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  محتواى سوره اعراف

كه در » بِما كانُوا يفْسقُونَ«تا » ...و اسئَلْهم عنِ الْقَرْيةِ«است، جز آيه » مكّى«از سوره هاى 
  . نازل شده است» مدينه«

نازل شده، و با » مكّه«در ) سوره 90تا  80(همان طور كه مى دانيم بيشتر سوره هاى قرآن 
  سال، 13، و چگونگى حال مسلمانان در آن »مكّه«توجه به وضع محيط 

و همچنين با مطالعه تاريخ اسالم بعد از هجرت، كامالً روشن مى شود كه چرا لحن سوره هاى 
  . فرق دارد» مدنى«با » مكّى«

غالباً بحث از مبدأ و معاد، اثبات توحيد و دادگاه رستاخيز، و مبارزه با » مكّى«در سوره هاى 
زيرا  ;شرك و بت پرستى، و تثبيت مقام و موقعيت انسان در جهان آفرينش به ميان آمده است

انى ايمان به عنوان زيربناى دوران سازندگى مسلمانان از نظر عقيده و تقويت مب» مكّه«دوران 
  . بود» نهضت ريشه دار«يك 
وظيفه داشت، افكار خرافى بت پرستى را از ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اسالم» دوران مكّه«در 

  . مغزها بشويد، و به جاى آن روح توحيد، خداپرستى و احساس مسئوليت قرار دهد
ه و شكست خورده بودند، به عظمت مقام و انسان هائى را كه در دوران بت پرستى، تحقير شد

موقعيت خويش آشنا سازد، و در نتيجه از آن ملت پست و زبون و خرافى و منفى، مردمى با 
شخصيت، با اراده، با ايمان و مثبت بسازد، و دليل پيشرفت سريع و برق آساى اسالم در 

و ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبربه دست » مكّه«نيز همين زيربناى محكم بود كه در دوران » مدينه«
  . در پرتو آيات قرآن ساخته شده بود
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  . آيات سوره هاى مكّى نيز همه متناسب با همين هدف خاص است
، دوران تشكيل حكومت اسالمى، دوران جهاد در برابر دشمنان، دوران »دوران مدينه«اما 

  . عى بودساختن يك جامعه سالم بر اساس ارزش هاى انسانى و عدالت اجتما
لذا در بسيارى از آيات سوره هاى مدنى به جزئيات مسائل حقوقى، اخالقى، اقتصادى، جزائى 

  .و ساير نيازمندى هاى فردى و اجتماعى پرداخته شده است
اگر مسلمانان امروز نيز بخواهند عظمت ديرين خود را تجديد كنند، بايد همين برنامه را عيناً 

ن را به طور كامل طى نمايند، و تا آن زيربناى عقيده اى محكم بنا اجرا نمايند، و اين دو دورا
  . نشود، مسائل روبنائى، استقامت و استحكامى نخواهد داشت

از سوره هاى مكّى است، تمام مشخصات يك سوره مكّى در » اعراف«به هر حال چون سوره 
  : آن منعكس است، لذا مى بينيم

  . كرده» معاد«و » مبدأ«له در آغاز اشاره كوتاه و محكمى به مسأ
  . پس از آن، براى احياى شخصيت انسان، داستان آفرينش آدم را با اهميت فراوان شرح مى دهد

بعد از آن، پيمان هائى را كه خدا از فرزندان آدم در مسير هدايت و صالح گرفته يك، يك بر 
  . مى شمرد

وحيد، عدالت و پرهيزگارى سپس براى نشان دادن شكست و ناكامى اقوامى كه از مسير ت
منحرف مى شوند، و هم براى نشان دادن پيروزى مؤمنان راستين، سرگذشت بسيارى از اقوام 

را بيان كرده و با سرگذشت مشروح بنى » شعيب«و » لوط«، »نوح«پيشين و انبياى گذشته مانند 
  با » موسى«اسرائيل و مبارزه 
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  . پايان مى دهد» فرعون«
باز مى گردد و انجام و آغاز را بدين وسيله » معاد«و » مبدأ«ر ديگر به مسأله در اواخر سوره با

  . تكميل مى كند
* * *  

  فضيلت تالوت اين سوره 
هر كس سوره اعراف را در «: نقل شده كه فرمود) عليه السالم(از امام صادق» عياشى«در تفسير 

» سى بر آنها است و نه غمى دارندهر ماه بخواند در روز قيامت، از كسانى خواهد بود كه نه تر
  ). منَ الَّذينَ ال خَوف علَيهِم و الْ هم يحزَنُونَ(
و اگر در هر جمعه بخواند، در روز قيامت از كسانى مى باشد كه بدون حساب به بهشت مى «

  . »رود
را فراموش  در اين سوره آيات محكمه اى است، قرائت و تالوت و قيام به آنها«: و نيز فرمود

نكنيد، زيرا اينها روز رستاخيز در پيشگاه خدا براى كسانى كه آنها را خوانده اند گواهى مى 
  ) 1!(»دهند

رواياتى كه درباره فضيلت : نكته اى كه از روايت فوق به خوبى استفاده مى شود، اين است
ن همه نتايج و سوره ها آمده است به اين معنى نيست كه تنها قرائت اين سوره ها داراى آ

  . ثمرات بزرگ است
بلكه آنچه به اين خواندن ارزش نهائى مى بخشد همان ايمان به مفاد آنها و سپس عمل كردن 

  . بر طبق آن است
  . »قرائَتُها و تالوتُها و الْقيام بِها«: لذا در روايت فوق مى خوانيم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسائل «هـ ق ـ  1412، موسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 2، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  1

، چاپ 103، صفحه 6، جلد »مستدرك الوسائل«، چاپ آل البيت ـ 409، صفحه 7، جلد »الشيعه
، المكتبة 2، صفحه 2، جلد »عياشى«ـ تفسير  276، صفحه 89، جلد »بحار االنوار«آل البيت ـ 

هـ  1368، منشورات رضى قم، طبع دوم، 106، صفحه »ثواب االعمال«ـ العلمية االسالمية تهران 
  ).برخى با تفاوت(ق 
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الَّذينَ ال «كسى كه اين سوره را بخواند، در قيامت مصداق : و نيز در همين روايت مى خوانيم
ن سوره همي 35است و اين در حقيقت اشاره لطيفى به آيه » خَوف علَيهِم و الْ هم يحزَنُونَ

آنها كه تقوا پيشه «: فَمنِ اتَّقى و أَصلَح فَال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ: است كه مى فرمايد
  . »اصالح نمايند، نه ترسى خواهند داشت و نه غمى) خويش و جامعه را(كنند و 

باشند و در  همان گونه كه مالحظه مى كنيد، اين مقام، مخصوص كسانى است كه تقوا داشته
  . مسير اصالح گام بردارند

است، و قرائت و تالوت مقدمه اى بر اين » عمل«و » عقيده«به عالوه اصوالً قرآن كتاب 
  . موضوع محسوب مى شود

) 1(»يتْلُونَه حقَّ تالوته«مراد از : مى گويد» تالوت«، در ذيل ماده »مفردات«در كتاب » راغب«
مفهومى باالتر از » تالوت«ل از آيات قرآن، پيروى مى كنند يعنى با علم و عم: اين است كه

  . دارد و با يك نوع تدبر و تفكر و عمل همراه است » قرائت«مفهوم 
* * *  

   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .121ـ بقره، آيه  1
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  المص       1
  في صدرِك حرَج منْه لتُنْذر بِه و ذكْرىكتاب أُنْزِلَ إِلَيك فَال يكُنْ       2

  للْمؤْمنينَ          
  اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم منْ ربكُم و التَتَّبِعوا منْ دونه أَولياء قَليالً ما      3

  تَذَكَّرُونَ          
   

  : ترجمه
  . ـ المص 1
! نازل شده ـ پس نبايد از ناحيه آن، ناراحتى در سينه داشته باشىـ اين كتابى است كه بر تو  2

  . و تذكرى است براى مؤمنان ;بيم دهى) مردم را(ـ تا به وسيله آن، 
و از اولياء و معبودهاى ! ـ از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروى كنيد 3

  ! داما كمتر متذكر مى شوي! ديگر جز او، پيروى نكنيد
   

  : تفسير
  كتاب انذار و تذكّر

برخورد مى كنيم كه در اينجا چهار حرف » حروف مقطعه«در آغاز اين سوره بار ديگر به 
  . است) المص(» الف، الم، ميم و صاد«

  » آل عمران«و همچنين » بقره«در مورد تفسير اين حروف، در آغاز سوره 
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ر از تفسيرهائى كه در اين زمينه جلب بحث هاى مشروحى داشتيم، و در اينجا به يكى ديگ
  : توجه مى كند براى تكميل بحث، اشاره مى كنيم و آن اين كه

يكى از اهداف اين حروف، جلب توجه شنوندگان، و دعوت آنها به سكوت و : ممكن است
زيرا ذكر اين حروف در آغاز سخن، مطلب عجيب و نوظهورى در نظر  ;استماع بوده باشد

نجكاوى او را برمى انگيخت، و در نتيجه به دنباله آن نيز گوش فرا مى داد عرب بود، و حس ك
» مكّه«و اتفاقاً غالب سوره هائى كه با حروف مقطعه شروع مى شود سوره هائى است كه در 

مسلمانان در آنجا در اقليت بودند و دشمنان لجوج و سرسخت، : نازل شده است و مى دانيم
  گوش فرا دهند ـ سهل است ـ ، ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبرحتى حاضر نبودند، به سخنان 

در ) صلى اهللا عليه وآله(گاهى آن چنان سر و صدا و غوغا به راه مى انداختند، كه صداى پيامبر
به اين مطلب ) »فصلت«سوره  26مانند آيه (ميان آنها گم مى شد، كه در بعضى از آيات قرآن 

  . اشاره شده است
اين حروف : رسيده مى خوانيم) عليهم السالم(ز روايات كه از طرق اهل بيتو نيز در بعضى ا

أَنَا اللّه : در سوره مورد بحث اشاره به» المص«رموز و اشاراتى است به نام هاى خداوند، مثالً 
  .مى باشد)1(»من خداوند تواناى راستگو هستم«: الْمقْتَدر الصادقُ

  . هارگانه شكل اختصارى يكى از نام هاى خدا استو به اين ترتيب، هر يك از حروف چ
  موضوع جانشين ساختن اشكال اختصارى به جاى اشكال مفصل كلمات، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبة الصدر 179، صفحه 2، جلد »صافى«ـ تفسير  373، صفحه 89، جلد »بحار االنوار«ـ  1

 1361، انتشارات جامعه مدرسين، 22، صفحه »االخبارمعانى «هـ ق ـ  1416تهران، طبع دوم، 
هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 2، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«هـ ش ـ 

  .، انتشارات جامعه مدرسين قم13، صفحه 18، جلد »الميزان«
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بهره بردارى از قديم رائج بوده، اگر چه در عصر و زمان ما به صورت بسيار گسترده ترى مورد 
قرار گرفته است و بسيارى از عبارات طوالنى و اسامى مؤسسات يا انجمن ها را در يك كلمه 

  . كوتاه خالصه مى كنند
هيچ گونه منافاتى » حروف مقطعه«اين تفسيرهاى مختلف براى : ذكر اين نكته نيز الزم است كه

  . طون مختلف قرآن، اراده شودبا يكديگر ندارند، و ممكن است تمام اين تفسيرها به عنوان ب
* * *  

اين كتابى است كه بر تو نازل شده است، و نبايد از ناحيه آن هيچ «: در آيه بعد، مى فرمايد
  كتاب أُنْزِلَ إِلَيك ! (»گونه نگرانى و ناراحتى به خود راه دهى

نْهم رَجح رِكدكُنْ في صفَال ي .(  
تنگى و هر گونه ناراحتى است، و در اصل، به معنى مركز  در لغت به معنى گرفتگى،» حرَج«

اجتماع درختان در هم پيچيده است، سپس توسعه يافته و به هر نوع گرفتگى و ضيق اطالق 
  . شده است

چون اين آيات از ناحيه خدا : دلدارى مى دهد، كه) صلى اهللا عليه وآله(جمله فوق، به پيامبر
  . خود راه دهداست، نبايد هيچ گونه نگرانى به 

  . نه نگرانى از ناحيه بار سنگين رسالتى كه بر دوش گرفته
  . نه نگرانى از جهت عكس العملى كه دشمنان لجوج و سرسخت در برابر آن نشان خواهند داد

  . و نه نگرانى از ناحيه نتيجه و برداشتى كه از تبليغ اين رسالت انتظار مى رود
) صلى اهللا عليه وآله(وره هاى مكى است، مشكالتى كه پيامبراين سوره از س: با توجه به اين كه

بر سر راه داشت كامالً قابل درك است، گرچه ما امروز به زحمت مى توانيم تمام جزئيات 
  و در آغاز » مكّه«و يارانش در محيط ) صلى اهللا عليه وآله(زندگانى پيامبر
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ن اين حقيقت كه او مى بايست يك اسالم را در فكر خود مجسم سازيم، ولى با در نظر گرفت
جهش انقالبى در تمام زمينه ها در آن محيط فوق العاده عقب افتاده آن هم در مدتى كوتاه به 

  . وجود آورد، ابعاد مشكالتى را كه در پيش داشت، مى توان اجماالً درك كرد
تيجه كار خود بنابراين، جاى اين دارد كه خداوند به او دلدارى دهد كه نگران نباشد و به ن

  . كامالً اميدوار باشد
هدف از نزول اين كتاب انذار و بيم دادن مردم از عواقب شوم «: و در جمله بعد اضافه مى كند

لتُنْذر بِه و ذكْرى (» افكار و اعمالشان است، و همچنين تذكر و يادآورى براى مؤمنان راستين
  ) 1).(للْمؤْمنينَ

به مؤمنان » تذكّر«به عنوان يك فرمان عمومى آمده و » انذار«ين جمله و اين كه مى بينيم در ا
دعوت به سوى حق و مبارزه با انحرافات : تخصيص داده شده است، به خاطر اين است كه

  . بايد به صورت همگانى انجام گيرد
تعد تنها ايمان آورندگان، از اين دعوت سود مى برند، همانها كه زمينه هاى مس: ولى پيدا است

و آماده براى پذيرش حق دارند، آنها كه لجاج را از خود دور ساخته و در برابر حقايق تسليم 
  . اند

ذلك الْكتاب الريب فيه : گذشت آنجا كه مى فرمايد» بقره«عين اين تعبير نيز در آغاز سوره 
  ) 2.(»استدر اين كتاب ترديدى نيست و مايه هدايت پرهيزگاران «: هدى للْمتَّقين

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و » فَال يكُن«مى باشد، نه به جمله » أُنْزِلَ«متعلق به » لتُنْذر«ـ بنا بر آنچه در باال گفته شد  1
به خاطر » فَال يكُنْ في صدرِك حرَج«بعد از جمله ) جمله لتُنْذر(شايد قرار گرفتن اين جمله 

نخست بايد پيغمبر را در راه دعوت آماده ساخت و بعد، هدف را كه انذار است : آن است كه
  ).دقت كنيد(به او پيشنهاد نمود 

  .مراجعه فرمائيد» بقره«سوره  2، ذيل آيه »نمونه«ـ براى توضيح بيشتر به جلد اول تفسير  2
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رتان بر شما از آنچه از طرف پروردگا«: سپس روى سخن را به عموم مردم كرده مى فرمايد
  ). اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُم منْ ربكُم(» نازل شده است، پيروى كنيد

و مأموريت و رسالت او شروع مى شود، ) صلى اهللا عليه وآله(و به اين ترتيب، سخن از پيامبر
  . و به وظيفه مردم منتهى مى گردد

يروى نكنيد و از انتخاب ولى و سرپرستى از فرمان غير خداوند پ«: و براى تأكيد اضافه مى كند
  ). و التَتَّبِعوا منْ دونه أَولياء(» جز او، خوددارى نمائيد

اما چون آنها كه به تمام معنى در برابر حق تسليم اند و از تذكرات، متذكر مى گردند كم اند، 
  ).رُونَقَليالً ما تَذَكَّ(» كمتر متذكر مى شويد«: در پايان آيه مى فرمايد

  : از اين آيه ضمناً استفاده مى شود كه انسان بر سر دو راهى است
  و رهبرى خداوند، » واليت«يا پذيرش 

  . ديگران» واليت«و يا داخل شدن در 
  . او تنها خدا است» ولى«اگر مسير اول را قبول كند، 

يرد و ارباب تازه اى اما اگر تحت واليت ديگران قرار گيرد، هر روز بايد بار كسى را بر دوش گ
  . است، اشاره به همين معنى است» ولى«كه جمع » أَولياء«انتخاب كند، كلمه 

 * * *  
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  و كَم منْ قَرْية أَهلَكْناها فَجائَها بأْسنا بياتاً أَو هم قائلُونَ       4
  نْ قالُوا إِنّا كُنّا ظالمينَ فَما كانَ دعواهم إِذْ جائَهم بأْسنا إِالّ أَ      5
   

  : ترجمه
و عذاب ما شب هنگام، يا در روز ! آنها را هالك كرديم) مردم(ـ چه بسيار شهرهائى كه  4

  . هنگامى كه استراحت كرده بودند، به سراغشان آمد
ما ظالم «: ـ و در آن موقع كه عذاب ما به سراغ آنها آمد، سخنى نداشتند جز اين كه گفتند 5
  ! »وديمب
   

  : تفسير
  اقوامى كه نابود شدند 

  . اين دو آيه، اشاره اى به عواقب دردناك مخالفت با دستوراتى است كه در آيات قبل بيان شد
است، اجمالى در سرگذشت اقوام متعددى همچون قوم نوح و فرعون » فهرستى«و هم در واقع 

  . و عاد و ثمود و لوط كه بعداً خواهد آمد
ا به آنهائى كه از تعليمات انبياء سرپيچى مى كنند و به جاى اصالح خويش و قرآن در اينج

ديگران، بذر فساد مى پاشند، شديداً اخطار مى كند كه نگاهى به زندگانى اقوام پيشين بيفكنيد 
» چقدر از شهرها و آبادى ها را ويران كرديم و مردم فاسد آنها را به نابودى كشانيديم«: و ببينيد

)كَم لَكْناها وة أَهنْ قَرْيم .(  
عذاب دردناك ما، در دل شب، در «: سپس چگونگى هالكت آنها را چنين تشريح مى كند

  ساعاتى كه در آرامش فرو رفته بودند، يا در وسط روز، به هنگامى كه 
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ياتاً أَو فَجائَها بأْسنا ب(» پس از فعاليت هاى روزانه به استراحت پرداخته بودند به سراغ آنها آمد
  ). هم قائلُونَ

درست در ساعات غفلت، ساعاتى كه انسان ها به خيال خام خود براى آسايش و استراحت 
  . انتخاب كرده اند

* * *  
آنها به هنگامى كه در گرداب بال گرفتار مى شدند و «: در آيه بعد، سخن را چنين ادامه مى دهد

يد، از مركب غرور و نخوت پياده شده، فرياد مى طوفانِ مجازات، زندگيشان را در هم مى كوب
» ما ستمگر بوديم و اعتراف مى كردند كه ظلم و ستم هايشان دامانشان را گرفته است: زدند

  ). فَما كانَ دعواهم إِذْ جائَهم بأْسنا إِالّ أَنْ قالُوا إِنّا كُنّا ظالمينَ(
زمانى مفيد واقع خواهد شد كه بال نازل  ولى اين بيدارى سودى نمى بخشد، اعتراف به ظلم

  ! نشده و فرصت جبران باقى مانده باشد
* * *  
  : نكته ها

  » قَرْيه«ـ منظور از  1
آمده، و چون قريه مركز » جمع شدن«به معنى ) بر وزن نهى(» قَرْى«در اصل از ماده » قَرْيه«

  . اجتماع افراد بشر است، اين نام بر آن اطالق شده است
نيست، بلكه هر گونه آبادى و مركز » روستا«تنها به معنى » قريه«: ينجا روشن مى شود كهاز ا

اجتماع انسان ها اعم از روستا و شهر را شامل مى شود، و در بسيارى از آيات قرآن نيز اين 
  . اعم از شهر و روستا اطالق شده است» هر گونه آبادى«يا » شهر«كلمه به 

  به معنى خواب نيمروز و يا به معنى » قَيلُولَة«ماده  اسم فاعل از» قائلُونَ«
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جنسى كه » پس گرفتن«استراحت در نيمروز است، و در اصل به معنى راحتى است، و لذا 
  . زيرا طرف را از نگرانى راحت مى كند ;ناميده مى شود» اقاله«فروخته شده 

  . به معنى شبانه و شب هنگام است» بيات«و 
* * *  

  مجازات هنگام استراحت ـ دليل 2
اين كه در آيات فوق مى خوانيم مجازات پروردگار در دل شب يا به هنگام استراحت نيمروز، 

طعم تلخ كيفر را بيشتر بچشند، و آرامش و : دامان آنها را مى گرفت، براى اين بوده است كه
را به هم ريخته آسايش آنها به كلى در هم ريخته شود، همان طور كه آرامش و آسايش ديگران 

  . ، و به اين ترتيب كيفرشان متناسب گناهشان است!بودند
* * *  

  ـ زمان اعتراف مجرمان 3
اين موضوع نيز به خوبى از آيه استفاده مى شود كه عموم اقوام مجرم و گنهكار، هنگامى كه 
گرفتار چنگال مجازات مى شدند و پرده هاى غفلت و غرور از مقابل چشمانشان كنار مى 

  . رفت، همگى به گناه خود اعتراف مى كردند
بود » اجبارى و اضطرارى«زيرا يك نوع اعتراف  ;ولى اعترافى كه سودى به حال آنها نداشت

  . كه حتى مغرورترين افراد خود را از آن ناگزير مى بينند
نه اين بيدارى يك نوع بيدارى كاذب، زودگذر و بى اثر است كه كمترين نشا: و به تعبير ديگر

اى از انقالب روحى در آن نيست و به همين دليل هيچ گونه نتيجه اى براى آنها نخواهد 
  . داشت

  البته اگر اين واقعيت را در حال اختيار اظهار مى داشتند دليل بر انقالب 
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  . روحى آنها و مايه نجاتشان بود
* * *  

  آمده؟» فَجائَها بأْسنا«قبل از » أَهلَكْناها«ـ چرا  4
چرا قرآن نخست مى : بحث هائى كه در ميان مفسران در آيه فوق، مطرح شده، اين است كهاز 

كه معموالً براى ترتيب » فاء تفريع«بعد با كلمه » ما آنها را هالك كرديم«: أَهلَكْناها: فرمايد
» آنان آمدبعد از آن مجازات ما شب هنگام به سراغ «: فَجائَها بأْسنا بياتاً: زمانى است مى فرمايد

  .در حالى كه چنين كيفرى قبل از هالكت بوده، نه بعد از هالكت
شرح و تفصيل جمله قبل است، نه بيان » فاء«گاهى جمله بعد از : در پاسخ بايد توجه داشت

حادثه ديگرى، در اينجا نيز نخست موضوع هالكت را به طور اجمال يادآور شده، سپس به 
به هنگام شب و يا در حال استراحت نيمروز مجازات ما « :شرح آن مى پردازد و مى فرمايد

دامن آنها را گرفت و هنگامى كه خود را در آستانه نابودى ديدند، به ظلم و ستم خويش 
  . نظير اين موضوع در ادبيات عرب كم نيست» اعتراف كردند

* * *  
  ـ اخطار همگانى و هرزمانى  5

ى گذشتگان تلقى شود، و تنها مربوط به زمان ماضى اين گونه آيات، نبايد به عنوان شرح ماجرا
و اقوام پيشين فرض گردد، اينها اخطارهاى كوبنده اى است براى امروز و براى فردا، براى ما و 

  . زيرا در سنت و قانون الهى تبعيض مفهوم ندارد ;براى همه اقوام آينده
مقابل يك زلزله، يك طوفان،  هم اكنون، انسان صنعتى با تمام قدرتى كه پيدا كرده است، در

  يك باران شديد و مانند اينها به همان اندازه ضعيف و ناتوان 
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  . است كه انسان هاى قبل از تاريخ ناتوان بودند
بنابراين، همان عواقب شوم و دردناكى كه ستمكاران اقوام گذشته و انسان هاى مست غرور و 

سان هاى امروز دور نيست، بلكه قدرت عجيب شهوت و افراد سركش و آلوده پيدا كردند، از ان
انسان امروز خود مى تواند بزرگ ترين بالى او بشود، و او را به دامان جنگ هائى بكشاند كه 

  . محصولش نابودى نسل او است
  ! آيا نبايد از اين حوادث پند گيرد و بيدار شود؟

* * *  
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  رسلَ إِلَيهِم و لَنَسئَلَنَّ الْمرْسلينَ فَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ أُ      6
  فَلَنَقُصنَّ علَيهِم بِعلْم و ما كُنّا غائبينَ       7
  و الْوزنُ يومئذ الْحقُّ فَمنْ ثَقُلَت موازينُه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ       8
9      كفَأُولئ وازينُهم نْ خَفَّتم بِما كانُوا و مهرُوا أَنْفُسالَّذينَ خَس  

  بĤِياتنا يظْلمونَ          
   

  : ترجمه
و  ;از كسانى كه پيامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد) هم(ـ به يقين،  6
  ! از پيامبران سؤال مى كنيم) هم(
و ما هرگز غايب  ;واهيم دادبراى آنان شرح خ) خود(با علم ) اعمالشان را(ـ و مسلماً  7

  ! نبوديم
كسانى كه ميزان هاى ! در آن روز، حق است) اعمال، و سنجش ارزش آنها(ـ وزن كردن  8
  ! آنها سنگين است، همان رستگارانند) عملِ(
آنها سبك است، افرادى هستند كه سرمايه وجود خود را، ) عملِ(ـ و كسانى كه ميزان هاى  9

  . نسبت به آيات ما مى كردند، از دست داده اند به خاطر ظلم و ستمى كه
   

  : تفسير
  بازپرسى عمومى 

در آيات گذشته اشاره اى به شناسائى خدا و نزول قرآن مجيد بود، اما آيات مورد بحث، كه 
  سخن از معاد مى فرمايد، در واقع مكملى است براى آيات 
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  . گذشته
تمكاران در ميان بود، در اين آيات بحث از به عالوه در آيه قبل، سخن از مجازات دنيوى س

  . مجازات اخروى آنها مى شود و به اين ترتيب پيوندى روشن دارند
از تمام كسانى كه پيامبران به سوى آنها «: نخست به عنوان يك قانون عمومى مى فرمايد

  ). أُرسلَ إِلَيهِم فَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ(» فرستاده شدند، به طور قطع در روز قيامت سؤال مى كنيم
از پيامبرانشان نيز مى پرسيم كه رسالت خويش را چگونه انجام «نه تنها از آنها سؤال مى كنيم 

  ). و لَنَسئَلَنَّ الْمرْسلينَ(» دادند
بنابراين، هم رهبران مسئولند و هم پيروان، هم پيشوايان و هم تابعان، منتها چگونگى مسئوليت 

  . متفاوت استهاى اين دو گروه 
در اين زمينه نقل شده، نيز اين معنى را تأئيد مى ) عليه السالم(حديثى كه از امير مؤمنان على

فَيقام الرُّسلُ فَيسئَلُونَ عنْ تَأْديةِ الرِّساالت الَّتى حمُلوها إِلى أُممهِم : كند، آنجا كه مى فرمايد
  ...: ذلك إِلى أُممهِمفَأُخْبِرُوا أَنَّهم قَد أَدوا 

پيامبران را نگه مى دارند و از آنها سؤال مى كنند كه آيا رسالت خويش را به امت ها رساندند «
  ) 1.(»اين وظيفه را انجام داده اند: يا نه؟ آنها پاسخ مى گويند كه

 نقل شده نيز به اين معنى تصريح شده» على بن ابراهيم«در روايت ديگرى كه در تفسير 
  )2.(است

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحه 2و جلد  482، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  101، صفحه 90، جلد »بحار االنوار«ـ  1
، 452، صفحه 1، جلد »صافى«هـ ق ـ تفسير  1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 4

، نشر 242، صفحه 1، جلد »جاج طبرسىاحت«هـ ق ـ  1416مكتبة الصدر تهران، طبع دوم، 
  .هـ ق 1403مرتضى، مشهد، 

هـ ق ـ تفسير  1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 4، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  2
، ذيل آيه مورد بحث، مؤسسه دار الكتاب قم، طبع 224، صفحه 1، جلد »على بن ابراهيم قمى«

  .هـ ق 1404سوم، 



١١٣  
                    www.makarem.ir                ششمتفسير نمونه  جلد 

: كسى تصور نكند سؤال از امت ها و پيامبرانشان دليل بر اين است كه: اين كه در آيه بعد، براى
ما «: چيزى از علم خدا مخفى مى ماند، با قاطعيت و صراحت و تأكيد آميخته با قسم مى فرمايد

زيرا ما هرگز از آنها غائب  ;با علم و دانش خويش تمام اعمالشان را براى آنها شرح مى دهيم
  ). فَلَنَقُصنَّ علَيهِم بِعلْم و ما كُنّا غائبينَ(» با آنها بوديم و در هر حال همراهشان نبوديم، همه جا

گرفته شده است، در اصل به معنى پشت سر هم قرار گرفتن است، » قصه«كه از ماده » فَلَنَقُصنَّ«
  . گويند مى» قصه«و چون در شرح يك ماجرا، مطالب پشت سر هم، پياده مى شود، به آن 

  . گفته مى شود» قصاص«و همچنين مجازاتى كه پشت سر جنايت انجام مى گردد، 
  . مى گويند، چون موها را پشت سر هم قطع مى كند) بر وزن پسر(» مقَص«و به قيچى 

زيرا شخص جستجوگر  ;مى گويند) بر وزن مس(» قَص«و نيز جستجوى درباره چيزى را 
  . و دنبال مى كندحوادث را پشت سر هم تعقيب 

الم قسم، نون تأكيد، و كلمه (از آنجا كه در آيه، چهار نوع تأكيد در اين زمينه ديده مى شود 
: ما كُنّا غائبينَ: ـ كه به صورت نكره ذكر شده و منظور از آن بيان عظمت است ـ و جمله» علم«
ام جزئيات كار آنها را ما تم: استفاده مى شود كه منظور آن است) »هيچ گاه غايب نبوده ايم«
برايشان تشريح مى كنيم تا بدانند، كوچك ترين نيت يا عملى از » پشت سر هم«و » مو به مو«

  ) 1.(علم ما پنهان نمى ماند
* * *  

  » سنجش اعمال«در آيه بعد، براى تكميل بحث رستاخيز، اشاره به مسأله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ذيل آيه » قصه«، بحث فوق را در زمينه معنى »تبيان«، و تفسير »لبيانمجمع ا«ـ تفسير  1
  . آورده اند
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و  103و  102آيات » مؤمنون«مى كند كه نظير آن در سوره هاى ديگر قرآن از جمله در سوره 
  . آمده است 8و  6آيات » قارعه«سوره 

  ) 1).(وزنُ يومئذ الْحقُّو الْ(» مسأله توزين اعمال در آن روز حق است«: نخست مى فرمايد
فَمنْ ثَقُلَت (» آنها كه ميزان هاى سنجششان سنگين است رستگارانند«: در جمله بعد مى فرمايد

  ). موازينُه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ
* * *  

و آنها كه ميزان هاى سنجششان سبك است كسانى هستند «: و بالفاصله در آيه بعد مى فرمايد
» ه سرمايه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمى كه در برابر آيات ما داشتند از دست داده اندك
  ). و منْ خَفَّت موازينُه فَأُولئك الَّذينَ خَسرُوا أَنْفُسهم بِما كانُوا بĤِياتنا يظْلمونَ(

يزان نيست بلكه بديهى است منظور از سبكى و سنگينى ميزان اعمال، سبكى و سنگينى خود م
  . ارزش و وزن چيزهائى است كه با ميزان سنجيده مى شود

اشاره لطيفى به اين واقعيت » سرمايه وجود خود را از دست دادند«: خَسرُوا أَنْفُسهم: ضمناً تعبير
زيرا گاهى انسان  ;اين گونه اشخاص، گرفتار بزرگ ترين زيان و خسران مى شوند: است كه

  . نها مال يا مقام خود را از دست مى دهدزيان مى كند و ت
ولى گاهى زيان مى كند و اصل وجود هستى او به هدر مى رود، بدون اين كه سرمايه اى در 

  . برابر آن به دست آورده باشد، و اين بزرگ ترين زيان است
  اين : كه در آخر آيه ذكر شده، اشاره به اين است كه» ظلم به آيات«تعبير به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبر » الحقّ«، و اين كلمه مبتدا و »وزن كردن«به معنى مصدرى است، يعنى » وزن«ـ بنابراين  1

آن است، گر چه احتماالت ديگرى در تركيب جمله فوق داده شده ولى آنچه گفتيم از همه 
  . نزديك تر است
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 ;مه هاى هدايت الهى نيز ستم كرده اندگونه اشخاص نه تنها به خود ستم مى كنند، كه به برنا
زيرا اين برنامه ها مى بايست وسيله هدايت و نجات گردد، و اگر به آن بى اعتنائى شد، و اين 

  . اثر از آنها به دست نيامد، به آنها ستم شده است
منظور از آيات در اينجا، پيشوايان بزرگ دين و ائمه هدى : در بعضى از روايات آمده است

البته همان طور كه بارها گفته ايم، معنى اين گونه تفسيرها منحصر ساختن مفهوم ) 1(،هستند
  . آيه در آنها نيست، بلكه آنها مصداق روشن آيات الهى هستند

آن گرفته اند، و اين معنى از مفهوم » كفر و انكار«را به معنى » ظلم به آيه«جمعى از مفسران 
  . به همين معنى آمده است» ظلم«ت قرآن نيز ظلم دور نيست، در بعضى ديگر از آيا

* * *  
  : نكته ها

  ـ سؤال براى چيست؟  1
ما مى دانيم خدا همه چيز را مى داند و : نخستين بحثى كه در اينجا پيش مى آيد اين است كه

اصوالً در همه جا حاضر و ناظر است، با اين حال چه نيازى به سؤال دارد كه انبياء و امت ها 
  ! و بدون استثناء مورد بازپرسى قرار دهد؟ را عموماً

جواب اين پرسش روشن است، زيرا اگر سؤال براى استعالم و درك واقعيت چيزى باشد، در 
  . مورد كسى كه عالم است معنى ندارد

  ولى اگر منظور توجه دادن خود شخص و اتمام حجت به او و امثال آن بوده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسه اسماعيليان 6، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  208، صفحه 23، جلد »بحار االنوار«ـ  1
هـ  1415، دار الفكر بيروت، 164، صفحه 8، جلد »جامع البيان«هـ ق ـ  1412قم، طبع چهارم، 

هـ  1404، مؤسسه دار الكتاب قم، طبع سوم، 224، صفحه 1، جلد »على بن ابراهيم«ق ـ تفسير 
  .، انتشارات جامعه مدرسين قم17، صفحه 8، جلد »الميزان« ق ـ
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  . باشد، هيچ مانعى ندارد
ما به شخص فراموشكارى خدمت هاى زياد كرده ايم، و او به جاى : درست مثل اين كه

خدمت، مرتكب خيانت هائى شده و همه اين مسائل پيش ما روشن است، او را مورد بازپرسى 
  : قرار داده و مى گوئيم

  يا ما اين همه به تو خدمت نكرديم؟ آ
  ! و آيا تو حق اين خدمات را ادا كردى؟

براى ابراز : اين سؤال براى كسب علم نيست، بلكه براى تفهيم طرف است، و يا اين كه
  : قدردانى از يك فرد خدمتگذار و تقدير و تشويق از او مى پرسيم

دى؟ با اين كه از جزئيات آن قبالً آگاه در اين سفر مأموريتى كه داشتى چه كارهائى انجام دا
  . شده ايم
* * *  

  ـ آيات سؤال در قرآن  2
از همه در : ممكن است تصور شود، آيات مورد بحث كه با صراحت و تأكيد و قسم مى گويد

» الرحمن«روز قيامت سؤال مى كنيم، با بعضى ديگر از آيات قرآن منافات دارد، مثالً در سوره 
در آن «...: يعرَف الْمجرِمونَ بِسيماهم... * ومئذ اليسئَلُ عنْ ذَنْبِه إِنْس و ال جانٌّفَي: مى خوانيم

بلكه افراد گناهكار از سيمايشان ... * روز از هيچ كس نه انس و نه جن، سؤالى نمى شود
  )1.(»...شناخته مى شوند

ورد بحث كه سؤال را اثبات مى كند، و همچنين آيات ديگر كه سؤال را نفى مى كند با آيه م
  چگونه سازگار است؟ 

  زيرا از  ;ولى دقت در اين آيات، هر گونه ابهامى را برطرف مى سازد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41و  39ـ الرحمن، آيات  1
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آن مردم در : مجموعه آيات مربوط به سؤال و جواب در روز قيامت، چنين استفاده مى شود كه
روز، مراحل مختلفى را مى پيمايند، در پاره اى از مراحل هيچ گونه سؤال و پرسشى از آنها 
نمى شود، حتى مهر بر دهان آنها مى گذارند و تنها اعضاى پيكرشان كه آثار اعمال را در خود 

  . حفظ كرده اند، به عنوان يك گواه گويا و انكارناپذير، چگونگى اعمالشان را بازگو مى كنند
در مرحله بعد، مهر از زبان آنها برداشته مى شود، به سخن مى آيند و از آنها پرسش مى شود، 
آنها نيز با مشاهده روشن شدن حقايق در پرتو گواهى اعضا، به اعمال خود اعتراف مى كنند، 

  . درست همانند مجرمى كه با مشاهده آثار عينى جرم، چاره اى جز اعتراف نمى بيند
آيات نفى كننده سؤال، اشاره به : ان نيز در تفسير اين آيات احتمال داده اند كهبعضى از مفسر

  . سؤال و جواب زبانى است
و آيات اثبات كننده سؤال، اشاره به سؤاالتى است كه از اعضاى بدن مى شود و آنها به زبان 

  . گو مى كنندحال ـ همانند رنگ رخساره انسان كه خبر از سرّ درون او مى دهد ـ حقايق را باز
  . و در هر صورت اختالفى در ميان اين دو دسته آيات نيست

* * *  
  ـ ترازوى سنجش اعمال در قيامت چيست؟  3

درباره چگونگى توزين اعمال در روز رستاخيز، بحث فراوانى در ميان مفسران و متكلمان شده 
آن جهان، همانند وزن و ، در »ترازو«و » وزن«است، و از آنجا كه بعضى چنين تصور كرده اند، 

ترازو در اين جهان است، و از طرفى اعمال انسان سنگينى و وزنى ندارد كه بتوان آن را با 
ترازو سنجيد، ناچار شده اند، از طريق تجسم اعمال، و يا اين كه خود اشخاص را به جاى 

  اعمالشان در آن روز 
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نقل شده است كه مى » بيد بن عميرع«وزن مى كنند، مشكل را حل نمايند، و حتى عبارتى از 
در آن روز، فرد بزرگ جثه اى را مى «: يؤْتى بِالرَّجلِ الطَّوِيلِ الْعظيمِ فَال يزِنُ جناح بعوضَة: گويد

اشاره به اين كه ظاهراً آدم ) 1!(»آورند كه در ترازوى سنجش به اندازه بال مگسى وزن ندارد
  ! هيچ هاى باشخصيتى بودند و در باطن

: ولى اگر مسأله مقايسه زندگى آن جهان را با زندگى دنيا كنار بگذاريم و توجه داشته باشيم كه
همه چيز در آنجا با اينجا متفاوت است، درست همانند تفاوتى كه ميان زندگى جنين در عالم 

  . رحم، با زندگى انسان در اين دنيا وجود دارد
معانى الفاظ، نبايد هميشه، به دنبال مصداق هاى موجود و در فهم : و نيز توجه داشته باشيم كه

كامالً حل » وزن در روز رستاخيز«معين برويم، بلكه مفاهيم را از نظر نتيجه بررسى كنيم، مسأله 
  . خواهد شد

  : توضيح اين كه
برده مى شد، ظرفى به نظر مى رسيد كه مقدارى ماده » چراغ«در گذشته هنگامى كه مثالً نام 

در آن ريخته شده بود و فتيله اى در ميان آن نصب گرديده، و احتماالً حبابى نيز روى  روغنى
  . آن براى تنظيم هوا قرار داده شده بود

چيز ديگرى مى فهميم، دستگاهى كه نه ظرفى براى روغن » چراغ«در حالى كه امروز از كلمه 
اغ امروز را با ديروز پيوند مى دهد، دارد، نه فتيله اى، و نه حبابى براى تنظيم هوا، اما آنچه چر

  . همان هدف و نتيجه آن است، يعنى وسيله اى كه تاريكى را از ميان مى برد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل مى كنند، و » عبيد بن عمير«از » طبرى«و تفسير » مجمع البيان«ـ اين روايت را در تفسير  1
  ).صلى اهللا عليه وآله(است نه از پيامبر» عبيد«از خود  ظاهر عبارت اين است كه اين سخن

، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ  226، صفحه 68و جلد  244، صفحه 7، جلد »بحار االنوار«(
، 2، جلد »نور البراهين«هـ ق ـ  1415، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 220

، صفحه 8، جلد »جامع البيان«هـ ق ـ  1418ل، ، انتشارات جامعه مدرسين قم، طبع او82صفحه 
  ).هـ ق 1415، دار الفكر بيروت، 162
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چه اندازه » ترازوها«نيز چنين است، در همين جهان مى بينيم با گذشت زمان » ميزان«در مسأله 
ميزان : دگرگون شده اند، و حتى لفظ ميزان به وسائل ديگر سنجش نيز گفته مى شود، مانند

  . و مانند آن» وسيله سنجش هوا«: ، ميزان الهوا»يله سنجش گرماوس«: الحراره
در روز رستاخيز اعمال انسان با وسيله خاصى سنجيده : بنابراين، آنچه مسلّم است اين است كه

مى شود نه با ترازوهائى همانند ترازوهاى دنيا، و چه بسا آن وسيله، همان وجود انبياء، امامان 
به ما رسيده اين ) عليهم السالم(و در رواياتى كه از طرق اهل بيت و افراد صالح بوده باشد،

  . مطلب به خوبى ديده مى شود
و نَضَع الْموازِينَ «در پاسخ سؤال از تفسير آيه ) عليه السالم(از امام صادق» بحار االنوار«در 

و منَ الْخَلْقِ منْ يدخُلُ الْجنَّةَ بِغَيرِ  و الْموازِينُ األَنْبِياء و األَوصياء: چنين مى خوانيم» الْقسطَ
ميزان سنجش در آن روز پيامبران و اوصياى آنها هستند و از مردم كسانى مى باشند «!: حساب

يعنى كسانى كه در پرونده اعمال آنها نقطه تاريكى ! (»كه بدون حساب وارد بهشت مى شوند
  ) 1).(وجود ندارد

: إِنَّ أَميرَ الْمؤْمنينَ و األَئمةَ منْ ذُريته هم الْموازِينُ: نقل شده است و در روايت ديگرى چنين
  ) 2.(»يعنى امير مؤمنان و امامان از فرزندان او ترازوهاى سنجش اند«

اَلسالم على ميزانِ : مى خوانيم) عليه السالم(و در يكى از زيارات مطلقه امير مؤمنان على
  ! »سالم بر ميزان سنجش اعمال«: عمالاألَ

  در واقع مردان و زنان نمونه جهان، مقياس هاى سنجش اعمال انسان ها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 249، صفحات 7، جلد »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ 419، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1
، انتشارات جامعه 322، صفحه »تأويل اآليات«ـ  352و  188، صفحات 24و جلد  251و  250

  .عصام عبد السيد: ، تحقيق74، صفحه »اعتقادات شيخ مفيد«هـ ق ـ  1409مدرسين، قم، 
، كنگره شيخ مفيد، 115، صفحه »تصحيح االعتقاد«ـ  252، صفحه 7، جلد »بحار االنوار«ـ  2

  .هـ ق 1413
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اهت دارد، وزن دارد، و آنها كه از ايشان بيگانه اند، هستند و هر كس به آن اندازه كه به آنها شب
  . كم وزن يا بىوزنند

حتى در اين جهان نيز دوستان خدا مقياس سنجشند، ولى از آنجا كه بسيارى از حقايق در اين 
ز رو) 1(»و برَزوا للّه الْواحد الْقَهار«عالم در پرده ابهام مى ماند، و در روز قيامت كه به مقتضاى 

  . بروز و ظهور است اين واقعيت ها آشكار مى گردد
جمع بسته شده است، زيرا اولياى حق كه » موازين«چرا : و از اينجا روشن مى شود كه

  . ترازوهاى سنجشند، متعددند
اين احتمال نيز وجود دارد كه هر كدام از آنها در صفتى ممتاز بوده اند، بنابراين، هر يك ميزان 

ت و اعمال آدمى هستند و چون اعمال و صفات انسان ها مختلف است، سنجش يكى از صفا
  . الگوها و ترازوهاى سنجش نيز بايد مختلف باشد

عليه (آنچه در بعضى از روايات مانند روايتى از امام صادق: و نيز از اينجا روشن مى شود كه
عدل : معنى ميزان چيست؟ فرمود«: ما معنَى الْميزانِ قالَ الْعدلُ: وارد شده كه پرسيدند) السالم
زيرا دوستان خداوند و مردان و زنان نمونه جهان، مظهر  ;با آنچه گفتيم منافاتى ندارد) 2(»است

  عدل از نظر فكر، : عدل مى باشند
  عدل از نظر عقيده، 

  ). دقت كنيد(و عدل از نظر صفات و اعمال 
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48اهيم، آيه ـ ابر 1
، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«، انتشارات جامعه مدرسين قم ـ 16، صفحه 8، جلد »الميزان«ـ  2
، »بحار االنوار«هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 658، صفحه 5و جلد  5

، مكتبة 181، صفحه 2، جلد »صافى«ـ تفسير  187، صفحه 10، و جلد 249، صفحه 7جلد 
، 295، صفحه 10، جلد »مستدرك سفينة البحار«هـ ق ـ  1416لصدر تهران، طبع دوم، ا

  .هـ ق 1419انتشارات جامعه مدرسين قم، 
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  و لَقَد مكَّنّاكُم في األَرضِ و جعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليالً ما   10
  تَشْكُرُونَ          
  : ترجمه

و انواع وسايل زندگى را  ;بر زمين را براى شما قرار داديم ـ ما تسلط و مالكيت و حكومت 10
  ! اما كمتر شكرگزارى مى كنيد ;براى شما فراهم ساختيم

   
  : تفسير

  مقام با عظمت انسان در جهان هستى 
، »انسان«به دنبال آياتى كه در آنها به مبدأ و معاد اشاره شده بود، در اين آيه و آيات بعد، 

او و چگونگى آفرينش اين نوع و افتخاراتى كه خداوند به او داده، و عظمت و اهميت مقام 
پيمان هائى كه در برابر اين همه نعمت از او گرفته است، مورد بحث قرار مى گيرد، تا از اين 

  .راه پايه هاى تربيت و تكامل او محكم تر گردد
در آيات بعد به  نخست در يك آيه، همه اين مطالب را به گونه اى خالصه، ذكر كرده سپس

  . طور مشروح آورده است
و لَقَد (» ما مالكيت و حكومت، و تسلط شما را بر زمين، مقرر داشتيم«: در آغاز مى فرمايد
  ). مكَّنّاكُم في األَرضِ

  ). و جعلْنا لَكُم فيها معايِش(» و انواع وسائل زندگى را براى شما در آن قرار داديم«
  ).قَليالً ما تَشْكُرُونَ(» كمتر شكر اين همه نعمت و موهبت را به جاى مى آوريد اما با اين حال«
  ، تنها به اين معنا نيست كه شخصى را در محلى جاى دهند، بلكه به »تمكين«
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اين معنى است كه تمام وسائل كار را در اختيار او بگذارند، به او قدرت و توانائى بخشند، ابزار 
  . اطالق مى شود» تمكين«موانع را برطرف سازند، به مجموع اينها كلمه  كار را فراهم كنند و

اين «: و كَذلك مكَّنّا ليوسف في األَرضِ: در قرآن مجيد مى خوانيم) عليه السالم(درباره يوسف
و همه گونه قدرت در اختيار او قرار ) (1(»چنين يوسف را در سرزمين مصر تمكين بخشيديم

  ). داديم
آيه مانند بعضى ديگر از آيات قرآن، پس از ذكر نعمت هاى پروردگار، مردم را دعوت به  اين

  . شكرگزارى مى كند، و ناسپاسى آنها را نكوهش مى نمايد
زنده كردن حس شكرگزارى و قدردانى در مردم در برابر نعمت هاى خدا تنها : بديهى است

نعمت، خضوع كنند، او را بشناسند و  براى اين است كه طبق فرمان فطرت در برابر بخشنده
فرمانش را به جان و دل بپذيرند و به اين وسيله هدايت و تربيت شوند، نه اين كه شكرگزارى 
كمترين اثرى در مقام با عظمت پروردگار داشته باشد، بلكه اثر آن همانند آثار همه عبادت ها و 

  . فرمان هاى او عايد خود انسان مى شود
 * * *  

   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56ـ يوسف، آيه  1
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11   مدوا الدجكَةِ اسالئلْمقُلْنا ل ثُم ناكُمروص ثُم خَلَقْناكُم لَقَد و  
  فَسجدوا إِالّ إِبليس لَم يكُنْ منَ الساجِدينَ          

  تَسجد إِذْ أَمرْتُك قالَ أَنَا خَيرٌ منْه خَلَقْتَني منْ نار و قالَ ما منَعك أَالّ   12
  خَلَقْتَه منْ طين          

  قالَ فَاهبِطْ منْها فَما يكُونُ لَك أَنْ تَتَكَبرَ فيها فَاخْرُج إِنَّك منَ   13
  الصاغرينَ          

14   عبمِ يورْني إِلى يثُونَ قالَ أَنْظ  
  قالَ إِنَّك منَ الْمنْظَرينَ    15
16    تَقيمسالْم راطَكص منَّ لَهدتَني ال َقْعيقالَ فَبِما أَغْو  
  ثُم آلتينَّهم منْ بينَِ أَيديهِم و منْ خَلْفهِم و عنْ أَيمانهِم و عنْ   17

  رَهم شاكرينَ شَمائلهِم و التَجِد أَكْثَ         
18   نْكُمم نَّمهألَنَّ جألَم منْهم كنْ تَبِعوراً لَمحدذْؤُماً منْها مم قالَ اخْرُج  

  أَجمعينَ                                        َ َ         
   

  : ترجمه
براى آدم خضوع «: يمبعد به فرشتگان گفت ;سپس صورت بندى كرديم ;ـ ما شما را آفريديم 11
  . جز ابليس كه از سجده كنندگان نبود ;آنها همه سجده كردند! »كنيد
در آن هنگام كه به تو فرمان دادم، چه چيز تو را مانع شد كه «: فرمود) خداوند به او(ـ  12

  ! »مرا از آتش آفريده اى و او را از گل ;من از او بهترم«: گفت! ؟»سجده كنى
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! تكبر كنى) مقام و مرتبه(تو حق ندارى در آن ! فرود آى) مقام و مرتبه ات(ن از آ«: ـ گفت 13
  ! »بيرون رو، كه تو از افراد پست و كوچكى

  ! »)و زنده بگذار(برانگيخته مى شوند مهلت ده ) مردم(مرا تا روزى كه «: ـ گفت 14
  ! »تو از مهلت داده شدگانى«: ـ فرمود 15
  ! ه ساختى، من بر سر راه مستقيم تو، در برابر آنها كمين مى كنماكنون كه مرا گمرا«: ـ گفت 16
ـ سپس از پيش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف چپ آنها، به سراغشان مى  17
  ! »و بيشتر آنها را شكرگزار نخواهى يافت ;روم
كنم كه هر  و سوگند ياد مى! ، با ننگ و عار و خوارى، بيرون رو)مقام(از آن «: ـ فرمود 18

  ! كس از آنها از تو پيروى كند، جهنم را از شما همگى پر مى كنم
   

  : تفسير
  ماجراى سركشى و عصيان ابليس 

در سوره هاى متعددى از قرآن، به آفرينش انسان و چگونگى خلقت او اشاره شده است، و 
ان و مقام و همان طور كه در آيه پيش اشاره كرديم، ذكر اين موضوع براى بيان شخصيت انس

  . رتبه او در ميان موجودات جهان، و احياى حس شكرگزارى در وجود او است
در اين سوره ها با تعبيرات مختلف، آفرينش انسان از خاك، سجود فرشتگان براى او، سركشى 

  . شيطان و سپس موضع گيريش در برابر نوع انسان آمده است
ا را آفريديم، سپس صورت بندى كرديم، بعد از ما شم«: در نخستين آيه مورد بحث، مى فرمايد

  و از جمله ابليس كه در صف آنها (آن به فرشتگان 
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و لَقَد (» فرمان داديم، براى آدم جد نخستين شما سجده كنند) قرار داشت اگر چه جزء آنها نبود
مدوا الدجكَةِ اسالئلْمقُلْنا ل ثُم ناكُمروص ثُم خَلَقْناكُم .(  

همگى اين فرمان را به جان و دل پذيرفتند و براى آدم سجده كردند، مگر «: آنگاه مى افزايد
  ). فَسجدوا إِالّ إِبليس لَم يكُنْ منَ الساجِدينَ(» ابليس كه از سجده كنندگان نبود

باشد بيان شده، ممكن است اشاره به اين » صورت بندى«قبل از » خلقت«اين كه در آيه فوق، 
  . نخست ماده اصلى انسان را آفريده و بعد، به آن صورت انسانى بخشيده است: كه

سجده فرشتگان براى آدم به معنى : گفته ايم» بقره«سوره  34ضمناً همان طور كه در ذيل آيه 
زيرا پرستش مخصوص خدا است، بلكه سجده در اينجا به معنى  ;نبوده است» سجده پرستش«
و يا به معنى سجده براى ) يعنى در برابر عظمت آدم خضوع كردند(ت اس» خضوع و تواضع«

  . خداوندى است كه چنين مخلوق موزون و با عظمتى آفريده است
از فرشتگان نبود، بلكه طبق تصريح آيات » ابليس«و نيز همان گونه در ذيل آن آيه گفته ايم، 

  ) 1.(بوده است» جنّ«قرآن، از بخش ديگرى از مخلوقات به نام 
* * *  

: گفت«را به خاطر سركشى و طغيانگرى مؤاخذه كرده » ابليس«خداوند : در آيه بعد مى گويد
قالَ ما منَعك أَالّ (؟ »چه چيز سبب شد كه در برابر آدم سجده نكنى و فرمان مرا ناديده بگيرى

رْتُكإِذْ أَم دجتَس .(  
من از او بهترم، به دليل اين كه مرا از «: او در پاسخ به يك عذر ناموجه متوسل گرديده گفت

  قالَ أَنَا خَيرٌ منْه خَلَقْتَني ! (»آتش آفريده اى و او را از خاك و گل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه كنيد» بقره«سوره  34، جلد اول، ذيل آيه »نمونه«ـ براى توضيح بيشتر به تفسير  1
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 خَلَقْتَه نْ نار ونْ طينمم .(  
آتش برتر از خاك است، و اين يكى از بزرگ ترين اشتباهات : گويا چنين مى پنداشت كه

  . بود» ابليس«
زيرا مى دانيم خاك سرچشمه انواع بركات  ;شايد هم اشتباه نمى كرد و آگاهانه دروغ مى گفت

است، در حالى و منبع تمام مواد حياتى و مهم ترين وسيله براى ادامه زندگى موجودات زنده 
  . كه آتش چنين نيست

آتش يكى از شرايط تجزيه و تركيب موجودات جهان است، ولى نقش اصلى : درست است كه
  . را همان مواد موجود در خاك دارند و آتش تنها وسيله اى براى تكميل آنها محسوب مى شود

وى آتشينى بود كره زمين در آغاز كه از خورشيد جدا شد، به صورت گ: و نيز درست است كه
كه تدريجاً سرد شد، ولى بايد توجه داشت، زمين مادام كه سوزان و شعلهور بود، مطلقاً 
موجودات زنده اى نداشت از آن زمان حيات و زندگى در اين كره پيدا شد، كه خاك و گل 

  . جاى آتش را گرفت
ه از خاك به دست به عالوه، هر آتشى در روى زمين پيدا شود، از موادى سرچشمه مى گيرد ك

  . آمده است، خاك سرچشمه پرورش درختان، و درختان سرچشمه پيدايش آتش مى باشند
حتى مواد نفتى يا چربى هائى كه قابل احتراقند نيز بازگشت به خاك يا حيواناتى كه از مواد 

  .نباتى تغذيه دارند، مى كنند
كه از خاك است، بلكه امتياز اصلى او  در اين نبود) عليه السالم(از همه اينها گذشته امتياز آدم

  .و مقام خالفت و نمايندگى پروردگار بوده است» روح انسانيت«همان 
بنابراين، به فرض كه ماده نخستين شيطان از او برتر باشد، دليل بر اين نمى شود كه در برابر 

  آفرينش آدم با آن روح و عظمت خداداد و مقام نمايندگى 
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شيطان همه اين مطالب را مى دانست، : ضوع نكند، و ظاهر اين است كهپروردگار، سجده و خ
  . تنها تكبر و خودپسندى جلو او را گرفت و همه اينها بهانه بود

* * *  
يك امتناع ساده و معمولى نبود و يك ) عليه السالم(از آنجا كه امتناع شيطان از سجده، براى آدم

تمرّد آميخته به اعتراض و انكار مقام  گناه عادى محسوب نمى شد، بلكه يك سركشى و
من از او بهترم در واقع به اين معنى است كه فرمان تو در : زيرا اين كه مى گويد ;پروردگار بود

بر » مرجوح«مورد سجده بر آدم، بر خالف حكمت و عدالت است، و موجب مقدم داشتن 
خدا سر در آورد و به همين به اين جهت، مخالفت او، از كفر و انكار علم و حكمت ! »راجح«

جهت، مى بايست تمام مقام ها و موقعيت هاى خويش را در درگاه الهى از دست بدهد، به 
همين سبب خداوند او را از آن مقام برجسته و موقعيتى كه در صفوف فرشتگان پيدا كرده بود 

  ). طْ منْهاقالَ فَاهبِ! (»از اين مقام و مرتبه، فرود آى«: بيرون كرد، و به او فرمود
  . بر مى گردد» بهشت«يا » آسمان«به : جمعى از مفسران معتقدند» منْها«در مورد ضمير 

  . باز گردانده اند كه از نظر نتيجه، چندان تفاوتى با هم ندارند» مقام و درجه«و بعضى به 
ى تو حق ندار«: سپس سرچشمه اين سقوط و تنزل را با اين جمله، براى او شرح مى دهد كه

  ). فَما يكُونُ لَك أَنْ تَتَكَبرَ فيها! (»در اين مقام و مرتبه، راه تكبر، پيش گيرى
! »بيرون رو كه از افراد پست و ذليل هستى«: و باز به عنوان تأكيد بيشتر، اضافه مى فرمايد

  يعنى نه تنها با اين عمل بزرگ نشدى، بلكه به عكس به خوارى و (
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  ). ج إِنَّك منَ الصاغرينَفَاخْرُ) (پستى گرائيدى
تمام بدبختى شيطان، مولود تكبر او بود، اين : از اين جمله به خوبى روشن مى شود كه

خودبرتربينى او، كه خود را در مقامى بيش از آنچه شايسته آن بود قرار داد، سبب شد كه نه 
فرمان او خرده گيرد، و  تنها بر آدم سجده نكند، بلكه علم و حكمت خدا را انكار نمايد، و به

سرانجام تمام مقام و حيثيت خود را از دست بدهد، و به جاى بزرگى، پستى و ذلت را براى 
  . خويش بخرد، يعنى نه تنها به هدف نرسيد، بلكه درست در جهت عكس آن قرار گرفت

ش كبر و به هنگام نكوه) عليه السالم(از امير مؤمنان على» قاصعه«در خطبه » نهج البالغه«در 
  : خودبرتربينى چنين مى خوانيم

د عبد فَاعتَبِرُوا بِما كانَ مْن فعلِ اللّه بِإِبليس إِذْ أَحبطَ عملَه الطَّوِيلَ و جهده الْجهِيد، ـ و كانَ قَ
يسلَم علَى اللّه بِمثْلِ معصيته؟  ـ عنْ كبرِ ساعة واحدة فَمنْ ذا بعد إِبليس... اللّه ستَّةَ آالف سنَة

السماء و كَالّ ما كانَ اللّه سبحانَه ليدخلَ الْجنَّةَ بشَراً بِأَمر أَخْرَج بِه منْها ملَكاً إِنَّ حكْمه في أَهلِ 
  : أَهلِ األَرضِ لَواحد

ر كرد، در آن هنگام كه اعمال و عبادات پند و عبرت گيريد از آنچه خداوند با ابليس رفتا«
ـ به خاطر ... طوالنى و تالش و كوشش هاى او را ـ كه شش هزار سال بندگى خدا كرده بود

ساعتى تكبر بر باد داد، با اين حال چه كسى بعد از ابليس مى تواند از كيفر خدا در برابر انجام 
انسانى را به بهشت بفرستد، در  همان معصيت مصون بماند؟ نه، هرگز ممكن نيست خداوند،

حكم خداوند درباره اهل ) 1(برابر كارى كه به خاطر آن فرشته اى را از بهشت رانده است
  )2.(»آسمان و زمين يكى است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر شيطان به خاطر آن است كه در صفوف آنها جاى داشت و هم رديف » فرشته«ـ اطالق  1

  . نه اين كه از خود آنها باشد چنان كه سابقاً هم اشاره كرديم آنها بود
  .»صبحى صالح«، طبق نهج البالغه 192، خطبه »نهج البالغه«ـ  2
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  :چنين نقل شده كه فرمود) عليهما السالم(در حديثى نيز از امام على بن الحسين
است » تكبر«گار، گناهان، شعب و سرچشمه هائى دارد، اولين سرچشمه گناه و معصيت پرورد«

  . كه گناه ابليس بود و به خاطر آن از انجام فرمان خدا امتناع كرد و تكبر ورزيد و از كافران شد
و حوا ) عليه السالم(از ناحيه آدم) و ترك اولى(بود كه سرچشمه گناه » حرص«پس از آن 

  ... شد
حسد ) هابيل(ادرش گرديد و نسبت به بر) قابيل(بود كه سرچشمه گناه فرزندش » حسد«سپس 

  ) 1.(»ورزيد و او را به قتل رسانيد
الْحرْص و اإلِستكْبار و : أُصولُ الْكُفْرِ ثَالثَةٌ: نيز نقل شده كه فرمود) عليه السالم(از امام صادق

مفَإِنَّ آد رْصا الْحفَأَم ،دسا) عليه السالم(الْح لَهمرَةِ، حنِ الشَّجع ينَ نُهِيلى أَنْ أَكَلَ حع رْصلْح
 قَتَلَ منْها و أَما اإلِستكْبار فَإِبليس حيثُ أُمرَ بِالسجود الدم فَأَبى و أَما الْحسد فَابنا آدم حيثُ

هبما صاحهدأَح :  
  .حرص و تكبر و حسد: اصول و ريشه هاى كفر و عصيان، سه چيز است«

  كه آدم از درخت ممنوع بخورد،  اما حرص سبب شد
  و اما تكبر سبب شد كه ابليس از فرمان خدا سرپيچى كند، 

  ) 2!(»و اما حسد، سبب شد كه يكى از فرزندان آدم ديگرى را به قتل رساند
* * *  

  اما داستان شيطان به همين جا پايان نيافت، او به هنگامى كه خود را مطرود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 317و  130، صفحات 2، جلد »كافى«ـ ) ماده كبر( 458، صفحه 2، جلد »سفينة البحار«ـ  1
، 4، جلد »نور الثقلين«ـ  59و  19، صفحات 70، جلد »بحار االنوار«دار الكتب االسالمية ـ 

  .هـ ق 1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 218صفحه 
، 69، جلد »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ 289، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  2

هـ  1362، انتشارات كتابخانه اسالميه، 419، صفحه »امالى شيخ صدوق«ـ  121و  104صفحات 
  .هـ ق 1403، انتشارات جامعه مدرسين، قم، 90، صفحه 1، جلد »خصال صدوق«ش ـ 
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توبه و بازگشت به سوى خدا و  دستگاه خداوند ديد، طغيان و لجاجت را بيشتر كرد و به جاى
مرا تا پايان دنيا ! خدايا: گفت«: اعتراف به اشتباه، تنها چيزى كه از خدا تقاضا كرد اين بود

  ). قالَ أَنْظرْني إِلى يومِ يبعثُونَ! (»مهلت ده، و زنده بگذار
* * *  

قالَ إِنَّك منَ (» شد به تو مهلت داده خواهد«: اين تقاضاى او به اجابت رسيد و خداوند فرمود
  ). الْمنْظَرينَ

گر چه در اين آيات، تصريح نشده است كه چه اندازه از تقاضاى شيطان پذيرفته گرديد، ولى 
إِلى يومِ * فَإِنَّك منَ الْمنْظَرينَ : مى خوانيم كه به او گفته شد» حجر«سوره  38و  37در آيات 

  . »ز معينى مهلت داده خواهد شدبه تو تا رو«: الْوقْت الْمعلُوم
يعنى تمام تقاضاى او به اجابت نرسيد، بلكه به مقدارى كه خداوند مى خواست انجام شد 

به خواست خدا بحث » حجر«سوره  38ذيل آيه » إِلى يومِ الْوقْت الْمعلُوم«درباره معنى (
  ). خواهيم كرد

* * *  
بماند و عمر طوالنى كند، بلكه هدف خود را از ولى او نمى خواست براى جبران گذشته زنده 

بر سر راه مستقيم تو كمين مى ! اكنون كه مرا گمراه ساختى«: اين عمر طوالنى چنين بيان كرد
  ). قالَ فَبِما أَغْويتَني ال َقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستَقيم(» كنم و آنها را از راه به در مى برم

  ! مراه شدم، آنها نيز به گمراهى بيفتندتا همان طور كه من گ
 * * *  

نه تنها بر سر راه آنها كمين مى كنم، : سپس شيطان، براى تأئيد و تكميل گفتار خود، اضافه كرد
  از پيش رو، و از پشت سر، و از طرف راست، و از طرف «: بلكه
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ثُم (» هى يافت، به سراغ آنها مى روم، و اكثر آنها را شكرگزار نخوا)از چهار طرف(چپ 
  ).اكرينَآلتينَّهم منْ بينِ أَيديهِم و منْ خَلْفهِم و عنْ أَيمانهِم و عنْ شَمائلهِم و التَجِد أَكْثَرَهَم ش

مى كند، و سعى دارد » محاصره«شيطان، انسان را : ممكن است تعبير باال، كنايه از اين باشد كه
ممكن است براى وسوسه و گمراهى او بكوشد، و اين تعبير در كلمات به هر وسيله اى كه 

فالن كس از چهار طرف گرفتار قرض يا بيمارى يا : روزمره نيز ديده مى شود، كه مى گوئيم
  . دشمن شده است

انسان معموالً در چهار سمت، : و اين كه سمت باال و پائين ذكر نشده، به خاطر آن است كه
  . حركت و فعاليت دارد

نقل شده، تفسير عميق ترى براى اين چهار جهت ) عليه السالم(اما در روايتى كه از امام باقر
اين » پيش رو«منظور از آمدن شيطان به سراغ انسان از «: ديده مى شود، آنجا كه مى فرمايد

  است كه آخرت و جهانى را كه در پيش دارد در نظر او سبك و ساده جلوه مى دهد، 
اين است كه آنها را به گردآورى اموال و تجمع ثروت و بخل از » پشت سر«و منظور از 

  پرداخت حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت مى كند، 
اين است كه امور معنوى را به وسيله شبهات و ايجاد شك و ترديد، » طرف راست«و منظور از 

  ضايع مى سازد، 
  )1.(دى و شهوات را در نظر آنها جلوه مى دهداين است كه لذات ما» طرف چپ«و منظور از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيه مورد بحث، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 228، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ  1

ـ  152، صفحه 60و جلد  133، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1415بيروت، طبع اول، 
، »التبيان«هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 11، صفحه 2د ، جل»نور الثقلين«

  2، مكتب 365، صفحه 4جلد 
، مكتبة الصدر 184، صفحه 2، جلد »صافى«هـ ق ـ تفسير  1409االعالم االسالمى، طبع اول، 

  .هـ ق 1416تهران، طبع دوم، 
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* * *  
ن ابليس از حريم قرب خدا و مقام و در آخرين آيه مورد بحث، بار ديگر فرمان بيرون رفت

منزلت باال صادر مى شود، با اين تفاوت كه در اينجا حكم طرد او به صورت تحقيرآميزتر و 
شديدتر صادر شده است، و شايد به خاطر لجاجتى بود كه شيطان در مورد اصرار در وسوسه 

عت فرمان خدا بود و به افراد انسان به خرج داد، يعنى در آغاز تنها گناه او سركشى از اطا
  . همين جهت فرمان خروج او صادر شد

اما بعداً گناه بزرگ ديگرى بر گناه خود افزود و آن تصميم گمراه ساختن دگران بود، به او 
قالَ اخْرُج ! (»از اين مقام با بدترين ننگ و عار بيرون رو و با خوارى و ذلت فرود آى«: فرمود

  ) 1).(منْها مذْؤُماً مدحوراً
لَمنْ تَبِعك ! (»و سوگند ياد مى كنم كه هر كس از تو پيروى كند، جهنم را از تو و آنها پر سازم«

  ). منْهم ألَمألَنَّ جهنَّم منْكُم أَجمعينَ
                      َ َ* * *  

  :نكته ها
  ـ نخستين قياس، قياس شيطان بود  1

به ما رسيده قياس كردن احكام و ) عليهم السالم(هل بيتدر روايات متعددى كه از طرق ا
نخستين كسى كه قياس : حقايق دينى به شدت محكوم شده است، در اين اخبار مى خوانيم

  : فرمود» ابوحنيفه«به ) عليه السالم(كرد، شيطان بود، امام صادق
يسلإِب نْ قاسلَ مفَإِنَّ أَو ساس كننده قياس مكن كه نخستين قي«: التَق  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» دحر«از ماده » مدحور«، به معنى عيب شديد است، و )بر وزن طعم(» ذَئْم«از ماده » مذْؤُم«ـ  1
  . ، به معنى بيرون راندن توأم با ذلت و خوارى است)بر وزن دهر(
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  ) 1!(»شيطان بود
و » ابن سيرين«و » ابن عباس«از » طبرى«و تفسير  »المنار«در منابع اهل تسنن، مانند تفسير 

  ) 2.(نيز اين مطلب نقل شده است» حسن بصرى«
موضوعى را به موضوع ديگرى كه از بعضى جهات با آن : اين است كه» قياس«منظور از 

شباهت دارد مقايسه كنيم، و همان حكمى كه درباره موضوع اول است، براى موضوع دوم 
  . اين كه فلسفه و اسرار حكم اول را كامالً بدانيم اثبات نمائيم، بدون

انسان، محكوم به نجاست و ناپاكى است و بايد از آن پرهيز كرد، » بول«: مثل اين كه مى دانيم
چون اين دو در پاره اى از جهات و : انسان را هم با آن مقايسه كنيم و بگوئيم» عرق«سپس 

  . اپاك و نجس هستنداجزاى تركيبى با هم شباهت دارند، هر دو ن
در حالى كه اگر چه در پاره اى از جهات با هم شباهت دارند، ولى از جهاتى هم متفاوتند، 
يكى رقيق تر و ديگرى غليظ تر، پرهيز از يكى كار ساده اى است و پرهيز از ديگرى بسيار 

  . مشكل و طاقت فرسا
يك مقايسه تخمينى بيش نمى به عالوه تمام فلسفه هاى حكم اول بر ما روشن نيست، و اين 

  . باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 6، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  1
و  39، صفحات 27، جلد »وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالمية ـ 58، صفحه 1، جلد »كافى«

، جلد 227، صفحه 47، جلد 291و  288، صفحات 2، جلد »واربحار االن«، چاپ آل البيت ـ 46
، 87و  86، صفحات 1، جلد »علل الشرايع«ـ  198، صفحه 60، و جلد 314، صفحه 58

  .انتشارات مكتبة الداورى، قم
، مؤسسة التاريخ 171، صفحه 7، جلد »قرطبى«ـ تفسير  331، صفحه 8، جلد »المنار«ـ  2

، دار الفكر بيروت، 173و  172، صفحات 8، جلد »طبرى«تفسير  هـ ق ـ 1405العربى، بيروت، 
مصنف ابن ابى شيبه «، مطبعة االعتدال، دمشق ـ 65، صفحه 1، جلد »سنن دارمى«هـ ق ـ  1415
، 66، صفحه »مسند ابى حنيفه«هـ ق ـ  1409، دار الفكر، طبع اول، 334، صفحه 8، جلد »كوفى

، مؤسسة 209، صفحه 1، جلد »كنز العمال«هـ ق ـ  1415مكتبة الكوثر الرياض، طبع اول، 
  .الرسالة، بيروت
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، قياس را شديداً محكوم )صلى اهللا عليه وآله(به همين جهت پيشوايان ما با الهام از كالم پيامبر
هر كس با مطالعه : زيرا گشوده شدن باب قياس سبب مى شود كه ;كرده، باطل شمرده اند

جرد اين كه دو موضوع را از پاره اى جهات، مساوى دانست، محدود و فكر كوتاه خود، به م
حكم يكى را درباره ديگرى اثبات كند، و به اين ترتيب، هرج و مرجى از نظر قوانين و احكام 

  . دينى به وجود آيد
ممنوع بودن قياس از نظر حكم خرد، منحصر به قوانين دينى نيست، پزشكان هم اكيداً توصيه 

بيمارى را به بيمار ديگر ندهيد، هر چند بيمارى آنها از نظر شما شبيه مى كنند هرگز نسخه 
  . باشند

زيرا دو بيمار ممكن است در نظر ما با هم شباهت داشته باشند، ولى  ;فلسفه آن روشن است
با اين حال، از جهات فراوانى، مثالً از نظر ميزان تحمل نسبت به دارو، گروه خونى، ميزان قند 

ى خون تفاوت ميان اين دو بوده باشد كه افراد عادى هرگز نمى توانند آنها را و اوره، و چرب
  . تشخيص بدهند، بلكه تشخيص آن منحصراً به وسيله پزشكان ماهر امكان دارد

اگر بدون در نظر گرفتن اين خصوصيات، داروى يكى را به ديگرى بدهيم ممكن است نه تنها 
  . ان ناپذيرى گرددمفيد نباشد كه گاهى سرچشمه خطرات جبر

احكام الهى از اين هم دقيق تر و باريك تر است و به همين دليل، در روايات داريم اگر احكام 
خدا با قياس سنجيده شود، دين خدا از بين خواهد رفت، يا فساد آن بيشتر از صالح آن 

  ) 1.(است
  هب به عالوه، پناه بردن به قياس براى كشف احكام الهى، نشانه نارسائى مذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اليحضره «، دار الكتب االسالمية ـ 300، صفحه 7، و جلد 57، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1

، جلد »وسائل الشيعه«هـ ق ـ  1413، انتشارات جامعه مدرسين قم، 119، صفحه 4، جلد »الفقيه
، صفحه 1، جلد »سن برقىمحا«، چاپ آل البيت ـ 352، صفحه 29، و جلد 41، صفحه 27

  .هـ ق 1371، دار الكتب االسالمية، 214
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زيرا هنگامى كه براى هر موضوع در مذهب، حكمى وارد شده باشد ديگر نيازى به  ;است
قياس نيست، به همين جهت شيعه چون تمام نيازمندى ها را از نظر حكم مذهبى از مكتب 

گرفته، نيازى نمى بيند كه )صلى اهللا عليه وآله(ندكه وارثان مكتب پيامبر) عليهم السالم(اهل بيت
  . دست به سوى قياس دراز كند

صلى اهللا (را ـ كه طبق فرمان پيامبر) عليهم السالم(ولى فقهاى اهل تسنن چون مكتب اهل بيت
بعد از قرآن بايد پناهگاه مسلمانان بوده باشد ـ به دست فراموشى سپرده اند، در )عليه وآله

گرفتار كمبود مدرك گرديده اند، لذا چاره اى جز اين نمى بينند كه دست به احكام اسالمى 
  . سوى قياس دراز كنند

* * *  
  ـ چرا نخستين قياس گر شيطان بود؟ 2

او نخستين كسى بود كه قياس كرد، نكته : در روايات مى خوانيم: كه» شيطان«و اما در مورد 
با آفرينش آدم، مقايسه نمود و برترى آتش را اش اين است كه او آفرينش خود را از نظر مادى 

در پاره اى از جهات، بر خاك، دليل بر برترى همه جانبه گرفت، بدون اين كه به ساير امتيازات 
  . توجه كند) عليه السالم(خاك و از آن باالتر به امتيازات روحانى و معنوى آدم

يه تخمين و گمان و مطالعه سطحى ، اما قياسى كه بر پا»قياس اولويت«و به اصطالح از طريق 
و نامحدودش قرار داشت، حكم به برترى خود بر آدم نمايد، و حتى فرمان خدا را به خاطر 

  ! همين قياس باطل زير پا بگذارد
در كتب شيعه و اهل تسنن ) عليه السالم(جالب اين كه در بعضى از روايات كه از امام صادق

: قاس أَمرَ الدينِ بِرَأْيِه قَرَنَه اللّه تَعالى يوم الْقيامةِ بِإِبليس منْ: هر دو نقل شده است مى خوانيم
  كسى كه امر دين را با قياس بسنجد، خداوند در روز «
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  ) 1.(»قيامت او را با ابليس، قرين خواهد كرد
ن نمى مقايسه موضوعى بر موضوعى ديگر بدون آگاهى از تمام اسرار آ: كوتاه سخن اين كه

تواند دليل بر اتحاد حكم آنها شود، و اگر پاى قياس به مسائل مذهبى كشيده شود، ضابطه اى 
زيرا ممكن است، يك نفر موضوعى را با موضوعى قياس كند و  ;براى احكام باقى نمى ماند

  ! حكم تحريم آن را صادر نمايد و ديگرى آن را با موضوع ديگر قياس كرده و حالل بشمرد
* * *  

  » منصوص العلة«ـ قياس  3
تنها موضوعى كه مى توان به عنوان استثناء در اينجا روى آن تكيه كرد، اين است كه خود 
قانونگذار يا مثالً خود طبيب، دليل و فلسفه حكم خود را بيان كند كه در اين صورت مى توان 

قياس «ن را هر كجا كه آن دليل و فلسفه موجود است، حكم را جارى ساخت، و اصطالحاً آ
مى گويند، مثالً اگر طبيب به بيمار بگويد بايد از فالن ميوه پرهيز كنى، زيرا » منصوص العلة

ترش است، بيمار مى فهمد كه ترشى براى او ضرر دارد و بايد از آن پرهيز كند هر چند در غير 
  . آن ميوه باشد

زيرا مسكر است، از آن مى  ;همچنين اگر در قرآن يا سنت، تصريح شود كه از شراب بپرهيزيد
  . حرام است) اگر چه شراب نباشد(فهميم كه هر مايع مسكرى 

  اين گونه قياس ممنوع نيست چون دليل آن ذكر شده و قطعى است، تنها در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعيليان، ، مؤسسه اسم7، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  331، صفحه 8، جلد »المنار«ـ تفسير  1
، انتشارات جامعه مدرسين قم ـ 59، صفحه 8، جلد »الميزان«هـ ق ـ  1412قم، طبع چهارم، 

، جلد »وسائل الشيعه«هـ ق ـ  1365، دار المعرفة، طبع اول، 72، صفحه 3، جلد »در المنثور«
، 11، جلد 296و  286، صفحات 2، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 47، صفحه 27

  .، عالم الكتب193، صفحه 2، جلد »فتح القدير«ـ  313، صفحه 58، و جلد 132صفحه 
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  . موردى ممنوع است كه ما فلسفه و دليل حكم را به طور قطع از تمام جهات ندانيم
البته بحث قياس، بحثى است بسيار پردامنه، كه آنچه در باال گفته شد، تنها فشرده اى از آن بود، 

  . تب اصول فقه و كتب اخبار، باب قياس مراجعه فرمائيدبراى توضيح بيشتر به ك
  : اين بحث را در اينجا با ذكر حديث زير به پايان مى رسانيم

وارد شد، )عليه السالم(روزى ابوحنيفه بر امام صادق«: چنين نقل شده» علل الشرايع«در كتاب 
  . ىبه من خبر داده اند تو در احكام خدا قياس مى كن: امام به او فرمود
  . آرى چنين است من قياس مى كنم: ابوحنيفه گفت

زيرا نخستين كسى كه قياس كرد ابليس  ;اين كار را ديگر تكرار نكن: گفت)عليه السالم(امام
، او آتش و گل را با هم مقايسه كرد، در »خَلَقْتَنى منْ نار و خَلَقْتَه منْ طين«: بود، آنجا كه گفت

حانيت آدم را با نورانيت آتش مقايسه مى كرد، تفاوت ميان آن دو را در حالى اگر نورانيت و رو
  ) 1.(»مى يافت، و برترى يكى را بر ديگرى تشخيص مى داد

* * *  
  ـ چگونه شيطان با خدا سخن گفت؟  4

چگونه شيطان، با خدا سخن گفت؟ مگر وحى : در اينجا يك سؤال باقى مى ماند، و آن اين كه
  است؟ بر او نازل مى شده 

  چرا  ;گفتگوى خدا، هميشه جنبه وحى ندارد: پاسخ اين سؤال اين است كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 7، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  1
و  288حات ، صف2، جلد »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ 58، صفحه 1، جلد »كافى«

احتجاج «ـ  198، صفحه 60، و جلد 314، صفحه 58، جلد 226، صفحه 47، جلد 291
، 1، جلد »علل الشرايع«هـ ق ـ  1403، نشر مرتضى، مشهد، 362، صفحه 2، جلد »طبرسى

  . هـ ق 1381، انتشارات مكتبة الداورى، قم، 87و  86صفحات 
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مانعى ندارد كه خداوند با شخص  كه وحى عبارت از پيام رسالت و نبوت است، و هيچ
ديگرى نه به عنوان وحى و رسالت، بلكه از طريق الهام درونى، يا به وسيله بعضى از فرشتگان 
سخن بگويد، خواه اين شخص از صالحان و پاكان باشد، همانند مريم و مادر موسى يا از 

  !ناصالحان باشد مانند شيطان
* * *  

  ! ب جبرـ شيطان نخستين پايه گذار مكت 5
چون تو : از آيه فوق بر مى آيد كه شيطان براى تبرئه خويش، نسبت جبر به خداوند داده گفت

  . مرا گمراه ساختى، من نيز در گمراهى نسل آدم كوشش خواهم كرد
را طورى تفسير كنند كه مفهوم آن » فَبِما أَغْويتَنى«گر چه بعضى از مفسران، اصرار دارند جمله 

  . جبر نباشد
زيرا ظاهر اين جمله معنى جبر را مى رساند و  ;ولى ظاهراً هيچ موجبى براى اين اصرار نيست

  .از شيطان هم، هيچ بعيد به نظر نمى رسد كه چنين سخنى را بگويد
به هنگام : نقل شده كه) عليه السالم(گواه بر اين سخن، حديثى است كه از امير مؤمنان على

آنچه انجام : ضا و قدر سؤال كرد و حضرت در پاسخ فرمودمراجعت از صفين، پير مردى از ق
  . داديم همه قضا و قدر الهى بوده

  . پير مرد چنين پنداشت كه منظور همان مسأله جبر است
: حضرت با شدت تمام، او را از اين پندار باطل باز داشت و ضمن سخنان مفصلى به او فرمود

  : انِ و خُصماء الرَّحمنِ و حزْبِ الشَّيطانتلْك مقالَةُ اخْوانِ عبدةِ األَوث
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  ) 1.(»اين گفتار بت پرستان و دشمنان خدا و حزب شيطان است«
سپس قضا و قدر را به معنى قضا و قدر تشريعى يعنى فرمان ها و تكاليف پروردگار تفسير 

  . فرمود
  . بودو از اينجا روشن مى شود نخستين كسى كه دم از مكتب جبر زد شيطان 

* * *  
  ـ فلسفه آفرينش و مهلت دادن به شيطان  6

در اين گونه بحث ها معموالً سؤاالت مختلفى به ذهن مى آيد كه از همه مهم تر دو سؤال ذيل 
  : است

ـ خداوند چرا شيطان را آفريد؟ با اين كه مى دانست سرچشمه وسوسه ها و گمراهى ها مى  1
  شود؟ 

چنان گناه بزرگى شد، چرا خداوند تقاضاى او را مبنى بر  ـ بعد از آن كه شيطان مرتكب 2
  ادامه حيات او پذيرفت؟ 

  : كه) 2(پاسخ گفته ايم» نمونه«درباره سؤال اول، در جلد اول تفسير 
اوالً ـ خلقت شيطان از آغاز، خلقت پاك و بى عيبى بود و به همين دليل، ساليان دراز در صف 

  . گش جاى گرفته بود، اگر چه از نظر آفرينش جزء آنها نبودمقربان درگاه خدا و فرشتگان بزر
سپس با سوء استفاده از آزادى خود، بناى طغيان و سركشى را گذاشت و رانده درگاه خداوند 

  . گرديد و لقب شيطان را به خود اختصاص داد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتب 155، صفحه 1جلد (» و قدرجبر «، باب 120، صفحه 1، جلد »اصول كافى«ـ  1
، 1، جلد »احتجاج طبرسى«ـ ) با اندكى تفاوت( 96، صفحه 5، جلد »بحار االنوار«ـ ) االسالمية
، مدرسة 226، صفحه 1، جلد »زبدة االصول«هـ ق ـ  1403، نشر مرتضى، مشهد، 208صفحه 

، مؤسسة 287، صفحه »و الكافىالكلينى «هـ ق ـ  1412، طبع اول، )عليه السالم(االمام الصادق
، مكتب نشر 519، صفحه 3، جلد »مجمع البحرين«هـ ق ـ  1416النشر االسالمى، طبع اول، 
  . هـ ق 1408الثقافة االسالمية، طبع دوم، 

  .»بقره«سوره  36تا  34ـ ذيل آيات  2
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امل نيز ثانياً ـ وجود شيطان براى پويندگان راه حق، نه تنها زيان بخش نيست، كه رمز تك
زيرا وجود يك دشمن قوى در مقابل انسان، باعث پرورش و ورزيدگى او  ;محسوب مى شود

  . مى گردد
و اصوالً هميشه تكامل ها در ميان تضادها به وجود مى آيد، و هيچ موجودى راه كمال را نمى 

  . پويد مگر اين كه در مقابل ضد نيرومندى قرار گيرد
كم آزادى اراده در برابر اعمال خالف خود مسئول است، ولى شيطان گرچه به ح: نتيجه اين كه

وسوسه هاى او، زيانى براى بندگان خدا و آنهائى كه مى خواهند در راه حق گام بردارند 
  . نخواهد داشت، بلكه به طور غير مستقيم براى آنها ثمربخش خواهد بود

زيرا ادامه حيات او به  ;شودپاسخ سؤال دوم از آنچه در جواب سؤال اول گفتيم نيز روشن مى 
عنوان وجود يك نقطه منفى براى تقويت نقاط مثبت نه تنها ضرر نداشت، كه مؤثر نيز بود، 
حتى قطع نظر از وجود شيطان، در درون خود ما، غرائز مختلفى وجود دارد، كه چون در برابر 

د كه در اين ميدان نيروهاى عقالنى و روحانى قرار گيرند، يك ميدان تضاد را تشكيل مى دهن
ادامه حيات شيطان نيز تقويت مبانى . پيشرفت، تكامل و پرورش وجود انسان صورت مى گيرد

  . اين تضاد است
به تعبير ديگر هميشه وجود يك راه راست با توجه به خطوط انحرافى پيرامون آن مشخص مى 

  . هد شدشود، و تا چنين مقايسه اى در ميان نباشد، راه راست بازشناخته نخوا
از اين گذشته، همان طور كه در بعضى از احاديث مى خوانيم، شيطان بعد از انجام آن گناه، 
سعادت و نجات خود را در جهان ديگر به كلى به خطر انداخت، و لذا در برابر عباداتى كه 

  كرده بود، تقاضاى عمر طوالنى در اين دنيا كرد كه طبق 
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  . پذيرفته شد قانون عدالت پروردگار، اين تقاضا
خداوند اگر چه شيطان را در انجام وسوسه هايش : مهم را نيز بايد توجه داشت كه» نكته«اين 

  : زيرا ;آزاد گذاشته ولى انسان را در برابر او بى دفاع قرار نداده است
اوالً ـ نيروى عقل و خرد به او بخشيده كه مى تواند سد نيرومندى در مقابل وسوسه هاى 

  ). مخصوصا اگر پرورش يابد و تربيت شود(وجود آورد  شيطان به
ثانياً ـ فطرت پاك و عشق به تكامل را در درون وجود انسان به عنوان يك عامل سعادت قرار 

  . داده
و ثالثاً ـ فرشتگانى كه الهام بخش نيكى ها هستند، به كمك انسان هائى كه مى خواهند از 

إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا : ستد، آن چنان كه قرآن مى فرمايدوسوسه هاى شيطان بركنار بمانند مى فر
آنها كه مى گويند پروردگار ما خداوند يكتا است و «: اللّه ثُم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئكَةُ

 و براى تقويت روحيه آنان(» سپس استقامت به خرج مى دهند، فرشتگان بر آنها نازل مى شوند
  ) 1).(انواع بشارت ها و دلگرمى ها را به آنها الهام مى دهند

: إِذْ يوحي ربك إِلَى الْمالئكَةِ أَنِّي معكُم فَثَبتُوا الَّذينَ آمنُوا: و در جاى ديگر مى خوانيم
پروردگار تو به فرشتگان وحى مى كرد كه من با شما هستم و به شما كمك مى كنم كه افراد «

  )2.(»مان را در مسير حق كمك كنيد و ثابت نگاه داريدبا اي
* * *  

  ـ فرضيه تكامل انواع و آفرينش آدم  7
در اين كه آيا آفرينش آدم آن چنان كه قرآن مى فرمايد با فرضيه تكامل كه در مباحث علوم 

  طبيعى امروز مطرح است، سازگار است يا نه؟ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30صلت، آيه ـ ف 1
  .12ـ انفال، آيه  2
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  و آيا اصوالً فرضيه تكامل، از نظر دانشمندان به مرحله قطعى رسيده يا نه؟
سوره  33تا  26بحث هاى الزمى داريم كه به خواست خدا در ذيل آيات مناسب تر مانند آيات 

  . مطرح خواهيم كرد» حجر«
 * * *  
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19   التَقْرَبا و ئْتُما وثُ شينْ حنَّةَ فَكُال مالْج كجوز و كُنْ أَنْتاس ميا آد  
  هذه الشَّجرَةَ فَتَكُونا منَ الظّالمينَ         

  فَوسوس لَهما الشَّيطانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما منْ سوآتهِما   20
  هاكُما ربكُما عنْ هذه الشَّجرَةِ إِالّ أَنْ تَكُونا ملَكَينِ أَوو قالَ ما نَ         
  تَكُونا منَ الْخالدينَ         

  و قاسمهما إِنِّي لَكُما لَمنَ النّاصحينَ   21
  فَدالّهما بِغُرُور فَلَما ذاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما سوآتُهما و طَفقا   22

  يخْصفانِ علَيهِما منْ ورقِ الْجنَّةِ و ناداهما ربهما أَ لَم أَنْهكُما عنْ         
  تلْكُما الشَّجرَةِ و أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيطانَ لَكُما عدو مبينٌ         

   
  :ترجمه

اما به ! د، بخوريدو از هر جا كه خواستي ;تو و همسرت در بهشت ساكن شويد! ـ و اى آدم 19
  !اين درخت نزديك نشويد، كه از ستمكاران خواهيدبود

و  ;ـ سپس شيطان آن دو را وسوسه كرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشكار سازد 20
) اگر از آن بخوريد(پروردگارتان شما را از اين درخت نهى نكرده مگر به خاطر اين كه «: گفت

  !»خواهيد ماند) در بهشت(ودانه فرشته خواهيد شد، يا جا
  .ـ و براى آنها سوگند ياد كرد كه من براى شما از خيرخواهانم 21
و هنگامى كه از آن درخت . فرود آورد) از مقامشان(ـ و به اين ترتيب، آنها را با فريب  22

  و شروع كردند به قرار  ;براى آنها آشكار شد) عورتشان(چشيدند، اندامشان 
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آيا شما را از آن «: بهشتى بر خود، و پروردگارشان آنها را ندا داد كه) درختان(ى دادن برگ ها
  !؟»و نگفتم كه شيطان براى شما دشمن آشكارى است! درخت نهى نكردم؟

   
  :تفسير

  وسوسه هاى شيطانى در لباس هاى دلپذير
: ويدرا بيان مى كند، نخست مى گ) عليه السالم(اين آيات، فصل ديگرى از سرگذشت آدم

تو و همسرت در بهشت سكونت اختيار ! اى آدم«: فرمود) حوا(خداوند به آدم و همسرش 
  ).و يا آدم اسكُنْ أَنْت و زوجك الْجنَّةَ(» كنيد

و حوا در بدو خلقت در بهشت ) عليه السالم(آدم: از اين جمله چنين استفاده مى شود كه
ذيل آيات » بقره«، و همان طور كه در سوره نبودند، سپس به سوى بهشت راهنمائى شدند

اين بهشت، بهشت رستاخيز نبوده، : مربوط به آفرينش آدم يادآور شديم، قرائن نشان مى دهد
يعنى باغ » بهشت دنيا«نيز وارد شده است ) عليهم السالم(بلكه چنان كه در احاديث اهل بيت

هاى پروردگار در آن فراهم بوده  سرسبز و خرمى از باغ هاى اين جهان بوده كه انواع نعمت
  )1.(است

  : در اين هنگام، نخستين تكليف و امر و نهى پروردگار به اين صورت، صادر شد
شما از هر نقطه اى و از هر درختى از درختان بهشت كه مى خواهيد تناول كنيد، اما به اين «

يثُ شئْتُما و التَقْرَبا هذه فَكُال منْ ح(» درخت معين نزديك نشويد كه از ستمگران خواهيد بود
  ).الشَّجرَةَ فَتَكُونا منَ الظّالمينَ

* * *  
  اما شيطان كه بر اثر سجده نكردن رانده درگاه خدا شده بود، و تصميم قاطع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مراجعه فرمائيد» بقره«سوره  35، ذيل آيه 1، جلد »نمونه«ـ به تفسير  1
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و فرزندانش انتقام بگيرد و در فريب آنان ) عليه السالم(داشت تا آنجا كه مى تواند از آدم
   ;بكوشد

و نيز به خوبى مى دانست كه خوردن از درخت ممنوع، باعث رانده شدن از بهشت خواهد 
شد، در صدد وسوسه آنان برآمد، و براى رسيدن به اين مقصود، انواع دام ها را بر سر راه آنان 

  ! گسترد
به وسوسه كردن آنان مشغول شد، تا لباس هاى اطاعت و «: لذا همان طور كه قرآن مى فرمايد

فَوسوس لَهما (» بندگى خدا را از تن آنان بيرون كند، و عورت آنها را كه پنهان بود آشكار سازد
  ).الشَّيطانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنْهما منْ سوآتهِما

براى رسيدن به اين هدف، بهترين راه را اين ديد كه از عشق و عالقه ذاتى انسان به تكامل و و 
، استفاده كند و هم عذر و بهانه اى براى مخالفت فرمان خدا براى »زندگى جاويدان«ترقى و 

خداوند شما را از اين درخت نهى «: آنان بتراشد، از اين رو نخست به آدم و همسرش گفت
و (» اين كه اگر از آن بخوريد يا فرشته خواهيد شد و يا عمر جاويدان پيدا مى كنيدنكرده جز 

  ).قالَ ما نَهاكُما ربكُما عنْ هذه الشَّجرَةِ إِالّ أَنْ تَكُونا ملَكَينِ أَو تَكُونا منَ الْخالدينَ
اين طور مجسم كرد  و به اين ترتيب، فرمان خدا را در نظر آنان به گونه ديگرى جلوه داد، و

زيانى ندارد، بلكه موجب عمر جاويدان و يا رسيدن به » شجره ممنوعه«نه تنها خوردن از : كه
  .مقام و درجه فرشتگان خواهد شد

از قول ابليس مى خوانيم كه مى  120آيه » طه«در سوره : شاهد اين سخن جمله اى است كه
مى خواهى تو را به زندگى ! اى آدم«: الْخُلْد و ملْك اليبلىيا آدم هلْ أَدلُّك على شَجرَةِ : گويد

  ! ؟»جاويدان و فرمانروائى كهنگى ناپذير راهنمائى كنم
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عليه (»عيون اخبار الرضا«و در ) عليه السالم(از امام صادق» قمى«در روايتى كه در تفسير 
شيطان به آدم « :مى خوانيم نقل شده چنين) عليه السالم(از امام على بن موسى الرضا) السالم
اگر شما از اين درخت ممنوع بخوريد، هر دو فرشته خواهيد شد و براى هميشه در : گفت

  ) 1!(»بهشت مى مانيد، و گرنه شما را از بهشت بيرون مى كنند
* * *  

آدم با شنيدن اين سخن در فكر فرو رفت، اما شيطان براى اين كه پنجه : و در آيه بعد مى افزايد
سوگندهاى «: و حوا فرو برد) عليه السالم(ى وسوسه خود را بيشتر و محكم تر در جان آدمها

  ).و قاسمهما إِنِّي لَكُما لَمنَ النّاصحينَ! (»شديدى ياد كرد، كه من خيرخواه شما هستم
* * *  

آدم كه هنوز تجربه كافى در زندگى نداشت، و گرفتار دام هاى شيطان و خدعه و دروغ و 
كسى اين چنين قسم دروغى ياد كند، و چنين دام : رنگ نشده بود، و نمى توانست باور كندني

هائى بر سر راه او بگذارد، سرانجام تسليم فريب شيطان شد، و با ريسمان پوسيده مكر و 
خدعه او براى به دست آوردن آب حيات و ملك جاويدان، به چاه وسوسه هاى ابليس فرو 

ت به دست نياورد، كه در گرداب نافرمانى خدا افتاد، آن چنان كه قرآن رفت و نه تنها آب حيا
به اين ترتيب شيطان، آنها را فريب داد و با «: آن را در يك جمله خالصه كرده، مى فرمايد

  )2).(فَدالّهما بِغُرُور(» طناب خود آنها را در چاه فرو برد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 11، صفحه 2، جلد »ليننور الثق«ـ  1
، صفحات 11، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 79، صفحه 16، جلد »مستدرك الوسائل«

هـ  1378، انتشارات جهان، 196، صفحه 1، جلد )عليه السالم(»عيون اخبار الرضا«ـ  164و  78
  . هـ ق 1403، نشر مرتضى، مشهد، 426، صفحه 2، جلد »احتجاج طبرسى«ق ـ 

در چاه است كه آن را به ريسمانى بسته و تدريجاً » دلو«به معنى فرستادن » تدليه«از » دلّى«ـ  2
در چاه پائين برند، و اين در حقيقت كنايه لطيفى از اين معنى است كه شيطان با طناب مكر و 

د و به چاهسار مشكالت و دورى از رحمت حق فريب، آنها را از مقام وااليشان فرود آور
  . افكند
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با اين كه آدم مى بايست، با توجه به سوابق دشمنى شيطان، و با علم و اطالع از حكمت و 
رحمت واسعه خدا، و محبت و مهربانى او، تمام وسوسه ها را نقش بر آب كرده، تسليم شيطان 

  .نشود ولى هر چه بود واقع شد
همين كه آدم و همسرش از آن درخت ممنوع چشيدند، بالفاصله «: فرمايدقرآن پس از آن مى 

فَلَما ذاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما (» لباس هايشان از تنشان فرو ريخت و اندامشان آشكار گشت
  ).سوآتُهما

به مجرد چشيدن از ميوه درخت ممنوع، اين عاقبت : از جمله باال به خوبى استفاده مى شود كه
م به سراغ آنها آمد، و در حقيقت از لباس بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود برهنه شو

  .شدند
و نيز از اين آيه به خوبى استفاده مى شود كه آنها قبل از ارتكاب اين خالف، برهنه نبودند بلكه 
 پوششى داشتند كه در قرآن، نامى از چگونگى اين پوشش برده نشده است، اما هر چه بوده
است، نشانه اى براى شخصيت آدم و حوا و احترام آنها محسوب مى شده كه با نافرمانى از 

  .اندامشان فرو ريخته است
آدم و حوا در آن موقع، كامالً برهنه بودند، ولى زشتى : ساختگى مى گويد» تورات«در حالى كه 

بود خوردند ! نشآن را درك نمى كردند، اما هنگامى كه از درخت ممنوع كه درخت علم و دا
  )1!(چشم خردشان باز شد، خود را برهنه ديدند و از زشتى اين حالت آگاه شدند

بلكه به قدرى از علم و ! نبود) عليه السالم(معرفى مى كند در واقع، آدم» تورات«آدمى را كه 
دانش دور بود كه حتى برهنگى خود را تشخيص نمى داد، ولى آدمى را كه قرآن معرفى مى 

نيز آگاهى داشت و ) علم اسماء(تنها از وضع خود با خبر بود بلكه از اسرار آفرينش  كند نه
  معلم فرشتگان محسوب مى شد و اگر شيطان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ـ سفر پيدايش، فصل دوم و سوم 1
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  .استفاده كرد توانست در او نفوذ كند نه به خاطر نادانى او بود بلكه از پاكى و صفاى او سوء
يا بني آدم اليفْتنَنَّكُم الشَّيطانُ كَما : همين سوره است كه مى فرمايد 27شاهد اين سخن آيه 

  : أَخْرَج أَبويكُم منَ الْجنَّةِ ينْزِع عنْهما لباسهما
، بيرون شيطان شما را فريب ندهد، آن چنان كه پدر و مادرتان را از بهشت! اى فرزندان آدم«

  .»كرد، و لباس آنها را از تنشان جدا ساخت
در آغاز برهنه بود در واقع ) عليه السالم(آدم: و اگر بعضى از نويسندگان اسالمى نوشته اند

  ! پيدا شده است» تورات«اشتباهى است آشكار كه بر اثر نوشته هاى 
ديدند بالفاصله از برگ هنگامى كه آدم و حوا چنين «: به هر حال، قرآن پس از آن مى فرمايد

و طَفقا يخْصفانِ علَيهِما منْ ورقِ (» هاى درختان بهشتى براى پوشيدن اندام خود، استفاده كردند
  )1).(الْجنَّةِ

مگر من شما را از آن درخت : و در اين موقع خداوند به آنها ندا داد كه«: و سرانجام مى فرمايد
چرا فرمان ! ه شيطان دشمن آشكار و سرسخت شما است؟مگر به شما نگفتم ك! نهى نكردم؟

و ناداهما ربهما أَ لَم أَنْهكُما ! (؟»مرا به دست فراموشى سپرديد و در اين گرداب سقوط كرديد
  ).عنْ تلْكُما الشَّجرَةِ و أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيطانَ لَكُما عدو مبينٌ

و حوا اجازه سكونت در ) عليه السالم(نخستين آيه اى كه به آدم از مقايسه تعبير اين آيه با
بهشت را مى داد به خوبى استفاده مى شود كه آنها پس از اين نافرمانى، چه اندازه از مقام قرب 
: پروردگار دور شدند و حتى از درختان بهشتى نيز فاصله گرفتند، زيرا در آيه قبل هذه الشَّجرَةِ

  اى اشاره نزديك است كه بر) اين درخت(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل، به معنى ضميمه كردن چيزى به چيز ) بر وزن خشم(» خصف«از ماده » يخْصفانِ«ـ  1
 ;ديگر و جمع نمودن است، سپس به دوختن كفش يا لباس و وصله كردن نيز گفته شده است

  . ندزيرا قطعات پراكنده را به يكديگر منضم مى ك
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كه براى خطاب از دور است آمده، و هم ) ندا داد: (به كار رفته و در اين آيه هم جمله نادى
  .كه براى اشاره به دور مى باشد ذكر شده» تلْكُما«كلمه 

* * *  
  : نكته ها

  ـ وسوسه سلب اختيار نمى كند  1
چنين استفاده ) فائده مى آيدكه معموالً براى نفع و » الم«با توجه به (» وسوس لَهما«از جمله 

شيطان در وسوسه هاى خود، چهره خيرخواهى و دوستى آدم را به خود گرفت، : مى شود كه
چنين معنى وجود ندارد، بلكه تنها به معنى نفوذ مخفيانه )1(»وسوس إِلَيه«در حالى كه در جمله 
  .در قلب كسى است

ن هر چند قوى و نيرومند باشد از انسان در هر حال نبايد تصور كرد كه وسوسه هاى شيطا
سلب اختيار مى كند بلكه باز انسان مى تواند با نيروى خرد و ايمان، در مقابل آن ايستادگى 

  . كند
وسوسه هاى شيطانى انسان را مجبور به كار خالف نمى كند، بلكه نيروى : و به تعبير ديگر

مقابل آن، نياز به پايمردى و ايستادگى اختيار همچنان باقى خواهد بود، اگر چه مقاومت در 
بيشتر و گاهى تحمل درد و رنج دارد، ولى اين گونه وسوسه ها سلب مسئوليت از كسى نمى 

  . كند، همان طور كه در مورد آدم نكرد
به عنوان تشويق به نافرمانى ) عليه السالم(با تمام عواملى كه در برابر آدم: لذا مالحظه مى كنيم

طان وجود داشت، خداوند او را مسئول عملش دانست و به ترتيبى كه بعداً خدا از طرف شي
  .خواهد آمد، او را كيفر داد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120ـ طه، آيه  1
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  ـ شجره ممنوعه چه درختى بوده است؟ 2
رباره كيفيت و اشاره شده است، بدون اين كه د» شجره ممنوعه«در شش مورد از قرآن مجيد به 

  :يا نام آن سخنى به ميان آيد، ولى در منابع اسالمى دو نوع تفسير براى آن آمده است
  )1.(بوده است» گندم«كه طبق معروف در روايات، » مادى«يكى تفسير 

را تنها به درخت اطالق نمى كند، بلكه به بوته هاى گياهان » شجرة«بايد توجه داشت كه عرب 
و «: شجره اطالق شده است، مى فرمايد» كدو«لذا در قرآن مجيد به بوته  نيز شجره مى گويد،

  )2.(»أَنْبتْنا علَيه شَجرَةً منْ يقْطين
زيرا طبق اين  ;شده است» شجره حسد«كه در روايات از آن تعبير به » معنوى«و ديگرى تفسير 

ين تصور كرد كه مقامى پس از مالحظه مقام و موقعيت خود چن) عليه السالم(روايات، آدم
باالتر از مقام او وجود نخواهد داشت، ولى خداوند او را به مقام جمعى از اولياء از فرزندان او 

آشنا ساخت، در او حالتى شبيه به حسد پيدا شد، و همين شجره ) پيامبر اسالم و خاندانش(
  )3.(ممنوعه بود كه آدم مأمور بود به آن نزديك نشود

  : از دو درخت تناول كرد كه) عليه السالم(ن روايات، آدمدر حقيقت طبق اي
  .يكى از مقام او پائين تر بود و او را به سوى جهان ماده مى كشيد و آن گندم بود

و ديگرى درخت معنوى مقام جمعى از اولياء خدا بود كه از مقام و موقعيت او باالتر قرار 
  آن سرنوشت  داشت و چون از دو جنبه از حد خود تجاوز كرد به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و جلد 60و  59، صفحات 1، جلد »نور الثقلين«ـ براى اطالع از اين روايات به تفسير  3و  1

  دوم، 
و » بقره«هـ ق، در تفسير آيات سوره  1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 11صفحه 
  . مراجعه شود» اعراف«سوره 

و  321، 273، صفحات 26، و جلد 173و  165، 164، 78، صفحات 11، جلد »واربحار االن«(
322.(  

  .146ـ صافات، آيه  2
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  .گرفتار شد
اين حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها يك احساس نفسانى بوده است، : اما بايد توجه داشت

  .بى آن كه كمترين گامى بر طبق آن بردارد
ـ چنان كه كراراً گفته ايم ـ داراى معانى مختلفى است، مانعى  و با توجه به اين كه آيات قرآن

  .ندارد كه هر دو معنى از آيه اراده شود
در قرآن مجيد در هر دو معنى به كار رفته است، گاهى در معنى درختان » شجرة«اتفاقاً كلمه 

كه اشاره به درخت ) 1(»هنِو شَجرَةً تَخْرُج منْ طُورِ سيناء تَنْبت بِالد«: معمولى و مادى مثل
   ;زيتون است

كه منظور از آن، )2(»و الشَّجرَةَ الْملْعونَةَ في الْقُرْآنِ«: و گاهى در شجره معنوى به كار رفته مانند
  .مى باشد» بنى اميه«جمعى از مشركان يا يهود و يا اقوام طاغى ديگر همانند 

داده اند، ولى آنچه گفتيم از همه » شجره ممنوعه« البته مفسران احتماالت متعدد ديگرى درباره
  .روشن تر است

اين ) اگر چه در جلد اول تفسير نيز اشاره كرده ايم(اما نكته اى كه در اينجا بايد يادآور شد 
تحريف يافته كه امروز مورد قبول همه مسيحيان دنيا و يهود است، » تورات«در : است كه

  ) 3.(معرفى شده است» م و دانش و شجره حيات و زندگىشجره عل«شجره ممنوعه به عنوان 
آدم قبل از آن كه از شجره علم و دانش بخورد علم و دانشى نداشت و حتى : تورات مى فرمايد

عليه (برهنگى خود را تشخيص نمى داد، و هنگامى كه از آن خورد، و به معنى واقعى، آدم
  مبادا : هگرديد، از بهشت رانده شد، از ترس اين ك) السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20ـ مؤمنون، آيه  1
  .60ـ اسراء، آيه  2
  .17، فصل دوم، شماره »سفْرِ تكوين«ـ  3
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  !حيات جاويدان پيدا كند! از درخت حيات و زندگى نيز بخورد و همچون خدايان
اب آسمانى نيست فعلى كت» تورات«و اين از روشن ترين قرائنى است كه گواهى مى دهد، 

بلكه ساخته مغز بشر كم اطالعى است كه علم و دانش را براى آدم عيب مى پندارد و آدم را به 
گناه علم و دانش، مستحق رانده شدن از بهشت خدا مى شمرد، گويا بهشت جاى افراد فهميده 

  ! نبود
و به طور (» اى انجيلمفسر برجسته و توان«كه او را به عنوان » ويليام ميلر«جالب اين كه دكتر 

چنين مى » مسيحيت چيست؟«به شمار مى آورند، در كتاب خود تحت عنوان ) كلى عهدين
  : نويسد

شيطان به صورت مار داخل باغ شد و حوا را راضى كرد كه از ميوه آن درخت بخورد، سپس «
ا يك اشتباه حوا آن را به آدم داد و آدم هم از آن ميوه خورد، اين عمل والدين اوليه ما، تنه
  . معمولى، و يا خطائى از راه بى فكرى نبود، بلكه عصيان عمدى بر ضد خالق بود

به عبارت ديگر آنها مى خواستند، خدا شوند، آنها مايل نبودند مطيع اراده خدا گردند، بلكه مى 
  خواستند، اميال خود را انجام دهند، نتيجه چه شد؟ 

باغ بيرون راند تا در جهان پر درد و رنج، زندگى خدا آنها را به شدت سرزنش نمود و از 
  )1.(كنند

در حقيقت، خواسته است شجره ممنوعه تورات را توجيه كند، » تورات و انجيل«اين مفسر 
  .ولى باالترين گناه يعنى ضديت و جنگ با خدا را به آدم نسبت داده است

  ارى در چه خوب بود به جاى اين گونه تفسيرها، الاقل، اعتراف به دستك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16، صفحه »مسيحيت چيست؟«ـ كتاب  1
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  .كتب به اصطالح مقدسه مى نمودند
* * *  

  ـ آيا آدم گناه كرد؟ 3
از آنچه در باال از كتب مقدس يهود و مسيحيان نقل كرديم، چنين برمى آيد كه آنها نه تنها 

بلكه گناه او يك گناه معمولى نبود، يك نوع گناه معتقدند آدم مرتكب گناه و معصيت شد، 
  !سنگين و پرمسئوليت و حتى مبارزه با دستگاه ربوبيت از او سر زد

هيچ پيامبرى مرتكب گناه نمى شود، : ولى مدارك اسالمى ـ اعم از عقل و نقل ـ به ما مى گويد
از ) عليه السالم(آدم :و مقام پيشوائى خلق به شخص گناهكار، واگذار نخواهد شد، و مى دانيم

  . پيامبران الهى بود
بنابراين، آنچه در اين آيات ذكر شده، مانند پاره اى از تعبيرات ديگر كه درباره ساير پيامبران در 

ترك «و » عصيان نسبى«قرآن آمده است ـ كه نسبت عصيان به آنها داده شده ـ همگى به معنى 
  .است، نه گناه مطلق» اولى

  : توضيح اين كه
  . »گناه نسبى«و » گناه مطلق«: گناه بر دو گونه است

گناه مطلق، همان مخالفت نهى تحريمى و مخالفت با فرمان قطعى خداوند است و هر گونه 
  .ترك واجب و انجام حرام را شامل مى شود

اما گناه نسبى، آن است كه عمل غير حرامى از شخص بزرگى سرزند، كه با توجه به مقام و 
  . سته او نباشدموقعيتش شاي

ممكن است گاهى انجام يك عمل مباح و حتى مستحب درخور مقام افراد بزرگ نباشد در اين 
اگر شخص باايمان و ثروتمندى : محسوب مى شود، مثالً» گناه نسبى«صورت انجام آن عمل، 

  براى نجات فقيرى از چنگال فقر، كمك بسيار 
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چيز باشد، كار حرامى نيست بلكه مستحب مختصرى كند، شك نيست كه اين كمك، هر چند نا
  . است

ولى هر كس آن را بشنود مذمت مى كند، آن چنان كه گوئى گناهى مرتكب شده است و اين به 
  . از چنان انسان ثروتمند و باايمانى انتظار بسيار بيشترى مى رود: خاطر آن است كه

زند، با موقعيت ممتازشان به همين نسبت، اعمالى كه از بزرگان درگاه پروردگار، سر مى 
بر آن اطالق مى ) گناه(» ذنب«و » عصيان«سنجيده مى شود، و گاهى با مقايسه به آن، كلمه 

  . گردد
فى المثل نمازى كه ممكن است از يك فرد عادى، نماز ممتازى باشد براى اولياى حق، گناه 

  . ستزيرا يك لحظه غفلت در حال عبادت، براى آنها شايسته ني ;محسوب شود
بلكه بايد با توجه به علم و تقوا و موقعيتشان به هنگام عبادت، غرق در صفات جالل و جمال 

  .خدا باشند
ساير اعمال آنها غير از عبادات نيز چنين است، و با توجه به موقعيت آنها سنجيده مى شود، به 

ر قرار مى از آنها سرزند، مورد عتاب و سرزنش پروردگا» ترك اولى«همين دليل، اگر يك 
منظور از ترك اولى اين است كه انسان كار بهتر را رها كند و به سراغ كار خوب يا (گيرند 

  ).مباحى برود
و كشيدن آن همه زجر فراق ) عليه السالم(گرفتارى يعقوب: در روايات اسالمى مى خوانيم

انه او آمد و او از نيازمند روزه دارى به هنگام غروب آفتاب بر در خ: فرزند، به خاطر آن بود كه
  .كمك به وى غفلت نمود و آن فقير، گرسنه و دل شكسته بازگشت

  اين كار اگر از يك فرد عادى سر زده بود، شايد آن قدر مهم نبود اما از يك 
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پيامبر بزرگ الهى و رهبر امت آن چنان با اهميت تلقى شد كه مجازات بسيار شديدى از طرف 
  )1(.خداوند براى آن تعيين گرديد

نيز يك نهى تحريمى نبود، بلكه نهى از ترك اولى بود، ولى با » شجره ممنوعه«نهى آدم از 
هر چند نهى كراهتى (توجه به موقعيت آدم، با اهميت تلقى شد و ارتكاب مخالفت با اين نهى 

  .موجب چنان مؤاخذه و مجازاتى از طرف خدا گرديد) بود
نهى «نهى آدم از شجره ممنوعه، : داده شده است كهاين احتمال نيز از طرف بعضى از مفسران 

  . »نهى مولوى«بود، نه » ارشادى
  : توضيح اين كه

گاهى خداوند از چيزى نهى مى كند به عنوان اين كه صاحب اختيار انسان و موالى او است، و 
  . نامند» نهى مولوى«اطاعت فرمانش بر هر انسانى الزم است، چنين نهيى را 

يزى نهى مى كند، تنها به خاطر اين كه به انسان بگويد، ارتكاب اين عمل اثر اما گاهى از چ
  . نامطلوبى براى او دارد، درست همانند نهى طبيب از غذاهاى مضر و زيان بخش

اگر بيمار مخالفت دستور طبيب را كند، نه توهينى به او كرده و نه مخالفتى با : شك نيست
  . شخص او نموده است

  .راهنمائى او را ناديده گرفته و خود را به زحمت انداخته استبلكه ارشاد و 
خوردن از شجره ممنوعه نتيجه : نيز خداوند به او فرموده بود) عليه السالم(در مورد داستان آدم

  اش بيرون رفتن از بهشت و افتادن در زحمت و رنج است، اين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 411، صفحه 2لد ، ج»نور الثقلين«ـ  1
، چاپخانه علميه 167، صفحه 2، جلد »عياشى«ـ تفسير  271، صفحه 12، جلد »بحار االنوار«

 1381، انتشارات مكتبة الداورى، قم، 45، صفحه 1، جلد »علل الشرايع«هـ ق ـ  1380تهران، 
  .هـ ق
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تنها مخالفت نهى ارشادى كرد، نه ) عليه السالم(و به اين ترتيب آدميك ارشاد است، نه فرمان، 
  .عصيان و گناه واقعى

زيرا نهى ارشادى، احتياج به آمرزش و غفران  ;ولى تفسير اول صحيح تر به نظر مى رسد
ـ همان طور كه در آيه بعد مى خوانيم ـ از خداوند ) عليه السالم(ندارد، در حالى كه آدم

  . و آمرزش كردتقاضاى غفران 
) عليه السالم(به عالوه، دوران بهشت همان طور كه در جلد اول در ذيل آيات مربوط به آدم

دوران آشنائى با تكاليف و : محسوب مى شد) عليه السالم(گفتيم، يك دوران تعليماتى براى آدم
خالفت امر و نهى پروردگار، دوران شناختن دوست از دشمن و دوران ديدن نتيجه عصيان، و م

نهى ارشادى در حقيقت تكليف نيست و : فرمان خدا، و قبول وسوسه هاى شيطان، و مى دانيم
  .مسئوليت نمى آورد

، همه »ظلم«و » غفران«و » عصيان«و » نهى«گر چه كلمه : در پايان اين بحث، يادآور مى شويم
أله عصمت انبياء در بدو نظر به معنى گناه مطلق و حقيقى و آثار آن است ولى با توجه به مس

مى شود، و اين » گناه نسبى«كه با دليل عقلى و نقلى ثابت شده، تمام اين تعبيرها، حمل بر 
  .و ساير انبياء زياد دور از ظاهر لفظ نيست) عليه السالم(موضوع با توجه به عظمت مقام آدم

* * *  
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  فرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَكُونَنَّ منَقاال ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْ   23
  الْخاسرينَ         

24   تاعم تَقَرٌّ وسضِ مي األَرف لَكُم و ودض ععبل ضُكُمعبِطُوا بقالَ اه  
  إِلى حين         

  قالَ فيها تَحيونَ و فيها تَموتُونَ و منْها تُخْرَجونَ   25
   

  :ترجمه
و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى، از ! ما به خويشتن ستم كرديم! پروردگارا«: تندـ گف 23

  !»زيانكاران خواهيم بود
فرود آئيد، در حالى كه بعضى از شما نسبت به بعض ديگر، ) از مقام خويش(«: ـ فرمود 24

  .»د بودو براى شما در زمين، قرارگاه بهره گيرى تا زمان معينى خواه! دشمن خواهيد بود
از ان خارج ) در رستاخيز(و  ;و در آن مى ميريد ;زنده مى شويد) زمين(در آن «: ـ فرمود 25

  .»خواهيد شد
   

  :تفسير
  بازگشت آدم به سوى خدا
و حوا، به نقشه شيطانى ابليس، واقف شدند و نتيجه كار ) عليه السالم(سرانجام، هنگامى كه آدم

ته افتادند و نخستين گام را اعتراف به ظلم و ستم بر خالف خود را ديدند به فكر جبران گذش
  ما ! پروردگارا: گفتند«خويشتن، در پيشگاه خدا قرار داده 
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  ).قاال ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا(» بر خويشتن ستم كرديم
و إِنْ لَم (» و اگر ما را نيامرزى و رحمت خود را شامل حال ما نكنى، از زيانكاران خواهيم بود«
  ).غْفرْ لَنا و تَرْحمنا لَنَكُونَنَّ منَ الْخاسرينَتَ

انسان از : براى توبه و بازگشت به سوى خدا، و اصالح مفاسد نخستين گام، اين است كه
مركب غرور و لجاجت پائين آيد و به خطاى خويش اعتراف كند، اعترافى سازنده و در مسير 

  .تكامل
: قاضاى عفو، ادب نشان مى دهند كه حتى نمى گويندبه قدرى در توبه و ت: جالب اين كه

  !»اگر ما را نبخشى از زيانكاران خواهيم بود«: بلكه مى گويند) إِغْفر لَنا(خدايا ما را ببخش 
زيرا برنامه ها و  ;شك نيست كه هر گناه و نافرمانى پروردگار، ظلم و ستم بر خويشتن است

يشرفت انسان است، بنابراين، هر گونه مخالفت دستورات او همه، در مسير خير، سعادت و پ
عليه (با آن مخالفت با تكامل خويشتن و سبب عقب ماندگى و سقوط خواهد بود، و آدم

و حوا نيز اگر چه گناه نكردند، اما همين ترك اولى، آنها را از مقام وااليشان فرود ) السالم
  .آورد

* * *  
سرش در پيشگاه خدا پذيرفته شد و همان طور كه و هم) عليه السالم(گر چه توبه خالصانه آدم

ولى به هر حال، » خداوند توبه آنها را پذيرفت«: فَتاب علَيه: مى خوانيم 37آيه » بقره«در سوره 
: فرمود«اثر وضعى آن عمل، دامانشان را گرفت، و دستور خارج شدن از بهشت به آنها داده شد 

قالَ اهبِطُوا (» دشمن خواهيد بود) انسان و شيطان(فرود آئيد در حالى كه شما با يكديگر 
ودض ععبل ضُكُمعب.(  

  و لَكُم (» و زمين تا مدت معينى قرارگاه و وسيله بهره گيرى شما خواهد بود«
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  ).في األَرضِ مستَقَرٌّ و متاع إِلى حين
* * *  

يد و هم در آن مى ميريد، و از آن كه هم در زمين زندگى مى كن: نيز به آنها گوشزد كرد«و 
قالَ فيها تَحيونَ و فيها تَموتُونَ و منْها (» براى حساب در روز رستاخيز، برانگيخته خواهيد شد

  ).تُخْرَجونَ
آدم و حوا و شيطان همگى » قالَ اهبِطُوا بعضُكُم لبعض عدو«ظاهر اين است كه مخاطب در آيه 

زيرا آنها هستند كه از زمين  ;ه بعد بعيد نيست مخاطب تنها آدم و حوا باشندهستند، ولى در آي
  .برانگيخته مى شوند

* * *  
  : نكته

  ماجراى آدم و دورنماى اين جهان
گر چه بعضى از مفسران ـ كه معموالً تحت تأثير افكار تند غربى قرار دارند ـ سعى كرده اند به 

آغاز تا پايان چهره تشبيه، مجاز و كنايه و به اصطالح  و همسرش، از) عليه السالم(داستان آدم
بدهند و تمام بحث هاى مربوط به اين ماجرا را حمل بر خالف ظاهر كرده، » سمبوليك«روز، 

  . كنايه از مسائل معنوى بگيرند
ولى شك نيست كه ظاهر آيات حكايت از يك جريان واقعى و عينى مى كند كه براى پدر و 

اقع شده، و چون، در اين داستان نكته اى وجود ندارد كه نتوان آن را طبق مادر نخستين ما و
تا قرينه اى براى حمل بر معنى كنائى به (ظاهر تفسير كرد، و با موازين عقلى سازگار نباشد، 

  .، دليلى ندارد كه ما ظاهر آيات را نپذيريم و بر معنى حقيقى خود حمل نكنيم)دست آيد
حسى و عينى مى تواند اشاراتى به زندگى آينده نوع بشر در اين جهان، با اين حال، اين جريان 

  .در برداشته باشد
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تركيب » غرائز سركش«و » خرد«در صحنه پرغوغاى زندگى اين جهان، انسان از نيروى : يعنى
شده، و هر كدام از اين دو او را به سوئى مى كشند، در صف مقابل مدعيان دروغينى كه سوابق 

ـ همچون شيطان ـ روشن است قرار دارند كه سعى مى كنند با وسوسه هاى مداوم سوء آنها 
خود، پرده بر روى عقل و خرد او بيفكنند، و او را به اميد آب، به دنبال سراب در بيابان زندگى 

  .سرگردان سازند
مى تسليم شدن در برابر وسوسه هاى آنها، نخستين نتيجه اش فرو ريختن لباس تقوا از اندام آد

  .و آشكار شدن زشتى هاى او است
نتيجه ديگرش، دورى از مقام قرب پروردگار و سقوط از مقام واالى انسانيت و رانده شدن از 

  .بهشت آرامش و امنيت، و افتادن در سنگالخ هاى زندگى و رنج هاى حيات مادى مى باشد
ى به فكر جبران بيفتد، و در اين موقع است كه نيروى عقل مى تواند به كمك او بشتابد، به زود

او را به درگاه خدا بفرستد، تا با شجاعت و صراحت، به گناه خويش اعتراف كند، اعترافى 
  .سازنده و آگاهانه كه نقطه عطفى در زندگى او محسوب شود

در اين هنگام، بار ديگر دست رحمت الهى به سوى او دراز مى گردد، و او را از سقوط 
اگر چه كم و بيش، گرفتار آثار تلخِ وضعىِ گناه خود خواهد بود،  هميشگى رهائى مى بخشد،

ولى اين ماجرا درس عبرتى براى او خواهد شد، و مى تواند از اين شكست پايه هاى پيروزى 
  .زندگى آينده خود را محكم كند و از اين زيان سود سرشارى در آينده ببرد

* * *  
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  يكُم لباساً يواري سوآتكُم و ريشاً و لباسيا بني آدم قَد أَنْزَلْنا علَ   26
  التَّقْوى ذلك خَيرٌ ذلك منْ آيات اللّه لَعلَّهم يذَّكَّرُونَ         

27   نْزِعنَّةِ ينَ الْجم كُميوأَب طانُ كَما أَخْرَجالشَّي نَنَّكُمفْتالي مني آديا ب  
         ما لنْهثُعينْ حم قَبيلُه و وه راكُمي هِما إِنَّهآتوما سهرِييما لهباس  
  التَرَونَهم إِنّا جعلْنَا الشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ اليؤْمنُونَ         

  لْ إِنَّو إِذا فَعلُوا فاحشَةً قالُوا وجدنا علَيها آبائَنا و اللّه أَمرَنا بِها قُ   28
  اللّه اليأْمرُ بِالْفَحشاء أَ تَقُولُونَ علَى اللّه ما التَعلَمونَ         

   
  :ترجمه

لباسى براى شما فرستاديم كه اندام شما را مى پوشاند و مايه زينت ! ـ اى فرزندان آدم 26
نعمت هاى (كر از آيات خداست، تا متذ) همه(اينها ! اما لباس پرهيزگارى بهتر است ;شماست

  !شوند) او
شيطان شما را نفريبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون ! ـ اى فرزندان آدم 27

چه اين كه او و ! كرد، و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد
ما شياطين را اولياى ) بدانيد اما( ;همكارانش شما را مى بينند از جايى كه شما آنها را نمى بينيد

  !كسانى قرار داديم كه ايمان نمى آورند
و  ;پدران خود را بر اين عمل يافتيم«: ـ و هنگامى كه كار زشتى انجام مى دهند مى گويند 28

آيا ! به كار زشت فرمان نمى دهد) هرگز(خداوند «: بگو! »خداوند ما را به آن دستور داده است
  !؟»دهيد كه نمى دانيد چيزى به خدا نسبت مى
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  :تفسير
  اخطار به همه فرزندان آدم

همان طور كه در آخرين بحث در آيات گذشته گفتيم، سرگذشت آدم و درگيرى او با شيطان 
دورنمائى بود از زندگى همه انسان ها در روى زمين، به همين جهت، خداوند از اين آيات به 

نده، براى همه فرزندان آدم، صادر مى كند، كه در بعد، يك سلسله دستورات و برنامه هاى ساز
  .حقيقت دنباله اى است از برنامه هاى آدم در بهشت

نقش مهمى ) عليه السالم(نخست به همان مسأله لباس و پوشانيدن بدن كه در سرگذشت آدم
شما اندام (اى فرزندان آدم، ما لباسى بر شما فرو فرستاديم، كه «: داشت، اشاره كرده مى فرمايد

يا بني آدم قَد أَنْزَلْنا علَيكُم لباساً يواري (» زشتى هاى بدنتان را پنهان مى سازد) را مى پوشاند و
كُمآتوس.(  

ولى فايده اين لباس كه براى شما فرستاده ايم، تنها پوشانيدن تن و مستور ساختن زشتى ها 
باتر از آنچه هست نشان مى دهد، براى لباس تجمل و زينت كه اندام شما را زي«نيست، بلكه، 

  ).و ريشاً(» شما نيز فرستاده ايم
در اصل واژه عربى، به معنى پرهاى پرندگان است و از آنجا كه پرهاى پرندگان لباسى » ريش«

  . طبيعى در اندام آنها است، به هر گونه لباس، نيز گفته مى شود
زيبا است، يك نوع مفهوم زينت در معنى  و چون پرهاى پرندگان غالباً به رنگ هاى مختلف و

  . افتاده است» ريش«كلمه 
گفته مى » ريش«عالوه بر اين، به پارچه هائى كه روى زين اسب و يا جهاز شتر مى اندازند 

  .شود
  بعضى از مفسران و اهل لغت نيز آن را به معنى وسيع ترى گرفته اند و آن، هر 
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ست، اما مناسب تر در آيه فوق همان لباس هاى زينتى و گونه اثاث و وسائل مورد نياز انسان ا
  .جالب است

به دنبال اين جمله، كه درباره لباس ظاهرى سخن گفته، قرآن بحث را به لباس معنوى كشانده 
و آن چنان كه سيره قرآن در بسيارى از موارد است، هر دو جنبه را به هم مى آميزد و مى 

  ).و لباس التَّقْوى ذلك خَيرٌ(» ز آن هم بهتر استلباس پرهيزكارى و تقوا ا«: فرمايد
تشبيه تقوا و پرهيزكارى به ماده اى كه از آن لباس تهيه مى كنند، تشبيه بسيار رسا و گويائى 

زيرا همان طور كه لباس تهيه شده از اجناس مادى، هم بدن انسان را از سرما و گرما  ;است
بر بسيارى از خطرها، هم عيوب جسمانى را مى پوشاند حفظ مى كند، و هم سپرى است در برا

و هم زينتى است براى انسان، روح تقوا و پرهيزكارى نيز عالوه بر پوشانيدن بشر از زشتى 
گناهان و حفظ از بسيارى از خطرات فردى و اجتماعى، زينت بسيار بزرگى براى او محسوب 

  .يدزينتى است چشمگير كه بر شخصيت او مى افزا. مى شود
  : در اين كه، منظور از لباس تقوا چيست؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار شده است

  ، »عمل صالح«بعضى آن را به معنى 
  ، »حياء«بعضى 
  ، »لباس عبادت«بعضى 

زيرا تقوا از ماده ) 1(;مانند زره و خود و حتى سپر گرفته اند» لباس جنگ«و بعضى به معنى 
  ظ است، و به همين معنى در قرآن به معنى نگاهدارى و حف» وقاية«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 327، صفحه 83، و جلد 357، صفحه 65، جلد 67و  66، صفحات 34، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  ، »كافى«ـ 

  .، چاپ آل البيت14، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالمية ـ 4، صفحه 5جلد 
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و جعلَ لَكُم سرابيلَ تَقيكُم : مى خوانيم 81آيه » نحل«است چنان كه در سوره مجيد نيز آمده 
كُمأْسب رابيلَ تَقيكُمس رَّ وو براى شما پيراهن هائى قرار داد كه شما را از گرما حفظ مى «...: الْح

  .»كند و هم پيراهن هائى كه شما را در ميدان جنگ محفوظ مى دارد
آيات قرآن غالباً معنى وسيعى دارد كه مصداق هاى مختلف را در بر مى : ايم ولى بارها گفته

  .گيرد، در آيه مورد بحث نيز مى توان تمام اين معانى را از آيه استفاده كرد
و از آنجا كه لباس تقوا در مقابل لباسى كه جسم را مى پوشند قرار گرفته، به نظر مى رسد 

است، كه جان انسان را حفظ مى كند و معنى » هيزكارىروح تقوا و پر«منظور از آن همان 
  .و امثال آن در آن جمع است» عمل صالح«و » حياء«

اين لباس هائى كه خدا براى شما قرار داده اعم از لباس مادى و «: و در پايان آيه مى فرمايد
تذكر معنوى، لباس جسمانى و لباس تقوا، همگى از آيات و نشانه هاى خدا است تا بندگان م

  ).ذلك منْ آيات اللّه لَعلَّهم يذَّكَّرُونَ(» نعمت هاى پروردگار شوند
* * *  

مراقب فريبكارى : در آيه بعد، خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدم، هشدار مى دهد كه
  . زيرا شيطان سابقه دشمنى خود را با پدر آنها نشان داده ;شيطان باشند

هشتى را بر اثر وسوسه ها از اندام او بيرون كرد، ممكن است لباس تقوا از همان طور كه لباس ب
شيطان شما را نفريبد، آن چنان ! اى فرزندان آدم«: اندام ايشان را نيز بيرون نمايد، لذا مى فرمايد

كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون ساخت و لباس آنان را از اندامشان بيرون كرد، تا عورت 
  يا بني (» به آنها نشان دهدآنها را 
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وما سهرِييما لهباسما لنْهع نْزِعنَّةِ ينَ الْجم كُميوأَب طانُ كَما أَخْرَجالشَّي نَنَّكُمفْتالي مهِماآدآت.(  
در آنجا سخن از لباس : در حقيقت چيزى كه اين آيه را با آيه قبل پيوند مى دهد اين است كه

در ميان بود، در اين آيه نيز هشدار مى دهد ) لباس تقوا و پرهيزكارى(معنوى انسان ظاهرى و 
  .مراقب باشيد، اين لباس تقوا را شيطان از تن شما بيرون نكند: كه

نهى شيطان از اين عمل است، ولى اين گونه عبارت ها » اليفْتنَنَّكُم الشَّيطانُ«البته ظاهر عبارت 
مخاطب محسوب مى شود، و به اين مى ماند كه به شخص مورد عالقه  كنايه لطيفى براى نهى

نبايد فالن دشمن به تو ضربه بزند، يعنى تو مراقب باش كه ضربه : خود خطاب كنيم و بگوئيم
  !نخورى

او و «حساب شيطان و همكارانش از ساير دشمنان جدا است، : پس از آن، تأكيد مى كند
إِنَّه يراكُم هو و قَبيلُه (» ى كه شما آنها را مشاهده نمى كنيدهمكارانش شما را مى بينند در حال

منَهثُ التَرَوينْ حو از چنين دشمنى بايد سخت برحذر بود)م ،!  
اشاره به اين كه آنجا كه تصور مى كنيد تنها خودتان هستيد و خودتان، ممكن است آنها حضور 

چنين دشمن ناپيدائى كه لحظات حمله او را با دقت داشته باشند، و به راستى بايد در برابر 
  .نمى توان پيش بينى كرد، هميشه آماده دفاع بود

و در پايان آيه جمله اى بيان مى كند كه در حقيقت پاسخى است به يك ايراد مهم و آن اين 
چگونه خداوند دادگر و مهربان دشمنى را با اين قدرت بر انسان مسلط : اگر كسى بگويد: كه
اخته، دشمنى كه هيچ گونه موازنه قوا با او ندارد، به هر كجا بخواهد مى رود، بدون اين كه س

كسى حضورش را احساس كند، حتى طبق بعضى از روايات در درون وجود انسان همچون 
  جريان خون در 
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  ) 1!(رگ ها حركت مى كند
  ! آيا اين با عدالت پروردگار سازگار است؟

ما شياطين را اولياء و سرپرستان افراد بى ايمان «: احتمالى، مى فرمايدآيه در پاسخ اين سؤال 
  ).إِنّا جعلْنَا الشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ اليؤْمنُونَ(» قرار داديم

يعنى آنها هرگز اجازه ورود به منطقه روح و قلب افرادى كه آمادگى خود را براى پذيرش آنان 
و به تعبير ديگر گام هاى نخستين از طرف خود انسان برداشته مى اعالم نداشته اند، ندارند، 

شود، و اجازه ورود به كشور تن از طرف او داده مى شود، و تنها پس از موافقت خود انسان 
  . است كه شيطان مى تواند از مرزهاى روح او بگذرد

درت عبور از آن را بنابراين، كسانى كه دريچه هاى روح خود را به روى شياطين ببندند، آنها ق
  .نخواهند داشت

إِنَّما سلْطانُه : مى خوانيم 100آيه » نحل«آيات ديگر قرآن نيز شاهد اين حقيقت است، در سوره 
  : علَى الَّذينَ يتَولَّونَه و الَّذينَ هم بِه مشْرِكُون

خاب كرده اند و تسلط شيطان بر آنها است كه به او عشق مىورزند و او را سرپرست خود انت«
  .»كسانى كه او را پرستش مى كنند

إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ إِالّ منِ اتَّبعك منَ : مى خوانيم» حجر«سوره  42و در آيه 
  : الْغاوينَ

  تو بر بندگان من تسلط نخواهى داشت، مگر بر گمراهانى كه از تو پيروى «
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتب االسالمية ـ 113، صفحه 8، و جلد 1، حديث 440، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  1
  ، »بحار االنوار«

، 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  154، حديث 268، صفحه 60، و جلد 212، صفحه 11جلد 
، 220، صفحه 16، و جلد 95، صفحه 1، جلد »مستدرك الوسائل«، چاپ آل البيت ـ 88صفحه 

، چاپخانه علميه تهران، 387و  309، 276، صفحات 1، جلد »عياشى«چاپ آل البيت ـ تفسير 
  . هـ ق 1404، دار الكتاب قم، 42، صفحه 1، جلد »قمى«هـ ق ـ تفسير  1380
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  .»مى كنند
درست است كه ما شيطان و همكارانش را نمى بينيم، ولى به اصطالح رد پاى : به تعبير ديگر
  . نيم مشاهده كنيمآنها را مى توا

  هر جا مجلس گناه است، 
  در هر نقطه اى وسائل معصيت، آماده است، 

  در هر موقع پاى زرق و برق دنيا و تجمل پرستى به ميان مى آيد، 
  به هنگام طغيان غرائز، 

و در موقع برافروخته شدن آتش خشم و غضب، حضور شيطان قطعى است، و گويا در چنين 
  .وسوسه او را با گوش دل مى شنود و ردپاى او را با چشم خود مى بيندمواردى، انسان صداى 

  : نقل شده است كه فرمود) عليه السالم(در اين زمينه حديث جالبى از امام باقر
أُرِيد أَنْ ! يداً لَما دعا نُوح ربه عزَّوجلَّ على قَومه أَتاه إِبليس لَعنَه اللّه فَقالَ يا نُوح إِنَّ لَك عنْدي

  أُكافيك علَيها فَقالَ لَه نُوح إِنَّه لَيبغَض إِلَي أَنْ يكُونَ لَك عنْدي يد فَما هي؟ 
رْنٌ آخَرُ بلى دعوت اللّه على قَومك فَأَغْرَقْتَهم فََلم يبقَ أَحد أُغْوِيه فَأَنَا مستَرِيح حتّى ينْسقَ قَ: قالَ

 ،مهأُغْوِي و  
  فَقالَ لَه نُوح ما الَّذي تُرِيد أَنْ تُكافيني بِه؟ 

  : قالَ اذْكُرْني في ثَالث مواطنَ فَإِنِّي أَقْرَب ما أَكُونُ إِلَى الْعبد، إِذا كانَ في إِحداهنَّ
تبي إِذا غَضأُذْكُرْن !  

تكَمي إِذا حاذْكُرْن نِ ونَ اثْنَييب !  
دكُما أَحعم سياً لَيرَائَة خالام عم ي إِذا كُنْتاذْكُرْن و :!  
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و هالكت آنها را از خدا خواست و طوفان همه را در (هنگامى كه نوح به قوم خود نفرين كرد «
تالفى  تو حقى بر گردن من دارى كه من مى خواهم آن را: ابليس نزد او آمده گفت) هم كوبيد

  !كنم
بسيار بر من گران است كه حقى بر تو داشته باشم، چه : گفت) در تعجب فرو رفت(نوح 
  ! حقى؟
همان نفرينى كه درباره قومت كردى و آنها را غرق نمودى، و احدى باقى نماند كه من : گفت

من به  او را گمراه سازم، بنابراين من تا مدتى راحتم، تا زمانى كه نسل ديگرى به پاخيزند و
  .گمراه ساختن آنها مشغول شوم

با اين كه حداكثر كوشش را براى هدايت قوم خود كرده بود، در عين حال ناراحت شد (نوح 
  حاال مى خواهى چه جبرانى بكنى؟: به ابليس گفت) و

كه من نزديك ترين فاصله را به بندگان در اين سه موقع ! در سه موقع به ياد من باش: گفت
  : دارم
  !ى كه خشم، تو را فرا مى گيرد به ياد من باشهنگام

  !هنگامى كه ميان دو نفر قضاوت مى كنى به ياد من باش
  )1!(»و هنگامى كه با زن بيگانه اى تنها هستى و هيچ كس در آنجا نيست باز به ياد من باش

ق جمعى از مفسران از آيه فو: نكته ديگرى كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه
شيطان براى انسان به هيچ وجه قابل رؤيت نيست، در حالى كه از : چنين استفاده كرده اند كه

  پاره اى از روايات استفاده مى شود چنين امرى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1، جلد »خصال صدوق«ـ  222، صفحه 60، و جلد 318، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«ـ  1
، دفتر 122، صفحه »درر االخبار«هـ ق ـ  1403تشارات جامعه مدرسين، ، ان132صفحه 

  . هـ ق 1419مطالعات تاريخ و معارف اسالمى، طبع اول، 
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  )1.(احياناً ممكن است
زيرا قاعده اصلى آن است كه مشاهده نشود، اما اين  ;ولى ظاهراً اين دو با هم منافاتى ندارند

  .يگر موارد استثنائى داردقاعده مانند بسيارى از قاعده هاى د
* * *  

و در آخرين آيه به يكى از وسوسه هاى مهم شيطانى اشاره مى كند كه بر زبان جمعى از انسان 
هنگامى كه عمل زشت و قبيحى را انجام «: هاى شيطان صفت نيز جارى مى شود و آن اين كه

رسمى است كه نياكان  اين راه و: مى دهند، اگر از دليل آن سؤال شود، در پاسخ، مى گويند
  ). و إِذا فَعلُوا فاحشَةً قالُوا وجدنا علَيها آبائَنا(» خود را بر آن يافته ايم
  ).و اللّه أَمرَنا بِها(» خداوند هم ما را به آن دستور داده است«: سپس اضافه مى كنند

دگار دو عذر ساختگى مسأله تقليد كوركورانه از نياكان، به اضافه تهمت به ساحت مقدس پرور
  .و ناموجه هستند، كه شيطان صفتان در اعمال خود، غالباً به آن متشبث مى شوند

قرآن در پاسخ آنها اعتنائى به دليل اول يعنى پيروى كور كورانه از نياكان نمى : جالب اين كه
  . كند

ند، به عالوه زيرا عقل سليم آن را درك مى ك ;گويا آن را از هر گونه جواب مستغنى مى داند
  .كراراً در قرآن به پاسخ آن اشاره شده است
  خداوند هرگز به كارهاى زشت «: و تنها به پاسخ دوم قناعت كرده، مى فرمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 46، جلد 255و  238، 237، 236، صفحات 19، جلد 111، صفحه 18، جلد »بحار االنوار«ـ  1

  ، 5صفحه 
  ...و 282و  160، 159، صفحات 60، و جلد 269صفحه  ،47جلد 
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  . زيرا حكم او از فرمان عقل جدا نيست ;)قُلْ إِنَّ اللّه اليأْمرُ بِالْفَحشاء(» و قبيح فرمان نمى دهد
دستور به فحشاء طبق صريح آيات قرآن، كار شيطان است نه كار خداوند، خداوند تنها به نيكى 

  )1.(ى دهدها و خوبى ها فرمان م
أَ ! (؟»آيا به خدا نسبت هائى مى دهيد كه نمى دانيد«: سپس با اين جمله آيه ختم مى شود كه

  ). تَقُولُونَ علَى اللّه ما التَعلَمونَ
چرا چيزى كه دروغ است و واقعيت ندارد را به : گر چه ظاهراً مناسب تر اين بود كه گفته شود

چرا چيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت : فرموده استخدا نسبت مى دهيد؟ ولى به جاى آن 
  مى دهيد؟ 

حداقل مطالبى كه مورد قبول طرف است، مورد استناد واقع : اين در حقيقت براى آن است كه
اگر شما به دروغ بودن اين سخنان يقين نداريد، الاقل دليلى هم بر اثبات آن : شود، و گفته شود

  !مى زنيد؟ و چيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد؟نداريد، پس چرا بى دليل تهمت 
* * *  
  : نكته ها

  !ـ فرود آمدن لباس 1
برخورد مى كنيم كه ظاهراً، با » فرو فرستاديم«: در آيات متعددى از قرآن مجيد، به جمله أَنْزَلْنا

يرا خداوند ز ;مفهوم فرستادن از طرف باال به سمت پائين، سازش ندارد، مانند آيه مورد بحث
  . »لباسى براى شما فرو فرستاديم كه اندام شما را مى پوشاند«: در اين آيه مى فرمايد
  لباس يا از پشم حيوانات گرفته مى شود، و يا از مواد : در حالى كه مى دانيم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مراجعه فرمائيد 269و  268، آيات »بقره«ـ به سوره  1
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  .و مانند اينها كه همه از زمين است گياهى
براى شما هشت ««: و أَنْزَلَ لَكُم منَ األَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواج: نيز مى خوانيم 6آيه » زمر«در سوره 

  . »زوج از چهار پايان فرو فرستاد
  .»...آهن را فرو فرستاديم«...: و أَنْزَلْنَا الْحديد: مى خوانيم 25آيه » حديد«و در سوره 

اين گونه آيات را به معنى نزول مكانى، يعنى از طرف باال به : بسيارى از مفسران، اصرار دارند
پائين، تفسير كنند مثالً بگويند چون آب باران از باال به زمين نازل مى شود، و گياهان و 

  . حيوانات از آن سيراب مى گردند
  . مين فرستاده شده استبنابراين، مواد لباس ها به يك معنى از آسمان به ز

در مورد آهن نيز سنگ هاى عظيم آسمانى كه تركيبات آهن در آن وجود داشته به سوى زمين 
  .جذب شده است

ولى با توجه به اين كه نزول گاهى به معنى نزول مقامى آمده، و در استعماالت روزانه نيز، زياد 
: دستورى صادر شده و يا مى گوئيماز طرف مقام باال چنين : به كار مى رود مثالً مى گويند

هيچ لزومى ندارد كه ما اصرار » شكايتم را به سوى قاضى باال بردم«: رفَعت شَكْواى إِلَى الْقاضى
  .بر تفسير اين آيات به نزول مكانى داشته باشيم

به و از آنجا كه نعمت هاى پروردگار از طرف مقام واالى ربوبيت به بندگان ارزانى شده، تعبير 
  .نزول در آن، كامالً مفهوم و قابل درك است

نظير اين موضوع، در الفاظ اشاره به قريب و بعيد نيز ديده مى شود كه گاهى يك موضوع مهم 
اسم اشاره «كه از نظر مكانى در دسترس ما است، ولى از نظر مقامى بسيار بلندپايه است، با 

  . از آن تعبير مى كنيم» بعيد
  به آن جناب چنين معروض مى دارم، با اين كه : گوئيم مثالً در فارسى مى
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آن كتاب «: ذلك الْكتاب ال ريب فيه: طرف نزديك ما نشسته است و در قرآن مجيد مى خوانيم
  )1.(»جاى شك و ترديدى ندارد) يعنى قرآن(پر عظمت و بلندپايه 

* * *  
  لباس در گذشته و حال - 2

د، هميشه انسان لباس مى پوشيده است، ولى البته در طول تاريخ تا آنجا كه تاريخ نشان مى ده
  . و با گذشت زمان و با تفاوت امكنه، لباس ها فوق العاده متنوع و متفاوت بوده است

در گذشته بيشتر لباس به عنوان حفظ از سرما و گرما و همچنين زينت و تجمل مورد استفاده 
  . ت آن در درجه بعد بودهقرار مى گرفته است، و جنبه ايمنى و حفاظ

اما در زندگى صنعتى امروز، نقش ايمنى لباس و جنبه حفاظت آن در بسيارى از رشته ها در 
درجه اول اهميت قرار دارد، فضانوردان، مأموران آتش نشانى، كارگران معادن، غواصان، و 

  .ده مى كنندبسيارى ديگر، از لباس هاى مخصوص براى حفظ خود در برابر انواع خطرها استفا
وسائل توليد لباس، در عصر ما به قدرى متنوع شده و توسعه يافته كه با گذشته اصالً قابل 

  .مقايسه نيست
يكى از «: در جلد هشتم در ذيل آيه مورد بحث، چنين مى نويسد» المنار«نويسنده تفسير 

د در كارخانه رؤساى كشور آلمان روزى از يك كارخانه پارچه بافى ديدن مى كرد، هنگام ورو
گوسفندانى را به او نشان دادند كه مشغول چيدن پشم از آنها بودند، پس از بازديد به هنگامى 

اين : كه مى خواست از كارخانه خارج شود، پارچه اى به عنوان هديه به او دادند و به او گفتند
  پارچه از پشم همان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2ـ بقره، آيه  1
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گوسفندانى است كه به هنگام ورود در برابر شما، چيده شد، يعنى يكى دو ساعت بيشتر طول 
  ! »نكشيد كه پشم از بدن گوسفند فرود آمد و پارچه جالبى براى پوشش رئيس كشور شد

اما متأسفانه در عصر ما، جنبه هاى فرعى و حتى نامطلوب و زننده لباس به قدرى گسترش 
  .ه اصلى لباس را تحت الشعاع خود قرار مى دهديافته كه دارد فلسف

لباس عاملى شده براى انواع تجمل پرستى ها، توسعه فساد، تحريك شهوات، خودنمائى، تكبر، 
جوانان «اسراف و تبذير و امثال آن، حتى گاه لباس هائى در ميان جمعى از مردم به خصوص 

عقالنيش برترى دارد و به همه چيز ديده مى شود كه جنبه جنون آميز آن بر جنبه » غرب زده
  . شباهت دارد جز به لباس

اصوالً چنين به نظر مى رسد كه كمبودهاى روانى، عاملى براى به نمايش گذاردن اين گونه 
انواع لباس هاى عجيب و غريب است، افرادى كه نمى توانند با كار چشمگيرى خود را به 

مأنوس و غريب و عجيب وجود و حضور خود جامعه نشان دهند، سعى دارند با لباس هاى نا
  . را در جامعه اثبات كنند

و به همين دليل، مالحظه مى كنيم، افراد با شخصيت و آنها كه داراى عقده حقارتى نيستند، از 
  .پوشيدن اين گونه لباس ها متنفرند

و به هر صورت، ثروت هاى عظيمى كه از طريق لباس هاى گوناگون و مدپرستى هاى مختلف 
چشم هم چشمى ها در مسأله لباس، نابود مى شود، رقم بسيار مهمى را تشكيل مى دهد كه 
اگر صرفه جوئى مى شد، بسيارى از مشكالت اجتماعى را حل مى كرد و مرهم هاى مؤثرى بر 

  .زخم هاى جانكاه جمعى از محرومان جامعه بشرى مى گذارد
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دى را به كام خود فرو مى كشد، بلكه قسمت مسأله مدپرستى در لباس، نه تنها ثروت هاى زيا
  .مهمى از وقت ها و نيروهاى انسانى را نيز بر باد مى دهد

: و ساير پيشوايان بزرگ استفاده مى شود كه) صلى اهللا عليه وآله(از تاريخ زندگى پيامبر اسالم
  : خوانيمآنها با مسأله تجمل پرستى در لباس، سخت مخالف بودند، تا آنجا كه در روايتى مى 

رسيدند در حالى كه لباس ) صلى اهللا عليه وآله(هيأتى از مسيحيان نجران به خدمت پيامبر اسالم
  . هاى ابريشمين بسيار زيبا كه تا آن زمان در اندام عرب ها ديده نشده بود در تن داشتند

اهللا عليه صلى (رسيدند و سالم كردند، پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه به خدمت پيامبر
  . پاسخ سالم آنها را نگفت، حتى حاضر نشد يك كلمه با آنها سخن بگويد)وآله

صلى اهللا عليه (در اين باره چاره خواستند، و علت روى گردانى پيامبر) عليه السالم(از على
  . را از آنها جويا شدند) وآله
اس هاى زيبا و انگشترهاى من چنين فكر مى كنم كه اينها بايد اين لب: فرمود) عليه السالم(على

  برسند، )صلى اهللا عليه وآله(گران قيمت را از تن بيرون كنند، سپس خدمت پيامبر
سالم آنها را پاسخ داد و با آنها سخن گفت، سپس ) صلى اهللا عليه وآله(آنها چنين كردند، پيامبر

  : فرمود
سوگند به خدائى كه مرا به «: ألُولى و إِنَّ إِبليس لَمعهمو الَّذي بعثَني بِالْحقِّ لَقَد أَتَوني الْمرَّةَ ا

حق فرستاده است، نخستين بار كه اينها بر من وارد شدند، ديدم شيطان نيز به همراه آنها 
  )1.(»است

 * * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  337، صفحه 21، جلد »نواربحار اال«ـ » لبس«، ماده 504، صفحه 2، جلد »سفنية البحار«ـ  1
، دار 495، صفحه 2، جلد »مكاتيب الرسول«، دار الكتب االسالمية ـ 129، صفحه »اعالم الورى«

، دار المعرفة، بيروت، 378، صفحه 1، جلد »ابن كثير«هـ ق ـ تفسير  1419الحديث، طبع اول، 
  . هـ ق 1412
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  منظور از فحشاء چيست؟ - 3
در اينجا چيست؟ بسيارى از مفسران گفته ) كار زشت و قبيح(» شهفاح«در اين كه منظور از 

زن و «! اشاره به رسم جمعى از اعراب در زمان جاهليت است كه لخت و برهنه مادرزاد: اند
در اطراف خانه خدا طواف مى كردند، به گمان اين كه در لباس هائى كه مرتكب گناه » مرد

  ! كنند شده اند، شايسته نيست خانه خدا را طواف
  .البته اين تفسير، متناسب با آيات قبل كه از لباس و پوشش انسان، سخن مى گويد، مى باشد

در اينجا گفتار پيشوايان ظالم و » فاحشه«منظور از : ولى در روايات متعددى مى خوانيم كه
م خدا اطاعت آنها را بر مرد: ستمگر است كه مردم را به پيروى خود دعوت مى كنند و معتقدند

  )1.(فرض كرده است
، مفهوم آيه را يك مفهوم وسيع گرفته »الميزان«و » المنار«اما بعضى از مفسران مانند نويسنده 

اند كه هر گونه كار زشت و قبيحى را در بر مى گيرد و با توجه به وسعت مفهوم كلمه 
طواف «مناسب تر همين است كه معنى آيه، همان معنى وسيع كلمه باشد و مسأله » فاحشه«

از مصاديق روشن آن محسوب مى گردد، و منافاتى » پيروى از پيشوايان ظلم و ستم«و » عريان
  .هم با روايات ندارد

، جلد اول »بقره«سوره  170درباره تسليم بى قيد و شرط، در برابر رسوم نياكان در ذيل آيه 
  .توضيح كافى داده شده است

 * * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 189، صفحه 24، جلد »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ 373، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1

  .583، صفحه 31و جلد 
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29   وهعاد جِد وسكُلِّ م نْدع كُموهجوا وأَقيم و طسي بِالْقبرَ رقُلْ أَم  
  عودونَمخْلصينَ لَه الدينَ كَما بدأَكُم تَ         

  فَريقاً هدى و فَريقاً حقَّ علَيهِم الضَّاللَةُ إِنَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطينَ   30
  أَولياء منْ دونِ اللّه و يحسبونَ أَنَّهم مهتَدونَ         

   
  :ترجمه

به هنگام  و(و توجه خويش را در هر مسجد  ;پروردگارم امر به عدالت كرده است«: ـ بگو 29
! را براى او خالص گردانيد) خود(و او را بخوانيد، در حالى كه دين ! به سوى او كنيد) عبادت

  !بازمى گرديد) بار ديگر در رستاخيز(همان گونه كه در آغاز شما را آفريد، ) و بدانيد(
ده گمراهى بر آنها مسلّم ش) كه شايستگى نداشته اند،(و جمعى  ;ـ جمعى را هدايت كرده 30

و گمان  ;شياطين را به جاى خداوند، اولياى خود انتخاب كردند) كسانى هستند كه(آنها . است
  !مى كنند هدايت يافته اند

   
  :تفسير

  فرمان به عدالت و قسط
از آنجا كه در آيه گذشته، سخن از فحشاء ـ كه مفهوم آن هر گونه كار زشتى را شامل مى شود 

خداوند هرگز به فحشاء دستور نمى دهد، در اين آيه، به : كه ـ در ميان بود، و تأكيد شده بود
اصول دستورات پروردگار در زمينه وظائف عملى در يك جمله كوتاه اشاره شده و سپس 

  اصول عقائد دينى يعنى مبدأ و 
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  .معاد به طور فشرده تشريح شده است
قُلْ أَمرَ (» ستور داده استبه آنان بگو پروردگار من به عدالت د! اى پيامبر«: نخست مى فرمايد

طسي بِالْقبر.(  
زيرا حقيقت عدالت  ;مى دانيم عدالت مفهوم وسيعى دارد كه همه اعمال نيك را در بر مى گيرد

  .هر چيز را در مورد خود به كار برند و به جاى خود نهند: آن است كه
  : تفاوتى وجود دارد» قسط«و » عدالت«گر چه ميان 

ته مى شود كه انسان حق هر كس را بپردازد، و نقطه مقابلش، آن است كه ظلم عدالت آنجا گف
  .و ستم كند و حقوق افراد را از آنها دريغ دارد، و به آنها ندهد

روا » تبعيض«ولى قسط مفهومش آن است كه حق كسى را به ديگرى ندهد، و به تعبير ديگر 
  .ى دهدندارد، و نقطه مقابلش آن است كه حق كسى را به ديگر

در عين حال، مفهوم وسيع اين دو كلمه مخصوصاً ـ به هنگامى كه جدا از يكديگر استعمال مى 
شوند ـ تقريباً مساوى است و به معنى رعايت اعتدال در همه چيز، همه كار و هر چيز را به 

  .جاى خويش قرار دادن مى باشد
توجه قلب خويش را «: مى فرمايدآنگاه دستور به يكتاپرستى و مبارزه با هر گونه شرك داده، 

، و از ذات پاك او )و أَقيموا وجوهكُم عنْد كُلِّ مسجِد(» در هر مسجدى و هر عبادتى به او كنيد
  .به سوى ديگر منحرف نشويد

و ادعوه مخْلصينَ لَه (» او را بخوانيد و دين و آئين خود را خالص و مخصوص او قرار دهيد«
  ).الدينَ

همان گونه كه «: پس از تحكيم پايه توحيد، توجه به مسأله معاد و رستاخيز كرده، مى فرمايد
  كَما بدأَكُم (» شما را در آغاز آفريد، دگر بار در قيامت باز مى گرديد
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  ).تَعودونَ
 * * *  

دعوت به سوى نيكى ها و (در آيه بعد، چگونگى عكس العمل هاى مردم در برابر اين دعوت 
توفيق خداوند شامل حال گروهى شد و آنها را به «: را بيان مى كند مى فرمايد) وحيد و معادت

فَريقاً هدى و (» راه حق هدايت كرد، در حالى كه گروه ديگرى گمراهى بر آنان مسلّم گرديد
  )1).(فَريقاً حقَّ علَيهِم الضَّاللَةُ

طايفه اى را هدايت مى كند و جمع  بدون جهت خداوند،: و براى اين كه كسى تصور نكند
گروه گمراهان همان ها بودند كه شياطين را «: ديگرى را گمراه، در جمله بعد اضافه مى كند

إِنَّهم (» اولياى خود انتخاب كرده بودند، و به جاى واليت پروردگار واليت شيطان را پذيرفتند
ونِ اللّهنْ دم ياءلاتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَو.(  

هدايت يافتگان واقعى آنها : چنين مى پنداشتند«و عجب اين كه با تمام گمراهى و انحراف 
  ). و يحسبونَ أَنَّهم مهتَدونَ(» هستند

اين حالت، مخصوص كسانى است كه در طغيان و گناه فرو روند، و آن چنان غرق فساد، 
به كلى دگرگون شود، زشتى ها را تباهى، انحراف و بت پرستى گردند كه حس تشخيص آنها 

زيبائى، و گمراهى ها را هدايت، پندارند، و در اين حال درهاى هدايت به كلى بر روى آنها 
  .مسدود خواهد شد، و اين همان چيزى است كه خودشان براى خويشتن فراهم ساخته اند

* * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل » هدى«مفعول مقدم و » فَريقاً«: ز نظر تركيب ادبى، چنين است كها» فَريقاً هدى«ـ جمله  1

حقَّ علَيهِم «مى باشد كه در تقدير است و جمله » اضل«دوم مفعول » فَريقاً«مؤخر است و 
  .داللت بر آن دارد» الضَّاللَةُ
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  : نكته ها
  »...أَقيموا وجوهكُم«ـ منظور از  1

  : تفسيرهاى گوناگونى ذكر كرده اند» قيموا وجوهكُم عنْد كُلِّ مسجِدأَ«مفسران در تفسير جمله 
  .منظور از آن توجه به قبله به هنگام نماز است: گاهى گفته اند
  .منظور شركت در مساجد به هنگام نمازهاى روزانه است: گاهى گفته اند

به هنگام عبادت مى هدف از آن، حضور قلب و نيت خالص : و گاهى نيز احتمال داده اند
  .باشد

ولى تفسيرى كه در باال ذكر كرديم، يعنى توجه به خداوند و مبارزه با هر گونه شرك و توجه 
به غير خدا، مناسب تر با قبل و بعد اين جمله به نظر مى رسد، اگر چه اراده همه اين معانى از 

  .مفهوم آيه نيز دور نيست
* * *  

  ادـ كوتاه ترين استدالل براى مع 2
بحث زياد شده است و از ) معاد جسمانى(در مورد معاد و رستاخيز مردگان، با همين بدن 

هضم اين مسأله براى بسيارى از مردم كوتاه فكر در : آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه
اعصار پيشين مشكل بوده است تا آنجا كه گاهى مطرح شدن مسأله رستاخيز و معاد را در 

دليل بر جنون و ديوانگى ) العياذ باللّه(، دليل بر نادرست بودن دعوت آنها و حتى گفتار انبياء
  : أَفْتَرى علَى اللّه كَذباً أَم بِه جِنَّةُ: آنان مى گرفته مى گفتند

اين كه پيامبر مى گويد بعد از آن كه خاك شديد و پراكنده گشتيد باز هم زنده خواهيد شد، «
  )1!(»سته، و يا ديوانه استتهمتى است كه بر خدا ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8ـ سبأ، آيه  1
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از همين آيه و آيات ديگر بايد استفاده نمود چيزى كه بيشتر موجب تعجب و شگفتى آنان مى 
زيرا باور نمى كردند پس از آن كه بدن ها خاك گرديد، و ذرات  ;شد، مسأله معاد جسمانى بود

باد و طوفان قرار گرفت و به هر گوشه اى از كره زمين افشانده شد، بار ديگر  خاكش در مسير
اين ذرات پراكنده، از آغوش خاك و از ميان امواج درياها و از البالى ذرات هوا گردآورى 

  .شود، و همان انسان نخستين لباس حيات و زندگى در بر پوشد
خ گفته و آيه فوق يكى از كوتاه ترين و قرآن مجيد در آيات مختلف به اين پندار نادرست پاس

نگاهى به آغاز آفرينش خود : جالب ترين تعبيرات را در اين زمينه بازگو مى كند مى فرمايد
كنيد ببينيد همين جسم شما كه از مقدار زيادى آب و مقدار كمترى مواد مختلف، فلزات و 

  شبه فلزات تركيب شده است در آغاز كجا بود؟
اختمان جسم شما به كار رفته هر قطره اى از آن، احتماالً در يكى از اقيانوس آب هائى كه در س

هاى روى زمين سرگردان بود، سپس تبخير گرديد و تبديل به ابرها و به شكل قطرات باران بر 
  . زمين ها فرو ريختند

 ذراتى كه هم اكنون از مواد جامد زمين در ساختمان جسم شما به كار رفته، روزى به صورت
دانه گندم يا ميوه درخت، يا سبزى هاى مختلف بود كه از نقاط پراكنده زمين گردآورى شده 

  . بود
بنابراين چه جاى تعجب كه پس از متالشى شدن و بازگشت به حال نخستين، باز همان ذرات 

  جمع آورى گردد، به هم پيوندند و اندام نخستين را تشكيل دهد؟ 
همان گونه كه «در آغاز آفرينش انجام شد؟ بر اين اساس،  چرا ;و اگر چنين چيزى محال بود

و اين همان مطلبى » در آغاز، خداوند شما را آفريده است در روز رستاخيز نيز بازمى گرداند
  .است كه در جمله كوتاه باال مى خوانيم

* * *  
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  رَبوا ويا بني آدم خُذُوا زينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد و كُلُوا و اشْ   31

  التُسرِفُوا إِنَّه اليحب الْمسرِفينَ         
  قُلْ منْ حرَّم زينَةَ اللّه الَّتي أَخْرَج لعباده و الطَّيبات منَ الرِّزقِ قُلْ   32

         كةِ كَذليامالْق موةً يصنْيا خالياةِ الدي الْحنُوا فلَّذينَ آمل يه  
  نُفَصلُ اآلْيات لقَوم يعلَمونَ         

   
  :ترجمه

از نعمت (و ! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد! ـ اى فرزندان آدم 31
  !بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد) هاى الهى

ه براى بندگان خود آفريده، و روزى هاى پاكيزه را چه كسى زينت هاى الهى را ك«: ـ بگو 32
اگر چه ( ;اينها در زندگى دنيا، براى كسانى است كه ايمان آورده اند«: بگو! ؟»حرام كرده است

اين . »خواهد بود) براى مؤمنان(در قيامت، خالص ) ولى ;ديگران نيز با آنها مشاركت دارند
  !، شرح مى دهيمرا براى كسانى كه آگاهند) خود(گونه آيات 

   
  :تفسير

  لباس مسجد
در اين آيات به تناسب سرگذشت آدم در بهشت، همچنان سخن از مسأله پوشش تن و ساير 

  .مواهب زندگى و چگونگى استفاده صحيح از آنها است
  نخست به همه فرزندان آدم به عنوان يك قانون هميشگى كه شامل تمام 
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زينت خود را به هنگام ! اى فرزندان آدم«: مى فرمايد اعصار و قرون مى شود، دستور مى دهد و
  ).يا بني آدم خُذُوا زينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد(» رفتن به مسجد با خود برداريد

باشد كه شامل پوشيدن لباس هاى » زينت هاى جسمانى«اين جمله هم مى تواند اشاره به 
  ردن عطر و مانند آن مى شود، مرتب و پاك و تميز، شانه زدن موها، و به كار ب

  .، يعنى صفات انسانى، ملكات اخالقى و پاكى نيت و اخالص»زينت هاى معنوى«و هم شامل 
   ;و اگر مى بينيم در بعضى از روايات اسالمى تنها اشاره به لباس خوب يا شانه كردن موها شده

يان آمده، دليل بر انحصار و يا اگر مى بينيم تنها سخن از مراسم نماز عيد و نماز جمعه به م
  )1.(نيست بلكه هدف بيان مصداق هاى روشن است

همچنين اگر مى بينيم در بعضى ديگر از روايات، زينت به معنى رهبران و پيشوايان شايسته 
دليل بر وسعت مفهوم آيه است كه همه زينت هاى ظاهرى و باطنى را در بر ) 2(تفسير شده،

  .مى گيرد
وط به تمام فرزندان آدم در هر زمان است، ولى ضمناً نكوهشى است از گر چه اين حكم، مرب

عمل زشت جمعى از اعراب در زمان جاهليت كه به هنگام آمدن به مسجدالحرام و طواف 
  . خانه خدا، كامالً عريان و برهنه مى شدند

  و هم اندرزى است به آنها كه به هنگام نماز و يا رفتن به مساجد لباس هاى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نور «، و تفسير 10و  9، صفحات 2،، جلد »برهان«ـ براى اطالع از اين اخبار به تفسير  2و  1
  ، »الثقلين
  . هـ ق، مراجعه فرمائيد 1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 19و  18، صفحات 2جلد 

، »دعائم االسالم«الكتب االسالمية ـ ، دار 489، صفحه 6، و جلد 424، صفحه 3، جلد »كافى«(
  ، 1جلد 

، 73، و جلد 332، صفحه 23، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1383، دار المعارف، 185صفحه 
  ...)و 168، صفحه 80، و جلد 118و  117، 116صفحات 
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كثيف، مندرس و يا لباس هاى مخصوص منزل را در تن مى كنند و در مراسم عبادت خدا به 
ت شركت مى نمايند، كه متأسفانه هم اكنون نيز در ميان جمعى از بى خبران از همان هيأ

  . مسلمانان معمول و متداول است
در حالى كه طبق آيه فوق و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده، دستور داريم بهترين لباس 

  .هاى خود را به هنگام شركت در مساجد بپوشيم
ى خوردنى ها و آشاميدنى هاى پاك و پاكيزه اشاره مى كند در جمله بعد به مواهب ديگرى يعن

  ).و كُلُوا و اشْرَبوا(» از آنها بخوريد و بنوشيد«: و مى فرمايد
اما چون طبع زياده طلب انسان، ممكن است از اين دو دستور سوء استفاده كند و به جاى 

مل پرستى، اسراف و تبذير را استفاده عاقالنه و اعتدال آميز، از پوشش و تغذيه صحيح، راه تج
» ولى اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست نمى دارد«: پيش گيرد، بالفاصله اضافه مى كند

  ).و التُسرِفُوا إِنَّه اليحب الْمسرِفينَ(
كلمه بسيار جامعى است كه هر گونه زياده روى در كميت، كيفيت، بيهوده گرائى، » إِسراف«

آن را شامل مى شود، و اين روش قرآن است كه به هنگام تشويق به استفاده اتالف و مانند 
  .كردن از مواهب آفرينش، فوراً جلو سوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصيه مى كند

* * *  
در آيه بعد، با لحن تندترى به پاسخ آنها كه گمان مى برند، تحريم زينت ها و پرهيز از غذاها و 

حالل، نشانه زهد و پارسائى و مايه قرب به پروردگار است، مى پردازد و روزى هاى پاك و 
بگو چه كسى زينت هاى الهى را كه براى بندگانش آفريده و همچنين «اى پيامبر : مى فرمايد

قُْل منْ حرَّم زينَةَ اللّه الَّتي أَخْرَج لعباده و (؟ »مواهب و روزى هاى پاكيزه را تحريم كرده است
  ).لطَّيبات منَ الرِّزقِا

  اگر اين امور، بد بود، خدا نمى آفريد، و اكنون كه براى استفاده بندگانش 
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  آفريده است، چگونه ممكن است آنها را تحريم كند؟ 
  ! مگر ميان دستگاه آفرينش و دستورات دينى ممكن است تضاد وجود داشته باشد؟

بگو اين نعمت ها و موهبت ها براى افراد با ايمان در « به آنها: آنگاه براى تأكيد اضافه مى كند
اگر چه ديگران نيز بدون داشتن شايستگى از آن استفاده مى (اين زندگى دنيا آفريده شده، 

در روز قيامت و زندگى عالى تر كه صفوف كامالً از هم مشخص مى شوند، اينها ) كنند، ولى
ار مى گيرد، و ديگران به كلى از آن محروم مى همه در اختيار افراد با ايمان و درستكار قر

  ). قُلْ هي للَّذينَ آمنُوا في الْحياةِ الدنْيا خالصةً يوم الْقيامةِ! (»شوند
بنابراين، چيزى كه در دنيا و آخرت مال آنها است و مخصوصاً در جهان ديگر اختصاص به 

  آنها دارد، چگونه ممكن است تحريم گردد؟ 
  .چيزى است كه مفسده انگيز باشد، نه نعمت و موهبت حرام

اين احتمال نيز در تفسير اين جمله داده شده است كه اين مواهب در دنيا اگر چه آميخته با 
گرفتارى ها و گاهى با غم، رنج ها و اندوه ها است، ولى در سراى ديگر، خالص از همه اين 

  ).ولى تفسير اول مناسب تر به نظر مى رسد( ناماليمات در اختيار مؤمنان قرار خواهد گرفت
ما اين چنين آيات و احكام خود را براى جمعيتى كه «: در پايان آيه به عنوان تأكيد مى فرمايد
  ).كَذلك نُفَصلُ اآلْيات لقَوم يعلَمونَ(» آگاهند و مى فهمند تشريح مى كنيم

* * *  
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  : نكته ها
  مـ زينت و تجمل از نظر اسال 1

در مورد استفاده از انواع زينت ها، اسالم مانند تمام موارد، حد اعتدال را انتخاب كرده است، نه 
مانند بعضى كه مى پندارند استفاده از زينت ها و تجمالت هر چند به صورت معتدل بوده 
باشد، مخالف زهد و پارسائى است، و نه مانند تجمل پرستانى كه غرق در زينت و تجمل مى 

  .ند، و تن به هر گونه عمل نادرستى براى رسيدن به اين عمل نامقدس مى دهندشو
اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگيريم مى بينيم تعليمات اسالم در اين زمينه 

  .درست هماهنگ ويژگى هاى روح انسان و ساختمان جسم او است
  : توضيح اين كه

از چهار بعد روح انسانى است، كه به ضميمه حس به گواهى روانشناسان، حس زيبائى يكى 
نيكى، و حس دانائى، و حس مذهبى، ابعاد اصلى روان آدمى را تشكيل مى دهند، و معتقدند 
  . تمام زيبائى هاى ادبى، شعرى، صنايع ظريفه، و هنر به معنى واقعى، همه مولود اين حس است

ين حس اصيل را در روح انسان خفه با وجود اين چگونه ممكن است، يك قانون صحيح، ا
  ! كند، و عواقب سوء عدم اشباع صحيح آن را ناديده بگيرد؟

استفاده كردن از زيبائى هاى طبيعت، لباس هاى زيبا و متناسب، به كار بردن انواع : لذا در اسالم
ادى عطرها، و امثال آن، نه تنها مجاز، كه به آن توصيه و سفارش نيز شده است، و روايات زي

  .در اين زمينه از پيشوايان مذهبى در كتب معتبر نقل شده
مى خوانيم، هنگامى كه به نماز )عليه السالم(به عنوان نمونه در تاريخ زندگى امام حسن مجتبى
  . برمى خاست بهترين لباس هاى خود را مى پوشيد
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  : سؤال كردند چرا بهترين لباس خود را مى پوشيد؟ فرمود
مج جِدإِنَّ اللّهسكُلِّ م نْدع قُولُ خُذُوا زِينَتَكُمي وه ي ورَبلُ لممالَ، فَأَتَجالْج بحيلٌ ي :  

خداوند زيبا است و زيبائى را دوست دارد، به همين جهت، من لباس زيبا براى راز و نياز با «
گام رفتن به مسجد زينت خود را به هن: پروردگارم را مى پوشم، و هم او دستور داده است كه

  )1.(»برگيريد
عليه (با امام صادق» عباد بن كثير«در حديث ديگرى مى خوانيم، يكى از زاهدان ريائى به نام 

لباس نسبتاً زيبائى بر تن داشت، به امام ) عليه السالم(روبرو شد، در حالى كه امام) السالم
بسيار ساده مى پوشيد چرا چنين  لباس)) عليه السالم(على(تو از خاندان نبوتى، و پدرت : گفت

  لباس جالبى بر تن تو است؟ 
  آيا بهتر نبود لباسى كم اهميت تر از اين مى پوشيدى؟ 

  : منْ حرَّم زِينَةَ اللّه الَّتي أَخْرَج لعباده و الطَّيبات منَ الرِّزقِ! واى بر تو اى عباد: امام فرمود
د براى بندگانش آفريده و روزى هاى پاكيزه را حرام كرده چه كسى زينت هائى را كه خداون«

  .و روايات متعدد ديگر)... 2(؟»است
خداوند زيبائى : اين تعبير كه خداوند زيبا است و زيبائى را دوست دارد، و يا تعبير به اين كه

بود، ها را آفريده، همگى اشاره به اين حقيقت است كه اگر استفاده از هر گونه زيبائى، ممنوع 
خداوند هرگز اينها را نمى آفريد، آفرينش زيبائى ها در جهان هستى خود دليل بر اين است كه 

  .خالق زيبائى ها آن را دوست دارد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ) ، چاپ آل البيت455، صفحه 4جلد (» احكام المالبس«، ابواب 3، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
و  169، صفحات 80، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 226صفحه  ،3، جلد »مستدرك«

  ، »عياشى«ـ تفسير  175
  .هـ ق 1380، چاپخانه علميه، تهران، 14، صفحه 2جلد 

، 16، صفحه 5جلد ( 4، حديث 7، باب »احكام المالبس«، ابواب 3، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2
، 47، جلد »بحار االنوار«ار الكتب االسالمية ـ ، د443، صفحه 6، جلد »كافى«ـ ) چاپ آل البيت

  .361صفحه 
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ولى مهم اينجاست كه در اين گونه موضوعات، مردم غالباً راه افراط را مى پويند، و با بهانه 
  . هاى مختلف رو به تجمل پرستى مى آورند

المى، به همين دليل، قرآن مجيد ـ همان طور كه گفتيم ـ بالفاصله بعد از ذكر اين حكم اس
  . مسلمانان را از اسراف و زياده روى و تجاوز از حد، بر حذر مى دارد

در قرآن مجيد در بيش از بيست مورد به مسأله اسراف اشاره شده و از آن نكوهش گرديده 
  ).درباره اسراف در ذيل آيات متناسب، مشروحاً سخن خواهيم گفت(است 

وش موزون و معتدلى است كه نه جمود دارد به هر حال، روش قرآن و اسالم در اين مورد، ر
و تمايالت زيباپسندى روح انسان را در هم مى كوبد، و نه بر اعمال مسرفان و تجمل پرستان 

  . و شكمخواران صحه مى گذارد
مخصوصاً در جوامعى كه افراد محروم و بينوا وجود داشته باشد، حتى از زينت هاى معتدل نيز 

  . نهى مى كند
يم در بعضى از روايات هنگامى كه از بعضى امامان سؤال مى كردند، چرا لباس فاخر لذا مى بين

  چنين لباسى در تن نمى كرد؟ )عليه السالم(پوشيده ايد؟ در حالى كه جد شما على
مردم آن زمان در شدت و فشار بودند و مى بايست چنين شود، اما مردم : در پاسخ مى فرمودند

) در حدود معقول(ارند، در چنين شرائطى استفاده از اين زينت ها زمان ما زندگى مرفه ترى د
  )1.(مانعى ندارد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 20، صفحه 5، جلد »وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالمية ـ 442، صفحه 6، جلد »كافى«ـ  1
  .360، صفحه 47، جلد »بحار االنوار«چاپ آل البيت ـ 
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  دستور مهم بهداشتى ـ يك 2
كه در آيه فوق آمده » بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد«: كُلُوا و اشْرَبواو التُسرِفُوا: جمله

است، گر چه بسيار ساده به نظر مى رسد، اما امروز ثابت شده است كه يكى از مهم ترين 
سرچشمه : سيده كهزيرا تحقيقات دانشمندان به اين نتيجه ر ;دستورات بهداشتى همين است

بسيارى از بيمارى ها، غذاهاى اضافى است كه به صورت جذب نشده، در بدن انسان باقى مى 
  . ماند

اين مواد اضافى هم بار سنگينى است براى قلب و ساير دستگاه هاى بدن، و هم منبع آماده اى 
ها، نخستين گام است براى انواع عفونت ها و بيمارى ها، لذا براى درمان بسيارى از بيمارى 

همين است كه اين مواد مزاحم كه در حقيقت زباله هاى تن انسان هستند، سوخته شوند و 
  .پاكسازى جسم عملى گردد

» پرخورى«عامل اصلى تشكيل اين مواد مزاحم، اسراف و زياده روى در تغذيه و به اصطالح 
  . است، و راهى براى جلوگيرى از آن جز رعايت اعتدال در غذا نيست

مخصوصاً در عصر و زمان ما كه بيمارى هاى گوناگونى مانند بيمارى قند، چربى خون، تصلب 
شرائين، نارسائى هاى كبد و انواع سكته ها، فراوان شده، افراط در تغذيه با توجه به عدم 
تحرك جسمانى كافى، يكى از عوامل اصلى محسوب مى شود، و براى از بين بردن اين گونه 

  .ى جز حركت كافى و ميانه روى در تغذيه نيستبيمارى ها راه
: مطلب جالبى نقل مى كند، مى نويسد» مجمع البيان«در » طبرسى«مفسر بزرگ ما، مرحوم 

طبيبى مسيحى داشت كه مهارت او در طب معروف بود، روزى اين طبيب به » هارون الرشيد«
طب نمى يابم، در حالى  من در كتاب آسمانى شما چيزى از: يكى از دانشمندان اسالمى گفت
  : كه دانش مفيد بر دو گونه است
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  . »علم اديان و علم ابدان«
خداوند همه دستورات طبى را در نصف آيه از كتاب خويش آورده : او در پاسخش چنين گفت

  . »بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد«: كُلُوا و اشْرَبوا و التُسرِفُوا: است
الْمعدةُ بيت األَدواء و الْحميةُ : ر اين دستور خويش خالصه كرده استپيامبر ما نيز طب را د

تَهدون ما عدكُلَّ ب طأَع و واءكُلِّ د أْسر :  
معده خانه همه بيمارى ها است، امساك سرآمد همه داروها است و آنچه بدنت را عادت داده «

  .»و دريغ مدارآن را از ا) از عادات صحيح و مناسب(اى 
!: ما تَرَك كتابكُم و ال نَبِيكُم لجالينُوس طباً: طبيب مسيحى هنگامى كه اين سخن را شنيد گفت

  )1.(»طبى باقى نگذارده است) طبيب معروف(قرآن شما و پيامبرتان براى جالينوس «
را بيازمايند تا به كسانى كه اين دستور را ساده فكر مى كنند، خوب است در زندگى خود آن 

اهميت و عمق آن آشنا شوند، و معجزه رعايت اين دستور را در سالمت جسم و تن خود 
  .ببينند

* * *  
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مكتبة الصدر 190، صفحه 2، جلد »صافى«ـ تفسير  123، صفحه 62، جلد »بحار االنوار«ـ  1

، انتشارات جامعه مدرسين قم ـ 83، صفحه 8، جلد »الميزان«هـ ق ـ  1416تهران، طبع دوم، 
  . هـ ق 1405، مؤسسة التاريخ العربى، بيروت، 192، صفحه 7، جلد »قرطبى«تفسير 
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33   غْيالْب و اإلِثْم طَنَ وما ب نْها ورَ مما ظَه شالْفَواح يبر رَّمقُلْ إِنَّما ح  
  حقِّ و أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّه ما لَم ينَزِّلْ بِه سلْطاناً و أَنْ تَقُولُوابِغَيرِ الْ         
  علَى اللّه ما ال تَعلَمونَ         

   
  :ترجمه

و  ;خداوند، تنها اعمال زشت را، چه آشكار باشد چه پنهان، حرام كرده است«: ـ بگو 33
چيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل نكرده، و اين كه  ;گناه و ستم به نا حق را) همچنين(

  .»و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى دانيد ;شريك او قرار دهيد
   

  :تفسير
  محرمات الهى

بارها ديده ايم قرآن مجيد هر گاه سخن از امر مباح يا الزمى به ميان مى آورد، بالفاصله از 
د، تا هر دو بحث، يكديگر را تكميل نقطه مقابل آن يعنى زشتى ها و محرمات سخن مى گوي

  . كنند
در اينجا نيز به دنبال اجازه استفاده از مواهب الهى، زينت ها و نفى تحريم آنها، سخن از 
محرمات به ميان آورده و به طور عموم، و سپس به طور خصوص، روى چند نقطه مهم 

  .انگشت مى گذارد
پروردگار من تنها : بگو! اى پيامبر«: مايدسخن مى گويد و مى فر» فواحش«در آغاز از تحريم 

قُلْ إِنَّما حرَّم (» اعمال زشت و قبيح را حرام كرده است، اعم از اين كه آشكار باشد يا پنهان
  ).ربي الْفَواحش ما ظَهرَ منْها و ما بطَنَ

  به معنى خصوص اعمالى است كه فوق العاده » فاحشه«جمع » فَواحش«
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ند است، نه همه گناهان، و شايد تأكيد روى اين مطلب كه خواه پنهان باشد يا زشت و ناپس
آشكار، از اين جهت است كه عرب هاى جاهلى، عمل زشت منافى عفت را اگر پنهانى انجام 

  .مى شد، مجاز مى شمردند، و تنها در صورتى كه آشكار بود ممنوع مى دانستند
و (» و هر نوع گناه«: ام گناهان اشاره كرده، مى فرمايدپس از آن، موضوع را تعميم داده و به تم

اإلِثْم.(  
در اصل به معنى هر گونه كارى است كه زيانبخش باشد و موجب انحطاط مقام انسان » إِثْم«

گردد، و او را از رسيدن به ثواب و پاداش نيك باز دارد، بنابراين هر نوع گناهى در مفهوم 
  .داخل است» اثم«وسيع 
  : گرفته اند، و شعر معروف» شراب«را در اينجا تنها به معنى » إِثْم«ضى از مفسران، ولى بع

  :كَذاك اإلِثْم يذْهب بِالْعقُول*** شَرِبت اإلِثْم حتّى زالَ عقْلي 
نوشيدم كه عقلم گم شد، آرى شراب، با عقل آدمى اين چنين مى ) شراب(آن قدر اثم «

  )1.(»كند
  .اين نيست، بلكه يكى از افراد روشن آن است» اثم«ست كه تمام مفهوم اما ظاهر اين ا

و هر گونه ستم «: بار ديگر روى چند قسمت از بزرگ ترين گناهان انگشت گذارده، مى فرمايد
  ).و الْبغْي بِغَيرِ الْحقِّ(» و تجاوز به ناحق به حقوق ديگران

  ن چيزى است، ولى غالباً به معنى كوشش و تالش براى به دست آورد» بغْى«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »تبيان«، با اندكى تفاوت، چاپ آل البيت ـ تفسير 83و  80، صفحات 17، جلد »مستدرك«ـ  1
هـ ق ـ  1409، ذيل آيه مورد بحث، مكتب االعالم االسالمى، طبع اول، 390، صفحه 4جلد 

، »كافى«، مكتبة الحياة بيروت، با اندكى تفاوت ـ »اثم« ، ماده179، صفحه 8، جلد »تاج العروس«
، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«، دار الكتب االسالمية، با اندكى تفاوت ـ 406، صفحه 6جلد 
  . هـ ق 1415، ذيل آيه مورد بحث، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع اول، 247
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و لذا مفهوم آن غالباً با مفهوم به كوشش هائى گفته مى شود كه براى غصب حق ديگران است 
  .ظلم و ستم مساوى است

از قبيل توضيح و تأكيد روى » غَيرِ الْحقّ«در آيه مورد بحث، به » بغْى«روشن است توصيف 
  .است» بغْى«معنى 

شريكى بى «و نيز پروردگار من، حرام كرده كه : سپس به مسأله شرك اشاره كرده، مى فرمايد
  ).و أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّه ما لَم ينَزِّلْ بِه سلْطاناً(» شويددليل براى او قائل 

براى تأكيد و توجه به اين حقيقت » ما لَم ينَزِّلْ بِه سلْطاناً«در اينجا نيز روشن است كه جمله 
  . مشركان هيچ گونه دليل و گواه منطقى و خردپسندى در كار خود ندارند: است كه

معنى هر گونه دليل و گواهى است كه باعث تسلط و پيروزى انسان بر  به» سلْطان«كلمه 
  .مخالف مى شود

آخرين چيزى را كه به عنوان محرمات روى آن تكيه مى كند نسبت دادن چيزى به خدا بدون 
و أَنْ تَقُولُوا علَى (» و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى دانيد«: علم و آگاهى است، مى فرمايد

  ).ا ال تَعلَمونَاللّه م
  .همين سوره نيز بحث كرده ايم 28درباره سخن گفتن بدون علم، ذيل آيه 

در آيات قرآن و روايات اسالمى روى اين مسأله زياد تأكيد شده و مسلمانان به شدت از گفتن 
صلى اهللا عليه (چيزهائى كه نمى دانند، ممنوع شده اند، تا آنجا كه در حديثى از پيامبر اسالم

آن كس كه بدون علم و «: منْ أَفْتى بِغَيرِ علْم لَعنَتْه مالئكَةُ السماوات و األَرضِ: نقل شده) آلهو
  )1.(»آگاهى فتوا دهد، فرشتگان آسمان و زمين او را لعنت مى كنند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ق ـ  1378، انتشارات جهان، 46، صفحه 2، جلد »)عليه السالم(عيون اخبار الرضا«ـ  1
  ، »وسائل الشيعه«

، »مستدرك الوسائل«ـ  122، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«، آل البيت ـ 190، صفحه 27جلد 
  ، 17جلد 

  .، چاپ آل البيت243صفحه 
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و اگر درست در وضع جوامع انسانى و بدبختى هائى كه دامن آنها را مى گيرد دقت كنيم، 
مهمى از اين بدبختى ها از شايعه سازى و سخن گفتن بدون اطالع، و  خواهيم ديد، قسمت

  .گواهى به ناحق و اظهارنظرهاى بى مدرك سرچشمه مى گيرد
* * *  
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  و لكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذا جاء أَجلُهم اليستَأْخرُونَ ساعةً و اليستَقْدمونَ   34

   
  :ترجمه

و هنگامى كه سرآمد آنها فرا  ;است) معينى(ـ براى هر قوم و جمعيتى، زمان و سرآمد  34
  .رسد، نه ساعتى از آن تأخير مى كنند، و نه بر آن پيشى مى گيرند

   
  :تفسير

  هر جمعيتى سرانجامى دارد
ث در اين آيه، خداوند به يكى از قوانين آفرينش يعنى فنا و نيستى ملت ها، اشاره مى كند و بح

هاى مربوط به زندگى فرزندان آدم در روى زمين و سرانجام و سرنوشت گنهكاران كه در 
  .آيات قبل گفته شد، با اين بحث روشن تر مى شود

  ).و لكُلِّ أُمة أَجلٌ(» براى هر امتى زمان و مدت معينى وجود دارد«: نخست، مى فرمايد
نه لحظه اى تأخير خواهند كرد و نه لحظه اى  و به هنگامى كه اين اجل فرا رسد،«: و مى افزايد

  ).فَإِذا جاء أَجلُهم اليستَأْخرُونَ ساعةً و اليستَقْدمونَ(» بر آن پيشى مى گيرند
يعنى ملت هاى جهان همانند افراد، داراى مرگ و حياتند، ملت هائى از صفحه زمين برچيده 

ر مى گيرند، قانون مرگ و حيات مخصوص مى شوند، و به جاى آنها ملت هاى ديگرى قرا
  .افراد انسان نيست بلكه اقوام، جمعيت ها و جامعه ها را نيز در بر مى گيرد

  با اين تفاوت كه مرگ ملت ها غالباً بر اثر انحراف از مسير حق و عدالت و 
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روى آوردن به ظلم و ستم و غرق شدن در درياى شهوات و فرو رفتن در امواج تجمل پرستى 
  .و تن پرورى مى باشد

هنگامى كه ملت هاى جهان در چنين مسيرهائى گام بگذارند، و از قوانين مسلّم آفرينش 
منحرف گردند، سرمايه هاى هستى خود را يكى پس از ديگرى از دست خواهند داد و 

  .سرانجام سقوط مى كنند
يان، آشوريان، بررسى فناى تمدن هائى همچون تمدن بابل، فراعنه مصر، قوم سبأ، كلدان

در لحظه فرا رسيدن فرمان : مسلمانان اندلس، و امثال آنها، اين حقيقت را نشان مى دهد كه
نابودى كه بر اثر اوج گرفتن فساد صادر شده بود، حتى ساعتى نتوانستند پايه هاى لرزان 

  .حكومت هاى خويش را نگاه دارند
قت است، گاهى به معنى لحظه و گاهى در لغت به معنى كمترين و» ساعة«بايد توجه داشت كه 

به معنى مقدار كمى از زمان مى آيد اگر چه امروز معنى معروف آن يك بيست و چهارم مدت 
  .شبانه روز است

  پاسخ به يك اشتباه
بعضى از مذاهب ساختگى كه در قرون اخير پيدا شده اند براى رسيدن به اهداف خود، الزم 

  را) صلى اهللا عليه وآله(ى خاتميت پيامبر اسالمديده اند قبل از هر چيز پايه ها
  . ـ به گمان خويش ـ متزلزل سازند

لذا بعضى از آيات قرآن را كه هيچ داللتى بر هدف آنها ندارد به كمك تفسير به رأى، و 
قرآن «: سفسطه، بر مقصود خود منطبق ساخته اند از جمله آيه مورد بحث است، آنها مى گويند

پايانى دارد و منظور از امت، مذهب است، بنابراين مذهب اسالم نيز بايد  گفته است هر امتى
  ! »پايانى داشته باشد

  بهترين راه براى درك چگونگى اين استدالل اين است كه معنى واقعى 
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  .را در لغت، و سپس در قرآن مجيد، مورد بررسى قرار دهيم» امت«
مورد مى شود  64لمه در قرآن كه بالغ بر از بررسى كتب لغت و همچنين موارد استعمال اين ك

  .در اصل به معنى جمعيت و گروه است» امت«: چنين استفاده مى گردد
و دو مورد به ) 45و يوسف، آيه  8هود، آيه (از اين موارد، دو مورد، مفهوم زمان را مى رساند 

ن و آئين كه ربطى با دي) 23و  22زخرف، آيات (معنى راه و رسم و آئين بت پرستان است 
  .هاى الهى ندارد

مى ) عليه السالم(اما مواردى كه گروه و جمعيت را مى رساند، به عنوان نمونه در داستان موسى
هنگامى كه به آبگاه شهر مدين «: و لَما ورد ماء مدينَ وجد علَيه أُمةً منَ النّاسِ يسقُون: خوانيم

  ) 1.(»مشغول آب كشيدن هستند) براى خود و چهارپايانشان(رسيد، جمعيتى را مشاهده كرد كه 
: و لْتَكُنْ منْكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخَيرِ: و نيز در مورد امر به معروف و نهى از منكر مى خوانيم

  )2.(»بايد جمعيتى از شما باشند كه دعوت به نيكى ها كنند«
ما بنى اسرائيل را به دوازده قبيله و «: ي عشْرَةَ أَسباطاً أُمماًو قَطَّعناهم اثْنَتَ: همچنين مى خوانيم
  )3.(»گروه تقسيم كرديم

از (جمعيتى «: و إِذْ قالَت أُمةٌ منْهم لم تَعظُونَ قَوماً اللّه مهلكُهم: و نيز در آيه اى ديگر آمده
ناهكارى را اندرز مى دهيد كه خداوند آنها چرا افراد گ: گفتند) ساكنان شهر ايله از بنى اسرائيل

  ) 4.(»...را هالك خواهد كرد
به معنى جمعيت و گروه است، نه به معنى » امت«از اين آيات به خوبى روشن مى شود كه 

  مذهب، و نه به معنى پيروان مذهب، و اگر مى بينيم كه به پيروان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23ـ قصص، آيه  1
  .104ـ آل عمران، آيه  2
  .160ـ اعراف، آيه  3
  .164ـ اعراف، آيه  4
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  .مذهب، امت گفته مى شود، به خاطر آن است كه آنها نيز براى خود گروهى هستند
هر جمعيت و گروهى، سرانجامى خواهند داشت، : بنابراين، معنى آيه مورد بحث اين است

پذيرد، بلكه ملت ها هم مى ميرند و متالشى مى يعنى نه تنها تك تك مردم، عمرشان پايان مى 
شوند و منقرض مى گردند، اصوالً در هيچ مورد، امت، در معنى مذهب به كار نرفته است، و به 

  .اين ترتيب آيه مورد بحث هيچ گونه ارتباطى به مسأله خاتميت ندارد
* * *  
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  منْكُم يقُصونَ علَيكُم آياتي فَمنِ اتَّقى يا بني آدم إِما يأْتينَّكُم رسلٌ   35

  و أَصلَح فَال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ         
36   مالنّارِ ه حابأَص كنْها أُولئرُوا عتَكْباس نا وياتĤِوا بالَّذينَ كَذَّب و  

  فيها خالدونَ         
   

  :ترجمه
اگر رسوالنى از خود شما به سراغتان بيايند كه آيات مرا براى شما بازگو ! دان آدمـ اى فرزن 35

كسانى كه پرهيزگارى پيشه كنند و عمل صالح انجام دهند، نه ) ;از آنها پيروى كنيد(كنند، 
  .ترسى بر آنهاست و نه غمناك مى شوند

جاودانه در  ;د، اهل دوزخندـ و آنها كه آيات ما را تكذيب كنند، و در برابر آن تكبر ورزن 36
  .آن خواهند ماند

   
  :تفسير

  )عليه السالم(دستور ديگرى به همه فرزندان آدم
اى فرزندان آدم هر «: را مخاطب ساخته، مى فرمايد) عليه السالم(بار ديگر خداوند فرزندان آدم

گو مى كنند به سويتان آمدند كه آيات مرا براى شما باز) از طرف من(گاه رسوالنى از خودتان 
زيرا آنها كه پرهيزگارى پيشه كنند و در اصالح خويشتن و ديگران  ;از آنها پيروى كنيد

يا بني آدم إِما يأْتينَّكُم (» بكوشند، نه وحشتى از مجازات الهى خواهند داشت و نه اندوه و غمى
 كُملَيونَ عقُصي نْكُملٌ مسر  
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أَص نِ اتَّقى وزَنُونَآياتي فَمحي مال ه و هِملَيع ففَال خَو 1).(لَح(  
* * *  

اما آنها كه آيات ما را تكذيب كنند و در برابر آن، استكبار ورزند «: و در آيه بعد اضافه مى كند
و الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا و (» و خضوع ننمايند آنها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند

  ).كْبرُوا عنْها أُولئك أَصحاب النّارِ هم فيها خالدونَاستَ
اين دو آيه اشاره دارد كه فرزندان آدم به دو دسته تقسيم خواهند شد، گروهى تابع انبياء الهى و 
گروهى مستكبر و طاغى، گروه نخستين، به خاطر عمل به دستورات در آرامش و امنيت 

  .مجازات ابدى گرفتار خواهند شدخواهند بود، و گروه دوم، به 
  پاسخ به يك سفسطه ديگر

همان طور كه در آيات گذشته گفتيم جمعى از دين سازان قرون اخير براى صاف كردن جاده 
ادعاهاى خود، پاره اى از آيات قرآن را مستمسك قرار داده و مدعى هستند كه اين آيات، دليل 

  .ندارد نفى خاتميت است، در حالى كه ارتباطى با آن
يكى از آنها آيه فوق است، آنها بدون اين كه قبل و بعد اين آيات را در نظر بگيرند، يا به هنگام 

كه فعل » يأْتينَّكُم«اين آيه با توجه به جمله : نقل، آن را مورد توجه قرار دهند، مى گويند
  .عوث شوندمضارع است دليل بر اين است كه امكان دارد در آينده پيامبران ديگرى مب

  ولى اگر كمى به عقب برگرديم و آيات گذشته را كه از آفرينش آدم و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براى تأكيد » ما«حرف شرط است و » إِنْ«بوده است كه » ما«و » إِنْ«در اصل مركب از » إِما«ـ  1
  .شرط آمده است
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از بهشت سخن مى فرمايد در نظر  سكونت او در بهشت و سپس رانده شدن او و همسرش
بگيريم و مالحظه كنيم كه مخاطب در اين آيات مسلمانان نيستند، بلكه مجموع جامعه انسانى 

زيرا شك نيست كه براى مجموعه  ;و تمامى فرزندان آدمند، پاسخ اين سخن روشن مى شود
ر قرآن آمده و نام عده فرزندان آدم رسوالن زيادى آمدند كه نام عده قابل مالحظه اى از آنها د

  .ديگرى نيز در كتب تواريخ ثبت است
براى اغفال مردم، آيات گذشته را به دست : اما برنامه اين عده از دين سازان اين است كه

فراموشى مى سپارند و مخاطب در اين آيه را خصوص مسلمانان مى گيرند و از آن نتيجه 
  .كار است گيرى مى كنند كه امكان آمدن رسوالن ديگرى در

اين گونه سفسطه ها سابقه بسيار دارد مخصوصاً در ميان اينها كه آيه يا جمله اى از يك آيه را 
از بقيه جدا مى كنند و قبل و بعد آن را ناديده مى گيرند و بر مفهومى كه تمايل دارند تطبيق 

  .مى دهند، هر چند ضد مفهوم واقعى آن باشد
* * *  
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  م ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً أَو كَذَّب بĤِياته أُولئك ينالُهمفَمنْ أَظْلَ   37
  نَصيبهم منَ الْكتابِ حتّى إِذا جائَتْهم رسلُنا يتَوفَّونَهم قالُوا         
  هِدوا علىأَينَ ما كُنْتُم تَدعونَ منْ دونِ اللّه قالُوا ضَلُّوا عنّا و شَ         
  أَنْفُسهِم أَنَّهم كانُوا كافرينَ         

   
  :ترجمه

ـ چه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مى بندند، يا آيات او را تكذيب مى  37
تا زمانى  ;مى برند) از نعمت ها و مواهب اين جهان(آنها نصيبشان را از آنچه مقدر شده ! كنن؟

كجايند «: از آنها مى پرسند ;سراغشان روند كه جانشان را بگيرندكه فرستادگان ما به 
آنها «: مى گويند» !)چرا به يارى شما نمى آيند؟! (معبودهائى كه غير از خدا مى خوانديد؟

  !و بر ضد خود گواهى مى دهند كه كافر بودند» !)و از ما دور گشتند(گم شدند ) همه(
   

  :تفسير
  ستمكارترين افراد

به بعد، قسمت هاى مختلفى از سرنوشت شومى كه در انتظار افتراگويان و تكذيب  از اين آيه
  . كنندگان آيات خدا است، بيان شده

چه كسى ستمكارتر است «: نخست به چگونگى حال آنها به هنگام مرگ اشاره كرده مى فرمايد
أَظْلَم ممنِ افْتَرى  فَمنْ! (؟»از آنها كه بر خدا دروغ مى بندند و يا آيات او را تكذيب مى كنند

هياتĤِب كَذَّب باً أَوكَذ لَى اللّهع.(  
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اشاره كرده ايم، در چندين آيه از قرآن با تعبيرهاى  21ذيل آيه » انعام«همان طور كه در سوره 
معرفى شده اند، ولى صفاتى كه براى آنها بيان شده، همه به يك » ستمكارترين مردم«مختلفى، 
  . ى گردد و آن شرك و بت پرستى و تكذيب آيات پروردگار استريشه باز م

در آيه مورد بحث، عالوه بر تكذيب آيات الهى، تهمت و افتراء بر خدا به عنوان صفت بارز 
  .آنان، ذكر شده است
از ديدگاه قرآن، ريشه تمام بدبختى ها شرك، و سرمايه همه سعادت ها : با توجه به اين كه

  چرا اين افراد گمراه و گمراه كننده، ستمكارترين مردمند؟ : شود توحيد است، روشن مى
اينها هم به خويشتن ظلم مى كنند، و هم به جامعه اى كه به آن تعلق دارند، بذر نفاق و 
پراكندگى را در همه جا مى پاشند و مانع بزرگى بر سر راه وحدت صفوف و پيشرفت ها و 

  )1.(اصالحات واقعى هستند
آنان چند روزى بهره خود را از «: را به هنگام مرگ چنين توصيف مى كند سپس وضع آنها

آنچه برايشان مقدر شده است مى برند و از نعمت هاى مختلف، سهم خود را مى گيرند، تا 
پيمانه عمرشان لبريز گردد و به اجل نهائى برسد، در اين هنگام فرشتگان ما كه مأمور گرفتن 

أُولئك ينالُهم نَصيبهم منَ الْكتابِ حتّى إِذا جائَتْهم رسلُنا (» ندارواحند به سراغ آنها مى آي
منَهفَّوتَوي.(  

در جمله باال مقدراتى است كه خداوند براى بندگان خود از نعمت هاى » كتاب«منظور از 
ر از منظو: مختلف اين جهان قرار داده است، اگر چه، بعضى از مفسران احتمال داده اند

  .، كيفر الهى و يا اعم از هر دو بوده باشد»كتاب«
  كه معموالً اشاره به پايان چيزى است، روشن » حتّى«ولى با توجه به كلمه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مراجعه فرمائيد» انعام«سوره  21، ذيل آيه »نمونه«تفسير  5ـ براى توضيح بيشتر به جلد  1
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نظور تنها نعمت هاى گوناگون دنيا است كه هر كسى اعم از نيكوكار و بدكار، م: مى شود كه
سهمى از آن دارد و به هنگام مرگ پايان مى گيرد، نه كيفرها و مجازات هاى الهى كه با مرگ 

  . پايان نمى يابد
از اين مقدرات، به خاطر آن است كه شباهت به مسائلى دارد كه سهم بندى » كتاب«و تعبير به 

  .و نوشته مى شود
به هر حال از لحظه مرگ مجازات هاى آنها شروع مى شود، نخستين بار با توبيخ و سرزنش 

آنها مى پرسند كجا «فرشتگان پروردگار كه مأمور گرفتن جانشان هستند روبرو مى شوند، 
  ).نْ دونِ اللّهقالُوا أَينَ ما كُنْتُم تَدعونَ م(» هستند معبودهائى كه غير از خدا مى پرستيديد

  ! يك عمر از آنها دم مى زديد و همه چيز خود را نابخردانه در پاى آنها مى ريختيد؟
آنها چون دست خود را از همه چيز كوتاه مى بينند و پندارهائى را كه درباره معبودهاى 

آنها همه گم «: ساختگى داشتند همچون نقش بر آب مشاهده مى كنند، در پاسخ مى گويند
  ). قالُوا ضَلُّوا عنّا(» د و از ما دور گشتندشدن

اثرى از آنها نمى بينيم و هيچ گونه قدرتى بر دفاع از ما ندارند، و تمام عبادات ما براى آنها 
  .بيهوده بود

و (» و به اين ترتيب خودشان بر ضد خود گواهى مى دهند كه كافر بودند«: سرانجام مى افزايد
  ).م أَنَّهم كانُوا كافرينَشَهِدوا على أَنْفُسهِ

گر چه ظاهر مسأله اين است كه فرشتگان سؤالى مى كنند و آنها نيز پاسخ مى گويند، ولى در 
واقع اين يكى از مجازات هاى روانى براى آنها است كه آنها را متوجه وضع ناگوارى كه بر اثر 

  : مى دهند كه اعمالشان دامن آنها را گرفته است مى نمايند و به آنها نشان
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چگونه يك عمر در بيراهه ها سرگردان بوده و تمام سرمايه هاى وجود خود را از دست داده 
  اند، و هيچ چيز نياندوخته اند؟

در حالى كه راه بازگشت به روى آنها بسته است و اين نخستين تازيانه آتشين مجازات الهى 
  .است كه بر روح آنها نواخته مى شود

* * *  
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  قالَ ادخُلُوا في أُمم قَد خَلَت منْ قَبلكُم منَ الْجِنِّ و اإلِنْسِ في النّارِ   38
         ميعاً قالَتكُوا فيها جارتّى إِذَا ادأُخْتَها ح نَتةٌ لَعأُم خَلَتكُلَّما د  
  ونا فĤَتهِم عذاباً ضعفاً منَ النّارِأُخْراهم ال ُولهم ربنا هؤُالء أَضَلُّ         
  قالَ لكُلّ ضعف و لكنْ التَعلَمونَ         

39   ذابنْ فَضْل فَذُوقُوا الْعنا ملَيع فَما كانَ لَكُم مُخْراه ال مأُوله قالَت و  
  بِما كُنْتُم تَكْسبونَ         

   
  :ترجمه

در صف گروه هاى مشابه خود از جنّ و انس ـ كه پيش از «: ى گويدم) خداوند به آنها(ـ  38
هر زمان كه گروهى وارد مى شوند، گروه ديگر را لعن مى ! »شما بودند ـ در آتش وارد شويد

گروه پيروان درباره پيشوايان خود مى ) در اين هنگام. (تا همگى با ذلت در آن قرار گيرند ;كنند
مى ! »پس كيفر آنها را از آتش دو برابر كن ;ند كه ما را گمراه ساختنداينها بود! خداوندا«: گويند
  !»ولى نمى دانيد ;عذاب مضاعف است) از شما(براى هر كدام «: فرمايد

پس بچشيد عذاب  ;شما امتيازى بر ما نداشتيد«: ـ و پيشوايان آنها به پيروان خود مى گويند 39
  !»را در برابر آنچه انجام مى داديد) الهى(
   

  :تفسير
  !درگيرى پيشوايان و پيروان گمراه در دوزخ

  در اين آيات، همچنان بيان سرنوشت شوم تكذيب كنندگان آيات خدا 
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  : دنبال مى گردد
در آيات گذشته صحنه اى را كه به هنگام مرگ و بازپرسى فرشتگان قبض ارواح رخ مى دهد 

كننده و اغواشونده را در قيامت شرح ترسيم شده بود و در اينجا صحنه برخورد گروه هاى اغوا
  : مى دهد، مى فرمايد

در روز رستاخيز خداوند به آنها مى فرمايد در صف گروه هاى مشابه خود از جن و انس ـ «
قالَ ادخُلُوا في أُمم قَد خَلَت منْ (» كه پيش از شما بودند ـ قرار گيريد و در آتش داخل شويد

نَ الْجِنِّ وم كُملي النّارِ قَباإلِنْسِ ف.(  
اين فرمان ممكن است به صورت يك فرمان تكوينى باشد، يعنى خداوند عمالً آنها را در يك 

  . جا قرار دهد
شبيه يك فرمان تشريعى صادر شود كه با گوش خود بشنوند و ناچار از اطاعت : و يا اين كه

  .آن بوده باشند
دشان با هم مسلكهايشان شروع مى شود، هنگامى كه همگى را در آتش وارد كردند برخور

هر دسته اى كه وارد دوزخ مى شود به ديگرى لعن و نفرين «برخوردى عجيب و عبرت انگيز، 
  ) 1).(كُلَّما دخَلَت أُمةٌ لَعنَت أُخْتَها(» مى كند و او را مسئول بدبختى خويش مى داند

حنه هاى اين دنيا است، در اين جهان شايد بارها گفته ايم، صحنه قيامت انعكاس بزرگى از ص
نيز بارها ديده ايم كه هر گروه از گروه هاى منحرف به دسته ديگر بد مى گويد و از او متنفر 

  . است
به عكس، پيامبران الهى و افراد صالح و مصلح، هر كدام آمده اند برنامه ديگرى را تأئيد كرده 

  .داشته اند اند و پيوستگى خود را در هدف با يكديگر اعالم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اينجا كنايه از ارتباط و پيوند فكرى و روحى در ميان گروه ) خواهر(» أُخْت«ـ تعبير به  1
  .»أَخْ«شده، نه » أُخْت«مؤنث لفظى است، تعبير به » أُمت«هاى منحرف است و از آنجا كه 
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مى كه همگى با ذلت و خوارى در محيط شرربار مطلب به همين جا پايان نمى پذيرد، هنگا
دوزخ قرار مى گيرند، شكايات آنها به پيشگاه پروردگار از يكديگر شروع مى شود، قرآن مى 

فريب خوردگان زبان به شكايت مى گشايند و : هنگامى كه دو گروه به هم مى رسند«: فرمايد
گمراه ساختند، خدايا عذاب و كيفر  پروردگارا اين اغواگران بودند كه ما را: عرضه مى دارند

حتّى إِذَا (» آنها را مضاعف كن، كيفرى به خاطر گمراه بودن، و كيفرى به خاطر گمراه كردن ما
  ).اداركُوا فيها جميعاً قالَت أُخْراهم ال ُولهم ربنا هؤُالء أَضَلُّونا فĤَتهِم عذاباً ضعفاً منَ النّارِ

ن درخواست كامالً منطقى و به جا است و حتى بدون درخواست، اغواگران شك نيست كه اي
زيرا آنها بار مسئوليت انحراف فريب خوردگان را نيز بر دوش مى  ;چنين كيفرى را دارند
به «از مسئوليت خود آنها كاسته شود، ولى عجيب اين است كه در پاسخ : كشند، بدون اين كه
قالَ لكُلّ ! (؟»دسته از شما مضاعف است ولى نمى دانيد چرا مجازات هر دو: آنها گفته مى شود

  ).ضعف و لكنْ التَعلَمونَ
زيرا هيچ گاه پيشوايان  ;چرا گروه پيروان نيز مجازات مضاعف دارند: با دقت روشن مى شود

د ظلم و ستم و سركردگان انحراف و گمراهى به تنهائى نمى توانند برنامه هاى خود را پياده كنن
و اين پيروان سرسخت و لجوج هستند كه به آنها در رسيدن به اين هدف، قدرت و توان مى 

  . بخشند و به اصطالح تنور آنها را داغ كرده و پاى پرچمشان سينه مى زنند
بنابراين، اين دسته نيز بايد كيفر مضاعف داشته باشد، كيفرى به خاطر گمراهى خود و كيفرى 

  .و ستمگر و پيشوايان گمراهبه خاطر حمايت از ظالم 
درباره يكى از دوستانش به نام ) عليه السالم(به همين دليل در حديث معروفى كه از امام كاظم

  به هنگام نهى او از همكارى با : نقل شده مى خوانيم» صفوان«
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  :ستمگر، فرمود» هارون الرشيد«دستگاه 
تابند چگونه مى توانند حق پيشوايان اگر مردم دستگاه آنها را گرم نكنند و به حمايتشان نش

  )1.(عادل را غصب كنند
* * *  

آنها به پيروان خود مى گويند شما «: در آيه بعد، پاسخ پيشوايان گمراه را چنين نقل مى كند كه
هيچ تفاوتى با ما نداريد، يعنى اگر ما گفتيم، شما تأئيد كرديد و اگر گام برداشتيم، شما كمك 

وديم شما يار و مددكار ما بوديد، بنابراين شما هم در مقابل اعمالتان نموديد و اگر ستم نم
و قالَت أُولهم ال ُخْراهم فَما كانَ لَكُم علَينا منْ فَضْل فَذُوقُوا (» عذاب دردناك الهى را بچشيد

  ).الْعذاب بِما كُنْتُم تَكْسبونَ
  .گروه پيروان مى باشد» أُخْرى«و منظور از  طايفه نخستين، يعنى پيشوايان» أُولى«منظور از 
 * * *  

   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، چاپ آل البيت ـ 183و  182، صفحات 17و جلد  259، صفحه 11، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  .376، صفحه 72، جلد »بحار االنوار«
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  و استَكْبرُوا عنْها التُفَتَّح لَهم أَبواب السماء إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا   40
  و اليدخُلُونَ الْجنَّةَ حتّى يلج الْجملُ في سم الْخياط و كَذلك نَجزِي         
  الْمجرِمينَ         

  جزِي الظّالمينَلَهم منْ جهنَّم مهاد و منْ فَوقهِم غَواش و كَذلك نَ   41
   

  :ترجمه
درهاى آسمان ) هرگز(ـ كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، و در برابر آن تكبر ورزيدند،  40

داخل بهشت نخواهند شد مگر اين كه شتر از ) هيچ گاه(و  ;به رويشان گشوده نمى شود
  !اين گونه، گنهكاران را جزا مى دهيم! سوراخ سوزن بگذرد

و اين چنين  ;است) از آن(دوزخ، و روى آنها پوشش هائى ) آتش(بسترى از ـ براى آنها  41
  .ظالمان را جزا مى دهيم

   
  :تفسير

  مجازات ويژه
بار ديگر قرآن به سراغ سرنوشت افراد متكبر و لجوج، يعنى آنها كه زير بار آيات پروردگار 

ه آيات ما را تكذيب كنند و كسانى ك«: نمى روند و در برابر حق تسليم نيستند، رفته، مى فرمايد
إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا و (» در برابر آن تكبر ورزند درهاى آسمان به روى آنان گشوده نمى شود

ماءالس وابأَب ملَه نْها التُفَتَّحرُوا عتَكْباس.(  
  : چنين مى خوانيم) عليه السالم(در حديثى از امام باقر
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ؤْما الْمبِأَم دعصرُ فَيا الْكافأَم ها ووابأَب ملَه فَتُفَتَّح ماءإِلَى الس مهواحأَر و ممالُهأَع نُونَ فَتُرْفَع و هلمع
  : روحه حتّى إِذا بلَغَ إِلَى السماء نادى مناد اهبِطُوا بِه إِلى سجين

وى آسمان ها برده مى شود و درهاى آسمان به روى آنها اما مؤمنان، اعمال و ارواحشان به س«
گشوده خواهد شد، اما كافر روح و عملش را باال مى برند تا به آسمان برسد، در اين هنگام 

  )1.(»پائين ببريد) دوزخ(كسى صدا مى زند آن را به سوى سجين 
و ساير » طبرى«سير در تف) صلى اهللا عليه وآله(به همين مضمون رواياتى نيز از پيغمبر اكرم
  .تفاسير در ذيل آيه مورد بحث نقل شده است

ممكن است منظور از آسمان در اينجا معنى ظاهر آن باشد، و نيز ممكن است كنايه از مقام 
إِلَيه يصعد الْكَلم : مى خوانيم» فاطر«سوره  10قرب خدا بوده باشد، همان طور كه در آيه 

سخنان پاكيزه به سوى او باال مى روند و عمل صالح را ترفيع «: لصالح يرْفَعهالطَّيب و الْعملُ ا
  .»مى دهد

! »آنها وارد بهشت نخواهند شد، تا زمانى كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد«: سپس اضافه مى كند
)ياطالْخ ملُ في سمالْج جلتّى ينَّةَ حخُلُونَ الْجدالي و.(  

ايه لطيفى از محال بودن اين امر است، در واقع براى اين كه عدم امكان دخول اين اين تعبير، كن
افراد در بهشت به صورت يك مسأله حسى درآيد، اين مثال انتخاب شده است، تا همان طور 
كه هيچ كس ترديد ندارد كه ممكن نيست شتر با آن جثّه بزرگش از سوراخ باريك سوزن عبور 

  دانند كند، همين طور مسلّم ب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيه مورد بحث، مؤسسة االعلمى للمطبوعات 254، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، 530، صفحه 5و جلد  30، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«هـ ق ـ  1415بيروت، طبع اول، 

ـ  184، صفحه 70جلد  ،»بحار االنوار«هـ ق ـ  1412مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 
، مكتبة الصدر تهران، طبع دوم، 299، صفحه 5و جلد  196، صفحه 2، جلد »صافى«تفسير 
  .هـ ق 1416
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  ! راهى براى ورود افراد بى ايمان متكبر در بهشت مطلقاً موجود نيست
» جمل«در لغت به معنى شترى است كه تازه دندان برآورده، ولى يكى ديگر از معانى » جمل«

و از آنجا كه طناب و سوزن، ) 1(طناب محكمى است كه كشتى ها را با آن مهار مى كنند،
  .تناسب بيشترى با هم دارند، بعضى اين معنى را در تفسير آيه بهتر دانسته اند
  :زيرا ;ولى بيشتر مفسران اسالمى معنى اول را ترجيح داده اند، و حق با آنها است 

  )2.(اسالم نيز تعبيراتى ديده مى شود كه با تفسير اول متناسب استاّوالً ـ در روايات پيشوايان 
ديده مى شود، در » انجيل«نيز در ) خودخواه و متكبر(ثانياً ـ نظير اين تفسير، درباره ثروتمندان 

چه بسيار «: فرمود) عليه السالم(مى خوانيم كه عيسى 25و  24، جمالت 18، باب »انجيل لوقا«
زيرا آسان تر است شتر را  ;ه صاحبان دولتند، درآمدن در ملكوت خدامشكل است كسانى را ك

  )3.(»كه در چشمه سوزن درآيد از اين كه صاحب دولتى در ملكوت خدا داخل شود
اين كنايه، از قديم در ميان اقوام معمول بوده : حداقل از اين جمله چنين استفاده مى شود كه

  .است
لمثل درباره افرادى كه گاهى زياد سختگيرند و گاهى هم امروز نيز در ميان ما اين ضرب ا

فالن كس گاهى از دروازه وارد نمى شود، ولى «بسيار آسان مى گيرند رائج است، مى گويند 
  .»گاهى از چشمه سوزن عبور مى كند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه كنيد» جمل«، ماده »قاموس«و » تاج العروس«ـ به كتاب  1
  .127و  106، صفحات 32و جلد  318، صفحه 8و جلد  45، صفحه 4، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  :ـ در ترجمه انجمن پخش كتب مقدسه در ميان ملل چنين آمده 3
چه دشوار است كه دولتمندان داخل ملكوت خدا شوند ـ زيرا گذشتن شتر از : عيسى گفت...«

  .»در ملكوت خداسوراخ سوزن آسان تر است از دخول دولتمندى 
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بيشتر در معنى اول به كار مى رود و استعمال اين كلمه » جمل«ثالثاً ـ با توجه به اين كه كلمه 
  .در معنى طنابِ ضخيم، بسيار كم است تفسير اول مناسب تر به نظر مى رسد

اين چنين گنهكاران را كيفر مى «: و در پايان آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر اضافه مى كند
  ).و كَذلك نَجزِي الْمجرِمينَ(» دهيم

* * *  
براى اين گونه «: در آيه بعد، به قسمتى ديگر از مجازات دردناك آنها اشاره كرده مى فرمايد

افراد، بسترهائى از جهنم و آتش سوزان است و روى آنها پوشش هائى از همان آتش سوزان 
  )1).(منْ فَوقهِم غَواشلَهم منْ جهنَّم مهاد و (» قرار دارد

و كَذلك (» اين چنين ظالمان و ستمگران را كيفر مى دهيم«: و باز براى تأكيد اضافه مى كند
  ).نَجزِي الظّالمينَ
تكذيب كننده آيات «و گاهى » ظالم«، گاهى، »مجرم«گاهى از آنها به عنوان : جالب اين كه

  .ه همه آنها در واقع به يك حقيقت برمى گرددتعبير مى كند ك» متكبر«و گاهى » پروردگار
* * *  

   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع » غواشى«كه در اصل » غَواش«به معنى بستر است، ) بر وزن عهد(» مهد«جمع » مهاد«ـ  1
به بوده، به معنى پوشش است، و به خيمه نيز اطالق مى گردد، در آيه باال ممكن است » غاشيه«

  .معنى خيمه و يا به معنى پوشش بوده باشد
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42    كها أُولئعسنَفْساً إِالّ و ال نُكَلِّف حاتاللُوا الصمع نُوا والَّذينَ آم و  
  أَصحاب الْجنَّةِ هم فيها خالدونَ         

43     هِمتنْ تَحري ملّ تَجنْ غم مورِهدنا ما في صنَزَع قالُواو و األَنْهار  
         دانَا اللّهال أَنْ ه لَو يتَدنَهما كُنّا ل هذا ودانا لالَّذي ه لّهل دمالْح  
  لَقَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحقِّ و نُودوا أَنْ تلْكُم الْجنَّةُ أُورِثْتُموها بِما         
  كُنْتُم تَعملُونَ         

   
  :ترجمه

ـ و كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند ـ البته هيچ كس را جز به اندازه  42
  .و جاودانه در آن خواهند ماند ;توانائيش تكليف نمى كنيم ـ آنها اهل بهشتند

و از  ;)تا در صفا با هم زندگى كنند(ـ و آنچه در دل ها از كينه و حسد دارند، بر مى كَنيم  43
ستايش مخصوص خداوندى است كه ما «: و مى گويند ;آنها، نهرها جريان دارد) قصرهاى(زير 

راه ) به اينها(و اگر خدا ما را هدايت نكرده بود، ما  ;رهنمون شد) همه نعمت ها(را به اين 
به آنان ندا داده ) در اين هنگام(و ! »مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند! نمى يافتيم
  !»اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى داديد، به ارث برديد«: مى شود كه

   
  :تفسير

  آرامش كامل و سعادت جاويدان
  همان گونه كه سابقاً اشاره كرديم، روش قرآن اين است كه براى تأكيد 
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ر، مطلب، گروه هاى مختلف و سرنوشت آنها را در برابر يكديگر نهاده و با مقايسه به يكديگ
  .چگونگى وضع آنها را تشريح كند

در آيات گذشته بحث از سرنوشت منكران آيات خدا و متكبران و ظالمان بود، در اينجا آينده 
كسانى كه ايمان آورند و عمل صالح انجام «: روشن افراد با ايمان را چنين شرح مى دهد

أُولئك ... آمنُوا و عملُوا الصالحاتو الَّذينَ (» اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند... دهند
  ).أَصحاب الْجنَّةِ هم فيها خالدونَ

كه اشاره به پاسخ )1(يك جمله معترضه) »خبر«و » مبتدا«يعنى در ميان (ولى در ميان اين جمله 
 ما هيچ كس را جز به اندازه توانائيش تكليف«: بسيارى از سؤاالت است بيان كرده، مى فرمايد

  ).ال نُكَلِّف نَفْساً إِالّ وسعها(» نمى كنيم
قرار گرفتن در صف افراد با ايمان و انجام عمل صالح، در : اشاره به اين كه كسى تصور نكند

چرا كه تكاليف  ;دسترس همه كس نيست و جز افراد معدودى قدرت بر وصول به آن ندارند
يله راه را بر روى همه كس اعم از عالم و پروردگار به اندازه قدرت افراد است و به اين وس

جاهل، كوچك و بزرگ و در هر سن و سال گشوده و همه را دعوت به پيوستن به اين صف 
  .مى كند، و البته از هر كس به اندازه استعداد فكرى و جسمى و امكاناتش انتظار دارد

دان را منحصراً ايمان و اين آيه مانند بسيارى ديگر از آيات قرآن، وسيله نجات و سعادت جاوي
عمل شايسته، معرفى مى كند و به اين ترتيب به عقيده خرافى مسيحيان امروز كه وسيله نجات 

  .در برابر گناهان بشريت مى دانند، خط بطالن مى كشد) عليه السالم(را قربانى شدن مسيح
  اصرار قرآن روى مسأله ايمان و عمل صالح در آيات مختلف براى كوبيدن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين نيست كه به كلى بيگانه از مطلب است، بلكه حتماً » جمله معترضه«ـ اشتباه نشود معنى  1

نوعى ارتباط دارد اگر چه از نظر جمله بندى در وسط عبارت ديگر قرار مى گيرد، بنابراين، 
  .جمله معترضه، از نظر جمله بندى جدا است، نه از نظر معنى
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  .ين طرز تفكر و مانند آن استا
* * *  

در آيه بعد، به يكى از مهم ترين نعمت هائى كه خدا به بهشتيان ارزانى مى دارد، و مايه آرامش 
كينه ها، حسدها و دشمنى ها را از دل آنها بر «: روح و جان آنها است اشاره كرده، مى فرمايد

  ).و نَزَعنا ما في صدورِهم منْ غلّ(» مى كنيم
در اصل، به معنى نفوذ مخفيانه چيزى است، و به همين جهت به حسد و كينه و دشمنى » غلّ«

» غلول«گفته مى شود، و اگر به رشوه نيز » غلّ«كه به طرز مرموزى در جان انسان نفوذ مى كند 
  )1.(مى گويند، به اين مناسبت است كه نفوذ مخفيانه براى انجام خيانتى مى باشد

يكى از بزرگ ترين ناراحتى هاى انسان ها در زندگى دنيا كه سرچشمه پيكارهاى در حقيقت 
وسيع اجتماعى مى شود، و عالوه بر خسارت هاى سنگين جانى و مالى آرامش روح را به كلى 

  .است» حسد«و » كينه توزى«بر هم مى زند، همين 
عذاب اليم آنها حسد  بسيارى را مى شناسيم كه در زندگى هيچ چيز كم ندارند، تنها رنج و

نسبت به وضع ديگران، و كينه توزى است كه زندگى مرفه آنها را عرصه تاخت و تاز لشكر 
  .اندوه و غم و فعاليت هاى خسته كننده بى دليل مى سازد

بهشتيان به كلى از بدبختى هاى ناشى از اين گونه صفات بركنارند، نه كينه اى دارند، نه 
  .صفات زشت حسدى و نه عواقب شوم اين

آنها با هم در نهايت دوستى و محبت و صفا و صميميت و آرامش زندگى مى كنند، همه از 
  وضع خود راضيند، حتى آنها كه در مقامات پائينترى قرار دارند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» آل عمران«سوره  161، پاورقى تفسير آيه »نمونه«ـ براى توضيح بيشتر به جلد سوم تفسير  1

  .مراجعه فرمائيد
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نسبت به وضع كسانى كه مقام آنها باالتر است، رشك و حسد نمى برند، و به اين ترتيب، 
  .بزرگ ترين مشكل همزيستى سالم آنها حل شده است

هنگامى كه بهشتيان به سوى بهشت روان «: بعضى مفسران روايتى بدين گونه نقل كرده اند
  .بينند كه از ريشه آن دو چشمه جارى است شوند، بر در بهشت درختى مى

از يكى از آن دو چشمه مى نوشند، و تمام كينه ها و حسدها از قلب آنها شسته مى شود و اين 
  .همان شراب طهور است

و در چشمه ديگر خود را شستشو مى دهند و طراوت و زيبائى در اندام آنها آشكار مى شود، 
  )1.(»، رنگ پريده و دگرگون نخواهند شدبه طورى كه بعد از آن هرگز ژوليده

نرسيده است و تنها يكى از مفسران ) عليهم السالم(اين حديث گر چه سندش به پيامبر و امامان
 ;نقل شده باشد) صلى اهللا عليه وآله(نقل كرده، اما بعيد نيست در اصل از پيامبر» سدى«به نام 

  .بتوانند از آن آگاهى يابند» سدى«زيرا اين امور از مسائلى نيست كه امثال 
در هر حال اشاره لطيفى است به اين حقيقت كه بهشتيان هم از درون شستشو مى شوند و هم 
از برون، هم زيبائى هاى جسمانى دارند و هم زيبائى هاى روحانى، و هيچ گونه حسد و كينه 

  .آنها را رنج نمى دهد
ى خود بسازند، سينه ها را از كينه ها و خوشا به حال مردمى كه در اين دنيا نيز بهشتى برا

  .حسدها پاك كنند، و از رنج هاى ناشى از آن بركنار گردند
: قرآن پس از ذكر اين نعمت روحانى، به نعمت مادى و جسمانى آنها اشاره كرده، مى فرمايد

  تَجري منْ (» از زير قصرهاى آنها نهرهاى آب جريان دارد«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر بيروت، 241، صفحه 8، جلد »جامع البيان«ـ  421، صفحه 8، جلد »المنار«ـ تفسير  1
هـ ق ـ  1407، دار الفكر بيروت، طبع اول، 136، صفحه 3، جلد »زاد المسير«هـ ق ـ  1415

  .هـ ق 1412، دار المعرفة بيروت، 224، صفحه 2، جلد »ابن كثير«تفسير 
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  ).نْهارتَحتهِم األَ
سپس رضايت و خشنودى كامل و همه جانبه اهل بهشت را با اين جمله منعكس مى كند كه 

حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه ما را به اين همه نعمت رهنمون «: آنها مى گويند
شد و اگر او ما را راهنمائى نمى كرد، هرگز، هدايت نمى يافتيم، اين توفيق او بود كه دست ما 

و قالُوا الْحمد للّه (» فت و از گذرگاه هاى زندگى عبور داد و به سر منزل سعادت رسانيدرا گر
دانَا اللّهال أَنْ ه لَو يتَدنَهما كُنّا ل هذا ودانا لالَّذي ه.(  

مسلماً فرستادگان پروردگار ما، راست مى گفتند و «: آنها چنين اقرار مى كنند: آن گاه مى افزايد
  ).لَقَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحقِّ(» با چشم خود درستى گفتار آنها را هم اكنون مى بينيم ما

در اين هنگام ندائى بر مى خيزد، و اين جمله را در گوش جان آنها سر «: و سرانجام مى فرمايد
لْكُم الْجنَّةُ و نُودوا أَنْ ت(» مى دهد كه اين بهشت را به خاطر اعمال پاكتان به ارث برديد

  ).أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُونَ
بار ديگر به اين حقيقت مى رسيم كه نجات در سايه عمل صالح است، نه پندارها و خياالت 

  .بى اساس
در اصل به معنى انتقال يافتن مال و ثروتى از » ارث«گرفته شده و » ارث«از ماده » أُورِثْتُموها«

يعنى از مسير طبيعى نه خريد (ست بدون اين كه قراردادى در ميان آنها باشد كسى به ديگرى ا
و اگر به انتقال اموال ميت به بازماندگانش ارث گفته مى شود، نيز از ) و فروش و مانند آن

  .همين نظر است
* * *  
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  :نكته

  تعبير به ارث چرا؟
مى شود، اين نعمت ها را به چگونه به اهل بهشت گفته : در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه

  در برابر اعمالتان برديد؟ » ارث«
صلى اهللا عليه (پاسخ اين سؤال را حديثى مى دهد كه از طرق شيعه و اهل تسنن از پيامبر اكرم

 ما منْ أَحد االّ و لَه منْزِلٌ فى الْجنَّةِ و منْزِلٌ فى النّارِ: نقل شده است، آنجا كه مى فرمايد) وآله
ذلك قَولُه فَأَما الْكافرُ فَيرِثُ الْمؤْمنَ منْزِلَه منَ النّارِ و الْمؤْمنُ يرِثُ الْكافرَ منْزِلَه منَ الْجنَّةِ فَ

  : أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُونَ
ايگاه هر كس ـ بدون استثناء ـ جايگاهى در بهشت و جايگاهى در دوزخ دارد، كافران ج«

دوزخى مؤمنان را به ارث مى برند و مؤمنان جايگاه بهشتى كافران را، و اين است معنى گفتار 
  )1.(»أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُونَ: خداوند

درهاى سعادت و شقاوت به روى همگان باز است : اين حديث، در واقع اشاره به آن است كه
ه، و نه هيچ كس دوزخى، بلكه همه كس استعداد رسيدن هيچ كس از آغاز، بهشتى آفريده نشد

به هر دو را دارند، و اين اراده خود آنها است كه سرنوشتشان را تعيين مى كند، بديهى است 
هنگامى كه مؤمنان با اعمال خود، به بهشت راه يافتند، و افراد ناپاك و بى ايمان به دوزخ، جاى 

  .ديگرى قرار خواهد گرفت خالى هر كدام به طور طبيعى در اختيار
به هر حال اين آيه، و اين حديث يكى از دالئل روشن نفى جبر و طرفدارى از اصل آزادى 

  .اراده است
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجمع «هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 31، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ 1

، ذيل آيه مورد بحث، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت، طبع 257فحه ، ص4، جلد »البيان
 1416، مكتبة الصدر تهران، طبع دوم، 197، صفحه 2، جلد »صافى«هـ ق ـ تفسير  1415اول، 

  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 23، صفحه 6، جلد »در المنثور«هـ ق ـ 
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44    نَّةِ أَصالْج حابنادى أَص ناوبنا ردعنا ما ودجو النّارِ أَنْ قَد حاب  

         منَهيؤَذِّنٌ بفَأَذَّنَ م مقّاً قالُوا نَعح كُمبر دعما و تُمدجلْ وقّاً فَهح  
  أَنْ لَعنَةُ اللّه علَى الظّالمينَ         

45    ي و بيلِ اللّهنْ سونَ عدصرَةِالَّذينَ يبِاآلْخ مه جاً ووغُونَها عب  
  كافرُونَ         

   
  :ترجمه

آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه «: ـ و بهشتيان دوزخيان را صدا مى زنند كه 44
در اين ! ؟»آيا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافتيد ;را حق يافتيم

  !لعنت خدا بر ستمگران باد«: ه اى در ميان آنها ندا مى دهد كههنگام، ندا دهند
مى خواهند آن را كج ) با القاى شبهات(از راه خدا باز مى دارند، و ) مردم را(ـ همان ها كه  45

  !»و آنها به آخرت كافرند ;و معوج نشان دهند
   

  :تفسير
  گتفگوى بهشتيان و دوزخيان

مون سرنوشت بهشتيان و دوزخيان بيان شد، در اين آيات پس از بحثى كه در آيات گذشته پيرا
: اشاره اى به گفتگوى اين دو گروه با هم در آن جهان شده است، و از آن استفاده مى شود كه

  .بهشتيان و دوزخيان از محل خود مى توانند با يكديگر سخن بگويند
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ما وعده پروردگار : دبهشتيان، دوزخيان را مخاطب ساخته، صدا مى زنن«: نخست مى فرمايد
خويش را حق يافتيم، آيا شما هم به آنچه خدا به وسيله فرستادگانش وعده داده بود، 

و نادى أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب النّارِ أَنْ قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّاً فَهلْ وجدتُم ما ! (؟»رسيديد
  ).وعد ربكُم حقّاً

  ).قالُوا نَعم(» آرى، همه را عين حقيقت ديديم: پاسخ مى گويند و آنها در«
فعل ماضى است، در اينجا معنى مضارع را مى بخشد، و اين » نادى«بايد توجه داشت با اين كه 

گونه تعبير در قرآن فراوان است كه حوادث قطعى آينده را با فعل ماضى ذكر مى كند و اين 
عنى آينده چنان روشن است كه گوئى در گذشته روى داده يك نوع تأكيد محسوب مى شود، ي

  .است
ـ كه معموالً براى فاصله دور است ـ روشنگر بعد مسافت مقامى يا » نادى«ضمناً تعبير به 

  .مكانى ميان اين دو گروه است
گفتگوهاى اين دو گروه چه فايده اى دارد؟ با اين كه : در اينجا ممكن است سؤال شود

  .ن را مى دانندخودشان پاسخ آ
زيرا سؤال هميشه براى افزايش معلومات نيست، گاهى جنبه  ;ولى جواب آن معلوم است

مالمت، سرزنش و توبيخ دارد، و در اينجا چنين است، در واقع اين خود يكى از كيفرهاى 
گنهكاران و ستم پيشگانى است كه وقتى دنيا به كامشان بود، با مالمت ها و سرزنش ها، روح 

د با ايمان را مى آزردند، در آنجا بايد كيفر آن را به عنوان نتيجه عمل ببينند، نظير اين افرا
  .آمده است» مطفّفين«موضوع در سوره هاى مختلف قرآن از جمله در آخر سوره 

آن چنان كه صداى او به (در اين هنگام گوينده اى، ندا در مى دهد «: سپس اضافه مى كند
فَأَذَّنَ مؤَذِّنٌ بينَهم أَنْ لَعنَةُ اللّه علَى ! (»ت خدا بر ستمگران بادلعن): گوش همگان مى رسد

  ).الظّالمينَ
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* * *  
  : و در آيه بعد، ستمگران را چنين معرفى مى كند

همان ها كه مردم را از راه راست باز داشتند و با تبليغات مسموم و زهرآگين خود، ايجاد شك «
ائد مردم كردند، جاده مستقيم الهى را كج و معوج نشان دادند، و به و ترديد در ريشه هاى عق

الَّذينَ يصدونَ عنْ سبيلِ اللّه و يبغُونَها عوجاً و هم بِاآلْخرَةِ (» سراى ديگر نيز ايمان نداشتند
  )1).(كافرُونَ

فاسد در مفهوم ظلم و همه انحرافات و م: از آيه فوق بار ديگر اين حقيقت استفاده مى شود كه
ستم جمع است و ظالم مفهوم وسيعى دارد كه تمام گنهكاران، مخصوصاً گمراهان گمراه كننده 

  .را در بر مى گيرد
* * *  
  :نكته

  اين ندا دهنده كيست؟
كه صداى او را همگان مى شنوند و در حقيقت، سيطره ) ندا دهنده(در اين كه اين مؤذّن 

  .ست؟ از آيه چيزى استفاده نمى شودتفوقى بر همه آنها دارد كي
ولى در روايات اسالمى كه در تفسير و توضيح آيه فوق آمده است، غالباً به امير مؤمنان 

  .تفسير شده است) عليه السالم(على
از » محمد حنفيه«كه از دانشمندان اهل سنت است، به سند خود از » حاكم ابوالقاسم حسكانى«
  آن كه «: أَنَا ذلك الْمؤَذِّنُ: كند كه فرمودنقل مى ) عليه السالم(»على«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مى باشد، يعنى آنها ميل دارند و تالش و كوشش » يطْلُبونَها عوجاً«به معنى » يبغُونَها عوجاً«ـ 1

  .مى كنند كه با القاى شبهات و تبليغات مسموم، راه راست را دگرگون نشان دهند
به معنى كجى حسى است، ولى ) بر وزن كرج(» عوج«: مى گويد» مفردات«در » راغب«ضمناً 

  .به كجى هائى گفته مى شود كه با فكر، درك مى شود) بر وزن پدر(» عوج«
دقت (با اين تفصيل سازگار نيست » طه«سوره  107ولى ظاهراً پاره اى از آيات قرآن مانند آيه 

  ).كنيد
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  )1.(»مى دهد منماين ندا را در 
در قرآن نام هائى دارد ) عليه السالم(نقل مى كند كه على» ابن عباس«همچنين به سند خود از 

، على است كه »فَأَذَّنَ مؤَذِّنٌ بينَهم«: در آيه شريفه» مؤذّن«كه مردم آنها را نمى دانند، از جمله 
  :علَى الَّذينَ كَذَّبوا بِوِاليتى و استَخَفُّوا بِحقِّىأَال لَعنَةُ اللّه : اين ندا را در مى دهد و مى گويد

  )2.(»لعنت خدا بر آنها باد كه واليت مرا تكذيب كردند و حق مرا كوچك شمردند«
مرحوم : از طرق شيعه نيز روايات متعددى در اين زمينه وارد شده است، از جمله اين كه

به ) عليه السالم(امير مؤمنان على: نقل مى كند) المعليه الس(با سند خود از امام باقر» صدوق«
آشكارا او را دشنام مى دهد و » معاويه«هنگام بازگشت از ميدان جنگ نهروان، مطلع شد كه 

  : يارانش را به قتل مى رساند، حضرت برخاست و خطابه اى ايراد كرد و در ضمن آن فرمود
فَأَذَّنَ مؤَذِّنٌ بينَهم أَنْ لَعنَةُ : اوند مى فرمايدندا دهنده در دنيا و آخرت منم همان گونه كه خد«

كه به » و أَذانٌ منَ اللّه و رسوله«: ، و نيز مى فرمايد»من آن مؤذن رستاخيزم«: اللّه علَى الظّالمينَ
آن مؤذن ... هنگام حج مى بايست از طرف خدا و پيامبر اين صدا به گوش همه مردم مى رسيد

  )3.(»ن بودمنيز م
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جلد  46، صفحه 35و جلد  284، صفحه 33و جلد  331، صفحه 8، جلد »بحار االنوار«ـ 1
، ذيل آيه مورد بحث، مؤسسة 259، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ ... و 226، صفحه 39

، انتشارات 236، صفحه 3، جلد »المناقب«هـ ق ـ  1415االعلمى للمطبوعات بيروت، طبع اول، 
، مجمع احياء الثقافة االسالمية، 267، صفحه 1، جلد »شواهد التنزيل«هـ ق ـ  1379عالمه قم، 
  .هـ ق 1411طبع اول، 

، ذيل آيه مورد بحث، موسسة االعلمى للمطبوعات، 259، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ 2
ـ  227، صفحه 39و جلد  254، صفحه 24جلد ، »بحار االنوار«هـ ق ـ  1415بيروت، طبع اول، 

ابن شهر » المناقب«هـ ق ـ  1411، مؤسسه چاپ و نشر، 268، صفحه 1، جلد »شواهد التنزيل«
  .هـ ق 1379، مؤسسه انتشارات عالمه، قم، 236، صفحه 3آشوب، جلد 

ـ  1، حديث 45، صفحه 35و جلد  547، حديث 283، صفحه 33، جلد »بحار االنوار«ـ  3
، صفحه »معانى االخبار«هـ ق ـ  1383، كتابخانه حيدريه نجف، 12، صفحه »شارة المصطفىب«

  2، انتشارات جامعه 58
  .، انتشارات جامعه مدرسين قم140، صفحه 8، جلد »الميزان«هـ ش ـ  1361مدرسين قم، 
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ده در آن به عنوان مؤذن و ندا دهن) عليه السالم(ما فكر مى كنيم علت اين كه امير مؤمنان على
  : روز انتخاب مى شود، اين است كه

زيرا پس از  ;اين منصب را داشت) صلى اهللا عليه وآله(اوالً ـ در دنيا نيز از طرف خدا و پيامبر
را در موسم حج با صداى رسا براى همه مردم » برائت«فتح مكّه مأموريت پيدا كرد سوره 

سوله إِلَى النّاسِ يوم الْحج األَكْبرِ أَنَّ اللّه بريء منَ و أَذانٌ منَ اللّه و ر: بخواند و اعالم دارد
اين ندائى است از طرف خداوند و پيامبرش به همه مردم در روز حج «: الْمشِْركينَ و رسولُه

  )1.(»اكبر كه خدا و رسولش از مشركان بيزارند
وقف مبارزه با ظلم و ستم و درگيرى در تمام طول زندگى م) عليه السالم(ثانياً ـ موقف على

مداوم با ظالمان و ستمگران بود، آن چنان كه حمايت از مظلوم و دشمنى با ظالم در تمام 
  .فرازهاى تاريخ زندگيش ـ با توجه به شرائط خاص عصرش ـ مى درخشد

زندگى در جهان ديگر يك نوع تجسم بزرگ و تكامل يافته از زندگى : مگر نه اين است كه
  ان ها در اين جهان است؟انس

بنابراين چه جاى تعجب كه مؤذّن آن روز يعنى آن كس كه نداى لعن بر ظالمان را در ميان 
  !باشد؟)عليه السالم(سرمى دهد، على) صلى اهللا عليه وآله(بهشت و دوزخ از طرف خدا و پيامبر

اين مقام براى در فضيلت بودن : روشن مى شود، كه» المنار«از آنچه گفتيم پاسخ نويسنده 
  !»معلوم نيست اين كار براى او فضيلتى باشد«: ترديد مى كند و مى گويد) عليه السالم(على

  در مراسم حج و ابالغ ) صلى اهللا عليه وآله(همان طور كه نمايندگى از سوى پيامبر: بايد گفت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3ـ توبه، آيه  1
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  .بزرگ ترين افتخارات او محسوب مى شوديكى از » برائت«سوره 
و همان طور كه مبارزه با ظالمان و ستمگران از برجسته ترين فضائل او است، تصدى اين 

  .منصب در قيامت كه دنباله همان برنامه است نيز فضيلت آشكارى محسوب مى شود
صدور اين : دكه مى گوي» روح المعانى«نويسنده تفسير » آلوسى«و نيز از آنچه گفتيم پاسخ 

زيرا همان طور كه دانستيم اين حديث  ;احاديث از طرق اهل سنت ثابت نيست، روشن گرديد
  .را دانشمندان اهل تسنن و شيعه هر دو در كتاب هاى خود آورده اند

* * *  
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46    مبِسيماه رِفُونَ كُالعرِجالٌ ي رافلَى األَعع و جابما حنَهيب و  

  و نادوا أَصحاب الْجنَّةِ أَنْ سالم علَيكُم لَم يدخُلُوها و هم يطْمعونَ         
  و إِذا صرِفَت أَبصارهم تلْقاء أَصحابِ النّارِ قالُوا ربنا ال تَجعلْنا    47

  مع الْقَومِ الظّالمينَ         
  عراف رِجاالً يعرِفُونَهم بِسيماهم قالُوا ما أَغْنىو نادى أَصحاب األَ    48

  عنْكُم جمعكُم و ما كُنْتُم تَستَكْبِرُونَ         
49    فنَّةَ ال خَوخُلُوا الْجة ادمبِرَح اللّه منالُهال ي تُممالَّذينَ أَقْس أَ هؤُالء  

  حزَنُونَعلَيكُم و ال أَنْتُم تَ         
   

  :ترجمه
مردانى هستند كه » اعراف«و بر  ;حجابى است) بهشتيان و دوزخيان(ـ و در ميان آن دو  46

اما داخل ! »درود بر شما باد«: و به بهشتيان صدا مى زنند كه ;همه را از چهره شان مى شناسند
  .بهشت نمى شوند، در حالى كه اميد آن را دارند

ما را با گروه ! پروردگارا«: به دوزخيان مى افتد مى گويندـ و هنگامى كه چشمشان  47
  !»ستمگران قرار مده

كه آنها را از سيمايشان مى شناسند، صدا مى ) از دوزخيان را(ـ و اصحاب اعراف، مردانى  48
و تكبرهاى ) از مال و ثروت و زن و فرزند(گردآورى شما ) ديديد كه(«: زنند و مى گويند

  !»ى ندادشما، به حالتان سود
همانان نيستند كه سوگند ياد كرديد رحمت خدا هرگز ) اين واماندگان بر اعراف(ـ آيا اينها  49

  ولى خداوند به خاطر ايمان و بعضى اعمال ! (شامل حالشان نخواهد شد؟
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داخل بهشت شويد، كه نه ترسى :) هم اكنون به آنها گفته مى شود ;خيرشان، آنها را بخشيد
  !اك مى شويدداريد و نه غمن

   
  :تفسير

  اعراف، گذرگاه مهمى به سوى بهشت
در تعقيب آيات گذشته كه گوشه اى از سرگذشت بهشتيان و دوزخيان را بيان مى كرد، در اين 

كه منطقه اى است حد فاصل ميان بهشت و دوزخ، با ويژگى هاى » اعراف«آيات درباره 
  .خاص، سخن مى گويد

: تيان و دوزخيان كشيده شده است اشاره كرده، مى فرمايدنخست به حجابى كه در ميان بهش
  ).و بينَهما حجاب(» ميان اين دو گروه حجابى قرار دارد«

است كه مكان مرتفعى » اعراف«حجاب مزبور همان : از آيات بعد، چنين استفاده مى شود كه
نين حجابى مانع از است ميان اين دو گروه، كه مانع از مشاهده يكديگر مى شود، ولى وجود چ

آن نيست كه آواز و صداى يكديگر را بشنوند چنان كه در آيات قبل گذشت، بسيار ديده ايم 
كه همسايگان مجاور، از پشت ديوار با يكديگر سخن مى گويند و از حال يكديگر جويا مى 

  .شوند، در حالى كه يكديگر را نمى بينند
باالى اين مانع مرتفع قرار دارند، هر دو گروه را يعنى قسمت هاى » اعراف«البته كسانى كه بر 

  ).دقت كنيد(مى توانند ببينند 
اهل بهشت : استفاده مى شود كه» صافات«سوره  55گر چه از پاره اى از آيات قرآن مانند آيه 

گهگاه مى توانند، از مقام خود، سر برآورند و دوزخيان را بنگرند، ولى اين گونه استثنائات 
چگونگى بهشت و دوزخ و وضع اصلى آن دو ندارد، و آنچه در باال گفته شد، منافاتى با 

  كيفيت اصلى اين دو موقف را نشان مى دهد، اگر 
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چه اين قانون نيز استثناهائى دارد و ممكن است در شرايط خاصى بعضى از بهشتيان، دوزخيان 
  .را بنگرند

: مؤكداً يادآور شويم اين است» اعراف«آنچه در اينجا بايد قبل از بحث درباره چگونگى 
تعبيراتى كه درباره قيامت و زندگى جهان ديگر مى شود، هيچ گاه نمى تواند از تمام 

  .خصوصيات آن زندگى پرده بردارد
  .اين تعبيرات گاهى جنبه تشبيه و مثال دارد

زندگى  زيرا زندگى آن جهان در افقى باالتر و به مراتب از ;گاهى تنها شبحى را نشان مى دهد
اين جهان وسيع تر است، درست همانند وسعت زندگى اين جهان در برابر دنياى رحم و عالم 

  .جنين
بنابراين اگر الفاظ و مفاهيمى كه براى زندگى اين جهان داريم نتواند گوياى تمام آن مفاهيم 

  .باشد، جاى تعجب نيست
بر اعراف مردانى قرار «: رمايدپس از اشاره به حد فاصل بين بهشتيان و دوزخيان، قرآن مى ف

  ).و علَى األَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُال بِسيماهم(» دارند كه همه را از سيمايشان مى شناسند
به معنى محل مرتفع و بلند است، و اين كه به ) بر وزن گُفت(» عرف«در لغت، جمع » اعراف«

گفته مى » عرْف الديك«يا » ف الْفَرَسعرْ«يال هاى اسب و پرهاى بلند پشت گردن خروس، 
درباره خصوصيات (شود، به همين جهت است كه در محل مرتفعى از بدن آنها قرار دارد 

  ).سرزمين اعراف كه در آيه آمده پس از پايان تفسير آيات، به تفصيل سخن خواهيم گفت
درود بر : ا زده، مى گويندمردانى كه بر اعراف قرار دارند، بهشتيان را صد«: سپس مى فرمايد

و نادوا أَصحاب الْجنَّةِ (» شما باد، اما خودشان وارد بهشت نشده اند، اگر چه بسيار تمايل دارند
  ).أَنْ سالم علَيكُم لَم يدخُلُوها و هم يطْمعونَ
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* * *  
كنند و دوزخيان را در هنگامى كه به سوى يكديگر نگاه مى «اما : و در آيه بعد اضافه مى كند

پروردگارا ما را با جمعيت : دوزخ مى بينند، به درگاه خدا راز و نياز مى كنند و مى گويند
و إِذا صرِفَت أَبصارهم تلْقاء أَصحابِ النّارِ قالُوا ربنا ال تَجعلْنا مع الْقَومِ (» ستمگران قرار مده

  )1).(الظّالمينَ
شده » إِذا صرِفَت أَبصارهم«درباره مشاهده دوزخيان در آيه فوق تعبير به : هقابل توجه اين ك

است، يعنى هنگامى كه چشم آنها به سوى دوزخيان برگردانده مى شود، و اين در حقيقت 
آنها از مشاهده دوزخيان تنفر دارند، گويا نگاهشان به آنها نيز آميخته با : اشاره به آن است كه

  .ار استاكراه و اجب
* * *  

اصحاب اعراف، جمعى از دوزخيان را كه از چهره و سيمايشان مى «: و در آيه سوم مى افزايد
شناسند صدا مى زنند و مورد مالمت و سرزنش قرار مى دهند كه ديديد عاقبت گردآورى 

و نادى أَصحاب (» اموال و نفرات در دنيا و تكبر ورزيدن از قبول حق، به شما سودى نداد
  ).األَعراف رِجاالً يعرِفُونَهم بِسيماهم قالُوا ما أَغْنى عنْكُم جمعكُم و ما كُنْتُم تَستَكْبِرُونَ

چه شد آن مال ها؟ و كجا رفتند آن نفرات؟ و چه نتيجه اى گرفتيد از آن همه كبر و 
  خودپرستى؟

* * *  
سرزنش در حالى كه اشاره به جمعى از و در چهارمين آيه، بار ديگر با همان زبان مالمت و 

  : ضعفاى مومنان كه بر اعراف قرار گرفته اند مى كنند، مى گويند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل ـ به گفته بعضى از مفسران و اهل ادب ـ مصدر است و به معنى مقابله مى » تلْقاء«ـ 1
  .فته، يعنى مكان مقابله و جهت رو به روآيد، ولى بعداً به معنى ظرف مكان به كار ر
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آيا اينها همان كسانى هستند كه شما سوگند ياد كرديد هيچ گاه خداوند آنان را مشمول «
  ).أَ هؤُالء الَّذينَ أَقْسمتُم ال ينالُهم اللّه بِرَحمة(» رحمت خود قرار نخواهد داد

اين دسته از ضعفاى مؤمنان شده، به آنها  و اكنون مشاهده مى كنيد كه رحمت الهى شامل حال
» وارد بهشت شويد نه ترسى بر شما است و نه در آنجا غم و اندوهى داريد«: خطاب مى شود

  ).ادخُلُوا الْجنَّةَ ال خَوف علَيكُم و ال أَنْتُم تَحزَنُونَ(
دارند و داراى حسنات منظور از ضعفاى مؤمنان آنها هستند كه ايمان : از آنچه گفتيم روشن شد
  .و كارهاى نيكى هستند

ولى بر اثر آلودگى ها و پاره اى از گناهان همواره مورد تحقير دشمنان حق قرار داشتند و روى 
  آنها تكيه مى كردند كه چگونه ممكن است چنين افرادى مشمول رحمت الهى واقع شوند؟

ف و رحمت الهى كار خود را مى كند اما سرانجام روح ايمان و حسناتى كه داشتند، در پرتو لط
  .و سرنوشت سعادتمندانه اى مى يابند

* * *  
  :نكته

  اصحاب اعراف چه كسانى هستند؟
در اصل به معنى زمين هاى برجسته است و با قرائنى كه در » اعراف«همان طور كه گفتيم 

دو قطب مكان خاصى است ميان : آيات فوق و احاديث پيشوايان اسالم آمده، روشن مى شود
  .سعادت و شقاوت، يعنى بهشت و دوزخ كه همچون حجابى ميان اين دو كشيده شده

و يا همچون زمين مرتفعى در ميان اين دو فاصله گرديده است به طورى كه آنها كه روى آن 
  قرار دارند، مشرف بر بهشت و دوزخند و هر دو گروه را مشاهده 
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  .ا مى توانند آنها را بشناسندمى كنند، و از چهره هاى تاريك و روشن آنه
  قرار دارند و اصحاب اعراف كيانند؟» اعراف«اكنون ببينيم چه كسانى بر 

دو گونه صفات مختلف و متضاد براى اين : بررسى آيات چهارگانه فوق نشان مى دهد
  : اشخاص ذكر شده است

آرزو دارند وارد : در آيه اول و دوم، افرادى كه بر اعراف قرار دارند چنين معرفى شده اند
بهشت شوند ولى موانعى از آنها جلوگيرى كرده است، به هنگامى كه نگاه به بهشتيان مى كنند 

  .بر آنها درود مى فرستند، و مى خواهند با آنها باشند، اما هنوز نمى توانند
و به هنگامى كه نظر به دوزخيان مى افكنند، از سرنوشت آنها وحشت نموده و به خدا پناه مى 

  .برند
آنها افرادى با نفوذ و صاحب قدرتند، دوزخيان را : ولى از آيه سوم و چهارم استفاده مى شود

مؤاخذه و سرزنش مى كنند و به واماندگان در اعراف كمك مى نمايند كه از آن بگذرند و به 
  .سر منزل سعادت برسند

ز دو گروه متضاد مى نقل شده نيز ترسيمى ا» اعراف و اصحاب اعراف«رواياتى كه در زمينه 
  .كند

: نَحنُ األَعراف: نقل شده مى خوانيم) عليهم السالم(در بسيارى از رواياتى كه از ائمه اهل بيت
  )1.(»اعراف مائيم«
  و مانند اين ) 2(»اعرافند) صلى اهللا عليه وآله(خاندان پيامبر«: آلُ محمد هم األَعراف: يا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكتب 184، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  19و  18، 17، صفحات 2، جلد »برهان«ـ تفسير  1

ـ تفسير  249، صفحه 24و جلد  339و  338، صفحات 8، جلد »بحار االنوار«االسالمية ـ 
، صفحات »فرات«هـ ق ـ تفسير  1380، چاپخانه علميه تهران، 19، صفحه 2، جلد »عياشى«

  .هـ ق 1410ؤسسه چاپ و نشر، ، م144و  143
، مطبعة 357، صفحه »الشيعة فى احاديث الفريقين«ـ  18، صفحه 2، جلد »برهان«ـ تفسير  2

، 24و جلد  337و  336، 335، صفحات 8، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1416امير، طبع اول، 
هـ  1380تهران، ، چاپخانه علميه 18، صفحه 2، جلد »عياشى«ـ تفسير ... و 252، 250صفحات 

  .ق
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  .تعبيرات
آنها گرامى «: هم أَكْرَم الْخَلْقِ علَى اللّه تَبارك و تَعالى: و در بعضى ديگر از روايات مى خوانيم

  )1.(»ترين مردم در پيشگاه خدايند
و پيامبران گواهان آنها آنها گواهان بر مردمند «: هم الشُّهداء علَى النّاسِ، و النَّبِيونَ شُهدائُهم: و يا

  )2.(»هستند
  .آنها پيامبران و امامان و صلحاء و بزرگانند: و روايات ديگرى حكايت دارد

آنها واماندگانى هستند كه بدى ها و نيكى هايشان : ولى دسته ديگرى از روايات مى گويد
ثى كه از امام مساوى بوده است يا گنهكارانى هستند كه اعمال نيكى نيز داشته اند، مانند حدي

  : نقل شده كه فرمود) عليه السالم(صادق
  : ةَ فَبِرَحمتههم قَوم استَوت حسناتُهم و سيئاتُهم فَإِنْ أَدخَلَهم النّار فَبِذُنُوبِهِم و إِنْ أَدخَلَهم الْجنَّ

آنها را به دوزخ آنها گروهى هستند كه حسنات و سيئاتشان مساوى است، اگر خداوند «
  )3.(»بفرستد به خاطر گناهانشان است و اگر به بهشت بفرستد به بركت رحمت او است

  عبداللّه بن «، »حذيفه«روايات متعدد ديگرى در تفاسير اهل تسنن از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصائر «ـ  19، صفحه 2، جلد »برهان«ـ تفسير  252، صفحه 24، جلد »بحار االنوار«ـ 1
، 8، جلد »الميزان«هـ ق ـ  1404، كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى، 500، صفحه »الدرجات

  .، انتشارت جامعه مدرسين قم144صفحه 
بحار «هـ ق ـ  1412، موسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 33، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ 2

، مطبعة الحيدرية، 191، صفحه »المهجةكشف المحجة ثمرة «ـ  39، صفحه 30، جلد »االنوار
، مطبعة النعمان، النجف، طبع اول، 138، صفحه 5، جلد »نهج السعادة«هـ ق ـ  1370نجف، 
  .هـ ق 1416، مكتبة الصدر تهران، طبع دوم، 199، صفحه 2، جلد »صافى«هـ ق ـ تفسير  1386

دار الكتب االسالمية ـ  ،381، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  17، صفحه 2، جلد »برهان«ـتفسير  3
، دار 3401، صفحه 4، جلد »ميزان الحكمة«ـ  51، صفحه 10، جلد »شرح اصول كافى«

 1416، مكتبة الصدر تهران، طبع دوم، 200، صفحه 2، جلد »صافى«الحديث، طبع اول ـ تفسير 
بع ، مؤسسه اسماعيليان قم، ط340، صفحه 5و جلد  35، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«هـ ق ـ 
  .هـ ق 1412چهارم، 
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  )1.(و امثال آنها به همين مضمون نقل شده است» سعيد بن جبير«، »عباس
در همين تفاسير نيز مداركى بر اين كه اهل اعراف، صلحاء و فقها و علما و يا فرشتگان هستند 

  .ديده مى شود
همين امر سبب  گر چه ظاهر آيات و ظاهر اين روايات در ابتدا متضاد به نظر مى رسد، و شايد

  .شده است كه مفسران در اين باره اظهار نظرهاى متفاوت و گوناگون كنند
اما با دقت روشن مى شود نه در ميان آيات و نه در ميان روايات تضادى وجود ندارد، بلكه 

  .همه يك واقعيت را تعقيب مى كنند
  :توضيح اين كه

گذرگاه » اعراف«: ستفاده مى شودهمان طور كه گفتيم، از مجموع آيات و روايات چنين ا
  .سخت و صعب العبورى بر سر راه بهشت سعادت جاويدان است

طبيعى است افراد نيرومند و قوى، يعنى صالحان و پاكان با سرعت از اين گذرگاه عبور مى 
  .كنند اما افرادى كه خوبى و بدى را به هم آميختند، در اين مسير وا مى مانند

سرپرستان جمعيت و پيشوايان قوم در گذرگاه هاى سخت همانند همچنين طبيعى است كه 
فرماندهانى كه در اين گونه موارد در آخر لشكر راه مى روند تا همه سپاهيان بگذرند، در آنجا 
توقف مى كنند تا به كمك ضعفاى مؤمنان بشتابند و آنها كه شايستگى نجات را دارند در پرتو 

  .امدادشان رهائى يابند
  ، دو گروه وجود دارند، ضعيفان و آلودگانى كه در »اعراف«، در بنابراين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به بعد، ذيل آيه، دار الفكر بيروت،  249، صفحه 8ابن جرير طبرى، جلد » جامع البيان«ـ  1

فحات ، ص3، جلد »در المنثور«، عالم الكتب ـ 208، صفحه 2، جلد »فتح القدير«هـ ق ـ  1415
، دار احياء 33، صفحه 3، جلد »ثعالبى«هـ ق ـ تفسير  1365، دار المعرفة، طبع اول، 88و  87

  .هـ ق 1418التراث العربى، طبع اول، 
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رحمتند و پيشوايان بزرگى كه در همه حال يار و ياور ضعيفانند، بر اين اساس قسمت اول 
قسمت دوم اشاره به گروه دوم  آيات و روايات اشاره به گروه نخستين يعنى ضعفا است و

  .يعنى بزرگان و انبياء و امامان و صلحا
در بعضى از روايات نيز شاهد اين جمع به خوبى ديده مى شود مانند روايتى كه در تفسير على 

  :نقل شده كه فرمود) عليه السالم(بن ابراهيم از امام صادق
النّارِ و نَّةِ ونَ الْجيانٌ بكُثْب رافقَ  األَعبس قَد و هِمتيعش عم رافلَى األَعفُونَ عقةُ يمالرِّجالُ األَئ

  ...: الْمؤْمنُونَ إِلَى الْجنَّةِ بِال حساب
اعراف، تپه اى است ميان بهشت و دوزخ، و امامان، آن مردانى هستند كه بر اعراف در كنار «

بدون نياز به حساب در ) خالص(كه مؤمنان  قرار مى گيرند، در حالى) گنهكارشان(شيعيانِ 
  .»...بهشت جاى گرفته اند

امامان و پيشوايان در اين موقع به پيروان گناهكار خود مى گويند «: بعد از آن اضافه مى كند
خوب نگاه كنيد، برادران با ايمان خود را كه چگونه بدون حساب به بهشت شتافته اند، و اين 

يعنى آنها به «: سالم علَيكُم لَم يدخلُوها و هم يطْمعونَ: رمايدهمان است كه خداوند مى ف
  .»بهشتيان درود مى فرستند در حالى كه خودشان هنوز وارد بهشت نشده اند و آرزو دارند

دشمنان حق را بنگريد كه چگونه در آتشند و اين همان است كه : سپس به آنها گفته مى شود
و إِذا صرِفَت أَبصارهم تلْقاء أَصحابِ النّارِ قالُوا ربنا ال تَجعلْنا مع الْقَومِ «: خداوند مى فرمايد

  .»...الظّالمينَ
همان ها هستند ) پيروان و شيعيانى كه آلوده گناهانى بوده اند(اينها : بعد به دوزخيان مى گويند

چگونه رحمت الهى شامل حال (، هرگز مشمول رحمت الهى نخواهند شد: كه شما مى گفتيد
  ؟)آنها شده

  كه بر اثر ايمان و اعمال صالحى شايستگى عفو (و به اين دسته از گنهكاران 
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به سوى بهشت برويد نه «: از طرف امامان و پيشوايان دستور داده مى شود) و آمرزش را دارند
  )1.(»ترسى داريد و نه غمى

نقل شده ) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر» حذيفه« شبيه همين مضمون در تفاسير اهل تسنن از
  )2.(است

سخن درباره جزئيات رستاخيز و خصوصيات زندگى در جهان ديگر، : بار ديگر تكرار مى كنيم
درست به اين مى ماند كه ما از دور شبحى ببينيم و آن را توصيف كنيم در حالى كه آن شبح با 

با الفاظ محدود و نارساى خود مى توانيم به آن اشاره  زندگى ما تفاوت بسيارى دارد و ما تنها
  .كوتاهى كنيم

زندگى در جهان ديگر بر اساس الگوهائى است كه از اين جهان گرفته : نكته قابل توجه اين كه
  :زيرا در اين دنيا مردم سه گروهند ;مى شود، در مورد اعراف نيز همين گونه است

آرامش كامل رسيده اند و از هيچ گونه مجاهدتى دريغ مؤمنان راستين كه در پرتو ايمان به 
  .ندارند

  .معاندان و دشمنان لجوج حق كه به هيچ وسيله به راه نمى آيند
و گروه سومى كه در گذرگاه صعب العبورى ميان اين دو گروه قرار گرفته اند و بيشتر توجه 

انند، دستشان را بگيرند و از رهبران راستين و پيشوايان حق نيز به آنها است كه در كنارشان بم
  .مرحله اعراف مانند، نجاتشان دهند تا در صف مؤمنان حقيقى قرار گيرند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على بن ابراهيم «ـ تفسير  247، صفحه 24و جلد  335، صفحه 8، جلد »بحار االنوار«ـ  1

، 2، جلد »صافى«هـ ق ـ تفسير  1404، مؤسسه دار الكتاب قم، 231، صفحه 1، جلد »قمى
  .هـ ق 1416، مكتبة الصدر تهران، طبع دوم، 202صفحه 

به بعد، ذيل آيه، دار الفكر بيروت،  249، صفحه 8ابن جرير طبرى، جلد » جامع البيان«ـ  2
، 3، جلد »در المنثور«به بعد، عالم الكتب ـ  208، صفحه 2، جلد »فتح القدير«هـ ق ـ  1415

  .هـ ق 1365بعد، دار المعرفة، طبع اول،  به 87صفحه 
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دخالت انبياء و امامان در وضع اين گروه در قيامت، همانند : و از اينجا نيز روشن مى شود كه
دخالتشان در زمينه رهبرى در اين دنيا، هيچ گونه منافاتى با قدرت مطلقه پروردگار و حاكميت 

  .به اذن و فرمان او است او بر همه چيز ندارد، بلكه هر چه آنها مى كنند
* * *  
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50    نَ الْماءنا ملَينَّةِ أَنْ أَفيضُوا عالْج حابالنّارِ أَص حابنادى أَص و  

  أَو مما رزقَكُم اللّه قالُوا إِنَّ اللّه حرَّمهما علَى الْكافرينَ         
51    الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهمونْيا فَالْيياةُ الدالْح مغَرَّتْه باً ولَع واً ولَه م  

  نَنْساهم كَما نَسوا لقاء يومهِم هذا و ما كانُوا بĤِياتنا يجحدونَ         
   

  :ترجمه
مقدارى آب، يا از آنچه خدا به ) محبت كنيد و(«: ـ و دوزخيان، بهشتيان را صدا مى زنند كه 50
خداوند اينها را بر كافران حرام «: مى گويند) در پاسخ(آنها ! »ا روزى داده، به ما ببخشيدشم

  !»كرده است
و زندگى دنيا آنان را مغرور  ;ـ همان ها كه دين و آئين خود را سرگرمى و بازيچه گرفتند 51

ش كردند امروز ما آنها را فراموش مى كنيم، همان گونه كه لقاى چنين روزى را فرامو ;ساخت
  .و آيات ما را انكار نمودند

   
  :تفسير

  نعمت هاى بهشتى بر دوزخيان حرام است
پس از آن كه بهشتيان و دوزخيان هر كدام در محل مناسب خود مستقر شدند گفتگوهائى در 
ميان آنها رد و بدل مى شود كه نتيجه آن، مجازات و كيفرى است روحانى و معنوى براى 

  .دوزخيان
ان ـ كه در وضع بسيار ناگوارى به سر مى برند ـ خطاب به بهشتيان فرياد مى دوزخي«نخست 

  مقدارى آب يا آنچه خداوند به شما روزى داده، به ما : زنند
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  ).و نادى أَصحاب النّارِ أَصحاب الْجنَّةِ أَنْ أَفيضُوا علَينا منَ الْماء أَو مما رزقَكُم اللّه(» ببخشيد
از بهشتيان تمناى آب و ارزاق بهشتى مى نمايند، تا عطش سوزان خود را تسكين  آرى آنها

  .بخشند و از آالم خود بكاهند
خداوند اينها را بر كافران : مى گويند«ولى بالفاصله بهشتيان دست رد بر سينه آنها گذارده، 

  ).قالُوا إِنَّ اللّه حرَّمهما علَى الْكافرينَ(» تحريم كرده است
* * *  

و آن گاه سبب محروميت آنها را تشريح مى كند و با ذكر صفات دوزخيان روشن مى سازد كه 
اين «: اين سرنوشت شوم را خودشان براى خويشتن فراهم ساخته اند، نخست مى فرمايد
الَّذينَ (» دوزخيان محروم كسانى هستند كه دين و مذهب خود را به سرگرمى و بازى گرفتند

  ).هم لَهواً و لَعباًاتَّخَذُوا دينَ
  ).و غَرَّتْهم الْحياةُ الدنْيا(» و زندگى دنيا آنها را فريب داد و مغرور ساخت«

اين امور سبب شد كه آنها در لجنزار شهوات فرو روند، همه چيز حتى رستاخيز را به دست 
: دنبال آن اضافه مى كند فراموشى بسپارند و گفتار پيامبران و آيات الهى را انكار كنند، لذا به

امروز هم ما آنها را فراموش خواهيم كرد، همان گونه كه آنها لقاى چنين روزى را فراموش «
فَالْيوم نَنْساهم كَما نَسوا لقاء يومهِم هذا و ما (» كردند و همان گونه كه آيات ما را انكار نمودند

  ).كانُوا ِبĤياتنا يجحدونَ
: كه در اينجا به خدا نسبت داده شده اين است كه» نسيان و فراموشى«ت منظور از بديهى اس

انسان : با آنها آن چنان رفتار مى كند كه شخص فراموشكار رفتار مى نمايد درست مثل اين كه
حاال كه تو ما را فراموش كردى ما هم تو را فراموش «: به دوست فراموشكارش مى فرمايد

  ا تو رفتار يعنى ب. »خواهيم كرد
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  .فراموشكارانه مى كنيم
نخستين مرحله گمراهى و انحراف آن است كه انسان مسائل : ضمناً از اين آيه استفاده مى شود

سرنوشت ساز خود را جدى نگيرد و با آنها به عنوان يك سرگرمى و بازيچه رفتار كند اين 
  .موضوع سرانجام به كفر مطلق و انكار همه حقايق منتهى مى شود

 * * *  
  : نكته ها

كه معموالً براى سخن گفتن از دور » نادى«ـ قرآن گفتگوى دوزخيان با بهشتيان را با جمله  1
است ذكر كرده و اين نشان مى دهد در ميان اين دو گروه فاصله بسيار زيادى است، و البته اين 

شنوند و حتى موضوع هيچ بعيد نيست كه حتى تا ميليون ها فرسنگ فاصله سخن يكديگر را ب
يكديگر را در پاره اى از اوقات ببينند، و اگر ممكن بود اين موضوع در گذشته براى بعضى 
مشكلى ايجاد كند در عصر و زمان ما كه انتقال صداها و تصويرها از فاصله هاى بسيار دور در 

  .همين جهان حل شده است جاى تعجب نخواهد بود
* * *  

آيه فوق همان آب ذكر شده و اين طبيعى است شخصى كه ـ نخستين تقاضاى دوزخيان در  2
  .در آتش مى سوزد قبل از هر چيز آب مى طلبد تا عطش سوزان خود را تسكين بخشد

* * *  
3 اللّه قَكُمزا رمكه تعبيرى است سربسته و توأم با » از آنچه خدا به شما روزى داده«: ـ جمله م

خيان نمى توانند از ماهيت و انواع نعمت هاى بهشتى حتى دوز: يك نوع ابهام، نشان مى دهد
  آگاه شوند، اين موضوع با بعضى از احاديث كه 
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مى گويد در بهشت نعمت هائى است كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و به فكر 
  )1.(هيچ انسانى نگذشته است، كامالً تطبيق مى كند

نعمت هاى ديگر بهشتى : شان مى دهد كهعطف شده ن» أو«ضمناً از اين كه اين جمله با 
  .مخصوصاً ميوه ها مى تواند جانشين آب گردد، و عطش سوزان انسان را تسكين بخشد

* * *  
اشاره به اين » خداوند آنها را بر كافران حرام كرده«: ـ جمله إِنَّ اللّه حرَّمهما علَى الْكافرينَ 4

زيرا نه چيزى از آنها كم مى شود و  ;ضايقه ندارنداست كه بهشتيان از بخشيدن اين نعمت ها م
  .نه در درون سينه، كينه اى نسبت به كسى دارند، حتى نسبت به دشمنانشان

ولى وضع دوزخيان آن چنان است كه نمى توانند از نعمت هاى بهشتى بهره گيرند، اين 
ز بيماران از است، همانند محروميت بسيارى ا» تحريم تكوينى«تحريم، در حقيقت يك نوع 

  .غذاهاى لذيذ و رنگارنگ
* * *  

   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، انتشارات جامعه مدرسين 17، صفحه 4و جلد  295، صفحه 1، جلد »من ال يحضره الفقيه«ـ  1

و  383، صفحه 14و جلد  478و  476، صفحات 10، جلد »وسائل الشيعه«هـ ق ـ  1413قم، 
  ...و 92، 90، 61، صفحات 8، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 223صفحه ، 15جلد 
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  و لَقَد جِئْناهم بِكتاب فَصلْناه على علْم هدى و رحمةً لقَوم    52
  يؤْمنُونَ         

  نَسوه منْ هلْ ينْظُرُونَ إِالّ تَأْويلَه يوم يأْتي تَأْويلُه يقُولُ الَّذينَ    53
  قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحقِّ فَهلْ لَنا منْ شُفَعاء فَيشْفَعوا لَنا         
         منْهضَلَّ ع و مهرُوا أَنْفُسخَس لُ قَدمرَ الَّذي كُنّا نَعلَ غَيمفَنَع نُرَد أَو  
  ما كانُوا يفْتَرُونَ         

   
  :مهترج
كه مايه ) كتابى( ;آن را با آگاهى شرح داديم) اسرار و رموز(ـ ما كتابى براى آنها آورديم كه  52

  .هدايت و رحمت براى جمعيتى است كه ايمان مى آورند
كار از كار (آن روز كه تأويل آنها فرا رسد، ! ـ آيا آنها جز انتظار تأويل آيات را دارند؟ 53

: كسانى كه قبالً آن را فراموش كرده بودند مى گويند) و ;ردگذشته، و پشيمانى سودى ندا
شفيعانى براى ما وجود دارند كه براى ما ) امروز(آيا  ;فرستادگان پروردگار ما، حق را آوردند«

باز گرديم، و اعمالى غير از آنچه انجام مى داديم، انجام ) اجازه داده شود(شفاعت كنند، يا 
و معبودهائى را كه به دروغ  ;وجود خود را از دست داده اندآنها سرمايه ) ولى! (؟»دهيم

  .ساخته بودند، همگى از نظرشان گم مى شوند
   

  :تفسير
  قرآن كتاب هدايت و رحمت

  محروميت كفار و سرنوشت شومشان : آيه نخست اشاره به اين است كه
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كوتاهى در  نتيجه كوتاهى ها و تقصيرات خودشان است و گرنه از ناحيه خداوند هيچ گونه
ما در هدايت : هدايت، رهبرى، ابالغ آيات و بيان درس هاى تربيتى نشده است، لذا مى فرمايد

كتابى براى آنها فرستاديم كه تمام اسرار و رموز آن را «و راهنمائى آنها چيزى فروگذار نكرديم 
  ).ى علْمو لَقَد جِئْناهم بِكتاب فَصلْناه عل(» با آگاهى كامل تشريح كرديم

هدى و (» كتابى كه مايه هدايت و موجب رحمت براى جمعيتى است كه ايمان مى آورند«
  ). رحمةً لقَوم يؤْمنُونَ

  .گر چه افراد لجوج و خودخواه از آن بى بهره مى مانند
* * *  

ده، مى در آيه بعد، اشاره به طرز تفكر غلط تبهكاران و منحرفان در زمينه هدايت هاى الهى كر
گويا آنها انتظار دارند كه سرانجام و نتيجه وعده ها و وعيدهاى الهى را با چشم خود «: فرمايد
هلْ ! (»تا ايمان بياورند) بهشتيان را در بهشت و دوزخيان را در دوزخ مشاهده كنند(ببينند 

نْظُرُونَ إِالّ تَأْويلَهي.(  
ج و سرانجام اين وعده هاى الهى را مشاهده كنند، زيرا هنگامى كه نتاي ;اما چه انتظار نابه جائى

  . كار از كار گذشته است و راهى براى بازگشت باقى نمانده است
) كار از كار گذشته و پشيمانى سودى ندارد و(آن روز كه تأويل آنها فرا رسد «: مى فرمايد

» ما حق را آوردندفرستادگان پروردگار : كسانى كه قبالً آن را فراموش كرده بودند، مى گويند
  ).يوم يأْتي تَأْويلُه يقُولُ الَّذينَ نَسوه منْ قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنا بِالْحقِّ(

آرى، در آن هنگام آنها كه كتاب خدا و برنامه هاى آسمانى او را به دست فراموشى سپردند، 
   اعتراف مى كنند، كه فرستادگان پروردگار به حق مبعوث شده
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  .بودند و گفتار آنها نيز همه حق بود
اما در اين هنگام در وحشت و اضطراب فرو مى روند، به فكر چاره جوئى مى افتند و مى 

فَهلْ لَنا منْ شُفَعاء ! (؟»آيا شفيعانى براى ما وجود دارند كه براى ما شفاعت كنند«: گويند
  ).فَيشْفَعوا لَنا

آيا ممكن است به «ار نيست، و اصوالً شايسته شفاعت نيستيم و يا اگر شفيعانى براى ما در ك
أَو نُرَد فَنَعملَ غَيرَ الَّذي كُنّا (؟ »عقب بازگرديم و اعمالى غير آنچه انجام داديم انجام دهيم

  ).نَعملُ
  .و تسليم حق و حقيقت باشيم

نه شايستگى شفاعت ولى افسوس اين بيدارى بسيار دير است، نه راه بازگشتى وجود دارد و 
آنها سرمايه هاى وجود خود را از دست داده و گرفتار خسران و زيانى شده اند كه «زيرا  ;دارند

  ).قَد خَسرُوا أَْنفُسهم(» تمام وجودشان را در برمى گيرد
بت ها و معبودهاى ساختگى آنان در آنجا هيچ گونه نقشى ندارند : و بر آنها ثابت مى شود كه

  ).و ضَلَّ عنْهم ما كانُوا يفْتَرُونَ(» همه آنها از نظرشان گم مى شوند«قت و در حقي
گويا دو جمله آخر آيه، پاسخى است به دو درخواست آنان، يعنى اگر بنا شود دست به دامن 
شفيعانى بزنند بايد دست به دامن همان بت هائى بزنند كه در دنيا در برابر آنها سجده مى 

  .كه آن بت ها در آنجا هيچ گونه منشأ اثر نيستند كردند، در حالى
و اما بازگشت آنها به دنيا در صورتى امكان دارد كه سرمايه اى در اختيار داشته باشند در حالى 
كه آنها همه سرمايه هاى خود را از دست داده و گرفتار خسرانى شده اند كه سراسر وجودشان 

  .را در برگرفته است
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  :ه مى شود كهاز اين آيه استفاد
اوالً ـ انسان در اعمال خود مختار و آزاد است و اال تقاضاى بازگشت به دنيا نمى كرد تا اعمال 

  . بد خود را جبران كند
  .ثانياً ـ جهان ديگر جاى انجام عمل و كسب فضيلت و نجات نيست

* * *  
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54   الَّذي خَلَقَ الس اللّه كُمبإِنَّ رام ثُمتَّةِ أَيفي س ضاألَر و ماوات  
         و سالشَّم ثيثاً وح هطْلُبي لَ النَّهاري اللَّيغْشرْشِ يلَى الْعتَوى عاس  
         بر اللّه كرُ تَباراألَم الْخَلْقُ و أَال لَه رِهخَّرات بِأَمسم ومالنُّج رَ والْقَم  
  الْعالَمينَ         

   
  :ترجمه

) شش دوران(ـ پروردگار شما، خداوندى است كه آسمان ها و زمين را در شش روز  54
و شب  ;شب، روز را مى پوشاند) پرده تاريك(با  ;سپس به تدبير جهان هستى پرداخت ;آفريد

كه مسخر : و خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد ;به دنبال روز، به سرعت در حركت است
پر ! است) و به فرمان او(، از آن او )جهان(آگاه باشيد كه آفرينش و تدبير . رمان او هستندف

  .بركت است خداوندى كه پروردگار جهانيان است
   

  :تفسير
  آفرينش آسمان ها و زمين در شش دوران

در آيات گذشته خوانديم كه مشركان در قيامت به اشتباه بزرگ خود در انتخاب معبود پى مى 
د، آيه مورد بحث، معبود حقيقى و واقعى را با ذكر صفات خاصش معرفى مى كند، تا آنها برن

  . كه حقيقت جو هستند قبل از فرا رسيدن رستاخيز در همين جهان او را به روشنى بشناسند
معبود و پروردگار شما آن كس است كه آسمان ها و زمين را در شش روز «: نخست مى فرمايد

  إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات و (» آفريد) شش دوران(
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  ). األَرض في ستَّةِ أَيام
  . نمى تواند باشد» آفريدگار«كسى جز » معبود«يعنى 

خداوند پس از آفرينش آسمان و زمين، زمام رهبرى آنها را به «: پس از آن، قرآن مى فرمايد
  ). شِثُم استَوى علَى الْعرْ(» دست گرفت

  . يعنى نه تنها آفرينش از او است، كه اداره و رهبرى جهان نيز با او مى باشد
و اين پاسخى است به آنها كه جهان را در آفرينش نيازمند به خدا مى دانند نه در بقا و ادامه 

  .هستى
او است كه شب را همچون پوششى بر روز «: آنگاه به آفرينش شب و روز پرداخته، مى فرمايد

  ).يغْشي اللَّيلَ النَّهار(» افكند و روشنائى روز را با پرده هاى ظلمانى شب مى پوشاندمى 
به وسيله روز تاريكى «تعبير فوق تنها در مورد شب ذكر شده و نفرموده : جالب توجه اين كه

  .زيرا پوشش تنها مناسب تاريكى است، نه روشنائى ;»شب را نيز مى پوشاند
  ).يطْلُبه حثيثاً(» شب با سرعت به دنبال روز در حركت است«: كندبعد از آن اضافه مى 

  .همانند طلبكارى كه با سرعت به دنبال بدهكار مى دود
زيرا اگر كسى از  ;اين تعبير با توجه به موقعيت شب و روز در كره زمين تعبير جالبى است

مخروطى شكل زمين بر  بيرون كره زمين ناظر چگونگى حركت آن به دور خود و افتادن سايه
 30در حدود (روى خودش بوده باشد با توجه به اين كه كره زمين با سرعت سرسام آورى 

به دور خود مى گردد، چنين احساس مى كند كه گويا هيوالى سياه ) كيلومتر در دقيقه
  . مخروطى شكل با سرعت زياد در روى اين كره به دنبال روشنائى روز در حركت است
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زيرا روشنائى آفتاب در نيمى از كره  ;موضوع در مورد روشنائى روز صادق نيستولى اين 
زمين و در تمام فضاى اطراف پخش است، و شكلى به خود نمى گيرد، تنها تاريكى شب است 
  .كه به صورت سايه مخروطى شكل همانند يك شبح اسرارآميز غول پيكر، روى زمين مى دود

ه خورشيد و ماه و ستارگان را آفريده است، در حالى كه همه او است ك«: و باز اضافه مى كند
  ).و الشَّمس و الْقَمرَ و النُّجوم مسخَّرات بِأَمرِه(» سر بر فرمان او هستند

درباره تسخير خورشيد و ماه و ستارگان و معانى آن در ذيل آيات مناسب، به خواست خدا، (
  ).بحث خواهيم كرد

جهان هستى و نظام شب و روز و آفرينش ماه و خورشيد و ستارگان به  پس از ذكر آفرينش
» آگاه باشيد آفرينش و اداره امور جهان هستى تنها به دست او است«: عنوان تأكيد مى فرمايد

  ).أَال لَه الْخَلْقُ و األَمرُ(
بارك اللّه تَ(» پربركت است خداوندى كه پروردگار عالميان است«: و در پايان آيه مى فرمايد

  ).رب الْعالَمينَ
در حقيقت اين جمله بعد از ذكر آفرينش آسمان و زمين و شب و روز و خورشيد و ماه و 
ستارگان و تدبير جهان هستى، يك نوع ستايش از مقام مقدس پروردگار است كه به عنوان 

  .تعليم به بندگان فرموده
به معنى سينه شتر مى باشد، و ) بر وزن درك(» برك«است و ريشه آن » بركت«از ماده » تَبارك«

از آنجا كه شتران به هنگامى كه در جائى ثابت مى مانند سينه خود را به زمين مى چسبانند، اين 
كلمه تدريجاً معنى ثابت ماندن به خود گرفته است، سپس به هر نعمتى كه پايدار و با دوام 

يا » مبارك«ر مستمر و ممتد است، موجود باشد و هر موجودى كه داراى عمر طوالنى و آثا
  .گفته مى شود» پربركت«
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گفته مى شود به خاطر اين » بركه«و نيز اگر مى بينيم به استخرها و يا بعضى از مخازن آب 
  .است كه آب مدتى طوالنى در آن باقى مى ماند

  . ال نپذيرد، سرمايه اى است كه به زودى زو»پربركت«يك سرمايه : و از اينجا روشن مى شود
  . موجودى است كه آثار آن مدتى طوالنى برقرار بماند» مبارك«و يك موجود 

بديهى است اليقترين وجود براى اين صفت، همان وجود خداوند است، او وجودى است 
تَبارك اللّه رب «مبارك، ازلى، ابدى و سرچشمه همه بركات و نيكى ها و خير مستمر، 

  ) 1.(»الْعالَمينَ
 * * *  

  : نكته ها
  ـ آيا جهان در شش روز آفريده شده؟ 1

ولى در ) 2(بحث از آفرينش جهان در شش روز، در هفت مورد از آيات قرآن مجيد آمده است
نيز ) آنچه در ميان زمين و آسمان قرار دارد(» ما بينَهما«سه مورد، عالوه بر آسمان ها و زمين، 

زيرا همه اينها در معنى  ;ضيحى است براى جمله قبلبه آن اضافه شده است كه در حقيقت تو
آسمان ها و زمين جمع است، چون مى دانيم آسمان شامل تمام چيزهائى مى شود كه در جهت 

  .باال قرار دارد و زمين نقطه مقابل آن است
قبل از آفرينش زمين و آسمان شب و روزى وجود : در اينجا فوراً اين سؤال به ذهن مى آيد كه

  ، كه اينها در آن آفريده شود، شب و روز از گردش نداشت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ در ذيل آيات مناسب در اين باره سخن خواهيم گفت 1
ـ  38ـ ق، آيه  4ـ سجده، آيه  59ـ فرقان، آيه  7ـ هود، آيه  3ـĤيه مورد بحث ـ يونس، آيه  2

  .4حديد، آيه 
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  .ابر نور آفتاب به وجود مى آيدزمين به دور خود و در بر
به عالوه پيدايش مجموعه جهان در شش روز، يعنى كمتر از يك هفته چيزى است بر خالف 

  .ميلياردها سال طول كشيد تا زمين و آسمان به وضع كنونى درآمد: زيرا علم مى گويد ;علم
يگر، پاسخ اين سؤال و معادل آن در زبان هاى د) روز(» يوم«اما با توجه به مفهوم وسيع كلمه 

   ;روشن مى شود
به كار مى رود، خواه اين دوران يك سال » يك دوران«به معنى » يوم«: زيرا بسيار مى شود كه

باشد، يا صد سال، يا يك ميليون سال، و يا ميلياردها سال، شواهدى كه اين حقيقت را ثابت 
  :فراوان مى باشد از جمله است» دوران«همان » يوم«مى كند و نشان مى دهد يكى از معانى 

به كار رفته است، و در بسيارى از موارد به معنى » ايام«و » يوم«الف ـ در قرآن صدها بار كلمه 
نشان مى دهد كه » يوم القيامة«شبانه روز معمول نيست، مثالً تعبير از عالم رستاخيز، به 

  . شمرده شده است» امتروز قي«مجموعه رستاخيز كه دورانى است بسيار طوالنى به عنوان 
از پاره اى از آيات قرآن استفاده مى شود كه روز رستاخيز و محاسبه اعمال مردم، پنجاه هزار 

  ) 1.(سال طول مى كشد
گاهى به مقدار زمان ميان طلوع و غروب » يوم«ب ـ در متن كتب لغت نيز مى خوانيم كه 

  )2.(بوده باشدآفتاب گفته مى شود و گاهى به مدتى از زمان، هر مقدار 
  به معنى دوران » يوم«ج ـ در روايات و سخنان پيشوايان دينى نيز كلمه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4ـ معارج، آيه  1
اَلْيوم يعبرُ بِه عنْ وقْت طُلُوعِ الشَّمسِ إِلى غُرُوبِها و قَد «: مى گويد» مفردات«در » راغب«ـ 2

  .»ه عنْ مدة منَ الزَّمانِ أَى مدة كانَتيعبرُ بِ



٢٤٩  
                    www.makarem.ir                ششمتفسير نمونه  جلد 

الدهرُ يومانِ يوم : مى فرمايد» نهج البالغه«در ) عليه السالم(بسيار آمده است، امير مؤمنان على
كلَيع موي و 1.(»دنيا براى تو دو روز است، روزى به سود تو است و روزى به زيان تو«: لَك(  

فى : نيز مى خوانيم كه امام فرمود» على بن ابراهيم«ذيل همين آيه از تفسير » رهانب«در تفسير 
  )2.(»شش روز، يعنى شش وقت و دوران«: ستَّةِ أَيام يعنى فى ستَّةِ أَوقات

و معادل آن نيز، به » يوم«د ـ در گفتگوهاى روزمره و اشعار شعرا در زبان هاى مختلف كلمه 
كره زمين يك روز گداخته و سوزان بود و : ديده مى شود، مثالً مى گوئيممعنى دوران زياد 

روز ديگر سرد شد و آثار حيات در آن آشكار گرديد، در حالى كه دوران گداختگى زمين به 
  .ميلياردها سال بالغ مى شود

بنى «خالفت اسالم را غصب كردند، و روز ديگر » بنى اميه«يك روز : يا اين كه مى گوئيم
  .، در حالى كه دوران خالفت هر يك بر ده ها سال بالغ مى گردد»سعبا

داريم كه شاهد روشنى براى بحث ما است آنجا كه » كليم كاشانى«شعر ظريف و پر معنائى از 
  : مى گويد

  آن هم كليم با تو بگويم چسان گذشت*** بد نامى حيات دو روزى نبود بيش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتابخانه 364، صفحه 19و جلد  10، صفحه 18ابن ابى الحديد، جلد » شرح نهج البالغه«ـ  1
، 70، جلد 498، صفحه 33، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1404آية اللّه مرعشى نجفى، قم، 

و  95، صفحات »تحف العقول«ـ ... و 13، صفحه 75، و جلد 422، صفحه 74، جلد 81صفحه 
  ه مدرسين، ، انتشارات جامع207

  .396، و كلمات قصار، جمله 72، نامه »نهج البالغه«هـ ق ـ  1404
هـ ق ـ  1404، دارالكتاب، قم، 350، صفحه 2، و جلد 236، صفحه 1، جلد »قمى«ـ تفسير  2
، مكتبة الصدر تهران، 203، صفحه 2، جلد »صافى«ـ تفسير  73، صفحه 54، جلد »بحار االنوار«

، مؤسسه اسماعيليان قم، طبع چهارم، 38، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«هـ ق ـ  1416طبع دوم، 
  .هـ ق 1412
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  روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت*** يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن 
خداوند مجموعه زمين و آسمان را در شش : مى گيريم كه» نتيجه«از مجموع بحث فوق چنين 

اين دوران ها گاهى به ميليون ها يا ميلياردها سال بالغ شده  دوران متوالى آفريده است، هر چند
  .است و علم امروز هيچ گونه مطلبى را كه مخالف اين موضوع باشد بيان نكرده است

  :اين دوران هاى ششگانه محتمالً به ترتيب ذيل بوده است
هم  ـ روزى كه همه جهان به صورت توده گازى شكلى بود كه با گردش به دور خود از 1

  .جدا گرديد و كرات را تشكيل داد
  .ـ اين كرات تدريجاً به صورت توده مذاب و نورانى و يا سرد و قابل سكونت در آمدند 2
  .ـ روز ديگر منظومه شمسى تشكيل يافت و زمين از خورشيد جدا شد 3
  .ـ روز ديگر زمين سرد و آماده حيات گرديد 4
  .شدندـ سپس گياهان و درختان در زمين آشكار  5
  .ـ سرانجام حيوانات و انسان در روى زمين ظاهر گشتند 6

سوره  11تا  8آنچه درباره دوران هاى ششگانه آفرينش آسمان و زمين در باال گفتيم با آيات 
قابل تطبيق است كه شرح بيشتر در اين زمينه در تفسير همان آيات به خواست خدا » فصلت«

  .بيان خواهد شد
 * * *  

  را در يك لحظه نيافريد؟ ـ چرا جهان 2
در اينجا سؤال ديگرى نيز مطرح مى شود كه خداوند با وجود قدرت بى انتهائى كه دارد مى 

  توانست همه آسمان ها و زمين را در يك لحظه بيافريند، 
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  چرا آنها را در اين دوران هاى طوالنى قرار داد؟ 
كه آفرينش اگر در يك لحظه مى  پاسخ اين سؤال را از يك نكته مى توان دريافت و آن اين

  . بود، كمتر مى توانست از عظمت، قدرت و علم آفريدگار حكايت كند
اما هنگامى كه در مراحل مختلف، و چهره هاى گوناگون، طبق برنامه هاى منظم و حساب 

  . شده، انجام گيرد، دليل روشن ترى براى شناسائى آفريدگار خواهد بود
ر يك لحظه تبديل به نوزاد كامل مى شد، آن قدر نمى توانست فى المثل اگر نطفه آدمى د
  . عظمت خلقت را بازگو كند

ماه، هر روز در مرحله اى، و هر ماه به شكلى، ظهور و بروز كند مى  9اما هنگامى كه در طى 
  .تواند به تعداد مراحلى كه پيموده است نشانه هاى تازه اى از عظمت آفريدگار به دست دهد

 * * *  
  ـ عرش چيست؟ 3
در لغت به معنى چيزى است كه داراى سقف بوده باشد و گاهى به خود سقف نيز » عرش«
مانند كسى كه «: أَو كَالَّذي مرَّ على قَرْية و هي خاوِيةٌ على عرُوشها: گفته مى شود مانند» عرش«

ش فرو ريخته و از كنار قريه اى گذشت در حالى كه آن چنان ويران شده بود كه سقف هاي
  )1.(»ديوار بر سقف ها در غلطيده بود

گاهى به معنى تخت هاى بلند همانند تخت سالطين نيز آمده است، چنان كه در داستان 
كدام يك از شما مى توانيد تخت او «: أَيكُم يأْتينى بِعرْشها: مى خوانيم كه مى فرمايد» سليمان«
  )2(؟»را براى من حاضر كنيد) بلقيس(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .259ـ بقره، آيه  1
  .38ـ نمل، آيه  2
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و نيز به داربست هائى كه براى برپا نگه داشتن بعضى از درختان مى زنند، عرش گفته مى 
: و هو الَّذي أَنْشَأَ جنّات معرُوشات و غَيرَ معرُوشات: همان طور كه در قرآن مى خوانيم: شود

  )1.(»او كسى است كه باغ هائى از درختان داربست دار و بدون داربست آفريد«
، منظور از آن »عرش خدا«ولى هنگامى كه در مورد خداوند به كار مى رود و گفته مى شود 

  .مجموعه جهان هستى است كه در حقيقت تخت حكومت پروردگار محسوب مى شود
يه از تسلط يك زمامدار بر امور كشور خويش است، كنا» استَوى علَى الْعرْشِ«اصوالً جمله 

به معنى از دست دادن قدرت مى باشد، ) تختش فرو ريخت(» ثُلَّ عرْشُه«همان طور كه جمله 
در فارسى نيز اين تعبير كنائى زياد به كار مى رود، مثالً مى گوئيم در فالن كشور، جمعى 

، در حالى كه ممكن است اصالً تختى شورش كردند و زمامدارشان را از تخت فرو كشيدند
نداشته باشد، يا جمعى به هواخواهى فالن برخاستند و او را بر تخت نشاندند، همه اينها كنايه 

  .از قدرت يافتن يا از قدرت افتادن است
كنايه از احاطه كامل پروردگار و تسلط » استَوى علَى الْعرْشِ«بنابراين، در آيه مورد بحث، جمله 

  .تدبير امور آسمان ها و زمين بعد از خلقت آنها است او بر
گرفته اند گويا توجه به » تجسم خدا«آنها كه جمله فوق را دليل بر : و از اينجا روشن مى شود

  .موارد استعماالت فراوان اين جمله در اين معنى كنائى نكرده اند
  بل نيز هست، و آن در مواردى است كه در مقا» عرش«معنى ديگرى براى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .141ـانعام، آيه  1
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كه معموالً به تخت هاى پايه كوتاه گفته مى (» كرسى«قرار گيرد، در اين گونه موارد » كرسى
عالم (كنايه از جهان ما فوق ماده » عرش«ممكن است كنايه از جهان ماده بوده باشد و ) شود

در سوره ) 1(»وسع كُرْسيه السماوات و األَرض«سير آيه چنان كه در تف) ارواح و فرشتگان
  .مشروحاً گذشت» بقره«

 * * *  
  چيست؟» امر«و » خلق«ـ  4

چيست؟ ميان مفسران گفتگو است، اما با توجه به قرائنى كه » امر«و » خلق«در اين كه منظور از 
آفرينش » خلق«نظور از در اين آيه و آيات ديگر قرآن موجود است روشن مى شود كه م

قوانين و نظاماتى است كه به فرمان پروردگار در عالم هستى » امر«نخستين، و منظور از 
  .حكومت مى كند و آنها را در مسير خود رهبرى مى نمايد
خداوند جهان را آفريده و آن را به : اين تعبير، در حقيقت پاسخى است به آنها كه مى پندارند

  . كنارى نشسته است حال خود واگذارده و
به تعبير ديگر عالم هستى در ايجادش نيازمند به خدا است، اما در بقا و ادامه حيات نيازى 

  !ندارد
همان طور كه جهان در حدوثش نيازمند به او است در تدبير و ادامه : اين جمله مى گويد

آن گرفته شود، حيات و اداره اش نيز وابسته به او مى باشد، و اگر لحظه اى لطف خدا از 
  .نظامش به كلى از هم گسسته و نابود مى گردد

 ;بدانند» ماوراء ماده«را عالم » امر«و عالم » ماده«را عالم » خلق«بعضى از فالسفه مايلند عالم 
جنبه دفعى و » عالم امر«جنبه تدريجى دارد و اين خاصيت جهان ماده است و » عالم خلق«زيرا 

  ان ماوراء فورى دارد و اين خاصيت جه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .255ـ بقره، آيه  1
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هنگامى كه «: إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُون: ماده است چنان كه مى خوانيم
  )1.(»آن هم موجود مى شود! خداوند چيزى را اراده كند، به او فرمان مى دهد موجود باش

و الشَّمس و الْقَمرَ و النُّجوم «در آيات قرآن و حتى جمله » امر«لى با توجه به موارد استعمال و
رِهخَّرات بِأَمسبه معنى هر گونه » امر«: كه در آيه مورد بحث خوانديم، استفاده مى شود كه» م

  ).نيددقت ك(فرمان الهى است، خواه در جهان ماده باشد يا جهان ماوراى ماده 
 * * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .82ـ يس، آيه  1
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  ادعوا ربكُم تَضَرُّعاً و خُفْيةً إِنَّه اليحب الْمعتَدينَ   55
  إِنَّ و التُفْسدوا في األَرضِ بعد إِصالحها و ادعوه خَوفاً و طَمعاً   56

  رحمت اللّه قَريب منَ الْمحسنينَ         
   

  :ترجمه
) و از تجاوز، دست برداريد كه! (ـ پروردگار خود را از روى تضرع، و در پنهانى، بخوانيد 55

  !او متجاوزان را دوست نمى دارد
يم از مسئوليت ب(ـ و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد  56

  !زيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است ;) ها، و اميد به رحمتش، و نيكى كنيد
   

  :تفسير
  شرايط اجابت دعا

آيه گذشته با ذكر دالئل روشن به اين حقيقت اشاره كرد كه شايسته عبوديت و بندگى تنها خدا 
جان و روح عبادت است بايد  كه» دعا و نيايش«: است، و به دنبال آن در اينجا دستور مى دهد
پروردگار خود را از روى تضرع و در پنهانى «: در برابر خدا انجام گيرد، نخست مى فرمايد

  ).ادعوا ربكُم تَضَرُّعاً و خُفْيةً(» بخوانيد
» تضرّع«، گرفته شده، بنابراين »پستان«به معنى ) بر وزن فرع(» ضرع«در اصل از ماده » تَضَرُّع«

نى دوشيدن شير از پستان مى آيد، و از آنجا كه به هنگام دوشيدن شير انگشت ها بر نوك به مع
  پستان در جهات مختلف حركت مى كنند، 
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اين كلمه در مورد كسى كه با حركات مخصوص خود اظهار خضوع و تواضع مى كند، به كار 
  .مى رود

ع بخوانيد يعنى با كمال خضوع بر اين اساس، اگر در آيه فوق مى خوانيم خدا را از روى تضر
و خشوع و تواضع روى به سوى او آريد، در حقيقت دعاكننده نبايد تنها زبانش چيزى را 
بخواهد، كه بايد روح دعا در درون جان او و در تمام وجودش منعكس گردد، زبان تنها 

  .ترجمان آنها باشد، و به عنوان نمايندگى همه اعضاى او سخن گويد
و در پنهانى بخوانيد براى اين » خفيه«خدا را به طور : آيه فوق دستور داده شدهو اين كه در 

  .دورتر، به اخالص نزديك تر، و توأم با تمركز فكر و حضور قلب باشد» ريا«است كه از 
در يكى از غزوات بود، هنگامى كه سپاهيان ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: در حديثى مى خوانيم

بلند كردند، پيامبر » اَللّه أَكْبر«و » ال إِله إِالَّ اللّه«ى رسيدند فرياد خود را به اسالم كنار دره ا
 يا أَيها النّاس إِربعوا على أَنْفُسكُم أَما إِنَّكُم التَدعونَ أَصم و ال غائباً إِنَّكُم تَدعونَ سميعاً: فرمود

كُمعم قَرِيباً إِنَّه :  
دم اندكى آرام تر دعا كنيد شما شخص كر و غائبى را نمى خوانيد شما كسى را مى اى مر«

  )1.(»خوانيد كه شنوا و نزديك است و با شما است
» خفيه«دعاى آشكار و منظور از » تضرع«اين احتمال نيز در آيه داده شده است كه منظور از 

شكارا و گاهى پنهانى دعا كرد، زيرا هر مقامى اقتضائى دارد گاهى بايد آ ;دعاى پنهانى است
  در ذيل آيه نقل » على بن ابراهيم«روايتى كه از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1415، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 271، صفحه 4، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، صفحه 90، جلد »نواربحار اال«، چاپ آل البيت ـ 164، صفحه 7، جلد »وسائل الشيعه«هـ ق ـ 
، جلد »صحيح بخارى«هـ ق ـ  1407، دار الكتاب االسالمى، 259، صفحه »عدة الداعى«ـ  343

  .هـ ق 1401، دار الفكر بيروت، 75، صفحه 5
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  .شده اين موضوع را تأئيد مى كند
  ).الْمعتَدينَإِنَّه اليحب (» خداوند تجاوزكاران را دوست نمى دارد«: و در پايان آيه مى فرمايد

و اين جمله معنى وسيعى دارد كه هر گونه تجاوز را، اعم از فرياد كشيدن به هنگام دعا، و يا 
  .تظاهر و رياكارى، و يا توجه به غير خدا را به هنگام دعا، شامل مى شود

 * * *  
: ايددر آيه بعد، اشاره به حكمى شده است كه در واقع يكى از شرائط تأثير دعا است، مى فرم

و التُفْسدوا في األَرضِ بعد (» در روى زمين فساد مكنيد بعد از آن كه اصالح شده است«
  ).إِصالحها

مسلماً هنگامى دعاها در پيشگاه خدا به اجابت نزديك خواهد بود كه شرائط الزم در آن 
  : رعايت شود، از جمله اين كه

  . و قدرت همراه باشدبا جنبه هاى سازنده و عملى در حدود توانائى 
  . حقوق مردم رعايت گردد

  . و حقيقت دعا در سراسر وجود انسان پرتوافكن شود
  .بنابراين، هيچ گاه دعاى افراد مفسد و تبهكار به جائى نخواهد رسيد

، ممكن است اصالح از ظلم يا كفر يا هر دو بوده باشد، در »فساد بعد از اصالح«منظور از 
صلى (إِنَّ األَرض كانَت فاسدةً فَأَصلَحها اللّه بِنَبِيه: مى خوانيم) عليه السالم(روايتى از امام باقر

آن را ) صلى اهللا عليه وآله(زمين فاسد بود و خداوند به وسيله پيامبر اسالم«): اهللا عليه وآله
  )1.(»اصالح كرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1415، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 272صفحه ، 4، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، صفحات 28، جلد »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ 58، صفحه 8، جلد »كافى«هـ ق ـ 
  .هـ ق 1380، چاپخانه علميه، تهران، 19، صفحه 2، جلد »عياشى«ـ تفسير  250و  227
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د و يكى ديگر از شرائط آن را بازگو مى كند، مى پس از آن، بار ديگر به مسأله دعا مى پرداز
  ).و ادعوه خَوفاً و طَمعاً(» خدا را با ترس و اميد بخوانيد«: فرمايد

نه آن چنان از اعمال خود راضى باشيد كه گمان كنيد هيچ نقطه تاريكى در زندگى شما نيست 
  . كه اين خود عامل عقب گرد و سقوط است

باشيد كه خود را شايسته عفو خدا و اجابت دعا ندانيد كه اين يأس و و نه آن چنان مأيوس 
به » اميد«و » بيم«نوميدى نيز خاموش كننده همه تالش ها و كوشش ها است، بلكه با دو بال 

  .سوى او پرواز كنيد، اميد به رحمتش و بيم از مسئوليت ها و لغزش ها
رحمت «: دوارى به رحمت خدا، مى فرمايدو در پايان آيه، براى تأكيد بيشتر روى اسباب امي

  ).إِنَّ رحمت اللّه قَريب منَ الْمحسنينَ(» خدا به نيكوكاران نزديك است
ممكن است، اين جمله يكى ديگر از شرائط اجابت دعا باشد، يعنى اگر مى خواهيد دعاى شما 

خود همراه سازيد، تا » نيكاعمال «يك دعاى توخالى و تنها گردش زبان نباشد، بايد آن را با 
  . به كمك آن، رحمت الهى شامل حال شما گردد و دعايتان به ثمر رسد

  : و به اين ترتيب، در اين دو آيه اشاره به پنج قسمت از شرائط قبولى دعا شده است
  . نخست اين كه از روى تضرع و در پنهانى باشد

  . ديگر اين كه از حد اعتدال تجاوز نكند
  . با توليد فساد و تبهكارى همراه نگردد سوم اين كه

  . چهارم اين كه توأم با بيم و اميد متوازن باشد
  .پنجم اين كه با نيكوكارى توأم گردد
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57   تّى إِذا أَقَلَّتح هتمحر يدنَ ييشْراً بب لُ الرِّياحرْسالَّذي ي وه و  
  ميت فَأَنْزَلْنا بِه الْماء فَأَخْرَجنا بِه منْسحاباً ثقاالً سقْناه لبلَد          
  كُلِّ الثَّمرات كَذلك نُخْرِج الْموتى لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ         

  و الْبلَد الطَّيب يخْرُج نَباتُه بِإِذْنِ ربه و الَّذي خَبثَ اليخْرُج إِالّ نَكداً   58
         كشْكُرُونَ كَذلم يقَول اآلْيات رِّفنُص  

   
  :ترجمه

تا  ;رحمتش مى فرستد) باران(ـ او كسى است كه بادها را بشارت دهنده در پيشاپيش  57
 ;ما آنها را به سوى زمين هاى مرده مى فرستيم) سپس( ;كشند) بر دوش(ابرهاى سنگين بار را 
) از خاك تيره(و با آن، از هر گونه ميوه اى  ;مرا نازل مى كني) حياتبخش(و به وسيله آنها، آب 

) نيز در قيامت(مردگان را ) كه زمين هاى مرده را زنده كرديم،(اين گونه  ;بيرون مى آوريم
  !متذكر شويد) با توجه به اين مثال(زنده مى كنيم، شايد 

هاى بد اما سرزمين  ;، گياهش به فرمان پروردگار مى رويد)و شيرين(ـ سرزمين پاكيزه  58
را ) خود(اين گونه آيات  ;، جز گياه ناچيز و بى ارزش، از آن نمى رويد)و شوره زار(طينت 

  !براى آنها كه شكرگزارند، بيان مى كنيم
   

  :تفسير
  مربى و قابليت هر دو الزم است

  يعنى توحيد و شناسائى » مبدأ«در آيات گذشته اشاره هاى مكرر به مسأله 
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جهان آفرينش شد، و در اين آيات ضمن شرح قسمتى از نعمت هاى  پروردگار از طريق اسرار
  . و رستاخيز اشاره مى شود، تا اين دو بحث يكديگر را تكميل كنند» معاد«خدا، به مسأله 

را با هم قرين مى سازد، و » معاد«و » مبدأ«و اين سيره قرآن است كه در بسيارى از موارد 
هم براى توجه به امر معاد از طريق اسرار آفرينش جالب اين كه هم براى شناسائى خدا و 

  .موجودات اين عالم استدالل مى كند
او كسى است كه بادها را پيشاپيش باران رحمتش همچون بشارت دهنده «: نخست مى فرمايد

دي و هو الَّذي يرْسلُ الرِّياح بشْراً بينَ ي(» اى كه از قدوم مسافر عزيزى خبر مى دهد مى فرستد
هتمحر.(  

بادهائى كه از اقيانوس ها برخاسته و ابرهاى سنگين بار و پر آب را با «: پس از آن مى افزايد
  ).حتّى إِذا أَقَلَّت سحاباً ثقاالً(» خود حمل مى كند

در اين موقع آنها را به سوى سرزمين هاى مرده و خشك و «: آنگاه چنين توضيح مى دهد
  ).قْناه لبلَد ميتس(» سوزان مى رانيم

  .و مأموريت آبيارى اين تشنگان را به عهده آنها مى نهيم
  ).فَأَنْزَلْنا بِه الْماء(» و به وسيله آن، آب حيات بخش را در همه جا فرو مى فرستيم«

فَأَخْرَجنا (» به كمك اين آب، انواع ميوه ها را از خاك تيره بيرون مى آوريم«: و نتيجه مى گيرد
  ).ه منْ كُلِّ الثَّمراتبِ

آرى آفتاب بر اقيانوس ها مى تابد و بخار آب را به باال مى فرستد، بخارها متراكم مى شوند و 
توده هاى سنگين ابر را تشكيل مى دهند، امواج باد توده هاى كوه پيكر ابر را بر دوش خود 

  . ى روندحمل مى كنند، و به سوى سرزمين هائى كه مأاموريت دارند پيش م
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قسمتى از اين بادها كه در پيشاپيش توده هاى ابر در حركتند و آميخته با رطوبت ماليمى 
هستند، نسيم دل انگيزى ايجاد مى كنند كه از درون آن بوى باران حياتبخش به مشام مى رسد، 

  . اينها در حقيقت مبشران نزول باران هستند
از خود بيرون مى فرستند، نه چندان درشتند كه  سپس توده هاى عظيم ابر، دانه هاى باران را

زراعت ها را بشويند و زمين ها را ويران كنند، و نه چندان كوچك كه در فضا سرگردان 
بمانند، آرام و ماليم بر زمين مى نشينند، و آهسته در آن نفوذ مى كنند و محيط را براى 

  . رستاخيز بذرها و دانه ها آماده مى سازند
خشكى مى سوخت و شباهت كامل به منظره يك گورستان خاموش و خشك  زمينى كه در

  .داشت، تبديل به كانون فعالى از حيات و زندگى و باغ هاى پر گل و پر ميوه مى شود
كَذلك نُخْرِج (» اين چنين مردگان را از زمين بيرون مى آوريم«: و به دنبال آن اضافه مى كند

  .اندامشان مى پوشانيم، و لباس حيات را در )الْموتى
اين مثال را براى آن آورديم كه نمونه معاد را در اين دنيا كه همه : و سرانجام توجه مى دهد

لَعلَّكُم (» تا متذكر گرديد«سال در برابر چشم شما تكرار مى شود به شما نشان دهيم 
  )1).(تَذَكَّرُونَ
 * * *  

ودن باران، دليل آن است كه همه سرزمين ها در آيه بعد، براى اين كه گمان نشود يكنواخت ب
يكسان زنده مى شوند، و براى اين كه روشن گردد، استعدادها و آمادگى هاى متفاوت سبب 

سرزمين شيرين و پاكيزه، گياهش «: استفاده هاى مختلف از مواهب الهى مى شود، مى فرمايد
  و (» به اذن پروردگارش مى رويد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ براى توضيح بيشتر در زمينه آيات مختلفى كه مسأله رستاخيز و معاد را با ذكر شواهد زنده  1
  . مراجعه فرمائيد» معاد و جهان پس از مرگ«از همين زندگى دنيا بيان مى كند به كتاب 
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هببِإِذْنِ ر نَباتُه خْرُجي بالطَّي لَدالْب.(  
» ار و خبيث و زشت، چيزى جز گياهان ناچيز و كم ارزش نمى رويانداما زمين هاى شوره ز«
  )1).(و الَّذي خَبثَ اليخْرُج إِالّ نَكداً(

همچنين فرمان رستاخيز، گر چه سبب تجديد حيات و جان گرفتن انسان ها مى گردد، ولى 
شوره زار با  همه انسان ها يكسان وارد محشر نمى شوند، آنها نيز همانند زمين هاى شيرين و

  .هم متفاوتند، تفاوتى كه از اعمال و عقائد و نياتشان سرچشمه مى گيرد
اين چنين، آيات را براى كسانى كه شكرگزارند، از آن استفاده مى «: و در پايان آيه مى فرمايد

  ).كَذلك نُصرِّف اآلْيات لقَوم يشْكُرُونَ(» كنند و راه هدايت را مى پويند، بيان مى كنيم
آيه فوق در حقيقت اشاره به يك مسأله مهم است كه در زندگى اين جهان و جهان ديگر در 

براى به ثمر رسيدن، كافى نيست بلكه » فاعليت فاعل«تنها : همه جا تجلى مى كند، و آن اين كه
نيز شرط است، از دانه هاى باران حيات بخش تر و لطيفتر تصور نمى » قابليت قابل«استعداد و 

بارانى كه در لطافت طبعش كالمى نيست در يك جا سبزه و گل مى روياند و «شود، اما همين 
  ! »در جاى ديگر خس و خاشاك

 * * *  
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است كه به آسانى چيزى به كسى نمى دهد و » بخيل و ممسكى«به معنى شخص » نَكد«ـ  1

و كم ارزش خواهد بود، زمين هاى شوره زار و نامساعد در آيه فوق اگر هم بدهد بسيار ناچيز 
  . به چنين كسى تشبيه شده است
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  لَقَد أَرسلْنا نُوحاً إِلى قَومه فَقالَ يا قَومِ اعبدوا اللّه ما لَكُم منْ إِله   59
  غَيرُه إِنِّي أَخاف علَيكُم عذاب يوم عظيم         

  لَ الْمالَ ُ منْ قَومه إِنّا لَنَراك في ضَالل مبينقا   60
  قالَ يا قَومِ لَيس بي ضَاللَةٌ و لكنِّي رسولٌ منْ رب الْعالَمينَ   61
  أُبلِّغُكُم رِساالت ربي و أَنْصح لَكُم و أَعلَم منَ اللّه ما ال تَعلَمونَ   62
63   تُمجِبع أَ و و كُمرنْذيل نْكُمل مجلى رع كُمبنْ ركْرٌ مذ أَنْ جائَكُم  

  لتَتَّقُوا و لَعلَّكُم تُرْحمونَ         
  فَكَذَّبوه فَأَنْجيناه و الَّذينَ معه في الُْفلْك و أَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبوا   64

  وا قَوماً عمينَبĤِياتنا إِنَّهم كانُ         
   

  :ترجمه
خداوند يگانه را ) تنها! (اى قوم من«: او به آنان گفت ;ـ ما نوح را به سوى قومش فرستاديم 59

من بر شما از ) و اگر غير او را عبادت كنيد،! (پرستش كنيد، كه معبودى جز او براى شما نيست
  !»عذاب روز بزرگى مى ترسم

  !»ما تو را در گمراهى آشكارى مى بينيم«: تنداشراف قومش به او گف) ولى(ـ  60
ولى من فرستاده اى از جانب  ;هيچ گونه گمراهى در من نيست! اى قوم من«: ـ گفت 61

  !پروردگار جهانيانم
و از خداوند  ;و خيرخواه شما هستم ;ـ رسالت هاى پروردگارم را به شما ابالغ مى كنم 62

  .چيزهائى مى دانم كه شما نمى دانيد
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ـ آيا تعجب كرده ايد كه دستور آگاه كننده پروردگارتان به وسيله مردى از ميان شما به شما  63
پرهيزگارى پيشه كنيد ) در پرتو اين دستور،(بيمتان دهد، و ) از عواقب اعمال خالف(برسد، تا 

  !؟»گرديد) الهى(و شايد مشمول رحمت 
ى را كه با وى در كشتى بودند، رهائى و ما او و كسان ;ـ اما سرانجام او را تكذيب كردند 64

چه اين كه آنها گروهى نابينا  ;و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، غرق كرديم ;بخشيديم
  .بودند) و كور دل(
   

  :تفسير
  رسالت نوح، نخستين پيامبر اولو العزم

اساسى  همان طور كه در آغاز اين سوره گفته شد، در اين سوره بعد از ذكر يك سلسله مسائل
و كلى در زمينه خداشناسى، معاد، هدايت بشر و احساس مسئوليت، به سرگذشت جمعى از 

» موسى بن عمران«و باالخره » شعيب«، »لوط«، »صالح«، »هود«، »نوح«پيامبران بزرگ همانند 
اشاره مى كند، تا نمونه هاى زنده اين بحث ها را عمالً در البالى تاريخ پر ماجرا و عبرت 

  .آنان نشان دهدانگيز 
شروع مى كند و قسمتى از گفتگوهاى او با قوم ) عليه السالم(نخست از سرگذشت نوح پيامبر

  . بت پرست، سركش و ماجراجويش را شرح مى دهد
در سوره هاى مختلفى از قرآن مانند سوره هود، انبياء، مؤمنون و ) عليه السالم(سرگذشت نوح

داريم كه هفتاد و يكمين » نوح«ر قرآن به نام سوره شعراء آمده است و سوره كوتاهى نيز د
  .سوره قرآن است

شرح كوشش هاى اين پيامبر بزرگ و چگونگى ساختن كشتى و طوفان وحشتناك و غرق 
  شدن مردم خودخواه و فاسد و بت پرست زمان او، در 
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ه آمده سوره هاى نامبرده مشروحاً بحث خواهد شد، در اينجا تنها فهرستى از آن در شش آي
  : است

  ).لَقَد أَرسلْنا نُوحاً إِلى قَومه(» ما نوح را به سوى قومش فرستاديم«: نخست مى فرمايد
نخستين چيزى كه نوح يادآور آنها شد، همان توجه به حقيقت توحيد و نفى هر گونه بت 

شما  خدا را بپرستيد كه هيچ معبودى جز او براى! اى قوم من: به آنها گفت«پرستى بود، 
  ).فَقالَ يا قَومِ اعبدوا اللّه ما لَكُم منْ إِله غَيرُه(» نيست

شعار توحيد نه تنها شعار نوح، كه نخستين شعار همه پيامبران الهى بوده است، لذا در آيات 
يا : متعددى از همين سوره و سوره هاى ديگر قرآن در آغاز دعوت بسيارى از پيامبران شعار

دبمِ اعقَورُهنْ إِله غَيم ما لَكُم اى قوم خداوند يگانه را پرستش كنيد كه معبودى جز او «: وا اللّه
  ) 1.(ديده مى شود» براى شما نيست

از اين جمله ها به خوبى استفاده مى شود كه بت پرستى مهم ترين خار بر سر راه سعادت همه 
يت انواع گل ها و درختان پرثمر در انسان ها بوده است و اين باغبان هاى توحيد براى ترب

سرزمين جوامع انسانى قبل از هر چيز دامن همت به كمر مى زدند تا با داس تعليمات سازنده 
  .خود، اين خارهاى مزاحم را ريشه كن سازند

مردم زمان نوح بت هاى مختلفى به نام : استفاده مى شود كه» نوح«سوره  23مخصوصاً از آيه 
»داشته اند كه شرح آنها به خواست خدا در ذيل همان » نسر«و » يعوق«، »غوثي«، »سواع«، »ود

  .آيه خواهد آمد
  نوح پس از بيدار كردن فطرت هاى خفته، آنان را از سرانجام بت پرستى بر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .همين سوره مراجعه كنيد 85و  73و  65ـ به آيات  1
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إِنِّي أَخاف علَيكُم عذاب يوم (» عذاب روز بزرگى بر شما مى ترسم من از«: حذر داشته گفت
  ).عظيم

باشد كه كمتر )عليه السالم(منظور از مجازات روز بزرگ ممكن است همان طوفان معروف نوح
  . مجازاتى به عظمت و وسعت آن ديده شده است

زيرا اين تعبير در قرآن مجيد  ;و نيز ممكن است اشاره به مجازات الهى در روز رستاخيز باشد
فَأَخَذَهم عذاب يومِ «: مى خوانيم 189آيه » شعراء«در هر دو معنى به كار رفته است، در سوره 

، اين آيه درباره مجازاتى است كه قوم شعيب بر اثر تبهكارى ها »الظُّلَّةِ إِنَّه كانَ عذاب يوم عظيم
أَ ال يظُنُّ : مى خوانيم 5و  4آيات » مطففين«در سوره در همين جهان گرفتار آن شدند، و 

آيا اينها گمان نمى كنند كه براى روز بزرگى مبعوث «: ليوم عظيم* أُولئك أَنَّهم مبعوثُونَ 
  ) 1.(»خواهند شد

بعد از ذكر مسأله شرك در آيه مورد ) مى ترسم گرفتار چنين مجازاتى شويد(» أَخاف«تعبير به 
مى خواهد به آنها بگويد اگر يقين ) عليه السالم(، ممكن است به خاطر اين باشد كه نوحبحث

به چنين مجازاتى نداشته باشيد الاقل بيم آن هست، بنابراين، عقل اجازه نمى دهد با چنين 
  .احتمالى اين راه را بپيمائيد، و به استقبال چنين عذاب دردناكى بشتابيد

 * * *  
به جاى اين كه از دعوت اصالحى اين پيامبر بزرگ كه توأم با ) السالمعليه (ولى قوم نوح

نهايت خيرخواهى بود استقبال كنند، به آئين توحيد بپيوندند، و دست از ستم و فساد بردارند، 
جمعى از اشراف و ثروتمندانى كه منافع خود را با بيدارى مردم در خطر مى ديدند، و مذهب 

  سرانى ها و هوسبازى هاى او را مانعى بر سر راه هو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»عذاب«است، نه براى » يوم«در آيه فوق صفت براى » عظيم«ـ كلمه  1
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» ما تو را در گمراهى آشكار مى بينيم«: خويش مشاهده مى كردند صريحاً در جواب نوح گفتند
) إِنّا لَنَراك همنْ قَوالَ ُ مبينقالَ الْمفي ضَالل م .(  
معموالً به جمعيتى گفته مى شوند كه عقيده واحدى براى خود انتخاب كرده اند و » مالَ «

پر «زيرا ماده اصلى اين لغت به معنى  ;اجتماع و شكوه ظاهرى آنها چشم ها را پر مى كند
مه اى است، و در قرآن مجيد اين تعبير بيشتر در مورد جمعيت هاى خودخواه و خودكا» كردن

كه ظاهرى آراسته، و باطنى آلوده دارند، و صحنه هاى مختلف اجتماع را با وجود خود پر مى 
  . كنند، اطالق شده است

 * * *  
در برابر توهين و خشونت آنها با همان لحن آرام و متين و محبت آميز ) عليه السالم(اما نوح

چ گونه نشانه اى از گمراهى در من من نه تنها گمراه نيستم بلكه هي«: خود در پاسخ آنها گفت
قالَ يا قَومِ لَيس بي ضَاللَةٌ و لكنِّي رسولٌ (» وجود ندارد، بلكه من فرستاده پروردگار جهانيانم

  ). منْ رب الْعالَمينَ
اشاره به اين كه خدايان پراكنده اى كه شما قائل شده ايد و براى هر يك قلمرو حكومتى 

ند خداى دريا، خداى آسمان، خداى صلح و جنگ و مانند اينها، همه بى پنداشته ايد، همان
اساس است، پروردگار و رب همه جهانيان تنها خداوند يگانه يكتا است كه خالق همه آنها مى 

  .باشد
 * * *  

» هدف من اين است كه رسالت پروردگار را انجام داده و دستورات او را به شما برسانم«
  ). ساالت ربيأُبلِّغُكُم رِ(
  ).و أَنْصح لَكُم(» و در اين راه از هيچ گونه خيرخواهى فروگذارى نمى كنم«
  به معنى خلوص و بى غل و غش ) بر وزن قفل(» نُصح«از ماده » أَنْصح«
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به معنى عسل خالص است، سپس اين تعبير در مورد سخنانى كه » ناصح العسل«بودن است لذا 
نيت و خيرخواهى و بدون تقلب و فريب و تزوير گفته مى شود به كار از روى نهايت خلوص 

  .رفته است
و أَعلَم منَ اللّه (» من چيزهائى از خداوند مى دانم كه شما نمى دانيد«: و در پايان اضافه مى كند

  ). ما ال تَعلَمونَ
ه من مجازات هاى اين جمله ممكن است جنبه تهديد در برابر مخالفت هاى آنها داشته باشد ك

  . دردناكى از خداوند در برابر تبهكاران سراغ دارم كه شما هنوز از آن بى خبريد
يا اشاره به لطف و رحمت پروردگار باشد كه اگر در مسير اطاعتش گام بگذاريد بركات و 

  . پاداش هائى از او سراغ دارم كه شما به عظمت و وسعت آن واقف نيستيد
شد كه اگر من عهده دار هدايت شما شده ام مطالبى درباره خداوند بزرگ و و يا اشاره به اين با

  . دستوراتش مى دانم كه شما از آن آگاهى نداريد، و به همين جهت بايد از من پيروى كنيد
  .و هيچ مانعى ندارد كه همه اين معانى در مفهوم جمله فوق جمع باشد

 * * *  
مى خوانيم كه در برابر اظهار تعجب قوم خود ) ه السالمعلي(در آيه بعد، گفتار ديگرى را از نوح

از اين كه چگونه ممكن است انسانى عهده دار رسالت پروردگار گردد، بيان كرده است، مى 
آيا تعجب كرده ايد كه انسانى مأمور ابالغ رسالت پروردگار گردد و دستورات «: فرمايد

از عواقب سوء اعمالتان برحذر دارد و به آئين  بيداركننده او بر اين انسان نازل شود، تا شما را
أَ و عجِبتُم أَنْ جائَكُم ذكْرٌ منْ ربكُم (؟ »پرهيزگارى دعوت كند، تا مشمول رحمت الهى شويد

 نْكُمل مجلى رع  
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  ).لينْذركُم و لتَتَّقُوا و لَعلَّكُم تُرْحمونَ
زيرا يك انسان شايسته، استعداد انجام اين رسالت  ;يعنى اين موضوع چه جاى تعجب است؟

را بهتر از هر موجود ديگرى دارد، به عالوه انسان است كه مى تواند رهبر انسان ها شود، نه 
  .فرشتگان و نه غير آنها

 * * *  
ولى به جاى اين كه دعوت چنين رهبر دلسوز، خيرخواه و آگاهى را بپذيرند، همه گفته هاى او 

كردند، و در برابر دعوتش سر تسليم فرود نياوردند، هر چه نوح بيشتر تبليغ مى را تكذيب 
كرد، آنها بر لجاجت و سرسختى خود مى افزودند، و همين سبب شد كه خداوند، نوح و آنها 
كه با او در كشتى بودند نجات داده و تكذيب كنندگان به آياتش را گرفتار غرقاب سازد و 

اما سرانجام او را تكذيب كردند و ما او و كسانى را كه با وى در «: هالك كند، مى فرمايد
فَكَذَّبوه (» كشتى بودند رهائى بخشيديم و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند غرق كرديم

  ).فَأَنْجيناه و الَّذينَ معه في الْفُلْك و أَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبوا بĤِياتنا
إِنَّهم (» آنها جمعيت نابينائى بودند«: ليل اين كيفر سخت را چنين بيان مى كندو در پايان آيه، د
  ) 1).(كانُوا قَوماً عمينَ

  .يعنى مردمى بودند كور دل و كور باطن كه از مشاهده چهره حقيقت محروم بودند
، زيرا تجربه نشان داده ;و اين كوردلى نتيجه اعمال شوم و لجاجت هاى مستمر خودشان بود

هنگامى كه انسان مدت ها در تاريكى بماند و يا به علل ديگرى چشم خود را ببندد و از نگاه 
  كردن خوددارى كند، قدرت ديد خود را تدريجاً از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معموالً به كسى گفته مى شود كه چشم بصيرت و ديد ) بر وزن دلو(» عمى«جمع » عمين«ـ  1

او از كار افتاده است ولى اعمى هم به افرادى گفته مى شود كه ديد ظاهر خود را از باطن 
به هنگامى كه اعراب به » عمى«بايد توجه داشت كه (دست داده اند و هم آنها كه ديد باطن را 

  ).تبديل مى شود» عم«خود مى گيرد به 
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اء بدن اگر مدت زيادى كار دست خواهد داد و سرانجام نابينا خواهد شد، همچنين ساير اعض
  .نكنند مى خشكند و براى هميشه از كار مى افتند

ديد باطن انسان نيز از اين قانون مستثنى نيست، چشم پوشى مستمر از حقايق، و به كار 
نگرفتن عقل و خرد در فهم واقعيت ها، تدريجاً چشم تيزبين عقل را ضعيف كرده و سرانجام 

  .نابينا مى كند
قوم نوح و چگونگى وقوع طوفان و جزئيات ديگر اين سرگذشت در سوره  بقيه سرگذشت

  .هائى كه در باال اشاره كرديم مشروحاً خواهد آمد
 * * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   




