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فهرست مطالب

9 پیش گفتار  
چند نکته در شیوۀ تفسیری استاد: ����������������������������������������������������������������������������������������������11
11��������������������������������������������������������������������������������������������������������� شیوۀ تنظیم مکتوب مباحث

�پیش گفتار / 11   

بخش اول، آیات 2 - 1:  نزول کالم اهلل  / 13
13 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� محتوای سوره 
18 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه 
18 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترجمۀ آیات 
18 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ معنای لغات 
سخنی حق از سوی عزیز حکیم ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
20 ����������������������������������������������������������������������������� دلیل بر صحیح بودن قول دوم در اعراب آیه 
24 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تفاوت إنزال و تنزیل 

بخش دوم، آیه 3:   سودمندی عبادت بندگان /27
27 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه 
ترجمۀ آیات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
ماهیت عبادت عبد����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
31 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� یان  سودی به دور از ز
لزوم اخالص در عبادت ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
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دو معنا برای واو �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
مخلوقاتی عظیم و تحت فرمان ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
48 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آغاز از یک تن 
52 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ظرف خلقت انسان 
55 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ تسلط بر مخلوقات 

بخش چهارم، آیات 8 - 7:  ابطال افکار مشرکان /57
57 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه 
ترجمۀ آیات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
58 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ معنای لغات  
58 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخفی نمودن حقیقت  
بی نیازی خداوند از شکرگزاری��������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
یان و راه سود جستن بندگان ���������������������������������������������������������������������������������� 63 پرهیز از ز
64 �������������������������������������������������������������������������������������������� کلی در محاسبۀ اعمال  قاعده ای 
67 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ کم بر جامعه  اصالح تفکر حا
69 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ چگونگی برتری نیت بر عمل 
بزنگاهی برای اعتراف مشرکان �������������������������������������������������������������������������������������������������� 72

بخش �نجم، آیات 8 - 7:   هدف از �نهان نمودن حقیقت /77
77 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه
77 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترجمۀ آیات
تالش برای گمراه نمودن از مسیر صواب ��������������������������������������������������������������������������������� 78
81 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تبادل لحظه با مدت بسیار 

بخش ششم، آیات 16 - 11: خسارتی جبران نا�ذیر /83
83 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه 
ترجمۀ آیات ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
84 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� معنای لغات 
84 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مروری بر آیات پیشین 
85 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اولین عامل به اوامر الهی 
یان حقیقی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88 ز
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گذرای دنیوی با سود جاودانه������������������������������������������������������������������������������������������ 93 یان  ز
گیر ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97 طبقاتی از آتش فرا

بخش هفتم، آیات 42 - 39:  رابطۀ �ذیرش هدایت با عمل و مکانت هر 
فرد/99

99 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ آیات مبارکه 
99 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ترجمۀ آیات 
100 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� معنای لغات 
ک تمییز انسان ها������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100 مال
قلبی مهیای پذیرش حق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102
104 ������������������������������������������������������ عدم مسئولیت پیامبر؟ص؟ نسبت به پذیرش دیگران 
106 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� روح، نشانه ای برای تفکر 
دانسته های فلسفه غرب از ابعاد آدمی����������������������������������������������������������������������������������� 108

بخش هشتم، آیات 45 - 43:  اثر توحید بر قلوب مؤمنان و 
مشرکان/113

113 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه
113 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترجمۀ آیات 
معنای لغات����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
114 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� معنای »أم« 
دقتی در معنای »شفیع«�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
تعریف قرآن از »شفیع«������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 119
بررسی »شفیع« از نظر مشرکان����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
اساس نزاع مشرکان قریش با پیامبر؟ص؟ �������������������������������������������������������������������������������������� 124
125 �������������������������������������������������������������������������������������������� ط حقیقی بر آفرینش 

ّ
مالکّیت و تسل

126 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ارادۀ خدا در انتخاب شفیع 
شفاعت در قیامت ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 128
130 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  » نکته ای در تعبیر به »ُثّمَ
131 ���������������������������������������������������������������������������������� عامل ایجاد نفرت و بشارت برای مشرکان 
132 ��������������������������������������������������������������������������������� وصف عدم ایمان به آخرت برای مشرکان 
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بخش نهم، آیات 51 - 46:  فتنه  ای برای تنبه بشر/ 135
135������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ آیات مبارکه
135����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترجمۀ آیات 
معنای لغات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136
صورت دادن به عالم وجود ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 136
139 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ آشکار شدن امور نهان از حّس 
140 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� تفاوت توان و خواست آدمی 

بخش دهم، آیات 59 - 52:  امید دادن به نادمان از گپناه /143
143 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� آیات مبارکه
143 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترجمۀ آیات
144 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� معنای لغات 
144 ��������������������������������������������������������������������� خلط نمودن توان خدادادی با خواست بشری
147 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ توصیه به امیدواری دائم
148 ���������������������������������������������������������������������������������������������� شرط برای مشمول مغفرت شدن 
151����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� »

َ
ْنِزل

ُ
ْحَسَن ما أ

َ
مراد از »أ

154 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� محکم و متشابه در قرآن 
155 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ حسرت از افراط و تفریط ها

بخش یازدهم، آیات 65 - 60:  یگانه قدرت مسلط بر عالمیان /159
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159 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ترجمۀ آیات 
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کبر در دوزخ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������160 جایگاه اهل 
نجات اهل تقوا از حزن و بدی��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 162
164 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� پدیدآورندۀ هر شئ 
167 ����������������������������������������������������������������������������������������� دلیل دیگر بر بیهودگی سخن مشرکان 
شمول احکام برای همگان ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 168
171 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فهرست منابع 
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�پیش گفتار 

1> ْرَحُمو�فَ ْم �تُ
ُ
ك

َّ
َعل

َ
وا ل �تُ

ُعوُه َو ا�تَّ �بِ
ا�تَّ اَرٌك �فَ اُه ُم�ب �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا�بٌ ا ا ِك�ت >َو هدف

که به فرمودۀ خدای متعال،  کتابی نازل شده بر پیامبر خاتم؟ص؟ است   قرآن، 

 دارای خیر و برکت فراوان است.2 طبق آیۀ شریفه بشر برای نیل به سعادت، موظف 
که در حقیقت، نیاز  به پذیرفتن آن و پیروی از دستوراتش می باشد. وظیفه ای 

بشر بوده و انجام آن، موجب جلب رحمت از جانب پروردگار می گردد.3 

در هر صورت آن چه از دل سپردن به قرآن، نصیب بشر می شود همگی سودی 
یان است. هرچند تالوت و قرائت قرآن خود موجب آرامش و نورانیت  به دور از ز
کثیر را میّسر می نماید تنها  ضمیر آدمی است.4 اما آن چه دست یابی به آن خیر 
تالوت آن نیست، بلکه تفکر در این حجت نورانی و فهم آموزه های آن است. 

کار بستن و سرسپردن به آن هاست. این تفکر و فهم، قدم اول برای به 

1. انعام / 155
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص �596 

3. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص �323 
مردم،  اى  )نساء/ 174(؛  ا<  �فً �ی ُم�بِ وًرا  �فُ ْم 

ُ
ك �ی

َ
ل اإِ ا  �فَ

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
َوا ْم 

ُ
ك ِ

ّ َر�ب ِم�فْ  ْرَها�فٌ  ُ �ب ْم 
ُ
اَءك �بَ ْد  �تَ اُس 

ال�فَّ َها  �ی
أَ
ا ا  >�ی  �4

کرده   ایم� همچنین  نازل  ى آشکار  براى شما نور و  آمد  بر شما حجتی  پروردگارتان  از جانب 
که  امیرالمؤمنین؟ع؟، در توصیف و تعریف قرآن چنین می  گوید: »قرآن آن نور مطلق است 
یاى ژرف و  که به خاموشی نمی  گراید، آن در غروب و افول بر آن راه ندارد، چراغ روشنی است 
ى است که عمق آن پیدا نیست، آن راه راست و مستقیمی است که رهروانش را گمراه  پهناور

یکی به آن راه ندارد«� )نهج البالغة، خ 198(  نمی  سازد، پرتو تابانی است که ظلمت و تار
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کالم وحی  گرامی اسـالم؟ص؟، اولین معلم و مفسـر برای مفاهیم عالی  پیامبر 

هسـتند و پس از ایشـان، امیرالمؤمنین؟س؟ به این مهم پرداختند. قرآن و تفسـیر 

گـردآوری نمودنـد، امـا مهجور مانـد و جهالت مردم، مانع از بهره مندی آنان  آن را 

شـد. تربیـت مفسـر و معلـم بـرای قـرآن عزیز، از جملـه اقدامات پیامبر اسـالم؟ص؟ 

و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود. دیگـر امامـان معصـوم )سـالم اهلل علیهـم أجمعیـن( نیـز 

همین شـیوه را حفـظ نمودند.

علمایـی از بـزرگان شـیعه و همچنیـن دیگر فرق اسـالمی، در قرون مختلف، 

کالم  قـرآن را تفسـیر و توضیـح داده انـد و تـا بـه امـروز تفسـیرهای بسـیاری بـر ایـن 

کالمـی  گرایش هـای مختلـف نگاشـته شـده اسـت. برخـی صبغـۀ  آسـمانی، بـا 

دارد و برخـی اجتهـادی، روایـی یـا عرفانـی هسـتند. 

اسـتاد بزرگـوار، حضـرت آیـت اهلل عالمـه شـیخ محمـد رضـا جعفـری؟هر؟، از 

کـه بـه این مهم توجه داشـته و در حیـات علمی بابرکت  جملـه علمایـی هسـتند 

یـج  تدر بـه  کـه  نموده انـد،  ارائـه  درس  قالـب  در  را  سـور  برخـی  تفسـیر  خویـش، 

مکتـوب شـده و ارائـه خواهـد شـد. از آن جملـه، سـورۀ »زمـر« اسـت و بـه حـق، 

اسـتاد بزرگـوار انتخـاب شایسـته ای نمودنـد. زیـرا ایـن سـوره، در بردارنـدۀ مفاهیم 

گزینـش مسـیر صحیـح در  کـه زیربنـای  عالـی اعتقـادی اسـت. پوشـیده نیسـت 

زندگـی، دارابـودن اعتقـاد و بـاور صـواب اسـت. در حقیقـت بـرای اصـالح بشـر، 

بایـد باورهـای او را اصـالح نمـود و دغدغـۀ بزرگانـی چـون ایشـان، تربیـت نسـل ها 

و رهنمـون شـدن بـه مسـیر حقیقـت اسـت. 

آیـه اسـت. مفاهیمـی  پنـج  و  و دارای هفتـاد  نـازل شـده  زمـر در مّکـه  سـورۀ 

سرنوشـت  پیامبـر؟ص؟،  نبـوت  مقـام  قـرآن،  اهمیـت  معـاد،  توحیـد،  هم چـون 
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اقتضـای  کـه  تبیـن می نمایـد  را  پـروردگار  توبـه و رحمـت  اقـوام پیشـین، مسـألۀ 

 سـوره های مکـی اسـت. نـام ایـن  سـوره، از آیـۀ هفتـاد و یـک و هفتاد و سـوم گرفته

 شـده، هرچند به »غرف« نیز نامیده می شـود، اما مشـهور نیست. 

چند نکپته در شیوۀ تفسیری استاد: 
1- ایشان در توضیح و تفسیر آیات، از تلفیق چند روش بهره می گیرند.  

 2- در بیشــتر مــوارد، دیگــر آیــات مرتبــط بــا موضــوع را در شــرح و بیــان آیــۀ مــورد 
نظر می آورند. 

3- روایات را مبین حقایق قرآنی دانسته و به آن ها رجوع می کنند. 

ــار ایشــان  گفت ــا شــالودۀ  ــوارد روش اجتهــادی را برمی گزیننــد؛ ام  4- در برخــی م
کالم ائمه طاهرین؟مهس؟ استوار است.  بر رجوع به 

5- به فراخور نیاز، نظر بعض مفسران را بیان نموده، تأیید یا رّد می کنند. 

کالم را توضیح می دهند.  گاه حوادث تاریخی مرتبط با   -6

 7- بــا توجــه بــه اشــراف ایشــان بــه مباحــث کالمــی، بــه جریانــات انحرافــی عصــر 
کــه در تضــاد بــا مفاهیــم عالــی قــرآن و آموزه هــای اصیــل تشــیع و اســالم  حاضــر 
 اســت، اشــاره می نماینــد. شــاهد قرآنــی از آیــۀ مــورد بحــث را توضیــح داده و از عقایــد

 حقۀ شیعه دفاع می کنند. 

شیوۀ تنظیم مکپتوب مباحث
کـه  کتـاب، پنـج حلقـه نـوار در تفسـیر سـورۀ »زمـر« اسـت  کار در ایـن  1- اسـاس 
 در مؤسسـۀ فرهنـگ جعفـری و مؤسسـۀ فرهنگـی نبـأ موجـود اسـت. نوارهـای موجـود
گرفته  که در دسترس بوده، مورد تحقیق قرار    شامل تمام سوره نمی باشد و تا حدی 
اسـت. نانوشـته مانـدن تفسـیر برخـی از آیـات بـه همیـن خاطـر اسـت و در صـورت 

یافتـن صـوت آن هـا، تکمیـل خواهـد شـد.

پیش گفتار 
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کوشـش نمـوده تـا بـه عیـن مطالـب اسـتاد وفـادار  2- محقـق بـا رعایـت امانـت، 
کار اسـت.  کـه الزمـۀ ایـن  کتبـی  بمانـد. مگـر تبدیـل لحـن شـفاهی بـه 

3- در پاورقی ها، منابع بحث استخراج شده است. 

کـه بـرای فهـم بهتر مخاطب، توضیح بیشـتری حول موضوع داده  4-  در مـواری 
کلمـۀ »محقـق« در انتهـای مطلـب،  کـه بـا ذکـر  شـده، از سـوی ایـن بنـده می باشـد 

مشـخص است. 

5- عالمـه جعفـری، غالبـًا ترجمـۀ فارسـی بـرای آیات بیـان نمی فرمایـد. اما برای 
یک دسـت شـدن کتـاب و نیـز بهره گیـری سـطح گسـترده تری از خواننـدگان محتـرم، 
ترجمه هـای دیگـر بـر آن افزودیـم. بدیـن ترتیـب، ترجمه هـای موجـود در متـن درس 
از مرحـوم اسـتاد می باشـد و بـرای ترجمه هـای موجـود در پاورقـی، از ترجمـۀ آیـت اهلل 

مکارم شـیرازی اسـتفاده شـده اسـت. 

 6- در تنظیـم ایـن مجموعـه، اسـاس بـر رعایـت امانـت و حفظ مطالـب، مطابق 
گر نقص  با گفتار عالمه جعفری است. با کمال دقتی که در این زمینه به کار رفته، ا
 و نارسـایی و خللی در بیان مطالب باشـد، به این بنده برمی گردد و باید محّسـنات 

را، مربوط به بیان و دقت نظر علمی استاد دانست. 

کـه ایـن خدمـت، مـورد رضایـت و تأییـد اولیـن معلـم و مفسـر آیـات  امیـد اسـت 
روزگار،  ایـن  قـرآن در  تالـی  و  األنبیـاء محمـد مصطفـی؟ص؟   وحـی، حضـرت خاتـم 

گیرد.  حضرت خاتم األوصیاء؟جع؟ قرار 

الزم می دانـم از اسـتاد ارجمنـد، جنـاب آقـای دکتـر طالعـی و دسـت اندرکاران 
مؤسسـۀ فرهنگـی نبـأ و مؤسسـۀ فرهنـگ جعفـری که بـا عنایت و توجه خـود، ما را در 

انجـام ایـن پژوهـش یـاری رسـاندند، کمـال قدردانـی را داشـته باشـم. 

آمنه صادقی سیکارودی
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 بخش اول، آیات 2 - 1:  
نزول کالم اهلل 

محتوای سوره 

 سورۀ زمر از سوره های مکی و سی و نهمین سوره از سور قرآن مجید، مطابق

 با ترتیب نسخۀ مصحف عثمانی می باشد.1 

یــن و کتابــت نمــود که این نســخه،  1. بعــد از رحلــت پیامبــر؟ص؟، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ قــرآن را تدو
یژگی هــای خــاص و ممتــازی داشــت و آن را بــه مــردم عرضــه نمــود. امــا نپذیرفتنــد و  و
حضــرت فرمــود دیگــر آن را نخواهیــد دیــد.  لــذا نــزد ایشــان و فرزنــدان گرامــی اش باقــی مانــد.  
ــن جمع آوری هــا در  ــه یکــی از ای ک ــده  گردی ــع آوری  ــم در زمان هــای مختلفــی جم کری ــرآن  ق
ــا گســترش فتوحــات اســالمی و  ــی معــروف شــد. ب ــه جمــع عثمان کــه ب ــود  زمــان عثمــان ب
کتابــت و استنســاخ  کتابــت، بســیاری بــا تــوان و امکانــات خویــش اقــدام بــه  افزایــش ســواد 
کــه باعــث شــد برخــی بــه  کریــم نمودنــد. بــه مــرور اختالفاتــی در قرائــت ایجــاد شــد  از قــرآن 
کــردن قرائــات از ســوی حذیفــه داده شــد و عثمــان بــا  چاره جویــی بپردازنــد. پیشــنهاد یکــی 
صحابــه در ایــن خصــوص مشــورت نمــود و بســیاری نظــر مثبــت دادنــد. عثمــان کمیتــه ای 
ــر،  بی ــن ز ــت، عبــداهلل ب ــن ثاب ــد ب ی ــد از: ز کــه عبــارت بودن مرکــب از چهــار نفــر تشــکیل داد 
کــه بعدهــا مجمــوع آن هــا بــه دوازده نفــر رســید  ســعید بــن عــاص و عبدالرحمــن بــن حــارث 
کــه چــون قــرآن بــه زبــان قریــش نــازل شــده اســت، آن را بــه زبــان  و بــه ایشــان دســتور داد 
ــه  ــده و ب ــع آوری ش ــاف جم ــراف و اکن ــود از اط ــخه های موج ــی نس ــند. تمام ــش بنویس قری
دســتور خلیفــه ســوم ســوزانده یــا در آب جــوش انداختــه شــد. پــس از آن نســخه های تــازه 
نوشــته شــده را بــه همــراه یــک قــاری بــه مناطــق مهمــی هم چــون مکــه، کوفــه، بصــره، شــام، 
بحریــن و یمــن اعــزام کردنــد کــه معــروف بــه مصاحــب عثمانــی شــد؛ محقــق. )الکامــل فــی 
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بـه یقیـن ترتیـب سـوره ها در زمـان پیغمبـر؟ص؟ بـه ایـن شـکل نبـود. در واقـع 

گفـت  در زمـان پیغمبـر؟ص؟ ترتیـب داده نشـده بـود و مرتـب نمـودن آن نیـز  بایـد 

اصـال معقـول نبـود، زیـرا پیغمبـر؟ص؟ نمی دانسـتند چـه وقـت وحـی الهـی خاتمـه 

کـرد. خـود شـارع بایـد اثـر خویـش را ترتیـب دهـد و اساسـًا پیغمبـر  پیـدا خواهـد 

نمی توانسـتند ترتیـب دهنـد. این گونـه تفاصیـل در موضوعـات قرآنـی، مباحثـی 

کـرد. امـا در  گمـان می کردنـد دفـع اشـکال خواهـد  کـه بعدهـا مطـرح شـد و  اسـت 

حقیقـت دفـع اشـکاالت، در واقع گویـی اسـت.

گفتـه می شـد، امـا معلـوم نیسـت مربـوط بـه پیغمبـر باشـد.  خـواص السـورة 

 البتـه سـوره ها در زمـان پیغمبر؟ص؟ مشـخص بودنـد، برای مثال سـورۀ بقره معلوم 

گفته می شـد. عباس در جنگ حنین، »اصحاب  بود و »اصحاب سـورة البقرة« 

که به معنای »ای مؤمنین خالص« بود.1  سـورة البقرة« خطاب نمود 

یخ، ابن اثیر، ج 3، ص 111؛ االتقان، ســیوطی، ج 1، ص 59؛ مصاحف سجســتانی،  التار
یــخ یعقوبــی، ج 2، ص 159(  ص 21-35؛ تار

1. شـیخ مفیـد در این بـاره نقـل نمـوده: چون پیامبر خـدا؟ص؟ گریختن و پراکندگی مسـلمانان 
را از نـزد خـود دیـد، بـه عّبـاس بـن عبد المّطلب )که صدایش بسـیار بلند بود و به جاهاى 
یـاد بـزن و عهـد و پیمانـی را کـه بـا مـن بسـته اند، به این  ر دسـت مـی رسـید(، فرمـود: »فر دو
یـاد زد: اى پیمـان بسـتگان  کـن«. پـس عّبـاس بـا بلندتریـن آواز خـود،  فر ى  ر مـردم یـادآو
کـه در صلـح حدیبیـه، مسـلمانان در پـاى آن بـا پیامبـر  شـجره! )مقصـود درختـی اسـت 
کننـد( و اى  ى  خـدا؟ص؟ پیمـان بسـتند تـا پـاى جـان در پیشـرفت هـدف ایشـان پایـدار
ید آن عهد و پیمانـی را که با پیامبر  ر اصحـاب سـوره بقـره! بـه کجـا مـی گریزید؟! به یـاد آو
بودنـد و می گریختنـد و شـبی  گردانـده  ى  از دشـمن رو خـدا بسـتید. مـردم در آن حـال 
یـك بـود. پیامبـر خـدا؟ص؟ نیـز در وسـط دّرۀ کوه قرار داشـت. مشـرکان ]که کمین  بسـیار تار
کـرده بودنـد[ از تنگه هـا و گوشـه و کنـار کوه با شمشـیرهاى برهنـه و نیزه و کمان هاى خود 

ر شـدند. یختنـد و بـه او حملـه و بیـرون ر
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کـه سـورۀ بقـره، بزرگتریـن  بـه ایـن خاطـر »اصحـاب سـورة البقـرة« می گفتنـد 

سورۀ قرآن است. افراد بسیار اندکی از مؤمنین خالص، این سوره را حفظ نموده 

بودنـد. لـذا خلیفـۀ دوم، عمـر بـن خطاب در اواخر خالفتش به این مطلب اشـاره 

کـه یکـی از آن ها، بـه نظر بنده  کـرده  می کنـد. البتـه دو مرتبـه بـه ایـن مطلـب ادعـا 

کـه جـزو آروزهـای خـود چنیـن  کـذب اسـت. یـک مـورد در هنـگام مرگـش اسـت 

می گویند: پیامبر خدا؟ص؟ در آن حال با یك طرف چهره خود، به مردم نگریست و در آن 
یك، مانند ماه شب چهارده درخشید. سپس ]عّباس بن عبد المّطلب[ خطاب  شب تار
که با خدا بستید«؟ و این آواز را به گوش همه  به مسلمانان فریاد زد: »کجا شد آن پیمانی 
که در پس. و هیچ مردى آن آواز را  که پیش بودند و چه آنان  گریختگان رسانید، چه آنان 
نشنید، جز این که ]از فرار باز ایستاد و[ خود را به زمین افکند. پس همه مسلمانان به سوى آن 
یر شدند تا به دشمن رسیدند و با آنان جنگیدند.  دّره که در آغاز جنگ، آن جا بودند، سراز
ص ج 1،  الغّمة،  کشف  ح 182؛  ص 174،  الیقین،  کشف  ص 142؛  ج 1،   )اإلرشاد، 
  406؛ بحار األنوار، ج 21، ص 156؛ مناقب آل أبی طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص 166(.

یارت غدیریه با یادآوری روز حنین از لسان مبارک امام هادی؟ع؟ چنین آمده است:  در ز
َجَرِة. )المزار 

ّ
ْهَل َبْیَعِة الَش

َ
َبَقَرِة َیا أ

ْ
ْصَحاَب ُسوَرِة ال

َ
ُمْنَهِزِمیَن: َیا أ

ْ
اُس ُیَناِدي ال َعَبّ

ْ
َك ال َو َعُمّ

یارت غدیریه( الکبیر، ز
مرحـوم مجلسـی؟هر؟ در توضیـح علـت خطـاب بـه »أصحـاب سـورة البقـرة« وجوهـی را 
کـه  شـرح می دهنـد. از جملـه این کـه شـاید مقصـود از »اصحـاب سـوره بقـره« ایـن باشـد 
یـد«! یـا آنـان را بـا ایـن خطـاب سـرزنش می کنـد بـه  کـه سـوره بقـره را در بـر دار کسـانی  »اى 
ْوا 

َّ
َول اُل �تَ �ت �تِ

ْ
ِهُم ال �یْ

َ
�بَ َعل ا ُك�تِ ّمَ

َ
ل کـه می فرمایـد: »�فَ خاطـر ایـن قـول خداونـد متعـال در ایـن سـوره 

ُهم ؛ و گاهـی کـه برایشـان جنـگ نوشـته شـد، پشـت کردنـد، جـز اندکـی از ایشـان  لًا ِم�فْ ِل�ی ا �تَ
َّ
ل اإِ

ْوِم  �تَ
ْ
ى ال

َ
ا َعل ُصْر�ف ا�فْ کلمـات: »�فَ ...« )بقـره/ 246( یـا بـه خاطـر ختـم شـدن آیـات سـوره بـا ایـن 

�ف « )بقـره/ 286( یـا بـه جهـت شـمول ایـن سـوره بـر آیـات جهـاد، همچون آیـۀ 191: »َو  ِر�ی كا�فِ
ْ
ال

«. ایـن آیات  هت �فَ �تْ و�فَ �فِ
ُ
ك وُهْم َ��تَّى لا �تَ

ُ
ل ا�تِ ُموُهم « یـا آیـۀ 193 کـه می فرمایـد: »َو �ت �تُ �فْ �تِ

َ ُ �ش �ش وُهْم َ��یْ
ُ
ل �تُ ا�تْ

و دیگـر آیـات موجـود در ایـن سـوره کـه ذم منافقیـن می کنـد را خوانـده و آموختـه بودند و باید 
موجـب عبـرت ایشـان می شـد؛ محقـق. )رک: بحاراألنـوار، همـان، ص 161(
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گذشـته اسـت. یکـی این کـه معنـای  می گویـد  مـن می میـرم و چنـد چیـز بـر مـن 

کنم.  »کاللة« را نفهمیدم1، دیگر این که نتوانستم سورۀ بقره را حفظ 

کـه او پیـش از مـرگ  کردنـد  در مقابـل ایـن مطلـب، انصـار او مطلبـی را جعـل 
یـک مهمانـی بـه جهـت حفـظ سـورۀ بقـره برگـزار نمـود.2 از نظـر بنـده ایـن دومـی، 

دروغ اسـت. 

کـه تمام جاهالن مدافع تفکر سـلفی هم چون  در ایـن سـوره آیـه ای وجـود دارد 

که به صورت اسـالم درآمده اند،  ابولهب و ابوجهل و عتبه و شـیبه و ولید و غیره 

کـــرده اســـت: »ثـــالث ألن یکـــون  1. بیهقـــی در »الســـنن الکبـــری« از عمـــر بـــن خطـــاب نقـــل 
گـــر  َعـــم: الخالفـــة، و الکاللـــة و الربـــا«؛ ا ــر الّنِ رســـول اهلل؟ص؟ بینهـــّن أحـــب إلـــّی مـــن حمـ
ــن  ــرای مـ ــوی بـ ــرخ مـ ــتران سـ ــرد از شـ ــن می کـ ــن روشـ ــرای مـ ــم را بـ ــأله مهـ ــه مسـ ــر سـ پیامبـ
بـــا. )الســـنن الکبـــری، ج 6، ص 225( همچنیـــن  کاللـــه و ر محبوب تـــر بـــود: خالفـــت، 
کاللـــه ارث  کـــه بـــه  یشـــانی  بـــاره خو از مســـروق نقـــل شـــده اســـت: از عمـــر بـــن خطـــاب در
گفـــت:  کاللـــه! اندکـــی بعـــد  کاللـــه  گفـــت:  گرفتـــه و  یـــش خـــود را  می برنـــد پرســـیدم. او ر
گـــر مـــن آن را  »واهلل ألن أعلمهـــا أحـــّبُ إلـــّی مـــن أن یکـــون لـــی مـــا علـــی األرض ِمـــن شـــئ«؛ ا
می فهمیـــدم از همـــه دارایـــی زمیـــن برایـــم بهتـــر بـــود. )جامـــع البیـــان، ج 6، ص 30؛ تفســـیر 

ــور، ج 2، ص 251( ــدّر المنثـ الـ
یـــخ مدینـــه  کر در تار 2. بیهقـــی در شـــعب اإلیمـــان، قرطبـــی در تفســـیر خـــود، ابـــن عســـا
یـــر الحوالـــک و الـــدر المنثـــور، و ... نوشـــته اند: ثنـــا مالک بن  دمشـــق،  ســـیوطی در تنو
َم عَمُر بـــُن الَخّطاب َرضـــی اهلل عنـــُه الَبَقَرة فی 

َّ
 أَنـــس عـــن نافع عن ابـــِن ُعَمر، قـــال: »َتَعل

رًا«؛ از عبـــداهلل بـــن عمـــر نقـــل شـــده اســـت  هـــا َنَحـــَر َجـــُزو اثَنَتـــی َعشـــَرَة َســـَنًة فلّمـــا أَتّمَ
گفـــت: عمـــر بـــن خطـــاب دوازده ســـال طـــول کشـــید تـــا ســـوره بقـــره را یـــاد بگیرد،   کـــه 
ص   ،2 ج  البیهقـــی،  اإلیمـــان،  )شـــعب  نمـــود.  ذبـــح  را  شـــتری  کـــرد،  تمـــام   وقتـــی 
 ،44 ج  دمشـــق،  مدینـــه  یـــخ  تار 40؛  ص   ،1 ج  القـــرآن،  ألحـــکام  الجامـــع   1954؛ 
یـــر الحوالـــک شـــرح موطـــأ مالـــک، ج 1، ص 162؛الـــدر المنثـــور، ج 1،   ص 286؛ تنو

ص 54( 
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از تمامـی آیـات قـرآن، همیـن آیه را قبول دارند و در ادامه خواهیم گفت.  

کـه شـرک مشـرکین قریـش، شـرک در عبـادت بـود نـه  مطلـب مهـم ایـن اسـت 
شـرک در اعتقاد. ابولهب و ابوجهل و ابوسـفیان و امثال ایشـان در عقیده، قائل به 
خـدای واحـد بودنـد و شـرک اعتقادی نداشـتند. بلکه شـرک در عبادت داشـتند. 
کاری کند؛ خودمان  با آن که می دانسـتند غیر خدا، خدا نیسـت و هیچ نمی تواند 
از  اعظـم  اسـالم،  در  را عبـادت می کنیـم. شـرک مشـرکین  آن  امـا  را سـاختیم  آن 
شـرک جاهلیـت اسـت. زیـرا آن هـا شـرک اعتقـادی دارنـد امـا ابولهـب و ابوجهـل 
و ابوسـفیان و هنـد و ماننـد آنـان، شـرک در عبـادت داشـتند و در اعتقـاد، موحـد 

کامـل و عـارف بـاهلل بودنـد.

گـر چیزی خوش آیند او بـود، همان چاه  که ا از نگون بختـی انسـان ایـن اسـت 

گـر از چیـزی بـدش آمـد، جـدای از این کـه حـق باشـد یـا  بدبختـی او می شـود. ا

کراهـت چـاه بدبختـی او می شـود.  ناحـق، بـاز ایـن 

 به عبارتی هرگاه خوش آیند داشت، بی میزان است و هرگاه مکروهی داشت،

 بی ضابطـه اسـت. محاسـبه نمی کنـد از چـه چیـز بدش آمد و چرا؟ یـا از چه چیز 

کـه  خوشـش آمـد و چـرا؟ انسـان ها بـه نحـو عمـوم چنین انـد. خـواص و افـرادی 

کار می کننـد مـورد بحـث مـا نمی باشـند.  طبـق ضابطـه 

هنگامی کـه از کسـی بدمـان آمـد، بـه معنـای این نیسـت که هر چـه او گفت، 

گفـت خـدا یکـی اسـت، بگوییـم خـدا دوتاسـت. ایـن  اشـتباه اسـت. ولـو وقتـی 

کـه چنـد جملـۀ بـد  معنـای بـد آمـدن از انسـان ها نیسـت. انسـان بـد آن اسـت 

دارد نـه اینکـه هـر چـه می گوید بی جاسـت. ولـو وقتی الالـه اال اهلل گفت، بگوییم  

هنـاک ألـف اهلل. 
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آیات مبارکه 
ِم  �ی ٖ ݫ �ݫ ݩٰ�فِ اݠلّرَ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ ِه اݠلرݨݧ ْسمݭِ اللّٰ �بِ

ِد  اْع�بُ �فَ  ِ
َح�تّ

ݨْ
ال �بِ ٰا�بَ  �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال َك  ْ �یݧ

َ
ِال  

ٓ
ٰا �ف

ْ
ل رفَ �فْ

َ
ا  

ٓ
ٰا ِا�فّ  ١ مݭِ �ی ٖ ݫ َحكݫ

ݨْ
ال  ِ رف �ی ٖ رف

َ عݧ
ْ
ال ِه  اللّٰ ٰا�بِ ِم�فَ  ِك�ت

ݨݦْ
ال ُل  �ی ٖ رف

ݩݩفْ �ݧ �تَ

�فَ ٢ �ی ُ الّدٖ هݩݧ
َ
ل ِلًصا  َه ُمحݦݩݩفݨْ اللّٰ

ترجمۀ آیات 
به نام خداوند بخشندۀ بخشایش گر 

که از سوى خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. کتابی است  1- این 

کــن و دیــن خــود کردیــم، خــدا را پرســتش  کتــاب را بحــق بــر تــو نــازل   2- مــا ایــن 

گردان.  را براى او خالص 

معنای لغات 

کـه  یـم  »َتْنِزیـُل« مصـدر نـّزل اسـت. از ریشـۀ )ن ز ل(، دو فعـل أنـزل و نـّزل دار

هـر دو بـه معنـای فـرود آوردن یـا فـرو فرسـتادن اسـت.1 )َکتـب( بـه معنـای چیـز 
مشـخص و ثبـت شـده اسـت.2

سخنی حق از سوی عزیز حکیم 

م« در تمـام سـور قـرآن نـزد اهـل بیت )سـالم اهلل علیهم  ِ��ی ْحم�فِ الّرَ ِه الّرَ
َ
ْسِم الّل  »�بِ

کـه بسـمله جـزء آن  اجمعیـن(، اولیـن آیـه و جـزء سـوره اسـت مگـر سـورۀ برائـت 

م« در مصاحف، تنها  ِ��ی ْحم�فِ الّرَ ِه الّرَ
َ
ْسِم الّل  نیست و در آغاز آن نیامده است. »�بِ

به عنوان تیمن و تبرک نوشته نشده بلکه باید جزء سوره باشد. 

ل   و َنّزَ
َ

ل اسـت. أنَزل «، »َتْنِزیُل« مصدر َنّزَ مݭِ �ی ٖ ݫ َحكݫ
ݨْ
ِ ال رف �ی ٖ رف

َ عݧ
ْ
ِه ال ٰا�بِ ِم�فَ اللّٰ ِك�ت

ݨݦْ
ُل ال �ی ٖ رف

ݩݩفْ �ݧ  »�تَ

1. لسان العرب، ج 11، ص �656 
2. المفردات، ج 1، ص �699 
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 دو صورت ساختاری در زبان عربی از فعل َنَزل )ن  ز  ل( هستند. ُنزول و َنَزل به معنای 

ل نیز  فـرود آمـدن اسـت. أنـَزل بـه معنـای فـرود آوردن یـا فـرو فرسـتادن می باشـد. َنـّزَ

گاهـی  کـه  بـه همـان معناسـت. تفـاوت ایـن دو تعبیـر در فارسـی چنیـن اسـت 

ید و  عامـِل پاییـن آمـدن، پاییـن قـرار گرفتـه اسـت. ماننـد این کـه قـالب را می انداز

میـوه را از درخـت، بـه پاییـن می کشـید. ایـن کار، فـرود آوردن اسـت. گاهی عامل 

کسـی بـاالی درخـت مـی رود، میـوه را  کـه  در بـاال قـرار می گیـرد. بـه ایـن صـورت 

می چینـد و در سـبدی قـرار داده و پاییـن می فرسـتد.

در ایـن میـان، یـک تفـاوت معروفـی مطـرح اسـت از قبیل تفاوت میـان مالء و 

 ناس که باید گفت از خیاالت فردی است. در مورد تدریجی و دفعی بودن، شاهد 

کریمه اسـت. اما بیان تفاوت این  ب در رابطه با تنزیل و أنزل، خود این آیۀ 
ّ

 مکذ

دو مشکل و نیازمند توضیح است و بحث پیش رو اهّم از آن می باشد.1   

ِکتـاِب« اضافـه شـده و 
ْ
«، »َتْنِزیـُل« بـه »ال مݭِ �ی ٖ ݫ َحكݫ

ݨْ
ِ ال رف �ی ٖ رف

َ عݧ
ْ
ِه ال ٰا�بِ ِم�فَ اللّٰ ِك�ت

ݨݦْ
ُل ال �ی ٖ رف

ݩݩفْ �ݧ »�تَ

ِکتـاِب« مضـاف اسـت. تنزیـل بـه دو صـورت معنـا شـده اسـت. یـک معنـا را 
ْ
»ال

 شماری از مفسران هم چون مرحوم طباطبایی در »المیزان« ارائه نموده اند که این

  خبر برای مبتدای محذوف باشد. یعنی هذا تنزیل الکتاب بوده است.2 به این 

کــه انــزال، نــزول دفعــی و یــک مرتبــه فــرود  1. برخــی تفــاوت انــزال و تنزیــل را در ایــن می داننــد 
یجــی اســت. فیــض کاشــانی، ابــو عبــداهلل زنجانــی  آمــدن چیــزی اســت و تنزیــل، نــزول تدر
و عالمــه طباطبایــی ایــن نظــر را تأییــد کرده انــد؛ راغــب نیــز انــزال را اعــم از تنزیــل می دانــد و 
کــه قــرآن یــک مرتبــه  بــرد لفــظ )إنــزال( در آیــۀ ابتدایــی ســورۀ قــدر را ایــن می دانــد  کار علــت 
گشــت؛ محقــق.  یــج نــازل  بــه صــورت دفعــی بــر آســمان دنیــا نــازل شــده و ســپس بــه تدر

)المفــردات فــی غریــب القــرآن، ج 1، ص 800( 
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص �233 
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کتاب از ِقَبل و از سوی عزیز حکیم است.  معنا  که  این نحوۀ فرود آوردن 

معنــای دیگــر این کــه »َتْنِزیــُل« مبتــدا بــوده و جــاّر و مجــرور خبــر آن باشــد.1 نــه 

این کــه جملــه، خبــر و جــاّر و مجــرور متعلــق بــه خبــر باشــد. زیــرا در نحــو چنیــن 

ــز  ــرد. شــبه فعــل نی ــا شــبه فعــل تعلــق می گی ــه فعــل ی ــه جــاّر و مجــرور ب ک اســت 

مصــدر، اســم فاعــل، اســم مفعــول، اســم زمــان و اســم و مــکان و امثــال اینهاســت. 

َکربــالء، جــاّر و مجــرور و متعلــق  کربــالء. ِفــی  مثــال  َمقتــُل الُحَســین؟ع؟ ِفــی 

کــه اســم مــکان یــا اســم زمــان اســت، می باشــد. مثــال دیگــر  َمقَتــُل  بــه َمقَتــل 

م. َمقَتــل بــر وزن َمفَعــل و اســم مشــترک بیــن زمــان  الُحَســین ِفــی الَعاِشــر ِمــن ُمَحــّرَ

و مکان است. 

دلیل بر صحیح بودن قول دوم در اعراب آیه 

کـه دومـی بعیـد اسـت امـا بـه نظـر مـن قریـب و  آقـای طباطبایـی می فرمایـد 

متناسـب بـا معنـا، همـان دومـی اسـت. بـه ایـن خاطـر که قـول اول، هذا اشـاره به 

م« بود، جمله سـهل و روان می شـد.  َحِك�ی
ْ
ِ ال رف �ی ِ َعرف

ْ
ِه ال

َ
ٌل ِم�فَ الّل �ی ِ رف

�فْ گر »�تَ کتاب اسـت. ا

زیـرا »هـذا« اشـاره بـه کتـاب دارد. مانند آن که گفته می شـود  ذلـك الکتاب، هذا 

الکتـاب و غیره. 

کتـاب، ثبـت شـده و تثبیـت شـده اسـت نه نوشـته شـده. توجه   معنـای هـذا 

کـه ایـن عبـارات بـر قلـب رسـول اهلل؟لص؟ القـا می شـد و پیغمبـر  داشـته باشـید 

کـــه تنزیل خبر  1. شـــیخ طوســـی همین ترکیـــب را، در اعراب آیـــه ارائه نمـــوده و این فرض را 
 بـــرای مبتدای محذوف باشـــد، جایز می داند. )التبیان فی تفســـیر القرآن، ج 9، ص 4(
  مرحـــوم طبرســـی نیـــز همین قـــول را برگزیده اســـت؛ محقـــق. )مجمع البیان فی تفســـیر

 القرآن، ج 8، ص 761( 
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کتـاب را معنـا نمـودم.  می نوشـتند. در آیـات قبلـی بـه مناسـبتی 

تــا اینجــا هــذا تنزیــل مــن اهلل العزیــز الحکیــم صحیــح اســت. بــه معنــای هــذا 

الکتــاب تنزیــل مــن اهلل العزیــز الحکیــم اســت. امــا در مــورد هــذا الکتــاب، تنزیــل 

گفــت ســطح قــرآن فراتــر از ایــن اســت. بــه نظــر می آیــد ایشــان؟هر؟  الکتــاب، بایــد 

کــرده و فرمــوده از قبیــل اضافــۀ صفــت بــه موصوفــش اســت. امــا  عبــارت را حــل 

کتــاب  اضافــۀ صفــت بــه موصــوف در عربــی نیســت. تعبیــر بــه ُجــرُد َقطیفــة در 

کــه بــه تن  ســیوطی آمــده اســت. در قطیفــٌة ُجــرد، قطیفــة بــه معنــای چیــزی اســت 

انســان می اندازنــد. دو ســه مثــال عربــی نیــز از قبیــل اضافــۀ صفــت بــه موصــوف 

بیــان نموده انــد. 

یایــی و زبان هــای  البتــه در عربــی نیســت و در زبــان فارســی و زبان هــای آر

پایــی ایــن  چنیــن هســت که در ترکیب، صفت مقدم بر موصوف اســت  هنــدو ارو

 و صفــت اضافــه بــه موصــوف می شــود. ایــن اســلوب زبــان فارســی اســت. زبــان

گرفتــه شــده  کــه صفــت را بعــد از موصــوف می آورنــد، از عربــی   فارســی متعــارف 

 است. شاهد بر مطلب، ساختار و ترکیب لغت در زبان های انگلیسی و فرانسه 

و آلمانی و حتی هندی و امثال اینهاست. 

کـه صفـت، مقـدم و موصـوف مؤخر  در نتیجـه اسـلوب فارسـی چنیـن اسـت 

اسـت. در فارسـی ایـن ترتیـب اصیـل اسـت و در زبان هـای مـادر و مبـدأ اشـتقاق 

چنیـن بـوده اسـت. در عربـی برعکـس اسـت یعنـی ابتـدا موصـوف و بعـد صفت 

آن می آیـد. هرچنـد مـواردی موجـود اسـت کـه صفـت، مقـدم شـده و بـه موصوف 

اضافـه می شـود. 
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هار لیل، َبَیاُض الّنَ
َّ
 »الکتاب« و »َتنِزیل«، صفت و موصوف نمی شود. َسواُد ال

گفتـه می شـود، امـا از قبیـل اضافـۀ صفـت بـه موصـوف نیسـت. تاریکـی شـب،   

گفته می شـود. بلکه  روشـنایی روز، سـفیدی روز، درخشـندگی روز در فارسـی نیز 

کسـی در  اینجـا از موصـوف چیـزی انتـزاع شـده و بـدان اضافـه می شـود. وگرنـه 

زبـان عربـی لیـٌل سـواد، یـا شـِب سـیاهی نمی گویـد. 

 از صفتی که در شب هست، چیزی به عنوان حدث انتزاع می شود که اضافۀ 

گفتـه  حمـل بـر ذات نیسـت. اضافـۀ سـیاهی صحیـح نیسـت و شـِب سـیاهی 

 نمی شود؛ بلکه شِب سیاه صحیح است. در واقع از سیاهی، یک صفت انتزاع 

 می شود که صفت دیگر بوده و صفت به معنای لغوی است، نه صفت به معنای 

کـه سـیاهی اضافـه بـه شـب می شـود. ماننـد سـیاهی شـب،  دسـتوری. حـال آن 

 سـیاهی زغـال، سـیاهی آلـو سـیاه، سـیاهی مرکـب یـا سـفیدی روز، سـفیدی نـور،

 تابش آفتاب و امثال این ها. 

 اینجـا صفـت بـه معنـای لغـوی آن مـراد اسـت، نـه آن کـه صفـت بـه معنـای 

 اصطالحی باشد. انزال و تنزیل صفت لغوی بوده و صحیح است و می پذیریم. اما 

کـه قطیفـٌة  ایـن از قبیـل اضافـۀ صفـت بـه موصـوف و مشـابه جـرٌد قطیفـة نیسـت 

جرٌد باشـد؛ جرد مقدم شـده و به صورت اضافه آمده اسـت. عبارت مورد بحث 

از آیۀ شـریفه از آن قبیل نیسـت. عالمه طباطبایی؟وضر؟ مسـامحه فرمودند. 

کـه ایـن  کـه سـالم از اشـکال باشـد ایـن اسـت  آن چـه بـه ذهـن مـا می رسـد 

م«،  َحِك�ی
ْ
ِ ال رف �ی ِ َعرف

ْ
ِه ال

َ
ا�بِ ِم�فَ الّل ِك�ت

ْ
ُل ال �ی ِ رف

�فْ مبتـدا بـوده و خبـر آن جـاّر و مجرور اسـت. »�تَ

فـرو فرسـتادن چیزهـای ثبـت شـده اسـت. آن گونه که مشـرکان می گفتنـد، از قَبل 

شـخص دیگـری نیسـت. 
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لا«،1  ��ی
أَ
َرهتً َو ا

ْ
ك ُ ِه �ب �یْ

َ
ْملى  َعل ِهَی �تُ ها �فَ �بَ

�تَ �فَ اْك�تَ ل�ی ّوَ
اأَ

ْ
ُر ال ساط�ی

أَ
وا ا

ُ
ال این  کـه فرمـود  »َو �ت

 آنان از داستان های خرافی پیشینان در ذهن خویش ثبت کرده بودند. می گفتند 

لا«  ��ی
أَ
َرهتً َو ا

ْ
ك ُ ِه �ب �یْ

َ
ْملى  َعل ِهَی �تُ کـه بـه او امال می کننـد، »�فَ شـیاطین و جـّن ای هسـتند 

ِه 
َ
کـه مشـخص اسـت و از او هـم نیسـت، بلکـه »ِم�فَ الّل ایـن مطالـب ثبـت شـده 

ایـن معنـا  کـه مشـرکان خیـال می کننـد.  نیسـت  آن گونـه  م« اسـت.  َحِك�ی
ْ
ال  ِ رف �ی ِ َعرف

ْ
ال

بـرای آیـه روان اسـت.

کتـاب را ثبـت شـده معنـا نمودیـم نـه نوشـته شـده. »َکتب« بـه معنای  مـراد از 

اُم َكما  �ی ُم الّصِ
ُ
ك �یْ

َ
�بَ َعل �تِ

ُ
 چیـز مشـخص و ثبـت شـده اسـت. خداونـد فرمـود  »ك

ى 
َ
لاهتَ كا�فَ�تْ َعل �فَّ الّصَ م«،2 یـا در جـای دیگـر می فرمایـد  »اإِ

ُ
ِلك �بْ

�فَ ِم�فْ �تَ �ی دف
َّ
ى ال

َ
�بَ َعل �تِ

ُ
ك

کـه اختیـاری  «،3 مـراد یـک چیـز قطعـی ثبـت شـده اسـت 
ً
ا و�ت  َمْو�تُ

ً
ا ا�ب �فَ ِك�ت �ی ِم�ف ُموأْ

ْ
ال

نیسـت تـا مـرّدد باشـد. یـک زمـان مشـخصی دارد. وقـت تثبیـت شـده اسـت. در 

کنـون انجـام دادیـد اشـکالی  گـر ا کـه بایـد انجـام دهیـد، امـا ا کاری اسـت  مقابـل 

این گونـه  نمـاز  نـدارد.  اشـکالی  دادیـد،  انجـام  هـم  دیگـر  روز  دو  یـا  فـردا   نـدارد، 

نیست و یک وقت مشخص و از پیش تعیین شده ای دارد. 

ر«،4 از نیمــۀ روز تــا نیمــۀ  ْ حب �فَ
ْ
�فَ ال

آ
ْرا ِل َو �تُ �یْ

َّ
ِ الل َس�ت

لى  عفَ ْمِس اإِ
َّ وِك السش

ُ
لاهتَ ِلُدل ِم الّصَ �تِ

أَ
»ا

شــب، چهــار نمــاز بــر شــما اســت. یکــی قبــل از طلــوع می باشــد و در ایــن میــان نیز 

کــرده اســت.  کــه ســّنت آن را تعییــن  کــدام وقت هــای مشــخصی اســت  بــرای هــر 

1. فرقان/ �5 
2. بقره/ �183 
3. نساء/ �103 
4. إسراء/ �78 
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ر« فرمــوده، لــذا نمی تــوان قــرآن فجــر را زودتــر، یعنــی پیــش از طلوع فجر ْ حب �فَ
ْ
�فَ ال

آ
ْرا  »َو �تُ

یم.   بجا آور

«، الفـاظ ثبـت شـده ای اسـت که پیغمبر؟ص؟  ا�ب ِك�ت
ْ
ُل ال �ی ِ رف

�فْ بنابرایـن مـراد از »�تَ
کـه مخاطـب آن  یـک حـرف آن را نیـز نمی توانـد تغییـر دهـد. حتـی عبـارت »ُقـل« 
 خود رسول اهلل؟لص؟ است را به  همان صورت ادا می فرماید و ابالغ می کند. این 

که عزیز و حکیم است.  م«، از ِقَبل خدایی است  َحِك�ی
ْ
ِ ال رف �ی ِ َعرف

ْ
ِه ال

َ
الفاظ »ِم�فَ الّل

خـود خبـر، متعلـق بـه یکـی از افعال کائن اسـت. در علم صرف بیان شـد که 
کـون اسـت و ثبـوت اسـت و وجود اسـت  یکـی از افعـال عمـوم نـزد اربـاب عقـول، 
و حصـول. در زبـان عربـی چهـار لفـظ )کـون، ثبـوت، وجود، حصول( هسـتند که 
می تواننـد بـا هـر چیـز همـراه شـوند و می تـوان هـر پیرایـه ای را بـه آن ها بسـت.1 برای 

مثـال  حاصـٌل ِمـن اهلل و ثابـٌت ِمـن اهلل و امثـال این ها. 

تفاوت إنزال و تنزیل 
«، خداونــد در ایــن آیــات، تعبیــر بــه إنــزال و تنزیــل  ا�ب ِك�ت

ْ
َك ال �یْ

َ
ل اإِ ا  �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا 

�فَّ »اإِ
کتــاب را بحــق و بجــا بــر تــو فــرو فرســتادیم.  فرمــوده اســت. مــا 

 در ابتـدا، اشـاره بـه فـرض معنـا می کنیـم، هـر چند جای بحث نیسـت و فعال 
که به معنای حرکت جسـم   مدعاسـت. تنزیل و انزال هر دو از مادۀ نزول هسـتند 
به طور عمودی اسـت. حرکت عمودی نیز به دو صورت اسـت. یک مرتبه آن که 
کـه   پاییـن اسـت، مبـدأ حرکـت اسـت و آن کـه باالسـت منتهـای حرکـت اسـت 

در این صورت، صعود است. عکس این حرکت، نزول خواهد شد. 

 1. رک: عوامـــل، جرجانی، ســـید شـــریف علی؛ شـــرح العوامـــل فی النحو، گیالنـــی، مالنظر 
علی؛ محقق. 
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گر بیننـده بخواهد  نـوع تعبیـر، بسـته بـه آن اسـت که چگونه مالحظـه کنید. ا

کنـد، انـزال اسـت.  گـر از بـاال لحـاظ  گفتـه می شـود. ا کنـد، تنزیـل  از پاییـن تعبیـر 

یعنـی وقتـی مـن پاییـن هسـتم و خرما را از باالی درخت برای من آوردند، نسـبت 

کـه از بـاال بـه پاییـن مـی آورد، إنـزال  بـه مـن تنزیـل اسـت. امـا نسـبت بـه عاملـی 

گرفتـه اسـت کار صـورت  اسـت. ولـو این کـه در نهایـت یـک 

لـذا در آیـۀ اول تعبیـر بـه »َتنِزیـل« فرمـوده و در دومـی تعبیـر بـه »إنـزال«. زیـرا آیۀ 

اول، پاسـخ بـه کسـانی اسـت کـه مدعـی بودنـد ایـن الفـاظ از جانب خدا نیسـت 

کـه بـر پیغمبـر امـال می کنـد. لـذا »َتنِزیـل« فرمـود.  و العیـاذ بـاهلل از فـالن جـّن اسـت 

کـه می فرمایـد از سـوی ماسـت، »أنَزلَنـا« آمده اسـت.  در آیـۀ بعـد 

لَنـا« می فرمایـد و در مـواردی  بـا اینکـه معمـوال خداونـد در قـرآن، تعبیـر بـه »َنّزَ

کـه بخواهـد بگویـد  تـو از دیگـری نـدان. البتـه ایـن مطلب،  چنیـن تعبیـر می کنـد 

کـه  یـادی بـرای آن آورد  بسـیار مبهـم بـوده و در حـّد مدعاسـت و بایـد شـواهد ز

اصـل بـاب تفعیـل و إفعـال در مـوارد مشـترک، ایـن جهـت را می رسـانند. در مـورد 

انـزال و تنزیـل نیـز همین طـور اسـت. پـس این فرضیـه که مراد از ایـن تفاوت تعبیر 

را تدریجی و دفعی بودن و از قبیل مأل و ناس بدانیم، ادعایی بی اسـاس اسـت.

فـرود  آن کـه  نـه  فرسـتادیم  فـرو  مـا   ،» َح�ت
ْ
ال �بِ ا�بَ  ِك�ت

ْ
ال َك  �یْ

َ
ل اإِ ا  �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا 

�فَّ فرمـود  »اإِ لـذا 

آوردیـم. اینجـا فـرو فرسـتادن مـراد اسـت، هـر چنـد از هـر دو عبـارت بایـد تعبیـر به 

کـه  کتـاب تثبیـت شـده ،  ْیـَك« آمـده، یعنـی مـا بـر تـو ایـن 
َ
کـرد. »ِإل فـرو فرسـتادن 

نمی توانـی هیـچ تغییـری در آن بدهـی را بجـا و بسـزا فـرو فرسـتادیم. 

کردیـم، تـو بایـد فقـط خـدا را بپرسـتی،  کار را  «، چـون ایـن 
ً
ِلصا َه ُمحفْ

َ
ِد الّل اْع�بُ »�فَ
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�فُ  �ی ِه الّدِ
َ
لا ِلّل

أَ
«. از این جا به بعد مطلب آغاز می شود و می فرماید  »ا �ف �ی ُه الّدِ

َ
 ل

ً
ِلصا  »ُمحفْ

ی«�  �ف
ْ
ل ِه رفُ

َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ و�ف ُ �ب ّرِ

�تَ  ِل�یُ
َ
لّا ُدُهْم اإِ ْع�بُ اَء ما �فَ ْوِل�ی

أَ
ِه ا وا ِم�فْ ُدو�فِ

دفُ حفَ
�فَ ا�تَّ �ی ِ دف

َّ
اِلُص َو ال حف

ْ
ال

گرفتـه تـا ابـن  ایـن آیـه بـرای برخـی بهانـه شـده اسـت، از ابوجهـل و ابولهـب 

کـه داعیـۀ جهالـت و صـورت اسـالم داشـتند و میـان آن هـا تناسـب وجـود  تیمیـه 

ی«�  �ف
ْ
ل رفُ ِه 

َ
الّل ى 

َ
ل اإِ ا  و�ف ُ �ب ّرِ

�تَ کـه می گفتنـد  »ِل�یُ کسـانی  دارد. 

کـه ان شـاء اهلل در جلسـۀ بعـد بـدان  در اینجـا مطلبـی نیـاز بـه توضیـح دارد 

 » �ف �ی ُه الّدِ
َ
 ل
ً
ِلصا َه ُمحفْ

َ
ِد الّل اْع�بُ « و »�فَ َح�ت

ْ
ال  �بِ

ا�بَ ِك�ت
ْ
َك ال �یْ

َ
ل ا اإِ �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا

�فَّ یم. این که میان »اإِ  می پرداز

کـه فـاء آمـده اسـت؟ در صورتی کـه ایـن رابطه مشـخص  چـه رابطـه ای وجـود دارد 

شـود، اولیـن نکتـه بـرای واضـح شـدن یاوه گویـی آنان روشـن خواهد شـد.

کار را کردیم. نمی فرماید  فأعبدنا. بلکه  فاء تفریع آمده تا نشان  دهد، ما این 

گـر إنا أنزلنا الیك  لفـظ »اهلل« را آورده و ایـن از ظرافـت قـرآن مجیـد اسـت. با آن که ا

 الکتـاب بالحـق فأعبدنـا مخلصـًا الدیـن می فرمـود، عبـارت مختصرتـر می شـد.

که توهم ایجاد نشود. « فرمود به این خاطر  �ف �ی ُه الّدِ
َ
 ل

ً
ِلصا َه ُمحفْ

َ
ِد الّل اْع�بُ  اما »�فَ
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 بخش دوم، آیه 3:  
سودمندی عبادت بندگان 

آیات مبارکه 
ى 

َ
 ِال

ٓ
ٰا ݧُو�ف ݧ بݧ ݢ�ݫ ݢ ݪݭِ

رݨݨّ �ݨتَ ݭیݨُ ݫ ݫ �ݫ ِ ٰا لݫ
ّ
مݨْ ِال هݩُ دݩُ ݨُ �بݧ

ݨْ عݧ َء مٰا �فَ
ٓ

ٰا ی ݫ �ݫ ݬِ ْولݫ
َ
ٖهٓ ا وا ِم�فݨْ ُدو�فِ

دفُ َ حفݧ
�فَ ا�تَّ �ی ٖ ف

دݩ
َّ
 َوال

ݦݩݩۚ
ٰاِلُص٭ حف

ݨْ
�فُ ال �ی ِه الّدٖ لٰا ِللّٰ

َ
ا

ݣݣی َم�فݨݨْ ُهَو  دݬٖ ݩݩْ ݧ هݧ َ َه لٰا �ی  ِا�فَّ اللّٰ
ݩݩݦۗ
٭ و�فݩَ �فُ ِ لݫ

َ ݩتݧ �ݧ
حݩفݨْ َ ݧ ِه �ی �ی ݭٖى مٰا ُهمݨݦݨْ �فٖ

ْ ڡݨف مݨݧ ݩُ هݧ فَ �ݧ �یْ َ ُم �ب
ُ
ݩْك حݧ َ یݧ َه �ݫ ی ِا�فَّ اللّٰ

ٓ ٰ ݧ ݩݧ ݩݩݩݩݧ ݧ �ݦفݧ
ْ
ل ِه رفݦُ  اللّٰ

ٰارݩٌ ٣ �بٌ َك�فّ كٰادفِ

ترجمۀ آیات 
گاه باشـــید دین خالص از آِن خدا اســـت، و آنها که غیر از خدا را اولیاى   3- آ

که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه   خود قرار دادند، و دلیلشان این بود 

ز قیامت میان آنها در آنچه اختالف   مـــا را به خداوند نزدیك کنند، خداوند رو

کفران کننده اســـت  که دروغ گو و  کس را  ى می کند، خداوند آن  ر  داشـــتند داو

هرگز هدایت نمی کند. 

ماهیت عبادت عبد

که سورۀ مبارکۀ زمر بر اساس ترتیب سور قرآن مجید، سی و نهمین   بیان شد 

 سـوره قرار گرفته اسـت. از سـوره هایی اسـت که در مکه نازل شـده و مضامین آن 

با سور مکی سازگار است. 

ِم«. فرو فرستادن  َحِك�ی
ْ
ِ ال رف �ی ِ َعرف

ْ
ِه ال

َ
ا�بِ ِم�فَ الّل ِك�ت

ْ
ُل ال �ی ِ رف

�فْ  در آیات ابتدایی می فرماید  »�تَ
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ایـن کتـاب و ایـن الفـاظ، بـا ایـن نظـم و این معانـی، از جانب »اهلل« اسـت که هم 

کسـی  »عزیـز« و هـم »حکیـم« اسـت. »عزیـز« اسـت بـه ایـن معنـا  کـه تواناسـت و 

کـه  باشـد  و خداونـد عاجـز  از خداسـت  بگویـد  او  بنـدد.  افتـرا  او  بـه  نمی توانـد 

بگویـد از مـا نیسـت.

کـه نابجا سـخن نمی گویـد. خداوند بـار دیگر بر  »حکیـم« اسـت بـه ایـن معنـا 

کـه عامیانـه سـخن  گفتـن قـرآن، برای آن اسـت که  کیـد می فرمایـد  ایـن مطلـب تأ

کنند.  مخاطبیـن بـه خوبی فهـم 

کتاب را بر تو فرو فرستادیم.  «، ما بسزا و بجا این  ِ
َح�تّ

ْ
ال  �بِ

ا�بَ ِك�ت
ْ
َك ال �یْ

َ
ل ا اإِ �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا

�فَّ »اإِ

کـن،  از ایـن رو خـدا را عبـادت  بعـد از آن، فـاء نتیجه گیـری آمـده و می فرمایـد 

اخـالص  او  بـرای  دیگـر،  عبـارت  بـه  داری.  اخـالص  دیـن  در  کـه  حالـی   در 

در دین خویش داری. 

کـه در ادامه خواهد  کـه عـرض خواهم کرد، مقدمه مباحثی اسـت  مطلبـی را 

آمـد. عبـادت، نوعـی خضـوع اسـت که شـخص بـرای موجـودی انجـام می دهد. 

گـر می توانـد بـه وی سـود رسـاند  کنـد تـا ا کـه خـود را بـه او نزدیـک  بـه ایـن خاطـر 

گـر  یـان نرسـاند. همچنیـن ا یـان بـه شـخص را دارد، بـه او ز گـر تـوان رسـاندن ز یـا ا

کنـد.  کنـد، از ایـن شـخص دور  کسـی دور  یانـی را از  می توانـد ز

کــه موجــودی خویشــتن را در اختیــار موجــود دیگــری قــرار  ایــن عبــادت اســت 

دهــد. از همیــن رو بــه بــرده و بنــده، عبــد می گوینــد. زیــرا خــود را در اختیــار ارادۀ 

گذاشــته اســت. ِبنایــی باشــد یــا بــر اســاس ضوابــط و روابــط اجتماعــی  دیگــری 

که موجودی، مملوک موجود  این گونه قرارداد شــود. روزگاری جامعه می پذیرفت 
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َعلى   ِدُر  �تْ َ �ی لا   
ً
وكا

ُ
َمْمل  

ً
دا َع�بْ لًا  َ َم�ش ُه 

َ
الّل َر�بَ  »�فَ می فرمایــد   خداونــد  باشــد.  دیگــری 

ْل  َ �ب ِه 
َ
ِلّل َحْمُد 

ْ
ُوو�فَ ال َْس�تَ �ی  َهْل 

ً
ْهرا َ ا َو �ب ُه ِسّرً �تُ ِم�فْ �فِ

�فْ ُ �ی ُهَو   �فَ
ً
ا  َ�َس�ف

ً
ا �ت ِررفْ ا 

اُه ِم�فَّ �ف �تْ َررفَ ْ ٍء َو َم�فْ  ىی
َ �ش

ْ ٍء َو ُهَو  ىی
َ ِدُر َعلى  �ش �تْ َ ُم لا �ی

َ
ك ْ �ب

أَ
َ�ُدُهما ا

أَ
�فِ ا ْ �ی

َ
ل لًا َر�بُ َ ُه َم�ش

َ
َر�بَ الّل ؛ َو �فَ ُمو�فَ

َ
ْعل َ ُرُهْم لا �ی َ ْك�ش

أَ
ا

َعلى   ُهَو  َو  َعْدِل 
ْ
ال �بِ ُمُر 

أْ
ا �یَ َم�فْ  َو  ُهَو  وی  َْس�تَ �ی َهْل  ٍر  �یْ

حفَ �بِ �تِ 
أْ
ا �یَ لا  ْهُه  ِ

ّ َو�ب ُ �ی ما  �فَ ْ �ی
أَ
ا َمْولاُه  َعلى   َكّلٌ 

م«�1 �ی �ت ُمْس�تَ ِ�راٍط 

جـزء  یعنـی  فرمـود.  ذکـر  را  مملـوک  بـرده    ای  نمونـه،  بـرای  اینجـا  در  خداونـد 

دارایی اسـت و دارایِی دیگری محسـوب می شـود. او سـربار آقای خویش اسـت. 

زیرا مالک او عالوه بر آن که شـکم خویش را سـیر می کند، باید شـکم او را نیز سـیر 

کنـد. وضـع خـود را اداره کنـد و وضـع او را نیـز اداره نمایـد. از ایـن جهـت به عبد، 

عبـد می گوینـد. 

 عبـادت در دیـن نیـز، بـه معنـای خضـوع اسـت. پـس در عبـادت، دو مطلب 

 نهفته است  یک، خوش آیند کسی بودن. دو، کاری را انجام دهم که خوشایندِی 

او را جلـب نمایـم. ایـن اسـاس عبـادت اسـت. در اصطـالح علمـی می گوینـد 

کـه مـن قصد  قصـد تقـرب بـه دو چیـز محقـق اسـت  اول، محبـوب بـودن آن  چیـز 

تقـرب بـه آن را می کنـم. دوم، بـه آن جهـت آوردن اسـت. 

کـه قـادر بـر هیـچ چیـز نیسـت، و انسـان )بـا ایمانـی(  1. »خداونـد مثالـی زده: بـرده مملوکـی را 
را کـه رزق نیکـو بـه او بخشـیده اسـت، و او پنهـان و آشـکار از آن چـه خـدا بـه او داده انفاق 
و  نمی داننـد!  آن هـا  کثـر  ا ولـی  اسـت،  را  یکسـانند؟ شـکر خـدا  نفـر  دو  ایـن  آیـا  می کنـد، 
خداونـد مثالـی )دیگـر( زده اسـت: دو نفـر را کـه یکـی از آن دو گنـگ مـادر زاد اسـت و قادر 
ى بفرسـتد عمل  کار ى نیسـت و سـر بار صاحبش می باشـد، او را به سـراغ هر  کار بر هیچ 
خوبـی انجـام نمی دهـد، آیـا چنیـن انسـانی بـا کسـی کـه امـر بـه عـدل و داد می کنـد و بـر راه 

ى اسـت؟«. نحـل/ 76- 75 راسـت قـرار دارد مسـاو
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کاری، قصـد تقـرب بـه خـدا را نمایـم. اولیـن  بـرای مثـال می خواهـم بـا انجـام 

گـر  کار محبـوب خداونـد باشـد. ا کـه آن  شـرط قصـد تقـرب بـه خـدا، ایـن اسـت 

محبـوب خـدا نیسـت، معنـا ندارد قصـد تقرب کنم. رسـول اهلل؟لص؟ می فرماید  

معصیـت  کـه  راهـی  آن  از  نمی شـود  بـرده  فرمـان  نمی شـود،  اطاعـت  خداونـد 

کسـی را بـه جـای خـدا می گذارنـد.  خداسـت.1 عـالوه بـر ایـن، برخـی افـراد 

کــه از مســاجد مســلمین  یکــی از نمونه هــای ایــن مطلــب، در مســجد دمشــق 

ــود.  ــه عنــوان عبــادت اســالمی مجلســی تهیــه شــده ب کــه ب اســت، اتفــاق افتــاد 

گفــت. حضــرت در پاســخ  کــذب  ســخنران بــاال رفــت و مطالبــی ناصــواب و 

َخاِلــق «.2 
ْ
ــوِق ِبَســَخِط ال

ُ
َمْخل

ْ
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َ
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َ
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ی 
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ُروا َعل

َ
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َ
 َقال

ُ
ِبي َطاِلٍب؟ع؟ َیُقول

َ
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َ
ْیُم ْبُن َقْیٍس َقال

َ
1. »ُسل

ی 
َ
َرُه ِإل یَماِن َغّیَ ّنَ ِرَداًء ِلْلِ

َ
َکأ ْیِه َبْهَجُتُه 

َ
ی ِإَذا ُرِئَي َعل ُقْرآَن َحّتَ
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َ
ِدیِنُکْم َثاَلَثَة ِرَجاٍل: َرُجٍل َقَرأ

ی 
َ
ْول
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ُهَما أ ّیُ

َ
 اهلِل، أ

َ
ُت: َیا َرُسول

ْ
ْرِك. ُقل ُمْسِلِم َو َرَماُه ِبالّشِ

ْ
ِخیِه ال
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ی أ

َ
َما َشاَء اهلُل اْخَتَرَط َسْیَفُه َعل

َکِذٍب  ْحُدوَثُة 
ُ
َما اْنَقَطَعْت أ

َّ
ُکل َحاِدیُث 

َ ْ
ْتُه األ

َ
اِمي ِبِه ِمْنُهَما. َو َرُجٍل اْسَتَخّف : الّرَ

َ
ْرِك َقال ِبالّشِ

ّنَ َطاَعَتُه َطاَعُة 
َ
َطانًا َفَزَعَم أ

ْ
 َیْتَبْعُه. َو َرُجٍل آَتاُه اهلُل؟زع؟ ُسل

َ
ال ّجَ

َ
 ِمْنَها، ِإْن ُیْدِرِك الّد

َ
ْطَول

َ
َها أ

َ
ل َمّثَ

 َطاَعَة ِلَمْن 
َ

َخاِلِق، ال
ْ
وٍق ِفي َمْعِصَیِة ال

ُ
 َطاَعَة ِلَمْخل

َ
َب، ال

َ
اهلِل َو َمْعِصَیَتُه َمْعِصَیُة اهلِل، َو َکذ

ُعوا  ِط�ی
أَ
: »ا

َ
ِه َفَقال ِذیَن َقَرَنُهُم اهلُل ِبَنْفِسِه َو َنِبّیِ

َّ
ْمِر ال

َ ْ
ِة األ

َ
اَعُة هلِلَِّ َو ِلَرُسوِلِه َو ِلُوال َما الّطَ َعَصی اهلَل. ِإّنَ

ُه  ّنَ
َ
َمَر ِبَطاَعِة َرُسوِل اهلِل؟ص؟ أِل

َ
َما أ ّنَ اهلَل ِإّنَ

َ
ْم« )نساء/ 59( أِل

ُ
ك ْمِر ِم�فْ

اأَ
ْ
ولِى ال

أُ
ُسوَل َو ا ُعوا الّرَ ِط�ی
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َه َو ا
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َمَر ِبَطاَعِة أ

َ
َما أ ُمُر ِبَمْعِصَیِة اهلِل، َو ِإّنَ

ْ
 َیأ

َ
ٌر ال َمْعُصوٌم ُمَطّهَ

ُمُروَن ِبَمْعِصَیِة اهلل. ... « )کتاب سلیم بن قیس، ج 2، ص 884(؛ حدیث دیگری با این 
ْ
َیأ

ْم ُیِطِع اهلَل«؛ محقق. )کنز العّمال، 14872(
َ
مضمون موجود است: »ال طاعَة ِلَمْن ل

2. پس از حوادث دردناک کاخ یزید و رفتار نامناسب با خاندان و اهل بیت مطهر پیامبر؟ص؟، 
در روز جمعه ای نماز جمعه برپا شد و یزید به یکی از سخنرانان خود گفت که خطابه ای 
گویـد و اهـل بیـت پیامبـر؟ص؟ را تحقیـر نمایـد. امـام  یـه و یزیـد  بخوانـد و در آن مـدح معاو
کوبنـده در پاسـخ وی  کـه در مجلـس حضـور داشـتند، برخاسـته و خطبـه ای  سـجاد؟ع؟ 

ایـراد فرمودنـد؛ محقـق. )رک: بحـار األنـوار، ج 45، ص 137(
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کــه خــودش آفریــده شــدۀ دیگــری اســت را  تــو خوشــایندِی موجــودی را خریــدی 

ــرار دادی.  خریــدی؛ بهایــش را غضــب آفریننــدۀ آن ق

گـر چیـزی محبـوب خدا نباشـد،  بنابرایـن اولیـن جهـت، محبوبیـت اسـت. ا

امـا  شـوم،  نزدیـک  او  بـه  می خواهـم  مـن  کنـم.  تقـرب  قصـد  بـدان  نـدارد  معنـا 

کسـی نزدیک شـوم  که بخواهم به  این گونه از او دور خواهم شـد. مانند آن اسـت 

کـور  کنـم یـا بـه او سـیلی بزنـم! لـذا چشـم او را 

کار را بـه داعـی دیگـری  کـه  دوم، آن را بـه جهـت نزدیکـی بیـاورم. معنـا نـدارد 

بیاورم و بگویم به او نزدیک شـدم. اسـاس عبادت همین اسـت. دین به معنای 

ه. 
َ
ـُه، یعنـی َخَضَع ل

َ
خضـوع اسـت. داَن ل

پس خواسـته های معبود، اولین شـرط عبادت اسـت. تفاوتی ندارد و معبود 

ایـن،  بـرای مـن شـود و  بایـد خواسـته های او محـرک  کسـی می توانـد باشـد.  هـر 

اولیـن شـرط اسـت. 

سودی به دور از زیان 

بـه عبـارت  قَبـل »اهلل« عزیـز حکیـم اسـت.  از  کتـاب،  ایـن  فرمـود   خداونـد 

کـه عزیـز اسـت. عزیـز، بـه معنـای تواناسـت. چنین  دیگـر، سـخن »اهلل« ای اسـت 

گفتـه و از  کـه دیگـری بگویـد خـدا چنیـن  نمی شـود و خـدا هـم موجـودی نیسـت 

لسـان او سـخنی را پخـش کنـد و خـدا عاجـز باشـد از این که بگوید  این شـخص 

دروغ می گویـد. ایـن یـک مطلـب اسـت. دیگـر این کـه حکیـم اسـت، به ایـن معنا 

کـه نابجـا سـخن نمی گویـد. 

گر قصد  که  ا  دانستیم خداوند دارای این وصف است. نتیجه این می شود 
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 کنیم به کسی نزدیک شویم که در ارتباط با او، تنها و تنها سود ما مطرح باشد و او 

 هیچ سـودی نبرد؛ در واقع به جز سـود ما، نتیجۀ دیگر نداشـته باشـد، باید به چه 

کس نزدیک شویم؟ به کسی که تمام خواستۀ او به صالح ما و نه دیگران باشد.  

خداونــد خواســتۀ نابجــا بیــان نمی کنــد. در واقــع او ســودی نمی بــرد و ســود، 

کــه بایــد عبــادت »اهلل« را انجــام دهیــد.  تنهــا بــرای ماســت. نتیجــه ایــن می شــود 

کــه در ایــن  ــه او نزدیــک شــوید  کنیــد و ب ــه موجــودی تقــرب  گــر بخواهیــد ب ــرا ا زی

ــه  ــا توجــه ب نزدیکــی جــز مصالــح و ســود شــما هیــچ نتیجــه ای نداشــته باشــد؛  ب

این کــه خــدا بی نیــاز اســت و بی جــا ســخن نمی گویــد، دیگــری هــم نمی توانــد از 

لســان او ســخن بگویــد؛ بایــد آن موجــود، »اهلل« باشــد. 

لزوم اخالص در عبادت 

 ایــن یــک جنبــۀ عبــادت بــود که بیان شــد و جنبۀ دیگــر، »مخلصًا لــه الّدین«

بــرای خــدا خالــص باشــد.   اســت. خضــوع مطــرح شــد، یعنــی در حالی کــه 

کنیــد. زیــرا ممکــن اســت شــخص،  ــرای »اهلل«، خالــص و نــاب  خضوعتــان را ب

کنــد، امــا همــراه بــا عبــادت خــدای جامعــۀ او باشــد. بــرای مثــال،  عبــادت »اهلل« 

کدخــدای روســتا. بخشــی از نمــاز او بــرای خداســت و بخشــی نیــز بــرای کدخــدا. 

او عبــادت »اهلل« نمــوده، امــا خضوعــش تنهــا بــرای »اهلل« نیســت. بلکــه بــرای دو 

 نفــر، »اهلل« و کدخــدای ده اســت.1 شــخصی در ایــن زمینــه گفــت دیگــران به شــما 

کـه مرحـوم میـرزای شـیرازی بـزرگ بـود، از نجـف بـه سـوی  1. بزرگـی بـرای دیـدن اسـتادش 
گفـت:  گفتنـد: مـا در ایـن سـفر مشـرک بودیـم. ایشـان  گردانش  کـرد. شـا سـامراء حرکـت 
خیـر، مـن موحـد بـودم. تـا سـامرا بـرای دیـدن او آمـدم و ربطـی بـه خـدا نداشـت. از منـزل او 

کـدام شـرک نبـود.  بـه سـوی حـرم مطهـر بـرای خـدا مـی روم و هیـچ 
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 گفتنــد موحــد باشــید، امــا مــن به شــما می گویم مشــرک باشــید. یعنی خــدا را نیز با 
که احوالش این گونه باشد.  کنید. اما وای به جامعه ای  سایر دواعی همراه 

کافــی نیســت  «، یعنــی خضــوع شــما تنهــا بــرای خــدا باشــد.  �ف �ی ُه الّدِ
َ
 ل

ً
ِلصا »ُمحفْ

کنــار خواســتۀ  گــوش فــرا دهیــد، بلکــه نبایــد در  کــه بــه خواســته های خداونــد 
کنیــد.  گــوش  خداونــد بــه خواســتۀ غیــر او 

در مرحلـه ای بنـدۀ دو چیـز بـودن، از قصـور جامعـه یـا از انحطاط شـخصیت 
 جامعه،  از جمله در جامعۀ اسـالمی پیدا شـد. شـخص و اشـخاصی بندۀ منافع 
از اسـالم  از پیغمبـر؟ص؟  بعـد  این کـه همـۀ مسـلمانان  نـه  و خـدا شـدند.  مـادی 
کارهایی را برای خدا انجام می دانند؛ برای   برگشتند. بلکه بندۀ دو کس بودند. 
مثـال نمـاز می خواندنـد امـا بـرای منافع مادی شـان، اطاعـت از ابوبکـر می کردند. 

چهره هایـی در ایـن خصوص معـروف بودند. 

کــه برخــی صوفیــان، ایشــان را از سلســۀ خویــش می داننــد  و در ایــام  کــس   دو 
 صفین نیز حضور داشتند، ابوالدرداء و ابوهریره هستند. در مورد هر دو نقل شده 
یــه و بــر ســفرۀ او می نشســتند و نمــاز را پشــت امیرالمؤمنین؟ع؟  کــه در خیمــۀ معاو
کــم بــوده اســت.  کــه فاصلــه،  می خواندنــد. از اینجــا ایــن نکتــه معلــوم می شــود 
ــه نیــز اقامــۀ جماعــت می کــرد. زمــان خــوردن غــذا در میــان عــرب، پیــش  ی معاو
ــر  ــد و بعــد از غــذا و نمــاز، در زی ــود. یعنــی قبــل از ظهــر ناهــار می خوردن از اذان ب
کــه چــرا  درختــی و بــه دور از معرکــه می خوابیدنــد. وقتــی بــه آن هــا اعتــراض شــد 
یــَة أدَســم،  ــَف َعِلــّیٍ أفَضــل، َو َطعــاُم ُمعاِو

ْ
لصــالُة َخل

َ
گفتنــد  أ چنیــن می کنیــد؟ 

ُم.1 
َ
ْســل

َ
ــَجَرة أ

َ
َو الّنــوم َتحــَت الّش

1. مشـابه این تعبیر از ابوهریره نقل شـده در: االیضاح، فضل بن شـاذان، ص 537؛ اإلصابة، 
ابن حجر، ج 1، ص 76؛ محقق. 
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یـه اسـت.  گفـت نمـاز خوانـدن پشـت علـی، افضـل از نمـاز پشـت سـر معاو
کـه بگوییـم بوسـیدن دسـت پیغمبـر؟ص؟ بهتـر از   عجیـب اسـت، ماننـد آن اسـت 

دست بوسیدن ابوجهل و ابولهب است! آیا این ها از یک سنخ هستند؟

 هرچند به تعبیری، ابوجهل و ابولهب هم چون معاویه به اسالم ضربه نزدند. 
کسـانی  کشـته شـدند و بـه درک رفتنـد.  کردنـد و  آن هـا در برابـر اسـالم مقاومـت 
کـه دارو را فاسـد می کننـد، تـا بـه جـای آن کـه مـرض را درمـان  خطرآفریـن هسـتند 
کنـد، مـرض ایجـاد کنـد. اسـالم بـرای هدایـت بشـر بـود، امـا اینـان آن را تبدیـل بـه 
کـه در برابر   بدبختـی و گرفتـاری کردنـد. لـذا جنایـت ایشـان بیش از کسـی اسـت 
از  گروهـی  هرچنـد  اسـت.  رسـانده  یـان  ز خـودش  بـه  و  نمـوده  مقاومـت  اسـالم 
کشـته شـدند و بـه سـعادت رسـیدند و موجـب  کار اینـان  مسـلمانان در نتیجـۀ 
عزت اسالم شدند. مقاومت و عناد ابوجهل و ابولهب، عامل تحرک مسلمانان 

یـان نرسـاند.  شـد و هم چـون آنـان بـه اسـالم ز

گونـه ای ارائه کردند که نامش اسـالم، اما باطنش مفاد  منافقیـن، اسـالم را بـه 
جاهلیـت شـود. ضمـن آن کـه جاهلیت هـا و رنج هـا در دوران هـای مختلـف نیـز 

بـدان اضافه شـد. 

« یعنـی خضـوع شـما تنهـا بـرای »اهلل« باشـد؛ نـه آن کـه  �ف �ی ُه الّدِ
َ
 ل

ً
ِلصا پـس »ُمحفْ

بگوییـد مـن بـرای خـدا نمـاز می خوانـم و روزه می گیـرم. امـا باالخـره ابوجهـل نیـز 
که شـتردار قریش اسـت!  آقای قریش اسـت! ابولهب فالن اسـت و ابوسـفیان نیز 
کار قریـش، شـترداری  کـه  پـس آن هـا را هـم اطاعـت و بندگـی میکنـم. می دانیـد 
؛  ْسشٍ َر�ی

ِ �تُ لا�ف �ی بـود و ابوسـفیان نیـز در رأس آن هـا مطـرح بـود. قـرآن می فرمایـد  »ِلاإ
1�» �ف �یْ

َ
الّص َو  اِء  �ت ِ

ّ  السش
هتَ

َ
ِرْ�ل ِهْم  لا�فِ �ی اإ

«. قریش/ 2- �1  �ف �یْ
اِء َو الّصَ �ت ِ

ّ هتَ السش
َ
ِهْم ِرْ�ل لا�فِ �ی ؛ اإِ ْسشٍ َر�ی

ِ �تُ لا�ف �ی 1. »ِلاإِ
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ُحسن خضوع در برابر ولی امر خدا  
اِلص«؛ هان که خضوع فقط و فقط برای یک نفر و مخصوص  حف

ْ
�فُ ال �ی ِه الّدِ

َ
لا ِلّل

أَ
»ا

 خداست. برای احدی، به جز »اهلل« نیست. البته ما برای پیغمبر؟ص؟ نیز خاضع 
مطلـق هسـتیم، امـا بـرای این نیسـت که پیغمبر اسـت. بلکه خداونـد امر فرموده 
 برای ایشان خاضع باشیم. به عبارتی منشأ خضوع ما برای پیغمبر؟ص؟، خضوع

ه«�1 
َ
طاَع الّل

أَ
ْد ا �تَ ُسوَل �فَ ِطِع الّرَ ُ  ما برای »اهلل« است. »َم�فْ �ی

کـه از رسـول فرمـان بـرد، از خـدا فرمـان برده اسـت. لـذا ما خاضع  هـر آن کـس 
بـرای رسـول هسـتیم و هـر آن کـس کـه خـدا بـه عنـوان ولّی امـر تعیین کرده اسـت. 
خضـوع مـا بـرای ایشـان، منحصـر بـه ایشـان نیسـت بلکه بـرای خدا و شـعبه ای از 
گر  گر خـدا نهی می نمود، خاضـع نبودیم.     ا خضـوع خداسـت. بدیـن صـورت که ا
گر رسـول و فرسـتادۀ  خـدا ولـّی امـر دیگـری را تعییـن می کـرد، بـر او خاضـع بودیم. ا
کـه چیـزی  دیگـری را می فرسـتاد، بـرای او خاضـع بودیـم. لـذا آن خضـوع خالـص 
از خضـوع بـرای غیـر در آن نباشـد، منحصـر بـه »اهلل« اسـت. معنای اسـالم همین 
اسـت. اسـالم، بـه معنـای خویشـتن را در اختیـار دیگـری قـرار دادن اسـت.2 در 
ْمَسَك  اْس�تَ ِد  �تَ

�فَ ُمْحِس�فٌ  ُهَو  َو  ِه 
َ
الّل ى 

َ
ل اإِ َهُه  ْ َو�ب ُْسِلْم  �ی َم�فْ  »َو  می فرمایـد   لقمـان  سـورۀ 

گونـه،  گونـه اش را در اختیـار خـدا قـرار می دهـد.  کـه  کـس  ی«�3 هـر آن  �ت
ْ ُو�ش

ْ
ُعْرَوهتِ ال

ْ
ال �بِ

یعنـی رو بـه خـدا آورد. ایـن نشـانه ا ی از فرمـان بـردن مطلـق اسـت.

هاتف در آن ترجیع بند می گوید 

کرده است«. نساء/ �80  کند اطاعت خدا  که از پیامبر اطاعت  1. »کسی 
2.  و اإلســـالم: االستســـالم ألمـــر اهلل تعالـــی، و هو االنقیـــاد لطاعته، و القبول ألمره؛ اســـالم به 
 معنای قبول تســـلیم در برابر امر خدای متعال اســـت و همان پذیرفتن به جهت اطاعت

 از او و قبول امر خداست؛ محقق. )العین، ج 7، ص 266( 
3. لقمان/ �22 
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گوش بر فرمان1 کـــف     چشم بر حکـــم و          بندگانیــم جــــان و دل بر 

کــرد، می پذیرد و عمل  گر با اشــاره نیــز امری  صــورت، مقابــل شــخص اســت. ا
که خودش را در  کنایه از این است  ِه« صورت 

َ
ى الّل

َ
ل َهُه اإِ ْ ُْسِلْم َو�ب می نماید. »َو َم�فْ �ی

اختیار خدا قرار دهد. انســان نیکوکار چنین اســت. »َو ُهَو ُمْحِســٌن« در حالی که 
کــه از هــر جهــت گرهــی  ی«، بــه آن  �ت

ْ ُو�ش
ْ
ُعْرَوهتِ ال

ْ
ال ْمَسَك �بِ ِد اْس�تَ �تَ  نیکــوکار باشــد. »�فَ

 قابل اطمینان است، چسبیده است. 

وقتـی شـخص بخواهـد خـود را بـه جایـی بچسـباند بایـد بـه آن وسـیله، جای 
کـه در دسـت انسـان نلغـزد.  گـره ای باشـد  دسـتگیری داشـته باشـد. در طنـاب، 
کرده و باز  گیر  گره ها باز می شـوند اما برخی محکم هسـتند و دسـت بدان  برخی 
گـره می زنند.2 لذا  کـه تـا می کننـد و  نمی شـود. »ُعـرَوة«، جایـی از طنـاب را گوینـد 
در زبـان عـرب، دسـتۀ پـارچ و امثال آن ها را »ُعـرَوة« می گویند. »ُعرَوة اإلناء« جای 
کـرده  کـه طنـاب را تـا  کـه بـا دسـت می گیرنـد. بـه عبارتـی آنجـا  گوینـد  برگشـتی را 
گـره محکـم باشـد، دسـت انسـان می آویـزد. مطمئـن اسـت  گـر  گـره می زننـد و ا و 
اِلص«؛  حف

ْ
ال �فُ  �ی الّدِ ِه 

َ
ِلّل لا 

أَ
بـاز نمی شـود. »ا گـره  زیـرا   کـه دسـتش جـدا نخواهـد شـد، 

خضوع، فقط برای خداست. 

کتاب  لذا رابطۀ فاء با قبل، معلوم می شود. خدا عزیز و حکیم است و این 
نیز از سوی خداست، پس باید عبادت برای خدا باشد. زیرا تنها از این راه سود 
که به طور تاّم و تمام منفعت است. در مورد غیر از خداوند  خواهید برد، سودی 
که باز  این گونه نیست. پس نباید اطاعت دیگری را با اطاعت خدا در آمیزید 
منفعت آن، برای انسان است، نه این که العیاذ باهلل خدای متعال حسود باشد. 

1. دیوان اشعار هاتف اصفهانی 
2. لسان العرب، ج 15، ص �45 
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گاه، در ذهن ما موجودات پایین چنین  که  به این نکته توجه داشــته باشــید 

کــه خــدا حســود اســت! در دل می گویــد  دو رکعــت نماز بــرای غیر  خطــور می کنــد 

کــه ایــن آموزه هــا از روی حســد   خــدا بخوانیــم، چــه می شــود؟ امــا بایــد دانســت 

نیست؛ بلکه سودجویی من است.

کـه می گویـد بایـد تنهـا و تنهـا بـه نسـخۀ مـن عمـل  هماننـد کار طبیـب اسـت 

کنیـد و بـه حـرف دیگـران گوش نکنید. زیرا آن چه سـود می رسـاند، همین اسـت 

کـه عالقـه دارد بیمـارش شـفا پیدا  یـان می رسـانند. پزشـکی اسـت  و غیـر از ایـن ز

کنـد. لطـف و رحمـت خداونـد نسـبت بـه مـا چنین اقتضـا کرده که دسـتور دهد 

کـه خـود او اذن داده اسـت. خـدا  از غیـر خـدا سـخن نشـنویم. مگـر در مـواردی 

موجـود رئوفـی اسـت و از مـا و عبـادت مـا بی نیـاز اسـت. 

پزشـکی شـکایت داشـت از این کـه بـه بیمـار توصیـه ای می کنـد. بیمـار از نزد 

پزشـک بیـرون مـی رود و هـر کـس توصیـه ای به او می کنـد. این گونه رنـج طبیب را 

اضافـه می کنـد و مـرض خـود را نیـز ده چنـدان می نماید. 

اَء«، در ایـن بخـش از سـوره خداونـد واقعیتـی را  ْوِل�ی
أَ
ا ِه  ُدو�فِ وا ِم�فْ 

دفُ حفَ
ا�تَّ �فَ  �ی ِ دف

َّ
ال »َو 

کـه بـه صـورت اسـالم منعکـس  بیـان می کنـد. ایـن آیـه دسـتاویز جاهلیتـی شـده 

گردیـد. یعنـی از حـدود شـش هـزار و دویسـت آیـۀ قـرآن، تنهـا همیـن آیـه را پیـدا 

کـه ربطی به آیه نـدارد بدان مربوط می کنند.  کردنـد و از روی خباثـت، معنایـی را 

ان شـاء اهلل خداونـد توفیـق تقـرب بـه خویـش و آن چـه بـه اولیـاء خاصـش از 

 حضرت آدم؟ع؟ تا حضرت رسول اهلل؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ و صدیقه کبری ؟اهس؟

 عطا نموده، به ما نیز عنایت بفرماید. 
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مظاهر قدرت برای یگانۀ آمرزنده

آیات مبارکه 
ِ�ُد  واٰ

ْ
ال ُه  اللّٰ ُهَو   

ݦݦݦݩۖ
ۥ٭ هݩݩُ �فَ حاٰ ْ ُس�بݧ  

ݦݩۚ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش �ی مٰا  �تُ 

ُ
ل

حݩفݨْ َ �ی ٰا  ِممݩݦّ ݩݩݩٰی  ݧ ݧ ݧ اْ�َط�فݧ
َ
ل ا  ݩً دݧ

ݦَ
ل وݦَ  

دفَ حݩفِ
ݩتَّ �ݧ َ �ی �فْ 

َ
ا ُه  اللّٰ َد  راٰ

َ
ا ْو 

َ
ل

ى 
َ
هٰاَر َعل

ݩݩݩُ ال�فَّ رݧ ِ
ݨّ وݧ

َ
ك ُ ݬیݩݧ هٰاِر َو�ݫ

ى ال�فَّ
َ
َل َعل �یْ

َّ
رݩݩُ الل ِ

ݨّ وݧ
َ
ك ݩُ ݧ ۖ �ی

ݩݩݩ
٭ ِ

َح�تّ
ݨْ
ال َ �بِ ݤصݦݦݩفݧ ْ ݧ َارݧ

ݨْ
�تِ َوال ٰمواٰ �تَ اݠلّسَ

َ
ل ٰاُر ٤  �فَ هݦّ �تَ

ْ
ال

ٰاُر ٥  �فّ عفَ
ْ
ال رفُ  �ی ٖ رف

َ عݧ
ْ
ال ُهَو  لٰا 

َ
ا  

ݦݩݩۗ
ی٭ ًّ ݩݧ مݧ َ ُمسݧ ٍل  َ ݫَِا�ݪب لݫ ی  ْرݪٖ

ݧ ݧ ب حݫ
َ �ی  ُكلݩٌّ 

ݦݩݩۖ
َر٭ ݨَ مݧ َ تݧ �ݧ

ݨْ
َواݠل ْمَس 

َّ السش َر 
َوَسحفَّ  

ݦݩۖ
ِل٭ �یْ

َّ
الل

هتَ  َ �یݧ مٰا�فِ
َ عٰاِم �ش

فݨْ ݧ �ݧ
اݦݨَ

ݨْ
ْم ِم�فَ ال

ُ ݧ
ك

ݦَ
ݢَل ل ݢ رݩفَ

�فݨْ
ݦَ

هٰا َوا َ ْو�ب هٰا رفَ َعَل ِم�فݨْ َ ّمَ �ب
ُ ِ�َدهتٍ �ش ٍس واٰ ْ فݧ �ݧ ْم ِم�فݨْ �فَ

ُ
ك �تَ

َ
ل �فَ

ُم 
ُ
ِلك  دفٰ

ݦݩݩۚ
٭ لٰا�شٍ

َ مٰا�تٍ �ش
ُ
ل ݭٖى طفُ

ڡݨف  ٍ �ت
ْ
ل ِد �فَ ݩْ عݧ َ ا ِم�فݨْ �ب �تً

ْ
ل ْم �فَ

ُ
ك هٰا�تِ َّ مݧ

ُ
ِ ا ُطو�ف ݨُ ݭٖى �ب

ڡݨف ْم 
ُ
ك �تُ

ُ
ل ݨْ حفݧ َ ۚ �ی

ݦݩݩݩ
٭ حݪݬبٍ واٰ ْ رفݨݧ

َ
ا

و�فَ ٦ �فُ ْصرݦَ ݩݩݩݩٰى �تُ
ݩݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ّݧ فݧ ںݧ

َ
ا  �فَ

ݩݩۖ
٭ ٰا ُهوݩَ

ّ
َه ِال ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  ِاݡلݧ

ٓ
 لٰا

ݦݩۖ
ُك٭

ْ
ُمل

ْ
ُ ال هݩݧ

َ
ْم ل

ُ
ك ُّ ُه َر�ب اللّٰ

ترجمۀ آیات 
کنـد از میـان  گـر )بـه فـرض محـال( خـدا می خواسـت فرزنـدى انتخـاب  4- ا

مخلوقاتـش آن چـه را می خواسـت بـر می گزیـد، منـزه اسـت، )از این کـه فرزندى 

داشـته باشـد( او خداونـد واحـد قهـار اسـت. 5- آسـمان ها و زمیـن را بحـق 

ز را بـر شـب، و خورشـید و مـاه را مسـخر  ز می پیچـد، و رو آفریـد، شـب را بـر رو

ادامـه  خـود  حرکـت  بـه  معینـی  سـرآمد  تـا  کـدام  هـر  داد،  قـرار  یـش  خو فرمـان 

گاه باشـید او قادر بخشـنده اسـت.  6- او شـما را از نفس واحدى  می دهند، آ

آفرید، و همسـرش را از )باقی ماندۀ ِگل( او خلق کرد، و براى شـما هشـت زوج 

پایـان نـازل کـرد، او شـما را در شـکم مادرانتان آفرینشـی بعـد از آفرینش  از چهار
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ردگار  یکي هـاى سـه گانه می بخشـد، ایـن اسـت خداونـد، پـرو دیگـر در میـان تار

 شما، که حکومت )در عالم هستی( از آن او است، هیچ معبودى جز او وجود 

ید؟ ندارد با این حال چگونه از راه حق منحرف می شو

معنای لغات 

کـه  ـار« بـه ایـن معنـا  کـه »اهلل«، یکـی اسـت.1 »َقّهَ واِحـُد« نشـانۀ آن اسـت 
ْ
»ال

ینـد و در مقابـل او قدرتـی نیسـت.2 معنـای أَجـل، مسـیر و مـدت  همـه مغلـوب او

ی«، نامیده شده و از پیش تعیین شده است.4 »َعِزیز«،   می باشد3 و مراد از »ُمَسّمً

کـه کسـی نمی توانـد بر او چیره شـود.5 »َجَعَل« بـه معنای قرار  بـه معنـای آن اسـت 

دادن اسـت.6 »الُملک« به معنای تسـلط داشـتن است.7 

قدرت بی رقیب هستی 

کـه در دنیـا بـا چشـم خویـش می بینیـم منحصـرا از »اهلل«  گـر منتهـای قدرتـی  ا

کـه بـا »اهلل«، الـه دیگـری باشـد. در الـه، نوعـی قـدرت خیـر و  اسـت، معنـا نـدارد 

کـه وقتـی کسـی را الـه دانسـتند، بـه لحـاظ  شـّر و قـدرت نفـع و ضـرر نهفتـه اسـت 

کـه در او مشـاهده می شـود.  قدرتـی اسـت 

1. العین، ج 3، ص �281 
2. لسان العرب، ج 5، ص �121 

3. مفردات، ج 1، ص �65 
4. لسان العرب، ج 14، ص �397 

5. العین، ج 1، ص �76 
6. لسان العرب، ج 11، ص �111 

7. العین، ج 5، �380 
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کـه می توانـد برسـاند، بـه شـخص  بـه ایـن سـبب خاضـع می شـود تـا خیـری را 

کـه  گـر می توانـد شـری رسـاند، بـه شـخص نرسـاند یـا از شـری  برسـاند. همچنیـن ا

بـه شـخص خواهـد رسـید ممانعـت نمایـد. به عبـارت دیگر برای نفع رسـاندن به 

کنـد. مقصـود از  کـرده، از قـدرت خویـش اسـتفاده  کار  کـه خوشـایند او  آن کـس 

کار، عبـادت اسـت. وقتـی از کسـی راضـی شـد، از قـدرت خویـش بـرای رسـاندن 

خیـر و شـّر بـه او یـا دفـع شـّر از او اسـتفاده می کنـد. 

 �» َح�ت
ْ
ال �بِ ْرصفَ 

اأَ
ْ
ال َو  ماوا�تِ  الّسَ �تَ 

َ
ل »�فَ اســتدالل می فرمایــد   اینجــا  در  خداونــد 

واِحــُد« نشــانۀ 
ْ
ار«. عبــارت »ال

َ
ّه �تَ

ْ
واِ�ُد ال

ْ
ُه ال

َ
ُه ُهَو الّل حا�فَ کــه »ُس�بْ »اهلل«، چنیــن اســت 

کــه »اهلل«، یکــی اســت. یعنــی در مــورد دیگــران، نــه نــام »اهلل« اســت و نــه  آن اســت 

واقــع الوهیــت در آن هــا وجــود دارد. 

او قدرتـی  ینـد و در مقابـل  او کـه همـه مغلـوب  بـه ایـن معنـا  ـار« اسـت،  »َقّهَ

کـه در مقابل خـدا قدرتی وجـود ندارد.  نیسـت. نشـان دهنـدۀ ایـن مطلـب اسـت 

آسـمان ها و زمیـن را بجـا آفریـد؛ یعنـی طبـق نظـام و بـا اتقـان صنـع آفریـد.1 

ل«. در مــورد  �یْ
َّ
ى الل

َ
هاَر َعل

ُر ال�فَّ ّوِ
َ
ك ُ هاِر َو �ی

ى ال�فَّ
َ
َل َعل �یْ

َّ
ُر الل ّوِ

َ
ك ُ در ادامــه می فرمایــد  »�ی

یــن علــی اآلخــر، و تســخیر  کّل واحــد مــن الملو یــر   بخلــق »الســماوات و األرض«، و تکو
ّ

1. دل
ی«، و بــّث الّنــاس علی کثرتهم من نفــس واحدة، و خلق  َجــٍل ُمَســّمً

َ
الّنّیریــن و جریهمــا »أِل

األنعــام، علــی أّنــه واحــد ال ثانــی لــه فــی القدم، قّهار ال یغالــب؛ خداوند اشــاره می فرماید به 
ز بــر یکدیگــر و مســخر بــودن ماه و خورشــید و  یــر شــب و رو خلقــت آســمان ها و زمیــن و تکو
پایــان  حرکــت آن هــا در مســیر مشــخص و نشــر و ازدیــاد انســان ها از یــک تــن و خلقــت چهار
کــه مقدمــی بــرای او  ل می کنــد بــر این کــه یگانــه ای قدیــم اســت  و بــا ایــن امــور اســتدال
کــه مغلــوب چیــزی نمی گــردد؛ محقــق. )جوامــع الجامــع،  نمی باشــد و قّهــاری اســت 

 ج 3، ص 447( 
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«�1 »تکویر«  َدَر�ت
َ
ك وُم ا�فْ ُ حب

ا ال�فُّ دفَ ، َو اإِ َر�ت ْمُس ُكّوِ
َّ ا السش دفَ تکویر، در دیگر آیات آمده  »اإِ

کــه ســوره ای بــا همیــن نــام در قــرآن هســت، بــه معنــای چیــزی را بــر روی چیــزی 

حــم یــا 
َّ
ــی الل

َ
رُت الِغَطــاَء َعل َکــّوَ کــه زیریــن پوشــیده شــود.2  آوردن اســت بــه نحــوی 

گــرد آن پیچیــدم و در نتیجــه مخفــی  ــی ُفــالن؛ آن را پوشــاندم، 
َ
رُت الِغَطــاَء َعل َکــّوَ

«، یعنی روی شــمس حالتی پیدا می شــود  َر�ت ْمُس ُكّوِ
َّ ا السش دفَ می شــود. بنابراین »اإِ

 کــه دیگــر نــور آفتــاب بــه جایــی نمی رســد. در نتیجــه آفتــاب، نوردهــی خویــش را از

 دست می دهد. 

کـه شـب را بـر روز غلبـه می دهـد،  کاری می کنـد  هاِر« خـدا 
ى ال�فَّ

َ
َل َعل �یْ

َّ
ُر الل ّوِ

َ
ك ُ »�ی

ى 
َ
هاَر َعل

ُر ال�فَّ ّوِ
َ
ك ُ در نتیجـه روز را می پوشـاند. می پوشـاند، یعنـی از بیـن می بـرد. »َو �ی

کار را می کنـد.3 ل«، نسـبت بـه روز نیـز همیـن  �یْ
َّ
الل

دو معنا برای واو 

گر واو را عاطفه بدانیم، یک معنا دارد  البته نکته ظریفی الزم به ذکر اسـت. ا

گـر حالیـه باشـد، معنـای دیگـری خواهـد داشـت.4 واو عاطفـه یعنـی خداونـد  و ا

کار انجـام می دهـد. شـب را بـر روز پیـروز می کنـد و بعـد از آن، روز را بـر شـب  دو 

گذشـته از غروب آفتاب، شـب را آورد  پیروز می کند. مطابق با افق ما و در شـب 

و بـر روز پیـروز نمـود. از طلـوع آفتـاب نیـز روز را آورد و بـر شـب پیـروز کرد. 

کـه سـتارگان بی فـروغ  کـه خورشـید درهـم پیچیـده شـود؛ و در آن هنـگام  1. »در آن هنـگام 
یـر/ 2 - 1 شـوند«. تکو

2. مجمع البیان، ج 8، ص 763؛ مصباح المنیر، ج 2، ص �543 
3. جوامع الجامع، ج 3، ص �448 

ر« را، حـال یا اسـتیناف می داند؛ محقق. )مجمـع البیان، ج 8،  4. مرحـوم طبرسـی نیـز »ُیکـّوِ
 ص 761(
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گـر واو حالیـه باشـد چنیـن معنـا می دهـد  خـدا در حالی کـه شـب را بـر روز  ا

کنایـه از  پیـروز می کنـد در همـان حـال، روز را بـر شـب پیـروز می کنـد. مطلـب، 

کـه شـب شـد،  کـروی اسـت. هـر جـا مالحظـه نمودیـد  ایـن می شـود  کـه زمیـن، 

کـرۀ زمیـن، روز اسـت.  بدانیـد نقطـۀ مقابـل آن بـر 

بـه تفـاوت معنـای آیـه در صورتـی که واو عاطفـه یا حالیه باشـد، دقت کنید. 

معنـای واو حالیـه این گونـه می شـود که این حالت، با آن حالت مقرون هسـتند. 

خداونـد شـب را بـر روز پیـروز می کنـد و در همیـن حـال نیـز روز را بـر شـب پیـروز 

می نمایـد. یعنـی در آِن واحـد و در دو نقطـه، دو کار متفـاوت انجـام می دهد. لذا 

گـر در جایـی پـس از روز، شـب می شـود در جـای دیگـر پـس از شـب، روز می آید.  ا

یـم و ممکـن اسـت  کافـی بـرای این کـه واو را حالیـه بدانیـم، ندار البتـه دلیـل 

کـه شـخص در آن مـکان  عاطفـه باشـد. می تـوان گفـت اشـاره بـه هـر افقـی اسـت 

هسـت و افـق متعـارف مـراد اسـت. بنابرایـن اشـکال نشـود در مناطقـی از دنیـا، 

شـش مـاه شـب و شـش مـاه روز اسـت. بشـر در افـق متعـارف محیـط نـزول آیـات 

بـه بیسـت و چهـار سـاعت  از آن تعبیـر  امـروزه  کـه  کریمـه، در یـک دورۀ زمانـی 

می کننـد امـا در آن روزگار، عـرب سـاعت بـه ایـن معنـا را اسـتفاده نمی کـرد و ایـن 

تقسـیمات در ذهنشـان نبـود، دو حالـت را مشـاهده می نمـود. نـام یـک حالت را 

شـب و نـام دیگـری را روز نهادنـد و بـه عبـارت دیگـر، لیـل و نهـار نامیدنـد.1 

1. بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه سـه گونـه معنـا بـرای این عبـارت از قرآن ارائه شـده اسـت. 
کـه  ز و شـب یک دیگـر را می پوشـانند، همان طـور  یـد رو کـه می گو اول، قـول قتـاده اسـت 
کـه  اسـت  مجاهـد  قـول  دوم،  می شـوند.  پیچیـده  هـم  روی  دسـتار  و  عمامـه  الیه هـای 
کـه  رد. سـوم، قـول حسـن و مقاتـل اسـت  ز را در شـب آو رد و رو ز آو یـد شـب را در رو می گو
ز کاسـته می شـود به شـب افزوده شـود و آن چه از شـب  قائلنـد بـه این کـه آن مقـدار کـه از رو
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َباِح  ُم ِعْنَد الّصَ
َ

ال ْیِه الّسَ
َ
 در صحیفه سجادیه آمده است  )َو َکاَن ِمْن ُدَعاِئِه َعل

َمَسـاء( و در ادامـه حضـرت بـه طـور صریـح در جهت مورد بحـث می فرمایند  
ْ
َو ال

کـه  همان طـور  ِفیـِه«.1  َصاِحَبـُه  ُیوِلـُج  َو  َصاِحِبـِه،  ِفـي  ِمْنُهَمـا  َواِحـٍد   
َ

ُکّل »ُیوِلـُج 

عـرض شـد ایـن جملـه، صریـح در ایـن مطلـب اسـت کـه هـر شـبی در هـر نقطه از 

 ُ وِل�ب ُ زمیـن، مقـرون بـه روزی در نقطـۀ دیگـر از زمیـن اسـت. زیرا خـدا می فرمایـد  »�ی

ل«؛2 شـب را در بطن روز می راند و روز را در بطن  �یْ
َّ
هاَر ڡفِى الل

ُ ال�فَّ وِل�ب ُ هاِر َو �ی
َل ڡفِى ال�فَّ �یْ

َّ
الل

کـه واو عاطفـه اسـت.  گفـت،  شـب می رانـد. در اینجـا می تـوان 

حضــرت ســید الســاجدین )صلــوات اهلل و ســالمه علیــه( در مــورد ایــن دو، 

کــدام از ایــن دو، یعنــی شــب و   َواِحــٍد ِمْنُهَمــا ِفــي َصاِحِبــِه«. هــر 
َ

ُکّل فرمــود  »ُیوِلــُج 

َل ڡفِى 
�یْ
َّ
ُ الل وِل�ب ُ روز را در آن یــارش می رانــد. تفســیر ایــن جملــه چنیــن می باشــد  »»�ی

ل«�  �یْ
َّ
هاَر ڡفِى الل

ُ ال�فَّ وِل�ب ُ هاِر َو �ی
ال�فَّ

امـا جملـۀ بعـد، یعنـی »َو ُیوِلـُج َصاِحَبُه ِفیِه« معنای حالیه را خواهد رسـاند. 

کـدام از این هـا را در آن یـار و همدمـش می رانـد؛ در همان حال همدمش را در  هـر 

کـروی اسـت. ای مـردم بدانیـد  کـه زمیـن  آن می رانـد. جـز ایـن معنـا را نمی رسـاند 

گمان نکنید همه جای دنیا شب  که مشاهده نمودید شب است،  هر مکانی را 

است. بلکه مکان دیگری که نقطه معکوس آن است، روز می باشد. به هر مقدار 

گـر  گذشـته اسـت. ا گذشـته اسـت، در آن نقطـه از روز  کـه در ایـن مـکان از شـب 

ز می افزایـد؛ محقـق. )روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـیر القرآن،  کاسـته شـود، بـه رو
ج 16، ص 301( 

کاسـته باز می گرداند«.  1. »از هر یک از آن دو می کاهد و بر دیگری می افزاید و آن گاه آن چه را 
)صحیفه سجادیه، دعای ششم، فراز 4( 

ز را در شب داخل می کند«. حج/ 61 ز و رو 2. »خداوند شب را در رو
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 اینجا ابتدای شـب باشـد، آنجا ابتدای روز اسـت. اینجا نیمۀ شـب است، آنجا
کروی در معرض نور واقع می شـود و نور از یک    نیمۀ روز اسـت. وقتی یک جسـم 

سمت به آن می تابد و حرکت هم دارد، به ناچار چنین خواهد شد.  

مخلوقاتی عظیم و تحت فرمان 
کـه آفتـاب و مـاه را تحـت فرمـان دارد.  َمر«؛ خداسـت  �تَ

ْ
ال َو  ْمَس 

َّ َر السش
»َو َسحفَّ

مـاه  و  کـرات،  میـان  در  بزرگ تریـن مخلـوق خـدا  آفتـاب،  نیسـت  کـه  ایـن  مـراد 
نمایان تریـن آن هاسـت. در چشـم مـا چنیـن اسـت و در دیـد عمومـی، از مجمـوع 
سـتاره ها، مـاه و آفتـاب را می بینیـم. در ادبیـات، ضـرب المثلـی در بیـان نسـبت 
گـر می خواهید نسـبت کوچک  کوچـک و بـزرگ بـه کار مـی رود. بـا ایـن مضمـون، ا
کـه بـزرگ نباشـد.  کوچـک می درخشـد  و بـزرگ را بسـنجید، بایـد دانسـت زمانـی 

کـه سوسـو می کننـد، از بیـن می رونـد.  کـه بـاال آمـد، سـتاره های کوچکـی  آفتـاب 

آن شـاعر در مـدح عبدالملـک بـن مـروان چنیـن گفـت  
کوکب«1 کواکب          اذا طلعت لم یبد منهّن     »فانّك شمس و الملـوك 

کـه آفتـاب ظاهـر  تـو آفتابـی و سـایر قدرتمنـدان سـتاره ها هسـتند. هـر وقـت 
شـد دیگـر سـایر سـتارگان نـوری ندارنـد. 

کـه  نیسـت  بـاب  ایـن  از  می فرمایـد،  َمر«  �تَ
ْ
ال َو  ْمَس 

َّ السش َر 
َسحفَّ »َو  کـه  خداونـد 

شـمس، بزرگتریـن اسـت. زیـرا شـمس بـه همـراه منظومـه اش، جزئـی از میلیون ها 
کـه همگـی یـک واحـد کهکشـانی هسـتند. بشـر بـه تازگـی کشـف  منظومـه اسـت 

کـه عـدد بزرگـی از کهکشـان وجـود دارد. هرچنـد به معنای این نیسـت  که   نمـوده 

 1. شعری از نابغۀ ذبیانی است؛ محقق. )األغانی، ابوالفرج اصفهانی، ج 11، ص 27؛ شرح ابن
 ابی الحدید، ج 20، ح 464(
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 به پایان عالم خلقت رسیده باشد؛ زیرا این امور در مورد عالم ماّده است و خلقت 

مجردات عالوه بر این هاست. مالئکه و جن و اقسام مالئکه و اقسام موجودات 

کـه بـه  یـم. بلکـه مخلوقاتـی  مـورد بحـث مـا نیسـت، زیـرا بدان هـا دسترسـی ندار

چشـم دیـده می  شـود دارای ایـن عظمت اسـت.

 در ذهن عموم و امثال ابوجهل چنین بود که ستاره ها را گل میخ هایی فرض 

کـه در صفحـۀ آسـمان تثبیـت شـده اند. از مالنصرالدیـن سـؤال شـد   می کردنـد 

گفـت  دسـتگاهی  کهنـه را چـه می کنـد؟  وقتـی خـدا مـاه تـازه مـی آورد، ماه هـای 

کـرده و بـه تـن آسـمان  کهنـه را خـرد می کنـد و تبدیـل بـه سـتاره   کـه ماه هـای  دارد 

می زنـد. چنیـن تصـور می کردنـد و  بحـث هیئـت بطلمیوسـی نیـز این گونـه بـود، 

کـه در ایـن هیئـت آمـده بـود.  تصویـری بـود 

ک می فرمایـد  و الفلـک  رضـوان خـدا بـر شـیخ بهائـی بـاد، در تشـریح األفـال

التاسـع األطلـس و هـو کإسـمه غیـر مکوکـب.1 ایـن فلـک مانند اسـمش سـتاره دار 

نیسـت. اشـاره بـه این کـه »اطلـس« نقطـه ندارد؛ و هو کإسـمه غیـر مکوکب. فلک 

کـب اسـت و تمامـی سـتارگان در آن فلـک هسـتند.  کوا هشـتم، فلـک 

کـه ماننـد پوسـت های پیـاز، روی یک دیگـر  ایشـان هفـت فلـک برشـمرده اند 

کـه  هشـتم  فلـک  و  سـتاره اند  هفـت  بـرای  فلک هـا  ایـن  کـدام  هـر  دارنـد.  قـرار 

کـب باشـد، شـامل همـه سـتاره هایی اسـت کـه شـما در زمین مشـاهده  فلـک کوا

می کنیـد و هم چـون گل میـخ بـر تـن آن جـا گرفته اند. فلک اطلسـی نیـز وجود دارد 

ک بـود.  کـه سـتاره ای در آن نیسـت. ایـن توضیـح عبـارت تشـریح األفـال

ک« مراجعه کنیـد؛ محقق. )تحفـة األحباب،  1. بـرای مطالعـه بیشـتر بـه شـرح »تشـریح األفـال
ص 6(
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بـه فرمـان آورده اسـت، این گونـه قـدرت خویـش را نشـان  را  خداونـد این هـا 

ُکـم« فرمـوده، یعنـی بـه فرمـان آورده و بـه سـود شماسـت. 
َ
َر ل

َ
می دهـد. »َسـّخ

ڡفىی   ایـن دو حرکـت می کننـد. »َو ُكّلٌ  از  کـدام  ی«، هـر  ُمَسّمً ٍل  �بَ
ِلاأَ ِری  ْ حب

َ �ی »ُكّلٌ 

کـه نـه تنـد  «،1 حرکـت دارد. »سـباحت« یـک حرکـت منظـم اسـت  ُحو�ف َْس�بَ ٍك �ی
َ
ل �فَ

َجـٍل«، یعنـی معنای 
َ
باشـد و نـه کنـد. بـه عبارتـی یـک حرکـت مسـتمر اسـت.2 »أِل

ی«،  یـک مسـیری اسـت و معنـای أَجـل، مسـیر و مـدت می باشـد.3 مـراد از »ُمَسـّمً

نامیـده شـده و از پیـش تعییـن شـده اسـت.4 

گاه باشـید که خدا عزیز اسـت. یعنی کسـی نمی  تواند  ار«، آ
�فَّ عفَ

ْ
رفُ ال �ی ِ َعرف

ْ
لا ُهَو ال

أَ
»ا

کـه ممکـن  بـر خـدا چیـره بشـود. چـرا خداونـد  چنیـن می فرمایـد؟ بـه ایـن خاطـر 

کند و آنان را با  کند و شـیطان به ایشـان القا  اسـت به ذهن امثال ابوجهل خطور 

گر تو ثابت کردی که خدا  این سخن فریب دهد که رسول اهلل؟ص؟ بگویند  حال ا

 چنیـن قدرتـی دارد، ایـن آلهـۀ ما کاری می کنند که قـدرت خدا را محدود کنند.

کارهـای بسـیاری را انجـام داده اسـت و خدایـان مـا آن  کـه خـدا   صحیـح اسـت 

کارهـا را نکرده انـد امـا از همـان خـدا اسـتفاده می کننـد؛ بخواهـد یـا نخواهـد! 

رند«. )یس/ 40( کدام از آن ها در مسیر خود شناو 1. »و هر 
 2.  المـّر الّسـریع فـي المـاء، و فـي الهـواء، و اسـتعیر لمـّر النجوم في الفلـک ...؛ حرکت و گذار 
 با سرعت در آب و هوا و استعاره به حرکت ستارگان در فلک می شود؛ محقق. )المفردات 

فی غریب القرآن، ج 1، ص 392( 
3. مجمـع البیـان و التبیـان، شـیخ طوسـی و شـیخ طبرسـی مـراد از »أجـل« را، مـدت و وقـت 
می داننـد؛ محقـق. )التبیـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 9، ص 6؛ مجمـع البیـان فـي تفسـیر 

القـرآن، ج 8، ص، 762( 
یـا إلیـه؛ تـا وقتـی که خداونـد برای آن دو تعییـن فرموده که  4. إلـی مـدة قدرهـا اهلل لهمـا أن یجر

یـان و حرمت داشـته باشـند؛ محقق. )مجمـع البیان، همان(  بـه سـوی آن جر
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کاری را انجـام دهـد و بـدو بگوینـد  کـه نخواهـد  کسـی باشـد  ممکـن اسـت 

کنـون  کـه تا کاری را  بایـد انجـام دهـی و ناچـار بـه انجـام دادن شـود. یـا بگوینـد 

خداونـد  امـا  شـود.  تـرک  بـه  ناچـار  و  دهـی  انجـام  نبایـد  دیگـر  داده ای،  انجـام 

نیسـت.  این گونـه 

ار«، خدا عزیز است. قدرت دارد و قدرتش به گونه ای است 
�فَّ عفَ

ْ
رفُ ال �ی ِ َعرف

ْ
لا ُهَو ال

أَ
 »ا

ار« فرمود تا شخص را مأیوس نکند. مشرک
َ
 که کسی نمی تواند بر او چیره شود. »َغّف

کرد؟  که بسـیار نابجا اسـت، حال چه خواهید  کنون بر شـما ثابت شـد  بودید و ا

کـه  کـه قـدرت در دسـت اوسـت، دشـمن ُشـدید و معلـوم شـد آن هـا  بـا خدایـی 

عبادتشـان می کردیـد نیـز هیـچ قدرتـی ندارنـد. چـه باید کرد؟ به این معنا نیسـت 
کـه مأیـوس شـوید، بلکـه خداوند »َغّفار« اسـت. هـرگاه بازگردید، شـما را می آمرزد.1

آغاز از یک تن 

 خداوند بار دیگر برای این که مطلب را به خوبی برای آنان و داعیانی هم چون 

ابـن تیمیـه و محمـد بـن عبدالوهـاب )کـه ایـن تفکـر و ذهنیـت باطـل را بـه نـام 

کـه مظاهر خلقت خداونـد نه تنها در  توحیـد و اسـالم رواج دادنـد( تفهیـم نمایـد، 

که شـما محتاج به غیر  گمان نکنید  آسـمان و زمین، بلکه در شـما نیز هسـت و 

«؛ شـما را از یـک تـن آفریـد. به  ٍس واِ�َدهتٍ �فْ ْم ِم�فْ �فَ
ُ
ك �تَ

َ
ل خـدا هسـتید؛ می فرمایـد  »�فَ

عبارتـی آغـاز خلقـت شـما یـک تـن بود. 

1. اهلل الـــذي ال یقهـــر و ال یغالـــب، الغفـــار لمعاصـــي عبـــاده إذا تابـــوا و اقلعـــوا عـــن ذنوبهم؛ 
کـــه مقهـــور و مغلـــوب کســـی نمی شـــود. آمرزنـــده ای بـــرای گناهـــان  خداونـــدی اســـت 
 بندگان اســـت هنگامی که توبه کنند و از گناهانشـــان جدا شـــوند؛ محقق. )التبیان فی

 تفسیر القرآن، ج 9، ص 6( 
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گـر بنـا  ها«؛ و از جنـس آن تـن جفتـش را قـرار داد.1 یعنـی ا َ ْو�ب ها رفَ َعَل ِم�فْ َ ّمَ �ب
ُ »�ش

شـد نوعـی از یـک موجـود آغـاز شـود، بـه تناسـل هـم آغـاز شـود و جفت نیز داشـته 

باشـد، یگانه راه این اسـت. نه تنها راه سـومی نیسـت، بلکه راه دومی نیز ندارد.

کـه ابتـدا آن موجـود آفریـده شـود و بعـد یـک جفـت برای  یگانـه راه ایـن اسـت 

او آفریـده شـود. آمیـزش پیـدا کننـد و نسـل از ایـن دو باشـد.2 نسـل ها نیـز در میان 

خـود آمیـزش داشـته باشـند. لـذا محقـق شـدن ایـن مقصـود، منحصـر در همیـن 

«؛ خـدا شـما را از  ٍس واِ�َدهتٍ �فْ ْم ِم�فْ �فَ
ُ
ك �تَ

َ
ل شـیوه اسـت. لـذا خداونـد می فرمایـد  »�فَ

ها«؛ و از جنـس او، از او، نـه آن کـه از تن او باشـد  َ ْو�ب ها رفَ َعَل ِم�فْ َ ّمَ �ب
ُ یـک تـن آفریـد. »�ش

1.  »ُثــّمَ َجَعــَل ِمْنهــا َزْوَجهــا« یعنــي حــواء أي مــن فضــل طینتــه؛ مرحــوم طبرســی در اینجــا 
ِگل حضــرت آدم؟ع؟ می دانــد و  یــادی )باقی مانــده(  خلقــت حضــرت حــواء؟اهس؟ را از ز
کــه حضــرت حــواء از ضلعــی از اضــالع  کــه قــول ضعیفــی موجــود اســت  متذکــر می شــوند 
حضــرت آدم؟ع؟ خلــق شــده امــا ایشــان، ایــن قــول را مــردود می داننــد. هرچنــد ایــن قــول 
دوم را از برخــی مفســران، ذیــل آیــۀ ابتدایــی ســورۀ نســاء و در ضمــن حدیثــی بیــان نموده انــد. 
البیــان ارائــه نکرده انــد؛ محقــق. )مجمــع  یــا نادرســتی آن   امــا نظــری در مــورد درســتی 

 فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 765( 
مرحوم مجلسـی نیز روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل نموده که قول اول را تأیید می کند و این 
نظـر را کـه خلقـت حضـرت حـوا از دنـدۀ پاییـن و سـمت چـپ حضـرت آدم خلق شـده، رد 
وَن ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو 

ُ
َناسـًا ِعْنَدَنا َیُقول

ُ
ُه ِإّنَ أ

َ
اَء َو ِقیَل ل ِق َحّوَ

ْ
َراَرُة ُثّمَ ُسـِئَل ع َعْن َخل  ُز

َ
می نماید:  »َقال

َکِبیرًا  ّوًا 
ُ
ی َعْن َذِلَك ُعل

َ
 ُسـْبَحاَن اهلِل َو َتَعال

َ
ْقَصی َقال

َ ْ
ْیَسـِر األ

َ ْ
ِع آَدَم األ

ْ
اَء ِمْن ِضل َق َحّوَ

َ
 َخل

َّ
َجل

ـُق آِلَدَم َزْوَجًة ِمْن َغْیِر 
ُ
ُقْدَرِة َما َیْخل

ْ
ُه ِمَن ال

َ
ْم َیُکْن ل

َ
ـی ل

َ
ا ِإّنَ اهلَل َتَبـاَرَك َو َتَعال

َ
 َهـذ

ُ
 َمـْن َیُقـول

ُ
َیُقـول

َکاَن َیْنِکُح َبْعُضُه   ِإّنَ آَدَم 
ُ

َکاَلِم َیُقول
ْ
ی ال

َ
ْشـِنیِع َسـِبیاًل ِإل ْهِل الّتَ

َ
ٍم ِمْن أ ِ

ّ
ِعِه َو َجَعَل  ِلُمَتَکل

ْ
ِضل

ِء َحَکَم اهلُل َبْیَنَنا َو َبْیَنُهم «. )بحاراألنوار، ج 11، ص 221( 
َ

ِعـِه َما ِلَهُؤال
ْ
َبْعضـًا ِإَذا َکاَنـْت ِمـْن ِضل

« بـرای تراخی و طول  « بحثـی مطـرح شـده که آیا ایـن »ُثّمَ 2. در میـان مفسـران حـول کلمـۀ »ُثـّمَ
مـدت اسـت و خلـق پـدر و مـادر بایـد پیـش از خلقـت فرزنـدان باشـد؟ و سـه قـول در ایـن 

خصـوص بیـان می کننـد. )التبیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 9، ص 7( 
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کـرد و یـک نیمه، جفت او شـد. بلکـه از جنس  تـا گفتـه شـود خـدا او را بـه دو نیـم 

کـه اولـی را آفریـد، زوج دومـی را  او، جفتـش را قـرار داد. بـه عبارتـی از همـان نـوع 

کـه جفت او باشـد.  آفریـد 

در اینجـا نمی تـوان گفـت که از حضـرت آدم؟ع؟، حضرت حوا؟اهس؟ را آفرید. 

ـَق« آمـده اسـت امـا در اینجـا »َجَعـَل« فرمـود. معنـای َجعـل، 
َ
در جـای دیگـر، »َخل

صریـح در قـراردادن اسـت. »ِمـن« در عربـی دارای چند معنی اسـت که در اینجا 

بـه معنـای َنشـویه یـا جنسـّیه بـوده و تبعیضیه نمی باشـد. مانند  َخاَتـٌم ِمن فّضٍة. 

ـٌة و 
َ

یـا بـرای مثـال شـش انگشـتری موجـود اسـت  هـذه الخَواتیـُم الَثالَثـة ِمـن ِفّض

هـذه الَثالَثـة ِمـن َذَهٍب.

کـه از جنـس او آفریـده شـده اسـت را از  عبـارت »َجَعـَل« و »ِمن«  ایـن مطلـب 

اسـتنباط می کنیـم. مقصـود از »ِمـن«، جنسـیه اسـت نه این کـه حضرت آدم؟ع؟ 

کردنـد و یـک نیـم، جفت ایشـان بود.  را بـه دو نیـم 

ٍس واِ�َدهتٍ  �فْ ْم ِم�فْ �فَ
ُ
ك �تَ

َ
ل ی �فَ دف

َّ
ُم ال

ُ
ك َّ وا َر�ب

�تُ
اُس ا�تَّ

َها ال�فَّ ُّ �ی
أَ
ا ا  در جای دیگر می فرماید  »�ی

ها«؛1 تعبیـر بـه »َخلـَق« فرمـود و مقصـود، خلـق ابتدایـی اسـت.2  َ ْو�ب ها رفَ �تَ ِم�فْ
َ
ل َو �فَ

ق« وجود ندارد.3 »َجَعل« به معنای قرار دادن است 
َ
 منافاتی میان »َجَعل« و »َخل

ردگارتـان بپرهیزیـد کـه همـه شـما را از یـك انسـان آفرید، و همسـر او را )نیز(  1. »اى مـردم از پرو
از جنس او آفرید«. نسـاء/ 1

کالم العـرب: ابِتـداع الشـي ء علـی ِمثـال لـم ُیسـبق ِإلیـه؛ )خلـق( در زبـان  ـُق فـي 
ْ
2. و الَخل

ردن چیزی اسـت، به نحوی که پیش از آن وجود نداشـته باشـد؛  عـرب بـه معنـای پدیـدآو
محقـق. )لسـان العـرب، ج 10، ص 85( 

َق( معنا می کنند؛ محقق. )لسان العرب، ج 11، ص 111( 
َ
( را به )َخل گاهی )َجَعلَ  .3



51

بخش سوم، آیات 6-4   مظاهر قدرت برای یگانۀ آمرزنده 

ـَق« فرمـود، »ِمـن« 
َ
کـه قـرآن تعبیـر بـه »َخل نـه این کـه تکـه ای از آن را بردارنـد. آنجـا 

جنـس آمـده اسـت نـه »ِمـن« تبعیـض.1 

کـه آفریـد، جفـت ایشـان را نیـز از همـان آفریـد.  حضـرت آدم؟ع؟ را از هـر چیـز 

یـادی طینـت نیـز همین اسـت.  مـراد از خلـق شـدن از ز

َل  رفَ �فْ
أَ
در ادامـه خداونـد بشـر آن روزگار را تنبیـه دوبـاره می دهـد و می فرمایـد  »َو ا

پایان را برای شما فرود آورد.  «؛ هشت جفت از چهار واحب رفْ
أَ
هتَ ا �یَ ما�فِ

َ عاِم �ش �فْ
اأَ

ْ
ْم ِم�فَ ال

ُ
ك

َ
ل

گوسـفند و بـز اسـت.2  گاو،  مـراد از أنعـام؛ إبـل، بقـر، ضـأن و معـز بـه معنـای شـتر، 

که حمار الشریعه در آن روز مطرح نبوده است. حمار الشریعه در   معلوم می شود 

گفت از جنس اسب است.  آن روز اصطالحی بود و نمی توان 

ْزواج« فرمـود؛ نـه این کـه هشـت 
َ
بـا احتسـاب جفـت ایـن حیوانـات، »َثماِنَیـَة أ

که جمع آن ها شانزده شود. یعنی چهار حیوان به همراه جفتشان   جفت باشند 

کـه  کـه هشـت عـدد می شـوند. در مـورد ایـن سـبک از تعبیـر، توضیـح داده شـده 

که  که اصل در تعبیر این گونه اسـت  کسـائی و سـایر علمای لغت، قائل هسـتند 

ِضعـف بایـد دو عـدد باشـد و َضعَفیـن، چهـار عـدد باشـد.3 امـا از آنجـا که عرب 

کرده اسـت، ظاهر تعبیر  ین معنا 
َ
به دفعات بسـیار، ِضعفین را، به اشـتباه در مثل

که »ِمن« در   1. مرحوم عالمه طباطبایی نیز ضمن بررسی آیۀ اول از سورۀ نساء، قائل هستند 
 اینجـــا بـــرای بیـــان نوع و جنس بوده و تبعیضیه نیســـت. ســـایر مفســـرین در آیـــۀ مد نظر، این 
ــرار نداده انـــد؛ محقـــق. )المیـــزان فـــی تفســـیر القـــرآن، ج 4، ص  مقولـــه را مـــورد بحـــث قـ

 )136
2. مجمع البیان، ج 8، ص �766 

3. و ِضْعـُف الشـي ء: ِمْثـاله؛ ِضعـف شـیئ بـه معنـای دو تـا مانند آن اسـت؛ محقق. )لسـان 
العـرب، ج 9، ص 204( 
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قرآنـی نیـز چنیـن اسـت. وگرنـه ِضعـف بـه معنـای دو برابـر و ِضعفیـن بـه معنـای 

چهـار برابـر اسـت. »َثالَثـِة أضَعـاف« بـه معنـای شـش برابـر اسـت نـه این کـه سـه 

برابر باشـد. أزواج نیز از سـنخ همان ِضعف اسـت و اال زوج در مقابل فرد اسـت. 

ظرف خلقت انسان 

«؛ خدا شما را در  لا�ش
َ ما�تٍ �ش

ُ
ل ٍ ڡفِى طفُ �ت

ْ
ل ْعِد �فَ َ  ِم�فْ �ب

ً
ا �ت

ْ
ل ْم �فَ

ُ
ك ها�تِ ّمَ

أُ
ِ ا ُطو�ف ُ ْم ڡفِى �ب

ُ
ك �تُ

ُ
ل حفْ َ  »�ی

«؛ آفرینش پس از آفرینش. آفرینش،  ٍ �ت
ْ
ل ْعِد �فَ َ  ِم�فْ �ب

ً
ا �ت

ْ
ل  شکم مادرانتان می آفریند. »�فَ

 بــه معنــای شــکل خــاص پــس از شــکل خــاص اســت. خداونــد در آیــات دیگــر از 

قــرآن مجیــد مراحــل آفرینــش انســان را در شــکم مــادر بیــان می کنــد. در هــر مرحلــه  

کــه بــا مرحلــۀ بعــدی تفــاوت دارد.1 خلقــت بشــر بعــد از والدت  گونــه ای اســت  بــه 

کیفیــت تغییــر می کنــد. نــه این کــه چیــزی دارد  تــا ســن پیــری، بــه لحــاظ حجــم و 

گرفتــه می شــود یــا چیــزی نــدارد و بــه او افــزوده می شــود. بــه خــالف مراحــل  و از او 

ّمَ ِم�فْ 
ُ هتٍ �ش

ْط�فَ ّمَ ِم�فْ �فُ
ُ را�بٍ �ش اُكْم ِم�فْ �تُ �ف �تْ

َ
ل ا �فَ

�فَّ اإِ
کــه فرمــود  »�فَ تکامــل جنیــن اســت 

 2�» هتٍ �تَ
َّ
ل ِر ُمحفَ �یْ

هتٍ َو عفَ �تَ
َّ
ل هتٍ ُمحفَ عفَ ّمَ ِم�فْ ُمصفْ

ُ هتٍ �ش �تَ
َ
َعل

کــرد. حــال  ــد  در ســه تاریکــی شــما را خلــق  ــالث« می فرمای مــاٍت َث
ُ
ــي ُظل »ِف

کــه »ِفــی« در اینجــا، ظرف خلق اســت یا ظــرف مخلوق؟ ظرف  ســوال ایــن اســت 

یکــی بودیــد. نــه این کــه خــدا در حالی کــه  مخلــوق اســت. یعنــی شــما در ســه تار

یکــی بودیــد، شــما را آفریــد. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی در شــکم مــادر قــرار  در ســه تار

1. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 766؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص �10 
2. »ما شـــما را از خاك آفریدیم، ســـپس از نطفه، و بعد از خون بســـته شده، سپس از مضغه 
یده( که بعضی داراى شـــکل و خلقت است و بعضی بدون  )چیزى شـــبیه گوشـــت جو

شکل«. حج/ 5
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گرفتیــد، ســه تاریکــی داشــتید و خــدا شــما را آفریــد و آفرینــش شــما بــه صــورت 

 »َخلقــًا َبعــَد َخلــق« بــود. هــر مرحلــه ای نســبت بــه مرحلــه قبلــی، در نــوع و کیفیــت

  تفاوت داشت. نه آن که قد بلند شد، یا دست داشت و بعد، نیرومند شد. چشم 

داشت و بعد، حجم چشم بزرگ تر شد. خیر، مراد این نیست. 

مجمع البیان در مورد چیستی این ظلمات، روایت مرسلی را بیان نموده که 

 مقصود، ظلمت شـکم، ظلمت رحم و ظلمت مشـیمیه اسـت.1 چنان که ثبوت

 این حدیث مرسل ثابت شود، می پذیریم. 

 اما تعبیری ذوقی از این مطلب ارائه می دهیم که خداوند می خواهد بفرماید

 شما در شکم مادر بودید و سه تاریکی داشتید. یک، ظلمت مکان به این معنا 

 کـه نـوری در آن نبـود. دوم، ظلمـت جهـل و سـوم، ظلمـت جبـر. جبـر بـه معنـای 

بی اراده بودن و قدرت نداشتن است. 

کمــک ســه نیروســت. یکــی،  آن چــه بشــر در ایــن دنیــا انجــام می دهــد، بــه 

کــه محیــط طبیعــی فعالیــت  نیــروی بینایــی یــا دیــدن اســت. وجــود نــور اســت 

گاهــی اســت و ســوم، نــور اراده  بــرای بشــر ایجــاد می کنــد. نیــروی دوم، نــور علــم و آ

گاهی  یم، آ کاری را دار و قدرت داشتن و اختیار است. چه بسا قدرت بر انجام 

کــه دیــدن اســت را بــرای آن کــه اســباب  یــم، امــا چــون محیــط طبیعــی   هــم دار

کار را انجام نمی دهیم.  و مقدماتش را پیوند دهیم نداریم، پس 

 گاهــی نیــز روز بــوده و محیــط روشــن اســت. چشــممان  بــه خوبــی می بینــد اما 

کار انجــام نخواهــد شــد. یــا در برخــی  یــم و چــون جاهــل هســتیم، آن  گاهــی ندار آ

 1. مشابه این توضیح نسبت به آیۀ شریفه، در مجمع البیان و التبیان موجود است؛ محقق.
 )مجمع البیان، ج 8، ص 767؛ التبیان، ج 9، ص 9( 
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کاری بــرای بشــر  گاهــی دارد امــا قــدرت نــدارد. می خواهــد  مــوارد، عالــم اســت و آ

کنــد امــا قــدرت بــر انجــام آن نــدارد. 

کـه ایـن تعبیـر را از روی ذوق ارائـه نمودیـم و مـراد مـا بیـان  البتـه بیـان شـد 

مـاٍت َثـالث« را معنـا و تعبیـر بـه ظلمـت عـدم نـور، ظلمـت 
ُ
تفسـیر نیسـت. »ُظل

جهـل و ظلمـت جبـر کردیـم. در مقابـل سـه نـوری کـه خـدا در ایـن دنیا بـه ما عطا 

فرمـوده و بـر مـا منـت نهـاده اسـت. آن سـه نـور بـر طبـق قـرآن مجیـد چنیـن اسـت  

کنایـه از  «؛1 روز را بینایی دهنـده آفریـد. روز، 
ً
ِصرا هاَر ُم�بْ

یـک نـور روز اسـت  »َو ال�فَّ

وجـود نـور اسـت. علـم نیـز مّنـت و عطـای خداونـد بـر ماسـت. اراده ، بـه ایـن معنا 

کـه می توانیـم انجـام دهیـم یـا ندهیـم نیـز مّنتـی از سـوی خـدا بـر ماسـت. 

جنس انســان در این دنیا و بعد از زاییده شــدن این گونه اســت. اما در شــکم 

گفتــه شــده نیــاز   مــادر در ســه ظلمــت قــرار دارد. تعبیــر ظلمــات ثــالث بــه آن چــه 

به اثبات دارد. 

ــه آن اشــکال می کنــد و  ــی ب ــه مرحــوم عالمــه طباطبای ک ــی مطــرح اســت  قول

کــه قــول نادرســتی اســت. این کــه مــراد از ســه ظلمــت،  نمی پذیــرد. قائــل هســتند 

ظلمــت رحــم، ظلمــت صلــب پــدر و ظلمــت دیگــری اســت. بــه ایــن خاطــر 

یــد و در  کــه خــدا می فرمایــد در شــکم مــادر، ســه ظلمــت دار نادرســت اســت 

آن جایــگاه، دیگــر از صلــب پــدر جــدا شــده اســت.2 هرچنــد در ایــن مقــام قصــد 

1. یونس/ 67
حـِم و الَمشـیمیِة و هـو خطـأ فـإن َقولـه: »ِفـی ُبطـُوِن  لـب و الّرَ 2. َو قیـل: الُمـراُد بهـا ظلمـُة الّصُ
لمات الثالث ما فی بطوِن النساِء دوَن أصالب الّرِجال؛

ُ
هاِتُکم« صریٌح فی أّنَ المراَد بالّظ ّمَ

ُ
 أ

 محقق )المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 238( 
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یم، اما باید گفت مشیمیه نیز ظلمت دهنده نیست. الیه و پرده ای   مناقشه ندار

به دور بچه است و مانع از نفوذ نور نمی باشد. 

تسلط بر مخلوقات 

کــه اداره کننــده  و تربیت دهنــدۀ  ك«؛ ایــن اســت »اهلل«  
ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ْم ل

ُ
ك ُّ ُه َر�ب

َ
ُم الّل

ُ
ِلك »دف

کــه در  کــه شــما را از آن ســه ظلمــت  کــردن ایــن اســت  شماســت. معنــای تربیــت 

م« بــود، نجــات داد. 
ُ
ك ها�تِ ّمَ

أُ
ِ ا ُطو�ف ُ »ڡفِى �ب

که می توان  ك«؛ »الُملک« به معنای تســلط داشــتن اســت. در اموری 
ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
»ل

در آن هــا تصــرف نمــود. قدرتمنــد متصــرف خداســت.1 در ادامــه می فرمایــد  »لا 

گــر بــود، مخلــوق مطلــق معبــود بــود و بــه یقیــن هــو   ُهو«. الهــی نیســت و ا
َ
لّا لَه اإِ اإِ

گر هم باشــد،   المعبــود بــود. دیگــری شایســتۀ عبادت نیســت، زیــرا قدرتی ندارد. ا

وجود عاجزی است. 

کــدام  کجــا توجــه داده می شــوید، درمانــده می شــوید؟ بــه  «، بــه  و�ف
ْصَر�فُ ى �تُ

ںفَّ
أَ
ا »�فَ

گــر ابوجهــل در غیــر »اهلل«، قدرتــی قائــل نبــود معنــا  ســمت روگردانــده می شــوید؟ ا

کــدام ســمت می برند؟ چرا قدرتی را که در دســت  نداشــت بــه او بگوینــد  تــو را بــه 

گــر چنین عقیده ای نداشــت، معنا نداشــت   خداســت، در دیگــری می جوییــد؟ ا

آیه چنین بفرماید. 

کم و هداکم و یملك التصرف فیکم )له الملك(  1. یعني الذي خلق ما ذکره هو الذي أنشـا
کنـون شـمرده شـد، همـان کسـی اسـت   علـی جمیـع المخلوقـات؛ یعنـی خالـق آن چـه تا
کـه آن هـا را ایجـاد نمـوده و هدایـت می کنـد و مالکیت دخل و تصـرف در همۀ مخلوقات 

برای اوسـت؛ محقق. )التبیان فی تفسـیر القرآن، ج 9، ص 10( 
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آیات مبارکه 
 
ݦݩݩۗ
ْم٭

ُ
ك

ݦَ
ُه ل َ ْر�فݧ ݦَ وا �ی ُ رݧ

ُ
ك

ݨْ سش
ݨݨْ �تَ  ِاَو�فݧ

ݩݩۖ ݧ
٭ رݩَ فْ �ݧ

ُ
ك

ْ
ٰاِدِه ال ب �ݫ ِ ݫ عݫ ِ ݩݩݩݩٰى لݫ ݧ ݧ ݧ ْرصݩفݧ ݦَ  َولٰا �ی

ݦݦݩۖ
ْم٭

ُ
ك ّىٌ َع�فْ �فِ

َه عفَ ِا�فَّ اللّٰ وا �فَ رݦُ �فُ
ْ
ك ِا�فْ �تَ

 
ݦݦݦݩݩۚ

٭ و�ݩفَ
ُ
ل َ مݧ ْ عݧ �تَ ْم  ݩتُ �ݧ فݨْ مٰا ُك�ݩݧ �بِ ْم 

ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�فَ �یُ

�فَ ْم 
ُ
ك عݦُ بِ ݫ ݫ �ݫ ْ رݨݧ مݨَ ْم 

ُ
ك ِ

ّ َر�ب ِالٰى  ّمَ 
ُ �ش ٰرى٭ݦݦݦݩݩݩۚ 

ݩفݨْ �ݧ
ُ
ا ݢَرݤ  ݢ ِورفݨْ تٌ  هݧ رݦݩَ ݪِ ݦف

رݩݩ واٰ ُر  ِ رف
�تَ َولٰا 

ݢاٰ  ݢ ّمَ ِادف
ُ ِه �ش ْ �یݧ

َ
ا ِال �بً �ی ٖ ݩݩفݫ ۥ ُم�ݧ ُ هݧ رݦّݨݨٌ َدعاٰ َر�بَّ سٰا�فَ �فُ

فݨْ ِا�ݧ
ݨْ
ݢاٰ َمسݩَّ ال ݢ ُدوِر ٧ ِاَوݣݣدݩݩف �تِ الّصُ اٰ دف ٌم �بِ ۥ َعٖل�ی ُ هݧ

ِا�فَّ

لݩَّ َع�فْ  ِ ݫ ݭݫ
ف ݨُصݧ ݧ یݧ ݭݫ ݫ ِ�ݫ ا ݠلݫ

دݨً ݨْداݠٰ ݩفݧ �ݧ
َ
ِه ا َعَل ِللّٰ بَ ُل َو�ݫ ْ �بݧ

ِه ِم�فݨْ �تَ ْ �یݧ
َ
ݢا ِال ْدُعٓوݢ ِسىݦَ مٰا كٰا�فَ �یَ

ُه �فَ هتً ِم�ݩݩفݨْ ݨَ مݧ ِعݨْ ݫ ُهۥ �ݨݨفݫ
َ
ل ّوَ �فَ

ٰاِر ٨ �بِ ال�ݦݩݩفݨّ ْ�حاٰ
َ
َك ِم�فݨْ ا

ا ِا�فَّ
ݩً
ل ٖل�ی ِرَك �تَ �فْ

ُ
ك ْع �بِ

�تَّ َ مݧ ْل �تَ ۚ �تُ
ِلٖه٭ݩݩݩݦݩ ٖ�ݪی ݫ َس�بݫ

ترجمۀ آیات 
ــراى  ــران را ب کف ــز  ــت، و هرگ ــاز اس ــما بی نی ــد از ش ــد خداون کنی ــران  کف ــر  گ 7- ا
یــد آن را بــراى شــما می پســندد،  ر گــر شــکر او را بجــا آو بندگانــش نمی پســندد، و ا
گنــاه دیگــرى را بــر دوش نمی کشــد، ســپس بازگشــت همــه  ى  گنــه کار و هیــچ 
گاه  ــد آ ــام می دادی ــه انج ــما را از آن چ ــت، و ش ــان اس ردگارت ــوى پرو ــه س ــما ب ش
گاه اســت. 8- هنگامی کــه  کــه بــه آن چــه در سینه هاســت آ می ســازد، چــرا 
ردگار خــود را می خوانــد، و بــه ســوى او بــاز می گــردد،  یانــی رســد پــرو انســان را ز
کنــد آن چــه را بــه خاطــر آن قبــال  امــا هنگامی کــه نعمتــی از خــود بــه او عطــا 
خــدا را می خوانــد بــه فراموشــی می ســپرد، و بــراى خداونــد شــبیه هایی قــرار 
کفــرت بهــره  ى از  ز ــا مــردم را از راه او منحــرف ســازد، بگــو چنــد رو می دهــد، ت

زخــی!  کــه از اصحــاب دو گیــر 
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معنای لغات  

بـه سـختی حمـل می کنـد.  بـوده و انسـان  کـه سـنگین  بـاری اسـت  »ِوزر«،1 

کارهـای ما دسـت اوسـت و اداره کنندۀ ماسـت. »ِنّد«،3  کـه  »رّب«2 یعنـی کسـی 

بـه معنـای هماننـد و شـریک اسـت، یعنـی آن که کارش مانند اوسـت. »مّس«4 به 

معنـای بـه تـن خـوردن اسـت، کنایـه از این کـه به درسـتی با انسـان تمـاس بگیرد. 

مخفی نمودن حقیقت  

ْم«؛ 
ُ
ك

َ
ُه ل ْر�فَ َ ُروا �ی

ُ
ك ْ سش

�فْ �تَ َر َو اإِ �فْ
ُ
ك

ْ
اِدِه ال ى  ِلِع�ب ْرصف َ ْم َو لا �ی

ُ
ك ٌّ َع�فْ ىی �فِ

َه عفَ
َ
�فَّ الّل اإِ

ُروا �فَ �فُ
ْ
ك �فْ �تَ »اإِ

 آیۀ شریفه، ادامۀ حقایق بیان شده در آیات قبل است. در آیات پیشین حضرت 

کـه می گفتنـد معبودهـای  حـق جـّل و عـال ایـن ادعـای مشـرکان را ابطـال می کنـد 

کـه بـر طبـق آن می تواننـد ارادۀ الهـی را تغییـر دهنـد.  مـا رابطـه ای بـا خـدا دارنـد 

بـرای مثـال خداونـد به کسـی وعدۀ نیکویـی داده و آن ها جلوگیری کنند یا وعدۀ 

بـدی داده و آن هـا مانـع شـوند. یـا وعـدۀ حرمـان داده  کـه بهشـت نخواهد بـرد، اما 

کـه فرزنـد خداونـد هسـتند و چنیـن قدرتـی دارنـد.  این هـا ببرنـد. بـه ایـن خاطـر 

خداونـد می فرمایـد همگـی دروغ می گوینـد. بلکـه آن ها را به طور مسـتقل، در 

مقابـل مـا می داننـد. بـه عبارتـی اعتنا و توجهی بـه خداوند ندارند. 

گمان  که ایشـان  اُء«؛5 آن گونه  َسش �تُ ما �ی
ُ
ل حفْ َ ا �ی ی  ِمّمَ  لَاْ�َط�ف

ً
دا

َ
 َول

دفَ حفِ
�تَّ َ �فْ �ی

أَ
ُه ا

َ
راَد الّل

أَ
ْو ا

َ
»ل

1. لسان العرب، ج 5، ص �283 
2. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �336 

3. لسان العرب، ج 3، ص �420 
4. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �767 

5. زمر/4
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کنیـم،  انتخـاب  فرزنـدی  بـه  را  کسـی  گـر بخواهیـم  ا فـرض  بـر  می کننـد نیسـت، 

کـه برخـالف ارادۀ ما، ُملـک را به  کـرد  هیـچ گاه فرزنـد ناخلـف انتخـاب نخواهیـم 

کشـاند.  بیراهـه 

عـالوه بـر ایـن، مگـر مشـاهده نمی کننـد که همۀ قدرت ها به دسـت ماسـت؟ 

�فْ  « و در ادامـه می فرمایـد  »اإِ ٍس واِ�َدهت �فْ ْم ِم�فْ �فَ
ُ
ك �تَ

َ
ل «، »�فَ ْرصف

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال �تَ الّسَ

َ
ل »�فَ

َه 
َ
�فَّ الّل اإِ

یـد، خـدا بی نیـاز از شماسـت. »�فَ کفـر بورز گـر  م«؛ ا
ُ
ك ٌّ َع�فْ ىی �فِ

َه عفَ
َ
�فَّ الّل اإِ

ُروا �فَ �فُ
ْ
ك �تَ

م«؛ خـدا بی نیـاز از شماسـت.
ُ
ك ٌّ َع�فْ ىی �فِ

عفَ

َکَفـَر بـه  َکَفـَر الشـیء، أی اخفـاه؛  کفـر نمـود؟  امـا چـرا چنیـن فرمـود و تعبیـر بـه 

کرده انـد، امـا آن  کـردن اسـت. بـه عبارتـی آن هـا حقیقتـی را درک  معنـای مخفـی 

را مخفـی می نماینـد. 

کـردن، دو مصـداق دارد. بـه تعبیـر  کـه مخفـی  توضیـح ایـن نکتـه الزم اسـت 

کـردن، دو مظهـر و مصـداق وجـود دارد. یـک مـورد اظهـار  دیگـر در مقابـل مخفـی 

کـه از آن تعبیـر بـه ایمـان، اسـالم، اقـرار و اعتـراف  کـردن حقیقـت اسـت  بـه درک 

گـر ایـن معنـا را در نظر بگیریم ایمـان، در مقابل کفر قرار خواهد گرفت.  می شـود. ا

کـردم را مخفـی و پنهـان  َکَفرُتـم بـاهلل، آمنُتـم بـاهلل اسـت. زیـرا آن چـه درک  مقابـل 

ننمـودم. یکـی از مصادیـق مخفـی نکـردن، اظهـار نمودن اسـت. لذا در بسـیاری 

از آیـات و اصطالحـات مذهبـی در مقابـل کفـر، اسـالم یـا ایمـان آمـده اسـت.

کار بـردن آن اسـت. بـرای  کفـر می باشـد، بـه  کـه در مقابـل  مصـداق دیگـری 

گر نخواهم   مثال، شخصی به من مبلغی پول داده است و آن را مخفی می کنم. ا

کـرد  یـا بیـان می کنم که  آن را مخفـی نمایـم، بـه دو صـورت شـما را مطلـع خواهـم 

کرد.  پـول دارم و یـا آن را خـرج خواهـم 
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ــز شـــکر اســـت.1  ــر نیـ کفـ ــرار دارد. در مقابـــل  در مقابـــل صـــورت دوم، شـــکر قـ

ْم 
أَ
ُر ا

ُ
ك ْ سش

أَ
ا
أَ
َوںفىی  ا

ُ
ل �بْ آیـــات بســـیاری بـــه ایـــن مطلـــب اشـــاره دارنـــد. می فرمایـــد  »ِل�یَ

ُر«�2   ْك�فُ
أَ
ا

کــردن هر یک  شــکر نمــودن تنهــا بــه زبــان آوردن نعمت نیســت، بلکه مصرف 

ــر ایــن اســاس، یــک مــورد از  ــد در جــای مناســب اســت. ب از نعمت هــای خداون

کردن نعمت خواهد  کردن آن اســت و در مقابل آن اظهار  کفران نعمت، مخفی 

«؛4  �ش َحّدِ
َك �فَ ِ

ْعَمهتِ َر�بّ ِ �ف ا �بِ
ّمَ
أَ
ــد  »َو ا ــه ایــن معنــا چنیــن می فرمای ــه شــریفه ب ــود.3 در آی  ب

کن.  این را اظهار 

ـــی َعْبـــِدِه ِبِنْعَمـــٍة 
َ
ْنَعـــَم اهلُل َعل

َ
در روایـــات چنیـــن ســـفارش شـــده اســـت  »ِإَذا أ

ـــه بنـــده ای نعمتـــی عطـــا نمـــود، خشـــنود  ـــد ب ـــر خداون گ ـــِه«؛5 ا ْی
َ
ـــا َعل ْن َیَراَه

َ
ـــّبَ أ َح

َ
أ

ـــار آن نعمـــت را در بنـــده ببینـــد. وقتـــی شـــرایط مالـــی شـــما خـــوب  کـــه آث می شـــود 

کـــه آثـــار نعمـــت در  کنیـــد  گونـــه ای عمـــل  اســـت، نســـبت بـــه بســـتگان خـــود بـــه 

آن هـــا ظاهـــر شـــود. 

نبـودن  و شـکرگزار  الهـی  نعـم  در  بـه معنـای جحـد  اینجـا  در  را  کفـر  نیـز  1. مرحـوم طبرسـی 
می دانـد.  می فرمایـد: »ِإْن َتْکُفـُروا« أي تجحـدوا نعمـة اهلل تعالـی و لـم تشـکروه؛ محقـق. 

القـرآن، ج 8، ص 767(  فـی تفسـیر  البیـان  )مجمـع 
رم یـا  ردگار مـن اسـت، تـا مـرا بیازمایـد کـه آیـا شـکر نعمـت او را بجـا مـی آو 2. »ایـن از فضـل پـرو

کفـران می کنـم؟«. نمـل/ 40
ید:   3. تفسیر قمی نیز معنای کفر را در این آیۀ شریفه، کفر نسبت به نعمت ها دانسته و می گو

کفر النعم؛ محقق. )تفسیر القمی، ج 2، ص 246( فهذا 
کن«. ضحی/ 11 ردگارت را بازگو  4. »و اما نعمت هاى پرو

َحّبَ 
َ
ی َعْبِدِه ِبِنْعَمٍة أ

َ
ْنَعَم اهلُل َعل

َ
: ِإَذا أ

َ
ِبي َعْبِد اهلِل؟ع؟  َقال

َ
ْن َرَواُه َعْن أ ْسَباٍط َعّمَ

َ
 5. »َعْن َعِلّيِ ْبِن أ

«؛ محقق. )الکافی، ج 6، ص 438( 
َ

َجَمال
ْ
ُه َجِمیلٌ ُیِحّبُ ال ّنَ

َ
ْیِه أِل

َ
ْن َیَراَها َعل

َ
أ
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کافــی،1 از مولــی موســی بــن جعفــر؟س؟  کتــاب شــریف اصــول  همچنیــن در 

ــد در  ــرا دی ــد  حضــرت م ــرد محترمــی اســت. می گوی روایتــی نقــل شــده و راوی ف

کنــم. حضــرت فرمــود   حالی کــه در دســت خــود زنبیــل داشــتم تــا در بــازار خریــد 

ــی غــالم  ــه عبارت ــو نعمــت داده اســت. ب ــه ت ــد ب کار را می کنــی؟ خداون چــرا ایــن 

کــردم  بــه خاطــر تواضــع هلل  و فرزنــد داری، چــرا خــود بــه بــازار می آیــی؟ عــرض 

ــّبَ أن  کســی نعمتــی داد، أَح ــه  ــد ب ــر، وقتــی خداون ــود  خی اســت. حضــرت فرم

یــِه. 
َ
َیــَری أَثَرَهــا َعل

این اثر نعمت اســت. بنابراین معنای شــکر لفظی، تنها گفتن شــکر نیســت. 

شــکر لفظــی، َصــرف نمــودن »مــا أنعــم اهلل« در مســیری اســت که خــدا می خواهد. 

وگرنــه ِصــرف اظهــار شــکر لفظــی، هماننــد توبــۀ لفظــی اســت. توبــۀ حقیقــی، 

گذشــته و تصمیــم و عــزم کراهــت از وضــع   تصمیــم قلبــی اســت یعنــی ندامــت و 

گناه.   بر تکرار نشدن 

در رابطـه بـا گفتـن اسـتغفراهلل و دیگـر ذکرهـا به طـور لفظی، روایتـی صحیح از 

گفتن  حضرت ابی جعفر باقر؟س؟ وارد شـده اسـت.2 ذکر خدا و یاد خدا، تنها به 

ـِرّيِ  ُجِل الّسَ  ُیْکَرُه ِللّرَ
َ

ْحِمُل َبْقاًل َفَقال
َ
َنا أ

َ
ُبو َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َو أ

َ
: َرآِنـي أ

َ
َیـَة ْبـِن َوْهـٍب َقـال  1. َعـْن ُمَعاِو

ْیِه؛ محقق. )الکافی، ج 6، ص 439( 
َ
 َعل

َ
ِنّيَ َفُیْجَتَرأ

َ
ْي َء الّد َ

 الّش
َ

ْن َیْحِمل
َ
أ

َمْرِء ِمْن َنْفِســِه َوُمَواَســاُة 
ْ
ِعَباُد ِاْنَصاُف ال

ْ
َشــّدِ َما َعِمــَل ال

َ
2. امــام باقــر؟ع؟ می فرماینــد: »َثــالث ِمــْن أ

ــا  ــّمُ ِبَه ــِة َیُه َمْعِصَی
ْ
ــَد ال  ِعْن

َّ
ــّزَ َوَجــل ــَر اهلَل َع ُک

ْ
ْن َیذ

َ
ــَو أ ُکّلِ َحــاٍل َوُه ــی 

َ
ــُر اهلِل َعل َخــاه َو ِذْک

َ
ــْرِء أ َم

ْ
ال

ــُهْم  َقــْوا ِاذا َمّسَ ِذیــَن اّتَ
َّ
 ِاّنَ ال

َ
 اهلِل َعــّزَ َوَجــّل

ُ
َمْعِصَیــِة َوُهــَو َقــْول

ْ
ــَك ال

ْ
َبْیــَن ِتل  ِذْکــُر اهلِل َبْیَنــُه َو

ُ
َفَیُحــول

ــُروا َفــِاذا ُهــْم ُمْبِصــُروَن«؛ ســه چیز اســت که از ســخت ترین اعمال 
َ
ّک

َ
ــْیطاِن َتذ طاِئــٌف ِمــَن الّشَ

ــر  ــرادر دینــی و ذک ــا ب ــر حقــوق مــردم(، مواســات ب بنــدگان می باشــد: انصــاف دادن )در براب
خداونــد در هــر حــال و حقیقــت ذکــر آن اســت کــه وقتــی قصــد معصیتــی کنــد )بالفاصلــه( 
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الالـه اال اهلل نیسـت. هرچنـد ذکـر اسـت، امـا ذکـر لسـانی اسـت. بلکـه ذکـر ایـن 

که وقتی با معصیت مواجهه می شـوید، به یاد خدا باشـید و خدا را باالتر   اسـت 

از معصیت و هوای خود بدانید. 

بی نیازی خداوند از شکرگزاری

در آیـــات مـــورد بحـــث، حضـــرت حـــق نعمت هایـــی را نـــام بـــرده اســـت  

ل«. همگـــی از  �یْ
َّ
ى الل

َ
هاَر َعل

ُر ال�فَّ ّوِ
َ
ك ُ هاِر َو �ی

ى ال�فَّ
َ
َل َعل �یْ

َّ
ُر الل ّوِ

َ
ك ُ ؛ �ی ْرصف

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال �تَ الّسَ

َ
ل  »�فَ

 نعمت هایی هســـتند که نحوۀ حیات و زندگی ما را آماده می ســـازند. همچنین 

ها«، همچنیـــن در مورد انعام،  َ ْو�ب ها رفَ َعَل ِم�فْ َ ّمَ �ب
ُ ٍس واِ�َدهتٍ �ش �فْ ْم ِم�فْ �فَ

ُ
ك �تَ

َ
ل فرمـــود  »�فَ

 ُهَو 
َ
لّا لَه اإِ ُك لا اإِ

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ْم ل

ُ
ك ُّ ُه َر�ب

َ
ُم الّل

ُ
ِلك مطالبـــی فرمود. در ادامه چنین می فرماید  »دف

«؛ بـــه کجـــا روگردانده می شـــوید؟ چرا روی خود را به ســـوی دیگران  و�ف ْصَر�فُ ى �تُ
ںفَّ
أَ
ا �فَ

می گردانید؟

ــن،  ــود و ای ــل ش ــت حائ ــان او و آن معصی ــد، می ــر خداون ــد و ذک ــال افت ــد متع ــاد خداون ــه ی ب
ــار  گرفت ــزکاران  ــه پرهی ــود: هنگامی ک ــد فرم ــرآن مجی ــد در ق ــه خداون ک ــت  ــزی اس ــان چی  هم
گهــان بینــا  کیفــر او( می افتنــد؛ و نا وسوســه های شــیطان شــوند، بــه یــاد )خــدا و پــاداش و 
ــر ایــن پیامبــر اکــرم؟ص؟ در  ــوار، همــان، ج 90، ص 151، ح 6(؛ عــالوه ب می گردنــد. )بحاراالن
ــاُة  ُمَواَس

ْ
ــُة ال ّمَ

ُْ
ــِذِه اال ــا َه ــالث ال ُتِطیُقَه ــی َث ــا َعِل ــد: »َی ــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودن وصیتــی ب

ْیــَس ُهــَو ُســْبَحاَن اهلِل 
َ
ُکّلِ َحــاٍل َول ــی 

َ
ــاِس ِمــْن َنْفِســِه َوِذْکــُر اهلِل َعل ِخ ِفــی َماِلــِه َوِاْنَصــاُف الّنَ

َ
ِلــاْل

 
َ

ْیــِه َخــاَف اهلَل َعــّزَ َوَجــّل
َ
ــی َمــا َیْحــُرُم َعل

َ
َرَد َعل ِکــْن ِاَذا َو

َ
ْکَبــُر َول

َ
 اهلُل َواهلُل أ

َّ
ــَه ِاال

َ
َحْمــُد هلِلَِّ َوال ِال

ْ
َوال

ِعْنــَدُه َوَتَرَکــُه«؛ ای علــی! ســه چیــز اســت کــه ایــن امــت ]بــه آســانی[ تــوان انجــام آن را ندارنــد: 
ــرادر دینــی در امــوال و رعایــت انصــاف )در حقــوق النــاس( و ذکــر  ــه ب مواســات و کمــک ب
خداونــد در هــر حــال. امــا ایــن ذکــر بــه معنــای ســبحان اهلل و الحمــدهلل و ال الــه اال اهلل و اهلل 
اکبــر نیســت. بلکــه ایــن اســت کــه وقتــی مقدمــات حرامی نــزد او فراهــم می شــود، از خداوند 

گویــد )بحاراألنــوار، ج 90، ص 151، ح 4(؛ محقــق.  متعــال بترســد وآن را تــرک 
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گر خداوند نعمتی به شما داد و آن را مخفی  م«؛ ا
ُ
ك ٌّ َع�فْ ىی �فِ

َه عفَ
َ
�فَّ الّل اإِ

ُروا �فَ �فُ
ْ
ك �فْ �تَ »اإِ

گــر آن را مخفــی  گمــان نکنیــد ا نمودیــد، بایــد بدانیــد خــدا بی نیــاز از شماســت. 

گــر ظاهــر نمودیــد، بــه خــدا بهــره ای  کردیــد دیگــر بــه خــدا چیــزی نمی رســد و ا

کــه خــدا بــه شــما پــول دهــد امــا نــه خودتــان  خواهــد رســید. این گونــه نیســت 

گرســنه بمانــد. خیــر، بلکــه یــد و نــه بخورانیــد، در نتیجــه العیــاذ بــاهلل خــدا   بخور

م«� 
ُ
ك ٌّ َع�فْ ىی �فِ

َه عفَ
َ
�فَّ الّل  »اإ

�رهیز از زیان و راه سود جستن بندگان 

ر«؛ بـرای معنـا نمـودن آیـه، ابتدا دو  �فْ
ُ
ك

ْ
اِدِه ال ى  ِلِع�ب ْرصف َ در ادامـه می فرمایـد  »َو لا�ی

ی ُفالٍن 
َ
یم؛ به تفاوت معنای آن ها دقت کنید. مثال اول  َدَخلُت َعل  مثال می آور

رَض لـه 
َ
ـم أ

َ
ـم، َفَخرجـُت. مثـال دوم  َفل

َ
ـم أرَض ِلَنفِسـی أن أَتأل

َ
َفَوَجدُتـه مریضـًا، َفل

یُتـُه. هـر دو، تعبیـری فصیـح در زبـان عربی اسـت.  ـم َفَداَو
َ
أن َیَتأل

می گویــد مــن وارد شــدم و مالحظــه نمــودم فــالن شــخص مریــض اســت. 

کنــد، می گویــد  مــن بــرای خــودم  گــر بخواهــد اثــرش را بــه ســود خــود حســاب  ا

گفــت   گــر  کــه از وضــع او ناراحــت شــوم پــس دیگــر آنجــا نمانــدم. امــا ا نپســندیدم 

کــه در ایــن قضیــه ســود و  ــُه؛ بــرای او نپســندیدم، بــه ایــن معناســت 
َ
ــم أرَض ل

َ
َفل

کــه درد نکشــد،  یــان او مطــرح اســت  یــان خــودش مطــرح نیســت. بلکــه ســود و ز ز

ــُه 
َ
ــم أرَض ل

َ
ــد  َفل کنــد و بگوی ــدارد »َفَخَرجــُت« اســتفاده  ــُه. اینجــا معنــا ن یُت َفداَو

ــم َفَخَرجــُت. زیــرا خــروج او در تألــم بیمــار تأثیــری نخواهــد داشــت، بلکــه 
َ
أن َیَتأل

یُتــه« بگویــد. بایــد »َفَداَو

م«؛ 
ُ
ك ٌّ َع�فْ ىی �فِ

َه عفَ
َ
 الّل

�فَّ اإِ
در آیۀ مورد بحث نیز بعد از آن که حضرت حق فرمود  »�فَ
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خـدا بی نیـاز از شماسـت، معنـا نـدارد بفرمایـد  )َو الَیـرَض الُکفـر(. بلکـه فرمـود  

کـه نعـم الهـی را مخفـی کنند.1  ر«. بـه سـود بنـدگان نیسـت  �فْ
ُ
ك

ْ
اِدِه ال ى  ِلِع�ب ْرصف َ »َو لا�ی

کننـد،  اعتـراف  نـه  کـه   کـردن چنیـن اسـت  کـه معنـای مخفـی  ایـن خاطـر  بـه 

یـان  کفـر نعمـت الهـی ز کننـد و نـه بـه صـرف رسـانند. خودشـان از  نـه مصـرف 

می برنـد، خـدا بی نیـاز از ایـن جهـت اسـت. 

گر شکر خدا کنید. شکر نعمت خدا کنید، یعنی  م«؛ ا
ُ
ك

َ
ُه ل ْر�فَ َ ُروا �ی

ُ
ك ْ سش

�فْ �تَ »َو اإِ

آن چـه را خـدا عطـا فرمـوده در مسـیری کـه متناسـب بـا آن نعمت اسـت، مصرف 

کنیـد. خـدا ایـن را بـرای شـما و بـه سـود شـما می پسـندد. زیـرا بهره بـردن، سـود 

  جسـتن و بـه سـود رسـاندن شـما بـه ایـن اسـت کـه، نعـم الهـی را در مسـیر درسـت

م«�2 
ُ
ك

َ
ُه ل ْر�فَ َ ُروا �ی

ُ
ك ْ سش

�فْ �تَ کنید. به همین خاطر فرمود  »َو اإِ  آن صرف 

قاعده ای کلی در محاسبۀ اعمال  

ری«. این جمله در پنج  �فْ
أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

 در ادامه جملۀ دیگری می فرماید  »َو لا �تَ

 مورد دیگر در قرآن مجید آمده است. تکرار کردن مطلبی از جانب خداوند، نشانۀ 

کید الهی و عظمت این مطلب در نظر حضرت حق است. تأ

1. السـتضرارهم بـه رحمـة علیهـم، چـون بنـدگان با ایـن کار به خود ضرر می رسـانند، خداوند 
یـش چنیـن فرمـود؛ محقـق. )األصفـی فی تفسـیر القـرآن، ج  از روی رحمـت بـر بنـدگان خو

2، ص 1079(
یـــده منکـــم  م«، أي ان تشـــکروا نعمـــه و تعترفـــوا بهـــا یرضـــه لکـــم و یر

ُ
ك

َ
ُه ل ْر�فَ َ ُروا �ی

ُ
ك ْ سش

�فْ �تَ 2. »َو اإِ
ییـــد  گو ـــد را ســـپاس  گـــر نعمت هـــای خداون کـــه ا ـــه ایـــن معناســـت  ـــه ب و یثیبکـــم علیـــه، آی
کنیـــد، خداونـــد بـــر شـــما می پســـندد و از شـــما  و آن هـــا را بشناســـید و بـــدان اعتـــراف 
می پذیـــرد و بـــه خاطـــر آن نیـــز بـــه شـــما پـــاداش می دهـــد؛ محقـــق. )التبیـــان فـــی تفســـیر 

القـــرآن، ج 9، ص 10( 
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 در سورۀ مبارکۀ انعام،1 إسراء،2 فاطر،3 نجم4 و زمر این عبارت آمده است. لذا 

کـه ایـن قاعـده، یـک اصـل اساسـی الهـی اسـت که هیـچ بارکشـی، بار  می رسـاند 

که سـنگین بوده و انسـان  دیگری را به پشـت خود نمی کشـد. »ِوزر«، باری اسـت 

کنایه از انحرافات و عقوبت های آن هاست.5   به سختی حمل می کند. 

اِلِهم«؛6 این هـا  �ت
ْ �ش
أَ
ا َمَع  الًا  �ت

ْ �ش
أَ
ا َو  ُهْم 

َ
ال �ت

ْ �ش
أَ
ا �فَّ 

ُ
ْحِمل �یَ

َ
ل در جـای دیگـر می فرمایـد  »َو 

 عده ای را گمراه می کنند تا بارهای ایشان را به دوش بکشند. اما ایشان باید عالوه 

کرده اند را نیز به دوش بکشند. که اضاللشان  بر خویش، بارهای دیگران را 

کـه بـا خـود داشـته  کـه انسـان ناچـار اسـت  »ِوزر«، بـه معنـای چیـزی اسـت 

کنایـه از عقوبت هـا و آثـار  گـران اسـت. همـراه داشـتن آن، آسـان نیسـت.  باشـد و 

انحرافـات اسـت.

ًة َحَسـنًة  فریقیـن، حدیثـی را از رسـول اهلل؟لص؟ نقـل می کننـد  »َمـن َسـّنَ ُسـّنَ

ـُه أجـُرُه وِمثـُل ُاُجوِرِهـم ِمـن َغیـِر أن َینُقـَص ِمـن ُاُجوِرهـم 
َ
کاَن ل ُعِمـَل بهاِمـن َبعـِدِه 

یـِه ِوزُرُه وِمثـُل أوزاِرِهـم ِمـن 
َ
کاَن عل َئًة َفُعِمـَل بهـا َبعـَدُه  ًة َسـّیِ شـیئا ، وَمـن َسـّنَ ُسـّنَ

ری«. انعام/ 164 �فْ
أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

1. »َو لا �تَ
رى «. إسری/ 15 �فْ

أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

2. »َو لا �تَ
ری«. فاطر/ 18 �فْ

أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

3. »َو لا �تَ
رى «. نجم/ 38 �فْ

أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

 �تَ
َ
لّا

أَ
4. »ا

5. أي ال تحمـل حاملـة ثقـل أخـرى و المعنـی ال یؤاخـذ بالذنـب إال مـن یرتکبـه و یفعلـه؛ 
یعنـی هیـچ حمل کننـده ای بـار سـنگین دیگـری را حمـل نمی کنـد و به این معناسـت که 
بـه خاطـر گنـاه عقوبـت نمی شـود، مگـر کسـی کـه آن را مرتکب شـده و انجام داده اسـت؛ 

محقـق. )مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 767( 
6. عنکبوت/ 13
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َغیـِر أن َینُقـَص ِمـن أوزاِرِهـم شـیئا«.1

کار خوبـــی را بـــه عنـــوان یـــک روش  کـــه  کـــس  رســـول اهلل؟لص؟ می فرمایـــد  هـــر 

کار و اجـــر هـــر  کنـــد، خـــدا بـــه او اجـــر عمـــل بـــه ایـــن  و ســـنت در جامعـــه ایجـــاد 

کـــه تـــا روز قیامـــت بـــدان عمـــل نمایـــد، می دهـــد، بـــدون اینکـــه از اجورشـــان  کـــس 

کاســـته شـــود. 

کــه مبلــغ پــول معینــی را بــرای  پــاداش، در مــورد خداونــد این گونــه نیســت 

ــر  کنــد. بلکــه واقعیت هــای خارجــی ب نتیجــه شــرکت و ورود در مســابقه تعییــن 

یــد. چهارصــد هــزار  ایــن منــوال اســت. بــرای مثــال، ابتــدا بایــد چهــل تومــان بپرداز

کــدام ایــن چهارصــد هــزار نفــر، ایــن مبلــغ  نفــر در مســابقه شــرکت می کننــد و هــر 

را می پردازنــد و پول هــا جمــع می شــود. در ایــن میــان نیــز پنجــاه هــزار تومــان 

صــرف مســابقه می شــود. می گوینــد باقی مانــده نیــز خــرج آن هــا می شــود. لــذا 

ــرا ســایر  کننــد، ممکــن نیســت. زی ــان خــرج  چنان چــه بخواهنــد صــد هــزار توم

کافــی نیســت. حــال  مخــارج ســیصد و پنجــاه هــزار تومــان اســت و ایــن مقــدار 

آن کــه خداونــد این چنیــن محاســبۀ ثــواب نمی کنــد. این چنیــن محاســبۀ ثــواب 

گــر بــه کســی ثواب اضافــی داد، از دیگــری بکاهد. محاســبۀ عقاب  کــه ا  نمی کنــد 

گر برای یک نفر مــدت زمان اضافه  نیــز از جانــب خــدا، چنیــن محدود نیســت تــا ا

کرد، جا برای دیگری نباشد.  برای زندان تعیین 

1. کنزالعمـــال، 43079؛ ایـــن حدیـــث با اندکی تفاوت در مجمع البیان نقل شـــده اســـت: 
ی َیوِم الِقَیاَمِة

َ
 ِبَها إل

َ
ُه أجُرَها َو أجُر َمن َعِمل

َ
ًة َحَسَنًة َفل ِبي؟ص؟ َمن َســـّنَ ُسّنَ  »»ُرِوي َعِن الّنَ

ی َیوِم الِقَیامة« )مجمع البیان، 
َ
زَر َمن َعِمَل ِبَها إل زَرَها َو ِو ًة َسِیَئًة َکاَن َعلیِه ِو  َو َمن َسّنَ ُسّنَ

رده اند  ج 1، ص 209(. مرحـــوم مجلســـی نیز با همیـــن مضمون حدیثی از پیامبـــر؟ص؟ آو
)بحاراالنـــوار، ج 74، بـــاب 14، ص 204، ح 41(؛ محقق. 
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کار خــوب در جامعــه، چنیــن حســاب خواهــد شــد  روش و ســنت قــرار دادن 

کــه ایــن روش هســت، ولــو یــک نفــر ادامــه دهنــده اش باشــد، در اجر او  کــه تــا روزی 

شــریک خواهــد بــود. امــا نــه این کــه اجــر او نصــف شــود. بلکــه خــدا معــادل اجر آن 

کار بــد نیــز همین طــور اســت. بنابرایــن  کننــده، بــه آن بنیان گــذار می دهــد.  عمــل 

کــس بــار دیگــری را  کــه هیــچ   در آیــۀ مذکــور، خداونــد ایــن اصــل را می فرمایــد 

کشید.  به دوش نخواهد 

اصالح تفکر حاکم بر جامعه 

کـم بـر جامعـۀ آن  خداونـد متعـال در ایـن آیـات، چنیـن فرمـود زیـرا نظـام حا

ُروا ڡفىی   �فَ َك�فَ �ی دف
َّ
ِل ال َ روز چنیـن بـود. طبـق آن چـه در سـورۀ مبارکـۀ »ص« فرمـود  »�ب

که در ترکیب جامعه، زن وابسـتگی به شـوهر داشـت،  کردیم  «؛1 بیان  ٍ ا�ت �ت هتٍ َو سشِ
 ِعرفَّ

پسـر وابسـتگی بـه پـدرش داشـت و افـراد عشـیره نیـز بـا شـیخ خویـش وابسـتگی 

 داشـتند. بـه عبـارت دیگـر، چشـم بـه دهـان او داشـتند. می گفتنـد گـوش دهید و 

گر می گفتند  بروید، اطاعت می کردند.   اینان نیز، گوش سپرده و انجام می دادند. ا

خداوند می خواهد این رابطۀ غلط در مسیر اشتباه را، از بین ببرد. 

گمــان نکنیــد چنان چــه پــدر شــما مســیری را رفــت، شــما نیــز ملــزم بــه رفتــن 

یــد، کراهتــی از راه اشــتباه پــدر، به  گــر نرو کــه ا در آن مســیر هســتید. چنیــن نیســت 

گــر پســر شــما منحــرف اســت و شــما وظیفــۀ خویــش را انجــام  شــما می رســد. یــا ا

ری«. ایــن یــک  �فْ
أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

کدورتــی می رســد؛ بلکــه »َو لا �تَ داده ایــد، بــه شــما 

ــه در تشــریع الهــی مراعــات شــده اســت. در اصــل لطــف و  ک ــوده  اصــل الهــی ب

که آن ها را از قبول حق باز داشـته، و عداوت  ى هسـتند  ر گرفتار تکبر و غرو کافران  1. »بلکه 
و عصیانـی کـه آن هـا را از پذیرش دعوت تو مانع می شـود«. ص/ 2
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کــه خــدا پــدر را بــه عقوبــت فرزنــد، طــرد نمی کنــد.  عطــف الهــی، مراعــات شــده 

کــرد. در اصــل جــزا و  هم چنان کــه فرزنــد را بــه عقوبــت پــدرش، عقوبــت نخواهــد 

عقــاب الهــی نیــز، ایــن قاعــده جریــان دارد. 

«؛1 آیـا جـز ایـن  و�ف
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ  ما ُك�فْ

َ
لّا  اإِ

ْو�فَ رفَ ْ حب
گفتـه می شـود  »َهْل �تُ  در روز قیامـت 

کارکرد  کارکرد شماست به عنوان پاداش به شما داده می شود؟  که آن چه   است 

که   2،» اَعهتٌ �ف َ ُعها سش �فَ �فْ ها َعْدٌل َو لا �تَ ُل ِم�فْ �بَ
�تْ ُ دیگری پاداش شما نیست. در آنجا »َو لا �ی

پیش از این معنا نمودیم. بنابراین در مقام حساب، هر انسانی حساب خودش 

نـه دیگـری می توانـد  و  آمـد  نـه عمـل دیگـری جـای عمـل شـما خواهـد  را دارد. 

 بگویـد حسـاب او را بـرای مـن و حسـاب مـرا بـرای او قـرار دهیـد. یـا بگویـد فعـال 

 حساب او را بررسی نکنید. بلکه وضعیت هر انسانی مشخص خواهد شد. بعد 

کـه چنان چـه دیگـری، إذن بـه شـفاعت داشـت و او نیـز  نوبـت بـه ایـن می رسـد 

گـر دیگـری إذن بـه  یافـت شـفاعت اسـت، شـفاعت می شـود. امـا ا مسـتحق در

شـفاعت نـدارد و ایـن نیـز اسـتحقاق نـدارد، شـفاعتی نخواهـد بـود. 

اصل عدل الهی در استجابت دعا، در تفضالت، در بردن به بهشت و جهنم 

کـه خداونـد بـه طـور یکسـان  و دیگـر امـور، مراعـات حـق اسـت. این گونـه نیسـت 

یـه بدهـد. در بـاب اسـتجابت دعا، هر چه شـخص  بـه پیامبـرش و یزیـد بـن معاو

  مقرب تر باشـد، اسـتحقاق اسـتجابت دعایش بیشـتر است. آیات مربوط به این 

مطلب در جای خویش مطرح شد. 

1. نمل/ 90 
گـردان آن هـا باشـد پذیرفته نمی شـود؛ و هیچ  2. »و چیـزى بـه عنـوان غرامـت و یـا فدیـه کـه بال

ردگار( او را سـود ندهـد«. بقره/ 123 شـفاعتی )جـز بـه اذن پـرو
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ری« را بیــان می فرمایــد،  �فْ
أُ
َر ا َرهتٌ ِورفْ ِ ُر وارف ِ رف

کلــی »َو لا �تَ خداونــد در اینجــا اصــل 

کنــد. شــخص نگویــد دیگــر امیــدی نیســت. پــدر و مــادر و  تــا ایــن رابطــه را قطــع 

 برادرانــم از اهــل جهنم انــد، عموهــای مــن نیــز از اهــل جهنــم هســتند، بــا ایــن حال 

 من به بهشت نمی روم. جمع ما را به جهنم خواهند برد! همین قاعده برای کسی 

که عکس این مطلب را بگوید و نتیجه بگیرد نیز، صادق است. 

«؛ شرایط زمانی و مکانی  و�ف
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ما ُك�فْ ْم �بِ

ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�فَ �یُ

ْم �فَ
ُ
ُعك ْم َمْر�بِ

ُ
ك ِ

ّ لى  َر�ب  اإِ
ّمَ

ُ »�ش

اقتضا می نمود که خداوند این اصل را به دفعات گوشزد کند. زیرا در آن مرحله، 

گــر ایمانــی بــود بــه ناچــار، مقــداری از آن مخفــی بــود. زیــرا مرحلۀ فشــار بــر مؤمنین  ا

کــه اظهــار ایمــان گــر شــما بــه لحــاظ ظاهــری می ترســید   بــود. خداونــد می فرمایــد ا

کنید، چرا باطن خویش را تغییر نمی دهید؟   

گــر در باطــن مؤمــن و بــریء از اعمــال شــرک باشــید، هرچنــد امــروز نمی توانید  ا

کار همــۀ شــما بــا پروردگارتــان  از مشــرکین جــدا شــوید، امــا در قیامــت ســرانجام 

کار شــما  «؛ بــه شــما خبــر می دهــد و می گوید  و�ف
ُ
ْعَمل ْم �تَ �تُ ما ُك�فْ ْم �بِ

ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�فَ �یُ

اســت. »�فَ

کــه کار دیگــری بــد بــود، بــه ایــن خاطــر   خــوب بــود، زیــرا نیــت شــما خــوب بــود. یــا 

 نیت او بد بود. 

کسان خویش  که چون نمی توانید از  ُدور«، شرط نیست  ا�تِ الّصُ دف ٌم �بِ ُه َعِل�ی
�فَّ  »اإِ

کارها و حتی در نیت ها نیز با آن ها شریک باشید.  جدا شوید، پس در 

چگونگی برتری نیت بر عمل 

ُمْؤِمـِن َخْیـٌر 
ْ
ـُة ال کـه می فرمایـد  »ِنّیَ حدیـث دیگـری از رسـول اهلل؟لص؟ اسـت 
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َکاِفـِر َشـّرٌ ِمـْن َعَمِلـِه«.1 ایـن حدیـث، موعظـه ای بـرای ماسـت. 
ْ
ـُة ال ِمـْن َعَمِلـِه َو ِنّیَ

کـه شـخص انجـام می دهـد، نتیجـۀ اجتمـاع دو عامـل، بـه  کاری  انجـام هـر 

اضافـۀ اراده اسـت. یکـی قـدرت و تـوان اسـت و دیگری، دانسـتن. بدانـد که این 

کار خوبـی اسـت و بتوانـد. بعـد از آن، بایـد اراده نمایـد. 

کار نیکـی انجـام دهـد، امـا بـه هنـگام  کـه  چـه بسـا نیـت مؤمـن بـر ایـن اسـت 

 عمـل، المحالـه محـدود می شـود. زیـرا تـوان نامحـدود نـدارد، علـم نامحـدود نیـز 

 ندارد. در دل می خواهد هر نیازمندی را بی نیاز کند، اما آن چه می تواند به لحاظ 

عمـل، محـدود اسـت. بـرای مثال هر چه پول داشـته باشـد، باالخـره حدی دارد. 

گذشـته از ایـن، بـه لحـاظ علم داشـتن نیـز نمی دانـد آن شـخص نیازمنـد اسـت، 

تـا نیـازش را برطـرف نمایـد. لذا همیشـه نیـت مؤمن، بهتر از عمل اوسـت. به این 

دلیـل کـه، دایـرۀ نیـت مؤمـن وسـیع تر از عمل او می باشـد. 

کــه خواندیــد، نیت نماز  رســول اهلل؟ص؟ قصــد ندارنــد بفرماینــد در ایــن نمــازی 

شــما، بهتــر از نمــاز شــما بــود. بلکــه می فرمایــد همیشــه خیرخواهــی مؤمــن بیــش از 

کارش اســت. زیــرا خیرخواهــی او نامحــدود اســت، بــرای مثــال صــد هــزار تومــان 

ــون داشــته باشــد  ــه مصــرف رســانده اســت و در دل می طلبــد صدمیلی دارد و ب

کــرده، امــا در دل می خواهــد  کنــد، امــا نــدارد. بــه صــد نفــر رســیدگی  تــا مصــرف 

کنــد. اســاس حــّب خیــر چنیــن اســت و ایــن، بــه خــالف  بــه هــزار نفــر رســیدگی 

کافر است.  

نیـت شـر داشـتن نیـز، همیشـه بدتـر از خـود شـر اسـت. توسـعه در نیـت شـر، 

َکاِفِر َشـّرٌ 
ْ
ُة ال ُمْؤِمـِن َخْیـٌر ِمـْن َعَمِلـِه َو ِنّیَ

ْ
ـُة ال  اهلِل؟ص؟ ِنّیَ

ُ
 َرُسـول

َ
: َقـال

َ
ِبـي َعْبـِد اهلِل؟ع؟ َقـال

َ
1. َعـْن أ

ِتـِه؛ محقـق. )الکافـی، ج 2، ص 84(  ـی ِنّیَ
َ
 َعاِمـٍل َیْعَمـلُ َعل

ِمـْن َعَمِلـِه َو ُکلُّ



71

بخش چهارم، آیات 8 - 7   ابطال افکار مشرکان  

گـر بـدی را مرتکـب  بیـش از واقـع شـر اسـت. بـرای مثـال فـردی هم چـون صـّدام، ا

کار  کـه مرتکـب نشـده اسـت. و اال هـر  نشـده، یـا نمی دانسـته و یـا نمی توانسـته 

بـدی را کـه صـدام بـا آن مواجـه شـود و احسـاس کنـد می توانـد و می داند و چیزی 

مانـع از انجـام نشـود، انجـام خواهـد داد. اما در نهایت نیت او أوسـع از عمل وی 

اسـت. باالخـره در مـواردی محدودیت هـای عملـی دارد. 

گناهـی ماننـد زنـا،  کـه در  ّرٌ ِم�ف َعَمِلِه«؛ بـه معنـای ایـن نیسـت  َ َر سش هتُ الكَا�ف �یَّ »�فِ

کافـر مهم تـر از خـود زناسـت. زنـا بـا یـک مـورد اسـت امـا نیـت، بـا صـد  نیـت زنـای 

هـزار مـورد اسـت.  

ایـن  چنیـن  ائمـه؟مهع؟  و  اهلل؟لص؟  رسـول  روایـات  کـه  اسـت  عجـب  جـای 

گـر شـما  کرده انـد، تـا خـود را بشناسـد.1 ا ظرافت هـای قلـب آدمـی را بـه او معرفـی 

خـوب باشـید، توسـعۀ روحـی و عظمـت روحـی شـما بـه مراتـب، أقـوی و أوسـع از 

محـدودۀ عملکـرد جسـم شماسـت. محـدودۀ کار جسـم محـدود اسـت. وسـعت 

گـر بـد باشـید، ُبعـد  و بعـد روح بـه مراتـب، أوسـع و أعظـم از محـدودۀ عمـل اسـت. ا

بـدی روح بـه مراتـب، أوسـع از ُبعـد بـدی شـما در خـارج اسـت. در عالـم خـارج، 

محدودیت هـا از برخـی بدی هـای شـما جلوگیـری می کنـد. نمی توانیـد آن فـرد را 

 کتک بزنید اما در دل، آرزو می کنید که ای کاش می توانستم بزنم. نمی توانید کسی

 را بکشـید، بـا عامـل أقـوی مواجـه شـده اید، امـا بدخـواه او هسـتید و آرزو می کنیـد 

ُدور«�  ا�تِ الّصُ دف ٌم �بِ ُه َعِل�ی
�فَّ کاش او را می کشـتید. در ادامـه فرمـود  »اإِ ای 

یـش بابـی را بـه وجـوب نیـت در عبـادات واجـب  کتـاب خو 1. مرحـوم شـیخ حـّر عاملـی در 
کراهـت نیـت شـر، اخـالص در نیـت و غیـره  و شـرط بـودن آن، اسـتحباب نیـت خیـر، 
ری نموده انـد؛ محقـق.  اختصـاص داده و احادیـث بسـیاری را در ایـن خصـوص جمـع آو

)وسـائل الشـیعة، ج 1، ص 46( 
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بزنگاهی برای اعتراف مشرکان 

 
ً
ا �ب �ی ُه ُم�فِ ّرٌ َدعا َر�بَّ سا�فَ �فُ

�فْ اإِ
ْ
ا َمّسَ ال دف آیــۀ بعــد نیــز بــرای نفــی شــرک اســت. »َو اإِ

کــه مؤثــر در ایــن عالــم تنهــا  ه«؛ خداونــد بــرای این کــه از مشــرکان اعتــراف بگیــرد  �یْ
َ
ل  اإِ

خداست؛ چنین می فرماید. 

ــه این کــه آن را تماشــا  ــا انســان تمــاس بگیــرد، ن در صورتی کــه یــک ســختی ب

ــا فــرد تمــاس بگیــرد،  ــُه نفرمــود. ب ــُه، واَجَه
َ
ــُه باشــد. تعبیــر بــه قاَبل کنــد؛ بلکــه َمّسَ

طوری کــه بــه َتَنــش برســد. مــّس، همــان بــه تــن خــوردن اســت. البتــه در برگــردان 

گرفتن مناســب تر اســت. ممکن اســت روحی هم باشــد.   فارســی تعبیر به تماس 

تن خوردن، کنایه از این اســت که به درســتی با انســان تماس بگیرد. 

کــه کارهایــش بــه دســت اوســت، می خوانــد.  ه«؛ آنجــا کســی  �یْ
َ
ل  اإِ

ً
ا �ب �ی ُه ُم�فِ »َدعا َر�بَّ

کننــدۀ ماســت.  کارهــای مــا بــه دســت اوســت و اداره  کســی که   »رّب« یعنــی 

 کســی که اداره کننــده اش هســت را می خوانــد، در حالی کــه خاضــع اســت و دیگر، 

به احدی توجه ندارد. 

َ ما  ِسىی
گر پس از آن نعمتی را در اختیار او بگذارد، »�فَ ه«؛ ا ْعَمهتً ِم�فْ ُه �فِ

َ
ل ّوَ ا �فَ دف  اإِ

ّمَ
ُ »�ش

ل«، آن کـه را پیـش از ایـن حـال می خوانـد؛ از یـاد می بـرد.1 »َو  �بْ
ِه ِم�فْ �تَ �یْ

َ
ل ْدُعوا اإِ كا�فَ �یَ

1. شــیخ طوســی، نســیان و فراموشــی انســان را بــه معنــای تــرک نمــودن دعــا و خوانــدن خــدا 
کــه جایــز اســت »مــا« در اینجــا بــه معنــای )َمــن( باشــد.  می دانــد و قولــی را مطــرح می کنــد 
کــه می خوانــد، فرامــوش می کنــد. مرحــوم طبرســی قائــل اســت آن  یعنــی خداونــدی را 
گرفتــارش  کــه بــه خاطــر آن خداونــد را می خوانــد و پیــش از ایــن نعمــت  پیشــامد بــدی را 
یــش را را یــاد  کــه تضــرع و دعــای خو بــود، فرامــوش می کنــد. بعــد قولــی را مطــرح می کنــد 
کــه بــه ســوی  کــه خداونــدی را  کنیــم  می بــرد و در آخــر می فرمایــد: جایــز اســت چنیــن معنــا 
او تضــرع می نمــود، از یــاد می بــرد. مرحــوم اســتاد عالمــه جعفــری، در اینجــا قائــل هســتند 
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داد«، برای »اهلل«، النّد قرار می دهد. الِنّد، به معنای همانند و شـریک �فْ
أَ
ِه ا

َ
َعَل ِلّل َ  �ب

کارش مانند اوست.   است، یعنی آن که 

کنـون بارهـا بیـان نمودیـم، جاهلیـت ابولهـب و ابوجهـل و  کـه تا همان گونـه 

کـه شـیخ کفراسـت و محمـد  عتبـه و ولیـد و شـیبه، بـه صـورت افـکار ابـن تیمیـه 

کـه ابولهـب و ابوجهل  کـرده اسـت. امـا نکتـه این اسـت  بـن عبدالوهـاب، تجلـی 

کـه بـه طـور معمول تصـور می کنید. بلکـه این ها  و امثـال این هـا مشـرکانی نبودنـد 

کـه بت هـا قادر بـه انجام کاری نیسـتند؛ اما  خـدا را قبـول داشـتند و می دانسـتند 

کنیـم.1 صحبـت از ایـن نیسـت  کـه آن هـا را عبـادت  می گفتنـد دل خـواه ماسـت 

کاری برای ما می کنند.  که 

بـه لحـاظ شـرک،  کـه مشـرکین در عصـر اسـالم  بـه همیـن خاطـر می گوییـم 

اعظـم از آن هـا هسـتند. اینـان شـرک در اعتقـاد دارنـد، امـا آن هـا شـرک در اعتقـاد 

کـه ایـن آیـه، معنـا نداشـت. آیـه می فرمایـد وقتی به  گـر غیـر از ایـن بـود  نداشـتند. ا

گرفتــاری می خوانــد، فرامــوش می کنــد. ایــن تفــاوت در  کــه بــرای رفــع  کــه خداونــدی را 
گرفتــه می شــود، مؤثــر  کــه از آیــه  کــه مطــرح شــد، در فهــم مطلــب و نتیجــه ای  معنــای »مــا« 
ــی تفســیر  ــی تفســیر القــرآن، ج 9، ص 13 ؛ مجمــع البیــان ف اســت؛ محقــق. )التبیــان ف

القــرآن، ج 8، ص 766( 
1. متکلمــان اقســام مختلفــی بــرای کفر شــمرده اند. گاهــی در دل می دانســتند کالم پیامبر؟ص؟ 
گاهــی نیــز در دل قبــول دارنــد و بــه زبــان اقــرار  حــق اســت امــا در زبــان انــکار می کننــد. 
می کننــد امــا بنــا بــه دالیلــی چــون عنــاد یــا حســد، ایمــان نمی آوردنــد. طبــق روایتــی از امــام 
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ 

َ
َبْیــِرّيِ َعــْن أ ِبــي َعْمــٍرو الّزُ

َ
گونــه اســت. َعــْن أ کفــر در قــرآن پنــج  صــادق؟ع؟ 

ِکَتــاِب اهلِل  ُکْفــُر ِفــي 
ْ
 ال

َ
 َقــال

َ
ِکَتــاِب اهلِل َعــّزَ َو َجــّل ُکْفــِر ِفــي 

ْ
ْخِبْرِنــي َعــْن ُوُجــوِه ال

َ
ــُه أ

َ
ــُت ل

ْ
: ُقل

َ
َقــال

َمــَر اهلُل َو 
َ
ُکْفــُر ِبَتــْرِك َمــا أ

ْ
ــی َوْجَهْیــِن َو ال

َ
ُجُحــوُد َعل

ْ
ُجُحــوِد َو ال

ْ
ُکْفــُر ال ْوُجــٍه َفِمْنَهــا 

َ
ــی َخْمَســِة أ

َ
َعل

َعــم  ...«؛ محقــق. )الکافــی، ج 2، ص 389(  ُکْفــُر الّنِ َبــَراَءِة َو 
ْ
ُکْفــُر ال
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شـما سـختی می رسـد، موحـد هسـتید. امـا وقتی کـه سـختی برطـرف می شـود، 

گـر بـت قـادر بـه کاری نیسـت و مـن در همـۀ احوال، انجـام امور  مشـرک هسـتید. ا

را بـرای خـدا بدانـم، سـختی و غیـر سـختی تفاوتـی نخواهـد داشـت. 

ل«، آن حالت انحصاری  �بْ
ِه ِم�فْ �تَ �یْ

َ
ل ْدُعوا اإِ َ ما كا�فَ �یَ ِسىی

ُه �فَ ْعَمهتً ِم�فْ ُه �فِ
َ
ل ّوَ ا �فَ دف  اإِ

ّمَ
ُ  »�ش

که این سختی را از ما برطرف می کند؛   که در شما بود و می گفتید تنها خداست 

 چنان چه خدا این سختی را برطرف کرد و نعمتی در اختیار شما گذاشت، یا فقر 

کرد و مال به شما داد؛ فراموش می کنید.   شما را برطرف 

گــر ابولهــب نمی گفــت ُهبــل، ایــن  مــال را بــه مــن داده اســت،  نکتــه  این کــه، ا

«؛ 
ً
دادا �فْ

أَ
ِه ا

َ
َعَل ِلّل َ ُل َو �ب �بْ

ِه ِم�فْ �تَ �یْ
َ
ل ْدُعوا اإِ َ ما كا�فَ �یَ ِسىی

معنا نداشت خداوند بفرماید  »�فَ

کــه آن هــا بــرای بت هــای   بــرای خداونــد هماننــد قــرار می دهــد. بــه ایــن معناســت 

کــردن فقــر و خشک ســالی  خویــش آثــاری از جملــه دادن روزی، فرزنــد، برطــرف 

قائــل بودنــد. 

کــه او بــه   بــه عبــارت دیگــر، وقتــی محیطــی از زندگــی انســان را در نظــر بگیریــم 

که باید برطرف  یان هایی مواجه باشــد   داشــتن اموری احســاس نیاز نماید، یا با ز

کــه غیــر از خداونــد کســی نــه نیازی  شــوند و در عیــن حــال ایــن انســان قائــل باشــد 

یانــی را دور می کنــد، دیگــر معنــا نخواهــد داشــت آیــه  از او برطــرف می کنــد و نــه ز

چنیــن بفرماید. 

�فَ  �ی ِ دف
َّ
اِلُص َو ال حف

ْ
�فُ ال �ی ِه الّدِ

َ
لا ِلّل

أَ
مضـاف بـر این کـه در آیـات پیشـین چنیـن فرمـود  »ا

ی«�  �ف
ْ
ل ِه رفُ

َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ و�ف ُ �ب ّرِ

�تَ  ِل�یُ
َ
لّا ُدُهْم اإِ ْع�بُ اَء ما �فَ ْوِل�ی

أَ
ِه ا وا ِم�فْ ُدو�فِ

دفُ حفَ
ا�تَّ

کــه بیــان نمودیــم ابولهــب و ابوجهــل و ابوســفیان و میــراث دار  همان طــور 
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کفــر، محمــد بــن عبــد الوهــاب،  کفــر، ابــن تیمیــه و امــام مجــدد  آن هــا، شــیخ 

از مجمــوع آیــات قــرآن، ایــن آیــه را بــرای ایــن مّدعــای باطــل خویــش انتخــاب 

کردنــد تــا بگوینــد مشــرک نیســتند. می گوینــد  شــما بیهــوده بــه مــا نســبت شــرک 

کــه میــان پیغمبــر و مــا بعــد از مــرگ تفــاوت  می دهیــد. بلکــه شــما مشــرک هســتید 

 قائــل هســتید! در حالی کــه هــر دو در ایــن دنیــا نیســتیم، پــس تفاوتــی میــان 

ما نیست!

ــد  ــدر دســتور دادن کــه رســول اهلل؟لص؟ در جنــگ ب ــات بســیاری هســت  روای

آب  آن  از  نتواننــد  مشــرکین  تــا  کننــد  کــور  اســت  مــکان  آن  در  کــه  را  چاهــی 

ــن را  کــه ســی و پنــج ت کشــته شــدند  ــن از مشــرکین در جنــگ  ــد.1 هفتــاد ت بردارن

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه تنهایــی کشــت و در ســی و پنــج تــن دیگــر نیــز، شــریک بــود. 

کشــته را در چــاه بریزنــد.  کــه آن هفتــاد  پیغمبــر؟لص؟ دســتور دادنــد 

پیامبـــر بـــا ایشـــان شـــروع بـــه صحبـــت فرمـــود  »ثـــّم وقـــف علیهـــم وناداهم 

بأســـمائهم وأســـماء آبائهـــم واحـــدًا واحـــدًا، ثّم قـــال  »قد وجدنـــا ما وعدنـــا رّبنا 
حّقـــًا، فهـــل وجدتم مـــا وعـــد ربکم حّقـــًا«.2

کـــرد  یا رســـول اهلل! اتخاطـــب الموتـــی؟ حضرت پاســـخ این  کســـی عـــرض 

اشـــکال کنندگان را داد و فرمـــود  آن هـــا آن چه شـــما می شـــنوید را، می شـــنوند و 

ــب  ــان قلی ــروک در بیاب ــواره و مت ــدون دی ــاه ب ــه چ ــت ب ــت. در لغ ــب اس ــاه قلی ــود، چ 1. مقص
ینــد )لســان العــرب، ج1، ص 689(. چــه بســا علــت نام گــذاری چــاه بــه ایــن نــام  گو
کــه در چــاه افکنــده شــدند نیــز  توســط پیامبــر؟ص؟ همیــن باشــد. همچنان کــه مشــرکانی 
ــرار  ــدر ق ــد. ایــن چــاه در خــارج از مکــه و مدینــه و در ســرزمین ب اصحــاب قلیــب خواندن

دارد؛ محقــق.  
2. إعالم الوری بأعالم الهدی، ج 1، ص �172 
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گـــر گوش های شـــما قـــادر بـــه شـــنیدن می شـــد، می فهمیدید آن ها چه پاســـخ  ا

 1 می دهند.

در ایـن میـان عایشـه قائل اسـت که این روایت، کذب بـوده و راویان حدیث 

گفـت  اول این کـه عایشـه در آنجـا نبـود. دیگـر  کرده انـد. در پاسـخ بایـد  اشـتباه 

عاَء«�2 تعبیـر قـرآن 
ُ

ّمَ الّد ْسِمُع الّصُ
َمْوںتى  َو لا�تُ

ْ
ْسِمُع ال

َك لا�تُ
�فَّ این کـه قـرآن می فرمایـد  »اإِ

َمْوںتى«، تشـبیه اسـت نـه آن کـه حقیقتـًا این گونـه باشـد.3 
ْ
ْسِمُع ال

کریـم بـه »لا �تُ

َقِلیــِب 
ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
 َیــا أ

َ
ــی ِبَبــْدٍر َو َقــْد َجَمَعُهــْم ِفــي َقِلیــٍب . َفَقــال

َ
َقْتل

ْ
ــی ال

َ
 اهلِل؟ص؟ َعل

ُ
1. َو َوَقــَف َرُســول

ُمَناِفُقــوَن: ِإّنَ 
ْ
 ال

َ
ــا. َفَقــال

ً
ُکــْم َحّق ّبُ ــا َفَهــْل َوَجْدُتــْم مــا َوَعــَد َر

ً
نــا َحّق ّبُ ــا َقــْد َوَجْدنــا مــا َوَعَدنــا َر ِإّنَ

ــوا َنَعــْم َو ِإَن  َخْیــَر 
ُ
َقال

َ
ــَکاَلِم ل

ْ
ُهــْم ِفــي ال

َ
ِذَن ل

ُ
ــْو أ

َ
: ل

َ
ْیِهــْم َفَقــال

َ
َمْوَتــی. َفَنَظــَر ِإل

ْ
ــُم ال ِ

ّ
 اهلِل ُیَکل

َ
َرُســول

یداد در سیرة ابن هشام، ج ٢،  ْقوى . )من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 180( این رو اِد الّتَ الّزَ
ئــل النبــوة للبیهقــي، ج ٣، ص ٤٨ بــا اندکــی  یــخ الطبــري، ج ٢، ص ٤٥٦ و دال  ص٩٢؛ تار

اختالف نقل شده است؛ محقق. 
 2. »تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی، حتی کسانی که زنده اند اما گوش هاى 

کر است نمی توانی سخن خود را به آن ها برسانی«. نمل/ 80 آن ها 
 3. مقصود، کفار هستند که در آن چه پیامبر؟ص؟ ایشان را بدان دعوت می نماید، تفکر نمی کنند 
 و از این لحاظ، همانند مردگان هسـتند که نمی شـنوند و مانند کران هسـتند که صداها 
را درک نمی کننـد؛ محقـق. )التبیـان فی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 118؛ مجمع البیان فی 

تفسیر القرآن، ج 7، ص 365( 
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آیات مبارکه
 
ݦݩݩۗ
ْم٭

ُ
ك

ݦَ
ُه ل َ ْر�فݧ ݦَ وا �ی ُ رݧ

ُ
ك

ݨْ سش
ݨݨْ �تَ  ِاَو�فݧ

ݩݩۖ ݧ
٭ رݩَ فْ �ݧ

ُ
ك

ْ
ٰاِدِه ال ب �ݫ ِ ݫ عݫ ِ ݩݩݩݩٰى لݫ ݧ ݧ ݧ ْرصݩفݧ ݦَ  َولٰا �ی

ݦݦݩۖ
ْم٭

ُ
ك ّىٌ َع�فْ �فِ

َه عفَ ِا�فَّ اللّٰ وا �فَ رݦُ �فُ
ْ
ك ِا�فْ �تَ

 
ݦݦݦݩݩۚ

٭ و�ݩفَ
ُ
ل َ مݧ ْ عݧ �تَ ْم  ݩتُ �ݧ فݨْ مٰا ُك�ݩݧ �بِ ْم 

ُ
ك �أُ ِ

�بّ
�فَ �یُ

�فَ ْم 
ُ
ك عݦُ بِ ݫ ݫ �ݫ ْ رݨݧ مݨَ ْم 

ُ
ك ِ

ّ َر�ب ِالٰى  ّمَ 
ُ �ش ٰرى٭ݦݦݦݩݩݩۚ 

ݩفݨْ �ݧ
ُ
ا ݢَرݤ  ݢ ِورفݨْ تٌ  هݧ رݦݩَ ݪِ ݦف

رݩݩ واٰ ُر  ِ رف
�تَ َولٰا 

ݢاٰ  ݢ ّمَ ِادف
ُ ِه �ش ْ �یݧ

َ
ا ِال �بً �ی ٖ ݩݩفݫ ۥ ُم�ݧ ُ هݧ رݦّݨݨٌ َدعاٰ َر�بَّ سٰا�فَ �فُ

فݨْ ِا�ݧ
ݨْ
ݢاٰ َمسݩَّ ال ݢ ُدوِر ٧ ِاَوݣݣدݩݩف �تِ الّصُ اٰ دف ٌم �بِ ۥ َعٖل�ی ُ هݧ

ِا�فَّ

لݩَّ َع�فْ  ِ ݫ ݭݫ
ف ݨُصݧ ݧ یݧ ݭݫ ݫ ِ�ݫ ا ݠلݫ

دݨً ݨْداݠٰ ݩفݧ �ݧ
َ
ِه ا َعَل ِللّٰ بَ ُل َو�ݫ ْ �بݧ

ِه ِم�فݨْ �تَ ْ �یݧ
َ
ݢا ِال ْدُعٓوݢ ِسىݦَ مٰا كٰا�فَ �یَ

ُه �فَ هتً ِم�ݩݩفݨْ ݨَ مݧ ِعݨْ ݫ ُهۥ �ݨݨفݫ
َ
ل ّوَ �فَ

ٰاِر ٨ �بِ ال�ݦݩݩفݨّ ْ�حاٰ
َ
َك ِم�فݨْ ا

ا ِا�فَّ
ݩً
ل ٖل�ی ِرَك �تَ �فْ

ُ
ك ْع �بِ

�تَّ َ مݧ ْل �تَ ۚ �تُ
ِلٖه٭ݩݩݩݦݩ ٖ�ݪی ݫ َس�بݫ

ترجمۀ آیات
بـراى  را  کفـران  هرگـز  و  اسـت،  بی نیـاز  شـما  از  خداونـد  کنیـد  کفـران  اگـر   -7

یـد آن را بـراى شـما می پسـندد، و  بندگانـش نمی پسـندد، و اگـر شـکر او را بجـا آور

ى گنـاه دیگـرى را بـر دوش نمی کشـد، سـپس بازگشـت همۀ شـما  هیـچ گنـه کار

گاه می سـازد،  بـه سـوى پروردگارتـان اسـت، و شـما را از آن چـه انجـام می دادیـد آ

یانـی  گاه اسـت. 8- هنگامی کـه انسـان را ز چـرا کـه بـه آن چـه در سینه هاسـت آ

رسـد پـروردگار خـود را می خوانـد، و بـه سـوى او بـاز می گـردد، امـا هنگامی کـه 

کنـد آن چـه را بـه خاطـر آن قبـال خـدا را می خوانـد بـه  نعمتـی از خـود بـه او عطـا 

فراموشـی می سـپرد، و بـراى خداونـد شـبیه هایی قـرار می دهـد، تـا مـردم را از راه 

کـه از اصحـاب دوزخـی!  کفـرت بهره گیـر  ى از  او منحـرف سـازد، بگـو چنـد روز
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تفسیر سورۀ زمـــر

تالش برای گمراه نمودن از مسیر صواب 

ْدُعوا  َ ما كا�فَ �یَ ِسىی
ُه �فَ ْعَمهتً ِم�فْ ُه �فِ

َ
ل ّوَ ا �فَ دف  اإِ

ّمَ
ُ ِه �ش �یْ

َ
ل  اإِ

ً
ا �ب �ی ُه ُم�فِ ّرٌ َدعا َر�بَّ سا�فَ �فُ

�فْ اإِ
ْ
ا َمّسَ ال دف »َو اإِ

 َعـــْن 
َ

«؛1 بـــرای خـــدا همانندهایـــی قـــرار دهـــد، »ِلُیِضـــّل
ً
دادا �فْ

أَ
ِه ا

َ
َعَل ِلّل َ ُل َو �ب �بْ

ِه ِم�فْ �تَ �یْ
َ
ل اإِ

َســـِبیِلِه«.2 این عبارت یکی از ظرافت های قرآن مجید اســـت. همانند قرار دادن 

1. در رابطــه بــا شــأن نــزول آیــه شــریفه آمــده اســت: عــن عمــار الســاباطي قــال: ســألت أبــا عبــد 
ِه«. قــال: نزلــت  �یْ

َ
ل  اإِ

ً
ا �ب �ی ُه ُم�فِ ّرٌ َدعا َر�بَّ سا�فَ �فُ

�فْ اإِ
ْ
ا َمّسَ ال دف اهلل؟ع؟ عــن قــول اهلل عــز و جــل: »َو اإِ

کان رســول اهلل عنــده ســاحرا، فــکان إذا مســه الضــر یعنــی الســقم،  فــي أبــي الفصیــل انــه 
ــُه 

َ
ل دعــا ربــه منیبــا الیــه یعنــی تائبــا الیــه مــن قولــه: فــي رســول اهلل؟ص؟ مــا یقــول »ُثــّمَ ِإذا َخّوَ

کان یدعــو الیــه یعنــی نســي التوبــة إلــی اهلل عــز و جــل  ِنْعَمــًة ِمْنــُه«، یعنــی العافیــة نســي مــا 
لًا  ِل�ی ِرَك �تَ �فْ

ُ
ك ْع �بِ

َم�تَّ ْل �تَ کان یقــول فــي رســول اهلل؟ص؟ انــه ســاحر و لذلــك قــال اهلل؟ع؟: »�تُ ممــا 
اِر«. یعنــی امرتــك علــی النــاس بغیــر حــق مــن اهلل عــز و جــل و مــن 

ْ�حا�بِ ال�فَّ
أَ
َك ِم�فْ ا

�فَّ اإِ
ــی را  گفتــار خــداى تعال ــد: از امــام صــادق )تفســیر(  ی گو رســوله؟ص؟ ...؛ عمــار ســاباطی 
یــش را  ردگار خو پرســیدم )کــه فرمایــد(: »و چــون انســان را ناراحتــی و ســختی رســد پــرو
بخوانــد و بــه  ســوى او بازگــردد ...«. فرمــود: ایــن آیــه دربــارۀ ابوفصیــل )یعنــی ابوبکــر( نــازل 
یــرا رســول خــدا؟ص؟ در نظــر او مــردى ســاحر و جادوگــر بــود، و هــرگاه ناراحتــی بــه او  شــده. ز
یش بــاز مي گشــت  ردگار خــود را مي خوانــد و بــه ســو مي رســید )یعنــی بیمــار مي شــد( پــرو
ــپس  ــرد(. س ــه مي ک ــت توب ــدا؟ص؟ داش ــول خ ــارۀ رس ــه درب ک ــی  ــدۀ باطل ــی از آن عقی )یعن
هنگامی کــه خداونــد نعمتــی بــه او ارزانــی مي نمــود )یعنــی تندرســتی  مــي داد(، »آن چــه را 
پیــش از آن بــه درگاه خــدا خوانــده بــود از یــاد می بــرد«. یعنــی توبــه اى را کــه بــه درگاه خــداى 
ــود و او را ســاحر و  گفتــه ب کــه در مــورد رســول خــدا؟ص؟  کــرد، در مــورد ســخنی  عــز و جــل 
کفــر اندکــی بهــره  جادوگــر دانســت. از ایــن رو خداونــد )بــه دنبــال آن( فرمایــد: »بگــو تــو بــه 
کــه بــه  زخیــان هســتی«. مقصــود ایــن فرمانروائــی و امارتــی اســت  کــه بــه راســتی تــو از دو ببــر 
کــرد؛ محقــق.  ى از خــداى عــز و جــل و از رســول او، بــر مــردم بــر پــا  ناحــق و بــدون دســتور

)الروضــة مــن الکافــی، ج 1، ص 289( 
2. طبــری در مــورد ایــن تعبیــر آیــۀ شــریفه  می گویــد: لیزیــل مــن أراد أن یوحــد اهلل و یؤمــن بــه 
کــه می خواهنــد  قــرار بــه، و الدخــول فــي اإلســالم؛ بــرای این کــه کســانی را  عــن توحیــده، و اإل
توحیــد را برگزیننــد و بــه خداونــد واحــد ایمــان بیاورنــد و بــدان اقــرار نماینــد و داخل در اســالم 
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کـــه ایـــن انســـان بـــا خـــود بگویـــد صحیـــح اســـت   بـــرای خـــدا از ایـــن جهـــت نیســـت 

ـــا  ـــال عطـــا نمـــود. ام ـــز م ـــد نی ـــودم و منحصـــرا از خـــدا خواســـتم و خداون ـــر ب ـــه فقی ک

ــا  ــز( یـ ــای بی چیـ ــه معنـ ــا الت )بـ ــل و یـ ــدای هبـ ــا خـ ــد بـ ــم بایـ ــر می کنـ ــون فکـ کنـ ا

کـــه خـــدا نخواهـــد ایـــن روزی را  منـــات رابطـــه داشـــته باشـــم؛ بـــه خاطـــر مواقعـــی 

ـــداد،  گـــر خـــدا ن ـــا ا ـــان داشـــته باشـــم ت ـــا ایـــن خدای ـــه مـــن دهـــد. یعنـــی رابطـــه ای ب ب

کنـــم. الّنـــد قـــرار دادن بـــرای خـــدا، بـــه خاطـــر ایـــن حســـاب گری  از آن هـــا طلـــب 

 َعـــْن َســـِبیِلِه«؛
َ

 و پذیـــرش قـــدرت بـــرای آن خدایـــان نیســـت. بلکـــه »ِلُیِضـــّل

ــا  ــه در آن هـ ــه این کـ ــد. نـ کنـ ــراه  گمـ ــدا  ــران را از راه خـ ــه دیگـ کـ ــن اســـت  ــرای ایـ  بـ

ــد.  ــی ببینـ قدرتـ

کـه بگویـد روزی فقیـر بـودم و چشـم  حتـی ایـن مطلـب را هـم در ذهـن نـدارد 

کنـون  بـه دیگـری نداشـتم و خـدا را مؤثـر می دانسـتم. او نیـز دفـع فقـر نمـود، امـا ا

کـه قدرتـی دارند. پس بـا آن ها ارتباط داشـته  می بینـم کسـان دیگـری نیـز هسـتند 

گـر خـدا نخواسـت، از آن هـا طلـب کمـک نمایـم. بلکـه تنهـا می خواهـد  باشـم تـا ا

کـه خـود پیمـود و سـود جسـت و منحصـرًا از آن راه نعمـت بـدو  مـردم را از راهـی 

رسـید، بـازدارد. دیگـران بـه آن مسـیر نرونـد. 

گردنــد، گمــراه نمایــد )جامــع البیــان فی تفســیر القــرآن، ج 23، ص 128(. اما شــیخ طوســی 
تفصیــل جالــب و دقیقــی در خصــوص ایــن تعبیــر ارائــه می دهنــد و می فرماینــد: فمــن ضــم 
الیــاء أراد لیضــل بذلــك غیــره عــن ســبیل الحــق. و مــن فتــح الیــاء أراد لیضــل هــو عــن 
ــد  ــا می ده ــن معن ــم چنی ــوم بخوانی ــل را مضم ــاء در لیض ــر ی گ ــة؛ ا ــالم الم العاقب ــك، و ال ذل
گــر یــاء را مفتــوح  کار غیــر خــود را از مســیر حــق منحــرف ســازد و ا کــه می خواهــد بــا ایــن 
گردیــده اســت  یافتــه منحــرف  کــه در کــه خــودش از مســیر حــق  بخوانیــم، بدیــن معناســت 
کار ایشــان چنیــن خواهــد  و در این صــورت الم بــه معنــای الم عاقبــت می باشــد. عاقبــت 

شــد، )التبیــان فــی تفســیر القــرآن، ج9، ص 13(؛ محقــق.
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ــۀ شــریفه پوچــی و یاوه گویــی برخــی در خصــوص موضــوع شــرک و  نتیجــۀ آی

گونه اســت  شــرک  که شــرک بر دو  که پیش از این بیان شــد. دانســتیم  کفر اســت 

در اعتقــاد و شــرک در عبــادت. مشــرکین در زمــان جاهلیــت، شــرک در اعتقــاد 

نداشــتند، بلکه شــرک در عبادت داشــتند. همچنین بیان شــد که مشــرکین این 

امــت، بــه لحــاظ شــرک اعظــم از آن هــا هســتند. زیــرا اینان شــرک اعتقــادی دارند. 

 یعنــی ولــو یــا محمــد، یــا علــی، یــا حســن و یــا حســین؟مهع؟ می گوینــد، یــا الت و یــا 

عزی نمی گویند، اما مشرک هستند. 

کــه ابوســفیان در روز احــد  گفــت  أْعــُل ُهَبــْل؛ بــه این معنــا که هبل  همان گونــه 

کــه تــو مــا را پیــروزی دادی و ایــن پیــروزی  برفــراز بــاد. برفــراز بــاش و بــاال بــاش هبــل 

کــه بگوییــد  »اهلُل  از آِن توســت. رســول اهلل؟لص؟ نیــز در مقابــل دســتور دادنــد 

«؛1 یعنــی خــدا باالتــر و باالتــر اســت. ایــن شــعار و پاســخ آن، شــاهد
َ

 أْعلــی  َو أَجــّل

 بر مدعاست. 

که  که قدرت تنها به دســت خداســت و آنجا  لذا از این آیه فهمیده می شــود 

کفــر اســت. یعنــی چیــزی را مخفــی می کنــد؛2 تنهــا بــه ایــن  داعیــۀ شــرک می شــود، 

کــه معتقــد اســت دیگری هم  ِله«. بــه ایــن دلیــل نیســت  �ی ّلَ َع�فْ َس�بِ صفِ کــه »ِل�یُ خاطــر 

کنــون انجــام نــداده، امــا الزم اســت بــا او نیــز رابطــه  کنــد. ولــو ا کار خــدا را  می توانــد 

کــه در آن زمــان درک نموده نیــز، مخفی می کند.   داشــت. بلکــه حتــی حقیقتــی را 

 َعْن َسِبیِله« است. 
َ

زیرا هدف او، »ِلُیِضّل

یخ، ج 2، ص �49  1. الکامل فی التار
که یکی از مصداق های شـکر، اظهار نعمت  2. اسـتاد در درس های پیشـین، بیان فرمودند 

اسـت و خـالف آن مخفـی نمـودن نعمـت بوده که مصداق کفر اسـت؛ محقق. 
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تبادل لحظه با مدت بسیار 

که  کریـم اسـت. این گونـه نیسـت  لا«؛ بـه او بگـو  خداونـد  ِل�ی ِرَك �تَ �فْ
ُ
ك ْع �بِ

َم�تَّ ْل �تَ »�تُ

گیـرد. خداونـد بنـا نـدارد در  کـه داد از شـما بـاز پـس  کافـر ُشـدید آن نعمتـی  گـر  ا

کفـر، از شـما باز پس  کنـد. نعمـت می دهـد و بـه خاطر  ایـن دنیـا، چنیـن عقوبـت 

ار«؛ تـو 
ْ�حا�بِ ال�فَّ

أَ
َك ِم�فْ ا

�فَّ کـرد.1 »اإِ نمی گیـرد، امـا مـدت کمـی کام جویـی خواهیـد 

از یـاران آتـش هسـتی. 

کـه خداونـد سـهمیه ای  کام جویـی بسـیار موقـت اسـت. چنیـن نیسـت  ایـن 

دهـد و بعـد بگویـد چـرا در آن مجلـس شـرکت نکردیـد؟ لـذا بایـد آن چـه را دادیم، 

کافـر و مؤمن  پـس دهیـد. خـوان نعمـت پـروردگار در ایـن جهان، گسـترده اسـت. 

از ایـن خـوان نعمـت اسـتفاده می کننـد. امـا عاقبـت، چنیـن خواهـد شـد و شـما 

کنـون، یـاران آتـش هسـتید و سـرانجام شـما بـا آتش اسـت. از هـم ا

نـکات دقیـق و ظرافت هـای بسـیاری در آیـات موجـود اسـت و سـخن گفتـن 

در سـطح قـرآن مجیـد، در فهـم مـا نیسـت و هـر چـه بگوییـم، بـاز معانـی دقیقـی 

کـه آن آیـه را  گمـان می کنـد بـرای اولیـن بـار اسـت  کـه انسـان  را متذکـر می شـود 

کـه در آن آیـه تأمـل می کنـد. می شـنود، یـا بـرای اول بـار اسـت 

کام جویـی آنـان اسـت.  ـْع«،  ـْع« بـوده و مـراد از »َتَمّتَ »َقِلیـاًل«، متعلـق بـه »َتَمّتَ

می خواهـد بفرمایـد  نهایـت عمـر ایشـان چقـدر می شـود؟ پنجـاه سـال، صد سـال 

یـا بیشـتر. در هـر صـورت، در مقایسـه بـا مدتـی که بـا عذاب مواجه خواهند شـد و 

1. و المعنـــی أن مـــدة تمتعـــه فـــي الدنیا بکفـــره قلیلة زائلة؛ بـــه معنای این اســـت که مدت 
بهره گیـــری ایشـــان در دنیـــا کم و گذراســـت؛ محقق. )مجمـــع البیان فی تفســـیر القرآن، 

ج 8، ص 767( 
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ار«،  ْصحاِب الّنَ
َ
َك ِمـْن أ

َ
کـه حضرت حـق در مورد آن می فرماید  »ِإّن نحـوه عذابـی 

گـذرا در مقابـل آن عـذاب، محسـوب می شـود. ایـن  چیـزی نیسـت. لحظـه ای 

کمـی صـد سـال نیـز نسـبت بـه آن، نـه این کـه قلیـل باشـد، بلکـه لحظـه  ـت و 
ّ
ِقل

است. 

یم.  که بدان می پرداز آیات بعد از این مطلع مطالب جدیدی است 
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آیات مبارکه 
�فَ  ُمْسِلٖم�ی

ْ
َل ال ݢّوَ ݢ

َ
ُكو�فَ ا

َ
ْ ا �ݩفݨݧ ِاݦَ  لݫ

�تُ رݦݨْ مݪِ
ُ
�فَ ١١ َوا �ی ُ الّدٖ هݩݧ

َ
ِلًصا ل َه ُمحݦݩݩفݨْ َد اللّٰ ْع�بُ

َ
�فْ ا

َ
�تُ ا ِمرݦْ

ُ
ٖٓى ا

ْل ِاںفّ �تُ

ِلًصا  ُمحݦݩݩفݨْ ُد  ْع�بُ
َ
ا َه  اللّٰ ِل  �تُ ٍم ١٣  �ی ٖ َعطف ݭٍ  ݫ ݢمݫ ݢ ْ وݨݧ ݦَ �ی �بَ  اٰ َعدف ݬٖى  ݬݫ ݫ ݫ

ّ ݨݧ
ݢںݭب ݢ
َ رݨݧ �تُ  َعَص�یْ ِا�فْ  �فُ  اٰ �ف

َ
ا ٖٓى 

ِاںفّ ْل  �تُ  ١٢

مݨْ  هݩُ َ سݧ �فُ �ݩفݨْ
ݨَ
ٓوا ا ِسرݦݦُ �فَ �فَ �ی ٖ دف

َّ
�فَ ال ٖر�ی ٰاسݭِ حف

ݨْ
ْل ِا�فَّ ال ٖه٭ݦݦݦݩݩݩۗ �تُ ْم ِم�فݨْ ُدو�فِ تُ �ݧ

�أݨݨْ وا مٰا سشِ ُ دݩݧ ُ �بݨݧ
اعݨْ ى ١٤ �فَ �فٖ ۥ ٖد�ی ُ هݩݧ

َ
ل

ٌل ِم�فَ 
َ
ل ْم طفُ هݪِ تِ ْو�ݧ ݨْ ِم�فݨْ �فَ ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
�فُ ١٥ ل ی ݬٖ�ݫ ݫ ݫ ُم�بݫ

ْ
�فُ ال راٰ ْ سݧ

ُ فݧ حݧ
ݨْ
ِلَك ُهَو ال لٰا دفٰ

َ
 ا

ݦݦۗ
٭ هتِ َ ٰامݧ �ی ݨتِ �ݧ

ݨْ
مݩݩَ اݠل وݨْ ݦَ مݨݦْ �ی هݭِ �ݭی ٖ لݫ

ْ هݨݧ
َ
َوا

و�فِ ١٦ تُ �ݧ
ا�تَّ

ٰاِد �فَ ٰا ِع�ب ۚ �ی
ݩݩݦݩ
ۥ٭ ٰاَدهݩُ ٖه ِع�ب ُه �بِ �ݨفُ اللّٰ ݪِ

ّ وݧ حفَ ُ ِلَك �ی  دفٰ
ݩۚ ݧ
٭ لݩݩݩݩٌ

ݩَ
ل ِهْم طفُ تݭݪِ ݧ �ݧ

حݨْ
ٰاِر َوِم�فݨْ �تَ ال�ݦݩݩفݨّ

ترجمۀ آیات 
کنـم در حالی کـه دینـم را بـراى او  کـه خـدا را پرسـتش  11- بگـو: مـن مامـورم 
خالص نمایم. 12- و مامورم که نخستین مسلمان باشم. 13- بگو: من اگر 
 نافرمانـی پـروردگارم کنـم از عـذاب روز بـزرگ قیامت )او( می ترسـم.14- بگو: 
مـن تنهـا خـدا را می پرسـتم، در حالی کـه دینـم را بـراى او خالـص می کنـم. 
یـان کاران واقعـی  کـس را جـز او می خواهیـد بپرسـتید، بگـو: ز 15- شـما هـر 
کسـانی هسـتند کـه سـرمایه وجـود خویـش و بستگانشـان را در روز قیامـت از 
یـان آشـکار همیـن اسـت. 16- بـراى آن هـا از  گاه باشـید ز دسـت داده انـد، آ
یر پایشـان نیز سـایبان هایی از آتش  باالى سرشـان سـایبان هایی از آتش و در ز
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اسـت. ایـن چیـزى اسـت که خداوند با آن بندگانـش را تخویف می کند، اى 
بنـدگان مـن از نافرمانـی مـن بپرهیزیـد. 

معنای لغات  

کـه خـودش را در اختیار خـدا قرار می دهد.1»خاِسـر«،  »مسـلم«، کسـی اسـت 

یـان کار اسـت.2 »ُظلـل«، به معنای طبقات اسـت.3  بـه معنـای ز

مروری بر آیات �پیشین 

َك  �یْ
َ
ل ا اإِ �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا

�فَّ ِم، اإِ َحِك�ی
ْ
ِ ال رف �ی ِ َعرف

ْ
ِه ال

َ
ا�بِ ِم�فَ الّل ِك�ت

ْ
ُل ال �ی ِ رف

�فْ  در آیـات ابتدایـی فرمـود  »�تَ

اِلص«. به قدر فهم، توضیح  حف
ْ
�فُ ال �ی ِه الّدِ

َ
لا ِلّل

أَ
، ا �فَ �ی ُه الّدِ

َ
 ل

ً
ِلصا َه ُمحفْ

َ
ِد الّل اْع�بُ ِ �فَ

َح�تّ
ْ
ال  �بِ

ا�بَ ِك�ت
ْ
ال

 آیـات را بیـان نمودیـم. خداونـد می فرمایـد این کتاب، این آیات ثبت شـدۀ الهی 

کتـاب را بسـزا فـرو فرسـتادیم. فقـط »اهلل«  از جانـب خداونـد و بجاسـت. مـا بـر تـو 

را بپرسـت و تنهـا بـرای خـدا خاضـع بـاش. بـه عبارتـی خضـوع شـما بـرای خـدا 

خالـص باشـد و بـرای دیگـری، هیـچ خضوعـی نداشـته باشـید. 

خضـوع مخصـوص خداسـت و بـرای هر کسـی که خدا دسـتور فرمـوده، برای 

کـه از حضـرت  او خاضـع باشـید. در کتـاب شـریف »اصـول کافـی« روایتـی آمـده 

َها 
َ
ـَواِة ِإّن  ِللّنَ

َ
در مـورد کمتریـن مراحـل شـرک به خدا سـوال شـد و فرمودند  »َمْن َقال

َهـا َنَواٌة ُثـّمَ َداَن ِبه«.4 
َ
َحَصـاِة ِإّن

ْ
َحَصـاٌة َو ِلل

1. لسان العرب، ج 12، ص �290 
2. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص�282 

3. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �536 
 

َ
َعْبُد ِبِه ُمْشـِرکًا َقال

ْ
ْدَنـی َما َیُکوُن ال

َ
ُتُه َعْن أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ِبـي َجْعَفـٍر؟ع؟ َقال

َ
ِعْجِلـّيِ َعـْن أ

ْ
ْیـٍد ال  4.َ  َعـْن ُبَر

َها َنَواٌة ُثّمَ َداَن ِبه . )الکافی، ج 2، ص 397(  َحَصاِة ِإّنَ
ْ
َها َحَصاٌة َو ِلل َواِة ِإّنَ  ِللّنَ

َ
 َمْن َقال

َ
َفَقال
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کــه بگویید ســنگریزه،  می فرمایــد کمتریــن مراحــل شــرک بــه خــدا، این اســت 

 هسته است و هسته، سنگریزه است. به این معنا که خالف حقیقتی را بگویید 

و بعــد ادعــا کنیــد، ایــن وظیفــۀ الهــی اســت. بــه مــن گفتــه بــدان ســنگریزه گویم با 

این که هســته اســت، یا به آن دیگری با این که ســنگریزه اســت، هســته بگویم. در 

 ایــن  صــورت بــرای شــیطان خاضع شــده ایم و در کنار خدا، فرمانــدۀ دیگری را که

 شیطان باشد، قرار داده ایم. 

اِلص«؛ هــان خضــوِع خالــص، بــرای خداســت. خضــوع، بایــد  حف
ْ
�فُ ال �ی ِه الّدِ

َ
لا لِّل

أَ
»ا

اء«؛ کسانی که بدون خدا و منهای  ْوِل�ی
أَ
ِه ا وا ِم�فْ ُدو�فِ

دفُ حفَ
�فَ ا�تَّ �ی ِ دف

َّ
تنها برای خدا باشد. »َو ال

گــر آن هــا نیــز دســتور   خــدا سرپرســت هایی را بــرای خــود قــرار دادنــد؛ می گوینــد ا

 دهنــد، بایــد اطاعــت کنیــم. آن هــا را نیز پرســتش می کنیــم. در توجیه ایــن کار خود 

 می گوینــد  آن هــا کاری می کننــد کــه بــه خدا نزدیک گردیم و هر ســودی که بخواهد 

گــر بنــا باشــد  کســی رســد، این هــا بــه مــا می رســانند. هم چنیــن ا از جانــب خــدا بــه 

کســی رســد، از آن جلوگیــری نمــوده، بلکــه آن را جبــران  یانــی از جانــب خــدا بــه  ز

می کننــد. معتقدنــد بــا ایــن اعتقــاد خــود، بیــش از دیگــران ســود خواهنــد بــرد. زیــرا 

رابطــۀ ایــن خدایــان بــا خــدا، هم چــون رابطــۀ آقــازاده بــا آقــا می باشــد. در عــرف نیــز 

یــان  کســی منفعــت رســاند یــا ز کــه آقــازاده، بیــش از آقــا می توانــد بــه  چنیــن اســت 

کنــد. ایــن خالصــه ای از آیــات قبــل بــود.  کســی دور  آقــا را از 

اولین عامل به اوامر الهی 

در ادامــه، خداونــد آیــات خویــش را بــه صــورت خطــاب بــه رســول اهلل؟ص؟ و 

تعیین وظیفۀ ایشان بیان می فرماید. یک مطلب در ذهن عموم مردم وجود دارد 

 کــه متأثــر از ســوء رهبــری جامعــه اســت و آن، ســوء ظــن جامعــه نســبت بــه افــرادی 



86

تفسیر سورۀ زمـــر

کــه نســبت بــه آنــان موعظــه می کننــد. چنیــن در ذهــن می گذرانند که شــما   اســت 

 این سخن را می گویی که من انجام دهم اما خود، به گونۀ دیگری عمل می کنید. 

حافظ می گوید  

کاین جلوه در محراب و منبر می کنند واعظان 

کار دیگر می کنند  چون به خلوت می روند آن   

پـــرس، مشکلی دارم ز دانشمنـــِد مجلس باز
کمتر می کنند؟1                                                     توبه فرمایان چرا خود توبه 

کـــه در  البتـــه توبه فرمایـــان در ســـطح اســـتخدامی چنیـــن هســـتند، نـــه آنـــان 
گـــر توبه فرمـــا از انبیـــاء الهـــی باشـــد  کـــه نیـــازی بـــه توبـــه  ســـطح وظیفـــۀ الهی انـــد. ا
نـــدارد و همیشـــه تائـــب الـــی اهلل می باشـــد. غیـــر از ایشـــان، برخـــی بـــر اســـاس 
این کـــه توصیـــه بـــه توبـــه، وظیفـــۀ اجتماعـــی بـــوده یـــا مراســـم ســـنتی ایشـــان اســـت، 
کار اســـتخدام می شـــوند. البتـــه در جـــای خـــود، لحـــاظ ایـــن مطلـــب  بـــرای ایـــن  
کـــه ســـخنش خوشـــایند  گونـــه ای باشـــد  توصیـــه می شـــود  کـــه بایـــد فـــرد نیـــز، بـــه 

گـــردد.  دیگـــران 

 خداوند متعال در اینجا، این توهم را از ذهن بشـر خارج می کند و می فرماید 

در رأس مطالبـی کـه مـا گفتیـم، خـود رسـوالن الهـی هسـتند. لـذا آیـات را به چند 

گـر مـا  کـه ا گونـه تکـرار می کنـد، تـا دفـع ایـن توهـم شـود. می فرمایـد چنیـن نیسـت 

کردیـم و بـر زبـان رسـول مـا جـاری شـد و آن وظیفـه را بـه مـردم  وظیفـه ای را مقـرر 

رسـاند؛ چـون وظیفـۀ رسـالت دارد، خـود را بی نیـاز از انجـام وظایـف در احـکام 

ببینـد. بلکـه اولیـن عامـل بـه رسـالت، خـود رسـول اسـت. 

1. دیوان حافظ، ش �199 
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«؛ بـــه اینـــان بگـــو بـــه مـــن فرمـــان داده  �ف �ی ُه الّدِ
َ
 ل

ً
ِلصا َه ُمحفْ

َ
َد الّل ْع�بُ

أَ
�فْ ا

أَ
ِمْر�تُ ا

أُ
ِى ا

ںفّ ْل اإِ
»�تُ

کـــه خـــدا را بپرســـتم، »اهلل« را بپرســـتم، در حالی کـــه خضـــوع مـــن بـــرای  شـــده 

«؛ بـــا قاطعیـــت و همـــراه بـــا  �ف ُمْسِلِم�ی
ْ
َل ال ّوَ

أَ
ُكو�فَ ا

أَ
�فْ ا

ِمْر�تُ ِلاأَ
أُ
او باشـــد و بـــس.1 »َو ا

کـــه اولیـــن تســـلیم شـــوندۀ کیـــد، می فرمایـــد  بـــه مـــن فرمـــان داده شـــده   الم تأ

 خدا باشم.2 

 »ُمسلم« یعنی کسی که خودش را در اختیار خدا قرار می دهد. در آیۀ دیگری 

که خودش را در اختیار  کسـی  «؛3  ِه َو ُهَو ُمْحِس�ف
َ
َهُه ِلّل ْ َم َو�ب

َ
ْسل

أَ
لى  َم�فْ ا َ می فرماید  »�ب

کـه خـودم را در  کسـی باشـم  خـدا قـرار می دهـد. بـه مـن فرمـان داده شـده اولیـن 

اختیـار خـدا قـرار می دهـم. هـر چـه را خدا بفرماید انجـام دهم، انجـام خواهم داد 

کنـد، انجام نخواهـم داد.  وهـر چـه را منـع 

کــه اول بــودن بــه لحــاظ زمــان مــراد  ممکــن اســت اینجــا ســوال مطــرح شــود 

اســت یــا خیــر، تــا نســبت بــه انبیاء پیشــین بســنجیم؟ پاســخ نیــاز به ذکــر نکته ای 

ــازل  ــر ایشــان ن ــام وحــی ب ــه ن ــه هنــگام دعــوت رســول اهلل؟ص؟، آن چــه ب کــه ب دارد 

کــه بــر  شــد، در زمــان حضــرت ابراهیــم؟ع؟ نبــود. لــذا نســبت بــه آن وحــی الهــی 

کــه تســلیم مضمــون وحــی بود، نهی باشــد  رســول اهلل؟ص؟  نــازل شــد، اولیــن کســی 

1. أي موحدا له ال أعبد معه سواه و العبادة الخالصة هي التي ال یشوبها شي ء من المعاصی؛ 
عبـادت  و  نپرسـتم  او  همـراه  را  خداونـد  از  غیـر  کسـی  و  باشـم  خـدا  بـرای  موحـد   یعنـی 
خالـص آن اسـت کـه چیـزی از گناهـان بـا آن آمیختـه نشـود؛ محقـق. )مجمـع البیان فی 

تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 770( 
 2. أي المستسلمین  لما أمر اهلل به و نهی عنه؛ یعنی تسلیم شوندگان در آن چه خدا بدان امر 

فرموده و از آن نهی نموده است؛ محقق. )التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 15( 
3. بقره/ 112
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ــه لحــاظ  ــی اهلل اســت، ب ــد. مقصــود، مســلم إل ــر، خــود رســول اهلل؟ص؟ بودن ــا ام  ی

ــازل می شــود.1  ــر خــود ایشــان ن ــه ب ک ــری  وحــی  و اوام

ــه  ــبت بـ ــم نسـ ــر و هـ ــه اوامـ ــبت بـ ــم نسـ ــودن، هـ ــدا بـ ــلیم خـ ــه تسـ ــر این کـ دیگـ

نواهـــی مطـــرح اســـت. رســـول اهلل؟ص؟ می خواهـــد بـــه مـــردم بفهمانـــد خوفـــی 

�فْ   اإِ
ا�فُ �ف

أَ
ِى ا

ںفّ ْل اإِ
ــود دارد. »�تُ ــز وجـ ــن نیـ ــم، در مـ کنـ ــاد  ــما ایجـ ــم در شـ ــه می خواهـ کـ

ـــی دارم  ـــم از عـــذاب روز بزرگ ـــن بی ـــان بگـــو م ـــه این م«؛ ب �ی ِ ْوٍم َعطف َ ا�بَ �ی ِى َعدف
ّ
�تُ َرںب َعَص�یْ

ــا  ــۀ مـ ــوم. در آن روز همـ ــار شـ ــدان دچـ ــم، بـ کنـ ــود  ــروردگار خـ ــی پـ ــر نافرمانـ گـ ــه ا کـ

ـــات الهـــی می خواهـــم در  ـــه توســـط آی ک ـــس بیمـــی را  ـــا عـــذاب هســـتیم. پ مواجـــه ب

کنـــم، در مـــن نیـــز هســـت. شـــما ایجـــاد 

ِل  کیــد، تکــرار می فرمایــد  »�تُ  بــار دیگــر، جملــه را تغییــر می دهــد و بــا حصــر و تأ

ى«. می رســاند در مقابــل خداونــد، یــک مــورد اطاعــت از  �فِ ُه ِد�ی
َ
 ل

ً
ِلصا ُد ُمحفْ ْع�بُ

أَ
َه ا

َ
 الّل

ْعُبــُد« حصــر 
َ
بــه مقــدم اســت و »أ دیگــری، عیــن شــرک اســت. »اهلل« مفعــول 

ى«، همــراه بــا یــاء  �فِ ُه ِد�ی
َ
 ل

ً
ِلصا را می رســاند. فقــط »اهلل« را عبــادت می کنــم. »ُمحفْ

اضافــه، یعنــی یــاء متکلــم وحــده آمــده اســت. یعنــی مــن در حالی کــه فقــط و 

کــه  ِه«؛ هــر چــه را  ْم ِم�فْ ُدو�فِ �تُ
�أْ ُدوا ما سشِ اْع�بُ

فقــط خضوعــم را بــرای او قــرار داده ام. »�فَ

کــه ســرانجام ســعادت  کنیــد، امــا بدانیــد  جــز خــدا دلخــواه شماســت عبــادت 

ــرای شماســت.  ــان ب ی ــرای مــن و ز ب

کثیـرون ألن المـراد بـه أول  کان قبلـه مسـلمون  1. و إنمـا أمـر بـأن یکـون أول المسـلمین و إن 
المسـلمین مـن هـذه األمـة؛ پیامبـر؟ص؟ امـر شـدند به این کـه اولین مسـلمان باشـند اگرچه 
 پیش از ایشان مسلمانان بسیاری بودند. مراد اولین مسلمان از این امت می باشد؛ محقق. 

)التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 15( 
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زیان حقیقی

ْسرا�فُ  حفُ
ْ
ِلَك ُهَو ال لا دف

أَ
اَمهتِ ا �ی �تِ

ْ
ْوَم ال َ ِهْم �ی ْهِل�ی

أَ
َسُهْم َو ا �فُ �فْ

أَ
ِسُروا ا �فَ �فَ �ی ِ دف

َّ
�فَ ال اِسِر�ی حف

ْ
�فَّ ال ْل اإِ

»�تُ

یان کاران کسانی هستند  یان کاران چه کسانی هستند؟ ز «؛ بگو می دانید ز �ف �ی ُم�بِ
ْ
 ال

کسانشـان را در روز قیامـت، از دسـت  کـه هـم خودشـان را از دسـت دادنـد و هـم 

یـان ایـن نیسـت  کـه در دنیـا یـک  یـان بـزرگ و واضـح آن اسـت. ز خواهنـد داد. ز

سـود مـادی بـه ایشـان یـا کسانشـان نرسـد. 

 سـخن گویانی از قبیـل ابـن تیمیـه و محمـد بـن عبدالوهـاب کـه بـه نام اسـالم و 

قریـش دعـوی دارنـد،  و سـایر مشـرکان  ابولهـب  و  ابوجهـل  کالم  افـکار و  در ظـّل 

می گوینـد توحیـد مشـرکین قریـش، از شـما مسـلمانان بهتر اسـت. هیـچ نقصی در 

آن هـا نسـبت بـه خـدا و توحید اعتقـادی نبود و تنها در عبـادت، عبادت غیر خدا 

می نمودنـد. شـرک ایشـان، شـرک در عبـادت بـود. توضیـح ایـن مطلـب را در آغـاز 

تفسـیر سـوره بیـان نمودیـم کـه می گوینـد مشـرکان قریـش می گفتنـد همـۀ قـدرت به 

دسـت خداسـت و دیگر خدایان، قدرتی ندارند. دلخواه ما باشـد، آنان را عبادت 

گـر نباشـد، عبـادت نمی کنیـم. از مجمـوع آیات قرآن مجیـد، فقط این  می کنیـم و ا

آیـه را بـا ایـن معنـا و تعبیـر اشـتباه قبـول دارنـد و حـدود ده وجـه بـرای ایـن عقیـدۀ 

باطـل ایشـان نقـل کردیـم کـه یکـی از وجـوه ابطـال، همیـن اسـت کـه مطرح شـد. 

گر عبادت غیر خدا کردید، در روز قیامت،  در این آیه می فرماید  به ایشان بگو ا

قیامـت روز  کـه  هسـتند  کسـانی  َسُهم«. خاسـرین،  �فُ �فْ
أَ
ا ِسُروا  »�فَ هسـتید؛   خاسـر 

کسان خویش را از دست می دهند.   خودشان و 

 به این بیان که آنان در مقام بهانه  تراشیدن برای شرک خود در مقابل توحید، 

کـه بـا خـدا رابطـه دارنـد و خـدا نمی توانـد ایـن رابطـه  می گفتنـد خـدا کسـانی دارد 
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کنـد. فرزنـدان خـدا هسـتند. خداونـد پسـر دارد. شـاهد بـر مطلـب نیـز آیـۀ  را قطـع 
اُء«�  َسش �تُ ما �ی

ُ
ل حفْ َ ا �ی ی  ِمّمَ  لَاْ�َط�ف

ً
دا

َ
 َول

دفَ حفِ
�تَّ َ �فْ �ی

أَ
ُه ا

َ
راَد الّل

أَ
ْو ا

َ
کـه فرمـود  »ل شـریفه بـود 

گر خدا بخواهـد فرزند انتخاب  خداونـد جـواب ایشـان را چنیـن می دهـد که ا
کسـی را  کنـد، بـا توجـه بـه این کـه فرزنـد زایمانـی نبـوده و فرزنـد انتخابـی اسـت؛ 
کـه نافرمانـی خـدا نکنـد. بشـر نباید با خویشـتن، قیـاس نماید.  انتخـاب می کنـد 
گـردن  کاری  کنـد و او بـه ناچـار  ممکـن اسـت فرزنـد ابولهـب، بـر خـالف ارادۀ او 
آن هـا می گفتنـد  امـا  کـرد.  نخواهـد  انتخـاب  را  فرزنـدی  ایـن چنیـن  نهـد. خـدا 
گـر بـرای مثـال بـا فـالن خـدا رابطـه داشـته  کـه ا رابطـۀ اینـان بـا خـدا، چنـان اسـت 

یـم.  کـه بـا پسـر شـیخ قبیلـه ارتبـاط دار باشـیم، ماننـد ایـن اسـت 

خلفا فرزند یا زنی نداشتند که کسی از طریق آن ها، کسب قدرت کند. برای 
 این ارتباط فرزند و پدر، مثالی از صدر اسالم عرض  کنیم. از امام معصوم؟ع؟ نقل 
شده بود که بنی العباس به قدرت خواهند رسید تا این که فرزندانشان و زن های  

کنیزانشان با خالفت بازی می کنند. این مطلب، شاهد قطعی دارد.  آنان و 

کـــه  ابوجعفر منصـــور، دومین خلیفۀ عباســـی از  مورخیـــن چنین نوشـــته اند 
که ابراهیم   امـــام صادق؟ع؟ این مطلب را شـــنیده بـــود. زمانی به او خبر دادنـــد 
کرده   بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب؟امهس؟ در بصره، خروج 

کوفه نیز در اختیار اوست. لذا بسیار مضطرب شد.  و 

کـه تکـرار می کـرد  فأیـن لعـب صبیاننـا بهـا علـی المنابـر ومشـورة  گفتـه شـده 
النسـاء ما انی لذلك؟1 قول صادق ایشـان چه شـد؟ راسـتگوی ایشان به من خبر 

1. أن جعفـر بـن محمـد قـال لعبـد اهلل بـن الحسـن: إن هـذا األمـِر، و اهلل لیـس إلیـک و ال إلـی 
ـفاح( ثـم لهـذا )یعنـی المنصـور(، ثم لولده مـن بعده،  ابَنیـک، و إنمـا هـو لهـذا )یعنـی الّسَ
روا النسـاء؛ امـام صـادق؟ع؟ بـه عبـد اهلل بـن  بیـان، و ُیشـاو ال َیـزال فیهـم حتـی ُیؤَمـر الّصِ
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کـه چنیـن خواهـد شـد. کجاسـت مرحلـه ای که بچه ها و زنـان و کنیزان ما با  داد 
خالفـت بـازی می کننـد؟ مدتـی کمـی گذشـت و ابراهیم کشـته شـد. حـّد ایمان 
آنـان بـه قـول امـام صـادق؟ع؟ ایـن بـود، امـا چـون همیـن ایمـان بـا هـوی و هـوس 
همـراه بـود، بایـد ایـن شـخص کشـته شـود تـا چنین سـخن گویی نباشـد که لعب 
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود خالفـت  گویـد.   صبیاننـا ونسـائنا و أمائنـا بالخالفـة را، 
شما به مرحله ای خواهد رسید که بچه و زن و کنیز شما در خالفت بازی می کنند. 
بـرای مثـال، شـما خلیفـه  هسـتی امـا فرزنـد تـو امـارت جایـی را به کسـی می دهد، 
یـد.  بـدون آن کـه بـا شـما در میـان بگـذارد، یـا می دانیـد امـا جـرأت مخالفـت ندار

کنیزان ایشان نیز، همین مطلب صادق بود.   در مورد زن و 

بعـد از مـرگ ابوجعفـر منصـور، مهـدی عباسـی روی کار آمـد. او دو پسـر به نام 
 موسی هادی و هارون الرشید از زنی به نام خیزران داشت. بعد از منصور، موسی 
هـادی پسـر بزرگ تـر خلیفـه شـد امـا خالفـت او تنهـا یـک سـال بـه طـول انجامیـد. 
زیـرا در ابتـدای خالفـت، همـۀ امرای لشـکر خود را جمع کرد و گفت از شـما یک 
کاری داشـت؛ بـرای مثـال بـا  کسـی بـا شـما در محیـط قدرتتـان  گـر  سـوال دارم. ا
کوفـه هسـتید، امـا بـه جـای آن کـه بـه  کـه فرمانـدۀ لشـکری یـا والـی بغـداد یـا  شـما 
کنـد. آیـا خوشـایند شماسـت؟  کنـد، بـه زن یـا مـادر شـما مراجعـه  شـما مراجعـه 

حاضـران گفتنـد  خیـر، اصـال مـورد پسـند نیسـت.

گفـت  پـس چـرا در هـر پیشـامدی، نزد مادر من، خیـزران می روید؟  چنان چه 

کرده، او را خواهم کشـت.  پس از این مطلع شـوم کسـی از شـما به مادرم مراجعه 

حسـن فرمـود: همانـا ایـن امـر خالفـت بـه تـو و بـه پسـرانت نمی رسـد، خالفـت ابتـدا به این 
مـرد »سـفاح« و پـس از او بـه ایـن مـرد »منصـور« و بعـد بـه فرزندانـش خواهد رسـید و در این 
رت قـرار خواهند گرفت.  سلسـله کـودکان سـلطنت خواهنـد یافـت و زنـان در مقام مشـاو

یـخ طبـری، ج 6، ص 220(  )مقاتـل الطالبیـن، ج 1، ص 185؛ تار
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که هنوز یک سـال نگذشـته  خبر به مادر او رسـید و در تاریخ، مسـلم آمده اسـت 

یه های خود، به موسـی هـادی در حال خواب حمله کردند و متکا  کـه بـا جار  بـود 

بر دهانش گذاشـته و روی آن نشسـتند. آن قدر دسـت و پا زد تا خفه شـد.1 

کرســی خالفــت نشــاند و خیــزران در خالفــت او تــا وقــت  هــارون الرشــید را بــر 

کاره بــود. بعــد از او زبیــده، در امــور حکومــت عباســی نفــوذ  زنــده بــودن، همــه 

که  که این ترکیب فرمانروایی برای مسلمانان، از روزی  گفت  داشت. البته باید 

 عایشــه سقیفه ســاز و خلیفه ســاز شــد، پیــش آمــد. لــذا گمــان نکنیــد که شــروع آن

 از هارون الرشید بود؛ بلکه هارون دنباله روی اینان بود. 

از همان روز که بنا شـد عایشـه و حفصه، سـقیفه را بسـازند، چنین شـد. این 

َسّرَ 
أَ
دفْ ا مطلـب را از جانـب خـود نمی گویـم بلکه قرآن در مورد ایشـان می فرمایـد  »َو اإِ

«�2 آب از باالدست آلوده شد و به اینان رسید. البته 
ً
ا �ش ِه َ�د�ی وا�بِ رفْ

أَ
ْعصفِ ا لى  �بَ ُّ اإِ ىی �بِ

ال�فَّ

کـه بـه لطـف خـدا و از طریق أئمۀ اهل بیت؟مهع؟ به ما رسـیده اسـت.  نـه آن آبـی 

یدنـد، و هم اجازه  در مـورد مشـرکین چنیـن بـود کـه هم خودشـان عناد می ورز

گـوش فرادهنـد. می گفتنـد چـرا  کـه زن و فرزندشـان بـه سـخن حـق  نمی دادنـد 

گر   می خواهید خود را به سختی بیاندازید؟ او می گوید من پیغمبر خدا هستم. ا

 ما به کالم او گوش فرا ندهیم، خدا در روز قیامت چه خواهد کرد؟ پسر خدا مانع 

خواهد شد و خدا نمی تواند در مقابل پسر خود مخالفت نماید. 

که نپسندد،  کسانی   پسر خدا بر درب بهشت می ایستد و حتی به یک نفر از 

یخ طبری، ج 2، ص �1182 1. تار
ید هنگامی را که پیامبر؟ص؟ یکی از رازهاى خود را به بعضی از همسرانش  ر 2. »به خاطر بیاو

ى نکرد و به دیگران خبر داد«. تحریم / 3 گفت، ولی او رازدار
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اجــازۀ ورود بــه بهشــت نخواهــد داد ولــو آن کــه خــدا، بــه آن شــخص حوالــۀ بهشــت 

داده باشــد. ایــن مطلــب بــه جــّد در ذهــن ایشــان بــود و قــرآن بیــان می فرمایــد. 

گمــان می کنیــم  یــم،  بــه ســبب آن کــه مــا بــا محیــط عصــر نــزول فاصلــۀ زمانــی دار

ایــن قبیــل از مفاســد، مختــص بــه عصــر حاضــر و جامعــۀ ماســت. امــا از ابتــدای 

کــه در جامعــۀ  خلقــت بشــر، دامن گیــر او بــوده اســت. تنهــا شــکل مفاســد اســت 

انســانی تغییــر می کنــد. جوامــع انســانی بــه خاطــر ایــن ســنخ از برداشــت اشــتباه 

در خضــوع بــرای غیــر خــدا، دچــار بدبختــی اســت. 

«؛ بگو  اَمهت �ی �تِ
ْ
ْوَم ال َ ِهْم �ی ْهِل�ی

أَ
َسُهْم َو ا �فُ �فْ

أَ
ِسُروا ا �فَ �فَ �ی ِ دف

َّ
�فَ ال اِسِر�ی حف

ْ
�فَّ ال ْل اإِ

خداوند فرمود  »�تُ

یان کاران کســانی هســتند که خود و خویشــان و خانواده شــان را در روز قیامت از  ز

کــه دیگــر جبــران نــدارد. در دنیــا نیــز ممکن اســت  یانــی اســت  دســت می دهنــد. ز

کــه جبــران یانــی  یــان وجــود داشــته باشــد، امــا جبــران داشــته و موقــت اســت. ز  ز

یان در روز قیامت است.   ندارد، ز

زیان گذرای دنیوی با سود جاودانه

یان  یان واضح و آشکار همان است، نه ز «؛ هان، ز �ف �ی ُم�بِ
ْ
ْسرا�فُ ال حفُ

ْ
ِلَك ُهَو ال لا دف

أَ
 »ا

 در دنیا. فرض کنید در دنیا همۀ اموال شما از دست برود؛ اما عمر محدود است 

گر مال  و همین کـه چشـم بـر هـم نهادید، دیگـر به مال احتیاج نخواهید داشـت. ا

گفت همۀ آن تعویض شـده اسـت  که باید   شـما در راه حق از دسـت رفته باشـد 

گر فرزند از دست رفته باشد.  یانی در میان نیست. حتی ا و ز

 مانند جریان معروفی که معاویه به جناب َعدی بن حاتم طائی؟توضر؟ گفت  

 ما فعلت الطرفات؟ آن طرفات چه شــدند؟ او ســه پســر به نام های طریف، طرفه 
و زید داشت. 
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پاســخ داد  قتلــوا مــع علــی؟ع؟. قــال  مــا انصفــك علــی قتــل أوالدك و بقــی 

کــه فرزندانــش )دو پســرش( را نگــه داشــت و  کــرد  گفــت  علــی بــه تــو ســتم  أوالده؛ 

کشــتن داد. فقــال عــدی  مــا أنصفــت علیــًا، إذ قتــل و بقیــُت  بچه هــای تــو را بــه 

کشــته شــد و مــن  کــه او  گفــت  مــن بــه علــی ســتم نمــودم  بعَده.1عــدی در پاســخ 

بعــد از او مانــدم. ایــن، معنــای ایمــان اســت. 

کنون  گر تشیع، چنین افرادی نداشت، محال بود از چهار نفر شروع شود و ا  ا

به این عدد برسـد. چهار تن در روز وفات رسـول اهلل؟ص؟ شـیعه بودند. همان گونه 

کـرم؟ص؟ در امر  هـم؛2 همۀ مـردم از فرمایـش پیامبر ا
ّ
کل کـه گفتـه شـده   أرتـد النـاس 

خالفـت مرتـد شـدند، نـه از توحید. بلکه همگی، مدعـی توحید بودند. 

گواهـی می دهـد.  یـخ ثبـت نمـوده و  ایـن مطلـب جدیـدی نیسـت، بلکـه تار

امـا برخـی می گوینـد آن چهـار نفـر مفتری هسـتند و دروغ می گوینـد. حق با همان 

مـردم بـود. پیغمبـر تعییـن نکـرد؛ نـه این کـه مـردم معتقـد بـه خالفـت علـی بودند!

کـه وقتـی ثابـت  امـا مـا می گوییـم آنـان مرتـد شـدند. واقعیـت چنیـن اسـت 

شـد پیغمبـر؟ص؟، علـی؟ع؟ را بـه عنـوان خلیفـه بـر مـردم تعییـن فرمود، پـس آن ها 

مرتـد هسـتند. امـا عامـۀ مسـلمین، بنـا بـه عواملـی ایـن سـخن پیغمبـر را نادیـده 

گرفتنـد، لـذا إرَتـد الّنـاس یـک واقعیـت تاریخـی اسـت. 

کـه امـروز بتوانیـم  گـر آن چهـار شـخص و امثـال ایشـان نبودنـد، محـال بـود  ا

چنیـن سـخن بگوییـم. رنـج بسـیاری را متحمـل شـدند تـا مـا بـه آسـانی بگوییـم 

1. مروج الذهب، ج 3، ص �4 
2. )سـلیم بـن قیـس الهاللـی، ج 2، ص 862(؛ در برخـی منابـع نیـز سـه نفـر ذکر شـده اسـت: 

ارتـّد النـاس إال ثالثـة )الکافـی، ج 2، ص 244( ؛ محقـق. 
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کـه یـک  پـدر و مادرمـان شـیعه بودنـد و حـق بـه مـا رسـید. و اال بنـده اقـرار می کنـم 
کـه در نتیجـۀ تحقیـق شـخصی خویـش، بـه مذهـب  درصـد عقالیـی نمـی دادم 
کـه تشـیع از طریـق پـدر و مـادر  شـیعه مشـّرف شـوم. بلکـه ایـن لطـف الهـی بـود 
کنـون بعـد از آن کـه در محیـط تشـیع چشـم بـاز  و محیـط شـیعه بـه مـن رسـید. ا
نمـودم، در حالی کـه بـرای دسـتیابی بـدان رنـج و زحمتـی متحمـل نشـده ام، بـا 
فراهـم بـودن امکانـات و محیـط بـرای تحقیـق و تفحـص، در مـورد تشـیع تفکـر 

نمـودم و بـه اندکـی از ادلـه اش دسـت یافتـم. 

یـا در جامعـۀ  پـدر و مـادری سـّنی مذهـب  از  و  گـر در محیـط اهـل سـنت  ا
که تحقیق نمایم. محیط، پدر و مادر،   مسـیحیت زاده می شـدم، توفیق نداشـتم 
سـابقه ذهنـی و ارتـکازات ذهنـی چنیـن به مـن می آموخت که بهشـت دو پیرمرد 

بـه نـام ابوبکـر و عمر دارد. سـّیدا کهول اهل الجنة هسـتند!1

در حالی کـه پیغمبـر؟ص؟ فرمـود در بهشـت پیـر نیسـت، آنـان می گوینـد ایـن 
دو سـیدا کهـول اهـل الجنـه هسـتند. در واقع خواسـتند در مقابل »سـّیدا شـباب 

بـه علـی فرمـود   اهـل الجنـة« چیـزی بسـازند.2 جالـب آن کـه می گوینـد پیغمبـر 

1. عــن علــّی بــن ابــی طالــب ان رســول اهلل قــال: »ابوبکــر وعمــر ســیدا کهــول اهــل الجنــة ومــا خال 
النبییــن والمرســلین«. ایــن روایــت در کتــب اهــل ســنت از قبیــل مســند احمــد بــن حنبــل، 
ینــی، الموضوعــات ابــن جــوزی و غیــره موجــود اســت.  ســنن ترمــذی، ســنن ابــن ماجــه قزو
امــا بخــاری و مســلم از نقــل آن خــودداری نموده انــد کــه جــای تأمــل دارد. هیثمــی در کتــاب 
خویــش آن را نقــل نمــوده و در نقــد آن می گویــد: رواه البــزار والطبرانــی فــی االوســط وفیــه علــی 
کــه از  ابــن عابــس وهــو ضعیــف، )مجمــع الزوائــد، ج 9، ص 53(. حتــی ابــن جــوزی نیــز 
کــه بــه پیامبــر؟ص؟  بــزرگان اهــل ســنت اســت ایــن حدیــث را جعلــی دانســته و قائــل اســت 
نســبت داده انــد، )الموضوعــات، ج 1، ص 398(. در ســند و محتــوای ایــن روایــت حتــی 

در میــان خــود اهــل ســنت اشــکاالت قابــل توجهــی مطــرح اســت؛ محقــق. 

 2. در مناظـره ای کـه میـان امـام جـواد؟ع؟ و یحیـی بـن اکثـم صـورت گرفـت، حضـرت بـه ایـن 
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والُتخبرهمـا بذلـک یـا علـی! یعنـی ایـن دو آقـای پیرمردهـای بهشـتی هسـتند از 

کـه خـود ابوبکـر و عمـر نمی گفتنـد  اولیـن و آخریـن، امـا بـه آنهـا خبـر نـده. از آنجـا 

کـه  گونـه ای جعـل شـود  کهـول اهـل جنـة هسـتیم، پـس بایـد حدیـث بـه  مـا سـید 

گـر کسـی بگویـد خـود آن دو نفـر چنین ادعایی نداشـتند، پس این حدیث دروغ  ا

اسـت؛ جـای توجیـه داشـته باشـد. 

معـــروف اســـت مریـــدی می گفت  مـــراد من هر شـــب با خدا در عرش شـــام 

کردیم و گفت دروغ است. گفت از  گفته شد  ما از خود او، سؤال   می خورد! به او 

گفته و من می دانم هر شب در عرش با   شکســـته نفسی و تواضع اوست. اشتباه 

خدا شام می خورد، اما شکسته نفسی می کند!

 ،» اَمهت �ی �تِ
ْ
ْوَم ال َ ِهْم �ی ْهِل�ی

أَ
َسُهْم َو ا �فُ �فْ

أَ
ِسُروا ا  بنابراین مطابق این آیۀ شریفه که فرمود  »�فَ

لـــذا حضـــرت َعدی بن حاتـــم طائی لم یخســـر و الأهله و ال أبنائـــه. بلکه اهلش 

زودتر از او به سوی رحمت الهی رفتند. تنها تأثر از این است که چند روزی آن ها 

که پســـرانش رفتند، خواهد رفت  را نمی بینـــد. واال بعد از این به همان بهشـــتی 

 و با هم در نعیم الهی هستند. 

یان واضح در قیامت است؛ نه این که در دنیا چند سیلی یا لگد از ابوسفیان   ز

َخَبُر 
ْ
ا ال

َ
روایـت پاسـخ دادنـد و بـه خوبـی علـت جعل آن را روشـن سـاختند. فرمودنـد: »َو َهـذ

َخَبُر َوَضَعُه َبُنو 
ْ
ا ال

َ
 َیُکوُن ِفیِهْم َکْهٌل َو َهذ

َ
انًا َو ال ُهْم َیُکوُنوَن ُشّبَ

َّ
ِة ُکل َجّنَ

ْ
ّنَ َاْهَل ال

َ
 َاْیضًا اِل

ٌ
ُمَحال

َدا  ُهَما َسـّیِ ُحَسـْیِن؟امهع؟ ِبَاّنَ
ْ
َحَسـِن َو ال

ْ
 اهلل؟لص؟ ِفی ال

ُ
ُه َرُسـول

َ
ـِذی َقال

َّ
َخَبـِر ال

ْ
ِة ال ـَة ِلُمَضـاّدَ  ُاَمّیَ

یرا بهشتیان همگی جوان هستند و اصاًل  ة«؛ این خبری محال است. ز َجّنَ
ْ
 َشَباِب َاْهِل ال

در میـان آن هـا شـخص پیـر وجود ندارد. این روایـت را بنوامّیه وضع کردند، در مقابل روایتی 
کـه رسـول خـدا؟لص؟ در حـق امـام حسـن و امـام حسـین؟امهع؟ فرمـود: امـام حسـن و امـام 
حسـین؟امهع؟، دو آقـای جوانـان اهـل بهشـت هسـتند؛ محقـق. )االحتجـاج، ج 2، ص 246( 
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که مسلمین صدر اسالم، آزار دیدند.  و ابوجهل و ابولهب بخورد. آن گونه 

طبقاتی از آتش فراگیر 

گونــه ای اســت که طبقاتی از آتش باالی ســر  وضعیــت اهــل دوزخ در آتــش بــه 

ٌل«؛1 از زیــر ایشــان نیــز 
َ
ل ِهْم طفُ ِ ْح�ت

کــه حرارت هــا بــه هــم داده می شــود، »َو ِم�فْ �تَ دارنــد 

 ســایبان ها، یعنــی طبقــات آتــش اســت. نــه این کــه یــک طبقــه آتــش بــاال و یــک

 طبقه آتش در زیر باشد.2 

کـه بشـر مـورد خطـاب آیـات در  بـه ایـن خاطـر خداونـد متعـال چنیـن فرمـود 

کـه سـه  آن زمـان، نمونـۀ آتـش طبـخ خـود را می دیـد. طبـخ بـه ایـن صـورت اسـت 

کـه دیـگ را بـر روی  سـنگ بـه نـام »ُاثِفَیة«3می گذارنـد. مقصـود، پایـۀ دیـگ اسـت 

آن می گذاشـتند و در زیـر دیـگ، آتـش روشـن می کردنـد.4 

ٌل«؛ بـراى آن هـا در بـاالى سرشـان سـایبان هایی 
َ
ل ِهْم طفُ ِ ْح�ت

اِر َو ِم�فْ �تَ
ٌل ِم�فَ ال�فَّ

َ
ل ِهْم طفُ ْو�تِ ُهْم ِم�فْ �فَ

َ
 1. »ل

یر پایشان نیز سایبان هایی از آتش است.  از آتش، و در ز
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص �770 

3. یک پایه از سه پایۀ دیگ دان؛ محقق. )لغت نامۀ دهخدا( 
که برخی از شخصیت های صدر اسالم در آن مؤثر بودند، شماری از وقایع  یخ اسالم  4.  تار
را شـاهد بـوده کـه آدمـی از بیـان کـردن آن شـرم می کنـد. از جمله جریان جنـاب مالک بن 
یـره؟توضر؟ اسـت کـه رئیـس قبیلـۀ خـود بـود. ایشـان نـزد پیغمبـر؟ص؟ آمـد و عرض کـرد: یا  نو
کسـی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: علی بن ابی طالب؟ع؟  رسـول اهلل بعد از شـما چه 
کـه ابوبکـر  اسـت. او نیـز پذیرفـت و رفـت. بعـد از رحلـت پیغمبـر؟ص؟، بـه او خبـر رسـید 
کـه زکات را بـه او دهیـم.  یـم  گفـت مـا دسـتور ندار خلیفـه شـده اسـت امـا نپذیرفـت و 
ینـد. معلـوم  خالـد بـن ولیـد از جانـب حکومـت بـه سـوی قبیلـۀ او رفـت و دیـد اذان می گو
یبـا داشـت کـه  یـره زنـی ز شـد مسـلمان هسـتند و نبایـد بـا آن هـا بجنگـد. امـا مالـک بـن نو
چشـم خالـد بـه او افتـاد و راغـب شـد. مالـک فهمیـد چه خواهد شـد و به زن خـود گفت: 
َقتلتینـی، تـو مـن را بـه کشـتن خواهـی داد. خالـد اذان ایشـان را بیهـوده دانسـت و دسـتور 



98

تفسیر سورۀ زمـــر

داسـتان هایی را از پـی هـم ذکـر می نمایـد و انسـان بایـد ایـن قصه هـا را بشـنود 

کـه آتش جهنم با آتش دیگ شـما  کنـد  و در ذهـن بسـپارد. خـدا می خواهـد بیـان 

تفـاوت دارد. طبقاتـی آتـش از بـاال و طبقاتـی آتـش از زیـر اسـت و این گونـه با آتش 

احاطه شـده اند. 

ار«؛ سایبان هایی از آتش در باالی سرشان است. 
ٌل ِم�فَ ال�فَّ

َ
ل ِهْم طفُ ْو�تِ ُهْم ِم�فْ �فَ

َ
 »ل

گذشـتند، بـه مرحلـۀ دیگـر آتـش مواجـه می شـوند. »َو ِم�فْ  کـه  از ایـن مرحلـه آتـش 

ا  اَدُه �ی ِه ِع�ب ُه �بِ
َ
�فُ الّل ّوِ

حفَ ُ ِلَك �ی ل«، و از زیر ایشان نیز طبقاتی از آتش است. »دف
َ
ل ِهْم طفُ ِ ْح�ت

�تَ

«؛ ایـن اسـت کـه خـدا بندگانـش را بـه خاطر آن، بـه بیم وامی دارد. ای  و�ف �تُ
ا�تَّ اِد �فَ  ِع�ب

که با این شرایط، مواجه خواهید شد.  بندگان من! از من باک داشته باشید 

که توضیح خواهیم داد.  آیۀ بعد، رحمت الهی را بیان می فرماید 

بـه کشـتن آن هـا داد و همـان شـب نیـز زنـان را صیغـه نمودند. دسـتور داد غـذا طبخ کنند 
و بـه جهـت تشـفی، سـر مالـک را بـه جـای یکـی از سـه پایـه بـرای دیـگ قـرار دهنـد. سـر 
مالـک پـر مـو بـود و از افتخـارات او می شـمارند کـه غـذا طبـخ شـد و هنـوز آتـش به پوسـت 
یـخ، ج 2، ص 357؛   سـر نرسـیده بـود. )اسـدالغابة، ج 4، ص 295؛ الکامـل فـی التار
رام  یـا  دادن  فریـب  بـرای  گاهـی  کـه  اسـت  پذیرفتنـی   .)1362 ص   ،3 ج  االسـتیعاب، 
کـه  کسـی، بـه او القابـی دهنـد. بـه خالـد نیـز، سـیف اهلل می گفتنـد. همان گونـه  نمـودن 
چنگیـز تیمـور خـود را، صاعقـۀ خدا یا شمشـیر خدا می دانسـت. اما مصیبت آن جاسـت 
کـه بـه عنـوان دیـن، معرفـی می کننـد. بـه زن او راغـب شـد و سـرش را بریـد، چـه تشـفی 

کـه سـر او را پایـۀ دیـگ قـرار دهـد و بـا همسـر او غـذا بخـورد؟!   اسـت 
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رابطۀ پذیرش هدایت با عمل و مکانت هر فرد

آیات مبارکه 
�بٌ  اٰ ِه َعدف �ی �تٖ

ݩأْ
ا و�فَ ٣٩ َم�فݨݨْ �یَ مݩُ

َ
ْعل �ݨݦفَ �تَ َسوݦْ  �فَ

ݩۖ
٭ ِملݩݩݩݩٌ ٖى عاٰ

ِاںفّ ْم 
ُ
ك ݭِ تݫ �ݩݩݧ

كٰا�فَ َ وا َعلٰى مݧ
ُ
ل ݨَ ْوِم اْعمݧ ٰا �تَ ْل �ی �تُ

�فݭِ  ݨݨَ مݧ �فَ  ۖ
ݩݩݩ
٭ ِ

َح�تّ
ݨْ
ال �بِ ٰاِس  ِلل�فّ ٰا�بَ  �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
ال َك  �یْ

َ
َعل ٰا  �ف

ْ
ل رفَ �فْ

َ
ا  

ٓ
ٰا ِا�فّ ٌم ٤٠  �ی �ݨتٖ مݦُ �بٌ  اٰ ِه َعدف �یْ

َ
َعل لݩݩݩُّ  ِ حݫ

َ ݧ َو�ی ِه  ݣݣ�ݬی ݪٖ ف
رݩ
حݩفݨْ ُ �ی

ى 
َّ ڡفݧ وݩَ �ݩتَ ݦَ ُه �ی

للّٰ
ٱَ

ٍل ٤١ ا َوٖك�ی ِهْم �بِ �یْ
َ
فْ�تَ َعل �ݧ

َ
 ا

ٓ
 َومٰا

ݦۖ
هٰا٭ �یْ

َ
ّلُ َعل صفِ مٰا �یَ

ِا�فَّ ّلَ �فَ �فݨْ �فَ َ  َومݧ
ݦݦݦݦݩݩۖ

ٖه٭ سݭِ فݨْ �ݧ ِل�ݩفݨَ ٰى �فَ ݩݩݧ ݧ ݧ دݧ َ اْه�تݧ

َمْو�تَ 
ْ
َها ال �یْ

َ
ݩݩݩݩٰى َعل ݧ ݧ ݧ ݧ �فݧ ى �تَ �تٖ

ݩَّ
ِْسُك اݠل ݧ ݧ مݧ ُ ݧ �یݧ

 �فَ
ݨݦۖ
ٰاِمهٰا٭ ݭٖى َم�ف

�تݨْ ڡݨف ُ ݧ مݧ ْم �تَ
َ
ى ل تٖ

�ݩ
َّ ݧ
هٰا َوال تِ ݧ �ݧ ْ �فَ َموݧ َس ٖ��ی ُ �فݧ ݩفݨْ �ݧ

اݦݨَ
ݨْ
ال

و�فَ ٤٢ ُ رݩݧ
َّ
ك �فݩَ �تَ ݦَ ٍ �ی ݫ مݫ وݨْ �تَ ِ ٰا�تٍ لݫ �ی

ءاݦٰ
َ
ِلَك ل ݭٖى دفٰ

ۚ ِا�فَّ ڡݨف
ی٭ݦݩݩݩݩ ݩًّ ݩݧ مݧ َ ٍل ُمسݧ �بَ

َ
ى ا

ٓ ٰ ى ِال
ٰٓ رݩݧ

فݨݨْ ݩݩݧ ُا�ݧ
ْ
ُل ال ِ ݣݣسݫ ْ رݧ یُ َوݥ�ݫ

ترجمۀ آیات 
ید انجام دهید، من نیز به وظیفۀ  39- بگـو اى قـوم مـن! شـما هـر چه در تـوان دار
کسـی عـذاب  خـود عمـل می کنـم، امـا بـه زودى خواهیـد دانسـت ... 40- چـه 
یـدان )آخـرت( بـر او  خوارکننـدۀ دنیـا بـه سـراغش می آیـد و )سـپس( عـذاب جاو
 وارد می گردد. 41- ما این کتاب آسـمانی را براى مردم بحق بر تو نازل کردیم، هر 
کس هدایت را پذیرد به نفع خود او اسـت، و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به 
یان خود اوخواهد بود، و تو مامور اجبار آن ها به هدایت نیستی! 42- خداوند  ز
ارواح را بـه هنـگام »مـرگ« قبـض می کنـد، و ارواحـی را کـه نمرده اند نیز به هنگام 
کـرده  کـه فرمـان مـرگ آن هـا را صـادر  »خـواب« می گیـرد، سـپس ارواح کسـانی را 
نگـه مـي دارد و ارواح دیگـرى را )کـه بایـد زنـده بماننـد( بـاز می گردانـد تـا سـرآمد 

معینـی، در ایـن امـر نشـانه هاى روشـنی اسـت براى کسـانی که تفکـر می کنند.
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معنای لغات 

 »َوکیل« کسی است که مسئول شئون دیگری می شود.1 »ُمِقیم«، یعنی آن چه 

جدا نشدنی است.2 

مالک تمییز انسان ها

افـراد بـه شـکل لبـاس و خانـه و سـرا و غیـره شـناخته نمی شـوند، زیـرا ممکـن 

اسـت، شـکل بد و شـکل خوب، یکسـان باشـد. بلکه افراد، به صفات و اعمال 

 شناخته می شوند. آن چه خداوند در روز قیامت بر اساس همان، افراد را قضاوت 

کم عادل صادر می شود، اعمال است.  می کند و حکم عدل از حا

اَل  �ت ْ ْعَمْل ِم�ش َ َرُه، َو َم�فْ �ی َ  �ی
ً
را �یْ

هتٍ �فَ
ّرَ اَل دفَ �ت ْ ْعَمْل ِم�ش َ َم�فْ �ی در حدیث آمده که آیۀ شریفۀ »�فَ

ِکتـاِب اهلل اسـت.3 ایـن آیـه، محکم تریـن آیـه اسـت.4  َره«، أحَکـُم آیـًة ِفـی  َ ا �ی
ّرً َ هتٍ سش

ّرَ دفَ

1. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �882 
2. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �693 

3.  در تفسیر »نور الثقلین«، این مطلب را از پیامبر؟ص؟ نقل نموده است. و قال عبد اهلل بن 
کان رسـول  َرُه« الی آخر السـورة، و  َ  �ی

ً
را �یْ

هتٍ �فَ ّرَ اَل دفَ �ت ْ ْعَمْل ِم�ش َ َم�فْ �ی مسـعود: أحکم آیة في القرآن »�فَ
 اهلل؟ص؟ یسـمیها الجامعة؛ محقق. )تفسـیر نورالثقلین، ج 5، ص 650؛ تفسـیر الصافی،

 ج 5، ص 358( 

کـــه از نظـــر لفـــظ و معنـــا، اســـتوار و صریـــح بـــوده و  �4 مقصـــود از آیـــات محکـــم، آیاتـــی هســـتند 
چنـــد معنـــا از آن هـــا فهمیـــده نمی شـــود. بـــه عبـــارت دیگـــر، مـــراد از ظاهـــر آیـــه بـــرای شـــنونده، 
کـــه در ابتـــدا، پیچیـــده  روشـــن اســـت. در مقابـــل، آیـــات متشـــابه قـــرار دارنـــد. یعنـــی آیاتـــی 
گاه بـــا مراجعـــه بـــه آیـــات محکـــم،  و مشـــتمل بـــر احتمـــاالت متعـــدد بـــه نظـــر می آینـــد و 
تفســـیر آن هـــا روشـــن می شـــود. بـــه عبارتـــی، از ترجمـــۀ ظاهـــری آن هـــا، نمی تـــوان بـــه مـــراد 
یـــرا در معنـــای و  آیـــه دســـت یافـــت. در مـــورد شـــمار ایـــن آیـــات، اختـــالف نظـــر اســـت. ز
یســـت آیـــه از  کـــه حـــدود دو مفهـــوم تشـــابه، اختـــالف وجـــود دارد. امـــا برخـــی قائـــل هســـتند 
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نیسـت. اسـتثناء پذیر  معنـا،  در  و  بـوده  آیـات  همـۀ  بـر  کـم  حا کـه  آیـه ای   یعنـی 

 خداونـد متعـال می فرمایـد  هـر کس ذره ای کار نیـک کند، بازتاب این کار نیک 

خود را خواهد دید و هر آن کس که کار بد کند، آن را خواهد دید. ولو به مقدار ذراتی 

کم   کـه وقتـی نـور آفتـاب به جایی بتابد، در هوا دیده می شـود. ما بـدان ذرات مترا

که به چشم عادی دیده نمی شود. در هوا می گوییم 

م«؛ ای پیغمبر ما به اینان )آن ها که در اطراف تو 
ُ
ك �تِ

وا َعلى  َمكا�فَ
ُ
ْوِم اْعَمل ا �تَ ْل �ی

 »�تُ

کنید.  هستند( بگو، شما بر طبق هر  چه در اختیار دارید، عمل 

کـــه  پنـــد بجـــا و مطلوبـــی اســـت و می توانـــد ســـرلوحه بســـیاری از امـــور باشـــد 

گفته انـــد  
که دانا بود                 ز دانش دل پیر برنا بود1                     توانا بود هر 

امـا گویایـی و نـکات ایـن پنـد در مقابل ایـن فرمایش قرآن کریم، صفر اسـت. 
 باید دانست که علم و دانش، یکی از جهات توانایی انسان است. چه بسا جاهل 
کـه صدهـا بـاب شـّر را نتوانسـت بـاز کنـد. نه از بـاب این کـه خباثت وی   خبیثـی 
کـه جهـل او مانعـش شـد و چـه بسـا عالـم خبیثـی   کـم بـوده، بلکـه از ایـن جهـت 
کـه علم خـود را بـه خدمت  کـرد. بـه ایـن خاطـر   کـه صدهـا بـاب شـّر را بـر مـردم بـاز 

م«�
ُ
ك �تِ

وا َعلى  َمكا�فَ
ُ
ْوِم اْعَمل ا �تَ ُخبثش قرار داد. لذا قرآن فرمود  »�ی

دارم، عمـل می کنـم.  اختیـار  در  آن چیزی کـه  بـر طبـق  نیـز  مـن  عاِمٌل«،  ِى 
ںفّ »اإِ

«؛ هـان زود اسـت، در آینـده  ُمو�فَ
َ
ْعل �تَ َسْو�فَ  گـر می خواهیـد نتیجـه را ببینیـد، »�فَ ا

تقـــان فـــی علـــوم القـــرآن، ـــوده و بقیـــه از محکمـــات هســـتند؛ محقـــق. )اال  قـــرآن، متشـــابه ب
 ج 3، ص 24- 3( 

1. شاهنامۀ فردوسی. 
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بـر  کـه عذابـی  کـس  آن  کیسـت  ه«،  �ی ِ رف
حفْ ُ �ی ا�بٌ  َعدف ِه  �ی �تِ

أْ
ا �یَ گاه می شـوید. »َم�فْ  آ شـما 

کنـد؟ مقصـود، عـذاب دنیاسـت. ممکـن اسـت  کـه او را مفتضـح  او وارد شـود 

رنـج عـذاب دنیـا بـرای انسـان از نظـر جسـمی چنـدان نباشـد، امـا در هـر صـورت 

ِه  �یْ
َ
َعل ِحّلُ  َ �ی »َو  دنیاسـت.  عـذاب  ایـن  ه«،  �ی ِ رف

حفْ ُ �ی ا�بٌ  َعدف ِه  �ی �تِ
أْ
ا �یَ »َم�فْ  دارد.  فضاحـت 

کـه دیگـر از او جـدا نمی شـود.  م«، و پـس از آن عذابـی بـر او وارد می آیـد  �ی ا�بٌ ُم�تِ َعدف

مـورد اول، عـذاب دنیاسـت و دوم، عـذاب آخـرت اسـت. 

قلبی مهیای �ذیرش حق

م«، مطلبی راجع به ایمان و عمل 
ُ
ك �تِ

وا َعلى  َمكا�فَ
ُ
متناســب با آیۀ شــریفه »اْعَمل

جنــاب ابــوذر قابــل ذکــر اســت. جنــاب ابــوذر، رابــع المســلمین اســت. چهارمیــن 

کــه مســلمان شــد و ســه نفــر ســابق بــر ایشــان، عبارتنــد از  حضــرت  شــخصی 

یــد بــن حارثه که در خانــۀ پیغمبر؟ص؟  کبــری؟اهس؟، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و ز  خدیجــه 

کــه قــدرت ســبب شــد جــزو اولین هــای  زندگــی می کــرد. برخــی افــراد هــم بودنــد 

قــوم در اســالم باشــند. البتــه مــراد از اســالم، اســالم ابوجهــل و ابولهــب اســت نــه 

اســالم رســول اهلل؟ص؟� 

کاری، وارد در مکـه شـدم. شـنیدم  ابـوذر؟وضر؟ می فرمایـد  مـن بـرای انجـام 

گفتنـد، نمی تـوان بـه او رسـید.  کـردم و  کسـی ادعـای نبـوت نمـوده اسـت. سـؤال 

گاهی در مسـجد الحرام پیدا می شـود. به مسـجد الحرام رفتم.  که  جوانی اسـت 

گویـا غریبـی؟ گفتـم  بلـه. شـب مـرا در خانـۀ خـود  جوانـی خـوش رو آمـد و گفـت  

کـرد و از مـن سـؤالی نکـرد. مـن نیـز مطلبـی بـه او نگفتـم زیـرا  جـای داد و پذیرایـی 

کـه مـردم بـا حـال بغـض و عنـاد به کسـی که از کیسـتِی پیغمبر سـوال  دیـده بـودم 

کـه بـه ایـن جهـت آمـدم. او  گفتـم  می کنـد، نظـر می کننـد. شـب دوم و سـوم بـدو 



103

بخش هفتم، آیات 42 - 39   رابطۀ پذیرش هدایت با عمل و مکانت هر فرد 

مـرا نـزد پیغمبـر؟ص؟ بـرد. ابـوذر می گویـد که او علـی؟ع؟ بود. نـزد پیغمبر؟ص؟ رفتم 

و عـرض اسـالم نمـودم و مسـلمان شـدم.

کـردم  یـا رسـول اهلل چـه می فرماییـد؟ فرمـود  نـزد قـوم خـود  بـه ایشـان عـرض 

کـن. مـن نیـز نـزد قـوم خـود بازگشـتم و همان جـا مانـدم،  بازگـرد و آن هـا را هدایـت 

آمـدم.1  مدینـه  بـه  سـپس  فرمـود.  هجـرت  مدینـه  بـه  پیغمبـر؟لص؟  زمانی کـه  تـا 

خصلـت پـاک ابـوذر اسـت کـه او را می کشـاند و بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ برمی خـورد 

مشـرف  پیامبـر؟لص؟  بـه محضـر  ایشـان،  توسـط  و  اسـت  علـم  مدینـۀ  بـاب  کـه 

می شـود. یکی از فرمایشـات رسـول اهلل؟لص؟ دربارۀ ابوذر این اسـت که مسلمین 

ْهَجـٍة 
َ
ـی ِذي ل

َ
َغْبـَراُء َعل

ْ
ـِت ال

َّ
َقل

َ
أ

َ
َخْضـَراُء َو ال

ْ
ـِت ال

َّ
َظل

َ
در مـورد آن اتفـاق دارنـد  »َماأ

کسـی سـایه نیفکنـد و ایـن زمیـن  کبـود بـر  ِبـي َذر...«؛2 ایـن آسـمان 
َ
ْصـَدَق ِمـْن أ

َ
أ

گفتـن داشـته باشـد بـه پـا  کـه تـوان سـخن  کسـی را بـر خـود، از سـخن گویی  تیـره 

گوتـر از ابـوذر باشـد.  کـه راسـتگوتر و بجا نداشـت 

که سـهو و  این راسـتگو بودن ایشـان، مقام اختیاری اسـت. عصمت نیسـت 

که ابوذر اختیارًا دروغ بگوید یا خالف واقع بیان  اشتباه نکند. بلکه ممکن نبود 

کنـد. در مقابـل ابـوذر، ابولهـب اسـت. تنهـا یـک مـورد از معجزه هـای پیغمبر؟ص؟ 

بایـد بـرای ابولهـب کفایـت می کـرد. از جمله این که پیغمبـر؟لص؟ پس از نزول آیۀ 

«،3 ابولهـب، ابوجهـل، حضـرت ابوطالـب؟ع؟، جنـاب  �ف �ی َر�ب
�تْ
أَ
ا

ْ
َك ال َر�تَ �ی ْر َعسش دفِ �فْ

أَ
»َو ا

1. الطبقات الکبری، ج 4، ص �167 
کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 2، ص �659   .2

3. الشعراء/ 214
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حمـزه؟س؟ و شـماری دیگـر را جمـع نمـود و غذایـی بـرای پذیرایـی آمـاده شـد. 

 حضرت تکه  ای گوشت را برداشته و با دندان، به چند تکه نمود و در اطراف ظرف 

بـود.  باقـی  کشـان دسـت نخورده  بقایـای خورا و  آثـار  امـا  نهـاد. همگـی خوردنـد 

کالم ایشـان ادامـه یابـد و  حضـرت شـروع بـه صحبـت نمـود. ابولهـب نگذاشـت 

گفـت  »هـذا مـا یسـحرکم بـه الرجـل«؛1 وه چه سـخت و پیوسـته شـما را سـحر کرد 

و افسـون نمـود.2 یعنـی ایـن را افسـون می نامـد. غـذا را خـورد و سـیر شـد، عـالوه بـر 

او سـی و نـه نفـر دیگـر نیـز خوردنـد، در حالی کـه هنـوز غـذا باقـی بـود! 

 ابوذر پیش از آن که این را ببیند، با شنیدن آیات الهی ایمان آورد. آیات الهی

کـه ایـن سـخن اهلل اسـت  کـه ابـوذر بـا آن صفـای باطـن، دانسـت  گونـه ای بـود   بـه 

کنـون بیـان شـد، بایـد ایشـان را بـا ابولهـب   و بایـد پذیرفـت. بـا توجـه بـه آن چـه تا

کرد.  مقایسه 

عدم مسئولیت �پیامبر؟ص؟ نسبت به �ذیرش دیگران 

در ادامـه، خداونـد بـرای تکمیـل ایـن مطلـب و بـرای آن کـه پیغمبـر خویـش را 

1. تفسیر الثعلبی )الکشف و البیان(، ج 7، ص �182 

ز بــه  یــان بــه »یــوم الــدار« معــروف اســت و ســخن پیامبــر؟ص؟ در آن رو یــخ ایــن جر 2. در تار
کــه حضــرت،  »حدیــث یــوم الــدار«، یــا »یــوم اإلنــذار«، یــا »حدیــث عشــیرة« معــروف اســت 
رنــد. در ضمــن  یشــاوندانش را بــه امــر خــدا فراخوانــد تــا دعــوت او را بپذیرنــد و اســالم آو خو
آن نیــز، بــه وصایــت و خالفــت بالفصــل علــی بــن ابی طالــب؟ع؟ تصریــح فرمــود. )تفســیر 
فــرات الکوفــی، ص 300؛ شــرح نهــج البالغــة، ابــن ابــی الحدیــد، ج 3، ص 263؛ مســند 
احمــد، ج 1، ص 159؛ خصائــص، حافــظ نســائی، ص 18( مرحــوم عالمــه امینــی ایــن 
ری و نقــل نمــوده اســت؛ محقــق.  گــردآو ماجــرا را بــه هفــت صــورت از منابــع اهــل ســنت 

)الغدیــر، ج 2، ص 279( 
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از لسـان عـده ای یاوه گـو نجـات دهـد، مطالبـی می فرمایـد. وگرنـه جـای بحثـی در 

محبـت رسـول اهلل؟لص؟ نسـبت بـه هدایت نیسـت.  

بـه  را  برتـو  امـور تثبیـت شـده  ایـن  «؛ مـا  ِ
َح�تّ

ْ
ال �بِ اِس 

ِلل�فَّ ا�بَ  ِك�ت
ْ
ال َك  �یْ

َ
َعل ا  �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا ا 

�فَّ »اإِ

سـود مـردم فروفرسـتادیم و بجـا فرسـتادیم. یعنـی مـردم نیـز نیازمنـد بـه آن چـه فـرو 

گـر در یـک نفـر اثـر کـرد،  فرسـتادیم، بودنـد. شـما مسـئول اثربخشـی آن نیسـتید تـا ا

کنـد؟ کـه در دیگـری نیـز اثـر  کاری نکـردی  بگوینـد چـرا 

کس که هدایت و راهنمایی را بپذیرد، به سود  ِسه«؛ هر آن  �فْ ِل�فَ دى  �فَ َم�فِ اْه�تَ »�فَ

یان  ها«؛ هر کس به گمراهی خود ادامه دهد، به ز �یْ
َ
ّلُ َعل صفِ ما �یَ

�فَّ اإِ
ّلَ �فَ  اوست. »َو َم�فْ �فَ

یانی نمی رسد و مقام تو محفوظ است.  خویشتن ادامه داده است. به تو سود و ز

کـه در اولیـن روز بعثـت، بـا دو مؤمـن یعنـی  رسـول اهلل؟لص؟ همـان مقامـی را 

همیـن  داشـت،  الموحدیـن؟س؟  سـید  امیرالمؤمنیـن  و  خدیجـه؟اهس؟  حضـرت 

کـه حضـرت ولـی عصـر، وجـود مقـدس امـام زمـان؟جع؟ ظهـور  مقـام را آن زمـان 

کنـد و بـه همـۀ دنیـا بفرمایـد  أشـهد أن محمـدًا رسـول اهلل؟لص؟، خواهـد شـد. 

کـم نمی شـود.  هیـچ از مقـام ایشـان 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ در روز سقیفه، همان مقامی را داشت که امروز دارد. آن روز 

 که همۀ عالم نیز أشهد أن علیًا ولی اهلل بگویند، چیزی بر مقام امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که قوم او ســـخنش را  اضافـــه نمی شـــود و مقام ایشـــان محفوظ اســـت. آن نبـــی 

که عالم او را پذیرا شود، در مقام  کردند، با نبی دیگری   نپذیرفتند و او را تکذیب 

ّلُ  صفِ ما �یَ
�فَّ اإِ

ّلَ �فَ ِسِه َو َم�فْ �فَ �فْ ِل�فَ
دى  �فَ َم�فِ اْه�تَ

 الهی تفاوتی نداشته و  یکسان هستند. »�فَ

ها«، در مورد مردم صدق می کند.  �یْ
َ
َعل
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ل«. »َوکیل«، یعنی کسی که مسئول شئون دیگری است.  َوِك�ی ِهْم �بِ �یْ
َ
�فْ�تَ َعل

أَ
 »َو ما ا

 همان گونه که أب، وکیٌل علی ولده الصغیر. پدر، وکیل برای بچۀ کوچک خویش 

 است. یعنی شئون کودکش با اوست و کودک مسئولیتی ندارد. تو مسئول هدایت 

که ضاللت را پذیرفته، با تو نیست.   کسی  آن ها نیستی و مسئولیت ضاللت 

کـه در آیۀ قبل عـرض کردیم. بـا توجه به دو  کیـد بـر معنایـی اسـت  ایـن آیـه، تأ

ٍل«؛2  ُه ِم�فْ ُمصفِ
َ
ما ل ُه �فَ

َ
ْهِد الّل َ ُه ِم�فْ هاٍد«1 و »َو َم�فْ �ی

َ
ما ل ُه �فَ

َ
ِلِل الّل صفْ کـه فرمـود  »َو َم�فْ �یُ آیـه 

بایـد اصـل عامـل هدایـت را خداونـد ایجاد کنـد. اما پذیرفتن هدایـت، مربوط به 

گـر از مکانـت خویش اسـتفاده کردیـد، هدایت  کله و مکانـت انسـان اسـت. ا شـا

کـه از مکانـت خـود سـوء اسـتفاده نماییـد، پـس بـه  گـر خواسـتید  می شـوید. امـا ا

ضاللـت باقـی می مانید. 

روح، نشانه ای برای تفکر 

ها«؛ این آیه ترجمۀ روانی دارد. خداست کسی که  �فَ َمْو�تِ َس ِ��ی �فُ �فْ
أَ
ا

ْ
ى ال

َوڡفَّ �تَ َ ُه �ی
َ
»الّل

که در این جسم آمده،  کسی را )مقصود از کس، روح است(   به هنگام مرگ، هر 

اِمها«؛ روح آنان را  که هنگام مرگشان   ڡفِى َم�ف
ُم�تْ ْم �تَ

َ
ى ل �تِ

َّ
به سرانجام می رساند. »َو ال

«؛ خداونـد روح  َمْو�تَ
ْ
َها ال �یْ

َ
ى  َعل �ف

ى �تَ �تِ
َّ
ْمِسُك ال �یُ

نیسـت نیـز، در خـواب می گیـرد. »�فَ

رى   �فْ
اأُ

ْ
ْرِسُل ال ُ کـرده بمیـرد، نگـه مـی دارد و بـاز نمی گردانـد، »َو �ی کسـی را  کـه مقـدر 

بـاز  دوبـاره  منامهـا،  فـی  اهلل  أمسـکها  و  َتُمـْت«  ـْم 
َ
»ل کس کـه  آن  ی«.  ُمَسّمً ٍل  �بَ

أَ
ا لى   اإِ

کار نشانه هایی است برای  «؛ در این  ُرو�ف
َّ
ك �فَ �تَ َ ْوٍم �ی ا�تٍ ِل�تَ �ی

آ
ا

َ
ِلَك ل  ڡفِى دف

�فَّ  می فرستد. »اإِ

که می اندیشند.  گروهی 

1. زمر/ 23
2. زمر/ 37
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کمــال تأســف، بشــر در مســیر تفکــرات  گفــت بــا  کــه بایــد  واقعیــت ایــن اســت 

گــر  گام مؤثــری برنداشــته اســت. چــه بســا ا مــادی واقــع شــد و در بعــد روح، هیــچ 

حــال امــروز بشــر را بــرای افــرادی هم چــون ابــن ســینا و فارابــی تعریــف می کردیــد، 

قصــه ای خیالــی می نمــود. ایــن وضــع، نتیجــۀ دقــت در مــاّده اســت. بــه نــدرت 

کــه در ُبعــد روح، قدرتــی داشــته باشــد. کســی پیــدا می شــود 

ــم. ماننــد  مــا اصــال روح و قدرت هــای روح و ســعۀ آفــاق روح را درک نکرده ای

کــه دوای  کــه یــک داروی بســیار نافعــی بــرای بیمــاری مــا موجــود باشــد  آن اســت 

کمــک تکنیک هــای روز،  ــا  کــه ب قطعــی اســت. دارو در شیشــه ای ریختــه شــده 

ــه شیشــه و زیبایــی آن  بســیار زیبــا ســاخته شــده اســت. حــال همــۀ توجــه مــا ب

ــه داروی درون آن.  معطــوف باشــد، ن

کـه نبایـد عنایـت بـه مـاده داشـت. امـا بایـد ایـن توجـه و  مقصـود ایـن نیسـت 

عنایـت بـه مـّاده، در حـّد نـگاه کـردن بـه شیشـه باشـد، نـه این کـه صرفـًا به شیشـه 

نگاه کنیم و به داروی درون آن کاری نداشـته باشـیم. شـفا برای آن داروسـت، نه 

که ما مرتکب می شـویم.  کردن به شیشـۀ خوش رنگ. این اشـتباهی اسـت  نگاه 

که ما جنبه های بیولوژیکی خواب را نمی دانیم و هنوز بشــر راه بســیار  از آنجا 

کــرد. درک  کامــل آن دارد، لــذا نمی تــوان ایــن آیــه را بــه درســتی معنــا  تــا فهمیــدن 

مــا از انســان، همــان معطــوف شــدن بــه زیبایــی شیشــه اســت. در رابطــه بــا مــرگ 

یــک مرتبــط بــا جســم را می شناســیم. امــا این کــه مــاورای   نیــز آن جنبه هــای بیولوژ

این هــا چیســت و چگونــه اســت بــرای مــا ناشــناخته اســت. نمی دانیــم لــذت 

 روح، در چیســت یا ألم آن چیســت؟ قدرت روح یا شــعاع آن، چه مقدار اســت؟ 

کــه عــرض شــد، داروی مؤثــر درون شیشــه ای خوش تــراش بــا  ماننــد همــان مثالــی 
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که هر چه ارزش مادی آن  رنگی زیبا اســت و ما مســحور زیبایی شیشــه هســتیم 

بیشــتر باشــد، شــکننده تر خواهــد بــود. درک مــا از آن دارو، تنهــا شیشــۀ آن اســت. 

گاهــی برخــی انســان ها از روی حیلــه، از ندانســتن دیگــران ســوء  بــه همیــن خاطــر 

اســتفاده می کننــد و بــه دروغ، اخبــاری از روح و احضــار آن می دهنــد. 

خداونـد خالـق عالـم بـه انسـان چنیـن فرموده، هرچنـد به لحـاظ بیولوژیکی، 

بشـر قـادر نیسـت ایـن رابطـه را تبییـن نمایـد. زیـرا در مـورد آن کار و تحقیـق نکرده 

کـه هنگام خـواب، چگونه می شـود.  و تنهـا بـه ایـن حـّد می دانـد 

دانسته های فلسفه غرب از ابعاد آدمی

یـم کـه در بحـث قرآنـی، از ایـن  قبیـل نظـرات ارائـه کنیـم؛ اما  هـر چنـد بنـا ندار

یـد، قائـل اسـت انسـان یـک  بـرای عبـرت و بـه طـور مختصـر عـرض می کنیـم. فرو

کـه شـهوت اوسـت.1 بـه عبـارت  کـه خـودش اسـت و یـک »زیـر« دارد  »ایگـو« دارد 

دیگـر فشـار محیـط یـا همـان »ایگـو«، شـما را کنتـرل می کنـد. امـا درون و زیربنای 

از  یعنـی  »ایگـو«،  از  واقـع  شـما، شـهوت خالـص اسـت. در حالـت خـواب، در 

فشـار محیـط خـارج و جـدا می شـوید. 

یـد اسـت.  یـۀ روانـکاوی فرو 1. خـود یـا ایگـو )Ego( یکـی از عناصـر اصلـی شـخصیت در نظر
یـد، شـخصیت انسـان از سـه عنصر تشـکیل شـده اسـت: اول،  یگمونـد فرو یـۀ ز طبـق نظر
تیـن. دوم، »ایگـو« یـا »خـود« در فارسـی. سـوم،  »نهـاد« یـا »آن« در فارسـی یـا »ایـد« در ال
پرایگو« یـا »فراخـود« یـا »َاَبرَمن«. تعامل این سـه عنصر با یکدیگـر، رفتارهای پیچیدۀ  »سـو
رنـد. نهـاد، در آدمـی از بـدو تولد وجـود دارد. خود، مسـئول برخورد  انسـان را بـه وجـود می آو
بـا واقعیـت اسـت. فراخـود، شـامل آرمان هـا و اسـتانداردهای اخالقـی و درونـی اسـت کـه 

از والدیـن و جامعـه کسـب می شـود؛ محقـق. 
)The Standard Edition of the Complete Psychological works of Sigmund Freud(
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پایـه اسـت.1 می گویـد هـر چیـز، ماهیتـی دارد و  بـر همیـن  نیـز  فلسـفۀ سـارتر 

بـرای  ماهیـت انسـان، آزادی اسـت و همیـن، شـکل وجـود اوسـت. در واقـع او 

اینکـه بگویـد آزاد باشـید و همـان شـوید کـه دل خواه شماسـت، مهمـل می گوید. 

کـه باید  کـه بـرای شـما قانـون جعـل کردنـد  قائـل اسـت ایـن نظام هـای اجتماعـی 

کار خـالف عرفتـان در مقابـل افراد دیگر نباشـد و اعضاء جنسـی  لبـاس پوشـید، 

کـرده اسـت.  کـه شـما را محـدود  شـما دیـده نشـود، امـوری اسـت 

راه هـای  از  یکـی  معـده شـد،  در  وارد  غریـب  وقتـی جسـمی  کـه  همان گونـه 

اسـتفراغ  را  انسـانی  نظام هـای  تمامـی  بایـد  نیـز  شـما  اسـت.  اسـتفراغ  نجـات، 

کنیـد. سـارتر غیـر از موضـوع وجـود، کـه در مـورد وجـود و عـدم حدود هـزار صفحه 

کـه  مطلـب نوشـته اسـت؛ مهم تریـن نظریـه خـود را بـه صـورت قصـه بیـان نمـوده 

همان قضیۀ اسـتفراغ اسـت. اصاًل نام قصه نیز، اسـتفراغ اسـت. خالصه این که 

کـه بـرای او قواعـد اخالقـی بنـا نهـاده، اسـتفراغ  بایـد انسـان، همـۀ نظام هایـی را 

یـد اسـت.  کنـد تـا نجـات یابـد. ایـن نظریـه، براسـاس فلسـفۀ فرو

کـه بسـیار مفصـل و حـدود نهصـد  یـد، کتابـی بـه نـام »تعبیـر خـواب« دارد  فرو

1. ژان پـل سـارتر، از جملـه متفکـران اگزیستانسیالیسـت می باشـد. اسـاس نـگاه فلسـفۀ سـارتر 
کـه  کـه انسـان، موجـودی مختـار اسـت. هـر قـدرت مافـوق و خداگونـه ای را  بـه ایـن اسـت 
بخواهـد قـدرت اختیـار را از آدمـی سـلب کنـد، انـکار می کنـد. معتقـد اسـت خـدا او را رهـا 
کـه بـا انـکار خـدا و  نمـوده و او آزاد در انتخاب گـری اسـت. او از جملـه فیلسـوفانی اسـت 
حتـی امـوری همچـون فطـرت انسـانی، تعریـف جدیـدی از ماهیت انسـان ارائـه داد. از نظر 
او انسـان، محکـوم بـه آزادی اسـت و ایـن آزادی، بـرای او مسـئولیت انتخـاب را بـه همـراه 
دارد؛ محقـق. )رک: اگزیستانسیالیسـم و اصالـت بشـر، ژان پـل سـارتر؛ فلسـفه یـا پژوهـش 

حقیقـت، لویـن و دیگـران، ترجمـه جـالل الدیـن مجتبـوي، ص375- 376(
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که هر چه در خواب ببینی،  صفحه است.1 ابتدا و انتهای مسلک او این است 

گـر در خـواب کشـتی دیدید   عبـارت از رمـز شـهوت اسـت. بـا صراحـت می گویـد ا

 مراد، اندام جنسی است. سوال این است که جدای از معنویات و خداوند متعال، 

آیا این مطالب، درک درستی از واقعیت انسان است؟

مـورد دیگـر، مارکـس اسـت. عجیـب آن که  مارکسیسـم برای فرویدیسـم ارزش 

 قائـل اسـت. زیـرا هـر دو از یـک منبـع هسـتند و انسـان را بـه پایین مرتبـۀ انحطاط 

می رسـانند. مارکـس هـم می گویـد انسـان، ساخته شـدۀ ابـزار اسـت. رابطۀ ابـزار با 

کارگر، انسـان را سـاخته است.  دسـت 

حـال آیـا واقعـا بـا ایـن میـزان شـناخت ناشـی از علـم آدمـی، می تـوان آیـه را 

«؛  ُرو�ف
َّ
ك �فَ �تَ َ �ی ْوٍم  ا�تٍ ِل�تَ �ی

اآ
َ
ِلَك ل ڡفِى دف  

�فَّ کـه در ادامـه می فرمایـد  »اإِ معنـا نمـود؟ آیـه ای 

نشـانه هایی اسـت بـرای گروهـی کـه می اندیشـند و فکـر می کنند. ایـن طریقۀ فکر 

کـردن در انسـان اسـت.  

یـم. بنـده قائل هسـتم  کـه باید علوم مـادی را  مـا بـا علـوم مـادی، دشـمنی ندار

یم اما انسـان،  بشناسـید، اعضای جسـم خویش را بشناسـید. بحثی در این ندار

تنهـا اعضـای جسـم نیسـت. یـک بخـش از انسـان، ابـوذر اسـت و یـک بخـش 

هــر  و محتــوای  واقــع معنــا  اســت. در  گاه  ناخــودآ بــه  رود  و یــا، شــاه راه  رؤ یــد  فرو نظــر  از   .1
یــا، تحقــق آرزوهــا و خواســته های ســرکوب شــدۀ انســان اســت. او تــالش نمــوده از  رؤ
یــش در زمینــۀ ســرکوب،  کنــد و بــه نوعــی اصلی تریــن نظریــات خو خواب هــا، رمزگشــایی 
ــه  ــد. ب گاه را از ایــن منظــر بیــان نمای گاه و ناخــودآ ــۀ جنســی و رابطــۀ خــودآ ی سانســور، نظر
ــا »تعبیــر خــواب«، در ســال  ــا عنــوان »Die Traumdeutung« ی ــی را ب کتاب همیــن منظــور 

1899 نگاشــت؛ محقــق. 
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دیگـر، ابولهـب اسـت. ابـوذر تنهـا یـک شـخص نیسـت، بلکـه وجـود اسـتمراری 
دارد. ابولهـب نیـز چنیـن اسـت.

کنیــد. بعــد از ایــن  شــما بایــد تفــاوت ابــوذر بــا ابولهــب را نیــز بشناســید و درک 
کــه موجــب ارزشــمندی  کــه خواهیــد فهمیــد آن ُبعــدی  درک و شــناخت اســت 
گــر زیباتریــن فــرد  ــه تحقیــق، ا ــه ایــن ابعــاد مــادی. ب شماســت، همیــن اســت؛ ن
کنــد  گوشــه ای از زیبایــی اش را جلوه  گــر  انســان در مقابــل جنــس مخالــف خــود، 
از هــوش خواهــد رفــت. امــا در مقابــل اســب یــا هــر حیوان دیگــری حتی عریــان نیز 
کــه می توانــد، در جنــس   بشــود، هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد. اســب مــاّده اســت 

مخالف خود تأثیرگذار باشد. 

لــذا تفــاوت مــا بــا حیوانــات بــه لحــاظ جســم نیســت. دو ســاختمان وجــودی 
ــزد مــن  ــوع خویــش دارد. یعنــی آن کــه ن ــه ن کشــش ب ــوع ســاختمانی،  ــم. هــر ن ی دار
زیباســت و بــا یــک غمــزه مــرا بــه درک می رســاند، بــرای حیوانــات ارزشــی نــدارد. 
هم چنین آن که آنان را به هیجان می رســاند، نزد من ارزشــی ندارد. این ها اموری 
 مشــترک میــان مــا و تمــام حیوانات اســت. چیزی که انســان با آن امتیــاز می یابد، 

که باید مورد عنایت باشد.  مطلب دیگری است 

 برخی نیز چون محی الدین ابن عربی اماِم کشف و شهود، در کتاب »فتوحات 
 مکیه« مطالبی را در خصوص کشـف و شـهودات بیان می کند که بیهوده اسـت 

و به بیراهه رفته اند. 

 اولیای الهی کســـانی هســـتند که به خواست خدا، از چنین علمی بهره مند 
َها«�1

آ
ْد َرا اُر َكَم�فْ �تَ

ُمو�فَ َو ُهْم َو ال�فَّ ّعَ َها ُم�فَ �ی ُهْم �فِ ها �فَ
آ
ْد َرا هتُ َكَم�فْ �تَ

�فَّ َ حب
ْ
هستند. »َو ال

کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 2، ص 850؛ نهج البالغه، خبطۀ همام )184(.   .1
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ِغَطاُء 
ْ
ُکِشـَف ال ْو 

َ
که سـید الموحدین اسـت، می فرماید  »ل امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گـر پرده هـا برداشـته شـود چیـزی بر یقین من افزوده نمی شـود.  َمـا اْزَدْدُت َیِقینـا«؛1 ا

لـذا  نیسـت.  و حاجبـی  پـرده  مـن  بـرای  و  می بینـم  را  همـۀ حقایـق  کنـون  ا هـم 

�فَّ  کریمـه که می فرمایـد  »اإِ اسـاس سـخن مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت و این آیات 

 �» ُرو�ف
َّ
ك �فَ �تَ َ ْوٍم �ی ا�تٍ ِل�تَ �ی

اآ
َ
ِلَك ل ڡفِى دف

کـه غیـر از این هـا و از علـوم انسـانی بیـان نمودیـم، بـرای عبـرت بـود  آن چـه را 

گیسـو  گاه مخفی اسـت. دام  گاهی ظاهر و  نه از باب در سـبیل افتادن. سـبیل، 

در دنیـا ممکـن اسـت اتفـاق بیافتـد و کامـی بـه همـراه آورد و بـه دنبـال آن عـذاب 

ـت و در آخـرت 
ّ
اخـروی باشـد؛ امـا دام سـبیل ظاهـر باشـد یـا مخفـی، در دنیـا ذل

عـذاب خواهـد داشـت. لـذا بایـد از آن پرهیـز نمـود.  

ئمة، ج 1، ص 170؛ فرحة الغری، ص �148  کشف الغمة فی معرفة األ  .1
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 بخش هشتم، آیات 45 - 43:  
اثر توحید بر قلوب مؤمنان و مشرکان

آیات مبارکه
ْل  و�فَ ٤٣ �تُ

ُ
ل ْع�تِ َ ا َولٰا �ی �أً �یݨْ

َ و�فَ سش
ُ
ك ِ لݫ ْ مݧ َ فُوا لٰا �ی ݧ ْو كٰا�ݧ

َ
َول

َ
ْل ا  �تُ

ݩݩۚ
َء٭

ٓ
عٰا �فَ ُ ِه سش ِ اللّٰ وا ِم�فݨْ ُدو�ف

دفُ َ حفݧ
ِم ا�تَّ

َ
ا

ِكَر  ݢاٰ دفُ ݢ ُعو�فَ ٤٤ ِاَوݣݣدݩݩف َ ْر�ب ِه �تُ ْ �یݧ
َ
ّمَ ِال

ُ ٭ݦݦݩݩݩݩݦۖ �ش ِ ݭݭݭݫ ݫ
ݤصݦݦف ْ ݧ َارݧ

ݨْ
�تِ َوال ٰمواٰ ُك اݠلّسَ

ݨْ
ۥ ُمل ُ هݩݧ

َ
 ل

ݦۖ
ا٭ عݩݦً ی ٖم�ݫ َ ٰاَعهتُ حب �ف

َّ ِه اݠلسش ِللّٰ

ݢاٰ  ݢ ٖهٓ ِادف �فَ ِم�فݨْ ُدو�فِ �ی ٖ دف
َّ
ِكَر ال ݢاٰ دفُ ݢ  ِاَوݣݣدݩݩف

ݩݦݩۖ
٭ هتِ رݦَ �فِ

ءاݦݦݩٰ
ْ
ال  �بِ

و�فَ ݩفُ �ݧ ِ مݫ
وأݨْ ݦݩُ �فَ لٰا �ی �ی ٖ دف

َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تݨْ �تُ

َّ ݨݧ رݩݩفݧ
ݦَ
َما

ݨْ َدُه اسش ُه َو�ݦݨݦْ اللّٰ

و�فَ ٤٥ رݦݩُ ِ ݩشݫ ݨݨْسݧ ݧ بݧ �ݫ
�تَ ْ َسݧ ُهمݨݦݨْ �ی

ترجمۀ آیات 
 43- آن ها غیر خدا را شفیعان خود برگزیدند،  به آن ها بگو: آیا از آن ها شفاعت

ى بــراى آن هــا   می طلبیــد هــر چنــد مالــك چیــزى نباشــند و حتــی درك و شــعور

کمیت آســمان ها  یرا حا  نباشــد؟  44- بگو تمام شــفاعت از آن خدا اســت، ز

 و زمین از آن او است و سپس همه به سوى او باز می گردید. 45- هنگامی که 

کــه بــه آخــرت ایمــان ندارنــد  خداونــد بــه یگانگــی یــاد می شــود دل هــاى کســانی 

مشــمئز )و متنفــر( می گــردد، امــا هنگامی کــه از معبودهــاى دیگــر یــاد می شــود، 

آ ن هــا خوشــحال می شــوند! 

معنای لغات

ـــیء اســـت، یعنی چیزی را به چیزی منضم 
َ

»شـــفیع« از َشـــَفَع الشـــیُء ِبالّش
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کـــه بـــا آن جفت شـــود.1 »إستبشـــر«، یعنی خوشـــحالی و طلیعۀ خوشـــی  کننـــد 
2 می بیند.

معنای »أم« 

«؛  و�ف
ُ
ل ْع�تِ َ لا�ی َو   

ً
ا �أ �یْ

َ سش و�فَ 
ُ
ْمِلك َ لا�ی وا  كا�فُ ْو 

َ
ل َو 

أَ
ا ْل  �تُ عاَء  �فَ ُ سش ِه 

َ
الّل  ِ ُدو�ف ِم�فْ  وا 

دفُ حفَ
ا�تَّ ِم 

أَ
»ا

مرحـوم عالمـه طباطبایـی بـه تبـع عامـۀ مفسـرین می فرمایـد  »أم« بـه معنـای بـل 

اسـت.3 این گونـه نیسـت و مطلـب نیـاز بـه مطالعـۀ بیشـتری دارد. قـرآن مجید در 

ْل  ُه �تُ
َ
�فَّ الّل

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ْرصفَ ل

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال �تَ الّسَ

َ
ل ُهْم َم�فْ �فَ �تَ

ْ
ل

أَ
�فْ َسا �أِ

َ
همیـن فـراز می فرمایـد  »َو ل

ِى 
راَدںف

أَ
ا ْو 

أَ
ا ِه  ّرِ

ا�تُ �فُ �ف ّرٍ َهْل ُه�فَّ كاسشِ
صفُ ُه �بِ

َ
َ الّل ِىی

راَدںف
أَ
ا �فْ  اإِ ِه 

َ
ِ الّل ْدُعو�فَ ِم�فْ ُدو�ف ْم ما �تَ �تُ ْ �ی

أَ
َرا �فَ

أَ
ا

4�» و�ف
ُ
ل َوّكِ

ُم�تَ
ْ
ال ُل 

َ
َوّك �تَ َ �ی ِه  �یْ

َ
َعل ُه 

َ
الّل  َ ىی ْل َ�ْس�بِ �تُ ِه  َرْحَم�تِ ُمْمِسكا�تُ  َهْل ُه�فَّ  َرْحَمهتٍ  �بِ

گـر از ایشـان  کـه در آغـاز ایـن مقطـع می فرمایـد  ای پیامبـر ا الزم بـه ذکـر اسـت 

ه«� 
َ
�فَّ الّل

ُ
ول �تُ �یَ

َ
کـه ایـن آسـمان ها و زمیـن را چه کسـی آفریـده اسـت؟ »ل سـؤال کنیـد 

کـه زمیـن و  می گوینـد آفرینـش خداسـت. حـال بـه این هـا بگـو  چنان چـه »اهلل« 

آسـمان ها را آفریـده، بخواهـد مـرا در سـختی قـرار دهـد، آیـا ایـن  آلهـه می توانند آن 

را برطـرف کننـد؟ 

1. لسان العرب، ج 8، ص �184 
2. لسان العرب، ج 4، ص �62 

ِم« منقطعـة أي بـل اتخـذ المشـرکون مـن دون اهلل شـفعاء و هـم آلهتهـم الذیـن یعبدونهم 
َ
3. »أ

لیشـفعوا لهـم عنـد اهلل سـبحانه؛ أم منقطعـه و بـه معنـای )بـل( می باشـد. یعنـی بلکـه 
مشرکان به غیر از خداوند، شفیعانی را قائل شدند که همان معبودهای ایشان هستند تا 
 نزد خداوند سـبحان برایشـان شـفاعت کنند؛ محقق. )المیزان فی تفسـیر القرآن، ج 17، 

ص 270( 
4. زمر/ 38
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کار بـردن ضمیـر تأنیـث و جمـع مؤنـث بـرای ایـن اسـت  قابـل ذکـر این کـه، بـه 

که زیربنای سـاخت آلهه  توسـط بشـر، شـهوت اسـت. هیچ بتی با ریش و هیکل 

کـذا سـاخته نشـده اسـت. لـذا قـرآن مجید با ظرافت خـاص تعبیر به »کاِشـفاُت« 

بـه این کـه آن هـا، مظهـر  کنـد نسـبت  بیـدار  را  تـا بشـر  و »ُممِسـَکات« می فرمایـد 

شـهوت توسـت، نـه آن کـه یـک واقعیـت باشـد. لـذا آن  هـا آلهـه و بتـان را زن گونـه و 

بـا صفـات زنانـه معرفـی می کننـد. 

کنند؟  که خـــود ســـاخته اید، می توانند ســـختی را از من برطـــرف  آیـــا این ها 

«، یـــا در صورتی کـــه خداونـــد مـــرا در وضـــع خوبی قـــرار داد، »َهْل  َرْحَمهتٍ ِى �بِ
راَدںف

أَ
ْو ا

أَ
»ا

ُهـــّنَ ُمْمِســـکاُت َرْحَمِتـــِه«؛ آیا این زن گونه هـــا می توانند جلـــوی رحمت خداوند 

ُل 
َ
َوّك �تَ َ ِه �ی �یْ

َ
ُه«؛ بگـــو »اهلل« برای من بس اســـت. »َعل

َ
َ الّل ىی ْل َ�ْس�بِ بـــر من را بگیرنـــد؟ »�تُ

کنـــد و از او نیرو بگیـــرد، باید بر  کـــس بخواهـــد به کســـی اعتماد  «؛ هـــر  و�ف
ُ
ل َوّكِ

ُم�تَ
ْ
ال

»اهلل« اعتمـــاد نماید. 

کردند و می گویند ما منهای  کار دیگری  وا ِمْن ُدوِن اهلِل«؛ یا این هـــا 
ُ

َخـــذ
َ
ِم اّت

َ
»أ

کرده ایم. بررســـی معنای »شـــفیع«،   خـــدا، شـــفیعانی بـــرای خودمـــان انتخـــاب 

الزم به نظر می رسد. 

دقتی در معنای »شفیع«

در مـورد شـفیع، غالبـا بـه دنبـال معنـا نبایـد رفت. باید بررسـی کرد که اساسـًا 

مـاّدۀ آن بـه چـه معناسـت. مصـداق خارجی شـفیع اسـت که میان مـردم موجود 

گویند. گرفتن را  کسـی را واسـطه  برای دیگری  هسـت. 

و  یـــه 
َ
َعل َعَطَفـــُه  معنـــای  بـــه  اســـت؛  ـــیء 

َ
ِبالّش الشـــیُء  َشـــَفَع  از  »شـــفیع«، 
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ــا(  ــا آن، جفـــت )دو تـ کـــه بـ کننـــد  ــُه می باشـــد. چیـــزی را بـــه چیـــزی منضـــم  ـ  َضّمَ

ر«�2 در نمـــاز  َو�تْ
ْ
ِع َو ال �فْ

َّ ٍر؛ َو السش ْ اٍل َعسش �ی
َ
ِر؛ َو ل ْ حب �فَ

ْ
کریـــم می فرمایـــد  »َو ال شـــود.1 قـــرآن 

ــام »َشـــفع«  ــه نـ ــاز دو رکعتـــی بـ کـــه هشـــت رکعـــت اســـت، یـــک نمـ نافلـــۀ شـــب 

خوانـــده می شـــود و ســـپس یـــک رکعـــت اقامـــه می گـــردد. زیـــرا بـــه اولـــی، یـــک 

ـــر«،  کـــه »وت ـــده و نمـــاز دوم، تـــک رکعـــت اســـت  گردی ـــه شـــده و َشـــفع   دومـــی اضاف

نام دارد.3 

کتـب در مـورد  کنـم در یکـی از  بـه تناسـب معنـای ایـن لغـت، جـا دارد بیـان 

امیرالمؤمنیـن؟س؟ مالحظـه نمـودم  »کانـت َضَرباُتـُه وتـرًا«؛4 بـه یک ضربه  دشـمن 

را از بیـن می بـرد. دو ضربـه نمی شـد. 

بیان تاریخ مقدس، مفید فایده خواهد بود. شـــواهد تاریخی، نسبت به این 

 موضـــوع موجود اســـت. در جنگ احد، بـــرای آن که قضیۀ فرار جنـــگ بدر برای

ابتـــدای جنـــگ، پرچـــم دار  از  کـــه  گرفتنـــد   مشـــرکین تکـــرار نشـــود، تصمیـــم 

مشـــخص باشـــد. یکـــی از قبایل قریـــش، »بنی عبـــد الـــّدار« )بنده هـــای خانه( 

1.  الشـفع: مـا کان مـن العـدد أزواجـا. تقـول: کان وتـرا فشـفعته باآلخـر حتـی صار شـفعا؛ شـفع 
ینـد کـه تنهـا و فـرد بـود و بـا دیگری منضم شـد  بـه معنـای اعـداد زوج اسـت. چنیـن می گو

و زوج گردیـد؛ محقـق. )العیـن، ج 1، ص 260( 

2. »قسـم بـه فجـر و شـکافتن پـرده سـیاه شـب؛ و قسـم بـه شـب هاى دهگانـه؛ قسـم بـه زوج و 
فـرد«. فجـر/ 1-3

َوْتـــِر« یعنـــي الـــزوج و الفـــرد مـــن العـــدد؛ مرحـــوم طبرســـی تفاســـیر دیگـــری را 
ْ
ـــْفِع َو ال 3. »َو الّشَ

ـــرآن، ج 10،  ـــیر الق ـــی تفس ـــان ف ـــع البی ـــد. )مجم ـــان نموده ان ـــر« بی ـــفع« و »وت ـــورد »ش ـــز در م نی
ص 736( 

4. شرح نهج البالغة، ابن ابی الحدید، ج 1، ص �20 
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گرفتنـــد.1 در آن روز  کـــه بـــه خیال خود شـــجاع بودنـــد، پرچـــم داری را به عهـــده 

هنـــد، چنیـــن رجـــز می خواند و زنان نیـــز به دنبـــال او می رفتند  »ویهـــًا بنی عبد 

الـــدار، ویهـــًا حماة االدبـــار ضربا بـــکل َبّتار«.2 این گونـــه آنان را تشـــویق می نمود. 

گرفـــت، امیرالمؤمنین؟ع؟ او را کشـــت؛  کـــس از بنی عبد الـــدار که پرچم را  هـــر 

کـــه حضرت، او را نیز کشـــت. لـــذا گفته  تـــا آن کـــه یک غـــالم از آنان باقـــی ماند 

کشـــت  یه َفّرَ الُمشـــِرُکون؛ آن پرچمداران را  شـــده  فلّما َقَتل علـــّیٌ أصحاب األلِو

کردند. و فـــرار 

ابــن هشــام در مــورد یکــی از ایــن  پرچــم داران می نویســد، علــی؟ع؟ بــه او ضربتــی 

زد بــه طوری کــه باالتنــه  افتــاد و هنــوز پایین تنــه ایســتاده بــود. ضربــه علــی بســیفه فــی 

کاری بــوده اســت.  کــه ضربــت چــه مقــدار،  خاصرتــه فقطعــه.3 توجــه داشــته باشــید 

 صلــوات خــدا بــر امیرالمؤمنیــن بــاد. از همین رو ابن ابی الحدید، در آن شــعر معروف 

خویش می گوید  
کعفطة عنــــز أو فالمة حافر4           أال إنما االسالم لوال حسامــه               

ـــدر و  ـــر ســـر اســـالم می آمـــد. پـــس از احـــد و ب گـــر شمشـــیر علـــی نبـــود، چه هـــا ب ا

ـــد  ـــه خالفـــت رســـید؛ مورخیـــن آورده ان ـــه ب کـــه عثمـــان از بنی امی دیگـــر جنگ هـــا، 

کنـــار قبـــر حمـــزه ببـــر. آن گاه  گفـــت مـــرا  کـــه نابینـــا بـــود، بـــه همـــراه خویـــش  ابوســـفیان 

گفـــت  یـــا أبـــا عمـــارة إن األمـــر الـــذي اجتلدنـــا علیـــه بالســـیف  بـــا لگـــد بـــه قبـــر زد و 

1. الطبقات الکبری، ج 2، ص �30 
یة، ابن هشام، ج3، ص �588  2. السیرة  النبو

یة، ابن هشام، ج 1، ص �35  3. السیرة النبو
4. الروضة المختارة، ج1، ص �124 
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 أمسی في ید غلماننا الیوم یتلعبون به.1

آن چـه دیـروز بـا مـا بـر سـر آن می جنگیـدی، بـازی و جنـگ قـدرت بـود، امـروز 

گویـی دسـت بـه دسـت مـی رود. یعنـی تـا  کـه ماننـد  در دسـت بچه هـای ماسـت 

بـه آخـر، قـدرت در دسـت ماسـت. زیـرا عثمـان خلیفـه شـده اسـت. 

کانـت ضرباتـه وتـرًا، الَیشـفع.  کـه  لـذا در مـورد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنیـن بـود 

کار را تمـام می کـرد و ضربـۀ دومـی نبـود. قصـد بیـان داسـتان های  بـه یـک ضربـه، 

یـم و نمونه هـای تاریخـی موجـود اسـت، امـا نیـازی بدان هـا نیسـت.  یـخ ندار تار

زیـرا مقـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟، هم چـون مقـام اهلل، رسـول اهلل؟ص؟ یگانـه اسـت و از 

گفتـن، اشـتباه اسـت.  دیگـری 

گفتـــه شـــد، »َشـــفع« بـــه معنـــای دو چیـــز اســـت. این  بـــا توجـــه بـــه آن چـــه 

که شـــخصی  کاربـــرد دارد. »حّق ُشـــفعة«2 به این معناســـت  لغـــت، در فقـــه نیز 

بـــا دیگـــری در مـــال شـــریک باشـــد و یکـــی  از دو شـــریک، ســـهم غیـــر مفروض 

)نـــه ســـهم مفـــروض( خود را بـــه اجنبی بفروشـــد. در ایـــن صورت شـــریک دیگر 

کنـــد و بگویـــد آن ســـهم، مال من اســـت و ســـهم تو را  می توانـــد أخـــذ به شـــفعه 

می دهم تا شـــریک نداشـــته باشـــد. ایـــن مطلب، در فقـــه امامیه جاری اســـت. 

که مفـــروض یا مشـــاع باشـــد نیـــز، چنین اســـت. حتی  ابوحنیفـــه قائـــل اســـت 

 جار )همســـایه( نیز حق شـــفعه دارد. حق شـــفعه دارد، یعنی همســـایه ای خانۀ 

 خـــود را بـــه دیگـــری فروختـــه اســـت؛ همســـایه می توانـــد بگویـــد خانـــۀ تـــو، مال 

من است.

1. شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص �136 
2. جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج 37، ص �238 
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تعریف قرآن از »شفیع«

که انسان به جای درخواست   اساس منطق قرآن برای شفاعت، این نیست 

کار اســت، امــا  کــه شــفیع مصــدر   از خداونــد، از شــفیع بخواهــد. صحیــح اســت 

که به اذن »اهلل« عمل می کند.   کاری  مصدری 

ْعِد  َ  ِم�فْ �ب
َ
لّا ٍع اإِ �ی �ف َ ْمَر ما ِم�فْ سش

اأَ
ْ
ُر ال ِ

ّ َد�ب َعْرسشِ �یُ
ْ
ى ال

َ
وى  َعل ّمَ اْس�تَ

ُ کریم می فرماید  »�ش  قرآن 

ه«؛1 خــدا بــر آســمان ها مســلط شــد. ایــن امــر آفرینــش را، او اداره می کنــد. هیــچ  �فِ
دفْ  اإِ

ینی  کــه خداوند مأمور  شــفیعی دومــی نــدارد، مگــر به فرمان خدا.2 صحیح اســت 

کــه، رزق دادن خــدا بــه دســت عــده ای، مــوت فرســتادن خــدا  دارد. بــه ایــن بیــان 

بــه دســت عــده ای و حیــات بخشــیدن خــدا نیــز بــه دســت کســی اســت. 

ها«. خداوند  �فَ َمْو�تِ َس ِ��ی �فُ �فْ
اأَ

ْ
ى ال

َوڡفَّ �تَ َ ُه �ی
َ
 با این توضیح که، در آیۀ پیشین فرمود  »الّل

ْل  کار را انجام می دهد. جای دیگر و در همین موضوع، چنین می فرماید  »�تُ این 

ُه  �تْ
َو�فَّ ْم«�3 در ســورۀ انعــام نیــز چنیــن فرمــوده  »�تَ

ُ
ك َل �بِ ی ُوّكِ دف

َّ
َمْو�تِ ال

ْ
ُك ال

َ
اُكْم َمل

َو�فَّ �تَ َ �ی

ا«�4 امــا ایــن  آیــات، هیــچ منافاتــی بــا یکدیگــر ندارنــد. اینــان نــزد خداونــد،  �ف
ُ
ُرُسل

کــه مالئکــۀ مأمــور   شــفعاء هســتند. ملــک المــوت، شــفیع اســت همان طــور 

ــه إذن »اهلل« اســت و منهــای  ــا همگــی، ب ــه ســتاندن جــان، شــفیع هســتند. ام ب

اذن خــدا نیســت. 

که خدا آسـمان ها و زمین را آفریده   اما مشـرکان چنین می گفتند  می پذیریم 

شـفاعت  هیـچ  گرفـت،  دسـت  در  را  آن هـا  امـور  زمـام  جهـان  آفرینـش  از  پـس  »خداونـد   .1
3 یونـس/  نـدارد«.  وجـود  او  فرمـان  و  اذن  بـه  جـز  کننـده اى 

2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص �782 
که مامور شما است )روح( شما را می گیرد«. سجده/ 11 3. »بگو: فرشته مرگ 

4. »رسوالن )فرشتگان( ما او را قبض روح می کنند«. انعام/ �61 
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گر در رحمت و رخاء قرار  گیرد، خدا قرار داده است. ا گر کسی در سختی قرار   و ا
کـه بـه عبارتـی دسـتیار  گیـرد، او قـرار داده اسـت. بـا ایـن حـال، افـرادی هسـتند 
کـه خـدا می کنـد را انجـام دهند. برای خـدا، دومی،  خـدا بـوده و می تواننـد کاری 

سـومی یـا چهارمـی هسـتند. 

 در اینجا باید توجه به ارتباط آیات با یکدیگر داشـــته باشید. این که به جای
 »بل«، در آیۀ شریفه »أم« آمده است، جای تأمل دارد. 

«؛ بگــو آیــا این هــا دســتیاران خــدا  و�فَ
ُ
ل ْع�تِ َ  َو لا�ی

ً
ا �أ �یْ

َ و�فَ سش
ُ
ْمِلك َ وا لا�ی ْو كا�فُ

َ
َو ل

أَ
ْل ا »�تُ

کار خــدا را می کننــد؛ ولــو هیــچ قدرتــی از خودشــان نداشــته باشــند؟  هســتند و 
گــر  کار خــدا را انجــام می دهنــد؟ بلــه، ا گــر درک هــم نداشــته باشــند،  حتــی ا
موجــودی قدرتمنــد باشــد، بــه فرمان خدا قدرتمند اســت. موجودی عاقل باشــد، 
 بــه اذن خــدا عاقــل اســت. در ادامــه، معنای عاقل را توضیــح خواهیم داد و جنبۀ 

عا«�  ِم�ی َ اَعهتُ حب �ف
َّ ِه السش

َ
ْل ِلّل کرد. می فرماید  »�تُ اثباتی آن را بررسی خواهیم 

بررسی »شفیع« از نظر مشرکان 
کـــه ایـــن مطلـــع  گفـــت معنایـــی  کنـــون، معنـــای آیـــه واضـــح بـــود و بایـــد  تا
کـــه در صـــدر ســـورۀ مبارکـــۀ زمـــر بیان شـــد.  می رســـاند، تکـــرار مطلبـــی اســـت 
پیرامـــون آیـــه ای که دســـتاویز شـــرک ابوجهل و ابولهب اســـت در شـــکل اســـالم 
کم بر عربســـتان ســـعودی و بســـیاری از  کنونی ما، حا صـــدر اســـالم؛ که در زمان 
که اســـتخراج آن با دیگران بوده و  نقاط جهان اســـت. ثمرۀ نفت خبیثی اســـت 
 پول حاصل از آن، صرف فحشـــاء و فســـاد می شـــود. اســـالم عربستان سعودی، 

چنین اسالمی است. 

ِه  ُدو�فِ ِم�فْ  وا 
دفُ حفَ

ا�تَّ �فَ  �ی ِ دف
َّ
ال َو  اِلُص  حف

ْ
ال �فُ  �ی الّدِ ِه 

َ
ِلّل لا 

أَ
»ا فرمـود   زمـر چنیـن  مطلـع سـورۀ 



121

بخش هشتم، آیات 45 - 43   اثر توحید بر قلوب مؤمنان و مشرکان 

کـه  ی«. یکـی از عقایـد مشـرکان، ایـن بـود  �ف
ْ
ل ِه رفُ

َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ و�ف ُ �ب ّرِ

�تَ  ِل�یُ
َ
لّا ُدُهْم اإِ ْع�بُ اَء ما �فَ ْوِل�ی

أَ
ا

 آسـمان ها و زمین را »اهلل« سـاخته اسـت. اما اینان نیز دسـتیار خدا هستند. بیان 
که ادامه آیات می رساند، یکی از ایشان را فرزند خدا می دانستند.  شد 

کـه آقـا ثـروت را جمـع  بـرای تقریـب بـه ذهـن مثـال می زنیـم، صحیـح اسـت 
کـردن و بـذل نمـودن  کاری جـز خـرج  کـرده و صاحـب شـرکت اسـت. پسـر او نیـز 
مـال پـدر کاری انجـام نـداده، امـا ایـن بذل و بخشـش ربطی به آقا ندارد. سـختی 
کـه آن را مصـرف می کند.  جمـع نمـودن ثـروت، بـرای پـدر اسـت امـا فرزند اوسـت 

چنیـن تصوری داشـتند.

ُهْم  �فَ �یْ َ ُم �ب
ُ
ْحك َ َه �ی

َ
�فَّ الّل ی  اإِ �ف

ْ
ل ِه رفُ

َ
ى الّل

َ
ل ا اإِ و�ف ُ �ب ّرِ

�تَ  ِل�یُ
َ
لّا ُدُهْم اإِ ْع�بُ اَء ما �فَ ْوِل�ی

أَ
ِه ا وا ِم�فْ ُدو�فِ

دفُ حفَ
�فَ ا�تَّ �ی ِ دف

َّ
»َو ال

 
ً
دا

َ
 َول

دفَ حفِ
�تَّ َ �فْ �ی

أَ
ُه ا

َ
راَد الّل

أَ
ْو ا

َ
ار؛ ل

�بٌ َك�فَّ ْهِدی َم�فْ ُهَو كادفِ َ َه لا �ی
َ
�فَّ الّل  اإِ

و�فَ ِل�فُ �تَ حفْ َ ِه �ی �ی ڡفِى ما ُهْم �فِ

اُء«. می گفتنـــد این ها، بچه های خدا هســـتند و طبیعی  َسش �تُ ما �ی
ُ
ل حفْ َ ا �ی ی  ِمّمَ لاْ�َط�ف

 اســـت که فرزند از قدرت پدر اســـتفاده می کند، حال دل خواه او باشد یا نباشد. 
رنجی هم در این میان متحمل نشده است. 

عاء«، بیان شد که طبق آیۀ شریفه، مشرکان می پذیرند  �فَ ُ ِه سش
َ
ِ الّل وا ِم�فْ ُدو�ف

دفُ حفَ
ِم ا�تَّ

أَ
 »ا

 کــه عالــم، مظهــر قــدرت خداســت. امــا می گوینــد بــرای خــدا دســتیارانی اســت، 
گر هیچ قدرت و درکی هم نداشته باشند.  حتی ا

 این اعتقاد ایشــان جای تعجب دارد. زیرا اولین شــرط، برای کمک رســاندن 
کار داشــته باشــد. معنــا  ــر انجــام  کــه یاری رســان، قــدرت ب بــه دیگــری آن اســت 

کمــک بخواهیــم. می توانــد بگویــد مــن نیــز هم چــون تــو عجــز  کــه از عاجــز  نــدارد 

داشــته و تــوان یــاری نــدارم.1 

1. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص �29 
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کـه موجـب می شـود بتـوان بـه کسـی بـه عنـوان دادرس اعتماد  عامـل دیگـری 

گرسـنه  کـه شـما  کـه دارای درک باشـد. وقتـی او درک نمی کنـد  کـرد، آن اسـت 

کـرد. آیـا  کمـک نماییـد، سـیرتان نخواهـد  هسـتید، ولـو مرتـب از او درخواسـت 

گرسـنه ام، تـا او شـما را سـیر نمایـد؟ امـا بـه  کـه  شـما بـه نـان، خطـاب می کنیـد 

کـرد. زیرا نسـبت به حاجت شـما،  نانـوا، خواهیـد گفـت و او شـما را سـیر خواهـد 

کـه دیوانـه نباشـد، بلکـه مـراد  درک و تعقـل دارد. »َیعقـل« بـه معنـای ایـن نیسـت 

کنـد.  کـه بتوانـد درک  آن اسـت 

کســـی، بایـــد آن کـــه می خواهـــد یـــاری رســـاند، تـــوان  بنابرایـــن بـــرای رفـــع نیـــاز از 

کنـــد امـــا نـــان، نمی توانـــد.  درک نیـــاز وی را داشـــته باشـــد. نانـــوا می توانـــد درک 

لـــذا قـــرآن مجیـــد ابتـــدا شـــرط قـــدرت و بعـــد شـــرط تعقـــل را، مطـــرح می فرمایـــد  

«. آنان شفیع انتخاب می کنند، حتی  و�فَ
ُ
ل ْع�تِ َ  َو لا �ی

ً
ا �أ �یْ

َ و�فَ سش
ُ
ْمِلك َ وا لا �ی ْو كا�فُ

َ
َو ل

أَ
ْل ا  »�تُ

کـــه هیـــچ در اختیـــار نداشـــته و هیـــچ درکـــی نداشـــته باشـــد. این موجود   در صورتـــی 

ضعیف و بی درک را شفیع »اهلل«، یعنی دومی برای »اهلل« قرار می دهند. 

بــه جهــت این کــه بــرای ایــن گمراهان توهم نشــود و شــرک ابوجهل ســر برنیاورد 

کــه بــا کمــال وقاحــت بگویــد ایــن عصای من نافع اســت امــا محّمــد )العیاذ باهلل( 

بعد از مرگش نفع و ضرری ندارد.1 زیرا فنا و نیســت شــده اســت؛ اما عصای من 

1. ابوالحکـــم عمـــرو بـــن هشـــام بـــن مغیـــره مخزومـــی، معـــروف بـــه »ابوجهـــل«، از تّجـــار ثروتمنـــد 
و اشـــراف مکـــه و از طایفـــۀ »بنـــی مخـــزوم« بـــود. )الســـیر و المغـــازی، ص 144( همـــواره در 
کعبـــه و مکـــه بـــود و از همیـــن رو، بـــا بنی هاشـــم  یاســـت  ردن ر تـــالش بـــرای بـــه دســـت آو
و مخصوصـــًا پیامبـــر؟ص؟ نـــزاع داشـــت. پـــس از رســـیدن حضـــرت ختمـــی مرتبـــت بـــه 
کـــه  یـــش، آزار بســـیاری بدیشـــان و دیگـــر مســـلمانان رســـاند. تـــا آنجـــا  رســـالت الهـــی خو
پیامبـــر؟ص؟ او را ابوجهـــل نامیـــد و در برخـــی منابـــع از او بـــا عنـــوان »فرعـــون امـــت« یـــاد 
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 موجــود اســت و بــا آن شــتر می رانــم و کارهــا انجــام می دهــم. قرآن مجیــد برای دفع

کــه انجــام  کســانی بــرای خــدا هســتند  «؛  اَعهتُ �ف
َّ ِه السش

َ
ْل ِلّل  ایــن توهــم می فرمایــد  »�تُ

کــه ایشــان بــه فرمــان  کــه خــدا انجــام می دهــد. بــا ایــن تفــاوت  کاری را  می دهنــد 

خــدا می باشــند. 

کــه را خــدا خواســت،  امــا دوم بــودن ایشــان، تنهــا در اختیــار خداســت. هــر 

ى 
َوڡفَّ �تَ َ ُه �ی

َ
دومیــن در انجــام کار خواهــد شــد. ماننــد مالئکه که در این باره فرمــود  »الّل

ْم«؛ 
ُ
ك َل �بِ ی ُوّكِ دف

َّ
َمْو�تِ ال

ْ
ُك ال

َ
کریــم  »َمل ها«. طبــق تعبیــر دیگــر قــرآن  �فَ َمْو�تِ َس ��ی �فُ �فْ

اأَ
ْ
ال

کــه او بــرای شــما تعییــن شــده اســت. یعنــی خــدا ایــن قــدرت  تعبیــر می فرمایــد 

را بــه او عطــا فرمــوده، نــه این کــه خــودش منهــای خداونــد چنیــن قدرتــی داشــته 

ا«، فرســتاده های مــا روح او را می ســتانند. یعنــی مــا بــه آن هــا �ف
ُ
ُه ُرُسل �تْ

َو�فَّ  باشــد. »�تَ

کنند.   فرمان دادیم تا چنین 

یـــل،  یـــل فـــی معالـــم التنز شـــده اســـت؛ )انســـاب األشـــراف، ج 1، ص 298؛ لبـــاب التأو
ــر  ــر، ترغیـــب دیگـ ــتن پیامبـ کشـ ــرای  ــات وی، تـــالش بـ ــه اقدامـ ج4، ص 425(  از جملـ
یـــان لیلـــة المبیـــت، جلوگیـــری از اقامـــۀ نمـــاز، جلوگیـــری  ر پیامبـــر در جر طوایـــف بـــرای تـــرو
ـــر  ـــات الهـــی، تحقی ـــه ســـر و صـــدا نمـــودن و تمســـخر آی ـــردم ب ـــا ترغیـــب م ـــرآن ب از شـــنیدن ق
مؤمنـــان و تهدیـــد بـــه شـــکنجۀ ایشـــان، شـــکنجه و قتـــل تـــازه مســـلمان ها و غیـــره. در 
ــع  کـــه مقصـــود ابوجهـــل اســـت. )مجمـ ــه، بیـــان شـــده  ــات مبارکـ ــیاری از آیـ ــیر بسـ تفسـ
البیـــان فـــی تفســـیر القـــرآن، ج 4، ص 152؛ ج 8، ص 343؛ جامـــع البیـــان فـــی تفســـیر 
ــه  کـ ــده  ــر شـ ــی، ذکـ ــیر قمـ ــور، ج 7، ص 330( در تفسـ ــرآن، ج 21، ص 154؛ درالمنثـ القـ
 فـــی 

ُ
آیـــه 8 ســـوره حـــج در شـــان ابوجهـــل نـــازل شـــده اســـت: »َو ِمـــن الّنـــاِس َمـــن ُیجـــادل

ـــاره  ب کـــه همـــواره در کســـی هســـت  َکتـــاٍب ُمنیـــر«؛ و از مـــردم  اهلِل بَغیـــر علـــٍم و ال ُهـــدًی و ال 
خداونـــد، بـــدون هیـــچ دلیـــل علمـــی )و حجـــت عقلـــی( و هیـــچ هدایـــت )و عرفـــان 
کتـــاب روشـــن آســـمانی، محاّجـــه و ســـتیز می کنـــد؛ محقـــق. )تفســـیر  باطنـــی( و هیـــچ 

القمـــی، ج 2، ص 79( 
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گـر روایـات آمـده که رسـول اهلل؟لص؟ واسـطۀ میان ما  بنابـر آن چـه گفتـه شـد، ا

کـه حضـرت هـم در شـریعت، رسـول اهلل اسـت و  و خداسـت؛ بدیـن معناسـت 

هـم در دادن نعـم الهـی رسـول خداسـت و ایـن شـرک نیسـت.1  

اساس نزاع مشرکان قریش با �پیامبر؟ص؟ 

کــه چــرا خــود را رســول خــدای  اســاس نــزاع ابوجهــل بــا پیغمبــر؟ص؟، ایــن بــود 

یگانــه می دانــی؟ بــه عبــارت دیگــر، مخالفــت آنــان بــه ایــن خاطــر بود کــه حضرت 

بــه توحیــد حضــرت  می فرمــود »اهلل« یکــی اســت. مشــرکین قریــش از دعــوت 

کــرم؟لص؟ می گفتنــد  گــر پیغمبــر ا ناراحــت بودنــد؛ نــه در رســوِل اهلل بــودن ایشــان. ا

ــز دســتیاراِن »اهلل« هســتند؛ هیــچ  مــن رســول »اهلل« هســتم و معبودهــای شــما نی

نزاعــی اتفــاق نمی افتــاد و می پذیرفتنــد. بــه همیــن ســبب خداونــد در ادامــه 

ِكَر  ا دفُ دف َرهتِ َو اإِ �فِ
اآ

ْ
ال  �بِ

و�فَ ِم�فُ وأْ ُ �فَ لا �ی �ی ِ دف
َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �تُ رفَّ

أَ
َما ْ ُه َوْ�َدُه اسش

َ
ِكَر الّل ا دفُ دف می فرمایــد  »َو اإِ

 �» ُرو�فَ سشِ �بْ
َْس�تَ ا ُهْم �ی دف ِه اإِ �فَ ِم�فْ ُدو�فِ �ی ِ دف

َّ
ال

کننـــد  آن چـــه موجـــب می شـــد در مقابـــل دعـــوت رســـول اهلل؟لص؟ مقاومـــت 

کـــه همـــان توحیـــد اســـت. در  و روی گـــردان باشـــند، اســـاس دعـــوت حضـــرت بـــود 

یدنـــد.  صورتی کـــه ایشـــان دســـت از توحیـــد بـــر می داشـــت، آن هـــا نیـــز عنـــاد نمی ورز

ـــذی ِلَعَظمِته و ُنـــوِره َیبَتغی َمن ِفی 
ّ
1. حضـــرت فاطمة الزهـــرا؟اهس؟ فرمودند: »َوالَحمـــُد هلِل ال

ُته فی َخلِقه«؛ حمد می کنم خدای را که 
َ
ـــمواَت و  األرِض إلیه الوسیلة َو َنحُن وســـیل الّسَ

از پرتو نور عظمتش، اهل آســـمان ها و زمین او را بندگی می کنند و هدف تمام وســـائل، 

 ذات اقـــدس اوســـت و مائیـــم وســـیله در میـــان خلق؛ محقق. )شـــرح نهـــج البالغه ابن 

ابی الحدید، ج 4، خطبۀ فدکیه( 
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زیـــرا می گفتنـــد تـــو رســـول »اهلل« هســـتی و مـــا ســـخنان تـــو را قبـــول می کنیـــم. امـــا 

یـــم  گـــوش فـــرادادن بـــه ســـخن »اهلل« نیســـتیم؛ زیـــرا مـــا نیـــز معبودهایـــی دار ملـــزم بـــه 

گـــر از معبـــود اول جـــواب نگرفتیـــم، ســـراغ معبـــود دوم یـــا ســـوم  کـــه مقامـــی دارنـــد. ا

کننـــد. پیـــش  کاری  کـــدام می تواننـــد بـــرای مـــا  یـــا ســـایرین خواهیـــم رفـــت. هـــر 

کـــه ایـــن، همـــان شـــرک در عبـــادت اســـت. بـــر خـــالف شـــرک  گفتیـــم  از ایـــن نیـــز 

کســـانی چـــون احمـــد بـــن عبـــد الحلیـــم بـــن تیمیـــه و محمـــد بـــن عبدالوهـــاب 

ســـخنان  آن هـــا،  افـــکار  اســـاس  هرچنـــد  داشـــتند،  اعتقـــاد  در  شـــرک   کـــه 

ابوجهل و ابولهب است. 

«، یعنی شـــفاعت دوم داشـــتن، تنها از آِن 
ً
عا ِم�ی َ اَعهتُ حب �ف

َّ ِه السش
َ
ل ِلّل در نتیجـــه »�تُ

کار اســـت و بدو  که او دومـــی من در این  خداونـــد اســـت. خدا، تعییـــن می کند 

قـــدرت می دهد. 

ط حقیقی بر آفرینش 
ّ

مالکّیت و تسل

ط بر 
ّ
«؛ تســـل ْرصف

أَ
ا

ْ
ماوا�تِ َو ال ُك الّسَ

ْ
ُه ُمل

َ
 برای تثبیت عبارت قبل، می فرماید  »ل

 آسمان ها و زمین از آن خداست. پس بی شک هر موجودی در اختیار خداست

  و محکوم قدرت الهی است. در این میان هر کس قدرتی دارد، خدا به او داده1 

و این مطلب، از واضحات هست. 

ملکیـــت  آِن خداســـت.  از  موجـــودات  عالـــم  یعنـــی  زمیـــن،  و  آســـمان ها 

اعتبـــاری، مـــراد نیســـت. ماننـــد آن چـــه ادارۀ ثبـــت اســـناد انجـــام می دهـــد. 

1. الیملـك أحـد الشـفاعة إال بتملیـك؛ مرحـوم طبرسـی می فرمایـد: احـدی مالـک شـفاعتی 
نیسـت مگـر آن کـه خداونـد ایـن ملکیـت را بـدو عطـا نمایـد؛ محقـق. )مجمـع البیـان فـی 

تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 782( 
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ط واقعـــی خداونـــد متعـــال اســـت. 
ّ
مقصـــود از ملکّیـــت واقعـــی، تصـــّرف و تســـل

ــه اراده ی  ــد، بـ ــام می دهـ ــه انجـ کـ ــه ای را  ــر وظیفـ ــودی، هـ ــر موجـ ــا هـ ــن مبنـ ــا ایـ بـ

کار  ـــا ارادۀ خـــدا  ـــاران و دیگـــران ب خداســـت. ملـــک المـــوت، َملـــک رزق، َملـــک ب

کـــه عبـــاد مقـــرب الهـــی دارنـــد، ماننـــد آن چـــه در روایـــات  می کننـــد. هـــر قدرتـــی 

ــت. ــه ارادۀ خداسـ ــده، بـ آمـ

ــام از  ــا شـــرک خوانـــدن آن انتقـ ــاد، عیـــن توحیـــد اســـت امـ ــاور و اعتقـ  ایـــن بـ

کـــه بـــه صـــورت نویـــن، بـــه  اســـالم اســـت. وهابیـــت همـــان انتقـــام شـــرک اســـت 

کـــه فســـق رواج یابـــد، ناپـــاک زاد   مـــردم آموختـــه شـــد. البتـــه در هـــر جامعـــه ای 

نیز هست.

ارادۀ خدا در انتخاب شفیع 

که  «؛ بگو شفاعت، فقط از آِن خداست. به این خاطر 
ً
عا ِم�ی َ اَعهتُ حب �ف

َّ ِه السش
َ
ْل ِلّل  »�تُ

 �» ُعو�ف َ ْر�ب ِه �تُ �یْ
َ
ل  اإِ

ّمَ
ُ ْرصفِ �ش

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال ُك الّسَ

ْ
ُه ُمل

َ
»ل

»جمیعـــًا« فرمـــود تـــا اســـتثنائی در مطلب نباشـــد. برخـــی نگوینـــد او فرزند 

ـــفاَعة« نیز به معنای دو بودن و به معنای 
َ

کند. »الّش کاری  خداســـت و می تواند 

 از خدا چیزی خواســـتن )معنای مصدری( نیســـت. دو قدرت بودن، در اختیار 

خداوند است. 

بــه  کــه در بحــث لغــت رخ می نمایــد، خلــط مفهــوم  یکــی از اشــتباهاتی 

ــا »فاطمــی«  کلمــۀ »ســّید«، »شــریف«، »علــوی« ی ــرای مثــال   مصــداق اســت. ب

را در نظــر بگیریــد. 
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»فاطمــی«، یعنــی آن کــه از نســل صدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ باشــد. مــا بــه او ســّید 

می گوییــم، شــریف نیــز می گوییــم. امــا معنای شــریف و ســّید، »فاطمی« نیســت. 

 بلکــه ســّید، بــه معنــای آقــا و شــریف، بــه معنــای شــرافت مند بــوده و بــه لحــاظ 

مصداق، »فاطمی«، شریف است. 

کــه  لــذا معنــای ایــن دو لفــظ، یکــی نیســت. امــا در ذهــن عمــوم چنیــن اســت 

ســّید، یعنــی آن کــه از نســل طیــب و طاهــر صدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ باشــد یــا از نســل 

 امیرالمؤمنین؟س؟ و »علوی« باشــد. فرزندان حضرت عباس؟ع؟ ســّید و شــریف 

که معنای این دو لفظ یکی است، بلکه از لحاظ   هستند. پس مراد این نیست 

مصداق، یکی هستند. 

کــه امــام نیــز از خداونــد بخواهــد، مصــداق  از امــام  درخواســت حاجــت 

شــفاعت اســت. امــا معنــای لغــوی شــفاعت، نیســت. از نظــر لغــوی، شــفاعت، 

بــه معنــای دو بــودن و در مقابــل تــک بــودن »وحــدة« اســت. در قــرآن مجیــد نیــز 

ناظــر بــه همیــن معناســت. لــذا در مــورد ایــن آیــه، برخــی میــان مصــداق و مفهــوم 

ــد.  کرده ان ــا  ــه مصــداق آن، معن خلــط نمــوده و شــفاعت را ب

 آیه می فرماید دو بودن از آن خداست؛ یعنی هرگاه خدا در کاری دومی داشته 

باشـد، بـه ارادۀ خداسـت. در مـورد مـا این گونـه نیسـت. در ایـن محلـه، نانـوا تـک 

کـردن ایـن بـه ارادۀ آن دیگری نیسـت. نانوایی کردن  اسـت یـا دوتاسـت. نانوایـی 

او نیـز، بـه اراده ایـن نیسـت. هـر دو مسـتقل از یکدیگر هسـتند.

یــم. طبیــب بــودن ایــن، بــه ارادۀ آن دیگــری  یــا بــرای مثــال، دو طبیــب دار

نیســت. طبیــب بــودن او نیــز بــه اراده ایــن نیســت. هــر دو بــه یــک میــزان، طبیــب 
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کــه  کار می کننــد. امــا در عالــم وجــود، بــرای هــر چیــز  هســتند و بــه طــور مســتقل 

دومــی دیدیــد، بــه ارادۀ خداونــد اســت.

شفاعت در قیامت 

«، ناظر به  ُعو�ف َ ْر�ب ِه �تُ �یْ
َ
ل  اإِ

ّمَ
ُ ـفاَعة«، شـفاعت در دنیـا بـود. »�ش

َ
کنـون مـراد از »الّش تا

که افرادی  شـفاعت در آخرت اسـت. شـفاعت در آخرت، به این صورت اسـت 

از عـذاب خداوند، جلوگیـری می کنند. 

یـه«، جـاّر و مجـرور مقـدم شـده و بـرای حصـر اسـت. مرجـع شـما، تنهـا 
َ
»إل

خداسـت. یعنـی در آخـرت نیـز قـدرت از آن خداسـت. در دنیـا و آخرت یکسـان 

ارادۀ  بـه  باشـد،  بـرای خـود داشـته  گـر خداونـد، دومـی  ا نیـز  هسـتند. در آخـرت 

اوسـت. روایـات در ایـن زمینـه موجـود اسـت. 

کنون   از باب تشبیه محسوسی که نزد ما محسوس نیست، به محسوسی که ا

برایمـان محسـوس اسـت عـرض می کنیـم نـه آن کـه تشـبیه معقـول بـه محسـوس 

کنون آن را ببینیـم، درک می کنیم. در روایات چنین  گر ا کـه ا باشـد. یعنـی چیـزی 

نـور، هم چـون منبـر می گذارنـد و جنـاب رسـول  از  کـه در قیامـت، چیـزی  آمـده 

اهلل؟لص؟ بـر بـاال و عـرش ایـن منبـر می  رونـد. در درجۀ بعد حضـرت ابراهیم؟ع؟ و 

دیگـر انبیـاء هسـتند. لـوای حمـد می آورنـد و بـه دسـت پیغمبـر؟لص؟ می دهنـد. 

پیغمبـر؟لص؟ نیـز بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می دهنـد. بـه این خاطر چنین اسـت که 

روز قیامـت از آِن خداسـت.1 

ـــی را  ـــاب اللـــواء« اختصـــاص داده و روایات ـــه عنـــوان »ب 1. مرحـــوم مجلســـی در »بحـــار« بابـــی را ب
در ایـــن زمینـــه، جمـــع آوری نموده انـــد. ایشـــان بـــه نقـــل از »علـــل  الّشـــرائع « و بـــا ســـند مّتصـــل  
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که  کـــه بـــه پیغمبـــر خویـــش می دهـــد و بـــه إذن خداســـت  خداونـــد اســـت 

پیغمبـــر؟لص؟، حضـــرت علی؟ع؟ را سردســـتۀ مؤمنـــان در روز قیامـــت معرفی 

گفته می شـــود  یا علی أنت قسیم النار.1 در برخی منابع،  کار نیز   می کند. در آخر 

؟لص؟:   اهلَلِ
ُ

ِلـــي  َرُســـول  
َ

َقـــال  :
َ

خـــود از حضـــرت  أمیرالمؤمنیـــن ؟ع؟ آورده  اســـت  : »َقـــال
ـــَك  ـــْم! اِلّنَ : َنَع

َ
ـــال ـــَك؟! َق

َ
ـــا َقْبل َه

ُ
ْدُخل

َ
! أ  اهلَلِ

َ
ـــول ـــا َرُس ـــُت: َی

ْ
ـــَة! َفُقل َجّنَ

ْ
ـــُل ال ـــْن َیْدُخ  َم

ُ
ل ّوَ

َ
ـــَت أ ْن

َ
أ

ـــَو  ـــَوآِء ُه ـــُب الِل ـــا، َو َصاِح ْنَی
ُ

ـــي  الّد ـــي  ِف ـــُب ِلَوآِئ ـــَك َصاِح ّنَ
َ
ـــا أ َکَم ـــَرِة  ـــي  االِخ ـــي  ِف ـــُب ِلَوآِئ َصاِح

ـــَو  ـــي ، َو ُه ـــِدَك ِلَوآِئ ـــَة َو ِبَی َجّنَ
ْ
ـــَت ال

ْ
ـــْد َدَخل ـــَك َو َق ـــي  ِب ّنِ

َ
َکأ  ! ـــّيُ ـــا َعِل ؟ع؟: َی

َ
ـــال ـــّمَ َق ُم. ُث ـــّدِ ُمَتَق

ْ
ال

کـــه : رســـول  اهلل؟لص؟ بـــه  مـــن   گفتنـــد  ـــُه«؛ أمیرالمؤمنیـــن   ـــُه َءاَدُم َفَمـــْن ُدوَن َحْمـــِد َتْحَت
ْ
ـــَوآُء ال ِل

ـــول   ـــردم : اي  رس ک ـــرض   ـــوی ! ع ـــت  مي ش ـــل  بهش ـــه  داخ ک ـــتی   ـــی  هس ـــن  کس ـــو اّولی ـــد: ت گفتن
خـــدا! آیـــا مـــن  پیـــش  از شـــما داخـــل  مي شـــوم ؟! فرمـــود: آری ! چـــون  تـــو دارنـــدۀ پرچـــم  مـــن  
ـــم   ـــب  پرچ ـــا! و صاح ـــتی، در دنی ـــن  هس ـــم  م ـــدۀ پرچ ـــه  دارن ـــرت ! هم چنان ک ـــتی،  در آخ هس
کـــه  داخـــل   یـــا مـــن  چنیـــن  مي بینـــم  تـــو را  گو بایـــد جلـــو بـــرود، و ســـپس  فرمـــود: اي  علـــي ! 
ــام   ــد اســـت ! و تمـ ــواي  حمـ ــه  آن  لـ کـ ــن ،  ــواي  مـ ــده اي ! و در دســـت  توســـت  لـ بهشـــت  شـ
ــوار، ج   ــار االنـ ــد!« )بحـ گرفته انـ ــرار  ــم  قـ ــر آن  پرچـ یـ ــه  در ز ــر از او، همـ ــق  از آدم  و پائین تـ خالئـ
8، ص  6(. همچنیـــن در روایـــات آمـــده: »زمانی کـــه قیامـــت شـــود؛ خداونـــد بـــرای انبیـــاء و 
ـــر  ـــران باالت ـــه پیامب ـــر هم ـــن از منب ـــر م ـــد؛ در آن روز منب ـــرار می ده ـــی ق ـــی منبرهای ـــای اله اولی
ــز و ســـخنرانی  ــد! برخیـ ــد: اى محّمـ ــد می فرمایـ ــال خواهـ ــداى متعـ ــود. پـــس خـ ــد بـ خواهـ
کـــن، مـــن در آن روز خطبـــه اى ایـــراد خواهـــم نمـــود ... ســـپس منبرهایـــی از نـــور بـــراى 
کـــه منبـــر جانشـــین مـــن علـــی بـــن ابی طالـــب  جانشـــینان پیامبـــران نصـــب خواهـــد شـــد 
بـــود، آن گاه خداونـــد می فرمایـــد: اى علـــی!  از همـــه خواهـــد  باالتـــر  در وســـط آن هـــا و 
ــراد خواهـــد نمـــود... . ســـپس منبرهایـــی از  خطبـــه اى بخـــوان، و علـــی؟ع؟ خطبـــه اى ایـ
ـــا  ـــراى حســـن و حســـین برپ کـــرد. پـــس دو منبـــر ب ـــا خواهنـــد  ـــدان پیامبـــران برپ ـــراى فرزن ـــور ب ن
ـــد و از آن  ـــراد نماین ـــه اى ای ـــد و خطب ـــه برخیزن ک ـــود  ـــه می ش گفت ـــا  ـــه آن ه ـــپس ب ـــود و س می ش
ـــود  ـــر وج ـــز ب ـــری نی ـــات دیگ ـــی، ص 299(. روای کوف ـــرات  ـــود« )ف ـــادر می ش ـــه اى ص دو، خطب
منبـــر بـــرای امـــام علـــی؟ع؟ و دیگـــر پیامبـــران )االختصـــاص، ص 355( در قیامـــت، وجـــود 

دارنـــد؛ محقـــق. 
1. بحار األنوار، ج 7، ص 232؛ علل الشرایع، ج 1، ص �127 
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که حضرت به جهنم خطاب می فرماید  هذا لی و هذا لك.1  چنین آمده 

گفــت   کــه در مقابــل آتــش می ایســتی و بــه آتــش خواهــی  ای علــی تــو هســتی 

ایــن شــخص بــرای تــو و آن دیگــری بــرای مــن اســت. امــا همــۀ این هــا نیــز، بــه 

«، مرجــع شــما بــا خداســت. گمــان نکنیــد در  ُعو�ف َ ْر�ب ِه �تُ �یْ
َ
ل  اإِ

ّمَ
ُ قــدرت خداســت. »�ش

کــوری  کــه در ایــن صــورت،  کســان دیگــری بــرای شــفاعت هســتند  روز قیامــت، 

ــاز بــه  کــور دگــر خواهــد شــد. چنان چــه در قیامــت شــفاعت باشــد، ب کــش  عصا

ارادۀ خداونــد اســت. 

 » مَّ
ُ

نکپته ای در تعبیر به »ث

در ابتـدای جملـه واو نیامـد؛ زیـرا قصـد دارد بـه بـودن فاصلـۀ زمانـی اشـاره 

گـر شـما دومـی را  کـه در ایـن میـان، فاصلـه وجـود دارد و ا کنـد2 و تفهیـم نمایـد 

یـد، بـه خاطـر ایـن فاصلـۀ زمانـی اسـت. در صورتی کـه بالفاصلـه اتفاق  قبـول ندار

می افتـاد، بـه خوبـی می پذیرفتیـد. عاقبتـش را خواهیـد دیـد. چنان چـه رخـداد 

کمـی فاصلـه زمانـی داشـته باشـد، این گونـه می گوییـد.  نتیجـه، 

کور  کنـون  « بـرای رسـاندن ایـن مفهـوم اسـت که ا بـه عبـارت دیگـر، آمـدن »ثـّمَ

گونـه نخواهـد شـد. در زبـان  کـه عاقبـت ایـن  گمـان نکنیـد  باطنـی هسـتید، امـا 

گـر شـخص بالفاصلـه بعـد از خوردن زهـر بمیرد، چنین تعبیـر می کنند   فارسـی، ا

کار را  گفتـه می شـود  عاقبـت  کار خـود را دیـد. در مواقعـی  خـورد و مـرد. عاقبـت 

کمـی فاصلـۀ زمانـی باشـد واال در  کار،  کـه بیـن نتیجـه و مقدمـات  خواهـی دیـد، 

ك. )المسترشـــد فـــی إمامة علی بن 
َ
ا ل

َ
ا ِلي َو َهذ

َ
 َهـــذ

ُ
ُقول

َ
ـــاِر، َو أ َنـــا َقِســـیُم الّنَ

َ
؟ع؟: أ

َ
1. َو َقـــال

ابی طالـــب؟ع؟، ص 264(  
2. النحو الوافی، ج 3، ص �576 
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کـه اسـتریکنین1خورده باشـد، می گوینـد  خـورد و جـان باخـت.  مـورد کسـی 

گفتـن  دیـد.  را خواهـی  آن  عاقبـت  یـد،  بخور زهـر  گـر  ا بگوییـد   نـدارد  معنـا 

کـه فاصلـۀ  کار را خواهـی دیـد، در امـوری هم چـون مـواد مخـدر اسـت  عاقبـت 

زمانـی می افتـد. مقصـود، فاصلـۀ زمانی میان مقدمات و رخ دادن نتیجه اسـت. 

« فرمـوده تا  کـه حساب رسـی آخـرت بـا دنیـا فاصلـه دارد، خداونـد »ُثـّمَ امـا از آنجـا 

کنیـم و مـراد از آن، تنهـا عطـف نمی باشـد.  ایـن مفهـوم را درک 

عامل ایجاد نفرت و بشارت برای مشرکان  

ُه َوْ�َدُه«. بیان شد که اساس سرکشی نمودن
َ
ِكَر الّل ا دفُ دف  آیۀ بعد می فرماید  »َو اإِ

که چرا خداوند تک است. ناراحتی ایشان از این جهت بود،   مشرکان این بود 

که آن چه  یم  نه از اصل خدا داشتن. می گفتند چرا باید تک عاملی باشد. بگذر

کنون در نظام های سرمایه داری مطرح است و بردگان سرمایه داری می گویند،  ا

است.  سرمایه  صاحب  حکومت  و  اقتصادی  وضعیت  زیربنای  حفظ  برای 

 دزدیدن منفعت کارگر، ارزش کار او و بلکه تمام دین و فلسفۀ آن ها، برای حمایت 

اوست. این از تفکرات نوین بشر است و در عصر نزول، این گونه نبود. 

گر به تنهایی از  «؛ ا َرهت �فِ
آ
ا

ْ
ال  �بِ

و�فَ ِم�فُ وأْ ُ �فَ لا �ی �ی ِ دف
َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �تُ

رفَّ
أَ
َما

ْ ُه َوْ�َدُه اسش
َ
ِكَر الّل ا دفُ دف »َو اإِ

کــه ایمــان بــه روز قیامــت و محشــر ندارنــد، آزرده  »اهلل« نــام بــرده شــود، دل کســانی 

 1. سـّمی بسـیار قوی، بی رنگ، بی بو و آلکالوئیدی کریسـتالی اسـت که به عنوان آفت کش، 
کوچک مانند پرندگان و جوندگان استفاده می شود. کشتن مهره داران   به خصوص برای 

یـا مخـاط  یـا جـذب از طریـق چشـم ها   اسـتریکنین پـس از خـورده شـدن، استنشـاق، 
 دهان، باعث مسمومیت شیمیایی، تشنج عضالنی و در نهایت مرگ، از طریق خفگی 

گیاهی، ج 2، ص 220(  یا اختناق می شود؛ محقق. )معارف 
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کلمۀ توحید است، »اهلل« َیرُزُقنا، »اهلل« ُیحِیینا،  که  گفتن »الاله اال اهلل«  می شود. 

کــه در همــۀ این هــا  کاری،  »اهلل« ُیِمیُتنــا یــا درخواســت از »اهلل« بــرای انجــام دادن 

کــه ایمــان بــه روز قیامــت ندارنــد، کســانی را   »اهلل« بــه تنهایــی ذکــر می شــود، دل 

گرفتگی و آزردگی می کند.   دچار 

وصف عدم ایمان به آخرت برای مشرکان 

ِذیـَن أشـَرُکوا 
َّ
ـوُب ال

ُ
ت ُقل کـه چـرا نمی فرمایـد  إشـَمأّزَ حـال سـوال ایـن اسـت 

ِذیـَن 
َّ
َکَفـِروا ِبـاهلل، یـا ال ِذیـَن 

َّ
ِذیـَن الُیؤِمُنـوَن ِبـاهلل، یـا ال

َّ
ـوُب ال

ُ
ت ُقل ِبـاهلل، یـا إشـَمأّزَ

ِباآلِخـَرة.  الُیؤِمُنـوَن 

کنـد. سـّر  چنیـن می فرمایـد، تـا عامـل اصلـی فریـب خـوردن بـه شـرک را بیـان 

کـه  کـه بـا محیـط قدرتـی مواجـه نشـد  فریب خـوردن بشـر از مشـرکین، ایـن اسـت 

یابـد تفـاوت شـرک و توحیـد چیسـت. در

در نظــام فعلــی، چــون نظــام علــت و معلــول می باشــد؛ انســان بّنــا را می بینــد، 

بــه خداونــد نیــز معتقــد اســت. نانــوا را می بینــد و بــه خداونــد معتقــد اســت. 

بــودن و تهیــۀ ســاختمان از طریــق  بّنــا  بــا  کــه وجــود »اهلل«  می گویــد هم چنــان 

کلــی آفرینــش نیــز  بّنایــی، و تهیــه نمــودن نــان از طریــق نانــوا مرتبــط اســت، مســیر 

همین گونــه اســت. 

که نظام، به معنای اســتغنای از منظم اســت. یعنی  گمان می کنند  عده ای 

گفتــه می شــود جنگل هــا بــه طــور طبیعــی روییده انــد، یعنــی خــدا نــدارد.   وقتــی 

انســان  ارادۀ  بــدون  معنــای  بــه  اینجــا،  در  تعبیــر علمــی طبیعــی  آن کــه  حــال 

کشــت بــه ارادۀ  کشــت در زمیــن موجــود اســت؛ یــک  گونــه  روییــدن آنهاســت. دو 



133

بخش هشتم، آیات 45 - 43   اثر توحید بر قلوب مؤمنان و مشرکان 

کــه خودمــان ایجاد کردیم. نوع دیگر، کشــتی اســت   انســان اســت؛ ماننــد مزارعــی 

که ارادۀ آدمی در آن دخیل نبوده، روییده است.  که در اثر عواملی 

کســی نیســت؛ یعنــی  کار  کــه  بــه ذهــن ســاده لــوح، چنیــن خطــور می کنــد 

خــدا نــدارد. طبیعــی بــودن بــه معنــای خــدا نداشــتن؛ از اندیشــه های مضحــک 

انســان محســوب می شــود. طبیعــی بــودن، یعنــی بــاران و وضعیــت زمیــن عامــل 

آن هســتند، نــه آن کــه نیــاز بــه خــدا نــدارد. 

کار می کنــد. آیــا بــه  کــه بگوییــم ســاعت، بــه صــورت طبیعــی  ماننــد آن اســت 

گــر صــورت طبیعــی بــودن بــه  کــه ساعت ســاز نمی خواهــد؟ ا معنــای ایــن می شــود 

 معنــای بی نیــازی از اهلل اســت، در ســاعت نیــز چنیــن خواهــد بود. زیــرا در حالت

 طبیعی، شما با چرخش دستان خود آن را حرکت نمی دهید. 

گذشــته بــه جــای اســتارت، بــرای اتومبیــل از هنــدل اســتفاده می شــد.  در 

 »handle« یکــی از مشــکالت اتومبیــل نیــز هنــدل زدن آن بــود. در زبان التین بــدان

گاه  که به معنای دســته اســت.1 اســتفاده از آن، با ســختی همراه بود و  می گویند 

بــه دســت فــرد آســیب می رســاند. بایــد زمانی کــه پروانــه شــروع بــه حرکــت می کــرد، 

آن را رهــا می کردنــد. امــا امــروزه اســتارت2، کار بــه حرکــت درآوردن پروانــه را انجــام 

می دهنــد. در مقــام مثــال بایــد گفــت اســتارت زدن، همــان طبیعــی انجــام شــدن 

یـه قائمـه تشـکیل شـده و در سـر بـازوی بلنـد آن  1. میلـه ای آهنـی اسـت کـه در طـول آن دو زاو
گیـره ای تعبیـه شـده کـه بـه محـور پروانه اتومبیل، بند می شـود و با گردانـدن هندل، پروانه 
بـه گـردش درمی آیـد. ایـن وسـیله در اتومبیـل هـای جدیـد بـه کار نمـی رود. اصـل کلمـه در 

انگلیسـی، بـه فتـح اول تلفـظ می شـود؛ محقـق. )لغت نامـه دهخدا، لغـت هندل( 
2. استارت، نام وسیله ایست که برای راه انداختن موتور درون سوز، به کار می رود و با چرخاندن 

موتور باعث روشن شدن آن می شود؛ محقق. )دانش نامۀ عمومی، لغت استارت( 
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کار اســت و در مقابــل حرکــت بــا دســته و هنــدل می باشــد. امــا وجــود اســتارت 

در شــروع حرکــت، بــه معنــای احتیــاج نداشــتن بــه ناظــم نیســت. لــذا در نظــام 

کــه انســان در پدیــد آمــدن آن دخیــل نیســت، نــه اینکــه   طبیعــی این گونــه اســت 

بدون نظم یا ناظم است. 

کـه خداوند به طور مسـتقیم قضاوت  در آیـۀ شـریفه، آخـرت مظهـر این اسـت 

کـه ایمـان به آخرت ندارند ممکن اسـت به شـرک خویش  می کنـد. چـون کسـانی 

باقـی بماننـد و دسـت از آن برندارنـد. لـذا در ایـن جـا خداونـد متعـال می فرمایـد  

�» َرهت �فِ
اآ

ْ
ال  �بِ

و�فَ ِم�فُ وأْ ُ �فَ لا�ی �ی ِ دف
َّ
و�بُ ال

ُ
ل �تْ �تُ رفَّ

أَ
َما ْ »اسش

کســانی دیگــر بــرده  گــر منهــای خــدا، یــادی از  ه«؛ ا �فَ ِم�فْ ُدو�فِ �ی ِ دف
َّ
ِكَر ال ا دفُ دف »َو اإِ

«، بســیار اظهــار خشــنودی نمــوده و نویــد  ُرو�ف سشِ �بْ
َْس�تَ ا ُهْم �ی دف شــود و بعــدًا نباشــد، »اإِ

ــد  ــد. می گوین ــَر، یعنــی خوشــحالی و طلیعــۀ خوشــی می بینن ــد. إستبَش می دهن

او دســت از عنــاد برداشــت. 

در واقــع وقتــی مشــرک دیــد نــام غیــر خــدا بــرده شــده، »َیْسَتْبِشــر«. ایــن را، نویــد 

کــه چــرا تــک  حــال خــوش می بینــد. ای رســول مــا! اشــکال اینــان بــه تــو ایــن اســت 

گونه باشــد که تو فرســتاده  هســتی؟ نــام آلهــۀ مــا را ببــر، دعوایــی نخواهــد بــود. این 

 باشی و در مملکت ما چندین سفیر حاضر باشند.

کـه  تـو سـفیر »اهلل« هسـتی و آلهـۀ مـا نیـز، سـفیر تعییـن می کننـد. در صورتـی 

گفـت. آن هـا بـا اسـاس  نخواهنـد، بـه طـور مسـتقل اراده شـان را بـه مـا خواهنـد 

که  که توحید بود، عناد داشـتند. مقصودشـان این نبود  دعوت رسـول اهلل؟لص؟ 

ِكَر 
ا دفُ دف خالقـی نیسـت و »اهلل« وجـود نـدارد. بـه همیـن خاطـر آیـه می فرمایـد  »َو اإِ

�» ُرو�فَ سشِ �بْ
َْس�تَ �ی ا ُهْم  دف اإِ ِه  �فَ ِم�فْ ُدو�فِ �ی ِ دف

َّ
ال
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آیات مبارکه
ٰاِدَك  �فݨَ ِع�ب ْ ݨݧ �ی َ ُم �ب

ُ
ك حݩْ

فْ�تَ �تَ �ݧ
َ
هٰاَدهتِ ا

َّ �بِ َواݠلسش �یْ
عفَ
ْ
ݠِلَم ال ݤصݦݩݦفِ عاٰ ْ ݧ َارݧ

ݨْ
�تِ َوال ٰمواٰ ٰاِطَر اݠلّسَ مݨݦَّ �ف هݩݩُ

ݩّٰ
ِل الل �تُ

ۥ  هݩُ
َ
ل

ݨْ َوِم�ش ًعا  ٖم�ی َ ݨْصفِ حب ݧ َارݧ
ْ
ال ݭِى 

ڡݨف وا مٰا  ُ ݧ مݧ
َ
ل �فَ طفَ �ی ٖ

دݨف
ݩَّ
ل ِ لݫ  

�فَّ
َ
ا  ْ وݧ

َ
َوݠل و�فَ ٤٦   �فُ ِ ݫ لݫ

َ ݩتݨݧ �ݧ
حݩفݨْ َ ݧ �ی ِه  �ی �فٖ فُوا  ݧ ݭٖى مٰا كٰا�ݧ

ڡݨف

وا  و�فُ
ُ
ك َ �ی ْم 

َ
ل ِه مٰا  اللّٰ ݨْ ِم�فَ  ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
ل دݠاٰ  َ بݧ ݫ َو�ݫ  

ݦݦݦݦݩݩۚ
٭ هتِ ٰامݩَ �ی �ݨتِ

ݨْ
اݠل مݩݩَ  وݨْ ݦَ �ی �بِ  اٰ َعدف

ْ
ال ءݬِ  وݨݨݦٓ ٖه ِم�فݨْ سݩُ �بِ ݢا  ݢ ْ وݨݧ َ دݧ َ ݩتݨݧ �ݧ

فݨݨْ ا�ݧ
َ
ل ُهۥ  ݩَ َمعݧ

و�فَ  ءݨُ ݪِ ف
رݦݩ هݩْ َْس�ݦݩݩتَ ٖه �ی فُوا �بِ ݧ ِهْم مٰا كٰا�ݧ  �بِ

�تَ وا َو�اٰ ُ �بݩݧ َ ٰا�تُ مٰا َكسݨݧ �أ ِ
ݨْ َس�یݦّ ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
دݠاٰ ل َ بݧ ݫ و�فَ ٤٧ َو�ݫ تَِس�بُ ݧ ݧ ْح�ݧ َ �ی

ۥ َعلٰى  ُ هݨݧ �ݩتُ ی ٖ�ݫ ݫ ݫ و�تݫ
ُ
 ا

ٓ
مٰا

فَّ ِا�ݧ ٰاَل  ٰا �ت هتً ِم�ݦݩݩفّ ݨَ مݧ ِعݨْ ݫ �ݨݨفݫ ٰاُه  �ف
ْ
ل ّوَ ݢاٰ �فَ ݢ ّمَ ِادف

ُ ٰا �ش �ف رݦّݨݨٌ َدعاٰ سٰا�فَ �فُ
فݨْ ِا�ݧ

ݨْ
ݢاٰ َمسݩَّ ال ݢ ِادف ٤٨ �فَ

 
ٓ

مٰا مݨْ �فَ ِ هݫ ݭِ لݫ
ݨݨْ ݭبݧ �ݫ

�فَ ِم�فݨْ �تَ �ی ٖ دف
َّ
َها ال

َ
ٰال ْد �ت و�فَ ٤٩  �تَ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ َرُهْم لٰا �ی َ ْك�ش

َ
�فَّ ا ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ هتٌ وݩَ ݩفݨَ ݧ �ݧ

تݨْ �ݧ ِ َی �فݫ ْل هݭِ َ  �ب
ٍم٭ݩݩݩݦݦۚ

ْ
ِعل

وا  ُ ݧ مݧ
َ
ل �فَ طفَ �ی ٖ ف

دݩ
َّ
 َوال

ݦݦݩݦݩۚ
وا٭ ُ �بݩݧ َ ݧ ٰا�تُ مٰا َكسݧ �أ ِ

مݨݨْ َس�یݦّ ݩُ هݧ ݨَ �ٰا�ب
َ
ا

و�فَ ٥٠  �فَ ِس�بُ
ْ ݨݧ
ݩَك ݧ ݧ وا �ی

فُ ݧ ُهمݨݨݦْ مٰا كٰا�ݧ ݩفٰى َع�فݨْ ݧ �ݧ
فْ ݧ عݧ

َ
ا

�فَّ 
َ
ݢا ا ٓوݢ مݩݩُ

َ
ل ْ عݧ َ ْم �ی

َ
َول

َ
�فَ ٥١ ا �ی ٖ رف ُمْعحبِ وا َومٰا ُهمݨݦݨْ �بِ ُ �بݩݧ َ ٰا�تُ مٰا َكسݨݧ �أ ِ

ُهْم َس�یݦّ �بݨُ ٖص�ی ِء َس�یُ
ٓ

لٰا وأݦُ
ٓ

ِم�فݨْ ٰه

و�فَ ٥٢ ݩفُ �ݧ ِ مݫ
وأݨْ ݦݩُ ٍ �ی ݫ مݫ وݨْ �تَ ِ ٰا�تٍ لݫ �ی

ݦٰ
ءا

َ
ِلَك ل

ݭٖى دفٰ
 ڡݨف

 ِا�فَّ
ݩۚ
٭ ِدرݩݩݦُ �تݨْ َ ءݨُ َو�ی

ٓ
ٰا َسش �فݨْ �ی َ �تَ ِلمݧ رفْ طݩُ اݠلّرِ ُ ْسݩݧ ݧ بݨݧ ݫ �ݫ ݨَ َه �ی اللّٰ

ترجمۀ آیات 
گاه از اسـرار  46- بگـو: خداونـدا! اى آن کـه آفریننـدۀ آسـمان ها و زمیـن تویـی و آ

نهـان و آشـکار هسـتی! تـو در میـان بندگانـت در آن چـه اختـالف داشـتند داورى 

ى زمیـن اسـت مالـك باشـند، و  می کنـی. 47- اگـر سـتم کاران تمـام آن چـه را رو

کننـد تـا از عـذاب شـدید روز  هماننـد آن بـر آن افـزوده شـود حاضرنـد همـه را فـدا 

کـه هرگـز  قیامـت رهایـی یابنـد و از سـوى خـدا بـراى آن هـا امـورى ظاهـر می شـود 
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کـه انجـام داده انـد بـراى آن هـا  گمـان نمی کردنـد. 48- در آن روز اعمـال بـدى را 
ظاهر می شود و آن چه را استهزا می کردند بر آن ها واقع می گردد.  49- هنگامی که 
انسـان را زیانی رسـد ما را )براى حل مشـکلش( می خواند، سـپس هنگامی که به 
او نعمتـی دهیـم می گویـد: ایـن نعمـت را به خاطر کاردانـی خودم به دسـت آوردم! 
بلکه این وسیله آزمایش آن ها است ولی اکثرشان نمی دانند. 50- همین سخن 
را کسـانی کـه قبـل از آن هـا بودنـد گفتند، ولی آن چه را به دسـت آوردند بـراى آن ها 
سـودى نداشـت. 51- سـپس سـیئات اعمالشـان به آن ها رسـید، و ظالمان این 
گـروه )اهـل مکـه( نیـز بـه زودى گرفتار سـیئات اعمالی کـه انجـام داده اند خواهند 

شـد و هرگـز نمی تواننـد از چنـگال عـذاب الهـی بگریزند.

معنای لغات

»فطــر«،1 بــه معنــای شــکاف اســت. »بــدا«، ظاهــر شــد.2 »حــاق«، احاطــه پیدا 

 می کنــد.3 »الضــّر«، ســختی اســت.4 »خــّول«، در اختیــار قــرار دادن نعمــت را 

گویند.5 »فتنٌة«، امتحان و آزمایش است.6  

صورت دادن به عالم وجود 

اِدَك  �فَ ِع�ب ْ �ی َ ُم �ب
ُ
ْحك

�فْ�تَ �تَ
أَ
هاَدهتِ ا

َّ �بِ َو السش �یْ
عفَ
ْ
ْرصفِ عاِلَم ال

أَ
ا

ْ
ماوا�تِ َو ال اِطَر الّسَ ُهّمَ �ف

َّ
ِل الل »�تُ

کـه  کریمـه و آیـات بعـد، ادامـه آیاتـی اسـت  «. ایـن آیـۀ  و�ف ِل�فُ �تَ حفْ َ ِه �ی �ی وا �فِ ڡفِى ما كا�فُ

1. العین، ج 7، ص �418 
2. لسان العرب، ج 14، ص �65 
3. لسان العرب، ج 10، ص �71 

4. العین، ج 7، ص �6 
5. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �304 

6. العین، ج 8، ص �127 
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کـه بـه  روی سـخن بـا مشـرکان بـود. »اهلل« را بـه عنـوان یگانـۀ قـادر، قبـول ندارنـد 

کـه پـس از ایـن  جـز او، احـدی نیـازی را برطـرف نمی کنـد. همچنیـن نمی پذیرنـد 

زندگـی، زندگـی دیگـر و حشـری وجـود دارد. 

�تْ  رفَّ
أَ
َما ْ ُه َوْ�َدُه اسش

َ
ِكَر الّل ا دفُ دف  حضرت جّل و عال، در مورد ایشان چنین فرمود  »َو اإِ

گر از »اهلل« به تنهایی نام برده شود، دل های آنان  «. ا َرهتِ �فِ اآ
ْ
ال  �بِ

و�فَ ِم�فُ وأْ ُ �فَ لا�ی �ی ِ دف
َّ
و�بُ ال

ُ
ل  �تُ

که به روز دیگری ایمان ندارند، پر از نفرت می شود. 

گر نام آن هایی که منهای »اهلل«  «؛ و ا ُرو�ف سشِ �بْ
َْس�تَ ا ُهْم �ی دف ِه اإِ �فَ ِم�فْ ُدو�فِ �ی ِ دف

َّ
ِكَر ال ا دفُ دف »َو اإِ

 هســتند بــرده شــود، بدان هــا حالــت ســرور و خوشــحالی دســت می دهــد و ایــن 

را نوید صلح و آرامش و سازگاری از جانب داعیۀ الهی می دانند. 

کاری انجــام دهــم.  ــارۀ شــما  ــم درب ــن نمی توان ــن بگــو  م ــن چنی ــو ای ــل«؛ ت »ُق

و  آســمان ها  کــه  موجــودی  آن  تــو  بارالهــا!  «؛  ْرصفِ
اأَ

ْ
ال َو  ماوا�تِ  الّسَ اِطَر  �ف ُهّمَ 

َّ
الل ِل  »�تُ

زمیــن را شــکافتی. )َفطــر(، بــه معنــای شــکاف اســت.

اُهما«�1در ابتــدا یــک  �ف �تْ �تَ �فَ
 �فَ

ً
ا �ت ا َر�تْ �ت کریــم در جــای دیگــر می فرمایــد  »كا�فَ قــرآن 

تــوده بــه هــم پیوســته بودنــد، مــا آن دو را شــکافتیم و عالــم مادّیــات، بــه ایــن 

صــورت درآمــد.2 

ه«؛3 یعنـی موجـودی بـه قـدرت خویـش، مـواّدی غیـر آلی را  دَر�ت �تُ �ت �ب لا�أ طرالحف  »�فَ

کردیم«. انبیاء/ 30 1. »آسمان و زمین به هم پیوسته بودند و ما آن ها را از هم جدا 
کنـز الدقائـق و بحـر  2. تفسـیر قمـی، ج 2، ص 70؛ تفسـیر الصافـی، ج 3، ص 337؛ تفسـیر 

الغرائـب، ج 1، �313 
3. نهج البالغة، خطبه �1 
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 تبدیل به مواّد آلی کرد و از میان آن ها جدا ساخت. موجودات زنده به طور دائم، 

مواد غیر آلی را تبدیل به مواد آلی نموده و از طرف دیگر، بازدهی می کنند. 

کــه می گویــد تکامــل بــه صــورت  کــه تابــع فلســفه ای هســتند  برخــالف کســانی 

گاه از  کــه آ مارپیــچ اســت، نظــام عالــم بــه صــورت دایــره اســت. خداونــد اســت 

نهان هــا و دیدنی هــا و عالــم غیــب و شــهادت اســت. 

که نهان و دیدنی نسبت به موجوداتی مطرح  پیش از این نیز بیان نمودیم 

که دارای ابزار برای درک  که ابزار درک دارند. انسان ها نیز از این جمله اند  است، 

کنند. وسیع ترین و  هستند. نمی توانند بدون ابزار، چیزی به غیر از خود را درک 

 قوی ترین ابزاری که شعاع آن به لحاظ کاربرد بیشتر است، حس بینایی و بعد از آن، 

که شامل  شنوایی می باشد. همچنین انسان، دارای حّس تماس عصبی است 

کدام این ها نیز محدود هستند.  سه نوع المسه، ذائقه و شامه می باشد. هر 

آن چه در شعاع ابزار حسی ماست، شهادت نام دارد؛ یعنی دیدنی و حضور 

 اسـت. آن چـه دور از این هاسـت، غیـب می باشـد. امـا در مـورد خداونـد، غیـب

 و حضـوری معنـا نـدارد. غیـب و حضـور مـا، نسـبت بـه او یکسـان اسـت. »َو ُهَو 
ْول«�1 �تَ

ْ
ى  ِم�فَ ال ْرصف َ و�فَ ما لا �ی �تُ ِ

�یّ �بَ ُ  �ی
دفْ َمَعُهْم اإِ

عالـم حضـور، عالـم غیـب و عالـم شـهادت، اصطالحاتـی در علـم فلسـفه 

هسـتند. امـا ایـن اصطالحـات، ارتباطـی بـا آیـات قرآنـی نـدارد. خدایـا! تـو همـان 

گاه بـه امـور نهـان و حاضـر بـر سـایر موجـودات اسـت.  کـه آ کسـی 

 1. »و به هنگامی که در مجالس شبانه، سخنانی که خدا راضی نبود می گفتند، خدا با آن ها 
بود«. نساء/ �108 
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اِدك«؛ تو همان کسی،  که در میان بندگانت داوری می کنی،  �فَ ِع�ب ْ �ی َ ُم �ب
ُ
ْحك

�فْ�تَ �تَ
أَ
 »ا

در چیزی که دربارۀ او اختالف رأی دارند. عده ای موّحد و عده ای مشرک هستند. 

آشکار شدن امور نهان از حّس 

 در ایـن  بخـش نیـز خـدا بـرای این کـه مشـرکان را کمـی از عقایـد باطـل خویـش 

�فَ  �ی دفِ
َّ
�فَّ ِلل

أَ
ْو ا

َ
کنـد، اندکـی منظـر آینـده را بـا موعظـۀ حـال بیـان می فرمایـد. »َو ل  جـدا 

کـه بـه خـود سـتم  کسـانی باشـد  گـر از آِن  ـرک. ا ُمـوا أنُفَسـُهم ِبالّشِ
َ
ُموا«؛ أی َظل

َ
ل  طفَ

« هـر 
ً
عا ِم�ی َ ْرصفِ حب

اأَ
ْ
کردنـد و بـر آن پایـدار ماندنـد؛ »ما ڡفِى ال کـرده و شـرک را انتخـاب 

ـُه َمَعـه« و یـک مقـدار هماننـد آن نیـز بـا او، از 
َ
آن چـه در روی زمیـن اسـت؛ »َو ِمْثل

« حاضر هسـتند که همۀ  اَمهت �ی �تِ
ْ
ْوَم ال َ ا�بِ �ی َعدف

ْ
ِه ِم�فْ ُسوِء ال َدْوا �بِ �تَ آِن ایشـان باشـد؛ »لا�فْ

این هـا را بدهنـد، تـا از عـذاب بـد روز قیامـت نجـات پیـدا کننـد. هرچنـد امـروزه 

کـه در ضرب المثل آمده اسـت   حاضـر نیسـتند یـک شـاهی بدهنـد. همان گونه 

که آسـان بتـوان داد«. »پـول اسـت، نـه جـان اسـت 

ْوَم َ ا�بِ �ی َعدف
ْ
ِه ِم�فْ ُسوِء ال َدْوا �بِ �تَ

ُه َمَعُه لا�فْ
َ
ل ْ  َو ِم�ش

ً
عا ِم�ی َ ْرصفِ حب

اأَ
ْ
ُموا ما ڡفِى ال

َ
ل �فَ طفَ �ی دفِ

َّ
�فَّ ِلل

أَ
ْو ا

َ
 »َو ل

ه« جزا، برای سوء عذاب است.  َدْوا �بِ �تَ
«، »لا�فْ اَمهت �ی �تِ

ْ
 ال

گمــان  «؛ نســبت بــه خــدا امــوری را  و�ف ِس�بُ ْح�تَ َ وا �ی و�فُ
ُ
ك َ ْم �ی

َ
ِه ما ل

َ
ُهْم ِم�فَ الّل

َ
دا ل »َو �بَ

گمــان نمی کردنــد خداونــد چنیــن  ــه آن هــا ظاهــر می شــود.1  نداشــتند، نســبت ب

عذابــی داشــته باشــد.2 

ُهـْم«، أي ظهـر لهـم؛ یعنـی بـرای ایشـان ظاهـر می شـود؛ محقق. )التبیان فی تفسـیر 
َ
1. »َو َبـدا ل

القـرآن، ج 9، ص 35( 
کـه بدان هـا عمـل نمودنـد برایشـان  کیفـر گناهانـی  2. جـزاء سـیئات مـا کسـبوا مـن أعمالهـم؛ 

ظاهـر می شـود. )همـان( 
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کــه خداونــد عجب  در ایــن جــا قــرآن مجیــد بــرای رفــع شــدن ایــن ســوء تفاهــم 

ــرد؛ چنیــن  ــرورش می دهــد و بعــد ســر می ب ــده و پ ــا آفری موجــودی اســت، در دنی

کــه  وا«. بدی هایــی  ا�تُ ما َكَس�بُ �أ ِ
ُهْم َس�یّ

َ
دا ل ؛ َو �بَ و�فَ ِس�بُ ْح�تَ َ وا �ی و�فُ

ُ
ك َ ْم �ی

َ
می فرمایــد  »ما ل

کنــون برایشــان ظاهــر نیســت، امــا روز  گــرد آوردنــد، هم ا انجــام دادنــد و بــرای خــود 

گــرد آوردنــد و بــرای خــود  قیامــت ظاهــر می شــود. بدی هــای آن چــه از اعمــال، 

کار خویــش را متوجــه نیســتند.  کنــون خــوب یــا بــد  کردنــد. ا فراهــم 

«؛ آن چـــه را بـــه ســـخریه می گرفتند، به آن ها  �ف وأُ ِ ْهرف َْس�تَ ِه �ی وا �بِ
ِهْم ما كا�فُ  �بِ

»َو �ا�تَ

وُدَها  احاطـــه پیـــدا می کنـــد. می فهمند  که خدا چه عـــذاب و جهنمـــی دارد. »َو�تُ
1�» اَرهتُ ِححب

ْ
اُس َو ال

ال�فَّ

تفاوت توان و خواست آدمی 

کـه در همـۀ عصرهـا جـاری اسـت.  قـرآن مجیـد، مطلبـی را بیـان می فرمایـد 

کـه بـا مقـداری اختـالف در شـرح، در  هم چـون دیگـر مطالـب قـرآن مجیـد اسـت 

کـه اصـل آن محفوظ و شـکل آن مختلف  هـر دوره تکـرار می شـود. ماننـد لبـاس، 

کـه سـختی ها را مربـوط بـه خـود  می شـود. حـّب نفـس در انسـان، اقتضـا می کنـد 

ندانـد. بلکـه آن چـه از نظـر او خوبـی و کامیابی اسـت به خویشـتن مربـوط نماید. 

خداونـد در اینجـا هـر دو را، بـه دو صـورت بیـان می فرمایـد. 

ا«؛ چنان چه یک سختی با انسان تماس مستقیم ّرٌ َدعا�ف سا�فَ �فُ
�فْ اإِ

ْ
ا َمّسَ ال دف اإِ

 »�فَ

  بگیرد، با تن او تماس پیدا کند، یعنی در سختی شدید واقع شود، ما را می خواند. 

که این سختی ها، نتیجۀ بدکاری خودش است.  این محاسبه را نمی کند 

کـه هیـزم آن بدن هـاى مـردم بی ایمـان و همچنیـن سـنگ ها اسـت«.  1. »از آتشـی بترسـید 
بقـره/ 24
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گـر پـس از آن، مـا نجاتـش دادیـم و نعمتـی از  ا«؛ امـا ا
ْعَمهتً ِم�فَّ اُه �فِ �ف

ْ
ل ّوَ ا �فَ دف اإِ  

ّمَ
ُ »�ش

خـود را در اختیـار او قـرار دادیـم. نـه آن کـه نعمـت، ملـک او شـد. بلکـه در اختیـار 

گاهـی و دانـش و  بـه آ ایـن مربـوط  م«؛ می گویـد 
ْ
ِعل َعلى   ُه  �تُ �ی و�تِ

أُ
ا ما 

�فَّ اإِ اَل  اوسـت.1 »�ت

کـردم.2  کـه ایـن وضـع را بـرای خویـش پیـدا  اطـالع مـن اسـت 

کـه انجـام می دهـد و  کارهایـی را  توضیـح این کـه انسـان، دارای اراده اسـت. 

بـه نتیجـه می رسـاند، بـه خاطـر دو عامـل توانسـتن و خواسـتن اسـت. چـه بسـا در 

آرزوی یـک وعـده غـذای مفصـل، شـب را تـا صبح، به سـر برد یا چه بسـا تا صبح 

رنـج درد کشـد؛ امـا بـه خاطـر این نیسـت  کـه نمی خواهـد، بلکـه نمی تواند.  

که توانستن و خواستن، متفاوت از یکدیگرند. توانستن،  از واضحات است 

مربوط به انســـان نیســـت اما خواســـتن، مربوط به انســـان اســـت. توان هر کس، 

کـــه توانـــی دارد، مربوط به  کـــس  مربـــوط بـــه حضـــرت حّق جـــّل و عالســـت. هر 

گر از توانش کاسته شود،  گر توانش فزون باشد، خداوند فزونی داده و ا خداست. ا

کاســـته اســـت. توان، چیزی مربوط به خواست انسان نیست. این قاعده،  خدا 

 در خیر و شّر جاری است. 

در امـر شـّر، تـوان از خداونـد و خواسـتن شـّر، از انسـان اسـت. در امـر خیـر نیـز 

کـه از جانـب  کردنـی  یـل مختـّص بالتفّضـل؛ عطـا  ـا تفّضـال، فـإّن التخو یـال صـادرا ِمّنَ 1. تخو
یـل )عطـا نمـودن( مختـص بـه دادن از  مـا و از روی تفضـل صـادر شـده اسـت. همـان تخو

کننـده اسـت؛ محقـق. )زبـدة التفاسـیر، ج 6، ص 89(  روی فضـل عطـا 
 2. سه احتمال برای این سخن از جانب بشر شمرده شده است. یک احتمال، همین است
یرکی و کاردانی خودم  ید این نعمت به خاطر دانش و ز   که انسان در چنین موقعیتی می گو
به من داده شـده اسـت و در این تعبیر، اشـاره ای به جهل بشـر، نسـبت به منفعت و ضرر 

یشتن است؛ محقق. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 784(  خو
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تـوان از خـدا و خواسـتن آن، از انسـان اسـت. خـدا می فرمایـد معنـای در اختیـار 

کـه تـوان وضـع خـوب را بدیـن شـخص دادیـم و او نیز از  دادن نعمـت، ایـن اسـت 

گرفـت.  کـرد و در وضعیـت مطلوبـی قـرار  آن تـوان اسـتفاده 

کـه بخواهیـم ایـن قـدرت را از او  نعمـت را در اختیـار او قـرار دادیـم و هـرگاه 

سـلب می کنیـم. امـا ایـن انسـان می گوید خیـر، مربوط به خودم اسـت. این جنبۀ 

تـوان را از یـاد می بـرد، امـا خواسـتن خـود را درک می کنـد و مقابـل چشـم دارد. 

»َبـْل ِهـَي ِفْتَنـٌة«؛ ایـن نوعـی امتحـان اسـت.1 او را بـه خواسـته هایش جـذب 

یعنـی خواسـته های  )مـن می خواهـم(  دایـرۀ  در  مقـدار  ببینیـم چـه  تـا  می کنیـم 

خویـش می مانـد؟ آیـا از ایـن دایـره بیـرون مـی رود؟ چه میـزان به فکـر خواهد افتاد 

کسـی بـه مـن عطـا نمـوده اسـت؟  کـه )مـن می توانـم(، امـا ایـن تـوان را چـه 

یه بحسبها، ألنه و إن  1. أي بلیة و اختبار یبتلیه اهلل به فیظهر کیف شکره في مقابلتها، فیجاز
یه علی فعله؛ فتنه، به معنای  یه علی علمه، و إنما یجاز کان عالمًا بحاله لم یجز ان یجاز
بال و امتحان کردنی است که خداوند به واسطۀ آن بندگان را می آزماید. پس آشکار می شود 
یرا هرچند خداوند عالم به احوال  که چگونه او را در قبال این نعمت ها، شکر می گویند. ز
بندگان است؛ اما ایشان را بر طبق علم خود جزا نمی دهد، بلکه بندگان را بر طبق عمل 

آن ها جزا می دهد؛ محقق. )التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 36( 
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آیات مبارکه
 ٍ ݫ مݫ وݨْ �تَ ِ لݫ ٰا�تٍ  �ی

ءاݦٰ
َ
ل ِلَك  دفٰ ݭٖى 

ڡݨف ِا�فَّ   
ݩۚ
٭ ِدرݩݩݦُ �تݨْ َ َو�ی ءݨُ 

ٓ
ٰا َسش �ی �فݨْ  َ ِلمݧ �تَ  رفْ اݠلّرِ طݩُ  ُ ْسݩݧ ݧ بݨݧ ݫ �ݫ ݨَ �ی َه  اللّٰ �فَّ 

َ
ا ݢا  ٓوݢ مݩݩُ

َ
ل ْ عݧ َ �ی ْم 

َ
َول

َ
ا

ݩۚ ِا�فَّ 
ِه٭ݦݩݩݩݩ اللّٰ هتِ  َ ُطوا ِم�فݨْ َرْحمݧ �فَ �تݨْ �تَ ِسِهْم لٰا  فُ �ݧ ݩفݨْ �ݧ

َ
ا ى 

ٓ ٰ وا َعل �فُ ْسرݦَ
َ
ا �فَ  �ی ٖ دف

َّ
ال ٰاݣݣِدݣݣَی  ٰا ِع�ب �ی ْل  و�فَ ٥٢ �تُ ݩفُ �ݧ ِ مݫ

وأݨْ ݦݩُ �ی

ۥ  ُ هݩݧ
َ
وا ل ِلمݩُ سݨْ

َ
ْم َوا

ُ
ك ِ

ّ ݢا ِالٰى َر�ب ٓوݢ �بݦݩُ ی �ݫ ٖ ݫ فݫ �ݨݧ
َ
ُم ٥٣ َوا �ی ٖ ݫ �ݫ ورݦݦُ اݠلّرَ �فُ عفَ

ْ
ۥ ُهَو ال ُ هݧ

 ِا�فَّ
ݦۚ
ًعا٭ ٖم�ی َ و�بَ حب �فُ

ُر الدفُّ �فِ
عفݨْ َ َه �ی اللّٰ

ْم 
ُ
ك ݩْ �یݧ

َ
ِال َل  ِ رف

ْ �فݧ
ُ
ا  

ٓ
ْ�َس�فَ مٰا

َ
ا ݢا  ٓوݢ عݨُ بِ �ݫ

ݩتَّ َوا�ݧ َصُرو�فَ ٥٤  �فْ �تُ ّمَ لٰا 
ُ �ش �بُ  اٰ َعدف

ْ
ُم ال

ُ
ك َ �یݧ �تِ

ݩأْ
ا �یَ �فْ 

َ
ا ِل  ْ ݧ �بݧ

�تَ ِم�فݨْ 

وَل  �تُ �تَ �فْ 
َ
ا  ٥٥ و�فَ  رݨُ ُ عݩݧ

ݨْ سش
�تَ لٰا  ْم  تُ ݧ �ݩݧ ݩفݨْ �ݧ

ݦَ
َوا هتً  �تَ عفْ َ �ب �بُ  اٰ َعدف

ْ
ال ُم 

ُ
ك َ �یݧ �تِ

ݩأْ
ا �یَ �فْ 

َ
ا ِل  ْ ݧ �بݧ

�تَ ِم�فݨْ  ْم 
ُ
ك ِ

ّ َر�ب ِم�فݨْ 

�فَ ٥٦  ٖر�ی اݠلّسٰا�فِ �فَ  مݭِ
َ
ل �تُ 

فݨْ ݩݧ ݨݨْ ُك�ݧ ِه ِاَو�فݧ اللّٰ �بِ  �فْ َ ݭٖى �ب
ڡݨف �تُ  طݨْ رݩَّ �فَ مٰا  َعلٰى  ںتٰى  رݦݩݦَ ٰا َ�سݦݦْ �ی ٌس  ݨْ فݧ �ݧ �فَ

�بَ  اٰ َعدف
ْ
ال ى  َ رݨݨݨݧ

�ݦتَ �فَ  ٖ��ی وَل  �تُ �تَ ْو 
َ
ا  ٥٧ �فَ  �ی �تٖ

�ݩتَّ مݩُ
ْ
ال ِم�فَ  فݨْ�تُ  ݧ ݩݧ �ݧ

ُ
ك

ݦَ
ل ى  ��فٖ ٰ ݧ ݩݩݩݧ ݧ َهدݧ َه  اللّٰ  

�فَّ
َ
ا ْو 

َ
ل وَل  �تُ �تَ ْو 

َ
ا

هٰا  ݨݨݧْ�تَ �بِ �ب
دفَّ

ݨَ
ك

ٖى �ݦفݨَ
ٰاںت �ی َك ءاٰ َء�تݨْ

ٓ اٰ ْد �ب لٰى �تَ َ �فَ ٥٨ �ب �ی ُمْحِس�فٖ
ْ
ُكو�فَ ِم�فَ ال

َ
ا

ݥ �فَ تً ݢهݧ ݢ ݢ َّ  لٖى َكرݧ
�فَّ

َ
ْو ا

َ
ل

٥٩ �فَ  ٖر�ی كٰا�فِ
ْ
ال ِم�فَ  ݩفݨْ�تَ  ݧ �ݧ

ُ
َوك �تَ  ْ رݨݧ َ بݧ ݫ �ݫ

ݨْ
ك َ �ݦݩݩتݧ َواسݦْ

ترجمۀ آیات
گسـترده  کـس بخواهـد  ى را بـراى هـر  کـه خداونـد روز 52- آیـا آن هـا ندانسـتند 
کـه ایمـان  گروهـی  یـا تنـگ می سـازد؟ در ایـن آیـات و نشـانه هایی اسـت بـراى 
کرده ایـد! از  کـه بـر خـود اسـراف و سـتم  می آورنـد. 53- بگـو: اى بنـدگان مـن 
گناهـان را می آمـرزد. 54- و بـه  کـه خـدا همـۀ  رحمـت خداونـد نومیـد نشـوید 
درگاه پروردگارتـان بازگردیـد، و در برابـر او تسـلیم شـوید، پیـش از آن کـه عـذاب 
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ى نشـوید. 55- و از بهتریـن  بـه سـراغ شـما آیـد سـپس از سـوى هیچ کـس یـار
کنیـد، پیـش از  ى  کـه از سـوى پروردگارتـان بـر شـما نـازل شـده پیـرو دسـتوراتی 
ید.   گهانـی، به سـراغ شـما آیـد در حالی که از آن خبـر ندار آن کـه عـذاب )الهـی( نا
کسـی روز قیامـت بگویـد:  کـه( مبـادا  56- )ایـن دسـتورها بـه خاطـر آن اسـت 
کـردم و )آیـات او  کـه در اطاعـت فرمـان خـدا  کوتاهی هایـی  افسـوس بـر مـن از 
گرفتـم!  57- و مبـادا بگویـد: اگـر خداونـد مـرا هدایـت می کـرد از  را( بـه سـخریه 
پرهیـزگاران بـودم. 58- یـا هنگامی کـه عـذاب را می بینـد بگویـد: آیـا می شـود بار 
ى آیـات مـن بـه سـراغ تـو  دیگـر )بـه دنیـا( بازگـردم تـا از نیکـوکاران باشـم؟! 59- آر

کافـران بـودى! یـدى و از  کـردى و تکبـر ورز آمـد، امـا آن را تکذیـب 

معنای لغات 

کاری را از پیـش انجـام  »َیْقـِدر« بـه معنـای تنگناسـت.1 »فـرط«، بـه معنـای 

دادن اسـت.2 مـراد از »َغفـور«3 و »َرحیـم«،4 آمرزنـده از هـر جهت و رحمت دهنده 
از هـر جهـت اسـت. »الَتْقَنُطـوا«؛ ناامیـد نشـوید.5

خلط نمودن توان خدادادی با خواست بشری

ْوٍم  ِل�تَ ا�تٍ  �ی
آ
ا

َ
ل ِلَك  دف ِى 

ڡف  
�فَّ اإِ ِدُر  �تْ َ �ی َو  اُء  َسش �ی ِلَم�فْ  �تَ  رفْ الّرِ ُسُط  �بْ َ �ی َه 

َ
الّل �فَّ 

أَ
ا ُموا 

َ
ْعل َ �ی ْم 

َ
َول

أَ
»ا

ا  دف  اإِ
ّمَ

ُ ا �ش ّرٌ َدعا�ف سا�فَ �فُ
�فْ اإِ

ْ
ا َمّسَ ال دف اإِ

«؛ ایـن آیـه، ادامـۀ آیاتی اسـت که فرمـود  »�فَ و�فَ ِم�فُ وأْ ُ �ی

گـر در  کـه ا «؛ بشـر چنیـن اسـت  هت �فَ �تْ َ �فِ ْل ِهیی َ ٍم �ب
ْ
ُه َعلى  ِعل �تُ �ی و�تِ

أُ
ما ا

�فَّ اَل اإِ ا �ت
 ِم�فَّ

ْعَمهتً اُه �فِ �ف
ْ
ل ّوَ �فَ

1. لسان العرب، ج 5، ص �74 
2. العین، ج 7، ص �418 

3. لسان العرب، ج 5، ص �25  
4. لسان العرب، ج 12، ص �231 

5. العین، ج 5، ص �105 
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سـختی واقـع شـد، آن سـختی را نتیجـۀ کار خویـش نمی داند و به خـدا می گوید  

گرفتـاری را از مـا برطرف  کـه چنیـن مبتال شـدیم؟  مـا چـه گناهـی مرتکـب شـدیم 

نمـا. هنگامی کـه رفـع سـختی شـد و خـدا نعمت هایـی در اختیـار بشـر قـرار داد، 

کوشـش خودمـان بـود. لـذا نبایـد کسـی، چیـزی از مـا طلـب نمایـد.  می گویـد 

وا َو  ا�تُ ما َكَس�بُ �أ ِ
ُهْم َس�یّ �بُ ِص�ی لاِء َس�یُ ُموا ِم�فْ هوأُ

َ
ل �فَ طفَ �ی ِ دف

َّ
در ادامـه می فرمایـد  »َو ال

کـه بـرای  کارهایـی  کـه بـدی   کفـران نعمـت ایـن اسـت  «. نتیجـۀ  �ف �ی ِ رف ُمْعحبِ ما ُهْم �بِ

کـه بـه پیشـینیان رسـید؛ بـه اینـان نیـز خواهـد رسـید. خـود خریدنـد، همان گونـه 

کـه  کنـون خداونـد انسـان را بـه ایـن حقیقـت توجـه می دهـد  ُموا«؛ ا
َ
ْعل َ ْم �ی

َ
َو ل

أَ
»ا

کوشـش شـما نیسـت. شـرایط طبیعی  که دارید، همگی به  سـعادت های مادی 

کـه مـا آفریدیـم، بـه شـما تـوان بـه ثمر رسـاندن ایـن کوشـش ها را داد و در نتیجۀ آن 

کـه کوشـش های شـما بـه ثمر رسـید. شـرائط بـود 

کشــت  گیــالن، در  کشــاورزی دیگــر در  کشــاورزی را در یــزد بــا  بــرای مثــال، 
کشــاورز در یــزد، رنــج بســیار می بــرد.  یــک محصــول معیــن مقایســه می کنیــم. آن 
ــه روی زمیــن بیــاورد. مراقبــت  کنــد، بعــد از قنــات ب ــد آب را در قنــات ذخیــره  بای
گیــالن،  کــه بــاد، ضــرر نرســاند و شــن، داخــل در زراعــت وی نشــود. امــا در  نمایــد 
در مــورد همــان زراعــت )البتــه محصــول برنــج مــراد نیســت(، دانه را کاشــته و نشــاء 
گاهــی  را در زمیــن قــرار می دهــد. شــرایط طبیعــی آن را می رویانــد. هرچنــد بایــد 
کمتــر بــر زمیــن، آب می مانــد.  کنــد. در ســنخی از محصــوالت،  زمیــن را انتخــاب 
ــرا  ــه ثمــر می رســد. زی محصولــی ماننــد پرتقــال، غالبــًا در زمین هــای شــنی بهتــر ب

شــن، رطوبــت بــاال را بــه زیــر می بــرد. 

یـخ زمیـن قطعیاتـی وجـود  کلـی بـود. در تار ایـن، مثالـی جزئـی بـرای مطلبـی 
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دارد. گاه، کمـی تغییـر جهـت در بادهـای موسـمی موجـب شـده تـا بـاران در یک 

کنـون  کـه هم ا منطقـه قطـع شـود و در منطقـه ای  دیگـر ببـارد. مناطقـی از زمیـن 

ایـران و شـبه  کویرهـای  آفریقـا، آسـیا،  از  از جملـه بخش هایـی  خشـک اسـت، 

جزیـرۀ عربسـتان، در فصـول پیشـین پـر آب و آبـاد بـوده اسـت. یـک اختـالف در 

نحـوۀ وزش بادهـا، موجـب بـه  هـم خـوردن تعـادل در منطقـه می شـود. در نتیجـه 

پا، سـر از زیر آب درآورد و مناطقی  که عصر یخبندان برقرار بود؛ مانند ارو نقاطی 

گراییـد و هنوز  بـا شـرایط طبیعـی کشـت مناسـب شـد و ایـن مناطق، به خشـکی 

نیـز خشـک اسـت. 

ِدر«؛ آیا نمی دانند »اهلل« اسـت،  �تْ َ اُء َو �ی َسش �تَ ِلَم�فْ �ی رفْ ُسُط الّرِ �بْ َ َه �ی
َ
�فَّ الّل

أَ
ُموا ا

َ
ْعل َ ْم �ی

َ
َو ل

أَ
»ا

کـه بخواهـد  کـه فـراخ می کنـد و می گسـتراند روزی را نسـبت بـه هـر کـس  آن کـس  

و هـر آن کـس را بخواهـد، در تنگنـا قـرار می دهـد.1 »َیْقـِدر« بـه معنـای تنگناسـت؛ 

ه«�2 یعنـی بایـد منتهای کوشـش خویش  �تُ ِه ِررفْ �یْ
َ
ِدَر َعل کـه فرمـود  »َو َم�فْ �تُ همان گونـه 

را بکند تا سـیر شـود. 

که مقـــداری فاصله افتد تـــا جلب توجه  ـــْم« بـــه این خاطـــر آمده 
َ
َو ل

َ
واو در »أ

کـــه مقداری  ُموا«، در همین اســـت 
َ
ـــم َیعل

َ
ُمـــوا« بـــا »أَول

َ
نمایـــد. تفـــاوت »ألـــم َیعل

گـــوش  آمادۀ  گوینـــده، اندکـــی فاصلـــه می انـــدازد تـــا  ســـکت ایجـــاد می شـــود و 

شـــنیدن جملۀ بعد شـــود. 

1. أي یوسـع الـرزق علـی مـن یشـاء و یضیـق علـی مـن یشـاء بحسـب مـا یعلـم مـن المصلحة؛ 
تنـگ  کـه بخواهـد،  کـس  بـر هـر  و  کـه بخواهـد، وسـعت داده  کـس  بـر هـر  را  یعنـی رزق 
کـه خداونـد بـر مصلحـت بنـدگان دارد؛ محقـق.  می کنـد و ایـن، بـر اسـاس علمـی اسـت 

)مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 784( 
که تنگ دستند، از آن چه خدا به آن ها داده انفاق نمایند«. طالق/ 7 2. »و آن ها 
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توصیه به امیدواری دائم

ُر  �فِ
عفْ َ �ی َه 

َ
الّل �فَّ  اإِ ِه 

َ
الّل َرْحَمهتِ  ِم�فْ  ُطوا  �فَ �تْ لا�تَ ِسِهْم  �فُ �فْ

أَ
ا َعلى   وا  ْسَر�فُ

أَ
ا �فَ  �ی ِ دف

َّ
ال  َ

اِدیی ِع�ب ا  �ی ْل  »�تُ

ُم 
ُ
ك �یَ �تِ

أْ
ا �فْ �یَ

أَ
ِل ا �بْ

ُه ِم�فْ �تَ
َ
ْسِلُموا ل

أَ
ْم َو ا

ُ
ك ِ

ّ لى  َر�ب وا اإِ
�بُ �ی �فِ

أَ
م؛ َو ا ِ��ی وُر الّرَ �فُ عفَ

ْ
ُه ُهَو ال

�فَّ  اإِ
ً
عا ِم�ی َ و�بَ حب �فُ

الدفُّ

�» َصُرو�فَ �فْ لا�تُ ّمَ 
ُ �ش ا�بُ  َعدف

ْ
ال

کردیـد، مأیـوس از رحمـت  یـاده روی  یـان خـود ز کـه بـه ز بگـو ای بنـدگان مـن 

م«؛  ِ��ی وُر الّرَ �فُ عفَ
ْ
ُه ُهَو ال

�فَّ گناهـان را می بخشـد. »اإِ خـدا نباشـید. زیـرا خداونـد همـۀ 

او آن آمرزنـده از هـر جهـت و رحمـت دهنـده از هـر جهـت اسـت. »َغُفـور« بـر وزن 

َفُعـول و صیغـۀ مبالغـه اسـت. »َرِحیـم« نیـز صفـت مشـبهه و نشـانۀ لـزوم و ثبـات 

اسـت. ماننـد »َعلیـم« و »َعالـم« می باشـند. 

کـه موجب عبرت اسـت، محل اختالف آرای مفسـران شـده اسـت.  ایـن آیـه 

ُنـوَب َجِمیعـًا« شـامل همـۀ گناهـان اسـت؟ به عبـارت دیگر، 
ُّ

این کـه آیـا »َیْغِفـُر الذ

کـه  دیگـر  آیـۀ  از  مـراد خداونـد  ایـن صـورت،  در  آن هاسـت؟  زمـرۀ  در  نیـز  شـرک 

اُء«1 چیسـت؟  َسش ِلَك ِلَم�فْ �ی ُر ما ُدو�فَ دف �فِ
عفْ َ ِه َو �ی َرَك �بِ ْ ُسش �فْ �ی

أَ
ُر ا �فِ

عفْ َ َه لا�ی
َ
 الّل

�فَّ می فرمایـد  »اإِ

نــوَب 
ُّ

گفتنــد بایــد مقیــد بــه توبــه شــود، بدیــن صــورت  إن اهلل َیغِفــُر الذ عــده ای 

 جمیعــًا إذا تابــوا. عــده ای نیــز قائــل شــدند کــه ایــن آیــه، قید نــدارد. آیه می رســاند که 

خداوند همۀ گناهان، حتی شرک را می آمرزد. چه توبه کنید و چه توبه نکنید. 

ــد آلوســی در تفســیر »روح  عالمــه طباطبایــی، اقــوال را نقــل می کنــد2 و می گوی

کــه ایــن آیــه مطلــق بــوده و قابــل تقییــد نیســت.3  المعانــی«، هفــده وجــه آورده 

1. نساء / �48 
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 280 – �278 

3. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج 12، ص �269 



148

تفسیر سورۀ زمـــر

شرط برای مشمول مغفرت شدن 

کـه تأمـل در معنـای آیه نشـده  امـا همـۀ این هـا بیهـوده بـوده و نشـانۀ آن اسـت 

کـه خداونـد بـه او  کسـی اسـت  کیسـت؟  کـه مخاطـب  کـرد  اسـت. بایـد توجـه 

می فرمایـد مأیـوس نشـو. حـال بـه چـه شـخصی صحیـح اسـت بگوییـم  مأیـوس 

کاری را انجـام داده و تـوان جبـران نـدارد، بگوییـم  کـه  نشـو. آیـا می تـوان بـه کسـی 

مأیـوس نشـو؟

کسـی که  نشـو. همچنیـن  بگوینـد  مأیـوس  بـه شـخص مریـض  مثـال  بـرای 

نیسـت،  جبـران  قابـل  او  ذهـن  در  و  داده  انجـام  بـدی  کار  می کنـد  احسـاس 

کسـی که اصال در نظر خویش بدی نکرده یا اساسـًا خود  بگویند  مأیوس نشـو. یا 

گفـت  نقصـی  را مریـض نمی دانـد، معنـا نـدارد بگوینـد  مأیـوس نشـو. خواهـد 

کـه می داند نقـص دارد و امیـد جبران  کـه مأیـوس شـوم. بلکـه به شـخصی   نـدارم 

گاهی ناامید می شود، می توان نوید امیدواری را داد.  هم دارد، هرچند 

کســی که خــودش را صحیــح و ســالم می دانــد،  مریــض نبایــد ناامیــد باشــد. 

ــه، خطــاب  ــا نباشــم. آی کــه ناامیــد باشــم ی ــدارم  ــد مــن ســبب ناامیــدی ن می گوی

ــد  ــا می بینن ــد. ام ــاه می کنن گن ــد و احســاس  کرده ان ــاه  گن ــه  ک کســانی اســت  ــه  ب

گناهــان شــما،  گناهشــان قابــل جبــران نیســت. خداونــد بــه او می فرمایــد تمامــی 

گرفتــه، امــا گمان  کــه در مقــام توبــه قــرار  قابــل بخشــش اســت. یعنــی کســی اســت 

کــه خداونــد توبــه اش را نخواهــد پذیرفــت.  می کنــد 

گناهــان  گنــاه نمی کردنــد تــا خــدا بگویــد  ابوجهــل و ابولهــب، اصــال احســاس 

کســی جبــران شــود  کــه بــرای  کاری نکــرده ام  گفــت   شــما را می بخشــم. خواهنــد 

یــا نشــود و مأیــوس باشــم. 
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گناه می کنند و همین  که احســاس  کســانی هســتند  لذا اســاس موضوع آیه، 

گناه  که در مقام توبه نیســت، احســاس  کســی  گناه، بنای توبه اســت.1  احســاس 

گنــاه، امیــد قبــول توبــه دارد و اقــدام  گاهــی همــراه بــا احســاس  نیــز نــدارد. حــال، 

گاهــی نیــز امیــد نــدارد. بیمــار هســت، امــا مراجعــه بــه طبیــب  بــه توبــه می کنــد. 

کنــم نیــز، برایــم ســودی نخواهــد داشــت. نــه این کــه   نمی کنــد. می گویــد مراجعــه 

بیماری خود را قبول نداشته باشد. 

توبـه هسـتند و  کـه در مقـام  کسـانی اسـت  بـه  آیـه، خطـاب  بنابرایـن زمینـۀ 

َها اإلنسـان  خطاب به همه نیسـت تا شـامل ابوجهل و ابولهب شـود. نفرمود  یا أّیُ

َها اإلنسـان«  ُنـَوب َجمیعـًا. تـا گفتـه شـود »أّیُ
ُّ

 اهلَل َیغِفـُر الذ
َ

الَتقُنـط ِمـن َرحمـة اهلِل إّن

شـامل ابوجهـل و ابولهـب و ابوسـفیان و امثـال آن هـا نیـز می شـود. 

یاده روی کرده اند.  ِسِهْم«؛ یعنی آن ها که می دانند ز �فُ �فْ
أَ
وا َعلى  ا ْسَر�فُ

أَ
�فَ ا �ی ِ دف

َّ
َ ال

اِدیی ا ِع�ب  »�ی

را  ندامـت  ایـن  امـا  ندامـت دارنـد  کـه احسـاس  افـرادی هسـتند  آیـه،  مخاطـب 

سـودمند بـه حـال خـود نمی داننـد. خداونـد بـه ایشـان می فرمایـد چیـزی نیسـت 

وا  ْسَر�فُ
أَ
کـه خـدا نبخشـد. شـما پشـیمان باشـید، خدا نیـز می بخشـد. در تعبیر بـه »ا

ِسِهم«، احسـاس ندامـت نهفتـه اسـت.  �فُ �فْ
أَ
َعلى  ا

چیـزی  بـا  زیـرا  نیسـت.  تقییـد  بـه  محتـاج  و  بـوده  واضـح  آیـه  معنـای  لـذا 

منافـات نـدارد. بـا منطـق سراسـر قرآن مجید نیز سـازگار اسـت. مشـرک توبه کند، 

ُنـوَب َجِمیعـًا« یعنـي: بشـرط التوبـة. و قـد تکـّرر ذکـر هذا الشـرط في القرآن؛ 
ُّ

1. »ِإّنَ اهلَل َیْغِفـُر الذ
گناهـان بـه شـرط توبـه بخشـیده خواهـد شـد و ایـن شـرط، در  کـه همـۀ  بـه ایـن معناسـت 

قـرآن مجیـد بسـیار تکـرار شـده اسـت؛ محقـق. )زبـدة التفاسـیر، ج 6، ص 92(
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خـدا نیـز می بخشـد.1 لـذا ایـن یـک جهت اسـت که اصـال نیازی به ایـن اختالف 

و نظریه پردازی هـا نیسـت.  نظـر 

و�بَ  �فُ
ُر الدفُّ �فِ

عفْ َ َه �ی
َ
�فَّ الّل ِه اإِ

َ
ُطوا ِم�فْ َرْحَمهتِ الّل �فَ �تْ جهـــت دوم این کـــه، آیـــه فرمـــود  »لا�تَ

کنـــد؟ »الَتْقَنُطوا«؛  «؛ خداونـــد همـــۀ گناهان را می بخشـــد. بنـــده باید چه 
ً
عا ِم�ی َ حب

ناامید نشـــوید. 

آیـــۀ بعد، تفســـیر عـــدم قنوط اســـت. برای آن کـــه مأیوس نباشـــد، چه کند؟ 

بـــرای  «؛  َصُرو�ف �فْ �تُ لا  ّمَ 
ُ �ش ا�بُ  َعدف

ْ
ال ُم 

ُ
ك �یَ �تِ

أْ
ا �یَ �فْ 

أَ
ا ِل  �بْ

�تَ ِم�فْ  ه 
َ
ل ْسِلُموا 

أَ
ا َو  ْم 

ُ
ك ِ

ّ َر�ب لى   اإِ وا  �بُ �ی �فِ
أَ
ا »َو 

پروردگارتـــان خاضـــع شـــوید، خـــود را تســـلیم او نماییـــد. حقیقت توبـــه همین 

کنون تســـلیم  کنـــون بنده ای ســـرکش بودم، اما ا اســـت. بنده بگویـــد خداوندا تا

گشـــتم.  تو 

قابـل  کسـی در حالـت شـرک بمیـرد،  گـر  ا ِه«؛ می فرمایـد   �بِ َرَك  ْ ُسش �ی �فْ 
أَ
ا ُر  �فِ

عفْ َ »لا�ی

ُر ما ُدو�فَ  �فِ
عفْ َ گناهـان دیگـری غیـر از شـرک در میـان باشـد، »�ی گـر  بخشـش نیسـت. ا

کـه بخواهـد، می بخشـد. هـر کجـا خـدا بخواهد،  اُء«. بـرای هـر کسـی  َسش ِلَك ِلَم�فْ �ی دف

گناهـان وی را. در  کـه مشـرک نیسـت می بخشـد، نـه همـۀ  گناهـان شـخصی را 

واقـع، بخشـی از گناهـان را نسـبت بـه برخـی از افـراد می بخشـد. یـک عامـل برای 

ایـن بخشـش نیـز، شـفاعت اسـت. 

این هـا دو موضـوع متفـاوت هسـتند و بـا یکدیگـر تنافـی ندارند که گفته شـود 

یـد: خداوند سـبحان بی شـک بـرای توبه کننده، تمامی  1. مرحـوم طبرسـی، در این بـاره می گو
کـه بـر طبـق  گـر موّحـد بـدون توبـه بمیـرد، بـا مشـیت خداوندسـت  گناهـان را می آمـرزد. ا
عدلـش او را عـذاب کنـد یـا بنـا بر فضلـش او را بیامرزد؛ محقق. )مجمع البیان فی تفسـیر 

القـرآن، ج 8، ص 785( 
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کـه  آیـا آیـه مطلـق اسـت، یـا مقیـد؟ در واقـع زمینـۀ آیـات بـه حـّدی واضـح اسـت 

مجالـی بـرای این مناقشـات نیسـت. 

کـه مأیـوس شـده؛ یعنـی متوجـه بـه نفـس هسـت اما  مخاطـب، کسـی اسـت 

مأیـوس از جبـران می باشـد. وقتـی مأیـوس نباشـد، بـه طبیـب مراجعـه می کنـد. 

کـه  آن کـه خـود را مریـض ندانـد، خـود را طـرف ایـن سـخن نمی دانـد. قائـل اسـت 

کـه مأیـوس نبـاش و بـه  احتیاجـی بـه طبیـب نـدارد. بـه بیمـار توصیـه می کننـد 

کـه ادامـۀ آیـه،  کـن. زمینـۀ آیـه ایـن اسـت بـه اضافـۀ ایـن مطلـب  طبیـب مراجعـه 

تفسـیر عـدم قنـوط اسـت. 

می فرمایـد  پیـش از آن کـه عـذاب بـه شـما رسـد، یعنـی قبـل از مرگتـان اقـدام 

یـد تـا بـه سـوی  کسـی را ندار یافـت یـاری  کنیـد. در غیـر ایـن صـورت، قابلیـت در

شـما بشـتابد. 

ِزَل«
ْ

ن
ُ
ْحَسَن ما أ

َ
مراد از »أ

ْم  �تُ �فْ
أَ
 َو ا

هتً �تَ عفْ َ ا�بُ �ب َعدف
ْ
ُم ال

ُ
ك �یَ �تِ

أْ
ا �فْ �یَ

أَ
ِل ا �بْ

ْم ِم�فْ �تَ
ُ
ك ِ

ّ ْم ِم�فْ َر�ب
ُ
ك �یْ

َ
ل َل اإِ ِ رف

�فْ
أُ
ْ�َس�فَ ما ا

أَ
ُعوا ا �بِ

 »َو ا�تَّ

کنیـد از بهتریـن آن چـه بـر شـما از جانـب پروردگارتـان فـرو  «؛ و پیـروی  ُعُرو�ف
ْ سش

لا �تَ

بـه شـما رسـد و شـما در حـال  گهانـی  از آن کـه عـذاب نا فرسـتاده شـده، پیـش 

غفلـت باشـید. ایـن ترجمـۀ لفظـی آیـه اسـت. 

« چیسـت؟ 
َ

ْنـِزل
ُ
ْحَسـَن مـا أ

َ
کـه »أ در ایـن آیـه نیـز اختـالف نظـر موجـود اسـت 

کـه برخـی گفته انـد معنـای آیات قـرآن مجید به  عالمـه طباطبایـی نقـل می کننـد 

گویـای حـالل و حـرام اسـت و شـماری نیـز داسـتان و  دو دسـته اسـت  شـماری 

قصـص هسـتند. و فـي اآلیـة أمـر باتباع أحسـن ما أنزل من اهلل قیـل  المراد به اتباع 



152

تفسیر سورۀ زمـــر

اینجـا می فرمایـد   القصـص؛1 خداونـد در  الحـرام دون  و  الحـالل  األحـکام مـن 

کنیـد.  یـد و از حـالل وحـرام پیـروی  کنـار بگذار داسـتان و قصـص را 

کإتیـان الواجـب و المسـتحب و اجتناب  و قیـل  اتبـاع مـا أمـر بـه و نهـي عنـه 

کنار بگذارید، واجب و مستحبات  الحرام و المکروه دون المباح؛2 مباحات را 

را انجـام دهیـد. مکـروه و حـرام را انجام ندهید. 

و قیـل  االتبـاع فـي العزائـم و هـي الواجبـات و المحرمـات؛3 بـه امـور الزامـی 

عمـل  ناسـخه  آیـات  المنسـوخ؛4به  دون  الناسـخ  إتبـاع  قیـل   و  کنیـد.  عمـل 

کنیـد. ایشـان در ادامـه می فرمایـد  و لعـل المـراد مـن أحسـن مـا أنـزل الخطابـات 

التـي تشـیر إلـی طریـق اسـتعمال حـق العبودیـة فـي امتثـال الخطابـات اإللهیـة 

اسـت.  ایـن بخـش، عرفـان  از  العملیة؛5مقصـود  و  االعتقادیـة 

عالمـه طباطبایـی می گویـد  برخـی آیـات، بیان احکام می کننـد. برخی بیان 

کـردن خـدا هسـتند. یعنـی نـوع عبودیـت را تعییـن می کننـد.  بـر چگونـه عبـادت 

امـا در ایـن میـان، أحسـن آیـات این اسـت. 

گـر قـرآن مجیـد اولیـن سـخن  امـا همـۀ ایـن احتمـاالت بیهـوده اسـت. زیـرا ا

کـه واقعـًا نیـز این چنیـن اسـت، جـا داشـت مـا  الهـی بـا بشـر بـود و آخریـن سـخن، 

کنیـم.  کشـف  احسـن و غیـر احسـن را در آیـات آن 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 281
2. همان

3. همان 
4. همان 
5. همان 
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کـه خداونـد  را مطالعـه  کنـد، درمی یابـد  قـرآن مجیـد  کـه  از جامعـه  فـرد  هـر 

کتبـی بـر انبیـاء سـابق فرسـتادیم و آن هـا مقامـات نازلـۀ  فرمـوده پیـش از ایـن نیـز 

کنـون می فرمایـد در میـان مجموع آن چه نازل شـده، أحَسـَن  قـرآن مجیـد اسـت. ا

مـا ُانـِزل، قـرآن مجیـد اسـت. شـما بایـد ایـن خبـر را تبعیت کنیـد و کاری بـه بقیه 

کـرده  کـه خداونـد در برخـی آیـات، قصه گویـی  گفـت  نداشـته باشـید. لـذا نبایـد 

اسـت. خیـر، بلکـه قصـه نیـز بـرای عبـرت اسـت. 

کـه قـرآن  کـه در اختـالف آراء بیـان شـد. همان گونـه  پـس مـراد آیـه، آن نیسـت 

رى  �تَ �فْ ُ  �ی
ً
ا �ش ا�بِ ما كا�فَ َ�د�ی �ب

ْ
ل
اأَ

ْ
ولِى ال

َرهتٌ ِلاأُ َصِصِهْم ِع�بْ ْد كا�فَ ڡفىی  �تَ �تَ
َ
 کریم می فرماید  »ل

ه«، آیات سابقه است. یا در مورد  َد�یْ �فَ �یَ ْ �ی َ ه«�1 مراد از »�ب َد�یْ �فَ �یَ ْ �ی َ ی �ب دف
َّ
�تَ ال ْصد�ی  َو لِك�فْ �تَ

کتب الهی است.  ْیه«؛2 قرآن، مهمین بر 
َ
قرآن فرموده است  »ُمَهْیِمنًا َعل

نـه آن کـه در  ِل«، مجمـوع قـرآن مجیـد اسـت.  رف
�فْ
أُ
ا ْ�َس�فَ ما 

أَ
از »ا بنابرایـن مـراد 

آیـات  بگوییـم  نتیجـه  در  و  باشـیم  و غیـر أحسـن  دنبـال أحسـن  بـه  قـرآن  آیـات 

حـالل و حـرام، احسـن هسـتند و آن دیگـری، اسـفل اسـت. بلکـه چنیـن اسـت 

کتاب، أحسـن مطلق اسـت.  کتب پیشـین، أحسـن نسـبی بود و این آخرین  که 

واقعیـت ایـن اسـت کـه معمـوال در این قبیل اختالف نظرها، یک نفر اسـاس 

یـک نظریـه را ارائـه می کنـد و بقیـه نیـز همـان مسـیر را طـی می کننـد؛ امـا اشـتباه 

کـه نتیجـۀ ایـن تعبیـر و تفسـیر چـه خواهد شـد؟  اسـت. بایـد تفکـر نمـود 

بـراى صاحبـان اندیشـه اسـت، این هـا داسـتان  1. »در سرگذشـت هاى آن هـا درس عبرتـی 
ى او )از  دروغیـن نبـود بلکـه )وحـی آسـمانی اسـت و( هماهنـگ اسـت بـا آن  چـه پیـش رو

کتـب آسـمانی پیشـین( اسـت«. یوسـف/ 111
ِه«. مائده/ 48 �یْ

َ
 َعل

ً
ا ِم�ف ا�بِ َو ُمَه�یْ ِك�ت

ْ
ِه ِم�فَ ال َد�یْ �فَ �یَ ْ �ی َ  ِلما �ب

ً
ا �ت ِ ُمَصّدِ

َح�تّ
ْ
ال  �بِ

ا�بَ ِك�ت
ْ
َك ال �یْ

َ
ل ا اإِ �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
2. »َو ا
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بـــه نظر بنـــده، معنای آیـــه از واضحات اســـت. خداونـــد می فرماید بر شـــما 

منت نهادیم که در زمانی هستید که خاتم انبیاء و سید المرسلین؟ص؟ را بر شما 

ِل« باشد، یعنی قرآن مجید را بر شما  رف
�فْ
أُ
ْ�َس�فَ ما ا

أَ
که »ا فرســـتادیم و ســـّید الکتب 

ُم 
ُ
ك �یَ �تِ

أْ
ا �فْ �یَ

أَ
ِل ا �بْ

ْم ِم�فْ �تَ
ُ
ك ِ

ّ ْم ِم�فْ َر�ب
ُ
ك �یْ

َ
ل َل اإِ ِ رف

�فْ
أُ
ْ�َس�فَ ما ا

أَ
ُعوا ا �بِ

نازل کردیم. حال شما نیز، »َو ا�تَّ

گهانی شـــامل حالتان  «. پیـــش از آن کـــه عـــذاب نا ُعُرو�فَ ْ سش
ْم لا�تَ �تُ �فْ

أَ
هتً َو ا �تَ عفْ َ ا�بُ �ب َعدف

ْ
 ال

ید و غافل مطلق هستید. در این صورت چه   شود، در حالی که هیچ توجهی ندار

گرفته اید،   خواهید کرد؟ به عنوان مثال، برای فردا برنامۀ ناشتایی مفصل در نظر 

که خواجه از دنیا رفت.  اما نیمۀ شب بانگ برآرند 

محکم و متشابه در قرآن 

در اینجـــا ممکن اســـت بحـــث محکم و متشـــابه در قرآن به ذهن رســـد. در 

ایـــن زمینـــه، روایت موجود اســـت و در جای خـــود بحث محکـــم و غیر محکم 

کـــه از یک جهت محکم اســـت و از  کردیـــم. غیر محکم، آیه ای اســـت  را بیـــان 

کـــه هیچ جهت فایده نداشـــته باشـــد، در   جهـــت دیگر، متشـــابه اســـت. آیه ای 

قرآن نیست. 

ُد  َه �یَ
َ
ُعو�فَ الّل ا�یِ �ب ُ ما �ی

�فَّ َك اإِ
ُعو�فَ ا�یِ �ب ُ �فَ �ی �ی دف

َّ
 ال

�فَّ بــرای مثــال قــرآن مجیــد می فرمایــد  »اإِ

کــه ایــن آیــه، از متشــابهات اســت. مقصــود از یــد،  گفتــه شــده  د�یِهم«�1  �یْ
أَ
ْو�تَ ا ِه �فَ

َ
الّل

جارحــة2 نیســت، بلکــه قــدرت الهــی اســت. از یــک جهت محکم اســت، این که 

کننــد می تواننــد تــو را فریــب  گمــان  کــه  آن هــا بداننــد طــرف بیعتشــان تــو نیســتی 

1. فتح/ 10
2. انـدام، دسـت، دسـتی کـه عمـدۀ تـن اسـت و عزیزتریـن جارحـه اسـت از جـوارح؛ محقـق. 

)لغت نامـۀ دهخـدا، لغـت جارحـة( 
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دهنــد. طــرف اصلــی بیعــت آن هــا خداونــد اســت. کســی نمی تواند خــدا را فریب 

کننــد،  گــر بــا پیغمبــر؟ص؟ ســتیزه جویی  کننــد ا گمــان  دهــد و تقلــب نمایــد. نبایــد 

ــر پیغمبــر غالــب شــده اند.  کردنــد، نعــوذ بــاهلل ب کــه در روز ســقیفه عمــل  آن گونــه 

کــه در ایــن جهــت   کســی را یــارای غلبــه بــر خــدا نیســت. در قــرآن مجیــد آیــه ای 

محکم نباشد، نیست. 

حسرت از افراط و تفریط ها

کسـی از شـما بگوید وه  ِه«؛ 
َ
�بِ الّل �فْ َ  ڡفِى �ب

ْط�تُ ّرَ ا َ�ْسَرںتى  َعلى  ما �فَ ٌس �ی
�فْ وَل �فَ �تُ �فْ �تَ

أَ
»ا

کـه من کوتاهـی کردم.  چـه افسـوس نسـبت بـه آن چه 

ط، بـه معنـای کاری را از پیـش انجـام دادن  یـم. َفـّرَ َط دار در لغـت، أفـَرَط و َفـّرَ

کمتـر از انـدازه انجـام دادن اسـت. أفـَرَط، بیـش از انـدازه از پیـش انجـام دادن  و 

گفتـه شـده، جاهـل بیـن افـراط  کـه  اسـت.1 تفاوتشـان در ایـن اسـت. همان طـور 

بـه  انـدازه  نـادان اسـت، ضابطـه و  کـه  کسـی  بـه عبـارت دیگـر  و تفریـط اسـت. 

یاد   دسـتش نیسـت. مانند کسـی که پزشک نیسـت و می خواهد دارو بخورد؛ یا ز

کم.  خواهد خورد یا 

ـٌك َو  ِن َعاِلـٌم ُمَتَهّتِ
َ

حضـرت امیرالمؤمنیـن؟س؟ فرمودنـد  »َقَصـَم َظْهـِري َرُجـال

یان  کـه منتهای ز ـٌك«؛2دو نفـر پشـت مـرا شکسـتند، مراد این اسـت  َجاِهـٌل ُمَتَنّسِ

یـُط: أن یقّصـر فـي الَفـَرط؛ محقـق. )المفردات فی  ْفِر ْفـَراُط: أن یسـرف فـي الّتقـّدم، و الّتَ ِ
ْ

1. و اإل
غریـب القـرآن، ج 1، ص 631( 

 
ُ

ا ُیِضّل
َ

ـٌك َهذ ٌك َو َجاِهٌل ُمَتَنّسِ 2. و قـال امیرالمؤمنیـن؟ع؟: َقَصـَم َظْهـِري َرُجـاَلِن َعاِلٌم ُمَتَهّتِ
ـِکه ؛ محقق. )معـدن الجواهر  ـی َجِهِلـِه ِبَتَنّسُ

َ
ا َیْدُعوُهـْم ِإل

َ
ِکـِه َو َهـذ ِمـِه ِبَتَهّتُ

ْ
ـاَس َعـْن ِعل الّنَ

یاضـة الخواطـر، ص 26(  و ر
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کـه پـرده دری می کنـد و بـه علـم خویـش عمـل نمی کنـد و  را می رسـانند  عالمـی 

کنـد.   کـه می خواهـد عبـادت  جاهلـی 

ْطُت«  جاهـل یـا بیـش از انـدازه، یا بسـیار کمتـر از اندازه، عمل می کند. »مـا َفّرَ

کـردم، نـه نسـبت بـه خویشـتن. بایـد چـه مقـدار  کوتاهـی  یعنـی در رابطـه بـا خـدا 

کوتاهـی کردم!   افسـوس بخـورم، نسـبت بـه آن چـه در رابطـۀ بـا خداونـد 

بسـا می گویـد پیـش از ایـن، مسـخره هـم می کـردم. نـه این کـه بنـا داشـت انجـام 

دهـد و انجـام نـداده باشـد، بلکـه مسـخره هـم می کـرد. از همیـن رو آن شـاعر در زمان 

کـه بـه ناحـق جانشـین پیامبـر شـد نیـز آن  پیامبـر؟ص؟ چنیـن سـرود و بعـدًا خلیفـه ای 

را می خوانـد                 
            حیاٌة ثّم موٌت ثّم نشر                حدیُث خرافه یا أّمَ عمر1

گر خدا مرا هدایت  «؛ ا �ف �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
�تُ ِم�فَ ال �فْ

ُ
ك

َ
ِى ل

َه َهداںف
َ
�فَّ الّل

أَ
ْو ا

َ
یـــا آن کس بگویـــد  »ل

کی  یـــاده روی و بی با کـــه بـــاک داشـــتم. این گونـــه ز می کـــرد  مـــن از آن هـــا بـــودم 

نمی کردم.  

 1. زندگی، سـپس مرگ، سـپس قیامت، این ها حرف های خرافی اسـت، ای اّم عمر! آلوسـی 
 ایـن شـعر را نقـل نمـوده اسـت؛ محقـق. )رک: بلـوغ االرب فـی معرفـة احـوال العـرب، ج 2، 
 ص 198( در عمدۀ افکار عصر جاهلیت عرب حجاز، یعنی بعد از حضرت عیسی؟ع؟ 
تـا پیامبـر خاتـم؟ص؟، اعتقـاد بـه معـاد یـا زندگـی پـس از زندگـی وجـود نداشـت. تنهـا برخی 
یخی نقل شـده اسـت. زنده شـدن انسـان  کتب تار که بدان معتقد بودند و در  افراد بودند 
پـس از مـرگ، از امـوری بـود کـه مشـرکان بـه شـدت بـا آن معارضـه می نمودنـد و به سـخریه 
 » و�ف

ُ ُعو�ش َم�بْ
َ
ا ل

�فَّ اإِ
أَ
 ا

ً
اما  َو ِعطف

ً
ا را�ب

ا �تُ
ا َو ُك�فَّ �ف ا ِم�تْ دف اإِ

أَ
وا ا

ُ
ال می گرفتند. نزول شماری از آیات، هم چون »�ت

)مؤمنون/ 82( در پاسـخ به بعید دانسـتن و تمسـخر رخداد معاد و حشـر از سـوی ایشـان 
یـخ الجاهلیـة، ص 163؛ المفّصـل  بـود؛ محقـق. )رک: تفسـیر القمـی، ج2، ص 93؛ تار

یـخ العـرب قبل األسـالم، ج 6، ص 131(  فـی تار
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گناه   بخش دهم، آیات 59 - 52   امید دادن به نادمان از 

کـــه با عذاب مواجه  کـــس بگویـــد، آن گاه  «؛ یـــا آن  َ ا�ب َعدف
ْ
َرى ال �فَ �تَ وَل ِ��ی �تُ ْو �تَ

أَ
»ا

«؛ ای کاش دوباره بازگشـــتی داشـــته  �فَ �ی ُمْحِس�فِ
ْ
ُكو�فَ ِم�فَ ال

أَ
ا هتً �فَ  لِى َكّرَ

�فَّ
أَ
ْو ا

َ
شـــود  »ل

گروه نیکوکاران باشـــم. خدا می فرماید این فایده  باشـــم؛ شـــاید در نهایت من از 

«؛ دیگـــر  �فَ ِر�ی كا�فِ
ْ
�تَ ِم�فَ ال ْر�تَ َو ُك�فْ �بَ

ْ
ك ها َو اْس�تَ  �بِ

ْ�تَ �ب
دفَّ

َ
ك ِى �فَ

اںت �ی
آ
َك ا اَء�تْ ْد �ب لى  �تَ َ نـــدارد. »�ب

ندارد.  فایده 

�فْ 
أَ
ِل ا �بْ

ُه ِم�فْ �تَ
َ
ْسِلُموا ل

أَ
ْم َو ا

ُ
ك ِ

ّ لى  َر�ب وا اإِ
�بُ �ی �فِ

أَ
بـــه همین خاطـــر، پیش از این فرمـــود  »َو ا

«. پیـــش از این کـــه با عذاب مواجه شـــوید، تســـلیم خدا شـــوید.  ا�ب َعدف
ْ
ُم ال

ُ
ك �یَ �تِ

أْ
ا �یَ

بعـــد از آن، دیگر فایده ای به حال شـــما نخواهد داشـــت. 

لى   َ ممکن اســـت بگویند  چرا خدا مرا هدایت نکـــرد؟ خداوند می فرماید  »�ب

ها«؛ تو ایـــن آیات را به دروغ   �بِ
ْ�تَ �ب

دفَّ
َ
ك ِى«؛ آیـــات مـــن بـــه تو رســـید. »�فَ

اںت �ی
آ
َك ا اَء�تْ ْد �ب �تَ

«؛ خودت را باالتر از آن دانستی که دیگری به تو فرمان  ْر�تَ �بَ
ْ
ك  نسبت دادی. »َو اْس�تَ

«؛ تو از جمله کسانی بودی که حقایق را می پوشاندی  �ف ِر�ی كا�فِ
ْ
�تَ ِم�فَ ال  دهد. »َو ُك�فْ

و نمی پذیرفتی.1 حال باید متحمل این عذاب شوید. 

یَن« و آثرت الکفر علی اإلیمان،  کاِفِر
ْ
ُکْنَت ِمَن ال ْبَت ِبها َو اْسَتْکَبْرَت « عن قبولها »َو 

َّ
1. »َفَکذ

 و الضاللـة علـی الهـدى؛ پـس آن هـا را دروغ پنداشـتند و از پذیـرش آن روی گـردان شـدند
یدنـد و از جملـۀ کافریـن شـدند؛ در نتیجـه کفـر، جایگزیـن ایمـان و گمراهـی،  رز  و تکبـر و

جایگزیـن هدایـت شـد؛ محقـق. )زبـدة التفاسـیر، ج 6، ص 95( 
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 بخش یازدهم، آیات 65 - 60:  
یگانه قدرت مسلط بر عالمیان 

آیات مبارکه 
ى  ً وݨݧ

ݦݨْ �ش َم مݦَ
َه�فَّ َ ݭٖى �ب

َ ڡݨف ْسݧ ݧ �یݧ
َ ݧ
ل

َ
 ا
ݨۚ ݧ ݧ ݧ ݧ
٭ هݩݩتٌ وُهُهمݨݨْ ُمْسَودݩݩَّ ُ ِه ُو�ب ى اللّٰ

َ
وا َعل ُ ݧ �ب

َ �فَ َكدفݧ �ی ٖ دف
َّ
ى ال َ رݨݨݨݧ ِ �ݦتَ هتݫ ٰامݨَ ی �ݫ �ݨتِ

ݨْ
َم اݠل وݨْ ݦَ  َو�ی

ݩفُو�فَ  ݧ ݣݣ�ݧ رݦݩفَ حݦْ یݦݨَ ُء َولٰا ُهمݨݦݨْ �ݫ وݨݦٓ ُم اݠلّسُ هݦُ سݩُّ َ مݧ َ ِهْم لٰا �ی ݩتِ �ݧ ݨَ ٰارفݧ َم�ف ا �بِ وݨْ
ݨتݨَ �ݧ
تَّ �فَ ا�ݧ �ی ٖ دف

َّ
ُه ال ی اللّٰ ِ

ݨّ َ�ب فݧ ݩݧ �ݩݧ ُ �فَ ٦٠ َو�ی �ݬی رݪٖ ِ
ّ ݧ �بݧ

َ
ك ُم�تَ

ݨْ
ِلل

�تِ  ٰمواٰ اݠلّسَ دݩُ  ی ٰاٖل�ݫ �ݨݦت مݩَ ۥ  ُ هݩݧ
َ
ل  ٦٢ ٌل  ی ٖ�ݫ ݫ ݫ َوكݫ ٍء  ىݦْ

َ �ش ُكّلِ  َعلٰى  َوُهَو   ۖ
ݦݩݩݩ
ٍء٭ ىݦْ

َ �ش ُكّلِ  ِل�تُ  اٰ �ف ُه  للّٰ
ٱَ

ا  ٦١

ِه  اللّٰ َر  �یْ
فَ عݧ َ �فݧ

َ
ا ْل  �تُ  ٦٣ ُرو�فَ  ٰاسݭِ حف

ݨْ
ال ُم  ُ هݧ َك  ِ ݫ ݩݩݩأݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
ا ِه  اللّٰ ٰا�تِ  ݘـٰا�ی �بِ ُروا  فَ َك�ݧ �فَ  �ی ٖ ف

دݩ
َّ
َوال ٭ݦݩݩݩݩݦݦݩݩۗ  ݤصݦݦݩفِ ْ ݧ َارݧ

ݨْ
َوال

�تَ 
ْ
َرك

ݨْ سش
َ
ْ ا �ݨفݨݧ أݭِ �ݨݧ

َ
َك ݠل ِ ݫ لݫ ݨْ �بݧ

�فَ ِم�فݨْ �تَ �ی ٖ دف
َّ
ى ال

َ ݧ
َك ِاَول ْ �یݧ

َ
وِحَی ِال

ُ
ْد ا َ ݧ تݧ �ݧ

َ
و�فَ ٦٤ َوݠل

ُ
ٰاِهل حب

ݨْ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
ُد ا ْع�بُ

َ
ݫٖٓى ا

ٓوںفّ رݦُ مݩُ
ݩأْ
ا �تَ

�فَ ٦٥ ٖر�ی ٰاسݭِ حف
ݨْ
ال ِم�فَ  �فَّ  و�فَ

ُ
ك ݩݩݩتَ �ݧ

َ
َول َك 

ُ
َعَمل �فَّ  طݩَ �بݦݦَ حݦْ َ ݨݧ یݧ �ݫ

َ
ݠل

ترجمۀ آیات 
60- و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می بینی که صورت هایشان 
سـیاه اسـت، آیـا در جهنـم جایگاهـی بـراى متکبـران نیسـت؟ 61- و خداونـد 
ى رهایی می بخشـد، هیـچ بدى به  کسـانی را کـه تقـوى پیشـه کردنـد با رسـتگار
آن هـا نمی رسـد و هرگـز غمگیـن نخواهنـد شـد. 62- خداونـد خالـق همـه چیـز 
کلیدهـاى آسـمان و زمیـن از آِن او  اسـت و حافـظ و ناظـر بـر همـه اشـیاء. 63- 
یان کارنـد. 64- آیـا بـه مـن  کافـر شـدند ز کسـانی که بـه آیـات خداونـد  اسـت، و 
دسـتور می دهیـد کـه غیـر خـدا را عبـادت کنـم، اى جاهالن؟ 65- بـه تو و همۀ 
انبیاى پیشـین وحی شـده که اگر مشـرك شـوى تمام اعمالت نابود می شـود و از 

یـان کاران خواهـی بود!  ز
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معنای لغات 

کبـر«؛ خـود را بـزرگ دیـدن و بزرگـی  ٌة«، بـه معنـای سـیاه اسـت.1 »الّتَ »ُمْسـَوّدَ

را بـه خـود نسـبت دادن اسـت.2 فـاز بـه، أی َغَفـر؛ فـاَز ِمنـُه، أی َنجـی. »َمفـازة« 

کـردن و دور شـدن اسـت. 3 »الُحـزن«،4 همـان  در اینجـا، بـه معنـای نجـات پیـدا 

کـه از دسـت انسـان رفتـه باشـد. »الشـئ«،5 یعنـی هـر  انـدوه بـرای چیـزی اسـت 

کـه وجـود مسـتقل دارد. »َوِکیـٌل« بـه معنـای سرپرسـت و متصـدی اسـت.6  چیـز 

کلیـد اسـت.7  »َمقاِلیـُد«، جمـع مقلـد یـا مقـالد بـوده و بـه معنـای 

جایگاه اهل کبر در دوزخ 

وًى  ْ َم َم�ش
َه�فَّ َ َس ڡفِى �ب

�یْ
َ
ل

أَ
هتٌ ا

َ
وُهُهْم ُمْسَوّد ُ ِه ُو�ب

َ
ى الّل

َ
وا َعل ُ �ب

�فَ َكدفَ �ی ِ دف
َّ
َرى ال اَمهتِ �تَ �ی �تِ

ْ
ْوَم ال َ »َو �ی

«. در این آیات کریمه، خدای متعال قصد دارد به مشرکان بفهماند این  �فَ ِر�ی ِ
�بّ
َ
ك ُم�تَ

ْ
 ِلل

زندگی، دنباله ای دارد. قیامت، حشر، حساب و پاداش اعمالی هست.

کــه دوبــاره زنــده  کــه روز برخاســتن مــردگان اســت  لــذا می فرمایــد  و در روزی 
ــی 

َ
ُبــوا َعل

َ
کــه بــر خــدا نســبت دروغ دادنــد »َکذ می شــوند. تــو می بینــی آن هایــی 

گفتنــد ایــن آیــات الهــی نیســت و خــدا چنیــن روزی را در آینــده بــرای مــا  اهلِل« و 
مقــدر نفرمــوده اســت.

واد: نقیُض البیاض؛ محقق. )لسان العرب، ج 3، ص 224( 1. الّسَ
2. لسان العرب، ج 5، ص �126 

3. لسان العرب، ج 5، ص �392 
4. لسان العرب، ج 13، ص �111 

5. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �471 
6. لسان العرب، ج 11، ص �734 

7. المفردات فی غریب القرآن، ج 1، ص �682 
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کنایـه از شرمسـاری و  «؛ صورت هایشـان سـیاه شـده اسـت.  هتٌ
َ

وُهُهْم ُمْسَوّد ُ »ُو�ب

کـه  «؛ آیـا این گونـه نیسـت  �فَ ِر�ی ِ
�بّ
َ
ك ُم�تَ

ْ
وًى ِلل ْ َم َم�ش

َه�فَّ َ َس ڡفِى �ب
�یْ
َ
ل

أَ
خجالـت آنـان اسـت. »ا

در جهنـم، جایـگاه متکبران اسـت؟ 

تکّبـر، خـود را بزرگ دیـدن و بزرگـی را بـه خـود نسـبت دادن اسـت. بـه عبـارت 

کـه  دیگـر، شـخص ایـن مقـدار بزرگـی را دارا نیسـت امـا خـود را بیـش از آن مقـدار 

هسـت، می نمایانـد و بـه خـود نسـبت می دهـد. بدتریـن نـوع تکبـر، آن اسـت  کـه 

کـه آن هـا را بپذیـرد.1 حقیقـت ایـن  در مقابـل حقایـق، خـود را باالتـر از آن بدانـد 

کار بـدی اسـت، او  کـه آتـش می سـوزاند؛ امـا او می گویـد مـرا نمی سـوزاند.  اسـت 

می گویـد بـرای مـن بـد نیسـت. کاری خـوب اسـت، امـا او می گویـد بـرای مـن الزم 

نیسـت. همـۀ این هـا، از مصادیـق تکبـر اسـت. 

که شخص، وارد در محفلی می شود و آنجا  مصداقی حقیر برای تکبر است 

ــرای ظلــم کوچکــی ب کــه مصــداق  ــه  ــد، می نشــیند. همان گون  کــه تشــک نهاده ان

گوید. شاعری می گوید 2  که فرد، به دیگری ناسزا   این است 

کامل مسئلة فیها نظر«  »قتل أمرء فی غابة جریمة التغتفر         و قتل شعب 

کسی نباشد و محیط جنگل  گر در جنگل  که می گوید  ا بشر این گونه است 

 1. الذین تکبروا عن طاعة اهلل و عصوا أوامره؛ متکبران، کسانی هستند که نسبت به اطاعت 
یند و از فرمان های خدا عصیان و سرپیچی می کنند؛  رزند و برتری می جو  خداوند کبر می و

محقق. )التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 40( 
 2. شـعري اسـت از سـید شـرف الدیـن کـه در مـورد حمـالت فرانسـوي ها به لبنـان و قتل عام

مـردم لبنـان و بي توجهـي مجامـع بین المللـي بـه آن هـا سـرود.   کشـته شـدن یـک شـخص 
کامـل، مسـأله ای  کشـتن یـک ملـت  امـا  در بیشـه، جرمـی غیـر قابـل بخشـایش اسـت. 

کـه بایـد دربـارۀ آن اندیشـید؟ اسـت 
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نیـز محیـط خاصـی باشـد؛ حتـی یـک نفر را بکشـید، گناهـی غیر قابل بخشـایش 

ت را بکشـید، 
ّ
گـر همـۀ یـک مل کار خـود را ببینـد. امـا ا خواهـد بـود و بایـد عقوبـت 

کـه در حقـوق بیـن الملـل، محـل اختـالف می شـود! آیـا قاتـل  مسـئله ای اسـت 

کمه شود یا نشود؟   باید محا

واقعیت این است که تکبری که ما به طور معمول در دیگران مشاهده می کنیم 

 و می گوییـم متکبـر اسـت، مصـداق بسـیار سـاده و ابتدایـی بـرای تکبـر اسـت. 

هر چند این حّد از تکبر نیز مطلوب نیست. 

کـه خـود را مافـوق بر حقایـق بداننـد. برای   امـا سـطح بـاالی تکبـر، ایـن اسـت 

 مثال می گوید  این کار از هر کسی سر زند، گناه است اما از من گناه نیست. آن کار 

برای همه خوب اسـت، اما برای من الزام نمی آورد و من برتر از آن هسـتم. آن قدر 

کـه ولـو روزی چنـد مرتبـه بـه مـکان ناصـواب  خوبـی ذاتـی در مـن ذخیـره اسـت 

کـه خوبـی در مـن،  کار خـوب نخواهـم بـود. بـه ایـن خاطـر  روم، بـاز اصـال نیازمنـد 

ذاتـی اسـت. ایـن، بدتریـن نـوع تکبر اسـت. 

نجات اهل تقوا از حزن و بدی

«؛ خـدا آنـان را  و�ف �فُ ْحرفَ َ وُء َو لا ُهْم �ی ُهُم الّسُ َمّسُ َ ِهْم لا�ی �تِ ارفَ َم�ف ْوا �بِ �تَ
�فَ ا�تَّ �ی ِ دف

َّ
ُه ال

َ
ی الّل ِ

ّ �ب �فَ ُ »َو �ی

کـه بـاک داشـتند و خـود را باالتـر از حقایـق نمی دانسـتند، نجـات می دهـد.

کــه بــه  »مفــازة«، اســم مصــدر یــا مصــدر میمــی از )فــاَز، َیفــوُز( اســت.1 حروفــی 

کلمــه اضافــه می شــود، تفــاوت در معنــا ایجــاد می کنــد. َفــاَز بــه، أی َغَفــَر. َفــاَز ِمنــُه، 

ــزُت  ــی َو ُف ــزُت ِبحاَجت ــَن الَبیــت َفُف ــد َخَرجــُت ِم ــال  می گوین ــرای مث أی َنجــی. ب

ُمْهِلُک؛ محقق. )مصباح المنیر، ج 2، ص 483( 
ْ
َمْوِضُع ال

ْ
َمَفاَزُة( ال

ْ
1.  )ال
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ــه بیــرون آمــدم. آن چــه نیــاز داشــتم را بــه دســت آوردم، از  ی. مــن از خان ــُدّوِ ِمــن َع

کــردن و  کــردم. بنابرایــن »َمفــازة« در اینجــا، نجــات پیــدا  دشــمنم نیــز نجــات پیــدا 

دور شــدن اســت. زیــرا )ِمــن( بــه همــراه آن اســت. 

کـه پرهیزکارنـد و باک دارنـد، نجات می دهد.  آیـه می فرمایـد  خـدا کسـانی را 

کـه بـدی از ایشـان دور شـود. یعنی در دنیـا کاری کردند  زیـرا ایشـان کاری کردنـد 

کـه بدی بـه این ها نرسـد.1 

حـــزن،2 همـــان انـــدوه برای چیزی اســـت که از دســـت انســـان رفته باشـــد و 

بـــه عبارت دیگـــر، اندوه بر مافات اســـت. لذا حزن بر مرض اشـــتباه اســـت، اما 

اب، صحیح می باشـــد. در ســـورۀ مبارکۀ آل عمـــران می فرماید  
َ

بَمفـــاَزة ِمَن الَعذ
ٌم«�3 ل�ی

أَ
ا�بٌ ا ُهْم َعدف

َ
ا�بِ َو ل َعدف

ْ
هتٍ ِم�فَ ال ارفَ َم�ف ُهْم �بِ �فَّ ْحَس�بَ

لا �تَ »�فَ

کـه کسـی به چیزی عالقـه دارد و آن را از  أسـی4 و حـزن این گونـه اسـت. آن گاه 

کـه توقـع دارد  دسـت دهـد بدیـن حالـت، حـزن و أسـی می گوینـد. بـه حالتـی نیـز 

 1. و قوله »ِبَمفاَزِتِهْم« بمنجاتهم من النار بطاعاتهم التي أطاعوا اهلل بها؛ مقصود از »ِبَمفاَزِتِهْم«، 

 نجات یافتن اهل تقوا از آتش، به واسطۀ طاعت و عبادت ایشان است که خداوند را با آن 

کردند؛ محقق. )التبیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 42(  فرمان برداری 

 2. الحزن بضم الحاء و سکون الزاء: أشد الهّم؛ حزن، به معنای شدیدترین حّد ناراحتی است؛ 
محقق. )مجمع البحرین، ج 6، ص 231( 

رنـد، و نجـات خواهند یافـت، بلکه عذاب  ردگار بدو 3. »گمـان مبـر کـه ایشـان از عـذاب پـرو
کـی در انتظـار آن هاسـت«. آل عمران/ 188 دردنا

4. األسـی: الحزن علی الشـي ء؛ أسـی، به معنای ناراحتی بر چیزی اسـت؛ محقق. )العین، 
ج 7، ص 332( 
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ْم 
ُ
ك ا�تَ َسْوا َعلى  ما �ف

أْ
ا لا �تَ �یْ

َ
گفتـه می شـود. »ِلك چیـزی بـه او برسـد امـا نرسـد نیـز، حـزن 

اُكم«�1  �ت
آ
ما ا َرُ�وا �بِ �فْ َو لا �تَ

در هر صورت، نه بدی به آن ها می رســد و نه اندوهگین می شــوند.2 نرســیدن 

گاه بــه شــخص بــدی نمی رســد، امــا دلــش  بــدی بــه آن هــا، نوعــی رحمــت اســت. 

کوشــش بســیار  گوشــت یــا اّولیاتــی از زندگــی را بــدون  می خواهــد تخــم مــرغ یــا 

ــن  ــد ای ــرآن می فرمای ــد و دچــار حــزن می شــود. ق ــدا نمی کن ــا پی داشــته باشــد، ام

 حالــت حــزن نیــز در آن هــا نیســت. اندوهگیــن نمی شــوند و هــر چــه دل خواهشــان

 باشد، دارند. 

�دیدآورندۀ هر شئ 

در ادامـه نیـز قـرآن مجیـد برای تثبیت این مطلب که خداوند در روز قیامت، 

ُه 
َ
کم مطلق است و ثواب و عقاب در محدودۀ قدرت اوست، می فرماید  »الّل  حا

ىأْ «� 
َ اِل�تُ ُكّلِ �ش �ف

شـیء، یـک مفهـوم فلسـفی و یـک مفهـوم لغـوی، در زبـان عـرب دارد. مفهـوم 

مثـال،  بـرای  کـه وجـود مسـتقل دارد.  هـر چیـز  یعنـی  زبـان عـرب،  در  آن  لغـوی 

درخـت، حجـر، شـجر، انسـان و نبـات شـیء هسـتند. امـا کالم و عمل من، شـئ 

ىأْ «، خـدا آفریننـدۀ هـر چیـز اسـت، یعنـی هر چیزی که 
َ اِل�تُ ُكّلِ �ش ُه �ف

َ
نیسـت. »الّل

یـد، و بـه آن چـه بـه  1. »ایـن بـه خاطـر آن اسـت کـه بـراى آن چـه از دسـت داده ایـد تأسـف نخور
شـما داده اسـت دل بسـته و شـادمان نباشـید«. حدید/ 23

کـه نـه امـر  ـوُء«؛ أي الیصیبهـم المکـروه و الشـدة، بـه معنـای ایـن اسـت  ـُهُم الّسُ 2. »ال َیَمّسُ
ناپسـند و بـد بدیشـان می رسـد و نـه سـختی می بینند؛ محقـق. )مجمع البیان فی تفسـیر 

القـرآن، ج 8، ص 789( 
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وجـود دارد را، خـدا بـه وجـود آورده اسـت.

ٌل«؛ او سرپرست هر موجودی است. یعنی هر حالتی  ْ ٍء َوِك�ی ىی
َ  »َو ُهَو َعلى  ُكّلِ �ش

بـه معنـای  »َوِکیـٌل«  الهـی اسـت.  اراده و قـدرت  بـه سـبب  کـه هـر موجـود دارد، 

اسـت.1  متصـدی  و  سرپرسـت 

د یا ِمقالد اسـت و 
َ
«؛ »َمقاِلیُد«،2 جمع برای َمقل ْرصف

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال ُد الّسَ اِل�ی ُه َم�ت

َ
»ل

 به معنای کلید )قلید( می باشد. لذا گفته می شود  المقالد، الخازنة و المفتاح. 

زمخشری می گوید، این لغتی فارسی است.3 

کلیـد بـوده و در زبـان عـرب، وارد شـده باشـد امـا بـه خاطـر  شـاید اصـل آن از 

 کثرت اسـتعمال، برای آن فعل و جمع و غیره سـاخته شـده اسـت. مقالد، یعنی 

ـَدُه بکذا، أی َرَبطُه بکذا؛ آن را وصل 
َ
آن چـه کـه دو چیـز را بـه هـم وصل می کند. َقل

کـه دو لنگـۀ درب را بـه هـم پیونـد می دهـد و بـاز می کنـد. لـذا  کردنـد. وسـیله ای 

کـه درب را بـه هـم پیونـد می دهـد یـا آن را از هـم جدا  ِمقـالُد البـاب، یعنـی چیـزی 

کـردن بـه تنهایـی در آن نهفتـه نیسـت. بلکـه بـه ایـن  می کنـد. لـذا مفهـوم جـدا 

گوینـد و بـه لحـاظ بسـتن، مقـالد می گوینـد.  وسـیله، بـه لحـاظ بازکـردن، مفتـاح 

پیونـد را ایجـاد می کنـد یـا قطـع می نمایـد.  

ـی التصـّرف فیـه؛ »و خداونـد وکیـل بـرای هـر 
ّ
ُکّلِ َشـْي ٍء َوِکیـٌل« مدّبـر حافـظ یتول 1. »َو ُهـَو َعلـی  

شـیئی اسـت« یعنی تدبیر کنندۀ امور او و حافظ اوسـت و سرپرسـت و عهده دار تصرف 
در امور اوسـت؛ محقق. )زبدة التفاسـیر، ج 6، ص 98( 

2. فیومی معتقد است که اصل این لغت، یمانی است؛ محقق. )مصباح المنیر، ج 2، ص 513( 

کلیـل؛ مفـرد آن إقلیـد اسـت و گفته شـده این  3. واحدهـا إقلیـد، و قیـل: هـي فارسـیة معربـة ا
لغـت فارسـی اسـت کـه وارد در زبـان عـرب شـده اسـت؛ محقـق. )الکشـف و البیـان عن 

تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 249( 
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از هـم  و  پیوسـتن  راه هـای  آِن »اهلل« اسـت.  از   ،» ْرصف
اأَ

ْ
ال َو  ماوا�تِ  الّسَ ُد  اِل�ی »َم�ت

که تمامی کنایه از این اسـت  کردن آسـمان ها و زمین برای خداوند اسـت.   جدا 

 آسـمان ها و زمین، در حیطۀ قدرت اوسـت. 

ه«، وقتــی همــۀ این هــا در قــدرت اوســت، بنابرایــن 
َ
ا�تِ الّل �ی

آ
ا ُروا �بِ �فَ َك�فَ �ی ِ دف

َّ
»َو ال

�فْ  َك ِمّمَ
ْ
ُمل

ْ
ُع ال ِ رف

�فْ اُء َو �تَ سش
َك َم�فْ �تَ

ْ
ُمل

ْ
ِى ال

ںت وأْ ِك �تُ
ْ
ُمل

ْ
ُهّمَ ماِلَك ال

َّ
ِل الل کس کــه »�تُ اوســت آن 

اء«؛1 ُملــک بــه معنــای تســلط اســت، نــه ســلطنت بــر ده هــا یــا صد هــا میلیــون  سش
 �تَ

 جمعیت. قدرت از آن توست و به هر کس که بخواهی این توان را می دهی و از هر 

که خواستی باز می ستانی. 

که  اء«؛2 هر کس را خواستی فرومایه می کنی و هر  سش
ّلُ َم�فْ �تَ دفِ اُء َو �تُ سش

ِعرفُّ َم�فْ �تَ »َو �تُ

ٌر«؛3 آن چــه  د�ی
ْ ٍء �تَ ىی

َ َك َعلى  ُكّلِ �ش
�فَّ ُر اإِ

�یْ
حفَ
ْ
ِدَك ال �یَ گران قــدر می نمایــی. »�بِ  را خواســتی 

 ســود موجودات در اوســت به دســت توســت. این معنای خیر است که در مقابل 

کسی در آن است.  یان  شر می باشد. یعنی آن چه ز

بـــه نشـــانه های خـــدا شـــدند.  کافـــر  ِه«؛ و آنان کـــه 
َ
الّل ا�تِ  �ی

آ
ا �بِ ُروا  �فَ َك�فَ �ی ِ دف

َّ
ال »َو 

 �» اِسُرو�فَ حف
ْ
َك ُهُم ال ول�أِ

أُ
ــد، »ا ــد و نپذیرفتنـ ــی نمودنـ ــا مخفـ ــد امـ کردنـ ــا را درک  آن هـ

ـــه  ک ـــی نیســـت  ـــل خـــدا قدرت ـــرا در مقاب ـــد. زی یان کارن ـــه ز ک کســـانی هســـتند  آن هـــا 

ـــه آن هـــا داده و هیـــچ قدرتـــی  کنـــد. خداونـــد وعـــدۀ عـــذاب ب ـــان  ی بتوانـــد جبـــران ز

یانـــی بـــه آن هـــا رســـید،  گـــر ز کـــه مانـــع از عملـــی شـــدن ایـــن وعـــده شـــود یـــا ا نیســـت 

جبـــران نمایـــد. 

1. آل  عمران/ �26 
2. همان. 

3. همان.  
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دلیل دیگر بر بیهودگی سخن مشرکان 

در اینجـا قـرآن مجیـد بـرای آن کـه شـرک آنـان را متحـول کند و ایشـان را وادارد 

َها  ُّ �ی
أَ
ا ُد  ْع�بُ

أَ
ا ِى 

ُمُروںفّ
أْ
ا �تَ ِه 

َ
الّل َر  �یْ

عفَ �فَ
أَ
ا ْل  بردارنـد، می فرمایـد  »�تُ از عنـاد خویـش  کـه دسـت 

 �» و�ف
ُ
اِهل حب

ْ
ال

کـه خداوند در آیات قبـل فرمود   رابطـۀ ایـن آیـه بـا آیات پیشـین چنین اسـت 

را  بـه شـخصی می رسـد، خداونـد آن  از آِن خداسـت و هـر چـه  هـر چـه هسـت 

کـه بـه او نرسـانده اسـت.  کسـی نرسـید، خداسـت  می رسـاند. هـرگاه چیـزی بـه 

کـه  ایـن قـدرت اسـت. در ادامـه می فرمایـد  ای نادانـان، بـه مـن فرمـان می دهیـد 

جـز خـدا دیگـری را بپرسـتم! پرسـتش بـرای چیسـت؟ پرسـتش، اظهـار خضـوع 

که انسـان او را برتر از خود می داند و از او امید خیری دارد.  برای موجودی اسـت 

یـا بـرای دفـع شـری نـزد او خاضـع می شـود.1 

را  دیگـری  انسـان  کـه  نـدارد  معنـا  خداسـت،  آِن  از  قدرت هـا  همـۀ  وقتـی 

«. آیا شما فرمان می دهید به غیر و�ف
ُ
اِهل حب

ْ
َها ال ُّ �ی

أَ
ُد ا ْع�بُ

أَ
ِى ا

ُمُروںفّ
أْ
ا ِه �تَ

َ
َر الّل �یْ

عفَ �فَ
أَ
ْل ا  بپرستد. »�تُ

 از خداوند، دیگری را بپرستم؟ 

نادانـی اسـت، بعـد از آن کـه دانسـتم همـۀ قدرت هـا از خداسـت، غیـر از خدا 

«. این آیات،  ْرصف
اأَ

ْ
ماوا�تِ َو ال ُد الّسَ اِل�ی ُه َم�ت

َ
ْ « و »ل ىی

َ اِل�تُ ُكّلِ �ش ُه �ف
َ
را بپرستم. زیرا »الّل

ـوَن« فیمـا تأمروننـي بـه إذ تأمـرون بعبـادة مـن 
ُ
جاِهل

ْ
َهـا ال ّیُ

َ
1. أي أتأمروننـي أن أعبـد غیـر اهلل »أ

کـه غیـر از  کـه آیـا مـرا امـر می کنیـد  الیسـمع و الیبصـر و الینفـع و الیضـر؛ مقصـود ایـن اسـت 
کسـانی را  کـه عبـادت  کنـم، ای جاهـالن؟ این کـه مـرا  امـر می کنیـد  خداونـد را پرسـتش 
کنـم کـه نمی شـنوند و نمی بیننـد و نفـع و ضـرری را نمی رسـانند؛ محقـق. )مجمـع البیان 

فـی تفسـیر القـرآن، ج 8، ص 790( 
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کـه زیربنـای شـرک در  بـر ایـن اسـت  بـه اضافـۀ صدهـا دلیـل قرآنـی دیگـر دلیـل 

عبـادت، شـرک در اعتقـاد اسـت. 

شمول احکام برای همگان 

ِلك«. پیـش از ایـن، در مـورد ایـن مطلـب  �بْ
�فَ ِم�فْ �تَ �ی ِ دف

َّ
ى ال

َ
ل َك َو اإِ �یْ

َ
ل َ اإِ وِحیی

أُ
ْد ا �تَ

َ
»َو ل

توضیـح بیـان نمودیـم. خداونـد در اینجـا بـا اشـاره، یکـی از بهانه هـای مشـرکان 

کـه بـا شـرک مبـارزه  را برطـرف می نمایـد. آن هـا می گفتنـد یـک پیغمبـر پیـدا شـده 

مبـارزه می کردنـد،  مـردم  بـا شـرک  کـه  نیـز  پیشـین  پیغمبـران  امـا همـۀ  می کنـد. 

کنـد.  کلمـه را ایجـاد  گرفتـاری بودنـد. پیغمبـر می آمـد تـا وحـدت  دچـار ایـن 

ى 
َ
ل ك«؛ همانا به تو وحی فرسـتاده شـد، تو پیامبر ما هسـتی. »َو اإِ �یْ

َ
ل َ اإِ وِحیی

أُ
ْد ا �تَ

َ
»َو ل

کـه پیـش از تـو بودنـد. اسـاس دعـوت الهـی، بـر  ِلك«؛ و بـه پیغمبرانـی  �بْ
�فَ ِم�فْ �تَ �ی ِ دف

َّ
ال

گر شـرک ورزیدی، آن چه از اعمال  ك«؛ ا
ُ
َط�فَّ َعَمل ْح�بَ �یَ

َ
�تَ ل

ْ
َرك ْ سش

أَ
�فْ ا �أِ

َ
توحید اسـت. »ل

عبـادی انجـام داده ای، همگـی فـرو خواهـد ریخـت و هیـچ ارزشـی در پیشـگاه 

یان کاران خواهی بود. «؛ و همانـا تـو از جملـۀ ز �ف اِسِر�ی حف
ْ
�فَّ ِم�فَ ال و�فَ

ُ
ك �تَ

َ
الهـی نـدارد. »َو ل

کار را بکنـی،  خطـاب بـه پیغمبـر؟ص؟ اسـت و می فرمایـد در صورتی کـه ایـن 

کـه خـود پیغمبـر؟ص؟ نیـز مشـمول تمامـی  نـه این کـه انجـام می دهـی. همان گونـه 

احـکام می باشـند. بـرای مثـال و العیـاذ بـاهلل، حرمـت زنـا، حرمـت شـرب خمـر 

مرتکـب  پیغمبـر؟ص؟  منتهـا  می شـود.  نیـز  پیغمبـر؟ص؟  شـامل  احـکام،  سـایر  و 
نمی شـوند، نـه این کـه حکـم شـامل ایشـان نیسـت.1

آن  حــال  عیــن  در  و  شــود  کســی  شــامل  نــدارد  کــه حکــم  منافــات  هیــچ 

1. زبدة التفاسیر، ج 6، ص �100 
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گفتیــم،  شــخص یقینــًا مخالــف بــا آن حکــم عمــل نکنــد. بــه ایــن خاطــر چنیــن 

کــه همــۀ احــکام شــامل پیغمبــر؟ص؟ نیــز هســت. لــذا وجــوب صــالة، مخصــوص 

ــر خــود پیغمبــر؟ص؟ نیــز نمــاز، واجــب اســت. منتهــا  ــه غیــر از ایشــان نیســت. ب ب

کــه  پیغمبــر؟ص؟ هیــچ گاه نمــاز را تــرک نمی کنــد. عصمــت ایشــان اقتضــا می کنــد 

نمــاز را تــرک نکننــد. 

وجـوب صـوم، شـامل پیغمبـر؟ص؟ نیـز می شـود. منتهـا عصمـت پیغمبـر؟ص؟ 

اقتضـا می کنـد، هیـچ گاه صـوم را تـرک نفرمایـد. حرمـت شـرب خمـر نیـز شـامل 

ایشـان می شـود. محرمـات، مخصـوص غیـر از پیغمبـر؟ص؟ نیسـت. 

تفـاوت پیغمبـر؟ص؟ بـا غیـر از ایشـان در ایـن اسـت کـه پیغمبـر؟ص؟ مخالفـت 

 نمی فرمایند، اما دیگران در معرض مخالفت هستند. نهی از شرک نیز از همین 

قبیـل اسـت، پیغمبـر؟ص؟ مخالفـت نمی کننـد و دیگـری در معـرض مخالفـت 

هسـتند. 

کـه بشـر وضـع  کـه غیـر از ایـن گمـان کنیـم. حتـی قوانینـی  سـاده لوحی اسـت 

می کنـد، بـرای مثـال قوانیـن جزایـی یـا حقوقی، شـامل حال همه  کس می باشـد، 

کـرد، نـه آن کـه  حتـی باالتریـن فـرد مطـرح در جامعـه. امـا او مخالفـت نخواهـد 

مسـتثنای از قانـون باشـد. 
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کنز الدقائق و بحر الغرائب، قمی مشهدى، محمد بن محمدرضا، تهران، � 29  تفسیر 
سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی، 1368ش. 

تفصیـل وسـائل الشـیعة إلـی تحصیل مسـائل الشـریعة، شـیخ حّر عاملـی، محمد � 30
بـن حسـن، قم، مؤسسـة آل البیـت؟مهع؟، 1409 ق. 

 تنویر الحوالک شرح موطأ مالک، السیوطی، جالل الدین أبوالفضل عبد الرحمن� 31
یة، 1969م.  بن أبی بکر، مصر، المکتبة التجار

جامـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، طبـری، ابوجعفـر محمـد بـن جریـر، بیـروت، دار � 32
1412ق.  المعرفـة، 

 الجامـع ألحـکام القـرآن، األنصاری القرطبـی، ابوعبداهلل محمد بن أحمد، قاهرة، � 33
دار الشعب.

جوامـع الجامـع، طبرسـی، فضـل بـن حسـن، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران و � 34
مدیریـت حـوزۀ علمیـه قـم، 1377ش. 

 جواهـر الـکالم فـي شـرح شـرائع اإلسـالم، نجفـی، محمـد حسـن بـن باقـر، بیـروت،� 35
 دار إحیاء التراث العربی، 1362ش. 

 خصائص أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب؟ع؟، نسـائی، ابو عبد الرحمن احمد� 36
 بن شعیب، المکتبة العصریة، بی تا. 

نشـر، � 37 و  ترجمـه  پیـک  بهـزاد، محمـود،  دانش نامـۀ عمومـی، حلبـی، علی اصغـر، 
1366ش. 

کتابخانـه� 38  در المنثـور فـی تفسـیر المأثـور، سـیوطی، عبدالرحمـن بـن ابی بکـر، قـم، 
 آیت اهلل مرعشی نجفی، 1404ق. 

دالئل النبوة للبیهقی، بیهقی، ابوبکر، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی تا. � 39
دیـوان هاتف اصفهانی، احمد، تهران، نگاه، 1398ش. � 40
روح المعانی فی تفسـیر القرآن العظیم، آلوسـی، سـید محمود، بیروت، دارالکتب � 41

العلمیة، 1415ق. 
روض الجنان و روح الجنان فی تفسـیر القرآن، ابوالفتوح رازی، حسـین بن علی، � 42

مشـهد، بنیاد پژوهش هاى اسـالمی آسـتان قدس رضوی، 1408ق. 
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الروضـة المختـارة )القصائـد الهاشـمّیات والقصائد العلوّیات(، بیروت، مؤسسـة � 43
األعلمـی للمطبوعات، 1392ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، رسـولی محالتی، هاشـم، تهران، � 44  الروضة من الکافی، 
انتشارات علمیه اسالمیه، 1364ش. 

کاشانی، مالفتح اهلل، قم، بنیاد معارف اسالمی، 1423ق. � 45 زبدة التفاسیر، 
عـواد، � 46 بشـار  معـروف،  یزیـد،  بـن  محمـد  ینـی،  قزو ماجـه  ابـن  ماجـة،  ابـن  سـنن 

1418ق.  دارالجیـل،  بیـروت، 
کر، احمـد محمـد، قاهـره، دار � 47 سـنن الترمـذی، ترمـذی، محمـد بـن عیسـی، شـا

1419ق.  الحدیـث، 
 السنن الکبری، ابوبکر بیهقی، احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخسروجردی � 48

الخراسانی، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1424هـ.
یـخ و � 49 السـیر و المغـازی، ابـن اسـحاق، محمـد، زکار، سـهیل، دفتـر مطالعـات تار

معـارف اسـالمی، قـم، 1368ش. 
السیرة النبویة، ابن هشام، عبد الملک، بیروت، دار المعرفة، بی تا. � 50
شـاهنامه، فردوسـی طوسی، ابوالقاسم، تهران، کتاب سرای نیک، 1388ش.  � 51
بیـروت، دار � 52 بـن هبـة اهلل،  ابـی الحدیـد، عبـد الحمیـد  ابـی الحدیـد،  ابـن  شـرح 

1430ق.  العربـی،  التـراث  احیـاء 
شـعب اإلیمان، البیهقی، احمد بن الحسـین بن علی بن موسـی ابوبکر، بیروت، � 53

دار الکتب العلمیة، 1410هـ.
الطبقات الکبری، کاتب الواقدی، ابن سعد، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1410ق. � 54
علل الشرایع، ابن بابویه، محمد بن علی، قم، داوری، 1385ش. � 55
کتاب العین، فراهیدی، خلیل بن احمد، قم، مؤسسة دارالهجرة، 1409ق. � 56
 الغدیـر فـی الکتـاب و السـنة و األدب، امینـی، عبدالحسـین، بیـروت، مؤسسـة� 57

 دائرة معارف الفقه االسالمی، 1427ق. 
فرحـة الغـری، ابـن طـاووس، عبدالکریـم بن احمد، مجلسـی، محمد باقـر، تهران، � 58

میـراث مکتوب، 1379ش. 
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 فلسفه یا پژوهش حقیقت، لوین و دیگران، ترجمۀ جالل الدین مجتبوي، تهران، � 59
حکمت، 1366� 

الکامل فی التاریخ، ابن األثیر، عزالدین، بیروت، دار صادر، 1385ق. � 60
کتـاب المصاحـف، سجسـتانی، ابوبکـر بـن ابـی داوود، قاهـرة، الفـاروق الحدیثـة � 61

للطباعـة و النشـر، 1423ق.  
کتاب سلیم بن قیس الهاللی، هاللی، سلیم بن قیس، قم، الهادی، 1405ق. � 62
کشف الغمة فی معرفة األئمة، اربلی، علی بن عیسی، تبریز، بنی هاشمی، 1381ق. � 63
 کشـف الیقیـن فـی فضائـل امیرالمؤمنیـن، حلـی، حسـن بـن یوسـف بـن مطهـر، � 64

تهران، وزارت ارشاد، 1411ق. 
 کنزالعّمال فی سنن األقوال و األفعال، متقی هندی، علی بن حسام الدین، بیروت، � 65

دار احیاء التراث العربی، 1431ق. 
 لباب التأویل فی معانی التنزیل ، بغدادی، عالء الدین علی بن محمد، بیروت، � 66

دار الکتب العلمیة، 1415ق. 
لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم، بیروت، دار الفکر، بی تا. � 67
مجمع البحرین، طریحی، فخرالدین، تهران، کتاب فروشی مرتضوی، 1375ش. � 68
مجمـع البیـان فـی تفسـیر القـرآن، طبرسـی، فضـل بـن حسـن، تهـران، انتشـارات � 69

1372ش.  ناصرخسـرو، 
 مجمــع الزوائــد، هیثمــی، علــی بــن ابی بکــر بن ســلیمان، قاهرة، مکتبة القدســی،� 70

 1414ق. 
مـروج الذهـب و معـادن الجوهر، المسـعودی، علی بن الحسـین، قـم، دارالهجرة، � 71

1409ق. 
المزار الکبیر، المشهدی، محمد بن جعفر، نشر القیوم، 1419هـ.� 72
 المسترشـد فـی إمامـة علـی بن ابی طالب؟ع؟، طبری آملـی کبیر، محمد بن جریر � 73

کوشانپور، 1415ق.  بن رستم، قم، 
مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل، ابـن حنبـل، احمـد بـن محمـد، بیـروت، مؤسسـة � 74

الرسـالة، 1416ق. 
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مصباح المنیر، فیومی، احمد بن محمد، بی جا، بی تا. � 75
گیاهی، میرحیدر، حسن، فرهنگ اسالمی، 1393ش. � 76 معارف 
کراجکـی، محمـد بـن علـی، تهـران، المکتبـة � 77 یاضـة الخواطـر،  معـدن الجواهـر و ر

المرتضویـة، 1353 ش. 
 المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بیروت، دارالعلم � 78

الدار الشامیة، 1412ق. 
 المفّصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، جواد علی، بیروت، دار العلم للمالیین، � 79

1976ق. 
مقاتل الطالبّیین، ابی الفرج االصفهانی، قم، مؤسسة دار الکتاب، 1385ق. � 80
 من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق، محمد بن علی، قم، دفتر انتشارات اسالمی� 81

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1413ق. 
مناقـب آل أبی طالـب، ابـن شـهر آشـوب مازندرانـی، محمـد بن علی، قـم، عالمه، � 82

1379ق. 
الموضوعـات، ابـن جـوزی، عبدالرحمـن بـن علـی، بیـروت، دار الکتـب العلمیة، � 83

بی تـا. 
المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، طباطبایی، سـید محمد حسـین، قم، دفتر انتشـارات � 84

اسـالمی جامعه ى مدرسـین حوزه علمیه، 1417ق. 
النحو الوافی، عباس حسن، دار المعارف، بی تا. � 85
البیـت؟مهع؟، � 86 آل  قـم، مؤسسـة  بـن حسـن،  الشـیعة، حـّر عاملـی، محمـد  وسـائل 

1409ق. 
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