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 باشد ینم نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

   ۲۰۲۲ / ۰۷/  ۱۶                                           یرار                                           پورپ .ن

۲ ـریاسالم و شمش  

، در انبوه قرآن مستتر و مسطور است دیاسالم، که تنها و تنها در کتاب مج نیمب نید یبس آموزنده و سازنده  اتیواقع

 یکامل اله انیب نیو آخر نینخست یکه به راست ینیو تظاهرات و رسومات پنهان مانده و د داتیو تقل داتیو تعق غاتیتبل

 یها کند که جان یم نییعرا ت ییرها ریو مس نییرا تب یاجزاء هست یاست و با چنان صراحت و سادگ یآدم تیدر هدا

 یها یارخرده ک یدارد، در انبوه یوا م تیکرده، به تبع فتهیمشتاق و ش یرا به اندک تعمق و تامل ایو جو دهیجورکش

 ینیه دکشد آن کس  یمدع دیترد یذره ا یتوان به صراحت و ب یکه م یباز مانده است، در حال یجهان یاز جلوه  ینییآ

                                                                                                                           .ستیشنا نآ یو اله نیو بدون واسطه با آن متن مت میاز آن است که هنوز قرآن را نخوانده و مستق ده،یرا جز اسالم گز

هد آمد، که به دنبال خوا یمقال و مقوله ا یضرور برا یو به عنوان مقدمه ا «ریاسالم و شمش»در دنبال مبحث  نکیا

هم خوا یثبت است، م یان که در منابع کنونبزرگوار، چن امبریو رفتار پ رهیو درست مرتبط با موضوع غزوات و س

 یعنی مطلب اسالم، نیتر یکس بدان ورود نکرده و اساس یمنظر نیرا عنوان و عرضه کنم که به گمانم با چن یمطالب

 یگرام امبریپ یمایخواهم س یبرگزار شده است. م یباب نبوت و رسالت آن تنها به اجمال و ابهام و تعارف و چراغان

 هم، با کند یم انیرا، آن گونه که خداوند ب یاله دهیبرگز نیا تیبط است و مراحل تربض میدر قرآن عظ را، چنان که

کنند  سهیمقا یبه دست ریچهره سرانجام مقبول خداوند را، با آن شمش نیتا ا میو آن گاه جهان اسالم را بخوان میمرور کن

ست!!! اکرده  یم نینجد کم ینا آشنا، شبانه روز و به قصد کسب غنائم در صحار سینو رهیچند غزوه و س تیکه به روا

و  یواقد از قماش ابن هشام و ابن اسحاق و ،یقرن اول و دوم هجر ناشناس نیمولفشان با نام  نیکه عمده تر یاتیروا

 یسطر ریقدرت تحر ،یضبط است که خط عرب به علت نقائص نگارش یمنتسب به زمان ییوهب ابن منبه و کتاب ها

نها که ت میسرانجام باور کن دی. تا شارا نداشته است یو شخص یمحل یاز حوزه  رونیو ب یبوم ریو غ یمطلب عموم

 یها از دست ساخته ینیاست که در عناو یناتیعمده تلق رشیاز پذ زیپره ،یاسالم یوحدت بر باد رفته  دیراه تجد

دانند، گر یباز م یکهنه و نو، گرد آورده اند، که گرچه به قرون نخست اسالم اتیلیمجعول و مملو از اسرائ یفرهنگ

 مکتوب و منتشر شده است! اخراو نیغالبا در هم ،میهمانند الفهرست ابن نداما 

ب و الحکمة و ان کانوا یزکیهم و یعلمهم الکتالقد مّن هللا علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و »

یات الهی را به درستی که خداوند بر مومنین منت گذارد که یکی را از آن میانه برانگیخت تا آ، من قبل لفی ضالل مبین

 (۱۶۴ران، )آل عم«. بر آنان بخواند و بر کسانی کتاب و حکمت تعلیم کند که پیش از آن در گمراهی آشکار قرار داشتند
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دم معمول این آیه ای است صریح از سوره ای مکی در این باب که پیامبر ستوده ی اسالم، برگزیده ای از میان جمع مر

شد و شاید بوده است. هیچ توضیحی در قرآن نمی خوانیم که سبب این انتخاب را به روشنی و یا به اجمال بیان کرده با

نتخب رسالت خصوص که آیات بعد معلوم می کند که هدایت و تربیت این م تا ابد با علل این گزینش الهی آشنا نشویم، به

ر راه نمایی دو مامور ابالغ آیات الهی، چندان سهل نبوده و به تحقیق می توان گفت بخش قابل اعتنایی از آیات قرآنی، 

 .مقطعی و یا ماهوی شخص رسول هللا نازل شده است

 تلوایهم رسوال من نییاالم یبعث ف ی. هوالذمیالحک زیاالرض الملک القدوس العز یالسماوات و ما ف یهلل ما ف سبحی»

مان است و آس نیآن چه در زم ،نیبضالل م یالکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لف علمهمیو  همیزکیو  اتهیآ همیعل

تا  ختیرانگبرا  یکس مردم نینا آزموده تر انیاز م همان که. ندیاست یجاه را م یعال یخداوند مالک متبرکات و دانا

«. اشتنددآشکار قرار  یاز آن در گمراه شیکند، که پ میکتاب و حکمت تعل یرا بر آنان بخواند و بر کسان یاله اتیآ

 (۲)جمعه، 

 دهیرگزاز ب یاله فیتوص زیجا ن نیکنند. در ا یم یمعرف یجمعه، که مدن یاز سوره  یا هیاست روشن در آ یانیب نیا

 ینا آگاه لیورا هم اضافه دارد، تا  «نییام»و تعلق به جمع  یناخواندگ ،ینا آزمودگ دیق ش،یپ ی هینسبت به آ ش،یخو ی

ر مطه انوسیتر در اق شیرا به غور ب انیگشوده شود که مدع یلتر و سرفص قیبه خصوص، عم نشیگز نیما از سبب ا

دون بکند که به گمان من غواص را  قیتشو یبه محمد ام یاصابت قرعه اله نیاز علت ا یا هیکنا افتنی یقرآن برا

که  تسا یگشوده ا یاز جمله جاده ها یبررس نیکنم که ا یآور ادیگوهروار باز نخواهد گرداند. محل آن است  یمتیغن

ه از اند. چنان کرس یم اتیاز سوره ها و آ ینزول بخش یبه مقصد کشف زمان واقع یما را سهل و بدون راه گم کردگ

به داد  یدگیرس یکند که برا یرا سرزنش م نیآن، که مومن یانیپا اتیآ زیو ن هیآ نیجمعه و از جمله هم یمتن سوره 

 ینیومنو فطرت آن م تیگذارند، منطبق با موقع یبه انتظار م امیقرا در صف نماز جمعه در حال  امبریپ شیو ستد خو

اره زده و چنان که شم یجمعه را مدن یاز پاک باختگان مهاجر و انصار بوده اند! اگر ما سوره  یکه مجموعه ا ستین

است،  اعظم متصل امبریپ اتیآخر ح امیکه به ا م،یقرآن به شمار آور یینها ینازل شده  یسوره  ۴ یاند، در زمره 

ست، مقرر نبوده ا نیدر جمع مسلم مبرایپ یآخر حضور جسمان ینماز جمعه تا سال ها یکه برگزار میا رفتهیپس پذ

 گرید انیخواهم گنجاند تا از ب یگریکه به مبحث د ردیگ یاز قرآن مبارک قرار م یگریکه در تناقض با متن د یامر

شغول مرا  یاز قرآن هاد یشمار یب اتیاست که آ نهیگز نیباز نمانم. از پس ا ن،یاز ا شیبحث حاضر، ب نیمقدمات ا

 یپاز  زیدعوت به صبر و استقامت و پره فه،یحدود وظ نییاخطار، انکار، تع ت،یتذکر، ترب ،ییو مصروف راه نما

تن مردم مندرج در م یکه گام به گام، آن ام مینیب یم دهیراندن خوف و حزن از دل آن برگز رونیعاقبت کار و ب یریگ

 کند: یاسالم مبدل م یآسمان نیگذار موفق د انیرا، به فاتح مکه و بن
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رو . یتصد . فانت لهی. اما من استغنیفتنفعه الذکر ذکری. او یزکیلعله  کیدری. و ما ی. ان جاء ه االعمیس و تولعب»

و  مانیاکه به  ینداد یو تذکر یخبر بود یاو ب یکه آن کور به نزد تو آمد و از پاک دل یزمان یو سرتافت یترش کرد

 (.۶، ۱)عبس . «یپرداخت اوپس به  دیکه رس یرساند. اما آن مستغن یذکر نفع

هد، تا کار د یبه او تذکر م ییتلخ گو یاست که خداوند با اندک یامبریراه پ یدر ابتدا یرفتار همان عام ینمونه  نیا

ردم، م نیبخش، در مواجهه، خود را با فرو دست تر ییرها ی دهیبرگز نیو در مقام آخر اموزدیخلق را ب تیسترگ هدا

متورم  یابکت یرا در اندازه  ریاسالم و شمش یها ادداشتی نیا دیشاکه  ار،یبس یر و حوصله با صب دی. باردیبرابر بگ

شود که خداوند  قرآن، برشمرم تا معلوم اتیرا، تنها و با توسل به آ امبریپ یمراحل باز ساز نیتا ا دیکند، مرا مجاز کن

برده  به کار شیخو دگانیو برگز امبرانیانسان و از جمله پ یمرحله ا تیدر ترب یبزرگوارانه ا یچه صبر و حوصله 

انند م یحاکم بر سماوات و ارض غافل م ی گانهیذات  نیاز توجه به ا یکنند اگر لحظه ا یم یچه غبن نیاست و مسلم

شده در  ییو راه نما دهیبرگز یمقام هم، جز بشر نیتر یکنند که در عال یدراز م یبندگان یبه سو ازیو دست توسل و ن

و  نجات بخش او، یحکمت و اخالق و آموزه ها یاز کتاب تجل یکه قرآن برگ یاوند. خدستندیمکتب خداوند منان ن

 آن است. یها هیواسطه انتقال و ابالغ آ یالشان، تنها بشر میعظ امبریپ

بعبادة  شرکی عمل صالحا و ال عملیلقاء ربه فل رجوایفمن کان  انما الهکم اله واحد یال یوحیقل انما انا بشر مثلکم »

د پس لقا و درک او را دار دیام یاست و اگر کس یکیشود خدا  یم یبگو همانند شما بشرم که به من وحربه احدا. 

 (۱۱۰)کهف، . «ردینگ کیرا شر یکند و در پرستش او کس شهیپ ییکوین

در مقاطع و  پنجاه بار و اورمیکه دست کم و چنان که ب یگاهیاشارات قرآن است، جا یبر مبنا امبریپ یواقع گاهیجا نیا

 ینگه م متوقف یاله اتیمبلغ احکام و آ کیشود و او را در حد  یاسالم تذکر داده م یبه اشکال مختلف به رسول گرام

 یاله تیرمامو یاجرا یزم را برااش استعداد ال یگرام ی دهی. خداوند نگران بوده است که برگزمیچه پندار ایدارد. آ

 گواه است. ینگران نیبه ا ن،یدر قرآن مب یاریبس یها نهینشان ندهد؟ قر

و . رایکب کی. اال رحمة من ربک ان فضله کان علالیوک نایثم التجد لک به عل کیال نایاوح یو لئن شئنا لنذهبن بالذ» 

ت مگر به داش ینخواه یبانیپشت گریو در آن صورت د میفرستاده ا یآن چه را به تو وح میبر یم انیاز م م،یاگر بخواه

 (۸۷و  ۸۶)اسراء، . «است ادیز اریکه در حق تو بس یرحمت اله دیتجد

 یبر گرفتار یتعال یبار رای. زستین شیخو دگانیبرگز انیاز م یحت ،یبشر چیاست و محتاج ه ازین یپس خداوند ب

 یآدم یو ظلم و کبر و جهل و کفر، که محصول ناتوان یو سرکش یانصاف یو ب یخواه ادهیانسان در باب آز و ز یها

بزرگوار  امبریبا رسوالن اش و از جمله پ یت همراهیاست که خداوند با نها یقرآن شاهد اتیاست، اشراف دارد و آ
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برکشد و بلند مرتبه کند و  ینبوت اله یتا استقرار بر کرس یآدم فیضع لیخ نیا انیرا از م یکوشد تا کسان یاسالم م

 :و دراز مدت انجام شده است مانهیکر اریاسالم بس یگرام امبریدر باب پ یسع نیا

. کال ان علمیم علم النسان ما ل. علم بالقلم یخلق. خلق االنسان من علق. اقرأ و ربک االکرم. الذ یاقرأ باسم ربک الذ»

درت قلم او را و به ق دیکه انسان را از خون بسته آفر ی. بخوان به نام آن پروردگار گرامی. ان رأه استغنیطغیل االنسان

 (۷تا  ۱)علق، «. کند ییاست هرگاه که احساس توانا انگریغهمه انسان ط نیرساند با ا ییبه دانا

د که به دانن یم یو برداشت خداوند از آدم فیتوص نیو نخست دهیبرگز امبریخطاب پروردگار به پ نیسوره را نخست نیا

سول رخداوند با  نیآغاز یمکالمه  نیفرهنگ، در ا شیشود. زبان پر از نوازش و سازش و ستا یمنتقل م یرسول گرام

 یوره اس نی. اندیب یم نهینهاد یرا در ذات آدم ییجو یبرترو  یو حاکم است چنان که نفوذ نادان یجار شیمنتخب خو

او را، در  یزیکند که ناچ یم یآور ادی یریگ ادیرا به مدد  یاز بطن آدم یراه دشوار زدودن بد نهاد حیاست که به تلو

 وهیبا ش و تلفمخ داتیکه خداوند با تمه میقرآن، به تکرار شاهد اتیشدن از علق مثال زده است. چنان که در آ دهیآفر

 .دهد عیکند و ترف هیتزک امبریپ کی ی هیدهد که خود را تا پا یاکرم تذکر م امبریها و شروط گوناگون، به پ

. یربک فترض کیعطی. و لسوف یلک من االول ری. و لالخرة خی. ما ودعک ربک و ما قلیاذا سج لی. والیوالضح»

تنهر. و اما بنعمة فالتقهر. و اما السائل فال میتی. فاما الی. و وجدک عائال فاغنی. و وجدک ضاال فهدیفئاو مایتی جدکیالم 

ه تر بگفته ها و وعده ها برجاست و سرانجام تو از شروع آن  کهبه روز درخشنده و به شب آرام کننده . ربک فحدث

و  ید. و گمراه نبویو مستقر شد ینبود میتیخواهد کرد . مگر  تیاش راض یایبا عطا یخواهد شد و خداوند به زود

 یمت هانکن و درخواست کننده را مران و ذاکر نع یتند میتیپس با . یو توانگر شد ینبود زیچ یو ب یشد تیهدا

 . تمام سوره(یضح«. ) خداوندت باش

 یدگیر رسد یتنها به سبب کوتاه ،یتوجه یکه خداوند منان، احتماال با قهر و ب نیاست از ا یآشکار تیها حکا هیآ نیا

ست و به آن ها متعدد قرآن ثبت ا اتیاز آن در آ یگرید یکاف ریرا انذار داده است که نظا یگرام امبریو گدا، پ میتیبه 

و  یعسبشر معمول و خطا کار، به  کیواال مقام ما از مرتبه  امبریکه پ می. پس شاهددیدر مقاطع مختلف خواهم رس

مستعد حمد  کند که بعدها مستوجب و یصعود م یا هیذره به ذره و مرتبه به مرتبه، تا پا ،یاله هیآموزش و تذکر و تنب

 .خواهم کرد یو بررس ینیشود، چنان که باز ب یآسمان ها معرف یخداوند و مالئکه 

. ان مع سرایانقض ظهرک. و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر  یالم نشرح لک صدرک. و وضعنا لک وزرک. الذ»

رفت پشت ات  یرا که م ی. و بارمیات را گشاده نکرد نهیس ای. آربک فارغب ی. فاذا فرغت فانصب. و السرایالعسر 

 یتوان است. بله همراه هر ناتوان یهر ناتوان همراه. پس می. و آوازه ات را بلند نکردمیترا بشکند از دوش ات بر نداش

 )انشراح، تمام سوره(. «یپروردگارت بگرا یتوان است. پس در فراغت ها به سو
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دهد که در  یمتذکر  حایآورد و تلو یاو م ادیاش را که چه گونه مراحم خود را به  دهیگز امبریبا پ یاله انیب دینیب یم

رورت کند. ض ادیآورد و از الطاف او  ی، به خداوند رو«عسر»پس از  «سری»از بند مشکالت و به زمان  ییحالت رها

نخست  یو انشراح به سال ها یو از آن جا که نزول سوره را همانند عبس و ضح دیبدون ترد ،یاله یها یآور ادی نیا

 یگواررا به مکتب بزر یو عاد یعام یکند که خداوند بنده ا یشکار مگذارند، آ یزمان م امبر،یپ تیبعثت و مامور

بعد  یاه یکفر و ظلم و شرک بسازد. در بررس یبر هم زننده و بر باد دهنده  یامبریپروراند تا از او پ یم شیخو

کشد  یم به درازا یفتح تا زمان اتیاش و ارسال آ دهیبرگز امبریپ یخداوند بر رو یاعانت اصل یکه درها دید میخواه

 است. یگذشته است و مقبول کامل درگاه اله یشود که رسول خدا از مراتب خود ساز یافکنده م قیو به تعو

. الیقوال ثق کیعل یل. انا سنقالیو رتل قرآن ترت هی. او زد علالی. نصفه او انقص منه قلالیاال قل لیالمزمل. قم ال هایا ای»

ه کار باش . شب را بدهیچیبر خود پ یزیچ یا .الیالنهار سبحا طو ی. ان لک فالیاشد وطئا و اقوم ق یه لیان ناشئة ال

فهم  یبرا . که شبمیبر تو منتقل کرده ا نیسنگ یبخوان. ما نقل و بار بیبه ترت ااز آن. و قرآن ر یمین شیجز کم و ب

 (۱،۷)مزمل، . «یکه روز به کار و کوشش مداوم رایاستوارتر آن مناسب تر است. ز

 فیکلکرده و چه ت یبر رسول اکرم مستول یاله امیانتقال پ تیمامور رشیکه پذ ییاست از ابتال یدرخشان ریچه تصو

م سو یکه مزمل سوره  ندیگو یکند. م یآن موظف م یخود را به اجرا ی دهیاست که خداوند رسول گز ینوسازانه ا

دهد که دوران  کند تا تذکر یرا از بستر خواب بر م امبریاست که هم در آغاز راه، خداوند پ انینزول بوده و ع بیبه ترت

است  حیو صر شدیاندیب یاله اتیاز آن را در آ یمیاست تا الاقل ن یشده و آرامش شب فرصت یتعهد او سپر یب یزندگ

و  نیوزاست تا بر خوانندگان امر ریدر شب مغا االنهیخ یشده، که با خفتن تمام و ب یبار ی رندهیدوش گکه او بر 

ه ظاهرا کرا گذرانده،  یابالغ چه ظرائف تیرسول خود و کسب کفا یقرآن معلوم شود که خداوند در آماده ساز نیروزید

 .و ستوده نبوده است دهیو متعادل محمد گز نینخست یدر خو

ب مطال انیدر ب .انهیب نایجمعه و قرء انه. فاذا قرأنه فاتبع قرء انه. ثم ان عل نایال تحرک به لسانک لتعجل به. ان عل»

صود مق یاز آن متابعت کن سپس بدان که افاده  میماست و چون خواند یو قرائت آن بر عهده  بیشتاب نکن. که ترت

 (۱۹تا  ۱۶. امتی)ق«. با ماست زین

 یدر نحوه  یآموزش اله یضبط است و نوشته اند که نوع نیآغاز ینازل شده  یاز سوره ها یکیتذکرات هم در  نیا

 ین آن است و به صراحت هر دستاز متن و بط حیو انتقال درست و قرائت و متابعت صح یاله اتیشتاب آ یب دنیشن

ساختن  ایمه یبرا ،یاله یآموزه ها نیو تنوع ا کرار. بعد ها به وسعت و تردیگ یها کوتاه م هیرا از تصرف در آن آ

و  یدنیشن اریبس یخواهم نوشت، که مراتب و مصالح یامبریبس دشوار پ ی فهیدر به عهده گرفتن وظ ،یرسول گرام

 پند آموز دارد. 
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