خداى يكتا رفر

ىك به قـدرائت جويند.شرك/ها بـراع شراحت كامل از انـودند با صرانبياء مأمور بـو
ËÓ≈–Ú> Ó‰UÓK?�« ]tÔ¹ ÓŽ U]OÓÐ« vÚs?Ó@ ÓdÚ¹ÓrÓمايد:«مى/فـر(ع)/ت عيسى/ند به حضـرمنفور است كه خـداو

√Ó√Ó½ÚXÓ> ÔKÚXÓ� MK]”Uð« ]DcÔ½ËË wÓ√Ô@ÒwÓ≈ �ÓNÓOÚs@ sÚœ ÔÊËK�« ]t«.…،امانى ر؛«به يادآور ز)٥/١١٦/(المائده
د،غيرا دو معبوم ردم گفتى كه من و مادرند به عيسى بن مريم مى/گويد:آيا تو به مركه خداو

از خدا،انتخاب كنيد…».
ت همهحه دعولوفت كه سران نتيجه گـرحيد مى/توط به توآنى مربوبا مطالعA آيات قـر

ك است.ه با شرحيد و مبارزى تودم به سوانى مراخوان فرپيامبر
ح كلىدند،اما روا در قالب خاص بيان مى/كرحيد ران مسأله توالبته هر يك از پيامبر

گز حاضرد هرت خوان الهى در مسير دعوده است.پيامبرستش خداى يگانه بوآن،همان پر
 اين (ص)امى اسالمندگى پيامبر گـرد.در زد شوارل اعتقادى خدشـه ونمى شدند در اصـو
ا عبادتدند كه پيامبر،خدايان آنـان رت كرشن است.قريش از او دعومسأله به خوبى رو

لل از اصوع عدول چنين پيشنهادى،يك نوا عبادت كنند.قبوكند تا آنان نيز خداى پيامبر ر
ن به ايشان تعليمه كافروند متعال در سورفت و به همين جهت،خداومكتب به شمار مى/ر

ستيـد مـنا شما مـى/پـر؛«آنچـه ر)١٠٩/٢ن،(الكـافـرو»ôÓŽÚ³?ÔbÔ@ Óð U?ÓFÚ³?ÔbÔÊËÓ √مايـد:«د كه بفـرنمـو
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ستم».نمى/پر
احت مى/گويد:ا از آنها مشخص مى/كند،و با صرد رتيب جدايى كامل خط خوبه اين تر

انهكورد،و شما نيز با اين لجاجت كه داريد و با تقليد كوراهم كرستى نخوگز بت/پرمن هر
ستان عائدى كه از بت/پرشارع سرار مى/ورزيد و با منافع نامشروى آن اصراز نياكان كه رو

٣٢ك نيستيد.ستى خالص از شرگز حاضر به خداپرد هرشما مى/شو

حيد كه اساسى/ترين مسأله در تعليمات انبياء است،.مسأله معاد:بعد از مسأله تو٢
د،لذا در بحث/هاىار دارل قرّجه اوهنگى/اش در درگى/ها و آثار تربيتى و فرمسأله معاد با ويژ

د اختصاص داده است.حيد و خداشناسى به خوا بعد از توآنى بيشترين آيات رقر
تت استدالل/هاى منطقـى اسـت و گـاه بـه صـورآنى معاد گاه بـه صـورمباحـث قـر

استثر و كوبنده كه گاه از شنيدن آن مو بر بدن انسـان ربحث/هاى خطابى و تلقينات مـؤ
حن استدالالت در اعماق جان و رود،و لحن صادقانه كالم چنان است كه همچومى/شو

ذ مى/كند.انسان نفو
ع امكان معاد تكيهضوى موآن بيشتر رول،يعنى:استدالالت منطقى،قرّدر بخش او

تدند معاد آن هم به صورا محال مى/پنداشتند،و معتقد بوان غالبا آن را كه منكرمى/كند،چر
ندگى نوينسيده و خاك شده به حيات و زگشت اجسام پوم باز«معاد جسمانى»/كه مستلز

دارع ون و متـنـوناگـوق كامال گـوآن از طـراست،امكان پذير نيـسـت.در ايـن بـخـش،قـر
دد و آن مسأله/«امكان عقلى معاد»/است.قى كه همه به يك جا ختم مى/گرد،و طرمى/شو

ËÓœ«ÚŽÔÁuÔ@ ÔDÚKBsOÓا در نظر انسان مجسم مى/كند.در قسمتى از آيه:«ندگى نخستين رگاه ز

�ÓtÔb�« Òs¹Ó� ÓLÓÐ UÓbÓ√Ó�ÔrÚð ÓFÔœuÔÊËÓ/«اى او خالصا برد]/رانيد و دين/[خوا بخو؛«و او ر)٧/٢٩اف،(األعر
ديد».ستاخيز] باز مى/گرا آفريد/[بار ديگر در رنه كه در آغاز شما ردانيد،[و بدانيد] همان/گوگر

ËÓ½Óe?]�ÚMÓ@ UsÓ]�« ]L?Ó¡U@ Ó¡UÎ@ Ô³Ó—UÓ�Î0 U?ÓQÓ½Ú³Ó²ÚMÓÐ Ut?ستاخيز آنهـا:«گ گياهان،و رندگى و مـرگاه ز

łÓM] UÌË ÓŠÓV]�« Ú×ÓBbO/«،سيله آن باغ/هاستاديم و به وكت فر؛«و از آسمان آبى پر بر)٥٠/٩(ق
ا كه درو مى/كنند رويانديم».و دانه/هايى ر

ح مى/كند.هم/چنينمين مطرا در آفرينش آسمان/ها و زند رت خداوو گاهى مسأله قدر
مينه ذكر مى/كند.آن در اين زى نيز هست است كه قراهد و دالئل ديگرشو
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ه/هاى آن و مقدمات و نتايجآن مجيد از معاد و چهرسيمى كه قرتاه سخن اين/كه تركو
نده و قانع كننده استى زده است به قدرح كرمينه مطرد،و دالئل گويايى كه در اين زآن دار

٣٣د.ار مى/گيرجدان بيدار داشته باشد تحت تأثير عميق آن قره/اى از وكه هر كس كمترين بهر

ال ايندم از مسأله معاد است.معمـودن مرگاه كران آسالت پيامبـراساسا مهم/تريـن ر
حيد ومتى روبرو مى/شد،هم در جبهه تـوع مقاوان در هر دو جبهه با يك نـوت پيامبردعو

هم در جبهه معاد و در هر كدام به يك شكل خاص.در جبهه معاد انبياء با استبعـادى از
اى آنـانا بردن داليلى،مسأله معـاد ران با آورف مخالفين روبه رو مى/شدند كه پيـامـبـرطر

٣٤دند.اثبات مى/نمو

هاران همود و جامعه انسانى است.پيامبران ساختن فرهدف پيامبرب:بعداجتماعى:
نده بهدن مال يتيم،زنا،خورشى،زد مانند ربا،كم فرومان خوايج در زبا مفاسد اجتماعى ر

دند.ه نموشت جاهليت مبارزان و ساير عادات زدن دخترگور كر
ك/ها، جهالت/ها،افات و/شره با خرمبارزشتى�هاى اجتماعى:ه با مفاسد و ز.مبارز١

صياتى/ها يكى ديگر از عالئم و خصوساخته/هاى خيال بافانه،ظلم/ها،ستم/ها و ستمگر
ت به مسائل اعتقادى با مفاسد شايع دره بر دعوان،عالوان است.هر يك از پيامبرپيامبر

ه//برميان امت خويش در جنبه/هاى مختلQ اقتصادى،اخالقى،سيـاسـى و … بـه مـبـارز
د با اين مفاسد در دو جنبA اقتصادى و اخالقىخوراستند.به رويا رويى انبياء در برمى/خو

ه مى/كنيم.اشار
ل:مفاسد اقتصادى:ّاو
ده و از اينشى»/بـو«كم فرو(ع)/ت شعيـب/مان حضـرايج در زشى:فسـاد ر.كم فـرو١

ËÓ≈�Óvه با اين فساد اقتصادى داشته است:«سالت خاصى در مبارزر/(ع)/ت شعيبرو،حضر

@ÓbÚ¹ÓsÓ√ ÓšÓ¼UÔrÚý ÔFÓOÚ³Î> UÓ‰UÓ¹ Ó> UÓuÚÂŽ« Ú³ÔbÔK�« «Ë]tÓ@ Ó� UÓJÔrÚ@ sÚ≈ �ÓtÌž ÓOÚdÔÁÔ> ÓbÚł Ó¡UÓðÚJÔrÚÐ ÓOÒMÓWÏ@ sÚ— ÓÐÒJÔrÚ0 ÓQÓËÚ0Ô«u

�«ÚJÓO?ÚqÓË Ó�«ÚL?e?OÓÊ«ÓË Óð ôÓ³ÚD?Ó]ÔM?�« «u]”U?Ó√ ÓýÚOÓ¡U?Ó¼Ôr/«…دم مديـنى مر؛«و به سـو)٧/٨٥اف،(األعـر
ا كه جـز اوم! خداى يگانه رد]/گفت:اى قـوم خوستاديم،[او به قـوا فرشان شعيـب رادربر

ى شما آمده/[و حجت بر شما تمـامتان به سودگارهانى از پرورستيد،بـرخدايى نداريد بپر
ا كم مدهيد…».دم رشى مكنيد]/و حق مرا تمام دهيد/[كم/فرون رشده]/پيمانه و وز
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فاى به كيلحيد كه اصل و پايه دين است به وت به توا پس از دعود رم خو/قو(ع) شعيب/
اده است و ثانيا آنان رت نموده دعول بوشى كه در آن روز متداوان و اجتناب از كم/فروو ميز
ى ـ كهت بشـرمين فساد ايجاد نكنند،و بـر خـالف فـطـرده كه در زت به اين معنـا كـردعو
ند.سپساه نروت مى/كند ـ رد و تنظيم امر حيات دعوا به اصالح دنياى خوه انسان رارهمو

دن نظم جامعهن و بر هم نزفاى به كيل و وزا چنين تعليل مى/كند كه:ود رت خواين دو دعو
ندگى اجتماعىا زا بهتر تامين مى/كنند،زيراى شما بهتر است،و سعادت دنياى شمـا ربر

ده/هاى ديگـرآورا در مقابل فـرد رده خوآوراد فراد،مـا زام است كه افرقتى قابـل دوانسـان و
اسرقتى ميسر است كه در سرده كنند،و اين وآورا برد رائج خوسيله حوده و بدين ومبادله نمو

ى كه معامله مى/كنند بهصاف هر چيزدم در مقـدار و اوده و مرما بواجتماع امنيت حكم/فر
اهدن اگر خيانت از يك نفر صحيح باشد از همه صحيح خـويكديگر خيانت نكنند،چـو

د،در چنينضعى در مى/آورت و وا به چه صورم است كه اجتماع رد،و خيانت همه معلوبو
طب و مخلوا،و جنس معيوا به جاى دواع حيله و تقلب،سم مهلك ردم به انواجتماعى مر

ت شعيـب در./اين دستور حضر٣٥د يكديگر مى/دهـنـدا به جاى سالم و خالص به خـورر
 نيز آمده است.١٨٣ـ١٨١اء،طى آيات ه شعرسور

ندجامعه/هابه هم مى//زا درى گناهى عظيم است كه تعادل اقتصادى رار.ربا:رباخو٢
ع تبادل اقتصادى ناسالما در يك قطب اجتماع جمع مى/كند.همچنين يك نوت/ها رو ثرو

ا در دل/ها مى/پاشد.دراسست مى/كند و بذر كينه و دشمنى رندها راطQ وپيواست كه عو
جهىا مى/بيند و هيچ تود رل خود پوار فقط سوار است كه رباخوى بر اين اصل استواراقع رباخوو

¹ÓUمايد:«ده مى/فرند از آن نهى نموبه همين منظور خـداو/.٣٦دبه ضرر و زيان بدهكار ندار

√Ó¹N̂Ó�« U]cs¹Ó@¬ ÓMÔð« «u]IÔK�« «u]tÓË Ó–Ó—Ô@ «ËÓÐ UÓI?wÓ@ sÓd�« ÒÐÓ≈ UÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ@ ÔRÚ@MsO/«؛«اى كسانى)٢/٢٧٨ة،(البقر
هيزيد،و آنچه از/[مطالبات] ربا بـاقـىمان]/خدا به پـرده/ايد! از/[مخالفت فـركه ايمـان آور

ها كنيد،اگر ايمان داريد».مانده،ر

م:مفاسد اخالقى:ّدو
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آنا در تهذيب و تربيت انسان/ها داشته اند.قران باالترين نقش و بيشترين سهم رپيامبر
ده است،گو نموامع بازندگى جود زتقاء و پيشبرا در اران ركريم در آيات مختلفى نقش پيامبر

ÔuÓ�« ]cÐ ÍÓFÓYÓ0 @_« wÒOÒsOÓ— ÓÝÔ@ ôuMÚNÔrÚ¹ Ó²ÚKÔŽ uÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUt¼انيم:« جمعه مى/خو�هسوراز جمله در

ËÓ¹ÔeÓ�ÒNOrÚË Ó¹ÔFÓKÒLÔNÔrÔ�« ÚJ?²Ó»UÓË Ó�«Ú×JÚLÓWÓË Ó≈ÊÚ� Ó½UÔ@ «usÚ> Ó³ÚqÔ� ÓH{ wÓ‰öÌ@ Ô³sO/«،؛«او)٦٢/٢(الجمعـه
ا برانگيخت تا آياتش ردشان برلى از خوسوانده رس نخوكسى است كه در ميان جمعيت در

اهىد،هر چند پيش از آن در گمره كند،و كتاب و حكمت بياموزا پاكيزاند،و آنها رآنها بخو
دند».ى بوآشكار
كيه از جملهن.تزى درون كه پاكسازى بروى؛آن هم نه پاكسـازكيه، يعنى:پاكسازتز

ت//داشتهد نظاره بر نفس خوارار داشته باشد.يعنى:انسان همومسائلى است كه بايد استمر
ا در جنبه/هاى تربيتى مختلQ ازى ر.انبيا اين پاكساز٣٧ددج نگرباشد تا از مسير كمال خار

هد اشارنا و… انجام مى/دادند كه در ذيل به دو مورفتار ناشايست جنسى،زجمله مقابله با ر
مى/كنيم.

دانفتار ناشايستى در ميـان مـرر(ع)/ط/ت لومان حضرفتار ناشايست جنسـى:در ز.ر١
ند مأموريت داشت كه با اين فساد اجتماعـى/از جانب خداو(ع)ط/د كه لـوت او شايع بوّام

ÓðÓQÚðÔÊuÓc�« ^�ÚdÓÊ«Ó@ sÓ�« ÚFÓ�UÓLsOÓË¿ ÓðÓcÓ—ÔÊËÓ@ Óš UÓKÓoÓ� ÓJÔrÚ— ÓÐ^JÔrÚ@ sÚ√ Ó“ÚËÓł«JÔrÚÐ ÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ√ه كند:«مبارز

>ÓuÚÂÏŽ ÓœUÔÊË«اغ جنس ذكور/ مى/رويد؟؛«آيا در ميان جهانيان،شما به سر)١٦٦ـ٢٦/١٦٥اء،/(الشعر
ى هستيد».گرم تجاوزها مى/كنيد؟شما قواى شما آفريده است را كه خدا برانى ر*و همسر

اى عمل جنسى،يـكان بردن ايشان به نـركرنـان و رودان ايشان اززشيدن مرچشم پـو
دمان بر آن آفريدهفت كه مرتى به شمار مى/رد نسبت به فطرّد،بلكه نيز تمرتعدى و تجاوز بو

اج در اسـالمدوانده است.عمـل ازا متجاوز خـوند آنـان رشده/اند.به همين جهـت خـداو
٣٨اف است.ى از اين انحرگيراى جلوتضمينى بر

انا را سنت حسنه دانسته،و زده و آن را مدح كراج ردوازع بشرنا:در همه اعصار نو.ز٢
دا باعث مى/شوده اند،زيرفى نموشت معرا گناهى اجتماعى و عملى زده آن رهش نمونكو

ا به بى/عفتى ود راد اجتماع جاى خوحمت در ميان افـردت و رت و موعفت و حياء و غير
ت بدهد.تى و دشمنى و شقاومى و بى/غيربى/شر
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ده/اند،از آنجايى كهد آورجوبا همه اينها،تمدنى كه ممالك غربى در اين اعصار به و
ادىندگى مادى و نيز//آزاياى زى از مزدارخورفا بر اساس لذت/جويى و عياشى كامل و برصر
نان شدهدان و زاد در همه چيز بنا نهاده شده،نتيجه چنين تمدنى اشاعه فحشاء ميان مرافر

نا بـهشت زآن آمده،همه از عمـل زنه كه در قـراست.اما شريعت/هاى آسمانى هـمـان/گـو
.انبياء٣٩نا داشته انـدتكبين بـه زاى مرا برد خاصـى رده/اند و حدوجه نهى مى/كـرشديدتريـن و

نا نهىديك شدن به زا حتى از نزد،مخاطبين رآنى در چندين مورمايشات قرجه به فرالهى با تو
 ؛)١٧/٣٢اء،(األسر»/ËÓð ôÓIÚdÓÐÔe�« «uÒ½Ó≈ U½]tÔ� ÓÊUÓ0 ÓŠUAÓWÎË ÓÝÓ¡UÓÝ Ó³öOمايد:«آن مى/فرده اند،آنجا كه قركر

نااد زخ به افرعده دوزند واهى است».خداوشت و بد رنا نشويد كه كار بسيار زديك ز«و نز
.)٦٩ و٢٥/٦٨قان،(الفرداده است.كار

آنه/هاى بارز جامعه است،از اين رو قرنظام اقتصادى يكى از چهرج:بعد اقتصادى:
دمداخته و مربه هنگام سخن از جامعه اسالمى،به بيان نظام اقتصادى در اين جامعه نيز پر

جه به//عاملان توندگى تشويق مى/نمايد.در تعاليم پيامبرليد و استفاده از نعم زا به كار و تور
ان ازد كه پيامبرآنى نشان از اين دارد است.بيانات قراقتصاد و اهميت آن به خوبى مشهـو

استاى اقتصاد سالما در ردند و فكر و انديشه انسان/ها ردار بوخورمديريت اقتصادى نيز بر
ده اند.ب هدايت نموو مطلو
دن آنده و از سپردم شمرندگى مرى زارام و استوا عامل قوت/ها رال و ثروآن كريم اموقر

استه//استى خوامع بشرستان جوده و از سرپرند نهى نموستى نداربه كسانى كه اهليت سرپر
ËÓð ôÔRÚðÔ]�« «u^HÓNÓ¡UÓ√ Ó@ÚuÓ�«ÓJÔrÔمايد:«ند آنجا كه مى/فـرد به دست بگيرا خواد سفيه ركه امور افر

�«]²ł wÓFÓq?ÓK�« ]tÔ� ÓJÔrÚ> OÓ@UÎË U/«…،ندگىام زسيله قونـد وا كه خداود رال خو؛«و امو)٤/٥(النسـا
ار داده به دست سفيهان ندهيد…».شما قر

جه جامعه اسالمى است و آن حكممى كه متودر آيه شريفه داللتى است بر حكم عمو
احده مالك تمامىد كه اين شخصيت واحد دارد شخصيتى واى خواين است كه جامعه بر

السيله اين اموا به واحده رندگى اين شخصيـت ومين است و خداى تعالى زى زال روامو
ام است كه امر آن مال رى ساخته است،پس بر اين شخصيت الزق وا رزده و آن رتأمين كر

د تاى كند كه روز به روز زيادتر شوار دهد،و كارقيش قرشد و ترض رده،در معره نموادار
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سط واق با مال حـد وتزافى باشد،و به همين منظـور بـايـد در اراد وبه همه و تك تك افـر
ع اين اصل اينا از ضايع شدن و فساد حفظ كند.و يكى از فرود و آن را پيش گيراقتصاد ر

ند ود به دست بگيـرا خواد سفيـه رى بايد امور افـرامع بشرستان جـوليا و سرپـراست كه او
٤٠دشان ندهند.ا به دست خوال آنان رامو

ه شده است.دراشـارليدات و كاالها نيزف تود مصراردر نظام اقتصادى انبياء،به مـو
آن كريمى اجتناب كنـد.در قـراف و زياده روظQ است از اسرف،انسان مـوحله مصـرمر

¹ÓÐ U?ÓMœ¬ wÓÂÓš ÔcÔ“ «ËM¹Ó²?ÓJÔrÚŽ MÚbÓ� Ôq?Òن اين مسئله آمده است از جمـلـه:«اموآيات متعددى پيـر

@Ó]Ú−bÌË Ó�ÔKÔË «uÓý«ÚdÓÐÔË «uÓð ôÔ]Úd0Ô≈ «u½]tÔ¹ ô Ô×V^�« ÚLÔ]Úd0sOÓ /«ندان آدم!؛«اى فرز)٧/٣١اف،(األعر
اف نكنيدداريد و بخوريد و بياشاميد و اسرد برفتن به مسجد با خوا به هنگام رد رزينت خو
د».ست نمى/دارا دوفان رند مسركه خداو
 سنگدلى�حى و مايهى/هاى جسمى و روى از بيمارى،منشأ بسيارخوراف در غذا و پراسر
 عبادت است.�هم شدن از چشيدن مزو محرو

اقدى به على بن حسيـن وى ود.روزا طبيبى مسيحـى بـون رنقل شده است كه/هـارو
شكىى نيست،در حالى كه علم دو تاست:علم پزگفت:در كتاب شما از علم طب چيز

ده،ا در نصQ آيه،جمـع//كـرشكـى رند تمام پـزاب گفت:خـداوى در جوو علم اديـان.و
ا در يكشكـى ر/و پيامبر ما تمـام پـز]٧/٣١اف،[األعو»/�ÔKÔË «u?Óý«ÚdÓÐÔË «uÓð ôÔ]Úd?0Ô«uمايد:«مى/فـر

اء و اعط كلأس كـل دود:«المعدة بيت كل الداء و الحميـة رموده،فرجمله، خالصه كـر
ا از آنچه بدانست و بـدن رهيز اصل هـر داروى و پردته؛شكم خانه هر بيـمـاربدن ما عـو

ساى جالينوشكى برآن و پيامبر شما از پزدان »طبيب گفت:قرم مگرده/اى محرومعتاد كر
٤١ى باقى نگذاشته/اند.چيز

/(ع)سـQمانى كه يواست.ز(ع)/سQ/ت يومت حضرنامه حكونه ديگر مديريت و برنمو

فت و در نخستين اقداما به دست گربه اقتدار سياسى دست يافت امور اقتصادى كشور ر
داخت.ضعيت اقتصادى پرماندهى وبه ساز

اندهاى اقتصادى پيامبرهنمونى نيز ما شاهد اين هستيم كه ملت/هايى كه ردر جامعA كنو
ن كهسانده اند.اكنود،خدمت رعان خوفته و به همنوان سبقت گرا به كار بسته اند بر ديگرر
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م شد،به فعاليتب از منظر اقتصادى معلوان در ساخت جامعه اى مطلوجسته پيامبرنقش بر
دازيم.نى مى/پرصه فقهى و قانوآنى در عره/هاى تابناك قراين چهر

ادى و اجتماعـى رندگى فـرب زچوسم و چـاراه و راقع،رن در وقانـوقى:د:بعد حقـو
د آن/ جامعهعايت شونى به طور صحيح رتشكيل مى/دهد.جامعه اى كه در آن،جنبه/هاى قانو

انسيم كه پيامبراقعيت مى/رى داشته باشيم به اين وسد.اگر به تاريخ جهان نظربه هدف/ مى/ر
ندده اند.خداوانين پيشگام بوائه قواد از طريق ارندگى افرمينه نظم و ساماندهى زنه در زچگو

�ÓIÓbÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ— UÔÝÔKÓMÓÐ U�UÚ³ÓOÒMÓ UË Ó√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ@ UÓFÓNÔrÔ�« ÚJ²Ó»UÓË Ó�«ÚLeOÓÊ«Óده است:«موآن چنين فرمتعال در قر

�OÓIÔÂuÓM�« ]”UÔÐ �UÚI]Új Ë«…،ستاديم،وشن فرا با دالئل رود رالن خوسو؛«ما ر)٥٧/٢٥/(الحديد
دم قيام بهديم،تا مرل كرانين عادالنه]/نازان/[شناسايى حق و قوبا آنها كتاب/[آسمانى]/و ميز

عدالت كنند…».
هايىازودن و سنجش»/است كه مصداق حسى آن ترن كرسيله وزان» به معنى:«و«ميز

ى آنلى مسلما در اينجا منظور مصداق معنـوا با آن مى/سنجنـد،ون اجناس راست كه وز
انينان با آن سنجيد،و آن احكام و قوا مى/توى كه تمام اعمال انسان/ها راست،يعنى:چيز

ش/ها والهى،و يا آئين او به طور كلى است،كه معيار سنجش نيكى/ها و بدى/هـا،و ارز
ات كامل//همانگ با اين تجهيزدان بزرام اين مرش/ها است.به هر حال هدف از اعزضد ارز

انسال پيامبراى/« قسط و عدل»/است.در حقيقت اين آيه به يكى از اهداف متـعـدد اراجر
٤٢دند.ى مى/كرا پيگيرا مى/دانيم انبياء اهداف متعددى ره مى/كند،زيراشار

دم برپايـهندگى مـران و هدف آنان،ساماندهـى زسالت پيامـبـرد كه رمالحظه مى/شـو
ده است.ان بوى كتاب و ميزگيرعدالت ذكر شده و تحقق اين هدف از طريق به كار

ى است.پس نبايد درد با دشمنان ضرورخورى در بردن به عدالت و دادگسترم بوملتز
ËÓ≈ÊÚŽ Ó>UÓ³Ú²ÔrÚ0 ÓFÓ>U³ÔÐ «uL¦Úq@ ÓŽ UÔ>u³Ú²ÔrÚانيم:«آن مى/خونه كه در قرد،همان/گواف شوعقوبت اسر

ÐtË /«…،ى كه به شما تعدىات كنيد تنها به مقـداراستيد مجاز؛و هر گاه خو)١٦/١٢٦(نحل
شده كيفر دهيد.

ا/آنچه ر(ص)ل خدا/سوآمده است كه:هنگامى كـه ر(ع)/در حديثى مأثور از امام صادق/
د ديد،گفت:«خدايافته بوت گرف دشمنان صـورة بن عبد المطلب از طركه در حق حمز
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ى مى/طلبم» و/سپساى آنچه مى/بينم يارم،و از تو برا مى/ستايم،و به تو شكايت مى/آورتو ر
م»دازدن دشمنان مى/پره كره پاردن و پارم عقوبت مى/كنم و به مثله كرگفت:«اگر پيروز شو

ل مـاْا بمث فعاقبـوْتـمْ عاقبْل شد:«و إنند سبحانه و تعـالـى نـازپس اين آيه از جانب خـداو
٤٣/گفت:«صبر مى/كنم،صبر مى/كنم».(ص)ل خدا/سو به و…»،پس رْتمْقبعو

ىنتيجه گير
دجون واجب مى/باشد و انسان بدوم و وى الزاى هدايت انسان/ها امران برد پيامبرجوو
اين:ا بپيمايد.بنابراه سعادت ران قادر نمى باشد كه رپيامبر

ندانى كه خـداود كه تعداد پيامبـرايات استفاده مى/شـوآنى و رو.از مطالعه آيات قـر١
دى از آنها ذكر شدهآن تعداد محـدولى در قرده،وان بواوستاده،فراى انسان/ها فـرمتعال بر

اه داستانشان آمده و گاهى فقط داستانشان بيـان/ان به همرآن گاهى نام پيامبـراست.در قر
د.ن اين/كه نامى از آنها ذكر شوشده،بدو

دهسالت نمـوا مفتخر به صفـت رصياتى هستند كه آنـهـا راى خصو.انبياء الهـى دار٢
عظه، مجادلهعى مانند استدالل، موهاى متنوارى از ابزاست.آنان در مسير هدايت جامعA بشر

دند.ايط استفاده مى/نموو …به مقتضاى شر
سعA جامعA انسانى بر تمام ابـعـاد مـخـتـلـQ/ت انبياء در جهـت تـواى دعو.محتـو٣

ار است.يكى از اهداف و حكمت/هاى بـعـثـتاعتقادى، اجتماعى،اقتـصـادى و … اسـتـو
امعنيز،حل تضادهاى اعتقادى،اقتصادى،سياسى،اجتماعى و اخـالقـى جـوان  پيامبـر

ستى و مسأله معاد،جامعAت مخاطبين به يكتاپـران با دعومينه اعتقادى پيامبراست.در ز
ايج دره با مفاسد اجتماعى راران هموق مى/دادند،پيامبرتر سوى هدايت برا به سوبشريت ر

ان و سايردن دختركـرنده بگوردن مال يتيـم،زنا،خورشى،زد مانند ربا،كـم فـرومان خوز
جه به عامل اقتصاد و اهميتان تودند.در تعاليم پيامبره نموشت جاهليت مبارزعادات ز

ان از مديريت اقتصادىد كه پيامبرآنى نشان از اين دارد است.بيانات قرآن نيز به خوبى مشهو
دند.دار بوخورنيز بر

ش كتاب خدا و تعلـيـمتو آيات الهـى و آمـوزان در پرآن كريم پيامـبـر.بر اساس قـر٤
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اندند.اخوندگى بر پايه عدالت فرا به زدم رحكمت،مر
/استىن جهت پيدايش و تعالى جامعه ضرورد نظم اجتماعى و حاكميت قانوجو.و٥

ده اند.انين پيشگام بوضع قوان در تكوين نظم اجتماعى و وو پيامبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١/١٧٦.الكافى،١
.١/٧٤ى»هر.الصحاح فى اللغة «جو٢
.٧/٨شى»/آن«قرس قر.قامو٣
.٧٨٩دات/.المفر٤
.١١/٣٠ار، األنو.بحار٥
ان مذكور در ايـن آيـه در كـلد نام پيامـبـرانى كـاربـراو.فر٦

آيه؛نام اسحاق٦٣ه و سور٢٥بار،در ٦٩اهيم آن:ابرقر
 بار در١٦ب  آيه؛نام يعـقـو١٦ه و سـور١٢بار در ١٧
٤٣ه و  سور٢٨ بـار در ٤٣ح  آيه؛نـو١٦ه و  سـور١٠

 بار١٧ آيه؛سليمان ١٦ه و سور٩بار در ١٦د آيه؛داوو
٤ه و  سـور٤ بــار در ٤ب  آيـه؛ايــو١٦ه و  سـور٧در 

سـى آيه؛مـو٢٦ه و  بـار در سـه سـور٢٧سQ آيـه؛يـو
 بار در٢٠ن  آيـه؛هـارو١٣١ه و  سور٣٤بـار در ١٦٣

٦ه و  ســور٤ بــار در ٧كـريــا آيــه؛ز٢٠ه و  ســور١٣
 بار در٢٥ آيه؛عيسى ٥ه و  سور٤ بار در ٥آيه؛يحيى 

ه و در دو آيه؛الياس دوبار در دو سور٢٥ه و  سور١١
 آيه؛يسع نيز دو١٢ه و  سور٨در  بار١٢آيه؛اسماعيل 
٤ه و  سور٤ بار در ٤نـس ه و دو آيه؛يوبار در دو سور

 آيه آمده است.٢٧ه و  سور١٤ بار در ٢٧ط آيه؛لو
ت آيه؛حضر٢٥ه و  سور٩ بار در ٢٥/(ع)ت آدم/.نام حضر٧

٢١ /(ع)د/ آيه؛نام هـو٩ه و  سور٤ بـار در ٩/(ع)صالح/
٤ بار در ١١ (ع) آيه؛نام شعيب/٢١ه و  سور١٠بار در 
ه و دودر دو سـور آيه؛نـام ادريـس دو بـار١٠ه و سـور

 آل�هده سوربار و در چهار٤(ص)/د/ّك محمآيه؛نام مبار
؛نام٢و محمد/٤٠اب/و احز٢٩فتح/و١٤٤ان/عمر

ه و دو آيه آمـده سور٢/دو بار در (ع)الكفـل/ت ذوحضـر
است.

.٥/٢١١؛بيان المعانى،١/١٥١ى،/جمA تفسير طبر.تر٨
.٣٦٣/ ١جامع،/.تفسير٩

.١/٢٦٨.الكافى،١٠
.٢/٥١٣.مجمع البيان ،١١ 

.٢٤٩دات/.المفر١٢
.٥٣٥/ ١٢ان،/جمه تفسير الميز.تر١٣
.٥٢٣/ ١٥نه،/نمو.تفسير١٤
.٢/١٤٧ى،.طبقات الكبر١٥
.٨٧٧دات/.المفر١٦
.١٢/٥٣٥ان،  تفسير الميز�جمه.تر١٧

.٣٢٤آن/قر.مبانى انسان شناسى در١٨

.٤٥٥/ ١١آن،.من هدى القر١٩
.١٨٩دات/.المفر٢٠
.٦/٢٤٣ثر،كو.تفسير٢١
آن المجيد«شيخ/؛تفسير القر٧/٣١٠ى،.تفسير اثنا عشر٢٢

.١/٣١٩مفيد» 
٣٢٧.مبانى انسان شناسى/٢٣
.٤٨؛انعام/١٦٥؛نساء/٢١٣ه/؛بقر٢٤.فاطر/٢٤
.١٥/ ١٤ان ،/.الميز٢٥
.١/٣٣٦سيله،الو.تحرير٢٦
ط/؛لـــو١٤٥؛صــالـــح/١٢٧د/؛هــو١٠٩ح/.نـــو٢٧

 .١٨٠؛شعيب/١٦٤



١٠٢  ياسين( مباركه(مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

؛٤٦؛قـلــم/٤٠؛طــور/٨٦؛ص/١٠٤سـQ/.يــو٢٨
 .٥٧قان/ ؛فر٢٣ى/شور

 .٢٧١/ ١٦آسان،/.تفسير٢٩
ندكل به خداو؛طريحى نيز تو١١/٧٣٤ب،.لسان العر٣٠

ندها به خداوى كاراگذاران و وا انقطاع شخص از ديگرر
.٤٩٣/ ٥مى/داند.مجمع البحرين/

.٢٩٦/ ١٠نه،/نمو.تفسير٣١
٣٨/ ٢٧.همان،/٣٢
.١٢٤/ ٤نه،/نموگزيده تفسير.بر٣٣
.٩٧ى»/آن،«مطهر.آشنايى باقر٣٤

.٨/٢٣٦ان، تفسير الميز�جمه.تر٣٥
.٣٨/ ٢نه،/نمو.تفسير٣٦
.٩/ ٩هدايت،.تفسير٣٧
.١٢٠/ ١٣ان،/  تفسير الميز�جمه.تر٣٨
.٣١٩ـ ٣١٨.انسان شناسى/٣٩
.٢٧٢/ ٤ان،/  تفسير الميز�جمه.تر٤٠
.٤/٦٣.مجمع البيان ،/٤١
.٣٧٢/ ٢٣نه،/نمو.تفسير٤٢
.١٤٧/ ٦هدايت،/.تفسير٤٣


