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 سخن مترجم

صحیح، ھمان عامل مؤثری است که موقعیت  ی هجای تردید نیست که عقید
ھای او را در تمام مراحل زندگی  کند و گام صحیح انسان را در عالم وجود تعیین می

تواند ھدف و مقصد  صحیح است که می ی هسازد؛ زیرا این فقط یک عقید استوار می
 صحیح را برای انسان مشخص کند و راه مستقیم رسیدن به آن را به وی نشان دھد؛

به ظاھر، باطن، احساسات، رفتار و کردار انسان استقامت بخشد و تمام ابعاد 
 اش را به کمال رساند و در جھت صحیح نیز رھنمون شود. شخصیتی
صحیح، انحراف یابد ناگزیر اضطراب و  ی هاین اوصاف اگر ھمین عقید ی هبا ھم

 ی هدھند گیرد؛ ھماھنگی عناصر تشکیل قراری سراسر وجود انسان را فرا می بی
کند؛ توازن و تعادلش را برھم  ھایش را سست می برد؛ گام شخصیت وی را از بین می

سازد و در نتیجه آن وحدتی که  رفتار و کردارش را پراکنده می ،زند؛ ھوش، حواس می
بندد و این  اید در ابعاد مختلف ھستی انسان حاکم باشد، از زندگی او رخت برمیب

 گذارد. ھمان زمانی است که جاھلیت پا به عرصه می
ای خاص از زمان و جزیرة  ای ممکن است بپندارند که جاھلیت مختّص برھه عده

ه معنای که ھمین عد است اینو دیگر قابل تکرار نیست؛ اما واقعیت  است العرب بوده
که منظور قرآن است، به درستی درک چنان  آنراستین جاھلیت و حقیقت آن را 

اند؛ زیرا از نظر قرآن، جاھلیت، وضعیت خاصی است که در آن فرد یا جامعه از  نکرده
شدن در برابر  ھای مختلف زندگی از تسلیم ورزد و در زمینه ھدایت الھی امتناع می

 تابد. خدای بزرگ سر برمی

فَ ﴿
َ
ۡحَسُن ِمَن  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ  ُحۡ�مَ أ

َ
ِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ  .]٥٠[المائدة: ﴾٥٠ُحۡكٗما ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن  ٱ�َّ

خواھند؟!چه کسی بھتر از الله، برای گروھی که یقین  ھا حکم جاھلیت را می آیا آن«
 ».کند؟! دارند، حکم می

ھای مادی  مقابل تمدن یا پیشرفت ی برخی نیز ممکن است بگویند: جاھلیت نقطه
است؛ بنابراین، چون عصر کنونی عصر انفجار اطاعات است، دیگر جاھلیتی ھم در آن 

حاضر به رغم  شود؛ اما گمان این گروه ھم اشتباه است؛ زیرا بشریِت  یافت نمی
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علم و تکنولوژی، بازھم به معنای واقعی کلمه  ی هشمار در عرص ھای مادی بی پیشرفت
» جاھلیت علم«یا » جاھلیت نوین«توان آن را به نوعی  برد و می اھلیت به سر میدر ج

 نامید.
جاھلیت قبل از اسالم و جاھلیت نوین، به خوبی  ی هبا این وصف به ھنگام مقایس

 درخواھیم یافت که:
دادن  مختصر و دقیقًا شبیه زنِگ آھنی بود که با کمی صیقل ،جاھلیت قدیم، ساده

 ی هرفت؛ درحالی که جاھلیت نوین به حدی در پیکر ن از بین میکشید و سمباده
ای تشبیه کرد که  توان آن جوامع را به دندان کرم خورده جوامع نفوذ کرده است که می

ای جز کشیدن آن وجود ندارد. به  اش کامًال پوسیده است و برای ترمیم چاره ریشه
ری از مردمان آن دوران با یک خاطر ھمین سادگی جاھلیت قبل از اسالم بود که بسیا

رفت و نور حقیقت  شان کنار می ھای جھل از جلوی چشمان بار شنیدن آیات قرآن پرده
آوردند؛ اما مردمان عصر جاھلیت نوین با وجود این ھمه علم  را دیده و به آن ایمان می

ی و پیشرفت که آیاتی از آیات آفاق و انفس خدای بزرگ است، خود را چنان به نادان
کردن چراغ حقیقت را خاموش کنند. و بر این اساس  خواھند با پف زنند که گویا می می

 کنید که جاھلیت نوین تا چه اندازه برای بشریت، مھلک و خطرناک است. مشاھده می
دین ھیچگاه از حدود  ی هکوشد که وانمود کند حوز جاھلیت علم ھمچنین می

ھا و مساجد است و  ھا، عبادتگاه آن فقط صومعهرود و جایگاه  وجدان و عقیده فراتر نمی
ل مھم زندگی انسان ھمچون اقتصاد، سیاست، علم، ھنر و... آشکارا اعالم ینه مسا

زندگی خود تصمیم بگیرد نه  ی هکند: این فقط انسان است که باید در مورد شیو می
ھا و  زمان ی هھیچکس دیگر و نه حتی خدای بزرگ؛ و این درحالیست که دین در ھم

 .عقیده و شریعتھا دو جزء مھم و اساسی داشته است:  مکان
روح این  ادوار و اعصار ثابت و تغییرناپذیر بوده و ھست و ی هدر کلی عقیده -

عنصر عبارتست از اینکه: آفریدگار جھان و معبود انسان، خدای سبحان است 
ین یدین و آینی متناسب با ھمان ی(ھرچند که صور و اشکال عبادت ھر دین و آ

 ÷از حضرت نوح ،است بوده پیامبران ی هھم برایبوده است). این اصل ثابت 
کردند:  واحد دعوت می ی هلأمردم را به سوی یک مس جگرفته تا پیامبر اکرم 

ْ َ�َٰقۡوِم ﴿ َ  ٱۡ�ُبُدوا  ]٥٩[االعراف:  ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ
 »که جز او معبودی (راستین) برای شما نیستای قوم من! الله را بپرستید، «
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ھا را به  تشدن پیامبران به سوی امّ  مبعوثعّلت  دعوت،این  ی هحقیقت و جوھر 
سازد؛ به این ترتیب که مردمان عصرھای جاھلی با گذشت زمان  خوبی مشخص می

شدند و خداوند  صحیح الوھیت با خداوند دچار انحراف می ی هدر ایجاد صحیح رابط
 فرستاد. ھای مختلف می ای پیامبران را به میان ملت برای ترمیم چنین رابطه نیز

دادند، دو رکن  الوھیت که مشرکان در آن شرکائی را برای خداوند قرار می ی هرابط
الوھیت و  ی همردم در رابط . اما چرا»فریادرسی و فرمانروایی«اساسی و مھم دارد: 

 این امر روشن است: در انسان فطرتاً عّلت  شدند؟ رکن فریادرسی دچار انحراف می
پرستش وجود دارد و به ھر نحو ممکن درصدد است این نیاز خودرا برطرف سازد  حّس 

و چون دوست دارد که پرستش خودرا با بوسیدن و نوازش معبود خویش ابراز کند و 
ھای غیب است و کسی او را ندیده و صدایش را نشنیده  خدای بزرگ نیز در پِس پرده

ره برای ارضای روانی خود بت است، به ھمین سبب انسان در طول تاریخ ھموا
کرد؛ در مواقع حاجت و  افتاد؛ برایش قربانی می ساخت و در برابرش به سجده می می

کرد؛ در مواقع حاجت و نیاز او را  خواند و طلب کمک و یاری می نیاز او را به فریاد می
کرد؛ زیرا برای انسان بسیار سخت بود  خواند و طلب کمک و یاری می به فریاد می

ت معبودی را بپرستد که تا به حال یک بار ھم او را ندیده است. در نتیجه، تمام محبّ 
نات و مسبب یداد و به جای اینکه خدای کا خود را به بتی ناچیز و حقیر اختصاص می

 خواست. واقعی را به دعا بخواند، از اله زمینی خود یاری می
ھایی را (یا شرکایی)  د تا واسطهفرمو اینگونه بود که خداوند پیامبران را مبعوث می

که باعث قطع این ارتباط مستقیم شده بودند، از میان بردارند و به مردم یادآوری کنند 
خواھند  واسطه با خدای خود برقرار کنند و ھرچه را که می که این رابطه را باید بی

انروایی مستقیمًا از او بخواھند. مردم عصرھای جاھلی به ھمین شکل نیز در رکن فرم
ھایی ھمانند خود را  به انحراف دچار شدند و به جای اطاعت از دستورات الھی، انسان

شان  کردند و حالل محض می تخدای خویش ساخته بودند؛ از اوامر و نواھی آنان تبعی
دانستند؛ اما براساس دیدگاه الھی چنین تبعیت و  شان را حرام می را حالل و حرام

ی موجودات  هنات جریان دارد؛ زیرا ھمیست که در سراسر کااطاعتی برخالف روندی ا
اند و انسان نیز چون از سایر موجودات  جھان از سر اختیار یا اجبار، مطیع فرامین الھی

این جھان جدا نیست، نباید از چنین امری مھم مستثنی باشد؛ به ھمین دلیل، خداوند 
که به آنان ھشدار دھند ھرچه  فرستاد پیامبران را با این رسالت به سوی مردم می
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تر خود را با جریان ھستی ھماھنگ سازند و به سوی اطاعت از خدای واحد قھار  سریع
 بازگردند.

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ دِيِن  أ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها �َ�ۡهِ  ٱۡ�

 ].٨٣ [آل عمران: ﴾٨٣يُرَۡجُعوَن 
ھا و زمین است خواه  جویند؟ حال آنکه ھر که در آسمان آیا (کافران) جز دین الله را می«

 ».شوند و ناخواه سر به فرمان او نھاده است، و به سوی او باز گردانده می
ھمواره با رشد و تکامل مردم ھمگام بوده است و با توجه به مقتضیات  شریعت -

زمان و مکان متحول شده است؛ زیرا انسان موجودی است که ھمیشه در 
شود؛ لذا  ل جدیدی روبرو مییمسیر رشد و ترقی است و در ھر زمانی با مسا

 نمود که ای وضع می خدای متعال شریعت پیامبران اولوالعزم را به گونه
پیامبران تبلیغی پس از پیامبران تشریعی براساس اصول و قواعد ثابت شریعت، 

ویژگی شریعت یعنی  حکم خدای متعال را در ھر موردی بیان کنند. این
به اوج و  ج پذیری آن با شرایط زمان و مکان، در دین پیامبر خاتم انعطاف

از محمد ار مھم و آن اینکه پس کمال خود رسید؛ اما با یک تفاوت بسی
دیگر پیامبری نخواھد آمد که اصول ثابت شریعت را در مورد ھر  ج عبدالله بن

ای اعمال و حکم خدای متعال را بیان کند؛ اما خدای بزرگ ھرگز دین  مسأله
 ی هخود را که حق راستین است، به حال خود رھا نکرد، بلکه چنین وظیف

اند  پاک نبویسّنت  ن وکه وارثان قرآاّمت  خطیری را به مجتھدان و فقھای
 محول نمود تا در ھر زمان و مکانی شریعت خدای متعال را عمًال اجرا کنند.

*** 

سازد و انسان را در  صحیح، ھدف و مقصد صحیح می ی هھمانگونه که گفتیم عقید
شود و انسان را  منحرف به جاھلیت منجر می ی هدارد؛ اما عقید توازن و تعادل نگاه می

برد. به این ترتیب در اینجا دو سؤال  جھل و نادانی می ی هاز راه حق و حقیقت به بیراھ
ھای جاھلیت  رسد: نشانه ھا ضروری به نظر می شود که پاسخ به آن مھم مطرح می

 توان جاھلیت را از بین برد؟ چیست؟ و چگونه می
 ھای جاھلیت پنج کریم نشانه د گفت که براساس آیات قرآندر جواب سؤال اول بای

که عبارتند از: عدم ایمان حقیقی به خدا، عدم تسلیم شدن در برابر احکام او،  ھستند تا
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شدن در برابر شرایع و قوانین او و در  پیروی از ھوی و ھوس، وجود طاغوت و تسلیم
در جوامع گوناگون به نوعی نھایت سرازیرشدن در مسیر شھوات که تمام این موارد 

ای جاھلی  ای یافت شوند آن جامعه، جامعه و ضعف ھستند و در ھر جامعهشّدت  دارای
گرفته است که جاھلیت را با  الھی براین قرارسّنت  خواھد بود. اما پاسخ سؤال دوم؛

 ھدایت خود و از طریق فرستادگانش از بین ببرد.

ْ  قُۡلَنا﴿ تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمن تَبَِع ُهَداَي فََ� َخوٌۡف ِمۡنَها َ�ِيعٗ  ٱۡهبُِطوا
ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ ا

 .]٣٨[البقرة:  ﴾٣٨َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
که  ھمگی از آن فرود آیید! پس ھر گاه ھدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانیگفتیم: «

 ».غمگین خواھند شدخواھد بود و نه از آن پیروی کنند، نه ترسی بر آنان 
اما ھرگز نباید فراموش کرد ھیچ قومی مادام که عزم تغییر سرنوشت خود نکند، 

 کند. خداوند نیز آنان را ھدایت نمی

َ إِنَّ ...﴿ نُفِسهِۡمۗ  ٱ�َّ
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ  .]١١[الرعد:  ﴾...َ� ُ�َغّ�ِ

ا دھد، تا وقتی که آنان آنچه ر ھیچ قومی را تغیر نمیگمان الله حالت (و سرنوشت)  بی«
 .»شان است، تغیر دھند که در ضمیر

بر زمین، ھرکجا و ھر  إ خدای متعال به ھمین منظور پس از ھبوط آدم و حوا
داد، یکی از پیامبران خود را  شان روی می زمانی که انحرافی در عقیده و عمل فرزندان
فرستاد تا اینکه  اعتدال به سویشان می ی هبرای بازگرداندن آنان به راه حقیقت و جاد

شمار و بعد از تورات و انجیل نوبت به قرآن  ھای آسمانی بی سرانجام پس از کتاب
وحی را بست و به  ی هد. پس از نزول قرآن خدای سبحان برای ھمیشه پروندرسی

ارسال پیامبران جدید پایان داد؛ زیرا در زمان نزول آخرین وحی آسمانی، بشر به این 
ھا  تپختگی رسیده بود که از پیام الھی به دقت نگھداری کند و برخالف سایر امّ 

دن تحریف در قرآن جلوگیری کند و چون وجودآم (ھمانند یھودیان و مسیحیان) از به
این آخرین  –و قرآن  شود عقیده نیز امری ثابت است و توسط ھدایت الھی بیان می

برخالف سایر کتب از تحریف مصون است، دیگر ھیچ احتیاجی به تجدید  –ھدایت الھی 
است وحی و ھدایت خداوندی نبود. اما اینکه چرا به نبوت پایان داده شد، بازھم روشن 

توان تشبیه کرد که تازه به سن رشد  زیرا آن برھه از زندگی بشر را به نوجوانی می
ای که این قدرت را یافته باشد بر روی پاھای خود بایستد و دیگر  رسیده است به گونه

پدر و مادر خود نداشته و شخصًا بتواند مشکالتش را  ی هھای کودکان نیازی به مراقبت
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در میان قوم عرب به رسالت مبعوث شد بشریت  ج پیامبرحل کند. زمانی ھم که 
چنین وضعیتی داشت؛ چون این توانایی را یافته بود که حق را از باطل تشخیص دھد 
و راه سعادت و شقاوت خود را بشناسد؛ لذا دیگر نیازی نبود که پس از آنحضرت، 

گیرد که  را میپیامبر جدیدی فرستاده شود؛ زیرا یک پدر تا زمانی دست فرزند خود 
بچه باشد و به تنھایی نتواند مشکالتش را حل کند. ممکن است گفته شود که انسان 

شود آیا دیگر احتیاجی به کمک و یاری ندارد؟ چرا  بزرگ ھم دچار خطا و اشتباه می
نیاز دارد؛ اما تفاوت یک کودک و انسان بالغ در این است که کودک اگر به زمین بیفتد 

تواند  تواند بلند شود، اما انسان بزرگ اینگونه نیست و به راحتی می نمیخود به تنھایی 
دست خویش را تکیه کند و از زمین برخیزد. بشریت در حال حاضر نیز با تکیه بر وحی 

به آسانی قادر است از جای خود برخیزد و  –که از تحریف مصون مانده است  –الھی 
بر زمین جاھلیت آلوده کرده است، بتکاند و ھایش را با افتادن  گرد و غباری که لباس

ھایش را درمان کند و به راه حق و حقیقت ادامه دھد. بازھم ممکن است پرسش  زخم
اسالم اّمت  فقط به ج دیگری به ذھن خطور کند و آن این است که پیام رسول اکرم

 ی ها بر عھدھ ھدایت آن ی هھا احتیاج به پیامبر ندارند؟ وظیف رسیده است، آیا سایر امت
 کیست؟

اسالم نھاده است که اّمت  ت را بردر پاسخ باید گفت که خدای بزرگ این منّ 
او باشد تا با نور قرآن ھمانند  ی هھا بر عھد ھا و ملت خطیر ھدایت سایر امت ی هوظیف

این موضوع را پس از که  چنانپیامبری جدید دعوت اسالم را به گوش جھانیان برساند؛ 
با فتح  شکرام ی هبه عینه مشاھده کردیم و دیدیم که چگونه صحاب ج فوت نبی اکرم

ھای جاھلیت به سوی نور اسالم و قرآن  ھا را از تاریکی ھای مختلف، انسان سرزمین
 ساختند: رھنمون می

ِ  ُكنُتمۡ ﴿ ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َوتُۡؤِمُنوَن  ٱلُۡمنَكرِ َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُروِف َخۡ�َ أ

 ِ ِۗ ب  .]١١٠[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ
کنید و نھی از  اید: امر به معروف می شما بھترین امتی ھستید که برای مردم پدیدار شده«

 .»نمائید، و به الله ایمان دارید منکر می

ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
 ٱلرَُّسوُل َوَ�ُ�وَن  ٱ�َّاِس َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ 



 ٧  سخن مترجم

میانه قرار دادیم، تا بر مردم گواه باشید، و پیامبر ھم بر شما گواه اّمت  و ھمچنین شما را«
 .»باشد

اسالم برای ھمیشه از جاھلیت مصون است یا امکان انحراف و لغزش در اّمت  اما آیا
 مسیرش ھست؟

را زمانی اّمت  بینید که خدای متعال این فوق را بنگرید، می ی هاگر نخستین آی
داند که امر به معروف و نھی از منکر کند و به خدای بزرگ ایمان  ھا می بھترین امت

کامل داشته باشد؛ ولی اگر این طور نباشد دقیقًا مصداق بارز این ضرب المثل خواھد 
 ».به روزی که بگنند نمک زنند. وای ھرچه بگندد نمکش می«گوید:  بود که می

ترین لحظات  گذرد، شاھد سخت سال از عمرش می ١٤٢٦ت اسالم که ھم اکنون امّ 
ایران و روم را به زانو  ی هتی که زمانی کیاسره و قیاصرطول حیات خویش است. امّ 

صھیونیستی از زمان بعثت  –درآورد، در حال حاضر آماج شدیدترین حمالت صلیبی 
ریزند؛ زنان  ھای چند ُتنی بر سرش فرو می قرار گرفته است؛ بمب ج نبی مکرم اسالم

اش  کنند؛ سرمایه ھایش را اشغال می کشند؛ سرزمین و کودکانش را به خاک و خون می
آید، جز اینکه دستان  برند و در این میان ھیچ کاری از دستش برنمی را به تاراج می

این ھمه عّلت  بخواھد. به راستیخود را به سوی خدای کعبه دراز کند و از او کمک 
 ی هضعف و سستی چیست؟ و چرا مسلمانان با جمیعتی بیش از یک میلیارد نفر بازیچ

توزی که تمام دنیا را با پول و  ھای کینه اند؟! انسان ای قلیل یھودی قرار گرفته عده
خود اند و در کمترین زمان ممکن، کفر  سرمایه و تفکر خود به فساد و جاھلیت کشانده

 کنند؟! را در سراسر دنیا پخش می
ای از این کائنات پھناور اتفاقی  ما مسلمانان معتقدیم که در ھیچ نقطه ی هھم

ھای الھی است؛ اما واقعًا دچار چه اشتباه  افتد، جز اینکه بر طبق سنتی از سنت نمی
یم که ا بسیار تلخ خداوندی قرار گرفتهسّنت  ایم که این چنین مستحق این بزرگی شده

 شوند؟! ور می مان از ھرسو بر ما حمله دشمنان
توانیم این سؤال را پاسخ  دوران صدر اسالم و عصر حاضر به خوبی می ی هبا مقایس

را بر زمین  –ترین سالح خود  این بزرگ –اسالم، قرآن اّمت  دھیم. آری! از زمانی که
گذاشت به کلی دگرگون شد؛ ایمانش به ضعف گرایید و امر به معروف و نھی از منکر را 

فراموشی سپرد. اکنون شما خود قضاوت کنید: امتی  ی هحتی برای خودش نیز به بوت
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 ی هکه این چنین خلع سالح شده باشد چگونه ممکن است آماج تیرھای کشند
 دشمنانش قرار نگیرد؟!

ِينَ ٱَودَّ ﴿ ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُونَ  �َّ
َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوأ

َ
ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن أ َعلَۡيُ�م  َ�َفُروا

ۡيلَٗة َ�ِٰحَدةٗ   .]١٠٢[النساء:  ﴾مَّ
ھای خود غافل شوید؛ پس یکباره  ھای و متاع کافران آرزو دارند که شما از سالح«

 .»بر شما یورش برند
یک سالح کوچک را بر زمین بگذاریم. تصور  این آیه وصف حال و وضع ماست، اگر

ھای  کنید ھنگامی که قرآن را بر زمین بیندازیم، دشمنان چگونه ما را ھمچون گرگ
 درنده و گرسنه پاره پاره خواھند کرد!

ت اسالم مادام که از قرآن فاصله گرفت ھمه چیزش را از دست داد؛ ایمانش، امّ 
اش  ویروس خطرناک جاھلیت و فساد در پیکرهاقتدارش، شوکتش...؛ تا اینکه سرانجام 

ای که در حال حاضر چنان بیمار و رنجور شده که حتی نای  نفوذ کرد؛ به گونه
اند، را ندارد و به حدی  ھایش نشسته توزی که بر زخم دورساختن مگسان طماع و کینه

ھا  الگرفت، س قرار نمیاّمت  الھی بر جاودانگی اینسّنت  که اگر است درمانده گشته
 شد. روزگار پاک می ی هپیش از صفح

تعامل ما مسلمانان امروز با قرآن بیش از آنکه به قصد فھم آیات قرآن و تدبر در 
معانی آن باشد به صورت رفتاری مقدس مآبانه درآمده است، درحالی که خود قرآن 

 دھد: بسیار به تدبر نکردن در آیاتش ھشدار می

فََ� ﴿
َ
ۡ�َفالَُهآ  ٱلُۡقۡرَءانَ َ�َتَدبَُّروَن  أ

َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
 .]٢٤[محمد:  ﴾٢٤أ

 .»ھاست؟! قفل ھایشان کنند یا بر دل آیا در قرآن تدّبر نمی«

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِ  كَِ�ٌٰب ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
ْولُواْ  ۦأ

ُ
َر أ ۡلَ�ٰبِ َوِ�ََتَذكَّ

َ
 .]٢٩[ص:  ﴾٢٩ ٱۡ�

برکت، که آن را بر تو نازل کردیم، تا در آیاتش تدّبر کنند، و  کتابی است پر«
 .»خردمندان پند گیرند

کریم در صبحگاھان و شامگاھان و تفکر در  ولی ما متأسفانه به جای تالوت قرآن
خوانیم و صدای  ایم و به جای زندگان برای مردگان می ھا برده آیاتش آن را به گورستان

ایم؛ درحالی  مرگ و سیاھی و قبر و قبرستان ساخته ی هکنند تداعیزیبای قاریان آن را 
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که برعکس، قرآن موسیقی و ترنم حیات و زندگی است و سرود حماسی امتی است که 
 خود درآورد. ی هشرق و غرب عالم را به زیر سلط ی هزمانی در پرتو نور آن پھن

ھمیشگی  ی هآن زمزممسلمانان صدر اسالم کجا و ما مسلمانان عصر حاضر کجا! قر
افتیم.  مان دار فانی را وداع نگویند به یاد قرآن نمی آنان بود؛ ولی ما تا زمانی که عزیزان

قرآن، این کتاب بزرگی الھی، را به جای اینکه در بھبود حال خود، جامعه و حتی جھان 
ایم و ھمانند  سین و عروسی ساخته ھفت ی هین بخش سفریبه کار گیریم، صرفًا تز

ای بگویند قرآن، کالم الھی است  زنیم. ممکن است عده تاب فالگیران به آن تفأل میک
تبرک دارد؛ اما واقعًا تا چه اندازه قرآن را در زندگی خود وارد و به دستوراتش  ی هو جنب

 ایم تا اینکه این مسائل در حاشیه باشد؟! عمل کرده
ایم که کالم  یم و از یاد بردها ما متأسفانه به فرع چسبیده و اصل را فراموش کرده

الھی برای شنیدن آیات آن و اطاعت محض از دستوراتش است، نه فقط برای 
 سوگندخوردن به آن.

ایم چرا در جوامع اسالمی این ھمه آمار  اگر به راستی به دستورات قرآن عمل کرده
دزدی، رشوه، کالھبرداری، فساد، فحشا، نیرنگ، دروغ، خیانت، ترس، بدعت و 

خواھیم دنیایی را اصالح کنیم؟! تمام این مسائل  می عصیت زیاد است؟ اینگونهم
 در درون جوامع اسالمی ریشه دوانده است وشّدت  حکایت از آن دارد که جاھلیت به

 کند که از پدرانش به ارث برده است. اسالم فقط نامی را با خود حمل میاّمت 
سالیان متمادی است که با اّمت  اینکهھا  تمام این مصایب به یک طرف، بدتر از آن

شود. آیا تا به  خود چنان بیگانه گشته است که گویی اصًال آن را متوجه نمی زبان قرآِن 
ایم افرادی ھمچون بالل، یاسر، عمار و سمیه که فقط چند آیه از  حال با خود اندیشیده

که زیر  قرآن را شنیده بودند، چگونه به چنان حدی از ایمان و یقین رسیدند
ای ھم حاضر نشدند از اسالم و قرآن برگردند؟!  ھا حتی برای لحظه ترین شکنجه سخت

ھای زیبا و کتب تفسیر فراوان بازھم در فھم  درحالی که ما مسلمانان با این ھمه قرآن
گذارد و  م قرآنی دچار مشکل ھستیم و شنیدن آیات آن در ما ھیچ تأثیری نمییمفاھ

 خورد؟! ان نمیدر دل ما آب از آب تک
 ھا جای تأمل و تفکر دارد... آن ی هھا زیاد است و ھم به راستی که سؤال

*** 
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ھا تحقیق و تفحص مردی است  سال ی هآنچه ھم اکنون پیش روی شما است، ثمر
اسالم از چه دردی اّمت  این ھمه مصیبت چیست و ی هکه به خوبی دریافته بود ریش

ناپذیر  لتیام بخشید؛ به ھمین خاطر، با تالشی خستگیبرد و چگونه باید آن را ا رنج می
ھای بسیار کرد و  به راه حق و صواب، کوششاّمت  و جھادی ھدفمند برای بازگرداندن

 کلید حّل  استاد مودودیھای فراوان به جان خرید.  ھا و مرارت در این راه سختی
 چه راھی باید وارداز اّمت  دانست که برای اصالح کرده بود و خوب می مشکل را پیدا

کریم متوجه شد که مسلمانان در فھم  شد؛ لذا پس از جستجوی فراوان در آیات قرآن
ای که پیام عظیم قرآن در  اند؛ به گونه چھار اصطالح اساسی و مھم قرآن دچار مشکل

ِاله، رب، دین و نظر آنان بسیار محدود شده است. این چھار اصطالح محوری قرآن 
ھا زدوده و به تمام اعمال  رسوبات جاھلی را از دل ھا ھستند که فھم صحیح آن عبادت

بخشد؛ به نحوی که با درک درست این چھار اصطالح،  انسان معنا و مفھوم خاصی می
اش را با ِاله و رب  انسان ضمن شناخت خدای خود به خوبی، خواھد توانست که رابطه

ا خالصانه برای او قرار دھد و ھمواره او را خود به طور صحیح تنظیم کند، دین خود ر
 عبادت کند.
دانم که خدمت خوانندگان عزیز عرض کنم که این کتاب قبًال توسط  الزم می

ھـ . ش به فارسی ترجمه شده بود و  ١٣٤١مرحوم سید جواد ھشترودیان در سال 
اب کت ی هل ھستم، چون در ترجمیاینجانب با نھایت احترامی که برای ایشان قا

که در نوع خود  –ھایی مشاھده کردم درصدد برآمدم که این کتاب ارزشمند را  نارسایی
آیات آن از یکی از بھترین  ی هدوباره به فارسی برگردانم و در ترجم –نظیر است  بی

دکتر  تفسیر نورھای قرآن به زبان فارسی بھره بگیرم؛ به ھمین منظور  تفاسیر و ترجمه
 یدم، تا محل اطمینان و اعتماد خوانندگان محترم باشد.دل را برگز مصطفی خرم

ھای استاد ارجمندم جناب آقای دکتر  دانم که از راھنمایی در پایان بر خود الزم می
 این اثر کمال تشکر را داشته باشم. ی هترجم ی همحمد عادل ضیائی در زمین

 سامان یوسفی نژاد
 ھجری شمسی ١٣٨٤تھران اردیبھشت سال 

 ھجری قمری ١٤٢٦ربیع االول سال موافق با 
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یکی از شھرھای  –م در شھر اورنگ آباد  ١٩٠٣استاد ابواألعلی مودودی در سال 
در خاندانی شریف، اصیل و معروف به  –نشین حیدرآباد َدَکن ھندوستان  ایالت مسلمان

ھا یعنی  علم، ورع و تقوا دیده به جھان گشود. نسب این خاندان به جّد بزرگ مودودی
گردد. این خاندان یکی از آن چند  چشتی، برمی ی هقطب الدین مودود، شیخ طریق

آخر قرن نھم ھجری در عھد اسکندر  ی هھا است که در نیم بزرگ مودودی ی هشاخ
 ی هی از ھرات افغانستان به ھندوستان مھاجرت کردند. شیخ این شاخه از طریقلودھ

ت اقامت در ھا، ابواالعلی مودودی نام داشت. این خاندان در طول مّد  چشتی
گیری از دنیا و پایبندی به زھد و تقوا معروف  ھندوستان، ھمواره در بین مردم به کناره

حسن (پدر استاد)، فرزند خویش را پس از بوده و ھستند؛ به ھمین دلیل سید احمد 
 تولد، ھم نام جّد بزرگ این طریقه، ابواألعلی نام نھاد.

 نشأت و تربیت استاد
ی (ھمچون عربی، قرآن، حدیث، فقه و زبان فارسی) را از یاستاد مودودی علوم ابتدا

الوه بر امام مالک را نیز از بر کرد. ع موطأمحضر پدر بزرگوارش آموخت و نزد او کتاب 
این، سید احمد حسن به اخالق و آداب و رسوم فرزند خویش اھتمام فراوان داشت و 

 به نحو احسن در تربیت او کوشید.
تحصیل در شھر اورنگ آباد، وارد دبیرستان  ی هاستاد مودودی بعدھا برای ادام

شد و تحصیالت خود را از سال دوم شروع کرد و به خاطر ھوش و ذکاوت خاصی که 
ت، در سن چھارده سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شد. سید احمد حسن در داش

یکی از صالحان خاندان مودودی وکالت  ی هابتدا به وکالت اشتغال داشت، اما به توصی
را رھا کرد و در خانه به ذکر و دعا و عبادت مشغول گردید که این خود باعث تضعیف 

رنگ آباد اقامت کند؛ بنابراین، از آنجا بنیۀ مالی وی شد و دیگر نتوانست در او

                                                           
تألیف خلیل  »جھاده –حیاته  –اإلمام ابواألعلی المودودی، دعوته «این شرح حال برگرفته از کتاب  -١

 احمد الحامدی است.
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رھسپار شھر بھوپال شد و ابواالعلی و مادرش را تا پایان تحصیالت فرزندش در 
 حیدرآباد ترک کرد.

 وفات پدر
در ایام زندگی در شھر  –کرد  خود بعدھا تعریف میکه  چنان ھم –استاد مودودی 

آنان پانزده کیلومتر از دارالعلوم  ی هبرد. خان اورنگ آباد در فقر مالی شدیدی به سر می
کرد. گاھی اوقات نیز پیش  دور بود و ھر روز با پای پیاده این مسیر را دو بار طی می

آمد که چیزی برای خوردن نداشت. این وضعیت شش ماه ادامه داشت تا اینکه پدر  می
و مدرسه نشین گشت. استاد نیز درس  در اثر ابتال یک بیماری فلج شد و به کلی خانه

م)  ١٩١٧را رھا کرد و ھمراه با مادرش رھسپار بھوپال شد و در آنجا تا زمان فوت پدر (
 کمر به خدمت او بست.

 نگاری روزنامه ی ورود استاد به عرصه
ھا و مصایب فراوانی به چشم دید و دریافت  استاد مودودی بعد از رحلت پدر سختی

و از این  خویش کار و باری دست و پا کندکه اکنون وقت آن فرا رسیده است که برای 
کرد تا  وضع ناخوشایند رھایی یابد؛ به ھمین منظور از شھری به شھر دیگر سفر می

 م به شھر بجنور ھندوستان رسید. ١٩١٨اینکه سرانجام در سال 
نگاری  روزنامه ی هھای ادبیات، تألیف و ترجمه، حرف تبحر در زمینه ی هاو به واسط

 تاج ی هنام به ھفته و بعد از یک ماه و نیم المدینة ی هابتدا به روزنامرا برگزید و 
ھا جنبش  ھای سیاسی و در رأس آن پیوست. در آن زمان ھندوستان متأثر از جنبش

با قلمی آتشین مقاله  تاج ی هبود. استاد در روزنام» محافظت از خالفت اسالمی«
کرد. کار وی فقط  تحریک میت شّد  نوشت و احساسات و عواطف مسلمانان را به می

نیز فعاالنه » محافظت از خالفت اسالمی«شد، بلکه در جنبش  به ھمین حد ختم نمی
 شرکت داشت.

 های علمی ارتباط با شخصیت
ھای استاد در جنبش محافظت از خالفت، این فرصت خوب را برایش فراھم  فعالیت

ھا و رھبران بزرگ سیاسی ھندوستان ھمچون شیخ  ساخته بود تا بتواند با شخصیت
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کفایة الله دھلوی، مفتی ھندوستان و شیخ احمد سعید مشھور ارتباط برقرار و با آنان 
 دیدار کند.

انگیز و سبِک زیبای  ھای شگفت توانمندیاخالق متین، ھوش سیاسی، 
ترین  نگاری استاد مودودی، تعجب و تحسین این دو عالم بزرگوار را که از مھم روزنامه
 ھند بودند، برانگیخته بود.» جمعیة العلمای«رھبران 

 المسلمخود را با عنوان  ی هم جمعیة العلماء نخستین روزنام ١٩٢١ل سال یدر اوا
تا  المسلمآن شد. انتشار  ی هیس بخش تحریرییساله ر ١٧دی منتشر ساخت و مودو

جمعیة العلماء تصمیم گرفت  ١٩٢٤م ادامه یافت تا اینکه در سال  ١٩٢٣سال 
منتشر سازد؛ با این ھدف که سخنگوی مکتوب این  الجمعیةدیگری با عنوان  ی هروزنام

ی بازھم به عنوان جمعیت و بیانگر آراء و نظرات جماعت دیوبند باشد. استاد مودود
 م ادامه داد. ١٩٢٨یس تحریریه انتخاب شد و این کار را تا سال یر

 توجه استاد به فرهنگ اسالمی و فرهنگ انگلیسی
ھای فراوانی از فرھنگ و معارف بر وی گشود  اقامت استاد مودودی در دھلی نو افق

تعمق در علوم میالدی را به  ١٩٢٨الی  ١٩٢١ھای  ای شد تا سال که این خود وسیله
گیری از منابع فرھنگی شھر دھلی که تنی چند از نخبگان علم و دعوت  اسالمی و بھره

 در آنجا حضور داشتند، اختصاص دھد.
استاد ضمن کار در مجله نزد ادیب روشنفکر شیخ عبدالسالم نیازی علوم معانی، 

 شفاق الرحمنادر نزد محدث معروف، که  چنان بالغت و آداب عربی را نیز آموخت. ھم
امام مالک را خواند و علم تفسیر، فقه و منطق را از  موطأو  جامع ترمذیکاندھلوی 

 شیخ شریف الله خان آموخت.
مودودی، با ھوش و ذکاوت خاصی که داشت زبان انگلیسی را ھم در ظرف چھار 

آن دیِد جامعی از فرھنگ انگلیس، تاریخ، فلسفه و علوم  ی هماه آموخت و به واسط
تماعی غرب پیدا کرد و این خود عاملی شد تا به خوبی بتواند فرھنگ اسالمی و اج

 فرھنگ عصر جدید را باھم مقایسه کند.
به عنوان سردبیر، با شور  الجمعیة ی هاستاد در خالل چھار سال فعالیت در روزنام

گرایانه و مستدل دفاع  و اشتیاق فراوان از اسالم و مسلمین آن ھم با اسلوبی واقع
دو  الجمعیة ی هھای پیاپی روزنام کرد و این مھم برایش مقدور شد که در شماره می



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ١٤

به  »جھاد در اسالم«و  »منبع نیروی یک مسلمان«کتاب ارزشمند خود را با عنوان 
ند تا آنجایی که تحسین محافل بزرگ علمی را برانگیخت و رواج فراوانی چاپ رسا

 یافت.

 آمادگی استاد برای دعوت به سوی اسالم
به  »منبع نیروی یک مسلمان«و  »جھاد در اسالم«مودودی بعد از تألیف دو کتاب 

نگاری کناره گرفت و دھلی را به سمت حیدرآباد دکن ترک گفت  رونامه ی هکلی از حرف
کرد. استاد  کارھای ساده و پیش پاافتاده معاش خود را تأمین می  در آنجا با یک سری و

کرد تا خود را برای دعوت به سوی  در این دوران بیشتر وقت خود را صرف مطالعه می
ھای فکری آماده سازد؛ عصری که در آن بر  ھا و جریان اسالم در عصری پر از اندیشه

علم کامًال مجھز باشد و با برھان و  ی هه زاد و توشھر دعوتگر مصلحی الزم است ب
 استدالل نظر و سخن خود را به کرسی بنشاند.

 خروج از عزلت
استاد سرانجام درحالی که کوله باری از علم و تقوا به ھمراه داشت، از عزلت خود 

را در سال  ترجمان القرآن ی همجل ی هخارج شد و ھمزمان با آن سرپرستی ادار
ای منحصر به فرد  عزمی استوار و شیوه عھده گرفت و از طریق آن مجله با م به١٩٣٣

کرد و به  ھا را بیدار می انسان ی های که ضمایر خفت ه داد؛ به گونهیدعوت خود را ارا
 بخشید. رکودی که در افراد به وجود آمده بود، حرکت می

 ترجمان القرآن ی مجله
ھا را یک تنه  مسئولیت ی همجله تک و تنھا بود و ھم ی هاستاد مودودی در ادار

ھای رسیده نیز  نوشت و به سؤال ھا را می ھا و مقاله برعھده داشت؛ ھمزمان سرمقاله
کرد و شخصًا تمام مجلداتش را  داد؛ برای چاپ مجله به چاپخانه رجوع می پاسخ می

ن را یبرد و عنوان مشترک یپست م ی هزد و به ادار ھا تمبر می کرد؛ بر آن بندی می دسته
کرد. لذا دعوت استاد در  ھا را ارسال می نآ ی هنوشت و ھم ھای پستی می بر روی بسته

 ل آن دو رکن داشت: مودودی و مجله.یاوا
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 دهنده دوری استاد از پیشنهادهای فریب
نخست وزیر دولت والیت حیدرآباد دکن از طریق شیخ مناظر االحسن گیالنی به 

 ی هاد کرد که حکومت آماده است تا او را به عنوان استاد در دانشکداستاد پیشنھ
ھا مبلغی ھنگفت بود) به  روپیه در ماه (که در آن سال ٨٥٠العثمانیة در برابر حقوق 

استخدام خود درآورد. استاد این پیشنھاد را رد کرد و ضمن تشکر از لطف و محبت 
 کنم! زنی نمی سالم چانهفروشم و بر سر ا آنان گفت: دعوت را ھرگز نمی

د ساختن وی به عبه سھم خود برای متقا«گوید:  برادر استاد، ابوالخیر مودودی می
پذیرش این پیشنھاد جھد وافری به خرج دادم تا از این وضعیت نابسامان رھایی یابد؛ 

 ».ای نداشت اما ھیچ نتیجه
ھا  ھایی که مجله م تا آخرین لحظات حیات مبارکش به جز زمان١٩٣٢استاد از سال 

 ھا اھتمام کامل داشت. شدند، به چاپ و انتشار آن به محاق توقیف سپرده می
 ی هکرد که دربرگیرند ل مھمی را در مجله مطرح مییاستاد مودودی مباحث و مسا

ھای  تمام ابعاد مھم اسالم بود؛ حتی تمدن غرب را برای افکار مادیگرا و اندیشه
 کرد. منحرف آن شجاعانه نقد می

 دو موضوع اساسی مورد اهتمام استاد
 مودودی در مدت این نه سال توانست به دو امر مھم پردازد:

مورد  نخست: تمامی اشکال جاھلیت را از قدیم گرفته تا انواع جدید آن به دقت
جوامع اسالمی در گذشته و  ی هبحث و بررسی قرار داد و نتایج نفوذ جاھلیت در پیکر

حال را کامًال آشکار ساخت و با دیدی نقادانه و پژوھشگرانه مضرات و خطرات آن را بر 
اندیشه و اخالق و اجتماع مسلمانان تجزیه و تحلیل کرد و در عین انتقاد از مذاھب 

علمی به ھمان شکل نیز داعیان جمود و تقلید، مدعیان اجتھاد  فقھی به صورتی کامالً 
و متساھالن در آن سّنت  فروشان، منکرین حجیت مطلق، دعوتگران رھایی از دین، دین

ھا، انتقادات و اصالحات  سازی ھا، پاک گری داد. این غربال را آماج نقد خویش قرار می
نظران و  صاحب ی هدر فکر و اندیش شد تا جمودی را که صرفًا به این ھدف انجام می

علما ریشه دوانده و منجر به فھم اسالم به صورتی مبھم و ناصحیح فھم شده، از بین 
 ببرد.
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پیامبر بزرگوار او با سّنت  در اسالم را با الھام از کتاب خدا و حیاتدوم: استاد نظام 
راستین  ی هاسلوبی عقلی، مستدل و خالی از ھرگونه عیب و نقصی تشریح و عقید

اخالق، عبادات و  ی هفلسف ھای آن در مورد انسان و جھان، اسالمی و دیدگاه
ھای تمدن و مدنیت بشر، ارکان اقتصاد، جامعه و  ھای نھفته در آن، پایه حکمت

سیاست، نظام تعلیمی و تربیتی سازگار با طبیعت انسان و چگونگی حل مشکالت 
 وبی بیان کرد.ھا را در گذشته و حال به خ دنیوی انسان

 مودودی و اقبال الهوری ی رابطه
استاد مودودی و دعوت منحصر به  ی هاز جمله افرادی که عنایت خاصی به مجل

این مرد دین «گفت:  ری بود. وی در مورد مودودی میوفردش داشت، دکتر اقبال الھ
رضه را با قلمی که به خواست خدای متعال مورد تأیید آنحضرت است، ع ج پیامبر خدا

ھای  ھای حماسی و بحث خود با اشعار زیبا، سخنرانی ی هاقبال نیز به نوب». دارد می
 دمید. میاّمت  علمی روح جھاد را در نسل جدید این

ای را از طریق یکی از دوستان خود برای  نامه اقبال جھت دیدار با استاد، دعوت
ا اقبال به شھر الھور ایشان فرستاد. استاد ھم دعوتش را لبیک گفت و برای دیدار ب

رفت. در بین استاد مودودی و عالمه اقبال الھوری سه دیدار متوالی صورت گرفت و 
 ھایش گفت: بعدھا استاد مودودی در مورد اقبال و اندیشه

ھای خویش داشتیم؛ زیرا آنچه  من و اقبال اتفاق نظرھای زیادی در آراء و دیدگاه«
ھمان چیزی بود که اقبال نیز درنظر داشت. این  پروراندم، دقیقاً  را که من در سر می

) بیان سمت و سوھا و رویکردھای نظام ١برنامه بر دو موضوع اساسی تمرکز داشت: 
سازی مردانی که شایستگی رھبری مسلمانان را چه  ) آماده٢ اسالمی با اسلوبی علمی

 ».از لحاظ فکری و چه از لحاظ علمی داشته باشند

 به دعوت اقبال هجرت استاد به پنجاب
مھد تمامی  –محمد اقبال به استاد مودودی پیشنھاد کرد که از حیدرآباد به پنجاب 

رفت و در مارس ھجرت کند. استاد نیز این پیشنھاد را پذی –ھا  ھا و دعوت جنبش
م در روستایی کوچک از توابع پنجاب که داراالسالم نام داشت و ھرگز روی ١٩٣٨

ود ندیده بود و در عین حال به دور از ھیاھوی زندگی جدید عمران و آبادانی را به خ
شھری بود، رحل اقامت افکند. زمیِن روستا را دوست محمد اقبال برای خدمت به 
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اسالم وقف کرده بود. اما مدت زمان زیادی از اقامت استاد در این روستا نگذشته بود 
با «گفت:  وت اقبال میکه خبر فوت محمد اقبال به گوش وی رسید. استاد در مورد ف

 ».مگاه زندگی خود را از دست داد بزرگترین تکیه ،مرگ این مرد بزرگ
استاد بعد از فوت اقبال، یک ماه و نیم دیگر در روستای داراالسالم ماندگار شد؛ اما 

ی بر سر اھداف آن، آنجا را به سمت فبه سبب بروز اختالف مابین او و صاحب زمین وق
 الھور ترک کرد.

با اطالع از حضور استاد در الھور به وی » حمایت االسالم ی هدانشکد«ئوالن مس
پیشنھاد کردند که به عنوان سخنران در دانشکده به فعالیت بپردازد. استاد نیز این 
پیشنھاد را پذیرفت؛ اما به عنوان سخنران افتخاری و در طول یک سالی که در آنجا 

 مبلغی به عنوان حقوق دریافت نکرد.مشغول فعالیت و دعوت بود، کوچکترین 
، تدریس در ترجمان القرآن ی هاو به این ترتیب با حرکتی رو به رشد و از ماھنام

ھا نسل جدیدی از  حمایت االسالم و سخنرانی در مؤسسات و دانشگاه ی هدانشکد
د روشنفکران را مورد خطاب قرار داد؛ با این ھدف که از آنان اسالمگرایانی باتقوا بساز

 ھند را برعھده بگیرند. ی هتا در آینده مسئولیت سنگین دعوت در شبه قار

 تأسیس جماعت اسالمی
گوست  م با دعوت استاد مودودی جمعی از افرادی که  ١٩٤١در بیست و چھارم آ

شور و اشتیاق فراوانی به فکر، اندیشه و دعوت وی داشتند، گرد ھم جمع شدند تا در 
با ھدف برپایی نظام اسالمی، به بحث و تبادل نظر  مورد تأسیس جماعتی اسالمی

 بپردازند.
اجرا تأکید کردند  ی هحاضرات در پایان به اتفاق بر تأسیس چنین جماعتی تا مرحل

داشت،  جماعت که اھداف و عقاید آن را بیان می ی هنام و در ھمان جمع نیز اساس
 تدوین شد.

 تجدید بیعت با خدا و رسول او
گوست در بیست و ششم  خود را با حضور  ی هم جماعت اسالمی اساسنام ١٩٤١آ

کسی که تمام جوانی خود را  –تمامی اعضا به تصویب رساند و استاد ابواالعلی مودودی 
برخاست و دوباره  –صرف تأسیس چنین الگویی از اجتماع مسلمانان نموده بود 

اعالم کرد. » میجماعت اسال«شھادتین را بر زبان جاری کرد و پیوستن خود را به 
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دیگر اعضا و حاضران در جسله نیز به تبعیت از وی ادای شھادتین کردند و با خدا و 
کردند که جّو حاکم بر جلسه  رسولش تجدید بیعت کردند. در آن جمع، تعریف می

ای که ھمه و بویژه استاد ھمچون نوجوانی که تازه  برانگیز بود؛ به گونه  بسیار احساس
کردند و  زندگی دریافته باشد، گریه می ی هھای خویش را در عرص سنگینی مسئولیت

 این صحنه مصداق بارز این بیت اقبال الھوری بود:
ــون می ــرزم چ ــلمان بل ــویم مس  گ

 

ـــه را  ـــکالت ال ال ـــم مش ـــه دان  ک
 

استاد به جھت سنگینی مسئولیتش به نسبت دیگر اعضا بیشتر از ھمه گریه 
ھای پیاپی ریزان، خیس شده بود. این جماعت  کرد تا جایی که محاسنش با اشک می

خود، سید ابواالعلی مودودی را به عنوان رھبر و امیر  ی هکوچک به موجب اساسنام
 روپیه آغاز کرد. ٧٠ای در حدود  عضو و با سرمایه ٧٥جماعت برگزید و کار خود را با 

 هجرت به سوی مکانی آرام
شورتی آن تصمیم گرفت ممجلس  ده ماه پس از تأسیس جماعت اسالمی در الھور،

 ی هتر منتقل کند. مالک زمین وقفی قری که مقر اصلی خود را از آنجا به مکانی آرام
با شنیدن این خبر به جماعت اسالمی  –او صحبت کردیم  ی هکه قبًال دربار –داراالسالم 

پیشنھاد کرد که حاضر است بدون ھیچ قید و شرطی بار دیگر زمین را در اختیار آنان 
قرار دھد. جماعت ھم پذیرفت و استاد مودودی با جمعی از ھمکاران نخبه و 

 داراالسالم نقل مکان کرده و تا آغاز قیام پاکستان در آنجا ی خود به قریه ی هفرھیخت
حضور داشتند؛ اما بعد از کشتارھای فجیعی که در خالل تبادل ساکنان ھند و 
پاکستان صورت گرفت، استاد مجددًا به الھور بازگشت و تا پایان عمر ھمانجا را مقر 

 اصلی جماعت ساخت.
گوست  م، استاد و یارانش نیز با عبور  ١٩٤٧به ھنگام تأسیس کشور پاکستان در آ

تش از داراالسالم به الھور بازگشتند و به این ترتیب جماعت از دریایی از خون و آ
دیگر  ی هآن در ھندوستان و شاخ ی هاسالمی نیز به دو شاخه تقسیم شد که یک شاخ

ھا دارای نظام اداری و  داد. ھرکدام از این جماعت در پاکستان به فعالیت خود ادامه می
به آنان واگذار شده بود، به نحو  ھایی را که عمل خاص خود بودند تا مسئولیت ی هشیو

 احسن انجام دھند.
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 قیام پاکستان
مسلمان آن مّلت  م و آزادی استقالل ١٩٤٧بعد از اعالم تشکیل کشور پاکستان در 
ھای استعمار انگلیس، استاد مودودی وارد  کشور پس از تحمل دو قرن ظلم و ستم

جدید از دعوت خویش شد. وی با ھجرت به پاکستان، شھر الھور را به عنوان  ی همرحل
ای استراحت به او  ھا و مشکالت، فرصت لحظه اقامتگاه خود برگزید؛ اما بازھم سختی

داد و در نخستین اقدام خود از اعضای جماعت اسالمی دعوت کرد که برای  نمی
شان را به جای گذاشته بودند،  اموالخدمت به پناھندگان ھندویی که سرزمین و مال و 

ھای درگرفته مابین مسلمانان،  درگیریعّلت  ای که به بسیج شوند؛ ھزاران پناھنده
شان  بسیاری نیز زخمی شده بودند؛ دختران ی هھا، در راه کشته و عد ھندوھا و سیک

به غارت  را به سرقت برده بودند و کودکان زیادی نیز تلف شده بودند؛ دار و ندارشان را
 شان را سوزانده بودند. برده و منازل

اعضا، ھمکاران و ھواداران جماعت اسالمی به سوی  ی هبا دعوت استاد، ھم
ھایی را برای استقبال از پناھندگان بنا کردند.  مرزھای پاکستان شتافتند و اردوگاه

ز دفن ھایشان را نی شان را مداوا و مرده حتی برای آنان غذا نیز پخته، بیماران
 کردند. می

استاد با ھوشمندی و تیزبینی خاصی معتقد بود با شرایط جدید پیش آمده، عواقب 
وخیمی در انتظار حکومت پاکستان است و رویارویی با آن مستلزم ورود مردانی در 
عرصه است که با ایمانی صادقانه، عزمی استوار، ھمتی واال، شخصیتی ثابت و با 

عصر جدید پاسخ گویند و با ھمین انگیزه، تمام ذھن و فکر  ھوشیاری عمیق به نیازھای
 خود را بر سه امر مھم متمرکز ساخته بود:

اسالمی، در رفتار فردی خویش  ی هعقید ی هھمکاران او ضمن قوت در زمین )١
مشاھدات «گفت:  نیز باید عادل و قابل اعتماد باشند. استاد در این مورد می

ھا ضربه  ھا و دعوت دھد تنھا چیزی که در نھایت به جنبش من نشان می
زند؛ پذیرش اعضایی است که در زندگی خویش شخصیت ثابتی ندارند؛  می

شمار مردان صالح و  بگیرید. در کنار بی را درنظر» الخالفة«برای مثال جنبش 
پاک، مسلمانان عامی زیادی نیز در آن عضو بودند که استقامت الزم را برای آن 

این جنبش و رھبران  ی هکار نداشتند و سرانجام با رفتارھای اشتباه خود، چھر
ھا روپیه برای  دار ساختند و از آنجا که مسلمانان میلیون فاضل آن را خدشه
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ای در آن خیانت کردند، بعد از آن در ھر  ه جنبش پرداخته بودند و عدهکمک ب
شک و تردید  ی هشد، به دید ای که با نام اسالم یا وطن انجام می طرح و پروژه

مشاھدات و تجربیاتم معتقدم که ھیچ  ی هنگریستند. به ھمین دلیل و بر پای می
لکه مھم آن است افرادی را ضرورتی ندارد به شمار و تعداد داعیان بیافزاییم، ب

رفتاری زبانزد مردم باشند تا با  گرد خود جمع کنیم که در پاکدامنی و نیک
 ».ایم سپردن امانات به آنان مطمئن باشیم که آن را به اھلش سپرده

نظام دعوت باید قوی و مستحکم باشد و به ھیچ وجه تساھل و سستی در آن  )٢
ھا  از جمله عوامل فروپاشی دعوت«گوید:  یراه پیدا نکند. استاد در این زمینه م

ما تصمیم گرفتیم که سیستم دعوت عّلت  ھاست؛ به ھمین پذیربودن آن رخنه
ای که ضعف و  خود را در نھایِت استحکام و استواری پی بریزیم؛ به گونه

کاری ھیچیک از اعضا برایمان قابل قبول نیست و از اینکه یکی از  کم
ند بسیار خرسندتریم تا اینکه به جای او فردی ضعیف و مان ما را ترک ک عزیزان

که  ییسست اراده به ما بپیوندد؛ زیرا گروھی کوچک با نظامی قوی و اعضا
کنند؛ از یک گروه با سیاه  نفوذناپذیر عمل می ھمچون یک صِف یکپارچه و

تر است؛ لذا یکی از شرایط عضویت در جماعت این  لشکرھای فراوان موفق
عضوی به ادای فرایض ملتزم باشد و از گناھان کبیره بپرھیزد و است که ھر 

حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام بداند؛ زیرا این شروط حداقل چیزھایی 
ھا است. به  ھستند که ھر مسلمانی از طرف خدا و رسولش ملزم به اجرای آن

از ما  تواند به چنین شرایطی التزام داشته باشد، ھمین دلیل کسی که نمی
 ».نیست

دو عنصر مھم باشد: نخست عنصری که با  ی هدعوت در آِن واحد باید دربرگیرند )٣
عصر جدید  ی هکند و دوم عنصری که به شیو فرھنگ اسالمی قدیمی تربیت می

کند. ھردوی این عناصر باید در جریان جنبشی که ھدفش  سازی می فرھنگ
دین از سیاست است، به  جدایی ی هبرپایی حکومت اسالمی و برچیدن اسطور

موازات ھم حرکت کنند؛ زیرا روشنفکران عصر جدید ھر چقدر با دین اسالم 
صادقانه و مخلصانه رفتار کنند، مادام که اسالم را به خوبی نفھمند، قادر 
نیستند که نظام اسالمی را برپا کنند و به ھمین شکل نیز، علما و دانشمندان 

گاھی و تبحر داشته باشند، بازھم در علوم دینی ھراندازه در علوم ا سالمی آ
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دار کشتی حکومت  توانند سکان مواجه با مسائل عصر جدید به تنھایی نمی
اسالمی باشند. از این روست که این دو نوع فرھنگ، ناگزیر باید درھم ادغام 

 جدید در برپایی تمدنی کامل و مبتنی بر دین الھی به کار رود. ی هشوند تا این آمیز

 اد استاد برای برپایی حکومت اسالمیجه
بزرگترین فعالیت استاد مودودی، جھاد طوالنی و مستمر ایشان برای برپایی 

ھا و مشکالت فراوانی به جان  حکومت اسالمی در پاکستان بود و در این راه سختی
خضوع و  ی هدانست که ایستادن در برابر باطل و مطالب خرید. استاد به خوبی می

رفتن  حق در برابر حاکم زورگو یعنی راه ی کلمهن به حکم الھی از او و گفتن نھاد گردن
ای پر از خار؛ اما وی کامًال بر این نکته واقف بود که راه مؤمنان ھمواره اینگونه  در جاده

بوده است و چیزی جز این نیست؛ زیرا کسی که ایمان دارد خداوند، رب او، اسالم، 
پیامبر اوست؛ ناگزیر ھم باید طاغوت را رد کند؛ چون در قلب یک  ج دین او و محمد

شود: ایمان به الوھیت خداوند و پذیرش او به عنوان  مؤمن ھرگز دو چیز جمع نمی
یگانه حاکم و قانوگذار با اقرار و اعتراف به اینکه غیر او مصدر تشریع و قانونگذاری 

 است.
مآب در اختیار داشتند که بدترین چیز ای فرنگی  زمام سلطه را در پاکستان طبقه

در نظر آنان اسالم بود. چند ماه پس از برپایی حکومت پاکستان این گروه شبھاتی در 
مورد اسالم و صالحیت آن در مقام یک سیستم حکومتی در عصر جدید مطرح کردند. 
 استاد خطر این وضعیت جدید را دریافت و ھمکارانش را گرد ھم جمع کرد و به آنان

 گفت:
حکومت در آینده بیان  ی هادار ی هرھبران پاکستان نظرات گوناگونی در مورد شیو«

حکومت پاکستان باشد. در  ی هادار ی هکنند؛ درحالی که قرار بر این بود اسالم شیو می
ایم که حاکی از آن است زمام امور در دست  ظرف این چند ماه سخنانی از آنان شنیده

ت که ھیچ ارزشی برای اسالم قائل نیستند؛ لذا امروز بر ما ای قرار گرفته اس طبقه
ھا را قبل از اینکه یکی یکی از دست بروند، غنیمت بشماریم؛  واجب است که فرصت

ھای مردود و  ھای حکومت پاکستان را براساس دیدگاه زیرا اگر این گروه بتوانند پایه
ھایی  یر داد، مگر با قربانیمنحرف خود بنا نھند، محال است بعدھا بتوان آن را تغی

 ».آن است ی هھزاران بیشتر از آن چیزی که وضعیت کنونی ثمر
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، استاد جھاد خود را برای برپایی حکومت براساس اصول اسالم آغاز مبعد از این اعال
حقوق الھور در برابر جمع کثیری از حقوقدانان، دو سخنرانی  ی هکرد و در دانشکد

ایراد » ھای اجرای آن قانون اسالمی و راه«ه تحت عنوان زمانی ک ی همفصل با فاصل
کرد. وی در این دو سخنرانی بسیار موفق عمل کرد و نظر اکثر حقوقدانان را در تأیید 

 قانون اسالمی و اجرای آن در پاکستان به خود معطوف داشت.

 استاد خواستار چهار امر مهم و اساسی برای برپایی حکومت است
بارز بود،  ی هم درخواستی را که شامل چھار نکت ١٩٤٨مارس  استاد مودودی در

ھا را اھداف حکومت قرار دھد.  ت مؤسسان خواست که آنأتھیه و تدوین کرد و از ھی
 این چھار امر مھم عبارت بودند از:

حاکمیت در پاکستان فقط از آن خدای یگانه است و حکومت فقط باید  -١
 لھی است.احکامی را اجرا کند که مورد رضایت ا

 قانون اساسی حکومت، باید شریعت اسالمی باشد. -٢
تمام قوانین مخالف با شریعت باید برچیده شوند و در آینده نیز ھیچ قانونی  -٣

 نباید در تضاد با شریعت تصویب شود.
 حکومت پاکستان فقط در چارچوب شریعت الھی باید اعمال قدرت نماید. -٤

سرعت منتشر شد. این موضوع برای ھای استاد در پاکستان به  این خواسته
آمد، جز اینکه بر استاد  شان برنمی سکوالرھا بسیار ناخوشایند بود و چیزی از دست

دروغ و افترا ببندند؛ برای مثال شایعه کردند که مودودی گفته است: سوگند وفاداری 
 به حکومت حرام است. این اتھام در حقیقت تلفیقی از سخنان استاد بود و او ھرگز

ھیچ مسلمانی «چنین چیزی بر زبان نیاورده بود و تنھا در پاسخ یک سؤال گفته بود: 
 ».جایز نیست که مطلقًا به غیر خداوند سوگند یاد کند

ھای استاد و جماعتش  حاکمان وقت، زمانی که نتوانستند با چنین تھمتی فعالیت
ھاد برای آزادی را توقیف کنند، تھمت جدیدی متوجه استاد ساختند و گفتند: او ج

داند؛ اما کامًال برعکس، استاد بر شروع فوری جھاد برای آزادسازی  کشمیر را حرام می
وقت پاکستان،  ی هکرد، ولی سید ظفرالله خان، وزیر امور خارج یر پافشاری میمکش

ھای  مانع این حرکت استاد شد؛ زیرا او یک قادیانی ملتزم بود و از جمله سیاست
ھند باقی بماند؛ این فعالیت جدید  ی هبود که کشمیر، تحت سیطرھا این  قادیانی
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 ی هجماعت اسالمی باعث شد بسیاری از پیروان استاد مودودی را دستگیر و روان
 زندان کنند که شیخ طفیل محمد نیز یکی از آنان بود.

 دستگیری استاد
ود، م درحالی که مشغول تدریس قرآن ب ١٩٤٨استاد مودودی را نیز در اکتبر 

بازداشت کردند و به زندان فرستادند. او بیست ماه را در زندان به سر برد و در آن ایام 
ھای بسیاری متحمل شد و پس از  کشید و سختی از بیماری سنگ کلیه بسیار رنج می

ھای خود را به جای جای پاکستان آغاز کرد. ھدف او از این  آزادی، مسافرت
وم مردم به خصوص می حکومت اسالمی را برای عھا ھا این بود که چارچوب مسافرت

فروشان در مورد  ھا و دین روشنفکران تبیین کند و شبھاتی را که فرنگی مآبان، قادیانی
 برپایی حکومت اسالمی در عصر حاضر دامن زده بودند، از بین ببرد.

 آن شکل گیرد ی صولی که حکومت اسالمی باید بر پایهاتفاق نظر علما سر ا
م نظر خود را در مورد اصول حکومت بیان  ١٩٥٠سسان در سپتامبر ت مؤأھی

این بیانه را شّدت  داشت که بسیاری از مواد آن با روح اسالم ناسازگار بود. استاد به
ای ترتیب داد و در آنجا  محکوم کرد و به ھمین مناسبت در شھر الھور جلسه

از داشت و با شجاعت کامل ت مؤسسان ابرأھی ی هھای خود را در مورد بیانی دیدگاه
خطرات نفھته در آن را برمال ساخت. این اظھارات استاد باعث شد که حکومت آن 

 گیری کند. بیانیه را لغو و در این باره مجددًا تصمیم
ھای مودودی، لیاقت علی خان، نخست وزیر وقت دولت پاکستان،  نظرات و دیدگاه

از کارشناسان مربوطه و اھل علم خواست را به تنگنا و فشار انداخت و به ھمین جھت 
اصول ثابتی برای حکومت اسالمی پیشنھاد کنند که مسلمانان بر سر آن باھم اختالف 

کرد که علمای پاکستان ھرگز  ای نداشته باشند. لیاقت علی خان گمان می و مناقشه
ی برای تشکیل ا تواند این امر را دستاویز و بھانه باھم اتفاق نظر پیدا نخواھند کرد و می

حکومت سکوالر قرار دھد؛ اما گمان او باطل بود؛ زیرا علمای زیادی در شھر کراچی 
 اجمع شدند تا این مسأله را مورد بحث و بررسی قرار دھند و در خصوص آن به شور

ھای دینی پاکستان حضور داشتند.  بنشینند. در این نشست نمایندگان تمام گروه
نقش بسیار مھمی ایفا کرد؛ زیرا باعث شد که در بین  استاد مودودی در این جلسه

نویسی ارائه داد که  علما و مشایخ اتفاق نظر حاصل شود؛ به این ترتیب که پیش
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بیست و دو اصل از اصول اساسی حکومت اسالمی بود. علمای حاضر در  ی هدربرگیرند
 ساندند.جلسه نیز پس از یک سری اصالحات جزئی، تمام آن اصول را به تصویب ر

ت مؤسسان تقدیم شد و با وصف آن، حکومت در تصویب قانون أنویس به ھی پیش
دانست تا مسلمانان  کرد و این را بھترین فرصت می کشی می اساسی پاکستان وقت

 شان سست گردد. دچار یأس و نومیدی شوند و عزم

 های حکومت برای فشار بر استاد شیوه
تصویب قانون اسالمی از یک سو به سیاست حکومت پاکستان برای جلوگیری از 

روی آورده بود و از دیگر سو درصدد بود که از مّلت  کشی، تعلل و فرسایش نیروی وقت
ھای دروغین وی را از  دار سازد و با تھمت ھای گوناگون آوازه و شھرت استاد را لکه راه

کرد که این مرد  مینگاران مزدور اعالم  چشم مردم بیندازد؛ از جمله از طریق روزنامه
مردم پاکستان و یا جاسوس ھندوستان و آمریکاست. ھمچنین به  ی همخالف اندیش

ای درس  کرد که بگوید مودودی در ھیچ حوزه بعضی از علما تالش می ی هوسیل
اجتھاد نیست و لذا حق ندارد که در مورد قضایای  ی هنام نخوانده است و دارای اجازه

ر حقیقت آمده است تفسیر جدیدی از اسالم عرضه کند که مھم فتوا صادر کند. و د
 اند. چنین چیزی نگفتهاّمت  ھیچیک از متقدمان و متأخراِن این

 ی هحکومت ھمچنین متخصصان امور تبلیغاتی خویش را به کار گرفت تا چھر
استاد را مخدوش سازند و در میان مردم شایع کنند که مودودی از جاه طلبان است و 

ش نشستن بر مسند قدرت است. در این گیرودار شاگردان خاورشناسان در تمام ھدف
قانون قرار دھد که  خواھد سنتی را دومین منابع دمیدند که مودودی می بوق و کرنا می

ھا در مسائل قانونی صحیح  بسیاری احادیثش ضعیف و جعلی است و استناد به آن
 نیست.

جود آوردند تا اسالمگرایان به خود ای را نیز به و عالوه براین، مسائل حاشیه
اساسی یعنی برپایی حکومت اسالمی را  ی همشغول شوند و به این وسیله قضی

ای، جمعیت زنان مسلمان بود که با  این مسائل حاشیه ی هفراموش کنند. از جمل
نظارت ھمسر نخست وزیر تأسیس شده بود. این جمعیت خواستار آن بود که زنان 

ھا از نمایندگی پارلمان گرفته تا کار در  حقوق و مسئولیت ی هپاکستان در زمین
ادارات دولتی و حتی شرکت در مسابقات ورزشی با مردان مساوی باشند. جماعت 
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تر جلوی این فتنه را گرفت و  اسالمی به ریاست استاد مودودی با قدرت ھرچه تمام
 در نھایت حکمت با آن رفتار کرد.

ھای حساس  توسط عناصر سکوالر که در دستگاهای دیگری نیز  مسائل حاشیه
کردند، به وجود آمد تا به این وسیله مردم قضایای اساسی را فراموش  حکومتی کار می

ھا بسیار فعال شدند؛ زیرا به کمک رھبرشان  کنند. ھمچنین در این دوره قادیانی
 ده بودند.ھای مھم حکومت نفوذ کر وقت، در ارگان ی هظفرالله خان، وزیر امور خارج

 جهاد برای تصویب قانون اسالمی ی ادامه
استاد بعد از اینکه دریافت حکومت ھیچ فعالیتی برای تصویب قانون اسالمی 

م در شھر کراچی ترتیب داد که  ١٩٥٢دھد، نشستی عمومی در پنجم ِمی  انجام نمی
اساسی در آن ھزاران نفر از اھالی شھر حضور داشتند و در آن جلسه موضوع قانون 

جدیدی در ھشت ماده صادر کرد و  ی هرا با جدیت تمام مطرح کرد و در پایان بیانی
ضمن آن اصولی را که علما برای تشکیل حکومت اسالمی پیشنھاد کرده بودند، 

گشت و مردم طبقات  دوباره قید نمود. استاد به ھمین منظور شھر به شھر می
آنان را نسبت به تشکیل حکومت  داد و گوناگون جامعه را مورد خطاب قرار می

کرد. جماعت اسالمی نیز طومارھایی با امضای مردم در تأیید  اسالمی تشویق می
ت أرسید و در پایان آن را به ھی قانون اسالمی تھیه کرد که طول آن به کیلومترھا می

ت أای بود که به ھی مؤسسان ارسال کرد. این طومارھا عالوه بر ھزاران تلگراف و نامه
ت مؤسسان را موظف کند أفرستاده شده بود تا جایی که حکومت مجبور شد ھی

تخاذ چنین تصمیمی از ادوباره در مورد قانون اساسی تصمیم بگیرد. یک روز قبل از 
جانب حکومت، جماعت اسالمی تظاھرات پرشکوھی در کراچی به راه انداخت که 

رکنندگان ھمگی خواھان تصویب کننده در آن بود. تظاھ استاد ھم یکی از افراد شرکت
نویس جدید بازھم خالی از  قانون اسالمی برای پاکستان بودند؛ اما از آنجا که پیش

ت مؤسسان نتوانست در برابر فشارھای وحشتناک مردم، در روز أروح اسالم بود، ھی
نویس  عالم کند و تاریخ آن را به تعویق انداخت و گفته شد که پیشاموعود آن را 

 عرضه خواھد شد.مّلت  در روزھای آینده بهقانون 
در آن زمان که خواجه نظام الدین نخست  –حکومت سرانجام پس از یک ماه انتظار 

ت مؤسسان أنویس قانون اساسی به ھی ھای جدیدی برای پیش توصیه –وزیر دولت بود 



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ٢٦

مت ارائه کرد که اکثرًا مبتنی بر اصولی بود که علما دو سال قبل برای تشکیل حکو
 اسالمی پیشنھاد کرده بودند.

نویس را در عین  آن روز برای مسلمانان روز پیروزی بود. استاد نیز این پیش
ھایی که در آن وجود داشت تأیید کرد؛ اما سکوالرھا قبل از تصویب و اجرای این  ضعف

 ای بودند تا آن را باطل نمایند. قانون، در فکر توطئه

 ها قادیانیانقالب مسلمانان بر ضد 
ھا رخ  نت بار و خونینی در بین مسلمانان و قادیانیوھای خش در ایالت پنجاب درگیر

ھا شھید شدند. استاد در این مورد کتاب  داد که صدھا نفر از مسلمانان در خالل آن
د این گروه و ینوشت و در آن به اختصار عقا »ھا قادیانی ی همسأل«کوچکی به نام 

شان بر ضد مسلمانان را برمال ساخت. حاکم پاکستان این حوادث  خطرناکھای  توطئه
ت أای کرد تا در ایالت پنجاب حکومت نظامی اعالم کند؛ به ھمین منظور ھی را بھانه

 ت وزیری برکنار کرد.خسو خواجه نظام الدین را از پست نمؤسسان را منحل 

 دستگیری مجدد استاد
ھا، استاد و بسیاری دیگر از مسلمانان را  قادیانیحکومت به جرم تألیف کتاب بر ضد 

ھا دانست و به این  ھا و ناآرامی دستگیر کرد و به ناحق آنان را مقصر اصلی این درگیری
بھانه استاد را به دادگاه نظامی کشاند و حکم اعدامش را صادر کرد؛ زیرا بھترین 

متی سکوالر براساس توانست از دست مودودی رھایی یابد و حکو فرصتی بود که می
 ھای خود تشکیل دھد. ھوی و ھوس

استاد مودودی ھنگام که حکم دادگاه را شنید، در رخسارش ھیچ تغییر حاصل 
نشد و خدا را مثل ھمیشه سپاس گفت. اما ھنگامی که به وی گفته شد: فقط یک 

اش چون آتش، سرخ شد و با شجاعت  ھفته فرصت طلب عفو از دادگاه را دارد، چھره
ھا  کنم؛ زیرا احکام مرگ و حیات در آسمان مام گفت: ھرگز از کسی طلب عفو نمیت

شود نه در زمین و اگر آسمان حکم مرگ مرا صادر کرده باشد ھیچکس  صادر می
تواند آن را تغییر دھد. استاد ھمچنین به تمامی ھمکاران و از جمله  دیگری نمی

 ه درخواست عفو نکنند.اش سفارش کرد که به ھیچ وجه از دادگا خانواده
کرد و مجازات اعدام  مدتی نگذشته بود که ھمان دادگاه نظامی حکم جدیدی صادر

تخفیف داد. استاد بیست و پنج ماه را در زندان به سر برد تا اینکه  دبرا به حبس ا
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سرانجام شاگردانش به دیوان عالی کشور در مورد صالحیت دادگاه بدوی برای 
ه اعتراض کردند. دیوان حکم برائت را صادر کرد و استاد از رسیدگی به این پروند

ھا و دیدارھای مختلفی  ھا، نشست زندان آزاد شد. با آزادی استاد تظاھرات، راھپیمایی
از آزادی رھبر جماعت اسالمی استقبال مّلت  در سراسر پاکستان برپا شد و جای جای

 کستان شدند.کردند و مجددًا خواستار اجرای شریعت اسالمی در پا

 قانون اسالمی جدید
ت مؤسسان نیز کار أخود ادامه داد و ھی اد پس از آزادی ھمچنان به مبارزاتاست

 ی هم مژد ١٩٥٦خود را دوباره از سر گرفت تا اینکه در نھایت روز بیست و سوم مارس 
ھا،  ھا، کمونیست زده پاکستان داده شد که به جز غربمّلت  تصویب قانون جدید به

قرار گرفت. مّلت  طلب، مورد استقبال تمام طبقات داران منفعت ھا و سرمایه یانیقاد
 استاد در این مورد گفت:

آزاد که با زبان مّلت  کنیم؛ زندگی یک ما امروز زندگی جدیدی را آغاز می«... 
نمایندگان خود اعالم داشت که حاکمیت در پاکستان باید از آن خدای متعال باشد و 

 است که نگھداری از آن در چارچوب حدود الھی بر أامانتی از جانب خدایقدرت، 
 ».پاکستان واجب استمّلت 

 کودتای نظامی
که برای تحقق آن  –ملت پاکستان مدت زیادی طعم شیرین قانون اسالمی را 

نچشید که ناگھان  –ھا مبارزه و شھدای زیادی را در این راه تقدیم نموده بود  سال
 ی م ژنرال محمد ایوب خان، فرمانده ١٩٨٥اکتبر  ١٨تغییر کرد و در روز جریان تاریخ 

ارتش، کودتا و پارلمان را منحل اعالم کرد؛ ھمه چیز را از بین برد و کشور را به گرداب 
 ھا و مشکالت افکند. سختی

 های استاد در دوران حکومت نظامی گیری موضع
اسالم بود؛ بویژه اینکه گروه  دوران ایوب خان بھترین زمان ممکن برای دشمنان

مشھور بودند، فعال شدند و حکومت نظامی وقت نیز از » پرویزیه«که به سّنت  منکرین
پاک سّنت  کرد. این موضوع باعث شد که اختالفات فکری در مورد آنان حمایت می

آلود استفاده کند تا به این وسیله  نبوی به اوج خود برسد و حکومت از این آب گل
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ھای خود در میان مردم  ھا و دستگاه را توسط ارگان هکنند ھا و مجالت گمراه کتاب
 توزیع کند.

داشتن حکومت در آن تحمل  کردن مردم را بیشتر جھت دست استاد این گمراه
مبارزه شد و یکی پس از دیگری شبھات  ی هکرد و به ھمین جھت عمًال وارد عرص نمی

تاریخی و عقلی  ،سخ داد و آنان را از لحاظ علمیضاّله را پا ی هھای این فرق و گمراھی
 کامًال رد کرد و سرانجام به این غائله پایان داد.

م حکومت قوانین جدیدی در مورد احوال شخصیه تصویب کرد که  ١٩٦١در مارس 
با شریعت اسالمی کامًال منافات داشت. این جسارت به حدی بود که انگلستان در 

به خود نداده بود که احکام اسالمی را در مورد احوال  دوران استعمار چنین جرأتی
 شخصیه لغو کند.

ھا  استاد با شجاعت تمام در مقابل این قوانین ایستاد و اعالم کرد: ھرکس به آن
ھا نوشت و  عمل کند گناھکار است و به ھمین منظور حواشی زیادی بر تک تک قانون

ثابت نمود. این موضوع ایوب  جمبر پاک پیاسّنت  ھا را با نصوص قرآن و مخالفت آن
خشمگین ساخت، اما این بار متعرض استاد نشد، بلکه به جای او دبیر شّدت  خان را به

ھای استاد در  ای که نوشته حتی صاحب چاپخانه –کل جماعت اسالمی و افراد بسیاری 
مطلقی که بر  ی هرا به زندان فرستاد. ایوب خان به خاطر سلط –شد  آنجا چاپ می

پاکستان داشت، قوانین زیادی را که مخالف با اسالم و دمکراسی بود به تصویب رساند؛ 
ھا تحت نظات شدید  ھای فردی محدود شود و روزنامه له باعث شد آزادیأھمین مس

حکومت قرار گیرد و کسی جرأت مخالفت با حکومت را نداشته باشد. تنھا فردی که در 
رد میدان شد، استاد مودودی بود که قوانین ایوب خان را کامًال این دوراِن خفقان وا

نظیر تمام خطرات ناشی از آن قوانین را که در راستای  نقد کرد و با شجاعتی بی
ای که به  تحکیم دیکتاتوری ایوب خان در پاکستان بود، به ھمگان اعالم کرد؛ به گونه

کردند. اما  مودودی امتناع می ھا از چاپ سخنان استاد خاطر تندی مطالب، روزنامه
ھا ھرگز بسته نشد و صدای استاد به اقصی نقاط کشور رسید و ارکان حکومت  دھان

سال بیشتر دوام نیاورد و این  ٥ایوب خان را به لرزه درآورد، به طوری که حکومت او 
پاکستان و مّلت  م پس از کاشت بذر اختالف و نابودی در ١٩٦٩سرانجام در  ارب

 ن پاکستان غربی از پاکستانی شرقی (بنگالدیش)، فرو ریخت.جداکرد
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م نشست عمومی  ١٩٦٣جماعت اسالمی پس از تصویب قوانین ایوب خان در اکتبر 
خود را با حضور ھزاران نفر از اعضا و ھواداران خود برگزار کرد. حکومت از برگزاری 

ھای او،  اندازی نگرغم تمام مشکالت و س چنین نشستی بسیار ناخرسند بود؛ اما به
جماعت در تاریخ تعیین شده جلسه را برگزار کرد، ولی حکومت استفاده از بلندگو را 
درحالی که ده ھزار نفر در آنجا حضور داشتند، ممنوع اعالم کرده بود. بنابراین، 

قدیمی رساندن صدا را انتخاب کرد، به این ترتیب که افرادی تک تک  ی هجماعت شیو
رساندند. استاد  ھای آخر می کردند و آن را به صف ا برای مردم تکرار میکلمات استاد ر

سخنرانی خود را آغاز کرد و ھنوز مدت زیادی از شروع سخنانش نگذشته بود که 
گران نظم جلسه را برھم زدند و شعارھایی بر ضد مودودی و جماعت او سر  اخالل

گران تیری به سوی استاد دادند و سپس به سوی استاد آتش گشودند. یکی از آشوب
شلیک کرد که خوشبختانه به او اصابت نکرد، اما یکی از اعضای جماعت به سبب آن 

ای به وی  شھید شد. استاد ایستاده به سخنان خود ادامه داد و به رغم اینکه عده
اگر من بنشینم چه «کردند که نشسته سخن بگوید با صدای بلند گفت:  توصیه می

وضعیت جلسه ھمچنان ناآرام بود و چیزی نمانده بود که مردم ». ؟کسی خواھد ایستاد
خواست به وقوع  با آشوبگران مسلح درگیر شوند و ھمان چیزی که رأس این توطئه می

بپیوندد. استاد ھمه را به آرامش فرا خواند و اعالم کرد آشوبگران را در نھایت آرامش و 
 ی هبیرون کنند. استاد در این جلسه جمل ھا درگیر شوند، از چادرھا بدون اینکه با آن

 مشھوری را بر زبان آورد که در تمام پاکستان پیچید؛ استاد گفت:
ای بیابد  جنبش اسالمی ھمچون آبی جاری است که ھرگاه در مسیر خود صخره«

آورد؛ بلکه به حکم طبیعت خود، به چپ و راست  در برابرش سر تسلیم فرود نمی
خشم شّدت  دامه دھد و صخره را، درحالی که بر انگشتانش ازرود تا به جریانش ا می

گردد و  گیرد؛ پشت سر نھد. مکر صخره تا به این حّد است که سرانجام نابود می گاز می
 ».اندیشان است خدا بھترین چاره

ای جماعت  ھای منحوس خود بدون ھیچ بھانه حکومت بعد از شکست در توطئه
کرد و رھبران جماعت اسالمی و در رأس  هآن را مصادراسالمی را منحل و تمام اموال 

نفر بودند که ھمگی  ٤٠آنان استاد ابواالعلی مودودی را، دستگیر کرد. دستگیرشدگان 
م توسط دیوان  ١٩٦٤سپتامبر  ٢٥به زندان افتادند، اما در نھایت حکم برائت آنان در 

 زگشتند.دعوت با ی هعالی کشور صادر شد و ھمه پیروزمندانه به عرص
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عید فطر دستگیر شد. جریان از این قرار بود که  ی هبر سر قضی راستاد یک بار دیگ
م روز عید مصادف با روز جمعه شد. ایوب خان براساس مشتی خرافات  ١٩٧٥در 

قدیمی معتقد بود که ھرگاه روز عید با روز جمعه ھمزمان شود، حکومت زمانه برچیده 
عید را به روز پنجشنبه موکول کند. به ھمین واسطه خواھد شد و بسیار تالش کرد تا 

کرد ھرکسی این موضوع را قبول نکند دستگیر خواھد شد. اما استاد  به ھمگان اعالم
ایوب خان را محکوم کرد و روز عید را منوط به رؤیت ھالل ماه کرد.  ی هاین گفت

و دو ماه دیگر را  سرانجام مردم جمعه را عید اعالم کردند و استاد مجددًا دستگیر شد
 در زندان به سر برد.

این مختصری از جھاد استاد ابواالعلی مودودی در راه برپایی حکومت اسالمی بود. 
ھای مختلفی بود. او با تمام جریانات  ھای گوناگونی داشت و در عرصه جھاد وی جنبه

سنت، ھا، منکرین  ھا، قادیانی زده ھا، غرب الحادی مبارزه کرد؛ با کمونیست
فروشان و...؛ که در تمام مبارزات، پیروز و سربلند از میدان خارج  پرستان، دین خرافه

 شد.
حق و ابطال  ی کلمهفرسا در راه اعتالی  وی سرانجام پس از عمری تالش طاقت

سالگی دار فانی را وداع گفت و به ملکوت  ٧٦م در سن  ١٩٧٩سپتامبر  ٢٢باطل در 
 ی هاز خود به جای گذاشت که به دعوت او ایمان و بر ادامپیوست و نسلی را پس اعلی 

جھاد بر حقش یقین کامل داشتند. استاد ابواالعلی مودودی از نسل پاک پیامبر و از 
خونش جاری بود و در  ی هآن دسته سادات حسینی بود که روح جھاد در قطره قطر

 تعال باکی نداشت.این راه به تأسی از نیاکان بزرگوارش از ھیچ قدرتی جز خدای م
از استاد شش پسر و سه دختر به جای مانده است؛ پسرانش به ترتیب عمر فاروق، 
احمد فاروق، محمد فاروق، حسین فاروق، حیدر فاروق و خالد فاروق و دخترانش 

 حمیرا، اسماء و عایشه نام دارند.
 روحش شاد و یادش گرامی باد!



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 احلمد هللا والصالة والسالم علی رسوله الكريم

 پیشگفتار چاپ نخست (ناشر عربی)

 ١٩٤١ھجری قمری ( ١٣٦٠این کتابی است که استاد ابواالعلی مودودی در سال 
 ی هپیاپی در ماھنامھای آن را در چند شماره به صورت  میالدی) تألیف کرد و فصل

منتشر ساخت و بعدھا آن را گردآوری کرد و در کتابی با  »ترجمان القرآن«خود به نام 

به چاپ  »يف القرآن ةاملصطلحات األربع= اصطالحات یاديچار بن یقرآن ك«عنوان 
اھمیت این چھار  ی هاین کتاب دربار ی هاستاد مودودی در مقدم ی هرساند. نوشت

گرداند؛ لذا  نیاز می ، ما را از یادآوری مجدد آن در این پیشگفتار بیاصطالح در اسالم
 کنم. فقط به بیان تاریخ تألیف کتاب و دالیلی که باعث نوشتن آن شد، بسنده می

در » جماعت اسالمی«سال تأسیس  –ھجری قمری  ١٣٦٠تألیف کتاب در سال 
سازی دعوت  خود نقش بزرگی در روشن ی هبه پایان رسید و به نوب –ھندوستان 

ھای ھندوستان ایفا کرد و  جماعت اسالمی و تعیین جایگاه آن در بین احزاب و انجمن
پس از آن بود که ھر عضو جدید الورود جماعت اسالمی، به روشنی تفاوت میان دعوت 

ین ھا را دریافته بود؛ به رغم اینکه بعضی از ا جماعت و دعوت سایر احزاب و انجمن
 اند. سالم و نشر دعوت آن شکل نگرفتهاکردند که جز برای  ھا ادعا می احزاب و انجمن

جلد به زبان اردو به چاپ  ٠٠٠/٣این کتاب تاکنون چھار بار و ھر بار در تیراژ 
عربی که برادر  ی هرسیده است و به ھیچ زبان دیگری ترجمه نشده است، جز این ترجم

زحمت آن را » دارالعروبة اإلسالمیة«اق از ھمکاران فاضل استاد سید محمد کاظم سب
 کنیم. تقبل کرده و ما نیز در اینجا آن را به برادران عرب زبان خود تقدیم می

ھای ما است که  دومین کتاب از سری کتاب »املصطلحات األربعه يف القرآن«کتاب 
ه خدای متعال مان ک در دژ مستحکم اسالم، شھر دمشق، با تالش فراوان برادران دینی

ھایمان را به عشق اسالم و جانفشانی در راه او گرد ھم آورده است، به زیور طبع  قلب
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ھایشان را پاداش نیک دھد و ما را در عمل به  گردد؛ خداوند آنان و خانواده آراسته می
یافتن به دست  فرماید. به راستی که توفیق تآنچه که مورد رضایت اوست، توفیق عنای

 دعاھاست! ی هکنند و شنوا و اجابتاوست و ھم

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 الھور

 ھـ . ق ١٣٤٧جمادی االولی  ١٣
 میالدی ١٩٥٥ژانویۀ  ٨مطابق با 

 عاجز و نیازمند رحمت الھی ی هبند
 محمد عاصم الحداد



 
 

 مؤلف مقدمۀ

اند و ھمچنین  قرآنی اصطالحات اساسپایه و  ،عبادتچھار واژۀ اله، رب، دین و 
آنچه که  ی هدھند. خالص کیل میشمحور اصلی دعوت این کتاب (مقدس الھی) را ت

ھمتا  کند، این است که خدای متعال، یگانه معبود بی کریم به سوی آن دعوت می قرآن
وجود ندارد و در نیاز است. ھیچ اله و رّبی جز (ذات مبارک) او  و پروردگار یکتای بی

ربوبیت و الوھیت خویش بدون شریک است؛ لذا بر انسان واجب است (از ته دل) از 
اینکه خدای متعال اله و معبود اوست، راضی و خشنود باشد و (در ھمه حال) فقط او 
را رّب خویش بداند؛ به الوھیت و ربوبیت غیر او کفر بورزد و منکر آن باشد؛ تنھا او را 

غیر او را نپرستد؛ دینش را ھمواره برای او خالص گرداند و ھر دینی را به  عبادت کند و
 غیر از دین او رد نماید:

نَّهُ ﴿
َ
رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ نُوِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
۠ فَ  ۥَوَمآ أ نَا

َ
� ٓ  ﴾٢٥ ٱۡ�بُُدونِ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .]٢٥[األنبیاء: 
معبودی جز ، مگر آنکه به او وحی کردیم که: پیامبری را نفرستادیمو (ما) پیش از توھیچ «

 .»ن نیست، پس تنھا مرا عبادت کنیدم

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥَوَما  ﴾٣١َ�مَّ

 .]٣١[التوبة:
یکتایی را که ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست؛ بپرستند، او دستور نداشتند جز الله «

 .»دھند ست از آنچه شریک او قرار میپاک و منزه ا

ِ  إِنَّ ﴿ نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
تُُ�ۡم أ مَّ

ُ
 .]٩٢[األنبیاء:  ﴾٩٢ ٱۡ�ُبُدونِ أ

گار شما ھستم، پس مرا ردتردید این است آیین شما که آیینی یگانه است، و من پرو بی«
 .»پرستش کنید

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ أ �  ٱ�َّ ءٖ ۡ�َ ِ

ا وَُهَو َربُّ ُ�ّ بِۡ� َرّ�ٗ
َ
 .]١٦٤[األنعام:  ﴾�

 .»که او پروردگار ھمه چیز است؟! آیا غیر الله، پروردگاری را بجویم در حالیگو: ب«

َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿
َ
 ﴾١١٠أ

 .]١١٠[الکهف: 
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ا پس ھر کس به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد، و ھیچ کس ر«
 .»در عبادت پروردگارش شریک نسازد

نِ  َولََقدۡ ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ  َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ
الله یکتا را بپرستید، و از طاغوت پیامبری را فرستادیم که: اّمت  قینًا ما در (میان) ھری«

 .»اجتناب کنید

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ دِيِن  أ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها �َ�ۡهِ  ٱۡ�

 .]٨٣[آل عمران:  ﴾٨٣يُرَۡجُعوَن 
ھا و زمین است خواه  جویند؟ حال آنکه ھر که در آسمان آیا (کافران) جز دین الله را می«

 .»شوند و ناخواه سر به فرمان او نھاده است، و به سوی او باز گردانده می

ۡ�ُبَد  قُۡل ﴿
َ
ۡن أ

َ
مِۡرُت أ

ُ
ٓ أ َ إِّ�ِ ُ  ٱ�َّ  .]١١[الزمر:  ﴾١١ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

که دینم را برای او خالص  ام که الله را پرستش کنم، در حالی من مأمور شدهگو: ب«
 .»گردانم

َ  إِنَّ ﴿ ۚ َرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم فَ  ٱ�َّ ۡستَقِيٞم  ٱۡ�ُبُدوهُ  .]٥١[آل عمران:  ﴾٥١َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ
و را بپرستید، این است راه و پروردگار شماست، پس ابه راستی که الله، پروردگار من «

 .»راست
آیات فوق را فقط به عنوان مثال و نمونه ذکر کردیم؛ زیرا ھرکسی که قرآن بخواند و 

ھا و  یابد تمامی ھدایت آیات آن را به دقت مورد کنکاش قرار دھد، در نگاه نخست درمی
چرخد  ر محور این چھار اصطالح میکریم با خود آورده است، فقط ب ارشاداتی که قرآن

 محوری آن چیزی نیست جز اینکه: ی هو موضوع قرآن و اندیش
 فقط خدای متعال، اله و رب جھانیان است. -١
 ھیج اله و ربی جز خدای متعال وجود ندارد. -٢
 الزم است که انسان فقط خداوند را عبادت کند. -٣
خدای متعال برای انسان سزاوار است که دینش (اطاعتش) را فقط برای  -٤

 خالص گرداند.

 اهمیت اصطالحات چهارگانه
بخواھد آیات قرآن را به دقت مورد بحث و بررسی قرار دھد و  سپرواضح است ھرک

در معانی آن تأمل و تعمق کند، ناگزیر باید معانی صحیح اصطالحات چھارگانه را به 
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نماید؛ زیرا خوبی بفھمد و ھمچنین مفھوم ھریک را به صورتی کامل و فراگیر درک 
 ی همادام که انسان با مفھوم اله و نیز معنای رب و عبادت بیگانه باشد و نداند که واژ

فایده به نظر  شود، قرآن نیز از دیدش کالمی ُمھمل و بی دین بر چه چیزی اطالق می
شود و در نتیجه قادر نخواھد بود که  رسد که از معانی آن چیزی فھمیده نمی می

بشناسد، ماھیت شرک را دریابد، عبادتش را مختص خدای سبحان حقیقت توحید را 
 نماید و دینش را برای او خالص گرداند.

به ھمین شکل نیز اگر مفھوم این اصطالحات در ذھن انسان مبھم و درھم آمیخته 
و شناخت وی نسبت به معانی آن ناقص باشد، بدون شک تمام آیات قرآن که سراسر 

کریم  او مشتبه خواھد شد و به رغم ایمان کاملی که به قرآنھدایت و ارشاد است، بر 

 »ال إله إال اهللا« ی هطیب ی کلمهدارد، عقیده و اعمالش ھمچنان ناقص باقی خواھد ماند؛ 
سازد و در ھمان حال معبودھای گوناگون دیگری نیز به غیر  می را دائمًا بر زبان جاری

کند ھیچ رّبی جز خدای متعال  الم میگزیند. پیوسته اع از خداوند اله خویش برمی
وجود ندارد؛ اما در مقام عمل مطیع اربابان دیگری غیر از خداوند است؛ با نھایت صدق 

کند و فقط برای او  آورد که جز خدای متعال کسی را عبادت نمی و اخالص فریاد برمی
ھای  کند، ولی با این وجود (دلش) سخت مشغول عبادت اله خضوع و کرنش می

گوید که او ھمواره در پناه و  وناگونی غیر از خداوند است؛ با صراحت تمام به ھمه میگ
حریم دین خدای متعال است و اگر در این میان شخصی مدعی انتسابش به ادیان 

خیزد، ولی  برد و با تو به جنگ و ستیز برمی دیگری غیر از اسالم شود، بر او ھجوم می
 ماند. یان باقی میخود ھمچنان دست به دامان آن اد

خواند و غیر او را  بدون شک چنین فردی غیر از خدای متعال احدی را به دعا نمی
اله و رب برای  ی هنامد، اما در واقع از حیث معانی مختلفی که دو واژ اله یا رب نمی

ھا و اربابان گوناگونی دارد و بیچاره خود نیز اصًال احساس  ھا وضع شده است، اله آن
ھا را شریک خداوند قرار داده است و (متأسفانه) ھرگاه اگر او را متوجه  که آن کند نمی

ک در دین شده رسازید که (تاکنون) غیر خدا را عبادت کرده و مرتکب (گناه بزرگ) ش
است، شما را به سختی مورد تعرض قرار خواھد داد و این درحالی است که حقیقتًا از 

ن، غیر خدا را پرستیده و بی شک تاکنون داخل عبادت و دی ی هلحاظ معانی دو واژ
داند که تمام  دینی غیر از دین خدای متعال بوده است؛ ولی با این وجود خود اصًال نمی
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اعمالش در واقع عبادت غیر خداست و آن وضعیتی که گرفتارش شده است در واقع 
 دینی است که خداوند ھیچ دلیل و برھانی بر صحت آن فرو نفرستاده است.

 علت حقیقی این فهم نادرست
 یابیم ھنگامی که قرآن با نگاھی به عصر جاھلیت و صدر اسالم، به خوبی درمی

اله و رب را به خوبی  ی همعنا و مراد دو واژ عربکریم بر قوم عرب نازل شد، فرد فرد 
شان مورد استفاده قرار گرفته  ھا قبل در کالم ؛ زیرا این دو کلمه از مدتدانستند می

ھا مخاطب  ن دلیل زمانی که آنبود و به تمام معانی آن تسلط کاملی داشتند. به ھمی

قرار گرفتند، معنای  »ال إله إال اهللا وال ربَّ سواه وال رشيك له يف ألوهيّته وربوبيّته« گفتۀ
درک کردند و بدون ھیچگونه پیچیدگی یا  شدند، کامالً  راستین پیام آن دعوت می

چه چیزی  »ال إله وال رب وال رشيك«این سخن با گفتن  ی هگویندکه  ابھامی فھمیدند
ورزد و  دادن چه صفتی به غیر خداوند خودداری می کند و از نسبت را نفی می

کند و چه صفتی را  چه چیزی را مختص خدای متعال می »إال اهللا«ھمچنین با گفتن 
گاھی و شدند د داند. بنابراین، کسانی که کافر می خالص، برای او می ر حقیقت با آ

ورزیدند و به  دانست، کفر می آن را باطل می »ال إله إال اهللا«شناخت کامل از آنچه که 
کفرشان گواه روشنی بود بر اینکه الوھیت و ربوبیت غیر خدا را کامًال قبول عّلت  ھمین

مقابل) نیز مؤمنان از سر بصیرت نسبت به تمامی آنچه که قبول  ی هداشتند. (در جبھ

 آوردند. انجام یا ترک آن بود، ایمان می ی هالزم »ال إله إال اهللا«کردن 
رایج بود و خیلی  عربدر کالم » دین«و » عبادت« ی هبه ھمین شکل نیز دو واژ

شود؛ آن  فھمیدند که َعبد چه کسی است؛ از چه حالتی به عبودیت تعبیر می خوب می
شود، چگونه روشی است؛ مفھوم دین  روش عملی که اسم عبادت بر آن اطالق می

چیست و مشتمل بر چه معانی گوناگونی است. از این رو ھنگامی که به آنان گفته شد: 
نید و از طاغوت دوری گزینید و با قطع ارتباط از سایر ادیان فقط خداوند را عبادت ک

به دین الھی درآیید، بازھم در فھم این دعوت قرآنی دچار ھیچگونه اشتباھی نشدند و 
به محض شنیدن آیات قرآن، برایشان معلوم بود که این دعوت آسمانی چه نوع 

 کند. تغییراتی را در نظام زندگی از آنان مطالبه می
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تأسفانه پس از دوران پرفروغ صدر اسالم، معانی اصلی و صحیح تمامی این اما م
عصر نزول قرآن رایج بود، کم کم رو به دگرگونی نھاد؛ به  ھای عربکلمات که در میان 

معانی ھریک از این اصطالحات چھارگانه برخالف معنای وسیع و  ی های که دایر گونه
ک سری معانی کم دامنه و محدود با تر و در ی شان، بسیار کوچک فراگیر سابق

 مفاھیمی پیچیده و مبھم خالصه شد؛ این امر دو دلیل عمده داشت:
ھای  ھای قرن درک عالی و تشخیص خوب لغات زبان عربی در نزد عرب زبان -١

 خالص لغات ناب عربی به خشکی گرایید. ی هاخیر بسیار کم شد و چشم
آمده و در آن تربیت شده بودند، از  اسالمی به دنیا ی هبرای افرادی که در جامع -٢

جاھلی  ی هآن معانی رایجی که واژگانی ھمانند اله، رب، دین و عبادت در جامع
 زمان نزول قرآن داشتند، ھیچ اثری باقی نمانده بود.

شناسان و مفّسران دوران معاصر، اکثر کلمات قرآن را در  به این دو دلیل زبان
ھا با معنای مصطلح نزد مسلمانان  معانی اصلی آنفرھنگ لغات و کتب تفسیر به جای 

 کنند. برای مثال: این عصر، شرح داده و تفسیر می
بت یا صنم  ی های معنا کردند که گویی مترادف با واژ اله را به گونه ی کلمه -

 است.
نمودن (و به  رب را (به صورت عام) مترادف تربیت کردن و پرورش ی کلمه -

ئم به ذاتی قرار دادند که به امر تربیت و پرورش صورت خاص) معادل موجود قا
 پردازد. سایر موجودات می

کردن، زاھدشدن، خضوع داشتن و  عبادت را در معانی پرستش ی کلمه -
 نمازخواندن در برابر خداوند محدود ساختند.

 معنا کردند. )١(دین را مترادف و معادل مذھب و داشتن گرایشی خاص ی کلمه -
 ز با عنوان بت یا شیطان تفسیر کردند.را نی طاغوت ی کلمه -

این فھم غلط آن بود که برای مردم درک ھدف حقیقی و نیز شناخت  ی هنتیج
مقصود اساسی دعوت قرآن بسیار سخت و دشوار و حتی ناممکن شد؛ زیرا ھنگامی که 

به غیر از خدای متعال کسی را اله و معبود خویش «گفت:  قرآن خطاب به آنان می
ھا، حق مطلب را به  آن ھا و دوری از کردند که با ترک عبادت بت گمان می» نگیرید

                                                           
١- Religion 
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دارد به غیر از » اله« ی هاند؛ درحالی که به تمام معنا و مفھومی که واژ جای گزارده
ھا دست به دامان ھرچیز و ھرکسی غیر از خدای سبحان بودند و خود نیز به ھیچ  بت

ای در واقع غیر خدا را  کردند که با اتخاذ چنین رویه وجه در درون خود احساس نمی
فقط خدای «خواند که  نان را فرا میآاند و زمانی ھم که قرآن  معبود خویش گرفته اله و

فریاد » متعال پروردگار و رب جھانیان است پس به غیر از او احدی را رب خویش ندانید
گاه باشید! ما ھمان افرادی ھستیم که اعتقاد داریم فقط خدای متعال  برمی آوردند: آ

ما در باب توحید کامل شده  ی هبه این ترتیب عقید مربی و متعھد امورات ماست و
 است!

رب  ی هاز لحاظ معانی گوناگون دیگری که واژ فرادا ن بود که اکثر اینایاما واقعیت 
(به غیر از معنای مرّبی) دارد، به ربوبیت غیر خدا اذعان کامل داشتند و ھنگامی که 

و از طاغوت دوری گزینید، داد که فقط خداوند را عبادت کنید  قرآن ندایشان می
کنیم؛ با شیطان ھم بغض و کینه داریم و  ھا را پرستش نمی گفتند: ما که بت می

کنیم در نتیجه این دستور  فرستیم و جز برای خدا، برای احدی خشوع نمی لعنتش می
گفتند که) ھمچنان  ایم! (اما این سخن را درحالی می قرآن را ھم کامًال اجرا کرده

ھای سنگی بودند. و به جز این  ھای دیگری غیر از بت ت به دامان طاغوتمتوسل و دس
عبادت (به غیر از معنای پرستش یعنی بندگی و اطاعت) را به غیر  ی هدیگر معانی واژ

 خداوند اختصاص داده بودند.
دین نیز چنین حال و وضعی داشت؛ زیرا مردم از معنای خالص ساختن دین  ی هواژ

ین این دفھمیدند که شخصی به ظاھر منتسب به آیین  این را میبرای خداوند، فقط 
ھندوھا، مّلت  نامند و در ھمان حال جزو باشد که اصطالحًا آن را دین اسالم می

ای اندک از ھمین پیروان دین  یھودیان، مسیحیان و... نباشد. به ھمین دلیل جز عده
اند، اما در  خالص ساخته شان را برای خداوند کنند که دین اسالم اکثرًا گمان می

شان را برای خداوند  دین، ھرگز دین ی هواژ ی هحقیقت اینان با توجه به معانی گسترد
 خالص نکردند.

 نتایج این فهم اشتباه
کریم ھمچنان از مردم مخفی مانده است، بلکه  بدون شک بسیاری از تعالیم قرآن

ھای  معنای واقعی این چھار اصطالح اساسی در ورای پرده بودن مستورعّلت  حتی به



 ٣٩  مقدمۀ مؤلف

محوری قرآن نیز به طاق نسیان سپرده شده است و این  ی هجھل، روح متعالی و اندیش
رود و  ترین علل نفوذ ضعف و سستی در عقاید و اعمال مردم به شمار می خود از مھم

آیند.  انان نیز به حساب میمسلم ی هاین در حالیست که دین اسالم را پذیرفته و در زمر
به ھمین جھت شایسته است که معانی این چھار اصطالح را به تفصیل بیان کنیم تا 

 بدین وسیله، ھدف حقیقی قرآن و تعالیم اساسی آن به خوبی روشن شود.
ھای فراوانی که با نوشتن مقاالت گوناگون برای آشناکردن مردم با  با وجود تالش

ام، تا به حال ھیچیک از این مقاالت برای رفع اشتباھاتی که  ادهاین اصطالحات انجام د
ھا  در این باب به اذھان مردم رسوخ کرده، کافی نبوده است و مردم نیز با آن نوشته

کردند  ھا ھیچ اعتماد و اطمینانی نداشتند؛ زیرا گمان می شدند و نسبت به آن قانع نمی
 لمات بدون استناد به آیات قرآن و فرھنگھرآنچه را که در شرح و تفصیل معانی این ک

باشد  چنین اینام است؛ درحالی که اگر  اء شخصیجزو آر ام، لغات معتبر، بیان داشته
اند و یا اینکه  ھرگز ممکن نیست که نظرات شخصی من افرادی را که با آرایم مخالف

ام که تمام  الاقل با آن موافق نیستند، قانع کند. به ھمین سبب در این کتاب کوشیده
ای که حتی  معانی این چھار اصطالح را به صورت کامل و ھمه جانبه بیان کنم؛ به گونه

 ھای معتبر ذکر ننمایم. یک گفته را بدون استناد به قرآن و فرھنگ لغت
کنم و سپس با  آغاز می» اله« ی هبه امید خدای بزرگ بحث خود را نخست با واژ

 به پایان می برم.» دین«با دھم و  ادامه می» عبادت«و » رب«
 ابواالعلی





 
 

 ِاله

 تحقیق لغوی
ل ھـ)، در فرھنگ لغات با معانی  ھمزه، الم و ھاء (أ ی ه) از ماّد اإلله( ی واژه

 :)١(گوناگونی به کار رفته است؛ به شرح زیر

ْتُ إِىل فالن[  فالنی رفتم و در نزد او آرامش یافتم.: به سوی ]أهلَ

هُ [ لَ يألَ جُ رود که شخصی از  : به آن مرد پناه داد (ھنگامی که به کار می]ألِهَ الرَّ
 چیزی ترسیده باشد و به فرد دیگری پناه ببرد و آن فرد ھم به او پناه دھد).

لِ [ جُ لُ إِىل الرَّ جُ  مرد دیگر رفت. : آن مرد با اشتیاق فراوان به سوی آن]أَلِهَ الرَّ

هَ الفَصيلُ [ : بچه شتر با حرص و ولع فراوان به سوی مادرش دوید (و خود را به او ]ألَ
 چسباند).

ةً ألِ [  : عبادت کرد.]هَ إِالهةً وأُلَوهَ

به معنای  يه لَيهاً)لِ يَ  هَ (الَ مشتق از مادۀ  )اإلله(ھمچنین گفته شده است که 
 شدن است. پنھان

*** 

)ل ھـ) که در آن  (أ ی هاگون مادبا دقت در معانی گون به معنای عبادت  (أله يأله إِهلةً

 شود که: در معنای معبود به کار رفته است، کامًال آشکار می )اإلله((یعنی پرستش) و 
او برای عبادت و  ی هکنند فقر و نیازمندی انسان نخستین عامل تحریک -١

پرستش است. بنابراین، انسان مادام که گمان نکند فرد به خصوصی قادر است 
ھا پناھش  ب یاریگرش باشد و در سختیینیازش را برطرف سازد و در برابر مصا

دھد و به ھنگام ناراحتی و اضطراب تسکینش دھد و از ترسش بکاھد، ھیچگاه 
 د کرد.فکر پرستش آن شخص به ذھنش خطور نخواھ

                                                           
 ).٦٦-١/٦٥( تفسیر طبریبر حاشیۀ  تفسیر نیشابوری) و ٢٠-١/١٩( تفسیر ابن کثیرنگاه کنید به  -١
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اگر انسان معتقد باشد که شخصی توانایی این را دارد که نیازھا را برطرف و  -٢
داند و  تر از خود می تر و بلندمرتبه دعاھا را استجابت کند، حتمًا او را واال مقام

کند، بلکه حتی به قدرت و توانایی فراوان  نه تنھا به جایگاه بزرگش اعتراف می
 کند. او ھم اقرار می

اساس قانون اسباب و  این دنیا بر بسیاری از نیازھای انسان در بدون شک -٣
مسّببات رفع خواھد شد و بیشترین تالش انسان برای رفع نیازھایش، در برابر 

معلوماتش خارج نیست. از این رو  ی هگیرد و از دایر دیدگانش صورت می
ود تمایلی برای پرستش این اسباب به وج ھیچگاه در وجود انسان کوچکترین

آید. برای مثال فرض کنید شخصی برای برطرف ساختن نیازش احتیاج به  نمی
پول دارد تا آن را در این راه ھزینه کند و به ھمین منظور نزد فرد دیگری 

خواھد که کار خاّصی برایش دست و پا کند. آن مرد ھم  رود و از او می می
ر پایاِن عملش اجرتی به کند و د پذیرد و کاری به او محّول می اش را می خواسته

رسد (تا چه برسد به اینکه  دھد. اکنون آن کارگر ھرگز به ذھنش نمی او می
داراست؛  اعتقاد داشته باشد) که کار فرمایش شایستگی پرستش را از جانب او

زیرا با چشمان خود تمام راھی را که از طریق آن به ھدفش رسیده، مشاھده 
آن مرد چگونه نیازش را برآورده کرده است.  داند که و به خوبی می است کرده

رسد که معبود او در پشت  بنابراین، تصور عبادت ھنگامی به ذھن انسان می
ھا نھان باشد. از این  ساختن حاجات از دیده غیب و قدرتش در برطرف ی هپرد

شدن،  ای انتخاب شده است که عالوه بر معنای پنھان رو برای معبود واژه
 ی نیز باشد.ای هی، متضّمن معانی رفعت و بلندمرتبحیرت و سرگشتگ

بسیار طبیعی است که انسان بدون اختیار و با یک نوع شوق و ولع خاص،  -٤
کند قادر است در موقع نیاز حاجتش را  مند به کسی باشد که گمان می عالقه

برآورده سازد و به ھنگام مصیبت پناھش دھد و در ھنگام اضطراب و ناراحتی 
 راحت و اعصابش را آرام کند.خیالش را 

شود که براساس چه نوع تصوراتی  با عنایت به چھار مطلب فوق، کامًال معلوم می
) بر معبود اطالق شده است؛ تصوراتی از قبیل رفع نیازھای انسان، اإلله( ی کلمه
دادن، آرامش بخشیدن، بلندمرتبگی، جبروت و ھمچنین تصوری که انسان از  پناه

ھا، حاجاتش را  داشتن نیروھا و قدرت معبود خویش دارد و امیدوار است که با در دست
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ھا نھان و  ھمان حال از دیده ھا پناھش دھد و در برآورده سازد و در مصایب و سختی
ھمانند سّری از اسرار باشد که مردم نتوانند ُکنه ذاتش را درک کنند تا انسان شور و 

 شوق فراوانی برای وصال او داشته باشد.
 تصور اله نزد مردمان عصر جاھلیت

) داشتیم، زیباست که بنگریم اإللهکلمه ( ی هپس از این بحثی که در مورد ریش
کریم در رد و  قوام پیشین چه تصوراتی در باب الوھیت داشتند که قرآنو ا ھا عرب

 فرماید: ھا نازل شد. خدای سبحان می ابطال آن

١- ﴿ ْ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  َوٱ�َّ �  ٱ�َّ َُكونُواْ لَُهۡم ِعّزٗ  .]٨١[مریم:  ﴾٨١َءالَِهٗة ّ�ِ
 .»شان باشد سبب عزتھا) به جای الله معبودانی را (برای خود) بر گزیدند، تا  و (آن«

﴿ ْ َُذوا ِ ِمن ُدوِن  َوٱ�َّ وَن  ٱ�َّ  .]٧٤[یس:  ﴾٧٤َءالَِهٗة لََّعلَُّهۡم يُنَ�ُ
 .»ھا غیر از الله معبودانی (برای خود) بر گزیدند، (به این امید) شاید که یاری شوند و آن«

شود که اھل جاھلیت کسانی را به عنوان  کریمه روشن می ی هاز این دو آی
شان در مواقع سختی و مصیبت،  گزیدند که به گمان معبودھای خویش برمی

شان ھستند و به ھنگام ترس یا متضررشدن، قادرند که مأمن و  دوستداران و یاوران
 گاھشان باشند. پناه

ۡ�َنۡت َ�ۡنُهۡم َءالَِهُتُهُم ﴿ -٢
َ
ٓ أ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱلَِّ� َ�َما ۡمُر  ٱ�َّ

َ
ا َجآَء أ َّمَّ ءٖ ل مِن َ�ۡ

 .]١٠١[هود:  ﴾١٠١َرّ�َِكۖ َوَما َزاُدوُهۡم َ�ۡ�َ تَۡتبِيٖب 
خواندند؛  شان که به جای الله می فرا رسید، معبودان پروردگارتکه فرمان  پس ھنگامی«

را جز ھالکت (و نابودی) ھا  شان ندادند) و آن پس چیزی از آنان دفع نکردند (و یاری
 .»نیفزودند

ِينَ ﴿ ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  َوٱ�َّ ۡمَ�ٌٰت  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ٱ�َّ
َ
ۡحَيآءٖ�  أ

َ
َ�ۡ�ُ أ

يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن 
َ
 .]٢٢-٢٠[النحل:  ﴾إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدۚٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  ٢١َوَما �َۡشُعُروَن �

آفرینند، و خودشان  چیزی را نمی ،خوانند جای الله (به معبودیت) میبه ھایی را که  و آن«
دانند در چه زمانی  گانی ھستند غیر زنده، و نمی ھا) مرده شوند. (آن (نیز) آفریده می

 .»شوند. معبود شما، معبودی یگانه است برانگیخته می
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ِ تَۡدُع َمَع  َوَ� ﴿  .]٨٨[القصص:  )١(﴾إَِ�ًٰها َءاَخَرۘ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ  ٱ�َّ
 .»و معبود دیگری با الله مخوان، ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست«

ِينَ َوَما يَتَّبُِع ﴿ ِ يَۡدُعوَن مِن ُدوِن  ٱ�َّ ۚ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ  ٱ�َّ َ�َٓء نَّ ُ�َ �ۡن ُهۡم إِ�َّ  ٱلظَّ
 .]٦٦[یونس:  ﴾٦٦َ�ُۡرُصوَن 

گاه باشید، ھر که در آسمان« که غیر  ھا و ھر که در زمین است، از آن الله است، و کسانی آ
کنند، و  ھا تنھا از گمان پیروی می کنند، آن خوانند، پیروی (از دلیلی) نمی الله؛ شریکان را می

 .»گویند ھا فقط دروغ می آن
 یابد: مھم بروز می ی هآیات چند نکتاز این 

ب به دعا یھا و مصا مردمان عصر جاھلیت، معبودھایشان را در ھنگام سختی -١
 کردند. ھا طلب یاری می خواندند و از آن می

ھا نبود، بلکه شامل افرادی  معبودھای مشرکان فقط از جنیان، فرشتگان یا بت -٢
الھی:  ی هاین فرمودکه  نانچھا قبل از دنیا رفته بودند؛  شد که مدت نیز می

ۡمَ�ٌٰت ﴿
َ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن  أ

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
  ]٢١[النحل:  ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ

 .»شوند دانند در چه زمانی برانگیخته می گانی ھستند غیر زنده، و نمی ھا) مرده (آن«
 دلیل کامًال واضحی بر این ادعاست.

که معبودھایشان دعاھای آنان را کردند  مردمان عصر جاھلیت گمان می -٣
 شنوند و قادر به یاریشان ھستند. می

*** 
گرامی مفھوم دعا و ھمچنین شرایط تحقق  ی هدر اینجا الزم است که خوانند

مددی که انسان، انتظارش را از معبود خویش دارد، کامًال به یاد داشته باشد؛ به مثالی 
 در این زمینه توجه کنید:

وقع تشنگی خادمش را صدا زند و از او مقداری آب بخواھد و یا به ھرگاه انسان در م
ھنگام بیماری از پزشک طلب مداوا کند، صحیح نیست که این درخواست فرد از خادم 

                                                           
اینجا الزم است مد نظر قرار گیرد این است که واژۀ اله در قرآن کریم با دو معنا به ای که در  نکته -١

کنند و  کار رفته است؛ یکی صرفًا به معنای معبودی است که مردم در حقیقت آن را عبادت می
کند چه حق باشد یا باطل و دومی به معنای معبودی است که حقیقتًا شایستگی  فرقی نمی

 ر این آیه، اله با ھردو معنا به کار رفته است.عبادت را دارد. د



 ٤٥  اله

انسان به این معنا نیست که  ی هیا پزشک را دعا بنامیم و به ھمین شکل نیز این خواست
ت؛ زیرا ھرآنچه را که این فرد انجام او خادم یا پزشک را معبود و اله خویش گرفته اس

این قانون  ی هداده است تمامًا براساس قانون اسباب و مسّببات صورت گرفته و از دایر
یا بیماری به جای  خارج نبوده است؛ اما اگر ھمین شخص در ھنگام تشنگی

ھا را برای  شک آن فراخواندن خادم یا پزشک از یک بت یا ولی طلب یاری کند، بی
اش دعا نموده و اله و معبود خویش گرفته است؛ زیرا این فرد  ساختن سختی برطرف

شخصی را دعا نموده است کیلومترھا دورتر از او در خاک آرمیده است؛ آن ھم به 
شنود و نیز  بیند و با گوش خود دعایش را می چشم خود او را می گمان اینکه آن ولی با

خاص بر عالم اسباب و مسّببات است؛ به  ی هپندارد که او دارای یک نوع سلط می
سازد آب به انسان برساند و بیماریش را شفا  ای که آن سلطه و قدرت قادرش می گونه
 دھد.

ه دعا بخواند و از او التماس آب یا به ھمین ترتیب نیز اگر در چنین حالتی بتی را ب
آن است که اعتقاد دارد دستور بت بر رساندن آب،  ی هشفای بیماری کند، به منزل

ای که آن بت قادر است  تأمین سالمتی و دورساختن بیماری از او نافذ است؛ به گونه
ین برای رفع نیاز آن فرد، در قانون اسباب و مسّببات، تصرفی غیبی و خارج از قوان

 طبیعی بنماید.
کالم آنکه: تصوری که انسان به سبب آن معبود خویش را به دعا  ی هخالص

پردازد، تصور  کند و در درگاھش به تضّرع و زاری می خواند و از او طلب یاری می می
بسیار قدرتمند و مسلط بر قوانین طبیعی که دارای نیروھای خارج از که  شخصی است

 چارچوب این قوانین است.

ۡهلَۡكَنا َما َحۡولَُ�م ّمَِن  َولََقدۡ ﴿ -٣
َ
ۡ�َنا  ٱۡلُقَرىٰ أ  ٢٧لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ٱ�َ�ٰتِ َوَ�َّ

ِينَ نََ�َُهُم  فَلَۡوَ�  ْ  ٱ�َّ َُذوا ِ مِن ُدوِن  ٱ�َّ ْ َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�ٰلَِك  ٱ�َّ قُۡرَ�انًا َءالَِه�ۖ� بَۡل َضلُّوا
و  .]٢٨-٢٧[األحقاف:  ﴾٢٨َن إِۡفُكُهۡم َوَما َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ

اند ھالک کردیم، و آیات  یی را که اطراف شما بودهھا) ھا (و آبادی و به راستی ما قریه«
ھا) بیان کردیم، تا شاید باز گردند. پس چرا  ھای) گوناگون (برای آن (خود) را (به صورت

گرفتند، یاریشان ھا به جای الله برای (قصد) تقرب (به خدا) معبود (خود)  کسانی را که آن
 .»بستند نکردند؟ بلکه از نظرشان گم شدند، و این بود (نتیجۀ) دروغشان، و آنچه را افترا می
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ۡ�ُبُد  َوَما﴿
َ
ِيِ�َ َ�ٓ أ ِذُ  ٢٢َ�َطَرِ� �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ٱ�َّ َّ�

َ
َءالَِهًة إِن يُرِۡدِن  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  َء�

ٖ �َّ ُ�ۡغِن �َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ   .]٢٣-٢٢[یس:  ﴾٢٣ا َوَ� يُنقُِذوِن  ٔٗ ّ�ِ َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� بُِ�ّ
و چه شده است مرا که پرستش نکنم کسی را که مرا آفریده است، (ھمه) به سوی او باز «

ھایی را بر گزینم که اگر (الله) رحمان بخواھد به من  آیا غیر از او معبود شوید؟ گردانده می
برایم ندارد) و مرا  ه(و کمترین فاید کند چیزی را از من دفع نمیھا  زیانی برساند، شفاعت آن

 .»نجات نخواھند داد؟!

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
ِ أ َ ُزلَۡ�ٰٓ إِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]٣[الزمر:  ﴾َتلُِفونَ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�ۡ 
پرستیم جز  را نمی ھا گفتند) این که به جای او معبودان (و اولیای) گرفتند (و و کسانی«

ھا در آنچه اختالف  گمان الله (روز قیامت) میان آن بی که ما را به الله نزدیک کنند برای این
 .»کند داشتند، داوری می

ِ ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
 ِۚ  .]١٨[یونس:  ﴾ٱ�َّ

نه سودشان  رساند و  ھا زیانی می پرستند که نه به آن و غیر از الله چیزھای را می«
 .»ھا) شفیعان ما نزد الله ھستند بت(=  ھا این گویند: بخشد، و می می

 شود: قابل توجه آشکار می ی هآیات چند نکت در این
مردمان عصر جاھلیت معتقد نبودند که الوھیت در بین معبودھایشان تقسیم  -١

ھا ھیچ معبود برتری وجود ندارد، بلکه تصویر  شده است و دیگر مافوق آن
از او نام  اللهواضحی از یک اله برتر در ذھن داشتند که در کالم خود با نام 

گفتند:  حقیقی آنان در مورد معبودھایشان این بود که می ی هبردند و عقید می
ای که  معبودھایمان در الوھیت آن اله برتر، دخیل و صاحب نفوذاند به گونه

ھا قابل  آن ی هھای ما به واسط شان در نزد او قابل قبول و خواسته سخنان
 کنیم. لب منفعت و دفع ضرر میھا ج تحقق است و ما با طلب شفاعت از آن

ھایی بود که مردمان عصر جاھلیت معبودھایشان را شریک  به سبب چنین گمان
شود که ھرگاه انسان یکی را  دادند و از این لحاظ روشن می خداوند در الوھیت قرار می

شفیع خود در نزد خداوند بداند و او را دعا کند و از وی کمک بخواھد و برای او آداب 
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 –یم و احترام را کامًال به جای بیاورد و برایش نذر کند و قربانی بدھد در این صورت تعظ
 .)١(ع را معبود و اله خویش گرفته استآن شفی –در اصطالح مردمان جاھلیت 

ُ ۞َوقَاَل ﴿ -٤ ْ إَِ�َٰهۡ�ِ  ٱ�َّ � َ� َ�تَِّخُذٓوا َٰي فَ  ٱثۡنَۡ�ِ َما ُهَو إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَإِ�َّ  ﴾٥١ ونِ ٱرَۡهبُ إِ�َّ
 .]٥١[النحل: 

 .»نه است، پس (تنھا) از من بترسیددو معبود را نگیرید، فقط او معبود یگاو الله فرمود: «

َخاُف َما �ُۡ�ُِ�وَن بِهِ ﴿
َ
ٓ  ۦٓ َوَ�ٓ أ ن �ََشآَء َرّ�ِ َشۡ� إِ�َّ

َ
 .]٨٠[األنعام:  ﴾ا ٔٗ  أ

 .»پروردگارم چیزی را بخواھدم، مگر ترس دھید، نمی و من از آنچه با او شریک قرار می«

ُقوُل إِ�َّ  إِن﴿ ٮَٰك �َّ  .]٥٤[هود:  ﴾َ�ۡعُض َءالَِهتَِنا �ُِسوٓءٖ  ٱۡ�َ�َ
 .»اند مان آسیبی به تو رسانده ودانبعضی از معب :گویم که ما (چیزی) جز این نمی«

دھد که مردمان عصر جاھلیت از معبودھایشان خوف  آیات فوق به درستی نشان می
ھا را  ترسیدند که اگر به ھر علتی موجبات خشم و غضب آن شتند و میو ھراس دا

ھایی ھمچون  شان محروم شوند، مصیبت فراھم کنند و یا اینکه از لطف و عنایت
 بیماری، خشکسالی، ضرر مالی، زیان جسمی و... دامنگیرشان خواھد شد.

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ   .]٣١[التوبة:  ﴾ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ
انی بجای ھا) دانشمندان و رھبان خویش، و (ھمچنین) مسیح پسر مریم را معبود (آن«

ز او که دستور نداشتند جز الله یکتایی را که ھیچ معبودی (به حق) ج الله گرفتند؛ در حالی
 .»بپرستند ،نیست

رََءيَۡت ﴿
َ
َذَ َمِن  أ نَت تَُ�وُن َعلَۡيهِ َو�ِيً�  ۥإَِ�َٰههُ  ٱ�َّ

َ
فَأ

َ
 .]٤٣[الفرقان:  ﴾٤٣َهَوٮُٰه أ

                                                           
ای که در اینجا الزم است خوانندۀ محترم به آن توجه کند، این است که شفاعت بر دو قسم  نکته -١

است: نخست شفاعتی که در ماورای آن یک نوع قدرت و ِاعمال نفوذ وجود دارد و شفاعت شفیع 
ھا با نھایت خشوع و فروتنی  است که درخواست شود و دوم شفاعتی حتمًا مورد قبول واقع می

شود و در ورای آن ھیچ اجباری برای پذیرش وجود ندارد. بنابراین، اگر کسی گمان  مطرح می
شک وی را اله و معبود خود  ببرد که یک نفر خاص با معنای اول در نزد خداوند شفیع است، بی

ه است و این ھمان شفاعتی است که قرآن گرفته است و در الوھیت او را شریک خداوند قرار داد
داند؛ اما در شفاعت با معنای دوم جایز است که در آن شفیع، ھریک از  کریم آن را رد و باطل می

انبیاء، فرشتگان، صالحین و بندگان خدای متعال باشد و خداوند ھم در رد یا پذیرش شفاعت آنان 
 اختیار کامل دارد.
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توانی بر  خود برگزیده است؟! آیا تو میآیا دیدی کسی را که ھوای (نفس) خود را معبود «
 .»او (وکیل و) نگھبان باشی؟!

َ�ٓؤُُهمۡ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َز�ََّن لَِكثِ�ٖ ّمَِن  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ
َ
 .]١٣٧[األنعام:  ﴾َ�ۡتَل أ

شان را آراسته جلوه  شان برای بسیاری از مشرکان؛ کشتن فرزندان و این چنین شریکان«
 .»دادند

مۡ ﴿
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ لَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ  .]٢١[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

 .»اند؟! ھا مقرر داشته آیا (مشرکان) معبودانی دارند که بدون اجازۀ الله آیینی برای آن«
گردد که  می) اإلله( سنج در این آیات متوجه معنای دیگری از واژه یک شخص نکته

آن کامًال تفاوت دارد. در اینجا دیگر تصور آن معبودی که قدرت او  ی هبا معانی گذشت
چیره و مسلط بر قوانین طبیعی است، وجود ندارد، بلکه آن چیزی که به عنوان معبود 
و اله گرفته شده است، یا یک فرد خاص و یا نفس خود انسان است؛ آن ھم نه به این 

را دعا کنند و یا معتقد باشند که آن معبود برایشان جلب منفعت و  دلیل که مردم وی
شان است؛ بلکه از این جھت او را معبود خویش  ھا پناه کند و در سختی دفع مضرت می

اند؛ از دستوراتش  اند که امرش را به عنوان قانون و شریعت خویش پذیرفته گرفته
اند؛ حالل او را حالل و  یرفتهپذ کنند و نھی او را با جان و دل اطاعت محض می

اند که آن معبود دارای حق امر و نھی است و  اند و پنداشته حرامش را حرام تلقی کرده
باالتر از او قدرت برتری وجود ندارد که الزم باشد در امر و نھی به او رجوع و استناد 

 کرد.
ای دینی و دھد که چگونه یھودیان و مسیحیان، علم نخستین آیه به خوبی نشان می

حدیث شریف نبوی این مطلب را که  چنان پارسایان خود را به خدایی گرفته بودند؛ ھم
 گرداند: کامًال روشن می

کنند که:  نقل می سترمذی، محدث مشھور و ابن جریر طبری از عدی بن حاتم
و  )١(وارد شدم درحالی که یک صلیب طالیی در گردنم بود ج روزی بر پیامبر خدا

ْ ﴿خواند:  این آیه را می ج پیامبر َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ در  ﴾ٱ�َّ

جواب گفتم: یھودیان و مسیحیان که ھرگز علمای دینی و پارسایان خود را 
اند! آن علما و پارسایان، حالل را  فرمودند: چرا پرستیده ج اند. رسول خدا نپرستیده

                                                           
 است که عدی بن حاتم مسلمان نشده بود (مترجم). البته این مربوط به زمانی -١
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کردند و عبادت آنان  ھا تبعیت می شان نیز از آن را حالل کردند و پیروانحرام و حرام 
 به این شکل بوده است.

دوم، کامًال واضح است؛ ھرکسی که از ھوای نفس خود پیروی کند  ی هاما معنای آی
و امر خود را باالتر از ھر امری بداند، در واقع نفس خود را معبود خویش گرفته است. 

) به کار رفته اإلله( ی کلمه(الشرکاء) به جای  ی کلمهی نیز ھرچند بعد ی هدر دو آی
شدن برای خداوند در الوھیت اوست و  است، اما مراد از شرک در اینجا، شریک قائل

دلیل روشنی است بر این مطلب که ھرآنچه را یک فرد یا گروِه خاص به عنوان شرع یا 
ی و شرعی تلقی نامر الھی آن را قانو قانون، برای دیگران وضع کند و بدون استناد به

کنند، پیروان چنین قانون و شریعتی، شارعان و قانونگذاران آن را شریک خداوند در 
 اند. الوھیت مخصوص به او قرار داده

 تشخیص در باب الوهیت ی ضابطه
) ذکر اإلله( ی هھای گذشته) برای واژ در بین تمام معانی مختلفی که (در قسمت

منطقی وجود دارد که بر یک انسان دقیق و تیزبین پوشیده نیست؛ به  شد، ارتباطی
این ترتیب که اگر کسی یک موجود خاص را (البته با معانی خارج از چارچوب قوانین 

ھا و  بالھا و گرفتاری ی هکنند حاکم بر جھان طبیعت) دوستدار، یاریگر، برطرف
بداند و او را بر رساندن نفع و دفع  دعاھا ی هکنند نیازھا و اجابت ی هکنند ھمچنین رفع

ضرر از خود توانا ببیند، در این صورت عاملی که باعث به وجودآمدن چنین اعتقادی در 
پندارد  او شده است ھمانا ظن و گمانی است که در مورد آن فرد دارد؛ زیرا با خود می

 نات است.یخاص بر نظام کا ی هکه او دارای یک نوع سلط
اگر کسی از شخصی بترسد و از او حذر کند و اعتقاد داشته  به ھمین شکل نیز

و خشنودی او منفعت را  است باشد که خشم وی باعث رسیدن ضرر و آسیب به او شده
برایش در پی دارد، در این صورت بازھم منشأ چنین اعتقادی تصوری است که در مورد 

نات است. یص بر این کاای خا کند او دارای سلطه آن فرد در ذھن دارد؛ چون گمان می
در نتیجه کسی که با وجود ایمان به خدای بزرگ، غیر او را به دعا بخواند و به جای 

کند، اعتقادی است  خداوند به او پناه ببرد، تنھا عاملی که او را وادار به چنین کاری می
دارد که او در که در مورد آن موجود خاص دارد؛ زیرا این تصور را از او در ذھن 

الوھیت با خدای متعال شریک است. بنابراین،  ی های (ھرچند کوچک) از سلط وشهگ
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ھمچنین اوامر و نواھی او را  کسی ھم که حکم و دستور غیر خدا را قانون بداند و
حاکم  ی هشریعتی تلقی کند که پیروی از آن واجب است، در این حالت بازھم به سلط

 غیر خدا گردن نھاده است.
الوھیت، سلطه است؛ خواه مردم معتقد باشد  ی هآنکه: اصل و جوھرکالم  ی هخالص
ھای این جھان حاکم است و یا خواه در زندگی  آن فرد بر قوانین و سنت ی هکه سلط

 دنیوی خود مطیع اوامر و ارشادات او باشند و دستوراتش را الزم االجرا بپندارند.

 استدالل قرآن
ھا و  ارد که آن را پایه و اساس استداللکریم نیز چنین تصوری از سلطه د قرآن

ھای خود در انکار الوھیت غیر خدا و اثبات آن برای خدای متعال قرار داده  برھان
 کند: ھای خود را در این زمینه به این ترتیب مطرح می است: قرآن استدالل

ھا و زمین فقط از آِن خدای متعال  ھا در آسمان ھا و شایستگی تمام نیروھا، قدرت
نعمات در دست او، امرکردن فقط حق او،  ی هاست؛ لذا آفریدن ھمانا مختص او، گنجین

ھا و زمین است، از سر  او و تمامی آنچه که در آسمان ی هھا در قبض تمام نیروھا و قدرت
ای  او ھستند. غیر او بر ھیچ چیز سلطه عاختیار یا از روی اجبار، ھمه فرمانبردار و مطی

ھا و زمین جاری است. کسی ھم به جز او  کم اوست که در آسمانندارد و این فقط ح
گاه باشد و یا اینکه در  نظم و تدبیر آن ی هوجود ندارد که از اسرار موجودات و شیو ھا آ

صدور حکم، شریک خدای بزرگ باشد. پس با این توصیف، ھیچ معبود به حقی جز او 
 وجود ندارد.

ای با این  شده اوند وجود ندارد، ھر کار انجاممادام که ھیچ اله و معبودی غیر از خد
کند؛  تواند ِاله باشد، از اساس پوچ و باطل است؛ فرقی ھم نمی اعتقاد که غیر او ھم می

چه آن معبود را دعا کنید و از او پناه جسته و نسبت به وی خوف و رجا داشته باشید و 
و فرمانش را اجرا کنید؛ در  چه او را شفیع خود در نزد خداوند بدانید و از او اطاعت

اید، در واقع باید فقط  ھایی که با غیر خدا برقرار ساخته نتیجه، تمام این پیوندھا و رابطه
ای در دست  مختص خدای سبحان باشد؛ زیرا غیر از او ھیچکس وجود ندارد که سلطه

 داشته باشد.
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اعجازانگیز خویش در این کریم در آیات بلیغ و  اکنون به اسلوب زیبایی که قرآن
گیرد، توجه  ھا و براھین داّل بر الوھیت مطلق الھی) به کار می باب (برای بیان استدالل

 فرمایید:

ِيَوُهَو ﴿ َمآءِ ِ�  ٱ�َّ �ِض إَِ�ٰهٞ َوِ�  ٱلسَّ
َ
 .]٨٤[الزخرف:  ﴾٨٤ ٱلَۡعلِيمُ  ٱۡ�َِكيمُ إَِ�ٰهٞۚ َوُهَو  ٱۡ�

معبود است، و در زمین (نیز) معبود است، و او حکیم و او کسی است که در آسمان «
 .»داناست

ُروَن ﴿ فََ� تََذكَّ
َ
ۚ أ َ�َمن َ�ۡلُُق َكَمن �َّ َ�ۡلُُق

َ
ْ نِۡعَمَة  ١٧أ وا ِ �ن َ�ُعدُّ َ� ُ�ُۡصوَهاۗٓ إِنَّ  ٱ�َّ

 َ ُ وَ  ١٨لََغُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ وَن َوَما ُ�ۡعلُِنو ٱ�َّ ِينَ وَ  ١٩َن َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ ِ يَۡدُعوَن مِن ُدوِن  ٱ�َّ  ٱ�َّ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثوَن  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ� 

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
 ٢١أ

 .]٢٢-١٧[النحل:  ﴾إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحدۚٞ 
و اگر  گیرید؟! آفریند؟! آیا پند نمی میآفریند، مانند کسی است که ن که می یا کسیآ«

ی  تردید الله آمرزنده توانید آن را بشمارید، بی (بخواھید) نعمت (ھای) الله را بشمارید، نمی
ھایی را  داند. و آن کنید؛ می دارید، و آنچه را آشکار می مھربان است. و الله آنچه را پنھان می

آفرینند، و خودشان (نیز) آفریده  یزی را نمیخوانند؛ چ که به جای الله (به معبودیت) می
ند. شو دانند در چه زمانی برانگیخته می گانی ھستند غیر زنده، و نمی ھا) مرده شوند. (آن می

 .»معبود شما، معبودی یگانه است

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا ِ َعلَۡيُ�ۡمۚ َهۡل مِۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ ۡرزُقُُ�م ّمَِن يَ  ٱ�َّ

َمآءِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ تُۡؤفَُكوَن  ٱۡ� َّ�

َ
 .]٣[فاطر:  ﴾٣َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

جز الله ھست که شما را از  ای هر خود به یاد آورید، آیا آفرینندای مردم! نعمت الله را ب«
ف آسمان و زمین روزی دھد؟! ھیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه (از حق) منحر

 .»شوید؟! می

َخَذ  قُۡل ﴿
َ
رََءۡ�ُتۡم إِۡن أ

َ
ُ أ ۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ ٰ قُلُو�ُِ�م مَّ بَۡ�َٰرُ�ۡم وََخَتَم َ�َ

َ
ِ َسۡمَعُ�ۡم َو�  ٱ�َّ

�ِيُ�م بِهِ� 
ۡ
 .]٤٦[األنعام:  ﴾يَأ

مھر شما  ھای ھایتان را بگیرد، و بر دل به من خبر دھید، اگر الله، گوش شما و چشمبگو: «
 .»ھا را به شما بازگرداند؟! ند) آنتوا کدام معبود جز الله (می بزند

ُ  َوُهوَ ﴿ وَ�ٰ ِ�  ٱۡ�َۡمدُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ُ  ٱ�َّ
ُ
 ٧٠�َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ٱۡ�ُۡ�مُ َوَ�ُ  ٱ�ِخَرةِ� وَ  ٱۡ�

رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل  قُۡل 
َ
ُ أ َۡل َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ َمًدا إَِ�ٰ يَوِۡم  ٱ�َّ ِ َمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ َ�ۡ  ٱ�َّ
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فََ� �َۡسَمُعوَن 
َ
� أ �ِيُ�م بِِضَيآٍء

ۡ
رََءۡ�ُتۡم إِن َجَعَل  قُۡل  ٧١يَأ

َ
ُ أ َمًدا إَِ�ٰ  ٱ�ََّهارَ َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ ۡ�َ

ِ َمۡن إَِ�ٌٰه َ�ۡ�ُ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَۡوِم  �ِيُ�م بِلَۡيٖل  ٱ�َّ
ۡ
وَن يَأ فََ� ُ�ۡبِ�ُ

َ
 ﴾٧٢�َۡسُكُنوَن �ِيهِ� أ

 .]٧٢-٧٠[القصص:
و او ذاتی است که ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست، ستایش در دنیا و آخرت برای «

شوید.  نده میی شما) به سوی او باز گردا اوست، و حکم (و فرمانروایی) از آن اوست، و (ھمه
له شب را تا روز قیامت بر شما پایدار سازد، کیست به من خبر دھید اگر ال(ای پیامبر!) بگو: 

به من خبر دھید اگر الله شنوید؟ بگو:  ا روشنی آورد؟! آیا نمیمعبودی جز الله که برای شم
روز را تا روز قیامت بر شما پایدار گرداند، کیست معبودی جز الله که برای شما شبی آورد که 

 .»بینید؟! در آن آرام بگیرید؟! آیا نمی

ْ  قُلِ ﴿ ِينَ  ٱۡدُعوا ِ زََ�ۡمتُم ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ �ٖ ِ�  ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ� َ�ۡملُِكوَن مِۡثَقاَل َذرَّ َوَ� ِ�  ٱلسَّ
�ِض 

َ
ٖك َوَما َ�ُ  ٱۡ� َ�َٰعةُ تَنَفُع  َوَ�  ٢٢ِمۡنُهم ّمِن َظهِ�ٖ  ۥَوَما لَُهۡم �ِيِهَما ِمن ِ�ۡ إِ�َّ  ۥٓ ِعنَدهُ  ٱلشَّ

ذَِن َ�ُ 
َ
 .]٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾ۥۚ لَِمۡن أ
انید، پندارید، (به فریاد) بخو کسانی را که غیر از الله (معبود خود) می(ای پیامبر!) بگو: «

ھا و در زمین مالک نیستند، و در (آفرینش و تدبیر) آن دو  در آسمان ای هوزن ذر ھا) ھم (آن
د و شفاعت نزد او سود ھا یاور و پشتیبانی ندار ھیچ شرکتی ندارند، و او (= الله) از میان آن

 .»که (او خود) برایش اجازت داده باشد نبخشد؛ مگر برای کسی

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� � ب َۡل يَُ�ّوُِر  ٱۡ�َّقِ ِۡل� َ�َ  ٱ�ََّهارَ َوُ�َ�ّوُِر  ٱ�ََّهارِ َ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

َر  ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ �  ٱۡلَقَمَر َس�ًّ َجٖل مُّ
َ
ٞ َ�ۡرِي ِ�  .]٥[الزمر:  ﴾ُ�ّ

پیچد، و  پیچد، و روز را بر شب می ھا و زمین را به حق آفرید، شب را بر روز می آسمان«
 .»دھر کدام تا زمانی معین در حرکتن خورشید و ماه را مسخر (و رام) گردانید،

نَزَل لَُ�م ّمَِن  َخلََقُ�م﴿
َ
نَۡ�ٰمِ ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ ُ�مَّ َجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها َوأ

َ
ثََ�ٰنَِيَة  ٱۡ�

َ�ٰتُِ�ۡم َخۡلٗقا ّمِۢن َ�ۡعِد َخلٖۡق ِ� ُظلَُ�ٰٖت ثََ�ٰٖث� َ�ٰلُِ�ُم  مَّ
ُ
ۡزَ�ٰٖج� َ�ۡلُُقُ�ۡم ِ� ُ�ُطوِن أ

َ
ُ أ  ٱ�َّ

ٰ  ٱلُۡملُۡكۖ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  فُوَن َ�ٓ إَِ� ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 .]٦[الزمر:  ﴾٦َه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

(او) شما را از یک تن آفرید، سپس ھمسرش را از آن پدید آورد، و از چھار پایان برای «
تان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر،  ھای مادران شما ھشت جفت فرو فرستاد، و شما را در شکم

الله، پروردگار شماست که فرمانروایی از آِن اوست، و آفریند، این  گانه، می ھای سه در تاریکی
 .»شوید؟! جز او معبودی (به حق) نیست، پس چگونه (از حق) منحرف (و روی گردان) می
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نۡ ﴿ مَّ
َ
َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  أ �َض وَ  ٱلسَّ

َ
نَزَل لَُ�م ّمَِن  ٱۡ�

َ
َمآءِ َوأ �َبۡتَنا بِهِ  ٱلسَّ

َ
َحَدآ�َِق  ۦَماٗٓء فَأ

َع َذاَت َ�ۡهَجةٖ مَّ  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ۗٓ أ ن تُ�بُِتواْ َشَجَرَها

َ
ِۚ ا َ�َن لَُ�ۡم أ ن ٦٠بَۡل ُهۡم قَۡومٞ َ�ۡعِدلُوَن  ٱ�َّ مَّ

َ
 أ

�َض َجَعَل 
َ
نَۡ�ٰٗر� وََجَعَل لََها َرَ�ِٰ�َ وََجَعَل َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
َحاِجًز�ۗ  ٱۡ�َۡحَرۡ�نِ قََراٗر� وََجَعَل ِخَ�ٰلََهآ �

َع  ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ أ ۡ�َ�ُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ

َ
ن ٦١بَۡل أ مَّ

َ
إَِذا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ ُ�ِيُب  أ

وٓءَ  �ِض� َو�َۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  ٱلسُّ
َ
َع  ٱۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ أ ُروَن  ٱ�َّ ا تََذكَّ ن ٦٢قَلِيٗ� مَّ مَّ

َ
َ�ۡهِديُ�ۡم ِ�  أ

ِ ُظلَُ�ِٰت  ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ  ٱلّرَِ�ٰحَ َوَمن يُرِۡسُل  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱلَۡ�ّ َع  ۦٓۗ �ُۡ�َ ءَِ�ٰهٞ مَّ
َ
ِۚ أ ُ تََ�َٰ�  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  ن ٦٣َ�مَّ مَّ
َ
َمآءِ َوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ َ�ۡبَدُؤاْ  أ �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
ءَِ�ٰهٞ  ٱۡ�

َ
أ

َع  ِۚ مَّ  .]٦٤-٦٠[النمل:  ﴾٦٤واْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� قُۡل َهاتُ  ٱ�َّ
ھا و زمین را آفرید، و از آسمان  که آسمان آیا این معبودان باطل شما بھتر اند) یا کسی(«

ھای خرم (و زیبا) رویاندیم، که شما ھرگز توان رویاندن  برای شما آبی نازل کرد، پس با آن باغ
ھا گروھی ھستند که  آیا معبودی دیگری با الله است؟! (نه) بلکه آندرختان آن را نداشتید، 

ھا بھتر اند) یا  دھند. (آیا این بت طراز (الله) قرار می ھا را) ھم شوند و بت (از حق منحرف می
ھای (ثابت و   و برای آن کوه ھایی قرار داد، که زمین را قرارگاه ساخت، و میان آن نھر کسی

و میان دو دریا مانعی قرار داد، آیا معبود دیگری با الله است؟! (نه) بلکه استوار) پدید آورد، 
که (دعای) مضطر (= درمانده) را اجابت  ھا بھتر اند) یا کسی دانند. (آیا این بت شان نمی بیشتر

سازد، و شما را جانشینان زمین قرار  کند؛ چون او را بخواند، و گرفتاری را بر طرف می می
ھا بھتر اند) یا  گیرید. (آیا این بت عبودی دیگری با الله است؟! چه اندک پند میدھد، آیا م می

که پیش از (باران) رحمت  کند، و کسی ھدایت می ھای بیابان و دریا که شما را در تاریکی کسی
فرستد، آیا معبودی دیگر با الله است؟! الله برتر است از آنچه برای او  ھا را به مژده می خود باد

که آفرینش را آغاز کرد، سپس  دھند. (آیا این معبودان باطل بھتر اند) یا کسی ک قرار میشری
دھد، آیا معبود  که شما را از آسمان و زمین روزی می گرداند، و کسی آن را (بار دیگر) باز می

 .»تان را بیاورید گویید دلیل اگر راست میالله است؟! (ای پیامبر!) بگو: دیگری با 

ِي﴿ َ�َٰ�ٰتِ ُمۡلُك  ۥَ�ُ  ٱ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� ا َولَۡم يَُ�ن �َّ  ٱلُۡمۡلكِ َ�ِ�ٞك ِ�  ۥَولَۡم َ�تَِّخۡذ َوَ�ٗ

َرهُ  ءٖ َ�َقدَّ ْ  ٢َ�ۡقِديٗر�  ۥوََخلََق ُ�َّ َ�ۡ َُذوا ا َوُهۡم  ٔٗ َءالَِهٗة �َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  َوٱ�َّ
� َوَ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَ� َحَيٰوٗة َوَ� �ُُشوٗر� ُ�ۡلَُقوَن َوَ� َ�ۡملُِكوَن  نُفِسهِۡم َ�ّٗ

َ
�ِ

 .]٣-٢[الفرقان:  ﴾٣



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ٥٤

ھا و زمین از آِن اوست، و فرزندی (برای خود) بر  که فرمانروایی آسمان (ھمان) کسی«
ھر چیز را  ی ه اندازد، و ھمه چیز را آفرید، پس نگزیده است، و در فرمانروایی ھیچ شریکی ندار

باید؛ معین کرده است. و (مشرکان) به جای او معبودانی (برای خود) بر گزیدند  چنان که می
شان مخلوقند، و مالک زیان و سود خود نیستند، و (نیز) مالک  آفرینند، و خود که چیزی نمی

 .»مرگ و حیات و برانگیختن نیستند

َ�َٰ�ٰتِ  بَِديعُ ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ يَُ�وُن َ�ُ  ٱۡ� َّ�

َ
ُ  ۥ� ۖ وََخلََق ُ�َّ  ۥَوَ�ٞ َولَۡم تَُ�ن �َّ َ�ِٰحَبةٞ
ٍء َعلِيٞم  ءٖ� وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ١٠١َ�ۡ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ
ۚ فَ  ءٖ َو�ِيٞل  ٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]١٠٢-١٠١: [األنعام ﴾١٠٢وَُهَو َ�َ
ھا و زمین است، چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! در  ی آسمان (او) پدید آورنده«
که ھمسری ندارد؟ و ھمه چیز را آفریده، و او به ھر چیز داناست. این است الله،  حالی

ی ھمه چیز است، پس او را  پروردگار شما، ھیچ معبودی (بحق) جز او نیست، آفریننده
 .»تر ھمه چیز (کار ساز و) نگھبان اساو ب بپرستید، و

ِ َمن َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ  ٱ�َّ
َ
ِۖ أ ِينَ وَ  ٱ�َّ َشدُّ  ٱ�َّ

َ
َءاَمُنٓواْ أ

ِۗ َولَۡو يََرى  َّ ا ّ�ِ ِينَ ُحّبٗ نَّ  ٱۡلَعَذاَب َظلَُمٓواْ إِۡذ يََرۡوَن  ٱ�َّ
َ
ِ َ�ِيٗعا ٱلُۡقوَّةَ أ  .]١٦٥[البقرة:  ﴾ِ�َّ

ھا را مانند دوست  کنند، و آن و از مردم کسانی ھستند غیر از الله ھمتایانی را انتخاب می«
دارند، و  اند الله را بیشتر دوست می هکه ایمان آورد دارند، و کسانی میداشتن الله دوست 

کنند  یامت) را مشاھده میکه عذاب (روز ق دیدند ھنگامی که ستم کردند اگر می کسانی
 .»(خواھند دانست) که تمام قدرت از آِن الله است

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  قُۡل ﴿ رََءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ أ ُروِ� َماَذا َخلَُقواْ مَِن  ٱ�َّ

َ
�ِض أ

َ
ٞك ِ�  ٱۡ� ۡم لَُهۡم ِ�ۡ

َ
أ

َ�َٰ�ِٰت�  َ�َٰر�ٖ مِّ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلسَّ
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ  َوَمنۡ  ٤ۡن ِعۡلٍ� إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذا

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن  َضلُّ ِممَّ
َ
ِ أ  .]٥-٤[األحقاف:  ﴾...ٱلۡقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡستَِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

خوانید، به من نشان دھید  اید آنچه را که جز الله می آیا دیدهھا) بگو:  (ای پیامبر، به آن«
اند؟! اگر  ھا شرکت داشته ھا در (آفرینش) آسمان اند؟ یا اینکه آن از زمین را آفریده چه چیزی
صدق  گویید کتابی (آسمانی) پیش از این (قرآن)، یا اثری از علم (گذشتگان، بر راست می

تراست از آن که (معبودی) غیر از الله را  گمراه . و چه کسیادعای خود) برای من بیاورید
 .»یامت (ھم دعای) او را اجابت نکندا روز قخواند که ت می
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ُ َ�َن �ِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�َّ  لَوۡ ﴿ ِ لََفَسَدتَاۚ فَُسۡبَ�َٰن  ٱ�َّ ا يَِصُفوَن  ٱلَۡعۡرِش رَّبِ  ٱ�َّ َ�  ٢٢َ�مَّ
ا َ�ۡفَعُل وَُهۡم �ُۡ�  َٔ �ُۡ�   .]٢٣-٢٢[األنبیاء:  ﴾٢٣لُوَن  َٔ ُل َ�مَّ

بود، مسلمًا ھر دو (= آسمان و » الله«زمین) معبودانی جز اگر در این دو (= آسمان و «
خورد) پس منزه است الله، پروردگار عرش، از  شدند (و نظام ھستی به ھم می زمین) تباه می

شود، و آنان باز خواست  کند، باز خواست نمی کنند. (او) از آنچه می ھا توصیف می آنچه آن
 .».شوند می

َذَ  َما﴿ ُ  ٱ�َّ ِۢ بَِما َخلََق َولََعَ�  ۥَوَ�ٖ َوَما َ�َن َمَعهُ ِمن  ٱ�َّ َهَب ُ�ُّ إَِ�ٰه َ ِمۡن إَِ�ٍٰه� إِٗذا �َّ
ٰ َ�ۡعٖض�   .]٩١[المؤمنون:  ﴾َ�ۡعُضُهۡم َ�َ

الله ھرگز فرزندی بر نگزیده است، و ھیچ معبود (دیگری) با او نیست، (اگر چنین بود) «
برد، و مسلمًا بعضی بر بعضی دیگر برتری  می آنگاه ھر معبودی آنچه را که آفریده بود؛

 .»جستند می

ْ َءالَِهةٞ َكَما َ�ُقولُوَن إِٗذا �َّ  ۥٓ لَّۡو َ�َن َمَعهُ  قُل﴿  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ٤٢َسبِيٗ�  ٱلَۡعۡرِش إَِ�ٰ ذِي  ۡ�َتَغۡوا
� َكبِٗ��  ا َ�ُقولُوَن ُعلُّوٗ  .]٤٣-٤٢[اإلسراء:  ﴾٤٣َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

گویند با او معبودانی بود، در این  ھا (= مشرکان) می اگر آن چنان که آنبگو:  (ای پیامبر!)«
او منزه و  .ه سوی (الله) صاحب عرش پیدا کنندکردند راھی ب صورت، (معبودان) سعی می

 .»گویند بسا برتر است ھا می نچه آنپاک است، و از آ
است که الوھیت و  در تمامی این آیات یک محور اصلی و کلی وجود دارد و آن این

یکدیگرند و از حیث معنا و روح کلمه، ھیچ تفاوتی باھم ندارند؛ زیرا  ی هسلطه، الزم
کسی که سلطه و نفوذ ندارد نه ممکن است و نه سزاوار است که اله و معبود باشد؛ اما 
کسی که دارای قدرت و سلطه است، فقط اوست که جایز است اله باشد و شایستگی 

نمودن  نیز داشته باشد؛ زیرا ھیچیک از نیازھایی که انسان برای رفعمعبودبودن را 
ھا ناچار است کسی را اله و فریادرس خویش بگیرد، بدون وجود سلطه قابل  آن

شدن نیست. به ھمین دلیل در صورت نبوِد سلطه و نفوذ، الوھیت ھم معنا نخواھد  رفع
تش و امید داشتن به او کاری داشت و رفتن انسان به نزد آن معبود برای رفع مشکال

 عبث و بیھوده است.
محوری (یعنی استلزام دو  ی هکریم با در نظرگرفتن این اندیش ای که قرآن شیوه

سازد، این زمینه  ھای خود را براساس آن مطرح می سلطه و الوھیت) استدالل ی هجانب
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ھا را به  استدالل سازد که مقدمات و نتایج این آیات قرآن فراھم می ی هرا برای خوانند
 خوبی درک کند و بفھمد؛ به ترتیب زیر:

ھا، رفع نیازھا،  کردن مشکالت و گرفتاری تحّقق کارھایی از قبیل برطرف -١
بودن و  کردن، پشت و پناه رساندن، مراقبت کردن، یاری دادن، توفیق عنایت پناه

میت ھا را کارھایی ساده و کم اھ استجابت دعاھا که شما (مخاطب قرآن) آن
پندارید، در حقیقت به این سادگی نیست، بلکه چنین اموری ارتباط بسیار  می

ھایی دارند که متوّلی تدبیر امورات موجودات این  محکمی با نیروھا و قدرت
تان  جھان ھستند؛ زیرا اگر شما به راھی که از طریق آن نیازھای بسیار کوچک

شدن این حوائج جز  برطرفشود دقت کنید، متوجه خواھید شد که  برآورده می
ھا و زمین محال است؛  با حرکت عوامل غیر قابل شمارشی در ملکوت آسمان

 ی هخواھید آن را بنوشید و یا دان برای مثال لیوان آبی را فرض کنید که می
خورید. شما چه  کردن و پختن) آن را می گندمی را تصور کنید که (با آسیاب

رایتان آماده شود و به دست شما برسد، خورشید ھا ب دانید قبل از اینکه این می
اند. بله! استجابت دعاھای شما و  و زمین و بادھا و دریا چه کارھایی که نکرده

اھمیت نیست، بلکه در  کم ی هرفع نیازھایتان مستلزم وجود یک قدرت و سلط
ھا و زمین، چرخش سیارات، حرکت بادھا و  آن، آفرینش آسمان ی هواقع الزم

شدن حاجات، مستلزم تدبیر تمام  دن باران است. در یک کالم برآوردهفرودآم
 نات است.یکا

عظیمی غیر قابل تجزیه است؛ یعنی ھرگز امکان ندارد که  ی هچنین سلط -٢
شان در  آفرینش موجودات در دست یک نفر و امورات مربوط به رزق ی هسلط

بوده و زمین دست یک نفر دیگر باشد و یا اینکه خورشید، مسّخر فالن کس 
امکان ندارد موجودات را یک نفر که  چنان فرمانبردار شخص دیگری باشد؛ ھم

شدن و شفادادن آنان در دست فرد دیگر و مرگ و  آفریده باشد و مریض
زندگیشان در اختیار شخص سومی باشد؛ زیرا در این صورت محال است که 

ھا در  ھا و شایستگی ھا، سلطه نظام این جھان استوار شود؛ لذا باید تمامی قدرت
ھا و زمین به او ارجاع داده  ورات کل آسماندست یک حاکم واحد باشد که ام

نیز  چنین اینشود. در حقیقت نظام این جھان مقتضی چنین امری است و  می
 شود). ھست (زیرا در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی
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ھا در انحصار یک حاکم واحد باشد و غیر او حتی  ھا و قدرت ھرگاه تمام سلطه -٣
ارزش مالک ھیچ چیز نباشد، بدون  کوچک و بیبسیار  ی هیک ذر ی هبه انداز

شک الوھیت نیز کامًال حّق او خواھد بود و در آن شریکی نخواھد داشت. 
تواند (شما را ای مخاطب قرآن) کمک  بنابراین، احدی غیر از خدای بزرگ نمی

تان دھد و نیز پشتیبان، یاریگر، دوستدار و  کند، دعایتان را استجابت نماید، پناه
 تان باشد و برایتان جلب منفعت و دفع ضرر کند. وکیل

(حال که اینگونه است بدانید که) ھیچ فریادرسی جز خدای متعال ندارید و حتی 
نیست الھی داشته باشید که با خداوند جھانیان دوست باشد و به دلیل قربتی  نممک

ھیچکس نیست که با او دارد شفاعتش در نزد خداوند قابل قبول باشد؛ بله! در توانایی 
ای دخیل  لهأای کوچک از امورات در دست او باشد و در کوچکترین مس که حتی گوشه

خداوند  ی هباشد. پذیرش شفاعت و یا رد آن نیز به ھمین شکل منوط به مشیت و اراد
است و ھیچکس قدرت و نفوذ آن را ندارد که بتواند شفاعت خود را به خدای سبحان 

 بقبوالند.
طلبد که مصدر تمامی احکام و دستورات  برتر می ی هین سلطبودن ا یکپارچه -٤

فقط و فقط یک حاکم چیره و مسلط بر امور باشد و حتی کوچکترین جزئی از 
آن سلطه به غیر منتقل نشود؛ زیرا مادامی که آفرینش فقط مختص خدای 
متعال است و در آن ھیچ شریکی ندارد و این ھمواره اوست که مردمان را رزق 

دھد و غیر او کوچکترین نقشی در آن ندارد و فقط او است که  ی میو روز
مسئول تدبیر و گردش امورات این کائنات است و در آن نیز شریکی ندارد، 

کردن، امرکردن، تشریع و قانونگذاری ھم فقط  کند که حکومت عقل حکم می
 در دست او باشد و در این مورد بازھم وجود شریک برای خداوند غیر قابل

تواند  اشتباه است گمان کنیم که غیر خدا میکه  چنان توجیه باشد. و ھم
 ی هدھند حاجت حاجتمند و پناه ی هکنند دعاھا، برآورده ی هکنند استجابت

ملکوت خداوند باشد، به ھمین صورت نیز اشتباه و باطل  ی هپناه در دایر بی
مستقل، فرمانروایی است اگر بپنداریم غیر او شایستگی این را دارد که حاکمی 

دادن،  مطلق و قانونگذاری تام االختیار در وضع قوانین باشد؛ زیرا آفریدن، رزق
کردن مردگان و میراندن آنان و نیز مسخرساختن خورشید و ماه،  زنده

ھا و زمین، قانونگذاری  پیچاندن شب و روز، قضا و قدر، فرمانروایی آسمان درھم
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واحدند؛  ی هگوناگونی از یک حکومت و سلطھای  و ھمه و ھمه مظاھر و تجلی
ای که به ھیچ وجه قابل تجزیه و تقسیم نیست. لذا  البته حکومت و سلطه

معتقد به اینکه اطاعت از حکم و فرمان غیر خدا واجب و اجرای دستوراتش 
 –است  درحالی که خداوند ھیچ دلیل بر صّحت آن نازل نفرموده –الزم است 

خواند و از او کمک  شود که فردی غیر خدا را به دعا می دچار ھمان شرکی می
 طلبد. می

به ھمین شکل نیز اگر کسی ادعا کند که در مقام سیاسی، مالک تمام یک کشور و 
نیز چیره و مسلط بر امور و حاکم مطلق آن است، ھمانند ادعای کسی است که در 

من موالی شما، متکفل امورات و نیز پشتیبان و  ای مردم!)«(کند:  میان مردم اعالم می
ھای  این سخن، تمام معانی خارج از چارچوب سنت و منظور او از »یاریگر شما ھستم

بودن  شریک کریم بحث بی اند زمانی که قرآن . آیا ندیده)١(حاکم بر جھان طبیعت باشد
موازات آن  ند، بهک کردن و تدبیر نظام این عالم مطرح می خداوند را در خلق، اداره

کند؟! این  کردن و فرمانروایی نیز بیان می بودن خداوند را در حکومت شریک بحث بی
خود از یک سو گواھی است واضح بر این مطلب که الوھیت مشتمل بر معانی حکومت 

توحید الوھیت خداوند آن است که ذات  ی هو فرمانروایی است و از دیگر سو الزم
تر  نیز شریکی نداشته باشد. در آیات نیز مطالب فوق بسیار مفصل مبارک او در این مورد

 از آنچه گفته شد، بیان شده است:

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ  قُلِ ﴿ ِممَّ
 ۖ  .]٢٦[آل عمران:  ﴾�ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء

بارالھا! ای دارنده پادشاھی و (ھستی) به ھر کس که بخواھی، پادشاھی (و : گوب«
گیری، و ھر کس  بخشی، و از ھر کس بخواھی پادشاھی (و فرمانروایی) را می فرمانروایی) می

 .»کنی عزت می دھی، و ھر که را بخواھی خوار می را بخواھی

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿
َ
 .]٣-١[الناس:  ﴾٣ ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ ِس ٱ�َّاَملِِك  ١ ٱ�َّاِس أ

 .»(إله و) معبود مردم برم، فرمانروای مردم، به پروردگار مردم پناه می(ای پیامبر) بگو: «
 دارد: غافر با صراحت بیشتری این امر را بیان می ی هکریم در سور قرآن

                                                           
 تألیف استاد مودودی مراجعه کنید. »دیدگاه سیاسی اسالم«برای تحقیق بیشتر به کتاب  -١



 ٥٩  اله

ِ ُهم َ�ٰرُِزوَنۖ َ� َ�َۡ�ٰ َ�َ  يَۡومَ ﴿ ءٞۚ لَِّمِن  ٱ�َّ ۖ  ٱلُۡملُۡك ِمۡنُهۡم َ�ۡ ِ  ٱۡ�َۡوَم ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ ِ�َّ  ٱلَۡقهَّ
 .]١٦[غافر:  ﴾١٦

ھا بر الله پوشیده نخواھد ماند، (الله  که (ھمه) آنان آشکار شوند چیزی از آن روزی«
فرماید:) از آن الله یگانه قّھار  (آنگاه خود می )١( »امروز فرمانروایی از آن کیست؟«فرماید:)  می

 .»است

از حضرت  /زیباترین تفسیر این آیه، حدیثی است که امام احمد بن حنبل

َ قََدُرواْ  َوَما﴿روزی آیه  ج پیامبر )٢(روایت کرده است که ببن عمر عبدالله َحقَّ  ٱ�َّ
 ِ �ُض وَ  ۦقَۡدرِه

َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ� ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ٱلسَّ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�وَن  خواندند و در ھمان حال دستان  را بر روی منبر می )٣(﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
گفتند: (در روز  کردند و (به جماعت) می می شان را تکان داده و پشت و رو مبارک

گوید: منم جّبار؛ منم متکّبر؛ منم  کند و می تمجید می قیامت) پروردگار متعال خود را
 عزیز؛ منم کریم.

 گوید: حدیث می ی هدر ادام بعبدالله بن عمر
خورد به حدی که  تکان میشّدت  فرمودند منبر به این را می ج درحالی که پیامبر

 .٤را به زمین خواھد انداخت ج با خود گفتیم، االن پیامبر خدا

                                                           
کند، و جز ذات اقدسش کسی باقی  الله ارواح ھمة خالیق را قبض می«آمده: » صور«در حدیث  -)١(

فرماید، آنگاه خود  سه بار تکرار می» آن کیست؟ امروز پادشاھی از«فرماید:  ماند، آنگاه می نمی

دِ  هللاَِِّ«دھد:  پاسخ می احِ وَ ارِ  الْ هَّ قَ  (تفسیر ابن کثیر)». »الْ
 ی پایان کتاب آمده است. تخریج این حدیث در ضمیمه نامه -٢
که روز قیامت تمام  ھا (= مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگی اوست نشناختند در حالی و آن -٣

او منزه و برتر است از  ،ھا درھم پیچیده در دست راست اوست زمین در مشت اوست و آسمان
 .]٦٧[الزمر:  .پندارند آنچه شریک او می

) در مسند احمد بن حنبل چاپ احمد محمد شاکر آمده است و ٥٤١٤ی ( این حدیث با شماره -٤
) به شکل زیر ٥٦٠٨ی ( مارهاسناد آن نیز صحیح است؛ لفظ حدیث در جای دیگری از مسند با ش

:«است:  ِ ِنْربَ ىلَ املْ وَ عَ هُ ةَ وَ يَ هِ اآلْ ذِ لَّمَ هَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ أَ رَ رَ َ�َٰ�ُٰت وَ ﴿ قَ ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ٱلسَّ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ
ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  : )٤(﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ نَا َ�ُقوُل اُهللا َعزَّ ، قَالَ

َ
، أ ُ ُمتََكربِّ

ْ
نَا ال

َ
َبَّاُر، أ

ْ
نَا اجل

َ
: أ وََجلَّ

ُمتََعايِل 
ْ
نَا ال

َ
َمِلُك، أ

ْ
خواندند که  درحالی که بر روی منبر بود این آیه را می ج . پیامبر خدا»ال
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و در  »شود. خدا پاک و منزه از شرک آنان است ھا با دست راست او در ھم پیچیده می آسمان«

گوید: [منم جبار؛ منم متکبر؛ منم َمِلک؛ منم  متعال در روز قیامت می خدای«ادامه فرمودند: 
 .»متعال؛...]

روایت کرده  ب) این حدیث را به طریق دیگری از ابن عمر٨/١٢٦امام مسلم در صحیح خود (
 تر به لفظ کتاب است؛ به این شکل که: است که لفظ آن نزدیک

َماَواِت يَْوَم « ُ السَّ َبَّاُروَن؟ َ�ْطوِي ا�َّ
ْ
ْ�َن اجل

َ
َمِلُك، أ

ْ
نَا ال

َ
ُْمَ�، ُ�مَّ َ�ُقوُل: أ ُخُذُهنَّ �ِيَِدهِ ايلْ

ْ
ِقيَاَمِة، ُ�مَّ يَأ

ْ
ال

رََض 
َ ْ
ُوَن؟ ُ�مَّ َ�ْطوِي األ ُمتََكربِّ

ْ
ْ�َن ال

َ
ُوَن؟�ِِشماهِلِ  أ ُمتََكربِّ

ْ
ْ�َن ال

َ
َبَّاُروَن؟ أ

ْ
ْ�َن اجل

َ
َمِلُك، أ

ْ
نَا ال

َ
 .»، ُ�مَّ َ�ُقوُل: أ

گیرد و  ھا را با دست راست می پیچید سپس آن ھا را در ھم می در روز قیامت آسمان أخداوند «
گوید: منم َمِلک! کجا ھستند جباران؟ کجا ھستند متکبران؟! بعد زمین را با دست چپش در  می

 .»گوید: منم َمِلک! کجا ھستند جباران؟ کجا ھستند متکبران؟! پیچید و می ھم می
فتح الباری) حدیث فوق را از طریق سومی به صورت مختصر از  ١٣/٣٣٧(امام بخاری 

) این حدیث را تمامًا نقل کرده است؛ ٢/٢٧٨روایت کرده است. امام ابوداود نیز ( بعمر ابن

(دست دیگرش) را روایت  »بيده األخر«(دست چپش) لفظ  »بشامله«جز اینکه به جای لفظ 

یعنی ھردو دست  »وكلتا يديه يمني«گوید:  کرده و این موافق با احادیث دیگری است که می

شاذ و  »بشامله«اند که لفظ  خداوند راست است و به ھمین دلیل بیھقی و حافظ اشاره کرده
 نادرست است؛ والله اعلم. 

ھای عربی  اند که در نسخه الله تخریج کرده [این حدیث و دیگر احادیث کتاب را شیخ آلبانی رحمه
و فارسی کتاب، به عنوان ضمیمه، در آخر کتاب قرار داشت، مناسب دیدیم که آنھا را در پاورقی 

 در زیر ھر حدیث نقل نماییم. (مصحح)]



 
 

 رّب 

 تحقیق لغوی
ترین معنای آن  و اصلی )١(باشد ب ب) می راء و باء مشّدده (ر ی هاز ماّد  رّب  ی هواژ
نمودن،  کردن، نگھداری کردن است؛ معانی دیگری نیز از قبیل: تصرف تربیت

کردن از آن مشتق شده است. بر ھمین اساس  رساندن و تکمیل بھبودساختن، به پایان
رب شکل  ی هاز مجموع معانی فوق، معانی بلندمرتبگی، ریاست، تمّلک و سیادت در واژ

 گیرد. می
رّب در زبان عربی، با  ی هموارد گوناگون کاربرد واژ ی هھایی در زمین مثال اکنون به

 :)٢(معانی مختلفی که در باال ذکر شد، توجه فرمائید

 کردن، پروراندن، رشددادن تربیت -١

دَ [ لَ بَّ الوَ درک و فھم رسید، پرورش داد و تربیت  ی ه: طفل را تا زمانی که به درج]رَ
 کرد.

بيبُ [  ی های که در خان گیرد؛ پسربچه ای که مورد تربیت قرار می پسربچه: ]الرَّ
 شود. ناپدری بزرگ می

                                                           
 گوید: در مورد مادۀ (رب) می ٣٨٢-٢/٣٨١ مقاییس اللغةابن فارس در  -١
 کند: راء و باء بر سه اصل داللت می 
کردن از آن؛ براساس این اصل، رب به معنای مالک، خالق،  اصل اول: ساختن چیزی و مراقبت 

 صاحب و سازنده است...
اصل دوم: به وجودآوردن چیزی از چیز دیگر و مراقبت از آن؛ این اصل نیز در تناسب با اصل اول  

 است...
 تناسب با اصل دوم است... آوردن دو چیز در کنار ھم؛ این اصل در اصل سوم: گرد ھم 
 گردد که ھمگی در یک معنا ھستند. با توجه به سه اصل فوق کامًال معلوم می 

: مادۀ (ر ب ب) و القاموس المحیطو  ٣٩٤-١/٣٨٤: مادۀ (ر ب ب) لسان العربنگاه کنید به:  -٢
 .١٧/١٥٤: المخصص
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بيبَةُ [  ی های که در خان گیرد؛ دختربچه ای که مورد تربیت قرار می : دختربچه]الرَّ
 شود؛ دایه، پرستار. ناپدری بزرگ می

ةُ [ ابَّ شده است که) ھرچند : نامادری؛ (این واژه به این دلیل برای نامادری وضع ]الرَّ
ھیچیک از فرزندان شوھر، فرزندان واقعی وی نیستند، اما در حقیقت به تربیت و 

 پردازد. کردن آنان می بزرگ

ابُّ [  : ناپدری.]الرَّ

بَّب[ بّى[، ]املُرَ : اسم دارویی است که (برای مواقع ضروری) ذخیره و نگھداری ]املُرَ
 شود. می

اً [ بُّ ربّ بَّ يَرُ  رساندن. دن، زیادکردن، به پایانکر : اضافه]رَ

ةَ [ مَ بَّ النِّعْ  روی کرد. : احسان و نیکی فراوانی به خرج داد و در آن افراط و زیاده]رَ

 سازی نمودن، آماده آوری کردن، گرد جمع -٢

[ بُّ النَّاسَ کند یا اینکه مردم بر گرد او  : فالنی مردم را نزد خود جمع می[فالنٌ يَرُ
 شوند. جمع می

[ بُّ  : مکان اجتماع مردم.[املَرَ

بُّب] َ  پیوستن. کردن، به ھم : تجمع[الرتَّ

کردن، خوبی کسی را خواستن، رعایت حال کسی را کردن،  نگھداری -٣
 نمودن سرپرستی

[ ةً يْعَ بَّ ضَ  : از آن زمین به خوبی نگھداری و از آن نگھبانی و حراست کرد.[رَ

َّ « گفت: نقل است که صفوان بن ُامیه به ابوسفیان بُّ إِيلَ نْ قريشٍ أَحّ لٌ مِ جَ بَّني رَ رُ َنْ يَ ألَ

ن نْ هوازِ لٌ مِ جُ بَّني رَ نْ أَنْ يَرُ یعنی اگر مردی از قریب کفیل من باشد و مرا تحت  »مِ
رعایت و عنایت خویش قرار دھد بھتر از آن است که مردی از قبیله ھوازن این کار را 

 انجام دھد.
 در دیوان خود این بیت را سروده است: علقمة بن َعبده، شاعر عرب،
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تِيوَ  ـــابَ بَ ـــكَ رَ يْ ـــتْ إِلَ أً أَفْضَ ـــرَ نْـــتَ امْ  كُ
 

ـــوبُ   بُ تُ رُ ـــعْ ـــي فَضِ تْنِ بَّ ـــكَ رَ بْلَ قَ  )١(وَ
 

من کسی ھستم که افراد فراوانی قبل از تو سرپرستی و کفالت مرا به عھده گرفته بودند، «
رعایت خویش قرار ندادند، تا اینکه ضایع و اما ھرگز از من مراقبت نکردند و مرا تحت عنایت و 

 .»تباه شدم و سرانجام این کار به تو محّول شد
 گوید: َفَرزَدق نیز می

ـــتْ  نـَ قَ ــــاءَ إِذْ حَ ْقَ ــــالِئَةٍ محَ سَ ــــانُوا كَ  كَ
 

ــــوبِ   بُ رْ ِ مَ ــــريْ يــــمٍ غَ ا يفِ أَدِ هَ ءَ ــــالَ  )٢(سِ
 

که پوست آن دباغی ریزد  آنان ھمانند زن نابخردی ھستند که روغن را داخل مشکی می«
 .»نشده است

[ ندَ فُالنٍ تَهُ عِ نْعَ بَّ صَ گیرد و در  : آن شخص شغلش را نزد فالنی یاد می[فُالنٌ يَرُ
 کند. محضرش شاگردی و کسب مھارت می

 کردن کردن، اجرای حکم و دستور، تصرف داشتن، ریاست گرانقدربودن، سیادت -٤

ه] مَ وْ حت کنترل خویش درآورد و ھمه را مطیع : فالنی قومش را ت[قَد ربَّ فالنٌ قَ
 فرامین خود ساخت.

[ مَ وْ بَّيْتُ القَ  : بر آن قوم حکومت کردم و رھبر آنان شدم.[رَ
 سراید: می چنین اینلبید بن ربیعه در یکی از ابیاتش 

ــــهُ  نَ ابْ ةَ وَ ــــدَ بَّ كِنْ ــــا رَ مً وْ ــــنَ يَ لَكْ أَهْ  وَ
 

 

ـــرِ  عَ رْ عَ بْـــتٍ وَ َ خَ ـــنيْ ـــدٍّ بَ عَ بَّ مَ رَ  )٣(وَ

 

َمَعد  ی یس قبیلهیِکنده و پسرش و ھمچنین ر ی هیس قبیلیآن قبایل) روزی از روزھا، ر«(
 .»را در محلی بین َخبت و عرعر به ھالکت رساندند

 کنده است. ی هیس قبیلیدر این بیت مراد از رّب ِکنده، ر
 گوید: در ھمین معنا نابغۀ ُدبیانی می

تَّـــــى  نِ حَ امَ ُـــــبُّ إِىلَ الـــــنُّعْ ـــــهُ ختَ نَالَ ي  تَ دِ الـِ بٍّ تَ ـنْ رَ  لَـكَ مِ يف فِدً طَـارِ  )١(وَ

                                                           
 ھای زیر آمده است: این بیت در کتاب -١
 ٢/٣٨٣: مقاییس اللغة(ر ب ب)،  اللسان العرب، ٢/١٩٤: المفضلیات، ١٣٢: دیوان علقمة بن عبدة 

 .١٧/١٥٤: المخصص: (ر ب ب)، الصحاح، ١/٤٨: تفسیر الطبری
 .مادۀ (سال) آمده است؛ سالء: روغن، کرۀ خالص لسان العرباین بیت در  -٢
 است. آمده ١٧/١٥٤: المخصصو  ١/١١: تفسیر طبرسی، ١/٤٧: تفسیر طبریاین بیت در  -٣
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تازد تا اینکه سرانجام به (وصال) او برسد.  به سوی نعمان میچنان  آناین اسب من) «(
 .»س بزرگی ھستی). تمام ثروتم فدای تو باد!یی(ای نعمان! تو واقعًا چه ر

 تمّلک -٥

ْم ربُّ إِبِلٍ «از مردی پرسید:  ج در حدیث شریف آمده است که پیامبر
َ
رَبُّ َ�نٍَم أ

َ
 »أ

 یعنی تو مالک گوسفند ھستی یا مالک شتر؟

ار)در ھمین معنا به صاحب خانه  )و به صاحب شتر  (ربُّ الدّ ةِ بُّ النّاقَ و به مالک  (رَ

)زمین  يْعةِ بُّ الضَّ  گویند. (رَ
خادم است) به کار  رّب ھمچنین به معنای سّید و سرور (که متضاد برده و ی کلمه

 رود. می

*** 
و ھمچنین موارد مختلفی از  رّب  ی همعانی گوناگون واژ ،تا به اینجای سخن

شناسان و مفسران معاصر با  کاربردھای آن را بیان کردیم؛ اما به خدا سوگند زبان
ھایی ھمچون مّربی یا بنیانگذار دچار اشتباه  منحصرساختن معانی این کلمه در واژه

وَ إِنشاءُ اليشءِ حاالً فحاالً «اند که  اند؛ زیرا ھمگی در تفسیر ربوبیت گفته شده إِىل حدً  هُ

رسد؛ اما حقیقتًا این  یعنی: ساختن تدریجی یک شیء تا زمانی که به پایان می »التاممِ 
شود؛ چون اگر به وسعت  تعریف فقط شامل یکی از معانی متعدد و وسیع این کلمه می

معنایی این واژه خوب توجه کنید و ھمزمان معنای مشتقات آن را نیز درنظر بگیرید، 
 :)٢(رب مشتمل بر معانی زیر است ی کلمهشود که  کامًال معلوم می

 کردن نیازھا، مسئول امور تربیتی و پرورشی (انسان). مرّبی، مسئول برآورده -١

                                                                                                                                              
چاپ وزارت فرھنگ (سوریه) تحقیق محمود محمد شاکر با لفظ  ١/١٤١تفسیر طبری این بیت در  -١

المخصص و  ٨٩ دیوان نابغۀ ذبیانیتوانید در  (طریفي و تالدي) آمده است. ھمچنین این بیت را می

 پیدا کنید. ٧/١٥٤
 تالد: مال قدیمی و عتیقه  طریف: مال جدید 

ھایی را  شود که این پنج معنا را خوب به یاد بسپارید و تفاوت محترم تقاضا میی  از شما خواننده -٢
که ھریک باھم دارند، به دقت مّد نظر قرار دھید؛ زیرا استاد مودودی در این فصل به این پنج 

 کند. (مترجم) ی رب دارد، بسیار استناد می معنایی که واژه
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 سرپرست، مراقب، کسی که متعھد بھبود اوضاع و احوال (مربوب خود) باشد. -٢
یسی که در میان قوم خود ھمانند محوری باشد که ھمه گرد او جمع یآقا و ر -٣

 شوند. می
یس یا فرد قدرتمندی که یکنند؛ ر شخص بزرگی که دیگران از او اطاعت می -٤

اند؛ مالکی که  حکمش الزم االجراست و دیگران به بزرگی و سیادت او معترف
 شایستگی و اختیار تصرف در ملک خود را دارد.

 پادشاه، َمھَتر. -٥

 کریم استعمال کلمۀ رب در قرآن
معناھایی که برای این واژه ذکر کردیم، آمده کریم با تمام  در قرآن» الرب« ی کلمه

است؛ گاھی فقط با یک معنا و گاھی ھمزمان با دو معنا یا بیشتر و در بعضی موارد، ھر 
ھایی از آیات قرآن  پنج معنای واژه در آن واحد، یکجا به کار رفته است؛ در اینجا با مثال

 کنیم: این موضوع را بیشتر روشن می

 معنای اول

ِۖ قَاَل َمَعاَذ ﴿ ۡحَسَن َمۡثَواَيۖ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ  .]٢٣[یوسف:  )١(﴾َرّ�ِ

                                                           
که بعضی از  ن آیه عزیز مصر است، چناندر ای ÷کسی گمان نکند که منظور حضرت یوسف -١

گردد که  مفسرین به آن معتقد ھستند؛ زیرا ضمیر (ھاء) در کلمۀ (ِإنه) به لفظ جاللۀ الله برمی
تری برای ضمیر (ھاء) وجود دارد،  به او پناه برد و تا زمانی که مرجع نزدیک ÷حضرت یوسف

 ؟!چه احتیاجی است که آن را به یک مرجع دورتر برگردانیم
 تذکر استاد سید محمد کاظم سباق: 
مطلبی را که امام مودودی منکر صحت آن است (یعنی بازگشت ضمیر (ھاء) به عزیز مصر)، ابن  

) از چند طریق و آن ھم فقط از مجاھد و ابن اسحاق نقل ١٢/١٠٨جریر طبری در تفسیر خود (
اینگونه  ٥/٢٢٣ مجمع البیانکرده است؛ اما در تأیید سخنان استاد مودودی، شیخ طبرسی در 

 گفته است:
گردد، به این معنا که حضرت  اند که ضمیر (ھاء) به لفظ جاللۀ الله برمی ای گفته و عده«...  

گفت: پناه بر خدا! او پروردگار من است. مرا از جایگاھی که قبًال داشتم، رفعت داد و  ÷یوسف
 ».ه امکان دارد که عصیان امر او کنمبه من نیکی فرمود و مرا پیامبر خود ساخت، پس چگون
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گمان او (عزیز مصر) سرور من است، جایگاه مرا  برم! بی به الله پناه می«(یوسف) گفت: «
 .»گرامی داشته است (پس چگونه به او خیانت کنم؟!)

 معنای دوم با تصوری از معنای اّول

ٓ إِ�َّ َربَّ  َعُدوّٞ  فَإِ�َُّهمۡ ﴿ ِي ٧٧ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ّ�ِ ِي ٧٨َخلََقِ� َ�ُهَو َ�ۡهِديِن  ٱ�َّ ُهَو  َوٱ�َّ
 .]٨٠-٧٧[الشعراء:  ﴾٨٠�َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو �َۡشفِِ�  ٧٩ُ�ۡطعُِمِ� َو�َۡسقِِ� 

که مرا آفرید،  ھا دشمن من ھستند، جز پروردگار جھانیان. (ھمان) کسی آن ی هپس ھم«
 که نماید. و ھنگامی دھد و سیراب می که او به من غذا می کند. و کسی پس او مرا ھدایت می

 .»دھد بیمار شوم پس او مرا شفا می

ِۖ بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن  َوَما﴿ ُ�ُم  ٱ�َّ ُّ ُ�مَّ إِذَا َمسَّ إَِذا  ُ�مَّ  ٥٣ُروَن  َٔ فَإَِ�ۡهِ تَۡ�  ٱل�ُّ
َّ َكَشَف   .]٥٤-٥٣[النحل:  ﴾٥٤َعنُ�ۡم إِذَا فَرِ�ٞق ّمِنُ�م بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  ٱل�ُّ

که ناراحتی به شما  آنچه از نعمت دارید، پس (ھمه) از (جانب) الله است، سپس ھنگامی«
ه آن ناراحتی را از شما بر طرف ساخت، ک کنید. سپس ھنگامی رسد، باز به سوی او زاری می

 .»آورند شان شرک می آنگاه گروھی از شما به پروردگار

َ�ۡ�َ  قُۡل ﴿
َ
ِ أ �  ٱ�َّ ءٖ ۡ�َ ِ

ا وَُهَو َربُّ ُ�ّ بِۡ� َرّ�ٗ
َ
 .]١٦٤[األنعام:  ﴾�

 .»که او پروردگار ھمه چیز است؟! لییا غیر الله، پروردگاری را بجویم در حاآگو: ب«

ِۡذهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡمۡغرِِب وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  رَّبُّ ﴿  .]٩[المزمل:  ﴾٩َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
) پروردگار مشرق و مغرب که معبودی (بحق) جز او نیست پس او را کارساز (و (ھمان«

 .»نگاھبان خود) برگزین

 معنای سوم

 .]٣٤[هود:  ﴾٣٤ُهَو َر�ُُّ�ۡم �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن ﴿
 .»شوید ه) به سوی او بازگردانده میپروردگار شماست، و (ھماو «

رِۡجُعُ�مۡ ﴿  .]٧[الزمر:  ﴾ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�م مَّ
 .»تان به سوی پروردگارتان است پس بازگشت«

 .]٢٦[سبأ:  ﴾َ�َۡمُع بَۡيَنَنا َر�َُّنا قُۡل ﴿
 .»آورد ) ما (و شما) را گرد میی هبگو: پروردگار ما، (ھم«
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�ِض ِمن َدآبَّةٖ ِ�  َوَما﴿
َ
ا فَرَّۡطَنا ِ�  ٱۡ� ۡمَثالُُ�م� مَّ

َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ َوَ� َ�ٰٓ�ِرٖ يَِطُ� ِ�ََناَحۡيهِ إِ�َّ

وَن  ٱۡلِكَ�ٰبِ  � ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۡم ُ�َۡ�ُ ءٖ  .]٣٨[األنعام:  ﴾٣٨مِن َ�ۡ
کند، مگر  پرواز میای که با دو بال خود  ای در زمین نیست، و نه ھیچ پرنده ھیچ جننبده«

ھایی مانند شما ھستند، ما در کتاب (لوح محفوظ) ھیچ چیز را فرو گذار نکردیم،  اینکه امت
 .»گردند سپس به سوی پروردگارشان محشور می

ورِ ِ�  َونُفِخَ ﴿ ۡجَداثِ فَإِذَا ُهم ّمَِن  ٱلصُّ
َ
 .]٥١[یس:  ﴾٥١إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم يَنِسلُوَن  ٱۡ�

ابان به ھا از قبرھا (بیرون آیند) شت در صور دمیده شود، پس ناگھان آنو (چون بار دیگر) «
 .»روند سوی پروردگارشان می

 معنای چھارم با تصوری از معنای سوم

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  .]٣١[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

ن) مسیح پسر مریم را معبودانی بجای ھا) دانشمندان و رھبان خویش، و (ھمچنی (آن«
 .»الله گرفتند

ۡر�َاٗ�ا ّمِن ُدوِن ﴿
َ
ِۚ َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ  .]٦٤[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ

 .»ر را به جای الله به خدایی نگیردبعضی از ما بعضی دیگ«
ھا فقط آنان را  ھا و گروه مذکور افرادی ھستند که امت ی هباب) در دو آیارمراد از (

نھند؛ از شرع و  دانند و به امر و نھی آنان نیز گردن می رھبران و راھنمایان خود می
قانون آنان پیروی کرده و به آنچه که از جانب خود و بدون ھیچ دلیل و برھانی (از 

ان را در صدور امر و نھی به میل کنند، ایمان دارند و آن طرف خداوند) حالل و حرام می
 پندارند. خود، کامًال برحق می

ۡجنِ  َ�َٰ�ِٰحَ�ِ ﴿ َحُدُكَما فَيَۡسِ� َر�َّهُ  ٱلّسِ
َ
ٓ أ ا مَّ

َ
ا  ۥأ مَّ

َ
ُ�ُل  ٱ�َخرُ َ�ۡٗرۖ� َوأ

ۡ
َ�ُيۡصلَُب َ�َتأ

 ُ�ۡ ِسهِ  ٱلطَّ
ۡ
أ ۡمرُ قُِ�َ  ۦۚ ِمن رَّ

َ
ِي ٱۡ� نَّهُ  َوقَاَل  ٤١�ِيهِ �َۡستَۡفتَِياِن  ٱ�َّ

َ
ِي َظنَّ � نَاٖج ّمِۡنُهَما  ۥلِ�َّ

�َسٮُٰه  ٱۡذُكۡرِ� 
َ
ۡيَ�ٰنُ ِعنَد َرّ�َِك فَأ ۡجنِ فَلَبَِث ِ�  ۦذِۡكَر َرّ�ِهِ  ٱلشَّ  َوقَاَل  ٤٢بِۡضَع ِسنِ�َ  ٱلّسِ

ُ�لُُهنَّ َسۡبٌع ِعَجاٞف وََسۡبَع ُس�ُبَ�ٍٰت  ٱلَۡملُِك 
ۡ
َرٰى َسۡبَع َ�َقَ�ٰٖت ِسَماٖن يَأ

َ
ٓ أ َخَر إِّ�ِ

ُ
ُخۡ�ٖ َوأ

َها  ُّ�
َ
� وَن  ٱلَۡمَ�ُ يَا�َِ�ٰٖت� َ�ٰٓ ۡ�ُتوِ� ِ� رُۡءَ�َٰي إِن ُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا َ�ۡعُ�ُ

َ
ْ  ٤٣أ ۡحَ�ٰ�ٖ�  قَالُٓوا

َ
ۡضَ�ُٰث أ

َ
أ

وِ�ِل 
ۡ
ۡحَ�ٰمِ َوَما َ�ُۡن بَِتأ

َ
ِي َوقَاَل  ٤٤بَِ�ٰلِِمَ�  ٱۡ� َكرَ َ�َا ِمۡنُهَما وَ  ٱ�َّ نَبُِّئُ�م  ٱدَّ

ُ
نَا۠ �

َ
ٍة � مَّ

ُ
َ�ۡعَد أ

وِ�لِهِ 
ۡ
رِۡسلُوِن  ۦبَِتأ

َ
َها  يُوُسُف  ٤٥فَأ ُّ�

َ
يقُ � ّدِ ُ�لُُهنَّ َسۡبٌع  ٱلّصِ

ۡ
ۡفتَِنا ِ� َسۡبِع َ�َقَ�ٰٖت ِسَماٖن يَأ

َ
أ
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رِۡجُع إَِ� 
َ
ٓ أ َخَر يَا�َِ�ٰٖت لََّعّ�ِ

ُ
 ٤٦ۡم َ�ۡعلَُموَن لََعلَّهُ  ٱ�َّاِس ِعَجاٞف وََسۡبِع ُس�بَُ�ٍٰت ُخۡ�ٖ َوأ

ٗبا َ�َما َحَصد�ُّۡم فََذُروهُ ِ� ُس�بُلِهِ  قَاَل 
َ
ُ�لُوَن  ۦٓ تَۡزرَُعوَن َسۡبَع ِسنَِ� َد�

ۡ
ا تَأ إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِمَّ

ا ُ�ِۡص  ُ�مَّ  ٤٧ ۡمُتۡم لَُهنَّ إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِمَّ ُ�ۡلَن َما قَدَّ
ۡ
ِ� ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َسۡبٞع ِشَدادٞ يَأ

ۡ
 ٤٨ُنوَن يَأ

ِ� مِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َ�مٞ �ِيهِ ُ�َغاُث  ُ�مَّ 
ۡ
وَن  ٱ�َّاُس يَأ  ۦۖ بِهِ  ٱۡ�ُتوِ�  ٱلَۡملُِك  َوقَاَل  ٤٩َو�ِيهِ َ�ۡعِ�ُ

ا َجآَءهُ  ِٰ�  ٱلنِّۡسَوةِ ۡلُه َما بَاُل  َٔ إَِ�ٰ َرّ�َِك فَۡ�  ٱرِۡجعۡ قَاَل  ٱلرَُّسوُل فَلَمَّ ۚ  ٱ�َّ يِۡدَ�ُهنَّ
َ
ۡعَن � إِنَّ  َ�طَّ

 .]٥٠-٤١[یوسف:  ﴾٥٠َرّ�ِ بَِ�ۡيِدهِنَّ َعلِيٞم 
شود) پس سرور خویش را شراب خواھد  شما (آزاد می ای رفقای زندانی من! اما یکی از«

شود، آنگاه پرندگان از (گوشت) سر او خواھند  نوشانید، و اما دیگری پس به دار آویخته می
و (یوسف) به  .خواستید، (چنین) مقدر شده استی) آن از من نظر  خورد، امری که در (باره

. ولی "یاد کن مرا نزد سرورت (= حاکم)"یابد، گفت:  ر که دانست رھایی میآن کسی از دو نف
زندان باقی شیطان یاد کردن (او را نزد) سرورش از خاطر او برد، پس (یوسف) چند سال در 

ھا را  ق را دیدم که ھفت گاو الغر آنھمانا من (در خواب) ھفت گاو چا"ماند. و پادشاه گفت: 
ی) دیگر را خشک (می بینم). ای بزرگان! در  ی سبز، و (ھفت خوشه خورند، و ھفت خوشه می

ھا را  کنید. چاق، ھفت گاو الغر آن ی) خوابم نظر دھید؛ اگر خواب را تعبیر می (باره
ر بده (و تعبیر ی) دیگر خشک، برای ما نظ ی سبز و (ھفت خوشه خورند، و ھفت خوشه می

(یوسف)  .(از تعبیر این خواب) با خبر شوندکن) تا من به سوی مردم باز گردم، شاید آنان 
ھفت سال پی درپی (با جدیت) زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید، جز اندکی که "گفت: 

اش باقی بگذارید. سپس بعد از آن ھفت (سال) سخت (قحطی)  خورید، (بقیه) در خوشه می
خورید، جز اندکی از آنچه که (برای  اید، می ھا ذخیره کرده ید، که آنچه را برای آن سالآ می

رسد که باران فراوانی  سالی فرا می بذر) ذخیره خواھید کرد. سپس بعد از آن ھفت (سال)
و پادشاه (چون این  ."فشارند ھا را) می ، مردم افشردنیآن (سال شود، و در نصیب مردم می

ادشاه) نزد او آمد، (یوسف) ی (پ . پس چون فرستادهد) گفت: او را نزد من بیاوریدیتعبیر را شن
ھای خود را بریدند  به سوی سرورت باز گرد، پس از او بپرس ماجرای زنانی که دست"گفت: 

گاه است وردگارم به نیرنگ آنچه بود؟! قطعًا پر  .»"ھا آ

 برد. نام می» رّب « ی لمهکچندین بار عزیز مصر را با  ÷در این آیات حضرت یوسف
به جایگاه محوری و قدرت فراوان عزیز مصر باور چنان  آنآن است که مصریان عّلت 

بود و  چنین اینداشتند که معتقد بودند او مالک امر و نھی آنان است و در حقیقت نیز 
رب را  ی کلمهچنین اعتقادی نداشت و  ÷عزیز مصر ربِّ آنان بود؛ اما حضرت یوسف
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برد؛ چون ایمان داشت که فقط خدای یگانه، چیره و  برای خدای متعال به کار میفقط 
 خود قبًال این را بیان داشت:که  چنانو نھی است؛  امر مسلط بر امور بوده و مالک

ِۖ قَاَل َمَعاَذ ﴿ ۡحَسَن َمۡثَواَيۖ  ۥإِنَّهُ  ٱ�َّ
َ
ٓ أ  .]٢٣[یوسف:  ﴾َرّ�ِ

سرور من است، جایگاه مرا گرامی داشته  گمان او بیبرم!  به الله پناه می«(یوسف) گفت: «
 »است (پس چگونه به او خیانت کنم؟!)

 معنای پنجم

ْ رَبَّ َ�َٰذا ﴿ ِيٓ  ٣ ٱۡ�َۡيِت فَۡلَيۡعُبُدوا ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخوۡفِۢ  ٱ�َّ
َ
 ﴾٤أ

 .]٤-٣[قریش: 
ھا را از  پروردگار این خانۀ (کعبه) را پرستش کنند. ھمان (پروردگاری) که آنپس باید «

 .»شان داشت ، و از ترس و خوف ِایمنگرسنگی (نجات و) طعام داد

ا يَِصُفوَن  ٱۡلعِزَّةِ َرّ�َِك رَّبِ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿  .]١٨٠[الصافات:  ﴾١٨٠َ�مَّ
 .»کنند مشرکان) توصیف میاز آنچه ( پاک و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت،«

ِ فَُسۡبَ�َٰن ﴿ ا يَِصُفوَن  ٱۡلَعۡرِش رَّبِ  ٱ�َّ  .]٢٢[األنبیاء:  ﴾٢٢َ�مَّ
 .»کنند ھا توصیف می پس منزه است الله، پروردگار عرش، از آنچه آن«

َ�َٰ�ٰتِ َمن رَّبُّ  قُۡل ﴿ ۡبعِ  ٱلسَّ  .]٨٦[المؤمنون:  ﴾٨٦ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش َوَربُّ  ٱلسَّ
 .»گانه، و پروردگار عرش عظیم است؟ی ھفتھا مانچه کسی پروردگار آسبگو: «

َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 .]٥[الصافات:  ﴾٥ ٱلَۡمَ�ٰرِقِ َوَما بَۡيَنُهَما َورَبُّ  ٱۡ�

 .»ھا ھاست، و پروردگار مشرق ھا و زمین و آنچه میان آن پروردگار آسمان«

نَُّهۥ﴿
َ
ۡعَرىٰ ُهَو رَبُّ  َو�  .]٤٩[النجم:  ﴾٤٩ ٱلّشِ

 .»است »شعری) «ی و اینکه اوست که پروردگار (ستاره«

 های گمراه در باب ربوبیت تصورات امت
رب  ی کلمهبا توجه به آیاتی که در قسمت گذشته به عنوان مثال ذکر شد، معانی 

شود.  درخشد، کامًال روشن می سان خورشیدی که در آسمانی صاف و بدون ابر می به
ھای گمراه پیشین در باب ربوبّیت چه تصوراتی داشتند  اکنون زیباست که بنگریم امت

است بدانیم که قرآن  کریم در رد و ابطال آنان نازل شد و ھمچنین جالب که قرآن
کرد. شاید بھتر است که در این راستا،  میمشرکان را به سوی چه چیزی دعوت 
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کریم از آنان یاد کرده است، بررسی کنیم و در  ھایی را که قرآن جداگانه، تمام امت
مورد عقاید و افکارشان به گفتگو بپردازیم؛ تا بدین وسیله حقیقت امر کامًال روشن 

 ابھام بیرون آید. ی هشود و از پرد

 ÷قوم نوح
حضرت اّمت  کند، شان را ذکر می کریم داستان ه قرآنتاریخ کاّمت  ترین کھن

است. با توجه به تمام اطالعاتی که در مورد این قوم به ما رسیده است، معلوم  ÷نوح
کریم این  ھرگز منکر وجود خدای متعال نبودند؛ زیرا قرآن ÷نوحاّمت  گردد که می

کند  نقل می چنین نایاز زبان خودشان  –است  ÷که در رّد دعوت نوح –سخن آنان را 
 که:

َل َعلَۡيُ�ۡم َولَۡو َشآَء ﴿ ن َ�َتَفضَّ
َ
ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ ّمِۡثلُُ�ۡم يُرِ�ُد أ ُ َما َ�َٰذا نَزَل  ٱ�َّ

َ
�َ

 .]٢٤[المؤمنون:  ﴾...َمَ�ٰٓ�َِكةٗ 
خواھد بر شما برتری جوید، اگر الله  این (مرد) جز بشری ھمچون شما نیست، که می«

 .»کرد فرشتگانی را نازل میخواست، ھمانا  می
قوم نوح ھمچنین منکر این موضوع نبودند که خدای متعال خالق این جھان است؛ 

به  ÷ربوبیت الھی را نیز با دو معنای اول و دوم قبول داشتند؛ زیرا ھنگامی که نوح
 آنان گفت:...

 .]٣٤[هود:  ﴾٣٤ُهَو َر�ُُّ�ۡم �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن ﴿
 .»شوید ) به سوی او بازگردانده میشماست، و (ھمهاو پروردگار «

﴿ ْ اٗر�  ۥَر�َُّ�ۡم إِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفُِروا َمآءَ  يُۡرِسلِ  ١٠َ�َن َ�فَّ  ١١َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر�  ٱلسَّ
نَۡ�ٰٗر�  َوُ�ۡمِدۡدُ�م

َ
ٰٖت َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم � ۡمَ�ٰٖل َوَ�نَِ� َو�َۡجَعل لَُّ�ۡم َج�َّ

َ
ا لَُ�ۡم َ�  ١٢بِأ  مَّ

ِ َوقَاٗر�  ۡطَواًرا  َوقَدۡ  ١٣تَرُۡجوَن ِ�َّ
َ
لَمۡ  ١٤َخلََقُ�ۡم أ

َ
ْ َكۡيَف َخلََق  � ُ تََرۡوا َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت  ٱ�َّ

ۡمَس �ِيِهنَّ نُوٗر� وََجَعَل  ٱۡلَقَمرَ وََجَعَل  ١٥ِطَباٗ�ا  اٗجا  ٱلشَّ َ�ِ١٦  ُ �َبَتُ�م ّمَِن  َوٱ�َّ
َ
�ِض أ

َ
 ٱۡ�

 .]١٧-١٠[النوح:  ﴾١٧َ�َباٗ�ا 
گمان او بسیار آمرزنده است. تا از آسمان (باران)  از پروردگار خویش آمرزش بخواھید، بی«

ھای  پی در پی بر شما بفرستد. و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند، به شما باغ
ھای (جاری) قرار دھد. شما را چه شده است که برای الله،  (سرسبز) بدھد، و برای شما نھر
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که شما را در مراحل گوناگون آفرید. (از نطفه  در حالی ظمت (و شکوه) قایل نیستید؟!.ع
بینید چگونه الله  که انسان کامل شد). آیا نمی گوشت، تا این هه تکسپس خون لخته شده، آنگا

روشنایی قرار داد، و  ی هھا مای و ماه را در میان آسمان ھفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟
 .»خورشید را چراغ (فروزانی) گردانید. و الله شما را ھمچون گیاه و نباتی از زمین رویانید

وی را رد کند و بگوید که: خدا رب ما  ی ه... حتی یک نفر ھم برنخاست که این گفت
زمین  ھا و ھا و زمین نیست، و یا اینکه تدبیر آسمان نیست؛ خدا خالق ما یا خالق آسمان

 در دست خداوند نیست.
به ھمین شکل نیز منکر این موضوع نبودند که خداوند ِاله و معبود آنان است و 

 ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ ﴿گفت:  به آنان می ÷براساس چنین اعتقادی بود که نوح
متعال  یعنی شما ھیچ اله و معبودی غیر از خداوند ندارید؛ زیرا اگر منکر الوھیت خدای

بود و به قوم خود  به شکل دیگری می ÷بودند، در این صورت دعوت حضرت نوح

 . ای قوم من! خدا را معبود خویش بگیرید.»يا قوم! اختذوا اهللا إهلاً «گفت:  می
سؤالی که ممکن است در اینجا ذھن خواننده را به خود مشغول سازد این است که 

الوھیت خداوند را قبول داشتند) اما بازھم در چرا (به رغم اینکه قوم نوح ربوبیت و 
 نزاع عقیدتی وجود داشت؟ ÷بین آنان و نوح

کریم به جستجو بپردازیم و به آیات آن  ھرگاه برای یافتن پاسخ این سؤال در قرآن
 مھم داشت:عّلت  یابیم که این امر دو فکنیم، به روشنی درمیانگاھی بی

ما اعتقاد دارید پروردگار جھانیان گفت: خدایی که ش به قوم خود می ÷نوح -١
نات را آفریده یاست و ایمان کاملی دارید به اینکه فقط او، شما و تمام این کا

سازد، پس در حقیقت او نیز  است و جز او کسی حاجات شما را برآورده نمی
یگانه الھی و معبود شماست. معبود به حقی جز (ذات مبارک) او وجود ندارد و 

ھا را از  قدرت آن را ندارد که حاجات شما را برآورده کند؛ َبدیجز او نیز کسی 
تان کند؛ از این رو بر شما واجب  شما دور نماید؛ دعاھایتان را بشنود و کمک

است که فقط او را عبادت کنید و جز او برای ھیچکس خضوع و فروتنی 
 نکنید:

ْ َ�َٰقۡوِم ﴿ َ  ٱۡ�ُبُدوا  .]٥٩[األعراف:  ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ
 .»و معبودی (راستین) برای شما نیستای قوم من! الله را بپرستید، که جز ا«
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بَّلُِغُ�مۡ  ٦١ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َوَ�ِٰكّ�ِ رَُسوٞل ّمِن رَّّبِ ﴿
ُ
 .]٦٢-٦١[األعراف:  ﴾رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِ  �

ھای پروردگارم را به  پیام پروردگار جھانیان ھستم.ای از (جانب)  لکه من فرستادهب«
 .»دھم رسانم و شما را اندرز می شما می

بر موضع خویش شّدت  پذیرفتند و به پیامبرشان را نمی ی هاما قوم نوح این گفت
گمان ما نیز معتقدیم که خداوند، پروردگار جھانیان  گفتند: بی پافشاری کرده و می

غیر از خداوند نیز وجود دارند که در تدبیر این جھان  است؛ اما مبعودھای دیگری
در نتیجه باید ھم ایمان داشته باشیم  دخیلند و قادرند که نیازھای ما را برآورده کنند؛
 عالوه بر خداوند، آنان نیز معبودھای ما ھستند.

﴿ ْ ا َوَ� ُسَواٗ�  َوقَالُوا � َ� تََذُرنَّ َءالَِهَتُ�ۡم َوَ� تََذُرنَّ َوّدٗ  ﴾٢٣َوَ� َ�ُغوَث َوَ�ُعوَق َو�َۡ�ٗ
 .]٢٣[نوح: 
» یعوق«و » یغوث«و » سواع«و » ود«و گفتند: معبودان خود را رھا نکنید. و (بخصوص) «

 .»را رھا نکنید» نسر«و 
قوم نوح ربوبیت خداوند را فقط از این جھت قبول داشتند که او خالق مردم،  -٢

امورات این جھان است؛ اما دیگر قائل  ی هکنند ھا و زمین و اداره مالک آسمان
نبودند که این فقط خداوند است که حق دارد در امور اخالقی، اجتماعی، 

کننده و صاحب امر و سلطه  دینی، سیاسی و ھمچنین سایر امور دنیوی، تعیین
باشد. ھمچنین معتقد نبودند که فقط خداوند باید راھنما، قانونگذار و مالک 

از دستورات او باید اطاعت کرد؛ اما در عوض از رؤسا و امر و نھی باشد و 
کردند و آنان را به عنوان اربابان  ای اطاعت می رھبران دینی خود در ھر زمینه

 خود پذیرفته بودند.
کرد و  قومش را برخالف اعتقادشان دعوت می ÷(اینگونه بود که) حضرت نوح

در بین اربابان خود تقسیم نکنید و  گفت: ای قوم من! ربوبیت الھی را بارھا به آنان می
ھیچکس را در آن سھیم ندانید؛ فقط خداوند را به تمام معنا یگانه پروردگار و رب خود 

دھد، گردن  بدانید و از او پیروی کنید؛ ھر دستوری را که خدای متعال به شما می
 نھید و شریعتش را کامًال اجرا کنید.

 گفت: نوح به قوم خود می

مِٞ�  إِّ�ِ ﴿
َ
ْ فَ  ١٠٧لَُ�ۡم رَُسوٌل أ ُقوا َ  ٱ�َّ ِطيُعوِن  ٱ�َّ

َ
 .]١٠٨-١٠٧[الشعراء:  ﴾١٠٨َوأ

 .»مسلمًا من برای شما پیامبری امین ھستم. پس از الله بترسید، و مرا اطاعت کنید«



 ٧٣  رّب 

 ÷عاد، قوم هود
را تعریف  ÷کریم پس از داستان قوم نوح، ماجراھای عاد، قوم حضرت ھود قرآن

نیز منکر وجود خدای متعال اّمت  از آیات قرآن معلوم است، اینکه  چنانکند.  می
دانستند؛  نبودند و الوھیتش را قبول داشتند و خداوند را یکی از معبودھای خویش می

پذیرفته بودند (یعنی  ÷پذیرفتند که قوم نوح ربوبیت الھی را نیز با ھمان معنایی می
 معنای اّول و دّوم رب).

 دھند: ن مطلب را به خوبی نشان میآیات قرآن ای

َخاُهۡم ُهوٗد�ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿
َ
ْ ۞�َ�ٰ َ�ٍد أ َ  ٱۡ�ُبُدوا  ﴾ۥٓ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

 .]٦٥[األعراف:
ای قوم من! الله را پرستش رادرشان ھود را (فرستادیم) گفت: و به (سوی قوم) عاد، ب«

 .»(راستین) برای شما نیستکنید که جز او معبودی 

﴿ ْ ِجۡئتََنا ِ�َۡعُبَد  قَالُٓوا
َ
َ أ  .]٧٠[األعراف:  ﴾َونََذَر َما َ�َن َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا ۥوَۡحَدهُ  ٱ�َّ

مان  ای که تنھا الله را عبادت کنیم، و آنچه را نیاکان آیا به (نزد) ما آمدهگفتند: «
 .»پرستیدند، رھا کنیم؟! می

نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكةٗ قَالُواْ لَۡو ﴿
َ
 .]١٤[فصلت:  ﴾َشآَء َر�َُّنا َ�

 .»کرد خواست، فرشتگانی را نازل می اگر پروردگار ما میگفتند: «

ْ � َوتِۡلَك ﴿ ۖ َجَحُدوا ْ رُُسلَهُ َ�دٞ ْ وَ  ۥَ�ِٰت َرّ�ِِهۡم وََعَصۡوا َبُعٓوا ِ َجبَّاٍر َعنِيٖد  ٱ�َّ
ۡمَر ُ�ّ

َ
 ﴾٥٩أ

 .]٥٩[هود: 
عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند، و از پیامبران او نافرمانی و این (قوم) «

 .»کردند، و از فرمان ھر سرکش دشمن حق، پیروی کردند

 ÷ثمود، قوم صالح
ھا پس  ترین و عصیانگرترین امت شود که نافرمان اکنون داستان قوم ثمود مطرح می

اظ جوھره و حقیقت آن، دقیقًا از قوم عاد بودند. گمراھی و انحراف این قوم از لح
ھمانند ضاللت دو قوم نوح و عاد بود؛ چون نه منکر وجود خدای متعال بودند و نه 

ورزیدند و اینگونه نبود که از عبادت و  اینکه نسبت به الوھیت و ربوبیتش کفر می
خضوع در برابر خداوند سرباز زدند؛ بلکه فقط این موضوع را قبول نداشتند که خدای 
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ال یگانه معبود و ِاله است و عبادت مختص اوست و غیر او به ھیچ وجه شایستگی متع
 عبادت را ندارد و ربوبیت با تمام معنا به او اختصاص دارد!!

بر ایمان خود نسبت به معبودھای دیگری غیر از شّدت  قوم صالح ھمچنین به
ھایشان دعاھای کردند، و بر ھمین اساس معتقد بودند که معبود خداوند پافشاری می

کنند و  ھا را برطرف ساخته و نیازھایشان را رفع می شنوند؛ بالھا و گرفتاری آنان را می
(بدتر از آن) از رؤسا و رھبران دینی خود در زندگی مدنی و اخالقی تبعیت محض 

کردند و به جای اخذ شریعت و قانون زندگی خود از خدای متعال، از اربابان خود  می
مفسدی تبدیل شدند که خداوند به عذابی اّمت  ا اینکه سرانجام به چنانگرفتند، ت می

 دردناک گرفتارشان ساخت.
 کند: کریم تمام مطالب فوق را در آیات زیر بیان می قرآن

نَذۡرتُُ�ۡم َ�ٰعَِقٗة ّمِۡثَل َ�ٰعَِقةِ َ�دٖ َوَ�ُموَد  فَإِنۡ ﴿
َ
ۡعَرُضواْ َ�ُقۡل أ

َ
 ٱلرُُّسُل َجآَءۡ�ُهُم  إِذۡ  ١٣أ

ْ إِ�َّ  �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
يِۡديِهۡم َومِۡن َخۡلفِِهۡم �

َ
ۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ � َ نَزَل َمَ�ٰٓ�َِكٗة فَإِنَّا  ٱ�َّ

َ
ْ لَۡو َشآَء َر�َُّنا َ� قَالُوا

رِۡسۡلُتم بِهِ 
ُ
 .]١٤-١٣[فصلت:  ﴾١٤َ�ٰفُِروَن  ۦبَِمآ أ
عاد و ثمود  ی هد صاعقھمانن ای هھا روی گرداندند، بگو: من شما را از صاعق س اگر آنپ«

شان آمدند، (گفتند) که جز  و پشت سر (از ھر سو) نزد پیش رو دھم. چون پیامبران از بیم می
کرد، پس ما  خواست، فرشتگانی را نازل می اگر پروردگار ما میھا) گفتند:  ید، (آنالله را نپرست

 .»اید، کافر ھستیم ان فرستاده شدهبه آنچه شما بد

َخاُهۡم َ�ٰلِٗحاۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿
َ
ْ ۞�َ�ٰ َ�ُموَد أ َ  ٱۡ�بُُدوا   ﴾ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

 .]٦١[هود: 
ای قوم من! الله را بپرستید، ادرشان صالح را (فرستادیم) گفت: و به سوی (قوم) ثمود بر«

 .»که معبودی جز او برای شما نیست

﴿ ْ ۡعُبَد َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا قَالُوا ن �َّ
َ
ٓ أ َ�ۡنَهٮَٰنا

َ
� َ�ۡبَل َ�َٰذ�ٓۖ �  ﴾َ�َٰ�ٰلُِح قَۡد ُكنَت �ِينَا َمرُۡجّوٗ

 .]٦٢[هود: 
داشتیم، آیا ما را از پرستش آنچه  ای صالح! پیش از این ما به تو امید میگفتند: «

 .»داری؟ پرستیدند، باز می مان می نیاکان

َ� َ�تَُّقوَن قَاَل لَهُ  إِذۡ ﴿
َ
ُخوُهۡم َ�ٰلٌِح �

َ
ِمٞ�  ١٤٢ۡم أ

َ
ْ  ١٤٣إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ َ  فَٱ�َُّقوا  ٱ�َّ

ِطيُعوِن 
َ
 .]١٤٤-١٤٢[الشعراء:  ﴾١٤٤َوأ



 ٧٥  رّب 

گمان من برای  بی ترسید؟! آیا (از الله) نمیھا گفت:  شان صالح به آن ه برادرک ھنگامی«
 .»و مرا اطاعت کنید شما پیامبری امین ھستم. پس از الله بترسید

ۡمَر ﴿
َ
ْ أ ِينَ  ١٥١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَ� تُِطيُعٓوا �ِض ُ�ۡفِسُدوَن ِ�  ٱ�َّ

َ
 ﴾١٥٢َوَ� يُۡصلُِحوَن  ٱۡ�

 .]١٥٢-١٥١[الشعراء: 
کنند و  که در زمین فساد می و فرمان اسراف کاران را اطاعت نکنید. (ھمان) کسانی«

 .»کنند اصالح نمی

 دو نمرو ÷قوم ابراھیم
 دھد. کریم داستان قوم ابراھیم را پس از داستان قوم ثمود قرار می قرآن

دھد، تفکر اشتباھی است که  را مھم جلوه میاّمت  عاملی که تحقیق در مورد این
 پادشاه این امت، نمرود، در بین مردم شایع است. ی هدربار

الوھیت بود؛ ورزید و مدعی  کنند که نمرود به خداوند کفر می مردم گمان می
برعکس، او کامًال به وجود خداوند ایمان داشت و معتقد بود که خدای متعال 

امورات آن است و ربوبیت را فقط با معانی سوم،  ی هکنند این جھان و اداره ی هآفرینند
 کرد نه با دو معنای نخست. چھارم و پنجم آن ادعا می

برند  این است که گمان میرایج در بین مردم،  ھمچنین از جمله پندارھای غلط
شناختند و ربوبیت و الوھیتش را قبول  اصًال خداوند را نمی ÷قوم حضرت ابراھیم

نداشتند؛ درحالی که اصًال اینگونه نبود و گمراھی این قوم نیز ھیچ تفاوتی با انحراف و 
 ضاللت اقوامی ھمچون قوم نوح، عاد و ثمود نداشت.

ه وجود خداوند باور مطلق داشتند و ب ÷واقعیت آن است که قوم ابراھیم
 ی هکنند ھا و زمین و اداره آسمان ی هدانستند که خدای بزرگ، پروردگار و آفرینند می

ی نداشتند؛ اما گمراھی و انحراف ینات عظیم است و از عبادت او نیز ھیچ ابایاین کا
ا دو معنای آنان در این بود که اعتقاد داشتند اجرام آسمانی در الوھیت و ربوبیت (ب

و سه معنای دیگر ربوبیت را فقط مختص حاکمان و  ھستند نخست) شریک خداوند
 دانستند. سالطین خود می

آیات قرآن در این زمینه از چنان وضوحی برخوردار است که انسان درشگفت 
دھند  کاری به خرج می ماند که چرا مردم این حقیقت را درنیافته و در فھم آن کم می

 کنند قوم ابراھیم به خداوند ایمان نداشت)؟! که با خود گمان می ای (به گونه
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ی را بازگوییم یبرای یافتن پاسخ این سؤال بھتر است قبل از ھرچیز داستان ماجرا
کریم در آن  ی که قرآنیاتفاق افتاد؛ ماجرا ÷که در سن نوجوانی برای ابراھیم

 کند: یان میرا برای رسیدن به حق و حقیقت ب ÷چگونگی تالش ابراھیم

ا﴿ ُۡل َجنَّ َعلَۡيهِ  فَلَمَّ ِحبُّ  ٱ�َّ
ُ
فََل قَاَل َ�ٓ أ

َ
آ أ � فَلَمَّ  ٧٦ ٱ�فِلِ�َ رََءا َكۡوَكٗباۖ قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ

ا فََل قَاَل  ٱۡلَقَمرَ رََءا  فَلَمَّ
َ
آ أ � فَلَمَّ ُ�وَ�نَّ ِمَن  لَ�ِن لَّۡم َ�ۡهِدِ� َرّ�ِ بَازِٗ� قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ

َ
 ٱلَۡقوۡمِ َ�

آّلِ�َ  ا ٧٧ ٱلضَّ ۡمَس رََءا  فَلَمَّ فَلَۡت قَاَل َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ  ٱلشَّ
َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ُ�َ�ۡ

َ
بَازَِغٗة قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ َ�َٰذآ أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ بَرِٓيءٞ  ِي  إِّ�ِ  ٧٨ ّمِمَّ ۡهُت وَۡجِ�َ لِ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َ�َطَر وَجَّ  وَ  ٱلسَّ
َ
ۖ  �َض ٱۡ� نَا۠  َحنِيٗفا

َ
� ٓ َوَما

 .]٧٩-٧٦[األنعام:  ﴾٧٩ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ ِمَن 
ن است این پروردگار مای دید، گفت:  را پوشانید، ستارهکه (تاریکی) شب او  پس ھنگامی«

که ماه را تابنده دید؛  امی. پس ھنگو چون غروب کرد؛ گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم
اگر پروردگارم مرا راھنمایی نکند، گفت: این پروردگار من است. و چون غروب کرد، گفت: 

این که خورشید را درخشنده دید، گفت:  . پس ھنگامیسلمًا از گروه گمراھان خواھم بودم
از آنچه ای قوم! من وردگار من است؛ این بزرگتر است. اما وقتی که غروب کرد، گفت: پر

. بتحقیق من روی خود را به سوی کسی آوردم که دھید، بیزارم خدا) شریک قرار می (برای
 .»آورد، حقگرایم و از مشرکان نیستمھا و زمین را پدپد  آسمان

گردد  معلوم می ھایی که زیر آن خط کشیده شده است، کامالً  با توجه به قسمت
الوه بر تصوری که از ربوبیت اجرام ای پرورش یافته بود که ع در جامعه ÷ابراھیم

ھا و زمین  آسمانی داشتند، این تصور را نیز داشتند که خداوند خالق و رب آسمان
مردمان مسلمانی  از نوادگان ÷است؛ این امر جای تعجب ندارد؛ زیرا قوم ابراھیم

ایمان آورده و ھمراه او سوار کشتی شدند و عقاید  ÷بودند که به حضرت نوح
شان زنده بود و ھمواره توسط  در میان –رنگ اما ھمچنان  ھرچند کم – )١(اسالمی

زمانی زیادی با قوم ابراھیم نداشتند و  ی هھایی مانند عاد و ثمود که فاصل پیامبران امت
 فرماید: خدای متعال میکه  چنانشد؛  به نوعی باھم خویشاوند بودند، احیا می

                                                           
اطالق  ج منظور از عقاید اسالمی آن چیزی نیست که به صورت رایج بر دین پیامبر خاتم -١

شدن محض در برابر خدای  شود، بلکه اسالم دین تمام پیامبران بوده و روح آن ھمانا تسلیم می
ف باھم تفاوت داشته است. ھای مختل سبحان است؛ ھرچند که صور و اشکال عبادت در شریعت

 (مترجم)



 ٧٧  رّب 

�َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ  ٱلرُُّسُل َجآَءۡ�ُهُم  إِذۡ ﴿
َ
يِۡديِهۡم َوِمۡن َخلۡفِِهۡم �

َ
ۖ ِمۢن َ�ۡ�ِ � َ  .]١٤[فصلت:  ﴾ٱ�َّ

شان آمدند، (گفتند) که جز الله را  و پشت سر (از ھر سو) نزد پیش رو چون پیامبران از«
 .»نپرستید

ھا و  این تصور را که خداوند پروردگار و خالق آسمان ÷بر ھمین اساس، ابراھیم
زمین است از محیطی گرفته بود که در آن بزرگ شده بود. اما سؤالی که ذھن 

پرسید تا  را دائمًا به خود مشغول ساخته بود این بود که ھمواره از خود می ÷ابراھیم
ستارگان در ربوبیت  چه اندازه این تصور قوم من حقیقت دارد که خورشید و ماه و سایر

 .)١(کنند؟ و چرا مردم این چیزھا را عبادت می ھستند شریک و الوھیت با خداوند
شدن به مقام نبوت برای یافتن پاسخ این سؤال سعی و  قبل از برگزیده ÷ابراھیم

تالش بسیاری به خرج داد تا اینکه سرانجام طلوع و غروب ُکرات آسمانی (ماه و 
خوشید و ستارگان)، او را به سوی حق و حقیقت رھنمون ساخت و دریافت که ھیچ 

کنید که  ین دلیل مشاھده میھا و زمین وجود ندارد. به ھم رّبی جز آفریدگار آسمان
دگارم مرا ھدایت نکند خوف آن رھنگام غروب ماه با خود گفت: اگر پرو ÷ابراھیم

ھا نفر از مردمانی که در کنار  دارم که ھرگز نتوانم حقیقت را پیدا کنم و ھمانند میلون
شدن به  پس از برگزیده ÷ظواھر امور شوم. ابراھیم ی هکنند فریفت من زندگی می

راسخ قوم خود را به سوی خدای متعال دعوت  ی هنبوت، بازھم با ھمین عقید مقام
 کرد.

 شود: کامًال روشن می ÷دعوت ابراھیم ی هبا تأمل در آیات زیر شیو

ِ  َوَ�ۡيَف ﴿ ۡ�تُم ب َ�ۡ
َ
نَُّ�ۡم أ

َ
ۡ�ُتۡم َوَ� َ�َافُوَن � َ�ۡ

َ
ٓ أ َخاُف َما

َ
ِ أ ِۡل بِهِ  ٱ�َّ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

ۚ َعلَۡيُ�ۡم سُ   .]٨١[األنعام:  ﴾ۡلَ�ٰٗنا

                                                           
ھای شھر ُاور،  شناسی بر روی خرابه ھای باستان آمده از کاوش شایان ذکر است که آثار به دست -١

پرست بودند و در زبان خود ماه را (فنار)  دھد که مردم این شھر ماه نشان می ÷زادگاه ابراھیم
ری وجود داشته است به مرزکیت شھری به ھای مجاور شھر اور نیز کشو نامیدند و در سرزمین می

گفتند. حاکم این کشور  پرستیدند و آن را (شماس) می نام (لرسه) که مردمان آن، خورشید را می
ھای عربی به (نمرود) شھرت یافته بود و به این  پادشاھی بود به اسم (آرنمو) که در سرزمین

 ترتیب (نمرود) لقب پادشاھان این کشور قرار گرفت.



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ٧٨

ترسید از  که شما نمی اید؛ بترسم؟! در حالی داده قرارو چگونه از چیزی که شریک او «
ی آن بر شما نازل نکرده  اید که ھیچ گونه دلیلی درباره آنکه چیزی را شریک الله قرار داده

 .»است

ۡ�َ�ِلُُ�مۡ ﴿
َ
ِ َوَما تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  َوأ  .]٤٨ [مریم: ﴾ٱ�َّ

 .»کنم گیری می خوانید، کناره و از شما و آنچه به جای الله می«

�ُُّ�ۡم رَبُّ  قَاَل ﴿ َ�َٰ�ٰتِ بَل رَّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ِي ٱۡ�  .]٥٦[األنبیاء:  ﴾َ�َطرَُهنَّ  ٱ�َّ

 .»ھا را پدید آورد ھا و زمین است، آن که آن بلکه پروردگار شما، پروردگار آسمانگفت: «

َ�َتۡعبُ  قَاَل ﴿
َ
ِ ُدوَن ِمن ُدوِن أ  .]٦٦[األنبیاء:  ﴾٦٦ا َوَ� يَُ�ُُّ�ۡم  ٔٗ َما َ� يَنَفُعُ�ۡم َشۡ�  ٱ�َّ

پرستید که ھیچ نفعی برای شما ندارد، و نه  آیا به جای الله چیزی را می(ابراھیم) گفت: «
 .»رساند؟! زیانی به شما می

�ِيهِ َوقَۡوِمهِ  إِذۡ ﴿
َ
�ِۡف�ً  ٨٥َماَذا َ�ۡعُبُدوَن  ۦقَاَل ِ�

َ
ِ َءالَِهٗة ُدوَن  أ َ�َما  ٨٦تُرِ�ُدوَن  ٱ�َّ

 .]٨٧-٨٥[الصافات:  ﴾٨٧ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َظنُُّ�م بَِرّبِ 
ھای  پرستید؟! آیا به جای الله، معبود چه چیزی را میچون به پدر و قومش گفت: «

 .»برید؟! می پس شما نسبت به پروردگار جھانیان چه گمان خواھید؟! می دروغین

ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن إِنَّ ﴿ ِ ا بَُر�ُؤاْ ِمنُ�ۡم َوِممَّ َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َو�ََدا بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ُم  ٱ�َّ
بًَدا ٱۡ�َۡغَضآءُ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةُ 

َ
�  ِ ٰ تُۡؤِمُنواْ ب ِ َح�َّ  .]٤[الممتحنة:  ﴾ۥٓ وَۡحَدهُ  ٱ�َّ

ایم، و میان  بیزاریم، به شما کافر (و منکر) شدهپرستید  ما از شما و از آنچه غیر از الله می«
که به الله یگانه ایمان  ما و شما برای ھمیشه عداوت و دشمنی آشکار شده است، تا این

 .»آورید

شود که مخاطبان او افرادی نبودند  آشکار می ÷با دقت در این سخنان ابراھیم
کنند و یا اینکه در این زمینه که خدای متعال را نشناسند و الوھیت و ربوبیتش را انکار 

به طور کلی خالی الذھن باشند؛ بلکه در واقع مخاطبان او قومی بودند که معبودھا و 
ھای گوناگونی را در الوھیت و ربوبیت (با دو معنای اول) شریک خداوند  ِاله
کریم حتی یک نمونه وجود ندارد که حضرت  ساختند. از این روست که در قرآن می

خواسته باشد امتش را نسبت به وجود خداوند و یا اثبات الوھیت و ربوبیت  ÷ابراھیم
گفت که  کرد و به آنان می او قانع کند و برعکس، قومش را به سوی خداوند دعوت می

 فقط خداوند سبحان، اله و رب شماست.



 ٧٩  رّب 

رسد که در مورد نمرود صحبت کنیم. قرآن کریم خود جریان  اکنون نوبت به آن می
 کند: صورت گرفت، تعریف می ÷ی را که بین او و ابراھیمگفتگوھای

لَمۡ ﴿
َ
ِيتََر إَِ�  � ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َم ِ� َرّ�ِهِ  َۧحآجَّ إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ

َ
ُ أ َ  ۧإِۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ٱلُۡمۡلَك  ٱ�َّ ُم َرّ�ِ

ِي ۡ�ِ  ۦيُۡ�ِ  ٱ�َّ
ُ
۠ أ نَا

َ
ِميُتۖ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ۦَوُ�ِميُت قَاَل �

ُ
َ ُم فَإِنَّ  َۧوأ ِ  ٱ�َّ ِ� ب

ۡ
ۡمِس يَأ مَِن  ٱلشَّ

ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡ�ِ 
ۡ
ِيَ�ُبِهَت  ٱلَۡمۡغرِبِ ِق فَأ ۗ  ٱ�َّ  .]٢٥٨[البقرة:  ﴾َ�َفَر

ی  گاھی نداری از) کسی (= نمرود پادشاه بابل) که با ابراھیم دربارهدی و (آآیا ندی«
بدان خاطر که الله به او پادشاھی داده بود. و (از  گفتگو پرداخت؟ پروردگارش به مجادله و
است که زنده  پروردگار من کسیکه ابراھیم گفت:  ه بود،) ھنگامیکبر و غرور سرمست شد

ھمانا «. ابراھیم گفت: میرانم کنم و می ن (نیز) زنده میم مرود) گفت:(ن .میراند کند و می می
که کفر  کسی (در اینجا) آن .ورد، پس تو آن را از مغرب بیاور!آ الله، خورشید را از مشرق می

 .»ورزیده بود مبھوت شد

بر سر اثبات وجود یا  ÷دھد که نمرود و ابراھیم این گفتگو به خوبی نشان می
عدم خداوند ھیچ نزاعی باھم نداشتند و دعوای آنان بر سر این بود که نمرود 

 خواست بداند این چه رّبی است که ابراھیم به او معتقد است؟! می
ای بود که به وجود خدای متعال، ایمان کامل داشت و  جامعه ی هشد نمرود بزرگ

 ی هبود یا اختالل مغزی نداشت که چنین گفتھا، ھرگز دیوانه ن برخالف گمان بعضی
 ی هکنند ھا و زمین و اداره من آفریدگار آسمان« :ای را بر زبان بیاورد که لوحانه ساده

 ».حرکت ماه و خورشید ھستم
ھا و  منظور نمرود از چنین سخنانی این نبود که من خدا ھستم و ربوبیت آسمان

دعی بود که او رھبر مطلق و بالمنازع من است، بلکه در حقیقت م ی هزمین بر عھد
است. نمرود ھمچنین در ربوبیت مّلت  یکی از افراد آن ÷سرزمینی است که ابراھیم

با دو معنای نخست ھیچ ادعایی نداشت و آن را مختص ماه و خورشید و سایر سیارات 
کرد؛ به عبارتی دیگر مدعی  دانست و ربوبیت را فقط با سه معنای آخر ادعا می می

 ی هرا بندمّلت  مالکیت مطلق سرزمین تحت حکومت خویش بود و تمام مردمان آن
کرد و امر و نھی خویش را  دانست و قدرتش را پایه و اساس جامعه اعالم می خود می

 قانون زندگی مردم قرار داده بود.



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ٨٠

ۡن َءاتَٮُٰه ﴿فوق عبارت  ی هآیدر 
َ
ُ أ دلیل واضحی بر این مطلب است که  ﴾ٱلُۡمۡلَك  ٱ�َّ

ادعای ربوبیت نمرود فقط برای مباھات و فخرفروشی به سلطنت و پادشاھی خود بود؛ 
زیرا به محض اینکه شنید در میان مردم مردی با نام ابراھیم پیدا شده است که قائل 

جھان ماوراء نیست و  ی هبه ربوبیت ماه و خورشید و سایر کبرات آسمانی در گستر
ھای سیاسی و اجتماعی قبول ندارد، برایش بسیار تعجب  بوبیت پادشاه را در زمینهر

را احضار کنند تا واقعیت امر  ÷بود و به ھمین خاطر دستور داد که ابراھیم برانگیز
 را از او جویا شود...

 نمرود گفت: تو چه کسی را به عنوان رب قبول داری؟
کند و  من کسی است که زنده میابراھیم قبل از ھر سخنی گفت: پروردگار 

 کردن و میراندن مردم نیز تواناست. میراند و بر زنده می
نمرود این پاسخ ابراھیم را خوب نفھمید و ُکنه مطلب را درک نکرد، بنابراین تالش 
کرد که او نیز برای ربوبیت خود دلیل و برھان بیاورد. پس گفت: من نیز مالک مرگ و 

ریزم!...  کشم و خون ھرکس را که بخواھم می بخواھم می زندگی ھستم. ھرکس را که
ابراھیم در این لحظه فرصت را مناسب دید و موضوع خود را کامًال شفاف ساخت و 

نات است و به یاعالم کرد که از دیدگاه او فقط خدای متعال، به تمام معنا رب این کا
ون ربوبیت با نمرود گفت: چگونه ممکن است که غیر خداوند در امر مھمی ھمچ

ای بر خورشید و طلوع و غروب  خدای سبحان شریک باشد درحالی که ھیچگونه سلطه
 آن ندارد.

، ÷نمرود مرد تیزھوشی بود و به محض شنیدن این برھان قاطع از جانب ابراھیم
حقیقت موضوع برایش روشن شد و دریافت که ادعای ربوبیت او در سرزمینی که 

ھا و زمین است، پنداری باطل و ادعای بیخود  آسمان قسمتی از ملکوت خداوند در
است؛ لذا کامًال مبھوت سخنان ابراھیم شد و دم فرو بست. (اما این سکوت نمرود 

کردن با مصالح مردم  موقتی بود زیرا) خودپرستی، پیروی از ھوای نفس و شوق بازی
ت، ھرگز به شدن کامل حق و حقیق در وجود او به حدی رسیده بود که به رغم روشن

خود را ترک کند و به اطاعت از خدا و رسولش  ی هداد سلطنت مستبدان خود اجازه نمی
و نمرود  ÷بازگردد؛ به ھمین دلیل است که خدای متعال در پایان گفتگوی ابراھیم

ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ َ� َ�ۡهِدي ﴿فرماید:  می و منظور خداوند از ظالمین، نمرود است؛  ﴾٢٥٨ ٱل�َّ



 ٨١  رّب 

شدن راه حقیقت، آن را در پیش گیرد  زیرا او به ھیچ وجه راضی نشد که پس از روشن
خویش، ظلم بر خود  ی هراوان بر پادشاھی ظالمانه و مستکبرانفو در عوض با پافشاری 

 و مردم را بر ھمه چیز ترجیح داد و خداوند ھم او را از نور ھدایت محروم ساخت؛ زیرا
بوده است که ھرکسی را که خود طلب ھدایت نباشد، به راه الھی ھمواره اینگونه سّنت 

 راست ھدایت نکند.

 ÷قوم لوط
پردازد؛  کریم پس از قوم ابراھیم به بررسی انحراف و گمراھی قوم لوط می قرآن

بردن فسادی که در  قومی که خدای بزرگ برای ھدایت آنان به راه راست و از بین
شان به پیامبری  را در میان ÷ابراھیم ی هادزمین ایجاد کرده بودند، لوط، برادرز

 مبغوث فرمود.
ھمچون سایر اقوام  ÷سازد که قوم لوط کریم در این راستا خاطرنشان می قرآن

گذشته به ھیچ وجه منکر وجود خداوند نبود، بلکه حتی ربوبیت الھی را با دو معنای 
د و از پذیرش آن کردن اول و دوم قبول داشتند. تنھا چیزی که قوم لوط قبول نمی

ورزیدند، اعتقاد به ربوبیت خداوند (با سه معنای آخر) و اطاعت از حضرت  امتناع می
بدان خاطر بود که  ÷خداوند بود. این نافرمانی قوم لوط ی هلوط به عنوان نمایند

خواستند از ھر لحاظ کامًال آزاد و رھا بوده و پیرو شھوات و ھواھای نفسانی خویش  می
شان به عذابی دردناک  نجام خداوند نیز این قوم را به سبب اعمال زشتباشند؛ سرا

 کریم به روشنی مؤید مطالب فوق است: گرفتار نمود. آیات قرآن

َ� َ�تَُّقوَن ﴿
َ
ُخوُهۡم لُوٌط �

َ
ِمٞ�  ١٦١إِۡذ قَاَل لَُهۡم أ

َ
ْ فَ  ١٦٢إِّ�ِ لَُ�ۡم رَُسوٌل أ ُقوا َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ِطيُعوِن 
َ
ۡ�  ١٦٣َوأ

َ
ٓ أ ٰ رَّبِ  َٔ َوَما ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
تُوَن  ١٦٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

ۡ
تَ�

َ
�

ۡكَرانَ  نُتۡم قَوٌۡم  ١٦٥ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ ِمَن  ٱ�ُّ
َ
ۡزَ�ِٰجُ�م� بَۡل أ

َ
َوتََذُروَن َما َخلََق لَُ�ۡم َر�ُُّ�م ّمِۡن أ

 .]١٦٦-١٦١لشعراء: [ا ﴾١٦٦َ�ُدوَن 
گمان من برای شما  بی ترسید؟! آیا (از الله) نمیھا گفت:  شان لوط به آن که برادر ھنگامی«

پیامبری امین ھستم. پس از الله بترسید، و مرا اطاعت کنید. و من بر (رساندن) این (دعوت) 
آیا در میان  طلبم، مزد من تنھا بر (عھدة) پروردگار جھانیان است. ھیچ مزدی از شما نمی

که الله برای شما آفریده است؛ رھا  و ھمسرانی روید؟! جھانیان شما به سراغ مردان می
 .»نید، بلکه شما قومی متجاوز ھستیدک می
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بدیھی است که چنین سخنانی برای مورد خطاب قراردادن قومی است که وجود 
ن جھان است؛ زیرا در کنند و معتقدند که او، خالق و پروردگار ای خداوند را انکار نمی

در پاسخ دعوت پیامبر خود ھرگز  ÷این گفتگو کامًال مشھود است که قوم لوط
این جھان باشد؟ از  ی هنگفتند که خدا دیگر چیست؟ چگونه ممکن است که او آفرینند

کجا معلوم که آن خدا، خالق ما و خالق تمام موجودات باشد؟ بلکه برعکس، ھمگی به 
 گفتند که: می ÷لوط

 .]١٦٧[الشعراء:  ﴾١٦٧ ٱلُۡمۡخرَِج�َ قَالُواْ لَ�ِن لَّۡم تَنَتهِ َ�ٰلُوُط َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿
 .»یقینًا از اخراج شدگان خواھی بودای لوط، اگر دست بر نداری، گفتند: «

 کند: کریم جریان این قوم را در جایی دیگر اینگونه بیان می قرآن

تُوَن  ۦٓ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِ ﴿
ۡ
َحٖد ّمَِن  ٱۡلَ�ِٰحَشةَ إِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
َما َسَبَقُ�م بَِها ِمۡن أ

تُوَن  ٢٨ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ 
ۡ
�ِنَُّ�ۡم َ�َ�

َ
بِيَل َوَ�ۡقَطُعوَن  ٱلرَِّجاَل أ تُوَن ِ� نَادِيُ�ُم  ٱلسَّ

ۡ
ۖ َوتَ� َ�َما  ٱلُۡمنَكَر

ْ  ۦٓ َ�َن َجَواَب قَۡوِمهِ  ن قَالُوا
َ
ٓ أ ِ اِب بَِعذَ  ٱئۡتَِناإِ�َّ ِٰد�ِ�َ إِن ُكنَت ِمَن  ٱ�َّ  ﴾٢٩ ٱل�َّ

 .]٢٩-٢٨[العنکبوت:
گمان شما (عمل) بسیار زشتی  بیکه به قومش گفت:  ستادیم) ھنگامیو لوط را (فر«

دھید، که ھیچ کس از جھانیان پیش از شما آن را انجام نداده است! آیا شما (برای  انجام می
د اعمال نا پسند کنید، و در محافل خو راه را قطع میروید، و  کامجویی) به سراغ مردان می

یانی عذاب الله را اگر از راستگواین نبود که گفتند:  پس جواب قومش جز دھید؟! انجام می
 .»برای ما بیاور

(شما خود قضاوت کنید) آیا امکان دارد که این پاسخ قومی باشد که منکر وجود 
ون این آیه کامًال معلوم است که گناه قوم ؟ به خدا سوگند خیر! از مضمھستند خداوند

انکار الوھیت و ربوبیت خداوند نبود؛ زیرا به وجود خداوندی که در ماوراء  ÷لوط
عالم، پروردگار و معبود جھانیان است، باور مطلق داشتند؛ بلکه ُجرم آنان در واقع 

ور اخالقی، سرپیچی از اطاعت خداوند و عدم پیروی از دستورات و قوانین الھی در ام
آنان را به راه راست  ÷شان بود و عالوه بر آن از اینکه لوط اجتماعی و مدنی زندگی

 ورزیدند. ھدایت کند، امتناع می
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 ÷قوم شعیب
 ایکهدر مورد مردمان سرزمین  ÷رسد که پس از قوم لوط نوبت به آن می اکنون

شان  را مأمور ھدایت ÷(اھل َمدَین) صحبت کنیم؛ مردمانی که خدای بزرگ، شعیب
 کرد.

بودند، دیگر الزم نیست  ÷از نوادگان حضرت ابراھیم ÷یبعاز آنجا که قوم ش
تحقیق کنیم که آیا به وجود خدای متعال ایمان داشتند و ربوبیت و الوھیتش را قبول 

 داشتند یا خیر؟
ما اسالم شکل گرفته بود؛ ا ی هدر حقیقت، امتی بود که در آغاز بر پایشعیب قوم 

شان فراگیر شد و  بعدھا به سبب ضعف عقیدتی و انحطاط اخالقی، فساد در میان
آید به رغم فسادی که در عقیده و اخالق داشتند،  از ظاھر آیات قرآن برمیکه  چنان

بارھا در سخنانش خطاب به قوم خود  ÷مدعی ایمان نیز بودند؛ زیرا حضرت شعیب
 کنید.چنان  آنو  چنین اینارید، گفت: ای قوم من! اگر به خدا ایمان د می

و قومش خود دلیل کامًال روشنی بر این موضوع است  ÷گفتگوھای بین شعیب
که آنان به خداوند باور مطلق داشتند و به الوھیت و ربوبیتش نیز معتقد بودند و در 

 عین حال دچار دو نوع گمراھی و انحراف بودند:
یت و ربوبیت با خداوند اعتقاد داشتند که معبودھای دیگری در الوھ -١

 شان برای خداوند، خالص نبود. ند و به این ترتیب عبادتھست  شریک
ھا از قبیل امور  معتقد بودند که ربوبیت الھی، ھیچ جایی در امور دنیوی انسان -٢

اخالقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ندارد و به این شکل خود را در 
کردند ھر جور که  پنداشتند و گمان می میزندگی مدنی مطلقًا آزاد و رھا 

توانند در امورات خود رفتار کنند. آیات قرآن، مؤید این مطلب  بخواھند می
 است:

ۚ قَاَل َ�َٰقۡوِم ﴿ َخاُهۡم ُشَعۡيٗبا
َ
ْ �َ�ٰ َمۡدَ�َن أ َ  ٱۡ�ُبُدوا قَۡد  ۥۖ َما لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ُهُ  ٱ�َّ

ْ َجآَءتُۡ�م بَّيَِنةٞ ّمِن رَّ  ۡوفُوا
َ
ْ  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱلَۡكۡيَل ّ�ُِ�ۡمۖ فَأ ۡشَيآَءُهۡم َوَ�  ٱ�َّاَس َوَ� َ�ۡبَخُسوا

َ
أ

 �ِ ْ  ُ�ۡفِسُدوا
َ
ۡؤِمنَِ� ٱۡ� ۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ  ﴾٨٥�ِض َ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها

 .]٨٥[األعراف:
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ای قوم من! الله را ) گفت: ادرشان شعیب را (فرستادیمو به سوی (مردم) مدین بر«
بپرستید، که جز او معبودی (راستین) برای شما نیست، مسّلمًا دلیل روشنی از (طرف) 
پروردگارتان برای شما آمده است، پس (حق) پیمانه و ترازو را کامل (و درست) ادا کنید، و از 

اد نکنید، اگر (اموال و) چیزھای مردم را (چیزی) نکاھید، و در زمین، پس از اصالحش، فس
 .»ایمان دارید، این برای شما بھتر است

﴿ ِ ِيٓ �ن َ�َن َطآ�َِفةٞ ّمِنُ�ۡم َءاَمنُواْ ب رِۡسۡلُت بِهِ  ٱ�َّ
ُ
ْ َوَطآ�َِفةٞ لَّۡم يُۡؤِمُنواْ فَ  ۦأ وا ٰ  ٱۡصِ�ُ َح�َّ

ُ َ�ُۡ�َم   .]٨٧[األعراف:  ﴾٨٧ ٱلَۡ�ِٰكِم�َ بَۡيَنَناۚ َوُهَو َخۡ�ُ  ٱ�َّ
اند، و گروھی (دیگر)  ام، ایمان آورده گروھی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده اگرو «

اند، پس صبر کنید (و منتظر بمانید) تا الله میان ما داوری کند، که او بھترین  ایمان نیاورده
 .»»داوران است

﴿ ْ ۡوفُوا
َ
ِ  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱلِۡمۡكَياَل َوَ�َٰقۡوِم أ ْ َوَ� َ�ۡبخَ  ٱلۡقِۡسِط� ب ۡشَيآَءُهۡم َوَ� َ�ۡعَثۡواْ  ٱ�َّاَس ُسوا

َ
أ

�ِض ِ� 
َ
ِ بَقِيَُّت  ٨٥ُمۡفِسِديَن  ٱۡ� ۠ َعلَۡيُ�م  ٱ�َّ نَا

َ
� ٓ ۡؤمِنَِ�ۚ َوَما َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

ُمُرَك  ٨٦ِ�َفِيٖظ 
ۡ
َصلَٰوتَُك تَأ

َ
ْ َ�ُٰشَعۡيُب أ ٓ قَالُوا ن �َّۡ�َُك َما َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا

َ
ن �َّۡفَعَل ِ�ٓ  أ

َ
ۡو أ

َ
أ

 ْۖ ُؤا ۡمَ�ِٰ�َا َما �ََ�ٰٓ
َ
نَت  أ

َ
 .]٨٧-٨٥[هود:  ﴾٨٧ ٱلرَِّشيدُ  ٱۡ�َلِيمُ إِنََّك َ�

و ای قوم من! پیمانه و میزان را با عدالت، تمام (و کامل) دھید، و اشیاء مردم را کم «
باقی گذاشته الله (از  ندھید، و در زمین به فساد (و تباھی) نکوشید. اگر ایمان داشته باشید،

ای شعیب! آیا نمازت به ر است، و من بر شما نگھبان نیستم. گفتند: مال حالل) برای شما بھت
خواھیم در  پرستیدند، رھا کنیم، یا آنچه را می مان می دھد که آنچه را که نیاکان تو فرمان می

 .»ان تو (مردی) بردبار عاقلی ھستی!گم انجام دھیم؟! بی مان اموال
ھا خط کشیده شده است، دلیل واضحی بر گمراھی قوم شعیب  عباراتی که زیر آن

 در باب الوھیت و ربوبیت خداوند است.

 فرعون و آل او
اکنون بیایید تا باھم به داستان فرعون و آل او بپردازیم؛ قومی که تصورات غلط و 

ان مردم جای ھای بسیار بیشتری در موردشان به نسبت نمرود و قوم او در اذھ دروغ
کنند که فرعون نه تنھا منکر وجود خدای متعال، بلکه  گرفته است. اکثر مردم فکر می

حتی مدعی الوھیت نیز بود؛ به این معنا که فرعون به حدی نادان بود که علنًا در مأل 
مغز بودند که  کرد و امتش نیز چنان سبک ھا و زمین را می عام ادعای خلقت آسمان
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باشد، این  پذیرد؛ اما حقیقتی که قرآن و تاریخ گواه صّحت آن می ا میاین ادعای او ر
است که گمراھی فرعون و آل او در باب الوھیت و ربوبیت خداوند ھیچ تفاوتی با 
گمراھی و ضاللت نمرود و قومش نداشت. تنھا فرق این دو دسته وجود یک نوع 

یل، آن ھم بر سر یاسرا دشمنی سرسختانه و تعصب شدید فرعونیان نسبت به قوم بنی
ل سیاسی بود و به خاطر ھمین دشمنی بود که از ایمان به الوھیت و یبرخی مسا

شان ھمچون بسیاری از ُملحدان  ورزیدند؛ ھرچند که قلوب ربوبیت خداوند امتناع می
 بود. تفصیل ماجرا از این قرار است:به وجود خداوند از ایمان  پرگرای عصر ما  ماّدی

بر سرزمین مصر فراگیر شد، آنحضرت تمام  ÷حضرت یوسف ی هکه سلطاز زمانی 
تالش خود را در راه نشر اسالم و تعالیم روح بخش آن در میان مصریان به کار گرفت 

ھا  که عاقب چنان تأثیر به سزایی از خود در آن سرزمین بر جای گذاشت که تا قرن
به او  ÷ران حضرت یوسفکسی قادر به محو آن نبود. اگرچه تمام مصریان در دو

ایمان نیاوردند، اما دیگر اینگونه نبود که در میان آنان افرادی وجود داشته باشند که 
 ھا و زمین است. خدای متعال را نشناسند و ندانند که او خالق آسمان

 شد، بلکه در حقیقت فقط تا به ھمین حد ختم نمی ÷وسفاقدامات حضرت ی
تأثیری بر ھر شھروند مصری گذاشته چنان  آنگوار الھی اسالمی این پیامبر بزر تعالیم

جھان مافوق  ی هبود که ھمه حداقل به این موضوع اعتقاد داشتند که خداوند در گستر
طبیعت، معبود برتر و رب األرباب است و در آن سرزمین بزرگ احدی نبود که به 

ی را برای یشرکا شدند، فقط الوھیت خدای متعال کفر بورزد. افرادی ھم که کافر می
 ی هدادند. این تأثیرات گسترد الوھیت و ربوبیت مختص به او قرار می خداوند در

به پیامبری مبعوث شد، در میان  ÷تا زمانی که حضرت موسی ÷حضرت یوسف
ی، سخنان یکی از فرماندھان ِقبطی فرعون، ی. دلیل چنین ادعا)١(مصریان ماندگار بود

                                                           
توانیم بگوییم که در زمان بعثت  ھای تورات در مورد حوادث تاریخی اعتماد کنیم، می اگر به گفته -١

تقریبًا پنج تن از اھالی مصر (جدای از بنی اسرائیل) به آنحضرت ایمان آورده بودند.  ÷موسی
ی از کند، تعداد افراد ھمچنین با توجه به آماری که تورات دربارۀ جمعیت بنی اسرائیل بیان می

از سرزمین مصر (به سوی صحرای سینا) خارج شدند، دو میلیون  ÷آنان که با حضرت موسی
رود که جمعیت مصر در آن دوره  اند. اما با این وصف گمان نمی نفر و ھمگی از بنی اسرائیل بوده

ی آوردن آمار جمعیتی بن دست بیشتر از ده میلیون نفر بوده باشد؛ بنابراین، ھراندازه که در به
در طی مدت پانصد  ÷پذیر نیست که جمعیت نوادگان یعقوب اسرائیل دقت کنیم، بازھم امکان
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شدن تصمیم فرعون مبنی بر قتل  قرار بود که با قطعیدر حضور اوست. جریان از این 
قبطی که یکی از ُامرای درباری بود و در پنھانی به  ی هاین فرماند ÷حضرت موسی
ایمان آورده و مسلمان شده بود، با شنیدن این تصمیم فرعون، در  ÷حضرت موسی

 مجلس او برخاست و گفت:

﴿...  َ ن َ�ُقوَل َرّ�ِ
َ
َ�ۡقُتلُوَن رَُجً� أ

َ
� ُ ِ  ٱ�َّ ّ�ُِ�ۡمۖ �ن يَُك  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوقَۡد َجآَءُ�م ب ِمن رَّ

ِي�ن يَُك َصادِٗقا يُِصۡبُ�م َ�ۡعُض  ۥۖ َ�ِٰذٗبا َ�َعلَۡيهِ َكِذبُهُ  َ يَعُِدُ�ۡمۖ إِنَّ  ٱ�َّ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ
اٞب  �ِض َ�ِٰهرِ�َن ِ�  ٱۡ�َۡومَ  ٱلُۡمۡلُك َ�َٰقۡوِم لَُ�ُم  ٢٨َمۡن ُهَو ُمۡ�ِٞف َكذَّ

َ
نَا ِمۢن  ٱۡ� َ�َمن يَنُ�ُ

ِس 
ۡ
ِ بَأ ۡهِديُ�ۡم إِ�َّ َسبِيَل  ٱ�َّ

َ
َرٰى َوَمآ أ

َ
رِ�ُ�ۡم إِ�َّ َمآ أ

ُ
 ٱلرََّشادِ إِن َجآَءنَاۚ قَاَل فِرَۡعۡوُن َمآ أ

ِيٓ َوقَاَل  ٢٩ ٓ  ٱ�َّ َخاُف َعلَۡيُ�م ّمِۡثَل يَۡوِم َءاَمَن َ�َٰقۡوِم إِّ�ِ
َ
ۡحَزابِ أ

َ
ِب قَوِۡم  ٣٠ ٱۡ�

ۡ
ِمۡثَل َدأ

ِينَ نُوٖح وََ�دٖ َوَ�ُموَد وَ   .]٣١-٢٨[غافر:  ﴾مِۢن َ�ۡعِدهِمۚۡ  ٱ�َّ
گوید: پروردگار من الله است، و ھمانا دالیل  کشید (برای آن) که می آیا مردی را می«... 

غگو باشد، (گناه) دروغش بر وآورده است؟! اگر او در تان برای شما روشنی از سوی پروردگار
دھد به شما خواھد رسید،  از آنچه به شما وعده می ای هگو باشد پار گردن اوست، و اگر راست

ای قوم من! امروز کند.  کار دروغگو است، ھدایت نمی گمان الله کسی را که اسراف بی
ه یاری پس چه کسی ما را از عذاب اللفرمانروایی از آن شماست، در این سرزمین پیروزید 

بینم،  من شما را جز به راھی که (مصلحت) میفرعون گفت: . دھد، اگر (عذاب) بیاید می
که ایمان  و کسی. کنم راه صحیح (و رشد) ھدایت نمی کنم) و شما را جز به (سفارش نمی

ھای (پیشین)  گروه ند روزای قوم من! به راستی من بر شما (از روزی) ھمانآورده بود، گفت: 
 ....»ھا بودند که بعد از آن قوم نوح و عاد و ثمود، و کسانی ی هترسم. مانند (حال و) شیو می

﴿ ِ ا َجآَءُ�م بِهِ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َولََقۡد َجآَءُ�ۡم يُوُسُف مِن َ�ۡبُل ب  ۦۖ َ�َما زِۡ�ُۡم ِ� َشّكٖ ّمِمَّ
ٰٓ إِذَا َهلََك قُۡلُتۡم لَن َ�ۡبَعَث  ُ ٱَح�َّ  .]٣٤[غافر:  ﴾...رَُسوٗ�ۚ  ۦمِۢن َ�ۡعِدهِ  �َّ

                                                                                                                                              
سال چنان افزایش یافته باشد که به دو میلیون نفر رسیده باشد. در نتیجۀ طبق محاسبات فوق 

ایمان آورده و ھمراه با بنی  ÷ای نه چندان کم از مصریان نیز به حضرت موسی ناگزیر باید عده
ئیل از سرزمین مصر خارج شده (و جزو دو میلیون نفر بوده باشند و ھمچنین تعدادشان اسرا

بندی کلی  کند)؛ پس با یک جمع بسیار بیشتر از آن پنج نفری باشد که تورات به آن اشاره می
 و جانشینان او را در سرزمین مصر، تصور کرد. ÷توان میزان تأثیرات دعوت یوسف می
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و به راستی پیش از این یوسف با دالیل روشن به (نزد) شما آمده بود، پس شما از آنچه «
او  ھرگز الله بعد ازکه او مرد گفتید:  دید، تا زمانیاو برای شما آورده بود پیوسته در شک بو

 .»...پیامبری را مبعوث نخواھد کرد

ۡدُعوُ�ۡم إَِ� ﴿
َ
ِ  ٤١ ٱ�َّارِ َوتَۡدُعونَِ�ٓ إَِ�  ٱ�ََّجٰوةِ ۞َوَ�َٰقۡوِم َما ِ�ٓ أ ۡ�ُفَر ب

َ
ِ تَۡدُعونَِ� ِ�  ٱ�َّ

ۡ�َِك بِهِ 
ُ
ۡدُعوُ�ۡم إَِ�  ۦَما لَۡيَس ِ� بِهِ  ۦَوأ

َ
نَا۠ أ

َ
ٰرِ  ٱۡلَعزِ�زِ ِعۡلٞم َو�  .]٤٢-٤١[غافر:  ﴾٤٢ ٱلَۡغ�َّ

خوانم، و (شما) مرا به سوی آتش  که من شما را به سوی نجات می و ای قوم من! چیست مرا«
کنید که به الله کافر شوم و چیزی را که به آن علم ندارم شریک او  مرا دعوت می خوانید؟! می

 .»کنم قرار دھم، و من شما را به سوی (الله) پیروزمند آمرزگار دعوت می
مصری از اّول تا به آخر گواه خوبی است برای اینکه نشان  ی هسخنان این فرماند

درحالی که  - ÷تا زمان بعثت حضرت موسی ÷دھد اثر شخصیت حضرت یوسف
تا چه حد در دل مردم باقی مانده بود؛ آری! به فضل  –گذشت  ھا از فوت او می قرن

از وجود خداوند تعالیم آن پیامبر بزرگوار، مصریان دیگر تا به این حد جاھل نبودند که 
خبر باشند و یا اینکه با ربوبیت و الوھیت او بیگانه باشند و ندانند که سیطره و قدرت  بی

 فرماست و از خشم و غضب او باید ترسید و پرھیز نمود. خداوند بر این عالم حکم
فرعون ھرگز منکر اّمت  دھد که پایان سخنان این مؤمِن آل فرعون بویژه نشان می

نیز ھمچون گمراھی و اّمت  وبیت خدای متعال نبودند و گمراھی اینالوھیت و رب
ھا اشاره نمودیم؛ یعنی  ھای گذشته به آن ھایی بود که در قسمت انحراف سایر امت

فرعونیان در دو صفت الوھیت و ربوبیت که مختص خدای بزرگ است، شرکا و 
 دادند. ھمانندھایی برای خداوند قرار می

ن فرعون که باعث بروز شبھاتی در اذھان مردم شده بود اما آن دسته از سخنا
 عبارتند از:

پروردگار  ی همن فرستاد«شنید:  ÷الف) ھنگامی که فرعون از زبان موسی
 .)٢(»پروردگار جھانیان دیگر چیست؟«، در مقابل گفت: )١(»جھانیان ھستم

                                                           

 .]١٦[الشعراء:  ﴾١٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ّبِ إِنَّا رَُسوُل رَ ﴿ -١

 .]٢٣[الشعراء:  ﴾٢٣ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َوَما َربُّ ﴿ -٢
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بنای  ای ھامان! برای من«ب) دستور فرعون به وزیرش ھامان، مبنی بر اینکه، 
ھا به سوی خدای موسی باال روم تا  لی دست یابم که با آنیمرتفعی بساز، شاید به وسا

گاه شوم  .)١(»به خدای موسی بنگرم و از او آ
 ی هاگر جز من معبود دیگری برای خود برگزینی تو را از زمر: «÷ج) ارعاب موسی
 .)٢(»زندانیان خواھم کرد

 .)٣(»من رّب اعالی شما ھستم«این سخن به قوم خود:  مد) اعال
ی جز خودم برای شما سراغ یای سران و بزرگان قوم! من خدا«ھـ) ارعاب درباریان: 

 .)٤(»ندارم
این سخنان فرعون و عباراتی از این دست، این تصور غلط را برای مردم به وجود 

دانست که پروردگار  یچاره نمیآورده است که فرعون واقعًا منکر وجود خداوند بود و ب
پنداشت! اما در حقیقت، فرعون تمام این  جھانیان کیست و خود را یگانه معبود می

تعصبات سرسختانه و شدیدی که نسبت به پادشاھی و  ی هسخنان را فقط با انگیز
 ÷کرد. دلیل این امر را باید در دوران حضرت یوسف  حکومت خود داشت، بیان می

شخصیت قوی و تأثیرگذار آن پیامبر الھی و ھمچنین سلطه و عّلت  ا بهجستجو کرد زیر
تعلیمات آنحضرت فقط در  ی هنفوذی که بر سرزمین مصر پیدا کرده بود، گستر

نفوذ  ی های که زمین چارچوب مرزھای مصر منحصر نشد و از آنجا پا فراتر نھاد؛ به گونه
ت پھناور فراھم ساخت و موجب شد یل را بر این مملکیبنی اسرا ی هگسترد ی هو سیطر
سال بر سرزمین مصر حکفرما باشد. این  ٤٠٠تا  ٣٠٠یل حدود یبنی اسرا ی هکه سلط

یل، احساسات وطن دوستی را در دل مصریان تحریک کرد یطوالنی بنی اسرا ی هسلط
یل شد و یتا جایی که ذھن و فکرشان مملو از کینه و تعصب نسبت به بنی اسرا

یل را به کلی ساقط کردند یصبرشان لبریز شد و) حکومت بنی اسرا ی ه(سرانجام کاس
ھای مصری قدرت را در دست گرفتند و به حکومت خود  پرست و بعد از آن بود که وطن

 تداوم بخشیدند.

                                                           

بۡلُُغ  ٱبۡنِ َ�َٰ�َٰ�ُٰن ﴿ -١
َ
� ٓ ۡسَ�َٰب ِ� َ�ۡٗحا لََّعّ�ِ

َ
ۡسَ�َٰب  ٣٦ ٱۡ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ لَِع إَِ�ٰٓ إَِ�ٰهِ ُموَ�ٰ  ٱلسَّ طَّ

َ
 .]٣٧-٣٦[غافر:  ﴾فَأ

َۡذَت لَ�ِِن ﴿ -٢ ۡجَعلَنََّك ِمَن  ٱ�َّ
َ
 .]٢٩[الشعراء:  ﴾٢٩ ٱلَۡمۡسُجو�ِ�َ إَِ�ًٰها َ�ۡ�ِي َ�

نَا۠ َر�ُُّ�ُم ﴿ -٣
َ
� ٰ َ�ۡ

َ
 .]٢٤[النازعات:  ﴾٢٤ ٱۡ�

 .]٣٨[القصص:  ﴾َما َعلِۡمُت َلُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ِي﴿ -٤
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گرفتن زمام امور نه تنھا قدرت و شوکت بنی  این پادشاھان جدید با در دست
 ی هت و خواری کشیدند، بلکه حتی دامنیل را درھم شکستند و آنان را به ذلیاسرا

تأثیرات دوران  ی هکوشیدند ھم تجاوزات خود را بیشتر کرده تا به آن حد که می
را به کّلی از سرزمین مصر محو و دوباره آداب و رسوم جاھلی خود  ÷حضرت یوسف

قان فدر آن دوران (خ ÷را زنده کنند. به ھمین جھت، زمانی که حضرت موسی
یل) به سوی آنان مبعوث شد، فرعونیان ترسیدند که حکومت و یاشدید بنی اسر

یل منتقل شود. در نتیجه، یسلطنت خود از دست دھند و قدرت مجددًا به بنی اسرا
ای  یل بود که فرعون را واداشت با چھرهیھمین لجاجت و عناد مصریان با بنی اسرا

چیست؟ چگونه بپرسد: پروردگار جھانیان دیگر  ÷خشمگین از موسی و عصبانی
 ممکن است که به غیر از من معبود دیگری وجود داشته باشد؟

فرعون در واقع نسبت به وجود خدای متعال جاھل نبود و این حقیقت به وضوح در 
کریم آمده است،  که در قرآن ÷ھای او، سایر بزرگان دربار و نیز سخنان موسی گفته

گفت:  می ÷ا تأکید فراوان به موسیکامًال مشھود و نمایان است. برای مثال فرعون ب
او  ی هتو پیامبر خدا نیستی (و این یعنی اینکه فرعون خداوند را قبول داشت که فرستاد

 کرد): را نفی می

ۡو َجآَء َمَعُه ﴿
َ
ٞ ّمِن ذََهٍب أ ۡسوَِرة

َ
لِۡ�َ َعلَۡيهِ أ

ُ
 ﴾٥٣ُمۡقَ�ِ�َِ�  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ فَلَۡوَ�ٓ �

 .]٥٣[الزخرف:
بر او دستنبدھای طال فرو فرستاده نشده، یا (چرا) فرشتگان صف کشیده ھمراه پس چرا «

 .»اند، (تا او را یاری کنند)؟! او نیامده
(شما خود قضاوت کنید) آیا این سخن کسی است که از وجود خدای متعال و 

 خبر باشد؟! فرشتگان بی
 کند: و فرعون را اینگونه نقل می ÷قرآن گفتگوی موسی

ُظنَُّك َ�ُٰموَ�ٰ َمۡسُحوٗر�  ۥَ�َقاَل َ�ُ ﴿
َ
نَزَل  ١٠١فِرَۡعۡوُن إِّ�ِ َ�

َ
ٓ أ قَاَل لََقۡد َعلِۡمَت َما

ُؤَ�ٓءِ إِ�َّ َربُّ  َ�َٰ�ٰتِ َ�ٰٓ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ُظنَُّك َ�ٰفِرَۡعۡوُن َمۡثُبوٗر�  ٱۡ�

َ
 ﴾١٠٢بََصآ�َِر �ّ�ِ َ�

 .]١٠٢-١٠١[اإلسراء:
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تو قطعًا (موسی) گفت:  .ای کنم تو سحر شده موسی گمان می ایفرعون به او گفت: «
گری نفرستاده است،  ھا و زمین؛ برای روشن دانی که این (معجزھا) را جز پروردگار آسمان می

 .»پندارم یقینًا تو را ھالک شده میمن ای فرعون،  و
 کند: قرآن در جایی دیگر مکنونات دل فرعونیان را بدین شکل برمال می

بِٞ� فَلَ ﴿ ْ َ�َٰذا ِسۡحٞر مُّ ٗة قَالُوا ا َجآَءۡ�ُهۡم َءاَ�ُٰتَنا ُمۡبِ�َ ْ بَِها وَ  ١٣مَّ ٓ وََجَحُدوا  ٱۡستَۡيَقَنۡتَها
� نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ

َ
 .]١٤-١٣[النمل:  ﴾أ

ھا آمد؛ گفتند: این جادویی آشکار  ) ما به سراغ آنپس چون آیات روشن (و کامًال آشکار«
به آن یقین  ھای شان که دل از روی ستم و سرکشی انکار کردند، در حالی. و آن را است

 .»داشت

در مجلسی که فرعونیان نیز حضور  ÷در تأیید مطالب فوق به سخنان موسی
 داشتند، توجه کنید:

واْ َ�َ ﴿ وَ�ٰ َو�ۡلَُ�ۡم َ� َ�ۡفَ�ُ ِ قَاَل لَُهم مُّ َكِذٗبا فَُيۡسِحَتُ�م بَِعَذاٖب� َوقَۡد َخاَب َمِن  ٱ�َّ
ْ  ٦١ ٱۡ�َ�َىٰ  وا ُّ�َ

َ
ۡمرَُهم بَيَۡنُهۡم َوأ

َ
ْ أ ن  ٦٢ ٱ�َّۡجَوىٰ َ�َتَ�ٰزَُعٓوا

َ
ْ إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ِٰن يُرِ�َداِن أ قَالُٓوا

�ِضُ�م �ِِسۡحرِهَِما َوَ�ۡذَهَبا بَِطرِ�َقتُِ�ُم 
َ
ۡ ُ�ۡرَِجاُ�م ّمِۡن أ  .]٦٣-٦١[طه: ﴾٦٣ ُمۡثَ�ٰ ٱل

الله دروغ نبندید، که شما را با عذابی نابود  وای بر شما! برھا گفت:  موسی به آن«
شان  ھا در کار پس آن .شود بندد، ناکام (و نا امید) می که (بر الله) افترا سازد، و یقینًا کسی می

ًا این دو (نفر) جادوگرند، مسلمشان را پنھان داشتند.گفتند:  رازمیان خود اختالف کردند، و 
شان از سرزمین تان بیرون کنند، و آیین (و راه و رسم) برتر شما را  خواھند شما را با جادو می

 .»از بین ببرند

فرعونیان را به  ÷بایست از آن ھنگامی که موسی فوق ظاھرًا می ی هبا توجه به آی
سبب افتراھایی که بر خداوند بسته بودند، از فرارسیدن عذاب الھی ترسانید و در مورد 

ای در بین آنان و  فرجامی ناگوار به آنان ھشدار داد، دیگر ھیچگونه نزاع و مجادله
و ھیبت خداوند ولو بسیار کم در دل گرفت؛ زیرا ھمچنان عظمت  درنمی ÷موسی

 شت (اما چرا اینگونه نشد و جنگ و ستیزھا ادامه یافت؟!).فرعونیان وجود دا
پرست مصری در مورد خطر وقوع یک  که حکام وطنعّلت  حقیقت آن است به این

انقالب سیاسی عظیم در سرزمین مصر به فرعونیان و مصریان ھشدار داده بودند و 
سخت شد (و  ھایشان داشتند، کم کم قلب آنان را از پیروی موسی و ھارون برحذر می

از آن مقدار کمی ھم که از جالل و ھیبت خداوند در دل داشتند، اثری باقی نماند و) 
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کارگر نشد و سرانجام ھمگی بر سر مقاومت و مبارزه  ÷دیگر انذارھای حضرت موسی
 الھی (موسی و ھارون) توافق نظر حاصل کردند. ی هبا آن دو فرستاد

 شود: ھای زیر بسیار آسان می سؤال شدن حقیقت، یافتن پاسخ اکنون با روشن
 و فرعون بر سر چه بود؟ ÷نزاع موسی

 علت گمراھی فرعون و آل او چه بود؟
 فرعون با چه معنایی مدعی الوھیت و ربوبیت بود؟

 دھیم: به ھمین منظور آیات زیرا را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار می
نمودن دعوت  کن نابودی و ریشهآن عده از درباریان فرعون که سرسختانه بر  -١

کردند، به انحاء گوناگون به فرعون  از سرزمین مصر پافشاری می ÷موسی
 گفتند: می

تََذُر ُموَ�ٰ َوقَۡوَمهُ ﴿
َ
�ِض ِ�ُۡفِسُدواْ ِ�  ۥ�

َ
 .]١٢٧[األعراف:  )١(﴾َو�ََذَرَك َوَءالَِهَتَك  ٱۡ�

                                                           
ِلَھَتَك) ت(بعضی از مفسرین در این آیه قرائت إالَھَتَك را بر قرائت  -١ اند و معتقدند که  رجیح دادهآ

دانست و  کرد و خود را پروردگار جھانیان می ھا و زمین را می فرعون ادعای خلقت آسمان
کنی تا تو را و  کنند که آیا موسی و قوم او را رھا می براساس این قرائت، آیه را اینگونه معنا می

 عبادت تو را ترک گویند؟
 وجود دارد:ی قابل توجه  در اینجا چند نکته 
ھای معروف و  ) قرائت این دسته از مفسرین، شاذ و نادر است که موافق با ھیچیک از قرائت١ 

 رایج قرآن نیست.
 ای استوار نیست. ) ترجیح این قرائت شاذ با چنین معنایی بر ھیچ پایه٢ 
زن ساخته ) یکی از معانی (إالھة) عالوه بر معنای عبادت، الھۀ مؤنث یا بتی است که به شکل ٣ 

شناسی) معلوم است، الھۀ بزرگ مصریان، خورشید  که (از اکتشافات باستان شود و ھم چنان می
گفتند؛ بر ھمین اساس فرعون به معنای جانشین رع یا مظھر  بود و در زبان خود آن را (رع) می

) بر روی باشد. لذا تمام ادعای فرعون این بود که او مظھر مادی الھۀ بزرگ (یعنی خورشید رع می
 کرۀ زمین است.

 ای بر مطلب فوق (تذکر استاد کاظم سباق): حاشیه - 
از ابن عباس  ٩/١٧و  ٤٢-١/٤١قرائت (إالھتک) با کسر ھمزه را ابن جریر طبری در تفسیر خود  

قرائتی که غیر از آن قرائت «گوید:  شمارد. طبری می و مجاھد روایت کرده و آن را ضعیف می
ھای مختلف بر سر آن اجماع نظر دارند و  (آلھتک) است و قاریان سرزمیندیگری وجود ندارد 

 ».اجماع آنان نیز حجت است
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کنند، و تو و معبودانت را وا کنی تا در زمین فساد  آیا موسی و قومش را رھا می«
 .»گذارند؟

                                                                                                                                              
)؛ ٩/١٨طبری ھمچنین تفسیر این قرائت شاذ را به چند طریق از ابن عباس روایت کرده است ( 

به این معنا که فرعون مورد عبادت دیگران  َوَیَذَرك وإالِھِتك یعنی وَیَذَرَك وِعباَدَتَك «.. از جمله: 
توان تفسیر نمود  این معنا را اینگونه نیز می». کرد گرفت، ولی خود چیزی را عبادت نمی قرار می

به منزلۀ عدم فرمانبرداری و ھمچنین سرپیچی از  ÷که ترک عبادت فرعون از طرف موسی
 اوامر وی بود.

دھد  صحت قرائت (إالھتک) بیان کرده و احتمال می معنای سومی را که استاد مودودی با فرض 
 داند. که (اإلالھة) مؤنث (اإلله) باشد، طبری در تفسیر خود آن را روایت کرده است اما ضعیف می

اند که در قرائت إالھتک به نوعی معنای آلھتک نیز ملحوظ و  ای تصور کرده عده«گوید:  طبری می 
مؤنث و فقط مقصود یک معبود است (اما آلھة جمع إله و  الھة،مد نظر است؛ غیر از اینکه اإل

 ».مذکر است)
کند ھرچند که طبری آن را  اما عاملی که این فرضیه (یعنی صّحت قرائت إالھتک) را تقویت می 

این است که مصریان،  –ھمانگونه که خود استاد مودودی بیان داشت  –داند  ضعیف می
) این موضوع را تأیید کرده است که ٩/١٨سیر خود (پرست بودند. طبری نیز در تف خورشید

(اإلالھة) در زبان عربی به معنای خورشید است و شاھد آن را این بیت از دختر عتیبة بن الحارث 
 داند: یربوعی می

ـــــاء عصــــــراً  ـــــن اللعب ـــــا م ن حْ وَّ رَ  تَ
 

 وأعجلنــــــــا اإلالهــــــــة أَنْ تؤوبــــــــا 
 

کردیم و از خوشید پیشی جستیم قبل از اینکه زار معروفی در یمن) حرکت  عصر از لعباء (شوره« 
ھا برای کلمه (اإلالھة) معانی بت، ھالل و خورشید را  ھمچنین سایر فرھنگ لغت». غروب کند
 ٩/١٩ المخصصمادۀ إله و  اللسان العربو  القاموس المحیطاند. برای تأیید این مطلب به  یادآور شده

خورشید از «، از قول ابن جنی نقل نموده است که ٤/٤٦ مجمع البیاننگاه کنید. طبرسی نیز در 
 ».پرستیدند این جھت األالھة واإلالھة نام گرفته است که مردمان آن را می

کند: که براساس آیات قرآن، شواھد  را تأیید می /به این ترتیب مطالب فوق نظر استاد مودودی 
. بنابراین، نظر آن دسته از تواند صحیح باشد تاریخی و معنای لغات، قرائت إالھتک نیز می

ھا  گویند براساس این آیه و قرائت إالھتک فرعون ادعای ربوبیت و الوھیت آسمان مفسرین که می
کرد، درست نیست؛ بلکه فرعون خود خورشیدپرست بود و ھرگز ادعای خلقت  و زمین را می

واھد بود: آیا موسی و ھا و زمین را نداشت. در نتیجه یکی از معانی صحیح آیه اینگونه خ آسمان
سازی تا در سرزمین (مصر آزدانه) به فساد بپردازند و تو و معبودت  پیروان او را آزاد و رھا می

 (خورشید) را ترک گویند؟
 مصحح
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 گفت: مسلمان قبطی به فرعونیان می ی هاما برخالف این دسته، فرماند

ِ  تَۡدُعونَِ� ﴿ ۡ�ُفَر ب
َ
�ِ ِ ۡ�َِك بِهِ  ٱ�َّ

ُ
 .]٤٢[غافر:  ﴾ِعۡلمٞ  ۦَما لَۡيَس ِ� بِهِ  ۦَوأ

ندارم شریک او قرار کنید که به الله کافر شوم و چیزی را که به آن علم  مرا دعوت می«
 .»دھم

فوق و ھمچنین سایر اطالعاتی که از تاریخ و اخیرًا از آثار  ی هبا درنظرگرفتن دو آی
دوران فرعون به دست ما  ھای گذشته به خصوص در مورد مردمان سرزمین مصرِ  امت

شود که فرعون و آل او (در معنای اول و دوم ربوبیت)  رسیده است، کامًال آشکار می
پرستیدند.  ھا را می ی از جنس بت برای خداوند بودند و آنیبه وجود شرکاقائل 

بنابراین، اگر به فرض اینکه فرعون مّدعی ربوبیت بر عاَلم ماوراء الطبیعه بود و خود را 
چون و  چیره و مسلط بر نظام اسباب و مسّببات این جھان و ھمچنین اله و رِب بی

ھا و معبودھا را عبادت  بایست که سایر ِاله گز نمیدانست، ھر ھا و زمین می چرای آسمان
کرد (درحالی که ھیچگاه اینگونه نبود و فرعون ادعای الوھیت و ربوبیت نداشت و  می

کرد؛ به عبارتی دیگر فرعون نه تنھا خود را اله و رب  حقیقتًا اله خورشید را عبادت می
تقرب به  ی هرشید را واسطدانست؛ بلکه به وجود خداوند ایمان کامل داشت و خو نمی

 او قرار داده بود).

َها ﴿ -٢ ُّ�
َ
�  .]٣٨[القصص:  ﴾َما َعلِۡمُت لَُ�م ّمِۡن إَِ�ٍٰه َ�ۡ�ِي ٱلَۡمَ�ُ َ�ٰٓ

 .»شناسم ای بزرگان! من معبودی جز خودم برای شما نمی«

َۡذَت لَ�ِِن  قَاَل ﴿ ۡجَعلَنََّك ِمَن  ٱ�َّ
َ
 .]٢٩[الشعراء:  ﴾٢٩ ٱلَۡمۡسُجو�ِ�َ إَِ�ًٰها َ�ۡ�ِي َ�

 .»و را از زندانیان قرار خواھم داداگر معبودی جز من برگزینی، البته ت(فرعون) گفت: «
 –ھا را از زبان او نقل کرده است  کریم آن که قرآن –منظور فرعون از سخنان فوق 

ھرگز این نبود که خود را اله و معبود مردم بداند و سایر معبودھا را نفی کند؛ بلکه نیت 
بود؛ زیرا ھنگامی  ÷آوردن چنین سخنانی، ردکردن دعوت موسی اصلی او از بر زبان

خواند که ربوبیت او نه تنھا فراتر  مردم را به سوی معبود واحدی فرا می ÷که موسی
عه است، بلکه مالک امر و نھی نیز بوده و با معنای سیاسی و ماوراء الطبی ی هاز گستر

اجتماعی آن بسیار قدرتمند و صاحب سلطه و نفوذ است، فرعون به زعم خود برای 
گفت: ای قوم من!  (و مقابله به مثل با خدای موسی) می ÷کردن دعوت موسی باطل

غ ندارم و چنین معبودی (که موسی به آن معتقد است) جز خودم برای شما سرا
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را تھدید کرد که اگر به غیر از فرعون، معبودی داشته باشد حتمًا به زندان  ÷موسی
 افکنده خواھد شد.

مصر  ی هھای گذشته، فراعن براساس آیات فوق و ھمچنین شواھد تاریخی و آثار امت
ھا و  عالوه بر اینکه مدعی حاکمیت مطلق بر سرزمین مصر بودند، با انتساب خود به بت

شدند تا بدین وسیله  بودھای مردم، یک نوع قداست و پاکی نیز برای خود قائل میمع
نفوذ خود را در دل رعّیت گسترش دھند و بر عقل، فکر و روح آنان کامًال مسّلط شوند. 

حاکمان در  ی همصر نبود، بلکه در حقیقت ھم ی هی فقط مختص فراعنیچنین ادعا
اند  اند، ھمواره سعی کرده در دست داشته طول تاریخ ھرچند که حاکمیت سیاسی را

که به نحوی خودشان را در باب الوھیت و ربوبیت (کم یا زیاد،) شریک خداوند جلوه 
بندگی خود را در  ی هاند که وظیف ھمیشه رعّیت را مجبور کردهعّلت  دھند و به ھمین

تن الوھیت داش برابر آنان به جا بیاورند؛ درحالی که ادعای آنان مبنی بر در دست
ای  آسمانی، ھرگز ھدف و مقصود اصلی نبوده است، بلکه از آن صرفًا به عنوان وسیله

بینیم که به محض از  کردند. از این رو می برای تحکیم حاکمیت خویش استفاده می
سیاسی حاکمان مصر و یا سایر حاکمانی که بر کشورھایی با مردمان  ی هرفتن سلط بین

ادعای الوھیت آنان نیز از بین رفته است و تنھا چیزی که در کردند،  جاھل حکومت می
نشینان قدرت بوده این گیرودار انتقال قدرت ثابت مانده است، ادعای الوھیت مسند

 است.
ھای  فرعون ھرگز مدعی الوھیت (به این معنا که مسلط و چیره بر نظام سنت -٣

داشت و به  جھان طبیعت باشد) نبود؛ بلکه فقط ادعای الوھیت سیاسی را
کرد که او رّب اعالی مصریان (با معنای سوم و چھارم و  ھمین دلیل گمان می

کرد که او مالک سرزمین مصر و نیز صاحب  پنجم است) و در مأل عام اعالم می
گفت که حاکمیت مطلق فقط از آن من  ھا و غنایم آن است و می تمام ثروت

مصر باشد و  ی هاساس جامع است و این شخصیت واالی من است که باید پایه و
ھمه باید از شریعت و قانون من پیروی کنند. به تعبیر قرآن، فرعون اینگونه 

 کرد: ادعای الوھیت می
لَيَۡس ِ� ُمۡلُك مِۡ�َ َوَ�ِٰذهِ  ۦفِرَۡعۡوُن ِ� قَۡوِمهِ  َونَاَدىٰ ﴿

َ
نَۡ�ٰرُ قَاَل َ�َٰقوِۡم �

َ
َ�ۡرِي مِن  ٱۡ�

وَن  فََ� ُ�ۡبِ�ُ
َ
� أ  .]٥١[الزخرف:  ﴾٥١َ�ِۡ�ٓ
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ای قوم من! آیا فرمانروایی مصر، و این «و فرعون در (میان) قوم خود ندا داد، گفت: «
 .»بینید؟! ھا که زیر (کاخ) من روان است، از آِن من نیست؟! آیا نمی نھر

 کرد: و بر ھمین اساس بود که نمرود نیز ادعای ربوبیت می

ۡن َءاتَٮُٰه  ۦٓ َم ِ� َرّ�ِهِ  َۧحآجَّ إِبَۡ�ِٰ� ﴿
َ
ُ أ  .]٢٥٨[البقرة:  ﴾ٱلُۡمۡلَك  ٱ�َّ

ی  گاھی نداری از) کسی (= نمرود پادشاه بابل) که با ابراھیم دربارهآیا ندیدی و (آ«
 .»که الله به او پادشاھی داده بودبدان خاطر  پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت؟

را بعد از  ÷مصر نیز به خاطر ھمین تلقی خاص از حاکمیت بود که یوسفعزیز 
 خود به عنوان پادشاه منصوب کرد.

این  دعوت موسی که موجب نزاع عقیدتی بین او و فرعونیان شد، در حقیقت -٤
(ای مردم!) ھیچ اله و ربی (با تمامی معنایی که  گفت: بود (که وی به مردم می

که  چنان جز پروردگار جھانیان وجود ندارد و ھمرب مشتمل بر آن است)  هواژ
او یگانه اله و رب در ماوراء عالم طبیعت است، به ھمان شکل یگانه اله و رب در 

باشد. لذا ھمگی باید عبادت خود را  معنای سیاسی و اجتماعی آن نیز می
خالصانه، فقط برای او انجام دھیم و در ابعاد مختلف زندگی فقط قانون و 

 او را اجرا کنیم.شریعت 
(ای مردم!) خداوند مرا با آیاتی روشن به سوی شما فرستاده است و امر و نھی خود 

کند. در نتیجه، زمام امور باید در دست من باشد نه  را از طریق وحی به من ابالغ می
 فرعون.

به خاطر ایراد چنین سخنانی بود که فرعون و رؤسای حکومتش، بارھا و بارھا در 
اند تا سرزمین مصر را از چنگ ما بیرون  رنا کردند که موسی و ھارون آمدهبوق و ک

خواھند که قوانین دینی و مدنی را از بین ببرند و در عوض قاعده و قانون  بیاورند و می
 دلخواه خود را جایگزین کنند.

رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ � َولََقدۡ ﴿
َ
بٍِ� أ يْهِ  إَِ�ٰ  ٩٦َ�ٰتَِنا وَُسۡلَ�ٰٖن مُّ ْ فَ  ۦفِرَۡعۡوَن َوَمَ�ِ َبُعٓوا ۡمَر  ٱ�َّ

َ
أ

ۡمُر فِرَۡعۡوَن بِرَِشيٖد 
َ
 .]٩٧-٩٦[هود:  ﴾٩٧فِرَۡعۡوَنۖ َوَمآ أ

و به راستی موسی را با آیات خود و دلیلی آشکار فرستادیم. به سوی فرعون و «
بخردانه)  ان فرعون درست (وھا) از فرمان فرعون پیروی کردند، و فرم یانش؛ پس (آن اطراف

 .»نبود
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ٓواْ إَِ�َّ ِعَباَد  ١٧۞َولََقۡد َ�َتنَّا َ�ۡبلَُهۡم قَۡوَم فِرَۡعۡوَن وََجآَءُهۡم رَُسوٞل َكرِ�ٌم ﴿ دُّ
َ
ۡن أ

َ
ِۖ أ إِّ�ِ  ٱ�َّ

ِمٞ� 
َ
ن ١٨لَُ�ۡم رَُسوٌل أ

َ
ْ َ�َ  َوأ ِۖ �َّ َ�ۡعلُوا بِٖ�  ٱ�َّ ٓ َءا�ِيُ�م �ُِسۡلَ�ٰٖن مُّ  ﴾١٩إِّ�ِ

 .]١٩-١٧ن:[الدخا
شان  و پیامبری بزرگوار به سوی قوم فرعون را آزمودیم،ھا  و به راستی ما پیش از آن«

گمان من برای  ا گذارید، بیالله (= بنی اسرائیل) را به من وبندگان ھا گفت) که  . (و به آنآمد
دلیل تردید من برای شما  و (نیز) بر الله برتری مجویید، بیشما فرستادۀ امینی ھستم. 

 .»روشنی آورده ام

﴿ ٓ ا رَۡسۡلَنآ إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن رَُسوٗ�  إِ�َّ
َ
رَۡسۡلَنآ إَِ�ُۡ�ۡم رَُسوٗ� َ�ِٰهًدا َعلَۡيُ�ۡم َكَمآ أ

َ
 َ�َعَ�ٰ  ١٥أ

ۡخٗذا َو�ِيٗ�  ٱلرَُّسوَل فِرَۡعۡوُن 
َ
َخۡذَ�ُٰه أ

َ
 .]١٦-١٥[المزمل:  ﴾١٦فَأ

که  گونه که بر شما شاھد (و گواه) است، ھمانیقینًا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم «
به سوی فرعون پیامبری فرستادیم. آنگاه فرعون آن پیامبر را نافرمانی (و مخالفت) کرد، پس 

 .»ما او را به سختی مجازات کردیم

�ُُّ�َما َ�ُٰموَ�ٰ ﴿ ِيٓ َر�َُّنا  قَاَل  ٤٩قَاَل َ�َمن رَّ ٍء َخۡلَقهُ  ٱ�َّ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
 ُ�مَّ  ۥأ

 .]٥٠-٤٩[طه:  ﴾٥٠َهَدىٰ 
پروردگار ما کسی است (موسی) گفت:  ی موسی! پروردگار شما کیست؟ا(فرعون) گفت: «

 .»را) ھدایت کرده است ھا که آفرینش ھر چیزی را به او ارزانی داشته، سپس (آن

َ�َٰ�ٰتِ َربُّ  قَاَل  ٢٣ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ فِرَۡعۡوُن َوَما رَبُّ  قَاَل ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
َوَما بَۡيَنُهَماۖٓ إِن ُكنُتم  ٱۡ�

وقِنَِ�  َ� �َۡستَِمُعوَن  ۥٓ قَاَل لَِمۡن َحۡوَ�ُ  ٢٤مُّ
َ
لِ�َ َر�ُُّ�ۡم َوَربُّ َءابَآ�ُِ�ُم  قَاَل  ٢٥� وَّ

َ
 ٢٦ ٱۡ�

ِيٓ إِنَّ رَُسولَُ�ُم  قَاَل  رِۡسَل إَِ�ُۡ�ۡم لََمۡجُنوٞن  ٱ�َّ
ُ
َوَما  ۡغرِبِ ٱلۡمَ وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ َربُّ  قَاَل  ٢٧أ

ٓۖ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعقِلُوَن  َۡذَت لَ�ِِن  قَاَل  ٢٨بَۡيَنُهَما ۡجَعلَنََّك ِمَن  ٱ�َّ
َ
إَِ�ًٰها َ�ۡ�ِي َ�

 .]٢٩-٢٣[الشعراء:  ﴾٢٩ٱلَۡمۡسُجو�ِ�َ 
ھا و زمین و  پروردگار آسمانفرعون گفت: پروردگار جھانیان چیست؟! (موسی) گفت: «

طرافش بودند؛ ھای که در ا . (فرعون) به آناھل یقین ھستیدن آن دو است، اگر آنچه میا
اکان پیشین شماست. (او) پروردگار شما و پروردگار نیشنوید؟ (موسی) گفت:  گفت: آیا نمی

(موسی)  .سوی شما فرستاده شده دیوانه است تردید پیامبرتان که به بی(فرعون) گفت: 
ت: (فرعون) گف .ن دو است، اگر بیندیشیدچه میان آ(او) پروردگار مشرق و مغرب و آنگفت: 

 .»اگر معبودی جز من برگزینی، البته تو را از زندانیان قرار خواھم داد
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�ِضَنا �ِِسۡحرَِك َ�ُٰموَ�ٰ  قَاَل ﴿
َ
ِجۡئتََنا ِ�ُۡخرَِجَنا ِمۡن أ

َ
 .]٥٧[طه:  ﴾٥٧أ

مان بیرون ای که با سحر خود، ما را از سرزمین  ای موسی! آیا به نزد ما آمدهگفت: «
 .»کنی؟!

ۡ�ُتۡل ُموَ�ٰ َوۡ�َۡدُع َر�َّهُ  َوقَاَل ﴿
َ
ن  ۥٓۖ فِرَۡعۡوُن َذُروِ�ٓ أ

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُ�ۡم أ ن ُ�َبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ إِّ�ِ

�ِض ُ�ۡظِهَر ِ� 
َ
 .]٢٦[غافر:  ﴾٢٦ ٱۡلَفَسادَ  ٱۡ�

بخواند، بگذارید موسی را بکشم، و او پروردگارش را (برای نجات) و فرعون گفت: «
 .»یا در (این) سرزمین فساد انگیزد ترسم که دین شما را دگرگون کند گمان من می بی

﴿ ْ �ِضُ�م �ِِسۡحرِهَِما َو�َۡذَهبَا  قَالُٓوا
َ
ن ُ�ۡرَِجاُ�م ّمِۡن أ

َ
إِۡن َ�َٰ�ِٰن لََ�ِٰحَ�ِٰن يُرِ�َداِن أ

 .]٦٣[طه:  ﴾٦٣ ٱلُۡمۡثَ�ٰ بَِطرِ�َقتُِ�ُم 
شان از سرزمین تان  خواھند شما را با جادو (نفر) جادوگرند، می مسلمًا این دوگفتند: «

 .»بیرون کنند، و آیین (و راه و رسم) برتر شما را از بین ببرند
کامًال مھم  ی هبا توجه دقیق به آیات فوق با ھمان ترتیبی که ذکر شد به دو نتیج

 رسیم: می
دور یکی پس از دیگری ھای بسیار  ھا از زمان تھمان گمراھی و انحرافی که امّ  -١

شدند، تاریکی آن سرانجام سرزمین مصر را نیز دربرگرفت (و  گرفتارش می
 عذاب افکند). ی همصریان را به ورط

دقیقًا ھمان چیزی بوده و خواھد بود که موسی و  †دعوت تمام انبیاء -٢
 کردند. ھارون (علیھما السالم) (مردمان) را ِبدان دعوت می

 یھود و نصاری
ھای دیگری با عقاید یھودیت و مسیحیت  یل و امتیل فرعون، بنی اسرابعد از آ

ظھور یافتند؛ در مورد آنان جای ھیچ شک و تردیدی نیست که منکر وجود خداوند 
دانستند و به الوھیت و  نبودند، بلکه خدای سبحان را اله و معبود جھانیان می

بودن آنان  اھل کتابربوبیتش اعتقاد داشتند؛ خود قرآن نیز به ھمین شکل بر 
 دھد. گواھی می

یھودیان و مسیحیان به ذھن یک انسان پژوھشگر  ی هسؤالی که در اینجا دربار
کند، این است که یھودیان و مسیحیان واقعًا دچار چه مشکلی در عقیده و  خطور می
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کریم آنان را جزو گمراھان به شمار  عمل (بویژه در باب ربوبیت) بودند که قرآن
 ؟آورد می

 زیر پیدا کرد: ی هتوان در قرآن و آی ترین پاسخ ممکن به این سؤال را می کوتاه

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ ۡهَوآَء قَۡوٖ� قَۡد َضلُّواْ  ٱۡ�َقِّ َ� َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َ�ۡ�َ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�ٰٓ

َ
َوَ� تَتَّبُِعٓواْ أ

َضلُّواْ َكثِ�ٗ 
َ
ْ  �ِمن َ�ۡبُل َوأ بِيلِ  َسَوآءِ  َعن َوَضلُّوا  .]٧٧[المائدة:  ﴾٧٧ ٱلسَّ

ھای  ای اھل کتاب! در دین خود به ناحق غلو (و زیاده روی) نکنید، و از ھوسبگو: «
ه راست منحرف گشتند؛ گروھی که از پیش گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از را

 .»پیروی نکنید
 شود: فوق دو مطلب مھم روشن می ی هبراساس آی

و مسیحیان از لحاظ جوھره و باطن، دقیقًا ھمانند گمراھی و گمراھی یھودیان  -١
 ھای گذشته بود که (عاقبت) در دام آن گرفتار شدند. انحراف امت

 گمراھی یھودیان و مسیحیان ناشی از غلو آنان در دین بود. -٢
 رد؛ به آیات زیر توجه کنید:اد قرآن پاسخ اجمالی فوق را به تفصیل بیان می

ِ  ٱۡ�نُ ُعَزۡ�ٌر  ودُ ٱۡ�َهُ  َوقَالَِت ﴿ ِۖ  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ  ٱ�ََّ�َٰرىَوقَالَِت  ٱ�َّ  .]٣٠[التوبة:  ﴾ٱ�َّ
 .»گفتند: مسیح پسر الله است او نصار و یھود گفتند: عزیر پسر الله است«

ِينَ َ�َفَر  لََقدۡ ﴿ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ٰٓءِيَل  ٱلَۡمِسيحُ َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل  ٱۡ�نُ  ٱلَۡمِسيحُ ُهَو  ٱ�َّ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�
 ْ َ  ٱۡ�ُبُدوا  .]٧٢[المائدة:  ﴾َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ  ٱ�َّ

که (خود)  ند، در حالییقینًا کافر شد ،ھا که گفتند: الله، ھمان مسیح پسر مریم است آن«
 .»ای بنی اسرائیل! الله را که پروردگار من و پروردگار شما است؛ پرستش کنیدمسیح گفت: 

ِينَ َ�َفَر  لََّقدۡ ﴿ َ قَالُٓواْ إِنَّ  ٱ�َّ ٓ إَِ�ٰهٞ  ٱ�َّ � َوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ  .]٧٣[المائدة:  ﴾َ�ِٰحدۚٞ  ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ
ودی (به حق) به یقین کافر شدند، معب ،ھا که گفتند: الله سومین (اقنوم) ثالثه است آن«

 .»جز معبود یگانه نیست

ُ قَاَل  �ذۡ ﴿ نَت قُۡلَت لِلنَّاِس  ٱۡ�نَ َ�ٰعِيَ�  ٱ�َّ
َ
ُِذوِ� َمۡرَ�َم َءأ َ إَِ�َٰهۡ�ِ ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
َوأ

 ِۖ �  ٱ�َّ قُوَل َما لَۡيَس ِ� ِ�َّقٍ
َ
ۡن أ

َ
 .]١١٦[المائدة:  ﴾قَاَل ُسۡبَ�َٰنَك َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ

مردم گفتی که من و  ای عیسی پسر مریم! آیا تو بهفرماید:  بیاد بیاور) که الله میو («
تو منزھی! من حق معبود به جای الله انتخاب کنید؟ (عیسی) گوید:  مادرم را به عنوان دو

 .»ندارم آنچه را که شایسته من نیست بگویم!
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ن يُۡؤ�َِيُه  َما﴿
َ
ُ َ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ  ٱ�ُُّبوَّةَ وَ  ٱۡ�ُۡ�مَ وَ  ٱۡلِكَ�َٰب  ٱ�َّ

ِ وِن دُ  مِن ّ�ِ  اِعَبادٗ  ٰنِّ�ِ  ٱ�َّ ْ َر�َّ َو�َِما ُكنُتۡم  ٱلِۡكَ�َٰب َن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُوا
ن َ�تَِّخُذواْ  َوَ�  ٧٩تَۡدرُُسوَن 

َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ يَأ

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡر�َابًا

َ
ِ أ َ�ۡعَد  ٱلُۡ�ۡفرِ ُمرُُ�م ب

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
 .]٨٠-٧٩[آل عمران:  ﴾٨٠إِۡذ أ

ری بدھد، سپس او به برای ھیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و حکم و پیامب«
مبران این است که به مردم . بلکه (سزاوار پیامردم بگوید: به جای خدا، بندگان من باشید

خواندید  دادید و از آن رو که درس می کتاب (آسمانی) آموزش میبه سبب آنکه بگویند) 
و نه اینکه به شما فرمان دھد که فرشتگان و پیامبران را به  .مردمانی) ربانی و الھی باشید(

 .»دھد؟! خدایی بگیرید، آیا شما را پس از آنکه مسلمان شدید، به کفر فرمان می
 ل مھم داشت:براساس آیات فوق، گمراھی اھل کتاب دو عام

اھل کتاب انبیاء، اولیاء و فرشتگان را (که حقیقتًا به جھت مکانت و جایگاه  -١
واالی دینی و معنوی آنان شایستگی تکریم و ارزش نھادن را دارند) بسیار 

تا اینکه سرانجام آنان را  ،کردند شان تقدیس و تمجید می بیشتر از مقام واقعی
اور خداوند در تدبیر امورات جھان قلمداد به مقام الوھیت رساندند و شریک و ی

جستند و معتقد شدند  کردند؛ به عبادت آنان پرداختند و از آنان طلب یاری می
آن فراتر  ی هکه انبیاء، اولیاء و فرشتگان در ربوبیت و الوھیت خداوند که گستر

 شان پنداشتند که قادرند گناھان اند و می از عالم ماورای این جھان است، سھیم
 شان دھند و آنان را در پناه خود بگیرند. را ببخشند و یاری

٢- ﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�ا�ٗ  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن اأ  .]٣١[التوبة:  ﴾ٱ�َّ

ھا) دانشمندان و رھبان خویش، و (ھمچنین) مسیح پسر مریم را معبودانی بجای  (آن«
 .»الله گرفتند

نفوس  ی های جز تعلیم احکام شریعت و تزکی در دین وظیفهاھل کتاب کسانی را که 
مردم نداشتند، به تدریج به جایگاھی رساندند که به دلخواه خود برای مردم، حالل را 

کردند و بدون اتکا به دلیلی از کتاب خدا، براساس ھوای  حرام و حرام را حالل می
خواستند، وضع  را که میکردند و به میل خود قانونی  نفس به مردم امر و نھی می

کردند. به این ترتیب اھل کتاب نیز به ھمان دو گمراھی خطرناک و مھلکی دچار  می
ھای گذشته ھمچون قوم نوح، قوم ابراھیم، عاد، ثمود، قوم شعیب و  تشدند که امّ 

ھای گذشته دقیقًا مثل اھل کتاب، فرشتگان و  تغیره را به کام خود کشید؛ زیرا امّ 
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اخالقی،  اصول دادند و به جای اخذ الھی را شریک خداوند قرار می بندگان مقرب
ھا  ناقص انسان ی هاندیش ھای خداوند، از فکر و اجتماعی، مدنی و سیاسی خود از کتاب

دانستند. عاقبت، عصیان و سرکشی  نیاز می گرفتند و خود را از آیات محکم الھی بی می
 آنان فرمود: ی هکریم دربار آنان به حدی رسید که قرآن

لَمۡ ﴿
َ
ِينَ تََر إَِ�  � وتُواْ نَِصيبٗ  ٱ�َّ

ُ
ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ّمِنَ  اأ ۡبتِ يُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ وَ  ٱۡ�ِ  .]٥١[النساء: ﴾ٱل�َّ

ای از کتاب (آسمانی) به آنان داده شدند، به جبت (= بت و  آیا ندیدی کسانی را که بھره«
 .»آورند سحر) و طاغوت (= معبودان باطل) ایمان می

ٖ ّمِن َ�ٰلَِك َمُثو�ًَة ِعنَد  قُۡل ﴿ نَّبِئُُ�م �َِ�ّ
ُ
ِۚ َهۡل � ُ َمن لََّعَنُه  ٱ�َّ وََغِضَب َعلَۡيهِ  ٱ�َّ
ُٰغوَتۚ وََ�َبَد  ٱۡ�ََنازِ�رَ وَ  ٱلۡقَِرَدةَ وََجَعَل ِمۡنُهُم  ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ّٞ  ٱل�َّ

ُ
َ��ٗ  أ َضلُّ  امَّ

َ
 َسَوآءِ  َعن َوأ

بِيلِ   .]٦٠ [المائدة: ﴾٦٠ ٱلسَّ
که الله  که نزد الله کیفرشان بدتر از این است. کسانی آیا شما را خبر بدھم از کسانیبگو: «

ھا و  ھا را بوزینه ھا خشم گرفته و بعضی از آن ھا را از رحمت خود دور ساخته و بر آن آن
م تر و از راه راست گ هاند، اینان بد جایگا ھا گردانیده و بت (= طاغوت) را پرستیده خوک
 .»ترند گشته
انواع اوھام و خرافات  ی های جامع و در برگیرند نخست، واژه ی هدر آی» الِجبت«

ھای دفع چشم زخم،  است از قبیل: سحر، تعویذ برای دفع ارواح خبیثه، مھره
برخی اشیاء، تفأل  گویی، بد ُیمن دانستِن  گویی، غیب بندی، پیش بازی، چشم شعبده

ھا و ھمچنین شامل اعتقاد به تأثیر نیروھای مافوق طبیعی بعضی  زدن بر بعضی کتاب
گروه یا  ،مذکور، ھر فرد ی هدر دو آی» طاغوت«باشد. مراد از  اشیاء و اجرام نیز می

سیستمی است که در برابر دستورات خداوند سرپیچی و عصیان کند و از حدود 
 و مدعی الوھیت و ربوبیت باشد. عبودیت پافراتر نھد

تر ذکر شد، دو  گرفتارشدن یھودیان و مسیحیان به دو نوع انحرافی که پیش
 مھم برایشان دربرداشت: ی هنتیج
ای که خود،  شان جای گرفت؛ به گونه اوھام و خرافات کامًال در روح و عقل -١

 شدند. بافتند و به آن معتقد می ھا را می آن
بر خدای متعال طغیان کرده بودند، یھودیان و افرادی که به صراحت  -٢

مسیحیان را به تدریج از عبادت علما، مشایخ، صوفیان و زّھاد، به سوی عبادت 
 حاکمان زورگو و اطاعت از ستمگران کشاندند.



 ١٠١  رّب 

 مشرکین عرب
م؛ قومی که ییرسد که در مورد مشرکین عرب سخن بگو اکنون نوبت به آن می

شان به پیامبری مبعوث فرمود و جزو نخستین  را در میان ج خدای متعال، خاتم انبیاء
آنان در اینجا سؤاالت گوناگونی ذھن یک انسان  ی هکریم بودند. دربار مخاطبان قرآن

 دارد؛ سؤاالتی از قبیل: طالِب حقیقت را به خود مشغول می
 گمراھی مشرکان در باب الوھیت و ربوبیت خداوند از چه نوعی بود؟

 دانستند؟ اوند را اله و رب جھانیان نمیآیا مشرکان خد
را به سوی مشرکان فرستاد تا بذر ایمان به وجود  ج آیا خداوند پیامبر اکرم

 شان بکارد؟ (مبارک) خود را در قلوب
اعتقاد نداشتند تا این خود علتی شود  أآیا مشرکان به الوھیت و ربوبیت خدای

نسبت به الوھیت و ربوبیت خود  برای اینکه خداوند قرآن را نازل فرماید و مشرکان را
 قانع نماید؟

 ورزیدند؟ آیا مشرکان از عبادت خداوند و خضوع در برابر او خودداری می
حاجات خویش  ی هکنند دعاھا و برآورده ی هآیا مشرکان، خداوند را شنوند

 دانستند؟ نمی
پنداشتند که الت، عّزی، منات، ُھَبل و سایر  آیا مشرکان واقعًا اینگونه می

 آن ھستند؟ ی همعبودھایشان خالق واقعی این جھان و مالک و رازق و تدبیرکنند
آیا مشرکان معبودھایشان را مصدر قانون و منبع ھدایت و ارشاد خود در امور دینی 

 نستند؟دا و اخالقی می
یابیم که پاسخ قرآن  ھای فوق، درمی کریم برای یافتن پاسخ سؤال با رجوع به قرآن

شود که مشرکان عرب نه  به تمامی این سؤاالت منفی است و کامًال برایمان آشکار می
تنھا قائل به وجود خداوند بودند، بلکه حتی اعتقاد داشتند خدای متعال خالق آنان و 

الوھیت و ربوبیتش اذھان کامل داشتند و او را نیز مالک و معبودھایشان است؛ به 
دانستند. به این ترتیب زمانی که به آنان ضرر و  جھانیان می ی هپروردگار بلندمرتب

شدند، تنھا کسی را که دعا  ھای گوناگون می رسید یا اینکه دچار مصیبت زیانی می
زرگ بود و ھرگز از عبادت و دادند، خدای ب کردند و به سویش تضّرع و زاری سر می می

کردند. مشرکان ھمچنین اعتقاد نداشتند که  خضوع در برابرش خودداری نمی
شان ھستند و  دار رزق اند یا اینکه عھده نات را آفریدهیمعبودھایشان، آنان و تمام این کا
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باشند؛ بلکه این امور را فقط  آنان می ی هکنند در امور اخالقی و دینی، مرشد و ھدایت
 دانستند؛ آیات زیر گواه صحت مطالب فوق ھستند: مختص خدای متعال می

�ُض لَِّمِن  قُل﴿
َ
ُروَن  َسَيُقولُونَ  ٨٤َوَمن �ِيَهآ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ� فََ� تََذكَّ

َ
ِۚ قُۡل أ َّ�ِ٨٥ 

َ�َٰ�ٰتِ َمن رَّبُّ  قُۡل  ۡبعِ  ٱلسَّ فََ� َ�تَُّقوَن  ٨٦ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَعۡرِش َوَربُّ  ٱلسَّ
َ
ِۚ قُۡل أ  ٨٧َسَيُقولُوَن ِ�َّ

ِ  قُۡل  ءٖ وَُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۦَمۢن �َِيِده ۡ�َ ِ
َسَيُقولُوَن  ٨٨َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُروَن  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ� ِ  بَۡل  ٨٩ِ�َّ َ�ۡيَ�ُٰهم ب

َ
 .]٩٠-٨٤[المؤمنون:  ﴾٩٠بُوَن ��َُّهۡم لََ�ٰذِ  ٱۡ�َقِّ �

و ھرکه در آن است از آِن کیست؟! به زودی دانید، زمین  اگر می(ای پیامبر!) بگو: «
چه کسی پروردگار گیرید؟! بگو:  بگو: آیا پند نمی .خواھند گفت: (ھمه) از آن الله است

 .الله است ھمه) از آِن (خواھند گفت:  گانه، و پروردگار عرش عظیم است؟!ی ھفتھا مانآس
ی موجودات در  روایی ھمه دانید، چه کسی فرمان اگر میبگو:  .ترسید؟! بگو: آیا (از الله) نمی
لله آن ا ازشود؟! خواھند گفت:  ناه داده نمیدھد، و کسی در برابر او پ می دست دارد، و او پناه

آوردیم، و ھا  (چنین نیست) بلکه حق را برای آن .شوید؟! بگو: پس چگونه جادو می .است
 .»گمان آنان دروغگو ھستند بی

ِي ُهوَ ﴿ ُُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ ِ �َُسّ�ِ ٰٓ إَِذا ُكنُتۡم ِ�  ٱۡ�َۡحرِ� وَ  ٱلَۡ�ّ وََجَرۡ�َن بِِهم بِرِ�ٖح  ٱلُۡفۡلِك َح�َّ
ِ َمَ�ٖن َوَظنُّ  ٱلَۡمۡوجُ  وََجآَءُهمُ  َطّيَِبةٖ َوفَرُِحواْ بَِها َجآَءۡ�َها رِ�ٌح َ�ِصٞف 

ِحيَط ِمن ُ�ّ
ُ
�َُّهۡم أ

َ
ٓواْ �

 ْ َ  بِِهۡم َدَعُوا ِ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ �َۡيتََنا ِمۡن َ�ِٰذه
َ
ِٰكرِ�نَ َ�َُكوَ�نَّ ِمَن  ۦلَ�ِۡن أ ٓ  ٢٢ ٱل�َّ ا  فَلَمَّ

�َٮُٰهۡم إَِذا ُهۡم َ�ۡبُغوَن ِ� 
َ
�ِض أ

َ
� بَِغۡ�ِ  ٱۡ�  .]٢٣-٢٢[یونس:  ﴾ٱۡ�َّقِ

آورد، تا آنگاه که در کشتی  در خشکی و دریا به حرکت در میاو کسی است که شما را «
ھا)  ندھند و (آ ھا را (به سوی مقصد) حرکت می ھا) با بادی مالیم آن گیرید، و (کشتی قرار می

ھا)  وزد، و موج از ھر سو (به سوی آن گھان) طوفان شدیدی میشوند. (نا به آن شادمان می
لله را از روی اخالص ندارند (و ھالک خواھند شد)، ابیاید، و گمان کنند، که راه گریزی 

پس  .قطعًا از سپاسگزاران خواھیم بود که اگر ما را از این (گرفتاری) نجات دھی،خوانند:  می
 .»کنند ھا به نا حق در زمین سرکشی (و ستم) می ھا را نجات داد، آن چون (الله) آن

ُ�ُم  �َذا﴿ ُّ َمسَّ ا َ�َّٮُٰ�ۡم إَِ�  ٱۡ�َۡحرِ ِ�  ٱل�ُّ ۖ فَلَمَّ ٓ إِيَّاهُ ِ َضلَّ َمن تَۡدُعوَن إِ�َّ  ٱۡلَ�ّ
ۡعَرۡضُتۡمۚ َوَ�َن 

َ
�َ�ٰنُ أ  .]٦٧[اإلسراء:  ﴾٦٧َكُفوًرا  ٱۡ�ِ



 ١٠٣  رّب 

خوانید؛ فراموش  که در دریا سختی به شما برسد، جز او ھمه کسانی را که می و ھنگامی«
دانید، و انسان بسیار ناسپاس گر روی می کنید، پس چون شما را به خشکی نجات دھد؛ می

 .»است
معبودھای خویش داشتند، از زبان  ی هقرآن ھمچنین عقایدی را که مشرکان دربار

 کند: خودشان اینگونه نقل می

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ أ  .]٣[الزمر:  ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ

پرستیم جز  را نمی ھا گفتند) این که به جای او معبودان (و اولیای) گرفتند (و و کسانی«
 .»که ما را به الله نزدیک کنند اینبرای 

ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد ﴿ ِۚ َوَ�ُقولُوَن َ�ٰٓ  .]١٨[یونس:  ﴾ٱ�َّ
 .»نزد الله ھستندھا) شفیعان ما  بت(=  ھا اینگویند:  و می«

دار امور ھدایت و  یک از معبودھای خود را عھدهھمانگونه که گفتیم مشرکان ھیچ
 ج دانستند؛ زیرا ھنگامی که خداوند سبحان به پیامبر راھنمایی خویش گمان نمی

ن َ�ۡهِدٓي إَِ�  قُۡل ﴿دستور داد که به مشرکان بگوید:  َ�ٓ�ُِ�م مَّ � َهۡل ِمن ُ�َ این ، )١(﴾ٱۡ�َّقِ
مشرکان را در سکوت محض فرو برد و حتی یک نفر از آنان نیز  ی هسؤال پیامبر ھم

پاسخ مثبتی به این پرسش نداد و نگفت که بله! الت، ُعّزی، منات و سایر معبودھایمان 
کنند و اصول عدالت، صلح و آرامش را  ما را در عقیده و عمل به راه راست ھدایت می

ھا معرف حقایق اساسی  رشار علم آنآموزند و ما از منبع س در زندگی دنیوی به ما می
کنیم. در این ھنگام بود که خداوند به پیامبرش دستور داد  جھان ھستی را دریافت می

 بگوید:

ن َ�ۡهِدٓي إَِ�  قُۡل ﴿ َ�ٓ�ُِ�م مَّ � َهۡل ِمن ُ�َ ُ قُِل  ٱۡ�َّقِ َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ�  ٱ�َّ
َ
� أ َ�ۡهِدي لِۡلَحّقِ

ن يُتَّ  ٱۡ�َقِّ 
َ
َحقُّ أ

َ
ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكُموَن أ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَِهّدِ مَّ

َ
 ﴾٣٥َبَع أ

 .]٣٥[یونس:
الله «کند؟! بگو:  آیا از این معبودھای شما کسی ھست که به (سوی) حق ھدایت میبگو: «

کند، برای پیروی  که به (سوی) حق ھدایت می کند، آیا کسی به (سوی) حق ھدایت می

                                                           
بگو: آیا از این انبازان (خیالی) شما کسی ھست که به سوی حق راه نماید؟ (و راه راستین را  -١

 .]٣٥[یونس: بنماید) 
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شود؛ مگر آن که ھدایتش کنند؟! پس شما را چه  که خود ھدایت نمی تر است یا کسی   سزاوار
 .»کنید؟! شده؟! چگونه داوری می

ماند جز اینکه پاسخ این سؤال را پیدا کنیم که  بعد از بررسی آیات فوق مطلبی نمی
مشرکان عرب به طور مشخص در باب ربوبیت خداوند دچار چه نوع گمراھی و انحرافی 

دند که خدای متعال برای بازگرداندن آنان به راه حق و صواب، پیامبر خود را به بو
شان از ظلمات جاھلیت به سوی نور  آوردن سوی ایشان فرستاد و نیز برای بیرون

 نازل فرمود؟ ج ھدایت، کتاب خود را بر رسول اکرم
شویم که  میبا تأمل در آیات قرآن برای یافتن پاسخ این سؤال، به خوبی متوجه 

دچار ھمان دو نوع گمراھی و انحراف  ،ھای گمراه گذشته مشرکان عرب ھمانند امت
در عقیده و عمل بودند؛ زیرا از یک سو معبودھا و اربابان مختلفی را در باب الوھیت و 

دادند و معتقد بودند که  ربوبیت بر جھان مافوق طبیعت، شریک خداوند قرار می
س و اجرام آسمانی، ھمگی به نوعی در نظام اسباب و ھای مقد فرشتگان، انسان

مسّببات دخیلند و قدرت دخل و تصرف در امور را دارند و به ھمین خاطر در دعا، 
و مناسِک عبادی، نه فقط به خدای متعال بلکه به معبودھای استغاثه، ادای اعمال 

کردند که  نمیکردند و از دیگر سو اصًال تصور  ساختگی و جعلی خود نیز مراجعه می
این فقط خدای سبحان است که در باب ربوبیت و معنای دینی و سیاسی آن، رّب 

پیشوایان دینی، رؤسا و بزرگان قبیله را اربابان خود عّلت  باشد؛ به ھمین می
کریم بر ھردو نوع  گرفتند. قرآن انگاشتند و قوانین زندگی خود را از آنان می می

در آیات زیر این موضوع را به خوبی که  چنان ھم دھد؛ گمراھی مشرکان شھادت می
 کنید: مشاھده می

 الف) آیات داّل بر گمراھی نوع اول مشرکان عرب

َ َمن َ�ۡعُبُد  ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ َصابَهُ  ٱ�َّ
َ
ٰ َحۡرٖف� فَإِۡن أ نَّ َخۡ�ٌ  ۥَ�َ

َ
َصاَ�ۡتُه  ۦۖ بِهِ  ٱۡطَمأ

َ
�ۡن أ

ٰ وَۡجِههِ  ٱنَقلََب فِۡتَنٌة  ۡ�َياِ�َ خَ  ۦَ�َ ۚ وَ  ٱ�ُّ انُ َ�ٰلَِك ُهَو  ٱ�ِخَرةَ ْ  ١١ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ُۡ�َ مِن  يَۡدُعوا
ِ ُدوِن  هُ  ٱ�َّ َ�ُٰل َ�ٰلَِك ُهَو  ۥۚ َوَما َ� يَنَفُعهُ  ۥَما َ� يَُ�ُّ ْ  ١٢ ٱۡ�َعِيدُ  ٱلضَّ هُ  يَۡدُعوا  ۥٓ لََمن َ�ُّ

ۡفعِهِ  ۡقَرُب ِمن �َّ
َ
 .]١٣-١١[الحج:  ﴾١٣ ٱۡلَعِش�ُ َوَ�ِۡئَس  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َ�ِۡئَس  ۦۚ أ

پرستد (و ایمانش بسیار  و از (میان) مردم کسی است که الله را بر کناره (با تردید) می«
گیرد، و اگر بالیی  ضعیف و سست است) پس اگر خیری به او برسد (دلش) به آن آرام می
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گردد)، در دنیا و آخرت زیان  یگرداند (و به کفر باز م (برای آزمایش) به او برسد، روی می
خواند که نه زیانی به او  (او) به جای الله چیزی را می کرده است، این ھمان زیان آشکار است،

خواند که  بخشد، این ھمان گمراھی دور است. (او) کسی را می رساند و نه سودی به او می می
چه بد (ھمدم و) معاشری  ست، وزیانش نزدیکتر از نفعش است، چه بد (سر پرست و) یاوری ا

 .»است

ِ ِمن ُدوِن  َوَ�ۡعُبُدونَ ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
 ِۚ ُ�نَّ�ِ  ٱ�َّ

َ
َ وَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ بَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  ٱ�َّ �ِض� َوَ� ِ�  ٱلسَّ

َ
ا  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  )١(ٱۡ� َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 .]١٨[یونس:  ﴾١٨ �ُۡ�ُِ�ونَ 
رساند و نه سودشان   ھا زیانی می پرستند که نه به آن و غیر از الله چیزھای را می«

آیا الله را به چیزی بگو:  .عان ما نزد الله ھستندھا) شفی (= بت ھا این«گویند:  بخشد، و می می
منزه است او، و از آنچه با او شریک  دھید؟! میداند، خبر  در زمین نمیھا و  که در آسمان

 .»سازند برتر است می

﴿ ِ �ِنَُّ�ۡم َ�َۡ�ُفُروَن ب
َ
ِي۞قُۡل أ �َض َخلََق  ٱ�َّ

َ
نَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۥٓ ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ  ٱۡ�

َ
أ

 .]٩[فصلت:  ﴾٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َربُّ 
شوید، و برای او ھمتایانی  روز آفرید کافر میکه زمین را در دو  بگو: آیا شما به آن کسی«

 .»دھید؟! او پروردگار جھانیان است قرار می

َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  قُۡل ﴿
َ
� ِ ۚ وَ  ٱ�َّ � َوَ� َ�ۡفٗعا ُ َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ ِميعُ ُهَو  ٱ�َّ  ٱلسَّ

 .]٧٦[المائدة:  ﴾٧٦ ٱۡلَعلِيمُ 
شما نیست؟! و الله  پرستید که دارای سود و زیانی برای میآیا چیزی را به جای الله بگو: «

 .»شنوای داناست

�َ�ٰنَ ۞�ذَا َمسَّ ﴿ ٞ َدَ� َر�َّهُ  ٱۡ�ِ َ�ُ  ۥُ�ّ نِۡعَمٗة ّمِۡنُه �َِ�َ َما َ�َن  ۥُمنِيًبا إَِ�ۡهِ ُ�مَّ إَِذا َخوَّ
نَداٗدا

َ
ِ أ ُ  )١(يَۡدُعٓواْ إَِ�ۡهِ ِمن َ�ۡبُل وََجَعَل ِ�َّ  .]٨[الزمر:  ﴾ۦۚ ِضلَّ َعن َسبِيلِهِ ّ�ِ

                                                           
چنان تأثیر و نفوذی بر من  پندارید که معبودھایتان دارای آن شما ای مشرکان! (آیا) مییعنی  -١

پرستید و برایشان نذر و قربانی  ھا را می پذریم و به این دلیل آن شان را می ھستند که شفاعت
ھا و زمین سراغ ندارم که دارای چنان قدرت و نیرویی  کنید؟! اما من خود احدی را در آسمان می

اشد (که بتواند بر رأی من تأثیر بگذارد) و یا اینکه به حدی او را دوست داشته باشم که حّبش ب
 شناسم؟! شناسید که من نمی مرا مجبور به قبول شفاعت وی گرداند. آیا شما شفیعانی می
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خواند، و به سوی او  زیانی برسد، پروردگارش را میکه به انسان (رنج و)  و ھنگامی«
که نعمتی از سوی خود به او بخشید، آنچه را که از پیش برای آن  گردد، پس ھنگامی باز می
تا (مردم را) از راه او گمراه  دھد، کند، و برای الله ھمتایانی قرار می کرد فراموش می دعا می

 .»کند

ِۖ بُِ�م ّمِن ّ�ِۡعَمةٖ فَِمَن  َوَما﴿ ُ�ُم  ٱ�َّ ُّ ُ�مَّ إِذَا َمسَّ إَِذا  ُ�مَّ  ٥٣ُروَن  َٔ فَإَِ�ۡهِ تَۡ�  ٱل�ُّ
َّ َكَشَف  ْ  ٥٤َعنُ�ۡم إَِذا فَرِ�ٞق ّمِنُ�م بَِرّ�ِِهۡم �ُۡ�ُِ�وَن  ٱل�ُّ ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰهۡمۚ  ِ�َۡ�ُفُروا بَِما

ْ فََسوَۡف َ�ۡعلَُموَن  ا َرَزۡقَ�ُٰهۡمۗ تَ  )٢(لَِما َ� َ�ۡعلَُموَن نَِصيٗبا َوَ�ۡجَعلُونَ  ٥٥َ�َتَمتَُّعوا ِ ّمِمَّ  ٱ�َّ
وَن  َٔ لَتُۡ�  ا ُكنُتۡم َ�ۡفَ�ُ  .]٥٦-٥٣[النحل:  ﴾٥٦لُنَّ َ�مَّ
که ناراحتی به شما  سپس ھنگامیآنچه از نعمت دارید، پس (ھمه) از (جانب) الله است، «

که آن ناراحتی را از شما بر طرف ساخت،  کنید. سپس ھنگامی رسد، باز به سوی او زاری می
ایم کفران  ھا داده آورند. تا آنچه را که به آن شان شرک می آنگاه گروھی از شما به پروردگار

ھا برای چیزی (=بتانی)  کنند، پس (چند روزی) بھره گیرید، که بزودی خواھید دانست. و آن
دھند، به الله سوگند، البته از آنچه  ایم قرار می شان داده دانند، سھمی از آنچه روزی که نمی
 .»بندید، بازخواست خواھید شد افترا می

 ب) آیات داّل بر گمراھی نوع دوم مشرکان عرب

َ�ٓؤُُهۡم لُِ�ُۡدوُهۡم َوِ�َۡلبُِسواْ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َز�ََّن لَِكثِ�ٖ ّمَِن  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ
َ
َ�ۡتَل أ

 .]١٣٧[األنعام:  ﴾َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖ 
شان را آراسته جلوه  شان برای بسیاری از مشرکان؛ کشتن فرزندان و این چنین شریکان«

 .»آنان مشتبه سازند کنند، و آیین شان را بر شان دادند. تا ھالک

                                                                                                                                              

نَداٗدا﴿عبارت  -١
َ
ِ أ را از او دور  به این معناست که انسان (بعد از اینکه خداوند ضرر و زیان ﴾َجَعَل ِ�َّ

گوید: فالن شیخ مقدس ضرر و زیان را از من دور کرد و این  کند و می کرد) از خداوند اعراض می
 نعمتی که به من داده شده است به فضل آن ولی مقرب است.

یعنی مشرکان به نیت افرادی که به ھیچ ونجه برایشان ثابت نشده بود آنان ضرر و زیان را دور  -٢
دادند؛ نذرھای خود را فقط برای آنان ادا  اند، صدقه می ا را به آسانی تبدیل کردهھ ساخته و سختی

ھایی که ما به آنان داده بودیم در  تر از آن، از رزق کردند؛ ھمواره شکرگزارشان بودند و عجیب می
 کردند! این راه انفاق و ھزینه می
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ھای  (شرکاء)، معبودھا و بت ی هو روشن است که منظور خداوند از واژبسیار واضح 
دست بشر نیست، بلکه مراد از آن، رھبرانی ھستند که کشتن فرزندان را در  ی هساخت
، زیبا و قابل تقدیر جلوه داده بودند و به این ترتیب چنین بدعت زشت و ھا عربنزد 

 السالم) وارد کرده بودند. شنیعی را در دین ابراھیم و اسماعیل (علیھما
مشرکان در حقیقت زعما و رھبران خود را ھرگز با این اعتقاد که آنان در نظام 

نات عظیم، قدرت دخل و تصرف دارند؛ شریک خداوند قرار یاسباب و مسّببات این کا
کردند؛ بلکه در  دادند؛ زیرا مشرکان ھیچ وقت رھبران خود را دعا یا عبادت نمی نمی

آنان از این جھت بود که تسلیم محض قواعد و قوانینی بودند که رھبران به  واقع شرک
 کردند. شان وضع می میل خود در امور مدنی، اجتماعی، اخالقی و دینی برای پیروان

مۡ ﴿
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ لَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ  .]٢١[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

 .»اند؟! ھا مقرر داشته (مشرکان) معبودانی دارند که بدون اجازۀ الله آیینی برای آنآیا «
دین و ھمچنین میزان گستردگی مفھوم آن را در جای خود در این  ی همعانی واژ

 فوق را شرح خواھیم داد. ی هکتاب ذکر خواھیم کرد و در آنجا آی
این است که آنچه را زعما و  شود ای که از این آیه به وضوح استنباط می اما نکته

کردند (و در حقیقت نیز به  رؤسا به عنوان حدود و قوانین برای پیروان خود وضع می
اطاعت از آن را نداده بود) و ھمچنین  ی هدینی بود که خداوند ھرگز اجاز ی همثاب

در مورد وجوب پیروی و اطاعت از آن دستورات و قوانین داشتند،  ھا عرباعتقادی که 
یقًا عین شریک قائل شدن برای خداوند در باب الوھیت و ربوبیت مختص به او و دق

 قادی بود.تایمان کامل مشرکان به درستی چنین اع ی هنشان

 دعوت قرآن
ھای گمراه به بررسی  د امتیبحثی را که در صفحات گذشته در مورد تصورات و عقا

برداشتن از حقیقت و سرانجاِم حاِل  پردهو ھمچنین تجزیه و تحلیل آن پرداختیم، برای 
ھایی بود که از دیرباز تا زمان نزول قرآن، متھم به ظلم، انحراف و فساد در عقیده  امت

ھا انکار وجود خدای متعال و نفی الوھیت و  این امت گمراھی ھیچیک ازعّلت  بودند.
(که در ابتدای این  رب را ی هواژ ی هگان ربوبیت او نبود، بلکه این بود که معانی پنج

فصل با استناد به قرآن و فرھنگ لغات معتبر، تشریح شد) به دو بخش کامًال مجّزا 
 تقسیم کرده بودند:



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ١٠٨

کنند رب به معنای کسی است که  رب که داللت می ی هآن دسته از معانی واژ الف)
و دار تربیت، سرپرستی، رفع حاجات  با استفاده از نیروھای خارج از طبیعت، عھده

ای دیگر تلقی  ھمچنین حفاظت و مراقبت از مردمان است، در نزد مشرکان به گونه
رب، معتقد بودند که خدای  ی هشد. و اگرچه به موجب چنین درکی از معنای واژ می

آنان است، در عوض فرشتگان، جنیان، نیروھای غیبی،  ی همتعال پروردگار بلندمرتب
یان دینی را در باب ربوبیت، شریک خداوند قرار ستارگان، انبیاء، اولیاء و حتی پیشوا

 دادند. می
رب نیز  ی هدوم از معانی واژ ی همشرکان چنین برداشت غلطی را در مورد دست ب)

 کنند: ای که رب را اینگونه تعریف می داشتند؛ دسته
برتر، منبع نور و ھدایت و  ی هرب کسی است که مالک امر و نھی، صاحب سلط

ارشاد، مرجع قانونگذاری و تشریع، حاکم دولت و مملکت و ھمچنین محور اصلی 
 ھا باشد. اجتماع و تمدن انسان

ھا را یا واقعًا  تعبیر نادرستی که از معانی فوق داشتند، برخی انسانعّلت  مشرکان به
ینکه فقط خدای متعال به دانستند و یا اینکه (به رغم ادعای خود مبنی بر ا رب می

باشد و به وجود او ایمان دارند،) کامًال تسلیم ربوبیت زعما و رھبران  تمام معنا رب می
 خود در امور اخالقی، مدنی و سیاسی بودند.

این بود ھمان گمراھی و انحرافی که از بدو تاریخ زندگی انسان، پیامبران ھمواره 
شدند و در راستای چنین ھدفی بود  بعوث میھا م بردِن آن به سوی امت برای از بین

 را به عنوان خاتم ُرُسل، به پیامبری برانگیخت. ج که خداوند نیز محمد بن عبدالله
 گفتند: پیامبران این بود که به (مردمان) می ی هدعوت ھم

(ای مردم! بدانید که) فقط یک رب با تمام معنای کلمه وجود دارد و آن ھمانا 
ِن اوست تجزیه و تقسیم نیست و تمامش از آ ربوبیت او ھرگز قابلخدای سبحان است؛ 

 و به ھیچ وجه امکان ندارد که غیر او حتی مالک مقداری ناچیز از ربوبیت باشد.
(ای مردم! بدانید که) این جھان پھناور و عظیم را خداوند یکتا آفریده است و نظام 

 ت.آن کامًال مبتنی بر ربوبیت گسترده و نامتناھی اوس
نیاز خداوند  نات در ھر شرایطی ذات واحد و بیی(ای مردم! بدانید که) بر این کا

ھا است و زمام امور نیز در دست آن یگانه ِاله و  کند؛ مالک تمامی قدرت حکومت می
گاه باشید که) احدی غیر از خداوند وجود  معبود بی ھمتای جھانیان است. (بنابراین آ
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کوچکترین نقشی داشته باشد؛ شریک حق تعالی در ندارد که در خلقت این جھان 
 اداره و تدبیر امور بوده و یا سھم و نصیبی از ملکوت او داشته باشد.

(ای مردم!) از آنجا که حاکمیت مطلق فقط از آن خدای متعال است، فقط اوست 
نامتناھی جھاِن مافوق طبیعت و نیز در امور دینی، سیاسی و اخالقی  ی هکه در گستر

 تمام معنا رب شماست.به 
رکوع و سجود، مرجع  ی ه(ای مردم!) این فقط خدای سبحان است که مبعود، قبل

 کردن حاجات شماست. دعاھا، وکیل و مسئول برآورده
(ای مردم! بدانید که) این ھمواره خدای عزوجل است که پادشاه، مالِک ُملک و 

 یان است.ملکوت، شارع و قانونگذار مطلق و پیشوای قدرتمند جھان
 گفتند: پیامبران ھمچنین در ضمن دعوت خود، به مشرکان می

که به سبب جاھلیت از  –رب  ی ه(ای مردمان!) ھریک از آن دو دسته معانی واژ
در حقیقت پایه و اساس الوھیت  –اید  دهیدیگری جدا کرده و آن را به اشتباه فھم

پذیر نیست،  یکدیگر ھرگز امکانتفکیک این دو دسته از که  چنان خداوند است. لذا ھم
شدن به وجود شریکی از مخلوقات برای خداوند به اعتبار  به ھمین شکل نیز قائل

ھریک از آن دو دسته، جایز نیست (یعنی خداوند نه در ربوبیت مافوق جھان طبیعت، 
 نات).یشریکی دارد و نه در حکومت خود بر کا

در که  چنان گزیند؛ ھم آسمانی برمیکریم اسلوب خاصی برای بیان این دعوت  قرآن
 کنید: آیات زیر مشاھده می

ُ َر�َُّ�ُم  إِنَّ ﴿ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ٱۡ�

َ
 ٱۡلَعرِۡش� َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ ِ� ِستَّةِ �

َۡل ُ�ۡغِ�  ۡمَس َحثِيٗثا وَ  ۥَ�ۡطلُُبهُ  ٱ�ََّهارَ  ٱ�َّ ِ  ُجومَ ٱ�ُّ وَ  ٱۡلَقَمرَ وَ  ٱلشَّ ۡمرِه
َ
َ�ٰتِۢ بِأ َ� َ�ُ  ۦٓۗ ُمَسخَّ

َ
�

ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ  ۡمُر
َ
ُ َ�َباَرَك  ٱۡ�  .]٥٤[األعراف:  ﴾٥٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ

ھا و زمین را در شش روز آفرید،  گمان پروردگار شما الله است که آسمان (ای مردم) بی«
رود، و خورشید  ابان در پی آن میپوشاند که شت سپس بر عرش مستقر شد، شب را به روز می

گاه باشید که آفرینش و فرمانروایی  و ماه و ستاره گان (را آفرید) که مسخر فرمان او ھستند، آ
 .»از آِن او است، پر برکت (و به غایت بزرگ) است الله که پروردگار جھانیان است

َمآءِ َمن يَۡرُزقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�ۡملُِك  ٱۡ� مَّ

َ
ۡمعَ أ بَۡ�ٰرَ وَ  ٱلسَّ

َ
َوَمن ُ�ۡرُِج  ٱۡ�

ۚ َوَمن يَُدبُِّر  ٱۡلَ�ِّ ِمَن  ٱلَۡمّيَِت َو�ُۡخرُِج  ٱلَۡمّيِِت ِمَن  ٱۡلَ�َّ  ۡمَر
َ
ۚ فََسيَُقولُوَن  ٱۡ� ُ فََ�  ٱ�َّ

َ
َ�ُقۡل أ
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ُ  فََ�ٰلُِ�مُ  ٣١َ�تَُّقوَن  ۖ َر�ُُّ�ُم  ٱ�َّ ۖ إِ�َّ  قِّ ٱ�َۡ َ�َماذَا َ�ۡعَد  ٱۡ�َقُّ َ�ُٰل فُوَن  ٱلضَّ ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 ﴾٣٢فَ�

 .]٣٢-٣١[یونس: 
یی ھد؟کیست که مالک شنوایی و بیناد چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی میبگو: «

آورد؟ و چه  آورد، و مرده را از زنده بیرون می ھاست؟ و چه کسی زنده را از مرده بیرون می
آیا (از او) پس بگو: » الله«رنگ خواھند گفت: ند؟ پس بی دک کسی کار (جھان) را تدبیر می

﴾ پس آن الله پروردگار حقیقی شماست، پس بعد از حق، چه چیزی است ٣١ترسید؟! ﴿ نمی
 .»»شوید؟! جز گمراھی؟ پس چگونه (از پرستش او) روی گران می

َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ ﴿ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� � ب َۡل يَُ�ّوُِر  ٱۡ�َّقِ ِۡل� َ�َ  ٱ�ََّهارَ َوُ�َ�ّوُِر  ٱ�ََّهارِ َ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

َر  ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َ� ُهَو  ٱۡلَقَمَر
َ
� � َس�ًّ َجٖل مُّ

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ٰرُ  ٱۡلَعزِ�زُ ُ�ّ ّمِن  َخلََقُ�م ٥ ٱۡلَغ�َّ

نَزَل لَُ�م ّمَِن 
َ
نَۡ�ٰ �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ ُ�مَّ َجَعَل ِمۡنَها َزوَۡجَها َوأ

َ
ۡزَ�ٰٖج� َ�ۡلُُقُ�ۡم ِ�  مِ ٱۡ�

َ
ثََ�ٰنَِيَة أ

َ�ٰتُِ�ۡم َخۡلٗقا ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡلٖق ِ� ُظلَُ�ٰٖت ثََ�ٰٖث� َ�ٰلُِ�ُم  مَّ
ُ
ُ ُ�ُطوِن أ َ�ٓ  ٱلُۡمۡلُكۖ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ

فُوَن  ٰ تُۡ�َ َّ�
َ
 ].٦-٥[الزمر:  ﴾٦إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

پیچد، و  پیچد، و روز را بر شب می د، شب را بر روز میھا و زمین را به حق آفری آسمان«
گاه باشید، که  خورشید و ماه را مسخر (و رام) گردانید، ھر کدام تا زمانی معین در حرکتند، آ

(او) شما را از یک تن آفرید، سپس ھمسرش را از آن پدید آورد، و  او پیروزمند آمرزنده است.
تان آفرینشی  ھای مادران فرستاد، و شما را در شکم از چھار پایان برای شما ھشت جفت فرو

آفریند، این الله، پروردگار شماست که  گانه، می ھای سه بعد از آفرینش دیگر، در تاریکی
فرمانروایی از آِن اوست، و جز او معبودی (به حق) نیست، پس چگونه (از حق) منحرف (و 

 .»شوید؟! روی گردان) می

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َۡل َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ ْ �ِيهِ وَ  ٱ�َّ �ۚ إِنَّ  ٱ�ََّهارَ لِتَۡسُكُنوا َ ُمۡبِ�ً و فَۡضٍل َ�َ  ٱ�َّ ُ�َ
ۡ�َ�َ  ٱ�َّاِس 

َ
ُ  َ�ٰلُِ�مُ  ٦١َ� �َۡشُكُروَن  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ ٓ  ٱ�َّ ءٖ �َّ ۡ�َ ِ

َر�ُُّ�ۡم َ�ٰلُِق ُ�ّ
ٰ تُۡؤفَُكوَن  َّ�

َ
 .]٦٢-٦١[غافر:  ﴾٦٢إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

الله کسی است که شب را برای شما قرار داد تا در آن آرام گیرید، و روز را روشن (قرار «
﴾ ٦١گزارند. ﴿ گمان الله بر مردم فضل (و کرم) دارد، و لیکن بیشتر مردم سپاس نمی داد)، بی

به حق) جز او ھمه چیز (است) ھیچ معبودی ( ی هلله، پروردگار شما، (که) آفریننداین است ا
 .»شوید؟! نیست، پس چگونه (از حق) منحرف می
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﴿ ُ ِي ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
َمآءَ قََراٗر� وَ  ٱۡ� ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡم  ٱلسَّ

َ
َرُ�ۡم فَأ بَِناٗٓء وََصوَّ

ّيَِ�ِٰت� َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلطَّ ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�َتَباَرَك  ٱ�َّ َ�ٓ  ٱلَۡ�ُّ  ُهوَ  ٦٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ
ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ   .]٦٥-٦٤[غافر:  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

لله کسی است که زمین را برای شما قرارگاه، و آسمان را (ھمچون) سقفی قرار داد، و ا«
تان را نیکو گرداند، و از چیزھای پاکیزه به شما روزی داد  شما را صورت بخشید، پس صورت

این است الله پروردگار شما، پس پر برکت و بزرگوار است الله که پروردگار جھانیان است. او 
که دین خود را خالص گردانیده  زنده است، ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست، پس در حالی

 .»له پروردگار جھانیان استمخصوص الاو را بخوانید، حمد و ستایش 

﴿ ُ  .]١١[فاطر:  ﴾...َخلََقُ�م ّمِن تَُراٖب  َوٱ�َّ
 .»خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاک بیافرید...«

َۡل  يُولِجُ ﴿ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس وََسخَّ ۖ وَ  ٱلشَّ َجٖل  ٱۡلَقَمَر
َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ

� َ�ٰلُِ�ُم  َسّ�ٗ ُ مُّ ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ�  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ َما  إِن ١٣ ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا

كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ   .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
گرداند، و خورشید و ماه را  کند و روز را در شب داخل می (او) شب را در روز داخل می«

مسخر کرده که ھر یک تا زمانی معین در حرکت است، این است الله پروردگار شما، 
 ی هوزن) پوست نازک ھست خوانید (ھم یو کسانی را که به جای او مفرمانروایی از آِن اوست، 

شنوند، و (به فرض) اگر  ھا را بخوانید (صدای) خواندن شما را نمی خرما مالک نیستند. اگر آن
کس مانند  کنند، و ھیچ دھند، و روز قیامت شرک شما را انکار می بشنوند به شما پاسخ نمی

گاه ) الله است که ای مردم! شما (ھمگی) به الله نیازمندید، و (تنھا کند. خبردارت نمی (الله) آ
 .»نیاز ستوده است بی

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  َوَ�ُۥ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� َّ� ٞ  .]٢٦[الروم:  ﴾٢٦َ�ٰنُِتوَن  ۥُ�ّ

 .»ھا و زمین است، و ھمگی فرمانبردار او ھستند و از آِن اوست ھر که در آسمان«

َ�َٓء لَُ�م مَّ  َ�ََب ﴿ يَۡ�ٰنُُ�م ّمِن ُ�َ
َ
ا َملََكۡت � نُفِسُ�ۡمۖ َهل لَُّ�م ّمِن مَّ

َ
َثٗ� ّمِۡن أ

ُل  نُفَسُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
َ
نُتۡم �ِيهِ َسَوآءٞ َ�َافُوَ�ُهۡم َكِخيَفتُِ�ۡم أ

َ
ِ� َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم فَأ
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ِينَ  ٱ�ََّبعَ  بَلِ  ٢٨لَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن  ٱ�َ�ِٰت  ۡهَوآَءُهم بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ� َ�َمن َ�ۡهِدي َمۡن  ٱ�َّ
َ
ْ أ َظلَُموٓا

َضلَّ 
َ
ۖ أ ُ ِٰ�ِ�َن  ٱ�َّ  .]٢٩-٢٨[الروم:  ﴾٢٩َوَما لَُهم ّمِن �َّ

تان در آنچه به شما روزی دادایم،  تان َمَثلی زده است؛ آیا بردگان (الله) برای شما از خود«
که شما از (شرکای  گونه یکسان) باشید، ھمانبا شما شریک ھستند، تا شما در آن برابر (و 

ھا ھم بیم داشته باشید؟! این چنین آیات را برای گروھی که تعقل  آزاد) خود بیم دارید از آن
گاھی از ھوی و ھوس کنند به روشنی بیان می می ھای  کنیم. بلکه ستمکاران بدون علم و آ

کند؟! و برای  ه کسی ھدایت میخود پیروی کردند، پس آن را که الله گمراه کرده است چ
 .»ھا ھیچ یاوری نخواھد بود آن

قِمۡ ﴿
َ
ِ وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت  فَأ ِۚ َعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل ِ�َلِۡق  ٱ�َّاَس َ�َطَر  ٱلَِّ�  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۡ�َ�َ  ٱلَۡقّيِمُ  ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك 
َ
 .]٣٠[الروم:  ﴾٣٠َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

گرایی (و اخالص) به سوی دین آور، فطرت الھی است، که (الله)  پس روی خود را با حق«
مردم را بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الله نیست، این است دین استوار، و لیکن 

 .»دانند بیشتر مردم نمی

ْ  َوَما﴿ َ قََدُروا ِ  ٱ�َّ �ُض وَ  ۦَحقَّ قَۡدرِه
َ
َ�َٰ�ُٰت وَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ۥَ�ِيٗعا َ�ۡبَضُتهُ  ٱۡ�  ٱلسَّ

ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۦۚ َمۡطوِ�َّ  .]٦٧[الزمر:  ﴾٦٧َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
که روز قیامت  ھا (= مشرکان) الله را چنانکه سزاوار بزرگی اوست نشناختند در حالی و آن«

ھا درھم پیچیده در دست راست اوست، او منزه و برتر  مانتمام زمین در مشت اوست و آس
 .»پندارند است از آنچه شریک او می

َ�َٰ�ٰتِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ فَلِلَّهِ ﴿ �ِض َورَّبِ  ٱلسَّ
َ
ِ�  ٱۡلِكۡ�َِ�آءُ  َوَ�ُ  ٣٦ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َرّبِ  ٱۡ�

َ�َٰ�ٰتِ  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
 .]٣٧-٣٦[الجاثیة:  ﴾٣٧ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ وَُهَو  ٱۡ�

ھا و پروردگار زمین، پروردگار جھانیان.  پس ستایش مخصوص الله است، پروردگار آسمان«
 .»ھا و زمین، از آِن اوست، و او پیروزمند حکیم است و کبریاء و بزرگی در آسمان

َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 ۥَهۡل َ�ۡعلَُم َ�ُ  ۦۚ تِهِ لِعَِ�ٰدَ  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱۡ�بُۡدهُ َوَما بَۡيَنُهَما فَ  ٱۡ�

ا  .]٦٥[مریم:  ﴾٦٥َسِمّيٗ
ھا و زمین، و آنچه میان آن دو است، پس او را پرستش کن، و  (ھمان) پروردگار آسمان«

 .»شناسی؟ نامی برای او می بر عبادتش شکیبا (و پایدار) باش. آیا (مانند و) ھم
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﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡيُب  َوِ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡمرُ �َ�ۡهِ يُرَۡجُع  ٱۡ�

َ
ۡ َعلَۡيهِ� َوَما  ٱۡ�ُبۡدهُ فَ  ۥُ�ُّهُ  ٱۡ� َوتََو�َّ

ا َ�ۡعَملُوَن   .]١٢٣[هود:  ﴾١٢٣َر�َُّك بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
گاھی از) غیب آسمان« ی کارھا به سوی او باز  ھا و زمین، از آن الله است، و ھمه و (آ

کنید؛ (ھرگز)  کن، و پروردگارت از آنچه می شود، پس او را بپرست و بر او توکل گردانده می
 .»غافل نیست

ِۡذهُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ  ٱلَۡمۡغرِِب وَ  ٱلَۡمۡ�ِقِ  رَّبُّ ﴿  .]٩[المزمل:  ﴾٩َو�ِيٗ�  ٱ�َّ
(ھمان) پروردگار مشرق و مغرب که معبودی (بحق) جز او نیست پس او را کارساز (و «

 .»نگاھبان خود) برگزین

ِ  إِنَّ ﴿ نَا۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ َ�ِٰذه
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
ُتُ�ۡم أ مَّ

ُ
ْ  ٩٢ ٱۡ�بُُدونِ أ ُعٓوا ۡمَرُهم بَۡيَنُهۡمۖ ُ�ٌّ  َوَ�َقطَّ

َ
أ

 .]٩٣-٩٢[األنبیاء:  ﴾٩٣إَِ�َۡنا َ�ِٰجُعوَن 
تردید این است آیین شما که آیینی یگانه است، و من پروردگار شما ھستم، پس مرا  بی«

(گروھی از پیروان انبیا) در میان خود در امر (دین) شان فرقه فرقه شدند، پرستش کنید. و 
 .»گردند ھمگی به سوی ما باز می

﴿ ْ ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعواْ ِمن ُدونِهِ  ٱتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ۗ  ۦٓ َمآ أ ۡوِ�َآَء

َ
 .]٣[األعراف:  ﴾أ

ھای)  پیروی کنید، و از اولیاء (و معبودآنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده، «
 .»دیگر جز او، پیروی نکنید

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  ٱلِۡكَ�ٰبِ َ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َ َ�َعالَۡوا َوَ�  ٱ�َّ

ۡرَ�ا�ٗ  ٔٗ َشۡ�  ۦ�ُۡ�َِك بِهِ 
َ
ِۚ ا ّمِن ُدوِن ا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ْ فَإِن تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ  ٱ�َّ  ٱۡشَهُدوا

 ِ نَّاب
َ
 .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن  �

ای اھل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است، که جز الله را بگو: «
به خدایی ر را به جای الله نپرستیم، و چیزی را شریک او نسازیم، بعضی از ما بعضی دیگ

 .»ین دعوت) روی گرداندند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم. پس اگر (از انگیرد

ُعوُذ بَِرّبِ  قُۡل ﴿
َ
 .]٣-١[الناس:  ﴾٣ ٱ�َّاِس إَِ�ٰهِ  ٢ ٱ�َّاِس َملِِك  ١ ٱ�َّاِس أ

 .»(إله و) معبود مردم برم، فرمانروای مردم، به پروردگار مردم پناه می(ای پیامبر) بگو: «

َحَدۢ� ۦٓ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك بِعَِباَدةِ َرّ�ِهِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿
َ
 ﴾١١٠أ

 .]١١٠[الکهف: 
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س ھر که به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد، و ھیچ کس را در پ«
 .»عبادت پروردگارش شریک نسازد

 شوید که قرآن وق را با ھمان ترتیبی که ذکر شد مطالعه کنید، متوجه میاگر آیات ف
دھد و رب را اینگونه برایمان  قرار می )١(حاکمیت و سلطنت کریم ربوبیت را مترادف

رب، حاکم مطلق این جھان و مالک و یگانه رھبر آن است که ھیچ «کند:  توصیف می
 ».شریکی ندارد

 شود: مھم حاصل می ی هنتیجبا چنین تعریفی از رب چند 
دھنده و  نات بوده و فقط او پرورشیخداوند رب ما و رب تمام کا -١

 حاجات ماست. (معنای اول رب) ی هکنند برآورده
 فقط خداوند کفیل، حافظ و وکیل ماست. (معنای دوم رب) -٢
 ی هھا است، پایه و شالود اطاعت از خداوند که اساس فطرت پاک ما انسان -٣

ما به شکلی صحیح و پسندیده نیز ھست. بنابراین، فقط با زندگی اجتماعی 
توانند در  ھای مختلف می تکیه بر شخصیت محوری اوست که افراد و گروه

 ای صحیح و سازنده) عمل کنند. (معنای سوم رب) (به گونهاّمت  قالب یک
تنھا کسی که سزاوار است ما و تمامی مخلوقات او را بپرستیم و از وی اطاعت  -٤

 و فرمانبردارش باشیم، ھمانا خدای سبحان است. (معنای چھارم رب)کنیم 
ھا و زمین  خداوند مالک جسم و جان ما و مالک ھرچیزی است (که در آسمان -٥

 .)٢(وجود دارد) و این فقط اوست که حاکم و آقای ماست. (معنای پنجم رب)
اند؛ به  بودهون در فھم ربوبیت در اشتباه نھای جاھل از دیرباز تاک و ملت عرب

اند  ربوبیت را به پنج بخش تقسیم کرده و پنداشته ی هنحوی که معنای جامع و گسترد
 ھا را دست دارند و مالک آن ھستند. قرآن که افراد مختلفی عمًال ھریک از این بخش

                                                           
١- Sovereignty 
ھا واژۀ  ھای معتبر نشان داد که عرب اد به فرھنگ لغتاستاد مودودی در ابتدای این فصل با استن -٢

برند و با استفاده از شواھد قرآنی  رب را در پنج معنای مختلف با کاربردھای گوناگون به کار می
برای ھریک از این معانی چندین آیه را برشمرد؛ اما در اینجا استاد با ذکرکردن آیاتی که برای 

شده است، به خوبی روشن ساخت که نتایج این برھان و اثبات ربوبیت خدای متعال نازل 
ھا، ھمان معانی واژۀ رب است؛ اما با یک تفاوت بسیار مھم و آن ھم اینکه: ربوبیت با تمام  استدالل

معنایی که دارد، ھمانا از آن خدای بزرگ است و ھیچکسی غیر از او حتی صاحب کوچکترین 
 قسمتی از آن ھم نیست. (مترجم)
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ھای قوی و  کریم نیز جھت تصحیح چنین فھم غلطی نازل شد و با استدالل
ه اصًال امکان ندارد در این جھان عظیم و گسترده، خود ثابت کرد ک ی هکنند قانع

برتر باشد. قرآن  ی هکوچکترین امری از امور ربوبیت در دست کسی غیر از مالک سلط
نات و نظام ھستی حاکم است، یھمچنین به ھمه نشان داد این نظم عجیبی که بر کا

مختص به  خود دلیل کامًال روشنی برای این موضوع است که تمامی انواع ربوبیت
ای است که این جھان پھناور را آفریده است. لذا ھرکسی که در این جھان  خداوند یگانه

برد که ممکن است امری از امور ربوبیت در دست غیر  کند و گمان می زندگی می
کند و بر  پوشی می خداوند باشد، در واقع با حقیقت سر جنگ دارد؛ از واقعیت چشم

دھد، سرانجام خود را  که در برابر حق و حقیقت نشان میشورد و با مقاومتی  حق می
 افکند. به دام ھالکت و زیانباری می





 
 

 عبادت

 تحقیق لغوی
بُودة بوديّةو  العُ بْديّةو  العُ ، در فرھنگ لغت به معنای خضوع و )١(از مادۀ (ع ب د) العَ

تسلیم و فرمانبردار چنان  آناظھار فروتنی آمده است و عبارت از حالتی است که انسان 
مقاومتی و امتناعی برای اجرای دستوراتش آماده  شخص دیگری شود که بدون ھیچ

ه باشد و در برابر وی کوچکترین عصیانی از خود نشان ندھد تا معبودش او را ھرگونه ک
پسندد، به کار گیرد؛ بر ھمین اساس عربان شتر رام و مطیع را  دارد و می دوست می

بَّد« عَ بَّد«نامند و راه ھمواره و با پا کوبیده شده را  »بعريٌ مُ عَ گویند و به دلیل  »طريقٌ مُ
، پرستش، اطاعت، بندگی(ع ب د) معانی  ی هھمین معنای لغوی است که در ماد

 گیرد. کردن شکل می و منعکردن، بازداشتن  خدمت

                                                           
 گوید: در مورد مادۀ (ع ب د) می ٥/٢٠٥ مقاییس اللغةارس در ابن ف -١
عین و باء ھردو، اصل مادۀ (ع ب د) و دو حرف صحیح ھستند (یعنی جزو حروف ِعّله نیستند) « 

و انگار باھم در تضادند زیرا حرف عین بر نرمی و رّقت و حرف باء بر شّدت و غلظت داللت 
 ».کند می

 گوید: ) می١٣/٩٦( صالمخصھمچنین ابن سیدة در  
ل «  ذلُّ عبادت در اصل به معنای تحقیرکردن است... و کلماتی ھمچون العبادة، الخضوع، التَّ

شدن)، ھمه تقریبًا دارای معانی مشابھی ھستند، به این ترتیب که  (فروتنی) و اإلستکانة (تسلیم
کند چه  ھم نمی عبادت، خضوعی است که باالتر از آن خضوع دیگری قابل تصور نباشد؛ فرقی

 ھمراه با اطاعت از معبود باشد یا خیر.
ھر اطاعتی نیز که براساس خضوع و تذلل باشد، عبادت نام دارد. لذا عبادت، نوعی خضوع است  

ھایی از  ترین نعمات را به انسان داده باشد؛ نعمت که فقط شایستۀ کسی است که بیشترین و مھم
کرگزاری و عبادت نیز ھنگامی معنا دارد که نعمتی از قبیل حیات، فھم، شنیدن، دیدن و... ش

ھا ھم فقط سزاوار منعمی است  سوی منعم بخشیده شده باشد (بدیھی است) کوچکتریِن عبادت
ھا را عطا کرده باشد (و چون کسی غیر از خداوند وجود ندارد که نعمتی را  که بزرگترین نعمت

 ».ۀ عبادت استبخشیده باشد) در نتیجه فقط خدای متعال شایست
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(ع ب د) آمده  ی هذیل ماد لسان العربآنچه را که در  ی هاکنون در اینجا خالص
 :)١(کنیم است، بیان می

)١( 
بْدُ [  : بنده، برده، غالم (برخالف شخصی که آزاده باشد).]العَ

لَ [ جُ بَّدَ الرَّ عَ هُ [، ]تَ تَبَدَ ، إِعْ هُ بَدَ ، أَعْ لَ جُ بَّدَ الرَّ را بنده و غالم خود ساخت و  : آن مرد]عَ
 مثل یک برده با او رفتار کرد.

 نقل است که: ج در حدیث شریف از رسول اکرم

راً « راً  -ثالثٌة أنا َخْصُمهم: رَُجٌل اعتَبََد �رَّ  .)٢(»... -و� روايٍة أْ�بََد �رَّ

                                                           
 .٢٦٩-٤/٢٥٩ لسان العربنگاه کنید به  -١
ام، بلکه حدیث فوق مرکب از دو حدیث  فوق را تاکنون با این لفظ ندیده حدیث آلبانی:شیخ  -٢

 است که یکی صحیح و دیگری ضعیف است:

: ثََالثَةٌ «کند که  نقل می ج از رسول خدا سابوھریرةحدیث اول:  نَا َخْصُمُهْم  قَاَل اُهللا َعزَّ وََجلَّ
َ
أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِجً�ا فَاْستَْوَ�  :يَْوَم ال

َ
َجَر أ

ْ
َ�َل َ�َمنَُه، َورَُجٌل اْستَأ

َ
ا فَأ ْ�َطى يِب ُ�مَّ َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحرًّ

َ
رَُجٌل أ

ْجَرهُ  يُعِطهِ ِمنُْه َولَْم 
َ
ھا  خدای متعال فرمود: سه نفر ھستند که در روز قیامت من دشمن آن«. »أ

ای (را به  مردی که با من عھد و پیمانی ببندد سپس در آن خیانت کند و مردی که آزاده ھستم:
عنوان برده) بفروشد و پول آن را بخورد و مردی که یک نفر را اجیر خویش گرداند و از او کار 

)، ابن ماجه، و ٣٥٦، ٣٥٣، ٤/٣٣١. حدیث فوق را بخاری (»بکشد و (در مقابل) چیزی به او ندھد
 نقل کرده است. مشکل اآلثاردر  طحاوی

 «کند که  روایت می ج به صورت مرفوع از پیامبر خدا بحدیث دوم: عبدالله بن عمر
َ

ثََالثٌَة ال
ُ ِمنُْهْم َصَالةً  َالةَ ِدبَاًرا :َ�ْقبَُل ا�َّ ىَت الصَّ

َ
ُ اَكرُِهوَن، َورَُجٌل أ َم قَْوًما وَُهْم هلَ َورَُجٌل اْ�تَبََد  َمْن َ�َقدَّ

رَهُ  : .ُ�َرَّ اً  ويف روايةٍ ھا حتی یک نماز را ھم قبول  سه نفر ھستند که خداوند از آن«. »ُ�َررَّ
کند: مردی که امامِت (جماعت) قومی را بکند درحالی که آنان از وی بیزارند و مردی که  نمی

. »خویش سازد ی ای را بنده و برده ھا بخواند و مردی که آزاده نمازھا را بعد از فوت وقت ادای آن
اند؛ اما سند  ) روایت کرده٣٠/١٢٨) و بیھقی (١/٣٠٧)، ابن ماجه (١/٩٧این حدیث را ابوداود (

ی حدیث، عبدالرحمن بن زیاد األفریقی وجود دارد که از شیخ  آن ضعیف است؛ زیرا در سلسله
ھا  آنخود عمران بن عبدالمعارفی آن را نقل کرده است و (از نظر علم رجال حدیث) ھردوی 

تر از  معتقد است که این حدیث ضعیف است و پیش /ضعیف ھستند؛ به ھمین دلیل امام نووی

ُ اَكرُِهونَ «او نیز بیھقی به آن اشاره کرده بود. قسمت اول حدیث  َم قَْوًما وَُهْم هلَ در  »َمْن َ�َقدَّ
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 .»خود سازد... ی های را بنده و برد من با سه نفر دشمن ھستم: مردی که آزاده«
 به فرعون گفت: ÷کریم آمده است که حضرت موسی و در قرآن

ٰٓءِيَل  َوتِۡلَك ﴿ ۡن َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َّ أ  .]٢٢[الشعراء:  ﴾٢٢نِۡعَمةٞ َ�ُمنَُّها َ�َ

خود  ی هگذاری که بنی اسرائیل را برد می تو آیا این نعمتی است که تو بر من منّ «
 .»»؟!ای هساخت

)٢( 
[ بادةُ  طاعت خاضعانه.: [العِ

بَدَ الطاغوت]  : از طاغوت اطاعت کرد.[عَ

[ بُدُ اك نَعْ  کنیم که ھمراه با خضوع باشد. : از تو اطاعتی می[إيّ

بَّكم]  : از پروردگارتان اطاعت کنید.[أُعبُدوا رَ

و حال اینکه قوم آن دو (موسی و ھارون)  :]٤٧[المؤمنون:  ﴾٤٧َوقَۡوُمُهَما َ�َا َ�ٰبُِدوَن ﴿
 کنند. از دستورات ما اطاعت می

ادت بعمر پادشاھی باشد، در واقع او را لذا (با توجه به معانی فوق) ھرکس مطیع اوا
 کرده است.

)گوید:  ابن األنباری می کند  یعنی فالنی در برابر پروردگارش خضوع می (فالنٌ عابدٌ
 دار اوامر اوست.و ھمچنین تسلیم و فرمانبر

                                                                                                                                              
ی صحیح و سلسله سندھای صحیح در سنن ابوداود آمده است؛ ولی  احادیث دیگری با درجه

رَهُ ا«قسمت دیگر حدیث یعنی   ام. (آلبانی). را تا به حال ندیده »ْ�تَبََد ُ�َرَّ
 یا و دسته –) ذکر کرده یلغو قیو امثال آن را که در باب (تحق ثیحد نیا یاستاد مودو مترجم:
خود نقل نکرده است،  اتیارائه نظر ایاز احکام اسالم  یحکم انیب یاصًال برا –است  فیاز آن ضع
که  کند؛ ھم چنان انیکلمات را ب یآورده است که معنا لیدل نیھا را صرفًا به ا بلکه آن

شکل باشد به رغم  نیھم که به ا یاند و استناد کرده یکار نیچن نهیزم نیدر ا انشناس لغت
 انیب یبرا یکه استاد مودود یگرید ثینباشد، درست است؛ اما احاد حیصح ثیاحاد نکهیا

 یھمگ کند، یھا را مطرح کرده، بدان استناد م که خود آن یموضوعات ۀنیاسالم در زم دگاهید
 .دییفرما یمالحظه م تخریج شیخ آلبانیدر  یمطلب را به روشن نیا هک ھستند؛ ھم چنان حیصح
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)٣( 
[ ةً بَدَ عْ بَداً ومَ عْ ه عبادةً ومَ بَدَ  : او را پرستید.[عَ

بُّد]  شدن. شدن، پارسا : زاھد[التَّعَ

بَّد]  شود. : چیزی را گویند که آنقدر گرامی و عزیز است که گویی پرستش می[املُعَ
 گوید: شاعر می

بَّداً  عَ  أَر املالَ عند الباخلني مُ
بینم تا جایی که آن را  ھای خسیس بسیار گرامی و عزیز می انسان مال و اموال را نزد«

 .»کنند پرستش می

)٤( 
بَدَ به]  کردن) او را ھمراھی کرد و از وی جدا نشد. : (برای خدمت[عَ

)٥( 
كَ عنّي] بَدَ  : چه چیزی تو را از آمدن به نزد من بازداشت؟[ما عَ

شود  (ع ب د)، روشن می ی هل در مورد معانی گوناگون مادن شرح مفصّ ایپس از 
که مفھوم اساسی این ماده این است که انسان به بزرگی و چیرگی شخص دیگری 
اذعان داشته باشد؛ در برابر وی از آزادی و استقالل خویش صرف نظر کند؛ از ھر نوع 
مقاومت و عصیان در اجرای فرامینش بپرھیزد و کامًال تسلیم او باشد و این ھمان 

 و عبودیت است.حقیقت عبدبودن 
را » العبادة«و » الَعبد« ی هبر ھمین اساس، ھنگامی که یک فرد عرب زبان دو واژ

گیرد، بردگی و بندگی (به معنای  شنود، نخستین تصوری که در ذھنش شکل می می
حقیقی یک برده اطاعت از ارباب خود و امتثال  ی هواقعی آن) است و از آنجا که وظیف

عالوه بر تصور بردگی و بندگی، تصور اطاعت نیز به تبع آن اوامر اوست؛ در نتیجه 
شکل خواھد گرفت. اکنون اگر فرض کنیم آن برده تا به این حد اکتفا نکند و عالوه بر 

کند، به بزرگی و  اینکه تسلیم آقای خود است و با نھایت فروتنی از او اطاعت می
کنده از احس ،بلندمرتبگی او نیز معتقد اس شکر و سپاسگزاری نسبت معترف و قلبش آ

ای در تمجید و تعظیم  به لطف و احسان اربابش باشد؛ در این صورت چنین برده
کند  ھای وی تشکر می سرورش بسیار مبالغه خواھد کرد؛ به انحاء مختلف از مساعدت
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و صادقانه در تالش است تا وظایف بندگی خود را کامًال انجام دھد. تمامی آنچه را که 
ک (زاھدشدن) نام دارد.  انجام میاین برده  دھد، در زبان عربی تأّله (پرستش) و َتَنسُّ

شود، زمانی عبادت نام  لذا تصوری که از فعل این برده در ذھن انسان ایجاد می
گیرد که نه تنھا سرش را برای آقایش خم کند، بلکه از ته قلب نیز در برابر وی  می

 .)١(خضوع داشته باشد

 کریم عبادت در قرآن ی کلمهاستعمال 
انجام دادیم، به » ع ب د« ی هلغوی ماد ی هاگر بعد از این تحقیقی که در مورد ریش

در قرآن اکثرًا با سه معنای » العبادة« ی هیابیم که واژ کریم برویم، درمی سراغ قرآن
ھا در بعضی موارد دو معنای اول و دوم (یعنی بندگی و اطاعت)  نخست آمده است؛ منت

و گاھی معنای دوم (اطاعت) و سوم (پرستش) ھریک به تنھایی و در برخی موارد  باھم
ھایی ذکر  اند که برای ھریک از این چھار دسته مثال نیز ھرسه معنا باھم به کار رفته

 خواھیم کرد:

 عبادت به معنای بندگی و اطاعت
َخاهُ َ�ُٰروَن � ُ�مَّ ﴿

َ
رَۡسۡلَنا ُموَ�ٰ َوأ

َ
بٍِ� أ يْهِ  إَِ�ٰ  ٤٥َ�ٰتَِنا وَُسۡلَ�ٰٖن مُّ  ۦفِرَۡعۡوَن َوَمَ�ِ

ْ فَ  وا ْ قَۡوًما َ�لَِ�  ٱۡسَتۡكَ�ُ ْ  ٤٦َوَ�نُوا ۡ�ِن ِمۡثلَِنا َوقَۡوُمُهَما َ�َا  َ�َقالُٓوا نُۡؤِمُن لِبََ�َ
َ
�

 .]٤٧-٤٥[المؤمنون:  )٢(﴾٤٧َ�ٰبُِدونَ 
به سوی فرعون  سپس موسی و برادرش ھارون را با آیات خود، و دالیل آشکار فرستادیم،«

و) برتری جوی بودند. پس  ھا تکبر کردند، و مردمی (سرکش و اشراف (قوم) او، پس آن

                                                           
ای را که ھرسه معنای واژۀ عبادت باھم  رح چنین مثالی، رابطهاستاد مودودی در اینجا با ط -١

دھد؛ به این ترتیب که بندگی و اطاعت، الزم و ملزوم یکدیگر ھستند و  دارند، به خوبی نشان می
یابد که این اطاعت و  پذیر نیست؛ اما عبادت زمانی تحقق می تصور ھریک بدون دیگری امکان
 رجم)بندگی ھمراه با پرستش باشد. (مت

به این  ﴾٤٧َ�َا َ�ٰبُِدوَن ﴿«... گوید:  ) می١٨/١٩امام احمد بن جریر طبری در تفسیر خود ( -٢
ھا  معناست که بنی اسرائیل مطیع اوامر ما ھستند و در برابر ما کامًال خوار و حقیر ھستند. عرب

 ».خوانند ی او می کننده ھم کسی را که مطیع اوامر پادشاھی باشد، عبادت
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بردگان (و زیر ھا  که قوم آن آیا (ما) به دو انسان مانند خود ایمان بیاوریم، در حالیگفتند: 
 .»ھستند؟! دستان) ما

ٰٓءِيَل  َوتِۡلَك ﴿ ۡن َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
َّ أ  .]٢٢[الشعراء:  )١(﴾٢٢نِۡعَمةٞ َ�ُمنَُّها َ�َ

خود  ی هگذاری که بنی اسرائیل را برد می و آیا این نعمتی است که تو بر من منت«
 .»»؟!ای هساخت

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  ٱ�َّ ْ ُ�ُوا ْ َءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ  ٱۡشُكُروا َّ�ِ
 .]١٧٢[البقرة:  )٢(﴾١٧٢َ�ۡعُبُدوَن 

ایم بخورید  ای که روزی شما کرده اید! از چیزھای پاکیزه که ایمان آورده ای کسانی«
 .»تیدپرس و شکر الله را به جای آورید اگر تنھا او را می

، قبل از اسالم به دلیل اطاعت محض ھا عربفوق به این مناسبت نازل شد که  ی هآی
خویش، در انواع  ی هاز پیشوایان دینی و پیروی از اوھام و خرافات پدران گذشت

خود را مقید و محدود کرده بودند و زمانی ھم که مسلمان  ،ھا ھا و نوشیدنی خوردنی
کنید، الزم است که  شدند خدای متعال به آنان گفت: اگر شما به راستی مرا عبادت می

ام، گوارا  تمامی این قیود غلط را از میان بردارید و از آنچه که برای شما حالل کرده
علما و پیشوایان  ی هکنید که بند میبخورید و بنوشید؛ به عبارتی دیگر، اگر شما ادعا 

دانید و با پذیرش اسالم، از اطاعت  خدا می ی هدینی خویش نیستید و خود را فقط بند

                                                           
از این سخن که به فرعون گفت:  ÷مقصود موسی«گوید:  ) می١٩/٣٣طبری در تفسیر خود ( -١

و از مجاھد در این ». ای ی خود ساخته این بود که آنان را برده و بنده ﴾٢٢َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إِۡسَ�ٰٓءِيَل ﴿

ای و آنان را به کار  ردهیعنی بر بنی اسرائیل غلبه ک ﴾٢٢َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إِۡسَ�ٰٓءِيَل ﴿مورد نقل است که 
ای و آنان را به بیگاری  گوید: یعنی بر بنی اسرائیل چیره شده ای. ابن جریج ھم می کشیده
 ای. کشیده

به این معناست که  ﴾١٧٢إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبُدوَن ﴿): عبارت ٢/٥٠گوید ( طبری در تفسیر این آیه می -٢
کنید فرمانبردار اوامر الھی و گوش به فرمان و مطیع دستورات او ھستید،  اگر شما واقعًا ادعا می

پس از ھرآنچه که خداوند خوردن آن را برای شما مباح کرده، بخورید و از ھرآنچه که بر شما 
کریم، تازه مسلمانان را به ھای شیطان پیروی نکنید... و به این ترتیب قرآن  حرام کرده و از گام

کند و آنان را از اعتقاد به تحریم این غذاھای مباح  سوی خوردن چیزھای حالل و پاک دعوت می
ھای حالل را به عّلت اطاعت محض از شیطان  دارد؛ زیرا در عصر جاھلیت بعضی از خوردنی بازمی

 ».اعالم کرده بودندی خویش، حرام  رانده شده و پیروی از پدران و گذشتگان کافر پیشه
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اید، واجب است به جای پیروی از قوانین پیشوایان  آنان به سوی اطاعت الھی برگشته
ه در آیات خود، فقط حدود الھی را در امور حالل و حرام رعایت کنید. از این رو است ک

 به معنای بندگی و اطاعت آمده است.» العبادة« ی هزیر واژ

ٖ ّمِن َ�ٰلَِك َمُثو�ًَة ِعنَد  قُۡل ﴿ نَّبِئُُ�م �َِ�ّ
ُ
ِۚ َهۡل � ُ َمن لََّعَنُه  ٱ�َّ وََغِضَب َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

ُٰغوَتۚ وََ�َبَد  ٱۡ�ََنازِ�رَ وَ  ٱۡلقَِرَدةَ وََجَعَل ِمۡنُهُم   .]٦٠[المائدة:  )١(﴾ٱل�َّ
که الله  که نزد الله کیفرشان بدتر از این است. کسانی آیا شما را خبر بدھم از کسانیبگو: «

ھا و  ھا را بوزینه ھا خشم گرفته و بعضی از آن ھا را از رحمت خود دور ساخته و بر آن آن
 .»اند ھا گردانیده و بت (= طاغوت) را پرستیده خوک

ِن  َولََقدۡ ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنُِبوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ
بپرستید، و از طاغوت الله یکتا را پیامبری را فرستادیم که: اّمت  یقینًا ما در (میان) ھر«

 ».اجتناب کنید

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجتَنَُبوا ن َ�ۡعُبُدوهَ  ٱل�َّ
َ
نَابُٓواْ إَِ� أ

َ
ِ ا َو� ىٰۚ لَُهُم  ٱ�َّ  .]١٧[الزمر:  ﴾ٱۡلبُۡ�َ

ھا) اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت کنند، و  که از طاغوت (= شیطان و بت و کسانی«
 .»رو به سوی الله آوردند، برای آنان بشارت است

 فوق، اطاعت و بندگی طاغوت است و ھم ی همنظور از عبادت طاغوت در سه آی
قبًال اشاره شد، طاغوت در اصطالح قرآن عبارتست از: ھر دولت یا حکومت و که  چنان

یا ھر پیشوا و رھبری که در برابر خدای بزرگ عصیان کرده و از دستورات او تمرد و 
حکومتش به اجرا درآورد و رعیت  ی هسرپیچی کند؛ قوانین (دلخواه) خود را در گستر

شدن  غلط مجبور به اطاعت از خود کند؛ لذا تسلیم ھای را با زور، نیرنگ و آموزش
انسان در برابر چنین حکومت و چنین پیشوا و رھبری و اطاعت از قوانین و دستورات 

 او به یقین، عبادت طاغوت است.

                                                           
به نظر من «گوید:  ای از مفسرین، می ی طاغوت، بعد از نقل اقوال دسته طبری در تفسیر کلمه -١

قول راجح در این زمینه این است که طاغوت، ھرکسی است که بر خدای متعال طغیان کند و به 
دت، از سر اجبار کند که این عبا جای خداوند، مورد عبادت دیگران قرار گیرد و فرقی ھم نمی

کند و یا اینکه آن طاغوت انسان،  طاغوت باشد و یا از سر رضایت کسی که او را عبادت می
شیطان، بت یا ھرچیز دیگری باشد. من معتقد ھستم که اصل طاغوت از طغوت است براساس 

حدودش گوید: طغا فالٌن یطغو یعنی فالنی از قدر و اندازۀ خود بیرون آمد و از  این گفته که می
 ».تجاوز کرد
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 عبادت به معنای اطاعت
فقط با معنای دوم آن یعنی » العبادة«ھا واژه  اکنون به آیاتی توجه کنید که در آن

 ده است:اطاعت آم

ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ﴿
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ ۞� بِٞ�  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ  ﴾٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ

 .]٦٠[یس: 
ای فرزندان آدم! آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن «

 .»آشکار است؟!
کسی وجود ندارد که شیطان را بپرستد؛ بلکه ھمه او را پرواضح است در این دنیا 

ھا را در روز قیامت به  رانند. بنابراین، اگر خداوند انسان کنند و از خود می لعنت می
خاطر گناھانشان رسوا کند، ھرگز به این خاطر نیست که شیطان را در زندگی دنیوی 

ان را اطاعت و از قوانین او اند؛ بلکه به این دلیل است که دستورات شیط پرستش کرده
اند و ھر راھی را که شیطان به آنان نشان داده است، سریعًا به طرف آن  پیروی کرده

 اند. رفته

﴿۞ ْ وا ِينَ  ٱۡحُ�ُ ْ َ�ۡعبُُدوَن  ٱ�َّ ۡزَ�َٰجُهۡم َوَما َ�نُوا
َ
ْ َوأ ِ ُدوِن  ِمن ٢٢َظلَُموا  ٱۡهُدوُهمۡ فَ  ٱ�َّ

 .]٢٣-٢٢[الصافات:  ﴾٢٣ ٱۡ�َِحيمِ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط 
شود) گرد آورید کسانی را که ستم کردند، و (ھمپایگان  به فرشتگان فرمان داده می(«

ھا را به راه دوزخ  ) آنی هبه جای الله، پس (ھمپرستیدند.  ھمراھانشان و آنچه را می و)
 .»ھدایت کنید

ۡ�َبَل ﴿
َ
ٰ َ�ۡعٖض يَتََسآَءلُوَن  َوأ تُوَ�َنا َعِن  ٢٧َ�ۡعُضُهۡم َ�َ

ۡ
 ٢٨ ٱۡ�َِم�ِ قَالُٓواْ إِنَُّ�ۡم ُكنُتۡم تَ�

 ْ ْ ُمۡؤمِنَِ�  قَالُوا َ�َن َ�َا َعلَۡيُ�م ّمِن ُسۡلَ�ٰ�ۖ� بَۡل ُكنُتۡم قَۡوٗما  َوَما ٢٩بَل لَّۡم تَُ�ونُوا
 .]٣٠-٢٧[الصافات:  ﴾٣٠َ�ٰغِ�َ 

به راستی که شما (برای «د: (به سردمداران) گوین ھا سوال کنان رو به یکدیگر کنند، آن«
بلکه، خ) گویند: . (سردمداران در پاسآمدید ه) خیر خواھی به نزد ما میگمراه کردن ما) از (را

گونه تسلطی بر شما نداشتیم، بلکه  شما خودتان مؤمن نبودید (تقصیر ما چیست؟!) و ما ھیچ
 .شما خود گروھی سر کش بودید

شوندگان صورت گرفته  کنندگان و عبادت با دقت در این گفتگویی که بین عبادت

ْ َ�ۡعُبُدوَن ﴿شود که منظور از عبارت  است، روشن می فوق  ی هدر آی ﴾٢٢َما َ�نُوا
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اند؛ بلکه مقصود،  ھا مشغول بوده معبودھای سنگی نیست که آن قوم به پرستش آن
خواھی و خیرخواھی، مردم را گمراه  تظاھر به نیکپیشوایان و راھنمایانی است که با 

اند و دیگران را با  ھایی پاک و مقدس جلوه داده اند و خود را در لباس انسان کرده
اند و  چون و چرای خود ساخته اند و آنان را مطیع بی تسبیحات و دعاھای خود فریفته

و فساد را در میان مردم  اند که با عنوان نصیحت و اندرز و اصالح، شر نیز افرادی بوده
ھمین تقلید کورکورانه و پیروی از دستورات چنین افراد عّلت  ساختند و به منتشر می

ْ َ�ۡعُبُدوَن ﴿فریبکاری بود که خدای متعال در این آیه با عبارت  از آنان،  ﴾٢٢َوَما َ�نُوا
 تعبیر کرده است.

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�ا ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٗ�ا ّمِن ُدوِن أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]٣١[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ
بجای  ھا) دانشمندان و رھبان خویش، و (ھمچنین) مسیح پسر مریم را معبودانی (آن«

که دستور نداشتند جز الله یکتایی را که ھیچ معبودی (به حق) جز او  الله گرفتند؛ در حالی
 .»دھند نیست؛ بپرستند، او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار می

گرفتن علما و پارسایان دینی به عنوان معبودانی غیر از خداوند  ییمقصود از به خدا
کتاب، این است که آنان علما و پارسایان را مالک مطلق امر و و عبادت آنان توسط اھل 

دانستند و بدون ھیچ دلیل و مدرکی از طرف خداوند یا رسول او، از  نھی می
 کردند. شان اطاعت می دستورات

نیز در احادیث صحیحی که از ایشان منقول است، بر چنین معنایی  ج رسول اکرم
ھل کتاب به ایشان گفتند: ما ھرگز علما و دانشمندان اند؛ زیرا زمانی که ا تصریح فرموده

کنیم، فرمودند: آیا شما چیزی را که آنان حالل کرده بودند، حالل  خود را عبادت نمی
و آنچه را که حرام اعالم کرده بودند، حرام نکردید؟! (پس در این صورت آنان را به 

 اید). عنوان مالک مطلق امر و نھی خود عبادت نموده

 ت به معنای پرستشعباد
در معنای سوم یعنی » العبادة« ی هاکنون نوبت آن است به آیاتی که در آن واژ

مھم  ی همحترم الزم است به این نکت ی هپرستش آمده است، نگاھی بیاندازیم و خوانند
ھرگاه عبادت در معنای پرستش به کار رود،  ،توجه داشته باشد که براساس آیات قرآن

 شود: مطرح میمھم  ی هلأدو مس
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پرستش یعنی اینکه انسان اعمالی ھمچون سجده، رکوع، قیام، طواف، بوسیدن  -١
نمودن را برای شخص دیگری عادتًا به قصد تقرب و  در، نذر و قربانی ی هآستان

کند که انسان در انجام چنین اعمالی آن  بندگی انجام دھد؛ تفاوتی ھم نمی
به ذات بپندارد و یا یک شریک و اله  شخص مورد پرستش را واقعًا معبود و قائم

برتر فرض کند که در تدبیر امورات این جھان سھیم است (و به ھمین خاطر 
نسبت به او ایمان و باور داشته باشد) و یا آنکه تمامی این اعمال را صرفًا برای 

 شفاعت و تقرب انجام دھد.
ببات این پرستش یعنی اینکه انسان گمان کند شخصی بر نظام اسباب و مس -٢

جھان مسلط و چیره است و از این لحاظ تمام حاجاتش را از او بخواھد و ھرگاه 
ھای  ب و زیانیدچار ضرر و زیانی شد از او طلب یاری و کمک کند و در مصا

 مالی و بدنی به وی پناه ببرد.
این ھردو نوع عملکرد انسان در معنای تأّله (پرستش) وجود دارد که آیات زیر گواه 

 مطلب است:این 

ۡ�بَُد ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ۞قُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ا َجآَءِ�َ  ٱ�َّ مِن  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت لَمَّ

 ِ�ّ  .]٦٦[غافر:  ﴾رَّ
ام از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما بجای  نھی شدهھمانا من (ای پیامبر) بگو: «

 .»جانب پروردگارم برای من آمده استروشن از ھای  خوانید، چون نشانه الله می
ۡ�َ�ِلُُ�مۡ ﴿

َ
ِ َوَما تَۡدُعوَن مِن ُدوِن  َوأ ُ�وَن بُِدَ�ٓءِ َرّ�ِ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ َّ�

َ
ْ َرّ�ِ َعَ�ٰٓ � ۡدُعوا

َ
َوأ

ا  ا ٤٨َشقِّيٗ لَُهمۡ  فَلَمَّ ِ َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٱۡ�َ�َ  ﴾إِۡسَ�َٰق َو�َۡعُقوَب  ۥٓ وََهۡبَنا َ�ُ  ٱ�َّ
 .]٤٩-٤٨[مریم:
خوانم،  کنم، و پروردگارم را می گیری می خوانید، کناره و از شما و آنچه به جای الله می«

ھا و آنچه به جای الله  . پس چون از آنمحروم نباشم امید است که در خواندن پروردگارم
 .»یدیمگیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخش پرستیدند کناره می
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ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن  َوَمنۡ ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ِ أ وَُهۡم َعن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٱ�َّاُس ُحِ�َ  �َذا ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن 
َ
 )١(﴾٦َ�نُواْ لَُهۡم أ

 .]٦-٥[األحقاف: 
خواند که تا روز قیامت  تراست از آن که (معبودی) غیر از الله را می گمراه و چه کسی«

ھا (= معبودان باطل) از خواندن (و دعای) ایشان (کامًال)  (ھم دعای) او را اجابت نکند، و آن
ان ھا (معبودان باطل) دشمنانش آورده شوند، آنکه مردم (در قیامت) گرد  ھنگامی و خبرند؟! بی

 .»کنند خواھند بود، و عبادت شان را انکار می
کریم در ھریک از آیات فوق، به صراحت اعالم کرده است که مراد از عبادت،  قرآن

 دعا و استغاثه (طلب یاری) است.

ۖ بَۡل َ�نُواْ َ�ۡعبُُدوَن ﴿ نَّ ۡؤِمُنوَن  ٱۡ�ِ ۡ�َ�ُُهم بِِهم مُّ
َ
 .]٤١[سبأ:  ﴾٤١أ

 .»ھا ایمان داشتند شان به آن  کردند، بیشتر پرستش میبلکه جن (و شیاطین) را «

ْ َ�ۡعُبُدوَن ﴿مقصود خداوند از عبارت  ۖ َ�نُوا نَّ دیگری از  ی هفوق را آی ی هدر آی ﴾ٱۡ�ِ
 کند: جن اینگونه تبیین می ی هسور

نَُّهۥ﴿
َ
�ِس َ�َن رَِجاٞل ّمَِن  َو� نِّ َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ٱۡ�ِ  .]٦[الجن:﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا  ٱۡ�ِ

کردید که الله ھیچ  که شما (جنیان) گمان می گونه ھا گمان کردند، ھمان که آن و این«
 .»گرداند کس را (دوباره) زنده نمی

ب یبردن به آنان در مصا گردد که مراد از عبادت جن، پناه از این آیه کامًال آشکار می
مراد از ایمان به آنان، اعتقاد به قدرت که  چنان ھای مالی و بدنی است؛ ھم و زیان

 دادن و محافظت از انسان است. جنیان در پناه

ِ َ�ُۡ�ُُهۡم َوَما َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  َوَ�ۡومَ ﴿ ۡم  ٱ�َّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ۡضلَۡلُتۡم ِعَبادِي َ�ٰٓ

َ
نُتۡم أ

َ
َ�َيُقوُل َءأ

 ْ بِيَل ُهۡم َضلُّوا ْ  ١٧ ٱلسَّ ن �َّتَِّخَذ مِن ُدونَِك مِۡن  ُسۡبَ�َٰنَك  قَالُوا
َ
ٓ أ َما َ�َن يَ�َبِ� َ�َا

ۡوِ�َآءَ 
َ
 .]١٨-١٧[الفرقان:  )٢(﴾أ

                                                           
دانستیم که  مان کنند و به ھیچ وجه نمی گویند ما اصًال به آنان دستور ندادیم عبادت یعنی می -١

 کنند. ھا ما را عبادت می آن
فرماید: (به یاد آور) روزی را که این  خدای متعال می«گوید:  ) می٨/١٤١طبری در تفسیر خود ( -٢

ھا و  تان و آنچه را که به غیر از خدا مثل فرشتگان، انسانپرس کنندگان قیامت و این بت تکذیب
 ».کنیم... کردند، مبعوث می جنیان عبادت می



 اصطالحات چهارگانه در قرآن    ١٢٨

س (به پ پرستیدند؛ گرد آورد، ھا و آنچه را که به جای الله می ) آنی هکه (ھم و روزی«
شان راه را گم  د، یا خودآیا شما این بندگان مرا گمراه کردیفرماید:  معبودان باطل) می

 .»تو منزھی! برای ما شایسته نبود که به جای تو (اولیاء و) دوستانی برگزینیمکردند؟! گویند: 

َوَما َ�ۡعُبُدوَن ﴿گردد که مقصود از عبارت  از اسلوب بیان این آیه به خوبی روشن می
ِ ِمن ُدوِن  ار است و مراد از عبادت ھای درستک در واقع انبیاء، اولیاء الھی و انسان ﴾ٱ�َّ

آنان، اعتقاد به این موضوع است که چنین اشخاصی بسیار برتر و باالتر از یک انسان 
ای که قادرند  اند و این گمان که در آنان نوعی صفات الوھیت وجود دارد؛ به گونه عادی

به  ھا را یاری داده و ضرر و زیان را از آنان دور سازند و غیب، انسان ی هاز پشت پرد
فریادشان برسند؛ به این ترتیب مشرکان معبودھایشان را چنان تکریم و تعظیم 

 کردند که نزدیک بود به پرستش و فروتنی محض تبدیل شود. می

ْ َ�ۡعُبُدوَن  َوَ�ۡومَ ﴿ ُؤَ�ٓءِ إِيَّاُ�ۡم َ�نُوا ٰٓ�َ
َ
ْ  ٤٠َ�ُۡ�ُُهۡم َ�ِيٗعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ أ  قَالُوا

نَت َوِ�َُّنا ِمن ُدونِهِم ُسۡبَ�َٰنَك 
َ
 .]٤١-٤٠[سبأ:  ﴾أ

نگیزد، سپس به فرشتگان ا آنان را بر می ی هه یاد آور) روزی را که (الله) ھمو (ب«
تو منزھی! (تنھا) تو ولی (و ) گویند: . (فرشتگانکردند؟! شما را پرستش می ھا آیا اینگوید:  می

 .»کردند) ن ھرگز ما را پرستش نمیھا، (آنا کار ساز) ما ھستی، نه آن
 ابردر این آیه، پرستش و اظھار فروتنی در بر )١(مقصود از عبادت فرشتگان

ھای خیالی آنان است؛ دقیقًا به ھمان شکلی که مردمان عصر  ھا و تمثال تندیس
داشتن فرشتگان  دادند و ھدف اصلی آنان، راضی نگه جاھلیت چنین کاری انجام می

کنندگان) مھربان باشند و در امور  بود تا به این وسیله از ایشان بخواھند که (با پرستش
 شان کنند. دنیوی کمک

ِ ِمن ُدوِن  ونَ َوَ�ۡعُبدُ ﴿ ُؤَ�ٓءِ ُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ٱ�َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
 ِ  .]١٨[یونس:  ﴾ٱ�َّ

نه سودشان رساند و   ھا زیانی می پرستند که نه به آن و غیر از الله چیزھای را می«
 .»نزد الله ھستندھا) شفیعان ما  بت(=  ھا اینگویند:  بخشد، و می می

                                                           
) قرار godsھا و معبودھای خویش ( ھای مشرک آنان را اله مقصود فرشتگانی است که امت -١

 اند. داده



 ١٢٩  عبادت

ِينَ وَ ﴿ ْ  ٱ�َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
َ
ِ أ  .]٣[الزمر:  ﴾ُزلَۡ�ٰٓ  ٱ�َّ

پرستیم جز  ھا را نمی گفتند) این که به جای او معبودان (و اولیای) گرفتند (و و کسانی«
 .»زدیک کنندکه ما را به الله ن برای این

در این آیه، پرستش است که (خداوند ھمزمان) غرض  ﴾َما َ�ۡعُبُدُهمۡ ﴿منظور از 
 کند. مشرکان از چنین کاری را نیز بیان می

 عبادت به معنای بندگی، اطاعت و پرستش
ھای پیشین، به روشنی معلوم  ھای ذکرشده در قسمت با توجه دقیق به تمام مثال

کریم با معانی گوناگون به کار رفته است و  در قرآن» العبادة« ی هگردد که واژ می
ھمانگونه که اشاره شد در بعضی موارد ھمزمان در دو معنای بندگی و اطاعت و گاھی 
اوقات فقط با یکی از دو معنای اطاعت یا پرستش به کار رفته است. اکنون قبل از ذکر 

نای بندگی، اطاعت و پرستش به کار (ع ب د) با ھرسه مع ی هھایی که در آن ماد مثال
 مھم را به یاد داشته باشید: ی هلأعزیز) الزم است که چند مس ی هرفته، شما (خوانند

ھای گذشته به عنوان مثال برای موارد گوناگون  در تمامی آیاتی را که در قسمت
 کریم مطرح کردیم، به عبادت غیر خدا اشاره شده در قرآن» العبادة«استعمال واژه 

 ایم): ھا را به ترتیب زیر تجزیه و تحلیل کرده است (که آن
به معنای بندگی و اطاعت به » العبادة«معبود در آیاتی که در آن  ی همراد از واژ -١

ھای متمرد و عصیانگری که خود را  کار رفته است، یا شیطان است یا انسان
اطاعت و بندگی  اند و بندگان خدا را به جای اطاعت از او، به طاغوت قرار داده

اند و یا اینکه مراد از معبود، پیشوایان و رھبرانی است که با پشت  خود واداشته
نکردن به آن، مردم را در امور مختلف  سر نھادن احکام کتاب الھی و توجه

 اند. رو قوانین ساختگی خویش ساخته دنیوی دنباله
پرستش به کار رفته  ھا به معنای در آن» العبادة«ود در آیاتی که بمراد از مع -٢

ھای  ھای متقی و پرھیزگاری است که به رغم توصیه است، اولیاء، انبیاء و انسان
آن بزرگواران به مردم (مبنی بر نپرستیدن آنان بعد از مرگ)، بازھم مردم آنان 

اند و یا اینکه مراد، فرشتگان و جنیانی ھستند که  را معبود خویش قرار داده
فھمی، شریک خداوند در ربوبیت بر قوانین جھان  کج عّلت مردم آنان را به

ھای نیروھای  الھا و تمث دانند و یا آنکه مراد از معبود، تندیس طبیعت می
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عبادت و دعاھای مردم  ی هخیالی است که به خاطر فریب شیطان، به قبل
کریم تمامی این معبودھا را باطل و  اند؛ از این روست که قرآن تبدیل شده

کند چه  شمارد؛ فرقی ھم نمی را اشتباھی بزرگ و نابخشودنی می شان عبادت
 مردم آنان را بندگی کنند، بپرستند یا اینکه تسلیم اوامرشان باشند؛ لذا قرآن

کنید، ھمگی  دارد: افرادی را که شما عبادت می کریم به مشرکان اعالم می
اله و معبود  ند که ھرگز استحقاق و شایستگی آن را ندارندھست بندگان خداوند

شان جز ناکامی، حقارت  باشند و مردم آنان را پرستش کنند؛ شما نیز از عبادت
شود؛ زیرا مالک حقیقی معبودھایتان و  تان نمی دیگری نصیب و خواری چیز
ھا و  ھا و زمین، ھمانا خدای یگانه است؛ زمام امور، قدرت مالک آسمان

 پرستش نیست.اختیارات از آن اوست و جز او ھیچکس سزاوار 

ِينَ  إِنَّ ﴿ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
ْ لَُ�ۡم إِن  ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ فَۡليَۡسَتِجيُبوا

لَُهمۡ  ١٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
َ
�  ٞ�ُ�ۡ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
ٓۖ أ يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِها

َ
ۡم لَُهۡم �

َ
ٓۖ أ رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِها

َ
أ

ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۗ قُِل 
َ
ۖٓ أ وَن بَِها ْ ُ�ۡبِ�ُ َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ كِيُدوِن فََ� تُنِظُروِن  ٱۡدُعوا َ�ُ

ُ َو�  إِنَّ  ١٩٥ ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ ٰلِِح�َ وَُهَو َ�َتَو�َّ  ِكَ�َٰبۖ ٱلۡ نَزَّ ِينَ  ١٩٦ ٱل�َّ  ۦتَۡدُعوَن مِن ُدونِهِ  َوٱ�َّ
وَن  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ

َ
ُ�ۡم َوَ�ٓ أ  .]١٩٧-١٩٤[األعراف:  )١(﴾١٩٧َ� �َۡسَتِطيُعوَن نَۡ�َ

ھا را  خوانید، بندگانی ھمچون شما ھستند، پس آن ھایی را که غیر از الله می گمان آن بی«
ھا الله ھستند)، پس باید (دعای) شما را اجابت کنند! آیا  گویید (و آن بخوانید، اگر راست می

ھایی دارند، که با آن چیزی را بگیرند؟! یا چشمانی  ھایی دارند که با آن راه بروند؟! یا دست  پا
مشرکین) بگو: ھایی دارند، که با آن بشنوند؟! (ای پیامبر! به  دارند، که با آن ببینند؟! آیا گوش

ھمانا  تان را بخوانید، سپس (بر ضد من) تدبیر (و نیرنگ) کنید، و مرا مھلت ندھید. شریکان
یاور (و سرپرست) من، الله است که (این) کتاب را نازل کرده، و او یاور (و کار ساز) صالحان 

خودشان را  کنند، و نه توانند شما را یاری خوانید، نمی است. و کسانی را که به جای او می
 .»یاری دھند

                                                           
ی به دعا است (ھم مراد از استجابت در اینجا، استجابت لفظی نیست، بلکه مراد استجابت عمل -١

 که به آن اشاره کردیم). چنان
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﴿ ْ َذَ  َوقَالُوا �ۗ ُسۡبَ�َٰنهُ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ٱ�َّ ۡكَرُموَن  ۥۚ َوَ�ٗ ِ  ۥ�َۡسبُِقونَهُ  َ�  ٢٦بَۡل ِعَبادٞ مُّ وَُهم  ٱلَۡقۡولِ ب
 ِ ۡمرِه

َ
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن  َ�ۡعلَمُ  ٢٧َ�ۡعَملُوَن  ۦبِأ

َ
وَُهم  تََ�ٰ ٱرۡ َما َ�ۡ�َ �

 .]٢٨-٢٦[األنبیاء:  )١(﴾٢٨ُمۡشفُِقوَن  ۦّمِۡن َخۡشيَتِهِ 
او منزه است، بلکه آنان (= فرشتگان)  .برگزیده است زندیرو گفتند: (الله) رحمان ف«

گیرند، و به فرمان او کار  بندگان گرامی (او) ھستند، (ھرگز) در سخن بر او پیشی نمی
 داند، و ھاست می ھا است، و آنچه که پشت سر آن کنند. (الله) آنچه که در پیش روی آن می
ھا از ترس  کنند، و آن ت نمیکه (الله از او خشنود باشد و) بپسندد، شفاع ھا جز برای کسی آن

 .»اند  او بیمناک
﴿ ْ ِينَ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ  وََجَعلُوا  .]١٩[الزخرف:  ﴾إَِ�ًٰثا ٱلرَّ�ُهۡم ِعَ�ُٰد  ٱ�َّ
 .»ھا فرشتگان را که بندگان (الله) رحمان ھستند، مونث پنداشتند و آن«

﴿ ْ نَّةِ َو�َۡ�َ  ۥبَۡيَنهُ  وََجَعلُوا ۚ َولََقۡد َعلَِمِت  ٱۡ�ِ نَّةُ �ََسٗبا وَن  ٱۡ�ِ ُهۡم لَُمۡحَ�ُ  ﴾١٥٨إِ�َّ
 .]١٥٨[الصافات:

ھا (= مشرکان) میان او (= الله) و جنیان (نسب و) خویشاوندی قرار دادند، در  و آن«
 .»دانند که آنان احضار خواھند شد که جنیان به خوبی می حالی

ن يَُ�و ٱلَۡمِسيحُ �َۡستَنِكَف  لَّن﴿
َ
ِ َوَ� أ َّ ُ�ونَۚ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َن َ�ۡبٗدا ّ�ِ َوَمن  ٱلُۡمَقرَّ

 .]١٧٢[النساء:  ﴾١٧٢َو�َۡستَۡكِ�ۡ فََسيَۡحُ�ُُهۡم إَِ�ۡهِ َ�ِيٗعا  ۦ�َۡستَنِكۡف َ�ۡن ِعَباَدتِهِ 
قرب (ابا دارند) و ھر کس از ی الله باشد، و نه فرشتگان م مسیح ھرگز ابا ندارد که بنده«

ھا را (در قیامت) نزد خود محشور خواھد  ی آن سر باز زند و تکبر کند، بزودی ھمه گی اوبند
 .»کرد

ۡمُس ﴿ َجرُ وَ  ٱ�َّۡجمُ وَ  ٥ِ�ُۡسَباٖن  ٱلَۡقَمرُ وَ  ٱلشَّ  .]٦-٥[الرحمن:  ﴾٦�َۡسُجَداِن  ٱلشَّ
خورشید و ماه به حساب منظم (و دقیقی) در حرکتند. و گیاه و درخت (برای او) سجده «

 .»دکنن می

َ�َٰ�ُٰت َ�ُ  �َُسّبِحُ ﴿ ۡبعُ  ٱلسَّ �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ  ٱۡ� ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده ۚ �ن ّمِن َ�ۡ  ۦَوَمن �ِيِهنَّ

 .]٤٤[اإلسراء:  ﴾َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن �َۡسبِيَحُهمۚۡ 

                                                           

ۡكَرُموَن ﴿مقصود از  -١  در این آیه، فرشتگان است. ﴾٢٦ِعَبادٞ مُّ
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گویند، و ھیچ  ھاست ھمه تسبیح او می ی ھفتگانه و زمین و ھرکس که در آنھا آسمان«
ھا را در  گوید، و لیکن شما تسبیح آن نیست؛ مگر آنکه به ستایش او تسبیح میچیز 
 .»یابید نمی

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  َوَ�ُۥ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� َّ� ٞ  .]٢٦[الروم:  ﴾٢٦َ�ٰنُِتوَن  ۥُ�ّ

 .»ھا و زمین است، و ھمگی فرمانبردار او ھستند و از آِن اوست ھر که در آسمان«

ا ِمن َدآ﴿ ٓۚ مَّ  .]٥٦[هود:  ﴾بٍَّة إِ�َّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِها
اش است (و برآن چیره  ای نیست مگر آنکه او (= الله) گیرنده پیشانی ھیچ جنبنده«

 .»است)

َ�َٰ�ٰتِ ُ�ُّ َمن ِ�  إِن﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٓ َءاِ�  ٱۡ� ُهۡم  لََّقدۡ  ٩٣َ�ۡبٗدا  ٱلرَّ�إِ�َّ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ

َ
أ

ا   .]٩٥-٩٣[مریم:  ﴾٩٥فَۡرًدا  ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤َعّدٗ
رحمان بیاید. که به بندگی سوی (الله)  ھا و زمین نیست؛ مگر این ھیچ چیز در آسمان«

ھا روز  ی آن رده، و به دقت شمرده است، و ھمهشماری ک ھا را سر ی) آن یقینًا (الله ھمه
 .»شوند قیامت، تنھا نزد او حاضر می

ن �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن  ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع  ٱلُۡمۡلَك تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ  قُلِ ﴿ ِممَّ
ۖ �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُءۖ �َِيِدَك  ءٖ قَِديٞر  ٱۡ�َۡ�ُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  .]٢٦عمران: [آل  ﴾٢٦إِنََّك َ�َ
بارالھا! ای دارنده پادشاھی و (ھستی) به ھر کس که بخواھی، پادشاھی (و بگو: «

گیری، و ھر کس  بخشی، و از ھر کس بخواھی پادشاھی (و فرمانروایی) را می فرمانروایی) می
ھا به دست توست،  کنی، ھمه خوبی دھی، و ھر که را بخواھی خوار می ت میعزّ  را بخواھی

 .»ر ھر چیز تواناییشک تو ب بی
کریم با آیات خویش ثابت کرد که تمامی آنچه را که مردم به  بعد از اینکه قرآن

پرستند، بندگان خداوند بوده و در برابر ذات مبارک او عاجزند، جن و انس را  نوعی می
دارد، فقط خدای متعال را » العبادة« ی هخواند تا با معانی مختلفی که واژ فرا می

د؛ به این معنا که فقط برای او بندگی نمایند و جز او کسی را اطاعت نکنند عبادت کنن
 ای خردل، عملی را برای عبادت غیر خدا انجام ندھند. حتی دانه ی هو به انداز

ِن  َولََقدۡ ﴿
َ
ةٖ رَُّسوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ َ�َعۡثَنا ِ� ُ�ّ َ  ٱۡ�ُبُدوا ْ وَ  ٱ�َّ ُٰغوَتۖ  ٱۡجَتنُِبوا  .]٣٦[النحل:  ﴾ٱل�َّ
الله یکتا را بپرستید، و از طاغوت پیامبری را فرستادیم که: اّمت  یقینًا ما در (میان) ھر«

 .»اجتناب کنید



 ١٣٣  عبادت

ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ﴿
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ ۞� بِٞ�  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ  ٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ

نِ 
َ
�  َوأ ۡسَتقِيٞم  ٱۡ�بُُدوِ�  .]٦١-٦٠[یس:  ﴾٦١َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ

ای فرزندان آدم! آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن «
 .»مرا بپرستید، این راه مستقیم استو اینکه  آشکار است؟!

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ ْ إِ�َّ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

 .]٣١[التوبة:  ﴾ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ 
ھا) دانشمندان و رھبان خویش، و (ھمچنین) مسیح پسر مریم را معبودانی بجای  (آن«

او  ه ھیچ معبودی (به حق) جزکه دستور نداشتند جز الله یکتایی را ک الله گرفتند؛ در حالی
 .»بپرستند ،نیست

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  ٱ�َّ ْ ُ�ُوا ْ َءاَمُنوا ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ  ٱۡشُكُروا َّ�ِ
 .]١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٢َ�ۡعُبُدوَن 

ایم بخورید و شکر  ای که روزی شما کرده اید! از چیزھای پاکیزه که ایمان آورده ای کسانی«
 .»پرستید له را به جای آورید اگر تنھا او را میال

که عبارت از بندگی،  –دھد که مردم عبادت را  خدای متعال در این آیات دستور می
فقط مختص به او قرار دھند. تلقی چنین معنایی از  –اطاعت و فرمانبرداری است 

 ی هد در پنج آیقرائنی که در آیات وجود دارد، کامًال واضح و آشکار است؛ زیرا خداون
دھد که از اطاعت طاغوت، شیطان، علما و دانشمندان دینی، پدران و  فوق دستور می

اجداد دوری کنید؛ عبادت آنان را ترک کرده و در اطاعت خدای یگانه درآیید و فقط او 
 را بندگی کنید.

ۡ�ُبَد ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِينَ ۞قُۡل إِّ�ِ نُِهيُت أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ا َجآَءِ�َ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡ�َّيَِ�ُٰت لَمَّ ِمن رَّ
ۡسلَِم لَِرّبِ 

ُ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 .]٦٦[غافر:  ﴾٦٦ ٱلَۡ�ٰلَِم�َ َوأ

ام از اینکه کسانی را پرستش کنم که شما بجای  نھی شدهھمانا من (ای پیامبر) بگو: «
ام  روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است، و مأمور شدهھای  خوانید، چون نشانه الله می

 .»برای پروردگار جھانیان تسلیم باشمکه 

ۡسَتِجۡب لَُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱۡدُعوِ�ٓ َر�ُُّ�ُم  َوقَاَل ﴿
َ
ِينَ أ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن  ٱ�َّ �َۡستَۡكِ�ُ

 .]٦٠[غافر:  ﴾٦٠َجَهنََّم َداِخرِ�َن 
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که از  مرا بخوانید، تا (دعای) شما را اجابت کنم ھمانا کسانیو پروردگار شما فرمود: «
 .»شوند وارد میکنند، به زودی با خواری به جھنم  عبادت من سرکشی می

ُ َ�ٰلُِ�ُم ﴿ ِينَ وَ  ٱلُۡملُۡكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ
ْ تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  إِن يَۡ�ُفُروَن  ٱلۡقَِ�َٰمةِ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا

كُِ�مۚۡ   .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾�ِِ�ۡ
گرداند، و خورشید و ماه را  کند و روز را در شب داخل می (او) شب را در روز داخل می«

انی معین در حرکت است، این است الله پروردگار شما، مسخر کرده که ھر یک تا زم
 ی هوزن) پوست نازک ھست خوانید (ھم فرمانروایی از آِن اوست، و کسانی را که به جای او می

شنوند، و (به فرض) اگر  ھا را بخوانید (صدای) خواندن شما را نمی خرما مالک نیستند. اگر آن
 .»کنند دھند، و روز قیامت شرک شما را انکار می بشنوند به شما پاسخ نمی

َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  قُۡل ﴿
َ
� ِ ۚ وَ  ٱ�َّ � َوَ� َ�ۡفٗعا ُ َما َ� َ�ۡملُِك لَُ�ۡم َ�ّٗ ِميعُ ٱلُهَو  ٱ�َّ  سَّ

 .]٧٦المائدة:  ﴾٧٦ ٱۡلَعلِيمُ 
شما نیست؟! و الله  پرستید که دارای سود و زیانی برای آیا چیزی را به جای الله میبگو: «

 .»شنوای داناست
دھد که مردم عبادت به معنای پرستش را  خدای سبحان در آیات فوق دستور می

ئن معلوم است؛ زیرا در ھر فقط مختص او قرار دھند. بازھم فھم چنین معنایی از قرا
دعا (یعنی به فریادخواندن غیر  ی هبه ھمراه صیغ» العبادة« ی هفوق، واژ ی هچھار آی

بیان شد و ھمچنین آیاتی که بعدًا خواھد آمد، کامًال  خدا) آمده است؛ در آیاتی که قبالً 
ھا و معبودھایی را در ربوبیت  به این موضوع اشاره شده است که مشرکان چه نوع اله

 دادند. ماوراء الطبیعه، شریک خداوند قرار می

*** 
و » العبادة« ی در مورد معانی گوناگون واژه ،لمفصّ  اکنون پس از این بحِث 

تواند  کریم، ھر شخص تیزبینی به خوبی می مختلف کاربرد آن در قرآنھمچنین موارد 
دریابد که ھرکجا در قرآن لفظ عبادت به کار رفته باشد و در آیات قبل و بعد از آن، 

ای برای منحصرکردن این واژه در یکی از معانی مختلف عبادت وجود  ھیچ قرینه
، یآیات، ھرسه معنای آن یعنی بندگ عبادت در تمامی این ی هنداشته باشد، مراد از واژ

 اطاعت و پرستش است، برای مثال به آیات زیر توجه کنید:



 ١٣٥  عبادت

نَا  إِنَِّ�ٓ ﴿
َ
� ُ نَا۠ فَ  ٱ�َّ

َ
� ٓ  .]١٤[طه:  ﴾ٱۡ�ُبۡدِ� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 .»ھستم، ھیچ معبودی (به حق) جز من نیست، پس مرا پرستش کن» الله«یقینًا من «

ُ  َ�ٰلُِ�مُ ﴿ ءٖ فَ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ۚ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ َ�ٰلُِق ُ�ّ ءٖ  ٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
 .]١٠٢[األنعام:  ﴾١٠٢َو�ِيٞل 
ی ھمه چیز  این است الله، پروردگار شما، ھیچ معبودی (بحق) جز او نیست، آفریننده«

 .»نگھبان است ھمه چیز (کار ساز و) است، پس او را بپرستید، و او بر

َها  قُۡل ﴿ ُّ�
َ
ۡ�ُبُد  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ�

َ
ِينَ إِن ُكنُتۡم ِ� َشّكٖ ّمِن دِيِ� فََ�ٓ أ َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ

 ِ ۡ�ُبُد  ٱ�َّ
َ
َ َوَ�ِٰ�ۡن أ ِي ٱ�َّ ُ�وَن ِمَن  ٱ�َّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
 ﴾١٠٤ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�َتَوفَّٮُٰ�ۡمۖ َوأ

 .]١٠٤[یونس:
مردم! اگر از دین من در شک ھستید، پس من کسانی را که شما به جای الله ای بگو: «

میراند، و من  می پرستم که شما را پرستم، و لیکن من تنھا الله را می کنید؛ نمی پرستش می
 .»ام از مؤمنان باشم مأمور شده

نُتۡم  ۦٓ َ�ۡعُبُدوَن مِن ُدونِهِ  َما﴿
َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ۡسَماٗٓء َسمَّ

َ
ٓ أ نَزَل إِ�َّ

َ
ٓ أ ا ُ وََءابَآؤُُ�م مَّ بَِها مِن  ٱ�َّ

ٓ إِيَّاهُۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�ُۡ�مُ ُسۡلَ�ٍٰن� إِِن  �َّ َ�ۡعبُُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ  .]٤٠[یوسف:  ﴾ٱلَۡقّيِمُ  ٱّ�ِينُ إِ�َّ ِ�َّ

 اھ تان به آن ھایی را که خود و نیاکان پرستید، مگر نام شما به جای الله (چیزی را) نمی«
ھا نازل نکرده است، فرمانروایی تنھا از آن الله است،  اید، الله ھیچ دلیلی بر (اثبات) آن داده

 .»فرمان داده است که جز او را نپرستید، این است دین راست و استوار

﴿ ِ َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡيُب  َوِ�َّ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ۡمرُ �َ�ۡهِ يُرَۡجُع  ٱۡ�

َ
ۡ َعلَۡيهِ�  ٱۡ�بُۡدهُ فَ  ۥُ�ُّهُ  ٱۡ�  ﴾َوتََو�َّ

 .]١٢٣[هود:
گاھی از) غیب آسمان« ی کارھا به سوی او باز  ھا و زمین، از آن الله است، و ھمه و (آ

 .»شود، پس او را بپرست و بر او توکل کن گردانده می

ا  ۥَ�ُ ﴿ يِۡديَنا َوَما َخلَۡفَنا َوَما َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما َ�َن َر�َُّك �َِسّيٗ
َ
َ�َٰ�ٰتِ  رَّبُّ  ٦٤َما َ�ۡ�َ �  ٱلسَّ

�ِض وَ 
َ
 .]٦٥-٦٤[مریم:  ﴾ۦۚ لِعَِ�َٰدتِهِ  ٱۡصَطِ�ۡ وَ  ٱۡ�بُۡدهُ َوَما بَۡيَنُهَما فَ  ٱۡ�

است، (ھمه) از آِن اوست، و ما، و آنچه میان این دو  آنچه پیش روی ما، و آنچه پشت سر«
ھا و زمین، و آنچه میان آن دو  (ھمان) پروردگار آسمان کار نیست. پروردگارت ھرگز فراموش

 .»است، پس او را پرستش کن، و بر عبادتش شکیبا (و پایدار) باش
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ِ  ۦَ�َمن َ�َن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّ�ِهِ ﴿ َحَدۢ� ۦٓ عَِباَدةِ َرّ�ِهِ فَۡلَيۡعَمۡل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا َوَ� �ُۡ�ِۡك ب
َ
 ﴾١١٠أ

 .]١١٠[الکهف: 
پس ھر کس به لقای پروردگارش امید دارد، باید کار شایسته انجام دھد، و ھیچ کس را «

 .»در عبادت پروردگارش شریک نسازد
منحصرًا در » العبادة« ی هکسی نیست که بگوید در آیات فوق و آیاتی مشابه آن، واژ

کریم در چنین آیاتی  معنای پرستش، بندگی یا اطاعت به کار رفته است؛ زیرا قرآن
معلوم است که  چنان کند و ھم ترین صورت ممکن عرضه می دعوت خود را در کامل

دعوت قرآن جز این نیست که بندگی، اطاعت و پرستش ھمگی باید خالصانه از آن 
را در موارد بخصوص محدود » العبادة« ی کلمهاین رو اگر معانی خدای متعال باشد. از 

ایم و در نتیجه ھر فردی که با چنین تصور محدودی از دعوت قرآن به این دین  ساخته
 الھی ایمان بیاورد، به صورت حتم از تعالیم آن ھم ناقص پیروی خواھد کرد.



 
 

 دین

 تحقیق لغوی
 ؛ مانند:)٢(رود در کالم عرب با معانی متعددی به کار می )١(واژۀ دین

) چیرگی، قدرت، حکمرانی، فرمانروایی، کسی را به زور به اطاعت واداشتن، به ١(
 ساختن ، به بندگی کشیدن و مطیع)٣(کارگیری قوۀ قاھره

[  ردم را مجبور به اطاعت از خویش کرد.: م[دان النَّاسَ

م فدانوا] نْتُهُ : بر آنان چیره و غالب شدم که در نتیجه مجبور به اطاعت از من [دِ
 شدند.

[  : آن قوم را به بردگی و ذلت کشاندم.[دِنْتُ القومَ

[ لُ جُ  : آن مرد عّزت یافت.[دان الرَّ

[ لَ جُ  که از آن کراھت داشت.: آن مرد را مجبور به انجام کاری کردم [دان الرَّ

[ يِّنَ فالنٌ  : فالنی مجبور به انجام کاری شد که ناخوشایندش بود.[دُ

[ تُهُ نْ  ر او چیره و مسلط شدم.وی را تحت اختیار خویش گرفتم و ب :[دِ

[ نْتُه القومَ يَّ  : او را مسئول کردم تا آن قوم را اداره کند.[دَ
 دھد: قرار می ، شاعر عرب، اینگونه مادرش را مورد خطابحطیئة

تَّـــــى ، حَ نيـــــكِ ـــــرَ بَ نْـــــتِ أَمْ يِّ ـــــدْ دُ قَ ــــــــنيِ   لَ ــــــــنَ الطَّحِ قَّ مِ م أَدَ تِهِ كْ ــــــــرَ  )٤(تَ
                                                           

دال و یاء و نون ھمگی اصِل «گوید:  ذیل مادۀ (دین) می ٢/٣١٩ مقاییس اللغةابن فارس در  -١
گردد و این اصل از جنس فرمانبرداری و  واحدی ھستند که تمام مشتقات این ماده به آن برمی

 ».فروتنی است
 .٣٠-١٧/٢٤ لسان العربنگاه کنید به:  -٢
٣- Sovereignty 
) به ٦١( دیوان حطیئهآمده است و در  ١/٢٩١ أساس البالغة، ١٧/٢٨ لسان العرباین بیت در  -٤

...«صورت   وارد شده است. »وقد سوستِ أَمرَ
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از زمانی که امور پسرانت به تو واگذار شد (با آنان چنان رفتار کردی که) وقتی آنان را «
 .»تر از آرد بودند ترک کردی بسیار نرم

الَكيُِّس َمْن َداَن «ت فرمودند: حضر آمده است که آن ج ھمچنین در حدیث نبوی
آدم زرنگ کسی است که بر نفس خود چیره و «یعنی  .)١(»َ�ْفَسُه وََعِمَل لَِما َ�ْعَد الَْموِْت 

از این رو در کالم  .»مسلط شود و آن را رام خویش گرداند و برای بعد از مرگ بکوشد
» دّیان«داشته باشد، یا قبیله مّلت  عرب حاکمی را که استیالی کامل بر یک کشور،

را  ج زبان، پیامبر گویند و به ھمین دلیل است که أعشی حرمازی، شاعر عرب
  دھد که: مورد خطاب قرار می چنین این

بْ  رَ انَ العَ يَّ ا سيِّدَ الناسِ ودَ   )٢(يَ
 »عربمند رتای سرور مردم و ای حاکم قد«

گویند. بنابراین، » المدینة«و کنیز یا جاریه را » َمدین«به این ترتیب بنده و غالم را 
خطل در یکی از مصرعچنان  آنبه معنای پسر جاریه است؛ » ابُن المدینة«

ً
ھای  که أ

 گوید: شعرش می

ينةٍ  دِ ها ابنُ مَ رِ جْ با يفِ حَ ، ورَ بَتْ  )٣(رَ
                                                           

) از ٤/١٢٤) و احمد (١/٥٧)، حاکم (٢/٥٦٥)، ابن ماجه (٣/٣٠٥این حدیث را ترمذی ( آلبانی: -١
طریق ابوبکر بن ابومریم غسانی و او نیز از طریق حمزة بن حبیب و او ھم از شداد بن أوس به 

و حاکم آن را به شرط بخاری » َحَسن«اند. ترمذی درجۀ حدیث را  صورت مرفوع نقل کرده
به خدا سوگند این حدیث، صحیح «گوید:  ھبی ھم بعد از نقل این حدیث میداند. ذ می» صحیح«

 ی او درست است. و این گفته». است؛ چون ابوبکر بن ابومریم آن را روایت کرده است
ی  این بیت را در زوائد مسند پدرش با شماره /عبدالله، پسر امام احمد بن حنبل آلبانی: -٢

ھا ضعیف است و در حدیث دیگر دو  رده است که یکی از آن) با دو اسناد نقل ک٦٨٨٦و  ٦٨٨٥(
که نزد علما معلوم است و  داند و ھم چنان می» ِثقه«راوی وجود دارند که فقط ابن حبان آنان را 

داستن  کند، ابن حبان در ثقه به آن اشاره می لسان المیزانی  حافظ ابن حجر عسقالنی در مقدمه
وجود استاد احمد محمد شاکر برخالف علمای محقق و براساس  افراد، متساھل است؛ اما با این

ی  کند، حدیث فوق الذکر را از درجه ی خود که در این حدیث و سایر احادیث ِاعمال می قاعده
داند، اعتماد  کند؛ زیرا به افرادی که ابن حبان ثقه می تصحیح می» ُمسند«ی  به درجه» معلق«

 دارد.
خطلاین بیت در  -٣

َ
 ٢/٣١٩و  ١/٣٣٤ مقاییس اللغةو  ١٣/٣١٣و  ١٧/١٨٩ لسان العرب، ٥ دیوان أ

 آمده است.



 ١٣٩  عبادت

 ».رورش یافتآن دخترک بزرگ شد و در دامانش پسر کنیزی پ«
 کریم آمده است که: ھمچنین در قرآن

 .]٨٧-٨٦[الواقعة:  ﴾٨٧تَرِۡجُعوَ�َهآ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ٨٦إِن ُكنُتۡم َ�ۡ�َ َمِدينَِ�  فَلَۡوَ�ٓ ﴿
گویید آن (روح) را باز  شوید. اگر راست می تان) جزا داده نمی پس اگر (در برابر اعمال«

 ».گردانید!

کردن،  بودن، فرمانبرداری کردن، کامًال در اختیار کسی بندگی، خدمت) اطاعت، ٢(
 فردی خاص ی هکردن در برابر قدرت و سیطر ت، خضوعپذیرفتن ذلّ 

م فدانوا] نْتُهُ  : بر آنان تسلط یافتم که در نتیجه از من اطاعت کردند.[دِ

[ لَ جُ  : به آن مرد خدمت کردم.[دِنْتُ الرَّ

ر�د ِمْن قَُر�ٍْش لَكَِمًة تَديُن لَُهْم بَِها «فرمودند:  نقل است که ج از حضرت رسول
ُ
أ

َعَرُب 
ْ
آن  ی هخواھم بگویند که به واسط را می »ال إله إال اهللا« ی کلمهیعنی از قریش  »ال

کنند؛ به این ترتیب به قومی  را به اطاعت و خضوع در برابر خود وادار می ھا عربتمام 

يِّنٌ «شود:  که مطیع باشند، گفته می و با ھمین معنا در حدیث خوارج آمده است  »قوم دَ

ِميَّةِ «فرمودند:  ج رسول که حضرت ْهِم ِمَن الرَّ يِن ُمروَق السَّ یعنی  .)١(»َ�ْمُرقُوَن ِمَن ادلِّ
 )٢( شود. که تیر از کمان خارج میچنان  آنشوند  خوارج از دین خارج می

                                                           
) از طرق گوناگون این حدیث را از تنی ١١٧-٣/١٠٩) و مسلم (٢٥٤-١٢/٢٣٨بخاری (: نیآلبا -١

 ش ی کرام مثل علی بن ابیطلب، ابوسعید خدری، عبدالله بن عمر و جابر بن عبدالله چند از صحابه
 اند. روایت کرده

معنای حدیث به این شکل نیست که خوارج به طور کلی از دین به معنای مّلت (اسالم) خارج  -٢
پرسیدند که آیا خوارج کافر بودند؟ در پاسخ  ÷خواھند شد؛ زیرا ھنگامی که از حضرت علی

فرمودند: آنان از کفر فرار کردند. و بازھم پرسیدند که آیا خوارج منافق بودند؟ فرمودند: منافقان، 
 کنند درحالی که آنان صبح و شب به ذکر خدا مشغولند. خدا را بسیار کم یاد می

شود که مراد از واژۀ دین،  بی معلوم میھای حضرت علی، کرم الله وجھه، به خو از این فرموده 
این حدیث را با  ٤٢-٤١جزء دوم صفحه  النھایةاطاعت از امام برحق است. ابن اثیر در کتابش 

مقصود پیامبر از دین در حدیث خوارج، اطاعت «گوید:  چنین معنایی تفسیر کرده است و می
 ».شوند واجب است، خارج می است به این معنا که خوارج از اطاعِت امامی که اطاعت از او
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 آداب و رسوم، قانون، طریقت، مذھب، ملت، عادت، ) شرع٣(

ين] يْدَ  : آن کار ھمواره رسم و عادت من است.[ما زالَ ذلك دِيني ودَ

 شود که شخصی به کاری خیر یا شر عادت پیدا کند. : ھنگامی گفته می[دان]

یعنی: قریش و ھرکسی که  .)١(»اَكنَْت قَُر�ش َوَمْن َداَن بِِديِنِهمْ «در حدیث آمده است: 

�نَّه َعلَيِْه «شد. ھمچنین در روایتی دیگر آمده است که بر راه و روش و عادت آنان با
َالُم اَكَن ىلَعَ ِديِن قَوِمهْ  در (اموری مانند ازدواج، طالق،  ج یعنی: پیامبر اکرم .)٢(»السَّ

 .)١(ارث و سایر امور مدنی و اجتماعی) تابع حدود و مقررات قوم خویش بود

                                                           
 است که فرمودند: لاین عبارت، قسمتی از روایت ام المؤمنین عایشه آلبانی: -١

ْوَن احلُْمَس، َوَ�َن َسائُِر الَعَرِب يَِقُفوَن  بدينهماَكنَْت قَُر�ٌْش َوَمْن َداَن « ُمْزَدِلَفِة، َوَ�نُوا �َُسمَّ
ْ
يَِقُفوَن بِال

ا ةَ بَِعَرفَ  ُ ، فَلَمَّ َمَر ا�َّ
َ
يِتَ َعَرفَاٍت، عّز وجَل  َجاَء اإلِْسَالُم أ

ْ
ْن يَأ

َ
يَِقَف بَِها، �َ نَِبيَُّه َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

:
َ

ُ َ�َعاىل
ُ

فَاَض ﴿ ُ�مَّ يُِفيَض ِمنَْها فََذلَِك قَْوهل
َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
قریش و «. »]١٩٩[البقرة:  ﴾ٱ�َّاُس ُ�مَّ أ

کردند و آنجا را  بر رسم و آیین آنان بودند (در ایام حج) در سرزمین ُمزَدِلفه وقوف میکسانی که 
کردند. ھنگامی که  ھا در صحرای عرفات وقوف می نامیدند؛ درحالی که سایر عرب می» الُحمس«

به پیامبرش دستور داد که به صحرای عرفات برود و در آنجا وقوف کند و  أاسالم آمد، خداوند 
فرماید: از  از ھمانجا (به سوی سرزمین منی) حرکت کند و این آیه در آن مورد نازل شد که می

 .»شوند، شما ھم از آنجا حرکت کنید ھمانجایی که مردم (به سوی منی) روان می
) و تنی چند از محدثین این حدیث را روایت ٥/١١٣ی () و بیقھ٤/٣٤) و مسلم (٨/١٥٠بخاری (

 اند. کرده
ھایی که در دست داشتم، نیافتم؛ بلکه این  حدیث فوق را با این لفظ در ھیچیک از مرجع آلبانی: -٢

ی (دین) روایت کرده است بدون اینکه آن را تخریج  ذیل ماده النھایهحدیث را ابن اثیر در کتاب 
که این (عدم ذکر تخریج احادیث) عادت ابن اثیر در کتاب  ھد؛ ھم چنانکند یا به کسی نسبت د

 است. النھایه
) حدیث مذکور را با سند صحیح از سدی در ١٢٦ص  ١ق  ١ابن سعد نیز در الطبقات الکبری (ج 

 َ�َهَدٰى ﴿ی  شأن نزول این آیه
ٗ

 ج پیامبر اکرم«گوید:  است و می روایت کرده ﴾٧َووََجَدَك َضآّ�
اما اسناد این حدیث، ضعیف و معضل است؛ زیرا بین ». چھل سال بر رسم و آیین قوم خویش بود

ی زمانی بسیار زیادی وجود دارد و این حدیث به وضوح منَکر است و  فاصله ج َسدی و آنحضرت
ی فوق گفته  نیازی ندارد که در این مورد زیاد صحبت کنیم؛ اما بھترین قولی که در تفسیر آیه

ۚ َما ﴿فرماید:  است، این آیه از قرآن کریم است که می شده ۡمرِنَا
َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ ۡوَحۡيَنا

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ



 ١٤١  عبادت

 کردن حسابکردن،  دادن، قضاوت کردن، پاداش ) مجازات٤(

انُ «ھای عربی آمده است که  در ضرب المثل ينُ تُدَ امَ تَدِ یعنی: ھرگونه که با مردم  »كَ
 رفتار کنی به ھمان شکل نیز با تو رفتار خواھند کرد.

ءِنَّا لََمِديُنوَن ﴿کند که  کریم از قول کفار نقل می قرآن
َ
یعنی: آیا ] ٥٣[الصافات:  ﴾٥٣أ

 شویم؟! گیریم و مجازات می قرار می ما در روز قیامت مورد محاسبه
 فرمودند: ج آمده است که پیامبر خدا بدر روایتی از ابن عمر

الطَ� فَإِْن اكَن ال بدَّ َ�قُ « ُ ال �َُسبَّوا السَّ یعنی:  .)٢(»اللَُّهمَّ ِد�ُْهْم كما يَدينونَ  :واول
شان  صبرتان از ظلم ی های نداشتید (و کاس پادشاھان را دشنام ندھید و اگر چاره«

 .»کنند رفتار کن که با ما رفتار میچنان  آنلبریز شد) فقط بگویید: بارالھا! با آنان 
یس محکمه نیز به کار یبه معنای قاضی و ر» الدّیان« ی هو از این روست که واژ

 رود. می
از یک نفر در مورد حضرت علی ابن ابی طالب، کرم الله وجھه، پرسیدند در پاسخ 

 گفت:

اإِنَّهُ « بِيِّهَ دَ نَ هِ األُمة بَعْ ذِ يّانَ هَ انَ دَ  .»كَ

 ».بود ج بعد از پیامبر اکرماّمت  بزرگترین قاضی این سعلی بن ابیطالب«

                                                                                                                                              

يَ�ٰنُ َوَ�  ٱۡلِكَ�ُٰب ُكنَت تَۡدرِي َما  ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَاۚ �نََّك  ۦَوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِ  ٱۡ�ِ َمن �
ۡسَتقِيٖ�  َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ  گونه بر تو (ای پیامبر) روحی (= قرآن  و این«. ]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢ِصَ�ٰٖط مُّ

دانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما  کریم) را به فرمان خود وحی کردیم، تو (پیش از این) نمی
تو  کنیم، و مسلماً  مان را که بخواھیم، ھدایت می آن را نوری قرار دادیم، با آن ھر کس از بندگان

 .»کنی (ای پیامبر) به راه راست ھدایت می
 دارد. (مترجم) ج البته این حدیث اشاره به قبل از آغاز وحی و پیامبری حضرت -١
ابن اثیر یافتم که آن را از طریق ابن  لنھایة في غریب الحدیثااین حدیث را فقط در  آلبانی: -٢

) ١/٤٥٦( کشف الخفاءعمرو روایت کرده است. اما حدیث ابن عمر را شیخ اسماعیل عجلونی در 
 با لفظ دیگری نقل کرده است که در اینجا قابل استناد نیست. والله اعلم.
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 کریم دین در قرآن ی استعمال کلمه
ای و اساسی  ی دین چھار معنای پایه شود که واژه از آنچه گذشت کامًال معلوم می

دین، در ذھن یک فرد عرب چھار تصور مھم  ی کلمهشنیدن دارد؛ به عبارتی دیگر، با 
 گیرد: شکل می

 برتر است. ی هاستیال و چیرگی از جانب کسی که دارای سلط -١
 اطاعت، بردگی، بندگی و خضوع در برابر کسی که دارای سلطه و قدرت است. -٢
 کنند. حدود، قوانین، راه و روشی که مردم از آن پیروی می -٣
 کردن. کردن، عقاب کردن، مجازات اعمال، قضاوت ی همحاسب -٤

بردند؛ گاھی با  دین را قبل از اسالم با معانی مختلفی به کار می ی هواژ ھا عرب
مھمی که در اینجا وجود دارد این  ی هلأمعنای اول و گاھی با معنای دوم و..؛ اما مس

شتند و این چون تصور واضحی از ھیچیک از چھار معنای فوق ندا ھا است که عرب
دین را به صورت مبھم و پیچیده به کار  ی همعانی نزدشان ارزش خاصی نداشت، واژ

دین در طول زمان این فرصت را نیافته بود که خود  ی کلمهآن بود که عّلت  بردند. می
کریم  جای دھد، تا اینکه سرانجام قرآن ھا عربرا به عنوان یک اصطالح در نظام فکری 

مه را ھماھنگ و سازگار با اھداف خویش یافت و آن را به خود نازل شد و این کل
اختصاص داده و برای معانی واضح و مشخصی به کار برد و در آیات خود از آن به 

 بینید کلمۀ دین در قرآن میکه  چنان عنوان اصطالحی ویژه استفاده کرد؛ زیرا ھم
متشکل از چھار رکن  تر از معنای قبلی آن استعمال شده است که کریم بسیار کامل

 مھم است:
 برتر ی هحاکمیت و سلط -١
 برتر. ی هو سلط آن حاکمیت مطلق ی هکردن و پذیرفتن سلط اطاعت -٢
قدرت آن حاکمیت به وجود آمده  ی هیک نظام فکری و عملی که به واسط -٣

 است.
برتر به افراد برای پیروی از آن نظام و داشتن اخالص  ی هپاداشی که سلط -٤

دھد و یا مجازاتی که در مورد ھرگونه تمرد و عصیانی اعمال  نسبت به او می
 کند. می

کند؛ گاھی نیز آن را  دین را بر دو معنای نخست اطالق می ی هکریم گاھی واژ قرآن
دین  ی کلمهر بعضی موارد برد و د فقط در یکی از دو معنای سوم یا چھارم به کار می



 ١٤٣  عبادت

شدن  کند. برای روشن را استعمال کرده و ھمزمان ھر چھار معنای آن را اراده می
 ھرچه بیشتر این مطلب، بھتر است که نگاھی به آیات قرآن بیندازیم:

 دین با معنای اول و دّوم
﴿ ُ ِي ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ

َ
َمآءَ قََراٗر� وَ  ٱۡ� ۡحَسَن ُصَوَرُ�ۡم بَِناٗٓء  ٱلسَّ

َ
َرُ�ۡم فَأ وََصوَّ

ّيَِ�ِٰت� َوَرزَقَُ�م ّمَِن  ُ َ�ٰلُِ�ُم  ٱلطَّ ُ َر�ُُّ�ۡمۖ َ�َتَباَرَك  ٱ�َّ َ�ٓ  ٱلَۡ�ُّ  ُهوَ  ٦٤ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ رَبُّ  ٱ�َّ
ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ  ٱّ�ِيَنۗ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱۡدُعوهُ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو فَ   .]٦٥-٦٤[غافر:  ﴾٦٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ

الله کسی است که زمین را برای شما قرارگاه، و آسمان را (ھمچون) سقفی قرار داد، و «
تان را نیکو گرداند، و از چیزھای پاکیزه به شما روزی داد  شما را صورت بخشید، پس صورت

ن است. او این است الله پروردگار شما، پس پر برکت و بزرگوار است الله که پروردگار جھانیا
که دین خود را خالص گردانیده  زنده است، ھیچ معبودی (به حق) جز او نیست، پس در حالی

 .»مخصوص الله پروردگار جھانیان استاو را بخوانید، حمد و ستایش 

ۡ�ُبَد  قُۡل ﴿
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َ إِّ�ِ ُ  ٱ�َّ ِمۡرُت  ١١ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

ُ
َل  َوأ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
�ِ 

 .]١٢-١١[الزمر:  ﴾١٢ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
 .که دینم را برای او خالص گردانم ام که الله را پرستش کنم، در حالی من مأمور شدهبگو: «

 .»شده ام که نخستین مسلمانان باشم و مأمور

َ قُِل ﴿ ُ  ٱ�َّ ۡ�بُُد ُ�ۡلِٗصا �َّ
َ
ْ  ١٤دِيِ�  ۥأ  .]١٥-١٤[الزمر:  ﴾ۦۗ َما ِشۡئُتم ّمِن ُدونِهِ  فَٱۡ�ُبُدوا

 گردانم، که دینم را برای او خالص می پرستم، در حالی من الله را می(ای پیامبر) بگو: «
 .»به جای او پرستش کنیدخواھید  می پس شما ھر چه را که

ِينَ ﴿ ْ  َوٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجتَنَُبوا نَابُٓواْ إَِ�  ٱل�َّ
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ أ ىٰۚ لَُهُم  ٱ�َّ  .]١٧[الزمر:  ﴾ٱۡلبُۡ�َ

ھا) اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت کنند، و  که از طاغوت (= شیطان و بت و کسانی«
 .»رو به سوی الله آوردند، برای آنان بشارت است

ٓ إَِ�َۡك ﴿ نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ِ  ٱلِۡكَ�َٰب إِ�َّ َ  ٱۡ�بُدِ فَ  ٱۡ�َقِّ ب ُ  ٱ�َّ َ�  ٢ ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِٗصا �َّ

َ
�  ِ  ٱّ�ِينُ ِ�َّ

 .]٣-٢[الزمر:  ﴾...ٱۡ�َالُِصۚ 
گمان ما (این) کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس الله را پرستش کن و دین را  بی«

گاه باشید که دین خالص از آن  .»الله است برای او خالص گردان. آ
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َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  َوَ�ُۥ﴿ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
َ�َغۡ�َ  ٱّ�ِينُ َوَ�ُ  ٱۡ�

َ
ِ َواِصًباۚ أ  .]٥٢[النحل:  ﴾٥٢َ�تَُّقوَن  ٱ�َّ

ھا و زمین است از آن اوست و ھمواره اطاعت و انقیاد از وی واجب و  آنچه در آسمان«
الزم است، پس (وقتی که عالم ھستی از آِن خدا و قوانین تکوینی و تشریعی و اطاعت و انقیاد 

 .»ترسید؟! ھمه چیز و ھمگان از او است) آیا از غیر خدا می

َ�َغۡ�َ ﴿
َ
ِ دِيِن  أ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ أ �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها �َ�ۡهِ  ٱۡ�

 .]٨٣[آل عمران:  ﴾٨٣يُرَۡجُعوَن 
ھا و  آیا به دنبال اطاعت و بندگی غیر خدا ھستند؟ درحالی که آنانی که در آسمان«

 .»شوند لیمند و به سوی او بازگردانده میاجبار در برابر او تسزمینند، از روی اختیار یا از روی 

﴿ ٓ ِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ  َوَما
ُ
َ أ  .]٥[البینة:  ﴾ُحَنَفآءَ  ٱّ�ِينَ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ  ٱ�َّ

برای او خالص  که دین خود را و آنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را بپرستند در حالی«
 .»شرک و بت برستی) به توحید (و دین ابراھیم) روی آورندگردانند (و از 

او و  ی هدین به معنای قدرت برتر، فرمانبرداری از سلط ی کلمهدر تمامی آیات فوق، 
کردن  در نھایت پذیرش اطاعت و بندگی در مقابل آن به کار رفته است و مراد از خالص

این است که انسان تسلیم  –که در آیات به آن اشاره شده است  –دین برای خداوند 
برای چنان  آنحاکمیت، فرمانروایی و دستور غیر خدا نشود و اطاعت و بندگی خود را 

خدا خالص گرداند که جز او کسی را عبادت نکند و ھرگز غیر خدا را به صورت مستقل 
 .)١((یعنی بدون اینکه در طول اطاعت الھی باشد) پیروی نکند

                                                           
الھی و در محدودۀ به عبارتی دیگر اطاعت از غیر خدا (ھرکسی که باشد) باید در طول اطاعت  -١

چارچوبی باشد که خداوند برای آن ترسیم کرده است؛ یعنی اطاعت فرزند از پدر، اطاعت زن از 
ھایی از این دست اگر به دستور خداوند و در  شوھر، اطاعت بنده و خادم از اربابش و اطاعت

اما اگر این چارچوبی باشد که خداوند برای آن قرار داده است، عیِن اطاعت از خداوند است. 
ھا خارج از آن محدوده و مستقل از دستور خداوند باشد، انسان در برابر خداوند عصیان  اطاعت

 کرده و بر او بغی نموده است.
در حکومت نیز به ھمین شکل است؛ اگر حکومت بر پایۀ قوانین الھی باشد و حاکمان احکام  

، قطعًا اطاعت از حکومت واجب خداوندی را در حوزۀ حکومتی خویش، به درستی اجرا کنند
خواھد بود. اما اگر اینگونه نباشد و حکومت بر پایۀ قوانین وضعی شکل گرفته باشد، اطاعت از آن 

 آید. گناه به شمار می



 ١٤٥  عبادت

 دین با معنای سوم
َها  قُۡل ﴿ ُّ�

َ
ۡ�ُبُد  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ�

َ
ِينَ إِن ُكنُتۡم ِ� َشّكٖ ّمِن دِيِ� فََ�ٓ أ َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ

 ِ ۡ�بُُد  ٱ�َّ
َ
َ َوَ�ِٰ�ۡن أ ِي ٱ�َّ ُ�وَن ِمَن  ٱ�َّ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
نۡ  ١٠٤ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َ�َتَوفَّٮُٰ�ۡمۖ َوأ

َ
قِۡم  َوأ

َ
أ

 .]١٠٥-١٠٤[یونس:  ﴾١٠٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا وَ 
ای مردم! اگر از دین من در شک ھستید، پس من کسانی را که شما به جای الله بگو: «

میراند، و من  می پرستم که شما را پرستم، و لیکن من تنھا الله را می کنید؛ نمی پرستش می
وی خود را به آیین حنیف متوجه کن، و ھرگز از ام از مؤمنان باشم. و اینکه ر مأمور شده

 .»مشرکان مباش!

ٓ إِيَّاهُۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿ �َّ َ�ۡعُبُدٓواْ إِ�َّ
َ
َمَر �

َ
ِ أ  .]٤٠[یوسف:  ﴾ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ إِ�َّ ِ�َّ

 ھا آنتان به  ھایی را که خود و نیاکان پرستید، مگر نام شما به جای الله (چیزی را) نمی«
ھا نازل نکرده است، فرمانروایی تنھا از آن الله است،  اید، الله ھیچ دلیلی بر (اثبات) آن داده

 .»فرمان داده است که جز او را نپرستید، این است دین راست و استوار

َ�َٰ�ٰتِ َمن ِ�  َوَ�ُۥ﴿ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ  ٱۡ� َّ� ٞ ِي َوُهوَ  ٢٦َ�ٰنُِتوَن  ۥُ�ّ ْ  ٱ�َّ ُ�مَّ  ٱۡ�َۡلقَ  َ�ۡبَدُؤا

ۡهَوُن َعلَۡيهِ� َوَ�ُ  ۥيُعِيُدهُ 
َ
ٰ  ٱلَۡمَثُل وَُهَو أ َ�ۡ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ِ�  ٱۡ� �ِض� وَ  ٱلسَّ

َ
 ٢٧ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ٱۡ�

َ�َٓء ِ� َما  َ�ََب  يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن ُ�َ
َ
ا َملََكۡت � نُفِسُ�ۡمۖ َهل لَُّ�م ّمِن مَّ

َ
َثٗ� ّمِۡن أ لَُ�م مَّ

ُل  نُفَسُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
َ
نُتۡم �ِيهِ َسَوآءٞ َ�َافُوَ�ُهۡم َكِخيَفتُِ�ۡم أ

َ
لَِقۡو�ٖ  ٱ�َ�ِٰت َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم فَأ

ِ  ٱ�ََّبعَ  بَلِ  ٢٨َ�ۡعقِلُوَن  َضلَّ  ينَ ٱ�َّ
َ
ۡهَوآَءُهم بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ� َ�َمن َ�ۡهِدي َمۡن أ

َ
ۖ َظلَُمٓواْ أ ُ َوَما لَُهم  ٱ�َّ

ِٰ�ِ�َن  قِمۡ  ٢٩ّمِن �َّ
َ
ِ وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفاۚ فِۡطَرَت  فَأ َعلَۡيَهاۚ َ� َ�ۡبِديَل  ٱ�َّاَس َ�َطَر  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

ِۚ ِ�َۡلِق  ۡ�َ�َ  لَۡقّيِمُ ٱ ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ
َ
 .]٣٠-٢٦[الروم:  )١(﴾٣٠َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ

ھا و زمین است، و ھمگی فرمانبردار او ھستند. و او  و از آِن اوست ھر که در آسمان«
گرداند و این (باز گرداندن) بر او  کند، سپس آن را باز می کسی است آفرینش را آغاز می

ھا و زمین برای اوست، و او پیرزومند حکیم است.  ف برتر در آسمانتر است، و توصی آسان

                                                           
یعنی خداوند انسان را براساس فطرتی خلق کرده است که در آن ھیچ شریکی برای خدای متعال  -١

ئولیت آموزش و پرورش انسان وجود ندارد و آدمی نیز در آفرینش، رساندن رزق و روزی و مس
ھیچ معبود، مالک و فرماندۀ به حقی جز خدای سبحان ندارد؛ بنابراین، راه صحیح و درست برای 

 انسان این است که عبادت خویش را فقط مختص خدای متعال گرداند و بندۀ غیر او نباشد.
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تان در آنچه به شما روزی دادایم، با  تان َمَثلی زده است؛ آیا بردگان (الله) برای شما از خود
که شما از (شرکای آزاد)  گونه شما شریک ھستند، تا شما در آن برابر (و یکسان) باشید، ھمان

ھا ھم بیم داشته باشید؟! این چنین آیات را برای گروھی که تعقل  آنخود بیم دارید از 
گاھی از ھوی و ھوس کنند به روشنی بیان می می ھای  کنیم. بلکه ستمکاران بدون علم و آ

کند؟! و برای  خود پیروی کردند، پس آن را که الله گمراه کرده است چه کسی ھدایت می
گرایی (و اخالص) به سوی دین آور،  ود را با حقھا ھیچ یاوری نخواھد بود. پس روی خ آن

فطرت الھی است، که (الله) مردم را بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الله نیست، این 
 .»دانند است دین استوار، و لیکن بیشتر مردم نمی

ا�َِيةُ ﴿ اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖ�  ٱۡجِ�ُ فَةٞ ِ�  ُ�َّ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡ�َ
ۡ
ُخۡذُ�م بِِهَما َرأ

ۡ
َوَ� تَأ

ِ دِيِن   .]٢[النور:  ﴾ٱ�َّ
ھر یک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید، و اگر به الله و روز آخرت ایمان دارید «

نباید در (اجرای احکام) دین الله نسبت به آن دو (زن و مرد) رأفت (و رحمت کاذب) داشته 
 .»باشید

ةَ  إِنَّ ﴿ ُهورِ  ِعدَّ ِ ِعنَد  ٱلشُّ ِ َعَ�َ َشۡهٗر� ِ� كَِ�ِٰب  ٱۡ�َنا ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ يَۡوَم َخلََق  ٱ�َّ  ٱلسَّ
�َض وَ 

َ
ۡرَ�َعٌة ُحُرمٞۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�

َ
 .]٣٦[التوبة:  ﴾ٱۡلَقّيِمُۚ  ٱّ�ِينُ ِمۡنَهآ أ

آفریده، ھا و زمین را  ھا نزد الله در کتاب خدا، از آن روز که آسمان گمان تعداد ماه یب«
 .»دوازده ماه است، که چھار ماه از آن، (ماه) حرام است. این، دین ثابت و درست (الھی) است

َخاهُ ِ� دِيِن ﴿
َ
ُخَذ أ

ۡ
 .]٧٦[یوسف:  ﴾ٱلَۡملِكِ َكَ�ٰلَِك كِۡدنَا ِ�ُوُسَفۖ َما َ�َن ِ�َأ

پادشاه توانست در آیین  اندیشی کردیم، او (ھرگز) نمی این گونه برای یوسف چاره«
 .»را بگیرد برادرش

َ�ٓؤُُهمۡ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َز�ََّن لَِكثِ�ٖ ّمَِن  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡوَ�ِٰدهِۡم ُ�َ
َ
لُِ�ُۡدوُهۡم َوِ�َۡلبُِسواْ  )١(َ�ۡتَل أ

 .]١٣٧[األنعام:  ﴾دِيَنُهۡمۖ  )٢(َعلَۡيِهمۡ 
                                                           

یت، حکومت، قانونگذاری و تشریع، شریک منظور از شرکا کسانی است که مشرکین در الوھ -١
 دادند. خداوند قرار می

این است که آن قانونگذاراِن دروغگو، کشتن فرزندان  ﴾َوِ�َۡلبُِسواْ َعلَۡيِهۡم دِيَنُهۡمۖ ﴿منظور از عبارت  -٢
کردند چنین کار  چنان برای پدران، خوب و زیبا جلوه داده بودند که مشرکان گمان می را آن

شان ھم از قدیم االیام از ابراھیم و  قبیحی جزو ھمان دینی است که آنان از پدران خویش و پدران
 اند. اسماعیل (علیھما السالم) به ارث برده
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شان را آراسته جلوه  کشتن فرزندان ،شان برای بسیاری از مشرکان ریکانو این چنین ش«
 .»آنان مشتبه سازند کنند، و آیین شان را بر شان دادند. تا ھالک

مۡ ﴿
َ
ُٰٓؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّمَِن  أ َذۢن بِهِ  ٱّ�ِينِ لَُهۡم ُ�ََ�

ۡ
ۚ َما لَۡم يَأ ُ  .]٢١[الشوری:  ﴾ٱ�َّ

 .»اند؟! ھا مقرر داشته آن ینی برایآیا (مشرکان) معبودانی دارند که بدون اجازۀ الله آی«

 .]٦[الکافرون:  ﴾٦لَُ�ۡم دِينُُ�ۡم َوِ�َ دِيِن ﴿
 .»آئین خودتان برای خودتان، و آئین خودم برای خودم!«

دین در آیات فوق عبارت است از: قانون، حدود، شریعت، طریقت و یک نظام  ی هواژ
داند. لذا، اگر  فکری و عملی که انسان خود را نسبت به اجرای آن مقید و ملزم می

ھای  ای پیروی کند که قانونی از قوانین خداوند و یا نظامی از نظام انسان از سلطه
خداوند عزوجل است؛ اما اگر آن سلطه،  الھی باشد، بدون شک داخل در دین ی هسلط
باشد، مّلت  پادشاه، مشایخ، کشیشان، خانواده، عشیره یا اکثر مردمان یک ی هسلط

کالم آنکه ھرگاه آدمی  ی هتردید انسان داخِل در دین ھریک از آنان است. خالص بی
جرا شخصی را باالترین مرجع و نیز مافوق خود فرض کند و حکمش را مطلقًا الزم اال

شود پیروی کند، بدون شک  بداند و به موجب آن از راه و روشی که برایش تعیین می
 داخل در دین ھمان شخص است.

 دین با معنای چهارم
َما تُوَعُدوَن لََصادِٞق ﴿  .]٦-٥[الذاریات:  ﴾٦لََ�ٰقِٞع  ٱّ�ِينَ �نَّ  ٥إِ�َّ
یقینًا (روز) جزا (ی اعمال) گمان آنچه به شما وعده داده شد قطعًا راست است. و  بی«

 .»واقع شدنی است

رََءيَۡت ﴿
َ
ِي أ ِ  ٱ�َّ ُب ب ِيفََ�ٰلَِك  ١ ٱّ�ِينِ يَُ�ّذِ ٰ َطَعاِم  ٢ ٱۡ�َتِيمَ يَُدعُّ  ٱ�َّ َوَ� َ�ُضُّ َ�َ

 .]٣-١[الماعون:  ﴾٣ ٱلِۡمۡسِك�ِ 
که  کسی ای؟! پس او (ھمان) کند دیده که روز جزا را تکذیب می (ای پیامبر) آیا کسی«

(و مسکین) ترغیب و  نوا راند. و (دیگران را) به اطعام بی یتیم را (با خشونت از خود) می
 .»کند تشویق نمی

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ﴿
َ
ٓ أ ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم  ُ�مَّ  ١٧ ٱّ�ِينِ َوَما

َ
ٓ أ يَۡوَم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس  ١٨ ٱّ�ِينِ َما

َۡفٖس َشۡ�  ۡمرُ اۖ وَ  ٔٗ ّ�ِ
َ
ِ  ٱۡ� َّ  .]١٩-١٧[اإلنفطار:  ﴾١٩يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ
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که  روزی دانی که روز جزا چیست؟! باز تو چه می دانی که روز جزا چیست؟! و تو چه می«
ھیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست، و در آن روز حکم (و فرمان) از آن الله 

 .»است
نفس، قضاوت (در مورد اعمال  ی  هدین در آیات فوق به معنای محاسب ی  هواژ

 دادن آمده است. کردن و پاداش انسان)، مجازات

 دین اصطالحی جامع و فراگیر
دین را بیشتر با چھار معنای رایجی که  ی کلمهکریم  تا به اینجای سخن قرآن

ُبرد؛ اما از اینجا به بعد این واژه را به عنوان  فھمیدند، به کار می آن را می ھا عرب
گیرد که در آن، شخص یک  جامع و فراگیر برای تعبیر از نظامی به کار میاصطالحی 

کند؛ اطاعت و پیروی از دستوراتش  ھا تلقی می خاص را بر تو از تمامی سلطه ی هسلط
برتر  ی  هداند؛ در زندگی مقید به حدود، قوانین و قواعد آن سلط را بر خود الزم می

تن به عّزت، پیشرفت و پاداش نیک را در سر باشد؛ با اطاعت از او امید دست یاف می
 پروراند و با عصیان در برابرش از ذلت، خواری و بدفرجامی خویش ھراس دارد. می

جامع و  چنین اینھای دنیا اصطالحی  شاید بتوان گفت که در ھیچیک از زبان
فراگیر که تمام این مفاھیم را فقط با یک واژه بیان کند، وجود ندارد. اگرچه 

رساند، اما ھرگز معنای آن  در زبان انگلیسی تقریبًا چنین مفھومی می» state«ی هکلم
رسد. در آیات زیر اصطالح دین با ھمان مفھوم  به گستردگی اصطالح دین نمی

 خود به کار رفته است. ی هگسترد
 معنای سوم  معنای چھارم معنای اول و دوم   

﴿ ْ ِينَ  َ�ٰتِلُوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يُۡؤِمُنوَن ب ِ  ٱ�َّ ُ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ َوَ� ب  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ
ِينَ ِمَن  ٱۡ�َقِّ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ْ  ٱۡلِكَ�َٰب أ ٰ ُ�ۡعُطوا ۡزَ�ةَ َح�َّ َعن يَٖد وَُهۡم  ٱۡ�ِ

 .]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩َ�ٰغُِروَن 
به روز قیامت ایمان دارند، و نه آنچه را الله و  ه به الله و نهبا کسانی از اھل کتاب که ن«

پذیرند، بجنگید، تا زمانی که با ذلت و  دانند، و نه دین حق را می رسولش حرام کرده، حرام می
 .»خواری به دست خویش جزیه بدھند

کند و در سه  فوق تعریف می ی هدر آی أاصطالحی است که خداوند ﴾ٱۡ�َقِّ دِيَن ﴿
ایم) معنای آن را به خوبی شرح  نخست (که با خط تیره مشخص کرده ی هجمل



 ١٤٩  عبادت

برد و از  دین را یکجا به کار می ی هدھد. به این ترتیب، خداوند ھر چھار معنای واژ می

 کند. تعبیر می »الدين احلق«آن با نام 

ۡ�ُتۡل ُموَ�ٰ َوۡ�َۡدُع َر�َّهُ  َوقَاَل ﴿
َ
ٓ  ۥٓۖ فِرَۡعۡوُن َذُروِ�ٓ أ ن  إِّ�ِ

َ
ۡو أ

َ
َل دِيَنُ�ۡم أ ن ُ�َبّدِ

َ
َخاُف أ

َ
أ

�ِض ُ�ۡظِهَر ِ� 
َ
 .]٢٦[غافر:  ﴾٢٦ ٱۡلَفَسادَ  ٱۡ�

بگذارید موسی را بکشم، و او پروردگارش را (برای نجات) بخواند، و فرعون گفت: «
 .»یا در (این) سرزمین فساد انگیزد ترسم که دین شما را دگرگون کند گمان من می بی

و  ÷کریم بخصوص در داستان موسی تمامی آیاتی که در قرآن ی هبا مالحظ
دین، در این دسته از  ی هماند در اینکه واژ فرعون آمده است، شک و تردیدی باقی نمی

اعمال و مناسک دینی بلکه به معنای  ی هآیات نه تنھا به معنای مذھب و مجموع
عون از وقوع آن ھراس حکومت و نظام مدنی نیز به کار رفته است؛ ھمان چیزی که فر

در دعوت  ÷ترسید که اگر موسی کرد و می می داشت و آن را به صراحت اعالم
شان به پایان رسد و نظام سیاسی مصر که متکی بر  خویش پیروز شود، استبدادی

کن شود و  حاکمیت فراعنه و ھمچنین قوانین و آداب و رسوم آنان بود، کامًال ریشه
سی مختلف جای آن را بگیرد. یا اینکه اصًال ھیچ نظامی نتواند نظام دیگری با پایه و اسا

 در این کشور پھناور استقرار یابد و تمام مملکت را آشوب و بلوا فرا گیرد.

ِ ِعنَد  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿  .]١٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ�َّ
 .»ھمانا آئین برحق و نظام راستین در نزد خداوند، اسالم است«

[آل  ﴾٨٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ِمَن  ٱ�ِخَرةِ دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿

 .]٨٥عمران: 
 .»و ھر کس که دینی غیر از اسالم برگزیند، ھرگز از او پذیرفته نخواھد شد«

ِيٓ  ُهوَ ﴿ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥۡظِهَرهُ ِ�ُ  ٱۡ�َقِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ 
ھا  او کسی است که رسول خود را با ھدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر ھمۀ دین«

 .»غالب گرداند، اگر چه مشرکان کراھت داشته باشند

ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن  َوَ�ٰتِلُوُهمۡ ﴿ ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ َح�َّ  .]٣٩[األنفال:  ﴾ِ�َّ
ھا پیکار کنید، تا فتنۀ (شرک) ریشه کن شود، و (پرستش و) دین، ھمه از آن الله  و با آن«
 .»باشد
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ِ َجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ يَۡت  ١ ٱۡلَفۡتحُ وَ  ٱ�َّ
َ
ِ  يَۡدُخلُوَن ِ� دِينِ  ٱ�َّاَس َوَر� ۡفَواٗجا  ٱ�َّ

َ
 فََسّبِحۡ  ٢أ

ۚ ِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡسَتۡغفِۡرهُ  .[سورة النصر] ﴾٣َ�َن تَوَّ
که یاری الله و پیروزی فرا رسد. و مردم را ببینی که گروه گروه در  ای پیامبر) ھنگامی(«

آمرزش بخواه، ھمانا شوند. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او  دین الله داخل می
 .»پذیر است او بسیار توبه

ھا و  دین در آیات فوق، ھمان نظام کاملی است که شامل تمام جنبه ی همراد از واژ
 ابعاد مختلف زندگی انسان ھمچون امور اعتقادی، فکری، اخالقی عملی و... باشد.

و پسندیده  فرماید که از دید او، یک نظام سالم نخست می ی خدای متعال در دو آیه
ھا، نظامی است که مبتنی بر اطاعت از خداوند و بندگی او  برای زندگی دنیوی انسان

غیر خداست،  ی هھایی که مبتنی بر اطاعت از سلط باشد و به این ترتیب سایر نظام
مردود و باطل است و طبیعتًا مورد رضایت او نیست؛ زیرا خداوند برای انسانی که 

(دستان مبارک) اوست و در ملکوت او مثل سایر  ی هشد تربیتمخلوق، مملوک، بنده و 
 ی هکند، ھرگز راضی نیست که این حق را به خود بدھد در زیر سای مردمان زندگی می

 غیر خدا و بندگی جز او زندگی کند و پیرو دستورات غیر او باشد. ی هاطاعت از سلط
برش را با ھمان نظام فرماید که او پیام سوم می ی هھمچنین خدای عزوجل در آی

ھا برای زندگی انسان است و ھدف  ترین نظام حّقی (اسالم) فرستاده است که صحیح
ھای (مردود و باطل) برتری دھد و  رسالتش نیز این است که اسالم را بر سایر نظام

 پیروز گرداند.
دھد که برای برپایی دین اسالم تا آن جایی  چھارم به مؤمنان دستور می ی هدر آی

ند که زمانی بجنگ ای در زمین باقی نماند؛ به عبارتی دیگر، تا بجنگند که ھیچ فتنه
و تمرِد در برابِر دستورات خداوند از زمین برچیده شود و  ھای مبتنی بر بغی تمام نظام

 خدای متعال شوند. ی همردمان خالصانه، مطیع و بند ی هھم
دھد که آنحضرت پس  پایانی دقیقًا زمانی پیامبرش را مورد خطاب قرار می ی هدر آی

از بیست و سه سال تالش و مبارزات مستمر، انقالب اسالمی را به پیروزی رسانید و 
اسالم را عمًال به عنوان نظامی عقیدتی، فکری، اخالقی، تربیتی، مدنی، اجتماعی، 

آن مستقر ساخت و (پس از آن بود که)  سیاسی و اقتصادی با تمامی اجزاء و تفاصیل
عربستان به سوی  ی هھای سیاسی قبایل عرب پیاپی از نواحی مختلف شبه جزیر تأھی

شدند؛ اینگونه بود  گرفتند و مسلمان می آمده و در آغوش اسالم قرار می ج پیامبر اکرم



 ١٥١  عبادت

ا کرد. رسالتی را که برای اجرای آن مبعوث شده بود، کامًال اد ج که پیغمبر اکرم
 خدای سبحان به ھمین مناسب به آنحضرت فرمود:

ھای خود به  ھا و کوشش مبادا تصور کنی که چنین کار ارزشمندی را با تالش
ای و این باعث شگفتی تو شود؛ زیرا تنھا کسی که منزه از عیب و نقص  نتیجه رسانده

را تسبیح است و صفات کمال مختص به اوست، ھمانا یگانه پروردگار توست؛ پس او 
خطیری به تو عطا کرده است،  ی هو در ازای توفیقی که برای انجام چنین وظیف کن

 شکر کن و از او بخواه.
ھایی را که در طول مدت این بیست و سه سال در  کاری بار الھا! تقصیرات و کم

 ام، بر من ببخشای! ای مرتکب شده راستای انجام وظیفه

دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وآخر
 



 
 

 اصطالحات چهارگانه در قرآن

اله، رب، دین و عبادت، پایه و اساس  ی  چھار واژه
اصطالحات قرآنی ھستند که مسلمانان در فھم صحیح 

ای که پیام قرآن در نظر  اند. به گونه ھا دچار خطا شده آن
 آنان بسیار محدود شده است.

درحالی که ھرکس بخواھد آیات قرآن را به دقت مورد بحث 
اگذیر باید ن ار دھد و در معنای آن تامل نماید،و بررسی قر

معنای صحیح اصطالحات چھارگانه را به خوبی و به طور 
ھا رسوبات  کامل و فراگیر بفھمد. چون فھم صحیح آن

کند و به تمام اعمال انسان معنا  ھا پاک می جاھلی را از دل
بخشد. به نحوی که با درک درست  و مفھوم خاصی می

ھا، انسان خدای خود را به خوبی خواھد شناخت و  آن
خود به طور صحیح  اش را با الله و رّب  واھد توانست رابطهخ

تنظیم نماید. دین خود را خالصانه برای او قرار دھد و 
ھمواره او را عبادت کند. در این کتاب تالش شده تا برای 

ویر اذھان مسلمانان، معنا و مفھوم این اصطالحات به نت
ت طور صحیح و فراگیر تقدیم خوانندگان گردد. امید اس

 که مفید واقع شود.
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