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Abstract  
The purpose of the present study is to comprehend and review the theoretical argument 

between the transcendent politics and mundane politics based on the verses in the Noble 

Qur’an and the historical data. The main research question investigates the cause of the 

stubborn opposition of the disbelievers in Mecca against the Prophet (PBUH). The method 

of study is descriptive analysis and it relies on the hypothesis that the instructions of Islam 

were not compatible with the dominant political system in Mecca and it thus led to some 

political conflicts. The results convey that it seems the reason of the opposition of the 

disbelievers in Mecca against the Prophet (PBUH) is related to the contradiction between 

Islam and the dominant political system in Mecca and that the theoretical principles of the 

transcendent politics of Islam are in serious contradiction with the mundane politics of the 

ignorant Arabs. The messages of the Noble Qur’an since the time of revelation in holy 

Mecca confirm the political and social life. If there was not the stubborn opposition of the 

disbelievers in Mecca and the Prophet (PBUH) could establish the Islamic state in that city, 

the revelation of the civil rules of Islam definitely would not have been delayed either. This 

statement is in contrast with the perspective of some who suppose the Makki verses, 

contrary to the Madani verses, are not about objective realities. These verses are mostly 

about the afterlife, the hereafter, the creation, and the worship of Allah.  
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 چکیده

های تاریخی است.  منازعه نظری سیاست متعالیه با سیاست دانیه بر پایه آیات قرآن کریم و دادههدف پژوهش حاضر فهم و بازخوانی 
تحلیلی  -باشد. روش تحقیق توصیفی پرسش اصلی این پژوهش، بررسی چرایی سرسختی مخالفت مشرکان مکه با رسول خدا)ص( می

ام سیاسی حاکم بر مکه سازگاری نداشت و بدین صورت منشاء های اسالم با نظ بوده و بر این فرض استوار است که تعالیم و آموزه
رسد دلیل مخالفت مشرکان مکه با رسول خدا)ص( به درگیر شدن  های سیاسی شده بود. نتایج حاکی از آن است که به نظر می خصومت

گردد و مبانی نظری سیاست متعالیه اسالم در تقابل جدی با سیاست دانیه عرب جاهلی  اسالم با نظام سیاسی حاکم بر مکه باز می
ی بوده است. اگر سرسختی مشرکان های قرآن کریم از همان لحظه نزول در مکه مکرمه ناظر به حیات سیاسی و اجتماع باشد. پیام می

کردند، قطعاً نزول احکام مدنی اسالم هم به تأخیر  گذاری می مکه در میان نبود و رسول خدا)ص( در این شهر حکومت اسالمی را پایه
رگیر نیست. این اند آیات مکی برخالف آیات مدنی با واقعیات عینی د افتاد. این سخن در تقابل با دیدگاه برخی است که گمان کرده نمی

 آیات بیشتر درباره جهان پس از مرگ و روز جزا و بحث از آفرینش و عبادت اهلل است. 
 

 قرآن کریم، مکه، پیامبر)ص(، آیات مکی، مشرکان. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه3

شود.  بندی می به طور کلی، سیاست به جهات مبانی نظری به عالیه یا متعالیه و دانیه تقسیم

سو نگر است و در کانون اندیشگی آن، حاکمیت اهلل و اصالت جهان آخرت و  متعالیه آن سیاست

فضایل اخالقی قرار دارد. تراز معنوی از انسان و جامعه سیاسی مقصود است و ارزش سیاست و 

باشد. اما سیاست دانیه کامالً خالف آن است. هیچ  امر سیاسی در تحقق همین تراز معنوی می

میت خدا و جهان آخرت ندارد و هر آنچه به این جهان تعلق دارد، اصالت پیدا باوری به حاک

کس که قدرت  کند و حاکمیت باالصاله امری این جهانی و از آنِ صاحبان قدرت است. هر آن می

غلبه و سیطره بر دیگران پیدا کند، حاکمیت از آنِ او خواهد بود و قوانین سیاست توسط او و 

امان بر قرار  ای سخت و بی شود. همیشه میان این دو نگاه به سیاست منازعه میدهی  پیروانش سامان

گاه فروکش نکرده است. اما باالترین صورت از این منازعه را هنگام دعوت رسوالن  بوده و هیچ

گیری و برپایی سیاستی دعوت  کنیم. در آن زمان، فرستادگان خدا مردم را به شکل الهی مشاهده می

جهانی   دانند و رستگاری اخروی را اصل در هر کار این حاکمیت را از آنِ خدا میکنند که  می

کنند. ولی مشرکان و کفار که بر شهر مسلط هستند، با این دعوت به سختی مقابله کرده  تفسیر می

که این منازعه را در دوران بعثت رسول مکرم اسالم)ص(  کنند. چنان رسوالن الهی را سرکوب می

جهانی بر شهر مکه و مسجد الحرام سیطره  اهده کرد. در آن زمان، سیاست دانیه یا اینتوان مش می

داشت. رسول خدا)ص( مأموریت یافت که بنیاد سیطره سیاسی مکه را از دانیه به متعالیه تغییر 

 دهد، ولی با مخالفت سرسختانه کفّار و مشرکین مواجه شد. 

فار و مشرکین قریش با رسول خدا)ص( آشکار گرانه و هتاکانه ک قطعاً فهم تقابل سرکوب

گذاری پایتخت حکومت اسالمی را ندارد.  کند که چرا مکه مکرمه در آستانه بعثت، ظرفیت پایه می

مقاومت سرسختانه سران و اهل مکه جای هیچ امیدی برای آنکه این شهر به مرکز سیاسی اسالم 

ه این ناامیدی رسید، عازم شهر طائف تبدیل شود، باقی نگذاشته بود. رسول خدا)ص( وقتی ب

شدند تا شاید مردمان این شهر مایل به برپایی حکومت اسالمی و تبدیل شدن شهر به اولین 

پایتخت باشند. لکن مردم و سران مشرک طائف همانند مکه هیچ اقبالی به دعوت رسول اهلل)ص( 

های تاریخی و نظری  . بررسی جنبهآمیز کردند از خود نشان ندادند، بلکه با آن حضرت رفتار اهانت

این منازعه، اهمیت زیادی دارد. لکن از آنجا که پرداختن به وجوه نظری این منازعه کمتر مورد 
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های  توجه واقع شده است، در این گفتار تالش شده که بر همین جنبه از بحث متمرکز شویم. جنبه

یه در بعثت رسول اهلل)ص( از سوی تاریخی یا عملی منازعه میان سیاست متعالیه و سیاست دان

رسد که  گران اندیشه سیاسی اسالم، زیاد مورد توجه واقع شده است. به نظر می مورخین و تحلیل

  ترین منبع برای درک وجوه نظری این منازعه، قرآن کریم است. مهم

 . طرح مسأله 2

اندازه با آن  مهم است که معلوم شود پیامبر)ص( حامل چه پیامی بوده که قریش تا این

سرسختانه مقابله کرده است. مگر نه این است که رسول خدا)ص( همانند اهل مکه، کعبه را گرامی 

شمارد و از اهلل که عرب به آن  کرد و مناسک حج را بزرگ می داشت و به دور آن طواف می می

 1ورهگفت. رسول خدا)ص( به هنگام هجرت از مکه بر باب حَز کرد، سخن می سوگند یاد می

ترین زمین از  ترین بالد نزد من تو هستی و تو دوست داشتنی دوست داشتنی»توقفی کرد و فرمود: 

«. شدم کردند، از تو خارج نمی های خدا نزد خدا هستی و اگر مشرکین من را از تو جدا نمی زمین

ف های قریش هنگام بازسازی کعبه بر سر نصب حجراالسود اختال مگر نه این است که خاندان

شان، ابو امیّه بن مغیره مخزومی، قبول کردند که اولین کسی که وارد  کردند و به پیشنهاد پیرترین

همگی آن  پذیرند و آن کس، محمد امین بود و مسجد شود، داوری او برای ترک مخاصمه را می

حضرت را با همین نام امین خطاب کردند و داوریش را پذیرفتند. پس چگونه است که قریش 

نچنین خصمانه با دعوت محمد)ص( مخالفت کردند؟ محمد)ص( نزد قریش تا پیش از دعوت ای

خواندند. الجرم برای  را ساحر، شاعر و مجنون میاو بود، ولی بعد دعوت، ایشان « امین»به اسالم، 

فهم این مسأله بسیار مهم، باید به سراغ محتوای دعوت رسول اهلل)ص( و کتاب وحی رفت. با 

ای اشتراکات  رغم پاره توان به خوبی درک کرد که آیین جدید علی ات قرآن کریم میمطالعه آی

کند و از قریش  واژگانی، هیچ سنخیتی با آیین کفار و مشرکین ندارد و به شدت آن را نفی می

                                                           

این نام بر  .حزوره به معنای تپّه کوچک است .گانه دیوار غربی مسجدالحرام بود . باب حزوره یکی از درهای شش1
های پیاپی برای این در  باب الحزوره نامی بود که سده .شد که بازاری روی آن قرار داشت، اطالق می ای در مکه تپه
 )ویکی فقه، ماده حزوره(. رفت کار می به



 89 مطالعه قرآنی منازعه نظری سیاست متعالیه با سیاست دانیه

خواهد که از آیین شرک آباء و اجدادی خود دست کشیده به دین توحید ایمان آورند. آیین  می

کند و آیین توحید آمده است که سیاست متعالیه را  جهانی دفاع می تدانیه اینشرک از سیاست م

شود برای معلوم ساختن این مساله به مطالعه  رو، در این گفتار تالش می جایگزین آن کند. از این

 قرآنی بپردازیم.

ریم با های مکی خواهد بود. مسلماً تمام آیات قرآن ک مطالعه قرآنی این گفتار، معطوف به سوره

های زیادی از تقابل توحید و  های مدنی نیز حامل آموزه پرستی درگیر است. سوره آیین شرک و بت

بردار  باشد. چنین نبود که قریش با وقوع هجرت حضرت محمد)ص( از مکه، دست شرک می

باشد. بلکه آنان پیامبر خدا)ص( را تا مدینه و پس از تأسیس حکومت اسالمی نیز تعقیب کرد. 

رانی پیامبر خدا)ص( در مدینه، سه جنگ بزرگ با آن حضرت را به راه  ش در مدت حکمقری

انداخت. آیات زیادی از سور مدنی ناظر به همین سه جنگ است. حتی بعد از فتح مکه و شکست 

قطعی مشرکان در سال هشتم هجری، سوره توبه در برائت از مشرکین نازل شد. مضافاً آنکه شهر 

پرستی استوار بود. لذا، طبیعی  ور اهل کتاب در این شهر، بر آیین شرک و بترغم حض یثرب علی

پرستی حاکم بر این شهر هم بپردازد. بنابراین، برای نشان دادن  است که آیات مدنی به شرک و بت

توان به سراسر قرآن کریم ارجاع داد. لکن  پرستی می تقابل فکری میان دو آیین توحیدی و بت

های مکی از جهت نشان دادن تقابل مشرکان مکه در زمان حضور آن  ر بر سورهتاکید این گفتا

حضرت در مکه است. این تقابل از زمان هجرت پیامبر)ص( و تأسیس حکومت اسالمی شکل 

های مکّی از جهت نشان دادن این  نگرفته، بلکه از همان زمان آغاز تبلیغ بوده است. مطالعه سوره

 ت بسیاری دارد.تقابل در ظرف مکانی، اهمی

اند که آیات مکی برخالف آیات مدنی با واقعیات عینی درگیر نیست. این  برخی گمان کرده

آیات بیشتر درباره جهان پس از مرگ و روز جزا و بحث از آفرینش و عبادت اهلل است. در حالی 

و عقیدتی  های مکی کامالً با حیات فردی، اجتماعی باشد. سوره که این گمان کامالً نادرست می

عرب جاهلی درگیر بوده و مستقیماً به سراغ آن رفته و مورد نقد قرار داده است. به طوری که 

توان به کمک بسیاری از آیات مکی، نه تنها تاریخ بعثت پیش از هجرت را معلوم کرد، بلکه  می

به توان گفت که عدم تأسیس حکومت اسالمی و ضرورت پرداختن به مسایل آن، با عنایت  می

شناسانه دارد.  های شرق گردد. این گمان نادرست، ریشه در گفته های مکی، بیشتر معلوم می سوره
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نظرات بسیاری از مستشرقین درباره تاریخ صدر اسالم و قرآن کریم، جدای از مغرضانه بودن آن، 

مستشرق مجارستانی است. یکی از  1ناپخته و سطحی است. از جمله این افراد، ای. گلدزیهر

باشد. او قرآنِ مکی را اینگونه ارزیابی  های به شدت مغرضانه وی درباره همین موضوع می داوری

باشد که شور سوزان حضرت  هایی می آنچه در دوره مکه پدید آمده، پندنامه»کرده است: 

کرده است. در این دوره  خودی به او الهام می بافیِ تند و خودبه محمد)ص( آنها را به صورت خیال

گوید، بلکه او با  آزار سخن نمی شود، با جنگجویان و رعایای بی اچک شمشیر از او شنیده نمیچک

های مخالف و دشمنان کیش خود، از ایمان درونی خویش به نیروی خالق و پروردگار جهان  گروه

های  گفت. کیفر ستمگران و ملت نهایت او، درباره نزدیک شدن روزشمار و... سخن می و قدرت بی

« آورد کردند، به خاطر ایشان می ای را که در برابر تهدیدات خدا و پیامبران او ایستادگی می تهگذش

مبانی اندیشه سیاسی (. عبدالقادر تیجانی در پاسخ به چنین دیدگاهی کتاب 11: ص1301)گلدزیهر،
ی به ( را تألیف کرد. او در این کتاب کوشیده است تا نشان دهد که آیات مک1381) در آیات مکی

اند. او نیز ریشه این دیدگاه خاورشناسانه را به گلدزیهر  امر سیاسی و اجتماعیات پرداخته

محققان غربی و پیروانشان[ »]گوید:  ( و در توصیف آن، چنین می31بازگردانده است )همان: ص

جتماعی توانست به زندگی ا ای از باورهای سیاسی که می اند که در قرآن نشانه اینگونه نتیجه گرفته

رو شود تا آن را سازمان داده و از کارکرد آن بهره  بین باشد و با آغوش باز با جامعه روبه خوش

اصوالً آنان بر این باورند که قرآن مکی به زندگی اجتماعی بدبین است و تمامی  برد، وجود ندارد.

است. به باور این های آن به هشدار فجایع و تهدید مدام به نابودی جهان اختصاص یافته  سوره

عدّه، اندیشه سیاسی در اواخر دوره مکی پیدا شد و نتیجه تحوالت تاریخی بود که پس از 

مثابه  مهاجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه رخ داد. این باعث شده محققان غربی به هجرت، به

 (.01)همان: ص« تغییر ماهوی در رسالت پیامبر)ص( و محتوای آن نگاه کنند

های نادرست درباره آیات مکی، ما را به مطالعه محتوای آیات  ، وجود اینگونه دیدگاهبنابراین

پرستی و پیروان آن،  سازد. تقابلی میان دین توحیدی اسالم با آیین شرک و بت تر می مکی راغب

                                                           

1. Ignaz Isaak Yehuda Goldziher. 
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منحصر در موضوع مهم یکتاپرستی یا روز رستاخیز نبوده، بلکه آیات مکی با حیات سیاسی و 

عرب و مشرکان مکه درگیر شده است و بخش مهمی از مخالفت آنان با دعوت  اجتماعی قوم

گردد. رویارویی سیاست متعالیه با سیاست دانیه را در این  رسول خدا)ص( به همین مسأله بازمی

توان مشاهده کرد. رسول خدا)ص( تا پیش از بعثت در میان قریش به  بخش از تاریخ آشکارا می

گذاری به  و از احترام خاصی برخوردار بود. مشهورترین شکل این احتراممحمد امین معروف بوده 

ای  واقعه اختالف روسای اقوام در نصب حجر االسود مربوط است که با رأی آن حضرت، مسأله

توانست آغازگر جنگ داخلی باشد، حل شد. رسول خدا)ص( تا پیش از بعثت، مشغول دعا  که می

کرد و با آن  گونه احساس خطری از این ناحیه نمی قریش هیچو انجام مناسک ابراهیمی بود و 

حضرت مقابله نکرد. اما بعد از علنی شدن دعوت مردم به اسالم، با آن حضرت وارد منازعه به 

ای شدند. این امر فقط به خاطر آن است که حاکمیت مستقر در مکه از ناحیه  شدت خصمانه

نجا که بعد از مهاجرت پیامبر)ص( به مدینه، دعوت پیامبر)ص( احساس خطر کرده است، تا آ

دارد و بارها برای نابودی حکمرانی رسول خدا)ص( به سوی مدینه  ورزی برنمی دست از خصومت

های خونینی به راه انداختند. تردیدی نیست که اگر حاکمان مکه دست  ند و جنگدلشکرکشی کر

هل یثرب چنین کردند، حکومت نبوی کردند، آنگونه که ا دوستی به سوی رسول خدا)ص( دراز می

شد. این منازعه و خصومت سیاسی سران قریش با اسالم به منازعه نظری  در شهر مکه برپا می

های اسالم با نظام سیاسی حاکم بر مکه سازگاری نداشت و اینگونه  گردد. تعالیم و آموزه بازمی

 های سیاسی شده بود.  منشاء خصومت

ین منازعه نظری را که در حوزه سیاست سرریز کرده است، در شود ا در این بخش تالش می

دهنده میان دعوت پیامبر)ص( با قریش بازخوانی و تحلیل شود. این سه موضوع،  سه موضوع پیوند

عبارت از اهلل و زاده قریش و دین حنیف است. هر سه موضوع از مشترکات میان رسول خدا)ص( 

مبنای نظری برای تخاصم سیاسی میان سیاست متعالیه و  باشد. هر یک از آنها و مشرکین مکه می

 سیاست متدانیه است.

 اهلل .1

پرستی بر مردم مکه مستولی شده و نظام سیاسی  گرچه سالیان درازی است که آیین شرک و بت
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کند. اما کامالً پیدا بود که نظام به خاطر حفظ موجودیت خود از تثبیت و تداوم آن پشتیبانی می

های این دین  دانستند. چون تنها آموزه نیاز از تشّبه به دین ابراهیمی نمی کین خود را بیسیاسی مشر

جزیره را به پذیرش سیادت قریش و  توانستند عرب شبه مبنای برهانی دارد و با تشبه به آن می

اطاعت از آن وادارند. به همین خاطر، مشرکان قریش سعی نکردند آئین ابراهیمی به طور کلی محو 

توانست با  ترین واقعیت دین حنیف ابراهیم)ع( است که حاکمیت سیاسی می گردد. نام اهلل مهم

تمسّک و تشّبه صوری به آن، خود را از گزند نیروهای معارض مصون بدارد. اما این تشبّه به اهلل 

با آغاز تبلیغ اسالم، به چالش کشیده شده است. ارجاعات و احتجاجات کتاب وحی به اهلل، 

کمیت را از تمسّک سیاسی به اهلل محروم ساخته بود. آنچه برای نظام سیاسی باقی ماند، مشتی حا

بُت بود که هرگز قادر به رویارویی با اهلل نبودند. اکنون اهلل به دشمن اصلی مشرکان و حاکمیت 

 سیاسی مکه تبدیل شده است. 

ر و هفتصد بار در قرآن کریم آمده باشد. بیش از هزا اهلل در قرآن کریم پر کاربردترین واژه می

نظر  اند، ولی در ریشه لغوی آن اختالف است. مفسّرین و اهل لغت، این واژه را اصیل عربی دانسته

گوید، گفته شده که اصل آن إله است و همزه آن،  وجود دارد. راغب اصفهانی در المفردات می

(. بیشتر مفسّرین 11: ص1311 ،حذف شده و الف و الم بر آن داخل شده است )راغب اصفهانی

: 1384است )خزائلی، به لبالغ اند. بنابراین، لفظ اهلل، عَلَم الف و الم را الف و الم عهد دانسته

شناسند، وجودی است که  باشد. آن الهی که همه می (. بنابراین، اهلل اسم ذات معهود می181ص

بخش که نامش اهلل است، نزد  هستی باشد. این وجود خالق آسمان و زمین و ربّ و پروردگار می

باشد و نام برخی عبداهلل  عرب جاهلی شناخته شده بود و لفظ اهلل در میان آنان واژه آشنایی می

بوده، چنانکه نام پدر رسول خدا)ص(، عبداهلل است. نام جدّ ولید بن مغیره عبداهلل بن عُمر بن 

عبه برای بازسازی آن، خدا را با واژه اللّهم که مَخزوم بوده است. او به هنگام زدن کلنگ بر دیوار ک

ای جز خیر  ، یعنی ای خدا ]بر ما رحم کن[ ما اراده«الّلهم لم ُتَرع»کند:  از اهلل أخذ شده، یاد می

(. ابن اسحاق گوید که قریش در پیش از اسالم، در رکن 135، ص1ق: ج1110نداریم )ابن هشام، 

الله الحرام يأتیها رزقها من ثالثه  مکه بیت»ه در آن چنین نوشته بود: )مقام ابراهیم( مکتوبی را یافتند ک
ها أول من اهلها شود و  اهلل الحرام است و رزق آن از سه راه وارد می مکه بیت»، یعنی «ُسُبل، ال ُيحلُّ

(. این لفظ در اشعار 130ساکنان نخستین، حرمتش را نگهداشتند و حاللش نکردند )همان: ص



 91 مطالعه قرآنی منازعه نظری سیاست متعالیه با سیاست دانیه

(. حتی اگر سابقه شیوع استعمال واژه 181: ص1384سالم موجود است )خزائلی، عرب پیش از ا

اهلل هم روشن نباشد، تأثیری بر این گفتار ندارد. آنچه که اهمیت دارد، شایع بودن استعمال این واژه 

در زمان نزول وحی است. تردیدی نیست که عرب جاهلی با لفظ اهلل آشنا بودند و به همین خاطر 

باشد. دکتر ایزوتسو بر این عقیده  یشترین استعمال واژگانی در قرآن کریم از آنِ اهلل میاست که ب

قرآن کریم این نیست که آیا این واژه پیش از اسالم  است که مسأله مهم درباره کاربرد واژه اهلل در

آنی اهلل در میان عرب کاربرد داشته است یا نه، بلکه مسأله این است که چه تفاوتی میان تصویر قر

نام اهلل میان جاهلیت و اسالم مشترک است. به عبارت دیگر، »با تصویر عرب جاهلی وجود دارد: 

ای برای نامیدن خدا  هنگامی که وحی قرآنی به آن آغاز کرد که این کلمه را به کار برد، نام تازه

شی که باید به های عرب معاصر، غریب و بیگانه باشد. بنابراین، نخستین پرس نداشت که به گوش

آن پاسخ دهیم، چنین است: آیا تصور قرآنی اهلل ادامه یک تصور پیش از اسالمی بود، یا نمایندة 

 (.105: ص1311)ایزوتسو، « یک قطع رابطه کامل با آن بود؟

های بنیادی  پرستان با پرسش آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که وقتی مشرکین و بت

کنند. سوره مومنون که از  م پاسخ، به غیر اهلل، هیچ نام دیگری را ذکر نمیشوند، در مقا مواجه می

به سه پرسش بنیادی و پاسخ عرب به آن، اشاره کرده است. پرسش از  1های مکی است، سوره

مالکیت زمین و آنچه در زمین است و پرسش از پروردگار هفت آسمان و ارض و پرسش از اینکه 

، سه پرسش بنیادی که وقتی از مشرکین سوال شود، پاسخ آنها ملکوت همه چیز در دست کیست

ُروَن؛ ُقْل َمْن َربُّ : »اهلل است ْرُض َو َمْن ِفیها ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن؛ َسَیُقوُلوَن ِلّلِه ُقْل َأ َفال َتَذکَّ
َ
ماواِت  ُقْل ِلَمِن اْْل السَّ

ْبِع َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظیِم؛ َسَیُقوُلوَن  ُقوَن؛ ُقْل َمْن ِبَیِدِه َمَلُکوُت ُکلِّ َشْيء  َو ُهَو ُيِجیُر َو ال ُيجاُر  السَّ ِلّلِه ُقْل َأ َفال َتتَّ
زمین و کسانى که در آن هستند از آن »، بگو: «َعَلْیِه ِإْن ُکْنُتْم َتْعَلُموَن؛ َسَیُقوُلوَن ِلّلِه ُقْل َفَأّنی ُتْسَحُروَن 

آیا متذکّر »بگو: «. همه[ از آنِ خداست»]گویند:  زودى مى به  !؟«دانید کیست، اگر شما مى

  گانه، و پروردگار عرش عظیم است؟ به هاى هفت چه کسى پروردگار آسمان»بگو:  !؟«شوید نمى

                                                           

: 1340محمود رامیار رجوع شده است )رامیار، « تاریخ قرآن»ها، به کتاب  . برای تعیین مکی و مدنی بودن سوره1
 (.415ص
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کنید ]و دست از  آیا تقوا پیشه نمى»بگو: «! ها[ از آنِ خداست ی این همه»]زودى خواهند گفت: 

ی موجودات را در دست دارد، و  دانید، چه کسى حاکمیّت همه ىاگر م»بگو:  !؟«دارید[ شرک برنمى

ها[ از آنِ  ی این همه»]خواهند گفت:  !؟«دادن ندارد  دهد، و نیاز به پناه پناهان[ پناه مى ]به بى

اید ]و این سخنان سحر و افسون  گویید[ سحر شده حال چگونه ]مى  با این»بگو: «! خداست

 (.81 – 81)مومنون،  !؟«است[

کننده آب  ها و زمین و نازل در دو آیه از سوره مکی عنکبوت، اشاره به پرسش از خالق آسمان

َو َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق »باشد:  از آسمان و زنده کردن زمین شده است و پاسخ هر دو پرسش، اهلل می
ْمَس َو اْلَقَمَر َلَیُقوُلنَّ  َر الشَّ ْرَض َو َسخَّ

َ
ماواِت َو اْْل چه کسى »و هرگاه از آنان بپرسى: »، «اللُه َفَأّنی ُيْؤَفُکوَن  السَّ

خداوند یگانه! پس : گویند است؟ مى و زمین را آفریده، و خورشید و ماه را مسخّر کرده   ها آسمان

 (. 41)عنکبوت،« !سازند؟ با این حال چگونه آنان را ]از عبادت خدا[ منحرف مى

ْکَثُر َو َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن نَ » ْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتها َلَیُقوُلنَّ اللُه ُقِل اْلَحْمُد ِلّلِه َبْل َأ
َ
ماِء ماًء َفَأْحیا ِبِه اْْل َل ِمَن السَّ ُهْم زَّ

و اگر از آنان بپرسى: چه کسى از آسمان آبى فرستاد و بوسیله آن زمین را پس از » ،«الَيْعِقُلوَن 

بگو: حمد و ستایش مخصوص خداست! امّا بیشتر «! گانهگویند: خداوند ی کرد؟ مى  مردنش زنده

 (.43فهمند )عنکبوت، ها نمى آن

مشرک کسی است که وجود اهلل را باور دارد، لکن معتقد به یگانگی خدا نیست و برای او 

شود. به همین دلیل، اهلل برای مشرکان، نامی آشنا است. اما رویه کفر  شریک یا شریکانی قایل می

باشد. آنان نسبت به خدای واحد کافر بودند. قرآن  در نفی همین یگانگی خدا می کیشی مشرکان

کریم به این نکته اشاره دارد که مشکل مشرکان مکه با پیامبر خدا)ص( در این است که از آنان 

خواسته شده به اهلل واحد ایمان آورید و آنان به اهلل واحد کافر بودند. اگر رسول اهلل)ص( دست از 

بودن اهلل بردارد و اهلل را به همراه شریکانی قبول کند، آنگاه آنان به دین رسول خدا)ص( واحد 

ُه ِإذا ُدِعَي : »آوری را در جواز شرک ورزیدن اعالم کردند آورند، یعنی شرط ایمان ایمان می ذِلُکْم ِبَأنَّ
شود[ این به سبب آن است که  گفته مى»]، «ِللِه اْلَعِليِّ اْلَکبیرِ  اللُه َوْحَدُه َکَفْرُتْم َو ِإْن ُيْشَرْك ِبِه ُتْؤِمُنوا َفاْلُحْکُم 

پنداشتند، ایمان  کردید، و اگر براى او همتایى مى شد، انکار مى وقتى خداوند به یگانگى خوانده مى

آوردید. اکنون داورى مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ]و شما را مطابق عدل خود  مى

 (. 10ر، دهد )غاف کیفر مى
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رو  پرستی روبه وقتی مشرکان مکه از سوی رسول اهلل)ص( با مطالبه برهان برای شرک و بت

ها را شفیع خود نزد خدا قرار  شان را اینگونه اصالح کردند که ما این بت شدند، عقیده باطل

بر ندارد، فرماید: ای پیامبر، به آنان بگو که خدا از وجود چنین شفیعانی خ دهیم. قرآن کریم می می

دهید که وجود  یعنی وجود ندارد تا خداوند خبردار شود و شما مشرکان خدا به چیزی خبر می

ُهْم َو ال َيْنَفُعُهْم َو َيُقوُلوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعْنَد اللِه ُقْل َأ تُ »ندارد:  ُئوَن اللَه ِبما ال َو َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه ما ال َيُضرُّ َنبِّ
ا ُيْشِرُکوَن َيْعلَ  ْرِض ُسْبحاَنُه َو َتعالی َعمَّ

َ
ماواِت َو ال ِفي اْْل ها غیر از خدا، چیزهایى را  آن»، «ُم ِفي السَّ

ها شفیعان ما نزد  گویند: این بخشد و مى رساند و نه سودى مى پرستند که نه به آنان زیانى مى مى

ها و زمین سراغ ندارد؟! منزّه است  ماندهید که در آس خدا هستند. بگو: آیا خدا را به چیزى خبر مى

 (.18)یونس،  !دهند او، و برتر است از آنچه همتاى او قرار مى

پرستی در میان آنها  مشرکان مکه اهل اندیشه و تفکر نبودند و به همین خاطر، آیین شرک و بت

رد و آنها هیچ رواج پیدا کرده بود. کافی بود تا مردی خردمند و الهی عقاید آنان را زیر سوال بب

رو شدند  رو، وقتی مشرکان مکه با براهین قاطع رسول خدا)ص( روبه پاسخی نداشته باشند. از این

و پاسخی قاطع نداشتند، برای توجیه عقاید خود، به نسبت دروغ به خداوند روی آوردند و چنین 

و پدران ما خواست، ما  پرستی خواست خدا است. چون اگر او نمی استدالل کردند که این بت

دهد که به آنان بگو آیا برای این  ورزیدیم. قرآن کریم پیامبر)ص( را چنین تعلیم می شرک نمی

ِذيَن َأشرُکوْا : »زنید سخن خود گواه علمی دارید یا آنکه از روی گمان، به اهلل نسبت دروغ می َسَیُقوُل الَّ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َحتَی َلْو َشاَء اللُه َما َأشَرْکَنا َو اَل َءاَباُؤَنا َو اَل  َب الَّ ْمَنا ِمن شیء َکَذاِلَك َکذَّ  َذاُقوْا َبْأَسَنا ُقْل    َحرَّ

نَّ َو ِإْن َأنُتْم ِإالَّ تَخُرُصون ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ ْن ِعْلم  َفُتْخِرُجوُه َلَنا ِإن َتتَّ  زودى مشرکان ]براى  به»، «َهْل ِعنَدُکم مِّ

شدیم و نه پدران ما؛ و نه چیزى را  خواست، نه ما مشرک مى گر خدا مىگویند: ا تبرئه خویش[ مى

گونه ]آیات خدا را[ تکذیب کردند؛ و  ها بودند نیز، همین کردیم. کسانى که پیش از آن تحریم مى

کیفر ما را چشیدند. بگو: آیا دلیل روشنى ]بر این موضوع[ دارید که آن را بر ما ] سرانجام ]طعم

 «زنید جا مى هاى نابه کنید، و تخمین اساس پیروى مى ما فقط از پندارهاى بىآشکار سازید؟! ش

 (.118)انعام، 

قرآن کریم از افتراء زدن به اهلل توسط مشرکین، زیاد یاد کرده است. همه این دروغ و افتراء 

در ها بعد آن است که از مجاب کردن رسول اهلل)ص( ناتوان و ناامید شده بودند. قرآن کریم  بستن
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وصف حال مشرکان مکه، مثالی تاریخی از اصحاب کهف آورده است. آنان درباره قوم خود 

گفتند که هیچ برهانی برای پرسش غیر خدا ندارند و چون از اقامه برهان ناتوان بودند، به افتراء  می

َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آِلَهًة َلْو »های ناروا رو آوردند:  و نسبت ن  َفَمْن َأْظَلُم  هُؤالِء َقْوُمَنا اتَّ
ال َيْأُتوَن َعَلْیِهْم ِبُسْلطان  َبیِّ

ِن اْفَترى َعَلی اللِه َکِذباً  اند؛ چرا دلیل  این قوم ما هستند که معبودهایى جز او انتخاب کرده»، «ِممَّ

آورند؟! پس چه کسى ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ  نمى ]آشکارى ]بر این کار

 (.10)کهف،  !؟«ببندد

وقتی مشرکان مکه از اقامه برهان برابر دعوت رسول اهلل)ص( عاجز ماندند، به تخریب 

دهد که هرگاه  شخصیت پیامبر)ص( و تکذیب رسالت ایشان رو آوردند. قرآن کریم گزارش می

کردند به اینکه  شنیدند، از سویی رسول خدا)ص( را متهم می گرانه وحی را می مشرکان آیات روشن

کردند که این  تان روی برگردانید و از سوی دیگر، انکار می هد شما از دین آباء و اجدادیخوا او می

آیات، از سوی خدا نازل شده، بلکه اینها سخنان دروغی است که محمد بر خدا نسبت داده است. 

 الَّ نات  قاُلوا ما هذا إِ َو ِإذا ُتْتلی َعَلْیِهْم آياُتنا َبیِّ : »دهد، سحر آشکار است آنچه او آورده و به خدا نسبت می
ا کاَن َيْعُبُد آباُؤُکْم َو قاُلوا ما هذا إِ  ُکْم َعمَّ ا جاَءُهْم ِإْن  الَّ َرُجل  ُيريُد َأْن َيُصدَّ ذيَن َکَفُروا ِلْلَحقِّ َلمَّ ِإْفك  ُمْفَترًى َو قاَل الَّ

گویند: او فقط  شود، مى نده مىگر ما بر آنان خوا که آیات روشن  و هنگامى»، «ِسْحر  ُمبین  الَّ هذا إِ 

گویند: این جز دروغ  و مى پرستیدند، بازدارد ه پدرانتان مىخواهد شما را از آنچ مردى است که مى

که به سراغشان  ی حق هنگامى بزرگى که ]به خدا[ بسته شده، چیز دیگرى نیست. کافران درباره

 (. 13)سبأ،  «آمد، گفتند: این، جز افسونى آشکار نیست

این احتمال وجود دارد که مراد مشرکان از آیین آباء و اجدادی، همان دین ابراهیم)ع( بوده 

دانند. آنان آگاه  پرستی را دین آباء و اجدادی خود نمی باشد، زیرا وجدان تاریخی مردم مکه بت

 پرستی بعدها بر مکه سلطه یافت. بویژه که بنی اسماعیل در مکه سکونت داشتند و بودند که بت

کردند. لذا، ترفند مشرکان مکه این بود که  شان انکار می پرستی را به عنوان دین آباء و اجدادی بت

ان است، ز دین ابراهیم که همان دین پدرانشبگویند رسول خدا)ص( درصدد بازداشتن مردم ا

مکه  باشد. قرآن کریم به این نکته اشاره دارد که چنین ترفند و احتجاجی، اختصاص به مشرکان می

شدند، کافران به همین امر استدالل  ندارد، بلکه در گذشته نیز، هرگاه رسوالنی بر قومی مبعوث می

تر از دین  گری بهتر و قوی دادند که اگر دین جدید در هدایت آوردند. آن رسوالن هم پاسخ می می
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تعصب  (. این پرسش، سرسختی و01-03پدرانتان باشد، آنگاه ایمان خواهید آورد؟ )زخرف، 

 سازد.  کافران را آشکار می

سخن نهایی قرآن کریم با مشرکان درباره اهلل، در سوره توحید آمده است. اگر شما مشرکان، 

دانید، پس بدانید که آن خدایی که شایسته پرستیدن  پرستش را آیین برجای مانده از پدرانتان می

او وجودی است که نه چیزی از او زاده نیاز است.  باشد، او اهلل است که در خدایی یکتا و بی می

شود و نه او زاده چیزی است. هیچ موجودی کُفّؤ و شریک او نیست. به همین خاطر از رسول  می

ُقْل ُهَو اللُه »1کند: خدا)ص( روایت شده است که فضیلت سوره توحید با ثلث قرآن کریم برابری می
َمُد؛ َلْم َيِلْد َو َلْم يُ  ؛ اللُه الصَّ  .بگو: خداوند، یکتا و یگانه است»، «وَلْد؛ َو َلْم َيُکْن َلُه ُکُفوًا َأَحد  َأَحد 

گاه  برای او هیچ .]هرگز[ نزاد، و زاده نشد .کنند ی نیازمندان قصد او می خداوندی است که همه

 (.1 – 1 )اخالص، «شبیه و مانندی نبوده است

 . پیامبر قریشی4

یهود و نصارا، تعصب قومی بوده است. قریش در  یکی از عوامل عدم تمایل قریش به آیین

های بزرگ  کرد تابع قدرت گذاری کرده و همواره سعی می شبه جزیره، نظام سیاسی جدیدی را پایه

های یمن، نشود. گرایش به یهود و نصارا  آن زمان، یعنی پادشاهی ایران و امپراطوری روم و تُبّع

رو، حاکمان عرب جاهلی در رواج آیین شرک و  ز اینآورد. ا  زمینه چنین تابعیتی را پدید می

ترین آیین مذهبی برای نظم سیاسی جدید  پرستی را مناسب ورزیدند. آنان بت پرستی اهتمام می بت

دانستند. اما وقتی دین وحیانی جدید که آخرین دین فرود آمده از سوی اهلل تعالی است، توسط  می

بهانه از مشرکان قریش گرفته شد که چرا مردی از میان قوم مردی از میان قریش ابالغ گردید، این 

عرب برای رساندن پیام اهلل مبعوث نشده است. اکنون مردی از میان قریش بطحاء برای ابالغ دینی 

کند و نه دعوت به نصرانیت، بلکه دعوت به دین  برگزیده شده است که نه دعوت به یهود می

                                                           

 .«َمْن َقَرأ ُقْل ُهَو اللُه َأَحد  َعَدَلْت َلُه ِبُثُلِث اْلُقْرآن»قال الرّسول)ص(: . 1
 سوّم قرآن را خوانده است را یک مرتبه بخواند، یک  ُقْل ُهَو اللُه َأَحد  هر که این سوره »امبر)ص( فرمود: پی

(http://alvahy.com/%D 8% A 1% D 8% AE%D 1%81% D 8% A 1% D 8% B5) 
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شود تا  گذار کعبه بوده است. پیامبری از قریش مبعوث می بنیان کند. دین پیامبری که ابراهیم)ع( می

مانند در هدایت آنها داشته  درد و رنج قومش برای او سخت و گران باشد و حمیّت و همّتی بی

ْم َحريص  َع »باشد و بر پیروانش مهربانی بورزد:  َلْیُکْم َلَقْد جاَءُکْم َرُسول  ِمْن َأْنُفِسُکْم َعزيز  َعَلْیِه ما َعِنتُّ
هاى شما بر او سخت  سویتان آمد که رنج به یقین، پیامبرى از میان شما به »، «ف  َرحیم  وئُ ِباْلُمْؤِمنیَن َر 

 (. 108)توبه، «است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است

سال رُسل، هیچ یک از این شکل از برگزیدن پیامبران، سنّت الهی است. هنگام نزول وحی و ار

انبیاءِ برگزیده، از قومی برای قوم دیگر نبوده است. همیشه از میان همان قوم، انسانی پاک و 

کند. این کار  شود و آنان را به بندگی خدا دعوت می خداجو برگزیده و به سوی آن قوم فرستاده می

ن به مانعی عمده در های قومی در سرزمین نزول وحی و دعوت رسوال برای آن است که تعصب

َفَأْرَسْلنا ِفیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َأِن اْعُبُدوا اللَه ما َلُکْم ِمْن ِإله  َغْیُرُه َأَفال »نشر آیین الهی به دیگر نقاط تبدیل نشود: 
ُقوَن  و در میان آنان پیامبرى از خودشان فرستادیم که خداى یگانه را بپرستید. جز او معبودى »، «َتتَّ

 (.30)مؤمنون،« !کنید؟ این همه، از شرک[ پرهیز نمى  شما نیست. آیا ]بابراى 

بنابراین، قریشی بودن رسول اهلل)ص(، راه هرگونه تعصب قومی را بر مشرکین مکه بسته بود. 

جویی کنند. بویژه که محمد  توانستند در مخالفت با پیامبر خدا)ص( بهانه آنان از این طریق نمی

هاشم است. چنانکه از رسول  های قریش، یعنی بنی ترین خاندان رسول اهلل)ص( از میان شریف

ترین  ترین و بافضیلت (، روایت شده که یعنی از شریف108 )توبه، «ِمْن َأْنُفِسُکْم »)ص( درباره خدا

هایی که از جنس  جویی در نتیجه، مشرکین در مخالفت با رسالت پیامبر قریشی به بهانه1شما.

از ای  ای نبود، رو آوردند. به همین دلیل، حاکمیت سیاسی عرب جاهلی چاره قبیله - تعصب قومی

دید. اکنون سیادت معنوی آن حضرت به  عدم تقابل مستقیم با شخصیت رسول خدا)ص( نمی

بایست به هر شکل ممکن این سیادت را تخریب کرد. اگر این  تهدیدی جدی تبدیل شده و می

                                                           

 . «ِمْن َأْنُفِسُکْم َأْى ِمْن َأْشَرِفُکْم َو َأْفَضِلُکْم » قال الرّسول)ص(:. 1

 «ترین شما ترین و بافضیلت : یعنی از شریفَأْنُفِسُکْم ِمْن »پیامبر)ص( فرمود: 

(http://alvahy.com/%D 8% AA%D 1%88% D 8% A 8% D 1%81/108 ) 
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 سیادت در جان و دل مردم نفوذ کند، نظام سیاسی به خطر خواهد افتاد.

خالفت با شخص محمد رسول اهلل)ص( را ذکر کرده های قریش در م قرآن کریم عمده بهانه

ها با دیگر اقوام مشترک است. مردم از اینکه پیامبر خدا)ص( بشر  است. بخش زیادی از این بهانه

کردند. چگونه ممکن است، خدا از میان  بوده و از میان خود آنان برگزیده شده است، تعجب می

 ردمان برگزیند؟ آدمیان، کسانی را برای رساندن سخن خود بر م

ذيَن آَمُنوا َأنَّ َلُهْم » ِر الَّ اَس َو َبشِّ اِس َعَجبًا َأْن َأْوَحْینا ِإلی َرُجل  ِمْنُهْم َأْن َأْنِذِر النَّ کاَن ِللنَّ ِهْم  َأ َقَدَم ِصْدق  ِعْنَد َربِّ
ها وحى  مردى از آن آیا براى مردم، موجب شگفتى بود که به»، «قاَل اْلکاِفُروَن ِإنَّ هذا َلساِحر  ُمبین  

اند، بشارت  فرستادیم ]و گفتیم[: مردم را ]از عواقب کفر و گناه[ بیم ده، و به کسانى که ایمان آورده

ی نیک )نیکنامى و پاداش( نزد پروردگارشان است؟! ]امّا[ کافران گفتند:  ها، سابقه ده که براى آن

 (.0)یونس،« این مرد، ساحر آشکارى است!

ُکْم ُتْرَحُموَن َأ َو َعِجْبتُ » ُقوا َو َلَعلَّ ُکْم َعلی َرُجل  ِمْنُکْم ِلُیْنِذَرُکْم َو ِلَتتَّ آیا تعجّب »، «ْم َأْن جاَئُکْم ِذْکر  ِمْن َربِّ

ی مردى از خودتان به شما برسد، تا ]از عواقب  وسیله کننده پروردگارتان به  اید که پیام آگاه کرده

« !و آن، پرهیزگارى پیشه کنید و مشمول رحمت ]الهى[ شوید؟اعمال خالف[ بیمتان دهد، و در پرت

 (.43)اعراف،

بشر بودن و بلکه قریشی بودن رسول خدا)ص( بهترین زمینه برای وفاق عرب در پرتو دین 

اعتنایی از کنار این موضوع گذشتند و همچنان بر مخالفت با  اسالم بود. ولی مشرکین قریش با بی

های آنان این بود که چرا قرآن به دو نفر  ورزیدند. یکی از طعنه رار میپیامبر)ص( و انکار وحی اص

َل هَذا اْلُقْرآُن َعلی َرُجل  ِمَن اْلَقْرَيَتْیِن : »ترین مردان مکه و طائف نازل نشده است از شریف َو قاُلوا َلْو ال ُنزِّ
هر ]مکّه و طائف[ نازل و گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگ ]و ثروتمندى[ از این دو ش»، «َعظیم  

مغیره از مکّه و  ها، ولیدبن عبّاس روایت شده که منظور آن (. از ابن31)زخرف،« !نشده است؟

شرافت این دو، از جهت زیادی ثروت و کثرت فرزندان بوده  1عروه ثقفی از طائف است. بن حبیب

 مکه، مسدود بود. ای در  رغم وجود چنین زمینه است. بنابراین، راه وفاق و همبستگی، علی

                                                           

1. http://alvahy.com/%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81/31. 
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های  قرآن کریم، عالوه بر اشارات موردی، در چند سوره به نحو کلی از آزار، اذیت و استهزاء

ذيَن َسِخُروا : »مشرکین مکه علیه رسول خدا)ص( خبر داده است َو َلَقِد اْسُتْهِزَئ ِبُرُسل  ِمْن َقْبِلَك َفحاَق ِبالَّ
با این حال، نگران نباش[. جمعى از پیامبران پیش از تو را نیز استهزاء »] ، «ِمْنُهْم ما کاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن 

ها فرود  کردند، دامانشان را گرفت؛ ]و عذاب الهى بر آن کردند؛ امّا سرانجام، آنچه را مسخره مى

لیَن؛ َو ما َيْأتیِهْم ِمْن َنبِ »(. 15 آمد[ )انعام، وَّ
َ
چه پیامبران »، «کاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن  الَّ يٍّ إِ َو َکْم َأْرَسْلنا ِمْن َنِبيٍّ ِفي اْْل

آمد،  نمىها  سوى آن  ولى هیچ پیامبرى به .بسیارى ]براى هدایت[ در میان اقوام پیشین فرستادیم

هیچ »، «کاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن  الَّ َو ما َيْأتیِهْم ِمْن َرُسول  إِ »(. 1-4 کردند )زخرف، مگر اینکه او را استهزاء مى

 (.11 کردند )حجر، آمد، مگر اینکه او را مسخره مى ها نمى پیامبرى به سراغ آن

آورد. چرا باید  سخره گرفته شدن، قلب و جان هر پیامبری را به درد می  قطعاً اذیت و آزار و به

مردمان شهر در ازای خیرخواهی رسول خدا)ص(، اینگونه پاسخ دهند و دل او را برنجانند. این 

هایی  ا هیچ منطقی سازگار نیست. با وصف این، رسول خدا)ص( به خاطر چنین نامهربانیکار ب

گاه ادب و اخالص پیامبر)ص( به آن  نسبت به خود، نزد خدای خود شِکوه نبرده است. هیچ

های آن، نزد خدای خود شِکوه کند. به  حضرت اجازه نداد که به خاطر سختی کار نبوّت و رنجش

ای را گزارش نکرده است. اما قرآن کریم، الاقل، در دو  کریم چنین شِکوههمین خاطر، قرآن 

کند. نخست از اینکه قرآن مجید مهجور واقع شده  موضوع حزن و اندوه پیامبر)ص( را روایت می

َو قاَل »کنند:  تراشی می گیرند و برای انکار آن، بهانه و مردمان مکه انذارهای کالم وحی را جدی نمی
ُسوُل  َخُذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً  الرَّ پروردگارا! قوم من قرآن را »و پیامبر عرضه داشت: »، «يا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتَّ

پرستی است. رسول  دوم، اصرار مردم بر ماندن در آیین شرک و بت(«. 35متروک ساختند )فرقان،

خواهد به یگانگی اهلل  نمیو الحاد نیست و  خدا)ص( از اینکه قریش حاضر به دست شستن از کفر

ایمان آورد، محزون و رنجیده خاطر بود. این حزن رسول اهلل)ص( به حدی بود که قرآن کریم در 

چند جا از آن یاد کرده و خداوند سبحان، نبی مکرمش را اینگونه دلداری داده است که ما از حزن 

کند؛ اگرچه کفار به خاطر  ل نمیآور آنها، کالم وحی را باط های حزن تو آگاهیم و بدان که گفته

اِلمیَن ِبآياِت اللِه »ورزند:  انکار قرآن ظلم می ُبوَنَك َو لِکنَّ الظَّ ُهْم ال ُيَکذِّ ذي َيُقوُلوَن َفِإنَّ ُه َلَیْحُزُنَك الَّ َقْد َنْعَلُم ِإنَّ
ها  که[ آن  ؛ و بدانکند؛ ولى ]غم مخور ها، تو را غمگین مى دانیم که گفتار آن به یقین مى»، «َيْجَحُدوَن 

 (.33 نمایند )انعام، کنند، بلکه ستمکاران، آیات خدا را انکار مى تو را تکذیب نمى
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 . زبان قوم5

هایی را مقرر کرده است. از جمله این  سوی اقوام، سنت خداوند در فرستادن رسوالن به

ها عبارت بود از برگزیدن رسوالن از میان مردان خداجوی همان قوم. سنّت الهی دیگر در  سنت

ارسال رسوالن آن است که کتاب وحی به همان زبان قومی که نبی برای آن قوم مبعوث شده، نازل 

تراشی برای نپذیرفتن  دارد. نخست آنکه راه هرگونه بهانهشود. این امر، الاقل دو ثمره اساسی  می

توانند چنین خرده بگیرند که چون کتاب وحی به زبان  گیرد. آنها نمی سخن وحی را از آن قوم می

دیگری است، برای ما پذیرفتنی نیست. دوم آنکه وقتی وحی به زبان دیگری باشد، مسأله نامفهوم 

آورند. اما وقتی کتاب وحی به لسان قوم باشد، چنین  مان نمیکنند و ای بودن متن را بهانه می

َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسول  »شود. ذکر این سنّت الهی در قرآن کریم آمده است:  ای از آنان گرفته می بهانه
َن َلُهْم َفُیِضلُّ اللُه َمْن َيشاُء َو َيْهدي َمْن َيشاُء َو  الَّ إِ  ما هیچ پیامبرى را »، «ُهَو اْلَعزيُز اْلَحکیُم ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیِّ

ها آشکار سازد، سپس خدا هر کس را  نفرستادیم، جز به زبان قومش، تا ]حقایق را[ براى آن

کند و او توانا و  هدایت مى بخواهد ]و مستحق بداند[ گمراه و هر کس را بخواهد ]و شایسته باشد[

فرماید: حکمت نزول قرآن مجید به زبان عربی  که می(. بر این اساس است 1)ابراهیم،« حکیم است

ُکْم َتْعِقُلوَن »برای آن است که در آن بیاندیشید و بکار بندید:  ا َلَعلَّ ا َأْنَزْلناُه ُقْرآنًا َعَرِبیًّ ما آن را قرآنى »، «ِإنَّ

به (. در سوره شوری 0)یوسف،« عربى ]و فصیح و گویا[ نازل کردیم، تا شما ]آن را[ درک کنید

این نکته تصریح شده که برای انذار مردم مکه و پیرامون آن بوده که قرآن به زبان عربی وحی شده 

ا ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقرى َو َمْن َحْوَلها َو ُتْنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع ال »است:  َرْيَب فیِه َفريق  ِفي َو َکذِلَك َأْوَحْینا ِإَلْیَك ُقْرآنًا َعَرِبیًّ
ةِ  عیرِ  اْلَجنَّ گونه قرآنى فصیح و گویا را بر تو وحى کردیم تا امّ القرى و کسانى  و این»، «َو َفريق  ِفي السَّ

ها را از روزى که همگان در  ی جهانیان را[ انذار کنى و آن را که گرد آن هستید ]ساکنان مکّه و همه

وز[ گروهى در شوند و هیچ شک و تردیدى در آن نیست، بیم دهى، ]در آن ر آن روز جمع مى

(. قرآن کریم بهانه نامفهوم بودن زبان غیر عربی را 1)شوری،« !بهشتند و گروهى در آتش سوزان

آوردند  شد، مشرکین حتماً بهانه می بینی کرده است. اگر کتاب وحی به زبان غیر عربی نازل می پیش

. قرآن کریم فصاحت که هر زبانی غیر از عربی گنگ و نامفهوم است و ما در فهم آن مشکل داریم

گذارد و شاید هم یکی از دالیل عربی بودن زبان وحی  کند و بر آن صحّه می زبان عربی را نفی نمی

باشد، زبان فصیح و روشنی  نظر از اینکه زبان قوم عرب می نیز همین باشد، یعنی زبان عربی صرف
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تی اگر قرآن کریم به زبان دیگری باشد. ح ای برای انکار کتاب وحی می نیز است. اما این ایراد بهانه

شود. قرآن مجید، کتابی برای هدایت و  نازل شود، چیزی از فصاحت و آشکار بودن آن کم نمی

آورند. اما آنان  ایمان آوردن است. این کتاب به هر زبانی نازل شود، آنان که اهلش هستند، ایمان می

نابینا دارند. آنچنان که وقتی از نزدیک  های های سنگین و چشم که اهل ایمان آوردن نیستند، گوش

شنوند تا ایمان  شوند، گویی در مکان بسیار دوری ایستاده و سخن خداوند را نمی صدا زده می

  بیاورند:

ذيَن » َلْت آياُتُه َء َأْعَجِميٌّ َو َعَرِبيٌّ ُقْل ُهَو ِللَّ ا َلقاُلوا َلْو ال ُفصِّ آَمُنوا ُهدًى َو ِشفاء  َو  َو َلْو َجَعْلناُه ُقْرآنًا َأْعَجِمیًّ
ذيَن ال ُيْؤِمُنوَن في آذاِنِهْم َوْقر  َو ُهَو َعَلْیِهْم َعًمی ُأولِئَك ُيناَدْوَن ِمْن َمکان  َبعید   اگر آن را قرآنى عجمى »، «الَّ

گفتند: چرا آیاتش به روشنى بیان نشده؟! قرآن عجمى از پیغمبرى  دادیم، به یقین مى قرار مى

اند، هدایت و شفاء است، ولى کسانى که  : این ]کتاب[ براى کسانى که ایمان آوردهعربى؟! بگو

ها ]همچون  ی آن نابینا هستند. آن هایشان سنگینى است و از مشاهده آورند، در گوش ایمان نمى

(. بدین ترتیب، اسالم سیاسی 11 شوند )فصلت، کسانى هستند که گویى[ از راه دور صدا زده مى

ی نازل شد تا هرگونه تعصّب قومی برابر آن کنار زده شود. اکنون عرب جاهلی قادر به زبان عرب

نیست با استفاده از تعصبات قومی با اسالم سیاسی مقابله کند. چون سیاست متعالیه اسالم به زبان 

 قوم عرب نازل شده است.

 گیری . نتیجه6

ده است که برای رسول توزی و خصومت قریش به قدری بو سرسختی، لجاجت و تعصب، کینه

اهلل)ص( جای هیچ مجال و امیدی باقی نگذاشته بود که شریعت الهی را در مکه ابالغ و تشریح 

داشت و با پیامبر خدا)ص( از در  گری خود برمی نماید. اگر قریش، دست از سرسختی و سرکوب

بازسازی کعبه و  در داستان ـپنج سال پیش از بعثت  ـبار  شد، آنچنان که یک سازگاری وارد می

نصب حجراالسود با رأی آن حضرت موافقت کردند، به طور قطع، شریعت الهی در همان مکه 

شد. اما این سرسختی باعث تأخیر ابالغ شریعت شد. باید هجرت تاریخی رسول  ابالغ و اجرا می

شد تا  افتاد و این شهر به مرکز حکومت اسالمی تبدیل می اهلل)ص( از مکه به مدینه اتفاق می

شناسان مغرضی مانند گلدزیهر  شریعت الهی، مجال ابالغ و اجرا پیدا کند. بنابراین، سخن شرق
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درست نیست. چنین نبوده است که آیات مکی صرفاً درباره ایمان و انذار از روز حشر باشد و هیچ 

ا و قصدی برای ابالغ شریعت الهی در مکه نبوده است. بلکه رسول خدا)ص( به شدت با باوره

های باطل کفار و مشرکین مکه درگیر بوده و زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان را نقد و نفی  آیین

رو،  کرده است. ولی مجالی برای ابالغ گسترده شریعت اهلل تعالی در مکه مکرّمه نیافت. از این می

 ابالغ عام شریعت به تأخیر افتاد.
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