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بسم اهلل الرحمن الرحیم

َو ان ْ َطلَــقَ ال ْ َمـ َ ُ
اصبِـ ُروا َعلى
ـا ِمن ُْهم ا َ ِن ا ْم ُشــوا َو ْ
ـم ا َِّن هــاذا ل َ َ
شــى ٌء ُيــرا ُد (آیه  ۶ســوره ص)
آل ِ َهت ُِکـ ْ

ســر کــردگان آنهــا بیــرون آمدنــد و گفتنــد:
برویــد و خدایــان تــان را محکــم بچســبید ،ایــن
چیــزی اســت کــه خواســتهاند (شــما را گمــراه کنند).
یادآوری
در آیــه قبــل بــه ایــن مســأله اشــاره کردیــم کــه
افــراد مغــرور و خودخــواه ،چیــزی غیــر از آنچــه را
کــه بــا افــکار محــدود و ناقصشــان درک کردهانــد،
قبــول نداشــته و بــه آن بــاور ندارنــد .این افــراد وقتی
نتوانســتند در برابــر دعــوت پیامبــر اســام (ص)
ایســتادگی کننــد و بــه خیــال خــام خــود ،او را هــم

راه خــود ســازند ،مأیــوس و ناامیــد شــده و بــه پیروان
خــود گفتنــد کــه برویــد و خدایانتــان را محکــم
بچســبید و ایســتادگی و اســتقامت بــه خــرج دهیــد
کــه هــدف محمــد (ص) ایــن اســت کــه جامعــه مــا
را بــه فســاد و تباهــی کشــد و نعمتهــای خــدا را بــه
خاطــر پشــت کــردن بــه بتهــا از مــا قطــع کنــد و
خــود بــر مــا ریاســت نمایــد!
واقعیــت مســأله ایــن اســت کــه ســر کــردگان
کفــر و الحــاد و ســران قــوم گمــراه ،همیشــه ایــن
گونــه عنــوان میکردنــد کــه بهتــر اســت مــردم
محکــم بــر آییــن خــود بایســتند و تحلیــل در بــاره
ایــن توطئــه را بــه مــا ســران قــوم واگذارنــد!
ایــن چیــزی اســت کــه ســردمداران باطــل
همیشــه بــرای خامــوش کــردن صــدای رهــروان
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راه حــق مطــرح میکــرده و آن را توطئــه
مینامیدنــد ،توطئــهای کــه بایــد سیاســتمداران
آن را بــه دقــت تحلیــل کــرده و بــرای مبــارزه
بــا آن برنامــه تنظیــم کننــد امــا تــوده مــردم بایــد
بیاعتنــا از کنــار آن بگذرنــد و بــه آنچــه در دســت
دارنــد ،ســخت بچســبند!
کالم آخــر ایــن کــه ،ســران بتپرســتان
بــا ایــن ســخنها کــه خدایــان تــان را محکــم
بچســبید ،در واقــع میخواســتند روحیــه متزلــزل
پیــروان خــود را تقویــت کننــد و از ســقوط هــر چــه
بیشــتر اعتقاداتشــان جلوگیــری بــه عمــل آورنــد!
علیرغــم همــه ایــن مســایل ،تاریــخ ثابــت
کــرده اســت کــه ایــن تالشهــا راه بــه جایــی
نبــرده ،ســرانجام مــردم واقعیــت را درک کــرده و
خودشــان تصمیــم درســت و منطقــی را خواهنــد
گرفــت (یــک شــنبه .)۹۹/۶/۲۳
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــر ِة ا ِن
مــا َســ ِم ْعنا بِهــاذا فِــى ال ْ ِملَّــ ِة ْالخِ َ
هــاذآ ا َِّل ْ
اختِــاقٌ (آیــه  ۷ســوره ص)

مــا هرگــز چنیــن چیــزی در آییــن واپســین
نشــنیدهایم .ایــن تنهــا یــک آییــن ســاختگی اســت.

یادآوری
بهانــه جوییهــای مشــرکین خــود خــواه و
مســتکبرین مغــرور و از خــود راضــی ،بــه اشــکال
مختلــف در برابــر رســالت پیامبــر اســام (ص)
بــروز و ظهــور یافتــه و بــه انحــا ِء گوناگــون ،ســد
راه هدایــت الهــی رســول خــدا میگردیــد.
بعــد از ایــن کــه آنهــا پیامبــری از میــان مردم
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عــادی را مــورد انتقــاد قــرار دادنــد و خوبیهــای
ایــن انتخــاب الهــی را ،نقطــه ضعــف آن تلقــی
نمودنــد و از ســویی نیــز چنیــن عنــوان نمودنــد که
در برابــر خدایــان بــی شــمار مــا ،خــدای واحــد را
تبلیــغ میکننــد ،ایــن بــار و براســاس آیــه فــوق
چنیــن عنــوان نمودنــد کــه مــا هرگــز چنیــن
چیــزی در آییــن واپســین نشــنیدهایم .ایــن تنهــا
یــک آییــن ســاختگی اســت!
ایــن افــراد بــه خصــوص ســرکردگان آنهــا
بــرای اغفــال مــردم و یــا قانــع ســاختن خویــش
گفتنــد :کــه چنیــن چیــزی را از پــدران خــود
نشــنیدهایم .اگــر ادعــای توحیــد و نفــی بتهــا
واقعیــت داشــت ،بایــد پــدران مــا بــا آن عظمــت و
شــخصیت! آن را درک کــرده باشــند و مــا از آنهــا
شــنیده باشــیم ،امــا ایــن یــک گفتــار دروغیــن و
بیســابقه اســت!
اســتدالل آنهــا بــر گفتههــای گذشــتگان
خــود ،بــه ایــن واســطه اســت کــه لحــن قــرآن
مجیــد در آیــات مختلــف دیگــر نشــان میدهــد
کــه عــرب جاهلــی ،تکیــه بــر کتــب یهــود و نصارا
نداشــت ،بلکــه تمــام تکیــه گاهاش ،ســنت و آییــن
نیــاکان و پــدران بــود.
کالم آخــر ایــن کــه ،ایــن طــرز برخــورد بــا
مســایل تــازه و ابتــکارات جدیــد ،ضایعــات بزرگــی
بــرای جوامــع انســانی و بــرای جهــان علــم و
دانــش داشــته و دارد و بایــد عالقمنــدان دلســوز
بــرای اصــاح آن بکوشــند و ایــن رســوبات جاهلی
را از افــکار بزداینــد .امــا ایــن ســخن بــه آن معنــی
نیســت کــه هــر مطلــب تــازهای را بــه خاطــر تــازه
بودنــش مــورد اســتقبال قــرار دهیــم ،هــر چنــد
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بیپایــه و اســاس باشــد ،زیــرا تــازه زدگــی ماننــد
عشــق بــه کهنههــا خــود بــای بزرگــی اســت .در
صورتــی که اســام افــراط و تفریــط را جایز ندانســته،
اعتــدال را ترویــج میکنــد (دوشــنبه .)۹۹/۶/۲۴
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِــن بَيْنِنــا ب َ ْ
ُــم
ا َ ُءنْــ ِز َل َعلَيْــ ِه ال ْ ِّذ ْکــ ُر م ْ
ــل ه ْ
فــى َشـ ٍّ
ـن ِذ ْکــرى بَـ ْ
ـذاب
ـل ل َ ّمــا يَذو ُقــوا َعـ ِ
ـک ِمـ ْ
(آیه  ۸سوره ص)

آیــا از میــان همــه مــا ،قــرآن تنهــا بــر او
(محمــد) نــازل شــده؟! آنهــا در حقیقــت در اصــل
وحــی مــن تردیــد دارنــد ،بلکــه آنــان هنــوز عــذاب
الهــی را نچشــیدهاند کــه ایــن چنیــن گســتاخانه
ســخن میگوینــد.
یادآوری
مشــرکان مکــه هنگامــی کــه منافــع نامشــروع
خــود را در خطــر دیدنــد و آتــش کینــه و حســد در
دل آنهــا شــعله ور شــد ،بــرای اغفــال مــردم و
قانــع کــردن خویــش در مــورد مخالفــت بــا پیامبــر
اســام (ص) ،بــه منطقهــای سســت گوناگونــی
دســت میزدنــد .از جملــه از روی تعجــب و انــکار
میگفتنــد :آیــا از میــان همــه مــا ،قــرآن تنهــا بــر
محمــد (ص) نــازل شــده اســت؟!
از میــان ایــن همــه پیــر مــردان ُپــر ســن و
ســال ،ایــن همــه پــول داران ثروتمنــد و سرشــناس،
آیــا کســی پیــدا نشــد کــه خــدا قــرآن خــود را بــر او
نــازل کنــد ،جــز محمــد یتیــم و تهیدســت؟!
ایــن منطــق منحصــر بــه آن زمــان نبــود ،بلکه
در عصــر و زمــان مــا نیــز ،هر گاه مســؤولیت مهمی

بــه کســی واگــذار شــود ،روح حســادت شــعلهور
میگــردد و میگوینــد آدم پیــدا نمیشــد کــه
ایــن کار بــه فــان کــس کــه از خانــواده گمنــام
و فقیــری اســت ،واگــذار شــده اســت؟
آری! دنیــا پرســتی از یــک ســو و حســد
از ســوی دیگــر ،ســبب شــد کــه اهــل کتــاب
(یهــود و نصــارا) کــه قــدر مشــترکی بــا مســلمانان
داشــتند ،از اســام و قــرآن فاصلــه گیرنــد و بــه
ســراغ بتپرســتان رونــد و بگوینــد راه شــما بهتــر
از راه اینهــا اســت!
بدیهــی اســت ایــن تعجبهــا و انکارهــا
کــه عــاوه بــر حســد و حــب دنیــا ،سرچشــمه
دیگــری ،یعنــی اشــتباه در تشــخیص ارزشهــا
داشــت ،هرگــز نمیتوانســت معیــار منطقــی بــرای
قضــاوت باشــد .مگــر شــخصیت انســان در اســم و
آوازه و پــول و مقــام و ســن و ســال او اســت؟ مگــر
رحمــت الهــی بــر ایــن معیارهــا تقســیم میشــود؟
لــذا در دنبالــه آیــه میفرمایــد کــه درد آنهــا
چیــز دیگــری اســت .آنهــا در حقیقــت در اصــل
وحــی و ذکــر مــن تردیــد دارنــد.
ایــراد بــه شــخص محمــد (ص) بهانــهای
بیــش نیســت .شــک و تردیــد آنهــا در مســأله،
نــه بــه خاطــر وجــود ابهــام در قــرآن مجیــد اســت،
بلکــه سرچشــمه آن ،هــوی و هوسهــا و حــب
دنیــا و حســادتها اســت.
ســرانجام آنهــا را بــا ایــن جملــه تهدیــد
میکنــد کــه آنهــا هنــوز عــذاب الهــی را
نچشــیدهاند ،کــه ایــن گونــه جســورانه در برابــر
فرســتاده خــدا ایســتادهاند و بــا ایــن ســخنان واهی،
بــه جنــگ در برابــر وحــی الهــی برخاســتهاند.
پی در پی  ۳۸۷سال سی و سوم شماره  ۳خرداد ۱۴۰۱
34819

83

یادداشتهای قرآنی

آری! همیشــه گروهــی وجــود دارنــد کــه
گوششــان بدهــکار منطــق و حــرف حســاب
نیســت و چیــزی جــز تازیانههــای عــذاب ،آنــان
را از مرکــب غرورشــان پیــاده نمیکنــد .بایــد
مجــازات شــوند ،کــه درمانشــان تنهــا عــذاب
الهــی اســت (ســه شــنبه .)۹۹/۶/۲۵
بسم اهلل الرحمن الرحیم
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ّــاب (آیــه  ۹ســوره ص)
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مگــر خزایــن رحمــت پــروردگار توانا و بخشــندهات
نــزد آنهــا اســت (تــا بــه هر کــس میــل دارند بدهنــد)؟!

یادآوری
ل دیگــری از پاســخ قــرآن مجیــد بــه انــکار
شــک 
کننــدگان وحــی الهــی و کســانی کــه در برابــر رسـالت
پیامبــر اســام (ص) ایســتادهاند ،را در آیــه فوق مشــاهده
میکنیــم ،کــه در پاســخ آنهــا پیرامون مســایلی کــه در
آیــات قبــل اشــاره کردیــم چنیــن میفرماید که راســتی
مگــر خزائــن رحمــت پــروردگار قــادر و بخشــنده تــو نزد
آنهــا اســت ،تــا هــر کــه را میــل دارنــد فرمــان نبــوت
بدهنــد و هــر کــس را مایــل نیســتند ،محروم ســازند؟
خداونــد بــه مقتضــای ایــن کــه پــروردگار و مالک
و مربی عالم هســتی و جهان انســانیت اســت ،کســی
را بــرای رســالتش برمیگزینــد کــه بتوانــد مــردم را در
مســیر تکامــل و تربیــت رهبری کنــد و بــه مقتضای
اســتوار بودنــش مغلــوب خواســته هیچکــس نشــود،
تــا مقــام رســالت را بــه فــرد ناالیقی واگــذارد.
اصــو ًال مقــام نبــوت ،مقامــی بــس عظیم اســت
کــه تنهــا خــدا قــدرت دارد آن را بــه کســی بدهــد.
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مقــام ربوبیــت نیــز چنیــن اســت کــه هــر چــه را
بخواهــد و بــه هــر کــس صــاح بدانــد ،میبخشــد.
واقعیــت مســأله ایــن اســت کــه «وهــاب»
صیغــه مبالغــه اســت و بــه معنــی بســیار بخشــنده
میباشــد .بنابرایــن ،اشــاره بــه ایــن دارد کــه نبــوت
تنهــا یــک موهبــت نیســت ،بلکــه موهبتهــای
متعــددی اســت کــه دســت بــه دســت هــم
میدهــد تــا کســی بتوانــد عهــدهدار آن منصــب
گــردد .در حقیقــت موهبــت علــم و تقــوا و عصمت
و شــجاعت و شــهامت را بــا هــم دارد.
نظیــر ایــن ســخن را در آیــه  ۳۱ســوره زخــرف
نیــز میخوانیــم :آنهــا بــه خاطــر نــزول قــرآن بــر
تــو ایــراد میگیرنــد .مگــر رحمــت پــروردگار تــو
بــه دســت آنهــا تقســیم میشــود؟
ضمنــ ًا از تعبیــر بــه «رحمــت» بــه خوبــی
اســتفاده میشــود کــه نبــوت ،رحمــت و لطــف
خــدا بــر جهــان انســانیت اســت.
بــه راســتی کــه چنین اســت .چــرا کــه اگــر انبیاء
نبودنــد ،انســانها ،هــم راه آخــرت و معنویــت را گــم
میکردنــد و هــم راه دنیــا را ،چنــان کــه دورافتــادگان
از مکتــب انبیــاء ،هــر دو راه را گــم کردهانــد.
از خداونــد میخواهیــم کــه بــه مــا توفیــق
دهــد تــا از راه راســت منحــرف نشــویم .از درگاهاش
مســئلت مینماییــم کــه مصلحــان و رهبــران جامعه
را طــوری هدایــت فرمایــد کــه در گفتــار و کــردار
خویــش ،مــروج دیــنداری واقعــی و قلبــی بــوده،
اجتمــاع و مــردم را بــه رعایــت اصــول اخالقــی،
تشــویق و ترغیــب نماینــد (چهارشــنبه .)۹۹/۶/۲۶
ایامتان به کام ،عاقبتتان ختم به خیر.
التماس دعا.

