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معموال زندگینام ه انســانهای بزرگ تاریخ ،آمیخته با افسانهها و خرافههاست؛ هرچه منابع مکتوبی که نزدیک به زمان یک
شخصیت تاریخی نگاشته شده است ،کمتر در دسترس باشد ،آلوده شدن تاریخچ ه زندگی او به گزارشهای دروغ و خرافهآمیز بیشتر
است؛ شاید در میان شخصیتهای تأثیرگذار تاریخ بشر ،نتوانیم کسی را مانند پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) بیابیم که دوستداران
و پیروان و حتی مخالفان او تا این اندازه به بررسی و کاوش در زندگی او پرداخته و از خود عالقه نشان داده باشند .باور مؤمنان به
پیامبر ،به عنوان فرستاده خدا و معلم انسانها ،این است که گفتار و کردارش معیار و مبناست و باید او را در ابعاد گوناگون زندگی
ســنجیده و الگوی تشخیص درست از نادرست و حق از باطل قرار دهند؛ از این رو همت بسیار زیادی به کار رفته تا هم ه رفتارها
و گفتارهای او برای جامع ه اســامی ،زنده بماند و برای همیشه نقش ه راه جامع ه اسالمی باشد؛ اگرچه جریان خاصی ،پس از پیامبر
با دســتاویز قرار دادن تمسک به قرآن ،کوشید تا راه و منش پیامبر را در میان مسلمانان به فراموشی بسپارد ،اما مشیت و اراده
خداوند از یک سو و احساس و اعتقاد شگرف مسلمانان به شخصیت واالی او هرگز اجازه نداد که گذشت روزگار گرد فراموشی را
بر چهر ه دلربای او بنشــاند؛ اهلبیت و فرزندان پیامبر و در رأس آنها امام علی علیهالسالم اولین و مؤثرترین کسانی بودند که به
نقل گفتارها و الگوهای رفتاری آن حضرت همت گماردند و به صورت سینه به سینه آن را به نسلهای بعد از خود منتقل کردند؛
یکی از شبهاتی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده و میشود ،با فراهم آوردن ادل ه بیاساس تاریخی تالش میکند تا این گونه
القا کند که نه تنها زندگینام ه پیامبر اسالم ،جعلی و ساخت ه و اقتباسشده از تاریخ زندگی دیگر شخصیتهای تاریخی است ،بلکه
شخصیت خود پیامبر هم ساخت ه تاریخ نویسان است! چیزی که هر انسان افسردهای را هم به خنده وامیدارد! در این نوشتار یکی
از این شبهات بررسی و مورد نقد وپاسخگویی قرار گرفته است.

چکید ه شبهه

زندگینام ه محمد(ص) ساختگی بوده و آن را عدهای ساخته و یا
براساس زندگینام ه برخی دیگر از پیامبران و یا شخصیتهای مهم
تاریخ نوشــت ه و پرو بال دادهاند؛ مثال یکی از مقاطع مهم زندگی او،
یعنی مقطع تولدش را همزمان با ماجرای حمل ه ابرهه به مکه گفتهاند؛
در حالی که چنین ماجرایی از اساس موهوم و خرافه است! عالوهبر
نامه پیامبر اسالم تحت تاثیر
این به نظر میرسد که نگارش زندگی 
نامه بودا انجام شده است!
زندگی 

داستان فیل ،معجز ه الهی!

وجود یک سوره به نام فیل و تصریح به این رویداد تاریخی ،در
آیات سوره فیل ،حتی اگر قائل به اعجاز قرآن نباشیم ،سندی تاریخی
و محکم بر وقوع این واقع ه است؛ اگر به آیات سور ه فیل بنگریم ،با
حیرت تمام میبینیم چگونه قرآن مجید با شیوه اعجاز و اختصارگویی
منحصر به فرد ،تمام جریان را به صورت کامل و واضح ،در کمترین
عبارات ،بیان کرده است:
«آيا نديدی كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟! آيا مكرشان
را باطل نســاخت؟! و بر سر آنها پرندگانى فوج فوج فرستاد ،تا آنها
ــجيل ســنگباران كنند؛ پس آنان را چون كاه پسمانده در
را با سِ ّ
()1
آخور ساخت»!
البته جزئیات بیشتر این جریان در روایات و منابع تاریخی وجود
مورخان و مفسران،
دارد و گرچه دربار ه برخی از جزئيات آن ،ميان ّ
اختالفاتی وجود دارد؛( )2اما اصل این حادثه مسلم است و برای اعراب،
آنقدر مهم بود كه سال وقوع آن را« ،عامالفیل» و به عنوان مبدئى براى
تاريخ خود قرار دادند؛( )3بيشتر نويسندگان تاریخ نگار ،عذاب اصحاب
فيل را  ۴۰ســال پيش از بعثت و در سال والدت رسولاکرم (ص)
()5
دانسته( )4و اين تقارن را از بركات والدت آن بزرگوار برشمردهاند.

مبرا هســتى و تو آن خدايى
تــو اى پروردگار بزرگ ما! من ّزه و ّ
هستى كه فيل را در مغمس از پيشروى به سوى مكه باز داشتى!
َّ
عبدالل بن قيس رقبات در قصيدهاى میگويد:
ّ
و استملت عليهم الطير بالجندل حتّى كان ّه مرجو م
پرندگان ،بر آنها با ســنگريزههايى ظاهر شدند و سنگبارانشان
()10
کردند!
این دو بیت ،تنها نمونهاي ازاشعاری است که در آن به داستان
فیلاشاره شده است؛ یکی از محققان مینویسند« :هیچ تردیدی در
صحت این داستان و وقوع این معجز ه بزرگ نیست و تاریخ نویسان
آن را مســلم دانسته و حتی شعرای عرب دوران جاهلیت ،دراشعار
()11
خود از آن یاد کردهاند».

توجه به ســنت و ســیر ه پیامبر(ص) که با عنوان «حدیث» نیز از آن یاد میشده است ،از
نخستین سالهای پس از حیات پیامبر اســام و حتی در دوران زندگی آن حضرت وجود
داشته است ،از این رو مسلمانان از لحاظ شناخت سیره و یا منابع شناخت آن ،دچار مشکل
جدی نبودهاند تا بخواهند سیر ه پیامبر را تحت تاثیر زندگینام ه بودا نگارش کنند؛ بویژه که
در دوران صحابه و تابعین ،که اطالعات زیادی از پیامبر اکرم وجود داشته است ،کار نگارش
سیر ه شروع شده است.
شــباهت به هم دارد؛ پس این دلیل نمیشود کسی بگوید زندگی
موسی (ع) از زندگینامه یوسف یا ابراهیم (ع) گرفته شده است؛ به
ویژه که تقریباً تمام ابعاد زندگی و ســیر ه پیامبر اکرم (ص) واضح
است ،در مقابل ،اما به گفته همه کسانی که به زندگی بودا پرداختهاند،
زندگی بودا نه تنها کام ً
ال مشــخص نیست ،بلکه با افسانههایی نیز
آمیخته است؛( )14و این درحالی است که بودا سالیان زیادی پیش از
()15
پیامبرزندگی میکرده است.
نویسنده سعی دارد این گونه القا کند که زندگینام ه بودا در آن
زمان برای مســلمانان شناخته شــده بوده است ،در حالی که هیچ
شاهدی در این زمین ه وجود ندارد و حتی نویسنده نیز با اینکه ادعای
بدون دلیل آورده ،اما این آشنایی را محدود به سرزمین خراسان کرده
و مدعی است که در این قسمت ،آشنایی کمی با بودا وجود داشته

* یکــی از مشــهورترین ســیر ه
مبســوط پیرامون زندگی پیامبر ،سیره
ابن اسحاق است؛ این کتاب از نخستين
آثار جامعى است كه تا اواسط قرن دوم
در اين موضوع نگاشته شده است.

برخی از مشــهورترین منابع تاریخی در سیره و زندگی پیامبر
اکرم (ص) توســط بزرگان و دانشمندان غربی تحقیق و چاپ شده
و صحت آنها توسط خود نویسندگان اثبات شده است؛در این راستا
میتوان به کتاب مغازی واقدی ،که توســط مارسدن جونز ،تحقیق
و چاپ شــده استاشاره کرد؛ وی در مقدم ه کتاب ،با اثبات صحت
و اصالت منابع تاریخی و سیره مینویسد« :معروفترين كتابهايى
كه در قرن دوم هجرى درباره ســيره تأليف شــدهاند ،دو كتاب ابن
اسحاق و واقدى است؛ ولى اين دو كتاب نخستين كتابهايى درباره
اين موضوع نيستند؛ به نظر ما کسانی که گفتهاند سير ه ابن اسحاق
در نگارش تاريخ اسالم ،نقطه آغاز است،اشتباه کردهاند؛ زیرا بديهى
اســت كه گفتار و كردار پيامبردر مدت زندگى آن حضرت ،كمال
اهميت را داشــته و پس از رحلت او ،بر اهميت آن نيز افزوده شده
است؛ همين اهميت موجب شده تا در مورد تدوين زندگينامه و جمع
احاديث و اخبار مربوط به او توجه كاملى پيدا شود؛ نبايد تصور كرد
كه انگيز ه اين كار فقط تقوى و عشــق به پیامبر است ،بلكه جامعه
اسالمى ،سخت نيازمند به تنظيم و ثبت عقايد دينى و احكام شرعى
بود و اين مسئله ،انگيز ه اصلى براى تنظيم روش زندگى پيامبراست
تا زندگی او نقشــ ه راه جامع ه اســامی باشد؛ وانگهى ،پيشامدهاى

منابع تاریخی زندگی پیامبر

(ص)

رسولخدا(ص) میفرماید :حواریون حضرت عیسی(ع) عرض کردند:
یا روحاهلل! با چه کسی همنشین شویم؟ حضرت فرمود :با آن کسی که
دیدنش شــما را به یاد خدا اندازد ،و گفتارش بر دانش شما بیفزاید و
()1
کردارش شما را به آخرت تشویق کند.
امام علی(ع) میفرماید :هیچ چیز به اندازه همنشــینی با نیکان،
()2
آدمی را به خوبی فرانمیخواند و از بدی نمیرهاند.
آن حضــرت در بیانی دیگر میفرماید :همنشــینی با بدان ،بدی
مــیآورد ،مانند باد که هرگاه بر بوی تعفن بگذرد آن را با خود جابجا
()3
میکند.
همچنیــن امام علــی(ع) میفرماید :با تهیدســتان بنشــین تا
شــکرگزاریت (از خدا) زیاد شــود )4( .لقمان در نصیحتی به فرزندش
میفرماید :فرزندم! با دانشمندان ،نشست و برخاست کن و زانو به زانوی
آنها بنشین ،چه ،خداوند عزوجل دلها را با نور حکمت زنده میگرداند.
()5
همچنان که زمین را با بارش آسمان زندگی میبخشد.
____________________
 -2همان ،ح 2406
 -1میزانالحکمه ،ج ،2ح2403
 -4همان ،ح  -5 2413همان ،ح 2406
 -3همان ،ح 10138

چرایی اهمیت محيط رفاقتي و روابط دوستانه

عالوهبر دالیلی که مطرح شد ،وجود برخی گزارشهای مربوط به
جریان اصحاب فیل در منابع غیراسالمی ،مؤید بسیار خوبی بر صحت
این داســتان است؛ چنانکه در پارهای از منابع یونانی آمده است که
ابرهه برای کمک به قیصر روم و جنگ با ایرانیان لشکرکشی میکند
و در همان مسیر میکوشد تا کعبه را هم تخریب کند؛()12عالقمندان
()13
میتوانند برای آگاهی بیشتر ،به منابع مفصل مراجعه کنند.

تاریخ روشن
زندگی پیامبر

ایرادگر شبهه میگوید :زندگینام ه محمد(ص) تحت تأثیر زندگی
بودا نگاشــته شــده است! این ســخن از عجایب روزگار است؛ زیرا
شخصیت بودا و زندگی نامه او در قرون نخستین اسالمی ،آن هنگام
که سیرهنگاران ،زندگانی پیامبر اکرم را مینوشتند ،در دسترس آنان
نبود و اساسا برای اعراب و مسلمانان نخستین ،کمترین شناختی از
بودا و سرگذشــت او وجود نداشت؛ افزون بر این ،عمده مطالبی که
در این قسمت گفته شده وجود برخی شباهتهای بسیار جزئی در
این دو زندگینامه است که وجود برخی شباهتهای جزئی نمیتواند
دلیل چنین ادعای نادرستی باشد؛ چون امکان دارد زندگی هرفردی
همانندی جزئی با فرد دیگر داشته باشد؛ زندگی هم ه انبیا از جهاتی

تفسیر اختالف در خالفت
حکمت  317نهج البالغه به جریان قابل تأملیاشاره دارد:
بعد از ماجرای ســقیفه ،روزی یک یهــودی ،امام علی(ع) را دید و
نبيكم
خواســت طعنهای به مسلمانان بزند به ایشان گفت« :ما دفنتم ّ
حتّي اختلفتم فيه» :هنوز کفن پیامبرتان خشــک نشده بود که در او
اختالف کردید.
امام علی(ع) فرمودنــد« :إن ّما اختلفنا عنه ال فيهو لك ّنكم ما جفّت
لنبيكم( :إجعل لّنا إلهاً كما لهم ءاله ٌهًْ َ
قال
أرجلكم من البحر حتّي قلتم ّ
اِن َّ ُكم َقو ٌم تَج َهلون)» : 1ما درباره آنچه از او رسیده است اختالف کردیم
نه درباره خودش ،ولی شــما هنوز پایتان از تری دریا خشک نشده بود
که به پیامبر خود گفتید« ،برای ما خدایی بســاز همان گونه که آنان
را خدایانی است ،و او گفت :همانا شما مردمی نادانید(».اعراف)138 -
مفسران گفته اند :یهودیان از کنار قومی گذشتند که بتهایی به شکل
گاو را میپرســتیدند ،از موسی خواستند که برای ایشان خدایی چون
یکی از آنها بسازد ،این هم پس از مشاهده نشانهها و معجزات بسیار و
خالص شدن ایشان از قید بردگی و عبورشان از دریا و دیدن غرق شدن
فرعون بوده است و این غایت نادانی است.
این حدیث بهگونه دیگری هم نقل شده است که مردی یهودی به
امام علی(ع) گفت :هنوز آب غسل پیامبرتان خشک نشده بود ،اختالف
کردید ،امام علی(ع) فرمود :شــما هنوز آب پایتان خشک نشده بود که
گفتید :برای ما خدایی بساز(.شــرح نهجالبالغه ابنابیالحدید ،ترجمه
دامغانی ،ج ،8حکمت )317
اختــاف در دين با اختــاف از دين فرق دارد .حضرت علي(ع) در
پاســخ شخص يهودي :ما اختالف در دين نداشتيم ،بلكه اختالفمان بر
ســر آن بود كه آيا از پيامبر درباره تعيين وصي چيزي رسيده است يا
نه ،وگرنه اصل دين وپیامبر را کامال قبول داشتیم ولی شما در توحید
و نبوت اختالف کردید(.تسنیم ،آیتاهلل جوادی آملی ،ج ،10ص)481
در ایــن جریان امام علی(ع) با جدال احســن( ،جدالی که مقدمه
آن حق و مورد قبول طرف مقابل باشــد) که دستور صریح قرآن است،
پاسخ ایشان را دادند.
اوال گوئی با این پاسخ کنائی و موجز و کوتاه« :اختلفنا عنه الفیه»،
به ایشان میفهمانند که اختالف درونی مسلمانان به شما ربطی ندارد

مالکها و آثار همنشینی

پرسش:
محیط رفاقتی نسبت به محیطهای دیگر چه تاثیری در شکلگیری
شخصیت انسان دارد و اصوال فلسفه و نقش دوستیابی از منظر اسالم
چیست؟
پاسخ:
يکي از عوامل مهم تربيت انسان محيط است .انسان معموالً در چند محيط
خانوادگي ،آموزشي ،مذهبي ،رفاقتي و شغلي تربيت میشود که بحث ما اکنون
درباره محيط «رفاقتي» اســت که انســان ،در آن ساخته ميشود .بعد از محيط
خانوادگي و محيط آموزشــي شخصیت انسان در محيط رفاقتي است که شکل
ميگيرد و در آن ساخته ميشود.

هرچند مورخان مســلمان ادعایی ندارند که تمام زندگینام ه پیامبــر اکرم (ص) مکتوب
شــده و به ما رسیده است ،اما از آنجا که همواره رســول خدا به دستور قرآن مجید الگو و
پیشــوای مســلمانان بوده اســت ،ســیره و حیات آن حضرت مورد توجه و اهتمام همه
مسلمانان بوده و از همان قرن اول هجری ،کتابهای سیره درباره تاریخ زندگی آن حضرت
به نگارش درآمده است.

با مروراشعار عربی در جاهلیت و اسالم ،به خوبی روشن میشود
که این حادثه در میان آنان شهرت زیادی داشته و دراشعار شعرای
عرب جاهلی (که تنها وســیل ه ثبت وقایع مهــم در آن زمان بود)
انعکاس گستردهای داشته است؛ در کتاب اخبار مکه ازرقی و سیره
ابن هشام ،فصل مبسوطی به انعکاس جریان اصحاب فیل دراشعار
()9
َّ
عبدالل بن
عرب اختصاص یافته و تمام آن جمعآوری شده است؛
عمرو بن مخزومی ،در شعر معروف خود میگويد:
س
انت الجليل ربّنا لم تدنس انت حبست الفيل بالمغم 

 -1اصول کافی ،ج  ،2ص 375

فلسفه دوستی و رفاقت ()1

دیگر دلیل مهمی که بر صحت این رویداد میتوان به آناشــاره
کرد ،این است که قریش و مشرکان مکه هیچگاه آن را انکار نکردند؛
در حالــی که میدانیم ،آنها همواره در پی این بودند تا بر محمد و
کتابش خرده گیرند و آن را ناشی از سحر و جنون معرفی کنند؛ اما
از هیچکدام آنها سخنی در نفی داستان اصحاب فیل و آیات آن سوره
نقل نشده است ،در حالی که در آن زمان ،افراد زیادی بودند که آن
رویداد را با چشــمان خود دیده بودند! زمانى كه پيامبر اكرم(ص)
سور ه فیل را بر مشركانمیخواند ،با وجود مخالفت شديدى كه با
او داشتند ،هيچكس آن را انكار نكرد!( )6یکی از محققان در این زمینه
مینویســد« :یکی از ادل ه متقن بر صحت این داستان ،این است که

داستان فیل
در ادبیات عرب

ی دین خلیله و قرینه ،فلینظر
قالالنبی(ص)« :المــرء عل 
احدکم من یخالل»
پیامبر گرامی اســام(ص) فرمود :انسان ،همان رنگ و بو ،حال و
هوا ،و مذهب و اعتقاد و دینی را میگیرد که رفیق و انیس و دلدار و
()1
همنشین او دارای آن است.
___________________

پرسش و پاسخ

سکوت تأییدآمیز
مشرکان!

وقتی ســوره فیل بر پیامبرنازل شد ،با آنکه مشرکان مکه گوش به
زنگ بودند تا در گفتههای ایشــان کوچکترین نقصی را بیابند و آن
را دستاویز کرده و بطالن ادعای پیامبر را اثبات کنند ،ولی در هیچ
سند تاریخی نیامده که حتی یک نفر در این خصوص اعتراضی کرده
باشــد»!( )7لذا باید پذیرفت که این رویداد و صحت آن میان عموم
مردم مکه ،امری مســلم و یقینی تلقی میشده و از آن آگاه بودند؛
این موضوع آنقدر واضح بود که حتی یمنیهای مقیم یمن و حجاز
()8
و حبشیانی که در مکه ساکن بودند ،آن را انکار نکردند.

تاثیرپذیری از دوستان و همنشینان

اختالف در دين با اختــاف از دين فرق دارد.
حضرت علي(ع) در پاسخ شخص يهودي :ما
اختالف در دين نداشتيم ،بلكه اختالفمان بر سر
آن بود كه آيا از پيامبر درباره تعيين وصي چيزي
رسيده است يا نه ،وگرنه اصل دين و پیامبر را
کامال قبول داشتیم ولی شما در توحید و نبوت
اختالف کردید.
شما نباید دخالت کنید.
ثانیا توپ را به زمین آنها میاندازند و از اتحاد مسلمانان دفاع میکنند.
ثالثا با این بیان روشن میکنند که ما اختالف در اصول و مبانی مانند
اصل توحید و نبوت و معاد ،نداریم اختالف مربوط به اجرای قوانین است
اینکه چه کسی آنرا اجرا کند.
رابعا یادآوری میکنند که یهود ســابقه دین ستیزی دارد حتی در
زمان حضور پیامبرشان با دو اصل توحید و نبوت مخالفت میورزیدند.
این کالم فصیح و بلیغ امام علی(ع) واقعیت و حقیقت را ترســیم
میکند امام نه تعارف میکنند نه شوخی  .این واقعیت اختالف مسلمانان
اســت  .پیروان ایشان نباید از امامشان پیش بیفتند و حقایق را وارونه
کنند و طوری موضع گیری کنند که گوئی اختالف مسلمین در اصول
است و به این ترتیب در دام مکر مستکبران عالم از مشرکین و یهود و
نصاری که قرآن بر دشمنی آنها با اسالم صحه گذاشته ،بیفتند و دشمنی
آنها را فراموش کنند
امام علی(ع) در این زمینه میفرمایند:
«بهترین مردم نسبت به من ،گروه میانهرو هستند .از آنها جدا نشوید.
همواره با بزرگترین جمعیتها باشــید که دست خدا با جماعت است
و از پراکندگی بپرهیزید که انســان تنها بهره شیطان است .آنگونه که
گوسفند تنها ،طعمه کرگ خواهد بود .آگاه باشید هر کس که مردم را
به این شعار «تفرقه و جدایی» دعوت کند او را بکشید هر چند که زیر
عمامه من باشد(.نهجالبالغه -خطبه )127
مرضیه صوفیان

است؛ بر فرض پذیرش ادعای نویسنده ،باید توجه داشت که نخستین
سیرهنگاریها در جهان اسالم ،مربوط به شهر مدینه و صحابه و تابعین
است که یقیناً اطالعی از بودا و زندگینام ه او نداشتهاند؛ چرا که هیچ
خبر و گزارشی در این زمین ه وجود ندارد .با توجه به دوران نگارش
سیر ه رسول خدا میتوان به یقین گفت که در آن زمان ،دستیابی به
زندگینامه بودا بسیار مشکلتر از دستیابی به سیر ه پیامبربوده و اتفاقاً
از آشنایی مسلمانان و نویسندگان سیر ه پیامبر در دوران شکلگیری
سیرهها ،به زندگینامه بودا خبری نبوده است؛ چرا که در منابع آن
عصر هیچ خبری از بودا و اطالعاتی درباره او نیست.
از طرف دیگر هرچند مورخان مسلمان چنین ادعایی ندارند که
تمام زندگینام ه پیامبر اکرم مکتوب شده و به ما رسیده است ،اما
از آنجا که همواره رسول خدا به دستور قرآن مجید الگو و پیشوای
مســلمانان بوده است )16(،سیره و حیات آن حضرت مورد توجه و
اهتمام هم ه مسلمانان بوده و از همان قرن اول هجری ،کتابهای
()17
سیره درباره تاریخ زندگی آن حضرت به نگارش درآمده است؛
در واقع زمانی که مســلمانان به نگارش سیره و زندگینام ه رسول
خدا پرداختند ،انگیزههای زیادی در این زمینه وجود داشــت؛ از
جمله میتوان به لزوم آشنایی آنها با سیره و عملکرد ایشان وتبیین
و حل چالشهای سیاســی و فرهنگی جامع ه اسالمیاشاره کرد؛
توجه به سنت و سیر ه پیامبر ،که با عنوان «حدیث» نیز از آن یاد
میشده است ،از نخستین سالهای پس از حیات پیامبر اسالم و
حتی در دوران زندگی آن حضرت وجود داشــته است؛ با توجه به
این دالیل ،مســلمانان از لحاظ شناخت سیره و یا منابع شناخت
آن ،دچار مشکل جدی نبودهاند تا بخواهند سیر ه پیامبر را تحت
تاثیر زندگینامــ ه بودا نگارش کنند؛ بویژه که در دوران صحابه و
تابعین ،که اطالعات زیادی از پیامبر اکرم وجود داشته است ،کار
نگارش سیر ه شروع شده است.

سیرهها
چگونه سامان یافتهاند؟

در اینجا به صورت مختصر به روند شکلگیری چند منبع مهم در
سیرهنگاری اولیهاشاره میکنیم؛ یکی از مشهورترین سیر ه مبسوط
پیرامون زندگی پیامبر ،ســیر ه ابن اسحاق است؛ این کتاب که نام
دیگرش «كتاب المبتدأ و المبعث و المغازى» است ،از نخستين آثار
جامعى است كه تا اواسط قرن دوم در اين موضوع نگاشته شده است؛
محمد بن اســحاق بن يسار المطلبى (م  )150روايات و اخبارى را
كــه در زمان خودش ،يعنى آخر قرن اول و اوايل قرن دوم هجرى،
در موطن اصلىاش ،یعنی مدينه ،از زباناشــخاص آگاه و موثق ،كه
عد ه ايشــان از صد نفر مىگذرد ،به گوش خود شنيده ،جمعآورى
كرده است؛وی یافتههای خود را طى سفرهاى دور و درازش به مصر،
كوفه ،جزيره ،رى و بغداد به شــاگردانش ،كه عد ه ايشان نيز بالغ بر
()18
صد تن است ،امال كرده است.

قرآن
کتابی سنگین و آسان

قرآن ،کتابی شــگفت و اعجازی اســت که هیچ کس را توان آن
نرسد که مثل آن را بیاورد حتی اگر جنیان و انسانها با هم گردآیند و
یکدیگر را در این امر پشتیبانی کنند و یاری رسانند( .اسراء ،آیه )88
این کتاب با آنکه ســخن ســنگین و با وزانت است ،در عین حال،
بســیار آسانفهم است و ســختفهم نیست و به سادگی هر کسی در
هر ســطحی از ادراک باشد میتواند مطالب آن را بفهمد هر چند که
به اعماق و بطون آن راه نیابد ،ولی همان مطالبی که درک میکند به
همان میزان راهنمای او در مسیر هدایت است.
این کتاب همچنین سدید و محکم و استوار است و سخن بیپایه
و اساس نمیگوید و از سخافت بدور است.
به سخن دیگر ،قرآن «ثقیل» است (روم ،آیه  )60و به دور از «عسر»
بوده و برخوردار از یسر است (قمر ،آیه )17؛ سدید و استوار است ،ولی
نه سخیف؛ همچنین ثقالت و وزانت قرآن همراه با آسانی و یسر است.
پس قرآن دارای چهار ویژگی است :وزین است و سستبنیاد نیست؛
آسان است و سختفهم نیست.

سياسى و تحوالت اجتماعى و دينى قرن اول و دوم هجرى نه تنها
ضرورت تنظيم سير ه پيامبر را ايجاب مىكرد ،بلكه ضرورت تنظيم
()19
حديث و فقه و تفسير را هم در برداشته است».
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشتها
 -۱سوره فیل1 ،تا.5
2و .3طبرى ،جامع البيان فى تفســير القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه ،چ اول،
1412ق ،ج ،30ص191؛ مسعودی ،مروج الذهب ،تحقيق اسعد داغر ،قم،
دار الهجرة ،چ دوم1409 ،ق ،ج ،2ص.105
.4طبرسی ،مجمع البیان،انتشارات ناصر خسرو ج ،10ص825؛ جواد علی،
المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،بغداد -بیروت ،دار العلم للمالیین-
مکتبه النهضه ،ج ،3ص.507
 .5مجمع البیان ،همان؛ آلوســى ،روح المعانى فى تفســير القرآن العظيم،
بیروت ،دارالكتب العلميه ،چ اول1415 ،ق ،ج ،30ص.420
 .6مجمع البیان ،پیشین ،ج ،10ص826؛ عالمه طباطبايى ،الميزان فى تفسير
القرآن ،قم ،انتشارات اسالمى جامع ه مدرسين1417 ،ق ،ج ،20ص.361
 .7ر.ک :مقاله اصحاب فیل ،مجله مکتب تشیع ،اردیبهشت  ،1341شماره
 ،9ص.137
 .8ر.ک :مقاله پژوهشــی تاریخی در ماجرای اصحاب فیل ،حسن فراهانی،
مجله معرفت ،فروردين  ،1380شماره  ،40ص.48
 .9ابن هشــام  ، ،السیره النبویه ،بیروت  ،دارالمعرفه  ،ج ،1ص57؛ ازرقي،
اخبار مكه ،قم ،انتشارات الشريف الرضي ،چ اول1411 ،ق ،ج ،1ص.136
 .10همانها؛ مجمعالبیان ،پیشین ،ج ،10ص.826
 .11ر.ک :مقاله نگرشی عمیق به داستان اصحاب فیل ،حمیدرضا دستغیب
بهشتی ،درسهایی از مکتب اسالم ،مهر ،1364سال ،25شماره ،7ص.61
 .12ر.ک :مقاله اصحاب فیل ،مجله مکتب تشیع ،اردیبهشت  ،1341شماره
 ،9ص.130
 .13ر.ک :مقاله لشکرکشــی ابرهه به مکه به روایت تاریخ و قرآن ،حمید
آریان ،مجله تاریخ در آیینه پژوهش ،پاييز ،1384شماره ،7ص 25تا .82
14و  .15دانشــنامه جهان اسالم ،زیر نظر مصطفی میرسلیم ،تهران ،بنیاد
دائره المعارف اسالمی1375 ،ش ،ج ،4واژه بودا ،شماره.1947
 .16احزاب 21 /
 .17ر.ک :ابن هشام ،السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم األبيارى
و عبد الحفيظ شلبى ،بيروت ،دارالمعرفة ،بیتا ،مقدمه تحقیق ص.5
 .18همان ،ص.13
 .19واقدی ،المغازى ،تحقيق مارسدن جونس ،بيروت ،مؤسسة األعلمى ،چ
سوم1409 ،ق ،مقدمه محقق ص.19

مهاجرت از عادت

خیلی از افراد که سیگار میکشند ،وقتی پزشک به آنها میگوید،
ســیگار نکش جواب میدهند ،عادت کردهام ،نمیتوانم عادتم را ترک
کنم ،ترک عادت موجب مرض اســت! که حرف مفتی است .المهاجر
من هجر السیئات» مرد آن است که بتواند از آنچه که به او چسبیده
است جدا شود و هجرت کند .اگر فردی از یک سیگار کشیدن نتواند
هجرت کند ،پس انسان نیست.
مرحوم آیتاهلل حجت «اعلیاهلل مقامه» یک ســیگاریای بود که
من واقعا هنوز نظیر او را ندیدهام ،گاهی سیگار از سیگار قطع نمیشد،
گاهی وقتها هم که قطع میشــد طولی نمیکشید .در وقت بیداری
اکثر اوقات ایشــان به سیگار کشیدن میگذشت وقتی مریض شدند.
برای معالجه به تهران آمدند و در تهران اطبا گفتند :چون بیماری ریوی
هم دارید ،باید سیگار را قطع کنید ،ایشان ابتدا به شوخی گفتند ،من
این سینه را برای سیگار کشیدن میخواهم ،اگر سیگار نباشد ،سینه
را میخواهم چه کنم؟ گفتنــد :به هر حال برایتان خطر دارد و واقعا
مضر اســت .فرمود مضر است؟ گفتند :بله گفت :دیگر نمیکشم یک
نمیکشم کار را تمام کرد .یک حرف و یک تسلیم این مرد را به صورت
()1
مهاجر از یک عادت قرار داد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1گفتارهای معنوی ،شهید مرتضی مطهری(ره) ،ص 256

 -1محيط رفاقتي نســبت به محیطهای دیگر ،اثرگذارياش قويتر است و
غالباً اينطور اســت که به نوعي ،بــر روي تأثيرات محيط هاي ديگر تربيتي اثر
ميگذارد .روش و تشخصی که انسان در اين محيط ميگيرد ،ميتواند روشها و
تشخصهای ديگر را از بين ببرد.
 -2در قيامــت ،اين پيوند رفاقتي ،به پيوند ديگر تبديل ميشــود .به تعبير
دقيقتر اينطور نيســت که اين پيوند گسســته شود ،بلکه تبديل ميشود .يک
وقت ميبينيد دو نفر که با هم رفيق بودند ،رابطهشان گسسته شد ،و از هم جدا
شدند .اين يکي ميرود دنبال کارش و آن يکي هم ميرود دنبال کار خودش .از
تو به خير و از ما به سالمت! تمام شد.
ا ّما در قيامت اينطور نيست .پيوند حسبي ،نسبي ،خانوادگي ،همه اينها در
قيامت قطع ميشود« .يو َم يف ُِّر ال َمر ُء مِن أخِي ِه َو ا ُ ِّم ِه َو أب ِيهِ» تمام شد و رفت .اما
پيوند رفاقتي اينطور نيست .تعبير آيه شريفه درباره رابطه دوستان اين است که:
ّقين» همه دوســتان در قيامت ،با هم
«الْ ِخ َّال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو إ ِ ّالَ ال ْ ُم َت َ
دشــمن ميشوند ،مگر پرهيزکاران .در قيامت اينطور نيست که رفقا مثل پدر،
مادر و برادر که ميروند دنبال کارشــان ،نيســت .يک دسته از رفاقتها به جاي
دوستي ،دشمني ميآورد.
در سوره ديگر هم ما داشتيم که وقتي پيوند رفاقتي بر يک محور خاصي بود،
اين دوستي به دشمني شديد تبديل ميشود و اينها به جان هم ميافتند .چه بسا
اين ،او را لعن کند ،آن ،اين را لعن کند .يک وقت هســت ميگويي جدا شــدند و
رفتند سراغ کارشان ،يک وقت ميگويي جدا شدند ولي همديگر را رها نميکنند،
دوستيشان تبديل به دشمني ميشود .دسته ديگر ،دوستيهايشان باقي ميماند
و از هم دستگيري ميکنند .رابطه اينها در قيامت به خاطر پيوند رفاقتي آنها در
دنيا اســت .به این جهت در بين همه پيوندها آن پيوندي که هم در ربط با امور
دنيايي و هم در ربط با امور اخروي خيلي اثرگذار است ،عبارت است از پيوند رفاقتي.
 -3رفاقت و دوستي ميان دو نفر در صورتي شکل ميگيرد و استوار میشود
که هر دو همجهت باشند ،مانند ازدواج که اگر کفو هم نباشند ،زندگي شأن در
يک جايي به بنبســت ميرسد و تمام میشود ،پايداري دوستي و ازدواج به اين
اســت که در مســير زندگي هم جهت و هم مقصد باشند .اگر يک هدفش خدا
باشــد و ديگري دنيا ،اين دوستي پايدار نيست و در يک نقطهاي در همين دنيا
پايان ميگيرد و به آخرت کشيده نميشود.

فلسفه دوستي از نظر اسالم

به طور کلي هر پيوندي ،يک سبب ميخواهد .بايد چيزي به عنوان «محور
رفاقت» باشد تا دو نفر با هم رفيق شوند .دو نفر که دارند در خيابان راه ميروند
که يکدفعه با هم رفيق نميشــوند! يک چيزي بايد باشــد تا اينها را به هم ربط
بدهد .بهطور خالصه ،آن چيزي که ميخواهد محور قرار بگيرد و سبب اين پيوند
بشود ،يا يک امر مادي است و يا يک امر معنوي.
کار دين و معنويت اسالم اين است که انسانها را به سوي وحدت و خداي
واحد بخواند و حرکت دهد و تالش تکاملي انسان نيز در حقيقت حرکت و سلوک
از کثرت به وحدت است .فلسفه دوستي از نظر اسالم هم همين است که دو نفر
در اين مسير به وحدت برسند و براي رسيدن به خداوند به هم کمک کنند ،رفيق
راه باشــند ،با هم تالش کنند ،عيب هاي يکديگر را در اين مسير رفع نمايند ،از
هم در برابر دشنمان خدا دفاع کنند و همدل و همراه هم باشند.
يعني در حقيقت محور دوستي دو نفر يا چند نفر از نظر اسالم راه خداوند و
توحيدگرايي است .اگر دوستي فياهلل شد و محور خدا بود ،دوستان با هم متحد
ميشوند و اختالفي بروز نميکند و بينشان صفا و صميميت حاکم میشود ،ولي
اگر محور دنيا و کثرات دنيوي شد ،اگر منافع مادي شد ،خودخواهي بروز ميکند
و ريشه اختالفها و دشمنيها در همين خودخواهي و منفعتطلبي است ،لذا در
آخرت هم همين تشتت و دشمني بروز خواهد کرد.
ما در معارفمان داريم رفاقتهايي که بر محور ماديت و امور دنيايي درست شده
ض َع ُد ٌّو» ا ّما
است ،در آخرت به دشمني تبديل ميشود« .الْ ِخ َّال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ْ
ّقين»
اگر رفاقت بر محور معنويت و امور اخروي باشد چنين نميشود؛ «إ ِ ّالَ ال ُم َت َ
رفاقت پرهيزکاران اســتثناء شدهاست .يعني اگر پيوند رفاقت بر محور معنويت
باشد ،به دشمني و عداوت تبديل نميشود و باقي ميماند .اين رفاقت در قيامت
کارساز نيز هست .اين يک قضيه و مطلب کلّي است که در متن معارف ما هست.
روايتي از امام صادق(عليه الســام) اســت که مثل «ضرب قانون» ميماند.
گويي حضرت در باب دوستي يک قانون کلي را بیان کرده و ميفرمايد« :أَ َل ُك ُّل
الدن َْيا فِي َغ ْي ِر َّ
ير َع َدا َوهًْ ً يَ ْو َم الْق َِيا َمهًْ» :آگاه باشــيد! هر
خَ ّلَهًْ َكان َْت فِي ُّ
الل َفإِن َّ َها تَصِ ُ
دوستي و رفاقتي که در دنيا «في غيراهلل» بر محور معنويت نباشد« ،تصير عداوهًْ
يوم القيامهًْ» در روز قيامت ،تبديل به دشــمني ميشود .حضرت اين آيه شريفه
ّقين» ايشان،
را کام ًال توضيح ميدهد« :الْ ِخ َّال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو إ ِ ّالَ ال ْ ُم َت َ
ادامه دارد
اين آيه را در اين قالب ميريزد و بيان ميکند.
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