
 1  ي قرآن  بعثت در آیینه   ي قرآن بعثت در آیینه  0
  
  
  
  
  
  
  
  
  

d  



  ي قرآن بعثت در آیینه  2

  
  ۱۳۰۷    تأسیس

دانشگاه صنعتی خواجه 
  نصیرالدّین طوسی

  
 ي بعثت در آیینه

  قرآن
  
  
  

  مهندس مهدي طیب

 3  ي قرآن  بعثت در آیینه 

   گرامی باد7سال حضرت علی
  

  ي قرآن بعثت در آیینه
  

سخنرانی مهندس مهدي طیب به مناسبت بعثت 
در  22/7/1380 در تاریخ 6می اسالمپیامبر گرا

 ي ندي دانشکــدههاي شهید ق سالن همایش
مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 

  طوسی
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه : ناشر

  نصیرالدین طوسی
  1380زمستان / لاو: چاپ
   نسخه2000: تیراژ

انتشارات دانشگاه : افیلیتوگرافی، چاپ و صح
  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  322پالك تهران، میرداماد غربی، : نشانی
  19697 کد پستی 15875-4416صندوق پستی 

 8797463: شماره تماس
ir.ac.kntu.www://http 

ir.ac.kntu.co@PR:mail- E 
com.yahoo@nassir-PR:mail-E  

  



  ي قرآن بعثت در آیینه  4
  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم

  

  پیشگفتار
  

اکنون در دست  ي عزیز هم ا خوانندهآنچه شم
 متن کامل سخنرانی آقاي مهندس مهدي ،دارید

 و محترم هیأت علمی دانشگاه عالّمهطیب، عض
حصیلی طباطبایی است که در مراسم جشن فارغ التّ

 مهندسی برق دانشگاه ي آموختگان دانشکده دانش
تی خواجه نصیر الدین طوسی، مقارن با ایام صنع

 22/7/1380مبعث پیامبر بزرگوار اسالم، در تاریخ 
ایراد گردیده و پس از پیاده شدن از نوار، توسط 

احادیث آن تعیین و ایشان تصحیح و مأخذ آیات و 
زانی که در آن مراسم مندي عزی سپس براي بهره

انشگاه، ی داند، توسط روابط عموم حضور نداشته
، چاپ و توزیع » قرآني بعثت در آیینه«با نام 

امید است این خدمت فرهنگی، در . گردیده است
عثت نبوي و نیاز بشر کنونی شناخت بیشتر ابعاد ب

تر  آوردهاي آن و نیز درك عمیق به ره
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 هایی که هر فرد مسلمان در قبال آن بر مسؤولیت
  .  سودمند واقع شود،عهده دارد

  

  می دانشگاهروابط عمو
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بسم اهللا الرّحمن الرّحیم و به نستعین انّه خیر ناصرٍ و 
  معین و صلّی اهللا و آله الطّاهرین

  
عزیزان حاضر در جلسه سالم عرض خدمت 

 عرایضم این عید بزرگ را ي کنم، و در طلیعه می
که عید برانگیخته شدن حقیقت انسانی در اوج 

شما  ي هجمال خودش در این جهان است به هم
وارم گویم و امید دلدادگان مکتب نبوي تبریک می
آموزي از مکتب  خداي متعال به ما توفیق درس

  .بعثت را عنایت فرماید
خواهم این توفیق که  طور اجازه می همین

نگوییم (رده در این دانشکده ک عزیزان تحصیل
شاءاهللا هیچ وقت فراغت از  حصیل، چون انالتّ فارغ

ین توفیق را داشته باشد که و اتحصیل نداشته 
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آموزي و  ي مسیر عمرتان مسیر تحصیل و علم همه
) رشد و تکامل در فهم و دانش و بصیرت باشد

ا موفّقیت پشت سر این مرحله از تحصیل را ب
ته و درصد بسیار باالیی از آنها در مقطع گذاش

 تحصیالت خودشان را آغاز بعدي پذیرفته شده و
 معلّم، هم به مسؤوالن و اند، به عنوان یک کرده

و دانشکده و اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه 
تالش دانشکده کوش و پر هم به دانشجویان سخت

آنچه به ذهنم آمد در این . کنم تبریک عرض
گفتگویی که در این جلسه داریم، به مناسبت ایام، 

اي  نم، تأمالتی روي چند آیهدر مورد آن صحبت ک
عثت  بي م در رابطه با مسألهه در قرآن کریاست ک

لذا . ارد وجود د6نبوي و رسالت پیغمبر خاتم
 و امیدواریم که پردازیم به مروري بر آن آیات می

 رهگذر دقّت در هاي مطلوبی از خداي متعال بهره
  . ما سازدي این آیات نصیب همه
ي اعراف است،   سوره157ي  نخستین آیه، آیه

 سالت نبوي اشاره مهمی از ري که در آن به جنبه
الَّذِینَ  :شود آیه بدین صورت شروع می. شده است
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یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی األُمی الَّذِي یجِدونَه مکْتُوبا 

 یعنی کسانی که تبعیت :عِندهم فِی التَّوراةِ واإلِنْجِیلِ
کنند، رهرو راه پیامبر اُمی  روي می هکنند، دنبال می

 او و بعثت و دعوت آمدن ند که بشارت برهست
ات و هاي آسمانی پیشین، در تور وي را در کتاب

 پیامبر یابند، که آن انجیل، به روشنی ثبت شده می
 یأْمرُهم بِالْمعرُوفِ و :کند چنین رسالتی را دنبال می

ها  را به نیکی این پیامبر مردم :ینْهاهم عنِ الْمنکَرِ
کند و  ها و منکر نهی می  و از زشتیکند دعوت می
 ي این یکی از محورهاي برنامه. دهد پرهیز می

 2این محور حول . عظیم رسول گرامی اسالم است
یکی تبیین و تعیین . بخش بزرگ قابل تبیین است

و معروف، تعیین اینکه چه چیزي  مصادیق منکر
شاید به ذهن بیاید که . نیک است و چه چیزي بد

ن توانایی را دارد که تشخیص بدهد عقل بشري ای
خصوصاً . که چه چیزي نیک و چه چیزي بد است

که قائل ) معتزله(ما شیعیان و بخشی از اهل سنّت 
به حسن و قبح عقلی هستیم، یعنی قائلیم به اینکه 
عقل منهاي امر الهی، حسن قبح را تشخیص 
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بین . اند ي امر الهی اشاعره تابع نظریه. دهد می
ي  سیحی هم برخی قائل به همین نظریه ممتکلّمین
 يآنها معتقدند به اینکه خوبی و بد. اند امر الهی

چون خدا به صفتی . صفات ناشی از امر خداست
ما شیعیان و . امر کرده آن صفت داراي نیکی است

ما معتقدیم که نیکی . اي نداریم معتزله چنین عقیده
تی آن صفخدا به . صفات در ذات آنها نهفته است

ها در  خوبی خوب. کند که ذاتاً نیک است امر می
ناشی . است و ناشی از امر الهی نیسته خود خوبی

طور که  از هنجارهاي اجتماعی هم، آن
گذاري  یعنی ارزش. شناسان معتقدند، نیست جامعه

 جامعه هم نیست که صفت را خوب و تلّقی مثبت
کند، بلکه صفت خوب، خوبی را در ذات  می

با این عقیده شاید جاي طرح این . خودش دارد
ها و  شد که پس یعنی چه که پیغمبر خوبیسؤال با

برد  کند؟ عقل خودش راه می ها را تعریف می بدي
به اختصار . دو نیازي به تعریف و تبیین انبیاء ندار

کنم، که گرچه عقل در  این نکته را عرض می
تشخیص کلّیات حسن و قبح کامالً توانمند به 
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ي عقالي عالم در  آید و لذا در بین همه میمیدان 

 وحدت نظر حاکم است، ها ها و بدي کلّیات نیکی
بینید که در مصادیق جزئی حسن و قبح  اما شما می

در عالم بین اندیشمندان تعارضات جدي جاري 
یعنی ممکن است ما در کلّیات اخالقی هیچ . است

 اختالف نظري نداشته باشیم، اینکه عدالت صفت
خوبی است و ستمگري صفت بد، در اینکه 
مراعات حقوق دیگران یک صفت خوب و تجاوز 
و تعرّض به حقوق دیگران یک صفت نکوهیده 

اما . کند ر این هیچ انسان عاقلی تردید نمیاست، د
خواهیم که این کلّی را به مصادیق جزئی  وقتی می

بیاوریم آنجاست که بین اندیشمندان بشري 
بله مراعات . کند یی بروز می تعارضات جدي

حقوق حقوق دیگران چیز بسیار خوبی است، اما 
بینید مکاتب  دیگران چیست؟ اینجاست که می

حقوقی، اندیشمندان بشري، در تعریف و تبیین 
هاي جدي  حقوق انسانی و حقوق دیگران تفاوت

بنابراین یکی از خدمات بزرگ پیغمبر . با هم دارند
خدمات انبیاء گذشته صورت اسالم، که در تکامل 

 11  ي قرآن  بعثت در آیینه 

 مصادیق عملی، واقعی و جزئی گرفت، تبیین
ها و کمک به معرفت عقلی اخالقی  ها و بدي نیکی

مکتب قرآن بخشی از این کار را با . بشر است
طرح تبعات اخروي صفات و رفتار انجام داده 

یعنی مشخّص کرد که ملکوت و تبعات . است
ت که با این شاخص اس. اخروي اعمال چیست

کنند صفات و رفتار نیک  ها توانایی پیدا می انسان
 . را از بد تمیز دهند

 انبیاء و در ي یکی دیگر از خدمات بزرگ همه
اسالم این بود که ضِمن رأس آنها پیامبر گرامی 

هاي نظري اخالق را قوام بخشیدند و  اینکه بحث
بیین کردند، آن را به در جزئیات هم نیک و بد را ت

 اگر نبود نقش انبیاء، یعنی. ها آوردند دهمیان تو
ها و  هاي نظري اخالق فقط در دانشگاه قطعاً بحث

 ي علمیه و بین اندیشمندان و فالسفههاي  حوزه
  .اخالق محدود شده بود

هاي  زرگ انبیاء این بود که این آموزهخدمت ب
ظري هاي ریز و ظریف ن دقیق اخالقی و این بحث

ما  وها و به زبان مردم  ودهعلم اخالق را با زبان ت
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راي مردم بیان  ب1:أَرسلْنَا مِن رسولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَومِهِ

ها و  ها را از محیط دانشگاه کردند و این آموزه
. حوزه و درس و تدریس، به دل جامعه آوردند

 ي کی از خدمات بزرگ اسالم، در زمینهپس ی
کی و معرفت اخالقی است که تبیین مصادیق نی

بدي و آموزشی آن به مردم است و دومین خدمت، 
دعوت به معروف و نهی . تربیت اخالقی بشر است

هاي  تئوري. ر به معروف و نهی از منکراز منکر، ام
ها باقی مانده، هیچ  اخالقی تا وقتی که در ذهنیت

بسیارند . اثر واقعی در زندگی انسان ندارد
هاي  ق اندیشهي علم اخال نی که در حوزهاندیشمندا

ا در رفتارهاي شخصی بسیار توانمندي دارند ام
تربیت . هاي اخالقی متبلور نیست خودشان، نیکی

  .اخالقی کار مهم دیگر پیامبر اسالم است
گوید چه چیزي خوب  یعنی تنها در تئوري نمی

بلکه این حقایق را در . است و چه چیزي بد
هاي  ظهکند، از راه موع ده میها پیا زندگی انسان

از یک . خیزد دلنشینی که از یک نفس مهذّب برمی

                                                
  .4 ي ي ابراهیم، آیه  سوره-1
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خیزد و  انسان صاحب دل و صاحب حقیقت برمی
نشیند، که سخن چون از دل  ها می ها و جان به دل

ان داراي پیامبران خدا انس. برآید، بر دل نشیند
  .اند حقیقت و انسان صاحب نفس

هاي دلنشینی که پیامبران در بستر  موعظه
ي بشري مطرح کردند، سبب  لهی جامعه اي اندیشه

هاي  هاي نظري اخالق به یک واقعیت شد که بحث
ها تبدیل بشود، این یک، و  عملی در زندگی انسان

 یک الگوي اخالقی ي شاید مهمتر از این، ارائه
کامالً در روانشناسی تربیتی این بحث . مطلوب بود

پذیري شخصیت  مورد تأکید است که در شکل
 اول را الگوهاي رفتاري بازي ، نقشها انسان

ی که در معرض دید های یعنی انسان. کنند می
بی دارند و گیرند و شخصیت جذّا دیگران قرار می

ي  سپارند و در جاذبه دیگران به آنها دل می
و گیرند، به تدریج رنگ و ب شخصیت آنها قرار می

بر پیام. پذیرند و عطر و شکل آنها را در خود می
ترین الگوي اخالقی، به  به عنوان کامل 6اکرم

همانا تو : انّک لعلی خلقٍ عظیم :تعبیر قرآن کریم



  ي قرآن بعثت در آیینه  14
 بهترین الگو بود که 1،عظیمی هستیداراي اخالق 

 شخصیت ي بشریت با دل سپردن به او و در جاذبه
او قرار گرفتن، امکان یک تحول عظیم اخالقی را 

: لِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَۀٌلَقَد کَانَ لَکُم فِی رسو: پیدا کرد
ر خدا براي شما الگوي هر آینه در وجود پیامب

  2.نیکویی است
هاي   ین بحثی که ما در اسالم در آموزها

کونوا دعاة للناس بغیر مان داریم که  تربیتی
 و روش درست بدون  مردم را به راه3:السنتکم

ا عمل با رفتارهاي شایسته ب. زبان دعوت کنید
پسند خودتان، دیگران را به اسالم  خرددلنشین و

ر دعوت کنید، مصداق اتم و اعلی و کامل آن را د
لذا . بینیم  می6شخصیت بزرگوار پیغمبر اکرم

پیغمبر اکرم محور دعوت خودشان را تکمیل 
 التمم تانّما بعث هاي اخالقی معرّفی کردند، مکرمت

                                                
  .4 ي ي قلم، آیه سوره -1
  .21 ي  احزاب، آیهي سوره -2
  . اصول کافی، کتاب االیمان و الکفر، باب الورع-3
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و دین و مکتبی که  یعنی این آیین 1مکارم االخالق
اش تکامل و  ام هدف و محور اصلی ن آوردهم

هدف اصلی این نبود . تعالی اخالقی انسان است
که بگویند این پاك و آن نجس است، هدف اصلی 
این نبود که بگویند این پاك و آن نجس است، این 
حالل و آن حرام است، این جایز و آن غیر جایز 
. است؛ هدف اصلی تعالی بخشیدن به انسان بود

بعثت اخالقی بود   کماالتي  انسان به قلّهرساندن
 و محور اصلی این کار را ؛التمم مکارم االخالق

آیین . آگاه کردن انسان به کرامت خودش قرار داد
اسالم توجه انسان را به کرامت خودش جلب کرد، 
همان چیزي که متأسفانه در عصر ما و در این 

 به در این تمدنی که. تمدن صنعتی گم شده است
فی گم  چیزهاي معنوي و کیي هقول رنه گنون هم

هاي کمی دارد براي  شده و فقط چیزهایی که جنبه
  .بشر امروز قابل فهم است

لذا کرامت انسانی هم که یک مفهوم کیفی است 
گیري و سنجش،   نه یک پدیده کمی و قابل اندازهو

                                                
  . قلمي  سوره4ي  تفسیر مجمع البیان، آیه -1
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در تمدن امروز . هاي عصر ماست شده جزء گم

حت تأثیر عظمت تکنولوژي و کرامت انسانی ت
بشریت اقتصاد به حقارت انسانی تبدیل شد و 

 با بیدار کردن بشریت 6پیامبر اکرم. تحقیر شد
قدر   کردن انسان به اینکه عظمت تو آنو متوجه

ي عالم هیچ چیز را با آن  باالست که در همه
 عالم را یک سو ي شود عوض کرد، اگر همه نمی

نی تو را سوي دیگري، تو انسابگذارند و کرامت 
و بیتی که منسوب به امام  د؛تر از آن هستی عظیم
من بالنّفس اثا:  است که حضرت فرمود7صادق

النفسیه ربها فلیس لها فی الخلق کلّهم ثمن بها 
 1:نابعتها بشیء سواها انّ ذلکم غبنیشتري الجنّات ا

بهاي نفرمود من قیمت گذاشتم روي این نفس گرا
توانم  فقط با خدا می. ربهاو چیست؟ خودم، بهاي ا
ي عالم خلقت چیزي که  هدر هم. تاخت بزنم

چنین آدمی . کنم بهاي نفس من باشد پیدا نمی هم
خودش . نفسش را به هیچ چیزي نخواهد فروخت
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ه هیچ طمع و ولعی آلوده به را براي رسیدن ب
  .کند ها نمی پلیدي

  من غالم آن که نفروشد وجود
  با افضال وجودجز به آن سلطان 

  پرست من غالم آن مس همت
  کو به غیر کیمیا نارد شکست

یکی از محورهاي خدمت بزرگ نبوي، احیاء 
یأمرهم بالمعروف و . هاي اخالقی است ارزش

  .ینهیهم عن المنکر
در تحقّق ناکامی مکاتب اخالقی مادي در غرب 

بخشی به بشر به روشنی  بخشی و فضیلت این تعالی
ن یکی از مسلمیات است که ای. آشکار شد

هاي اخالقی در بستر ایمان دینی قابل رویش  ارزش
 حیات است و وقتی که بنا را بر این ي و ادامه

گذاشتیم که پشت به وحی و آسمان و دین و 
هاي  اوراء طبیعی بکنیم، فروپاشی ارزشاعتقادات م

  .ایم اخالقی را پذیرفته
هاي اخالقی و  شارز» تولستوي«به قول 

ر دینی، مثل اسکناس بدون خالقیات منهاي باوا
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دنیاي . اند، هیچ قدرتی نخواهند داشت پشتوانه

ها مواجه  امروز، دنیایی است که با بحران ارزش
  .ها ندارد است، یعنی اصالً تعریفی براي ارزش

با پشت کردن به خدا » اومانیزم«در دنیاي غرب 
ه کرد براي عقیده به محوري، بستري را آماد

هاي  هاي اخالقی و اینکه ارزش سبیت ارزشن
 اخالقی فقط متّکی بر هنجارهاي اجتماعی است و

کند  ها را خوب می این پسند مردم است که خوبی
.  حق دارد پسندي داشته باشدو هر انسانی

معتقدند که این » ها اگزیستانسیالیست«طور که  همان
 است که به صفات اخالقی، ارزش ذهنیت انسان

 امکان را ایجاد کرد این بستر فکري این. دهد می
ترین صفات به عنوان ارزشمندترین  که ضد ارزش

عصر ما نه تنها عصر بحران . صفات مطرح شود
ها هم  هاست، بلکه عصر واژگونی ارزش ارزش

ارهاي موجه در بین بشر ترین رفتیعنی پلید. شد
هاي انسانی به  ترین کرامت شود، و شایسته تلقّی می

ود و کهنه شده به دور انداخته نوان چیزهاي مطرع
گر هستیم  آنچه در دنیاي امروز ما نظاره. شود می

 19  ي قرآن  بعثت در آیینه 

دنیاي امروز . هاي متعالی انسانی است مرگ ارزش
به شدت به این محور دعوت نبوي نیاز دارد، یعنی 

 دیگر قرآن کریم در ي ه که در آی1یزکّیهممحور 
. اره شده استرسول اهللا به آن اش دعوت ي برنامه

؛ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکربعد از 
یحرِّم علَیهِم  یحِلُّ لَهم الطَّیباتِ و وبخش دوم آیه 

یعنی پیغمبر اکرم در یک نظام .  است؛الْخَبآئِثَ
قانونی، آنچه را پاك و شایسته و حالل است، 
مجاز اعالم کرد و آنچه را ناپاك و پلید است 

 قابل ي این هم نکته. نوع و غیرمجاز اعالم کردمم
هاي  یعنی ابتناي قانون بر ارزش.  استتوجهی

وز دنیاي امر. هاي نفسانی بشر واقعی نه بر ارزش
گذاري در  هاي قانون دنیایی است که نظام

ترین شکلش مبتنی است  ترین و مترقّی دموکراتیک
ست مردم، و این خواست، خواست بر خوا

خالقی و اعتقادي  قید هرگونه تعهد اشده ازرها
ي  گري و لیبرالیسم در عرصه یعنی اباحی. است

گر ها این امکان را فراهم کرده است که ا حاکمیت
                                                

  .2 ي ي جمعه، آیه سوره -1



  ي قرآن بعثت در آیینه  20
ترین چیزها  پسند جامعه به سمت ضد اخالقی

االجرا اعتبار قانونی پیدا کند و قابل اجرا و الزم 
اي ه کنیم که همین نظام در دنیایی زندگی می. باشد

ي هاي مبتنی بر آرا ها و پارلمان دموکراتیک و نظام
اند ضد  مردم که در جهان غرب شکل گرفته

ترین رفتارها را  یترین رفتارها و ضد انسان اخالقی
. اند ان رفتارهاي قانونی، موجه شمردهبه عنو

وق دیگران خویی و قساوت و تعرّض به حق درنده
 رفتار قانونی بدیل بهها ت با تصویب همین پارلمان

بینید که  شما امروز می. شود و موجه می
هاي کشورهاي غربی همین تعرّض را که  پارلمان

است،  ناجوانمردانه در خاك افغانستان در جریان
اي به عنوان رفتارهاي قانونی و به عنوان رفتاره

  .کنند موجه و پذیرفته شده تصویب می
ر و بیدنیاي امروز، نیاز به یک بازسازي و تع

جاز و مبتنی کردن متفسیر مجدد از مجاز و غیر
 این یک، دوم. هاي واقعی دارد قوانین بر ارزش

هاي واقعی، به  سامان دادن قوانین بر اساس ارزش
آنچه . اند هاي مقنّنه بخشی از حاکمیت هر حال قوه

 21  ي قرآن  بعثت در آیینه 

 الهی خودمان به آن معتقد ي که ما در اندیشه
هاي  آیند انسانها بر است که حاکمیتهستیم این 

. اند، البتّه نه به معناي دموکراسی غربی جامعه
 زیبایی دارند که به این نکته ي امیرالمؤمنین جمله

کما تکونون یولّی : حضرت فرمود. تأکید دارد
ور حاکمان بر ج هرجور مردمی باشید همان: علیکم

این نه به معناي سیستم . شما مسلّط خواهند شد
 ي بلکه در همه. ی استات و آراء مردمانتخاب

ناسب با بافت جامعه بر سر کار جوامع حاکمیت م
در جوامعی که دیکتاتوري حاکم است هم . آید می
اي  یعنی هیچ جامعه. ین اصل جاري استهم

نیست که حاکمانش سنخیتی با افراد تحت 
باشید هرگونه مردمی «حاکمیت نداشته باشد، 

؛ و »د شدونه اشخاص بر شما حاکم خواهنگ همان
اي اگر فاسد شد، امکان اینکه صالحان  لذا جامعه

شما . رود  آن جامعه حکومت کنند، از بین میدر
. اهللا چه اتّفاقی افتادنگاه کنید بعد از رحلت رسول 

اي که امیرالمؤمنین حضور دارد، اما  در جامعه
کسی . شوند رسند و حاکم می  میدیگران به قدرت
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هاي امیرالمؤمنین  رامتها و ک تردیدي در فضیلت
 فاسد صالحیت حکومت ي ندارد، ولی جامعه

لذا در شرایطی که حضرت علی . علوي را ندارد
آیند و  در جامعه هست دیگران بر سر کار می

اگر هم یک اتّفاق موردي در . کنند حکومت می
اي فاسد، امکان کوتاهی فراهم بکند براي به  جامعه

ان، این قدرت دست یافتن و حکومت صالح
. قدرت، قدرت مستمر و پایداري نخواهد بود

دیدید بعد از . عه نداردچرا؟ چون سنخیتی با جام
 سوم مردم آمدند سراغ امیرالمؤمنین و ي قتل خلیفه

. از او به اصرار خواستند که خالفت را بپذیرد
حضرت فرمود من براي شما مشاور باشم بهتر از 

نست این دا چون می. این است که حاکم باشم
لذا . جامعه تاب و تحمل عدالت علوي را ندارد

بگذارید من کنار . شما تناسبی با من ندارید: فرمود
و وقتی که او را به اصرار . باشم و مشاور باشم

مجبور به پذیرش خالفت کردند، دیدید هنوز چند 
هاي  روز از حکومت او نگذشته بود که حرکت

بر گرانه در برا هاي عصیان طلبانه و حرکت تجزیه

 23  ي قرآن  بعثت در آیینه 

هاي جمل،  یعنی جنگ. حکومت علی ظهور کرد
چند صباحی نگذشته صفّین و نهروان و باالخره 

 را در محراب عبادت به خاطر 7بود که علی
یعنی حکومت . شدت عدالتش به شهادت رساندند

وقتی که سنخیت با بافت جامعه ندارد قابل 
د شو اگر یک استثنایی هم سبب می. پایداري نیست

 فاسد بر سر ي هکه یک حاکم عادل در یک جامع
کار بیاید امکان استمرار آن حاکمیت وجود 

حال اگر بستر اجتماعی، بستر . نخواهد داشت
سد بر سر کار فاسدي بود، طبیعتاً حاکمان فا

قنینی فاسدي را بر آیند و حاکمان فاسد نظام ت می
 6کاري که پیغمبر اکرم. کنند جامعه حاکم می

 ین بود که یک نظام قانونی بر سالیق وکرد ا
ساالري و  امروز بحث مردم. نفسانیات مردم

دموکراسی در دنیا راه کجی را در پیش گرفته است 
کمیت  بشر را به نام حاي و حاکمیت نفس اماره

ي بشري مستولی  انسانیت و بشریت بر جامعه
  .این هم دومین محور. کند می
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یضَع عنْهم إِصرَهم  و: سومین محور را فرمود
هِملَیع األَغْالَلَ الَّتِی کَانَتپیامبر بارهاي سنگین و :و 

غل و زنجیرهاي سختی را که به دست و پاي 
و بشریت را از بشریت بسته بود فرو نهاد 

هاي بیرونی و چه  چه اسارت. ها آزاد کرد اسارت
نی هاي بیرو بشر هم از اسارت. هاي درونی اسارت

یکی از . هاي درونی برد و هم از اسارت رنج می
بخشی  ي پیغمبر اکرم براي آزادي محورهاي مبارزه

اش در   رهایی انسان از از اسارت اندیشهبشریت،
حرکت نبوي حرکت . دام جهل و خرافات بود

ت به تعقّل و دعوت به علم و بخشی، دعو بیداري
 . ه بوداندوزي، دعوت به تدبیر و تفکّر و تفقّ دانش

 من مردم را به راه ةادعولی اهللا علی بصیر: فرمود
طریقت خودم بر اساس بصیرت و بینش دعوت 

لعلکم «، »لعلکم تعقلون«این همه در قرآن . کنم می
، این همه دعوت به »لعلکم تتذکرون» «تفقهون

اندیشی را در  برق آزادتعقّل، تفقّه، ر،تذکّ ر،تفکّ
ا که اسیر خرافات و ه اندیشه و جان و روح انسان

و لذا دیدیم همین . ها بودند روشن کرد جهالت

 25  ي قرآن  بعثت در آیینه 

آئینش در . حرکت نبوي به علم تقدس بخشید
 نگاشتن، همین روز مبعث با دعوت به فراخواندن،

اقرأ باسم ربک الّذي  :آموختن و فراگرفتن آغاز شد
. ق، اقرأ و ربک االکرمخلق االنسان من عل. خلق

 و به علم 1؛لم یعلم م االنسان ماعلّ .م بالقلمالّذي علّ
و دانش ارزش و تقدس بخشید و آن را شاخص 

ن امنوا یرفع اهللا الّذیها قرار داد  بندي فضیلت طبقه
علم و دانش را معیار  2؛العلم درجاتاوالّذین اوتو

و علم را و . یگی انسان دانستپارفعت و بلند
 اجب کردآموزي را به عنوان یک امر مقدس و علم
  و نهضت عظیم علمی را3؛ۀطلب العلم فریض: که

گذاري کرد که  در بستر جهان جاهلی آن روز پایه
یزش علمی تاریخ بشریت به شما ترین خ بزرگ

ه غرب دوران یعنی در همان عصري ک. رود می
کرد، اربابان کلیسا  اسکوالستیک را طی می

هاي تفتیش عقاید را بر پا کرده بودند و هر  دادگاه

                                                
  .5 تا 1آیات  علق، ي سوره -1
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 ي ر خالف قوارهان آزاداندیشی را به جرم تفکّانس

ها قطع  لیسا، یا گردنش را در زیر گیوتینک
سوزاندند و  کردند یا پیکرش را در دل آتش می می

ترین  کردند، در همان عصر، عظیم خاکستر می
ترین   بزرگها در جهان اسالم برپا شد، دانشگاه
 علوم تجربی ي ی در عرصههاي علمی حتّ اندیشه

ت عرضه شد، که بسیاري از  جهان بشریبه
هاي علمی که در جهان علم آنها را به اسم  یافته
ها به  ها قبل از اینکه غربی شناسیم، قرن ها می غربی

ها ا کنند، اندیشمندان مسلمان به آنآن دسترسی پید
اي ه امروز آثار بزرگی در موزه. کردنددست پیدا 

هاي قدیمی  شود یا در کتابخانه خود غرب پیدا می
دهد بسیاري  جهان اسالم وجود دارد که نشان می

ها قبل از  هاي علمی علوم تجربی را قرن از یافته
ها و یافته در غرب  هکه کسانی که امروز آن نظریاین

ها ثبت شده آنها را مطرح کنند، به اسم آن
اندیشمندان مسلمان کشف کرده بودند و در آثار 

ین یک هفته پیش من هم. مکتوبشان موجود است
کردم که شخص بود که به کتاب قدیمی برخورد 

 27  ي قرآن  بعثت در آیینه 

.  انتشار بودسازي آن براي محقّقی در حال آماده
هاي  داد بسیاري از بحث کتاب مزبور نشان می
اي را که در  هاي پیچیده ریاضیات جدید، بحث

ل از ریاضیات امروز مطرح است، هشتصد سال قب
  غرب شناخته و مطرح شود یککه دراین

دان مسلمان یزدي در کتابش مطرح کرده  ریاضی
کتاب موجود است و خطّی است ولی . است
این خیزش عظیم علمی . فانه ناشناخته استمتأس

تذکّر، و دانش سبب شد که  این حرکت تدبر،
  . بشریت از بند اسارت جهل و خرافات نجات یابد

نی انسان، اسارت در دام واسارت دیگر در
انیت، اسارت روح بشر در  نفسلذّات و شهوات و

 رهایی بشر از 6پیغمبر اکرم. استه دام هوس
یعنی دعوت به . این دام را هم در برنامه داشت

 تقوا، دعوت به دل وارستگی، دعوت به ورع و
هاي طبیعی و حیوانی و   به لذّت)؟؟؟ (سپردن
ت بتواند از این دعوت سبب شد که بشری. دنیوي

همان اسارتی . رها شوددام اسارت لذّت و هوس 
که »  راسلبرتراند«که به قول فیلسوف انگلیسی، 
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ت در طول گوید، بشری در یکی از آثار خود می

. دوران تاریخ خود از سه اسارت رنج برده است
اسارت اول، اسارت در دام طبیعت، که بشر 
توانست با تکاپوهاي علمی خود، بر آن فائق شود 

ت نجات دهد و بر و خود را از دام این اسار
هاي اجتماعی بود  دوم اسارت. ط شودطبیعت مسلّ

هاي  خیزش.  دیکتاتورها و قلدرهادر دام ستمگران،
د زیادي از دام طلبانه توانست بشر را تا حدو آزادي

ترین  ا سومین و بزرگام. داین اسارت نجات ده
اسارتی که بشریت امروز در دام آن اسیر است 

بشر امروز . اي خودش استه اسارت در دام هوس
. ها و نفسانیات منحط خویش است اسیر هوس

 در مسیر رهاندن بشر از دام این 6اکرم پیغمبر
اسارت بنیان یک مکتب عظیم متعالی معنوي را 
گذاشت و انسان را در مسیر معنویات چنان تعالی 

هاي نفسانی  ي این اسارت هبخشید که از دام هم
  .رهایی یافت

ارت در دام طواغیت، ظالمان  اساسارت دیگر،
وح  با دمیدن ر6پیغمبر اکرم. گران استو ستم
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اعتبار  ها، با بی غیرت، حماسه و شجاعت در انسان
 رهایی او را از ي فی کردن مطامع دنیوي، زمینهمعرّ

معموالً همین . این اسارت هم فراهم کرد
کار  ظههاي دنیوي است که بشر را محاف بستگی دل
را در مقابل ستمگران و قلدرها ان او کند و ده می
تی دل به میز بستم دیگر جرأت من وق. بندد می

 کنم، جلوي رئیس منحرف خودم سخنی نمی
ترسم که کسی  وقتی دل به پولم بستم می. بگویم

ز چنگم در بیاورد و یک آدم این پول را ا
وقتی دل به جان و زنده بودن . شوم کار می حافظه

ند راه سکوت درتمند و ثروتمبستم در مقابل یک ق
 6پیغمبر اکرم. گیرم و سازش را در پیش می

ها بتوانند از این دام  اي فراهم کرد که انسان زمینه
آزادگی و حماسه غیرت را در برهند، یعنی روح 

ها  ها دمید، به جهاد به عنوان برترین عبادت انسان
به س معنوي که یعنی با تقد. تقدیس بخشید

ط شدن بر کار، یعنی مبارزه براي مسلّترین  دنیایی
ستمگران بخشید، سبب شد که اهل آخرت که به 

د، به عنوان یک عمل اخروي به توجه بودن دنیا بی
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 مبارزات سیاسی علیه ستمگران و ي صحنه

پیامبر از این رهگذر . دیکتاتورها وارد شوند
لَقَد بعثْنَا فِی کُلِّ  و. نهضت عظیمش را شکل داد

أُمواْ الطَّاغُوتتَنِباجو واْ اللّهدبوالً أَنِ اعسآئین 1؛ۀٍ ر 
ها پیامبرانی مبعوث  ي امت گوید در همه او می

شدند با این پیام که خدا را بندگی کنید و از تن 
ت طواغیت و قلدران و ستمگران ردادن به اسا

و بشارت . بپرهیزید، سرباز زنید و گردن بکشید
ذِینَ اجتَنَبوا الطَّاغُوت أَن یعبدوها وأَنَابوا الَّ و: داد

شْرَىإِلَى اللَّهِ لَهالْب بر کسانی که سر از بندگی و 2:م 
پیچند و رو به بندگی خدا  اسارت طاغوت، می

ن عبد ال تک :به بشر گفت. آورند، بشارت باد می
 تن به اسارت هیچ 3:غیرك و قد جعلک اهللا حرّاً

درتی نده، چرا که خدا تو را آزاد کس، هیچ ق
او را با دعوت به راه عبادت و بندگی خدا . آفرید

م نه ععضَی و. از اسارت هر نیروي غیر الهی رهانید
                                                

  .36 ي ي نحل، آیه  سوره-1
  .17 ي ي زمر، آیه  سوره-2
  .31 ي  نهج البالغه، نامه-3
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 بندهاي ي  همه؛میهِلَت عتی کانَ الَّغاللَاالَم وهصرَاِ
درونی و بیرونی را فرو نهاد و انسان و بشریت را 

 6دعوت پیامبر اکرمپس محور سوم . آزاد کرد
  . بشریت است»بخشی بخشی و آزادي محور رهایی«

فَالَّذِینَ آمنُواْ بِهِ : فرماید ي آیه می در ادامه
وهزَّرعو و  هعأُنزِلَ م الَّذِي واْ النُّورعاتَّبو رُوهنَص

 یعنی پس از آنکه دعوت :أُولَئِک هم الْمفْلِحونَ
گوید کسانی  ها می انکرد، به مسلمپیامبر را معرّفی 

که ایمان به پیامبر آوردند، دعوت او را پاس 
داشتند و او را در این رسالت و در این راه و نور 

ت به ارمغان آورد یاري روشنگري که او براي بشری
أُولَئِک هم «کردند و از آن نور تبعیت کردند، 

. گار و فائزندهاي رست اینهایند که انسان» الْمفْلِحون
خواهید همین  وز و رستگاري مییعنی اگر ف

 ي هدعوتی را که پیامبر در عصر خودش براي هم
 قیامت آغاز کرد باید این ي نهتاریخ بشر تا دام

شر این کار دعوت و این راه را دنبال کنید و اگر ب
اال تنصروا : فرمود. بیند را نکند خودش زیان می

 را نصرت نکنید، خدا او را  اگر پیامبر:فقد نصره اهللا
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. یعنی پیامبر محتاج بشریت نیست. کند نصرت می

  .محتاج رفتن راه پیامبر هستید) بشریت(شما 
مانده به اختصار به دومین  در این ده دقیقه باقی

آیه . پردازم ي فتح است می  سوره29 ي آیه که آیه
رسول  پیامبر اکرم :محمد رسولُ اللَّهِ: فرماید می

 رهروان راه پیامبر، همراهان :الَّذِینَ معه و. خداست
پیامبر در مسیر این رسالت عظیمش چه کسانی 

 خصوصیت را در مورد آنها بیان 3هستند؟ آیه، 
ترین آموزه  کنم این مهم کرده است که فکر می

اگر مدعی مسلمانی . است براي زندگی امروز ما
 هرو راه رسول اهللاکنیم که ر می هستیم، اگر گمان

هاي درخت بعثت نبوي هستیم، باید  هستیم و میوه
الَّذِینَ  و: فرمود. این سه خصوصیت در ما باشد

 هعلَى الْکُفَّارِأَماء عستیزي، مقاوم بودن   دشمن:شِد
در برابر زور و در برابر دشمن، سازش ناپذیر بودن 

قدر ل چ اوي بینید این شاخصه شما می. ستم دشمن
ي و بیگانه گویند، خود ی که میآنهای. روشن است

 همه باید به گویند در برابر نداریم، آنهایی که می
، این آیه پاسخ روشنی است یک گونه برخورد کرد
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ي بشري، که  ر جامعهآنهایی که امروز د. به آنها
بینید  خویی را در آن می قساوت و درنده

 از رحمی چگونه حاکم است، تجاوزگري و بی
که سرکردگان این تجاوز و همان جوامع غربی 

اند، سخنانی  خویی و جنایت و کشتار بشري درنده
ستیزي را  آورند که روح دشمن را به ارمغان می

ساهل سخن از ت. روح سلحشوري را در ما بمیراند
هاي مستقیم و نفی  و تسامح و پلورالیسم و صراط

ران و  در برابر ستمگمطلق هرگونه خشونت، حتّی
افرادي که تحت عنوان . گویند زورگویان می

ه از غرب ترجمه شده روشنفکر این سخنان را ک
هاي  گران اندیشه کنند ترجمه است تکرار می

روشنفکر نیستند، اند و خود صاحب فکر و  غربی
د و مثل خوانندگانی که در ان فقط منتقل کننده

ار زنند و تلویزیون نو هاي تلویزیونی لب می برنامه
کند و اینها هم لب  پخش میموسیقی و آواز را 

ال جان هیک از زبان ایشان هاي امث زنند و حرف می
این صلح کل بودن، با ظالم و عادل . شود پخش می

 مشی که به به یکسان دوست بودن، این منش و
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شود، با  ي ما ترویج می اسم روشنفکري در جامعه

»  علَى الْکُفَّارشِداءأَ«.  شریفه مغایر استي این آیه
لین رو رسول اهللا است، او ه همراه و دنبالهکسی ک

خصوصیتش این است که در برابر کفّار و دشمنان 
مرز اصلی دشمن هم در قرآن مرز عقیده . نترسد

شِداء علَى أَ«. است، نه مرز جغرافیایی و سرزمین
  .در برابر اینها مقاوم و سازش ناپذیر باشند» الْکُفَّار
 ي  قرآن دومین شاخصه:رحماء بینَهموم د

 اسالمی و پیروان راستین راه رسول اهللا ي جامعه
این است که در آن جامعه، محبت و رحمت مالك 
ارتباطات انسانی است و این محبت و رحمت و 

ام و یکپارچگی در جامعه ایجاد وحدت و انسج
. بخشد ند و به آن جامعه قدرت و عزّت میک می
 سوء از شعارهاي مقدس و درست، و به ي فادهاست

 ایجاد آزادي در ي  سیاسی، به بهانهي  توسعهي بهانه
جامعه، جامعه را چند پاره کردن و مردم را به جان 

ین هم انداختن، وحدت و انسجام اجتماعی را از ب
هایی که قرآن  بردن، حرکتی نیست که با شاخصه
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یان و معرّفی کرده روهاي راه رسول اهللا ب براي دنباله
  .است، سازگاري داشته باشد

عا سجدا یبتَغُونَ تَرَاهم رکَّ: سومین خصوصیت
 رِضْوانًا سِیماهم فِی وجوهِهِم منْ أَثَرِ  منَ اللَّهِ وفَضْالً

 سومین خصوصیت رهروان راه رسول اهللا :السجودِ
بسیار آنها . داین است که اهل عبادتند، اهل معنویتن

یابید و در این رکوع   میرا در حال رکوع و سجود
رت، و سجود خود نه طالب دنیایند و نه طالب آخ

یبتَغُونَ هایند  طالب خود خدایند، طالب فضیلت
نَ اللَّهِ وانًا فَضْلًا مآنها نور عبادت  ي  در چهره:رِضْو

  .درخشد در پیشگاه خدا می
 ما دارد، اگر ي جامعهاین سه خصوصیت را اگر 

رویی  توانیم مدعی دنباله م، میهر کدام از ما داری
اگر در برابر دشمنان اسالم . راه رسول اهللا باشیم

سازش ناپذیر و مقاومیم، در جمع دوستان مسلمان 
قبلی سرشار از محبت داریم، و در خلوت عبادت 

وحیات و مناجات روحی متعالی و سرشار از ر
توانیم مدعی پیروي راه  نی داریم، میمعنوي و عرفا

  .رسول اهللا باشیم
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 آیه، هم آثار و بازده دنیوي و هم آثار ي در ادامه

داشتن این سه خصوصیت را بیان و بازده اخروي 
روان رسول   دنباله:ةاذَلِک مثَلُهم فِی التَّور. کند می

شان در تورات همین سه خصوصیتی بود اهللا مثال
نجِیلِ کَزَرعٍ مثَلُهم فِی اإلِ و:  و بعد فرمودکه گفتیم،

أَخْرَج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ 
الْکُفَّار غِیظَ بِهِملِی اعالزُّر جِبعپیروان رسول اهللا :ی 

اند که مثل نهال  جور توصیف شده در انجیل این
ی به درخت ستبر و اند که در اندك زمان نورسته

شود و بر پاي خودش مستقلّ و  تنومندي تبدیل می
ایستد و سرعت  بدون تکیه کردن به هرجا می
قدر زیاد است که  پیشرفت این قدرت گرفتن این

حتّی زارعی را که این درخت را کاشته به حیرت 
یعنی اگر . دارد و کفّار و دشمنان را به غیض وا می

 اسالمی توأمان ي هاین سه خصوصیت در جامع
کاء به بیگانه در بود، این اقتدار و عزّت و عدم اتّ

ازي از بیگانه در جامعه نی شود، بی جامعه ایجاد می
 وعد اللَّه الَّذِینَ آمنُوا و: بعد فرمود. شود ایجاد می

غْفِرَةً وم ماتِ مِنْهالِحمِلُوا الصع ظِیمرًا عو آثار :اًأَج 
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اي که سه خصوصیت مزبور  ن جامعهاخروي چنی
 بزرگ الهی است بر ي م وعدهدر آن هست ه

یعنی هم ثمرات اخروي دارد . مغفرت و اجر عظیم
  .و هم ثمرات دنیوي

ي عرایضم سومین آیه است که  آخرین نکته
و ما .  آل عمران استي ه سور144 ي آیه

 : االّ رسول قد خلت من قبله الرّسل6محمد
 نبود مگر پیامبري که 6اکرمپیغمبر : فرمود

افأن . پیامبران پیش از او هم بودند و از دنیا رفتند
 اگر پیامبر اسالم به :مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم

اي به شهادت  مرگ طبیعی بمیرد یا در اثر حادثه
 درجه 180ها قصد دارید  برسد شما مسلمان

اه گرد کنید و دوباره به راه گذشته خودتان، به رعقب
جهالت راه اسارت نفس، راه اسارت در دام 

فمن ینقلب علی عقبیه فلن ها، برگردید؟  طاغوت
 بدانید اگر کسی دست از راه پیامبر :یضر اهللا شیئاً

پیامبر دوباره راه جاهلیت، راه  شست و بعد از
نفسانیت، راه سرسپردن در برابر طواغیت و تسلیم 

 جهانی را شدن و کرنش کردن در برابر زورگویان
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ضرري نزده است از سر گرفت، بدانید این به خدا 

این خودش است که زیان دیده » فلن یضر اهللا شیئاً«
دست شستن از راه و آیین رسول اهللا زیانی . است
االسالم . کند غمبر و اسالم و آیین او وارد نمیبه پی

 اسالم همواره برتر است، چه 1:یعلوا و ال یعلی علیه
این ماییم . کنیم، چه از آن پشت کنیمما به او رو 

که نیازمند به آیین رسول اهللا هستیم، این مائیم که 
اجر رسالت . باید راه او را درست ادامه بدهیم

إِنْ همین تداوم صحیح راه اوست  نبوي هم در
پاداش من جز :  پیغمبر فرمود2: علَى اللَّهِأَجرِي إِالَّ
و . خواهم نمی نیست، من از شما پاداش نزد خدا

 هر پاداشی از 3:ما سأَلْتُکُم منْ أَجرٍ فَهو لَکُم: فرمود
ود شما، من شما خواستم او چیزي است به سود خ

أَلُکُم  أَسال:  و فرمود.برم سودي در این میان نمی
 براي این رسالتم 4: الْمودةَ فِی الْقُرْبىعلَیهِ أَجرًا إِالّ
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طلبم مگر مودت اهل بیتم، یعنی  اجري از شما نمی
پیوند قلبی با اهل بیت، رفتن راه والیت، رفتن راه 

روي  یعنی دنباله. این اجر رسالت من است. عترت
صادقانه و صمیمانه مسیري که من پی نهادم و آغاز 
کردم پشت سر رهبران الهی و ثبات قدم در خط 

  .والیت

رسالت نبوي و این آیین بزرگی که خداي 
ترین ارمغان بشریت عرضه  ل به عنوان بزرگمتعا
لَقَد منَّ اللّه علَى الْمؤمِنِینَ إِذْ بعثَ فِیهِم رسوالً : کرد

اتِهِ وآی هِملَیتْلُو عی نْ أَنفُسِهِمم و زَکِّیهِمی  مهلِّمعی
و ۀَ الْکِتَابترین منّت را با دادن آن   و بزرگ1:الْحِکْم

 ما ي شر نهاده است، امیدواریم که خدا به همهبه ب
ن نعمت بزرگ الهی را بدانیم و توفیق دهد قدر ای

 یک پیرو آیین نبوي است، ي طور که شایسته آن
هایی که عرض شد را بتوانیم در  همان شاخصه

 پیاده و مستقر کنیم و جزء وجود خودمان
دهندگان راستین راه پیامبر اکرم و ثابت قدم  ادامه

 . ر خطّ والیت باشیمد
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