بسم اهلل الرحمن الرحیم
 -3دین شناسی ،اسالم شناسی و پیامبرشناسی در نهج البالغه

 -1فلسفه نیاز به دین
الف) احیاء فطرت الهی و تأیید و تقویت عقل انسان ها
فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِاالتببْلِي ِ وَ
يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ...
واژه ها
وَاتَرَ :پشت سرهم فرستاد

يُثِيرُوا :بر انگیزانند

لِيَسْتَأْدُوهُمْ :تا اداء پیمان را طلب کنند

دَفَائِنَ الْعُقُولِ :گنجینه های عقل ها

مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ :پیمان فطرت خدایی

يُرُوهُمْ :به آنها نشان دهند

يُذَكِّرُوهُمْ :یاداوری کنند آنها را

مِهَادٍ :زمین

مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ :نعمت فراموش شده اش را
يَحْتَجُّوا :احتجاج کنند با آنها ،دلیل بیاورند برای انها
ترجمه :پس پیامبران را به میانشان بفرستاد .پیامبران از پى یكدیگر بیامدند تا از مردم بخواهند که آن عهد
را که خلقتشان بر آن سرشته شده ،به جاى آرند و نعمت او را که از یاد بردهاند ،فرا یاد آورند و از آنان حجّت
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گیرند که رسالت حق به آنان رسیده است و خردهاشان را که در پررده غفلرت ،مسرتور گشرته ،برانگیزنرد .و
نشانههاى قدرتش را که بر سقف بلند آسمان آشكار است به آنها بنمایانند و هم آنچه را کره برر روى زمرین
است...
شرح وتوضیح
 -1مراد از عهد و پیمان الهی چیست؟
«در این که منظور از این عهد و پیمان الهى چیست ،بسیارى از شارحان نهج البالغه آن را اشاره بره پیمران
عالم ذر مىدانند ولى ممكن است آن را اشاره به پیمان فطرت بدانیم .به تعبیرى دیگر ،خداوند ،انسان را برر
فطرت پاك آفریده که در درون ذاتش با حقیقت توحید آشناست ،به نیكی ها عالقمنرد و از بردی هرا بیرزار
است .اگر این فطرت ،پاك باقى مىماند چه بسا الطاف الهیّه ،همه انسان ها را به سوى کمال رهنمون مىشد
و پیامبران ،کمك کاران و یاوران آنها در این راه بودند و بار مسئولیّت آنان بسیار سبك مىشد ولى انحراف از
فطرت  ...سبب شد که خداوند ،پیامبران بسیارى را با مسئولیتهاى بسیارى سنگین به سوى جامعه بشریّت
بفرستد».
 -2فلسه بعثت پیامبران
پنج هدف عمده در مورد بعثت انبیا در این عبارت:
«  -مطالبه پیمان فطرت از انسان ها؛ پیامبران مىآیند تا انسان هاى منحرف شده را به فطرت توحیدى باز
گردانند.
 -2نعمت هاى فراموش شده الهى را به یاد او آورند؛ چرا که در وجود انسان نعمتهاى مادّى و معنوى بسریار
است که اگر از آن به خوبى بهرهگیرى کند مىتواند کاخ سعادت خود را بر پایه آنها بنا نماید ،ولرى فرامروش
شدن این نعمت ها ،سبب از دست رفتن آنها مىشود ،درست همانند باغبانى که نه از آب هراى موجرود برا
براى آبیارى استفاده مىکند و نه از میوههاى درختانش به موقع مىچیند.
 -4از طریق استدالالت عقلى (عالوه بر مسائل فطرى) بر آنها اتمام حجّت کنند و تعلیمات آسمانى و فرمران
هاى الهى را به او برسانند.
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 -3گنجینههاى دانش که در درون عقل ها نهفته است براى او آشكار سازند؛ چرا که دست قدرت پروردگرار،
گنجینههاى بسیار عظیم و گرانبها در درون عقل آدمى نهاده که اگر کشف و آشكار شوند جهشى عظریم در
علوم و دانش ها و معارف حاصل مىشود ،ولى غفلت و تعلیمرات غلر و گناهران و آلرودگی هراى اخالقرى،
پردههایى بر آن مىافكند و آن را مستور مىسازد .پیامبران این حجابها را بر مرىگیرنرد و آن گنجینرههرا را
آشكار مىکنند.
 -2نشان دادن آیات قدرت الهى».
ب) اتمام حجت خدا بر بندگان
بَعَثَ اللبهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلبا تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِم
ترجمه :خدا پیامبرانش را برانگیخت و وحى خود را خاصّ ایشان فرمود و آنان را حجّت خود بر آفریردگانش
نمود تا برهانى یا جاى عذرى نماند براى آفریدگان.
شرح وتوضیح
«خداوند بدون اقامه حجت و ارائه برهان هیچ کسى را مكلف نمىسازد .حجت خداوندى بر مردم برر دو نرو
است:
 حجت درونىعبارت است از عقل و قلب و وجدان آدمى که اگر آلوده به  ..زشتىها نباشند یا تحت فرمان من طغیانگر قرار
نگیرند ،واقعیات و حقائق را با کمال صفا و روشنایى ارائه مىدهنرد...النتره پرس از آن کره صرد و واقعیرت
حجتهاى بیرونى به ثبوت پیوست ،همین حجتها (انبیاء و اولیاء و اوصیاء و حكمراى راسرتین) مرىتواننرد
عقول و دل ها وجدان هاى مردم را تكمیل و توجیه نمایند ،مانند این که شما براى پیدا کرردن یرك چررا
عالىتر و پرنورتر مىتوانید با یك چرا حتى با یك شمع به جستجو بپردازید و آن چرا عالىتر و پرنورتر را
بدست بیاورید.
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 -2حجت بیرونى
همه برهههاى تاریخ و همه جوامع بشرى از انبیاى رسمى برخوردار نبودهاند .با این حال ،خداوند متعال بره
وسیله یك عده انسان هاى رشد یافته ،حق و باطل را و لو به طور نسبى براى بندگان خود ارائه مىنمایرد .و
این که از بعضى تواریخ و حتى از بعضى منابع معتبر اسالمى (قرآن و نهج البالغه) چنین بر مرىآیرد کره در
طول تاریخ دوران هایى بوده است (فترت) که مردم در تاریكىها غوطهور بوده و هریچ روشرنایى برراى پیردا
کردن حق و باطل نداشتند ،اگر درست دقت کنیم ،خواهیم دید اغلب آن منابع داللت باین ندارند کره هریچ
حجت و دلیلى در روى زمین و در جوامع نبوده است بلكه مىگویند که مردم در فساد و تباهىهرا غوطرهور
بودهاند ،و این معنا اعم از آن است که حجت بیرونى به معناى عام آن وجود نداشته است».
فَبَعَثَ اللبهُ مُحَمَّداً ( صلىاهللعليهوآله) بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الشبيْطَانِ إِلَاى
طَاعَتِهِ بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَ أَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ وَ لِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ وَ لِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوه
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واژه ها
أَحْكَمَهُ :پایه های آن را استوار کرد

جَحَدُوهُ :با وجود دانستن انكار کردند او را

لِيُقِرُّوا بِهِ :تا اقرار کنند به او
ترجمه :پس خدا ،محمّد (ص) را به راستى برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان برون آرد و به عبادت او
وادارد و از پیروى شیطان برهاند و به اطاعت خدا کشاند ،با قرآنى که معنى آن را آشكار نمود ،و اساسرش را
استوار فرمود ،تا بندگان بدانند -بزرگى -پروردگار خود را که داناى آن نبودند و بدو اقرار کنند از پس آنكه
بر انكار مىفزودند و او را نیك بشناسند ،از آن پس که خود را ناآشنا بدو مىنمودند.
 -2برتری اسالم بر سایر ادیان
ثُمَّ إِنب هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللبهِ البذِي اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْفَاهُ خِيَرَةَ خَلْقِاهِ وَ أَقَاامَ دَعَائِمَاهُ عَلَاى
مَحَبَّتِه أَذَلب الْأَدْيَانَ بِعِزبتِهِ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وَ أَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ وَ خَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِه.
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واژه ها
اصْطَفَاهُ :برگزید

وَضَعَ :پست کرد

اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ :به دیده عنایتش پرورید

بِرَفْعِهِ :با باال بردن آن

أَصْفَاهُ :مخصوص آن گردانید

أَهَانَ :خوار کرد

خِيَرَةَ خَلْقِهِ :بهترین خلقش

خَذَلَ :یاری نكرد

دَعَائِمَهُ :پایه های ان

مُحَادِّيهِ :دشمنانش را

ترجمه :دیگر این که این اسالم دین خداست که آن را براى خود گزید و به دیده عنایت خویشش پروریرد و
بهترین آفریدگان خود را مخصوص -رساندن -آن -به مردمان -گردانید .ستونهاى آن را بر دوسرتى خرود
استوار داشت و با عزت آن دیگر دین ها را خوار و به سربلندى آن دیگر ملت هرا را پسرت و برىمقردار و بره
ارجمندى آن دشمنانش را بى اعتبار و با یارى کردن آن مخالفانش را واگذارد و یارى ننمود.
دالیل برتری اسالم بر ادیان اسمانی دیگر
 اسالم آخرین دین است و همیشه دین آخراز همه جهات بر ادیان پیشینامتیاز وبرتری دارد چون اگر دینبعدی بیایدو مكمل ادیان گذشته نباشد لغوخواهد بود .
 -2اسالم منادی توحید در همه ابعاد آن است ولی ادیان دیگربه انحراف کشیده شده اند مثل مسیحیت کره
قائل به تثلیث هستند .
 -4تاریخ و شناسنامه دین اسالم کامال روشن است ؛ در حالی که تاریخ ادیان گذشته کامال مربهم و تاریرك
است.
 -3معارف اسالم ،عمیق و موافق با براهین عقلی و شرعیت اسالم ،گسرترده و در برر دارنرده تمرامی قروانین
مترقی و حقو انسانی و اجتماعی است؛ در حالی که برخی از معارف ادیان دیگر با براهین عقلی ناسازگار و
شریعت آنها بسیار محدود و فردی است.
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 -2گزارههای دینی متون اسالمی به ویژه قرآن مطابق با واقرع اسرت و هررروزه ،علروم تجربری و طبیعری از
حقانیت آنهاپرده بر میدارد و با آنها مطابق است؛ در حالی که گزارههای متون ادیان دیگر با علوم و کشفیّات
بشر امروز،ناسازگار و غیر قابل جمع است.
 -6مَثَل اسالم و ادیان سابق ،مَثَل  22و کمتر از آن است یعنی چون که صد آید ،نود در پیش ماست؛ البته
این بنابر فرضی است که ادیان سابق عاری از تحریف و دور از دست برد بشر قرار گرفته باشند که به شهادت
تاریخ ،ادیان سابق ،جملگی دچار این نقصان و این مشكل بودهاند.
 -1وجود قرآن در میان مسلمانان که تحریف نشده و بعنوان معجرزه جاویردان اسرت  ،از امتیرازات دیگرران
اسالم است که دیگر ادیان از این امتیاز بی بهره اند.
 -3اسالم دینی سهل  ،ساده و آسان
الْحَمْدُ لِلبهِ البذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَ أَعَزب أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ فَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَلِقَاهُ وَ سِالْماً
لِمَنْ دَخَلَهُ.
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واژه ها
شَرَعَ :آشكار کرد

غَالَبَهُ :ستیزه جویی کند با آن

سَهَّلَ :آسان کرد

عَلِقَهُ :به آن چنگ زند

شَرَائِعَهُ :راه های آن را ،احكام آن

سِلْم :محل امن

أَرْكَان :پایه ها
ترجمه :ستایش مخصوص خداوندى است که اسالم را تشریع فرمود و راه هاى فرا گرفتن و عمل کرردن بره
احكام آن را براى آنان که خواهانند آسان گردانید ،ارکانش را در برابر آنان که به ستیزه بر مىخیزند اسرتوار
نمود و آن را براى کسانى که دست به دامنش زنند پناهگاه امنى قرار داد.
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 -4اسالم تنها دین قابل قبول
فَمَنْ يَبْتَ ِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دَيْناً تَتَحَقبقْ شِقْوَتُهُ وَ تَنْفَصِمْ عُرْوَتُهُ وَ تَعْظُمْ كَبْوَتُهُ وَ يَكُنْ مَآبُهُ إِلَى الْحُزْنِ الطبوِيالِ وَ الْعَاذَا ِ
الْوَبِيل
واژه ها
يَبْتَ ِ :بجوید ،طلب کند

كَبْوَتُهُ :سقوطش

تَتَحَقبقْ :محقق می شود ،قطعی است

مَآبُهُ :سر انجامش

شِقْوَتُهُ :شقاوت و بدبختی او

الْحُزْنِ الطبوِيلِ :اندوه فراوان

تَنْفَصِمْ :قطع می شود

الْعَذَا ِ الْوَبِيل :عذاب سخت

عُرْوَتُهُ :دستگیره اش
ترجمه :پس هر کس جز اسالم دینى را انتخاب کند به یقین شقاوت او ثابرت ،و پیونرد او برا خردا قطرع ،و
سقوطش سهمگین خواهد بود و سر انجامش رنج و اندوهى بىپایان و شكنجهاى پردرد مىباشد.
شرح و توضیح
«بدیهى است که فرار از دین سعادت بخش خداوندى ،موجب شقاوتى است که به هریچ وجره جبرران پرذیر
نخواهد بود؛ بدان جهت که دین مقدس اسالم دین فطرت و عقل و وجدان سالم براى تحصیل سعادت ابردى
مىباشد ،مسلم است که محروم ساختن خویشتن و دیگران از این حقیقت بزرگ مساوى نرابود کرردن همره
سرمایههاى نجات بخش و سازنده تكامل وجود آدمى خواهد بود».

 -5تأثیرگذاری معجزه آسای اسالم بر انسان ها

 همان ،صفحه  ،242خطبه . 65
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الف) إِنب اللبهَ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلىاهللعليهوآلهوسلم) نَذِيراً لِلْعَالَمِينَ وَ أَمِيناً عَلَى التبنْزِيلِ وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَ ِ عَلَى شَارِّ
دِينٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَيَّاتٍ صُمٍّ تَشْرَبُونَ الْكَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ الْجَشِبَ وَ تَسْفِكُونَ دِمَااءَكُمْ وَ
تَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ
واژه ها
نَذِيراً :ترساننده

حَيَّاتٍ صُمٍّ :مارهای زهردار ناشنوا

مَعْشَرَ الْعَرَ ِ :جماعت عرب

الْكَدِرَ :آب الوده

مُنِيخُونَ :اقامت کنندگان

الْجَشِبَ :غذای خشن

حِجَارَةٍ خُشْنٍ :سنگ های خشن
ترجمه :خداوند پیغمبر (ص) را به رسالت مبعوث ساخت که جهانیان را بیم دهد و امین آیات وى باشرد ،در
حالى که شما ملت عرب بدترین دین و آئین داشتید و در بدترین سرزمین ها زندگى مرىنمودیرد ،در میران
سنگ هاى خشن و مارهائى که فاقد شنوائى بودند (و به همین جهت از هیچ چیرز نمرىترسریدند) آب هراى
آلوده را مىنوشیدید و غذاهاى ناگوار را مىخوردیرد ،خرون یكردیگر را مرىریختیرد و پیونرد خویشراوندى را
مىبریدید.

شرح و توضیخ
 -1جامیت سخنان امام در تبیین اوضاع عرب جاهلی
«اگر تمام کتابهایى را که در باره وضع عرب جاهلى نوشته شده است ،بررسى کنیم ،چیزى بیش از آن چره
در این خالصه آمده ،در آنها نخواهیم یافت».
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 -2جرا پیامبر اسالم فقط ترساننده معرفی شده؟

 همان ،صفحه  ، 61خطبه .26 - 5مكارم شیرازی ،پیام امام (شرحتازه و جامعى بر نهجالبالغه) ،ج  ،2صفحه . 26

امام علیه السّالم در این جمله ،فق  ،بر «نذیر (بیم دهنده) بودن» پیامبر اکرم صلّى اللّه علیره و آلره و سرلّم
تكیه کرد ،با این که مىدانیم که آن حضرت ،هم بشیر است و هم نذیر ،همان گونه که در قرآن مجید ،کرارا،
این دو صفت ،کنار هم قرار گرفتهاند :یا أَیُّّهَا النَّبِیُّّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُّبَشِّراً وَ نَذِیراً ،اى پیامبر ما ،تو را بره
عنوان گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم» .و آیات دیگر .2ولى از آنجا که انگیزه حرکت بره سروى
انجام دادن وظایف و پرهیز از تخلفات ،غالبا ،مجازاتها است ،بیشتر روى عنوان نذیر تكیه مىشود .به همین
دلیل ،در بسیارى از آیات قرآن ،در مورد پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و سایر انبیاء روى عنوان نذیر
تكیه شده است و در هیچ مورد ،به تنهایى تكیه بر عنوان بشیر (بشارت دهنده) دیده نمىشود.

4

 -3مفهوم نذیر بودن پیامبر اكرم (ص) براى تمام مردم جهان
نذیر بودن پیامبر اکرم (ص) براى تمام مردم جهان است و این ،به خوبى نشان مىدهد که دین اسرالم ،دیرن
جهانى و جاودانى است چرا که «عالمین» مفهوم گستردهاى دارد که همه افراد بشرر را ،در هرر مكران و هرر
زمان ،شامل مىشود.

3

 -4نکته در تعبیر «أمینا على التّنزیل»
تعبیر «أمینا على التّنزیل» ،اشاره ضمنى به مقام عصمت پیامبر اکرم (ص) دارد که او ،امانت کتاب الهى را به
خوبى حفظ مىکند و بدون کمترین تغییر ،به تمام مردم عالم مىرساند.
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 -5جرا عرب بدترین دین را داشتند؟
چه آئینى بدتر از بت پرستى انسان عاقل و هوشیار ،قطعه سنگ و یا چوبى را با دست خود بتراشد و در برابرر
آن سجده کند و مقدرات خود را به دست او بداند و در مشكالت و گرفتارىها به آن پناه برد یرا برتهرایى از
خرما بسازد و در برابر آن سجده کند و سپس در قح سالى ،آن را بخورد؟! اضافه بر این انحراف بزرگ ،آئین
آنها ،مملوّ از خرافات و عقاید احمقانه و دور از منطق بود.
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 احزاب.12 ،5

 -سبأ52 ،؛ فاطر51 ،؛ فتح2 ،؛ بقره1 ،

و...

 مكارم شیرازی ،پیام امام (شرحتازه و جامعى بر نهجالبالغه) ،ج  ،2صفحه . 21- 26 همان همان -همان

 -6مراد از قطع رحم چیست؟
«تقطعون أرحامكم» این جمله به مسأله کشتن و زیر خاك کردن دختران اشاره دارد؛ چرا که آنهرا ،دخترر را
مایه ننگ و بدبختى مىپنداشتند و آن کس که صاحب دختر مىشد ،گاه ،از شدّت سرافكندگى ،ترا مردتى از
قوم و قبیله خود ،فرار مىکرد ،همان گونه که در دو آیه  21و  29سوره نحل آمده است« « :وَ إِذا بُّشِّرَ أَحَدُّهُّمْ
ُّسرهُّ فِری
بِا ْل ُّأنْثى ظَلَّ وَجْهُّهُّ مُّسْوَدًّا وَ هُّوَ کَظِیمٌ .یَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُّوءِ ما بُّشِّرَ بِهِ أَ یُّمْسِكُّهُّ عَلى هُّرونٍ أَمْ یَد ُّّ
التُّّرابِ أَال ساءَ ما یَحْكُّمُّونَ»؛ هنگامى که به یكى از آنها بشارت دهند که دختر نصیب ترو شرده ،صرورتش (از
فرط ناراحتى) ،سیاه مىشود و به شدّت خشمگین مىگردد .به خاطر بشارت بدى که به او داده شده ،از قوم و
قبیله خود متوارى مىگردد (و نمىداند) آیا او را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاك پنهانش کند چه بد حكرم
مىکنند»
گاه ،در کشتن فرزندان ،به دختران قناعت نمىکردند و پسرران خرود را کره سررمایه زنردگىشران محسروب
مىشد ،به خاطر ترس از فقر ،مىکشتند .به همین دلیل ،قرآن مجید ،آنها را از این کار نهى مىکند و در آیه
 4سوره اسراء مىفرماید « :وَ ال تَقْتُّلُّوا أَوْالدَکُّمْ خَشْیَةَ إِمْال ٍ نَحْنُّ نَرْزُّقُّهُّمْ وَ إِیَّاکُّمْ»؛ فرزندان خود را از تررس
فقر به قتل نرسانید( ،زیرا) ما آنها و شما را روزى مىدهیم.
حتّى گاه ،پدر ،فرزند را به بهانه کوچكى مىکشت و گاه پسر ،پدر را و برادران ،برادر را .قطع رحرم ،در شركل
بسیار وحشتناکى ،در میان آنها حكمفرما بود.
ب) دَفَنَ اللبهُ بِهِ الضبغَائِنَ وَ أَطْفَأَ بِهِ الثبوَائِرَ أَلبفَ بِهِ إِخْوَاناً وَ فَربقَ بِهِ أَقْرَاناً أَعَزب بِهِ الذِّلبةَ وَ أَذَلب بِهِ الْعِزبةَ كَلَامُهُ بَيَاان وَ
صَمْتُهُ لِسَان
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واژه ها
الضبغَائِنَ :کینه ها

أَلبفَ :ایجاد الفت و محبت کرد

أَطْفَأَ :خاموش کرده

فَربقَ :از هم جدا ساخت

الثبوَائِرَ :دشمنی ها

صَمْتُهُ لِسَان :سكوتش زبان بود

 -همان ،ص 0- 01

.

- 2نهج البالغه ،صفحه  ، 3خطبه .96

ترجمه :به برکت وجودش ،خداوند کینهها را دفن کرد ،و آتش دشمنی ها را با او خاموش سراخت ،بواسرطه
وجود او در میان دلها الفت افكند (و افراد دور افتاده را در سایه آئینش برادر ساخت) و نزدیكرانى را (کره در
ایمان به او هماهنگ نبودند) از هم دور ساخت ،ذلیالن محروم در پرتو او عزت یافتند ،و عزیزان خود خواه به
وسیله او ذلیل شدند ،کالمش بیان ،و سكوتش زبان بود.
شرح و توضیح
تأثیر و نقش دین در زندگی انسان ها
هر چه آدمى از «حیات معقول» محرومتر بوده و به حیات طبیعى محض نزدیكتر باشد ،در معرض جردائى و
گسیختگى و پراکندگى و تزاحم و تضادّ کشنده بیشتر قرار مىگیرد .و بدان جهرت کره بشرر از آغراز تراریخ
زندگیش در کره زمین تا امروز بجز در پر تو انبیاى الهى ،طعم وحدت و برادرى واقعى را نچشیده و همرواره
در میادین جنگ و جدال و کشتار و پایمال ساختن یكدیگر زندگى کرده است ،باید گفت :درو ترین ادّعرائى
که بشر به راه انداخته است ،ادّعاى تكامل است که مطمئنّا آن را هم براى به دست آوردن سالحى به ظراهر
حقّ براى نابود کردن ضعیفان ،به راه انداخته است .دانشمندان همین مدّعیان تكامل براى ما نوشتهانرد« :در
گذشته خطر بزرگ براى انسان ها ،درندگان وحشى در بیابان ها بود ،امروزه خطر بزرگ ،آدم هاى متمردّن و
مدّعیان تكامل در خیابان ها ».خداوند سبحان به وسیله پیامبر اکرم (ص) انسان هاى ذلیل نما را براى مردم
جامعه مطرح ساخت و اثبات کرد که حیات حقیقى از آن همین عزیزان ذلیل نما است کره نره تنهرا کسرى
سراغشان را نمىگرفت ،بلكه نگاه کردن به روى آنها را عار و ننگ مىدانستند ،چنانكره مرىگوینرد :پریش از
نهضت مهاتما گاندى طبقه نخبه به روى هرى جانها (مردم فقیر و مستضعف) نگاه نمىکردنرد ،بلكره اصرال
هرى جانها نمىبایست از آن راهى که نخبگان مىرفتند ،عبور کنند .خداوند متعرال بره وسریله پیرامبرانش
باللها و صهیبها و دیگر عزیزان ذلیل نما را به متن جامعه متمدّن و در مسیر کمرال کشرید و ذلیرلهراى
عزیز نما مانند ابو لهبها و ابو جهلها را از کاروان انسانیّت جدا کرد و پستى و خوارى آنان را برراى رهرروان
راه سعادت حقیقى اثبات فرمود.

 -6رابطه بین اكثریت و حقانیت

 -محمدتقی جعفری ،ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،ج  ، 1ص . 0

الف) أَيُّهَا النباس لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلبةِ أَهْلِهِ فَإِنب النباسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِير وَ جُوعُهَاا
طَوِيل
واژه ها
مَائِدَةٍ :سفره

شِبَعُهَا :سيري آن

ترجمه :اى مردم در طریق هدایت از کمى نفرات وحشت نكنید زیرا مردم در اطراف سفرهاى اجتما کردهاند
که مدت سیرى آن کوتاه و گرسنگى آن طوالنى است.
) رُسُل لَا تُقَصِّرُ بِهِمْ قِلبةُ عَدَدِهِمْ وَ لَا كَثْرَةُ الْمُكَذِّبِينَ لَهُم.
ترجمه :پیامبرانى که با کمى نفراتشان و فراوانى دشمنان و تكذیب کنندگان ،هرگز در انجرام وظرائف خرود
کوتاهى نمىکردند.
 -7مسلمان اسمی و مسلمان عملی
وَ لَكِنبا إِنبمَا أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الزبيْ ِ وَ الِاعْوِجَاجِ وَ الشُّبْهَةِ وَ التبأْوِيلِ.
واژه ها
أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ :می جنگیدیم

الِاعْوِجَاجِ :کجی

الزبيْ ِ :انحراف از حق
ترجمه :ولى هم اکنون با برادران اسالمى خویش به واسطه تمایالت نابجا و کجىها و انحرافرات و شربهات و
تأویالت ناروا مىجنگیم.

 همان ،صفحه  ،4 9خطبه .22 - 2همان ،خطبه  ،صفحه .34
 - 4همان ،خطبه  ، ، 22صفحه . 19

 -8برخی ویژگی های پیامبر اسالم(ص)
الف) پزشک دوره گرد
طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُو ٍ عُمْايٍ وَ آذَانٍ صُامٍّ وَ
أَلْسِنَةٍ بُكْمٍ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَة.
واژه ها
دَوَّارٌ بِطِبِّهِ :طب خویش را به همه جا می برد

قُلُاااو ٍ عُمْاااي :قلرررب هرررای نابینرررا

أَحْكَمَ :قوی کرده ،آماده کرده

آذَانٍ صُمّ :گوش های ناشنوا

مَرَاهِم :مرهم ها

أَلْسِنَةٍ بُكْمٍ :زبان های گنگ

أَحْمَى :سرخ کرده

مَوَاضِعَ الْغَفْلَه :بیماران فراموش شده و مورد غفلت واقع شده

مَوَاسِمَ :میل های دا

مَوَاطِنَ الْحَيْرَة :بیماران سرگردان

ترجمه :او طبیبى است سیار که با طب خویش همواره به گردش مىپردازد ،مرهمهایش را به خروبى آمراده
ساخته حتى براى مواقع اضطرار و دا کردن محل زخمها ابزارش را گداخته است (تا در آنجا کره مرورد نیراز
است قرار دهد) براى قلبهاى نابینا ،گوشهاى کرر ،و زبانهراى گنرك ،برا داروى خرود در جسرتجوى بیمراران
فراموش شده و سرگردان است.
ب) دارای زندگی ساده
وَ لَقَدْ كَانَ ( صلىاهللعليهوآلهوسلم )يَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَخْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ وَ يَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ
وَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ وَ يُرْدِفُ خَلْفَه.

 همان ،صفحه  ، 26خطبه . 21 -2همان ،صفحه  ،221خطبه . 62

واژه ها
جِلْسَةَ الْعَبْد :مانند نشستن بردگان

يَرْقَعُ :می دوخت

يَخْصِفُ :وصله مي كرد

الْحِمَارَ الْعَارِي :اال برهنه

نَعْل :کفش

يُرْدِفُ خَلْفَه :پشت سر خویش سوار مىکرد

ترجمه :یامبر (ص) روى زمین (بدون فرش) مىنشست و غذا مىخورد و با تواضع همچون بردگران جلروس
می کرد ،با دست خویش کفش و لباسش را وصله میكرد ،بر مرکب برهنه سوار مىشد و حتى کسى را پشت
سر خویش سوار مىنمود.
 -9مخالفت با دستورات اسالم به منزله دشمنی با پیامبر اسالم
إِنب وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللبهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنب عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللبهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُه
واژه ها
بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ :پیوند نسبی او دور باشد

قَرُبَتْ قَرَابَتُه :خوشاوندی او نزدیك باشد

ترجمه :دوست محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم کسى است که از خدا اطاعت کند هر چند پیوند نسربى او
دور باشد ،و دشمن محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم کسى است که معصیت خردا کنرد هرر چنرد قرابرت او
نزدیك باشد.
 -11وضعیت اسالم در آخر الزمان
الف) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ وَ رَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ وَ عَظُمَتِ الطباغِيَةُ وَ قَلبتِ الدَّاعِيَةُ  ...وَ تَوَاخَى النباسُ عَلَى
الْفُجُورِ وَ تَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ وَ تَحَابُّوا عَلَى الْكَذِ ِ وَ تَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْقِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظاً وَ الْمَطَرُ
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قَيْظاً وَ تَفِيضُ اللِّئَامُ فَيْضاً وَ تَغِيضُ الْكِرَامُ غَيْضاً  ...وَ غَارَ الصِّدْقُ وَ فَاضَ الْكَذِ ُ وَ اسْاتُعْمِلَتِ الْمَاوَدَّةُ بِاللِّسَاانِ وَ
تَشَاجَرَ النباسُ بِالْقُلُو ِ وَ صَارَ الْفُسُوقُ نَسَباً وَ الْعَفَافُ عَجَباً وَ لُبِسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً
واژه ها
أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ :باطل موضع می گیرد

تَفِيضُ :فراوان می شود

رَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ :جهالت بر مرکبهاى خویش سوار می گردد

اللِّئَامُ :انسان های لئیم و پست

الطباغِيَةُ :فتنه و پیشامد طغیان گننده

تَغِيضُ :ناپدید می شود

الدَّاعِيَةُ :دعوت کننده به حق

الْكِرَام :انسان های بزرگوار

تَوَاخَى النباسُ :برادری کردن ،دست به دست هم دادن

غَارَ :فرو می رود ،از بین می رود

تَهَاجَرُوا عَلَى الدِّين :در دوری از دین باهم متحد شدند

فَاضَ :فراوان مىشود

تَحَابُّوا عَلَى الْكَذِ  :براى درو گفتن پیمان دوستى بستند

اُسْتُعْمِلَت :به کار برده می شود

تَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْق :در راستی دشمنی ورزیدند

تَشَاجَرَ :نزا و دشمنی می کنند

غَيْظاً :غضب

لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً :مانند پوستین وارونه پوشیدن

قَيْظاً :گرمازا و سوزش آور
ترجمه :در این هنگام است که باطل موضع گرفته و جهالت بر مرکبهاى خویش سوار گردیرده «طراغوت»
عظمت یافته و داعیان حق به کمى گرائیدهاند ...مردم در شكستن قوانین خدا دست به دست هرم دادهانرد و
در فاصله گرفتن از دین متحد شدهاند ،براى درو گفتن پیمان دوستى بسته ،در راستى دشمنی ورزیدهانرد،
در این هنگام فرزندان به جاى دوستى با پدران دشمنى می کنند و باران خنك کننده ،گرمى و سوزش آورد،
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لئیمان همه جا را پر مىکنند و نیكان بزرگوار کمیاب میشوند  ...راستى از بین آنان رخت بر مىبنرددو درو
فراوان مىشود ،با زبان اظهار دوستى میكنند و با دل دشمنى ،مردم به گناه افتخار میكنند و از پاکدامنى در
شگفتى فرو مىروند ،و اسالم را همچون پوستینى وارونه مىپوشند.
) وَ اعْلَمُوا أَنبكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَاباً وَ بَعْدَ الْمُوَالَاةِ أَحْزَاباً مَا تَتَعَلبقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلبا بِاسْمِهِ وَ لَا تَعْرِفُونَ مِنَ
الْإِيمَانِ إِلبا رَسْمَه
واژه ها
صِرْتُمْ :گردیده اید

أَحْزَا  :دسته دسته

أَعْرَا  :عرب های بادیه نشین

مَا تَتَعَلبقُونَ :بستگی نداترید

الْمُوَالَاة :وحدت و دوستی و برادری

رَسْم :نشان

ترجمه :بدانید که پس از هجرت ،دوباره چونان اعراب بادیه نشین شدهایرد و پرس از وحردت و بررادرى بره
احزاب گوناگون تبدیل گشتهاید ،از اسالم تنها نام آن ،و از ایمان جز نشانى را نمىشناسید.
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