ت��ف
س ی�ر

ّ
س ۀصف
ت
�
ور� ا ا�
ب�ر اساس درس ف
گ� ت�ارهای
آ
محمدر�ا ج� ف
ض
ع�ری
� ی��ةاهلل علامه ش� ی� خ�

ت
� قح� ی� ق� و ت� ن� ظ� ی�م:
آ
ق
س�کارودی
� نم�ه صاد�ی ی

سرشناسه

:

عنوان و نام پديدآور

:

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرست نوییس

:
:
:
:

جعفری ،حممدرضا.1389-1310 ،
ّ
تفسـیر سـورۀ صافـات :بـر اسـاس درس گفتارهـای آیـةاهلل عالمـه شـیخ حممدرضـا جعفـری /حتقیـق و تنظیم :آمنـه
صـادیق سـیکارودی؛ و یرایـش :حممـد فرمهینی فراهـاین.
هتران :موسسه فرهنگی نب أ.۱۴۰۰ ،
ص.؛  21/5 × 14/5سم.
 264
 700/000ریال
:978-600-264-145-8
فیپا

یادداشت

:

موضوع
موضوع
موضوع:
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
مشاره کتابشنایس میل

:
:
:
:
:
:
:

کتابنامه :ص264-261 .؛ مهچننی به صورت ز یرنو یس.
ّ
تفاسیر (سوره صافات)
تفاسیر شیعه  --قرن14
Qur'an--Shiite hermeneutics--20th century
صادیق سیکارودی ،آمنه-1362 ،
72/102 BP
18/297
8757820

ّ
تفسیر سورۀ صافات
ب�ر اساس درس ف
گ� ت�ارهای
آ
ض
محمدر�ا ج� فع�ری
� ی��ة اهلل علامه ش� ی� خ�
تحقیق و تنظیم :آمنه صادقی سیکارودی | ویرایش :حجةاالسالم محمدفرمهینی فراه ــانی
حروفچینــی :انتشارات نبأ | صفح ـهآرائی :نادر برقی | چاپ و صح ــافی :پنج رنگ ،صالحــانی
چاپ ّاول | 14۰۰ :شمارگان 1000 :نسخه | قیمت 700/000 :ریال
ناشر :انتشارات نبأ | تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از خیابان بهار شیراز ،کوچۀ ّ
مقدم ،نبش
خیابان ادیبی ،شمارۀ  ،26طبقۀ سوم
تلفن | 775۰66۰2 :فاکس | 775۰4683 :صندوق پستی15655/377 :

641458

786002
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فهرست مطالب
پیش گفتار ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
چند نکته در شیوۀ تفسیری استاد ������������������������������������������������������������������������������������������13
شیوۀ تنظیم مکتوب مباحث ���������������������������������������������������������������������������������������������������13
بخش اول ،آیات :1 - 5

آمادگی روح مؤمن برای دریافت حقیقت توحید 15 /

محتوای سوره �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
آیات مبارکه ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
ترجمۀ آیات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
معنای لغات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
ّ
ّ
ّ
رحیمیت خداوند ���������������������������������������������������������������������������������������������20
رحمانیت و
تذکر به
یک قسم در سه امر ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
بیان سه قسم در آیات ابتدایی ����������������������������������������������������������������������������������������������������������23
شرح و تعبیری بر سه قسم مذکور �����������������������������������������������������������������������������������������������������24
نظر آقای طباطبایی در اینباره و نقد آن �����������������������������������������������������������������������������������������27
َّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
معنای ِ«إن ِإلهكم ل ِ
رابطه در قسمهای ابتدای سوره و ترتیب آنها ����������������������������������������������������������������������������31
بخش دوم ،آیات :6 - 10

آفرینش نظام ماده در خلقت 33 /

آیات مبارکه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
ترجمۀ آیات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
معنای لغات ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
آسمانها در نظام خلقت �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
بیان آیات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37
بخش سوم ،آیات :11 - 18

انحطاط بشر از اوج قدرت و کمال 41 /

آیات مبارکه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
ترجمۀ آیات ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
معنای لغات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
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کدام خلقت دشوارتر است؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
آفرینش از گل ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
تمسخر در ازای پاسخی آشکار �������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
اعطای درک فطری و تعهد بر آن �����������������������������������������������������������������������������������������������������������54
مقاومت بشر در یادآوری حقیقت��������������������������������������������������������������������������������������������������������56
بخش چهارم ،آیات :18 - 27

احوال مشرکان به هنگام حشر و پرسش از ایشان 61 /

آیات مبارکه ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
ترجمۀ آیات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
معنای لغات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
نحوۀ برانگیخته شدن مشرکان ����������������������������������������������������������������������������������������������������������62
مقصود از «أزواج» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
هدایت مشرکان به دوزخ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67
توقفگاه دیگر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
بخش پنجم ،آیات :27 - 39

استکبار ،عامل انحطاط اهل دوزخ 73 /

آیات مبارکه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
ترجمۀ آیات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
معنای لغات ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
گفتوگوی سه گروه از دوزخیان با یکدیگر ���������������������������������������������������������������������������������74
ّ
سنتی در میان عرب �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
استکبار در برابر پذیرش یگانگی خداوند��������������������������������������������������������������������������������������77
پرسش و پاسخ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
بخش ششم ،آیات :38 - 49
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وصف بهشتیان و رزق ایشان 83 /

آیات مبارکه �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
ترجمۀ آیات ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
معنای لغات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
مرور آیات قبل ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85
برتری عباد اهلل ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86

بلاطم تسرهف

معنای «عبد» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
خلوص عبد برای خدا����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
رزق معلوم و مصادیق آن ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
توصیفی آشنا برای محیط نزول آیات�������������������������������������������������������������������������������������������������93
بخش هفتم ،آیات :50 - 61

یافتن قرین دنیوی در دوزخ 101 /

آیات مبارکه ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
ترجمۀ آیات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
معنای لغات ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������102
مروری بر احوال بهشتیان در آیات قبل ����������������������������������������������������������������������������������������102
یاد از قرین دنیوی ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103
شکرانۀ رسیدن به فوز عظیم �������������������������������������������������������������������������������������������������������������107
فراهم بودن عرصه برای عمل �������������������������������������������������������������������������������������������������������������108
بخش هشتم ،آیات :62 - 66

محل فرود و غذای اهل دوزخ111 /

آیات مبارکه �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
ترجمۀ آیات ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
معنای لغات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������111
مروری بر آیات پیشین ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������112
ّ
بهشت جاودان یا جایگاه درخت «زقوم» �������������������������������������������������������������������������������������113
ّ
توصیف درخت «زقوم»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119
بخش نهم ،آیات :66 - 75

سرانجام �پیروی از گمراهی �پیشینیان 125 /

آیات مبارکه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
ترجمۀ آیات ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
معنای لغات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������126
خوراک دوزخیان �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������126
شتاب در پیروی از پدران گمراه ������������������������������������������������������������������������������������������������������129
بخش دهم ،آیات :75 - 93

سرسختی جوامع بشری 133 /
شروع مواجهۀ انبیاء با
ِ
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آیات مبارکه ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������133
ترجمۀ آیات �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������133
معنای لغات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������134
یاد از انبیاء پیشین �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������135
سرانجام کارشکنی قوم حضرت نوح؟ع؟ ���������������������������������������������������������������������������������135
پاداشی جاودانه برای حضرت نوح؟ع؟ ��������������������������������������������������������������������������������������138
حضرت ابراهیم؟ع؟ منادی توحید �����������������������������������������������������������������������������������������������141
پیمانی محکم از همۀ انبیاء ������������������������������������������������������������������������������������������������������������142
سخن گفتن با منحرفان قوم ������������������������������������������������������������������������������������������������������������145
شکستن بتها �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������147
بخش یازدهم ،آیات :94 - 107

ابتالئات حضرت ابراهیم؟ع؟ 151 /

آیات مبارکه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������151
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ا� ���ز ل ن�اه ِإ�ل ي�ك م ب�ارك ِل ي�د ب�روا � ي� ِا� ِه و ِل ي� ت� كر �ولوا ال�ل ب� ب
ِ«ك ت� ب
قـرآن کر یـم ،یگانـه آمـوزۀ وحیانـی اسـت کـه از دسـتبرد و تحر یـف مصـون مانـده
اسـت؛ آخریـن کتـاب آسـمانی کـه پـروردگار متعـال خـود وعـدۀ حفاظـت از آن را
داد 2.لـذا بیشـک بهتر یـن برنامـه بـرای زندگـی بشـر خواهـد بـود .امـا از آنجـا که فهم
مفاهیـم عالـی و تعابیـر واالی آن بـرای عقـل آدمـی بـه تنهایی میسـر نیسـت؛ از همان
ابتـدای نـزول ،نبـی مکـرم اسلام حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟ علاوه بـر تلاوت
آیـات ،آنهـا را بـرای مـردم تفسـیر میفرمـود.
رسـول اهلل؟ص؟ نـه تنهـا اولیـن معلـم و مفسـر قـرآن بودنـد ،بلکـه در زمینـۀ تربیـت و
پـرورش مفسـر بـرای بعـد از خو یـش همـت گماشـتند کـه امیرالمؤمنیـن؟س؟ اوج قلۀ
این کمال علمی بوده و برترین ایشان است .ایشان در گردآوری و نگاشتن تفسیر و علوم
قرآن اولین هستند .صد افسوس که بسیاری از آنچه میدانستند ،نا گفته ماند .هر
چند بعد از حضرت امیر ،از همان قرون اولیه افراد مختلفی قرآن را تفسیر کردند ،اما
باید گفت سرمنشأ این علم از ایشان بوده و باقی از این سرچشمه چشیدهاند.
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 .1ص.29/
 .2حجر.9/
 .3شرح نهج البالغة ،ابن ابی الحدید ،ج  ،1ص .15
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در عصـر دیگـر امامـان معصـوم؟مهع؟ نیـز پرداختـن بـه ایـن مهـم مـورد توجـه بـود و
همـواره عـدهای در تدبـر و فهـم و تفسـیر قـرآن شـناخته شـده بودنـد .ائمـه اطهـار؟مهع؟
در ترو یـج آموزههـای قـرآن ،توضیـح و تفسـیر صحیـح آن و تربیـت شـاگردانی خبـره
در ایـن عرصـه ،نقـش کلیـدی و تعیینکننـدهای داشـتند تـا از انحـراف بـه دور مانـد
و پیـام قـرآن بـه دسـت مـردم رسـد.
ایـن رونـد ادامـه داشـت تـا در قـرن سـوم ،برخـی مفسـران اقـدام بـه نـگارش کتـب
نهـا بـود ،مـورد توجـه بـوده و
تفسـیر کردنـد .ابتـدا روایاتـی کـه شـرح واژگان قـرآن در آ 
یشـد و بـه تدر یـج از نـکات ادبـی و کالمـی و غیـره نیـز بهـره بردنـد.
اسـتفاده م 
نگاشـتن تفسـیر با روشهای مختلف تفسـیری و با گرایشهای متفاوت کالمی
تاکنـون ادامـه داشـته اسـت .گاه از آیـات دیگـر در توضیـح آیـهای اسـتفاده میکننـد
و گاه از روایـات کمـک میگیرنـد .برخـی بـه توضیـح و بیـان تمامـی سـورههای قـرآن
پرداختهانـد و برخـی شـماری از سـور را بررسـی نمودهانـد.
اسـتاد بزرگـوار حضـرت آیـتاهلل عالمـه شـیخ محمـد رضـا جعفـری؟هر؟ نیـز در
زمرۀ کسـانی اسـت که در این راه قدم برداشـته و در توضیح و تفسـیر شـماری از سـور
همت گماشتهاند.
ســورۀ صافــات ،از ســور مکــی بــوده و در جــزء بیســت و ســوم قــرار دارد و مشــتمل
ب ــر ص ــد و هش ــتاد و دو آی ــه میباش ــد .نوش ــتار حاض ــر ،درسه ــا و بیان ــات ارزش ــمند
ایشــان حــول تفســیر ایــن ســورۀ مبارکــه اســت کــه بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت.
دانســتنی اســت کــه ایشــان تفســیر چندیــن ســورۀ قــرآن را در قالــب درس بیــان
کــرده انــد کــه بــه تدر یــج بــه صــورت مکتــوب ارائــه خواهــد شــد .انشــاء اهلل.
12

راتفگ شیپ

چند ن�کته در شیوۀ تفسیری استاد:

 .1در توضیح و تفسیر آیات از چند روش به صورت تلفیقی بهره میگیرند.
 .2در بیش ــتر م ــوارد ،دیگ ــر آی ــات مرتب ــط با موض ــوع را در ش ــرح و بیـــان آیۀ مد
نظر میآورند.
 .3روایات را مبین حقایق قرآنی دانسته و به آنها رجوع میکنند.
 .4در مـواردی نیـز روش اجتهـادی را برمیگزیننـد؛ امـا شـالودۀ گفتـار ایشـان بـر
رجـوع بـه کالم ائمـۀ طاهر یـن؟مهع؟ اسـتوار اسـت.

 .5به فراخور نیاز ،نظر بعض مفسران را بیان نموده ،تأیید یا ّرد میکنند.
 .6گاهی نیز حوادث تاریخی مرتبط با کالم را توضیح میدهند.

شیوۀ تنظیم م�کتوب مباحث
ّ
 .1اسـاس کار در این کتاب 8 ،حلقه نوار در تفسـیر سـورۀ صافات اسـت که در

مؤسسـۀ فرهنگ جعفری و مؤسسـۀ فرهنگی نبأ موجود اسـت.
 .2محقـق بـا امانـت تمام کوشـیده که به عین مطالب اسـتاد وفـادار بماند .مگر
تبدیـل لحـن شـفاهی به کتبی که الزمۀ این کار اسـت.
 .3در پاورقیها ،منابع مباحث استخراج شده است.
 .4در م ــواردی ک ــه ب ــرای فهم بهت ــر مخاطب ،توضیح بیش ــتری حـــول موضوع
داده ش ــده ،از س ــوی این بنده اس ــت که با ذک ــر کلمۀ «محق ــق» در انتهای مطلب
مشخص شده است.

ً
 .5عالمـه جعفـری غالبـا ترجمـه فارسـی بـرای آیـات بیـان نمیفرمایـد .امـا بـرای

یکدست شدن کتاب و نیز برای اینکه بهره گیری از کتاب برای سطح گسترده تری
از خوانندگان آسان شود ،ترجمههای دیگر را برآن افزودیم .بدین ترتیب ،ترجمههای
موجود در متن درس از مرحوم استاد میباشد و برای ترجمههای موجود در پاورقی،

13

ّ
تفسیر سورۀ صــافــات

از ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیرازی استفاده شده است.
 .6در تنظیـم ایـن مجموعـه اسـاس بـر رعایـت امانـت و حفـظ مطالـب مطابـق با
گفتـار عالمـه جعفـری اسـت .بـا کمال دقتـی که در این زمینه بـه کار رفته ،اگر نقص
و نارسـایی و خللـی در بیـان مطالـب باشـد ،بـه این بنده بر میگردد باید محسـنات
را ،مر بـوط بـه بیـان و دقت نظر علمی اسـتاد دانسـت.

ّ
معلـم و ّ
مفسـر آیـات
امیـد اسـت کـه ایـن خدمـت مـورد رضایـت و تأییـد اولیـن

وحـی ،حضـرت ختمـی مرتبـت محمـد مصطفـی؟ص؟ و تالـی قـرآن در ایـن روزگار،
حضـرت خاتـم األوصیـاء؟جع؟ قـرار گیـرد.
الزم میدانـم از اسـتاد ارجمنـد جنـاب آقـای دکتـر طالعـی و دسـت انـدر کاران
مؤسسـۀ فرهنگـی نبـأ و مؤسسـۀ فرهنـگ جعفـری کـه بـا عنایـت و توجـه خود مـا را در
انجـام ایـن پژوهـش یـاری رسـاندند ،کمـال قدردانـی را داشـته باشـم.
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آمنه صادقی سیکارودی

بخش اول ،آیات :1 - 5
آمادگی روح مؤمن برای دریافت حقیقت توحید

محتوای سوره
سـورۀ مبارکـۀ صافـات سـی و هفتمیـن سـوره از مصحـف شـریفی اسـت کـه در
دسـت ماسـت و از سـورههای بلنـد بـه کوتـاه تنظیـم شـده اسـت 1.سـورۀ صـاد ،بـه
عنوان سـی و هشـتمین و زمر ،سـی و نهمین سـوره قرار گرفته و دیگر سـورهها تا صد
و چهاردهمیـن کـه سـورۀ نـاس باشـد ،ادامـه دارد.
ایـن سـوره ،از جملـه سـورههایی اسـت کـه در مکـۀ مکرمـه بـر رسـول اهلل؟لص؟
 .1در مـورد ترتیـب نـزول روایاتـی وجـود دارد کـه مـورد اعتمـاد اسـت .از جملـه روایـت ابن عباس
کـه یعقوبـی آن را نقـل نمـوده اسـت (تار یـخ یعقو بـی ،ابـن واضـح یعقو بـی ،ج  ،2ص 26و
)35؛ حاکـم حسـکانی نیشـابوری نیـز در کتـاب خو یـش روایت ترتیـب را از ابن عباس نقل
کـرده اسـت (شـواهد التنزیـل ،حا کـم حسـکانی نیشـابوری ،ج  ،2ص )311؛ بـرای مطالعـۀ
بیشـتر( ،رک :البرهـان فـی علـوم القـرآن ،زرکشـی ،ج  ،1ص  .)193از مجمـوع گفت ههـای
اهـل فـن در زمینـۀ ترتیـب سـورههای قـرآن چند نظریه به دسـت میآیـد :برخی معتقدند که
توقیفـی اسـت .یعنـی ترتیـب سـورهها در مصحـف کنونـی همـان ترتیـب سـورهها در عصـر
نـزول اسـت و بـه دسـتور و عنایـت پیامبـر ا کـرم؟ص؟ تنظیـم شـده اسـت .نظـر دوم این اسـت
کـه ترتیـب کنونـی سـورهها بعـد از پیامبـر ا کـرم؟ص؟ و بـا اجتهـاد صحابـه تنظیـم شـدهاند.
نظریـۀ سـوم بـر ایـن اسـت کـه ترتیـب برخـی سـورهها توقیفـی و برخی اجتهـادی اسـت .بنابر
ایـن نظـر کـه ترتیـب قـرار گرفتـن سـورهها بـا ترتیب نزول متفاوت باشـد ،سـورۀ صافات سـی
و هفتمیـن سـوره از مصحـف شـریف میباشـد؛ محقـق.
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نـازل شـده 1،لـذا خصائـص سـور مکـی را داراسـت .خصائـص سـور مکـی بـه لحـاظ
معنـا مشـخص اسـت .از جملـه خصائـص سـور مکـی بـه لحـاظ لفـظ ،کوتاهـی
مقاطـع اسـت 2.ز یـرا مسـلمین مکـه در آن روزگار ،در مرحلـۀ اصـل پذیـرش تبلیـغ
و نشـر تبلیـغ بودنـد .کالم بایـد بهگونـهای باشـد کـه همـه قـادر بـه خوانـدن باشـند.
لـذا غالـب سـور مکـی (بـه جـز سـورههایی ماننـد انعـام و اعـراف کـه آیـات طوالنـی
دارنـد) ماننـد سـورۀ شـعرا و امثـال آن دارای مقاطـع کوتـاه هسـتند و گاهـی برخـی
مستشـرقین از آن بـه نوعـی شـعر قرآنـی تعبیـر کردهانـد 3.سـورۀ شـعرا ،صافـات و صاد
 .1التبیان فی تفسیر القرآن ،شیخ طوسی ،ج  ،8ص .480
 .2برای تشخیص مکی یا مدنی بودن آیات و سور معیارهایی توسط متقدمین ذکر شده که
شامل هجرت پیامبر ،مکان نزول آیات و خطاب آیات است .به طور کلی میتوان گفت
مال کهـای ارائـه شـده شـامل نـص و خبـر ،عال ئـم ظاهـری و عال ئـم محتوایـی میباشـد.
خصوصیـات دیگـری همچـون کوتاهـی آیـات یـا سـور ،مباحـث مطـرح در سـوره ،لحـن
شدید یا مالیم آیات نیز از جملۀ معیارها است .البته هیچکدام از اینها به تنهایی معیار
جامـع و مانعـی بـرای مکـی یـا مدنـی بـودن نیسـت .بلکـه بایـد از چنـد ملاک و یـا همـۀ
آنهـا اسـتفاده نمـود؛ محقـق( .رک :اإلتقـان ،سـیوطی ،جلال الدیـن ،ج  ،1ص 23؛
المسـتدرک ،حاکـم نیشـابوری ،ج  ،3ص )18-19
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 .3برخـی مستشـرقان ادعـا كردهانـد كـه قـرآن متأثـر از اشـعار عصـر نـزول اسـت .ایـن ادعـا بـه
صـورت کلـی مطـرح شـده و مقصـود ایـن اسـت کـه بیـن محتـوای برخـی آیـات قـرآن بـا
اشـعار برخـی شـاعران ماننـد أمیـة بـن ابـی الصلـت و امرؤالقیـس در عصـر نـزول شـباهت
دارد و متأثـر از آنهاسـت( .رک :آراء المستشـرقين حـول القـرآن الكر يـم و تفسـير ،رضـوان،
ج ،1ص  )258در پاسـخ بـه ایـن ادعـا بایـد گفـت قـرآن بـه ز بـان عـرب و بـر قـوم عـرب
نـازل شـده لـذا طبیعـی اسـت کـه برخـی الفـاظ و تعابیـر مشـابه بـا هـم داشـته باشـند .امـا
هیـچگاه نمیتـوان ادعـا کـرد کـه قـرآن برگرفتـه از اشـعار و ادب جاهلـی اسـت .ا گـر چنیـن
بـود ،چـرا اعـراب را بـه مبـارزه طلبیـد و فرمـود ا گـر میتوانید یک سـوره ماننـد آن بیاورید؟!
اگـر متأثـر از اشـعار عـرب بـود ،پـس بایـد میتوانسـتند یـک آیـه ماننـد آن را بیاورنـد .ضمـن
آنکـه معجـزات علمـی و پیشگوییهـای قـرآن و اخبـار غیبـی آن توسـط اهـل فـن و در

 تایآ ،لوا شخببشخبب یارب نمؤم حور یگدامآ  5 - 1:تایآ ،لوا شخب

از آن جملهانـد و بـه طـور کلـی در سـور قصـار نمون ههـای بسـیار دارد کـه ایـن نیـز از
خصوصیـات سـور مکـی اسـت.
سـور مدنـی بـه نحـو عمـوم آیـات بسـیاری دارنـد ،ز یـرا بعـد از اسـتظهار اصـل
عقیـده ،مبیـن احـکام هسـتند 1.جنب ههـای اصولـی اعتقـاد بایـد منتشـر شـود و
مرحلـۀ آن گذشـته و اکنـون ایـن (آیـات مبیـن احـکام) در مرحلۀ بعدی آمده اسـت.

مچـون دکتـر طـه حسـین
گـذر زمـان اثبـات شـده اسـت .علاوه بـر همـۀ اینهـا افـرادی ه 
معتقـد هسـتند کـه آنچـه هماکنـون بـه عنـوان ادبیـات عصـر جاهلـی در دسـت اسـت،
اصلا مربـوط بـه آن دوران نبـوده و بلکـه بعـد از اسلام سـروده شـده و بـه ایشـان نسـبت
دادهانـد .آثـار بـه جـا مانـده از آن دوران بسـیار انـدک بـوده و نمیتـوان بدانهـا اطمینـان
پیـدا کـرد .زیـرا حـدود یـک قـرن بعـد از ظهـور اسلام ،بـه تدو یـن اشـعار و احادیـث روی
آورده شـد و محتمـل اسـت تدو یـن شـعر کهـن عـرب در ده ههـای نخسـت خالفـت
امویـان اتفـاق افتـاده باشـد .در ایـن مـدت بسـیاری از ّ
مطلعـان از آن اشـعار از دنیـا رفتـه
بودنـد؛ محقـق( .بـرای مطالعـۀ بیشـتر ،رک :فـی األدب الجاهلـی ،طـه حسـین ،ص 63؛
باورهـا و اسـطورههای عـرب پیـش از اسلام ،سـلیم الحوت ،محمود ،ترجمـۀ عبداللهی
و کیانـی)
 .1البرهان فی علوم القرآن ،ج  ،1ص .189 -187
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ترجمۀ آیات
به نام خداوند بخشندۀ بخشايشگر
ّ
س ــوگند ب ــه (فرش ــتگان) صفكش ــيده (و منظ ــم) ( )1و به نه ــى كنندگان و
(بازدارن ــدگان) ( )2و تالوتكنن ــدگان پياپى آيات الهى ( )3كه معبود شـــما
يگانه اس ــت ( )4پ ــروردگار آس ــمانها و زمي ــن و آنچه در ميان آنهاســـت و
پروردگار مش ــرقها ()5
معنای لغات
ّ
ّ
«صافات» جمع صافة است 1.فاعالت در عربی ،جمع فاعل است .مضاعف
میباشد ،یعنی دو حرف مشابه با هم هستند که در هم ادغام میشوند.
َّ
ّ
َص ــف ،در اصل صفف اس ــت 2،مانند َم ــد که در اصل مدد میباشـــد .بر وزن
 .1مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،طبرسی ،ج ،8ص 683؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن،
طبری ،ج  ،23ص .23
 .2لسان العرب ،ابن منظور ،ج  ،9ص  194و تاج العروس ،مرتضی زبیدی ،ج  ،24ص .24
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َّ
َّ
ً
ّ
ّ
َ
َ
فعل آمدهَ :ص ــفَ ،ی ِ ّصف صفا .فهو صاف و هی صافة .صاف ،اســـم فاعل
ف َع ــل َی ِ
ّ
برای مذکر است و صافة اسم فاعل برای مؤنث است.
ّ
ّ
ّ
ّ
جمع صاف ،صافون حول العرش اس ــت و جمع صافة ،صافات .جمع فاعل،
فاعلون است و جمع فاعلة ،فاعالت .به این خاطر مطلب فوق را عرض کردیم که
آقای طباطبایی (اعلی اهلل مقامه) قائل هس ــتند به اینکه منتهی الجموع اســـت،

1

البته اکنون جای بحث ندارد ،زیرا قیاسی است .وزن آن نیز قیاسی بوده ،سماعی
نیست تا بتوانیم از لغت استفاده کنیم.
جمـع فاعـل ،فاعلـون اسـت و جمـع فاعلـة ،فاعلات اسـت( .ة) در صافـة ،تـاء
تأنیـث اسـت نـه تـای جمـع؛ ایـن مطلـب در مواضعـی بحـث شـده اسـت 2.در مـورد
َ«و ّ
ـات» بایـد گفـت قاعـدهای در ز بـان عر بـی در مـورد خصـال وجـود دارد کـه
الصاف ِ
همیشـه بـه صـورت مؤنـث هسـتند3.بنابراین تلاوت ،بازخوانـدن اسـت .و أن َ
أتلـو

القـرآن ،نـه فقـط قـرآن را میخوانـم ،بلکـه بازخوانـدن اسـت.

4

ّ
ّ
ّ
رحیمیت خداوند
رحمانیت و
تذکر به
َّ َ ن َّ
ح�م» اسـت .عثمانـی مذهبهـا بسـم اهلل را جـزء
اهلل الرحم ِ�
الر ی
سم ِ
اولیـن آیـه « ِب� ِ
ّ
قـرآن نمیداننـد 5.مطابـق مذهـب مسـلم ائمـۀ اطهـار؟مهع؟ باالتفـاق و تمامـی فقهای
 .1تفسیر المیزان ،محمد حسین طباطبایی ،ج  ،17ص .121
 .2همان ،ص.122 – 121
 .3برای مطالعه بیشتر ،رک :النحو الوافي ،عباس حسن ،ج  ،3ص .447
 .4المفردات فی غریب القرآن ،راغب ،ص .167
َ
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َ

ّ َ
حم ن� ّ
ح� ِم» جـزء سـورههای قـرآن کر یـم بـوده و قرائـت آن
الر ی
سم ِ
 .5نسـبت بـه اینکـه « ِب� ِ
اهلل الر ِ
واجـب اسـت ،در میـان پیـروان مکتـب خلفـا اختلاف وجـود دارد کـه بـه سـبب تناقـض
نجـا ناشـی میشـود
برخـی روایـات در اینبـاره میباشـد .منشـأ تناقـض ایـن روایـات از آ 
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شـیعه ،بسـم اهلل جزء همۀ سورههاسـت و برای تالوت کامل سـوره ،الزم اسـت بسـم
ّ
اهلل خوانـده شـود و ال سـوره کامـل خوانـده نشـده اسـت؛ 1مگـر سـورۀ برائـت (نهمیـن
سـوره در ترتیـب کنونـی) کـه در مـورد آن نیـز تعلیمـی در روایـات مـا موجود اسـت ،که
خوانده شـود.

2

ایـن نکتـه ماننـد آن نیسـت کـه بگوییـم بـرای مثـال ،عقیـدۀ تمـام مسـیحیان بـر
ایـن اسـت کـه مسـیح فرزنـد خداسـت؛ همـۀ مسـیحیان بـر آن معتقـد هسـتند.
َّ َ ن َّ
اهلل الرحم ِ�
ح� ِم» در تمامـی سـور قرآنـی ،شـامل دو صفـت الهـی اسـت کـه
الر ی
سم ِ
« بِ� ِ
رحمـان و رحیـم میباشـد .بایـد توجـه داشـت کـه بسـم اهلل ّ
الجبـار ،بسـم اهلل قاصـم

ّ
الجبار یـن ،الـه انتقـام ،بسـم اهلل ای کـه دارای شمشـیری میباشـد و بـا یـک حرکـت
آن پنـج میلیـون آدم را میکشـد؛ جـزء مطالـع قـرآن مجیـد نیسـت.
مطلع وحی الهی به رحمانیت و رحیمیت است .ای کاش این الهامهای قرآنی
در قلـب مـا اثـر میگذاشـت .در روایـات دیدهام خداوند ایـن مطلب را آموخته ،امام
نیـز بـه فرزنـدش و شـیعیانش توصیـه میفرمایـد کـه ولـو بـه مشـرک ظلـم نکنید؛3زیـرا
خداونـد در دنیـا علـی نفسـه میدانـد کـه انتقـام مظلـوم را از ظالم بسـتاند؛ ولو اینکه
مظلوم ،مشـرک باشـد و ظالـم ،مؤمن.
این نکته جای تعجب دارد که ولو مظلوم مشرک باشد و ظالم مؤمن! این مطلب،
َ

َ

ّ َ
حم ن� ّ
ح� ِم» را در سـوره ،قرائـت نکـرد و
الر ی
سم ِ
کـه معاویـه در مدینـه نمـازی خوانـد و « بِ� ِ
اهلل الر ِ
موجـب سـوال و اعتـراض مهاجر یـن و انصـار شـد؛ محقـق( .رک :السـنن الکبـری ،ابوبکر
بیهقـی ،ج ،2ص)71

 .1العروة الوثقی ،سید کاظم طباطبایی ،ج  ،1ص .646
َّ َ َ َ َ ُ
َ
ُّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َْ
ْ
َ
ـاس َمـا َدل َعلـى أ ّن َهـا ِإ ّن َمـا ك ِت َبـت ِفي فوا ِتح السـو ِر ِلنزو ِلهـا ،و ِعند
َ ....2وقـد ُر ّ ِو َينـا َع ِـن ْاب ِـن َع َّب
ٍ
ِ
َ ُ ْ
ُن ُزول َهـا َك َ
ان ُي ْع َل ُم ْان ِق َض ُاء ُس َ
ـور ٍة َو ْاب ِتـد ُاء أخـری( .السـنن الکبری ،ج ،2ص)63
ِ
 .3رک :الکافی ،کلینی ،ج ،2ص .333
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نشـان میدهد که ما با واقع فاصله داریم .لفظ ما لفظ اسلام هسـت ،اما تربیت ما
تربیت اسلامی نیسـت .آنچه را از اسلام میپسـندیم ،پذیرفتهایم؛ نه اینکه آنچه
مطلـوب اسلام اسـت ،پذیرفتـه باشـیم .ایـن دو تفـاوت دارنـد .البتـه ایـن مطلـب
انتقاد به شخصی نیست ،بلکه همۀ ما بدین نحو هستیم.

1

یک قسم در سه امر
بعد از آن خداوند سه آیه میفرماید:
ت �ذ ْ ً
ت �زَ ْ فَ تَّ
َ َّ فَّ ت َ فًّ فَ َّ
ا� ِ كرا».
را� ج�را� ،ال� ِال ي� ِ
ا� ص�ا� ،ال�ز ِجا� ِ
«و الصا� ِ
س ــه قسم یاد میکند ،اما یک قسم است نه سه قسم .به عبارتی خدا یک قسم
را به س ــه چیز یاد میفرماید .برخی مفس ــرین و آقای طباطبایی 2گفتهاند ســـه قسم
ّ
است .یک قسم است .قسم به صافات یاد میکند که به دنبال آنها زاجرات و به
دنب ــال آنها تالیات اس ــت .واو قس ــم را ندارند ،فاء قس ــم نیامده اســـت .بلکه فاء
نتیجه و تفریع اس ــت.
ای ــن مطل ــب در ذهن باش ــد ت ــا به ج ــای خود بی ــان کنیم آیـــه چـــه میفرماید.
عرض کردیم که آقای طباطبایی نیز مانند عامۀ مفس ــرین کالم خدا ،قائل هســـتند
که سه قسم است.

4،3

 .1مکـرر گفتـهام گاهـی مشـاهده میکنیـم شـیخی کـه یـک مسـجد پنـچ نفـره را اداره میکنـد
و دسـتفروش سـر کوچه ،با شـمر و عمرسـعد در نتیجه یکسـان هسـتند .محدودۀ یکی
پنـج نفـر اسـت ودیگـری بسـاط دستفروشـیاش؛ امـا در نهایـت همـان محدوده اسـت.
 .2الميزان في تفسير القرآن ،ج ،17ص .121
 .3مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،8ص .684
 .4اینگونه نیست که سه قسم باشد مانند اینکه بخواهیم به سه گروه در جامعه قسم یاد کنیم،
یک گروه کسانی که آماد ه هستند و شعار معینی دارند ،یک گروه کسانی که مسئولیت نهی از
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نواهی و امر به معروف را عهده دارند و یک گروه نیز مبلغ نظریات فرد یا گروهی هستند.
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یک قسم ،اما به سه دستهای که اولین ،این است و دومین این است و سومین
ای ــن اس ــت .ا گ ــر اولی نباش ــد ،دومی نیس ــت .اگر دومی نباش ــد ،س ــومی نیســـت.
معنای پش ــت سر هم دارند .اولی باید باش ــد تا به دنبالش دیگری بیاید و به دنبال
آن سومی باشد .مطلب را به طور کلی بیان نمودیم تا در بحث الفاظ بیشتر بررسی
کنیم .باید مشمول لطف خدا شویم تا بدانیم اینها چه هستند؟
بیان سه قسم در آیات ابتدایی
ً
ً
َ َّ فَّ ت ًّ
ا� َص ف�ا» قسم به آن موجوداتی که صفا« .صفا» ،به نظم در آمدن است.
«و الصا� ِ
منتها ش ــرط صف به این نیس ــت که خط مس ــتقیم باش ــد .خط دایرهای نیز صف
َّ
است؛ و قد إصطفوا یا صف الجند حول ملکهم ،حول قائدهم.
اگر دایرۀ منظم باشد نیز ،صف است .شرط صف خط مستقیم بودن نیست.
به گونهای که بانظم باشد ،نه هر کس وقف أینما کان .هر کس در هر جا بایستد خیر،
بلکه نظمی الزم است .آن موجوداتی که به درستی و بدون هیچگونه انحرافی صف
ً
بسـتهاند« .صفـا» در اینجـا تأ کیـد اسـت .ا گـر در ترجمـۀ فارسـی آن بگوییـم" :صـف
بسـتند ،صف بسـتنی" تنها ترجمۀ تحت اللفظی کردهایم .بلکه باید بگوییم آنها
کـه بـه قاطعیـت و بـه درسـتی و بـدون هیـچ انحرافـی صـف بسـتند .معنـای تأ کیـد
ایـن اسـت کـه بـدون هیـچ گونـه انحرافـی صـف بسـتند.
حال به دنبال اینها چیست؟ آنها که با قاطعیت باز میدارند و مانع میشوند.
مقصـود ،دسـتۀ دیگـر اسـت .امـا ایـن دسـته بـه دنبـال آن دسـتۀ قبـل هسـتند؛ بـه
نهـا نیسـتند .بـه دنبـال ایـن دو ،یعنـی اولیـن بایـد
نهـا نباشـند ،ای 
طـوری کـه ا گـر آ 
ت �ذ ْ ً
فَ تَّ
ا� ِ كرا» اسـت.
باشـد ،دومیـن بایـد باشـد ،بعـد سـومین «�ال� ِال ي� ِ
تفاوت تالوت با قرائت در این است که قرائت ،عبارت از خواندن متن است،
ً
ولـو ابتدائـا .امـا تلاوت ،خوانـدن متنـی مر بـوط بـه دیگـری اسـت ،بـه عنـوان تکـرار
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چیـزی کـه خوانـده شـده اسـت.

1

ب ــرای مث ــال ا گ ــر کس ــی ه ــم اکن ــون بخواه ــد آزادان ــه ســـخن بگویـــد ،ماننـــد
امیرالمؤمنین؟ع؟ که میایس ــتاد و س ــخن میفرمود؛ در این صورت گفته میشود:
َ ََ َ ُ ًَ
ُ َ ً
َ ََ ََ َ ُ َ ً َ
طبة نمیگوینـــد .مگر این
طب ــة ،اما ت ــا علینا خ
طب ــة ،خ َط َب ِفینا خ
ق ــرء علین ــا خ
که دیگری متنی را تنظیم کرده باش ــد ،و از پیش تنظیم ش ــده باشـــد و این شخص
بازخوانـ ـیاش نمای ــد .بنابرای ــن ت ــاوت ،بازخوان ــدن اس ــت .و أن َ
أتلـــو القـــرآن ،نـــه
فق ــط ق ــرآن را میخوانم ،بلک ــه بازخواندن اس ــت .در معنایی که آقـــای طباطبایی
انتخاب میکند ،تالوت موجود است.

2

ذکـر ،آن اسـت کـه موجـب تذکـر انسـان بـه حقایـق میشـود 3و نمونـهاش آیـات
قـرآن مجیـد اسـت .از کلمـۀ تلاوت و تالیـات درمییابیـم کـه قاریـان ،قـرآن را بـرای
مرتبـۀ دوم و سـوم میخواننـد ،نـه آن قرائـت اولیه که بدان ابالغ وحی الهی میشـود.
ایـن معانـی کـه بیـان شـد ،سـه جملـۀ شـریف و سـه آیـ ه از ابتـدای سـورۀ مبارکـۀ
ّ
صافـات اسـت کـه خداونـد یـک قسـم بـه ایـن سـه یـاد فرمـوده اسـت.
نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» .قسـم بـه ایـن سـه کـه الـه
بـه دنبـال آن ُمقسـم علی ِـه آن آمـده«ِ :إ�� ِإ�لهكم ل ِ
شـما یکـی اسـت .بایـد میـان ایـن امـور کـه بدانهـا قسـم خـورده شـده بـا یکدیگـر و با
نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» رابطـهای باشـد.
ِ«إ�� ِإ�لهكم ل ِ
شرح و تعبیری بر سه قسم مذکور
ا گـر بنـا بـود معنایـی دلخـواه ارائـه کنیـم ،چنیـن بیـان میکـردم کـه خداونـد
 .1البحر المحیط ،ابوحیان األندلسی ،ج  ،8ص .285
 .2الميزان في تفسير القرآن ،ج ،17ص .120
24

 .3التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،حسن المصطفوي ،ج  ،3ص .318
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میخواهـد حـاالت مؤمنـی را بیـان کنـد 1.آیـات شـریفه میخواهـد بفرمایـد کـه :ای
ً
انسـانها! ا گـر میخواهیـد بفهمیـد کـه حقیقتـا یـک خـدا دار یـد و خاضـع مطلـق
شـوید ،بایـد ابتـدا روح خـود را بـه نظـم درآور یـد .ممکـن نیسـت کـه روح آشـفته درک
درسـتی داشـته باشـد .روح آشـفته قابلیت درک ندارد .روح آشـفته به معنای روحی
اسـت کـه نمیتوانـد در چیـزی مسـتقر بشـود .ماننـد گاهـی کـه انسـان بـه مصیبتـی
ً
یشـود و اصلا قـدرت تصمیمگیـری نـدارد.
گرفتـار م 
بلکـه مقصـود ارواحـی اسـت که بـه نظم درآمدند و به دنبال آن عقولی اسـت که
یهـا بـاز میدارنـد .ز یـرا مادامـی کـه روح منظـم اسـت امـا گرایـش بـه
انسـان را از بد 
هوی و هوس دارد ،هیچ چیز در او اثر نمیکند .البته این تعبیر و معنایی شـخصی
بـوده و بـه صـورت عرفانـی اسـت .هرچنـد دلیلـی بـر آن نـدارم امـا آن را میپذیـرم.
ترجمـۀ لفظـی را نیـز پیـش از ایـن عـرض کـردم.

َ ُ َ
واحد»؛ بای ــد ابت ــدا روحتـــان را
ایه ــا الن ــاس! ا گ ــر میخواهیـــد بدانی ــد «إ�لهکم ل ِ

ب ــه نظ ــم درآورید .قس ــم ب ــه آن روحهایی ک ــه منظم ش ــدند و به دنبال ــش آن نیروی
بازدارنده و قاطعیت آنها را از گرایش به هوی و هوس باز داش ــته اس ــت .سوم آنکه
ب ــر ای ــن روح ،آیات اله ــی را بازگو میکن ــد ،بازگو کرده اس ــت .به آی ــات الهی گوش
فرا داده است.

نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» .هـر زمان که روح
وقتـی ایـن سـه بـا هـم بودند ،در ایـن صـورت ِ«إ�� ِإ�لهكم ل ِ

شـما بـه نظـم بـوده و از آشـتفگی درآید ،خود شـما مسـائل توحیـد را خواهید فهمید.
یشـود و به همین علت باید در ابتدا
گاهی روح انسـان در امور ادراکی آشـفته م 
روح منظم شـود .یعنی به گونهای باشـد که فکر از مقدمات شـروع نموده ،به نتیجه
 .1این تعبیر و ترجمهای شخصی است ،لذا دلیلی برای آن نیاوردم.
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برسـد و بـر نتیجـه ثابـت قـدم باشـد .عوامـل هدایـت در روح آشـفته اثـری نخواهـد
داشـت .گاهـی روح آشـفته نیسـت ،امـا فقـط بـه شـهوت و فرجـش عالقـه دارد ،یـا به
شـکم عالقـه دارد .در ایـن صـورت زاجـرات در او زجـری ندارنـد .در ایـن صورت تازه
مهیـا شـده و هنـوز تلاوت ذکـری بـه او نرسـیده اسـت .بایـد تلاوت ذکـر بـه او برسـد تا
بـه مرحلـۀ ایمان برسـد.
در آنچـه ارائـه شـد ،حدیـث و قرینـۀ محکمـی از آیـات نداشـتیم ،بلکـه بیـان
ماسـت .علـت چنیـن معنـا نمـودن ایـن اسـت کـه در تفاسـیر ،معانـی دیگـری آمـده
فَّ
أَ َ
َ َّ َ َ ُ
صا� ت
ا�
مانند اینکه صافات به کبوترهایی گفته شده که «� َو ل ْم يَ� َر ْوا ِإ�لى الط يْ� ِر ف� ْو ق�ه ْم
ٍ
َو يَ� ْق� ب� ْ�ض نَ� ما يُ� ْم ِس ُك ُه نَّ� إ� َّلا َّ
الر ْح نُم�» 1،هرچند صحیح است ،اما در این صورت نمیتوان
ِ
ِ
گفت که زاجرات تفریع بر آن است.

به عبارتی ،صحیح اسـت که کبوترها در آسـمان بال گشـودهاند ،اما زاجرات به
واو قسم هست ،خداوند سه قسم یاد
دنبال آنها نیست .رابط غایی به هم ندارندِ .

کـرده اسـت .یـک قسـم بـه کبوتـران بال گسـترده ،یک قسـم بـه آنها که زجـر میکنند
نهـا کـه تلاوت ذکـر میکنند .این سـه قسـم ،تفریع بر هـم ندارند.
و یـک قسـم بـه آ 
یا برای مثال گفته شده :مؤمنین در صف جماعت ،یا مؤمنین در صف جهاد،

2

صحیـح اسـت؛ امـا بـه دنبـال آن فـاء تفر یـع زاجـرات نیسـت .بلکـه مؤمنـی اسـت
که کار خود را انجام داده و اکنون در صف جهاد یا جماعت ایستاده است .معنایی
که آقای طباطبایی میفرماید نیز چنین است.

3

 .1ملک19/؛ برخی مفســـران« ،صافات» را اش ــاره به دس ــتهای از پرندگان دانس ــتهاند که در
هنـــگام پرواز ،بالهایشـــان باز اس ــت؛ محق ــق( .رک :مجم ــع البیان فی تفس ــیر القرآن،
ج  ،10ص )491
 .2مجمع البیان ،همان ،ص .683
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نظر آقای طباطبایی در اینباره و نقد آن
آقـای طباطبایـی میفرمایـد :مقصـود ،کیفیـت نـزول وحـی اسـت در زمانیکـه
خـدا بخواهـد وحـی بـر پیغمبـرش بفرسـتد .ابتـدا دو صـف ممتـد از ملـک بیـن ّ
مقـر
وحـی الهـی و مکانـی کـه رسـول اهلل؟ص؟ در آن بـوده (یـا انبیـاء دیگـر) قـرار میدهـد.
اینهـا صافـات هسـتند و موکـب وحـی از میـان ایشـان مـیرود .مالئکـهای نیـز
هسـتند کـه شـیاطین را دور میکننـد .ایشـان در پشـت ایـن دو صـف میباشـند،
َّ
نهـا تالیـات وحـی هسـتند کـه نـازالت
ـرات َز ْجـرا» اسـت .بعـد از ای 
مقصـود
«الز ِاج ِ
1
وحـی هسـتند.
ُّ ُ أْ
َ
ح ــال آنک ــه فرم ــوده « :ن��زَ َل بِ� ِه الروح ال� یم� ن�» ،ت ــاوت کنن ــده نیســـت ،بازگـــو
ُّ ْ أ
َ
نمیکن ــد « .ن��زَ َل بِ� ِه
الر ُوح ال� یم� ن�» ،حم ــل وح ــی ک ــرده اس ــت .ق ــرآن نیـــز میفرماید:
ُّ ْ أ
َ
ن 2
« ن��زَ َل ِب� ِه
الر ُوح ال� یم��».
َ ََ َ
نسـبت بـه پیامبـر میفرمایـد :ت َن ّـزل َعلی ِـه؛ در مـورد وحـی به خود پیغمبـر ،تالوت
اسـتعمال نشـد .ضمـن اینکـه رابطـهای نـدارد که ابتدا باید صف باشـد و بعد وحی
شـود .صـف بـرای چیسـت؟ ا گـر مالئکـهای هسـتند کـه زجـر میکننـد ،دیگـر صـف
نیـاز نیسـت .صـف بـرای ایـن اسـت کـه دیگـران نتوانند به موکـب همایونی برسـند،
شـعار دهنـد و شـیئی پرتـاب کننـد .صـف بـرای ایـن مقصـود اسـت .اگـر بنا شـد که
زاجـرات باشـند ،دیگـر نیـازی بـه صافـات نیسـت .علاوه بـر ایـن ،اسـتراق سـمع در
حیـن تلقـی یـا حیـن القـاء بـر رسـول اهلل اتفاق میافتد .در میانۀ راه که اسـتراق سـمع
معنـا ندارد.
در مـورد اسـتراق سـمع دقـت بفرماییـد کـه خـود آیـه بـه آن اشـاره میکنـد ،چنین
یشـنیدند؛ نه اینکه وحیای
بوده که باال میرفتند و از محیطی سـخن مالئکه را م 
 .1همان ،ص .122 - 121
« .2روح االمين آن را نازل كرده است»...؛ شعراء.193/
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را که در حال نازل شدن است ،استراق نمایند .زیرا در حمل وحیای که نازل میشود،
صوتـی وجـود نـدارد تـا اسـتراق سـمع باشـد .اینگونـه نیسـت کـه صوت ضبط شـدۀ
دو آیـه بـه همـراه چیـزی کـه بلندگـو را میرسـاند ،باشـد تـا بـه مقـر مـا برسـد و در میانـۀ
راه نیـز بلندگـو صـوت را پخـش نمایـد .ایـن معانـی بـه ذهـن میآیـد ،امـا بـا روح آیـات
سـازگار نیسـت .در نهایـت بایـد بگو یـم معنـای آیـه را آنگونـه کـه بـا اطمینـان بیـان
کنـم ،درنیافتـم .لـذا مطابـق بـا نظـر خـود اینگونـه معنـا نمـودم.
َّ َ ُ ْ َ
ٌ
واحد»
«إن ِإلهكم ل ِ
معنای ِ

نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» اس ــت .ایـــن ســـه مرحله باید
نتیج ــۀ مطال ــب گفت ــه ش ــده«ِ ،إ�� ِإ�لهكم ل ِ

بگ ــذرد ،ابتدا انس ــان خودش را منظم کن ــد ،بعد از آن بازدارندههـــا در او اثر خواهد
ک ــرد .بازدارند هه ــا منظم ش ــوند ،باید از هوی و هوس دور ش ــود تا زاجـــرات الهی در
او اث ــر کند.
وقتـی ایـن سـه بـه طـور متوالـی منظـم شـدند ،بـه عبـارت دیگـر وقتـی شـما منظـم
شـدید ،زاجـرات زجـر خـود را بـا تأ کیـد انجـام دادنـد و ذا کـرات ذکرشـان را بـا تأ کیـد
نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» ،در ایـن صـورت شـما مؤمـن خواهیـد شـد .به دلیل
تلاوت کردنـد ِ«إ�� ِإ�لهكم ل ِ
اینکـه مخاطبـان آیـه ،مشـرکین بـا عناد هسـتند ،قـرآن میخواهد به دلیـل اثر نکردن
آیـات در مخاطبـان ،اشـاره نمایـد .بـه ایـن خاطـر چنیـن اسـت کـه ایـن سـه مرحلـه
را ندارنـد .عـده ای دچـار آشـوب فکـری هسـتند و نمیداننـد مطلـب چیسـت؟
نمیدانـم پـدرم راسـت میگو یـد یـا آن دیگـری؟
ا گ ــر ما پی ــرو دین ابراهیم؟ع؟ هس ــتیم و دین ابراهیم حنیف اســـت ،پس آنها
چه میگویند؟ این آشوب فکری مانع تأثیر سخن حق در باطل اثر است .موجودی
ک ــه دچار آش ــوب فکری باش ــد ،موجود فلج ش ــدهای اس ــت .گاهی چنین اســـت
28
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ّ
اس ــت .درس خوانده ،اما در حد بس ــیار کم نیز نمیتواند از علمش اســـتفاده کند،
مهن ــدس اس ــت ام ــا نمیتوان ــد ،طبی ــب اس ــت ام ــا نمیتوان ــد ،آخوند اســـت اما
نمیتواند .زیرا مبتال به آشوب فکری شده و استقرار فکر ندارد.
دع ــوت اله ــی نی ــز از همین قبیل اس ــت و در کسـ ـیکه آش ــوب فکـــری دارد اثر
نمیکند .کسـ ـیکه گوش به باطل میس ــپارد ،تابع هوی و هوس اس ــت .بندۀ هوی
و ه ــوس که ش ــد ،دع ــوت اله ــی در او اثر نمیکن ــد .بای ــد زاج ــرات در او زجر کرده
باشند تا دعوت الهی اثر نماید.
نط ــور ک ــه پی ــش از ای ــن بیان ش ــد ،ای ــن تعبیر بنده اس ــت و دلیلـــی بر آن
هما 
نیس ــت .ام ــا ش ــاهد بر مطلب این اس ــت ک ــه به دنب ــال آن یک قس ــم و فـــاء تفریع
َ َ ُ
نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» فرم ــوده اس ــت .بای ــد جمالت قب ــل بـــا ِ«إ� نّ� ِإ�لهك ْم
اس ــت و بع ــد ِ«إ�� ِإ�لهكم ل ِ
َ ٌ
واحد» تناس ــب داش ــته باش ــند .تناس ــب یگانگی خدا با آن جمالت قبل ،در این
ل ِ
اس ــت که طبق تعبیر م ــا (لفظ معنا و تفس ــیر را برای آنچه گفتیم ب ــه کار نمیبرم،
بلکه یک احتمال ش ــخصی اس ــت) ،جای این اس ــت که خداون ــد بفرماید ،تو ای
نَّ َ ُ ْ َ ٌ
واحد» ایمان بیاوری و اال به همان حال شـــرک
انس ــان مش ــرک بای ــد ب ــه ِ«إ�� ِإ�لهكم ل ِ
که در مکه هس ــتی ،خواه ــی ماند.
به سبب اینکه یا آشوب فکری دارید ،یا تابع هوی و هوس خود هستید ،یا گوش
َ ق َ َّ
َ َّ ُ
َ
َ ُْ آ َْ
َ َ
ال ال ذ ي�� نَ� ك ف� ُروا لا ت� ْس َم ُعوا ِله�ذ ا ال ق� ْر� نِ� َو ال�غ ْوا ف� ي�ه ل َعلك ْم
بـه ذکـر الهـی نمیدهیـد« .و �
ت �ذ ْ
فَ تَّ
تَ��غْ ِل بُ� ن
ا� ِ كرا» نسـبت بـه شـما اثـر نکـرده زیـرا گـوش
و�» 1،گـوش نمیدهیـد�« .ال� ِال ي� ِ
ت ْ َأ
نَّ َ ُ ْ َ ٌ َ ُّ َّ
َُ
ماوا� َو ال� ْر ِ�ض َو ما بَ� يْ� ن�هما
فرا نمیدهید .در نتیجه میفرماید«ِ :إ�� ِإ�لهكم ل ِ
واحد ،ر ب� الس ِ
ُ ْ
نهـا قسـم یـاد کرده
َو َر بّ� ال َم ش� ِار ق ِ�» .البتـه اینهـا معتقـد نبودنـد خداونـد نسـبت بـه آ 
« .1كافـران گفتنـد :گـوش بـه ايـن قـرآن فـرا ندهيـد ،و بـه هنـگام تلاوت آن جنجـال كنيـد تـا
پيـروز شـويد» ،فصلـت.26/
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ـتی آنرا خواهنـد فهمید.
اسـت .واقعیتـی اسـت کـه اگر خودشـان تأمـل کنند ،درس ِ
حالـت «چـه
بـرای مثـال میخواهیـم بـه فلان دارو ایمـان بیاور یـم .بایـد ابتـدا از
ِ
کنـم؟» نجـات پیـدا کنیـم .دوم اینکـه نگوییـم ایـن دارو تلـخ اسـت ،عالقـه نـدارم
و نبایـد تلـخ بخـورم .سـوم اینکـه بـه کالم طبیـب و نسـخهاش گـوش دهیـم .در ایـن
صـورت شـفا خواهیـم یافـت.
این مطلب برای هر انس ــانی معلوم اس ــتّ ،اما قرآن مجید اعماق روح انســـانی
را ب ــه گونـ ـهای بی ــان میکن ــد ک ــه باید دق ــت کنی ــم ت ــا آن را دریابیم .اینجا ســـخن
از اعماق روح انس ــانی اس ــت .بهتر از آن اس ــت که بگوییم کبوترانی هستند که در
آسمان صف کشیدهاند .آیه را در محیط در نظر گرفته و بگوییم اگر به کبوترانی که
در آسمان صاف حجاز دقت کند ،در او اثر مینماید ،یا آنچه که آقای طباطبایی
ذک ــر فرمودن ــد .اگر چنین باش ــد ،اندکی طب ــق ظواهر ب ــوده و ترتیب معنا نـــدارد؛ به
خ ــاف آنچه که بن ــده عرض ک ــردم و مراحل بعدی هس ــت.
ْ أَ
َ ُّ َّ
الس ِت
ل ــذا «ر ب�
ماوا� َو ال� ْر ِ�ض » ک ــه فرم ــوده ،جم ــع ب ــودن آس ــمان و مف ــرد ب ــودن
زمی ــن ،نش ــانۀ آن اس ــت ک ــه اینه ــا تع ــدد دارد 1و آن وح ــدت دارد؛ َ«و م ــا َب ْي َن ُهم ــا َو
َ ُّ ْ َ
ـار ِق» .البتــه ایــن آیــه ،معنایــی بیــش از ایــن دارد کــه إن شــاءاهلل در آیــات
رب المشـ ِ
َ �ة ْ َ
نَّ �زَ َّ نَّ َّ َ ُّ ْ
بع ــدی ک ــه میفرمای ــد«ِ :إ��ا ي��ا الس
واك ب�» ت ــا ب ــه آخ ــر ع ــرض
ماء الد ن� ي�ا بِ��ز ي� ن� ٍ الك ِ
َ ُّ َ ش ق
َ
ـار ق» باشــد
خواهیــم کــرد« .ر ب� الم� ِار�» را پیــش از ایــن عــرض کــردم .وقتــی «مشـ ِ
ب ــه آن معنای ــی ک ــه ع ــرض ش ــد ،در ت ــازم هس ــتند و الزام ــی اس ــت .ممک ــن نیس ــت
کــه مشــارق متعــدد باشــد و مغــرب واحــد باشــد 2.صفــت مــع الصفــة اســت و بــدل
الواح ــد اس ــت.
 .1رک :جامع البيان في تفسير القرآن ،ج ،23ص .23
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رابطه در قسمهای ابتدای سوره و ترتیب آنها
قسـم ،رابطـهای دارد کـه بایـد در ابتـدا باشـد و بعـد آن دیگـری بیایـد و بـه ایـن
ترتیـب قسـم واقـع شـود .سـه قسـم نبـوده بلکـه یـک قسـم ،امـا بـه سـه مطلـب متوالـی
اسـت.
به عبارتی ُ«م َ
قسم ِبه» امری است که عبارت از سه مطلب پشت سر هم میباشد.

این حالت ،تأ کید را نمیرساند و قسم تأ کید نمیکند .قسم غیر از این ذکر ،واقعیت
دیگـری نـدارد .عبـارت مقـدم ،عالمـت اهمیـت آن اسـت .میتوانـد واو بیـاورد ،امـا
واو قسـم را برداشـت و فـاء گذاشـت .همچنیـن توجـه داشـته
آمـدن فـاء ،نکتـه داردِ .

باشـید کـه قسـم ،از عناو یـن إنشـائی اسـت و محکـی خارجـی نیسـت.
ْ أَ
َْ
َ َّ
ماء َو ما بَ� ن�اهاَ ،و ال� ْر ِ�ض َو ما َطحاهاَ ،و ن� ف� ٍس َو ما
در جـای دیگـر میفرمایـد« :و
الس ِ
فُ
َْ
َ أَ ْ َ
َ
َس ّواها ،ف��له َمها � ج ُ� َورها َو ت� ق�واها» 2.قسـم ترتیـب نـدارد و پشـت هـم آمـدن ،ترتیـب آن
اسـت .ترتیـب حکایـت از خـارج میباشـد ،لـذا توجـه داشـته باشـید کـه ترتیـب از
1

خـارج اسـت.
امور انشائی با همان انشا محقق میشود و ترتیب نمیخواهد .ترتیب حکایت
از خارج است ،به این معنا که یک نظم خارجی است و این نظم خارجی را به «فاء»
یــا «ثــم» بیــان میکنــد .ا گــر مــن دو یــا ســه قســم یــاد کنــم :واهلل و رســوله و أقســم بــاهلل و
رســوله و االمــام؟ع؟؛ ســه قســم پشــت هــم آمــده اســت .ترتیــب در قســم نیــز بــه
همین صورت است.
ً
بله ،اگر کس ــی س ــه قس ــم یاد کند و من بخواهم حکایت کنم :أقســـم باهلل اوال،
 .1برای مطالعه در مورد قسم و انواع و احکام آن ،رک :النحو الوافی ،ج  ،2ص .497
« .2و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده ،و قسم به زمين و كسى كه آن را گسترانيده،
و سوگند به نفس آدمى و آن كس كه آن را منظم ساخته ،سپس فجور و تقوا (شر و خير)
را به او الهام كرده است»؛ شمس.8-5/
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خـــوردن دیگری را
ث ــم برس ــوله ،ث ــم َبعل ــی ،حکایت از دیگ ــری میکن ــم؛ زیرا قســـم
ِ
واقعیت ــی فرض ک ــردم و از آن حکایت میکن ــم .اما گاهی خودم قســـم میخورم نه
نک ــه حکایت کنم دیگری چگونه قس ــم خورده اس ــت .قس ــم إنشـــاء اســـت و در
ای 
إنش ــاء ،ترتیب معنا ندارد.
در صورت ــی که او در قس ــم خود ترتیب داش ــته باش ــد ،من نیز میتوانـــم بگویم.
ً
ب ــرای مثال :أقس ــم بالصافات اوال ،ث ــم بالزاجرات ،ث ــم بالتالیـــات .در این صورت
م ــن حکایت ک ــردهام .به عبارتی قس ــم خوردن او واقعیتی اســـت کـــه من حکایت
از آن نمودم.
در اینج ــا خداون ــد قس ــم میخورد ،ن ــه اینکه حکای ــت از چیزی کنـــد .آمدن
ف ــاء ب ــه معن ــای این اس ــت ک ــه خداون ــد حکایت ــی از خ ــارج بیـــان میکنـــد .البته
حکایت از مقس ـ ٌـم به (چیزی که به وس ــیلۀ آن قسم یاد ش ــده است) مراد است ،نه
حکایت از قس ــم .شما که مس ــتمع هس ــتید ،میتوانید حکایت از کالم من کنید؛
ام ــا خداون ــد حکایت از کالم کس ــی نمیکند ،بلکه خودش قســـم میخورد .اینجا
یش ــود؛ نه اینکه ّاولی هســـت
ترتی ــب معنا ندارد و هر کدام را که ابتدا فرمود ،اول م 
که ّاول از آن را بیان میکند.
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بخش دوم ،آیات :6 - 10
آفرینش نظام ماده در خلقت

آیات مبارکه
ْ
ٓ
َ ݐݨْ ً ݦ ْ ُ
ك ّل شَ� ݧ ْ� ٰ
ّ ٰ َ َّ َّ َّ ٰ ُّ ْ ٰ َ �ة َ ٰ
ما ِ ݪݣر ݢ ݬٍ ݤد ٧
طا نٍ� ٰ ݣ
ِا ن�ا �ز ی� ن�ا السما َء الد ن� ی�ا بِ��ز ٖ ی� ن� ٍ الكوا ِك بِ�  ٦و ݫ ݭِح ݨ ݦڡ�ظ ا ِم نݨ� ِ ی
ݧ ݩ ݩۖ ݦ َ ݩ ݧ ُ َ
ُ
و� ا َلى ْال َم َلا ْال َا ݧ ْعلٰى َو ُ�ٯݑݨْ �ذݧ َ ݧف ُ� نَ
ٰ َ َ َ ݧݩ َ
و� ِم نݨْ� ك ِ ّل �ج ٰ ا ِ�ن بٍ� ُ ٨د ݧ ݩُح ݩݡً ݦورا٭ َوݠله ݨْم ع�ذ ٰ ا بٌ�
ی
لا ی� ݧݩ ّس ݧݩ ّم ُع ن ِ
ِ
َ َ ݨْ ݧ َ ݨ ݧ ݨݧ ْ ݧ َ َ َ َ ݨݧ ْ ݧ ُ
ّٰ
ها بٌݣ� ث� ٰا ِق� ٌب� ١٠
ٰوا ِص ٌ ݦب� ِ ٩الا َم نݨْ� خ� ِط ف� ال ݩݐحط ݧ ݨݐڡ�ة ف�ا ݧ ݑٮ بݨݧ َ� ݧ َعهۥ ِش� ٰ ݣ
ترجمۀ آیات
 -6ما آسمان نزديك (پائين) را با ستارگان آراستيم -7 .تا آن را از هر شيطان
خبيثى حفظ كنيم!  -8آنها نمىتوانند به (سخنان) فرشتگان عالم باال گوش
فرا دهند( ،و هرگاه چنين كنند) از هر سو هدف قرار مىگيرند!  -9آنها به شدت
به عقب رانده مىشوند؛ و براى آنان مجازاتى دائم است! -10مگر آنها كه براى
استراق سمع نزديك شوند ،كه «شهاب ثاقب» آنها را تعقيب مىكند!
معنای لغات
َ
«السـماء» ،بـه معنـای آسـمان اسـت« 1.الدنیـا» ،دنیای مـادی ،به معنـای پایین
و پسـت اسـت« 2.شـیطان» ،شـیطان نیـز نوعـی از وجـود اسـت و بـا اینکـه از مـاده
 .1لسان العرب ،ج  ،14ص .397
 .2مقابل آخرت است؛ محقق( .رک :مجمع البحرین ،فخرالدین طریحی ،ج  ،1ص )149
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اسـت ،امـا قابـل رؤ یـت نیسـت.

1

آسمانها در نظام خلقت
خداونـد در ایـن آیـات مبارکـه از سـورۀ صافـات ،بنابـر ترجمـۀ تحـت اللفظـی
میفرمایـد :مـا آسـمان دنیـا را چنیـن کردیـم؛ سـتارگان را زینـت آن قـرار دادیـم و ایـن
کار بـرای حفـظ از هـر شـیطانی اسـت کـه بخواهـد سرکشـی کنـد .اینهـا نمیتواننـد
بـه سـخن آن گـروه کـه بـاال هسـتند (گـروه برتـر) ،گـوش فـرا دهنـد و از هـر سـو بـه اینها
ّ
یشـود ،الـی آخـر آیـات.
چیزهایـی میرسـد کـه سـد راهشـان م 
در سورۀ مبارکۀ مؤمنون میفرمایدَ « :و َل قَ� ْد �خَ َل قْ� ن�ا فَ� ْو قَ� ُك ْم َس بْ� َع َط ِئ
را� ق�» 2.در تفسیر
آیـۀ فـوق مطالبـی را ارائـه نمودیـم و بیـان کردیـم کـه شـواهد آن در قرآن مجیـد میآید.
یکی از آن شواهد که عرض شد ،همین آیات سورۀ صافات است.
بـدون شـک در قـرآن مجیـد ،آسـمان بـه هفـت عـدد ذکـر شـده اسـتَ « .س بْ� َع
أَ
أَ
ُ
ماوا� ِط ب� قا� ًا»َ « 4،س بْ� َع َس ت
َس ت
ماوا�»َ « 3،س بْ� َع َس ٍت
6
ماء � ْم َرها»،
ماوا�»َ « 5،و � ْوح ى �ف�ي ك ِ ّل َس ٍ
بـه هـر آسـمانی نیـز فرمانـش را وحـی کردیـم.

نچـه در مـورد نحـوۀ آفرینـش در ذهن عموم مـردم و حتی در ذهن خواص آنها
آ
در منطقۀ حکومت قرآن (منظور حکومت قرآن به لحاظ تالوت اسـت نه به لحاظ
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .454
« .2مـا بـر بـاالى سـر شـما هفـت راه (طبقـه) قـرار داديـم ،و مـا از خلـق (خـود) غافـل نبـوده و
نيسـتيم»؛ مومنـون.17/
 .3بقره.29/
 .4نوح.15/
 .5فصلت ،12/طالق ،12/ملک.3/
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عمل و فهم) تا حدود صد سـال یا در بعضی مناطق پنجاه سـال ،یا سـی سـال قبل
وجود داشـت ،اینگونه بود که زمین اسـت و آسـمان بر زمین احاطه دارد.
هفت آسمان ،هفت جسمی است که به هم احاطه دارند .مانند پیاز .هر چند
پیـاز مغـز نـدارد ،امـا بـرای آن مغـز فرض کنیم و پوسـت در اطراف آن باشـد .در طرف
ریشه نیز این طبقات به هم پیوسته است .بلکه فرض کنید دوایری در دل هم هستند
و مرکـزی بـا دوایـر اطرافـش باشـد .البتـه این دیدگاه بشـر پشـتوانه ای داشـت؛ در واقع
توصیفی که بطلمیوس از نظام آفرینش ارائه داده بود ،در ذهن آنها حکمفرما بود.
به این ترتیب که کره و هفت آسمان داریم .هفت فلک هستند تا فلک اطلس،
نبـاره و امثـال آن موجـود
کـه فلـک نهـم میباشـد .عبـارت مرحـوم شـیخ بهایـی در ای 
است 1.مرحوم شیخ بهائی در تشریح االفال ک 2عباراتی در اینباره دارند .در کواکب،
 .1بطلمیوس ،دانشـــمند یونانی بیش از دو هزار س ــال پیش ،متأثر از نظریات فلس ــفی ارسطو،
نظریـــۀ زمیـــن مرکـــزی را ارائـــه کـــرد که ت ــا حدود ق ــرن ش ــانزدهم می ــادی مطرح ب ــود .او با
مشـــاهدۀ حـــرکات ظاهـــری مـــاه و خورش ــید معتق ــد ب ــود ک ــه زمین ثاب ــت اس ــت و ماه و
خورشـــد و پنج ســـیاره شـــناخته ش ــده در آن روزگار ،در مدارهای ــی دایرهای ب ــه دور زمین
میچرخنـــد .البتـــه برخـــی دانشـــمندان ایران ــی مانن ــد خواج ــه نصی ــر الدی ــن طوس ــی ب ــا
اندازهگیریهـــای دقیـــق و علمـــی ایرادهای ــی بر ای ــن نظریه وارد ک ــرده اند؛ محق ــق( .رک:
نظریـــۀ گرانـــش نیوتـــن ،هوشـــنگ گرم ــان ،انتش ــارات آموزش انق ــاب اس ــامی) علماء
اســـکندریه در عهد بطالســـه میگفتند هر یک از این س ــیارات در فلکی هس ــتند که این
افـــاک حـــول زمین قـــرار دارند .ه ــر کدام این س ــیارات و فل ــک آنها حرک ــت عکس هم
دارنـــد .یونانیـــان میگفتنـــد دو فلک دیگ ــر هم بر ای ــن اف ــاک هفتگانه احاط ــه دارد که
«ثوابـــت» و «اطلـــس» نـــام دارد .اث ــر این نظر ی ــات در انجی ــل برنابا موجود اس ــت؛ محقق.
(رک :بررســـی مفهوم ســـبع ســـموات در ق ــرآن با تأ کی ــد ب ــر آراء عالمه طباطبایی و ش ــیخ
طنطـــاوی ،مجتبـــی بیابان پـــور و مجید خ ــاری آران ــی ،ص )71 -70
 .2تشـریح األفالک ،کتاب گرانسـنگ شـیخ بهایی در علم نجوم و هیئت اسـت که حاوی
اصول و قوانین علم نجوم به طور مختصر ،اما بسیار متقن و مفید میباشد و در زمان خود
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اول فلـک مـاء اسـت ،بعـد فلـک آفتـاب ،بعـد فلـک زحـل و مشـتری اسـت و هکـذا؛
ایـن امـور نیـز در پیشـینۀ ذهنـی مـردم وجـود داشـت .به تدریج دایرۀ دید بشـر توسـعه
پیـدا کـرد ،ابـزار دیـد سـاخته شـد و ایـن نظـام فکـری به هـم خورد.
معلوم شد که فضایی داریم و در آن واحدهای بسیار کوچکی هست که ستارگان
باشـند .یـک نمونـۀ آن زمیـن ماسـت کـه بـا همـۀ حجـم و خصوصیاتـش قـرار گرفتـه
است .همه اینها تبدیل به مجموعهای وابسته به هم میشود و مرکزی به نام خورشید
دارد .مقصـود ،منظومـه شمسـی اسـت .کهکشـان ،از میلیونهـا و میلیاردهـا منظومـه
شمسـی تشـکیل میشـود .در میـان ایـن کهکشـانها مکانهایـی هسـت که نـور آنها
سـیصد میلیـون و شـاید چهارصـد میلیـون سـال نـوری زمـان میبـرد تا به ما برسـد .این
مطلـب ،دلیـل بـر ایـن اسـت کـه چهارصـد میلیـون سـال پیـش از مـا (مقصـود ،سـال
نـوری اسـت) ایـن منبـع نـور وجـود داشـته اسـت .هم اکنون وجـود دارد و بعـد از این نیز
هـر چـه بـه حسـاب آنـات ادامـه پیـدا کند ،نشـانۀ وجـودش میباشـد .همچنین نشـانۀ
وجـود او در میلیونهـا سـال قبـل اسـت .همـۀ اینهـا که عرض شـد ،یک نمونـه از یک
کهکشـان بـود .حـال آنکـه کهکشـانها وجـود دارد کـه بـه صـورت تـودۀ انباشـته شـده
به چشم میآیند .حتی با کمک ابزار دقیق نیز به صورت انباشته شده دیده میشوند.

در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آســمانها کجاســت؟ خواهنــد گفــت :آســمان،
بــه معنــای فضــای باالســت .تــا اینجــا را میپذیر یــم ،امــا ا گــر ایــن ســؤال مطــرح شــود
کــه عــدد هفــت آن در چیســت؟ دیگــر پاســخی بــرای آن ندارنــد .نتوانســتهاند معنای
معقولــی ارائــه دهنــد .عــرض کــردم کــه خداونــد در اینجــا میخواهــد بفرمایــد مــا
هفت نوع آفرینش داریم.
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مـورد اسـتقبال علمـاء قـرار گرفـت .این کتـاب هم اکنون نیز مورد متوجه دانشـمندان این
فن قرار دارد .کتاب مشتمل بر یک مقدمه ،پنج فصل و خاتمه است؛ محقق.
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یـک نـوع از آفرینـش ،آفرینـش مـادی اسـت کـه جسـم دارد و قابـل انعـکاس نـور
اسـت .از ایـن تعبیـر بـه یـک سـماء شـده ،سـماء دنیـا و سـماء علیاسـت 1.دنیـا بـه
معنـای پاییـن و پسـت؛ علیـا نیـز بـه معنـای باالسـت .دنیـا ،صفـت سـماء اسـت.

2

یعنـی آسـمان پاییـن 3کـه مرکـز موجـودات مـادی اسـت .هـر موجـودی کـه مـادی
باشـد ،در آسـمان پاییـن جـای دارد .کوا کـب ،خـواه سـتارهها ،خـواه کهکشـانها،
همـۀ اینهـا یـک نـوع از آفرینـش خـدا هسـتند .خداوند شـش نوع دیگـر آفرینش دارد
کـه بـا اینهـا تفـاوت اساسـی دارنـد.
نچــه از قــرآن مجیــد و روایــات در بــارۀ ایــن امــور فهمیدهایــم بــرای مــا معلــوم
آ
هســتند .ســماء دنیا ،جای موجودات مادی اســت و هر آنچه جســمیت دارد ،جزء
ســماء دنیاســت .ســماوات بعــدی ،انــواع آفرینــش دیگــری اســت کــه بــا ایــن آفرینــش
تفاوت دارد .شــواهد بر مطلب در قرآن مجید موجود اســت .یکی از شــواهد قطعی،
ایــن آیــات ســورۀ مبارکــۀ صافــات اســت .حــال آیــات را یــک بــه یــک ترجمــه و معنــا
میکنیم تا روشن شود که چگونه با قاطعیت این تفسیر را میرساند.
بیان آیات
ْ
َ
َ �ة َ
نّ �زَ َّ نَّ َّ َ ُّ ْ
میفرمایـد«ِ :إ��ا ي��ا الس
واك بِ�»« .الکوا کـب» عطـف بیـان یـا
ماء الد ن� ي�ا بِ��ز ي� ن� ٍ الك ِ
بـدل اسـت 4،عطـف بیـان از زحـل و مشـتری و بـدل از فالن.

 .1عالمـــه طباطبایـــی در اینبـــاره توضیحات ــی دارن ــد که در م ــواردی مواف ــق و در برخی امور
متفـــاوت با نظـــر مطرح شـــده اســـت؛ محق ــق( .رک :الميزان في تفس ــير الق ــرآن ،ج،17
ص )125 -123
 .2التبيان في تفسير القرآن ،ج  ،8ص .483
 .3مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج  ،8ص .684
 .4التبيان في تفسير القرآن ،ج 8 ،ص  481و المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،17ص .123

37

ّ
تفسیر سورۀ صــافــات

مـی فرمایـد :مـا آسـمان پاییـن را آرایـش دادیـم؛ آرایـش بـه سـتارگانی کـه شـما
میبینیـد .آن چـه شـما از سـتاره میبینیـد ،خـواه بـه صـورت جـدا ،خـواه بـه صـورت
راه شـیری که در عربی از آن تعبیر به َم َج ّره 1میکنند و کهکشـان نیز گفته میشـود،
آسـمان پاییـن اسـت.
بـه ایـن خاطـر چنیـن گفتیـم کـه شـیطان نیـز نوعـی از وجـود اسـت و بـا اینکـه از
ماده اسـت ،اما قابل رؤیت نیسـت .شـیطان از ّ
جن اسـت 2و قرآن مجید میفرماید
بـا اینکـه مـاده اسـت ،امـا قابـل رؤیت نیسـت .نیروی آزاد شـده و امثـال آن که گفته
میشـود ،مباحـث دیگر اسـت.
نکـه نوعـی از وجـود اسـت و جـا دارد ،امـا قابـل رؤیت نیسـت .زیرا
قـدر مسـلم ای 
جسـمیتی کـه از آن انعـکاس اشـعه بشـود ،نـدارد .نوعـی آفرینـش میانـه اسـت .بیـن
سماء دنیا و مأل اعلی است .ممکن است در سماء دنیا باشد یا در مأل اعلی باشد.
 .1مخفف کاهکشان است ،و آن سفیدیی باشد که شبها به طریق راه در آسمان نماید...؛
محقق( .رک :لغتنامه دهخدا)
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 .2در مورد اینکه ماهیت إبلیس و شیطان چیست ،مفسران نظرات متعددی دارند .ذیل آیهی
پنجـاه از سـورۀ کهـف در اینبـاره بحـث شـده اسـت .برخـی قائـل هسـتند کـه إبلیـس
از مالئکـه نیسـت ،زیـرا جـن از مالئکـه نیسـت ،همانگونـه کـه از إنـس نیسـت .برخـی
معتقدند که از مالئکه است و به این خاطر بدو ّ
جن گفته میشود ،زیرا از چشمها پنهان
و مسـتور هسـت و در لغت جن ،معنای سـتر وجود دارد .برخی گفته اند ابلیس از قبیل
مالئکـهای اسـت کـه ایشـان خ ّـزان الجنة بودهانـد .به همین خاطر به او ّ
جن اطالق شـده
اسـت؛ محقـق( .رک :جامـع البیـان فی تفسـیر القرآن ،طبـری ،ج ،15ص )169در نهایت
صاحـب تفسـیر مجمـع البیـان معتقـد اسـت کـه وقتی ّ
یشـود،
جن بـه طور مطلق گفته م 
مقصود از آن ،همان جنس معروف اسـت که از مالئکه نیسـتند .لذا آیه مذکور از سـورۀ
کهـف میرسـاند کـه ابلیـس از طایفـۀ جـن میباشـد و از مالئکـه نیسـت ،محقـق( .رک:
مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،6ص)735
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َ فْ �ظ ً ْ ُ ّ شَ ْ ن
مار ٍد» .میفرمایـد :مـا ایـن کوا کـب را در اینجـا ،هـم زینت
«و ِح� ا ِم ن� ك ِل � ي� ٍ
طا� ِ

قـرار دادیـم و هـم از آن شـیطانی کـه بخواهـد سرکشـی کنـد ،یعنـی از محیـط وجودی
خـودش بیـرون و باال تـر رود ،حفـظ میکنیـم.
َ
ْ َ
َ َّ َّ ُ نَ
و� إ� َلى ال َمل إ� ْال أ� ْعلى» « .ی َ� َّس َم ن
عو�»
در صورتی که حفظ شوند ،چه میشود؟ «لا ي�سمع ِ
ِ
یا « َ� ت� َ
سم ن
عو�» 2یعنی اینها دیگر توانایی ندارند که به آن گروه باالتر گوش فرا دهند.
ی
1

بـه عبارتـی بـه ایـن معناسـت کـه مـاوراء سـماء دنیـا ،ملأ اعلـی هسـت .یعنـی اگـر
کسـی از سـماء دنیـا ،از جایـی کـه جایـگاه کوا کـب اسـت؛ یعنـی اجسـامی کـه نـور از
آنهـا منعکـس میشـود گذشـت ،ملأ اعلـی اسـت .ملأ اعلی برای شـما قابـل دیدن
نیسـت؛ زیرا اگر هم مکان داشـته باشـد ،نحوۀ وجودش بهگونهای نیسـت که اشـعه
بـه آن برخـورد کنـد و منعکـس شـود .لـذا دیدنـی نیسـت .لـذا ج ّـن و شـیاطین کـه
ْ
قـرآن میفرمایـد « :نَ
كا� ِم نَ� ال ِج� نّ�» 3،از جنـس ج ّـن آفر یـده شـده اسـت ،هـم میتوانـد در
اینجـا باشـد و هـم بـه آنجـا نزدیـک شـود .امـا ایـن کوا کـب فایـدهای دارنـد ،اینکـه
مانـع از رسـیدن ج ّـن بدانجـا میشـوند.
مـا از چگونگـی ج ّـن آ گاه نیسـتیم تـا بدانیـم ایـن شـهابها و اشـعههای مـاوراء
کـه در فضـای جهـان آفرینـش یـا جهـان مـادی چـه زیانی به سـاختمان جـن میزنند
 .1جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،23ص 25و مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،8
ص.685 -684
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
 .2در مـورد عبـارت «ال یسـمعون» اختالفـی در قرائـت وجـود دارد ،و برخـی یسـمعون را بـه
معنـای َی َتسـمعون دانسـتهاند؛ محقـق( .رک :جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج،23
ص)24

ْ
َّ
َ ْ�ذ قُ ْ ن ْ َ ئ َ
ُ آَ َ ُ
َن
كا� ِم نَ� ال ِج� نّ�»...؛ بـه يـاد آر يـد زمانـى را
لا�ك ِ�ة ْاس�جُ دوا ِل�د َم ف� َس�جَ دوا ِإ�لا ِإ� ْب� يل� َس
« .3و ِإ� �ل�ا ِللم ِ

كـه بـه فرشـتگان گفتيـم :بـراى آدم سـجده كنيـد! آنهـا همگى سـجده كردند جـز ابليس
(كـه از ّ
جـن بـود)؛ کهـف.50/
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یشـوند؟ ّ
(البتـه جهـان مـادی بـه تعبیر بنده و جهـان آفرینش
کـه مانـع از نفوذشـان م 
نهـا بـه ورای ایـن مطلـب راهـی ندارنـد.
بـه تعبیـری کـه علـم ارائـه میکنـد ،ز یـرا آ 
صحبـت از میلیـارد و میلیـارد و عـددی بـا سـی یـا چهـل صفـر اسـت تـا بـه آن عمـق
داالن تار یـک برسـد کـه میگوینـد کهکشـانها را در خـود فـرو میبـرد .بـه منطـق قرآن
همـۀ اینهـا سـماء دنیاسـت).
در ترجمۀ آیات بررســـی خواهیم کرد .مقصود این اس ــت که از هر ســـو چیزی به
یش ــود .اش ــعه مانع از نفوذش ــان میگ ــردد .حال چه زیانـــی به آنها
نه ــا پرتاب م 
آ
میرسد؟ ما نحوۀ وجودی آنها را نمیدانیم.
البت ــه به م ــا نیز زیان میرس ــاند ،ل ــذا س ــفینههای فضایی به گونهای ســـاخته
میش ــود ک ــه اش ــعه در آن نف ــوذ نکند .البت ــه بحث م ــا در اینباره نیســـت و آنچه
یگ ــذارم و به ارتکاز قدی ــم رجوع میکنم .تنها اشـــاره
در تفس ــیر میدان ــم نی ــز کنار م 
ّ
میکن ــم ب ــه اینک ــه ق ــرآن میفرماید این اش ــعه به صورتی اس ــت که از هر ســـو ســـد
راهش ــان میشود.
ُ ً
ُ
« َو ُ� قْ��ذَ فُ� نَ
و� ِم نْ� ك ِ ّل �ج ِا�ن بٍ� ،د ُحورا» در نتیج ــه اینه ــا ب ــه پایین باز میگردند ،به
ي

پش ــت ب ــر میگردن ــد و نمیتوانند نف ــوذ کنند .نحوۀ وج ــودی آنها بـــه صورت یک
ّ
حد میانه اس ــت ،میتوان گفت ذو حیاتین هس ــتند .میتوان تشـــبیه به موجودات
ذوحیاتینی کرد که میتوانند در آب و خشکی زندگی کنند.
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بخش سوم ،آیات :11 - 18
انحطاط بشر از اوج قدرت و کمال

آیات مبارکه
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ݨ
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و� ِ ١٣اَوݣ ݩݐ ٰ ݢݣد ݢا َرا ْوا ٰءا ݨݧ َ��ة َ� ْس ت� ݧ ْس ݩݐح ُ ݦر نَ
ݠك ُر نَ
َع ْ� تَ� َو ݧ�ݨݡَ ݧ ݧ ْس�خ ُ ݦر نَ
و�
و� ِ ١٢اَوݣ ݢݣد ݢا ِكروا لا ی�
ی
ِ
ی ی
�جِ ب
َ
َ
َ
ٓ
َ قٰ ُ
ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
ْ
�ذ ٰ ݨت ن ٰ ݩَ ُ
ݦ
ݐ
ٰ
ٰ
و�َ
ْ
ْ
ُ
ݧ
ٌ
ٰ
ٌ
ٓ
ݠك ݨݩݐ ݦں ٰا ت� ٰرا ًب�ا َو ݫ ِع�ظ ٰا ًما ا ِء ن� ٰا ل َم بݧ ْ� ݧ ݩُع ݧوٮݩݒ ن
ن
ݐ
 ١٤و�ال ݢو ݢا ِا� هدا ِالا ِسحر مݠݠٮݓ ݫ ݬٖ ݨ
ىݔں  ١٥ا ِء ݢ ݢا ِم��ا و
ݦ
َ
ُ
ݧ
ْ
ُ
ُ
ݨ
َ
و�  ١٧ق� ْل ن� ݧ َع ݨْم َوا ݧ ݩݐں ݩ ݧ ݑٮ ْم ٰدا خ� ُر نَ
َ ١٦ا َو ٰءا� ٰٓا ݧ�ؤ ُ نَ�ا ْال َ ݦا ݧ ݩَّ ݢو ݢݠل نَ
و� ١٨
ِ
ب
ترجمۀ آیات
 -11از آن ــان بپ ــرس« :آي ــا آفرين ــش آن ــان س ــختتر اس ــت ي ــا فرشـــتگان (و
آس ــمانها و زمي ــن)؟! م ــا آن ــان را از گل چس ــبندهاى آفريدي ــم»!  -12تـــو از
انكارش ــان تعجب مىكنى ،ولى آنها مس ــخره مىكنن ــد!  -13و هنگامىكه
تذك ــر داده ش ــود ،متذكر نمىش ــوند!  -14و هنگامىكه معج ــزهاى را ببينند،
(ديگ ــران را ني ــز) ب ــه اس ــتهزا دع ــوت مىكنن ــد!  -15و مىگوين ــد« :اين فقط
س ــحرى آش ــكار اس ــت»« -16 .آيا هنگامىك ــه ُمرديم و به خاك و اســـتخوان
مبدل ش ــديم ،بار ديگر برانگيخته خواهيم ش ــد؟!  -17و آيا پدران نخســـتين
ما (ب ــاز مىگردند)»؟!  -18بگو« :آرى ،همه ش ــما زنده مىش ــويد ،در حالى
ك ــه خوار خواهي ــد بود!
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معنای لغات
َ
ُ
َ َ َ ُ
فَ ْ َ ْ
ـب فتیاه .فتیا و فت ــوی به معنای رأی دادن و نظر
اس ت� ف� ت ِ� ِه ْم» .إس ــتفتاه أی طل ـ
«�
َ َ
َ1
دادن است .فتوی ،رأی دادن است و إستفتاه أی طلب فتواه یا فتیاه ،یعنی نظر آن
ُ
ش ــخص را طلب کند .فردی از لغویین قرن س ــوم ،کتابی با نام «فتیا فقیه العرب»
نگاش ــته ،در ای ــن خص ــوص که این کلم ــه را اینط ــور بخوانید یا آن فعـــل اینگونه
اس ــت .مقص ــود اینکه فقی ــه عرب ،یعن ــی فقیهی ک ــه در زبان عربی فقیه اســـت،
فتوایش در این مسأله ،چنین است.
َّ َ َ ْ ُ
ِ«إ� ن�ا �خ ل ق� ن�اه ْم ِم نْ� ِط ي� ٍن� لا�ز ِ بٍ�» .ضمیر در خلقناهم ،به ُهم بر میگردد و به معنای
َ
ـتفت هـؤالء میباشـد .مقصـود از فأسـتفتهم ایـن اسـت کـه از مـردم سـؤال کـن.
فاس ِ
َ
ُ
بشیء ،به معنای ل ِز َمه
الشیء
« ِط ی� ٍن� لا�ز ِ ب�» ،به معنای ِگ ِل به هم پیوسته است .لزب
ٍ
َ تَ
الت َص َـق بـه اسـت ،یعنـی چسـبید 2.واو در « َو َ� ْس�خَ ُر نَ
و َ
س�س ِ�خ ر»،
و�» حالیـه اسـت « .ی�
ي
ِ
یعنـی َیس َـخر و یطلـب ُ
«داخـر» نیـز بـه معنـای ذلیـل و خاضـع
السـخریة مـن آخـریِ 3.
اسـت 4.آیـت بـه معنـای عالمـت اسـت.

5

کدام خلقت دشوارتر است؟
َ
َ
أَ ُ أَ َ ُّ َ ْ ً أَ
أ
أ
َ
ُ َ ُّ
َ ْ
فَ ْ َ ْ
اس ت� ف� ت ِ� ِه ْم �ه ْم � ش�د �خ ل ق�ا � ْم َم نْ� �خ ل ق� ن�ا» مطلـب مهمـی را میفرمایـد�« .ه ْم � ش�د
«�
�خَ ْ ق ً أَ ْ َ نْ �خَ َ ق نْ
ل�ا �م م� ل��ا» آیا عظمت اینان به لحاظ آفرینش بیشتر است ،شدت بیشتری
دارند یا آنکه ما آفریدیم؟ ما ایشان را از ِگل به هم پیوسته آفریدیم.
 .1لسان العرب ،ج  ،15ص.148 -147
 .2جامع البیان ،ج ،23ص .28
 .3المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .402
 .4لسان العرب ،ج  ،4ص .279
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 .5التحقیق فی کلمات القرآن ،ج  ،1ص .186
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نهـا را آفریدیـم از
بـه خاطـر خصوصیتـی اینگونـه معنـا کردیـم .میفرمایـد :مـا آ 
ِگلـی کـه بـه هـم پیوسـته شـد .ایـن ترجمـۀ آیـه اسـت .حـال بایـد آیـه را بررسـی کنیـم.
قـرآن مجیـد در آیـات قبـل فرمـود ایـن زمین شماسـت ،آسـمان شـما نیز همان اسـت
َّ
نچـه از سـتاره میبینیـد همگی از سـماء دنیاسـت«ِ ،إ� ن�ا
کـه مشـاهده میکنیـد ،هـر آ 
َ �ة ْ َ
�زَ َّ نَّ َّ َ ُّ ْ
ي��ا الس
واك ِب�» .یعنـی نظامـی کـه در آن مـاده ،نحـوۀ آفرینـش
ماء الد ن� ي�ا ِب��ز ي� ن� ٍ الك ِ
اسـت ،بـه عبارتـی نحـوۀ وجـودی آفریده شـده اسـت .همۀ اینها یک آسـمان و یک
نـوع آفرینش هسـتند.
نهـا ،شـیاطیناند.
در ایـن نـوع آفرینـش ،موجوداتـی هسـتند کـه یـک نمونـه از آ 
نحـوۀ آفرینـش ایـن شـیاطین چنیـن اسـت کـه میتواننـد از ایـن محیـط آفرینـش بـا
محیط دیگر تماس داشـته باشـندّ .اما ما در راه ایشـان موانع قرار دادیم« ،لا َ� َّس َّم ُع نَ
و�
ي
ُ
� َلى ْال َم َل� ْال أَ� ْعلى َو ُ� ْق� َ�ذ ُف� نَ
و� ِم نْ� ك ِ ّل �ج ِا�ن بٍ�».
ِإ
ي
ِإ
ماورای ســماء دنیا ،مأل اعلی اســت .شــش آســمان دیگر ،که شــش نوع آفرینش
نهــا مــادی نیســت .از مــاده ،امــوری کــه قابــل
چکــدام از آ 
اســت و نحــوۀ آفرینــش هی 
انعــکاس اشــعه باشــد و اجــزاء آن مــراد اســت .گاهــی قابلیت انعکاس اشــعه در یک
ســطح بســیار کوچکــی دارد کــه در تــوان دیــد مــا نیســت .بــه وســیله میکروســکوپ
یشــویم .همــهی
یــا بزرگتــر کــردن چندیــن برابــر میکروســکوپ قــادر بــه دیــدن م 
اینها قابل انعکاس است.
بـرای ایـن کار ،میکروسـکوپهای الکترونیکـی موجـود اسـت .همـۀ اینهـا یـک
نوع از آفرینش اسـت .بنابراین ورای آسـمان دنیا ،وجود دیگری اسـت .وجود مادی
یـک آسـمان اسـت؛ نـه ایـن کـه صحبت از پوسـت پیاز و تشـبیهات مانند آن باشـد
کـه بیانش را عـرض کردم.
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میفرماید از ایشان نظرخواهی کن ،چه میگویند؟ 1آیا آنچه ما آفریدیم که سماء
دنیـا ،یـک سـماء از هفـت سـماء اسـت و بعـد از آن ملاء اعلـی قـرار دارد بـا اختالفـی
کـه آن ملاء اعلـی ،شـش نـوع آفرینش دارنـد .هرچند احتمـال دادهاند کـه عدد برای
کثـرت باشـد ،امـا بحثی در این مطلـب نداریم.
فـرض میکنیـم کـه همیـن عدد مطلوب اسـت؛ زیرا این عدد ّ
خـاص بارها تکرار
ًَ
ْ تَ ْ َ �غْ ف ْ َ ُ ْ َ ْ
ع� نَ� َم ّر�ة » 2کهبه صورتشرطیاست.همچنین
شده است .از قبیل ِ«إ� ن��س ت� ِ�رلهمس ب� ي
ت َّ
َ ُّ َّ
ماوا�
الس بْ� ِع» 3آمـده اسـت و ا گـر عـدد بـود در اینجا اضافۀ صفتی
در قـرآن «ر ب� الس ِ
معنا نداشت.
ً
در میان اینها موجودی به نام شـیطان وجود دارد که اساسـا این نحوۀ آفرینش
دامنگیـر او نیسـت .نوعـی از وجـود اسـت کـه میتوانـد بـا ملأ اعلـی رابطـه پیـدا
کند .حال آیا نیروی آنها بیشتر است یا انسان؟
شدت در خلق ،مقابل ضعف در خلق است .ضعف در خلق به چه معناست؟
یعنــی هــر چــه حفــظ حیــات و ادامــۀ وجــودش بیشــتر محتــاج بــه شــرط باشــد،
فتــر اســت 4.در زمینــۀ معنــای ضعــف خلــق بایــد گفــت
خلقــت و آفرینــش او ضعی 
 .1طبــری نیــز در توضیــح آیـه آورده کــه خداونــد متعال به پیامبر؟ص؟ میفرماید از ایشــان ســوال
کند :آیا خلقت ایشــان ســختتر اســت یا آنچه پیش از این به شــماره آمد ،یعنی خلقت
مالئکــه و شــیاطین و آســمانها و زمیــن؛ محقــق( .رک :جامــع البیــان فــی تفســیر القــرآن،
ج ،23ص )28
 .2توبه.80/
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 .3مومنون.86/
 .4در زمینۀ شدت در خلقت ،شیخ طوسی معتقد است« :و الشدة قوة الفتل و هو بخالف
ً
القدرة و القوة .و كل شدة قوة ،و ليس كل قوة شدة ،و أشد خلقا ما كان فيه قوة يمنع بها
فتله إلى المراد به»؛ شدت ،به معنای به هم تابیده شدن و به هم پیوستن با قدرت است.
البته معنای شدت ،خالف قدرت و قوت است .هر شدتی ،دارای قوت است ،اما لزوما
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کــه آفریننــده ،خداســت .خلقــت ضعیــف و خلقــت شــدید بــر ایــن اســاس اســت
کــه موجــود بــرای حفــظ وجــودش هــر چــه بیشــتر محتــاج بــه شــرایط باشــد ،خلقتــش
فتــر اســت .یعنــی خــود بــه خــود نمیتوانــد خــودش را حفــظ کنــد .بایــد شــرایط
ضعی 
ّ
در حدی باشد تا حفظ وجود او بشود.
موجوداتــی کــه زنــده نیســتند ،بــرای حفــظ وجــود خود محتــاج به شــرایط کمتری
هســتند .هــر چــه موجــودات پیچید هتــر شــوند ،بــرای حفــظ وجــود محتــاج بــه شــرایط
فتــری دارنــد .ا گــر شــرایط بیشــتر شــد ،المحالــه
بیشــتر هســتند .یعنــی خلقــت ضعی 
سعه وجودیشان تنگ میشود .در مقام مقایسه ،موجودی که بتواند در هر شرایطی
باشــد بــا موجــودی کــه تنهــا در یــک شــرط میتوانــد باشــد در نظــر بگیر یــم ،بــی شــک
سعۀ وجودی دومی ،کمتر است.
یشــد که انســان ،موجودی
در نتیجه به انســان میرســیم .در زمان قدیم تعبیر م 
ّ
اجــوف اســت .محتــاج بــه بــدن مایتحلــل اســت .بایــد از خــارج درون خــود بریــزد،
ماننــد بخــاری کــه ا گــر نفــت در آن نریزنــد بیفایــده اســت.
جـ ّـن ،موجــود شــدیدی اســت؛ ز یــرا بــه موجــب آیــه ،بــرای حفــظ وجــودی خــود،
شــرایط بســیار الزم نــدارد .حتــی شــرایط عمومــی مــاده را هــم الزم نــدارد و میتوانــد
َ َّ َّ ُ نَ َ ْ َ ْ أَ ْ
و� ِإ�لى ال َمل ِإ� ال�على
از آن ج ــدا ش ــود .هرچن ــد مان ــع ب ــه او برخ ــورد میکن ــد« .لا ي�سمع
َّ
َ َ َْ َ َ
ُ
َو ُ� قْ��ذَ فُ� نَ
و� ِم نْ� ك ِ ّل �ج ِا�ن ٍب�ِ ،إ�لا َم نْ� خ� ِط ف� ال خ� ْط ف��ة » 1.ل ــذا نس ــبت ب ــه م ــا انســـانها،
ي
وج ــود ش ــدیدی اس ــت.
أَ
ْ
نکــه خداونــد در بــارۀ مــا «� ْح َس ُن� ال خ� ِال ق� ي� ن�» 2میفرمایــد ،بــه ایــن خاطــر اســت که
ای 
َ ُّ َ ً
هر قوتی شدت ندارد .أشد خلقا ،به معنای این است که در او قوتی است که مانع میشود
از هم گسسته شود؛ محقق( .رک :التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص )486
 .1صافات 8/و .10
 .2مومنون.14/
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�خُ َق ْ نْ نُ
سا�
انســان موجودی اســت که به لحاظ مادی بســیار ضعیف میباشــدِ « ،ل� ال ِإ��
ً
َ
ً
ع� ف�ا» 1.امــا بــه لحــاظ قــدرت تکاملــی بســیار قــوی اســت .اصــا عظمــت انســان به
ض� ي
ً
�خُ قَ ْ ْن نُ َ
ع� ف�ا»،
این اســت که به لحاظ وجود مادی بســیار ضعیف اســتِ « .ل� ال ِإ��
سا� ض� ي
 ْ َّ 2نْ َ �خُ َ َ ُ ً �ذ َ َّ ُ شَّ ُّ َ ُ ً
نَ ْ نْ نُ
وعاَ ،و إ��ذ ا َم َّس ُه ْال خَ�� ُرْ
سا� َع�جُ ولا»« ،إ� ن� ال إ�� ن
سا� ِل ق� هلوعاِ ،إ� ا مسه ال�ر ج��ز
« َو كا� ال ِإ��
ي
ِ
ِ ِ
ً
ُ
َم ن�وعا» 3.اساسا ضعف انسان در این است که به لحاظ شرایط مادی بسیار ضعیف

است .به لحاظ قدرت ،اساس قدرت او در آموختن است.
َ
أ تَ ْ َ ُ ف َ ْ ُ فْ ُ ف َ َ ْ ف ُ ّ
الدماء» 4در پاســـخ
آنگاه ک ــه پرس ــش ش ــد ��« :ج�عل � ي�ها م ن� ي�� ِسد � ي�ها و ي�س ِ�ك ِ
أَ
َ َ َّ َ آ َ َ ْ أَ ْ َ ُ َّ ثُ َّ َ َ ضَ ُ ْ َ َ ْ َ ئ َ �ة فَ ق َ أَ ْ ُ
ماء
لا�ك ِ ��
ال � ن� ِب� ئ�و�ن�ي ِب�� ْس ِ
میفرمای ــد« :و علم �دم ال�سماء كلها �م عر�هم على الم ِ
ْ ُ ُْ
ُ
صاد ق� ي� ن�» 5.اگر راس ــت میگویید و ش ــما موجود برتر از او هســـتید،
ه�ؤ ِ
لاء ِإ� ن� ك ن� ت� ْم ِ
خب ــر دهی ــد .ام ــا ش ــما ق ــدرت آموخت ــن ندار ی ــد و ای ــن موجـــود از لحـــاظ قـــدرت
آموختن تکام ــل دارد.

6

 ...« .1و انسـان ،ضعيـف آفر يـده شـده (و در برابـر طوفـان غرائـز نيازمند به پاسـخگويى مثبت
است)»؛ نساء.28/
 ...« .2و انسان همواره عجول است»؛ اسرا.11/
« .3انسـان حريـص و كمطاقـت آفر يـده شـده ،هنگامىكـه بـدى بـه او رسـد بيتابـى مىكند،
و هنگامىكـه خوبـى بـه او رسـد مانع ديگران مىشـود»؛ معـارج.21 -19/
 ...« .4فرشـتگان گفتنـد (پـروردگارا) آيـا كسـى را در زميـن قـرار مىدهـى كه فسـاد و خونريزى
كنـد؟»...؛ بقره.30/
« .5سپس علم اسماء (علم اسرار آفرينش و نامگذارى موجودات) را همگى به آدم آموخت
نهـا را
بعـد آنهـا را بـه فرشـتگان عرضـه داشـت و فرمـود ا گـر راسـت مىگوئيـد اسـامى اي 
برشـماريد!»؛ بقـره.31/
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 .6عالمـــه طباطبایـــی ذیـــل آیه مذک ــور میفرمای ــد که تعلیم اس ــماء ب ــه آدم؟ع؟ ،به معنای
ایـــن اســـت کـــه علـــم اس ــماء در آدم؟ع؟ و بلک ــه هم ــۀ انس ــانها ب ــه ودیعه نهاده ش ــده
یش ــود و از قوه به فعل
اســـت .آثار تدریجی این علم انس ــان متناس ــب با ش ــرایط ظاهر م 
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َ ْ أَ أَ َ ُ ْ ً أَ
ََْ
ّ َ
ُ
ف ْ َ
اس ت� ف� ت ِ� ِه ْم �ه ْم � ش�د �خ ل ق�ا � ْم َم نْ� �خ ل ق� ن�ا» ،در این آفرینشی که یک نمونۀ آن مأل اعلی
«�
است و شما نیز از آن بیخبرید و از مأل شما ،تنها ّ
جن است که قدرت دستیابی

ب ــه آن را دارد .انس ــان قدرت دس ــتیابی به م ــأ أعلی و غیب ن ــدارد ،مگر آنها که
به اعتقاد س ــنت جاهلی ب ــا جنیان در ارتباط باش ــند .ما از آفرین ــش این آفریدهها
بازآفرینی انسان عاجز هستیم؟
عاجز نبودیم ،حال از
ِ
آفرینش از گل
َّ َ َ ْ ُ
نهــا را از ِگلــی کــه بــه هــم پیوســته شــده بــود،
ِ«إ� ن�ا �خ ل ق� ن�اه ْم ِم نْ� ِط ي� ٍن� لا�ز ِ بٍ�» ،مــا ای 
آفریدیــم .مقصــود چیســت؟ گاهــی ایــن مطلــب بــه ذهــن انســان خطــور میکنــد کــه
وقتــی خداونــد آدم؟ع؟ را آفر یــد ،تکــه کلوخــی برداشــت و آب ریخــت .امــا ناشــی از
نکــه همــۀ افــراد بشــر از ِگل بــه هــم پیوســته
دقــت نکــردن در معنــای آیــه اســت .ای 
ـتگی ِگل اینگونــه
آفر یــده شــدهاند ،بــه چــه معناســت؟ بــه هــم پیوســتگی و نپیوسـ ِ
نیســت کــه میپندار ی ـم.
حافظ میگوید:
دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
			

گل آدم بس ــرشتن ــد و به پیمــانه زدند

گل آدم را کـه خـا ک بـوده ،سرشـتند ،یعنـی در آن شـراب ریختنـد .آن هنگام که
میتوانسـت بـه هـم پیوسـته بشـود ،پیمانـه زدنـد .در واقـع پیمانـه شـراب زدنـد ،نه در
قالـب انسـانی .گل آدم بسرشـتند و بـه پیمانـه زدنـد .ایـن کار مالئک بود.
آیـا مقصـود همـان اسـت کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خطبه میفرماینـد«ِ :من َحزن
تبدیـــل میگـــردد .این همان وجه تمایز آدم و مالئکه اس ــت که او به مق ــام خلیفة اهللای
دســـت یافت اما مالئکه دســـت نیافتند؛ محقق( .رک :المیزان فی تفس ــیر القرآن ،ج،1
ص)117 -116
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1
ـتگی پیشـین و جدایـی آن تفاوتـی نخواهـد
األرض َو َس ِ
ـهلها»؟ پـس آن بـه همپیوس ِ

داشت .بلکه مقصود چیز دیگری است .طینِ ،گل است یا خاکی که مرطوب است.
البتـه مقصـود چیـز دیگـری اسـت .میدانیـد کـه موجـودات بـه دو قسـم هسـتند:
موجودات عالی و موجودات دانی.
پیوستگی اوست .وقتی جدا
امتیاز موجودات عالی در این است که حیاتش به
ِ
شــد ،از فعالیت باز میایســتد .اگر انگشــت شــما ،ناخن شــما ،برگ گیاه و دم حیوان
را از هــم جــدا کنیــد ،دیگــر آن نحــوۀ وجــود از بیــن م ـیرود .بشــر از همیــن مـ ّ
ـواد زمیــن
اســتّ .امــا نحــوۀ وجــودی مــا چنیــن اســت .ا گــر یــک ســنگ را بــه دو نیــم کنیــد،

نــه وجــود ایــن نیمــه تغییــر میکنــد و نــه وجــود آن نیــم دیگــر .هیــچ تفاوتــی نخواهــد
داشــت .تنهــا ّ
کمیــت آن متفــاوت میشــود .امــا وقتــی یــک بــرگ ،یــک موجــود تــک
ســلولی را جــدا کنیــد ،حیاتــش از بیــن م ـیرود.
ما از ِگل الزب هستیم .این دقیقترین تعبیری است که هم عرب آن روز میفهمید
و هــم وقتــی بــه واقعیــت وجــودی خــود مراجعــه میکنیــم ،میبینیــم تعبیــر دقیقــی
از واقعیــت ماســت .البتــه قصــد ندار یــم وارد علــوم دیگــر شــویم و بــا آیــات شــریفه بــازی
نکــه ایــن بیراهــه را میرونــد ،در نتیجــه مجبــور خواهنــد شــد کــه برخــی امــور
کنیــم .آنا 
را کــه پای ـهای نــدارد ،بــه قــرآن پیونــد زننــد .بلکــه مــا معنــای لفــظ را بــا حقایــق مســلم
موجــود در نظــر میگیر یــم.
ّ
واقعیتــی مســلم اســت کــه نحــوۀ آفرینــش مــا ،بلکــه همــۀ موجــودات زنــده ،بــه هــم
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َ
 .1امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در نه ــج البالغ ــه میفرماین ــد«ُ :ث َّم َج َم َع ُس ـ َ
ـبحانه ِمن َح ــزن األرض و
َ
ـــبخها ،...س ــپس خداوند س ــبحان مقداری خاک از قسمتهای
ـــهلها و عذبها و َس ِ
َس ِ
ســـخت و نرم زمین و بخشهای ش ــیرین و ش ــورهزار گ ــرد آورد( .»...رک :نهج البالغه،
خطبۀ اول)
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پیوســته میباشــد .یعنــی حفــظ حیــات بــه پیوســتگی ایشــان اســت .ا گــر از هــم جــدا
شــوند حیاتشــان را از دســت میدهنــد ،مگــر جــدا شــدن طبیعــی ،ماننــد تکاثــر نمــودن
ســلولها کــه مطلــب دیگــری اســت؛ هــر چنــد ا گــر شــما همــان را جــدا کنیــد ،حیاتــش
از بیــن مـیرود.
لــذا دقــت داشــته باشــید کــه ایــن معنــای الزب ،الزب بعــد از آفرینــش اســت؛ نــه
الزب قبــل از آفرینــش .اینگونــه نبــوده کــه ِگل بــر دو قســم وجــود داشــت ،یــک قســم
طینــی کــه بــه هــم نمیچســبید و یــک قســم طینــی کــه بــه هــم میچســبید ،ماننــد
گل رس .خداونــد آن گلــی را کــه چســبندگی داشــت ،انتخــاب فرمــود و انســان را از آن
یشــود ،بــه هــم میچســبد .ایــن ســخن
آفر یــد تــا از هــم نپاشــد .ز یــرا وقتــی خشــک م 
مــزاح و عامیانــه معنــا کــردن قــرآن مجیــد اســت.
نطــور کــه عــرض شــد جــای تأســف
ایــن جملــه را توضیــح خواهیــم داد ،ز یــرا هما 
دارد کــه در آیــات قــرآن تدبــر الزم را ننمودیــم .شــرایط پیشــینیان اقتضــا نمیکــرد تــا تدبــر
کننــد ،امــا شــرایط مــا مقــداری اقتضــا دارد کــه تدبــر کنیــم .بلکــه خداونــد انســان را از
طینــی آفر یــد و نحــوۀ آفرینــش آنگونــه اســت کــه بایــد بعــد از آفرینــش ،بــه هم چســبیده
باشد.
یعنــی :ای انســان! تــو همــان زمیــن هســتیّ ،امــا نوعــی از حیــات را داری و حیــات
تــو بــه ایــن اســت کــه اجزائــت بــه هــم چســبیده باشــند .انگشــت را از تــو جــدا کننــد ،یــا
نیمــی از تنــت را جــدا کننــد ،یــا همــه میمیرنــد یــا آن نیمــی کــه شــرایط حیاتــی در آن
نکــه نحــوۀ آفرینــش انســان بــه ایــن صــورت اســت.
نیســت ،میمیــرد؛ چنا 
اصــل نحــوۀ وجــودی جـ ّـن بــه گونهای اســت کــه هیچ وابســتگی با گل نــدارد .لذا
َ ُّ َ ً
میتواند از عالم ماده خارج شــود .با این توضیح آیا او «أشــد خلقا» اســت یا انســان؟
انسانی که اگر اجزائت از هم جدا شود ،وجودش را از دست میدهد.
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ّ
ضعــف در خلق ،وابستگی میآورد .شدت در خلق این است که هیچ شرایط
جنّ .
وجودی به ج ــز خودش نمیخواهد ،مانند ّ
جن میتواند از محیط ماده خارج
ش ــود ،اما ما نمیتوانیم از محیط ماده خارج ش ــویم .مادۀ به هم پیوســـته هســـتیم.
یعنی اگر مرا از هم جدا کنند ،وجودم را از دست میدهم؛ چه رسد به اینکه شرایط
ّ
مادیم را جدا کنند .این منتهای ضعف در خلق است.
َ ُّ َ ً
َ ُ َ ً
أضعــف خلقــا هســتم و جــن ،أشــد خلقــا اســت؛ بــرای اینکــه او
پــس مــن از جملــۀ
ـادی نیس ــت ،ام ــا انس ــان قاب ــل تجزی ــۀ م ـ ّ
احتی ــاج ن ــدارد .ج ــن قاب ــل تجز ی ــۀ م ـ ّ
ـادی
اس ــت .ش ــرایط م ـ ّ
ـادی او احتی ــاج ن ــدارد ،ام ــا انس ــان احتیـــاج دارد .خداونـــد

میفرمای ــد م ــن ک ــه او را آفری ــدم ،اکن ــون عاج ــزم؟ ش ــما را نی ــز اینگون ــه آفری ــدم ،ح ــال
نکــه بــاز بیافرینــم؟ از ایشــان رأی بگیــر 1.او را بــه گونـهای آفریــدم کــه هیــچ
عاجــزم از ای 
احتیاجــی بــه شــرایط مــادی نــدارد ،لــذا میتوانــد از محیــط مــادی خــود خــارج شــود.
در نتیجــه قابــل تجز یــه هــم نیســت .ا گــر قابــل تجز یــه بــود ،بــه ایــن معنــا میشــد کــه
بایــد در محیــط مــادی بمانــد.
نهـا بـه لحـاظ آفرینـش شـدیدتر هسـتند یـا
میفرمایـد :از ایشـان سـؤال کـن آیـا ای 
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َ ُّ َ ً َ َ ً
أقوی خلقا باشـد،
 .1زمخشـری در اینبـاره میگو یـد :احتمـال مـیرود مقصـود از «أشـد خلقـا»،
ً
َ ً َ ُ
همچنین َ
أصع ُب خلقا و أش ّـق خلقا .یعنی شـدت در خلقت داشـته باشـد .بنابر این قول
که آیه را ّرد بر انکار مشرکین در امر بعث بدانیم؛ یعنی کسی که خلق این خالیق عظیم بر او
آسان و ساده بود و اختراع این آفریدهها بر او سخت نبوده ،آیا اکنون بعث و بازآفرینی انسان
بر او دشوار است؟ وی در تفسیر خود در رابطه با «طین الزب» میگوید :تعبیر به خلقت از
طین الزب یا به جهت شاهد آوردن بر مشرکین مکه برای نشان دادن ضعف و رخوت آدمی
اسـت .زیـرا آنچـه از طیـن خلـق شـود موصوف به صالبـت و قوت نخواهد شـد .یا به خاطر
حجت آوردن بر آنها در امر بعث و برانگیختن است .پدر ایشان ،حضرت آدم؟ع؟ از طین
خلق شد پس چگونه ایشان بازآفرینی انسان از طین را منکر هستند؟ محقق( .رک :الكشاف
عن حقائق غوامض التنزيل ،محمود زمخشری ،ج ،4ص )37

 تایآ ،موس شخبخبشخبخبرشب طاطحنا  18 - 11:تایآ ،موس شخب

نَّ �زَ َّ نَّ َّ َ ُّ ْ
ماء الد ن� ي�ا» ذکـر کردیـم؟ المحالـه آنکـه در قبـل
آن مخلوقاتـی کـه در آیـۀ ِ«إ��ا ي��ا الس
َ ُّ َ ً
بیـان کردیـم أشـد خلقـا اسـت .بـه طـور معمـول مفسـرین ،گل الزب را در معنـای

لغـوی آن بـه کار میبرنـد .امـا بایـد ببینیـم کـه قـرآن میخواهـد چـه مطلبـی بفرمایـد.
یکـرده ،توضیـح و تبییـن
اشـتباه اسـت کـه قـرآن را بـه لغتـی کـه عـرب اسـتعمال م 
کنیـم .دقـت در ایـن امـور ،الزم ،امـا کـم اسـت.
َ
در لغت گفته شده است :الزب أی الصق .لزب الشیء بشیء ،أی لزمه و َ
الت َص َق
ِ
به .اما خداوند چه میخواهد بفرماید؟

ا گـر از آنهـا نظرخواهـی کنیـد ،بـاز میگویند کسـی کـه آن قـدرت را دارد ،اینجا
نهـا نفهمیدنـد .و در ادامـه میفرمایـد تـو کـه آ گاهـی
عاجـز اسـت ،بـه دلیـل اینکـهآ 
تعجـب میکنـی«َ ،بـل َعجب َ
ـت» .تعجـب میکنـی کـه اینهـا چگونـه بـاور ندارنـد
ِ
خـدا میتوانـد دو بـاره ایـن موجـود را بیافرینـد .تـو آ گاه هسـتی و میدانـی کـه انسـان
نسـبت به مجموع آفرینش خداوند چیزی نیسـت .تکامل انسـان به درک اوسـت نه
بـه نحـوۀ آفرینـش وجـودش .ایـن را نیـز نمیخواهنـد درک کننـد.
تمسخر در ازای پاسخی آشکار
« َ� ْل َع ْ� تَ� َو َ� ْس�خَ ُر نَ
و�» تــو تعجــب کــردی ،بــه ایــن خاطــر کــه اصــا جــای ایــن
ي
ب �جِ ب
ً
نهــا اشــد خلقــا هســتند و خدایــی کــه خالــق
نظرخواهــی نیســت .معلــوم اســت آ 
ُ ُ َ َّ أَ ْ َ أَ أَ
ْ
َ
آنهاســت ،عاجــز نیســتَ « .م ْن� يُ� ْح�يِ ال ِع�ظ َام َو ِه�ي َ َر يم� ٌم ،ق� ْل ي� ْح ي� ي�ها ال�ذ�ي � ن� ش��ها � ّو َل
َ
َم ّر ٍ�ة » 1،کــه در ســوره یــس گذشــت.
ا گـر بفهمنـد یـا نفهمنـد ،مطلـب واضـح اسـت .لکـن اینهـا ایـن قـدر بـه تعبیـر
َ
بنـده دچـار حماقـت هسـتند کـه َ«یسـخرون»؛ ایـن مطالـب را بـه اسـتهزاء میگیرند.
 ...« .1و گفـت چـه كسـى ايـن اسـتخوانها را زنـده مىكند در حالىكه پوسـيده اسـت؟ بگو:
همـان كسـى آن را زنـده مىكنـد كه نخسـتين بار آن را آفر يـد»...؛ یس.79 -78/
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خداوند در این جمله منتهای نقص را بیان میکند .میفرماید :کسـی که ضعیف
آفریده شـده ،سـخن کسـی را که این همه آفرینش شـدید دارد ،باور نمیکند ،بلکه
بـه سـخره میگیرد.
بنابراین پیامبر ،از تمسخر ایشان تعجب نمیکند؛ بلکه تعجب از این است
که استفتاء الزم ندارد و مطلب واضحی است .استفتاء در جایی است که تا شخص
نظر ندهد ،مطلب واضح نخواهد شد؛ مانند اینکه بنده بگویم :از مردم سؤال کن،
نور بهتر است یا ظلمت؟ خواهید گفت :جای تعجب است ،چه چیز را سؤال کنم!
ْ أَ ْ
َ َ
بگویند یا نگویند ،واضح است که نور بهتر از ظلمت استَ « .و ما ي� ْس ت� ِو�ي ال�عم ى َو
َ ّ ُ َ ْ
ْ َ ُ َ َ ّ�ظُ ُ تُ َ َ نُّ
ال� ُورَ ،و لا ال�ظ ِ ّل َو لا ال َح ُر ُور» 1،اینها یکسان نیستند.
ص�ر ،و لا ال لما� و لا
ال ب� ي
ً
مــکان ســوزان و ســایه کــه یکســان نیســتند .تــو تعجــب میکنــی کــه اصــا در ایــن
موارد نظرخواهی کنیم .بگوییم :نظر دهید ،شما در نحوۀ آفرینش ضعیفتر هستید
یا این موجودات؟ آنها قویتر از شما هستند .پس خدایی که آنها را آفریده میتواند

شما را باز بیافریند .نه آفرینش اول و نه خلق اول ،بلکه خلق بعدی.
لذا ارتباط «یسخرون» و «عجبت» در این است که میفرماید :تو ای پیامبر تعجب
میکنی ،اما اینان نه تنها نمیفهمند بلکه استهزاء میکنند .واو حالیه است .یعنی
نکـه بفهمنـد ،مسـخره میکننـد .در امـوری کـه
یکـه نمیفهمنـد و در ازای ای 
در حال 
ضابطـه واقعـی دارد ماننـد :زهـر و آب .از شـخص احمقـی نظـر بخواهند کـه زهر بهتر
اسـت یـا آب؟ زهـری کـه تـو را میکشـد یـا آبـی که تشـنگی تـو را برطـرف میکند؟
مـن میگو یـم از ایـن سـوال تعجـب میکنـم؛ در همیـن حـال او تمسـخر کنـد و
بگو یـد چـه سـؤالی اسـت؛ معلـوم اسـت کـه زهر بهتر اسـت! چـه اندازه انحطـاط او را
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تهـا و روشـنايى! و نـه سـايۀ (آرامبخـش)
« .1نابينـا و بينـا هرگـز مسـاو ى نيسـتند ،و نـه ظلم 
و بـاد داغ و سـوزان»؛ فاطـر.21-19/
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نهـا را برسـاند .آنها بایـد بفهمند چه
میرسـاند .خداونـد نیـز میخواهـد انحطـاط آ 
مقـدار ضعیـف هسـتند ،امـا مسـخره میکننـد!
« َ �ذ �ذُ ّ ُ َ �ذْ ُ ُ نَ
و�» .پیش از این عرض کردیم که امتیاز انسان در این است
و ِإ� ا ِكروا لا ي� كر
که قدرت درک و علم دارد .هر چه علمش بیش ــتر باش ــد ،مقامش بیشـــتر میشـــود،
ّ
ً
وال ب ــه لحاظ آفرینش چیزی نیس ــت .نباید ب ــه گمان خطا افتاد .یقینـــا اگر از فیل
س ــؤال کنند انس ــان را خیلی بدش ــکل میداند .حتی ملکۀ جمال ما را نیز زشـــت
میداند ،بلکه آن فیل ماده را زیبا میداند .از سوس ــک هم س ــؤال کنند ،سوســـک
م ــاده را زیب ــا میداند؛ آن شپش ــی ک ــه در تن موج ــودات قبلی بوده نی ــز جفت خود
را زیبا میداند .این واقعیت مطلب است.
لذا اینها مال ک برتری نیست ،آنچه مطرح است امتیاز انسان بر سایر موجودات
أَ
ْ
ْ َ نُ خ ق ن 1
میباشد که قدرت علم اوست .اینکه میتواند یاد بگیرد .لذا تعبیر «�حس� ال� ِال� ي��»
که خداوند در مقطع آفرینش انسان میفرماید ،به لحاظ این است که یک موجود با
این درجه از ضعف ،تا این حد قدرت کمال دارد .حال این موجود با قدرت کمال
ً
که باید مطالب جدید را یاد بگیرد؛ قبال اموری را بدو آموختهایم و هر چه تالش
میکنیم تا اکنون به یاد آورد ،به یاد نمیآورد؛ چ ه اندازه انحطاط دارد؟
َ �ذ �ذُ ّ ُ َ �ذْ ُ
ك ُر نَ
و�» .ب ــه عب ــارت دیگر موجودی که
آی ــۀ بع ــد میفرمای ــد« :و ِإ� ا ِكروا لا ي�
امتیاز او بر س ــایر موجودات در این اس ــت که میتواند مطالب جدی ــد بیاموزد .لذا
َ
َ
خداون ــد « َو َع ّل َم آ� َد َم ْال أ� ْس َ
ماء» 2را ب ــرای امتحان این موجود ب ــه لحاظ اینکه موجود
خاصی است ،بیان فرمود.
حـال انسـان بـا ایـن امتیـاز ،یـاد نمیگیـرد و باال تـر از آن مطلبـی را هـم کـه بـه او
 ...« .1خدايى كه بهترين خلق كنندگان است»؛ مومنون.14/
 .2بقره.31/
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ُ ّ
آموختهانـد و میخواهنـد یـاد آورد ،امـا بـه یاد نمیآورد 1.لـذا میفرمایـدَ « :و ِإ��ذ ا �ذ ِك ُروا
َ
َ �ذْ ُ ُ نَ
و�»«َ .یسـخرون» .مطلـب تـازه یـاد نمیگیرنـد به کنـار ،میخواهیم حقایقی
لا ي� كر
َ �ذ �ذُ ُّ
را که پیش از این بدانها آموختیم و اکنون غافل هستند به یاد آورند« ،و ِإ� ا ِكروا
َ �ذْ ُ ُ نَ
و�» .حاضر نیستند به یاد آورند.
لا ي� كر

اعطای درک فطری و تعهد بر آن
آیات میرساند که خداوند در مرحلهای از انسان ،یک سنخ از اعترافات گرفته
اس ــت و به مناس ــبت آیات بسیاری ،روایات موجود اس ــت .لذا قرآن تعبیر به «تذکر
دادن» میفرمای ــد .ای ــن مطل ــب ،بحث جدی ــدی را میطلب ــد و اکنون تنها اشـــاره
میکن ــم که این از منطق قرآن اس ــت .در این میان گفته ش ــده کـــه حرکت جوهری
در مقاب ــل این بحث قرار میگی ــرد .در این صورت ناچاریم ک ــه همۀ آیات و حدود
دویست حدیث را تأویل کنیم و البته اینها جای بحث دارد.
امـا قـرآن آن را بـه صراحـت در آیات زیادی آورده اسـت .از جمله آیهای در سـورۀ
ً
َ
فَ أَ ق ْ َ ْ َ َ ّ
لدي� ِن� َح ن� ي� ف�ا ِف� ْط َر ت�
مبارکـه روم اسـت کـه بـه تازگی محل بحث مـا بـود�ِ ��« :م و ج�هك ِل ِ
َّ َّ
َْ
َت ْ َ َ ْ َّ �ذ َ ّ
� َف� َط َر نَّ َ َ َ ْ
الد� نُ� ال ق� ِيّ�م» 3،2.در ایـن مـورد
الل ِه ال�ت ي
د�ل ِل خ�ل ق ِ� الل ِه ِلك ِ ي
ال�اس عل ي�ها لا � ب� ي
روایـات متعـددی از امـام صـادق و امـام باقـر؟امهع؟ موجـود اسـت.
 .1الميزان في تفسير القرآن ،ج ،17ص 129
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« .2رو ى خود را متوجه آئين خالص پروردگار كن اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر
آن آفريده ،دگرگونى در آفرينش خدا نيست اين است دين و آئين محكم و استوار ولى اكثر
مردم نمىدانند»؛ روم.30/
 .3مرحوم عالمه طباطبایی در بیان آیه میفرماید که انسان نیز مانند سایر موجودات مفطور
به فطرت است تا به سوی تکامل و جبران نقایص و مسیر هدایت خود حرکت کند .منتها
فطـرت بشـر ،فطـرت خاصـی اسـت کـه او را بـه سـنت خـاص زندگـی و راه معیـن رهنمون
مینمایـد؛ محقـق( .رک :الميـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،16ص )178
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هفت یا هشـت روایت به سـندهای صحیح آمده اسـت .برخی از روایات بیان
ً
ً
1
میکند که :هو التوحید و شـهادة أن محمدا رسـول اهلل و أن علیا امیرالمؤمنین.
جمـع روایـات موجـود چنیـن اسـت کـه خداونـد میفرمایـد :مـا در مرحلـهای کـه
درک شـما بـا التفـات بـوده ،یـک نـوع درک فطـری توحیـد بـه شـما آموختیـم و از شـما
تعهـد گرفتیـم .مقصـود ،تعهـد از تـک تـک افـراد بشـر اسـت .البتـه بـرای بیـان آن،
محتـاج بـه مقدمـات هسـتیم و اکنـون تنهـا تفسـیر را بیـان میکنیـم .در روایـات از آن
تعبیـر بـه «عالـم ّ
ذر» میشـود کـه از واقعیـات قـرآن و حدیث اسـت و نمیتـوان نادیده
گرفت.
هــر انســانی ایــن عالــم را تجربــه نمــوده؛ امــا اینکــه «عالــم ّ
ذر» چگونــه بــوده اســت،
در بحــث مــا نمیگنجــدّ .
ذر ،تشــبیه اســت .یعنــی وقتــی کــه انســان تعلــق مــادی
نداشــته اســت و روح مجــرد بــوده اســت .مقصــود از ّ
ذر ایــن اســت کــه تعلــق مــادی
نداشــته ،نــه اینکــه بگوییــم بــه صــورت یــک واحــد بــوده اســت.
در روایــات دار یــم توحیــدی کــه خداونــد تعهــد گرفتــه ،توحیــد تنهــا نیســت،
توحیدی اســت که شــرط آن اقرار به نبوت رســول اهلل؟ص؟ اســت و در نتیجه اقرار به
یشــود .اقــرار بــه نبــوت نیــز بــه تنهایــی نیســت ،بلکــه اقــرار بــه
نبــوت همــۀ انبیــا م 
والیــت و امامــت اســت .همانکــه در روایــات دیگــر آمــده کــه خداونــد از تمامــی انبیــا
نکــه شــما نبــی هســتید امــا بایــد ایمــان داشــته باشــید
یــک تعهــد گرفــت ،مبنــی بــر ای 
خاتــم األنبیــاء هســت کــه رســول اهلل؟ص؟ میباشــد .روایــات أخــذ میثــاق ،موجــود
 .1فرات قال حدثنا محمد بن القاسم بن عبيد معنعنا عن أبي عبد اهلل؟ع؟ في قوله [تعالى]
َّ َ َ َ َّ َ َ
ْ َ
ـاس َعل ْيهـا قـال علـى التوحيـد و محمد رسـول اهلل [الرسـول]؟ص؟
اهَّلل ال ِتـي فطـر الن
ِفط َـرت ِ
و علـي أميـر المؤمنيـن؟ع؟( .رک :تفسـیر فـرات کوفـی ،فـرات کوفـی ابوالقاسـم فـرات بـن
ابراهیم ،ص )322
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اســت و خداونــد از تمامــی انبیــا میثــاق گرفــت؛ مبنــی بــر اینکــه بایــد بــه آخریــن نبی
که میفرستم ایمان آورید ،به اوصیای او نیز ایمان داشته باشید.
مقاومت بشر در یادآوری حقیقت
زمانــی انســان متوجــه بــه آن بــوده و اکنــون از آن غفلــت کــرده اســت و کار مــا
ُ ّ
یــادآوری اســت .ارتبــاط « َو ِإ��ذ ا �ذ ِك ُروا» بــا ماقبــل آن چیســت؟ میفرمایــد :امتیاز بشــر
بــه ایــن شــد کــه تــوان یادگیــری دارد و جــز این بر ســایر موجــودات امتیازی نــدارد .پس
گمان نکنید امتیاز دارد ،بلکه ضعیفتر از آنهاست.
ای انسـان! بـه جـز قـدرت آموختـن بر موجـودات دیگر امتیازی نـداری .اکنون نه
تنها یاد نمیگیری ،تمسخر هم میکنی؛ آن هنگام که میخواهیم مطالبی را که پیش
ْ
ُ ُ نَ 1
از این میدانستی و اکنون از یاد بردهای ،یادآوری کنیم« :لا َي��ذ كرو�».
َ
« َو ��ذ ا َر أ� ْوا آ� َ��ةً َ� ْس تَ� ْس�خ ُر نَ
و�»؛ آیــت بــه معنــای عالمــت اســت 2.عالمــت را در کجــا
ِإ
ِ
ي ي
نجــا کــه مطلبــی را میدانیــم و اکنــون از آن غافل هســتیم .بــرای اینکه
میگذارنــد؟ آ 
عالمــت را مشــاهده کنیــم ،بــه یــاد میآور یــم .بــرای مثــال در خیابــان راه میرویــد .بــه
خیابانــی میرســید کــه تابلــوی ســرخی در ابتــدای آن نصــب شــده اســت ،پــس وارد
نمیشوید .زیرا این را عالمت میشناسید.
عالمت ،یعنی شما از قبل میدانید که تابلوی سرخ ،نشانۀ منع از ورود است.
وقتــی آن را مشــاهده کردیــد ،بــه یــاد میآور یــد که نبایــد به اینجا بروید .اما اگر کســی
عالمتهــا را نشناســد ،آیــا تابلــوی ســرخ و ســبز بــرای او تذکــری را ایجــاد میکنــد؟
 .1رک :جامع البيان في تفسير القرآن ،ج ،23ص .29
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در مثــال دقــت کنیــد ،چیــزی ایجــاد نمیکنــد .آیــه ،بــه معنــای عالمــت و نشــانه
اســت و ایــن خــود بدیــن معناســت کــه انســان مطلبــی را میدانســت و فرامــوش
کــرده اســت .ایــن را کــه دیــد ،آن مطلــب را بــه یــاد م ـیآورد.
یشـود کـه نشـانۀ خوبـی یـا نشـانۀ بـدی اسـت .یعنـی مـا بـر طبـق
گاهـی گفتـه م 
ضوابطـی میدانیـم خـوب یـا بـد چیسـت .نشـانه را کـه در آن دیدیـم ،درمییابیـم کـه
خـوب یـا بـد اسـت .امـا ا گـر ضوابـط را ندانیـم ،ایـن نشـانه بـودن اشـتباه اسـتَ « .و ِإ��ذ ا
َ
َ أ ْ آ َ �ةً َ ْ تَ ْ �خ ُ نَ
و�» ،ایـن انسـان بـه یـاد نمـیآورد و ا گـر نشـانهای را دیـد بایـد حقایـق را
ر�وا � ي� ي�س�س ِ ر
فرامـوش نکنـد .امـا علاوه بـر اینکه فرامـوش کرده ،وقتی بـرای او یـادآوری میکنیم ،به
ستس ِـخر(َ .ی َ
یـاد نمـیآورد .ا گـر نشـانهای هـم ببینـد ،چـه میکنـد؟ َی َ
سـخر) ،یعنـی:
ست ِ
َیس َـخر و یطلـب ُ
السـخریة مـن آخـری .کنایه از انحطـاط فکری مـردم در آن روزگار مکه

مکرمـه بـود .پیامبـر؟ص؟ میخواسـت بـه یادشـان آورد و نشـانه بـه ایشـان عرضـه کنـد.
یکـرد و بـه دیگـری میگفـت سـاکت نباشـد و بخنـدد.
خـود فـرد مسـخره م 
َ
َ �ذ َ أ ْ آ َ �ةً
مث ــال واقع ــی میزنم ت ــا معلـــوم ش ــود چ ــه مق ــدار انحط ــاط ب ــود« .و ِإ� ا ر�وا � ي�
َ� ْس تَ� ْس�خ ُر نَ
و�» یعن ــیَ :یطل ــب ُّ
الســـخریة م ــن غی ــره .ن ــه تنه ــا خودش بـــه ریشخند
ِ
ي
میگی ــرد .بلک ــه میخواه ــد کاری کند ک ــه دیگران نیز به ریش ــخند بگیرنـــد و مانع
از هدای ــت دیگ ــران نیز بش ــود.
َ
ُ
ّ
استهزاء ایشان به این نحو بودَ « :و ق�الوا ِإ� نْ� ه�ذ ا ِإ�لا ِس ْح ٌر ُم ِب� ي� نٌ�» .توجه داشته باشید
1

کـه آیـات چقـدر بـه هم پیوسـته هسـتند .آنهـا گفتند :این یک ِسـحر واضح اسـت،

افسـون اسـت ،تفـاوت افسـون بـا آیـت در ایـن اسـت کـه آیت یـک واقعیت در انسـان
ایجـاد میکنـد؛ امـا افسـون ،یـک نمـای تخیلـی ایجـاد میکنـد .میگوینـد :ایـن آیت
نیسـت و افسـون است.
 .1برای مطالعۀ بیشتر ،رک :مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،8ص .68
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بــرای مثــال فــرض کنیــد آیــت طـ ّ
ـب طبیب ،چنین اســت که دوا میدهد و شــما
بهبود پیدا میکنید .اگر کسی بخواهد بگوید که این طبیب نیست ،خواهد گفت
او تــو را افســون کــرده و تــو گمــان کــردهای کــه درد مرتفــع شــده اســت؛ حــال آنکــه هــم
درد بــرای تــو باقــی اســت و هــم مــرض باقــی اســت .در آینــده نیــز ایــن مــرض کشــنده
خواهــد بــود .امــا او تــو را افســون کــرده اســت.
مــوارد اســتعمال افســون کــردن بــه لحــاظ ز بــان انســانی را عــرض نمــودم؛ زیــرا ایــن
مشرکان بودند که ادعاکردند و خداوند نمیگوید که سحر مبین است .برای روشن
شــدن جایــگاه اســتعمال افســون چنیــن در نظــر بگیر یــد کــه بگوینــد کــه ایــن نشــانۀ
طــب نیســت ،بلکــه او تــو را افســون کــرد ،گمــان کــردهای کــه بهبــود یافتــی.
نـه تنهـا خودشـان اسـتهزاء میکننـد .حقایقـی را که از قبل آموختـه بودند ،به یاد
نمیآورنـد و ا گـر نشـانهای هـم ببیننـد کـه عامل هدایـت و یادآوری اسـت ،دیگران را
َّ
ُ
نیـز وادار بـه اسـتهزاء میکننـد .میگوینـدَ « :و ق�الوا ِإ� نْ� ه�ذ ا ِإ�لا ِس ْح ٌر ُم بِ� ي� نٌ�» .این نیسـت
أَ
نکـه کاری انجـام داده باشـد بلکـه افسـون اسـتِ �« :إ��ذ ا
مگـر افسـون واضحـی .نـه ای 
ًَ
ُ
ْت ن َ ُ
اما أ� � ّنَ�ا َل َم ْ� ُع ثو� نَ
ك ّنَ�ا ُت�را ب� ًا َو ِع�ظ
و�».
ِم��ا و
ِإ
ب
این آیات الهی اسـت .ما میخواهیم به وسـیلۀ این آیات ،حقایق را به یاد شـما
بیاوریم .از دیگر حقایق این است که نحوۀ وجود شما اینگونه است که باید ادامه
وجودی داشته باشید و قیامتی هم باشد .اما ایشان آیات را سحر میدانند و تمسخر
ُ َّ
أَ ْ
میکنندْ �َ « .ل َع ْ� تَ� َو َ� ْس�خَ ُر نَ
و�» ،سخریه از قدرت ما چگونه است؟ «� ِإ��ذ ا ِم ت� ن�ا َو ك ن�ا
ب �جِ ب ي
ًَ
َ
تُ�را ب� ًا َو ِع�ظ
اما أ� إ� نَّ�ا َل َم بْ� ُع ثُو� ن
و�» .او همـۀ قـدرت مـا را میبیننـد .تـو نیز تعجب میکنی که
ِ

58

جـای نظرخواهـی از اینهـا نیسـت و واضـح اسـت کـه خـدا چنیـن قدرتـی دارد .امـا
ًَ
أَ �ذ تْ ن َ ُ
اما أ� � نَّ�ا َل َم ْ� ُع ثُو� نَ
ك نَّ�ا تُ�را ب� ًا َو ِع�ظ
و�».
اینها مسخره میکنند و میگویندِ �« :إ� ا ِم��ا و
ِإ
ب
آیــا ا گــر مــا ُمردیــم و خــاک شــدیم و اســتخوان شــدیم ،دو بــاره بعــث میشــویم؟
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دیــدگاه اینــان چنیــن اســت کــه گروههایــی را دیدهاند که از آنها به جز مشــتی خا ک
و اســتخوان چیــز دیگــری باقــی نمانــده اســت .آیا وقتی ما خاک و اســتخوان شــدیم و
َ
فقــط اســتخوانمان باقــی ماند ،دیگر گوشــت و پوســت و پــی ندار یــم « ،أ نَّ َ َ ْ ُ ثُ نَ
و�»
� ِإ��ا لم ب�عو�
دوباره برگردانده میشویم؟
َ
َ
بعد سخریه را باالتر میبرند « 1.أ َ آ ُ�ؤ نَ ْ أ َّ ُ نَ
و�» ،آیا پدران قدیمی ما نیز که از آنها
�و � ب�ا �ا ال�ول
اسـتخوان هـم باقـی نمانـده اسـت ،آنهـا هـم برگردانده میشـوند؟ خیـال میکنند که
نچـه اسـکلتی مانـده باشـد ،شـاید خداونـد بتوانـد دو بـاره روح در آن بدمـد ،امـا
چنا 
اگر اسکلتی باقی نمانده باشد ،چه کار میتواند بکند؟ اساس سخریهشان به این
بازآفرینی آن دشوارتر است.
است که میگویند هر چه جسم انسانی فرسودهتر باشد،
ِ
لـذا میگوینـد ا گـر از مـا اسـتخوان و خا کـی بمانـد ،آیـا دوباره بـاز میگردیم؟ یـا اینکه

پـدران قدیـم مـا کـه از آنها اسـتخوان هم باقـی نمانده ،بـاز میگردند؟
َ
دا� ُر نَ
« قُ� ْل نَ� َع ْم َو أ� نْ� ُت� ْم ِخ
و�» .بگو بله ،همین طور اســت و شــما چارهای ندارید .برای
ایــن نظــام خاضــع هســتید« .داخــر» بــه معنــای ذلیــل و خاضع اســت .شــما ذلیــل این
نظــام هســتید 2.ایــن نظامــی اســت کــه بــرای شــما زندگانــی دیگــر و بعــث را (طبــق قــول
زبان عربی کنونی) فرض میکند ،یعنی شما را الزام به این کار میکند .چه بخواهید
فَ نَّ َ �زَ ْ َ �ةٌ َ ٌ
واحد�ة ».
و چه نخواهید .چه وقت چنین میکند؟ «� ِإ��ما ِه�ي ج�ر ِ

 .1برای مطالعۀ بیشتر ،رک :التبيان في تفسير القرآن ،ج ،8ص .487
« .2داخرون» را به معنای صاغرون دانسـته اسـت که مراد شـدیدترین حالت صغر و کوچک
شـدن اسـت؛ محقق( .رک :جامع البيان في تفسـير القرآن ،ج ،23ص )30
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بخش چهارم ،آیات :18 - 27
احوال مشرکان به هنگام حشر و پرسش از ایشان

آیات مبارکه
َ قٰ ُ
َ
َ
َ
و�  ١٨ف�ا نّ� ٰما ه َی �زَ ْ� َ ݦر�ةٌ ٰواحدݡَ�ةٌ ف�ا�ذ ٰ ݢ ݢا ُه ْ ݦݨم َ ݦ� نݨْ��ظُ ݩُ ݦر نَ
قُ� ْل نَ� ݧ َع ݨْم َوَ ݦا ݧ ݩݐݨْں ݩ ݧ ݑُٮ ْم ٰدا خ� ُر نَ
و�  ١٩و�اݠلوا
ی
ِ
ِ
ج
ِ
ِ ݭِ
ٰ ݐ ݦ ٰ َ ݦ ݨݧ ْ ݩ ْ فَ ْ ݩَّ
تُ َ �ذّ
ُ ݩݧ ݐݨْ ݧ ݩݑُ
ّ
َ
ُ
ذ
ٰ َ ْ َ ٰ ٰ ݐݦ ٰ َݦ ݧْ
ْ
ُ
ن
الد� ِن�  ٢٠هدا ی�وم ال�ص ِل ال ٖ�ی كںٮم بِ� ٖه �ك ِ ب�و� ۞ ٢١
ی�ا و ی�ل ن�ا هدا ی� ݨو ݩُم ٖ ی
ݧُ
نݨْ ُ ن ّٰ َ ْ ُ ُ
كا ݧںݐُوا ݨَ� ݨݧ ْع ݧ ُ� ݩُد نَ
ٱ� ْح شُ� ُروا َّال ذ�� نَ� �ظَ َل ݧ ُموا َ ݦو َا ݩݐݨݧ ْر ٰوا َ� ݧ ݩُه ݨْم َو ٰما ٰ
و� الل ِه ف�اهدوه ْم
د
�
م
٢٢
و�
ِ
ی ب
ج
ٖی
ِ
ٰ ٰ ݨْ
َ ݦ ق ݧݨݐ ݧ ُݩ ݩُ ݨْ ݩۖ ݦ
و� ٰ ٢٤ما َ ݦل ݧ ُك ْم ٰلا تَ� ن� ٰا َص ُر نَ
م ا نَّ� ݧ ݩُݠه ݧݨ ْم ݨݧ ݡَم ݨْس ݨُݘـ ݧول ݧ ݧݩ ُ نݧ َ
َ
ݧ
و� �َ ٢٥لْ
ِالى ِصرا ِط ال ج� ٖح ی� ِم  ٢٣و ِ�ڡوه ٭ ِ
ب
ُ
ٓ
ݦ
َ
ْ
ݧ
ݨ
َ
سا َءݠل نَ
ݧ ُه ُم ا ْݠل ݨݧ ݡَى ݧ ݨْو ݨݡَم ُم ْس َت� ݧ ْسل ݧ ُم نَ
و� َ ٢٦وا ݨݑٯ ݧ ݩَ� َل ݨَ� ْع ضُ� ُ ݦݨه ْم َعلٰى َ� ْع ض� َ� ݧٮ ݑ ٰ
و� ٢٧
ب ٍ ی
ب ب
ِ
ݔݪ
ترجمۀ آیات
 -18بگـو« :آرى ،همـه شـما زنـده مىشـويد ،در حالـى كـه خـوار خواهيـد بـود!
 -19تنهـا يـك صيحـه عظيـم واقـع مىشـود ،ناگهـان همـه نـگاه مىكننـد! -20و
مىگوينـد« :اى واى بـر مـا ،ايـن روز جزا اسـت»! ( -21آرى) اين همان روز جدائى
(حق از باطل) است كه شما آن را تكذيب مىكرديد! ( -22به فرشتگان دستور
نچـه را مىپرسـتيدند( -23.آرى
داده مىشـود ):ظالمـان و همرديفانشـان و آ 
آنچه را) جز خدا مىپرستيدند جمع كنيد و به سوى راه دوزخ هدايتشان كنيد!
نهـا را نگـه دار يـد كـه بايد بازپرسـى شـوند!  -25شـما را چه شـده كـه از هم
 -24آ 
يارى نمىطلبيد؟! -26ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند! ( -27و در
نهـا رو بـه يكديگـر كـرده و از هـم سـؤال مىكنند...
نحـال) آ 
اي 
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معنای لغات
َ
«أ َو» همـان أو میباشـد« 1.زجـرة» ،بـه معنـای نهیـب اسـت« 2.ازواج» ،جمـع زوج
اسـت و ظاهـر از زوج ،همسـر اسـت 3.دیـن ،بـه معنـای قضـاوت و روز جزاسـت.

4

«یـوم الفصـل» ،بـه معنـای روز جـدا شـدن و جـدا کـردن اسـت.

5

نحوۀ برانگیخته شدن مشرکان
َ
َ
ُ
« أ �ذ تْ ن َ ُ نَّ تُ ً َ �ظ ً أ نَّ َ َ ْ ُ ث نَ
و�»« ،أ إنـا لمبعوثـون» یعنـی اگـر ُمردیـم و
� ِإ� ا ِم��ا و ك�ا �را ب�ا و ِع اما � ِإ��ا لم ب�عو�
خـاک و اسـتخوان شـدیم ،آیـا دوباره برانگیخته میشـویم؟
َ
َ
« أ� َو» همـان أو اسـت « .أ َ آ �ؤُ َن ْ أَ َّ ُ نَ
و�» از مـا اسـتخوانی باقـی مانـده اسـت ،امـا از
�و � ب�ا �ا ال�ول
پـدران پیشـین مـا و نیـاکان نخسـتین مـا همان اسـتخوان هم نمانده اسـت .آیا آنها
یشـوند؟ َ«ن َع ْـم َو َأ ْن ُت ْـم داخ ُـر َ
ون» ،درحالـی کـه بـه اجبـار ایـن چنیـن
نیـز برانگیختـه م 
ِ
خواهیـد شـد و بـه اختیـار شـما نیسـت .ایـن حالـت اجبـار بـه چـه صـورت اسـت؟
فَ َّ
َ �زَ ْ َ �ةٌ َ ٌ
6
واحد�ة »« .زجـرة» ،بـه معنـای نهیـب اسـت.
«� ِإ� ن�ما ِه�ي ج�ر ِ
 .1النحو الوافی ،عباس حسن ،ج  ،3ص .544
 .2لسان العرب ،ج  ،4ص .318
 .3همان ،ج  ،2ص .292
 .4العین ،ج  ،8ص .72
 .5مجمع البحرین ،ج  ،5ص .441
 .6زجـره بـه معنـای صحیـهای از حضـرت اسـرافیل نیـز معنـا شـده( ،رک :مجمـع البيـان فـي
تفسـير القـرآن ج ،8ص  .)68همچنیـن شـیخ طوسـی در معنـای آن میگو یـد« :و الزجـرة
الصرفـة عـن الشـيء بالمخافـة ،فكأنهـم زجـروا عـن الحـال التـي هـم عليهـا إلـى المصيـر
إلى الموقف للجزاء و الحسـاب» ،زجره به معنای منصرف نمودن از چیزی با ترسـاندن
اسـت .ایشـان را از حالـی کـه در آن بودنـد بـه جایـگاه جـزاء و حسـاب هدایـت میکننـد؛
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در داسـتانها گاهـی چنیـن میگوینـد کـه قهرمـان داسـتان بـه کسـی نهیـب زد.
نهیـب زدن ،گاهـی واداشـتن کسـی بـا رفـق و مداراسـت و گاهی با فریاد زدن اسـت؛
ماننـد :بیـا ،برخیز.
توجـه داشـته باشـید کـه «زجـرة» بـرای تحر یـک اسـت ،نـه بـه معنـای بازداشـتن.
نمیگوید نکن ،اما چون لحن نهی بوده و دارای خشـونت اسـت ،از آن تعبیر به زجر
میشـود .نـه اینکـه زجـر بـه معنـای اصلـی آن باشـد کـه ایشـان را بازدارنـد تـا کاری را
نکننـد .بـرای مثـال نهیـب زننـد تـا بلند شـوند.
َ
در روای ــات آمده که مالئکۀ بعث نس ــبت ب ــه مؤمن با رفق میگوین ــد :یا َعبداهلل!
ُق ــم إل ــی َر َ
اهلل َو َج َنا ِنه .بیدار نمودن ش ــخص خفته در دو حالت اســـت :گاهی
حم ِة ِ
بی ــدار کردن فرد در زندان اس ــت ،گاهی بیـــدار کردن او در حجله اســـت .در روایات
لم ِؤمن َن ــم َن َوم َة َ
نی ــز ای ــن تعبیر آمده اس ــت«ُ :یق ـ ُـال ِل ُ
الع ـ ُـروس» 1.بنا نیســـت از همان
اولی ــن صبح س ــخت بگیرن ــد که برخی ــزد و چای آم ــاده کن ــد و غیره .ایـــن مثال به
یش ــود.
عن ــوان نمونـ ـهای از خواب راحت بیان م 
نسـبت بـه مؤمـن گفتـه شـده کـه هم مـرگ راحتـی دارد ،هم بـرزخ و هم برپاشـدن
فَ نَّ َ �زَ ْ َ �ةٌ َ ٌ
واحد�ة » .اینگونه
راحتی خواهد داشت .اما نسبت به کافر میفرمایدِ �« :إ��ما ِه�ي ج�ر ِ
نیست که تکانش دهند و او را نوازش کنند ،چشم خود را باز کند و دوباره ببندد .بعد
ده دقیقـه دیگـر دو بـاره صدایـش کننـد .خیـر ،بلکـه نهیبـش میزننـد .آنهنـگام هـر
نچـه را کـه تاکنـون منکـر بـود و مسـخره میکـرد ،میبینـد.
آ
َ ق ُ َ ْ َ �ذ َ ُ ّ
الدي� ِن�» ،ای وای بر ما ،روز قضاوت این اس ــت؟ دین ،به
«و �الوا ي�ا و ي�ل ن�ا ه ا ي� ْوم ِ
َّ
َْ
ُ ُْ
معنای قضاوت اس ــت .به اینها پاس ــخ میدهن ــد« :ه�ذ ا يَ� ْو ُم ال ف� ْص ِل ال ذ ِ��ي ك ن� ت� ْم
�ه تُ� َك�ذّ ُ� نَ
و�».
ِب ِ ِ ب
 .1بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج ،6ص .263
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نجـا تعبیـر به «یوم الفصل» میفرمایـد و لفظ آنان را تکرار
بلـه ،قـرآن مجیـد در ای 
نمیکند .دین ،به معنای روز جزاست 1،چندان بدی و خوبی در آن نهفته نیست.
روز جزاست .هر کسی جزای خود را میخواهد .ابوجهل نیز میگوید من خوبیهایی
انجـام داده بـودم .در فلان جهـت نیـز بچگانـه عمـل نمـودم ،حـال مـرا بـه نادانـیام
ببخشـید! خیر ،قرآن میفرماید این یوم الفصل اسـت .روز جدا شـدن و جدا کردن
اسـت .توقـع نداشـته باشـید کـه بـا تـو و آن مؤمـن بـه طـور یکسـان معاملـه کنیم.
ْ َ ْ َّ
ُ نْ تُ ْ تُ َ ّ�ذ ُ نَ
�ذ
و�» ،این روز ،روز جدا کردن است ،افراد را
«ه ا يَ� ْو ُم ال ف�ص ِل ال ذ ِ��ي ك��م ِب� ِه �ك ِ ب�
به لحاظ عمل به دو دسته نمودن است .صالح و طالح ،مؤمن و کافر .روز جدایی
2

اسـت و قضاوت اختصاصی در اعمال خیر و شـر سـابق افراد میشـود .همان روزی
که شما از پیش آن را به دروغ میپنداشتید .میگفتید واقعیت ندارد.
ُ َّ
َ َ
« ْاح ش� ُروا ال ذ ِ ي�� نَ� �ظ ل ُموا» .جمعشـان کنیـد .از یـوم الفصـل معلـوم میشـود کـه افـراد
ْ
یشـوند .دلیـل آن در آیـ ه دیگـری اسـت کـه میفرمایـدَ « :و ْام ت�ا�زُ وا ال يَ� ْو َم
از هـم جـدا م 
أَ ُ َ ْ
ُ ْ ُ نَ 3
� يّ�ها الم�ج ِرمو�».
مقصود از «أزواج»
�ذ َ ُ فَ
در اینج ــا ق ــرآن فرموده« :ه ا ی�وم ال�صل» ،روز جدا کردن اســـت .چون روز جدا
 .1مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،8ص687؛ جامع البيان في تفسير القرآن ،ج ،23ص.30
« .2یـوم الفصـل» ،بيـن الخال ئـق و الحكـم و تمييـز الحـق مـن الباطـل علـى وجـه يظهـر
لجميعهـم الحـال فيـه و ذلـك بـأن يدخـل المطيـع الجنـة علـى وجـه اإل كـرام و يدخـل
العاصـي النـار علـى وجـه اإلهانـة؛ روز جدایی میان خالیق و حکم میان آنهاسـت .حق
یگـردد .زیـرا
یشـود بـه وجهـی کـه حـال آن بـرای همـه روشـن م 
از باطـل تشـخیص داده م 
یشـود و گناهکار بـا اهانـت وارد در آتش میگردد؛
انسـان مطیـع بـا اکـرام داخـل در جنت م 
محقـق( .رک :مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن ،ج ،8ص )688
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نُ
أُ ْ شُ ُ َّ ذ نَ �ظَ َ ُ َ أَ �زْ َ ُ
كا�وا يَ� ْع بُ� ُد ن
و�َ» ،همـــه
وا�ه ْم َو ما
ک ــردن اس ــت ،میفرمای ــد�« :ح�روا ال ِ ي��� لموا و � ج

را گ ــردآوری کنی ــد .آنهای ــی که س ــتم کردن ــد و جفتهای ایش ــان و آنهـــا را که به
جای خدا میپرس ــتیدند .أزواج ،جمع زوج اس ــت و در ظاهر زوج ،به معنای همســـر
اس ــت .آق ــای طباطبایی میفرماید :مقصود از زوج این نیس ــت .مقص ــود از زوج ،آن
هس ــتند که سبب غوایتش ــان میشدند.

نُ
كا�وا
یشـدند ،در « َو ما
ا گـر مقصـود کسـانی باشـد کـه سـبب غوایـت ایشـان م 
َ ْ ُ ُ نَ نْ ُ ن َّ َ ْ ُ ُ
نُ َ ْ ُ ُ نَ
و�» ذکر شده است .لذا در
و� الل ِه ف�اهدوه ْم» و در خود « َو ما كا�وا ي�ع ب�د
ي�ع ب�دو�ِ ،م� د ِ
ْ
ق ُ ّنَ ُ ْ ُ
ك ْن� ُت� ْم َت� أ� ُت� َنو� ن�ا َع ن� ْال َ�م� ن�؛ ق� ُالوا َ�لْ
آیـات بعـد مخاطبـهای هسـت�« :الوا ِإ��كم
ب
ِ يِيِ
َ
َ
ً
َ َن ََْ ُ ْ ْ ُ ْ
َ
ف
َ
َّ َ
ُ ُْ
َ َ ُ ُ ْ
ن
طا� بَ� ْل ك ن� ت� ْم ق� ْوما طا ِ�غ ي� نَ�؛ �ح ق� عل يْ� ن�ا
ل ْم ت�ك نو�وا ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ�؛ َو ما
كا� ل�ا عل ي�كم ِم ن� سل نٍ
َ
ْ َ ُ
قَ� ْو ُل َر ّ� ن�ا � نَّ�ا َل ذ� ئا� قُ� نَ فَ أ �غْ َ ْ ُ ْ نَّ ُ َّ �غ َ فَ َّ ُ ْ َ ْ َ �ذ ف ْ َ �ذ
نَ 1
ا� ُم ش� ت� ِركو�».
ِب ِإ
ِ
و�؛ �� و ي� ن�اكم ِإ��ا ك ن�ا ِاو ي� ن�؛ � ِإ��نهم ي�وم ِئ� ٍ ِ��ي الع ِب

مقصود ،همان همسـر اسـت .هرچند در آیات دیگر به ازواج تعبیر شـده اسـت.
ْ َ َْ
َ َ ْ َ َ َ ْ
واج ِه ْـم» 2،پـس آنهـا
گاهـی در مـورد بهشـت فرمـوده« :و مـن صلـح ِمـن آبا ِئ ِهـم و أز ِ
مقیـدات اسـت .متناسـب بـا زمان نـزول آیات کریمه افـراد خانواده ،خانـواده بودند.
هنـوز ایمـان آنگونـه نبـود کـه زن مؤمـن باشـد و شـوهر کافر باشـد یا شـوهر مؤمن باشـد
و زن کافر باشد .به عبارتی خانواده مطرح بودند.
َ
ْ
َ
ُ َ َ
3
ابولهب را فرض کنید که یک نمونه از بیت کفراست َ«و ْام َرأت ُه َح ّمالة ال َح َطب»؛
ابوجهـل نیـز یـک نمونـۀ کفـر اسـت و إمرئهاش فالن بن فالن اسـت .ابوسـفیان ،نمونه
کفـر اسـت و امرئـهاش هنـد اسـت .ایـن ازواج ،ازواج هسـتند .البتـه چنانچـه زوجی
مؤمن باشد ،به حساب آن دیگری محشور نمیشود .زیرا ظالم نیست و این مطلب
روشن است.
 .1صافات.33 -18/
 ...« .2و همچنين پدران و همسران و فرزندان صالح آنها»...؛ رعد.23/
« .3و همچنين همسرش در حالىكه هيزم به دوش مىكشد»؛ مسد.4/
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ُ َّ
َ َ
« ْاح ش� ُروا ال ذ ِ ي�� نَ� �ظ ل ُموا» ،پس میزان ،ظلم اسـت .چنانچه همسـر کسـی بر دین او

یشـود و از او جدا میشـود .اما به حسـاب نزول آیات و این
نباشـد ،با او محشـور نم 
کـه طبـع بیـوت اینگونـه بـود کـه ا گـر بیـت مؤمـن بوده ،زن و شـوهر هـر دو مؤمـن بودند
و ا گـر بیـت کفـر بـوده ،شـوهر و زن هـر دو کافـر بودنـد .لـذا ازواج گفتـه شـده ،هماننـد
آیـات دیگـر که ازواج فرموده اسـت.
آ
َ
مانن ــد بعض ــی از آیات دیگر ک ــه « َو َم نْ� َصل َح ِم نْ� � ب� ِا�ئ ِهم» 1فرموده ،یعنی نســـبت
به بهش ــت ّ
توهم نش ــود اگر کسی خوب اس ــت و زن او کافر است ،چون زن اوست،
َ
پ ــس ب ــه بهش ــت خواه ــد رف ــتَ « .و َم ن� َصل َح» آمده ،یعن ــی آنهایی کـــه از پدران و
همسرانش ــان صالح هســـتند.
ل ــذا وجه ــی ن ــدارد ک ــه ازواج را از معن ــای خ ــودش ب ــه آن معنایـــی کـــه آقـــای
طباطبای ــی میفرمای ــد ،برگردانی ــم .ایش ــان میگوین ــد« :آنهایی که جفت ایشـــان
نه ــا را فر ی ــب دادند».
بودن ــد و آ 

2

امـروزه نیـز چنیـن اسـت .طبـع خانههـا بـه یـک صـورت بـوده و خانـواده بـه دیـن
واحـد هسـتند و بـه ایمـان و عدالـت و فسـق نظـر ندارنـد .البتـه توجـه داشـته باشـید
ّ
کـه اینجـا بحـث ایمـان و کفـر بـه خداسـت ،نـه عدالـت و فسـق .صحبـت از کفـار
ُ َّ
َ َ
اسـت .میفرمایـدْ « :اح ش� ُروا ال ذ ِ ي�� نَ� �ظ ل ُموا» ،پـس مقصـود کفـار اسـت و بایـد در محیـط
کفـر بحـث کنیـم.

66

 ...« .1و همچنین پدران صالح آنها»...؛ رعد23/و غافر.8/
َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
 .2عالمه طباطبایی در مورد معنای «أزواج» میفرمایند :و قوله« :و أز واجهم» الظاهر أن المراد
به قرناؤهم من الشياطين ...و قيل :المراد باألزواج نساؤهم الكافرات و هو ضعيف؛ ظاهر
این اســـت که مراد از ازواج ،همنش ــینان ایش ــان از شیاطین باش ــند و قرینهای از آیه قرآن
بیان میکنند و معتقد هستند این نظرکه مراد ،زنان کافره باشند ضعیف است؛ محقق.
(رک :الميزان في تفسير القرآن ،ج ،17ص )113
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َ َ َ َ
ُ ْ َ أَ �زْ ُ ُ
وا�هم» 1آمده ،این
در آیات ــی از ق ــرآن «و م نْ� صل َح» اس ــت .در آنجا ک ــه «هم و � ج
َ َ
نیس ــت ک ــه ا گ ــر زوج کافر باش ــد ،آنگونه میش ــود .در ج ــای دیگ ــر « َو َم نْ� صل َح ِم نْ�
أَ
آ
َ
ن عبارات در ق ــرآن مجید به
وا� ِهم» فرم ــوده ک ــه مقی ــد اس ــت .هم ــۀ ایـ ـ 
� ب� ِا�ئ ِهم و ��ز ِج
کار رفته اس ــت.
نُ َ ْ ُ ُ نَ ْ ُ ن َّ
َ
نچــه اینهــا بــه جــای خــدا و منهــای
و� الل ِه» یعنــی آ 
«و ما كا�وا ي�ع ب�دو�ِ ،م ن� د ِ
خــدا عبــادت میکردنــد .ایــن نیــز یــک شــاهد قطعــی بــر آن کفــر اســام نماســت کــه

عــرض کــردم یــا ه مچــون عــدهای کــه در روزگاری ابــن تیمیــه علمدارشــان بــود و بعــد
از او ادامــه پیــدا کــرد .میگفتنــد تمامــی آنهــا عبــاداهلل صالحیــن بودنــد و ُمردنــد.
قبــری برایشــان مهیــا کردنــد و بــه گــرد قبــر ایشــان طــواف نمودنــد .مجســمه و صــورت
ســاختند .در میــان مســلمین نیــز برخــی بــه همــان نــوع کفــر مبتــا شــدند.
ایـن مطلـب در کتابهـای ایشـان موجـود اسـت .اینها به چند حدیث تمسـک
میکننـد؛ امـا قـرآن مجیـد به صراحـت خالفش را بیـان میفرماید.
هدایت مشرکان به دوزخ
َ
َ
َ
ُ
ن َ ْ ُ ُ نَ نْ ُ ن ّ ف ْ ُ ُ
ْاح شُ� ُروا َّال ذ�� نَ� �ظَ َل ُموا َو أ��زْ َ
وا� ُه ْم َ
ْ
راط
ص

ى
ل
�
م
وه
د
اه
�
ه
لل
ا
و�
د
�
م
،
و�
د
�
ع
�
وا
كا�
ما
و
«
إ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ي ب
ج
ِي
ْ
2
ال ج َ� ِح ي� ِم» اینها را به راه جهنم هدایت کنید .تعبیر به «هدایت» ظرافتی دارد.
 ...« .1آنها و همسرانشان»؛ یس.56/
 .2عالمه طباطبایی معتقد اســت که تســیمه به هدایت ،برای اســتهزاء اســت (تفســیر المیزان،
ج ،17ص )132؛ هرچنــد مرحــوم طبرســی میفرمایــد بــه ایــن خاطــر تعبیــر بــه هدایــت شــده
کــه بــدل از هدایــت بــه بهشــت باشــد (مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن ،همــان ،ج ،8ص
)688؛ زمخشــری نیــز در کتــاب خــود میگویــد :راه رســیدن بــه آتــش را بــه آنهــا بشناســانید
تــا آن را طــی کننــد .توبیخــی بــر ایشــان بــه واســطۀ عجــز آنهاســت بــه اینکــه اکنــون یــاوری
ندارنــد بــه خــاف اینکــه در دنیــا یــاری میشــدند (الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنز يــل،
ج ،4ص )39؛ محقق.
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سابق بر این ،گاهی روزنامهها در مورد افرادی ،تعبیر میکردند که او را به زندان
راهنمایـی کردنـد .در واقـع افـرادی را کـه بازداشـت مینمودنـد ،اگـر میخواسـتند
اندکـی احترامشـان محفـوظ باشـد یـا بـه عکـس بخواهنـد ایشـان را بازیچـه کننـد،
چنیـن میگفتنـد کـه مأمـوران ایشـان را بـه زنـدان راهنمایـی کردند .ظرافـت تعبیر در
این بود که این شخص را به اصطالح عامیانه (با سالم و صلوات) به زندان بردند.
در بحث حاضر نیز گویی شخص را (با سالم و صلوات) به جهنم میبرند.
بـه عبـارت دیگـر ،آن را کـه بایـد مـورد احتـرام باشـد ،در مقـام اضلال اسـتعمال
َ
فَ َ شّ ْ ُ ْ َ �ذ
ا� أ� يل�م» 1تـا او ناراحـت و ّ
متأسـف شـود .یعنـی
میکننـد؛ ماننـد �« :ب� ِ�رهم ِب�ع ٍب
جایـگاه تـو ایـن بـود کـه بـه مقـام باالیـی برسـی و تـو را بـا احتـرام ببرنـد ،امـا اکنـون بـه
ْ
فَ ْ ُ ُ
راط ال ج َ� ِح ي� ِم» ایشـان را هدایـت و راهنمایـی بـه راه
جهنـم میبرنـد�« .اهدوه ْم ِإ�لى ِص ِ
جهنـم کنیـد.
ُ
ُ ُ
وه ْم ��نَّ ُه ْم َم ْس�ؤُ ل نَ
و�» اما صبر کنید ،باید اینها بازپرسی شوند .یک پرسش
« َو ِق� ف� ِإ
مقدماتـی در شـب اول بعـد از مـرگ اتفـاق میافتـد .ایـن اوراق بـرای دادسـتانی
مـیرود و دادسـتانی یـک بازپرسـی بعـدی میکنـد و بعد قضاوت صـورت میگیرد.
ُ ُ
هنگامـۀ پرسـش بعـدی اسـت کـه میفرمایـدَ « :و ِق� ف�وه ْم» ایشـان را نگـه داریـد .از
ُ ُ
یشـود کـه اختیـاری از خودشـان ندارند.
عبـارت « ِق� ف�وه ْم» معلـوم م 
َ ْ ُ ُ
« ف�اهدوه ْم» نکایــت اســت و از بــاب رنــج دادن آنهاســت .زیــرا بــه خــود ایشــان

2

نمیگو یــدِ « :ق� ف�وا» ،شــما بایســتید .بلکــه میگو یــد آنهــا را نگــه داریــد .در نهایــت،
معنــا همــان بــردن اســت .اختیــاری نیســت کــه شــخص پیشــاپیش رود و اینهــا

 .1آل عمران21/؛ توبه34/؛ انشقاق.24/
68

 .2همچنین گفته شده که ایشان از بدعتهایی که در دنیا بدان دعوت میکردند مورد سوال
هستند ،محقق( .مجمع البیان ،ج ،8ص )688
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ُ ُ
اطــراف او بــوده و ز یــر پایــش قالــی پهــن کننــد .بلکــه « َو ِق� ف�وه ْم» آنهــا را نگــه داریــد،
« نَّ ُ ْ َ ْ �ؤُ ُ نَ
و�» بایــد از ایشــان ســؤال شــود.
ِإ��هم مس ل

توقفگاه دیگر
در روایـات بسـیاری ذکـر شـده کـه ایـن آیـه ،یـک اصـل کلـی بـوده و مخصـوص
بـه مشـرکان نیسـت .شـخص از آن چـه اعتقـاد بـدان واجـب اسـت ،مـورد سـؤال قـرار
میگیـرد .لـذا از رسـول اهلل؟ص؟ بـه طـور مک ّـرر روایـت نقل شـده کـه «یا علـی! َ"وق ُف ُ
وه ْم
ِ
إ َّن ُه ْـم َم ْس ُـؤ ُل َ
1
ون" ،یسـئلون عـن والیتـک».
ِ
بـه ایـن خاطـر کـه بـر طبـق منطـق قـرآن ،توحیـد بـدون نبـوت ،نجـات دهنـده
نیسـت؛ نبوت بدون والیت نیز نجات دهنده نیسـت .باید این سـه ایمان باشـد تا
َ
َ َ نْ َ تَ َ َّ ّ َ 3
شـخص در زمرۀ حزب اهلل قرار گیرد و «حزب اهلل الغالب» 2باشـد« .و م� ي��ول الله»
َ َ
یعنـی« :یقبـل والیـة اهلل و رسـوله و الذیـن آمنـوا» ،کـه متـن قـرآن مجیـد اسـت « .ف� ِإ� نّ�
و�» یعنـی :فهـو مـن حـزب اهلل و « ِح�زْ بَ� ا َّلل ِه ُه ُم ْال�غ ِال بُ� ن
ِح�زْ بَ� ا َّلل ِه ُه ُم ْال�غ ِال بُ� ن
و�»؛ زیـرا
شـرط و جـزای شـرط بایـد در معنـا بـا یکدیگـر تناسـب داشـته باشـند .اگـر کسـی این
ّ
سـه اصـل را پذیرفـت ،حـزب خداسـت وال حـزب شـیطان اسـت.
 .1در تفسیر فرات سه روایت با این مضمون آورده شده است (تفسير فرات الكوفي ،ص )355؛
همچنین در تفسیر نور الثقلین از امالی شیخ طوسی روایتی آمده که این سوال از والیت
امیـر المؤمنیـن؟ع؟ را تاییـد میکنـد (تفسـیر نـور الثقلیـن ،عروسـی حو یـزی ،ج ،4ص
)401؛ در شواهد التنزیل نیز به طور مفصل روایات مربوط به این مهم آمده است (شواهد
التنزیل لقواعد التفضیل ،عبید اهلل بن احمد حسکانی ،ج ،2ص)164 -160؛ محقق.
َ َ

َ

َّ

آ

َ َ

َ

ْ

َ « .2و َم نْ� يَ� تَ� َو ّل ا ّلل َه َو َر ُسول ُه َو ال ذ ي�� نَ� � َم نُ�وا ف� إ� نّ� ِح�زْ بَ� ا ّلل ِه ُه ُم ال�غ ِال بُ� ن
و�»؛ و كس ــانى ك ــه والي ــت خ ــدا
ِ
و پيامبـــر او و افـــراد بـــا ايمـــان را بپذيرن ــد (پيروزن ــد ز ي ــرا) ح ــزب و جمعي ــت خ ــدا پيروز
مىباشـــد! مائـــده.56/

 .3همان.
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لذا در روایات َ«و ق ُف ُ
وه ْم» آمده؛ ولو قرآن مجید در اینجا تصریح بر اصل شـــرک
ِ
فرم ــوده ،اما مخصوص به مش ــرکان نیس ــت .در م ــورد یهودی و نصرانـــی و منافقان
َّ
نی ــز َ«و ق ُف ُ
وه ـ ْـم» هس ــت .در مورد مس ــلمان نیز هس ــت و تفاوت ــی نمیکنـــد .و ِ«إ��ن ُه ْم
ِ
ّ
َ ْ �ؤُ ُ نَ
و�» ،از ایش ــان پرس ــش میشود .اصل ،اصل کلی اس ــت ،اما بر اینها تطبیق
مس ل
شده است.
َ
ُ
ْ تَ ن َ ُ نَ
و�»؟ شـما در دنیـا از یکدیگـر
سـؤال عبـارت از ایـن اسـت« :ما لكم لا��اصر
پشـتیبانی میکردیـد و وقتـی رسـول اهلل؟ص؟ بـر ایـن فـرد آیات قـرآن میخواند و در دل
عشـدن بـود ،امـا شـما او را بـه اسـتهزاء
آن شـخص أثـر میگذاشـت و در حـال خاض 
َ
واداشـتیدَ « ،و ��ذ ا َر أ� ْوا آ� َ��ةً َ� ْس تَ� ْس�خ ُر نَ
و�» .بـا توجـه بـه آیـات قبـل ،از همیـن سـورۀ مبارکـه
ِإ
ِ
ي ي
أَ
آ
ْ
ً
ُ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
و�َ ،و ��ذ ا َر� ْوا � َ��ة َ� ْس ت� ْس�خ ُر نَ
َ
�ذ
که فرمودْ �َ « :ل ع ْ� ت� َو َ� ْس�خ ُر نَ
و�».
و�َ ،و ِإ��ذ ا �ذ ِك ُروا لا َي� ك ُر ن ِإ
ِ
ي ي
ي
ِ�ج ب
ب
ا گـر یـک آیـه میدیدنـد ،نـه تنهـا خودشـان تمسـخر مینمودنـد ،دیگـران را نیـز بـه
مسخره وادار میکردند و میگفتند شعر این شاعر است .در همین سوره میفرماید:
َ
َ ْ نُ
« َو يَ� قُ� ُول نَ أ نَّ َ ت ُ آ َ ت ن ش
و�» 1.جسـارت بـه مقـام رسـول اهلل؟ص؟ اسـت.
و� � ِإ��ا ل� ِاركوا � ِله ِ��ا ِل� ِاع ٍر م�ج � نٍ
َ ُ َ
میگفتیـد :آیـا گفتـۀ ایـن شـاعر مجنـون در دل شـما اثـر گذاشـت؟ حـال؛ « َما لك ْم لا
اص ُر نَ
تَ� نَ� َ
ـاری هـم نمیآییـد؟
و�»؟ 2شـما را چـه م 
یشـود؟ چـرا اکنـون بـه ی ِ
در مــورد والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز بــه همیــن صــورت اســت .بــه معــاذ بــن
ََ َ
َْ َ َ َ ْ
ان أ ُبوال َح َسـ ِـن ذكـ َـر ل َنــا
یشــود« :تــو بــه صدیقــه کبــری؟اهس؟ گفتــی :لــو ك
جبــل گفتــه م 
 .1صافات.36/

70

 .2گفتـه شـده کـه ابوجهـل در روز بـدر اسـب خـود را رانـد تـا در صـف مقـدم قـرار گرفـت و
صـدا زد( :نحـن ننتصـر الیـوم مـن محمـد و أصحابـه)؛ مـا همگـى بـه يـارى هـم امـروز بـر
محمـد و یارانـش پيـروز خواهيـم شـد» .قـرآن مجيـد سـخن او را در آيـۀ  44سـورۀ قمـر بازگو
كـرده اسـت«َ :أ ْم َي ُق ُول َ
ـون َن ْح ُـن َج ِم ٌ
يـع ُم ْن َت ِص ٌـر»؛ محقـق( .الکشـاف عـن حقائـق غوامـض
التنزیـل ،ج ،4ص )440

 تایآ ،مراهچ شخبخبشخبخبگنه هب ناکرشم لاوحا  27 -18:تایآ ،مراهچ شخب

َ َْ َ َ َ
َ ْ
َ ْ ْ ُ َ
َ َ
ْ ُ
َهــذا ال ْمـ َـر ق ْبــل أ ْن ُي ْبـ َـر َم ال َع ْهــد َو ُي ْحكـ َـم ال َعقــد ل َمــا َعدل َنــا َع ْنـ ُـه ِإلــى غ ْيـ ِـر ِه؛ 1اگــر پیــش
از اینکــه مــا گــره را محکــم کنیــم و پیمــان را محکــم کنیــم میگفــت ،مــا بــا دیگــری

پیمــان نمیبســتیم!»...
ا گ ــر اینگون ــه بود ،پ ــس چرا پیغمب ــر مبعوث ش ــد؟ وقت ــی پیامب ــر؟ص؟ آمد ،در
مورد این عقدی که ش ــما با جاهلیت داش ــتید چه فرمود؟ مگر ش ــما در جاهلیت
ب ــا یکدیگ ــر هم پیم ــان نبودی ــد؟ اهل مدین ــه همپیمان بودن ــد ،با یهودیـــان پیمان
داش ــتند و دیگر پیمانها وجود داش ــت .حال آنکه پیمان ش ــما ارزشـــی نداشت،
پیمان ارزش ــمند در ضمن اس ــام ،دارای ارزش بود .در صورتیکه با ابوجهل بیعت
َ َ َ َ َ ْ ُ
وق ِفي
کن ــم ،خواهند گفت خط ــا کردی که با او بیع ــت نمودی« .ل طاع ــة ِلمخل ٍ
ْ َ
َم ْع ِص َي ـ ِـة الخ ِالـ ـق» 2.بدی ــن روی این اصل ،یک ضابطه نیس ــت؛ بلکـــه آنها برای
بهانهجویی چنین میگفتند.
َ َ َ
َ ْ
َ ْ ُْ َ
َ َ
ْ ُ
آن زمـان گفتیـد« :ق ْبـل أ ْن ُي ْب َـر َم ال َع ْهـد َو ُي ْحك َـم ال َعقد ل َما َعدل َنا َع ْن ُـه ِإلى غ ْي ِر ِه»؛
ُ ُ
وه ْم ��نَّ ُه ْم َم ْس�ؤُ ُل نَ
و�» تو ،به پیمان و همبستگی که با آنها داشتی ،امیدوار
حال « َو ِق� ف� ِإ
َ ُ ْ تَ
اص ُر نَ
لا� ن� َ
و�» چرا امروز به یاری هم نمیآیید؟
بودی؛ «ما لكم
َ«� ْل ُه ُم ْال َ� ْو َم ُم ْس تَ� ْسل ُم نَ
و�» ،دیگر روز سرکشی نیست .ابن عساکر و عدۀ زیادی
ِ
ي
ب
از مورخیـن در بـارۀ وفـود؛ از جملـه وفـد بنیتمیـم نوشـتهاند که اینها نـزد پیغمبر؟ص؟
آمدنـد و گفتنـد :یـا رسـول اهلل! مـا زمینهایـی دار یـم و ایـن زمینهـا ،چراگاه ماسـت.
حضـرت فرمودنـد :ایـن زمینها مال شماسـت.
َ َْ َ َ َ
ََ َ
َ َ ُ َ َ َّ َ َّ َْ َ َ َ ْ
َ ْ ُْ
ْ ُ
ان أ ُبوال َح َس ِـن ذك َـر ل َنـا َهـذا ال ْم َـر ق ْبـل أ ْن ُي ْب َـر َم ال َع ْهد َو ُي ْحك َـم ال َعقد
ـاء لـو ك
النس ِ
 .1و قالـوا يـا س ِـيدة ِ
َ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ََ َ
ُ
َْ ُ ْ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ
ْ
يركم.
لما عدلنا عنه ِإلى غي ِر ِه فقالت؟اهع؟ ِإليكم ع ِني فل عذر بعد تع ِذ ِيركم و ل أمر بعد تق ِص ِ
(رک :االحتجاج ،طبرسی ،ج ،1ص109؛ بحار األنوار ،ج ،43ص)161

 .2برای مطالعۀ بیشتر ،رک :من اليحضره الفقيه ،ابن بابویه ،ج ،4ص .381
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همانهـا میگوینـد مـا نـزد ابـی بکـر رفتیـم ،وقتـی بیـرون آمدیـم ،عمـر مـا را دیـد و
پرسـید :چـه کار کردیـد؟ گفتیـم :ابوبکـر آن را امضـا کـرد .عمـر برگـه را گرفـت و پـاره
کـرد .بـه نـزد ابیبکـر بازگشـتیم و گفتیـم :مـا نفهمیدیـم کـه خلیفـه تـو هسـتی یـا عمـر
اسـت؟ ا گـر تـو خلیفـه هسـتی ،کـه او آن برگـۀ تـو را پـاره کـرد و ا گـر خلیفـه عمـر اسـت،
پـس تـو چـه منصبـی داری؟
گفت« :إن الناس قد استخلفونی و لکن عمر له رأی» .معلوم است« .إن الناس
قــد اســتخفلونی» یعنــی مــردم مــرا بــه جــای پیغمبــر نشــاندند؛ امــا عمــر صاحــب نظــر
اســت .او ،میــزان اســت و مــن صاحــب مقــام هســتم .نزد عمــر آمدیــم و گفتیم چیزی
بــه تــو میدهیــم .او هــم قبــول کــرد .بنــا شــد کــه بــا او بســازیم .ســاختیم و در نتیجــه
کار ما انجام شد.
َ
أْ
ُ
« َ� ْل ُه ُم ْال َ� ْو َم ُم ْس تَ� ْسل ُم نَ
و�» .امروز دیگر سخن از سرکشی نیستَ « .و � ق� بَ� َل بَ� ْع ض� ُه ْم
ِ
ي
ب
ُ
َ
َعل ى بَ� ْع ٍ ض� يَ� ت� َ
ساءل ن
و�» بلکــه اکنــون دیگــر ســخن از ســرزنش و امثــال آن اســت ،نــه
نکــه بخواهیــم از کار بــد بازدار یــم و دفــاع کنیــم .ایــن آیــات ،مقدمــه اســت بــر آیاتــی
ای 
ُ
ّ
ف َ �ذ
ن
ا� ُم ش� تَ�رک ن
و�» ادامه دارند.
ِ
که تا «إ��کم �ی الع بِ
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بخش پنجم ،آیات :27 - 39
استکبار ،عامل انحطاط اهل دوزخ

آیات مبارکه
ق ٰ ُ ٓ نَّ ُ ْ ُ ݩݧ ݐݨْ ݧ ݑُݩ ْ تَ ݘْݩ ݑݧݩ ُ نَ ن ٰ َ َْ
ُ
ٓ
سا َءݠل نَ
َوَ ݦا ݨݑݨݧ ْٯ ݧ َݩ� َل ݨَ� ْع ضُ� ُ ݨݦه ْم َعلٰى َ� ْع ض� َ� ݧٮ ݑَ ٰ
و� � ٢٧ال ݢو ݢا ِا�ݠكم كںٮم �اٮو��ا ع ِن� ال ی� ٖم ی� ِن�
ب ٍ ی
ب ب
ق ٰ ُ َ ْ َ ْ تَ ُ نُ ُ ݦ �ؤݨْ ن َن َ ٰ ٰ نَ َ ن ٰ َ َ ْ ُ ْ ݨْن ُ ْ ٰ ن ݩۖ ݦ َ ْ ُ ݩݧ ݐݨْ ݧ ݩݑ ُْ
� ب�ل كںٮم
� ٢٨الوا ب�ل لم �كو�وا م ِم ٖ� ی��  ٢٩وما كا� ل�ا عل ی�كم ِم� سلطا ٍ ٭
ۖ ݨݦ
َ
ََْ
ّ
ُ ّ
ُ
قَ� ݧ ْو ًما ٰ
طا ݫ�غ ٖ ی� نَ�  ٣٠ف� ݧ َح ݧݑ َّٯ َع َل یْ� ن� ٰا ݑَ ݦٯ ْو ُل َر ݧݫّݓٮ ن� ٰݩݡٓ ٭ا ِا نّ� ٰا َل ݩݐ ٰٓدا ݧݭݫݘِى ݧ ݑݧ ُٯ َن
و�  ٣١ف�ا�غ َو یْ� ن� ٰاك ْم ِا ن� ٰا ك ݧ ݩݐݡں ٰا
ِ ݭݪ
ْ
ّ َ ݐ ݦݧ ݩ ٰ َ َ ݧ ْ
فَ ںݐَّ ݧ ُ ݧ ْ َ ݦ ْ ݩَ ݧ ݩݘ �ذ ݨݐ ْ َ �ذ ٰ ُ شݨْ تݨَ ݧ ݨُ نݨݡَ
و� ِ ٣٣ا ن� ٰا كد ِلك ن� ف� َع ُل بِ�ال ُم�جْ ِر ٖم ی� نَ�
�غ ٰ ا ٖو ی� نَ�  ِ � ٣٢ݣا هم ی�وم ݫ ِى ݫ ٍ ݭِڡی الع ا بِ� م�� ِݭ ݪ ݣرݣك
ٰ نُ ݧ ݩٓ �ذ ٰ ق َ َ ݩݧ ُ ݧ ݨْ ٰٓ ݧ ݩݩٰ َ َّ ّٰ ُ َ ݧ ْ تَ ݨْ ُ ݦ نَ َ ݦ َ ݧ ݧݑ ُ ُ نَ َ ݨّ ݦ َ ُ
َّ ݧ ݩ
و� ا ِئ� ن� ٰا ل ت� ٰا ِ ݣرݣك ݧ ٓو ݢ ݢا
ِ ٣٤ا ن� ُݠه ݨݧ ْم كا�و ݢ ݢا ِا ݢ ݢا ݫ ٖ� ی�ل لݠهم لا ِاݡله ِالا الله ی�س�ك ِب�رو�  ٣٥و ݫ ݬݔىٯوݠل
َ ْ ٰٓ َ ݨْ َ قّ ݧ ݡَ ّݡَ ْ
َّ ُ َ ݩ ٓ ݧ ُ
ٰ ݡَݩ ت ن ٰ ش ٰ ݧ ݡَ ݧ ْ ݐ ݧ ݩُ
وݡَصد قݡَ� ال ُم ْر َس ٖل ی� نَ� ِ ٣٧ا ن�ݠك ْم ل ݐ ٰدا ݧݫݘݭِى ݑٯوا
و�  ٣٦ب�ل �ج اء ِب�الح ِ�
ءاِ ݪله ِ��ا ݫ ِل�ا ِع ٍر م ݫ ݓحں نݫ ٍ
ْ
ْ َݦ
َ ٰ تُ ْ �زݧ َ ݧ ْ نَ ّ ٰ ٰ ُ
ك ݩݧ ݐݨْں ݧ ݩݑُٮ ْم تَ� ْع َم ُل نَ
و� ٣٩
ال َع�ذ ٰ ا ِب� الا ݢ ݫ ٖݠل ݫ ݔى ݫ ݭِم  ٣٨وما � ج� و� ِالا ما
ترجمۀ آیات
(-27و در اينحال)آنهارو بهيكديگر كردهو از همسؤالمىكنند -28...گروهى
مىگويند( :شـما رهبران گمراه ما) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شـديد (اما
جز مكر و فريب چيزى در كارتان نبود)( -29 .آنها در جواب) مىگويند :شما
خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير ما چيسـت)؟ -30ما هيچگونه سـلطهاى بر
نگـر بوديـد!  -31اكنـون فرمان خدا
شـما نداشـتيم ،بلكـه شـما خـود قومى طغيا 
بـر همـه مـا مسـلم شـده ،و همگـى از عـذاب او مىچشـيم( -32.آرى) مـا شـما
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را گمـراه كرديـم همانگونـه كـه خـود گمـراه بوديـم -33.همـه آنهـا (پيشـوايان
و پيـروان گمـراه) در آن روز در عـذاب الهـى مشـتركند( -34.آرى) مـا اينگونـه
نهـا «ال الـه اال اهَّلل» گفتـه
بـا مجرمـان رفتـار مىكنيـم -35 .چـرا كـه وقتـى بـه آ 
مىشـد اسـتكبار مىكردنـد -36 .و پيوسـته مىگفتنـد :آيـا مـا خدايـان خـود را
بـه خاطـر شـاعر ديوانـهاى رهـا كنيـم؟!  -37چنيـن نيسـت ،او حـق آورده ،و
پيامبران پيشـين را تصديق كرده اسـت -38 .اما شـما (مسـتكبران كوردل) به
طـور مسـلم عـذاب دردنـاك (الهـى) را خواهيد چشـيد -39.و جز به اعمالى كه
انجـام مىداديـد جـزا داده نمىشـويد.
معنای لغات
(استسلم) یعنی خود را تسلیم دیگری کرده است 1.مقصود از «قول» یقال نیست،
تصمیم ارادۀ حضرت حق است .چون سخن گفتن کنایه از تصمیم است.

2

گفتوگوی سه گروه از دوزخیان با یکدیگر
َ
َ
أ
َ
ّ
ْ شُ ُ ذ نَ �ظَ ُ َ �زْ َ ُ
وا�ه ْم
در آیات کریمۀ پیش ــین خداوند متع ــال فرم ــود« :اح�روا ال ِ ي��� لموا و � ج
ْ
نُ َ ْ ُ ُ نَ ْن ُ ن َّ فَ ْ ُ ُ
َ
راط ال ج َ� ِح ي� ِم»؛ 3همـــه را بـــه طـــور
و� الل ِه �اهدوه ْم ِإ�لى ِص ِ
و ما كا�وا ي�ع ب�دو�ِ ،م� د ِ
ُ ُ
وه ْم ��نَّ ُه ْم َم ْس�ؤُ ُل نَ
و�» آنها را نگه
دس ــتهجمعی به راه جهن ــم راهنمای ــی کنی ــدَ « .و ِق� ف� ِإ
َ ُ ْ تَ
اص ُر نَ
لا� ن� َ
و�» این یکی از ســـؤاالتی
دارید ،باید هم اکنون بازپرس ــی ش ــوند« .ما لكم
اس ــت که از آنها پرس ــیده میش ــود .ش ــما که در دنیا به یکدیگر کمک میکردید،
چ ــرا در اینجا کم ــک نمیکنید؟
 .1به معنای انقیاد است؛ محقق( .رک :لسان العرب ،ج  ،12ص )293
 .2همان ،ج  ،11ص .573
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« َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ تَ ْ ُ نَ
و�» اکنـون دیگـر جـای جـواب دادن نیسـت و اینهـا
ب�ل هم ال ي�وم مس�س ِلم

تسلیم هستند .هر کدام از اینها مستسلم است ،تسلیم هستند( .استسلم) یعنی
أَ ْ
ُ
خـود را تسـلیم دیگـری کـرده اسـت«َ 1.و � ق� بَ� َل بَ� ْع ض� ُه ْم» ایـن مجموعـه ،سـه دسـته
َ
َ َ
نُ َ ْ ُ ُ نَ
و�
هسـتند .یک« ،ظل ُموا» که مشـرکان هسـتند .دو«،أ َزواج» و سـهَ «،و ما كا�وا ي�ع ب�د
ْ ُ ن َّ
و� الل ِه».
ِم ن� د ِ
َ
« َ أ قْ َ َ َ ْ ضُ ُ ْ َ َ ْ ض َ تَ َ ُ نَ
و�» دیگـر صحبـت از ایـن نیسـت کـه چـرا بـه
و �� ب�ل ب�ع�هم على ب�ع ٍ� ي��ساءل
مـن کمـک نمیکنـی؟ همـه میدانیـم کـه نمیتوانیـم کاری کنیـم .تنهـا میتوانیـم از
یکدیگـر سـؤالکنیـم.
ْ
ُ ْ ُ َأُ َ َ ْ
ُ َّ ُ
« ق�الوا ِإ� ن�ك ْم ك ن� ت� ْم ت�� ت� نو� ن�ا ع ِن� ال يَ� ِم ي� ِن�» روشـن اسـت که طرف سـؤال چه کسـانی

نهـا هماکنـون بر
هسـتند؟ گروهـی از عابـدان و گروهـی از معبـودان هسـتند .همـۀ ای 
دروازۀ جهنـم ایسـتادهاند و میخواهنـد وارد آن شـوند .صحبـت از ایـن نیسـت کـه
کسـی بـه کسـی کمـک کند؛ بلکـه میگویند همۀ تقصیر از شماسـت ،شـما از طرف
راسـت مـا میآمدید.
ّ
سنتی در میان عرب
در عــرب یــک ســنت و حســاب طریــق وجــود داشــت کــه ایــن دو بــا هــم مــزج شــد
َ أْ ُ َ َ ْ
و قــرآن مجیــد در مــورد آن تعبیــر بــه « ت�� ت� نو� ن�ا ع ِن� ال يَ� ِم ي� ِن�» میفرمایــد 2.حســاب راه ایــن
« .1أي منقـادون خاضعـون و معنـى االستسلام أن يلقـي بيـده غيـر منـازع فيمـا يـراد منـه»؛
آنهـا متواضـع و ذلیـل هسـتند و استسلام بـه این معناسـت کـه به ید و اختیار شـخصی
باشـد و نتـوان مخالفـت و اعتراضـی نسـبت بـه ارادۀ او داشـت؛ محقـق( .رک :مجمـع
البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،8ص)688
 .2مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،8ص689؛ التبيـان فـي تفسـير القـرآن ،ج ،8ص
.491
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بــود کــه در نــزد عــرب وقتــی کســی میخواســت راه را ســؤال کنــد ،اگــر کســی از طــرف
راستشــان میآمــد از او ســؤال میکردنــد ،معتقــد بودنــد کــه دوســت اســت .امــا ا گــر
کســی از طــرف چــپ میآمــد یــا از شــمال میآمــد ،تشــاؤم مینمودنــد و از او ســؤال
ّ
لعلــه شـ ٌ
ـیطان ُیغوینــی.
نمیکردنــد .میگفتنــد:
روبرو مطرح نیســت ،در این صورت میایســتاد و ســؤال میکرد .مقصود حالتی
اســت کــه شــخص مســیری را رفتــه تــا بــه جایــی رســیده کــه دیگــر راه نیســت .کســی
را هــم نمیبینــد .میایســتد تــا شــاید از عقــب کســی بیایــد و از او ســؤال کنــد ،بایــد به
کدام سو رود؟
وقتــی برگشــت ،ا گــر از طــرف راســت برمیگشــت و کســی در طــرف راســت او در
طر یــق بــود ،از او ســؤال میکــرد .امــا ا گــر کســی را ایــن طــرف نمیدیــد ،بلکــه در آن
طــرف مییافــت و از طــرف دســت چــپ بــه او میرســید ،از او ســؤال نمیکردنــد و
میگفتنــد :او شــیطانی اســت کــه مــرا فر یــب میدهــد .ایــن مطلــب در ذهــن عــرب
جاهلــی بــود.
نکــه بــه طــور کلــی التفــات عمــوم بــه ســمت راســت اســت .یعنی اگر شــما
دوم ای 
کســی را صــدا کنیــد ،بــه ســمت راســت بــر میگــردد و جــواب میدهــد .خــاف ایــن
برگشــتن ،بســیار نــادر اســت مگــر آنکــه مانعــی در ســمت راســت او باشــد.
یکــه آیــات الهــی را میشــنیدند،
خداونــد میخواهــد وضــع ایشــان را هنگام 
تصویــر نمایــد .عــدهای اصــا اعتنــا نمیکردنــد ،عــدهای هم کــه میخواســتند برگردند
ً
و گــوش دهنــد ،افــرادی میگفتنــد :چــرا گــوش میکنیــد؟ غالبــا در جوامــع بــد ،اگــر هــم
کســی بخواهــد کار خیــری انجــام دهــد ،او را منصــرف میکننــد .بــرای مثــال فــردی بــه
یشــنود و میخواهــد از ســوی
طــور طبیعــی بــه حادثـهای مبتــا شــده باشــد ،کســی م 
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مجیــد ایــن زمینــۀ طبیعــی را بیــان میفرمایــد کــه شــما در قیامــت نیــز عــادات جاهلــی
خــود را از دســت نمیدهیــد .در مقــام احتجــاج ،بــه آن معبودان میگویید شــما کاری
ُ ْ ُ َ أْ ُ َ َ ْ
میکردیــد تــا مــا فر یــب بخور یــم« ،ك ن� ت� ْم ت�� ت� نو� ن�ا ع ِن� ال يَ� ِم ي� ِن�».
در سـورۀ مبارکۀ اعراف خداوند کار شـیطان را تشـریح میکند .شیطان میگوید
َ
َ
َ
َ آ ت َ َّ ُ ْ ْ َ ْ أ ْ ْ َ ْ َ ْ ف ْ َ َ ْ أ ْ
ما�ن ِه ْم َو ع نْ�
من راه را بر اینها میبندم« .ل� ِ� ي� ن�هم ِم ن� ب� ي� ِن� � ي�د ي� ِهم و ِم ن� �خ ل ِ� ِهم و ع ن� � ي� ِ
شَ� ئ
ما� ِل ِهم»؛ 1از روبرو میآیم ،جلوی ایشان را میگیرم .آنها را از پشت سر نگه میدارم.
ِ
از طـرف راسـت و چـپ میآیـم و راه را بـر ایشـان میبنـدم ،مگر بنـدگان خالص تو که
نهـا کاری انجام دهم.
نمیتوانـم نسـبت به آ 

2

استکبار در برابر پذیرش یگانگی خداوند
ایشـان به حسـاب طبع قضیه و عادت و سـنت آن روز ،در مقام این هسـتند که
بگوینـد تقصیـر از شماسـت .بـه ایـن خاطـر کـه شـما کاری میکردیـد کـه مـا بـه شـما
ُ
اطمینـان پیـدا کنیـم .شـما از جهت راسـت میآمدید .آنها پاسـخ میدهنـد « :ق�الوا
ً
َ َ ُ ُ ْ
بَ� ْل ل ْم ت�ك نو�وا ُم�ؤ ِم ِن� ي� َن�» ،شما اساسا ایمان نداشتید؛ 3نه به ما و نه به آنچه او میگفت.
َ ْ
َ َّ َّ
َُ
مـا وسـیله بودیـم .شـاهد بعـدی مـیآورد«ِ :إ��ذ ا ق� ي� َل له ْم لا ِإ�له ِإ�لا الل ُه ي َ� ْس ت�ك ِب� ُرو�ن» 4شـما
ً
اساسـا حقیقتجـو نبودید.
نهـا
نهـا ،بـه سـراغ آ 
« .1سـپس از پيـشرو و از پشـت سـر و از طـرف راسـت و از طـرف چـپ آ 
مـىروم و اكثـر آنهـا را شـكرگزار نخواهـى يافـت»؛ اعـراف.17/
له ــای مختلف ــی دارند؛ محق ــق( .التبیان
 .2مفســـران در توضیـــح آیـــۀ مذکـــور تعبیر و تأوی 
فـــی تفســـیر القـــرآن ،ج ،4ص 365 -364؛ جامع البیان فی تفس ــیر الق ــرآن ،ج  ،8ص
)103 -101
 .3مجمع البيان فى تفسير القرآن ،ج ،8ص .689
 .4صافات.35/
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َ
نَ َ ن َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ن
طا�» ،ما برشما تسلطی نداشتیم که مانعتان شویم.
«و ما كا� ل�ا عل ي�كم ِم ن� سل ٍ
ُ ُْ َ ً
« بَ� ْل ك ن� ت� ْم ق� ْوما طا ِ�غ ي� نَ�» ،شما افراد سرکش بودید .حاضر نبودید تسلیم حق شوید.

ا گـر غیـر از ایـن بـود و شـما حاضـر بودیـد کـه تسـلیم حق شـوید ،بسـیار واضـح بود که
حـق بـا ایشـان اسـت و کالم مـا باطـل اسـت .بـرای نمونـه ،ایـن هبـل کـه سـاختید و
معلوم اسـت سـاخته شماسـت ،قادر به کاری نیسـت .ما نیز همانند شـما مخلوق
خداییـم .شـما سـرکش بودیـد و حقیقـت جـو نبودیـد .نمیخواسـتید تسـلیم حـق
ُ ُْ َ ً
�غ نَ 1
شوید « ،بَ� ْل ك ن� ت� ْم ق� ْوما طا ِ ي��».
َ
« ف� َح ّقَ� َع َل يْ� ن�ا قَ� ْو ُل َر بّ� ن�ا إ� نَّ�ا َل ذ� ِئا� قُ� َن
و�» ،مقصـود از «قـول» ،یقـال نیسـت ،تصمیـم ارادۀ
ِ ِ

حضرت حق است .چون سخن گفتن کنایه از تصمیم است ،لذا خداوند میفرماید:
فَ َ َ َ َ
«� َح قّ� عل يْ� ن�ا ق� ْو ُل َر ِبّ� ن�ا» .سـخن پـروردگار ،یعنـی اراده و تصمیـم خداونـد اسـت که همۀ
مـا و شـما بایـد این عذاب را بچشـیم.
ُ َّ ُ َّ
َ أَ ْ
« ف���غ َو يْ� ن�اك ْم ِإ� ن�ا ك ن�ا �غ ِاو ي� نَ�» ،ما شما را فریب دادیم و به گمراهی کشیدیم .زیرا
مـا نیـز هماننـد شـما گمـراه بودیـم 2.ضـرب المثلـی در کتـاب کلیله و دمنـه آمده که

از طبیـب زردروی ،داروی سـرخرویی مطلـب .معلـوم اسـت خـود او راه را نمیداند،
لـذا از او طلب راهیابی ،اشـتباه اسـت.

َ َ
تفاوت ــی نمیکند عمر س ــعد و قوم قبل از او ،در حس ــاب یکی هســـتند « .ف� ِإ��نّ ُه ْم
َّ َ َ
َ� ْو َم ئ��ذ �ف ْال َع�ذ ا� ُم شْ� تَ�ر ُك نَ
و�» ،هم ــۀ آنها در عذاب ش ــریک یکدیگرند«ِ .إ� ن�ا ك�ذ ِلك
ِ
ي ِ ٍ ِ�ي
بِ
 .1زمخشـری در توضیـح آیـات مذکـور میگو یـد :شـما بـا وجـود اینکـه میتوانسـتید ایمـان را
اختیار کنید ،اما از آن روی برگرداندید و ابا نمودید و کفر و طغیان را اختیار کردید؛ محقق.
(رک :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ج ،4ص )40
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 .2ما شما را به گمراهی دعوت کردیم و شما نیز آن را پسندیدید و گمراهی را بر رشد و هدایت
برگزیدید .خواســـتیم ش ــما را به گمراهی بکشانیم تا در زمرۀ ما وارد شوید؛ محقق( .رک:
همان ،ج ،4ص .)41
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ْ
َْ
ن� ف� َع ُل ِب�ال ُم�جْ ِر ِم ی� ن�» ،م ــا نس ــبت ب ــه جنای ــتکاران اینگون ــه رفت ــار میکنیـــم .به این
َ ْ
َ َّ َّ
َّ
نُ
َُ
كا�وا ِإ��ذ ا ِق� ي� َل له ْم لا ِإ�له ِإ�لا الل ُه ي َ� ْس ت�ك ِب� ُرو�ن» .جنای ــت ایشـــان ایـــن
دلی ــل ک ــه ِ«إ��ن ُه ْم
ب ــود ک ــه وقتی ب ــه ایش ــان میگفتند الهی جز اهلل نیس ــت ،خودش ــان را باالتـــر از این

میدانستند.
میگفتنـد :مـا قبیلـه هسـتیم و سـنت قبیلـه بـر ایـن بـوده اسـت .قبیلـۀ آنهـا در
مکـه مسـتقر بـود ،حرمـی کـه تمـام عـرب بـرای آن خاضـع هسـتند .هـر آنچـه مـا بـه
عنـوان شـریعت دیـن جعـل کردیـم و ضوابـط بتپرسـتی را در آن مراعـات کردیـم،
عـرب از مـا پذیرفـت .حـال تسـلیم یـک نفـر شـویم؟ ایـن بـرای مـا ننـگ اسـت.
استکبار ،یعنی اینکه انسان خود را باالتر از حق بداند .استکبار به پول داشتن
نیسـت؛ بـه بـی پولـی نیـز هسـت .اسـتکبار یعنـی فـرد ،خـود را مافـوق حـق بدانـد.
بگو یـد حـق بایـد تسـلیم مـن باشـد ،نـه اینکـه مـن تسـلیم حق باشـم .یعنـی بیدلیل
گتـر از واقعیـت ببینـد و بزرگـی را بـه خـود نسـبت دهـد.
خـود را بزر 
بــه عبارتــی «بزرگــی طلبیــدن» اســت .شــاید تعبیــر بــه «بزرگیجو یــی» نیــز در مــورد
بزرگی
آن صحیــح باشــد .در هــر صــورت خــود شــخص بــزرگ نیسـ
ـت ،بلکه به دنبــال ِ
َ َ قُ ُ نَ أَ نَّ َ ت ُ آ َ
ش
ن
ت
یگــردد .ایــن معنــای اســتکبار اســت« .و ي��ولو� � ِإ��ا ل� ِاركوا � ِله ِ��ا ِل� ِاع ٍر
بیجــا م 
َم�جْ ُن� ن
و�ٍ» ،مــا الهــۀ خــود را رهــا کنیــم .ایــن خدایانــی کــه زحمت کشــیدیم؛ این خدا را
جد اعالی ما درست کرد!
ابتـدا بتهـا را از چـوب میتراشـیدند و کامـل نبـود .یـا شـکلی را بـرای سـنگی
سـاخته بودنـد ،بعـد دیگـری چیـزی بـر آن میافـزود و تغییـری مـیداد.
َ
« أ� إ� نَّ�ا َل ت�ار ُكوا آ� ِل َه ِت� ن�ا ِل ش� ِاعر َم�جْ نُ� ٍن
و�» ،به خاطر شاعری که با جن رابطه دارد و سخنی
ِ
ٍ
ِ
1
میگوید که ما نمیتوانیم مانند آن را بگوییم؟ کالم «إن الرجل لیهجر» ادامۀ تهمت
 .1پیامبر؟ص؟ در بستر بیماری قلم و دوات طلب نمودند تا وصیت و سفارشی به مسلمانان
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َ
ََ َ
ْ ُ
أ ْ َ قُ ُ نَ
و� ش� ِاع ٌر ن� ت� َر بّ� ُص ِب� ِه َر ي�ْ َب� ال َم ن�و�ن»؛ 1در آیۀ
و نسـبت ناروای شـاعر مجنون بود�« .م ي��ول

دیگـری از قـرآن میفرمایـد :اینهـا میگوینـد او شـاعری اسـت کـه مـا منتظـر هسـتیم
مـرگ او برسـد .در اینصـورت مـیرود و نمیتوانـد شـعر جدیـد بگویـد .بـه تعبیـر
ایشـان ،العیـاذ بـاهلل ش ّـر او از مـا دفـع میشـود!
َ
و�»؛ َ«ب ْـل ج َ
« أ�إ� نَّ�ا َل ت�ار ُكوا آ� ِل َه ِت� ن�ا ِل ش� ِاعر َم�جْ نُ� ن
ـاء» .اینگونـه نیسـت ،او بجاسـت و
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ َ َّ قَ ْ
َ
ُ
ّ
َ
ْ
سـخنی که بحق اسـت آورده« .و صد� المرس ِل ي� ن�» و فرسـتادگان خداوند را که پیش
از او آمـده بودنـد نیـز تصدیـق کـرده اسـت .یعنـی ادامـه دهنـدۀ راه آنهـا بوده اسـت.
ْ أَ
ً
نَّ ُ ْ َ ذ ئ قُ ْ َ �ذ
ا� ال� ِل ي� ِم» .همـۀ شـما قطعـا چشـندههای عـذاب دردنا کـی
ِ«إ��كم ل� ِا��وا الع بِ
تُ
َّ
ُ
ك نْ� تُ� ْم تَ� ْع َم ُل نَ
و�» ،بـه شـما
هسـتید .بدانیـد کـه ایـن ظلـم نیسـتَ « .و ما � ج ْ� َ�ز ْو نَ� ِإ�لا ما
پـاداش داده نمیشـود مگـر آنچـه خودتـان انجـام میدادیـد .ایـن پـاداش ،پـاداش
کار شماسـت نـه اینکـه سـتمی بـر شـما باشـد.
پرسش و پاسخ
َ ݧ ݑَ ٰٓ
ً
سا َء ُݠل نَ
و�» بـه چـه معناسـت؟ «تسـائلوا» ،یعنـی سـئل بعضهـم بعضـا .ایـن فـرد
« ی�ٮ
از آن دیگـری میپرسـد( .بیـن عابـدان و معبـودان سـؤال میشـود) یـک سـؤال ایـن
شـخص میکنـد و یـک سـؤال دیگـری میپرسـد ،لـذا تسـائل میشـود .معبـود هـم
نماینـد کـه بعـد از ایشـان گمـراه نشـوند .عمـر بـن خطـاب مخالفـت نمـود و این عبـارت را
گفـت« :ان الرجـل لیهجـر» ،ایـن مـرد هذیـان میگو یـد و کتـاب خـدا بـرای مـا بـس اسـت.
اینگونـه مانـع از نوشـتن وصیـت پیامبـر گردیـد .در منابـع از این جریان بـا عنوان مصیبت
بزرگ یا فاجعۀ روز پنج شنبه یاد شده است؛ محقق( .الصحيح ،بخاری ،ج  ،3ص 60
و ج  ،4ص  5و  173و ج  ،1ص  21و  22و ج  ،2ص 115؛ همچنین :المصنف ،صنعانی،
ج  ،6ص  57و ج  10ص )361
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سـؤال میکنـد و میگو یـد :مـن در آن جـا بـا تـو کاری نداشـتم ،چـرا شـراب خـوردی؟
گاهـی یـک شـهوت ،مانـع از پذیـرش حـق توسـط انسـان میشـود.
شـاعری بـه سـوی پیغمبـر؟ص؟ آمـد؛ زهیـر بـن ابـی سـلمی بـود .در راه ،ابوسـفیان
بـه او گفـت :یکـی از کارهایـی کـه او میکنـد ،ایـن اسـت کـه شـراب را بـر تـو حـرام
خواهـد کـرد .او نیـز گفـت :مـن نمیتوانـم شـراب نخـورم .گفـت حـق با اوسـت و باید
بـروم .چـه کار کنـم؟ گفـت :مـن مـیروم و بـه او میگو یـم.
ایـن َسـحر هـر قـدر دلـم خواسـت مشـروب میخـورم و بعـد ایمـان مـیآورم .نـزد
پیغمبـر آمـد و هـر چـه حضـرت بـا او صحبت کـرد ،او گفت میروم؛ رفـت و در میان
راه ُمـرد .یـک شـهوت بـا او چنیـن کـرد و ایـن واقعیـت اسـت .ممکـن اسـت همیـن
امتحـان بـرای مـا پیـش آیـد .یکدیگـر را نصیحـت میکنیـم ،میگو یـدیک مـاه دیگر
توبـه میکنـم ،یـک روز دیگـر توبـه میکنـم ،یـک روز دیگـر انجـام میدهـم ،یعنـی یـک
شـهوت مانـع مـن میشـود.
در چنیـن صورتـی دیگـر شـیطان بـه مـن خواهـد گفـت :تو خـود به دنبال شـهوت
بـودی! حـق را فهمیـدی ،تصمیـم هـم گرفتـی امـا گفتـی مقـداری بیشـتر بخـورم.
نتوانسـت هـوای نفـس را کنتـرل کنـد .خـدا نکنـد کـه انسـان نتواند هـوای نفس خود
را کنتـرل کنـد .هـوای نفـس تنهـا بـه زنـا و امثـال آن نیسـت .از هـوای نفـس اسـت که
بگو یـد مـن ایـن مقـدار قـدرت دارم ،پـس در مقابـل کسـانی کـه ایـن قـدر تحقیرشـان
نمـودم تسـلیم نخواهـم شـد.
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بخش ششم ،آیات :38 - 49
وصف بهشتیان و رزق ایشان

آیات مبارکه
ُ
ْ
ْ َݦ
َّ ُ َ ݩ ٓ ݧ ُ
َ
َ ٰ تُ ْ �زݧ َ ݧ ْ نَ ّ ٰ ٰ ُ
ّٰ
ك ݩݧ ݐݨْں ݧ ݩݑُٮ ْم تَ� ْع َمل نَ
و� ِ ٣٩الا ِع ب� ٰاد
ِا ن�ݠك ْم ل ݐ ٰدا ݧݫݘݭِى ݑٯوا ال َع�ذ ٰ ا ِب� الا ݢ ݫ ٖݠل ݫ ݔى ݫ ݭِم  ٣٨وما � ج� و� ِالا ما
وم  ٤١فَ� ٰواك ُه َو ُه ݨْم ُم ݨْك َر ݧمݩُ نَ
ا ّٰلله ْال ُم�خْ َلص� نَ� ُ ٤٠اولٰٓ ݧ ݩݘى َك لَ ݧݩݠهُ ݧ ݨْم ر ݢ�زْ قٌ� َم ݧ ْع ُل ٌ
و�  ٤٢ݭٖڡݨݐی
ِ
ݫِ
ٖ ی
ِ
ِ
َ ݩݘْ
َ
َ
ُ ٰ ُ َ
َ
َ
َ نّ ٰ ت نّ
طا ف� عل ْ ی� ِه ْم بِ�كا ٍس ِم نݨْ� ݧ ݡَم ٖع ی� ٍن� ٤٥
ال� ٖع ی� ِم  ٤٣علٰى ُس ُ ݨݦرݢ ٍݢر ُم ت� ق� ٰا بِ� ٖل ی� نَ�  ٤٤ی�
ج��ا ِ�
َ
َ
َ ݧ ْ ٰٓ ݩ ݐݧ ّ ّ
ُ
ݨْ ݡَ ُ
ل� ٰاݣݣرٮى نَ� ٰ ٤٦لا ف�� ٰها �غَ ْو ٌل َو ٰلا ُه ْ ݨݦم َع نْ� ٰها ُ ݦى نݨْ��زَ ݧ ݐُڡ نَ
و�  َ ٤٧ݢو ݬݫ ِݢع ن�ده ْم ق� ٰا ِص ٰرا ت�
ݫݔ
ٖی
ب� ی��ض ا َء لد ٍ�ة ِل ش ِ ݪ ݫݬݓ ݫ ݬٖ ݫ ݔ
َ
َ
ك َ ݦا ݩݐݧںَّ ݧ ُه ݨݐݨَّں َ� ݧ ْ� ضٌ� َم ݨْك ݩ ݧ ݩݐُں نٌ
و� ٤٩
ّالط ْ ݦر ف ِ� ٖع ی� نٌ� ٤٨
بی
ترجمۀ آیات
 -38ام ــا ش ــما (مس ــتكبران ك ــوردل) بهط ــور مس ــلم ع ــذاب دردن ــاك (اله ــى)
را خواهي ــد چش ــيد -39 .و ج ــز ب ــه اعمال ــى ك ــه انج ــام مىدادي ــد جـــزا داده
ته ــا
نمىش ــويد -40.ج ــز بن ــدگان مخل ــص پ ــروردگار (ك ــه از هم ــۀ اي ــن مجازا 
نه ــا (بن ــدگان مخل ــص) روزى معي ــن و وي ــژهاى اس ــت.
بركنارن ــد) -41.ب ــراى آ 
نه ــا م ــورد احترامان ــد -43 .در
 -42ميو هه ــاى گونا گ ــون پ ــرارزش ،و آ 
ته ــا رو ب ــروى يكديگ ــر تكي ــه زدهان ــد.
با غه ــاى پرنعم ــت بهش ــت -44 .ب ــر تخ 
حهــاى لبر يــز از شــراب طهــور را مىگرداننــد -46 .شــرابى
نهــا قد 
 -45گردا گــرد آ 
كــه ســفيد و درخشــنده و لذتبخــش بــراى نوشــندگان اســت -47 .شــرابى كــه
نهــا
نــه در آن مايــه فســاد عقــل اســت نــه موجــب مســتى مىگــردد -48 .و نــزد آ 
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همســرانى اســت كــه جــز بــه شــوهران خــود عشــق نمىورزنــد و چشــمانى درشــت
(و زيب ــا) دارن ــد -49 .گو ي ــى (از لطاف ــت و س ــفيدى) همچ ــون تخ ــم مرغهاي ــى
هس ــتند ك ــه (در ز ي ــر ب ــال و پ ــر م ــرغ) پنه ــان مان ــده (و دس ــت انس ــانى هرگ ــز آن را
لمــس نكــرده اســت).
معنای لغات
تصدیـق ،بـه معنـای تثبیـت کـردن اسـت 1.عبـاد ،جمـع عبـد اسـت .عبـد بـه
معنـای آفر یـده شـده نیسـت ،بلکـه بـه معنـای کسـی اسـت کـه معتـرف بـه عبودیت
َ
َ
َ
ً
باشـد 2.أخل َص ُـه ،أی َج َعلـه خ ِالصـا .مخلـص بـودن ،یعنـی خداونـد همـۀ جوانب او
َ
واکـه» جمـع فا کهة اسـت 4.مـاء َمعین ،بـه معنای
را مر بـوط بـه خـود یافتـه اسـت« 3.ف ِ
َ
َ َ 6
یض َ
ـاء» ،7بـه معنـای
مـاء زالل و صـاف اسـت« 5.کأس» ،ظـرف مایعـات اسـت« .ب
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .480
 .2العین ،ج  ،2ص .48
 .3مجمع البحرین ،ج  ،4ص .169
 .4المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .643
 .5همان ،ج  ،1ص .599
 .6لسان العرب ،ج  ،6ص .188
 .7وصفه ــا بالبي ــاض ألنه ــا تج ــري ف ــي انه ــار كاش ــرف الش ــراب ،و ه ــي خم ــر فيه ــا الل ــذة
و االمتـــاع فتـــرى بيضـــاء صافي ــة ف ــي نهاي ــة الرق ــة و اللطاف ــة م ــع النور ي ــة الت ــي له ــا و
الش ــفافة ،ألنه ــا عل ــى احس ــن منظ ــر و مخب ــر؛ وص ــف ش ــراب درون کاس ــه ب ــه (بی ــاض)
ب ــه ای ــن خاط ــر اس ــت ک ــه در نهرهای ــی ج ــاری میش ــود از برتر ی ــن ش ــرابها ،و خم ــری
اس ــت ک ــه در آن ل ــذت و بهرهمن ــدی وج ــود دارد .پ ــس آن را س ــفید و ص ــاف میبین ــی،
در نهای ــت نرم ــی و لطاف ــت ک ــه ب ــه هم ــراه نورانی ــت و ش ــفافیت اس ــت .ز ی ــرا ب ــه بهتر ی ــن
وجه ــی اس ــت ک ــه در ظاه ــر و باط ــن میبین ــی؛ محق ــق( .التبی ــان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن ،ج
84

 ،8ص )495

 تایآ ،مشش شخبخبشخبخبفصو  49 - 38:تایآ ،مشش شخب

َ
َ ٌ
َ
سـفید اسـت« 1.غ ْول» ،غال ُه أی أهلکه .یعنی در آن هال ک و تباهی نیسـت 2.نزف،
ْ
ٌ
بـه معنـای آرام آرام رفتـن اسـت«َ 3.ب ْيـض َمك ُنـون» ،مکنـون بـه معنـای مخفـی شـده
اسـت 4،یعنـی هیـچ لکی نـدارد.
مرور آیات قبل
آیـات شـریفه در هـر مقطعـی با مقطع پیشـین رابطـه دارد .خداوند متعـال فرمود:
َ َّ
َّ
نُ
َُ
كا�وا ِإ��ذ ا ِق� ي� َل له ْم لا ِإ�له ِإ�لا
«بـل عجبـت و یسـخرون» و آیاتـی در ادامـه آمـد تـا ِ«إ��ن ُه ْم
آ
َّ ُ َ ْ تَ ْ ُ َ َ َ قُ ُ َ أَ َ
و� �إ� نَّ�ا ل ت�ار ُكوا � ِل َه ِت� ن�ا ِل ش� ِاعر َم�جْ نُ� ن
ن
ن
و�» .اینهـا اینگونـه بودنـد و
الله ي�س�ك ِب�رو�؛ و ي��ول ِ
ٍ
ِ
عذابشـان چنیـن اسـت.
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
كا�وا ��ذ ا ق�� َل ل ُه ْم لا � َله � ّلا ا ّلل ُه َ� ْس َت�ك� ُر نَ
و�» .اگــر بــه
بــه ایــن دلیــل کــه«ِ :إ��نّ ُه ْم
ِإ ِإ
ي
ن ِإ ِ ي
بِ
اینهــا گفتــه شــود «الالــه اال اهلل» (نــه ایــن کــه بگوییــد) ،خودشــان را بزرگتــر از ایــن
َ َ قُ ُ نَ أَ َّ
و� � ِإ� ن�ا
میدانســتند کــه ایــن ســخن را بپذیرنــد ،لــذا آن را بــه ز بــان نیاوردنــد« .و ي��ول
َل ت�ار ُكوا آ� ِل َه ِت� ن�ا ِل ش� ِاعر َم�جْ نُ� ن
نهــا کــه خدایــان
و�» مــا دســت از خدایانمــان بردار یــم! از آ 
ٍ
ِ
ـاعر َمجنــون؟
ـ
ش
ل
ـم،
ـ
ی
بردار
ـت
ـ
س
د
ـتند
ـ
س
ه
ـا
ـ
م
ـنتی
سـ
ِ
ٍ
ْ
« بَ� ْل �ج َاء بِ�ال َح ق�» اینگونـه نیسـت و سـخنی بجـا آورده اسـت .سـخنی راسـتین
َّ َ ْ
آوردهَ « 5،و َصد ق� ال ُم ْر َس ِل ي� ن�» ،دنبالهرو به این معناسـت که بر جای پای فرسـتادگان
الهی سـابق پا گذاشـته و آنها را باور دارد .تثبیت کرده اسـت .به عبارتی تصدیق،
همان تثبیت کردن اسـت.
 .1لسان العرب ،ج  ،7ص .122
 .2مجمع البحرین ،ج  ،5ص .437
 .3التحقیق فی کلمات القرآن ،ج  ،12ص .84
 .4لسان العرب ،ج  ،13ص .413
 .5پاسخی است بر ّرد نسبت شاعر و مجنون و اینکه حضرت رسول؟ص؟ چیزی را آورده که
عقول آنرا بپذیرد؛ محقق( .رک :مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،8ص )690
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برتری عباد اهلل
ْ أَ
ْ
نَّ ُ ْ َ ذ ئ قُ َ �ذ
ا� ال� ِل ي� ِم» ،هم ــۀ ش ــما چش ــندۀ ع ــذاب دردن ــا ک هس ــتید.
ِ«إ��كم ل� ِا��وا الع ِب
َ ُ
در مــورد «لذا ِئقــوا» نکت ـهایاســت کــه وقتــی چیــزی بــرای انســان خوشــایند باشــد،
أَ
فَ َ شّ ْ ُ ْ َ �ذ
ا� � يل�م» 1اس ــت .اینجـــا کالم در ایـــن
آنرا میچش ــد .ش ــبیه بـــه «� ب� ِ�رهم ِب�ع ٍب
نیس ــت ک ــه خوشآین ــد ش ــما باش ــد .ع ــذاب دردنا ک ــی را خواهی ــد چش ــید .ش ــما
پ ــاداش داده نمیش ــوید مگ ــر آنچ ــه را ک ــه خ ــود ب ــدان عمـــل میکردیـــد .پـــس
ای ــن نتیج ــۀ اعم ــال شماس ــت .همگ ــی چش ــندۀ ع ــذاب دردن ــا ک هس ــتید ،مگ ــر
بن ــدگان خ ــدا.

2

عبـاد ،جمـع عبـد اسـت .عبـد بـه معنـای آفر یـده شـده نیسـت .بلکـه بـه معنای
 3ݨݐ ْ ݡَ ݦ ْ َ ݧ ْ ُ ۖ َّ ݧݨ ُ َ
د ِا ن�ه ݨٓۥ ا ّوٰ ݢ ݢا بٌ� » 4یا گفته میشود:
کسی است که معترف به عبودیت باشد « .ݫ ِںعم الع ب� ٭
ُ
َ ُ
ع ب�د ُه َو َر ُسوله ،یعنـی اولیـن مرحلـۀ مقـرب بـودن هـر مخلـوق الهـی ،اعتـراف بـه عبـد
خـدا بـودن اسـت.
این اولین مرحلۀ قرب اسـت و آخرین مرحلۀ قرب ،عبودیت آخرین و منتهای
َّ
ْ ُ
َ ْ ُ
5
قرب است؛ لذا فرمود « :ف�اد�خ ل�ي �ف�ي ِع ب�اد�ي َ ،و اد�خ ل�ي جَ� ن��تی».
« .1به كيفر دردناك (الهى) بشارت ده!»؛ آل عمران.21/
 .2برای مطالعۀ بیشتر ،رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص .690
 .3خداونـد تسـمیه بـه عبـد نمـوده ز یـرا بـرای ایشـان عبودیـت اثبـات شـده اسـت و عبـد
کسـی اسـت کـه بـرای خـود اراده و عملـی قائـل نیسـت؛ محقـق( .رک :المیـزان فی تفسـیر
القـرآن ،ج  ،17ص  )135همچنیـن گفتـه شـده عبـاد ،کسـانی هسـتند کـه عبادتشـان را
بـرای خـدا خالـص کردهانـد و خداونـد را در آنچـه بـه ایشـان امـر کـرده اطاعـت میکننـد؛
محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )690
 .4ص.30/
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َ
َ ً
ض ً
َّ
«�ا أ� َّ� تُ� َها نَّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ �ةُ ْ
را� يَ��ة َم ْر ِض� يّ��ة » 1،ای روحی که به آن چه
ال� ف�س المطم ِئ� ن� ؛ ار ِج�ع�ي ِإ�لى ر ِب� ِك ِ
ي ي

از تــو خواســته بودنــد ،مطمئــن هســتی! پذیرفتــه بــودی و بــر آن ثابــت قــدم مانــدی ،به
ســوی پــروردگارت بازگــرد ،در حالــی کــه تــو خشــنودی و از تــو خشــنود شــده اســت .به
عبارتی هم خداوند از تو خشنود است و هم تو از خداوند خشنود هستی.
ّ
َ ْ ُ
« ف�اد�خ ل�ي �ف�ي ِع ب�اد�ي » ،در زمـرۀ کسـانی کـه عبودیـت مـرا پذیرفتنـد ،بـاش 2و ال افـراد
جهنـم نیـز عبـاد خداونـد هسـتند ،مخلـوق خداونـد بـوده و بنـدگان خـدای دیگـری
َ ْ ُ
نیسـتند « .ف�اد�خ ل�ي �ف�ي ِع ب�اد�ي » ،جـزو بندگانـم بـاش؛ عبـاد یعنـی جـزو آنهـا بـاش کـه
َّ
ْ ُ
مقـام بندگـی را داشـتند و بـا مقـام بندگـی بـه ایـن جـا رسـیدندَ « ،و اد�خ ل�ي جَ� ن��تی».
معنای «عبد»
عبیـد و عبـد ،دو معنـا و مصـداق دارد :مصـداق حقیقـی و مصـداق اعتبـاری.
البته تعبیر مصداق ،مربوط به اصول و فلسفه است .مصداق حقیقی ،یعنی کسی
ً
مقهور حقیقی کسی بوده و حقیقتا معترف باشد که تابع اوست .چنین شخصی،
عبد حقیقی است .عبد اعتباری ،آن است که کسی در اثر قوانین اجتماعی مملوک
دیگری شود .با اینکه قدرت او صد برابر من است.
برای مثال ،مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری را فرض کنید .خداوند مالک
حقیقیاشیاءاست.یعنیهرگونهقدرتی کهموجوداتداشتهباشند،مربوطبهاوست.
در مقابل او قدرتی ندارند .ولی ما مالکیت اعتباری داریم .من مالک این خانه هستم.
اگر یک آجرش را به دست من بزنند ،دستم میشکند اما آجر آسیبی نمیبیند.
مالـک صـد رأس گاومیـش اسـت که هر شـاخ آنها شـکم او را پـاره میکند .باید
 .1فجر.28 -27/
 .2مقصود از عباد ،بندگان صالح و برگزیدهای هستند که خداوند از آنها راضی است .این نسبت
شریف و تعظیمی برای آنهاست؛ محقق( .رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،10ص)742
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اینها موجب عبرت شود .این مالکیت اعتباری است .بنای جامعه بر این است
که تو مالک باشی و او مملوک .نه اینکه حساب تسلط خارجی مطرح باشد ،بلکه
گاهی قدرت او صد برابر قدرت توست .ما نسبت به خداوند عبد حقیقی هستیم.
ّ
حر یـت اعتبـاری ،مقابـل رقیـت اعتبـاری اسـت کـه مطلـب دیگری اسـت .وگرنه در
مقابـل خداونـد ،احـدی ح ّـر بـه آن معنـا نیسـت و همه مقهور خدا هسـتند.
خلوص عبد برای خدا
ُ
َّ َ َّ ْ ُ �خْ َ َ ّ
َ
ِ«إ�لا ِع ب�اد الل ِه الم ل ِص ي� ن�» ،ال عباد اهلل المخلص ،أخلص ِهلل .تعبیر ظریفی است
َ
مخلصین (به کسـر الم) نفرمـوده بلکه مخلصین (به
کـه قـرآن مجیـد فرموده اسـتِ .
َ
َ
ً
فتـح الم) فرمـود .أخل َص ُـه ،أی َج َعلـه خ ِالصـا .یعنـی مـادۀ اصلـی از هـر چـه هسـت،
همـه از همـان مـاده باشـند و چیـزی جـدای از آن مـاده نباشـد .اگـر مـادۀ ترکیبـی
اسـت ،همـان مـاده را داشـته باشـد و اضافـه نداشـته باشـد .ا گـر مـاده بسـیط اسـت،
همـان را داشـته باشـد .اضافـه و بیگانـه در آن نباشـد.
َ
بندگان خدا به دو دسته هستند .عدهای مخلوقات خدا بوده و مخلص هستند.
یعنی خداوند آنها را خالص برای خود یافته است و در آنها چیزی مربوط به دیگری
َ
مخلص بودن تعبیر فارسی است
نیست .لذا منتهای قرب ،مخلص بودن است .البته ِ
ّ
َ
کـه بـا عر بـی آمیختـه شـده اسـت و ال تعبیر قرآنـی ،مخلص بودن اسـت .در حدیث
ً
2،1
آمـده«َ :مـن أخلـص هلل أربعیـن صباحا جـرت ینابیع الحکمة علی لسـانه».
 .1هـر کـس خـود را چهـل صبـح بـرای خداونـد خالـص کنـد ،چشـمههای حکمـت بـر زبانش
جـاری میشـود؛ (رک :مصبـاح الشـریعة ،ص  )355الزم بـه ذکـر اسـت بزرگانـی همچـون
شـیخ ّ
حـر عاملـی (هدایـة األمـة ،ج  ،8ص  )551و میـرزا عبـداهلل أفنـدی (نـوری ،میـرزا
حسـین ،خاتمـة مسـتدرک الوسـائل ،ج  ،1ص  )202ایـن کتـاب را از نوشـتههای صوفیـه
دانسـتهاند کـه بـه اشـتباه بـه امـام صـادق؟ع؟ نسـبت داده شـده اسـت؛ محقـق.
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َ
مخلــص بــودن ،یعنــی خداونــد همــۀ جوانــب او را مر بــوط بــه خــود یافتــه اســت.
أَ َّ ّ ْ
الد� نُ� ال خ� ِالص» 1در ســورۀ مبارکــۀ زمــر اســت« .الدیــن»،
بیگانــه از خــدا نــدارد�« .لا ِلل ِه ِ ي
دیــن بــه معنــای خضــوع اســت .خضــوع خالــص بایــد تنهــا مخصــوص بــه خداونــد
ً
باشد .بنده خودش را تنها خاضع برای خدا ببیند .وقتی که دین خالص ،خالصا هلل
َ
شد ،او مخلص هلل میشود .خدا او را در حالی مییابد که همۀ جوانب امورش مربوط
به خداست.
ّ ْ
َ
َُ ّ
ُ ْ
الد� نُ� ال خ� ِال ُص»؛ اگر دینش خالص باشد مخلص
هلل ِ ي
الد� ن�» 3،یعنی « ِ
ص� نَ� له ِ ي
«م�خ ِل ي
2

یشـود .دینمـان را بـرای خداونـد خالـص میکنیـم یعنـی خضـوع مـا تنهـا بـرای
هلل م 
خداست .صحبت از دین خالص است یعنی دین خود را مخصوص خداکنیم و در
َ
مقابل خداوند هیچ قدرتی نبینیم .هرگاه اینگونه بودیم ،مخلص خواهیم شد.
أَ
ّ ْ
َُ ّ
فَ ْ ُ ُ ُ ْ
الد� نُ� ال خ� ِال ُص» وقتی اخالص در دین داشتیم،
هلل ِ ي
الد� ن�»�«4،لا ِ
ص� نَ� له ی
«�ادعوه م�خ ِل ي
َ
مخلص عنداهلل میشویم .یعنی خداوند مرا خالص مییابد ،قصدی برای شیطان
َ ذ ئ قُ ْ َ �ذ
َّ َ َّ ْ ُ �خْ َ نَ
ا�
و َدیگـران در مـن نمیبینـد«ِ .إ�لا ِع ب�اد الل ِه الم ل ِص ي��» اسـتثنای از «ل� ِا��وا الع بِ
ْأ
ال� يل�م» بـوده و اسـتثنای متصـل اسـت .محتـاج بـه تأو یـل نیسـت .جملـۀ وسـط نیـز
معترضـه اسـت کـه بـه منزلـۀ علـت میباشـد.
ُ أَ
أَ
َّ
ّ ْ
َ َّ ْ َ َّ َ ُ
تَّ َ ُ
َّ َ
َ ُ ُ
الد� نُ� ال خ� ِال ُص َو ال ذ ي�� نَ� ا� خ��ذ وا ِم نْ� د ِنو� ِه � ْولِ ي� َاء ما ن� ْع بُ�ده ْم ِإ�لا ِل يُ� ق� ّ ِر�بُ نو�ا ِإ�لى الل ِه �زُ ل ف�ى ِإ� نّ� الل َه �ي ْحك ُم
هلل ِ ي
�« .1لا ِ
�ذ ٌ َ َّ
ُ ْ ف َ خْ تَ فُ نَ َ َّ
ْ
ُ
ك ف� ٌار» (زمر)3/
و� ِإ� نّ� الل َه لا يَ�هد�ي َم نْ� ه َو كا ِ ب�
بَ� ْي� نَ� ُه ْم �ف�ي ما هم � ي� ِه �ي �� ِل�

 .2دیـن بنـده بـدون شـرک بـه بـت و غیـره بـوده و عبـد در نیـت و عمـل باشـد؛ خداونـد را قصد
کنـد و اغـراض دنیایـی نداشـته باشـد .دیـن خالـص بـه معنای این اسـت که ریا و سـمعه
و اهـداف دنیایـی بـا آن مخلـوط نباشـد؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن،
ج  ،8ص )762
 .3اعراف.29/
 .4غافر.65/
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رزق معلوم و مصادیق آن

ممکـن اسـت کسـی بگو یـد خداونـد عـدهای خ ّ
ـاص و عز یـز دارد و آن نعمتهـا

را بـه ایشـان میدهـد و مـا بیبهـره هسـتیم و جهنـم نصیـب ماسـت .در پاسـخ ایـن
تُ ْ َ َّ
ُ نْ تُ ْ تَ ْ َ ُ نَ
و�»؛ ا گـر شـما عـذاب را میچشـید به
عـده میفرمایـدَ « :و ما � ج��زَ ْو ن� ِإ�لا ما ك��م �عمل
ایـن خاطـر اسـت کـه نتیجـۀ عمل شماسـت.
ٌ ُ
أُ ئ َ َ ُ
ول�ك له ْم ِر�زْ ق� َم ْعلوم»؛ ظرافتهای ــی در تعبی ــر وج ــود دارد .برای ایشـــان رزق
«� ِ
معل ــوم اس ــت ،یعن ــی رزق ــی ک ــه از پی ــش ش ــناخته ش ــده اســـت .توضیـــح اینکه
انس ــان دو ن ــوع برنامه ب ــرای زندگی دارد .یک برنامۀ از پیش تعیین شـــده اســـت که
ّ
کنای ــه از ق ــدرت بوده و نتیج ــۀ قدرتّ ،
تمول و تمکن اس ــت .کســـانی که قدرتمند
و متم ــول و متمک ــن هس ــتند ،میتوانن ــد برنام ــۀ نه ــار و ش ــام را به صورت ســـاالنه
تعیی ــن کنند .ام ــا غذای اف ــراد متع ــارفَ ،
مای ّتفق 1اس ــت .بدین معنا کـــه یک روز
ق ــدرت ندارن ــد ،لذا نان و آبگوش ــت میخورند .روز دیگر گوشـــت هـــم ندارند ،پس
سادهتر میخورند.
ایـن آیـات ،محتـاج بـه تأویلها و فراز و نشـیبها (که بعضی آوردهاند) نیسـت.
وقتـی در ضوابـط تعبیـرات ز بـان عر بـی و خصوصیـات دقـت کنیـد ،مطلـب واضح
ُ
ٌ
«رزق َمعلوم» ،روزی از پیش تعیین شـده اسـت 2.گمان نکنید
میشـود .مقصود از ِ
 .1هر آنچه که اتفاق بیافتد و میسر باشد؛ محقق.

ٌ ُ
ّ
أُ ئ َ ُ
ول� َك له ْم ِر ْ�ز ق� َم ْعل ٌوم» يعنـي عطـاء جعـل لهـم
 .2بيـن مـا اعـد لهـم مـن انـواع الثـواب ،فقـال «� ِ
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ً
التصـرف فيـه و حكـم لهـم بـه فـي األوقـات المسـتأنفة فـي كل وقـت شـيئا معلومـا مقـدرا.
ذلـك الـرزق؛ آنچـه از انـواع ثـواب بـرای بنـدگان مخلـص خـود فراهـم نمـوده بیـان
ثـم فسـر
ُأ ئ َ َ ُ ْ �زْ قٌ َ ْ ُ
ٌ
ول�ك لهم ِر � معلوم» یعنـی بخششـی اسـت کـه ایشـان حـق تصـرف در آن را
میفرمایـدِ �« :
دارنـد و بـه سـبب آن بـرای ایشـان در زمانهـای آینـده ،در هر زمانـی روزی معین و مقدری
را فرمـان داد؛ محقـق( .التبیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص  .)495ثـم بيـن سـبحانه
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ن دنیاسـت .امـروز بـرای نهـار ،نـان
نجـا ه مچـون زندگانـی در ایـ 
زندگانـی شـما در آ 
و خیـار دارد 1،یـا دارای قـدرت بـوده و برنامـه غذایـی از پیـش تعییـن شـده دارد.
نجـا ماهی یافت نشـود؛ روز دیگر قرقاول
روزی در برنامـه غـذای ماهـی دارد ،ولـو در آ 
خواهـد بـود و بـه هـر صـورت بایـد فراهـم باشـد.
ٌ ُ
أُ ئ َ َ ُ
ول�ك له ْم ِر�زْ ق� َم ْعلوم» ،یعنی از پیش تعیین شده است ،مشابه زندگانی
بنابراین «� ِ
نکـه امـروز بـه جـای نـان و دوغ ،غـذای دیگـری
شـما نیسـت .خرسـند شـوید بـه ای 
داشـتیم .بـرای روز دیگـر زحمـت میکشـیم و پـس انـداز میکنیـم؛ البتـه اگـر بیمـاری
یـا حادثـهای پیـش نیایـد کـه بـه ناچـار هزینـه را صـرف آن کنیـم.
فَ
َ َ
ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ نَ َ
واکه» جمع فاکهة است 2.فک َه 3،یعنی شخص کاری
واكه و هم مكرم
«� ِ
و�»« ،ف ِ
أُ

َُ

ٌ

ُ

مـا أعـده لعبـاده المخلصيـن مـن أنـواع النعـم فقـال «� ِئ
ول� َك له ْم ِر�زْ ق� َم ْعل ٌوم» جعـل لهـم

التصـرف فيـه و حكـم لهـم بـه فـي األوقـات المسـتأنفة فـي كل وقـت شـيئا معلومـا مقـدرا؛
تهـا بـرای بنـدگان مخلـص خـود آمـاده نمـوده بیـان
خداونـد سـبحان آنچـه از انـواع نعم 
أُ

َُ

ٌ

ُ

میکنـد و میفرمایـدِ �« :ئ
ول� َك له ْم ِر�زْ ق� َم ْعل ٌوم» بـرای ایشـان حـق تصـرف در آن رزق معیـن

نهـای آینـده ،در هـر زمانـی روزی معیـن و
را قـرار داد و بـه سـبب آن بـرای ایشـان در زما 

مقـدری را فرمـان داد؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )691
 .1امـری عـادی بـود کـه عامـه افـرادی کـه در مناطـق گرمسـیر زندگـی میکردنـد بـرای نهـار ،نان
و خیـار یـا نان و دوغ داشـتند.
 .2خداونـد متعـال آن رزق معلـوم را تفسـیر بـه «فوا کـه» میفرمایـد« .فوا کـه» جمـع فاکهـة
(میـوه) اسـت .میتوانـد بـه صـورت تازه یا خشـک باشـد که آن را میخورنـد و از آن منتفع
میشـوند؛ محقـق( .رک :التبیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )495
 .3فكــه :الفاكهــة قــد اختلــف فيهــا ،فقــال بعــض العلمــاء :كل شـيء قــد ســمي فــي القــرآن مــن
الثمــار ،نحــو العنــب ،و الرمــان فإنــا ال نســميه فاكهــة ،و لــو حلــف أن ال يــأ كل فاكهــة فــأ كل
عنبــا و رمانــا لــم يكــن حانثــا .و قــال آخــرون :كل الثمــار فاكهــة ،و إنمــا كــرر فــي القــرآن فقــال
عزوجــل« :فيهمــا فاك َهـ ٌـة َو َن ْخـ ٌـل َو ُر َّمـ ٌ
ـان» ،لتفضيــل النخــل و الرمــان علــى ســائر الفوا كــه؛ در
ِ
ِ ِ
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را کـه برایـش خوشـایند اسـت انجـام میدهـد 1.در مقابـل غـذای اصلـی اسـت که به
اجبـار و بـرای اینکـه گرسـنگی او را آزار ندهـد و تـوان داشـته باشـد ،میخورد.
فا کهـة داشـتن ،نشـانۀ قـدرت داشـتن اسـت .بـه ایـن معنـا کـه غـذای اصلـی را
دارد ،اما چیزی که خوشایند او باشد نیز داراست و از همین جهت عرب به میوه،
َّ
ُ
فاکهـة میگو یـد .فاکهـة الحدیـث ،یتفک ُـه فـی الحدیـث ،بـه معنـای ایـن نیسـت
که سخن الزم میگوید ،بلکه سخنی را که خوشایند اوست میگوید .سخنی میگوید
نهـا نیـز باشـد .بـه عبارتـی زندگـی ایشـان منحصر بـه ضروریـات اولیه
کـه خوشـایند آ 
نچــه در
نکــه هــر آ 
معنــای فاکهــة اختــاف وجــود دارد .برخــی از علمــاء قائــل هســتند بــه ای 
ق ــرآن از جمل ــۀ ثم ــار (می ــوه و نتیج ــۀ درخ ــت) ش ــمرده ش ــده فاکه ــه اس ــت ،مانن ــد انگ ــور
و ان ــار .ام ــا م ــا آنه ــا را فاکه ــة نمینامی ــم و ا گ ــر کس ــی قس ــم بخ ــوردک ــه فاکه ــة نخواه ــد
خــورد ولــی انــار و انگــور بخــورد ،گنــاهکار و شــکنندۀ قســم نمیباشــد .گــروه دیگــری قائــل
نک ــه در ق ــرآن
یش ــود .ای 
هس ــتند ب ــر اینک ــه تمام ــی ثم ــرات درخت ــان ،فاکه ــة ش ــمرده م 
َ ٌ َْ

َ

ف
ف
اكه�ة َو ن� خ� ٌل َو ُر ّم نٌا�» ب ــه خاط ــر برت ــری درخ ــت نخ ــل و
باره ــا تک ــرار ش ــده و فرم ــوده �ِ « :ي� ِهما � ِ

ان ــار ب ــر س ــایر میوههاس ــت؛ محق ــق( .رک :العی ــن ،ج ،3ص 381؛ همچنی ــن رک :لس ــان
العـــرب ،ج  ،13ص )523
اليتقوت لحفظ الصح ــة ،يعنى أنّ
 .1فســـر الـــرزق المعلوم بالفواكه :و ه ــي كل ما يتلذذ ب ــه و ّ
رزقهـــم كله فواكه ،ألنهم مس ــتغنون عن حف ــظ الصحة باألقوات ،بأنهم أجس ــام محكمة
مخلوقـــة لألبد ،فكل ما يأ كلونه يأ كلونه على س ــبيل التلذذ؛ رزق معلوم به میوهها تفســـیر
یش ــود نه اینکه ب ــدن برای حفظ
شـــده و مقصـــود هر آن چیزی اس ــت که موجب لذت م 
ســـامتی بـــدان قوت یاب ــد ،یعنی هم ــۀ رزق ایش ــان میوهها هس ــتند .زیرا ایش ــان بینیاز
نه ــا اجس ــامی دارای
از حفـــظ ســـامتی بـــه واس ــطه م ــواد مغذیاند .ب ــه این خاط ــر که آ 
اســـتحکام بوده کـــه برای خلقت اب ــدی آفریده ش ــدهاند .بنابرای ــن به هر چی ــزی که برای
لـــذت بـــردن میخورند ،چنی ــن میگویند؛ محقق( .رک :الكش ــاف ع ــن حقائق غوامض
92
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نیسـت .اینگونـه نیسـت کـه مانند جوامع بشـری ،بـرای رعایت عـدل اقتصادی ،به
آنهـا بـه طـور یکسـان مواد اولیـه بدهند.
ُ
َ
ٌ
«رزق َمعلوم» است .یعنی مواردی که خوشایندشان است
«ف ِ
واکه» صفت برای ِ
و تنها میوه نیست .باید در تعابیر قرآن مجید دقت شود .ممکن است سؤال شود که
«رزق» مفـرد اسـت امـا «فوا کـه» جمـع اسـت .در پاسـخ میگوییـم «رزق» اسـم جنـس
اسـت و شـامل یـک خـروار گالبـی هم میشـود.
ً
رزق فیل با رزق پشــه در حجم و وزن اصال قابل مقایســه نیســت .گفته میشــود
ک ــه فی ــل در ش ــرایط ع ــادی ،در روز دویس ــت ی ــا س ــیصد کیل ــو عل ــف میخ ــورد.
قاب ــل مقایس ــه ب ــا پش ــه نخواه ــد ب ــود .چ ــه بس ــا در س ــاختمان ب ــدن مش ــابه باش ــند،
عــاوه بــر اینکــه پشــه بــال دارد و فیــل نــدارد .لکــن در محاســبه روزی و غــذا تفــاوت
بسیار دارند.

« َو ُه ْم ُم ْك َر ُم ن
و�» ،علاوه بـر آنچـه گفتـه شـد ،عمـدۀ مطلـب ایـن اسـت کـه مـورد

احترام و تکریم و گرامیداشـت هسـتند .به عبارتی احسـاس بزرگداشت میکنند.
ف َ نَّ ت نَّ
ا�
ال� ِع ي� ِم» ،در بستانها هر آنچه از کامجویی و کامپذیری بخواهند ،وجود
« ِ��ي ج�� ِ
دارد .آیات بعد یک زمینۀ تاریخی را بیان مینماید.
توصیفی آشنا برای محیط نزول آیات
آیــات ،انحطــاط جامعــۀ آن روز مکــه را میرســاند .اســاس زندگــی خــوش در آن
روزگار عجیــب اســت .زندگــی خــوش در نــزد اهــل مکــه بــه حســاب داللــت الزامــی
اینگونــه بــود کــه نســبت بــه شــکم محتاج نباشــند تا گرســنه بمانند .غــذای مطلوب
داشــته باشــند .دور هم جمع شــوند و یک ســاقی باشــد که شــراب به آنها دهد و با
خیال راحت خوشگذرانی کنند.

93

ّ
تفسیر سورۀ صــافــات

ز یــرا تصو یــر خوشــایندی کــه قــرآن مجیــد از بهشــت نقــل میفرمایــد ،تصویــر ایــن
منظــر اشــتباه اســت .میرســاند کــه ایــن حالــت بــرای آنهــا جاذبــه داشــته اســت.
ً
ا گــر بــرای کســی اساســا ایــن مطالــب مطــرح نباشــدکــه در جایــی جمع شــوند و فردی
نهــا شــراب دهــد .ســاقی نیــز دارای تمتــع بصــری بــوده و تمتعهــای دیگــری بــه
بــه آ 
ً
دنبــال آن بیایــد ،مطــرح نمــودن ایــن وصــف چــه ســودی دارد؟ اصــا دور از محیــط
زندگی اوست.
بدیــن معناســت کــه نــزول آیــات کریمــه در روزگاری بــود کــه انحطــاط زندگــی
در جامعــۀ مکــه بدیــن حــد میرســید .هــم اکنــون نیــز مالحظــه میکنیــم در جوامــع
منحــط بــه لحــاظ فســاد ،نــه بــه لحــاظ پیشــرفت علمــی و صنعتــی؛ فــرد زحمــت
میکشــد و پــول بــه دســت م ـیآورد .بعــد م ـیرود در مناطقــی کــه معــروف بــه قمــار
و بیبنــد و بــاری اســت ،خــرج میکنــد .تعر یــف میکنــد کــه مشروبشــان چگونــه
ن وصــف جـ ّـو مطلــوب حاکــم بــر
بــود ،ســاقی چگونــه بــود و غیــره .در هــر صــورت ای ـ 
محیــط را میرســاند.
َ
َ
در ادامـه میفرمایـد« :على ُس ُر ٍر ُم ت� ق�ا ِب� ِل ي� نَ�» ،بـر سـریرهایی روبـروی هم نشسـتهاند.
َ أْ
ُ فُ َ َ
« ي�
طا� عل ْ ي� ِه ْم ِب�ك� ٍس ِم ْن� َم ِع ي� ٍن�» ،پیوسته بر آنها گردش میشود ،میگردد .مقصود
شخـوان دهـد و مطلوبـش
ایـن اسـت کـه یکمرتبـه بهـره نیسـت تـا بـرود پولـی بـه پی 

را بگیـرد .در صورتـی کـه دو بـاره بخواهـد ،بایـد دو بـاره پـول بپـردازد .اینگونـه نیسـت
یشـود .به هـر حال در آیـات دقت کنیـد و مطالعه کنید،
بلکـه بـه طـور مرتـب ِسـرو م 
جامعـۀ آنروز مکـه انحطـاط اخالقـی داشـت و وجـود رسـول اهلل؟ص؟ نعمـت بزرگـی
بـود .هرچنـد زمینـۀ اولیـه بـرای آیات چنیـن بود اما در همۀ زمانهـا جریان دارد .ولی
چنیـن تصـوری از زندگانـی خـوب در یـک روسـتای متعـارف ،مفهـوم نـدارد .چنیـن
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َ
زندگانـی «ت َـرف» و ُ«مت َـرف»ای کـه قـرآن مجیـد یـاد میکنـد«ُ ،مت َـرف»ای اسـت
یکـرده اسـت .آنجـا کـه میفرمایـد« :إ� َّلا ق� َ
ال
کـه عـرب بـه هنـگام نـزول قـرآن درک م 
ِ
ْ ُ
ُم ت� َر ف�وها» 1.مـردم عـرب در وقـت نـزول آیـه ،زندگانـی آنچنانـی برخـی جوامـع امـروز را
ندیده بودند .نشانۀ آن است یک نمونۀ واقعی در مقابل چشم عرب بوده که خداوند
نهـا فسـاد موجـود اسـت؛ اما در زندگانی بهشـتی ابرار،
میخواهـد بیـان فرمایـد در ای 
فسـاد راه ندارد .شـاهد مثال بنده چنین اسـت.
َ أْ
ُ ُف َ َ
طا� عل ْ ي� ِه ْم بِ�ك� ٍس ِم نْ� َم ِع ي� ن�» ،پیوسـته گـرد اینهـا میگـردد ،بـه جامـی کـه در
« ي�
ً
َ
آن َمعیـن اسـت .ع َ
2
ـان الشـیء ،أی ظ َهـر و َبـدا واضحا.
آب بـر دو نـوع اسـت :نوعـی از آن کـدر و نوعـی صـاف اسـت کـه همـه اجـزای آن
دیده میشود .این چنین آبی ،آب َمعین است .ماء َمعین ،یعنی ماء زالل و صاف.
َْ
س ِم ْن َم ِعين» ،از چیزی
أ
شراب صاف شده نیز زالل است .خداوند میفرماید«ِ :بك ٍ
که زالل است و هیچ کدورتی در آن نیست.
َ
بنابراین «کأس»ای هست و ِ«ف ِیه ِمن َم ِعین» .در واقع َ«م ِعین» صفت آن چیزی
َ َّ
َ
اس ــت که در َکأس اس ــت«َ .ب ْي َ
ضاء لذة»« ،بیضاء» صفت دوم میشود« .کأس» نیز
ً
فلما َش ُ
صرف ـ ًـا به ظرف ــی که پر باش ــد اطالق نمیش ــود .عرب میگویدّ :
ـــربتم کأســـا
َ
ُ
و َف ُ
صاح ِب ــه .همچنی ــن «کأس» ،ظرف مایعات اســـت .از
رغت ُم ــوه و َر َددت ُم ــوه إل ــی ِ
ُ
ُ«ی َط ــاف» معلوم میش ــود 3.زیرا کاس ــۀ خال ــی را نمیگردانند ،مگر آنکـــه بخواهند
نیازی را بگیرند.
 .1سبأ.34/
 .2أي بـكأس مـن خمـر جاريـة فـي أنهـار ظاهـرة للعيـون؛ یعنـی بـا ظرفـی از شـراب جـاری در
نهرهایـی کـه بـرای دیـدگان ظاهـر و قابـل رؤ یـت اسـت؛ محقـق( .رک :التبیـان فـی تفسـیر
القـرآن ،ج ،8ص )495
 .3مقصود این است که پر بودن ظرف معلوم میشود؛ محقق.
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َ َّ
َّ
َ َ
َ َْ 2
َ 1
ـار ِبين» ،اصلـی اسـت
«بیضـاء» ،بـه معنـای سـفید اسـت« .بيضـاء لـذ ٍة ِللش ِ
کـه از ابتـدا لـذت دژمـی نـدارد .گفتـه میشـود کـه لـذت شـراب دنیـوی بعـد از
ّ
آشـامیدن آن اسـت وال بـه هنـگام خـوردن طعمـی خوشـایندی نـدارد .بـه هنـگام
مسـتی اسـت کـه شـخص احسـاس خوشـی میکنـد .زمینههـای کاربـرد تعابیـر قرآن
یشـمردیم کـه بـرای محیـط آن روز مکـه قابل فهم بـود .مقصود انحطاط
مجیـد را برم 
ً
جامعـۀ ایشـان اسـت .هرچنـد خـود ایشـان ،بعـدا پـرده پوشـاندند و نگفتنـد چگونـه
جامعـهای داشـتیم.

3

َ
َ ٌ
َ
فرم ــود« :لا ِف� ي�ها �غ ْو ٌل»؛ «غ ـ ْـول» ،غال ـ ُـه أی أهلک ــه .یعن ــی در آن هـــا ک و تباهی
َ أْ
َْ
نیس ــت 4.در ج ــای دیگ ــر میفرمای ــد« :لا ل�غ ٌو ف� ي�ها َو لا ت�� ث� ي�م» 5،در آن نـــه تباهـــی
هس ــت و ن ــه گنـ ـهکاری .اینج ــا میفرمای ــد« :لا ف��ها �غَ ْو ٌل َو لا ُه ْم َع نْ�ها ُ� نْ��زَ فُ� نَ
و�» .در
ي
ِي
 .1وصفهـا بالبيـاض ألنهـا تجـري فـي انهار كاشـرف الشـراب ،و هـي خمر فيها اللـذة و االمتاع
فتـرى بيضـاء صافيـة فـي نهايـة الرقـة و اللطافـة مـع النورية التي لهـا و الشـفافة ،ألنها على
احسـن منظـر و مخبـر؛ وصـف شـراب درون کاسـه بـه (بیـاض) بـه ایـن خاطـر اسـت کـه
یشـود از برتر یـن شـرابها ،و خمـری اسـت کـه در آن لـذت و
در نهرهایـی جـاری م 
بهرهمنـدی وجـود دارد .پـس آن را سـفید و صـاف میبینـی ،در نهایـت نرمـی و لطافت که
بـه همـراه نورانیـت و شـفافیت اسـت .ز یـرا بـه بهتر یـن وجهـی اسـت کـه در ظاهـر و باطـن
میبینـی؛ محقـق( .التبیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )495
 .2گاهی شـراب به روش تخمیر به دسـت میآید و گاهی با تقطیر .شـرابی که با تقطیر آماده
شود سفید رنگ است.
 .3اعـراب بـه طـور عمـوم چنـدان نمیپذیرنـد کـه منحـط بودهانـد .میگوینـد اسلام یـک
نهـا زمینههـای
نکـه نجـات مـا از انحطـاط باشـد .امـا ای 
مرحلـۀ تکاملـی اسـت نـه ای 
تعبیـری قـرآن بـه لحـاظ کشـف از جامعـۀ آن روز اسـت.
 .4در آن شـراب فسـادی که عقل را خفیف و فاسـد کند وجود ندارد؛ محقق( .رک :التبیان
فی تفسـیر القرآن ،ج  ،8ص  495و )496
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آن تباه ــی نیس ــت و هی ــچ زیانی ب ــه ش ــما نمیرس ــاند .در جامعۀ شـــرابخوار آن
ّ
روز بای ــد س ــاقی مراع ــات مینمود تا ش ــخص ز ی ــاده از حد ننوش ــد تا مجلـــس را بر
ه ــم نزند.
« َو لا ُه ْم َع نْ�ها يُ� نْ��زَ فُ� ن
و�» ،نـزف بـه معنـای آرام آرام رفتـن اسـت 1.کـم کـم و آرام آرام

نهـا دور میکننـد .یعنـی آرام آرام کـم میکننـد تـا منجـر بـه بدمسـتی نشـود .امـا
از ای 
ایـن شـراب فسـاد و تباهـی ندارد.
تُ َ
َ ْ َ ُ ق
را� ّالط ْر ف ِ� ِع ي� ن�» ،شراب و شاهد را در شعر با هم ذکر میکنند که
اص
«و ِع ن�ده ْم � ِ
مـی وحـدت و
ای 
نهـا مکمـل هـم در لـذت هسـتند .مـا بحثـی در مقصـود از اینهـا و ِ
َ
جـام السـت و خمخانـۀ توحیـد ندار یـم .در روایـات مـا و قـرآن مجیـد نیز از ایـن تعابیر
نیامده اسـت ،بلکه اوصاف بهشـت ذکر شـده اسـت.
ُ َّ
الط ْر ِف» است ،آنهایی که به اصطالح چشمهایشان
«قاصرات
در کنار ایشان ِ
کوتـاه اسـت .یعنـی تنهـا بـرای توسـت .نـه اینکـه مانند شـاهدهای مجالـس دنیوی
باشـد کـه بنـای کارشـان بـر کنارگذاشـتن حیاسـت و منحصـر در یـک فـرد نیسـتند.
ُ َّ
الط ْـر ِف» بـه معنـای ایـن اسـت کـه عفتـش مانـع از ایـن اسـت کـه بـه
«قاصـرات
ِ
دیگـری توجـه کننـد.
َ
« َك أ� نَّ� ُه نَّ� بَ� ْي� ضٌ� َم ْك نُ� ن
نهـا ماننـد تخـم مرغـی اند که مخفی شـده باشـد 2.زمینۀ
و�» آ 
 .1اإلنـزاف فسـر بالسـكر المذهـب للعقـل و أصلـه إذهـاب الشـيء تدريجا؛ انـزاف را به حالت
یبـرد تفسـیر کردهانـد و اصـل آن رفتـن چیـزی بـه صـورت
مسـتی ای کـه عقـل را از بیـن م 
تدریجـی اسـت؛ محقـق( .المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )137
 .2مکنـــون ،بـــه معنای مصون از هر چیزی اس ــت؛ محق ــق( .رک :مجمع البیان فی تفس ــیر
القـــرآن ،ج ،8ص )691همچنیـــن :ش ــبههن ببي ــض النع ــام مكن ــة بالريش م ــن الغبار
و الريـــح؛ حوریـــان را تشـــبیه بـــه بی ــض مکن ــون نم ــوده ز ی ــرا مادامی که ز ی ــر پر م ــرغ یا در
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ایـن مثـال را عـرض میکنـم ،توجـه بفرماییـد .مـرغ یـا هـر حیوانـی کـه در بیابـان تخـم
یگـذارد (نـه تنهـا شـترمرغ) ،ا گـر آن را زیر خاک پنهان کند وقتـی آن را باز میکنید،
م 
تخـم بـه همـان رنـگ خـودش باقـی مانـده و هیچ لکی نـدارد .اما اگر ظاهر باشـد ،باد
و بـاران رنگـش را تیـره میکند.
نکــه وقتــی یــک تخــم مــرغ را مخفــی کنیــد ،رنــگ ســفید خــود
شــاهد بــر مطلــب ای 
یشــود .آنهــا ماننــد تخــم مرغــی
را حفــظ میکنــد .وقتــی مقــداری بیــرون بمانــد لــک م 
نهــا میپســندید .زنــی کــه در
هســتند کــه مخفــی شــده .یعنــی همــان کــه شــما در ز 
پــس پــرده بــوده و تنــش صفــا و درخشــندگی خــود را حفــظ کــرده باشــد .نــه ایــن کــه
بــه تعــرض بــرای خدمــت و بــاد و بــاران و آفتــاب حجــاز و غیــره تغییــر رنــگ دهــد.
ْ
ٌ
لــک شــدن بــدن ،نشــانۀ آن اســت«َ .ب ْيــض َمك ُنــون» ،مکنــون بــه معنــای مخفــی شــده
اســت ،یعنــی هیــچ لکــی نــدارد.

تَ ْ فُ ف ُ ُ ْ نَ ْ�ض َ َ�ة نَّ
وه ِهم � ر
ع� ِم» 1.آن
ال� ي
قــرآن مجیــد در جــای دیگــر میفرمایــد�« :ع ِر� ��ي و ج� ِ

درخشــندگی و شــادابی در خــوش بــودن را میبینیــد .خاصیــت دنیــا چنیــن اســت
نچــه انســان آرزو یــش را دارد و بــدان دســت پیــدا میکنــد ،بعــد از مدتــی عادی
کــه هــر آ 
یشــود و دیگــر برایــش جلــب نظــر نمیکنــد.
م 
یبــرد از اینکــه نمیتوانــد
شــخصی بســیار برخــوردار از مــال دنیــا بــود ،رنــج م 
جای دیگر محفوظ باشـــند دس ــت نخورده ان ــد و غباری روی آن نمینش ــیند؛ محقق.
(رک :همـــان ،ص)692؛ البي ــض معروف و هو اس ــم جن ــس واحدته بيض ــة و المكنون
هـــو المســـتور باالدخـــار؛ بیض معن ــای معروفی دارد و مف ــرد آن بیضة اس ــت و مکنون به
معنـــای پنهان شـــده و ذخیره ش ــده اس ــت؛ محق ــق( .رک :المی ــزان فی تفس ــیر القرآن،
ج ،17ص)137
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 تایآ ،مشش شخبخبشخبخبفصو  49 - 38:تایآ ،مشش شخب

نهــا ببینــد؛ بــه دلیــل
چیــزی بــه فرزندانــش بدهــد کــه خوشحالــی را در چهــرۀ آ 
نچــه بــه ذهنــش میرســید ،داشــتند و قبــا برایشــان فراهــم کــرده بــود.
اینکــه هــر آ 
یبــرد بــر کســی کــه میتوانــد در ایــام عیــد ،بــا مبلــغ ناچیــزی خانــوادهاش را
حســرت م 
خوشحال کند.
نعیم دنیوی به گونهای نیســت که تا ابد برای شــخصی که به آن میرســد ،نعیم
باقی بماند .اندکی که گذشت عادی میشود 1.اما آخرت چنین است که« :لا ِف� ي�ها
َ
تُ َّ
نٌ َ أ نَّ ُ نَّ َ ْ ضٌ َ ْ نُ نٌ
�غَ ْو ٌل َو لا ُه ْم َع نْ�ها ُ� نْ��زَ فُ� نَ َ ْ َ ُ ق
و�».
را� الط ْر ف ِ� ِع ي�� ،ك��ه� ب� ي�� مك�
اص
و� ،و ِع ن�ده ْم � ِ
ي
فَ أَ قْ َ َ َ ْ ُض ُ ْ َ َ ْ ض َ تَ َ ُ
ساءل ن
و�» ،بعــد از ایــن خصوصیــات اخالقــی را بیــان
«��� ب�ل ب�ع�هم على ب�ع ٍ� ي��
میفرمایــد.

 .1نقـل میکننـد کسـی از تجـار بادکو بـه کـه زندگانـی مرفهـی از کاخ و نوکـر و غیـره داشـت.
روزی برایـش غـذا آوردنـد ،امـا بـا لگد همـه را ریخت .زیرا برایش عادی شـده بود و غذای
نجـا قحطـی شـد .مجبـور بودنـد قاطـر و اسـب پیـر را
جدیـد میطلبیـد .مدتـی بعـد در آ 
بکشـند و از گوشتشـان اسـتفاده کنند .دیگر پسـتترین قسمت از گوشت این حیوانات
یشـود.
نیـز برایـش لذیـذ و خوشـایند شـد .انسـان کـه کفـران نعمـت کنـد ،چنیـن م 
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بخش هفتم ،آیات :50 - 61
یافتن قرین دنیوی در دوزخ

آیات مبارکه
ٓ
ُ
ٓ
َ
سا َءݠل نَ
و�  ٥٠ق� ٰا َل ق� ٰا ئ� ٌل م ݧ ݩݐݨْں ݧ ݨُه ݧ ݨْم ِا�نّی ٰ
َ فݦ� َ ݦاٯݑݨݧ ْ ݧ ݨَ� َل ݨَ� ْع ضُ� ُ ݨݦه ْم َعلٰى َ� ْع ض� َ� ݧٮ ݑَ ٰ
كا نَ� ٖلی ق� ٖ ݣر ݬݔݣى نٌ� ٥١
ِ
ِ
ب ٍ ی
ب ب
ٖ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ّ
ْ
ّ
ݨ
ُ
ݨ
ّ
َ
َ ݦ� قݩُ�وݣ ُݣل َاء ن�ك لم نَ� ال ُم َصد ق�� نَ�  ٥٢اء�ذ ٰ ݢ ݢا م ت� ن� ٰا ݩَوݠك ݩݐ ݦں ٰا ت� ٰرا ً�ا َوع�ظ ٰا ًما اء ن� ٰا ل ݧ َمدى ݧ ݩݐݔں نَ
و�
ِ
ِ
ٖݫ
ب ݫِ
ِ ِ
ِ ٖی
ِݭ
ی
ْ
ݨ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ݧ
َ ّٰ
 ٥٣ق� ٰا َل َه ْل ا نݨ� ݧݩݑ ُٮ ݧ ْم ݨُ ݦم ّطل ݧ ݧ ݩُع نَ
و�  ٥٤ف� ّاطل َع ف� َر ٰءا ُه ݭٖڡݨݐی َس ٰوا ِء ال ج ݧ َ� ٖح ی� ِم  ٥٥ق� ٰا َل ت�الل ِه ِا نْ�
ݫِ
ِك ݨْد تَ� َل تُ� ْ ݢر ݫ ٖݢد ی� ن�ݤ َ ٥٦و َل ْو ٰلا ݫݨݐِں ْعمݧݡَ�ةُ ݨݧ َ ݢر ݢٮݨݧ ّی َ ݦل ُك ݩ ݧںݐݨْ تُ� ِم نَ� ْال ُم ْح�ضَ ر ی� نَ� َ ٥٧ا ݧ ݐݧ َڡ ٰما نَ� ݨݧ ْح نُ� ب� َم یّ� تٖ� ی� ن�َ
ِ
ِ ِ
ٖ
ݭݓ ݫ ݬٖ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ݧ
ثݨْ ٰ ݐ ٰݦ
ݦ
ݐ
ٰ
ْ
ݧ
ن
ّ ٰ َ َ ݩَ
َ
ّ
�ذ
َ
ݨ
ِ ٥٨الا ݡَ ݦم ْ ݦو ݑ ݩݦٮ ݧ ݩݑٮ ݧ ݐںا الاولٰى َو ٰما �ح ُن� ِب� ُمع ب ݫ�ݬٖ ݫ ݔى َن� ِ ٥٩ا ن� ه ٰدا ݠله ݧ َو ال ݧ ݨݐڡ ݨْو ݩݐر الع�ظ ٖ ی� ݨُ ݦم  ٦٠ݫ ِل ݭݫ ِم� ِل هدا
فَ� ْل ݧ َى ݧ ْع ݧ َمل ْال ٰعام ُل نَ
و� ٦١
ِ
ݫݔ ِ
ترجمۀ آیات
نهـا غـرق گفتگو هسـتند) و بعضـى رو به بعضى ديگر كرده
( -50در حالیكـه آ 
نهـا مىگو يـد :مـن همنشـينى داشـتم -52.كه
سـؤال مىكننـد -51...يكـى از آ 
پيوسـته مىگفـت :آيـا (بـه راسـتى) تـو ايـن سـخن را بـاور كـردهاى؟ -53...كـه
وقتـى مـا مرديـم و خـاك و اسـتخوان شـديم (بـار ديگـر) زنـده مىشـويم ،و جـزا
داده خواهيـم شـد؟! ( -54سـپس) مىگو يـد :آيـا شـما مىتوانيـد از او خبـرى
بگير يـد؟  -55اينجاسـت كـه بـه جسـتجو برمىخيزد و نگاهـى مىكند ناگهان
او را در وسـط جهنـم مىبينـد!  -56مىگو يـد :بـه خـدا سـوگند چيـزى نمانـده
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بـود كـه مـرا نيـز به هالكت بكشـانى!  -57و هرگاه نعمت پـروردگارم نبود من نيز
از احضـار شـدگان در دوزخ بـودم! ( -58اى دوسـتان) آيـا مـا هرگـز نمىميريـم؟
(و در بهشـت جاودانـه خواهيـم بـود)  -59و جـز همـان مـرگ اول مرگـى بـه سـراغ
مـا نخواهـد آمـد و مـا هرگـز مجـازات نخواهيـم شـد؟ (چـه نعمتـى بـراى خـداى
مـن!) -60راسـتى ايـن پيـروزى بزرگـى اسـت -61.آرى ،بـراى مثـل ايـن پـاداش
شگـران بايـد بكوشـند.
تال 
معنای لغات

«قر یـن» ،بـه معنـای همنشـین کسـی بـودن اسـت« 1.سـواء» ،جایـی کـه َی َ
سـت ِوی
َ
َّ 2
ُ
«اط َل َـع» ،یعنی َ
أظهر َن َ
فسـه تـا این که او
النس َـب ِة إلیـه ،نقطـه مرکـزی و وسـط.
األبعـاد ِب ِ
أرداه یعنـی أس ُ
را ببینـدُ 3.
ـقطاه ،بـه معنـای از بـاال بـه پاییـن انداختـن اسـت و کنایـه
از هال کـت میباشـد 4.محضـر بـه معنـای احضـار شـده ،بـه زور آورده شـده اسـت.

5

مروری بر احوال بهشتیان در آیات قبل

قـرآن مجیـد بعـد از ایـن کـه آیندۀ مکذبین به آیات الهی را بیـان فرمود« :ه�ذ ا يَ� ْو ُم
َ
نُ
ُ
كا�وا َ� ْع ُ� ُد نَ
و�ْ ،اح شُ� ُروا َّال ذ�� نَ� �ظَ َل ُموا َو أ��زْ َ
ك نْ� تُ� ْم �ه تُ� َك�ذّ ُ� نَ
وا� ُه ْم َ
ْال فَ� ْصل َّال ذ
و�،
ما
و
�
ِ
ي ب
ج
ِي
ِب
بِ
ِ ِ �ي
ْ أَ
ْ
نَّ ُ ْ َ ذ ئ قُ ْ
نْ ُ ن َّ فَ ْ ُ ُ
َ
�ذ
َ
ْ
6
ا� ال� ِل ي� ِم،
و� الل ِه �اهدوهم ِإ�لى ِص ِ
ِم� د ِ
راط ال ج� ِح ي� ِم» ،بعد فرمود«ِ :إ��كم ل� ِا��وا الع بِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
تُ
َ
ّ
ّ
َ
ْ
َ ّ
ُ
ك نْ� تُ� ْم ت� ْع َمل نَ
و�ِ ،إ�لا ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� نَ�» ،همۀ شما عذاب دردناک
َو ما � ج ْ��زَ ْو نَ� ِإ�لا ما
َ
را میچشـید ،مگـر بنـدگان مخلص خدا.
 .1العین ،ج  ،5ص .143
 .2همان ،ج  ،7ص .325
 .3لسان العرب ،ج  ،8ص .235
 .4همان ،ج  ،1ص .85
 .5همان ،ج  ،4ص .196
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 تایآ ،متفه شخبخبشخبخبتفای  61 - 50:تایآ ،متفه شخب

أُ ئ َ َ ُ ْ ٌ َ ْ ُ ٌ فَ
ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ نَ
و�»تاآخرمطلب کهتوصیفمیفرماید.
واكهوهممكرم
ول�كله ْم ِر�ز ق�معلومِ �،
«� ِ

خیال و فکر آسوده و راحت که پیدا کردند ،حال «بیض مکنون» دارند« 1،اکواب»

2

ً
و «سـرر» 3دارنـد« ،متقابلیـن» 4هسـتند ،نسـبت بـه یکدیگـر کینـه ندارنـد و اساسـا

میانشـان محبـت حا کـم اسـت.
یاد از قرین دنیوی
َ أَ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ق
ف
ت
ض
ْ
بعد از نعمتهایی که یاد شد ���« ،ب�ل ب�ع ض�هم على ب�ع ٍ� ي�� َ
ساءل ن
و�» به احوالپرسی
َ 5
میپردازنـد .احـواالت شـما چگونـه اسـت؟ قصـۀ شـما چیسـت؟ «قـال قائـل» .در
ضمـن قصههایـی کـه بـه یکدیگـر بیـان میکننـد ،فردی از اینهـا میگوید :مـن قرینی
داشـتم (همـه اینگونـه نیسـتند ،بلکـه یـک نفـر در میانشـان چنیـن میگوید) ،کسـی
یبـرد .صدیـق از صداقـت
بـود کـه بـا هـم رفیـق بودیـم .امـا لفـظ «صدیـق» بـه کار نم 
 .1رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،8ص691؛ المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج،17
ص.137
 .2جمـع «کـوب» اسـت ،ظرفـی از شیشـه یـا غیـر از آنکه دسـتگیره ندارد؛ محقـق( .االفصاح
فی فقه اللغة ،حسـین بن یوسـف موسـی و عبدالفتاح سـعیدی ،ج ،1ص)454
 .3جمع سریر (مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص)692
« .4يسـتمتع بعضهـم بالنظـر إلـى وجـوه بعـض و ال يـرى بعضهـم قفـا بعض» ،برخی از ایشـان
بـا نـگاه کـردن بـه صـورت دیگری به سـخنانش گوش میکنـد در حالیکه برخی از ایشـان
پشـت سـر برخـی دیگـر را نمیبیننـد؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن،
ج ،8ص)692؛ «كونهـم متقابليـن معنـاه اسـتئناس بعضهـم ببعض و اسـتمتاعهم بنظر
بعضهـم فـي وجـه بعـض مـن غيـر أن يـرى بعضهـم قفـا بعـض» ،متقابـل بـودن ایشـان بـه
معنـای ایـن اسـت کـه بعضـی از آنهـا بـا بعـض دیگـر مأنـوس هسـتند و بـا برخـی بـا نظـر بر
صـورت بعـض دیگـر بهرهمنـد میشـوند بـدون اینکه پشـت سـر ایشـان را ببیننـد؛ محقق.
(المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،17ص)136
 .5از آنچـه در دنیـا بـر ایشـان گذشـته اسـت از یکدیگـر سـوال میکننـد؛ محقـق( .الكشـاف
عـن حقائـق غوامـض التنزيـل ،ج ،4ص )44
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است و با این وصف مذکور ،صداقت نمیآید ،زیرا راست نیست .صداقت ،یعنی
کسی که نسبت به دیگری جز راستی و حقیقت و مصلحت اندیشی ندارد.
قریـن ،یعنـی دو نفـر بـه هـم بسـته شـوند ،ماننـد همزنجیـر اسـت .ممکـن اسـت
کـه همزنجیـر ،دشـمن انسـان نیـز باشـد .گاهـی یـک انسـان معتقد بـه خدا با انسـانی
یشـوند .در فارسـی «همنشـین»
کـه خدایـی را نپذیرفتـه ،همسـلول و محبـوس م 
میگوییـم ،بـه هـم پیوسـته و وابسـته هسـتند.
یکی از اینها گفت :من قرینی داشتم .قرین ،یعنی با کسی همنشینبودیم.
َن َ
كا� ِل�ي ق� ِر ي��ن» ،تعبیر به «داشتم» میکند .او به من گفت :آیا تو از جمله کسانی
«
هستی که میپذیری وقتی ما ُمردیم و خا ک و استخوان شدیم ،گوشت و پوستمان
َ
از بیـن رفـت « ،أ� إ� نَّ�ا َل َم ِد ي� نُ� ن
و�»،آیـا مـا دو بـاره محا کمـه میشـویم؟ و متناسـب بـا
ِ
عملمـان بـه مـا جـزا داده میشـود؟ تـو خو بـی انجـام دهـی و جـزای خوب به تـو دهند
1

و من بد کنم و جزای بد به من دهند؟
َ
« ق� َ
ال َه ْل أ� نْ� تُ� ْم ُم َّط ِل ُع ن
و�» ،همـان شـخص (بـه تعبیـر عامیانـه عـرض میکنـم تـا
معنـا مشـخص شـود) میگو یـد آیـا حوصلـه و احـوال ایـن را داریـد تـا سـری بزنیـم و
َ َ َ
ببینیـم آن رفیـق مـن در چـه وضعیتـی اسـت؟ «ف ّاطل َـع» ،از آنهـا چنـدان رغبتـی
ندید ،چه بسـا گفته باشـند وضع ما خوب اسـت و میدانیم که او در جهنم اسـت؛
لـذا خـود او سرکشـی کـرد.
أ ُ
َ تَ
فَ� َّاط َل َع فَ� َر آ� ُه �ف َس ْ َ
س� ِ�ة
ال� َ
ـواء» یعنـی جایـی کـه :ی�
«
ِ
س� ِوی ال� ب�عاد بِ� نِ ب
واء ال ج� ِح ي� ِم»«َ ،س ِ
ِ�ي
َ
إ�ل ی�ه .برای مثال سـواء این اتاق ،وسـط اتاق اسـت .زیرا ابعاد ،نسـبت به او یکسـان
اسـت .ا گـر از هـر گوشـۀ اتـاق بـا متر اندازهگیـری کنید ،این نقطه مرکز میشـود .در آن
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ق َ َ َّ
نکـه گوشـه باشـد�« .
ال ت�الل ِه» ،از همـان فـراز و بـاال
وسـط و مرکـز آتـش قـرار دارد ،نـه ای 

گفـت :قسـم بـه خـدا نزدیـک بـود تو مـرا نیز سـرنگون کنی.
نکـه نـوع اطلاع چگونـه اسـت
اهـل بهشـت مسـلط بـر جهنمیـان هسـتند .امـا ای 
یـا نـوع مسـلط بـودن چیسـت؟ نمیدانیـم .از متشـابهات نیسـت ،امـا بـه مقـدار فهـم
مـا بیـان شـده اسـت .ممکـن اسـت اصـل و نـوع ادراک مـا تـا آن انـدازه بشـود کـه هـر
تُ ْ أَ ُ
َ ْ ضُ َ َّ
ماوا� َو ال� ْر�ض » 1در یـک آن و بـا یـک
الس
جایـی از بهشـت را کـه فرمودهانـد« :عر�ها
دیـد اراده کـرده و ببینیـم.
واقـع مطلـب ایـن اسـت کـه قدرتهایمـان در آن زندگـی را بـا قدرتهایمـان در
ً
ایـن زندگـی قیـاس میکنیـم ،حـال آنکـه اصال نمیتوانیـم واقعیـت آن را درک کنیم.
همچـون قـدرت جنیـن اسـت .حتـی در صورتـی کـه جنیـن فهم داشـته باشـد و به او
بگوینـد بعـد از ایـن ،از چشـم اسـتفاده خواهـی کـرد ولـو اکنـون نمیتوانـی بفهمی که
چـه کار خواهـی کـرد؛ بـاز نمیتوانـد درک کنـد .مـا نیـز نسـبت بـه آن زندگـی ،حالـت
جنیـن را داریم.

َّ َ
«اطل َع»
نـوع اطلاع خداونـد چنیـن اسـت .ا گـر خداونـد بخواهـد بـه مـا بفهمانـد،

میگو یـد .اطلاع در زندگـی دنیـوی مـا آن امـوری اسـت کـه در سـطح دیـد مـا باشـد.
تصـور کنیـد مـا بـاال هسـتیم و فـردی پاییـن و دیـوار حاجبـی نیـز وجـود دارد ،بایـد سـر
از دیـوار یـا روزنـه برکشـیم تـا کوچـه را ببینیـم .اطلاع ،یعنـی جایـی کـه امـکان دارد از
چیـزی سـر درآورد .امـا طلـوع بـه معنـای ظاهر شـدن اسـت.

2

ْ

ُ

َ

ُ َ

َ

ْ أَ ُ أُ َ

ْ َ

تُ
َ «. 1و سار ُعوا إ�لى َم�غ ف� َر ٍ�ة م نْ� َر�بّ ك ْم َو َ� نّ� ٍ�ة َع ْر ض�ها ّ
ماوا� َو ال� ْر�ض � ِع ّد تْ� ِلل ُم تّ� ق� ي� ن�»؛ و بـر يكديگـر
الس
ج
ِ ِ
ِ ِ ِ
سـبقت بجوئيد براى رسـيدن به آمرزش پروردگار خود و بهشـتى كه وسـعت آن آسـمانها
و زميـن اسـت و بـراى پرهيـزگاران آماده شـده اسـت؛ آل عمـران.133/
 .2البته برخی ّاطلع و طلوع را از یک معنا دانستهاند؛ محقق( .رک :مجمع البحرین ،ج ،4

ص )368
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َّ
«اط َل َـع» ،یعنـی َ
«أظهـر َن َ
فسـه» تـا ایـن کـه او را ببینـد .امـا نـوع اطلاع در آنجـا بـه
ایـن اسـت کـه انسـان بـه هـر جـا توجـه نمـود ،آن را میبینـد .هـر جـا باشـد ،ولـو اینکه
نهـا کیلومتر باشـد .مـا نمیتوانیم محـدودۀ مکانی
نهـا میلیو 
فاصلـۀ مکانـی میـان آ 
آنجـا را بـه کمـک وسـایلی کـه در اختیـار دار یـم درک کنیـم.
ُ
َ
أ
ْ
َ َ نَّ �ة َ ْ ضُ َ َّ
تُ أ ُ َّ ْ
ماوا� َو ال� ْر�ض � ِعد ت�
الس
نگویید در بهشتی که خداوند میفرماید« :و ج�� ٍ عر�ها
ْ َّ
ِلل ُم ت� ق� ي� ن�» ،جهنـم کجـا قـرار دارد کـه شـما سـر برگردانیـد و آن را ببینیـد؟ در قـرآن،
کلمۀ متشـابه گویا نیسـت ،یعنی به مقدار فهم ما بیان شـده اسـت .مانند آن اسـت
که بخواهند به جنین ّ
حواس متکامل انسان را بفهمانند ،او توان فهمیدن ندارد.
معنــای متشــابه از آن دســته معانــی اســت کــه ک متــر در آن دقــت شــده اســت.
متشــابه بــه معنــای آن اســت کــه کالم از جهتــی ظهــور نــدارد و ظهــور آن بــه چیــز
دیگــری اســت.
َ أْ
ْ َْ
فَ أَ َّ َّ ذ نَ ف قُ ُ ْ �زَ ْ �غٌ فَ َ تَّ ُ نَ َ َ ْ ُ
2
«��ما ال ي��� ��ي �لو ِب� ِهم ي� � ي�� ِب�ع
و� ما ت� ش�ا َب�ه ِم ن�ه بْا� تِ��غ َاء ال ِف� ت� ن� ِ�ة َو بْا� تِ��غ َاء ت�� يو� ِل ِه»،
1

ظاهـری دارد کـه نمیخواهنـد بـدان أخـذ کننـد .بلکه بـه منظور انحـراف در عقیده،
بـه معنـای غیـر ظاهـر آن تأو یـل میکننـد .دو پهلـو بـودن معنـا بـا ابهـام داشـتن
متفـاوت اسـت .پیـش از ایـن در جایـی توضیـح دادیـم و خـود آیـات متشـابه را معنـا
کردیـم .ظاهـر آن چنیـن اسـت ،منتهـا مقصـود ایـن خصوصیـت نیسـت بلکـه ایـن
خصوصیـت ،از بـاب فهـم ماسـت.
« .1تشـابه» در قـرآن بـه چنـد معنـا بـه کار رفتـه اسـت .یکـی از ایـن معانـی در آیه هفتم از سـورۀ
آل عمـران اسـت کـه «متشـابه» در آن بـه معنـای هـر آن چیـزی اسـت کـه از روی ظاهـر
نمیتـوان بـه مـراد از آن پـی بـرد و بـه همیـن خاطـر بـا معانـی نزدیـک بـه آن اشـتباه میشـود؛
محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،2ص )700
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شکرانۀ رسیدن به فوز عظیم
ْ
َ
« ق� َ
ال تَ�ا َّلل ِه إ� نْ� ِك ْد تَ� َل تُ� ْر ِد ي� ن�؛ َو َل ْو لا ِن� ْع َم�ةُ َر�ّ ل ُك نْ� تُ� ِم نَ� ال ُم ْح�ضَ ر ي� نَ�»؛ ُ
أرداه یعنـــی
ِ
ِ
ِب�ي
ِ
أس ـ ُ
1
ـقطاه ،به معنای از باال به پایین انداختن اس ــت و کنایه از هال کت میباشـــد.
میگو ی ــد :اگر نعم ــت و لطف پ ــروردگارم نبود ،من ه ــم از آن جمله ب ــودم که مرا به
زور میآوردند.
َ
بنــده از کلمــۀ «احضــار» و ُ«محضــر» در قــرآن مجیــد درمییابــم کــه در روز
قیامــت ،عــدهای وقتــی میفهمنــد قیامــت بــر پــا شــده ،خودشــان میدونــد .آنهــا
مؤمنــان هســتند کــه خودشــان میرونــدّ .امــا عــدهای تــازه میفهمنــد شــروع بدبختـی
ایشــان اســت کــه آنهــا را بــه زور میکشــند.
َ
ُمحضر به معنای احضار شده ،به زور آورده شده است .به این دلیل که میداند
2

سرنوشـت او عذاب اسـت .رحمتی پیش روی خود نمیبیند که خودش بدود .لذا
آنکه مؤمن است ،شوق به قیامت دارد و در روز قیامت در رفتن و رسیدن به رحمت
نهـا کـه مالئکـه میکشـانند ،کسـانی
پـروردگار ،منتهـای شـوق را نشـان میدهـد .آ 
هستند که تازه میفهمد جانی بوده اند و اکنون مواجه با محاکمه و عذاب هستند.
ْ َ
َ ُْ ُ
«لك ن� ت� ِم نَ� ال ُم ْح�ض ِر ي� نَ�» ،ا گـر نعمـت پـروردگارم نبـود ،مـن از کسـانی بـودم کـه بـا
َ
َ
زور بـه محشـر و عـذاب میآوردنـد .مؤمنُ ،محضر نیسـت ،بلکه کافر ُمحضر اسـت.
 .1و اإلرداء السقوط من مكان عال كالشاهق و يكنى به عن الهالك و المعنى أقسم باهلل إنك
قربت أن تهلكني و تسقطني فيما سقطت فيه من الجحيم؛ ارداء سقوط از جای مرتفع
ماننـد کـوه یـا بنـای بلنـد اسـت .کنایه از هالکت اسـت و معنایش این اسـت که قسـم به
ن جایگاهی از جحیم که بدان سقوط
خدا همانا تو نزدیک بود که مرا هالک کنی و مرا در آ 
نمودی ،ساقط نمایی؛ محقق( .المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص )138
 .2فاالحضار اإلتيان بالشيء إلى حضرة غيره؛ احضار آوردن چیزی به حضور دیگری است؛
محقق( .رک :التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،8ص )499
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َّ َ َ َ ْ أُ
َّ
نَ
أَ َ نَ
«� ف�ما � ْح ُن� ِب� َم ِيّ� تِ� ي� َن�ِ ،إ�لا َم ْو ت� ت� ن�ا ال�ولى َو ما � ْح ُن� ِب� ُم َع�ذ ِب� ي� نَ�» آیا اینگونه نیست که ما دیگر
نخواهیـم ُمـرد مگـر آن مـرگ قبلی؟ در واقع اهل بهشـت میگویند که دیگر مرگی برای
َّ
نَ
1
ما نیست ،مگر آن مرگی که گذراندیمَ « ،و ما � ْح نُ� بِ� ُم َع�ذ بِ� ي� نَ�».

نتیجـۀ اینکـه مـن از نعمـت ّ
رب خـود ،از محضر یـن نیسـتم ،چنیـن اسـت کـه
َ
ّ
ُ
َ
َ ْ
مـا مرگـی بـه جـز همـان مـرگ اول ندار یـم .جهنـم بدیـن صـورت اسـت« :كلما ن� ِ�ض �ج ت�
ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ً
ودا �غَ ْ� َرها ل َ��ذُ قُو�وا ْال َع�ذ َ
ا�» 2ایـن مـوت و حیـات تکـرار میشـود.
�ج لودهم ب�دل ن�اهم �ج ل ي ِ ي
ب
َّ َ َ َ ْ أُ
َّ
نَ
اما در بهشـت اینگونه نیسـت«ِ .إ�لا َم ْو ت� ت� ن�ا ال�ولى َو ما � ْح نُ� بِ� ُم َع�ذ بِ� ي� نَ�» ،نه مرگ طبیعی
دار یـم و نـه بـه عـذاب ،بالیـی بـر سـرمان میآید.

فراهم بودن عرصه برای عمل
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
�ذ
َّ �ذ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ف َ َ
عامل ن
و�» ،آن کامیابــی بــزرگ ایــن
ِ«إ� ن� ه ا له َو ال ف� ْو�ز الع�ظ ِ ي� ُم؛ ِل ِم ث� ِل ه ا �ل ي�عم ِل ال ِ

نهــا کــه میخواهنــد بــرای چنیــن کامیابـیای کاری کننــد ،کار کننــد .ایــن
اســت .آ 
ترجمــۀ آیــه بــود .میــان ّ
مفســرین در توضیــح آن اختــاف اســت .همچنیــن اصحــاب
نکــه کالم خداســت یــا کالم بهشــتیان کــه خداونــد نقــل میفرمایــد ،اختــاف
در ای 
.1معنـاه أن هـذا المؤمـن يقـول لهـذا القر يـن علـى وجـه التوبيـخ و التقريـع أ ليـس كنـت فـي
الدنيـا تقـول أنـا ال نمـوت إال الموتـة التـي تكـون فـي الدنيـا و ال نعـذب فقـد ظهـر األمـر
بخلاف ذلـك و قيـل أن هـذا مـن قـول أهـل الجنـة بعضهـم لبعـض علـى وجـه إظهـار
َ َْ ْ
َ
السـرور بـدوام نعيـم الجنـة و لهـذا عقبـه بقولـه ِ«إ ّن هـذا ل ُه َـو الف ْـو ُز ال َع ِظي ُـم»؛ معنایـش
ایـن اسـت کـه ایـن مومـن بـه قر یـن خـود بـر وجـه توبیـخ میگو یـد :آیـا در دنیـا تـو نبـودی کـه
یشـوم؟! بـه تحقیـق
میگفتـی مـن بـه جـز مـرگ در دنیـا مـرگ دیگـری نـدارم و عـذاب نم 
امـر بـر خلاف آنچـه قبلا گفتـی ظاهـر شـد .همچنیـن گفتـه شـده کـه ایـن کالم از برخـی
اهـل بهشـت کـه بـه برخـی دیگـر بـرای اظهـار شـادی بـه دائمـی بـودن نعمتهـای بهشـت
َ َْ ْ
َ
میگوینـد و بـه همیـن خاطـر در ادامـه میفرمایـد«ِ :إ ّن هـذا ل ُه َـو الف ْـو ُز ال َع ِظي ُـم»؛ محقـق.
(رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )694
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دارنــد .آقــای طباطبایــی میفرمایــد ســیاق اقتضــا میکنــد کــه کالم بهشــتیان باشــد
و خداونــد نقــل میفرمایــد.

1

کمـی تأمـل اقتضـا میکنـد کـه کالم خداسـت ،نـه کالم بهشـتیان کـه خـدا نقـل
بفرمایـد .بـه ایـن خاطـر کـه ایـن کالم دو بخـش دارد .یـک بخـش آن ،کامیابـی بـزرگ
اسـت .بخـش دوم میفرمایـد هـر کـس چنیـن نتیجـهای میخواهـد ،کار کنـد .در
َْ
« فَ ْ َ ْ َ ْ ُ نَ
و�» کسـی «فل َي ْع َم ِـل» را میگو یـد کـه جـای کار باقـی مانـده باشـد و
عامل
�ل ي�عم ِل ال ِ
ْ
َ
هنـوز بتـوان کار کـرد .امـا ا گـر جای کار تمام شـده باشـد دیگر «فل َي ْع َم ِـل» معنا ندارد.
فرض کنید نظام آموزشی برداشته شده ،من به شما که مدرک خود را گرفتهاید
بگو یـم :بایـد اینگونـه درس خوانـد و مـدرک گرفت! دیگر درس خواندنی نیسـت .هر
گوینـدهای انـدک توجـه داشـته باشـد ،متوجـه خواهـد شـد کـه هنوز مسـیر باز اسـت،
ّامـا نحـوی از ایـن مسـیر بـه سـعادت میرسـاند و نحوی به شـقاوت.
ا گـر سـخن بهشـتیان بـود ،معنـا نداشـت کـه فعـل مضـارع اسـتفاده کننـد ،زیـرا
فرصـت ،گذشـته اسـت و دیگـر جـای عمـل نیسـت ،یعنـی نبایـد حالت اسـتمراری
 .1ظاهر السـياق أنه من قول القائل المذكور و اإلشـارة بهذا إلى الفوز أو الثواب أي لمثل هذا
الفـوز أو الثـواب فليعمـل العاملـون فـي دار التكليـف ،و قيـل :هـو مـن قـول اهلل سـبحانه و
قيـل :مـن قـول أهـل الجنـة؛ ظاهـر سـیاق ایـن اسـت کـه ایـن کالم از همـان گوینـدهای (از
اهل بهشـت) اسـت که ذکر شـد و با این مطلب اشـاره به فوز و ثواب دارد .یعنی برای (به
دست آوردن) مثل این فوز و ثواب باید کسانی که اهل عمل هستند ،در سرای تکلیف
(دنیـا) کار کننـد .گفتـه شـده کـه ایـن کالم از خداونـد سـبحان اسـت ،همچنیـن گفتـه
شـده که کالم اهل بهشـت اسـت .عالمه طباطبایی در ادامه میفرمایند اقوال مختلفی
وجـود دارد کـه جملات سـابق را منسـوب میکنـد بـه اینکـه کالم خداونـد متعـال اسـت
یـا کالم مالئکـه ،یـا اهـل بهشـت اسـت .امـا هیـچ کـدام بـه همـان قائـل بهشـتی کـه ذکـر
شـد ،نسـبت ندادهانـد .ایـراد مـا همیـن اسـت کـه سـیاق آیـات میرسـاند کـه اینهـا قـول
همـان قائـل اسـت؛ محقـق( .رک :المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )139
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ـری حضـرت حـق اسـت کـه میخواهـد مـا را بیدار کنـد ،لذا
داشـته باشـد .نتیجهگی ِ

فعـل مضـارع اسـتعمال میفرمایـد .در واقـع نتیجـۀ آن مطلـب فـوق اسـت .خداونـد
واقعیـت آن روز را بیـان میفرمایـد و میگو یـد آینـده چنیـن اسـت ،کامیابـی بـزرگ و
فـوز بـزرگ این اسـت.
فـوز بـه معنـای رسـیدن بـه هـدف اسـت .کسـی کـه کاری را بـرای هدفـی انجـام
میدهـد ،در صورتـی کـه بـه هـدف برسـد میگوینـد :ف َـاز .اگـر بـه هـدف نرسـد،
َ
میگویند :خ ِس َـر ،خسـارت اسـت .زیان و کامیابی به این اسـت که انسـان کاری را

انجـام دهـد ،ا گـر بـه هـدف خود رسـید گفته میشـود فـاز ،یعنی کامیاب شـد .اگر به
َ
هـدف خـود نرسـید ،میگوینـد ز یـان دیـد ،خ ِس َـر .خداونـد نتیجـه را بیـان میفرماید.
نکـه بـه زن یـا بـه مـال برسـی.
میفرمایـد کامیابـی بـزرگ ایـن اسـت ،نـه آ 
َْ
در ادامه نیز «فل َي ْع َم ِل» آمده است .فعل مضارع است و حالت استمرار دارد .این
َ
َّ َ َ َ ْ أُ
نَ
أ َ نَ
مطلـب بـا سـخن فـرد بهشـتی کـه میدانـد «� ف�ما � ْح نُ� بِ� َم ِيّ� تِ� ي� نَ�ِ ،إ�لا َم ْو ت� ت� ن�ا ال�ولى َو ما � ْح نُ�
َّ
ِب� ُم َع�ذ ِب� ي� نَ�» و کار تمـام شـده ،سـازگار نیسـت .شـاهد بـر مطلـب نیـز تقید اسـت.
از احـواالت وجـود مقـدس امیرالمؤمنیـن صلـوات اهلل و سلامه علیـه اسـت کـه
آخر یـن جملـهای کـه حضـرت فرمودنـد« ،لم ْثـل هـذا َف ْل َي ْع َمـل ْالعام ُل َ
ـون» بـود .1خـدا
ِ
ِ
ِِ ِ
گـواه اسـت کـه در دنیـا ،بنـدهای کـه نمونـ ه و مصـداق واقعـی ایـن کالم باشـد ،یعنـی
همانطـور کـه خداونـد در خدایـی خو یـش متف ّـرد اسـت ،ایـن چنـد تـن نیـز متفـرد در
آن جهـت هسـتند و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از رئـوس ایشـان اسـت.
بنابـر آنچـه گفتـه شـد ،معنـا نـدارد کـه آیـه را کالم بهشـتیان بدانیـم ،همانگونـه
کـه آقـای طباطبایـی فرمـود .بلکـه سـخن حضـرت حـق جـل و عالسـت و نتیجـۀ
آنچـه از جهنمیـان و بهشـتیان حکایـت فرمـوده اسـت.
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بخش هشتم ،آیات :62 - 66
محل فرود و غذای اهل دوزخ

آیات مبارکه
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ݩ
ݨ
ً
ً
َ
ّ
َ
نَّ ٰ شَ ݡݡَ ݦ َ ݨ ݦ �ةٌ
ّ
ݨ
ّ
ّ
ُ
ُ
َا�ذٰ ِل َك خَ� یْ� ٌر ُںݐݦ ݩݐ ݦرݤلا ا ْم ش� ݡَ�جݦ َ ݨ ݦر�ة ݐ ݦ
الر ق� ِوم ِ ٦٢ا ن� ٰا جَ� َعل ن� ٰا ٰها ݫفِ� ݧ ݑݠݠٮ ݧ ݩݐں�ة ِلل�ظ ٰا ِل ٖم ی� نَ� ِ ٦٣ا�ها ��ج ر
ݨْ
َ
تَ ݨْ
َ ْ ُ ٰ ݨَ ݦ
ك َ ݦا ݐݩݧںَّ ݧ ُݩهۥ ُر ݧ ݨُء ُوس ا شَّݠل�� ٰاط� ن�  ٦٥فَ� ݣاںݐَّ ݧهُ ݧ ْم َل ݩٰ ݦءاك ُل نَ
و�
� ݐݩح ݧ ُر ݬݓ ݨݧ ُح ݭٖڡݨݐ ٓی ا ْص ِل ال ج ݧ َ� ٖح ی� ِم  ٦٤طلعها
ِ
ِ
ی ٖیِ
و� م نݨْ� َها ْال ݨُ� ُط نَ
ݨْ ٰ فَ ٰ ݧ ُ َ
و� ٦٦
ب
ِم ن�ها �ما ݫ ِل ݩݘى ن ِ
ترجمۀ آیات
 -62آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشت) بهتر است يا درخت (نفرتانگيز)
ّ
زقـوم؟!  -63مـا آن را مايـه درد و رنـج ظالمان قرار داديم -64 .درختى اسـت كه
از قعـر جهنـم مىرو يـد!  -65شـكوفۀ آن ماننـد كل ههـاى شـياطين اسـت-66 .
نهـا (مجرمـان) از آن مىخورنـد و شـكم خـود را از آن پر مىكنند.
آ
معنای لغات
ُ
«ن ُزل» ،وسایلی است که انسان برای پذیرایی از شخصی که میخواهد بر او وارد
ّ
2
شـود ،مهیـا میکنـد«َ 1.زقـوم» چیـز تلخی اسـت که گلوگیـر و ناراحت کننده اسـت.
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .800
 .2مجمع البحرین ،ج  ،6ص .79
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َ«طلـع» ،یعنـی آنچـه از درخـت ظاهـر میشـود« 1.فتنـة» ،بـه معنـای سـبب امتحـان
است.

2

مروری بر آیات �پیشین
خداونـد متعـال در آیـات پیـش از ایـن در سـورۀ مبارکـه صافـات ،بیـان حـال
َ
ُ نْ تُ ْ تَ ْ َ ُ َ َّ
َ
نَّ ُ ْ َ ذ ئ قُ ْ َ �ذ
ا� ْال أ� ِل ي�م؛ َو ما تُ� ج ْ��زَ ْو نَ� إ� ّلا ما ك��م �عمل ن
و�؛ ِإ�لا
جهنمیان را فرمود«ِ :إ��كم ل� ِا��وا الع ِب
ِ
َ َّ ْ ْ َ
ُ
ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� نَ�» .توضیـح و بیـان آیـات را عـرض کردیـم .گفتیـم َ«و مـا ت ْج َـز ْو ن»
بـه منزلـۀ تعمیـم اسـت .همـۀ شـما چشـندۀ عـذاب دردنـا ک هسـتید ،مگـر بنـدگان
مخلـص.
ُ
ُ
َ
« أ� ئ َ ُ ْ �زْ قٌ َ ْ ٌ
روزی از پیـش تعییـن شـده اسـت ،نـه ایـن کـه
ِ
ول�ك لهم ِر � معلوم» یـک ِ
ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ نَ ف َ نَّ ت نَّ
فَ
َ
ال� ِع ي� ِم؛ عل ى ُس ُر ٍر
ا�
هـر چـه پیشآمـد روزی دهنـدِ �« .
واكه و هم مكرمو�؛ ِ��ي ج�� ِ
َ
ُم ت� ق�ا بِ� ِل ي� ن�» .در ایـن آیـات نیـز وضـع بهشـت و اهـل آن را بیـان میکنـد.
ْ َ ُ
زندگی در بهش ــت ،ساقیان و نحوۀ سقایت آنها را بیان فرمود ،اینکه « َو ِع ن�ده ْم
تُ َ
ق
را� ّالط ْر ف ِ� ِع ي� ن�» هس ــتند .چشمدرش ــتانی ک ــه کوت ــاه نظرنـــد ،یعنـــی عفیـــف
اص
� ِ
اس ــت .مانن ــد مجال ــس آن روز مکه و جامعه انس ــانی ام ــروز یا هر زمانی که فســـاد در
آن باش ــد ،نیست.
َ نَ ْ ُ ُ َ �ذَّ
نهـا نقـل میکنـد« :و ما �ح ن� ِب�مع ِب� ي� ن�» ،مـا دیگـر
در ادامـه خداونـد از لسـان آ 
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
�ذ
ّ
یشـویم .و بعـد خداوند میفرمایـد«ِ :إ� ن� ه ا له َو ال ف� ْو�ز الع�ظ ِ ي�م» ،رسـتگاری
عـذاب نم 
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
�ذ
َ
َ
ف
عامل ن
و�» ،بـرای رسـیدن بـه چنیـن
و کامیابـی بـزرگ ایـن اسـتِ « .ل ِم ث� ِل ه ا �ل ي�عم ِل ال ِ
جایگاهـی آنهـا کـه میخواهنـد کوشـش کننـد ،بکوشـند.
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .523
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عرض ش ــد که این س ــخن الهی است و سخن بهش ــتیان نیست .به این خاطر
َ َُ
عمل»
که این س ــخن بهش ــتیان در زمانی اس ــت که فرصت عم ــل از بین رفتـــه و «ی
معنا ندارد.

ّ
بهشت جاودان یا جایگاه درخت «زقوم»
أَ َ َ ُ ً أَ َ ُ َ ُّ
شاهد دیگر ،آیۀ «��ذ ِلك خ� يْ� ٌر ن��زُ لا � ْم ش��جَ َر�ة ال ّ�ز ق�وم» است .پس سرای بعدی خواهید
داشـت و از این منزل کوچ میکنید .برای شـما دو مکان را توصیف میکنیم :یکی
بیابـان بـیآب و علـف اسـت و دیگـری سـرایی بـا آن وصـف کـه گفتـه شـد .اگـر بـه
نجـا برسـید اسـتراحت میکنیـد و راحـت هسـتید .شـب را بـه راحتـی میخوابیـد.
آ
آیـا سـرای خـوب چنیـن اسـت یـا وسـط بیابـان ،در آتـش یـا سـرما و بـی غـذا و بـدون
نهـا را میپسـندید؟
مـکان بـودن بـه همـراه درنـدگان و امثـال ای 
برای پذیرایی از شخصی که وارد میشود ،آن جایگاه بهتر است که از هر جهت
ُ
مهیاسـت؟ مقصـود از «ن ُـزل» 1،وسـایلی اسـت کـه انسـان بـرای پذیرایـی از شـخصی
که میخواهد بر او وارد شود ،مهیا میکند .حال آیا چنین جایی که همه نوع اسباب
أَ َ ُ َ ُّ
راحتـی مهیاسـت ،بـرای ورود بهتـر اسـتْ �« ،م ش��جَ َر�ة ال�زّ ق�وم»؟ اینکـه سـر و کار شـما
ْ
ْ َ ً َّ
َّ
ّ
بـا درخـت زقـوم باشـد؟ ِ«إ� ن�ا جَ� َعل ن�اها ِف� ت� ن��ة ِلل�ظ ِال ِم ي� ن�»
ّ
ّ
در مـورد َ«زقـوم» ،گفتـه شـده کـه کلمـۀ َ«زقوم» به لسـان اهل بربر بـوده و به معنای

ّ
خرما است .اما به نظر بنده این را همان کسانی که َ«زقوم» را تمسخر مینمودند جعل
کردهانـد .مقصـود ،اهـل مکـه و قر یـش هسـتند کـه در حالـت اجبـار اسلام آوردنـد و
 .1النـزل ،بضمتيـن مـا يهيـأ لـورود الضيـف فيقـدم إليـه إذا ورد مـن الفوا كـه و نحوهـا؛ ُن ُـزل (بـا
دو حرکـت رفـع) هـر آن چیـزی را گوینـد کـه بـرای ورود مهمـان آمـاده میکننـد و زمانـی کـه
وارد میشـود پیشکـش مینماییـد از قبیـل میـوه و امثـال آن؛ محقـق( .رک :المیـزان فـی
تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )140
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ّ
منافـق بودنـد 1.غیـر از ایـن سـخن ،معنـای اصطالحی بـرای َ«زقـوم» در جایی نیامده
ّ
اسـت .در ز بـان عر بـی ،بـه حسـب مـوارد اسـتعمال آن«َ ،زقـوم» چیـز تلخـی اسـت که
گلوگیـر و ناراحـت کننده اسـت.
ّ
کلمۀ َ«زقوم» در آیات قبل نیز وارد شده بود و آن را شنیده بودند .در سورۀ دخان
ُ �ذُ
َ ْ ُ ْ َ �غْ ف ْ ُ ُ ن َ �غَ ْ ْ َ
فرموده« :إ� نَّ� شَ� َ َر�ةَ ال ّ�زَ قُّ�وم؛ َط ُ
عام ْال أَ� ث
م� ِم؛ �خ ُوه
ط
�
ال
�
ل�ي
�
ل
ه
م
ال
ك
م؛
�
�
و�؛ ك ل ِ�ي الح ي
ب
ي
ي
ِ
ِ �ج
ِ
ِ�ي
ِ
2

ُ
َ
َ
َّ ُّ
َ َ
َّ ُّ ُ
ـومِ :إ ّن ش ـ َـج َر َة
 .1اب ـ
ـن س ــيدة :و ْالز َق ــوم طع ــام أه ــل الن ــار؛ ق ــال و َبلغن ــا أن ــه لم ــا أنزل ــت آي ــة الزق ـ ِ
َّ ُّ
َ
ُ
ـوم طع ــام ال ِثي ـ ِـم ل ــم يعرف ــه قر ي ــش ،فق ــال أب ــو جه ــلِ :إن ه ــذا لش ــجر م ــا ينب ــت ف ــي
الزق ـ ِ
ريقي ـ َـةّ :الز ُّق ــومُ
بالدن ــا َف َم ـ ْـن منك ــم َم ـ ْـن يع ــرف َّالز ُّق ـ َ
ـوم؟ فق ــال رج ــل ق ــدم عليه ــم م ــن إ ْف َ
ِ
َ
ً
ً
ُ
بلغ ــة إ ْف َ
ريقي ــة ُّالز ْب ــد بالتم ــر ،فق ــال أب ــو جه ــل :ي ــا جار ي ــة هات ــي لن ــا تم ــرا و ز ب ــدا َن ْز َد ِق ُم ــه،
َ
ِ ْ
فجعل ــوا يأ كل ــون من ــه و يقول ــون :أ فبه ــذا يخوفن ــا محم ــد ف ــي اآلخ ــرة؟ َّ
فبي ـ َـن اهلل تب ــارك و
َ
ُ
ْ
َ َ
ْ
تعال ــى ذل ــك ف ــي آي ــة أخ ــرى فق ــال ف ــي صفته ــاِ :إ ّنه ــا ش ـ َـج َر ٌة َتخ ـ ُـر ُج ِف ــي أ ْص ـ ِـل ال َج ِحي ـ ِـم
َ ْ
ْ ْ َ
ُْ
َ َ َّ ُ ُ
َّ
َّ
ين و ق ــال تعال ــىَ :و الش ـ َـج َر َة ال َمل ُع َون ــة ِف ــي الق ـ ْـر ِآن ،إل ــی آخ ــر؛
ـياط
طل ُعه ــا كأن ــه ُر ؤ ُس الش ـ ِ
ِ
ّ
اب ــن س ــیده در معن ــای کلم ــه میگو ی ــد :زق ــوم غ ــذای اه ــل آت ــش اس ــت .گف ــت چنی ــن
ّ
ّ
ب ــه م ــا رس ــیده ک ــه وقت ــی آی ــۀ زق ــوم ن ــازل ش ــد« :مس ــلما درخ ــت زق ــوم ،غ ــذای گن ـهکاران
ّ
اســت» ،قریــش (زقــوم) را نمیشــناخت .پــس ابوجهــل گفــت :ایــن درخــت در ســرزمین
ّ
مـــا نمیرویـــد چـــه کســـی از ش ــما زق ــوم را میشناس ــد؟ م ــردی از آفریق ــا ن ــزد ایش ــان
ّ
ب ــود ،گف ــت :زق ــوم ب ــه ز ب ــان آفریقایی ــان ب ــه معن ــای ک ــره و خرماس ــت .پ ــس ابوجه ــل (ب ــه
حالــت تمســخر) گفــت :ای کنیــز بــرای مــا خرمــا و کــره بیــاور کــه زقــم کنیــم .پــس از آن
میخوردن ــد و (ب ــا تمس ــخر) میگفتن ــد :آی ــا محم ــد م ــا را در آخ ــرت ب ــه ای ــن میترس ــاند؟
ّ
پ ــس خداون ــد تب ــارک و تعال ــی در آی ــۀ دیگ ــری در توصی ــف زق ــوم فرم ــود« :درخت ــى اس ــت
ك ــه از قع ــر جهن ــم مىرو ي ــد! ش ــكوفه آن مانن ــد كلهه ــاى ش ــياطين اس ــت» و خداون ــد
متع ــال فرم ــود :و درخت ــی ملعون ــه در ق ــرآن اس ــت .أزه ــری نی ــز همی ــن را نق ــل میکن ــد ک ــه
ّ
ابوجه ــل ب ــا تمس ــخر خواس ــت کنی ــزش خرم ــا و ک ــره بی ــاورد و تعبی ــر ب ــه (زقمین ــا) نم ــود.
(لس ــان الع ــرب ،ج  ،12ص )269
ّ
 .2در قـول عـرب َ«زقـوم» اسـت و در مقابـل آن (قـزل قـورت) وجـود دارد( .قـزل قـورت) لغتـی
114

ترکـی و از بقایـای عثمانـی اسـت.
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َ ْ ُ
َْ
ح�م» 1.بـرای مثـال ،مـا درخـت پرتقـال میگوییـم .در سـورۀ واقعه
ف�اع ِت�ل ُوه ِإ�لى َس ِ
واء ال ج� ي
َ
ثُ َّ نَّ ُ ْ أ ُّ َ �ضَّ ُّ نَ ْ ُ َ �ذّ ُ ن َ آ ُ نَ نْ شَ َ نْ �زَ قُّ فَ ُ َ
مال�ؤ ن�
نیز آمده است�« :م ِإ��كم � ي�ها ال الو� المك ِ ب�و�؛ ل� ِكلو� ِم� ��ج ٍر ِم� � ٍوم؛ � ِ
َْ ْ
َن 2
ِم ن�ها ال بُ� ُطو�».
ّ
خداونـد متعـال در آیـات قبـل ،از درخـت َ«زقـوم» بـه عنـوان یـک وسـیلۀ عـذاب

در جهنـم یـاد کـرده اسـت .بـه نظـر میرسـد در همـان زمـان جعـل کـرده و گفتنـد:
ّ
َ«زقـوم» بـه لسـان اهـل بر بـر بـه معنـای خرمـا و کـره اسـت.
سـخنی از حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل کنیم که حضرت در کتاب شـریف
نهـج البالغـه بـه مناسـبتی میفرماینـد کـه دشـمن مـا قریش اسـت و قریش ایـن بال را
نکـه اینها ضعیـف بودند
بـر مـا وارد کـرد .قر یـش هیـچ کینـهای از مـا نـدارد بـه جـز ای 
و عزیزشـان نمودیـم و توضیـح میفرماینـد .مقصـود پیغمبـر و خاندان ایشـان اسـت.
و در ادامـه دو بیـت شـعر فرمودند:
ََ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ
ً
َ
ک ال َم ْحض َص ِابحا
أدمت لعم ِری شرب
َ َ ْ ُ َ ََْ َ ْ َ َ َ ُ
ـاک ال َع ــا َء َو ل ـ ْـم تک ـ ْـن
و نح ــن وهبن ـ

ْ
ْ َ َّ
َ َ ْ َ َ ُّ
الز ْب ـ ِـد ال ُمقش َـــر َه ال ُب ْج َـــرا
و أ کل ــک ِب
ْ
َ
َع ِل ّی ًا َو ُح ْط َنا َح ْول َ
ُّ ْ َ 3
ک ال ُج ْر َد َو السمرا.

ُ َْ َ ْ
ََْ َ َ
ً
َ
ک ال َم ْحـض َص ِابحـا»؛ قسـم بـه جانـم تـو بسـیار این حالت
ـت ل َع ْم ِـری شـرب
«أدم

نکـه صبـح شـیر خالـص
را ادامـه دادی .مدتهاسـت ایـن کار را میکنـی .ای 
نگـرد بودنـد و زراعت نداشـتند.
یخـوری .غـذای اصلـی عـرب شـیر بـود .ز یـرا بیابا 
م 
« .1درخـت زقـوم؛ غـذاى گنهـكاران اسـت؛ هماننـد فلـز گداختـه در شـكمها مىجوشـد؛
جوششـى همچون آب سـوزان؛ اين كافر مجرم را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش كنيد»؛
دخـان.43-47/
« .2سـپس شـما اى گمراهـان تكذيـب كننـده؛ قطعـا از درخت زقوم مىخوريد؛ و شـكمها را
از آن پـر مىكنيـد»؛ واقعه.51-53/
 .3نهج البالغه ،خطبه 33؛
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شـیر نیز آنقدر نبود که خالص بنوشـد .لذا شـیر را با آب مخلوط میکرد و میخورد.
بـه مناسـبت معنـای عبـارت ،جر یـان حضـرت عمـار را عـرض میکنـم کـه در
مـورد ایشـان بایـد گفـت :صلـوات اهلل و سلامه علیـه ،بـه لحـاظ مـا .و به لحـاظ مقام
ائمـه ،رضـوان اهلل علیـه .در همـان روزی کـه در جنـگ صفین شـهید شـد ،از جنگ
َ
(ض ٌ
یاح
برگشت .روزه بود و هنگام غروب آفتاب شد .چیزی خواست و یک کاسۀ
َ
َ
ِمـن ل َبـن) بـه او دادنـد« .ضیـاح» شـیری اسـت کـه با آب مخلوط شـده باشـد.
ُّ
ـراب َ
آخر َش ـ ُ
الدنیا َض ٌ
ایش ــان نوش ــید و فرمود :قال ِلی رس ــول اهلل؟ص؟ُ :
یاح
ک ِمـــن
ُ
ِم ــن َل َب ــن و َت ُ
قت ُل ـ َ
الف َئــ ُـة َ
الب ِاغی ــة 1،پیغمب ــر ب ــه م ــن خب ــر داد که آخریـــن چیزی
ـک ِ
ٍ
ک ــه ت ــو از دنی ــا میآش ــامی آب مخل ــوط با ش ــیر اس ــت .به می ــدان رفـــت و جنگید
و شهید شد.

2

در زیارتـی کـه بـه سـند صحیـح از حضـرت هـادی؟ع؟ در روز غدیـر نسـبت بـه
َ َ ْ
ََ َ
َ
َْ
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ روایـت شـده ،آمـده اسـت« :ف ْاع َت َرض ُـه أ ُبوال َع ِاد َی ِـة الف َـز ِار ُّی فق َتل ُـه
َ
َّ
َ َ َ ْ
َ
َ ُ
َ
اهلل َو َل ْع َن ُـة َمال ِئ َک ِت ِـه َو ُر ُس ِـل ِه أ ْج َم ِع َ
ین َو َعلى َم ْن َسـل َس ْـیف ُه
ف َعلـى أ ِبـی ال َع ِاد َی ِـة ل ْع َنـة ِ
َ
َ َْ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ
ْ ْ
3
ک َعل ْی ِـه َیـا أ ِمی َـر ال ُمؤ ِم ِنی َـن».
علیـک و سـللت سـیف
ُ
ُ ُ َ َ
َ َْ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َْ
َ َّ
ـار ْب ِـن َي ِاس ٍـر _
ـاص َيقـول :قـال َر ُسـول ِ
اهَّلل ص ِلعم ِ
 .1و قـد كان ذو الـكلِع يسـمع عمـرو بـن الع ِ
َ
َْ ُ ُ َ
ـك ْال ِف َئ ُـة ْال َب ِاغ َي ُـة َو ِآخ ُـر َش ْـر َب ٍة َت ْش َـر ُب َها َض َي ٌ
ـاح ِم ْـن ل َب ٍـن»( .رک :وقعـة صفیـن ،ج ،1
«تقتل
ص )341
 .2کش ــته ش ــدن جن ــاب عم ــار توس ــط (فئ ــة الباغی ــة) ب ــه ص ــورت متوات ــر در مناب ــع ش ــیعه
و اه ــل س ــنت نق ــل ش ــده اس ــت ب ــه گونــهای ک ــه ب ــه حدی ــث «الفئ ــة الباغی ــة» مع ــروف
اس ــت؛ محق ــق( .رک :هم ــان ،ج  ،1ص 324؛ أس ــد الغاب ــة ف ــی معرف ــة الصحاب ــة ،اب ــن
أثیـــر ،ج  ،2ص )114
116

« .3در ایـن حـال بـود کـه ابوالعادیـة فـزاری بـه مبـارزۀ او درآمـد و آن بزرگـوار را شـهید کرد پس بر
قاتـل عمـار ،ابوالعادیـة از خـدا و جمیـع مالئکـه و پیغمبـران خـدا لعنـت بـاد! و بـر هـر کـه
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بـه هـر حـال دسترسـی بـه شـیرخالص بـرای عـرب کـم بـود ،ز یـرا حیوانـات بسـیار
نداشت .یک ناقه بود و باید آن را میدوشید و برای بیست و چهار ساعت خودش
و زن و فرزندانـش نگـه دارد .مقـدار بسـیار کمـی از شـیر در ظـرف میریختنـد .ماننـد
برخـی اربابـان در بعـض بلاد کـه چنـد قطـره شـیر در فنجـان چـای میریزنـد تـا رنـگ
نهـا نیـز مقـداری شـیر در آن میریختنـد کـه رنـگ آب تغییـر
چـای تغییـر میکنـد ،آ 
ّ
کنـد و ال شـیر خالـص نبود.
ََ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ
ً
َ
ک ال َم ْحض َص ِابحا،
حضرت خطاب به قریش میفرمایند :أدمت لعم ِری شرب
یخـوردی .شـیر خالـص
زمـان ز یـادی بـر تـو گذشـت کـه شـیر خالـص را صبـحگاه م 
خوردن به معنای این اسـت که دیگر ظهر و شـب احتیاج به شـیر ندارد .غیر از این
باشـد ،بایـد صبـح چیزهایـی بخـورد تـا ظهر و شـب را بتواند شـیر بنوشـد.
َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َّ ْ
الز ْب ِـد ال ُمقش َـر َه ال ُب ْج َـرا ،و تـو آن خرمایـی کـه هسـتههایش را درآوردنـد
و أ کلـک ِب
و بسـیار گوشـت دارد را بـا کـره میخـوردی .مقصـود اینکـه مدتهاسـت چنیـن
خـوردهای و از یـاد بـردهای کـه قبلا چگونـه بـودی.
ً
ْ َ َ َ ُ
َ
َو ن ْح ُن َو َه ْب َنا َک ال َعال َء َو ل ْم تک ْن علیا ،آقایی را ما به تو دادیم و تو آقا نبودی.
ـک ْال ُج ْـر َد َو ُّ
َو ُح ْط َنـا َح ْو َل َ
الس ْـم َرا ،مـا در اطـراف تو اسـبهایی آمـاده برای جنگ
و نیزههـا را احاطـه کردیـم و خیالـت راحـت شـد کـه کسـی بـه تـو تعـدی نمیکنـد.
اکنـون فرامـوش کـردهای و طغیـان میکنـی.
منتهـای غـذای اعیانـی ایـن بـود کـه شـخص از راه زراعـت ،خرما به دسـت آورد
و کـره در دسـترس او باشـد .کـره داشـتن بـه معنـای ایـن بـود کـه شـیر فـراوان دارد بـه
ن مقـدار شـیر کـه بایـد بـا آب مخلـوط کنـد
طور یکـه میتوانـد از آن کـره بگیـرد ،نـه آ 
شمشـیر بر روی تو ای امیرمؤمنان کشـید یا تو شمشـیر بر روی او کشـیدی»( .رک :مفاتیح
الجنـان ،شـیخ عبـاس قمـی ،زیـارت امیـر المؤمنیـن؟ع؟ در روز غدیر).
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َ
نکـه بایـد مقـداری بـرای آن تصیـب باشـد؛ زیـرا مادامـی حیوان
و بخـورد .علاوه بـر ای 
شـیر میدهـد کـه بچـه داشـته باشـد و بچـۀ حیـوان نیـز در آن شـیر سـهیم اسـت .لـذا
در صورتیکـه بچـه نداشـت ،دیگـر شـیر نخواهـد داد.
نهـااحادیثـی را نقـل میکننـد کـه خودشـان بـرای اسـتهزاء قـرآن مجیـد جعـل
آ
َّ
نکـه زقـوم در لسـان بر بـر ،عبـارت از خرمـا و کـره اسـت .ابوجهـل بـه
نمودنـد؛ ماننـد ای 

ّ
ّ
ّ
جار یـهاش گفـتَ :ز ِقنینـاَ ،ز ِقنینـا«َ .زقـوم» نصیـب او و هـر منافقـی که بر اسلام لطمه
ّ
زده اسـت ،بـاد! َ«زقـوم» ،در ذهـن عـرب چیـزی بـوده کـه نمیتـوان آن را خـورد.
ا� َو ْال ُم شْ�ر يك� نَ� َو ْال ُم شْ�ر ت
قـرآن میفرمایـدْ « :ال ُم ن� ِفا� ق� ي� نَ� َو ْال ُم ن� ِفا� ق� ت
كا�» 1،هـر دو ماننـد
ِ ِ
ِ
ِ

نهـا بدتـر از مشـرکین و مشـرکات هسـتند.
یکدیگرنـد ،بلکـه ای 

یکــه شــخصی میخواهــد در بــادی فــرود آیــد ماننــد بــاد عربــی؛
هنگام 
بخواهــد شــبهنگام وارد شــود بایــد جایــی پیــاده شــود کــه ســایه بــوده و پنــاه داشــته
باشــد .بــرای مثــال ســرا باشــد؛ یــا ا گــر بیابــان اســت ز یــر درختــی قــرار بگیــرد .خداونــد
أَ َ َ ُ ً
میفرمایــد��« :ذ ِلك خ� يْ� ٌر ن��زُ لا» آیــا اینگونــه بهتــر اســت کــه مکانــی آمــاده بــرای پذیرایــی
ّ
مهیــا شــود یــا بــر درخــت َزقــوم فــرود آییــد؟ ا گــر بــه جهنــم وارد شــوید ،جایــی کــه
ّ
بتوانیــد بــدان تکیــه کــرده و بیاســایید ،درخــت َ«زقــوم» اســت .غــذای شــما نیــز از

همــان اســت.
ْ
ْ َ ً َّ
َّ
ّ
ِ«إ� ن�ا جَ� َعل ن�اها ِف� ت� ن��ة ِلل�ظ ِال ِم ي� نَ�» ،مـا ایـن درخـت َ«زقـوم» را فتنـهای بـرای سـتمکاران
قـرار دادیـم .بـرای ایـن کـه مـا ایـن آیـات را نـازل کردیـم ،امـا سـتمکاران شـروع بـه
كا� َو يَ� تُ� َ
و� ا َّلل ُه َع َلى ْال ُم�ؤْ مِ ن� ي� نَ� َو ْال ُم�ؤْ مِ ن� ِت
ا� َو ْال ُم شْ�ر يك� نَ� َو ْال ُم شْ�ر ِت
ِ « .1ل يُ� َع�ذِّ بَ� ا َّلل ُه ْال ُم ن� ِفا� ق� ي� نَ� َو ْال ُم ن� ِفا� ق� ِت
ا�
ب
ِ
ِ
نَ َّ ُ �غَ فُ ً َ ً
َ
ح�ما»؛ هـدف ايـن بـود كـه مـردان و زنـان منافـق و مـردان و زنـان مشـرك
و كا� الله �ورا ر ي

نهـا) را عـذاب كنـد و خـدا رحمـت خـود را بـر
(صفوفشـان از مؤمنـان مشـخص گـردد و آ 
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ّ
تمسـخر نمودند .کالم ایشـان که گفتند« :زقوم» ،خرما و کره اسـت ،مانند آن اسـت
کـه کسـی بخواهـد خـودش را فر یـب دهـد.
فتنه 1به معنای سبب امتحان است ،برای اینکه بدانیم حق را از باطل تشخیص
میدهـد یـا نمیدهـد .مقصود ،امتحانی نیسـت که روشـن کند چه مقـدار میداند،
بلکـه معلـوم کنـد حـق را از باطل تشـخیص میدهد یا خیر؟
ّ
توصیف درخت «زقوم»
ّ
«زقـوم»ای کـه از آن خبـر دادیـم چیسـت؟ «إ� نَّ�ها شَ� َ َر�ةٌ تَ� خْ� ُر�ج ُ
توضیـح خواهیـم داد
�ج
ِ
أَ
ْ
ِ�ف�ي � ْص ِل ال ج َ� ِح ي� ِم» .درختـی اسـت کـه در میانـۀ جهنـم میرو یـد .در اطـراف و کنـارۀ
آن نیسـت«َ .ط ُلعهـا» ،ایـن درخـت میـوه دارد .در صورتی که بـه جهنم روید ،بهترین
جایـی کـه پیـدا خواهید کرد ،زیر این درخت اسـت.
یشــود .شــکوفه نیســت ،زیــرا شــکوفه
نچــه از درخــت ظاهــر م 
َ«طلــع» 2یعنــی آ 
نوعی گل است .بلکه چیزی است که در ابتدای رویش و رشد میوه ظاهر میشود.
در درخــت خرمــا ،چیــزی غــاف ماننــد اســت کــه در آن شــاخههای خرمــا چیــده
یخــورد و شــاخهها آویــزان
یشــود ،بعــد شــکاف م 
شــده اســت .ابتــدا همــان ظاهــر م 
میگــردد .آرام آرام در سرشــاخهها میــوۀ خرمــا میرو یــد تــا بــه مــرور زمــان رســیدهشــود.
 .1أي خبـرة لهـم افتتنـوا بهـا و كذبـوا بكونهـا فصـارت فتنـة لـه؛ «فتنـه» بـه معنـای ایـن اسـت
بودن آن
کـه امتحانـی بـرای ایشـان میباشـد که بـا آن آزموده میگردنـد .در حالیکه ایشـان ِ
را تکذیـب کردنـد پـس آزمایشـی برای ایشـان شـد؛ محقـق( .رک :مجمع البیان فی تفسـیر
القـرآن ،ج  ،8ص )696
 .2اولیـن ظهـور از درخـت خرماسـت؛ ا گـر مـاده باشـد بـه مـرور تبدیـل بـه خرمـا میشـود و ا گـر
نـر باشـد خرمـا نمیشـود بلکـه مدتـی بـر درخـت باقـی مانـد ،تـا اینکـه مایـع سـفید رنـگ و
خوشبویـی در آن تشـکیل میشـود کـه بـرای بـاروری نخلهـای مؤنـث بـه کار مـیرود؛
محقـق( .رک :مجمـع البحریـن ،ج ،4ص )369
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ً
خــال اســت و بعــدا رطــب میشــود .هنــوز در عر بــی عبــارت َ«طلــع» بــه کار مـیرود.
َّ
َ
َ
جمیــر و َجمــر ،زیــر
ِطلــع ،تحر یــف شــدۀ «طلــع» اســت .طلــع و ُج ّمــار 1میگوینــد .ت ِ
زدن اســت.
ُج ّمـار ،مغـز ریشـۀ خرماسـت کـه شـبیه بـه مغز کاهوسـت .منتها شـیرینتر از مغز
کاهـو و قابـل خـوردن اسـت و آن عنـوان را هـم دارد .طلـع نیـز عنوان داشـت .بنابراین
َ َ ُ َ َّ
الث َمـر» اسـت ،یعنـی آنچـه در ابتـدا از میـوه
معنـای لغـوی «طلـع»« ،مـا یطلـع ِمـن
ْ
نمایـان میشـود«َ .طل ُعهـا» میفرمایـد :آنچـه از میـوۀ آن ظاهـر میشـود ،هماننـد سـر
یگـردد .ابتـدا بایـد اصـل مطلـب در
شـیطان اسـت .ضمیـر هـاء بـه «شـجره» بـاز م 
ذهـن شـما نقـش ببنـدد تـا بتوانـم آیـه را معنـا کنـم.

2

ً
ســـر اوســـت .توجه
مظه ــر زییای ــی و نازیبایی در ه ــر موجودی ،ابتدائا چهره و ِ

داش ــته باش ــید ک ــه زیبایی ،یک مطل ــب واقعی نیس ــت ،بلکه ذاتی اســـت .یعنی
َ
آنچ ــه از فی ــل و ط ــاووس و پش ــه و گرگ و رو ب ــاه در خارج هســـت ،اشـــکال واقعی
آنهاس ــت .سیاه پوس ــت ،سفید پوس ــت ،زرد چینی و اس ــکاندیناوی و آفریقایی
و غی ــره ،واقعیته ــا هس ــتند .زیبا ب ــودن و نازیب ــا بودن عب ــارت از مقـــدار تأثیر آن
ـش موافق ایج ــاد کرد ،احســـاس زیبایی از
واقعیت در روح انس ــان اس ــت .اگر کش ـ ِ
ّ .1
نچـه درون تنـۀ نخـل وجـود دارد؛ محقـق( .رک:
جمـار :شـحم النخـل الـذي فـي جـوف؛ آ 
همـان ،ج ،3ص )250
ّ
 .2بـرای تشـبیه نمـودن طلـع زقـوم بـه رئـوس شـیطان ،بـا وجود آنکه رئـوس شـیطان هرگز دیده
ـتی صورت شـیطان در نفس انسـان متصور اسـت،
نشـده ،سـه قول وجود دارد :یک) زش ِ
ً
یکـه چیـزی در نـزد انسـان واقعا قبیح باشـد ،میگوید مانند شـیطان
بـه همیـن خاطـر زمان 
سـر مـاری تشـبیه شـده کـه عـرب آن را شـیطان نامیـده اسـت .سـه) بـه
اسـت .دو) بـه ِ

گیاهـی معـروف بـه رئوس الشـیطان تشـبیه شـده اسـت؛ محقـق( .رک :التبیان فی تفسـیر
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آن میش ــودّ .ام ــا در صورت ــی که کش ــش مخال ــف ایجاد ک ــرد ،احس ــاس نازیبایی
ایجاد میشود.
حال اساس این کشش در ابتدای امر ،از چهره است .یعنی اگر بگویند یک موجود
زیبـا را تصو یـر کنیـد ،بیشـک بـه چهـره بیـش از سـایر اجـزاء بـدن عنایـت خواهیـد
داشـت؛ یـا حداقـل بـه انـدازۀ اجـزاء بـدن بـدان توجـه دار یـد ،زیرا آنچـه در ابتـدا از او
نمایـان میشـود ،چهـرۀ او اسـت.
بـرای موجـود نازیبـا ،تصویـر شـیطان یـا دیـو را میکشـند و مهـم در نازیبایـی ،سـر
ّ
اسـت .کنایـه از ایـن اسـت کـه بشـر نازیبایـی را در کجـا میدانـد .و إل در واقعیـت،
زیبایـی و نازیبایـی وجـود نـدارد .چهـرۀ سـیاه و سـفید وجـود دارد ،امـا زیبایـی و
نازیبایـی نیسـت .بلکـه زیبایـی و نازیبایـی ،دریافـت مـا از واقعیـات اسـت .کسـی
چهـرۀ دیـو را زیبـا ترسـیم نمیکنـد؛ ز یـرا مظهـر زیبایـی و نازیبایـی ،چهـره اسـت.
خ ــدا میخواهد به بش ــر بفهماند ع ــاوه بر اینک ــه میوۀ این درخت بد اســـت،
بدنم ــا نی ــز هس ــت .ن ــه تنها ح ـ ّـس ذائق ــۀ ش ــما ،بلک ــه ح ـ ّـس بینایی و وســـیلهی
َ أَ نَّ ُ ُ ُ�ؤ ُ شَّ
َ ُْ
�
ال�
اط ي� ِن�» .آن چیزی
درک زیبای 
یت ــان نیز از آن متنفر اس ــت« .طلعها ك��ه ر س ي ِ
ّ
ســـر
ک ــه از می ــوۀ این درخت (زقوم) نمایان م 
یش ــود ،همانند س ـ ِـر شیطانهاســـتِ .
ش ــیطان را در ذه ــن خ ــود ب ــه بدترین چه ــره تصور میکنی ــد .ملته ــای مختلف
بدترین چهره را به دیو میدهند .در ذهن هر کس ــی و بر طبق سلیقۀ او ،مظهر زشتی
و بدنمایی است.
ّ
در نتیجه درخت «زقوم» نه تنها ذائقه را میآزارد ،بلکه باصره را نیز آزار میدهد.
ز یـرا بـه فرمـودۀ آیـۀ شـریفه ،آنچـه از میـوۀ ایـن درخـت نمایـان میشـود ،هماننـد
س ِـر شیطانهاسـت .هرچنـد کـه برخـی پیـروان شـیطان از او تصو یـری نیکـو ارائـه

میدهند .اما این شیطانی است که آنها ساختهاند ،اما شیطانی که خدا ساخته،
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ّ
بدصـورت اسـت .ایـن تعـدد شـیاطین را بـه حسـاب ذهـن مـا میفرمایـد .نـزد خـدا
زیبایی و نازیبایی مطرح نیسـت .مورچه با انسـان و انسـان سـیاه با زیباترین انسـان
از نگاه ما ،نزد خدا یکسان است.
َ
َ أ نَّ ُ ُ �ؤ ُُ
در نــزد خداونــد ،شــیطان و غیــر شــیطان تفاوتی نمیکنــد .میفرمایــد« :ك��ه ر س
شَّ
اط ي� ِن�» ،در ذهن شما که انسان هستید .از هر ملیتی از اروپا و آفریقا چهره زشت
ال� ي� ِ
ً
بخواهید ،میگوید دیو ،و تصویر آن را برای شما میکشد .اساسا شیطان به معنای
موجود بدکار است و موجود بدکار را زیبا نمیکشند.
خداوند نمیخواهد بفرماید که از نظر ما شیطان نازیباست .مانند آن حکایت
معـروف کـه میگوینـد شـیطان را در خـواب بـه صـورت بسـیار زیبـا دیدنـد .گفتنـد
سـردر حمامهـا میکشـند نازیباسـت؟ گفـت :قلم در دسـت
چـرا تصویـرت را کـه بـر
ِ

دشـمن اسـت! لذا از این باب نیسـت که بخواهم دشـمنم را بکشـم ،خوشـایند من
نیست ،پس نازیبا میکشم .بلکه خداوند میخواهد بفرماید این رؤوس الشیاطین
از نظر انسان ،نازیباست.
یشـود .اما نکته این اسـت که زیبا و نازیبا
تشـبیه به چیزی میکند که دیده نم 
باید وجود ذهنی داشته باشد و نباید وجود خارجی داشته باشد .بخواهید بهترین
و زیباتر یـن زن را تشـبیه کنیـد ،خواهیـد گفـت ماننـد حورالعین یا پری اسـت .چون
حورالعین وجود ذهنی دارد ،قابل تشبیه است .پری نیز در تمام زبانها (انگلیسی،
فرانسه و غیره) آمده است.
پـس زیبایـی و نازیبایـی جنبـۀ ذهنـی دارد نه جنبۀ خارجی .هر کسـی فرشـته را
آنطور تصویر میکند که خودش میخواهد 1.وقتی میگویید زیباست ،یعنی شما
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 .1آقـا هاشـم طالقانـی ،از اسـاتید و ّ
عبـاد و عرفـای معـروف نجـف بـود .طلبههـا را نصیحـت
میکـرد و میگفـت کـه تـا وقتـی همسـر اختیـار نکردیـد ،خوشـا بـه حالتـان اسـت .ز یـرا در
یسـازی و هـر وقـت بخواهیـد و ببینیـد نازیباسـت ،او را عـوض
ذهـن خـود یـک همسـر م 
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نطـور کـه بـه تصو یـر زیبـای پـری در ذهـن خـود جـذب
بـدان جـذب میشـوید ،هما 
شـدهاید .شـیطان بـه عنـوان موجـود بـدکار ،در ذهـن همـۀ مـا تصو یـر بـدی دارد .در
واقـع «مش ٌ
ـبه ب ِـه» ایـن تشـبیه واقعیـت دارد ،یعنـی وجـود ذهنـی دارد.
بیـان ایـن نکتـه الزم اسـت کـه گاهـی تشـبیه بـرای بیـان صفـات واقعـی اسـت،
مانند شـجاعتَ ،کرم ،سـخاوت ،قدرت جسـمی .گاهی تشـبیه برای بیان صفاتی
اسـت که واقعیت آنها در درک انسـان هسـت ،مانند زیبا بودن .وقتی میخواهید
ٌ
«مشبه به» از دید
به فرد آفریقایی بگویید میخواهیم همسری زیبا به تو دهیم ،باید
فرد آفریقایی زیبا باشـد .چه بسـا یک اروپایی همین زن را بسـیار نازیبا ببیند .پس
باید «مش ٌ
ـبه ِبه» مطلوب اروپایی ،از دید او زیبا باشـد.
شـیطان از چهرههایی اسـت که از هر فردی از افراد بشـر سـؤال کنید ،او را نازیبا
میداند .لذا نفرمودَ :ک أ� نَّ� ُه ُر�ؤُ ُس جال� نّ�ّ .
جن در نزد عدهای از افراد بشر به دو قسم هستند:
ِ
پری و غیر پری .از دید برخی پری بسیار زیباست .اما شیطان در زبانهای مختلف
بشر ،ضرب المثلی از چهرۀ نازیبا است.
ّ
جدی متکلم بیان حال ُم َّ
شبه است،
مطلب دیگر اینکه در باب تشبیه ،مقصود
نه ُمش َّـب ٌه به .صدق و کذبش در ُمش َّـبه اسـت ،نه در ُمش َّـب ٌه به .برای مثال یک مرتبه
میگویم :شـیر حیوان شـجاعی اسـت .من خبر دادم که این حیوان ،شـجاع اسـت.
اگر حیوانشناسها بگویند :شیر با سایر حیوانات تفاوتی ندارد و تو گمان میکنی
شجاع است .او نیز ترس دارد و اگر به جایی حمله کند ،ناشی از ترس اوست.
ّ
از تـرس حملـه میکنـد و ال در مـوردی کـه مطمئـن باشـد طـرف مقابـل ضعیـف
میکنیـد .امـا وقتـی همسـر اختیـار کردیـد ،دیگـر عـوض کردنـی نیسـت .مقصـود ایشـان
تهـای ذهنـی را آنگونـه کـه دلمـان
ایـن بـود کـه صـور ذهنـی مخلـوق ماسـت .صور 
میخواهـد میآفرینیـم .هـر جـا نازیبـا شـد خرابـش میکنیـم و شـکل دیگـر بـه آن میدهیـم.
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است ،حمله نخواهد کرد؛ در نتیجه ،جملۀ من دروغ میشود .زیرا گفتم شیر حیوان
شـجاعی اسـت .اما اگر گفتم این مرد شـیر اسـت ،میخواهم شـجاعت مرد را بیان
کنم ،نه شجاعت شیر .شیر در ذهن شنونده نمونۀ شجاعت است .حال فرض کنید
حیوانشناسی گفت :شیر شجاع نیست؛ در نتیجه کالم من دروغ نخواهد بود ،زیرا
من نمیخواهم حال شیر را بیان کنم ،بلکه میخواهم حال این مرد را بیان کنم.
یشـود کـه ایـن مـرد ،شـجاع نباشـد ،نـه اینکـه شـیر
زمانـی کالم مـن دروغ واقـع م 
شـجاع نباشـد .مـن کلمـۀ شـیر را اسـتفاده نمـودم؛ ز یـرا در شـجاع بـودن ،کلمـۀ شـیر
نـزد شـنونده گویاتـر اسـت .در صورتـی کـه کلمـۀ شـیر گو یـا نبـود و از نظـر شـنونده،
ببـر شـجاع بـود؛ میگفتـم ایـن مـرد ،ببـر اسـت .بایـد شـجاعت شـیر محـرز باشـد،
یعنـی شـنونده قبـول داشـته باشـد و الزم نیسـت واقعیـت باشـد .اگـر معلـوم شـد کـه
شـیر شـجاع نیسـت ،شـنونده اشـتباه کـرده اسـت ،نـه بنـده.
مهـم نیسـت تنهـا مـن بگو یـم قبـول نمیکنـم کـه شـیاطین زشـت باشـند ،بلکـه
ذهن بشـر چنین اسـت .خداوند نیز نمیخواهد بفرماید شـیطان زیبا یا نازیباسـت.
سر شیطان است .حال او زشت است .ضمن اینکه عرض کردم
میفرماید :مانند ِ
شیطان ساخت ما دو مورد بوده و تفاوت دارد.
که شیطانی که خدا میسازد ،با
ِ
فَ نَّ ُ ْ َ آ ُ نَ ْ
و� ِم ن�ها» ،پس فرمود :این جا بهتر اس ــت که انســـان در آن فرود آید
«� ِإ��هم ل� ِكل
َ أَ نَّ ُ ُ �ؤُ ُ شَ
َ ُْ
ّ
ّ
َ
اط ي� ِن�» ،آنچه گفتیم
و امکانات مهیا باشد ،یا شجره زقوم؟ «طلعها ك��ه ر س ال� ي� ِ
َ
منظ ــر میوۀ آن اس ــت .ش ــما وقت ــی زیر درخ ــت گالبی مینش ــیند ،از نظـــر کردن به

گالبی خرس ــند میشوید .هنگامیکه تناول میکنید ،نیز از طعم آن لذت میبرید.
ّ
و� م نْ�ها فَ�مال�ؤُ نَ� م نْ� َها ْال ُ� ُط نَ
فَ َّ ُ َ آ ُ َ
و�» .از ای ــن ش ــجره «زقـــوم» میخورنـــد ،پس
ب
ِ ِ
«� ِإ��نه ْم ل� ِكل ن ِ
شکمهایش ــان را پ ــر میکنند.
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آیات مبارکه
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َُ َ
َ
و� م نݨْ� َها ال ݨُ� ُط نَ
فَ� ݣاںݐَّ ݧهُ ݧ ْم َل ݩٰ ݦءاكل نَ ݨْ ٰ فَ ٰ ݧ ُ َ
و�  ٦٦ث� ّم ِا نّ� ل ݩݧݠهُ ݧ ݨْم عل یْ� ٰها ل ش� ݨْو ًب�ا ِم نݨْ�
ب
و� ِم ن�ها �ما ݫ ِل ݘݩى ن ِ
ِ
ِ
َحم�م  ٦٧ثُ� َّم ا نَّ� ݡَم ݨْ ݣرݣح َع ݧ ݩُه ݨْم َلا َلى ݨْال ݧ َ�ح�م  ٦٨ا نَّ� ݧ ݩُݠه ݨݧ ْم َا ْل فَ� ْوا ٰءا� ٰٓا َء ُه ْم ض� ٰٓا ݧ ّل� نَ�  ٦٩فَ� ݧ ݩُه ݨمْ
ِ
ِ
ٖی
ب
ِ ج ٖ یِ
ٖی ٍ
ݫ ݫ ݓِ
َ ٰٓ ٰ ث ٰ ْ ݩُ ݩْ َ ݩݧ ُ نَ َ َ ݧ ݑ ݧ َ ْ َض َّ َق ݧ ْݨ َ ݩُ ْݨ َ ݨݧ ْ
ك ثَ� ُر ْال َ ݦا ݧّ َو ݢ ٖل ی� نَ� َ ٧١و َݠل ݧ ݑ ݧ َٯ ْد َا ْر َس ْل ن� ٰا ٖف� ی�ݠه ْمݦ
على ءا�ا ِر ݫ ِهم ی�هرعو�  ٧٠وݠلٯد �ل � ݫ ݓٮلهم ا
ِݪ
ݨْ
فَ نْ �ظُ ْ َ
ك ݨݧ ْى ݐݧ َڡ ٰ
كا نَ� ٰعا ِق� بݧ َ��ةُ ْال ُم نْ��ذَ ر ی� نَ� ِ ٧٣ا ّل ٰا ِع ب� ٰا َد ا ّٰلل ِه ْال ُم�خْ َل ٖص ی� ن�َ
ُ ݦم ݩݐں�ذِ ٖ ݪرݣىݔ نَ ݤ
� � ٧٢ا� ر ݭݔ
ٖ
وح فَ� َل ݧ ݐں ݩݧ ْع َم ْال ُم � ُ� نَ
َ ٧٤و َݠل ݧ ݑ ݧ َٯ ْد ن� ٰا ݩ ݧ ٰد نى� ٰا ݩݐݧںُ ٌ
و� ٧٥
�جݫ ݫ ݬٖ ی ب
ݭݫ ِ
ترجمۀ آیات
نهــا (مجرمــان) از آن مىخورنــد و شــكم خــود را از آن پــر مىكننــد.
 -66آ 
 -67ســپس رو ى آن آب داغ متعفنى مىنوشــند -68 .ســپس بازگشــت آنها
بــه ســوى جهنــم اســت -69 .چــرا كــه آنهــا پــدران خــود را گمــراه يافتنــد -70.بــا
نهــا اكثــر پيشــينيان
نحــال بــا ســرعت بــه دنبــال آنــان مىدونــد -71 .قبــل از آ 
اي 
نهــا انذاركنندگانــى فرســتاديم.
(نيــز) گمــراه شــدند -72.مــا در ميــان آ 
 -73بنگــر عاقبــت انذارشــوندگان چگونــه بــود؟  -74مگــر بنــدگان مخلــص
مــا -75 .نــوح مــا را نــدا كــرد (و مــا دعــاى او را اجابــت كرديــم) و چــه خــوب
اجابــت كننــدهاى هســتيم.
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معنای لغات
َ
«شـوب» بـه معنـای مـزج اسـت؛ مقصـود چیـزی را روی دیگـری مالیـدن اسـت و
َ َ ُ َ َ
ر�ع ن
و� إ�ل ی�ه» اسـت .قـرارگاه و
مخلـوط کـردن مـراد نیسـت«َ 1.م ْر ِجـع» بـه معنـای «ما ی� ِج
َ
ّ ََ
ََْ
َ
ـادۀ «لفـیَ ،یلفـی» اسـت ،ألف ُـاه بـه معنـای َو َجده اسـت
مرجـع آنهاسـت 2.ألف ْـوا از م
ِ
َ َّ
ُ
4
3
َ
ُ
(آن را یافـت)« .ه ِـرع» أی :إشـتد سـعیه ،بـا شـتاب بـه سـمتی رفتـن اسـت.
خوراک دوزخیان
أَ �ذ َ خَ ْ ٌ نُ ُ ً أَ ْ شَ َ َ �ةُ َّ قُّ
خداوند متعال در آیات سابق فرمودِ �« :لك � ي�ر ��ز لا �م ��ج ر ال�ز �وم» ،آیا اینجا
ّ
ـافر تازه رسـیده میتوانـد منزل
کـه همـه چیـز مهیاسـت ،بهتر یـن جایـی اسـت که مس ِ
ُ
َ ّنَ
ّنَ َ َ ْ ن ف تْ نَ ً�ة ّ�ظَ
َ ُ َّ
ّ
کند ،یا « ش��جَ َر�ة ال�زّ ق�وم»؟ یا زیر درخت زقوم بار نهد؟ ِ«إ��ا ج�عل�اها ِ��� ِلل ِال ِم ي� ن�؛ ِإ��ها
ْ
َأ
َ ٌ تَ ْ
ش��جَ َر�ة � خ� ُر�ج ُ ِ�ف�ي � ْص ِل ال ج َ� ِح ي�م» .این درختی است که در وسط و مرکز جهنم روییده است.
َ َأ نَّ ُ ُ �ؤُ ُ شَّ
ْ
اط ي� ن�».
َ«طل ُعها»
سر شیطانهاست؛ «ك��ه ر س
ال� ي� ِ
برجستگی میوهاش همانند ِ
ِ
گفتیـم هـر انسـانی شـیطان را بـه بدشـکلترین صـورت ّ
تصـور میکنـد .در واقـع
ً
حسـن و قبـح ،ابتدائـا در صـورت متمثـل خواهـد شـد.
َف نَّ ُ ْ َ آ ُ نَ ْ
نه ــا ناچارند از این میوهای که منظرش چنین منظری
و� ِم ن�ها» .آ 
«� ِإ��هم ل� ِكل
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ف
مال�ؤ ن� ِم ن�ها ال ب�ط ن
و�» ،شکمهایشـــان را از آن
اس ــت ،بخورند؛ ز ی ــرا غذایی ندارن ــدِ �« .
پر میکنند.
غ ــذا بر دو نوع اس ــت :نوع ــی از مواد غذای ــی ّ
مواد اولی ــۀ کافی و مورد نیـــاز را به
ّ
بدن انس ــان میرساند که انس ــان به حد نیاز خود از آن میخورد .نوعی دیگر از غذا
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .468
 .2مجمع البحرین ،همان ،ج  ،4ص .333
 .3المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .744
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هست که آن مواد الزم را به بدن نمیرساند و انسان برای اینکه احساس بینیازی
کند ،مجبور به پرخوری میشود.
ْ
فَ
مال�ؤُ نَ� ِم نْ� َها ال بُ� ُط ن
و�» .چرا خداوند چنین فرمود؟ زیرا
قـرآن مجیـد تعبیـر فرمودهِ �« :
شرایط به گونهای است که چیزی غیر از این ندارند .این نیز غذایی نیست که مواد
کافی به بدنشان برساند ،لذا ناچار هستند که شکم را از آن پر کنند.
خدا نکند انس ــان به گرسنگی و تش ــنگی مبتال شود و غذا نباشد .گاهی پیش
میآید که شخص آنقدر آب میخورد (برای مثال در ماه مبارک رمضان اگر رعایت
حال خود را نکند) که ش ــکم پر از آب میشود .احساس میکند که دیگر نمیتواند
ََ
َ ُ ُ َ
زی
غذا بخورد و در عین حال بدن محتاج به غذاست .أعاذنا اهلل و أعوذ ِبک ِمن ِخ ِ
ُّ َ َ َ
األخ َرة.
اب ِ
الدنیا و عذ ِ
ََ
فَ
مال�ؤُ نَ� ِم نْ� َها ْال بُ� ُط ن
یگــرددَ .مــأ ِمنهــا ،از شــجرة یعنــی از ثمــرۀ
و�» بــه شــجرة بــاز م 
«� ِ
شــجرة پــر میکننــد .ثمــر نیامــده امــا معلــوم اســت کــه مقصــود از شــجرة ،درختــی
ْ
اســت کــه ثمــر داشــته باشــد«َ .طل ُعهــا» فرمــوده و بــرای درخــت َ«طلــع» فــرض نمــود،
یعنی میوه دهنده است.
ً
َُ َ َُ ََ َ َ
َ
« ث� ّم ِإ� نّ� له ْم عل يْ�ها ل ش� ْو ب�ا ِم نْ� َح ِم ي� ٍم»« ،شـوب» 1بـه معنـای َمـزج اسـت؛ مقصـود
َ
چیـزی را روی دیگـری مالیـدن اسـت و مخلـوط کردن مراد نیسـت .تفاوت «شـوب»
بـا َ«مـزج» در ایـن اسـت کـه مـزج ،یعنـی اینکـه چیزی را بـا دیگری مخلـوط میکنید؛
ََ ً
َ
يـم» أي خليطـا و مزاجـا مـن مـاء حـار يمـزج ذلـك الطعـام بهـذا الشـراب؛
« .1لش ْـو با ِم ْـن ح ِم ٍ
یعنـی مخلـوط و درآمیختـه بـا آب داغ کـه آن طعـام (کـه ذکـر شـد) بـا ایـن نوشـیدنی
درآمیختـه شـده اسـت؛ محقـق( .رک :مجمـع البیان فی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )698
َ ً َ َ
َ
َ
َّ
الخ ْل ُـطَ .
شـاب الشـي َء ش ْـو با :خل َـط؛ شـوب بـه معنـای مخلوط شـدن اسـت.
و الش ْـو ُب:
ً
شـاب الشـئ شـوبا بـه معنـای ایـن اسـت کـه چیـزی را بـا چیـزی مخلـوط کـرد؛ محقـق.
(لسـان العـرب ،ج  ،1ص )511
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مانند مزج نخود با لوبیاّ .اما شوب این است که چیزی را روی چیزی بمالند .برای
َ ُّ َ َّ
شاب ُّ
الس َم ب َ
الد َسمَ ،
الع َسل .روی چیزی که تلخ است مقداری
مثال :شاب السم ِب
ِ
عسـل میمالنـد تـا گـوارا شـود .بعضـی مثـال میزدنـد بـه آن الیـۀ شـیرین کـه روی
َ
صهـای جویدنـی (گـن گنـه) کـه در سـابق بـود ،میمالیدنـد.
قر 
َ
آمیختگ ــی را م ــزج گویند .ش ــوب ب ــه معنای یک الی ــه از چیزی اســـت .وقتی
میگویند هیچ ش ــائبه در آن نیس ــت ،یعن ــی خالص محض اســـت و هیچ الیهای
ن ــدارد .مانند طالیی که هیچ ش ــائبهای از م ــس ندارد .یعن ــی در درون یا بیرون آن
َُ َ َُ ََ َ َ ً
الیـ ـهای از م ــس و غیر آن ندارد « .ث� ّم ِإ� نّ� له ْم عل يْ�ها ل ش� ْو ب�ا ِم نْ� َح ِم ي� ٍم» ،الیهای از حمیم
ب ــرای اینها هس ــت 1.اینکه آب جوش ــان در آنجا چیس ــت ،نمیدانیم.
ُ َ َ ْ
َُ َ
ُ
« ث� ّم ِإ� نّ� َم ْر ِج� َعه ْم ل ِإ�لى ال ج َ� ِح ي� ِم» ایـن اولیـن ن ُـزل ایشـان اسـت .اولیـن جایی اسـت
که خستگی از خود میگیرند! بعد از این و موارد بعدی ،قرارگاه اصلی آنها جحیم
َ َ ُ نَ َ
مرجع آنهاست.
است«َ .م ْر ِجع» به معنای «ما ی� ِج
ر�عو� إ�ل ی�ه» یعنی قرارگاه و ِ
ً
یشــوند .در آنجا مینشــینند ،بعدا جایگاه ایشــان
ابتدا در اصل َجحیم وارد م 
َ َ ْ
را تعییــن میکننــد« .ل ِإ�لى ال ج َ� ِح ي� ِم» فرمــود ،یعنــی آنهــا را از ایــن جــا بــه جــای دیگــر
منتق ــل نمیکنن ــد .قرارگا هش ــان نی ــز جحی ــم اس ــت .ای ــن اولی ــن جاس ــت .ف ــرض
کنیــد مســافر را کــه پیــاده میکننــد ابتــدا در یــک مرکــز و ترمینالــی منزل میکنــد و بعد
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ّ
الحـار البالـغ فـي حرارتـه ،و المعنى ثم إن ألولئك الظالميـن (زيادة عليها)
 .1الحميـم :المـاء
لخليطـا مزيجـا مـن مـاء حـار بالـغ الحـرارة يشـربونه فيختلـط بـه مـا ملئـوا منـه البطـون مـن
الزقـوم؛ حمیـم آب گرمـی اسـت کـه حـرارت آن بـه حـد اعالیـی رسـیده اسـت و معنـای
نهـا از عـذاب رسـید،
نچـه بـه آ 
عبـارت ایـن اسـت کـه سـپس آن ظالمـان علاوه بـر آ 
ّ
مخلوطـی از آب داغـی کـه حـرارت باالیـی دارد مینوشـند پـس آن آب بـا آنچـه از زقـوم
یشـود؛ محقـق( .رک :المیـزان فـی تفسـیر
کـه در شـکمهای ایشـان پـر شـده ،مخلـوط م 
القـرآن ،ج  ،17ص )141
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برای هر کدام جایی تعیین شده و به جایگاه خود میرود.
بــرای تقر یــب بــه ذهــن ،تصــور کنیــد ترمینــال و گاراژهایی را که در گذشــته وجود
داشــت و اطرافــش بــرای مســافرین اتــاق داشــتند ،از ایــن ســنخ اســت .درختــی کــه
یشــود ،در وســط جحیــم روییــده اســت .در اطــراف آن
نهــا م 
اولیــن جــایگاه فــرود آ 
جحیــم هســت ،امــا ایــن درخــت تنهــا در وســط جحیــم میباشــد.

1

شتاب در �پیروی از پدران گمراه
َ
ّ
َ أْ َ آ ُ
ُ
ِ«إ��نّ ُه ْم �ل ف� ْوا � ب� َاءه ْم ض� ِال ي� نَ�» 2چ ــرا چنی ــن ش ــدند؟ برای این ک ــه اینان َ«و َجدوا»،
َُ َ آ
گمراهی آنها را فهمیدن ــد « .ف�ه ْم على � ث� ِار ِه ْم
دریافتند که پدرانش ــان گم ــراه بودند.
ِ
َ
ّ ََ
ُ ْ َ ُ نَ َ ْ َ
«ألفیُ ،ی ِلفی» اســـتُ .3
ألفاه
ـادۀ «لف ــیَ ،یلفی» اس ــت و ب ــر وزن
و�» .ألف ـ ْـوا از م ـ
ي�هرع
ً
َ
أی َو َج ــد ُه .در همین معنا اس ــتعمال ش ــده و گفتهان ــد :الفاه مقطوعا یدیه (ســـام
اهلل علیهما).
َ َ ْ
« .1ل ِإ�لى ال ج َ� ِح ي�م» ،ذلك أنهم يوردون الحميم لشربه و هو خارج عن الجحيم كما تورد اإلبل إلى
آ
َ ُ فُ نَ َ
و� بَ� يْ� ن�ها َو بَ� ي ْ� نَ� َح ِم ي� ٍم � نٍ�» و الجحيم
الماء ثم يردون إلى الجحيم و يدل على ذلك قوله ي«�طو�
النار الموقدة و المعنى أن الزقوم و الحميم طعامهم و شرابهم و الجحيم المسعرة منقلبهم و
َ َ ْ
مأواهم؛ «ل ِإ�لى ال ج َ� ِح ي�م» فرمود زیرا آنها وارد در حمیم میشوند برای اینکه آن را بنوشند و آن
خارج از جحیم است .همچنانکه شتر در آن وارد میشود .سپس به جحیم باز میگردند.
دلیل بر بیان قول خداوند است که فرمود« :امروز میان آن و آب سوزان در رفت و آمد هستند»
ّ
(الرحمن )44/و جحیم ،آتش افروخته است و معنایش این است که زقوم و حمیم ،غذا و
نوشیدنی ایشان است و جحیم جایگاه رنج و عذاب ایشان و محل بازگشت و زندگی ایشان
میباشد؛ محقق( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص )698

 .2وجـدوا آبائهـم ضلاال عـن قصـد السـبیل ،غیـر سـالکین محجة الحـق؛ پدرانشـان را گمراه
از راه صحیـح و میانـه یافتنـد ،پوینـده و ملازم مسـیر حـق نبودنـد؛ محقـق( .رک :جامـع
البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،23ص )42
ُ
ألفیـت (لفـی)َ :و َج ُ
ُ
ألفیـت از مـادۀ (لفی) بـه معنای یافتم میباشـد؛ محقق( .رک:
ـدت؛
.3
المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص )744
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َ
ً
ََْ
أَ َ ْ َ
ألف ْوا و َو َجدوا ،دو مفعول میگیرند .در آیات شــریفه میفرماید�« :ل ْم ي� ِج�دك يَ� ت� ي�ما
ً َ
َ َ َ َ َ ضَ ًّ
َآ
لا فَ� أ��غْ �نى» « 1.فَ ُ ْ َ آ ث ْ ُ ْ َ ُ نَ
الا فَ� َهدى؛ َو َو َ َد َك ئ
و�» 2آنها با
عا�
ف��وى؛ و و�ج دك �
�هم على �� ِار ِهم ي�هرع
ِ
�ج

ایــن کــه پدرانشــان را گمــراه یافتنــد ،در عیــن حــال بــه دنبال جای پای آنان با شــتاب
میروند 3.به دنبال آنها و در همان مسیر که آنان رفتند ،به شتاب میروندُ .
«ه ِرع»
أی َ
إشت َّد َس ُ
عیه ،با شتاب به سمتی رفتن است.
َ َ ْ َ َ َ َ ُ أَ ْ َ ْ أَ َ
« َو ل ق�د ض� ّل ق� بْ�له ْم �ك ث� ُر ال� ّو ِل ي� نَ�» ،نه تنها اینها چنین هستند ،بلکه قبل از اینها
نیـز بیشـتر پیشـینیان رو بـه گمراهـی قـرار دارنـد .ایـن مطلـب تازگـی ندارد که نسـبت
بـه پیامبـر مـا چنیـن میکنند.
َ َ ْ أَ ْ
ْ
« َو ل ق�د � ْر َسل ن�ا ِف� ي� ِه ْم ُم ن��ذِ ِر ي� نَ�» ،نسبت به پیشینیان نیز ،بیم دهندگانی را به سوی
نَ ق ْ
فَ ْ ُ َ ْ َ
عا� بَ��ةُ ال ُم نْ��ذَ ِر ي� ن
سرانجام آنها که بیم
بنگر
»،
�
ایشان فرستادیم �« .نا��ظ ْر ك ي� ف� كا� ِ
ِ
داده شدند و ترس به خود راه ندادند ،به کجا رسید؟ مگر بندگان مخلص خدا.

بعــد از ایــن حضــرت حــق بــه بیــان نمونههایــی از انبیــاء گذشــته و رســل الهــی
یپــردازد .ایــن رســل در اثــر تکذیــب اقوامشــان بــه ســختی افتادنــد و مــا
پیشــین م 
یکــه ایــن آیــات نــازل میشــد ،پیغمبــر؟ص؟ و آن
ایشــان را نجــات دادیــم .ز یــرا هنگام 
مؤمنــان انگشتشــمار در ســختی فــراوان بودنــد .خداونــد بــه ایشــان وعــده میدهــد
 .1ضحی.6 -8/
َ
 .2أي َي ْس َـع ْون ِعجـاال؛ یعنـی بـا عجلـه و سـرعت دنبالـهروی میکننـد؛ محقـق( .رک :لسـان
العـرب ،ج  ،8ص )369
َُ

آ

ْ

 « .3ف�ه ْم َعلى � ث�اره ْم ُ�ه َر ُع نَ
و�» ف ــي الض ــال أي يقلدونه ــم و يتبعونه ــم اتباع ــا في س ــرعة؛ آثار
ِِ ي

پدرانشان را در گمراهی پیروی میکنند .یعنی از آنها تقلید نموده و تبعیت مینمایند،
پیروی کردنی که همراه با س ــرعت است؛ محقق( .رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن،
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کــه شــما را هماننــد گذشــتگان و بــه سـ ّـنتی کــه نســبت بــه رســل قبــل داشــتیم،
نجــات خواهیــم داد.

از حض ــرت نوح؟ع؟ آغاز میفرمای ــد َ َ « :قَ ْ ن ن نُ ٌ فَ َ ن ْ َ ْ ُ ُ نَ
و�» .بعد از
و ل�د �ادا�ا �وح �ل ِ�عم الم ِ�ج ي� ب�

حض ــرت نوح ،حضرت ابراهیم و حضرت موس ــی و حضرت عیس ــی؟مهع؟ الی آخر
را بیان میفرماید.

ّ
ایـن آیـات در واقـع جهـت تسـلی بـرای آن مؤمنـان بـوده و رسـول اهلل؟ص؟ نیـازی
ّ
ّ
به این تسـلی نداشـتند ،بلکه آن عصمت و تثبیت الهی تسلا ی ایشـان بود .کافران
سرکش نیز محتاج بودندکه خداوند قدری ایشان را بترساند.
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بخش دهم ،آیات :75 - 93
سرسختی جوامع بشری
شروع مواجهۀ انبیاء با
ِ

آیات مبارکه
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ݧ ݨْ
ن
وح ف�ل ݧ ݐں ݩݧ ْع َم ال ُم � ُ� نَ
َو َݠل ݧ ݑ ݧ َٯ ْد ن� ٰا ݩ ݧ ٰد نى� ٰا ݧݩݐںُ ٌ
و� َ ٧٥و� ج ّ� یݧ ْ� ن� ٰا ُه َواهل ݧ ݩُهۥ ِم نَ� الك ݨݧ ْر بِ� ال َع�ظ ٖ ی� ِم ٧٦
�ج ݫ ݫ ݬٖ ی ب
ݭݫ ِ
َ ݨْ َ َ
ْ ُ َ َ ُ ݧُ ْ
ْ ٰݩ ݦ
ٰ َ ُ
َو جَ� َعل ن� ٰا �ذ ّ ِر یّ� ݧ ݑٮهۥ ه ُم ال ب� ٰا ٖق� ی� نَ�  ٧٧ݩَو ݑ ݦٮ ݩَرك ن� ٰا عل یْ� ِه ݭِڡݨݐی الءا ِخ� ٖر ی� نَ� َ ٧٨سلا ٌم علٰى ن�و ݬٍ ݤح ݭِڡݨݐی
ْ
ْ َ
َ ْ ݧ ݨْ
َّ ݧ ُ
ّ َ ݐ ݦݧ ݩ ٰ َ ݧ ݐَ ݧ ْ
اݠل ٰعاݠل ٖم ی� نَ� ِ ٧٩ا ن� ٰا كد ِلك ں ݭݓ ݨح ݩݐݭِ ݪری ال ُم ْح ِس ٖن� ی� نَ� ِ ٨٠ا ن�هۥ ِم نݨْ� ِع ب� ٰا ِد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ٖن� ی� نَ� ٨١
ْ ٓ َ ݧُ َ ْ
َ
نݧ َّ
ُ َ َ ْ ݨْ ݧ َ ْ ٰݩ ݦ َ
ِاَو� ِم نݨْ� ٖش� ی� َع ِت� ٖه ل ِ ݪا ب ݧ�ْ ٰرا ٖه ݫ ݔى َم ِ ٨٣ا�ذ �ج ٰ ا َء َر ّب�هۥ بِ� ق�ل بٍ� َس ٖل ی� ٍم
ث� ّم ا�غ ݨَ ݦر ق� ݩݐںا الءا خ� ٖر ی� نَ� ٨٢
َ
َ
ݧَ
ْ
و� ا ّٰلله تُ�ر� ُد نَ
َ ْ ً ݧَ ً ُ َ
ما�ذ ٰ ݢ ݢا تَ� ݧ ْع ݨݧ ُ� ݧ ُد نَ
و�  ٨٦ف� ٰما
ِ ٨٤ا�ذ ق� ٰا َل ݫلِ ݣا ب ݫ ݬٖݣ� ی� ِه َو ق� ݧݨ ْو ِم ٖه ٰ ݣ
و�  ٨٥ا ِئ� ف�كا ٰءاِ ݪله�ة د ن ِ ٖ ی
ب
َ َ َ َّ
ْ َ
ڡݐَ ݩݧ ݐَ ݩݐَ ݦ َ ݦ نَ �ظْ َ ݦ �ةً ݨݐ نُّ
َ ُّ ُ
ّ
َ
ال��جُ ِوم  ٨٨ف� ق� ٰا َل ِا ٖ�نی َس ٖق� ی� ٌم  ٨٩ݨݐ ݦڡ ݑ ݦݠٮ ݨݦول ْ ݦوا
�ظ ن�ك ْم بِ� َ ݦر بِّ� اݠل ٰعاݠل ٖم ی� نَ�  ٨٧ݠݠںݡطر � ر ݥ ݭِڡی
ݨَ ݨنْ ُ ݨُ ݨْ ى نَ� فَ ٰ غَ ٰٓ ٰ ݩَ ݧ ݩݑ ْ فَ ق ٰ َ َ ٰ تَ ݩݘْ ُ
و� ٰ ٩١ما َ ݦل ݧ ُك ْم ٰلا تَ� ْن� ِط قُ� َن
ك ُل َن
و� ٩٢
ع�ه مد بِ� ٖ ݪرݣ ݬݔ ݤ � ٩٠رݣݣاݣݣ� ِالى ءاِ ݪله ݭِٮ ِهم ��ال الا �ا
فَ ٰ غَ َ َ ْ ْ ضَ ْ ݦ ً َْ
�رݣ ݣݣاݣ� عل ی� ِهم �ر ب�ا بِ�ال ی� ٖم ی� ِن� ٩٣
ترجمۀ آیات
 -75نــوح مــا را نــدا كــرد (و مــا دعــاى او را اجابــت كرديــم) ،و چــه خــوب
اجابتكننــدهاى هســتيم -76 .و او و خاندانــش را از انــدوه بــزرگ رهايــى
بخشــيديم -77.و فرزندانــش را بازمانــدگان (روى زميــن) قــرار داديــم -78 .و نــام
تهــاى بعــد باقــى گذارديــم -79 .ســام بــاد بــر نــوح در ميــان
نيــك او را در ميــان ام 
جهانيــان -80 .مــا اينگونــه نيكــوكاران را پــاداش مىدهيــم -81 .چــرا كــه او از
بنــدگان بــا ايمــان ما بود -82.ســپس ديگران (دشــمنان او) را غرق كرديــم -83 .و
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از پيــروان او (نــوح) ابراهيــم بــود -84 .بــه خاطــر بيــاور هنگامى را كه با قلب ســليم
بــه پيشــگاه پــروردگارش آمــد -85 .هنگامىكــه بــه پــدر و قومــش گفــت :اينهــا
چــه چيــز اســت كــه مىپرســتيد؟!  -86آيــا غيــر از خــدا ،بــه ســراغ ايــن معبــودان
دروغيــن مىرو يــد؟  -87شــما در بــارۀ پــروردگار عالميــان چــه گمــان مىبريــد؟
( -88ســپس) او نگاهــى بــه ســتارگان افكنــد -89 .و گفــت مــن بيمــارم (و بــا
نهــا از او روى برتافتــه و بــه او پشــت كردنــد
شــما بــه مراســم جشــن نمىآيــم) -90.آ 
(و بــه ســرعت دور شــدند)( -91.او وارد بتخانــه شــد) مخفيانــه نگاهــى بــه
نهــا كــرد و از روى تمســخر گفــت :چــرا از اين غذاهــا نمىخوريد؟-92
معبــودان آ 
(اصــا) چــرا ســخن نمىگوئيــد؟!  -93ســپس ضربهاى محكم با دســت راســت
و بــا توجــه بــر پيكــر آنهــا فــرود آورد (و همــه را جــز بــت بــزرگ در هــم شكســت).
معنای لغات
«ک ــرب» به معن ــای ان ــدوه نیس ــت ،بلکه ب ــه معنای گرفتاری شـــدید اســـت.
«إف ــک» ب ــه معن ــای «ب ــه دروغ چی ــزی را گفت ــن» اس ــت« 2.راغ»َ ،ر َوغـــان ،رفتن غیر

1

مس ــتقیم است؛ یعنی حرکت را پیچ و خم داده و نا گهان به سوی هدف بچرخید؛
ُ
ب ــه گونـ ـهای ک ــه دیگران از حرکت ش ــخص ،ه ــدف او را تش ــخیص ندهنـــدَ .ی ُروغ
َ َ ُ ُ َ َ
3
الثعلب.
کما یروغ
َ
ََ ُ َ
«أهل ُ
کت» اسـت .در ز بـان عربی برای مثال میگویند:
ـت َعلیـه» ،در مقابل
«ترک
ََ َ َ ُ ً
َ ُ
ًَ ََ َ َ ُ
ّ
َ َ َ ُ ٌ
الن،
لان و ف ٍ
حمـل فلان ،و عـدهای را اسـیر گرفتیـم .فقتـل فال نـا و فال نـا و تـرک علی ف ٍ
یعنـی َت َـر َک َعلی َـه َ
الحیـاة .زندگـی و حیاتشـان را بـرای آنهـا به جا گذاشـت و از آنها
 .1المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .706
 .2مجمع البحرین ،ج  ،5ص .254
134

 .3لسان العرب ،ج  ،8ص .431

 تایآ ،مهد شخبخبشخبخببءایبنا ۀهجاوم عورش  93 - 75:تایآ ،مهد شخب

َ َ
«عالمیـن» نیـز همۀ مخلوقات آفریدگار اسـت کـه قابلیت درک
نگرفـت 1.مقصـود از
2
دارنـد ،یعنـی ج ّـن و بشـر که مربوط به زمان ایشـان اسـت.
یاد از انبیاء �پیشین

نک ــه در س ــورۀ مبارک ــۀ صاف ــات ،وضع خ ـ ّ
ـاص رس ــول اهلل؟ص؟ را بیان
بع ــد از آ 

فرم ــود و س ــتیزهجویی و عن ــاد قر ی ــش را در آن روزگار حکای ــت ک ــرد؛ در ادامـــه
َ َ ْ َ َ َ َ ُ أَ ْ َ ْ أَ َ
نه ــا بیش ــتر پیشـــینیان
میفرمای ــدَ « :و ل ق�د ض� ّل ق� بْ�له ْم �ك ث� ُر ال� ّو ِل ي� ن�» ،پی ــش از ای 
َ َ ْ أَ ْ
ْ
نی ــز ب ــه گمراه ــی گراییدن ــدَ « .و ل ق�د � ْر َسل ن�ا ِف� ي� ِه ْم ُم ن��ذِ ِر ي� ن�» ،م ــا در پیشـــینیان نیـــز
بیمدهندگان ــی را فرس ــتادیم ،ام ــا آنه ــا نپذیرفتن ــد.
نَ ق ُ ْ ْ َ
فَ ْ ُ َ ْ َ
عا� بَ��ة ال ُم ن��ذ ِر ي� ن�» ،بنگر که چگونه پایان و سرانجام آنهایی
«� نا��ظ ْر ك ي� ف� كا� ِ
َ
بـود کـه بیـم داده شـدند و گـوش بـه سـخن بیمدهنـده ندادند ،مگر بنـدگان مخلص
ّ
خدا که سـرانجام کار ایشـان به سـعادت اسـت .این به منزلۀ تسلی دادن به مؤمنان
اسـت ،از ایـن رو کـه از نظـر تعـداد ،کـم بودنـد و سـخت تحـت فشـار قـرار داشـتند.
ّ
خـدا از گذشـته سـخن میگو یـد تـا هـم بـه مسـلمانان تسـلی دهـد کـه کار پایـان بـه
سـود شماسـت ،و هـم مشـرکان را شکسـت روحـی دهـد کـه شـما هـر چـه مقاومـت
کنیـد ،عاقبـت مغلـوب خواهیـد شـد.
سرانجام کارش�کنی قوم حضرت نوح؟ع؟
َ َ قَ ْ ن ن ُ
وح فَ� َل ن� ْع َم ْال ُم � ُ� نَ
و�» ،از حضرت نوح؟ع؟ آغاز میکند؛ به این خاطر
«و ل�د �
ِ�ج ي ب
ادا�ا ن� ٌ ِ
که پیش از حضرت نوح؟ع؟ یک جامعۀ پیچیده که در آن دعوت الهی با مخالفت
شــدید مواجــه شــود ،نبــوده اســت .حضــرت نــوح؟ع؟ اولیــن نبـ ّـیای اســت کــه
 .1العین ،ج  ،2ص .153
 .2التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،8ص .205
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با یک جامعۀ پیچیدۀ انســانی مواجه شــد و دعوت الهی را آغاز کرد و عمر طوالنی
َ
فَ َ َ ف ْ أ ْ فَ َ َ �ة َّ �خَ ْ
س� نَ�
داشــتند .قــرآن مجیــد در اینبــاره میفرمایــد�« :ل ِب� ث� � ي� ِهم �ل� س ن� ٍ ِإ�لا م ي
ً
ّ
عاما» 1.قــدر مســلم را میفرمایــد ،چــه بســا مــوارد دیگــری هــم وجــود داشــت ،امــا
برای ایشان ناشناخته بود .جامعهای را ذکر فرمود که آثارش در ذهن اینها بماند.
ْ
َ َ قَ ْ ن ن نُ ٌ َ
وح فَ�ل ِن� ْع َم ال ُم�ج ي� ُب� ن
و�» 2،نـوح مـا را خوانـد کـه به یاریش بشـتابیم و ما
«و ل�د �ادا�ا �
ِ
َ
ْ
ْ
َ
أ
َ
َ
َ
ْ ُ
ن
چه نیکو پاسخدهندهای هستیمَ « .و � ج ّ� يْ� ن� ُاه َو �هله ِم نَ� الك ْر بِ� ال َع�ظ ِ ي� ِم» 3ما او و کسانش
َ
َ
را از اندوه شـدید و از «کرب» ،یعنی از گرفتاری شـدید نجات دادیم« .کرب» ،اندوه
نیسـت .البته همسر او از «أهل» مستثناست.
َ
ْ أَ َ ُ َ ْ أ َ ُ
َ َ
َ
نَ تَ ْ َ َ ْ َ
َّ َ َ ً َّ �ذ
د ْ� ِن� ِم نْ�
وط
كا� ت�ا �ح ت� ع ب� ي
« ض� َر بَ� الل ُه م ث�لا ِلل ي� نَ� ك ف� ُروا ام َر� ت� ن� ٍوح و ام َر� ت� ل ٍ
فَ َ ُ
ِع ب� ِاد ن�ا صا ِل َح ي ْ� ِن� � خ� نا� ت�اهما» 4.خداونـد بـرای آن دو زنـی کـه کافـر شـدند فرمـود و قبـل از
« .1و او در ميان آنها هزار سال ،اال پنجاه سال ،درنگ كرد»؛ عنکبوت.14/
 .2بعـد از آنکـه حضـرت نـوح؟ع؟ از ایمـان آوردن قومـش ناامیـد شـد ،از خداونـد خواسـت
َّ َ ْ ُ ٌ َ
ـوب ف ْان َت ِصـر» (قمـر ،)10/خداونـد
تـا در مقابـل ایشـان یار یـش کنـد و فرمـود« :أ ِنـي مغل
میفرمایـد مـا نـوح را در دعایـش و آنچـه از مـا خواسـته بـود اجابـت کردیـم و او را از آزار
قومـش بـا هلاک نمـودن ایشـان خلاص کردیـم؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر
القـرآن ،ج  ،8ص )699
 .3أي مـن المكـروه الـذي كان ينـزل بـه مـن قومـه و الكـرب كل غـم يصـل حـره إلـى الصـدر و
أصـل النجـاة مـن النجـوة للمـكان المرتفـع فهـي الرفع من الهلاک و أهله هـم الذين نجوا
معـه فـي السـفين؛ یعنـی از مکروهـی کـه از جانـب قومـش بـه او میرسـید و کرب هـر اندوه
و غمـی را گوینـد کـه حـرارت آن بـه سـینه رسـد و اصل (نجاة) از «نجوة» اسـت به معنای
مـکان بلنـد ،و مقصـود رهایـی از هال کـت اسـت .مقصود از «أهل» کسـانی هسـتند که با
او در کشـتی بودنـد و نجـات پیـدا کردنـد؛ محقـق( .رک :همـان ،ج  ،8ص )699
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ْ أَ َ ُ َ ْ أَ َ ُ
َ َ
َ
َن تَ ْ َ َ ْ َ
َ
َّ َ َ ً َّ �ذ
صالِح ي ْ� ِن�
د ْ� ِن� ِم نْ� ِع ب� ِاد ن�ا
وط
كا� ت�ا �ح ت� ع ب� ي
 .4ض� َر بَ� الل ُه م ث�لا ِلل ي� نَ� ك ف� ُروا ام َر� ت� ن� ٍوح و ام َر� ت� ل ٍ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ
َ
ْ
فَ َ
ُ
� خ� نا� ت� ُاهما ف�ل ْم ي�ُ�غ ِن� ي�ا َع نْ�هما ِم نَ� ا ّلل ِه ش� يْ� ئ�ا َو ق� ي� َل اد�خُ لا نّال� َار َم َع ّالدا ِ�خ يل� نَ�؛ خداونـد مثلـى بـراى
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ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ
ْ
ایـن آیـه نیـز در سـورۀ مبارکـۀ تحر یـم فرمـود«ِ :إ� ن� ت� ت�و ب�ا ِإ�لى الل ِه ف� ق�د ص�غ ت� ق�ل بُو�كما َو ِإ� ن�
ُ ْ ُ �ؤْ ن نَ َ ْ َ ئ َ ُ َ َ َ
تَ �ظ َ َ َ ْ فَ َّ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
1
لا�ك�ة بَ� ْعد �ذ ِلك �ظ يه�ر»،
صالح الم ِم� ي�� و الم ِ
� اهرا عل ي� ِه � ِإ� ن� الله هو مولاه و ِج� ب� ير�ل و ِ
کـه خطـاب بـه آن دو زن پیغمبـر؟ص؟ اسـت.

قـرآن آن دو زن خائـن کافـر را مثـال آورد و فرمـود :دو زن کافـر در ازدواج دو بنـدۀ
نیکـوکار مـا بودنـد و ایـن دو زن بـه ایـن دو بنـدۀ مـا خیانت کردند .منظـور خیانت در
دعـوت اسـت إن شـاءاهلل ،نـه در چیـز دیگر.

2

پـس زن حضـرت نـوح؟ع؟ مسـتثنی بـوده و جـزو اهلـش نیسـت .فرزنـد حضرت
وح َر َّب� ُه فَ� ق� َ
نـوح؟ع؟ نیـز مسـتثنی اسـت .در سـورۀ مبارکـۀ هـود میفرمایـدَ « :و ن�ادى نُ� ٌ
ال
َ ق َ نُ ُ َّ ُ َ
أَ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ أَ ْ َ أَ ْ َ ْ
َّ ْ
َ
وح ِإ� ن�ه ل يْ� َس
حاك يم� ن�؛ �ال ي�ا �
ر ِبّ� ِإ� ن� با��ن�ي ِم ْن� �هل�ي و ِإ� ن� وعدك الح ق� و ��ن ت� �حك ُم ال ِ
نهـا تحـت
كسـانى كـه كافـر شـدهاند زده اسـت ،مثـل بـه همسـر نـوح ،و همسـر لـوط ،آ 
سرپرسـتى دو بنـده از بنـدگان صالـح مـا بودنـد ،ولـى بـه آن دو خيانـت كردنـد ،و ارتبـاط
نهـا
آنهـا بـا ايـن دو (پيامبـر) سـودى بـه حالشـان (در برابـر عـذاب الهـى) نداشـت .و بـه آ 
گفتـه شـد :وارد آتـش شـويد همـراه كسـانى كـه وارد مىشـوند؛ تحر یـم.10/
« .1اگـر از كار خـود توبـه كنيـد (بـه نفـع شـما اسـت) ز يـرا دلهايتـان از حـق منحـرف گشـته
و اگـر بـر ضـد او دسـت بـه دسـت هـم دهيـد (كارى از پيـش نخواهيـد بـرد) ز يـرا خداونـد
نهـا پشـتيبان
يـاور او اسـت ،و همچنيـن جبرئيـل و مؤمنـان صالـح ،و فرشـتگان بعـد از آ 
او هسـتند»؛ تحریـم.4/
 .2برخـی میگوینـد خداونـد بدیـن وسـیله حضـرت نـوح؟ع؟ را آ گاه نمـود کـه همسـرش بـه
ایشـان خیانـت نمـوده اسـت .امـا در ایـن قـول اشـکال اسـت .ز یـرا نسـبت نامناسـبی بـه
سـاحت انبیـاء؟مهع؟ وجـود دارد و آنچـه از کالم خداونـد متعـال اسـتفاده میشـود ایـن
اسـت کـه سـاحت ایشـان منـزه از چنیـن کلمـات باطلـی اسـت .ضمـن اینکـه لفظـی
نکـه ظهـوری در کلمـات قـرآن نـدارد .بلکـه
صراحـت بـر ایـن نسـبت نـاروا ندار یـم همچنا 
کلمـات قـرآن در سـورۀ تحریـم ظاهـر در ایـن مطلـب اسـت کـه آن دو زن کافـر بودنـد و
از دشـمنان همسرانشـان پیـروی میکردنـد و اسـرار همسرانشـان را فـاش مینمودنـد؛
محقـق( .رک :المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،10ص )235
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َ
َ أ نْ تَ ُ نَ
و� ِم نَ�
ك �� �ك

َ
َ
َ تَ َ ْ
ْ ٌ نّ أَ �ظُ
َ َ
ْ أ ْ َ نَّ ُ َ َ ٌ �غَ ْ ُ
صال ٍح ف�لا � ْس ئ�ل ِن� ما ل يْ� َس لك ِب� ِه ِعلم ِإ��ِ�ي � ِع
ِم ن� �ه ِلك ِإ��ه عمل ي�ر ِ
ْ
1
ال ج� ِاه يل� نَ�».
أَ ْ َ
نَ َ
بنابرایــن « َو � ج ّ� يْ� ن� ُاه َو �هله» ،دو فــرد در زمــرۀ آنهــا نیســتند؛ یــک زن کــه بــه صریــح

آی ـ ه شــریف جــزو ایــن اهــل نبــود و یــک فرزنــد ،کــه او نیــز بــه صریــح آیــات ســورۀ
ْ ُ َ ُ ُ ْ
باقيـ َـن»،
مبارکــۀ هــود و در جــای دیگــر ،جــزو اهــل نبودنــد«َ .و َج َعلنــا ذ ّ ِر ّي َتــه هـ ُـم ال ِ
نهــا کــه در روی زمیــن ماندنــد ،قــرار دادیــم .در روایــات آمــده
مــا نســل نــوح را از آ 
شــما دو پــدر دار یــد ،اول حضــرت آدم و دوم حضــرت نــوح؟امهع؟؛ ایــن پــدر دوم از
همین آیه اخذ شده است.

2

قـرآن میفرمایـد کـه ذر یـۀ حضـرت نـوح؟ع؟ را از آنهـا کـه روی زمیـن بودنـد ،قرار
دادیـم و بقیـه هلا ک شـدند .مـا در زمـرۀ قوم نوح هسـتیم .حـال سرخپوسـتان آمریکا
نیز جزوشـان هسـتند یا نیسـتند ،مورد بحث ما نیسـت .لکن مخاطبین این آیات،
ْ
ُ َ َ
ُ
3
جـزو ذر یـۀ حضـرت نوح؟ع؟ هسـتند�« .ذ ّ ِر ّي��ة َم نْ� َح َمل ن�ا َم َع ن� ٍوح».
پاداشی جاودانه برای حضرت نوح؟ع؟
َ
ْ
ْ
آ
َ
َ
ت ــا اینجا دو ّمنت بیان ش ــد ،ح ــال میفرمای ــدَ « :و ت� َرك ن�ا عل يْ� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�» 4،ما
َ
َ
َ
أهل ُ
کت اس ــت .در زبـــان عربی برای
او را نگ ــه داش ــتیم( .ت َرکن ــا َعلی ــه) ،در مقابل
ََ َ ُ ً
ً َ
مث ــال میگوین ــدَ :ح َم َل ُف ـ ٌ
ـان و عدهای را اس ــیر گرفتیم .فق َت ــل فالنا و فالنـــا َو ت َر َک
 .1هود 46/و .45
 .2برای مطالعۀ بیشتر ،رک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،10ص .251 -252
 .3إسراء.3/
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 .4المـراد بالتـرك اإلبقـاء و باآلخر يـن األمـم الغابـرة غيـر األولين؛ مراد از ترک ،باقی بودن اسـت و
مـراد از آخریـن ،امتهایـی هسـتند کـه بعـد از رفتـن امـت اولـی بازماندنـد؛ محقـق( .رک:
المیـزان فی تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )145
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َعل ــی ُف ــان َو ُفالن ،یعن ــی َت َر َک َعلی ـ َـه َ
الحیاة .زندگی و حیاتش ــان را بـــرای آنها به
ٍ
ٍ
جا گذاش ــت ،از آنه ــا نگرفت.
َ
َ ْ
مقصـود از َ«و ت َركنـا َعل ْي ِـه» ایـن نیسـت کـه بـه او عمـری ابـدی دادیـم .بلکـه ایـن
اسـت کـه یـاد نـوح را در خاطر ههـا زنـده نگـه داشـتیم .همیـن تعبیـر دربـارۀ حضـرت
َ َّ ْ َ َ ْ
راه�م» 1.همچنیـن دربـارۀ ایشـان
ابراهیـم؟ع؟ نیـز آمـده اسـت« :و ِإ� ن� ِم ن� ش� ي�ع ِت� ِه ل ِإ� ب� ي
َ ْ ََ
ْآ
فرمـودهَ « :و ت� َرك ن�ا عل يْ� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�» .در آیـات دیگـری در مـورد حضـرت ابراهیـم؟ع؟
نَ ْ ق ف ْ آ خ َ َ ْ َ ْ ن ْ َ َ ثَ �ة َ نَّ �ة نَّ
ْ َ
2
ع�م».
میفرمایـد«َ :و جا�ع ْل ل�ي ِلسا� ِصد ٍ� ِ��ي ال� ِ� ير� ن�؛ و جا�عل� ي
� ِم ن� ور� ِ ج�� ِ
ال� ي
مقصــود ایــن اســت کــه مــا هــرگاه بخواهیــم داعیــان توحیــد را بــرای شــما شــماره
کنیــم ،از نــوح؟ع؟ آغــاز میکنیــم و پیوســته یــاد او را در خاطرههــا بــه عنــوان اولیــن
داعیــۀ توحیــد زنــده نگــه میدار یــم 3.حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ّدومیــن داعیــۀ توحیــد و
دنبالـهرو حضــرت نــوح؟ع؟ اســت .البتــه دنبالـهرو ،بــه ایــن معنــا کــه آغازگــر دعــوت
بــه توحیــد ،حضــرت نــوح؟ع؟ اســت و بعــد از ایشــان حضــرت ابراهیــم؟ع؟ آمدنــد.
َ
مــا خاطــرۀ هــر دو را حفــظ میکنیــم .مقصــود از «آخر یــن» ،نس ـلهای بعــدی تــا ابــد
اســت.
تقـدم و تأخـر ،امـور نسـبی بـوده و از انتزاعیـات اسـت .بـه لحـاظ وجـوه انتـزاع
میشـود .لذا ممکن اسـت که یک شـیء نسـبت به شـیئی متقدم باشـد ،اما نسبت
به دیگری متأخر باشد .حضرت نوح؟ع؟ نسبت به زمان پیش از خود متأخر است
 .1صافات.83/
« .2و بـراى مـن در ميـان امتهـاى آينـده ز بـان صـدق (و ذكـر خيـر) قـرار ده ،و مـرا از وارثـان
بهشـت پـر نعمـت گـردان»؛ شـعراء.84 -85/
 .3مقصـود از ابقـاء در آخریـن ،بـه معنـای ایـن اسـت کـه خداونـد متعـال دعـوت حضـرت
نـوح؟ع؟ بـه توحیـد و تلاش ایشـان در راه خـدا را در هـر عصـری تـا روز قیامـت زنـده نگـه
مـیدارد؛ محقـق( .رک :المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )146
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و نسـبت بـه بعـد از خـود ،متقـدم اسـت .بـرای مثـال طبقـۀ وسـط نسـبت بـه پاییـن،
یشـود و نسـبت بـه مافوقـش تحـت اسـت.
فـوق محسـوب م 
ْ َ
َ ٌ َ ُ
لام على ن� ٍوح ِ�ف�ي العال ِم ي� ن�» ،س ــام م ــا ب ــر ن ــوح ب ــاد! معـــادل آن بـــه زبـــان
«س
انگلیس ــی 1ب ــه معن ــای صل ــح و هی ــچ گون ــه مخالفت ــی نداش ــتن اس ــت ،ب ــه عبارت ــی
رضای ــت مطل ــق میباش ــد.
سلام الهـی بـه معنـای رضـای مطلـق خداسـت .هیچگونـه اعتراضـی نسـبت به
او ندار یـم .یعنـی رضایـت و خشـنودی خاطـر مـا بـر نـوح بـاد ،در میـان مجمـوع آنهـا
کـه در عصـر او بودنـد؛ ز یـرا بنـدۀ خ ّ
ـاص مـا_ کـه از هـر جهـت بـه فرمـان مـا عمـل نمود
و وظیفـۀ خـود را انجـام داد_ نـوح بـود.
َ َ
«عالمیــن» نیــز همــۀ مخلوقــات آفر یــدگار اســت کــه قابلیــت درک
مقصــود از
دارنــد ،یعنــی جـ ّـن و بشــر کــه مر بــوط بــه زمــان ایشــان اســت .در مــورد حیوانــات ،اگــر
َ َ
«عالمیــن» هســتند و ا گــر نداشــته باشــند ،نیســتند .تفــاوت
درک داشــته باشــند ،از
َ
َ
َ
عالــم و عالمیــن در ایــن اســت کــه عالــم ،شــامل همــۀ موجــودات میشــود ،امــا
َ
َ ُ
عقلــون».
عالمیــن شــامل موجوداتــی م 
یشــود کــه «ی ِ
ْ َ
َ ٌ َ ُ
لام على ن� ٍوح �ِف�ي العال ِم ي� ن�» را به صورت ســـام ما و درود ما
بنابراین آیۀ ش ــریفۀ «س
معنا نکنید .س ــام ،به معنای خش ــنودی و رضایت ماس ــت که نســـبت به او هیچ

ناخش ــنودی ندار ی ــم ،در میان موجوداتی که درک تکلی ــف میکنند و تعقل دارند.
ْ
َّ َ َ نَ
چــرا چنیــن اســت؟ ِ«إ� ن�ا ك�ذ ِلك � ج ْ��ز ِ�ي ال ُم ْح ِس ِن� ي� ن�»؛ ز یــرا کســانی کــه از هــر جهت
نیک ــوکار هس ــتند و هی ــچ ب ــدکاری در عملک ــرد ندارن ــد ،اینگون ــه ب ــه آنه ــا پ ــاداش
میدهیــم .میگوییــم :از هــر جهــت از تــو خشــنودم .وقتــی خداونــد از موجــودی از هــر
جهــت خشــنود باشــد ،منتهــای قــرب آن موجــود بــه خداســت .این عبارت بــه منزلۀ
140
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تعلیــل اســت .مــا اینگونــه نیکــوکاران را پــاداش میدهیــم .کســی کــه محســن مطلــق
اســت ،یعنــی نیکــوکار بــوده و هیــچ بــدی در کار وی راه نــدارد ،پــاداش مــا نســبت
ب ــه او اینگون ــه اس ــت ک ــه بگویی ــم :س ــام ب ــر ت ــو ب ــاد .مقص ــود ای ــن اس ــت ک ــه م ــا از
ه ــر جه ــت از ت ــو خش ــنودیم و هی ــچ نگران ــی و اعتراض ــی ندار ی ــم.
«کذلـک» ،یعنـی بـه عنوان سلام؛ بـه عبارتی ما اینگونه پـاداش میدهیم .کاف
اول آن ،برای تشبیه است .کذلک ،یعنی همانند آن .در مورد ساختار این کلمه در
علم نحو بحث شـده اسـت .کاف دوم از باب خطاب نیسـت ،بلکه از باب َجری
اسـت ،ولـو بعضـی از ّ
نحویـون گفتهاندَ .جری ،یعنی گاهـی لفظی یک حالت دارد،

ن را در خصوص این تعبیر
لفظ دیگری در ساختمان مشابه با آنهاست و حرکت آ 
َ
َ
میگیـرد .ماننـدِ :رجـس و ِنجـس .عـرب َرجـس و ن ِجس نمیگوید ولـو اینکه ن ِجس،
َ
طبق نظر لغویین و أدبا ن ِجس است .اما در خصوص این ترکیب ،به دنبال ِرجس،
ََ
جس ِن ٌ
ِنجس میآیدَّ .إن ُه ر ٌ
جس .شکل ِرجس را به لحاظ إتباع میپذیرد .در «کذلک»
ِ
نیز اتباع است ،نه اینکه از باب اعراب باشد.
َُ
َ ْ ْ
َّ ُ
ِ«إ� ن�ه ِم نْ� ِع ب� ِاد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� ن�» ،1زیـرا او (حضـرت نـوح) از بنـدگان مؤمـن مـا بـود « .ث� ّم
أَ ْ ْ َ ْ آ َ
��غ َر ق� ن�ا ال� خ� ِر ي� ن�» ،دیگـران را غـرق کردیـم.
حضرت ابراهیم؟ع؟ منادی توحید
َ َّ
َ َ ْ
راه ي�م» یک ــی از دنبالهروه ــای حض ــرت ن ــوح ،حضـــرت
«و ِإ� ن� ِم نْ� ِش� ي�ع ِت� ِه ل ِإ� ب� ِ
 .1تعلیلی بر احسان مذکور در آیۀ قبل و جملۀ سابق است .به این خاطر بود که ایشان خداوند
را بـه حقیقـت کلمـه عبـادت مینمـود ،بـه گونـهای اراده نمینمـود و انجـام نمـیداد مگـر
آنچـه را خداونـد اراده میفرمـود .مؤمـن حقیقـی بـود و جـز اعتقـاد حـق نداشـت و ایـن
اعتقاد حق ایشـان در تمام ارکان وجودش سـاری و جاری بود .کسـی که اینچنین باشـد
یشـود ،لـذا از محسـنین خواهـد بـود؛ محقق.
باشـد جـز احسـان و نیکویـی از او صـادر نم 
(رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،17ص )147
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ابراهی ــم؟امهع؟ اس ــت ،ز یـــرا او آغازگر دعوت الهی اس ــت و حضـــرت ابراهیم؟ع؟ نیز
دومین کس ــی اس ــت که ب ــر جای پ ــای او قدم گذاش ــته اس ــت.
نجـا الزم بـه ذکـر اسـت :کلمـۀ شـیعه میرسـاند کـه در آن عهد،
توضیحـی در ای 
دعـوت الهـی نسـبت بـه قـوم حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بدیـن صـورت بـود کـه بـه آنهـا
گفته شـد :پیش از شـما نوح آمد .به عبارتی پیامبر ما نوح ،داعی توحید بود و شـما
رو دعـوت او باشـید .چـرا فر یـب داعیـان شـرک و بتپرسـتی را خوردید؟
بایـد دنبالـه ِ
پ ــس در عصر حضرت ابراهی ــم؟ع؟ ،حضرت نوح؟ع؟ به عنـــوان داعی توحید
ش ــناخته ش ــده بود ،ام ــا م ــردم اعتنایی ب ــه دعوت حض ــرت نوح؟ع؟ نداشـــتند و
فریب داعیان ش ــرک و بتپرس ــتی را خورده بودند .این مقدمهای اســـت بر مطلبی
ک ــه ع ــرض خواه ــم ک ــرد .تنها حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟ بود ک ــه از حضـــرت نوح؟ع؟
تبعی ــت نم ــود .ل ــذا درمییابیم ه ــرگاه در عص ــری افراد مأم ــور به تبعیت از کســـی
باش ــند و نپذیرند ،آن عده که میپذیرند ،امتیازی خواهند داشـــت .این مطلب در
روایات آمده است.
�پیمانی محکم از همۀ انبیاء
َ َّ
َ َ ْ
راه ي�م» 1،ضمی ــر ب ــه امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ بـــاز میگـــردد .بـــه
«و ِإ� ن� ِم ْن� ِش� ي�ع ِت� ِه ل ِإ� ب� ِ
َ

َ

َ
َ ّ
ْ
راه ي� َم» أي :و إن مـن شـيعة نـوح إبراهيـم يعنـي أنـه علـى منهاجه و سـنته
« .1و ِإ� ن� ِم نْ� ِش� ي�ع ِت� ِه ل ِإ� ب� ِ

فـي التوحيـد و العـدل و اتبـاع الحـق عـن مجاهـد و قيـل إن معنـاه و إن مـن شـيعة محمـد
ََ
ْ ُ
إبراهيـم كمـا قـال أ ّنـا َح َملنـا ذ ّ ِر َّي َت ُه ْـم أي ذر يـة مـن هـو أب لهـم فجعلهـم ذر يـة لهـم و قـد
سـبقوهم عـن الفـراء؛ یعنـی ابراهیـم؟ع؟ از شـیعیان نـوح؟ع؟ بود .به این معنـا که بر طریق
و سـنت نـوح در توحیـد و عـدل و پیـروی از حـق بـود؛ ایـن نظـر مجاهـد اسـت و برخـی
گفتهانـد :معنـای آیـه ایـن اسـت کـه ابراهیـم؟ع؟ از شـیعیان محمـد؟ص؟ بـود همـان طـور
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منزل ــۀ قاع ــدۀ کل ــی اس ــت ،نه ای ــن ک ــه در خصوص ای ــن آیه باش ــد .هرچنـــد نام
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ مذکور در کالم نیس ــت و آنکه مذکور در کالم اس ــت ،حضرت
نوح؟ع؟ میباش ــد.

1

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حجــت الهــی اســت .خداونــد از همــۀ انبیــاء بــر ایــن مطلــب
میثــاق گرفتــه کــه خاتــم شــما رســول اهلل اســت 2.در قــرآن مجیــد نیــز ذکــر شــده کــه
خداونــد از همــۀ انبیــاء ،نســبت بــه خاتمیــت پیامبر مــا پیمان گرفتــه 3و باید به امت
خود خبر دهند.
در روایات آمده که حتی نسبت به اوصیاء ایشان نیز از انبیاء پیمان گرفتهاند.
در نتیجــه خــود حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــه لحــاظ اصــل توحیــد ،بــا توجــه بــه ایــن تعهد
در میــان تعهدهــای الهــی دنبالـهرو حضــرت نــوح؟ع؟ بــود .تعهــد داد بــه اینکه خاتم
انبیــاء؟ص؟ از نســل او خواهــد آمــد و اوصیائــش کــه در رأس ایشــان امیرالمؤمنین؟ع؟
است ،خواهند آمد.
کسـی کـه پـدر ایشـان بـود .پـس اهـل کشـتی را بـه منزلـۀ ذر یـۀ ایشـان قـرار داد در حالـی کـه
از نظـر زمـان جلوتـر از آنهـا بودنـد .ایـن سـخن از فراء اسـت؛ محقـق( .رک :مجمـع البیان
فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )701
 .1بحـار األنـوار ،ج  ،12ص 26؛ ج  ،36ص 152؛ مرحـوم اسـترآبادی روایاتـی را در اثبـات ایـن
«شیعت ِه» وجود گرامی پیامبر اکرم؟ص؟ و امیر المؤمنین؟ع؟
مطلب که مقصود از ضمیر در
ِ
اسـت ،آوردهانـد؛ محقـق( .رک :تأو يـل اآليـات الظاهـرة فـي فضائـل العتـرة الطاهـرة ،علی
اسـترآبادی ،ص )484 -486
 .2رک :تفسـیر کنـز الدقائـق و بحـر الغرائـب ،محمـد بـن محمـد رضـا قمـی مشـهدی ،ج ،11
ص .134- 137
َ �ذْ أَ �خَ �ذَ َّ ُ ث قَ نَّ
ال�� ّ�� نَ� َلما آ� تَ� ْ� تُ� ُك ْم م نْ� ك ت�ا� َو ح ْك َم ٍ�ة ثُ� َّم َاء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ُم َص ِّد قٌ� ِلما َم َع ُكمْ
�ج
ب ِ
ِ ِ
ي
 .3و إ� � الله يم��ا� ب ي ي
ِ
ِِ
ٍ
ُ
ُ
ق ُ أَ قْ َ ْ ن ق َ فَ شْ َ ُ أَ َ
َ تُ �ؤْ نُ نَّ َ َ تَ نْ ُ ُ نَّ ُ ق َ أَ أَ ْ ُ أَ َ ْ ُ َ
ا�هدوا َو � ن�ا َم َعك ْم
ال � � ق� َر ْر ت� ْم َو ��خ �ذ ت� ْم على �ذ ِلك ْم ِإ� ْصر�ي �الوا ��رر�ا �ال �
ل� مِ �� ِب� ِه و ل��صر�ه �
َ شَّ
ال� ِاه يد� ن�؛ آل عمـران.81/
ِم ن�
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همچنی ــن ب ــه لحاظ وح ــدت در دع ــوت ،حض ــرت ابراهیم؟ع؟ بر جـــای پای
امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ قدم نهاد .صبر امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از رحلت رســـول اهلل؟ص؟،
برای محافظت از اصل دین به مراتب اعظم اس ــت و قابل مقایســـه با جهاد ایشـــان
در ص ــدر اس ــام نمیباش ــد .آن جهاد نس ــبت به این صب ــر ،به منزلـــۀ کوچکترین
کار امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ اس ــت .عظم ــت امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ بـــه ایـــن جنبـــۀ دوم
است ،نه اول.
در چن ــان ش ــرایطی و با آن همۀ فش ــار ،امیرالمؤمنین؟ع؟ چهرۀ اســـام را حفظ
ک ــرد و کاری نک ــرد ک ــه ای ــن چ ــراغ خام ــوش ش ــود .ابراهی ــم؟ع؟ در دعـــوت الهـــی
ّ
متحمل س ــختی بس ــیار ش ــد ،ام ــا با توجه ب ــه روای ــات ،ق ــرآن مجید بـــه منزلۀ این
دانس ــته ک ــه ابراهیم؟ع؟ پیش ــگام نب ــوده و تابع اس ــت .در مورد دعـــوت الهی باید
گف ــت حضرت ن ــوح؟ع؟ آغازگ ــر این دعوت ب ــود ،ام ــا در زمینۀ اســـتقامت در برابر
س ــختیها ،امیرالمؤمنین؟ع؟ اولین اس ــت .در روایات َ«و إ َّن ِم ْن ِش َ
يع ِت ِه» ضمیر به
ِ
امیرالمؤمنین؟ع؟ باز میگردد.
حضــرت ابراهیــم؟ع؟ شــیعۀ دو شــخص بــود؛ کــه دو نمونــۀ در مقابــل هــم
هســتند .یــک نمونــه متقــدم بــر حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در قیــام بــه دعــوت الهــی کــه
جنــاب نــوح؟ع؟ باشــند .یــک نمونــه متأخــر از ایشــان اســت کــه عــرض کــردم طبــق
قــرآن مجیــد ،خداونــد از همــۀ انبیــاء و رســل الهــی تعهــد گرفــت کــه یــک پیامبــر در
آخــر الزمــان خواهــم فرســتاد و شــما بایــد بــه او ایمــان آور یــد و یاریــش کنیــد.
یاری هر نبی ،متناسب با شرایط اوست .یاری نمودن ایشان اینگونه است که

بـه ّامـت خو یـش خبـر دهند آخرین نبی با این خصوصیات اسـت و اوصیایی دارد.
بنابرایـن جنـاب ابراهیـم؟ع؟ شـیعۀ دو تن هسـتند :یک ،در قیام به توحید شـیعهی
حضـرت نـوح؟ع؟ اسـت .دو ،اسـتقامت در دعـوت الهـی و چشـیدن سـختیها و
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سخن گفتن با منحرفان قوم
ْ َ َ َّ ُ َ ْ
ـب َس ِـليم» ،آن جـا کـه بـا دل پـا ک یعنـی دل سـالم ،بـه پـروردگار
ِ«إذ جـاء ر بـه ِبقل ٍ
پیوست .برای اینکه ابراهیم در عصری زندگی میکرد که عقاید انحرافی از هر جهت
وجود داشت .حداقل میتوانست سکوت بر ظلم کند و اعتراضی که موجب اتمام
حجت شود ،نکند .اما حضرت ابراهیم؟ع؟ چنین نکرد.
حضرت ابراهیم؟ع؟ داشتن این قلب سلیم را هم از دو تن به یاد داشت .یکی
حضرت نوح؟ع؟ که به فرمودۀ قرآن ،نهصد و پنجاه ســال در دعوت الهی مقاومت
کرد؛ دیگری از نسل خودش که از مؤخرین باشد و مقصود ،امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
َُ َْ
ْ
سؤال این است که ِ«إ��ذ �ج َاء َر ّب�ه ِب� ق�ل ٍب� َس ِل ي�م» به چه صورت بود؟
ْ
ال ل أَ���ه َو قَ� ْومه ما�ذ ا تَ� ْع ُ� ُد نَ
نقـدر شـرایط بـر ابراهیـم؟ع؟ سـخت بـود کـه
و�» ،آ 
ِ«إ��ذ ق� َ ِ ِب ي ِ ِ ِ
ب
به پدرش گفت .مقصود ،کسـی اسـت که در آن روزگار پدر او بود .این سـؤال مطرح
اسـت کـه آن شـخص عمـوی ایشـان بـوده و پـدرش از دنیـا رفتـه بـود ،یـا پـدر واقعـی
ایشـان بـود؟ روایـات اهـل بیـت؟مهع؟ میفرمایـد عمـوی ایشـان بـود .برخـی نیـز بر طبق
ظاهـر میگوینـد پدرش اسـت.
ّ
قـدر مسـلم کسـی بـوده کـه متصـدی امـر او و بـه منزلـۀ پـدر ایشـان اسـت ،حـال
پـدر واقعـی یـا عمـو باشـد .هرچنـد قرآن مجیـد نـام «آزر» را ذکر فرموده اسـت و نام پدر
ً
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در تـورات نیسـت ،امـا ظاهـرا نـام پـدر ایشـان ،ت ُـارخ اسـت 1.آزر
یشـود کـه او عمـوی حضـرت
و تـارخ دو نـام متفـاوت هسـتند .شـاهد بـر ایـن نظـر م 
ابراهیـم؟ع؟ بـوده نـه پـدر ایشـان .آنگاه کـه بـه پـدر خـود و کسـانش گفـت :شـما چـه
و� ا ّٰلله تُ�ر� ُد نَ
َ ْ ً ݧَ ً ُ َ
و�» ،آیـا میخواهیـد بـه دروغ خدایانـی
چیـز میپرسـتید؟ «ا ِئ� ف�كا ٰءاِ ݪله�ة د ن ِ ٖ ی
منهـای خدا داشـته باشـید؟
 .1رک :تاریخ األمم و الملوک ،ابن جریر طبری ،ج  ،1ص .233
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«إفک» ،به دروغ چیزی را گفتن است« .آلهة» بدل افک است .بدل بیان است.
َ ئ فْ ً ٰ ݧ َ �ةً ُ نَ ّٰ
و� الل ِه و تریـدون اینهـا را؟
آیـا شـما بـه دروغ خدایانـی را میخواهیـد؟ ا ِ��كا ءاِ ݪله د
شما میخواهید به دروغ خدایانی منهای اهلل داشته باشید؟ اینها که خدا نیستند!
ْ َ
َ َ ُّ ُ
« ف�ما �ظ ن�ك ْم ِب� َر ِبّ� العال ِم ي� ن�»؟ شما چه گمانی در مورد پروردگار عالمین دارید که
پروردگار همۀ عالمیان اس ــت؟ به معنای ذوی العقول اس ــت .او شـــما را وامینهد
ک ــه ب ــه دروغ خدایان ــی را انتخاب کنی ــد و آنها را بپرس ــتید و گوش بـــه فرمان ّ
رب
یش ــود که این ســـخن در بتکده بود.
العالمی ــن ندهی ــد .از منظر بعضی ،معلوم م 
فَ نَ �ظَ َ نَ �ظْ َ �ةً ف نُّ
َ
َ
ّ
ال��جُ ِوم» ،ابراهی ــم؟ع؟ نگاهی در س ــتارگان کرد« ،فقال إ ِني َس ِـــق ٌ
يم».
«�� ر � ر ِ��ي
ِ
اینج ــا ّ
مفس ــران ب ــه ای ــن مطل ــب پرداختن ــد ک ــه ابراهی ــم؟ع؟ چـــه نگاهی در
ّ
س ــتارگان نمود و چه رابطـ ـهای با ِ«إ��نِ�ي َس ِق� ي� ٌم» داش ــت؟ 1بعضی چنین میگویند که
در آن زمان ستارهشناس ــی ش ــایع بود و از راه س ــتارگان کش ــف حـــوادث میکردند.
حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟ از س ــتارگان کش ــف ح ــوادث آین ــده را نمـــود و دانســـت که
پیروز اس ــت .بعضی نیز گفتهاند که از س ــتارگان دانس ــت بیمار اســـت ،لذا گفت
بیمار هس ــتم.
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 .1مفسـران نظرات مختلفی در اینباره ارائه کردهاند :یک) حضرت ابراهیم؟ع؟ به سـتارگان
نگاه کرد و دلیل آورد که زمان بیماری تب او فرا رسیده است .زیرا عادت داشت در زمان
معینی بدان بیماری مبتال شـود .دو) حضرت با نظر و دید بتپرسـتان به سـتارگان نگاه
کرد تا گمان کنند گفتار او همانند گفتار ایشان است و در آن حال گفت بیمار هستند،
آنهـا نیـز گمـان کردنـد کـه طالـع او دال لت بـر بیماریش میکند .چه بسـا خداوند از طریق
وحـی ایشـان را مطلـع از بیمـاری در آینـده نمـود و نشـانۀ آن را طلـوع سـتارهای یـا پیوسـتن
سـتارهای بـه سـتاره دیگـر معرفـی کـرده بـود و حضـرت ایـن عالمـت را مشـاهده فرمـود
و چنـان گفـت .همچنیـن وجـوه دیگـری ذکـر شـده اسـت؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان
فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )702 – 703
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آنچـه مـن در سـطح خـود درمییابـم ،این اسـت کـه حضـرت ابراهیم؟ع؟ قصد
داشـت بدانـد شـب اسـت یـا خیـر؟ تـا اگر شـب شـده ،بمانـد و بهانـهای بـرای ماندن
در بتکده داشـته باشـد .نگاه کرد و دانسـت شـب شـده اسـت ،لذا گفت من بیمار
هستم .معنای بیمار بودن این است که خوابیدن در بتکده برای شفایابی در آن عصر
متعارف بود .بدون این که بخواهیم به تأویالت مفسـران سـابق ملتزم شـویم ،زمینۀ
طبیعـی ایـن اسـت کـه شـب بـود و میخواسـت بـه تنهایـی شـب را در بتکـده بماند
تـا ایـن بتهـا را بشـکند .هرچنـد تا کنـون کسـی ایـن مطلب را نگفته اسـت.
اگر روز باش ــد و من بگویم سقیم هستم ،خواهند گفت ما نیز میمانیم .او نگاه
کرد و دید ش ــب ش ــده و زمانی است که همه باید بازگردند و درب بتکده را ببندند؛
فَ ق َ ّ
َ َ َّ َ ْ ُ ْ
ال ِإ��نِ�ي َس ِق� ي�م» .ش ــاهد ب ــر مطل ــب این آی ــۀ ش ــریفه اس ــت « :ف� ت� َول ْوا ع ن�ه ُمد ِب� ِر ي� ن�».
«��
به این معناست که بتکده خارج از ده بود و همه قصد داشتند بازگردند و بخوابند.
ایش ــان فرمود س ــقیم هس ــتم ،و آنها گمان کردند قصد دارد برای استشـــفا اینجا
بمان ــد و معنای ــش ای ــن اس ــت ک ــه دس ــت از دع ــوت خ ــود برداش ــته اســـت .او را
گذاشتند و رفتند.

1

شکستن بتها
َ َ ٓ
َ
« ف� ٰرݣݣاݣ غݣ� ِال ٰى ٰءاِ ݪل ݩَه ݭِݧ ݩݑٮ ِه ْم» 2،او برگشت« .راغَ ،ر َوغان» و «إتجاه» دو کلمه هستند .گاهی
یگـردد .از قوم
 .1ضمیـر مفـرد بـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و ضمیـر جمـع بـه افراد قوم ایشـان باز م 
حضـرت خبـر میدهـد کـه وقتـی گفتـار ایشـان را شـنیدند او را تـرک نمودنـد و از ایشـان
روی گرداندنـد و بـه سـوی مراسـم عیـد خـود رفتنـد؛ محقـق( .مجمـع البیـان فـی تفسـیر
القـرآن ،ج  ،8ص )703
 .2یعنی در خفاء به سوی آنها رفت .راغ الثعلب ،رفتن روباه به معنای این است که با سرعت
و حیله و حرکت در چپ و راست میرود؛ محقق( .رک :مجمع البحرین ،همان ،ج ،5
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انسان هدفی دارد و به گونهای به سوی آن حرکت میکند که مواجه با هدف است.
همه متوجه میشوند که هدف این است .فرض کنید میخواهم به قم بروم .از میدان
َّ
َ
َ َ
شوش حرکت میکنم .اینجا ،إت َجه ،ت َو ّجه و ذ َه َب به کار میرود.
امـا یـک مرتبـه قصـد دارم بـه قـم بـروم ،بـه سـوی فـرودگاه مهرآباد حرکـت میکنم.
از آنجـا دور زده و بـه ج ّ
یگـردم .ایـن َر َوغـان اسـت؛ یعنـی حرکـت را پیـچ
ـادۀ قـم بـر م 
و خـم داده و نا گهـان بـه سـوی هـدف بچرخیـد ،بـه گونـهای کـه دیگـران از حرکـت
َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ
الثعلـب .روبـاه هیـچگاه
شـخص ،هـدف او را تشـخیص ندهنـد .یـروغ کمـا یـروغ
مسـتقیم حملـه نمیکنـد .فـرار میکنـد و شـما کـه او را تعقیـب میکنیـد؛ بـه یکباره
دور زده و از پشـت سـر میآیـد .امـا شـیر اینگونـه نیسـت و مسـتقیم حملـه میکنـد.
َ َ ٓ
لـذا قـرآن مجیـد در عبـارت « ف� ٰرݣ ݣݣا غݣ� ِال ٰى ٰءاِ ݪل ݩَه ݭِݧ ݑݩٮ ِه ْم» میخواهـد بیـان کنـد کـه سـقیم

گفت ِـن او بدیـن منظـور بـود کـه بماند ،نه اینکه از آلهه استشـفا بگیـرد .بلکه آلهه را از

بیـن ببـرد .بـه عبارتـی کاری کـرد کـه بـه طـور غیرمسـتقیم به سـوی آلهۀ آنـان بازگردد.
ظاهـر کار حضـرت ایـن بـود کـه مانـده تـا از آنهـا شـفا بگیرد ،ولـی هدفش ایـن نبود.
بلکـه میخواسـت ایـن ابـزار ضاللـت را از بیـن ببرد.
معنایـی کـه ارائـه کـردم ،معنـای طبیعـی آیات کریمه اسـت ،بـدون آنکه نیازی
بـه آن جهـات داشـته باشـیم .آقـای طباطبایـی نیـز توضیـح دادهانـد کـه در آن زمـان
علـم نجـوم چگونـه بـود ،امـا نیـاز بـه ایـن مباحـث نیسـت .بـه کمـک نجـوم میتـوان
فهمید چه مقدار گذشته و زمان بازگشت است .از ماه و هوا معلوم نمیشود ،بلکه
از سـتارگان معلـوم میشـود چـه مقـدار از شـب گذشـته کـه ا گـر بگویـد بیمار هسـتم،
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ص  )10الروغ و الرواغ و الروغان :الحياد و الميل ،و قيل :أصله الميل في جانب ليخدع من
يريده؛ راغ از مصدر روغ و رواغ و روغان است و به معنای متوجه شدن و میل نمودن است.
برخی گفته اند :اصل آن میل کردن به سویی به منظور خدعه در کسی است که ارادۀ او را
دارد؛ محقق( .المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،17ص )149
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دیگـر نمیگوینـد بمانیـم تـا خـوب شـوی و بـا هـم برویم.
البته توجه دارید که مقصود ،اصل رسیدن شب نیست .باید مقداری از شب
بگـذرد تـا چنانچـه گفـت بیمـارم ،آنهـا او را بگذارنـد و برونـد و صبـح بازگردند .اگر
ابتـدای شـب باشـد نیـز خواهنـد گفـت که نـزد تو میمانیم تـا بهبود یابـی و بعد با هم
خواهیـم رفـت ،زیرا بایـد در بتخانه را بببندیم.
فَ ق َ أَ تَ أْ ُ ُ
كل ن
و�» ،ایـن همـه بـر شـما سـجده میکنند ،حـال چرا نمیخورید؟
«��ال �لا ��
ابتدایی خدایان این اسـت که بـرای آنها غذا
تهـای
نکـه یکـی از عباد 
توضیـح ای 
ِ
میبرنـد .مـن در معابـد بوداییـان در کشـور اندونـزی این مراسـم را مشـاهده کردم و به

دو صـورت عبادت دارند.
ً
یشـد و اخیـرا بـا منـع
در ابتـدا عر یـان بودنـد و بعـد بـه مقـدار سـتر عـورت اکتفـا م 
دولـت ،پوشـش محـدودی در نیمـی از بـدن داشـتند .سـینیهای غـذا بـر سـر ایشـان
بـود و بـه معبـد میآوردنـد .متناسـب بـا عظمـت معبـد ،گاهـی تـا پنجـاه سـینی
میرسـید .دو گونـه سـنت داشـتند ،در بعضـی از معابـد متولیـان معبـد غذاهـا را
میبردنـد و ایـن بـه منزلـۀ تقدیـم بـه آلهـه و بـرای اسـتفادۀ متولیـان معبـد بـود .قسـم
یشـد که غذا در سـینی میماند و فاسـد
دیگـر کـه اغلـب بـود ،بدین صورت برگزار م 
یشـد .هفتـۀ بعـد آنهـا را دور میریختنـد و سـینیهای دیگر را میگذاشـتند .این
م 
غـذای مخصـوص بـه آلهـه بـود.
ْ
َ
أ تَ أ ُ
ك ُل ن
و�» در مییابیـم کـه افـراد قـوم ایشـان برای
از کالم حضـرت کـه فرمـود�« :لا ��
آلههشـان غـذا میبردنـد ،همانگونـه کـه در زمان مـا نیز نمونههای بت پرسـتی وجود
داردّ .
مفسـران در اینجـا نیـز توجیهاتـی ارائـه کردهانـد ،امـا در ایـن مـورد هـم محتـاج
بـه تأو یـل در تفسـیر نیسـتیم .میتوانیـم نمونـۀ واقعـی پیـدا کنیـم .احتمـال میدهیـم
افـراد قـوم حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نیـز از این جملـه بودند.
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َ
«ما ل ُك ْم لا تَ� نْ� ِط قُ� ن
و�» ،چـرا حـرف نمیزنیـد؟ ا گـر بناسـت آلهـه باشـید ،حداقـل

مشـابه همیـن افـرادی باشـید کـه بـرای شـما سـجده میکننـد .هـم غـذا میخورنـد و
هـم حـرف میزننـد.
َ
ْ
ً
َ غَ َ َ
َ
َ
َ
َ
ف غ َ
را� عل ْ ي� ِه ْم» ،یعنی علی
« ف�را� عل ْ ي� ِه ْم ض� ْر ب�ا بِ�ال يَ� ِم ي� ن�»؛ در این آیه نیز «راغ» فرمود�« .
َ ً ْ
اآللهـة « ،ض� ْر ب�ا ِب�ال يَ� ِم ي� ن�» بـا دسـت راسـت آنهـا را میکوبیـد 1.در جای دیگری فرموده
َ َّ
َ
اسـت« :ل َعل ُه ْم إ�ل يْ� ِه يَ� ْر ج� ُع ن
و�» 2،همه را شکسـت مگر یک بت را؛ آن را نگه داشـت.
ِ
ِ
مقدمـهای بـود بـرای اینکـه فـردا در برابر آنها اسـتدالل کند که اگـر بت اعظم قدرت
داشـت ،وقتـی مـن بتچههـا را شکسـتم ،میبایسـت برای من دسـتی بلند کند!
َ ً ْ
فَ غَ َ َ
را� عل ْ ي� ِه ْم ض� ْر ب�ا ِب�ال يَ� ِم ي� ن�» ،او بـه سـوی آلهـه بازگشـت ،حـال آنکـه بـه ظاهـر در
«�
مرتبـۀ اول چنیـن بـود کـه آمـده شـفا بگیـرد .بـا دسـت راسـت بـر آلهـه مـیزد و آنهـا را
َ
خـرد میکـرد« .راغ» در آیـۀ دوم نیـز رفتـن غیـر مسـتقیم اسـت ،زیـرا ظاهـر قضیـه ایـن
بـود کـه مانـده تـا شـفا بگیـرد .ایـن راهـکاری در رسـیدن بـه هـدف اسـت.
بایـد آیـات را بـه گونـهای معنـا کنیـم کـه قابـل فهـم بـرای همـۀ مـردم باشـد ،لـذا
لهـای طبیعـی را عـرض کـردم .طبـق قاعـده وقتـی کسـی مثالها را بشـنود،
ایـن مثا 
میپذیـرد .پیـش از ایـن جر یـان بـرای ایشـان اسـتدالل آورد و بعـد از اینکـه مالحظـه
نکـه بـا شـما کاری نـدارم.
فرمـود فایـده نـدارد ،تظاهـر کـرد بـه ای 
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 .1به سوی بتها رفت و با دست راست بر آنها میزد و آنها را میشکست زیرا دست راست در
عمل ،قوت بیشتری دارد .برخی گفتهاند مراد از یمین ،قوت است .برخی نیز گفتهاند :مراد
َ َّ َ أَ
َ َ
َاز یمین ،تحقق سوگندی است که حضرت سابق بر این یاد کرده و فرمود«َ :و ت�الل ِه ل� ِك ي�د نّ�
أ
ُ
(رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص )703
انبیاء57/؛ محقق.
� ْص ن� َامكم»
َ
َ
َ َّ َ أَ
ً َّ َ ً َ ُ َ َّ ُ َ
َ َ أ
ُ
فَ َ ُ
َ أ ُ ُّ ْ
ك�د نّ� � ْص ن� َامك ْم بَ� ْعد � نْ� ت� َولوا ُمد ِب�ر�ي نَ�؛ � ج َ� َعله ْم �جُ �ذ ا�ذ ا ِإ�لا ك ب� ي�را له ْم ل َعله ْم ِإ�ل يْ� ِه
«َ .2و ت�الل ِه ل� ي
َ� ْر� ُع نَ
و�»؛ و بـه خـدا سـوگند نقشـهاى بـراى نابـودى بتهايتـان در غيـاب شـما طـرح
ي جِ
نهـا (جـز بـت بزرگشـان
مىكنـم .سـرانجام (بـا اسـتفاده از يـك فرصـت مناسـب) همـۀ آ 
را) قطعـه قطعـه كـرد ،تـا بـه سـراغ او بياينـد (و او حقايـق را بازگـو كنـد)؛ انبیـاء.57 -58/
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آیات مبارکه
ُ
َ
َ
ُ
و� َ ٩٥وا ّٰلل ُه �خَ ل قَ� ُك ْم َو ٰما تَ� ْع َمل نَ
و� ٰما تَ� نْ�ح تُ� نَ
و�  ٩٤ق� ٰا َل ا ݧ ݨݑݨݧٮَ ݨ ݧ ْع ݧ ݨُ ݧ ݩُد نَ
َ ݦف� َ ݦا ݧق ݨْ� ݧ َٮ ُل ٓ ݢو ݢا ا َل ݧ ْ�ه َ ݦ� ݩݐر فݧ ّ� نَ
و� ٩٦
ِ
ٮݓ
ݫݓ ِ ی ِ ی ِݪ
َ
ْ
ْ
َ
ݨ
ْ
ݧ
ݦ
َ
ْ
َ
ف
َ
ُ
ݧ
ݦ
َ
ْ
َ
ݨ
ً
ݨ
ُ
ُ
َ
ً
َ
ُ ُ َݩ
ق� ٰالوا بْا� ݩݧ ݐںوا ل ݧ ُهۥ بُ� ن� ی� ٰا ن�ا ف�ال ݧ ݑٯ ُوه ݭِڡݨݐی ال ج ݧ َ� ٖح ی� ِم  ٩٧ف� ݣا ٰݣرادوا ِب� ٖه ك ی ݧ ْ�دا � ج ݨ� ݧ َعل ن� ٰاه ُم ال ݣا ݧ ْݣس ف� ٖل ی� نَ�
َ َّ
َ ٩٨و ق� ٰا َل ا�نّی �ذ ٰ ݢ ݢاه ٌ� الٰى ݧݨ َ ݢر ݢٮݨݧ ّی َس َ� ْهد� ن� َ ٩٩ر ّ� َه ْ ݨݦ� لی م نَ� ّ
الص ٰا ِل ݫ ٖح ی� نَ�  ١٠٠ف� بَ� ش� ْر ن� ٰا ُه
ِب ب ٖ ِ
ِ ٖ ِ ب ِ ݫݭݓ ݫ ݬٖ ی ٖ ی ِ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ َ َ َ ݧ ݡَ ُ َ
ّ ْ َ ݦݨ ُ ݨݦ َ
ُ ٰ
بِ��غ لا ٍم َح ٖل ی� ٍم  ١٠١ف�ل ݩّم ٰا َب�ل�غ ݨم ݧ ݡَعه ا ّݠلس ْع ݨَی ق� ٰا َل ی� ٰا بُ��نَ َّی ِا�ٖن ٓی ا ݨٰرݣىݤ ݭڡِݨݐی ال َم ن� ٰا ِم اںٖݧ ݐ ٓی ا�ذ ب�حك
فَ نْ �ظُ ْ ٰ �ذ ٰ تَ ݧ ݨٰ ۚ
ى٭ݤݨݨݨݦ ق� ٰا َل � ٰٓا َا�َ ت� فْا� َع ْل ٰما تُ� ݧ ݩݘݨْو ݧ َم ݩُ ۖݩر ݤݦݢ٭ َس تَ� ُد�ن ٓی ا نْ� ش� ٰٓا َء ا ّٰلل ُه م نَ� ّ
الص ٰا ِب� ٖر ی� نَ�
ما ݢ ݢا � ݣر
�ا� ر ݣ
ِ�ج ٖ ِ
ِ
ی ب ِ
قَ ْ َ َّ قݨْ َ ُ ݨݧ ْ ٰٓ ۚ ݦݨ
َ
ٓ
َ
ْ
ّ
ݧ
ݩ
َ
َ
َ
َ
ݩ
 ١٠٢فَ� َل ݩّم ٰٓا ا ݧ ْسل ٰما ݩَو ت�ل ݧ ُهۥ ِلل�جݧ ݡَٮݓ ی� ن� َ ١٠٣و ن� ٰاد یْ� ن� ٰا ُه ا نْ� ی� ٰا ِا بݧ ْ� ٰرا ٖه ی� ُم � ١٠٤د صد� ت� ّ ݦݩ
الر�ؤ ی� ٭ا
ݫ ݬٖ ِ
نَّ ٰ ݐ ݦ ٰ َ ݧ ُ ݧ َ ْ َ ٰٓ ُ ْ
ْ
َ فَ َ
ّ َ ݐ ݦݧ ݧݩ ٰ َ ݧ ݐَ ݧ ْ
�ذ
ْ
ُ
ٰ
ْ
ُ
ُ
َ
ن
ِا ن� ٰا كد ِلك ں ݭݓ ݨح ݩݐݭِ ݪری ال ُم ْح ِس ٖن� ی� ن� ِ ١٠٥ا� هدا ݠلهو ال ب�لاء الم ب ݫ ݬٖ� ݫ ݔى ن�  ١٠٦و�د ی��اه بِ� ِ ب� ٍح
َ
ع�ظ ٖ ی� ٍم ١٠٧
ترجمۀ آیات
نه ــا با س ــرعت به س ــراغ او آمدن ــد -95 .او (ابراهيم) گفـــت :آيا چيزى
 -94آ 
را مىپرس ــتيد كه با دس ــت خود مىتراش ــيد؟  -96با اينكه خداوند هم شـــما
را آفر ي ــده و ه ــم بتهاي ــى را كـــه مىس ــازيد!  -97آنها گفتند بن ــاى مرتفعى
ب ــراى او بس ــازيد ،و او را در جهنم ــى از آتش بيفكني ــد!  -98آنها طرحى براى
ناب ــودى ابراهيم ريخت ــه بودند ولى ما آنها را پس ــت و مغلوب س ــاختيم-99 .
(او از اي ــن مهلك ــه به س ــامت بي ــرون آم ــد) و گفت :من به س ــوى پـــروردگارم
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م ــىروم او مرا هداي ــت خواهد كرد -100.پـــروردگارا! به مـــن از (فرزندان) صالح
ببخ ــش -101.م ــا او (ابراهي ــم) را ب ــه نوجوان ــى بردب ــار و پر اســـتقامت بشـــارت
دادي ــم -102 .هنگامىكه با او به مقام س ــعى و كوش ــش رس ــيد گفـــت :فرزندم
م ــن در خ ــواب دي ــدم ك ــه بايد ت ــو را ذبح كن ــم! بنگر نظ ــر تو چيســـت؟ گفت:
پ ــدرم ه ــر چه دس ــتور دارى اجرا كن ،به خواس ــت خ ــدا مرا از صابـــران خواهى
ياف ــت!  -103هنگامىك ــه ه ــر دو تس ــليم و آم ــاده ش ــدند و ابراهيـــم جبيـــن
او را ب ــر خ ــاك نه ــاد -104 ...او را نـــدا داديـــم كه اى ابراهيـــم!  -105آنچـــه را در
خ ــواب مامور ي ــت يافتى انجام دادى ،م ــا اينگونه نيك ــوكاران را جزا مىدهيم.
 -106اي ــن مس ــلما امتحان مهم و آش ــكارى اس ــت -107 .ما ذبـــح عظيمى را
فـــداى او كرديم.
معنای لغات
َ
َ
َز َّف َیـز ُّف 1،أیَ :
إجتم ُعـوا و ت ّ
حرکـوا ،بـه معنـای ایـن اسـت کـه عـدهای بـه طـور
ِ

دسـته جمعـی بـه سـمتی بـا سـروصدا حرکـت کننـد.
ً
َ
ُ«بنیان» از َ«بنا» و به معنای َوض َع شـیئا علی ش ٍـئ میباشـد« 2.کید» ،به معنای
َ
َ
نیرنـگ اسـت و بـا عـداوت تفـاوت دارد« 3.أسـف ِلین» ،یعنـی آنها را مغلوب و َپسـت
َ
5
قـرار دادیـمَ 4.حل َـم ،بـه معنـای تحمـل کـردن سـختی در مقابـل ادای وظیفه اسـت.
َ
«تـری» معنـای اول از رؤ یـت ،دیـدن اسـت و معنـای دوم ،اندیشـیدن اسـتِ 6.ذبـح،
 .1مجمع البحرین ،ج  ،5ص .66
 .2همان ،ج  ،1ص .63
 .3لسان العرب ،ج  ،3ص .383
 .4المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .413
 .5همان ،ص .253
152
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بـه معنـای مـا ُی َ
ذبـح اسـت ،چیـزی کـه ذبـح میشـود.
َ َّ
«تل ُـه» بـه معنـای ألقـاه بـوده و بـه رو خوابانـدن اسـتّ 2،امـا گاهی به گونـه ،گاهی
َّ
بـه رو و گاهـی بـه َظهـر اسـت«َ .و َت َّل ُـه ِل ْل َجبيـن» یعنـی ألق ُـاه ِل َ
لجبین .مصـدر آن «تل»
ِ
َ َّ
َ ُ َ َّ ُ ٌ َ ُ ُّ ُ َ ّ ً َ َ َ َ َ َّ ُ ً َ ّ ً
ُّ َ ّ ً
َ
ُ
َ
َ
اسـت .تل ُـهَ ،ی ُتـل ،تلا أی ألقـاه .تـل فلان یتلـه تلا ،سـقط .و تـل فال نـا تلا ،صرعـه و
َ َّ ْ
َّ
َ ّ
التنز یـل َ
الع ِز یـز«َ :و تل ُـه ِلل َج ِبيـن».
ألق ُـاه َعلـی ُع ُن ِق ِـه َو خ ِـد ِهَ ،و ِمن ُـه ِفـی
ِ
1

خالصۀ داستان حضرت ابراهیم؟ع؟
در داستان حضرت ابراهیم؟ع؟ عرض شد که معابد قوم ،خارج از دهکدههای
ایشــان بــود و بــرای عبــادت بدانجــا میرفتنــدّ .
سنتشــان اینگونــه بــود کــه بــرای
خدایانــی کــه از ســنگ تراشــیده بودنــد ،غــذا میبردنــد .شــب شــد ،آنها بازگشــتند و
ُّ
َ َ َْ ً
الن ُجوم»
حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــا خدایــان تنهــا ماند .بیــان کردیم کــه «ف َنظ َر نظ َرة ِفــي
به چه جهت بود.

َ َ ٓ ݩ
بـر سـبیل داعیـۀ توحیـد الهـی خدایان دروغیـن را خطـاب کـرد « ،ف� ٰرݣ ݣݣا غݣ� ِال ٰى ٰءاِ ݪل َه ݭِݧ ݩݑٮ ِه ْم
فَ ق ٰ َ َ ٰ تَ ݘْݩ ُ
ك ُل نَ
و�»؛ اینان شما را خدایان خود میدانند و برای شما غذا میآوردند.
��ال الا �ا

پـس چـرا غـذا نمیخور یـد؟ ا گـر راسـت میگوییـد ،خـدا هسـتید و حداقـل بـه انـدازه
یـک حیـوان قـدرت دار یـد ،چرا غـذا نمیخورید؟
ُ
َأ تَ ْأ ُ
كل ن
و�» بلکـه نکتـه دارد .جنـاب
خداونـد بـرای سـجع و قافیـه نفرمـوده�« :لا ��
َ
َ
َ
َ ُ
أالت ُق ُومـون ،أال ت ُ
نامـون .زیـرا اوضـاع و
ابراهیـم؟ع؟ نفرمـود :أالتمشـون ،أالت َلع ُبـون،
شـرایط بـه گونـهای بـود کـه تناسـب بـا کالم داشـت .در زمـان کنونـی نیـز در معابـد
بودایـی چنیـن سـنتهایی دارنـد کـه زنـان نیمـه عر یـان بـرای خدایـان غـذا میبرند.
 .1مجمع البحرین ،ج  ،2ص .349
 .2همان ،ج  ،5ص .328
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ّ
ز یـرا اقـل نشـانۀ حیـات بـرای یـک موجـود زنـده ماننـد گاو و غیـره ،اکل اسـت.
حداقـل بـه مقـدار اینهـا کـه شـما را خدایـان خـود میداننـد قـدرت داریـد ،پـس چـرا
ّ
نمیخور یـد؟ « َ ُ ْ تَ نْ قُ نَ
و�» مـن قصـد تعـدی بـر شـما دارم ،بـا شـما سـخن
ما لكم لا�� ِط�
فَ غَ َ َ ْ ْ ضَ ْ ً َْ
میگو یـم .پـس چـرا حـرف نمیزنیـد؟ «�را� عل ي� ِهم �ر ب�ا ِب�ال ي� ِم ي� ن�» .بیان شـد که «راغ»
بـه معنـای بـا سـرعت و خفـی بـه کاری پیچیـدن و انجـام دادن اسـت .بـا دسـت
راسـت مبارکـش بـر آنهـا زد.
معلـوم نیسـت کـه جنـس بتهـا از چـه بـوده اسـت ،از جنس سـنگ خارا باشـد
فَ َ َ َ ُ
کـه در برابـر ضربـه چـوب مقاومـت بکنـد ،یـا خیـر؟ در آیـۀ دیگـری فرمـود �« :ج�عله ْم
ُ �ذ �ذ ً َّ َ ً َ َ َّ
َ
ك ب� ي�را ل ُه ْم ل َعل ُه ْم إ�ل يْ� ِه يَ� ْر ج� ُع ن
نهـا را باقـی گذاشـت.
و�» 1.یکـی از آ 
�ج ا ا ِإ�لا
ِ
ِ
بازخواست از حضرت ابراهیم؟ع؟
َ
ُ
َ
إجتم ُعوا و َت َّ
و�» ،صبح که شد ،آمدند«َ .ز ّف َیز ّف» 2أیَ :
« فَ� أ� قْ� بَ� ُلوا إ� َل يْ� ِه يَ��ز فُّ� ن
حرکوا،
ِ
ِ
ِ
به معنای این اسـت که عدهای به طور دسـته جمعی به سـمتی با سـروصدا حرکت

کننـد .عـرب بـه شـب دامـادی ،شـب زفـاف میگو یـد ،بـه ایـن خاطـر کـه جمعـی آن
دو همسـر را بـا سـروصدا بـه جایـگاه هـم میرسـانند .هرچنـد در زبـان فارسـی کلمـۀ
زفـاف چنـدان گو یـا نیسـت .معنـای شـتاب در آن نیسـت ،بلکـه بـا سـروصدا بـه
جایـی رفتـن اسـت .در مـورد روز سـقیفه و کیفیـت بـردن ابوبکـر بـه مسـجد گفتـه
 .1انبیاء.58/
 .2الـزف و الزفيـف اإلسـراع فـي المشـي ،أي :فجـاءوا إلـى إبراهيـم و الحـال أنهـم يسـرعون
ّ
اهتمامـا بالحادثـة التـي يظنـون أنـه الـذي أحدثـه؛ زف و زفیـف بـه معنـای سـرعت در راه
رفتن اسـت .یعنی سـپس به سـوی ابراهیم آمدند در حالی که سـرعت داشـتند به خاطر
رویـدادی کـه گمـان میکردنـد ابراهیـم آن را بـه وجـود آورده اسـت؛ محقـق( .رک :المیـزان
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شـده :سـروصدا بلنـد بـود و او را بـه مسـجد آوردنـد.
ُ
أَ ُ َ
فرمـود « :فَ�� قْ� بَ�لوا إ�ل يْ� ِه يَ��ز فّ� ن
و�» .در ایـن میـان فواصلـی اسـت که قرآن مجید نفرمود،
ِ
ِ
ز یـرا بنـا بـر قصهگو یـی نـدارد .بلکـه موعظهگو یـی و راهنمایـی و هدایـت اسـت « .ق�الَ
َ
أ� تَ� ْع ُ� ُد نَ
و� ما تَ� نْ� ِح تُ� ن
و�» ،جنـاب ابراهیـم؟ع؟ بـه آن انسـاننماها فرمـود :آنچـه را کـه
ب
1

خـود تراشـیدهاید میپرسـتید؟
ُ
َ
ّ
« َو ا َّلل ُه �خَ ل قَ� ُك ْم َو ما تَ� ْع َمل ن
و�»« 2،مـا»ی موصولـه اسـت .یعنـی و الـذی تعملـون،
آنچـه شـما سـاختید .هـر دو را خـدا آفر یـده ،پـس هـر دو مر بـوب هسـتید .مربـوب
بـودن ،یعنـی اختیـار او بـه دسـت دیگـری اسـتّ .
رب هـر دو خداونـد اسـت .بدانیـد
نچـه خـود آفریدهایـد.
نیـاز شـما بـه خداسـت ،نـه بـه آ 
ّ
 .1قـال الزبیـر بـن بـکار :فلمـا بویـع أبوبکـر أقبلـت الجماعـة التـی بایعتـه تزفـه زفـا إلـی مسـجد
یکـه بـا ابوبکـر بیعـت شـد گروهـی از مـردم کـه با
رسـول اهلل؟ص؟ ؛ زبیـر بـن بـکار گفـت :زمان 
او بیعـت کـرده بودنـد ،بـا سـر و صـدا او را بـه مسـجد رسـول اهلل؟ص؟ بردنـد؛ محقـق( .رک:
شرح نهج البالغة ،ابن ابی الحدید ،ج  ،6ص )19
 .2همــزۀ اســتفهام اســت و معنــای توبیــخ و انــکار دارد .حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ایشــان را آ گاه
تهــا کــه روی
نچــه از ب 
میکنــد و میفرمایــد خداونــد همــان کســی اســت کــه شــما و آ 
آن کار میکنیــد را خلــق کــرده اســت .ز یــرا آنهــا نیــز جســم هســتند و خداونــد ایجادشــان
فرمــوده اســت .در اینگونــه معنــا نمــودن فرصتــی بــرای ّ
جبریــه نمیمانــد تــا بگوینــد
خداونــد فاعــل افعــال ماســت .ز یــرا اوال :موضــوع ســخن حضــرت ابراهیــم؟ع؟ در ســرزنش
یشــد پــس چــرا بــر
ایشــان بــه خاطــر عبــادت بتهــا بــوده و ا گــر فعــل خداونــد محســوب م 
آنهــا عیــب گرفــت؟ آنهــا میتوانســتند بگوینــد چــرا بــر عبادتمــان مــا را توبیــخ میکنــی
در حالیکــه خداونــد فاعــل آن اســت؟
أَ تَ ْ ُ ُ نَ تَ نْ تُ
ن
ثانیـا :حضـرت بـه آنهـا فرمـود��« :ع ب�دو� ما �� ِح�و�» .میدانیـم کـه مـردم زمـان ایشـان
فعـل خـود را کـه تراشـیدن و نحـت بـود نمیپرسـتیدند ،بلکـه بتهـا را کـه اجسـام بودنـد
میپرسـتیدند .بدون شـک این اجسـام (سـنگها) فعل خداوند هسـتند؛ محقق( .رک:
التبیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )513
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در جلسـات قبـل عـرض کـردم کـه عبـادت ،نوعی خضوع بر اسـاس نیاز اسـت.
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ میفرمایـد :خـود شـما این را سـاختید ،چرا بـرای آنها خاضع
یشـوید؟ او نیازمنـد بـه شماسـت .شـما کـه نیازمنـد بـه او نیسـتید .شـما و آنهـا را
م 
خـدا آفر یـده ،پـس هـر دو بـه خداونـد نیاز دارید .شـما بایـد خداوند را عبـادت کنید.
نتـر هسـتند ،عبـادت میکنیـد؟
نهـا را کـه همچـون شـما نیازمنـد و بلکـه ناتوا 
چـرا آ 
در حالیکـه شـما آنها را سـاختید.
َ ُ
«ما» در َ«و ما ت ْع َملون» بدون شک موصول است و مای مصدریه نیست .جملۀ
پرسشی نبوده و واو عاطفه است .ممکن است صنع و عمل دو مفهوم جدا باشند،

1

زیرا در صنع کمی ابداع نهفته است ،اما در عمل چنین نیست .میخواهد بفرماید
که قدرت الهی است که به شما داده شده و صنع نیست.
قـرآن مجیـد داسـتانهای بسـیاری از انبیـاء بیـان کـرده اسـت .امـا حضـرت
ابراهیـم؟ع؟ بـود کـه بـا آتـش مواجـه شـد .بیـن دعـوت حضـرت نـوح و حضـرت
ابراهیـم؟امهع؟ بسـیار فاصلـه بـود .گو یـا دعـوت حضـرت نـوح؟ع؟ از گـوش بشـر خارج
شـده بـود.
اول مرتبـهای بـود کـه بشـریت بـا دعوتـی کـه اسـتمرار یافـت ،مواجـه شـد .بقیـۀ
انبیـاء ادامـه دهنـدۀ دعـوت ایشـان هسـتند .اسـاس سـخن حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـا
ّ
ایشـان ،ایـن بـود کـه بایـد چنیـن باشـید ،وال بـه جهنـم خواهیـد رفـت .آنهـا گفتنـد
یشـنویم ،بـا خـود گوینـده عملـی کنیـم.
ایـن وعـدهای را کـه م 
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 .1صنـع ،عملـی اسـت کـه مبنـی بـر مهـارت ،علـم و دقـت باشـد .در واقـع عملـی اسـت کـه
مسـبوق بـه علـم بـه آن عمـل ،بـرای حصـول نتیجه میباشـد .لذا میتـوان به ّ
نجـار ،صانع
گفـت؛ زیـرا پیـش از عمـل ،نسـبت بـه آنچـه میخواهـد بسـازد علـم دارد .امـا نمیتـوان به
تاجـر ،صانـع گفـت؛ زیـرا نمیدانـد در تجارتـی کـه انجام میدهـد به مراد خویش میرسـد
یـا نمیرسـد؛ محقـق( .رک :التحقيـق فـي كلمـات القـرآن الكر يـم ،ج ،6ص )285
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بنایی از آتش
نکتـۀ مواجـه شـدن حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـا چنیـن وضعـی ،ایـن بـود کـه قـوم
یشـنیدند کـه جهنـم وجـود دارد ،چـه باور
ایشـان بـرای اولیـن بـار چنیـن سـخنی را م 
بکننـد و چـه نکننـد .بعـد از آن ایـن مطلـب بـرای بشـر بسـیار تکـرار شـد و دانسـتند
کـه جهنـم وجـود دارد .حـال برخـی بـاور میکردنـد و برخـی عنـاد میورزیدنـد .حتـی
مشـرکین قر یـش نیـز بـاور نداشـتند.

ّ
امـا شـنیده بودنـد گویندگانـی از جانـب حضـرت ح ّـق جـل و علا خبـر میدهند

کـه :ای انسـان! بایـد در ایـن دنیـا بـه گونـهای زندگـی کنـی کـه بـا وضـع مطلوبـی در
زندگانـی بعـد خو یـش مواجـه شـوی .در غیـر ایـن صـورت ،بـا جهنـم و عـذاب و آتـش
الهـی مواجـه خواهـی شـد.
بـه همیـن خاطـر تصمیـم گرفتنـد آنچه را که بـه عنوان تهدید از آینـده میگوید،
ْ
ُ ُ َ ُ ْ ً َ أَ ْ ُ
بـر سـر او بیاورنـد « .ق�الوا بْا� ن�وا له بُ� ن� ي� نا�ا ف��ل ق� ُوه ِ�ف�ي ال ج َ� ِح ي�م» .قـرآن کر یـم در اینجـا کلمـۀ
«جحیـم» 1را اسـتعمال نمـود ،و «فـی ّ
النـار» نفرمـود .در جـای دیگـر «نـار» ذکـر شـده
قُ ْ
ُ ُ َ ًَ َ ً َ ْ
2
راه� َم».
اسـت�« :ل ن�ا ي�ا ن�ار كو�ن�ي ب� ْردا و سلاما على ِإ� ب� ي
لذا فهم علت اینکه آتش گفته شــد ،و آتش بســیار باشــد؛ نیازمند دقت اســت.
نقــدر بــدن او را بــا آهــن تفتیــده بســوزانیم تــا بمیــرد .دواعــی
میتوانســتند بگوینــد آ 
 .1و الجحيـــم النـــار في شـــدة تأججها؛ جحیم ،آتش ــی در ش ــدت و نهایت حرارت اس ــت؛
َ
ُ
الجحيم :اســـم من أس ــماء
محقـــق( .رک :المیـــزان فی تفســـیر الق ــرآن ،ج  ،17ص )150
ُّ
ْ
كل ن� ٍار ع�ظ ي�م�ة �ف�ي َمهوا ٍ�ة ف�ه�ي جَ� ِح ي� ٌم؛ جحی ــم نام ــی از نا مه ــای آت ــش اس ــت و ه ــر
النـــار .و
آتشـــی کـــه در گســـتردگی وســـیع و ب ــزرگ باش ــد را جحی ــم نامن ــد؛ محقق( .رک :لس ــان
العـــرب ،ج  ،12ص )85
(« .2سـرانجام او را بـه دريـاى آتـش افكندنـد ولـى مـا) گفتيم :اى آتش سـرد و سـالم بر ابراهيم
باش»؛ انبیاء.69/
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تصمی ــم ب ــه ای ــن ع ــذاب ب ــرای جن ــاب ابراهی ــم؟ع؟ در نظ ــر آن حیوان ــات انس ــاننما
همــان اســت کــه عــرض شــد .بــه ایــن خاطــر بــود کــه حضــرت آنــان را تهدیــد میکــرد
یشــنیدند ،لــذا خواســتند آن عذابــی را کــه میفرمایــد بــر
و اولیــن بــار بــود چنیــن م 
نچــه بیــان شــد ،بــه لحــاظ شــناخت حیوانی از ایشــان اســت،
خــودش اجــرا کننــد .آ 
نــه شــناخت رحمانــی .شــناخت رحمانــی مر بــوط بــه ایــن اســت کــه خداونــد چــه
میفرمای ــد .ام ــا ش ــناخت ُبع ــد حیوان ــی هم ــان اس ــت ک ــه بی ــان ش ــد.
ُ ُ َُ ْ ً
« ق�الوا بْا� ن�وا له بُ� ن� ي� نا�ا» ،چیزی بسازید و او را در جهنم بیندازید ،زیرا کسی نمیتواند

نجـا ببـرد .ماننـد زنـدان کـه نیسـت و فـرد دومـی کـه او را میبـرد خواهـد
او را بدا 
سوخت .ساختمانی بسازیم و از باالی آن ،او را در آتشی که از هرجهت بزرگ است،
بیاندازیم .برای اینکار هیزم بسیار جمع کردند.
ً
َ
1
بـودن
ُ«بنیـان» از َ«بنـی» و بـه معنـای َوض َـع شـیئا علـی ش ٍ
ـیء اسـت .شـرط آنِ ،
گـچ و آجـر و سـنگ نیسـت .در ز بـان عر بـی بـه چـوب نیـز بنیـان میگوینـدَ .بنـی ِمـن
َ َ
خشـبَ ،بنـی ِمـن َحدیـدَ ،بنـی ِمـن ِلبـنَ ،بنـی ِمـن ُج ّـص .یعنـی شـیئی را روی شـئ
دیگـری قـرار دهنـد .بـرای مثـال داربسـت ،بنیـان اسـت .داربسـتی اسـت کـه روی
آن نیـز داربسـت دیگـر باشـد کـه مسـلط بـر آتـش بـوده و از آن بـاال در آتـش بیندازنـد.
بنابرایـن بنیـان در ز بـان عـرب بـه معنـای شـیئی را بـر شـیئی ترکیـب کردن اسـت .در
واقـع خـود را بـه زحمـت انداختنـد .ا گـر بشـر عقـل خـود را بـه کار میبسـت و هدایـت
تهـا بـود کـه لـذت بهشـت را در همیـن دنیـا میچشـید.
الهـی را میپذیرفـت ،مد 
َ أَ ُ
َ
« ف��رادوا ِب� ِه ك يْ�دا» ،آنها نسبت به ابراهیم قصد نیرنگ داشتند 2.کید و عداوت،
 .1برخـی گفتهانـد بـرای ایشـان چیـزی شـبیه تنـور سـاختند و ایشـان را درون آن انداختند .اما
بنـاء ،قـرار دادن شـیئی بـر شـئ دیگـر بر وجـه مخصوص اسـت؛ محقـق( .رک :التبیان فی
تفسـیر القرآن ،ج )514 ،8
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نهـانیرنـگ و کیـد داشـتند .یعنـی مـن بـه شـما وعـدهای
متفـاوت از هـم هسـتند .آ 
میدهم ،اما شما کاری کنید تا خودم در آنچه به شما وعده دادهام ،واقع شوم .آتش
جهنم ،کلمهای بود که اینها را میترسـاند ،لذا گفتند حال که او ما را میترسـاند،
ما نیز کاری کنیم خودش در این آتش واقع شود.
َ ً فَ ْ ُ ْ أَ َ
َ أَ ُ
« ف��رادوا ِب� ِه ك يْ�دا � ج َ� َعل ن�اه ُم ال� ْس ف� ِل ي� ن�» ،مـا آنهـا را گـروه پسـت قـرار دادیـم 1،زیـرا
قُ ْ
ن ُ ُ َْ ًَ َ ً َ ْ
راه�م» .ابراهیم داخل آن رفت
نتیجه این شد�« :ل ن�ا ي�ا �ار كو�ن�ي ب�ردا و سلاما على ِإ� ب� ي
َ َ
و آسـیبی ندیـد و از آن آتـش بـه سلامت بیرون آمد« .أسـف ِلین» یعنـی آنها را مغلوب
و پسـت قـرار دادیـم و ابراهیـم پیـروز شـد .بعـد از آن جـرأت نکردنـد بـه حضـرت
ّ
ابراهیـم؟ع؟ تعـدی کننـد و انتقـام آلهـۀ خـود را از ایشـان بگیرنـد.
َ
َ َ
«أسـفل» بـه معنـای پسـت اسـت .هـم أسـفل مکانـی ،بـه لحـاظ طبقاتـی شـدند
َ
َ َ
و هـم أسـفل وضعـی ،بـه لحـاظ روحیـه .شـخصی کـه مغلـوب واقـع میشـود ،أسـفل
اسـت و شـخصی کـه غالـب واقع میشـود ،أعلی اسـت .ایـن عبارت در مـوارد دیگر
نیـز در قـرآن اسـتفاده شـده اسـت .میفرمایـد:
َ تَ نُ َ تَ ْ �زَ نُ َ أَ نْ تُ ُ ْ أَ ْ َ ْ نَ نْ ُ نْ تُ ْ ُ �ؤْ
ن
2
ن
«و لا� ِه�وا و لا�ح �وا و ���م ال�علو� ِإ�� ك��م م ِم� ي��» ،شــما گــروه برتــر هســتید
حضرت ابراهیم؟ع؟ و سوزاندن ایشان با آتش به کار بردند؛ محقق( .رک :مجمع البیان
فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص )704
 .1بأن أهلكناهم و نجينا إبراهيم و سلمناه و رددنا كيدهم عنه و قيل بأن أشرفوا عليه فرأوه
سالما و تحققوا أن كيدهم ال ينفذ فيه و علموا أنهم مغلوبون؛ به واسطۀ اینکه آنها را
هالک کردیم و ابراهیم؟ع؟ را نجات دادیم و او سالمت بود و حیله و مکر ایشان را از او
منصرف ساختیم و برخی گفتهاند مقصود این است که بر حضرت ابراهیم؟ع؟ مشرف
شدند و دیدند که او سالمت است لذا دریافتند که مکر آنها در او کارگر نیست و دانستند
که شکست خوردهاند؛ محقق( .رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص )704
« .2و سست نشويد و غمگين مگرديد و شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد»؛ آل عمران.139/
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ُ
ْ
و دیگ ــران از ش ــما میترس ــند ،ن ــه آنک ــه ش ــما از دیگ ــران بترس ــید«ِ .إ� ن� يَ� ْم َس ْسك ْم
ُْ
َ ََ ْ َ َْ َ
ق� ْر ٌح ف� ق�د َم ّس ال ق� ْو َم ق� ْر ٌح ِم ث�له» 1،ا گ ــر س ــختیای ب ــه ش ــما رس ــید ،آنه ــا نی ــز مانن ــد

ش ــما دچ ــار س ــختی شـــدند .چ ــرا ش ــما از آنه ــا بترس ــید؟ بلکـــه آنهـــا بایـــد از
شما بترسند.
هجرت از دیار کفر

َ ق َ ّ
ال ِإ��نِ�ي �ذ ِاه ٌب� ِإ�لى
جنـاب ابراهیـم؟ع؟ تصمیـم گرفـت از آنهـا جـدا شـود« .و �
َّ َ َْ
د� ن�» 2.چـون حضـرت از آتـش نجـات پیـدا کـرد و اینهـا از لحـاظ روحـی
ر ِ�ب�ي س ي�ه ِ ي
ّ
ّ
شکسـت خوردنـد ،در واقـع نتوانسـتند بـه ایشـان تعـدی کننـد وال بـه نحـو دیگـری او

را میکشـتند ،سـر میبریدنـد و غیـره .لـذا حضـرت توانسـت بـه آنها بگویـد کاری با
شـما نـدارم و مـیروم.

3

« .1اگـر بـه شـما (در ميـدان احـد) جراحتـى رسـيد (و ضر بـهاى وارد شـد) بـه آن جمعيـت نيـز
(در ميـدان بـدر) جراحتـى هماننـد آن وارد گرديـد»؛ آل عمـران.140/
 .2و معنـاه إلـى مرضـات اهَّلل ربـي بالمصيـر إلـى المكان الذي أمرني ربي بالذهـاب اليه .و قيل :إلى
ّ
ذاه ٌ
ـب ِإلى َر ّ ِبي) أي بعملي
األرض المقدسـة و قيـل إلـى ارض الشـام .و قـال قتـادة :معناه ِ(إ ِني ِ
و نيتـي ،و معنـى «سـيهدين» يعنـي يهدينـي فـي مـا بعـد الـى الطريق الـذي أمرنـي بالمصير اليه
أو الـى الجنـة بطاعتـي إيـاه؛ «إلـی ربـی» یعنـی بـه سـوی رضـای خدایی که پـروردگار من اسـت،
بـا رفتـن بـه مکانـی کـه پـروردگارم مـرا بـه رفتـن بدانجـا امـر نمـود .برخـی گفتهانـد بـه سـرزمین
ّ
مقـدس ،و برخـی گفتهانـد بـه سـرزمین شـام .قتـاده گفتـه اسـت :معنـای ِإ«� ِ�ن�ي �ذ ِاه ٌب� ِإ�ل ى َر ِب�ّ�ي »
یعنـی بـا عمـل و نیتـم (به سـوی پروردگارم میروم)« .سـيهدين» یعنی مرا هدایـت کرد در آنچه
بعـدا اتفـاق میافتـد بـه مسـیری کـه مـرا امـر بـه رفتـن بـدان نمـود ،یـا بـه سـوی بهشـت بـا اطاعـت
نمـودن خداونـد؛ محقـق( .رک :التبيـان فـي تفسـير القـرآن ،ج ،8ص )515

160

 .3و قـال إبراهيـم لمـا أفلجـه اهلل علـى قومـه و نجـاه مـن كيـده؛ ابراهیـم؟ع؟ چنیـن گفـت،
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َّ َ َْ
َ ق َ نّ �ذ
د� ن�»؛ ابراهیــم؟ع؟ فرمــود :مــن بــه ســوی خدایــم
«و �ال ِإ��ِ�ي ِاه ٌب� ِإ�لى ر ِب��ي س ي�ه ِ ي
م ـیروم ،خــدا نیــز مــرا راهنمایــی نمــوده و بینیــاز از شــما میکنــد .لــذا از آن شــهر
نَ َّ
َ
بیــرون آمــد و بــه جــای دیگــر رفــتَ « .ر ِبّ� ه ْب� ِل�ي ِم�
الص ِال ِح ي� ن�»؛ حضــرت ابراهیــم؟ع؟
هنــوز فرزنــد نداشــت 1.از خداونــد درخواســت نمــود کــه پــروردگارا از نیکــوکاران

نجــا هــم قــرآن مجیــد داســتان را بــه طــور کامــل
فرزنــدی بــه مــن عنایــت کــن .ای 
نقــل نکــرده و فقــط همــان مقــدار را کــه مر بــوط بــه آیــات الهــی اســت و از نشــانههای
قــدرت الهــی اســت ،بیــان میفرمایــد.
فَ َ َّ ْ ن ُ �غُ
لام َح ِل ي�م» 2،صفـت «حلیـم» در قـرآن مجیـد بـرای دو نبـی الهـی،
«� ب� ش�ر�اه ِب� ٍ
حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل؟امهع؟ آمده است« .حلم» به معنای تحمل کردن
ـب ِلـي ِم َـن َّ
 .1فلمـا قـدم األرض المقدسـة سـأل إبراهيـم ر بـه الولـد فقـال َ«ر ّب َه ْ
الصا ِل ِحي َـن»
ِ
أي ولـدا صالحـا مـن الصالحيـن؛ زمانـی کـه حضـرت بـه سـرزمین مقـدس وارد شـد ،از
پـروردگارش درخواسـت کـرد کـه بـه او فرزند بدهد پـس گفت« :پروردگارا به مـن از فرزندان
نیکـوکار ببخـش» ،یعنـی فرزنـد نیکـوکاری کـه از نیکـوکاران باشـد؛ محقـق( .رک :مجمـع
البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )704
ّ
 .2أي بابـن وقـور ،عـن الحسـن قـال :و مـا سـمعت اهلل تعالـى نحـل عبـاده شـيئا أجـل مـن
الحلـم ،و الحليـم الـذي ال يعجـل فـي األمـر قبـل وقتـه مـع القـدرة عليـه .و قيـل الـذي
ّ
اليعجـل بالعقوبـة .قـال الزجـاج :و هـذه البشـارة تـدل علـى أن الغلام يبقـى حتـى ينتهـي
فـي السـن و يوصـف بالحلـم ثـم أخبـر سـبحانه أن الغلام الـذي بشـره بـه ولـد لـه و ترعـرع؛
یعنـی بـه پسـری کـه وقـور و وزین اسـت .حسـن میگوید :نشـنیدهام خداوند بـه بندگانش
چیـزی را بهتـر از حلـم ببخشـد .حلیـم کسـی اسـت کـه در کارهـا قبـل از رسـیدن وقـت آن
شـتاب نکنـد ،بـا وجـود آنکـه قـدرت بـر انجـام آن دارد و برخـی گفتهانـد کسـی اسـت کـه
در عقوبـت کـردن عجلـه نمیکنـد؛ زجـاج گفـت و ایـن بشـارت ،دال لت میکنـد بر اینکه
فرزنـد باقـی میمانـد تـا بـه سـنی برسـد کـه متصف به حلم شـود .سـپس خداوند سـبحان
خبـر میدهـدپسـری کـه بـر او بشـارت داده بـود ،بـه دنیـا آمـده و نمـو نمـوده و نوجـوان شـده
اسـت؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )706
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سـختی در مقابـل ادای وظیفـه اسـت؛ نـه ذلیـل بودن و سـرزنش شـنیدن .سـختیها
را تحمل کردن و به رو نیاوردن در مقام ادای وظیفه را گویند.
حلـم بـا صبـر تفـاوت دارد .حلـم بر اعضا و جوارح انسـان انعکاس دارد ،اما صبر
ندارد .برای مثال به فردی در مقابل دعوت ،ناسـزا میگوید .اگر جواب ندهد ،صبر
اسـت .اما وقتی در صورت وی بشاشـت باشـد ،حلم میشود 1.مانند رسول اهلل؟ص؟
کـه قر یـش ایشـان را اذیـت میکردنـد ،امـا عصبانیتـی در چهـرۀ ایشـان نبـود؛ بلکـه
َّ
َ َ
َ
الیعل ُمـون.
یکـردَ :ر ّب أه ِـد ق ِومـی أنهـم
دعـا م 
َّ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُّ
َ
َ
« ف� بِ�ما َر ْح َم ٍ�ة ِم نَ� الل ِه ِل ن� ت� لهم َو ل ْو ك ن� ت� ف��ظ ا �غ يل� ظ� ال ق�ل بِ� لا ن� ف��ض وا ِم نْ� َح ْو ِلك» 2،این
رحمــت خــدا نســبت بــه اینــان بــود کــه تــو نســبت بــه آنهــا نرمــش داری .ایــن همــان

حلــم اســت.
صبر ،تحمل است .برخی انسانها از سوزن آمپول میترسند .هنگام تزریق آن،
لب میگزد و به خود فشار میآورد تا تحمل کند .در واقع صبر میکند ،اما حلم نیست.
حلـم در صورتـی اسـت کـه آثـار ناراحتـی در چهـره نمایان نشـود .این صفـت در قرآن
مجید برای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل؟امهع؟ آمده است ،زیرا این دو بزرگوار
بر آنچه تجربه کردند ،رضایت نشان دادند ،نه اینکه تنها صبر کنند.
دریافت امر الهی
ق َ ُ نَ َّ نّ أَ ف ْ َ ن أَ نّ أَ �ذْ َ ُ َ فَ نْ �ظُ ْ �ذ تَ ق َ أَ َ ت فْ َ ْ تُ �ؤْ َ ُ َ تَ ُ
«�ال ي�ا ب�� ي� ِإ��ِ�ي �رى ِ��ي الم� ِام ��ِ�ي � ب�حك �ا� ر ما ا �رى �ال ي�ا � ب� ِ� ا�عل ما � مر س� ِ�ج د�ن�ي
َ َ َ أَ َ َ َّ ُ ْ
نْ ش َ َّ ُ نَ َّ
الص ِبا� ير� نَ�» 3.در ادامـه میفرمایـد « :ف�ل ّما � ْسلما َو ت�له ِلل�جَ ب� ي� ن�» ،تسـلیم
ِإ�� �اء الله ِم�
 .1التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،ج ،2ص .274
« .2از پرتـو رحمـت الهـى در برابـر آنهـا نـرم (و مهر بـان) شـدى و ا گـر خشـن و سـنگدل بـودى
از اطـراف تـو پراكنـده مىشـدند»...؛ آل عمـران.159/
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شـدند .مصـداق تسـلیم شـدن نیـز خواهـد آمـد.
فَ َ َّ َ َ �غَ َ َ ُ َّ
الس ْعی» ،مرجـع ضمیـر معلـوم اسـت؛ ز یـرا پیـش از ایـن ،جنـاب
«�لما ب�ل معه
ابراهیـم؟ع؟ از حضـرت حـق درخواسـت نمـود :از نیکـوکاران فرزنـدی به مـن عنایت
َ َ
کـن .بنابرایـن َ«بلـغ» بـه معنـای رسـید ،ایـن مطلـب را میرسـاند که خداونـد فرزندی
بـه او داد و فرزنـد هـم بـزرگ شـد .بـه جایـی رسـید کـه در کار و کوشـش یومیـه بـا
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ شـرکت داشـت .یعنـی بـه سـنی رسـید کـه میتوانسـت کاری
ً
مسـتقال انجـام بدهـد؛ در حـدود بلـوغ یـا حتـی بیشـتر مـراد اسـت.
« فَ� َل َّما َ� َل َ�غ َم َع ُه َّ
الس ْع�ي َ » ،وقتـی بـه حـدی رسـید کـه میتوانسـت بـه طـور مسـتقل با
ب

جناب ابراهیم؟ع؟ کار کند 1.مقصود سن بلوغ یا برای مثال شانزده سالگی است.
َ َ �غَ َ َ ُ َّ
الس ْع�ي َ » ،در کار و کوشش است.
ظاهر عبارت « ب�ل معه
َ
ّ أَ
ْ
أَ ّ أ ْ َ َ
ِ«إ��نِ�ي �رى ِ�ف�ي ال َم ن� ِام ��نِ�ي ��ذ ب� ُحك» ،من در خواب چنین میبینم که تو را سـر می ُبرم.
َ
َ ُْ
« ف� نا��ظ ْر ما�ذ ا ت�ری» تو به خوبی اندیشه کن و بگو رأیت چیست؟ معنای اول از رؤیت،
أَ
ْ
َ ُ
ُْ
دیـدن اسـت و معنـای دوم ،اندیشـیدن اسـت « .ق� َ
ال ي�ا � ب�َ تِ� فا� َع ْل ما ت��ؤ َم ُر َس ت� ِ�ج د�ن�ي ِإ� نْ�
ّ أَ
ش َ َّ ُ َ َّ
ن
َ 2
ى �ف ْال َم ن� ِام» ،از کلمـۀ َ
«أر ی» معلـوم میشـود
�اء الله ِم ن� الص ِبا� ير� ن�» .فرمـود«ِ :إ��ِ�ي �ر  �يِ
شد و اختالفی هم در میان جمهور موجود است که معتقد هستند حضرت اسحاق؟ع؟
ذبیـح بـود؛ محقـق( .رک :تفسـیر القمـی ،علـی بـن ابراهیـم قمـی ،ج  ،1ص  )351در میـان
برخـی از مفسـرین اهـل ّ
سـنت در مـورد کسـی کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ مأمـور بـه ذبحـش
شـد ،اختلاف اسـت و او را حضـرت اسـحاق؟ع؟ دانسـتهاند؛ محقـق( .رک :الکشـف و
البیـان عـن تفسـیر القـرآن ،ثعلبـی نیشـابوری ،ج  ،8ص )150
 .1أي ّ
شـب حتـى بلـغ سـعيه سـعي إبراهيـم؛ یعنـی بالغ و جوان شـد به آن انـدازه که در تالش
و انجـام امـور همچـون پـدرش ابراهیم؟ع؟ بـود؛ محقق( .مجمع البیان فی تفسـیر القرآن،
ج  ،8ص )706
 .2تفسـیر مجمـع البیـان در مـورد واژۀ «رأی» پنـج معنـا ذکـر نمـوده و مقصـود از ایـن واژه در آیـۀ
شـریفه را توضیـح داده اسـت؛ محقـق( .رک :همـان ،ج  ،8ص )707
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اضغاث احالم نبوده و واقعیتی است که باید آن را عملی کنم .مقصود این نیست
کـه مـن هـر شـب خـواب میبینـم 1.فعـل مضـارع اسـتمرار دارد ،یعنی واقعیتی اسـت
کـه مـن بـا آن مواجـه هسـتم و چـارهای جـز امتثـال نـدارم .یعنـی هرچنـد در خـواب
دیـدم امـا فرمـان اسـت و خیـاالت نمیباشـد.
ْ
َ
نّ َ َأ ْ تُ َأ َ َ َ شَ َ َ ْ َ ً َ شّ
َ
در آیـه شـریفۀ ِ«إ��ِ�ي ر� ي�� �حد ع�ر كوك ب�ا و
ال� ْم َس َو ال ق� َم َر» 2،دسـتوری نیسـت.
َ
نجـا تعبیـر بـه «أری» میکنـد ،یعنی هماکنون در پیش چشـم خود میبینم؛ نه
در ای 
این که خواب مستمر باشد .بلکه وظیفهای است که باید آن را انجام دهم .حالتی
گـذرا نیسـت کـه گذشـته باشـد .ایـن مطلـب از فعـل مضـارع اسـتفاده میشـود؛ نـه
ایـن کـه اکنـون در حـال خـواب بـا جنـاب اسـماعیل؟ع؟ سـخن میگویـد .صحیـح
نیسـت بگوییـم چـون چنـد مرتبـه ایـن خـواب را دیـده ،چنیـن لفظی اسـتفاده نموده
اسـت .ا گـر چنیـن بـود نیـز باید َ«ر َأی ُ
ـت» یعنی فعل ماضی میآمد و نسـبت به اکنون،
یشـود.
ماضـی محسـوب م 
استمرار باید تا زمان حال ادامه داشته باشد .اگر پنجاه مرتبه خوراکی را خورده
باشـم و اکنـون نخـورم«َ ،أ َکل ُ
ـت» میگو یـم .مفهـوم آیـه این اسـت که وظیفهای اسـت
کـه بایـد اکنـون آن را انجـام دهـم .لـذا فرمـود اکنـون میبینـم ،در حالـی کـه اکنـون
نمیبینـد .مقصـود ایـن اسـت کـه بایـد وظیفـهام را انجـام دهـم .آقـای طباطبایـی در
اینبـاره مطلـب دیگـری میگو یـد.

3

ْ ُ ّ أَ
 .1و قولــه« :إ ّنــي َأر ى» يــدل علــى تكــرر هــذه الرؤ يــا لــه كمــا فــي قولــهَ « :و ق� َ
ى»
ال ال َم ِلك ِإ� ِ�ن�ي �ر 
ِِ
ّ َ
(يوســف)33/؛ کالم حضــرت کــه فرمــود«ِ :إ ِنــي أر ى» دال لــت بــر تکــرار ایــن رؤ یــا میکنــد،

همانطــور کــه در آیــۀ شــریفه« :و پادشــاه گفــت همانــا مــن میبینــم» چنیــن اســت؛ محقــق.
(رک :المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،ج  ،17ص )152
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 .2یوسف.4/
ّ َ
 .3عالمه طباطبایی عبارت ِ«إ ِني أرى» را دلیل بر این میداند که این رؤیا تکرار شده است.
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َ
َ ُْ
« ف� نا��ظ ْر ما�ذ ا ت�ری» خطـاب بـه حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اسـت .میفرمایـد :وظیفـۀ

مـن ایـن اسـت ،نظـر تـو چیسـت؟ ز یـرا طـرف ایشـان ،فاعـل مختـار اسـت ،او نیـز
َ
میتوانسـت بگو یـد مـن وظیفـه دارم فـرار کنـم! «مـاذا تری» یعنی چـه رأیی میدهی؟
ا گـر حضـرت اسـماعیل؟ع؟ بفرمایـد خداونـد بـه شـما امـر نمـود مـرا سـر ببـری ،شـما
وظیفه داشتی ،من نیز فرار میکنم؛ پس دیگر حلیم نخواهد بود .حلیم ،آن است که
أَ
ْ
ُْ
این مطلب را امر الهی دانسـته و میگوید :تسـلیم هسـتم « .ق� َ
ال ي�ا � ب�َ تِ� فا� َع ْل ما ت��ؤ َم ُر»،
َ
ُْ
َ
1
نفرمـود« :مـا تـری» ،بلکـه «مـا تؤ َم ُـر» فرمـود ،ز یـرا از «أری» ،امـر بـودن آن را دریافـت.
َ ُ
ُ
َ«س َـت ِجد ِنی» ،بـاز هـم نمیفرمایـد اکنـون «ت ِجدنـی» کـه گمـان شـود بعدهـا اتفـاق
ْن ش َ َّ ُ نَ َّ
میافتد ،بلکه میفرماید :زود مرا خواهی یافت«ِ ،إ�� �اء الله ِم�
الص ِبا� ِر ي� ن�» ،اگر خدا
2
بخواهد .یعنی این حالت نیز از لطف الهی است.
َ َّ
َ َ َ أَ َ
َ َ
« ف�ل ّما � ْسلما» آنگاه کـه هـر دو تسـلیم ایـن امـر الهـی شـدند« .أ ْسـلما» بـاهلل و «تل ُـه»
َ
ْ
َ َ
َ َْ ُأْ ْ
راه ي�م» ،ما به ابراهیم ندا دادیم.
أی ألق ُاهِ « ،لل َج ِبين» به روی گونه« .و ن�اد ي� ن�اه � ن� ي�ا ِإ� ب� ِ
قَ ْ َ َّ قْ تَ ُّ ْ
الر�ؤ ي�ا» ،یـا ابراهیـم تـو آن چـه را در خـواب دیـده بـودی عملـی کـردی.
«�د صد��
آن را تصدیق کردی ،یعنی پذیرفتی و عمل کردی.
َ

َ ق َ ْ ُ ّ أ
ال ال َم ِلك ِإ��نِ�ي �ری»؛ محقق.
همان طور که در آیۀ سـی و سـوم از سـورۀ یوسـف فرمود« :و �
(رک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،17ص )152
 .1فقـال الغلام كمـا حكـى اهلل امـض كمـا أمـرك اهلل بـه؛ پسـر همانگونـه کـه خداونـد حکایـت
فرمـوده پاسـخ داد کـه همانطـور کـه خداوند امر فرمـوده ،انجام بده؛ محقق( .رک :تفسـیر
قمـی ،ج  ،2ص  )225و قـد قـال :افعـل مـا تؤمـر و لـم يقـل اذبحني إشـارة إلـى أن أباه مأمور
نچـه را بـدان امـر شـدهای انجـام بـده و
بأمـر ليـس لـه إال ائتمـاره و طاعتـه؛ پاسـخ داد :آ 
نکـه پـدرش مأمـور بـه امـری اسـت کـه بـرای او
نگفـت مـرا ذبـح کـن .اشـاره اسـت بـه ای 
بـه غیـر از اطاعـت امـر شایسـته نیسـت و بایـد انجـام دهـد؛ محقـق( .المیـزان فـی تفسـیر
القـرآن ،ج  ،17ص )152
 .2برای مطالعۀ بیشتر ،رک :همان ،ج  ،17ص .152
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ْ
َّ َ َ نَ
ِ«إ� ن�ا ك�ذ ِلك � ج ْ��ز ِ�ي ال ُم ْح ِس ِن� ي� ن�» ،این مقام ،نتیجۀ نیکوکاری اسـت و ما اینگونه
نَّ �ذ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
نیکـوکاران را پـاداش میدهیـم«ِ .إ�� ه ا لهو ال ب�
لاء ال ُم ِب� ي� ن�» ،ایـن همان امتحان بسـیار
واضـح اسـت کـه وقتـی شـخص در مقـام نبـوت و رسـالت به ایـن مقام برسـد ،عالوه
ُ َ َّ
ق َ ّ
ال ِإ��نِ�ي �ج ِاعلك ِل نل� ِاس ِإ�ماما» 1اسـت .مقـام امامـت ،بعد از این مقام اسـت.
بـر ایـن «�

فداء عظیم
َ فَ َ ْ ن ُ �ذ ْ َ
�ظ
«و �د ي��اه بِ� ِ ب� ٍح ع ِ ي�م» ،ضمیـر هـاء بـه همـان غلام بـاز میگـردد کـه پیـش از
َ َّ
ایـن در بـارۀ او فرمـودَ :
«ه ْ
الص ِال ِحيـن» .مـا برخـی را قـرار دادیـم .مقصـود از
ـب ِلـي ِمـن
برخـی ،همـان فـداء اسـت .یعنـی چیـزی بـه جـای او آمـد.
برخـی ،لفظـی در فارسـی قدیـم اسـت و بـه معنـای فـداء میباشـد .مـا بـه جـای
ایـن غلام ،یـک ذبـح بزرگ قرار دادیم« .ذبح» به معنای «ما ُی َ
ذبح» اسـت ،چیزی که
ذبـح میشـود ،امـا عظمـت دارد .در ذهـن همه چنین اسـت که خداوند گوسـفندی
فرسـتاد و حضـرت ابراهیـم؟ع؟ گوسـفند را سـر بر یـد .امـا در روایات آمـده که مقصود
از ذبـح عظیـم ،وجود مقدس سیدالشـهدا؟ع؟ اسـت.

2

تعبـد ،مراد اسـت .اسـاس ،بر دارا بودن ّ
ایـن روایـات منهـای ّ
تعبد اسـت و کسـی
کـه ّ
تعبـد داشـته باشـد ،درمییابـد کـه معنـای ذبـح عظیـم گوسـفند نیسـت و برتـر از
آن اسـت .خداونـد اشـاره میفرمایـد کـه تا کنـون در مقـام تنفیـذ دعـوت الهـی ،خـون
 ...« .1خداوند به او فرمود :من تو را امام و رهبر مردم قرار داد»...؛ بقره.124/
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 .2در این زمینه که مقصود از ذبح عظیم ،وجود مقدس حضرت سید الشهداء؟ع؟ میباشد،
از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ روایتـی هسـت کـه در کتـب مختلـف ذکـر شـده و متقـدم بـر
آنها کتاب شـیخ صدوق رحمة اهلل علیه اسـت؛ محقق( .رک :عیون اخبار الرضا؟ع؟،
محمـد بـن علـی ابـن بابو یـه ،ج  ،1ص 209؛ تفسـير الصافـي ،مالمحسـن کاشـانی ،ج،4
ص 279؛ تفسـير نـور الثقليـن ،عروسـی حو یـزی ،ج ،4ص 429؛ البرهـان فـی تفسـیر
القـرآن ،سـید هاشـم بحرانـی ،ج ،4ص )619
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نیـاز نبـود؛ امـا ز یـن پـس خدا خواسـته که خون هم ریخته شـود .سـرآغاز شـهدای راه
حـق ،حضـرت سیدالشـهداء؟ع؟ اسـت .لـذا مقصـود از ذبـح عظیـم ،آن حضـرت
اسـت کـه اعظـم شـهیدان راه حـق میباشـند.
در جلسات آینده بیان خواهم کرد آنچه خداوند توصیف به عظمتمیکند،
گوسـفند نیسـت؛ ولـو آن گوسـفند ،بـه انـدازۀ کـوه احـد باشـد .چیـز دیگـری اسـت و
نکتـۀ دیگـری دارد .تـا بـه آن روز حضـرت نـوح؟ع؟ در دعـوت الهـی خونـی نریخـت،
در مبـارزه نیـز خـون نریخـت .حضـرت ابراهیـم؟ع؟ هـم خـون نریخـت.
اما از آن روز خداوند میفرماید که در توحید و دعوت الهی خون ریخته خواهد
شـد .بنـا بـود از حضـرت اسـماعیل؟ع؟ شـروع شـود ،امـا بزرگـی جایگزیـن او شـد بـه
عنوان سـرآغاز (سـرآغاز زمانی مراد نیسـت ،بلکه سـرآغاز ُرتبی اسـت) برای کسـانی
است که در راه حق شهید میشوند .ان شاء اهلل توضیح بیشتر خواهیم داد.
رتب ــۀ ام ــام حس ــین؟ع؟ اعظ ــم از حض ــرت اس ــماعیل؟ع؟ اس ــت .رتب ــۀ باالت ــر
ب ــه عن ــوان ف ــداء ق ــرار گرف ــت ،ز ی ــرا مصلحت ــی ب ــود .خ ــون حض ــرت اس ــماعیل؟ع؟
ثم ــر نداش ــت ،ام ــا خ ــون ایش ــان نتیج ــه و ثم ــر دارد .ن ــه ای ــن ک ــه خداون ــد گوس ــفند
را نفرس ــتاد؛ بلک ــه فرس ــتاد .ام ــا مقص ــود ای ــن نیس ــت ک ــه بفرمای ــد ی ــک گوس ــفند
بزرگــی کــه عظمــت دارد ،فرســتادیم .آن گوســفند هــر چــه باشــد ،خداونــد بــه خاطــر
َّ
َ
ََ
آن ،ب ــه جن ــاب اس ــماعیل؟ع؟َ « ،و ف�د يْ� ن� ُاه ِب��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي�م» نمیفرمای ــدَ « .و ب َ� ش� ْر ن� ُاه
ب� إ� ْس ق
نک ــه پی ــش از ای ــن ب ــوده ،غی ــر از حض ــرت
حا�» ،ضمی ــر در اینج ــا میرس ــاند آ 
ِِ
اس ــحاق؟ع؟ اس ــت.

1

نکـه امـر بـه ذبـح برایـش وارد شـد،
 .1مرحـوم طبرسـی از ایـن آیـۀ شـریفه اسـتفاده میکنـد آ 
حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اسـت؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج ،8
ص )707
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پرسش و پاسخ
برخ ــی معتقدن ــد ک ــه قس ــمتهایی از قرآن مجید کم ش ــده اســـت؛ اما چنین
نیس ــت ،بلکه تمام آن موجود اس ــت .ش ــیخ صدوق که رئیس األخباریین است،
ب ــه صراح ــت میگوید اجم ــاع ،قائل اس ــت که چی ــزی از قرآن کم نشـــده اســـت.1
ش ــاهد مثالهای ــی ک ــه مدعی ــان آوردهان ــد نی ــز قدیم ــی اس ــت .عبـــداهلل بـــن عمر
میگو ی ــد ق ــرآن چندین برابر قرآن کنونی بوده و س ــاقط ش ــده اســـت .اینها نظرات
قدیمی و قبیح هس ــتند.
در مـورد آیـهای از سـورۀ نسـاء شـاهد میآورنـد کـه آن نیـز دارای اشـکالی نیسـت.
َ
َ َ ُ
ّ
فَ نْ ُ
َ ْ خ فْ ُ ْ أ َّ تُ قْ ُ ف ْ َ
2
ال�ساء».
طا� لك ْم ِم نَ� نِ
آیه میفرماید« :و ِإ� ن� ِ�� ت�م �لا �� ِسطوا ِ��ي ال ي� ت�ام ى �ا� ِكحوا ما ب
أَ
اشـاره بـه آیـات دیگـری از سـورۀ مبارکـۀ نسـاء دارد کـه میفرمایـدَ « :و تَ� ْر�غَ ُ� نَ
و� � نْ�
ب
ُ
َْ
ت� ن� ِك ُحوه ن�»؛ 3نسـبت بـه یتیمـی کـه سرپرسـت او هسـتید یـا میخواهیـد بـا او ازدواج
کنیـد ،ظلـم نکنیـد .نگوییـد در اختیـار ماسـت و پـدر نـدارد ،بنابرایـن مهریـه کـم
بدهیـد؛ یـا بگوییـد بـه عنـوان زن گرفتیـم و هـر چـه بـه او دادیـم کافـی اسـت .زیـرا پدر
نـدارد کـه نـزد او شـکایت بـرد.
ایـن آیـه ،اشـاره بـه آن آیـات دارد .در همیـن سـورۀ مبارکـه فرمـوده اسـتَ « :و ِإ� نْ�
ْ
ْ ُ أَ َّ ُ ْ
ِخ� ف� ت� ْم �لا ت� ق� ِس ُطوا ِ�ف�ي ال يَ� ت�امى» .ایـن دسـتور را بیـان کردیـم؛ امـا اگـر میترسـید ،این کار
را نکنیـد و از غیـر یتامـی همسـر بگیر یـد .مـا بـه شـما اجـازه دادیـم و ایـرادی بـر شـما

نیسـت.
 .1اعتقادات االمامیة ،ص  84باب .32
« .2و اگـر مىترسـيد از اينكـه (بـه هنـگام ازدواج بـا دختـران يتيـم) رعايـت عدالـت در بـارۀ
آنهـا نكنيـد (از ازدواج بـا آنـان صـرف نظر نمائيد و) با زنان پاك (ديگـر) ازدواج كنيد»...؛
نساء.3/
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 ...« .3و مىخواهيد با آنها ازدواج كنيد»...؛ نساء.127/

بخش دوازدهم ،آیات :106 -107
َ
ظیم»
مراد از ِ«ذ ٍبح ع ِ

آیات مبارکه

َ ٰ ݐ ݦ َ ݧ ُ ْ ٰٓ ْ
َ
ََ
ِا نّ� ه ٰدا ݠله ݧ َو ال بَ�لا ُء ال ُم ب ݫ ݬٖ� ݫ ݔى نُ� َ ١٠٦و ف�د یْ� ن� ٰا ُه بِ��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ٖ ی� ٍم ١٠٧

ترجمۀ آیات
 -106اين مس ــلما امتحان مهم و آش ــكارى اس ــت -107.ما ذب ــح عظيمى را
فداى او كرديم.
معنای لغات
«عظیـم» بـه معنـای بـزرگ اسـت ،در مقابـل آن «صغیـر» و «حقیر» اسـت« 1.بالء»
بـه معنـای امتحـان اسـت« 2.فـداء» چیزی را برخـی برای دیگری قـرار دادن ،به جای
او قرار دادن اسـت.

3

َّ
ُ ُ
ََ ْ
ـدود ُ
َ .1
الع ِظ ُ
العقـول حتـى ال ُت َت َص َّـو ر ِاإلحاطـة ِبك ْن ِهـه و
يـم :الـذي
جـاو ز قـد ُر ُه و جـل عـن ح ِ
ّ
َح ِقيقتـه؛ عظیـم کسـی اسـت کـه قـدر و منزلـت و جاللتـش از حـد عقـول فراتـر اسـت تـا
آنجـا کـه احاطـه بـه ُکنـه و حقیقـت آن قابـل ّ
تصو ر نیسـت؛ محقق( .رک :لسـان العرب،
ج  ،12ص )409
« .2بلاء» اسـم از ریشـۀ (بلـو) بـه معنـای امتحان کردن و اختبار اسـت .بلاء ،امتحان و خبر
گرفتـن از حـال عبـد بـوده و میتوانـد در خیـر یا شـر صورت پذیرد؛ محقـق( .رک :التحقیق
فـی کلمـات القرآن ،ج  ،1ص )335
 .3المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .627
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مروری بر آیات �پیشین
ایـن آیـات کریمـه مر بـوط بـه جنـاب ابراهیـم؟ع؟ و فرزنـدش اسـت .البتـه قـرآن
ّ أَ
ْ
فَ َ َّ َ َ �غَ َ َ ُ َّ ْ َ ق َ َ
ال ي�ا بُ��ن ي َّ� ِإ��نِ�ي �رى ِ�ف�ي ال َم ن� ِام
یبـرد�« .لما ب�ل معه السع�ي �
نجـا نامـی از ایشـان نم 
در ای 
َ
أ
أَ نّ أَ �ذْ َ ُ َ فَ نْ �ظُ ْ �ذ تَ ق َ َ ت فْ َ ْ تُ �ؤْ َ ُ َ تَ ُ ن نْ ش َ َّ ُ نَ َّ
الصا�ر ي� ن�؛َ
ى �ال ي�ا � ب� ِ� ا�عل ما � مر س��جِ د�ِ�ي ِإ�� �اء الله ِم�
��ِ�ي � ب�حك �ا� ر ما ا �ر 
بِ ِ
َ
َ
ُ قَ ْ َ َّ قْ تَ ُّ �ؤْ نَّ َ �ذ َ نَ �زْ
فَ َ َّ أ ْ َ َ تَ َّ ُ ْ َ ن َ ن َ ْ ن ُ أ نْ
ْ
�
�
ك
ل
ك
ا
�
�
ا
�
الر
�
�
د
ص
د
�
؛
م
�
راه
�
�
ا
�
�
�
اه
�
�
اد
�
و
؛
�
�
�
ل
ل
ه
ل
�
و
ما
ل
س
�
�لما
إ
ي
إ
ج
ِ
ي
ِ
ب
ي
ي
ي
ب
�ج
ِ
ِ
ِ
ِ�ي
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْال ُم ْح ِس ِن� ي� َن�؛ إ� نّ� ه�ذ ا له َو ال بَ� ُ
1
لاء ال ُم ِب� ي� ُن�؛ َو ف�د يْ� ن� ُاه ِب��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي� ٍم».
ِ
الزم اسـت توضیحاتـی در جوانـب مطلـب بیـان کنیـم تـا روشـن شـود در تفسـیر
ایـن آیـۀ کریمـه بـه غیـر از بحـث تعبـد ،طبق روایات نیز باید قائل شـد که تفسـیر ذبح
عظیـم ،وجـود مقدس سیدالشـهدا؟س؟ میباشـد.
معنای اولیۀ امر و نهی
ٌ
«مأمـور به»
بـه عنـوان مقدمـه بایـد گفـت کـه امـر ،بـرای تحر یـک «مأمـور» به سـوی
اسـت .یعنـی کار امـر ایـن اسـت کـه مأمـور را وادار نمایـد «مأم ٌ
ـور بـه» را انجـام دهـد.
کار نهـی نیـز بازداشـتن شـخص اسـت.
َ أَ ق ُ َّ َ آ ُ َ
الصلا�ة َو � ت�وا ال�زّ كا�ة » 3،نماز را به پا دارید و زکات بدهید .این امر
مانند« :و �� ي�موا
2

 .1صافات.102 - 107/
 .2در علـم اصـول ،بـرای صیغـۀ امـر و نهـی معانـی مختلفـی ذکـر شـده اسـت ،از جملـه :ترجی،
تمنـی ،تهدیـد ،انـذار ،تعجیـز ،تسـخیر ،اهانت و غیـره .گاهی اسـتفاده از امر تنها به جهت
تحریـک مخاطـب بـرای رفتـن بـه سـوی مطلـوب اسـت بـه عبارتـی انشـای طلـب اسـت.
یشـود .در هـر صـورت در خصـوص امـر و نهـی
گاهـی هـم بـا انگیـزۀ معانـی فـوق اسـتفاده م 
مباحـث مفصلـی در فقـه امامیـه و فـرق اهـل سـنت مطـرح اسـت .اولیـن کتـاب از منابـع
شـیعی کـه بـه اسـتعمال لفـظ و معنـای واژۀ امـر و نهـی پرداختـه ،تفسـیر نعمانـی اسـت؛
محقـق( .رک :کفایـة األصـول ،آخونـد خراسـانی ،ج  ،1ص )131
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برای این است که در بندگان خدا ایجاد باعث شود که این کار را انجام دهند.
َ َ َ
ُ ْ
َ َ َ نَّ
ً
1
ال� ِاس ِح ج ّ� ال بَ� يْ� تِ� َم ِن� ْاس ت�طاع ِإ�ل يْ� ِه َس ب� ي�لا»،
هلل على
در جـای دیگـر میفرمایـد« :و ِ
ّ
از خـدا بـر ّ
ذمـۀ مـردم اسـت کـه بـه سـوی مکـه قصـد کننـد ،هـر آن کـس کـه میتوانـد
ایـن راه را بپیمایـد .سـایر اوامـر نیـز ایـن چنیـن اسـت.

ُ ُ
َ ََْ
لا��غ ت� ْب� بَ� ْع�ض ك ْم بَ� ْع�ض ا» 2یـــا
در م ــورد نواه ــی نی ــز همی 
نط ــور اس ــت .مانن ــد« :و ي
َ
َ
ُ
َ
فَ ْ
ا� تَ� ن� ُ�وا ّ ْ َ َ ْ أ ْ ث
ا� َو جْا� ت� نِ� ُب�وا ق� ْو َل ال�زّ ِور» 3.تفاوت ــی نمیکن ــد ب ــه صورت امر
الر ج�س ِم ن� ال�و� نِ
«� ج ِ ب ِ
ْ ُ َّ
باش ــد ی ــا ب ــه ص ــورت نه ــی .ب ــرای مث ــال « :يَ� ن�هاك ُم الله»؛ 4گاه اینگونه اســـت که
َ
م ــادۀ «ن َه ـ َـی» ب ــه کار مـ ـیرود و گاه ب ــه ص ــورت صیغ ــه و س ــاختمان نهـــی میآید،
َ
َ
الت َ
«الت َ
غت ــب» و مانن ــد اینها باش ــد.
فع ــل،

ٌ
«مأمور
یشـود امر ،جعـل
ایـن اصـل اولیـۀ امـر و نهـی اسـت کـه به تعبیـری گفته م 
بـه» بـر عهـدۀ مأمـور اسـت .یـا بعـث اعتبـاری مأمـور ،نحـو «مأم ٌ
ـور بـه» اسـت و در

مقابـل بعـث حقیقـی میباشـد .یـک مرتبـه کسـی را ُهـل میدهنـد و میگوینـد :بـرو.
گاهـی وی را هـل نمیدهنـد و میگوینـد :بـرو .نهـی ،بازداشـتن خارجـی اسـت یعنـی
جلـوی او را میگیرنـد یـا بازداشـتن اعتبـاری اسـت و گفتـه میشـود :نکـن .داعـی،
تحر یـک یـا ایجـاد فعـل یـا عـدم ایجـاد فعل اسـت .در نتیجه مصلحت و مفسـده در
بـاب امـر و نهـی چیسـت؟
ٌّ
مصلحـت و مفسـده در همـان «مأم ٌ
«منهی عنه» اسـت .امر هنگامی به
ـور بـه» و
نتیجـه میرسـد کـه «مأم ٌ
ـور به» ایجاد شـود .اگر شـخصی نماز خوانـد ،مصلحت امر
 .1آل عمران.97/
 .2حجرات.12/
 .3حج.30/
 .4ممتنحه.9/
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َّ
ّ
محقـق شـده اسـت .آنگاه کـه زنـا نکـرد و غیبت نکرد ،مفسـده محقق نشـده اسـت
و ایـن مطلبی واضح اسـت.
معانی دیگر برای امر و نهی
گاهــی میگوینــد امــر بــرای تعجیــز اســت .یعنــی مقصــود از امــر ایــن نیســت کــه
شــخص کاری را انجــام دهــد ،بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه آمــر بیــان کنــد ایــن فــرد
ْ َ ْ
ْ نْ
ََ ُْ
عاجــز اســت .بــرای مثــال در آیــۀ کریم ـ ه فرمــود « :ي�ا َمع ش� َر ال جِ� ِنّ� َو ال ِإ�� ِس ِإ� نِ� ْاس ت�طع ت� ْم
َ
َ
تَ نْ فُ ُ�ذ نَ َّ ُ ْ
َّ
ت َ ْ أَ ْ �ض َف نْ فُ ُ�ذ
أ نْ تَ نْ فُ ُ�ذ
نْ أ ْق
ن 1
طا�».
طار الس ِ
ماوا� و ال�ر ِ �ا�� وا لا ��� و� ِإ�لا بِ�سل ٍ
�� ��� وا ِم� �� ِ
ای گــروه جــن و انــس! ا گــر شــما تــوان ایــن را دار یــد کــه در میــان بخشهــای آســمان
و زمیــن (نــه در خــود زمیــن ،بلکــه در میــان بخشهــای آســمان و زمیــن ،یعنــی در آن
قســمتهای جــدای از هــم) نفــوذ کنیــد و از الی آن بگذر یــد ،ایــن کار را بکنیــد.
نمیتوانیــد مگــر بــه کمــک نیرو یــی کــه ندار یــد .در واقــع بایــد نیــروی ّ
خاصــی باشــد تــا
بــه شــما ایــن تــوان را بدهــد.
َ
َّ َ
َ«ت ْن ُفـ ُـذوا» ماننــد َ«و أ ُ
الصــاة» اســت .مقصــود ایــن نیســت کــه مــن تــاش
قيمــوا
کنــم تــا شــاید بــاال روم و ایــن امــر را انجــام دهــم ،بلکــه ایــن امــر بــرای تعجیــز اســت.
لهــای عرفــی بســیار اســت ،امــا از خــود آیــه مثــال میآور یــم کــه در
هرچنــد مثا 
ســایۀ قــرآن کر یــم باشــیم.
بـرای ایـن اسـت کـه ثابـت کنـد شـما ناتـوان هسـتید .بـرای مثـال کسـی بگویـد:
میتوانـی مـرا بزنـی ،بـزن .میتوانـی ایـن کار را بکنـی ،بکـن .ایـن امـر ،بـرای تعجیـز
اسـت .وقتـی گفـت« :ا گـر میتوانـی مـرا بکشـی بکـش» ،نـه اینکـه شـخص دوسـت
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دارد کشـته شـود .خیـر ،بلکـه میخواهـد ثابـت کنـد او عاجـز اسـت؛ نمیتوانـد بـه
ّ
نجـا خداونـد نمیخواهـد بیـان کنـد شـما ایـن کار را انجـام
او تعـدی کنـد .در ای 
َ َ َ ْ ُ
دهیـد ،همانطـور کـه امـر نمـوده نمـاز بـر پـا کنیـد یـا روزه بگیر یـد « :ف� َم نْ� ش� ِهد ِم ن�ك ُم
َّ َ ْ
ش ْ َ ف َ ُ ْ ُ 1
ال�هر �ل ي�صمه».
داعی تعجیز اسـت؛ به داعی اثبات عجز مأمور از «مأمور به» اسـت.
این امر ،به ِ

به او امر میکند تا او تحریک به انجام شود .وقتی تحریک شد و برایش ثابت گشت
که نمیتواند این کار را انجام دهد ،معلوم میشود که عاجز است.
امر امتحانی
یـک قسـم از اوامـر نیـز «اوامـر امتحانیـه» نـام گرفتهانـد .اوامـر امتحانـی ،اصطلاح
اسـت و نبایـد اینگونـه بـه ذهـن خطور کنـد که مقصود ،امتحان عرفی اسـت؛ مانند
یشـود کـه سـه سـؤال از این پنج سـؤال
نهـا [در مـدارس مـا] گفتـه م 
آنچـه در امتحا 
نجـا باید پاسـخها را بنویسـد.
را بـه طـور کامـل پاسـخ دهیـد .بلکـه ای 
امـا امـر امتحانـی ،یعنـی شـخص را امتحـان کننـد تـا ببیننـد گـوش فـرا میدهـد
یـا خیـر؟ نـه اینکـه بخواهنـد کاری انجـام شـود .میخواهنـد بداننـد ایـن شـخص
نبـر باشـد یـا خیـر؟ بـرای اوامـر امتحانیـه ،امـر بـه زدن را مثـال میزننـد.
بنـا دارد فرما 
اصطلاح دیگـر در ایـن بـاب ،مصلحـت در إنشـاء و مصلحـت در ُمنشـأ اسـت .ایـن
اصطلاح بـه چـه معناسـت؟
فـرض کنیـد شـخصی بگو یـد« :مهیـای جنگ باشـید ،فردا به جنـگ میرویم».
نهـا ایـن مطلـب را
نمونـۀ کامـل ایـن امـر ،آمـاده بـاش امتحانـی اسـت .البتـه آ 
نمیگوینـد و فقـط اعلام آمـاده بـاش میکننـد .امـا ایـن آمـاده بـاش بـرای ایـن اسـت
 .1بقره.185/
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کـه بداننـد آیـا ایـن ارتـش در زمانـی کـه آمادگـی الزم اسـت ،توانمند و مهیا هسـت ،یا
تـوان نـدارد؟ بعـد از آمـاده بـاش نیـز اعلام اسـتراحت خواهنـد کـرد.
ا گ ــر س ــؤال ش ــود ب ــه چ ــه مناس ــبت اس ــت؟ خواهن ــد گفـــت :میخواســـتیم
امتح ــان کنی ــم ق ــدرت رزم ــی ش ــما چگون ــه اس ــت؟ اینج ــا گفت ــه میش ــود ک ــه
مصلحــت در إنشــاء اســت .مصلحــت در ایــن نیســت کــه آن عمــل را انجــام دهــد.
ً
اص ــا نمیخواه ــد ای ــن عم ــل را انج ــام ده ــد .آن عم ــل مصلحت ــی ن ــدارد .تنه ــا
میخواهــد او را امتحــان کنــد بــه ایــن کــه حاضــر اســت گــوش فــرا دهــد یــا خیــر؟ ایــن
امر امتحانی است.
ّ
امر جدی بر ذبح فرزند
برخی قائلاند که امر به حضرت ابراهیم؟ع؟ امر امتحانی بود .خداوند خواست
حضرت ابراهیم؟ع؟ را امتحان کند.
نَّ �ذ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
لاء ال ُم ِب� ي� ن�» ،از کلمـۀ َ«بلاء» در ایـن آیـه اسـتفاده میکننـد که خدا
ِ«إ�� ه ا لهو ال ب�
خواسـت حضـرت ابراهیـم؟ع؟ را در خـواب امتحـان کنـد .خواب نیـز نوعی از وحی
1

در انبیـاء اسـت کـه بحـث در مـورد آن ،در این مجال نیسـت.
به حضرت ابراهیم؟ع؟ دستور داد که باید پسر خود ،اسماعیل را بکشی .حضرت
یشـود که حضرت اسـحاق؟ع؟ در آن
ابراهیم؟ع؟ دو فرزند داشـت و از آیه معلوم م 
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 .1إن األمر فيها كان امتحانيا يكفي في امتثاله تهيؤ المأمور للفعل و إشـرافه عليه فحسـب؛
َ ْ َ َّ ْ َ ْ
ـت ُّالرؤ يـا» توضیـح فرمـوده :بـا آن رؤ یـا معاملـۀ رؤ یـای صـادق و
عالمـه ذیـل آیـه «قـد صدق
راسـت نمـودی و امـری را کـه در رؤ یـا بـدان مأمـور شـدی امتثال کردی ،یعنـی امری که در
رؤیـا دریافـت کـردی امتحانـی بـوده و آمـاده شـدن کامـل بـرای انجام و اشـراف بـر آن کافی
اسـت .همیـن مقـدار از امتثـال ،میـزان بندگی تو را تعیین میکنـد؛ محقق( .رک :المیزان
فی تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )153
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زمان نبودند ،لذا حضرت اسـماعیل؟ع؟ مقصود آیه اسـت.

1

نجـا نـام حضـرت اسـماعیل؟ع؟
همانطـور کـه عـرض شـد ،قـرآن مجیـد در ای 
ُ
«غ ٌ
لام َحلیـم» اسـت ،یعنـی فرزنـدی کـه بردبار
را نیـاورده و فقـط ُ«ب َن ّـی» آمـده اسـت.
اسـت و در مقـام فرمـان خـدا تحمـل دارد 2.امـر فرمـود کـه فرزنـدت را بکـش؛ او نیـز
مهیـا شـد و همـۀ مقدمـات را انجـام داد .در وقـت سـر بر یـدن ،دسـتور آمـد کـه الزم
نیسـت .روایـات نیـز میفرمایـد گوسـفندی را از بهشـت آوردنـد .باالخـره از هـر جا که
بـود ،از بهشـت آمـد.

3

نهـا کـه میگوینـد امر امتحانی اسـت ،یعنـی خداوند نمیخواسـت و ارادهاش
آ
بـر ایـن نبـود که حضرت اسـماعیل؟ع؟ کشـته شـود؛ مانند مواردی کـه ارادۀ خداوند
بـر ایـن اسـت کـه نمـاز بخوانیـم ،روزه بگیر یـم و حـج برو یـم .بلکـه ایـن دسـتور از ایـن
قبیـل نبـوده و تنها امتحـان بود.
ٌ
مأمـور بـه
تفـاوت امـر امتحانـی بـا غیـر امتحانـی در ایـن اسـت کـه نمیخواهـد
محقـق شـود .تنهـا و تنهـا بایـد اسـتعداد مأمـور بـرای اطاعـت و معصیـت مشـخص
شـود .تا چه اندازه آمادۀ اطاعت اسـت؟ چه میزان آماده نیسـت و انگیزۀ معصیت
و نافرمانـی دارد؟ ا گـر حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بنـدۀ مطیعـی نباشـد ،خواهـد گفـت:
 .1برخـی معتقدنـد کـه ذبیـح ،حضـرت اسـحاق؟ع؟ بـوده و قصـهای مشـابه همیـن جر یـان را
نقـل میکننـد .امـا گـواه قـرآن و روایـات بـر ایـن اسـت کـه در مـورد حضـرت اسـماعیل؟ع؟
اتفـاق افتـاده اسـت؛ محقـق( .رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )707
 .2حلیـم کسـی اسـت کـه در انجـام امـور قبـل از وقـت مناسـب عجلـه نمیکنـد ،بـا وجـود
آنکـه قـدرت بـر انجـام دارد؛ محقـق( .همـان ،ج  ،8ص )706
 .3در مـورد ذبـح نظراتـی موجـود اسـت .برخـی میگوینـد همان قوچی بوده کـه از هابیل قبول
شـد ،یـا گفتهانـد قوچـی بوده که چهل پاییز در بهشـت تغذیه شـده و غیـره؛ محقق( .رک:
همان ،ج  ،8ص )708
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خدایـا بنـا بـر بچـه کشـی نیسـت .بنابـر ایـن اسـت کـه امـر عقالیـی باشـد .چیـزی
ّ
باشـد کـه وقتـی عقلا بشـنوند ،نخندنـد .ا گـر حـد درک مـا بـود ،اینگونـه میگفتیـم.
امـا جنـاب ابراهیـم؟ع؟ آنقـدر ایمـان به خـدا و صفات الهی یعنـی حکمت و عدل
دارد کـه ایـن امـر را امـری بجـا میدانـد .میگو یـد امـر فرمـودی ،اطاعـت میکنـم.
َ
ََ
آیـه میفرمایـدَ « :و ف�د يْ� ن� ُاه ِب��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي� ٍم» ،مـا آن غلام را بـه چیـزی قابـل کشـتن فـدا
کردیـم ،امـا بسـیار بـزرگ بـود .معنایـش ایـن اسـت کـه بایـد چیـزی در خـارج باشـد.
ابتـدا در مـورد او گفتیـم و اکنـون ایـن را میگوییـم .دقـت داشـته باشـید کـه معنـای
فـداء همیـن اسـت .یعنـی بالیـی هسـت ،یـا حالتـی متوجـه به شـخصی اسـت .این
حالـت بایـد متوجـه باشـدّ ،امـا چیـزی جـای آن را میگیـرد.
برای مثال دربارۀ اصحاب وجود مقدس سیدالشهدا سالم اهلل علیهم أجمعین
ََ
آمـده اسـت«َ :و فـد ُوه بأنفسـهم» ،خودشـان را بـه جـای او قـرار دادنـد .اصـل بلاء و
ناراحتـی و قتـل ،متوجـه به اوسـت .چنانچه هر کدام از اصحاب سیدالشـهدا؟ع؟
غیـر از ایشـان از آنجـا میرفتنـد ،کاری بـا او نداشـتند و علاوه بـر ایـن ممکـن بـود
مناصـب بسـیاری هـم در انتظـار ایشـان باشـد .توجـه داشـته باشـید کـه عظمت کار
چیست؟
یگانـه جنگـی کـه در اسلام ،جنـگ بـوده و رهبـر ،معصـوم بـوده و تمـام افـرادی
نجـا بودنـد ،یقیـن بـه کشـته شـدن داشـتند و هیـچ امیـد فتـح در آن وجـود
کـه در آ 
نداشـت ،چـه رسـد بـه غنیمـت و غیـره؛ فقط و فقـط قضیۀ کربالسـت .معنای فداء
چنیـن اسـت .آیـه نمیفرمایـد مـا تنهـا امـری نمودیـم تـا بدانیـم او چـه انـدازه آمـاده
اسـت .خیـر ،بلکـه بایـد ایـن امـر ،عملی شـود .بعـد در وقت مناسـب ،آن راکه طرف
امـر اسـت ،تعو یـض نمودیـم .چیـزی را بـه جـای دیگـری قـرار دادیـم.
176
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کنیـد مریضـی بدینجـا میآیـد .طبیـب بـه او میفرمایـد دارو بخـورد .امـا هنـگام
خـوردن ،میگو یـد :آن دارو بهتـر اسـت ،پـس آن دیگـری را بخـور .معنـا نـدارد کـه ایـن
امـر ،امـر امتحانـی باشـد .مصلحـت در ایـن اسـت کـه دارو را بخـورد .دارو را بـه ایـن
خاطـر تغییـر داد کـه یـا نفـع دومـی از اولـی بیشـتر اسـت ،یـا در آن مانعـی هسـت کـه
در دیگـری نیسـت.

َ
پــس تغییــر دادن متعلــق ،بــه معنــای ایــن اســت کــه داعــی ،تحر یــک بــه ایجــاد

عمــل اســت .دیگــر جــای عــوض کــردن نیســت .چنانچــه امــر امتحانــی باشــد،
همیــن کــه خواســت بخــورد ،خواهــد گفــت :کافــی اســت دیگــر نخــور! دانســتم کــه
گــوش بــه حــرف مــن میدهــی.
لـذا توجـه داشـته باشـید کـه در امـر امتحـان ،الزم نیسـت خـودش یـا بدلـش در
ّ
یشـود واجبی که بدل دارد،
اصطالحات علم اصول بیان م 
خارج محقق شـود .در
ِ
واجـب اسـت .بـه عبارتـی خـود عمـل ،واجب اسـت امـا بـدل دارد .در صورتی که به
ایـن عمـل نشـد ،آن دیگـری جایگز یـن میشـود .امـر امتحانی اینگونه نیسـت ،بلکه
امـر بـه داعـی تحر یـک اسـت .یعنی شـخص باید یکـی از اینهـا را انجام دهد.
مثـال همـان اسـت کـه طبیـب دارو یـی بـه شـخص میدهـد و میگویـد :بخـور.
وقتـی خواسـت بخـورد بگو یـد :ایـن را بـده ،و آن داروی دیگـر را بخـور .در اینجا قرآن
میفرمایـد تـو بـه خو بـی از عهدۀ امتحان برآمدی؛ تغییری داده شـد و چیزی را فدای
دیگـری قـرار دادیـم .پـس ایـن امـر ،امـر امتحان ِـی تعریف شـده در علم اصول نیسـت.
سـاده لوحـی اسـت کـه ایـن آیـه را امـر امتحانـی بدانیـم؛ تفاوتـی نـدارد که ذبـح عظیم
گوسـفند باشـد ،یـا آنچـه ما تفسـیر خواهیـم کرد.
ّ
از بحـث فـوق نتیجـه گرفتیـم کـه امـر امتحانـی نبـوده ،بلکـه امر جدی اسـت .به
َّ
ٌ
الصالة» یا
«مأمور به» در خارج اسـت؛ ماننـد «أقیموا
تعبیـر علـم اصـول ،بـرای تحقق
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َ �ذْ
امـر بـه ح ّـج کـه به حضـرت ابراهیم؟ع؟ امـر شـد« .و ِإ�
ْ
ُ َ َّ ن تَ قَ َّ ْ نَّ نَّ َ أَ نْ تَ َّ
َ ْ
1
الس يم� ُع ال َع يل� ُم».
ماع�ل ر ب��ا �� ب�ل ِم�ا ِإ��ك ���
و ِإ�س ي

ْ
ُ ْ قَ َ
َ ْ فَ ُ ْ
واعد ِم َن� ال بَ� يْ� تِ�
راه�م ال� ِ
ي�ر�ع ِإ� ب� ي

حضرت ابراهیم مأمور ش ــد که با حضرت اس ــماعیل؟امهع؟ خانه را بســـازند .این
ٌ
«مأمور بـــه» در خارج بود.
داعی ایج ــاد
ام ــر امتحان ــی نبوده و امر واقع ــی حقیقی و به ِ
ٌ
«مأمور بـــه» در خارج
داعی ایج ــاد
ام ــر در س ــورۀ صافات نی ــز امر واقعی حقیق ــی و به ِ
اس ــت .ش ــاهد ب ــر مطلب تعبی ــر ق ــرآن مجید اس ــت ،ز ی ــرا ق ــرآن مجیـــد میفرماید:
ََ
«فد َین ـ ُـاه» ،م ــا به جای ایـــن غالم چیز دیگری ق ــرار دادیم .این معنا را نمیرســـاند که
میخواس ــتیم ابراهی ــم را امتحان کنیم.
فایدۀ امر امتحانی
بنابرایــن امتحــان دو معنــا دارد :معنــای لغــوی کــه آزمــودن شــخص اســت و ایــن
آزمــودن در تمامــی تکالیــف وجــود دارد .خداونــد در تمــام تکالیفــش افــراد را امتحــان
نکــه خــدا نمیدانــد بلکــه بــه خاطــر ایــن مقصــود کــه مــن
میکنــد .نــه بــه خاطــر ای 
بدانــم مطیــع کیســت و عاصــی کیســت؟ مســتحق بهشــت کیســت و مســتحق
جهنـ ّـم کیســت؟
امر امتحانی ،اصطالح است و منظور این نیست که هر جا شخص امتحان شد،
امـر امتحانـی اسـت .امـر بـه صلاة ،امـر بـه صـوم ،امـر بـه جهـاد نیـز امتحـان اسـت.
َ
َ
ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ
أَ َ َ نَّ
َ
ال� ُاس أ� نْ� يُ� تْ� َر ُكوا أ� نْ� يَ� قُ� ُولوا آ� َم نَّ�ا َو ُه ْم لا ي� ف� ت� ن� ن
و�َ ،و ل ق�د ف� ت� ن�ا ال ذ ي�� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه ْم
«�ح ِس ب�
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ََ َ َ ّ
نَ 2
ف�ل يَ� ْعل َم نّ� الل ُه ال ذ ي�� نَ� َصد ق�وا َو ل يَ� ْعل َم نّ� الكا ِ�ذ ب� ي��».
 .1بقره.127/
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در واقــع ،همــۀ «مأمـ ٌ
ـور به»هــا بــرای امتحــان عبــاد اســت .امتحــان و ابتــاء در
لغــت ،یعنــی معلــوم شــود شــخص ،انســان خوبی اســت یا بــد .تمامــی تکالیف خدا
َ
َْ َ
َ
بــرای ایــن اســت کــه « َح�تّى يَ�م�ي�زَ ال خ� ب� ي� ث� ِم نَ� ّالط ِيّ� ب�» 1.بــرای ایــن کــه خداونــد در روز
قیامت بدنهاد را از پا ک جدا کند.
ام ــر در اینج ــا با توجه ب ــه تعریفی ک ــه در علم اص ــول مطرح اس ــت ،امتحانی
نَّ �ذ َ ُ َ ْ َ ُ ْ
لاء ال ُم ب� ي� ن�» در معنای
نیست ،بلکه امر حقیقی است .کلمۀ «بالء» در ِ«إ�� ه ا لهو ال ب�
لغوی خود به کار رفته است.
ً
قـرآن مجیـد ایـن را نفرمـوده تـا بگوید اصطالحـا امر امتحانی اسـت .این تعبیری
لغـوی اسـت و بلاء بـه معنـای امتحـان اسـت .تمامـی تکالیـف الهـی امتحـان
هسـتند .در آیـات قـرآن مجیـد و در کلمـات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نهج البالغه آمده
اسـت و بـه همیـن معنـا بـه کار رفتـه اسـت.
امـر حقیقـی اسـت ،بـه ایـن معنـا کـه مصلحـت در ایـن بود کـه عبد ّ
مقـرب الهی
کـه نب ّـی اسـت ،آن قـدر آمادگـی داشـته باشـد کـه بپذیـرد حتی پسـرش نیـز در این راه
کشـته شـودّ .امـا ابتـدا مصلحـت در ایـن بـود کـه فرزنـد صلبـی و بالفصـل ایشـان کـه
حضـرت اسـماعیل؟ع؟ باشـد ،کشـته شـود .آن زمـان کـه آمـاده بـه انجـام امـر شـد،
دیگـری بـه جـای او قـرار گرفـت کـه او نسـبت بـه ایـن فرزنـد ،فـداء عظیـم اسـت.
خداونــد از ابتــدا میدانســت چــه میخواهــد ،امــا حکمــت در ایــن نحــوۀ بیــان
بــود .بــرای مثــال ابتــدا میگوینــد شــصت روز روزه بگیــر .بگو یــد :نمیتوانــم ،بعــد
خواهنــد گفــت :پــس یــک بنــده را آزاد کــن .ایــن مطلــب منافاتــی نــدارد بــا اینکــه
ابتــدا چیــزی بگوینــد ،وقتــی گفــت نمیتوانــم ،بگوینــد دومــی را انجــام بــده .نوعــی
ّ
ترتــب زمانــی اســت.
 .1آل عمران.179/
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تعبیر «عظیم»
مطلب چهارم که به نظر ما نیازمند توضیح اسـت ،کلمۀ «عظیم» اسـت .توجه
داشـته باشـید کـه ایـن لفـظ خداسـت .عظیـم بـه معنـای بـزرگ اسـت .قـرآن کریـم
َّ َ َ
ُُ َ
میفرمایـدَ « :و ِإ� ن�ك ل َعلى �خ ل ق ٍ� ع�ظ ي�م» 1.مقابـل آن «صغیـر» و «حقیر» قرار میگیرد.
مــن صغیــر را در مقابــل «عظیــم» میدانــم و ایــن مطلــب واضــح اســت ،زیــرا
«عظیــم» بــه معنــای بــزرگ بــوده و بزرگــی ،نســبی اســت .میفرمایــد :مــا پــاداش بزرگــی
بــه او دادیــم .در اینجــا بایــد ضابطـهای طــرح شــود و کوچکــی موجــود باشــد تــا داده
َ ُ َْ ْ
شــده نســبت به این پاداشَ « ،و �ذ ِلك ه َو ال ف� ْو�زُ ال َع�ظ ي�م» 2،به نتیجه رســیدن و کامیاب
شدن بزرگ محسوب گردد.
ّ
ز یـرا کامیابـی درجاتـی دارد .حـد کامیابـی در یـک شـخص میتوانـد ایـن باشـد
کـه آب بنوشـد ،در دیگـری اینکـه صـد سـال راحـت زندگـی کنـد .کامیابـی کسـی
نهـا سـال در آن نعیـم آخرتـی کـه مـا درکـی از آن نداریم
میتوانـد ایـن باشـد کـه میلیو 
و تنهـا در الفـاظ میشناسـیم ،بمانـد .حـال کامیابـی بـزرگ ،آب نوشـیدن اسـت یـا
صـد سـال راحـت زندگـی کـردن اسـت ،یـا مانـدن در نعیـم آخرتـی اسـت؟ روشـن
اسـت کـه نعیـم آخـرت ،فـوز عظیـم اسـت.

ّ
بــه ایــن خاطــر بــرای عظیــم ،مقابــل بیــان کردیــم کــه معنــای آن فهمیــده شــود وال
ُ
هــر چیــزی بــه تنهایــی معنــای خــودش را دارد .ســنگی بــا یــک تــن وزن ،باالخــره یــک
سنگ است .برای دانستن بزرگی آن ،باید سنگ دیگری باشد که بزرگی این نسبت
بــه او معلــوم شــود .آنگاه میگوییــم ایــن بــزرگ اســت و آن دیگــری کوچــک اســت.
َ
ِ«فداء َعظیم» یعنی چیزی که بزرگ هست ،به جای او آمد.
 .1قلم.4/
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فَ َ َّ َ َ �غَ َ َ ُ َّ
فَ َ َّ ْ ن ُ �غُ
َ
الس ْع َ ق� َ
ال
حـال بـا توجـه بـه ایـن آیـۀ شـریفه �« :ب� ش�ر�اه ِب� ٍ
لام ح ِل ي�م� ،لما ب�ل معه �ي
َ َ
َ
ُ
ُ نَ َّ نّ أ ف ْ َ ن أ نّ أ �ذْ َ ُ َ
لام َح ِلیـم» اسـت ،آیـا
«غ
ـت
ب
صح
ـل
ح
م
ـه
ک
»؛
ك
ح
�
�
�
�
ام
�
م
ال
�
ى

ر
�
ب
ِ
ِ�ي
ِ�ي
ي�ا ب�� ي� ِإ��ِ�ي
ٍ

گوسـفند نسـبت بـه او عظیـم اسـت؟

قصد نداریم بگویم حضرت ابراهیم؟ع؟ گوسفند را ذبح نکرد .بلکه میخواهیم
َ
اسـتدالل قرآنـی بیـان کنیـم کـه مصـداق « ِ�ذ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي�م» نمیتوانـد گوسـفند باشـد.
امـر امتحانـی هـم نیسـت تـا همینکـه خواسـت عمـل کنـد ،بگوینـد دسـت بـردار.
ََ
�ذ
تنهـا بخواهنـد آمادگـی او را امتحـان کننـد .ز یـرا خداونـد میفرمایـدَ « :و ف�د يْ� ن� ُاه بِ� ِ بْ� ٍح
َ
ع�ظ ِ ي�م» .بـه ایـن معناسـت کـه بایـد این اتفاق بیافتد .ابتدا نسـبت بـه او امر نمودیم،
بعـد میگوییـم چیـز دیگـری بـه جـای او آمـد.
یشـود :روزه بگیر .اگـر بگوید
ایـن امـر ،شـبیه بـه واجـب تخییـری اسـت .گفتـه م 
نمیتوانـم ،میگو یـد :پـس شـصت مسـکین را اطعـام کـن .البته در جایـی که ترتیب
باشـد ،چنین اسـت و اغلب این طور میگویند .هرچند الزم نیسـت به ترتیب بیان
شود ،میتواند بر طبق سهولت یا غیر از آن باشد که مورد بحث ما نیست.
از مطالـب فـوق نتیجـه میگیر یـم کـه گوسـفند نمیتوانـد مصـداق آیـه باشـد.
اگرچـه در روایـات وارد شـده کـه کبـش آمـد و بـدون شـک ایـن کار در ّ
حـج ،سـنت
َ
ََ
الیه « َو ف�د يْ� ن� ُاه بِ��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي�م» نیسـت ،زیـرا بایـد
شـد .امـا مصـداق ،یـا بـه عبارتـی مش ٌـار ِ

نچـه جـای ایـن را میگیـرد ،وصـف عظمـت نمـود.
بتـوان بـرای آ 

یتـوان گفـت گوسـفند جـای حضـرت اسـماعیل؟ع؟ را میگیـرد ،چـه رسـد
نم 
بـه اینکـه توصیـف بـه عظیـم شـود! توجـه بـه این نکتـه نیز الزم اسـت که تعبیـر الهی
یتـوان گفـت ایـن فـداء عظیـم بـرای ایشـان اسـت.
اسـت و نم 
در روایـات نیـز آمـده کـه مقصـود ،حضرت سیدالشـهدا؟ع؟ اسـت 1.قـرآن مجید
 .1اولیـن منبعـی کـه تفسـیر ذبـح عظیـم را به وجود مقدس سـید الشـهداء بیان نمـوده ،کتاب
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بـه طـور کلـی آن مقـدار را کـه مر بـوط بـه عمـوم بـوده و بایـد بیـان شـود ،بیـان فرمـوده
اسـت .خداونـد بـه جنـاب ابراهیـم؟ع؟ فرمـود :مـا از فرزنـدان تـو کسـی را کـه نسـبت
بـه اسـماعیل عظیـم اسـت ،برای کشـته شـدن مقـرر کردیـم .چنین تعبیـری میتواند
مصـداق باشـد.
حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اولوالعـزم نیسـت و ائمـه؟مهع؟ بـه خصـوص حضـرت
سیدالشـهداء؟ع؟ أفضـل از پیامبـران اولوالعـزم بـه جـز رسـول اهلل؟ص؟ هسـتند .پـس
مقـام ایشـان از حضـرت اسـماعیل؟ع؟ باال تـر اسـت.
حضرت نوح ،ابراهیم ،موسـی ،عیسـی؟مهع؟ و رسـول اهلل؟ص؟ پیامبران اولوالعزم
هسـتند .حضـرت اسـماعیل ،اسـحاق ،لـوط؟مهع؟ تابـع فرمـان ابراهیـم؟ع؟ بودنـد.
اولوالعـزم بـه ایـن معناسـت کـه تمـام انبیـاء زمـان ایشـان مأمـور بـه اطاعـت از ایشـان
بودهانـد.

َ
ََ
ـان « َو ف�د يْ� ن� ُاه بِ��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي�م» بایـد آن روایاتـی را کـه تفسـیر به وجود مقدس
لـذا در بی ِ

سیدالشـهدا؟ع؟ میکننـد ،اخـذ نمـود .نمیتوانیـم بگوییـم گوسـفند ،مـراد اسـت.
مـورد سـومی نیـز در اینجـا مطـرح نیسـت کـه گفتـه شـود گوسـفند نمیتوانـد باشـد،
وجـود مقـدس سیدالشـهدا؟ع؟ هـم نیسـت.
به طور کلی سه نظر مطرح شد .برخی در بیان آیات مسامحه نموده و گفتهاند امر
امتحانی بوده و تنها میخواهد بداند چه مقدار آمادگی در اوست ،که در این صورت
کلمۀ َ«ف َد ْي ُ
ناه» معنا ندارد .زیرا «فداء» به معنای کاری است که باید انجام شودّ .اما
میگوید این کار انجام نشود و دیگری به جای او بیاید.
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یتــوان گفــت آنکــه جایگز یــن شــده گوســفند اســت .بلکــه
از طــرف دیگــر نم 
َ
ً
َ
گوســفند مصــداق نیســت .اصــا در مــورد گوســفند« ،فد ْينـ ُـاه» معنــا نــدارد؛ چــه رســد
نکــه قیــد َ
«ع ِظیــم» نیــز در مــورد آن بــه کار رود .در ایــن میــان نیــز برخــی تنهــا بــه
بــه ای 
ترجمــۀ آیــات بســنده کردهانــد.
در نتیجه باید اخذ به روایات کنیم ،به طوری که اگر این روایات نبود ،شخص
یشـدم؟ جـرأت نخواهـم کـرد بگو یـم گوسـفند هـم
بنـده در مقصـود آیـه متوقـف م 
طـراز حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اسـت ،چـه رسـد بـه ایـن کـه نسـبت بـه ایشـان عظیـم
اسـت! ّ
جثه مطرح نیسـت .اما هر چه هم که گوسـفند به لحاظ جسـم بزرگ باشـد،
حتـی نسـبت بـه یک انسـان عـادی ،عظیم نیسـت.
توصیف شد به اینکه از بهشت آمده ،اما به هر حال از ماهیت گوسفندی خارج
َ
ّ
نشده است و َملک برای ذبح فرستاده نشد .به عبارتی ولو از بهشت آمده باشد ،اما حد
حیوانی داشته و به همین خاطر ذبح شد .ضمیر هاء در َ«ف َد ْي ُ
ناه» به غالم باز میگردد.
برخی او قرار دادیم .یعنی به جای او یک ذبح عظیم قرار
ما او را فدا کردیم ،چیزی را ِ
دادیم« .بالء» نیز به معنای امتحان است .اما باید مطلب را تبیین کنیم که امتحان
عجیبی برای حضرت ابراهیم؟ع؟ بود ،نه آنکه امر امتحانی باشد.
ایجاد تحول در مسیر دعوت انبیاء
خداون ــد در اینج ــا میخواه ــد بفرمای ــد ت ــا زم ــان حض ــرت ابراهیـــم؟ع؟ در
مس ــیر دع ــوت اله ــی ،ب ــرای انبی ــاء کش ــته ش ــدن مط ــرح نب ــود .ام ــر بـــه دعـــوت
َ َ ْ أَ ْ ُ ً
میش ــدند .داس ــتان حض ــرت ن ــوح؟ع؟ چنی ــن اس ــت ک ــهَ « :و ل ق�د � ْر َسل ن�ا ن�وحا ِإ�لى
ً َ
َ
قَ� ْومه فَ� َل� ثَ� ف��ه ْم أ� ْل فَ� َس َن��ة � َّلا �خَ ْ
ا� َو ُه ْم �ظ ِال ُم َن
عاما فَ� أ� َ�خ �ذَ ُه ُم ُّالط فو� ُن
و�»؛ نهصـــد
س� نَ�
م
إ
ٍ
ي
ِ
ِ ِ بِ
يِ
و پنج ــاه س ــال ب ــود.
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امــا از زمــان حضــرت ابراهیــم؟ع؟ و از همــان ابتــدا کــه داعــی الهــی مبعــوث
یشــود ،بایــد تــن بــه کشــتن نیــز دهــد .لــذا ایــن مطلــب ،در ادامــۀ راه و در مــورد
م 
أَ َ ُ َّ
َُ
ٌ
ُ
َ
ف
ْ
انبیایــی کــه بــرای بنــی اســرائیل آمدنــد ،مطــرح اســت��« .كلما �ج اءكم رسول بِ�ما لا
أَ ْ ُ ُ
َ ْ ُ
َْ
1
ت�هوى � ن� ف� ُسك ُم ْاس ت�ك بَ� ْر ت�م».
در اینجا خطاب است .آیا شما این گونه هستید که هر آنگاه فرستادهای از ما
به سوی شما بیاید ،به نحوی که خوشایند شما نیست ،خود را باالتر از این میدانید
فَ فَ ق ً َ َ
ً ُ
ك�ذّ بْ� تُ� ْم َو فَ� ير� ق�ا تَ� قْ� تُ�ل ن
و�» 2،در مـورد
کـه بـه حـرف ایشـان گـوش فـرا دهیـد؟ «�� ير��ا
عـدهای گفتیـد دروغ میگوینـد و عـدهای را هـم کشـتید؟
خداونــد ایــن سـ ّـنت را قــرار داده اســت کــه حتــی داعـ ِـی الهــی کشــته شــود و از

خــود حضــرت ابراهیــم؟ع؟ آغــاز میکنــد ،ز یــرا بناســت کــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟
ُ َ َّ
ق َ ّ
ال ِإ��نِ�ي �ج ِاعلك ِل نل� ِاس ِإ�ماما» 3،یعنی برای همۀ
امــام باشــد .امــام بــه چــه معناســت؟ «�
ّ
مــردم اســت .وضعیــت تــو بایــد بــه گونـهای باشــد کــه همــۀ انبیــاء بعــد ،در تــو ســنتی
را از آنچه بر ایشان خواهد گذشت ،ببینند.
یکـی از س ّـنتها ،تـن دادن بـه ایـن مطلـب اسـت کـه خـود ّ
نبـی یـا عزیزتریـن
عز ی ِـز او کشـته شـود .لـذا رسـول اهلل؟ص؟ در إخبـاری کـه بـه قتـل سیدالشـهدا؟ع؟
4
فرمودهانـد ،بـه ایـن داسـتان اشـاره کردنـد.

 .1بقره.87/
 .2بقره.87/
 .3بقره.124/
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بخش سیزدهم:
توضیح نکاتی از داستان حضرت ابراهیم؟ع؟

ّ
سنتی برای داعیان الهی
نجـا کـه بـه آتش افکنده شـود ،کار سـادهای
ثابـت قـدم مانـدن بـر توحیـد ،تـا بدا 
نیسـت .خداونـد بـه او خبـر نـداده بـود کـه بـه آتـش بـرو ،مـا تـو را نجـات خواهیـم داد.
ً
ُْ
ً َ
ُ
یکـه وارد شـد « ،ق�ل ن�ا ي�ا ن� ُار كو�ن�ي بَ� ْردا َو َسلاما على
در واقـع او رفـت تـا بسـوزد .هنگام 
ْ
1
راه�م».
ِإ� ب� ي
حتـی در روایـات وارد شـده کـه جنـاب جبرئیـل بـرای کمـک فـرود آمـد ،امـا
2
ـیدن حضـرت ابراهیم؟ع؟ آسـان نبودَ « .و
حضـرت قبـول نکـرد .لـذا به َمقام امام رس ِ
ً
ُ َ َّ
َ َ ُّ ُ َ ت فَ أ َت َّ ُ نَّ ق َ ّ
ماما ق� َ
�ذ ْ َ ْ
ال َو م نْ� �ذُ ّر يَّ��ت�ي ق� َ
ال
ال ِإ��نِ�ي �ج ِاعلك ِل نل� ِاس ِإ�
ما� ���مه� �
ِإ� ِ با� ت�لى ِإ� ب� ي
راه�م ر ب�ه بِ�ك ِل ٍ
ِ ِ
َّ
َن ُ َ ْ
نَ 3
ال عه ِد�ي ال�ظ ِال يم��».
لا ي��
 .1انبیاء.69/
َ َ َ
ْ
َ َّ ُ ْ
َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ـار تلقـاه جبر ِئيـل؟ع؟ ِفـي الهـو ِاء
 ...« .2قـال أ ُبـو عب ِـد ِ
اهَّلل؟ع؟ :لمـا أ َل ِق َـي ِإبر ِاهيـم؟ع؟ ِفـي َالن ِ
ََ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ٌ ََ َ
َ َ َ
اجـة؟ فقـال :أ َّمـا ِإل ْيـك فلا»؛ ...ابوعبـداهلل؟ع؟
َو ُه َـو َي ْه ِـوي .فقـال :يـا ِإبر ِاهيـم أ لـك ح
فرمـود :زمانـی کـه ابراهیـم؟ع؟ در آتـش افکنـده شـد ،جبرئیـل؟ع؟ در فضـا نـزد ابراهیم آمد
و گفـت :آیـا بـه مـن نیـاز داری؟ ابراهیـم گفـت :بـه تـو نیـازی نـدارم ولـی بـه پـروردگار جهان
نیـاز دارم؛ محقـق( .رک :علـل الشـرایع ،شـیخ صـدوق ،ج  ،1ص )36
(« .3بـه خاطـر بياوريـد) هنگامىكـه خداونـد ابراهيـم را بـا وسـائل گوناگونـى آزمـود ،و او بـه
خوبـى از عهـدۀ آزمايـش برآمـد ،خداونـد بـه او فرمـود :مـن تـو را امـام و رهبـر مردم قـرار دادم،
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َ
«ک ِلمــات» بــه معنــای فرمانهاســت .خداونــد بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ فرمــان
داده اســت .بــا اینکــه ایشــان پیغمبــر و رســول هســتند ،بــاز خداونــد او را امتحــان
نّ
َ ََ َ َ
نمــود و فرمانهایــی شــگفت بــر او صــادر شــد« .فأت ّم ُهـ ّـن» نتیجــه اســت کــه«ِ :إ� ِ�ي�
ً
ُ َ َّ
�ج ِاعلك ِل نل� ِاس ِإ�ماما» .حضــرت ابراهیــم؟ع؟ آنهــا را بــه درســتی پایــان رســاند.
َ ََ َ َ
نفرمــودَ :
«ع ِمــل بــه» ،بلکــه قــرآن مجیــد تعبیــر بــه اتمــام نمــود« :فأت ّم ُهـ ّـن» .اکنــون بــرای
همــۀ افــراد بشــر سرمشــق هســتی ،بــرای انبیــاء و غیــر از انبیــاء کــه بعــد از تــو میآینــد.
گذشــتگان نیســتندّ ،امــا بــرای همــۀ آنهــا کــه بعــد از تــو خواهنــد آمــد ،بــرای مطلــق
«نــاس» سرمشــق هســتی.
ُ َ
« ق� َ
ال َو ِم نْ� �ذ ّ ِر يّ��ت ي�» .درخواست کرد که این حالت ،سرمشقی در ذریهام نیز باشد.
َّ
ق َ َن ُ َ ْ
ال عه ِد�ي ال�ظ ِال يم� نَ�» ،ایـن پیمـان بـه آنهـا کـه سـتمگر هسـتند ،نمیرسـد.
«�ال لا ي��
افـراد ّ
خاصـی را انتخـاب میکنیـم .میـزان تنهـا ایـن نیسـت کـه ذریـه باشـند،
زیرا این امتحان است؛ قضیۀ نسل مطرح نیست تا چون فرزند اوست ،شامل شود.
در آیۀ « َو ب� َار ْك ن�ا َع َل يْ� ِه َو َعل ى إ� ْس ق
حا�» این مطلب را بیان خواهیم کرد.
ِ
نتیجـه اینکـه خداونـد میخواهـد بفرمایـد ،مـا اراده نمودیـم (البتـه ایـن اراده
الهـی از ابتـدا وجـود داشـت و خداونـد عالـم بدین امور اسـت) ،کـه از زمان حضرت
ابراهیـم؟ع؟ و بعـد از ایشـان ،داعیـان الهـی بـرای کشـته شـدن _ ولـو بـه سـختترین
نـوع آن کـه دخـول در نـار باشـد _ آمـاده باشـند ،یا حاضر به کشـته شـدن نزدیکترین
عز یـز خـود ،ماننـد حضـرت اسـماعیل؟ع؟ باشـند.
ایـن را بـه عنـوان مرحلـۀ بـاال رفتـن اصـرار بـر دعـوت الهـی قـرار داد .هرچند پیش
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ابراهيـم عـرض كـرد :از دودمـان مـن (نيـز امامانـى قـرار بـده) خداونـد فرمـود :پيمـان مـن بـه
سـتمكاران نمىرسـد (و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تـو كـه پـاك و معصـوم باشـند شايسـته
ايـن مقـام انـد)»؛ بقـره.124/
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از ایـن داعیـان الهـی دچـار سـختیها میشـدند امـا چنیـن نبـود .از زمـان حضـرت
ابراهیم؟ع؟ به بعد ّ
سنت شد و لذا ایشان امام بعد از خود شد.
هـر دو نیـز مثـال واقعـی دارد ،یعنـی در خـارج واقـع شـد .ابتـدا خـود حضـرت
ابراهیـم؟ع؟ بـود کـه تـا مرحلـۀ عمـل رسـانید و وارد آتـش شـد .او داع ِـی الهـی اسـت،
بنابرایـن ا گـر انبیـاء بعـدی کشـته شـوند ،خلاف س ّـنت نیسـت؛ ز یـرا سـنتی را از
حضرت ابراهیم؟ع؟ در خود میبینند .آنجا مصلحت ما در این بود که او را نجات
سختی مرگ با سوختن ،حاضر شده بود.
دهیم .اما ابراهیم؟ع؟ برای
ِ
دادن عز ی ــز اس ــت ک ــه ابت ــدا نس ــبت بـــه حضـــرت
م ــورد دیگ ــر ،از دس ــت ِ
اس ــماعیل؟ع؟ مأم ــور ب ــود و بعد تعویض ش ــد و امر بزرگت ــری ج ــای او را گرفت که
وجود مقدس سیدالش ــهدا؟ع؟ باش ــد .از این جهت هس ــت که «سیدالشهداء من
األولی ــن و اآلخرین» اس ــت.
لذا در مورد اصحاب سیدالشـهدا در روایات آمده« :أولئك سـادة شـهداء ّأمتي
َ َ َ َ
َ
يـوم القيامـة» 1.امـام سـجاد؟ع؟ میفرماینـد«َ :و إ َّن ل ْل َع َّ
اهَّلل ت َب َـارك َو ت َعالـى
ب
ـاس ِع ْنـد ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ُّ َ
ًَ ْ
َم ْن ِزلـة َيغ ِب ُط ُـه ِب َهـا َج ِمي ُـع الش َـهد ِاء َي ْـو َم ال ِق َي َامـة» 2.ایـن وجـود مقدس مقامـی دارد که
همـه میگوینـد :خوشـا بـه حـال او .جمیـع شـهدا و صدیقیـن چنیـن میگویند.

ای ــن بی ــان معص ــوم؟ع؟ اســـت و ب ــه لح ــاظ اعتب ــاری نی ــز چنی ــن اســـت .به
همی ــن خاطر سیدالش ــهدا ،سیدالش ــهدا اس ــت و «فداء عظیم» نس ــبت به جناب
 ...« .1تنصـره عصابـة مـن المسـلمين أولئـك سـادة شـهداء ّأمتـي يـوم القيامـة»...؛ پیامبـر
اکـرم؟ص؟ در ضمـن حدیثـی بـه مصائـب امـام حسـین؟ع؟ اشـاره کرده و فرمودنـد :گروهی
از مسـلمین او را یـاری میکننـد ،آنهـا سـرور شـهیدان امـت مـن در روز قیامـت هسـتند؛
محقـق( .رک :فرائـد السـمطین ،ابراهیـم حمـوی جوینـی ،ج  ،2ص )36
 .2بحار األنوار ،ج  ،22ص .274
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اس ــماعیل؟ع؟ گوس ــفند نیس ــت ،ولو از بهش ــت آمده باش ــد .به لحـــاظ حجم هم
«عظی ــم» نیس ــت .به ان ــدازۀ ده فیل باش ــد ،باز نس ــبت به انســـان عـــادی «عظیم»
نیس ــت ،چه برس ــد ب ــه جناب اس ــماعیل؟ع؟ .ضم ــن اینکه گویندۀ این ســـخن،
خداوند اس ــت.
بررسی مصلحت چنین امری
گاهــی چنیــن اســت کــه شــخص خــود را فــداء میکنــد .یعنــی بالیــی متوجــه او
نیســت .امــا گاهــی کســی دیگــری را بــه جــای شــخصی قــرار میدهــد ،نــه اینکــه مــن
خــود را بــه جــای کســی قــرار دهــم .بلــه ،ا گــر امــر بیــن فــرد عــادی و امــام دایــر باشــد،
ّ
امام مقدم است.
امـا صحبـت در ایـن اسـت کـه یـک مرتبـه وظیفـه اسـت کـه مـن بـه جـای او قـرار
ّ
بگیرم ،برای این که باید طرفی که دارای کمترین ضرر اسـت ،محقق شـود .واضح
اسـت که وجود مقدس امام در هر زمانی ،اصل اسـت .همۀ ما هر قدر بزرگ باشـیم،
ولـو بـه منزلـۀ وجـود مقـدس حضـرت عبـاس؟ع؟ ،بـاز نسـبت بـه او مقـام پایینتـری
دار یـم .در سـنجش طرفـی نسـبت به حفـظ حیات امام ،البته حیـات امام اهم بوده
ّ
ّ
و تلـف شـدن ایشـان ،اخـف الضررین اسـت.
بحث در این است که خداوند در اینجا حضرت سیدالشهداء؟ع؟ را به جای
حضرت اسماعیل؟ع؟ قرار داده و توصیف به عظمت نموده است .خداوند ،عالی
را فدای دانی نمیکند .پس اینجا نیازمند توضیح و بررسی است.
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َّ
بدون شک قتل مؤمن مفسده دارد و مصلحت ندارد .لذا میتواند متعلق نهی
َّ
باشـد و معنـا نـدارد متعلـق امـر شـود .در اینجـا خداونـد ،امـر بـه ذبح اسـماعیل؟ع؟
َ َ
ْ ْ ُْ
میکند .از لسان حضرت اسماعیل؟ع؟ که فرمود« :قال يا أ َب ِت اف َعل ما تؤ َمر» ،روشن
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میشـود کـه امـر الهـی بـود .پـس کشـته شـدن حضـرت اسـماعیل؟ع؟ مصلحتـی
داشـته اسـت.
امـر نمـودن بـه معنـای ایـن اسـت کـه بـرای مؤمنـان مصلحـت دارد .هنگامـی
أَ
َّ
َّ
یشـود کـه مـن نمـاز بخوانـم؛ زمانـی مصلحـت
الصلا�ة » 1محقـق م 
مصلحـت «� ق� ي� ُموا
آ تُ َّ �ة َّ 2
محقق میشود که من زکات بدهم؛ در مورد ّ
حج نیز همین است.
«��وا ال�ز كا »
یشــود کــه زنــا نکنــد .اگر زنــا کرد ،مفســده دفع نمیشــود.
مفســده هنگامــی دفــع م 
بــه عبارتــی نهــی بــه تنهایــی ،مفســده را دفــع نمیکنــد .هــرگاه عمــل بــه نهــی شــود،
یگــردد .گفتیــم قتــل مؤمــن مفســده دارد و مصلحــت نــدارد؛ لــذا
مفســده دفــع م 
َّ
نکــه امــر بــه ســر بر یــدن حضــرت اســماعیل؟ع؟ شــد،
نمیتوانــد متعلــق امــر باشــد .از ای 
یشــود کــه بایــد مصلحــت داشــته باشــد.
معلــوم م 
آنهـا کـه گفتنـد امـر امتحانـی اسـت ،خواسـتند از ایـن مطلـب فـرار کننـد .لـذا
گفتنـد نـه اینکـه سـربریدن حضـرت اسـماعیل؟ع؟ مصلحـت داشـت ،خیـر؛ سـر
بر یـدن مصلحـت نداشـت .حاضـر شـدن حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـه ایـن کـه فرزندش
را سـر ببـرد ،مصلحـت داشـت .بـه ایـن خاطـر قائـل شـدند امـر امتحانـی اسـت تـا
مفسـده دفـع شـود.
گفتند سر بریدن حضرت اسماعیل؟ع؟ مصلحت نداشته ،بلکه دارای مفسده
بود .حضرت اسماعیل؟ع؟ ّ
نبی است ،غالم حلیم است و معنا ندارد کشته شود.
بلکـه حاضـر شـدن جنـاب ابراهیـم؟ع؟ در امتثـال چنین امری ،مصلحت داشـت.
َ
ََ
ولـی مـا بـا اسـتفاده از قـرآن مجیـد و آیـۀ « َو ف�د يْ� ن� ُاه ِب��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي�م» اثبـات کردیـم کـه امـر
َّ
امتحانـی بـه آن معنـا نبـود ،بلکـه بایـد ایـن «مأم ٌ
ـور بـه» محقق شـود.
 .1بقره.43/
 .2همان.
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نچــه بیــان نمودیــم و بیــان اخیــری کــه ارائــه کردیــم ،روشــن میشــود کــه
از آ 
مصلحــت قیــام بــه امــر الهــی اهـ ّـم اســت ،حتی از کشــته شــدن ّ
نبی و داعــی الهی که
سیدالشــهدا؟ع؟ باشــد .مــا تکیــه بــر آیــات نمودیــم و مــدارک مطلــب را در جــای دیگر
هم بیان کردیم.

َ َ ً َ �ذَّ ُ َ ً
آنگاه کــه خداونــد پیامبــر میفرســتد و خبــر میدهــد « :ف� ف� ير� ق�ا ك بْ� ت� ْم َو ف� ير� ق�ا
تَ قْ تُ ُ نَ
و�» 1،آیــا نمیدانــد کــه اینــان پیغمبــرش را میکشــتند یــا میدانــد؟ پــس چــرا
���ل

پیامبــر میفرســتد؟ ایــن ســخن بدیــن معناســت کــه مصلحــت قیام به دعــوت الهی
ّ
اهم است ،ولو منتهی به کشته شدن ّ
نبی الهی شود .خداوند در اینجا میخواهد
نکتـهای بــه بشــر تفهیــم کنــد کــه گمــان نکــن مــا عاجــز از اقامــۀ دعــوت بــدون کشــته
شــدن انبیــاء هســتیم .بلکــه مصلحــت را در آن دیدیــم کــه دعــوت الهــی بــه پــا شــود،
ولــو تــا حــد کشــته شــدن داعیــۀ الهــی.
لذا کشته شدن انبیاء و کشته شدن سیدالشهدا؟ع؟ از آن جهت که مصلحت
داشـت ،مـورد رضـای خداونـد قـرار گرفـتّ .امـا از جهـت فاعلـی کشـنده ،مفسـده
داشـت .بـه همیـن جهـت پیـش از ایـن و در بخـش سـابق گفتیـم کـه مصلحـت در
نکـه مصلحـت در منشـأ باشـد.
انشـاء بـوده ،نـه ای 
مصلحت در انشاء
فهــم ایــن مطلــب کــه بیــان شــد محتاج بــه توضیح اســت .آیــۀ کریمــه میفرماید:
َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ ْ
ماك ير� نَ�» 2.پیــش از ایــن مکــر الهــی را بــا مقدمــات
«و مك ُروا و مك َر الل ُه و الل ُه خ� ي� ُر ال ِ
 .1بقره.87/
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آن بیــان نمودیــم .یکــی از انحــاء مکــر خداونــد ،ایــن اســت کــه افــراد گمــان میکننــد
میتواننــد بــر خــدا پیــروز شــوند و او را مغلــوب کننــد! بــا خــود میگوینــد خــدا پیغمبــر
میفرســتد ،مــا آن پیغمبــر را میکشــیم.
خدعــه و مکــر تفــاوت دارد .بــه طــور خالصــه اشــار ه میکنیــم کــه مکــر بــه ایــن
معناســت کــه شــخصی هدفــی دارد و میخواهــد بــدان دســت یابــد .مقدماتــی را
نیــز انجــام میدهــد؛ ّامــا در آخر یــن لحظــه کــه گمــان میکنــد بــه هــدف رســیده،
کبــاره دریابــد خســارت دیــده و
بــدون اینکــه متوجــه باشــد ،کاری کنیــم کــه بــه ی 
شکســت خــورده اســت .خداونــد میفرمایــد از آن راهــی کــه بشــر خیــال میکنــد مــن
یشــود .ز یــرا اینهــا مکــر بــا
را از هدفــم دور میکنــد ،دچــار شکســت و مکــر الهــی م 
خداونــد کردنــد.
یعنی گفتند :خدایا تو پیغمبری انتخاب کردی که خوشزبان و خوشصحبت
اسـت و مـردم را بـه خوبـی قانـع میکنـد .مـا تـوان ندار یـم کـه در مقابـل او بایسـتیم.
هـرگاه بـه او اشـکال میکنیـم ،بـه گونـهای پاسـخ میدهـد کـه مفتضـح میشـویم.
پـس کاری میکنیـم کـه صـدای او خامـوش شـود .او را میکشـیم .ایـن مکـر مـردم
بـا خداونـد اسـت .در ایـن صـورت خداونـد چـه میکنـد؟ کاری میکنـد کـه کشـته
شـدن نب ّـی او ،در رسـاندن دعـوت بـه مـردم و پذیـرش دعـوت از جانـب مـردم ،ابلـغ
از گفتـار او شـود.
ایـن کـه در روایـات آمـده سیدالشـهدا؟ع؟ علـت مبقیـۀ اسلام میباشـد 1،از
 .1مضمون روایات بسـیاری ناظر بر این معناسـت .از جمله حدیث مشـهور پیامبر اکرم؟ص؟
کـه فرمودنـد...« :حسـین منـی و أنـا مـن حسـین» .ایـن روایـت در کتـب اهـل سـنت هـم
بسـیار آمـده و علمـاء ایشـان سـند آن را حسـن دانسـتهاند .ابـن ابـی شـیبه در کتـاب خـود
ایـن حدیـث را آورده اسـت( .المصنـف ،ج  ،6ص  .)380در تفسـیر «أنـا مـن حسـین» به
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ایـن بـاب اسـت کـه بنـی امیـه خیـال کردنـد ا گـر سیدالشـهدا را کشـتیم ،دیگـر بـه
نچـه در بـاره اسلام مـا میگوینـد رفـع
هـدف رسـیدهایم .هـم انتقـام گرفتهایـم و هـم آ 
َ
میشـود .ز یـرا اسلام در مـورد اینـان ،ل ِع َبـت بـود.
یز یـد پیـش از ایـن جـرأت علنـی کردن آن را نداشـت ،اما گمان کـرد که اینگونه
بـه هـدف رسـیده اسـت .بـا کشـته شـدن سیدالشـهدا؟ع؟ شـرایط بـه گونـهای شـد
کـه دیگـر کسـی جـرأت نکـرد بـه اصـل دیـن کاری داشـته باشـد .ایـن معنـای مکـر
الهـی اسـت .یعنـی کشـته شـدن امـام از ایـن جهـت کـه موجـب نشـر دیـن میشـود
مصلحـت دارد ،امـا از ایـن جهـت کـه موجـب فقـد امـام اسـت ،منتهـای مفسـده را
داراسـت .خداونـد از قاتلیـن سـلب قـدرت نمیکنـد؛ ز یـرا مصلحتـی کـه نشـر دیـن
اسـت ،مترتـب بـر قتـل میباشـد.
خداونـد قـادر بـه سـلب قـدرت از قاتلیـن هسـت .نه ایـن که خدا از بـاب عجز از
قاتلیـن سـلب قـدرت نکـرده اسـت .اینها این مفسـده را انجام میدهنـد و خداوند
نچـه ایشـان انجـام میدهنـد و منتهـای مفسـده را داراسـت ،آن مصلحـت را
بـر آ 
مترتـب میکنـد .ایـن نمونـۀ مکـر الهـی اسـت .حال برخـی کوتـه اندیشـان میگویند:
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ایـن مطلـب اشـاره شـده کـه علـی رغـم تلاش بسـیار مخالفـان بر خامـوش نمـودن دعوت
پیامبـر خـدا؟ص؟ و چـراغ فـروزان اسلام ،حرکـت امـام حسـین؟ع؟ ضامـن بقـاء دیـن خـدا
شـد .مرحـوم شـیخ جعفـر کاشـف الغطـاء از علمای بزرگ نجـف در اینبـاره تعبیری دارد
ّ
محمـدی الحـدوث و حس ّ
ـینی البقاء اسـت» .از طرفی در قـرآن علت تباهی
کـه« :اسلام
و هالکـت برخـی از اقـوام ،انجـام نـدادن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بیـان شـده اسـت.
روشـن اسـت از ایـن حیـث نیـز امـام حسـین؟ع؟ بـا خـون مبـارک خو یـش ضامـن بقـای
اسلام شـد .شـیخ محسـن ابوالح ّ
ـب حو یـزی از شـعرا و خطبـای کربلا شـعری دارد کـه
ّ
َ
َ
ً
َ
ایـن جملـه از آن معـروف اسـت :إن َ
کان دیـن ُم َح َّمـدا ل ْـم َیس َـت ِقم ال ب َقتلـی ف ُ
یاس ُـیوف
ِ
ُ
خذینـی؛ اگـر دیـن محمـد جـز بـا کشـته شـدن مـن باقـی نمیمانـد ،پـس ای شمشـیرها،
مـرا بگیریـد؛ محقـق.

؟ع؟میهاربا ترضح ناتساد زا یتاکن حیضوت :مهدزیس شخب

وجـود امـام موجـب عـدم بقـای دیـن بـود و کشـته شـدن و از بیـن رفتـن او موجـب
بقـای دیـن شـد!
خیـر ،بلکـه ایـن مکـر الهـی اسـت .دشـمن گمـان میکنـد داعـی الهـی را کشـت
یشـود .اینگونـه نیسـت ،بلکـه مـردم تحریـک
و دیگـر صـدای دعـوت او شـنیده نم 
یشـوند تـا بـه سـوی داعـی برونـد.
م 
یشــود بــه عامــل ســفاک خــود
بــه همیــن خاطــر عبدالملــک بــن مــروان ناچــار م 
َ
َ
َ
ـت َآل أبــي ُسـ ْـف َي َ
ـاء َبنــي َع ْبــد ْال ُم َّطلــب؛ َفإ ّنــي َرأ ْيـ ُ
ّ
ان
ِ ِ ِِ
ِ
حجــاج ،بنویســد :ف َج ِّن ْب ِنــي ِد َمـ َ ِ
ِ
َ
َ ْ
ّ َ
َ
ََ
ل ّمــا َو ِل ُعــوا ِف َيهــا ،لـ ْـم َيل َب ُثــوا َب ْعد َهــا ِإل ق ِليــا؛ هــر کــه را خواســتی بکــش ،امــا بــه فرزنــدان
ّ
1
عبدالمطلــب کاری نداشــته بــاش.
در کت ــاب ش ــریف کاف ــی در احواالت حضرت س ــجاد؟ع؟ آم ــده که حضرت
ب ــه عبدالمل ــک ب ــن مروان نامه نوش ــته و اظهار تش ــکر نم ــود و فرم ــود :خداوند به تو
َّ َ َ ْ
َ َّ َ
َ
«حدث َنــا ِع ْمـ َـر ُان ْبـ ُـن ُم َوســىَ ،حدث ِنــي أ ُبــو ال َح َسـ ِـن ُم َوســى ْبـ ُـن َج ْعفـ ٍـرَ ،عـ ْـن َع ِلـ ّـي ْبـ ِـن َم ْع َبـ ٍـد،
.1
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اهَّلل :ل ّمــا َو ِلـ َـي
عـ ْـن ع ِلـ ِّـي ْبـ ِـن ال ُح َسـ ْـين ،عـ ْـن ع ِلـ ِّـي ْبـ ِـن ع ْبـ ِـد ال َع ِز يـ ِـز ،عـ ْـن أ ِبيـ ِـه قــال أ ُبــو ع ْبـ ِـد ِ
َ ُ ْ
ً
َ
َ
ْ ُ َ َْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ُ َْْ َ ُ ََ َ َ ْ َ
ـب ِإلــى ال َح ّجــاج ِك َتابــا َو خ ّطـ ُـه
ــك بــن مــروان و اســتقامت لــه الشــياء ،كتـ
ع ْبــد ال َم ِل ِ
ِ
ْ
َ ْ َ
َ
اهَّلل َّالر ْح َم َ
ـك ْبـ ِـن َمـ ْـر َو َان ِإلــى ال َح ّجــاج
اهَّلل َع ْبـ ِـد ال َم ِلـ
ِ
يــمِ ،مـ ْـن ع ْبـ ِـد ِ
ِب َي ِــد ِهِ :ب ْس ِــم ِ
ــن ّالر ِح ِ
ِ
ْ ِ
َ
َ
ُ َ
َ ََ
ـت َآل أبــي ُســف َي َ
ـاء َبنــي َع ْبــد ْال ُم َّطلــبَ ،فإ ّنــي َرأ ْيـ ُ
ان
ِ ِ ِِ
ِ
ْبـ ِـن ُي ُوســف .أ ّمــا َب ْعــد ف َج ِّن ْب ِنــي ِد َمـ َ ِ
ِ
َ
ًَ
َ
ـب ْال ِك َتـ َ
السـ َـا ُمَ .و َك َتـ َ
َل َّمــا َو ِل ُعــوا ِف َيهــا َلـ ْـم َي ْل َب ُثــوا َب ْع َد َهــا إ ّل َق ِليــا َو َّ
ـاب ِسـ ّـرا لـ ْـم َي ْعلـ ْـم ِبـ ِـه
ِ
َ ْ
ْ
َ َََ َ َُ َ َ ََ
َ
َ ٌ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
أ َحــدَ ،و َب َعــث ِبـ ِـه َمـ َـع ال َب ِر يـ ِـد ِإلــى الحجــاج ،و و رد خبــر ذ ِلــك عليـ ِـه ِمــن ســاع ِت ِه عــن ع ِلـ ّـي
ِ
ِ
ُ ْ َ َّ َ َ ْ
ْ
ْ
ً
َّ
َ ْ َ
ـك قــد ِز يــد ِفــي ُمل ِكـ ِـه ُب ْر َهــة ِمـ ْـن َد ْهـ ِـر ِه ِلك ِفـ ِـه َعـ ْـن
ْبـ ِـن ال ُح َسـ ْـي ِن؟ع؟َ ،و أخ ِبـ َـر أن ع ْبــد ال َم ِلـ ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ َّ
َبنــي َهاشــمَ ،و ُأمـ َـر َأ ْن َي ْك ُتـ َ َ َ َ َ
اهَّلل؟ص؟ أ َتـ ُـاه
ـك َو ُيخ ِبـ َـر ُه ِبــأن َر ُســول ِ
ـب ذ ِلــك ِإلــى ع ْبـ ِـد ال َم ِلـ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ َ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ـك بـ ِـن
ِفــي من ِامـ ِـه ،و أخبــره ِبذ ِلــك .فكتــب ع ِلــي بــن الحســي ِن ِبذ ِلــك ِإلــى عبـ ِـد الم ِلـ ِ
َمـ ْـر َو َان»...؛ محقــق( .رک :بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محمــد صلــى اهلل عليهــم،
محمــد بــن حســن صفــار ،ج ،1ص )397
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عم ــر میده ــد و ب ــه فرزندان ــت مدت خالفت ــی بی ــش از بنی امیـــه میدهـــد .آنها
هش ــتاد س ــال خالف ــت کردن ــد .در براب ــر بیس ــت س ــال ایش ــان ،تقریبـــا چهـــار برابر
خالفت داشتند.
وقتـی عبدالملـک نامـۀ حضـرت را دریافـت کـرد ،گفت :من تـازه چنین نامهای
را بـه حجـاج نوشـتم! زهیـر گفـت :علـم ایشـان از منبعـی اسـت کـه مـن و تـو آن منبـع
َّ
را ندار یـم .گفـتَ :صدقـت .عبدالملـک ظهـر نامـه را نوشـته بـود و نامـه حضـرت
سجاد؟ع؟ را دریافت میکند و در حیرت است که او از کجا مطلع شد .لذا در زمان
امـام باقـر و امـام صـادق؟امهع؟ مانـع نشـر احـکام ،از جانب ایـن بزرگواران نمیشـدند.
هرچند شـیعیان را میکشـتند ،اما به ایشـان کاری نداشـتند.
ّ
ایـن نمونـهای از مکـر الهـی اسـت .بـه عبارتـی یـک معنـای ادق از آیـه ایـن اسـت
کـه گمـان نکنیـد ا گـر نب ّـی مـا کشـته شـود ،خلاف ارادۀ ماسـت .مـا در آن مصلحـت
کل کـه دار یـم ،کشـته شـدن نب ّـی نیـز در ارادۀ ماسـت .حتـی کشـته شـدن وجـود
نکـه خـود عمـل بـه لحـاظ
مقـدس سیدالشـهدا نیـز جـزو مصلحـت ماسـت ،ولـو ای 
ّ
اضافـهاش ،منتهـای مفسـده را دارد .امـا بـه لحـاظ ترتـب ،نتیجـۀ دعـوت الهـی و
نشـر دعـوت دارای مصلحـت اسـت و بـه همیـن خاطـر ،جـزو ارادۀ ماسـت و سـلب
قـدرت نمیکنیـم.
نکت ــۀ بع ــد اینکه در کش ــته ش ــدن حضرت سیدالش ــهدا؟ع؟ نشـــر دیـــن بود،
اما در کش ــته ش ــدن حضرت اس ــماعیل؟ع؟ چنین نب ــود .پس آنکه اقتضای نشـــر
َّ
ّ
داش ــت ،جایگزین ش ــد .یک متعلق وجود داش ــت ،ام ــا بنا نبود کـــه متعلق اول تا
ّ
س ــرحد عم ــل باش ــد و در فرزند دیگر ک ــه بنا به مصلح ــت الهی ســـالها بعد آمد،
عملی شد.
194
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ً
از «عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟» نقـل شـده اسـت« 1.فدینـاه» بـه معنـای «وضعنـا شـیئا
 .1فـي عيـون االخبـار ...قـال :حدثنـا محمـد بـن علـى ابـن قتيبـة النيشـابوري عـن الفضـل بن
شـاذان قال :سـمعت الرضا عليه السلام يقول :لما أمر اهلل تعالى إبراهيم (عليه السلام)
ان يذبـح مـكان ابنـه إسـماعيل الكبـش الـذي أنـزل عليـه ،تمنـى إبراهيـم عليـه السلام
أن يكـون قـد ذبـح ابنـه إسـماعيل بيـده و أنـه لـم يؤمـر بذبـح الكبـش مكانـه ليرجـع إلـى
قلبـه مـا يرجـع إلـى قلـب الوالـد الـذي يذبح أعز ولـده بيده فيسـتحق بذلك أرفـع درجات
أهـل الثـواب علـى المصائـب ،فأوحـى اهلل عـز و جـل اليـه :يـا إبراهيـم مـن أحـب خلقـي
إليـك؟ قـال :يـا رب مـا خلقـت خلقـا هـو أحـب إلـى مـن حبيبـك محمـد صلـى اهلل عليـه
و آلـه ،فأوحـى اهلل عـز و جـل :يـا إبراهيـم هـو أحـب إليك أو نفسـك؟ قال :بل هـو ّ
أحب ّ
إلى
مـن نفسـي ،قـال :فولـده أحـب إليـك أو ولـدك؟ قـال :بـل ولـده ،قـال :فذبـح ولـده ظلمـا
علـى يـدي أعدائـه أوجـع لقلبـك أو ذبـح ولـدك بيـدك فـي طاعتي؟ قـال :يا رب بـل ذبحه
علـى أيـدي أعدائـه أوجـع لقلبـي قـال :يـا إبراهيـم ان طائفة تزعـم انها من أمـة محمد صلى
اهلل عليـه و آلـه سـتقتل الحسـين عليـه السلام ابنـه مـن بعـده ظلمـا و عدوانـا كمـا يذبـح
الكبـش ،و يسـتوجبون بذلـك سـخطى ،فجـزع إبراهيم عليه السلام لذلـكّ ،
فتوجع قلبه
و أقبـل يبكـى ،فأوحـى اهلل تعالـى اليـه:
يـا إبراهيـم قـد فديـت جزعـك علـى ابنـك إسـماعيل لـو ذبحتـه بيـدك بجزعـك علـى
الحسـين و قتلـه ،و أوجبـت لـك أرفـع درجـات أهـل الثـواب علـى المصائـب ،و ذلـك
قـول اهلل عزوجـلَ :و َف َد ْي ُ
نـاه ِب ِذ ْبـح َع ِظي ٍـم ،و الحـول و ال قـوة اال بـاهلل العلـى العظيـم؛...
ٍ
ابـن قتیبـه نیشـابوری از فضـل بـن شـاذان نقـل میکنـد کـه گفـت :از امـام رضـا؟ع؟
شـنیدم کـه فرمـود :زمانـی کـه خداونـد متعـال بـه ابراهیم؟ع؟ امر نمـود که به جای پسـرش
اسـماعیل ،گوسـفندی را کـه بـرای او آوردنـد ذبـح نمایـد ،ابراهیـم؟ع؟ آرزو کـرد کـه کاش
پسـرش اسـماعیل را ذبـح مینمـود و امـر بـه ذبـح گوسـفند بـه جـای او نمیشـد ،تـا آنچـه
بـر قلـب پـدری کـه عزیزتریـن فرزنـدش را بـا دسـت خـود ذبـح میکنـد میرسـد ،بـر قلـب
تهـا
او میرسـید و بـه ایـن واسـطه مسـتحق باالتر یـن درجـات اهـل ثـواب بـر مصیب 
میشـد .پـس خداونـد عـز و جـل بـه او وحـی فرمـود :ای ابراهیـم کـدام یـک از خلـق مـن
نـزد تـو محبوبتـر اسـت؟ گفـت :ای پـروردگارم مخلوقـی را خلـق نکـردی کـه نـزد مـن از
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ََ
اعظم مکانه» است؛ یعنی« :فدینا اسماعیل بما هو اعظم منه».

حبیـب تـو محمـد؟ص؟ محبوبتـر باشـد .خداونـد عـز و جـل وحـی نمـود :ای ابراهیـم او
را بیشـتر دوسـت مـیداری یـا خـودت را؟ گفـت :بلکـه او نـزد مـن از خویشـتن محبوبتـر
اسـت .فرمـود :فرزنـد او نـزد تـو محبوبتـر اسـت یـا فرزنـد خـودت؟ گفـت :بلکـه فرزنـد او.
فرمـود :ذبـح فرزنـد او از روی ظلـم و بـه دسـت دشـمنانش بـر قلـب تـو سـنگینتر اسـت
یـا ذبـح فرزنـدت بـه دسـت تـو در طاعـت مـن؟ گفـت :ای پـرورگار مـن بلکـه ذبـح او بـه
دسـت دشـمنانش بـر قلـب مـن ناگوارتر اسـت .فرمـود :ای ابراهیم همانـا گروهی که گمان
میکننـد از امـت محمـد؟ص؟ هسـتند .حسـین؟ع؟ فرزنـدش را خواهنـد کشـت بعـد
از ظلـم و از روی دشـمنی ،همانگونـه کـه گوسـفند را ذبـح میکننـد و بـه ایـن واسـطه
مسـتوجب غضـب و عـذاب الهـی خواهنـد شـد .ابراهیـم؟ع؟ جـزع نمـود و بـه ایـن
خاطـر قلبـش دچـار تنگـی و گرفتگـی شـده و گریسـت .خداونـد متعـال به سـوی او وحی
فرسـتاد :ای ابراهیـم جـزع تـو بـر پسـرت اسـماعیل را در صورتـی کـه او را بـا دسـت خـود
ذبـح مینمـودی ،بـه جـزع تـو بـر حسـین و قتـل او فدیـه دادیـم ،و بـر تـو باالتر یـن درجـات
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تهـا واجـب کردیـم .و ایـن همـان قـول خداونـد عـز و جـل اسـت
اهـل ثـواب را بـر مصیب 
َ
کـه فرمـودَ :و َف َد ْي ُ
نـاه ِب ِذ ْبـح ع ِظي ٍـم و نیـرو و قوتـی نیسـت مگـر نیـروی خداونـد بلندمرتبـۀ
ٍ
بـزرگ...؛ محقـق( .رک :تفسـير نـور الثقليـن ،ج ،4ص )430

بخش چهاردهم ،آیات :108 - 122
بشارت به اسحاق؟ع؟

آیات مبارکه
َ ݐ ݦݧ ݩ ٰ َ ݧ ݐَ ݧ ْ ْ
ٰ َ ٓ
َ ݨْ َ َ
ْ ݩٰ ݦ
ݩَو ݑ ݦٮ ݩَرك ن� ٰا عل یْ� ِه ݭِڡݨݐی الءا ِخ� ٖر ی� نَ� َ ١٠٨سلا ٌم عل ٰى ِاٮݓݧ ݨْ ٰرا ٖه ی� َم  ١٠٩كد ِلك ں ݭݓ ݨح ݩݐݭِ ݪری ال ُم ْح ِس ٖن� ی� نَ� ١١٠
ْ
حا قَ� نَ�� ً ّݦ�ا م نَ� ّ
ِا نَّ� ݧ ُهۥ م ݨنْ� ع� ٰاد نَ�ا ْال ُم�ؤݧ ݨْ ِم ن�� نَ�  َ ١١١ݢو ݢ َ� شَّ� ْر ن� ٰا ُه �ا ْس ٰ
الص ٰا ِل ݫ ٖح ی� نَ� َ ١١٢و ب� ٰا َرك ن� ٰا
ِب ی ِ
ب
ٖی
ِ ِب ِ
ِب ݫ ݭِ
ݦ
ۚ
ْ
َ
ُ
َ َ ݧ ݑ ݧ َ ْ ݦ ݩݐݡَ ݧ ݩݐݨ ّٰ
ݨ
ݧ
ݨ
َ
َ
� َو ِم نݨْ� �ذ ّر یّ� ت�ه ٰما ُم ݨݧ ْحس نݨٌ� َو�ظ ٰاݠل ݩٌم ݠل ݧ ݩݐں ݐڡس ٖه ݧ ُم ݨݐٌ
َع َل ْ� ِه َو َعلٰٓى ِا ݧ ݨْس ٰ
ىݔں  ١١٣وݠلٯد مݡَںݡںا
حا ق ٭
ِ
ی
ݫ ِ ݫ ِ ِ ݠݠٮݓ ݫ ݬٖ
ِ ِِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ݧ
َ نَ َ ْ ن ٰ ُْ
ُ
ن
ݡَ
ݧ
َ
ْ
ْ
ݧ
ّ
َ
ݧ
ݧ
ݩ
ݨ
ُ
ْ
ݧ
ٰ
ݨ
ݧ
قݡَ
ݩ
ٰ
ٰ
ݨ
َ
ُ
ݧ
ٰ
َ
ݩ
ݧ
َعلٰى موسٰى وهار ن
و�  ١١٤ݢو ݢ� ج� ی� ن�اهما َو�وم ُهما ِم نَ� الك ݨر ِب� الع�ظ ٖ ی� ِم  ١١٥و�صر�اهم
فَ� ٰكا ݧںݩݐُوا ݧ ُه ُم ْال�غ ٰال�� نَ� َ ١١٦و ٰءا تَ� ݧ ْ� ن� ٰا ُه َما ݨْالك ت� ٰا َ� ْال ُم ْس تَ��� نَ� َ ١١٧و َه َد ْ� ن� ٰا ُه َما ّ
الص ٰرا َط
ِ
ی
بݫٖ ی
ی
ِ بٖ ی
ݫِ ب
وسݧ ٰݩى َو ٰها ݧ ُر نَ
ْال ُم ْس ݑَݩ ݦٮ ق�� َم َ ١١٨ݩو ݑَ ݦٮ ݩَر ݨْك ن� ٰا َع َل ْ�ه ٰما ڡݨݐی ْال ݩٰ ݦءا خ�ر� َن� َ ١١٩س ٰلا ٌم َعلٰى ُم ݧ ݧ
و� ِ ١٢٠ا نّ�اٰ
ِ ٖی
ٖی
ی ِ ݭِ
ْ
َ
ْ
َ
ݧ
َ
ّ
ْ
َ
ݩ
ݧݨ
ݐݦݧٰ َ ݧݐ ݧْ
ݧݩ
كد ِلك ں ݭݓ ݨح ݩݐݭِ ݪری ال ُم ْح ِس ٖن� ی� نَ� ِ ١٢١ا ݧ ݐں ݧهُ ٰما ِم نݨْ� ِع ب� ٰا ِد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ٖن� ی� نَ� ١٢٢
ترجمۀ آیات
 -108و ن ــام ني ــك او را در امته ــاى بع ــد باق ــى گذاردي ــم -109 .ســـام بـــر
ابراهي ــم باد!  -110اينگونه نيك ــوكاران را پاداش مىدهي ــم -111 .او (ابراهيم)
از بن ــدگان ب ــا ايم ــان ما اس ــت -112 .م ــا او را به اس ــحاق ،پيامب ــرى صالح،
بش ــارت دادي ــم -113 .م ــا ب ــه او و اس ــحاق بركت دادي ــم ،و از دودمـــان آنها
اف ــرادى نيك ــوكار ب ــه وج ــود آمدند و اف ــرادى كه آش ــكارا به خود س ــتم كردند.
 -114م ــا ب ــه موس ــى و هارون نعم ــت بخش ــيديم -115 .آنها و قومشـــان را از
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ان ــدوه ب ــزرگ نجات دادي ــم -116 .و آنه ــا را ي ــارى كرديم تا بر دشـــمنان خود
پي ــروز ش ــدند -117 .م ــا ب ــه آنه ــا كت ــاب (آس ــمانى) داديـــم -118 .آنها را
نه ــا را در اقوام بعـــد باقى
ب ــه راه راس ــت هداي ــت كردي ــم -119 .و ذك ــر خي ــر آ 
گذاردي ــم -120.س ــام ب ــر موس ــى و ه ــارون!  -121م ــا اينگونـــه نيكـــوكاران را
پ ــاداش مىدهي ــم -122.آنه ــا از بن ــدگان مؤمن مـــا بودند.
معنای لغات

َ
«تـرک» بـه معنـای جا گذاشـتن یا کاری را انجام ندادن اسـت .لـذا «ت َرکنا» یعنی
َ
تـرک کردیـم ،بـه جـا گذاشـتیم و از بیـن نبردیـم« 1.ب َـار َک َعلیـه» ،یعنـی همـۀ خیـر را
ْ 2
«اسـت َب َ
ين» اسـم فاعـل از َ
«ال ُم ْس َـتب َ
ان،
متوجـه بـه او میکنـد ،خیـر محـض میشـود.
ِ
َیس َـتب ُ
3
ین» و بـه معنـای کتابـی روشـن و واضـح اسـت.
ِ
تسلیم فرزند در برابر امر الهی
َ ْ ََ
ْ
آ
َ
ََ
« َو ف�د يْ� ن� ُاه بِ��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي� ٍمَ ،و ت� َرك ن�ا عل يْ� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�» 4،آیـات کریمـه دربـارۀ جنـاب
ّ
ابراهیـم؟ع؟ اسـت .در سـورۀ مبارکـۀ صافـات ،خداونـد متعـال از پیامبـران گذشـته
سـخن میگو یـد تـا ّقوتـی بـرای شـماری از مسـلمانان مسـتضعف آن عصـر باشـد؛
مسـلمانانی کـه از هـر جهـت ناتـوان بودنـد و چـه بسـا بسـیاری از ایشـان در اصـول
اعتقـاد ناتـوان بودنـد.
خداونـد میفرمایـد :مـا ابراهیـم را امتحـان کردیـم و ابراهیـم امتحـان خـود را تا آن
 .1العین ،ج  ،5ص .336
 .2التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،1ص .258
 .3لسان العرب ،ج  ،13ص .67
198
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 تایآ ،مهدراهچ شخبشخبشخبشخب 12تایآ ،مهدراهچ شخب

َ ْ َ َّ ْ َ
ْ
راه ي� ُم ،ق�د صد ق� ت�
مقدار که توان داشت ،انجام داد .بعد از این نیز دستور آمد « :ي�ا ِإ� ب� ِ
ُّ ْ
الر�ؤ ي�ا» کـه وحـی صر یـح بـود .در خـواب دسـتور نسـخ نیامـد ،بلکـه وحـی صریـح

نچـه در خـواب دیـده بـودی برآمـدی
الهـی در بیـداری آمـد کـه بـه خو بـی از عهـدۀ آ 
و امتحـان را گذرانـدی .خـواب اندکـی ضعیفتـر از بیـداری اسـت .امـا نبـی الهـی
که اطمینان به صدق وحی دارد ،خواب و بیداری برای او تفاوتی ندارد.
بـه طـور یقیـن شـیطان بـرای حضرت ابراهیم؟ع؟ تشـکیک کرد ،اما مقام تسـلیم
حضرت ابراهیم؟ع؟ در برابر ارادۀ خداوند ،مانع از وسوسـۀ شـیطانی شـد.
ْ
قَ ْ َ َّ قْ َت ُّ ْ َّ َ َ نَ
الر�ؤ ي�اِ ،إ� ن�ا ك�ذ ِلك � ج ْ��ز ِ�ي ال ُم ْح ِس ِن� ي� ن�» ،مـا نیکـوکاران را چنیـن پـاداش
«�د صد��
ْ
ْ
َ
میدهیـم« .إ� نَّ� ه�ذ ا ل ُه َو ال بَ� ُ
لاء ال ُم ِب� ي� ن�» ،ایـن همـان امتحـان بسـیار واضـح اسـتَ « .و
ِ
َ تَ َ ْ ن َ َ ْ ف ْ آ خ نَ َ ٌ َ
فَ َ ْ ن ُ �ذ ْ َ
ْ
َ
�ظ
راه ي�م».
�د ي��اه ِب� ِ ب� ٍح ع ِ ي� ٍم ،و �رك�ا عل ي� ِه ِ��ي ال� ِ� ِر ي�� ،سلام على ِإ� ب� ِ
ََ
«فد ْين ُـاه» ،مـا او را فـدا دادیـم ،یعنـی چیزی به جای او آوردیم .در بخش گذشـته
عـرض شـد کـه ایـن ضمیـر بـه غلام بـاز میگـردد .همانکـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـه
َ
َّ َ ْ
َ َ ُْ
َ
او فرمـود« :يـا ُب َن َّـي إ ّ ِنـي أر ى ِفـي ْال َ
ـام أ ِنـي أذ َب ُحـك فانظ ْر ماذا تری» .ایـن فداء ،فداء
ن
م
ِ
ِ
اوسـت .فـداء ،یعنـی چیـزی بـه جـای او و در آن موضوعی که متوجه اوسـت ،بیاید.
ََ
حــال ا گــر ضمیــر بــه «غــام» بازگــردد کــه نــوع اســتعمال لســان عــرب در « َو ف�د يْ� ن� ُاه
َ
ِب��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ِ ي� ٍم» نی ــز اقتض ــا میکن ــد ک ــه ب ــه «غ ــام حلی ــم» بازگ ــردد ،میرس ــاند ک ــه او
َ
َ ْ
ْ ْ ُْ
ـت اف َعل مــا تؤ َمـ ُـر» .در « َو ت� َرك ن�ا
آ
نقــدر تســلیم فرمــان الهــی بــود کــه از ابتــدا گفت« :يا أ َبـ ِ
ََ
ْ
آ
عل يْ� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�» نیــز ضمیــر بــه او بــاز میگــردد .یعنــی مــا نــه تنهــا داســتان ابراهیــم را
الگــو و نمونــه بــرای آینــدگان قــرار دادیــم ،بلکــه ایــن غــام و تســلیم شــدن او در برابــر
امر الهی را هم جاودانه کردیم.
ّ
نجـا الزم اسـت کـه امـر الهـی متوجه بـه جناب اسـماعیل؟ع؟ نبود.
دقتـی در ای 
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خداونـد بـه غلام امـر نکـرد کـه بیایـد و کشـته شـود .بـه پـدر امـر فرمـود که او را بکشـد.
َ ُْ
پـدر بـه او گفـت :بـه تـو امـر نشـده ،بلکـه بـه مـن امـر شـده تـو را سـر ببـرم .فرمـود« :فانظ ْر
َ َ
ْ ْ ُْ
َ
مـاذا تـرى» ،نظـر تـو چیسـت؟ «قـال يـا أ َب ِت اف َعـل ما تؤ َمـر» .پس دانسـت مخاطب امر
نیسـت؛ امـا همیـن مقـدار کـه فهمیـد متعلـق امر الهی اسـت ،تسـلیم آن مطاع شـد و
ـودن او را میرسـاند.
ایـن حلیـم ب ِ
الگو برای آیندگان
َ ْ ََ
ْآ
« َو ت� َرك ن�ا عل يْ� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�»« ،ترک» به معنای جا گذاشتن یا کاری را انجام ندادن
اسـت .مـا او را در پسـینیان بـه جـا گذاشـتیم .ایـن ترجمـۀ تحـت اللفظـی جملـه

است .یعنی ما او را به عنوان نمونهای نسبت به آیندگان قرار دادیم و به طور مداوم
برایشان ذکر میکنیم تا متوجه او باشند.
نـه تنهـا پـدر نمونـهای اسـت کـه بایـد داسـتانش بـرای آینـدگان گفتـه شـود ،بلکه
فرزنـد نیـز نمونـه اسـت کـه بایـد معرفـی شـود .فرزنـدی بـا ایـن درجـه و مقـام تسـلیم
در برابـر ارادۀ الهـی کـه خداونـد بـه دیگـری فرمـان میدهـد ،کاری اسـت کـه فعلـش
ّ
مر بـوط بـه او نمیباشـد و در حـد کشـتن اوسـت ،امـا تسـلیم ارادۀ خداسـت.
مسیر و مساق ضمیرها یکی است .فداء برای حضرت ابراهیم؟ع؟ نبود ،بلکه
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ذبــح در مــورد حضــرت اســماعیل؟ع؟ بــود ،پــس به جــای او فداء آمــد .پس ضمیر در
« َو تَ� َر ْك ن�ا َع َل يْ� ِه �ف ْال آ� ِخ�ر ي� ن�» نیــز بــه «غــام» بــر میگــردد .لــذا َ«س ٌ
ــام علیــه» را تکــرار
ِ
ِ�ي
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ن
َ
َ
َ
ْ
ْ
�ذ
ُ
ُ
ْ
ٌ
َ
راه ي� َم ،ك ِلك � ج��ز ِ�ي المح ِس ِن� ي� ن�ِ ،إ� ن�ه ِم ْن� ِع ب� ِاد ن�ا الم�ؤ ِم ِن� ي� ن�».
میفرمایــد« .سلام على ِإ� ب� ِ
َ«س ٌ َ
راهي َـم» بـه یـک معنا تجدید مطلع اسـت و به یـک معنا پایان یک
لام علـى ِإ ْب ِ
ّ
ذاه ٌب
مقطـع اسـت .سلام بـر ابراهیـم بـاد! پایان مقطعی اسـت کـه مطلـع آن از ِ«إ ِني ِ
َ َّ
َ َ َّ ْ ُ ُ
َّ َ َْ
َ ّ َ ْ
الم َح ِليم» میباشـد.
ِإلـى ر ِبـي سـيه ِدين ،ر ِب هـب ِلي ِمن الص ِال ِحين ،فبشـرناه ِبغ ٍ
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پاداشی دیگر برای حضرت ابراهیم؟ع؟
تاکنـون بیـان نمودیـم کـه امتحـان حضـرت ابراهیـم؟ع؟ آغـاز شـده و حضـرت
تسـلیم شـد که داعی به توحید بوده و دسـت از توحید بر ندارد .کالمش را بیان کند
ُْ
ُ
ولـو بـه آتـش افکنـده شـود .سـرانجام ایشـان را بـه آتـش انداختنـد « ،ق�ل ن�ا ي�ا ن� ُار كو�ن�ي
َْ ًَ َ ً َ ْ
راه� َم»؛ 1مخاطب آیه ،نار است.
ب�ردا و سلاما على ِإ� ب� ي
َّ َ َْ
قَ َ نّ �ذ
د� ن�» ،م ــن رو ب ــه س ــوی پروردگار خود کردم و کاری با
«�ال ِإ��ِ�ي ِاه ٌب� ِإ�لى ر ِب��ي س ي�ه ِ ي
ً
ش ــما ن ــدارم .یقین ــا او نیز آنچه من ب ــدان نیاز دارم ب ــه من راهنمای ــی خواهد کرد.
َ َّ
َ«ر ّب َه ـ ْ
الص ِال ِحين»؛ پ ــروردگارا م ــن فرزند ن ــدارم ،پروردگارا! بـــه من از
ـب ِل ــي ِم ــن
ِ
(فرزن ــدان) صالح ببخش.
ْآ
َ ٌ َ ْ
َ َ ْ ََْ
راه ي�م» ،یـک مقطـع بـود .سلام و درود بـر
«و ت� َرك ن�ا عل ي� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� نَ� ،سلام على ِإ� ب� ِ
َ َ
ابراهیـم بـاد کـه چنیـن امتحانـی را گذرانـد .آغاز یـک مقطع دیگر نیز هسـت« .ك�ذ ِلك
ْ
نَ
� ج ْ��ز ِ�ي ال ُم ْح ِس ِن� ي� نَ�» ،مـا اینگونـه نیکـوکاران را پـاداش میدهیـم .ز یـرا بـه دنبـال آن

خداونـد ،یـک فرزنـد و یـک نعمـت دیگر بـه او میدهد .چون مقدمۀ ذکر اوسـت ،لذا

پایان یک مقطع از زندگی جناب ابراهیم؟ع؟ است و هم تجدید مطلعی نسبت به
َ ْ ْ
َّ ُ
زندگی ایشان میباشد«ِ .إ� ن�ه ِم نْ� ِع ب� ِاد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� ن�» ،زیرا او از بندگان مؤمن ماست.
َ َ شَّ ْ ن ُ ْ قَ نَ ًّ نَ َّ
الص ِال ِح ي� ن�» ،ما پس از این جریان به او اسـحاق را نوید
«و ب��ر�اه بِ� ِإ�سحا� � بِ� ي�ا ِم�
دادیـم کـه پیامبـر بـوده و از نیکـوکاران اسـت .از مسـاق آیـات ظاهـر میشـود کسـی

کـه امتحـان بـه ذبـح در مـورد او مطـرح شـد ،اسـحاق نیسـت .قـرآن مجیـد در اینجـا
نـام نیـاورده اسـت؛ لکـن از آیـات معلـوم میشـود کـه اسـحاق نبـوده و غیـر از ایشـان
مراد اسـت.

2

 .1انبیاء.69/
َ
 .2في من ال يحضره الفقيه :و سئل الصادق عليه السالم عن الذبيح من كان؟ فقال :اسمعيل؛
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مس ــلم اس ــت ک ــه جن ــاب ابراهی ــم دو فرزن ــد داش ــت .فرزنـــد بـــزرگ ایشـــان
حضرت اس ــماعیل؟ع؟ اس ــت که مادرش کنی ــزی به نام هاجـــر؟اهس؟ بود .حضرت
کت ــر ب ــود .پ ــس از این جریـــان خداونـــد دوباره
اس ــحاق؟ع؟ دومی ــن فرزن ــد و کوچ 
َ
َ َ َّ ُ ْ َ
حا� نَ�� ًّ�ا م نَ� ّ
الص ِال ِح ي� ن�» ،بدی ــن معناســـت کـــه تا کنـــون
میفرمای ــد« :و ب� ش� ْر ن�اه ِب� ِإ�س ق ِب ي ِ
خداون ــد اس ــحاق را ب ــه حض ــرت ابراهی ــم؟امهع؟ ن ــداده بود.
َ َ ْ ن َ َ ْ َ َ ْ قَ
حا�»؛ مــا هــم بــه ابراهیــم برکــت دادیــم و هم به اســحاقَ « .و
«و ب�ارك�ا عل ي� ِه و على ِإ�س
ْ
ُ َ
َ
ِم نْ� �ذ ّ ِر يّ� تِ� ِهما ُم ْح ِس نٌ� َو �ظ ِال ٌم ِل ن� ف� ِس ِه ُم ِب� ي� نٌ�» ،از نســل ایــن دو ،یعنــی ابراهیــم و اســحاق
(خواهیــم گفــت کــه خداونــد چــرا ایــن تعبیــر را بیــان میفرمایــد) دو دســت ه خواهنــد
َْ
بــود؛ نیکــوکار و «�ظ ِال ٌم ِل ن� ف� ِس ِه ُم ِب� ي� نٌ�» .یــک دســته نســبت بــه خود به صورت واضحی

ستم میکند و مشرک است.

1

آیه میرس ــاند ک ــه حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟ به جز حضرت اســـحاق؟ع؟ نســـلی
داشت؛ نسلی که باید از اوالد اسماعیل ذبیح باشد .در اینباره آیۀ شریفه میرساند
ک ــه نس ــل حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟ از غی ــر اس ــحاق؟ع؟ ادامه داشـــت ،لـــذا در فهم
آن به سنت نیاز نداریم.
یش ــود .رس ــول اهلل؟ص؟ فرزنـــد حضرت
گاه ــی ب ــه س ـ ّـنت و حدیث تمس ــک م 
َ
ـحاق َنب ًّيـا ِم َـن َّ
الن اهلل تعالـى ذكـر قصتـه فـي كتابـه ثـم قـال«َ :و َب َّش ْـر ُ
الصا ِل ِحيـن»،
ناه ِب ِإ ْس
ِ
در کتـاب مـن ال یحضـره الفقیـه آمـده اسـت کـه از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ در مـورد
اینکـه ذبیـح کیسـت سـوال شـد؟ فرمـود :اسـماعیل ،ز یـرا خداونـد متعـال داسـتان او را
َ
ـحاق َنب ًّيا ِم َـن َّ
در کتابـش ذکـر فرمـوده و سـپس فرمود«َ :و َب َّش ْـر ُ
الصا ِل ِحين»؛ محقق.
ناه ِب ِإ ْس
ِ
(رک :نـور الثقلیـن ،ج  ،4ص  )424همچنیـن مرحـوم طبرسـی بحثـی در ذیـل آیـۀ شـریفه
مطـرح نمـوده و نتیجـه گرفتـه کـه ذبـح در مـورد حضـرت اسـماعیل؟ع؟ اسـت؛ محقـق.
(رک :مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص )708 - 707
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ابراهیم؟ع؟ و از نس ــل حضرت اس ــماعیل؟ع؟ است .از آیه فهمیده میشود که نسل
این دو بزرگوار ادامه داش ــته اس ــت .اگر بخواهیم طبق مس ــلک ت ــورات بحث کنیم،
نس ــل حض ــرت ابراهی ــم از حضرت اس ــحاق؟امهع؟ بوده و ایش ــان به غیـــر از حضرت
اسحاق؟ع؟ نسلی نداشته است .نسل حضرت اسحاق ،نسل حضرت ابراهیم؟ع؟
میباشد؛ زیرا نسل فرزند ،نسل پدر نیز محسوب میشود.
ام ــا تعبی ــر ق ــرآن مجید میرس ــاند که دو نس ــل ج ــدای از هم بودند ،یک نســـل
مستقیم از حضرت ابراهیم؟ع؟ و یک نسل از حضرت اسحاق؟ع؟ .زیرا میفرماید:
ُ َ
« َو ِم ْن� �ذ ّ ِر يّ� تِ� ِهما» ،ما این دو را ،میمون و مبارک قرار دادیم.
مبــارک نمــودن الهــی ،یعنــی هــر چــه در حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــود خیــر محــض
بــوده و شـ ّـر در او راه نداشــت .هــر چــه در حضــرت اســحاق؟ع؟ بــود نیــز خیــر محــض
بــوده و شـ ّـر در ایشــان وجــود نداشــت 1.ایــن ویژگـ ِـی خیــر محــض بــودن و شـ ّـر نداشــتن
بــه هیــچ یــک از معانــی از شـ ّـر ،مخصــوص ایــن دو بزرگــوار اســت و در نســل ایشــان
نیســت.
بنابراین نباید کسی گمان کند چون از نسل اسحاق؟ع؟ میباشد ،خیر محض
است .یا از نسل ابراهیم؟ع؟ میباشد ،پس خیر محض است .این برکت منحصر
برای این دو اس ــت ،زیرا هر دو بندۀ خوب خداوند بودند .اما در مورد نســـل ایشـــان
ُ َ
اینگون ــه نیس ــتَ « .و ِم نْ� �ذ ّ ِر يّ� تِ� ِهما» ،از نس ــل ای ــن دو محس ــن و نیکوکار هســـت ،اما
َْ
«�ظ ِال ٌم ِل ن� ف� ِس ِه ُم بِ� ي� نٌ�» نیز هس ــت .پس برکت ش ــامل نس ــل نمیشود ،به دلیل اینکه
َْ
برکت شامل «�ظ ِال ٌم ِل ن� ف� ِس ِه ُم بِ� ي� نٌ�» نمیشود.
پیغمبـر مـا از نسـل حضـرت ابراهیـم و اسـماعیل؟امهع؟ هسـتند ،لـذا آبـاء ایشـان
 .1همان ،ج  ،8ص .709
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ََ
محسـوب میشـوند .امـا سـایر عموزادههـای ایشـان اینگونـه نبودنـد « .ب� َار َک عل ی�ه»،

یعنـی همـۀ خیـر را متوجـه بـه او میکنـد ،خیـر محـض میشـود.
یاری خدا بر حضرت موسی و هارون؟امهع؟
« َو َل قَ� ْد َم نَ� نَّ�ا َعل ى ُموسى َو ُ
هار ن
و�» ،ما بر موسی و هارون منت گذاشتیم .همانطور
کـه گفتـه شـد ،بنـای قـرآن بـر ایـن نیسـت کـه از ابتـدای داسـتان شـروع کنـد؛ بلکـه از
نجـا کـه مؤثـر و مفیـد بر هدایت اسـت ،بیـان مینماید.
آ
ْ
ْ َ
نَ َ ُ َ ُ
« َو � ج ّ� يْ� ن�اهما َو ق� ْو َمهما ِم نَ� الك ْر بِ� ال َع�ظ ِ ي�م» .ما موسی و هارون و قومشان را از سختی
َ نَ َ ْ ن ُ ْ فَ نُ ُ ْ
كا�وا ه ُم ال�غ ِال ِب� ي� َن�» ،مـا ایشـان را یـاری
و شـدت بزرگـی نجـات دادیـم« .و �صر�اهم �
ْ
ْ
آ
َ
َ
ُ
کردیـم ،بـه همیـن خاطـر در آن مبـارزه پیـروز شـدندَ « .و � ت� يْ� ن�اه َما ال ِك ت� َ
ا� ال ُم ْس ت� ِب� ي� نَ�» ،و
ب
بـه ایـن دو ،کتـاب نوشـته شـده (یـا تثبیـت شـدهی) واضـح را دادیم.
ْ
ين» اسـم فاعل اسـت از «اس َـت َب َ
انَ ،یس َـتب ُ
«ال ُم ْس َـتب َ
ین» که باب اسـتفعال اسـت.
ِ
ِ
ممکـن اسـت صفـت مشـبهه باشـد کـه در ایـن صـورت وزن آن ُم َ
فعل اسـت.
سـت ِ

همیشـه در افعـال مز یـد ،صفـت مشـبهه بـر وزن اسـم فاعـل اسـت .به معنـای اینکه
کتابـی روشـن و واضـح اسـت.
َ َ َ ْن ُ َ ّ َ ْ َ
راط ال ُم ْس ت� ِق� ي� َم» ،مـا ایشـان را بـه راه راسـت هدایـت کردیـمَ « .و
الص
«و هد ي��اهما ِ
َ ْ ََ
ْآ
ت� َرك ن�ا عل يْ� ِهما ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�» ،ایـن دو را بـرای آینـدگان الگـو قـرار دادیـم .بـرای آینـدگان

نگـه داشـتیم ،یعنـی پیوسـته از ایشـان یـاد نمودیـم تـا آینـدگان بـه یـاد داشـته باشـند
َ
و از ایـن دو سرمشـق بگیرنـد« .ت َرکنـا» یعنـی تـرک کردیـم ،بـه جـا گذاشـتیم و از بیـن
َ
ً
َ
َ
نبردیـم .بـرای او بـه جـا گذاشـتیم یعنـی ،ت َر َکنـا َعلیه ِذکرا فـی اآلخرین .یاد مسـتمری
َ
َ َ
َ
از او بـرای آینـدگان نهادیـم .در مقابـل «ت َـرک»« ،قضـی» میآیـد .بـرای مثـالَ :ح َمـل
َ
ََ
َ
َ
َ
َعلیـه إثنـان فق َتـل أحدهمـا َو ت َـر َک اآلخـر .یعنی رها کردند .مـا او را در آیندگان از بین
204
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َ ٌ َ ُ
َ ُ ن
نَّ َ �ذ َ نَ ْ �ز
«سلام على موسى و هارو�» ،س ــام ب ــر موس ــی و ه ــارون ب ــاد«ِ .إ��ا ك ِلك � ج� ِ�ي
ْ
َّ ُ
َ ْ ْ
ال ُم ْح ِس ِن� ي� نَ�ِ ،إ� ن�هما ِم نْ� ِع ب� ِاد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ�» ،م ــا اینگون ــه نیک ــوکاران را پاداش میدهیم.

ز ی ــرا ای ــن دو از بن ــدگان مؤمن ما هس ــتند (بودن ــد) .در آیات مورد بح ــث ،دو مرتبه
َ«ن ْج ــزي ْال ُم ْح ِس ـ ِـن َ
ين» آم ــده اســـت .م ــورد دوم در پی ــروز نمودن حضرت موســـی و
ِ
ه ــارون؟امهع؟ اس ــت .اما اولی ــن آنها در م ــورد حض ــرت ابراهیم؟ع؟ ب ــوده و مقدمۀ
گفت ــار بعد اس ــت که وقتی از آن امتحان س ــربلند ش ــد ،نه تنها ب ــه او برکت دادیم،
بلکه حضرت اس ــحاق؟ع؟ را نیز به او عطا کردیم که نس ــل انبیای بنی اســـرائیل از
اوس ــت .بنابراین مقص ــود از این جزاء و پ ــاداش در آیه ،عطا نمودن فرزندی اســـت
ک ــه مقدمۀ یک نس ــل از انبی ــاء خواهد بود.
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بخش پانزدهم ،آیات :123 -132
الیاس؟ع؟ از جملۀ رسوالن

آیات مبارکه
ݩ
ݧ
َ
َ
ْ
َ
ً
َ
َ
ݧ
ݧ َّ
و� ݨَ� ْعلا َو تَ� ݐد ݩݧ ُر نَ
ݧ ݩَ ْ ُ َ
ِاَو� ا ْل� ٰا َس لم نَ� ال ُم ْر َسل� نَ�  ١٢٣ا�ذْ ق� ٰا َل ل قَ� ݨْوم ٓه ا ٰلا تَ� ݧ ݩݑّٮ ݑݧ ُٯ نَ
و�
ݫِ ِ ٖ
ِ
و�  ١٢٤ا ݑٮدع ن ب
ٖی
ن ِ ی
ݭِ
ݨَ ݦ ݨَ ݧ َّ
ݨْ
َ
َ ٱ ّٰ َ ُ
َ َ
ٓ ُ ْ َݦ ݧَ
َ
ا ْح َس نَ� ال خ� ٰا ݫ ِل ݫق ٖ� ی� ݧن َ� � ١٢٥لل َه َر بّ�ك ْم ݡَ ݦو ݡَ ݦر بّ� ٰءا ب� ٰا ِئ�ك ُم الا ّو ݢ ٖل ی� َن�  ١٢٦ف�ك�ذ ب ݧ�ُ ُوه ف� ِ ݣا ّںݐ ݧهُ ݧ ْم
َ ݨْ َ َ
َ ّٰ ْ ْ َ
ْ ݩٰ ݦ
ٰ
ّٰ
َل ݧ ُم ݨْح�ضَ ݨُر نَ
و� ِ ١٢٧الا ِع ب� ٰاد الل ِه ال ُم�خ ل ٖص ی� نَ�  ١٢٨ݩَو ݑ ݦٮ َݩرك ن� ٰا عل یْ� ِه ݭِڡݨݐی الءا ِخ� ٖر ی� نَ� َ ١٢٩سلا ٌم
ّ َ ݧݐ ݦ ݩݧ ٰ َ ݧ ݐَ ݧ ْ ْ
َ ٓ
َ ْ ݧ ݨْ
َّ ݧ ُ
عل ٰى ِا ْل ی� ٰا ٖس ی� َن� ِ ١٣٠ا ن� ٰا كد ِلك ں ݓݭ ݨح ݩݐݭِ ݪری ال ُم ْح ِس ٖن� ی� َن� ِ ١٣١ا ن�هۥ ِم ݨْن� ِع ب� ٰا ِد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ٖن� ی� َن� ١٣٢
ترجمۀ آیات
 -123و الي ــاس از رس ــوالن مـــا ب ــود -124 .ب ــه خاط ــر بي ــاور هنگامىكـــه بـــه
قوم ــش گف ــت :آيا تق ــوا پيش ــه نمىكني ــد؟  -125آيا ب ــت بع ــل را مىخوانيد
قه ــا را ره ــا مىس ــازيد؟!  -126خداي ــى ك ــه پ ــروردگار شـــما
و بهتر ي ــن خال 
و پ ــروردگار ني ــاكان ش ــما اس ــت -127.ام ــا آنه ــا او را تكذيب كردنـــد ،ولى
مس ــلما همگ ــى در دادگاه عدل اله ــى احضار مىش ــوند -128 .مگر بندگان
مخل ــص خ ــدا -129 .م ــا ن ــام ني ــك او (الي ــاس) را در مي ــان امتهـــاى بعد
برق ــرار س ــاختيم -130.س ــام ب ــر الياس ــين -131.م ــا اينگون ــه نيكـــوكاران را
پ ــاداش مىدهي ــم -132.او از بن ــدگان مؤم ــن ما اس ــت.
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رسولی دیگر از جانب خداوند
ّ
حض ــرت ح ـ ّـق ج ــل و عال در س ــورۀ صاف ــات ،ب ــرای روحیـــه دادن بـــه مؤمنان
چگونگی یاری دادن به ایش ــان را بیـــان میفرماید .زیرا
داس ــتان انبیای گذش ــته و
ِ
آنها عمل به وظیفه کردند و بندۀ خوب ما بودند ،پس نجاتشان دادیم .از حضرت
ابراهی ــم؟ع؟ آغ ــاز ش ــد ،ب ــه آت ــش افکندن حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟ و ذبـــح حضرت
اس ــماعیل؟ع؟ و دش ــواری ای ــن کار را بی ــان فرم ــود .بع ــد از ایشـــان ،از حضـــرت
اسحاق؟ع؟ و بعد حضرت موسی و هارون؟امهع؟ یاد شد.
از جمله داستانی مربوط به یکی از پیامبران به نام الیاس است .قرآن مجید در دو
جا از ایشان نام برده و در زمرۀ انبیاء شمرده است .یک مورد در همین سوره است،
َ ْ
َ ْ
« َو ِإ� نّ� ِإ�ل ي� َاس ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ�» تصریح فرمود که او از رسل الهی است .مورد دیگر در سورۀ
َ ْ َ ُ
ك ٌّل م َن� َّ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ
َن 1
الص ِال يح��».
ع�سى و ِإ�ل ي�اس
ِ
مبارکۀ «انعام» است .میفرماید« :و �ز ك ِر ي�ا و ي�ح�يى و ي
در سـورۀ «انعـام» نـام ایشـان در شـمار جمعـی از انبیـاء و رسـل الهـی آمـده و در
نجـا بـه تخصیـص از او نـام بـرده و تصر یـح بـه رسـالتش شـده اسـت .احتمـاال از
ای 
پیامبرانـی اسـت کـه مـردم محیـط جزیـره ،سـابقه ذهنـی بـا ایشـان داشـتند .البتـه
بایـد بـه کتبـی ماننـد «تاریخ عرب قبل از اسلام» از جواد علـی مراجعه کرد تا بدانیم
در ادیـان عـرب زمـان جاهلیـت ،در بـارۀ َ(بعـل) چـه نظراتـی مطـرح اسـت.
آقـای طباطبایـی حاشـیهای دارنـد و قائـل بـر ایـن هسـتند کـه در َب َ
علبـک سـا کن
بودنـد .امـا ارتباطـی بـا َبعـل نـدارد ،ز یـرا َبعـل مر بـوط بـه لسـان عـرب و جامعـۀ عـرب

اسـت ،ولـی َب َ
علبـک هیـچگاه مر بـوط بـه عـرب جز یـره نبـوده ،بلکـه مربـوط بـه حوالی
بیروت اسـت.
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أَ
َ ْ
َّ ْ
�ذْ ق َ َ
ال ِل ق� ْو ِم ِه �لا
« َو ِإ� ن� ِإ�ل ي� َاس ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� ن�» ،الیاس از فرس ــتادگان الهی است«ِ .إ� �
أَ تَ ْ ُ نَ ْ ً
تَ تَّ قُ نَ
و� بَ�علا َو
و�» ،آنگاه ب ــه قوم ــش گف ــت که آیا ش ــما از خدا ب ــاک ندار ی ــد؟ «��دع
���
أَ
َّ َ َّ ُ َ َ َ آ ُ ْ أ َّ
ْ
َ
تَ��ذَ ُر نَ
و� � ْح َس َن� ال خ� ِال ِق� ي� ن� ،الل َه ر ب�ك ْم و ر بّ� � ب� ِئا�ك ُم ال�و ِل ي� ن�» .از آیۀ ش ــریفه درمییابیم که
َْ ُ َ ً
ـون َب ْعال» آیا شـــما
نه ــا خدای ــی به نام َ(بع ــل) ،برای خ ــود تراش ــیده بودند« .أتدع ـ
آ
َ
خدای ــی ب ــه ن ــام َبع ــل را انتخ ــاب کردی ــد و آن را میخوانی ــد؟ ْ
ي أ ْس َـــت ِج ْب
«اد ُعون 
َ ُ
لكم» ،م ــرا بخوانید.
أَ
ْ
آیــا َبعــل را میخوانیــدَ « ،و تَ��ذَ ُر نَ
و� � ْح َس نَ� ال خ� ِال ِق� ي� ن�» .بهتر یــن آفر یــدگاران را رهــا
کردیــد؟ یعنــی ا گــر آفر یــدگاری جــز او باشــد ،در قـ ّـوت و قــدرت مقهــور اوســت .در

نتیجــه ا گــر قدرتمنــدی جــز او باشــد ،بــاز مقهــور اوســت .بــه هــر حــال او «احســن
الخالقیــن» اســت .مقصــود ایــن اســت کــه ا گــر باشــد ،او احســن اســت.
ماننـد آن اسـت کـه بگوینـد :خداونـد زیباتریـن زن دنیـا را بـرای شـما آفریـده
اسـت .الزمـۀ ایـن حـرف ایـن نیسـت کـه زن دیگـری نیـز آفر یـده باشـد و از ایـن کمتـر
باشـد .بلکـه ا گـر بنـا بـود بیافرینـد و زیبـا باشـد ،بـاز ایـن زیباتـر از اوسـت .بنابرایـن
مقصـود ایـن نیسـت کـه گوینـده بگو یـد خالقهـای متعـددی وجـود دارد .بلکـه مراد
ایـن اسـت کـه کمـال قـدرت در او موجـود اسـت و ا گـر دیگـری پیـدا بشـود همچنـان
نسـبت بـه او کـم اسـت.
نهــا را بــرای تــو آفر یــد ،تعبیــری صادق اســت،
ایــن تعبیــر کــه خداونــد زیباتر یــن ز 
شـده که ایشـان از خاندان هارون اسـت و به سـوی سـرزمین َب َ
علبک مبعوث شـد .عالمه
طباطبایـی (ره) در رابطـه بـا قـوم حضـرت الیاس؟ع؟ و چگونگی دعوت ایشـان به سـوی
نبـاره را
خالـق یکتـا و رنجـی کـه متحمـل شـد مطالبـی را نقـل کـرده و برخـی روایـات در ای 
ذکـر نمودهانـد .از جملـه اینکـه آن حضـرت بـه سـوی قومـی از بنیاسـرائیل در سـرزمین
بعلبـک مبعـوث شـد .آنهـا بتـی بـه نـام َبعـل را بـه جـای خـدای یکتـا میپرسـتیدند؛
محقـق( .المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )161 -158
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نکــه زیبایــی درجــات داشــته باشــد و
حتــی ا گــر خــدا جــز او نیافریــده باشــد .نــه ای 
خداونــد باالتریــن درجــۀ زیبایــی را بــه ایــن زن عطــا نمــود ،ولــو از آغــاز خلقــت بــوده
است .این مطلب صحیح است که بگوییم خدا زیباترین زن را ،زیباترین شکل را،
زیباتریــن صــورت را آفر یــد .یعنــی ا گــر خالقــی جــز خدا فرض بشــود ،قدرتش نســبت به
َّ َ ُ
َ
خداوند ناقص است و خداوند در هر صورت احسن الخالقین است« .الل َه َر بّ�ك ْم َو َر بّ�
آ ُ ْ أَ َ
� ب� ِئا�ك ُم ال� ّو ِل ي� ن�» 1،اهلل پروردگار شماست و پروردگار پدران پیشین شماست.
َ َ َّ
َ َّ
عطــف بیــان از «احســن» اســت« .فكذ ُبــوه» ،گفتنــد :دروغ میگویــی« .ف ِإن ُه ْــم
َ
َ
ل ُم ْحض ُرون» ،همۀ اینها از آن جمله هستند که روز قیامت در جایی جمع میکنیم.
مقصــود مشــرکان هســتند ،یعنــی کســانی کــه بــا مــا ســر ســتیز داشــتند .در ســورۀ مبارکۀ
نجــا خــاص اســت« .احضــار» بــه جایــی اســت کــه
«یــس» عــرض کردیــم ،احضــار در آ 
مقدمــۀ عــذاب اســت .ایشــان را محاکمــه میکننــد تــا بــه جهنــم رونــد .دادگاه اســت
کــه بعــد از آن نیــز معلــوم اســت.
َّ َ َّ ْ ْ َ
َ
ِ«إ�لا ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� ن�» ،مگر بندگان مخلص خدا که آنگونه نمیشوند .اصل
نکتــه را عــرض کــردم کــه در روز قیامــت ،فــرد مؤمــن را بــه ماننــد حیــوان نمیراننــد،
بلکــه او را میخواننــد .عــدهای را میراننــد و احضــار میکننــد کــه خودشــان حاضــر
نیس ــتند حت ــی ی ــک گام ب ــردارد .مجبوران ــه او را میکش ــند .ایش ــان اه ــل جهنمان ــد.
در ســورۀ مبارکــۀ «یــس» شــواهد قرآنــی بــر مطلــب را عــرض کردیــم.
َ ْ ََ
ْآ
« َو ت� َرك ن�ا عل يْ� ِه ِ�ف�ي ال� ِخ� ِر ي� ن�» ،از او یادی در پسینیان گذاشتیم.
مقصود از «آل یس»
َ ٌ َ آ
در ادامـه فرمـود« :سلام على �ل ی�س» .در قرائـت عـدهای از قـراء معـروف (قراء غیر
210

 .1صافات.126/

 تایآ ،مهدزناپ شخب شخببشخب 132- 1تایآ ،مهدزناپ شخب

شـیعی) ماننـد نافـع ،عبـداهلل بـن عامـر ،یعقـوب و ز یـد بـن ثابـت «آل یـس» خوانـده
ْ
ياسـين» یـا «إلیـاس» خواندهانـد.
شـده اسـت .بعضـی ِ«إل ِ
امـا مقصـود از ایـن تعبیـر چیسـت؟ سـیاق آیـه اقتضـا میکنـد همـان ّ
نبـیای
باشـد کـه ذکـر شـد .امـا روایـات میرسـاند کـه مقصـود رسـول اهلل؟ص؟ اسـت؛ زیـرا
ْ
ياسـين باشـد،
یاسـین یکی از اسـماء رسـول اهلل؟ص؟ اسـت .هر کدام از آل یس یا ِإل ِ
مطلـب تـازهای نیسـت .در جـای دیگـر نیـز صر یـح قـرآن مجیـد اسـت کـه میفرماید:
َ
ُّ َ َ
ّ َ
نَّ َّ َ َ َ ئ َ تَ ُ ُ َ ُّ نَ َ َ نَّ
أ ُ َ َّ آ ُ
ال� بِ� ي ّ� ي�ا � يّ�ها ال ذ ي�� نَ� � َم ن�وا َصلوا عل يْ� ِه َو َس ِل ُموا ت� ْس يل�ما»؛ 1آیه
لا�ك�ه ي�صلو� على
ِ«إ�� الله و م ِ
ِ
صر یـح بـر ایـن اسـت کـه کار خداسـت و خداونـد پیوسـته بـر رسـول اهلل؟ص؟ رحمـت
ـاص میفرسـتد و مالئکـهاش نیـز پیوسـته درخواسـت ایـن رحمت ّ
خ ّ
خـاص را برای
ایشـان میکننـد .وظیفـۀ شـما مؤمنیـن نیـز همیـن اسـت.
ْ
ياسـين ،مطلـب تـازهای نیسـت .اگـر آل یس
بنابرایـن ای 
نجـا آل یـس باشـد یـا ِإل ِ
باشـد ،تأ کیـد بـر آیـۀ فوق اسـت .حتی اگر مطابـق با قرائت دیگـر بخوانیم ،همچنان
آیـۀ سـورۀ احـزاب بـه جـای خـود محفـوظ اسـت .ضمـن اینکـه بـدون شـک پیامبـر
ّ َ َّ ّ َ
ـوة َ
البت َـراء» 2،بنابراین باید
ا کـرم؟ص؟ دسـتور فرمودنـد بـه اینکـه« :التصلوا علـى الصل
 .1احزاب.56/
ّ
ّ
ّ
ّ
« .2ال تصلـوا ّ
علـى الصلـوة البتـراء ،فقالـوا يـا رسـول اهّلل ما الصلوة الببتراء؟ قـال ان تقولوا :اللهم
ّ
ّ
محمـد و آل ّ
اللهـم صـل علـى ّ
محمد» ،بـر من درود بـى دنباله
صـل علـى محمـد ،بـل قولـوا:
ّ
نفرسـتيد ،گفتنـد :يـا رسـول اهّلل درود بىدنبالـه چيسـت؟ فرمـود :اينكـه ميگویيـد :اللهـم
ّ
محمـد و آل ّ
اللهم صل على ّ
صـل علـى ّ
محمد .این حدیث را اهل
محمـد ،بلكـه بگویيد:
سـنت نقـل کـرد ه و در کتـب خو یـش آوردهانـد .در س ّـنت جـاری میـان شـیعه کـه برگرفتـه
یشـود؛ محقـق( .رک:
از آموزههـای منبـع وحـی اسـت صلـوات بـه همیـن صـورت گفتـه م 
الصواعـق المحرقـة ،ابـن حجـر هیثمـی مکـی ،ج ،2ص 430؛ ّدر المنثـور ،سـیوطی ،ج،5
ص )215
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آل پیغمبر را هم در صلوات بر ایشـان ذکر کنیم .مقصود از آل ،کسـانی هسـتند که:
َ
َو َ
عصم ُته 1.عصمت ایشـان معلوم باشـد.
جبت
ْ
ياسـين» نوشـته اسـت .قرائتهـا مختلـف اسـت و ّقـراء
در همـۀ نسـخهها ِ«إل ِ
ْ
ياسـين» خواندهاند .هرچند تفاوت در
بزرگ ،آل یاسـین خواندهاند .عدهای نیز ِ«إل ِ
قرائـات ،تفـاوت در مفهـوم دارد ،امـا تفاوتـی در مقـام اهل بیـت؟مهع؟ ایجاد نمیکند.
طبـق آیاتـی کـه در ایـن مقام بیان نمودیم ،مقام ایشـان به جای خود محفوظ اسـت.
ّ ْ
ْ
ياسـين»،
ياسـين» مطـرح اسـت وال ِ«إل ِ
البتـه تفـاوت معنـا میـان «آل یاسـین» و ِ«إل ِ
همـان الیاس اسـت.
ْ
َّ َ َ نَ
َ ْ ْ
َّ ُ
ِ«إ� ن�ا ك�ذ ِلك � ج ْ��ز ِ�ي ال ُم ْح ِس ِن� ي� نَ�ِ ،إ� ن�ه ِم نْ� ِع ب� ِاد ن�ا ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ�» ،او از بنـدگان مؤمـن مـا
بـود .در ادامـه از حضـرت لـوط؟ع؟ یـاد میکنـد.
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یشـود .ماننـد داسـتان ابـن ابوالعینـاء؛ در
 .1شـامل کسـانی کـه مدعـی سـیادت هسـتند نم 
احـواالت ایشـان اسـت کـه بـا شـخصی کـه مدعـی سـیادت بـود نـزاع کـرد و در پاسـخ بـه
بدگویـی او بدگویـی نمـود .آن شـخص شـکایت نمـود کـه تـو بـه مـن بدگو یـی نمـودی در
حالـی کـه چندیـن مرتبـه در روز بـر مـن صلـوات میفرسـتی! ابوالعینـاء در پاسـخ گفـت:
یشـود ز یـرا اللهـم صـل علی محمـد و آل محمـد الطیبین
صلـوات مـن شـامل حـال تـو نم 
الطاهریـن میگویـم؛ تـو نیـز طیـب و طاهـر نیسـتی!

بخش شانزدهم ،آیات :139-148
نجات قومی از عذاب محقق

آیات مبارکه
فَ ٰ َ َ ٰ
�ذْ َ ݨَ َ َ ْ فُ ْ ْ َ شݨْ ُ
ݧن َّ ݧ ُ نُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ساه َم ݐ ݦڡكا نَ� ِم نَ�
و� � ١٤٠
ِاَو� ی�و�س ل ݭِم ن� المرس ٖل ی� ن� ِ ١٣٩ا ا ب� ق� ِالى ال�ل ِك الم�ح نِ
ْ
فَ ْ تَ قَ ݨݡَ ُ ݨْ ݧ ُ تُ
ْ ْ
و� َو ُه َو ُمل� ٌم  ١٤٢فَ� َل ْ ݩݦ ݣو ٰٓݣلا َا ݧ ݐݧںَّ ݧ ُهۥ ٰ
كا نَ� ِم نَ� ال ُم َس ِبّ� ٖح ی� نَ�
ال ُمد َح ٖ�ض ی� نَ� � ١٤١ال��مه الح
ٖی
ََ ْ
ْ ٓ ُ
َ ١٤٣ل َلٮ ثَ� ڡݨݐی ݨَ ݦ� ْط ن� ݡٓ ݨݦه الٰى َ ݦ� ݨْوم ُ� ݧ ݨْٮ ݧ َع ݧ ݩݒݧ ُٮ نَ
و�  ۞ ١٤٤ف� ن� َب��ذ ن� ٰا ُه ِب�ال َع ٰرا ِء َوه َو َس ٖق� ی� ٌم ١٤٥
ݫ ِݓ ݭٖ ب ِ ٖ ِ ی ݫ ݭِ ی ݫ ݓ
َ
ْ
ݧ
َ
ْ
َ
َ ُ
َو َا ݧ ݩݐݨْں ݧݨ َ� ݧݩ ݑݨْٮ ݧ ݩݐں ٰا َع َل ْ�ه شَ� ݡَ ݦ َ ݦݨر�ةً م نݨْ� َ ݦ� قݨْ�ط� ن� َ ١٤٦و ݢ ݢا ْر َسل ن� ٰا ُه الٰى م ئَا� ݩݑ ݦه ال ف� ا ْو َ ݦ� ݩݐ ݣرݣى ݩُد نَ
و�  ١٤٧ف� ٰݘـا ݧ َم ݩݧ ݐںوا
ِ ِ ِ ٍ ی ٖݪ ݬݫݔ
ب
ی ِ �ج ِ ی ݫ ٖ ی ٍ
َ
َ
ُ
ّ
ف� ݧݩ َم ݧ ݩݑٮ ݧ ْع ن� ٰاه ْم ِالٰى ٖح ی� ٍن� ١٤٨
ترجمه آیات
 -139و يونس از رسوالن ما بود -140.به خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى مملو
(از جمعيت و بار) فرار كرد -141 .و با آنها قرعه افكند (و قرعه به نام او اصابت
كرد و) مغلوب شد( -142 .او را به دريا افكندند) و ماهى عظيمى او را بلعيد ،در
حالىكهمستحقمالمتبود!-143و اگراو از تسبيحكنندگاننبود-144...تاروز
قيامتدر شكمماهىمىماند(-145.بههرحالمااو رارهايىبخشيديمو)او رادر
يـك سـرزمين خشـك خالـى از گيـاه افكنديـم در حالىكـه بيمـار بـود -146 .و
كدوبنى بر او رويانديم (تا در سـايۀ برگهاى پهن و مرطوبش آرامش يابد)-147 .
كصـد هـزار نفـرى ،يـا بيشـتر ،فرسـتاديم -148 .آنهـا
و او را بـه سـوى جمعيـت ي 
ايمـان آوردنـد و تـا مـدت معلومـى آنـان را از مواهـب زندگـى بهرهمنـد سـاختيم.
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معنای لغات
«ذا» و «ذو» بـه معنانـی صاحـب و یـار اسـت« 1.نـون» بـه معنـای ماهـی اسـت.
«عـراء» بیابـان را گوینـد« 3.سـاهم ،مسـاهمه» ،از َ«سـهم» بوده و به معنـای تیراندازی

2

کـردن بـرای تعییـن فـردی بـرای کاری ،یعنـی قرعـه انداختـن اسـت.
َ َ
عل َن َ ُ
وض َع َم َ
ُ«م ِلیم» 5از َ
«أالم ُی ُ
المة« .شـجرة» به معنای شـجر
لیم» ،أی :ج
فسـه َم ِ
4

الشـیء بالشـئ أو اشـتبک میباشـدِ .شـجار بـه معنـای بـه هـم خـوردن میباشـد،
مشـاجره بـه معنـای سـخن در سـخن رانـدن اسـت.

6

معرفی حضرت یونس؟ع؟ در قرآن کریم
ْ
َ ُ َ
قـرآن مجیـد میفرمایـدَ « :و ِإ� نّ� يُ� نو� َس ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ�» ،یونـس از جملـه فرسـتاده
شـدگان اسـت .بـا صراحـت فرمـوده یکـی از انبیـاء الهـی حضرت یونس؟ع؟ اسـت.
مطابـق بـا ترتیـب کنونـی سـورهها ،دهمیـن سـوره بـه نـام حضـرت یونـس؟ع؟ بـوده و
تنها در یک آیه از آن ،نام یونس برده شده که در مورد قوم حضرت یونس؟ع؟ است
ََ
نُ َّ َ
ُ ََ آ ُ َ َ ْ
َ ْ َ ٌآ َ ْ َََ
ما�ها ِإ�لا ق� ْو َم يُ� نو� َس ل ّما � َم ن�وا ك ش� ف� ن�ا
نه خود ایشان « .ف�ل ْو لا كا�ن ت� ق� ْر َي��ة � َم ن� ت� ف� ن� ف� َعها إ� ي�
ُّ ْ َ َ َّ ْ ُ
َْ
َع نْ� ُه ْم َع�ذ َ ْ ْ
ن 7
ح� ٍ�».
ا� ال ِ خ��ز ِ�ي ِ�ف�ي الح ي�ا ِ�ة الد ن� ي�ا و م ت�ع ن�اه ْم ِإ�لى ي
ب
 .1لسان العرب ،ج  ،15ص .449
 .2همان ،ج .427 ،13
 .3جـــا و میدانی که در آن چیزی پوش ــیده نش ــود؛ محق ــق( .رک :لغتنام ــه ،دهخدا ،واژۀ
عراء)
 .4العین ،ج  ،4ص .11
 .5مجمع البحرین ،ج  ،6ص .160
 .6التحقیق فی کلمات القرآن ،ج  ،6ص .18
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نک ــه بن ــا ب ــر ع ــذاب ایش ــان ش ــد،
هی ــچ جامع ـهای از جوام ــع انس ــانی ،بع ــد از ای 
نهــا نبــود ،مگــر قــوم یونــس .آن زمــان کــه ایمــان
ایمانشــان ســبب دوری عــذاب از آ 
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ن
�ة
آوردن ــدَ « ،ك شَ� فْ� ن�ا َع نْ� ُه ْم َع�ذ َ ْ خ ْ ف
ح� ٍن�» ،م ــا ع ــذاب
ا� ال ِ��ز ِ�ي �ِ�ي الح ي�ا ِ الد� ي�ا و م ت�ع ن�اهم ِإ�لى ي
ب
ف ْ َ �ة ُّ ْ
ن
نهــا بــاز گرداندیــم��ِ « ،ي الح ي�ا ِ الد� ي�ا» یعنــی در آخــرت ایشــان
را در ایــن زندگانــی از آ 
َ
ُ
ّ
َ َ ْ ْ
ح� ٍن�» .در ج ــای دیگ ــر از ق ــرآن مجی ــد ،و در
را محاس ــبه میکنی ــم« ،و م ت�ع ن�اهم ِإ�لى ي
ً
و� إ��ذْ �ذَ َه َب� ُم�غ ِض
1
َ �ذَ نُّ ن
ا� ب�ا».
س ــورۀ مبارک ــۀ «انبی ــاء» ،فرم ــوده« :و ا ال� ِ ِ
«ذا» و «ذو» بـه معانـی صاحـب و یـار اسـت .بـه معنـای دوسـت نیسـت بلکـه بـه
ن اسـت کـه چیـزی بـا چیـزی همـدم باشـد« .نـون» نیـز بـه معنـای ماهـی
معنـای ایـ 
است 2،که جمع آن «نانون» است .البته استعمال این لغت در جمع ،کم است .بر
ْ
وزن «حوت» میباشد که جمع آن« ،حیتان» است .در قرآن آمده است« :إ��ذْ تَ� أ� ت� ي�همْ
ِ
ِ
َ أْ
و� ت
3
ح� ت�ا�ُن ُه ْم يَ� ْو َم َس بْ� ت ِ�ه ْم شُ� َّر ًعا َو يَ� ْو َم لا ي َ� ْس ب� ُت� َن
لا�� ت� ي� ِهم».
ي
ِ
ِ
در آیه تعبیر به «ذاالنون» شده که به معنای صاحب ماهی است .شاید ابتدا به
ذهن چنین برسد که نام شخص است .اما اسم نیست ،بلکه صفت است ،یعنی
آن کسـی کـه همـدم ماهـی بـود .شـاهد بـر مطلب این اسـت کـه داسـتان را در همین

ِ

آیـات شـریفه نسـبت بـه جنـاب یونـس؟ع؟ حکایـت میفرمایـد .لـذا در مییابیـم که
مقصـود از «ذاالنـون» ،حضـرت یونس؟ع؟ اسـت.
ْ
فَ ْ ْ ُ ْ َ ّ َ َ تَ ُ ْ َ
صاح ب� ال ُح ِت
و�
در س ــورۀ مبارکۀ قل ــم میفرمای ــد�« :اص بِ�ر ِلحك ِم ر ِب�ك و لا�ك ن� ك ِ ِ
ْ
ُ ُْ
إ��ذ ن�ادى َو ه َو َمك�ظ ٌوم» 4.ت ــو ای پیامبر ما ،نس ــبت به آن فرم ــان قطعی (حکم ،فرمان
 .1انبیاء.87/
 .2بـرای مطالعـۀ بیشـتر( ،رک :المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،14ص 314؛ مجمع البیان فی
تفسیر القرآن ،ج  ،7ص )96
 .3اعراف.163/
« .4و اگـر رحمـت خـدا بـه ياريـش نيامـده بـود (از شـكم ماهـى) بيـرون افكنـده مىشـد در
حالىكـه مذمـوم بـود» ،قلـم.49/
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قطع ــی اس ــت) پروردگارت ش ــکیبا ب ــاش و اظهار مالل ــت نکن .به عبـــارت دیگر،
ْ
ُ ُْ
مانند یار ماهی نباش«ِ .إ��ذ ن�ادى َو ه َو َمك�ظ ٌوم» ،آنگاه پروردگار را خواند در حالیکه
َ
ُ ْ
َ أ ْ َ َ َ ُ ْ َ �ةٌ َ ّ َ ُ �ذَ ْ َ
1
راء َو ه َو َم�ذ ُم ٌوم».
سخت در فشار بودند« .ل ْولا � ن� ت�داركه ِن�عم ِم ْن� ر ِب� ِه ل ن� ِب� ِب�الع ِ
َ َ �ذْ
ُ
َْ
راء َو ه َو َس ِق� ي�م».
همان مضمون در آیات سورۀ صافات نیز آمده است « ،ف� ن� َب� ن� ُاه بِ�الع ِ
از مجموع این آیات متوجه میشویم که یونس اسم بوده و نام مبارک یکی از انبیاء
نجـا کـه زندگانی این رسـول الهی در ایامـی که دعوت الهی
و رسـل الهـی اسـت .از آ 
مینمود با یک واقعهای مقرون بود ،لذا از ایشان با صفت ذواالنون یا صاحب الحوت
تعبیر شده که به معنای یار ماهی است.
هرچنــد در بــاد عــرب بــه خصــوص در شــمال عــراق و میــان اهــل موصل ،بســیار
بــه ذاالنــون و یونــس نامگــذاری میکننــد ،ز یــرا عقیــدۀ ایشــان بــر ایــن اســت کــه شــهر
نینــوی کــه مرکــز دعــوت حضــرت یونــس؟ع؟ بــوده ،در اطــراف موصــل قــرار داشــت.

2

ـتی ایــن نظــر ندار یــم .در روایــات آمــده کــه نینــوی در کربــا
البتــه مــا بحثــی در درسـ ِ
ن منطقــه را نیــز چنیــن مینامنــد ،حــال بایــد بررســی شــود کــه کــدام صحیــح
اســت ،آ 
اســت؟ ابتــدا داســتان حضــرت یونــس؟ع؟ را بیــان میکنیــم و در ادامــه بــه تفســیر
آیات میپردازیم.
دعوت حضرت یونس؟ع؟
جمعیــت قابــل توجهــی در آن عصــر وجــود داشــت ،حــدود صــد هــزار نفــر یــا
ّ
بیشــتر .توجــه داشــته باشــید کــه جمعیــت مکــه در زمــان نــزول ایــن آیــات و بــا توجــه بــه
 .1همان.49/
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خصوصیاتــی کــه بیــان شــده ،حداکثــر بیســت هــزار نفــر بــوده اســت .شــاید جمعیــت
مدینــه بعــد از هجــرت حضــرت و در هنــگام رحلــت خاتــم انبیــاء؟ص؟ حــدود بیســت
هــزار شــده بــود .در ســقیفۀ بنــی ســاعده کــه سرنوشــت امت اســامی را نه در شــخص،
بلکــه در روش حکومــت تعییــن کــرد ،در مجمــوع پنجــاه نفــر جمــع شــده بودنــد ،کــه
رؤســای منافقیــن هــم از آن جملــه هســتند.
در واقـع سـایبانی اسـت کـه ثابـت نبـوده و غیـر ثابـت بـود .لـذا بیـش از ایـن نیـز
گنجایش جمعیت را نداشـت .هر آن کس که با بالد عرب آشـنا باشـد ،میداند که
سـقیفه با امثال کوخ و صریفه تفاوت دارد .سـقیفه ،سـایبانی اسـت که چند چوب
نهـا مقـداری شـاخۀ درخـت خرمـا میاندازنـد تـا
و تنـۀ درخـت را گذاشـته و روی آ 
سـایبان شود.

1

نهـا را دعوت کرد ،اما گوش نکردند.
خداونـد حضـرت یونس؟ع؟ را فرسـتاد و آ 
آن قـدر دعـوت نمـود تـا مأیـوس شـد و از خداونـد درخواسـت عـذاب کـرد .خـدا نیـز
وعـدۀ عـذاب داد و طالیـع عـذاب نمایـان شـد .حضـرت یونـس؟ع؟ از بـاب اینکـه
مرحلـۀ وظیفـۀ دعـوت الهـی او تمـام شـده اسـت ،رفـت .با ایـن فکر که از آن سـختی
نجـات یافتـه و رها شـده اسـت.
در آن هنگام ،مردی پیدا ش ــد و به ایشان آموخت با اینکه عذاب را میبینید،
َ َ ْ
اما دعا کنید .دعا کردند و خداوند میفرماید ما این استثناء را قائل شدیم« ،ك ش� ف� ن�ا
ُّ ْ َ َ َّ ْ ُ
َْ
َع نْ� ُه ْم َع�ذ َ ْ ْ
ح� ن�» 2،م ــا آن عذاب ــی را که موجب
ا� ال ِ خ��ز ِ�ي ِ�ف�ي الح ي�ا ِ�ة الد ن� ي�ا و م ت�ع ن�اه ْم ِإ�لى ي
ب
 .1در رابطـه بـا معنـای سـقیفه و محـل آن در تار یـخ توضیحـات مفصلـی موجـود اسـت؛
محقـق( .رک :معجـم البلـدان ،یاقـوت حمـوی ،ج  ،3ص 228؛ معجـم قبائـل العـرب،
رضـا کحالـه ،ج  ،2ص .)496
 .2یونس.98/
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بیآبرویی در دنیا میشود ،از آنها برداشتیم .در آخرت همه محاسبه میشوند.
گویا خدای متعال نس ــبت به این رس ــول الهی میفرمای ــد باید مظهر رحمت ما
باشی ،چرا هنگامی که احساس عذاب کردی ،بیرون آمدی؟ بلکه باید میماندی.
داستان این رسول الهی را از مجموع آیات عرض کردیم تا روشن شود.
تأدیب الهی
َ �ذَ نُّ �ذْ �ذَ َ َ ُ �غ ض ً
ا� ب�ا»؛ یعنـی :وأذکـر ذاالنـون ،ایـن وقایـع را بـه یـاد ایشـان
و� ِإ� ه ب� م ِ
«و اال� نِ

بیـاور کـه فـراوان آیـات الهـی را بـر ایشـان میخوانـی امـا گـوش فـرا نمیدهنـد .مقصود
ً
ً
ً
«مغاضبـا لقومـه» اسـت ،نـه «مغاضبـا لنـا» .معنـا نمـودن آیـه بـه «مغاضبـا لنـا»،
اشـتباهی فاحـش اسـت.

1

ُ
پس اینجا کلمۀ «واذکر» محذوف داریم و نصب «ذا» به همین خاطر است .آن
ً
ْ َ َ
غاضبا» ،آن هنگام که به حال
صاحب و یار ماهی را به یاد ایشان بیاور«ِ .إذ ذه َب ُم ِ
خشـم بـود و رفـت ،نسـبت بـه قـوم خـود خشـمگین بـود نـه نسـبت بـه خـدا .بـه ایـن
خاطر که دعوت بسیار نمود اما گوش نکردند و خسته شد .نفرین کرد و خداوند نیز
نفرین او را اجابت کرد .دیگر صحبت از این بود که عذاب به جاست.
َ َ َ أَ َ َ ْ َ َ
2
« ف��ظ نّ� � نْ� ل نْ� ن� ق� ِد َر عل ي�ه» ،این چنین گمان کرد که ما او را در سختی قرار نمیدهیم.
ُ ََ
ُ
نسبت به واژۀ «قدر» ،قرآن مجید در جای دیگر میفرمایدَ « :و َم نْ� ق� ِد َر عل يْ� ِه ِر�زْ ق�ه» 3،کسی
که روزیش در سـختی اسـت ،در تنگناسـت .او گمان کرد که در سـختی نمیافتد.
سختیای به او نشان دادیم که بودن در میان قوم ،نسبت به آن تراخی بود.
 .1مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،7ص .96
 .2أي لـن نضيـق عليـه عـن عطـا؛ یعنـی بـر او در بخشـش و عطـا تنـگ نمیگیر یـم؛ محقـق.
(رک :همـان ،ج  ،7ص )96
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َّ
«أد َب ِنــي َر ّبــي َ
نکــه خــدا بدیــن
تأديبــي» 1.ای 
رســول اهلل؟ص؟ میفرمایــد:
فأحسـ َـن ِ
ِ
صورت انبیاء خویش را محاســبه میکند ،به این خاطر اســت که به ســادگی مراتب و
َّ
«إن
یشــود .بلکــه مقــام ،تابع مســئولیت اســت.در حدیثــی میفرماینــد:
مقــام پیــدا نم 

َ
اهّلل َ إذا َأحـ َّ
ََ ُ
ـاء غ ّتــا» 2.اگــر خداونــد بنــدهای را دوســت داشــته باشــد،
ـب عبــدا غ ّتــه بالبـ ِ
بــا را فراگیــر او مینمایــد .بــه عبارتــی او را محــاط بــه بــا میکنــد .بایــد حدیــث را بــه
ـدن بنــدگان خرســند نمیشــود .بلکــه
درســتی معنــا کــرد .خداونــد از دچــار ســختی شـ ِ
ن درجات اســت .تا در روز قیامت
این بال برای مســئولیتی اســت و نتیجۀ آن ،باالرفت 
دیگر بیخردان ادعا نکنند چرا حضرت یونس دارای این مقام است؟
گویا میفرماید :ما یونس را در آن سختی قرار دادیم ،آن همه رنج در دعوت الهی
جهـا را تحمـل نمـود؛ امـا آن هنـگام کـه یقیـن کـرد عـذاب الهـی میرسـد و
و دیگـر رن 
مالئکـۀ عـذاب آمدنـد ،چـرا بیـرون رفـت؟ مگر ما عاجز از نجات تـو در میان آن قوم،
آنگاه کـه عـذاب بـر ایشـان نـازل میشـد ،بودیـم؟ تـو مظهـر رحمت ما هسـتی و نباید
َ
ََ ُ
لاء غ ّتـا» به این صورت اسـت.
بـروی .ای 
نکـه فرمودنـد« :غ ّتـه بالب ِ
َ
َ
ف �ظُّ ُ ت أ
فَ �ظَ نَّ أَ نْ َ نْ نَ قْ َ َ َ ْ فَ
َ َّ أ نْ َت ُ ْ نَ َ ّ ُ ْ ُ
ن
حا�ك ِإ��نِ�ي ك ن� ت�
ما� � نْ� لا ِإ�له ِإ�لا ��� س ب�
ل
ال
�
ى

اد
�
�
«� � �� ل� �� ِدر عل ي� ِه
ِ
ِ�ي
َّ
یهـا کـه ایـن ظلمـات ،ظلمـات خـزی نیسـت و مقصود،
ِم نَ� ال�ظ ِال ِم ي� ن�» ،در آن تاریک 
ظلمـات بطـن حـوت اسـت .ایـن آیـه و همچنیـن سـورۀ مبارکـۀ قلـم میفرمایـد :مـا
 .1پیامبـر خـدا؟ص؟ فرمودنـد :مـرا خداونـد تربيـت كرد و نيكو تربيتم نمـود؛ محقق( .رک :بحار
األنوار ،ج  ،68ص 382؛ نور الثقلین ،ج  ،5ص )392
َ َّ ُ َ َ
َ
ََ
َ
َّ
َ َ َ
َ
ُ
ّ
ّ
َ
ّ
ـاء غتــا،
اهَّلل؟ع؟ أنــه قــال َو ِع ْنــد ُه َسـ ِـدير« :إن اهّلل َ إذا أحــب عبــدا غتــه بالبـ ِ
 .2عـ ْـن أ ِبــي ع ْبـ ِـد ِ
ّ ّ ُ
اكــم يــا سـ ُ َ ُ
صبـ ُـح بـ ِـه و ُن ْمســي»؛ امــام صــادق؟ع؟ در حضــور ســدیر فرمــود:
و إنــا و إي
ـدير لن ِ
خداونــد هــرگاه بنــده اى را دوســت بــدارد او را در بــا غوط ـهور مىســازد .اى ســدير! مــا و
شــما روز و شــبمان را بــا بــا ســپرى مىكنيــم .چنیــن عباراتــی در حدیثــی از امــام باقــر؟ع؟
نیــز نقــل شــده اســت؛ محقــق( .رک :الکافــی ،ج  ،2ص )253
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نَ َ
َْ
ْ ْ
َ َ ُْ
نجاتـش دادیـم« .و � ج ّ� يْ� ن� ُاه ِم نَ� ال�غ ِّم َو ك�ذ ِلك ن� ن� ِ�ج �ي ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� ن�» ،مـا اینگونـه مؤمنـان را
نجات میدهیم .آیات سـورۀ قلم نیز شـاهد بر مطلب اسـت .خداوند به پیامبر؟ص؟
ْ
فَ ْ
1
اص ِب� ْر ِل ُحك ِم َر ِبّ�ک».
میفرمایـد�« :

حدیــث پیامبــر؟ص؟ را در مــورد تأدیــب خــدا نســبت بــه ایشــان بیــان کردیــم؛
تأدیــب خــدا نســبت بــه رســول اهلل ،آیــات الهــی اســت کــه بــر قلــب مبارکشــان نــازل
فرمــود .قلــب ایشــان فراگیــر بــود و فــرا میگرفــت و در ایشــان ظاهــر میشــد .امــا ایــن
آیــات نســبت بــه مــا« ،الیبلــغ تراقینــا» اســت ،همانگونــه کــه رســول اهلل؟ص؟ در مــورد
خــوارج نهــروان فرمــود 2.از حنجــره باال تــر نم ـیرود ،چــه رســد بــه ایــن کــه سرمســت
شوند و قرآن بخوانند.
توصیه به �پیامبر؟ص؟
ْ
« فَ� ْ
اص بِ� ْر ِل ُحك ِم َر ِبّ�ک»؛ حکــم ،آن امــر قطعــی اســت .نســبت بــه فرمــان قطعــی
پــروردگارت شــکیبا بــاش و اظهــار ناراحتــی نکــن .ســخت اســت ،امــا شــکیبا بــاش
و دلســرد نشــو و درخواســت عــذاب نکــن .صاحــب حــوت را یــادآوری میکنــدَ « .و لا
تَ ُ ْ َ
صاح ب� ْال ُح ت
و�» ،ماننــد صاحــب حــوت نبــاش .مقصــود همــان ذاالنــون یــا
�ك ن� ك ِ ِ

حضــرت یونــس؟ع؟ اســت کــه در ســورۀ مبارکــۀ صافــات ذکــر شــده اســت.
ْ
ى َو ُه َـو َم ْك ُظ ٌ
ـوم» ،آن جـا کـه مـا را خوانـد ،درحالـی کـه سـخت ناراحـت
ِ«إذ نـاد 
َ
و در فشـار بـود«َ .م ْك ُظ ٌ
ـوم» ،بـه معنـای اندوهگیـن بـودن اسـت« .کظـم» یعنـی به خود
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ّ
 ...« .2فقال ّ
النبي؟ص؟ :إن هذا و أصحابه يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيهم ،يمرقون من الدين
كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة»...؛ پیامبـر؟ص؟ فرمودنـد :او و یارانـش قـرآن را میخواننـد و
از اسـتخوان ترقـوه ایشـان باال تـر نمـیرود؛ محقـق( .رک :کتاب سـلیم بن قیس ،سـلیم بن
قیـس هاللـی ،ج  ،2ص )684

 تایآ ،مهدزناش شخبشخببشخب 148-139:تایآ ،مهدزناش شخب

فشـار آوردن و غـم و غصـه را درونـی کـردن ،چـارۀ ابـراز نداشـتن اسـت.
ُ ْ
َ أَ ْ َ َ َ ُ ْ َ �ةٌ
َ ّ َ ُ �ذَ ْ َ
راء َو ه َو َم�ذ ُم ٌوم» ،ا گ ــر نعم ــت رحمـــت
«ل ْولا � ن� ت�داركه ِن�عم ِم نْ� ر ِب� ِه ل ن� ِب� ِب�الع ِ
پ ــروردگارش ب ــه فریاد او نمیرس ــید و جب ــران وض ــع او را نمیکرد (ت ــدارک ،جبران
َ ُ �ذَ ْ َ
راء» او مورد رحمت نب ــود و در جای بازی که هیچ
وض ــع ک ــردن اس ــت)« ،ل ن� ِب� ِب�الع ِ
س ــایبان و پوش ــاکی نداش ــت ،به جا گذاش ــته میشد.
فَ ْ َت ُ َ ُّ ُ فَ َ َ َ ُ نَ َّ
الص ِال يح� ن�» 1،رحمت پروردگارش جبران کم و کاستی نمود.
ا�� ب�اه ر ب�ه � ج�عله ِم�
«� ج
ازین رو پروردگارش او را انتخاب کرد ،برگزید و از صالحان قرار داد .در ادامۀ آیۀ فوق
ُ َّ
َ َ
یهــای پیغمبــر؟ص؟ را بیــان
میفرمایــدَ « :و ِإ� نْ� يَ�كاد ال ذ ي�� نَ� ك ف� ُروا» 2.نمونـهای از ناراحت 
ََ
میفرمایــد کــه قر یــش بــه چشــم تــو را ناراحــت میکننــد .کســانی کــه «کفــروا» هســتند،
ََ
میخواهند تو را با چشــم خویش از مســیر منحرف کنند«َ .زلق ُه» به معنای ُســر دادن
است .به گونهای نگاه میکنند که گویا میگویند :دوباره شروع کرد!
َ َ قُ ُ نَ
و� إ� نَّ� ُه َل َم�جْ ُن� ن
و�» ،هـممعنـای« :إن الرجـل لیهجـر» اسـت .آنچـه گفتیـم
«و ي��ول ِ
یشـود .خداونـد بـه پیامبـر؟ص؟ میفرماید:
مطالبـی بـود کـه از دیگـر آیـات اسـتفاده م 
تـو شـکیبا بـاش .صحیـح اسـت کـه نسـبت به تو بـد میگویند امـا باید صبـر کنی ،تو
مظهـر رحمـت مـا هسـتی .مظهـر رحمـت مـا نباید از ناراحتی امت ناشـکیب باشـد.
شتاب به سوی کشتی

َ ُ َ ْ
در سورۀ صافات میفرمایدَ « :و ِإ� نّ� يُ� نو� َس ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� ن�» ،یونس از جمله فرستاده
َ
�ذْ أ َ َ َ ْ فُ ْ ْ َ شْ ُ
و�» ،مق ــداری از داس ــتان را اینجـــا نقل
ش ــدگان اس ــت«ِ .إ� � ب� ق� ِإ�لى ال�ل ِك الم�ح نِ

میکند .میدانیم که حضرت یونس؟ع؟ از آن شهر بیرون آمد.
 .1قلم.50/

َ
َ نْ َ ُ َّ ذ نَ َ
ك َف� ُروا َل ُ��زْ ُق� َنو� َك � أ� ْ�صاره ْم َل َّما َسم ُعوا ّذ ْ َ َ َ ُق ُ نَ
و� إ� ّنَ� ُه َل َم�جْ نُ� ٌن
و�»؛ قلم.51/
« .2و ِإ�� ي�كاد ال ي���
ي لِ
ِ
ِ
ِب ب ِ ِ
ال�كر و ي��ول ِ
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گو یــا شــهر در نزدیکــی رودی بــوده و بــرای ارتبــاط بــا خــارج ،وســیلۀ نقلیــۀ ایشــان
وســایل مناســب بــا راه آبــی مهیــا بــود ،زیــرا اســتفاده از راه آبــی بــرای ایشــان آســانتر
ُ
بــوده اســت و تــا همیــن اواخــر نیــز ایــن چنیــن بــود؛ لــذا فلک داشــتند .گمــان نکنید که
ُ
مقصــود از فلــک ،کشــتیهای ســیصدهزار تنــی بــود .شــاید گنجایــش پنجــاه تــن هــم
نداشــت .مــا نمونههایــی از آن را در همــان منطقــه مشــاهده نمودهایــم .میتــوان قایــق
ُ
و بل مهــای بــزرگ را گفــت یــا تعبیــر بــه «فلکــه» میکننــد کــه بــه دو صــورت بادبانــی
ُ
«شــراعی» و موتــوری وجــود دارد.
چـون عـذاب را مشـاهده نمـود ،فکـر کـرد بایـد از ایـن جـا فـرار کنـد تـا در هنـگام
ُ
نجـا نباشـد و از سـختی نجـات پیـدا کنـد .بـه کنـاره رسـید و فلکـی را
عـذاب در آ 
دید که پر از بار و کاالسـت ،شـاید گاو و گوسـفند در آن بود و جا نداشـت .اما برای
آنکـه از آنجـا بـرود ،سـوار شـد.
ً
َ َ َ َ َ َ ُْْ َ
زیادی آب بود ،زیرا معموال این حوادث
فصل
ِ
«فساهم فكان ِمن المدح ِضين»؛ ِ

ـادی آب رخ میدهـد .بـه جایـی رسـیدند کـه در اثـر پربـاری ،نزدیـک بـود
در فصـل ز ی ِ
غـرق شـوند .ز یـاده در آب فـرو رفتند.
«غاطــس» میگوینــد .عالماتــی بــر
در ز بــان عــرب ،بــه مقــدار فــرو رفتــن در آبِ ،
بدنــۀ خارجــی کشــتی وجــود دارد .در صورتــی کــه بیــش از حــد معمــول در آب باشــد،
منطقۀ زرد است .اگر به منطقۀ سرخ برسد ،مواظب هستند و از بار کشتی میکاهند.
ً
در اصطالح میگویند :غاطس این کشتی ،مثال ده هزار تن یا بیست هزار تن است.
طبــق اصطــاح امــروز ،غاطــس کشــتی ز یــاد شــد و بنــا بــود از آن کــم کنند .ایــن کاری
متعــارف بــود ،حتــی تــا همیــن ســالهای اخیــر نیــز انجــام میشــد.
َ«ف َس َ
اه َم» .بنا شد که از افراد کم کنند ،چه بسا از مقدار بار هم کم کرده باشند،
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امـا بـار مر بـوط بـه صاحـب کشـتی بـوده و حاضـر نیسـت بـار خـود را در آب بریـزد.
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چـه بسـا گفتـه باشـد :بهتـر اسـت آنکه اجرتـش را گرفتـهام بیاندازم ،تـا آنچه بهایش
را دادهام .آنکـه اجرتـش را گرفتـم ،انسـان اسـت ،امـا از آنچـه بهایـش را پرداختـم
َ
کاسـته نشـود! سـنتی بـوده اسـت« .ف َسـاهم» ،بنـا شـد از افـراد کـم کننـد.
«ساهم ،مساهمه» ،از ریشۀ َسهم ،به معنای تیراندازی کردن برای تعیین فردی
بـرای کاری میباشـد ،قرعـه انداختـن اسـت .تیرانـدازی کـردن بـه این معناسـت که
به عدد هر فرد یک تیر تعیین میکنند ،سپس آن را میاندازند .حال هر تیری که به
هـدف اصابـت کـرد ،منتخب هموسـت .یـا از میان تیرها ،تیـری را برمیدارند؛ آنکه
تیـر مـورد نظـر را برداشـت ،منتخـب اسـت .بـه ایـن کار« ،مسـاهمه» گوینـد«َ .ف َ
سـاه َم
ْ ْ
َف َ
ـكان ِم َـن ال ُمد َح ِضيـن» ،حضـرت یونس؟ع؟ در قرعه شـرکت کـرد و از آنها بود که
مغلـوب واقـع شـد .مجبور شـدند او را در آب بیاندازند.
َ«ف ْال َت َق َم ُـه ْال ُح ُ
ـوت َو ُه َـو ُم ِليـم» ،حوت او را به کام خود برد«ُ .م ِلیم» از َ
«أالم ُی ُ
لیم،
َ َ
عل َن َ ُ
وض َع َم َ
المة» مشتق میشود .خودش سبب ایجاد این وضع شده
أی :ج
فسه َم ِ
بـود کـه مـورد سـرزنش واقـع شـود و دیگـری مقصـر نبود .میبایسـت صبر میکـرد .مگر
ما خدای عالمیان عاجز بودیم از اینکه عذاب نازل کنیم ،همۀ اهل شـهر را بکشـد
و تو سالم بمانی؟ چرا بیرون آمدی؟ تأدیب الهی است.
نجات از شکم ماهی
َ
َ
ْ
فَ َ ْ َأ نَّ ُ
نَ
كا� ِم نَ� ال ُم َس بّ� ِح ي� نَ� ،لل ب� ثَ� �ف بَ� ْط ِن� ِه إ�لى يَ� ْو ِم يُ� ْب� َع ثُ� ن
و�» .اگـــر اینگونـــه
ه
«�لو لا ��
ِ
ِ �يِ
ِ
نب ــود که او از جملۀ تس ــبیح کنندگان م ــا بود ،تا روزی که هم ــۀ خالئق برانگیخته

ش ــوند در ش ــکم ماه ــی میماند .مقصود این اس ــت که خ ــارج نمیشـــد و آرامگاه
ابدی ــش آنجا بود.

1

 .1احتمـاالت مختلفـی در جاویـد بـودن مکـث آن حضـرت در شـکم ماهـی تـا روز بعـث ،در
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َ َ �ذْ
ُ
َْ
راء َو ه َو َس ِق� ي�م» ،بعــد از ادامــه داســتان کــه در ســورۀ انبیــاء فرمــود:
« ف� ن� َب� ن� ُاه ِب�الع ِ
َ
َ َّ
َ �ذَ نُّ ن �ذْ �ذَ َ َ ُ �غ ض ً َ َ َ أَ ْ َ َ ْ َ َ َ
ف �ظُّ ُ ت أ ْ
ما� � ن� لا ِإ�له ِإ�لا
ا� ب�ا ،ف��ظ نّ� � ن� ل نْ� ن� ق� ِد َر عل يْ� ِه ،ف� ن�اد 
و� ِإ� ه ب� م ِ
ى ِ��ي ال ل ِ
«و ا ال� ِ
أَ نْ تَ ُ ْ نَ َ نّ ُ نْ تُ َ �ظَّ
ن فَ ْ تَ َ ْ ن َ ُ َ نَ َّ ْ ن ُ َن ْ �غَ ّ َ َ �ذ َ نُ نْ
��� س ب�حا�ك ِإ��ِ�ي ك�� ِم ن� ال ِال ِم ي��� ،اس��ج ب��ا له و � ج� ي��اه ِم� ال ِم و ك ِلك �� ِ�ج �ي
ْ ْ
ال ُم�ؤ ِم ن� ي� ن�» .از شــکم حــوت مــا را خوانــد ،مــا نیــز بــه ماهــی فرمــان دادیــم کــه یونــس را در

کنــار شــریعه قــرار دهــد .هــم اکنــون نیــز در کنــار شــریعه ،مســجد و مقامــی منســوب به
حضرت یونس؟ع؟ موجود است.
«عــراء» بــه معنــای بیابــان اســت .مقصــود ایــن اســت کــه در شــهر نبــود ،بلکــه در
ْ
أَ ْ ْ َ َ َ ً
ُ
فَ َ َ �ذْ ُ ْ َ
راء َو ه َو َس ِق� ي� ٌمَ ،و � ن� بَ� ت� ن�ا عل يْ� ِه ش��جَ َر�ة ِم نْ� يَ� ق� ِط ي� ن�».
حاشیۀ نهر بوده؛ «� ن� ب� ن�اه ِب�الع ِ
ایشــان مدتــی در شــکم ماهــی بــود ،لــذا ناتــوان شــده بــود .بــرای آنکــه تــوان پیــدا
کنــد ،بــرای او یــک درخــت کــدو رویاندیــم« .شــجرة» بــه معنــای «شــجر الشــیء بالشــئ
«شــجار» بــه معنــای بــه هــم خوردن بــوده و «مشــاجره» به معنای
أو اشــتبک» میباشــدِ .
ســخن در ســخن رانــدن اســت .بــه ایــن خاطــر عــرب بــه درخــت ،شــجر میگویــد کــه
شــاخ ه و برگهایــش درهــم فــرو مـیرود .لــذا هــر آن چیــز کــه از ایــن ســنخ باشــد ،در نــزد
عــرب شــجره مینامنــد.
گهــای بــزرگ و فــراوان دارد و درهــم م ـیرود ،لــذا ســایه میانــدازد و
بوتــۀ کــدو بر 
بــه آن شــجرۀ یقطیــن میگوینــد ،امــا گیاهــان تــک بــرگ شــجره نیســتند .شــجره را بــه
انگلیســی و فارســی معنــا نمــودن اشــتباه اســت .ز یــرا اصــل ایــن مــاده بــر اســاس درهــم
بــودن گیــاه اســت.
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صورتیکـه از تسـبیحکنندگان نبـود ،مطـرح اسـت .از جملـه اینکـه ایشـان تـا روز قیامـت
در شـکم ماهـی زنـده میمانـد ،یـا جنـازهاش در شـکم ماهی سـالم میماند و شـکم ماهی
قبـر ایشـان بـود ،یـا ماهـی تـا روز قیامـت زنـده میمانـد و امثـال ایـن .در هـر صـورت آیـه
شـریفه دال لتـی بـر ترجیـح هیـچ کـدام از ایـن احتمـاالت نـدارد؛ محقـق( .رک :المیزان فی
تفسـیر القـرآن ،ج  ،17ص )164
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ّ
َ ََ
ٌ
دارکــه َرحمــة ِمــن َر ّ ِبه»،
حضــرت حــق جــل و علــی بــرای ایــن نبـ ّـی مکرمــش کــه «ت
َ
َ
َ أْ َ ْن ُ
ئَ �ة أ ْ ف
�
َســایبانی ســاخت .ســایبانی طبیعــی کــه متناســب باشــد« .و �رسل�اه ِإ�لى ِما� ِ �ل ٍ
أ
� ْو يَ��ز ي� ُد ن
و�» ،میفرمایــد دو بــاره او را مأمــور نمودیــم کــه نــزد قومــش بــرود .همانهــا کــه
ِ
فَ آ َ نُ فَ َ تَّ ْ ن ُ
ْ
ن
بنــا بــود عــذاب شــوند��« .م�وا �م�ع�اهم ِإ�لى ِح ي��» ،ایــن «آمنــوا» ،بعــد از ارســال دوم
حضــرت یونــس؟ع؟ اســت.

برخی مفسران به اشتباه میگویند 1:در اینجا قرآن بازگشت به ابتدای داستان
َ
نمـوده ،ز یـرا قصـد قصهگو یـی نـدارد.لـذا ایـن «أ ْر َس ْـل ُ
ناه» ،همـان ارسـال اولین اسـت
َ َْ َ
َ
ُ
کـه « َو أ ْر َس ْـل ُ
ـف أ ْو َي ِز يـدون» ،امـا اینها ایمان نیاوردند ،سـپس خداوند
ناه ِإلـى ِمائ ِـة أل ٍ
2
عذابشـان کـرد .آقـای طباطبایـی نظر ایشـان را نقـد نمودهاند.

 .1آلوسـی به اشـتباه میگوید :حضرت یونس؟ع؟ مأمور شـد به سـوی اهل نینوی که مردمی
بتپرسـت بودنـد ،بـرود .امـا مأمور یـت را سـنگیندیـد و مسـتقیم بدانجـا نرفـت ،بلکـه
مدتـی صبـر کـرد تـا شـاید خداونـد ایـن تکلیـف را از او بـردارد ،در ایـن اثنـاء سـوار بر کشـتی
شـد و گرفتـار بـه بطـن ماهـی گشـت و بعـد از نجـات از آن حالـت ،بـرای بـار دوم مأمـور
شـد و بدانجـا رفـت؛ محقـق( .روح المعانـی ،شـهاب الدیـن آلوسـی ،ج  ،23ص )147
 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،17ص .165
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بخش هفدهم ،آیات :149 - 160
شماری از عقاید باطل مشرکان

آیات مبارکه
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ٓ
َ ݨْ َ
ݠٰ
لا ݧ ݩݣىݘ َك�ةَ ا ن� ٰا ثً�ا َو ُه ݨْم ش�ٰاه ُد نَ
اس تَ� فْ� ت�ه ْم َال ݨَ ݢر ّݢٮ َك ال َ� ن�ٰا تُ� َوݠل ݩݧ ُه ݧ ُم ال َ� نُ� نَ
فَ� ْ
و�
و�  ١٤٩ا ْم �خ ل ق� ݧ ݐݩںا ال َم ݣ ݫ ِ ِ
ِ
ب
ب
ِ ِ ِ ݫ ِݭݓ
َ َ ْ
و� َ ١٥١وَ ݦل ݧ ݩَد ا ّٰلل ُه ِاَوںݩݐَّهݧ ُ ݧ ݨْم َل ٰكا�ذ ݧ ݩُ� نَ
َ ١٥٠ا ٰٓلا ا نَّ� ݧ ُݩݠه ݨݧ ْم م نݨْ� اڡݐْ كه ْم َل ݧ َى ݧݨ ݑُٯ ݧولݧ ݩ ُ نَ
و�  ١٥٢ا ْص َط ف�ى ال بَ� ن�ٰا ِت�
ِ
ِب
ِ ِ ِ ِ ݫݔ
ْ
ݦ
َ
َ
َ
ݦ
َ
َ
ݧ
َ
ُ
ݧ
َ
َ
ُ
ُ
ݧ
ݨ
َ
َ
ݧ
ّ
ت
َ
و�  ١٥٤اڡݐ ٰلا ت��ذ ك ُر نَ
َع َلى ْال َ� ن�� نَ� ٰ ١٥٣ما لك ْم ك ݨݧ ْى ݐڡ � ݩْحك ݧ ُم نَ
و�  ١٥٥ا ْم لك ْم ُسل ٰ
طا نٌ�
ݔݭ
ب ٖی
ْ
َ َ َ ُ َ ݨْ ݧ ݩݐَ ُ َ َ ݧ ݨْ َ ݨْ نَّ �ة نݧ ݡَ ݧ ݨݡَ ݩً ݩۚ ݦ ݦ
ݩ
ݘ
ُ
ْ
َ
ݧُ
ت ٰ ْ نْ ُ
ك ݩݧ ݐݨں ݧ ݩݑُٮ ْم ٰ
ݧ ُم ݨݐٌ
صا ِد ٖق� ی� نَ�  ١٥٧و ج�علوا ب� ی�ںهۥ و ب� ی� ن� ال جِ�� ِ �س ب� ٭ا
ىݔں  ١٥٦ف�ا ݩ ݑٮوا بِ� ݫ ݭݫ ِك�ا بِ�كم ِا�
ݠݠٮݓ ݫ ݬٖ
َ َ ݑ ݧ َ ْ َ َ ت ݨ نْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
ݧ
ّ ٰ ٰ َ ّٰ
َ
ّٰ
ْ
ّ
ݩ
َ
َ
َ
ݨ
ْ
ݧ
ُ
َ
ٰ
ّ
ٰ
ْ
ُ
ُ
ُ
ݧ
�ة
ف
ݨ
�ض
ݨ
ن
و�  ١٥٨س ب�حا ن� الل ِه عما ی� ِص� ن
وݠلٯد ع ِلم ِ� ال ج�� ِا�ݠهم لمح ر ن
و� ِ ١٥٩الا ِع ب�اد الل ِه
ِ
َ
ْ
ْ
ال ُم�خ ل ٖص ی� َن� ١٦٠
ترجمۀ آیات
نهـا بپـرس :آيـا پـروردگار تـو دخترانـى دارد و پسـران از آن آنهـا اسـت؟!
 -149از آ 
نهـا ناظـر بودنـد؟!
 -150آيـا مـا فرشـتگان را بـه صـورت دختـران آفريديـم و آ 
نهـا بـا ايـن تهمـت بزرگشـان مىگوينـد -152:خداونـد فرزنـدى
 -151بدانيـد آ 
نهـا قطعـا دروغ مىگوينـد!  -153آيـا دختـران را بـر پسـران ترجيـح
آورده! ولـى آ 
داده؟  -154شـما چگونـه حكـم مىكنيـد؟ (و هيچ مىفهميد چه مىگوئيد؟).
 -155آيـا متذكـر نمىشـويد؟  -156آيـا شـما دليـل روشـنى در ايـن بـاره داريـد؟
نهـا ميـان او و جـن
 -157كتابتـان را بياور يـد ا گـر راسـت مىگو ييـد!  -158آ 
(خويشـاوندى و) نسـبتى قائل شـدند ،در حالىكه جنيان به خوبى مىدانسـتند
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كـه ايـن بتپرسـتان در دادگاه الهـى احضـار مىشـوند -159 .منـزه اسـت خداوند
نهـا مىكننـد -160.مگـر بنـدگان مخلـص خـدا.
از توصيفـى كـه آ 
معنای لغات
«إفک» به معنای سخن نابجا و دروغ است«ُ 1.سلطان» تسلط داشتن است.

2

عقیدۀ باطل مشرکان
قـرآن مجیـد در ایـن آیـات مبارکـه از سـورۀ صافـات و در آیـات دیگـر ،یکـی از
َ
خصوصیـات مشـرکان را معرفـی میکنـد .عقیـدۀ آنـان بـر ایـن بـود کـه خالـق عالـم،
موجوداتـی انتخابـی بـه نـام مالئکـه دارد .اینهـا بـه صـورت فرشـته و دختـران بسـیار
زیبـا هسـتند.
ّ
آیات بسیاری که مکی هستند به این مطلب اشاره میکنند .برای مثال خداوند
ً
أَ فَ أَ ْ ف ُ ْ َ ُّ ُ ْ ْ َ ن نَ َ تَّ خَ �ذَ نَ ْ َ ئ َ
3
لا�ك ِ�ة ِإ� ن� ثا�ا»،
در سوره مبارکۀ اسراء میفرماید���« :ص�اكم ر ب�كم ِب�ال ب�� ي�� و ا�� ِم� الم ِ
آیـا خداونـد شـما را مخصـوص در ایـن جهـت قـرار داد و شـما را انتخـاب نمـود کـه
فرزنـد نرینـه و ذکـور بـرای شـما باشـد ،امـا مالئکـه را بـه عنـوان جنـس ّ
مـاده و زن برای
خـود انتخـاب کـرد؟
ّ
در سـورۀ مبارکـۀ زخـرف نیـز کـه از سـور مکـی اسـت ،قـرآن مجیـد میفرمایـدَ « :و
َ َ ُ ْ َ َ َ َّ
ً
ُ َّ
ُ
ج�علوا الم ِئ
الر ْح ِنم� ِإ� ن� ثا�ا» 4،آنهـا مالئکـه را کـه از بنـدگان خـدا
لا�ك�ة ال ذ�ي� َن� ه ْم ِع ب�اد
 .1العین ،ج  ،5ص .416
 .2مجمع البحرین ،ج  ،4ص .255
« .3آيـا خداونـد پسـران مخصـوص شـما قـرار داد و خـودش دخترانـى از فرشـتگان انتخـاب
كـرد؟! شـما سـخن بـزرگ (و بسـيار زشـتى) مىگویيـد»؛ اسـراء.40/
َ
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َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ
ُ َّ ْ ن ن ث ً أ شَ ُ �خَ ْ قَ ُ ْ َ تُ ْ تَ ُ شَ َ
ُ
« .4و ج�علوا الم ِئ
هاد�تُ ُه ْم َو ي ُ� ْس ئَ� ُل ن
و�»؛
لا�ك�ة ال ذ ِ ي�� نَ� ه ْم ِع ب�اد الرح ِم� ِإ��ا�ا � � ِهدوا ل�هم س�ك� ب� �
زخـرف.19/
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هسـتند ،مـاده یـا از جنـس زن دانسـتند.

1

ایـن عقیـده در میـان مشـرکان رواج داشـت و بـا کمـال تأسـف وارد مسـیحیت
شـد .از مسـیحیت نیز به مسـلمانان راه یافت .تصاویر و نقاشـیهایی که از مالئکه
مشـاهده میکنیـد ،بـرای مثـال فرشـتهای کـه بـا صـورت دختـری زیبـا در صـور
اسـرافیل میدمد ،از اینجا نشـأت گرفته اسـت .در کشـور فرانسـه و در کلیسـاهای
روم و نقاشـیهای رافائـل چنیـن تصاو یـری موجـود اسـت.
نبود دلیل بر این عقاید باطل
بعـد از تسلای خاطـری کـه خداونـد در ایـن سـورۀ مبارکـه میفرمایـد ،رسـول
اهلل؟ص؟ را مـورد خطـاب قـرار میدهـد ،اما در واقع برای مؤمنان مکه اسـت که تحت
فشار بودند؛ حال اصل مطلب را بیان نموده و میگوید :از آنها نظرخواهی و استفتاء
أَ َ ّ َ ْ َ ن تُ
ا� َو َل ُه ُم ْال بَ� نُ� ن
و�»؟ آیـا خدایـی کـه هـم پسـر و هـم دختـر را آفریـده،
کـن؛ «� ِلر ِب�ك ال ب��
دختـران را بـرای خـودش قـرار داده و پسـران را بـه آنهـا داده اسـت؟
در پاسـخ اینکـه بگوینـد خداونـد بـه طـور کلـی مالئکـه را بـه صـورت زن آفریـده
َ
أ ْ �خَ َ قْ نَ ْ َ ئ
لا� َك�ةَ إ� ن� ثا� ًا َو ُه ْم ش� ِاه ُد ن
و�» آیـا مـا فرشـتگان را بـه
اسـت ،میفرمایـد�« :م ل��ا الم ِ ِ
نهـا نیـز دیدنـد؟ 2ایـن از بیهـوده و نسـنجیده سـخن گفتـن
صـورت زن آفریدیـم و آ 
ایشـان اسـت.
َ
َ
َ
ُ
َ
و�َ ،ول َد ا َّلل ُه َو إ��نَّ ُه ْم لكا ِ�ذ بُ� ن
« أ�لا إ��نَّ ُه ْم ِم نْ� إ� فْ� ِكه ْم ل يَ� قُ�ول ن
و�» چـون بنـا دارنـد دروغ و
ِ
ِ
ِ
ِ
یجـا بگوینـد ،چنیـن میگوینـد کـه خـدا زاد و ولـد کـرد .از خـود موجـودی
سـخن ب 
آفر یـده و زایمـان نمـود! «إفـک» به معنای سـخن نابجا و دروغ اسـت .از نابجا سـخن
 .1المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،18ص .90
 .2مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،8ص 718؛ ز بـدة التفاسـیر ،مالفتـح اهلل کاشـانی،
ج  ،5ص .581
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گفتـن ایشـان بـر خداسـت کـه میگوینـدَ « :و َل َد ُ
اهلل» ،خـدا از خـود فرزنـدی زاییـد ،و

ایـن فرزنـدان هـم بـه صـورت دختـر هسـتند.
َ
« َو إ��نَّ ُه ْم لكا ِ�ذ بُ� ن
نهــا بــه قاطعیــت دروغ گفتنــد.
نکــه آ 
و�» تأ کیــد میکنــد بــر ای 
ِ
اعــراب میــان فرزنــد دختــر و پســر تفــاوت بســیار قایــل هســتند .قــرآن در اینبــاره
َ
َْ
َ
ًّ ُ َ
ْ أُ ْ َ َ ْ ُ ُ
ُّ أ َُ ُ
میفرمایدَ « :و ِإ��ذ ا ب� ِش� َر �حده ْم ِب�ال� ن��ثى �ظ ّل َو ج�هه ُم ْس َودا َو ه َو ك�ظ ي� ٌم ،يَ� ت�وارى ِم نَ� ال ق� ْو ِم ِم نْ�
أَ
ُ شّ َ أَ ُ ْ ُ ُ َ ُ ن أَ ْ َ ُ ُّ ُ ف تُّ
َ َ ْ ُ ُ نَ
ُ
و�» 1،اگــر کســی
را� �لا ساء ما ي�حكم
ال�
س ِوء ما ب� ِ�ر ِب� ِه � ي�م ِسكه عل ى ه ٍ
و� �م ي�دسه ِ��ي
بِ
َ َّ
ً
بــه آنهــا بشــارت مـیداد کــه زن تــو دختــری زاییــد« ،ظــل َو ْج ُهـ ُـه ُم ْسـ َـو ّدا» ،شــب را بــه
یکــه صورتــش ســیاه شــده بــود.
صبــح میرســاند ،در حال 
یعنی اینگونه خود را احساس میکرد«َ .و ُه َو َك ٌ
ظيم» ،خودخوری نموده و غیظش
َْ
یبـرد .چـه کار کنـد؟ َ«ي َتـوار ى ِم َـن الق ْـو ِم» ،از آنهـا کـه میشناسـند خـود را
را فـرو م 
ـدی آن چیزی که به او بشـارت داده شـده و خداوند به او
پنهـان مینمـود ،بـه خاطـر ب ِ
2
دختـر داده اسـت .آیـا ایـن دختـر را بـا ذلـت نـگاه دارد یـا او را در خـا ک کند؟
عـــادت َ«وأد
ق ــرآن مجی ــد خصوصیات ــی را از عرب بی ــان میفرمای ــد .در عرب
ِ
بن ــات» (دخترکش ــی) به س ــبب دو عامل بود .یک عامل بس ــیار بســـیار نـــادر بوده
و از دیگ ــران آموخت ــه بودن ــد ک ــه دخت ــران را ب ــرای آلهۀ خ ــود قربانی میکردنـــد .اما
برخ ــاف گفتۀ عدهای از مستش ــرقین ،باید گفت که بس ــیار محـــدود به این خاطر
مرتکب چنین کاری شدهاند.
ً
امـا آنچـه حقیقتـا وجـود داشـت ،ایـن اسـت کـه عـرب بـرای زن و دختـر ارزشـی
قائـل نبـود ،هرچنـد افتخـارش را بـه فرزنـد میدانسـت .شـاهد بـر مطلب اینکـه برای
هـر کـس کـه قـرآن را وحـی الهـی بداند یا نداند ،مسـلم اسـت که وقتی اعـراب قرآن را
 .1نحل 58/و .59
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 .2المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،12ص .276
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شـنیدند که از عقاید رایج در میان ایشـان صحبت میکند ،آن را تکذیب نکردند.
نکـه دختران را میکشـتیم.
نگفتنـد قـرآن بـه مـا افترا بسـت ،در ای 
نج ــا ک ــه نپذیرفتند ای ــن س ــخنان از جانب خداوند اس ــت ،بـــاز ادعا
حت ــی آ 
بتپرســـتی
نکردن ــد که این نس ــبتی ناروا به ماس ــت .ق ــرآن کریم صورت قاطعی از
ِ
ً
ع ــرب آن عص ــر را بیان فرمود و فراوان اش ــاره نموده که اساس ــا دختر داشـــتن نحس
ب ــود .از فال کت خود میدانس ــتند که فرزندش ــان دختر باش ــد.
لذا اگر به کس ــی میگفتند زن تو دختری به دنیا آورده ،احس ــاس شـــرم میکرد.
ش ــاید در ذهنش ــان آن را ناش ــی از ضع ــف نطف ــه میدانس ــتند ،یعن ــی اگـــر نطفـــه
َ
ق ــوت الزم را داش ــته باش ــد فرزن ــد ،پس ــر خواه ــد ش ــد .فرم ــود « :أ� يُ� ْم ِس ُك ُه َعلى ُه ٍن
و�»،
ّ
ل ــذا صحب ــت از قربانی نم ــودن برای آلهه نیس ــت ،آی ــا او را با ذلت ن ــگاه دارد یا در
خ ــا ک کن ــد؟ از آن تعبی ــر به «وأد بن ــات» در جاهلی ــت میکنن ــد« .وأد» یعنی قتل
و ک ــور ک ــردن ،مقصود کور نمودن چش ــم ایش ــان نیس ــت .بلکه یعنی مانع از رشـــد
نه ــا بش ــوند و در خا ک دفنش ــان کنند.
آ
س ــیرۀ رس ــول اهلل؟ص؟ نی ــز در برخ ــورد با ایش ــان موجود اس ــت .یکـــی از جهات
اینکه نس ــل ّ
طیب و طاهر و میمون ش ــخص رس ــول اهلل؟ص؟ از سیدۀ نساء عالمین
صدیق ــه کب ــری؟اهس؟ ب ــود ،این اس ــت که این ــان در این م ــورد این خط ــا ،درک پیدا
کنند و بفهمند .رس ــول اهلل اش ــرف خلق و س ــید خلق اس ــت ،اگر بنا باشد خداوند
به کس ــی خوب ــی دهد ،در درجۀ اول به رس ــول خو ی ــش خواهد داد.
س ــیدۀ نس ــاء عالمی ــن؟اهس؟ را ک ــه بانوی ــی واالمق ــام اس ــت ،ب ــه رســـول اهلل؟ص؟
عط ــا فرمود .نس ــل پ ــا ک پیامبر از یک بانو اس ــت ،نه فرزند پس ــر .خداوند به رســـول
اهلل؟ص؟ ابراهی ــم؟ع؟ را عطا نمود و نش ــان بر این اس ــت که حضرت قدرت پســـردار
ش ــدن را داش ــتند .ام ــا صدیقۀ طاهره (س ــام اهلل علیها) مبدأ نس ــل طیـــب و طاهر
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ایش ــان و از آن مهمتر ،اس ــاس امامت ش ــد .صلوات خدا بر روح پدرش و شـــوهرش
و اوالد طاهرین ــش باد.
حال آن عرب جاهل آنچه را برای خود نمیپسندیدند ،به خدا نسبت میدادند.
أَ ْ َ فَ ْ َ ن ت َ َ ْ
ا� على ال بَ� نِ� ي� ن�» خداوند بدیشان میفرماید :دختر برای شما تا این اندازه
«�صط�ى ال ب�� ِ
ناخوشـایند اسـت و پسـر را دوسـت دار یـد؛ ایـن را هـم از قـدرت خـدا میدانیـد؛ حال
ّ
آیـا خداونـد بـه حـد شـما دارای عقـل نیسـت تـا دختران را بر پسـران ترجیـح دهد؟ در
پسر ،کمال میبینید و دختر را دارای نقص میدانید؛ با این وصف خداوند در مقام
قدرت و انتخاب ،برای خود ناقص را انتخاب میکند و کامل را به شما میدهد؟
َ ُْ َ
ك يْ� فَ� تَ� ْح ُك ُم ن
و�؟» شـــما را چه شده ،چگونه در قضایا داوری میکنید؟
«ما لكم
أَ فَ تَ �ذَ َّ
ك ُر نَ
و�؟» آیا نمیاندیش ــید که دختر و پس ــر تفاوتی ندارند .هر دو ،نمونۀ وجود
«��لا �
نوع بش ــر هس ــتند .هر ک ــدام ّ
مکم ــل نقص دیگ ــری میباش ــند و نقص او بـــه اضافۀ
1

یش ــود .به عب ــارت دیگر زنّ ،
مکمل نقص مرد اســـت و نقص زن به
دیگ ــری کامل م 
یش ــود .نحوۀ وجودی ایش ــان اینگونه اســـت کـــه در ارتباط با
اضاف ــۀ م ــرد برطرف م 
یش ــود.
یکدیگر کامل م 
در ادامه خداوند هش ــدار بیش ــتری جهت بیداری عقل ایشـــان از خواب غفلت
َ
میده ــد و میفرمای ــد « :أ� ْم َل ُك ْم ُس ْل نٌ
طا� ُم بِ� ي� ن�» .ش ــما ای ــن مطالـــب را میگوییـــد و

نه ــا را اطرافی ــان خداون ــد میدانید که همۀ ایش ــان نیز زن هســـتند .آیا بـــرای این
ای 
مطالب دلیل هم دارید؟

2

 .1و المعنی كيف يختار اهلل سبحانه األدون على األعلى مع كونه مالكا حكيم؛ معنای آیه
چنین است که چگونه خداوند سبحان برای خود آنچه پایینتر و کم منزلتتر بود را بر
آنچه منزلت بیشتری داشته و باالتر بود ترجیح داد و اختیار کرد با وجود اینکه خداوند
مالک دانایی است؛ محقق( .رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص )718
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معیار سنجش حقیقت از نگاه بشر
همـواره انسـان حقایـق را از دیـد خـود میسـنجد .در سـورۀ مبارکـۀ یوسـف؟ع؟،
داسـتان ایشـان تفسـیر و توضیح داده شـده که ایشـان را فروختند و عزیز مصر خرید
و بـه او عالقـه پیـدا کـرد .حضـرت یوسـف؟ع؟ از قومـی بیابـان نشـین و چوپـان بـود.
نکـه بـرادران حضـرت او را از پـدر
بنـی اسـرائیل نیـز چو پـان بـود .شـاهد بـر مطلـب ای 
َ
َ
أَ ْ ْ ُ َ َ �غَ ً َ ْ تَ ْ َ َ ْ َ ْ َ نَّ
ُ
ُ
ف �ظ ن 1
حا� و�».
گرفتنـد و گفتنـد�« :ر ِسله مع ن�ا دا ي�ر�ع و ي�لع ب� و ِإ��ا له ل ِ
َ
َ«ي ْرت ْـع» ،بـه معنـای چر یـدن اسـت .همانگونـه کـه گوسـفندان میگردنـد و چـرا
میکننـد ،او نیـز بـازی کنـد و در صحـرا نمـو نمایـد تـا آنگاه کـه بـزرگ شـد ،مـردی
ً
نیرومنـد گـردد .لـذا رنگـی نسـبتا تیـره با عضالت قـوی پیدا خواهد کرد .مفسـرین در
ایـن خصـوص میگوینـد مواز یـن جمـال در دیـد زن و مـرد تفـاوت دارد .اگـر از مـردی
سـؤال کننـد کـه زیبایـی چیسـت؟ زن در نظـر او خواهـد آمـد .یعنـی آنچـه را نیـاز
اوسـت و نـدارد ،در ذهـن مـیآورد و همـان را میـزان زیبایـی میدانـد.
امــا ا گــر از زن ســؤال کننــد زیبایــی چیســت؟ هی ـچگاه زیبایــی زنانــه را بیــان
نمیکنــد .ز یــرا زیبایــی زنّ ،
مکمــل نقــص زن نیســت .بلکــه از نظــر زن ،زیبایــی در
ِ
عضــات قــوی و اندامــی توانمنــد اســت و ایــن همــان اســت کــه زن بــدان احســاس
نیــاز میکنــد .آنــان کــه در تفســیر آیــات مربوطــه ،زیبایــی حضــرت یوســف؟ع؟ را
زیبایــی زنانــه توصیــف میکننــد ،در اشــتباهند .ایــن وصــف زیبایــی در نظــر مــردان
نکــه دوســتدار یوســف؟ع؟ شــد ،زن بــود نــه مــرد .لــذا
جالــب اســت .در حالــی کــه آ 
نجــا بایــد ببینیــد مــا ک زیبایــی در نظــر زن چیســت؟ مــردی جــوان و توانــا بــا
در ای 
عضــات قــوی اســت .بــه همیــن خاطــر در دیــد زلیخــا جالــب بــود ،نــه آنکــه چهــرۀ
زنانــه بــرای ایشــان ترســیم کنیــد.
میگویید و ادعا میکنید ،دارید؟؛ محقق( .رک :همان ،ج  ،8ص )718
 .1یوسف.12/
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به طور کلی بشر حقایق را بر اساس عالیق و سلیقه خود بیان میکند و میبیند.
یعنی دیدگاه خود را حقیقت میداند .در دید شخص غذای خوب ،فالن غذاست.
نچـه ظرفیـت آن را داشـت،
ز یـرا بـه همـان عالقمنـد اسـت .امـا ا گـر کمـی بیـش از آ 
بخـورد ،دیگـر تمایـل بـه همـان غـذا نخواهـد داشـت و آن را مطلـوب نمیبینـد.
در منظـر بتپرسـتان ،پسـران بـرای ایشـان هسـتند و اطـراف خداونـد را دختـران
گرفتهانـد! عقـدۀ نقـص ایشـان را میرسـاند کـه در طلـب زن زیبـا بودنـد .بـا ایـن
وصـف در اطـراف آن مقـام بـاال پسـران را خواهنـد پسـندید یـا فرشـتگانی آنچنانـی
کـه در نقاشـیها بـه تصو یـر میکشـند؟
ْ ٌ ُ َ ّ َُ
دا� م�خ لد ن
عجیب آن است که قرآن مجید میفرماید « :يَ� ُط فُو� َع َل ْ ي�ه ْم ول ن
و�» 1.به این
ِ ِ
ّ
خاطـر کـه انسـان اینگونـه میطلبـد و در غلام ،چهـرۀ زنانـه میپسـندد و او مکمـل
نقصش اسـت .باید در سـاقی خصوصیتی باشـد که اگر انسـان رغبت به آشـامیدن
حا� ا َّلله َع َّما َ�ص فُ� نَ
ُ ْ َ
و�،
ي ِ
نداشـت ،از دسـت سـاقی بگیـرد .قـرآن مجیـد میفرمایـد« :س ب� ن ِ
َّ َ َّ ْ ْ َ
ِإ�لا ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� نَ�» ،خـدا من ّـزه اسـت از آن چـه اینهـا وصـف خـدا میداننـد.
ایش ــان خداوند را نسبت به خودش ــان توصیف میکنند ،مگر بندگان مخلص
خدا که او را با آنچه مناس ــب با اوس ــت ،توصیف میکنند .توضیح آیۀ کریمهای
ً
اس ــت که خواهد آمد .اساس ــا بش ــر اینگون ــه بوده ک ــه آنچه را خود میخواســـت،
می ــزان ق ــرار مـ ـیداد و میگف ــت آن ش ــرایطی را ک ــه م ــن دوســـت دارم داشـــته
باشم و ندارم ،او دارد.
لزوم ارائه دلیل بر مدعا
َ
« أ� ْم َل ُك ْم ُس ْل نٌ
طا� ُم ِب� ي� ن�» ،آیا قدرت واضحی در این نسبت دادن به خداوند دارید؟
234
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ّ
ّ
ُ«سلطان» تسلط داشتن است .تسلط داشتن در کار ،به این است که توانش را داشته
ّ
باشد .تسلط بر سخن و نسبت دادن ،به این است که دلیل داشته باشد.
ّ
بـرای مثـال میگو یـم ایـن آقـا انسـان بدی اسـت .تسـلط من بر این نسـبت دادن،
به این است که دلیل داشته باشم که آدم بد چیست .اگر از من سؤال کنند به چه
دلیـل بـد اسـت؟ بـرای سـخنم دلیـل بیاورم .یـا آنگاه کـه میگویم آدم خوبی اسـت،
ّ
بـرای ایـن ّادعـا بایـد دلیـل داشـته باشـم تا بتـوان گفت بر این سـخن تسـلط دارم.
َ
ّ
« أ� ْم َل ُك ْم ُس ْل نٌ
طا� ُم ِب� ي� ن�؟» ،آیـا شـما چنیـن تسـلطی دار یـد کـه ایـن چنیـن نسـبتی
أَ ْ َ فَ ْ َ ن ت َ َ ْ
ا� على ال بَ� نِ� ي� نَ�» ،آیـا خـدا دختـران
بـه خداونـد دهیـد؟ بـر ایـن سـخن کـه «�صط�ى ال ب�� ِ
را بـه جـای پسـران برگز یـد؟ ایشـان را بـر آنهـا برتـری دارد و دختـران را بـرای خـود بـه
صـورت مالئکـه انتخـاب کـرد.
فَ أْ تُ
ت ُ ْ نْ ُ ْن ُ
ْ
ت
م
�
�
ك
�
�
م
ك
ا�
�
ك
�
وا
�
صاد ِق� ي� ن�» ،بایـد خداونـد از وضـع خـود خبـر دهـد .اگـر
إ
ِ
«�� بِ ِ بِ ِ
شـما قصـد دار یـد خبـر دهیـد ،باید رابطهای با خداوند داشـته باشـید تـا بگویید این
کار را کـرد .آن کتـاب و نوشـتهای را بیاور یـد کـه در دسـت شماسـت کـه میرسـاند
خـدا فرمـوده ای مـردم بدانیـد کـه مـن مالئکـه را بـه صـورت زن آفر یـدم .دلیـل ادعای
خـود را بـه صـورت کتـاب بیاور یـد تـا از شـما بپذیریم.
بتپرسـتان و مشـرکان نـه تنهـا در مـورد مالئکـه چنیـن گفتنـد ،بلکـه ّ
جنیـان
را نیـز بـه خداونـد نسـبت میدادنـد .میگفتنـد جنیـان هـم فرزنـدان خـدا هسـتند.
یعنـی خداونـد دو نـوع فرزنـد دارد ،فرزنـد درجـۀ یک که مالئکهانـد و فرزند درجۀ دوم
ْ َّ َ
ُ َ ُ
کـه جنیـان هسـتندَ « .و جَ� َعلوا بَ� يْ� ن�ه َو بَ� ي ْ� نَ� ال ِج� ن� ِ�ة ن� َس ب�ا» ،اینـان میـان خداونـد و جنیـان
1
یـک رابطـه قـرار دادنـد.
 .1در مــورد اینکــه رابطــه میــان جــن و خداونــد چگونــه اســت ،چهــار قــول مطــرح اســت .یــک
قــول میــان خــدا و ابلیــس رابطــه بــرادری مطــرح میکنــد ،قــول دوم میگو یــد مالئکــه،
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َ
ْ
َ
« َو ل قَ� ْد َع ِل َم تِ� ال ج� نَّ��ةُ إ��نَّ ُه ْم ل ُم ْح�ضَ ُر ن
و�» ،جنیــان کــه غالبــا موجوداتــی نافرمــان در
ِ ِ
میانشــان هســتند ،میداننــد کــه مــا آنهــا را بازآفرینــی میکنیــم .یعنــی دوبــاره زنــده

میکنیــم و بــه اجبــار بــرای حســاب میبر یــم .در همیــن ســورۀ مبارکــه عــرض کــردم
َ
ُ«محضــر» یکــی از خصوصیــات غیــر مؤمنــان اســت.
مؤمـن در روز قیامـت چشـم میگشـاید و متوجـه میشـود ایـن همانجاسـت کـه
یشـتابد و نیـاز نیسـت کسـی او را
بـه او وعـدۀ ثـواب ابـدی دادهانـد .لـذا خـودش م 
َ
�ذ َ ْ ُ ّ
َ ق ُ َْ
الد� ِن�» 1یـا آنطـور کـه
بکشـاند .بلکـه کافـر اسـت کـه میگو یـد« :و �الوا ي�ا و ي�ل ن�ا ه ا ي�وم ِ ي
َ
ُ
َ
ََ
َ َ َ َّ
�ذ
الر ْح نُ
م� َو
در سـورۀ مبارکـۀ یـس فرمـود « :ق�الوا ي�ا َو ْي�ل ن�ا َم نْ� بَ�ع ث� ن�ا ِم نْ� َم ْر ق� ِد ن�ا ه ا ما وعد
ْ ُ
3
َص َد قَ� ال ُم ْر َسل ن
و�» 2،وای بـر مـا چـه کسـی مـا را از ایـن خوابمـان بیـدار کـرد؟
یکبــاره متوجــه میشــود ایــن همــان اســت کــه خــدا بــه مــا وعــده داده بــود و
فرســتادگان خــدا راســت گفتهانــد .مــا بیهــوده و از روی هــوای نفــس میگفتیم ایشــان
دروغ میگوینــدَ « .و َل قَ� ْد َع ِل َم تِ� ْال ج� نَّ��ةُ إ��نَّ ُه ْم َل ُم ْح�ضَ ُر ن
و�» ،جنیــان میداننــد کــه آنهــا
ِ ِ
را به اجبار به حساب میکشانیم .بنابراین ایشان چه رابطهای با ما دارند؟
نجــا کــه از دید ههــا مســتور و پنهــان هســتند بــه جنــة معروف شــدند.
دختــران خداینــد و از آ 
قــول ســوم ،میــان خــدا و جــن رابطــه خویشــی قائــل اســت کــه مالئکــه حاصــل آن هســتند
و خداونــد منــزه از ایــن نســبتهای باطــل اســت .قــول چهــارم میگو یــد مشــرکان ،شــیطان
را در عبــادت خداونــد شــریک قــرار دادنــد؛ محقــق( .رک :مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن،
ج  ،8ص )718
 .1صافات.20/
« .2مىگوينـد اى واى بـر مـا! چـه كسـى مـا را از خوابگاهمـان برانگيخـت؟ (آرى) ايـن همان
اسـت كـه خداونـد رحمـان وعده داده و فرسـتادگان (او) راسـت گفتنـد»؛ یس.52/
َّ
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 .3مالفتـح اهلل کاشـانی در توضیـح آیـۀ ِ«إ�لا ِع ب�اد ا ّلل ِه ال ُم�خْ ل ِص ي� ن�» میگو یـد کـه اسـتثناء از
َ
ُ«محضـرون» اسـت یعنـی بنـدگان مخلـص خـدا در زمـرۀ محضـرون نمیباشـند؛ محقـق.
(رک :زبدة التفاسیر ،ج  ،5ص )583
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فایدۀ دوستی با فرزند خدا
یکــی از نقائــص بشــر ایــن اســت کــه خداونــد را بــا خــود قیــاس میکنــد .نافــذ در
ابوســفیان ،زن نابــکار او هنــد اســت .نافــذ در هنــد نیز فرزنــد نامبارک او معاویه اســت.
یکــرد کــه ابولهــب اینچنیــن اســت.
ابوســفیان نیــز ادعــا م 
کســانی کــه بــا تار یــخ روم آشــنایی دارنــد ،میداننــد کــه در ابتــدا جمهــوری بــود ،امــا
حوادثــی پیــش آمــد و اضطــراب پیــدا شــد و بــه دیکتاتــوری ختــم گردیــد .از فرمانــداری
خواســتند تــا حکومــت را بــه عهــده بگیــرد و نظــم برقــرار گــردد .بعــد از گذشــت چنــد
روز متوجــه شــد بــه حــرف او گــوش نمیدهنــد ،بنابرایــن او نیــز به ســخن دیگــران گوش
لهــا در روم معــروف اســت.
نــداد و تبدیــل بــه دیکتاتــوری شــد .لــذا دیکتاتــوری ژنرا 
از ژنرالی ســؤال شــد که حاکم بر او چه کســی اســت؟ کودکی دوســاله را نشان داد!
در توضیــح ایــن پاســخ گفــت :ز یــرا مــادر او بــر مــن حکومــت میکنــد ،او هــم بــر مــادرش
حکومت مینماید ،پس حاکم حقیقی اوست.
نطــور کــه در ســورۀ
مشــرکان ،خداونــد را بــا خودشــان قیــاس میکردنــد .هما 
مبارکــۀ زمــر آمــده ،میگفتنــد خــدا یــک بچــه دارد .در آیــات پیشــین نیــز گذشــت.
اینها قائل بودند که اگر با فرزند خدا رابطه داشته باشیم و هماهنگ کنیم ،دیگر
خــدا بــه مــا اشــکالی نخواهــد کــرد .بگو یــد نمــاز بخــوان ،نمیخوانیــم ،روزه نمیگیریــم
و شــراب میخور یــم .ا گــر خداونــد هــم بخواهــد کاری کنــد ،فرزنــدش جلــوی او را
میگیــرد .حتــی میتوانــد مقابــل مخالفــت خــدا بایســتد و بــرای آزادی مــا از جهنــم و
ورود بــه بهشــت ،واســطه شــود.
رابطـۀ خداونـد بـا موجـودات را بـا رابطـۀ میـان بشـر قیـاس میکردنـد .گمانشـان
بـر ایـن بـود کـه همانگونـه کـه فرزنـد در او مؤثـر اسـت ،پـس فرزنـد خداونـد نیـز در خدا
مؤثر اسـت.
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ُ ّتَ َ َ َّ َ ً
آیـۀ شـریفه میفرمایـدَ « :و ق�الوا ا� خ��ذ الل ُه َولدا» 1،ناظـر بـر ایـن عقیدۀ مشـرکان بود که

ا گـر بـا پسـر خـدا رابطـه داشـته باشـند و دل او را بـه دسـت آورنـد ،دیگـر مهـم نیسـت
کـه کاری خوشـایند خـدا باشـد یـا نباشـد .ز یـرا نمیتوانـد کاری کنـد و اراده و مرکـز
تصمیمـات او فرزنـدش اسـت.
نهـا نیـز خاضـع باشـیم ،زیـرا فرزند
در بـارۀ جنیـان میگفتنـد مـا بایـد نسـبت بـه آ 
نهـا نیـز در ارادۀ خـدا مؤثـر
خـدا هسـتند و فرزنـد در پـدر خو یـش مؤثـر اسـت .پـس ای 
هسـتند .ا گـر خداونـد هـم نخواهـد بـه مـا خوبـی دهـد ،اینهـا او را وادار خواهنـد کرد
نهـا مانـع میشـوند.
یـا ا گـر بخواهـد مـا را در سـختی قـرار دهـد ،ای 
حا� ا َّلله َع َّما َ�ص فُ� نَ
ُ ْ َ
و�» ،چه منزه است خداوند
ي ِ
در اینجا خداوند میفرماید« :س ب� ن ِ
از آنچـه افـراد بشـر او را بـه آن توصیـف میکننـد و خصوصیاتـی بـرای خـدا ذکـر
َّ َ َّ ْ ْ َ
َ
میکننـد«ِ 2.إ�لا ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� َن�» ،مگـر بنـدگان مخلـص خـدا کـه خداوند ایشـان
َ
را بـرای خـود انتخـاب کرده اسـت .مخلص هسـتند .آنهـا را مخصوص به خود قرار
داده است .آنها خداوند را آنگونه که هست ،توصیف میکنند.
در نتیج ــه آی ــات ف ــوق چنی ــن میفرماین ــد :ای انس ــان! گفتـــی کـــه خداونـــد
مالئکـ ـهای را ک ــه در اطـــراف او هس ــتند زن ق ــرار داد ،ب ــرای اینکـــه با خـــود قیاس
نج ــا ک ــه تو (انس ــان و مـــرد) نقـــص داری و
نم ــودی .ام ــا خ ــدا برت ــر از توس ــت .از آ 
 .1بقره.116/
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 .2خداونـد منـزه از ایـن نسـبتهای مشـرکان اسـتکـه افعالـش در تقلیـد و تشـبیه و تدر یـج
مانند افعال بشـر باشـد .فرزند داشـتن نیازمند تربیت و تدریج اسـت .حال آنکه خداوند
نیازمنـد دسـتیابی بـه اسـباب و علـل نیسـت .ا گـر قضـای الهـی بـر تحقـق امـری باشـد و
ارادۀ او بـر بـودن شـیئی تعلـق گیـرد آن شـئ میباشـد ،یقـول له کـن فیکون؛ محقـق( .رک:
المیـزان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،1ص )261
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میخواهی کامل ش ــود ،لذا به دنبال زن هس ــتی تا ش ــهوت تو تأمین شـــود .خداوند
منزه و برتر از این جهات است.
همچنی ــن در خ ــود چنی ــن میبینی ک ــه فرزند در ت ــو اثرگذار اس ــت .خداوند را
نی ــز همچ ــون خ ــود ق ــرار داده ای و میگوی ــی فرزن ــد دارد .پ ــس بای ــد در فرزند خدا
ُ ْ نَ َّ َ َّ َ فُ نَ َّ َ َّ
و�ِ ،إ�لا ِع ب�اد الل ِه
نف ــوذ کن ــی ت ــا چ ــارۀ کار ش ــود .ح ــال آنک ــه «س ب�حا� الل ِه عما ي� ِص�
ْال ُم�خْ َل ِص ي� نَ�» ،خ ــدا ّ
منزه اس ــت از آنچ ــه او را بدان توصیف میکنن ــد ،مگر بندگان
َ
مخل ــص خدا .خداوند ایش ــان را برای خ ــود انتخاب کرد و آنان خ ــدا را آنگونه که
هست ،ش ــناختند.
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بخش هجدهم ،آیات :161 - 182
نصرت خدا و غلبۀ نهایی
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و� َ ١٧٥ا فݧ َ�� َع�ذ ٰ ا� ن� ٰا َ� ݧ ْس تَ� ݧ ْع ُل نَ
َح ݧ�تّ ݧݩݩݧٰى ح� ن�  َ ١٧٤ݦو َا ݧ ݨْ�ص ݨْ ݦ ݣر ݧ ݩُݣه ْم فَ� َس ْ ݦو ݐَ ݨݦڡ ُ� ݧ ݨْٮص ُ ݦر نَ
و�  ١٧٦ف� ِا�ذ ٰ ݢ ݢا ںݐ ݩݐ ݦر َل
ی ݫݓ ݫِ
ب ِ
بِ بِ ی �جِ
ٖیٍ
ْ
ٓ
َ
َ ݦ َ ݨ ݧ ْ ْ ݨݦ فَ َ ْ ݦ ݐ ݨݦَ
ݧ
َ
َ
ݩ
ْ
َ
َ
ْ
سا َح ݧ ݨݑٮه ْم ف� ٰ
� ٰ
سا َء َص ب� ٰا ُح ال ُم ن��ذ ٖر ی� َن�  ١٧٧ݩَ ݦو ݑ ݦٮ ݩَو ݩّل ع نݨ� ُه ْ ݨݦم َح�تّݩݧٰى ٖح ی� ٍن�  ١٧٨وا ݫ ݭݓٮ ݫ ِصر �سوڡ
ِب
ِِ
ْ
َ
ْ
َ
ٰ َ
حا نَ� َر ّ� َك َر ّ� الع ݐّ ݦر�ة َع ّم ٰا َ�ص فُ� نَ
ُ� ݧ ݨْٮص ُ ݦر نَ
و� َ ١٨٠و َسلا ٌم على ال ُم ْر َس ٖل ی� نَ� ١٨١
ِب ِ ِ
و� ُ ١٧٩س بْ� ٰ ِب
ی ِ
ی ݫݓ ݫِ
ْ
َ
ْ
ݨ
ّٰ
ݩ
ݧ
َوال ݧ ݡَح ݧ ݧ ْم ُد ِلل ِه َر ِبّ� اݠل ٰعاݠل ٖم ی� َن� ١٨٢
ترجمۀ آیات
نچــه پرســتش مىكنيــد -162 ،هرگــز نمىتوانيــد كســى را (بــا آن)
 -161شــما و آ 
نهــا كــه مىخواهنــد در آتــش دوزخ بســوزند-164.
فر يــب دهيــد -163.مگــر آ 
هــر يــك از مــا مقــام معلومــى دار يــم -165 .و مــا همگــى (بــراى اطاعــت فرمــان
خداونــد) بــه صــف ايســتادهايم -166.و مــا همگــى تســبيح او مىگو ييــم-167.
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نهــا پيوســته مىگفتنــد -168 :اگــر يكــى از كتــب پيشــينيان نــزد مــا بــود-169 ،
آ
مــا از بنــدگان مخلــص خــدا بوديــم! ( -170امــا هنگامىكــه ايــن كتــاب بــزرگ
نهــا بــه آن كافــر شــدند ولــى بــزودى نتيجــۀ كار خــود
نهــا نــازل شــد) آ 
آســمانى بــر آ 
را خواهنــد دانســت -171 .وعــده قطعــى مــا بــراى بنــدگان مرســل مــا از قبــل مســلم
نهــا يــارى مىشــوند -173.و لشــكر مــا (در تمــام صحنههــا)
شــده -172.كــه آ 
نهــا روى بگــردان تــا زمــان معينــى (تــا زمانــى كــه فرمــان جهــاد
پيروزنــد -174.از آ 
صــادر شــود) -175 .و وضــع آنهــا را بنگــر (چــه بىمحتــوا اســت) امــا بــه زودى
نهــا بــراى عــذاب مــا
نهــا (محصــول اعمــال خــود را) مىبيننــد -176.آيــا آ 
آ
عجلــه مىكننــد؟!  -177امــا هنگامىكــه عــذاب مــا در صحــن خانههاشــان
فــرود آيــد صبحگاهــان بــدى خواهنــد داشــت -178 .از آنهــا رو ى بگــردان تــا
نهــا نيــز بــه زودى (محصــول
زمــان معينــى -179 .و وضــع كارشــان را ببيــن ،آ 
اعمــال خــود را) مىبيننــد -180 .منــزه اســت پروردگار ،پــروردگار عــزت (و قدرت)
نهــا مىكننــد -181 .و ســام بــر رســوالن -182.و حمــد و
از توصيفهايــى كــه آ 
ســتايش مخصــوص خداونــدى اســت كــه پــروردگار عالميــان اســت.
معنای لغات
ً
َ
َ
«ص ُ
صلیـهَ ،صلیـا» بـه معنـای «ذاقـه ِب ِجس ِـم ِه» اسـت .بـا جسـمش چشـید
لاهَ ،ی ِ
َ َ
ُ
َ َ
َّ
النـارَ ،یصلی
«صلـی
«صلـی َیصلـو» مشـتق شـده اسـت.
و ح ّـس نمـود ،درک کـرد .از
ً
ً
1
بهـاَ ،صلا و ِصلیـا» بـه معنـای «أحتـرق فیها» اسـت.
«ج َند» ،به معنای َ
«ه َّیأ» استَ .
َ
«ج َن َد َن َ
فس ُه ِلکذا» ،یعنی خودش را فقط آمادۀ
ایـن کار کـرد؛ َ
«ج َن َـد َن َ
فس ُـه ِهلل» یعنـی خودش را آمـادۀ فرمان خدا کرد ،هر آنچه خدا
فرموده انجام میدهد .چنین کسـی را ُ
«جند» گویند.

2

 .1العین ،ج  ،7ص .154
242

 .2همان ،ج  ،6ص .86
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ً
َ
«أبص َـرَ ،
َ
أبص َـر ُه» ،بـه معنـای َ«و َجـد ُه َب ِصیـرا» بـوده ،همچنیـن بـه معنـای َ«ر ُأه»
میآیـد« 1.سـاحة» در معنـای نزدیکتـر بـه ز بـان فارسـی بـه معنـای میـدان و فضـای
مقابـل منـزل خواهـد بـود.

2

مجذوب نشدن مؤمن به کالم ناصواب
خداونــد متعــال در آیــات ســابق ،بعــد از آنکــه مظاهــر شــرک را بیــان نمــود:
ْ
فَ ْ تَ فْ ْ أَ َ ّ َ ْ َ ن تُ َ
ُ ْ نَ َّ َ َّ َ فُ نَ َّ َ
ا� َو ل ُه ُم ال بَ� نُ� ن
و�ِ ،إ�لا ِع ب�اد
و�» ،فرمــود« :س ب�حا� الل ِه عما ي� ِص�
«�اس�� ت ِ� ِهم � ِلر ِب�ك ال ب��
َّ ْ ْ َ
الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� نَ�» ،چــه منــزه اســت اهلل ،از آنچــه کــه او را توصیــف میکننــد .البتــه
ترجمــه بــه توصیــف کــردن ،چنــدان بــه ز بــان فارســی نزدیــک نیســت؛ عرضــه داشــتن
ن چیــزی اســت کــه آنــان از شــرح حــال او
گویاتــر اســت .یعنــی خداونــد منــزه از آ 
عرضــه میدارنــد؛ مگــر بنــدگان بیشــائبۀ خــدا کــه چیــزی در مرحلــۀ عبودیــت و
اخــاص ایشــان راه نــدارد .مخلــص هســتند و خداونــد ایشــان را بــرای خــود انتخــاب
کــرده اســت .خداونــد را بــه درســتی شــناخته و میســتایند و او را آنگونــه کــه بایــد
باشــد ،عرضــه میدارنــد.
نجـا قـرآن مجیـد سـه آیـه میفرمایـد .یـک آیـه تفر یـع دارد« .فـاء» آمـده و
در ای 
بـه معنـای ز یـن رو اسـت .شـما و هـر آن چـه میپرسـتید ،شـما نمیتوانیـد کسـی را
ً
جـذب کنیـد مگـر آن کسـی کـه جهنمـی بوده و قطعا چشـندۀ عذاب جهنم اسـت.
«مـای نافیـه» اسـت.
ْ َُ
َ
َْ
«مـا أن ُت ْـم َعل ْيـه» یعنـی علـی مـا تعبـدون 3.میتـوان اینگونـه گفـت« :مـا أنت ْـم
 .1لسان العرب ،ج  ،4ص .65
 .2همان ،ج  ،2ص .492
َ
ُ
 .3دو قـول در مرجـع ضمیـر هـاء وجـود دارد :یکـی اینکه به (ما تعبدون) باز میگردد و دوم ،به (اهلل)
تعالی باز میگردد؛ محقق( .رک :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص  719و )720
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ْ
َ َ ُ ُ
َّ َ ُ
صال ال َج ِحيم» .به نظر میرسـد اسـتدراک بر آیه
فا ِت ِني َـن َعلـی مـا ت
عبـدون ِإال م ْـن ه َـو ِ
چنیـن اسـت کـه پیغمبـر میفرمـود شـما خـدا را نشـناختید .در قـرآن کریـم عباراتـی
چـون « ُ ْ نَ َّ َ َّ َ فُ نَ » و « ُ ْ نَ َّ َ َّ تَ فُ نَ
و�» بسـیار اسـت.
س ب�حا� الل ِه عما ي� ِص�و� س ب�حا� الل ِه عما � ِص�
شـرک نیـز دارای علـم ادبیـات اسـت؛ از قبیل ادبیـات هندویی اوپانیشـاد که به
فارسـی نیـز ترجمـه شـده اسـت .ادبیـات هندو یـی و بودایی بـه بسـیاری از زبانهای
غربی ترجمه شده و برای آنها دارای جاذبه است .بسی شعر و قصاید غنایی در حوزۀ
ادبیات مذهبی موجود است؛ مانند اشعار سانسکریت در توصیف آلهۀ هندو.

1

گو یـی مشـرکان میگفتنـد تنهـا تو نیسـتی کـه خدای خود را میسـتایی و مردم را
با بیان نیک به عبادت اهلل دعوت میکنی .ما نیز اشعار مذهبی در توصیف ُهبل،
الت و ع ّـزی دار یـم .خداونـد در اینجـا میفرمایـد شـما نیـز ادبیـات داریـد و جاذبـه
زیبایـی
هـم دارد؛ امـا جهنمیـان را جـذب میکنـد نـه مؤمـن را .فـرد مؤمـن مجـذوب
ِ
تعبیری ِصرف نمیشود ،بلکه ّ
صحت و خطا را در نظر میگیرد.
ِ
بعضی چنین میپندارند که اگر ش ــعری خوب بود ،پس مطلب نهفته در آن نیز
صحیح اس ــت .به این نکت ــه که جدای از گفتار ،اصل حقیقت نیز چنین هســـت
ی ــا خی ــر ،توجه ــی ندارند .چه بس ــا ش ــعری ف ــرد را منحرف نمایـــد و صد پنـــد در او
اثر نکند.
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 .1سانسـکریت یکی از زبانهای کهن در هندوسـتان اسـت که هماکنون در برخی نقاط آن
کشـور رایـج اسـت .در برخـی لغـات و کلمـات ،بـا ز بـان فارسـی تشـابه دارد .سانسـکریت
بـه تدریـج زبـان اصلـی کتـاب مقـدس در سـنتهای متفـاوت هنـدو ،بودایـی و جیـن
شـد .به هنگام عبادت در معبدهای هندو ،بودیسـم ،نوار و مهایانا و بودیسـم تبتی مورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد .در ادبیـات منظـوم هندوسـتان جایـگاه دارد و براهمـ ه در مناسـک
مذهبـی و نیایشـی از آن اسـتفاده میکننـد؛ محقـق( .رک :بودایـی در سـایه برهمایـی
کتـاب راهنمـای مطالعـات شـرقی ،یوهانـس برونخورسـت ،ص )47 -46
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َ
َ َّ ُ
َ َْ ُ
َْ
ُ
ون اهلل« ،مـا أن ُت ْـم َعل ْي ِه
«ف ِإنكـم» شـما و آنچـه میپرسـتید« ،و مـا تع ُبـدون» ِمـن د ِ
نچـه بـدان داللـت میکنیـد ،جـاذب کسـی نیسـتید مگـر کسـی
ِبفا ِت ِني َـن» شـما در آ 
ْ
ً
ـال ال َج ِحيـم» ،حتمـا بـه جهنـم خواهـد رسـید و طعـم آن را خواهـد چشـید.
کـه «ص ِ
ً
َ
َ
«ص ُ
صلیهَ ،صلیا» به معنای «ذاقه ب ِجس ِـم ِه» اسـت .با تن خود چشـید و ّ
حس
الهَ ،ی ِ
ِ
َ َ ُ َّ
ـار» ،یعنـی آنقـدر
نمـود و درک کـرد .مقصـود چشـیدن بـا ز بـان نیسـت« .أصلیتـه ِبالن ِ
1
او را بـه آتـش نزدیـک کـردم کـه از آتـش اثـر گرفـت.
َ َ
ُ
َ َ
ً
َّ
ً
الن ــارَ ،یصلی بهاَ ،ص ــا و ِصلیـــا» به
«صل ــی
«صل ــی َیصل ــو» اســـت.
از ریش ــۀ
َ َ
َ َ
معن ــای «أحت ــرق فیه ــا» اس ــت 2.بنابراین «ص ــال» ،مص ــدر صلی میباشـــد .قرآن
َّ ْ أَ ْ َ
میفرمای ــد« :لا يَ� ْصلاها ِإ�لا ال� ش� ق�ی» 3.ب ــه معن ــای چش ــیدن اس ــت ،یعنـــی به خاطر
4
بدیهایش س ــوخت.
این عبارت کنایه بوده و میفرماید :آنها که منحرف هستند ،در نتیجه جهنم
نهـا را جـذبکنیـد.
نکـه شـما بعـد از چشـیدن جهنـم ،آ 
را خواهنـد چشـید ،نـه ای 
آن منحرفانـی کـه جـذب میکنیـد ،جهنمـی هسـتند .او منحرف اسـت و شـما او را
جـذب میکنیـد ،در حالـی کـه روح انحـراف در وی وجود دارد .بـه خاطر زیباییای
که وجود دارد ،او را بدین سـو کشـانده میشـود.
پاسخ فرشتگان به منحرفان از توحید
ْ
َ
ُ
و�َ ،و � نَّ�ا ل نَ� ْح نُ� ال ُم َس ّ� ُح نَ
َّ ّ َ
« َو ما م نَّ�ا � َّلا َل ُه َم ق� ٌام َم ْع ُل ٌ َّ َ َ ْ
و�» ،و از مـا
ومَ ،و ِإ� ن�ا ل ن�ح نُ� الص فا� ن ِإ
ِ ِإ
ِب
ّ
نیسـت کسـی مگـر ایـن کـه بـرای او جـای مشـخصی اسـت کـه باال تـر از آن را ادعـا
 .1تهذیب اللغة ،أزهری ،ج  ،12ص .167
 .2مجمع البحرین ،ج  ،1ص .266
« .3كسى جز بدبختترين مردم وارد آن نمىشود»؛ لیل.15/
 .4المفردات فی غریب القرآن ،ج  ،1ص .490
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نمیکند .ما همانیم که به صف ایستادهایم ،به عبارت دیگر کمر خدمت بستهایم
و ما آنهایی هستیم که تسبیح و تنزیه خدا میکنیم.

فَ نَّ ُ ْ َ تَ ْ ُ ُ نَ
و� ،ما
ایــن ســه آیــه نیــز مرتبط با هم اســت .در آیات قبل فرمــودِ �« :إ��كم و ما �ع ب�د
َ
َْ
أ� نْ� تُ� ْم َع َل ْ� ِه � ف� تا� ن�� نَ� ،إ� َّلا َم نْ� ُه َ
ـول معبودانــی همچــون
ـ
ق
ـول
ـ
ق
م
ـه
ـ
ی
آ
ـن
ـ
ی
ا
»؛
م
�
ح
�
ال
صال
و
ي
ِ
ج
ي
ِ
ِ
ب
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
فَ نَّ ُ ْ َ تَ ْ ُ ُ
ن
نکــه «� ِإ��كم و ما �ع ب�دو�»،
مالئکــه اســت کــه خــود بریء از ِعبادشــان هســتند .نــه ای 
َ ُ
اســتدراکی از «مــا ت ْع ُبــدون» باشــد کــه عــدهای از آنهــا چنیــن میگوینــد .بــه عبــارت
ُ
ُ
َّ َ ُ َ
الم ُ
�ةٌ َ َ
ع� ِود ی� ن� یَ� قُ�ول ن
و� َو َما ِم ن�ا َو له َم ق� ٌام َمعلوم».
دیگر گویی میفرماید« :إ�لا �ج ماع ِم ن� ب
َ تَ ْ ُ ُ نَ
و�» ،شـامل دو دسـته میشـود :یـک عـده مالئکـه و امثـال ایشـان کـه
«و ما �ع ب�د

نهـا را عبـادت میکردنـد .ایـن آیـات اخیـر اسـتدراک از آن اسـت .یعنـی
مشـرکان آ 
مگـر آنهـا کـه مق ّـرب درگاه خداونـد هسـتند .در واقـع آنهـا کـه مقربنـد ،از چنیـن
افـرادی بـری ء میباشـند.
َ
نَ ْ َ أ َ َّ َ
ُ َ
ق ُ ُ ْ نَ َ
كا� يَ� ن� َب��غ�ي ل ن�ا � نْ� ن� ت� ِ�خ �ذ ِم نْ� د ِنو�ك
حا�ك ما
به خداوند عرضه میدارند�« :الوا س ب�
ً
ً
َ
ّ
ً
ً
ُ
نْ أَ ْ َ َ نْ َ تَّ ْ تَ ُ ْ َ آ َ ُ ْ َ تَّ نَ ُ ذ ْ
ك َر َو ن
كا�وا ق� ْوما بُ�ورا»« 1،قوما بورا» 2مقصود
ال�
ِم� �و ِل ي�اء و ِلك� م�ع�هم و � ب�اءهم ح�ى �سوا ِ
کسانی است که کار بیهوده و بی نتیجه میکنند (بائر به معنای کساد ،کار بیهوده
و بینتیجه است) و سودی عاید ایشان نمیشود.

3

« .1آنهـا (در پاسـخ) مىگوينـد :منزهـى تـو ،بـراى مـا شايسـته نبـود كـه غيـر از تـو اوليائـى
برگزينيـم ،ولـى آنـان و پدرانشـان را از نعمتهـا برخـوردار نمـودى تـا اينكـه آنهـا (به جاى
شـكر نعمـت) يـاد تـو را فرامـوش كردنـد ،و هلاك شـدند»؛ فرقـان.18/
 .2مقصود گمراهانی است که هالک میشوند؛ محقق( .رک :العین ،ج  ،8ص )285
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 .3معبودیــن کفــار بــه هنــگام ســوال از ســبب گمراهــی عبــاد خو یــش ،ایــن گمراهــی را بــه آنهــا
نس ــبت میدهن ــد بدی ــن س ــبب ک ــه ایش ــان قوم ــی ه ــاک ش ــونده ی ــا فاس ــد هس ــتند ک ــه از
ته ــا ب ــر س ــبیل س ــنت امتح ــان و ابت ــاء ب ــر
دنی ــا و نعمته ــای آن برخ ــوردار بودن ــد و نعم 
نچــه رســوالن الهــی برایشــان
نهــا مشــغول شــدند کــه از یــاد آ 
ایشــان پایــدار بــود امــا چنــان بدا 

 تایآ ،مهدجه شخبشخبشخبشخب 182 - 161تایآ ،مهدجه شخب

ُ
َّ َّ َ ُ
معبود شما هستند ،اما از شما بریءاند و میگویندَ « :و ما ِم ن�ا ِإ�لا له َم ق� ٌام َم ْعلوم»،
ّ
هـر کـدام از مـا در جایـگاه خو یـش اسـت و درجـۀ مشـخصی دارد کـه از آن تعـدی
نمیکنـد و ّادعـای بیـش از آن هـم نـدارد .اینگونـه نیسـت کـه هـر چـه شـما بگوییـد،

بپذیریم .همۀ ما برای خداوند خاضع هستیم.
َ نَّ َ َن ْ ُ َّ ُ
الص فّا� ن
و�» ،همگـی مـا بـه عنـوان (مس ّـبحون) در خدمـت اوامـر الهـی
«و ِإ��ا ل�ح ن�
هسـتیم .مقصـود ایـن اسـت که مالئکه چنیـن میگویند ،همچنیـن بندگان ّ
خاص
1

خدا که اگر به پیغمبری نیز معبود گفته شود ،همین را خواهد گفت .همانگونه که
ْ
َ
برخی مدعی الوهیت امیرالمؤمنین؟ع؟ شدندَ « .و إ� نَّ�ا ل نَ� ْح نُ� ال ُم َس بّ� ُح ن
و�» ،ما کسانی
ِ
ِ

هستیم که تنزیه خدا میکنیم.

بهانهای دیگر از مشرکان
َ
َ
ْ
َ
ً
ْ
َ َّ
ُ َّ
نُ َ َ قُ ُ نَ َ َأ َ ْ َ ْ
َ ََ
أَ
ْ
و� ،ل ْو � نّ� ِع ن�د ن�ا ِ�ذ كرا ِم نَ� ال� ّو ِل ي� نَ� ،لك ن�ا ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� نَ� ،ف�ك ف� ُروا
« َو ِإ� نْ� كا�وا ل ي��ول
�ه فَ� َس ْو فَ� َ� ْع َل ُم نَ
و�»؛ جالـب اینکـه قـرآن کردیـم یـک بـه یـک بهانههـای آنهـا را ذکـر
ِب ِ
ي
فرمـوده و جـواب میدهـد .میگوینـد ا گـر قبـل از ایـن بـه مـا یـادآوری شـده بـود ،مـا نیز
از بنـدگان مخلـص خـدا بودیـم .اینگونـه نبـود کـه در پاسـخ دعـوت تـو بگوییم باطل
اسـت و حقیقـت نـدارد.
مطلب این است که اگر بشر دچار سرکشی و ستیزهجویی شود ،برای ترویج باطل
و نپذیرفتـن حـق بـه متناقضـات تمسـک میکنـد .از جملـه بهانههای مشـرکان این
بـود کـه ا گـر تـو فرسـتادۀ خدایی هسـتی کـه خالق عالمیـان و ما و آباء اولین ماسـت،
چرا پیش از تو کسـی را نفرسـتاد؟
آوردنــد غافــل شــده و از توحیــد بــه شــرک عــدول کردنــد؛ محقــق( .رک :المیــزان فــی تفســیر
الق ــرآن ،ج  ،15ص )191
 .1مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،8ص .720
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َ ْ ن �ذ ف
َ م ــوارد دیگ ــری از این س ــنخ س ــخنان در ق ــرآن آم ــده اس ــت« :ما س ِمع�ا ِب�ه ا ِ��ي
آ َ ْ أَ َ
ْالم ّل ِ�ة ْال آ� خ� َر ِ�ة إ� نْ� ه�ذ ا إ� َّلا خْا� ت� ق
لا�»« 1،ما َس ِم ْع ن�ا ِب�ه�ذ ا �ف�ي � ب� ِئا� ن�ا ال� ّو يل� ن�»؛ 2قـــرآن مجیـــد بـــه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

ط ــور مک ــرر ای ــن بهانۀ مش ــرکان را بیان فرموده اس ــت .م ــا در پدران پیشـــین خود از
این س ــخنان نش ــنیدیم .چه طور خداوند ای ــن مدت طوالنی صبر نمـــود تا در زمان
م ــا ،ت ــو را فرس ــتاد؟ تا به تعبی ــر ابوجهل و ابوله ــب ،بالی جان ما شـــوی؟ چرا پیش
از این کس ــی را نفرستاد؟
ْ َّ ْ آ
ْ �ذ
ْ �ذ
«ما َس ِمع ن�ا ِب�ه ا ِ�ف�ي ال ِمل ِ�ة ال� ِخ� َر ِ�ة » ،ما در دستههای دیگر سخنی نشنیدیم«ِ ،إ� ن� ه ا
إ� َّلا خْا� ت� ق
لا�» در سـورۀ مبارکـۀ «ص» خواهـد آمـد و بهانـهای اسـت کـه خداوند در قرآن
ِ
ِ
حکایت میفرماید .در جای دیگر میفرماید :گفتند شرک ما به خواست خداست.
َ ق َ َّ أَ ْ ُ َ
َّ
ال ال ذ ي�� نَ� � ش� َركوا ل ْو ش� َاء الل ُه ما
یشـدیم« .و �
ز یـرا ا گـر خـدا نمیخواسـت مـا مشـرک نم 
َ
ُ
َ ْ
ع بَ�د ن�ا ِم نْ� د ِنو� ِه ِم نْ� ش� ي ْ� ٍء» 3،در سـوره مبارکـه انعـام 4نیـز آمـده اسـت .میگوینـد اگـر
خـدا میخواسـت مـا از ابتـدا موحـد بودیـم.
اشاره به این مطلب الزم است که این بهانه را همۀ بدهای عالم داشتند .یزید
نیز به وجود مقدس سـید العابدین؟س؟ گفت :میدانی چرا پدرت کشـته شـد؟ «بل
قـد َنس َـی أبـوک» .بـه ایـن خاطـر کـه ایـن آیـه را از یـاد بـرد « :قُ�ل َّالل ُه َّم مال َك ْال ُم ْلك تُ��ؤْ �ت
ِ
ِ ِ�ي
ِ
ْ ُ ْ َ َ ْن تَ ش ُ َ تَ نْ �ز ُ ْ ُ ْ َ َّ ْن تَ ش ُ َ تُ ّ�زُ َ ْن تَ ش ُ َ تُ �ذ ُّ َ ْن تَ ش ُ َ َ ْ خَ ْ ُ نَّ َ
الملك م� ��اء و �� ِ ع الملك ِمم� ��اء و � ِع م� ��اء و � ِ ل م� ��اء ِب� ي� ِدك ال� ي�ر ِإ��ك
ُ ّ َ قَ
َ
ٌ 5
د�ر».
على ك ِل ش� ي ْ� ٍء � ي
« .1ما هرگز چنين چيزى از پدران خود نشنيدهايم ،اين فقط يك دروغ است» ،ص.7/
 ...« .2ما چنين چيزى هرگز در نياكان خود نشنيدهايم» ،مؤمنون.24/
« .3مشـركان گفتنـد :اگـر خـدا مىخواسـت نـه مـا ،و نـه پـدران مـا غيـر او را عبـادت
نمىكردنـد ،»...نحـل.35/
َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
ُ
َ
« .4سيقول الذين أشركوا لو شاء اهَّلل ما أشركنا و ال آباؤنا ،»...انعام.148/
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« .5بگـو :بارالهـا! مالـك حكومتهـا تو يـى ،بـه هـر كـس بخواهـى ،حكومت مىبخشـى ،و از
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حضــرت ســجاد؟س؟ ناراحــت شــدند و جــواب فرمونــد :بلــه ،خداونــد ایــن آیــه را
فرمــود و هــر چــه بــه کافــر و مؤمــن میرســد خداونــد میخواهــد ،امــا در عــوض بــرای
کافــر جهنــم را قــرار داد و بــرای مؤمــن درجــات آخــرت را؛ و آی ـهای از قــرآن را تــاوت
فرمودنــد.

1

ی ــک بهان ــه ب ــرای همۀ سرکش ــان عالم ای ــن بود که خواس ــت خداســـت ما این
چنی ــن باش ــیم .در ای ــن ج ــا نی ــز دو آی ــه را در مقاب ــل دع ــوت اله ــی رســـول اهلل؟ص؟
َ
ْ ً
َ ُ َّ
ْ أَ َ
نُ َ َ قُ ُ نَ َ أ َّ ْ َ
ْ
و� ،ل ْو � ن� ِع ن�د ن�ا ِ�ذ كرا ِم نَ� ال� ّو ِل ي� نَ� ،لك ن�ا
تلفی ــق نم ــوده و گفتن ــدَ « :و ِإ� ن� كا�وا ل ي��ول
َ َّ ْ ْ َ
یش ــدیم و ی ــادآوری داشـــتیم،
ِع ب�اد الل ِه ال ُم�خ ل ِص ي� ن�» ،ا گ ــر از پیشـــینیان ی ــادآوری م 
م ــا نی ــز از بن ــدگان مخل ــص خ ــدا بودی ــم و ش ــعرهای م ــا و ادبی ــات مـــا توحیـــدی
محض بود.
بایـد گفـت :شـما میگوییـد تا کنـون طبیـب نیامـده ،اکنـون کـه آمـده پـس چـرا
َ ََ
« ف�ك ف� ُروا ِب�ه»؟ اکنـون کـه طبیـب بـه شـما میگو یـد بیمـاری شـما بـه فلان علـت
اسـت ،آن کار را انجـام ندهیـد تـا بهبـود یابیـد یـا ایـن دارو را بخور یـد تـا بهبـود یابیـد،
هـر كـس بخواهـى ،حكومـت را مىگيـرى ،هـر كـس را بخواهـى ،عـزت مىدهـى ،و هـر كـه
را بخواهـى خـوار مىكنـى .تمـام خوبيهـا بـه دسـت توسـت ،تـو بـر هـر چيزى قـادرى» ،آل
عمران.26/
 .1علـى بـن ابراهيـم در حديـث مرفوعـى (كـه سـندش بـه معصـوم میرسـد) حديـث میكنـد:
هنگامىكـه حضـرت علـى بـن الحسـين ز يـن العابديـن عليهمـا السلام را نـزد يز يـد بـن
معاويه بردند و در برابر او نگه داشـتند؛ يزيد (که از رحمت خداوند دور باشـد) گفت« :و
آنچـه بـه شـما مصيبـت رسـيد از چيـزى بـود كـه خـود كرديـد» (اين آيـه شـريفه را خواند).
حضـرت علـى بـن الحسـين عليهمـا السلام فرمـود :ايـن آيـه در بـارۀ مـا نيسـت ،بلکـه ایـن
گفتـار خـداى عزوجـل در مـورد ماسـت (كـه میفرمايـد ):هيـچ مصيبتـى در زميـن نرسـد
و نـه بـه جانهـاى شـما جـز اينكـه در كتابـى اسـت ،پيـش از آنكـه آنهـا را بيافرينيـم .بـه
راسـتی ايـن بـر خـدا آسـان اسـت» حديـد22/؛ محقـق( .رک :الکافـی ،ج  ،2ص )450
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َ
چـرا انجـام نمیدهیـد؟ « فَ� َك فَ� ُروا ب� ِه فَ� َس ْو فَ� يَ� ْعل ُم ن
و�» .ایـن مطالـب را بهانـه قـرار دادند
ِ

کـه آیـات مـا را نپذیرفتنـد.
ْ
َ
ْ
َ َ قَ ْ َ َ قَ تْ َ
ك ِل َم ُت� ن�ا ِل ِع ب� ِاد نَ�ا ال ُم ْر َس ِل ي� نَ� ،إ��نَّ ُه ْم ل ُه ُم ال َم نْ� ُص ُور ن
و�» ،مـا از پیـش
«و ل�د س ب���
ِ
تصمیمـی قطعـی را نسـبت بـه بندگانمـان کـه بـه عنـوان پیامبـر بـرای مـردم انتخـاب
َّ
ً
حتما ایشـان؛ ضمیـر ُ
«هم» منفصل
نمودیـم ،گرفتیـم«ِ .إن ُه ْـم» ،همانـا ،بـا قاطعیـت و
نجـا تأ کیـد را میرسـاند .مبتـدا و خبـر نیـز بـه صـورت جملـه هسـتند و ایـن
نیـز در ای 
خـود نشـانۀ تأ کیـد اسـت .یعنـی بـه یـاری آنهـا شـتافته خواهـد شـد.
َّ
ُ ْ
ً
«ه ُـم ال َم ْن ُص ُـورون»،
میفرمایـد«ِ :إن ُه ْـم» حتمـا« ،ل َـ» بـه قاطعیـت ،بـدون شـک،
آنهایـی هسـتند کـه مـا یاریشـان میکنیـم؛ ایـن تأ کیـد سـوم اسـت .نبایـد ترجمـه به
«پیـروز» نماییـد ،ز یـرا «منصـور» فرمـود و «قاهـر» نفرمـود؛ منصـور اسـم مفعـول اسـت،
یعنـی آنهایـی هسـتند کـه مـا بـه یاریشـان خواهیـم شـتافت .پیـروزی الزمـۀ ایـن
مطلـب خواهـد بـود.
طرح یک سؤال
نچـه بیـان شـد ،ایـن سـؤال بـه ذهـن خطـور میکنـد کـه آیـا همـۀ انبیـاء الهـی
از آ 
در مسـیر دعـوت پیـروز شـدند؟
در سـورۀ مبارکـۀ مائـده نسـبت بـه خصـوص یهـود ،آیـ ه نـازل شـده و بایـد گفـت
یهودیـان سـرآمد ایـن انحـراف از دعـوت الهـی بودنـد.

1

َّ ً َّ آ ُ َّ
ُ
َ تَ َ نَّ أَ شَ َّ نَّ
َ َ ً َّ آ ُ ْ ُ َ َّ َأ ْ ُ َ َ َ َ َأ ْ
داو�ة ِلل�ذ ي� نَ� � َم ن�وا ال يَ�هود َو ال ذ ي�� نَ� � ش� َركوا َو ل ت� ِ�ج د نّ� � ق� َر ب�َ ُه ْم َم َود�ة ِلل�ذ ي� نَ� � َم ن�وا ال ذ ي�� نَ� ق�الوا
ال� ِاس ع
« .1ل� ِ�ج د� ��د
نَ َ ُ ْ ن ً َ أَ نَّ ُ ْ َ ْ تَ ْ
�ذ َ أَ نَّ
َّ َ
َ
ْ
ّ
ق
ُ
ُ
ْ
ن
ن
س�� و ره ب�ا�ا و ��هم لا ي�س�ك ِب�رو�» ،به طور مسلم يهود و مشركان
ِإ� ن�ا ن�صارى ِلك ِب��� ِم�هم ِ� ِس ي� ي

250

را دشـمنترين مردم نسـبت به مؤمنان خواهى يافت ،ولى آنها را كه مىگويند مسـيحى
هستيم نزديكترين دوستان به مؤمنان مىيابى ،اين به خاطر آن است كه در ميان آنها
افرادى دانشمند و تارك دنيا هستند و آنها (در برابر حق) تكبر نمىورزند؛ مائده.82/
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َ
تَ ْ أَ نْ فُ ُ ُ ُ ْ تَ ْ َ ْ تُ ْ فَ فَ ق ً َ
ك�ذَّ ْ� تُ� ْم َو فَ�ر� ق� ًا تَ� قْ� تُ� ُل نَ
أ«� فَ�كُ َّلما َاء ُك ْم َر ُس ٌ
و�»،
ى���سكماس�ك ب�ر�م�� ير��ا
ول ِب�مالا�هو 
ي
ب
�ج

1

در برخ ــی آی ــات نس ــبت ب ــه یهودی ــان خط ــاب میش ــود و گاه ــی نی ــز بـــه صورت
گذش ــته آم ــده اس ــت .ایش ــان را توصی ــف میکن ــد ب ــه اینک ــه چنانچـــه خداوند
پیامب ــری بفرس ــتد ک ــه پیام او با خواهشها و خواس ــتههای آنها س ــازگار نباشـــد،
خ ــود را باال ت ــر از آن میدانن ــد که دس ــت از خواستههایش ــان بردارند و تســـلیم حق
ش ــوند .ب ــر ای ــن اعتقاد هس ــتند ک ــه خواس ــتههای آنها ش ــاخص حقایق اســـت.
ْ ُ
«إس َـت َ
کبرواْ ،اس َـتك َب ْرت ْم» ،یعنـی خودتـان را باالتر میدانیـد .میگویند :اینکه من
تسـلیم شـوم یـا نشـوم ،بـه ارادۀ مـن اسـت .هیـچ مقـام سرپرسـتی باال تـر از سرپرسـتی
مـن نیسـت ،حتـی خداونـد نیـز بایـد تسـلیم امـر مـن شـود .خـدا حکـم نکـرده ،اما من
َ َ ً َ َّ ُ َ ً
مصلحت میدانم که حکم کنم و خداوند نیز باید بپذیرد « .ف� ف� ير� ق�ا ك�ذ بْ� ت� ْم َو ف� ير� ق�ا
تَ� قْ� تُ� ُل نَ
و�» ،عدهای را تکذیب کردید و عدهای را کشتید.
َ ْ
«ل ُه ُم ال َم ْن ُص ُورون» ،ما به یاری اینها خواهیم شتافت .خداوند به انبیاء خویش
وعـدۀ خـذالن نـداده اسـت ،باالخـره پیـروز خواهنـد شـد .رنجهایـی کـه ایشـان در
یشـود .جـایگاه قضاوت
یشـوند ،مقـام الهی محسـوب م 
مسـیر خو یـش متحمـل م 
نیز خواهد بود که همه را مورد قضاوت قرار میدهند و خداوند قاضی عادلی است
و اینان ،رسل الهی و مخالفین ،اعداء الهی هستند.
َ
َ
أ نَّ ْ أ ْ �ضَ
سرانجام این زندگانی دنیا که در مقابل آخرت زندگانی پستی است ��« ،ال�ر
َ ثُ
َ َّ
الصا ِل ُح ن
و�» 2خواهد شــد .لذا گمان نکنید از ِآن ابرقدرتهاســت ،بلکه
ي� ِر�ها ِع ب� ِاد�ي
« .1آيـا هـر زمـان پيامبـرى بـر خلاف هـواى نفـس شـما آمـد در برابـر او تكبـر كرديـد (و از ايمـان
آوردن بـه او خـود دارى نموديـد و بـه ايـن قناعت نكرديد بلكـه) عدهاى را تكذيب نموده،
جمعـى را بـه قتل رسـانديد»؛ بقره.87/
ََ

َ

ّ

أَ َ ْ أَ َ

ُ

َ

َ ق ْ َ تَ ْ ن ف �زّ ُ نْ َ ْ ذ ْ
الص ُ
كر � نّ� ال� ْر�ض َ�ر ث�ها ع�اد َ ّ
الِح ن
و�»؛ ما در «زبور» بعد از ذكر
« .2و ل�د ك� ب��ا �ِ�ي ال �ب ِور ِم� ب�ع ِد ِ
ي ِ ِ ب ِ �ي
ال� ِ
(تورات) نوشتيم كه بندگان صالح من وارث (حكومت) زمين خواهند شد؛ انبیاء.105/
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از ِآن خداســت .بنــدگان صالــح همــان کســانی هســتند کــه ایــن زمیــن در پایــان کار
ُ
از ِآن ایشــان خواهــد بــود«َ .ي ِرثهــا» ،میرســاند کــه در پایــان کار از ِآن ایشــان میگــردد.
َّ آ
َ
ب ــر ای ــن اس ــاس ک ــه «ا ّلل ُه َو ِل�ي ُّ ال ذ ي�� نَ� � َم ُن�وا» 1،اهلل ّ
ولی رس ــوالن خویش اســـت ،لذا
یش ــوند حتی کشته ش ــدن ،برای ایشان درجهای است
آنچه از عذاب متحمل م 
و در مق ــام قض ــاوت ،قاض ــی عادل ک ــه حضرت ّ
حق ج ــل و عال باشـــد ،آنها را بر
دشمنانشان پیروز میکند.
سلس ــلۀ الهیۀ انبیاء دعوت واحد دارند .البته مراحل دعوت متناسب با میزان
آمادگ ــی بش ــر بوده اس ــت ،ام ــا در پایان ای ــن دعوت ،پیروز خواهند شـــد و اســـاس
پی ــروزی نیز به دس ــت ّ
ولی عصر امام زمان؟جع؟ اس ــت ،بعد از اینکـــه زمین پر از
ظلم و ستم شود.
ّ
ای ــن وع ــده محق ــق میش ــود ،حت ــی ا گ ــر بش ــر نپذی ــرد ،کم ــا اینک ــه ابوجه ــل و
ابولهــب نیــز آیــات الهــی را نپذیرنــد .خبــر متواتــر قطعــی از رســول اهلل؟ص؟ اســت کــه
ً
فرم ــود«َ :ي ْم َ ُل َه ــا َع ـ ْـد ًل َك َم ــا ُمل َئ ـ ْ
ـت َج ـ ْـورا» 2،زمی ــن را پ ــر از ع ــدل و داد میکن ــد پ ــس
ِ
از ایــن کــه از ظلــم و ســتم پــر شــده باشــد.
َ ْ
َ َ
ََ ْ َ ْ َ ُ
« َو ل ق�د َس بَ� ق� ت� ك ِل َم ت� ن�ا ِل ِع ب� ِاد ن�ا ال ُم ْر َس ِل ي� ن�»«َ ،س َبق ْت ك ِل َم ُتنا» دارای تأ کید است،
و�» ،کلمــات ّ
«إن»« ،لـ َــ» و ُ
امــا عــاوه بــر آن ،در «إ��نَّ ُه ْم َل ُه ُم ْال َم نْ� ُص ُور ن
«هــم» نیــز تأ کیــد
ِ
را میرس ــاند.
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« .1خداوند ،ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آوردهاند»...؛ بقره.257/
َ ُ َ َ
َ َ
ُ
َ َ َ َ
ْ ُْ َ ْ
َ
َ
اهَّلل؟ص؟ «ِ :م ــن ول ـ ِـدي اثن ــا
يد َرف َع ــه ع ـ ْـن أ ِب ــي َج ْعف ـ ٍـر؟ع؟ ق ــال :ق ــال َر ُس ــول ِ
 .2ع ـ ْـن أ ِب ــي َس ـ ِـع ٍ
َّ ُ َ َ َ َ
ـون آخ ُر ُهـ ُـم ْال َقائـ ُـم ب ْال َحـ ّـق َي ْم َ ُل َهــا َعـ ْـد ًل َك َمــا ُمل َئـ ْ
َع َشـ َـر َن ِقيبـ ًـا ُن َج َبـ ُ
ـت
ِ
ـاء ُم َحدثــون ُمف ّه ُمـ ِ
ِ ِ
ِ
ً
َج ـ ْـو را»؛ محق ــق( .رک :الکاف ــی ،ج  ،1ص )534
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ُ
غلبۀ جنداهلل

ْ
َ
و�» ،مقصود از ُ
سـپس فرمودَ « :و إ� نَّ� جُ� نْ� َد ن�ا ل ُه ُم ال�غ ِال بُ� ن
«جند» کسـانی هسـتند که
ِ

خودشـان را تنهـا در مسـیر آنچـه مـا میخواهیم قـرار دادند.
«ج َند» ،به معنای َ
«ه َّیأ» اسـتَ .
َ
«ج َن َد َن َ
فس ُـه ِلکذا» ،یعنی خود را فقط آمادهی
ایـن کار کـردَ .
«ج َن َـد َن َ
فس ُـه ِهلل» ،خـود را آمـادۀ فرمـان خـدا نمـود ،هـر آنچـه خـدا
فرمـوده انجـام میدهـد .فعالیتـش در این مسـیر اسـت .چنین کسـی ُ
«جند» اسـت.
ُ
«جند السـلطان» یعنی کسـانی که خودشـان را آمادۀ انجام اوامر سـلطانی میکنند.

«جنـد اهلل» یعنـی کسـانی کـه خود را در مسـیر انجام خواسـتههای خدا قـرار دادهاند؛
َ
خـواه مؤمـن نـود و دو سـاله ماننـد حضـرت عمـار؟س؟ باشـد ،خـواه جوانـی کـه «لـم
َ ُ ُ ُ ُ
الحلـم» باشـد؛ خـواه بـه قیـام لیـل یـا به صیـام نهار یـا در جهاد با اعـداءاهلل و در
یبلـغ
صـف اولیـاء اهلل باشـد ،تفاوتـی نخواهـد داشـت .همگـی جنداهلل هسـتند.
گمان نکنید ُجنداهلل آن اسـت که دو شمشـیر در دسـت دارد ،با دسـت راسـت
پنجـاه تـن و بـا دسـت چـپ نیز پنجـاه تن را میکشـد.
َََ
در معنای ُجندّ ،
ماده را معنا نمودیمَ ،ج َن َد َن َ
فس ــه لکذا ،به معنای ه ّیأ ُه است.
خ ــودش را آم ــاده و وق ــف این کار ک ــرد .پس عابدی ک ــه وظیفۀ عبادتـــش را انجام
میده ــد ،جنداهلل اس ــت .امیرالمؤمنین؟س؟ در محراب عب ــادت ،در قیام لیل ،در
صی ــام نه ــار ،جن ــداهلل ب ــود .صدیق ــۀ طاه ــره؟اهس؟ در خطب ــۀ فدکی ــه میفرمایـــد که
امیرالمؤمنی ــن خویش ــتن را وق ــف در طاعت رس ــول اهلل و خ ــدا نمود .خـــود را میان
رسول اهلل و دشمن سپر و حائل قرار داد.
نکـه حضـرت سـجاد؟س؟ در عبـادات و ادعی هشـان ،جنداهلل بـود .امام باقر
چنا 
و امـام صـادق؟امهع؟ در تعلیـم احکام ،جنداهلل بودند .حضرت موسـی بن جعفر؟ع؟
در زنـدان جنـداهلل بـود ،هرچنـد این بزرگواران رئیـس اولیاء اهلل بودند.
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ه ــم اکن ــون نیز ام ــام زمان؟جع؟ قی ــام و دعوتی ندارن ــد ،اما ُجند اهلل هســـتند.
یش ــود و دعوت الهی را در زمین منتشـــر
آن روزی که وجود ش ــریف ایش ــان ظاهر م 
َ َّ ُ نْ َ ن َ ُ ُ �غْ
ُ
میفرماید نیز جنداهلل اســـت« .و إ� ن� ج��د�ا لهم ال ِال ب� ن
و�» ،آنها که خودشان را وقف
ِ
ارادۀ او کردند؛ قطعا ایشان پیروز هستند.
نبایــد گفــت پــس چــرا وجــود مقــدس شــهدای کربــا کشــته شــدند ،حضــرت
ُ
حمــزه؟س؟ در احــد و حضــرت جعفــر؟س؟ در غــزوۀ موتــه کشــته شــد یــا در جنــگ
صفیــن بزرگانــی همچــون عمــار بــن یاســر؟س؟ ،ابــن تیهــان و ذوالشــهادتین شــهید
شــدند؟ بایــد توجــه داشــت کــه شــهادت ،بــا غلبــه تفــاوت دارد .غلبــه ،ســرانجام و
پایــان کار اســت.
در تار یـخ معاصـر و در حملـۀ ناپلئـون بـه روسـیه کـدام گـروه پیـروز بـود؟ وقایـع آن
جنـگ را مطالعـه کنیـد ،خواهیـد دیـد بسـا شکسـتها خوردهانـد و فرارهـا نمودنـد.
شهرهای بسیاری را آتش زدند .ارتش ناپلئون به روسیه و مسکو رسید؛ شهر سوختهای
که در آن یک نقطۀ نیمسوخته و اردوگاه و پناهگاهی یافت نمیشد.
در مطالعـه تار یـخ جنـگ جهانـی اول و دوم ،بایـد امتـداد حرکـت را سـنجید تـا
فهمیـده شـود کـدام گـروه در مسـیر کلـی شکسـت خـورده یـا پیـروز اسـت ،نـه اینکـه
یـک واحـد حرکـت را در نظـر بگیر یـم.
در جریان ــات نظام ــی ،ممکن اس ــت س ــرداری در یک واقعه شکســـت بخورد،
ام ــا در مس ــیر کل ــی حرک ــت و پای ــان کار فات ــح باش ــد .او پیروز اســـت و شکســـت
نک ــه گروه مقاب ــل در مواضعـــی اینان را
خ ــورده گ ــروه مقاب ــل او خواهند ب ــود ،ولو ای 
شکس ــت داده باشد.
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ّ
در مس ــیر کلی حیات نیز ،حضرت حق جل و عال س ــرانجام ســـعادت و شقاء
أُ
َ أَ َ
ُ
را ب ــه پایان این مس ــیر کلی میداند .مقصود از اینک ــه فرم ــود « :ف�� ّما َم نْ� �و�تِ�ي َ ِك ت�ا َب�ه
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أُ
أَ َ
ُ
ِب� َي� يم� نِ�ه» ،چنی ــن خواه ــد ش ــد و « َو � ّما َم نْ� �و�تِ�ي َ ِك ت�ا َب�ه ِب� ِش�ما ِله» چن ــان خواهد شـــد،
همین مطلب اس ــت.
ُ
أ
ُ
نکـه «�و�تِ�ي َ ِك ت�ا َب�ه بِ� َي� يم� نِ�ه» ،در دنیـا کتابهـا و حوالههـا
حـال ممکـن اسـت آ 
ت َُ
ش
نهـا هیـچ نـداده ،یـا آن کـس کـه « ِك�ا ب�ه بِ� ِ�ما ِله» اسـت ،در ایـن
مـردم را داشـته و بـه آ 
دنیـا از یمیـن و شـمال و شـرق و غـرب اسـتفاده مینمـود و موجـب بدبختـی مـردم

میشـد .ایـن مباحـث مطلـوب نیسـت.
دستوری برای �پیامبر؟ص؟ نسبت به مشرکان
َ
ََ َ َ
نهـا روی بگـردان .رسـول اهلل؟ص؟ در حالتـی بودنـد
« ف� ت� َو ّل ع نْ� ُه ْم َح�تّى ِح ي� ن�» ،از ای 
کـه بایـد خداونـد بـا ایـن فرمـان بـه ایشـان تسـلی دهـد .البتـه تـا مدتـی اینگونـه باش؛
بعدهـا بـا تـو مواجـه خواهنـد شـد و در نهایـت فتـح برای شماسـت.
َ
« َو أ� بْ� ِص ْر ُه ْم فَ� َس ْو فَ� يُ� ْب� ِص ُر ن
و�» ،صحیـح اسـت کـه کورنـد ،امـا شـما اینهـا را بینـا
ً
َ
أبص َـرَ ،
ببیـن یـا بینـا بـدانَ .
أبص َـر ُه ،بـه معنـای َ«و َجـد ُه َب ِصیـرا» میآیـد ،همچنیـن بـه
ً
َ
معنـای َر ُأه میآیـد 1.بنـده بـه حسـب تناسـب معنـا بـا آیـه ،معنـای َ«و َجـد ُه َب ِصیـرا» را
برمیگزینـم.

َ َ َ ْ
بینایی هر کس ،هنگام مرگ اوست .در سورۀ «ق» فرمود « :ف�ك ش� ف� ن�ا
اولین مرحلۀ ْ ِ
َ نْ َ �غ َ َ َ
َ
طاءك ف� بَ� َص ُرك ال يَ� ْو َم َحد ي�د» 2،البت ــه این آیه در مورد مش ــرک اس ــت .گاهی به
ع�ك ِ

ای ــن آی ــه نس ــبت ب ــه مؤمن ــان اس ــتدالل میکنند ،ح ــال آنک ــه مؤمنان محتـــاج به
این آیه نیستند.
َ
َ
ُ
ّ
أ
ُ
َ
َ
ُ
َ تَ
َ
ت
لا� قُ�ولوا ِل َم نْ� يُ� قْ� تَ�ل �ف َس ب� ي�ل ا ّلل ِه � ْم ت
وا�» 3و « َو لا� ْح َس ب َ� نّ� ال ذ ي�� نَ� ق� ِت�لوا �ف�ي َس ب� ي� ِل
آیات «و
ِ�ي ِ ِ
 .1لسان العرب ،ج  ،4ص .65
ً
 ...« .2و ما پرده را از چشم تو كنار زديم ،و امروز چشمت كامال تيزبين است»؛ ق.22/
« .3و به آنها كه در راه خدا كشته مىشوند مرده مگوييد»...؛ بقره.154/
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َّ أَ ْ ت ً
وا�ا» 1کافی بر این مطلب است .در وقت مرگ ،ما پردههایی که در مقابل چشم
الل ِه �م

تو (فرد مشرک) هست ،برمیداریم .آن روز چشمت بسیار تیزبین است.
ای پیامبر ما! اینها را بینا ببین ،زیرا اینان به زودی بینا خواهند شد و حقایق
را میبینند .ممکن است این بینایی در هنگام مرگ باشد ،باز هم نتیجه دارد.
باالخره در پایان کار ،دست از عناد بر میدارند ،هرچند فایدهای به حالش نخواهد
داشت .شاهد بر مطلب ،این آیه است که اینها را بینا ببین ،زیرا اینها میبینند.
گفتهبودند:توهماکنون گفتیو ماقبولنکردیم،امامیگوییبههنگاممرگخواهیم
َ ُ
أَ َ
ن 2
فهمید .پس زود عذاب را برسان تا بدانیم چه خبر است �« .ف� ِب� َع�ذ ِبا� ن�ا ي َ� ْس ت� ْع ِ�ج لو�»،
اینها نسبت به عذاب ما شتاب میکنند و دلشان میخواهد زودتر بیاید؟
ْ َْ
« َف���ذ ا نَ��زَ َل � َ
ساح ت ِ�ه ْم َف� َ
ساء َص ب� ُاح ال ُم ن��ذ ير� ن�» ،آن روزی کـه عـذاب مـا در سـاحة
ِإ
بِ
ِ
اتراق کند« .سـاحة» در معنای نزدیکتر به زبان فارسـی ،به معنای میدان و فضای
ْ َْ
مقابـل منـزل اسـت « .فَ� َ
ساء َص ب� ُاح ال ُم ن��ذ ير� ن�» .وه! چـه بـد بامـدادی اسـت از عذابـی
کـه از پیـش بـه آنهـا بیـم داده شـد! بـد روزی خواهنـد داشـت.
َ
َ َ َ
« َو ت� َو ّل ع ْن� ُه ْم َح�ّتى ِح ي� ن�» دو بـاره خداونـد نسـبت بـه پیامبـرش تأ کیـد میفرمایـد.
از آنهـا بـرای مـدت کمـی روی گـردان.
ای ــن آیات ش ــاید در س ــال پنجم یا شش ــم بعثت رس ــول اهلل؟ص؟ نازل شـــد .در
هفدهم رمضان س ــال دوم هجرت رویاروی یکدیگر قرار گرفتند و در آن روز ،هفتاد
تن از سران قریش کشته شدند و امیرالمؤمنین؟س؟ سی و پنج تن از آنها را به تنهایی
کشت و در کشتن سی و پنج تن دیگر شریک بود.
در یکـی از کتابهـای متـون قدیمـی کـه بـه تازگـی در سـوریه یا مصر چاپ شـده
(« .1اى پيامبر) هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدهاند مردگانند»...؛ آل عمران.169/
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دیدم ،شخصی به ابوسفیان گفت :چرا با علی بد هستی؟ گفت :میدانی این بچه
ُ َ
َ
سـب َق انوف ُهم
بـا مـا چـه کـرد؟ در یـک روز هفتـاد نفـر از صنادید قریش را کشـت که« :ت ِ
َ َ َُ ُ َ
اإلن َ
ـاء» .هـر کـدام از آنهـا وقتـی میخواسـتند آب بخورنـد ،ابتـدا دماغشـان
أفواههـم
در کاسـه بـود و بعـد دهانـش بـر لـب کاسـه میرسـید .مقصـود او روز بـدر اسـت.
ُ
حال احد و أحزاب بماند .طبیعی است که با او بد هستیم.
یکـی از عالمـت نجابـت و شـرافت و بزرگزادگـی در نـزد عـرب ،داشـتن بینـی
کشـیده بـود 1.میـزان عـرب چنین بود .در برخی کتب مر بـوط« ،طول األنف و ِک َبرها»

را نـام میبرنـد و مـورد دیگـر ِ«ک َبـر بطـن» بـود .بزرگی شـکم از اوصاف االشـراف اسـت.
مشـرکان چاهـی را در نزدیکـی بـدر خشـک کـرده بودنـد تـا مسـلمانان از آن آب
برندارنـد .پیغمبـر؟ص؟ اجسـاد مشـرکان را در آن چـاه ریخـت .بعـد سـر مبـارک را در
ً
َ
چـاه نمـود و فرمـود« :یـا عتبـة! یـا شـیبة! یـا أباجهـل! َل َقـد َو َج ُ
ـدت َمـا َو َعـد َر ّبـی َحقـا،
ً
َ ُ ُ
َ
ُ
ف َهـل َو َجدتـم َمـا َو َعـد َر ّبکـم َحقـا»؛ آنچـه خـدا بـه مـن وعـده داده بـود کـه نصـرت و
پیـروزی اسـت ،مـن حـق دیـدم .آیـا شـما هـم حـق دیدیـد؟

َ
ُ
خاطـ ُ
ـب األمــوات یــا َر ُســول اهلل .حضــرت
بــه ی 
کبــاره عمــر شــورید و گفــت :أت ِ
َ
ُ
َ
َ ُ َ َ
نهــا میگفتنــد :لقــد َو َجدنــا َمــا
یشــنیدید آ 
ـماعکم ،ا گــر م 
فرمــود :لــو ک ِشــف عــن أسـ ِ
َ َ
َو َعدنــا َر ّبنــا 2.عمــر از اینکــه پیامبــر آنهــا را مخاطــب قــرار داده ناراحــت شــد .فــرض
 .1در برخی منابع نیز از اوصاف ظاهری رسول اهلل؟ص؟ أقنی العرنین به معنای طویل األنف،
آمـده اسـت؛ محقـق( .بـرای مطالعـۀ بیشـتر ،رک :إمتـاع األسـماع بمـا للنبـی مـن األحـوال
و األمـوال و الحفـدة و المتـاع ،احمـد بـن علـی مقر یـزی ،ج  ،2ص 181؛ دال ئـل النبـوة،
أبوبکـر بیهقـی ،ج  ،1ص )215
 .2این جریان معروف به سـخن گفتن پیامبر؟ص؟ با اصحاب چاه قلیب اسـت که در کتب
اهـل سـنت نیـز نقـل شـده اسـت؛ محقـق( .بـرای مطالعـۀ بیشـتر ،رک :مسـند ،احمـد،
ج  ،4ص 610؛ صحیح بخاری ،بخاری ،ج  ،5ص )11
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کنیــد آنهــا قــدرت شــنوایی هــم ندارنــد ،درد دل کــردن و ســخن گفتــن بــا آنهــا کــه
اشــکال نداشــت.
َ
َ
َ ّ
َ َ
َ
همیـن اسـت کـه قـرآن مجیـد فرمـود« :ف َت َـول َع ْن ُه ْـم َح ّتـى ِحيـنَ ،و أ ْب ِص ْـر ف َس ْـوف
ُي ْب ِص ُـرون» ،لـذا تأ کیدهـای قـرآن مجیـد بیش از هفت یا هشـت سـال طول نکشـید.
عایشـه در اینجا میگوید :این حدیث دروغ اسـت ،زیرا قرآن مجید میفرماید:
َ
نَّ َ تُ ْ ُ ْ َ ْ ت َ تُ ْ ُ ُّ
ُْ َ
أْ َ
َّ ْ
الص َّم ُّالد َ
هاد�ي الع ْم�ي ع نْ�
عاء ِإ��ذ ا َول ْوا ُمد ِب� ير� ن�َ ،و ما ��ن ت� ِب�
ِ«إ��ك لا �س ِمع المو�ى و لا �س ِمع
ِ
ِ
َ َ
1
ض�لال ت ِ� ِهم».
عدهای نیز گفتند عایشـه اشـتباه کرده اسـت .اما عایشـه از همان منبری سخن
میگفـت کـه عمـر آن روز سـخن گفـت .از همیـن مقولـه اسـت کـه چنـان گفـت و
دیگـری تأییـد نمـودّ :إن َّ
الر ُج َـل َل َی ُ
2
هجـر.
َ
« َو أ� بْ� ِص ْر فَ� َس ْو فَ� يُ� ْب� ِص ُر ن
و�» ،مجـدد تأ کیـد میفرمایـد کـه اینهـا را بینـا بیـن کـه بـه
زودی خواهنـد دانسـت .مطلـب همـان اسـت و از بـاب تأ کیـد دو بـار فرموده اسـت.
تنزیه خداوند از گفتار مشرکان و تأ�یید مرسلین
« ُس ْ� نَ
حا� َر ّب� َك َر بّ� ْال ِع�زَّ ِ�ة َع َّما يَ� ِص فُ� ن
و�» ،چــه منــزه اســت آنکــه تمامــی امــور تــو در
ب
ِ
ِ
دســت اوســتّ .
«رب» ،بــه معنــای کســی اســت کــه مالــک یــک شــیء میباشــد و
تمامــی امــور وی در دســت اوســت.

ُ ْ نَ َ
حا� َر ِّب�ك» باشد .بعد از
ُسبحان اهلل نفرمود ،زیرا جای سبحان اهلل نیست ،باید «س ب�

 .1نمل.80-81 /
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 .2اشـاره بـه سـاعات پایانـی عمـر شـریف پیامبـر ا کـرم؟ص؟ اسـت کـه از حاضران طلـب قلم و
دوات نمـود تـا برایشـان وصیتـی بفرمایند ،اما عمر گفـت این مرد هذیان میگوید و کتاب
خدا برای ما بس است؛ محقق( .رک :صحیح ،مسلم ،ج  ،5ص 76؛ الطبقات الکبری،
ابن سعد ،ج  ،2ص )187
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َ ْ
ََ ْ َ ْ َ ُ
آنکه خداوند در آیات قبل وعدۀ نصرت دادَ « :و ل ق�د َس بَ� ق� ت� ك ِل َم ت� ن�ا ِل ِع ب� ِاد ن�ا ال ُم ْر َس ِل ي� نَ�،
نَّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ نْ ُ ُ نَ َ نَّ ُ نْ َ ن َ ُ ُ ْ �غ ُ نَ َ َ َ َ ْ َ َّ
أَ ُ َ َ
و� ،ف� ت� َو ّل ع ن� ُه ْم ح�تى ِح ي� ٍن�َ ،و � بْ� ِص ْره ْم ف� َس ْو ف�
ِإ��هم لهم الم�صورو� ،و ِإ�� ج��د�ا لهم ال ِال ب�
ْ
َ
َ
ُ ْ ُ َن أَ فَ َ �ذ ن َ ْ تَ ْ ُ َن َ َ
ْ
�ذ
َت ْ ف َ َ
ساء ص ب� ُاح ال ُم ن� ِر ي� َن�» ،اکنون میفرماید:
و� ،ف� ِإ��ذ ا ن� َ�ز َل ِب�ساح ِ� ِهم �
ي� ب� ِصرو�ِ �� ،ب�ع ِبا��ا ي�س�ع ِ�ج ل
ْ
ُ
« ُس ْ� نَ
حا� َر ّب� َك َر بّ� ال ِع�زَّ ِ�ة َع َّما يَ� ِص ف� ن
و�»؛ چه منزه است آن که امور تو در اختیار اوست.
ب
ِ
ِ

ُ
«ع ّـزت»
کسـی اسـت کـه اختیـاردار عـزت اسـتَ ،ر ّب الع ّـزة اسـت«َ .ر ّب» بـه ِ

تمامی وسـایل قدرت در دسـت اوسـت .اگر کسـی قدرت
اضافه شـده اسـت ،یعنی
ِ
ُ
َ
َ
دارد نیـز از عطـای اوسـت .چـه منـزه اسـت« ،ع ّما يَ� ِص ف� ن
نهـا میگفتنـد خدا چه
و�» .آ 
رسل أضعفی است که این همه رنج و آزار به رسولش
رسول ضعیفی فرستاد و چه ُم ِ
میدهیم و او عصبانی هم نمیشود.
گاهـی بشـر اینگونـه میشـود کـه بـا ُدم شـیر بـازی میکنـد و میگویـد نمیتوانـد
تعبیری
کاری کند .اما وقتی که شیر تحریک شد ،ده مرتبه شیون سر میدهد .نقطۀ
ِ
نهـا میگفتنـد خـدا ذلیـل اسـت و رسـول ذلیلـی را
قـرآن مجیـد را مطالعـه کنیـد .ای 
فرسـتاده اسـت .بـرای اینکـه مـا به «سـیئة» او را سـنگ میزنیم ،اما هیـچ نمیگوید.
َ
ْ َ َ َن �ةُ َ َ َّ
َ تَ ْ َت
الس يّ� ئَ��ةُ ْاد فَ� ْع ب� ّال�ت�ي ِه َ
ِ
َ خداوندَ در قرآن کریم میفرمایدَ « :و لا�س� ِو�ي الحس� و لا ِ
�ي
أ ْ َ ن فَ �ذَ ّ ذ َ ْ نَ َ َ َ ْ نَ ُ َ َ ٌ َ أ َّ ُ
داو�ة ك� ن�ه َو ِل�ي ٌّ َح ِم ي�م» 1،این بیان برای رعایت ادب
�حس� � ِإ� ا ال ِ��ي ب� ي��ك و ب� ي��ه ع
است ،نه اینکه پیغمبر عاجز از مقابله به مثل با آنها باشد .کار بد و کار خوب هرگز
یکسان نیست .هیچگاه خداوند در مسیر کار خوب ،اجازۀ کار بد نخواهد داد.
بلـه ،جنـاب مارکـس اجـازه میدهـد تـا دروغ بگوییـد ،افتـرا بزنیـد ،قهـر کنیـد،
َْ
بکشـید و اعمـال اینچنینـی انجـام دهیـد .امـا ایـن کار مطلـوب مـا نیسـت« .اد ف� ْع
أَ
َّ
بِ�ال�ت�ي ِه�ي َ � ْح َس ن�» ،همیشـه ش ّـر را بـا بهتر یـن راه از خـود دور کـن.
« .1هرگـز نيكـى و بـدى يكسـان نيسـت ،بـدى را بـا نيكـى دفـع كـن ،تـا دشـمنان سرسـخت
همچـون دوسـتان گـرم و صميمـى شـوند» ،فصلـت.34/
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َ
فَ �ذَ َّ ذ َ ْ نَ َ َ َ ْ نَ ُ َ َ ٌ َ أ َّ ُ
داو�ة ك� ن�ه َو ِل�ي ٌّ َح ِم ي�م» ،نتیجه چنین خواهد شد ،آنکه
«� ِإ� ا ال ِ��ي ب� ي��ك و ب� ي��ه ع
میان تو و او دشمنی هست ،مانند خویشاوند و سرپرست بسیار عالقمند به تو
َ
َّ ْ َ َ ُ
1
میشود .این نتیجۀ اخالق رسول اهلل؟ص؟ است « .ف� ِب�ما َر ْح َم ٍ�ة ِم نَ� الل ِه ِل ن� ت� له ْم».

ســخن عبــث ایشــان را نســبت بــه خداونــد متعــال و پیامبــر اکــرم؟ص؟ بیــان
نمودیم .اینان حلم رســول اهلل؟ص؟ را نشــانۀ ضعف ایشــان میدانســتند .لذا خداوند
َ ّ ْ َّ �ة َ َّ َ فُ ن َ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ
لام على ال ُم ْر َس ِل ي� ن�»؛ نسبت
میفرماید« :ر ِب� ال ِع�ز ِ عما ي� ِص�و� ،و سلام على المرس ِل ي� ن� ،و س
به مرسلین آنچه هست از رحمت ماست .رحمت موافق با آنهاست و هیچگونه
خشم و غضبی از ما نیست.
ْ َ
َ َْْ ُ
هلل َر ِبّ� العال ِم ي� نَ�» ،و حمـد و سـتایش از ِآن اهلل اسـت کـه پـروردگار همـۀ
«و الحمد ِ
عالمیان است .اگر چنین پروردگاری وعده داد ،آیا عاجز است که در وقت مناسب
وعدۀ خود را عملی کند؟ پس چرا تو (مشرک) سرکشی میکنی؟
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« .1از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان) شدی ،»...آل عمران.159/
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