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  شود هدفهائى كه در اين تفسير تعقيب مى
خواهند اسالم را از نو  ها از سراسر جهان به اسالم دوخته شده، مى امروز چشم

المى انقالب اس«و اين به داليل مختلفى است كه از جمله !. حتى خود مسلمانان...بشناسند
توان نام برد، كه افكار   را مى» هاى اسالمى در نقاط مختلف ديگر جهان  جنبش«و » كشور ما

  . را تشنه شناخت هر چه بيشتر اسالم ساخته است همه، مخصوصاً نسل جوان
ترين وسيله، غور و بررسى   ترين راه و مطمئن داند نزديك و براى شناخت اسالم هر كس مى

  . كتاب بزرگ آسمانى ما استبيشتر در متن قرآن مجيد 
اما از سوى ديگر قرآن اين كتاب عظيم و پرمحتوا، همانند كتب عادى، داراى يك بعد نيست، و 

  . مختلفى دارد، و در درون هر بطنى، بطن ديگر نهفته است» بطون«به اصطالح 
اش  ىو به تعبير ديگر هر كس به مقدار عمق فكر خويش و به اندازه فهم و آگاهى و شايستگ

عليهم (هاى آن بر كسى ـ جز ائمه معصومين  كند، بى آن كه عمق كرانه از قرآن استفاده مى
  !گردد ـ آشكار باشد، ولى مسلماً هيچ كس از كنار چشمه قرآن محروم باز نمى) السالم

  با توجه به آنچه گفته شد نياز به تفسيرهائى كه مركز پيوند افكار دانشمندان 
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  .گشاى اسرار مختلف قرآن گردد، كامالً روشن است  تواند راه ت، و مىو محققان اسالمى اس
گويد بازگو كند، نه آنچه خود  آن تفسير كه آنچه قرآن مى... اما كدام تفسير؟ و كدام مفسر؟

  .پسندد خواهد و مى مى
» نا آگاه«مفسرى كه خود را در اختيار قرآن بگذارد، و از مكتبش درس فرا گيرد نه آن كس كه 

  .»شاگرد«باشد و نه » استاد«كوشد در برابر قرآن   داوريهايش مى  با پيش» آگاهانه«و يا 
ها و   قدر اسالم از نخستين قرون اسالمى تا كنون تالش البته مفسران بزرگ و محققان عالى

اند و در عربى و فارسى و  سيار ارزنده و شايان تقديرى در اين زمينه كردههاى ب كوشش
هاى اين  اى از شگفتى اند كه در پرتو آن به گوشه تفسيرهاى فراوانى نگاشتههاى ديگر  زبان

  ). شَكَرَ اللّه سعيهم(توان راه يافت  كتاب بزرگ آسمانى مى
طلب   براى مردم حق» اى مسائل تازه«ولى اين نكته نيز قابل مالحظه است كه با گذشت زمان 

هاى  ها، و گاه از وسوسه خورد و تضاد مكتباز بر» سؤاالتى«شود، و  جو مطرح مى و حقيقت
منافقان و مخالفان، و زمانى در چگونگى تطبيق تعليمات اين كتاب بزرگ و آسمانى بر نيازهاى 

  .آنها باشند گوى آيد كه بايد تفسيرهاى امروز پاسخ زمان، پيش مى
يچيده و هاى پ اى از اقوال گوناگون و بحث  و از سوى ديگر تفسيرها همه نبايد مجموعه

غيرقابل درك براى عموم باشد بلكه امروز تفسيرهائى الزم است كه همچون خود قرآن جنبه 
بى (د بتوانند از آن استفاده كنن» توده مردم«و » فضالء«همگانى داشته باشد و تمام قشرها اعم از 

  ).ها كاسته شود آن كه از ارزش و عمق بحث
* * *  
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وهى از ما بخواهند كه به نوبه خود دست به تأليف تفسيرى توجه به اين امور سبب شد كه گر
بزنيم به اين اميد كه اين نيازها را برطرف سازد، و چون اين كار سنگين بود جمعى از اهل 
فضل را كه همسفران خوبى در اين راه طوالنى و پرفراز و نشيب بوده و هستند به كمك و 

كل حل شود، اين كار بحمد اللّه قرين همكارى دعوت شدند تا با تشريك مساعى اين مش
العاده همه قشرها مواجه گرديد، به طورى كه  موفقيت شد، و محصولى داد كه با استقبال فوق

آوردند و مجلدات آن كه تا كنون به  در اكثر نقاط مردم در سطوح مختلف به اين تفسير روى
و خدا را بر «منتشر شده است كراراً چاپ و ) و اين بيستمين جلد آن است(نوزده جلد رسيده 

  .»گوئيم اين موفقيت سپاس مى
* * *  

  :در مقدمه اين جلد الزم است نظر خوانندگان عزيز را به چند نكته جلب كنم
ير در چند جلد تمام خواهد شد؟ در جواب بايد كنند مجموع اين تفس ـ كراراً سؤال مى 1

  .حدود بيست و پنج جلد: بگويم
  شود؟   چرا مجلدات تفسير با فاصله زياد زمانى منتشر مىگويند  ـ كراراً مى 2

بايد توجه داشت ما نهايت كوشش رادر سرعت بخشيدن به كار داريم و حتى در سفر وحضر، 
توان نظم   ايم، اما از آنجا كه نمى گاهى در تبعيدگاه، و گاهى در بستر بيمارى، آن را ادامه داده

ايد كارى كرد كه ميان اين هر دو تا آنجا كه ممكن و عمق مباحث را فداى سرعت عمل نمود ب
العاده چاپ و تهيه كاغذ و مانند آن را  است جمع شود، و از سوى ديگر مشكالت فوق

  . كه آن هم يك عامل مهم تأخير بوده استنبايد از نظر دور داشت ) مخصوصاً در زمان جنگ(
  .تواند باشد هيه گردد هماهنگ نمىپرسند اگر اين تفسير به قلم افراد مختلف ت ـ گاهى مى 3
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گويم براى تأمين اين هدف بنا بر اين است كه قلم تفسير همه جا از اينجانب  در پاسخ مى
ه آنها نيز هر كدام كار خود را قبالً به طور آورى مطالب كمك كنند ك باشد، و دوستان در جمع

ند ولى بعداً در جلسات دسته كن هاى الزم را تهيه مى دهند و يادداشت انفرادى انجام مى
ها و طرح   گردد تا هيچگونه نوسانى در بحث جمعى كه با هم داريم هماهنگى الزم ايجاد مى

اين . پارچه و منسجم باشد يكدست و   مسائل گوناگون و سبك تفسير پيدا نشود و همه يك
رهبرى  رود كه حكومت جمهورى اسالمى بحمد اللّه به  تفسير در زمانى رو به گسترش مى

بال و پر خود را بر اين كشور اسالمى گشوده، و جنب و جوشى در ساير ) مدظله(امام خمينى
شرق و  هاى كشورهاى اسالمى براى تشكيل حكومت الهى به وجود آورده، و منافع ابرقدرت

غرب را سخت به مخاطره افكنده، به همين دليل مردم جهان را جوياى توضيح بيشتر درباره 
آن ساخته است و ما اميدواريم كه اين تفسير كمكى به اين خواسته عمومى كند، هم اسالم و قر

  :اكنون اين تفسير به همت جمعى از دانشمندان به سه زبان معروف دنيا در دست ترجمه است
  . رود ـ به زبان عربى كه از جلد اول تا سوم ان شاء اللّه به زودى به زير چاپ مى 1
  . جلد آن ترجمه شده و جلد اول چاپ شده است 15ا كنون بيش از ـ به زبان اردو كه ت 2
زبانى كه در ده كشور آفريقائى بيش از هشتاد ميليون نفر به آن تكلّم (ـ به زبان ساحلى  3

  ).كنند مى
هاى ديگر و كمك  خواهيم توفيق تكميل اين خدمت و هم چنين نشر آن را به زبان از خدا مى

  .الم در صف جهانى عنايت فرمايدبه شناخت هر چه بيشتر اس
* * *  
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چشم ما را بينا و گوشمان را شنوا و فكرمان را صائب و كارساز فرما، تا بتوانيم به ! خداوندا
  . عمق تعليمات كتابت راه يابيم و از آن چراغ پرفروغى براى خود و ديگران فراهم سازيم

  
دشمنان اسالم عموماً پيرامون ما  هائى كه دشمنان انقالب ما خصوصاً، و آتش! خداوندا
هاى پيگير و   اند و فكر ما را دائماً به خود مشغول داشته است، در پرتو مجاهدت هبرافروخت

امان اين امت اسالمى، خاموش بگردان تا يك جا دل را به تو بنديم و در راه  سعى و تالش بى
  . تو و خدمت به بندگان مستضعف تو گام برداريم

  
  رم شيرازىقم حوزه علميه ـ ناصر مكا                            

  1364مهرماه                                        
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  قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده    
  :و يا مورد نقد قرار گرفته است   
  
  برسىاز مفسر معروف مرحوم ط          ـ تفسير مجمع البيان 1
  از دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسى                ـ تفسير تبيان 2
  از عالّمه طباطبائى             ـ تفسير الميزان 3
  از مالّمحسن فيض كاشانى                ـ تفسير صافى 4
  از مرحوم عبد على بن جمعة الحويزى          ـ تفسير نور الثقلين 5
  مرحوم سيد هاشم بحرانىاز                 ـ تفسير برهان 6
  از عالّمه شهاب الدين محمود آلوسى       ـ تفسير روح المعانى 7
  تقريرات درس (از محمد رشيد رضا                ـ تفسير المنار 8

  )تفسير شيخ محمد عبده                                  
  از سيد قطب    ـ تفسير فى ظالل القرآن 9

  از محمد بن احمد االنصارى القرطبى             رطبىـ تفسير ق 10
  ابوالحسن على بن منويه (از واحدى              ـ اسباب النزول 11

  )نيشابورى                                  
  از احمد مصطفى مراغى             ـ تفسير مراغى 12
  از فخر رازى       ـ تفسير مفاتيح الغيب 13
  از ابوالفتوح رازى       وح الجنانـ تفسير ر 14
  از زمخشرى             ـ تفسير كشّاف 15
  از سيوطى             ـ الدر المنثور 16
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  جلد بيست و يكم
  
  
  

  هاى  سوره
  

  زخرف ـ دخان ـ جاثيه
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  سوره زخرف
  
  
  

  آيه است 89نازل شده و داراى » مكّه«در  اين سوره،
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  محتواى سوره زخرف
اين سوره جمعى از مفسران  45هاى مكّى است، تنها در مورد آيه  از سوره» زخرف«سوره 

اند، شايد به اين دليل كه بحث آن بيشتر مربوط به اهل كتاب  دانسته» مدنى«گفتگو كرده، آن را 
است، و به » مدينه«با است، و يا مربوط به داستان معراج، و هر كدام از اين دو باشد، متناسب 

  . ست خدا در تفسير اين آيه، مطلب را روشن خواهيم كردخوا
دور » اعتقادات اساسى اسالمى«كه بيشتر بر محور » مكّى«هاى  به هر حال، طبيعت سوره

كند در آن، منعكس  زند و از مبدأ و معاد و نبوت و قرآن و انذار و بشارت، بحث مى مى
  . است

سرآغاز : بخش اول: هفت بخش خالصه كرد توان در به طور فشرده مى مباحث اين سوره را،
و برخورد )صلى اهللا عليه وآله(سوره است كه از اهميت قرآن مجيد و نبوت پيامبر اسالم

  . گويد نامطلوب افراد نادان در برابر اين كتاب آسمانى، سخن مى
ها   اگون خداوند را بر انسانهاى گون و نعمت» آفاق«قسمتى از دالئل توحيد را در : بخش دوم

  . شمرد  برمى
هاى ناروا به خداوند و  همين حقيقت را از طريق مبارزه با شرك، و نفى نسبت: بخش سوم

مبارزه با تقليدهاى كوركورانه، و خرافاتى همچون تنفر از دختران، يا مالئكه را دختران خدا 
  . كند پنداشتن تكميل مى
اين حقايق، قسمتى از سرگذشت انبياى پيشين و اقوام  براى مجسم ساختن: در بخش چهارم
و ) عليه السالم(و موسى) عليه السالم(كند، و مخصوصاً روى زندگى ابراهيم آنها را نقل مى

  . كند تكيه مى) عليه السالم(عيسى
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مسأله معاد و پاداش مؤمنان، و سرنوشت شوم كفار مطرح شده، و با تهديدها و : در بخش پنجم
  . دهد ى قوى، مجرمان را هشدار مىانذارها

هاى باطلى است  هاى آن است، ناظر به ارزش اين سوره، كه از مهمترين بخش: بخش ششم
اساس در  هاى بى ايمان بوده و هست، كه به خاطر اين ارزش كه حاكم بر افكار افراد بى

رند نجا كه انتظار داشوند، تا آ ارزيابى خود درباره مسائل مهم زندگى، گرفتار انواع اشتباه مى
شمردند،  قرآن مجيد نيز بر يك مرد ثروتمند نازل شده باشد، چرا كه شخصيت را در ثروت مى

هاى  كوبد، و ارزش قرآن مجيد، در آيات متعددى از اين سوره، اين تفكر احمقانه را درهم مى
  . كند واالى اسالمى و انسانى را مشخص مى

ت از مواعظ و اندرزهاى مؤثر و پر ود دارد، بخشى اسها وج كه در غالب سوره: بخش هفتم
هاى ديگر، تا مجموع آيات سوره را به صورت معجون شفا  بار، براى تكميل كردن بخش

  . بخش كامل، در آورد و نيرومندترين تأثير را در شنونده بگذارد
) ند آنطال و مان(» زخرف«هاى مادى و  سوره گرفته شده كه از ارزش 35نام سوره از آيه 

  . يدگو سخن مى
* * *  

  فضيلت تالوت سوره
در احاديث اسالمى در كتب مختلف تفسير و حديث، فضيلت بسيارى براى تالوت اين سوره 

و منْ قَرَأَ سورةَ : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيامبر اسالم: ذكر شده، از جمله
ي قالُ لَهنْ يمكانَ م كُالزُّخْرُفلَيع فالخَو بادةِ يا عيامالْق مخُلُوا ونَ اُدزَنُوتَح ال اَنْتُم و موالْي م

كسى كه سوره زخرف را تالوت كند، از كسانى است كه روز قيامت به «: الْجنَّةَ بِغَيرِ حساب
  اى : شود اين خطاب مخاطب مى
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  ) 1.(»مى، بدون حساب وارد بهشت شويدامروز نه ترسى بر شما است، و نه غ! بندگان من
 68، همان چيزى است كه در آيه »يا عباد الخَوف علَيكُم الْيوم و ال اَنْتُم تَحزَنُونَ«البته، خطابِ 

از لوازم » بِغَيرِ حساب«گرفته شده، و جمله  70از آيه » اُدخُلُوا الْجنَّةَ«اين سوره آمده، و جمله 
  . ت ديگر قرآن استكالم و آيا

حساب، تنها با تالوت خالى از انديشه، و   در هر صورت، اين بشارت بزرگ، و فضيلت بى
و » ايمان«، و »انديشه«اى است براى  شود، چرا كه تالوت، مقدمه ايمان و عمل، حاصل نمى

  . اى از آن است ثمره» عمل«
* * *  
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  .، آغاز سوره زخرف9جلد » مجمع البيان«ـ  1



١٨  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    
  
  
  حم        1
  و الْكتابِ الْمبِينِ        2
  إِنّا جعلْناه قُرْآناً عرَبِيا لَعلَّكُم تَعقلُونَ        3
4        يمكح يلنا لَعيتابِ لَدالْك ي أُمف إِنَّه و  
  ذِّكْرَ صفْحاً أَنْ كُنْتُم قَوماً مسرِفينَ أَ فََنضْرِب عنْكُم ال       5
  و كَم أَرسلْنا منْ نَبِي في الْأَولينَ        6
  و ما يأْتيهِم منْ نَبِي إِالّ كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ        7
  و مضى مثَلُ الْأَولينَ فَأَهلَكْنا أَشَد منْهم بطْشاً        8
  
  : رجمهت

  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 
  . ـ حم 1
  ، )و روشنگر(ـ سوگند به كتاب مبين  2
  ! درك كنيد) آن را(ـ كه ما آن را قرآنى فصيح و عربى قرار داديم، شايد شما  3
  ! نزد ما بلند پايه و استوار است[ لوح محفوظ=]» ام الكتاب«ـ و آن در  4
  ا بازگيريم به خاطر اين كه قومى اسرافكاريد؟را از شم[ قرآن=]ـ آيا اين ذكر  5
   ;در ميان اقوام پيشين فرستاديم) براى هدايت(ـ چه بسيار پيامبرانى كه  6
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  .كردند آمد مگر اين كه او را استهزاء مى  ـ ولى هيچ پيامبرى به سوى آنها نمى 7
  . ن پيشينيان گذشتـ ولى ما كسانى را كه نيرومندتر از آنها بودند هالك كرديم، و داستا 8
  

  : تفسير
  ! گناه شما مانع رحمت ما نيست

اى است  شويم، اين چهارمين سوره روبرو مى) حم(» حروف مقطعه«در آغاز اين سوره، باز با 
ين شود كه مجموعاً ا آغاز شده، سه سوره ديگر نيز، با همين دو حرف شروع مى» حم«كه با 

كه به ترتيب مؤمن ـ فصلت ـ شورى ـ زخرف ـ  دهد را تشكيل مى» خانواده حم«هفت سوره 
  . دخان ـ جاثيه، و احقاف است 

به جلد اول آغاز سوره بقره، جلد (ايم  قبالً به طور مشروح بحث كرده» حروف مقطعه«درباره 
در مورد حم  دوم اول آل عمران، جلد ششم اول اعراف و جلد بيستم آغاز سوره فصلت

  ). مراجعه فرمائيد
* * *  
و الْكتابِ (» سوگند به كتاب مبين«: فرمايد ومين آيه، به قرآن مجيد سوگند ياد كرده مىدر د
  ). الْمبِينِ

سوگند به اين كتابى كه حقايقش آشكار، و مفاهيمش روشن، و دالئل صدقش نمايان، و 
  . هاى هدايتش واضح و مبين است  راه

* * *  
  » درك كنيد) آن را(يد شما ما آن را قرآنى فصيح و عربى قرار داديم شا«كه 
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  ) 1).(إِنّا جعلْناه قُرْآناً عرَبِيا لَعلَّكُم تَعقلُونَ(
هاى جهان  ترين زبان عربى بودن قرآن، يا به معنى نزول آن به زبان عرب است كه از گسترده

ام هاى مطالب را با ظرافت تم كارى تواند ريزه به خوبى مى باشد، و  براى بيان حقايق مى
  . منعكس سازد
اشاره به ) است» فصيح«چرا كه يكى از معانى عربى همان (آن است » فصاحت«و يا به معنى 

هايش  اين كه آن را در نهايت فصاحت قرار داديم، تا حقايق خوبى از البالى كلمات و جمله
  . ه خوبى درك كنندظاهر گردد، و همگان آن را ب

كند  سم هر دو يك چيز است، به قرآن سوگند ياد مىجالب اين كه در اين جا قسم و جواب ق
كه اين كتاب، عربى قرار داده شده، تا همگان به محتوايش پى برند شايد اشاره به اين است كه، 

چرا كه  ;آن استچيزى واالتر از قرآن نبود كه به آن سوگند ياد شود، واالتر از قرآن، خود قر
  . ك او استكالم خدا است و كالم خدا بيانگر ذات پا

نه به خاطر اين است كه خداوند در تأثير قرآن ترديدى ...) شايد، و به اين اميد(» لَعلَّ«تعبير به 
داشته، يا سخن از اميد و آرزوئى در ميان باشد كه رسيدن به آن مشكل است، نه، اين تعبير 

ره به اين است هاى فكرى و اخالقى شنوندگان آيات قرآن است، و اشا  اشاره به تفاوت زمينه
شرح بيشتر اين معنى را (كه، نفوذ قرآن شرايطى دارد كه با اين كلمه اجماالً به آن اشاره شده 

  ). ايم گفته» آل عمران« 200در جلد سوم ذيل آيه 
* * *  

  سمانى پرداخته گانه ديگرى درباره اين كتاب آ سپس، به بيان اوصاف سه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» إِنّا جعلْناه قُرْآناً عرَبِيا«براى قسم است، و جواب اين قسم جمله » و الْكتابِ الْمبِينِ«ـ واو در  1
  .باشد مى
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إِنَّه في أُم و (» نزد ما بلندپايه و استوار است) در لوح محفوظ(و آن در كتاب اصلى، «: گويد مى

يمكح يلنا لَعيتابِ لَدالْك .(  
در نزد پروردگار ثبت » ام الكتاب«كند، كه قرآن مجيد در  نخستين توصيف، اشاره به اين مى در

في * بلْ هو قُرْآنٌ مجِيد : خوانيم نيز مى» بروج«سوره  22و  21و ضبط است، چنان كه در آيه 
  . »كه در لوح محفوظ جاى دارد* بلكه قرآن با عظمت است، «: لَوح محفُوظ

  چيست؟ » لوح محفوظ«يا » ام الكتاب«بينيم منظور از اكنون ب
» اُم«در لغت، به معنى اصل و اساس هر چيزى است و اين كه عرب به مادر » اُم«واژه 
» ام الكتاب«ن گويد، به خاطر آن است كه ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان است، بنابراي مى

باشد، و همان لوحى  ه كتب آسمانى مىبه معنى كتابى است كه اصل و اساس هم) كتاب مادر(
علم «است كه نزد خداوند از هر گونه تغيير و تبديل و تحريفى محفوظ است، اين همان كتاب 

است كه نزد او است و همه حقايق عالم و همه حوادث آينده و گذشته، و همه » پروردگار
كه خدا بخواهد افشا  ب آسمانى در آن درج است، و هيچ كس به آن راه ندارد، جز آنچه راكت

  . كند
پايان حق سرچشمه گرفته و اصل و  اين، توصيف بزرگى است براى قرآن، كه از علم بى

  . اساسش نزد او است
  ).لَعلى(» اين كتابى واال مقام است«: گويد و به همين دليل، در توصيف دوم مى

  ). حكيم(» استوار است«: فرمايد و در توصيف سوم، مى
  . پايان حق سرچشمه گيرد، بايد واجد اين اوصاف باشد ه از علم بىچيزى ك

اند، كه بر تمام كتب آسمانى پيشى  بعضى، واال بودن و علو مقام قرآن را از اين نظر دانسته
  . از استگرفته، و همه را نسخ كرده، و در باالترين مرحله اعج
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عالوه بر (رس افكار بشر بيرون است بعضى ديگر، مشتمل بودن قرآن را بر حقايقى كه از دست
  . اند مفهوم ديگرى از علو قرآن شمرده) فهمد حقايقى كه همه كس از ظاهر آن مى

  . جمع است) واالمقام(» عِلى«اين مفاهيم، تضادى با هم ندارد و همه آنها در مفهوم 
نه براى كتاب، اما معموالً وصف براى شخص است، » حكيم«اين نكته نيز، قابل توجه است كه 

آموز است، اين تعبير در مورد آن بسيار  چون اين كتاب آسمانى خود معلمى بزرگ و حكمت
  . بجا است

ناپذير نيز آمده است، و جميع اين مفاهيم در واژه مزبور  به معنى مستحكم و خلل» حكيم«البته 
  . مام اين معانى استباشد، چرا كه قرآن، حكيم به ت جمع است و در مورد قرآن صادق مى

* * *  
را از  آيا اين ذكر«: گويد  در آيه بعد، منكران، و اعراض كنندگان از قرآن، را مخاطب ساخته مى

أَ فَنَضْرِب عنْكُم الذِّكْرَ صفْحاً أَنْ كُنْتُم قَوماً ! (؟»شما باز گيريم به خاطر اين كه قومى اسرافكاريد
  ). مسرِفينَ

ايد، و مخالفت را به  در دشمنى و مخالفت با حق، چيزى فروگذار نكرده درست است كه شما
خداوند به قدرى وسيع و گسترده است  ايد ولى لطف و رحمت حد افراط و اسراف رسانده

بيند، باز هم اين كتاب بيدارگر آسمانى، و آيات  كه اينها را مانع بر سر راه خود نمى
هائى كه اندك آمادگى دارند، تكان  كند، تا دل مى بخش آن را پى در پى بر شما نازل حيات

وردگار، كه دوست و بخورند و به راه آيند، و اين است مقام رحمت عامه، و رحمانيت پر
  . گيرد دشمن را در برمى
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) آيا از شما باز داريم و منصرف سازيم(» أَ فَنَصرِف عنْكُم«به معنى » أَ فَنَضْرِب عنْكُم«جمله 
خواهد مركبش را از طريقى به جانب ديگرى ببرد، آن را با  ، چرا كه وقتى سوار مىآمده است
به ) منصرف ساختن(» صرْف«در اين گونه موارد به جاى » ضَرْب«زند، و لذا كلمه  شالق مى
  ) 1.(رود كار مى

آيد، و در  در اصل به معنى جانب و طرف چيزى است، و به معنى عرض و پهنا نيز مى» صفْح«
يه مورد بحث، به معنى اول است، يعنى آيا ما اين قرآن را كه مايه يادآورى است، از سوى آ

  متمايل سازيم؟  شما به جانب ديگرى
به معنى تجاوز از حد است، اشاره به اين كه مشركان و دشمنان » اسراف«از ماده » مسرِف«

مرزى را به رسميت  در مخالفت و عداوت خود، هيچ حد و) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  . شناختند نمى

* * *  
صلى اهللا عليه (سپس، به عنوان شاهد و گواه بر آنچه گفته شد، و هم تسلّى و دلدارى پيامبر

چه «: فرمايد ، و در ضمن تهديدى براى منكران لجوج، در عبارتى كوتاه و محكم مى)وآله
و كَم أَرسلْنا منْ نَبِي في (» تاديمدر ميان اقوام پيشين فرس) براى هدايت(بسيار پيامبرانى كه 

  ). الْأَولينَ
* * *  

و ما يأْتيهِم منْ (» كردند آمد مگر اين كه او را استهزاء مى  ولى هيچ پيامبرى به سوى آنها نمى«
  ). نَبِي إِالّ كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ

اين فيضى است كه از ازل تا به ابد، ها، هرگز مانع لطف الهى نبود،  ها و سخريه اين مخالفت
  كند، و اصالً آنها  ادامه يافته، و جودى است، كه بر همه بندگان مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيات مورد بحث9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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مخَلَقَه كذلل 1.(را براى رحمت آفريده است، و (  
صلى اهللا عليه (جت شما هرگز مانع لطف او نخواهد بود، و پيامبربه همين دليل، اعراض و لجا

و مؤمنان راستين هم، نبايد دلسرد شوند كه اين اعراض از حق و پيروى از شهوات و ) وآله
  ! هوى و هوس، نيز سابقه طوالنى دارد

* * *  
ار خواهد حساب خداوند، مانع مجازات آنها در پايان ك اما، براى اين كه تصور نكنند لطف بى

ولى ما كسانى را «: افزايد شد، كه مجازات نيز خود، مقتضاى حكمت او است، در آيه بعد مى
  ). فَأَهلَكْنا أَشَد منْهم بطْشاً(» كه نيرومندتر از آنها بودند هالك كرديم

  ). و مضى مثَلُ الْأَولينَ(» و داستان پيشينيان گذشت«
هاى زيادى از اين اقوام سركش و طغيانگر، مطرح  ايم، نمونه زل كردهدر آياتى كه قبالً بر تو نا

ريق وحى، بى كم و كاست بر تو نازل گرديده، در ميان آنها اند، و شرح حال آنها از ط  شده
اقوامى بودند كه، از مشركان عرب بسيار نيرومندتر بودند، با امكانات و ثروت و نفرات و لشگر 

همچون فرعون و فرعونيان، زورمندانى همچون قوم عاد و ثمود، اما  و استعداد فراوان، اقوامى
ا ببينيد، و سرگذشت آنها را در تاريخ بخوانيد، و از همه هاى شهرهاى آنها ر  برويد ويرانه

تر آنچه را در قرآن درباره آنها نازل شده است، بررسى كنيد، تا بدانيد شما طاغيان  روشن
  . گز در امان نيستيدلجوج، از عذاب دردناك الهى هر

چيزى است  گرفتن«به معنى : گويد مى» مفردات«در » راغب«چنان كه ) بر وزن فرش(» بطْش«
  . نيز همراه شده، كه نشانه قدرت و نيروى بيشترى است» اَشَد«و در اينجا با كلمه » با قدرت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119ـ هود، آيه  1
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گردد، كه در آيات قبل مخاطب بودند، اما در اينجا به  به مشركان عرب بازمى» هممنْ«ضمير در 
  . شود، چرا كه اليق ادامه خطاب الهى نيستند صورت غائب از آنها ياد مى

را ) سرانجام كار اقوام پيشين، قبالً گذشت(» مضى مثَلُ الْأَولينَ«بعضى از مفسران بزرگ، جمله 
پيرامون گروهى از آنها آمده است، ) سوره شورى(اند كه در سوره قبل   ستهاشاره به مطالبى دان

كمتر » شورى«ولى هيچ دليلى بر اين محدوديت در دست نيست، به خصوص اين كه در سوره 
هاى  هاى ديگر قرآن، بحث اى به سرگذشت اقوام پيشين شده، در حالى كه در سوره اشاره

  . مده استمشروحى پيرامون آنها آ
  :گذشت» قصص«سوره  78هر حال، اين آيه شبيه چيزى است كه در آيه به 

مأَكْثَرُ ج ةً وقُو نْهم أَشَد ونْ هنَ الْقُرُونِ مم هلنْ قَبم لَكأَه قَد أَنَّ اللّه لَمعي لَم آيا قارون «: عاًأَو
ومندتر و ثروتمندتر از او ك كرد كه نيردانست كه خداوند اقوامى را پيش از او هال نمى
  ! ؟»بودند

گذشت، در آنجا كه به مشركان عرب هشدار داده، » مؤمن«سوره  21و يا آنچه در آيه 
أَو لَم يسيرُوا في الْأَرضِ فَينْظُرُوا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذينَ كانُوا منْ قَبلهِم كانُوا هم أَشَد : گويد مى
آيا آنها روى «: و آثاراً في الْأَرضِ فَأَخَذَهم اللّه بِذُنُوبِهِم و ما كانَ لَهم منَ اللّه منْ واق هم قُوةًمنْ

آنها در قدرت و ! زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بود؟
شان را به گناهانشان گرفت، و در ولى خداوند اي ;ايجاد آثار مهم در زمين از اينها برتر بودند

  ! »برابر عذاب او مدافعى نداشتند
* * *  
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  و لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات و الْأَرض لَيقُولُنَّ خَلَقَهنَّ الْعزِيزُ       9

           يملالْع  
  فيها سبالً لَعلَّكُم تَهتَدونَ  أَرض مهداً و جعلَ لَكُمالَّذي جعلَ لَكُم الْ    10
11    كتاً كَذليةً ملْدب ر فَأَنْشَرْنا بِهبِقَد ماء ماءنَ السي نَزَّلَ مالَّذ و  

  تُخْرَجونَ           
  فُلْك و الْأَنْعامِ ماو الَّذي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها و جعلَ لَكُم منَ الْ    12

  تَرْكَبونَ           
13    و هلَيع تُميتَوإِذَا اس كُمبةَ رمعتَذْكُرُوا ن ثُم ورِهلى ظُهوا عتَوتَسل  

  تَقُولُوا سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا و ما كُنّا لَه مقْرِنينَ           
  ا لَمنْقَلبونَ و إِنّا إِلى ربن    14
  

  : ترجمه
: گويند ؟ مسلماً مى»ها و زمين را آفريده است چه كسى آسمان«: ـ هرگاه از آنان بپرسى 9
  ! »خداوند قادر و دانا آنها را آفريده است«

هائى آفريد،  ـ همان كسى كه زمين را محل آرامش شما قرار داد، و براى شما در آن راه 10
  )! به مقصد رسيدو (باشد كه هدايت شويد 

كه از آسمان آبى فرستاد به مقدار معين، و به وسيله آن سرزمين مرده را ـ همان كسى  11
  ! سازد شما را خارج مى) در قيامت از قبرها(گونه  حيات بخشيديم، و همين

  ها و چهارپايان  ها را آفريد، و براى شما از كشتى  ـ و همان كسى كه همه زوج 12
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  . هائى قرار داد كه بر آن سوار شويد مركب
سپس هنگامى كه بر آنهاسوار شديد، نعمت  ;تا بر پشت آنها به خوبى قرار گيريدـ  13

پاك و منزه است كسى كه اين را مسخّر ما ساخت، و «: پروردگارتان را متذكر شويد، و بگوئيد
  .»گرنه ما توانائى تسخير آن را نداشتيم

  ! گرديم ـ و ما به سوى پروردگارمان بازمى 14
  

  : تفسير
  ئل توحيد بخشى از دال

شود، نخست از فطرت و سرشت آنها براى   از اينجا بحث پيرامون توحيد و شرك، شروع مى
گيرد، و بعد از دالئل موجود در نظام عالم هستى، و ضمن بيان پنج  اثبات توحيد، كمك مى

انگيزد، و بعد به ابطال اعتقاد خرافى  را برمىنمونه از مواهب پروردگار، حس شكرگزارى آنها 
  . پردازد  ها و انواع شرك مى نها پيرامون بتآ

ها و زمين را آفريده   چه كسى آسمان«: هر گاه از آنان بپرسى«: فرمايد در قسمت اول، مى
نْ خَلَقَ و لَئنْ سأَلْتَهم م(» خداوند قادر و دانا آنها را آفريده است«: گويند ؟ مسلماً مى»است

  ). نَّ خَلَقَهنَّ الْعزِيزُ الْعليمالسماوات و الْأَرض لَيقُولُ
عنكبوت آيه (اين تعبير، كه در چهار آيه از آيات قرآن مجيد با تفاوت مختصرى آمده است 

از يكسو، دليل بر فطرى بودن ) 1)(، و زخرف آيه مورد بحث38، زمر آيه 25، لقمان آيه 61
  . ها است خداشناسى و تجلى نور الهى در سرشت انسان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل شده، منتها در يك » خالقيت خداوند«ـ در دو مورد ديگر از قرآن نيز اعتراف آنها به  1
و در مورد ديگر خالقيت خداوند، نسبت به ) 63عنكبوت ـ (مورد، درباره نزول باران از آسمان 

  ).87زخرف ـ (خود آنها آمده 
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ها و زمين خدا  ست كه مشركان به اين حقيقت كه خالق آسمانو از سوى ديگر، دليل بر اين ا
  . است، معترف بودند، و جز در موارد نادرى براى معبودان خود خالقيت قائل نبودند

ته عبادت، ها، چرا كه شايس اى است براى ابطال عبوديت بت  و از سوى سوم، اين اعتراف پايه
تى كه هيچ سهمى در اين قسمت ندارند، كسى است كه خالق و مدبر عالم باشد، نه موجودا

  . شكنى بر بطالن مذهب فاسدشان بود دليل دندان» اللّه«بنابراين، اعتراف آنها به خالقيت 
كه بيانگر قدرت مطلقه پروردگار و علم و حكمت او است، گر چه يك » عزيز و عليم«تعبير به 

شند، چرا كه الزمه اعتراف به تعبير قرآنى است، ولى مطلبى نبوده كه مشركان، منكر آن با
خالقيت اللّه، نسبت به آسمان و زمين، وجود اين دو صفت براى خدا است، آنها حتى براى 

ها را واسطه ميان خود و او  بتهايشان، علم و قدرت قائل بودند، تا چه رسد به خداوند، كه بت
  . ددانستن مى

* * *  
اى از نظام آفرينش و آيتى از  ر يك نمونههاى بزرگ خدا، كه ه سپس، به پنج قسمت از نعمت

  . كند آيات خدا است، اشاره مى
» همان كسى كه زمين را محل آرامش شما قرار داد«: فرمايد نخست، از زمين شروع كرده مى

  ). الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهداً(
وابيدن و استراحت ، هر دو به معنى محلّى است كه براى نشستن و خ»هد و مهادم«هاى  واژه

خوابانند، خواه  كه كودك را در آن مى: شود آماده شده است، و در اصل، به محلى گفته مى
  . گاهواره باشد، يا غير آن

آرى، خداوند زمين را گاهواره انسان قرار داد، و در حالى كه چندين نوع، حركت دارد در پرتو 
  و فرا قانون جاذبه، و قشر عظيم هوائى كه آن را از هر س
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گرفته، و عوامل گوناگون ديگر، چنان آرام است كه ساكنان آن كمترين ناراحتى احساس 
هاى ديگر است،  گيرى از نعمت  دانيم، نعمت آرامش و امنيت پايه اصلى بهره كنند، و مى نمى

دادند، هرگز اين آرامش وجود  لف، دست به دست هم نمىبديهى است اگر اين عوامل مخت
  . نداشت

هائى آفريد، باشد كه هدايت شويد   و براى شما در آن راه«: افزايد اى بيان نعمت دوم، مىو بر
  ). و جعلَ لَكُم فيها سبالً لَعلَّكُم تَهتَدونَ! (»)و به مقصد برسيد(

، سوره انبياء آيه 53سوره طه آيه (اين نعمت، كه بارها در قرآن مجيد به آن اشاره شده است 
دانيم، تقريباً  هائى است كه بسيارى از آن غافلند، زيرا مى  ، از نعمت)15نحل آيه  ، و سوره31

هاى  هاى بزرگ و كوچك و تپه خوردگيهاى بسيار، فراگرفته و كوه ها را چين سراسر خشكى
ترين سلسله جبال دنيا، غالباً  ه در ميان بزرگمختلف، آن را پوشانده است، و جالب اين ك

تواند راه خود را از ميان آنها پيدا كند، و كمتر اتفاق  دارد كه انسان مىهائى وجود  بريدگى
هاى مختلف زمين گردند، و اين يكى از  ها، به كلى مايه جدائى بخش افتد كه اين كوه مى

  . ستاسرار نظام آفرينش و از مواهب الهى بر بندگان ا
دريائى به يكديگر مربوط هاى   هاى زمين، به وسيله راه از اين گذشته، بسيارى از قسمت

  ) 1.(شوند، كه اين خود نيز در عموميت مفهوم آيه وارد است مى
، هدايت يافتن به مقصود و پيدا »لَعلَّكُم تَهتَدون«از آنچه گفتيم، روشن شد كه منظور از جمله 

كردن مناطق مختلف زمين است، هر چند بعضى آن را اشاره به هدايت يافتن در امر توحيد و 
  ). البته جمع ميان هر دو معنى نيز بى مانع است(اند  خداشناسى دانسته

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاى دريائى،  شود، هم به راه هاى خشكى اطالق مى هم به راه» سبِيل«جمع » سبل«ـ كلمه  1
  .لْبحرِ سبِيلُهيا منْ فى الْبرِّ و ا: خوانيم  دعاى جوشن كبير مى 42چنان كه در بخش 
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* * *  
در آيه بعد، به اين هاى مرده است،  سومين موهبت را، كه مسأله نزول آب باران و احياء زمين

و الَّذي نَزَّلَ منَ (» همان كسى كه از آسمان آبى فرستاد به مقدار معين«: كند صورت مطرح مى
  ). السماء ماء بِقَدر

  ). فَأَنْشَرْنا بِه بلْدةً ميتاً(» را حيات بخشيديم و به وسيله آن سرزمين مرده«
شما ) در قيامت از قبرها(شوند، نيز  ل باران زنده مىهاى مرده، با نزو گونه كه زمين و همين«

  ). كَذلك تُخْرَجونَ(» سازد را خارج مى
ا است، به فرم ، اشاره لطيفى است به نظام خاصى كه بر نزول باران حكم»قَدر«تعبير به 

  . بارد كه مفيد و ثمر بخش است و زيانبار نيست اى مى اندازه
كند اما اين از   هائى را ويران مى افتد، و زمين ه راه مىها ب درست است كه گاهى سيالب

ها سودمند و   حاالت استثنائى است، و جنبه هشدار دارد، ولى اكثريت قريب به اتفاق باران
ها و مزارع پر ثمر، از  پرورش تمام درختان و گياهان و گلمفيد و سودبخش است، اصوالً 

ر نزول باران، نظامى نداشت اين همه بركات عائد بركت همين نزول به اندازه باران است، و اگ
  . شد نمى

، به معنى گستردن است، تكيه شده »نُشُور«كه از ماده » اَنْشَرْنا«در قسمت دوم آيه روى جمله 
هاى خشكيده كه بذرهاى گياهان را  زمين: سازد تات را مجسم مىكه رستاخيزِ جهان نبا

، به »نزول باران«پنهان داشته، با نفخه صور  همچون اجساد مردگان در قبرها در دل خود
دارند و محشرى برپا   خورند و مردگانِ گياه، سر از خاك برمى آيند، تكانى مى حركت درمى

ها، كه در آخر همين آيه و در آيات متعدد  انساناى است از رستاخيز  شود كه خود نمونه مى
  . ديگرى از قرآن مجيد به آن اشاره شده است

  در چهارمين مرحله، بعد از ذكر نزول باران و حيات گياهان، به آفرينش 



٣١  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

و الَّذي خَلَقَ (» ها را آفريد و همان كسى كه همه زوج«: گويد انواع حيوانات اشاره كرده مى
  ). لَّهاالْأَزواج كُ
آمد، هر چند كنايه از انواع حيوانات است، به قرينه گياهان كه در آيات قبل » ها زوج«تعبير به 

 ;اند  بعضى از مفسران آن را اشاره به تمام انواع موجودات اعم از حيوان و گياه و جماد، دانسته
ان و زمين، چرا كه قانون زوجيت در همه آنها حاكم است، و هر يك جنس مخالفى دارد، آسم

شب و روز، نور و ظلمت، شور و شيرين، خشك و تر، خورشيد و ماه، بهشت و دوزخ، جز 
  . ذات خداوند پاك كه يگانه و يكتا است، و هيچگونه دوگانگى در ذات مقدسش راه ندارد

است، و » ازواج حيوانات«دهد كه منظور   ولى، همان گونه كه گفتيم قرائن موجود نشان مى
باشد و افراد نادر و استثنائى مانع از  نون زوجيت، قانون حيات در همه جانداران مىدانيم قا مى

  . ون نيستكليت قان
اند، همچون پرندگان و چهارپايان و  را به معنى اصناف حيوانات گرفته» ازواج«بعضى نيز 

  . آبزيان و حشرات و غير آنها
هائى است  كند سخن از مركب مى در پنجمين مرحله، كه آخرين نعمت را در اين سلسله بيان

و براى «: فرمايد  گذارده، مى هاى دريائى و خشكى در اختيار بشر كه خداوند براى پيمودن راه
و جعلَ لَكُم منَ (» هائى قرار داد كه بر آن سوار شويد ها و چهارپايان مركب شما از كشتى

  ). الْفُلْك و الْأَنْعامِ ما تَرْكَبونَ
هاى خداوند نسبت به نوع بشر است كه در انواع ديگر از  مواهب و اكرام اين يكى از

هائى حمل كرده، كه در  شود كه خداوند انسان را بر مركب مىموجودات زنده، ديده ن
  . كنند سفرهاى دريا و صحرا به او كمك مى

و حملْناهم في الْبرِّ و  و لَقَد كَرَّمنا بني آدم: آمده است» اسراء«سوره  70همان گونه كه در آيه 
  الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّيبات و فَضَّلْناهم على كَثير ممنْ 



٣٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

هاى  بر مركب(و آنها را در خشكى و دريا،  ;زادگان را گرامى داشتيم ما آدمى«: خَلَقْنا تَفْضيالً
و آنها را بر بسيارى از  ;به آنان روزى داديمهاى پاكيزه  و از انواع روزى ;حمل كرديم) راهوار

  . »يديمايم، برترى بخش موجوداتى كه خلق كرده
كند، و  ها فعاليت انسان و گسترش زندگى او را چندين برابر مى و به راستى وجود اين مركب

هاى سريع السير امروز كه با استفاده از خواص موجودات مختلف در اختيار انسان  حتى مركب
گرفته نيز از الطاف آشكار خدا است، وسائلى كه چهره حيات او را به كلى دگرگون قرار 
  . ه و به همه چيز سرعت بخشيده، و براى او همه گونه آسايش به ارمغان آورده استساخت

* * *  
تا بر پشت آنها به خوبى قرار «: كند  آيه بعد، هدف نهائى آفرينش اين مراكب را چنين بازگو مى

: هنگامى كه بر آنها سوار شديد، نعمت پروردگارتان را متذكر شويد، و بگوئيد سپس ;گيريد
» منزه است كسى كه اين را مسخّر ما ساخت، و گرنه ما توانائى تسخير آن را نداشتيمپاك و 

ولُوا سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا لتَستَووا على ظُهورِه ثُم تَذْكُرُوا نعمةَ ربكُم إِذَا استَويتُم علَيه و تَقُ(
  ). و ما كُنّا لَه مقْرِنينَ

اى آفريده است كه  اشاره به اين است كه اين مراكب را به گونه» لتَستَووا على ظُهورِه«جمله 
  ) 1.(توانيد به خوبى بر آنها سوار شويد و به راحتى به مقصد برسيد شما مى

نخست : هاى دريائى و صحرائى، بيان شده اى آفرينش اين مركبدر اين آيه، دو هدف بر
  ار، به هنگام استقرار بر آنها، و ديگر، هاى پروردگ يادآورى نعمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمده است و » ما تَرْكَبون«گردد كه در جمله  موصوله برمى» ما«به » على ظُهورِه«ـ ضمير در  1

  .شود و مفرد بودن آن به خاطر ظاهر لفظ است رپايان را شامل مىها و چها كشتى



٣٣  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

ها را چنان آفريده كه   منزه شمردن خداوندى كه اينها را مسخر فرمان انسان ساخته، كشتى
بتواند سينه امواج را بشكافد و به سوى مقصد، حركت كند، و چهارپايان را رام و تسليم در 

  . برابر انسان قرار داده است
، به معنى قدرت و توانائى داشتن بر چيزى است، بعضى از ارباب لغت »اقْران«از ماده » رِنينمقْ«

باشد، و در اصل به معنى قرين  و نگهدارى چيزى مى» ضبط كردن«به معنى : اند نيز گفته
  ) 1.(چيزى واقع شدن بوده، كه الزمه آن توانائى بر نگهدارى و ضبط آن است

مفهومش اين است كه اگر لطف پروردگار و مواهب او » ا كُنّا لَه مقْرِنينَو م«بنابراين جمله 
ها را  ها نداشتيم، بادهاى مخالف، كشتى نبود، ما هرگز توانائى بر ضبط و نگهدارى اين مركب

داشت، و اين حيوانات  ساخت، و ما را از رسيدن به ساحل نجات، باز مى دائماً واژگون مى
شد،  ىها به مراتب از انسان بيشتر است اگر روح تسليم بر آنها حاكم نمنيرومند كه قدرت آن
توانست حتى نزديك آنها برود، به همين دليل گهگاه كه يكى از اين  هرگز انسان نمى

دهند مبدل به موجودات خطرناكى  حيوانات، خشمگين شده ، روح تسليم را از دست مى
ا را ندارد، در صورتى كه در حال عادى ممكن گردند كه چندين نفر قدرت مقابله با آنه مى

برد هر جا «اى بسپارند تا  أس از آنها را به ريسمانى ببندند و دست بچهها يا صدها ر است ده
  . »كه خاطر خواه او است

خواهد نعمت حال عادى آنها را روشن  گوئى خداوند با اين حاالت استثنائى چهارپايان، مى
  . سازد

  بحث گفتار مؤمنان راستين را به هنگام سوار شدن بر در آخرين آيه مورد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَطاقَ و قَوِى علَيه واعتَال و في التَّنْزِيلِ : »اَقْرَنْ لَه و علَيه«: آمده است» لسان العرب«ـ در  1
  .الْعزِيزِ و ما كُنّا لَه مقْرِنين اى مطيقينَ
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و إِنّا إِلى ربنا (» گرديم ن بازمىو ما به سوى پروردگارما«: كند مركب اين گونه تكميل مى
  ). لَمنْقَلبونَ

هائى كه پيرامون توحيد در اين آيات  اى به مسأله معاد است بعد از بحث اين جمله اشاره
  . سازد ز مىچرا كه هميشه توجه به آفريدگار و مبدأ، انسان را متوجه معاد ني ;گذشت

هاى راهوار  هنگام سوار شدن و تسلط بر اين مركباى است به اين معنى كه مبادا  و نيز اشاره
مغرور شويد، و در زرق و برق دنيا فرو رويد، بايد به هر حال به ياد آخرت باشيد، چرا كه 

هاى خود را  دهد و كسانى كه مركب حالت غرور مخصوصاً در اين موقع، فراوان دست مى
  . ستنددهند كم ني جوئى و تكبر بر ديگران قرار مى وسيله برترى

و از سوى سوم، سوار شدن بر مركب و انتقال از جائى به جاى ديگر، ما را به انتقال بزرگمان 
  . رويم سازد، آرى ما سرانجام به سوى خدا مى  از اين جهان به جهان ديگر متوجه مى

* * *  
  : نكته

  ها  يرى از نعمتگ ياد خدا به هنگام بهره
دعاهائى به مؤمنان تعليم : خورد، اين است كه از نكات جالبى كه در آيات قرآن به چشم مى

اش روح   گيرى از مواهب الهى بخوانند، دعاهائى كه با محتواى سازنده داده كه به هنگام بهره
  . زدايد سازد، و آثار غرور و غفلت را مى و جان انسان را مى

معك علَى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد للّه  فَإِذَا استَويت أَنْت و منْ: دهد دستور مى) معليه السال(به نوح
  و هنگامى كه تو و همه كسانى كه با «: الَّذي نَجانا منَ الْقَومِ الظّالمينَ
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نجات  ستايش براى خدائى است كه ما را از قوم ستمگر: تو هستند بر كشتى سوار شديد، بگو
  ) 1!.(»بخشيد

رب أَنْزِلْني منْزَالً : براى تقاضاى نزول در منزلگاه پر بركت بگويد :دهد و نيز به او دستور مى
ما را در منزلگاهى پر بركت فرود آر، و تو بهترين ! پروردگارا«: مباركاً و أَنْت خَيرُ الْمنْزِلينَ

  ) 2.(»فرودآورندگانى
و تسبيح او را به هاى پروردگار  نيز خوانديم كه دستور شكر نعمت و در آيات مورد بحث

  . دهد ها مى هنگام قرار گرفتن بر مركب
گيرى از هر نعمتى به ياد منعم  و هر گاه اين، خلق و خوى انسان گردد كه به هنگام بهره
افتد،  رود و نه در پرتگاه غرور مى حقيقى و مبدأ آن نعمت باشد، نه در ظلمت غفلت فرو مى

  !. سوى خدا شوند به  بلكه مواهب مادى براى او پلى مى
گذارد  هر گاه پاى خود را در ركاب مى: آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حاالت پيامبر اسالم

اَلْحمد للّه على كُلِّ : فرمود يافت مى ، و هنگامى كه بر مركب استقرار مى»بِسمِ اللّه«: فرمود مى
  )3.(مقْرِنينَ و انّا الى ربنا لَمنْقَلبونَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا و ما كُنّا لَه حال، سبحانَ

آمده است كه مردى در حضور ) عليه السالم(در روايت ديگرى از امام مجتبى، حسن بن على
اين : امام فرمودسبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا، : آن حضرت، به هنگام سوار شدن بر مركب گفت

اَلْحمد للّه الَّذي هدانا لالسالمِ، : چنين به تو دستور داده نشده است، دستور اين است كه بگوئى
و اَلْحمد للّه الَّذي جعلَنا منْ خَيرِ اُمة )صلى اهللا عليه وآله(اَلْحمد للّه الَّذي منَّ علَينا بِمحمد

ل تتَقُولُاُخْرِج خَّرَ لَنا: لْنّاسِ، ثُمي سحانَ الَّذب4.(س (  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28ـ مؤمنون، آيه  1
  .29ـ مؤمنون، آيه  2
  .199، صفحه 27، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  4و  3
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داده نشده، بلكه قبالً  در آيه تنها دستور به گفتن سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا: اشاره به اين كه
نعمت هدايت به سوى اسالم، : تر خداوند داده شده هاى بزرگ دستور تذكر و يادآورى نعمت

سپس ها،  ، نعمت قرار گرفتن در زمره بهترين امت)صلى اهللا عليه وآله(نعمت نبوت پيامبر
  ! تسبيح خداوند بر تسخير اين مركب

سبحانَ الَّذي (هر كس اين جمله را : شود ستفاده مىاى از روايات ا قابل توجه اين كه از پاره
به هنگام سوار شدن بر مركب بگويد، ) سخَّرَ لَنا هذا و ما كُنّا لَه مقْرِنينَ و انّا الى ربنا لَمنْقَلبونَ

  !. خدا آسيبى به او نخواهد رسيد به فرمان
  )1.(نقل شده است) عليهم السالم(بيت از ائمه اهل» كافى«اين مطلب در حديثى در كتاب 

چقدر تفاوت است، ميان اين تعليمات سازنده اسالم، با آنچه از گروهى هوسران و مغرور ديده 
اى براى انواع  يلههاى خود را وسيله خودنمائى و فخرفروشى، و گاه وس شود كه مركب مى

كند كه او  ز سالطين نقل مىاز بعضى ا» كشّاف«در » زمخشرى«دهند، چنان كه  گناهان قرار مى
رفت، كه يك ماه در ميان   سوار بر مركب مخصوصش شده بود، و از شهرى به شهر ديگر مى

گامى از خورد كه هرگز پيمودن راه را متوجه نشد، تنها هن  آن دو فاصله بود، آن قدر شراب مى
  ! مستى به هوش آمد كه به مقصد رسيده بود

* * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5، حديث 471، صفحه 3، جلد »كافى«ـ  593، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير 1
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15    زْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورج هبادنْ عم لُوا لَهعج بِينٌ  وم  
  أَمِ اتَّخَذَ مما يخْلُقُ بنات و أَصفاكُم بِالْبنينَ     16
  بشِّرَ أَحدهم بِما ضَرَب للرَّحمنِ مثَالً ظَلَّ وجهه مسودا و هوو إِذا     17

           يمكَظ  
  مِ غَيرُ مبِين أَ و منْ ينَشَّؤُا فى الْحلْيةِ و هو فى الْخصا    18
  شَهِدوا خَلْقَهم و جعلُوا الْمالئكَةَ الَّذينَ هم عباد الرَّحمنِ إِناثاً أَ    19

  ستُكْتَب شَهادتُهم و يسئَلُونَ           
  

  : ترجمه
 ;)و مالئكه را دختران خدا خواندند(ـ آنها براى خداوند از ميان بندگانش جزئى قرار دادند  15

  ! انسان كفران كننده آشكارى است
و پسران را براى شما برگزيده  ـ آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب كرده، 16

  ! است؟
ـ در حالى كه هر گاه يكى از آنها را به همان چيزى كه براى خداوند رحمان شبيه قرار داده  17
ـ آيا كسى  18! گردد شود، و خشمگين مى بشارت دهند، صورتش سياه مى[ به تولد دختر=] 

قادر به تبيين مقصود خود نيست يابد و به هنگام جدال  ها پرورش مى را كه در البالى زينت
  ! ؟)خوانيد فرزند خدا مى(

آيا شاهد آفرينش آنها  ;ـ و آنها فرشتگان را كه بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند 19
  ! بازخواست خواهند شد) از آن(شود و  گواهى آنان نوشته مى! اند؟ بوده
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  : تفسير
  ! خوانيد؟ چگونه مالئكه را دختران خدا مى

ى و هاى خداوند در نظام هست هاى توحيد، از طريق برشمردن نشانه  عد از تحكيم پايهب
ها و مواهب او، در آيات مورد بحث، به نقطه مقابل آن، يعنى مبارزه با شرك و پرستش  نعمت

رود، و  هاى آن يعنى پرستش فرشتگان مى غير خدا پرداخته، نخست به سراغ يكى از شاخه
  ).ه جزْءاًو جعلُوا لَه منْ عباد(» اى خداوند از ميان بندگانش جزئى قرار دادندآنها بر«: فرمايد مى

فرشتگان را دختران خدا و معبودان خود پنداشتند، خرافه زشتى كه در ميان بسيارى از بت 
  . پرستان رواج داشت

زيرا هميشه  ;ندشمرد هم بيانگر اين است كه آنها فرشتگان را فرزندان خدا مى» جزء«تعبير به 
شود، و با هم  ا جدا مىفرزند، جزئى از وجود پدر و مادر است كه به صورت نطفه از آنه

  . شود  بندى فرزند از آن آغاز مى گردد، و هسته تركيب مى
چرا كه فرشتگان را جزئى از معبودان در مقابل  ;و نيز بيان كننده پذيرش عبوديت آنها است

  . كردند خداوند، تصور مى
چرا كه اگر  ;ن تعبير، در ضمن يك استدالل روشن بر بطالن اعتقاد خرافى مشركان استاي

اش اين است كه خداوند جزء داشته باشد، و نتيجه آن  فرشتگان، فرزندان خدا باشند الزمه
تركيب ذات پاك خدا است، در حالى كه دالئل عقلى و نقلى، گواه بر بساطت و احديت وجود 

  . ، مخصوص به موجودات امكانيه استچرا كه جزء ;او است
  ). إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُور مبِينٌ(» ى استانسان كفران كننده آشكار«: افزايد  سپس مى
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هاى الهى، سراسر وجود او را احاطه كرده كه پنج بخش آن در آيات پيشين  اين همه نعمت
عمت خود بسايد، راه كفران گذشت، با اين حال به جاى اين كه سر بر آستان خالق و ولى ن

  . رود  پيش گرفته، به سراغ مخلوقاتش مى
* * *  

در آيه بعد، براى محكوم كردن اين تفكر خرافى، از ذهنيات و مسلمات خود آنها استفاده 
دادند، و اصوالً دختر را ننگ خود  چرا كه آنها جنس مرد را بر زن ترجيح مى ;كند مى
ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب كرده و پسران را  آيا از«: فرمايد شمردند، مى مى

  ).أَمِ اتَّخَذَ مما يخْلُقُ بنات و أَصفاكُم بِالْبنينَ! (؟»ا برگزيده استبراى شم
دهيد؟ سهم او را  تر است، چگونه خود را بر خدا ترجيح مى به پندار شما، مقام دختر پائين
  ! نداريد؟پ دختر، و سهم خود را پسر مى

نسانى يكسانند، ولى گاه هاى واالى ا درست است كه زن و مرد در پيشگاه خدا در ارزش
  . شود گذارد كه وادار به تجديد نظر مى استدالل به ذهنيات مخاطب، تأثيرى در فكر او مى

* * *  
ها را در حالى كه هر گاه يكى از آن«: گويد باز، همين مطلب را به بيان ديگرى تعقيب كرده، مى

شود،  د، صورتش سياه مىبه همان چيزى كه براى خداوند رحمان شبيه قرار داده بشارت دهن
  ). و إِذا بشِّرَ أَحدهم بِما ضَرَب للرَّحمنِ مثَالً ظَلَّ وجهه مسودا و هو كَظيم! (»گردد خشمگين مى

دانستند، و  فرشتگانى است كه آنها را دختران خدا مىهمان » بِما ضَرَب للرَّحمنِ مثَالً«منظور از 
  ! دادند، و شبيه و مانند او د خود قرار مىدر عين حال معبو
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به معنى گلوگاه است، و به معنى بستن گلوى مشك ) بر وزن نظم(» كَظْم«از ماده » كَظيم«واژه 
ش مملو از خشم يا غم و آب، بعد از پر شدن نيز آمده، و لذا اين كلمه در مورد كسى كه قلب

  . رود اندوه است به كار مى
اين تعبير، به خوبى حاكى از تفكر خرافى مشركانِ ابله، در عصر جاهليت در مورد تولد فرزند 

شدند، در عين حال فرشتگان  دختر است، كه چگونه از شنيدن خبر والدت دختر ناراحت مى
  ! دانستند را دختران خدا مى

* * *  
يابد، و به   ها پرورش مى نتآيا كسى را كه در البالى زي«: افزايد ه اين سخن مىباز، در ادام

خوانيد و پسران را فرزند   فرزند خدا مى(هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست 
  ) 1).(أَ و منْ ينَشَّؤُا في الْحلْيةِ و هو في الْخصامِ غَيرُ مبِين! (؟»)خود

ود و از جنبه عاطفى ش دو صفت از صفات زنان را كه در غالب آنها ديده مىدر اينجا قرآن، 
آالت، و ديگر  گيرد، مورد بحث قرار داده، نخست عالقه شديد آنها به زينت آنان سرچشمه مى

  . عدم قدرت كافى بر اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه و جرّ و بحث به خاطر حيا و شرم
مايل چندانى به زينت ندارند، و نيز بدون شك عالقه به زينت در بدون شك، زنانى هستند كه ت

شود، بلكه در اسالم روى آن تأكيد شده است،  ، عيبى براى زنان محسوب نمى»حد اعتدال«
منظور اكثريتى است كه در غالب جوامع بشرى، عادت به تزيين افراطى دارند، گوئى در ميان 

  . ديابن  آيند و پرورش مى زينت به وجود مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى ايجاد چيزى است، و در اينجا به معنى تربيت شدن و » نَشَأَ«از ماده » ينَشَّؤُا«ـ  1

بحث و مجادله و كشمكش بر سر » خصام«به معنى زينت و » حلْية«پرورش يافتن است، و 
  .چيزى است
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يار قوى شوند كه از نظر قدرت منطق و بيان بس دا مىو نيز بدون شك، در ميان زنان افرادى پي
توان انكار كرد كه اكثريت آنها به خاطر شرم و حيا، در مقايسه با مردان به  هستند، ولى نمى

  . هنگام بحث و مخاصمه و جدال، قدرت كمترى دارند
را از پنداريد و پسران  هدف، بيان اين حقيقت است كه چگونه شما دختران را فرزند خدا مى

  ! شمريد؟ آن خود مى
* * *  

آنها فرشتگان «: فرمايد در آخرين آيه مورد بحث مطلب را با صراحت بيشترى مطرح كرده، مى
و جعلُوا ) (و دختران خدا معرفى كردند(» را كه بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند

  ). الْمالئكَةَ الَّذينَ هم عباد الرَّحمنِ إِناثاً
 26ى، آنها بندگان خدا هستند، سر بر فرمان او دارند، و تسليم اراده اويند، چنان كه در آيات آر
: اليسبِقُونَه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ* بلْ عباد مكْرَمونَ : نيز آمده است» انبياء«سوره  27و 
) پيوسته(و  ;گيرند ن بر او پيشى نمىهرگز در سخ* بندگان شايسته اويند [فرشتگان=] آنها «

  . »كنند مان او عمل مىبه فر
هم جمع مذكر است، و هم به موجودهائى كه خارج از مذكر و مؤنث » عباد«بايد توجه داشت 

شود، همان گونه كه در مورد خداوند نيز ضميرهاى مفرد  باشند مانند فرشتگان نيز اطالق مى
  . افوق همه اينها استرود در حالى كه م مذكر به كار مى

اضافه شده، اين تعبير ممكن است اشاره » الرحمن«به » عباد«قابل توجه اين كه، در اين جمله 
به اين باشد كه، غالب فرشتگان، مجريان رحمت خداوند و تدبير كنندگان نظامات عالم هستى 

  . باشند كه سراسر رحمت است، مى
  دا شد؟ و چرا هم اكنون اما چرا اين خرافه در ميان عرب جاهلى پي
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رسوبات آن در مغزهاى گروهى باقيمانده، تا آنجا كه فرشتگان را به صورت زن و دختر ترسيم 
سازند، در چهره زنى با قيافه و  را وقتى مجسم مى» فرشته آزادى«كنند؟ حتى به اصطالح  مى

  ! كنند موهاى فراوان، ترسيم مى
گرفته باشد، كه فرشتگان از نظر مستورند و زنان نيز اين پندار، ممكن است از اينجا سرچشمه 

هاى مجازى در لغت عرب نيز، اين معنى   اند، حتى در مورد بعضى از مؤنث غالباً مستور بوده
چرا كه قرص خورشيد  ;دانند، و ماه را مذكر شود كه خورشيد را مؤنث مجازى مى ديده مى

ت، ولى گاه كردن به آن به آسانى ممكن نيسمعموالً در ميان امواج نور خود، پوشيده است و ن
  . باشد قرص ماه چنين نمى

يا اين كه لطافت وجود فرشتگان، سبب شده، كه آنها را همجنس زنان كه نسبت به مردان، 
ترى هستند بدانند، و عجب اين كه بعد از اين همه مبارزه اسالم با اين تفكر  موجودات لطيف

گويند او يك فرشته  ىهند زنى را به خوبى توصيف كنند، مخوا خرافى، باز هم هنگامى كه مى
نيز نامى است كه براى » فرشته«رود، كلمه  است، ولى در مورد مردان كمتر اين تعبير به كار مى

  !كنند زنان انتخاب مى
اند و از  آيا شاهد آفرينش آنها بوده«: فرمايد سپس، به صورت استفهام انكارى در پاسخ آنها مى

  ).أَشَهِدوا خَلْقَهم( !؟»اند برده ر خود، به اين امر پىطريق حضو
هاى اعمالشان نوشته  اساس، در نامه گواهى آنان بر اين عقيده بى«: افزايد و در پايان آيه مى

  ). ستُكْتَب شَهادتُهم و يسئَلُونَ(» بازخواست خواهند شد) از آن(شود، و  مى
نيز آمده ) 59تا  57آيات (» نحل«ورت ديگرى در سوره آنچه در آيات فوق خوانديم، به ص

  عرب «هاى مشروحى پيرامون عقائد  است، و ما در آنجا بحث
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و اصوالً عقيده آنها پيرامون جنس ) زنده به گور كردن دختران(» وئاد«در مورد مسأله » جاهلى
  ) 1.(ايم  زن و نيز نقش اسالم در احيا و شخصيت و ارزش مقام زن، آورده

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .277تا  269، صفحات 11ـ جلد  1
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  و قالُوا لَو شاء الرَّحمنُ ما عبدناهم ما لَهم بِذلك منْ علْم إِنْ هم إِالّ    20
  يخْرُصونَ           

  ستَمسكُونَ هم بِه مأَم آتَيناهم كتاباً منْ قَبله فَ    21
  بلْ قالُوا إِنّا وجدنا آباءنا على أُمة و إِنّا على آثارِهم مهتَدونَ     22
  

  : ترجمه
ولى به اين ! »كرديم خواست ما آنها را پرستش نمى اگر خداوند رحمان مى«: ـ آنان گفتند 20

  . گويند نمىامر هيچ گونه علم و يقين ندارند، و جز دروغ چيزى 
  جويند؟  ايم و آنها به آن تمسك مى ـ يا اين كه ما كتابى پيش از اين به آنان داده 21
كان خود را بر آئينى يافتيم، و ما نيز به پيروى آنان هدايت ما نيا«: گويند  ـ بلكه آنها مى 22

  . »ايم يافته
  

  : تفسير
  آنها دليلى جز تقليد از نياكان جاهل ندارند؟ 

پرستان، كه فرشتگان را دختران  گذشته، نخستين پاسخ منطقى به عقيده خرافى بتدر آيات 
ادعا قبل از هر چيز مشاهده و رؤيت براى اثبات يك : پنداشتند، داده شد، و آن اين كه خدا مى

توانند مدعى  پرستان هرگز نمى و حضور در صحنه الزم است، در حالى كه هيچ يك از بت
  . اند نش فرشتگان، در آن صحنه شاهد و ناظر بودهشوند كه به هنگام آفري

  گيرى كرده، به ابطال اين خرافه زشت از  آيات مورد بحث، همين معنى را پى
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  . پردازد طرق ديگرى مى
: گويد نخست، يكى از دالئل واهى آنها را به طور فشرده، همراه با جواب آن نقل كرده، مى

اين خواست او » كرديم ست ما آنها را پرستش نمىخوا اگر خداوند رحمان مى: آنان گفتند«
  ). ما عبدناهم و قالُوا لَو شاء الرَّحمنُ! (ايم  بوده است كه ما به پرستش آنان پرداخته

هر چه از : گفتند اين تعبير، ممكن است به اين معنى باشد، كه آنها معتقد به جبر بودند، و مى
  . دهيم مورد رضايت او است ست، و هر كارى انجام مىشود به اراده خداوند ا  ما صادر مى
كرد، و چون نهى  اگر اعمال و عقائد ما مورد رضاى او نبود، بايد از آن نهى مى: يا اين كه

  ! نكرده است، دليل بر خشنودى او است
زدند، و  در حقيقت آنها براى توجيه عقائد فاسد و خرافى خود، دست به خرافات ديگرى مى

بافتند، در حالى كه هر كدام از دو  هاى ديگرى به هم مى  رهاى دروغين خود، دروغبراى پندا
  . است اساس احتمال باال مقصود آنها باشد، فاسد و بى

شود، ولى، اين به معنى جبر  درست است كه در عالم هستى، چيزى بى اراده خدا واقع نمى
ر و صاحب آزادى اراده باشيم، تا نيست، زيرا نبايد فراموش كرد كه خدا خواسته است ما مختا

  . ما را بيازمايد، و پرورش دهد
توان انكار كرد كه  و درست است كه خدا بايد اعمال بندگان را مورد نقد قرار دهد، ولى نمى

  . همه انبياى الهى، هر گونه شرك و دوگانه پرستى را نفى كردند
، پيامبر خداوند »عقل«كند، مگر  ر مىاز اين گذشته، عقل سليم انسان، نيز اين خرافات را انكا

  در درون وجود انسان نيست؟ 
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ولى «: گويد پرستان پاسخ مى و در پايان اين آيه، با اين جمله كوتاه به اين استدالل واهى بت
ما لَهم بِذلك منْ ! (»گويند به اين امر هيچ گونه علم و يقينى ندارند، و جز دروغ چيزى نمى

ملْم إِنْ هونَ عخْرُصإِالّ ي .(  
آنها حتى به مسأله جبر و يا رضايت خداوند به اعمالشان، علم و ايمان ندارند بلكه، مانند 
بسيارى از هواپرستان و مجرمان ديگر هستند، كه براى تبرئه خويشتن از گناه و فساد، موضوع 

   !دست تقدير ما را به اين راه كشانيده: گويند كشند و مى جبر را پيش مى
اى بيش نيست، و لذا اگر  گويند، و اينها بهانه دانند دروغ مى در حالى كه خودشان نيز، مى

يمال كند، هرگز حاضر نيستند از مجازات او چشم بپوشند، به اين كسى حقوقى از آنها را پا
  !عنوان كه او در كار خود مجبور بوده است

  . معنى تخمين زدن است در اصل به) بر وزن غرس(» خرص«از ماده » يخْرُصون«
نخست، در مورد تخمين مقدار ميوه بر درختان، سپس به هر گونه حدس و تخمين اطالق 

آيد اين واژه به معنى دروغ نيز  شده، و از آنجا كه حدس و تخمين گاه نادرست از آب درمى
  . به كار رفته، و در آيه مورد بحث از همين قبيل است

پرستان براى توجيه عقائد خرافى  آيد كه بت قرآن مجيد، برمى به هر حال از آيات متعددى از
جمله اين كه، آنها اشيائى را حرام و  كردند، از خود، كراراً به مسأله مشيت الهى، استدالل مى

 148دادند، چنان كه در آيه  اشيائى را بر خود حالل كرده بودند، و آن را به خدا نسبت مى
: الَّذينَ أَشْرَكُوا لَو شاء اللّه ما أَشْرَكْنا و ال آباؤُنا و ال حرَّمنا منْ شَيءسيقُولُ : آمده است» انعام«
خواست، نه ما مشرك   اگر خدا مى: گويند مى) براى تبرئه خويش( به زودى مشركان«

  !. »كرديم و نه چيزى را تحريم مى ;شديم و نه پدران ما مى
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و قالَ الَّذينَ أَشْرَكُوا لَو شاء اللّه ما عبدنا منْ : رار شده استنيز همين معنى تك» نحل« 35در آيه 
  . دونه منْ شَيء نَحنُ و ال آباؤُنا و ال حرَّمنا منْ دونه منْ شَيء

كَذلك كَذَّب الَّذينَ منْ : فرمايد آنها را تكذيب كرده، مى» انعام«قرآن مجيد، در ذيل آيه سوره 
و  ;گفتند كسانى كه پيش از آنها بودند نيز، همين گونه دروغ مى«: بلهِم حتّى ذاقُوا بأْسناقَ

فَهلْ علَى : كند تصريح مى» نحل«و در ذيل آيه سوره » كيفر ما را چشيدند) طعم(سرانجام 
  ! ؟»اى جز ابالغ آشكار دارند ظيفهولى آيا پيامبران و«: الرُّسلِ االَّ الْبالغُ

دهد كه  و در ذيل آيه مورد بحث، نيز چنان كه ديديم آنها را به تخمين زدن دروغين نسبت مى
  . گردد در حقيقت، همه به يك ريشه بازمى

* * *  
يا «: گويد  در آيه بعد، به دليل ديگرى كه ممكن است آنها به آن استدالل كنند، اشاره كرده، مى

أَم آتَيناهم كتاباً ! (؟»جويند ايم و آنها به آن تمسك مى ما كتابى پيش از اين به آنان دادهاين كه 
  ) 1).(منْ قَبله فَهم بِه مستَمسكُونَ

يعنى آنها براى اثبات اين ادعا، بايد يا به دليل عقل متمسك شوند، يا به نقل، در حالى كه نه 
كند، و همه  ت به توحيد مىدليلى از عقل دارند، و نه دليلى از نقل، تمام دالئل عقلى، دعو

  . انبياء و كتب آسمانى نيز دعوت به توحيد كردند
* * *  

اى بيش  در آخرين آيه مورد بحث، به بهانه اصلى آنان اشاره كرده، كه آن هم در واقع خرافه
  بلكه آنها «: فرمايد نيست كه پايه خرافه ديگرى شده است، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به » منْ قَبله«باشد و ضمير در  مى» اَشْهِدوا خَلْقَهم«در اينجا متصله است، و عطف بر » اَم« ـ 1

» رسول«باشد و يا ضمير به » اَم منقطعه«اند كه  گردد و اين كه بعضى احتمال داده قرآن بازمى
  .يستبازگردد، چندان با قرائن در آيه متناسب ن
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بلْ قالُوا (» ايم بر آئينى يافتيم، و ما نيز به پيروى آنان هدايت يافته ما نياكان خود را: گويند مى

  ). إِنّا وجدنا آباءنا على أُمة و إِنّا على آثارِهم مهتَدونَ
از پدران و نياكان خود نداشتند، و عجب اين كه » تقليد كوركورانه«در حقيقت، آنها دليلى جز 
پنداشتند، در حالى كه در مسائل اعتقادى و زيربناى  ت يافته مىخود را با اين تقليد، هداي

تواند متكى بر تقليد باشد، آن هم به صورت تقليد   اى نمى فكرى، هيچ انسان فهميده و آزاده
مغزهاى آنها  دانيم نياكان آنها نيز، هيچ علم و دانشى نداشتند، چرا كه مى ;»جاهل از جاهل«

 170و جهل، حاكم بر افكار و اجتماعشان، چنان كه قرآن در آيه  مملو از خرافات و اوهام بود،
آيا اگر پدران آنها، چيزى «: أَ و لَو كانَ آباؤُهم ال يعقلُونَ شَيئاً و ال يهتَدونَ: گويد مى» بقره«

  !؟»)خواهند كردباز از آنها پيروى (فهميدند و هدايت نيافتند  نمى
رجوع «و غير زيربنائى صحيح است، آن هم تقليد از عالم، يعنى  تقليد، تنها در مسائل فرعى

، همان گونه كه در مراجعه بيمار به طبيب، و افراد غير متخصص به صاحبان »جاهل به عالم
  . شود، بنابراين تقليد آنها به دو دليل باطل و محكوم بوده است تخصص ديده مى

گويند كه يك نوع ارتباط  د، به جماعتى مىگوي مى» مفردات«در » راغب«چنان كه » امت«واژه 
به يكديگر دارند، يا از نظر دين، يا وحدت مكان، يا زمان، خواه آن حلقه اتصال، اختيارى باشد 

به كار رفته مانند آيه مورد بحث، ولى معنى » مذهب«و از همين رو گاهى به معنى (يا اجبارى 
  ) 1).(مه بر مذهب نيازمند به قرينه استآن همان جماعت و گروه است و اطالق اين كل اصلى

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متعلق به آن است، » على آثارِهم«و » انَّ«خبر » مهتَدونَ«، »إِنّا على آثارِهم مهتَدونَ«ـ در جمله  1

خبر دوم باشد، بعيد به » ونَمهتَد«خبر اول و » على آثارِهم«اند،  و اين كه بعضى احتمال داده
  .رسد نظر مى
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  و كَذلك ما أَرسلْنا منْ قَبلك في قَرْية منْ نَذير إِالّ قالَ متْرَفُوها إِنّا    23
          م ملى آثارِهإِنّا ع ة ولى أُمنا عنا آباءدجونَ وقْتَد  

24    دى مبِأَه جِئْتُكُم لَو قالُوا إِنّا بِماقالَ أَ و كُمآباء هلَيع تُمدجا وم  
  أُرسلْتُم بِه كافرُونَ           

  فَانْتَقَمنا منْهم فَانْظُرْ كَيف كانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِينَ     25
  

  : ترجمه
اين كه اى نفرستاديم مگر  ـ و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذاركننده 23

ما پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا «: ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند
  . »كنيم مى
بر آن يافتيد  تر از آنچه پدرانتان را بخش آيا اگر من آئينى هدايت«: گفت) پيامبرشان(ـ  24

ايد  به آن فرستاده شده ما به آنچه شما) آرى،(«: گفتند» !؟)كنيد باز هم انكار مى(آورده باشم 
  . »كافريم

  ! كنندگان چگونه بود بنگر پايان كار تكذيب ;ـ به همين جهت از آنها انتقام گرفتيم 25
  

  : تفسير
  ! سرانجام كار اين مقلدان چشم و گوش بسته

پرستى كه مسأله تقليد  اين آيات، بحث آيات گذشته را در زمينه بهانه اصلى مشركان براى بت
  . دهد د، ادامه مىنياكان بو

  و اين گونه در هيچ «اين تنها ادعاى مشركان عرب نيست، : گويد نخست مى
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ور اى نفرستاديم مگر اين كه ثروتمندان مست و مغر شهر و ديارى پيش از تو پيامبر انذاركننده
ما أَرسلْنا منْ و كَذلك (» كنيم ما پدران خود را بر آئينى يافتيم، و به آثار آنان اقتدا مى: آن گفتند

  ). قَبلك في قَرْية منْ نَذير إِالّ قالَ متْرَفُوها إِنّا وجدنا آباءنا على أُمة و إِّنا على آثارِهم مقْتَدونَ
شود كه، سردمداران مبارزه با انبياء، و آنها كه مسأله تقليد از  از اين آيه، به خوبى استفاده مى

بودند، همان » متْرَفُون«كردند، و سخت روى آن ايستاده بودند، همان  مىنياكان را مطرح 
به معنى فزونى نعمت ) بر وزن لقمه(» ترفه«از » مترف«ثروتمندان مست و مغرور و مرفّه، زيرا 

به » مترف«شوند، كلمه  ها مى كه بسيارى از متنعمان، غرق شهوات و هوس است، و از آنجا
و مصداق آن، غالباً ) 1(اند، آمده، غرور به نعمت شده و طغيان كردهمعنى كسانى كه مست و م

پادشاهان و جباران و ثروتمندانِ مستكبر و خودخواه است، آرى، آنها بودند كه با قيام انبياء به 
افتاد، و  شد، و منافع نامشروعشان به خطر مى  هايشان پايان داده مى دوران خودكامگى

ها به تخدير و  يافتند، و به همين دليل با انواع حيل و بهانه ائى مىمستضعفان از چنگال آنها ره
گيرد  سرچشمه مى» مترفين«پرداختند، و امروز نيز بيشترين فساد دنيا از همين  تحميق مردم مى

  . جاوز و گناه و آلودگى است آنجا حضور فعال دارندكه، هر جا ظلم و ت
ما نيز به » «إِنّا على آثارِهم مهتَدونَ«: گفتند آنها مى قابل توجه اين كه، در آيه قبل خوانديم، كه

ما به » «إِنّا على آثارِهم مقْتَدونَ«: گويد و در اينجا از قول آنها مى» ايم پيروى آنان هدايت يافته
گردد، ولى تعبير  گر چه هر دو تعبير در حقيقت به يك معنى باز مى» كنيم آنان اقتدا مى آثار

شاره به دعوى حقانيت مذهب نياكان است، و تعبير دوم اشاره به اصرار و پافشارى آنها اول، ا
  بر پيروى و اقتداى به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تْرَفَتْه النِّعمةُ، اَى اَطْغَتْهاَ: خوانيم مى» لسان العرب«ـ در  1
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  . نياكان
و ) صلى اهللا عليه وآله(ى است براى پيامبر اسالمبه هر حال، اين آيه، يك نوع تسلى خاطر

اى نيست، اين همان راهى است كه همه  جوئى مشركان، چيز تازه مؤمنان، كه بدانند بهانه
  ! اند گمراهان در طول تاريخ پيموده

* * *  
: گويد كند و مى دادند، به وضوح بيان مى  آيه بعد، پاسخى را كه انبياى پيشين به آنها مى

تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده   آيا اگر من آئينى هدايت بخش: گفت) رشانپيامب(«
  ) 1).(تُم علَيه آباءكُمقالَ أَ و لَو جِئْتُكُم بِأَهدى مما وجد! (؟»)كنيد باز هم انكار مى(باشم 

بيان كرد كه  توان در مقابل قومى لجوج و مغرور، ترين تعبيرى است كه مى اين مؤدبانه
گويد، آنچه را شما داريد دروغ و خرافه است  دار نشود، نمى عواطف آنها به هيچ وجه جريحه

تر است، بياييد   كننده  ام از آئين نياكان شما هدايت آنچه من آورده: گويد و حماقت، بلكه مى
  . بنگريد و مطالعه كنيد

اً در مقابل جاهالن مغرور به ما اين گونه تعبيرات قرآنى، ادب در بحث و محاجه را مخصوص
  . آموزد مى

ولى با اين همه به قدرى آنها غرق در جهل و تعصب و لجاج بودند كه اين گفتار حساب شده 
ما به آنچه ) آرى،: (گفتند«و مؤدبانه نيز، در آنها مؤثر واقع نشد، آنها فقط در پاسخ انبيائشان 

  ). إِنّا بِما أُرسلْتُم بِه كافرُونَقالُوا (» ايد كافريم شما به آن فرستاده شده
  

  بى آنكه كمترين دليلى براى مخالفت خودشان بياورند، و بى آنكه كمترين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَتَتَّبِعونَ آبائَكُم و لَو جِئْتُكُم بِدين اَهدي : ـ اين جمله محذوفى دارد و در تقدير چنين است 1
  ).تفسير كشّاف ـ مراغى ـ قرطبى و روح المعانى(دينِ آبائكُم منْ 
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  . اى در پيشنهاد متين انبياء و رسوالن الهى كنند تفكر و انديشه
* * *  

بديهى است، چنين قوم طغيانگر و لجوج و بى منطقى، شايسته بقا و حيات نيست، و دير يا 
ها را از سر راه بردارد، لذا در آخرين آيه   زود بايد عذاب الهى نازل گردد و اين خار و خاشاك

و سخت مجازاتشان كرديم » به همين جهت از آنها انتقام گرفتيم«: فرمايد مورد بحث مى
  ). منا منْهمفَانْتَقَ(

گروهى را با طوفان، و گروهى را با زلزله ويرانگر، و جمعى را با تندباد و صاعقه، و خالصه 
  . نى كوبنده درهم شكستيم و هالك كرديمهر يك از آنها را با فرما

صلى اهللا (نيز عبرت گيرند روى سخن را به پيامبر» مكّه«و در پايان آيه، براى اين كه مشركان 
فَانْظُرْ كَيف كانَ عاقبةُ ! (»كنندگان چگونه بود بنگر پايان كار تكذيب«: گويد كرده مى) عليه وآله
  ). الْمكَذِّبِينَ

  !نيز بايد در انتظار چنين سرنوشت شومى باشند» مكّه«جوج جمعيت مشركان ل
* * *  
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  ومه إِنَّني براء مما تَعبدونَ و إِذْ قالَ إِبراهيم لأَبِيه و قَ    26
  إِالَّ الَّذي فَطَرَني فَإِنَّه سيهدينِ     27
28    لَع بِهقي عةً فيةً باقملَها كَلعج ونَ ورْجِعي ملَّه  
  بلْ متَّعت هؤُالء و آباءهم حتّى جاءهم الْحقُّ و رسولٌ مبِينٌ     29
  و لَما جاءهم الْحقُّ قالُوا هذا سحرٌ و إِنّا بِه كافرُونَ     30
  

  : ترجمه
من «: و قومش گفت [عمويش آزر=] هنگامى را كه ابراهيم به پدرش ) به خاطر بياور(ـ و  26

  . پرستيد بيزارم از آنچه شما مى
  ! »ـ مگر آن كسى كه مرا آفريده، كه او هدايتم خواهد كرد 27
هاى بعد از خود قرار داد، شايد به سوى خدا  اى در نسل  ـ او كلمه توحيد را كلمه پاينده 28

  . بازگردند
ند ساختم تا حق و فرستاده آشكار م ـ ولى من اين گروه و پدرانشان را از مواهب دنيا بهره 29

  . به سراغشان آمد) الهى(
  ! »اين سحر است و ما نسبت به آن كافريم«: گفتند ;ـ هنگامى كه حق به سراغشان آمد 30
  

  : تفسير
  توحيد سخن جاويدان انبياء 

  و ماجراى او با قوم » ابراهيم«در اين آيات، اشاره كوتاهى به سرگذشت 
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است، تا بحث نكوهش تقليد را كه در آيات قبل آمده بود، تكميل كند، شده » بابل«پرست  بت

شمردند و به  ترين نياى عرب بود كه همه او را محترم مى رگبز) عليه السالم(زيرا اوالً ابراهيم
درد، اينها نيز اگر راست  هاى تقليد را مى كردند، هنگامى كه او پرده تاريخش افتخار مى

  . قتدا كنندگويند، بايد به او ا مى
  . دپرستان تقليد كنند؟ از ابراهيم پيروى نماين چرا از بت ;اگر بنا هست تقليدى از نياكان شود

در مقابل آنها قيام كرد، به همين استدالل واهى ) عليه السالم(پرستانى كه ابراهيم بت: ثانياً
ز آنها نپذيرفت، چنان هرگز آن را ا) عليه السالم(كردند، و ابراهيم تكيه مى) پيروى از پدران(

قالَ لَقَد * عابِدينَ قالُوا وجدنا آباءنا لَها : گويد مى 54و  53آيات » انبياء«كه قرآن در سوره 
. كنند ما پدران خود را ديديم كه آنها را عبادت مى: گفتند«: كُنُْتم أَنْتُم و آباؤُكُم في ضَالل مبِين

  ! »ايد هم پدرانتان، در گمراهى آشكارى بوده مسلماً هم شما و: گفت) ابراهيم(
و مسلمانان نخستين است كه ) صلى اهللا عليه وآله(اين يك نوع دلدارى براى پيامبر اسالم: ثالثاً

  . ها هميشه بوده است، نبايد سست و مأيوس شوند جوئى ها و بهانه بدانند اين گونه مخالفت
و قومش ) عمويش آزر(را كه ابراهيم به پدرش  هنگامى) به خاطر بياور(و «: فرمايد  نخست مى

راهيم لأَبِيه و قَومه إِنَّني براء مما و إِذْ قالَ إِب(» پرستيد بيزارم من از آنچه شما مى: گفت
  )1).(تَعبدونَ
* * *  

  )عليه السالم(كردند، ابراهيم  پرستان، خدا را نيز پرستش مى و از آنجا كه بسيارى از بت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، و در اين گونه موارد معنى وصفى به » تبرى«مصدر و به معنى ) بر وزن سوار(» براء«ـ  1

و چون مصدر است مفرد و جمع، مذكر و مؤنث در ) مانند زيد عدلٌ(طور مؤكد و مبالغه دارد 
  .باشد آن يكسان مى
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! »مگر آن كسى كه مرا آفريده، كه او هدايتم خواهد كرد«: ويدگ بالفاصله او را استثناء كرده، مى
  ). ه سيهدينِإِالَّ الَّذي فَطَرَني فَإِنَّ(

زيرا  ;كند او در اين عبارت كوتاه، هم استداللى براى انحصار عبوديت به پروردگار ذكر مى
است و هم اشاره معبود كسى است كه خالق و مدبر است، و همه قبول داشتند كه خالق، خدا 
   )1.(كند به مسأله هدايت تكوينى و تشريعى خدا است كه قانون لطف آن را ايجاب مى

  . نيز آمده است 82تا  77از آيه » شعراء«نظير همين معنى در سوره 
* * *  
، نه تنها در حيات خود طرفدار اصل توحيد و مبارزه، با هر گونه )عليه السالم(ابراهيم

ه تمام تالش و كوشش خود را به كار گرفت، كه كلمه توحيد هميشه در پرستى بود، بلك بت
اى در  او كلمه توحيد را كلمه پاينده«: گويد  نان كه در آيه بعد مىجهان باقى و برقرار بماند، چ

و جعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه (» هاى بعد از خود قرار داد شايد به سوى خدا بازگردند نسل
  ) 2).(هم يرْجِعونَلَعلَّ

، از تعليمات توحيدى زنند جالب اين كه امروز تمام اديانى كه در كره زمين، دم از توحيد مى
و )عليه السالم(»موسى«گيرند، و سه پيامبر بزرگ الهى  الهام مى) عليه السالم(ابراهيم

د، و اين دليل صدق از دودمان او هستن) صلى اهللا عليه وآله(»محمد«و ) عليه السالم(»عيسى«
  . پيشگوئى قرآن در اين زمينه است
با شرك ) عليه السالم(، انبياى ديگرى همچون نوح)عليه السالم(درست است كه قبل از ابراهيم

  و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى از متصل است، چرا كه بسيار» إِالَّ الَّذي فَطَرَني«ـ طبق اين تفسير، استثناء در جمله  1
يز دانستند، ولى اين احتمال ن پرستان منكر خداوند نبودند، بلكه غير او را با او شريك مى بت

» ما تَعبدونَ«، چرا كه تعبير به »لكن«به معنى » االّ«داده شده است كه استثناء منقطع باشد، و 
  ).دقت كنيد(ها است، زيرا در مورد خداوند اين تعبير معمول نيست  اشاره به بت

اى در فرزندان و  در اصل به معنى پاشنه پا است، ولى بعداً به صورت گسترده» عقب«ـ  2
  .فرزند فرزندان به كار رفته است
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پرستى مبارزه كردند، و جهانيان را به سوى توحيد دعوت نمودند، ولى كسى كه به اين  بت

  . شكن بود بت)يه السالمعل(يمكلمه استقرار بخشيد، و پرچم آن را همه جا برافراشت ابراه
او نه تنها در زمان خود كوشش فراوان براى تداوم خط توحيد نمود، بلكه در دعاهاى خويش 

و اجنُبني و بني أَنْ : نيز از ساحت قدس پروردگار، همين معنى را طلب كرد و عرضه داشت
نامالْأَص دب1.(»دار هر نگاها دو من و فرزندانم را از پرستش بت«: نَع (  

گردد، و   به خداوند بازمى» جعلَ«در اينجا تفسير ديگرى نيز وجود دارد، و آن اين كه ضمير در 
  . »خداوند كلمه توحيد را در دودمان ابراهيم باقى و برقرار ساخت«: شود مفهوم جمله چنين مى

رسد، زيرا  ظر مىبه ن تر مناسب) تفسير اول) (عليه السالم(ولى بازگشت ضمير به خود ابراهيم
گويد، و مناسب است كه اين هم جزء  هاى قبل، از ابراهيم و كارهاى او سخن مى  جمله

كارهاى ابراهيم باشد، به خصوص اين كه در آيات متعددى از قرآن روى اين معنى تكيه شده 
نان ند، چاصرار داشت فرزندان و اعقابش بر آئين الهى باقى بمان) عليه السالم(است كه ابراهيم

إِذْ قالَ لَه ربه أَسلم قالَ أَسلَمت لرَب الْعالَمينَ : خوانيم مى 132و  131آيات » بقره«كه در سوره 
م و وصى بِها إِبراهيم بنيه و يعقُوب يا بني إِنَّ اللّه اصطَفى لَكُم الدينَ فَال تَموتُنَّ إِالّ و أَنْتُ* 
سممو در برابر حق، تسليم باش! (اسالم بياور: در آن هنگام كه پروردگارش به او گفت«: ونَل !

و ابراهيم و . در برابر پروردگار جهانيان، تسليم شدم: گفت) و ;او فرمان پروردگار را، پذيرفت
! فرزندان من ;فرزندان خود را به اين آئين، وصيت كردند) در واپسين لحظات عمر(يعقوب 
  اين آئين پاك را براى  خداوند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .35ـ ابراهيم، آيه  1
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  ! »از دنيا نرويد[ تسليم در برابر فرمان خدا=] جز به آئين اسالم  ;و شما ;شما برگزيده است
به معنى آفرينش و خلقت است و مخصوص خدا است » جعلَ«و اگر تصور شود تعبير به 

شود، و  ها نيز اطالق مى  ها و غير انسان بر اعمال انسان» جعلَ«ست، چرا كه تصور نادرستى ا
در چاه، كه ) عليه السالم(»يوسف«هاى فراوانى دارد، فى المثل در مورد افكندن  در قرآن نمونه

 بوا بِه وفَلَما ذَه: كرده است) قرار دادن(» جعلَ«از ناحيه برادران صورت گرفت قرآن تعبير به 
بالْج تي غَيابف لُوهعجوا أَنْ يعم1.(أَج (  

به كلمه توحيد و شهادت ال اله االَّ اللّه » جعلها«از آنچه گفتيم روشن شد كه ضمير مفعولى در 
اده استف» پرستيد بيزارم من از آنچه شما مى«: گردد كه از جمله إِنَّني براء مما تَعبدونَ بازمى
هاى آينده  براى تداوم خط توحيد، در نسل) عليه السالم(هاى ابراهيم خبر از تالش شود، و مى
  . دهد مى

رسيده، مرجع ضمير، مسأله امامت ) عليهم السالم(در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت
را  گردد، يعنى خداوند مسأله امامت قلمداد شده است، و طبعاً ضمير فاعلى هم به خدا برمى

استفاده » بقره«سوره  124تداوم بخشيد، همان گونه كه از آيه ) عليه السالم(ابراهيم در دودمان
من تو را امام قرار دادم، او تقاضا : فرمود) عليه السالم(شود، كه وقتى خداوند به ابراهيم مى

كسانى كه  كرد كه در فرزندانش نيز امامان باشند، خداوند دعاى او را اجابت كرد، به استثناى
قالَ إِنِّي جاعلُك للنّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُريتي قالَ ال ينالُ عهدي : شوند ده ظلم و ستم مىآلو

  . الظّالمينَ
ولى مشكل در بدو نظر، اين است كه در آيه مورد بحث، سخنى از امامت در ميان نيست، مگر 

  ) كند ت مىخداوند مرا هداي(» سيهدينِ«اين كه گفته شود جمله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15ـ يوسف، آيه  1
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را اشاره به اين معنى بدانيم، چرا كه هدايت پيامبر و امامان نيز شعاعى از هدايت مطلقه الهى 
  . است، و حقيقت امامت با حقيقت هدايت يكى است

هائى  چرا كه توحيد شاخه ;و از آن بهتر كه گفته شود، مسأله امامت در كلمه توحيد درج است
دانيم امامان،   هايش توحيد در حاكميت و واليت و رهبرى است، و مى دارد كه يكى از شاخه

گيرند، نه اين كه از خود استقاللى داشته باشند، و به  واليت و رهبرى خود را از سوى خدا مى
» جعلَها كَلمةً باقيةً«و شاخه از مفهوم كلى  اين ترتيب، اين روايات از قبيل بيان يك مصداق

  ) 1).(دقت كنيد(شود، بنابراين منافات با تفسيرى كه در آغاز گفتيم، ندارد  محسوب مى
اند،  احتماالت متعددى داده» فى عقبِه«اين نكته نيز قابل توجه است كه مفسران در تفسير 

اند، و بعضى آن را  سير كردهتا پايان جهان تف» هيمذريه و دودمان ابرا«بعضى آن را به تمام 
) صلى اهللا عليه وآله(»آل محمد«اند، و بعضى به  دانسته» قوم ابراهيم و امت او«مخصوص به 
اند، اما ظاهر اين است كه مفهوم آن وسيع و گسترده است و تمام دودمانش را تا  تفسير كرده

از قبيل بيان مصداق ) لهصلى اهللا عليه وآ(حمدشود، و تفسير به آل م پايان جهان شامل مى
  . روشن است

* * *  
را عذاب » مكّه«با اين حال چگونه خداوند مشركان : آيه بعد در حقيقت پاسخ به اين است كه

ما از اقوام گذشته كه انبياء را تكذيب «كند؟ مگر در آيات قبل نخوانديم فَانْتَقَمنا منْهم  نمى
  !. ؟»گرفتيم اصرار ورزيدند انتقام كردند و در كار خود

  و پدرانشان را از ) مشركان مكّه(ولى من اين گروه «: گويد در پاسخ مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل كرده است، و در  597و  596، صفحه 4اين احاديث را در جلد » نور الثقلين«ـ نويسنده  1
  .نيز آمده است 139و  138، صفحه 4، جلد »برهان«تفسير 
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بلْ متَّعت هؤُالء (» به سراغشان آمد) الهى(مند ساختم تا حق و فرستاده آشكار  دنيا بهرهمواهب 
  ). و آباءهم حتّى جاءهم الْحقُّ و رسولٌ مبِينٌ
، پرستى و حكم وجدانشان به توحيد قناعت نكرديم ما تنها به حكم عقل به بطالن شرك و بت

هلت داديم تا اين كتاب آسمانى كه سراسر حق است، و اين و براى اتمام حجت، آنها را م
  . براى هدايت آنان قيام كند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر بزرگ محمد

هاى  دهد كه هدف از تالش در آيه گذشته، نشان مى» لَعلَّهم يرْجِعونَ«به تعبير ديگر جمله 
خط توحيد باز گردند، در حالى كه عرب  اين بود، كه همه دودمان او به) عليه السالم(ابراهيم

هم به است و با اين حال بازنگشت، ولى خداوند باز ) عليه السالم(مدعى بود از دودمان ابراهيم
آنها مهلت داد، تا پيامبر بزرگ و كتاب جديدى بيايد تا از اين خواب گران بيدار شوند، و گروه 

  . عظيمى بيدار شدند
* * *  

به جاى اين كه به اصالح و جبران ( ;امى كه حق به سراغشان آمدهنگ«: ولى عجب اين كه
اين سحر است و : خطاهاى گذشته خويش پردازند، گروه كثيرى به مخالفت برخاستند و گفتند

  ). و لَما جاءهم الْحقُّ قالُوا هذا سحرٌ و إِنّا بِه كافرُونَ! (»ما نسبت به آن كافريم
گشتند، عذاب الهى  ند، و پيامبر بزرگ خدا را ساحر، و اگر باز نمىآرى، قرآن را سحر خواند

  . گرفت دامانشان را مى
* * *  
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  الُوا لَو ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ على رجل منَ الْقَرْيتَينِ عظيم و ق    31
  تَهم في الْحياةِأَ هم يقْسمونَ رحمت ربك نَحنُ قَسمنا بينَهم معيشَ    32

  هم بعضاًالدنْيا و رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعض درجات ليتَّخذَ بعضُ          
  سخْرِيا و رحمت ربك خَيرٌ مما يجمعونَ           

  
  : ترجمه

نازل ) مكّه و طائف(ر از اين دو شه) و ثروتمندى(چرا اين قرآن بر مرد بزرگ «: ـ و گفتند 31
  ! ؟»نشده است

يات دنيا در ما معيشت آنها را در ح! كنند؟ ـ آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى 32
و با هم (ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را مسخر كرده 

  ! ند بهتر استكن و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آورى مى ;)تعاون نمايند
  

  : تفسير
  چرا قرآن بر يكى از ثروتمندان نازل نشده؟ 

ان در برابر دعوت پيامبران بود، گاه آن را سحر هاى مشرك جوئى در آيات قبل، سخن از بهانه
كردند، در آيات  خواندند، و گاه به تقليد نياكانشان متوسل شده به سخن خدا پشت مى مى

: و گفتند«: فرمايد اساس آنان اشاره كرده مى هاى واهى و بى نهمورد بحث، به يكى ديگر از بها
! ؟»نازل نشده است) مكّه و طائف(دو شهر  از اين) و ثروتمندى(چرا اين قرآن بر مرد بزرگ 

  و قالُوا لَو ال نُزِّلَ (
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  ). هذَا الْقُرْآنُ على رجل منَ الْقَرْيتَينِ عظيم
هائى بروند، زيرا از ديدگاه آنها معيار ارزش  ه سراغ چنين بهانهآنها از يك نظر حق داشتند، ب

: كردند  و شهرت آنان بود، اين سبك مغزان تصور مىها، مال و ثروت و مقام ظاهرى  انسان
ترين مردم در درگاه خدا هستند، لذا تعجب  ثروتمندان و شيوخ ظالم قبائل آنها، مقرب

رگ الهى، چرا بر يكى از اين قماش افراد نازل كردند كه، اين موهبت نبوت و رحمت بز مى
نازل شده، ) صلى اهللا عليه وآله(حمدنشده است؟ و به عكس بر يتيم و فقير و تهيدستى به نام م

  ! اين باور كردنى نيست
آرى آن نظام ارزشى نادرست، چنين استنباطى هم به دنبال داشت، و بالى بزرگ جوامع بشرى، 

ى آنها، همين نظامات ارزشى غلط است كه گاه حقايق را كامالً و عامل اصلى انحراف فكر
  . دهد واژگون نشان مى

حامل اين دعوت الهى، بايد كسى باشد كه روح تقوى سراسر وجودش را پر كرده باشد، 
انسانى آگاه، با اراده، مصمم، شجاع، عادل، و آشنا به درد محرومان و مظلومان، اين است 

هاى زيبا و قصرهائى  اين رسالت آسمانى الزم است، نه لباس هائى كه براى حمل ارزش
ها و تجمالت، مخصوصاً هيچ يك از پيغمبران خدا داراى  اع زينتبها و مجلّل، و انو گران

  . هاى دروغين اشتباه شود هاى اصيل با ارزش چنين شرائطى نبودند، مبادا ارزش
بود؟ در ميان مفسران گفتگو » و طائفمكّه «جويان، كدام شخص در   در اين كه منظورِ بهانه

» طائف«را از » عروة بن مسعود ثقفى«و  »مكّه«را از » وليد بن مغيره«است، ولى غالباً 
را » طائف«از » حبيب بن عمر ثقفى«و » مكّه«از » عتبة بن ربيعه«اند، هر چند بعضى نام   شمرده

  . اند نيز به ميان آورده
زد، بلكه هدف آنها اشاره به يكى از افراد  معينى دور نمىولى گفتار آنها ظاهراً روى شخص 

  . دار بوده است  بيلهپرپول و سرشناس و قوم و ق
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* * *  
گويد، و   شكنى مى هاى دندان  قرآن مجيد براى كوبيدن اين طرز تفكر زشت و خرافى، پاسخ

مت آيا آنان رح«: گويد سازد، نخست مى ديدگاه الهى و اسالمى را كامالً مجسم مى
  ). أَ هم يقْسمونَ رحمت ربك! (؟»كنند پروردگارت را تقسيم مى

تا به هر كس بخواهند نبوت بخشند، و كتاب آسمانى بر او نازل كنند، و به هر كس مايل 
كند، و او از همه  كنند، رحمت پروردگار تو را خود او تقسيم مى  نباشند نكنند، آنها اشتباه مى

» انعام«سوره  124چه كسى شايسته اين مقام بزرگ است، چنان كه در آيه  داند كس بهتر مى
تر است كه رسالت خويش را كجا  خداوند آگاه«: اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه: آمده استنيز 

  . »قرار دهد
هرگز ها وجود دارد،  از اين گذشته، اگر تفاوت و اختالفى از نظر سطح زندگى در ميان انسان

حيات دنيا در ميانشان ما معيشت آنها را در «: دليل تفاوت آنها در مقامات معنوى نيست، بلكه
و با هم تعاون (تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را مسخر كرده 

ا بعضَهم فَوقَ بعض درجات ليتَّخذَ نَحنُ قَسمنا بينَهم معيشَتَهم في الْحياةِ الدنْيا و رفَعن(» )نمايند
  ). بعضُهم بعضاً سخْرِيا
اند كه، زندگى بشر، يك زندگى دسته جمعى است، و اداره اين زندگى، جز  آنها فراموش كرده

پذير نيست، هر گاه همه مردم در يك سطح از نظر  از طريق تعاون و خدمت متقابل، امكان
و خدمت به » اصل تعاون«و در يك پايه از نظر مقامات اجتماعى باشند،  زندگى و استعداد،

  . شود  گيرى هر انسانى از ديگران متزلزل مى ر، و بهرهيكديگ
  .هاى انسانى پندارند بنابراين، نبايد اين تفاوت آنها را بفريبد، و آن را معيار ارزش
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و (» بهتر است) مال و جاه و مقاماز (كنند  آورى مى و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع«
  ). يجمعونَرحمت ربك خَيرٌ مما 
ها در برابر رحمت الهى، و قرب پروردگار، به اندازه بال  ها و ثروت بلكه، تمام اين مقام

  . مگسى وزن و قيمت ندارد
ف خاص پروردگار، كه در اين آيه دو بار تكرار شده، اشاره لطيفى است به لط» ربك«تعبير به 

و پوشاندن لباس نبوت و خاتميت بر قامت ) صلى اهللا عليه وآله(در مورد پيغمبر گرامى اسالم
  . رساى او
* * *  
  : نكته

  پاسخ به دو سؤال مهم 
رسد، و از سوى  هائى مطرح است كه غالباً به هنگام مطالعه آيه فوق، به نظر مى در اينجا سؤال

  . براى حمله به جهان بينى اسالمى شده است دشمنان اسالم نيز دستاويزى
چگونه قرآن استخدام و تسخير انسان را به وسيله انسان امضا كرده؟، آيا اين : نخست اين كه

  نيست؟ ) طبقه استثمار كننده و استثمار شونده(به معنى قبول نظام طبقاتى اقتصادى 
ها همه از ناحيه او  ه، و تفاوتها از سوى خدا تقسيم شد از اين گذشته، اگر ارزاق و معيشت

تواند داشته باشد؟ آيا اين به معنى خاموش   مرى مىهاى ما، چه ث است، پس تالش و كوشش
  هاى تالش و جهاد براى زندگى نيست؟  شدن شعله

  : شود ها با دقت در متن آيه روشن مى پاسخ اين سؤال
  آيه چنين  كنند، تصورشان اين است كه، مفهوم كسانى كه چنين ايرادى مى
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است كه گروه معينى از بشر، گروه ديگرى را مسخر خود سازد، آنهم تسخير به معنى 
كشى ظالمانه، در حالى كه مطلب چنين نيست بلكه منظور استخدام عمومى مردم نسبت  بهره

هاى خاصى دارند  به يكديگر است، به اين معنى كه هر گروهى امكانات و استعدادها و آمادگى
ت آنها در آن رشته، در توانند فعاليت كنند، طبعاً خدما رشته از مسائل زندگى مى كه در يك

هاى ديگر، در اختيار آنها  گيرد، همان گونه كه خدمات ديگران در رشته اختيار ديگران قرار مى
گيرد، خالصه، استخدامى است متقابل، و خدمتى است طرفينى، و به تعبير ديگر هدف  قرار مى

  . ر زندگى است و نه چيز ديگرتعاون در ام
ها از نظر هوش، و استعداد روحى و جسمى، يكسان باشند،   ناگفته پيداست كه، اگر همه انسان

هاى تن انسان از نظر  يابد، همان گونه كه اگر سلول هرگز نظامات اجتماعى سامان نمى
هاى  د، سلولش ساختمان و ظرافت و مقاومت همه شبيه هم بودند نظام جسم انسان مختل مى

اى ظريف شبكه چشم كجا؟، هر كدام از اين ه بسيار محكم استخوان پاشنه پا، كجا؟ و سلول
  . اند دو مأموريتى دارند كه بر طبق آن ساخته شده

توان گفت، همان استخدام متقابلى است كه در دستگاه  اى كه براى اين موضوع مى مثال زنده
هاى بدن انسان است كه مصداق روشن  ستگاهتنفس، و گردش خون، و تغذيه، و ساير د

آيا چنين تسخيرى ) هاى داخلى بدن منتها در شعاع فعاليت(است » ليتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْرِيا«
  !.تواند اشكال داشته باشد؟ مى

است،  دليل بر عدم عدالت اجتماعى» رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعض درجات«و اگر گفته شود جمله 
تفسير شود، در حالى كه » مساوات«به معنى » عدالت«اين در صورتى است كه : گوئيم مى

رار گيرد، آيا وجود آن است كه هر چيز در يك سازمان در جاى خود ق» عدالت«حقيقت 
  سلسله مراتب در يك لشكر يا 
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  يك سازمان ادارى ، و يك كشور، دليل بر وجود ظلم در آن دستگاه است؟ 
را بدون توجه به مفهوم واقعى آن، در همه » مساوات«است افرادى، در مقام شعار، كلمه ممكن 

پذير نيست، اما هرگز وجود  مكانها ا جا به كار برند، ولى در عمل هرگز نظم، بدون تفاوت
اى براى استثمار انسان، به وسيله انسان گردد، همه بايد آزاد باشند كه  ها نبايد بهانه اين تفاوت

هاى خود  وهاى خالق خود را به كار گيرند و نبوغ خود را شكوفا سازند، و از نتائج فعاليتنير
يد آنها كه قدرت دارند براى بر طرف ها با بى كم و كاست بهره گيرند، و در مورد نارسائى

  . ساختن آن بكوشند
اد و چگونه ممكن است با وجود معين بودن روزى، شعله جه: و اما در مورد سؤال دوم كه

اند، خداوند  تالش و كوشش را روشن نگاه داشت؟ اشتباه از اينجا پيدا شده كه گاه گمان كرده
  . ه استبراى تالش و كوشش انسان، هيچ نقشى قائل نشد

هاى مختلف، به طور متفاوت آفريده، و   خداوند استعدادها را براى فعاليت: درست است كه
ان، در مسير زندگى او مؤثر است، ولى با اين حال درست است كه عواملى بيرون از اراده انس

لْإِنْسانِ أَنْ لَيس ل«يكى از عوامل بنيادى را نيز، تالش و كوشش او قرار داده است و با بيان اصل 
اين مطلب را روشن ساخته كه بهره انسان در زندگى ارتباط نزديكى با سعى و ) 1(»إِالّ ما سعى

  . تالش او دارد
ها همچون ظروف يكدستى نيستند كه در  نكته باريك و دقيق اين جاست كه انسانبه هر حال، 

نوع فايده، و اگر  شود، يك شكل، يك نواخت، يك اندازه، و با يك يك كارخانه ساخته مى
  . توانستند با هم زندگى كنند چنين بود حتى يك روز هم نمى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39ـ نجم، آيه  1



٦٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

هاى يك ماشين هستند كه، سازنده و مهندسش آن را تنظيم كرده و به  و نه مانند پيچ و مهره
، هم آزادى اراده دارند، و هم مسئوليت و وظيفه، در طور اجبارى به كار خود ادامه دهند، بلكه

نامند، و  ها، و اين معجون خاصى است كه انسانش مى عين تفاوت استعدادها و شايستگى
  . گيرد ها و ايرادها غالباً از عدم شناخت اين انسان سرچشمه مى  رىگي خرده

تمام جهات امتياز نبخشيده، هاى ديگر در  خداوند هيچ انسانى را بر انسان: كوتاه سخن اين كه
اشاره به امتيازهاى مختلفى است كه هر گروهى » رفَع بعضَهم فَوقَ بعض درجات«بلكه جمله 

ارد، و تسخير و استخدام هر گروه نسبت به گروه ديگر، درست از همين بر گروه ديگر د
  ) 1(.گيرد، و اين عين عدالت و تدبير و حكمت است امتيازات سرچشمه مى

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث و بح) 363صفحه (» نساء«سوره  32ـ در اين زمينه بحث مشروحى در جلد سوم ذيل آيه  1

  . ايم داشته) 69صفحه (» انعام«سوره  165ديگرى در جلد ششم ذيل آيه 
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  و لَو ال أَنْ يكُونَ النّاس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمنْ يكْفُرُ بِالرَّحمنِ    33
  لبيوتهِم سقُفاً منْ فضَّة و معارِج علَيها يظْهرُونَ           

34    وتيبل ؤُنَ وتَّكها يلَيرُراً عس واباً وأَب هِم  
35    خْرُفاً وز و كبر نْدرَةُ عخĤْال نْيا وياةِ الدالْح تاعا ملَم كإِنْ كُلُّ ذل  

  للْمتَّقينَ           
  

  : ترجمه
) ىگمراه(شد كه همه مردم امت واحد  سبب نمى) تمكن كفّار از مواهب مادى(ـ اگر  33

داديم با  رار مىهائى ق شدند خانه رحمان كافر مى) خداوند(شوند، ما براى كسانى كه به 
  هائى كه از آن باال روند   هائى از نقره و نردبان سقف

داديم كه بر آن تكيه  قرار مى) اى زيبا و نقره(هائى  هايشان درها و تخت  ـ و براى خانه 34
  كنند 

اينها بهره زندگى دنياست، و آخرت نزد پروردگارت از آن ولى تمام  ;ـ و انواع زيورها 35
  ! پرهيزگاران است

  
  : تفسير

  ) هاى دروغين ارزش! (اى  هاى نقره قصرهاى باشكوه با سقف
اين آيات، همچنان بحث پيرامون نظام ارزشى اسالم و عدم معيار بودن مال و ثروت و مقامات 

  . دهد مادى را ادامه مى
  شد  سبب نمى) تمكّن كفار از مواهب مادى(اگر «: رمايدف در نخستين آيه، مى
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گردند، ما براى كسانى كه به ) گمراهى(امت واحد ) تمايل به كفر پيدا كنند و(كه همه مردم 
و لَو ال أَنْ (» هائى از نقره داديم با سقف هائى قرار مى شدند خانه رحمان كافر مى) خداوند(

دةً واحأُم كُونَ النّاسقُيس هِموتيبمنِ لكْفُرُ بِالرَّحنْ يملْنا لعضَّةةً لَجنْ ف1).(فاً م (  
داديم كه از  قرار مى) جالب(و براى آنها نردبانهائى «هائى كه چندين طبقه داشته باشد،   خانه

  ) 2).(و معارِج علَيها يظْهرُونَ(» آن باال روند
به ) نقره(» فضِّة«هائى از نقره است، و عدم تكرار كلمه  لهمنظور پ: اند جمعى از مفسران گفته

ها  ها را به تنهائى دليل بر اهميت خانه ر وضوح آن است، ولى گويا آنها وجود پلهخاط
هاى فراوان دليل بر عظمت بنا و داشتن  اند، در حالى كه چنين نيست، اصل وجود پله ندانسته

  . طبقات متعدد است
به معنى مكان مسقف، » سقيفه«است و بعضى آن را جمع » سقف«جمع ) ربر وزن شت(» سقُف«

  . دانند ولى قول اول مشهورتر است مى
* * *  

داديم كه  قرار مى) اى زيبا و نقره(هائى  هايشان درها و تخت  و براى خانه«: افزايد سپس مى
  ). كؤُنَو لبيوتهِم أَبواباً و سرُراً علَيها يتَّ(بر آن تكيه كنند 

شد كه چون در آيه قبل در مورد هاى نقره با ممكن است اين جمله، اشاره به درها و تخت
ها آمده، در اينجا از تكرار آن خوددارى شده، و نيز ممكن است وجود درها و  سقف
) با توجه به اين كه اَبواباً و سرُراً نكره است و در اينجا براى اهميت آمده(هاى متعدد  تخت
  زيرا هرگز  ;دليل بر عظمت آن قصرها باشد خود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على : است، اى» على«، يا به معنى »لمنْ يكْفُرُ بِالرَّحمنِ«بدل اشتمال است از » لبيوتِهم«ـ  1

  .تر است بيوتهِم، ولى احتمال اول صحيح
اى است كه انسان براى صعود به طبقات باالتر از  به معنى وسيله» معراج«جمع » معارِج«ـ  2

  . كند  آن استفاده مى
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هاى مجلل  گذارند، اين مخصوص قصرها و خانه براى يك خانه محقر درهاى متعدد نمى
  . هاى بسيار است، و همچنين وجود تخت

* * *  
داديم  آنها قرار مى انواع زيورها براى«عالوه بر همه اينها : افزايد باز به اين هم اكتفا نكرده، مى

  ) 1).(و زخْرُفاً(
تا زندگى مادى و پر زرق و برقشان از هر نظر تكميل گردد، قصرهائى مجلل و چند اشكوبه با 

هاى متعدد، و انواع وسائل زينتى، و هر گونه نقش و نگار  هائى از نقره، و درها و تخت سقف
  . ن چنان كه مطلوب و مقصود و معبود دنياپرستان استآ

ولى تمام اينها بهره زندگى دنياست و آخرت نزد پروردگارت از آن «: افزايد سپس مى
  ). و إِنْ كُلُّ ذلك لَما متاع الْحياةِ الدنْيا و الĤْخرَةُ عنْد ربك للْمتَّقينَ! (»پرهيزگاران است

ر است، و از آنجا كه در اصل به معنى هر گونه زينت و تجمل توأم با نقش و نگا» زخْرف«
گفته شده است، و اين كه به » زخرف«يكى از مهمترين وسائل زينت، طال است به آن هم 

  . دهند گويند به خاطر زرق و برقى است كه به آن مى مى» مزخرف«سخنان بيهوده 
اين وسائل تجمالتى دنيا، به قدرى در پيشگاه  هاى مادى و اين سرمايه: كوتاه سخن اين كه

ارزش همچون كفار و منكران  بايست تنها نصيب افراد بى ارزش است كه مى گار، بىپرورد
  ظرفيت و دنياطلب به  حق باشد، و اگر مردم كم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانند كه در  دانسته، و اشاره به وسائل زينتى مستقلى مى» سقُفاً«را عطف بر » زخْرُفاً«ـ بعضى  1

منْ «اند و در اصل  دانسته» منْ فضَّة«شود، و بعضى عطف بر  گونه افراد گذارده مىاختيار اين 
شده، در اين صورت، مفهوم جمله چنين » نزع خافض«بوده، سپس منصوب به » زخْرُف

از طال و بعضى از نقره قرار  هاى آنها را بعضى  هاى خانه ها و درها و تخت شود كه سقف مى
  ).دقت كنيد(داديم  مى
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ها را تنها نصيب اين گروه  شدند، خداوند اين سرمايه ايمانى و كفر، متمايل نمى سوى بى
  . كرد، تا همگان بدانند مقياس ارزش و شخصيت انسان اين امور نيست منفور و مطرود، مى

* * *  
  : ها نكته

  شكند  ط را درهم مىهاى غل ـ اسالم ارزش 1
هاى دروغين  فوق آمده براى درهم شكستن ارزش به راستى تعبيرى رساتر از آنچه در آيات

اى كه محور سنجش شخصيت افراد در آن، تعداد  شود، براى دگرگون ساختن جامعه  پيدا نمى
تا آنجا  ها و وسائل تجملى است،  شتران، مقدار درهم و دينار، و تعداد غالمان و كنيزان و خانه

يتيم و از نظر مادى، فقير به نبوت  )صلى اهللا عليه وآله(»محمد«كنند چرا  كه تعجب مى
هاى غلط ارزشى درهم شكسته  ترين كار اين است كه اين چهارچوب برگزيده شده، اساسى

هاى اصيل انسانى، تقوا و پرهيزگارى، و علم و دانش، ايثار و  شود، و بر ويرانه آن ارزش
ائى و سطحى، و شهامت و گذشت بنا شود، در غير اين صورت همه اصالحات، روبن فداكارى،

  . ناپايدار خواهد بود
به ) صلى اهللا عليه وآله(و اين، همان كارى است كه اسالم و قرآن و شخص پيامبر اسالم

ترين  ترين و خرافى اى كه از عقب افتاده ترين وجهى انجام داد، و به همين دليل، جامعه عالى
  . در صف اول قرار گرفتجوامع بشرى بود، در مدتى كوتاه، آن چنان رشد و نمو كرد كه 

: خوانيم در تكميل اين برنامه مى) صلى اهللا عليه وآله(جالب اين كه در حديثى از پيغمبر گرامى
اگر دنيا به اندازه بال «: اءلَو وزنَت الدنْيا عنْد اللّه جناح بعوضَة ما سقَى الْكافرَ منْها شَرْبةَ م

  به كافر حتى يك  مگسى نزد خدا وزن داشت خداوند
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  ) 1.(»نوشانيد شربت آب نمى
سخن را در اين زمينه به اوج رسانده » خطبه قاصعه«نيز در ) عليه السالم(اميرمؤمنان على

  : فرمايد مى
هاى  با برادرش وارد بر فرعون شدند، در حالى كه لباس) عليه السالم(موسى بن عمران«

بود، با او شرط كردند كه اگر ) چوپانى( پشمين بر تن داشتند و در دست هر كدام عصاى
ماند، و عزت و قدرتش دوام خواهد يافت،  تسليم فرمان خدا شود، حكومت و ملكش باقى مى

ام عزتم كنند بقاى ملك و دو كنيد؟ كه با من شرط مى آيا از اين دو تعجب نمى: اما او گفت
اگر ! (بارد  ر و وضعشان مىبستگى به خواسته آنها دارد، در حالى كه فقر و بيچارگى از س

  ؟ »پس چرا دستبندهائى از طال به آنها داده نشده است) گويند راست مى
پوشى  آورى آن، و تحقير پشمينه اين سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طال، و جمع«

  . »گفت
و هاى سبز  ها و معادن طال و باغ به هنگام بعثت پيامبرانش، درهاى گنجخواست   اگر خدا مى«

كرد، پرندگان آسمان و حيوانات  گشود، و اگر اراده مى خرم را به روى آنان بگشايد، مى
كرد آزمايش مردم از ميان  داشت، ولى اگر اين كار را مى وحشى زمين را همراه آنان گسيل مى

  !. »شد ر مىاث رفت و پاداش و جزا بى مى
  : فرمايد  و در قسمت ديگرى از همين خطبه مى

هائى كه نه زيانى   ها را، از زمان آدم تا آخر جهان، با سنگ نيد خداوند انسانبي مگر نمى«
ها را خانه  شنوند، آزمايش نموده، اين سنگ بينند و نه مى رسانند و نه سودى، نه مى مى

ب پايدارى و قوام مردم ساخته است، آن را در پر قرار داده، و آن را موج) كعبه(مقدس خود 
  ترين نقاط روى   گياه  ، و بىها ترين مكان  سنگالخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .250، صفحه 4، جلد »كشّاف«ـ تفسير  1



٧٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

هاى متراكم،  هاى خشن، شن هائى مستقر ساخته، در ميان كوه زمين، در تنگناى دره
هاى جدا و پر فاصله، كه هيچ مركبى به راحتى در آن زندگى  هاى كم آب، آبادى چشمه
، و سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد، كه به آن سو توجه كنند و آن را مركز تجمع كند نمى

  . »....خود سازند
ها و نهرها و  خواست خانه مقدسش، و محل انجام مناسك حج را در ميان باغ اگر خدا مى«

 هاى به هم  هاى بسيار و آبادى  ها و كاخ هاى هموار و پر درخت و آباد، كه داراى خانه زمين
هاى زيبا و سرسبز و  هاى پر گل و گياه، در ميان بستان زارها و باغ پيوسته، در ميان گندم

هاى راحت و آباد، قرار دهد، توانائى داشت، ولى  زا با جاده اغستانى بهجتپرآب، در وسط ب
هاى  و مردم به ارزش(تر بود، و پاداش و جزا نيز كمتر  در اين حالت آزمايش و امتحان ساده

  ) 1.(»)گشتند هاى واقعى الهى غافل مى شدند و از ارزش نده ظاهرى مشغول مىفريب
به هر حال، اساس انقالب اسالمى انقالب ارزشهاست، و اگر مسلمانان امروز در شرائطى 

اند به خاطر همين است  رحم و خونخوار قرار گرفته سخت و ناگوار، تحت فشار دشمنان بى
هاى جاهلى در ميان آنان رونق گرفته  خته، بار ديگر ارزشهاى اصيل را رها سا كه آن ارزش

تقوا و فضيلت را به فراموشى  است، مقياس شخصيت، مال و مقام دنيا شده، و علم و
اند، و تا چنين است بايد  اند، در زرق و برق مادى فرو رفته، و از اسالم، بيگانه شده سپرده

هاى حاكم بر وجودشان شروع  را از ارزشكفاره اين خطاى بزرگ را بپردازند، و تا تحول 
  ) 2.(ما بِقَوم حتّى يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِم إِنَّ اللّه ال يغَيرُ: نكنند، مشمول الطاف الهى نخواهند شد كه

* * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).خطبه قاصعه( 192، خطبه »نهج البالغه«ـ  1
  .11ـ رعد، آيه  2



٧٣  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  ـ پاسخ به يك سؤال  2
دى، اين سؤال هاى ظاهرى، و ثروت و مقام ما با مطالعه آيات فوق پيرامون تحقير شديد زينت

قُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللّه الَّتي أَخْرَج : گويد پس چرا قرآن مجيد در جاى ديگر مى: شود مطرح مى
يقِ قُلْ هنَ الرِّزم باتالطَّي و هبادعلُ  لنُفَص كةِ كَذليامالْق موةً يصنْيا خالياةِ الدي الْحنُوا فينَ آملَّذل

هاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده، و  چه كسى زينت: بگو«: لĤْيات لقَوم يعلَمونَا
ايمان  اينها در زندگى دنيا براى كسانى است كه: بگو! هاى پاكيزه را حرام كرده است؟ روزى
 )براى مؤمنان(در قيامت خالص ) ولى ;اگر چه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند( ;اند آورده

  ) 1!.(»دهيم  را براى كسانى كه آگاهند شرح مى) خود(خواهد بود، اين گونه آيات 
زينت ! دان آدماى فرزن«: يا بني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد: فرمايد يا در جاى ديگر مى

  ) 2.(»خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد
  ! چگونه اين دو گروه از آيات با هم سازگار است؟

هاى   هدف در آيات مورد بحث شكستن ارزش: در پاسخ بايد به اين نكته توجه داشت كه
مارند، ها را ثروت و زينت آنها نش دروغين است، هدف اين است كه مقياس شخصيت انسان

نه اين كه امكانات مادى بد چيزى است، مهم اين است كه به آنها به صورت يك ابزار نگاه 
  . نه يك هدف متعالى و نهائى شود

وانگهى، اينها در صورتى ارزش دارد كه در حد معقول و شايسته و خالى از هر گونه اسراف و 
  ! هاى انبوهى از سيم و زر ن زينتهائى از طال و نقره و گرد آورد  تبذير باشد، نه ساختن كاخ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32ـ اعراف، آيه  1
  .31ـ اعراف، آيه  2
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مند بودن گروهى از كفار و ظالمان از اين مواهب مادى  شود كه نه بهره و از اينجا روشن مى
ه از اين امور در حد دليل بر شخصيت آنها است، و نه محروم بودن مؤمنان از آن، و نه استفاد

اين است تفكر صحيح زند، و  معقول، به صورت يك ابزار، ضررى به ايمان و تقواى انسان مى
  . اسالمى و قرآنى

* * *  
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  و منْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَيطاناً فَهو لَه قَرِينٌ     36
37    مونَهدصلَي مإِنَّه ونَ  وتَدهم مونَ أَنَّهبسحي بِيلِ ونِ السع  
38    نِ فَبِئْسشْرِقَيالْم دعب نَكيب ي ونيب تنا قالَ يا لَيتّى إِذا جاءح  

  الْقَرِينُ           
   و لَنْ ينْفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتُم أَنَّكُم في الْعذابِ مشْتَرِكُونَ    39
40    مي الْعدتَه أَو مالص عمتُس بِين أَ فَأَنْتي ضَالل منْ كانَ فم و ي  
  

  : ترجمه
فرستيم پس همواره  گردان شود شيطان را به سراغ او مى  ـ و هر كس از ياد خدا روى 36

  ! قرين اوست
كنند  الى كه گمان مىدارند، در ح باز مى) خدا(اين گروه را از راه [ شياطين=] ـ و آنها  37

  !هدايت يافتگان حقيقى آنها هستند
اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب «: گويد ـ تا زمانى كه نزد ما حاضر شود مى 38
  ! »چه بد همنشينى بودى ;بود
هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودى ندارد، چرا كه ظلم :) گوييم ولى به آنها مى(ـ  39

  ! مه در عذاب مشتركيدو ه ;كرديد
ى سخن خود را به گوش كران برسانى، يا كوران و كسانى را توان آيا تو مى) اى پيامبر(ـ  40

  ! كه در گمراهى آشكارى هستند هدايت كنى؟
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  : تفسير
  ! همنشين شياطين

ى از آنجا كه در آيات پيشين سخن از دنياپرستانى بود كه همه چيز را بر معيارهاى مادى ارزياب
مرگبار دلبستگى به دنيا كه بيگانگى از خدا است  كنند، در آيات مورد بحث، از يكى از آثار مى

  . گويد سخن مى
فرستيم، پس  گردان شود شيطان را به سراغ او مى  و هر كس از ياد خدا روى«: فرمايد مى

  ) 2(ـ)1).(يطاناً فَهو لَه قَرِينٌو منْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَ! (»همواره قرين اوست
آرى غفلت از ذكر خدا، و غرق شدن در لذات دنيا، و دلباختگى به زرق و برق آن، موجب 

اى در گردنش   شود كه شيطانى بر انسان مسلط گردد و همواره قرين او باشد، و رشته مى
  ! »برد هر جا كه خاطر خواه او است مى«افكنده، 

ين ندارد كه كسى تصور جبر از اين آيه كند، چرا كه اين، نتيجه اعمالى بديهى است، جاى ا
اعمال انسان، مخصوصاً غرق شدن در لذات : ايم اند، بارها گفته است كه خود آنها انجام داده

دنيا و آلوده شدن به انواع گناهان، نخستين تأثيرش اين است كه پرده بر قلب و چشم و گوش 
سازد، و تا آنجا ادامه   مى كند، و شياطين را بر او مسلط ز خدا بيگانه مىافتد، او را ا انسان مى

شود، چرا كه شياطين و افكار شيطانى از هر   يابد كه گاهى راه بازگشت به روى او بسته مى مى
كنند، و اين نتيجه عمل خود انسان است هر چند نسبت آن به خداوند نيز،   سو او را احاطه مى

  باشد، اين همان چيزى   بودن صحيح مى» بابسبب االس«به عنوان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى »عشَوت الَيه«متعدى شود » الى«هنگامى كه با ) بر وزن نشر(» عشو«از ماده » يعش«ـ  1
به معنى » عشَو عنْه«متعدى شود » عن«هدايت يافتن به وسيله چيزى است، هنگامى كه با 

ه مورد بحث منظور همين است گردان شدن از چيزى است، و در آي ض كردن و روىاعرا
  ).لسان العرب ماده عشو(
در اصل به معنى پوست روى تخم مرغ است ) بر وزن فيض(» قيض«از ماده » نُقَيض«ـ  2

  . سپس به معنى مستولى ساختن چيزى بر چيز ديگر آمده
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يا ) 1)(فَزَينَ لَهم الشَّيطانُ أَعمالَهم(» زيين شيطانت«است كه در آيات ديگر قرآن به عنوان 
  .تعبير شده است) 2)(فَهو وليهم الْيوم(» واليت شيطان«

با توجه به مفهوم لغوى آن، هم داللت بر استيالء شياطين » نُقَيض«قابل توجه اين كه جمله 
بعد از آن آمده، تا اين معنى را » هو لَه قَرِينٌ«دارد، و هم قرين بودن آنها، در عين حال جمله 

  ! شوند تأكيد كند كه، شياطين از اين گونه افراد هرگز جدا نمى
اشاره لطيفى است به اين كه آنها چگونه از خدائى كه رحمت عامش همگان » رحمان«تعبير به 

  . گردند؟ شوند، و از ياد او غافل مى گردان مى را فراگرفته روى
داشته باشند كه، همنشين شياطين، و محكوم  توانند  چنين كسانى جز اين سرنوشتى مىآيا 

  فرمان آنها گردند؟ 
در اينجا معنى وسيعى دارد كه حتى شياطين انس » شياطين«: اند بعضى از مفسران احتمال داده

و  اند كه مستولى  دانسته» رؤسا و سردمداران ضاللت«شود، و آن را اشاره به  را شامل مى
  . ند و با آنها قرين هستند ، و اين توسعه بعيد نيستشو مسلط بر غافالن از ياد خدا، مى

* * *  
و «: فرمايد دهند اشاره كرده مى سپس به دو امر مهم كه شياطين درباره اين غافالن انجام مى

  ) 3).(م عنِ السبِيلِو إِنَّهم لَيصدونَه(» دارند بازمى) خدا(اين گروه را از راه ) شياطين(آنها 
  افكنند و مانعى ايجاد  هر وقت اراده بازگشت كنند، سنگى بر سر راه آنها مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .63ـ نحل، آيه  2و  1
  
گردد، هر چند قبالً به صورت مفرد  بر مى» شياطين«و جمله بعد به » انهم«ـ ضمير جمع در  3

  .نى جمعى را داشته استآمده چون در واقع مع
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  . كنند، تا هرگز به صراط مستقيم بازنگردند مى

كنند هدايت يافتگان  گمان مى«: دهند كه و آن چنان طريق گمراهى را در نظر آنها زينت مى
  ). و يحسبونَ أَنَّهم مهتَدونَ! (»حقيقى آنها هستند

و زينَ لَهم : خوانيم مى» ثمود«و » دعا«درباره » عنكبوت«سوره  38همان گونه كه در آيه 
شيطان اعمالشان را براى آنان آراسته «: الشَّيطانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ و كانُوا مستَبصرِينَ

  . »بازداشت، در حالى كه بينا بودند) خدا(بود، از اين رو آنان را از راه 
* * *  

خبر در گمراهى خويش، و  غافل و بى كند، انسان دامه پيدا مىخالصه، اين وضع همچنان ا
شود،  رود، و چشم حقيقت بين او باز مى ها كنار مى شياطين در اضالل او، تا هنگامى كه پرده

بيند ولى و قرينش همچنان با او است، همان كسى كه  مى(شود  تا زمانى كه نزد ما حاضر مى«
ى كاش ميان من و تو فاصله ا: گويد مى) زند و  اد مىفري! هاى او بوده  عامل همه بدبختى
حتّى إِذا جاءنا قالَ يا لَيت بيني و بينَك بعد ! (»چه بد همنشينى بودى ;مشرق و مغرب بود

  ). الْمشْرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِينُ
انى كه هر ها، يك طرف، و همنشينى با اين قرين سوء، يك طرف، همنشينى با شيط همه عذاب

هاى گمراهى و بدبختيش در نظرش مجسم  نگرد، تمام خاطره انگيز او مى نفرتوقت به قيافه 
داد، و بيراهه را شاهراه، و گمراهى را  ها را در نظرش زيبا جلوه مى گردد، كسى كه زشتى مى

  !. هدايت، اى واى كه او براى هميشه قرين و هم بند او است
جهان، و قرين و دوست و رهبر  هاى اين گسترده از صحنه آرى، صحنه قيامت تجسمى است

  اينجا با آنجا يكى است، حتى به گفته بعضى از مفسران هر دو را 
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  !. بندند با يك زنجير مى
زيرا طبق عادت عرب  ;است» مغرب«و » مشرق«، )دو مشرق(» مشرقين«پيداست كه منظور از 

كنند،  ا از يكى انتخاب مىيه بسازند لفظ رخواهند از دو جنس مختلف تثن به هنگامى كه مى
» عشائين«و ) اشاره به نماز ظهر و عصر(» ظهرين«و ) اشاره به خورشيد و ماه(» شمسين«مانند 

  ). اشاره به نماز مغرب و عشاء(
اند كه به هيچ وجه در آيه مورد بحث مناسب به نظر  تفسيرهاى ديگرى نيز، ذكر كرده

، هر چند در موارد ديگرى مناسب »آغاز تابستانزمستان و مشرق  مشرق آغاز«رسد، مانند  نمى
  . است

چرا كه  ;گنجد اى كه به تصور مى  اى است از دورترين فاصله به هر حال، اين تعبير كنايه
  . ضرب المثل معروفى است در اين زمينه» دورى مشرق و مغرب«

* * *  
افتد، لذا در   ئى نمىشياطين هرگز جدارسد، و ميان آنها و  ولى اين آرزو، هرگز به جائى نمى

هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودى ) ;گوييم ولى به آنها مى(«: افزايد  آيه بعد مى
و لَنْ ينْفَعكُم الْيوم إِذْ ظَلَمتُم أَنَّكُم في ! (»و همه در عذاب مشتركيد ;ندارد، چرا كه ظلم كرديد

  ). الْعذابِ مشْتَرِكُونَ
  ) 1.(هاى ديگر براى هميشه ببينيد  بايد عذاب اين همنشين سوء را با عذاب

كند و  و به اين ترتيب اميد آنها را در مورد جدائى از شياطين براى هميشه مبدل به يأس مى
  ! فرساست تحمل اين همنشينى؟  چه طاقت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كردند فاصله ميان آنها و  مان گفتار سابق است كه آرزو مىه» ينْفَع«ـ به اين ترتيب فاعل  1
بيان علت عدم نفع است، و جمله » اذْ ظَلَمتُم«شياطين فاصله مغرب و مشرق باشد، و جمله 

  . أَنَّكُم في الْعذابِ مشْتَرِكُونَ نتيجه اين ظلم و ستم است
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گاه انسان از ديدن : له اين كهدر تفسير اين آيه، احتماالت ديگرى نيز داده شده، از جم
: البليةُ اذَا عمت طابت: كند، چرا كه معروف است دردمندان ديگر دردش تخفيف پيدا مى

شود، در آنجا چنين تسلّى  اما به اينها گفته مى) 1!(»شود هنگامى كه بال عمومى شد گوارا مى«
تسلّى شما نخواهد  ا، مايهخاطرى نيست چنان غرق عذابيد كه عذاب شيطان هم بند شم

  ) 2.(شد
رسد و انسان پيامدهاى آن را ميان خود و  اند كه، گاه مصيبتى فرا مى اين احتمال را نيز داده

شود، ولى در آنجا اين مسأله نيز وجود ندارد،  كند، و بار مصيبت سبك مى دوستان تقسيم مى
  !. ى چيزى كاسته شوداز ديگرآنكه  چرا كه هر كدام سهم وافرى از عذاب الهى دارند، بى

ولى، با توجه به اين كه اين آيه تكميلى است براى آيه قبل، همان تفسير اول كه انتخاب كرديم 
  . تر است  مناسب
* * *  

صلى اهللا (گذارد و روى سخن را به سوى پيامبر  در اينجا قرآن اين گروه را به حال خود مى
كردند، و از قماش همان  را تكذيب مى وسته اوكرده، از غافالن كوردلى كه پي) عليه وآله

آيا ) اى پيامبر(«: فرمايد گروهى بودند كه در آيات قبل از آنها سخن گفته شد، بحث كرده، مى
توانى سخن خود را به گوش كران برسانى؟ يا كوران و كسانى را كه در گمراهى   تو مى

و تَهدي الْعمي و منْ كانَ في ضَالل م أَأَ فَأَنْت تُسمع الص! (؟»آشكارى هستند هدايت كنى
  ). مبِين

شبيه اين معنى در آيات ديگرى از قرآن مجيد نيز آمده است، كه افراد لجوج و هدايت ناپذير، 
  بصيرت و غرق گناه را، به كران و كوران، و گاه  و هواپرستان بى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .261، صفحه 32، جلد »اربحار االنو«ـ  1
  .خواهد بود، نه نتيجه آن» ينْفَع«فاعل » أَنَّكُم في الْعذابِ مشْتَرِكُونَ«ـ بنابراين تفسير  2
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  . به مردگان، تشبيه كرده است
وانى ت  آيا تو مى«: عقلُونَأَ فَأَنْت تُسمع الصم و لَو كانُوا الي: خوانيم مى» يونس«سوره  42در آيه 

  .»سخن خود را به گوش كران برسانى هر چند نفهمند
: إِنَّك ال تُسمع الْموتى و ال تُسمع الصم الدعاء إِذا ولَّوا مدبِرِينَ: آمده است» نمل« 80و در آيه 

كران را هنگامى كه توانى  توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى، و نمى مسلماً تو نمى«
  .همچنين آيات ديگر» كنند فراخوانى گردانند و پشت مى رمىروى ب

قائل » دو نوع گوش و چشم و حيات«اين تعبيرات، همه به خاطر آن است كه قرآن براى انسان 
و مهم، بخش دوم از . گوش و چشم و حيات ظاهر، و گوش و چشم و حيات باطن: است

د و اندرز مفيد خواهد بود و نه انذار و درك و ديد و حيات است، كه وقتى از كار بيفتد، نه پن
  ! هشدار

در آيات گذشته، اين گروه از مردم، به افرادى تشبيه شده بودند كه چشمانى : قابل توجه اين كه
كند، اين به خاطر   ضعيف و ديد محدود دارند، و در آيه اخير آنها را به كران و كوران تشبيه مى

ماند كه چشمانش درد  شود، به كسى مى دنيا مىسان هنگامى كه مشغول به آن است كه ان
مختصرى پيدا كرده هر قدر اشتغالش به دنيا بيشتر، و تمايلش به ماديات شديدتر، و 

گردد، از آن درد چشم به نقصان ديد، و از آن، به مرحله   اعتنائيش به روحانيات فزونتر مى  بى
تشديد روحيات منفى و مثبت  كه دالئل قطعى در زمينه رسد اين همان چيزى است كورى مى

در انسان، و رسوخ ملكات در وجود او بر اثر تكرار و اصرار بر عمل، به ثبوت رسانده است و 
  )1.(قرآن نيز همين ترتيب را رعايت فرموده

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .215و  214، صفحه 27، جلد »كبير فخر رازى«ـ تفسير  1
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41    ونَ فَإِممنْتَقم منْهفَإِنّا م نَّ بِكبا نَذْه  
  أَو نُرِينَّك الَّذي وعدناهم فَإِنّا علَيهِم مقْتَدرونَ     42
  فَاستَمسك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنَّك على صراط مستَقيم     43
  ف تُسئَلُونَ ه لَذكْرٌ لَك و لقَومك و سوو إِنَّ    44
  و سئَلْ منْ أَرسلْنا منْ قَبلك منْ رسلنا أَ جعلْنا منْ دونِ الرَّحمنِ    45

  آلهةً يعبدونَ           
  

  : ترجمه
  . ـ و هر گاه تو را از ميان آنها ببريم، حتماً از آنان انتقام خواهيم گرفت 41
ايم، به تو نشان دهيم، باز ما   به آنان وعده داده) از عذاب(ا آنچه ر) زنده بمانى و(ـ يا اگر  42

  ! بر آنها مسلّطيم
  . ـ آنچه را بر تو وحى شده محكم بگير كه تو بر صراط مستقيمى 43
  . تو و قوم تو است و به زودى سؤال خواهيد شد) و عظمت(ـ و اين مايه يادآورى  44
آيا غير از خداوند رحمان معبودانى براى  ;ـ از رسوالنى كه پيش از تو فرستاديم بپرس 45

  ! پرستش قرار داديم؟
  

  : تفسير
  آنچه را بر تو وحى شده محكم بگير 

گفت، در آيات  ناپذير و ستمگر، سخن مى در تعقيب آيات گذشته كه از كفار لجوج و هدايت
  كرده، ) صلى اهللا عليه وآله(گرامى اسالممورد بحث، روى سخن را، به پيامبر 
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بخشد  را تسلّى و آرامش خاطر مى) صلى اهللا عليه وآله(ن گروه را شديداً تهديد و پيامبراي

و مجازاتشان (و هر گاه تو را از ميان آنها ببريم، حتماً از آنان انتقام خواهيم گرفت «: فرمايد مى
  ). بِك فَإِنّا منْهم منْتَقمونَ فَإِما نَذْهبنَّ! (»)كنيم مى

صلى اهللا عليه (از ميان آن قوم، خواه وفات پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(ردن پيامبرمنظور از ب
، در هر حال اشاره به اين است كه اگر تو هم »مدينه«به » مكّه«باشد و يا هجرت او از ) وآله

كنيم،   شاهد و ناظر نباشى، و آنها به راه خود همچنان ادامه دهند، ما شديداً آنها را مجازات مى
در اصل به معنى مجازات و كيفر دادن است، هر چند از آيات متعدد ديگرى كه » انتقام«ا كه چر

) صلى اهللا عليه وآله(منظور از بردن پيامبر: شود در همين معنى در قرآن نازل شده، استفاده مى
ذي نَعدهم و إِما نُرِينَّك بعض الَّ: آمده است» يونس« سوره 46وفات او است، چنان كه در آيه 

هائى را كه  اى از مجازات اگر ما، پاره«: أَو نَتَوفَّينَّك فَإِلَينا مرْجِعهم ثُم اللّه شَهِيد على ما يفْعلُونَ
، بازگشتشان به )در هر حال( ايم، به تو نشان دهيم، و يا تو را از دنيا ببريم، به آنها وعده داده

  !»دادند گواه است آنچه آنها انجام مى سپس خداوند بر ;سوى ماست
نيز آمده است، و به اين ترتيب  77آيه » غافر«، و سوره 40آيه » رعد«همين معنى در سوره 

  . رسد ، مناسب به نظر نمى»هجرت«تفسير آيه، به مسأله 
* * *  

تو نشان  ايم به به آنان وعده داده) از عذاب(آنچه را ) مانى وزنده ب(يا اگر «: افزايد سپس مى
  ). أَو نُرِينَّك الَّذي وعدناهم فَإِنّا علَيهِم مقْتَدرونَ! (»دهيم، باز ما بر آنها مسلطتيم

به هر حال آنها در چنگال قدرت ما هستند چه در ميان آنها باشى، و چه نباشى، و مجازات و 
و باشد، و چه بعد از وفات انتقام الهى در صورت ادامه كارهايشان حتمى است، چه در حيات ت

  . تو، دير و زود دارد اما تخلّف ندارد
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اگر «: گفتند  صبرى كفار باشد كه مى اين تأكيدهاى قرآنى، ممكن است از يكسو، اشاره به بى
صلى (سوى ديگر، انتظار مرگ پيامبرو از ! ؟»شود  گوئى پس چرا بال بر ما نازل نمى راست مى

هر گاه پاى او در ميان نباشد، همه چيز پايان : ند به گمان اين كهكشيد را مى) اهللا عليه وآله
  . يابد مى

* * *  
آنچه را بر تو وحى «دهد  دستور مى) صلى اهللا عليه وآله(بعد از اين هشدارها، به پيامبر اكرم

صراط  فَاستَمسك بِالَّذي أُوحي إِلَيك إِنَّك على(» مىشده محكم بگير كه تو بر صراط مستقي
  ).مستَقيم

كمترين اعوجاج و كجى در كتاب و برنامه تو نيست، و عدم پذيرش گروهى از آنان، دليل بر 
  . نفى حقانيت تو نخواهد بود، تو با نهايت جديت به راه خويش ادامه ده، بقيه با ما است

* * *  
تو و قوم تو ) و عظمت(مايه يادآورى ) قرآنى كه بر تو وحى شده(و اين «: زايداف سپس مى

  ). و إِنَّه لَذكْرٌ لَك و لقَومك(است 
  . ها و آشنا نمودن آنها به وظائفشان است هدف، از نزول آن، بيدار ساختن انسان

و ! (؟)كه با اين برنامه الهى و اين وحى آسمانى چه كرديد(» و به زودى سؤال خواهيد شد«
  ). سوف تُسئَلُونَ

و آشنائى و آگاهى بر تكاليف دينى » ذكر اللّه«در آيه فوق، به معنى » ذكر« مطابق اين تفسير،
اين سوره نيز به همين معنى آمده است، مانند بسيارى  36و  5است، همان گونه كه در آيات 

  . ديگر از آيات قرآن
  است، ذكر به معنى يادآورى » ذكر«ن مجيد، همان هاى قرآ اصوالً يكى از نام
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و لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَهلْ : خوانيم  مى» قمر«، و كراراً اين جمله را در سوره »ذكر اللّه«و 

  ) 1.(»آيا كسى هست كه متذكر شود ;ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم«: منْ مدكر
مل به اين برنامه دهد كه منظور سؤال از ع  گواهى مى» و سوف تُسئَلُونَ«از اين گذشته جمله 

  . الهى است
اند،  اما با اين همه عجيب اين است كه، بسيارى از مفسران تفسير ديگرى براى اين آيه برگزيده

اين قرآن مايه شرف «: همعنى آيه اين است ك: اند كه تناسبى با آنچه گفتيم ندارد، از جمله، گفته
بخشد،   ش، يا امت تو را شرافت مىو آبرو يا ذكر خير براى تو و قوم تو است، و عرب و قري

  ) 2.(»شود چرا كه به لغت آنان نازل شده است و به زودى از اين نعمت الهى سؤال مى
و عرب، بلكه همه ) صلى اهللا عليه وآله(درست است كه قرآن مجيد، آوازه پيامبر اسالم

لى اهللا عليه ص(مسلمانان را در جهان بلند ساخت، و بيش از چهارده قرن است كه نام پيامبر
نام و نشان عرب جاهلى، در  برند، و قوم بى ها مى را به عظمت، هر صبح و شام بر مأذنه)وآله

  . سايه آن نام و نشان يافت، و امت اسالمى در پرتو آن در جهان بلند آوازه شد
، گاه به اين معنى در قرآن مجيد آمده، ولى، بدون شك، معنى اول »ذكر«و نيز درست است كه 

  . تر، و با هدف نزول قرآن و آيات مورد بحث، سازگارتر است آيات قرآنى گسترده در
 اند لَقَد أَنْزَلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه را شاهد بر تفسير دوم گرفته» انبياء«سوره  10بعضى از مفسران آيه 
  ما بر شما كتابى نازل كرديم كه وسيله «: ذكْرُكُم أَ فَال تَعقلُونَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40و  32و  22و  17ـ قمر، آيات  1
ـ تفسير » قرطبى«ـ تفسير  215، صفحه 27، جلد »كبير فخر رازى«ـ تفسير » مجمع البيان«ـ  2
  .ذيل آيات مورد بحث» ابوالفتوح رازى«ـ تفسير » مراغى«
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  ) 1!(؟»فهميد آيا نمى! شما در آن است) و بيدارى(تذكر 
، ذيل »سيزدهم تفسير نمونه«ر حالى كه آن آيه نيز، متناسب تفسير اول است چنان كه در جلد د

  ) 2.(ايم همان آيه شرح داده
  . رواياتى در ذيل اين آيه در منابع حديث وارد شده است كه در بحث نكات خواهد آمد

* * *  
از «: گويد  داخته، مىپرستى، و ابطال عقائد مشركين، به دليل ديگرى پر سپس، براى نفى بت

آيا غير از خداوند رحمان، معبودهائى براى پرستش  ;رسوالنى كه پيش از تو فرستاديم بپرس
  ). علْنا منْ دونِ الرَّحمنِ آلهةً يعبدونَو سئَلْ منْ أَرسلْنا منْ قَبلك منْ رسلنا أَ ج! (؟»قرار داديم

پرستى  اند، و همگى به طور قاطع بت الهى دعوت به توحيد كرده اشاره به اين كه، تمام انبياى
ها كار  در مخالفتش با بت) صلى اهللا عليه وآله(اند، بنابراين پيامبر اسالم را محكوم نموده

پرستان و   نت هميشگى انبياء را احياء نموده است، اين بتاى انجام نداده، بلكه س سابقه  بى
  . دارند م انبياء، گام برمىمشركانند كه بر خالف مكتب تما

است، ولى منظور تمام ) صلى اهللا عليه وآله(مطابق اين تفسير، سؤال كننده، هر چند پيامبر اسالم
  .امت و حتى مخالفان او هستند

ند، پيروان انبياى پيشينند، پيروان راستين و مورد اطمينان شو و كسانى كه مورد سؤال واقع مى
آيد كه  به دست مى» خبر متواتر«ها، چرا كه از مجموعه سخنان آنها آنها، و حتى افراد عادى آن

  . انبياء است» مكتب توحيدى«بيانگر 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيات مورد بحث»قرطبى«ـ تفسير  1
است كه در آيه » قوم«ـ امر ديگرى كه ممكن است دليل بر تفسير مشهور بوده باشد، كلمه  2

و يا ملت ) صلى اهللا عليه وآله(آمده، زيرا قرآن مايه تذكر جهانيان است، نه تنها قوم پيامبرفوق 
اسالم، ولى اين سخن نيز قابل جواب است چرا كه اين گروه، قبل از ديگران از تذكرات قرآن 

  .مند شدند و به همين دليل روى آن تكيه شده است بهره
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مانند مسيحيان امروز كه طرفدار (از اصل توحيد  الزم به يادآورى است كه، حتى منحرفان
تثليث ما با توحيد، كه آئين همه انبياء است، : گويند زنند، و مى باز دم از توحيد مى) تثليثند

  . ها براى ابطال دعوى مشركان كافى است جعه به اين امتو به اين ترتيب مرا! منافاتى ندارد
و ) 1(اند فسير آيه، با الهام از بعضى از روايات دادهولى جمعى از مفسران، احتمال ديگرى در ت

و سؤال شونده خود انبياى پيشين ) صلى اهللا عليه وآله(آن اين كه، سؤال كننده، شخص پيغمبر
صلى اهللا (تحقق يافت، چرا كه پيامبر» معراج«در شب  اين موضوع: اند هستند، سپس افزوده

فت، و براى تأكيد امر توحيد، اين سؤال را مطرح با ارواح انبياى پيشين تماس گر) عليه وآله
  . نمود، و پاسخ شنيد
صلى اهللا عليه (هم اين ارتباط براى پيامبر» معراج«در غير شب : اند  بعضى نيز، افزوده

صلى اهللا عليه (هاى زمانى و مكانى در ارتباط پيامبر اسالم فاصله ممكن بوده، چرا كه)وآله
مانعى ايجاد نخواهد كرد، و آن بزرگوار در هر لحظه و هر مكان  با ارواح انبياء، هرگز) وآله
  .توانست با آنها ارتباط گيرد مى

البته اين تفسيرها هيچ مشكل عقلى ندارد، ولى از آنجا كه هدف از آيه نفى مذهب مشركان 
أله در مس) صلى اهللا عليه وآله(، چرا كه پيامبر)صلى اهللا عليه وآله(است، نه آرامش روح پيامبر

توحيد چنان غرق بود و از شرك بيزار، كه نيازى به سؤال نداشت، و براى استدالل در مقابل 
با ارواح انبياى پيشين قانع كننده نبود، لذا ) صلى اهللا عليه وآله(مشركان تماس روحانى پيامبر

ه رسد، و تفسير دوم ممكن است اشاره به بطون آيه باشد، ن تر به نظر مى تفسير اول مناسب
  . ظاهر آن، چرا كه آيات قرآن ظاهرى دارد و بطونى

  هاى خداوند در آيه فوق  اين موضوع، نيز قابل توجه است كه از ميان نام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نقل »ابن عباس«از » مجمع البيان«و » فخر رازى«و تفسير » قرطبى«ـ اين روايت در تفسير  1
و » احتجاج«دو روايت مفصل در اين زمينه از كتاب » نور الثقلين«شده است، و در تفسير 

 607تا  605تفسير نور الثقلين صفحه  4به جلد (نقل شده است » على بن ابراهيم«تفسير 
  ). مراجعه شود
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تكيه شده، اشاره به اين كه چگونه ممكن است خداوندى را كه رحمت » رحمان«روى نام 
  . هائى بروند كه مبدأ هيچ سود و زيانى نيستند كنند و به سراغ بت عامش همه را فرا گرفته، رها

* * *  
  :نكته

  قوم پيامبر كيانند؟ 
چه اشخاصى هستند؟ سه احتمال » و إِنَّه لَذكْرٌ لَك و لقَومك«در آيه » قوم«در اين كه منظور از 

  : وجود دارد
  . ه قريشنخست مجموع امت اسالمى، و ديگر قوم عرب، و سوم قبيل

هاى انبياء يا اقوام معاصر آنها  در منطق قرآن در بسيارى از موارد، به امت» قوم«و از آنجا كه 
  . ن معنى مورد نظر باشدرسد، در آيه فوق نيز همي اطالق شده، به نظر مى

و مايه افتخار ) طبق تفسير اول(بنابراين، قرآن مايه ذكر و آگاهى است براى همه امت اسالمى 
  ). طبق تفسير دوم(ف است براى همه آنها و شر

خوانيم كه ائمه  رسيده مى) عليهم السالم(ولى در روايات متعددى كه از منابع اهل بيت
  ) 1.(در اين آيه، ما خاندان پيغمبريم» قوم«منظور از : رمودندف مى) عليهم السالم(معصومين

ه باشد، خواه مفهوم قوم، مجموع هاى روشن بود اما بعيد نيست كه اينها از قبيل بيان مصداق
، در هر )صلى اهللا عليه وآله(امت اسالمى بوده باشد، و يا قوم عرب، و يا طائفه پيامبر اسالم

  .شوند هاى آن محسوب مى ترين مصداق از واضح) سالمعليهم ال(صورت ائمه اهل بيت
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردآورى كرده  605و  604، صفحه 4در جلد » نور الثقلين«فسير ـ اين احاديث را مؤلف ت 1
  . است
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46    م نَ وورْعنا إِلى فياتĤِوسى بلْنا مسأَر لَقَد ولُوسفَقالَ إِنِّي ر هالَئ  
  رب الْعالَمينَ           

  فَلَما جاءهم بĤِياتنا إِذا هم منْها يضْحكُونَ     47
48    و ملَّهذابِ لَعبِالْع مأَخَذْناه ها ونْ أُخْترُ مأَكْب ية إِالّ هنْ آيم ما نُرِيهِم  

  يرْجِعونَ           
49     ونَ وتَدهإِنَّنا لَم كنْدع هِدبِما ع كبلَنا ر عرُ اداحا السهقالُوا يا أَي  
50    الْع منْها كَشَفْنا عنْكُثُونَ فَلَمي مإِذا ه ذاب  
  

  : ترجمه
: گفت) موسى به آنها( ;ـ ما موسى را با آيات خود به سوى فرعون و درباريان او فرستاديم 46

  » من فرستاده پروردگار جهانيانم«
  ! خنديدند ـ ولى هنگامى كه او آيات ما را براى آنها آورد، به آن مى 47
و (بزرگتر  داديم مگر اين كه از ديگرى ان نشان نمىبه آن) اى و معجزه(ـ ما هيچ آيه  48

  ! عذاب گرفتار كرديم شايد بازگردند) انواع(و آنها را به  ;بود) مهمتر
پروردگارت را به عهدى كه با تو كرده ! اى ساحر«: گفتند) شدند مى وقتى گرفتار بال مى(ـ  49

  ! »كه ما هدايت خواهيم يافت) تا ما را برهاند(بخوان 
  ! شكستند  ساختيم پيمان خود را مى اما هنگامى كه عذاب را از آنها بر طرف مى ـ 50
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  : تفسير
  شكن   فرعونيان مغرور و پيمان
» فرعون«و برخورد او با » موسى بن عمران«اى از ماجراى پيغمبر خدا  در اين آيات، به گوشه

خواست پيامبرى  مىاگر خدا «اساس مشركان كه  اشاره شده، تا پاسخى باشد به گفتار بى
  ؟ »براى اين مأموريت بزرگ انتخاب نكرد» طائف«و » مكّه«را مردى را از ثروتمندان بفرستد، چ

داشت، و منطق او عيناً همين منطق ) عليه السالم(»موسى«نيز همين ايراد را به » فرعون«زيرا 
د مالمت و سرزنش اش و نداشتن زيورآالت طال مور او را به خاطر لباس پشمينه» فرعون«بود، 

  . قرار داد
هاى خود به سوى فرعون و اطرافيان و  ما موسى را با آيات و نشانه«: فرمايد در آيه نخست مى

  ). و لَقَد أَرسلْنا موسى بĤِياتنا إِلى فرْعونَ و مالَئه(» درباريان او فرستاديم
  ). قالَ إِنِّي رسولُ رب الْعالَمينَفَ(» من فرستاده پروردگار جهانيانم: موسى به آنها گفت«

در دست داشت، و حقانيت خود را به ) عليه السالم(، معجزاتى است كه موسى»آيات«منظور از 
  . بود» يد بيضاء«و » عصا«كرد، كه مهمترين آنها معجزه  وسيله آن اثبات مى

هى به معنى گرو) بر وزن خلع(» ملْأ«ايم، از ماده  چنان كه قبالً هم گفته) بر وزن خأل(» مأل«و 
كنند و ظاهر آنها چشم پر كن است گرفته شده، اين  است كه هدف مشتركى را تعقيب مى

  . شود  كلمه در قرآن مجيد، معموالً به اشراف و ثروتمندان يا درباريان گفته مى
  در حقيقت از قبيل بيان مدعا توأم با دليل » رب الْعالَمينَ«تكيه بر عنوان 
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است، زيرا تنها كسى كه پروردگار جهانيان است و مالك و مربى آنها است، شايسته عبوديت 
  !ها است، نه مخلوقات محتاج و نيازمندى همچون فراعنه و بت

* * *  
عليه (اكنون، ببينيم اولين برخورد فرعون و فرعونيان با دالئل منطقى و معجزات روشن موسى

كه موسى با آيات ما به سراغ آنها آمد، هنگامى «: گويد  مى چه بود؟ قرآن در آيه بعد) السالم
  ). فَلَما جاءهم بĤِياتنا إِذا هم منْها يضْحكُونَ(» خنديدند همگى به آن مى

ها و جاهالن مستكبر، در برابر رهبران راستين است، جدى   اين، نخستين برخورد همه طاغوت
سخ گفتن، تا به ديگران بفهمانند ه سخريه و مضحكه پانگرفتن دعوت، و دالئل آنها، و همه را ب

كه اصالً دعوت آنها قابل بررسى و مطالعه و جوابگوئى نيست، و ارزش يك برخورد جدى را 
  . ندارد

* * *  
اى و  و هيچ آيه«اما ما براى اتمام حجت، آيات خود را يكى بعد از ديگرى فرستاديم 

و ما نُرِيهِم منْ (» زرگتر و مهمتر بوداين كه از ديگرى ب داديم، مگر اى به آنها نشان نمى معجزه
  ) 1).(آية إِالّ هي أَكْبرُ منْ أُخْتها

تر بود، به آنها ارائه  هاى خود را كه هر يك از ديگر مهمتر و گوياتر و كوبنده خالصه، نشانه
 ت و خودخواهى پيادهاى براى آنها باقى نماند، و از مركب غرور و نخو داديم، تا هيچ بهانه

  . شوند
و » قمل«و » جراد«و » طوفان«معجزات » يد بيضاء«و » عصا«و به اين ترتيب، بعد از معجزه 

  .را به آنها نشان داديم) 2(و غير اينها» ضفادع«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مانند دو  سنخ است رديف و هم  در لغت عرب به معنى هم) خواهر(» اخت«ـ تعبير به  1

  .خواهر نسبت به يكديگر
  2، 12جلد (» اسراء«سوره  101در ذيل آيه » موسى بن عمران«گانه  ـ شرح معجزات نُه 2

  .آمده است) 309صفحه 
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دار دهنده گرفتار نموديم، شايد بيدار هاى هش ها و مجازات آنها را به عذاب«: افزايد سپس مى
  ). اهم بِالْعذابِ لَعلَّهم يرْجِعونَو أَخَذْن(» شوند و به راه حق بازگردند

و لَقَد «آمده، » اعراف«سوره  130ها، ـ چنان كه در آيه  خشكسالى و قحطى و كمبود ميوه
  .ـ به سراغ آنها آمد» مراتأَخَذْنا آلَ فرْعونَ بِالسنينَ و نَقْص منَ الثَّ

براى شرب قابل استفاده بود، و نه براى آمد كه نه  در مى» رنگ خون«گاه رنگ آب نيل به 
  . كشاورزى، و گاه آفات نباتى، غالت آنها را نابود كرد

عليه (كرد و دست به دامن موسى اين حوادث تلخ و دردناك، گر چه موقتاً آنها را بيدار مى
نشست همه چيز را به دست فراموشى  زدند هنگامى كه طوفان حادثه فرو مى مى) السالم

  . دادند را آماج انواع تيرهاى تهمت قرار مى) عليه السالم(، و موسىسپردند مى
* * *  

پروردگارت را به عهدى كه با تو كرده ! اى ساحر: آنها گفتند«: خوانيم چنان كه در آيه بعد مى
ين درد و رنج و بال و مصيبت رهائى بخشد، و مطمئن باش كه ما راه تا ما را از ا! است، بخوان

و قالُوا يا أَيها الساحرُ ادع لَنا ربك بِما عهِد عنْدك إِنَّنا ! (»خواهيم گرفتهدايت را پيش 
  ). لَمهتَدونَ

دست به خوانند، و از سوى ديگر براى رفع بال،  از يكسو، ساحرش مى! چه تعبير عجيبى
  ! دهند و از سوى سوم به او وعده قبول هدايت مى! زنند دامنش مى
  : گانه در ظاهر، با يكديگر، سبب تفسيرهاى گوناگونى شده است ناسب اين امور سهو عدم ت

  است، چرا كه در آن زمان و » عالم«در اينجا به معنى » ساحر«: اند بعضى گفته
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شمردند، و به عنوان دانشمندانى به آنها  ، ساحران را محترم مى»مصر«مخصوصاً در محيط 
  . نگريستند مى

در اينجا به معنى انجام يك كار مهم است، همان گونه كه در » سحر«: اند هبعضى احتمال داد
  !. كند فالن كس در كار خود آنقدر ماهر است گوئى، سحر مى: گوئيم تعبيرات روزمره مى

  . و امثال اين تفسيرها. در افكار گروهى از مردم است» ساحر«منظور : اند و گاه گفته
گفتن جاهالن از خود راضى، و مستكبران مغرور، و اما كسانى كه با طرز فكر و سخن 

دانند آنها از اين گونه تعبيرات ضد و نقيض فراوان دارند،  هاى مستبد، آشنا باشند، مى طاغوت
دست به دامنش بزنند، و در پايان وعده  و تعجب نيست كه در آغاز، ساحرش بخوانند، سپس

  . قبول هدايت دهند
را، بايد حفظ كرد و نيازى به توجيه و تفسيرهاى ديگر، به نظر بنابراين، ظاهر تعبيرات آيه 

  . رسد نمى
وعده )عليه السالم(و به هر حال، از لحن آنها پيدا بوده، كه در عين احساس نياز به موسى

حتى به هنگام بيچارگى و عرض حاجت باز از مركب غرور، پياده  دادند، و دروغين به او مى
به عهدى كه با (» بِما عهِد عنْدك«و ) پروردگارت(» ربك«بير به شدند، به همين جهت، تع نمى

اى كه به ما فرموده، با اين كه  كردند، و هرگز نگفتند پروردگار ما، و وعده) تو نموده
من فرستاده پروردگار عالميانم، نه پروردگار : صريحاً گفته بودبه آنها ) عليه السالم(موسى
  . خودم

نشينند چنين است منطقشان و راه و  غرور، هنگامى كه بر اريكه قدرت مىمغزان م آرى، سبك
  . رسمشان
* * *  
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دار و موهن، هرگز دست از  ، به خاطر اين تعبيرات نيش)عليه السالم(ولى، به هر حال موسى
ايت آنها برنداشت، و از خيره سرى آنها مأيوس و خسته نشد، همچنان به كار خود ادامه هد

: گويد دعا كرد، تا طوفان بالها فرونشيند و فرو نشست، اما چنان كه آيه بعد مىداد، بارها 
شكستند و به  هاى خود را مى ساختيم، آنها پيمان هنگامى كه عذاب را از آنها بر طرف مى«

  ). فَلَما كَشَفْنا عنْهم الْعذاب إِذا هم ينْكُثُونَ(» دادند كار خود ادامه مىلجاجت و ان
هائى است زنده و گويا براى مسلمانان، و تسليت خاطرى است براى شخص  ا همه، درساينه

كه از لجاجت و سرسختى مخالفان هرگز خسته نشوند، و گرد و ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
رگ، رگ است اين آب شيرين و آب «: غبار يأس و نوميدى بر روح و جانشان ننشيند، و بدانند

پايمردى هر چه بيشتر، به راه خود ادامه دهند، همان گونه كه  مت وو با استقا» شور
  . اسرائيل ادامه دادند، و سرانجام بر فرعونيان پيروز گشتند و بنى) عليه السالم(موسى

و نيز، هشدارى است به دشمنان لجوج و سرسخت، كه آنها هرگز از فرعون و فرعونيان 
  . ا را ببينند و در عاقبت كار خويش بينديشندآنه تر و قدرتمندتر نيستند، سرانجام كار قوى

* * *  
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51    ههذ رَ وصم لْكي مل سمِ أَ لَيقالَ يا قَو همي قَونُ فورْعنادى ف و  

  الْأَنْهار تَجرِي منْ تَحتي أَ فَال تُبصرُونَ           
  و ال يكاد يبِينُ  هذَا الَّذي هو مهِينٌ أَم أَنَا خَيرٌ منْ    52
  فَلَوال أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ منْ ذَهب أَو جاء معه الْمالئكَةُ مقْتَرِنينَ     53
  فَاستَخَف قَومه فَأَطاعوه إِنَّهم كانُوا قَوماً فاسقينَ     54
55    فُونا انْتَقَما آسفَلَمفَأَغْرَقْناه منْهينَ نا معمأَج م  
  فَجعلْناهم سلَفاً و مثَالً للĤْخرِينَ     56
  

  : ترجمه
آيا حكومت مصر از آن من نيست، ! اى قوم من«: ـ فرعون در ميان قوم خود ندا داد و گفت 51

  ! بينيد؟ آيا نمى! و اين نهرها تحت فرمان من جريان ندارد؟
ه از خانواده و طبقه پستى است و هرگز ـ مگر نه اين است كه من از اين مردى ك 52
  ! تواند فصيح سخن بگويد برترم؟ نمى
چرا دستبندهاى طال به او داده نشده، يا اين كه چرا فرشتگان ) گويد اگر راست مى(ـ  53

  ! ؟)تا گفتارش را تأييد كنند(اند  دوشادوش او نيامده
  .آنان قومى فاسق بودند ;كردند قوم خود را سبك شمرد، در نتيجه از او اطاعت) فرعون(ـ  54
ـ و  56. ـ اما هنگامى كه ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم 55

  . و عبرتى براى آيندگان قرار داديم) در عذاب(آنها را پيشگامان 
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  : تفسير
  ! اگر پيامبر است چرا دستبند طال ندارد؟

ز يكسو، و معجزات گوناگونش از سوئى ديگر، و بالهائى كه بر ا) عليه السالم(»موسى«منطق 
برطرف شد از سوى سوم، ) عليه السالم(فرود آمد و به بركت دعاى موسى» مصر«سر مردم 

ه فرعون متزلزل ساخت، و هاى مردم را نسبت ب تأثير عميقى در محيط گذاشت، و افكار توده
  . برد تمام نظام مذهبى و اجتماعى آنها را زير سؤال

عليه (خواست جلو نفوذ موسى كارى، مى بازى و مغلطه  اينجا بود كه، فرعون با سفسطه
زند كه، بر آن   هاى پستى مى بگيرد، دست به دامن ارزش» مصر«را در افكار مردم ) السالم

كند تا برترى  مقايسه مى) عليه السالم(ها با موسى اين ارزشمحيط حاكم بود، و خود را با 
  : گويد  ه ثبوت رساند، چنان كه قرآن در آيات مورد بحث، مىخويش را ب

آيا حكومت سرزمين پهناور مصر از آن من ! اى قوم من: فرعون در ميان قوم خود ندا داد«
هاى من  نيست؟ و اين نهرهاى عظيم تحت فرمان من قرار ندارد؟ و از قصر و مزارع و باغ

نُ في قَومه قالَ يا قَومِ أَ لَيس لي ملْك مصرَ و هذه و نادى فرْعو(؟ »بينيد گذرد؟ آيا نمى نمى
  ) 1).(الْأَنْهار تَجرِي منْ تَحتي أَ فَال تُبصرُونَ

آيا شخصيت از آن او ! چه دارد؟ هيچ، يك عصا و يك لباس پشمينه) عليه السالم(ولى، موسى
هاى خود را باز كنيد و  گويم؟ چشم ىگويد، يا من م است يا از آن من؟ آيا او سخن حق مى

  . درست مطلب را بنگريد
پرستان  كشيد، و همانند بت» مصر«هاى قالبى را به چشم مردم  و به اين ترتيب، فرعون ارزش

  مال و مقام را ) صلى اهللا عليه وآله(عصر جاهليت، در برابر پيغمبر اسالم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملْك «عطف بر (ممكن است عاطفه باشد » و هذه الْأَنْهار تَجرِي منْ تَحتي«جمله در » واو«ـ  1
  .رسد تر به نظر مى  ولى احتمال اول مناسب) تفسير كشّاف(و ممكن است حاليه باشد ) »مصر
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  . انسانى گرفت هاى واقعى ارزش
از سرشناسان مملكت  دهد كه فرعون، مجلس عظيمى نشان مى) ندا داد(» نادى«تعبير به 

ها را بازگو نمود، يا  تشكيل داد، و با صدائى رسا و بلند، همه را مخاطب ساخته و اين جمله
  . نداى او را به عنوان يك بخشنامه در سرتاسر كشور، منعكس كنند: اين كه دستور داد

است كه اين  است، به خاطر آن» رود نيل«با اين كه منظور از آن » نهر«جمع » انهار«تعبير به 
شد، و سراسر  هاى بسيار زيادى تقسيم مى رود عظيم كه همانند درياى پهناورى است، به شعبه

  . ساخت مناطق آباد مصر را مشروب مى
نهر «، »نهر الملك«همترين آنها شاخه داشت، كه م 360» رود نيل«: اند بعضى از مفسران گفته

  . بود» نهر تنيس«و » نهر دمياط«، »طولون
و » مصر«كند؟ براى اين كه تمام آبادى  هاى نيل تكيه مى فرعون مخصوصاً روى شاخهچرا 

نازد و بر  گرفت، لذا فرعون به آن مى سرچشمه مى» نيل«ثروت و قدرت و تمدن آنها، از 
  ! دفروش فخر مى) عليه السالم(موسى

گذرد، آن  قصر من مى از زير» رود نيل«، به اين معنى نيست كه »تَجرِي منْ تَحتي«تعبير به 
تر بود كه از زير قصر  از آن عظيم» رود نيل«چرا كه  ;اند  گونه كه جمعى از مفسران گفته

فرعون بگذرد، اگر منظور از كنار قصر او باشد بسيارى از قصرهاى مصر چنين بود، و غالب 
حت فرمان ها در دو حاشيه اين شط عظيم قرار داشت، بلكه منظور اين است، اين رود ت آبادى

  . كنم ها، طبق مقرراتى است كه من اراده مى من است و نظام تقسيم آن بر آبادى
* * *  

تواند   بدون شك من از اين فرد كه مقام و نژادى پست دارد، و هرگز نمى«: افزايد سپس مى
  أَم أَنَا خَيرٌ منْ هذَا الَّذي هو مهِينٌ و (» ، برترمفصيح سخن بگويد
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كادبِينُ ال ي1).(ي (  
و دو نقطه ضعف ) حكومت مصر، و مالكيت نيل(و به اين ترتيب، دو افتخار بزرگ براى خود 

  . بيان كرد) فقر، و لكنت زبان) (عليه السالم(براى موسى
هرگز در آن زمان لكنت زبان نداشت، چرا كه خداوند دعاى ) عليه السالم(در حالى كه موسى

زبانش را بر طرف ساخت، چرا كه به هنگام بعثت عرضه او را مستجاب كرد، و سنگينى 
و مسلماً دعايش ) 2(»خداوندا گره را از زبانم بگشاى«: و احلُلْ عقْدةً منْ لساني: داشت

  . مستجاب شد، و قرآن نيز گواه بر آن است
لم هاى پر زرق و برق كه معموالً از طريق ظ هاى مجلل و كاخ نداشتن ثروت فراوان، و لباس
  . شود، نه تنها عيب نيست بلكه افتخار است و كرامت و ارزش و ستم، بر محرومان حاصل مى

، ممكن است اشاره به طبقات اجتماعى آن زمان باشد، كه ثروتمندان و )پست(» مهِين«تعبير به 
ژاد پنداشتند، و يا اشاره به ن اشراف قلدر را طبقه باال، و زحمتكشان كم درآمد را طبقه پست مى

فرعونى خود را آقا و سرور آنها » قبطيان«اسرائيل بود، و  باشد، كه از بنى) عليه السالم(موسى
  . پنداشتند مى

* * *  
يا ! چرا دستبندهائى از طال به او داده نشده؟«: سپس فرعون به دو بهانه ديگر متشبث شده گفت

فَلَو ال أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ ! (؟»ق كننداند تا گفتار او را تصدي اين كه چرا فرشتگان همراه او نيامده
  ) 3).(منْ ذَهب أَو جاء معه الْمالئكَةُ مقْتَرِنينَ

  
  اگر خداوند، او را رسول خود قرار داده، چرا همچون رسوالن ديگر به او 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و » متصله«اند، و بعضى آن را  گرفته» بل«به معنى و » منقطعه«را در جمله باال » ام«ـ جمعى  1

أَ فَالتُبصرُون اَم تُبصرُون، اَنَا : اند، و در تقدير چنين است مربوط به جمله أَ فَالتُبصرُون دانسته
  ....خَيرٌ منْ هذا

  .27ـ طه، آيه  2
اند اقتران در اينجا به   فتهآمده، و بعضى گ» متعاضدين«يا » متتابعين«به معنى » مقْتَرِنين«ـ  3

  .معنى تقارن است
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  . دستبند طال نداده، و يار و معاونانى براى او قرار نداده است؟
بند طال زينت خود كنند، لذا  فرعونيان عقيده داشتند كه رؤسا بايد دستبند و گردن: گويند مى

آن لباس پشمينه  آالتى همراه نداشت، و به جاى  چنين زينت) عليه السالم(از اين كه موسى
كردند، و چنين است حال جمعيتى كه معيار سنجش  چوپانى در تن كرده بود، اظهار تعجب مى

  . آالت است  ر نظر آنها طال و نقره و زينتشخصيت، د
هاى كاذب و  خواستند اين ارزش گيرى از اين مسائل مخصوصاً مى اما پيامبران الهى، با كناره

هاى اصيل انسانى يعنى علم و تقوا و پاكى را جانشين آن  شدروغين را ابطال كنند، و ارز
جامعه، هرگز روى سعادت به خود  چرا كه تا نظام ارزشى يك جامعه اصالح نشود آن ;سازند

  . نخواهد ديد
اى بود كه در چند آيه قبل از قول مشركان  به هر حال، اين بهانه فرعون درست شبيه بهانه

  ! نازل نشده؟» مكّه و طائف«چرا قرآن بر يكى از ثروتمندان : گفتند نقل شد كه مى» مكّه«
بهانه دوم، همان بهانه معروفى است كه، بسيارى از امم گمراه و سركش در برابر پيامبران مطرح 

اگر انسان است : گفتند چرا او انسان است و فرشته نيست؟ و گاه مى: گفتند گاه مى: كردند مى
  نيامده؟ اى همراه او   الاقل چرا فرشته

ها بايد از جنس خود آنها باشند تا نيازها و مشكالت و   در حالى كه، رسوالن مبعوث به انسان
اى براى  را لمس كنند، و به آن پاسخ گويند، و بتوانند از جنبه عملى الگو و اسوه مسائل آنها
  ) 1.(آنها باشند

  به معنى ) ربر وزن هزا(» سوار«جمع » اَسوِرة«الزم به يادآورى است كه، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث مشروحى در اين زمينه آمده » انعام«سوره  9ذيل آيه » نمونه«ـ در جلد پنجم تفسير  1
  ).159صفحه . (است
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اساور (گرفته شده » دستواره«دستبند است، خواه از طال باشد يا نقره، و اصل آن از واژه فارسى 
  ). نيز جمع جمع است

 ** *  
فرعون از واقعيت امر، چندان : كند، و آن اين كه در آيه بعد، قرآن به نكته لطيفى اشاره مى

او قوم خود را تحميق «ها كم و بيش توجه داشت، ولى  اعتبارى اين ارزش  بود، و به بىغافل ن
  ). هفَاستَخَف قَومه فَأَطاعو! (»كرد، و عقول آنها را سبك شمرد و از وى اطاعت كردند

هاى جبار و فاسد اين است كه، براى ادامه خودكامگى، بايد  اصوالً، راه و رسم همه حكومت
در سطح پائينى از فكر و انديشه نگه دارند، و با انواع وسائل آنها را تحميق كنند، آنها  مردم را

هاى دروغين را، جانشين  ها فرو برند و ارزش خبرى از واقعيت را در يك حال بى
  . ها شستشوى مغزى دهند هاى راستين كنند، و دائماً آنها را نسبت به واقعيت ارزش

هاى  ها، بزرگترين دشمن حكومت  ، و آگاهى و رشد فكرى ملتها چرا كه، بيدار شدن ملت
  ! كنند خودكامه و شيطانى است كه با تمام قوا با آن مبارزه مى

تر در عصر و زمان ما، بر همه  ماماين شيوه فرعونى يعنى استخفاف عقول، با شدت هر چه ت
ى در اختيار داشت، جوامع فاسد حاكم است، اگر فرعون براى نيل به اين هدف، وسائل محدود

هاى راديو تلويزيونى، و   طاغوتيان امروز با استفاده از وسائل ارتباط جمعى، مطبوعات، فرستنده
مدهاى مسخره، به استخفاف  ها، و حتى ورزش در شكل انحرافى، و ابداع انواع انواع فيلم
نند، به همين خبرى كامل، فرو روند و از آنها اطاعت ك  پردازند، تا در بى ها مى عقول ملت

بخشند وظيفه  دليل دانشمندان و متعهدان دينى كه خط فكرى و مكتبى انبياء را تداوم مى
  بر عهده دارند كه » استخْفاف عقُولْ«سنگين در مبارزه با برنامه 
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  . از مهمترين وظائف آنها است
إِنَّهم (» آنها گروهى فاسق بودند«دهد  جالب اين كه، آيه فوق را با اين جمله تكميل و پايان مى

  ). كانُوا قَوماً فاسقينَ
اشاره به اين كه، اين قوم گمراه اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و حكم عقل نبودند، 

شدند، و اسباب گمراهى خود را به دست خويش فراهم  هاتى نمىتسليم چنين تبليغات و تُرَّ
ا هرگز در اين گمراهى معذور نبودند، درست است كه فرعون ساختند، به همين دليل، آنه نمى

، موجبات »تسليم كوركورانه«عقل آنها را دزديد و به طاعت خويش واداشت، ولى آنها نيز با 
  . اين دزدى را فراهم ساختند

  . كردند ها فاسقانى بودند كه از فاسقى تبعيت مىآرى، آن
* * *  

عليه (هايشان در مقابل فرستاده الهى موسى  كارى اين بود جنايات فرعون و فرعونيان و مغلطه
ها از طرق گوناگون، و  ، اما اكنون ببينيم بعد از آن همه وعظ و ارشاد و اتمام حجت)السالم

  !. كار آنها به كجا رسيد؟ عدم تسليم آنها در مقابل حق، سرانجام
ا با اعمالشان به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتيم، و همه را غرق هنگامى كه ما ر«: فرمايد مى

  ). فَلَما آسفُونا انْتَقَمنا منْهم فَأَغْرَقْناهم أَجمعينَ! (»نموديم
چرا كه  ;نها انتخاب نمودها، مجازات غرق را براى آ خداوند، مخصوصاً از ميان تمام مجازات

هاى بزرگ و  و شاخه» نيل«درتشان، با همان رود عظيم تمام عزت و شوكت و افتخار و ق
أَ لَيس لي ملْك : فراوانش بود، كه فرعون از ميان تمام منابع قدرتش روى آن تكيه كرد، و گفت

صر از آن من نيست، و اين نهرها تحت آيا حكومت م«، :مصرَ و هذه الْأَنْهار تَجرِي منْ تَحتي
  آرى، بايد همان چيزى كه مايه حيات و قدرت آنها است عامل فنا و ! ؟»باشد فرمان من نمى
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  )1!.(نابودى و گورستانشان گردد، تا همگان عبرت گيرند
در » راغب«، بلكه به گفته »غضب«آمده و هم » اندوه«هم به معنى » اَسف«از ماده » آسفُونا«
شود، و گاه به هر يك از اين دو جداگانه، چرا  گفته مى» اندوه توأم با غضب«گاه به » مفردات«

كند، هر گاه نسبت به  هيجانى درونى است كه انسان را به انتقام دعوت مى: كه حقيقت آن
شود، هر گاه نسبت به باالدستان باشد، به صورت  زيردستان باشد، در شكل غضب ظاهر مى

: سؤال كردند، گفت» غضب«و » حزن«درباره » ابن عباس«گردد، لذا وقتى از  مىاندوه آشكار 
  ) 2!.(ريشه هر دو يكى است اما لفظ آن مختلف است

فرستادگان ما را محزون و غمگين (» آسفُوا رسلَنا«را به معنى » آسفُونا«بعضى از مفسران، 
رسد و ضرورتى براى چنين خالف  ىاند، ولى اين تفسير، بعيد به نظر م تفسير كرده) ساختند

  . اردظاهرى وجود ند
اين نكته نيز قابل توجه است كه، نه حزن و اندوه درباره خداوند مفهومى دارد، و نه خشم به 

، و »اراده مجازات«آن معنى كه در ميان ما معروف است، بلكه خشم و غضب خداوند به معنى 
  . است» اراده ثواب«رضايت او به معنى 

* * *  
ما آنها «: فرمايد يرى از مجموع اين سخن مىگ  در آخرين آيه مورد بحث، به عنوان يك نتيجه

  ). فَجعلْناهم سلَفاً و مثَالً للĤْخرِينَ(» را پيشگامان در عذاب و عبرتى براى آيندگان قرار داديم
و به » لفس«هاى پيشين  است، و لذا به نسل» هر چيز متقدم«در لغت به معنى » سلَف«

  شود، و به معامالتى كه به   اطالق مى» خلف«هاى بعد از آنها  نسل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ـ چنان كه شاعر گويد 1
  ! در سر، دارى، كه با شدت، سردارىهم در سرِ آن روى، كه در، سردارى

  .»اسف«ماده » مفردات راغب«ـ  2
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پرداخته  گويند چرا كه قيمت آن قبالً مى» سلف«گيرد نيز  خريد انجام مى صورت پيش
  . شود مى
شود، و از  گويند كه در ميان مردم به عنوان عبرت رائج و جارى مى  به سخنى مى» مثَل«و 

آنجا كه ماجراى زندگى فرعون و فرعونيان و سرنوشت دردناك آنها درس عبرت بزرگى بود، 
  . شده است براى آيندگان ياد» مثل«در اين آيه به عنوان 

* * *  
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  و لَما ضُرِب ابنُ مرْيم مثَالً إِذا قَومك منْه يصدونَ     57
58    مقَو ملْ هالً بدإِالّ ج لَك وهما ضَرَب وه رٌ أَمتُنا خَيهقالُوا أَ آل و  

  خَصمونَ           
59    مأَنْع دبإِالّ ع وإِنْ ههلَيبنى نا عثَالً لم لْناهعج اسرائيل   و  
  و لَو نَشاء لَجعلْنا منْكُم مالئكَةً في الْأَرضِ يخْلُفُونَ     60
61     يمتَقسراطٌ مونِ هذا صاتَّبِع تَرُنَّ بِها وةِ فَال تَماعلسل لْملَع إِنَّه و  
  ه لَكُم عدو مبِينٌ يطانُ إِنَّو ال يصدنَّكُم الشَّ    62
  

  : ترجمه
ـ و هنگامى كه درباره فرزند مريم مثَلى زده شد، ناگهان قوم تو به خاطر آن فرياد راه  57

  .انداختند
اگر معبودان ما در دوزخند، مسيح نيز در دوزخ ! (آيا خدايان ما بهترند يا او؟«: ـ و گفتند 58

براى تو ) و لجاج(ولى آنها اين مثَل را جز از طريق جدال ! »)هچرا كه معبود واقع شد ;است
  . توز و پرخاشگرند آنها گروهى كينه ;نزدند

اى بود كه ما نعمت به او بخشيديم و او را نمونه و الگوئى براى  ـ مسيح فقط بنده 59
  . اسرائيل قرار داديم بنى
) شما(كه جانشين  دهيم رار مىـ و هر گاه بخواهيم به جاى شما در زمين فرشتگانى ق 60

  ! گردند
زيرا نزول عيسى گواه نزديكى . (سبب آگاهى بر روز قيامت است[ مسيح=] ـ و او  61

  و از من پيروى كنيد كه اين راه  ;هرگز در آن ترديد نكنيد ;)رستاخيز است
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  . مستقيم است
  . ما استباز ندارد، كه او دشمن آشكار ش) از راه خدا(ـ و شيطان شما را  62
  

  : شأن نزول
وليد بن «روزى با ) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: چنين آمده است» سيره ابن هشام«در 

نيز آمد و در كنار آنها نشست، گروهى از سران » نضر بن حارث«در مسجد نشسته بود » مغيره
به مقابله  »نضر«با آنها سخن گفت، ) صلى اهللا عليه وآله(قريش نيز در مجلس بودند، پيامبر

او را محكوم ) پرستى  پيرامون بطالن بت(با دالئل منطقى ) صلى اهللا عليه وآله(برخاست، پيامبر
م أَنْتُم لَها إِنَّكُم و ما تَعبدونَ منْ دونِ اللّه حصب جهنَّ: ساخت، سپس اين آيه را بر آنها خواند

شما و آنچه غير خدا «...: دوها و كُلٌّ فيها خالدونَلَو كانَ هؤُالء آلهةً ما ور* وارِدونَ 
اگر اينها خدايانى . * شويد و همگى در آن وارد مى ;پرستيد، هيزم جهنم خواهيد بود مى

  ) 1.(»خواهند بود در حالى كه همگى در آن جاودانه! شدند بودند، هرگز وارد آن نمى
عبداللّه بن «از جا برخاست، و رفت، در اين هنگام ) صلى اهللا عليه وآله(بعد از اين ماجرا پيامبر

در مقابل » نضر بن حارث«: گفت» عبداللّه«به » وليد«آمد، و به آن جمع پيوست، » زبعرى
صلى اهللا عليه (درمانده شد، و پاسخى نداشت بدهد، محمد) صلى اهللا عليه وآله(»محمد«

  !. كند ما و همه معبودهايمان هيزم دوزخيم گمان مى)وآله
دادم، از او بپرسيد آيا  ديدم پاسخش را مى به خدا سوگند اگر من او را مى: گفت» عبداللّه«

درست است كه همه معبودان با عابدانشان در دوزخند؟ اگر چنين است، ما فرشتگان را 
چه عيبى دارد كه ما با فرشتگان و (را » عيسى بن مريم«نصارى  را و» عزير«پرستيم، و يهود  مى
  !). باشيم» مسيح«و » عزير«برانى چون پيام
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99و  98ـ انبياء، آيات  1
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و كسانى كه در مجلس بودند جالب آمد، و معتقد بودند كه دليل » وليد«اين پاسخ براى 
ى اهللا صل(گفتند، رسول اللّه) صلى اهللا عليه وآله(نى است، اين سخن را خدمت پيامبرشك دندان

آرى هر كس دوست داشته باشد كه معبود واقع شود او هم با عابدانش در «: فرمود) عليه وآله
پرستيدند، و هر چيز را كه شيطان  پرستان در حقيقت شياطين را مى دوزخ خواهد بود، اين بت

  . »داد ر مىبه آنها دستو
كسانى كه ) اما(«: ا الْحسنى أُولئك عنْها مبعدونَإِنَّ الَّذينَ سبقَت لَهم منَّ: اينجا بود كه آيه شريفه

» شوند از آن دور نگاه داشته مى[ مؤمنان صالح=] از قبل، وعده نيك از ما به آنها داده شده 
) آيه مورد بحث) (2(نُ مرْيم مثَالً إِذا قَومك منْه يصدونَو لَما ضُرِب اب: و نيز آيه) 1(نازل شد

  ) 3.(نازل گرديد
* * *  
  : تفسير

  كدام معبودان در دوزخند؟ 
، و نفى گفتار مشركان درباره )عليه السالم(اين آيات كه پيرامون مقام عبوديت حضرت مسيح

هائى كه در آيات گذشته،  حثگويد، تكميلى است براى ب ها سخن مى الوهيت او و بت
پرستان فرعونى آمد، و هشدارى است  بت و مبارزه او با) عليه السالم(پيرامون دعوت موسى
  . و همه مشركان جهان) صلى اهللا عليه وآله(به مشركان عصر پيامبر

گويد، ولى با قرائنى كه در خود آيات و آيات ديگر قرآن  گر چه اين آيات سربسته سخن مى
اند، پيچيده  رد، محتواى آن على رغم تفسيرهاى گوناگونى كه مفسران ذكر كردهوجود دا

  . نيست
  هنگامى كه درباره فرزند مريم مثلى زده شد، ناگهان قوم «: فرمايد نخست مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101ـ انبياء، آيه  1
  .57ـ زخرف، آيه  2
  ).با كمى تلخيص( 385، جلد اول، صفحه »سيره ابن هشام«ـ  3
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ضُرِب ابنُ مرْيم مثَالً إِذا قَومك منْه  و لَما(» شدند خنديدند و رويگردان مى تو از آن مى
  ) 1).(يصدونَ

  بيان كرده است؟ ) عليه السالم(اين مثل چه بوده؟ و چه كسى آن را در مورد عيسى بن مريم
اين همان سؤالى است كه در پاسخ آن، ميان مفسران گفتگو است، و كليد فهم تفسير آيه نيز در 

از ناحيه مشركان بوده، و در » مثل«سازد كه  آيات بعد روشن مى آن نهفته است، دقت در
ولى «: ما ضَرَبوه لَك إِالّ جدالً: خوانيم  زيرا در آيات بعد مى ;ها بيان شده است ارتباط با بت

  . »براى تو نزدند) و لجاج(از طريق جدال آنها اين مثَل را جز 
شود كه منظور از مثال همانست  آمده، روشن مىبا توجه به اين حقيقت، و آنچه در شأن نزول 

إِنَّكُم و ما تَعبدونَ منْ دونِ اللّه : كه مشركان به عنوان استهزاء، به هنگام شنيدن آيه شريفه
نَّمهج بصگفتند و آن اين ) 2(»پرستيد، هيزم جهنم خواهيد بود خدا مىشما و آنچه غير «: ح

نيز معبود واقع شده و به حكم اين آيه بايد در دوزخ ) ه السالمعلي(»عيسى بن مريم«بود كه 
گفتند و خنديدند و ! باشيم) عليه السالم(هايمان نيز همسايه عيسى باشد، چه بهتر كه ما و بت

  ! مسخره كردند
* * *  
  ).و قالُوا أَ آلهتُنا خَيرٌ أَم هو! (؟»آيا خدايان ما بهتر است يا مسيح: گفتند«: سپس

  !. نگامى كه او دوزخى باشد، خدايان ما كه از او باالتر نيستنده
  و اين مثل را جز از روى جدال براى تو «دانند  ولى، بدان آنها حقيقت را مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى ) در صورتى كه فعل مضارعش با كسر صاد بوده باشد(» صد«از ماده » يصدون«ـ  1

كه معموالً به هنگام استهزاء دست به (و فرياد كشيدن و سر و صدا راه انداختن است خنديدن 
  ).مراجعه شود» صدد«به لسان العرب ماده ) (دهند دست هم مى

  .98ـ انبياء، آيه  2
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  ). ما ضَرَبوه لَك إِالّ جدالً(» اند نزده

بلْ (شوند  حق، به باطل متوسل مى ، و براى جلوگيرى از»توز و پرخاشگرند بلكه آنها گروهى كينه«
  ) 1).(هم قَوم خَصمونَ
شوند كه راضى به عبادت عابدان خود بودند،  دانند تنها معبودانى وارد دوزخ مى آنها به خوبى مى

كه از عمل آنها ) عليه السالم(نمود، نه مانند مسيح فرعون كه آنها را به عبادت خود دعوت مىهمچون 
  . ستبيزار بوده و ه

* * *  
و او را به نبوت و رهبرى خلق » اى بود كه ما نعمت خود را بر او ارزانى داشتيم او فقط بنده«بلكه 

  ). هإِنْ هو إِالّ عبد أَنْعمنا علَي(مبعوث كرديم 
  ). اسرائيل و جعلْناه مثَالً لبنى(» اسرائيل قرار داديم و او را نمونه و الگوئى براى بنى«
ولدش از مادر، بدون پدر، آيتى از آيات خدا بود، سخن گفتنش در گاهواره آيت ديگر، و معجزاتش ت

  . هر يك نشانه بارزى از عظمت خداوند و مقام نبوت او بود
او در تمام عمرش به مقام عبوديت پروردگار اعتراف داشت، و همه را به عبوديت او دعوت كرد، و 

مادام كه در ميان امت بود، اجازه انحراف از مسير توحيد به كسى «: گويد همان گونه كه خودش مى
  ) 2.(يا تثليث را بعد از او به وجود آوردند)عليه السالم(، بلكه خرافه الوهيت مسيح»نداد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كند  جادله مىبه معنى كسى است كه بسيار خصومت و م) بر وزن فطن(» خَصم«جمع » خَصمونَ«ـ  1
  :اند كه در مجموع هيچ كدام با محتواى آيات سازگار نيست  ـ در تفسير آيات فوق احتماالت ديگرى داده 2

و سرگذشت او در آيات ) عليه السالم(آنها بعد از ذكر مسيح: ان زدند اين است كهكه مشرك» مثلى«منظور از : اند  الف ـ بعضى گفته    
  !كند كه ما را به عبوديت خود دعوت كند سازى مى زمينه)  عليه وآلهصلى اهللا(»محمد«: قرآن گفتند

  .عى خواهد بودنه مسيح مدعى الوهيت بود و نه او مد: گويد مى) صلى اهللا عليه وآله(قرآن در مقام دفاع از پيامبر
  2 59در آيات فوق، تشبيهى است كه خداوند در آيه » مثل«منظور از : اند ب ـ بعضى ديگر گفته    

إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد اللّه كَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُراب ثُم قالَ لَه كُنْ : فرمايد  ذكر كرده آنجا كه مى» مسيح و آدم«در مورد » آل عمران«سوره 
» او هم فوراً موجود شد! »موجود باش«: كه او را از خاك آفريد، و سپس به او فرمود ;مثل عيسى در نزد خدا، همچون آدم است«: فَيكُونُ

  ).اگر عيسى بدون پدر متولد شد جاى تعجب نيست، آدم بدون پدر و مادر به فرمان خدا از خاك تولد يافت(
وقتى مسيحيان حضرت مسيح را پرستش كنند، : گفتند  گفتار مشركان بود كه مى» مثل«ظور از من: اند ج ـ بعضى ديگر احتمال داده    

  برترند چرا اليق پرستش نباشند؟ معبودان ما كه از او
زيرا آيات  ;دهد كه هيچ يك از اين تفسيرهاى سه گانه درست نيست  ولى، توجه در خصوصياتى كه در آيات فوق مطرح شده، نشان مى

  :دهد كه ن مىبه خوبى نشا
  .از ناحيه مشركان بوده» مثل«اوالً ـ 

  .دار ا خندهثانياً ـ مطلبى بوده است جنجال برانگيز، و از نظر آنه
  . بوده است) عليه السالم(ثالثاً ـ چيزى بوده كه بر خالف مقام عبوديت مسيح

ها تنها با تفسيرى كه در متن گفتيم  كرد، و اين ويژگى  و رابعاً ـ هدف آنها را كه جدال بر سر يك امر دروغين بوده است تأمين مى
  .سازگار است نه با غير آن
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: خوانيم  ايات متعددى كه از طربق شيعه و اهل سنت نقل شده مىجالب اين كه در رو
انَّ فيك مثَالً منْ عيسى، اَحبه قَوم : فرمود) عليه السالم(به على )صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر

ه مثَالً االّ عيسى، فَنَزَلَت قَولُه فَهلَكُوا فيه، و اَبغَضَه قَوم فَهلَكُوا فيه، َفقالَ الْمنافقُونَ اَ ما رضى لَ
اى از عيسى است،  در تو نشانه«: تَعال و لَما ضُرِب ابنُ مرْيم مثَالً اذا قَومك منْه يصدونَ

و به همين جهت ) و آن چنان غلو كردند كه خدايش خواندند(گروهى او را دوست داشتند 
آنها نيز ) همچون يهود كه كمر به قتلش بستند(غوض داشتند هالك شدند، و گروهى او را مب

رسانند، و گروهى كمر بر عداوتت   ه مقام الوهيت مىگروهى نيز تو را ب(هالك شدند، 
هنگامى كه منافقان اين سخن را شنيدند از روى ) بندند و هر دو دوزخى خواهند بود مى

پيدا نكرد، در اين هنگام بود كه ) يه السالمعل(آيا مثال ديگرى براى او جز عيسى: استهزاء گفتند
  . »...رْيم مثَالًو لَما ضُرِب ابنُ م: آيه فوق نازل شد

از علماى معروف اهل » ابوبكر بن مردويه«آنچه در باال گفتيم، متن روايتى است كه حافظ 
  ) 95طبق نقل كشف الغمه صفحه (» مناقب«سنت در كتاب 
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  . آورده است
» مناقب مرتضوى«در » ميرمحمد صالح كشفى ترمذى«همين مضمون را با تفاوت مختصرى، 

  . آورده
هاى متعددى اين ماجرا  جمعى ديگر از دانشمندان اهل سنت و علماى بزرگ شيعه، در كتاب

  )1.(اند را گاه بدون ذكر آيه فوق، و گاه با ذكر آيه، نقل كرده
اين حديث معروف، از قبيل تطبيق است نه شأن نزول،  :دهد قرائن موجود در آيات، نشان مى

و گفتگوى مشركان عرب و ) عليه السالم(داستان عيسىو به تعبير ديگر شأن نزول آيه، همان 
بعد از آن گفتار تاريخى ) عليه السالم(هاى آنها است، اما چون ماجرائى شبيه آن براى على بت

اين آيه را در اينجا تالوت ) صلى اهللا عليه وآله(برروى داد، پيام) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
  . همانند مصداق آن بود فرمود كه اين ماجرا از جهات مختلفى،

* * *  
در آيه بعد براى اين كه توهم نكنند خدا نيازى به عبوديت و بندگى آنها دارد كه اصرار بر 

دهيم  گانى در زمين قرار مىاگر ما بخواهيم، به جاى شما فرشت«: فرمايد كند، مى ايمانشان مى
  ). مالئكَةً في الْأَرضِ يخْلُفُونَو لَو نَشاء لَجعلْنا منْكُم (» كه جانشين شما باشند

  . شناسند فرشتگانى كه سر بر فرمان حق دارند، و جز اطاعت و بندگى او، كارى را نمى
: بق آن مفهوم آيه چنين استاند كه بر ط جمعى از مفسران تفسير ديگرى براى آيه برگزيده

  . »جانشين شما در زمين گردنددهيم كه  اگر ما بخواهيم، فرزندان شما را فرشتگانى قرار مى«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نور «به بعد، و تفسير  398، صفحه 3، جلد »احقاق الحق«ـ براى اطالع بيشتر به كتاب  1

ذيل آيات مورد بحث مراجعه » مجمع البيان«بعد و تفسير به  609، صفحه 4، جلد »الثقلين
  .فرمائيد
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بنابراين، تعجب نكنيد كه مسيح بدون پدر متولد گردد، خداوند حتى قادر است فرشته را كه 
  ) 1.(اى است از انسان بيافريند نوع جداگانه

عضى از مفسران بزرگ، آن رسد، ب و از آنجا كه تولد فرشته از انسان چندان مناسب به نظر نمى
اى  تعجب نكنيد كه بنده: ن استمنظور اي: اند اند، و گفته صفتان، تفسير كرده  را به تولد فرشته
قدرت بر زنده كردن مردگان و شفاى بيماران به فرمان خدا داشته ) عليه السالم(همچون مسيح

تواند از فرزندان شما  اى مخلص و مطيع فرمان او باشد، خدا مى باشد، و در عين حال بنده
   )2.(كسانى را بيافريند كه تمام خلق و خوى فرشتگان را داشته باشند

  ) 3.(رسد  ولى تفسير اول از همه، با ظاهر آيه سازگارتر است، و اين تفسيرها بعيد به نظر مى
* * *  

او «: فرمايد است، مى) عليه السالم(هاى حضرت مسيح  آيه بعد، اشاره به يكى ديگر از ويژگى
  ). و إِنَّه لَعلْم للساعةِ(» سبب آگاهى بر روز قيامت است) عيسى(

يا از اين جهت كه تولد او بدون پدر، دليلى است بر قدرت بى پايان خداوند، كه مسأله زندگى 
  . شود بعد از مرگ در پرتو آن حل مى

يات متعدد اسالمى در از آسمان طبق روا) عليه السالم(و يا از اين نظر كه نزول حضرت مسيح
  . گيرد و دليل بر نزديك شدن قيام قيامت است آخر زمان صورت مى

ينْزِلُ عيسى بنُ مرْيم فَيقُولُ اَميرُهم تَعالِ : فرمود از پيامبر شنيدم مى: گويد مى» جابر بن عبداللّه«
   ال، انَّ بعضَكُم على بعض اُمراء: صلِّ بِنا، فَيقُولُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 29، جلد »تبيان«در » شيخ طوسى«و » مجمع البيان«در » طبرسى«ـ تفسير اول را  1

» فخر رازى«و » قرطبى«اند، اما تفسير دوم را  و بعضى ديگر برگزيده» ابوالفتوح رازى«، و 209
به عنوان تنها معنى آيه يا » مراغى«و » كشّاف«در » زمخشرى«و » روح المعانى«در » آلوسى«و 

  . اند يكى از دو معنى آيه نقل كرده
  .ذيل آيه مورد بحث 18، جلد »الميزان«ـ  2
» ابتدائيه» «من«است، و بنا بر تفسير دوم و سوم » بدليت«براى » من«ـ مطابق تفسير اول  3

  .باشد مى



١١٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

منظور از اين امير حضرت (شود و امير مسلمانان  ى نازل مىعيس«: تَكْرِمةً منَ اللّه لهذه االُمةِ
بيا تا با تو نماز : گويد مى) شود به طورى كه از احاديث ديگر استفاده مى است) عج(مهدى 

نه، بعضى از شما امام و امير بعض ديگريد، و اين احترامى است كه خدا : گويد بگذاريم، مى
  ) 1.(»)كند اقتدا مى) عج(به مهدى )السالم عليه(سپس مسيح(براى اين امت قائل شده 

كَيف اَنْتُم اذا نَزَلَ فيكُم ابنُ مرْيم و : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديث ديگرى از پيامبر
نْكُمم كُممامچگونه خواهيد بود هنگامى كه فرزند مريم در ميان شما نازل شود در حالى كه «: ا
  ) 2.(»ود شما استامام شما از خ

، يك نوع تأكيد و مبالغه است، )عليه السالم(بر حضرت مسيح» علم«به هر حال، اطالق كلمه 
  . هاى رستاخيز است اشاره به اين كه نزول او حتماً از نشانه

بازگردد كه بر طبق آن معنى » قرآن«به » انه«اين احتمال نيز داده شده است كه، مرجع ضمير در 
نزول قرآن به خاطر اين كه آخرين كتب آسمانى است دليلى بر نزديكى «: ودش  آيه چنين مى

  . »دهد رستاخيز است، و از قيام قيامت خبر مى
است تفسير اول را تقويت ) عليه السالم(»عيسى«ولى، محتواى آيات قبل و بعد، كه درباره 

  . كند مى
و هرگز «وقوع آن نزديك است  قيام قيامت قطعى است، و: فرمايد به هر حال، به دنبال آن مى

  ).فَال تَمتَرُنَّ بِها(  »شك و ترديد از ناحيه آن به خود راه ندهيد
  . نه از نظر عقيده، و نه از نظر عمل، همچون غافالن از قيامت رفتار نكنيد

  و اتَّبِعونِ هذا صراطٌ (» و از من پيروى كنيد كه اين راه مستقيم است«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ذيل آيات مورد بحث نقل كرده است» صحيح مسلم«از » مجمع البيان«ـ اين حديث را  1
  .88، صفحه 25، جلد »روح المعانى«ذيل آيه مورد بحث، و تفسير » مجمع البيان«ـ  2
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يمتَقسم.(  
سازد، و  اريد با خبر مىتر، كه شما را از آينده خطرناكى كه در پيش د چه راهى از اين مستقيم

  دهد؟  مى راه نجات از خطرات را در روز بعث، به شما نشان
* * *  

! خبرى نگه دارد، به هوش باشيد  خواهد پيوسته شما را در غفلت و بى ولى شيطان، مى
شيطان شما را از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستاخيز باز ندارد، چرا كه او دشمن «

  ). بِينٌو ال يصدنَّكُم الشَّيطانُ إِنَّه لَكُم عدو م(» شما استآشكارى براى 
آدم و «او عداوت و دشمنى خود را از روز نخست، يك بار به هنگام وسوسه پدر و مادرتان 

همه : ، و اخراج آنها از بهشت نشان داد، و بار ديگر به هنگامى كه سوگند ياد نمود»حوا
را گمراه خواهد ساخت، چگونه در برابر چنين دشمن قسم » لصينمخ«فرزندان آدم جز 

بر قلب و روح شما مسلط گردد، و با : دهيد نشينيد، و به او اجازه مى موش مىاى خا خورده
  !هاى مداومش شما را از راه حق باز دارد؟ وسوسه
* * *  
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  قَد جِئْتُكُم بِالْحكْمةِ و لأُبينَ لَكُم و لَما جاء عيسى بِالْبينات قالَ    63
  بعض الَّذي تَخْتَلفُونَ فيه فَاتَّقُوا اللّه و أَطيعونِ           

64     يمتَقسراطٌ مهذا ص وهدبفَاع كُمبر ي وبر وه إِنَّ اللّه  
65     هِمنينْ بم زابالْأَح يم فَاخْتَلَفم أَلوذابِ ينْ عوا مينَ ظَلَملَّذلٌ ليفَو  
  

  : ترجمه
من براى شما حكمت «: آورد گفت) براى آنها(ـ و هنگامى كه عيسى دالئل روشن  63

پس تقواى الهى  ;ام تا برخى از آنچه را كه در آن اختالف داريد روشن كنم ام، و آمده آورده
  . پيشه كنيد و از من اطاعت نمائيد

او را پرستش كنيد كه راه راست همين ) تنها( ;ـ خداوند پروردگار من و پروردگار شماست 64
  . است

 ;)و بعضى او را خدا پنداشتند(اختالف كردند ) درباره مسيح(ـ ولى گروههائى از ميان آنها  65
  . واى بر كسانى كه ستم كردند از عذاب روزى دردناك

  
  : تفسير

  كردند آنها كه درباره مسيح غلو 
اشاره شد، و ) عليه السالم(رت مسيحهاى زندگى حض اى از ويژگى در آيات گذشته، به گوشه

) عليه السالم(دهد، و مخصوصاً روى دعوت حضرت مسيح آيات مورد بحث آن را ادامه مى
  . كند به توحيد خالص و نفى هر گونه شرك، تكيه مى

  معجزات و (ن بينات هنگامى كه عيسى با در دست داشت«: فرمايد نخست مى
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ام تا بعض امورى را كه در آن  ام، و آمده من براى شما حكمت آورده: آمد، گفت) آيات الهى
و لَما جاء عيسى بِالْبينات قالَ قَد جِئْتُكُم بِالْحكْمةِ (» پيوسته اختالف داريد، براى شما تبيين كنم

  ). ذي تَخْتَلفُونَ فيهو لأُبينَ لَكُم بعض الَّ
يعنى آيات الهى و معجزات بود كه از يكسو » بينات«) عليه السالم(به اين ترتيب، سرمايه عيسى

كرد، و از سوى ديگر، حقايق مربوط به مبدأ و معاد و نيازهاى زندگى  حقانيت او را تبيين مى
  . بشر را

توصيف » حكمت«خود را  محتواى دعوت) عليه السالم(در اين عبارت، حضرت مسيح
جلوگيرى كردن از چيزى به منظور اصالح «به معنى » تحكم«دانيم ريشه اصلى  كند، و مى مى
هاى صحيح زندگى كه انسان را از هر گونه   است، و سپس به تمام عقائد حق، و برنامه» آن

ق شده پردازد، اطال دارد، و به تهذيب نفس و اخالق او مى انحراف در ايمان و عمل بازمى
را » حكمت علمى«دارد كه هم در اينجا معنى وسيعى » حكمت«است، و به اين ترتيب 

  . را» حكمت عملى«گيرد و هم  مى
، عالوه بر اينها هدف ديگرى نيز به دنبال دارد و آن بر طرف ساختن اختالفاتى »حكمت«اين 

كند، و لذا  ن و بيچاره مىريزد، و مردم را سرگردا است كه وجود آنها، نظام جامعه را به هم مى
  .نمايد سخنانش روى اين مسأله تكيه مى در متن) عليه السالم(حضرت مسيح

اند، و آن اين كه چرا  در اينجا سؤالى مطرح است كه غالب مفسران نيز به آن توجه كرده
ن ام بعضى از امورى را كه در آن اختالف داريد تبيين كنم؟ چرا همه آن را تبيي آمده: گويد مى
  !. كند؟ نمى

اختالفاتى كه مردم : تر اين است از همه مناسب هاى متعددى داده شده كه از اين سؤال، جواب
  هائى است كه در سرنوشت آنها از  بخش: دارند، دو گونه است
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نظر اعتقاد و عمل، و از نظر فرد و جامعه مؤثر است، در حالى كه بخش ديگر اختالفاتى است 
يدايش منظومه ساز نيست، مانند نظرات مختلفى كه درباره پ ه هرگز سرنوشتدر امورى ك

ها، و چگونگى افالك و ستارگان، و ماهيت روح آدمى، و حقيقت حيات و  شمسى و آسمان
  .گردد مانند اينها، ابراز مى
به اختالفات بخش اول، از طريق تبيين : مأموريت دارند) عليهم السالم(روشن است، انبياء

هر گونه اختالفى را هر چند تأثيرى در : ها پايان دهند، ولى هرگز مأمور نيستند يتواقع
  . سرنوشت آدمى نداشته باشد، پايان دهند

نتيجه و غايت دعوت انبياء، است اى از اختالفات،  اين احتمال نيز وجود دارد، كه تبيين پاره
ل كنند، ولى حل همه اختالفات اى از اختالفات را ح شوند پاره يعنى آنها سرانجام موفق مى

پذير نيست، و به همين دليل در آيات متعددى از قرآن مجيد، يكى از  در دنيا امكان
و : خوانيم مى» نحل« 92كند، در آيه  هاى قيامت را پايان گرفتن تمام اختالفات بيان مى ويژگى

و به يقين روز قيامت، آنچه را در آن اختالف «: لفُونَلَيبينَنَّ لَكُم يوم الْقيامةِ ما كُنْتُم فيه تَخْتَ
 164مائده ـ  48آل عمران ـ  55همين معنى در آيات ! (»سازد داشتيد، براى شما روشن مى

  ) 1).(حج، و غير آن آمده است 69انعام ـ 
اكنون كه چنين است و محتواى دعوت من اين است، تقواى الهى «: افزايد و در پايان آيه مى

  ). فَاتَّقُوا اللّه و أَطيعونِ(» شه كنيد، و مرا اطاعت نمائيدپي
* * *  

به طور «: گويد سپس براى اين كه هر گونه ابهامى را در زمينه عبوديت خود بر طرف سازد مى
  إِنَّ اللّه (» گار من، و پروردگار شما استقطع خداوند، پرورد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يا تعبير به بعض ! است» كل«در اينجا به معنى » بعض«: اند ى ديگر از مفسران گفتهـ بعض 1

من : الَّذي تَخْتَلفُونَ فيه اضافه موصوف به صفت است، و يا اين كه اين تعبير اشاره به آن است
يك از اين  هايتان را در امر دنيا، ولى هيچ كنم، نه اختالف تنها امور دين را براى شما تبيين مى

  .تفسيرها قابل توجيه نيست
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كُمبر ي وبر وه .(  
كند، يك بار در مورد خود، و  را دو بار در اين آيه تكرار مى» رب«قابل توجه اين كه كلمه 

  . رد مردم، تا روشن سازد من و شما يكسانيم، و پروردگار شما و من يكى استيك بار در مو
وجود و هستيم همانند شما، نيازمند به خالق و مدبرى هستم، او مالك من و من نيز در تمام 
  . راهنماى من است

   ).فَاعبدوه(» اكنون كه چنين است، او را پرستش كنيد«: كند و براى تأكيد بيشتر اضافه مى
  . چرا كه غير او، اليق پرستش نيست، همه مربوبند و او رب است، و همه مملوكند و او مالك

اى باقى نماند   كند، تا جاى هيچ بهانه باز هم سخن خود را با جمله ديگرى تأكيد مى
  ) 1).(هذا صراطٌ مستَقيم(» اين است صراط مستقيم«: گويد مى

آرى، راه راست همان راه عبوديت و بندگى پروردگار است، راهى است كه انحراف و اعوجاج 
: و أَنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستَقيم: آمده» يس«ره سو 61در آن نيست، همان گونه كه در آيه 

  . »كه مرا بپرستيد اين راه مستقيم است) آيا با شما عهد نكردم(«
* * *  

عليه (هاى زيادى كه بعد از عيسى  در ميان گروه«اما عجب اين كه با اين همه تأكيدات باز هم 
  اختالف ) عليه السالم(عيسى پيدا شدند، احزابى ظهور كردند كه درباره) السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» آل عمران«سوره  51، و آيه »مريم«سوره  36ـ نظير همين آيه، با مختصر تفاوتى در آيه  1

در مورد ) عليه السالم(»عيسى«است، و تكرار اين معنى، تأكيدى است بر اين حقيقت كه 
  .كردعبوديت خود به همه آنها اتمام حجت 
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  ) 1).(فَاخْتَلَف الْأَحزاب منْ بينهِم(» داشتند
  ! پنداشتند كه به زمين نازل شده بعضى او را خدا مى

  . خواندند بعضى ديگر فرزند خدايش مى
) سه ذات مقدس، اب و ابن و روح القدس(گانه  سه» اقنومهاى«بعضى او را يكى از 

  . دانستند مى
شمردند، ولى سرانجام، عقيده  اقليت بودند، او را بنده خدا و فرستاده او مى تنها گروهى كه در

  . گانه جهان مسيحيت را فرا گرفت اكثريت غالب شد، و مسأله تثليث و خدايان سه
سوره  36ذيل آيه  70در اين زمينه حديث تاريخى جالبى نقل شده كه در جلد سيزدهم صفحه 

  . ايم آورده» مريم«
يز در تفسير آيه وجود دارد كه، اختالف تنها در ميان مسيحيان نبود، بلكه در مورد اين احتمال ن

ميان يهود و پيروان او اختالف درگرفت، پيروانش درباره او غلو كردند و ) عليه السالم(مسيح
او را به مقام الوهيت رساندند، در حالى كه دشمنانش او و مادرش مريم پاكدامن را، به بدترين 

متهم ساختند، و اين گونه است راه و رسم جاهالن، گروهى در افراطند، و گروهى در  اتهامات
مبغضِ «هستند و بعضى » محب غال«بعضى ) عليه السالم(تفريط، و يا به گفته اميرمؤمنان على

من هالك دو گروه درباره «: هلَك في رجلَانِ محب غَال و مبغض قَال: آنجا كه فرمود» قال
هاى ناروا  شدند دوستان غلو كننده ـ كه مرا خدا پنداشتند ـ، و دشمنان تهمت زننده كه نسبت

  ) 2!.(»به من دادند
  ! و چه شباهت دارد حاالت اين دو بزرگوار

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آيه قبل مخاطب  آنها را) عليه السالم(گردد كه مسيح به كسانى باز مى» بينهم«ضمير در  - 1
  . ساخته و به عبوديت خداوند دعوت كرده است

  .117، كلمات قصار، جمله »نهج البالغه«ـ  2
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واى بر كسانى كه «: فرمايد در پايان آيه آنها را به عذاب دردناك روز قيامت تهديد كرده، مى
فَويلٌ (» روز دردناكستم كردند، و از صراط مستقيم منحرف شدند، واى بر آنها از عذاب 

  )1).(للَّذينَ ظَلَموا منْ عذابِ يوم أَليم
آرى، روز قيامت روز دردناكى است، طول حسابش دردناك، عذاب و مجازاتش دردناك، 

  . حسرت و اندوهش دردناك، رسوائى و فضيحتش نيز دردناك است
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»عذاب«است نه براى » يوم«صفت براى » اليم«ـ توجه داشته باشيد كه  1
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  هلْ ينْظُرُونَ إِالَّ الساعةَ أَنْ تَأْتيهم بغْتَةً و هم ال يشْعرُونَ     66
  الْأَخالّء يومئذ بعضُهم لبعض عدو إِالَّ الْمتَّقينَ     67
  ا عباد ال خَوف علَيكُم الْيوم و ال أَنْتُم تَحزَنُونَ ي    68
  آمنُوا بĤِياتنا و كانُوا مسلمينَ الَّذينَ     69
  

  : ترجمه
  ! فهمند؟ ـ آيا جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناگهان به سراغشان آيد در حالى كه نمى 66
  ! گر پرهيزگارانـ دوستان در آن روز دشمن يكديگرند، م 67
  ! شويد امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهگين مى! ـ اى بندگان من 68
  . ـ همان كساين كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم بودند 69
  

  : تفسير
  در انتظار چه هستيد؟ جز عذاب آخرت؟ 

عليه (ىپرستان لجوج، و همچنين منحرفان و مشركان امت عيس در آيات پيشين، سخن از بت
  . كند بود، و آيات مورد بحث پايان كار آنها را مجسم مى) السالم

كشند، جز اين كه ناگهان قيامت به سراغ آنها  اينها چه چيزى را انتظار مى« :فرمايد  نخست مى
  ).  يشْعرُونَهلْ ينْظُرُونَ إِالَّ الساعةَ أَنْ تَأْتيهم بغْتَةً و هم ال! (؟»آيد در حالى كه متوجه نيستند

  طرح شده، در حقيقت بيان حال » استفهام انكارى«اين سؤال كه به صورت 
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واقعى اين گونه افراد است، مثل اين كه در مقام مذمت فردى كه گوش به نصيحت هيچ ناصح 
او : گوئيم سازد مى دهد و عوامل نابودى خود را به دست خويش فراهم مى مشفقى فرا نمى

  ! در انتظار مرگ خويش استتنها 
چرا كه  ;در اين آيه، مانند بسيارى از آيات ديگر قرآن روز قيامت است» ساعة«منظور از 

  . دهد يابد، و گوئى همه در يك ساعت رخ مى حوادث آن به سرعت تحقق مى
زيادى البته، اين كلمه گاهى به معنى لحظه پايان دنيا نيز آمده است، و از آنجا كه اين دو فاصله 

  .با هم ندارند، ممكن است اين تعبير هر دو مرحله را شامل شود
شود، به دو وصف در آيه  به هر حال، قيام قيامت كه با پايان گرفتن ناگهانى دنيا، شروع مى

عدم آگاهى «، و ديگر، »بغْتَةً«آن است » ناگهانى بودن«فوق توصيف شده است، نخست، همين 
  . باشد ن مىاز زمان وقوع آ» عموم مردم

ممكن است چيزى ناگهانى رخ دهد، ولى قبالً انتظار آن را داشته باشيم و براى مقابله با 
اى به طور  العاده سخت و كوبنده مشكالت آن آماده شويم، اما بدبختى آنجاست كه حادثه فوق

  .ناگهانى واقع شود، و ما از آن به كلى غافل باشيم
شوند كه طبق بعضى از روايات از  چنان غافلگير مىحال مجرمان، درست اين گونه است، 

تَقُوم الساعةُ و الرَّجالنِ يحلبانِ النَّعجةَ، و الرَّجالنِ ): صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر گرامى اسالم
تيهم بغْتَةً و هم هلْ ينْظُرُونَ االَّ الساعةَ أَنْ تَأْ): صلى اهللا عليه وآله(يطْوِيانِ الثُّوب، ثُم قَرَأَ

هر كس به كار زندگى خويش ( دهد در حالى كه قيامت به طور ناگهانى رخ مى«: اليشْعرُونَ
و (مردانى مشغول دوشيدن گوسفندانند، و مردان ديگرى مشغول پيچيدن پارچه ) مشغول است

رُونَ إِالَّ الساعةَ هلْ ينْظُ: سپس حضرت آيه فوق را تالوت فرمود) گفتگو براى خريد و فروش
  أَنْ تَأْتيهم بغْتَةً و هم ال 
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  ) 1.(»يشْعرُونَ
و چه دردناك است كه انسان در برابر چنين رخدادى كه هيچ راه بازگشت ندارد، اين چنين 

  . غافلگير گردد و بدون هيچگونه آمادگى در امواج آن فرو رود
* * *  

در مسير گناه و فساد، و يا زرق و برق دنيا، دست مودت به هم  سپس، از حالت دوستانى كه
! »همه دوستان در آن روز دشمن يكديگرند مگر پرهيزگاران«: گويد دهند، پرده برداشته مى مى

  ) 2).(الْأَخالّء يومئذ بعضُهم لبعض عدو إِالَّ الْمتَّقينَ(
در » ساعت«دهد، منظور از  است، به خوبى نشان مى هاى قيامت اين آيه، كه توصيفى از صحنه

آيه قبل، نيز روز رستاخيز است، روز از هم گسستن پيوندهاى دوستى، مگر پيوندهائى كه براى 
  . خدا و به نام خدا برقرار شده است

كدام از آنها چرا كه هر  ;ها به عداوت در آن روز، طبيعى است تبديل شدن اين گونه دوستى
تو بودى كه اين راه را به من نشان دادى و : شمرد امل بدبختى و بيچارگى خود مىديگرى را ع

تو بودى كه دنيا را در نظر من زينت دادى و مرا به آن تشويق ! مرا به سوى آن دعوت كردى
هر ! خبر كردى  آرى تو بودى كه مرا غرق غفلت و غرور ساختى و از سرنوشتم بى! نمودى

  . گويد گونه مطالب را مى يك از آنها به ديگرى اين
هاى جاودانى  تنها پرهيزگارانند كه پيوند دوستى آنها جاودانى است، چرا كه بر محور ارزش

  شود و  زند، و نتايج پربارش، در قيامت آشكارتر مى دور مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89، صفحه 25، جلد »روح البيان«ـ تفسير  1
به معنى مودت و دوستى است و ريشه اصلى آن » خَلّة«از ماده » خليل«جمع » اخالّء«ـ  2
به معنى فاصله ميان دو جسم است، و از آنجا كه محبت و دوستى در ) بر وزن شرف(» خلل«

  . كند، اين واژه در آن به كار رفته است البالى قلب انسان نفوذ مى
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  . بخشد آن را استحكام بيشترى مى
كه دوستان در امور زندگى كمك يكديگرند، اگر دوستى بر اساس شر و فساد طبيعى است 

باشد شريك در جرم يكديگرند، و اگر بر اساس خير و صالح باشد شريك در پاداش يكديگر 
باشند، بنابراين جاى تعجب نيست كه دوستى از قسم اول در آنجا تبديل به دشمنى گردد،  مى

   .تر  م دوم به دوستى محكمو از قس
أَال كُلُّ خلَّة كانَت فى الدنْيا في غَيرِ اللّه عزَّوجلَّ فَانَّها تَصيرُ : فرمايد مى) عليه السالم(امام صادق

بدانيد هر دوستى كه در دنيا براى خاطر خدا نباشد در قيامت تبديل به «: عداوةً يوم الْقيامةِ
  ) 1.(»شود  مى عداوت و دشمنى

و بيانى است از سرنوشت » متّقين«در حقيقت تفسيرى است براى اوصاف و حاالت آيه بعد، 
  . پرافتخار آنها

امروز نه ترسى بر شما است، و نه غم و ! اى بندگان من«: گويد در آن روز خداوند، به آنها مى
  ). ونَو ال أَنْتُم تَحزَنُ يا عباد ال خَوف علَيكُم الْيوم(» اندوهى خواهيد داشت

ها آغاز  پيامى بدون واسطه از سوى خداوند، پيامى كه با بهترين توصيف!! چه پيام جالبى
پيامى كه مهمترين نگرانى انسان را در آن روز پرنگرانى، زائل ! شود، اى بندگان خدا مى
ر آرى اين پيام داراى چها زدايد، كند، پيامى كه هر گونه غم و اندوه از گذشته را از دل مى مى

  . مزيت باال است
* * *  

تر  در آخرين آيه مورد بحث، اين پرهيزگاران و بندگان گرامى را با دو جمله ديگر مشخص
  همانها كه به آيات ما ايمان آوردند و در «: فرمايد ساخته، مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .612، صفحه 4، جلد »الثقليننور «، طبق نقل 287، صفحه 2، جلد »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
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  ). الَّذينَ آمنُوا بĤِياتنا و كانُوا مسلمينَ(» برابر فرمان و دستور ما، تسليم بودند
  . شوند هائى مى آرى آنها هستند كه به چنان خطاب پرافتخارى مخاطب و مشمول چنان نعمت

مبانى استوار » ايمان«عمل آنها است، در حقيقت، دو جمله فوق، تعريف گويائى از اعتقاد و 
تسليمشان را در عمل در برابر فرمان حق و اجراء » اسالم«سازد، و  اعتقادى آنها را روشن مى

  . دستورات او
* * *  
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  ادخُلُوا الْجنَّةَ أَنْتُم و أَزواجكُم تُحبرُونَ     70
  م بِصحاف منْ ذَهب و أَكْواب و فيها ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُسيطاف علَيهِ    71

  و تَلَذُّ الْأَعينُ و أَنْتُم فيها خالدونَ           
  موها بِما كُنْتُم تَعملُونَ و تلْك الْجنَّةُ الَّتي أُورِثْتُ    72
  لُونَ لَكُم فيها فاكهةٌ كَثيرَةٌ منْها تَأْكُ    73
  

  : ترجمه
  ! شما و همسرانتان در نهايت شادمانى وارد بهشت شويد:) شود به آنها خطاب مى(ـ  70
د را گرداگر) شراب طهور(هاى طالئى  و جام) ى غذا(ها  ظرف) اين در حالى است كه(ـ  71

برد  ها از آن لذت مى  خواهد و چشم ها مى آنچه دل) بهشت(و در آن  ;گردانند آنها مى
  ! و شما هميشه در آن خواهيد ماند ;د استموجو

  !داديد شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى ـ اين بهشتى است كه شما وارث آن مى 72
  . يدخور هاى فراوان است كه از آن مى ـ و در آن براى شما ميوه 73
  

  : تفسير
  ... آنچه دل بخواهد و چشم از ديدنش لذت برد

خدا و مؤمنان صالحى را كه در آيات قبل توصيف آنها آمده اين آيات، پاداش بندگان خالص 
  . دهد كند، و بهشت جاويدان را با هفت نعمت ارزنده به آنها نويد مى  بود بيان مى
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وارد بهشت «: شود از سوى خداوند بزرگ و منّان، به آنها خطاب مى: فرمايد نخست مى
  ). ادخُلُوا الْجنَّةَ(» شويد

كننده واقعى از آنها خدا است كه از ميهمانان خودش دعوت كرده  تيب، پذيرائىبه اين تر
  ! بفرمائيد و وارد بهشت شويد: گويد مى

  ). أَنْتُم و أَزواجكُم(» شما و همسرانتان«: افزايد  سپس، به نخستين نعمت اشاره كرده، مى
ردان لذت بخش است و هم روشن است، بودن در كنار همسران با ايمان و مهربان، هم براى م

  . براى زنانشان، كه اگر در اندوه دنيا شريك بودند در شادى آخرت نيز شريك باشند
اند، كه اگر   ن و دوستان و نزديكان، تفسير كردهرديفا را در اينجا به معنى هم» ازواج«بعضى، 

  . آن هم باشد، خود نعمت بزرگى است، ولى ظاهر آيه همان معنى نخست است
همگى غرق سرور و شادى باشيد، آنچنان سرور و شادمانى كه آثارش «: كند اضافه مىسپس، 
  ). تُحبرُونَ(» هاى شما پرتوافكن باشد در چهره

، به معنى اثر مطلوب است، و گاه به زينت و آثار )بر وزن فكر(» حبر«از ماده » تُحبرُونَ«
بر (» حبر«جمع » احبار» «علماء«اگر به  شود نيز اطالق شده، و شادمانى كه در چهره ظاهر مى

ماند،  شود، به خاطر آثارى است كه از آنها در ميان مجتمعات بشرى باقى مى گفته مى) وزن ابر
الْعلَماء باقُونَ ما بقي الدهرُ أَعيانُهم مفْقُودةٌ و : فرمود) عليه السالم(منان علىچنان كه اميرمؤ

ف مثَالُهةٌأَمودجواند، شخص آنها در ميان نيست اما   دانشمندان تا پايان جهان زنده«: ي الْقُلُوبِ م
  ) 1.(»ها موجود است آثارشان در قلب

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .147، كلمات قصار، جمله »نهج البالغه«ـ  1
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هاى  ئى مملو از بهترين غذا و شرابهاى طال ها و جام ظرف«: فرمايد و در سومين نعمت مى
يطاف علَيهِم بِصحاف منْ (» گردانند بهشتى به وسيله خدمتكاران مخصوص گرداگرد آنها مى

   ).ذَهب و أَكْواب
آنها در بهترين ظروف، و از بهترين غذا، در نهايت آرامش و آسايش و صفا، و بدون هيچ درد 

  . شوند سر، پذيرائى مى
به معنى گستردن، گرفته » صحف«در اصل از ماده ) بر وزن صفحه(» صحفة«مع ج» صحاف«

  . هاى بزرگ و وسيع است شده، و در اينجا به معنى ظرف
اى در آن نباشد و به تعبير امروز  به معنى ظروف آب است كه دسته» كوب«جمع » اَكْواب«
  . است» قدح«يا » جام«

هاى آن  اى طال به ميان آمده، و از غذا و نوشيدنىه  گر چه در آيه فوق، تنها سخن از ظرف
ها  هاى خالى را هرگز براى پذيرائى اطراف ميهمان  بحثى نشده، ولى پيداست ظرف

  . گردانند نمى
هاى مادى و معنوى  كند كه، تمام نعمت در مرحله چهارم و پنجم به دو نعمت ديگر اشاره مى

برد  خواهد و چشم از آن لذت مى چه دل مىدر بهشت آن«: فرمايد جهان در آن جمع است مى
  ). و فيها ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُس و تَلَذُّ الْأَعينُ(» موجود است

، اگر تمام خاليق جمع شوند تا توصيف انواع »مجمع البيان«در » طبرسى«به گفته مرحوم 
  . جمله آمده بيفزايند هاى بهشتى را كنند، هرگز قادر نخواهند بود چيزى بر آنچه در اين نعمت

چه تعبيرى از اين زيباتر و جامعتر؟ تعبيرى به گستردگى عالم هستى، و به وسعت آنچه امروز 
  . توان يافت يرى كه مافوق آن تعبيرى نمىگنجد، تعب گنجد يا نمى در ذهن ما مى
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ن جدائى پرمعنى ، جدا بيان شده است، و اي»لذت چشم«از » خواست دل«جالب اين كه، مسأله 
  : است

اى  العاده  اهميت فوق» لذت نظر«آيا از قبيل ذكر خاص بعد از عام است؟ از اين جهت كه 
لذات » ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُس«يا از اين نظر كه جمله  دارد كه از لذات ديگر برتر و باالتر است،
بيانگر لذت چشم » ذُّ الْأَعينُتَلَ«كند، ولى جمله  ذائقه و شامه و سامعه و المسه را بيان مى

  . است؟
، اشاره به تمام لذات جسمانى است، در »ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُس«جمله : بعضى، نيز عقيده دارند

بيانگر لذات روحانى است، چه لذتى در بهشت باالتر از اين كه » تَلَذُّ الْأَعينُ«حالى كه جمله 
هاى  پروردگار نگاه كند كه يك لحظه آن از تمام نعمت انسان با چشم قلب، به جمال بى مثال

  . مادى بهشت برتر است
  . بديهى است هر قدر شوق يار بيشتر باشد، لذت ديدار بيشتر است

  : سؤال
آيا عموميت و گسترش مفهوم اين آيه، : در اينجا سؤالى براى مفسران مطرح شده، و آن اين كه

در دنيا حرام است در آنجا تقاضا كنند، خداوند به آنها  دليل بر اين است كه اگر مطالبى را كه
  . دهد؟ مى

  : پاسخ
محرمات و : طرح اين سؤال در حقيقت به خاطر عدم توجه به يك نكته است و آن اين كه

ها در حقيقت همچون غذائى است نامناسب براى روح انسان، و مسلماً روح سالم  زشتى
واح بيمار است كه گاه به سموم و غذاهاى نامناسب كند، و اين ار اشتهاى چنين غذائى نمى

  . شود متمايل مى
رى از اين بينيم كه در هنگام مرض، حتى تمايل به خوردن خاك و يا اشياء ديگ بيمارانى را مى
  كنند، اما به مجرد اين كه بيمارى بر طرف شود،   قبيل پيدا مى
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هرگز تمايل به چنان اعمالى پيدا نخواهند  گردد، آرى، بهشتيان آن اشتهاى كاذب ساقط مى
  . هاى ارواح بيمار دوزخى است كرد، چرا كه تمايل و كشش روح، نسبت به آنها از ويژگى

صلى اهللا (اين سؤال، شبيه چيزى است كه در حديث وارد شده كه يك نفر اعرابى نزد پيامبر
د؟ زيرا من بسيار به شتر شو آيا در بهشت شتر هم پيدا مى: آمده و عرض كرد) عليه وآله
  !. عالقمندم

هائى است كه با وجود آن، مرد اعرابى   دانست در آنجا نعمت كه مى) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
يا اَعرابِى انْ : موش خواهد كرد، در پاسخ با عبارتى كوتاه و پرمعنى، فرمودشتر خود را فرا

اگر خدا ترا وارد ! اى اعرابى«!: ما اشْتَهت نَفْسك و لَذَّت عينُك اَدخَلَك اللّه الجنَّةَ اَصبت فيها
  ) 1!.(»بهشت كند آنچه دلت بخواهد و چشمت از ديدنش لذت برد در آنجا خواهى يافت

شود و به گفته  ها هماهنگ مى و به تعبير ديگر، آنجا عالمى است كه انسان كامالً با واقعيت
  : شاعر

به هر حال، از آنجا كه ! و آنچه خواهد دلت همان بينى! *** همان خواهدآنچه بينى دلت 
ارزش نعمت هنگامى است كه جاودانى باشد، در ششمين توصيف، بهشتيان را از اين نظر 

  ). و أَنْتُم فيها خالدونَ(» شما جاودانه در آن خواهيد ماند«: فرمايد آسوده خاطر ساخته، مى
  . خاطر آنها را مكدر سازد و از آينده نگران كندمبادا فكر زوال نعمت، 

* * *  
 »بهانه«دهند و به  مى» بها«هاى بهشتى را به  در اينجا براى اين كه روشن شود اين همه نعمت

  اين بهشتى است كه شما وارث آن «: افزايد دهند، مى نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .391، صفحه 8، جلد »روح البيان«ـ  1
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  ).و تلْك الْجنَّةُ الَّتي أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُونَ(» داديد شويد، به خاطر اعمالى كه انجام مى مى

را كه » ارث«كند، و از سوى ديگر،  از يكسو، مقابله با اعمال را مطرح مى: جالب اين كه
دل و بدون تالش و زحمت به انسان برسد،  رود كه نعمتى بى خون معموالً در جائى به كار مى

داريد، در مقايسه  اشاره به اين كه اعمال شما پايه اصلى نجات شماست، ولى آنچه دريافت مى
  !. ايد در برترى دارد كه گوئى همه را رايگان از فضل الهى به دست آوردهبا اعمالتان آنق

ايم كه هر انسانى مسكنى   كه، قبالً گفته دانند بعضى نيز، اين تعبير را اشاره به همان مطلبى مى
شوند، و دوزخيان  در بهشت و جايگاهى در دوزخ دارد، بهشتيان وارث منازل دوزخيان مى

  .رسد تر به نظر مى اما تفسير اول مناسب! وارث منازل بهشتيان
* * *  

ى هاى اله هاى بهشتى است كه از بهترين نعمت در آخرين و هفتمين نعمت، سخن از ميوه
» كنيد هاى فراوانى است كه از آنها تناول مى براى شما در بهشت ميوه«: فرمايد باشد، مى مى

  ).لَكُم فيها فاكهةٌ كَثيرَةٌ منْها تَأْكُلُونَ(
ها خود حساب  ها بود، اما ميوه ها بيانگر انواع غذاها و نوشيدنى ها و جام در حقيقت، ظرف

  . ه مورد بحث، به آن اشاره شده استاى دارد، كه در آخرين آي جداگانه
هاى بهشتى آنقدر فراوان   كند كه ميوه ، اين حقيقت را بيان مى»منها«جالب اين كه با تعبير 
كنيد، و به اين ترتيب، مجموعه فناناپذيرى است، و  ئى از آن را تناول مىاست كه شما تنها جز

  . درختانش هميشه پر بار و پر ثمر است
  الينِْزع رجلٌ فى الجنَةِ ثَمرَةً منْ ثَمرِها االّ نَبت : مدهدر حديثى چنين آ
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چيند مگر اين كه دو چندان جاى  ى نمىاى از درختان بهشت هيچ انسانى ميوه«: مثْالها مكانَها
  ) 1.(»رويد آن مى

ايمانى روشن و  پرور بهشتى بود كه در انتظار كسانى است كه هاى جان  اينها بخشى از نعمت
  . اعمالى شايسته و صالح دارند

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .392، صفحه 8، جلد »روح البيان«ـ تفسير  1
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  إِنَّ الْمجرِمينَ في عذابِ جهنَّم خالدونَ     74
75     مه و منْهفَتَّرُ عونَ ال يسلبم يهف  
  و ما ظَلَمناهم و لكنْ كانُوا هم الظّالمينَ     76
  و نادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك قالَ إِنَّكُم ماكثُونَ     77
  لَقَد جِئْناكُم بِالْحقِّ و لكنَّ أَكْثَرَكُم للْحقِّ كارِهونَ     78
  مراً فَإِنّا مبرِمونَ أَم أَبرَموا أَ    79
80     مرَّهس عمونَ أَنّا ال نَسبسحي أَمهِميلُنا لَدسر لى وب مواهنَج و  

  يكْتُبونَ           
  

  : ترجمه
  . مانند مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه مى) ولى(ـ  74
  . چيز مأيوسنديابد و در آنجا از همه  ـ هرگز عذاب از آنان تخفيف نمى 75
  ! ـ و ما به آنها ستم نكرديم، آنان خود ستمكار بودند 76
تا آسوده (پروردگارت ما را بميراند ) اى كاش! (اى مالك دوزخ«: كشند ـ آنها فرياد مى 77

  ! »شما در اينجا ماندنى هستيد«: گويد  مى» !)شويم
  !اشتيدولى بيشتر شما از حق كراهت د ;ـ ما حق را براى شما آورديم 78
  ! داريم) درباره آنها(ما نيز اراده محكمى  ;ـ بلكه آنها تصميم محكم بر توطئه گرفتند 79
آرى، ! شنويم؟ پندارند كه ما اسرار نهانى و سخنان درگوشى آنان را نمى ـ آيا آنان مى 80

  ! نويسند ما نزد آنها هستند و مى) و فرشتگان(رسوالن 
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  : تفسير
  ! ميريم و از عذاب راحت شويمآرزو داريم ب

در اين آيات، سرنوشت مجرمان و كافران در قيامت تشريح شده، تا در مقايسه با سرنوشت 
  . تر گردد انگيزى كه مؤمنان فرمانبردار پروردگار داشتند، هر دو بعد مطلب روشن شوق

جرِمينَ في عذابِ إِنَّ الْم(» مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه خواهند ماند«: فرمايد نخست مى
  ).جهنَّم خالدونَ

در اصل به معنى قطع كردن است كه در مورد قطع ميوه از درخت، و » جرم«از ماده » مجرِم«
رود ولى بعداً در مورد انجام هر گونه اعمال بد، به   همچنين قطع خود درختان، نيز به كار مى

  . سازد هاى انسانى جدا مى از خدا و ارزش كار رفته است، شايد به اين تناسب كه انسان را
گويد، بلكه مجرمانى كه راه كفر پيش  ولى مسلم است كه در اينجا همه مجرمان را نمى

اند، منظور است، به قرينه ذكر مسأله خلود و عذاب جاودان و هم به قرينه مقابله با  گرفته
  . مؤمنانى كه در آيات قبل سخن از آنها بود

  . شود، بسيار بعيد است همه مجرمان را شامل مى: اند  از مفسران گفتهو اين كه بعضى 
* * *  

، با گذشت زمان تخفيف يابد، و تدريجاً از شدت آن »عذاب دائم«ولى از آنجا كه ممكن است 
هرگز عذاب آنها تخفيف نخواهد يافت، و هيچگونه راه «: افزايد كاسته گردد، در آيه بعد مى

ال يفَتَّرُ عنْهم و هم فيه (» و آنها از همه جا مأيوس خواهند بود نجاتى براى آنان نيست،
لبونَمس.(  

  و به اين ترتيب، عذاب آنان، هم از نظر زمان دائمى است، و هم از نظر 
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به معنى سكون بعد از حدت، و نرمش : گويد مى» راغب«همان گونه كه » فتور«شدت، چرا كه 
  . ضعف بعد از قوت است بعد از شدت، و

، در اصل به معنى اندوهى است كه از شدت ناراحتى به انسان دست »ابالس«از ماده » مبلس«
به معنى » ابالس«كند، ماده  دهد، و از آنجا كه چنين اندوهى انسان را به سكوت دعوت مى مى

ان از نجات خود سكوت و بازماندن از جواب نيز به كار رفته، و از آنجا كه در شدائد، انس
به اين نام » ابليس«شود، اين ماده، در مورد يأس، نيز به كار رفته است، و نامگذارى  ىمأيوس م

  . به خاطر همين معنى است كه مأيوس از رحمت خدا است
مسأله خلود، عدم تخفيف عذاب، و اندوه : به هر حال، در اين دو آيه روى سه نكته، تكيه شده

  . گانه آميخته باشد ناك است عذابى كه با اين امور سهو يأس مطلق، و چه درد
* * *  

سازد كه اين عذاب دردناك الهى، چيزى است كه آنها  در آيه بعد، اين نكته را خاطر نشان مى
ايم ولى آنها خود  ما به آنها ستمى نكرده«: فرمايد اند، مى خود براى خويش فراهم ساخته

  ). م الظّالمينَم و لكنْ كاُنوا هو ما ظَلَمناه(» اند ستمكار بوده
پايان را اعمال  هاى بى  در حقيقت، همان گونه كه در آيات پيشين سرچشمه آن همه نعمت

مؤمنان پرهيزگار، معرفى كرد، در اينجا نيز سرچشمه اين عذاب جاودان را اعمال خود آنها 
  . شمرد مى

ى را تكذيب كند، و تيشه بر ريشه سعادت چه ظلم و ستمى از اين باالتر كه انسان آيات اله
  ) 1.(»و منْ أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه الْكَذب«خود زند 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7ـ صف، آيه  1
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شمرد،  ها را خود انسان و اعمال او مى ها و شقاوت آرى، قرآن سرچشمه اصلى همه سعادت
  . اند خود درست كردهپندارى كه گروهى براى  نه مسائل

* * *  
اى : كشند آنها فرياد مى«: گويد سپس، به بيان گوشه ديگرى از بيچارگى آنها پرداخته، مى

و ! (»آرزو داريم پروردگارت ما را بميراند تا از اين عذاب دردناك آسوده شويم! مالك دوزخ
بنا رلَيقْضِ عيل كا يا مالونادك .(  

گريزد و خواهان ادامه حيات است، اما گاهى چنان مصائب بر  با اين كه هر كس از مرگ مى
كند، و اين چيزى است كه اگر در دنيا براى  آورد، كه از خدا تمناى مرگ مى انسان فشار مى

  . كنند بعضى واقع شود، در آنجا براى مجرمان جنبه عمومى دارد و همگى تمناى مرگ مى
و نجاتى ! »شما در اينجا ماندنى هستيد«: گويد كه مالك دوزخ به آنها پاسخ مى! داما چه سو

  )1).(قالَ إِنَّكُم ماكثُونَ(حتى از طريق مرگ وجود ندارد 
اعتنائى بعد  و عجب اين كه به گفته بعضى از مفسران، مالك دوزخ، اين پاسخ را با نهايت بى

  ) 2(.اك است اين بى اعتنائىگويد، و چه دردن به آنها مى! از هزار سال
كنند؟ با اين كه يقين دارند مرگ و  اين چه تقاضائى است كه آنها مى: ممكن است گفته شود

ها از يك انسان بيچاره كه  ميرى در كار نيست، ولى بايد توجه داشت كه اين گونه درخواست
جات را به روى خود هاى ن  از همه جا قطع اميد كرده، طبيعى است، آرى، آنها وقتى تمام راه

  ! كشند  بينند، چنين فريادى از دل برمى د مىمسدو
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، در اصل به معنى توقف توأم با انتظار است، و شايد اين تعبير از »مكث«از ماده » ماكثُون«ـ  1

اضاى چيزى سوى مالك دوزخ، يك نوع استهزاء است همانطور كه گاه شخص غير مستحق تق
  !ئيم منتظر باشگو كند مى مى
هاى فاصله را يك صد سال و  ذيل آيات مورد بحث، البته بعضى، عدد سال» مجمع البيان«ـ  2

  . اعتنائى است اند، هر چه باشد دليل بر بى چهل سال نيز گفته
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الك دوزخ كنند، بلكه به م اما چرا آنها خودشان مستقيماً تقاضاى مرگ را از خدا نمى
پروردگارت بخواه تا به ما مرگ دهد؟ براى اين كه آنها در آن روز، از خداى گويند، از  مى

كَالّ إِنَّهم عنْ ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ، : خوانيم مى» مطففين« 15خود محجوبند، چنان كه در آيه 
است و ه علت اين كه او فرشته كنند، يا ب لذا تقاضاى خود را به وسيله فرشته عذاب مطرح مى

  . نزد خداوند مقرب است
* * *  

ما حق را «: گويد در آيه بعد، كه در حقيقت علتى است براى خلود آنها در آتش دوزخ، مى
لَقَد جِئْناكُم (» براى شما آورديم، ولى اكثر شما از حق كراهت داريد و در برابر آن تسليم نيستيد

  ). هونَثَرَكُم للْحقِّ كارِبِالْحقِّ و لكنَّ أَكْ
جمعيت فرشتگان است كه مالك » ما«در اين كه سخن از ناحيه مالك دوزخ است و منظور از 

باشد، يا گفتار خداوند است؟ مفسران دو نظر متفاوت اظهار  دوزخ خود در زمره آنها مى
  . اند داشته

ود آيه، باشد، ولى محتواى خ» زخمالك دو«كند، كه دنباله گفتار  البته سوق كالم، ايجاب مى
و قالَ لَهم : است» زمر«سوره  71تناسب با گفتار خداوند دارد، شاهد ديگر بر اين سخن آيه 

كُمبر آيات كُملَيتْلُونَ عي نْكُملٌ مسر كُمأْتي آيا : گويند و نگهبانان دوزخ به آنها مى«: خَزَنَتُها أَ لَم
  ؟ »كه آيات پروردگارتان را براى شما بخوانندشما به سويتان نيامدند رسوالنى از ميان 

  . شمرند، نه خودشان را در اينجا خازنان دوزخ رسوالن را آورنده حق مى
شود، هر چند  ساز را شامل مى اى دارد كه همه حقايق سرنوشت معنى گسترده» حق«تعبير به 

  . دارددر درجه اول، مسأله توحيد و معاد و قرآن قرار 
  اين تعبير، در حقيقت اشاره به اين است كه شما تنها با پيامبران الهى مخالف 
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نبوديد، اصالً شما مخالف حق بوديد، و اين مخالفت، عذاب جاويدان را براى شما به ارمغان 
  . آورد

* * *  
ا منعكس باطل ر اى از كراهت و بيزارى آنها را از حق، و طرفدارى آنها از در آيه بعد، گوشه

بلكه آنها تصميم محكمى بر توطئه گرفتند، ما نيز اراده محكم و «: فرمايد ساخته، مى
  ) 1).(أَم أَبرَموا أَمراً فَإِنّا مبرِمونَ(» تغييرناپذيرى درباره آنها داريم

 به قتل را) صلى اهللا عليه وآله(ها چيدند، تا نور اسالم را خاموش كنند، و پيامبر آنها توطئه
  . رسانند، و از هر طريقى بتوانند، ضربه بر مسلمين وارد كنند

  . ايم آنها را در اين جهان و جهان ديگر، سخت كيفر دهيم ما نيز اراده كرده
، قبل از )صلى اهللا عليه وآله(بعضى از مفسران، شأن نزول اين آيه را مسأله توطئه قتل پيامبر

  ) 3.(به آن اشاره شده است) 2...(كُرُ بِك الَّذينَ كَفَرُواذْ يمو إِ: اند كه در آيه هجرت، دانسته
  . ولى، ظاهر اين است كه اين مطلب، از قبيل تطبيق است، نه شأن نزول

* * *  
بلكه آنها چنين «: فرمايد هاى آنها است، مى گرى آيه بعد، در حقيقت بيان يكى از علل توطئه

أَم يحسبونَ أَنّا ال نَسمع ! (»شنويم گوشى آنها را نمىخنان درپندارند كه ما اسرار پنهانى و س مى
مواهنَج و مرَّهس .(  

شنويم، و هم رسوالن و فرشتگان ما نزد آنان حاضر و ناظرند و  هم ما مى«ولى چنين نيست، 
  بلى و رسلُنا لَديهِم (» نويسند پيوسته سرّ و نجواى آنها را مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى تابيدن و محكم كردن » ابرام«است، و » بل«در آيه فوق منقطعه، و به معنى » اَم«ـ  1

  .است
  .30ـ انفال، آيه  2
  .ذيل آيات مورد بحث 228، صفحه 27، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  3
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  ). يكْتُبونَ
كند، و يا تنها با دوستان رازدارش، مطرح  ل پنهان مىبه معنى مطلبى است كه انسان در د» سرّ«

  . به معنى سخنان درگوشى است» نجوى«سازد، و  مى
گويند،   آرى، خداوند نه تنها سخنان آهسته آنها را كه در مجالس مخفى و يا درگوشى مى

شنود، بلكه از حديث نفس و گفتگوئى كه در دل با خويشتن دارند نيز آگاه است، چرا كه  مى
ها هستند،  آشكار، براى او تفاوتى ندارد، فرشتگانى كه مأمور ثبت اعمال و گفتار انسان پنهان و

كنند، هر چند بدون آن نيز حقايق روشن  نيز پيوسته اين سخنان را در نامه اعمالشان ثبت مى
  . هاى خود را ببينند است، تا در دنيا و آخرت كيفر اعمال و گفتار و توطئه

* * *  
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  قُلْ إِنْ كانَ للرَّحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدينَ     81
  سبحانَ رب السماوات و الْأَرضِ رب الْعرْشِ عما يصفُونَ     82
  فَذَرهم يخُوضُوا و يلْعبوا حتّى يالقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ     83
84     يملالْع يمكالْح وه و ضِ إِلهي الْأَرف و إِله ماءي السي فالَّذ وه و  
85    لْمع هنْدع ما ونَهيما ب ضِ والْأَر و ماواتالس لْكم ي لَهالَّذ كتَبار و  

  الساعةِ و إِلَيه تُرْجعونَ           
  

  : ترجمه
  ! »اگر براى خداوند فرزندى بود، من نخستين پرستنده او بودم« :ـ بگو 81
  ! كنند ها و زمين، پروردگار عرش، از توصيفى كه آنها مى ـ منزه است پروردگار آسمان 82
ـ آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطهور باشند، و سرگرم بازى شوند تا روزى را  83

  )! و نتيجه كار خود را ببينند(القات كنند كه به آنها وعده داده شده است م
  ! و او حكيم و عليم است ;ـ او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود 84
ها و زمين و آنچه در ميان آن دو است  ـ پر بركت و پايدار است كسى كه حكومت آسمان 85

  . شويد انده مىبازگردو آگاهى از قيام قيامت نزد او است و به سوى او  ;از آن اوست
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  : تفسير
  بگذار در باطل خود غوطهور باشند 

از آنجا كه در آيات گذشته، مخصوصاً در آغاز سوره، گفتگو از مشركان عرب و اعتقادشان به 
پنداشتند، و نيز در چند آيه قبل، از  وجود فرزند براى خدا بود، و فرشتگان را دختران خدا مى

و دعوت او به توحيد خالص و عبوديت پروردگار، سخن به ميان آمد، در ) سالمعليه ال(مسيح
به آنها كه «: فرمايد مورد بحث از طريق ديگرى براى نفى اين عقايد باطل، وارد شده، مىآيات 

اگر براى خداوند رحمان فرزندى بود من : زنند، بگو دم از وجود فرزندى براى خدا مى
قُلْ إِنْ كانَ (» كردم  گذاردم، و از وى اطاعت مى احترام مى نخستين كسى بودم كه به او

  ). د فَأَنَا أَولُ الْعابِدينَللرَّحمنِ ولَ
تر است، و من قبل از  زيرا از همه شما ايمان و اعتقادم به خدا بيشتر، و معرفت و آگاهيم فزون

  . كنم گذارم و از وى اطاعت مى شما به فرزند او احترام مى
چه مضمون اين آيه، براى گروهى از مفسران پيچيده آمده، و به توجيهات مختلفى اگر 

ولى محتواى آيه هيچگونه پيچيدگى ) 1(رسد اند كه بعضى بسيار عجيب به نظر مى پرداخته
رود، مثل اين كه به شخصى   ندارد، و اين روش جالبى است كه در برابر افراد لجوج به كار مى

در حالى كه هيچ علم و دانشى » فالن كس از همه اعلم است«: ويدگ كه از روى اشتباه مى
كند، ما هستيم، تا او در  اگر او اعلم باشد اولين كسى كه از وى پيروى مى :گوئيم ندارد، مى

  انديشه فرو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را به معنى نخستين » لُ الْعابِدينَأَنَا أَو«را به معنى نفى و » ان«ـ مثل اين كه بعضى از مفسرين  1
براى خداوند هرگز «: شود سير، معنى آيه چنين مىاند كه طبق اين تف  كننده خدا گرفته  عبادت

  !»كننده خدا هستم  فرزندى نيست و من نخستين عبادت
اگر «: شود اند كه معنى چنين مى گرفته» ابا كننده از عبادت«را به معنى » عابِدين«بعضى ديگر 

فرزند خدا فرزندى داشته باشد من هرگز پرستش چنين خدائى نخواهم كرد چرا كه با داشتن 
واضح است كه اين گونه تفسيرها به هيچ وجه با ظاهر آيه سازگار » تواند خدا باشد نمى

  .نيست
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رود و به فكر يافتن استداللى بر مدعاى خويش بيفتد و بعداً كه سرش به سنگ خورد، از 
  . اب غفلت بيدار شودخو

  : منتها در اينجا به دو نكته بايد توجه داشت
عبادت، همه جا به معنى پرستش نيست، گاه نيز به معنى اطاعت و تعظيم و : نخست اين كه

آيد، و در اينجا به همين معنى است، زيرا به فرض محال كه خدا فرزندى داشته  احترام مى
د ندارد، ولى چون به هر حال طبق اين فرض محال، باشد، دليلى بر پرستش آن فرزند وجو

  . ام و اطاعت قرار گيردفرزند خدا است، بايد مورد احتر
به كار » ان«به جاى » لو«از نظر ادبيات عرب در اين گونه موارد معموالً كلمه : ديگر اين كه

نها به رود كه دليل بر محال بودن است، و اگر در آيه مورد بحث، چنين كارى نشده، ت مى
  . خاطر مماشات و هماهنگى در سخن با طرف مقابل است

براى اين كه آنها را مطمئن كند كه محال است ) صلى اهللا عليه وآله(به اين ترتيب، پيغمبر اكرم
اگر او فرزندى داشت من قبل از شما او را محترم : گويد خدا فرزندى داشته باشد، مى

  . شمردم مى
* * *  

منزه است «: فرمايد دليل روشنى بر نفى اين ادعاهاى واهى پرداخته، مىبعد از اين سخن، به 
سبحانَ رب (» كنند ها و زمين، پروردگار عرش، از توصيفى كه آنها مى آسمانپروردگار 

  ). السماوات و الْأَرضِ رب الْعرْشِ عما يصفُونَ
باشد، چه نيازى به  ار عرش عظيم مىها و زمين است، و پروردگ كسى كه مالك و مدبر آسمان

بر تمام عالم هستى، و مربى همه عالم آفرينش،  انتها، و محيط فرزند دارد؟ او وجودى است بى
  ميرد و  فرزند براى كسى الزم است كه مى
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  . ادامه نسل او از طريق فرزند است
  . اتوانى و تنهائى داردفرزند، براى كسى الزم است كه نياز به كمك و انس براى موقع ن

  . باالخره، وجود فرزند، دليل بر جسم بودن و قرار گرفتن در محدوده زمان و مكان است
  . پروردگار عرش و آسمان و زمين، كه از همه اينها منزه و پاك است، نيازى به فرزند ندارد

يقت، از قبيل ذكر عام بعد از در حق» رب السماوات و الْأَرضِ«بعد از » رب الْعرْش«تعبير به 
ايم به مجموعه عالم هستى كه تخت   چنان كه قبالً هم گفته» عرش«باشد، زيرا  خاص مى

  . شود حكومت خداوند بزرگ است گفته مى
سموات و «اشاره به عالم ماوراء طبيعت باشد، در مقابل » عرش«اين احتمال، نيز وجود دارد كه 

  . تكه اشاره به عالم ماده اس» ارض
 255ذيل آيه  200براى توضيح بيشتر درباره معنى عرش به جلد دوم تفسير نمونه صفحه (

  ). مراجعه فرمائيد» مؤمن«سوره  7تر در جلد بيستم ذيل آيه  و از آن گسترده» بقره«سوره 
* * *  

اعتنائى و تهديد اين لجوجان، كه خود نوعى ديگر از روش بحث با اين  سپس به عنوان بى
اطل اكنون كه چنين است آنها را به حال خود واگذار، تا در ب«: افزايد فراد است، مىقماش ا

و (» تا روزى را كه به آنها وعده داده شده است مالقات كنند! غوطهور باشند، و سرگرم بازى
ى فَذَرهم يخُوضُوا و يلْعبوا حتّ) (هاى تلخ اعمال و افكار زشت و ننگين خود را بچينند ميوه

  ). يالقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ
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روشن است، منظور از اين روز موعود، همان روز قيامت است، و اين كه بعضى احتمال 
رسد، چرا كه مجازات اعمال در  اند، منظور لحظه مرگ است، بسيار بعيد به نظر مى داده

  . قيامت است نه در لحظه مرگ
و الْيومِ : ، به آن سوگند ياد شده است2آيه » بروج«است كه در سوره  اين، همان يوم موعودى

ودعوروز رستاخيز(» سوگند به روز موعود«: الْم .(  
* * *  

اى است براى آيات  دو آيه بعد، ادامه سخن پيرامون مسأله توحيد است كه از يك نظر نتيجه
و در آن هفت توصيف، براى خداوند  قبل، و از يك نظر دليلى براى تحكيم و تكميل آن است،

  . بانى توحيد مؤثر استآمده، كه همه در تحكيم م
نخست، در مقابل مشركان كه براى آسمان و زمين اله و معبود جداگانه قائل بودند، و حتى 
خداى دريا، و خداى صحرا، خداى جنگ، و خداى صلح، و خدايان مختلفى، مطابق انواع 

و  او كسى است كه در آسمان معبود است«: فرمايد خته بودند، مىموجودات در پندار خود سا
  ). و هو الَّذي في السماء إِله و في الْأَرضِ إِله(» در زمين معبود

ها و زمين، كه در آيات قبل آمده، مسأله الوهيت نيز ثابت  چرا كه با قبول ربوبيت او در آسمان
  . كه رب و مدير و مدبر عالم است شود، زيرا معبود واقعى كسى است مى

ها، هيچ كدام شايسته  ، و نه بت)عليه السالم(نه ارباب انواع، نه فرشتگان، نه حضرت مسيح
پرستش و عبوديت نيستند، چرا كه مقام ربوبيت ندارند، آنها به نوبه خود مخلوق و مربوب و 

  . كنند  خوار خوان اويند، آنها نيز او را پرستش مى روزى
  و و ه(» او حكيم و عليم است«: افزايد ر توصيف دوم و سوم مىسپس د
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يملالْع يمكالْح .(  
تمام كارهايش روى حساب و حكمت است، و از همه چيز آگاه و با خبر، و به اين ترتيب، 

  . دهد داند و بر طبق حكمتش آنها را پاداش و كيفر مى اعمال بندگان را به خوبى مى
* * *  

در چهارمين و پنجمين توصيف، از بركات فراوان و دائم وجود او و مالكيتش نسبت به آسمان 
ها  پربركت و زوال ناپذير است كسى كه مالك آسمان«: فرمايد گويد و مى و زمين، سخن مى

و ما  و تَبارك الَّذي لَه ملْك السماوات و الْأَرضِ(» باشد  و زمين و آنچه ميان آن دو است مى
  ). بينَهما

، به معنى داشتن خير فراوان، و يا ثبات و بقاء، و يا هر دو است، و در »بركت«از ماده » تَبارك«
چرا كه هم وجودش جاودانى و برقرار، و هم سرچشمه  ;مورد خداوند هر دو صادق است

  . خيرات فراوان است
ها هر قدر فراوان  ا كه خيرات و نيكىاصوالً، خير فراوان بدون ثبات، مفهوم كاملى ندارد چر

  . ذر، فراوان استباشد اما موقت و زودگ
آگاهى از قيام قيامت مخصوص ذات او «: افزايد و باالخره، در ششمين و هفتمين توصيف، مى

  ). و عنْده علْم الساعةِ و إِلَيه تُرْجعونَ(» گرديد است، و همگى به سوى او بازمى
سرنوشت شما در قيامت ها و  خواهيد، از او بخواهيد، نه از بت گر خير و بركتى مىبنابراين، ا

ها و معبودان ديگر هيچ  به دست او است، و مرجع شما در آن روز، تنها خدا است، و بت
  . نقشى در اين امور ندارند

* * *  
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  : ها نكته

ه بار تكرار شده است، يك بار به س) ها و زمين آسمان(ـ در اين آيات، سماوات و ارض  1
ار و تدبير و تصرف او، يك بار به عنوان الوهيت پروردگار، و يكبار عنوان بيان ربوبيت پروردگ

هم مالكيت و حاكميت او، و اين هر سه با هم مربوط و در حقيقت علت و معلول يكديگرند، 
و » حكيم«ست و توصيف او به ا» اله«است، و در نتيجه » رب«است و به همين دليل » مالك«او 

  . نيز تكميلى است براى همين معانى» عليم«
* * *  

شود كه تعبير آيات فوق، هو الَّذي في السماء إِله  ـ از بعضى از روايات اسالمى، استفاده مى 2
آن و في الْأَرضِ إِله، دستاويزى براى بعضى از زنادقه و مشركان شده بوده است، و با سفسطه 

ن معبود ديگرى، در حالى كه آيه در آسمان معبودى است و در زمي: كردند را چنين تفسير مى
او كسى است كه هم در آسمان معبود است و هم «: گويد مى) رساند مى(فوق، عكس آن را 

  . »در زمين، يعنى همه جا معبود، او است
) عليهم السالم(بر امامان معصومبا اين حال هنگامى كه اين مطلب را به عنوان يك سؤال در برا

  . گفتند هاى نقضى و حلى به آنها پاسخ مى كردند آنها با جواب طرح مى
به من ) 1(»ابو شاكر ديصانى««: نقل شده است» هشام بن حكم«از » كافى«از جمله در كتاب 

و همين آيه و ه: كدام آيه؟ گفت: گفتم! گويد اى است كه سخن ما را مى  در قرآن آيه: گفت
،ضِ إِلهي الْأَرف و إِله ماءي السي فو من ندانستم  الَّذ  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرستى داشتند و   بود كه عقيده دوگانه» ديصانيه«يكى از علماى فرقه » ابو شاكر ديصانى«ـ  1
  ).»انديص«دائرة المعارف دهخدا، ماده (قائل به خداى نور و خداى ظلمت بودند 
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  ؟ »چگونه به او پاسخ بگويم
آمدم، و ماجرا را ) عليه السالم(در آن سال به زيارت خانه خدا مشرف شدم، و نزد امام صادق

اين كالم ملحد خبيثى است، هنگامى كه بازگشتى از او بپرس، نام تو در : عرض كردم، فرمود
: فالن، سپس بگو: گويد چيست؟ مى »بصره«فالن، بگو نام تو در : گويد چيست؟ مى» كوفه«

و » اله«، او است، و در زمين هم »معبود«، و »اله«نيز همينگونه است در آسمان  پروردگار ما
  . او است» معبود«و » اله«او است، و همچنين در درياها و در صحراها و در هر مكانى » معبود«
فتم، و اين پاسخ را به او دادم، ر» ابو شاكر«هنگامى كه بازگشتم به سراغ : گويد مى» هشام«

  ) 1!.(»اى ن از تو نيست اين را از حجاز آوردهاين سخ: گفت
در آيه مورد بحث، دو علت ذكر كرده، يكى » اله«در مورد تكرار لفظ » طبرسى«مفسر بزرگ 

است، » اله«مسأله تأكيد بر الوهيت پروردگار در همه جا، و ديگر اشاره به اين كه او در آسمان 
است بنابراين واجب » اله«او را عبادت كنند، و در زمين » فرشتگان آسمان«ا واجب است لذ

  )2.(او را بپرستند» انس«و » جن«است 
  .ها است   ها و همه موجودات در زمين و آسمان پس او معبود فرشتگان و انسان

* * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10، حديث »باب الحركة و االنتقال«، »كتاب التوحيد«، جلد اول »اصول كافى«ـ  1
  .، ذيل آيه مورد بحث58، صفحه 9، جلد »اصول كافى«ـ  2
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86    مه قِّ وبِالْح نْ شَهِدةَ إِالّ مالشَّفاع هوننْ دونَ معدينَ يالَّذ كلمال ي و  

  يعلَمونَ           
  اللّه فَأَنّى يؤْفَكُونَ سأَلْتَهم منْ خَلَقَهم لَيقُولُنَّ و لَئنْ     87
  و قيله يا رب إِنَّ هؤُالء قَوم اليؤْمنُونَ     88
  فَاصفَح عنْهم و قُلْ سالم فَسوف يعلَمونَ     89
  

  : ترجمه
مگر آنها كه شهادت به حق  ;ندخوانند قادر بر شفاعت نيست ـ كسانى را كه غير از او مى 86
  ! اند و به خوبى آگاهند داده
خدا، پس چگونه از : گويند ـ و اگر از آنان بپرسى چه كسى آنان را آفريده؟ قطعاً مى 87

  شوند؟  عبادت او منحرف مى
اينها قومى هستند كه ايمان ! پروردگارا«: ويدگ ـ آنها چگونه از شكايت پيامبر كه مى 88
  . »آورند نمى
، اما به زودى »سالم بر شما«: از آنان روى برگردان و بگو) اكنون كه چنين است(ـ پس  89

  ! خواهند دانست
  

  : تفسير
  چه كسى قادر بر شفاعت است؟ 

است، همچنان سخن درباره ابطال عقيده شرك، » زخرف«در اين آيات، كه آخرين آيات سوره 
  بطالن و سرانجام تلخ مشركان است، و با دالئل ديگرى 
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اگر آنها به گمان شفاعت به سراغ اين : فرمايد  سازد، نخست مى اعتقاد آنها را آشكار مى
خوانند مالك و قادر بر   معبودانى را كه آنها غير از خدا، مى«: روند بايد بدانند معبودان مى

  ). الشَّفاعةَ و ال يملك الَّذينَ يدعونَ منْ دونه(» يستندهيچگونه شفاعتى ن
در پيشگاه خداوند، تنها به اذن و فرمان او است، و خداوند حكيم، هرگز چنين اذن » شفاعت«

  . ارزش و فاقد عقل و شعور، نداده است هاى بى و فرمانى را به اين سنگ و چوب
ا را ولى، از آنجا كه در ميان معبودان آنها فرشتگان و مانند آنان وجود داشتند، در ذيل آيه آنه

  ). إِالّ منْ شَهِد بِالْحقِّ(» اند مگر كسانى كه شهادت به حق داده«: فرمايد استثناء كرده مى
اند، و در برابر حق، به طور كامل  همانها كه توحيد و يگانگى خدا را در تمام مراحل پذيرفته

  . گروه به اذن پروردگار مالك شفاعتندتسليمند، آرى اين 
پرست و مشرك و منحرف از آئين توحيد   نها براى هر كس، هر چند بتولى، چنان نيست كه آ

و هم (» دانند براى چه كسى اجازه شفاعت دارند آنها به خوبى مى«باشد، شفاعت كنند، بلكه 
  ). يعلَمونَ

نخست اين كه، آنها : كند به اين ترتيب، اميد آنها را از شفاعت فرشتگان، به دو دليل قطع مى
اند، و ديگر  دهند، و به همين دليل اجازه شفاعت پيدا كرده به وحدانيت خدا مى خود شهادت

  )1.(شناسند اين كه، آنها محل و مورد شايسته شفاعت را به خوبى مى
  اند كه  دانسته» إِالّ منْ شَهِد بِالْحقِّ«را مكمل » و هم يعلَمون«بعضى جمله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، ولى اگر منظور از » استثناى متصل«، »إِالّ منْ شَهِد بِالْحقِّ«ـ طبق اين تفسير استثناى  1

شود، ولى  مى» استثناء منقطع«ها باشد  خصوص بت» الَّذينَ يدعونَ منْ دونه الشَّفاعةَ«جمله 
از عاقل و غير عاقل است كه براى عاقل، يا تغليبى » الَّذينَ«خصوصاً با توجه به معنى اول م

  .رسد تر به نظر مى  مناسب
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تنها كسانى حق شفاعت دارند كه، به توحيد شهادت : شود مطابق آن مفهوم جمله چنين مى
  .تر است دهند و از حقيقت آن آگاه باشند ولى تفسير اول مناسب

، آنها كسانى هستند سازد  به هر حال، اين آيه شرط عمده شفعاء را در پيشگاه خدا مشخص مى
شناسند، و از روح توحيد، به خوبى آگاهند، و  كه گواهان حقند، و حق را در تمام مراحل مى

  . از شرائط شفاعت شوندگان، نيز باخبرند
* * *  

اگر از «: گويد  دهد و مى ن مىشك سپس، از معتقدات خود مشركان گرفته، به آنها پاسخ دندان
و لَئنْ سأَلْتَهم منْ ! (»اللّه: گويند ا آفريده است؟ به طور مسلم مىآنها سؤال كنى چه كسى آنها ر

قُولُنَّ اللّهلَي مخَلَقَه .(  
ها را خالق   شد كه بت ايم، در ميان مشركان عرب و غير عرب، كمتر كسى پيدا مى كراراً گفته
يشگاه خدا، و يا به ها را به عنوان وساطت و شفاعت در پ بداند، بلكه، آنها بت و آفريننده

اى هستند از وجودهاى مقدس اولياء اللّه، به ضميمه اين بهانه كه  عنوان اين كه سمبل و نشانه
كردند، لذا هر گاه   معبود ما بايد موجود محسوسى باشد تا با آن انس بگيريم، پرستش مى

  . كردند معرفى مى» اللّه«شد خالق را  آنها سؤال مىدرباره خالق از 
شود كه، پرستش تنها براى خالق و مدبر اين عالم شايسته  بارها اين حقيقت را يادآور مىقرآن، 

دانيد، راهى جز اين نداريد كه عبوديت و الوهيت را  است، و شما كه خالق و مدبر را، او مى
  . نيز، مخصوص او بشمريد

چگونه از عبادت « اكنون كه چنين است: گويد لذا در پايان آيه، به عنوان مالمت و سرزنش، مى
  ).فَأَنّى يؤْفَكُونَ! (؟»شوند خدا به سوى غير او بازگردانده و منحرف مى

* * *  
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منطق  در پيشگاه خدا، از اين قوم لجوج و بى) صلى اهللا عليه وآله(آيه بعد، از شكايت پيامبر
اى : گويد د كه مىآنها چگونه از شكايت پيامبر، در پيشگاه خداون«: فرمايد سخن گفته، مى

نَّ و قيله يا رب إِ(؟ »شوند آورند غافل مى پروردگار من، اينها گروهى هستند كه ايمان نمى
  ). هؤُالء قَوم اليؤْمنُونَ

من شب و روز، با آنها سخن گفتم، از طريق بشارت و انذار وارد شدم، : گويد او مى
رشمردم، آنها را تهديد به عذاب تو كردم، و سرگذشت دردناك اقوام پيشين را براى آنها ب

توان داشتم بيان تشويق به رحمتت در صورت بازگشت از اين راه انحرافى، خالصه آنچه در 
كردم، و آنچه گفتنى بود، گفتم، اما با اين همه، سخنان گرم من در قلب سرد آنها، اثر نگذاشت 

  ) 1.(دانى و آنها  و ايمان نياوردند، تو مى
* * *  

فَاصفَح (» از آنها روى برگردان«اكنون كه چنين است : دهد در آخرين آيه، به او دستور مى و
منْهع .(  

به «در عين حال، اعراض تو، به معنى قهر و جدائى توأم با خشونت و پرخاشگرى نباشد بلكه 
  ).و قُلْ سالم(» سالم بر شما: آنها بگو

  ه به عنوان جدائى و بيگانگى، اين نه سالمى به عنوان دوستى و تحيت، بلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عطف بر چيست؟ گفتگوى بسيار در ميان مفسران است، بعضى آن را » قيله«ـ در اين كه  1
خدا از «: شود دانند، بنابراين مفهوم جمله چنين مى در سه آيه قبل مى» الساعة«معطوف بر 

  .»يت پيامبر نسبت به كفارقيامت آگاه است و از شكا
به عنوان  »قيله«با اين قيد كه علم قبل از (اند  دانسته»علم الساعة«بعضى ديگر آن را معطوف بر 
  .كه تفاوت چندانى از نظر معنى با تفسير اول ندارد) مضاف محذوف در تقدير است

ا به طول اند و احتماالت ديگرى كه نقل همه آنه قسم دانسته» واو«را » واو«و جمعى 
انجامد، در اينجا احتمال ديگرى است كه شايد از همه آنچه در اين زمينه گفته شده است  مى

است و در تقدير چنين » أَنّى يؤْفَكُونَ«معطوف بر محذوف جمله : آن اين كهبهتر باشد، و 
آنها چگونه از «: قَوم اليؤْمنُونَ أَنّى يؤْفَكُونَ عنْ عبادته و عنْ قيله يا رب إِنَّ هؤُالء: شود مى

مان ناديده اي  شوند و چگونه شكايت پيامبر را از اين قوم بى عبادت خداوند منحرف مى
  .»گيرند مى
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و إِذا خاطَبهم : آمده است» فرقان«سوره  63سالم در حقيقت شبيه سالمى است كه در آيه 
ى كه جاهالن آنها را با سخنان زشت خود مورد خطاب قرار دهند هنگام«: الْجاهلُونَ قالُوا سالماً

  . عتنائى توأم با بزرگوارى استا  سالمى كه نشانه بى» سالم: گويند در پاسخ آنها مى
كند، تا گمان نكنند اين جدائى و وداع دليل  اى پرمعنى تهديد مى با اين حال، آنها را با جمله

فَسوف (» اما به زودى خواهند دانست«: فرمايد رد، مىبر آن است كه خدا كارى با آنها ندا
  ). يعلَمونَ

هاى خود براى خويشتن  آرى، خواهند دانست چه آتش سوزان و عذاب دردناكى، با لجاجت
  ! اند؟  فراهم ساخته

ر بن نض«: اند، و آن اين كه ذكر كرده» ...و ال يملك الَّذينَ يدعونَ«بعضى شأن نزولى براى آيه 
گويد، حق است  مى)صلى اهللا عليه وآله(اگر آنچه را محمد: و چند نفر از قريش گفتند» حارث

شماريم، آنها  ت او نداريم، ما فرشتگان را دوست داريم و ولى خود مىما نيازى به شفاع
ى و به آنها اخطار كرد كه مالئكه برا(سزاوارتر به شفاعتند، در اينجا بود كه آيه فوق نازل شد 

كنند، مگر براى كسانى كه گواهى به حق بدهند يعنى  احدى در قيامت شفاعت نمى
  ) 2(ـ)1).(مؤمنان

  . يابد پايان مى» زخرف«و در اينجا سوره 
 * * *  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان نه توصيفى است براى شفاعت شوندگ» إِالّ منْ شَهِد بِالْحقِّ«ـ طبق اين تفسير جمله  1

  .شفاعت كنندگان
  .5942، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2
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تر گردان، تا مشمول   ارتباط و پيوند ما را با خودت و اوليائت روز به روز محكم! پروردگارا
  ! شفاعتشان شويم

  ! ما را از هر گونه شرك جلى و خفى، محفوظ و بركنار دار! خداوندا
فرسائى  اى روز سخت و طاقت صافى كه در كتاب آسمانيت بيان كردهروز قيامت با او! بارالها

  ! است، در آن روز با فضلت با ما معامله كن، نه با عدلت
  

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  

  پايان سوره زخرف                                        
   1405/ رجب /  3                                        
                                        5  /1  /1364   
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  سوره دخّـــان
  
  
  

  آيه است 59نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1405/ رجب المرجب /  3                                                 

                                                     5  /1  /1364  
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  محتواى سوره دخان 
است، و به حكم اين كه از » هفتگانه حواميم«هاى  اين سوره، پنجمين سوره از سوره

ت محتواى عمومى آنها را، يعنى بحث از مبدأ و معاد و قرآن، به نحو كامل هاى مكّى اس سوره
ها آن چنان تنظيم شده است كه، ضربات كوبنده و  در بر دارد، و آياتش در اين زمينه

سازد و آنها را به ايمان و تقوا و حق و  هاى خفته و غافل، وارد مى  اى بر قلب بيداركننده
  . خواند عدالت، فرا مى

  : توان در هفت بخش خالصه كرد اى اين سوره را مىه بخش
و سپس بيان عظمت قرآن است، با اين اضافه كه نزول آن » حروف مقطعه«ـ آغاز سوره، از  1

  . ندك را در شب قدر، براى اولين بار بيان مى
هاى عظمت او در جهان  ـ در بخش ديگرى، از توحيد و يگانگى خدا و بعضى از نشانه 2

  . گويد ىهستى سخن م
  . ـ بخش مهمى از آن از سرنوشت كفار، و انواع كيفرهاى دردناك آنها سخن به ميان آورده 3
) عليه السالم(ـ در بخش ديگرى، براى بيدار ساختن اين غافالن، قسمتى از سرگذشت موسى 4

  . كند اسرائيل در مقابل فرعونيان و شكست سخت آنها، و نابودى و هالكشان، گفتگو مى و بنى
پرور   هاى جالب و روح هاى دردناك دوزخيان، و پاداش ـ مسأله قيامت و عذاب 5

  . دهد پرهيزكاران، قسمت ديگرى از آيات اين سوره را تشكيل مى
ـ موضوع هدف آفرينش، و بيهوده نبودن خلقت آسمان و زمين، از موضوعات ديگرى است  6

  . كه در آيات اين سوره مطرح شده است
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  . دهد سرانجام، سوره را با بيان عظمت قرآن، همان گونه كه آغاز شده بود پايان مى ـ 7
به ميان آمده، اين سوره، به عنوان » دخان مبين«و از آنجا كه در آيه دهم اين سوره سخن از 

  . نام گرفته است» دخان«سوره 
* * *  

  فضيلت تالوت اين سوره 
منْ قَرَأَ سورةَ الدخّانِ لَيلَة الْجمعةِ و : آمده)  عليه وآلهصلى اهللا(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

كسى كه سوره دخان را شب و روز جمعه بخواند «: يوم الْجمعةِ بنَى اللّه لَه بيتاً فى الْجنَّةِ
  ) 1.(»كند اى در بهشت براى او بنا مى خداوند خانه

قَرَأَ سورةَ الدخّانِ فى لَيلَةِ، أَصبح يستَغْفرُ لَه سبعونَ اَلْف منْ : و هم از آن حضرت روايت شده
كند در حالى كه هفتاد هزار فرشته،  كسى كه سوره دخان را در شبى بخواند صبح مى«: ملَك

  ) 2.(»كنند براى او استغفار مى
منْ قَرَأَ سورةَ : نين نقل شدهچ) عليه السالم(از امام باقر» ابو حمزه ثمالى«در حديث ديگرى از 

هرْشلِّ عظ تتَح اَظَلَّه ةِ، ويامالْق مونَ ييننَ اآلمم اللّه ثَهعب هلنَواف و هضى فَرائخّانِ فالد هبحاَس و ،
هنيمبِي هتابطى كاَع راً، ويسساباً يى فريضه و نافله بخواند، كسى كه سوره دخان را در نمازها«: ح

كند و او را  برند، مبعوث مى خداوند او را در زمره كسانى كه روز قيامت در امنيت به سر مى
گيرد و نامه اعمالش را به دست  دهد، و حساب را بر او آسان مى در سايه عرشش قرار مى

  ) 3.(»دهد راستش مى
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، آغاز سوره دخان9، جلد »مجمع البيان«ـ  3 و 2و  1
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   حم       1
  و الْكتابِ الْمبِينِ        2
  إِنّا أَنْزَلْناه في لَيلَة مباركَة إِنّا كُنّا منْذرِينَ        3
  فيها يفْرَقُ كُلُّ أَمر حكيم        4
  إِنّا كُنّا مرْسلينَ أَمراً منْ عنْدنا        5
6        يعمالس وه إِنَّه كبنْ رةً ممحر يملالْع  
  رب السماوات و الْأَرضِ و ما بينَهما إِنْ كُنْتُم موقنينَ        7
8       لالْأَو كُمآبائ بر و كُمبر يتمي يِي وحي وإِالّ ه ينَ ال إِله  
  

  : ترجمه
  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  . ـ حم 1
  .ـ سوگند به اين كتاب روشنگر 2
  ! ايم  ما همواره انذاركننده بوده ;ـ كه ما آن را در شبى پربركت نازل كرديم 3
  . گردد  ـ در آن شب كه هر امرى بر اساس حكمت، تدبير مى 4
  ! فرستاديم) را) صلى اهللا عليه وآله(دمحم(ما  ;فرمانى بود از سوى ما) نزول قرآن(ـ  5
  ! ـ اينها به خاطر رحمتى است از سوى پروردگارت، كه شنونده و داناست 6
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  !ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، اگر اهل يقين هستيد پروردگار آسمان) همان(ـ  7
ر شما و پروردگار پدران او پروردگا ;ميراند كند و مى زنده مى ;ـ هيچ معبودى جز او نيست 8

  ! نخستين شماست
  

  : تفسير
  نزول قرآن در شبى پربركت 

در ابتداى اين سوره، نيز همانند چهار سوره گذشته، و دو سوره آينده كه مجموعاً هفت سوره 
شويم، درباره تفسير حروف مقطعه، به  روبرو مى) حم(دهد، با حروف مقطعه  را تشكيل مى

  ) 1.(ايم ان بحث كردهطور كلى در گذشته فراو
سوره مؤمن و آغاز (هاى حواميم،  در آغاز نخستين سوره از سوره» حم«و در مورد خصوص 

  . بحث شده است) سوره فصلت
اند، كه با  را به عنوان سوگند تفسير كرده» حم«بعضى از مفسران در اينجا : قابل توجه اين كه

ياد شده، دو سوگند پى در پى و متناسب را سوگند ديگرى كه بعد از آن آمده و به قرآن قسم 
سوگند به حروف الفبا، همچون حم، و سوگند به اين كتاب مقدس، كه از اين  دهد،  تشكيل مى

  . حروف تشكيل يافته است
* * *  

قسم به «: فرمايد سوگند ياد كرده مى» قرآن مجيد«در دومين آيه اين سوره، چنان كه گفتيم به 
  ). لْكتابِ الْمبِينِو ا(» اين كتاب آشكار

  كتابى كه محتوايش روشن، معارفش آشكار، تعليماتش زنده، احكامش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و جلد ششم آغاز سوره »آل عمران«، و جلد دوم آغاز سوره »بقره«ـ به جلد اول آغاز سوره  1
  .، مراجعه فرمائيد»اعراف«
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آفتاب  شده است، كتابى كه خود دليل حقانيت خويش است، ايش حسابه  سازنده، و برنامه
  ) 1.(آمد دليل آفتاب

* * *  
اما ببينيم اين سوگند، براى چه منظورى ذكر شده است؟ آيه بعد اين حقيقت را روشن ساخته 

در شبى پربركت نازل ) كه سند حقانيت پيامبر اسالم است(به طور مسلم ما قرآن را «: گويد مى
  ). إِنّا أَنْزَلْناه في لَيلَة مباركَة(» مكردي

  . به معنى سودمند و جاويدان و پردوام است» بركت«از ماده » مبارك«
  باشد؟ هاى پايدار مى اين كدام شب است كه مبدأ خيرات و سرچشمه خوبى

اند، شب پربركتى كه مقدرات جهان بشريت با  غالب مفسران آن را به شب قدر تفسير كرده
اى به خود گرفت، شبى كه سرنوشت خاليق و مقدرات يك سال در آن  ول قرآن، رنگ تازهنز

  . ساز، بر قلب پاك پيامبر نازل شد شود، آرى قرآن در شبى سرنوشت رقم زده مى
  . ظاهر آيه اين است كه تمام قرآن در شب قدر نازل گرديده: اين نكته الزم به تذكر است

بود؟ همان است كه در ذيل همين آيه، به آن اشاره شده اما هدف اصلى از نزول آن چه 
  ). إِنّا كُنّا منْذرِينَ(» ما همواره انذاركننده بوديم«: فرمايد مى

اين يك سنت هميشگى ماست كه فرستادگان خود را براى بيم دادن ظالمان و مشركان، 
ين كتاب مبين نيز آخرين با ا) صلى اهللا عليه وآله(دهيم، و فرستادن پيامبر اسالم مأموريت مى

  . حلقه از اين سلسله است
  كنند، و از سوى ديگر بشارت  درست است كه، پيامبران از يكسو انذار مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ درباره فلسفه سوگندهاى قرآن، و هدف اصلى از آن در تفسير جزء آخر قرآن مجيد ذيل  1

  .شود به خواست خدا بحث خواهيم كرد اى مكرر ديده مىآيات فراوانى كه در آن سوگنده
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دهند، اما چون پايه اصلى دعوت آنها را در مقابل قوم ظالم و مجرم بيشتر بيم و انذار  مى

  . ته شده استدهد، غالباً از آن سخن گف تشكيل مى
* * *  

  نزول دفعى و نزول تدريجى قرآن 
ه سال دوران نبوت پيامبر، نازل شده است، و از اين دانيم قرآن در طى بيست و س ـ مى 1

صلى (گذشته، محتواى قرآن محتوائى است كه ارتباط و پيوند با حوادث مختلف زندگى پيامبر
ارد، كه اگر از آن بريده شود، نامفهوم خواهد سال د 23و مسلمانان در طول اين ) اهللا عليه وآله

  . بود
  

  مل در شب قدر نازل شده است؟ با اين حال چگونه قرآن به طور كا
اند، بنابراين  در پاسخ اين سؤال، بعضى نزول قرآن را به معنى آغاز نزول قرآن تفسير كرده

  . سال 23مانعى ندارد كه آغاز آن در شب قدر باشد، و دنبال آن در طول 
زگار ولى، چنان كه گفتيم اين تفسير با ظاهر آيه مورد بحث و آياتى ديگر از قرآن مجيد سا

  . نيست
قرآن در ليله مباركه «خوانيم  از يكسو در آيه مى: براى يافتن پاسخ اين سؤال، بايد توجه داشت

  . »نازل شده است
روزه در («: شَهرُ رمضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ: آمده» بقره«سوره  185از سوى ديگر، در آيه 

قرآن، براى راهنمائى مردم در آن نازل شده  ماهى كه ;ماه رمضان است) چند روز معدود
  . »است

را در شب ) قرآن(ما آن «: إِنّا أَنْزَلْناه في لَيلَةِ الْقَدرِ: خوانيم مى» قدر«و از سوى سوم، در سوره 
  !»قدر نازل كرديم

  آن شب مباركى كه در آيه : شود از مجموع اين آيات، به خوبى استفاده مى
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  . به آن اشاره شده، شب قدر در ماه مبارك رمضان استمورد بحث 
قبل از نزول ) صلى اهللا عليه وآله(شود كه پيامبر از اين كه بگذريم، از آيات متعددى استفاده مى

و ال تَعجلْ بِالْقُرْآنِ منْ قَبلِ أَنْ : »طه«سوره  114آيه  تدريجى قرآن، از آن آگاهى داشت، مانند
 كقْضى إِلَييهيحقرآن عجله مكن، پيش از آن كه وحى بر تو تمام ) تالوت(پس نسبت به «: و

  . »شود
زبانت را به خاطر عجله «: ال تُحرِّك بِه لسانَك لتَعجلَ بِه: آمده است» قيامة«سوره  16و در آيه 

  . »حركت مده) قرآن(براى خواندن 
نزول «اول : آن داراى دو نوع نزول بوده استتوان نتيجه گرفت كه قر از مجموع اين آيات، مى

در ماه ) صلى اهللا عليه وآله(و جمعى، كه يكجا از سوى خداوند بر قلب پاك پيامبر» دفعى
سب شرائط و حوادث و نيازها كه بر ح» نزول تدريجى«رمضان و شب قدر نازل گرديده، دوم 

  .سال نازل شده است 23در طى 
و در بعضى ديگر تعبير » انزال«ر بعضى از آيات قرآن تعبير به د: شاهد ديگر اين سخن، اين كه

معموالً در مواردى » تنزيل«شود كه  اى از متون لغت استفاده مى شده است، از پاره» تنزيل«به 
مفهوم » انزال«به صورت پراكنده و تدريجى نازل شود، اما شود كه چيزى تدريجاً و  گفته مى

  ) 1.(شود و هم نزول دفعى را را شامل مى وسيعى دارد كه هم نزول تدريجى
و جالب اين كه در تمام آيات فوق كه سخن از نزول قرآن در شب قدر و ماه مبارك رمضان 

هماهنگ است، در حالى كه در موارد ديگرى كه » نزول دفعى«شده كه با » انزال«است تعبير به 
  . شده است »تنزيل«در ميان است تنها تعبير به » نزول تدريجى«سخن از 

  چگونه بوده؟ آيا به شكل همين ) صلى اهللا عليه وآله(بر قلب پيامبر» نزول دفعى«اما اين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه شود» نزل«ماده » مفردات راغب«ـ به  1
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  . و جمعى؟هاى مختلف؟ يا مفاهيم و حقايق آنها به صورت فشرده  قرآن فعلى با آيات و سوره
فهميم كه يك بار اين قرآن در يك شب بر  دقيقاً روشن نيست، همين قدر از قرائن فوق مى

  . سال 23نازل شده است و يك بار تدريجى در ) صلى اهللا عليه وآله(قلب پاك پيامبر
شاهد ديگر، براى اين سخن اين كه تعبيرات آيه فوق، ظهور در مجموع قرآن دارد، درست 

توان انكار كرد كه،  شود، ولى نمى آن هر دو اطالق مى» جزء«و » كل«به » قرآن«است كه واژه 
ظاهر اين كلمه به هنگامى كه قرينه ديگرى همراه آن نباشد مجموع قرآن است، و اين كه 

نخستين آيات قرآن در : اند  اند، و گفته به آغاز نزول قرآن تفسير كردهبعضى آيه مورد بحث را 
  . ر نازل شده، خالف ظاهر آيات استماه رمضان و شب قد

اى  كه عصاره و خالصه» حمد«چون سوره : گويند تر قول كسانى است كه مى و از آن ضعيف
  ! ، گرديده است»ناه في لَيلَةِ الْقَدرِانّا انْزِلْ«: از مجموع قرآن است در شب قدر نازل شده، تعبير به

چرا كه ظاهر آن اين است كه تمام قرآن در  ;تمام اين احتماالت، مخالف ظاهر آيات است
  . شب قدر نازل شده

در روايات متعددى كه در تفسير على بن ابراهيم از امام : ماند اين است تنها چيزى كه باقى مى
خوانيم، كه   نقل شده مى) عليهم السالم)(موسى بن جعفر(لحسن باقر و امام صادق و امام ابوا

هى لَيلَةُ الْقَدرِ، أَنْزَلَ اللّه عزَّوجلَّ الْقُرْآنَ فيها إِلَى : في لَيلَة مباركَة، فرمودند انّا انْزِلْناه: در تفسير
فى ) صلى اهللا عليه وآله(الْبيت الْمعمورِ على رسولِ اللّهالْبيت الْمعمورِ جملَةً واحدةً، ثُم نَزَّلَ منَ 

منظور از اين شب مبارك، شب قدر است كه خداوند همه قرآن را يكجا در «: سنَة طُولِ عشْرِينَ
  بيت «آن شب به 
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صلى اهللا عليه (بر رسول اللّه» بيت المعمور«نازل كرد، سپس در طول بيست سال از » المعمور
دفعى تعبير به توجه داشته باشيد كه در اينجا نيز در مورد نزول (» تدريجاً نازل فرمود) وآله

  ) 1).(شده است» نَزَّل«و در مورد نزول تدريجى تعبير به » أَنْزَل«
كجا است؟ در روايات متعددى كه شرح آن به خواست خدا، در ذيل » بيت المعمور«در اين كه 

در » كعبه«اى است به محاذات خانه   خواهد آمد، تصريح شده است كه خانه» طور«سوره  4آيه 
شوند، و تا  ادتگاه فرشتگان است، و هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن مىها، كه عب آسمان

  . گردند قيامت باز نمى
در كدام آسمان است؟ روايات مختلف است، در بسيارى از آنها » بيت المعمور«ولى در اين كه 

. و در بعضى آسمان هفتم آمده است) آسمان دنيا(آسمان چهارم، و در بعضى آسمان نخست 
) عليه السالم(از على» طور«در تفسير سوره » مجمع البيان«در » طبرسى«يثى كه مرحوم در حد

الْمالئكَةِ بِما يكُونُ  هو بيت فى السماء الرّابِعةِ بِحيالِ الْكَعبه تَعمرَه: خوانيم نقل كرده، چنين مى
وكُلَّ ي خُلُهدي ةِ، وبادنَ الْعم هينْها فداًمأَب هونَ إِلَيودعالي لَك ثُمم ونَ أَلْفعباى  آن خانه«: م س

كنند،  است در آسمان چهارم در مقابل كعبه كه فرشتگان با عبادت خود آن را معمور و آباد مى
  )2!.(»گردند شوند و تا ابد به آن بازنمى هزار فرشته وارد آن مىهر روز هفتاد 

  ، »بيت المعمور«ن در شب قدر، به طور كامل به ولى در هر حال نزول قرآ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ در اين حديث نزول قرآن به طور تدريجى در  620، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  1
شد در بيست  دانيم دوران نبوت كه قرآن در آن نازل مى بيست سال ذكر شده، در حالى كه مى

  . باشد هاى حديث مى ممكن است اين تعبير از اشتباه راوى و يا غلط در نسخه و سه سال بود،
، 58، جلد »بحار االنوار«در » مجلسى«ـ مرحوم عالمه  163، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  2

الزم به ذكر است . آورى كرده است را جمع» بيت المعمور«به بعد روايات مربوط  55صفحه 
: آمده فقط در حديث ششم عبارت» بيت المعمور«ر اين باب درباره از پانزده روايتى كه د

آمده » قيامةِيدخُلُه فى كُلِّ يوم سبعونَ أَلْف ملَك و يخْرُجونَ منْه و اليعودونَ إِلَيه إِلى يومِ الْ«
  .58ترين روايت است، صفحه  است كه ظاهراً كامل
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از آن ندارد، چرا كه او را به لوح محفوظ كه ) صلى اهللا عليه وآله(آگاهى پيامبر هرگز منافات با
  . مكنون علم خدا است راه نيست، اما از عوالم ديگر آگاهى دارد

صلى اهللا عليه (و به تعبير ديگر آنچه از آيات گذشته، استفاده كرديم كه قرآن دو بار بر پيامبر
 23در طول » نزول تدريجى«در شب قدر، و بار ديگر » ىنزول دفع«نازل شده، يك بار ) وآله

چرا . نازل شده ندارد» بيت المعمور«در شب قدر بر : گويد سال، منافاتى با حديث فوق كه مى
   .آگاه است» بيت المعمور«كه قلب پيغمبر از 

 اگر قرآن در: گويد با توجه به آنچه در پاسخ اين سؤال گفته شد، پاسخ سؤال ديگرى كه مى
در ) صلى اهللا عليه وآله(شب قدر نازل شده، پس چگونه طبق روايات مشهور آغاز بعثت پيغمبر

  . صورت گرفته است؟ روشن گرديد» رجب«ماه  27
» رجب« 27زيرا نزول آن در ماه رمضان جنبه جمعى داشته، در حالى كه نزول اولين آيات در 

  . آيد از اين نظر پيش نمى مربوط به نزول تدريجى آن است و به اين ترتيب مشكلى
* * *  

شب قدر شبى است كه هر «: گويد آيه بعد، توصيف و توضيحى است براى شب قدر، مى
  ). كُلُّ أَمر حكيمفيها يفْرَقُ (» شود  امرى از امور بر طبق حكمت الهيه تفصيل و تبيين مى

ساز، در آن شب مقدر  وشتاشاره به اين است كه، همه امور و مسائل سرن» يفْرَقُ«تعبير به 
بيانگر استحكام اين تقدير الهى و تغييرناپذيرى و حكيمانه بودن » حكيم«شود، و تعبير به  مى

توصيف امور ديگر به  شود، ولى آن است، منتها اين صفت در قرآن معموالً براى خدا ذكر مى
  ) 1.(آن از باب تأكيد است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امور اين : اش اين است تفسير ديگرى براى اين آيه ذكر شده كه خالصه» الميزان«ـ در  1
شده، و مرحله » حكيم«مرحله اجمال و ابهام كه از آن تعبير به : جهان داراى دو مرحله است

  ).132، صفحه 18جلد (شده است » يفْرَقُ«كه از آن تعبير به  تفصيل و كثرت
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در شب قدر، مقدرات يك سال همه : گويد با روايات بسيارى است كه مى اين بيان هماهنگ
گردد، و ارزاق، و سرآمد عمرها، و امور ديگر، در آن شب تفريق و تبيين  ها تعيين مى انسان
  . شود مى

ها،  شرح اين سخن و مسائل ديگرى در زمينه شب قدر، و عدم تضاد آن با آزادى اراده انسان
  . * * *خواهد آمد» قدر«اً در تفسير سوره به خواست خدا مبسوط

نزول قرآن در «: فرمايد در آيه بعد، براى تأكيد بر اين معنى كه قرآن از ناحيه خدا است، مى
أَمراً منْ (» ايم ، و ما پيامبر اسالم را مبعوث كرده و فرستادهشب قدر، فرمانى بود از ناحيه ما

   )1).(عنْدنا إِنّا كُنّا مرْسلينَ
* * *  

و مقدرات شب ) صلى اهللا عليه وآله(سپس، براى بيان علت اصلى نزول قرآن و ارسال پيامبر
  ) 2).(مةً منْ ربكرح(» همه اينها به خاطر رحمتى است از سوى پروردگارت«: افزايد قدر، مى

مه و كند، كه بندگان را به حال خود رها نكند، و برنا كران او ايجاب مى آرى، رحمت بى
راهنما براى آنها بفرستد، تا در مسير پرپيچ و خم تكامل و سير الى اللّه، آنها را رهنمون گردد، 

  دريغش سرچشمه  اصوالً تمام عالم هستى از رحمت بى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاى  يك از بحث چه موقعيت اعرابى دارد؟ و ناظر به كدام» ...أَمراً منْ عنْدنا«ـ در اين كه  1
حال » أَمراً منْ عنْدنا«تر اين است كه  اند، مناسب  آيات گذشته است؟ احتماالت گوناگونى داده

قرآن را فرستاديم در حالى كه امرى است از  بوده باشد، يعنى» إِنّا أَنْزَلناه«از ضمير مفعولى 
) صلى اهللا عليه وآله(ه از ارسال پيامبرك» إِنّا كُنّا مرْسلينَ«ناحيه ما، و در اين صورت با جمله 

كُلُّ أَمر «گويد كامالً هماهنگ است، اين احتمال نيز وجود دارد كه توضيحى بر   سخن مى
أَعنى بِهذَا الْأَمرِ أَمراً «: ت و در معنى چنين استباشد، و نصب آن بر اختصاص اس» حكيم

  .»حاصالً منْ عنْدنا
و يا » يفْرَقُ كُلُّ أَمر حكيم«يا براى » إِنّا أَنْزَلْناه«است براى » مفعول الجله» «ربكرحمةً منْ «ـ  2

  .هر دو
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  . متندها بيش از همه مشمول اين رح گرفته است، و انسان
شمرد كه همگى بيانگر  اى براى خداوند مى در ذيل همين آيه، و آيات بعد، اوصاف هفتگانه

  ). إِنَّه هو السميع الْعليم(» او سميع و عليم است«: فرمايد و است مىمقام توحيد ا
  . هاى آنها آگاه است شنود، به اسرار درون دل تقاضاى بندگان را مى

* * *  
ها و زمين و  همان خداوندى كه پروردگار آسمان«: فرمايد آن گاه، در بيان سومين توصيف مى

رب السماوات و الْأَرضِ (» باشد، اگر شما يقين داريد  ته است، مىآنچه در ميان آن دو قرار گرف
  ) 2(ـ)1).(و ما بينَهما إِنْ كُنْتُم موقنينَ

از آنجا كه بسيارى از مشركان به خدايان و ارباب متعددى قائل بودند، و براى هر نوع از انواع 
در آيه قبل، ممكن بود چنين ) پروردگار تو(» بِرَبك«پنداشتند، و تعبير  موجودات، ربى مى

غير از رب موجودات ) صلى اهللا عليه وآله(توهمى را براى آنها ايجاد كند كه پروردگار پيامبر
خط بطالن بر همه » رب السماوات و الْأَرض و ما بينَهما«ديگر است، در اين آيه با جمله 

  . همه موجودات عالم يكى استكند كه پروردگار  كشد، و اثبات مى مى
كه به صورت جمله شرطيه آمده است، در اينجا ) اگر شما يقين داريد(» إِنْ كُنْتُم موقنين«جمله 
  ار عالم مشروط به چنين شرطى است؟ آيا ربوبيت پروردگ: انگيز است كه  سؤال

: ا هر دو معنى استولى، ظاهر اين است كه منظور از ذكر اين جمله، بيان يكى از دو معنى و ي
  اگر شما طالب يقين هستيد، راه اين است كه «نخست اين كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .در آيه قبل» رب«در اين آيه بدل است از » رب«ـ كلمه  1
تُم إِنْ كُنْ«: باشد محذوف است، و در تقدير چنين مى» إِنْ كُنْتُم موقنينَ«ـ جزاى جمله شرطيه  2

  .»منْ أَهلِ الْيقينِ أَو فى طَلَبِ الْيقينِ علمتُم أَنَّ اللّه رب السماوات و الْأَرضِ و ما بينَهما
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  . »در ربوبيت مطلقه پروردگار بينديشيد
اگر » ستباشيد، بهترين مورد براى پيدا كردن يقين همينجا اگر شما اهل يقين مى«ديگر اين كه 

اى را كه بشكافيد،  بينيد، و دل هر ذره شما كه آثار ربوبيت خداوند را در تمام عالم هستى مى
توانيد  نكنيد، به چه چيز مى يابيد، به ربوبيت او يقين پيدا  اى از اين ربوبيت در آن مى نشانه

  ! در عالم، ايمان و يقين پيدا كنيد؟
* * *  

كند  معبودى جز او نيست، او زنده مى«: فرمايد يف مىدر چهارمين و پنجمين و ششمين توص
  ) 1).(ال إِله إِالّ هو يحيِي و يميت(» ميراند و او مى

حيات و مرگ شما به دست او است، و پروردگار شما و همه جهانيان او است، بنابراين 
د، و نه مالك تواند وجود داشته باشد، آيا كسى كه نه مقام ربوبيت دار معبودى جز او نمى

  ! تواند معبود واقع شود؟ حيات و مرگ است، مى
او پروردگار شما و پرودگار پدران نخستين شما «: افزايد و در هفتمين و آخرين توصيف مى

  ). ب آبائكُم الْأَولينَربكُم و ر(است 
كردند، بدانيد   ستش مىپرستيد به خاطر اين كه نياكانتان آنها را پر ها را مى بت: گوئيد اگر مى

كند كه جز   پروردگار آنها نيز خداوند يگانه يكتا است، و عالقه شما به نياكانتان نيز ايجاب مى
اند، مسلماً  بر آستان خداوند يكتا، سر فرود نياوريد، و اگر آنها راه و رسمى غير از اين داشته

  . اند در اشتباه بوده
دبير پروردگار است، اگر مخصوصاً آن را ذكر روشن است مسأله حيات و مرگ از شئون ت

  باشد، و هم   العاده آن مى كرده، هم از جهت اهميت فوق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممكن است استينافيه باشد، و يا خبر مبتداى محذوفى، و در تقدير » ال إِله إِلّا هو«ـ جمله  1
  . تر است  لى احتمال اول مناسبباشد، و مى» هو ال إِله إِلَّا اللّه«
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اى است ضمنى به مسأله معاد، اين نخستين بار نيست كه قرآن روى مسأله حيات و  اشاره
، بيان داشته، كند، بلكه بارها آن را به عنوان يكى از افعال مخصوص پروردگار مرگ، تكيه مى

ترين مسائل عالم  ن حال پيچيدهها، و در عي سازترين مسأله در زندگى انسان چرا كه سرنوشت
  . ترين دليل بر قدرت خداوند همين مسأله حيات و مرگ است هستى، و روشن

* * *  
  : نكته

  رابطه قرآن با شب قدر 
با صراحت اين معنى » قدر«قابل توجه اين كه در آيات فوق به طور اشاره، و در آيات سوره 

  پرمعنى است اين سخن؟ ، و چه »قرآن در شب قدر نازل شده«آمده است كه 
شود، در چنين شبى، قرآن بر  هاى آنها تقدير مى شبى كه مقدرات بندگان و مواهب و روزى

گردد، آيا اين سخن بدان معنى نيست كه مقدرات  نازل مى) صلى اهللا عليه وآله(قلب پاك پيامبر
  ! سرنوشت شما با محتواى اين كتاب آسمانى پيوند و رابطه نزديك دارد؟ و
ا مفهوم اين كالم آن نيست كه، نه تنها حيات معنوى شما كه حيات مادى شما نيز با آن رابطه آي

ناگسستنى دارد؟ پيروزى شما بر دشمنان، سربلندى و آزادى و استقالل شما، آبادى و عمران 
  . شهرهاى شما، همه با آن گره خورده است

  !. ن شب نازل گرديدشد، قرآن نيز در آ آرى، در آن شبى كه مقدرات تعيين مى
* * *  
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  بلْ هم في شَك يلْعبونَ        9
  فَارتَقب يوم تَأْتي السماء بِدخان مبِين     10
11     يمأَل ذابهذا ع غْشَى النّاسي  
  ربنَا اكْشف عنَّا الْعذاب إِنّا مؤْمنُونَ     12
  هم الذِّكْرى و قَد جاءهم رسولٌ مبِينٌ أَنّى لَ    13
  ثُم تَولَّوا عنْه و قالُوا معلَّم مجنُونٌ     14
  إِنّا كاشفُوا الْعذابِ قَليالً إِنَّكُم عائدونَ     15
16    طنَب موونَ يمنْتَقرى إِنّا مطْشَةَ الْكُبالْب ش  
  

  : ترجمه
  . كنند بازى مى) با حقايق(اند و  در شكـ ولى آنها  9

  !. ـ پس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى پديد آورد 10
  ! اين عذاب دردناكى است ;گيرد ـ كه همه مردم را فرا مى 11
  . آوريم عذاب را از ما برطرف كن كه ايمان مى! پروردگارا :) گويند  مى(ـ  12
  !د با اين كه رسول روشنگر به سراغشان آمدشون ـ چگونه و از كجا متذكّر مى 13
  !. »اى ديوانه است  يافته او تعليم«: گردان شدند و گفتند ـ سپس از او روى 14
  ! گرديد ى باز به كارهاى خود برمىسازيم، ول ـ ما عذاب را كمى برطرف مى 15
آرى ما  ;فتدر آن روز كه آنها را با قدرت خواهيم گر) گيريم ما از آنها انتقام مى(ـ  16

  ! ايم  گيرنده انتقام
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  : تفسير
  گيرد  آن روز كه دودى كشنده، همه آسمان را فرا مى

از آنجا كه در آيات گذشته، سخن از اين در ميان بود كه، اگر آنها طالب يقين باشند، اسباب 
ياى يقين و آنها جو: افزايد تحصيل يقين فراوان و فراهم است، در نخستين آيه مورد بحث مى

  ). بلْ هم في شَك يلْعبونَ! (»كنند اند و با حقايق بازى مى بلكه آنها در شك«طالب حق نيستند، 
اگر آنها در حقانيت اين كتاب آسمانى و نبوت تو ترديد دارند، به خاطر اين نيست كه مسأله 

ا شوخى به آن گيرند، و ب اى است، بلكه از اين جهت است كه آن را جدى نمى پيچيده
خبرى  كنند و گاه، خود را به نادانى و بى كنند، گاه، مسخره و استهزاء مى برخورد مى

  . سازند زنند، و هر روز با يك نوع بازى، خود را سرگرم مى مى
است به هنگامى كه راه » بزاق دهان«به معنى » راغب«، به گفته »لعاب«از ماده » يلْعبون«

انسان موقع بازى و شوخى، هدف مهمى از كار خود ندارد، تشبيه به  افتد، و از آنجا كه مى
  . اراده از دهان انسان بيرون ريزد شده است كه بى» بزاق«

ها  به هر حال، اين يك واقعيت است كه برخورد جدى با مسائل، انسان را در شناخت واقعيت
  . افكند كند، و برخوردهاى غير جدى، پرده بر روى آنها مى كمك مى

* * *  
در آيه بعد، به تهديد اين منكرانِ لجوج و سرسخت پرداخته، در حالى كه روى سخن را به 

فَارتَقب ! (»آورد مىمنتظر روزى باش كه آسمان، دود آشكارى پديد «: گويد پيامبر كرده، مى
  ). يوم تَأْتي السماء بِدخان مبِين

* * *  
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  ). يغْشَى النّاس! (»گيرد فرا مىدودى كه تمام مردم را «
  ). هذا عذاب أَليم! ( »اين عذاب دردناك الهى است: شود و سپس به آنها گفته مى«

* * *  
هاى غفلت از مقابل چشمشان كنار  گيرد، پرده وحشت و اضطراب، تمام وجود آنها را فرا مى

: گويند آورند و مى دا مىشوند، رو به درگاه خ رود، و به اشتباه بزرگ خود واقف مى مى
ربنَا اكْشف عنَّا الْعذاب إِنّا ! (»آوريم عذاب را از ما برطرف گردان، كه ايمان مى! پروردگارا «

  ). مؤْمنُونَ
* * *  

اينها چگونه و از كجا متذكر «: فرمايد  زند و مى ولى او دست رد بر سينه اين نامحرمان مى
گردند، با اين كه رسولِ آشكار، با معجزات و دالئل روشن به  ىشوند، و از راه خود بازم مى

  ). أَنّى لَهم الذِّكْرى و قَد جاءهم رسولٌ مبِينٌ! (؟»سراغ آنها آمد
ها و دالئل و معجزاتش، همه مبين  رسولى كه هم خودش آشكار بود، و هم تعليمات و برنامه

  . و واضح بود
* * *  

ه سر بر فرمان او نهند و به خداوند يگانه ايمان آورند، و دستوراتش را به اما آنها به جاى اين ك
ن مطالب اى است كه ديگران، اي او ديوانه: گردان شدند و گفتند از او روى«جان پذيرا شوند 
  ). ثُم تَولَّوا عنْه و قالُوا معلَّم مجنُونٌ! (»اند را به او القاء كرده

را شنيده، به او تعليم ) عليهم السالم(هاى انبياء داستان» غالم رومى«يك : گفتند  گاه مى
  إِنَّما  و لَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُونَ! : دهد، و اين آيات ساخته و پرداخته اوست مى
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رَبِيسانٌ عهذا ل و يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يسانُ الَّذشَرٌ لب هلِّمعبِينٌ يدانيم آنها  ما مى«: م
دهد، در حالى كه زبان كسى كه اين نسبت الحادى را به او  بشرى به او تعليم مى: گويند مى
  ) 1.(»آشكار است دهند، عجمى است، و اين قرآن عربى مى

او گرفتار اختاللِ حواس شده است، و اين سخنان، زائيده از دست دادنِ تعادل : گفتند و گاه مى
  . ستفكرى ا
 * * *  

گيريد، و بار  سازيم، ولى عبرت نمى ما كمى عذاب را از شما برطرف مى«: افزايد  سپس مى
  ). ابِ قَليالً إِنَّكُم عائدونَإِنّا كاشفُوا الْعذ(» گرديد ديگر به كارهاى خود بازمى

يمان اگر به هنگام گرفتارى در چنگال عذاب، از كرده خود پش: شود و از اينجا روشن مى
گيرند، موقت و زودگذر است، همين كه طوفان حوادث  شوند و تصميم بر تجديد نظر مى مى

  . گردد  هاى پيشين تكرار مى فرو نشست، برنامه
* * *  

گيريم، روزى كه آنهارا باقدرت  ما از آنها انتقام مى«: فرمايد و در آخرين آيه مورد بحث، مى
  ) 2).(يوم نَبطش الْبطْشَةَ الْكُبرى إِنّا منْتَقمونَ(» يريمگ گيريم، آرى، ما از آنها انتقام مى مى

، به معنى گرفتن چيزى است با قدرت، و در اينجا، به معنى گرفتن براى )بر وزن نقش(» بطْش«
، اشاره به مجازات سخت و سنگينى است »كُبرى«به » بطْشَة«مجازات شديد است، و توصيف 

  . باشد وه مىكه در انتظار اين گر
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .103ـ نحل، آيه  1
فته شده اند، آنچه بيشتر از سوى مفسران پذير ـ در تركيب اين جمله، احتماالت فراوانى داده 2

، كه از »نَنْتَقم«، متعلق است به فعل »يوم«: باشد، اين است كه است و با لحن آيه نيز مناسب مى
نَنْتَقم منْهم يوم نَبطش «: شود، بنابراين، در تقدير چنين است فهميده مى» نّا منْتَقمونإِ«جمله 

  .»الْبطْشَةَ الْكُبرى إِنّا منْتَقمونَ
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هاى مقطعى آنها تخفيف يابد يا قطع شود، مجازات  به فرض كه مجازات: خالصه اين كه
  . است، و راه گريزى از آن ندارندسخت و نهائى در انتظار آنها 

ايم، به معنى مجازات كردن است، هر چند   ، چنان كه قبالً نيز گفته»انتقام«از ماده » منْتَقمون«
بخشد كه توأم با فرونشاندن  عماالت روزمره كنونى، معنى ديگرى مى، در است»انتقام«كلمه 

  . ور وجود نداردآتش خشم و سوز دل است، ولى در معنى لغوى آن اين ام
* * *  
  : نكته

  چيست؟ » دخان مبين«منظور از 
اى از عذاب الهى مطرح  ، كه در اين آيات به عنوان نشانه)دود(» دخان«در اين كه منظور از 

  : ست، چيست؟ در ميان مفسران گفتگو است، در اينجا دو نظريه عمده وجود داردشده ا
به آن مبتال ) صلى اهللا عليه وآله(، در عصر پيامبر»قريش«ـ اشاره به مجازاتى است كه كفار  1

! أَللّهم سنينَ كَسنِّي يوسف: زيرا حضرت، در حق آنها نفرين كرد و عرضه داشت ;شدند
گير آنها  هاى زمان يوسف، دامن هاى قحطى و خشكى را، همانند سال سال! خداوندا «

  ) 1!.(»كن
محيط مكّه رخ داد، كه وقتى از گرسنگى و تشنگى، به  سالى در بعد از اين ماجرا، چنان قحط

كردند، گوئى در ميان آنها و آسمان، دود و دخانى وجود داشت، زندگى آن  آسمان نگاه مى
خدمت . خوردند هاى حيوانات مرده را مى د كه مردارها و استخوانقدر بر آنان سخت ش

  اى : آمدند و گفتند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَللّهم «: ـ در موارد متعددى عبارت مزبور چنين است 14، صفحه 18، جلد »بحار االنوار«ـ  1
فوسنِّي ينَ كَسينس هِملَيلْها ععاج ضَرّ ولى مع طْأَتَكو دصفحه 9بحار االنوار، جلد (» اشْد ،

128.(  
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لى كه خويشاوندان تو در اين ماجرا نابود دهى، در حا  ما دستور صله رحم مىتو به ! محمد
  . شدند، اگر اين عذاب از ما برطرف گردد، ما ايمان خواهيم آورد

در حق آنها دعا كرد، فراوانى و نعمت نصيبشان شد و بال و عذاب ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  ) 1.(د و باز به كفر برگشتندبرطرف گرديد، اما از اين ماجرا عبرت نگرفتن

كه مجازات سخت و سنگين است، به معنىِ ماجراى جنگ » بطشه كبرى«مطابق اين تفسير، 
از » بدر«اى را در جنگ  گرفته شده، كه اين گروه مشرك ضربات سنگين و خرد كننده» بدر«

  !. مسلمانان دريافت داشتند
ه آسمان در خانى در حقيقت وجود نداشته، بلكاش اين است، د  اگر اين تفسير را بپذيريم الزمه

در اينجا جنبه مجازى » دخان«كند، بنابراين، ذكر  نظر مردمِ گرسنه و تشنه، تيره و تار جلوه مى
  . دارد، و اشاره به آن حالت سخت و دردناك است

  ) 2.(كنايه از شر و بالى فراگير است» دخان«اصوالً در ادبيات عرب : اند بعضى گفته
ضى ديگر معتقدند، به هنگامِ خشكسالى و كمىِ باران، گرد و غبارِ تيره و تارى معموالً بع

زيرا باران است كه  ;شده است» دخان«پوشاند، كه از آن در اينجا تعبير به  صفحه آسمان را مى
  ) 3.(كند نشاند و هوا را صاف مى  گرد و غبارها را فرو مى

  . طبق اين تفسير، جنبه مجازى خواهد داشت »دخان«با تمام اين اوصاف، ذكرِ كلمه 
، همان دود غليظى است كه در پايان جهان و در آستانه قيامت، »دخان مبين«ـ منظور از  2

  پوشاند، و نشانه فرا رسيدن لحظات آخر دنيا،  صفحه آسمان را مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).يات مورد بحثذيل آ( 62، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  ).242، صفحه 27جلد (» انَّ الْعرَب يسمونَ الشَّرَ الْغالب بِالدخانِ«: گويد  مى» فخر رازى«ـ  2
  .107، صفحه 25، جلد »روح المعانى«ـ  3
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  . و سرآغاز عذاب اَليم الهى براى ظالمان و مفسدان است
و بازگشت  شوند و تقاضاى رفع عذاب يدار مىدر اينجا، اين گروه ستمگر از خواب غفلت ب

  . شود كنند، كه دست رد به سينه آنها زده مى به زندگى عادى دنيا مى
معنى حقيقى خود را دارد، و مضمون اين آيات، همان است كه در » دخان«مطابقِ اين تفسير، 

يامت، تقاضاى آيات ديگر قرآن آمده، كه گنهكاران و كافران، در آستانه قيامت يا در خود ق
  )1.(شود كنند، ولى از آنها پذيرفته نمى برطرف شدن عذاب و بازگشت به دنيا مى

: إِنّا كاشفُوا الْعذابِ قَليالً إِنَّكُم عائدونَ: تنها مشكلى كه اين تفسير دارد، اين است كه با جمله
چرا كه  ;گار نيستساز» گرديد سازيم اما شما بار ديگر باز مى ما كمى عذاب را برطرف مى«

يابد، تا مردم به حالت كفر و گناه  ن يا در قيامت، مجازات الهى تخفيف نمىدر پايانِ جها
  . بازگردند

معنى كنيم، هر چند كمى مخالف ظاهر » قضيه شرطيه«اما اگر اين جمله را به صورت يك 
عذاب را از  هر گاه ما كمى«: شود زيرا مفهومِ آيه چنين مى ;شود است، مشكل برطرف مى

» انعام«سوره  28كه در حقيقت، شبيه آيه » گيرند باز راه نخست را پيش مىاينها برطرف كنيم، 
اگر آنها به دنيا بازگردند، باز اعمالى را كه از آن نهى «: و لَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه: است

  . »كنند شدند، تكرار مى
به حوادث روز ) مجازات سخت و سنگينى(» طْشَةَ الْكُبرىالْب«مشكل ديگر اين كه، تفسير 

  ) 2.(هاى قيامت كامالً متناسب است رسد، اما با مجازات  ، بعيد به نظر مى»بدر«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه شود» انعام«سوره  30ـ  27ـ به آيات  1
طش، به معنىِ گرفتن ب«: تَناولُ الشَىء بِصولةالْبطْش هو : گويد مى» مفردات«در » راغب«ـ  2

  .باشد كه معموالً مقدمه مجازات مى» چيزى با قدرت است
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نقل )صلى اهللا عليه وآله(شاهد ديگر براى تفسير دوم، رواياتى است كه از شخص پيامبر اسالم
گيرد، مانند  را فرا مى را تفسير به دودى كرده، كه در آستانه رستاخيز جهان» دخان«شده كه 
هاىِ نزديك شدنِ قيامت  كند، كه چهار چيز را از نشانه  ، نقل مى»حذيفه بن يمان«كه روايتى 

» عدن«، و سوم، آتشى كه از قعر سرزمين »عيسى«و ديگر، نزولِ » دجال«اول، ظهورِ : ذكر فرمود
  . »دود«خيزد و   برمى

صلى اهللا (و ما الدخانُ فَتَال رسولُ اللّه) ى اهللا عليه وآلهصل(يا رسولَ اللّه: كند سؤال مى» حذيفه«
فَارتَقب يوم تَأْتى السماء بِدخان مبِين، يملَأُ ما بينَ الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ، يمكُثُ أَربعينَ )عليه وآله

كَهيئَةِ الزَّكْمةِ، و اَما الْكافرُ بِمنْزَلَةِ السكْرانِ يخْرُج منْ منْخَرَيه  ، اَما الْمؤْمنُ فَيصيبه منْهيوماً و لَيلَةً
رِهبد و هاُذُنَي در ) صلى اهللا عليه وآله(منظور از اين دخان چيست؟ پيامبر! اى رسول خدا«: و

دودى : را تالوت فرمود، سپس افزود» بِينفَارتَقب يوم تَأْتي السماء بِدخان م«پاسخ، آيه شريفه 
ماند، اما مؤمن، حالتى   كند و چهل شبانه روز باقى مى  است كه ميان مشرق و مغرب را پر مى

ها و  دهد، و اما كافر، شبيه مست خواهد شد، و دود از بينى و گوش شبيه زكام به او دست مى
  ) 1.(»آيد يرون مىپشت او ب

إِنَّ : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا» الك اشعرىابو م«در حديث ديگرى از 
الدخانَ يأْخُذُ الْمؤْمنَ منْه كَالزَّكْمةِ، و يأْخُذُ الْكافرُ فَينْفَخُ حتّى يخْرُج منْ كُلِّ : ربكُم أَنْذَركُم ثَالثاً

: پروردگار شما، شما را به سه چيز انذار كرده است«: ةُ الدجالُمسمع منْه، و الثّانيةُ الدابةُ، و الثّالثَ
كند و دود  كه اثرش در مؤمن همچون زكام است، و اما كافر، تمامِ جسمش باد مى) دود(دخان 

  ) 2.(»الآيد، و دوم، دابةُ االَرضِ، و سوم، دج از تمام منافذ بدنش بيرون مى
  ، توضيحِ »نمل« 82، ذيل آيه 551، صفحه 15د ، در جل»دابةُ االَرضِ«درباره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 29، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  2و  1
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  . كافى داده شده است
) صلى اهللا عليه وآله(، از پيغمبر اكرم»ابو سعيد خدرى«، از »دخان«شبيه همين معنى، در مورد 

   )1.(نقل شده است
تر   نقل شده، نظير همين تعبيرات، بلكه مشروح) عليهم السالم(در رواياتى كه از طرق اهل بيت

رسول : خوانيم كه مى) عليه السالم(»امير مؤمنان على«شود، از جمله در روايتى از  ديده مى
و الدجالُ، و الدخانُ، و السفْيانى، : الساعةِ البد منْها عشَرٌ قَبلَ: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(خدا

، و طُلُوع الشَّمسِ منْ مغْرِبِها، و نُزُولُ عيسى، و خَسف )عليه السالم(الدابةُ، و خُرُوج الْقائمِ
وقُ النّاسِ إِلَى الْمنَ تَسدرِ عنْ قَعم تَخْرُج نار رَبِ، ورَةِ الْعزِيبِج فخَس شْرِقِ وشَرِبِالْمده «: ح

سفيانى، دجال، دخان، دابةُ االَرضِ، : شود نشانه است كه قبل از قيامت به طور حتم ظاهر مى
اى در   ، طلوع آفتاب از مغرب، نزول عيسى، زلزله فرو برنده)عليه السالم(قيام حضرت مهدى

يزد و مردم خ زيرة العرب، و آتشى كه از اعماق عدن برمىاى همانند آن در ج  مشرق ، و زلزله
  ) 2.(»راند را به سوى محشر مى

  . تر است گيريم كه تفسير دوم مناسب از مجموعِ آنچه گفته شد، نتيجه مى
* * *  

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .29، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ تفسير  1
  .209، صفحه 52، جلد »بحار االنوار«ـ  2
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17     ولٌ كَرِيمسر مهجاء نَ وورْعف مقَو ملَهفَتَنّا قَب لَقَد و  
  أَنْ أَدوا إِلَى عباد اللّه إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمينٌ     18
  و أَنْ التَعلُوا علَى اللّه إِنِّي آتيكُم بِسلْطان مبِين     19
20    بر ي وبِرَب ذْتإِنِّي ع ونِ ومأَنْ تَرْج كُم  
21    إِنْ لَم تَزِلُونِ  وي فَاعنُوا لتُؤْم  
  

  : ترجمه
  ! ـ ما پيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزرگوارى به سراغشان آمد 17
بندگان خدا را به من واگذاريد كه من فرستاده امينى براى شما ) امور: و به آنان گفت(ـ  18

  ! هستم
  !ام در برابر خداوند تكبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آورده ـ و 19
  ! برم از اين كه مرا متهم كنيد ـ و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى 20
  ! گيرى كنيد  آوريد، از من كناره ـ و اگر به من ايمان نمى 21
  

  : تفسير
   آوريد، الاقل مانع ديگران نشويد اگر ايمان نمى

در تعقيب آيات گذشته، كه از سركشى مشركان عرب و عدم تسليم آنها در مقابل حق سخن 
مسير را طى اى از امم پيشين، كه آنها نيز همين  گفت، در آيات مورد بحث، به نمونه مى

كند، تا هم تسلى  كردند، و سرانجام به عذابى دردناك و شكستى فاحش مبتال شدند، اشاره مى
  ى مؤمنان، و هم تهديدى خاطرى باشد برا
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ما قبل از «: فرمايد و فرعون است، مى) عليه السالم(براى منكران لجوج و آن داستان موسى
  ). قَد فَتَنّا قَبلَهم قَوم فرْعونَو لَ(» اينها قوم فرعون را آزموديم

آتش براى تصفيه از  ، در اصل به معنى قرار دادن طال در كوره»فتنه«از ماده » فَتَّنا«
هاست، سپس، به هر گونه امتحان و آزمايشى كه براى آزمودنِ ميزانِ خلوصِ  ناخالصى

ها و جوامع  اسر زندگى انسانگردد، اطالق شده است، آزمايشى كه سرت ها انجام مى انسان
ها  يشگيرد، و به تعبير ديگر، تمام دوران زندگى انسان در دنيا، در اين آزما بشرى را فرا مى

  . شود، كه اين جهان، دارِ آزمون است سپرى مى
قوم فرعون، با داشتن حكومتى نيرومند، ثروتى سرشار و امكاناتى وسيع، در اوج قدرت 

  . عظيم، آنها را مغرور كرد و آلوده انواع گناه و ظلم و ستم شدند زيستند، و اين قدرت مى
، از نظر »كريم«). و جاءهم رسولٌ كَرِيم(» در اين هنگام، رسول بزرگوارى به سراغ آنها آمد«

، از نظر اصل و »كريم«، از نظر ارزش و بزرگوارى در پيشگاه حق، و »كريم«خلق و خوى، 
  ) 1.(نبود)عليه السالم(»موسى بن عمران«نسب، و اين رسول، كسى جز 

* * *  
حبت، آنها را مخاطب قرار داد با لحنى بسيار مؤدبانه، دلپذير و آكنده از م) عليه السالم(موسى
در برابر من كه فرستاده او هستم ! هدف از آمدن من اين است كه شما، اى بندگان خدا «: گفت

  » تسليم شويد، و آنچه را به شما دستور داده است اداء كنيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف خداوند به كار رود، و خداى ، هنگامى كه به عنوان توص»كريم«: »مفردات«ـ طبق گفته  1
كريم گفته شود، به معنى احسان و انعام آشكار او است، و هنگامى كه انسانى به آن توصيف 

البته اين وصف در (شود  است كه از او ظاهر مىاى  شود، به معنى اخالق و افعال شايسته
كريم، رزق كريم، قرآن مجيد، براى امور ديگرى نيز آمده است، مانند كتاب كريم، كل زوج 

  ).مقام كريم، اجر كريم
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)اللّه بادع وا إِلَى1).(أَنْ أَد(  
باشند، گر چه اين  مخاطب است، و منظور از آن فرعونيان مى» عباد اللّه«مطابق اين تفسير، 

كفار رود، ولى در موارد متعددى نيز، بر  تعبير در آيات قرآن، در مورد بندگانِ خوب به كار مى
  ) 2.(و گنهكاران، براى دلجوئى و جذب قلوب آنها به سوى حق اطالق شده است

  . ، اطاعت فرمان خدا و انجام دستورات او است)ادا كنيد(» أَدوا«بنابراين، منظور از 
، »عباد اللّه«منظور از : اند جمعى از مفسرين، تفسير ديگرى براى اين جمله ذكر كرده گفته

و رفع اسارت ) عليه السالم(، سپردن آنها به دست موسى»أَدوا«ست، و منظور از ا» اسرائيل بنى«
معنا  أَنْ أَرسلْ: آمده است» شعراء«سوره  17و بردگى از آنهاست، شبيه آنچه در آيه 

ىنلَ بيرائنظيرِ همين معنى، در آيه (» اسرائيل را با ما بفرستى پيشنهاد من اين است كه بنى«: إِس
  ). نيز آمده است» طه« 47و » اعراف« 105

است كه معموالً در مورد اداء كردن اموال و » أَدوا«مطلبى كه با اين تفسير سازگار نيست، جمله 
اين موضوع، با مالحظه (رود، نه در مورد تحويل دادن اشخاص  امانات و تكاليف به كار مى

  ). شود موارد استعمال اين واژه به خوبى روشن مى
من براى شما رسول «: افزايد ه هر حال، در دنباله آيه، براى نفى هر گونه اتهام از خود، مىب

  ). إِنِّي لَكُم رسولٌ أَمينٌ(» امينى هستم
  هاى ناروائى است كه  گيرى از نسبت  اين تعبير، در حقيقت، به عنوان پيش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، براى تفسير فعل متعدى است كه از كالم سابق »أَدوا إِلَى عباد اللّه أَنْ«در جمله » أَن«ـ  1
  .»جِئْتُكُم بِشَىء أَنْ أَدوا إِلَى عباد اللّه«: شود، وتقدير چنين است فهميده مى

  .و غير آن» فرقان« 58، و »سبأ« 13، »فرقان« 17: ـ مانند 2
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، و »مصر«سرزمين جوئى، حكومت بر  نسبت سحر، قصد برترى :مانند. فرعونيان به او دادند
  . بيرون راندنِ صاحبان اصلى آن سرزمين، كه در آيات مختلف به آن اشاره شده است

* * *  
، يا آزاد ساختن »اطاعت خداوند«بعد از دعوت آنها به ) عليه السالم(سپس، موسى

 در برابر خداوند تكبر«: ه به شما بگويممأموريت ديگر من اين است ك: گويد مى» اسرائيل بنى«
نورزيد، و استكبار نكنيد، و حد خويش را نگه داريد، كه من براى شما دليل روشنى بر 

  ). و أَنْ التَعلُوا علَى اللّه إِنِّي آتيكُم بِسلْطان مبِين(» ام هاى خود آورده  گفته
  . هم معجزات آشكار، و هم دالئل منطقى روشن

در برابر خداوند، پرهيز از انجام هر گونه عملى است كه با اصول بندگى » عدم علو«ز منظور ا
سازگار نيست، از مخالفت و نافرمانى گرفته، تا اذيت و آزار فرستادگان پروردگار ، و يا ادعاى 

  . الوهيت و ربوبيت و مانند آن
* * *  

منافع نامشروع خود ببينند، از  و از آنجا كه مستكبرانِ دنياپرست، هر كس را در جهت مخالف
به ) عليه السالم(كنند، موسى هيچگونه تهمت و ناسزا، و حتى قتل و اعدام، فرو گذار نمى

برم، از اين كه مرا  من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى«: افزايد  عنوان پيشگيرى مى
  ). م أَنْ تَرْجمونِو إِنِّي عذْت بِرَبي و ربكُ(» متهم يا سنگسار كنيد

اين تعبير، ممكن است اشاره به اين باشد كه، من از تهديدهاى شما باك ندارم ، و تا آخرين 
ام، و خدا، حافظ و نگاهبان من است، اين گونه تعبيرات، قاطعيت بيشترى به  نفس ايستاده

  داده و اراده دشمنان را  دعوت رهبران الهى مى
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ستند رهبرشان، تا آخرين مرحله، دان افزوده، چرا كه مى تقامت دوستان مىتضعيف و بر اس
  . كند مقاومت مى

ممكن است از اينجا سرچشمه گرفته باشد، كه ) سنگسار كردن(» رجم«تكيه روى مسأله 
كردند، از جمله » رجم«تهديد به ) عليه السالم(بسيارى از رسوالن الهى را قبل از موسى

اگر خوددارى ! اى نوح«: قالُوا لَئنْ لَم تَنْتَه يا نُوح لَتَكُونَنَّ منَ الْمرْجومينَ: )عليه السالم(»نوح«
  ) 1.(»نكنى، سنگسار خواهى شد

و ) 2(»لَئنْ لَم تَنْتَه لَأَرجمنَّك«: او را تهديد كرد» آذر«آنجا كه ) عليه السالم(»ابراهيم«و 
لَو ال رهطُك  و: پرستان تهديدش كرده، به او گفتند ت، در آنجا كه ب)عليه السالم(»شعيب«

ناكم3.(»كرديم ات نبود، تو را سنگسار مى اگر به خاطر احترام قبيله«: لَرَج (  
تر است، و به گفته  ، از ميان انواع قتل، به خاطر آن است كه از همه سخت»سنگسار«انتخاب 

  )4.(قتل نيز آمده است بعضى از ارباب لغت، اين كلمه، به معنى مطلقِ
، به معنى متهم ساختن و دشنام »رجم«اين احتمال نيز از سوى بسيارى از مفسران داده شده كه 

رود، و در حقيقت پيشگيرى از   زيرا اين واژه در اين معنى نيز به كار مى ;دادن است
  . زدند) عليه السالم(هائى است كه بعداً به موسى تهمت

  . شود نيز ممكن است مى اى كه هر دو معنى را شامل معنى گسترده استعمال اين كلمه، در
آوريد،  اگر به من ايمان نمى«: گويد كه در آخرين آيه مورد بحث، آخرين سخنش را به آنها مى

تُؤْمنُوا لي  و إِنْ لَم(» گيرى كنيد و مزاحم ايمان آوردن مردم نشويد الاقل مرا رها كنيد، و كناره
  ). نِفَاعتَزِلُو

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 116ـ شعراء، آيه  1
  .46ـ مريم، آيه  2
  .91ـ هود، آيه  3
  .»رجم«، ماده »لسان العرب«ـ  4
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، اطمينان داشت كه با در دست داشتن آن معجزات باهرات، و دالئل )عليه السالم(زيرا موسى
ه پيشرفت خود در ميان قشرهاى مختلف مردم ادامه هاى الهى، ب  قوى و سلطان مبين، و وعده

خواهد داد، و انقالبش به زودى به ثمر خواهد نشست، لذا، به همين اندازه قانع بود كه آنها سد 
  . نشوند و مزاحمش نگردندراهش 

ولى مگر ممكن است جباران مغرور، كه قدرت شيطانى و منافع نامشروعشان را در خطر 
ينند، و چنين پيشنهادى را بپذيرند؟ آيات آينده، دنباله اين ماجرا را بيان بينند، خاموش بنش مى

  . خواهد كرد
* * *  
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22    عا رونَ فَدرِمجم مقَو أَنَّ هؤُالء هب  
  فَأَسرِ بِعبادي لَيالً إِنَّكُم متَّبعونَ     23
24    الْب اتْرُك غْرَقُونَ وم نْدج مواً إِنَّههرَ رح  
  كَم تَرَكُوا منْ جنّات و عيون     25
  و زروع و مقام كَرِيم     26
  و نَعمة كانُوا فيها فاكهِينَ     27
  كَذلك و أَورثْناها قَوماً آخَرِينَ     28
29    و ضالْأَر و ماءالس هِملَيع كَتنْظَرِينَ  فَما بما كانُوا م  
  

  : ترجمه
  !اينها قومى مجرمند ;به پيشگاه پروردگارش عرضه داشت) و موسى(ـ  22
  ! شويد بندگان مرا شبانه حركت ده كه شما تعقيب مى:) فرمود(ـ  23
كه آنها لشكرى غرق ) و بگذر(دريا را آرام و گشاده بگذار ) هنگامى كه از دريا گذشتيد(ـ  24

  ! بود شده خواهند
  ها كه از خود به جاى گذاشتند،  ها و چشمه چه بسيار باغ) و(ـ  25
  قيمت،  ها و قصرهاى زيبا و گران ـ و زراعت 26
  ! بودند) غرق(هاى فراوان ديگر كه در آن  ـ و نعمت 27
اينها را ميراث براى اقوام ديگرى ) اموال و حكومت(و ما !) ماجراى آنان(ـ اين چنين بود  28

  ! اديمقرار د
  ! ـ نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين، و نه به آنها مهلتى داده شد 29
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  : تفسير
  ! ا را گذاردند و رفتنده ها و گنج  ها و باغ كاخ

هاى تاريك اين مجرمان استفاده  ، از تمام وسائل هدايت، براى نفوذ در دل)عليه السالم(موسى
عاقبت زانْ در «توانست كوبيد، ولى  بخشيد، هر درى را مىكرد، ولى هيچ اثرى در فرعونيان ن

  ! »برون نامد سرى
قوم فاسدى كه هيچ اميدى به هدايتشان  چرا كه ;اى جز نفرين نديد لذا، مأيوس شد و چاره

نباشد، حق حيات از نظر نظام آفرينش را ندارند، بايد عذاب الهى فرود آيد، آنها را درو كند، و 
  . ز لوث وجودشان پاك سازدصفحه زمين را ا

اينها قومى : موسى به پيشگاه پروردگارش عرضه داشت«: گويد نخستين آيه مورد بحث مى
  ). فَدعا ربه أَنَّ هؤُالء قَوم مجرِمونَ(» مجرم و گنهكارند
بلكه همين اندازه ! آنها را چنين و چنان كن! خداوندا : گويد نمى! اى؟ چه نفرينِ مؤدبانه

  . اينها گروهى مجرمند كه اميدى به هدايتشان باقى نمانده! خداوندا : گويد ىم
* * *  

خداوند نيز دعاى او را اجابت كرد، و به عنوان مقدمه نزول عذاب بر فرعونيان و نجات 
بندگانِ مرا شبانه حركت ده، كه فرعون «: چنين دستور داد) عليه السالم(اسرائيل، به موسى بنى

  ). فَأَسرِ بِعبادي لَيالً إِنَّكُم متَّبعونَ(» ه تعقيب شما خواهند پرداختو لشكريانش ب
اما نگران نباش، الزم است آنها شما را تعقيب كنند تا به سرنوشتى كه در انتظارِ آنهاست، 

  . گرفتار آيند
به او ايمان را كه » اسرائيل  بنى«مأمور است شبانه بندگانِ مؤمن خدا، يعنى ) عليه السالم(موسى

  تر داشته و   هائى آماده را كه قلب» مصر«آورده بودند، و جمعى از مردم 
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آيد، و به طرز اعجازآميزى از » نيل«خود حركت دهد، به ساحل  اند، با دعوت او را لبيك گفته
  . گردد» فلسطين«بگذرد، و راهىِ سرزمين موعود يعنى » نيل«

وانش، شبانه صورت گرفت، اما مسلماً حركت جمعيت درست است كه حركت موسى و پير
توانست براى مدتى طوالنى از نظر فرعونيان مخفى بماند، شايد چند  عظيمى مانند آنها، نمى

ساعتى بيشتر نگذشته بود كه جاسوسان فرعون، خبرِ اين حادثه عظيم و به اصطالح فرار 
داد، با لشكرى عظيم آنها را تعقيب  گوش او رساندند، فرعون دستورجمعى بردگان را به  دسته

كنند، و جالب اين كه، همه اين مطالب با يك اشاره كوتاه و موجز در آيات فوق آمده است 
  ). شما تعقيب خواهيد شد(» إِنَّكُم متَّبعونَ«

* * *  
آنچه در اينجا، به عنوان اختصار حذف شده، در آيات ديگرى از قرآن، در عباراتى كوتاه بيان 

و لَقَد أَوحينا إِلى موسى أَنْ أَسرِ بِعبادي فَاضْرِب لَهم : خوانيم مى» طه« 77ده است، در آيه ش
شبانه بندگانم : ما به موسى وحى فرستاديم كه«: طَرِيقاً فى الْبحرِ يبساً التَخاف دركاً و التَخْشى

) فرعونيان(كه نه از تعقيب  ;دريا بگشا بر، و براى آنها راهى خشك دربا خود ب) از مصر(را 
  !. »خواهى ترسيد، و نه از غرق شدن در دريا

هنگامى كه از دريا همگى به سالمت گذشتيد، دريا را «: افزايد سپس، در آيات مورد بحث مى
  ). و اتْرُك الْبحرَ رهواً(» در آرامش و گشاده بگذار

  . است» نيل«يم منظور از دريا در اين آيات، همان رود عظ
گشاده «و » آرام بودن«: اند دو معنى ذكر كرده) بر وزن سهو(» رهو«مفسران و ارباب لغت براى 

  . مانع است ، و جمع هر دو معنى در اينجا نيز بى»و باز بودن
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و ) عليه السالم(داده شد؟ طبيعى است كه موسى) عليه السالم(اما چرا چنين دستورى به موسى
ها سر بر سر هم  اسرائيل مايل بودند هنگامى كه خود از دريا گذشتند، بارِ ديگر آب ىبن

سرزمين «بگذارند و اين فاصله عظيم را پر كنند، تا آنها با سرعت و به سالمت دور شوند و به 
، عجله نكنيد، »نيل«ياى روى آورند، ولى به آنها دستور داده شد به هنگام گذشتن از در» موعود
ريد فرعون و لشكريانش تا آخرين نفر وارد شوند، چرا كه فرمان مرگ و نابودى آنها به بگذا

  !. داده شده است» نيل«امواج خروشان 
  ). إِنَّهم جنْد مغْرَقُونَ(» آنها لشكرى هستند كه غرق خواهند شد«: افزايد لذا در پايان آيه مى

طغيانگر است، كه بايد همگى در همان رود اين فرمانِ حتمى خدا در مورد اين گروه مغرور و 
گرفت، دفن شوند، و عامل  ، كه تمام ثروت و قدرتشان از آن سرچشمه مى»نيل«عظيم 

  . حياتشان، با يك فرمان الهى، تبديل به عامل مرگشان گردد
از سوى ديگر » ائيلاسر بنى«رسيدند، » نيل«آرى، هنگامى كه فرعون و لشكريانش به ساحل 

كافى بود كه هر » نيل«اى، در وسط درياى  ه بودند، با اين كه پيدايشِ چنين جادهبيرون آمد
را متوجه تحقق يك اعجاز بزرگ الهى سازد، ولى كبر و غرور، به آن » ابجد خوانى«كودك 
د و رو سران اجازه درك اين واقعيت آشكار را نداد، تا به اشتباهات خويش واقف گردن  خيره

و شايد ! هم به فرمان فرعون است» نيل«كردند تغييرِ شكلِ  شايد گمان مىبه درگاه خدا آورند، 
همين سخن را به پيروانش نيز گفت، و شخصاً وارد جاده شد و پيروانش تا آخرين نفر، به 

ند، هاى آن بشك  اى كه پايه  همانند ساختمان فرسوده» نيل«دنبال او آمدند، ولى ناگهان امواج 
  . غرق شدنديكباره فرو ريخت و همگى 
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العاده آن در عين گويا  كند، اختصار فوق اى كه در اين آيات به خوبى جلب توجه مى نكته

شود،  هاى ديگر فهميده مى  هاى اضافى، كه از قرائن يا جمله  بودن است، كه با حذف جمله
: گويد مىازگو كرده است، همين اندازه داستان مشروحى را در سه آيه يا سه جمله كوتاه ب

بندگانم را شبانه حركت : موسى به درگاه پروردگار عرضه داشت اينها مجرمند، به او گفته شد«
  ! »ده و شما تعقيب خواهيد شد، دريا را گشاده و آرام رها كن، كه آنها لشكرى غرق شده هستند

اين فرمان  ، با اين كه هنوز غرق نشده بودند، اشاره به قطعى و حتمى بودن»غرق شده«تعبير به 
  . الهى است

* * *  
قرآن، . انگيزى تحقق يافت اكنون ببينيم بعد از غرق فرعون و فرعونيان، چه ماجراهاى عبرت

رسيد، طى پنج موضوع، كه فهرست » اسرائيل بنى«در آيات بعد، ميراث عظيم آنها را كه به 
  : تمام زندگى آنهاست بيان كرده

كَم ! (»ها، كه از خود به جا گذاشتند و رفتند  ا و چشمهه چه بسيار باغ«: فرمايد  نخست مى
  ). تَرَكُوا منْ جنّات و عيون

، به »مصر«ترين اموال آنها بود، چرا كه  ترين و ارزنده  ها، دو سرمايه از جالب  ها، و چشمه باغ
ى هائ ممكن است اشاره به چشمه ها ، سرزمينى حاصلخيز و پر باغ بود، اين چشمه»نيل«بركت 

سرچشمه » نيل«هائى باشد كه از  شد، و يا شعبه ها سرازير مى باشد كه از دامن بعضى از كوه
بر اين ) عين(» چشمه«و اطالق . گذشت هاى سرسبز و خرم آنها مى گرفت و از باغ مى

  . ها بعيد نيست شعبه
* * *  
  ). و مقام كَرِيمو زروع (» زيبا و پر ارزشها، و قصرهاى جالب و  و زراعت«: افزايد و مى
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، در سرتاسر »نيل«هاى عظيمى كه در بستر  و اين، دو سرمايه مهم ديگر آنها بود، زراعت
، از انواع و اقسام مواد خوراكى و غير خوراكى و محصوالتى كه هم خود از آن استفاده »مصر«

چرخيد، و همچنين  مى د، و اقتصاد آنها بر محور آنكردن كردند، و هم به خارج صادر مى مى
  . قصرها و مساكن آباد، كه يكى از مهمترين وسائل زندگى انسان، مسكن مناسب است

و پر ارزش بودن اين قصرها، از نظر ظاهرى و از ديدگاه خود آنها بود، و گرنه در » كريم«البته 
  . زا، كرامتى ندارد ى و غفلتهاى پر زرق و برق طاغوت منطق قرآن، اين گونه مسكن

، مجالسِ جشن و شادمانى، و يا منابرى باشد »مقام كريم«منظور از : اند بعضى نيز احتمال داده
كردند، ولى معنىِ اول از همه  رفتند و فرعون را ستايش مى كه مداحان و شعرا، باالى آن مى

  . رسد تر به نظر مى  مناسب
* * *  

عم فراوان ديگرى داشتند، به همه آنها و از آنجا كه غير از امورِ مهمِ چهارگانه فوق، وسائل تن
هاى فراوان ديگرى كه در آن متنعم   و نعمت«: گويد نيز در يك جمله كوتاه اشاره كرده، مى

  ) 2(ـ)1).(و نَعمة كانُوا فيها فاكهِينَ(» كردند بودند و در ناز و نعمت زندگى مى
* * *  

ها و ما ترك  ما همه اين سرمايهاين چنين بود ماجراى آنها، و «آرى، : فرمايد سپس مى
  كَذلك و أَورثْناها ! (»فرعونيان را ميراث براى اقوام ديگرى قرار داديم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، جمعى از » انعام«به معنى ) به كسر نون(و » تنعم«به معنى ) به فتح نون(، »نعمة«ـ  1

اند، در حالى كه جمعى ديگر معتقدند هر دو  تصريح كردهمفسرين و ارباب لغت، به اين معنى 
  .شود يك معنى دارد، و هر گونه منافع قابل توجهى را شامل مى

ها، و گاه، به معنى گفتگوهاى  و ميوه» فواكه«، گاه، به معنى استفاده كردن از »فاكهين«ـ  2
ه است، و معنى اخير از رورانگيز، و گاه، به معنى هر گونه تنعم و تلذذ تفسير شدفكاهى و س
  . تر است  همه جامع
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  ) 1).(قَوماً آخَرِينَ
به آن تصريح شده » شعراء«سوره  59چرا كه در آيه  ;اسرائيل است  بنى» قَوماً آخَرِين«منظور از 

كه آنها بدونِ دردسر و خون جگر، اين همه اموال ، اشاره به اين است »ارث«است، و تعبير به 
  . آورد زحمت به چنگ مى  ا را به چنگ آوردند، همان گونه كه انسان، ارث را بىه و ثروت

اسرائيل  دهد كه بنى ، نشان مى»شعراء«قابل توجه اين كه، آيه فوق و آيه همانند آن در سوره 
د، و وارث ميراث فراعنه شدند و در آنجا بازگشتن» مصر«بعد از غرقِ فرعونيان، به سرزمين 

هاى  كند، كه بعد از فرو ريختن پايه مسيرِ حوادث نيز همين را اقتضاء مى حكومت كردند، و
داد آن كشور، گرفتارِ خأل  هرگز اجازه نمى) عليه السالم(، موسى»مصر«قدرت فرعونيان در 

  . سياسى گردد
اسرائيل، بعد از نجات از چنگال فرعونيان،   اين سخن، با آنچه در آيات قرآن آمده است كه بنى

حركت كردند كه حوادث آن در قرآن مشروحاً » فلسطينى«، سرزمينِ »سرزمين موعود«ى به سو
كه به دست آنها افتاده بود، » مصر«آمده، منافات ندارد، ممكن است گروهى از آنها در سرزمين 

اقامت كرده باشند، و گروه بيشترى راهى ) معليه السال(به عنوانِ نمايندگانى از سوى موسى
  . اند  شده» فلسطين«ديار 

، مطالعه »شعراء« 59، ذيل آيه 239، صفحه 15توضيح بيشتر پيرامونِ اين سخن را در جلد (
  ). فرمائيد
* * *  

  نه آسمان بر آنها گريست و نه زمين، «: فرمايد در آخرين آيه مورد بحث، مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد، و اين تعبير، براىِ   مى» االمرُ كذلك«دير ، خبرِ مبتداى محذوف است و در تق»كذلك«ـ  1
  . اند شود، بعضى، احتماالت ديگرى نيز در تركيب آن داده تأكيد گفته مى



١٩١  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

فَما بكَت علَيهِم السماء و الْأَرض و ما كانُوا ! (»و نه به هنگام نزول بال به آنها مهلتى داده شد
  ). منْظَرِينَ

آسمان و زمين بر آنها، ممكن است كنايه از حقارت آنها و عدم وجود يار و ياور گريه نكردن 
خواهند اهميت مقام  زيرا در ميان عرب معمول است، هنگامى كه مى ;و دلسوز براى آنها باشد

آسمان و زمين بر او گريه كردند، و «: ويندگ كسى را كه مورد مصيبتى واقع شده بيان كنند، مى
  . »براى فقدان او تاريك شدندخورشيد و ماه 

زيرا آنها براىِ  ;»ها و زمين است گريستن اهل آسمان«اين احتمال نيز داده شده كه منظور، 
  . كنند، نه براى جبارانى همچون فرعونيان مؤمنان و مقربان درگاه خداوند گريه مى

نوعى دگرگونى گريه آسمان و زمين، يك گريه حقيقى است كه به صورت : اند بعضى نيز گفته
  . كند خودنمائى مى) عالوه بر سرخىِ هميشگى به هنگام طلوع و غروب(و سرخى مخصوص 

بكَت )عليه السالم(لَما قُتلَ الْحسينُ بنُ على بنِ أَبِى طالب: خوانيم چنان كه در روايتى مى
ع ماءهاالسرَةُ أَطْرافمكائُها حب و هشهيد شد، آسمان ) عليه السالم(سين بن علىهنگامى كه ح«: لَي

  ) 1!.(»بر او گريه كرد، و گريه او سرخىِ مخصوصى بود كه در اطراف آسمان نمايان شد
زكَرِيا، و  بكَت السماء على يحيى بنِ: خوانيم مى) عليه السالم(در روايت ديگرى از امام صادق

ىلنِ عنِ بيسلَى الْحالسالمعليهما (ع (لَم باحاً، ونَ صيعبكائُها، قالَ  أَرما ب و هِما، قُلْتلَيإِالّ ع كتَب
راءمح تَطْلُع تكان; راءمح بيتَغ زمان (» يحيى بن زكريا«آسمان، بر «: و كه از سوىِ طاغوت

  و بر ) بارى شهيد شد  يار رقتخود به طرز بس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ذيل آيات مورد بحث( 65، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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، چهل روز گريه كرد، و بر كس ديگرى جز آن دو گريه نكرده )عليهما السالم(»حسين بن على«
به هنگامِ طلوع و غروب، : د؟ فرمودسؤال كردم، گريه آسمان چه بو: گويد است، راوى مى

  ) 1.(»شد ن ظاهر مىسرخىِ مخصوصى در آسما
ما منْ مؤْمن إِالّ و لَه باب : خوانيم نقل شده مى) صلى اهللا عليه وآله(اما در حديثى كه از پيامبر

هلَيكَيا عب فَإِذا مات قُهرِز نْهنْزِلُ مي باب و لُهمع نْهم دعصهيچ مؤمنى نيست، مگر اين كه درى «: ي
شود، هنگامى  رود، و درى كه روزيش از آن نازل مى  ملش از آن باال مىدر آسمان دارد كه ع

  ) 2!.(»كنند ميرد، اين دو بر او گريه مى كه مى
يحيى «و )عليه السالم(»امام حسين«زيرا در مورد شهادت  ;در ميان اين روايات منافاتى نيست

و آنچه در روايت اخير ذكر  ، مسأله، جنبه عمومى در تمام آسمان داشته،)عليه السالم(»بن زكريا
  ) 3.(شد، جنبه موضعى دارد

  . مفهوم آيه جمع باشد تواند همه در به هر حال، ميانِ اين تفسيرها تضادى نيست، و مى
گشت، آنها » نه چشم فلك گريان و نى خاطر خورشيدپژمان«، »تبهكاران«آرى، براى مرگ 

اند،  هستى و جهان بشريت نداشته موجودات خبيثى بودند كه گوئى هيچ ارتباطى با عالم
ر هنگامى كه اين بيگانگان از عالم طرد شدند، كسى جاى خالى آنها را احساس نكرد، نه د

ها، و به همين دليل، هيچ كس   صحنه زمين، نه بر پهنه آسمان، و نه در اعماق قلوب انسان
  . قطره اشكى بر مرگ آنها فرونريخت

  ، پايان )عليه السالم(»امير مؤمنان على«يتى از سخن را در اين آيات، با نقلِ روا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ذيل آيات مورد بحث( 65، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .ـ همان مدرك 2
در المنثور، (نيز، حديثى در زمينه جمعِ ميان اين روايات نقل شده است » در المنثور«ـ در  3

  ).151، صفحه 18ن، جلد مطابقِ نقل الميزا
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  : دهيم مى

گذشت، و آثار » مدائن«بر ) عليه السالم(»امير مؤمنان على«در روايتى آمده است، هنگامى كه 
را مشاهده كرد كه نزديك به فروريختن است، يكى از ) انوشيروان و شاهان ساسانى(» كسرى«

  : رائت كردكسانى كه در خدمتش بود اين شعر را به عنوان عبرت ق
عاديلى مكانُوا ع مفَكَأَنَّهميارِهومِ دسلى رع الرِّياح رَتج!  

و چيزى جز صداى باد در ميانِ قصر آنها (بادها بر آثار باقيمانده سرزمينشان وزيدن گرفت، «: 
  !. »گاهشان شتافتند گاهى داشتند و به سوى وعده گوئى آنها همگى وعده) رسد به گوش نمى

كَم تَرَكُوا منْ جنّات و عيون : چرا اين آيه را نخواندى؟: فرمود) عليه السالم(»امير مؤمنان على«
فَمابكَت علَيهِم السماء و الْأَرض و ما ... * و نَعمة كانُوا فيها فاكهِينَ* و زروع و مقام كَرِيم * 

  )1.(كانُوا منْظَرِينَ
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).ماده مدن( 531، صفحه 2، جلد »سفينة البحار«ـ  1
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  اسرائيل منَ الْعذابِ الْمهِينِ  و لَقَد نَجينا بنى    30
  منْ فرْعونَ إِنَّه كانَ عالياً منَ الْمسرِفينَ     31
32     ماخْتَرْناه لَقَد ينَ ولَى الْعالَملْم على عع  
  و آتَيناهم منَ الĤْيات ما فيه بلؤُا مبِينٌ     33
  

  : ترجمه
  . بار رهائى بخشيديم  اسرائيل را از عذاب ذلت ـ ما بنى 30
  ! ـ از فرعون، كه مردى متكبر و از اسرافكاران بود 31
  . برترى داديم بر جهانيان برگزيديم و) خويش(ـ ما آنها را با علم  32
ولى آنها (را به آنها داديم كه آزمايش آشكارى در آن بود ) از قدرت خويش(ـ و آياتى  33

  ). كفران كردند و مجازات شدند
  

  : تفسير
  اسرائيل در بوته آزمايش  بنى

در آيات گذشته، سخن از غرق و هالكت فرعونيان و نابودى قدرت و شوكت آنها و انتقال آن 
اسرائيل، چنين   د، آيات مورد بحث، از نقطه مقابل آن، از نجات و رهائى بنىبه ديگران بو

  : گويد سخن مى
اسرائيل منَ الْعذابِ  و لَقَد نَجينا بنى(» را از عذاب خواركننده رهائى بخشيديماسرائيل  ما بنى«

  ). الْمهِينِ
   فرساى جسمى و روحى، كه تا اعماق جان هاى سخت و طاقت از شكنجه
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كرد، از سر بريدن نوزادان پسر، و زنده نگه داشتن دختران، براى خدمتكارى و  آنها نفوذ مى
انى، از بيگارى و كارهاى بسيار سنگين و مانند آن، و چه دردناك است سرنوشت قوم و هوسر

  ! ملتى كه در چنگال چنين دشمن خونخوار و ديو سيرتى گرفتار شوند
* * *  

از چنگال )عليهما السالم(»موسى بن عمران«اين قوم مظلوم را در پرتوِ قيام الهى  آرى، خداوند
منْ (» از چنگال فرعون«: افزايد اين ظالمانِ سفاك تاريخ رهائى بخشيد، لذا به دنبال آن مى

  ). فرْعونَ
  ). نَ الْمسرِفينَإِنَّه كانَ عالياً م! (»چرا كه او مردى متكبر و از اسرافكاران و متجاوزان بود«

ر اسراف و جوئى او، و علو د در اينجا علو مقام نيست، بلكه اشاره به برترى» عالى«منظور از 
فرعون در «: إِنَّ فرْعونَ عال في الْأَرضِ: نيز آمده» قصص«سوره  4تجاوز است، چنان كه در آيه 

  ). ناميد» رب اعلى«ود و خويشتن را تا آنجا كه حتى دعوى خدائى نم(» جوئى كرد  زمين برترى
، به معنىِ هر گونه تجاوز از حد در اعمال و گفتار است، و به همين »اسراف«، از ماده »مسرِف«

گذراندند، واژه  دليل، در آيات مختلف قرآن، در مورد تبهكارانى كه ظلم و فساد را از حد مى
سوره  53ان، اسراف گفته شده، چنان كه در آيه به كار رفته است، و نيز به مطلقِ گناه» مسرِف«
اى : بگو«: لى أَنْفُسهِم التَقْنَطُوا منْ رحمِة اللّهقُلْ يا عبادى الَّذينَ أَسرَفُوا ع: خوانيم مى» زمر«

  !. »از رحمت خداوند نوميد نشويد! ايد بندگانِ من كه بر خود اسراف و ستم كرده
* * *  

  اسرائيل اشاره كرده،  كى ديگر از مواهبِ خداوند بر بنىدر آيه بعد، به ي
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» ما آنها را با علم خويش بر جهانيان، در آن عصر و زمان برترى داديم و برگزيديم«: گويد مى

  ). و لَقَد اخْتَرْناهم على علْم علَى الْعالَمينَ(
  . دند و مجازات شدندها را ندانستند، و كفران كر ولى آنها قدرِ اين نعمت

، مردم جهان »عالَمين«زيرا منظور از  ;بودند» امت برگزيده عصر خويش«و به اين ترتيب، آنها 
آل «چرا كه قرآن صريحاً در سوره  ;در آن عصر و زمان است، نه در تمامِ قرون و اعصار

شما «...: أُخْرِجت للنّاسِكُنْتُم خَيرَ أُمة : فرمايد ، خطاب به امت اسالمى مى110، آيه »عمران
  . »ايد  ها آفريده شده  بهترين امتى بوديد كه به سود انسان
سوره  137وارث آن شدند در آيه » اسرائيل بنى«هائى كه  همان گونه كه در مورد سرزمين

ضِ و مغارِبها الَّتي باركْنا و أَورثْنَا الْقَوم الَّذينَ كانُوا يستَضْعفُونَ مشارِقَ الْأَر: فرمايد مى» اعراف«
زير زنجير (پربركت زمين را به آن قوم به ضعف كشانده شده  هاى ها و مغرب  و مشرق«: فيها

  . »واگذار كرديم) ظلم و ستم
اسرائيل در آن زمان، وارث تمام جهان نشدند، بلكه منظور، شرق و غرب  روشن است بنى

  . منطقه خودشان است
حصر به اسرائيل، مزايائى داشتند كه در طول تاريخ، من مفسران معتقدند بنى البته، بعضى از

  . چرا كه از هيچ قومى، اين قدر پيامبر برنخاسته است ;خودشان بوده، از جمله كثرت انبياء
 ;تواند امتيازى باشد كند، نمى ولى، اين سخن، عالوه بر اين كه مزيت مطلق آنها را ثابت نمى

قوم  كثرت قيام انبياء از ميان آنها، دليلِ بر نهايت سركشى و تمرد اينچرا كه ممكن است 
دهد كه با اين  نشان مى) عليه السالم(بدانيم، همان گونه كه حوادث مختلف بعد از قيام موسى

  !. پيامبر بزرگ چه اذيتى كه روا نداشتند؟
  ى به هر حال، آنچه در باال در تفسير آيه آورديم، چيزى است كه از سو
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  . پذيرفته شده است اسرائيل بسيارى از مفسران، در مورد شايستگى نسبى بنى
اما با توجه به اين كه، اين جمعيت لجوج، طبق گفته قرآن، همواره پيامبران خود را آزار 

ايستادند، و حتى زمانى كه  دادند، و با سرسختى و تعصبِ خاصى در برابر احكام الهى مى مى
، ممكن است !كردند) عليه السالم(سازى به موسى رهائى يافته بودند، پيشنهاد بت» نيل«تازه از 

گفته شود، منظور از آيه فوق، بيان امتياز نيست، بلكه بيانِ حقيقت ديگرى است، و معنى آيه 
كنند، به  با وجود اين كه ما علم داشتيم كه آنها از مواهب الهى سوء استفاده مى«: چنين است

شود كه خداوند،  ده مىچنان كه از آيه بعد نيز، استفا» برترى داديم تا آنان را بيازمائيمآنها 
  . مواهب ديگرى نيز به آنها داد تا آنها را بيازمايد

به اين ترتيب، اين گزينش الهى، نه تنها دليل بر مزيت آنها نيست، بلكه يك مذمت ضمنى نيز 
  . اداء نكردند و از عهده امتحان برنيامدندچرا كه حق اين نعمت را  ;در آن درج است

* * *  
در آخرين آيه مورد بحث، به بعضى از مواهب ديگر كه خدا به آنها داده بود، اشاره كرده، 

هائى از عظمت و قدرت خويش به آنان داديم، كه در آن،  ما آيات و نشانه«: فرمايد مى
  ).ما فيه بلؤُا مبِينٌو آتَيناهم منَ الĤْيات (» آزمايش آشكارى بود

افكن ساختيم، گاه مائده  ، ابرها را بر سر آنها سايه»تيه«و در وادى » سينا«گاه در بيابان 
را بر آنها نازل كرديم، گاه از دل سنگ سخت، چشمه آب براى آنها » منّ و سلوى«مخصوص 

  .هاى معنوى و مادى ديگرى نصيبشان كرديم جارى نموديم، و گاه نعمت
كند، و  زيرا خداوند گروهى را با مصيبت آزمايش مى ;همه اينها براى آزمايش و امتحان بود اما

  » اعراف«سوره  168گروهى را با نعمت، چنان كه در آيه 
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و  ها  اسرائيل را با نيكى  ما بنى«: و بلَوناهم بِالْحسنات و السيئات لَعلَّهم يرْجِعونَ: خوانيم مى
  . »ها آزموديم، شايد بازگردند بدى

اسرائيل براى مسلمانان نخستين، اين است كه آنها از انبوه  شايد هدف از ذكر سرگذشت بنى
دشمنان و قدرت عظيمشان نهراسند، و مطمئن باشند خداوندى كه فراعنه قدرتمند را درهم 

اى نه چندان دور، چنين  هاسرائيل را وارث ملك و حكومت آنها ساخت، در آيند كوبيد، و بنى
گونه كه آنها با اين مواهب آزمايش شدند، شما پيروزى را نصيب شما خواهد كرد، ولى همان 

نيز سخت در كوره امتحان قرار خواهيد گرفت، تا روشن شود بعد از قدرت و پيروزى، شما 
  ! چه خواهيد كرد؟

ها و مواهبى كه از لطف الهى  ها در مورد پيروزى  ها و ملت و اين اخطارى است به همه امت
  . ين هنگام سخت استآورند، كه دام امتحان در ا  به دست مى

* * *  
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  إِنَّ هؤُالء لَيقُولُونَ     34
  إِنْ هى إِالّ موتَتُنَا الْأُولى و ما نَحنُ بِمنْشَرِينَ     35
36     نا إِنْ كُنْتُمبائĤِينَ فَأْتُوا بقصاد  
  

  :ترجمه
  : گويند مى[ مشركان=]ـ اينها  34
  . ـ مرگ ما جز همان مرگ اول نيست و هرگز برانگيخته نخواهيم شد 35
  )!تا گواهى دهند(و بياوريد ) زنده كنيد(گوئيد پدران ما را  ـ اگر راست مى 36
  

  :تفسير
  ! جز همين مرگ، چيزى در كار نيست

ى فرعون و فرعونيان، و عاقبت كفر و انكارشان در آيات اى از زندگ بعد از ترسيم صحنه
، كه در »معاد«آورد، و ترديد آنها را در مسأله  گذشته، بار ديگر سخن از مشركان به ميان مى

إِنَّ (» گويند مى) مشركان(اينها «: كند آغاز سوره آمده بود، به شكل ديگرى چنين بازگو مى
  ). هؤُالء لَيقُولُونَ

* * *  
إِنْ هى إِالّ موتَتُنَا (ما جز همان مرگ اول نيست، و ما هرگز بار ديگر زنده نخواهيم ش  مرگ«

  )1).(الْأُولى و ما نَحنُ بِمنْشَرِينَ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند، كه  برگردانده» موتة«چيست؟ بعضى از مفسران آن را به » هى«ـ در اين كه مرجع ضمير  1

» ما الْموتَةُ إِالّ موتَتُنَا الْأُولى« :شود، بنابراين، معنى آيه چنين است ق كالم استفاده مىاز سيا
» عاقبة و نهاية«در حالى كه بعضى ديگر، مرجع ضمير را ) تفسير تبيان و مجمع البيان و كشاف(

) روح المعانى والميزان(» ةِ الْأُولىما عاقبةُ أَمرِنا إِالّ الْموتَ«: اند، بنابراين، معنى چنين است  دانسته
   2نتيجهالبته، از نظر 

  .چندان تفاوتى در كار نيست
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، پيرامون معاد و حيات بعد از مرگ و پاداش و كيفر و )صلى اهللا عليه وآله(و آنچه محمد
  ! گويد، هيچ كدام واقعيت ندارد، اصالً حشر و نشرى در كار نيست بهشت و دوزخ مى

كنند؟ كه  ، تنها بر مرگ نخست تكيه مى»مشركان«آيد كه چرا   ينجا سؤالى پيش مىدر ا
 مفهومش، عدم وجود مرگ ديگرى بعد از اين مرگ است ، در حالى كه منظور آنها، نفى حيات

باشد، نه انكارِ مرگ دوم، و به تعبير ديگر، انبياء خبر از حيات بعد از مرگ  بعد از مرگ مى
  . از مرگ دوباره خبر دادند نه مى

منظور، عدمِ وجود حالت ديگرى بعد از مرگ است، يعنى ما فقط يك بار : گوئيم در پاسخ مى
شود و بعد از آن نه حيات ديگرى است و نه مرگى، هر چه  ميريم و همه چيز تمام مى مى

  ) 1).(دقت كنيد. (هست، همين يك مرگ است
و : گويد دارد كه مى» انعام«سوره  29هوم آيه در حقيقت، مفهوم اين آيه شباهت زيادى با مف
چيزى جز اين زندگى دنياى ما : آنها گفتند«: قالُوا إِنْ هى إِالّ حياتُنَا الدنْيا و ما نَحنُ بِمبعوثينَ

  !»و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد ;نيست
* * *  

اساسى دست  دليل واهى و بى ، بهكند كه براى اثبات مدعاى خود سپس، سخن آنها را نقل مى
گوئيد كه بعد از مرگ، حياتى در كار است، پس پدران ما را  اگر راست مى«: گفتند  زده مى

  ). فَأْتُوا بĤِبائنا إِنْ كُنْتُم صادقينَ! (»زنده كنيد و نزد ما بياوريد، تا بر صدق گفتار شما گواهى دهند
  كرد ) صلى اهللا عليه وآله(د، رو به سوى پيامبربو» ابوجهل«گوينده اين سخن : اند بعضى گفته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند كه همه بعيد به نظر  ـ مفسران در تفسير اين جمله، احتماالت ديگرى نيز ذكر كرده 1

اند،   دانسته» موت قبل از حيات اين جهان«را، به معنى » موته اولى«رسد، از جمله اين كه  مى
مرگى كه بعد از آن حيات است، تنها مرگى است كه «: شود مفهوم جمله چنين مى اين،بنابر

  .»قبالً داشتيم و همگى خاك بوديم، اما مرگ دوم ما، هرگز حياتى بعد از آن نيست
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چون او مرد راستگوئى بود،  ;را زنده كن» قصى بن كالب«گوئى، جدت  اگر راست مى: گفت
  ) 1.(ز موت از او سؤال كنيمعد اتا درباره حوادث ب

بديهى است، اينها همه بهانه بود، گر چه سنت الهى بر اين نيست كه مردگان را در اين جهان 
زنده كند، تا اخبار آن جهان را به اين جهان آورند، ولى به فرض كه چنين كارى از سوى پيامبر 

ن نغمه ديگرى ساز جويا گرفت، باز اين بهانه صورت مى) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
ناميدند، همان گونه كه بارها معجزه خواستند، و   كردند، و آن را مثالً سحرِ ديگرى مى مى

  . به آنها ارائه داد، در عين حال انكار كردند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
* * *  
  : نكته

  عقيده مشركان درباره معاد 
ئل اعتقادى خود نداشتند، و در عينِ مشركان، مخصوصاً مشركان عرب، رويه واحدى در مسا

  : اشتراك در اصل عقيده شرك، در خصوصيات اعتقادى بسيار متفاوت بودند
گروهى نه خدا را قبول داشتند و نه معاد را، اينها كسانى هستند كه قرآن سخن آنان را چنين 

چيزى جز همين «: هلكُنا إِالَّ الدهرُما يما هي إِالّ حياتُنَا الدنْيا نَموت و نَحيا و : كند نقل مى
و جز  ;گيرند  ميرند و گروهى جاى آنها را مى گروهى از ما مى ;زندگى دنياى ما در كار نيست

  )2!.(»كند طبيعت ما را هالك نمى
دانستند، اما معاد را منكر  ها را شُفَعاى درگاه او مى جمع ديگرى خدا را قبول داشتند و بت

ها را   چه كسى اين استخوان«: منْ يحىِ الْعظام و هى رميم: گفتند سانى كه مىان كبودند، هم
  آنها براى ) 3(؟»كند در حالى كه پوسيده است زنده مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و بعضى تفاسير ديگر 66، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .24ـ جاثيه، آيه  2
  .78ـ يس، آيه  3
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كردند، و معتقد به حالل و حرام بودند، و اكثر  آوردند، و قربانى مى ها حج به جا مى بت

  . مشركان عرب در اين زمره جاى داشتند
دهد، آنها به نوعى بقاى روح معتقد بودند،  ولى شواهد متعددى در دست است كه نشان مى

  ) 1.(ازه، يا به شكل ديگراى ته و انتقال ارواح به بدن» تناسخ«خواه به صورت 
هاى عرب آمده است  معروف است، در داستان» هامه«اى به نام  مخصوصاً اعتقاد آنها به پرنده

اى است كه در جسم او  كه در ميان عرب، كسانى بودند كه اعتقاد داشتند روح انسان پرنده
آيد و اطراف  ن مىبيروشود، از جسم او  رود يا كشته مى منبسط شده، هنگامى كه از دنيا مى

اين : كند، و معتقد بودند جسد او به صورت وحشتناكى طواف كرده، و در كنار قبر او ناله مى
گردد، و او دائماً در  مى» جغد«شود تا به اندازه  پرنده در آغاز كوچك است، سپس بزرگ مى

تگان ه كشها، قبرها و جايگا هاى خالى، ويرانه  برد، و جايگاهش خانه وحشت به سر مى
  !. است

اسقُونى فَإِنِّى : زند بر قبر او فرياد مى» هامه«اگر كسى مقتول شده باشد، : و نيز آنها معتقد بودند
  ) 2!.(»ام سيرابم كنيد كه سخت تشنه«!: صديةٌ

صلى اهللا (اسالم، قلمِ بطالن بر تمام اين عقائد خرافى كشيد، و لذا در حديث معروفى از پيامبر
  )3.(»هامه دروغ است«: ال هامةَ: قل شده كه فرمودن) عليه وآله

به هر حال، آنها گر چه عقيده به معاد و بازگشت انسان به زندگى بعد از مرگ نداشتند، ولى 
  . و بقاء ارواح قائل بودند» تناسخ«رسد به يك نوع  به نظر مى

  هاى انسان دو  گويد، كه خاك اى كه قرآن مى ولى، معاد جسمانى به گونه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119، صفحه 1، جلد »نهج البالغه ابن ابى الحديد«ـ شرح  1
  . 311، صفحه 2، جلد »بلوغ االرب«ـ  3و  2
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، و روح و جسم، هر دو معاد آورى شود و به حيات و زندگى جديدى بازگردد مرتبه جمع
كردند، بلكه، از آن وحشت  ، نه فقط انكار مىمشترك داشته باشند را، به كلى منكر بودند

  . داشتند، كه قرآن با بيانات مختلفى آن را براى آنها توضيح داده و اثبات كرده است
* * *  
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  نُواأَ هم خَيرٌ أَم قَوم تُبع و الَّذينَ منْ قَبلهِم أَهلَكْناهم إِنَّهم كا    37
  مجرِمينَ           

  و ما خَلَقْنَا السماوات و الْأَرض و ما بينَهما العبِينَ     38
39    منَّ أَكْثَرَهلك قِّ وما إِالّ بِالْحونَ  ما خَلَقْناهلَمعالي  
  

  : ترجمه
آنان را هالك كرديم، چرا  ما! و كسانى كه پيش از آنها بودند؟» تُبع«ـ آيا آنها بهترند يا قوم  37

  ! كه مجرم بودند
  . نيافريديم) هدف  و بى(ها و زمين و آنچه را كه در ميان اين دو است به بازى  ـ ما آسمان 38
  ! دانند  ولى بيشتر آنان نمى ;ـ ما آن دو را جز به حق نيافريديم 39
  

  : تفسير
  ! ؟»تُبع«آنها بهترند يا قوم 

هاى آباد و پربركتى است  قرار دارد، از سرزمين» جزيره عربستان«كه در جنوب » يمن«سرزمين 
» تُبع«كردند كه  كه در گذشته مهد تمدن درخشانى بوده است، پادشاهانى بر آن حكومت مى

كردند، و يا از اين نظر   مى» تبعيت«داشتند، به خاطر اين كه مردم از آنها  نام) »تبابعه«جمع آن (
  . آمدند كار مىكه يكى بعد از ديگرى روى 

  جمعيتى بودند با قدرت و نيروى فراوان و حكومت » تُبع«به هر حال، قوم 
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  . پهناور و گسترده
و لجاجت و انكار آنها نسبت به معاد » مكّه«در آيات فوق، به دنبال بحثى كه پيرامون مشركان 

د كه نه تنها عذاب الهى در قيامت كن ، آنها را تهديد مى»تُبع«آمده، با اشاره به سرگذشت قوم 
پيدا خواهند » تُبع«در انتظارشان است، كه در اين دنيا نيز سرنوشتى همچون قوم گنهكار و كافر 

  . كرد
ما آنها را هالك ! وم تبع، و كسانى كه پيش از آنان بودند؟آيا آنها بهترند، يا ق«: فرمايد مى

رٌ أَم قَوم تُبع و الَّذينَ منْ قَبلهِم أَهلَكْناهم إِنَّهم كانُوا أَ هم خَي(» كرديم، چرا كه مجرم بودند
  ). مجرِمينَ

زيستند كم و  كه در همسايگى آنها مى» تُبع«از سرگذشت قوم » حجاز«روشن است كه مردم 
: گويد مىدهد، همين اندازه  بيش اطالع داشتند، و لذا در آيه، شرح بيشترى پيرامون آنها نمى

بترسيد از اين كه سرنوشتى همانند آنها و اقوام ديگرى كه در گرداگرد شما، در مسيرتان به 
  . نزديك شما زندگى داشتند، پيدا كنيد» مصر«و در سرزمين » شام«سوى 

هائى را كه بر اين اقوام مجرم  توانيد عذاب به فرض كه شما قيامت را منكر شويد، ولى آيا مى
  !. د، انكار نمائيد؟و سركش نازل ش

  .است» ثمود«و » عاد«و » نوح«، اقوامى همچون قوم »الَّذينَ منْ قَبلهِم«منظور از 
  . در نكات، به خواست خدا بحث خواهيم كرد» تُبع«درباره قوم 

* * *  
گردد، و با استدالل لطيفى اين واقعيت را اثبات كرده،  سپس، بار ديگر به مسأله معاد بازمى

» هدف نيافريديم ها و زمين و آنچه را در ميان اين دو است بيهوده و بى ما آسمان«: ويدگ مى
  و ما خَلَقْنَا السماوات و الْأَرض و ما بينَهما (
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  ) 1).(العبِينَ
آرى، اين آفرينش عظيم و گسترده هدفى داشته است، اگر به گفته شما، مرگ نقطه پايان 

و بعد از چند روز، خواب و خور و شهوت و اميال حيوانى، زندگى پايان زندگى است، 
  . شود، اين آفرينش لعب و لغو و بيهوده خواهد بود گيرد، و همه چيز تمام مى مى

باور كردنى نيست كه خداوند قادر حكيم، اين دستگاه عظيم را تنها براى اين چند روز زندگى 
د و رنج، آفريده باشد، اين با حكمت خداوند هرگز هدف و توأم با انواع در زودگذر و بى

  . سازگار نخواهد بود
نى دهد كه مدخل و داالنى است براى جها بنابراين، مشاهده وضع اين جهان، نشان مى

  كنيد؟  تر و ابدى، چرا در اين باره انديشه نمى عظيم
  . هاى مختلف بازگو كرده است اين حقيقت را قرآن كراراً در سوره

و ما خَلَقْنَا السماء و الْأَرض و ما بينَهما «: گويد در همين زمينه مى 16آيه » انبياء«ره در سو
  . »العبِينَ

شما عالَم «: و لَقَد علمتُم النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَو ال تَذَكَّرُونَ: گويد مى 62آيه » واقعه«و در سوره 
  . ؟»شويد ىچگونه متذكر نم ;نخستين را دانستيد

به هر حال، در صورتى آفرينش اين جهان هدفدار خواهد شد، كه جهان ديگرى پشت سر آن 
، معتقد به بيهودگى و پوچى آفرينش هاى الحادى و منكران معاد باشد، و به همين دليل مكتب

  . هستند
* * *  

  » ما آن دو را جز به حق نيافريديم«: افزايد سپس، براى تأكيد اين سخن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى عملى است كه بدون قصد صحيح انجام » راغب«به گفته » لعب«از ماده » العب«ـ  1

به خاطر اين است كه، منظور جنس آسمان » ما بينَهما«شود، ضمناً بايد توجه داشت كه تثنيه در 
  .و زمين است
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)ما إِالّ بِالْحقِّما خَلَقْناه .(  
كند كه هدف معقولى داشته باشد، و آن بدون وجود جهان  حق بودن اين دستگاه ايجاب مى

افراد نيكوكار و بدكار يكسان ديگر ممكن نيست، به عالوه، حق بودن آن، اقتضاء دارد كه 
كنيم، هر يك از اين دو گروه جزاى  نباشند، و از آنجا كه در اين جهان كمتر مشاهده مى

كند كه حساب و كتاب و پاداش و كيفرى در  خويش را دريابند، حق ايجاب مىمناسب كار 
  . جهان ديگرى در كار باشد، تا هر كس جزاى مناسب عمل خويش را بيابد

ها و قانون  در اين آيه، اشاره به هدف صحيح آفرينش و آزمايش انسان» حق«خالصه اين كه، 
  . تكامل، و همچنين اجراى اصول عدالت است

  ). و لكنَّ أَكْثَرَهم اليعلَمونَ( » دانند غالب آنها اين حقايق را نمى ولى«
أ و معاد، واضح و آشكار گيرند، و گرنه دالئل مبد  چرا كه انديشه و فكر خود را به كار نمى

  . است
* * *  
  : نكته
  چه كسانى بودند؟ » تُبع«قوم 

ه است، يكى در آيات مورد بحث، و ديگرى در آمد» تُبع«تنها در دو مورد از قرآن مجيد واژه 
: فَحقَّ وعيدو أَصحاب الْأَيكَةِ و قَوم تُبع كُلٌّ كَذَّب الرُّسلَ : گويد آنجا كه مى» ق«سوره  14آيه 

، و قوم تبع، هر يك از آنها فرستادگان الهى را تكذيب كردند و )قوم شعيب(و اصحاب االيكه «
  ! »ه آنان تحقق يافتوعده عذاب دربار

بود، مانند » يمن«يك لقب عمومى براى ملوك و شاهان » تُبع«همان گونه كه قبالً نيز اشاره شد، 
  براى » خاقان«، و »ايران«براى سالطين » كسرى«
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  . »روم«براى سالطين » قيصر«، و »مصر«براى سالطين » فرعون«، و »ترك«شاهان 
شد كه مردم را به پيروى خود دعوت  اطالق مى» يمن«اين نظر بر ملوك  از) تُبع(اين تعبير 

  . آمدند كردند، يا يكى بعد از ديگرى روى كار مى مى
همان گونه (گويد،  سخن مى» يمن«ولى ظاهر اين است كه قرآن از خصوص يكى از شاهان 

و در ) نى بودگويد، شخص معي كه قرآن از او سخن مى) عليه السالم(كه فرعون معاصر موسى
  . بود» اسعد ابوكرب«بعضى از روايات آمده كه نام او 

در دو » عتُب«جو و مؤمنى بود، و تعبير به قوم  او شخصاً مرد حق: جمعى از مفسران معتقدند
اند، زيرا در اين دو آيه از شخص او مذمت نشده، بلكه  آيه از قرآن را دليل بر اين معنى گرفته

  . استاز قوم او مذمت شده 
نقل شده نيز شاهد اين معنى است، در اين روايت ) صلى اهللا عليه وآله(روايتى كه از پيامبر

  )1.(»بد نگوئيد، چرا كه او اسالم آورد» تُبع«به «: قَد أَسلَم التَسبوا تُبعاً فَإِنَّه كانَ: خوانيم كه مى
إِنَّ تُبعاً قالَ للْأَوسِ والْخَزْرجِ كُونُوا  :آمده است) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق

هعم تخَرَج و تُهملَخَد كْتُهرأَد ا أَنَا لَوأَم ،هذَا النَّبِى خْرُجتّى ينا حشما در اينجا بمانيد تا «: هاه
با او  بستم، و كردم كمر خدمت او را مى اين پيامبر خروج كند، اگر من زمان او را درك مى

  ) 2!.(»كردم قيام مى
در يكى از سفرهاى كشورگشائى خود، نزديك » تُبع«هنگامى كه : در روايت ديگرى آمده است

آمد، براى علماى يهود كه ساكن آن سرزمين بودند، پيام فرستاد كه من اين سرزمين را » مدينه«
  كنم تا هيچ يهودى در آن  ويران مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در «، نظير اين معنى را تفسير )ذيل آيه مورد بحث( 66، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  .آمده 116، صفحه 25، جلد »روح المعانى«نيز نقل كرده است، و همچنين در » المنثور
  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  2
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  . نماند، و آئين عرب در اينجا حاكم شود
اين شهرى است كه ! اى پادشاه : يهودى، كه اعلم علماى يهود در آنجا بود گفت» ولشام«

شود، سپس   متولد مى» مكّه«است كه در ) عليه السالم(هجرتگاه پيامبرى از دودمان اسماعيل
كه گويا سابقه ذهنى در » تُبع«را برشمرد، ) صلى اهللا عليه وآله(بخشى از اوصاف پيامبر اسالم

  ) 1.(به تخريب اين شهر نخواهم كردبنابراين من اقدام : اشت گفتاين باره د
كه » خزرج«و » اوس«حتى در روايتى در ذيل همين داستان آمده است كه، او به بعضى از قبيله 

در اين شهر بمانيد، و هنگامى كه پيامبر موعود خروج كرد، او را : همراه او بودند دستور داد
اى نوشت و به آنها سپرد، و   ا به اين امر توصيه نمائيد، حتى نامهيارى كنيد، و فرزندان خود ر

  ) 2.(كرد) صلى اهللا عليه وآله(در آن اظهار ايمان به پيامبر اسالم
بود كه » يمن«گشاى  تبع يكى از پادشاهان جهان«: چنين نقل كرده است» اعالم قرآن«نويسنده 

يكى  ضمن. را به تصرف خويش درآوردلشكركشى كرد، و تمام كشورهاى آن منطقه » هند«تا 
را ويران كند، بيمارى شديدى به او » كعبه«شد، و قصد داشت » مكّه«ها وارد  از لشكركشى

  . دست داد كه اطباء از درمان او عاجز شدند
بود، او » شامول«در ميان مالزمان او جمعى از دانشمندان بودند، و رئيس آنان حكيمى به نام 

است، و هرگاه از اين فكر منصرف » كعبه«خاطر قصد سوء درباره خانه  بيمارى تو به: گفت
  . گردى و استغفار كنى، شفا خواهى يافت

را محترم دارد، و هنگامى كه بهبودى » كعبه«از تصميم خود بازگشت و نذر كرد خانه » تُبع«
  . »پوشانيد» كعبه«بر » برد يمانى«يافت، پيراهنى از 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .118، صفحه 25، جلد »روح المعانى«ـ  2و  1



٢١٠  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

اى كه به حد تواتر رسيده است،   نقل شده، به اندازه» كعبه«در تواريخ ديگر نيز داستان پيراهن «
در قرن پنجم ميالدى اتفاق افتاده، و هم » كعبه«اين لشكركشى و مسأله پوشاندن پيراهن به 

  ) 1.(»شود ناميده مى» ةدار التّبابع«، محلى است كه اكنون در شهر مكّه
، از نظر تاريخى خالى از ابهام »تبابعه يمن«ولى به هر حال، بخش عمده سرگذشت شاهان 

نيست، چرا كه درباره تعداد آنها، و مدت حكومتشان، اطالعات زيادى در دست نداريم، و گاه 
مى اعم از نيم، آنچه بيشتر در كتب اسالك به روايات ضد و نقيض در اين زمينه برخورد مى

تفسير و تاريخ و حديث مطرح شده، پيرامون همان سلطانى است كه قرآن در دو مورد به او 
  . اشاره كرده است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).با تلخيص( 259تا  257، صفحه »اعالم القرآن«ـ  1
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  نَّ يوم الْفَصلِ ميقاتُهم أَجمعينَ إِ    40
  يوم اليغْني مولى عنْ مولى شَيئاً و ال هم ينْصرُونَ     41
42     يمزِيزُ الرَّحالْع وه إِنَّه اللّه محنْ رإِالّ م  
  

  : ترجمه
  . گاه همه آنهاست وعده) حق از باطل(ـ روز جدائى  40
كند، و از هيچ سو يارى  كه هيچ دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى ـ روزى 41
  . شوند نمى
  .ـ مگر كسى كه خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا كه او توانا و مهربان است 42
  

  : تفسير
  ) يوم الفصل! (ها روز جدائى

ه در آنها است، كگيرى آيات گذشته در مورد مسأله معاد  آيات مورد بحث، در حقيقت نتيجه
  . براى وجود رستاخيز استدالل شده بود» حكمت آفرينش اين جهان«از طريق 

ها  يوم الفصل و روز جدائى«: كند كه  گيرى مى در نخستين آيه، از اين استدالل چنين نتيجه
  ). إِنَّ يوم الْفَصلِ ميقاتُهم أَجمعينَ(» گاه همه آنهاست وعده

شود، و  روزى كه حق از باطل جدا مى» يوم الفصل«ز رستاخيز چه تعبير جالبى است از رو
ترين دوستانش جدا  گردد، و انسان حتى از نزديك صفوف نيكوكاران و بدكاران مشخص مى

  گاه همه مجرمان  شود، آرى، آن روز وعده مى
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  )1.(است
* * *  

ر همان روزى كه هيچ د«: يدگو سپس به شرح كوتاهى درباره اين روز جدائى پرداخته، مى
كند، و از هيچ  رسد، و هيچ دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى كس به فرياد ديگرى نمى

  ). يوم اليغْني مولى عنْ مولى شَيئاً و ال هم ينْصرُونَ! (»شوند سو يارى نمى
ملش جدا آرى، آن روز، روز فصل و جدائى است، روزى است كه انسان از همه چيز جز ع

به هر معنى كه باشد، دوست، سرپرست، ولى نعمت ، خويشاوند، همسايه، » مولى«شود، و  مى
  . ترين مشكلى را از مشكالت قيامت، براى كسى ندارد ياور، و مانند آن، توانائى حل كوچك

اى   در اصل به معنى ارتباط دو چيز با يكديگر است، به طورى كه بيگانه» والء«از ماده » مولى«
هاى زيادى است كه در كتب لغت به عنوان معانى مختلف  در ميان نباشد، و براى آن مصداق

  ) 2.(اند اين واژه آمده، كه همه آنها در ريشه و معنى اصلى آن مشترك
گشايند، بكله  رسند، و خويشاوندان گرهى از كار يكديگر نمى نه تنها دوستان به فرياد هم نمى

خورد، چنان كه  بست، و تيرها به سنگ مى ها به بن  جوئى ، و چارهبر آب ها نيز نقش نقشه
  يوم اليغْنى عنْهم كَيدهم : خوانيم  مى» طور« 46در آيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعضى : اند كيست؟ مفسران احتماالت گوناگونى داده» ميقاتُهم«ـ در اين كه مرجع ضمير در  1

اند، و بعضى به خصوص اقوامى كه در آيات قبل به آنها اشاره   ها باز گردانده انسانبه همه 
  .رسد تر به نظر مى شد، يعنى قوم تبع و گردنكشان قبل از آنها، ولى معنى اول صحيح

معانى زيادى در لغت ذكر شده كه بعضى آنها را بالغ بر بيست و هفت معنى » مولى«ـ براى  2
  :دانند مى
1 ـ مالك 9ـ بنده 8ـ آزاد شده 7ـ آزادكننده 6ـ خواهرزاده 5ـ پسر 4ـ عموزاده 3ـ عمو 2ـ رب

  ـ تابع 10
ـ 16 ـ همسايه15ـ دوست 14پيمان  ـ هم13ـ شريك 12ـ كسى كه مورد نعمت قرار گرفته 11

  ميهمان 
ـ كسى كه 22ـ سرپرست 21ـ از دست رفته 20بخش  ـ نعمت19ـ نزديكان 18ـ داماد 17

  است سزاوارتر 
، صفحه 1، جلد »الغدير«(ـ متولّى 27ـ متصرف 26كننده  ـ يارى25ـ دوستدار 24ـ آقا 23

362.(  
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از هيچ (ه حالشان نخواهد داشت و هاى آنان سودى ب روزى كه نقشه«: شَيئاً و ال هم ينْصرُونَ
  !»شوند يارى نمى) سو

است؟ بهترين سخن اين است كه » ال هم ينْصرُون و«و » اليغْنى«در اين كه چه تفاوتى در ميان 
تواند مشكل ديگرى را به تنهائى و  اولى اشاره به اين است كه هيچ كس نمى: گفته شود

توانند با همكارى  شاره به اين است كه حتى نمىمستقالً در آن روز حل كند، و دومى ا
شود كه شخصى به كمك  مىيكديگر مشكالت را حل نمايند، زيرا نصرت در جايى گفته 

  . ديگرى بشتابد و او را يارى دهد، تا با همكارى هم بر مشكالت پيروز گردند
* * *  

گر كسى كه خدا او را م«: گويد تنها يك گروه مستثنى هستند، همان گونه كه در آيه بعد مى
اللّه إِنَّه هو  إِالّ منْ رحم(» مورد رحمت قرار داده است، چرا كه خداوند توانا و رحيم است

يمزِيزُ الرَّحالْع .(  
شود كه داراى عمل  حساب نيست، و تنها شامل مؤمنانى مى بدون شك اين رحمت الهى بى

ز در حدى نيست كه پيوندهاى آنها را از خداوند اند، و اگر لغزشى از آنها سر زده ني  صالح
مند، و از  زنند، از درياى كرمش بهره بريده باشد، اينها هستند كه دست به دامن لطف الهى مى

  . گردند چشمه رحمتش سيراب، و از شفاعت اوليائش برخوردار مى
ا مسأله شفاعت شود كه نفى هر گونه دوست و ولى و ياور در آن روز، ب و از اينجا روشن مى

  . شود منافات ندارد، زيرا شفاعت نيز جز به اذن پروردگار و فرمان او حاصل نمى
ن كه توصيف به عزيز بودن و رحيم بودن در كنار هم قرار گرفته، كه اولى اشاره به جالب اي

  ناپذيرى او، و دومى اشاره به رحمت بى  نهايت قدرت و شكست
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  . پايان او است، و مهم اين است كه رحمت، در عين قدرت باشد
، »إِالّ منْ رحم اللّه«جمله  نقل شده كه منظور از) عليهم السالم(در بعضى از روايات اهل بيت

  ) 1.(و پيروان مكتب او هستند) عليه السالم(امير مؤمنان) صلى اهللا عليه وآله(وصى پيامبر
  . ناگفته پيدا است كه هدف، بيان مصداق روشن است

* * *  
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  .629، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  : تفسير
  !. خت زقومدر

هاى دوزخى منعكس شده، كه  اى از عذاب دهنده در اين آيات، توصيف وحشتناك و تكان
  . كند و روز رستاخيز تكميل مى» يوم الفصل«در مورد  بحث آيات قبل را

  ). إِنَّ شَجرَةَ الزَّقُّومِ(» ...درخت زقوم«: فرمايد مى
* * *  

   ).طَعام الْأَثيمِ! (»غذاى گناهكاران است«
  . خورند اينها هستند كه از اين گياه تلخ و بد بو و بد طعم و كشنده مى

نيز گفتيم، به گفته مفسران و اهل لغت، » صافات«سوره  62به طورى كه در تفسير آيه » زقّوم«
هاى كوچكى است، و در سرزمين  نام گياهى تلخ و بد بو و بد طعم است كه داراى برگ

رويد، و مشركان با آن آشنا بودند، گياهى است كه شيره تلخى  مى» جزيرة العرب«از » تهامه«
  ) 1.(شود دارد كه وقتى به بدن اصابت كند متورم مى

هر نوع غذاى «گويند به معنى  ، و بعضى مى)2(»بلعيدن«بعضى معتقدند كه در اصل به معنى 
  ) 3.(است» تنفرآميز دوزخيان

چنين : گفتند» قريش«آن نازل شد، كفار در حديثى آمده است، هنگامى كه اين واژه در قر
ند؟ در آنجا مردى از دا  را مى» زقوم«گياهى در سرزمين ما وجود ندارد، چه كسى از شما معنى 

شايد منظور او نيز (است » كره و خرما«در لغت ما به معنى » زقوم«: بود گفت» افريقا«اهل 
  اين سخن » ابوجهل«، وقتى )استهزاء بود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»روح المعانى«، تفسير »روح البيان«، تفسير »مجمع البيان«ـ  1
  .»زقم«، ماده »لسان العرب«ـ  2
  .»زقم«، ماده »مفردات راغب«ـ  3
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خوردند و  مى! »مقدارى كره و خرما بياور تا زقوم كنيم«! را شنيد از روى سخريه صدا زد، كنيز
  )1.(ترساند گفتند محمد ما را به اينها مى مىكردند، و  مسخره مى

و » درخت«در لغت عرب و استعماالت قرآنى، گاه به معنى » شجره«ضمناً بايد توجه داشت كه 
  . آيد مى» گياه ساقه دار«گاه به معنى 

كند، و در اينجا منظور كفار   به معنى كسى است كه بر گناه مداومت مى» اثم«از ماده » اَثيم«
  . تجاوز كار و پر گناه است لجوج و
* * *  

هلِ يغْلي فى كَالْم! (»جوشد  همانند فلز گداخته در شكم گنهكاران مى«: افزايد سپس مى
  ). الْبطُونِ
* * *  

  ). كَغَلْىِ الْحميمِ(» جوششى همچون آب سوزان«
به گفته بعضى به گفته بسيارى از مفسران و ارباب لغت، فلز مذاب و گداخته است، و » مهل«

است، كه » نشين شده روغن تفاله و دردى ته«، به معنى »مفردات«در » راغب«ديگر همچون 
  . رسد تر به نظر مى  چيزى است بسيار نامطلوب، ولى معنى اول مناسب

شود، و در  به معنى آب داغ و جوشان و گاه به دوستان صميمى و گرم نيز اطالق مى» حميم«
  . معنى اول استاينجا منظور همان 

اى ايجاد  العاده شود، حرارت فوق  وارد شكم آنها مى» زقوم«به هر حال، هنگامى كه گياه 
كند، و به جاى اين كه اين غذا مايه قوت و قدرت  كرده، و همچون آبى جوشان غليان پيدا مى

  . آفريند بدبختى و عذاب و درد و رنج مىگردد، 
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).»صافات«سوره  62ذيل آيه ( 5529، صفحه 8، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
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اين كافر پر گناه را بگيريد، و به ميان «: شود به مأموران دوزخ خطاب مى: فرمايد آنگاه مى
  ). خُذُوه فَاعتلُوه إِلى سواء الْجحيمِ( !»دوزخ پرتابش كنيد

، به معنى گرفتن و كشيدن و پرتاب كردن است، كارى كه )به وزن قتل(» عتل«از ماده » فَاعتلُوه«
آورند، انجام  مأموران با مجرمان سركشى كه در برابر هيچ قانونى سر تسليم فرود نمى

  . دهند مى
به معنى وسط است، چرا كه فاصله آن نسبت به اطراف، مساوى است، و بردن اين » سواء«

هاى آتش   م، به خاطر آن است كه حرارت، طبعاً شديدتر و شعلهگونه اشخاص به وسط جهن
  . كند از هر سو، آنها را احاطه مى

* * *  
سپس به مأموران دوزخ «: گويد هاى دردناك آنها اشاره كرده، مى باز به يكى ديگر از مجازات

أْسه منْ عذابِ ثُم صبوا فَوقَ ر(» شود، كه بر سر او، از عذاب سوزان بريزيد داده مىدستور 
  ) 1).(الْحميمِ

گيرد، و  سوزند و هم از بيرون تمام وجودشان را آتش فرا مى به اين ترتيب، هم از درون مى
  . ريزند در وسط آتش نيز آب سوزان بر آنها مى

  . »يصب منْ فَوقِ رؤُسهِم الْحميم«: آمده است» حج«سوره  19نظير همين معنى در آيه 
 ** *  

به : شود هاى دردناك جسمانى، مجازات جانكاه روانى آنها شروع مى و بعد از اين همه عذاب
بچش، تو همان كسى هستى كه به گمان «: شود ايمان گفته مى اين مجرم گناهكار سركش و بى

  ذُقْ إِنَّك (» محترم بودى خود بسيار قدرتمند و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، يعنى اين آب سوزان، عذابى است كه بر آنها » اضافه بيانيه«از قبيل » ابِ الْحميمعذ«ـ  1
  .ريزند فرو مى
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زِيزُ الْكَرِيمالْع أَنْت .(  
داشتى، براى   تو بودى كه بينوايان را در بند و زنجير كشيده بودى، بر آنها ظلم و ستم روا مى

  . العاده قائل بودى ى فوقناپذير و احترام خود قدرتى شكست
آرى، اين تو بودى كه با آن همه غرور، هر جنايتى را مرتكب شدى، اكنون بچش نتيجه 
اعمالت را كه در برابر چشمان تو مجسم شده است، و همان گونه كه جسم و جان مردم را 

  . سوزد سوزاندى، اكنون درون و برونت در آتش قهر الهى و با آب سوزان مى
را » ابوجهل«روزى دست ) صلى اهللا عليه وآله(آمده است، پيغمبر گرامى اسالمدر حديثى 

  ! »منتظر باش)! ابوجهل(منتظر باش «: أَولى لَك فَأَولى : گرفت و فرمود
بِأَى شَىء تُهددني؟ ما تَستَطيع أَنْت و : ناراحت شد و دست خود را كشيد و گفت» ابوجهل«

كنى؟  مرا به چه چيز تهديد مى«!: إِنِّي لَمنْ أَعزِّ هذَا الْوادي و أكْرَمه! عال بِى شَيئاًصاحبك أَنْ تَفْ
در سراسر اين سرزمين مكّه، من از ! قادر نيستيد با من كارى كنيد) خدا(نه تو و نه صاحبت 

  .»ترم مه نيرومندتر و گرامىه
افكنند، به او  مى كه او را در آتش دوزخ مىهنگا: گويد آيه فوق ناظر به همين معنى است، مى

  ) 1!(»اى مرد نيرومند گرامىِ سرزمين مكّه! بچش : گويند مى
* * *  

اين همان چيزى است كه «: شود به آنها خطاب مى: افزايد و در آخرين آيه مورد بحث، مى
  ). ونَإِنَّ هذا ما كُنْتُم بِه تَمتَرُ(» كرديد پيوسته درباره آن شك و ترديد مى

  چقدر در آيات مختلف قرآن با انواع دالئل، واقعيت و حقانيت اين روز به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و » روح المعانى«، و تفسير )ذيل آيات مورد بحث( 135، صفحه 25، جلد »مراغى«ـ تفسير  1
  .»كبير فخر رازى«تفسير 
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: رستاخيز را در عالم گياهان بنگريد؟ كَذلك الْخُرُوج: شما گوشزد شد، مگر به شما نگفتيم
  ) 1!(»زنده شدن مردگان نيز همين گونه است«

كند، حشر و نشر شما به همين  هاى مرده را زنده مى همان گونه كه باران زمين: مگر نگفتيم
  ) 2.(»كَذلك النُّشُور«! سادگى است؟
  ) 3.(»و ذلك علَى اللّه يسيرٌ«! ا بسيار آسان است؟مسأله احياى مردگان براى خد: مگر نگفتيم
أَ فَعيِينا «كنيد؟  آيا آفرينش نخستين، براى ما مشكل بود كه در رستاخيز ترديد مى: مگر نگفتيم
  ) 4.(»بِالْخَلْقِ الْأَولِ

  !. خالصه، از طرق مختلف حقيقت براى شما بازگو شد، افسوس كه گوش شنوا نداشتيد
* * *  
  : نكته

  كيفرهاى جسمانى و روحانى 
عى است دانيم طبق صريح قرآن مجيد، معاد هم جنبه جسمانى دارد و هم روحانى، و طبي مى

ها نيز بايد داراى هر دو جنبه باشد، لذا در آيات قرآن و روايات  ها و پاداش كه مجازات
هاى   مردم به جنبهاسالمى به هر دو قسمت اشاره شده است، منتها از آنجا كه توجه توده 

هاى جسمانى  ها و پاداش جسمانى بيشتر است، شرح و توضيح بيشترى در مورد مجازات
  . ولى اشارات به پاداش و كيفر معنوى نيز كم نيستشود،   ديده مى

  نمونه اين مطلب را در آيات فوق ديديم، كه ضمن برشمردن چند قسمت از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11، آيه ـ ق 1
  .9ـ فاطر، آيه  2
  .7ـ تغابن، آيه  3
  .15ـ ق، آيه  4
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تاه و پر معنى به كيفر روحانى سركشان مستكبر نيز اى كو كيفرهاى دردناك جسمانى، اشاره
  . شده است

و : فرمايد در يك جا مى: شود هاى روحانى ديده مى در آيات ديگر قرآن نيز، اشاره به پاداش
رُرِضْوانٌ مأَكْب 1.(»برتر است) ها از همه اين پاداش(و رضاى خدا «: نَ اللّه (  

اين سخنى است از  ;بر آنها سالم است«: الً منْ رب رحيمسالم قَو: فرمايد در جاى ديگر مى
  ) 2.(»سوى پروردگارى مهربان

: لّ إِخْواناً على سرُر متَقابِلينَو نَزَعنا ما في صدورِهم منْ غ: گويد و باالخره در جاى ديگر مى
ر حالى كه همه برادرند، د ;كنيم را از سينه آنها برمى[ حسد و كينه و دشمنى=] هر گونه غلّ «

  ) 3.(»ها رو به روى يكديگر قرار دارند و بر تخت
، ناگفته پيداست كه لذات معنوى، آن هم در آن عالم وسيع و گسترده، غالباً قابل توصيف نيست

و لذا در آيات قرآن معموالً به صورت سربسته به آنها اشاره شده است، و اما كيفرهاى روحى 
اى از آن را در آيات  ها منعكس است، كه نمونه ها، تأسف و اندوه در شكل تحقيرها، سرزنش

  . فوق خوانديم
* * *  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72ـ توبه، آيه  1
  .58يه ـ يس، آ 2
  .47ـ حجر، آيه  3
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  : تفسير
  هاى بهشتى  پرهيزگاران و انواع نعمت

ى دردناك دوزخيان مطرح بود، در اين آيات مواهب و از آنجا كه در آيات گذشته، كيفرها
  . شمرد، تا از قرينه مقابله، اهميت هر يك از اين دو آشكارتر گردد هاى بهشتيان را برمى  پاداش

  : ها در هفت قسمت خالصه شده  اين پاداش
  ) 1).(م أَمينإِنَّ الْمتَّقينَ في مقا(» پرهيزگاران در جايگاه امن و امانى هستند«: نخست اين كه

رسد، و در امنيت كامل از آفات و بالها، از غم  بنابراين، هيچگونه ناراحتى و ناامنى به آنها نمى
  . برند ها به سر مى ها، از شياطين و طاغوت و اندوه
* * *  

ها به سر  و چشمه ها آنها در ميان باغ«: گويد پس از آن به ذكر نعمت دوم پرداخته، مى
  ). في جنّات و عيون(» ها احاطه شده اه آنها از هر سو با درختان و چشمهبرند، و جايگ مى

هائى باشد كه هر يك از  ، ممكن است اشاره به تعدد باغ)هاى پر درخت باغ(» جنّات«تعبير به 
هاى بهشت نيز   چرا كه باغهاى مختلف آنان باشد،  بهشتيان در اختيار دارند، و يا اشاره به مقام

  .ن نيست، و به تفاوت درجات بهشتيان متفاوت استهمه يكسا
* * *  

  آنها «: افزايد هاى زيباى آنها اشاره كرده مى در مرحله سوم، به لباس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را به عنوان وصفى براى مقام و جايگاه ذكر كرده، گوئى جايگاه » امين«ـ قابل توجه اين كه  1
شود، اين گونه  است، و هيچ گونه خيانتى را نسبت به آنها مرتكب نمىبهشتيان، خود امين 

  .آيد تعبيرات معموالً براى تأكيد و مبالغه مى
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ها جاى  پوشند، و در برابر يكديگر بر تخت هائى از حرير لطيف و نازك و ضخيم مى لباس
  ). دس و إِستَبرَق متَقابِلينَيلْبسونَ منْ سن(» دارند

گويند، و بعضى قيد زربافت را نيز به آن  هاى ابريشمين نازك و لطيف مى به پارچه» سندس«
  . اند افزوده

هاى ابريشمى ضخيم است، و جمعى از اهل لغت و مفسران آن را  به معنى پارچه» إِستَبرَق«
هست كه ريشه دانند، اين احتمال نيز  مى) ضخيم به معنى(» استبر يا ستبر«معرب كلمه فارسى 
گرفته شده است، به خاطر درخشندگى خاصى كه ) به معنى تأللؤ(» برق«آن عربى باشد و از 

  . ها دارد اين گونه پارچه
البته در بهشت، گرما و سرماى شديدى وجود ندارد تا به وسيله پوشيدن لباس دفع شود، بلكه 

ايم، الفاظ و  ن گونه كه قبالً گفتهمتنوع و گوناگون بهشتى است، و هماهاى  اينها اشاره به لباس
كلمات ما كه براى رفع حاجت در زندگى روزمره دنيا وضع شده، قادر نيست مسائل آن جهان 

  . تواند اشاراتى به آن باشد بزرگ و كامل را توصيف كند، بلكه تنها مى
  . اند   مقام قرب بهشتيان دانسته ها را اشاره به تفاوت بعضى نيز تفاوت اين لباس

جوئى در ميان آنها،  ضمناً متقابل بودن بهشتيان با يكديگر، و حذف هر گونه تفاوت و برترى
اى است به روح انس و اخوتى كه بر جلسات آنها حاكم است، جلساتى كه جز صفا و  اشاره

  . روحانيت و معنويت در فضاى آن چيزى وجود ندارد
* * *  

اند بهشتيان، و   آرى، اينچنين«: گويد ، مىرسد در مرحله چهارم، نوبت به همسران آنها مى
  كَذلك و (» آوريم حور العين را به همسرى آنها درمى
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  ). زوجناهم بِحور عين
گويند كه سياهى چشم او كامالً مشكى، و سفيدى  به كسى مى» احور«و » حوراء«جمع » حور«

  !. اف استآن كامالً شف
  . به معنى درشت چشم است» عيناء«و » اعين« جمع) بر وزن چين(» عين«

از آنجا كه زيبائى انسان بيش از همه در چشمان او است، در اينجا چشمان زيباى حور العين را 
مطرح » طرز زيبائى«هاى ديگر آنها نيز به  كند، و البته در آيات ديگر قرآن، زيبائى توصيف مى
  . شده است

* * *  
اى را بخواهند،  آنها هر نوع ميوه«: افزايد شتيان پرداخته مىسپس، به ذكر پنجمين نعمت به

يدعونَ فيها بِكُلِّ (» گيرد، و در نهايت امنيت هستند  كنند و در اختيارشان قرار مى تقاضا مى
  ). فاكهة آمنينَ

براى آنها وجود نخواهد داشت،  هاى دنيا وجود دارد گيرى از ميوه حتى مشكالتى كه در بهره
اند، بنابراين زحمت و رنج چيدن ميوه از درختان بلند در  ها همگى نزديك و در دسترس هميو

  ) 1.(»قُطُوفُها دانيةٌ«: آنجا نيست
  ) 2.(»و فاكهة مما يتَخَيرُونَ«: اى را بخواهند به دست آنهاست انتخاب هر گونه ميوه

شود در آنجا   ا در اين دنيا پيدا مىه  هائى كه گاه بر اثر خوردن ميوه ها و ناراحتى  بيمارى
وجود ندارد، و نيز بيمى از فساد و كمبود و فناى آنها نيست، و از هر نظر فكر آنها راحت و در 

  . اند امنيت
جوشد،  است، و در درون آنان همچون آب جوشان مى» زقوم«به هر حال، اگر غذاى دوزخيان 

  گونه بخش و خالى از هر   هاى لذت ن ميوهطعام بهشتيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23ـ حاقه، آيه  1
  .20ـ واقعه، آيه  2
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  . ناراحتى است
* * *  

چرا كه آنچه  ;هاى بهشتى، ششمين موهبت الهى بر متقين است جاودانگى بهشت و نعمت
نها هيچ مرگى آ«: فرمايد بيم فراق است، لذا مى كند، فكر انسان را به هنگام وصال ناراحت مى

اليذُوقُونَ فيها الْموت إِالَّ الْموتَةَ ! (»جز همان مرگ اول كه در دنيا چشيدند نخواهند چشيد
  ). الْأُولى

هاى بهشت را با تعبيرات مختلف بيان كرده  جالب اين كه، قرآن مسأله جاودانه بودن نعمت
  ) 1.(»هاى بهشت خواهند ماند غجاودانه در با«: الدينَ فيهاخ: گويد است، گاه مى

  ) 2!(»نشدنى بخششى است قطع«: عطاء غَيرَ مجذُوذ: گويد  و گاه مى
» نكات«شده است، مطالبى است كه در ) الموتة االولى(در اين كه چرا تعبير به مرگ نخستين 

  . خواهد آمد
خداوند آنها را از و «: كند سرانجام، هفتمين و آخرين نعمت را در اين سلسله چنين بيان مى

  ). و وقاهم عذاب الْجحيمِ(» عذاب دوزخ حفظ كرده است
ها در اين است كه احتمال عذاب و فكر مجازات، بهشتيان را به خود مشغول  كمال اين نعمت

  . كند دارد و نگران نمى نمى
آنها را  اند، خدا به لطف و كرمش  هم داشته هائى اشاره به اين كه اگر پرهيزگاران لغزش

بخشيده، و به آنها اطمينان داده است كه از اين نظر نگرانى به خود راه ندهند، و به تعبير ديگر، 
خواه ناخواه لغزشى دارند، و تا مشمول عفو الهى نشوند از آن ) عليهم السالم(غير از معصومين

  امنيت كامل  اند، اين آيه به آنها از اين نظر بيمناك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  15، آيات »آل عمران«ـ اين تعبير در آيات زيادى از قرآن مجيد وارد شده است، از جمله  1
  .، و غير اينها85، آيه »مائده«، 22و  13، آيات »نساء«، 136

  .108ـ هود، آيه  2
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  . بخشد مى

نى به خاطر گناهشان در در اينجا سؤالى مطرح است، و آن اين كه، بعضى از مؤمنان مدت زما
آيند، آيا آيه فوق شامل حال آنها  مانند تا پاك شوند، و سپس به بهشت مى دوزخ مى

  شود؟  نمى
گويد كه از همان ابتدا قدم  اى سخن مى آيه از پرهيزگاران بلند پايه: توان گفت  در پاسخ مى
  . ديگر، ساكت استنهند، و اما از گروه  در بهشت مى

وجود دارد كه اين دسته نيز بعد از ورود در بهشت ديگر بيمى از بازگشت به اين احتمال نيز 
دوزخ ندارند، و در امن و امانند، يعنى آيه فوق حال آنها را بعد از ورود در بهشت ترسيم 

  . كند مى
* * *  

هاى هفتگانه كرده، به صورت يك  در آخرين آيه مورد بحث، اشاره به تمام اين نعمت
همه اينها به عنوان فضل و بخششى از سوى پروردگار تو است، و اين «: يدگو بندى مى جمع

فَضْالً منْ ربك ذلك (» شود  فوز عظيم و پيروزى بزرگى است كه شامل حال پرهيزگاران مى
زالْفَو وه يمظ1).(الْع (  

پاداش عادالنه  اند، ولى مسلماً درست است كه پرهيزگاران، حسنات بسيارى در دنيا انجام داده
پايان و جاودانى نيست، اين فضل خدا است كه اين همه   آن اعمال ناچيز اين همه نعمت بى

  . پاداش را در اختيار آنها گذارده
توانستند آن حسنات را  از اين گذشته، اگر فضل الهى در دنيا شامل حال آنها نبود، هرگز نمى

پيامبران الهى و كتب آسمانى را فرستاد، و او توفيق به جا آورند، او به آنها عقل و دانش داد، او 
  . هدايت و عمل را شامل حالشان كرد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براى » مفعول مطلق«نخست اين كه : چند احتمال داده شده است» فضالً«ـ درباره اعراب  1
  .»حال«، و يا است» مفعول الجله«، ديگر اين كه »فضلهم فضال«فعل محذوفى است 
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فوز «گيرى از اين توفيقات بزرگ، و رسيدن به آن همه پاداش در پرتو اين توفيقات،  آرى، بهره
  . دشو  و پيروزى بزرگى است كه جز در سايه لطف او حاصل نمى» عظيم

* * *  
  : نكته

  مرگ نخستين چيست؟ 
چشند، در اينجا سه  را نمىدر آيات فوق خوانديم كه بهشتيان هيچ مرگى جز مرگ نخستين 

  : سؤال مطرح است
نخست اين كه، منظور از مرگ اول چيست؟ اگر مرگى است كه پايان زندگى دنيا را تشكيل 

شند، در حالى كه آن را قبالً چ بهشتيان جز مرگ اول را نمى: گويد دهد، چرا مى مى
  ). و بايد به صورت فعل ماضى گفته شود نه مضارع(اند   چشيده
: اند اند، و گفته گرفته» بعد«به معنى » إِالَّ الْموتَةَ الْأُولى«را در » إِالّ«سخ اين سؤال، بعضى در پا

   .»بعد از مرگ نخستين، مرگ ديگرى را نخواهند چشيد«: شود معنى آيه اين مى
ى الَّتى إِالَّ الْموتَةَ الْأُول: اند تقدير چنين است اند و گفته بعضى در اينجا تقديرى قائل شده

  ) 1.(»اند مگر مرگ نخستين كه آن را از قبل چشيده«: ذاقُوها
دانيم انسان  سؤال ديگر اين كه، چرا تنها سخن از مرگ نخستين به ميان آمده؟ در حالى كه مى

  . د، مرگى در پايان زندگى دنيا، و مرگى بعد از حيات برزخىچش دو مرگ را مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چشند،   است، زيرا چنين مرگى را بهشتيان نمى» استثناء منقطع«ـ بنابراين، استثناء فوق نيز  1

  ).دقت كنيد(اند  بلكه قبالً چشيده
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ند كه هيچ يك قابل قبول نيست، و نياز به ذكر آن ا هائى گفته در پاسخ اين سؤال، جواب
مرگ برزخى هيچ شباهتى به حيات و مرگ  حيات و: بينيم، بهتر اين است كه گفته شود نمى

معمولى ندارد، بلكه به مقتضاى معاد جسمانى، حيات قيامت از جهاتى شبيه حيات دنيا است، 
شود جز مرگ نخستين كه در  تيان گفته مىمنتها در سطحى بسيار باالتر و واالتر، و لذا به بهش

و مرگ برزخى مطلقاً با آن شباهتى  دنيا داشتيد، ديگر مرگى در كار نخواهد بود، و چون حيات
  ) 1.(ندارد، سخنى از آن به ميان نيامده است

سومين سؤال اين كه، نبودن مرگ در قيامت منحصر به بهشتيان نيست، دوزخيان نيز مرگى 
  ندارند، پس چرا در آيه روى بهشتيان تكيه شده است؟

اين به خاطر آن است كه : گويد جواب جالبى دارد، مى» مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 
بشارتى براى بهشتيان باشد كه حيات جاويدان گوارائى دارند، اما براى دوزخيان كه هر لحظه 

شوند، اين سخن  ه مىميرند و زند از حياتشان براى آنها مرگى است، و گوئى پيوسته مى
  . مفهومى ندارد

  
شاره به اين است كه، حتى كمترين در اينجا ا) چشند نمى(» اليذُوقُون«به هر حال تعبير به 

  . شود آثارى از آثار مرگ نيز براى بهشتيان پيدا نمى
خداوند روز قيامت در مورد : خوانيم مى) عليه السالم(جالب اين كه در حديثى از امام باقر

اعِ مكَاني و عزَّتي و جلَالي، و علُوي و ارتفَ: گويد اند مى تيانى كه در دنيا با قرآن بودهبهش
اءةَ أَشْيسخَم موالْي لَنَّ لَهلَأَنْح ... رُونَ وفْتَقلَاي اءيأَغْن ونَ وقُمسلَاي اءحأَص ونَ ورَمهلَاي ابشَب مإِنَّه

ةَفَرِحيĤْال هذتَلَا ه وتُونَ ثُمملَاي اءيَأح زَنُونَ وحذُوقُونَ : ونَ لَايتَةَ الْأُولىاليوإِلَّا الْم توا الْميهبه «: ف
آنها ... بخشم عزت و جاللم سوگند، و به علو و بلندى مقامم قسم، من پنج چيز را به او مى

  اند  هميشه جوان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث  مشروحاً» مؤمن«سوره  11ـ درباره حيات و مرگ برزخى در جلد بيستم، ذيل آيه  1
  . ايم كرده
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اند  گردند، توانگرند و فقير نخواهند شد، خوشحال اند و بيمار نمى  شوند، تندرست و پير نمى
: ميرند، سپس اين آيه را تالوت فرمود اند و نمى يابد، و هميشه زنده و اندوهى به آنها راه نمى

  ) 1.(»ىاليذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتَةَ الْأُول
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .634، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، تفسير 598، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
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  فَإِنَّما يسرْناه بِلسانك لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ     58
59    برْتَقم مإِنَّه بتَقونَ فَار  
  

  : ترجمه
  ! را بر زبان تو آسان ساختيم، شايد آنان متذكر شوند[ قرآن=]ـ ما آن  58
  ! منتظر باش، آنها نيز منتظرند) اما اگر نپذيرفتند(ـ  59
  

  : تفسير
  ! منتظرش باش كه آنها نيز منتظرند

كه آن  با بيان عظمت و عمق آيات قرآن شروع شده است، و با آيات فوق» دخان«سوره : گفتيم
گيرد، تا آغاز سوره با انجامش هماهنگ باشد،  هم بيانگر تأثير عميق آيات قرآن است، پايان مى

  . و آنچه در ميان اين آغاز و انجام بيان شده نيز، تأكيدى است بر مواعظ و اندرزهاى قرآن
لسانك ا يسرْناه بِفَإِنَّم(» ما اين قرآن را بر زبان تو آسان كرديم تا آنها متذكر شوند«: فرمايد مى

  ). لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ
العاده عميق، و ابعادش بسيار گسترده است، ساده، روان، همه كس  با اين كه محتوايش فوق

ها  هايش زيبا، تشبيهاتش طبيعى و رسا، داستان فهم، و قابل استفاده براى همه قشرهاست، مثال
و پر محتوا، و در عين حال شيرين و م، بيانش فشرده واقعى و آموزنده، دالئلش روشن و محك

هاى آماده را متذكر  خبران را آگاه، و دل كند، بى ها نفوذ مى جذاب كه تا اعماق قلوب انسان
  . سازد

  اند، كه مطابق آن  بعضى از مفسران، تفسير ديگرى براى اين آيه ذكر كرده
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توانى اين آيات پر  ت و راحتى مىاى، به سهول ندهتو با اين كه درس نخوا«: منظور اين است
  . »محتوا را كه بيانگر وحى و اعجاز الهى است قرائت كنى

اى است كه در سوره  رسد، و در واقع اين آيه شبيه آيه تر به نظر مى ولى تفسير اول مناسب
ما قرآن را براى «: كرهلْ منْ مدو لَقَد يسرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ فَ: چند بار تكرار شده است» قمر«

  ! ؟»آيا كسى هست كه متذكر شود ;يادآورى آسان ساختيم
* * *  

شوند، در آخرين  ولى از آنجا كه با همه اين اوصاف، باز گروهى در برابر كالم حق تسليم نمى
تو منتظر باش،  اگر با اين همه، آنها پذيرا نشوند،«: گويد آيه، آنها را مورد تهديد قرار داده، مى

  ).فَارتَقب إِنَّهم مرْتَقبونَ! (»آنها نيز منتظرند
  . هاى الهى در زمينه پيروزى بر كفار باش، و آنها منتظر شكست باشند تو منتظر وعده

تو منتظر مجازات دردناك الهى درباره اين قوم لجوج و ستمگر باش، آنها نيز در پندار خود 
ا معلوم شود كدام يك از اين دو انتظار صحيح كشند، ت  و را مىانتظار شكست و ناكامى ت

  ! است؟
دهد  گيرى كرد كه، خداوند به پيامبرش دستور مى بنابراين، هرگز نبايد از اين آيه، چنين نتيجه
هايش را متوقف سازد، و تنها به انتظار  ها و كوشش  به كلى دست از تبليغ آنها بكشد، و تالش

  . رود ست كه براى بيدار ساختن افراد لجوج به كار مىيك نوع تهديد ا قناعت كند، بلكه اين
* * *  
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  : ها نكته

گرفته شده است، و از آنجا كه » گردن«، به معنى )بر وزن طلبه(» رقبة«در اصل از » ارتَقب«ـ  1
ز چيزى آمده كشند، به معنى انتظار و مراقبت ا افرادى كه منتظر چيزى هستند پيوسته گردن مى

  . است
دهد كه قرآن مجيد تعلق به قشر و گروه خاصى ندارد، بلكه  ـ آيات فوق به خوبى نشان مى 2

براى فهم و تذكر و پندگيرى عموم است، بنابراين، آنها كه قرآن را در پيچ و خم مفاهيم مبهم و 
آن قشر هم دهند، كه درك آن تعلق به قشر خاصى دارد، و حتى  مسائل نامفهومى قرار مى

  . فهمند، در حقيقت از روح قرآن غافلند از آن نمىچيزى 
قرآن بايد در زندگى همه مردم حضور داشته باشد، در شهر و روستا، در خلوت و جمع، در 

خداوند آن را سهل و ساده و «دبستان و دانشگاه، در مسجد و ميدان جنگ، در همه جا، چرا كه 
  . »روان ساخته تا همگان متذكر شوند

كشد كه قرآن را در طرز تالوت و پيچ و خم  و نيز اين آيه، قلم بطالن بر افكار كسانى مى
قواعد تجويد خالصه كرده، و تنها همتشان اداى الفاظ آن از مخارج و رعايت آداب وقف و 

همه اينها براى تذكر است، تذكرى كه عامل حركت و سازندگى در : گويد وصل است، و مى
  . واهر الفاظ در جاى خود صحيح، ولى هدف نهائى معانى است نه الفاظت ظعمل بشود، رعاي

لَوال تَيسيرُه لَما قَدر أَحد منْ خَلْقه أَنْ : آمده است) عليه السالم(ـ در حديثى از امام صادق 3
نْ لَمم كَالم وه و كذل مأَنّى لَه نَ الْقُرْآنِ، ورْف متَلَفَّظَ بِحي زالُ يالي اگر خداوند قرآن «!: زَلْ و

ها نساخته بود، كسى قدرت نداشت تلفظ به حرفى از حروف آن كند، و  را آسان بر زبان
و چنين كالمى آن (؟ »توانستند، در حالى كه قرآن سخن خداوند ازلى و ابدى است چگونه مى

  قدر ابهت و عظمت دارد كه 
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  ) 1).(بدون لطف الهى ممكن نيستتلفظ به آن براى بندگان 
* * *  

گيرند، و  نظيرت پند مى  ما را از كسانى قرار ده كه از قرآن، اين كالم بزرگ و بى! پروردگارا 
  . سازند زندگى خود را در تمام ابعاد با آن هماهنگ مى

فان طو كنى، و قلب و جان آنها را در برابر از آن امنيت كه به پرهيزگاران عنايت مى! خداوندا 
  . بخشى، به ما مرحمت فرما حوادث آرامش مى

حساب، و مجازاتت دردناك است، اعمال ما چيزى  شمار، رحمتت بى مواهبت بى! بارالها 
نيست كه ما را مشمول لطفت و بر كنار از كيفرت سازد، ما را با همان فضلى كه به متقين وعده 

  . ش بهشت جاودانت راه نخواهيم يافتآغواى مشمول عناياتت قرار ده، و گرنه هرگز به  داده
  

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  

  پايان سوره دخان                                                
   1405/ رجب المرجب /  25شنبه  سه                                        

                                               27  /1 / 1364   
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .433، صفحه 8، جلد »روح البيان«ـ تفسير  1
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  سوره جاثيــه
  
  
  

  آيه است 37نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1405/ رجب الخير /  25                                                 

                                                     27  /1  /1364  
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  محتواى سوره جاثيه 
است، و زمانى » كّىم«هاى  است، از سوره» حواميم«هاى  اين سوره، كه ششمين سوره از سوره
حاكم » مكّه«بر فضاى اجتماعى » مشركان«و » مسلمانان«نازل شد كه درگيرى شديدى ميان 

بود، و به همين دليل بيشتر روى مسائل مربوط به توحيد، و مبارزه با شرك، و تهديد ظالمان به 
ركش پيشين يامت، و توجه به مسأله ثبت اعمال، و همچنين توجه به سرنوشت اقوام سدادگاه ق

  : توان محتواى اين سوره را در هفت بخش خالصه كرد پردازد، و مى مى
  . ـ عظمت قرآن مجيد و اهميت آن 1
  . اى از دالئل توحيد در برابر مشركان ـ بيان گوشه 2
  . ان، و پاسخ قاطع به آناى از ادعاهاى طبيعى مسلك ـ ذكر پاره 3
اسرائيل، به عنوان گواهى بر  پيشين همچون بنى ـ اشاره كوتاهى به سرنوشت بعضى از اقوام 4

  . مباحث اين سوره
  . ـ تهديد شديد نسبت به گمراهانى كه اصرار و پافشارى بر عقائد انحرافى خود دارند 5
  . ـ دعوت به عفو و گذشت در عين قاطعيت و عدم انحراف از مسير حق 6
نامه اعمال كه تمامى كارهاى  دهنده قيامت، مخصوصاً ـ اشارات گويائى به حوادث تكان 7

  . گيرد كم و كاست در برمى انسان را بى
شود، و با  آغاز مى» حكيم«و » عزيز«هاى بزرگ خداوند، همچون  اين سوره با اوصاف و نام

جاثيه يعنى (اين سوره  28است، به تناسب آيه » جاثيه«گردد، نام اين سوره  آن نيز ختم مى
  شاره به وضع بسيارى و ا) كسى كه به زانو در آمده
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  . از مردم در صحنه قيامت در دادگاه عدل الهى است
نام ديگرى نيز براى اين سوره نقل كرده كه چندان مشهور » مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 

  . اين سوره 18است، به تناسب آيه » شريعت«نيست، و آن 
* * *  

  فضيلت تالوت سوره جاثيه 
يةَ ستَرَ اللّه عورتَه و و منْ قَرَأَ حاميم الْجاث: خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(مبردر حديثى از پيا

و البته در آن انديشه كند و در (كسى كه سوره جاثيه را بخواند «: سكَّنَ روعتَه عنْد الْحسابِ
، و ترس و وحشت او را پوشاند خداوند عيوب او را روز قيامت مى) زندگى خود به كار بندد

  )1.(»سازد در هنگام حساب به آرامش مبدل مى
منْ قَرَأَ سورةَ الْجاثيةِ كانَ ثَوابها أَنْ : خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق

حم عم وه قَها، والشَهِي و نَّمهرَ جيفز عمسالي داً، وأَب رَى النّارداليهر «): صلى اهللا عليه وآله(م
تالوت كند، ثوابش اين است ) ى كه مقدمه عمل باشدا با فكر و انديشه(كس سوره جاثيه را 

صلى اهللا (شنود، و همنشين محمد بيند، و صداى ناله جهنم را نمى كه هرگز آتش دوزخ را نمى
  ) 2.(»خواهد بود) عليه وآله

* * *  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»جاثيه«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ تفسير  2و  1
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  حم        1
  تَنْزِيلُ الْكتابِ منَ اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ        2
  إِنَّ فى السماوات و الْأَرضِ لĤَيات للْمؤْمنينَ        3
4       بما ي و كُمي خَلْقف نُونَ ووقم يقَول ة آياتنْ دابثُّ م  
  و اخْتالف اللَّيلِ و النَّهارِ و ما أَنْزَلَ اللّه منَ السماء منْ رِزق فَأَحيا       5

  بِه الْأَرض بعد موتها و تَصرِيف الرِّياحِ آيات لقَوم يعقلُونَ           
  حديث بعد اللّه و آياته ه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ فَبِأَىتلْك آيات اللّ       6

  يؤْمنُونَ           
  

  : ترجمه
  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  . ـ حم 1
  ! ـ اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است 2
  .نان و جود داردبراى مؤم) فراوانى(هاى  ها و زمين نشانه شك در آسمان ـ بى 3
هائى است براى جمعيتى كه اهل   ـ و در آفرينش شما و جنبندگانى كه پراكنده ساخته، نشانه 4

  . اند  يقين
  ـ و نيز در آمد و شد شب و روز، و رزقى كه خداوند از آسمان نازل كرده و به  5
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هاى روشنى  دها، نشانهوسيله آن زمين را بعد از مردنش حيات بخشيده، و همچنين در وزش با
  ! تفكّرنداست براى گروهى كه اهل 

) اگر آنها ايمان نياورند( ;كنيم ـ اينها آيات خداوند است كه ما آن را به حق بر تو تالوت مى 6
  ! آورند؟ به كدام سخن بعد از سخن خدا و آياتش ايمان مى

  
  : تفسير

  هاى او است  همه جا نشانه
ا سوره بعد آغاز شده، و ب) حم(اى است كه با حروف مقطعه  گفتيم اين سوره، ششمين سوره

  . دهد را تشكيل مى» حواميم«هاى هفتگانه  ، مجموعاً سوره»احقاف«يعنى سوره 
و » اعراف«و » آل عمران«، »بقره«هاى  كراراً در آغاز سوره» حروف مقطعه«در مورد تفسير 
  . ايم بحث كرده» حم«هاى  همچنين سوره
سخن اين است كه گفته شود بهترين «: افزايد در آغاز اين سوره، مى» برسىط«مفسر معروف 

گذارى اين سوره به   نام«: كند ، سپس از بعضى از مفسران نقل مى»نام اين سوره است» حم«
  . »براى اشاره به اين است كه، اين قرآن كه سراپا اعجاز است از حروف الفبا تشكيل شده» حم«

است و هدايت است و راهنما و راهگشا، و معجزه جاويدان پيامبر آرى، اين كتابى كه نور 
، از تركيب همين حروف ساده به وجود آمده، و اين نهايت عظمت )صلى اهللا عليه وآله(اسالم

  . اى تشكيل گردد  است كه چنان امر مهمى، از چنين وسيله ساده
* * *  

اين كتاب از سوى «: گويد  مىو شايد به همين دليل بالفاصله از عظمت قرآن ياد كرده، 
  تَنْزِيلُ الْكتابِ منَ اللّه (» م نازل شده استخداوند عزيز و حكي
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  ) 1).(الْعزِيزِ الْحكيمِ
به معنى كسى كه از اسرار همه چيز آگاه » حكيم«ناپذير، و  به معنى قدرتمند و شكست» عزِيز«

  . باشد است و تمام افعالش روى حساب و حكمت مى
پايان، و قدرتى نامحدود الزم است،   روشن است كه براى نازل كردن چنين كتابى، حكمتى بى

  . كه جز در خداوند متعال وجود ندارد
جالب اين كه اين آيه، به همين صورت، در آغاز چهار سوره قرآن آمده است، كه سه سوره از 

است، ) سوره زمر(غير حواميم  ، و يك سوره از)مؤمن، جاثيه و احقاف(هاى حواميم  سوره
اين تكرار و تأكيد به اين منظور است كه توجه همگان را به عمق اسرار قرآن و عظمت 

حساب  اى را بى تا هيچ تعبيرى را در آن ساده نينگارند، و هيچ كلمه محتواى آن جلب كند،
  . فكر نكنند، و به هيچ حدى از فهم و درك آن قانع نشوند

و : براى خود قرآن ذكر شده، مانند» عزِيز«ل توجه است كه، گاهى توصيف به اين نكته نيز قاب
گويان به دامنش دراز  دست بيهوده) 2(»رناپذي قرآن كتابى است شكست«: إِنَّه لَكتاب عزِيزٌ

گرايد،  كاهد، و حقايق آن به كهنگى نمى شود، و گذشت زمان از ارزش آن نمى نمى
  . تازد ند، و در مسير زمان همواره پيش مىك گران را رسوا مى تحريف

  . كننده قرآن، مانند آيه مورد بحث، و هر دو صحيح است و گاه براى نازل
* * *  

در «: گويد  هاى عظمت خدا در آفاق و انفس پرداخته، مى پس از آن به بيان آيات و نشانه
  هاى فراوانى است براى آنها كه اهل ايمان و  ها و زمين نشانه آسمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد،  مى» هذا تَنْزِيلُ الْكتاب«خبر مبتداى محذوفى است، و در تقدير » تَنْزِيلُ الْكتاب«ـ  1

» موصوف«مصدرى است كه در اينجا به معنى اسم مفعول است، و از قبيل اضافه » تنزيل«ضمناً 
  .است» ...هذا كتاب منزل«باشد و در تقدير  مى» صفت«به 
  .41ـ فصلت، آيه  2
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  ). إِنَّ فى السماوات و الْأَرضِ لĤَيات للْمؤْمنينَ(» اند طالب حق
گذرد، و   ها سال مى  انگيز آنها كه ميليون ها از يكسو، و نظام شگفت عظمت آسمان

ر، و ساختمان يابد از سوى ديگ هاى آنها بدون كمترين انحراف و دگرگونى ادامه مى برنامه
  . زمين و عجائب آن از سوى سوم، هر يك، آيتى از آيات خدا است

آورى به  زمينى كه به گفته بعضى از دانشمندان چهارده نوع حركت دارد، و با سرعت سرسام
گردد، و نيز حركتى سريع به گرد خورشيد، و حركت ديگرى همراه خانواده  گرد خود مى

انتها مشغول است، با اين حال چنان   د، و به مسافرتى بىمنظومه شمسى در دل كهكشان دار
ود كه ش آرام است كه مهد آسايش انسان و همه موجودات زنده است، و ابداً احساس نمى

  ! كند حتى به مقدار سر سوزنى، حركت مى
نه چنان سخت است كه نتوان در آن زراعت كرد و خانه بنا نمود، و نه چنان نرم است كه قابل 

  . ر و بقا نباشداستقرا
انواع منابع و معادن و وسائل حيات، براى ميلياردها انسان گذشته و امروز و آينده، در آن فراهم 

ها و درياها و جو  سازد، كوه شده، و آنقدر زيبائى دارد كه انسان را مسحور و مفتون خود مى
و عظمت آفريدگار، تنها  هاى توحيد زمين نيز، هر كدام آيتى است اسرارآميز، ولى از اين نشانه

خبر و مغرور از  گيرند، و كوردالن بى  بهره مى» اللّه«مؤمنان، يعنى طالبان حق و پويندگان راه 
  .منددرك آن محرو

* * *  
و در آفرينش شما و «: گويد پرداخته، مى» انفسى«و آيات » آفاقى«آنگاه به ارائه اين آيات 

  هائى  ته نيز، نشانهجنبندگانى كه در سراسر زمين پراكنده ساخ



٢٤٣  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  ). وقنُونَو في خَلْقكُم و ما يبثُّ منْ دابة آيات لقَوم ي(» اند است براى جمعيتى كه اهل يقين
آمده ) عليه السالم(در حقيقت، همان گونه كه در عبارت معروف و منسوب به امير مؤمنان على

، و آنچه در عالم )1(»كبيرى در او خالصه شده اين انسان جرم صغيرى است كه عالم«: است
  . اى از آن در درون جسم و جان او است كبير وجود دارد، نمونه

است از خصائل و صفات مجموعه جنبندگان و موجودات  ها و صفاتش معجونى خصلت
  . اى است از مجموعه حوادث اين جهان بزرگ  زنده، و تنوع خلقتش عصاره
اندازه ساختمان يك شهر عظيم صنعتى اسرارانگيز است، و آفرينش ساختمان يك سلول او به 

ف شده است، ها و خصوصيات مختلفى كه با سرپنجه علم و دانش كش يك موى او با ويژگى
  . خود آيتى ديگر از آيات الهى است

العاده ظريف در بدن او، و  هاى كوچك و بزرگ و مويرگهاى فوق وجود هزاران كيلومتر رگ
هاى مخابراتى سلسله اعصاب، و چگونگى ارتباط آنها  هاى ارتباطى و سيم  تر رشتههزار كيلوم

در عين حال قوى و نيرومند در مغز، و العاده پيچيده و اسرارآميز، و  با مركز فرماندهى فوق
هاى داخلى بدن، و هماهنگى عجيب آنها به هنگام بروز حوادث  طرز كار هر يك از دستگاه

ختانه نيروهاى محافظ تن در برابر هجوم عوامل خارجى، هر يك به ناگهانى، و دفاع سرس
  . تنهائى آيتى است

  بينى گرفته تا  از انسان كه بگذريم، صدها هزار نوع جنبنده، از حيوانات ذره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : منسوب است كه) عليه السالم(ـ اشاره به شعرى است كه به امام 1
بستَح رُ  والْأَكْب ى الْعالَمالطَو كيف رٌويغص جِرْم صفحه )عليه السالم(ديوان امام على(أَنَّك ،

175.(  
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هاى كامالً متنوع و رنگارنگ، كه گاه براى مطالعه  ها و ساختمان پيكر، با ويژگى  حيوانات غول
مصروف كنند، و با اين كه هزاران  يك نوع از آنها بايد جمعى از دانشمندان، تمام عمر خود را

دانيم در برابر آنچه  كتاب درباره اسرار آفرينش آنها نوشته شده، هنوز آنچه درباره آنها مى
اى از علم و حكمت و قدرت   انيم، بسيار كم است، هر يك به نوبه خود آيتى و نشانهد نمى
  . پايان مبدأ آفرينش است  بى

ى اين آيات رفت و آمد دارند، و كمترين آگاهى حتى از ولى چرا گروهى دهها سال در البال
اين آيات مخصوص طالبان ايمان و «: گويد يكى از آنها ندارند؟ دليلش همان است كه قرآن مى

، براى آنها كه درهاى قلب خود را گشوده، و با تمام »يقين و صاحبان انديشه و فكر است
ترين موجود را از نظر  ن حركت و كوچكاند، حتى كمتري قين و علم و دانشوجود، تشنه ي

سازند براى ارتقاء به سوى  انديشند، و از آن نردبانى مى ها در آن مى دارند، و ساعت دور نمى
پردازند و جام دل را از باده  ، و با او به راز و نياز مى»معرفت كردگار«، و دفترى براى »اللّه«

  . ل يقين استكنند، آرى، اينها همه مخصوص اه ىعشقش لبريز م
* * *  

كه هر يك نقش مهمى در حيات انسان و موجودات زنده » سه موهبت بزرگ«در آيه بعد، از 
: فرمايد مى» هوا«و » آب«، »نور«: برد ديگر دارند، و هر يك آيتى از آيات خدا است، نام مى

آن زمين را از آسمان نازل كرده، و به وسيله در آمد و شد شب و روز، و رزقى را كه خداوند «
هائى است براى جمعيتى كه  بعد از مرگش حيات بخشيده، و همچنين در وزش بادها، نشانه

و اخْتالف اللَّيلِ و النَّهارِ و ما أَنْزَلَ اللّه منَ السماء منْ رِزق فَأَحيا بِه (» كنند تعقل و انديشه مى
عب ضالرِّيالْأَر رِيفتَص ها وتوم لُونَدقعم يقَول احِ آيات .(  

  ، و آمد و شد شب و روز، كه هر يك با نظم »نور و ظلمت«مسأله نظام 
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انگيز است، هر گاه  شده و شگفت شود، بسيار حساب خاصى جانشين و خليفه ديگرى مى
زنده  رفت كه تمام موجودات ارت باال مىالعاده طوالنى، آن قدر حر روز دائمى بود يا فوق

سوختند، و هر گاه شب جاويدان بود و يا بسيار طوالنى، همه از شدت سرما منجمد  مى
  !. شدند مى

اين احتمال در تفسير آيه نيز وجود دارد، كه اختالف به معنى جانشينى يكديگر نباشد، بلكه 
كنند، و بر اثر آن  اشاره به همان تفاوتى است كه شب و روز در فصول سال پيدا مى

ها  ها و نزول برف و باران و بركات ديگر عائد انسان الت مختلف، گياهان و ميوهمحصو
  . شود مى

با تمام تفاوتى كه مناطق مختلف روى زمين از نظر طول : گويند جالب اين كه دانشمندان مى
دقيقاً به اندازه هم از نور شب و روز دارند، اگر مجموع ايام سال را حساب كنيم، تمام مناطق 

  ) 1!.(گيرند ب بهره مىآفتا
در مرحله دوم از رزق حياتبخش آسمانى، يعنى باران، سخن به ميان آمده كه نه در لطافت 
طبعش كالمى است، و نه در قدرت احياگريش سخنى، و همه جا نشانه زندگى و طراوت و 

  . زيبائى است
ديگر و گياهان را  چرا چنين نباشد در حالى كه قسمت اصلى بدن انسان و بسيارى از جانداران

  . دهد همين آب تشكيل مى
و در مورد سوم سخن از وزش بادها است، بادهائى كه هواى پراكسيژن زنده را جابه جا 

ها و   گذارند، هواى آلوده به كربن را براى تصفيه به دشت كنند، و در اختيار جانداران مى مى
برند، و عجب اين  ها مى آبادى رستند، و پس از تصفيه به شهرها وف  ها و صحراها مى  جنگل

  كه اين دو دسته از موجودات زنده يعنى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و در جلد 164، جلد اول، ذيل آيه »بقره«هاى  در سوره» اختالف شب و روز«ـ در زمينه  1
، ذيل آيه 16، و در جلد »يونس« 6م، ذيل آيه ، و در جلد هشت190، ذيل آيه »آل عمران«سوم، 

  .هاى مشروحى آمده است بحث» قصص«سوره  71
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گيرد و گاز كربن  كنند، اولى اكسيژن را مى درست بر ضد هم عمل مى» گياهان«و » حيوانات«
 دهد تا تعادل در نظام حيات برقرار گردد، و گيرد و اكسيژن مى دهد، و دومى كربن را مى مى

  . مين، نابود نشودبا گذشت زمان ذخيره هواى مفيد ز
گر گياهان، و باروركننده آنها، و افشاننده انواع بذرها در  وزش بادها عالوه بر اين، تلقيح

آفرين در دل  ها، موج دهنده مراتع طبيعى و جنگل هاى مختلف، و پرورش سرزمين
و آب را از عفونت و فساد حفظ بخشد،   اقيانوسهاست، موجى كه به دريا حيات و حركت مى

  ) 1.(آورد ها به حركت درمى  ها را بر صفحه اقيانوس كند، و نيز همين بادها كشتى مى
گويد، و در پايان  جالب اين كه در آيات فوق، نخست سخن از آيات آسمان و زمين مى

ه سخن به است، سپس از آفرينش موجودات زند» مؤمنان«هائى براى   در اينها نشانه: فرمايد مى
است، و بعد از نظام نور و ظلمت و » اهل يقين«در اين آياتى براى : دگوي آورد، و مى ميان مى

  . است» اهل تعقّل«هائى براى  در اينها نشانه: گويد كند، و مى باد و باران بحث مى
» معرفة اللّه«اين تفاوت تعبير، ممكن است به خاطر اين باشد كه انسان سه مرحله را در مسير 

و علم، و بعد از » يقين«، بعد از آن مرحله »تفكر«ست مرحله پيمايد تا به مقصد رسد، نخ مى
و به اصطالح عقد قلب است، و از آنجا كه از نظر شرافت، ايمان مرحله اول، » ايمان«آن مرحله 

يقين مرحله دوم، و تفكر مرحله سوم است، اين ترتيب در آيات ذكر شده، هر چند از نظر 
ز آن يقين، و بعد ايمان است، و به تعبير ديگر آنها كه خارجى، تفكر در مرتبه اول، پس ا وجود

  كنند و آنها كه نيستند  اهل ايمانند از مشاهده آيات الهى به اين مرحله عالى صعود مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 463صفحه (» روم«سوره  50تا  46، جلد شانزدهم، ذيل آيات »آثار باد وباران«ـ در زمينه  1
  .هاى مشروحى آمده است بحث
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  . آيند الاقل به مرحله يقين و يا حداقل به مرحله تفكر درمى
  . تر است اند كه آنچه گفتيم مناسب مفسران در اين زمينه وجوه ديگرى نيز ذكر كرده

* * *  
هاى گذشته، و بيان  به بحثبندى نسبت  سپس، در آخرين آيه مورد بحث به عنوان يك جمع

اينها آيات الهى است كه ما آن را به حق بر تو «: فرمايد اهميت آيات قرآن، مى عظمت و
  ). تلْك آيات اللّه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ(» كنيم تالوت مى
فس كه هاى خداوند در آفاق و ان اشاره به آيات قرآنى است؟ يا آيات و نشانه» تلْك«آيا كلمه 

  . اند شده؟ هر دو احتمال را دادهدر آيات قبل، به آن اشاره 
، منظور آيات قرآنى است، منتها همين آيات قرآنى بيانگر »تالوت«ولى ظاهراً به قرينه تعبير به 

. هاى خدا در سراسر عالم هستى است و به اين ترتيب هر دو تفسير قابل جمع است نشانه
  ). دقت كنيد(

، يعنى سخنى را بعد از سخن ديگرى آوردن، )بر وزن فكر(» تلو«از ماده » تالوت«به هر حال 
  . بنابراين تالوت آيات قرآن همان قرائت آيات پشت سر يكديگر است

صلى اهللا عليه (اشاره به محتواى اين آيات و هم اشاره به حقانيت نبوت پيامبر» حقّ«تعبير به 
است كه دليل اين آيات آنچنان گويا و مستدل : و وحى الهى است، و به عبارت ديگر) وآله

  . حقانيت آن و آورنده آن در خودش نهفته است
به راستى اگر آنها به اين آيات ايمان نياورند، به چه چيز ايمان خواهند آورد؟ و لذا در پايان آيه 

  اين گروه كافر به كدام سخن بعد از سخن خدا «: افزايد مى
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  ) 1).(عد اللّه و آياته يؤْمنُونَفَبِأَى حديث ب! (؟»آورند و آياتش ايمان مى
انگيز اقوام پيشين و  اى عبرته اشاره به داستان» حديث«، »مجمع البيان«در » طبرسى«به گفته 

شود كه صحيح را از باطل  اى گفته مى به ادله» آيات«سرگذشت پندآموز آنهاست، در حالى كه 
  . گويد سازد، و آيات قرآن مجيد از هر دو سخن مى جدا مى

آرى، به راستى قرآن مجيد آنچنان محتوائى از نظر استدالل و براهين توحيدى و همچنين از 
نظر پند و اندرز دارد، كه هر دلى كمترين آمادگى در آن باشد، و هر سرى شورى از حق داشته 

 كند، هر گاه اين آيات بينات در كسى اثر باشد او را به سوى خدا و پاكى و تقوا دعوت مى
  . نبخشد، هرگز اميدى به هدايت او نيست

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»فَبِأَى حديث بعد حديث اللّه«: محذوفى دارد كه در تقدير چنين است» بعد اللّه«ـ تعبير به  1
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  ويلٌ لكُلِّ أَفّاك أَثيم        7
8       يتَكْبِراً كَأَنْ لَمسرُّ مصي ثُم هلَيتُتْلى ع اللّه آيات عمها سعمسي  

          يم فَبذاب أَلبِع شِّرْه  
  و إِذا علم منْ آياتنا شَيئاً اتَّخَذَها هزُواً أُولئك لَهم عذاب مهِينٌ        9

10    الي و نَّمهج هِمرائنْ ونْما اتَّخَذُوا مال م ئاً ووا شَيبما كَس منْهي عغْن  
           يمظع ذابع ملَه و ياءلأَو ونِ اللّهد  

  
  : ترجمه

  . ـ واى بر هر دروغگوى گنهكار 7
 ;كند شود، اما از روى تكبر مخالفت مى شنود كه بر او تالوت مى ـ كه آيات خدا را مى 8

  ! او را به عذاب دردناك بشارت ده ;نشنيده است گوئى آن را هيچ
براى آنان عذاب  ;گيرد ـ و هر گاه از بعضى آيات ما آگاه شود، آن را به باد استهزاء مى 9

  ! اى است خواركننده
) از عذاب الهى(اند آنها را   و هرگز آنچه را به دست آورده ;ـ و پشت سرشان دوزخ است 10

ئى كه غير از خدا براى خود برگزيدند، و عذاب بزرگى براى بخشد، و نه اوليا رهائى نمى
   !آنهاست

  
  : تفسير

  ! واى بر دروغگوى گنهكار
  داد گروهى هستند كه سخنان الهى با انواع دالئل  آيات گذشته نشان مى
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  . كند شنوند، ولى در آنها اثر نمى توحيدى و مواعظ و اندرزها را مى
  . گويد گروه و عواقب اعمال آنها به طور مشروح سخن مى آيات مورد بحث، از اين

  ).ويلٌ لكُلِّ أَفّاك أَثيم! (»واى بر هر دروغگوى گنهكار«: رمايدف نخست مى
گويد، و گاه به كسى كه  صيغه مبالغه است، و به معنى كسى است كه بسيار دروغ مى» أَفّاك«

  . ته شدهگويد ـ هر چند زياد هم نباشد ـ گف دروغ بزرگ مى
  . دهد  به معنى مجرم و گنهكار است، و آن نيز معنى مبالغه را مى» اثم«از ماده » أَثيم«

شود كه موضعگيرى خصمانه در برابر آيات الهى، كار كسانى  از اين آيه به خوبى روشن مى
  . اند، نه پاك نهادان راستگو است كه سر تا پا آلوده گناه و كذب و دروغ

* * *  
ات الهى را كه پيوسته آي«: افزايد هاى آنها اشاره كرده، مى به چگونگى موضعگيرىپس از آن 

شنود، اما بر اثر تكبر همواره اصرار بر مخالفت دارد، گوئى اصالً آن  شود مى بر او تالوت مى
  ) 1).(معهايس يسمع آيات اللّه تُتْلى علَيه ثُم يصرُّ مستَكْبِراً كَأَنْ لَم(» را نشنيده

شود كه اين همه  و به اين ترتيب آلودگى به گناه و دروغ، و همچنين كبر و خودبينى سبب مى
نيز » لقمان«سوره  7آيات را نشنيده گيرد، و خود را به كرگوشى زند، همان گونه كه در آيه 

و هنگامى كه «: سمعها كَأَنَّ في أُذُنَيه وقْراًو إِذا تُتْلى علَيه آياتُنا ولّى مستَكْبِراً كَأَنْ لَم ي: آمده است
  شود   بر او خوانده مى آيات ما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أَفّاك «ديگرى براى » وصف«باشد و يا » جمله مستأنفه«ممكن است » يسمع آيات اللّه«ـ  1

  ).144، صفحه 9ى الدين درويش، جلد اعراب القرآن ـ مح(از ضمير اين دو » حال«و يا » أَثيم
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هايش سنگين  گوئى آن را نشنيده است، گوئى اصالً گوش ;گرداند مستكبرانه روى برمى
  . »است

چنين كسى را به عذاب «: گويد و در پايان آيه، آنها را شديداً به كيفر سختى تهديد كرده، مى
  ). مفَبشِّرْه بِعذاب أَلي! (»دردناك بشارت ده

همان گونه كه او دل پيامبر و مؤمنان را به درد آورده، ما نيز او را به عذاب دردناكى مبتال 
  ! ها سازيم، چرا كه عذاب قيامت تجسمى است از اعمال امروز انسان مى

گر چه بعضى از مفسران، شأن نزولى براى اين آيه و آيه بعد ذكر كرده و آن را اشاره به 
آورى  هائى از عجم جمع ها و افسانه دانند كه داستان مى» بن حارثنضر «و يا » ابوجهل«

كرده بودند، تا مردم را سرگرم سازند، و از آئين حق بازدارند، ولى پيداست كه نه تنها، 
ست بلكه اختصاص به مشركان عرب نيز ندارد، همه مجرمان دروغگوى مخصوص آنها ني

همانها كه آيات الهى و پيام پيامبران و سخنان شود،  مستكبر را، در هر عصر و زمان شامل مى
هاى انحرافى آنها هماهنگ  چرا كه با شهوات و خواسته ;گيرند  پيشوايان بزرگ را نشنيده مى

كند، و با عادات غلط و تقليدهاى كوركورانه آنها  تأييد نمىنيست، و افكار شيطانى آنها را 
  ! دناك بشارت دهموافق نيست، آرى، همه اينها را نيز به عذاب در

ندارد، اين تعبير به عنوان سخريه و تحقير اين گروه ذكر » بشارت«تناسبى با » عذاب«با اين كه 
  . شده است

* * *  
جوج چيزى از آيات ما را بداند و از آن آگاه شود، آن و هرگاه اين مستكبر ل«: افزايد سپس مى

  اتنا شَيئاً اتَّخَذَها و إِذا علم منْ آي(» گيرد را به باد استهزاء مى
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  ) 1).(هزُواً

حالت اول اين كه غالباً آيات الهى را : در حقيقت اين جاهالن خودخواه، داراى دو حالتند
اند، حالت دوم  گذرند، گوئى اصالً نشنيده اعتنائى مى ند و با بىگير شنوند و ناديده مى مى

العملى نشان دهند، كارى جز استهزاء و  كنند و عكس اين كه اگر بشنوند و بخواهند به آن اعتنا
بنابراين (مسخره كردن ندارند، و همه آنها در اين دو برنامه مشتركند، گاه آن، و گاه اين، 

  ). ين آيه و آيه قبل وجود نداردهيچگونه تضادى در ميان ا
گويد آنچه را  مىولى بعداً ن. »اگر چيزى از آيات ما را بداند«: گويد  جالب اين كه نخست مى

چه آنها را كه دانسته و چه آنها را كه (همه آيات ما را : گويد كند، بلكه مى دانسته استهزاء مى
  !. گيرد به استهزاء و سخريه مى) ندانسته

خبرى است كه انسان چيزى را انكار، يا مسخره كند كه اصالً نفهميده  و اين نهايت جهل و بى
  . و عناد آنها است است، و اين بهترين دليل لجاج

» اى است براى آنها عذاب خواركننده«: كند و در پايان آيه، مجازات اين گروه را چنين بيان مى
  ). أُولئك لَهم عذاب مهِينٌ(

خواستند با استهزاء آيات الهى، مقام و شخصيتى براى  چرا چنين نباشد، در حالى كه آنها مى
كند، و آنها  مقدار مى ر اين كار آنها را پست و موهون و بىخود كسب كنند، اما خداوند به كيف
سازد، آنها را به صورت بر   آور در عذاب قيامت گرفتار مى را به طرزى خواركننده و خفت

ل و زنجير، همراه با مالمت و سرزنش فرشتگان عذاب، به دوزخ كشند، و با غ  زمين مى
  . برند مى

توصيف شده، و در اينجا به » أَليم«يه گذشته عذاب به شود كه چرا در آ و از اينجا روشن مى
  ، در حقيقت هر يك »عظيم«، و در آيه آينده به »مهِين«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .گردد بازمى» آياتنا«گردد بلكه به  برنمى» شَيئاً«به » إِتَّخَذَها«ـ توجه داشته باشيد ضمير  1
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  ! ا كيفيت گناه آنهامتناسب است ب
* * *  

منْ ورائهِم (» پشت سر آنها دوزخ است«: دهد را چنين شرح مى» عذاب مهين«آيه بعد اين 
نَّمهج .(  

رسند، ممكن است  تعبير به پشت سر، با اين كه دوزخ جلو آنها قرار دارد، و در آينده به آن مى
آخرت و عذاب الهى را ناديده گرفته و پشت سر  از اين نظر باشد كه آنها اقبال به دنيا كرده، و

آن را : گويند  اعتنائى كند، مى اند، و اين تعبير معمول است كه انسان به هر چيزى بى انداخته
: إِنَّ هؤُالء يحبونَ الْعاجِلَةَ و يذَرونَ وراءهم يوماً ثَقيالً: گويد مىپشت سر انداخته، قرآن مجيد 

زودگذر دنيا را دوست دارند، در حالى كه روز سختى را پشت سر خود رها آنها زندگى «
  ) 1!(»كنند مى

شود كه از   به هر چيزى اطالق مى» موارات«از ماده » وراء«اند كلمه  جمعى از مفسران نيز گفته
شود و هم به پيش رو، آنجا كه دور باشد و  انسان پوشيده باشد، هم به پشت سر گفته مى

مفهوم جامعى دارد كه به دو مصداق متضاد اطالق » وراء«ه اين ترتيب كلمه پنهان، و ب
  ) 2.(شود مى

له علت و معلول اشاره به مسأ» وراء«تعبير به : رسد، كه بگوئيم اين تفسير نيز بعيد به نظر نمى
اگر فالن غذاى ناباب را بخورى پشت سر آن بيمارى است، يعنى : گوئيم است، فى المثل مى

» عذاب مهين«باشد، در اينجا نيز اعمال آنها عامل و سبب  غذا علت آن بيمارى مى خوردن
  . دوزخ است

  ، و كنند اموال سرشار  اگر آنها گمان مى: افزايد  و به هر حال، در دنبال آيه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ـ دهر، آيه  1
ل اضافه شود به معنى پشت سر، و اگر به مفعول اگر به فاع» وراء«اند كه   ـ بعضى نيز گفته 2

ولى دليلى براى اين ) 439، صفحه 8روح البيان، جلد (اضافه شود به معنى پيش رو است 
  .مطلب در دست نيست
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گشايد سخت در اشتباهند، چرا كه   شان، گرهى از كار آنها مى خدايان ساختگى ها و بت

بخشد و نه اوليائى را كه براى  ها را از عذاب الهى نجات نمىهرگز آنچه را به دست آوردند آن«
  ). للّه أَولياءو اليغْني عنْهم ما كَسبوا شَيئاً و ال ما اتَّخَذُوا منْ دونِ ا(» خود ساختند و برگزيدند

و براى آنها «و چون هيچ راه فرار و نجاتى نيست، بايد در آتش قهر و غضب الهى بمانند 
  ). و لَهم عذاب عظيم(» عذاب عظيمى است

كند، آنها بزرگى فروختند   آنها آيات الهى را كوچك شمردند، خداوند عذاب آنها را بزرگ مى
  !. دهد خدا نيز عذاب عظيم به آنها مى

اين عذاب از هر نظر عظمت دارد، هم جاودانى است، هم شديد است هم توأم با تحقير 
، گناه عظيم در برابر كند، آرى اعماق استخوان و جان گنهكاران نفوذ مىباشد، و هم تا  مى

  . خداوند عظيم كيفرش عذاب عظيم است
* * *  
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11     يمز أَلنْ رِجم ذابع ملَه هِمبر ياتĤِينَ كَفَرُوا بالَّذ و دىهذا ه  
  رِه و لتَبتَغُوا منْم الْبحرَ لتَجرِى الْفُلْك فيه بِأَماللّه الَّذي سخَّرَ لَكُ    12

  فَضْله و لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ           
13    كي ذلإِنَّ ف نْهيعاً ممضِ جى الْأَرما ف و ماواتى السما ف خَّرَ لَكُمس و  

  لĤَيات لقَوم يتَفَكَّرُونَ           
  اليرْجونَ أَيام اللّه ليجزِى قَوماً قُلْ للَّذينَ آمنُوا يغْفرُوا للَّذينَ    14

  بِماكانُوا يكْسبونَ           
  منْ عملَ صالحاً فَلنَفْسه و منْ أَساء فَعلَيها ثُم إِلى ربكُم تُرْجعونَ     15
  

  : ترجمه
عذابى  ;و كسانى كه به آيات پروردگارشان كافر شدند ;ايت استمايه هد) قرآن(ـ اين  11

  ! سخت و دردناك دارند
ها به فرمانش در آن  ـ خداوند همان كسى است كه دريا را مسخّرِ شما كرد تا كشتى 12

   .حركت كنند و بتوانيد از فضل او بهره گيريد، و شايد شكر نعمتهايش را به جا آوريد
 ;ها و آنچه در زمين است همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته ـ او آنچه در آسمان 13

  !كنند  است براى كسانى كه انديشه مى) مهمى(هاى  در اين نشانه
ندارند مورد عفو قرار دهند [ روز رستاخيز=]كسانى را كه اميد به ايام اللّه : ـ به مؤمنان بگو 14

  !ند جزا دهدداد تا خداوند هر قومى را به اعمالى كه انجام مى
و كسى كه كار بد  ;اى به جا آورد، براى خود به جا آورده است ـ كسى كه كار شايسته 15
  !شويد سپس همه شما به سوى پروردگارتان بازگردانده مى ;كند، به زيان خود اوست مى
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  :تفسير
  ! همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

هاى گذشته آمد، آيات مورد بحث نيز  آيات الهى در آيههائى كه درباره عظمت  به دنبال بحث
  ). هذا هدى(» اين قرآن مجيد مايه هدايت است«: گويد همين معنى را تعقيب كرده، مى

كند، و دست رهروان راه حق  سازد، صحنه زندگى انسان را روشن مى حق را از باطل جدا مى
  . رساند د مىرا گرفته، به سرمنزل مقصو

و (» كسانى كه آيات پروردگارشان را انكار كردند، عذابى است سخت و دردناكاما براى «
يمز أَلنْ رِجم ذابع ملَه هِمبر ياتĤِينَ كَفَرُوا بالَّذ .(  

اضطراب و «گفته، در اصل به معنى » مفردات«در » راغب«چنان كه ) بر وزن حرص(» رِجز«
اى كه از فرط  شود به گونه ى كه شتر، بيمار مىاست، مخصوصاً هنگام» ظمىن لرزش و بى
  .گويد مى» رِجز«دارد، عرب به اين حالت،  هاى خود را نزديك و نامنظم برمى ناتوانى گام

هاى شياطين و مانند  به بيمارى طاعون و بالهاى سخت، و يا برف و تگرگ شديد، و وسوسه
نظمى است و  اضطراب و تزلزل و بى، چرا كه همه آنها باعث شود آن نيز اين كلمه اطالق مى

هاى كوتاه و نزديك به  گويند، به خاطر مقطع مى) بر وزن غرض(» رجز«اگر به اشعار جنگى 
  ). افكند يا به خاطر تزلزل و اضطرابى كه بر پيكر دشمن مى(باشد  هم مى
* * *  

ه پس از آن رشته سخن را به بحث توحيد كه در آيات نخستين اين سوره، مطرح شد
  . دهد هاى مؤثرى از توحيد و خداشناسى، به مشركان مى كشاند، درس مى
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خداوند همان كسى است كه دريا را براى شما مسخر «: گويد گاه در عواطف آنها چنگ زده مى
شايد شكر ها به فرمانش در آن حركت كنند، و بتوانيد از فضل او بهره گيريد،  كرد، تا كشتى

اللّه الَّذي سخَّرَ لَكُم الْبحرَ لتَجرِى الْفُلْك فيه بِأَمرِه و لتَبتَغُوا منْ (» جا آوريد نعمتهايش را به
  ). فَضْله و لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ

رود؟ و چه كسى  ها اين خاصيت را آفريده كه در آب فرو نمى چه كسى در ماده اصلى كشتى
رود؟ و چه كسى به  نها قرار داده، كه به راحتى در آن پيش مىا بستر نرمى براى حركت آآب ر

ها را به  ها بوزد، و كشتى فرمان داده كه به صورت منظم بر صفحه اقيانوس» باد«نيروى 
هاى عظيم را با  يا اين كه نيروى بخار را جانشين باد سازد، و اين مركب(حركت درآورد؟ 
  . ؟)يان اندازدسرعت زياد به جر

هاى كوچك و  ترين وسيله نقليه انسان در گذشته و امروز، كشتى ترين و مهم بزرگ دانيم مى
ها انسان و بيش از آن اموال تجارتى را  پيكر بوده است، كه در طول سال، ميليون بزرگ و غول

سعت، و برد، و گاه به اندازه يك شهر كوچك و از دورترين نقاط جهان، به مناطق مختلف مى
  !. ئل و اموال در آن استساكن دارد، و وسا

هاى ساده  توانست با مركب گانه نبودند، چگونه انسان مى  راستى، اگر اين نيروهاى سه
هاى  هاى ساده نيز از نعمت  معمولى، مشكالت حمل و نقل خود را حل كند؟ هر چند مركب

  ! او است، و در جاى خود كارساز
: و سخَّرَ لَكُم الْفُلْك لتَجرِى فى الْبحرِ بِأَمرِه :فرمايد مى» ابراهيم«سوره  32جالب اين كه در آيه 

  . »ها را مسخّر شما گردانيد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند و كشتى«
  ها در آن به حركت   دريا را مسخّر شما كرد، تا كشتى«: گويد اما در اينجا مى
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و سخَّرَ لَكُم : افزايد تسخير درياها است، لذا در پايان مى زيرا در آنجا بيشتر نظر روى» درآيند
هاست، و به هر  ، اما در اينجا نظر به تسخير كشتى»مسخّر شما ساخت) نيز(و نهرها را «الْأَنْهار 

  . حال، هر دو به فرمان خدا مسخّر انسانند و در خدمت او
ه معموالً اين تعبير در مورد تجارت كنيد ك» ابتغاء فضل الهى«هدف از اين تسخير آن است كه 

آيد، و البته نقل و انتقال مسافرين و جا به جا شدن آنها نيز، در آن   هاى اقتصادى مى و فعاليت
  . نهفته است

ها است، تا عواطف  گيرى از فضل الهى، تحريك حس شكرگزارى انسان و هدف از اين بهره
  . قرار گيرند» معرفة اللّه«ر مسير يج شود، و به دنبال آن دآنها براى شكر منعم بس

ايم، هم به معنى مفرد و هم جمع استعمال   چنان كه قبالً هم گفته) كشتى(» فُلك«واژه 
  . شود مى

سوره  14ها، و منافع و بركات آنها را ذيل آيه  شرح بيشتر درباره تسخير درياها، و كشتى
  ) 1.(مطالعه فرمائيد» نحل«

* * *  
ها دارد، به مسأله تسخير   ها كه تماس نزديكى با زندگى روزمره انسان ىبعد از بيان نعمت كشت

ها و آنچه در زمين است،  آنچه در آسمان«: گويد  ساير موجودات به طور كلى پرداخته، مى
الْأَرضِ و سخَّرَ لَكُم ما فى السماوات و ما فى (» همه را از ناحيه خودش مسخر شما ساخت

نْهيعاً ممج( .  
آنقدر به شما شخصيت و ارزش و عظمت داد كه تمام موجودات عالم هستى را مسخّر و در 

  ها  مسير منافع شما قرار داد، آفتاب و ماه، باد و باران، كوه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .179، صفحه 11ـ جلد  1
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ن و منابع زير زمينى، و خالصه همه ها، درختان و حيوانات، معادها و صحرا ها، جنگل و دره
اين موجودات را به خدمت شما دعوت كرد، و همه را سرگشته و فرمانبردار شما ساخت، تا از 

  . مواهب او بهره گيريد و به غفلت نخوريد
الفاتى كه دارند از ها و اخت همه اينها با تمام ويژگى«: جميعاً منه: فرمايد قابل توجه اين كه مى

  ) 1.(»ند و به فرمان او در خدمت شماسوى اوي
با توجه به اين كه همه مواهب از ناحيه او است و خالق و مدبر و پروردگار همه، ذات پاك او 

باشد، پس چرا انسان به سراغ غير او برود؟ و سر بر آستان مخلوقات ضعيف بگذارد؟ و از  مى
  ! ؟معرفت منعم حقيقى غافل بماند

هاى مهمى است براى كسانى كه تفكر و انديشه  در اين نشانه«: فزايدا  لذا، در پايان آيه مى
  ). إِنَّ في ذلك لĤَيات لقَوم يتَفَكَّرُونَ(» كنند مى

هاى آنها، چه   شد، و در اينجا از عقول و انديشه ها استفاده مى  در آيه قبل، از عواطف انسان
گويد، گاه با زبان دل، و گاه با زبان  ىبان ممكن، با بندگانش سخن مخداى مهربانى كه با هر ز

هاى غافل و به حركت  فكر، و هدف در همه اينها يك چيز بيش نيست، و آن بيدارى انسان
  . درآوردن آنها در سير الى اللّه است

» ابراهيم«سوره  33تا  31درباره تسخير موجودات مختلف جهان، بحث مشروحى ذيل آيات 
  ) 2.(ايم آورده

* * *  
  هاى  پردازد تا بحث ه ذكر يك دستور اخالقى در برخورد با كفار، مىسپس، ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در » زمخشرى«: احتماالت متعددى داده شده است» جميعاً منْه«ـ در مورد اعراب و تركيب  1
سماوات و ما فى ال«حال براى » منه جميعاً«: نخست اين كه: دهد  دو احتمال مى» كشاف«

خبر : است، يعنى همه اينها مسخّر شماست در حالى كه از ناحيه اوست، ديگر اين كه» األَرض
اند كه  و بعضى نيز احتمال داده» هى منْه جميعاً«مبتداى محذوفى است و در تقدير چنين است 

  .بوده باشد» ما فى السماوات و األَرض«تأكيد براى 
  .349ه ، صفح10ـ جلد  2
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كرده )صلى اهللا عليه وآله(منطقى سابق را به اين وسيله تكميل كند، روى سخن را به پيامبر
ندارند مورد عفو قرار ) روز رستاخيز(به مؤمنان بگو كسانى را كه اميد به ايام اللّه «: فرمايد مى

  ). رُوا للَّذينَ اليرْجونَ أَيام اللّهللَّذينَ آمنُوا يغْف قُلْ(» دهند، و نسبت به آنها سخت نگيرند
ممكن است آنها بر اثر دور بودن از مبادى ايمان و تربيت الهى، برخوردهاى خشن و نامطلوب، 

اى داشته باشند، شما بايد با بزرگوارى و سعه صدر، با اين گونه   و تعبيرات زشت و زننده
ند، و فاصله آنها از حق بيشتر شود، اين مبادا بر لجاجت خود بيفزاي اشخاص برخورد كنيد،

كاهد، و هم ممكن است عاملى براى  حسن خلق، و گذشت و سعه صدر، هم از فشار آنها مى
  . جذب آنان به ايمان گردد

فَاصفَح عنْهم و قُلْ سالم فَسوف : نظير اين دستور كراراً در آيات قرآن آمده است، مانند
  ) 1!(»سالم بر شما، اما بزودى خواهند دانست: نان روى برگردان و بگوپس از آ«: يعلَمونَ

گيرى و اصرار بر مجازات، غالباً نتيجه مطلوبى ندارد، و   اصوالً در برخورد با افراد نادان، سخت
  . هدايت است اى براى بيدار ساختن، و عاملى براى اعتنائى و بزرگوارى در برابر آنها وسيله  بى

اى  آيد كه چاره توان كرد مواردى نيز پيش مى زيرا انكار نمى ;قاعده كلى نيست البته، اين يك
  . باشد، ولى اين در اقليت است جز خشونت و مجازات نمى

به ايام » ايام اللّه«همه روزها، روزهاى خدا است ولى در عين حال : نكته ديگر اين كه
  . ستمخصوصى اطالق شده است چرا كه نشانه اهميت و عظمت آن ا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89ـ زخرف، آيه  1
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اين تعبير، در دو مورد از قرآن مجيد آمده، يكى در آيه مورد بحث، و ديگر در آيه سوره 
  . ترى دارد تر و گسترده كه در آنجا معنى وسيع» ابراهيم«

على «شده است، از جمله در تفسير  به روزهاى مختلفى تفسير» ايام اللّه«در احاديث اسالمى 
، روز مرگ، و روز )عليه السالم(، سه روز است، روز قيام مهدى»أَيام اللّه«: آمده» بن ابراهيم
  ) 1.(رستاخيز

اللّه نَعمائُه، و بالئُه بِبالئه أَيام : خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديث ديگرى از پيامبر اكرم
  ) 2.(»هاى او به وسيله بالها است هاى او، و آزمايش ايام اللّه روزهاى نعمت« :سبحانَه

به هر حال، اين تعبير، نشانه اهميت روز قيامت است، روز حاكميت آشكار خداوند بر همه 
  . كس و همه چيز، و روز عدل و داد بزرگ

استفاده نكنند، در ولى، براى اين كه اين گونه افراد از اين بزرگوارى و عفو و گذشت سوء 
اين به خاطر آن است كه خداوند در آن روز هر قومى را به اعمالى كه «: افزايد پايان آيه مى

  ). ليجزِى قَوماً بِماكانُوا يكْسبونَ(» دادند جزا دهد انجام مى
اند در حالى كه، بعضى  جمعى از مفسران، اين جمله را تهديدى براى كفار و مجرمان دانسته

  . اند يگر، آن را بشارتى نيز براى مؤمنان در برابر اين عفو و گذشت شمردهد
اما مانعى ندارد كه هم تهديد آن گروه باشد، و هم بشارت به اين گروه، چنان كه در آيه بعد نيز 

  . به همين معنى اشاره شده است
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .526، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير  2و  1
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كسى كه عمل صالحى بجا آورد، به سود خود به جا آورده است، و كسى كه كار «: فرمايد مى

و » گرديد  بدى انجام دهد به زيان خود او است، سپس همه شما به سوى پروردگارتان بازمى
منْ أَساء فَعلَيها ثُم إِلى ربكُم منْ عملَ صالحاً فَلنَفْسه و (يابيد   ود را مىنتيجه اعمال خ

  ). تُرْجعونَ
گويند  اين تعبير، كه در آيات قرآن كراراً و با عبارات مختلف آمده، پاسخى است به آنها كه مى

صرارى است كه در زمينه اطاعت و عصيان ما براى خدا چه سود و زيانى دارد؟ و اين چه ا
  ! ؟شود اطاعت و نهى از معصيت او مى

همه اينها سود و زيانش متوجه خود شماست، اين شما هستيد كه در پرتو : گويد اين آيات مى
كنيد، و اين شما هستيد كه بر  يابيد، و به آسمان قرب خدا پرواز مى اعمال صالح تكامل مى

غضب و دورى از رحمت او، گرفتار لعنت ابدى  اثر جرم و گناه، سقوط كرده در پرتگاه
  . شويد مى
  . هاى تكليفى، و ارسال رسل، و انزال كتب، نيز همه براى همين منظور است  مام برنامهت

هر «: و منْ يشْكُرْ فَإِنَّما يشْكُرُ لنَفْسه و منْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنى حميد: گويد لذا قرآن در يكجا مى
زيانى به خدا (ه كفران كند و آن كس ك ;س شكرگزارى كند، تنها به سود خويش شكر كردهك

  ) 1.(»نياز و ستوده است چرا كه خداوند بى) ;رساند نمى
هر كس هدايت را «: منِ اهتَدى فَلنَفْسه و منْ ضَلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها: گويد در جاى ديگر مى

و هر كس گمراهى را برگزيند، تنها به زيان خود گمراه  ;پذيرد به نفع خود اوست
  ) 2.(»گردد مى

  و منْ تَزَكّى فَإِنَّما يتَزَكّى لنَفْسه و إِلَى اللّه : خوانيم و در جاى ديگر مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12ـ لقمان، آيه  1
  .41ـ زمر، آيه  2
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و بازگشت  ;دگرد پيشه كند، نتيجه آن به خودش باز مى) و تقوا(و هر كس پاكى «: الْمصيرُ
  ) 1!(»به سوى خداست) همگان(

در تمام » داعيان الى اللّه«خالصه، اين گونه تعبيرات، بيانگر اين واقعيت است كه دعوت 
نياز  ها، نه خدمتى است به خدا كه از همه چيز بى اى است به انسان ابعادش، خدمت گسترده

جه به اين واقعيت، عامل مؤثرى ست، و نه به پيامبرانش كه اجر آنها فقط بر خدا است، توا
  . براى حركت به سوى اطاعت و پرهيز از گناه است

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18ـ فاطر، آيه  1
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  نَاسرائيل الْكتاب و الْحكْم و النُّبوةَ و رزقْناهم م و لَقَد آتَينا بنى    16
  الطَّيبات و فَضَّلْناهم علَى الْعالَمينَ           

17    لْمالْع مهما جاء دعنْ با اخْتَلَفُوا إِالّ مرِ فَمنَ الْأَمنات ميب مناهآتَي و  
  ا فيهبغْياً بينَهم إِنَّ ربك يقْضي بينَهم يوم الْقيامةِ فيما كانُو          
  يخْتَلفُونَ           

  ثُم جعلْناك على شَرِيعة منَ الْأَمرِ فَاتَّبِعها و التَتَّبِع أَهواء الَّذينَ    18
  اليعلَمونَ           

  يغْنُوا عنْك منَ اللّه شَيئاً و إِنَّ الظّالمينَ بعضُهم أَولياء إِنَّهم لَنْ    19
  بعض و اللّه ولى الْمتَّقينَ           

  هذا بصائرُ للنّاسِ و هدى و رحمةٌ لقَوم يوقنُونَ     20
  

  : ترجمه
هاى پاكيزه   و حكومت و نبوت بخشيديم و از روزى) مانىآس(اسرائيل را كتاب  ـ ما بنى 16

  . برترى بخشيديم) خويش و مردم عصر(به آنها عطا كرديم، و آنان را بر جهانيان 
آنها اختالف نكردند  ;ـ و دالئل روشنى از امر نبوت و شريعت در اختيارشان قرار داديم 17

اما  ;جوئى آنان بود و اين اختالف به خاطر ستم و برترى ;مگر بعد از علم و آگاهى
  . كند پروردگارت روز قيامت در ميان آنها در آنچه اختالف داشتند داورى مى

هاى كسانى  از آن پيروى كن و از هوس ;ـ سپس تو را بر شريعت و آئين حقى قرار داديم 18
  ! كه آگاهى ندارند پيروى مكن
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و  ;)و از عذابش بِرَهانند(نياز كنند  ابر خداوند بىتوانند تو را در بر ـ آنها هرگز نمى 19

  ! هيزگاران استظالمان يار و ياور يكديگرند، اما خداوند يار و ياور پر
وسائل بينائى و مايه هدايت و رحمت است براى مردمى ) قرآن و شريعت آسمانى(ـ اين  20
  ! يقين دارند) به آن(كه 
  

  : تفسير
  ... ل داديم ولىاسرائي  اين همه موهبت به بنى

هاى خداوند و شكرگزارى و   هائى كه در آيات گذشته، پيرامون انواع نعمت در تعقيب بحث
هاى  اى از زندگى بعضى اقوام پيشين را كه مشمول نعمت ح آمد، اين آيات نمونهعمل صال

  . دهد خداوند شدند، اما كفران كردند، شرح مى
هاى پاكيزه  نى و حكومت و نبوت داديم، و از روزىاسرائيل كتاب آسما ما به بنى«: فرمايد مى

و لَقَد آتَينا (» رى بخشيديمبرت) هم عصر خود(به آنها عطا كرديم، و آنان را بر جهانيان 
  ). اسرائيل الْكتاب و الْحكْم و النُّبوةَ و رزقْناهم منَ الطَّيبات و فَضَّلْناهم علَى الْعالَمينَ بنى

كند كه به   اسرائيل عطا كرده، بيان مى در اين آيه، مجموعاً پنج موهبت را كه خداوند به بنى
  . آيد مجموعاً شش نعمت بزرگ است رى كه در آيه بعد مىضميمه موهبت ديگ

است، كه مبين معارف دينى و حالل و حرام و » تورات«نخست، مسأله كتاب آسمانى يعنى 
  . طريق هدايت و سعادت بود

اى  دانيم آنها ساليانى دراز، حكومتى نيرومند و گسترده زيرا مى ;دوم، مقام حكومت و قضاوت
اسرائيل در عصر خود،   كه عده كثيرى از بنى) عليهما السالم(»اود و سليماند«داشتند، نه تنها 

  . زمامدارانى نيرومند بودند
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در تعبيرات قرآن، معموالً به معنى قضاوت و داورى است، ولى از آنجا كه مقام قضاء، » حكم«
ى از او هميشه جزئى از برنامه حكومت است و قاضى بدون پشتوانه قدرت حكومت كار

  . ساخته نيست، داللت التزامى بر مسأله زمامدارى نيز دارد
و «: لَموايحكُم بِها النَّبِيونَ الَّذينَ أَس: خوانيم مى» تورات«درباره » مائده«سوره  44در آيه 

  . »كردند پيامبران، كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند، با آن براى يهود حكم مى
  . بود كه خداوند انبياى بسيارى را از آنها برگزيد» نبوت«هى بر آنها مقام سومين نعمت ال

و در روايت ) 1.(»شد اسرائيل بالغ بر هزار نفر مى عدد انبياى بنى«: در روايتى آمده است
  ) 2.(اسرائيل چهار هزار نفر ذكر شده است ديگرى انبياى بنى

  . اينها همه از مواهب پروردگار بر آنها بود
از «: فرمايد  گويد، سخنى جامع و فراگير، مى هارمين مرحله سخن از مواهب مادى مىدر چ

  ).و رزقْناهم منَ الطَّيبات(» انواع روزيهاى پاكيزه به آنها عطا كرديم
: افزايد پنجمين و آخرين موهبت، برترى و قدرت بالمنازع آنها بود چنان كه در پايان آيه مى

  ). و فَضَّلْناهم علَى الْعالَمينَ(» انيان برترى بخشيديمو ما آنها را بر جه«
با » آل عمران« 110زيرا آيه  ;، در اينجا مردم همان عصر است»عالمين«بدون شك، منظور از 

ها  شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسان«: كُنْتُم خَيرَ أُمة أُخْرِجت للنّاسِ: گويد صراحت مى
  . »ايد آفريده شده

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .31، صفحه 11، طبع جديد جلد »بحار االنوار«ـ  2
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، برترين پيامبران است، بنابراين امت او )صلى اهللا عليه وآله(امبر گرامى اسالمدانيم پي  و نيز مى
و يوم نَبعثُ في كُلِّ أُمة شَهِيداً علَيهِم : آمده» نحل«سوره  89يه نيز، امت برترند، چنان كه در آ

لى هؤُالءشَهِيداً ع جِئْنا بِك و هِمنْ أَنْفُسروزى را كه از هر امتى، گواهى از ) به ياد آوريد(«: م
  . »دهيم و تو را گواه بر آنها قرار مى ;انگيزيم خودشان بر آنها برمى

* * *  
نشناس داد اشاره كرده  ر آيه بعد، به ششمين موهبت بزرگى كه خدا به اين قوم حقد

ناهم بينات و آتَي(» ما دالئل روشنى از امر نبوت و شريعت در اختيار آنها گذارديم«: گويد مى
  ). منَ الْأَمرِ

عليه (رانممكن است اشاره به معجزات روشنى باشد كه خداوند به موسى بن عم» بينات«
اسرائيل، بخشيد، و يا اشاره به دالئل و براهين منطقى آشكار و  و ساير انبياى بنى) السالم

  . قوانين و احكام متقن
هاى روشنى است كه خداوند   تعبير اشاره به نشانه اين: اند بعضى از مفسران، احتمال داده

توانستند پيامبر  رد، كه با آن مىدر اختيار آنها گذا) صلى اهللا عليه وآله(درباره پيامبر اسالم
الَّذينَ آتَيناهم الْكتاب يعرِفُونَه كَما «را همچون فرزندان خود بشناسند ) صلى اهللا عليه وآله(خاتم

  ) 1.(»بناءهميعرِفُونَ أَ
  . ولى، مانعى ندارد كه تمام اين معانى در آيه جمع باشد

و دالئل بين و روشن، جائى براى اختالف، وجود به هر حال، با وجود اين مواهب بزرگ 
نداشت، ولى اين كفران كنندگان، به زودى دست به اختالف زدند، چنان كه قرآن در دنباله 

الف نكردند مگر بعد از آنكه علم و آگاهى به سراغشان آمد و آنها اخت«: گويد همين آيه مى
  سرچشمه اين اختالف همان حب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .146ـ بقره، آيه  1
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  ). فَما اخْتَلَفُوا إِالّ منْ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهم(» رياست و برترى جوئى بود
آرى، آنها پرچم طغيان برافراشتند، و هر گروهى از آنها به جان گروه ديگر افتاد، حتى عوامل 

اختالف و تفرقه قرار دادند، و به دنبال آن، قدرتشان به ضعف  وحدت و انسجام را وسيله
  . گرائيد، ستاره عظمتشان افول كرد، حكومت آنها متالشى شد، و دربدر شدند

اختالفى است كه آنها بعد از آگاهى كافى از صفات پيامبر  منظور: اند  بعضى، نيز گفته
  . در مورد او داشتند) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
پروردگار تو روز قيامت، در ميان آنها «: دهد ، در پايان آيه آنها را با اين عبارت هشدار مىقرآن

ينَهم يوم الْقيامةِ فيما كانُوا فيه إِنَّ ربك يقْضي ب(» كند درباره آنچه اختالف نمودند داورى مى
  ). يخْتَلفُونَ

تالف، هم عظمت و قدرت خود را در دنيا از دست و به اين ترتيب، با كفران نعمت و ايجاد اخ
  . دادند، و هم مجازات آخرت را براى خود خريدند

* * *  
ان كردند، سخن از موهبت اسرائيل داده بود و كفر بعد از بيان مواهبى كه خداوند به بنى

ته، و مسلمين ارزانى داش) صلى اهللا عليه وآله(آورد، كه به پيامبر اسالم  عظيمى به ميان مى
ثُم جعلْناك (» سپس ما تو را بر شريعت و مسيرى به سوى آئين حق قرار داديم«: فرمايد مى

  ).على شَرِيعة منَ الْأَمرِ
راهى است كه براى رسيدن به آب در كنار نهرهائى كه سطح آب، از ساحل نهر، » شريعت«

رساند  مقصد و مقصودش مى كنند، سپس به هر راهى كه انسان را به تر است احداث مى پائين
اطالق شده است، به كار گرفتن اين تعبير در مورد آئين حق، به خاطر آن است كه انسان را به 

رساند،  همچون آب حيات است مىسرچشمه وحى و رضايت الهى و سعادت جاويدان كه 
  اين واژه، يك بار در 
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  . قرآن بكار رفته و تنها در مورد اسالم است
در اينجا همان دين و آئين حق است كه در آيه گذشته نيز به آن اشاره شده، » االمر«ور از منظ

  ). بينات منَ الْأَمرِ: (آنجا كه فرمود
صلى اهللا عليه (و از آنجا كه اين مسير، مسير نجات و پيروزى است، به دنبال آن به پيامبر

  ). هافَاتَّبِع(» از آن پيروى كن«: دهد دستور مى)وآله
و نيز، از آنجا كه نقطه مقابل آن چيزى جز پيروى از هوا و هوس جاهالن نيست، در آخر آيه 

و التَتَّبِع أَهواء الَّذينَ (» كه آگاهى ندارند پيروى مكنهاى كسانى  و از هوا و هوس«: افزايد مى
  ). اليعلَمونَ

، اگر كسى »هاى جهال ه هوا و هوسرا«و » راه انبياء و وحى«در حقيقت، دو راه بيش نيست، 
به اولى پشت كند در مسير دوم خواهد افتاد، و اگر كسى به آن روى آورد از خط انبياء جدا 

به اين ترتيب قرآن قلم بطالن بر هر برنامه هدايتى كه از سرچشمه وحى مدد خواهد شد، و 
  . گيرد، كشيده است نمى

صلى اهللا عليه (رؤساى قريش نزد پيامبر: دان  قابل توجه اين كه بعضى از مفسران گفته
  ! بيا و به آئين نياكانت بازگرد كه هم از تو افضل بودند و هم سالمندتر: آمده، عرض كردند)وآله

و به آنها پاسخ ) 1(هنوز در مكّه بود، آيه فوق نازل شد) صلى اهللا عليه وآله(در آن زمان پيامبر
ت كه بر تو نازل شده، نه آنچه هوا و هوس اين گفت كه، راه وصول به حق، وحى آسمانى اس

  . كند جاهالن اقتضا مى
كردند، با اين  هميشه رهبران راستين به هنگامى كه آئين جديد و پاك و نوينى را عرضه مى

كسوتان قبل از  فهمى يا نياكان و بزرگان و پيش وسوسه جاهالن روبرو بودند، كه تو بهتر مى
  هاى   يز همان روشتو؟ و اصرار داشتند آنها ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .265، صفحه 27، جلد »فخر رازى«ـ تفسير كبير  1
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شد هرگز انسان گامى به سوى  خرافى را ادامه دهند، كه اگر اين گونه پيشنهادها عملى مى
  . داشت تكامل برنمى

* * *  
: گويد شدن در برابر پيشنهاد مشركان مى آيه بعد در حقيقت علتى است براى نهى از تسليم

يغْنُوا  لَنْإِنَّهم (» نياز كنند و از عذابش برهانند توانند تو را در برابر خداوند بى آنها هرگز نمى«
  ). عنْك منَ اللّه شَيئاً

توانند به  هر گاه از آئين باطل آنها پيروى كنى، و عذاب الهى دامان تو را بگيرد، هرگز نمى
كمك تو بشتابند، و يا اگر خداوند نعمتى را از تو سلب كند، آنها قادر به جبران آن نخواهند 

  . باشند است ولى منظور همه مؤمنان مى بود، گر چه روى سخن در اين آيات به پيامبر
ولياء و إِنَّ الظّالمينَ بعضُهم أَ(» ظالمان يار و ياور و دوست و ولى يكديگرند«: افزايد سپس، مى

  ). بعض
  . همه، از يك قماشند و در يك مسير، و سر و ته يك كرباس، و همگى ضعيف و ناتوانند

خداوند «كه تو و افراد با ايمان كه اكنون در اقليت هستيد يار و ياورى نداريد ! اما گمان نكن
  ). و اللّه ولى الْمتَّقينَ(» ولى پرهيزگاران است
اى دارند، ولى در برابر  هراً جمعيتى عظيم و قدرت و ثروت قابل مالحظهدرست است آنها ظا

  . انتهاى حق، ذره ناچيزى بيش نيستند قدرت بى
* * *  

در آخرين آيه مورد بحث، به عنوان تأكيد بر آنچه گذشت، و دعوت به پيروى از اين آئين 
رحمت براى مردمى است اين قرآن و شريعت وسيله بينائى و مايه هدايت و «: گويد الهى، مى

  هذا بصائرُ للنّاسِ و (» كه اهل يقين هستند
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  ). هدى و رحمةٌ لقَوم يوقنُونَ
هاى  به معنى بينائى است، هر چند اين واژه بيشتر در مورد بينش» بصيرت«جمع » بصائر«

رك و فهم مطلب است، شود، ولى گاه به تمام امورى كه مايه د  فكرى و عقلى استعمال مى
  . گردد اطالق مى

يعنى عين بينائى است، آن هم » هائى است  اين قرآن و شريعت بينائى«: گويد جالب اين كه مى
نه در يك بعد، كه در همه ابعاد زندگى به انسان، بينش صحيح ! ها نائى كه بينائىنه يك بي

  . دهد مى
قَد جائَكُم : آمده است» انعام«سوره  104ه نظير همين تعبير، در آيات ديگر قرآن از جمله آي

كُمبنْ ررُ مصائدالئل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد«: ب« .  
كه به ترتيب علت و » رحمت«و » هدايت«، »بصائر«: در اينجا سه موضوع در آيه مطرح شده

برد، و   ى هدايت مىمعلول يكديگرند، آيات روشنگر و شريعت بينا كننده، انسان را به سو
  . هدايت، نيز مايه رحمت پروردگار است

صوص كند، اما هدايت و رحمت را مخ را براى عموم مردم ذكر مى» بصائر«جالب اين كه 
زيرا آيات قرآن مخصوص قوم و گروهى نيست،  ;كسانى كه اهل يقينند، و بايد چنين باشد

آن شريكند، بى هيچ گونه محدوديتى از  جمعند، در» الناس«ها كه در مفهوم  بلكه تمام انسان
نظر زمان و مكان، ولى طبيعى است هدايت، فرع بر يقين، و رحمت الهى نيز مولود آن است، و 

  . شود ل همه نمىشامل حا
قرآن عين بصيرت و عين هدايت و رحمت است تعبير زيبائى : گويد به هر حال، اين كه مى

كند براى آنها كه رهرو   ب آسمانى، حكايت مىاست كه از عظمت و تأثير و عمق اين كتا
  . راهند و جستجوگر حقند
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21    نُوا وينَ آمكَالَّذ ملَهعأَنْ نَج ئاتيوا الستَرَحينَ اجالَّذ بسح أَم  
  عملُوا الصالحات سواء محياهم و مماتُهم ساء ما يحكُمونَ           

  س بِماو خَلَقَ اللّه السماوات و الْأَرض بِالْحقِّ و لتُجزى كُلُّ نَفْ    22
  كَسبت و هم ال يظْلَمونَ           

23    هعملى سع خَتَم لْم ولى عع اللّه أَضَلَّه و واهه هنِ اتَّخَذَ إِلهم تأَ فَرَأَي  
          و قَلْبِه أَ فَال و اللّه دعنْ بم يهدهنْ يةً فَمشاوغ رِهصلى بلَ ععج  
  تَذَكَّرُونَ           

  
  : ترجمه

ها و گناهان شدند گمان كردند كه ما آنها را همچون كسانى  ـ آيا كسانى كه مرتكب بدى 21
! رگشان يكسان باشد؟اند كه حيات و م دهيم كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده قرار مى

  ! كنند چه بد داورى مى
فريده است تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام ها و زمين را به حق آ ـ و خداوند آسمان 22

  ! و به آنها ستمى نخواهد شد ;داده است جزا داده شود
ـ آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با  23
گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر ) بر اين كه شايسته هدايت نيست(اهى آگ

آيا متذكر ! تواند غير از خدا او را هدايت كند؟ چه كسى مى! اى افكنده است؟ چشمش پرده
  ! شويد؟ نمى

  
  



٢٧٣  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  : تفسير
  حيات و مرگ اين دو گروه يكسان نيست 
و » پرهيزگاران«، يا »كافران«و » مؤمنان«و گروه در تعقيب آيات گذشته، كه سخن از د

در ميان بود، در نخستين آيه مورد بحث، اين دو را در يك مقايسه اصولى در برابر » مجرمان«
آيا كسانى كه مرتكب سيئات شدند، گمان كردند آنها را همچون «: گويد هم قرار داده مى
نجام دادند كه حيات و مرگشان يكسان دهيم كه ايمان آوردند و عمل صالح ا كسانى قرار مى

يئات أَنْ نَجعلَهم كَالَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات سواء أَم حسب الَّذينَ اجتَرَحوا الس! (؟»باشد
مماتُهم و مياهحم .(  

  ). ساء ما يحكُمونَ! (»كنند چه بد داورى مى«
ت، علم و جهل، خوب و بد، ايمان و كفر، يكسان باشد؟ مگر مگر ممكن است نور و ظلم

امكان دارد بازتاب و ثمره و نتيجه اين امور نامساوى، مساوى گردد؟ هرگز چنين نيست، 
ايمان، در همه چيز جدا هستند، و ايمان و كفر و اعمال   مؤمنان صالح العمل، از مجرمان بى

  . آورد  ا را به رنگ خود درمىنيك و بد، سرتاسر زندگى و مرگ هر يك از آنه
كسانى را كه ايمان آورده و  آيا«: فرمايد است كه مى» ص«سوره  28اين آيه همانند آيه 

اند همچون مفسدان در زمين قرار دهيم، يا پرهيزگاران را همچون  كارهاى شايسته انجام داده
ت كَالْمفْسدينَ في الْأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقينَ أَم نَجعلُ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحا! (؟»فاجران
  . ؟)كَالْفُجارِ

آيا مؤمنان را همچون مجرمان قرار «: گويد كه مى» قلم«سوره  36و  35يا همانند آيات 
* أَفَنَجعلُ الْمسلمينَ كَالْمجرِمينَ ! (؟»كنيد چگونه داورى مى! شود؟ شما را چه مى! دهيم؟ مى

  . ؟)ما لَكُم كَيف تَحكُمونَ
  در اصل به معنى جراحت و اثرى است كه بر اثر» جرح«از ماده » اجتَرَحوا«
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رسد، و از آنجا كه ارتكاب گناه گوئى روح او را مجروح   ها به بدن انسان مى بيمارى و آسيب
ترى، يعنى  ، و گاه در معنى وسيعبه معنى انجام گناه نيز به كار رفته» اجتراح«سازد، ماده  مى

گويند كه انسان به » جوارح«شود، و اعضاى بدن را از اين نظر  هر گونه اكتساب، استعمال مى
  . كند آورد و كسب مى خواهد به دست مى دهد و آنچه مى وسيله آن مقاصد خود را انجام مى

د ايمان و عمل صالح، يا اين يك پندار غلط است كه تصور كنن: گويد به هر حال، اين آيه مى
گذارد، چنين نيست، زندگى و مرگ اين دو گروه  كفر و گناه، تأثيرى در زندگى انسان نمى

  . متفاوت است كامالً با هم
ترين  مؤمنان در پرتو ايمان و عمل صالح، از آرامش خاصى برخوردارند، به طورى كه سخت

ايمان و آلوده، دائماً در  ى كه افراد بىگذارد، در حال حوادث زندگى تأثيرى در روح آنها نمى
صيبت و دهد، اگر در م اند، بيم زوال آن پيوسته آنها را رنج مى اند، اگر در نعمت اضطراب
الَّذينَ : خوانيم مى» انعام«سوره  82اند، قدرت مقابله با آن را ندارند، چنان كه در آيه  ناراحتى

لَم نُوا وبِ آم موا إِيمانَهلْبِسونَيتَدهم مه نُ والْأَم ملَه كآنها كه ايمان آوردند، و ) آرى(«: ظُلْم أُولئ
  !. »و آنها هدايت يافتگانند ;ودند، ايمنى تنها از آنهاستايمان خود را با شرك و ستم نيال

 51هاى الهى دلگرمند و مشمول عنايات خاص اويند، چنان كه در آيه  افراد با ايمان به وعده
ما «: شْهادإِنّا لَنَنْصرُ رسلَنا و الَّذينَ آمنُوا في الْحياةِ الدنْيا و يوم يقُوم الْأَ: خوانيم مى» مؤمن«ره سو

روزى كه ) در آخرت(اند، در زندگى دنيا و  به يقين پيامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده
  !»دهيم خيزند يارى مى گواهان به پا مى

  هاى استوار به سوى  سازد و با گام  ايت، قلب گروه اول را روشن مىنور هد
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خداوند «: ذينَ آمنُوا يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِاللّه ولي الَّ: روند هدف مقدسشان پيش مى
ر بيرون ها به سوى نو  آنها را از ظلمت ;اند  ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده

  ) 1.(»برد مى
يابند، و نه برنامه روشنى و در ميان امواج  اما گروه دوم نه هدف مشخصى براى زندگى مى

) اما(«: ند، و الَّذينَ كَفَرُوا أَولياؤُهم الطّاغُوت يخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتظلمات سرگردان
ها  كه آنها را از نور، به سوى ظلمت ;ها هستند اغوتكسانى كه كافر شدند، اولياى آنها ط

  . »برند مى
اى است به عالم بقا، و  اين در حيات و زندگى اين جهان، و اما به هنگام مرگ، كه دريچه

روحشان را ) مرگ(همانها كه فرشتگان «: گويد اى است براى آخرت، قرآن مى دروازه
وارد بهشت شويد به ! سالم بر شما: گويند آنها مىبه  ;اند گيرند در حالى كه پاك و پاكيزه مى

طَيبِينَ يقُولُونَ سالم علَيكُم ادخُلُوا  الَّذينَ تَتَوفّاهم الْمالئكَةُ! (»داديد خاطر اعمالى كه انجام مى
  ) 2).(الْجنَّةَ بِما كُنْتُم تَعملُونَ

سوره  29و  28هاى   چنان كه در آيه گويند ايمان، طور ديگرى سخن مى اما با مجرمان بى
گيرند در حالى كه به خود ظلم  روحشان را مى) مرگ(همانها كه فرشتگان «: آمده است» نحل«

ما كار بدى انجام :) گويند  و به دروغ مى(شوند   در اين موقع آنها تسليم مى! كرده بودند
اكنون از :) شود ه آنها گفته مىب!. (داديد عالم است آرى، خداوند به آنچه انجام مى! داديم نمى

چه جاى بدى است جايگاه ! درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بود
الَّذينَ تَتَوفّاهم الْمالئكَةُ ظالمي أَنْفُسهِم فَأَلْقَوا السلَم ما كُنّا نَعملُ منْ سوء بلى إِنَّ ! (»رانمستكب

يملع لُونَ  اللّهمتَع رِينَ* بِما كُنْتُمتَكَبى الْمثْوم يها فَلَبِئْسينَ فدخال نَّمهج وابخُلُوا أَبفَاد.(  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .257ـ بقره، آيه  1
  .32ـ نحل، آيه  2
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عالم برزخ و قيامت  خالصه، تفاوت در ميان اين دو گروه در تمام شئون زندگى و مرگ و
  ) 1.(موجود است

* * *  
ها و زمين  خداوند آسمان«: فرمايد آيه بعد، در حقيقت تفسير و تعليلى است براى آيه قبل، مى

  ). و خَلَقَ اللّه السماوات و الْأَرض بِالْحقِّ(» را به حق آفريده است
است، جزا داده شود، و به آنها  و هدف آن است كه هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده«

  ). و لتُجزى كُلُّ نَفْس بِما كَسبت و هم ال يظْلَمونَ(» ظلم و ستمى نخواهد شد
دهد كه آفريننده اين جهان، آن را بر محور حق قرار داده، و در همه جا  سراسر عالم، نشان مى

  . حق و عدالت حاكم است
ايمان را يكسان قرار دهد، و  ن صالح العمل، و مجرمان بىبا اين حال چگونه ممكن است مؤمنا

  اين امر به صورت استثنائى در قانون خلقت درآيد؟ 
كنند، بايد از بركات عالم  طبيعى است، آنها كه هماهنگ با اين قانونِ حق و عدالت حركت مى

طعمه آتش دارند بايد  مند شوند، و آنها كه بر ضد آن گام برمى هستى و الطاف الهى بهره
  . كند سوزان قهر و غضب خدا شوند، و عدالت همين را ايجاب مى

  نيست، » و برابرى مساوات«به معنى » عدالت«شود كه  و از اينجا روشن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ـ در تفسير آيه فوق، احتماالت ديگرى از سوى مفسران نيز داده شده است، از جمله اين كه 1
ايمان مرگ و زندگيشان  اين است كه مجرمان بى» سواء محياهم و مماتُهم«ور از جمله منظ

اند اما  زنده. خير و بركت و طاعتى دارند و نه در حال مرگيكسان است، نه در حالت حيات، 
ديگر اين كه، منظور از ) گردد به اين ترتيب هر دو ضمير به مجرمان بر مى(همچون مردگانند 

ايمان در هنگام  روز رستاخيز است يعنى چنان نيست كه مؤمنان و افراد بى» يات زندگىح«
ان باشند، ولى ظاهر آيه همان است كه در باال مرگ و به هنگام زنده شدن در قيامت، يكس

  . ايم آورده
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  . هايش از مواهب بيشترى بهره گيرد  بلكه، عدالت آن است كه هر كسى بر طبق شايستگى
* * *  

آخرين آيه مورد بحث، نيز توضيح و تعليل ديگرى است براى عدم مساوات كافران و مؤمنان، 
أَ ! (؟»آيا مشاهده كردى كسى را كه معبود خود را هوا و هوس خويش قرار داده«: فرمايد مى

واهه هنِ اتَّخَذَ إِلهم تفَرَأَي .(  
  ). و أَضَلَّه اللّه على علْم(» راه ساختهو را گمدانسته شايستگى هدايت ندارد ا و چون خدا مى«
، تا در وادى ضاللت همواره »اى افكنده بر گوش و قلبش مهر زده، و بر چشمش پرده«

  ). و خَتَم على سمعه و قَلْبِه و جعلَ على بصرِه غشاوةً(سرگردان بماند 
  ). فَمنْ يهديه منْ بعد اللّه(» ايت كندو را هدتواند غير از خدا، ا با اين حال چه كسى مى«
؟ و تفاوت چنين كسى را با آنها كه در پرتو نور حق، راه »شويد آيا با اين همه متذكر نمى«

  ). أَ فَالتَذَكَّرُونَ(فهميد؟  اند، نمى خود را يافته
يش را معبود در اينجا اين سؤال مطرح است كه، چگونه ممكن است انسان هواى نفس خو

  خود سازد؟ 
ولى روشن است، هنگامى كه فرمان خدا را رها كرد ، و به دنبال خواست دل و هواى نفس 

چرا كه  ;افتاد، و اطاعت آن را بر اطاعت حق مقدم شمرد، اين همان پرستش هواى نفس است
  .اطاعت است» عبادت و پرستش«يكى از معانى معروف 

  ر مورد شيطان، يا احبار و علماى يهود آمده چنان كه بارها در قرآن مجيد، د
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علماى خود را رب و «: گويد و درباره يهود مى) 1(»كنند گروهى عبادت شيطان مى«: كه

  ) 2.(»اند پروردگار خويش قرار داده
لُّوا، و اَما و اللّه ما صاموا لَهم، و الص: فرمودند) عليه السالم(در حديث نيز آمده است امام صادق

به «: لكنَّهم اَحلُّوا لَهم حراماً و حرَّموا علَيهِم حالالً، فَاتَّبعوهم و عبدوهم منْ حيثُ اليشْعرُونَ
براى پيشوايان خود نماز و روزه به جا نياوردند، ولى ) يهود و نصارى(خدا سوگند آنها 

، و حاللى را حرام كردند، و آنها پذيرفتند و پيروى پيشوايانشان حرامى را براى آنها حالل
  ) 3!.(»آنكه توجه داشته باشند آنها را عبادت و پرستش كردند نمودند، و بى

دانند كه به هر چيز دل   ولى، بعضى از مفسران، اين تعبير را اشاره به بت پرستان قريش مى
و هر گاه جسم ديگرى را كردند،  ساختند، و در برابر آن عبادت مى بستند، از آن بتى مى مى
و ! ساختند نمود، بت اول را كنار گذاشته از دومى بت مى يافتند كه جلب توجهشان را مى مى

  ) 4.(به اين ترتيب معبود آنها چيزى بود كه هواى نفس آنها بپسندد
با تفسير » هدكسى كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار د«: منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه: ولى تعبير

  . تر است اول هماهنگ
خداوند «تفسير معروف همان است كه در باال گفتيم، يعنى » أَضَلَّه اللّه على علْم«در مورد جمله 

اشاره به اين كه آنها با » با علم به اين كه استحقاق هدايت ندارند آنها را گمراه كرده است
جات را به روى خود بسته، و هاى ن ههاى هدايت را شكسته، و را دست خود تمام چراغ

اند، در چنين شرايطى خداوند لطف و  هاى بازگشت را پشت سر خود ويران كرده پل
  گيرد و حس   رحمتش را از آنها بر مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60ـ يس، آيه  1
  .31ـ توبه، آيه  2
  .209، صفحه 2، جلد »نور الثقلين«ـ  3
  .35، صفحه 6، جلد »ر المنثورد«ـ تفسير  4
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اى گذاشته،  كند، گوئى قلب و گوش آنها را در محفظه تشخيص نيك و بد را از آنها سلب مى
  . بسته و مهر كرده است و بر چشم آنها پرده سنگينى افكنده
اند، و نتيجه شوم معبودى است كه  اينها در حقيقت آثار چيزى است كه براى خود برگزيده

  . اند انتخاب كرده راى خودب
راستى، چه بت خطرناكى است هواپرستى، كه تمام درهاى رحمت و طرق نجات را به روى 

صلى اهللا عليه (بندد، و چه گويا و پر معنى است حديثى كه از پيغمبر گرامى اسالم انسان مى
هرگز در زير آسمان «!: هوىنَ الْما عبِد تَحت السماء اله اَبغَض الَى اللّه م: نقل شده) وآله

  ) 1!.(»تر نزد خدا از هواى نفس پرستش نشده است  معبودى مبغوض
اين جمله اشاره به آن است كه اين هواپرستان لجوج با علم و : اند بعضى از مفسران گفته

چرا كه علم و دانش، هميشه با هدايت  ;گيرند آگاهى از طريق هدايت، راه ضاللت را پيش مى
  . باشد  ت، و ضاللت نيز هميشه همراه جهل نمىراه نيسهم

علمى مايه هدايت است كه، انسان به لوازم آن ملتزم باشد، و همراه آن گام بردارد، تا به 
و جحدوا بِها و : گويد سرمنزل مقصود برسد، چنان كه قرآن درباره گروهى از كفار لجوج مى

مهقَنَتْها أَنْفُستَيرا از روى ظلم و سركشى انكار كردند، در حالى كه در دل به  يات خداآنها آ«: اس
  ) 3(ـ)2!.(»آن يقين داشتند

زيرا  ;تر است ولى تفسير اول، با توجه به اين كه مرجع ضميرها در آيه خداوند است، مناسب
  . خدا او را گمراه كرده، و بر گوش و قلبش مهر زده است: فرمايد مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذيل آيات » مراغى«و تفسير » روح البيان«و تفسير  5987، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1

  .مورد بحث
  .14ـ نمل، آيه  2
  .173، صفحه 18، جلد »الميزان«ـ تفسير  3
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هب جبر نيست، بلكه اى از مذ  شود كه در آيه، هيچ نشانه  از آنچه گفتيم به خوبى روشن مى
  . كيدى است بر اصل اختيار و تعيين سرنوشت انسان به دست خويشتأ

هاى بيشترى  درباره مهر نهادن خداوند بر قلب و گوش انسان، و پرده افكندن بر دل او، بحث
  ) 1.(ايم در جلد اول آورده

* * *  
  : ها نكته

  ها، بت هواى نفس ترين بت ـ خطرناك 1
مورد پرستش واقع شده است، نزد خداوند، بت ترين معبودى كه   مبغوض: در حديث خوانديم
  . هوى و هوس است

خاصيتند، ولى  هاى معمولى موجوداتى بى  چرا كه بت ;در اين سخن هيچ گونه مبالغه نيست
  . دهنده به سوى انواع گناه، و انحراف است  بت هوى و هوس، اغواكننده، و سوق

منفورترين «ن را مستحق نام ت خصوصياتى دارد كه آاين ب: توان گفت به طور كلى، مى
  . كرده است» ها بت

بالد و به   دهد، تا آنجا كه انسان به اعمال زشت خود مى ها را در نظر انسان زينت مى زشتى
، به عنوان يك عمل صالح به آن افتخار »و هم يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ صنْعاً«: مصداق

  ) 2!(كند مى
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»بقره«سوره  7به بعد، ذيل آيه  81، صفحه »نمونه«ـ جلد اول تفسير  1
  .104ـ كهف، آيه  2
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  پرستى است  ـ مؤثرترين راه نفوذ شيطان، هوى 2
د، و گرى ندار چرا كه تا پايگاهى در درون انسان وجود نداشته باشد شيطان قدرت بر وسوسه

يزى جز هواپرستى نيست، همان چيزى كه خود شيطان به خاطر آن سقوط پايگاه شيطان، چ
  . كرد، و از صف فرشتگان و مقام قرب الهى طرد شد

گيرد و  ترين وسيله هدايت را كه درك صحيح حقايق است از انسان مى ـ هواپرستى، مهم 3
سأله ورد بحث بعد از ذكر مافكند، چنان كه در آيات م پرده بر چشم و عقل آدمى مى

هواپرستى، صريحاً به اين موضوع اشاره شده است، آيات ديگر قرآن نيز گواه بر اين حقيقت 
  . است

برد، همان گونه كه  پيش مى) نعوذ باللّه(ـ هواپرستى انسان را تا مرحله مبارزه با خدا  4
و به حكمت خداوند  پرستان يعنى شيطان به چنين سرنوشت شومى گرفتار شد، پيشواى هوى

  ! مسأله امر به سجده بر آدم، اعتراض نمود و آن را غير حكيمانه پنداشت در
ـ عواقب هواپرستى، آن قدر شوم و دردناك است كه گاه يك لحظه هواپرستى، يك عمر  5

آورد، گاه يك لحظه هواپرستى محصول تمام عمر انسان و حسنات اعمال  پشيمانى به بار مى
  . دهد بر باد مىصالح او را، 

  . در آيات قرآن و روايات اسالمى، روى اين امر تأكيد و هشدار داده شده است لذا،
انَّ اَخْوف ما اَخاف على اُمتي الهوى : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديث معروف پيامبر

ا طُولُ االَماَم قِّ، ونِ الْحع دصي نَّهوى فَاا الْهلِ، اَمطُولُ االَم رَةَوى اآلخنْسترين  خطرناك«!: لِ فَي
چرا كه هواپرستى انسان  ;ترسم، هواپرستى و آرزوهاى دراز است چيزى كه بر امتم از آن مى

  دارد و آرزوى دراز آخرت را  را از حق بازمى



٢٨٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  ) 1.(»سپارد به فراموشى مى
اَى سلْطان : در پاسخ اين سؤالكه : خوانيم مى) عليه السالم(و در حديثى از امير مؤمنان على

  ) 2.(الهوى: ؟ فرمود»تر و نيرومندتر است كدام سلطان ستمگر، غالب«: اَغْلَب و اَقْوى؟
تي و و عزَّ: فرمايد آمده كه خداوند مى) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام زين العابدين

ي ولُوع ي، وهائب ي واللج ي، وتظَمع  همه لْتعالّ جا واهلى هع واىه دبرُ عؤْثي، اليكانفاعِ متار
اَتَتْه و ،قَهرِز ضاالَر و مواتالس نَتضَم و ،تَهعضَي نْهع كَفَفْت و ،ي قَلْبِهف ناهغ و ،هرَتي آخف 

، به جالل و نورانيت و مقام بلندم قسم، كه هيچ به عزت و عظمتم سوگند«: الدنْيا و هى راغمةٌ
دارد مگر اين كه همت او را در آخرت، و  اى خواست مرا بر هواى خود مقدم نمى بنده
و را بر سازم، و روزى ا دهم، و امر معاش را بر او آسان مى نيازى او را در قلبش قرار مى  بى

  ) 3!.(»آيد ع به سراغ او مىكنم و مواهب دنيا با تواض ها و زمين تضمين مى آسمان
احذَروا أَهواءكُم كَما تَحذَرونَ أَعداءكُم فَلَيس : آمده) عليه السالم(و در حديثى از امام صادق

هِمنَتأَلْس دائصح و هِمائواعِ أَهنِ اتِّبالِ ملرِّجى لدأَع ءاز هواىِ نفس بترسيد، همان گونه كه «: شَي
تر از پيروى هواى نفس و آنچه بر  چرا كه چيزى براى انسان، دشمن ;ز دشمنان بيم داريدا

  )4.(»شود، نيست زبان جارى مى
انِّي لَأَرجو النَّجاةَ لهذه : آمده كه فرمود) عليه السالم(و باالخره، در حديثى ديگر از امام صادق

صاحبِ سلْطان جائر، و صاحبِ هوى، و الْفاسقِ : لأَحد ثَالثَةاالُمةِ لمنْ عرِف حقَّنا منْهم االّ 
  من اميد نجات را براى اين امت ـ براى آنها «: الْمعلنِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77و  76و  75، صفحه 70، جلد »بحار االنوار«ـ  3و 2و  1
  .1حديث ) باع الهوىباب ات(، 335، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  4
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دوستان سالطين جور، و هواپرستان، و : كه حق ما را بشناسند ـ دارم، مگر براى سه گروه
  ) 1.(»)و باك ندارد(كند  گنهكارى كه آشكارا گناه مى

  . و در اين زمينه، آيات و روايات بسيار فراوان و پر بار است
اى  اند، و گواه زنده صورت شأن نزول نقل كردهاين سخن را با جمله پرمعنائى كه بعضى به 

در » ابوجهل«ها  شبى از شب: گويد دهيم، يكى از مفسران مى بر مقصود ما است، پايان مى
طواف با او همراه بود، به طواف خانه كعبه پرداخت، و در ضمن » وليد بن مغيره«حالى كه 

و اللّه انِّي : گفت» ابوجهل«گفتند،  با هم سخن مى) صلى اهللا عليه وآله(درباره پيامبر اسالم
  ! »گويد دانم او راست مى به خدا سوگند كه من مى«: لَأَعلَم اَنَّه صادقٌ

  گوئى؟  تو از كجا اين سخن را مى! خاموش باش: به او گفت» وليد«فوراً 
ونه بعد ناميديم، چگ مى» صادق امين«ما او را در كودكى و جوانى ! »وليد«اى : گفت» ابوجهل«

دانم او راست  مى«: كنم از تمام عقل و كمال رشد، او را كذاب و خائن بناميم؟ باز تكرار مى
  ! »گويد مى

  آورى؟  كنى، و ايمان نمى پس چرا او را تصديق نمى: گفت» وليد«
از ترس شكست، تسليم برادرزاده : بگويندخواهى دختران قريش بنشينند و   مى: گفت

  !. ؟شدم» ابوالفتوح رازى«
  ! كه هرگز از او پيروى نخواهم كرد» عزى«و » الت«هاى   سوگند، به بت
  ) 2.(نازل شد» خدا بر گوش و قلب او مهر نهاده«: و خَتَم على سمعه و قَلْبِه: اينجا بود كه آيه

* * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .76، صفحه 70، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  .27، صفحه 25، جلد »مراغى«ير ـ تفس 2
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24    رُ وهكُنا إِالَّ الدلهماي يا ونَح و وتنْيا نَمياتُنَا الدإِالّ ح ىقالُوا ما ه و  
  ما لَهم بِذلك منْ علْم إِنْ هم إِالّ يظُنُّونَ           

25    يآياتُنا ب هِملَيإِذا تُتْلى ع إِالّ أَنْ قالُوا ائْتُواو متَهجنات ما كانَ ح  
  بĤِبائنا إِنْ كُنْتُم صادقينَ           

  
  : ترجمه

ميرند و  گروهى از ما مى ;چيزى جز همين زندگى دنياى ما در كار نيست«: ـ گفتند 24
كه  آنان به اين سخن! »كند و جز طبيعت ما را هالك نمى ;گيرند گروهى جاى آنها را مى

  . زنند گويند علمى ندارند، بلكه تنها حدس مى مى
شود، دليلى در برابر آن ندارند جز اين  ـ و هنگامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى 25

  ! »بياوريد) زنده كنيد و(گوئيد پدران ما را  اگر راست مى« :گويند كه مى
  

  : تفسير
  » دهريين«عقايد 

امون منكران توحيد است، منتها در اينجا تنها از گروه خاصى از در اين آيات، بحث ديگرى پير
 كردند، برد، كه مطلقاً وجود صانع حكيم را در عالم هستى انكار مى نام مى» دهريين«آنها يعنى 

دانستند،  ها را شفيعان درگاه او مى در حالى كه اكثر مشركان ظاهراً به خدا ايمان داشتند و بت
تند چيزى جز همين زندگى ما، در دنيا در كار نيست، گروهى از ما آنها گف«: فرمايد مى
گيرند، و نسل بشر همچنين تداوم  و جاى آنها را مى» شوند ميرند و گروهى زنده مى مى
  و قالُوا ما (يابد  مى
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  ). هى إِالّ حياتُنَا الدنْيا نَموت و نَحيا
  ). و ما يهلكُنا إِالَّ الدهرُ(» كند را هالك نمىو چيزى جز دهر و گذشت روزگار، ما «

را، جمله نخست ناظر به انكار معاد » مبدأ«كردند و هم   را انكار مى» معاد«و به اين ترتيب هم 
  . و جمله بعد ناظر به انكار مبدأاست 

 29آيه » عامان«قابل توجه اين كه شبيه اين تعبير در دو آيه ديگر قرآن نيز آمده است، در سوره 
 37آيه » مؤمنون«، و در سوره »و قالُوا إِنْ هى ِإالّ حياتُنَا الدنْيا و ما نَحنُ بِمبعوثينَ«: خوانيم مى
، ولى در هر دو مورد، تكيه بر »حياتُنَا الدنْيا نَموت و نَحيا و ما نَحنُ بِمبعوثينَ إِنْ هى إِالّ«: آمده

  . ست، تنها در آيه مورد بحث، هم معاد انكار شده و هم مبدأانكار معاد ا
كردند، به خاطر وحشتى بود كه از آن  روشن است اين كه آنها روى معاد بيشتر تكيه مى

  . آلود آنها، داشته باشد يرى كه ممكن بود در تغيير مسير زندگى هوسداشتند، و تأث
: اند چند تفسير ذكر كرده) شويم يم و زنده مىمير مى(» نَموت و نَحيا«مفسران، براى جمله 

روند، و نوزادان قدم به عرصه حيات   ساالن مى بزرگ«: نخست همان كه در باال گفتيم
  . »يرندگ  گذارند و جاى آنها را مى مى

شويم و  ما زنده مى: جمله از قبيل تأخير و تقديم است، و در معنى چنين است: ديگر اين كه
  ! اين حيات و مرگ، چيز ديگرى در كار نيستميريم و جز   سپس مى

  ). هر چند سرانجام همه خواهند مرد(مانند  ميرند و بعضى زنده مى بعضى مى: سوم اين كه
  جان بوديم، سپس لباس حيات بر ما  ما در آغاز مرده و بى: چهارم اين كه
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  . تر همان تفسير اول است اما از همه مناسب. پوشيده شد
و روزگار است، و يا به تعبير جمعى » دهر«حال، اين اعتقاد كه فاعل حوادث اين عالم، به هر 

ار گذشته بود باشد، عقيده جمعى از ماديين در اعص ديگر، گردش افالك و اوضاع كواكب مى
كردند، و معتقد بودند هر چه در جهان ما رخ  كه سلسله حوادث را منتهى به افالك مى

و مانند آنها، معتقد به ثبوت » فالسفه دهرى«، حتى گروهى از )1(ستدهد، به سبب آنها مى
  . دانستند عقل براى افالك بودند، و تدبير اين جهان را به دست آنها مى

» علم هيئت«اين اعتقادات خرافى، با گذشت زمان تدريجاً از ميان رفت، مخصوصاً با پيشرفت 
اصالً وجود خارجى ) ى پوست پيازى بلورينكُرات تو بر تو(» افالك«ثابت شد، چيزى به نام 

ندارد، و ستارگان عالم باال نيز كم و بيش ساختمانى مانند كره زمين دارند، منتها بعضى 
  . كنند، و بعضى در حال اشتعال و نورافشانى هستند ت ديگر مىاند و كسب نور از كُرا خاموش

كردند و آن را سب و دشنام   ىگاه در حوادث تلخ و ناگوار، به دهر بدگوئى م» دهريين«
شود كه بعضى از شاعران  دادند، و عجب اين كه بقاياى آن نيز در ادبيات امروز ديده مى مى

فرستند، كه  گويند، و بر روزگار نفرين مى بد مى» چرخ كج مدار«و » دهر غدار«خداپرست به 
  . چرا چنين و چنان كرده است
  : در شعر معروف آمده است

  ! نادان دهد زمام مرادتو اهل دانش و فضلى، همين گناهت بس فلك به مردم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» تناسخ«اشاره به عقيده : اند و آن اين كه ـ بعضى احتمال پنجمى در تفسير اين جمله داده 1
 ميريم سپس در گفتند ما پيوسته مى پرستان آن را قبول داشتند، و مى است كه جمعى از بت

» دهرُو مايهلكُنا إِالَّ ال«شويم، ولى اين تفسير با جمله  كالبدهاى ديگر، در همين جهان زنده مى
  ).دقت كنيد(گويد سازگار نيست  كه تنها سخن از هالكت، مى
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  : گويد ديگرى مى
  ! دارد ها بسيار  روزگار است اين كه گه عزت دهد، گه خوار داردچرخ بازيگر، از اين بازيچه

  : اند در مورد دهر نيز گفته
  !دهر چون نيرنگ سازد، چرخ چون دستان كندمغز را آشفته سازد، عقل را حيران كند

التَسبوا الدهرَ : نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(ولى در احاديث اسالمى از پيغمبر گرامى اسالم
  ) 1.(»چرا كه خداوند روزگار است ;روزگار را دشنام ندهيد«: فَإِنَّ اللّه هو الدهرُ

اشاره به اين كه روزگار لفظى بيش نيست، كسى كه مدبر اين جهان و گرداننده اين عالم است، 
خدا است، اگر به مدبر و گرداننده اين جهان بدگوئى كنيد، بدون توجه، به خداوند قادر متعال 

  ! ايد بدگوئى كرده
نقل شده است، » حديث قدسى«ت كه به عنوان شاهد گوياى اين سخن، حديث ديگرى اس

!: بِيدى االَمرُ، أُقَلِّب اللَّيلَ و النَّهار! دهرَ، و أَنَا الدهرُيؤْذينى ابنُ آدم يسب ال: فرمايد  خداوند مى
 !گويند، در حالى كه دهر منم دهد كه به دهر دشنام مى اين سخن فرزندان آدم مرا آزار مى«

  ) 2.(»سازم همه چيز به دست من است و شب و روز را من دگرگون مى
به كار رفته، كه بزرگان » مردم زمانه«و » ابناء روزگار«به معنى » دهر«ولى، در بعضى از تعبيرات 

در شب ) عليه السالم(اند، شبيه شعر معروفى كه از امام حسين  از بىوفائى آنها شكوه كرده
  : دعاشورا نقل شده كه فرمو

  خَليلكَم لَك بِاإلِشْراقِ و االَصيلِ  يا دهرُ أُف لَك منْ
  و الدهرُ اليقْنَع بِالْبديلِ *** منْ صاحب و طالب قَتيل 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ذيل آيه مورد بحث(» مجمع البيان«ـ تفسير  1
  .5991 ، صفحه9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2
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  چه اندازه صبحگاهان و شامگاهان *** اى روزگار اف بر تو باد كه دوست خوبى نبودى «
و روزگار هرگز قانع به گرفتن بدل و عوضى *** از دوستان و طالبان ما را به قتل رساندى 

و افالك «به معنى » دهر«: دو معنى وجود دارد» دهر«و به اين ترتيب، براى ) 1(»شود نمى
ها  بوده و آن را حاكم بر نظام هستى و زندگى انسان» دهريين«كه مورد توجه » روزگار

  . »مردم عصر و زمان و ابناء روزگار«به معنى » دهر«د، و پنداشتن مى
به معنى اول، پندارى بيش نيست، و اگر باشد اشتباه در تعبير است كه به جاى نام » دهر«مسلماً 

به معنى » دهر«برند، ولى  را مى» دهر«بر تمام عالم وجود دارد، نام  خداوند متعال، كه حاكميت
اند، چرا كه مردم عصر  پيشوايان و بزرگان، آن را مذمت كرده دوم، چيزى است كه بسيارى از

  . دانستند كار، بىوفا، و متلون مى خود را فريب
حتوائى بيان كرده، كه در گويان، جمله كوتاه و پرم به هر حال، قرآن مجيد در پاسخ اين بيهوده

: گويند كه مىآنها به اين سخن «: فرمايد خورد، مى مورد ديگرى از قرآن نيز به چشم مى
ما (» اى دارند پايه معادى نيست و مبدأ جهان نيز دهر است، يقين ندارند، بلكه تنها گمان بى

  ). لَهم بِذلك منْ علْم إِنْ هم إِالّ يظُنُّونَ
در مورد كسانى كه فرشتگان را دختران خدا » نجم«سوره  28عنى در آيه شبيه اين م

ا لَهم بِه منْ علْم إِنْ يتَّبِعونَ إِالَّ الظَّنَّ و إِنَّ الظَّنَّ اليغْني منَ الْحقِّ و م: پنداشتند، آمده است مى
كنند با اين كه  ه پيروى مىپاي آنها هرگز به اين سخن دانشى ندارند، تنها از گمان بى«: شَيئاً

  ! »كند نياز نمى هرگز انسان را از حق بى» گمان«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2، صفحه 45، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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) 2(ها  و اعتقاد مشركان عرب درباره بت) 1(همين معنى، در مورد نسبت قتل به حضرت مسيح
  . نيز آمده است

شود، كه شما هيچ شاهد و   ترين دليلى است كه در مقابل اين گونه افراد ذكر مى  هلو اين س
گواه منطقى براى اثبات مدعاى خويشتن نداريد، تنها بر گمان و تخمين و پندارها تكيه 

  . كنيد مى
* * *  

: گويد مىاساس اين گروه، در مورد معاد اشاره كرده،  جوئيهاى بى در آيه بعد، به يكى از بهانه
شود، تنها دليلى كه در برابر آن دارند،  هنگامى كه آيات بينات و آشكار ما بر آنها خوانده مى«

پدران ما را زنده كنيد و بياوريد تا بر صدق : گوئيد ـ  ـ اگر راست مى: گويند اين است كه مى
َن حجتَهم إِالّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بĤِبائنا إِنْ و إِذا تُتْلى علَيهِم آياتُنا بينات ما كا(» گفتار شما گواهى دهند

  ) 3).(كُنْتُم صادقينَ
آنها مدعى بودند اگر زنده شدن مردگان حق است، به عنوان نمونه نياكان ما را زنده كنيد، تا 
ببينيم و باور كنيم، و از آنها سؤال كنيم كه بعد از مرگ چه خبر است؟ آيا گفته شما را تصديق 

  ! كنند؟ ىم
آرى، اين تنها دليل آنها بود، دليلى سست و واهى، چرا كه خداوند قدرت خويش را بر احياى 

پيدايش نخستينِ انسان از خاك، : ها نشان داده است مردگان، از طرق مختلف به انسان
هاى مرده  هاى عجيب نطفه در رحم، آفرينش آسمان و زمين پهناور، زنده شدن زمين تحول

اى بر امكان رستاخيز آمده، بهترين  زول باران، كه در آيات قرآن به عنوان اسناد زندهبعد از ن
  ! دليل بر اين معنى است، چه نيازى به مطلب ديگرى در اين زمينه است؟

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .157ـ نساء، آيه  1
  .66ـ يونس، آيه  2
  .اسم آن است» ...إِنْ قالُوا«و » كان«در آيه فوق خبر » حجتَهم«ـ  3
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جوئى هدفى ندارند و به فرض كه   از اين گذشته، آنها عمالً نشان داده بودند، كه جز بهانه
اين سحر است، همان : گفتند  گرفت، بالفاصله مى  اى مقابل چشمشان انجام مى  چنين صحنه

  . گونه كه در موارد مشابه آن گفتند
اساس آنها، در حقيقت كنايه از اين است كه  در مورد اين گفتار بى) دليل(» حجت«تعبير به 

  . دليلى ندارند آنها دليلى جز بى
* * *  
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26    يهف بيةِ الرياممِ الْقوإِلى ي كُمعمجي ثُم يتُكُممي ثُم يِيكُمحي قُلِ اللّه  

          ونَ  ولَمعنَّ أَكْثَرَ النّاسِ اليلك  
  و للّه ملْك السماوات و الْأَرضِ و يوم تَقُوم الساعةُ يومئذ يخْسرُ    27

  الْمبطلُونَ           
  تُمونَ ماكُنْو تَرى كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تُدعى إِلى كتابِها الْيوم تُجزَ    28

  تَعملُونَ           
  هذا كتابنا ينْطقُ علَيكُم بِالْحقِّ إِنّا كُنّا نَستَنْسخُ ما كُنْتُم تَعملُونَ     29
30    هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي حاتاللُوا الصمع نُوا وينَ آما الَّذفَأَم  

  مبِينُ فَوز الْذلك هو الْ          
31    ينَ كَفَرُوا أَ فَلَما الَّذأَم و كُنْتُم و رْتُمتَكْبفَاس كُملَيي تُتْلى عتَكُنْ آيات  

  قَوماً مجرِمينَ           
  

  : ترجمه
ميراند، بار ديگر در روز قيامت كه در آن   كند، سپس مى خداوند شما را زنده مى«: ـ بگو 26

  ! »دانند ولى بيشتر مردم نمى ;كند ى مىيست گردآورترديدى ن
و آن روز كه قيامت برپا شود اهل  ;ها و زمين براى خداست ـ مالكيت و حاكميت آسمان 27

  ! بينند باطل زيان مى
هر امتى به  ;بر زانو نشسته) كه از شدت ترس و وحشت(بينى  ـ در آن روز هر امتى را مى 28

  امروز جزاى آنچه را انجام :) گويند  آنها مىبه (ود، و ش  سوى كتابش خوانده مى
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  ! دهند داديد به شما مى مى
ما  ;)كند  و اعمال شما را بازگو مى(گويد  ـ اين كتاب ماست كه به حق با شما سخن مى 29

  ! نوشتيم داديد مى آنچه را انجام مى
گارشان آنها را در رحمت ـ اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پرورد 30

  ! اين همان پيروزى بزرگ است ;كند خود وارد مى
شد و  مگر آيات من بر شما خوانده نمى:) شود به آنها گفته مى(ـ اما كسانى كه كافر شدند  31

  ! شما استكبار كرديد و قوم مجرمى بوديد؟
  

  : تفسير
  ! آيند در آن دادگاه عدل، همه به زانو درمى

قيقت پاسخ ديگرى است به سخن دهريين كه منكر مبدأ و معاد بودند، و در اين آيات در ح
  . آيات قبل به گفتار آنها اشاره شد

ميراند بار ديگر حيات  كند، سپس مى  خداوند شما را زنده مى! بگو«: فرمايد نخست مى
آورى   ساب در روز قيامت، روزى كه در آن شك و ترديدى نيست، جمعبخشد، و براى ح مى
  ). قُلِ اللّه يحيِيكُم ثُم يميتُكُم ثُم يجمعكُم إِلى يومِ الْقيامةِ الريب فيه(» كند مى

آنها، نه خدا را قبول داشتند، و نه روز جزا را، و محتواى اين آيه، در حقيقت استدالل براى هر 
آنها اصل : تعبير ديگردو قسمت است، چرا كه روى مسأله حيات نخستين تكيه شده، و به 

توانستند انكار  جان را، نمى وجود حيات نخستين و پيدايش موجودات زنده را موجودات بى
كنند، و اين از يكسو، دليلى است براى وجود عقل و علم كل، ـ مگر ممكن است حيات و 

در  هاى گوناگون، كه عقل همه دانشمندان شگرف، و اسرار پيچيده، و چهرهزندگى با آن نظم 
  آن 
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  .مات و مبهوت مانده، بدون وجود خداوند قادر و عالم حاصل شود؟
و به همين دليل در آيات مختلف قرآن روى مسأله حيات، به عنوان يكى از آيات توحيد، تكيه 

  . شده است
  . از سوى ديگر، كسى كه قادر بر حيات نخستين است، چگونه قادر بر اعاده آن نيست

در مورد قيامت، كه از وقوع آن خبر ) هيچ شكى در آن نيست(» الريب فيه«ه اما تعبير ب
اى به قانون عدالت پروردگار باشد، چرا كه به طور  دهد نه از امكانش، ممكن است اشاره مى

رسند، و همه متجاوزان و ستمگران، كيفر  ود نمىداران، به حق خ قطع، در اين جهان همه حق
  . و اگر دادگاه عدل قيامت نباشد، عدالت پروردگار مفهومى نخواهد داشتبينند،  خود را نمى

: افزايد كنند، در پايان آيه مى و از آنجا كه بسيارى از مردم، در اين دالئل تأمل و دقت نمى
  ). ثَرَ النّاسِ اليعلَمونَو لكنَّ أَكْ(» دانند ولى اكثر مردم نمى«

چرا كه تمام خلق  ;است» يوم الجمع«وق از آن ياد شده هاى قيامت كه در آيه ف  يكى از نام
اين (شوند  ها، همه، در آن روز يكجا جمع مى اولين و آخرين، و تمام قشرها و اصناف انسان

  ). 9ـ » تغابن« و 7ـ » شورى«تعبير در چند آيه ديگر قرآن نيز آمده است، از جمله 
* * *  

ايم،  شبهه آن را در آيات ديگر قرآن خوانده آيه بعد، دليل ديگرى بر مسأله معاد است كه
و للّه ملْك السماوات و (» ها و زمين از آنِ خدا است  مالكيت و حاكميت آسمان«: فرمايد مى

  ). الْأَرضِ
او كه مالك و حاكم بر تمام پهنه عالم هستى است، مسلماً قدرت بر احياى مردگان را دارد، و 

  . ت او هرگز مشكل نيستچنين كارى، در برابر قدر
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اى براى قيامت، و تجارتخانه پرسودى براى عالم پس از مرگ قرار داده  او اين جهان را مزرعه
و (» بينند  مى شود، اهل باطل زيان  آن روز كه قيامت برپا مى«: افزايد است، لذا در پايان آيه مى

  ). مبطلُونَيوم تَقُوم الساعةُ يومئذ يخْسرُ الْ
  . »جز حسرت و اندوه متاعى نخريدند«چرا كه سرماي عمر را از كف داده، و تجارتى نكرده، و 

هاى انسان در اين بازار تجارت است،   حيات و عقل و هوش و مواهب زندگى، سرمايه
و كنند،  متاع زودگذرى كه نسبت به آن هيچ ارزشمند نيست، مبادله مى گرايان آنها را با باطل

آيد، زيانكار بودن خود را با  روز رستاخيز كه تنها قلب سليم و ايمان و عمل صالح، به كار مى
  . كنند چشم مشاهده مى

در » راغب«به معنى از دست دادن سرمايه است، و به گفته » خسران«از ماده » يخْسرُ«
فالن كس زيان «: نٌخَسرَ فُال: گويند شود، و مى ، گاه به خود انسان نسبت داده مى»مفردات«

، »تجارتش زيان كرد«: خَسرَت تجارتُه: گويند دهند، و مى  ، و گاه به تجارت او نسبت مى»كرد
ى برند، ول گر چه ابناء دنيا اين تعبير را تنها در مورد مال و مقام و مواهب مادى به كار مى

  . استتر از خسران مادى، از دست دادن سرمايه عقل و ايمان و ثواب  مهم
، در لغت، معانى مختلفى دارد، باطل كردن چيزى، دروغ گفتن، شوخى »ابطال«از ماده » مبطل«

و استهزاء نمودن، و امر باطلى را مطرح كردن، تمام اين معانى، در مورد آيه فوق قابل قبول 
  . است

، و آنها كه در برابر اند اند، و آنها كه مرام و عقيده باطل را رواج داده آنها كه حق را باطل كرده
اند، زيان و خسران خود را  اند، و سخنان آنها را به باد استهزاء گرفته پيامبران الهى دروغ گفته
  . در آن روز خواهند ديد

* * *  
  



٢٩٥  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

در آن روز هر امتى «: گويد كند، مى آيه بعد، صحنه قيامت را به طرز بسيار گويائى ترسيم مى
  ). و تَرى كُلَّ أُمة جاثيةً(» زانو نشسته است بينى كه بر سر را مى

شود كه در گذشته   از بعضى تعبيرات كه در كلمات مفسران بزرگ آمده، چنين استفاده مى
نشستند، تا از ديگران مشخص شوند، در  ت، به اين صورت مىارباب دعوا، در محضر قضا

  . د، تا محاكمه آنها صورت پذيردنشينن قيامت نيز همه در آن دادگاه بزرگ بر سر زانو مى
چرا كه  ;و نيز ممكن است، اين تعبير نشانه آمادگى آنها براى پذيرش هر فرمان و حكم باشد

  . نشينند افراد در حالت آماده باش بر سر زانو مى
جمع (گيرد  و يا اين كه اشاره به ضعف و ناتوانى و هراس و وحشتى است كه آنها را فرا مى

  ). در مفهوم آيه نيز ممكن است همه اين معانى
تواند  و مى» گروه گروه«يا » جمعيت انبوه و متراكم«معانى ديگرى نيز دارد، از جمله » جاثيه«

عدل الهى، و يا نشستن هر امت و گروه به صورت جداگانه  ها، در دادگاه اشاره به تراكم انسان
  .تر است باشد، ولى معنى اول مشهورتر و مناسب

هر امتى به «: كند كه هاى قيامت را به اين صورت، بيان مى صحنه، از صحنه سپس دومين
 داديد، به امروز، جزاى آنچه را انجام مى: گويند شود و به آنها مى سوى كتابش، خوانده مى

  ). كُلُّ أُمة تُدعى إِلى كتابِها الْيوم تُجزَونَ ماكُنْتُم تَعملُونَ(» دهند شما مى
هاى گفتار و  ها و زيبائى ها، زشتى ها و بدى ب، همان نامه اعمالى است كه تمام نيكىاين كتا

هيچ «:  كَبِيرَةً إِالّ أَحصاهاال يغادر صغيرَةً و ال: ها، در آن ثبت است، و به گفته قرآن كردار انسان
  ) 1.(»عمل كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته، مگر اين كه آن را به شمار آورده است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ـ كهف،  1



٢٩٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

انسانى دهد كه عالوه بر نامه اعمالى كه براى هر  نشان مى» كُلُّ أُمة تُدعى إِلى كتابِها«تعبير 
جداگانه موجود است هر امتى نيز نامه اعمالى متعلق به جمع و گروه خود دارد، اين معنى، با 

» اعمال جمعى و گروهى«و » اعمال فردى«كه انسان داراى دو نوع اعمال است توجه به اين 
رسد، و وجود دو گونه نامه اعمال، از اين نظر كامالً طبيعى  مطلب عجيبى به نظر نمى

  ) 1.(است
شود كه بيانيه و نامه اعمال خود را بخوانند، اين  دهد، از آنها دعوت مى نشان مى» تُدعى«تعبير 

اقْرَأْ كتابك كَفى بِنَفْسك الْيوم : آمده است» اسراء«سوره  14مطلبى است كه در آيه شبيه همان 
ه امروز، خود حسابگر خويش كتابت را بخوان، كافى است ك) گوييم به او مى(«: علَيك حسيباً

  ! »باشى
* * *  

اين كتاب ما «: ويدگ شود و به عنوان تأكيد مى بار ديگر از سوى خداوند، به آنها خطاب مى
هذا كتابنا ينْطقُ ! (»كند گويد، و اعمال شما را بازگو مى  است، كه به حق با شما سخن مى

  ). علَيكُم بِالْحقِّ
كرديد كه اعمالتان در   داديد، هرگز باور نمى خواستيد، انجام مى آن روز كه شما هر چه مى

إِنّا (» داديد بنويسند مام اعمالى را كه انجام مىما دستور داده بوديم كه ت«جائى ثبت شود، ولى 
  ). كُنّا نَستَنْسخُ ما كُنْتُم تَعملُونَ

گرفته شده، كه به معنى زائل كردن چيزى به وسيله » نسخ«در اصل از » استنساخ«و » نَستَنْسخُ«
  ). ايه را از ميان بردخورشيد س(» نَسخَت الشَّمس الظِّلَّ«: شود چيز ديگرى است، مثالً گفته مى

  آنكه  سپس در مورد نوشتن كتابى از روى كتاب ديگر، به كار رفته است بى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه » كتاب آسمانى«در آيه فوق » كتاب«منظور از : اند ـ بعضى از مفسران احتمال داده 1
اعمال است و  وجه به آيه بعد، همان نامهبر آن امت نازل شده، ولى ظاهراً آيه، مخصوصاً با ت

  .اكثر مفسران نيز بر همين عقيده هستند



٢٩٧  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  . كتاب اول نابود شود
كنند » استنساخ«داده است اعمال آدمى را  اگر خدا فرمان: آيد كه در اينجا اين سؤال پيش مى

نامه : ، لذا بعضى معتقدندبايد قبل از آن كتابى باشد كه از روى آن كتاب، نامه اعمال نوشته شود
نوشته شده است، و فرشتگان حافظ اعمال آدمى، » لوح محفوظ«ها، قبالً در  اعمال همه انسان

  . كنند استنساخ مى» لوح محفوظ«آن را از روى 
اما، اين معنى چندان متناسب با آيه مورد بحث، نيست، آنچه مناسب است يكى از دو معنى 

و ) اند چنان كه بعضى از مفسران گفته(ا به معنى اصل كتابت است در اينج» استنساخ«يا : است
يا خود اعمال آدمى همچون كتابى است تكوينى، كه فرشتگان حافظان اعمال، از روى آن 

كنند، لذا در آيات ديگر قرآن، نيز به جاى اين تعبير، تعبير  عكس بردارى مىنسخه بردارى، و 
إِنّا نَحنُ نُحيِ الْموتى و نَكْتُب ما قَدموا و : خوانيم مى »يس«سوره  12آمده، در آيه » كتابت«

مهآثار آنها را اند و تمام  كنيم و آنچه را از پيش فرستاده به يقين ما مردگان را زنده مى«: آثار
  ) 1.(»نويسيم مى

جامع و ها، كتاب  نامه اعمال شخصى، نامه اعمال امت(هاى ثبت اعمال،  درباره انواع كتاب
  ) 2.(بحث بيشترى آمده است» يس«سوره  12در ذيل آيه ) ها  عمومى همه انسان

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انَّ للّه مالئكَةً ينْزِلُونَ في كُلِّ يِوم : آمده است) عليه السالم(ـ در روايتى از امير مؤمنان على 1

مالَ باَع هيونَ فكْتُبىين مشوند و  خداوند فرشتگانى دارد كه همه روز از آسمان نازل مى«: آد
در ذيل آيه مورد بحث، بعد از نقل » تبيان«در » شيخ طوسى» «نويسند آدم را مى اعمال بنى

به فرشتگان حافظ اعمال دستور : اين است كه» تستنسخ«منظور از «: فرمايد روايت فوق، مى
ب استحقاق ثواب يا عقاب است از اين گروه بگيرند و ثبت كنند دهيم، اعمالى را كه موج مى

  ).260، صفحه 9بيان، جلد ت(» نويسند و بقيه را ملغى سازند، چون گروه اول همه اعمال را مى
  .333، صفحه 18ـ جلد  2
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ال كند، آنجا كه هر گروهى به نتيجه اعم در آيه بعد، مرحله نهائى دادرسى قيامت را بيان مى
اما كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، «: فرمايد رسند، مى خود مى

فَأَما الَّذينَ آمُنوا و عملُوا الصالحات (» كند پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد مى
هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي.(  

ت كه نتيجه نگاهدارى حساب اعمال، و آن دادگاه در اينجا دليل بر اين اس» فاء تفريع«ذكر 
  . شوند عدل الهى، همين است كه مؤمنان در رحمت الهى وارد مى

طبق اين آيه، ايمان به تنهائى كافى نيست كه از اين موهبت عظيم برخوردار شوند، بلكه عمل 
  . صالح نيز شرط آن است

كند، با تعبير به  ص خداوند حكايت مىكه از لطف مخصو) پروردگارشان(» ربهم«تعبير به 
  . شود تكميل مى» بهشت«به جاى » رحمت«

به اوج ) ذلك هو الْفَوز الْمبِينُ(» شكار استاين پيروزى آ«: فرمايد و با جمله پايان آيه كه مى
  . رسد كمال مى

رآن، بر گيرد، و در آيات ق  ، مفهوم وسيعى دارد كه دنيا و آخرت را در برمى»رحمت الهى«
گاه بر مسأله هدايت، گاه نجات از چنگال دشمن، گاه باران پر : معانى زيادى اطالق شده است

ى همچون نعمت نور و ظلمت، و در موارد بسيارى نيز به هاى ديگر  بركت، گاه به نعمت
  . بهشت و مواهب خدا، در قيامت

فوز «تكرار شده، منتها در آنجا  16آيه » مانعا«يك بار ديگر در سوره » ذلك الْفَوز الْمبِينُ«جمله 
: يدفرما يابند، مى در مورد كسانى است كه از عذاب الهى رهائى مى) پيروزى آشكار(» مبين

، اما در اينجا درباره كسانى است كه در »منْ يصرَف عنْه يومئذ فَقَد رحمه و ذلك الْفَوز الْمبِينُ«
نجات از عذاب، : شوند، و در واقع هر دو پيروزى بزرگ است ارد مىبهشت و رحمت الهى و

  و دخول 
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  . در كانون رحمت حق
در اينجا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا مؤمنانى كه فاقد عمل صالح هستند وارد بهشت 

  ! شوند؟ نمى
وزخ يا در برزخ، ببينند شوند اما بعد از آنكه مجازات خود را در د وارد مى: پاسخ اين است كه

يابند، كه   و پاك شوند، تنها كسانى بعد از حسابرسى مستقيماً به اين كانون رحمت راه مى
  . ن، سرمايه عمل صالح نيز داشته باشندعالوه بر ايما

» پيروزى توأم با سالمت«گويد، به معنى  مى» مفردات«در » راغب«به طورى كه » فوز«واژه 
شده، و گاه توصيف به » مبين«آيات قرآن، به كار رفته، گاه توصيف به  مورد از 19است، و در 

 در مورد بهشت است، ولى بعضاً گشته و معموالً» عظيم«، اما در غالب آيات توصيف به »كبير«
  . در مورد توفيق اطاعت پروردگار و آمرزش گناهان و مانند آن نيز، استعمال شده است

* * *  
اما «: فرمايد ديگرى را كه نقطه مقابل اين گروهند يادآور شده ، مى در آيه بعد، سرنوشت گروه

شد و شما  شما خوانده نمى مگر آيات من بر: شود  كسانى كه كافر شدند به آنها گفته مى
و أَما الَّذينَ (؟ »شديد؟ و قومى مجرم و گناهكار بوديد كرديد و تسليم حق نمى استكبار مى
ينَ تَكُنْ كَفَرُوا أَ فَلَمرِمجماً مقَو كُنْتُم و رْتُمتَكْبفَاس كُملَيي تُتْلى عآيات .(  

است، و اما اعمال سوء به عنوان يك عامل » كفر«در اين آيه تنها سخن از : قابل توجه اين كه
به تنهائى موجب عذاب » كفر«دخول در عذاب الهى ذكر نشده، اين به خاطر آن است كه 

  . در ذيل آيه، براى بيان اين معنى كافى است» مجرِمين«ه تعبير به است، و يا اين ك
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در اينجا سخنى از مجازات دوزخ به ميان نيامده، اما سخن از توبيخ و : نكته ديگر اين كه
شود، و دوزخ در برابر آن از  ترين مجازات محسوب مى سرزنش پروردگار است كه بزرگ

  . ستاهميت كمترى برخوردار ا
بدون بعثت پيامبران و ارسال : شود از اين آيه استفاده مى: اين نكته نيز قابل توجه است كه

مجازاتى از سوى ) صطالح تأكيد احكام عقل با احكام شرعو به ا(رسل و نزول آيات الهى 
  . خداوند رحمان انجام نخواهد شد، و اين نهايت لطف و مرحمت او است

در برابر آيات الهى » استكبار«بزرگ اين گروه از يك سو مسأله مشكل : آخرين نكته اين كه
استفاده » كُنْتُم قَوماً مجرِمينَ«است كه از جمله » تداوم جرم و گناه«است، و از سوى ديگر 

  . شود مى
* * *  
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  ريب فيها قُلْتُم ما نَدرِي ما و إِذا قيلَ إِنَّ وعد اللّه حقٌّ و الساعةُ ال    32
  الساعةُ إِنْ نَظُنُّ إِالّ ظَنا و ما نَحنُ بِمستَيقنينَ           

  و بدا لَهم سيئات ما عملُوا و حاقَ بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ     33
  اء يومكُم هذا و مأْواكُم النّار وو قيلَ الْيوم نَنْساكُم كَما نَسيتُم لق    34

  مالَكُم منْ ناصرِينَ           
35    اتَّخَذْتُم بِأَنَّكُم كُمذل مونْيا فَالْيياةُ الدالْح غَرَّتْكُم زُواً وه اللّه آيات  

  اليخْرَجونَ منْها و ال هم يستَعتَبونَ           
36     لّهينَ فَلالْعالَم بضِ رالْأَر بر و ماواتالس بر دمالْح  
  أَرضِ و هو الْعزِيزُ الْحكيم و لَه الْكبرِياء في السماوات و الْ    37
  

  : ترجمه
، »وعده خداوند حق است، و در قيامت هيچ شكى نيست«: شد ـ و هنگامى كه گفته مى 32

دانيم قيامت چيست؟ ما تنها گمانى در اين باره داريم، و به هيچ وجه  نمى ما«: گفتيد شما مى
  ! »يقين نداريم

كردند آنها را فرا  شود، و آنچه را استهزاء مى ان آشكار مىهاى اعمالشان براى آن ـ و بدى 33
  ! گيرد مى
وزتان را كنيم همان گونه كه شما ديدار امر امروز شما را فراموش مى«: شود ـ و گفته مى 34

  !و جايگاه شما دوزخ است، و هيچ ياورى نداريد ;فراموش كرديد
  ـ اين به خاطر آن است كه شما آيات خدا را به مسخره گرفتيد و زندگى دنيا شما  35
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آورند، و نه هيچ گونه عذرى از آنها پذيرفته   امروز نه آنان را از دوزخ بيرون مى! »را فريب داد
  ! شود مى
ها و پروردگار زمين، و  پس حمد و ستايش مخصوص خداست، پروردگار آسمان ـ 36

  ! پروردگار همه جهانيان
  ! ها و زمين، و اوست عزيز و حكيم ـ و براى اوست كبريا و عظمت در آسمان 37
  

  : تفسير
  . شود آن روز كه اعمال سوء انسان آشكار مى

آنچه در آخرين آيات گذشته به نخستين آيه مورد بحث، در حقيقت توضيحى است براى 
صورت اجمال بيان شده بود، توضيحى است بر مسأله استكبار كافران، در برابر آيات الهى و 

شد وعده الهى حق است و در قيامت هيچ شكى  هنگامى كه گفته مى«: فرمايد دعوت انبيا، مى
باره داريم و به هيچ دانيم قيامت چيست؟ ما تنها گمانى در اين  ما نمى: گفتيد نيست شما مى

ال ريب فيها قُلْتُم ما نَدرِي ما الساعةُ إِنْ  و إِذا قيلَ إِنَّ وعد اللّه حقٌّ و الساعةُ(» وجه يقين نداريم
  ). نَظُنُّ إِالّ ظَنا و ما نَحنُ بِمستَيقنينَ

در حالى كه مفهوم قيامت براى آنها  ؟»دانيم قيامت چيست نمى«: تعبير ما نَدرِي ما الساعةُ
دهد كه آنها در مقام  نشان مى پيچيده نبود، و اگر شكى داشتند تنها نسبت به وجود آن بود،

داشتند، هم ماهيت روز قيامت امر  طلبى مى اعتنائى بودند، و اگر روح حق استكبار و بى
  . روشنى بود هم دليل بر وجود آن
اگر آنها به راستى در شك و ترديد بودند، مسئوليت و گناهى «: و از اينجا پاسخ اين سؤال كه

ين شك و ترديد، نه به خاطر عدم وضوح حق بود، بلكه از چرا كه ا ;شود ؟، روشن مى»ندارند
  مسأله كبر و غرور و لجاجت و عناد ناشى 
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  .شد مى

  . ه و استهزاء بوده استها سخري گوئى اين احتمال نيز وجود دارد كه، هدفشان از ضد و نقيض
* * *  

هاى قراردادى  ا مجازاتگويد، كيفرى كه شباهت ب آيه بعد، سخن از مجازات و كيفر آنها مى
و بدا لَهم (» شود در آنجا سيئات اعمالشان براى آنها آشكار مى«: فرمايد دنياى ما ندارد، مى

  ). سيئات ما عملُوا
شوند، و همدم  گيرند، و در برابر آنها آشكار مى د، جان مىيابن ها تجسم مى ها و بدى زشتى

  ! دهند  شان مىو همنشين آنها هستند، و دائماً آزار
و حاقَ بِهِم ما كانُوا بِه (» شود كردند بر آنها واقع مى و سرانجام آنچه را استهزاء مى«

  ) 1).(يستَهزِؤُنَ
* * *  

و «: گردد ند رحمان و رحيم، به آنها خطاب مىاز سوى خداو: تر اين كه و از همه دردناك
ونه كه شما ديدار امروز را به فراموشى كنيم همان گ امروز شما را فراموش مى: شود گفته مى
  ). و قيلَ الْيوم نَنْساكُم كَما نَسيتُم لقاء يومكُم هذا! (»سپرديد

 51در آيه : راراً آمده استهاى مختلف در قرآن مجيد ك اين تعبيرى است كه به صورت
امروز ما آنها را فراموش «: ومهِم هذافَالْيوم نَنْساهم كَما نَسوا لقاء ي: خوانيم مى» اعراف«

  . »كنيم، همان گونه كه لقاى چنين روزى را فراموش كردند مى
  . نيز همين معنى به شكل ديگرى آمده است» الم سجده« 14و در آيه 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وارد شدن و نازل شدن واصابت كردن و احاطه «در اصل به معنى » حوق«از ماده » حاق«ـ  1
اول » قاف«بوده است كه ) به معنى تحقق يافتن(» حق«اصل آن : اند است، بعضى گفته» نمودن

  !شده است» الف«و سپس به » واو«تبديل به 
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ى ذات پاك خداوند، كه علمش محيط به تمام عالم هستى است بدون شك، فراموشى برا
اعتنائى و ناديده گرفتن يك انسان مجرم و گنهكار،  مفهومى ندارد، اين كنايه لطيفى است از بى
فالن دوست بىوفا را براى هميشه : گوئيم  شود، مى حتى در تعبيرات روزمره ما نيز ديده مى

موش شده با او رفتار نما، مهر و محبت و ديدار و فراموش كن، يعنى همچون يك انسان فرا
  ! رگز به سراغ او مروو ه! دلجوئى و احوالپرسى را درباره او ترك كن

چرا  ;»تناسب مجازات و جرم«و » تجسم اعمال«اين تعبير، ضمناً تأكيد ديگرى است بر مسأله 
د، و چه دردناك و شود خدا آنها را در قيامت به فراموشى بسپار كه نسيان قيامت سبب مى

رد، و از جانكاه است اين مصيبت بزرگ كه خداوند رحيم و مهربان كسى را به فراموشى بسپا
  . تمام الطافش محروم كند

اند كه تقريباً روح همه آنها   ذكر كرده» نسيان«مفسران، در اينجا تفسيرهاى مختلفى براى اين 
  . بينيم نمىهمان معنى جامع فوق است لذا نيازى به تكرار آنها 

ضمناً منظور از فراموش كردن، لقاى روز قيامت، فراموش كردن لقاى كليه مسائل و حوادثى 
يابد، اعم از حساب و كتاب و غير آن، كه همواره منكر آن  است كه در آن روز تحقق مى

 ;»منظور فراموش كردن لقاى خداوند در آن روز است«: بودند، اين احتمال نيز وجود دارد كه
در قرآن مجيد معرفى شده، كه منظور از آن شهود » يوم لقاء اللّه«مت به عنوان ا كه روز قياچر

  . باطنى است
  ). و مأْواكُم النّار! (»جايگاه شما دوزخ است«: شود به آنها گفته مى: افزايد در دنباله آيه مى
ار و هيچ ي«: وئيمگ شتابد، قاطعانه به شما مى كنيد كسى به يارى شما مى و اگر گمان مى

  ). و مالَكُم منْ ناصرِينَ(» ياورى براى شما نيست
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* * *  
اين به خاطر آن است كه، آيات «اما چرا و به چه دليل، شما گرفتار چنين سرنوشتى شديد؟ 
آيات اللّه ذلكُم بِأَنَّكُم اتَّخَذْتُم (» خدا را به سخريه گرفتيد، و زندگى دنيا شما را مغرور كرد

  ). هزُواً و غَرَّتْكُم الْحياةُ الدنْيا
، افراد مغرور و خود برتربين كه »استهزاء«و » غرور«: اصوالً، اين دو از يكديگر جدا نيست
گيرند،  كنند، غالباً آنها را به باد استهزا و سخريه مى ديگران را با چشم حقارت نگاه مى

هاى گذرا و موقت آن  درت و ثروت و پيروزىدگى دنيا و قسرچشمه اصلى غرور، نيز متاع زن
سازد كه براى دعوت فرستادگان الهى، كمترين  را چنان غافل مى» ظرفيت كم«است كه افراد 

  . دهند شوند، و حتى زحمت مطالعه دعوت آنها را به خود نمى ارزشى قائل نمى
د، به تعبير ديگرى تكرار و تأكيد كرده، و در پايان آيه، بار ديگر آنچه را كه در آيه قبل آمده بو

شوند، و هيچ گونه عذرى از آنها پذيرفته  امروز آنها از آتش دوزخ خارج نمى«: گويد مى
  )1).(فَالْيوم اليخْرَجونَ منْها و ال هم يستَعتَبونَ(» نيست

روج آنها از دوزخ در آنجا سخن از مأوى و جايگاه ثابت آنها بود و در اينجا سخن از عدم خ
شود،  عذرى از آنها پذيرفته نمى: گويد ياورى ندارند، و در اينجا مى: فرمود است، در آنجا مى

  . و در نتيجه راه نجاتى براى آنها نيست
* * *  

در پايان اين سوره، براى تكميل بحث توحيد و معاد، كه بيشترين مباحث اين سوره را در 
ت خداوند و قدرت و حكمت او را بيان ربوبيت و عظمگرفت، ضمن دو آيه، وحدت   برمى
  كند، و پنج وصف از صفات خدا را در اين قسمت  مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 16جلد (» روم«سوره  57و ريشه اصلى آن ذيل آيه » يستَعتَبونَ«ـ در مورد معنى  1

  . ايم توضيح الزم را داده) 486



٣٠٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    
   .سازد كس مىمنع

  ).فَللّه الْحمد(» پس تمام حمد و ستايش مخصوص خدا است«: گويد نخست مى
رب (» ها، و پروردگار زمين، و پروردگار همه جهانيان است  پروردگار همه آسمان«چرا كه او 

  ). السماوات و رب الْأَرضِ رب الْعالَمينَ
است، بنابراين هر خير و بركتى است از ناحيه » م و مصلحمالك و مدبر، و حاك«به معنى » رب«

گردد، حتى ستايش گل، و  ها به او باز مى ذات پاك او است و به همين دليل، تمام ستايش
صفاى چمن، و صفاى نسيم، و زيبائى ستارگان، ستايش او است كه همه از ذات پاكش 

  . يابد  گيرد و با لطف و عنايتش پرورش مى سرچشمه مى
ها، بار ديگر پروردگار زمين، و سرانجام  پروردگار آسمان: گويد لب اين كه يك بار مىجا

پروردگار همه جهان هستى و جهانيان، تا اعتقاد به ارباب انواع و خدايان مختلفى را كه براى 
  . موجودات گوناگون قائل بودند، درهم بكوبد، و همه را به سوى توحيد ربوبى دعوت كند

* * *  
و «: افزايد در سومين توصيف مى» ربوبيت«و » حمد«بيان توصيف ذات پاك او به مقام  بعد از

و لَه الْكبرِياء في (» ها و زمين براى او است كبرياء و عظمت و علو و رفعت در آسمان
  ). السماوات و الْأَرضِ

  . تچرا كه آثار عظمتش در پهنه آسمان و سراسر زمين و تمام جهان آشكار اس
يعنى مالكيت و تدبير او، در عالم هستى بود ، و در اينجا » ربوبيت«در آيه قبل، سخن از مقام 

  سخن از عظمت او است كه هر قدر در آفرينش آسمان و زمين 
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  . دقت كنيم به اين حقيقت آشناتر خواهيم شد
على  اپذير و حكيماو قادر شكست ن«: گويد و باالخره در چهارمين و پنجمين توصيف، مى

  ). و هو الْعزِيزُ الْحكيم(» االطالق است
اى از  كه مجموعه» علم و قدرت و عظمت و ربوبيت و محموديت«و بدين گونه ،مجموعه 

  . گردد مهمترين صفات و اسماء حسناى او است تكميل مى
رَب فَاشْكُرُوا لَه، و لَه الْكبرِياء فَكَبرُوه، لَه الْحمد فَاحمدوه، و هو ال: كند و گوئى اشاره به اين مى

وهعيفَاَط ميكزُ الْحزِيالْع وه حمد از آن او است پس حمدش را به جا آوريد، و پروردگار او «: و
راى او است، پس او را تكبير گوئيد، و او عزيز و حكيم است پس شكرش كنيد، و عظمت ب

  .»ا اطاعت كنيداست پس تنها او ر
آغاز شده، با همين » عزيز و حكيم«كه با توصيف خداوند به » جاثيه«به اين ترتيب، سوره 

  . پايان او است يابد، و سراسر محتواى آن نيز گواه بر عزت و حكمت بى اوصاف پايان مى
* * *  
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عزت و حكمتت سوگند، كه ما را  به كبريا و عظمتت سوگند، و به مقام ربوبيت و! پروردگارا
  ! در طريق اطاعت فرمانت ثابت قدم بدار

هر گونه حمد و ستايش از آن تو است و هر موفقيتى نصيب ماست آن هم از بركت ! خداوندا
  ! تدام دار، و افزون فرماها را بر ما مس الطاف بيكران تو است، اين نعمت

  ! ى شكرت را مرحمت كنما همه غرق احسان توئيم، توفيق ادا! بارالها
  

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  

  پايان سوره جاثيه                                               
   1405/ شعبان المكرم /  14                                            

                                                 15  /2  /1364   
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  آغاز جزء بيست و ششم
  
  
  
  

  سوره احقاف
  
  
  

  آيه است 35نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1405/ شعبان المكرم /  14                                                 

                                                      15  /2  /1364  
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  محتواى سوره احقاف 
هر چند جمعى از مفسران نزول بعضى از آيات آن را در (هاى مكّى است  اين سوره از سوره

و به حكم شرائط زمان و ) كرداند كه در شرح آن آيات، بحث خواهيم  تأييد كرده» مدينه«
مكان نزولش، كه زمان مبارزه با شرك، و دعوت به توحيد و معاد و مسائل زيربنائى اسالم 

اين : توان گفت بندى فشرده، مى  گويد، و در يك جمع  حورها سخن مىبوده، در همين م
  : كند سوره اهداف زير را تعقيب مى

  . ـ بيان عظمت قرآن 1
  . پرستى  ضد هر گونه شرك و بتـ مبارزه قاطع بر  2
  . ـ توجيه مردم در مسأله معاد و دادگاه عدل پروردگار 3
را كه ساكن » عاد«اى از داستان قوم  ـ ضمناً به عنوان هشدار به مشركان و مجرمان، گوشه 4

  ). نام سوره نيز از همين جا گرفته شده است(دارد  بودند، بيان مى» احقاف«سرزمين 
تا آنجا كه غير از ) صلى اهللا عليه وآله(سترش و عموميت دعوت پيامبر اسالمـ اشاره به گ 5

  . شود ها طايفه جن را نيز شامل مى انسان
  . ـ تشويق مؤمنان و انذار كافران و ايجاد مبادى خوف و رجاء 6
 به صبر و استقامت هر چه بيشتر و اقتداء به سيره) صلى اهللا عليه وآله(ـ دعوت پيامبر اسالم 7

  . انبياى بزرگ پيشين
* * *  
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  فضيلت تالوت اين سوره 
و منْ : در فضيلت اين سوره آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

ىحم نات، وسشْرُ حنْيا عى الدل فمكُلِّ ر ددرِ بِعنَ االَجم ىطأُع قافةَ االَحورشْرُ  قَرََأ سع نْهع
را بخواند، به ازاء هر دانه شن كه در » احقاف«هر كس سوره «: سيئات، و رفع لَه عشْرُ درجات

گردد، و ده درجه بر درجات او  شود، و ده سيئه محو مى  اين دنيا است ده حسنه به او داده مى
  ) 1.(»شود افزوده مى

هاى روان است كه بر اثر وزش  به معنى شن) رزق بر وزن(» حقْف«جمع » احقاف«از آنجا كه 
م شود، و سرزمين قو  ها به صورت مستطيل و كج و معوج روى هم انباشته مى باد، در بيابان

گفتند، كه ريگستانى به اين صورت بود، تعبير حديث فوق  مى» احقاف«را از اين جهت » عاد«
  . ناظر به همين معنى است

و درجات تنها به خاطر تالوت الفاظ نيست، بلكه، تالوتى است بديهى است اين گونه حسنات 
به راستى چنين اثرى را » احقاف«سازنده و بيدارگر، در مسير ايمان و تقوى، و محتواى سوره 

  . دارد، ـ اگر انسان طالب حقيقت و آماده عمل باشد ـ 
لَيلَة أَو كُلَّ جمعة سورةَ  منْ قَرَأَ كُلَّ: آمده است) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق

لَم قافاالَح مِ الْقونْ يم نَهآم نْيا، وى الدة فعبِرَو اللّه هبصةِيرا هر » احقاف«هر كس سوره : يام
دارد، و او را از وحشتش در روز  شب، يا هر جمعه، بخواند، خداوند وحشت دنيا را از او برمى

  ) 2.(»دارد ىقيامت در امان م
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»احقاف«، آغاز سوره »مجمع البيان«ـ تفسير  1
  .»احقاف«، آغاز سوره 7، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«و » مجمع البيان«ـ تفسير  2
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  حم        1
  لْحكيمِ تَنْزِيلُ الْكتابِ منَ اللّه الْعزِيزِ ا       2
3       و ىمسل مأَج قِّ وما إِالّ بِالْحنَهيما ب و ضالْأَر و ماواتما خَلَقْنَا الس  

  الَّذينَ كَفَرُوا عما أُنْذروا معرِضُونَ           
  

  : ترجمه
  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 

  . ـ حم 1
  ! ازل شده استـ اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم ن 2
ها و زمين و آنچه را در ميان اين دو است جز به حق و براى سرآمد معينى  ـ ما آسمان 3

  . گردانند شوند روى افران از آنچه انذار مىاما ك ;نيافريديم
  

  : تفسير
  آفرينش اين جهان بر اساس حق است 

  . نام دارد» حواميم«است كه مجموعاً » حم«هاى هفتگانه   اين سوره، آخرين سوره از سوره
و » بقره«هاى   خصوصاً، مطالب زيادى در آغاز سوره» حم«عموماً، و » حروف مقطعه«در تفسير 

  داشتيم » حم«هاى گذشته  و سوره» اعراف«و » آل عمران«
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  . كه نيازى به تكرار ندارد
ن، از حروف آفرين و پرمحتواى قرآ دهنده و حركت اين آيات تكان: گوئيم  همين قدر مى

ساده الفبا، از حا و ميم، و مانند آن، تركيب يافته، و در عظمت خداوند همين بس، كه چنان 
اى به وجود آورده، كه اگر تا دامنه قيامت در اسرار آن  ز چنين مفردات سادهتركيب عظيمى را ا

  . انديشه كنند، باز هم مطالب ناگفته بسيار دارد
* * *  

قادر و (اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم «: افزايد فاصله مىو شايد به همين جهت، بال
  ). لّه الْعزِيزِ الْحكيمِتَنْزِيلُ الْكتابِ منَ ال(» نازل شده است) توانا

زمر، جاثيه و (آمده است » حم«هاى  اين همان تعبيرى است كه در آغاز سه سوره از سوره
  ). احقاف

  . كران الزم است تا چنين كتابى را نازل كند و حكمتى بى ناپذير، مسلم است قدرتى شكست
* * *  

ها و زمين  پرداخته، و از عظمت و حقانيت آسمان» تكوين«به كتاب » تدوين«سپس از كتاب 
ها و زمين و آنچه را ميان اين دو است، جز به حق  ما آسمان«: فرمايد گويد، مى سخن مى
  ). و الْأَرض و ما بينَهما إِالّ بِالْحقِّ ما خَلَقْنَا السماوات(» نيافريديم

اى بر خالف حق است، و نه در مجموعه عالم خلقتش چيزى  نه در كتاب آسمانيش كلمه
شود، همه موزون، همه سنجيده، و همه همراه و توأم با حق  ناموزون و مخالف حق يافت مى

  . است
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زى داشته، سرانجامى نيز دارد، و لذا در دنباله آيه اما اين آفرينش، همان گونه كه سرآغا
  ).و أَجل مسمى(» ما براى آن سرآمد معينى قرار داديم«: افزايد مى

شود، و چون اين جهان توأم با حق و داراى هدف است، طبعاً  كه با فرارسيدن آن، دنيا فانى مى
شود وجود داشته باشد، بنابراين  سى مىبايد به دنبال آن جهانى ديگر كه نتائج اعمال در آن برر

بر وجود معاد است، و گرنه پوچ و بيهوده بود و توأم با ظلم و  حقانيت اين جهان خود دليل
  . ستم فراوان

اند،  كافران لجوج از آنچه انذار شده«اما با اين كه قرآن حق است، و آفرينش جهان نيز حق، 
  ). عما أُنْذروا معرِضُونَ و الَّذينَ كَفَرُوا(» گردان هستند روى

دهد كه دادگاه بزرگى در پيش داريد، و  از يك سو، آيات قرآن پى در پى آنها را انذار و بيم مى
دهد كه حسابى در كار  از سوى ديگر، جهان آفرينش با نظامات خاص خود نيز هشدار مى

  . آن كنند، و نه به  خبر نه به اين توجهى مى است، اما اين غافالن بى
، اشاره به اين است كه اگر با آيات تكوين و تدوين روبرو »اعراض«از ماده » معرِضُون«تعبير به 

گردانند، و از حق  كنند، اما آنها صورت خود را برمى و مواجه شوند، حقايق را درك مى
  . گريزانند، مبادا در روند تقاليد و تخيالت و هوى و هوس آنها دگرگونى ايجاد كند

* * *  
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  نَ منْ دونِ اللّه أَروني ماذا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ أَمقُلْ أَ رأَيتُم ماتَدعو       4

  لَهم شرْك فى السماوات ائْتُوني بِكتاب منْ قَبلِ هذا أَو أَثارة منْ          
  كُنْتُم صادقينَ علْم إِنْ          

  اليستَجِيب لَه إِلى يومِ و منْ أَضَلُّ ممنْ يدعوا منْ دونِ اللّه منْ       5
  الْقيامةِ و هم عنْ دعائهِم غافلُونَ           

  و إِذا حشرَ النّاس كانُوا لَهم أَعداء و كانُوا بِعبادتهِم كافرِينَ        6
  

  : ترجمه
كنيد به من نشان دهيد چه  اين معبودهائى را كه غير از خدا پرستش مى«: ن بگوـ به آنا 4

كتابى آسمانى پيش از ! ها دارند؟ اند، يا شركتى در آفرينش آسمان  چيزى از زمين را آفريده
اگر راست ) كه دليل صدق گفتار شما باشد(اين، يا اثر علمى از گذشتگان براى من بياوريد 

  ! گوئيد مى
خواند كه تا قيامت هم به  تر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى كسى گمراهـ چه  5

و صداى آنها را هيچ ! (خبر است؟  بى) كامالً(گويد، و از خواندن آنها  او پاسخ نمى
  )!شنود نمى

حتى عبادت  ;شوند، معبودهاى آنها دشمنانشان خواهند بود ـ و هنگامى كه مردم محشور مى 6
  ! كنند ر مىها را انكاآن
  

  : تفسير
  ترين مردم؟  گمراه

  ها و زمين در ميان بود، كه همه  در آيات گذشته، سخن از آفرينش آسمان
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است، الزمه اين سخن آن است، كه جز او معبودى در جهان » عزيز و حكيم«اينها از خداوند 
باشد، و اين دو، در ذات نيست، چرا كه تنها كسى شايسته عبوديت است كه خالق و مدبر عالم 

  . پاك او جمع است
كرده، ) صلى اهللا عليه وآله(و براى تكميل اين بحث، در اين آيات روى سخن را به پيامبر

معبودهائى را كه غير از خدا پرستش ! به من خبر دهيد! به اين مشركان بگو«: فرمايد مى
قُلْ أَ رأَيتُم ماتَدعونَ منْ دونِ اللّه ! (؟»اند هكنيد ـ نشان دهيد ـ چه چيز از زمين را آفريد مى

  ). أَروني ماذا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ
أَم لَهم شرْك فى (؟ »ها و مالكيت و تدبير آنها دارند  يا اين كه شركتى در آفرينش آسمان«

ماواتالس .(  
موجودات زمينى دارند، و در آفرينش ها هيچ گونه دخالتى نه  هنگامى كه شما قبول داريد، بت

نه در آفرينش خورشيد و ماه و ستارگان و موجودات عالم باال، و خودتان با صراحت 
  ) 1.(»خالق همه اينها اللّه است«: گوئيد مى

، اين »ها بت«با اين حال چگونه براى حل مشكالت، يا جلب بركات، دست به دامن 
  ! زنيد؟ ، مىخاصيت و فاقد عقل و شعور موجودات بى

كتابى از كتب آسمانى «اند  آنها شركتى در امر خلقت و آفرينش داشته: گوئيد و اگر فرضاً مى
پيشين كه گفتار شما را تصديق كند، يا آثارى علمى از علماى گذشته كه گواهى بر اين معنى 

ة منْ علْم أَو أَثارائْتُوني بِكتاب منْ قَبلِ هذا (» گوئيد دهد، براى من بياوريد اگر راست مى
  ).كُنْتُم صادقينَ إِنْ

دليل، يا جنبه نقلى دارد و از طريق وحى آسمانى است، يا عقلى و منطقى، : كوتاه سخن اين كه
  شما كه در ادعاهاى خود در . و يا شهادت و گواهى دانشمندان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9ت، شرح بيشتر پيرامون اين مطلب را در ذيل آيه ـ اين معنى در چهار آيه از قرآن آمده اس 1

  . مطالعه فرمائيد» تفسير نمونه«در همين جلد از » زخرف«سوره 
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توانيد شركت آنها را در  ها، نه متكى به وحى و كتاب آسمانى هستيد، و نه مى مورد بت
آنها استفاده نمائيد، و نه  راى الوهيتآفرينش آسمان و زمين اثبات كنيد، تا از اين دليل عقلى ب

شود، آئين و مسلك شما  كند، پس معلوم مى اثرى از علوم پيشينيان گفته شما را تأييد مى
  . چيزى جز مشتى از خرافات زشت و پندارهاى دروغين نيست

كتاب منْ ائْتُوني بِ«، اشاره به دليل عقل، و جمله »...أَروني ماذا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ«بنابراين جمله 
، اشاره به سنت انبياى گذشته و »أَثارة منْ علْم«، اشاره به وحى آسمانى، و تعبير به »قَبلِ هذا

  )1.(اوصياى آنان يا آثار دانشمندان پيشين است
باقيمانده «: اند چند معنى ذكر كرده) بر وزن حالوة(» أَثارة«علماى لغت و مفسران براى 

گردد، و آن   ، ولى ظاهر اين است كه همه، به يك معنى بازمى»تعالم«و » ترواي«، »چيزى
  .ماند، و دليل بر وجود آن است اثرى است كه از چيزى باقى مى

آمده است، » فاطر«سوره  40پرستان، در آيه  اخذه، و محاكمه بت0شبيه همين گفتگو، و مؤ
عونَ منْ دونِ اللّه أَروني ماذا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ ذينَ تَدقُلْ أَ رأَيتُم شُرَكاءكُم الَّ: گويد آنجا كه مى

ضُهعونَ بمالظّال دعلْ إِنْ يب نْهنَة ميلى بع متاباً فَهك مناهآتَي أَم ماواتى السف رْكش ملَه ضاً أَمعب م
  .إِالّ غُرُوراً

چه چيز از زمين را (» ماذا خَلَقُوا منَ الْأَرضِ«: گويد قابل توجه اين كه در مورد زمين مى
يا اين كه در (» أَم لَهم شرْك فى السماوات«: گويد  ها مى  و در مورد آسمان) اند؟ آفريده

  يعنى در هر دو جا ) ها شركتى دارند؟ آفرينش آسمان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در تفسير : خوانيم نقل شده مى) عليه السالم(ز امام باقرا» اصول كافى«ـ در حديثى كه در  1
مقصود دانشى است كه از (إِنَّما عنى بِذلك علْم أَوصياء األَنْبِياء : فرمود» أَو أَثارة منْ علْم«جلمه 

  ).9، صفحه 5نور الثقلين، جلد ) (اوصياى پيامبران پيشين باقى مانده
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  .ت، زيرا شرك در عبادت بايد از شرك در خالقيت و تدبير نشأت گيردسخن از شركت اس
» اللّه«اگر مشركان معموالً امر خلقت را منحصراً مربوط به : آيد كه در اينجا اين سؤال پيش مى

  . گانه، از آنها براى چيست؟ دانستند، مطالبه يكى از اين دالئل سه مى
پرستان  اندكى است كه احتماالً در ميان بت اين مطالبه از گروه: توان گفت در پاسخ مى

دانستند، يا اين كه مسأله به صورت فرضى مطرح  اند، و بتان را سهيم در آفرينش مى بوده
ها در آفرينش جهان بيفتيد،  شده، يعنى اگر فرضاً به فكر چنين ادعائى در زمينه شركت بت

  . ريدل عقلى و نقلى و عقالئى بر ادعاى خود نداهيچ گونه دلي
* * *  

تر است از آنها كه  چه كسى گمراه«: افزايد سپس، براى بيان عمق گمراهى اين مشركان، مى
كنند، كه اگر تا قيامت هم آنان را بخوانند پاسخشان  موجودى غير از خدا را پرستش مى

  ). ه إِلى يومِ الْقيامةِمنْ دونِ اللّه منْ اليستَجِيب لَ و منْ أَضَلُّ ممنْ يدعوا(؟ »گويند نمى
! »و از دعا و نداى آنها غافلند«شنوند  دهند، اصالً سخنانشان را نمى نه تنها پاسخ آنها را نمى

  ). و هم عنْ دعائهِم غافلُونَ(
اند، به تناسب اين كه  ستهجان دان هاى بى بعضى از مفسران، مرجع ضمير را در اين آيه، بت

ها بودند، و بعضى اشاره به فرشتگان و  اى مشركان عرب، همين بتبيشترين معبوده
كنندگان فرشتگان و جن، در ميان   دانند، چرا كه عبادت اند مى هائى كه معبود واقع شده انسان

را تأييد عرب كم نبودند، تعبيرات مختلف اين آيه، كه مناسب ذوى العقول است، اين معنى 
  . كند مى
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اش، تفسير كنيم و تمام اين معبودها، اعم از  انعى ندارد كه آيه را به مفهوم گستردهولى، هيچ م
جان و جاندار، ذوى العقول و غير ذوى العقول در مفهوم آيه جمع باشد، و تعبيرهاى   بى

  . است» تغليب«مناسب ذوى العقول به اصطالح از باب 
گويند، مفهومش اين نيست كه در  ويد، تا روز قيامت به سخن آنها پاسخ نمىگ اين كه مى

اند ـ بلكه اين يك تعبير رائج است كه   دهند ـ آنچنان كه بعضى پنداشته قيامت جوابشان را مى
اگر تا روز قيامت هم به فالن كس اصرار : گوئيم رود، فى المثل مى براى نفى ابد، به كار مى

شد، نه اين كه در قيامت  دهد، يعنى هرگز چنين كارى انجام نخواهد ىكنى، به تو وام نم
  . كند خواسته تو را عملى مى
زيرا هرگونه فعاليت و تالش و كوشش و اجابت دعوت، در اين دنيا  ;نكته آن نيز معلوم است

  . شود گيرد، زمينه همه اين امور كال برچيده مى مفيد است، هنگامى كه دنيا پايان مى
* * *  

شوند، معبودهاى  مردم مشرك در قيامت محشور مى هنگامى كه«: و از آن اسفبارتر اين است
و إِذا حشرَ النّاس كانُوا لَهم ! (»كنند آنها دشمنان آنها خواهند بود، حتى عبادت آنها را انكار مى

  ). أَعداء و كانُوا بِعبادتهِم كافرِينَ
از عابدان ) السالم عليه(خيزند، حضرت مسيح معبودهائى كه عقل دارند رسماً به دشمنى برمى

جويند، حتى شياطين و جن نيز اظهار تنفر  جويد، و فرشتگان نيز تبرّى مى خود بيزارى مى
بخشد، تا به سخن درآيند  عقل بودند، خداوند حيات و عقل به آنها مى كنند، و آنها كه بى مى

  . ين عابدان اظهار كنندو مراتب دشمنى و نفرت خود را از ا
، خطاب »فاطر«سوره  14ر آيات ديگر قرآن، نيز آمده است، از جمله در آيه نظير اين معنى، د
  إِنْ تَدعوهم اليسمعوا دعاءكُم و : خوانيم به مشركان، مى
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اگر آنها را «: يرلَوسمعوا ما استَجابوا لَكُم و يوم الْقيامةِ يكْفُرُونَ بِشرْككُم و الينَبئُك مثْلُ خَبِ
و روز قيامت،  ;گويند شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى بخوانيد صداى شما را نمى

از (خبير تو را ) خداوند آگاه و(و هيچ كس مانند  ;شوند شما را منكر مى) پرستش(شرك و 
  ! »سازد باخبر نمى) حقايق

  . تفاوت مختصرى تكرار شده است در اينجا نيز تمام مسائلى كه در آيات مورد بحث آمده، با
  كنند، در حالى كه جاى انكار نيست؟ اما چگونه معبودان، عبادت عابدان را انكار مى

پرستيدند، نه  ممكن است اشاره به اين باشد كه آنها در حقيقت هواى نفس خويش را مى
  . است» پرستى هوى» «ستىپر بت«چرا كه سرچشمه  ;معبودان را

بل توجه است كه عداوت و دشمنى معبودها، نسبت به عابدان در قيامت، اين نكته، نيز قا
از قول » عنكبوت«سوره  25مطلبى نيست كه تنها در اينجا روى آن تكيه شده باشد، در آيه 

خَذْتُم منْ دونِ اللّه أَوثاناً و قالَ إِنَّما اتَّ: خوانيم شكن، نيز مى قهرمان بت) عليه السالم(»ابراهيم«
ضاًمعب ضُكُمعنُ بلْعي ض وعبِب ضُكُمعكْفُرُ بةِ ييامالْق موي نْيا ثُمياةِ الدى الْحف كُمنيةَ بدابراهيم(«: و (

ن شما ايد كه مايه دوستى و محبت ميا هائى براى خود انتخاب كرده  شما غير از خدا بت: گفت
جوئيد و يكديگر را لعن  از يكديگر بيزارى مى سپس روز قيامت ;در زندگى دنيا باشد

  !. »كنيد مى
هرگز «: كَالّ سيكْفُرُونَ بِعبادتهِم و يكُونُونَ علَيهِم ضدا: نيز آمده است» مريم«سوره  82در آيه 

بر ضدشان قيام ) بلكه( ;منكر عبادت آنان خواهند شد) معبودها(به زودى !) چنين نيست(
  . »كنند مى
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7       مها جاءقِّ لَملْحينَ كَفَرُوا لنات قالَ الَّذيآياتُنا ب هِملَيإِذا تُتْلى ع و  

  هذا سحرٌ مبِينٌ           
8       وئاً هشَي نَ اللّهي مكُونَ للفَالتَم تُهقُلْ إِنِ افْتَرَي قُولُونَ افْتَراهي أَم  

          الْغَفُور وه و نَكُميب ي ونيشَهِيداً ب كَفى بِه يهيضُونَ فبِما تُف لَمأَع  
           يمالرَّح  

  الرُّسلِ و ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و ال بِكُم إِنْ أَتَّبِع قُلْ ما كُنْت بِدعاً منَ       9
  نَا إِالّ نَذيرٌ مبِينٌ إِالّ ما يوحى إِلَى و ما أَ          

  قُلْ أَ رأَيتُم إِنْ كانَ منْ عنْد اللّه و كَفَرْتُم بِه و شَهِد شاهد منْ    10
  مثْله فĤَمنَ و استَكْبرْتُم إِنَّ اللّه ال يهدى الْقَوم اسرائيل على بنى          
  الظّالمينَ           

  
  : ترجمه

شود كافران در برابر حقى كه براى آنها آمده  امى كه آيات روشن ما بر آنان خوانده مىـ هنگ 7
  ! »اين سحرى آشكار است«: گويند مى
اگر من آن را به دروغ به «: بگو! »ر خدا افتراء بسته استاين آيات را ب«: گويند ـ بلكه مى 8

او كارهائى را كه شما . دفاع كنيدتوانيد در برابر خداوند از من  خدا نسبت داده باشم شما نمى
و او  ;همين بس كه خداوند گواه ميان من و شما باشد ;داند شويد بهتر مى در آن وارد مى

  ! »آمرزنده و مهربان است
  من  ;دانم با من و با شما چه خواهد شد  و نمى ;من پيامبر نوظهورى نيستم«: ـ بگو 9
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  ! »دهنده آشكارى نيستم  كنم، و جز بيم يروى مىشود پ  تنها از آنچه بر من وحى مى
به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوى خدا باشد و شما به آن كافر شويد، در حالى «: ـ بگو 10

چه كسى (اسرائيل بر آن شهادت دهد، و او ايمان آورد و شما استكبار كنيد  كه شاهدى از بنى
  !»كند تمگر را هدايت نمىخداوند گروه س! ؟)تر از شما خواهد بود گمراه

  
  : تفسير

  بگو من پيامبر نوظهورى نيستم 
كند، و به چگونگى برخورد آنها با آيات الهى  اين آيات، همچنان از وضع مشركان، گفتگو مى

شود، كافران در مورد  هنگامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى«: گويد شاره كرده، مىا
و إِذا تُتْلى علَيهِم آياتُنا (» اين سحرى آشكار است: گويند مىحقى كه به سوى آنها آمده است 

  ). بينات قالَ الَّذينَ كَفَرُوا للْحقِّ لَما جاءهم هذا سحرٌ مبِينٌ
ها انكار  توانند نفوذ سريع و عميق و جاذبه عجيب قرآن را در اعماق دل آنها از يكسو، نمى

يستند در برابر حقانيت و عظمت آن سر فرود آورند، لذا اين كنند، و از سوى ديگر، حاضر ن
كنند كه خود اعتراف ضمنى  مطرح مى» سحر آشكار«نفوذ را با يك تفسير انحرافى به عنوان 

  ! ها العاده قرآن در قلوب انسان به تأثير فوقروشنى است 
ى آن را به معنى است، هر چند بعض» آيات قرآن«در آيه فوق اشاره به همان » حق«بنابراين 

اند، اما با توجه به  تفسير كرده) صلى اهللا عليه وآله(»معجزات ديگر پيامبر«يا » اسالم«يا » نبوت«
  . رسد ىتر به نظر م آغاز آيه، تفسير اول مناسب

* * *  
  كنند، پا را از آن فراتر نهاده، با  ولى، آنها تنها به اين تهمت قناعت نمى
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  ). أَم يقُولُونَ افْتَراه(» اين آيات را بر خدا افتراء بسته: دگوين مى«صراحت 
: رمايدف دهد كه با دليل روشنى به آنها پاسخ گويد، مى در اينجا، خداوند به پيامبرش دستور مى

پنداريد و من آن را به دروغ به او نسبت داده  اگر مطلب آن طور باشد كه شما مى: به آنها بگو«
قُلْ (» توانيد در برابر خداوند، از من دفاع كنيد كه مرا رسوا كند، و شما نمىباشم، الزم است 

  ) 1).(إِنِ افْتَرَيتُه فَالتَملكُونَ لي منَ اللّه شَيئاً
و اين معجزه جاودانى را بر دست دروغگوئى » آيات بينات«چگونه ممكن است خداوند، اين 

  ! ور استاين از حكمت و لطف خداوند د! ظاهر سازد؟
* و لَو تَقَولَ علَينا بعض الْأَقاوِيلِ : آمده است» حاقه«سوره  47تا  44همان گونه كه در آيات 

اگر او سخنى «: فَما منْكُم منْ أَحد عنْه حاجِزِينَ* ثُم لَقَطَعنا منْه الْوتينَ * لَأَخَذْنا منْه بِالْيمينِ 
كرديم،  سپس رگ قلبش را قطع مى* گرفتيم،  با قدرت مى ما او را *بست،  دروغ بر ما مى

  ! »او مانع شود) مجازات(توانست از  و هيچ كس از شما نمى* 
بنابراين، چگونه ممكن است من به خاطر شما دست به چنين كار خطرناكى بزنم؟، و چگونه 

زرگى در معجزات ب كنيد، من چنين دروغى را بگويم و خدا مرا زنده بگذارد، و باور مى
  اختيارم قرار دهد؟ 

اما خداوند بهتر از هر كس، كارهائى را كه شما در آن وارد «: افزايد سپس، به عنوان تهديد مى
  ) 2).(هو أَعلَم بِما تُفيضُونَ فيه(دهد  و به موقع شما را سخت كيفر مى» داند شويد مى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: جمله شرطيه است كه جزاى آن محذوف شده و در تقدير چنين است» إِنِ افْتَرَيتُه«جمله ـ  1
  .»إِنِ افْتَرَيتُه أَخَذَني و عاجلَني بِالْعقُوبةِ«
هاى  نستب«، و به معنى »موصوله اسميه«ممكن است » ما تُفيضُونَ فيه«در جمله » ما«ـ  2

» مصدريه«گردد، و اگر  به آن بازمى» فيه«ابراين ضمير ، بن»ادندد ناروائى باشد كه به پيامبر مى
ورود «به معنى » تُفيضُون«گردد، و در اين صورت  برمى» حق«يا » قرآن«به » فيه«باشد ضمير 

  .است» در كارى به قصد افساد



٣٢٥  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

، و با ايد كرده دهيد، و در برابر فرستاده او قيام هاى ناروا را كه به من مى آرى، او اين نسبت
  . داند داريد، همه را مى سمپاشى مردم را از ايمان به حق بازمى

همين بس كه «: افزايد و در جمله بعد، به عنوان تأكيد بيشتر، توأم با برخوردى مؤدبانه، مى
  ).كَفى بِه شَهِيداً بيني و بينَكُم(» خداوند ميان من و شما گواه باشد

داند، و دروغ و افترا و  هايم را در ابالغ رسالت مى الش و كوششاو صدق دعوت من، و ت
  .بيند، و همين براى من و شما كافى است كارشكنى شما را نيز مى

او غفور و رحيم «: افزايد و براى اين كه راه بازگشت را نيز به آنها نشان دهد، در پايان آيه مى
  ). و هو الْغَفُور الرَّحيم(» است
  . سازد بخشد، و آنها را مشمول رحمت واسعه خود مى ان را مىكار توبه

* * *  
قُلْ (» بگو من پيامبر نوظهورى نيستم كه با ساير پيامبران متفاوت باشم«: افزايد در آيه بعد، مى

  ). ما كُنْت بِدعاً منَ الرُّسلِ
  ). بِكُمبِي و ال و ما أَدرِي مايفْعلُ! (؟»دانم با من و با شما چه خواهد شد و نمى«
  ). إِنْ أَتَّبِع إِالّ ما يوحى إِلَى(» كنم شود پيروى مى تنها از آنچه بر من وحى مى«
  ). و ما أَنَا إِالّ نَذيرٌ مبِينٌ(» و جز بيم دهنده آشكارى نيستم«

: ههاى كوتاه و پرمعنى، پاسخى است به بسيارى از ايرادات مشركان، از جمله اين ك اين جمله
به عنوان اين كه يك بشر چگونه ممكن است با خدا ) صلى اهللا عليه وآله(بعثت پيامبر گاه از

  . كردند ارتباط پيدا كند تعجب مى
  رود؟  خورد و در كوچه و بازار راه مى چرا او غذا مى: گفتند گاه مى

  . نمودند  گاه تقاضاى معجزات عجيب و غريب داشتند، و هر يك تمنائى مى
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كانونى از علم غيب باشد، و همه حوادث آينده ) صلى اهللا عليه وآله(گاه انتظار داشتند كه پيامبر
  . را براى آنها بازگو كند

  . كردند كند، تعجب مى و باالخره، گاه از اين كه او دعوت به توحيد و يگانگى معبود مى
  . ستها ا جوئى اى اجمالى به پاسخ همه اين گفتگوها و بهانه اين آيه، اشاره

ام، پيش از من پيامبران زيادى  من نخستين پيامبر نيستم كه دعوت به توحيد كرده: گويد مى
خوردند، هيچ يك از آنها   پوشيدند و غذا مى آمدند كه همه آنها از جنس بشر بودند، لباس مى

ه خدا به دانيم ك ما از حوادث غيب، آن مقدار مى: گفتند مدعى علم غيب مطلق نبود، بلكه مى
  . ما تعليم داده است

  . آلود مردم، تسليم نشدند و پيشنهادهاى هوس» معجزات اقتراحى«و هيچ يك از آنها در برابر 
اى است از بندگان خدا، علم و قدرت او  نيز بنده) صلى اهللا عليه وآله(تا همگان بدانند پيامبر

ها از آن پروردگار است، اينها خواهد، علم و قدرت مطلق تن نيز محدود است به آنچه خدا مى
  . بايست مردم بدانند، تا به ايرادهاى نابجا پايان دهند هائى است كه مى واقعيت

را به ) صلى اهللا عليه وآله(اينها همه، به دنبال بحثى است كه در آيات قبل آمد كه گاه پيامبر
ا نيز همان توهماتى هاى نارو ساختند، و گاه به افتراء، كه سرچشمه اين نسبت سحر متهم مى

  . بودند كه با اين آيه به آن پاسخ گفته شد
صلى اهللا (دهد پيامبر كه نشان مى شود كه مفاد اين آيه، با آيات ديگرى  و از اينجا روشن مى

، و ورود در »فتح مكّه«درباره » فتح«از غيب آگاهى دارد، مانند آنچه در سوره ) عليه وآله
آمده كه )عليه السالم(و يا آنچه در مورد مسيح) سوره فتح 27آيه (آمده » مسجد الحرام«

  من از آنچه «: في بيوتكُمأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُونَ و ما تَدخرُونَ : فرمود مى
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و امثال اينها، منافات ) 1(»دهم كنيد به شما خبر مى هاى خود ذخيره مى خوريد، و در خانه مى

، به تعبير »مطلق علم غيب«كند، نه  مى» علم غيب مطلق«ه مورد بحث نفى چرا كه آي ;ندارد
آيات از علم غيب به بركت تعليم الهى  كند، ولى آن ديگر اين آيه نفى علم غيب استقاللى مى

  . گويد سخن مى
إِالّ * داً عالم الْغَيبِ فَال يظْهِرُ على غَيبِه أَح: است» جن«سوره  27و  26شاهد اين گفتار آيات 
* سازد،  داناى غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى«: منِ ارتَضى منْ رسول

  . »ان را برگزيدهمگر رسوالنى كه آن
هنگامى كه فشار «: اند اند و گفته بعضى از مفسران، براى آيه مورد بحث، شأن نزولى آورده

به : زياد شد، حضرت، در خواب ديد» مكّه«در  )صلى اهللا عليه وآله(مشكالت بر ياران پيامبر
اى ياران كند كه داراى نخلستان و درختان و آب فراوان است، اين را بر  سرزمينى هجرت مى

خود بازگو كرد، آنها همه خوشحال شدند و فكر كردند، به زودى گشايشى در برابر آزار 
اى رسول : يدند، عرض كردندمشركان پيدا خواهد شد، مدتى صبر كردند، اما اثرى از آن ند

آنچه را فرمودى نديديم، كى به آن سرزمينى كه در خواب ديدى مهاجرت خواهيم كرد؟ ! خدا
و ما أَدرِي مايفْعلُ : ساكت شد، در اين هنگام آيه فوق نازل گرديد) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

البِكُم 2.(»دانم با من و شما چه خواهد شد من نمى«: بِي و (  
زيرا مخاطب در اين آيات دشمنان پيامبرند، نه  ;رسد ولى، اين شأن نزول بعيد به نظر مى

ل تطبيق باشد يعنى به هنگام مطرح كردن اين سؤال، از ناحيه دوستان او، اما ممكن است از قبي
  . به اين آيه تمسك جست، و به آنها پاسخ گفت) صلى اهللا عليه وآله(دوستانش، پيامبر

  : افزايد آيه مورد بحث، براى تكميل آنچه در آيات قبل آمده مى در آخرين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ـ آل عمران، آيه  1
  .8، صفحه 28، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  2
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اگر اين قرآن از سوى خدا باشد، و شما به آن كافر شويد، در حالى كه : به من خبر دهيد: بگو«
اسرائيل بر آن شهادت دهد، و او ايمان بياورد و شما تكبر كنيد و تسليم نشويد،  از بنى شاهدى

قُلْ أَ (» كند مسلماً خداوند قوم ظالم را هدايت نمى!) د؟تر خواهد بو چه كسى از شما گمراه(
رائيل على مثْله فĤَمنَ و استَكْبرْتُم اس  رأَيتُم إِنْ كانَ منْ عنْد اللّه و كَفَرْتُم بِه و شَهِد شاهد منْ بنى

  ) 1).(إِنَّ اللّه اليهدى اْلقَوم الظّالمينَ
ى كه بوده است؟ كه بر حقانيت قرآن مجيد گواهى داده؟ در   اسرائيل در اين كه اين شاهد بنى
  . ميان مفسران گفتگو است

است كه در عصر خود، خبر از ظهور  )عليه السالم(»موسى بن عمران«منظور : اند بعضى گفته
  . هاى او داد  و نشانه) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم

دهد اين شاهد  ولى، اين احتمال با توجه به جمله فĤَمنَ و استَكْبرْتُم، كه نشان مى
بار ايمان آورده، در حالى كه مشركان استك) صلى اهللا عليه وآله(ى، به پيامبر اسالم اسرائيل بنى

صلى (دهد كه اين شاهد در عصر پيامبر اسالم زيرا ظاهر جمله نشان مى ;كردند، سازگار نيست
  . حضرتش ايمان آورده در حالى كه ديگران راه استكبار را پيش گرفتندبوده، و به ) اهللا عليه وآله

هر چند  زيسته، مى» مكّه«اين مرد، يكى از علماى اهل كتاب بوده كه در : اند بعضى ديگر گفته
كمتر بودند، ولى چنان نيست كه احدى از آنها در آنجا » مكّه«پيروان مذهب يهود و نصارى در 

  . نبوده است
  ى چه كسى بوده؟ و نامش چه بوده است؟  اسرائيل با اين حال، معلوم نيست اين عالم بنى

  در عصر » مكّه«اين تفسير، با توجه به اين كه عالم معروفى از اهل كتاب در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منْ «: محذوف است و در تقدير چنين است) إِنْ كانَ منْ عنْد اللّه(ـ جزاى جمله شرطيه  1
  .»اَضَلَّ منْكُم
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اند نيز  وجود نداشته، و تواريخ از آن نامى به ميان نياورده) صلى اهللا عليه وآله(ظهور پيامبر
  ) 1.(رسد ظر نمىچندان مناسب به ن

سازگار » احقاف«البته، اين تفسير و تفسير سابق اين امتياز را دارد، كه با مكّى بودن تمام سوره 
  . است

اين شاهد دانشمند معروف : تفسير سومى كه از سوى اكثر مفسران پذيرفته شده، اين است كه
  . مين پيوستايمان آورد، و به مسل» مدينه«بود كه در » عبداللّه بن سالم«يهود 

در يكى از » مدينه«با بعضى از يارانش در ) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى آمده است كه پيامبر
ناخشنود ) صلى اهللا عليه وآله(شدند، آنها از ورود پيامبر) معبد آنها(» كنيسه«اعياد يهود، وارد 

ر از خودتان را به من اى جمعيت يهود، دوازده نف«: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(بودند، پيامبر
بدهند تا خداوند ) صلى اهللا عليه وآله(نشان دهيد كه گواهى بر وحدانيت خدا و نبوت محمد

  . »غضبش را از تمام يهوديان جهان برگيرد
سه بار اين مطلب را تكرار ) صلى اهللا عليه وآله(آنها ساكت شدند، و احدى پاسخ نگفت، پيامبر

شما از بيان حق ابا كرديد، ولى به «: وت كردند، سپس فرمودكرد، و در هر سه بار، همه سك
منم، خواه ايمان ) براى پيامبر آمده بود» تورات«القابى كه در (» عاقب«و » حاشر«خدا سوگند 

  . »بياوريد، يا تكذيبم كنيد
بازگشت، اما هنوز قدم بيرون نگذاشته بود كه مردى پشت ) صلى اهللا عليه وآله(سپس، پيامبر

ايستاد، پس از آن رو به ) صلى اهللا عليه وآله(بايست، پيامبر! اى محمد: آمد، گفت سر او
به خدا سوگند، ما در ميان خود : دانيد؟ گفتند مرا چگونه آدمى مى: جمعيت يهود كرد و گفت

  تر از تو و پدر و جدت نسبت به كتاب آسمانى خود نداريم،  اهمردى آگ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد او شخص  به صورت نكره در اينجا براى تعظيم است و نشان مى» شاهد«ـ تعبير  1
  .معروف و بزرگى بوده است



٣٣٠  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

آمده » تورات و انجيل«ست كه در گيرم كه او همان پيامبرى ا من خدا را گواه مى«: سپس افزود
  ! »است

كلمات زشت و بدى به او نثار  گوئى و تو دروغ مى: يهود، هنگامى كه چنين ديدند گفتند
  . كردند

گوئيد، انكار شما بعد از اقرارتان هرگز  شما دروغ مى«: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
  ). نبود» ه بن سالمعبداللّ«و اين مرد كسى جز (» پذيرفته نخواهد شد
  ) 1.(نازل گشت.) ..قُلْ أَ رأَيتُم إِنْ كانَ منْ عنْد اللّه(و در اينجا آيه فوق 

اى مكّى است، و اين   نازل شده است، هر چند سوره، سوره» مدينه«طبق اين تفسير، اين آيه در 
آيات مكّى در البالى هاى ديگر از قرآن، نيز احياناً   منحصر به آيه مورد بحث نيست، در سوره

) اهللا عليه وآلهصلى (دهد گاه پيامبر شود كه نشان مى هاى مدنى، يا بالعكس، ديده مى سوره
اى داشته، بدون توجه به تاريخ نزول آن در  اى را كه تناسب با مفاد سوره داده آيه دستور مى

  . ضمن آيات آن سوره قرار دهند
  . رسد تر به نظر مى  اين تفسير از جهاتى مناسب

* * *  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .14، صفحه 26، جلد »مراغى«ـ تفسير  1
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11    إِذْ لَم و هقُونا إِلَيبراً ما سكانَ خَي نُوا لَوينَ آملَّذينَ كَفَرُوا لقالَ الَّذ و  
  إِفْك قَديم يهتَدوا بِه فَسيقُولُونَ هذا           

12    صم تابهذا ك ةً ومحر وسى إِماماً وم تابك هلنْ قَبم ساناًوقٌ لد  
  عرَبِيا لينْذر الَّذينَ ظَلَموا و بشْرى للْمحسنينَ           

13    مال ه و هِملَيع فوا فَال خَوتَقاماس ثُم نَا اللّهبينَ قالُوا رإِنَّ الَّذ  
  يحزَنُونَ           

14    ينَ فدنَّةِ خالالْج حابأَص كلُونَ أُولئمعبِما كانُوا ي زاءيها ج  
  

  : ترجمه
در پذيرش (چيز خوبى بود، هرگز آنها ) اسالم(اگر «: ـ كافران درباره مؤمنان چنين گفتند 11
اين يك «: گويند و چون خودشان به وسيله آن هدايت نشدند مى! »گرفتند  بر ما پيشى نمى) آن

  ! »دروغ قديمى است
، و اين )هاى آن را بيان كرده نشانه(سى كه پيشوا و رحمت بود ـ و پيش از آن، كتاب مو 12

در حالى كه به زبان عربى و فصيح و گوياست، تا  هاى تورات است كتاب هماهنگ با نشانه
  . ظالمان را بيم دهد و براى نيكوكاران بشارتى باشد

سى براى آنان ، سپس استقامت كردند، نه تر»پروردگار ما اللّه است«: ـ كسانى كه گفتند 13
  . شوند است و نه اندوهگين مى

  . دادند پاداش اعمالى است كه انجام مىاين  ;مانند  ـ آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن مى 14
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  : شأن نزول
  : اند هاى متعددى نقل كرده مفسران براى نخستين آيه مورد بحث، شأن نزول

نيز به ) بنى غفار(اسالم آورد و قبيله او » مكّه«ت كه در اس» ابوذر غفارى«ـ اين آيه در مورد  1
نشين و فقير بودند كفار قريش كه  و از آنجا كه قبيله بنى غفار باديه(دنبال او ايمان آوردند، 

سر و پاها بر ما  اگر اسالم چيز خوبى بود، اين بى: مردانى ثروتمند و شهرنشين بودند گفتند
  . بود كه آيه فوق نازل شد، و به آنها پاسخ گفتدر اينجا !) گرفتند سبقت نمى

را ) صلى اهللا عليه وآله(كه دعوت پيامبر) 1(»ذى النيره«بود به نام » مّكه«ـ يك كنيز رومى در  2
آورده، چيز خوبى ) صلى اهللا عليه وآله(اگر آنچه را محمد: اجابت كرد، بزرگان قريش گفتند

  !ندشد بر ما مقدم نمى» ها النيرة ذى«بود 
» مكّه«پيش از مردم شهر، به اسالم روى آوردند، اشراف » مكّه«نشين  ـ گروهى از قبايل باديه 3

  . گرفتند بر ما سبقت نمى! ها اگر اسالم چيز خوبى بود، اين شترچران: گفتند
، اسالم را با »عمار«و » صهيب«، »بالل«ـ جمعى از مردان پاكدل، اما فقير و تهيدست همچون  4

) صلى اهللا عليه وآله(مگر ممكن است آئين محمد: گفتند» مكّه«ز پذيرفتند، اشراف آغوش با
  ! چيز خوبى باشد و اينها بر ما پيشى گيرند؟

و بعضى از يارانش، ايمان آوردند جمعى از يهوديان مغرور » عبداللّه بن سالم«ـ هنگامى كه  5
  ) 2.(شدند اگر اسالم خوب بود آنها پيشقدم نمى: گفتند

اسالم از : توان خالصه كرد و آن اين كه هاى چهارگانه اول را، در يك جمله مى أن نزولش
  نشين و تهيدست، به سرعت مورد  قير و باديهطرف قشرهاى ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او را » ابوجهل«از زنانى بود كه زود اسالم را پذيرفت، و به همين جهت » ذى النيرة«ـ  1

  .داد و آزار مىشكنجه 
  .6009، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2
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چرا كه هم منافع نامشروعى نداشتند كه به خطر بيفتد، و هم مغز آنها از  ;استقبال قرار گرفت
  . تر از قشر مرفه، عياش و هوسباز داشتند  هائى پاك باد غرور انباشته نبود، و هم قلب

هاى قوت اين آئين الهى بود،  ترين نقطه ين گروه كه يكى از بزرگاين استقبال گرم، از ناحيه ا
اين چه آئينى : يك نقطه ضعف بزرگ شمرده شد، و گفتنداز سوى مغروران مستكبر، به عنوان 

اگر مكتب معقولى ! نشين فقير و تهيدست و كنيزان و بردگانند؟  است كه پيروانش انبوهى باديه
اما ما كه در سطح باال ! ن و منحط اجتماع، از آن استقبال كنندبود، هرگز نبايد افراد سطح پائي

  ! يم، عقب بمانيمقرار داريم و چشم و چراغ جامعه هست
ترين طرز تفكرها در ميان ثروتمندان  اين طرز تفكر انحرافى، امروز هم از رائج: جالب اين كه

ها   درد فقرا و پابرهنه مذهب، به: گويند  مغرور، و هوسبازان مرفه در مورد مذهب است كه مى
  ! يمخورد، و هر دو براى هم خوبند، و ما در سطحى باالتر و باالتر قرار دار مى

  . خوانيد  قرآن، در آيات مورد بحث، پاسخ كافى به آنها داده كه در تفسير آيات مى
د هر و ياران او هستن» عبداللّه بن سالم«اما پنجمين شأن نزولى كه در باال ذكر شد، كه منظور 

در تفسيرش، از اكثر مفسران نقل شده، از » قرطبى«و » مجمع البيان«در » طبرسى«چند به گفته 
  . رسد  دو جهت بعيد به نظر مى

رود،   به طور مطلق، معموالً در مورد مشركان به كار مى» الَّذينَ كَفَرُوا«تعبير به : نخست اين كه
  . نه اهل كتاب و يهود و نصارى

اگر : مرد كم شخصيتى در ميان يهود نبود، كه درباره او بگويند» عبداللّه بن سالم«ديگر اين كه، 
  . گرفتند اسالم آئين خوبى بود، او و يارانش بر ما پيشى نمى
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  : تفسير
  شرط پيروزى، ايمان و استقامت است 

سى و نكوهش اين آيات، همچنان اعمال و گفتار كافران و انحرافات آنها را مورد بحث و برر
كافران «: گويد دهد، نخست، به اين گفتار غرورآميز و دور از منطق آنها اشاره كرده مى قرار مى

بقت اگر ايمان و اسالم چيز خوبى بود هرگز آنها بر ما س: درباره مؤمنان چنين گفتند
  ) 1).(سبقُونا إِلَيه و قالَ الَّذينَ كَفَرُوا للَّذينَ آمنُوا لَو كانَ خَيراً ما! (گرفتند نمى

چگونه ممكن است ! سر و پا، روستائى و برده و كم معرفتند اينها يك مشت افراد فقير و بى
جامعه، از آن غافل و هاى اين  آنها حق را بفهمند، و به آن اقبال كنند، ولى ما چشم و چراغ

  ! خبر بمانيم؟  بى
هاى كبر و غرور بر   ر آئين اسالم، اگر پردهغافل از اين كه، عيب در خود آنها بوده است، نه د

قلب آنها نيفتاده بود، اگر مست مال و مقام و شهوت نبودند، اگر خود برتربينى و خودمحورى، 
ان پاكدل، حقجو و حق طلب بودند، آنها نيز داد، و همانند تهيدست اجازه تحقيق حق به آنها مى
  . شدند به سرعت جذب اسالم مى

چون خود آنها به وسيله قرآن «: گويد يه با اين تعبير لطيف به آنها پاسخ مىلذا، در پايان آ
يهتَدوا بِه فَسيقُولُونَ  و إِذْ لَم! (»اين يك دروغ قديمى است: گويند هدايت نشدند، به زودى مى

  ) 2).(ا إِفْك قَديمهذ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اند، ولى از همه  لَّذينَ آمنُوا چه معنى دارد؟ مفسران گفتگو بسيار كردهدر ل» الم«ـ در اين كه  1

باشد، بنابراين معنى جمله چنين » فى«به معنى » الم«تر اين است كه  احتماالت مناسب
و در اين صورت مشكلى از نظر غائب بودن فعل ... ؤمنان چنين گفتندكافران درباره م: شود مى

: اند اند، وبعضى، نيز گفته  دانسته» الم تعليل«د، در حالى كه بعضى آن را آي پيش نمى» سبُقونا«
  !است» سبقْتُمونا«الَّذينَ آمنُوا در اينجا مخاطبند و جمله سبقُونا به معنى 

   2وجود : گويند دانند، و مى در اين آيه، ظرفيه است بعضى آن را متعلق به سيقُولُون مى» اذ«ـ  2
معتقدند چون فعل بعد از آن ماضى » كشاف«در » زمخشرى«ست، ولى بعضى ديگر مانند مانع ني» فاء«

تواند متعلق به آن باشد، بلكه متعلق به محذوفى است و در  مضارع است، نمى» سيقُولُون«است، و 
بسيار سازگارتر است،  ، ولى احتمال اول با معنى آيه»يهتَدوا بِه ظَهرَ عنادهم و إِذْ لَم«: ن استتقدير چني

  .تعليله باشد نياز به متعلق ندارد» اذ«ولى چنانچه 
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  . يعنى، آنها نخواستند به وسيله قرآن، هدايت شوند نه اين كه هدايت قرآن كمبودى داشت

، شبيه تهمت ديگرى است كه از زبان آنها در آيات قرآن نقل شده كه، »إِفْك قَديم«تعبير به 
  ) 1.(است) هاى پيشينيان افسانه(اينها أَساطيرُ الْأَولينَ : گفتند مى

به صورت فعل مضارع، دليل بر اين است كه آنها به طور مستمر، اين » سيقُولُون«و نيز تعبير به 
  . دادند ستند، و آن را پوششى براى عدم ايمان خود قرار مىب تهمت را به قرآن مى

* * *  
اين يك : گفتند ى اثبات حقانيت قرآن، و نفى تهمت مشركان كه مىسپس، به دليل ديگرى برا

هاى صدق اين كتاب بزرگ، اين است كه قبل  از نشانه«: گويد دروغ قديمى است، پرداخته مى
در حالى كه پيشواى مردم بود، و رحمتى از سوى خدا ـ ) عليه السالم(»موسى«از آن كتاب 

د از خود داد ـ، و اين قرآن نيز، كتابى است هماهنگ با نازل گرديد، و خبر از اوصاف پيامبر بع
  ). و منْ قَبله كتاب موسى إِماماً و رحمةً و هذا كتاب مصدقٌ(» هائى كه در تورات آمده نشانه

  ! گوئيد اين يك دروغ قديمى است؟ با اين حال، چگونه مى
» تورات و انجيل«ت كه قرآن تصديق كننده كراراً در آيات قرآن، روى اين نكته تكيه شده اس

هائى است كه در اين دو كتاب آسمانى، درباره پيامبر  است ، يعنى هماهنگ با نشانه
ها دقيق بوده كه   ى اين نشانهو كتاب آسمانى او آمده است، به قدر) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

  نَه كَما الَّذينَ آتَيناهم الْكتاب يعرِفُو: گويد قرآن مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5ـ فرقان، آيه  1
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مهناءرِفُونَ أَبعرا همچون فرزندان [ پيامبر=] ايم، او  كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده«: ي
  ) 1.(»شناسند د مىخو

أَ فَمنْ : آمده استنيز  17آيه » هود«نظير همين معنى، كه در آيه مورد بحث است، در سوره 
: ونَ بِهكانَ على بينَة منْ ربه و يتْلُوه شاهد منْه و منْ قَبله كتاب موسى إِماماً و رحمةً أُولئك يؤْمنُ

) خدا(آيا آن كس كه دليل آشكارى از پروردگار خويش دارد، و به دنبال آن، شاهدى از سوى «
دهد، همچون  و گواهى بر آن مى(، كتاب موسى كه پيشوا و رحمت بوده آمده، و پيش از آن

  ) 2!.(؟»)كسى است كه چنين نباشد
ممكن است از اين جهت باشد كه، بعد از ذكر امام و پيشوا احياناً » اماماً و رحمةً«تعبير به 

از پيشوايان اى كه  كند، به واسطه خاطره مسأله تكليف شاق و خشونت بار، به ذهن تداعى مى
امامت اين امام توأم با : گويد ، اين تداعى را اصالح كرده، مى»رحمت«خود داشتند، ولى ذكر 

رحمت است، حتى اگر تكاليفى آورده، آن هم رحمت است، و چه رحمتى برتر از تربيت 
  . نفوس آنها

بى فصيح و اين در حالتى است كه اين كتاب آسمانى به زبان عر«: افزايد و به دنبال، آن مى
  ). لساناً عرَبِيا(مند شوند  كه همگان از آن بهره» گوياست

: دهد و در پايان آيه، هدف نهائى از نزول قرآن را در دو جمله كوتاه، به اين صورت شرح مى
لينْذر الَّذينَ ظَلَموا و بشْرى (» كوكاران را بشارت دهدهدف اين بوده كه ظالمان را انذار و ني«
ينَلنسحلْم .(  

شود كه  كه فعل مضارع است و داللت بر استمرار دارد، روشن مى» ينْذر«و با توجه به جمله 
انذار قرآن، همچون بشارت آن دائمى و مستمر است، ظالمان و ستمگران را در سراسر تاريخ 

  كند، و به نيكوكاران  دهد و انذار مى بيم مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .146ـ بقره، آيه  1
  .17ـ هود، آيه  2
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  . دهد همواره بشارت مى
در اينجا معنى » ظلم«چرا كه  ;قرار داده» نيكوكاران«را » ظالمان«نقطه مقابل : قابل توجه اين كه

شود، كه طبعاً يا ظلم به ديگران  وسيعى دارد كه هرگونه بدكارى و خالفكارى را شامل مى
  . بر نفس است يا ظلم

* * *  
كه در آيه قبل آمده بود، ) نيكوكاران(» محسنين«آيه بعد، در حقيقت تفسيرى است براى 

پروردگار ما اللّه است، سپس استقامت به خرج دادند، نه ترسى : كسانى كه گفتند«: فرمايد مى
استَقاموا فَال خَوف علَيهِم و ال هم  إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا اللّه ثُم(» است و نه غمى دارندبراى آنه
  ) 1).(يحزَنُونَ

» توحيد«چرا كه  ;در واقع، تمام مراتب ايمان و همه اعمال صالح، در اين دو جمله جمع است
گردد، و   اساس همه اعتقادات صحيح است، و تمام اصول عقائد به ريشه توحيد بازمى

دانيم تمام اعمال نيك  زيرا مى ;همه اعمال صالح است و صبر و شكيبائى نيز ريشه» استقامت«
  . خالصه كرد» صبر بر مصيبت«و » صبر بر معصيت«، »صبر بر اطاعت«توان در سه عنوان  را مى

كسانى هستند كه از نظر اعتقادى در خط توحيد، و از نظر عمل در خط » محسنين«بنابراين، 
  . استقامت و صبرند

  . فراد، نه ترسى از حوادث آينده دارند، و نه غمى از گذشتهبديهى است اين گونه ا
  .آمده است) با توضيح بيشترى(» فصلت«سوره  30نظير همين مطلب، در آيه 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر سر » فاء«خبر آن است، البته » الخَوف علَيهِم«مبتداست، و جمله » ...الَّذينَ قالُوا ربنَا اللّه«ـ  1
  .آيد، مگر در مواردى كه مانند آيه مورد بحث، مفهوم شرطيت در جمله باشد خبر نمى
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هِم الْمالئكَةُ أَالّ تَخافُوا و إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا اللّه ثُم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَي«: گويد  آنجا كه مى
  . »الْجنَّةِ الَّتي كُنْتُم تُوعدونَالتَحزَنُوا و أَبشرُوا بِ

يكى اين كه بشارت عدم خوف و حزن از سوى فرشتگان به آنها : اين آيه، دو چيز اضافه دارد
ديگر اين كه،  شود، در حالى كه در آيه مورد بحث اين مطلب مسكوت گذارده شده، داده مى

ن آمده در حالى كه در محل كالم عالوه بر نفى ترس و غم، بشارت به بهشت موعود نيز در آ
  . شود در آيه بعد به آن اشاره مى

  . تر تر و ديگرى مشروح كند، يكى فشرده به هر حال اين دو آيه، يك مطلب را تعقيب مى
إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا اللّه ثُم «ر از جمله منظو: خوانيم كه فرمود مى» على بن ابراهيم«در تفسير 

تَقامنَ: »وااسينؤْمرِالْمياَم ىلةِ على وِاليوا عتَقامساستقامت بر واليت اميرمؤمنان «): عليه السالم(ا
  . است» )عليه السالم(على

در جهت علم و عمل و عدالت و ) عليه السالم(اين، به خاطر آن است كه ادامه خط اميرمؤمنان
ر مشكلى است كه بدون استقامت، امكان تقوى، مخصوصاً در عصرهاى تاريك و ظلمانى، كا

شود، نه اين كه  هاى روشن آيه مورد بحث، محسوب مى پذير نيست، بنابراين، يكى از مصداق
ه با مفهوم آن منحصر به همين معنى باشد و استقامت در جهاد و اطاعت پروردگار و مبارز

  . هواى نفس و شيطان را شامل نشود
  ) 1.(ايم داده» استقامت«ح مبسوطى پيرامون مسأله شر» فصلت«سوره  30در ذيل آيه 

* * *  
  ترين بشارت را به موحدان نيكوكار  و در آخرين آيه مورد بحث، مهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه فرمائيد 30، آيه »فصلت«، سوره »نمونه«ـ به جلد بيستم تفسير  1
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أُولئك أَصحاب الْجنَّةِ (» مانند بهشتند و جاودانه در آن مى آنها اهل«: فرمايد دهد، مى مى

  ). خالدينَ فيها
  ). ملُونَجزاء بِما كانُوا يع(» دادند اين به پاداش اعمالى است كه انجام مى«

رساند، يعنى بهشتيان تنها  اند، مفهوم حصر را مى ظاهر آيه، چنان كه بعضى استفاده كرده
دارند، طبيعى است افراد ديگر كه آلوده  كه در خط توحيد و استقامت گام برمىكسانى هستند 

شوند، ولى در آغاز  اند، گر چه سرانجام به خاطر ايمانشان بهشتى مى به گناهانى شده
  . نيستند» اصحاب جنت«

  . هاى بهشتى است ، اشاره به همنشينى دائم آنها با نعمت)ياران(» اصحاب«تعبير به 
دهند، و  بهشت را به بها مى«، از يكسو، دليل بر اين است كه »جزاء بِما كانُوا يعملُونَ«و تعبير 

  . اختيار انسان است، و از سوى ديگر، اشاره به اصل آزادى اراده و »دهند به بهانه نمى
* * *  
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15    ساناً حإِح هيدنَا الْإِنْسانَ بِواليصو وتْهضَعو كُرْهاً و هأُم لَتْهم  
  كُرْهاً و حملُه و فصالُه ثَالثُونَ شَهراً حتّى إِذا بلَغَ أَشُده و بلَغَ          
          بأَرو لَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعي أَنْ أَشْكُرَ ننزِعأَو بنَةً قالَ رينَ سع  
  والدي و أَنْ أَعملَ صالحاً تَرْضاه و أَصلح لي في ذُريتي إِنِّيعلى           
  تُبت إِلَيك و إِنِّي منَ الْمسلمينَ           

16    هِمئاتينْ سع زنَتَجاو لُوا ومنَ ما عسأَح منْهلُ عينَ نَتَقَبالَّذ كأُولئ  
  ابِ الْجنَّةِ وعد الصدقِ الَّذي كانُوا يوعدونَ في أَصح          

  
  : ترجمه

ـ ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى حمل  15
تا  ;و دوران حمل و از شير باز گرفتنش سى ماه است ;گذارد كند و با ناراحتى بر زمين مى مى

مرا ! پروردگارا«: گويد  سالگى بالغ گردد مى رت و رشد برسد و به چهلزمانى كه به كمال قد
اى انجام  هتوفيق ده تا شكر نعمتى را كه به من و پدر و مادرم دادى به جا آورم و كار شايست

گردم و توبه  من به سوى تو بازمى ;دهم كه از آن خشنود باشى، و فرزندان مرا صالح گردان
  ! »مكنم، و من از مسلمانان مى
گذريم و  كنيم و از گناهانشان مى ـ آنها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى 16

  . شدند وعده داده مى اين وعده راستى است كه ;در ميان بهشتيان جاى دارند
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  : تفسير
  ! به مادر و پدر نيكى كن! اى انسان

كه در » محسن«و » ظالم«ست درباره دو گروه اين آيات و آيات آينده، در حقيقت توضيحى ا
  . آيات قبل، به سرنوشت آنها اجماالً اشاره شده است

پرداخته، و از مسأله نيكى به پدر و مادر و شكر زحمات آنها، كه » نيكوكاران«نخست، به وضع 
ه ما انسان را توصيه كرديم ك«: فرمايد كند، مى اى است براى شكر پروردگار، شروع مى مقدمه

  ) 1).(و وصينَا الْإِنْسانَ بِوالديه إِحساناً(» درباره پدر و مادرش نيكى كند
هاى مربوط  به معنى مطلق سفارش است، و مفهوم آن منحصر به سفارش» توصيه«و » وصيت«

، تفسير »امر و دستور و فرمان«به ما بعد از مرگ نيست، لذا جمعى در اينجا آن را به معنى 
  . اند كرده

مادر، او را با اكراه و «: گويد  شناسى در برابر مادر پرداخته، مى  پس از آن، به دليل لزوم حق
د، و دوران حمل و از شير باز گرفتنش گذار كند، و با ناراحتى بر زمين مى ناراحتى حمل مى

  ). ه ثَالثُونَ شَهراًحملَتْه أُمه كُرْهاً و وضَعتْه كُرْهاً و حملُه و فصالُ(» سى ماه است
  . دهد ترين ايثار و فداكارى را در مورد فرزندش انجام مى در طول اين سى ماه، بزرگ» مادر«

ها پشت سر يكديگر  شود، و ناراحتى از نخستين روزهاى انعقاد نطفه، حالت مادر دگرگون مى
  شود، و يكى از   ناميده مى» ويار«آيد، حالتى كه، حالت  مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» الى«يا » باء«شود، منتها مفعول دوم همراه  ، معموالً به دو مفعول متعدى مى»توصيه«ـ  1

را » وصينا«تواند مفعول دوم در آيه فوق باشد، مگر اين كه  نمى» احساناً«خواهد بود، بنابراين 
و يا براى آيه، . شود، بدون حروف جاره ىبدانيم، كه متعدى به دو مفعول م» اَلْزَمنا«به معنى 

وصينَا الْإِنْسانَ بِأَنْ يحسنَ بِوالديه «: در تقدير چنين است: محذوفى قائل شويم و بگوئيم
  . براى فعل محذوفى است» مفعول مطلق«، در اين صورت احسانا »حساناًإِ
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بر اثر كمبودهائى است كه : گويند  كان مىدهد، و پزش  ترين حاالت مادر است روى مى سخت
  . دهد در جسم مادر به خاطر ايثار به فرزند رخ مى

گيرد، و حتى روى  ه جان مادر مىكند، مواد بيشترى از شير  هر قدر جنين رشد و نمو بيشتر مى
گذارد، گاه خواب و خوراك و استراحت و آرامش را از او   هاى او و اعصابش اثر مى استخوان

شود،   رد، و در آخر دوران حمل، راه رفتن و حتى نشست و برخاست براى او مشكل مىگي مى
گشايد، و بر روى  ىاما با صبر و حوصله تمام، و به عشق فرزندى كه به زودى چشم به دنيا م

  . كند زند، تمام اين نامالئمات را تحمل مى مادر لبخند مى
رسد تا آنجا كه  ى مادر است، فرا مىترين لحظات زندگ  دوران وضع حمل، كه يكى از سخت
  . نهد گاه مادر جان خود را بر سر فرزند مى

شود، دوران  به هر حال، بار سنگينش را بر زمين گذارده، دوران سخت ديگرى شروع مى
روزى از فرزند، دورانى كه بايد به تمام نيازهاى كودكى پاسخ گويد، كه  مراقبت دائم و شبانه

تواند محل درد را تعيين   ان نيازهاى خود ندارد، اگر دردى دارد، نمىهيچ گونه قدرت بر بي
ست، جز اين كند، و اگر ناراحتى از گرسنگى و تشنگى و گرما و سرما دارد، قادر به بيان آن ني

كه ناله سر دهد و اشك ريزد، و مادر بايد با كنجكاوى و صبر و حوصله تمام، يك يك اين 
  .رده كندنيازها را تشخيص دهد و برآو

فرسا، و تأمين غذاى او كه از شيره جان مادر   نظافت فرزند در اين دوران، مشكلى است طاقت
  . شود، ايثارى است بزرگ گرفته مى
گيرد و مادر بايد با شكيبائى فوق  هاى مختلفى كه در اين دوران، دامان نوزاد را مى  بيمارى

  . العاده به مقابله با آنها برخيزد، مشكل ديگرى است
  هاى مادر سخن به ميان آورده، و سخنى  اين كه قرآن در اينجا تنها از ناراحتى
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چرا كه پدر نيز در بسيارى از اين  ;از پدر در ميان نيست، نه بخاطر عدم اهميت آن است
  . مشكالت، شريك مادر است، ولى چون مادر سهم بيشترى دارد بيشتر روى او تكيه شده است

دوران شيرخوارگى دو سال » بقره«سوره  233شود كه در آيه  ين سؤال مطرح مىدر اينجا ا
: دهنَّ حولَينِ كاملَينِ لمنْ أَراد أَنْ يتم الرَّضاعةَو الْوالدات يرْضعنَ أَوال: ذكر شده) ماه 24(كامل 

ى است كه بخواهد دوران براى كس) اين(دهند،  مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شير مى«
  .»شيرخوارگى را تكميل كند

فقط سى ماه ذكر شده، » دوران حمل و شيرخوارگى«در حالى كه در آيه مورد بحث، مجموع 
  مگر ممكن است دوران حمل شش ماه باشد؟ 

ماه  6آرى، حداقل دوران حمل، : اند فقهاء و مفسران، با الهام از روايات اسالمى در پاسخ گفته
ماه است، حتى از جمعى از پزشكان پيشين، همچون  24ثر دوران مفيد رضاع و حداك

اند كه  د چنين امرى بودهخود با چشم شاه: اند  نقل شده كه گفته» ابن سينا«و » جالينوس«
  . فرزندى بعد از شش ماه به دنيا آمده است

كاسته شود، بايد بر  توان استفاده كرد كه هر قدر از مقدار حمل ضمناً از اين تعبير قرآنى، مى
ابن «ماه تمام را شامل گردد، از  30اى كه مجموعا  مقدار دوران شيرخوارى افزود، به گونه

ماه فرزند را شير دهد، و  21ماه باشد بايد  9هر گاه، دوران باردارى زن نيز نقل شده كه » عباس
  .ماه شير دهد 24ماه باشد بايد  6اگر حمل 

كند، چرا كه كمبودهاى دوران حمل ،در دوران  ايجاب مىقانون طبيعى نيز همين را 
  . شيرخوارگى بايد جبران گردد

  ابد تا زمانى كه به كمال ي حيات انسان، همچنان ادامه مى«: افزايد سپس، مى
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حتّى إِذا بلَغَ أَشُده و بلَغَ (» سالگى وارد گردد قدرت و نيروى جسمانى رسد، و به مرز چهل
نَةًأَرينَ سع1).(ب (  

را با رسيدن ) رسيدن به مرحله توانائى جسمى و عقلى(» بلوغ اشد«بعضى از مفسران، 
اشاره به » بلوغ اشد«دانند، ولى ظاهر اين است كه  أكيد مىسالگى هماهنگ، و براى ت چهل

» بلوغ فكرى و عقالنى«اشاره به ) سالگى چهل(، و رسيدن به اربعين سنة »بلوغ جسمانى«
رسد، و   انسان غالباً در چهل سالگى به مرحله كمال عقل مى: چرا كه معروف است ;است
  . بوت شدندسالگى مبعوث به ن  غالب انبياء در چهل: اند  گفته

ضمناً در اين كه سن بلوغ قدرت جسمانى، چه سنى است؟ در آن نيز گفتگو است، بعضى 
در مورد يتيمان نيز به آن اشاره شده، » سراءا« 34دانند كه در آيه  همان سن معروف بلوغ را مى

  . سالگى است در حالى كه در بعضى از روايات تصريح شده كه سن هيجده
البته مانعى ندارد، كه اين تعبير در موارد مختلف، معانى متفاوتى دهد كه با قرائن روشن 

  . شود مى
يتُب، و يقُولُ  جه منْ زاد علَى االَربعينَ و لَمانَّ الشَّيطانَ يجرُّ يده على و: در حديثى آمده است

فْلَحالي هجسالگى برسند و از گناه توبه   ه چهلشيطان دستش را به صورت كسانى كه ب«!: بِأَبِي و
و در جبين ! (»شود اى باد كه هرگز رستگار نمى پدرم فداى چهره: گويد كشد و مى نكنند، مى

  ) 2!).(تگارى نيستاين انسان نور رس
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و عاش الْانْسانُ : در اينجا غايت براى جمله محذوفى است، و در تقدير چنين است» حتى«ـ  1

يا براى مسأله » وصينا«و استَمرَّت حياتُه حتّى إِذا بلَغَ أَشُده، بعضى نيز آن را غايت براى 
زيرا نه توصيه خداوند در  ;رسد  اند، و اين هر دو بعيد به نظر مى دانسته» ر و مادرمراقبت پد«

پذيرد و نه مراقبت پدر و مادر از فرزند تا  مورد نيكى به پدر و مادر در چهل سالگى پايان مى
  .چهل سالگى ادامه دارد

  .17، صفحه 26، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  2
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هر كس «!: يغْلب خَيرُه شَرَّه فَلْيتَجهزْ الَى النّارِ منْ بلَغَ الْأَربعينَ و لَم: نقل شده نيز» ابن عباس«از 

  ) 1!(»بگذرد و نيكى او بر بديش غالب نشود آماده آتش جهنم گردد چهل سال بر او
هنگامى كه به  اين انسان اليق و با ايمان،: افزايد به هر حال، قرآن به دنباله اين سخن مى

به من ! پروردگارا«: گويد نخست مى: كند سالگى رسيد، سه چيز را از خدا تقاضا مى چهل
» متى را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشتى به جا آورمالهام ده، و توفيق بخش تا شكر نع

)و لَيع تمي أَنْعالَّت تَكمعي أَنْ أَشْكُرَ ننزِعأَو بقالَ ر يدلى وال2).(ع (  
دهد كه انسانِ با ايمان، در چنين سن و سالى، هم از عمق و وسعت  اين تعبير، نشان مى

گردد، و هم از خدماتى كه پدر و مادر به او كرده، كه تا به اين  اه مىهاى خدا بر او، آگ نعمت
و زحمات  شود، چرا كه در اين سن و سال، معموالً خودش پدر يا مادر مى ;حد رسيده

افتد، و به  اختيار به ياد آنها مى بيند، و بى فرسا و ايثارگرانه آن دو را با چشم خود مى طاقت
  . كند  رگزارى مىجاى آنها در پيشگاه خدا شك
به من توفيق ده تا عمل صالح به جا آورم، عملى كه ! خداوندا«: دارد در دومين تقاضا عرضه مى

  ). أَعملَ صالحاً تَرْضاهو أَنْ (» تو از آن خشنود باشى
صالح و درستكارى را در فرزندان و ! خداوندا«: كند و باالخره، در سومين تقاضايش عرض مى

  ). و أَصلح لي في ذُريتي(» اوم بخشدودمان من، تد
، ضمناً اشاره به اين است كه صالح و نيكى فرزندان من چنان باشد، )براى من(» لى«تعبير به 

  . ه نتائجش عائد من نيز بشودك
  به طور مطلق، اشاره به تداوم صالح و ) در فرزندان من(» في ذُريتي«و تعبير 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .185، صفحه 1، جلد »ارشاد القلوب«ـ  1
ن از انحراف، الهام كردن، بازداشت: است كه به چند معنى آمده» ايزاع«از ماده » أَوزِعني«ـ  2

  .ايجاد عشق و عالقه، و توفيق
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  . نيكوكارى در تمام دودمان او است
كند، و در دعاى سوم، فرزندان را، ولى  جالب اين كه در دعاى اول، پدر و مادر را شريك مى

كند، و اين گونه است انسان صالح، كه اگر با يك چشم به  در دعاى دوم، براى خود دعا مى
  . كند نگرد، با چشم ديگر به افرادى كه بر او حق دارند، نگاه مى ىخويشتن م

ه هر كدام بيانگر يك برنامه عملى مؤثر است، دارد، ك و در پايان آيه، دو مطلب را اعالم مى
إِنِّي (» كنم گردم و توبه مى من در اين سن و سال به سوى تو بازمى! پروردگارا«: گويد مى

كإِلَي تتُب .(  
ام كه بايد خطوط زندگى من تعيين گردد، و تا به آخر عمر همچنان ادامه  اى رسيده  حلهبه مر

اى چون من چقدر زشت و نازيباست  ام و براى بنده لگى رسيدهسا يابد، آرى، من به مرز چهل
  . كه به سوى تو نيايم، و خودم را از گناهان با آب توبه نشويم

  ). و إِنِّي منَ الْمسلمينَ(» هستممن از مسلمين «: گويد مى: ديگر اين كه
: ومش اين استگانه، و مفه اى است براى آن دعاهاى سه در حقيقت، اين دو جمله پشتوانه

ام، و تسليم مطلق در برابر فرمان توأم، تو نيز بزرگوارى كن، و مرا مشمول  چون من توبه كرده
  . ها بفرما آن نعمت

* * *  
از اجر و پاداش اين گروه از مؤمنان شكرگزارِ صالح العمل و آيه بعد، بيان گويائى است 

  . كار، كه به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است توبه
أُولئك الَّذينَ (» كنيم  آنها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى«: فرمايد نخست مى

  ). نَتَقَبلُ عنْهم أَحسنَ ما عملُوا
  ز اين باالتر كه خداوند بزرگ و قادر و منان، عمل بنده ضعيف و چه بشارتى ا
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ناچيزى را پذيرا شود، كه اين خود گذشته از آثار ديگر، افتخارى است بزرگ و موهبتى است 
  . عالى و معنوى

بهترين اعمال آنها را پذيرا «: گويد پذيرد، چرا مى  با اين كه خداوند، همه اعمال نيك را مى
  ! ؟»شود مى

منظور از بهترين اعمال واجبات و مستحبات : اند  در پاسخ اين سؤال، جمعى از مفسران گفته
احات كه اعمال خوبى است اما چيزى نيست كه مورد پذيرش واقع شود، و است، در برابر مب

  ) 1.(اجر و ثوابى به آن تعلق گيرد
دهد و حتى اعمال  يرش قرار مىخداوند بهترين اعمال آنها را معيار پذ: پاسخ ديگر اين كه

 گذارد، اين  درجه دو، و كم اهميت آنها را به حساب اعمال درجه يك به فضل و رحمتش مى
ماند كه خريدارى به عنوان فضل و كرم اجناس متفاوتى را كه از طرف  درست به آن مى

ند، هر اى، عرضه شده است به بهاى جنس اعال محاسبه كند، و از فضل و لطف خداو فروشنده
  . چه گفته شود عجيب نيست

وز عنْ و نَتَجا(» گذريم ما از گناهانشان مى«: گويد سازى آنها است، مى موهبت دوم پاك
هِمئاتيس.(  

  ) 2).(في أَصحابِ الْجنَّةِ(» در حالى كه در ميان بهشتيان جاى دارند«
اند،  هائى داشته اين كه لغزشو اين سومين موهبت الهى نسبت به آنها است كه آنان را با 

  . دهد كه از مقربان درگاه اويند شستشو داده، در كنار نيكان و پاكانى جاى مى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد »الميزان«در » عالمه طباطبائى«، و 132، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«در » طبرسى«ـ  1

  .و غير آنها در ذيل آيه مورد بحث» ر كبيرتفسي«در » فخر رازى«، و 203، صفحه 18
باشد و در  مى» هم«براى ضمير » حال«متعلق به محذوفى است كه » في أَصحابِ الْجنَّةِ«ـ  2

  .حالكُونهِم موجودينِ في أَصحابِ الْجنَّةِ: تقدير چنين است
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در اينجا بندگان مقربى هستند » حابِ الْجنَّةِأَص«شود كه منظور از   ضمناً از اين تعبير استفاده مى
كار، بعد از مغفرت الهى  هكه هرگز گرد و غبار معصيت بر دامانشان ننشسته و اين مؤمنان توب

  .گيرند در كنار آنها و در سايه آنها جاى مى
كه  اين وعده صدقى است«: افزايد ها كه گفته شد، مى و در پايان آيه، براى تأكيد بر اين نعمت

  ) 1).(وعد الصدقِ الَّذي كانُوا يوعدونَ(» پيوسته به آنها داده شده است
چگونه وعده صدق نباشد، در حالى كه تخلف از وعده يا به خاطر پشيمانى و نادانى است، و 

  . يا از ضعف و ناتوانى، و خداوند از همه اين امور منزه است
* * *  
  : ها نكته

است از يك انسان مؤمن بهشتى، كه نخست رشد جسمانى و سپس ـ اين آيات ترسيمى 1
هاى پروردگار، و  مرحله كمال عقلى خود را پيموده، بعد به مقام شكرگزارى در برابر نعمت

كند، و به  ها توبه مى فرساى پدر و مادر رسيده، و به موقع، از لغزش شكر زحمات طاقت
هتمام مىورزد، و سرانجام به مقام تسليم مطلق انجام اعمال صالح و از جمله تربيت فرزندان ا

شود كه غرق رحمت و غفران و  امر، سبب مىكند، و همين  در برابر فرمان الهى صعود مى
  . هاى گوناگون خداوند شود نعمت

  . آرى، بايد يك انسان بهشتى را از اين صفاتش شناخت
* * *  

  اشاره به اين است كه، ) ه كرديمبه انسان توصي(» وصينَا االنْسانَ«ـ تعبير به 2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعدهم وعد : مفعول مطلق براى فعل محذوفى است، و در تقدير چنين است» وعد الصدقِ«ـ  1
  .الصدقِ الَّذي كانُوا يوعدونَ بِلسانِ االَنْبِياء و الرُّسلِ
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پدر و مادر، از اصول انسانى است، حتى كسانى كه پايبند به دين و مذهبى مسأله نيكى به 
شوند، بنابراين آنها كه پشت پا به اين وظيفه  نيستند، نيز طبق الهام فطرت به آن جذب مى

  . زنند، نه تنها مسلمان واقعى نيستند كه نام انسان براى آنها شايسته نيست بزرگ مى
* * *  

اشاره به ) آيد با توجه به اين كه نكره در اين موارد براى بيان عظمت مى(» احساناً«ـ تعبير به 3
هاى بزرگ و  به فرمان خداوند، بايد در مقابل خدمات بزرگ پدر و مادر، نيكىاين است كه 

  . برجسته انجام شود
* * *  

و تر  هاى مادر، در راه پرورش فرزند، هم به خاطر اين است كه محسوس ـ شرح درد و رنج4
تر است، و هم به خاطر اين كه زحمات مادر در مقايسه با پدر از اهميت بيشترى  ملموس

  . وردار است، و به همين دليل، در روايات اسالمى تأكيد بيشترى در مورد مادر شده استبرخ
: منْ اَبِرُّ؟ قالَ: آمد، عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(مردى نزد رسول خدا: در حديثى آمده است

اى رسول خدا به «: اُمك، قالَ ثُم منْ؟ قالَ اَباك: اُمك، قالَ ثُم منْ؟ قالَ: مك، قالَ ثُم منْ؟ قالَاُ
  . به مادرت: چه كسى نيكى كنم؟ فرمود

  . به مادرت: بعد از او به چه كسى؟ فرمود: عرض كرد
  . به مادرت: بعد از او به چه كسى؟ باز فرمود: براى سومين بار عرض كرد

  ) 1!.(»به پدرت: و در چهارمين بار، وقتى اين سؤال را تكرار كرد، گفت
مردى مادر پير و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود، و به طواف : در حديث ديگرى آمده است

  رسيد ) صلى اهللا عليه وآله(مشغول بود، در همين هنگام خدمت پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16، صفحه 26، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  ! ؟»ام آيا حق مادرم را اينسان ادا كرده«: هلْ أَديت حقَّها: عرض كرد
نه، حتى يك نفس او را «: ال و البِزُفْرَة واحدة: در جواب فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  ) 1.(»جبران نكردى
* * *  

ت زيادى به پيوند خانوادگى، و احترام و اكرام پدر و مادر ، و نيز توجه ـ در آيات قرآن، اهمي5
به تربيت فرزندان، داده شده است كه در آيات فوق به همه اشاره شده است، اين به خاطر آن 

شود، همان   ترى به نام خانواده تشكيل مى است كه جامعه بزرگ انسانى از واحدهاى كوچك
  . گردد ها و آجرها تشكيل مى  ها و سپس از سنگ غرفه گونه كه يك ساختمان بزرگ از

بديهى است، هر قدر اين واحدهاى كوچك از انسجام و استحكام بيشترى برخوردار باشد، 
هاى اجتماعى جوامع  استحكام اساس جامعه بيشتر خواهد بود، و يكى از علل نابسامانى

امى از سوى فرزندان، وجود صنعتى عصر ما، متالشى شدن نظام خانوادگى است كه نه احتر
  . اى از سوى همسران ران و مادران، و نه پيوند مهر و عاطفهدارد، نه محبتى از سوى پد
هاى بزرگساالن در جوامع صنعتى امروز، كه مركز پدران و مادران  منظره دردناك آسايشگاه

گويائى براى اين اند، شاهد بسيار  اند و از خانواده طرد شده ناتوانى است كه از كار افتاده
  . حقيقت تلخ است

مردان و زنانى كه بعد از يك عمر خدمت، و تحويل فرزندان متعدد، به جامعه در ايامى كه نياز 
شوند، در آنجا در انتظار  شديدى، به عواطف فرزندان، و كمكهاى آنها دارند، به كلى رانده مى

ئى از در درآيد، انتظارى كه شايد اند كه آشنا كنند، و چشم به در دوخته مرگ روزشمارى مى
  ار بيشتر در سال يك يا دو ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .415، صفحه 7، جلد »فى ظالل«ـ  1
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  ! شود تكرار نمى
كند و اين است  به راستى تصور چنين حالتى، زندگى را براى انسان، از همان آغازش تلخ مى

  . تمدن، منهاى ايمان و مذهب راه و رسم دنياى مادى و
* * *  
بيانگر اين واقعيت است كه عمل صالح، چيزى است كه موجب » أَنْ أَعملَ صالحاً تَرْضاه«جمله 

كه در آيات ) بهترين كارى كه انجام دادند(» أَحسنَ ما عملُوا«شود، و تعبير  خشنودى خدا مى
اب خداوند است كه در مقام اجر و پاداش حس متعددى از قرآن مجيد آمده، بيانگر فضل بى

  . پذيرد دهد و همه را به حساب آن مى ين اعمال آنها را معيار قرار مىبندگان، بهتر
* * *  
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  و الَّذي قالَ لوالديه أُف لَكُما أَ تَعدانني أَنْ أُخْرَج و قَد خَلَت الْقُرُونُ    17
  منْ قَبلي و هما يستَغيثانِ اللّه ويلَك آمنْ إِنَّ وعد اللّه حقٌّ فَيقُولُ          

  ما هذا إِالّ أَساطيرُ الْأَولينَ           
18    نَ الْجِنِّ وم هِملنْ قَبم خَلَت م قَدي أُملُ فالْقَو هِملَيقَّ عينَ حالَّذ كأُولئ  

  الْإِنْسِ إِنَّهم كانُوا خاسرِينَ           
  و لكُلّ درجات مما عملُوا و ليوفِّيهم أَعمالَهم و هم اليظْلَمونَ     19
  

  : ترجمه
دهيد كه من روز  آيا به من وعده مى! اُف بر شما«: گويد ـ و كسى كه به پدر و مادرش مى 17

و آن دو )! و مبعوث نشدند(ى كه پيش از من اقوامى بودند ر حالد! ؟»شوم قيامت مبعوث مى
ايمان بياور كه وعده خدا حق ! واى بر تو«: طلبند كه كشند و خدا را به يارى مى  فرياد مى

  ! »هاى پيشينيان نيست  اينها چيزى جز افسانه«: گويد اما او پيوسته مى! »است
كه پيش از آنان از ) كافرى(همراه اقوام ـ آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب درباره آنان  18

  ! جن و انس بودند مسلّم شده، چرا كه همگى زيانكار بودند
اند، تا خداوند  ـ و براى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده 19

  ! و به آنها هيچ ستمى نخواهد شد ;كم و كاست به آنان تحويل دهد كارهايشان را بى
  

  : تفسير
  ! كنندگان حقوق پدر و مادر پايمال

  در آيات قبل، سخن از مؤمنانى در ميان بود كه در پرتو ايمان و عمل صالح، 
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هاى حق، و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان، به مقام قرب الهى راه  و شكر نعمت
  . شوند يابند، و مشمول الطاف خاص او مى مى

سخن از كسانى است كه در نقطه مقابل آنها قرار دارند، افرادى اما در آيات مورد بحث، 
و آن كسى كه به پدر و مادرش «: فرمايد نشناس و عاق پدر و مادر، مى ايمان، حق  بى
شوم؟ در حالى  دهيد كه من روز قيامت مبعوث مى آيا به من وعده مى! اف بر شما: گويد مى

و الَّذي قالَ لوالديه أُف ! (»هرگز مبعوث نشدندند و كه قبل از من اقوام زيادى بودند و مرد
  ) 1).(لَكُما أَ تَعدانني أَنْ أُخْرَج و قَد خَلَت الْقُرُونُ منْ قَبلي

كشند و  آنها فرياد مى«شوند  سر، تسليم نمى اما پدر و مادر مؤمن در مقابل اين فرزند خيره
و هما (» ايمان بياور كه وعده خدا حق است! و اى فرزندبر ت طلبند كه، واى خدا را به يارى مى

  ). يستَغيثانِ اللّه ويلَك آمنْ إِنَّ وعد اللّه حقٌّ
: گويد مى«دهد، و با تكبر و بى اعتنائى  سرى خود ادامه مى اما او همچنان به لجاجت و خيره

  ). ا هذا إِالّ أَساطيرُ الْأَولينَولُ مفَيقُ! (»هاى پيشينيان نيست اينها چيزى جز افسانه
هاى دروغين  معادى و حساب و كتابى در كار است از خرافات و داستان: گوئيد  اين كه مى

  . اقوام گذشته است، و من هرگز در برابر آن تسليم نخواهم شد 
سائه ى و ااحترام بى: شود چند وصف است اوصافى كه از اين آيه، درباره آن گروه، استفاده مى

  در اصل به معنى » اف«زيرا  ;ادب نسبت به مقام پدر و مادر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد  مى» ...اُولئك الَّذينَ«مبتداست وخبر آن به اعتقاد بسيارى از مفسران » ...و الَّذي قالَ«ـ  1
چرا كه منظور از  ;منافات ندارد» ولئكاُ«با جمع بودن » مبتدا«كه در آيه بعد آمده، و مفرد بودن 

آن جنس است، ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه خبر آن محذوف باشد و در تقدير چنين 
، و در اين صورت آيه بعد، مستقل »و فى مقابِلِ الَّذينَ مضى وصفَهم الَّذى قالَ لوالديه«: است

  .استقالل دارد» ...نَ نَتَقَبلُ عنْهماُولئك الَّذي«است، همان گونه كه آيه 
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  ) 1.(شود هر چيز كثيف و آلوده است، و در مقام توهين و تحقير گفته مى
شود كه هم آلوده است و  به معنى چركى است كه در زير ناخن جمع مى: اند بعضى نيز گفته

  ) 2.(هم ناچيز
ستاخيز ندارند، بلكه آن را به باد مسخره گرفته، نه تنها ايمانى به قيامت و روز ر: ديگر اين كه
  . شمرند ها و پندارهاى خرافى مى  جزء افسانه

گوش شنوا ندارند، تسليم در برابر حق نيستند و روحشان از غرور : وصف ديگرشان، اين است
  . و جهل و خودخواهى انباشته است

و را از گرداب جهل و كنند، كه ا آرى، پدر و مادر دلسوز او هر چه تالش و كوشش مى
خبرى نجات دهند، تا اين فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناك الهى نشود، او همچنان در كفر   بى

  . كنند  كند و اصرار مىورزد، و سرانجام ناچار او را رها مى خود پافشارى مى
* * *  

انجام كار العمل، بيان شده، در اينجا سر  همان گونه كه در آيات گذشته، پاداش مؤمنان صالح
آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب «: فرمايد سر را، نيز بيان كرده، مى كافران جسور و خيره

الهى، درباره آنان مسجل شده، و همراه اقوام كافر از جن و انس، كه قبل از آنها بودند گرفتار 
لْقَولُ في أُمم قَد خَلَت أُولئك الَّذينَ حقَّ علَيهِم ا(» وند و اهل دوزخندش مجازات دردناك مى

  ) 3).(منْ قَبلهِم منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ
  ). إِنَّهم كانُوا خاسرِينَ(» چرا كه آنها همه از زيانكاران بودند«
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»مفردات راغب«ـ  1
سوره اسراء، آيه (ايم  آورده 83، صفحه 12هاى ديگرى در جلد  بحث» اف«ـ در زمينه معنى  2

23.(  
اشاره به سخنى است كه خداوند در مورد مجازات كافران و » حقَّ علَيهِم الْقَولُ«ـ جمله  3

حال » فى أُمم«و » ...حقَّ علَيهِم الْقَولُ بِأَنَّهم أَهلُ النّارِ«: مجرمان فرموده، و در تقدير چنين است
  . است
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هاى وجود خود را از دست دادند و خشم و غضب  زيانى از اين بدتر، كه تمام سرمايه چه

  . خدا را براى خود خريدند
  . كنيم در مقايسه اين دو گروه دوزخى و بهشتى، در اين آيات به اين امور برخورد مى

را از هاى خويش  كنند، در حالى كه اينها همه سرمايه آنها مدارج رشد تكامل خود را طى مى
  . دهند و زيانكارند  دست مى
شناسند و شكرگزار، حتى در برابر پدر و مادر، اما اينها حق نشناسند و جسور و   آنها حق

  . ادب، حتى نسبت به والدينشان  بى
در دوزخند، و هر يك » ايمان زمره اقوام بى«در بهشتند، و اينها در » همراه مقربان خداوند«آنها 

  . شوند ق مىبه گروه همجنس خود ملح
اند، اما اينها طغيانگرند و سركش،  كنند و در برابر حق تسليم هاى خود توبه مى  آنها از لغزش

  . و خودخواه و متكبر
و در كنند،  اين گروه لجوج در انحرافات خود بر وضع اقوام پيشين تكيه مى: قابل توجه اين كه

  . دوزخ نيز با همانها محشور خواهند بود
* * *  
ن آيه مورد بحث، نخست به تفاوت درجات و مراتب هر يك از اين دو گروه، اشاره در آخري
و لكُلّ (» اند براى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده«: گويد كرده، مى

  ) 1).(درجات مما عملُوا
ها نيز به تفاوت چنان نيست كه بهشتيان يا دوزخيان، همه در يك درجه باشند، بلكه آن

اعمالشان، و به تناسب خلوص نيت و ميزان معرفتشان، مقامات متفاوتى دارند، و اصل عدالت، 
  . دقيقاً در اينجا حاكم است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا من أَجلِ م«است و يا به معنى تعليل » ابتدائيه«به اصطالح » مما عملُوا«در جمله » منْ«ـ  1
  .»عملُوا
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روند و   شود، كه از آن به سمت باال مى هائى گفته مى  معموالً به پله» درجه«جمع » درجات«
شود، كه از آن به طرف پائين  هائى گفته مى به پله) بر وزن مرگ(» درك«جمع » دركات«

شود، ولى،  ، لذا در مورد بهشت، درجات، و در مورد دوزخ، دركات گفته مىكنند حركت مى
در آيه مورد بحث كه هر دو با هم ذكر شده، با توجه به اهميت مقام بهشتيان هر دو به عنوان 

  ) 1.(است» تغليب«آمده و به اصطالح از باب » درجات«
كم و كاست به آنان تحويل  هدف اين است كه خداوند اعمال آنها را بى«: افزايد سپس، مى

  ). لَهمو ليوفِّيهم أَعما(» دهد
، كه در آنجا اعمال آدمى با او خواهد »تجسم اعمال«اين تعبير، اشاره ديگرى است به مسأله 

بود، اعمال نيكش مايه رحمت، و آرامش او است، و اعمال زشتش مايه بال و ناراحتى و رنج و 
  . عذاب

  ). م اليظْلَمونَو ه(» و به آنها هيچ ستمى نخواهد شد«: گويد  و در پايان، به عنوان تأكيد مى
  شود؟  دارند، با اين حال چگونه ظلم و ستم تصور مى  چرا كه اعمال خودشان را دريافت مى

آنها، دقيقاً تعيين شده، و حتى كمترين عمل خوب و بد، در » دركات«و » درجات«به عالوه 
  . سرنوشت آنها مؤثر است، با اين شرايط، ظلم معنى ندارد

* * *  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترين عمق نيز آمده،  هر دو به معنى پائين) با فتحه(» درك«و ) با سكون وسط(» درك«ـ  1

ى به معنى فهميدن و ادراك چيز) با سكون(» درك«به معنى خسارت و ) با فتحه(» درك«وگاه 
  .نيز اطالق شده است) به تناسب رسيدن به عمق و حقيقت آن(
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  : نكته

  تحريف شد؟ » بنى اميه«چگونه اين آيه از سوى 
نوشت، تا از مردم براى ) والى مدينه(» مروان«اى به  نامه» معاويه«: در حديثى آمده است

: جلس حاضر بود، گفتدر م» ابوبكر«فرزند » عبد الرحمن«بيعت بگيرد، » يزيد«فرزندش 
انجام دهد ) پادشاهان روم و ايران(» كسرى«و » هرقل«خواهد اين كار را همانند  مى» معاويه«

  . گزيدند به جانشينى خود برمى) هر چند نااهل و آلوده بودند(كه پدران، فرزندان خود را 
تو همان كسى هستى كه اين آيه در حق تو آمده ! از روى منبر فرياد زد خاموش باش» مروان«

  . »و الَّذي قالَ لوالديه أُف لَكُما«: است
دانم اين آيه در حق چه  گوئى، من مى دروغ مى«: حضور داشت، رو به او كرد گفت» عايشه«

خواهى تا نام و نسبش را بگويم، ولى رسول خدا پدر تو را  كسى نازل شده است؟ اگر مى
  ) 1.(»بودى، بنابراين تو نتيجه لعنت رسول خدائى لعنت كرده در حالى كه تو در پشت پدر

عشق )عليه السالم(»اميرمؤمنان على«ن بود كه از يكسو، به اي» عبد الرحمن«آرى، گناه 
  . بسيار ناخوشايند بود» بنى اميه«مىورزيد، كارى كه براى 

و از سوى ديگر، با موروثى شدن خالفت، و تبديل آن به سلطنت، شديداً مخالف بود، و بيعت 
  . دانست را نوعى حركت كسرائى و هرقلى مى» يزيد«گرفتن براى 

، مورد حمله واقع شد، و آيات قرآن »آل اميه«طرف دشمنان قسم خورده اسالم، يعنى لذا، از 
  . مجيد را در مورد او تحريف كردند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با تفاوت » قرطبى«ـ همين روايت را  159، صفحه 10، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1
  ).6017، صفحه 9جلد (مختصرى نقل كرده است 
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كه خداوند پدر تو را لعنت كرد در حالى كه تو در : داد» مروان«به » عايشه«و چه پاسخ مناسبى 
  ) 1).(و الشَّجرَةَ الْملْعونَةَ فى الْقُرْآنِ: »اسراء«سوره  60اشاره به آيه (پشت او بودى 

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجعه شود ـ ضمناً بايد توجه  171، صفحه »نمونه«تفسير  12ـ براى تفسير اين آيه به جلد  1

  .است» اميه«و او هم فرزند » العاص ابى«، فرزند »مروان فرزند حكم«داشت كه 
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20    ف كُمباتطَي تُمبلَى النّارِ أَذْهينَ كَفَرُوا عالَّذ رَضعي موي وكُمياتي ح  
          ونِ بِما كُنْتُمالْه ذابنَ عزَوتُج موبِها فَالْي تُمتَعتَماس نْيا والد  
  ما كُنْتُم تَفْسقُونَ تَستَكْبِرُونَ فى الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ و بِ          

  
  : ترجمه

از طيبات و لذائذ در :) شود ها گفته مىبه آن(كنند  ـ آن روز كه كافران را بر آتش عرضه مى 20
بار به خاطر  اما امروز عذاب ذلت ;زندگى دنياى خود استفاده كرديد و از آن بهره گرفتيد

داديد، جزاى شما  كه انجام مى استكبارى كه در زمين به ناحق كرديد و به خاطر گناهانى
  ! خواهد بود

  
  :تفسير

  !زهد و ذخيره براى آخرت
دهد، و  ن بحث آيات گذشته را پيرامون مجازات كافران و مجرمان ادامه مىاين آيه، همچنا

  : فرمايد هاى جسمانى و روحانى آنها را بازگو كرده، مى هائى از عذاب گوشه
و لذائذ » طيبات«از : شود كنند، به آنها گفته مى آن روز كه كافران را به آتش دوزخ عرضه مى«

بار به  مند شديد، اما امروز عذاب ذلت  ده كرديد، و از آن بهرهدر زندگى دنيا به قدر كافى استفا
جزاى  داديد، كرديد و به خاطر گناهانى كه انجام مى  خاطر استكبارى كه در زمين به ناحق مى

نْيا و و يوم يعرَض الَّذينَ كَفَرُوا علَى النّارِ أَذْهبتُم طَيباتكُم في حياتكُم الد(» شما خواهد بود
 قِّ ورِ الْحضِ بِغَيى الْأَرتَكْبِرُونَ فتَس ونِ بِما كُنْتُمالْه ذابنَ عزَوتُج موبِها فَالْي تُمتَعتَماس بِما كُنْتُم  
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  ) 1).(تَفْسقُونَ
د، و فهميدي آرى، شما غرق در لذّات بوديد، و جز تمتع از مواهب مادى اين جهان، چيزى نمى

را انكار كرديد، تا دستتان كامالً باز باشد، » معاد«قيد و شرط در اين قسمت،   به خاطر آزادى بى
مواهب بر ديگران روا داشتيد، امروز كيفر آن و هر گونه ظلم و ستم براى به دست آوردن اين 

  . بينيد ها، و استكبار و فسق خود را مى ها، و هواپرستى همه هوسبازى
* * *  
  : اه نكته

مؤمن  46شوند، و شبيه آن در آيه   گويد، در قيامت، كفار بر آتش عرضه مى ـ اين آيه مى 1
هر صبح و شام «: ونَ علَيها غُدوا و عشيادرباره عذاب برزخى فرعونيان آمده است النّار يعرَضُ

  . »شوند آنها بر آتش دوزخ عرضه مى
و : شود  بر كافران عرضه مى» جهنم«: خوانيم ، مىدر حالى كه در بعضى ديگر از آيات قرآن

  ) 2.(»ريمدا در آن روز جهنم را به كافران عرضه مى«: عرَضْنا جهنَّم يومئذ للْكافرِينَ عرْضاً
پيش از حساب آتش را : در قيامت دو نوع عرضه است: اند لذا بعضى از مفسران بزرگ، گفته

و اين خود (حشت و هراس سراسر وجودشان را فرا گيرد دارند، تا و  بر مجرمان عرضه مى
و بعد از حساب و فرستادن آنها به سوى دوزخ آنها را بر عذاب ) يك مجازات روحانى است

  ) 3.(دارند مىالهى عرضه 
  است و منظور از عرضه » قلب«در عبارت يك نوع : اند بعضى نيز گفته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود  هاى بعد استفاده مى  است و متعلق به فعل محذوفى است كه از جمله» ظرف» «ميو«ـ  1

  .»...ى النّارِ يقالُ لَهم أَذْهبتُم طَيباتكُمو يوم يعرَض الَّذينَ كَفَرُوا علَ«: و در تقدير چنين است
  .100ـ كهف، آيه  2
  .ات مورد بحث، ذيل آي223، صفحه 18، جلد »الميزان«ـ تفسير  3
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چرا كه آتش، عقل و شعورى  ;داشتن كافران بر آتش، همان عرضه داشتن آتش بر كفار است
ندارد، تا كافران را به او عرضه كنند، در حالى كه عرضه داشتن در مواردى است كه طرف 

  . داراى درك و شعورى باشد
اى از آيات قرآن يك نوع درك و شعور  چرا كه در پاره ;توان پاسخ گفت ولى، اين ايراد را مى

: فرمايد مى: دهد گويد، و او پاسخ مى براى دوزخ بيان شده، تا آنجا كه خداوند با آن سخن مى
تَلَأَتلِ امر شده«؟ هد؟: كند ؟ در پاسخ عرض مى»اى اى دوزخ آيا پزِينْ ملْ مآيا افزون بر «: ه

  ) 1!.(؟»اين هم هست
قت عرضه داشتن، به معنى رفع موانع ميان دو چيز است، تا آنجا كه حق اين است كه، حقي

يكى در اختيار ديگرى قرار گيرد، و در مورد كافران و دوزخ مطلب چنين است كه موانع در 
آنها بر آتش عرضه : توان گفت شود، و در اين صورت، هم مى ميان آن دو بر طرف مى

  . ر صحيح استشوند، و هم آتش بر آنها، و هر دو تعبي مى
به هر حال، نيازى نيست كه عرضه داشتن را به معنى وارد شدن در آتش بگيريم، آن چنان كه 

آورده، بلكه، اين عرضه داشتن خود يك نوع عذاب دردناك و » مجمع البيان«در » طبرسى«
هاى جهنم را از بيرون با چشم  هولناك است كه دوزخيان قبل از ورود در آتش تمام قسمت

  . كشند كنند و زجر مى بينند، و سرنوشت شوم خويش را مشاهده مى مىخود 
* * *  

به ) برديد(» أَذْهبتُم«ست و تعبير به گيرى از لذائذ دنيا  به معنى بهره» أَذْهبتُم طَيباتكُم«ـ جمله  2
  . روند شوند، و از بين مى  گيرى نابود مى  خاطر آن است كه اين لذائذ و مواهب با بهره

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30ـ ق، آيه  1
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ت غرق اى نيست، آنچه نكوهيده اس مسلماً تمتع از مواهب الهى، در اين جهان كار نكوهيده
قيد و   گيرى گناه آلود و بى شدن در لذات مادى و فراموش كردن ياد خدا و قيامت، يا بهره

  . ران در اين رابطه استشرط، از اين لذات و غصب حقوق ديگ
گاه : شود، اشاره به اين كه اين تعبير، تنها در اين آيه از قرآن مجيد ديده مى: قابل توجه اين كه

پوشد، يا جز به مقدار الزم براى نيرو گرفتن در كارهاى الهى از  مى انسان از لذات دنيا چشم
  . براى آخرتش كرده است گيرد، در اين صورت گوئى اين طيبات را ذخيره  آنها بهره نمى

  
گيرد، و همه را  شود كه همچون چهارپايان، بدون قيد و شرط از آنها بهره مى ولى، بسيار مى
بارى از گناه نيز،   كند، بلكه كوله كشاند، و نه تنها چيزى براى آخرت ذخيره نمى به نابودى مى

ي حياتكُم بتُم طَيباتكُم فأَذْه«: گويد سازد، قرآن درباره اين گروه مى براى خود فراهم مى
  . »الدنْيا

اَنْفَقْتُم طَيبات ما رزِقْتُم : در بعضى از كتب لغت ،نقل شده است منظور از جمله باال اين است
لَم نْيا، والذِّ الدى مف و كُمواتى شَهف اللّه رَضاتى مقُوها فا كه اى ر هاى پاكيزه شما روزى«: تُنْف

  ) 1.(»ت خود مصرف كرديد و در طريق خشنودى خداوند انفاق نكرديدداشتيد در طريق شهوا
* * *  

شود، هر چند  اى دارد و همه مواهب دنيا را شامل مى معنى وسيع و گسترده» طَيبات«ـ  3
اند، ولى، حق اين است كه،  بعضى از مفسران، آن را فقط به معنى نيروى جوانى تفسير كرده

  . ند باشدتوا انى تنها يك مصداق مىجو
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»ذهب«ماده » مجمع البحرين«ـ  1



٣٦٣  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

العملى است در مقابل  عكس) آميز و تحقيركننده مجازات توهين(» عذاب الهونِ«ـ تعبير به  4
ه بر خلق خدا اسب نوع گناه است، آنها كچرا كه مجازات الهى، كامالً متن ;استكبار آنها در زمين

و حتى بر انبياء، كبر فروختند و در برابر هيچ قانونى خضوع نكردند، بايد با ذلت و حقارت 
  . تمام كيفر بينند

* * *  
، »فسق«و دوم » استكبار در زمين«ـ در ذيل آيه، دو گناه براى اين دوزخيان ذكر شده نخست  5

م ايمان به آيات الهى و بعثت انبياء و رستاخيز باشد، و دومى ممكن است اولى، اشاره به عد
گويد، و ديگرى از پايمال كردن فروع  اشاره به انواع گناهان، يكى از ترك اصول دين سخن مى

  ) 1.(دين
* * *  

بلكه » ناحق«و » حق«: به اين معنى نيست كه استكبار دو گونه است» غَيرِ الْحقِّ«ـ تعبير به  6
  .شود و نظائر فراوان دارد رات، معموالً براى تأكيد گفته مىاين تعبي
* * *  

  ـ زهد پيشوايان بزرگ  7
در منابع مختلف حديث و تفسير، روايات فراوانى از زهد پيشوايان بزرگ اسالم آمده كه 

  : مخصوصاً به آيه مورد بحث، در آن استناد شده است، از جمله
خدمت ) محلى در نزديكى مدينه(» مشربه ام ابراهيم«در » عمر«روزى : در حديثى آمده است

آمد، در حالى كه بر حصيرى از برگ خرما خوابيده بود، قسمتى از ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
بدن مبارك او روى خاك قرار داشت، و متكائى از الياف درخت خرما زير سر داشت، سالم 

  تو پيامبر خدا و بهترين : كرد نشست و گفت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .224، صفحه 18، جلد »الميزان«ـ تفسير  1
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خوابند، ولى شما  هاى ابريشمين مى هاى طال و فرش خلق او هستى، كسرى و قيصر بر تخت
انَّما أُخِّرَت لَنا اُولئك قَوم عجلَت طَيباتُهم، و هى وشيكَةُ االنْقطاعِ و : پيامبر فرمود! اين چنين

آنها گروهى هستند كه طيباتشان در اين دنيا به آنها داده شده، و به زودى قطع «: يباتُناطَ
  ) 1.(»شود، ولى طيبات ما براى قيامت ذخيره شده است مى

روزى مقدارى حلواى مخصوصى : خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام باقر
آيا : از خوردن آن امتناع فرمود، عرض كردندآوردند، حضرت ) يه السالمعل(خدمت اميرمؤمنان
: نه، و لكنِّي اَخْشى اَنْ تَتَوقَ الَيه نَفْسى فَاَطْلُبه ثُم تَال هذه الĤْيةِ: فرمود! دانى؟ آن را حرام مى

تُمتَعتَماس نْيا والد كُمياتي حف كُمباتطَي تُمبترسم كه نفسم به آن مشتاق  من از اين مى«...: بِها اَذْه
اَذْهبتُم طَيباتكُم في حياتكُم : گردد، و پيوسته به دنبال آن باشم، سپس اين آيه را تالوت فرمود

  ) 2.(»...الدنْيا
شْوِيةً على خُبز لَينَه اشْتَهى كَبداً م) عليه السالم(إِنَّ اَميرَالْمؤْمنينَ: در حديث ديگرى آمده است

و هو صائٌم يوماً منَ االَيامِ فَصنَعها لَه فَلَما ) عليه السالم(فَاَقام حوالً يشْتَهِيها، ذَكَرَ ذلك للْحسنِ
: ا الَيه، النَقْرَأُ صحيفَتَنا غَداًاحملْه! يا بنَى: اَراد اَنْ يفْطُرَ قَرَّبها الَيه، فَوقَف سائلٌ بِالْبابِ، فَقالَ
تمايل به ) عليه السالم(امير مؤمنان على«!: اَذْهبتُم طَيباتكُم في حياتكُم الدنْيا و استَمتَعتُم بِها

خوراكى از جگر بريان با نان نرم داشت يك سال گذشت و به اين خواست خود ترتيب اثر 
دستور تهيه آن را داد در حالى كه حضرت صائم بود، ) عليه السالم(حسننداد، روزى به امام 

خواست افطار فرمايد سائلى بر در خانه آمد،  خوراك براى افطار آماده شد، هنگامى كه مى
  : اين غذا را به سائل ده مبادا فرداى قيامت نامه اعمالمان را بخوانيم: فرمود) عليه السالم(امام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .88، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، صفحه 34، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ 175، صفحه 4، جلد »برهان«ـ تفسير  2

353.  
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يد و به آن شما طيبات خود را در دنيا گرفت: اَذْهبتُم طَيباتكُم في حياتكُم الدنْيا و استَمتَعتُم بِها
  ) 1.(»متمتع شديد

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»كبد«، ماده 2، جلد »سفينة البحار«ـ  1
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  و اذْكُرْ أَخا عاد إِذْ أَنْذَر قَومه بِالْأَحقاف و قَد خَلَت النُّذُر منْ بينِ    21
          دميوي ذابع كُملَيع إِنِّي أَخاف وا إِالَّ اللّهدبأَالّ تَع هنْ خَلْفم و هي  
  عظيم           

  قالُوا أَ جِئْتَنا لتَأْفكَنا عنْ آلهتنا فَأْتنا بِما تَعدنا إِنْ كُنْت منَ    22
  الصادقينَ           

  د اللّه و أُبلِّغُكُم ما أُرسلْت بِه و لكنِّي أَراكُم قَوماًقالَ إِنَّما الْعلْم عنْ    23
  تَجهلُونَ           

  رأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَوديتهِم قالُوا هذا عارِض ممطرُنا بلْ فَلَما    24
           يمأَل ذابيها عف رِيح بِه لْتُمجتَعا اسم وه  

25    ككَذل منُهساكرى إِالّ موا ال يحبها فَأَصبرِ رء بِأَمرُ كُلَّ شَيمتُد  
  الْقَوم الْمجرِمينَ نَجزِي           

  
  : ترجمه

» احقاف«برادر قوم عاد را ياد كن، آن زمان كه قومش را در سرزمين ) سرگذشت هود(ـ  21
جز : هاى دور و نزديك آمده بودند كه ى قبل از او در گذشتهبيم داد در حالى كه پيامبران زياد

  ! ترسم  بزرگ مى من بر شما از عذاب روزى:) و گفت(خداى يگانه را نپرستيد، 
اگر راست ! از معبودانمان بازگردانى؟) با دروغهايت(اى كه ما را  آيا آمده«: ـ آنها گفتند 22
  ! »دهى بياور گوئى عذابى را كه به ما وعده مى مى
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رسانم،  ام به شما مى من آنچه را به آن فرستاده شده ;تنها نزد خداست) آن(علم «: ـ گفت 23

  ! »بينم كه پيوسته در نادانى هستيد  ا قومى مىولى شما ر
ها و  اى ديدند كه به سوى دره را به صورت ابر گسترده) عذاب(ـ هنگامى كه آن  24

اين :) گفته شد! (»بارد اين ابرى است كه بر ما مى«: تندآبگيرهاى آنان در حركت است گف
ه عذاب دردناكى در آن كرديد، تندبادى است ك همان چيزى است كه براى آمدنش شتاب مى

  ! است
آنها صبح ) آرى. (كند  كوبد و نابود مى ـ همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مى 25

ما اين گونه گروه مجرمان را  ;خورد  شم نمىهايشان به چ  كردند در حالى كه چيزى جز خانه
  ! دهيم  كيفر مى

  
  : تفسير

  ! قوم عاد و تندباد مرگبار
هاى قابل مالحظه آن  از آنجا كه قرآن مجيد، بعد از ذكر قضاياى كلى، به بيان مصداق

پردازد تا آن كليات را پياده كند، در اينجا نيز بعد از شرح حال مستكبران سركش و  مى
براى اين «: گويد كه نمونه واضحى از آن است پرداخته، مى» قوم عاد«به ذكر داستان هوسران، 
  ). و اذْكُرْ أَخا عاد(» را يادآورى كن» قوم عاد« برادر» هود«سرگذشت » مكّه«مشركان 
براى بيان نهايت دلسوزى و صفاى اين پيامبر بزرگ نسبت به قوم خويش ) برادر(» اخ«تعبير به 

اى از پيامبران بزرگ در قرآن مجيد آمده  دانيم در مورد عده ير چنان كه مىاست، اين تعب
وام خويش بودند كه از هيچ نوع فداكارى مضايقه است، آنها برادرى دلسوز و مهربان براى اق

  . نكردند
  اى به ارتباط خويشاوندى ميان اين  اين تعبير، ممكن است در ضمن، اشاره
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  . ان نيز باشدپيامبران و اقوامش
انذار كرد، در حالى كه » احقاف«در آن هنگام كه قومش را در سرزمين «: افزايد آن گاه مى

» هاى دور و نزديك آمدند و به انذار اين اقوام پرداختند رى قبل از او در گذشتهپيامبران بسيا
)ينْ بم النُّذُر خَلَت قَد و قافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَرهنْ خَلْفم و هيدنِ ي .(  
است كه بر اثر وزش باد، در » هاى روانى شن«به معنى : ايم ، چنان كه قبالً هم گفته»احقاف«

گردد، و از اين تعبير، روشن  ها به صورت مستطيل و كج و معوج روى هم انباشته مى بيابان
  . ريگستان بزرگى بوده» قوم عاد«شود كه سرزمين  مى

» عمان«و » حضرموت«و » احساء«و » نجد«ميان » جزيره عربستان«را در قلب بعضى، آن 
  ) 1.(اند  دانسته

آيد  برمى) »شعراء«در سوره (چرا كه از آيات ديگر قرآن  ;رسد ولى، اين معنى بعيد به نظر مى
در جائى زندگى داشتند كه آب فراوان داشت و درختان جالب، و در قلب » قوم عاد«كه 

  . شرايطى بسيار بعيد است جزيره، چنين
درياى «، يا در سواحل »يمن«جمعى ديگر از مفسران، آن را در قسمت جنوبى جزيره، حوالى 

  ) 2.(اند دانسته» عرب
و » كلده«، در مناطق »عراق«اى در سرزمين   منطقه» احقاف«: اند بعضى نيز، احتمال داده

  )3.(بوده»بابل«
  ) 4.(»شام«كوهى است در نام » احقاف«نقل شده كه » طبرى«و از 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94، صفحه »اعالم القرآن«ـ  1
  .، ذيل آيات مورد بحث420، صفحه 7، جلد »فى ظالل القرآن«ـ  2
  .165، صفحه 10، جلد »ابوالفتوح رازى«در پاورقى تفسير » شعرانى«ـ طبق نقل مرحوم  4و  3
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و با توجه به اين كه سرزمين آنها در عين مصون نبودن از » احقاف«نى لغوى ولى، با تناسب مع
اين منطقه، در جنوبِ : گويند هاى روان داراى آب و درخت بوده، قول كسانى كه مى شن

  . رسد تر به نظر مى بوده است صحيح» يمن«و نزديكى سرزمين » جزيره عربستان«
اى از پيش رو و پشت  پيامبرانِ انذاركننده«: نِ يديه و منْ خَلْفهو قَد خَلَت النُّذُر منْ بي: جمله
اشاره به پيامبرانى است كه قبل از او مبعوث شدند، » آمده بودند) عليه السالم(»هود«سر 

كرده، و گروهى با فاصله زياد، كه از » منْ بينِ يديه«گروهى با فاصله كم، كه قرآن از آنها تعبير 
  . ستشده ا» منْ خَلْفه«ا تعبير به آنه

عليه (»هود«منظور از اين جمله، پيامبرانى است كه قبل از : اند اما اين كه بعضى احتمال داده
كه » و قَد خَلَت«اند، بسيار بعيد است و با جمله  آمده) عليه السالم(»هود«و بعد از ) السالم

  . رساند سازگار نيست زمان گذشته را مى
جز : به آنها گفت«: افزايد ببينيم محتواى دعوت اين پيامبر بزرگ چه بود، قرآن مى اكنون

  ). أَالّ تَعبدوا إِالَّ اللّه(» خداوند يگانه را نپرستيد
إِنِّي أَخاف (» ترسم من بر شما از عذاب روز بزرگى مى«: سپس، آنها را تهديد كرده گفت

  ). علَيكُم عذاب يوم عظيم
آمده است، ولى گاه در آيات قرآن به » روز قيامت«غالباً به معنى » يوم عظيم«چه، تعبير به گر 

و منظور در اينجا . ها گذشته، نيز اطالق شده است روزهاى سخت و وحشتناكى كه بر امت
در روز » قوم عاد«سرانجام «: خوانيم چرا كه در دنباله همين آيات مى ;نيز، همين معنى است

  . »و بر باد رفتند و وحشتناكى گرفتار عذاب الهى شدندسخت 
* * *  

  اما اين قوم لجوج و سركش، در برابر اين دعوت الهى، ايستادگى كردند، و به 
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قالُوا (» اى كه ما را با دروغهايت از خدايانمان برگردانى آيا تو آمده: گفتند«) عليه السالم(»هود«
  )1).(عنْ آلهتنا أَ جِئْتَنا لتَأْفكَنا

فَأْتنا بِما تَعدنا إِْن كُنْت منَ ! (»دهى بياور گوئى، عذابى را كه به ما وعده مى اگر راست مى«
  ). الصادقينَ

چرا كه در جمله اول،  ;اين دو جمله، به خوبى بيانگر انحراف و لجاجت اين قوم سركش است
نياكانمان  ايم و از ست كه ما به آن خو گرفتهچون دعوت تو بر خالف معبودانى ا: گويند مى

  . ايم، دروغ و افتراء است  به ارث برده
كنند، عذابى كه اگر رخ دهد راه بازگشتى در آن مطلقاً   و در جمله دوم، تقاضاى عذاب مى

  كند، هر چند به آن يقين نداشته باشد؟  نيست، كدام عاقل تمناى چنين عذابى را مى
* * *  

علم و آگاهى تنها نزد : گفت«در پاسخ اين تقاضاىِ نابخردانه چنين ) ه السالمعلي(»هود«ولى 
  ). قالَ إِنَّما الْعلْم عنْد اللّه(» خداوند است

گردد؟ نه به  داند در چه زمان، و با چه شرائطى عذابِ استيصال نازل مى او است كه مى
هدف كه اتمام حجت است، حاصل تقاضاى شما مربوط است، و نه به ميل و اراده من، بايد 

  . كند چرا كه حكمتش چنين اقتضا مى ;گردد
» آنچه را به آن فرستاده شدم به شما ابالغ كنم: وظيفه اصلى من اين است كه«: پس از آن افزود

)بِه لْتسما أُر لِّغُكُمأُب و .(  
ر با شما است، و گيرى در مورد اطاعت پروردگا مسئوليت اصلى من، همين است، اما تصميم

  . اراده و مشيت عذاب نيز با خود او است
  » بينم كه پيوسته در جهل و نادانى اصرار داريد  ولى، من شما را گروهى مى«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به معنى دروغ و انحراف از حق است» افك«از ماده » لتَأْفكَنا«ـ  1
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) نِّي أَراكُملك لُونَوهماً تَجقَو .(  
ريشه بدبختى شما نيز همين جهل است، جهلى توأم با لجاجت و كبر و غرور، كه به شما 

دهد، جهلى كه شما را وادار به اصرار، بر نزول  اجازه مطالعه دعوت فرستادگان خدا را نمى
اديد كه در د كند، اگر مختصر آگاهى داشتيد، حداقل، احتمال مى عذاب الهى و نابوديتان مى

برابر تمام احتماالت نفى، يك احتمالِ اثبات نيز باشد كه اگر صورت پذيرد، چيزى از شما باقى 
  . نخواهد ماند

* * *  
در آن سنگدالن تأثير ) عليه السالم(»هود«هاى برادرانه  سرانجام، نصائح مؤثر و رهبرى

پافشارى نمودند، و  نگذاشت، و به جاى پذيرشِ حق، سخت در عقيده باطل خود لجاجت و
گوئى پس  اگر راست مى: كردند كه را با اين سخن تكذيب مى) عليه السالم(»نوح«حتى 

  عذاب موعودت چه شد؟ 
اكنون، كه اتمام حجت به قدر كافى شده، و عدم شايستگى خود را براى ادامه حيات نشان 

كن كننده را، بر   ريشه، همان عذاب »عذاب استيصال«كند كه  اند، حكمت الهى ايجاب مى داده
  . آنها بفرستد

  . ناگهان، مشاهده كردند، ابرى در افق ظاهر گشت، و در آسمان به سرعت گسترده شد
آورد،  ها و آبگيرهاى آنها رو مى هنگامى كه اين ابر را مشاهده كردند كه به سوى دره«

رِضاً مستَقْبِلَ أَوديتهِم قالُوا هذا فَلَما رأَوه عا! (»زا اين ابرى است باران: خوشحال شدند، و گفتند
  ) 1).(عارِض ممطرُنا
  گرم و خشك و  نازل نشد، هوا» قوم عاد«مدتى باران براى : اند مفسران، گفته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، در اينجا به معنى ابرى است كه در عرض آسمان گسترده »عرض«از ماده » عارِض«ـ  1

شود و  زاست كه در همان افق پهن مى  هاى ابرهاى باران د، و شايد اين يكى از نشانهشو مى
  .رود سپس باال مى

  . ، به معنى دره و محل جريان سيالبهاست»وادى«جمع » اَودية«
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اى كه از  به ابرهاى تيره و تار و گسترده» قوم عاد«كننده شده بود، هنگامى كه چشم  خفه
دست به سوى آسمان آنها در حركت بود افتاد، بسيار مسرور شدند، و به استقبال  هاى دور افق

ره نزول باران پر بركت را ببينند، و گيرها آمدند، تا منظ ها و سيل  آن شتافتند و در كنار دره
  . روحى تازه كنند

ت كه اين همان عذاب وحشتناكى اس«زا نيست،  اين ابر باران: ولى به زودى به آنها گفته شد
  ). بلْ هو ما استَعجلْتُم بِه(» كرديد براى آمدنش، شتاب مى

  ). رِيح فيها عذاب أَليم(» اين تندباد شديدى است كه در آن عذاب دردناكى است«
به هنگامى كه ) عليه السالم(»هود«ظاهراً گوينده اين سخن، خداوند بزرگ است، يا حضرت 

  . را شنيد، اين سخن را به آنها گفتفريادهاى شوق و شادى آنها 
* * *  

كوبد و نابود  همه چيز را به فرمان پروردگارش، درهم مى«: آرى، تندبادى است ويرانگر كه
  ). تُدمرُ كُلَّ شَيء بِأَمرِ ربها(» ندك مى

  . ها و چهارپايان و اموال آنها است ، انسان»همه چيز«منظور از : اند بعضى از مفسران، گفته
هاى آنها  آنها صبح كردند در حالى كه چيزى جز مساكن و خانه«: افزايد زيرا در جمله بعد مى

  ). إِالّ مساكنُهم فَأَصبحوا ال يرى(» خورد به چشم نمى
دهد كه مساكن آنها سالم بودند، اما خودشان هالك شدند، و اجساد و اموالشان  و اين نشان مى

  . هاى دور دست، و يا در دريا افكنده شد ه بياباننيز، به وسيله تندباد ب
نخستين بار كه متوجه شدند، اين ابر سياه، تندباد پر گرد و غبارى است، زمانى : اند بعضى گفته

  بود كه به نزديك سرزمين آنها رسيد، و چهارپايان و 
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ها را  و به هوا برد، خيمه هاى اطراف بودند از زمين برداشت، هاى آنها را كه در بيابان  چوپان
  !شد برد كه به صورت ملخى ديده مى اال مىكند و چنان ب از جا مى

هاى خود پناه بردند و درها را به روى  هنگامى كه اين صحنه را ديدند، فرار كردند و به خانه
و ) ردب يا با خود مى(كوبيد  كند، و آنها را بر زمين مى خود بستند، اما باد، درها را از جا مى

  .گستردهاى روان را بر پيكر آنها  همان شن» احقاف«
، آنها مرتباً »اين تندباد، هفت شب و هشت روز ادامه يافت«: آمده است» حاقه«سوره  7در آيه 

و بار ديگر (ها را با خود برد  كردند، سپس تندباد شن زير تلى از شن و ماسه ناله مى
  ) 1)!.(ت و به دريا ريختبدنهايشان نمايان گشت، و آنها را برگرف
اين سرنوشت مخصوص اين قوم گمراه نبود، : كند كه و در پايان، به اين حقيقت اشاره مى

  ). كَذلك نَجزِي الْقَوم الْمجرِمينَ(» دهيم ما اين گونه قوم مجرم را كيفر مى«بلكه 
، شما نيز اگر اين هشدارى است، به همه مجرمان و گنهكاران و كافران لجوج و خودخواه

  ! همين مسير را طى كنيد، سرنوشتى بهتر از آن نخواهيد داشت
قراوالن باران رحمت او  پيش(» مبشِّرات بينَ يدي رحمته«گاه به بادهائى كه به گفته قرآن 

  . دهد آفرينى مى هاى مرده است، مأموريت مرگ و كار آنها زنده كردن زمين) هستند
  هد آرامش انسان است، با يك زلزله شديد تبديل به گاه زمين را، كه م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز » قرطبى«، ذيل آيات مورد بحث، و در تفسير 28، صفحه 28، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1

  ).6026، صفحه 9جلد (همين معنى آمده است 
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  . كند گورستان او مى
گرداند و همه  حيات همه موجودات زنده است، مبدل به سيالبى مى و گاه بارانى را، كه مايه
  . كند چيز را با آن غرق مى

سازد و چه دردناك است چنين مرگى كه از دلِ  آرى، مأمورانِ حيات او را، عامالنِ مرگ او مى
نشاط و سرورى در آغاز بيافريند » قوم هود«عامل حيات برخيزد؟ به خصوص اين كه همانند 

  ! ذابش دردناكتر باشدتا ع
باد، اين امواج لطيف هوا، به فرمان پروردگار همه چيز را درهم  اين: گويد و جالب اين كه مى

  ) 1!(كوبيد مى
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، به معنى هالك كردن و نابود ساختن است»تدمير«از ماده » تدمر«ـ  1
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26    صاراً وأَب عاً ومس ملْنا لَهعج و يهف كَّنّاكُميما إِنْ مف مكَّنّاهم لَقَد و  
  أَفْئدةً فَما أَغْنى عنْهم سمعهم و الأَبصارهم و الأَفْئدتُهم منْ شَىء إِذْ          
  بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ  كانُوا يجحدونَ بĤِيات اللّه و حاقَ          

  و لَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم منَ الْقُرى و صرَّفْنَا الĤْيات لَعلَّهم يرْجِعونَ     27
  فَلَوال نَصرَهم الَّذينَ اتَّخَذُوا منْ دونِ اللّه قُرْباناً آلهةً بلْ ضَلُّوا    28

          و منْهفْتَرُونَ  عماكانُوا ي و مإِفْكُه كذل  
  

  : ترجمه
قدرتى داديم كه به شما نداديم، و براى آنان گوش و چشم و دل [ قوم عاد=] ـ و ما به آنها  26

هايشان براى آنان هيچ   ها و نه عقل ها و چشم نه گوش) اما به هنگام نزول عذاب( ;قرار داديم
كردند بر  و سرانجام آنچه را استهزاء مى ;كردند انكار مىسودى نداشت، چرا كه آيات خدا را 

  ! آنها وارد شد
هاى  هائى را كه پيرامون شما بودند نابود ساختيم، و آيات خود را به صورت ـ ما آبادى 27

  ! بيان كرديم شايد بازگردند) براى مردم آنها(گوناگون 
گمان اين كه به خدا نزديكشان سازد ـ ـ پس چرا معبودانى را كه غير از خدا برگزيدند ـ به  28

اين بود نتيجه دروغ آنها و آنچه را افتراء ! بلكه از ميانشان گم شدند! آنها را يارى نكردند؟
  ! بستند مى
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  : تفسير
  ! تر نيستيد قوى» عاد«شما هرگز از قوم 

زات دردناك قوم گيرى از آيات گذشته است كه در مورد مجا اين آيات در حقيقت، نتيجه
  . گفت سخن مى» عاد«

ما قوم عاد را قوت و قدرتى داديم كه به شما «: فرمايد را مخاطب ساخته، مى» مكّه«مشركان 
  ) 1).(و لَقَد مكَّنّاهم فيما إِنْ مكَّنّاكُم فيه(» نداديم

امكانات مادى  هم از نظر قدرت جسمانى از شما نيرومندتر بودند، و هم از نظر مال و ثروت و
از شما تواناتر، اگر بنا بود قدرت جسمانى، و مال و ثروت، و تمدن مادى، بتواند كسانى را از 

همچون خار و خاشاك در برابر تندباد به هر » عاد«چنگال كيفر الهى رهائى بخشد، نبايد قوم 
  ! سو پرتاب شوند، و از آنها جز مساكن درهم ريخته چيزى باقى نماند

آمده » عاد«درباره همين قوم » فجر«در حقيقت، شبيه همان چيزى است كه در سوره اين آيه 
آيا «: ديخْلَقْ مثْلُها فى الْبِال الَّتي لَم* إِرم ذات الْعماد * تَرَ كَيف فَعلَ ربك بِعاد  أَلَم: است

هاى مرتفع،  داراى عمارتو * ، )آن قوم بلند قامت(نديدى پروردگار تو با قوم عاد چه كرد؟ 
  ) 2.(»اى كه مثل و مانند آنها در شهرها آفريده نشده بود  آن قوم و قبيله* 

و كَم أَهلَكْنا قَبلَهم منْ قَرْن هم أَشَد منْهم : آمده است» ق«سوره  36و يا مانند آنچه در آيه 
كه از اين گروه نيرومندتر و صاحب  چه بسيار اقوامى را كه قبل از آنها هالك كرديم«: بطْشاً

  . »عده و عده بيشتر بودند
  از شما نيرومندترها در برابر طوفان مجازات الهى، تاب : خالصه اين كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريم نافيه است، و شواهد متعددى از آيات قرآن در دست دا» إِنْ مكَّنّاكُم فيه«، در جمله »إِن«ـ  1

اند كه درست  دانسته» زائده«يا » شرطيه» «إِن«ولى بعضى آن را . بر آنچه كه در متن آمده است
  .رسد به نظر نمى

  .8ـ  6ـ فجر، آيه  2
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  . مقاومت نياوردند تا چه رسد به شما
اً و أَبصاراً و و جعلْنا لَهم سمع(» ما براى آنها گوش و چشم و قلب قرار داديم«: دافزاي آنگاه مى

  ) 1).(أَفْئدةً
ها، نيز قوى و نيرومند بودند، مطالب را به خوبى  آنها از نظر درك و ديد و تشخيص واقعيت

  . گرفتند بهره مى كردند، و از اين وسائل خداداد، در تأمين مقاصد مادى خود كامالً درك مى
زول عذاب الهى، به هيچ وجه سودى ولى نه گوش و نه چشم و نه عقولشان آنها را به هنگام ن«

فَما أَغْنى عنْهم سمعهم و الأَبصارهم و (» كردند چرا كه آيات خدا را انكار مى ;نبخشيد
ياتĤِونَ بدحجء إِذْ كانُوا ينْ شَىم متُهدالأَفْئ 2).(اللّه (  

  ). حاقَ بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنَ و(» كردند بر آنها وارد شد و سرانجام آنچه را استهزاء مى«
آرى، آنها هم مجهز به وسائل مادى بودند، و هم وسائل درك حقيقت، اما چون از طريق 

را مورد سخريه قرار  كردند، و سخنان پيامبران لجاجت و استكبار با آيات الهى برخورد مى
  . دادند، نور حق به قلوب آنها نفوذ نكرد مى

بر و غرور و دشمنى با حق، سبب شد كه از وسائل و ابزار هدايت و شناخت، و همين ك
همچون چشم و گوش و عقل نتوانند بهره گيرند، و راه نجات را بازيابند ، و عاقبت به همان 

  . سرنوشت شومى كه در آيات گذشته اشاره شد، گرفتار شدند
  ردند و پيكرهاى جائى كه آنها با آن همه قدرت و امكانات، كارى از پيش نب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به صورت جمع آمده ) ها ها و عقل قلب(» افئده«و ) ها چشم(» ابصار«ـ قابل توجه اين كه  1

ت به خاطر اين باشد كه به صورت مفرد است، اين تفاوت ممكن اس» سمع«در حالى كه 
شود و يا به خاطر  د استعمال مىمعنى مصدرى دارد و مصدر معموالً به صورت مفر» سمع«

  .ها و مدركات است هماهنگ بودن مسموعات در برابر تفاوت ديدنى
  .زائده و براى تأكيد است، يعنى به هيچ وجه سودى به حالشان نداشت» منْ شَىء«در » من«ـ  2
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هر سو پرتاب جانشان، همچون پرِ كاه بر امواج تندباد قرار گرفت، و با كمال حقارت به   بى

  . تريد تر و ناتوان شدند، شما كه از آنها ضعيف
ترين عذاب گرفتار كند، و  براى خداوند مشكل نيست كه شما را نيز به جرم اعمالتان به سخت

، و به همه »مكّه«ين خطابى است به مشركان عوامل حياتتان را مأمور مرگ و نابوديتان سازد، ا
  . در طول همه قرون و اعصار هاى مغرور و ظالم و لجوج، انسان

هائى نيستيم كه قدم بر روى زمين  گويد، ما اولين انسان به راستى، همان گونه كه قرآن مى
رت زيادى كردند كه داراى امكانات و قد ايم، قبل از ما اقوام بسيار ديگرى زندگى مى گذارده

سرنوشت خويش را در آن بودند، چه خوب است از تاريخ آنها آئينه عبرتى بسازيم و آينده و 
  . تماشا كنيم

* * *  
را مخاطب ساخته، » مكّه«سپس، براى تأكيد بر اين مطلب، و پند و اندرز بيشتر، مشركان 

كردند،  ا زندگى مىما اقوام سركشى را كه در اطراف شم«، بلكه »عاد«نه تنها قوم : گويد مى
  ).الْقُرى و لَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم منَ(» هالك كرديم

، »جزيره عرب«اقوامى كه سرزمين آنها از شما چندان دور نيست، و تقريباً در گرداگرد 
كردند، قوم  ، در جنوب جزيره زندگى مى»احقاف«در سرزمين » عاد«جايگاهشان بود، اگر قوم 

 با آن سرنوشت دردناكشان، در» سبا«در شمال جزيره، و قوم » حجر«ينى به نام در سرزم» ثمود«
، و همچنين »شام«، در مسير شما به سوى »مدين«در سرزمين » شعيب«، و قوم »يمن«سرزمين 

هاى  در همين منطقه، زندگى داشتند و بر اثر كثرت گناه و عصيان و كفر به عذاب» لوط«قوم 
  . گوناگون گرفتار شدند

  با هر يك از اينها آئينه عبرتى بودند، و هر كدام شاهد و گواه گويائى، چگونه 
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  شوند؟  اين همه وسائل بيدارى باز بيدار نمى
هاى گوناگون، براى آنها بيان كرديم، شايد  ما آيات خود را به صورت«: كند بعد اضافه مى

  ). و صرَّفْنَا الĤْيات لَعلَّهم يرْجِعونَ(» بازگردند
ق نعمت، و گاه بالء و مصيبت، گاه از طري: ما، معجزات و خارق عادات را به آنها نشان داديم

ديگران، » عذاب استيصالِ«گاه از طريق توصيف نيكان، گاه توصيف مجرمان، و گاه از طريق 
  ! پند و اندرزها به آنها داديم، اما كبر و غرور و خودخواهى و لجاج، مجال هدايت به آنها نداد

: كند اين بيان شديداً محكوم مىدر آخرين آيه مورد بحث، آنها را مورد سرزنش قرار داده، و با 
از خدا برگزيدند ـ به گمان اين كه آنها را به خدا نزديك  پس چرا معبودانى را كه غير«

فَلَوال َنصرَهم الَّذينَ ! (؟»كنند ـ در آن لحظات سخت و حساس، به يارى آنها نشتافتند مى
  ) 1).(اتَّخَذُوا منْ دونِ اللّه قُرْباناً آلهةً

استى، اگر اين معبودان بر حق بودند، پس چرا پيروان خود را در آن مواقع حساس يارى ر
اين خود دليلى محكم بر بطالن ! هاى هولناك نجاتشان ندادند؟  نكردند؟ و از چنگال عذاب

  . پنداشتند عقيده آنها است كه، اين معبودان ساختگى را، پناهگاه روزِ بدبختى خود مى
  ). بلْ ضَلُّوا عنْهم(» نه تنها به آنان كمكى نكردند، بلكه از ميان آنها گم شدند«: افزايد سپس، مى

اى نيستند، و  ارزش، كه مبدأ هيچ اثر، و مفيد هيچ فايده عرضه و بى موجوداتى اين چنين بى
  ! شوند، چگونه شايسته پرستش و عبوديتند؟ به هنگام حادثه، گم و گور مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و در » حال» «قُرباناً«مفعول دوم آن است و » آلهة«محذوف است و » اتَّخَذُوا«ـ مفعول اول  1
اين احتمال نيز وجود » اتَّخَذُوهم آلهةً منْ دونِ اللّه حالِ كَونهِم متَقَرِّبِينَ بِهِم«: تقدير چنين است

د ـ در تركيب آيه احتماالت ديگرى نيز داده شده كه قابل باش» مفعول الجله«، »قُرباناً«دارد كه 
  .مالحظه نيست
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و ذلك إِفْكُهم ! (»بستند اين بود نتيجه دروغ آنها، و آنچه را افتراء مى«: گويد و در پايان آيه، مى
  ). و ماكانُوا يفْتَرُونَ

معبودان در زمان حادثه، نتيجه هاى دردناك، و اين گمشدن  اين هالكت و بدبختى، اين عذاب
  ) 1.(ى آنها بودها و پندارها و افتراها  دروغ

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين احتمال نيز، » و ذلك نَتيجة إِفْكهِم«: ـ بنابراين، آيه محذوفى دارد، و در تقدير چنين است 1

اين «: شود وف نداشته باشد، در اين صورت معنى چنين مىوجود دارد كه آيه نيازى به محذ
  .رسد تر به نظر مى  ، ولى معنى اول مناسب»بود دروغ آنها و افتراهايشان
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29    ضَرُوها حونَ الْقُرْآنَ فَلَمعتَمسنَ الْجِنِّ ينَفَراً م كرَفْنا إِلَيإِذْ ص و  
  ا فَلَما قُضى ولَّوا إِلى قَومهِم منْذرِينَ قالُوا أَنْصتُو          

  مصدقاً لماقالُوا يا قَومنا إِنّا سمعنا كتاباً أُنْزِلَ منْ بعد موسى     30
  بينَ يديه يهدي إِلَى الْحقِّ و إِلى طَرِيق مستَقيم           

  لّه و آمنُوا بِه يغْفرْ لَكُم منْ ذُنُوبِكُم ويا قَومنا أَجِيبوا داعى ال    31
  يجِرْكُم منْ عذاب أَليم           

  ه فَلَيس بِمعجِز فى الْأَرضِ و لَيس لَه منْو منْ اليجِب داعى اللّ    32
  دونه أَولياء أُولئك في ضَالل مبِين           

  
  : ترجمه

 ;هنگامى كه گروهى از جنّ را به سوى تو متوجه ساختيم كه قرآن را بشنوند) ه ياد آورب(ـ  29
و هنگامى كه پايان گرفت، به ! »خاموش باشيد و بشنويد«: وقتى حضور يافتند به يكديگر گفتند

  !سوى قوم خود بازگشتند و آنها را بيم دادند
هاى  از موسى نازل شده، هماهنگ با نشانهما كتابى را شنيديم كه بعد ! اى قوم ما«: ـ گفتند 30

  . كند هاى پيش از آن، كه به سوى حق و راه راست هدايت مى  كتاب
را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا گناهانتان را ببخشد و كننده الهى  دعوت! ـ اى قوم ما 31

  . شما را از عذابى دردناك پناه دهد
تواند از چنگال عذاب الهى در  خ نگويد، هرگز نمىكننده الهى پاس ـ و هر كس به دعوت 32

  ! »چنين كسانى در گمراهى آشكارند ;زمين فرار كند، و غير از خدا يار و ياورى براى او نيست
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  : شان نزول
  : در شأن نزول اين آيات، روايات مختلفى آمده است، از جمله اين كه

زيد بن «آمد، و » طائف«در » بازار عكاظ«به سوى » مكّه«از ) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
با او بود، به اين منظور كه مردم را به سوى اسالم دعوت كند، اما احدى به دعوت او » حارثه

» وادى جنّ«بازگشت تا به محلى رسيد كه آنجا را » مكّه«پاسخ نگفت، ناچار به سوى 
گذشتند،  طائفه جنّ از آنجا مى ناميدند، در دل شب به تالوت قرآن پرداخت، جمعى از مى

را شنيدند، گوش فرا دادند، و به يكديگر ) صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه قرائت قرآن پيامبر
اشيد، هنگامى كه تالوت حضرت پايان يافت آنها ايمان آوردند، و به عنوان ساكت ب: گفتند

ردند، گروهى از آنها ايمان مبلغانى به سوى قوم خود آمدند، و آنان را به سوى اسالم دعوت ك
) صلى اهللا عليه وآله(رسيدند، و پيامبر)صلى اهللا عليه وآله(آوردند و با هم به محضر پيامبر

  ) 1.(نازل گرديد» جنّ«تعليمات اسالم را به آنها ياد داد، اينجا بود كه آيات فوق و آيات سوره 
شأن نزول سابق شباهت دارد، با اند كه با  نقل كرده» ابن عباس«بعضى ديگر، شأن نزولى از 

مشغول نماز صبح بود، و در آن قرآن تالوت ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر«اين تفاوت، كه 
كه در حال تحقيق و جستجو بودند، و قطع اخبار آسمان آنان را به  كرد، گروهى از جنّ مى

علت قطع : يده گفتندرا شن) صلى اهللا عليه وآله(وحشت افكنده بود، صداى تالوت قرآن پيامبر
اخبار آسمان از ما، همين است، اينجا بود كه به سوى قوم خود بازگشتند و آنها را به اسالم 

  ) 2.(»دعوت كردند
، شأن نزول سومى در اينجا آورده كه مسأله را با داستان »مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 

  زد و خالصه آن چنين سا مربوط مى» طائف«به ) صلى اهللا عليه وآله(سفر پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با كمى تلخيص( 19، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«مطابق نقل » على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
» مسند احمد«و » مسلم«و » صحيح بخارى«ـ اين حديث را كه ما به طور خالصه آورديم در  2

  ).429، صفحه 7، جلد »فى ضالل«مطابق نقل (مشروحاً آمده است 
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  : است
رفت » طائف«سخت شد به سوى ) صلى اهللا عليه وآله(كار بر پيامبر» ابوطالب«بعد از وفات «

شديداً از در تكذيب درآمدند، و آنقدر از پشت سر، به » طائف«شايد يارانى پيدا كند، اشراف 
و ناراحت به كنار باغى آمد، و پيامبر سنگ زدند كه خون از پاهاى مباركش جارى شد، خسته 

  . ريخت در سايه درخت نخلى نشست، در حالى كه خون از پاهاى مباركش مى
دو نفر از ثروتمندان قريش بود، پيامبر از » شيبة بن ربيعه«و » عتبة بن ربيعه«باغ، متعلق به 

  . دانست مشاهده آنها ناراحت شد، چون دشمنى آنها را از قبل مى
صلى اهللا (را كه مردى مسيحى بود، با طبقى از انگور خدمت پيامبر» عداس«آن دو غالمشان 

از شهر بنده : فرمود! »نينوا«از : از كجائى؟ گفت: فرمود» عداس«فرستادند، پيغمبر به ) عليه وآله
  شناسيد؟  را مى» يونس«شما از كجا : گفت» عداس«؟ »يونس«صالح خدا 

صلى اهللا عليه (به حقانيت پيامبر» عداس«ر داده، من رسول خدايم، خداوند به من خب: فرمود
  . را بوسه داد) صلى اهللا عليه وآله(پى برد، براى خدا سجده كرد و پاى پيامبر) وآله

: گفت! او را سرزنش كردند، كه چرا اين كار را كردى ؟» شيبه«و » عتبه«هنگامى كه برگشت، 
» يونس«اين سامان، در مورد پيامبرمان اين مرد صالحى است كه مرا از اسرار ناشناخته مردم 

فريب دهد كه او مرد » نصرانيت«مبادا تو را از آئين : خبر داد، آنها خنديدند و گفتند
  ! كارى است  فريب
در حالى كه محصول اين سفر تنها يك (بازگشت » مكّه«به سوى ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

سيد، مشغول نماز شد، گروهى از جن از اهل تا به نزديكى نخلى در دل شب ر) مرد مؤمن بود
  گذشتند، صداى تالوت قرآن او را  از آنجا مى» يمن«يا » نصيبين«
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  ) 1.(»در نماز صبح شنيدند، گوش فرا دادند و ايمان آوردند
* * *  
  : تفسير

  آورند  طايفه جن ايمان مى
اى پيرامون ايمان آوردن   فشردهدر اين آيات ـ چنان كه در شأن نزول نيز اشاره شد ـ بحث 

و كتاب آسمانى او آمده است، تا اين ) صلى اهللا عليه وآله(گروهى از طائفه جنّ، به پيامبر اسالم
بازگو كند، كه چگونه طائفه به ظاهر دور افتاده جنّ، به اين » مكّه«يقت را بر مشركان حق

دند، ولى شما همچنان بر كفر اصرار پيامبرى كه از انس است و از ميان شما برخاسته ايمان آور
  دهيد؟  مىورزيد و به مخالفت خود ادامه مى

به » جنّ«و خصوصيات آن بحث مشروحى در تفسير سوره » جنّ«درباره موجودى به نام 
  : پردازيم خواست خدا خواهيم داشت، در اينجا فقط به تفسير آيات مورد بحث مى

» جنّ«بود و داستان ايمان طائفه » مكّه«مشركان  هشدارى براى» عاد«در حقيقت داستان قوم 
  . هشدار ديگرى است

به سوى تو متوجه ساختيم كه به خاطر بياور، موقعى كه گروهى از جنّ را «: فرمايد نخست مى
  ). و إِذْ صرَفْنا إِلَيك نَفَراً منَ الْجِنِّ يستَمعونَ الْقُرْآنَ(» به قرآن گوش فرا دهند

كه به معنى منتقل ساختن چيزى از حالتى، به حالت ديگر » صرف«از ماده » صرَفْنا«تعبير به 
  است، ممكن است اشاره به اين معنى باشد كه طائفه جنّ قبالً از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيرة «نيز در تاريخ خود » ابن هشام«ـ اين داستان را  92، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  ).63و  62، صفحه 2جلد (با كمى تفاوت آورده است » النبوية
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ظهور پيامبر اسالم از آن  دادند، با ها گوش فرا مى به اخبار آسمان» استراق سمع«طريق 
  . بازگردانده شدند و به سوى قرآن روى آوردند

توانند به  ت كه مىگروهى از مردان اس«گفته، به معنى » مفردات«در » راغب«چنان كه » نَفَر«
  . »اتفاق يكديگر كوچ كنند

اند  و مشهور در ميان ارباب لغت، جماعتى است از سه تا ده نفر، و بعضى تا چهل نفر نيز گفته
  ). شود هر چند اين تعبير در زبان فارسى بر يك فرد نيز اطالق مى(

پرور آن را شنيدند،  روحهنگامى كه در برابر قرآن حضور يافتند و آيات «: افزايد بعد از آن مى
  ).فَلَما حضَرُوه قالُوا أَنْصتُوا(» خاموش باشيد و بشنويد: به يكديگر گفتند

در دل شب، يا به هنگام قرائت نماز صبح، ) صلى اهللا عليه وآله(و اين موقعى بود كه پيامبر
  . فرمود آيات قرآن را تالوت مى

  . است» م با استماع و توجهسكوت توأ«به معنى » انصات«از » أَنْصتُوا«
سرانجام، نور ايمان در دل آنها تابيدن گرفت، و حقانيت آيات قرآن را در درون جان خود 

هنگامى كه تالوت قرآن پايان يافت، همچون مبلغانى به سوى قوم خود «لمس كردند، لذا 
فَلَما قُضى ولَّوا ) (و از حقيقتى كه نصيبشان شده بود آگاه ساختند(» رفتند، آنها را انذار كردند

  ). إِلى قَومهِم منْذرِينَ
و اين چنين است راه و رسم افراد با ايمان، كه پيوسته طالب آنند ديگران را از حقايقى كه خود 

  . اند آگاه سازند، و منابع ايمان خود را در اختيار آنها قرار دهند آگاه شده
* * *  

  گروه، از قوم خود به هنگام بازگشت به  آيه بعد، بيانگر چگونگى دعوت اين



٣٨٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

ما كتابى را ! اى قوم: گفتند«شده، كوتاه و پر معنا،  سوى آنهاست، دعوتى منسجم، حساب
قالُوا يا قَومنا إِنّا سمعنا كتاباً أُنْزِلَ (» استماع كرديم كه بعد از موسى از آسمان نازل شده است

  ). منْ بعد موسى
كند، و  هاى آسمانى قبل از خود را تصديق مى كتاب«: كتاب اوصافى دارد، نخست اين كهاين 

هائى كه در كتب پيشين آمده است، در آن به  واى آنهاست، و نشانهمحتواى آن هماهنگ با محت
  ) 1).(مصدقاً لما بينَ يديه(» شود خوبى ديده مى

  ). يهدي إِلَى الْحقِّ(» نمايد ايت مىهمگان را به سوى حق هد«وصف ديگر اين كه 
اى حقانيت را به روشنى ه  اى كه هر كس، عقل و فطرت خويش را به كار گيرد، نشانه به گونه

  . يابد در آن مى
  ). و إِلى طَرِيق مستَقيم(» كند به سوى راه مستقيم دعوت مى«: و آخرين وصف اين كه

تقيم، ظاهراً در اين است كه اولى اشاره به اعتقادات تفاوت دعوت به حق، با دعوت به راه مس
  . هاى عملى مستقيم و صحيح حق است، و دومى به برنامه

مؤيد اين مطلب است كه اين گروه » مصدقاً لما بينَ يديه«و جمله » أُنْزِلَ منْ بعد موسى«جمله 
ايمان داشتند و در جستجوى حق )عليه السالم(به كتب آسمانى پيشين، مخصوصاً كتاب موسى

، به ميان كه بعد از آن نازل شده)عليه السالم(بينيم سخنى از كتاب عيسى بودند، و اگر مى
آگاه » انجيل«جنّ مطلقاً از نزول : گفته كه» ابن عباس«نيامده، نه به خاطر چيزى است كه 

ممكن است از اخبار زمين  ها با خبر بودند، چگونه نبودند، چرا كه طائفه جنّ از اخبار آسمان
  ! تا اين حد غافل بمانند؟

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروحاً ) طبع جديد 210صفحه (سوره بقره  41ـ تفسير اين جمله را در جلد اول، ذيل آيه  1
  .ايم آورده
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شرايع خود را  كتاب اصلى بود كه حتى مسيحيان احكام و» تورات«بلكه به خاطر آن است كه 
  . گيرند از آن گرفته و مى

* * *  
يا قَومنا (» و به او ايمان آوريدكننده الهى را اجابت كنيد،   دعوت! اى قوم ما«: سپس افزودند

نُوا بِهآم و اللّه ىوا داعأَجِيب .(  
ب اليم بخشد، و شما را از عذا گناهانتان را مى«: دارد كه دو پاداش بزرگ به شما ارزانى مى

  ) 1).(يغْفرْ لَكُم منْ ذُنُوبِكُم و يجِرْكُم منْ عذاب أَليم(» دهد پناه مى
است كه آنها را به )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم) كننده الهى دعوت(» داعى اللّه«منظور از 

دردناك  شد، و از آنجا كه بيشترين ترس و وحشت از گناهان و عذاب رهنمون مى» اللّه«سوى 
  . قيامت است، امنيت در برابر اين دو امر را مطرح كردند تا بيش از همه، جلب توجه كند

اند كه تأكيدى است بر آمرزش   دانسته» زائده«را » منْ ذُنُوبِكُم«در » منْ«جمعى از مفسران كلمه 
  . همه گناهان در سايه ايمان

دانند كه قبل از ايمان آوردن  گناهانى مى و اشاره به آن دسته از» تبعيضيه«ولى، بعضى آن را 
  . اساند، يا گناهانى كه جنبه حق اللّه دارد، و نه حق الن انجام داده
زائده و براى تأكيد باشد و آيه شريفه همه گناهان را شامل » منْ«تر همان است كه  اما مناسب

  . گردد
* * *  

آنها به قوم خود «: كند ن بازگو مىدر آخرين آيه مورد بحث، آخرين سخن مبلغان جنّ را چني
  تواند از  هر كس دعوت داعى الهى را پاسخ نگويد، نمى«: گفتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معانى مختلفى آمده است، به فرياد رسيدن، نجات دادن از » اجاره«از ماده » يجِرْكُم«ـ  1

  .عذاب، و پناه دادن، و حفظ كردن
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  ). و منْ اليجِب داعى اللّه فَلَيس بِمعجِز فى الْأَرضِ(» نگال عذاب الهى در زمين فرار كندچ
  ). و لَيس لَه منْ دونه أَولياء(» و ياور و سرپرستى غير از خدا براى او نخواهد بود«

   ).أُولئك في ضَالل مبِين(» اين گروه در گمراهى آشكارند«و لذا 
جوئى با حق و پيامبر خدا، و حتى با  چه گمراهى از اين بدتر و آشكارتر كه انسان به ستيزه

تواند از  رخيزد، كه نه در تمام عالم هستى جز او، پناهگاهى وجود دارد، و نه انسان مىخدا ب
  . محيط كشورش بگريزد، و به جاى ديگرى فرار كند

در اين گونه موارد به معنى عاجز نمودن از ) ات اين كلمهيا ساير مشتق(» معجِز«: ايم بارها گفته
  . فرار كردن از چنگال مجازاتتعقيب و كيفر است، و يا به تعبير ديگر، 

، اشاره به اين است كه، هر جاى زمين برويد ملك خدا است، )در زمين(» فى الْأَرضِ«تعبير به 
گويد به خاطر اين است  آسمان نمىو از حيطه قدرت او خارج نخواهد بود، و اگر سخنى از 
  . كه به هر حال، جايگاه جنّ و انس هر دو روى زمين است

* * *  
  : ها نكته

  ـ تبليغات مؤثر  1
چنان كه گفتيم، بحث پيرامون جنّ و چگونگى حيات اين موجود، و خصوصيات ديگر مربوط 

آيات مورد بحث  خواهد آمد، آنچه از» جنّ«به آن، به خواست خداوند، در تفسير سوره 
شود اين است كه، آنها موجوداتى عاقل و صاحب شعورند، و مكلف به   استفاده مى

  هاى الهى، و داراى دو  تكليف
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  . هاى الهى دارند گروه مؤمن و كافر، و آگاهى كافى از دعوت
ود در مسأله جالب در آيات مورد بحث، روشى است كه آنها براى تبليغ اسالم در ميان قوم خ

  . پيش گرفتند
بردن به   و شنيدن آيات قرآن، و پى) صلى اهللا عليه وآله(آنها، پس از حضور در محضر پيامبر

  : محتواى آن، به سرعت به سراغ طائفه خود رفتند و به تبليغ آنها پرداختند
نخست از حقانيت قرآن سخن گفتند، و با سه دليل اين مطلب را اثبات كردند، پس از آن به 

ويق آنها پرداخته، نجات و رهائى از چنگال عذاب آخرت را در سايه ايمان به اين كتاب تش
هاى  ، و هم توجهى به ارزش»معاد«آسمانى، به آنها بشارت دادند، كه هم تأكيدى بود بر مسأله 

  . هاى ناپايدار دنيا اصيل آخرت در برابر ارزش
د كردند، و هشدارى توأم با استدالل و در سومين مرحله، خطرات ترك ايمان را به آنها گوشز

و گمراهى » ضالل مبين«دلسوزى به آنها دادند، و سرانجام و عاقبت انحراف از اين مسير را كه 
  . آشكار است گوشزد كردند

  . اى است مؤثر براى هر كس و هر گروه اين شيوه تبليغ، شيوه
* * *  

  
  ـ بهترين دليل عظمت قرآن، محتواى آن است  2

آيد كه اين گروه از طائفه جنّ،  به خوبى برمى» جنّ«ات فوق، و همچنين از آيات سوره از آي
اى بر اين كه آنها تقاضاى معجزه   ن آيات قرآن مجذوب آن شدند، و هيچ نشانهتنها با شنيد

  . كرده باشند، در دست نيست) صلى اهللا عليه وآله(ديگرى از پيامبر اسالم
  هاى كتب پيشين است، و  جيد هماهنگ با نشانهآنها، همين اندازه كه قرآن م
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ريزى عملى آن بر صراط مستقيم  سوم برنامه كند، و از سوى از سوى ديگر دعوت به حق مى
  . اند است، براى حقانيت آن كافى دانسته

نياز  و به راستى مطلب، همين است كه بررسى محتواى قرآن ما را از هر گونه دليل ديگر، بى
  . ندك مى

نخوانده، و در محيطى مملو از جهل و خرافات عرضه شده،  كتابى كه از سوى انسانى درس
داراى چنين محتوائى بلند، معارف و عقائدى پاك، توحيدى خالص، قوانينى محكم و منسجم، 

هائى متين و سازنده، و مواعظ و اندرزهائى روشنگر و  هائى قوى و نيرومند، برنامه  استدالل
كننده، خود بهترين دليل بر حقانيت  هم با چنين جاذبه نيرومند و زيبا و خيره د، آنعالى باش

  ) 1.(»آفتاب آمد دليل آفتاب«اين كتاب آسمانى است كه 
* * *  
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  .ايم داشته
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33    لَمأَ و لَم و ضالْأَر و ماواتي خَلَقَ السالَّذ ا أَنَّ اللّهرَوهِنَّ  يبِخَلْق ىعي  
  بِقادر على أَنْ يحيِى الْموتى بلى إِنَّه على كُلِّ شَىء قَديرٌ           

34    الَّذ رَضعي موي ينَ كَولى وقِّ قالُوا بهذا بِالْح سلَى النّارِ أَ لَيفَرُوا ع  
  ربنا قالَ فَذُوقُوا الْعذاب بِما كُنْتُم تَكْفُرُونَ           

35    مكَأَنَّه مجِلْ لَهتَعالتَس لِ ونَ الرُّسزْمِ مرَ أُولُوا الْعببِرْ كَما صفَاص  
  يلْبثُوا إِالّ ساعةً منْ نَهار بالغٌ فَهلْ  يوعدونَ لَمما  يوم يرَونَ          
  يهلَك إِالَّ الْقَوم الْفاسقُونَ           

  
  : ترجمه

ها و زمين را آفريده و از آفرينش آنها ناتوان نشده  دانند خداوندى كه آسمان ـ آيا آنها نمى 33
  ! او بر هر چيز تواناست آرى! تواند مردگان را زنده كند؟ است، مى

آيا اين حق :) شود گفته مى(دارند   ـ روزى را به يادآور كه كافران را بر آتش عرضه مى 34
) در اين هنگام خداوند(» !)كه حق است(، به پروردگارمان سوگند چرا«: گويند  مى! نيست؟

  ! »پس عذاب را به خاطر كفرتان بچشيد«: گويد مى
آنان شتاب ) عذاب(صبر كردند، و براى » اولو العزم«پيامبران  ـ پس صبر كن آنگونه كه 35

گوئى ) نند كهك احساس مى(شود ببينند،  هائى را كه به آنها داده مى هنگامى كه وعده! مكن
آيا جز قوم ! اين ابالغى است براى همگان ;توقف داشتند) در دنيا(فقط ساعتى از يك روز 

  ! شوند؟ فاسق هالك مى
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  : تفسير
  شكيبا باش » اولوا العزم«همچون پيامبران 

ز پردازد، زيرا ا مى» معاد«است به بحث پيرامون » احقاف«اين آيات، كه آخرين آيات سوره 
  . آمده بود» معاد«يكسو، در آخرين آيات گذشته كه از زبان مبلغانِ جنّ نقل شد، اشاره به مسأله 

اى نخست، از مسأله توحيد و عظمت قرآن مجيد، ه در بخش» احقاف«و از سوى ديگر، سوره 
  . گويد  ، سخن مى)صلى اهللا عليه وآله(و اثبات نبوت پيامبر اسالم

كشد، و به اين ترتيب، اصول  را پيش مى» معاد«و در آخرين بخش از اين سوره، مسأله 
  . كند گانه اعتقادى را تكميل مى سه

ى كه آسمانها و زمين را آفريده ، و از آفرينش دانند خداوند آيا آنها نمى«: فرمايد نخست مى
آنها هرگز خسته و ناتوان نشده، قادر است كه مردگان را زنده كند، آرى او بر هر چيز 

يعى بِخَلْقهِنَّ بِقادر على أَنْ   يرَوا أَنَّ اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض و لَم أَ ولَم! (؟»ستتوانا
حيرٌيء قَدلى كُلِّ شَىع لى إِنَّهتى بوالْم يِى .(  

چيز است،  ها و زمين با موجودات رنگارنگ و مختلفش، نشانه قدرت او بر هر آفرينش آسمان
چرا كه هر چيز به تصور آيد، او در اين عالم آفريده است، با اين حال، چگونه ممكن است از 

  . »امكان معاد«شكن بر مسأله  ن دليلى است دندانها، عاجز باشد؟ اي  تجديد حيات انسان
اصوالً بهترين دليل بر امكان هر چيز وقوع آن است، ما كه اين همه پيدايش موجود زنده و 

توانيم در قدرت مطلقه او، بر معاد ترديد  بينيم، چگونه مى جان مى  جاندار را از موجودات بى
  به خود راه دهيم؟ 

  عاد است كه قرآن مجيد در آيات مختلف، از اين يكى از دالئل متعدد م
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  ) 1.(روى آن تكيه كرده است» يس«سوره  81جمله در آيه 
* * *  

: فرمايد ز مجازات دردناك مجرمان و منكران معاد را مجسم كرده، مىاى ا در آيه بعد، صحنه
وم يعرَض الَّذينَ كَفَرُوا و ي(» دارند روزى را به خاطر بياوريد كه كافران را بر آتش عرضه مى«

  ). علَى النّارِ
دفى دارد كنند، و گاه كافران را بر دوزخ، و هر كدام، ه آرى، گاه دوزخ را بر كافران عرضه مى

  ) 2.(كه در چند آيه قبل، به آن اشاره شد
ن پيكر و وحشتناك آ هاى سوزان و كوه  كنند، و شعله هنگامى كه كافران را بر آتش عرضه مى

  ). أَ لَيس هذا بِالْحقِّ(؟ »آيا اين حق نيست«: شود بينند، به آنها گفته مى را مى
خدا، و پاداش و كيفر او را انكار كنيد، و توانيد رستاخيز و دادگاه عدل  آيا امروز هم مى

  ! هاى خرافى پيشينيان است؟ بگوئيد اين از افسانه
آرى، سوگند به پروردگارمان كه اين حق : دگوين مى«اى جز اعتراف ندارند   آنها كه چاره

قالُوا (پنداشتيم  و جاى شك و ترديد در آن نيست، ما گمراه بوديم كه آن را ناحق مى» است
لى ونا ببر .(  

پس بچشيد عذاب را به خاطر آنچه «: گويند در اين هنگام، خداوند يا مأموران عذاب الهى مى
  ). الْعذاب بِما كُنْتُم تَكْفُرُونَقالَ فَذُوقُوا (» كرديد  انكار مى

كنند، اعتراف  بينند و اعتراف مى و به اين ترتيب، در آن روز، همه حقايق را با چشم خود مى
رارى كه سودى به حال آنها ندارد، و جز اندوه و حسرت و شكنجه وجدان و آزار روحى و اق

  . اى نخواهد داشت نتيجه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» يس«ـ شرح بيشتر پيرامون اين موضوع ودالئل مختلف معاد را در ذيل آيات آخر سوره  1
  .مطالعه فرمائيد) 490تا  456، از صفحه 18جلد (
  .همين سوره 20ـ ذيل آيه  2
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* * *  
است، با توجه به آنچه در مورد معاد » احقاف«در آخرين آيه مورد بحث، كه آخرين آيه سوره 

صبر كن همان گونه كه «دهد كه  و كيفر كافران در آيات قبل گذشت، به پيامبر خود دستور مى
  ). فَاصبِرْ كَما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ(» صبر و شكيبائى كردند» اولوا العزم«پيامبران 

با اين » لعزماولو ا«اى، همه پيامبران  تنها تو نيستى كه با مخالفت و عداوت اين قوم مواجه شده
سال  950پيامبر بزرگ خدا ) عليه السالم(»نوح«مشكالت روبرو بودند و استقامت كردند، 

اش  دادند و به سخريه دعوت كرد، اما جز گروه اندكى به او ايمان نياوردند، پيوسته آزارش مى
  . گرفتند مى

را تهديد به مرگ ) السالم عليه(»موسى«را به ميان آتش افكندند و ) عليه السالم(»ابراهيم«
را بعد از ) عليه السالم(»عيسى مسيح«هاى قومش پر خون بود، و  نمودند، و قلبش از نافرمانى

خواستند به قتل برسانند، كه خداوند نجاتش داد، خالصه تا بوده دنيا چنين بوده  آزار بسيار مى
  . شد توان بر مشكالت پيروز  است، و جز با نيروى صبر و استقامت، نمى

* * *  
  چه كسانى بودند؟ » اولوا العزم«پيامبران 

چه كسانى هستند؟ در ميان مفسران گفتگو بسيار » اولوا العزم«در اين كه منظور از پيامبران 
اولوا «را بررسى كرد، زيرا » عزم«است، و پيش از آنكه در اين باره تحقيق كنيم، بايد معنى 

  . است» صاحبان عزم«به معناى » العزم
عزم به معنى : گويد مى» مفردات«در » راغب«به معناى اراده محكم و استوار است، » عزم«

  ). عقْد الْقَلْبِ على إِمضاء االَمرِ(تصميم گرفتن بر انجام كارى است 
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ذلك لَمنْ  و لَمنْ صبرَ و غَفَرَ إِنَّ: به كار رفته، مانند» صبر«در مورد » عزم«در قرآن مجيد، گاهى 
  ) 1.(»كسى كه صبر كند و عفو نمايد اين از عزم امور است«: عزْمِ الْأُمورِ

ما «: نَجِد لَه عزْماً  و لَقَد عهِدنا إِلى آدم منْ قَبلُ فَنَسى و لَم: مانند» وفاى به عهد«و گاه به معنى 
  ) 2.(»خود نايستادسر عهد به آدم از قبل، عهد كرديم، اما او فراموش كرد و بر 

ولى، با توجه به اين كه پيامبران صاحب شريعت جديد و آئين تازه، با مشكالت و 
ترى الزم داشتند،  هاى بيشترى روبرو بودند، و براى مقابله با آن عزم و اراده محكم گرفتارى

راً اشاره به يز، ظاهاطالق شده است، و آيه مورد بحث ن» اولوا العزم«، »پيامبران«به اين دسته از 
  . همين معنا است
نيز از همان پيامبران ) صلى اهللا عليه وآله(اى است به اين كه پيغمبر اسالم در ضمن، اشاره
  . »آنگونه كه پيامبران اولوا العزم شكيبائى كردند! تو هم شكيبائى كن«: گويد است، زيرا مى
اند، به همين  تفسير كرده» تحكم و شريع«را به معنى » عزيمت«و » عزم«و اگر بعضى 

  . در لغت به معنى شريعت نيامده است» عزم«مناسبت است، و گرنه 
است، و اشاره به گروه خاصى از » تبعيضيه» «منَ الرُّسل«در » منْ«به هر حال، طبق اين معنى 

نيز به » احزاب«سوره  7اند، همانها كه در آيه  پيامبران بزرگ است كه صاحب شريعت بوده
و إِذْ أَخَذْنا منَ النَّبِيينَ ميثاقَهم و منْك و منْ نُوح و إِبراهيم و موسى و عيسى : اره شدهآنان اش

به خاطر بياور، هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و «: ابنِ مرْيم و أَخَذْنا منْهم ميثاقاً غَليظاً
  از تو و از نوح و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .43ـ شورى، آيه  1
  .115ـ طه، آيه  2
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  . »، از همه آنها پيمان محكمى گرفتيم)عليهم السالم(ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم
كند، و اين   در اينجا بعد از ذكر همه انبياء به صورت جمع، به اين پنج پيامبر بزرگ اشاره مى

  . نها استدليل بر ويژگى آ
شَرَع لَكُم منَ الدينِ ما وصى بِه نُوحاً و : گويد نيز از آنها سخن مى» شورى«سوره  13در آيه 

آئينى براى شما تشريع كرد كه به «: الَّذي أَوحينا إِلَيك و ما وصينا بِه إِبراهيم و موسى و عيسى
تاديم و بر ابراهيم و موسى و عيسى سفارش وحى فرسنوح توصيه كرده بود و آنچه را بر تو 

  . »نموديم
اولوا «روايات فراوانى در منابع شيعه و اهل سنت نيز، در اين زمينه نقل شده است كه پيامبران 

آمده ) عليهما السالم(همين پنج تن بودند، چنان كه در حديثى از امام باقر و امام صادق» العزم
صلى اهللا عليه (ولُهم نُوح، ثُم إِبراهيم، ثُم موسى، ثُم عيسى، ثُم محمدأَ: و هم خَمسةٌ: است
  ) 1).(وآله

منْهم خَمسةٌ أُولُوا الْعزْمِ منَ : آمده است) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام على بن الحسين
، و هنگامى كه راوى )صلى اهللا عليه وآله(عيسى و محمد نُوح و إِبراهيم و موسى و: الْمرْسلينَ
در ) عليه السالم(؟ امام»چرا آنها اولوا العزم ناميده شدند«: لم سموا أُولى الْعزْمِ: كند سؤال مى
ث به شرق و ها مبعوزيرا آن«: لأَنَّهم بعثُوا إِلى شَرْقها و غَرْبِها، و جِنِّها و إِنْسها: فرمايد پاسخ مى

  ) 2.(»غرب و جن و انس شدند
سادةُ النَّبِيينَ و الْمرْسلينَ خَمسةٌ و هم أُولُوا : آمده) عليه السالم(و باز در حديثى از امام صادق

صلى اهللا عليه (محمدنُوح و إِبراهيم و موسى و عيسى و : الْعزْمِ منَ الرُّسلِ و علَيهِم دارت الرَّحى
بزرگ پيامبران و رسوالن پنج نفرند، و آنها پيامبران اولوا العزم هستند، و آسياى نبوت و «): وآله

  زند، آنها نوح  رسالت بر محور وجود آنها دور مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).143، صفحه 9جلد (، ذيل آيات مورد بحث »مجمع البيان«ـ  1
نيز  55، حديث 56، در همان جلد، صفحه )61حديث ( 58، صفحه 11، جلد »بحار االنوار« ـ 2

  .گويد با صراحت در اين زمينه سخن مى



٣٩٧  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  ) 1.(»بودند) صلى اهللا عليه وآله(و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد
همين » اولوا العزم«ان نيز همين معنى نقل شده، كه پيامبر» ابن عباس«از » در المنثور«در تفسير 
  ) 2.(پنج نفرند

دانند كه مأمور به پيكار با دشمنان  را اشاره به پيامبرانى مى» اولوا العزم«ولى، بعضى از مفسران، 
  . شدند

صاحبان اراده (، و بعضى همه پيامبران را اولوا العزم )3(نفر دانسته 313بعضى عدد آنها را 
  . يهبيانيه است نه تبعيض» منَ الرُّسل«در » من«و مطابق اين قول ) 4(دانند مى) قوى

  .كند تر است و روايات اسالمى آن را تأييد مى ولى تفسير اول، از همه صحيح
* * *  

و (» عجله و شتاب مكن) كافران(درباره آنها «: افزايد سپس، قرآن در دنبال اين سخن، مى
مجِلْ لَهتَعالتَس .(  

بينند،  چشم خود مىرسد، و آنچه را درباره آن شتاب داشتند با  مى چرا كه قيامت به زودى فرا
  . برند شوند و به اشتباهات خود پى مى سخت مجازات مى

شود  هائى كه به آنها داده مى هنگامى كه وعده«به قدرى عمر دنيا، در برابر آخرت كوتاه است، 
كَأَنَّهم يوم ! (»وقف نداشتندكنند گويا در دنيا جز ساعتى از يك روز ت بينند، احساس مى مى

  ). يلْبثُوا إِالّ ساعةً منْ نَهار ا يوعدونَ لَميرَونَ م
اين احساسِ كمىِ عمر دنيا، در برابر آخرت، يا به خاطر آن است كه واقعاً اين زندگى در برابر 

عت بر آنها آن حيات جاويدان ساعتى بيش نيست، و يا به خاطر اين كه، دنيا چنان به سر
  است، و يا از گذرد، كه گوئى ساعتى بيش نبوده  مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، حديث »طبقات االنبياء و الرسل«، كتاب الحجة، باب 175، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1
  .، ذيل آيه مورد بحث»كشاف«و  45، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  4و  3و  2
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بردارى صحيح نكردند، بيش از  ن جهت، كه آنها محصول تمام عمر خود را كه از آن بهرهاي

  . بينند يك ساعت نمى
شود، اما چه سود كه راه بازگشت،  اينجا است كه سيالب حسرت بر قلب آنها جارى مى

  . وجود ندارد
و » كنند ت را سؤال مىفاصله دنيا و آخر«) صلى اهللا عليه وآله(بينيم هنگامى كه از پيامبر لذا مى

! »يك چشم بر هم زدن«: غَمضَةُ عين: فرمايد الدنْيا و الĤْخرَةِ؟ در پاسخ مى كَم ما بينَ: گويند مى
  ) 1.(يلْبثُوا إِالّ ساعةً منْ نَهار  كَأَنَّهم يوم يرَونَ ما يوعدونَ لَم: خداوند فرموده: گويد  سپس مى

عمولى است، بلكه اشاره به نه به معنى مقدار ساعت م» ساعت«د كه تعبير به ده  اين، نشان مى
  . زمان كم و كوتاه است

  ) 2).(بالغٌ(» اين ابالغى است، براى همه«: افزايد ها مى  بعد، به عنوان هشدار به همه انسان
ى براى تمام كسانى كه از خط عبوديت پروردگار خارج شدند، براى كسانى كه غرق در زندگ
  . زودگذر دنيا و شهوات آن گشتند، و باالخره ابالغى است براى همه ساكنان اين جهان ناپايدار

آيا جز قوم فاسق «: فرمايد و در آخرين جمله، ضمن يك استفهام پر معنى و تهديدآميز مى
  ). فَهلْ يهلَك إِالَّ الْقَوم الْفاسقُونَ(؟ »شوند  هالك مى

* * *  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، 448، صفحه 2، جلد »روضة الواعظين«ـ  1
هذَا «ـ يا ـ » هذَا الْقُرْآنُ بالغٌ«: خبر مبتداى محذوفى است، و در تقدير چنين است» بالغ«ـ  2

  .»الْوعظُ و الْإِنْذار بالغٌ
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  : نكته

  ، اسطوره صبر و استقامت بود ) عليه وآلهصلى اهللا(پيامبر اسالم
ـ بيانگر مقاومت ) صلى اهللا عليه وآله(زندگى پيامبران بزرگ خدا ـ مخصوصاً پيامبر اسالم

فرسا  هاى شديد، و مشكالت طاقت حد و حصر آنها، در برابر حوادث سخت، و طوفان  بى
 الت است، رهروان راه حقاست، و با توجه به اين كه مسير حق، هميشه داراى اين گونه مشك

  . بايد از آنها در اين مسير الهام بگيرند
نگريم و اين نگرش كه از  ما معموالً از نقطه روشن تاريخ اسالم به روزهاى تاريك پيشين مى

كند، ما بايد خود را در آن روز  ها را طور ديگرى مجسم مى است، واقعيت» آينده به گذشته«
اى از پيروزى در افق   ا بود، هيچ نشانهتك و تنه)  عليه وآلهصلى اهللا(تصور كنيم كه پيامبر

  . خورد زندگى او به چشم نمى
دشمنان لجوج براى نابودى او كمر بسته بودند، و حتى خويشاوندان نزديكش در صف اول 

  ! اين مبارزه قرار داشتند
عوت او پاسخ كرد، اما كسى به د رفت، و از آنها دعوت مى پيوسته به ميان قبائل عرب مى

  . گفت نمى
ريخت، ولى دست از دعوت  كردند آنچنان كه از بدن مباركش خون مى سنگسارش مى

  . داشت برنمى
ها به روى او و   آنچنان او را در محاصره اجتماعى و اقتصادى و سياسى قرار دادند كه تمام راه
  . از پاى درآورد پيروان اندكش، بسته شد، بعضى از گرسنگى تلف شدند، و بعضى را بيمارى

  . نشست هائى كه بر جان و قلب او مى دادند، شكنجه ياران اندكش را شكنجه مى
  گذشت كه توصيف آن با بيان و قلم مشكل است، ) صلى اهللا عليه وآله(روزهائى بر پيامبر
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رفت، نه تنها دعوتش را اجابت » طائف«هنگامى كه براى دعوت مردم به سوى اسالم به 
  . ردند، بلكه آنقدر سنگ بر او زدند كه خون از پاهايش جارى شدنك

افراد نادان را تحريك كردند كه فرياد زنند و او را دشنام دهند، ناچار به باغى پناه برد، در سايه 
أَللّهم إِلَيك أَشْكُو ضَعف قُوتي، و : درختى نشست، و با خداى خودش اين چنين راز و نياز كرد

أَنْت رب الْمستَضْعفينَ، و أَنْت ربي، إِلى منْ ! ةَ حيلَتي، و هواني علَى النّاسِ، يا أَرحم الرّاحمينَقلَّ
رِي؟ إِنْ لَمأَم لَّكْتَهم ودإِلى ع ي؟ أَمنمهتَجد ييعي؟ إِلى بلُنتَك فَالأُبال غَضَب لَىع كُنْ بِكيي :...

كنم، اى  حرمتى مردم را به پيشگاه تو شكايت مى ى و نارسائى خودم و بىناتوان! خداوندا«
ترى، تو پروردگار مستضعفين و پروردگار منى، مرا به كه وا  كسى كه از همه مهربانان، مهربان

 گذارى؟ به افراد دور دست، كه با چهره درهم كشيده، با من روبرو شوند؟ يا به دشمنانى مى
همين اندازه كه تو از من خشنود باشى، مرا كافى ! ست گيرند؟ پروردگاراكه زمام امرِ مرا به د

  ) 1.(»است
  . اش خطاب كردند گاه ساحرش خواندند، و گاه ديوانه

اش را در ميان شمشيرها  گاه خاكستر بر سرش ريختند، و گاه كمر به قتلش بستند و خانه
  . محاصره نمودند

  . ن احوال همچنان به صبر و شكيبائى و استقامت ادامه داداما، با تمام اي
، كه شرق و »جزيره عربستان«و سرانجام، ميوه شيرين اين درخت را چشيد، آئين او نه تنها 

غرب عالم را در برگرفت، و امروز بانگ اذان كه فرياد پيروزى او است هر صبح و شام از 
  . رسد به گوش مى چهار گوشه دنيا، و در تمام پنج قاره جهان،

  . »فَاصبِرْ كَما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ«و اين است معنى 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61، صفحه 2، جلد »سيره ابن هاشم«ـ  1
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داف و اين است راه و رسم مبارزه با شياطين و اهريمنان، و طريق پيروزى بر آنان و نيل به اه
  . بزرگ الهى

خواهند بدون شكيبائى و تحمل رنج و درد، به اهداف  طلبان مى با اين حال چگونه عافيت
  بزرگ خود نائل شوند؟ 

خواهند  اند، مى چگونه مسلمانان امروز در برابر اين همه دشمنانى كه كمر به نابودى آنها بسته
  شوند؟ پيروز )عليه وآلهصلى اهللا (بدون الهام گرفتن از مكتب اصيل پيغمبر اسالم

اند، چنان كه در حديثى از امير   مخصوصاً رهبران اسالمى، بيش از همه مأمور به اين برنامه
: الصبرُ على والةِ االَمرِ مفْرُوض لقُولِ اللّه عزَّوجلَّ لنَبِيه: آمده است) عليه السالم(مؤمنان على

لَقَد : سلِ، و إِيجابِه مثْلَ ذلك على أَوليائه و أَهلِ طاعته، بِقَولهعزْمِ منَ الرُّفَاصبِرْ كَما صبرَ أُولُوا الْ
صبر و استقامت بر رهبران و زمامداران فريضه است، زيرا «: كانَ لَكُم في رسولُ اللّه أُسوةٌ حسنَةٌ

أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ و همين معنى را بر دوستان  فَاصبِرْ كَما صبرَ: خداوند به پيامبرش فرموده
براى شما در زندگى پيامبر تأسى : گويد  و اهل طاعتش نيز فرض كرده است، چرا كه مى

  ) 1).(و شما نيز بايد همگى به او اقتداء كنيد(نيكوئى بود 
* * *  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، مطابق نقل »احتجاج طبرسى«ـ  1
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اين موهبت بزرگ، اين عطيه آسمانى، اين صبر و شكيبائى و استقامت در برابر ! خداوندا 
  ! مشكالت را، به ما ارزانى فرما

  به ما توفيق ده كه اين چراغ هدايتى را كه پيامبران اولوا العزمت! پروردگارا 
ـ با زحمات طاقتفرسا فرا راه بشريت ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبران محمدـ مخصوصاً خاتم 

  . قرار دادند، همچنان فروزان نگهداريم و به شايستگى از آن پاسدارى كنيم
دانيم، دشمنانِ حقّ متشكل و متحدند، و از هيچ جنايتى ابا ندارند، بيش از آنچه آنها  مى! بارالها 

فرما، تا هرگز در برابر انبوه مشكالت زانو نزنيم، و شكيبائى مرحمت در توان دارند، به ما صبر 
پايان تو ممكن  ها را پشت سر بگذاريم، كه اين جز با امداد و لطف بى  و امواج و طوفان

  . نيست
  

  آمينَ يا رب العالَمينَ 
  

  پايان سوره احقاف                                               
   1405/ رمضان /  3جمعه                                              

                                                 3  /3  /1364   
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  )صلى اهللا عليه وآله(سوره محمد
  
  
  

  آيه است 38نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1405/ رمضان /  3جمعه                                                  
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  )صلى اهللا عليه وآله(محتواى سوره محمد
در آن ذكر شده، )  عليه وآلهصلى اهللا(اين سوره كه به خاطر آيه دوم آن كه نام پيامبر اسالم

است، و در ) سوره جنگ(» قتال«نام دارد، نام ديگرش سوره ) صلى اهللا عليه وآله(سوره محمد
ترين موضوعى است كه بر اين سوره سايه  واقع مسأله جهاد و جنگ با دشمنان اسالم، مهم

مؤمنان و كفار و  در حالى كه قسمت مهم ديگرى از آيات اين سوره، به مقايسه حال افكنده،
  . پردازد ها و صفات آنها، و همچنين سرنوشتشان در آخرت مى ويژگى

  : توان در هفت بخش خالصه كرد به طور كلى محتواى سوره را مى
  . ـ مسأله ايمان و كفر، و مقايسه حال مؤمنان و كافران در اين جهان و جهان ديگر 1
و پيكار با دشمنان، و دستور درباره اسيران  هاى گويا و صريحى پيرامون مسأله جهاد ـ بحث 2

  . جنگى
ـ قسمت قابل مالحظه ديگرى شرح حال منافقان است كه به هنگام نزول اين آيات در  3

  . هاى تخريبى زيادى داشتند مدينه، فعاليت
و بررسى سرنوشت اقوام پيشين به عنوان يك درس » سير در زمين«ـ بخش ديگر از مسأله  4

  . گويد عبرت، سخن مى
  . ـ در قسمتى از آيات سوره، مسأله آزمايش الهى به تناسب مسأله جنگ، مطرح است 5
كه آن نيز نوعى جهاد است و در نقطه مقابل آن مسأله » انفاق«ـ در قسمتى ديگر از مسأله  6
  . سخن به ميان آمده» بخل«
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صلحى كه مايه شكست و (كفار  ـ در بعضى از آيات سوره به همين مناسبت مسأله صلح با 7
  . مطرح و از آن نهى شده است) ذلت باشد

به هنگام درگيرى شديد مسلمانان با » مدينه«روى هم رفته با توجه به اين كه اين سوره در 
يا كمى بعد از » جنگ احد«دشمنان اسالم، نازل شده، و به گفته جمعى از مفسران، در بحبوحه 

زد،  و بقيه مسائل بر محور آن دور مى. ر آن مسأله جنگ استآن بوده است، مسأله اصلى د
هاى  ساز و مشخص كننده صفوف مؤمنان از كافران و منافقان، جنگى كه پايه جنگى سرنوشت

داشتند بر سر جاى  كرد، و دشمنانى را كه قصد نابودى اسالم و مسلمين  اسالم را تقويت مى
  . نشاند خود مى
* * *  

  فضيلت تالوت سوره 
صلى اهللا (منْ قَرَأَ سورةَ محمّد: آمده است) صلى اهللا عليه وآله(ر حديثى از پيامبر گرامى اسالمد

صلى اهللا عليه (كسى كه سوره محمد«: كانَ حقّاً علَى اللّه أَنْ يسقيه منْ أَنْهارِ الْجنَّةِ)عليه وآله
  ) 1.(رهاى بهشت، سيراب سازدرا تالوت كند، بر خدا حق است كه او را از نه)وآله

منْ قَرَأَ سورةَ : نيز نقل شده كه فرمود) عليه السالم(از امام صادق» ثواب االعمال«در كتاب 
يدخُلْه شَك فى دينه اَبداً، و  ، و لَميرْتَب اَبداً لَم)) صلى اهللا عليه وآله(سورةَ محمد(الَّذينَ كَفَرُوا 

لَم يلَم داً ولْطان اَبس فالخَو داً وبِفَقْر اَب اللّه هتَلتّى  بداً حالْكُفْرِ اَب و نَ الشِّرْكفُوظاً محزَلْ مي
صلَك يم اَلْف رِهى قَبف بِه كَّلَ اللّهو ذا ماتفَا وتمي و لَه هِمالتص كُونُ ثَوابي و رِهى قَبلُّونَ ف

صلى (فى اَمانِ اللّه و اَمانِ محمد يشَيعونَه حتّى يوقفُوه موقف االَمنِ عنْد اللّه عزَّوجلَّ و يكُونَ
شك و ترديد در  را بخواند هرگز) صلى اهللا عليه وآله(هر كس سوره محمد«): اهللا عليه وآله

  يابد، و هرگز  دين به او راه نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).صلى اهللا عليه وآله(، آغاز سوره محمد144، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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سازد، و هرگز ترسى از سلطانى نخواهد داشت، و   خداوند او را به فقر در دين، مبتال نمى
ميرد  كه مى آخر عمرش، از شرك و كفر محفوظ و در امان خواهد بود، و هنگامىهمواره تا 

كند كه در قبرش نماز بخوانند، و ثواب نمازهايشان از آن او  خداوند هزار فرشته را مأمور مى
است، و اين هزار فرشته همچنان با او هستند تا در عرصه محشر در محل امن و امانى او را 

  ) 1.(»است) صلى اهللا عليه وآله(ته در امان خدا و محمدمتوقف كنند، و پيوس
است آنها كه محتواى اين آيات را در جان خود پياده كنند و در پيكار با دشمنان روشن 

هاى دين و ايمانشان  منطق، ترديد و تزلزل بخود راه ندهند، هم پايه رحم و بى سرسخت و بى
برچيده خواهد شد، و هم در قيامت در جوار شود، و هم ترس و ذلت و فقر از آنها  قوى مى

  . اند رحمت الهى متنعم
منْ اَراد اَنْ يعرِف حالَنا و حالَ : فرمود) عليه السالم(در حديث ديگرى آمده است كه امام

هِميةً فآي نا ويةً فراها آيي نَّهد فَامحةَ مورقْرَأْ سنا فَلْيدائهر كس بخواهد حال ما و دشمنان ما «: أَع
  ) 2!.(»اى درباره آنها اى درباره ما است و آيه را بنگرد، سوره محمد را بخواند كه آيه

در «در » سيوطى«و ) 3(»روح المعانى«در » آلوسى«اين حديث را مفسران اهل سنت، مانند 
  . اند نيز نقل كرده) 4(»المنثور

بودند و ) صلى اهللا عليه وآله(و بيانگر اين واقعيت است كه نمونه اَتَم ايمان اهل بيت پيامبر
، درست است كه در اين سوره تصريحى به عنوان اهل بيت »بنى اميه«فر و نفاق نمونه بارز ك

هاى آنها بحث  ، ولى چون از دو گروه مؤمن ومنافق و ويژگى»بنى اميه«نيامده، و نه به عنوان 
   شده است قبل از هر چيز اشاره به آن دو مصداق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ابق نقل مط» ثواب االعمال«ـ  1
  .، اول سوره9، جلد »مجمع البيان«ـ  2
  .33، صفحه 26، جلد »روح المعانى«ـ  3
  .46، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  4
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  . كند، و در عين حال مانع از شمول سوره نسبت به ساير افراد مؤمن و منافق نيست روشن مى
* * *  
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1        ممالَهأَضَلَّ أَع بِيلِ اللّهنْ سوا عدص ينَ كَفَرُوا والَّذ  
2       وه د ومحلى منُوا بِما نُزِّلَ عآم و حاتاللُوا الصمع نُوا وينَ آمالَّذ و  

          س منْهكَفَّرَ ع هِمبنْ رقُّ مالْح مبالَه لَحأَص و هِمئاتي  
  ذينَ آمنُوا اتَّبعوا الْحقَّذلك بِأَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّبعوا الْباطلَ و أَنَّ الَّ       3

           مثالَهلنّاسِ أَمل اللّه ضْرِبي ككَذل هِمبنْ رم  
  

  : ترجمه
  بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 

اعمالشان را نابود ) خداوند(از راه خدا بازداشتند، ) و مردم را(سانى كه كافر شدند ـ ك 1
  ! كند مى
صلى اهللا عليه (ـ و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به آنچه بر محمد 2

نازل شده ـ و همه حق است و از سوى پروردگارشان ـ نيز ايمان آوردند، خداوند ) وآله
  ! كند بخشد و كارشان را اصالح مى ناهانشان را مىگ
ـ اين به خاطر آن است كه كافران از باطل پيروى كردند، و مؤمنان از حقى كه از سوى  3

  ! كند هاى آنان را بيان مى اين گونه خداوند براى مردم مثل ;پروردگارشان بود تبعيت نمودند
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  : تفسير
  افران پيرو باطل اند و ك مؤمنان پيرو حق

اى است براى يك دستور مهم جنگى كه در آيه چهارم داده شده  اين سه آيه، در حقيقت مقدمه
  . است

در آيه نخست، وضع حال كافران، و در آيه دوم، وضع حال مؤمنان را بيان كرده، و در آيه 
ى پيكار مكتبى كند، تا با روشن شدن اين خطوط، آمادگى برا سوم، آن دو را با هم مقايسه مى

  . رحم و ستمگر حاصل شود با دشمنان بى
بازداشتند خداوند اعمالشان را  كسانى كه كافر شدند و مردم را از راه خدا«: فرمايد نخست مى

  ).الَّذينَ كَفَرُوا و صدوا عنْ سبِيلِ اللّه أَضَلَّ أَعمالَهم(» كند كشاند و گم مى به نابودى مى
هاى ضد اسالمى  افروزان جنگ به سردمداران كفر و مشركان مكّه است كه آتشاين آيه اشاره 

ها، از راه خدا   گران را نيز با انواع حيل و نقشهبودند، نه تنها خودشان كافر بودند كه دي
  . داشتند بازمى

» اعراض«را در اينجا به معنى » صد«، »كشاف«در » زمخشرى«گر چه بعضى از مفسران، مانند 
گويد، ولى با توجه به موارد  اند، در مقابل آيه بعد كه از ايمان سخن مى  ن، تفسير كردهاز ايما

است » منع و جلوگيرى«مجيد، بايد معنى اصلى آن را كه همان  استعمال اين كلمه در قرآن
  . حفظ كرد
نايه از زيرا گم كردن، ك ;كند اين است كه آن را نابود و حبط مى» أَضَلَّ أَعمالَهم«منظور از 

  . سرپرست ماندن چيزى است كه الزمه آن از بين رفتن است  بى
» جنگ بدر«دانند كه در روز  به هر حال، بعضى از مفسران، اين جمله را اشاره به كسانى مى

  ده شتر، » ابوجهل«شترهائى را نحر كرده، به مردم انفاق كردند، 
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  ) 1.(راى لشكر سر بريدندده شتر ب» سهل بن عمرو«ده شتر، و » صفوان«
  .هاى شيطانى بود، همگى حبط شد اما چون اين اعمال در طريق شرك و برنامه

ولى ظاهر اين است كه محدود به اين معنى نيست، بلكه تمام اعمالى را كه ظاهراً به عنوان 
ن، دادند به خاطر عدم ايمانشا نوازى، يا غير آنها، انجام مى كمك به مستمندان، يا ميهمان

  . شود همگى حبط مى
دادند،  از اين گذشته، اعمالى را كه آنها براى محو اسالم و درهم شكستن مسلمين انجام مى

  . خداوند همه آنها را نيز گم و نابود كرد و از رسيدن به مقصد و هدف بازداشت
* * *  

يه قبل آمده آيه بعد، توصيفى است از وضع مؤمنان كه در نقطه مقابل كفارى كه اوصافشان در آ
و عمل صالح انجام دادند، و به آنچه  و كسانى كه ايمان آوردند«: فرمايد است، قرار دارند مى

نازل شده ـ كه حق، و از سوى پروردگار آنها است ـ نيز ايمان ) صلى اهللا عليه وآله(بر محمد
و (» كند بخشد و كارشان را در دنيا و آخرت اصالح مى آوردند، خداوند گناهانشان را مى

ما نُزِّلَ على محمد و هو الْحقُّ منْ ربهِم كَفَّرَ عنْهم الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و آمنُوا بِ
مبالَه لَحأَص و هِمئاتي2).(س(  

مان به طور بعد از ذكر اي» نازل شده) صلى اهللا عليه وآله(ايمان به آنچه بر پيغمبر اسالم«ذكر 
قبيل ذكر خاص بعد از عام است، و  هاى اين پيامبر بزرگ، و از مطلق، تأكيدى است بر برنامه

نازل شده، هرگز ) صلى اهللا عليه وآله(بيانگر اين واقعيت است كه بدون ايمان به آنچه بر پيامبر
  . شود ايمان به خدا تكميل نمى

  ه به ايمان به خدا است، و اين احتمال، نيز وجود دارد كه جمله اول، اشار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33، صفحه 26، جلد »روح المعانى«ـ  1
  . اند را جمله معترضه دانسته» و هو الْحقُّ منْ ربهِم«ـ جمعى از مفسران، جمله  2
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و تعليمات آن حضرت است جنبه اعتقادى دارد، و اين جمله، اشاره به ايمان به محتواى اسالم 
  . و جنبه عملى دارد

نيز داشته » ما نُزِّلَ علَيه«و به تعبير ديگر، ايمان به خدا به تنهائى كافى نيست، بلكه بايد ايمان به 
هاى اخالقى  ايمان به قرآن، ايمان به جهاد، ايمان به نماز و روزه و ايمان به ارزش: باشند، يعنى

  . كه بر او نازل شده است
  . ايمانى كه مبدأ حركت، و تأكيدى بر عمل صالح بوده باشد

در حالى كه «، »و هو الْحقُّ منْ ربهِم«: گويد بعد از ذكر اين جمله، مى: قابل توجه اين است كه
  . »آنچه بر او نازل شده، حق است و از سوى پروردگار

اند، ايمان   آن تشخيص دادهدليل نيست، چون حق را در   حساب و بى يعنى، ايمان آنها بى
  . اند آورده

تأكيدى است بر اين واقعيت كه هميشه، حق از ) از سوى پروردگارشان(» منْ ربهِم«و تعبير 
  .گردد گيرد و به او بازمى سوى پروردگار است، از او سرچشمه مى

كر شده بود، دو الزم به ذكر است كه در مقابل دو كيفرى كه براى كفار بازدارنده از راه خدا، ذ
و » ها پوشاندن لغزش«تين آنها كند كه، نخس پاداش براى مؤمنان صالح العمل بيان مى

بخشودگى خطاهائى است كه به هر حال هر انسان غير معصومى از آن خالى نيست، و ديگر 
  . است» اصالح بال«
به » مفردات«در » راغب«به معانى مختلفى آمده است به معنى حال، كار، قلب، و به گفته » بال«

، به معنى سر و سامان دادن به تمام شئون »اصالح بال«است، بنابراين » حاالت پر اهميت«معنى 
باشد كه طبعاً هم پيروزى در دنيا را شامل است، و هم  ساز، مى زندگى و امور سرنوشت

ها و  ، تالش»ماَضَلَّ اَعمالَه«نجات در آخرت را، به عكس سرنوشتى كه كفار دارند كه به حكم 
  . اى ندارند بهره رسد، و به جز شكست، نصيب و هايشان به جائى نمى كوشش
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  . آمرزش گناهان، نتيجه ايمان آنها، و اصالح بال نتيجه اعمال صالح آنها است: توان گفت و مى
امنه هاى عملى، كه اصالح بال، د مؤمنان، هم داراى آرامش فكرند، و هم پيروزى در برنامه

باالتر كه، انسان روحى آرام و اى دارد و همه اينها را شامل است، و چه نعمتى از اين  گسترده
  . هائى مفيد و سازنده داشته باشد قلبى مطمئن و برنامه

* * *  
در آخرين آيه، نكته اصلى اين پيروزى و آن شكست را در يك مقايسه فشرده و گويا، بيان 

اطر آن است كه كافران از باطل پيروى كردند، و مؤمنان از حقى كه اين به خ«: فرمايد كرده، مى
لَّذينَ آمنُوا اتَّبعوا الْحقَّ ذلك بِأَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا اتَّبعوا الْباطلَ و أَنَّ ا(» از سوى پروردگارشان بود

هِمبنْ رم(  
منشعب » باطل«و » حق«از دو خط » كفر«و » ايمان«جان مطلب اينجا است كه دو خط 

هاى عينى كه از همه باالتر ذات پاك پروردگار است، و به دنبال   يعنى واقعيت» حق«شود،  مى
بر رابطه او با خدا، و روابط آنها با يكديگر آن حقائق مربوط به زندگى انسان، و قوانينى حاكم 

  . است
هدف، و هر  كارهاى بيهوده و بى هاى خرافى، ها، افسانه ها، نيرنگ يعنى پندارها، خيال» باطل«

  . گونه انحراف از قوانين حاكم بر عالم هستى
ن دليل كنند، به همان معنى كه گفته شد و كفار از باطل، و همي آرى، مؤمنان پيروى از حق مى

  . بر پيروزى آنها و شكست اينها است
ما آسمان و زمين و آنچه «: ينَهما باطالًو ما خَلَقْنَا السماء و الْأَرض و ما ب: گويد  قرآن مجيد مى

  )1.(»را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27ـ ص، آيه  1
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اند، ولى همان گونه  تفسير كرده» بيهوده«، و بعضى، به معنى »شيطان«را به معنى » باطل«بعضى 
  . شود ارد كه همه اينها و غير آن را شامل مىمعنى وسيعى د» باطل«كه گفتيم 

» كند هاى زندگيشان را بيان مى  اين گونه خداوند براى مردم مثل«: افزايد و در پايان آيه، مى
  ). لّه للنّاسِ أَمثالَهمكَذلك يضْرِب ال(

نتائج هاى عملى و  يعنى، همين گونه كه خطوط زندگى مؤمنان و كفار، و اعتقادات و برنامه
  . سازد كار آنها را در اين آيات، بيان فرموده، سرنوشت حيات و عاقبت كار آنها را مشخص مى

ه چيزى گفته شود، به معنى سخنى است كه دربار» مثل«: گويد مى» مفردات«در » راغب«
  . همانند سخنى كه درباره مطلب مشابه آن گفته شده، تا يكى ديگر را تبيين كند

رود، و  به كار مى» مشابهت«شود كه اين كلمه، گاه به معنى  ، نيز استفاده مىاز سخنان ديگر او
  . »توصيف«گاه به معنى 

و ظاهراً در آيه مورد بحث منظور معنى اخير است، يعنى خداوند اين گونه حال مردم را 
لْجنَّةِ مثَلُ ا: آمده)صلى اهللا عليه وآله(»محمد«سوره  15كند، همان گونه كه در آيه  توصيف مى

  . »...توصيف بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده چنين است«: الَّتي وعد الْمتَّقُونَ
تر باشيم، به  اندازه به حق نزديك شود كه هر به هر حال، از اين آيه، به خوبى استفاده مى

، از حقيقت تريم، و به هر اندازه اعتقاد و عمل ما گرايش به باطل داشته باشد  ايمان نزديك
  . ، كه خط ايمان و كفر همان خط حق و باطل است!تر ايمان دورتريم و به كفر نزديك

* * *  
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  وا فَضَرْب الرِّقابِ حتّى إِذا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوافَإِذا لَقيتُم الَّذينَ كَفَرُ       4

  ما فداء حتّى تَضَع الْحرْب أَوزارها ذلك والْوثاقَ فَإِما منا بعد و إِ          
  ذينَلَو يشاء اللّه الَنْتَصرَ منْهم و لكنْ ليبلُوا بعضَكُم بِبعض و الَّ          
           ممالَهلَّ أَعضفَلَنْ ي بِيلِ اللّهي سلُوا فقُت  

5        حلصي و يهِمدهيس مبالَه  
6        مرَّفَها لَهنَّةَ عالْج ملُهخدي و  
  

  : ترجمه
 ;هايشان را بزنيد، تا دشمن را درهم بكوبيد ـ و هنگامى كه با كافران رو به رو شديد گردن 4

يا از آنان فديه ) و آزادشان كنيد(يا بر آنان منت گذاريد  ;در اين هنگام اسيران را محكم ببنديد
و اگر خدا  ;برنامه اين است) آرى( ;تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد ;بگيريد

خواهد بعضى از شما را با بعضى ديگر  كرد، اما مى خواست خودش آنها را مجازات مى مى
  ! برد و كسانى كه در راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را از بين نمى ;بيازمايد

  . كند كارشان را اصالح مى ـ آنان را هدايت نموده و 5
  . كند ـ و آنها را در بهشت كه اوصاف آن را براى آنان بازگو كرده وارد مى 6
  

  : تفسير
  در ميدان نبرد، قاطعيت الزم است 

  اى بود براى آماده ساختن  همان گونه كه قبالً گفتيم، آيات گذشته مقدمه
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ه در آيات مورد بحث مطرح شده است، مسلمانان براى بيان يك دستور مهم جنگى، ك
شويد، با تمام قدرت به آنها حمله  ان جنگ روبرو مىهنگامى كه با كافران در ميد«: فرمايد مى

  ) 1).(فَإِذا لَقيتُم الَّذينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرِّقابِ! (»كنيد و گردنهايشان را بزنيد
ن ضرورتى ندارد كه جنگجويان كوشش بديهى است، گردن زدن، كنايه از قتل است، بنابراي

كه دشمن از پاى درآيد، ولى : خود را براى انجام خصوص اين امر به كار برند، هدف اين است
  . ترين مصداق قتل بوده، روى آن تكيه شده است چون گردن زدن، روشن

ر اين گونه د» لقاء«از ماده » لَقيتُم«زيرا  ;و به هر حال، اين حكم مربوط به ميدان نبرد است
و » اسارت اسيران«است، قرائن متعددى در خود اين آيه، مانند مسأله » جنگ«موارد، به معنى 

كه در ذيل آيه آمده است، گواه بر اين معنى » شهادت در راه خدا«و ) جنگ(» حرب«واژه 
  . است

به معنى شود، و گاه  ، گاه به معنى هر گونه مالقات، استعمال مى»لقاء«: كوتاه سخن اين كه
رفته، و آيه مورد بحث  روبرو شدن در ميدان جنگ، و در قرآن مجيد نيز در هر دو معنى به كار

  . ناظر به معنى دوم است
شود، افرادى كه به منظور تبليغات ضد اسالمى، آيه را طورى معنى  و از اينجا روشن مى

چيزى جز اعمال ! »نبا هر كافرى روبرو شدى گردنش را بز«: گويد اند كه اسالم مى كرده
ه روبرو شدن در ميدان جنگ غرض و سوء نيت نيست، و گرنه، خود اين آيه صراحت در مسأل

  . دارد
  بديهى است، هنگامى كه انسان، با دشمنى خونخوار در ميدان نبرد روبرو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضْرِبوا «: در تقدير چنين استمصدر است و مفعول مطلق براى فعل مقدرى، و » ضَرْب«ـ  1

فَاضْرِبوا فَوقَ «: به آن تصريح شده است» انفال«سوره  12، همان گونه كه در آيه »ضَرْب الرِّقابِ
  .»الْأَعناقِ
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شود، اگر با قاطعيت هر چه بيشتر، حمالت سخت و ضربات كوبنده بر دشمن وارد نكند،  مى

  .دستور يك دستور كامالً منطقى است خودش نابود خواهد شد، و اين
ه، بايد همچنان ادامه يابد تا به اندازه كافى دشمن را اين حمالت كوبند«: افزايد بعد از آن مى

درهم بكوبيد، و به زانو درآوريد، در اين هنگام اقدام به گرفتن اسيران كنيد، و آنها را محكم 
  ). وا الْوثاقَحتّى إِذا أَثْخَنْتُموهم فَشُد(» ببنديد

»موهكَن(» ثخن«از ماده » أَثْخَنْتُمبه معنى غلظت و صالبت است، و به همين ) بر وزن ش
  . شود  مناسبت، به پيروزى و غلبه آشكار و تسلط كامل بر دشمن، اطالق مى

اند، ولى  گر چه غالب مفسران، اين جمله را به معنى كثرت و شدت كشتار از دشمن گرفته
يد و فتيم، اين معنى، در ريشه لغوى آن نيست، اما از آنجا كه گاه جز با كشتار شدچنان كه گ

تواند  گردد، يكى از مصاديق اين جمله در چنين شرايطى، مى وسيع دشمن، خطر بر طرف نمى
  )1.(مسأله كشتار بوده باشد نه مفهوم اصلى آن

پيش از درهم شكستن  شده جنگى است كه در هر صورت، آيه فوق، بيانگر يك دستور حساب
كه پرداختن به اين امر، گاهى سبب  چرا ;قطعى مقاومت دشمن، نبايد اقدام به گرفتن اسير كرد

تزلزل موقعيت مسلمانان در جنگ خواهد شد، و پرداختن به امر اسيران و تخليه آنها در پشت 
  . دارد جبهه، نيروها را از وظيفه اصلى بازمى

به معنى طناب يا هر چيزى است كه با آن » وثاق«با توجه به اين كه (» اقَفَشُدوا الْوث«تعبير به 
  اشاره به محكم كارى در بستن اسيران است، مبادا ) بندند مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»اَثْخَنَ اذا غَلَب و قَهرَ«: كند كه نقل مى» ابن االعرابى«از » لسان العرب«ـ در  1
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  . اسير، از فرصت استفاده كند و خود را آزاد ساخته و ضربه كارى وارد سازد
كند كه، بعد از خاتمه جنگ بايد در مورد آنها  در جمله بعد، حكم اسيران جنگى را بيان مى

يا بر آنها منت بگذاريد، و بدون عوض آزادشان كنيد، و يا از آنها فديه «: فرمايد  اجرا شود، مى
  ). فَإِما منا بعد و إِما فداء(» آزاد نمائيد و عوض بگيريد و

توان بعد از پايان جنگ به قتل رسانيد، بلكه، رهبر  و به اين ترتيب، اسير جنگى را نمى
گيرد، آنها را گاه بدون عوض، و گاه با عوض، آزاد  مسلمين، طبق مصالحى كه در نظر مى

  . ت جنگى است كه دشمن بايد بپردازدسازد، و اين عوض، در حقيقت يك نوع غرام مى
البته، حكم سومى در اين رابطه نيز در اسالم هست، كه اسيران را به صورت بردگان درآورند، 

باشد، بلكه در صورتى است كه رهبر مسلمين در شرائط و  ولى آن يك دستور الزامى نمى
صريحاً نيامده، و تنها در ظروف خاصى آن را الزم ببيند، و شايد به همين دليل در متن قرآن، 

  . روايات اسالمى منعكس است
عليهم (آنچه از مكتب اهلبيت«: گويد مى» كنز العرفان«در » فاضل مقداد«فقيه معروف ما 

اگر اسير بعد از پايان جنگ گرفته شود، امام مسلمين مخير ميان : نقل شده اين است) السالم
و آزاد كردن، و برده ساختن آنها، و » فديه«ن قيد و شرط، گرفت آزاد ساختن بى: سه كار است

  . »ستدر هر صورت قتل آنها جايز ني
مسأله بردگى از روايات استفاده شده، نه از متن «: گويد او در جاى ديگر از سخن خود مى

  ) 1.(»آيه
  ) 2.(اين مسأله در ساير كتب فقهى نيز آمده است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .365، صفحه 1، جلد »العرفان كنز«ـ  1
  .، احكام غنيمت»شرح لمعه«، كتاب الجهاد ـ »شرايع«ـ  2
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  . كه در ذيل اين آيات خواهد آمد، باز به اين بحث اشاره خواهيم كرد» بردگى«در بحث 
اين وضع بايد همچنان ادامه يابد، و دشمنان را بايد همچنان «: افزايد  سپس در دنباله آيه، مى

حتّى تَضَع (» دبكوبيد، و گروهى را به اسارت درآوريد تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نه
  ) 1).(الْحرْب أَوزارها

تنها وقتى دست بكشيد، كه توان مقابله دشمن را درهم شكسته باشيد، و آتش جنگ خاموش 
  . گردد

چرا كه  ;شود نيز اطالق مى» اهانگن«است، و گاه بر » بار سنگين«به معنى » وزر«جمع » اَوزار«
  . باشد آن هم بار سنگينى بر دوش صاحبش مى

جنگ بارهاى «: گويد نسبت داده شده، مى» جنگ«جالب اين كه اين بارهاى سنگين در آيه، به 
است كه » مشكالتى«و » ها سالح«اين بارهاى سنگين، كنايه از انواع » خود را بر زمين نهد

، و با آن روبرو هستند، و تا جنگ پايان نپذيرد، اين بار بر دوش آنها جنگجويان بر دوش دارند
   .است

هاى  گيرد؟ اين سؤالى است كه مفسران، پاسخ اما كى جنگ ميان اسالم و كفر پايان مى
  . اند متفاوتى به آن داده

، و پرستى بر صفحه جهان باقى نماند تا زمانى است كه بت«: اند گفته» ابن عباس«بعضى، مانند 
  . »آئين شرك برچيده شود

پيروز » دجال«ادامه دارد تا مسلمانان بر  جنگ اسالم و كفر همچنان«: اند بعضى ديگر گفته
نقل شده كه )صلى اهللا عليه وآله(، و اين به استناد حديثى است كه از رسول گرامى اسالم»شوند
جهاد همچنان ادامه دارد، «: قاتلَ آخرُ اُمتى الدجالَو الْجِهاد ماض مذْ بعثَنى اللّه الى اَنْ ي: فرمود

  از آن روز كه خدا مرا مبعوث كرد تا زمانى كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غايت براى فَضَرْب الرِّقاب است، احتماالت ديگرى نيز داده شده كه قابل توجه » حتّى«ـ  1
  .نيست
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  ) 1.(»ال پيكار كنندآخر امت من با دج
مرد فريبكار » دجال«معلوم است كه  دارى است، ولى اين قدر  بحث دامنه» دجال«بحث درباره 

يا مردان فريبكارى هستند كه در آخر زمان براى منحرف ساختن مردم از اصل توحيد و حق و 
  . كوبد  رهم مىبا قدرت عظيمش آنها را د) عليه السالم(پردازند، و مهدى عدالت به فعاليت مى

  ! يكار حق و باطل ادامه داردكنند، پ و به اين ترتيب، تا دجاالن، بر صفحه زمين زندگى مى
يكى پيكارهاى مقطعى است مانند غزواتى كه : ، دو نوع پيكار دارد»كفر«با » اسالم«در حقيقت 

به غالف  با دشمنان داشت كه بعد از پايان هر جنگ، شمشيرها) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
رد، و اين امرى است دا» شرك و كفر و ظلم و فساد«رفت، و ديگر پيكار مستمرى كه با  مى

  ). عليه السالم(مستمر، تا زمان گسترش حكومت عدل جهانى، به وسيله حضرت مهدى
  ) 2).(ذلك(» برنامه شما همين گونه است«: كند سپس، اضافه مى

و لَو يشاء اللّه الَنْتَصرَ (» گرفت ز آنها انتقام مىخواست از طرق ديگر ا و هر گاه خدا مى«
منْهم .(  

ها، تندبادها، و بالهاى ديگر، ولى در اين صورت ميدان  هاى آسمانى، زلزله  از طريق صاعقه
و لكنْ (» خواهد بعضى از شما را با بعضى ديگر، بيازمايد اما خدا مى«شد،  آزمايش تعطيل مى

عا بلُوبيضلعبِب ضَكُم .(  
اين در حقيقت فلسفه جنگ و نكته اصلى درگيرى حق و باطل است، در اين پيكارها، صفوف 

  اند از اهل سخن، جدا  مؤمنان واقعى و آنها كه اهل عمل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .97، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .»االَمرُ ذلك«: تقدير چنين استخبر مبتداى محذوفى است و در » ذلك«ـ  2
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شود، و هدف   گردد، و نيروى استقامت و پايمردى زنده مى استعدادها شكوفا مى. شوند مى

هاى ديگر انسانى است، تأمين  اصلى زندگى دنيا كه آزمودگى و پرورش قدرت ايمان و ارزش
  . گردد مى

رارى روزانه بودند، و هر موقع گروه نشستند، و سرگرم زندگى تك اگر مؤمنان كنارى مى
نيروى غيبى و از طريق اعجاز، آنها را درهم كرد، خداوند با  مشرك و ظالمى قيام مى

آمد، كه از ايمان  ارزش، خمود، سست، ضعيف و ناتوان به وجود مى  اى بى كوبيد، جامعه مى
  . و اسالم نامى بيشتر نداشت

ينش نيازى به پيكار ما ندارد، اين ما هستيم كه در خداوند، براى استقرار آئ: خالصه اين كه
  . يابيم و نيازمند به اين پيكار مقدسيم ميدان مبارزه با دشمن، پرورش مى

» آل عمران«هاى ديگر بازگو شده است، در سوره  همين معنى، در آيات ديگر قرآن به صورت
ةَ و لَما يعلَمِ اللّه الَّذينَ جاهدوا منْكُم و يعلَم أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الْجنَّ: خوانيم مى 142آيه 

وارد بهشت خواهيد شد، در حالى كه ) تنها با ادعاى ايمان(آيا چنين پنداشتيد كه «: صابِرِينَال
  ! ؟»خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است

و تا خداوند افراد با «: اللّه الَّذينَ آمنُوا و يمحقَ الْكافرِينَ و ليمحص: و در آيه قبل از آن آمده
  . »و كافران را به تدريج نابود سازد ;)و ورزيده شوند(ايمان را خالص گرداند 

در آخرين جمله آيه مورد بحث، از شهيدانى كه در اين پيكارها جان شيرين خود را از دست 
كسانى كه در «: گويد اسالمى دارند، سخن به ميان آورده، مى دهند، و حق بزرگى بر جامعه مى

و الَّذينَ قُتُلوا في سبِيلِ اللّه (» كند دند، خداوند اعمالشان را هرگز نابود نمىراه خدا كشته ش
ممالَهلَّ أَعضفَلَنْ ي .(  
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شگاه خدا محفوظ است، در اين رود، همه، در پي ها و ايثارهاى آنها از ميان نمى زحمات و رنج
رسد،  به گوش مى» ال اله االَّ اللّه«، هر بانگ ماند هاى آنها باقى مى دنيا نيز آثار فداكارى

نهد، از بركت  محصول زحمات آنها است، و هر مسلمانى در پيشگاه خدا سر به سجده مى
، و آبرو و عزت فداكارى آنان است، زنجيرهاى اسارت با زحمات آنها درهم شكسته شده

  . مسلمين مرهون آنها است
  . اين يكى از مواهب الهى در مورد شهيدان است

* * *  
  . افزايد و سه موهبت ديگر در آيات بعد به آن مى

  ). سيهديهِم(» كند خداوند آنها را هدايت مى«: گويد نخست مى
  . هدايت به مقامات عاليه، و فوز بزرگ، و رضوان اللّه

  ). و يصلح بالَهم(» نمايد وضع حال آنها را اصالح مى«: كهديگر اين 
بخشد، و با صفا و  آرامش روح و اطمينان خاطر و نشاط معنويت و روحانيت به آنها مى

  . سازد معنويت فرشتگان الهى كه با آنها همدمند، هماهنگ مى
  . كند  و در جوار رحمتش آنها را به ضيافت خويش دعوت مى

* * *  
آنها را در بهشت جاويدانش كه اوصافش را براى آنان بازگو كرده «: خرين موهبت اين كهو آ

  ). و يدخلُهم الْجنَّةَ عرَّفَها لَهم(» كند است، وارد مى
نه تنها اوصاف كلى بهشت برين و روضه رضوان را براى آنها بيان : اند بعضى از مفسران گفته

اى كه   سازد به گونه ى قصرهاى بهشتى آنها را نيز مشخص مىها كرده، بلكه اوصاف و نشانه
  شوند، يكسر به سوى  ىوقتى وارد بهشت م
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  )1!.(روند  قصرهاى خويش مى
تفسير » عطر و بوى خوش«به معنى ) بر وزن فكر(» عرف«را از ماده » عرَّفَها«بعضى نيز 

ه سراسر آن را براى ميهمانانش معطر كند ك اند، يعنى خداوند آنها را وارد بهشتى مى كرده
  . ساخته

  . رسد  تر به نظر مى ولى، تفسير اول مناسب
) 2(»و التَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في سبِيلِ اللّه أَمواتاً«اگر اين آيه را با آيه : اند بعضى نيز گفته

نى است كه شهيدان ، همان حيات جاودا»اصالح بال«شود كه منظور از  ضميمه كنيم روشن مى
  ) 3.(شوند ها مى ها و پرده پروردگار، با كنار رفتن حجاب در سايه آن آماده حضور نزد

* * *  
  : ها نكته

  ـ مقام واالى شهيدان  1
آيد كه بدون ايثار و فداكارى و دادن قربانيان بسيار،  ها، روزهائى پيش مى در تاريخ ملت

ماند، اينجا است كه  مقدس، محفوظ نمىشود، و اهداف بزرگ و  خطرات بر طرف نمى
ؤمن و ايثارگر، بايد به ميدان آيند، و با نثار خون خود از آئين حق پاسدارى كنند، در گروهى م

  . شود گفته مى» شهيد«منطق اسالم به اين گونه افراد 
بر آنها، يا به خاطر حضورشان در ميدان نبرد با دشمنان حق » شهود«از ماده » شهيد«اطالق 

كنند، و يا به خاطر  است، يا به خاطر اين كه در لحظه شهادت، فرشتگان رحمت را مشاهده مى
  هاى بزرگى است كه  مشاهده نعمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .169ـ آل عمران، آيه  2
  .244، صفحه 18، جلد »الميزان«ـ  3
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و «: ها آماده شده، و يا حضورشان در پيشگاه خداوند است آن چنان كه در آيه شريفهبراى آن
  ) 1.(آمده است» التَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياء عنْد ربهِم يرْزقُونَ

ه و با اخالص نيت به سوى رسد، شهيدانى كه آگاهان مى» شهيد«در اسالم، كمتر كسى به پايه 
  . كنند  طل رفته، و آخرين قطرات خون پاك خود را نثار مىميدان نبرد حق و با

شود كه حكايت از عظمت فوق  درباره مقام شهيدان، روايات عجيبى در منابع اسالمى ديده مى
  . كند العاده ارزش كار شهيدان مى

يقْتَلَ الرَّجلُ  انَّ فَوقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً حتّى: نيمخوا مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از رسول خدا
لِ اللّهبِيى سداً فباالتر از هر نيكى، نيكى ديگرى وجود دارد تا به شهادت در راه خدا «: شَهِي

  ) 2.(»رسد كه برتر از آن چيزى متصور نيست
!: للّه تَعالى قُواد اَهلِ الْجنَّةِاَلْمجاهدونَ فى ا: در حديث ديگرى از آن حضرت نقل شده است

  ) 3!.(»مجاهدان راه خدا رهبران اهل بهشتند«
ما منْ قَطْرَة اَحب الَى اللّه منْ قَطْرَةِ دم : خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام باقر

دم اَحب الَى اللّه يلِ منْ خَشْيةِ اللّه، و ما منْ قَفى سبِيلِ اللّه، اَو قَطْرَة منْ دموعِ عين فى سواد اللَّ
لِ اللّهبِيى سفاً فحبِها ز متة يخُطْو م، اَوحى رلى ذة انْ خُطْوتر در   اى محبوب هيچ قطره«!: م

ب از شود، يا قطره اشكى كه در تاريكى ش پيشگاه خدا، از قطره خونى كه در راه او ريخته مى
تر در پيشگاه خدا از گامى كه براى   محبوب گردد، نيست، و هيچ گامى خوف او جارى مى

گردد،  شود، يا گامى كه پيكار در راه خدا با آن تكميل مى صله رحم برداشته مى
  )4.(»باشد نمى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .169ـ آل عمران، آيه  1
  .83، صفحه 74ـ و جلد  15، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ  3و  2
  .14، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ  4
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اند، و  بينيم، قسمت مهمى از افتخارات را شهيدان آفريده  اگر تاريخ اسالم را ورق زنيم، مى
  . اند  بخش عظيمى از خدمت را آنان كرده

ت كه لرزه بر اندام دشمنان اس» شهادت«ساز  نه تنها ديروز، امروز نيز فرهنگ سرنوشت
كند، و چه پر بركت است فرهنگ   را از نفوذ در دژهاى اسالم مأيوس مى افكند، و آنها مى

  . شهادت براى مسلمانان، و چه وحشتناك است براى دشمنان اسالم
نيست، هدف پيروزى بر دشمن و پاسدارى از آئين » هدف«يك » شهادت«ولى، بدون شك 

داران، بايد آن قدر آماده باشند كه اگر در اين مسير ايثار خون نيز الزم حق است، اما اين پاس
شود، از آن دريغ ندارند، و اين است معنى امت شهيدپرور، نه اين كه شهادت را به عنوان يك 

  . هدف طلب كنند
صلى (از رسول خدا) عليه السالم(روى همين جهت، در آخر حديث مفصلى كه از اميرمؤمنان

سوگند ياد ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: خوانيم درباره مقام شهيدان، نقل شده مى) وآلهاهللا عليه 
و يشْفَع ... لُوا لَهم لما يرَونَ منْ بهائهِمفَوالَّذي نَفْسى بِيده لَو كانَ االَنْبِياء على طَرِيقهِم لَتَرَج: كرد

سوگند به كسى كه جانم در دست او است، «: فاً منْ اَهلِ بيته و جِيرَتهالرَّجلُ منْهم سبعينَ اَلْ
شوند، اگر پيامبران در مسير آنها سوار بر مركب باشند،  وقتى شهيدان وارد عرصه محشر مى

و هر يك از آنها هفتاد هزار نفر را از خاندان و ... شوند، به خاطر نور و ابهت آنان ه مىپياد
  ) 1!.(»كند خود شفاعت مى همسايگان

معنى : اين نكته نيز قابل توجه است كه، شهادت در فرهنگ اسالم، دو معنى متفاوت دارد
  . »عام«و معنى گسترده و » خاص«

  معنى خاص شهادت، همان كشته شدن در معركه جنگ در راه خدا است كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ  1



٤٢٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

احكام خاصى در فقه اسالمى دارد، از جمله عدم نياز شهيد به غسل و كفن، بلكه با همان لباس 
  !. شود خونين دفن مى

اما معنى وسيع شهادت آن است كه انسان در مسير انجام وظيفه الهى كشته شود، يا بميرد، هر 
  . است» شهيد«دنيا برود  اى، به هر صورت از  كس در حين انجام چنين وظيفه

  : روند چند گروه شهيد از دنيا مى: لذا، در روايات اسالمى آمده است
اذا جاء الْموت طالب الْعلْمِ و هو على : نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(ـ از پيامبر گرامى اسالم 1

  ) 1!.(»برود شهيد مرده استكسى كه در طريق تحصيل علم از دنيا «: هذَا الْحالِ مات شَهِيداً
منْ مات منْكُم علَى فرَاشه و هو علَى معرِفَةِ حقِّ : فرمايد مى) عليه السالم(ـ اميرمؤمنان على 2

و هولسقِّ رح و هبشَهِيداً ر اتم هتيلِ بكسى كه در بستر از دنيا رود، اما معرفت حق «: أَه
  ) 2!.(»واقعى پيامبر او و اهلبيتش را داشته باشد شهيد از دنيا رفته است پروردگار و معرفت

: منْ قُتلَ دونَ ماله فَهو شَهِيد: خوانيم مى) عليه السالم(ـ در حديث ديگرى از امام صادق 3
كسى كه براى دفاع از مال خود، در برابر مهاجمين ايستادگى كند و كشته شود، شهيد «

  ) 3.(»است
ميرند، و از اينجا عظمت اين  شوند يا مى همچنين كسان ديگرى كه در مسير حق كشته مىو 

  . شود  فرهنگ اسالمى و گسترش آن، روشن مى
او از : دهيم پايان مى) عليه السالم(»على بن موسى الرضا«اين بحث را با حديثى از امام 

  : ولُ منْ يدخُلُ الْجنَّةَ الشَّهِيداَ: كند چنين نقل مى) صلى اهللا عليه وآله(پدرانش از رسول خدا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»شهد«، ماده 1، جلد »سفينة البحار«ـ  3و  1
  ).آخر خطبه( 190، خطبه »نهج البالغه«ـ  2
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  ) 1.(»شود شهيد است نخستين كسى كه داخل بهشت مى«
* * *  

  ـ اهداف جنگ در اسالم  2
شود، بلكه از اين نظر كه مايه ويرانى   تلقى نمى» ارزش«در اسالم هيچ گاه به عنوان يك جنگ 

محسوب ميشود، لذا در بعضى از » ضد ارزش«و اتالف نفوس و نيروها و امكانات است يك 
قُلْ هو : خوانيم مى 65آيه » انعام«هاى الهى قرار گرفته، در سوره  رآن در رديف عذابآيات ق
 ريقَ الْقادذي عاً ويش كُملْبِسي أَو كُملجأَر تنْ تَحم أَو كُمقنْ فَوذاباً مع كُملَيثَ ععبلى أَنْ يع

يا  ;كه از باال يا از زير پاى شما، عذابى بر شما بفرستداو قادر است : بگو«: بعضَكُم بأْس بعض
را به هر يك از ) واختالف(و طعم جنگ  ;بياميزدهاى پراكنده شما را با هم   به صورت دسته

  !. »شما به وسيله ديگرى بچشاند
و بالهاى زمينى و آسمانى شمرده شده » زلزله«و » صاعقه«در اينجا جنگ چيزى در رديف 

  . شود و به همين دليل، در اسالم تا آنجا كه امكان دارد از جنگ پرهيز مى. است
افتد، يا اهداف واالى مقدسش در معرض سقوط قرار  ر مىولى آنجا كه موجوديت امتى به خط

  . گيرد به خود مى» جهاد فى سبيل اللّه«شود و عنوان   گيرد، در اينجا جنگ، يك ارزش مى مى
جهاد «، »بخش  جهاد ابتدائى آزادى«: به همين دليل، در اسالم انواعى از جهاد وجود دارد

كه شرح آنها را در جاى » پرستى شرك و بتجهاد براى خاموش كردن آتش فتنه و «، »دفاعى
  ) 2.(ايم ديگر گفته

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .272، صفحه 71، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  ).بقره 193ذيل آيه (به بعد  14، صفحه »نمونه«ـ جلد دوم تفسير  2
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كنند هرگز به معنى تحميل  غ مىبنابر اين جهاد اسالمى، بر خالف آنچه دشمنان معاند تبلي
عقيده نيست، و اصوالً عقيده تحميلى در اسالم ارزشى ندارد، بلكه جهاد، مربوط به مواردى 

هاى خداداد را از او  كند، يا آزادى بر امت اسالمى تحميل مىاست كه دشمن جنگ را 
فشارد، كه بر  ا مىخواهد حقوق او را پايمال كند، و يا ظالمى گلوى مظلومى ر گيرد، يا مى مى

  . مسلمانان فرض است به يارى مظلوم بشتابند، هر چند منجر به درگيرى با قوم ظالم شود
در آيات گذشته، در يك عبارت ظريف و كوتاه نيز، اين معنى منعكس شده است، آنجا كه 

 اند، و به اين كنند و مؤمنان پيرو حق كسانى كه كافر شدند، از باطل پيروى مى: گويد مى
طلبى و غارت  اى براى كشورگشائى و توسعه ترتيب جنگ، جنگ حق و باطل است، نه وسيله

  . هاى ديگران و زورگوئى و قلدرى كردن سرمايه
آتش جنگ در جامعه : و نيز، به همين دليل در روايتى كه در تفسير آيات آورديم، خوانديم

ه شوند و محيط روى زمين از شود، مگر آن زمان كه دجاالن درهم كوبيد انسانى خاموش نمى
  . لوث وجود آنان پاك گردد

مانى آميز با پيروان اديان آس در اسالم مسأله همزيستى مسالمت: اين نكته قابل توجه است كه
هاى مشروحى در  ديگر مورد تأكيد قرار داده شده، و در آيات و روايات و فقه اسالمى بحث

  . ه استآمد» احكام اهل ذمه«اين زمينه تحت عنوان 
اگر اسالم، طرفدار تحميل عقيده، و توسل به زور و شمشير براى پيشرفت اهدافش بود، قانون 

  داشت؟  آميز چه معنى ، و همزيستى مسالمت»اهل ذمه«
* * *  
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  ـ احكام اسراى جنگى  3
تن اسير گفتيم، مسلمانان هيچ گاه پيش از شكست كامل دشمن در ميدان نبرد، نبايد به فكر گرف

  . باشند، كارى كه به هر حال خطرات سنگينى در بر دارد
كشتن  بعد از پيروزى بر دشمن، بايد به جاى: دهد ولى، لحن آيات مورد بحث، گواهى مى
هنگامى كه با دشمن روبرو شديد ضربات «: گويد  آنها، اقدام به اسارت آنان كرد، لذا مى

  . »سنگين خود را بر آنها وارد كنيد
هنگامى كه به قدر كافى نيروى آنها را درهم كوبيديد به گرفتن و بستن آنها «: افزايد ىسپس م
  ). رْب الرِّقابِ حتّى إِذا أَثْخَنْتُموهم فَشُدوا الْوثاقَفَإِذا لَقيتُم الَّذينَ كَفَرُوا فَضَ(» بپردازيد

 ;كرد، كارى كه گريزى از آن نيست به اين ترتيب، بعد از غلبه، بايد به جاى كشتن، آنها را اسير
چرا كه اگر دشمن رها شود، باز ممكن است نيروى خود را تجديد سازمان دهد، و حمله 

  . مجددى را آغاز نمايد
شود، و اسير با تمام جناياتى كه مرتكب شده است به   اما بعد از اسارت، صحنه دگرگون مى

بايد حقوق بسيارى را درباره او  آيد كه صورت يك امانت الهى، در دست مسلمين درمى
  . رعايت كرد

قرآن مجيد، از كسانى كه ايثار كردند و غذاى خود را به اسيرى دادند تجليل و احترام به عمل 
ابرار و نيكان غذاى «: و يطْعمونَ الطَّعام على حبه مسكيناً و يتيماً و أَسيراً: گويد آورد، و مى مى

اين آيه ) (1!(»دهند دارند، به مسكين و يتيم و اسير مى) و نياز(ين كه به آن عالقه را با ا) خود(
نازل ) عليهم السالم(نطبق روايت معروف در مورد حضرت على و فاطمه و حسن و حسي

  ). دار بودند و غذاى افطار خود را به مسكين و يتيم و اسير دادند شده كه روزه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8ـ انسان، آيه  1
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حتى در مورد اسيرانى كه استثنائاً به خاطر خطرناك بودنشان، يا به علل ارتكاب جرائم خاصى، 
چنان كه در حديثى از . قبل از اجراى حكم، با آنها نيكى شود: ند دستور داده شدهشو  اعدام مى

غذا «: الْإِحسانُ إِلَيه حقٌّ واجِب و إِنْ قَتَلْتَه منَ الْغَد إِطْعام الْأَسيرِ و: خوانيم مى) عليه السالم(على
باشد كه فردا او را اعدام  دادن به اسير و نيكى نسبت به او، حق واجبى است هر چند بنا

  ) 1.(»كنى
  ) 2.(و احاديث در اين زمينه بسيار است

اذا اَخَذْت اَسيراً فَعجِزَ : آمده است) المعليه الس(»على بن الحسين«تا آنجا كه در حديثى از امام 
هيمامِ فاال كْمرِى ما حالتَد نَّكفَا ،التَقْتُلْه و ،لْهسلٌ فَاَرمحم كعم سلَي شْىِ ونِ الْمهنگامى «: ع

او  آورى اگر از راه رفتن ناتوان شد، و مركبى براى حمل  كه اسيرى گرفتى و او را با خود مى
  ) 3.(؟»دانى حكم امام درباره او چيست چرا كه نمى ;نداشتى او را رها كن، و به قتل مرسان
كردند، به  آنها از همان غذائى كه خودشان تناول مى: در حاالت پيشوايان اسالم آمده است

  . دادند  اسيران مى
: از سه چيز است اما حكم اسير، همان گونه كه در تفسير آيات گفتيم، بعد از خاتمه جنگ يكى

و برده ساختن او، و ) غرامت(قيد و شرط، آزاد كردن مشروط به پرداخت فديه  آزاد كردن بى
و او هم با در نظر . البته انتخاب يكى از اين سه امر، منوط به نظر امام و پيشواى مسلمين است

نچه را فتن شرائط اسيران، و مصالح اسالم و مسلمين، از نظر داخل و خارج كشور، آگر
  . دهد گزيند و دستور اجرا مى تر باشد، برمى شايسته

  بنابراين، نه غرامت گرفتن جنبه الزامى دارد نه برده گرفتن، بلكه اينها تابع 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69، صفحه 11، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  .»الْأَسيرِ و اطْعامهباب الرِّفْقِ بِ« 35، صفحه 5، جلد »فروع كافى«ـ  3و  2
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كند، هر گاه مصلحت نباشد از آن چشم  مصالحى است كه امام مسلمين پيش بينى مى
  . كند پوشد، و اسيران را بدون غرامت و بردگى آزاد مى مى

 70ذيل آيه (ايم  به بعد مشروحاً بحث كرده 250صفحه  7درباره فلسفه گرفتن فداء، در جلد 
  ). السوره انف
* * *  

  ـ بردگى در اسالم  4
به عنوان يك دستور حتمى ) دارى گيرى و برده برده(» استرقاق«گر چه در قرآن مجيد، مسأله 

براى بردگان  توان كرد كه احكامى در قرآن  در مورد اسيران جنگى نيامده است، ولى، انكار نمى
، و صدر )اهللا عليه وآله صلى(ذكر شده است كه اصل وجود بردگى را حتى در زمان پيامبر

كند، مانند احكامى كه در مورد ازدواج با بردگان، يا احكام محرميت، يا مسأله  اسالم اثبات مى
اء ـ نحل ـ نس«كه در آيات متعددى از قرآن در سورهاى ) قرارداد براى آزادى بردگان(مكاتبه 

  . آمده است» مؤمنون ـ نور ـ روم و احزاب
گيرند كه چرا اين آئين الهى با آن همه محتوا و  بر اسالم خرده مىاينجا است كه بعضى 

هاى واالى انسانى مسأله بردگى را به كلى الغاء نكرده، و طى يك حكم قطعى و  ارزش
  !. عمومى، آزادى همه بردگان را اعالم ننموده است؟

قيد  ادى بىدرست است كه اسالم سفارش زيادى در مورد بردگان كرده، اما آنچه مهم است آز
ترين عطيه  چرا انسانى مملوك انسان ديگرى باشد؟ و آزادى را كه بزرگ ;و شرط آنها است

  ! الهى است، از دست دهد؟
* * *  
  : پاسخ

  ندى شده ب اسالم طرح و برنامه دقيق و زمان: در يك جمله كوتاه، بايد گفت



٤٣٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

آنكه اين آزادى، عكس   شوند، بى  آزاد مى براى آزادى بردگان دارد، كه بالمال همه آنها تدريجاً
  . العمل نامطلوبى در جامعه به وجود آورد

ولى، پيش از آنكه به توضيح اين طرح دقيق اسالمى بپردازيم، ذكر چند نكته را مقدمتاً الزم 
  : دانيم مى
  كننده بردگى نبوده است  ـ اسالم هرگز ابداع 1

راسر جهان را گرفته بود، و با تار و پود جوامع بلكه در حالى ظهور كرد كه مسأله بردگى س
بشرى آميخته بود، حتى بعد از اسالم نيز، در تمام جوامع، مسأله بردگى ادامه يافت، تا حدود 

چرا كه به خاطر دگرگون شدن نظام  ;شروع شد» نهضت آزادى بردگان«يكصدسال قبل كه 
  . ل نبودزندگى بشر، مسأله بردگان به شكل قديمى ديگر قابل قبو

الغاى بردگى، نخست از اروپا شروع شد، سپس در ساير كشورها از جمله آمريكا و آسيا، 
  . گسترش يافت

، 1863تا سال » هلند«، و در 1848تا سال » فرانسه«ميالدى، و در  1840تا سال » انگلستان«در 
اى،  عالميهضمن ا» بروكسل«بردگى ادامه داشت، و سپس كنگره  1865تا سال » آمريكا«و در 

حدود يك قرن (بود  1890تصميم به الغاى بردگى در سراسر جهان گرفت، و اين در سال 
  ). قبل

  ـ تغيير شكل بردگى در دنياى امروز  2
، اما وقتى دقيقاً مسأله را قدم در الغاى بردگى بودند ها به اصطالح پيش درست است كه غربى

تر و  كن نشد، بلكه به صورت خطرناك  بينيم بردگى نه تنها ريشه  كنيم مى بررسى مى
ها، و بردگى مستعمرات آشكار گشت، به طورى   ترى يعنى در شكل استعمار ملت وحشتناك

تر و  جمعى و استعمار، قوى گذاشت، بردگى دسته كه هر قدر بردگى فردى، رو به ضعف مى
  شد،  نيرومندتر مى
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قدم در امر استعمار نيز  بردگى بود، پيش قدم در الغاى كه پيش» انگلستان«امپراطورى 
  !. شود محسوب مى

جناياتى كه استعمارگران غربى در طول مدت استعمار خود، انجام دادند نه تنها كمتر از 
  . جنايات دوران بردگى نبود، بلكه از شدت و گسترش بيشترى برخوردار بود

چرا كه اين آزادى، آزادى  ;يافتها ادامه  حتى، بعد از آزاد شدن مستعمرات، باز بردگى ملت
استعمار اقتصادى و فرهنگى هنوز در بسيارى از مستعمرات آزاد به اصطالح سياسى بود، ولى 

  . فرما است شده و غير آن، حكم
كنند،  مخصوصاً كشورهاى كمونيستى كه براى مسأله الغاى بردگى، بيش از همه سينه چاك مى

و مردمى كه در اين كشورها ) 1(ر عمومى هستند،آو دارى شرم خود گرفتار يك نوع برده
د مانند بردگان كمترين اختيارى از خود ندارند، و همه چيز آنها را گردانندگان كنن زندگى مى

هاى كار   كنند، و اگر كسى اظهار نظر مخالفى كند، يا به اردوگاه تعيين مى» حزب كمونيست«
افتد، و يا اگر از دانشمندان باشد، به عنوان   مىچال زندان  شود، يا در سياه اجبارى فرستاده مى

  . گردد  ها مى روانه تيمارستان! »انىبيمار رو«
بردگى تابع اسم نيست، آنچه زشت و ناپسند است مفهوم و محتواى بردگى : خالصه اين كه

دانيم اين مفهوم و محتوا در كشورهاى استعمار زده و در ممالك كمونيستى، به  است، و مى
  . شود اشكال پياده مىبدترين 

الغاى بردگى در جهان امروز، صورى بوده و در حقيقت تنها يك تغيير شكل : نتيجه اين كه
  !. است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه كمونيسم به شكست كامل انجاميده و شوروى از هم ) 2003(ـ و اكنون در زمانى هستيم  1
  ).زمان تصحيح تفسير. (نيستپاشيده و ديگر از آن سخنان خبرى 
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  ـ سرنوشت دردناك بردگان در گذشته  3
اند، به عنوان نمونه، بردگان  بردگان در طول تاريخ، سرنوشت بسيار دردناكى داشته

روح «گيريم، به قول نويسنده  را كه به اصطالح قومى متمدن بودند در نظر مى» ها اسپارت«
م تمام به قدرى بدبخت بودند كه تنها غالم يك نفر نبودند، بلكه غالغالمان اسپارتى، : »القوانين

توانست هر قدر بخواهد غالم  شدند، و هر كس بدون ترس از قانون، مى جامعه، محسوب مى
  . خود يا ديگرى را آزار و شكنجه دهد، و در حقيقت زندگانى آنها از حيوانات نيز بدتر بود

كردند تا هنگامى كه در بازارهاى  افتاده، صيد مى  ى عقباز زمانى كه بردگان را از كشورها
گيرى  اى بودند، براى بهره مردند، و باقيمانده وسيله  شد، بسيارى از آنها مى ش، عرضه مىفرو
دادند براى زنده ماندن و كار كردن بود، و به  فروشان طماع، و اندك غذائى كه به آنها مى  برده

كردند، تا به شكل دردناكى   آنها را به حال خود، رها مىهاى صعب،   هنگام پيرى و بيمارى
  ! دهند جان

  . لذا، نام بردگى در طول تاريخ با انبوهى از جنايات هولناك همراه است
با روشن شدن اين چند نكته به صورت فشرده، به طرح اسالم در زمينه آزادى تدريجى بردگان 

  . گرديم بازمى
  ن ـ طرح اسالم براى آزادى بردگا 4

اى وارد  نظام غلطى در بافت جامعهگيرد، اين است كه اگر  آنچه غالباً مورد توجه قرار نمى
كن كردن آن احتياج به زمان دارد، و هر حركت حساب نشده، نتيجه معكوسى  شود، ريشه

خواهد داشت، درست همانند انسانى كه به يك بيمارى خطرناك، مبتال شده و بيماريش كامالً 
فته، در اين ه است، و يا شخص معتادى كه دهها سال، به اعتياد زشت خو گرپيشرفت نمود

  . ، استفاده كرد»هاى زمان بندى شده برنامه«گونه موارد حتماً بايد از 
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داد، همه بردگان موجود را  اگر اسالم، طبق يك فرمان عمومى دستور مى: تر بگوئيم صريح
اى را بردگان تشكيل  زيرا گاه نيمى از جامعه ;شدند لف مىآزاد كنند، چه بسا، بيشتر آنها ت

  . اى براى ادامه زندگى دادند، آنها نه كسب و كار مستقلى داشتند، و نه خانه و النه و وسيله ىم
كار ظاهر   شدند، يك جمعيت عظيم بى اگر در يك روز و يك ساعت معين، همه آزاد مى

ود، و هم ممكن بود نظم جامعه را مختل كند، گشت كه هم زندگى خودش با خطر مواجه ب مى
آورد، به همه جا حملهور شود و درگيرى و  محروميت به او فشار مى و به هنگامى كه

  . خونريزى به راه افتد
اينجا است كه بايد تدريجا آزاد شوند، و جذب جامعه گردند، نه جان خودشان به خطر بيفتد، 

  . و اسالم درست اين برنامه حساب شده را تعقيب كرد و نه امنيت جامعه را به خطر اندازند،
اين برنامه، مواد زيادى دارد كه رئوس مسائل آن، به طور فشرده و فهرستوار در اينجا مطرح 

  : شود، و شرح آن نياز به كتاب مستقلى دارد مى
  هاى بردگى  ماده اول ـ بستن سرچشمه

نها اسيران جنگى و بدهكارانى كه قدرت بر بردگى در طول تاريخ، اسباب فراوانى داشته، نه ت
آمدند، كه زور و غلبه، نيز مجوز برده  پرداخت بدهى خود نداشتند به صورت برده درمى

ها به ممالك عقب  دارى بود، كشورهاى زورمند نفرات خود را با انواع سالح  گرفتن و برده
نها را گرفته، اسير كرده و با فرستادند، و گروه، گروه از آ افتاده آفريقائى و مانند آن، مى

  . بردند  آسيا و اروپا مىها به بازارهاى ممالك  كشتى
گيرى داد، و آن در مورد   اسالم، جلو تمام اين مسائل را گرفت، تنها در يك مورد اجازه برده

  اسيران جنگى بود، و تازه آن نيز جنبه الزامى نداشت، و به 
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ا قيد و شرط ي  داد طبق مصالح، اسيران را بى گفتيم، اجازه مىطورى كه در تفسير آيات فوق 
  . ، آزاد كنند»فديه«پس از پرداخت 

هائى نبود كه بتوان اسيران جنگى را تا روشن شدن وضعشان، در زندان  در آن روز، زندان
ها و نگهدارى، به صورت برده وجود  نگهداشت، و راهى جز تقسيم كردن آنها در ميان خانواده

  . شتندا
بديهى است، هنگامى كه چنين شرائطى تغيير يابد، هيچ دليلى ندارد كه امام مسلمين حكم 

زيرا اسالم،  ;آزاد سازد» فداء«و » منّ«تواند آنها را از طريق  بردگى را درباره اسيران بپذيرد، مى
اين و به پيشواى مسلمين را در اين امر، مخير ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح، اقدام كند، 

  . هاى بردگى جديد، در اسالم بسته شده است ترتيب، تقريباً سرچشمه
  ماده دوم ـ گشودن دريچه آزادى 

اسالم برنامه وسيعى براى آزاد شدن بردگان، تنظيم كرده است كه اگر مسلمانان به آن عمل 
  . شدند ى مىكردند در مدتى نه چندان زياد، همه بردگان تدريجاً آزاد و جذب جامعه اسالم مى

  : رئوس اين برنامه چنين است
و ) 1(الف ـ يكى از مصارف هشتگانه زكات در اسالم، خريدن بردگان و آزاد كردن آنها است

به اين ترتيب يك بودجه دائمى و مستمر، براى اين امر، در بيت المال اسالمى در نظر گرفته 
  . شده كه تا آزادى كامل بردگان، ادامه خواهد داشت

براى تكميل اين منظور، مقرراتى در اسالم وضع شده كه بردگان طبق قراردادى كه با ب ـ 
  در فقه (رنج خود آزاد شوند  بندند، بتوانند از دست مالك خود مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60ـ توبه، آيه  1
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  ) 1).(آمده است» مكاتبه«اسالمى فصلى در اين زمينه تحت عنوان 
ترين عبادات و اعمال خير در اسالم است ، و پيشوايان  ج ـ آزاد كردن بردگان، يكى از مهم

اَعتَقَ : اند نوشته) عليه السالم(قدم بودند، تا آنجا كه در حاالت على اسالم در اين مسأله، پيش
هدي نْ كَدلُوك ممم 2!(»رنج خود آزاد كرد هزار برده را از دست«: اَلْف (  

كردند تا سرمشقى براى ديگران  اى آزاد مى د ـ پيشوايان اسالم، بردگان را به كمترين بهانه
) عليه السالم(كار نيكى انجام داد امام) عليه السالم(باشد، تا آنجا كه يكى از بردگان امام باقر

برو، تو آزادى كه من «: لِ الْجنَّةِأَه فَاذْهب فَأَنْت حرٌّ فَإِنِّي أَكْرَه أَنْ أَستَخْدم رجلًا منْ: فرمود
  ) 3.(»خوش ندارم مردى از اهل بهشت را به خدمت خود درآورم

خدمتكارش، آب بر سر «: آمده است) عليه السالم(در حاالت امام سجاد على بن الحسين
سر را بلند ) عليه السالم(ريخت، ظرف آب افتاد و حضرت را مجروح كرد، امام  حضرت مى

: ، عرض كرد»خشمم را فرو بردم«: ، حضرت فرمود»و الْكاظمينَ الْغَيظَ«: ر گفتدمتكاكرد، خ
، »و اللّه يحب الْمحسنينِ«: ، عرض كرد»خدا تو را ببخشد«: ، فرمود»و الْعافينَ عنِ النّاسِ«

  ) 4.(»برو براى خدا آزادى«: فرمود
بردگان بعد از هفت سال، خود به خود، آزاد : تهـ ـ در بعضى از روايات اسالمى آمده اس

منْ كَانَ مؤْمناً فَقَد عتقَ بعد سبعِ : خوانيم مى) عليه السالم(شوند، چنان كه از امام صادق مى
عِ سبس دعناً بؤْمنْ كَانَ مةُ ممدلُّ خحلَا ي و قْهتعي لَم أَم هباحص تَقَهينَ أَعنينَسكسى كه ايمان «: ن

شود، صاحبش بخواهد يا نخواهد، و به خدمت گرفتن  داشته باشد، بعد از هفت سال آزاد مى
  كسى كه ايمان داشته باشد بعد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه »نمونه«تفسير  14ـ در زمينه مكاتبه و احكام جالب آن، بحث مشروحى در جلد  1

  .شتيمدا 467و  459
  .43، صفحه 41، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  .38، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  3
  .390، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  4
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  ) 1.(»از هفت سال حالل نيست
و ما زالَ : نقل شده كه) صلى اهللا عليه وآله(در همين باب، حديثى از پيامبر گرامى اسالم

وصيلُ يرَئبجيهتَقُ فعلًا يأَج لَه ضْرَبيس أَنَّه تَّى ظَنَنْتح لُوكمي بِاْلمپيوسته جبرئيل سفارش «: ين
شود، كه  كرد، تا آنجا كه گمان كردم به زودى، ضرب االجلى براى آنها مى بردگان را به من مى

  ) 2.(»به هنگام رسيدن آن آزاد شوند
شتركى آزاد كند، موظف است بقيه را نيز بخرد و آزاد و ـ كسى كه سهم خود را از برده م

  ) 3.(كند
اى را كه خود مالك تمام آن است آزاد كند، اين آزادى سرايت كرده  و هر گاه، بخشى از برده

  ) 4!(و خود به خود همه، آزاد خواهد شد
فوراً آزاد ز ـ هر گاه كسى پدر يا مادر و يا اجداد و يا فرزندان يا محارم خود را مالك شود، 

  ) 5.(شوند مى
ح ـ هر گاه مالك از كنيز خود، صاحب فرزندى شود فروختن آن كنيز، جائز نيست و بايد بعداً 

  . از سهم ارث فرزندش آزاد شود
زيرا بسيارى از كنيزان به منزله همسر صاحب  ;شد اين امر وسيله آزادى بسيارى از بردگان مى

   .خود، بودند و از آنها فرزند داشتند
كفاره قتل خطا ـ (ط ـ كفاره بسيارى از تخلفات در اسالم آزاد كردن بردگان قرار داده شده، 

  ). توان نام برد  كفاره ترك عمدى روزه ـ و كفاره قسم را به عنوان نمونه در اينجا مى
  اش  اى از مجازاتهاى سخت است كه اگر صاحب برده نسبت به برده ى ـ پاره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  .60، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2
  .21، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«كتاب العتق ـ » شرايع«ـ  3
  .، كتاب العتق»شرايع«ـ  4
لمعه ـ بيع (ـ اين در مورد مالكيت مردان است، ولى در مورد مالكيت زنان محدودتر است  5

  ).نحيوا
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  ) 1.(شود انجام دهد خود به خود آزاد مى
  ماده سوم ـ احياى شخصيت بردگان 

در دوران برزخى كه بردگان مسير خود را طبق برنامه حساب شده اسالم به سوى آزادى 
نى آنان پيمايند، اسالم براى احياى حقوق آنها اقدامات وسيعى كرده است، و شخصيت انسا مى

، تا آنجا كه از نظر شخصيت انسانى، هيچ تفاوتى ميان بردگان و افراد آزاد، را احياء نموده
هاى   دهد پست دهد، لذا به بردگان، اجازه مى گذارد و معيار ارزش را همان تقوا قرار مى نمى

دار  توانند مقام مهم قضاوت را عهده دار شوند، حتى بردگان مى مهم اجتماعى را عهده
  )2.(شوند

اى، از فرماندهى لشكر گرفته تا  نيز، مقامات برجسته) صلى اهللا عليه وآله(در عصر پيامبر
  . هاى حساس ديگر به بردگان يا بردگان آزاد شده سپرده شد پست

، بردگان و يا بردگان آزاد شده بودند، و در )صلى اهللا عليه وآله(بسيارى از ياران بزرگ پيامبر
  . كردند ى بزرگان اسالم انجام وظيفه مىحقيقت بسيارى از آنها، به صورت معاون برا

غزوه بنى «توان نام برد، بعد از  سلمان و بالل و عمار ياسر و قنبر، را در اين گروه مى
با يكى از كنيزان آزاد شده اين قبيله، ازدواج كرد و همين ) صلى اهللا عليه وآله(، پيامبر»المصطلق

  . سراى قبيله شدامر بهانه آزادى تمام ا
  هارم ـ رفتار انسانى با بردگان ماده چ

در اسالم دستورات زيادى درباره رفق و مدارا با بردگان، وارد شده تا آنجا كه آنها را در زندگى 
  . صاحبان خود، شريك و سهيم كرده است

از  كسى كه برادرش زير دست او است بايد،«: فرمود مى) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اسالم
  پوشد، به او بپوشاند، و زيادتر از  بخوراند و از آنچه مى خورد به او آنچه مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  .، كتاب القضاء»شرايع«ـ  2
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  ) 1.(»توانائى به او تكليف نكند
شرم دارم كه لباسى بهتر  من از خداى خود«: فرمود مى» قنبر«به غالم خود ) عليه السالم(على

پوشيد  از آنچه خودتان مى: فرمود مى) صلى اهللا عليه وآله(زيرا رسول خدا ;از لباس تو بپوشم
  ) 2.(»خوريد به آنها بدهيد بر آنها بپوشانيد و از غذائى كه خود مى

، داد  ستور انجام كارى مىهنگامى كه پدرم به غالمى د«: فرمايد مى) عليه السالم(امام صادق
شد، و به  گفت، و خودش وارد عمل مى كرد، اگر كار سنگينى بود بسم اللّه مى مالحظه مى

  ) 3.(»كرد آنها كمك مى
اى است كه حتى بيگانگان  خوشرفتارى اسالم نسبت به بردگان در اين دوران انتقالى، به اندازه

   .اند از اسالم، نيز روى آن تأكيد و تمجيد كرده
  : گويد خود چنين مى» يخ تمدنتار«در » جرجى زيدان«
درباره ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم نسبت به بردگان فوق العاده مهربان است پيغمبر اسالم«

كارى كه برده تاب آن را ندارد به او «: فرمايد بردگان سفارش بسيار نموده، از آن جمله مى
  . »يد به او بدهيدخور واگذار نكنيد، و از هر چه خودتان مى

» دخترم«و » پسرم«به بندگان خود كنيز و غالم نگوئيد، بلكه آنها را «: فرمايد اى ديگر مىدر ج
  ! »خطاب كنيد

خدا را بپرستيد، براى او شريك «: گويد قرآن نيز درباره بردگان سفارش جالبى كرده، مى
ن، و مگيريد، با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و بينوايان همسايگان نزديك و دور و دوستا

آوارگان، و بردگان، جز نيكوكارى رفتارى نداشته باشيد، خداوند از خودپسندى بيزار 
  ) 4.(»است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).11حديث ( 141، صفحه 74، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  ).19حديث ( 144، صفحه 74، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  ).13حديث ( 142 ، صفحه74، جلد »بحار االنوار«ـ  3
  .54، صفحه 4، جلد »تاريخ تمدن«ـ  4
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  ! تفروشى اس ماده پنجم ـ بدترين كار انسان
اصوالً در اسالم، خريد و فروش بردگان، يكى از منفورترين معامالت است تا آنجا كه در 

بدترين مردم «!: النّاسشَرُّ النّاسِ منْ باع : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(حديثى از پيغمبر اكرم
  ) 1!(»ها را بفروشد كسى است كه انسان

همين تعبير كافى است كه نظر نهائى اسالم را در مورد بردگان روشن سازد، و نشان دهد، 
  . هاى اسالمى به كدام سو است گيرى برنامه جهت

ت از يكى از گناهان نابخشودنى در اسالم سلب آزادى و حري: تر اين كه و از اين جالب
: ها و تبديل آنها به يك متاع است، چنان كه در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم آمده است انسان

خداوند هر «: اللّه غافرُ كُلِّ ذَنْب االّ ما جحد مهراً، اَوِ اغْتَصب اَجِيراً اَجرَه، اَو باع رجالً حرّاً انَّ
كه مهر همسرش را انكار كند، يا حق كارگرى را كسى ): سه گناه(بخشد جز  گناهى را مى

  ) 2!(»غصب نمايد، و يا انسان آزادى را بفروشد
ها، سه گناه  طبق اين حديث، غصب حقوق زنان، و حق كارگران، و سلب آزادى از انسان

  .نابخشودنى است
ن در مورد دهد، و آ گيرى مى  اسالم تنها در يك مورد اجازه برده: همان گونه كه در باال آورديم

اسيران جنگى است، آن هم هرگز جنبه الزامى ندارد، در حالى كه در عصر ظهور اسالم، و 
پوستان، و دستگير كردن  گيرى از طريق زور و حمله به كشورهاى سياه  عد از آن، بردهها ب قرن

ك هاى وحشتنا هاى آزاد، و تبديل آنها به بردگان، بسيار زياد بود، و گاهى در مقياس انسان
هر سال » انگلستان«ميالدى دولت  18شد، به طورى كه در اواخر قرن  روى آن معامله مى

  دويست هزار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب كراهة الصرف و بيع االكفان ( 19، كتاب تجارت، باب 95، صفحه 13، جلد »مستدرك«ـ  1
  .1، حديث ...)و
  ).11حديث ( 168 ، صفحه103، جلد »بحار االنوار«ـ  2



٤٤٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

به صورت برده به گرفته و » آفريقا«صد هزار نفر را از  كرد، و هر سال، يك برده را معامله مى
  ) 1.(بردند مى» آمريكا«

كنند، از دور  گيرى مى كسانى كه به برنامه اسالم، در مورد بردگان خرده: كوتاه سخن اين كه
آزادى تدريجى و بدون «گيرى آن ـ كه همان  ه و جهتاند، و از اصول اين برنام سخنى شنيده

اند، كه  تأثير افراد مغرضى قرار گرفتهاست ـ اطالع دقيقى ندارند، و يا تحت » ضايعات بردگان
دارى به   به گمان خود اين را نقطه ضعف مهمى براى اسالم شمرده، و روى آن تبليغات دامنه

  . اند راه انداخته
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .368، صفحه 6، جلد »الميزان«ـ  1
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7        كُمأَقْدام تثَبي و رْكُمنْصي رُوا اللّهنُوا إِنْ تَنْصينَ آما الَّذهيا أَي  
8        ممالَهأَضَلَّ أَع و مساً لَهينَ كَفَرُوا فَتَعالَّذ و  
9        ممالَهطَ أَعبفَأَح وا ما أَنْزَلَ اللّهكَرِه مبِأَنَّه كذل  

  فَلَم يسيرُوا في الْأَرضِ فَينْظُرُوا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذينَ منْ قَبلهِم أَ    10
  دمرَ اللّه علَيهِم و للْكافرِينَ أَمثالُها           

  اللّه مولَى الَّذينَ آمنُوا و أَنَّ الْكافرِينَ ال مولى لَهم  ذلك بِأَنَّ    11
  

  : ترجمه
كند و  خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى) آئين(اگر ! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 7

  . دارد  گامهايتان را استوار مى
  ! و اعمالشان نابود باد! ـ و كسانى كه كافر شدند، مرگ بر آنان 8
از اين رو خدا  ;ـ اين به خاطر آن است كه از آنچه خداوند نازل كرده كراهت داشتند 9

  ! اعمالشان را حبط و نابود كرد
! ـ آيا در زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند چگونه بود؟ 10

  .اهد بودها خو و براى كافران امثال اين مجازات ;خداوند آنها را هالك كرد
اما كافران  ;ـ اين براى آن است كه خداوند موال و سرپرست كسانى است كه ايمان آوردند 11

  ! موالئى ندارند
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  : تفسير
  كند  اگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى

و اين آيات، همچنان ادامه تشويق مؤمنان به مسأله پيكار با دشمنان حق است، با تعبيرى جالب 
اگر خدا را ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد كند مى مى» جهاد«رسا آنها را تشويق به 

آمنُوا إِنْ تَنْصرُوا  يا أَيها الَّذينَ(» دارد كند، و گامهايتان را استوار مى يارى كنيد، شما را يارى مى
كُمأَقْدام تثَبي و رْكُمنْصي اللّه .(  

هاى ايمان راستين، پيكار با دشمنان حق  اشاره به اين است كه يكى از نشانه» ايمان«تكيه بر 
  . است

، به وضوح به معنى يارى كردن آئين او است، يارى كردن پيامبر او، »يارى كردن خدا«تعبير به 
و شريعت و تعليمات او، و لذا در بعضى ديگر از آيات قرآن يارى كردن خدا و رسولش در 

و ينْصرُونَ اللّه و رسولَه «: خوانيم مى 8آيه » حشر«يگر قرار داده شده است، در سوره كنار يكد
برابر او  پايان است، و قدرت مخلوقات در  ، با اين كه قدرت خداوند بى»أُولئك هم الصادقُونَ

اد و دفاع از كند، تا اهميت مسأله جه  بسيار ناچيز، ولى، باز تعبير به يارى كردن خداوند، مى
  .شود تر براى اين موضوع پيدا نمى آئين حق را روشن سازد، و تعبيرى از اين باعظمت

  اى را كه خداوند، در برابر دفاع از آئينش به مجاهدان داده چيست؟  اما ببينيم وعده
اما از كدام طريق؟ از طرق بسيار، در قلب شما نور » كند شما را يارى مى«: گويد مى: نخست

  . افكند ن، در روح شما تقوا، در اراده شما قدرت، و در فكر شما آرامش مىايما
  فرستد، حوادث را به نفع شما  از سوى ديگر، فرشتگان را به يارى شما مى
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هايتان   كند، سخنانتان را نافذ، و فعاليت  دم را به شما متمايل مىدهد، قلوب مر تغيير مسير مى
  .كند يارى خدا، جسم و جان و درون و برون را احاطه مى سازد، آرى را پر ثمر مى

چرا كه ايستادگى  ;كند تأكيد مى» ثبات قدم«اما در ميان تمام اشكال يارى كردن، روى مسأله 
ها آنها هستند كه ثبات و  است، و برندگان جنگترين رمز پيروزى  در برابر دشمن، مهم

  . دهند استقامت بيشترى نشان مى
آن زمامدار ستمگر و » جالوت«، با »اسرائيل بنى«، فرمانده بزرگ »طالوت«تان پيكار لذا، در داس

مؤمنان اندكى كه با او بودند، به هنگامى كه در برابر انبوه : خوانيم خونخوار و قوى پنجه، مى
صرْنا علَى الْقَومِ ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً و ثَبت أَقْدامنا و انْ: ار گرفتند، چنين گفتنددشمن قر
و ما ! هاى ما را ثابت بدار  و قدم! پيمانه شكيبائى و استقامت را بر ما بريز! پروردگارا«: الْكافرِينَ

  ) 1!.(»را بر جمعيت كافران، پيروز بگردان
را » وتجال«لشكر نيرومند » طالوت«ياران «: فَهزَموهم بِاذْنِ اللّه: خوانيم  و در آيه بعد از آن، مى

  . »به فرمان خدا شكست دادند
  . آرى، نتيجه ثبات قدم، پيروزى بر دشمن است

* * *  
و از آنجا كه گاهى نيروى متراكم دشمن، و انبوه جمعيت، و انواع تجهيزات او ، فكر مجاهدان 

و كسانى كه كافر شدند، مرگ و «: افزايد دارد، در آيه بعد مى راه حق را به خود مشغول مى
  )2).(و الَّذينَ كَفَرُوا فَتَعساً لَهم و أَضَلَّ أَعمالَهم!(»و اعمالشان نابود باد! ر آنهاسقوط ب

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .250ـ بقره، آيه  1
باشد و جمله  مى» فَتَعسوا تَعساً«مفعول مطلق براى فعل مقدرى است و در تقدير » تَعساً«ـ  2
قاتَلَهم «: عطف بر اين فعل مقدر است، و هر دو به صورت نفرين است مانند» عمالَهمأَضَلَّ أَ«

2و روشن » اللّه   
  . است كه نفرين از سوى خداوند به معنى وقوع آن است
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بعضى آن را به : به معنى لغزيدن و برو در افتادن است، و اين كه) بر وزن نحس(» تَعس«
  . اند، در واقع الزمه آن است تفسير كرده» هالكت و انحطاط«

: فرمايد  و در هر حال، مقابله ميان اين دو، بسيار پر معنى است، درباره مؤمنان راستين مى
آن ! »لغزش و سقوط بر آنها باد«: گويد مىاما درباره كافران » دارد هايشان را استوار مى گام«

  ! هم به صورت نفرين كه گيراتر و گوياتر باشد
لغزند، كسى نيست زير بازوى آنها را بگيرد، و به آسانى  ايمان، مى ى، هنگامى كه افراد بىآر

شتابند، و آنها   ها، سقوط خواهند كرد، اما فرشتگان رحمت الهى، به يارى مؤمنان مى در پرتگاه
ذينَ إِنَّ الَّ«: خوانيم  كنند، چنان كه در جاى ديگر مى ها، حفظ مى ها و پرتگاه ا در لغزشگاهر

  ) 1.(»قالُوا ربَنا اللّه ثُم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئكَةُ
  . شود بركت و به سرعت محو و گم مى اعمال مؤمنان، پر بركت است، اما اعمال كافران، بى

* * *  
ت كه از اين به خاطر آن اس«: كند آيه بعد علت سقوط آنها و نابودى اعمالشان را چنين بيان مى

» آنچه خدا نازل كرده است، كراهت داشتند، لذا خداوند اعمالشان را حبط و نابود كرده است
)ممالَهطَ أَعبفَأَح وا ما أَنْزَلَ اللّهكَرِه مبِأَنَّه كذل .(  

خداوند، قبل از هر چيز، آئين توحيد را نازل فرمود، اما آنها به آن پشت كرده رو به شرك 
خداوند دستور به حق و عدالت و پاكى و تقوا داد، اما آنها همه را پشت سر افكندند، آوردند، 

  آنها حتى وقتى نام «و به ظلم و فساد روى آوردند، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30ـ فصلت، آيه  1
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ئز ومنتفر هاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند مشم شود، دل  خداى يگانه را برده مى
  ) 1).(و إِذا ذُكرَ اللّه وحده اشْمأَزت قُلُوب الَّذينَ اليؤْمنُونَ بِالĤْخرَةِ(» گردد مى

داشتند و تمام  آرى، هنگامى كه آنها از اين امور، نفرت داشتند، طبعاً گامى در اين مسير برنمى
كه چنين اعمالى، حبط و نابود هايشان در مسير باطل بود، و طبيعى است  ها و كوشش تالش
  . گردد

آنها آنچه را «: كَرِهوا ما اَنْزَلَ اللّه فى حقِّ على: آمده است) عليه السالم(در حديثى از امام باقر
  ) 2.(»نازل كرده بود كراهت داشتند) عليه السالم(كه خداوند در حق على

هاى روشنش مسأله واليت  دارد كه يكى از مصداقاى  معنى گسترده» ما اَنْزَلَ اللّه«البته، تعبير 
  . است، نه اين كه منحصر در آن باشد) عليه السالم(اميرمؤمنان على

* * *  
به ظالمان سركش ارائه  هاى حسى را  و از آنجا كه قرآن مجيد، در بسيارى از موارد، نمونه

آيا آنها «: فرمايد رده مىدهد، در اينجا نيز آنها را به مطالعه احوال اقوام گذشته دعوت ك مى
سير در زمين نكردند؟ تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنها بودند، چگونه بود؟ همانها كه راه 

أَ فَلَم يسيرُوا في (» هالك كردكفر و طغيان را پيش گرفتند، و خداوند آنها را درهم كوبيد و 
ةُ الَّذبكانَ عاق فنْظُرُوا كَيضِ فَيالْأَرهِملَيع رَ اللّهمد هِملنْ قَبينَ م .(  

هاى طغيانگر پيشين بود،  سپس براى اين كه آنها گمان نكنند، سرنوشت دردناكى كه براى امت
ها خواهد  ركان و كافران نيز امثال اين مجازاتو براى مش«: افزايد جنبه خصوصى داشته، مى

  ) 3).(و للْكافرِينَ أَمثالُها(» بود
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45ـ زمر، آيه  1
  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  2
  .شود گردد كه از جمله قبل استفاده مى بر مى» عاقبة«به » اَمثالُها«ـ ضمير  3
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كنار بمانند، آنها انتظار نداشته باشند كه با انجام اعمال مشابه آنها، از كيفرهاى مشابه مصون و بر
  . بروند آثار گذشتگان را بنگرند، و آينده خود را در آئينه زندگى آنان، ببينيد

، در اصل به معنى هالك كردن است، اما هنگامى كه با »تدمير«از ماده » دمر«قابل توجه اين كه، 
وص شود، به معنى نابود كردن همه چيز، حتى فرزندان و خانواده و اموال مخص ذكر مى» على«

ترى است، مخصوصاً با توجه   و به اين ترتيب، اين تعبير بيان مصيبت دردناك) 1(انسان است
: شود  رود، مفهوم جمله اين مى معموالً در مورد سلطه، به كار مى» على«به اين كه لفظ 

  !. هالك و نابودى را بر سر اين اقوام و اموال، و آنچه مورد عالقه آنها بود فرو ريخت خداوند
كه قرآن مجيد، به عنوان يك برنامه آگاه كننده، بارها روى آن تكيه » سير در ارض«مورد در 

 137ذيل آيه (ايم   به بعد بحث كرده 102كرده است، به طور مشروح در جلد سوم صفحه 
  . 458صفحه  16و در جلد  )سوره آل عمران

* * *  
ر، از مؤمنان و نابودى كافران آخرين آيه مورد بحث، به ذكر دليل حمايت همه جانبه پروردگا

اين به خاطر آن است كه خداوند موال و سرپرست مؤمنان است، «: گويد طغيانگر پرداخته، مى
  ) 2).(ذينَ آمنُوا و أَنَّ الْكافرِينَ ال مولى لَهمذلك بِأَنَّ اللّه مولَى الَّ(» اما كافران موالئى ندارند

است، و به اين ترتيب، خداوند واليت و » رست و يار و ياورولى و سرپ«به معنى » مولى«
سرپرستى و يارى مؤمنان را بر عهده گرفته، اما كافران را از زير چتر واليت خود، خارج ساخته 

  است، روشن است كسانى كه تحت واليت ذات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50، صفحه 28، جلد »فخر رازى«و » روح البيان«و » روح المعانى«ـ تفسير  1
عاقبت نيك مؤمنان و عاقبت سوء كافران است كه در آيات قبل به آن » ذلك«ـ مشار اليه  2

  .اشاره شده است
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شوند، و هم ثبات قدم دارند، و سرانجام به مقصود  پاك او باشند، هم در مشكالت، يارى مى
ن پوشش، خارجند اعمالشان حبط و نابود، و عاقبت شوند، اما آنها كه از زير اي خود نائل مى

  . كارشان، هالكت است
ى مؤمنان ذكر در آيه مورد بحث، خداوند فقط به عنوان موال: آيد كه در اينجا سؤالى پيش مى

موالى كافران نيز » يونس«سوره  30شده، در حالى كه در بعضى ديگر از آيات قرآن مانند آيه 
و همگى به «: وا إِلَى اللّه موالهم الْحقِّ و ضَلَّ عنْهم ما كانُوا يفْتَرُونَو رد: معرفى شده است

و چيزهائى را كه به دروغ  ;شوند ـ موال و سرپرست حقيقى خود ـ بازگردانده مى» اللّه«سوى 
  ! »شوند همتاى خدا قرار داده بودند، گم و نابود مى
خداوند ـ » واليت عامه«: شود، و آن اين كه وشن مىپاسخ اين سؤال، با توجه به يك نكته ر

و » واليت خاصه«گيرد، ولى  كه همان مسأله خالقيت و تدبير او است ـ همگان را فرا مى
  ) 1.(ها است ـ تنها شامل حال مؤمنان است وص او ـ كه توأم با انواع حمايتعنايت مخص
چرا كه همه » اَرجى آيةً فى الْقُرْآنِ« :ترين آيات، قرآن است اين آيه اميدبخش: اند بعضى گفته

مؤمنان را اعم از عالم و جاهل، زاهد و راغب، كوچك و بزرگ، زن و مرد، و پير و جوان، 
كند، حتى مؤمنان گنهكار را استثنا  نايت خاص پروردگار معرفى مىتحت حمايت و ع

دهد  را نشان مى هاى حمايت خويش كند، او در حوادث سخت و مصائب جانكاه، نمونه نمى
كه هر كس در طول عمر خود اين معنى را احساس كرده است و در تواريخ نيز شواهد فراوان 

  ) 2.(دارد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و » ناصر«را در آيه مورد بحث، به معنى » مولى«، »روح المعانى«در » آلوسى«ـ بعضى مانند  1

  . اند تفسير كرده» مالك«ن به معنى و مانند آ» يونس«در آيه سوره 
ما «: نقل شده) عليه السالم(از اميرمؤمنان...) يا عبادى الَّذينَ أَسرَفُوا(» زمر« 53ـ در ذيل آيه  2

  .، و اين دو با هم تنافى ندارند»...فى الْقْرآنِ آيةً اَوسع منْ يا عبادى الَّذينَ أَسرَفُوا
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، زير درختى تنها »غزوات«بعد از يكى از ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: ى آمده استدر حديث
منْ : نشسته بود، مشركى با شمشير برهنه بطور غافلگيرانه، به حضرت حمله كرد گفت

  !.؟»تواند تو را از چنگال من نجات دهد االن چه كسى مى«: يخَلِّصك منِّى
و در اين هنگام پاى مشرك لغزيد و بر زمين خورد، » اللّه«: ودفرم) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

االن تو «: شمشير را برداشت و فرمود) صلى اهللا عليه وآله(شمشير از دستش فرو افتاد، پيامبر
  !. ؟»بخشد بگو، چه كسى تو را از دست من رهائى مى

  ) 1.(و سپس ايمان آورد! »هيچ كس«!: »ال اَحد«: در جواب عرض كرد
  . رى، موالى همه مؤمنان، او است و كافران موال و پناهگاهى ندارندآ

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .503، صفحه 8، جلد »روح البيان«ـ  1
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  إِنَّ اللّه يدخلُ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات جنّات تَجرِي منْ    12
          أْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامي ونَ وتَّعتَمينَ كَفَرُوا يالَّذ و ا الْأَنْهارهتتَح  
           ملَه ثْوىم النّار و  

13    ملَكْناهأَه تْكي أَخْرَجالَّت كتنْ قَرْيةً مقُو أَشَد ىة هنْ قَرْينْ مكَأَي و  
           مرَ لَهفَالناص  

  أَ فَمنْ كانَ على بينَة منْ ربه كَمنْ زينَ لَه سوء عمله و اتَّبعوا    14
           مهواءأَه  

  
  : ترجمه

هائى از بهشت  ـ خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغ 12
در حالى كه كافران از متاع زودگذر دنيا بهره  ;درختانش جارى استكند كه نهرها از زير  مى
  ! جايگاه آنهاست خورند، و سرانجام آتش دوزخ گيرند و همچون چهارپايان مى مى
ما همه آنها را  ;ـ و چه بسيار شهرهايى كه از شهرى كه تو را بيرون كرد نيرومندتر بودند 13

  ! نابود كرديم و هيچ ياورى نداشتند
ـ آيا كسى كه دليل روشنى از سوى پروردگارش دارد، همانند كسى است كه زشتى  14

  ! كنند؟ اعمالش در نظرش آراسته شده و از هواى نفسشان پيروى مى
  
  
  
  



٤٥٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  : تفسير
  سرنوشت مؤمنان و كفّار 

گفت،  از آنجا كه آيات گذشته، پيرامون پيكار مستمر حق و باطل و ايمان و كفر سخن مى
كند، تا روشن  ات مورد بحث در يك مقايسه روشن، سرنوشت مؤمنان و كفار را تشريح مىآي

اوت نيستند، بلكه در آخرت نيز، فوق العاده با هم اين دو گروه تنها در زندگى دنيا متف: شود
خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد «: فرمايد متفاوتند، مى

إِنَّ اللّه يدخلُ (» كند كه نهرها از زير درختان و قصرهايش جارى است  بهشت مى هائى از باغ
اللُوا الصمع نُوا وينَ آمالَّذا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي منّات تَجج حات .(  

خورند  گيرند، و همچون چهارپايان مى  در حالى كه كافران از متاع زودگذر اين دنيا بهره مى«
و الَّذينَ كَفَرُوا يتَمتَّعونَ و يأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام و النّار ! (»نجام دوزخ جايگاه آنهاستو سرا

ملَه ثْوى1).(م (  
شوند، ولى  مند مى كنند و از مواهب آن بهره درست است كه هر دو گروه، در دنيا زندگى مى

م اعمال صالح است، اعمالى مفيد و سازنده، و براى تفاوت اينجا است كه مؤمنان هدفشان انجا
  . جلب خشنودى پروردگار

  . اما كافران، تمام هدفشان همين خوردن و خوابيدن، و تمتع بردن از لذات حيات است
ميرند،  هدف مى كنند، و بى هدف زندگى مى مؤمنان، حركتى آگاهانه دارند و كافران، بى

  ! درست مانند چهارپايان
رق گيرى از مواهب حيات، قيد و شرط فراوان قائلند، و در مشروعيت و ط در بهرهمؤمنان، 

  انديشند، اما  تحصيل آن و چگونگى مصرفش، دقيقاً مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأْكُلُونَ أَكْالً كَما تَأْكُلُ «در مقام نصب است بر معناى مفعول مطلق مقدر » ...كَما تَأْكُلُ«ـ  1
  .»لْأَنْعاما
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كند اين علف از زمين صاحب آنها است يا  كافران چون چهارپايانند كه براى آنها تفاوت نمى
  زنى است، يا نه؟   غصب؟ حق يتيم و بيوه

انديشند، آيات او را  مؤمنان، با استفاده از هر يك از مواهب مادى، به بخشنده اين مواهب مى
آورند، در حالى كه كافر، غافل و  شكر منعم را به جا مى كنند و حق در آنها مشاهده مى

تر  انديشد، و پيوسته بار خود را از ظلم و گناه سنگين ك از اينها نمىخبر، به هيچ ي  بى
سازد، همان گونه كه گوسفندان پروارى، هر قدر  تر مى كند، خود را به هالكت نزديك مى

  . گردند تر مى زديكشوند، به ذبح ن تر مى خورند و فربه بيشتر مى
أَلْورعِ عنْد : الْمؤْمنَ اليخْلُو أَكْلُه عنْ ثَالث إِنَّ: اند بعضى، تفاوت بين اين دو گروه را چنين گفته

ةِ وولْشَّهأْكُلُ لي ةِ وملْنَّهل طْلُبرَ يالْكاف بِ، وبلْساألَكْلِ ل بِ، ومالِ األَدعتاس ي  الطَّلَبِ، وف شُهيع
ورع در به دست آوردن، ادب در به كار : مؤمن خوردنش از سه برنامه خالى نيست«: غَفْلَة

قيد و شرط، خوردنش براى شهوت، و  بردن، و هدف در مصرف كردن، ولى كافر، طلبش بى
  !. »زندگيش سراسر غفلت است

، »كند هاى بهشت مى وارد باغخداوند آنها را «: گويد در مورد مؤمنان، مى: قابل توجه اين كه
كه تعبير اول احترام و اعتنائى است » ها استآتش جايگاه آن«: گويد اما در مورد كافران مى

اعتنائى نسبت به كفار است، كه از تحت  نسبت به مقام اهل ايمان، و تعبير دوم تحقير و بى
  . اند  واليت او بيرون رفته

اند،  چنين استفاده كرده» آتش جايگاه آنها است«مثْوى لَهم و النّار : بعضى از مفسران، از جمله
اكنون در آتشند، زيرا جمله، به صورت فعل مضارع و مستقبل نيست، بلكه خبر از  مكه آنها ه
دهد، و در حقيقت چنين است، چرا كه اعمال و افكار آنها، خود آتش است كه در آن  حال مى

  گرفتارند، و جهنم هم اكنون 
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  . صفتان غافلند  از هر سو آنها را احاطه كرده، هر چند اين حيوان
جهنم كافران را «: و إِنَّ جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكافرِينَ: خوانيم  مى» توبه«سوره  49چنان كه در آيه 
  !. »احاطه كرده است

ند، بلكه از چهارپايان ا در بعضى ديگر از آيات قرآن نيز، اين دوزخيان به چهارپايان تشبيه شده
كه شرح مبسوط آن را در جلد ) 1(»أُولئك هم الْغافلُونَ أُولئك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ«: بدتر

  . ايم به بعد آورده 19هفتم، صفحه 
* * *  

پرستان پيشين  و بت» مكّه«اى در ميان مشركان   در آيه بعد، براى تكميل اين هدف، مقايسه
بعضى از دهد و در ضمن، روى   و با عبارتى گويا آنها را شديداً مورد تهديد قرار مىكند،  مى

چه بسيار «: فرمايد جرائم بزرگ آنها ـ كه دليلى بر جواز جنگ با آنها است ـ تكيه كرده، مى
تر و نيرومندتر بودند، ما همه آنها را نابود  شهرهائى كه از شهرى كه تو را بيرون كرد، قوى

رْيتك الَّتي أَخْرَجتْك أَهلَكْناهم و كَأَينْ منْ قَرْية هى أَشَد قُوةً منْ قَ(» ياورى نداشتندكرديم و 
مرَ لَهفَال ناص.(  

اند كه بزرگترين  آنها گمان نبرند چند روزى كه دنيا به كامشان است، و آنقدر جسور شده
كنند، هميشه اين وضع ادامه خواهد يافت،  رون مىترين شهرها بي  فرستاده الهى را، از مقدس

موجوداتى ضعيف و ناتوانند، » ابرهه«و لشكر » عاد و ثمود و فراعنه«اينها در مقايسه با قوم 
  . خداوندى كه آنها را به آسانى درهم كوبيد درهم شكستن آنها نيز براى او بسيار ساده است

به سوى غار » مكّه«از ) صلى اهللا عليه وآله(مبرچون پيا: آمده است» ابن عباس«در روايتى از 
  أَنْت أَحب الْبِالد إِلَى اللّه : بازگردانده گفت» مكّه«رفت، صورت به سوى » ثور«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .179ـ اعراف، آيه  1
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ترين  تو محبوب«: أَهلُك أَخْرَجوني لَماخَرَجت منْك و أَنْت أَحب الْبِالد إِلَى و لَوالَ الْمشْرِكُونَ
ترين بالد نزد منى، و هر گاه ساكنان مشرك تو مرا خارج ننموده  خدا و محبوبشهرها نزد 

  . »بودند، به ميل خود از تو خارج نميشدم
شمنان را بشارت نصرت الهى، و د) صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر(در اينجا آيه فوق نازل گشت 

  ) 1).(تهديد به مجازات كرد
رسد اين شأن نزول  نازل شده است، ولى، به نظر مى» مكّه«مطابق اين شأن نزول، اين آيه در 

اند،  است چرا كه بسيارى از مفسران آن را در آنجا ذكر كرده» قصص«سوره  85مربوط به آيه 
نَّ الَّذي فَرَض علَيك الْقُرْآنَ لَرادك إِلى إِ: فرمايد و تناسب بيشترى نيز، با همان آيه دارد، كه مى

  ) 2.(»گرداند بازمى) زادگاهت(ه قرآن را بر تو فرض كرد، تو را به جايگاهت آن كس ك«: معاد
دهد، در حالى كه منظور،   نسبت مى» مكّه«در اينجا خارج كردن را به شهر : قابل توجه اين كه

كند، و  ت كه سلطه يك گروه را بر آن شهر مشخص مىاهل شهر است، اين كنايه لطيفى اس
همان گونه كه » قَرية«ضمناً تعبير به . از قرآن مجيد نيز آمده استنظير آن در موارد ديگرى 

  . نيست» روستا«شود، و به معنى  ايم، به هر گونه شهر و آبادى اطالق مى بارها گفته
* * *  

گويد، از دو گروه   سخن مى» كفار«و » مؤمنان«آخرين آيه مورد بحث، از مقايسه ديگرى بين 
اراى ايمان و عمل صالح است و ديگرى داراى يك زندگى به متفاوت در همه چيز، كه يكى د

تمام معنى حيوانى، از دو گروهى كه يكى در زير چتر واليت پروردگار قرار گرفته، و ديگرى 
  : فرمايد مولى و سرپرست، مى  بى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6055، صفحه 9، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
  .به بعد مطالعه فرمائيد 184، صفحه 16ـ شرح بيشتر پيرامون اين مطلب را در جلد  2
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آيا كسى كه دليل روشنى از سوى پروردگارش دارد، همانند كسى است كه زشتى اعمالش در «
منْ زينَ أَ فَمنْ كانَ على بينَة منْ ربه كَ! (؟»ندك نظرش تزيين شده، و از هواى نفس پيروى مى

مهواءوا أَهعاتَّب و هلمع وءس لَه .(  
» راه«گروه اول، در مسير خود از شناخت صحيح و يقين و دليل و برهان قطعى، برخوردارند، 

گروه دوم گرفتار سوء اما . روند بينند و به سرعت پيش مى خود را به روشنى مى» هدف«و 
كى مسير و هدف شده، در ظلمات اوهام سرگردانند، و تشخيص، و عدم درك واقعيت و تاري

هاى سركش است، چرا كه هوا و هوس،   عامل اين سرگردانى، همان پيروى از هوى و هوس
، دهد  ها را زشت نشان مى ها را زيبا و زيبائى افكند، زشتى پرده بر روى عقل و فكر انسان مى
كند، چنان كه در آيات   ر و مباهات مىآور و ننگين خود، فخ آن چنان كه گاهى به اعمال شرم

الَّذينَ ضَلَّ سعيهم * قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِينَ أَعماالً : آمده است» كهف«سوره  105تا  103
سحي مونَ أَنَّهبسحي مه نْيا وياةِ الدي الْحنْعاً فيا* نُونَ صĤِينَ كَفَرُوا بالَّذ كأُولئ هقائل و هِمبر ت

آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين : بگو«: فَحبِطَت أَعمالُهم فَال نُقيم لَهم يوم الْقيامةِ وزناً
) و نابود(گم هايشان در زندگى دنيا  آنها كه تالش* در كارها چه كسانى هستند؟ ) مردم(

آنها كسانى هستند كه به آيات ! * دهند نجام مىپندارند كار نيك ا با اين حال، مى ;شده
از اين رو روز قيامت، ! به همين جهت، اعمالشان نابود شد ;پروردگارشان و لقاى او كافر شدند
  ). دارى ندارند چرا كه عمل وزن! (»ميزانى براى آنها برپا نخواهيم كرد

صلى اهللا (به معنى دليل آشكار است و در اينجا اشاره به قرآن و معجزات پيامبر اسالم »بينة«
  . و دالئل عقلى ديگر است) عليه وآله

  است، » استفهام انكارى«، »...أَ فَمنْ كانَ«روشن است استفهام در جمله 
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  . يعنى هرگز اين دو گروه، يكسان نيستند
ا خود آنها، كند؟ خداوند، ي سوء هواپرستان را در نظرشان تزيين مىچه كسى اعمال : در اين كه

چرا كه در آيات قرآن به هر سه نسبت داده  ;همه اينها صحيح است: يا شياطين؟ بايد گفت
: إِنَّ الَّذينَ اليؤْمنُونَ بِالĤْخرَةِ زينّا لَهم أَعمالَهم: فرمايد مى» نمل«سوره  4شده است، در آيه 

و در آيات » دهيم  راى آنان زينت مىشان را ب) بد(كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، اعمال «
، و در آيه مورد »و زينَ لَهم الشَّيطانُ أَعماَلهم«: آمده است» عنكبوت« 38متعددى از جمله، آيه 

ين، ناشى از پيروى هوى و ظاهر اين است كه اين تزي» و اتَّبعوا اَهوائَهم«بحث با توجه به جمله 
قابل درك است كه هوى و هوس، حس تشخيص و درك  هوس است، و اين معنى، كامالً

  . گيرد ها را از انسان مى صحيح واقعيت
زند،  ها دامن مى چرا كه او به هوا و هوس ;نيز صحيح است» شيطان«البته، نسبت دادن آن به 

  . كند و پيوسته انسان را وسوسه مى
است، و هر » مسبب االسباب«خداوند نسبت داده شده نيز به خاطر اين است كه او  و اگر به

سببى اثرى دارد، از ناحيه او است، او به آتش سوزندگى داده، و به هوى و هوس تأثير 
پوشى بر حقائق، و قبالً هم اين تأثير را اعالم نموده است و به اين ترتيب، ريشه اصلى  پرده

  . گردد ان بازمىمسئوليت، به خود انس
و جمله بعد را، ) صلى اهللا عليه وآله(را اشاره به پيامبر» منْ كانَ على بينَة منْ ربه«بعضى، جمله 
اى دارد كه اينها از  دانند، ولى ظاهر اين است كه آيه، معنى گسترده مى» مكّه«ناظر به كفار 

  . مصاديق آن است
* * *  

  
  



٤٥٨  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

   
  
  

  نْهار منْ ماء غَيرِ آسن و أَنْهارالْجنَّةِ الَّتي وعد الْمتَّقُونَ فيها أَ مثَلُ    15
  منْ لَبن لَم يتَغَيرْ طَعمه و أَنْهار منْ خَمر لَذَّة للشّارِبِينَ و أَنْهار منْ          
  ات و مغْفرَةٌ منْ ربهِم كَمنْ هوعسل مصفى و لَهم فيها منْ كُلِّ الثَّمر          
           مهعاءأَم يماً فَقَطَّعمح قُوا ماءس ي النّارِ وف دخال  

  
  : ترجمه

در آن نهرهائى از آب : ـ توصيف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده، چنين است 15
م آن دگرگون نگشته، و نهرهائى از صاف و خالص كه بدبو نشده، و نهرهائى از شير كه طع

كه مايه لذت نوشندگان است، و نهرهائى از عسل مصفاست، و براى آنها در آن ) طهور(شراب 
آيا اينها همانند ! و آمرزشى است از سوى پروردگارشان ;ها وجود دارد از همه انواع ميوه

وند كه اندرونشان را ش كسانى هستند كه هميشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مى
  ! كند؟ از هم متالشى مى

  
  : تفسير

  توصيف ديگرى از بهشت 
اين آيه، همچنان توصيفى است براى سرنوشت دو گروه كافر و مؤمن كه يكى داراى اعمال 

  . صالح و ديگرى اعمال زشت و ننگينى است كه در نظرش تزيين شده
يفرهاى سخت و دردناك دوزخيان، پرده در اين آيه از شش نوع مواهب بهشتيان، و دو نوع ك

  . كند برداشته و عاقبت كار اين دو گروه را مشخص مى
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، كه هر كدام مايع و محتوائى مخصوص به خود دارد هاى بهشتيان از چهار نهر در ميان نعمت
هاى بهشتى است، و سرانجام از بعضى مواهب معنوى  برد، و سپس سخن از ميوه نام مى
  . گويد ىسخن م

بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده، در آن نهرهائى است از آب «: فرمايد نخست مى
مثَلُ الْجنَّةِ الَّتي وعد (» اصل نشده استصاف و خالص كه هيچ گونه دگرگونى در بوى آن ح

  ) 1).(الْمتَّقُونَ فيها أَنْهار منْ ماء غَيرِ آسن
يعنى آبى كه بر اثر طول ماندن يا غير آن » ماء غير آسن«ست، بنابراين ا» بدبو«به معنى » آسن«

بوى آن دگرگون نشده است، اين نخستين قسمت از نهرهاى بهشتى است كه در آن صرفاً آب 
  . زالل خوشبو و خوش طعم جارى است

نْ لَبن لَم و أَنْهار م(» و نهرهائى از شير كه طعم آن دگرگون نگشته است«: افزايد پس از آن مى
همرْ طَعتَغَيي.(  

اصوالً، آنجا جاى فساد و تباهى نيست و مواد غذائى بهشتى، با گذشت زمان دگرگون 
هاى مخرب، مواد غذائى به  دنيا است كه به خاطر وجود انواع ميكربشود، اين عالم  نمى

  . رود سرعت به سوى فساد مى
و نهرهائى از شراب طهور كه «: گويد رفته، مى بعد، به سراغ سومين قسمت از نهرهاى بهشتى

  ).و أَنْهار منْ خَمر لَذَّة للشّارِبِينَ! (»مايه لذت نوشندگان است
و «: كند  و باالخره، چهارمين و آخرين قسمت از نهرهاى بهشتى را به اين صورت بيان مى

  ). و أَنْهار منْ عسل مصفى(» نهرهائى از عسل مصفا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تر اين است   هاى فراوانى دارند از همه مناسب ـ درباره تركيب اين آيه شريفه مفسران بحث 1

: باشد مبتدا است و خبر آن محذوف است و در تقدير چنين مى» ثَلُ الْجنَّةم«: كه گفته شود
است » رعد«سوره  35در حقيقت اين آيه شبيه آيه » فيها أَنْهارمثَلُ الْجنَّةِ الَّتي وعد الْمتَّقُونَ جنَّةٌ «

  .»نْ تَحتهااالَنْهارمثَلُ الْجنَّةِ الَّتي وعد الْمتَّقُونَ تَجرِى م«: گويد كه مى



٤٦٠  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

عالوه بر اين نهرهاى گوناگون كه هر كدام به منظورى آفريده شده، در پنجمين موهبت، سخن 
ها   و براى آنها در بهشت از تمام انواع ميوه«: افزايد هاى بهشتى به ميان آورده مى ميوهاز انواع 

  ) 1).(اتو لَهم فيها منْ كُلِّ الثَّمر(» موجود است
ها و عطرهاى متفاوت، آنچه در تصور بگنجد يا انواعى كه امروز  هاى رنگارنگ، با طعم ميوه

  . در اختيار آنها است حتى تصورش براى ما ممكن نيست، همه،
و باالخره، در ششمين موهبت، كه بر خالف مواهب مادى قبلى، جنبه معنوى و روحانى دارد 

  ). و مغْفرَةٌ منْ ربهِم(» رزشى از سوى پروردگارشانو براى آنها است آم«: گويد مى
طمينان و آرامش پوشاند، و به آنها ا هاى آنها را مى رحمتى عظيم و گسترده، كه تمام لغزش

رضي اللّه عنْهم و رضُوا عنْه ذلك الْفَوز : كند، و مصداق بخشد، و محبوب درگاه حق مى مى
يمظاين، رستگارى بزرگ  ;خداوند از آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودندهم «: الْع
  . شوند مى) 2(»است

ز انواع مواهب مادى و معنوى در بهشت جاويدان، در و به اين ترتيب، مؤمنان پاكدل و صالح، ا
  . جوار رحمت الهى، برخوردارند

آيا اين «: فرمايد اكنون ببينيم گروه مقابل آنها، چه سرنوشتى خواهند داشت؟ در دنباله آيه مى
گروه، همانند كسانى هستند كه در آتش دوزخ، خلود دارند، و از آب جوشان و سوزانى 

كَمنْ هو خالد في النّارِ و سقُوا ماء ! (؟»كند  كه امعاء آنها را از هم متالشى مىشوند  نوشانده مى
مهعاءأَم يماً فَقَطَّعم3).(ح (  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»لَهم فيها اَنْواع منْ كُلِّ الثَّمرات«: ـ جمله محذوفى دارد و در تقدير چنين است 1
  .119ائده، آيه ـ م 2
تر از همه، اين است آيه،   هاى زيادى شده و مناسب ـ باز در تركيب اين جمله، بحث 3

  .»أَفَمنْ هو خالد الْجنَّةِ الَّتى هذه صفاتُه كَمنْ هو خالد في النّارِ«: تقديرى دارد و آن چنين است
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به معنى روده است، و گاه به تمام ) بر وزن غنا( »معا«و ) بر وزن سعى(» معى«جمع » امعاء«
شود و پاره شدن آنها، اشاره به شدت سوزندگى  آنچه در درون شكم وجود دارد، نيز گفته مى
  . و حرارت اين نوشابه وحشتناك دوزخى است

* * *  
  : ها نكته

  ـ نهرهاى چهارگانه بهشتى  1
هاى گوناگونى  چشمه ر بهشت، نهرها وشود كه د از آيات قرآن مجيد، به خوبى استفاده مى

هاى  است كه هر كدام داراى فايده و لذتى است كه چهار نمونه آن در آيه فوق آمده، و نمونه
  . است كه به خواست خدا در تفسير آن خواهد آمد» دهر«ديگرى نيز در سوره 

يك نهر در آنجا دهد كه از هر كدام آنها  در مورد اين چهار نوع، نشان مى» انهار«تعبير به 
  . است» نهرها«نيست بلكه 
هاى بهشتى چيزى نيست كه با الفاظ روزمره زندگى دنيا، بتوان درباره  ايم، نعمت  بارها گفته

تر از آن است كه بتواند ترسيم كامل و گويائى از آن بكند،  آن سخن گفت، اين الفاظ، كوچك
  . يم نمايددر اذهان ما ترستواند شبحى كم رنگ از آن حقايق بزرگ،  بلكه تنها مى

اشاره شده، كه ممكن » عسل«و » شراب طهور«، »شير«، »آب«در آيه مورد بحث، به نهرهاى 
است اولى، براى رفع تشنگى است، دومى تغذيه، سومى نشاط، و چهارمى لذت و قوت 

  . آفريند مى
ا ه ه اين نوشيدنىشود كه همه بهشتيان از هم جالب اين كه، از آيات ديگر قرآن، استفاده مى

» مطففين«شوند، در سوره  مند مى نوشند بلكه، سلسله مراتبى دارند كه به تناسب آن بهره نمى
  : عيناً يشْرَب بِها الْمقَرَّبونَ: خوانيم  مى 28آيه 
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  . »نوشند اى كه مقربان از آن مى همان چشمه«
* * *  

  ـ شراب طهور  2
شراب بهشتى هيچ گونه ارتباطى با خمر و شراب آلوده دنيا، ندارد،  ناگفته پيدا است، خمر و

: ال فيها غَولٌ و ال هم عنْها ينْزَفُونَ: همان گونه كه قرآن در توصيف آن در جاى ديگر گفته است
و جز هوشيارى و ) 1(»شوند  شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل است و نه از آن مست مى«

  . نيستنى، چيزى در آن نشاط و لذت روحا
* * *  

  هاى فاسدنشدنى  ـ نوشابه 3
و در مورد ديگر، ) بوى آن تغيير نيافته(» غَيرِ آسن«در توصيف نهرهاى بهشتى، در يك مورد 

»لَم همرْ طَعتَغَيها و  دهد كه نوشابه آمده است و اين نشان مى) طعم آن دگرگون نشده(» ي
ى روز نخست است، چرا چنين نباشد؟ در ان طراوت و تازگغذاهاى بهشتى، هميشه با هم

هاى فاسد كننده است،  حالى كه دگرگونى مواد غذائى و تغيير يا فساد آنها، بر اثر تأثير ميكرب
ماندند، اما چون در  و اگر اينها نبودند در اين دنيا نيز همه به همان حالت نخست، باقى مى

آن هميشه صاف و پاك و سالم و نيست، همه چيز  بهشت جائى براى موجودات فاسد كننده
  . تازه است

  
* * *  

  ها   ـ چرا ميوه 4
  در آيه مورد بحث، و بسيارى ديگر از آيات قرآن، از ميان غذاهاى بهشتى، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47ـ صافات، آيه  1
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ها است و اين نشان  ائقهعى كه باب همه ذهاى متنو ها تكيه شده است، ميوه بيشتر، روى ميوه
ترين غذاى بهشتى است، حتى بهترين و سالمترين غذاى انسان در اين  دهد كه ميوه، مهم مى

  . دنيا نيز ميوه است
* * *  

به صورت فعل مجهول بيانگر اين واقعيت است كه ) شوند نوشانده مى(» سقوا«ـ تعبير به  5
نوشانند كه به جاى سيراب شدن در آن  به دلخواه، به آنها مى آب سوزان حميم را به زور، و نه

كند، و همانطور كه طبيعت دوزخ است، باز به حال  آنها را متالشى مى» امعاء«آتش سوزان، 
  !. چرا كه در آنجا مرگى نيست ;گردد مىاول بر

* * *  
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16    إِلَي عتَمسنْ يم منْهم ينَولَّذقالُوا ل كنْدنْ عوا متّى إِذا خَرَجح ك  
  هِم وأُوتُوا الْعلْم ما ذا قالَ آنفاً أُولئك الَّذينَ طَبع اللّه على قُلُوبِ          
           مهواءوا أَهعاتَّب  

17     متَقْواه مآتاه و دىه مها زادوتَدينَ اهالَّذ و  
18    مأَشْراطُها فَأَنّى لَه جاء غْتَةً فَقَدب مهيةَ أَنْ تَأْتاعنْظُرُونَ إِالَّ السلْ يفَه  

           مكْراهذ متْهإِذا جاء  
19    و ناتؤْمالْم ينَ ونؤْملْمل و ذَنْبِكرْ لتَغْفاس و إِالَّ اللّه ال إِله أَنَّه لَمفَاع  
           ثْواكُمم و كُمتَقَلَّبم لَمعي اللّه  
  

  : ترجمه
شوند  دهند، اما هنگامى كه از نزد تو خارج مى ـ گروهى از آنان به سخنانت گوش فرا مى 16

آنها كسانى ! ؟»االن چه گفت) اين مرد(«: گويند به كسانى كه دانش به آنان بخشيده شده مى
  ! اند مهر نهاده و از هواى نفسشان پيروى كردههستند كه خداوند بر دلهايشان 

افزايد و روح تقوى به آنان  بر هدايتشان مى) خداوند(اند،  ـ كسانى كه هدايت يافته 17
  ! بخشد مى
، در )آن گاه ايمان آورند(ـ آيا كافران جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناگهان فرا رسد  18

آنها سودى ) و ايمان(اما هنگامى كه بيايد، تذكر  ;است هاى آن آمده  حالى كه هم اكنون نشانه
  . تنخواهد داش

  و براى گناه خود و مردان و زنان با ايمان  ;نيست» اللّه«ـ پس بدان كه معبودى جز  19
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  . داند  و خداوند محل حركت و قرارگاه شما را مى. استغفار كن
  

  : تفسير
  ! هاى رستاخيز ظاهر شده نشانه
صلى (آيات، ترسيمى از وضع منافقان در برخوردشان با وحى الهى و آيات و سخنان پيامبراين 

  . و مسأله جنگ و مبارزه با دشمنان اسالم است) اهللا عليه وآله
از آنها » مكّى«هاى  سخن از منافقان بسيار آمده، در حالى كه در سوره» مدنى«هاى  در سوره

زيرا مخالفان  ;از پيروزى اسالم و قدرت و سلطه آن بودچرا كه مسأله نفاق، بعد  ;خبرى نيست
توانستند آشكارا بيان كنند،  تر قرار گرفتند آن چنان كه مخالفت خود را نمى فدر موضع ضعي

لذا ظاهراً خود را به لباس اسالم درآورده تا از خشم مسلمين راستين، در امان بمانند، ولى، در 
كه از قدرت نظامى و اقتصادى قابل » يهود مدينه«دند، ها مشغول بو  باطن، به انواع توطئه

  . شدند اى براى منافقين محسوب مى  خوردار بودند، نيز پشتوانهاى بر مالحظه
به هر حال، آنها در صف مؤمنان راستين جاى داشتند، و در نماز جمعه يا در محضر 

در برابر آيات قرآن،  هايشان العمل كردند، ولى عكس شركت مى) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  . هاى بيمارشان بود  بيانگر قلب

آيند، به سخنانت گوش فرا  گروهى از آنان نزد تو مى«: گويد در نخستين آيه مورد بحث، مى
روند، به مؤمنانى كه خداوند به آنها علم و دانش  دهند، اما هنگامى كه از نزد تو بيرون مى مى

و منْهم منْ يستَمع ! (؟»اين مرد، االن چه گفت: ويندگ بخشيده، از روى استهزاء و تحقير مى
  ). يك حتّى إِذا خَرَجوا منْ عنْدك قالُوا للَّذينَ أُوتُوا الْعلْم ماذا قالَ آنفاًإِلَ

  . بود) صلى اهللا عليه وآله(منظورشان از اين مرد، پيامبر
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و سخنان پر محتواى آن حضرت، به ) اهللا عليه وآله صلى(تعبير آنها در مورد شخص پيامبر
داد آنها اصالً به وحى آسمانى ايمان  قدرى زشت و زننده و تحقيرآميز بود، كه نشان مى

  . اند نياورده
است، و از آنجا كه بينى در صفحه صورت انسان » بينى«به معنى » انف«از ماده » آنفا«

رود، و نيز در مورد  يك قوم، به كار مى» افراد شريف«برجستگى خاصى دارد، اين كلمه درباره 
  . اين تعبير به كار رفته، همان گونه كه در آيه مورد بحث آمده است» زمان حال زمان مقدم بر«

دهد كه يكى از مشخصات مؤمنان، داشتن آگاهى  نشان مى» الَّذينَ أُوُتوا الْعلْم«ضمناً تعبير به 
  . رچشمه ايمان است، و هم زائيده و محصول ايمانكافى است، آرى علم است كه س

صلى اهللا (سخنان پيامبر«: فرمايد شكنى به آنها گفته، مى ولى، قرآن در پايان آيه، پاسخ دندان
نامفهوم نبوده و پيچيدگى خاصى ندارد، بلكه كسانى هستند كه خداوند بر ) عليه وآله

! »فهمند اند لذا چيزى از آن نمى يروى كردههايشان پ هايشان مهر نهاده، و از هوا و هوس قلب
  ). بع اللّه على قُلُوبِهِم و اتَّبعوا أَهواءهمأُولئك الَّذينَ طَ(

در حقيقت، جمله دوم علتى است براى جمله نخست، يعنى هواپرستى قدرت ادراك حقائق و 
طورى كه قلوب  افكند به گيرد، و پرده بر قلب او مى حس تشخيص را از آدمى مى

اند، نه چيزى وارد آن  مهر و موم كرده شود كه در آن را بسته و هواپرستان، همانند ظرفى مى
  . گردد شود و نه چيزى از آن خارج مى مى

* * *  
كسانى كه هدايت «: گويد نقطه مقابل آنها، مؤمنان راستين هستند كه آيه بعد درباره آنها مى

ينَ و الَّذ(» بخشد افزايد، و روح تقوا و پرهيزكارى به آنها مى  ن مىاند خداوند، بر هدايتشا يافته
متَقْواه مآتاه و دىه مها زادوتَداه .(  
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هاى هدايت را شخصاً برداشته، و عقل و خرد و فطرت خويش را در  آرى، آنها نخستين گام
كه داده است مجاهدان راهش را هدايت  اى اند، سپس خداوند طبق وعده اين راه به كار گرفته

بينى  افكند، و از شرح صدر و روشن ر ايمان به قلب آنها مىكند، نو و راهنمائى بيشتر مى
سازد، اين از نظر اعتقاد و ايمان، و اما از نظر عمل، روح تقوا را در آنها زنده  مندشان مى بهره
  . عت و نيكى عشق مىورزندشوند و به طا كند، آن چنان كه از گناه متنفر مى مى

آنها، در هر دو جنبه، درست نقطه مقابل منافقانى هستند كه در آيه قبل، به آنها اشاره شده، از 
فهمند، و از سوى ديگر، در عمل همواره پيرو  هاى آنها مهر است و چيزى نمى  يكسو بر دل

  . در مقام عمل بر تقوايشان شود، و هواى نفسند، اما مؤمنان روز به روز بر هدايتشان افزوده مى
* * *  

آيا آنها جز اين «: فرمايد  در آيه بعد، به عنوان هشدارى به اين گروه بى ايمانِ استهزاءكننده، مى
انتظارى دارند كه قيامت ناگهان برپا شود، آنگاه ايمان بياورند، در حالى كه هم اكنون 

ان رپا شود، ديگر بيدارى و تذكر و ايمهاى آن آمده است، اما هنگامى كه قيامت رسماً ب نشانه
فَهلْ ينْظُرُونَ إِالَّ الساعةَ أَنْ تَأْتيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشْراطُها فَأَنّى لَهم ! (»آنها سودى نخواهد داشت

مكْراهذ متْهإِذا جاء .(  
اجت به خرج آرى، آنها آن موقعى كه بايد ايمان بياورند و مفيد است، سرسختى و لج

خيزند، ولى، آن  شوند، بلكه به سخريه و استهزاء برمى تسليم نمى دهند، و در برابر حق مى
افتند، و  آورد، به وحشت مى زمان كه حوادث هولناك و آغاز قيامت، جهان را به لرزه درمى

  . كنند در حالى كه هيچ سودى به حالشان ندارد اظهار خضوع و ايمان مى
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آيا انتظار دارى هنگامى كه كار از : گوئيم ديگرى، مىماند كه به  عبارت، درست به اين مىاين 
پس بيا پيش از آنكه ! كار گذشت، و بيمارت مشرف بر مرگ شد، طبيب و دارو بياورى ؟

  . فرصت از دست برود، قدمى بردار، قدمى سودمند و مؤثر
اشاره » اشراط الساعة«است، بنابراين » تعالم«به معنى ) بر وزن شرف(» شرط«جمع » اَشْراط«

  . هاى نزديك شدن قيامت است به نشانه
هاى  هاى نزديك شدن رستاخيز، در اينجا چيست؟ مفسران، بحث در اين كه منظور از نشانه

  . هاى مختصر و مفصلى در اين زمينه نگاشته شده  فراوانى دارند، و حتى رساله
در آيه مورد بحث، قيام شخص پيامبر » راط الساعةاش«اما، بسيارى معتقدند، منظور از 

بعثْت : است، به شهادت حديثى كه از خود آن حضرت نقل شده كه) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
بعثت من و قيامت مانند اين دو است، اشاره به «: أَنَا و الساعةُ كَهاتَينِ و ضَم السبابةَ و الْوسطى

  ) 1.(رد، انگشت اشاره و انگشت وسط، كه در كنار يكديگرنددو انگشت مباركش ك
را نيز ) صلى اهللا عليه وآله(اى ديگر از حوادث عصر پيامبر و پاره» شقّ القمر«و بعضى مسأله 

  . اند شمرده» اشراط الساعة«جزء 
احاديث متعددى در اين زمينه نيز وارد شده كه مخصوصاً شيوع بسيارى از گناهان در ميان 

  . امت، معرفى شده استهاى نزديك شدن قي م به عنوان نشانهمرد
نقل كرده كه ) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر» روضة الواعظين«در » مفيد«مانند حديثى كه شيخ 

  منْ أَشْراط الساعةِ اَنْ يرْفَع الْعلْم، و يظْهرَ الْجهلُ، و يشْرَب الْخَمرُ و : فرمود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با (، و تفاسير ديگر ذيل آيات مورد بحث »فى ظالل«، تفسير »قرطبى«، تفسير »مجمع البيان«ـ  1
  ).مختصر تفاوتى در تعبير
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هاى قيامت برچيده شدن علم، آشكار شدن جهل، و شرب خمر و كثرت  از نشانه«: يفْشُو الزِّنا
  ) 1.(»زنا است

» اشراط الساعة«به عنوان ) عليه السالم(هم و مؤثرى، همانند قيام حضرت مهدىحتى حوادث م
  . شمرده شده است

به طور مطلق، بحث » اشراط الساعة«اما اين نكته الزم به يادآورى است كه، ما گاهى، از 
  . هاى نزديك شدن قيامت چيست؟، و گاه در مورد خصوص آيه كنيم كه نشانه مى

هاى نزديك شدن قيامت به طور   مان است كه گفتيم، و اما درباره نشانهدر مورد آيه، مطلب ه
ها و روايات فراوانى است كه در كتب معروف اسالمى آمده است، و در بحث  مطلق، بحث

  ) 2.(نكات اشاره خواهيم كرد
* * *  

  هاى نزديكى قيامت است؟  از نشانه) صلى اهللا عليه وآله(آيا قيام پيامبر
هاى   را از نشانه) صلى اهللا عليه وآله(برآيد كه، چگونه قيام پيام ال پيش مىدر اينجا اين سؤ

  گذرد و هنوز از قيامت خبرى نيست؟  قرن مى 15اند؟ در حالى كه   نزديكى قيامت شمرده
باقيمانده دنيا را در مقايسه : شود، و آن اين كه پاسخ اين سؤال، با توجه به يك نكته روشن مى

نچه از عمر دنيا باقى مانده، چيز مهمى اى آ محاسبه كرد، و در چنين مقايسهبا گذشته آن، بايد 
روزى بعد : آمده است) صلى اهللا عليه وآله(نيست، چنان كه در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم

  از عصر و نزديك غروب آفتاب، براى يارانش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37فحه ، ص5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
اين نيست كه » فَقَد جاء اَشْراطها«شود كه منظور از جمله  ـ با توجه به آنچه گفتيم معلوم مى 2

آشكار شده، بلكه منظور اين است ) صلى اهللا عليه وآله(هاى قيامت در عصر پيامبر تمام نشانه
از آن بعداً  هائى دهد، هر چند، قسمت كه بعضى از آن ظاهر شده كه خبر از نزديكى قيامت مى

  .آشكار گردد
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بِيده مثَلُ ما مضى منَ الدنْيا ) صلى اهللا عليه وآله(و الَّذي نَفْس محمد: خواند، فرمود خطبه مى
سوگند به «: يسيرُفيما بقى منْها االّ مَثلُ ما مضى منْ يومكُم هذا فيما بقى منْه، و ما بقى منْه االَّ الْ

به دست او است، آنچه از دنيا گذشته نسبت به آنچه ) صلى اهللا عليه وآله(حمدكسى كه جان م
باقى مانده، مانند مقدارى است كه از امروز شما گذشته نسبت به آنچه باقى مانده است و 

  ) 1.(»بينيد كه جز مقدار كمى باقى نمانده است مى
* * *  

گيرى از گفتگوهائى كه در آيات قبل، پيرامون ايمان و  ث، به عنوان نتيجهآخرين آيه مورد بح
» پس بدان كه معبودى جز اللّه نيست«: فرمايد كفر و سرنوشت مؤمنان و كافران آمده بود، مى

)إِالَّ اللّه ال إِله أَنَّه لَمفَاع .(  
له نجات، همين يعنى روى خط توحيد، محكم بايست، كه داروى شفابخش و بهترين وسي

  . توحيد است كه آثار آن در آيات قبل بيان شد
از توحيد آگاه نبوده، بلكه ) صلى اهللا عليه وآله(بنابراين، مفهوم اين سخن آن نيست كه پيامبر

اهدنَا الصراطَ : در آيه» حمد«منظور ادامه اين خط است، درست شبيه آنچه در تفسير سوره 
كه مفهومش هدايت نيافتن نيست، بلكه مفهومش اين است كه ما را بر خط  :اند الْمستَقيم، گفته

  . هدايت ثابت بدار
تفكر بيشتر در امر توحيد، و ارتقاء به مقامات باالتر : اين احتمال نيز وجود دارد، كه منظور

را بيشتر  اى است كه هر چه در آن بيشتر بينديشند، وآيات خدا  چرا كه اين مسأله ;است
رسند، و بررسى آنچه در آيات قبل، در مورد ايمان و كفر  ترى مى كنند، به مرحله عالىمطالعه 

  . گفته شد، خود عاملى است براى افزايش ايمان و كفر
  هاى عملى توحيد است   منظور از آن، جنبه: سومين تفسير، اين است كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .48ه ، صفح26، جلد »روح المعانى«ـ  1
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تنها پناهگاه در عالم او است، به او پناه بر، و حل مشكالتت را فقط از او بخواه، و ! يعنى بدان
  ! از انبوه دشمنان، هرگز وحشت مكن

  . گانه، منافاتى با هم ندارند و ممكن است در مفهوم آيه جمع شود اين تفسيرهاى سه
براى گناه «: افزايد سأله تقوا و پاكى از گناه رفته، مىبه دنبال اين مسأله عقيدتى، باز به سراغ م
  ). و استَغْفرْ لذَنْبِك و للْمؤْمنينَ و الْمؤْمنات(» خود و مردان و زنان با ايمان استغفار كن

به حكم مقام عصمت، هرگز مرتكب گناهى نشده، اين ) صلى اهللا عليه وآله(پيدا است، پيامبر
است، و يا ) 1(»حسنات االَبرارِ سيئات الْمقَرَّبِينَ«و » ترك اولى«اشاره به مسأله  گونه تعبيرها يا

  . سرمشقى است براى مسلمانان
من مرد تندزبانى بودم و نسبت به «: گويد مى» حذيفة بن يمان«: در حديثى آمده است

زبانم مرا دوزخى  ترسم عاقبت، مى! انمودم، عرض كردم اى رسول خد  ام تندى مى خانواده
فَأَينَ اَنْت منَ االستغْفارِ؟ انِّي لَأَستَغْفرُ اللّه فى الْيومِ مأَةَ : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر! »كند
در ! (»كنم از استغفار غفلت مكن، حتى خود من هر روز يك صد مرتبه استغفار مى«!: مرَّة

  ) 2).(آمده است ت نيز هفتاد مرتبهبعضى از روايا
از آن ) صلى اهللا عليه وآله(كنند، پيغمبر اكرم اگر ديگران از گناهان و معاصى خود استغفار مى

ترى را رها كرده، و به سراغ خوب رفته  اى كه از ياد خدا غافل مانده و يا كار خوب لحظه
  . نمايد است، استغفار مى

  ، براى مؤمنين و مؤمنات اين نكته نيز قابل توجه است كه، در اينجا خداوند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .205، صفحه 25، و جلد 256، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  ).ذيل آيات مورد بحث( 102، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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كند، و از  شفاعت كرده، و دستور استغفار به پيامبرش را داده، تا آنها را مشمول رحمت خود
» توسل«در دنيا و آخرت، و همچنين مشروعيت و اهميت مسأله » شفاعت«اينجا عمق مسأله 

  . شود ظاهر مى
» داند خداوند محل حركت و قرارگاه شما را مى«: فرمايد و در ذيل آيه، به عنوان بيان علت مى

)ثْواكُمم و كُمتَقَلَّبم لَمعي اللّه و( .  
ها و  ر، و درون و برون، و سرّ و نجواى شما، با خبر است، و حتى از انديشهاز ظاهر و آشكا

نيات شما در حركات، و سكونتان كامالً آگاهى دارد، به همين دليل، بايد به سوى او برويد و از 
  . درگاه او طلب عفو كنيد

  )1(.به معنى محل استقرار است» مثْوى«به معنى جايگاه رفت و آمد، و » متَقَلَّب«
ظاهر اين است كه، اين دو كلمه، مفهوم وسيعى دارد، كه تمام حركات و سكون آدمى را چه در 

شود، هر  دنيا و چه در آخرت، چه در دوران جنينى، و چه در دوران قبر و برزخ، شامل مى
  . اند چند بسيارى از مفسران، معانى محدودى براى آن نموده

  . در روز و سكونت او در شب استظور، حركات انسان من: اند بعضى گفته
  . منظور، مسير انسان در دنيا، و قرارگاه او در آخرت است: اند  بعضى ديگر گفته

بعضى، دگرگونى انتقال انسان را در صلب پدران و رحم مادران، و ثبات او را در قبر مطرح 
  . اند كرده

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم مفعول است كه در اينجا به معنى اسم مكان آمده، ولى جمعى آن را » بمتَقَلَّ«ـ بنابراين  1
اما معنى اول، با توجه . باشد دانند، كه به معنى انتقال از حالى به حالى مى مى» مصدر ميمى«

  .تر است كه مسلماً اسم مكان است، مناسب» مثْوى«به قرينه مقابله با 
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  . اند ا در سفر و آرامش او را در حضر عنوان نمودهو باالخره بعضى، حركات او ر
  . شود اى دارد كه همه اينها را شامل مى ولى همان گونه كه گفتيم، آيه، مفهوم گسترده

* * *  
  : نكته

  اشراط الساعة چيست؟ 
، »اشراط الساعة«است، و » عالمت«به معنى » شرط«جمع » اشراط«همان گونه كه گفتيم 

گويند، كه در منابع شيعه و اهل سنت در روايات بسيارى  قيامت را مى هاى نزديك شدن نشانه
  . از آن بحث شده، و در قرآن مجيد تنها در همين مورد، به آن اشاره شده است

از » ابن عباس«ترين احاديث در اين زمينه، حديثى است كه  ترين و جامع  يكى از مشروح
نقل كرده، كه بسيارى از » حجة الوداع«استان در د) لى اهللا عليه وآلهص(پيغمبر گرامى اسالم
آموزد، و حاوى نكات فراوانى است، و روى همين جهت، تمام آن را ذيالً  مسائل را به ما مى

  : آوريم مى
حجة الوداع (بوديم » حجة الوداع«در ) صلى اهللا عليه وآله(ما با پيامبر اسالم«: گويد او مى

» كعبه«حضرت حلقه در خانه ) عمر خود به جا آورد ست كه پيامبر در سال آخرآخرين حجى ا
در آن » سلمان«آگاه كنم؟ ـ و » اشراط الساعة«آيا شما را از : را گرفت و رو به ما كرده، فرمود

آرى، اى رسول : تر بود ـ عرض كرد نزديك) صلى اهللا عليه وآله(روز، از همه به پيامبر
  )! آلهصلى اهللا عليه و(خدا

هاى قيامت، تضييع نماز، پيروى از شهوات، تمايل به هواپرستى، گرامى داشتن  از نشانه: فرمود
  ثروتمندان، فروختن دين به دنيا است، و در اين 
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بيند، و توانائى بر تغيير آن را ندارد، در  ها كه مى  هنگام است كه قلب مؤمن، از اين همه زشتى
  . ان كه نمك در آبشود، چن درونش آب مى

  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا چنين امرى واقع مى: گفت» نسلما«
در آن زمان، ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم به دست او است، اى : فرمود

  . كنند زمامدارانى ظالم، وزرائى فاسق، كارشناسانى ستمگر، و امنائى خائن بر مردم حكومت مى
  !؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا واقع مىآيا اين امر : پرسيد» سلمان«

ها  در آن هنگام زشتى! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
كند،  شود، و امانتدار خيانت مى شود، امانت به خيانتكار سپرده مى ها زشت مى زيبا، و زيبائى

  !. كنند و راستگو را تكذيب دروغگو را تصديق مى
  !؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا چنين چيزى واقع مى: كند سؤال مى» سلمان«

در آن روز، حكومت به ! »سلمان«آرى، سوگند به كسى كه جانم در دست او است، اى : فرمود
وغ، ظرافت، و نشينند، در دست زنان، و مشورت با بردگان خواهد بود، كودكان بر منابر مى

  !. شود ت، و بيت المال، غنيمت محسوب مىزكات، غرام
دار در آسمان ظاهر   كنند، و به دوستانشان نيكى، و ستاره دنباله  مردم به پدر و مادر بدى مى

  . شود مى
  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا اين امر واقع مى: پرسيد» سلمان«

در آن زمان زن با ! »سلمان«اى  آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است،: فرمود
و هر دو تمام تالش خود را در بيرون خانه و براى (شود  شوهرش شريك تجارت مى

  باران كم، و صاحبان كرم، ) گيرند اندوزى به كار مى ثروت
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نزديك در آن هنگام بازارها به يكديگر . شوند  دستان حقير شمرده مى خسيس، و تهى
سودى نبردم، و همه زبان به : گويد  چيزى نفروختم، و ديگرى مى: ويدگ گردد، يكى مى مى

  !. گشايند شكايت و مذمت پروردگار، مى
  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا اين امر واقع مى: پرسيد» سلمان«

در آن زمان اقوامى به ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
كشند، و اگر سكوت كنند، همه  رسند، كه اگر مردم سخن بگويند، آنها را مى كومت مىح

هايشان را  شمرند، اموال آنها را غارت و احترامشان را پايمال، و خون چيزشان را مباح مى
ف و كنند، و همه مردم را ترسان و خائ ها را پر از عداوت و وحشت مى ريزند، و دل مى

  !. بينى مرعوب مى
  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا اين امر واقع مى: عرض كرد» لمانس«

در آن هنگام، چيزى ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
و امت من، متلون ) قوانينى از شرق و قوانينى از غرب(آورند  از مشرق چيزى از مغرب مى

ز بر ضعفاى امت از آنها، و واى بر آنها از عذاب الهى، نه بر صغير واى در آن رو! گردد مى
هايشان همچون  بخشند، بدن گذارند، و نه گنهكارى را مى  ، نه احترام به كبير مىكنند رحم مى

  !. آدميان است، اما قلوبشان قلوب شياطين
  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا اين امر واقع مى: گفت» سلمان«

در آن زمان، مردان به ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
خيزند، همان گونه كه  كنند، و زنان به زنان، و بر سر پسران به رقابت برمى مردان قناعت مى

مردان، خود را شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان !. هايشان براى دختران در خانواده
  !. ا بادبر آنها لعنت خد) پردازند و به خودنمائى مى(شوند  نند، و زنان بر زين سوار مىك مى
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  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا اين امر واقع مى: عرض كرد» سلمان«
در آن زمان، به تزيين ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
آرايند  مىها را  كنند، قرآن پردازند، آن چنان كه معابد يهود و نصارا را تزيين مى  جد مىمسا

هاى مساجد طوالنى، و صفوف نمازگزاران فراوان،  مناره) آنكه به محتواى آن عمل كنند بى(
  !. ها مختلف است ها نسبت به يكديگر دشمن و زبان اما دل

  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(اى رسول خداشود  آيا اين امر واقع مى: گفت» سلمان«
در آن هنگام، پسران ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود

پوشند، و از  هاى ابريشمين حرير و ديباج مى كنند، و لباس  امت مرا با طال تزيين مى
  !. كنند هاى پلنگ براى خود لباس تهيه مى پوست

  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا يا اين امر واقع مىآ: عرض كرد» سلمان«
در آن هنگام، زنا ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود

نهند، و دنيا را  گيرد، دين را فرو مى گردد، معامالت با غيبت و رشوه انجام مى آشكار مى
  . دارند  برمى

  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(ر شدنى است اى رسول خداآيا اين ام: گفت» سلمان«
در آن هنگام، طالق ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود

زنند  شود، اما با اين حال، به خدا ضرر نمى گيرد، و حدى براى خدا اجرا نمى فزونى مى
  ). بينند خودشان زيان مى(
  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(است اى رسول خدا آيا اين شدنى: گفت» سلمان«

در آن هنگام، زنان ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
  . روند شود، و اشرار امتم به دنبال آن مى خواننده، و آالت لهو و نوازندگى آشكار مى
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  ! ؟)اهللا عليه وآله صلى(آيا اين شدنى است اى رسول خدا: گفت» سلمان«
در آن هنگام، اغنياى ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود

روند، و طبقه متوسط، براى تجارت، و فقراى آنها براى ريا و  مى» حج«امتم براى تفريح به 
يرند، و با آن گ شوند كه قرآن را براى غير خدا، فرا مى در آن زمان اقوامى پيدا مى! تظاهر

راى غير خدا، علم دين فرا آيند كه ب  كنند، و اقوامى روى كار مى همچون آالت لهو، رفتار مى
خوانند، و براى دنيا  شود، و قرآن را به صورت غنا مى گيرند، فرزندان نامشروع فراوان مى مى

  . گيرند بر يكديگر سبقت مى
  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(سول خداشود اى ر آيا اين امر واقع مى: عرض كرد» سلمان«

اين در زمانى است ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود
گردند، دروغ زياد  شود، گناه فراوان، بدان بر نيكان مسلط مى هاى حرمت دريده مى كه، پرده

ها بر يكديگر فخر  گيرد، و مردم با انواع لباس شود، لجاجت آشكار، و فقر فزونى مى مى
شمرند، و امر به  را جالب مى بارد، قمار و آالت موسيقى  موقع مى هاى بى  فروشند، باران مى

  . دانند معروف و نهى از منكر را زشت مى
اى كه مؤمن در آن زمان، از همه امت خوارتر است، قاريان قرآن و عبادت كنندگان،  به گونه

ها افرادى پليد و آلوده  و آنها را در ملكوت آسمانكنند،  پيوسته به يكديگر بدگوئى مى
  . خوانند مى

  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(شود اى رسول خدا آيا اين امر واقع مى: عرض كرد» سلمان«
در آن هنگام، ثروتمند ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود

خيزد و اظهار حاجت   مندى در ميان جمعيت به پا مىكند، تا آنجا كه نياز رحمى بر فقير نمى
  !. نهد او نمى كند، و هيچ كس چيزى در دست مى
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  ! ؟)صلى اهللا عليه وآله(آيا اين امر شدنى است اى رسول خدا: گفت» سلمان«
در آن هنگام، ! »سلمان«آرى، سوگند به آن كس كه جانم در دست او است، اى : فرمود

  !. گويد مى سخن» رويبضة«
» رويبضة«)! صلى اهللا عليه وآله(پدر و مادرم فدايت باد اى رسول خدا: عرض كرد» سلمان«

  چيست؟ 
و كسى اظهار نظر (گفت  گويد، كه هرگز سخن نمى كسى درباره امور مردم سخن مى: فرمود
  ). دادند كند كه مجال اظهار نظر به او نمى مى

خيزد، آن چنان كه هر گروهى خيال  رمىدى از زمين بكشد كه فريا در اين هنگام، طولى نمى
  . كنند، اين فرياد در منطقه آنها است مى

شكافند  مانند، سپس در اين مدت زمين را مى خواهد، به همان حال مى باز مدتى كه خدا مى
منظورم طال و نقره است، سپس به : افكند، فرمود هاى دل خود را بيرون مى و زمين پاره

و در آن روز، ديگر طال و ! همانند اينها: باركش اشاره كرد، گفتسجد با دست مهاى م ستون
فَقَد «: اين است معنى سخن پروردگار) رسد  و فرمان الهى فرا مى(خورد  اى به درد نمى  نقره

  ) 1.(»جاء اَشْراطُها
* * *  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و 34، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«، و تفسير 307، صحفه 2د ، جل»على بن ابراهيم«ـ تفسير  1

  ).ذيل آيات مورد بحث. (»صافى«تفسير 
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20    ةٌ وكَمحةٌ مورس ةٌ فَإِذا أُنْزِلَتورس ال نُزِّلَتنُوا لَوينَ آمقُولُ الَّذي و  
          الَّذ تأَيتالُ را الْقيهرَ في قُلُذُكنَظَرَينَ ف كنْظُرُونَ إِلَيي رَضم وبِهِم  
           ملى لَهفَأَو تونَ الْمم هلَيع يغْشالْم  

21     مراً لَهلَكانَ خَي قُوا اللّهدص رُ فَلَوالْأَم زَمفَإِذا ع رُوفعلٌ مقَو ةٌ وطاع  
22    لَّيإِنْ تَو تُميسلْ عأَنْ تُفَه تُم كُمحاموا أَرتُقَطِّع ضِ وي الْأَروا فدفْس  
23     مهصارمى أَبأَع و مهمفَأَص اللّه منَهينَ لَعالَّذ كأُولئ  
  أَفَاليتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على قُلُوب أَقْفالُها     24
  

  : ترجمه
كه در آن فرمان (شود   اى نازل نمى هچرا سور«: ندگوي اند مى ـ كسانى كه ايمان آورده 20

گردد كه در آن سخنى از جنگ  اما هنگامى كه سوره واضح و روشنى نازل مى! ؟»)جهاد باشد
بينى كه همچون كسى كه در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه   است، منافقان بيماردل را مى

  ! تپس مرگ و نابودى براى آنان سزاوارتر اس ;كنند مى
و اگر هنگامى كه فرمان جهاد قطعى  ;اطاعت و سخن سنجيده براى آنان بهتر است) ولى(ـ  21
  .باشد براى آنان بهتر مى) و از در صدق و صفا درآيند(شود به خدا راست گويند مى
رود كه در زمين فساد و قطع  گردان شويد، جز اين انتظار مى روى) از اين دستورها(ـ اگر  22

  ! ى كنيد؟اوندپيوند خويش
هايشان را كر و  ـ آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته، گوش 23

  ! هايشان را كور كرده است چشم
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  ! هايشان قفل نهاده شده است؟ كنند، يا بر دل ـ آيا آنها در قرآن تدبر نمى 24
  

  : تفسير
  ! از نام جهاد نيز وحشت دارند

را در برابر فرمان جهاد، روشن » منافقان«و » مؤمنان«هاى مختلف  گيرى موضع در اين آيات،
  . هائى كه درباره اين دو گروه در آيات قبل آمد سازد، و تكميلى است بر بحث مى

و يقُولُ الَّذينَ ! (؟»شود اى نازل نمى  چرا سوره: گويند مؤمنان پيوسته مى«: فرمايد نخست مى
  ). سورةٌ لَتآمنُوا لَوال نُزِّ

اى كه در آن فرمان جهاد باشد، و تكليف ما را در برابر دشمنان سنگدل و خونخوار و  سوره
اى كه آياتش نور هدايت بر قلب ما بپاشد، و روح و جان ما را با   منطق، روشن سازد، سوره  بى

  . فروغش روشن نمايد
  . اين وضع حال مؤمنان راستين

گردد كه در آن نامى از جنگ و  وره محكم و استوارى نازل مىهنگامى كه س«و اما منافقان 
بينى، همچون كسى كه در آستانه مرگ قرار گرفته، با نگاهى  جهاد است، منافقان بيماردل را مى

فَإِذا أُنْزِلَت سورةٌ ! ( »نگرند مات و مبهوت، و چشمانى كه حدقه آنها از كار ايستاده، به تو مى
يها الْقتالُ رأَيت الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض ينْظُرُونَ إِلَيك نَظَرَ الْمغْشي علَيه منَ ف محكَمٌة و ذُكرَ

توالْم .(  
گيرد كه نزديك است،  از شنيدن نام جنگ، چنان وحشت و اضطراب سر تا پاى آنها را فرا مى

ايستد، و همچون  حركت بازمى م ازافتد، سياهى چش فكرشان از كار مى! قالب تهى كنند
هاى چشم  آنكه پلك حركت و خيره، بى  كسانى كه نزديك است قبض روح شوند، نگاهى بى

  به هم خورد، دارند، و اين گوياترين 
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  !. تعبيرى است از حال منافقان ترسو و بزدل
وه اول، به خاطر ايمان چرا برخورد مؤمنان و منافقان اين چنين متفاوت نباشد؟ در حالى كه گر

محكمشان، هم به لطف و عنايت و يارى پروردگار اميدوارند، و هم از شهادت در راه او، پروا 
  . ندارند

ميدان جهاد براى آنها، ميدان اظهار عشق به محبوب، ميدان شرف و فضيلت، ميدان شكوفائى 
  . ميدانى، ترس معنى ندارداستعدادها، و ميدان پايدارى و مقاومت و پيروزى است، و در چنين 

، ميدان مرگ و نابودى و بدبختى است، ميدان شكست و جدائى از لذات دنيا »منافقان«اما براى 
  !. اى وحشتناك و مبهم است، ميدانى است تاريك و ظلمانى، با آينده

هائى است كه در آن مسأله جهاد   به عقيده بعضى از مفسران، سوره» سورة محكمة«منظور از 
در » محكم«شود، ولى دليلى بر اين تفسير در دست نيست، بلكه ظاهر اين است كه  ح مىمطر

اينجا به همان معنى مستحكم و استوار و قاطع و خالى از هر گونه ابهام است كه گاه در مقابل 
اى  گيرد، و البته آيات جهاد، چون معموالً از قاطعيت فوق العاده  قرار مى» متشابه«آن، 

  . اسب بيشترى با مفهوم اين واژه دارد، اما منحصر به آن نيستت تنبرخوردار اس
رَضم ي قُلُوبِهِمينَ فتعبيرى است كه در » هايشان بيمارى است كسانى كه در قلب«: تعبير به الَّذ

: اند  رود، و اين كه بعضى از مفسران احتمال داده به كار مى» منافقين«لسان قرآن، معموالً براى 
باشد، و نه با آيات قبل و  است، نه با ساير آيات قرآن سازگار مى» ضعيف االيمان«راد منظور اف

  . گويد بعد آيه مورد بحث، كه همه از منافقان سخن مى
  واى بر آنها، كه مرگ و «: گويد به هر حال، در پايان آيه در يك جمله كوتاه مى
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  ). لى لَهمفَأَو(» نابودى براى آنها از زندگى بهتر است
در ادبيات عرب، معموالً به عنوان تهديد و نفرين و آرزوى ناراحتى و » اَولى لَهم«جمله 

  ) 1.(آيد  بدبختى، براى كسى مى
ملى لَهاَو تواند، و جمع  تفسير كرده» مرگ براى آنها بهتر است«: بعضى نيز، آن را به معنى اَلْم

  . م، نيز مانعى نداردورديميان آنها چنان كه در تفسير آيه آ
* * *  

اگر آنها اطاعت كنند، و از فرمان جهاد سرپيچى ننمايند و سخنان نيك «: افزايد در آيه بعد، مى
  ) 2).(طاعةٌ و قَولٌ معرُوف(» و سنجيده و شايسته بگويند براى آنها بهتر است

و منكرى باشد كه منافقان بعد از  ممكن است در مقابل سخنان ناموزون» قَولٌ معرُوف«تعبير به 
به سوى (در اين گرماى «: ال تَنْفرُوا في الْحرِّ: گفتند دادند، گاه مى نزول آيات جهاد، سرمى

  ) 3!(»حركت نكنيد) ميدان
خدا و : گفتند منافقان و بيماردالن مى زمانى را كه) و نيز به خاطر آوريد(«: گفتند و گاه مى

و ِإذْ يقُولُ الْمنافقُونَ و الَّذينَ في قُلُوبِهِم ! (»اند  روغين به ما ندادههاى د پيامبرش جز وعده
  ) 4).(مرَض ما وعدنَا اللّه و رسولُه إِالّ غُرُوراً

به سوى «: هلُم إِلَينا: گفتند و گاه براى سست كردن افراد با ايمان و بازداشتن از ميدان نبرد، مى
  ) 5!.(»ما بياييد

  كردند، بلكه در تضعيف روحيه آنها  نه تنها مردم را تشويق به جهاد نمى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لٌ وي«، و آن را معادل با »يليه مكْرُوه«: شود اند كه معنى جمله اين مى ـ جمعى تعبير كرده 1
ماند دانسته» لَه.  

طاعةٌ و قَولٌ «: باشد وف است و در تقدير چنين مىمبتدا است و خبر آن محذ» طاعة«ـ  2
مثَلَ لَهأَم رُوفعرُنا «اند كه در تقدير  ، بعضى نيز آن را خبر براى مبتداى محذوفى دانسته»مأَم

  . تر است بوده، ولى معنى اول مناسب» طاعةٌ
  .81ـ توبه، آيه  3
  .12ـ احزاب، آيه  4
  .18ـ احزاب، آيه  5
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  . كوشيدند سخت مى
شود، و فرمان جهاد قطعيت  ها محكم مى  اگر آنها هنگامى كه برنامه«: افزايد سپس، مى

فَإِذا عزَم (» يابد، به خدا راست گويند و از در صدق و صفا درآيند، براى آنها بهتر است مى
  ). و صدقُوا اللّه لَكانَ خَيراً لَهمالْأَمرُ فَلَ

باعث سربلندى آنها است، و هم در آخرت به پاداش و ثواب بزرگ و فوز  هم در اين دنيا
  . شوند عظيم نائل مى

در اصل اشاره به محكم شدن كار است، ولى به قرينه آيات قبل و بعد، » عزَم االَمرُ«جمله 
  . باشد مى» جهاد«منظور از آن 

* * *  
يريد، و از فرمان خدا و عمل به كتاب او، اما اگر راه مخالفت را پيش گ«: افزايد در آيه بعد، مى

» رود كه در زمين فساد كنيد و قطع رحم نمائيد گردان شويد، آيا جز اين انتظارى مى روى
  ) 1).(عوا أَرحامكُمفَهلْ عسيتُم إِنْ تَولَّيتُم أَنْ تُفْسدوا في الْأَرضِ و تُقَطِّ(

گرديد، و  شويد، قطعاً به سوى جاهليت باز مى زيرا اگر از قرآن و توحيد روى گردان
كشتن «و » قتل و غارت و خونريزى«، »فساد در زمين«هاى جاهلى چيزى جز  برنامه

  . ، نبود»خويشاوندان و دختران
گردان شدن باشد، ولى بسيارى  به معنى روى» تولى«از ماده » تَولَّيتُم«اين در صورتى است كه 
است، يعنى اگر زمام » حكومت«به معنى » واليت«از ماده : اند كه ا دادهاز مفسران اين احتمال ر

  حكومت به دستتان بيفتد، چيزى جز تباهى و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ گر چه كمتر كسى از مفسران در تركيب اين آيه بحث كرده است، لكن چنين به نظر  1
و خبر آن قرار گرفته و » عسى«يه است كه در ميان اسم جمله شرط» انْ تَولَّيتُم«رسد كه  مى

است و در تقدير چنين » فَهلْ عسيتُم أَنْ تُفْسدوا في الْأَرضِ«شرطيه، مجموع جمله » ان«جزاى 
  .»لْ يتَرَقَّب منْكُم االَّ الْفَساد فى االَرضِإِنْ تَولَّيتُم عنْ كتابِ اللّه فَه«: بوده
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  . رود  خونريزى و قطع رحم از شما انتظار نمى
گويا جمعى از منافقان، براى فرار از ميدان جهاد، اين بهانه را درست كرده بودند كه ما چگونه 

مفسد «قدم به ميدان نبرد بگذاريم و خونريزى كنيم و خويشاوندان خود را به قتل برسانيم و 
  !. باشيم؟» فى االرض

مگر آن روز كه حكومت در دست شما بود جز فساد و «: گويد نها مىقرآن در پاسخ آ
اينها بهانه است، هدف از جنگ در اسالم، خاموش ! خونريزى و قطع رحم، كارى داشتيد؟

م و ستم است، نه كردن آتش فتنه است، نه فساد و تباهى در زمين، هدف برچيدن بساط ظل
  . قطع رحم

اين آيه «: خوانيم آمده است، مى) عليهم السالم(ل بيتدر بعضى از روايات كه در منابع اه
است كه وقتى زمام حكومت را به دست گرفتند، نه بر صغير رحم كردند، و » بنى اميه«درباره 

  )1!.(نه بر كبير، حتى خويشاوندان خود را به خاك و خون كشيدند
او، همه مصداق روشن  هاى  گرفته تا فرزندان و نواده» ابو سفيان«از » بنى اميه«روشن است، 

اى دارد كه  اين آيه بودند، منظور از روايت نيز همين است، در حالى كه آيه، مفهوم گسترده
  . شود همه منافقان ظالم و مفسد را شامل مى

* * *  
آنها «: كند جوى مفسد را چنين بيان مى  در آيه بعد، سرنوشت نهائى اين گروه منافق و بهانه

هايشان را كر، و  از رحمت خويش دورشان ساخته، گوش كسانى هستند كه خداوند
أُولئك (بينند  شنوند، و نه واقعيتى را مى ، نه حقيقتى را مى»هايشان را كور نموده است چشم

  ). هم اللّه فَأَصمهم و أَعمى أَبصارهمالَّذينَ لَعنَ
رحم و فساد فى االرض  آنها، جهاد اسالمى را كه بر معيار حق و عدالت است، قطع

  پندارند، اما آن همه جناياتى را كه در جاهليت مرتكب شدند، و  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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هاى بيگناهانى را كه در دوران حكومتشان ريختند، و نوزادان معصومى را كه با دست  خون
، لعنت خدا بر آنها باد كه نه گوش شنوا !نهان كردند مطابق با حق و عدالتخود زير خاك پ

  !. دارند و نه چشم بينا
عليه (به فرزندش امام باقرخوانيم كه،  مى) عليه السالم(در روايتى از امام على بن الحسين

ملْعوناً في كتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ في إِياك و مصاحبةَ الْقَاطعِ لرَحمه فَإِنِّي وجدتُه : فرمود)السالم
تُميسلْ علَّ فَهج زَّ وع قَالَ اللَّه عاضواز دوستى با افرادى كه پيوند ! فرزندم«...: ثَلَاثَةِ م

كنند، بر حذر باش كه من آنها   خويشاوندى را قطع كرده، و نسبت به ارحام خود بد رفتارى مى
  ) 1.(»...ز قرآن، ملعون يافتم ، سپس آيه مورد بحث را تالوت فرمودرا در سه آيه ا

در شكم مادر است، سپس اين تعبير به تمام » جايگاه جنين«در اصل، به معنى » رحم«
  . اند  به خاطر اين كه از رحم واحدى نشأت گرفته ;خويشاوندان اطالق شده است

مدمنُ : ثَالثَةٌ اليدخُلُونَ الْجنَّةَ: خوانيم مى )صلى اهللا عليه وآله(در حديث ديگرى از رسول خدا
شوند، شرابخواران،  سه گروهند كه هرگز داخل بهشت نمى«: خَمر و مدمنُ سحر و قاطع رحم

  ) 2.(»ران و قاطعان رحمساح
ناگفته پيدا است، لعن و طرد خداوند نسبت به اين گروه، و همچنين گرفتن قدرت درك 

چرا كه اينها مجازات اعمال خود آنها و واكنش كردار  ;از آنها، هرگز مستلزم جبر نيستحقايق 
  . و رفتارشان است

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطابق نقل تفسير (، 7، باب منْ تُكْرَه مجالَستُه، حديث 641، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  1
سوره  25ـ اما دو آيه ديگر كه در ذيل حديث آمده يكى آيه ) 41 ، صفحه5، جلد »نور الثقلين«
  .، كه در يكى لعن صريحاً آمده، و در ديگرى كنايتاً»بقره«سوره  27و ديگرى آيه » رعد«
، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«و مطابق نقل تفسير  179، صفحه 1صدوق، جلد » خصال«ـ  2

41.  
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: گويد بخت پرداخته، مى ذكر علت واقعى انحراف اين قوم نگون در آخرين آيه مورد بحث به
يا ) تا حقيقت را دريابند و وظائف خود را انجام دهند(كنند  آيا آنها در آيات قرآن تدبر نمى«

  ). أَفَاليتَدبرُونَ الْقُرْآنَ أَم على قُلُوب أَقْفالُها! (؟»هاى آنها قفل نهاده شده است  بر دل
يچارگى آنها يكى از دو چيز است يا در قرآن، اين برنامه هدايت الهى و اين نسخه آرى، عامل ب

ه از قبل كنند بر اثر هواپرستى و اعمالى ك كنند، و يا اگر تدبر مى  كامل شفابخش، تدبر نمى
  . كند اى كه هيچ حقيقتى در آن نفوذ نمى هاى آنها است، به گونه ها بر دل اند، قفل انجام داده
يا چراغى در دست ندارد، و يا : كند بير ديگر، اگر كسى راه خود را در ظلمات گم مىو به تع

  . استچشمش نابينا است، كه اگر هم چراغ باشد و هم چشم بينا، يافتن راه همه جا آسان 
به معنى شىء » قفيل«به معنى بازگشت كردن يا » قفول«در اصل، از ماده » قفل«جمع » اَقْفال«

آنجا كه وقتى در را ببندند و بر آن قفل زنند، هر كس بيايد از آنجا خشك است، و از 
كند، اين كلمه به اين  گردد، و همانند موجود خشك و صلب، چيزى در آن نفوذ نمى بازمى

  . صوص اطالق شده استابزار مخ
* * *  
  : ها نكته

  ـ قرآن، كتاب انديشه و عمل  1
د كه، اين كتاب بزرگ آسمانى، تنها براى گوي آيات مختلف قرآن، اين حقيقت را فاش مى

، )بررسى عواقب و نتائج كار(» تدبر«، )يادآورى(» ذكْر«تالوت نيست، بلكه هدف نهائى از آن 
  . است» شفا و رحمت و هدايت«و » ا از ظلمات به نوره خارج كردن انسان«، »انذار«
  



٤٨٧  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

ذكر مباركى است ) قرآن(و اين «: رٌ مبارك أَنْزَلْناهو هذا ذكْ: خوانيم مى» انبياء«سوره  50در آيه 
  . »نازل كرديم) بر شما(كه 

اين كتابى است «: كتاب أَنْزَلْناه إِلَيك مبارك ليدبرُوا آياته: خوانيم مى» ص«سوره  29در آيه 
  . »ايم تا در آيات آن تدبر كنند پربركت كه بر تو نازل كرده

و اين «: و أُوحي إِلَي هذَا الْقُرْآنُ لأُنْذركُم بِه و منْ بلَغَ: آمده است» انعام«سوره  19و در آيه 
  . »رسد، با آن بيم دهم  به آنها مى) قرآن(قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام كسانى را كه اين 

: لتُخْرِج النّاس منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ كتاب أَنْزَلْناه إِلَيك: فرمايد مى» ابراهيم«سوره  1و در آيه 
به سوى روشنائى ) ى شرك(ها  ازل كرديم، تا مردم را از تاريكىكتابى است كه بر تو ن) اين(«
  . »درآورى) ايمان(

: للْمؤْمنينَو نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء و رحمةٌ : آمده است» اسراء«سوره  82و باالخره در آيه 
  . »كنيم و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى«

و به اين ترتيب، بايد قرآن مجيد، در متن زندگى مسلمانان قرار گيرد و آن را قدوه و اسوه 
خويش قرار دهند دستوراتش را مو به مو اجرا كنند، و تمام خطوط زندگى خويش را با آن 

  . هماهنگ سازند
برخورد گروهى از مسلمانان با قرآن، برخورد با يك مشت اوراد نامفهوم است، ! اما متاسفانه

پردازند، و در نهايت به تجويد و مخارج حروف و زيبائى صوت،  تنها به تالوت سرسرى، مى
جاست كه قرآن را از شكل يك برنامه  دهند، و بيشترين بدبختى مسلمانان از همين اهميت مى

  . اند ، خارج ساخته و تنها به الفاظ آن قناعت كردهجامع زندگى
  اين منافقان : گويد در آيات مورد بحث، با صراحت مى: قابل توجه اين كه
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  . بيماردل، در قرآن تدبر نكردند كه به اين روز سياه افتادند
ست، به عكس به معنى بررسى نتائج و عواقب چيزى ا) بر وزن ابر(» دبر«از ماده » تَدبر«
ر دو تعبير در شود، و به كاربردن ه ، كه بيشتر به بررسى علل و اسباب چيزى گفته مى»تفكر«

  . قرآن مجيد، پر معنى است
گيرى از قرآن، نياز به يك نوع خودسازى دارد، هر چند خود  اما نبايد فراموش كرد كه بهره

هائى از هوى و  ها باشد، قفل فلها ق چرا كه اگر بر دل ;كند قرآن نيز به خودسازى كمك مى
دهد، در آيات مورد  آن نمى هوس، كبر و غرور، لجاجت و تعصب، اجازه ورود نور حق به

  . بحث، به همين امر نيز اشاره شده است
اى كه پيرامون صفات پرهيزگاران   در خطبه) عليه السالم(گويد، اميرمؤمنان على  و چه زيبا مى
تيلًا يحزِّنُونَ بِه أَنْفُسهم و لَ فَصافُّونَ أَقْدامهم تَالينَ لأَجزَاء الْقُرْآنِ يرَتِّلُونَها تَرْأَما اللَّي: ايراد فرموده

لَيها شَوقاً سهم إِيستَثيرُونَ بِه دواء دائِهم فَإِذَا مرُّوا بĤِية فيها تَشْوِيقٌ ركَنُوا إِلَيها طَمعاً و تَطَلَّعت نُفُو
و قُلُوبِهِم عامسا مها إِلَيغَوأَص ا تَخْوِيفيهة فيĤِرُّوا بإِذَا م و هِمنيأَع با نُصظَنُّوا أَنَّه يرَ  وفظَنُّوا أَنَّ ز

هِمولِ آذَاني أُصا فشَهِيقَه و نَّمهو با تدبر  آنها شب هنگام بر پا ايستاده، قرآن را شمرده«: ج
گيرند،  آن مىسازند، داروى درد خود را از  كنند، و جان خود را با آن محزون مى تالوت مى

آورند، و چشم  اى رسند كه در آن تشويق است، با عالقه فراوان به آن روى مى هر گاه به آيه
و هر  سازند، شود، و آن را همواره نصب العين خود مى جانشان با شوق بسيار، در آن خيره مى

باز كرده، هاى دل خود را براى شنيدنش  اى رسند كه در آن بيم و انذار است، گوش گاه به آيه
هايش، در گوش جانشان   كنند، صداى ناله آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه فكر مى
  ) 1.(»انداز است طنين

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»همام«روف به خطبه مع 193، خطبه »نهج البالغه«ـ  1
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  ) عليه السالم(ـ حديثى از امام صادق 2
انَّ لَك قَلْباً :چنين آمده است) عليه السالم(از امام صادق» اَم على قُلُوب اَقْفالُها«در تفسير جمله 

ه، و اذا اَراد بِه غَيرَ ذلك خَتَم مسامع و مسامع، و انَّ اللّه اذا اَراد اَنْ يهدى عبداً فَتَح مسامع قَلْبِ
براى تو قلبى است و «: اَم على قُلُوب اَقْفالُها: قَلْبِه، فَاليصلح اَبداً و هو قَولُ اللّه عزَّوجلَّ

) به خاطر تقوايش(اى را   و خداوند هر گاه بخواهد بنده) كه راه نفوذ در آن است(هائى  گوش
هاى  گشايد، و هنگامى كه غير از اين بخواهد، بر گوش هاى قلب او را مى ت كند، گوشهداي
: اى كه هرگز اصالح نخواهد شد، و اين معنى سخن خداوند است نهد، به گونه ، مهر مىقلبش

  ) 1.(»اَم على قُلُوب اَقْفالُها
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41، صفحه 5، جلد »الثقليننور «ـ  1
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  إِنَّ الَّذينَ ارتَدوا على أَدبارِهم منْ بعد ما تَبينَ لَهم الْهدى الشَّيطانُ    25
           ملى لَهأَم و ملَ لَهوس  

26     وا ما نَزَّلَ اللّهينَ كَرِهلَّذقالُوا ل مبِأَنَّه كضِذلعي بف كُميعنُطس  
  و اللّه يعلَم إِسرارهم  الْأَمرِ          

27     مهبارأَد و مهوهجونَ وضْرِبكَةُ يالئالْم مفَّتْهإِذا تَو ففَكَي  
28    طَ أَعبفَأَح وا رِضْوانَهكَرِه و خَطَ اللّهوا ما أَسعاتَّب مبِأَنَّه كذل ممالَه  
  

  : ترجمه
ـ كسانى كه بعد از روشن شدن هدايت براى آنها، پشت به حق كردند، شيطان اعمال  25

  ! زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنها را با آرزوهاى طوالنى فريفته است
ما «: ـ اين به خاطر آن است كه آنان به كسانى كه نزول وحى الهى را كراهت داشتند گفتند 26

  . داند كارى آنان را مى  كه خداوند پنهان، در حالى !»كنيم ضى از امور از شما پيروى مىدر بع
بر صورت و پشت آنان ) مرگ(ـ حالِ آنها چگونه خواهد بود هنگامى كه فرشتگان  27
  ! ؟)گيرند و جانشان را مى(زنند  مى
يروى كردند، و آنچه آورد پ  ـ اين به خاطر آن است كه آنها از آنچه خداوند را به خشم مى 28

  . اعمالشان را نابود كرد) خداوند(از اين رو  ;ت داشتندرا موجب خشنودى اوست كراه
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  : تفسير
  ! كنند؟  چرا در قرآن تدبر نمى

دهد،  هاى مختلف آنها ادامه مى گيرى اين آيات، همچنان به بحث پيرامون منافقان و موضع
ل زشتشان وشن شدن حق بازگشتند و پشت كردند، شيطان اعماكسانى كه بعد از ر«: فرمايد مى

إِنَّ الَّذينَ ارتَدوا على (» را در نظرشان زينت داده، و آنها را به آرزوهاى دور و دراز فريفته است
ملى لَهأَم و ملَ لَهوطانُ سى الشَّيدالْه منَ لَهيما تَب دعنْ بم مبارِهأَد .(  

گويد،  اند كه، اين آيه پيرامون جمعى از كفار اهل كتاب سخن مى چه بعضى احتمال داده گر
هاى او را بر اساس كتب آسمانيشان   نشانه) صلى اهللا عليه وآله(كه قبل از قيام پيامبر اسالم

ها، به او  شمردند، و سخت در انتظار او بودند، اما بعد از قيام او و روشن شدن اين نشانه مى
  . كردند و شهوات و منافع مادى، مانع ايمانشان شد شتپ

دهد اين آيه نيز درباره منافقانى  ولى، قرائنى كه در آيات قبل و بعد است به خوبى نشان مى
را به وضوح ) صلى اهللا عليه وآله(گويد كه، نزديك آمدند و دالئل حقانيت پيامبر  سخن مى

  . يالت شيطانى به آن پشت كردندسوديدند و شنيدند، ولى به خاطر هواپرستى و ت
به معنى حاجتى است كه نفس آدمى نسبت به آن حريص ) بر وزن قفل(» سؤل«از ماده » سول«

نسبت به امورى كه به آن حريص است، و » ترغيب و تشويق«معنى » تسويل«و ) 1(است
، و مانع ندك هائى است كه او در جان انسان مى نسبت اين امر به شيطان، به خاطر وسوسه

  . شود  هدايت او مى
  به معنى ايجاد طول امل و آرزوهاى» امالء«، از ماده »و أَملى لَهم«جمله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز » طه« 36اند، چنان كه درآيه  تفسير كرده» اميد و آرزو«ـ و لذا بعضى آن را به معنى  1

  .»ا موسىي قَد أُوتيت سؤْلَك«: خوانيم مى
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  . دارد  دور و دراز است، كه انسان را به خود مشغول داشته، و از حق بازمى
* * *  

اين به خاطر آن است «: دهد آيه بعد، علت اين تسويالت و تزيينات شيطانى را چنين شرح مى
ت بودند احاسالم نار) صلى اهللا عليه وآله(كه آنها به كسانى كه از نزول وحى الهى به پيامبر

ذلك بِأَنَّهم قالُوا للَّذينَ كَرِهوا ما نَزَّلَ اللّه (» كنيم ما در بعضى از امور از شما پيروى مى: گفتند
  ). سنُطيعكُم في بعضِ الْأَمرِ

گردد، و اگر در تمام جهات با  كار منافق همين است كه به دنبال افراد سرخورده و مخالف مى
داشته باشد، به همان مقدار كه وجوه مشترك موجود است، همكارى، بلكه ن او قدر مشترك

  . كند اطاعت مى
كه پيش از بعثت » بنى قريظه«و » بنى نضير«نيز به سراغ يهود آمدند، يهود » مدينه«منافقان 
، از مبلغان اسالم بودند، اما بعد از ظهورش، به خاطر حسد و كبر و )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

خطر افتادن منافعشان، ظهور اسالم را ناخوشايند دانستند، و از آنجا كه مخالفت با پيامبر به 
و توطئه بر ضد او، قدر مشتركى در ميان منافقان و يهود بود، قول ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

  . همكارى به آنها دادند
در اين قسمت با شما همكارى ما تنها : ، شايد اشاره به اين است كه»فى بعضِ االَمر«تعبير 

پرستى مخالفيد، و معتقد به رستاخيز هستيد، ما در اين امور با شما  كنيم، ولى، شما با بت مى
  ) 1.(همراه نيستيم

أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ نافَقُوا يقُولُونَ : آمده» حشر«سوره  11اين سخن، شبيه چيزى است كه در آيه 
كَفَرُوا منْ أَهلِ الْكتابِ لَئنْ أُخْرِجتُم لَنَخْرُجنَّ معكُم و ال نُطيع فيكُم أَحداً أَبداً و  لإِخْوانهِم الَّذينَ

رَنَّكُملَنَنْص لْتُمآيا منافقان «: إِنْ قُوت  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه كه هيچ كدام با آيات قبل و بعد، ـ در تفسير اين آيه، احتماالت متعدد ديگرى نيز داده شد 1
  .نظر شد سازگار نيست، لذا از ذكر آنها صرف
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) از وطن(هر گاه شما را : گفتند را نديدى كه پيوسته به برادران كفارشان از اهل كتاب مى
بيرون كنند، ما هم با شما بيرون خواهيم رفت و هرگز سخن هيچ كس را درباره شما اطاعت 

  ! ؟»و اگر با شما پيكار شود، ياريتان خواهيم نمود ;ردك نخواهيم
ها و اسرار  كارى خداوند مخفى«: گويد  در پايان آيه، آنها را با عبارتى كوتاه تهديد كرده، مى

  ). و اللّه يعلَم إِسرارهم(» داند آنها را مى
ا كمك يهود، و به موقع ب ها چين هم از كفر باطنى آنها و نفاقشان آگاه است، و هم از توطئه

  . آنها را مجازات خواهد كرد
داشتند آگاه است، آنها طبق گواهى  و نيز از آنچه يهود از حسادت و دشمنى و عناد، مخفى مى

او را همچون : آگاه بودند كه) صلى اهللا عليه وآله(هاى پيامبر اسالم كتابشان چنان از نشانه
گفتند، ولى، بعد از ظهورش، همه را  را قبالً برمال مىا ه  شناختند، و اين نشانه فرزند خود مى

  . كارى آگاه است مخفى و پنهان كردند، خدا از اين پنهان
، »كَرِهوا ما نَزَّلَ اللّه«منظور از : آمده است كه) عليها السالم(در حديثى از امام باقر و امام صادق

  ) 1.(ناخوش داشتند)عليه السالم(ت علىهستند كه نزول فرمان خداوند را درباره والي» بنى اميه«
  . روشن است، اين نوعى تطبيق و بيان مصداق است، نه انحصار مفهوم آيه

* * *  
حال آنها چگونه «: فرمايد  آيه بعد، در حقيقت توضيحى است براى اين تهديد سربسته، مى

رت و صوكنند در حالى كه بر  خواهد بود هنگامى كه فرشتگان مرگ روحشان را قبض مى
  فَكَيف إِذا تَوفَّتْهم (؟ »زنند  پشت آنها مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .105، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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مهبارأَد و مهوهجونَ وضْرِبكَةُ يالئ1).(الْم (  
ع كنند تا طعم تلخ كفر و آرى، اين فرشتگان مأمورند كه در آستانه مرگ، مجازات آنها را شرو

كوبند، براى اين كه رو به سوى دشمنان  نفاق و لجاجت و عناد را بچشند، به صورت آنها مى
  . زنند، به خاطر اين كه، به آيات الهى و پيامبرش، پشت كردند اند، و بر پشت آنها مى خدا رفته

  
و لَو : ر و منافقين آمده استدرباره كفا» انفال«سوره  50اين معنى، شبيه چيزى است كه در آيه 

و «: تَرى إِذْ يتَوفَّى الَّذينَ كَفَرُوا الْمالئكَةُ يضْرِبونَ وجوههم و أَدبارهم و ذُوقُوا عذاب الْحرِيقِ
گيرند و بر صورت و پشت  ، جانشان را مى)مرگ(اگر ببينى كافران را هنگامى كه فرشتگان 

  . »بچشيد عذاب سوزنده را:) گويند  مى(زنند و  آنها مى
* * *  

در آخرين آيه مورد بحث، باز به بيان علت اين عذاب الهى در آستانه مرگ آنها پرداخته، 
آورد،   اين عذاب و كيفر به خاطر آن است كه آنها از آنچه خداوند را به خشم مى«: گويد مى

، لذا خداوند اعمالشان را پيروى كردند، و آنچه را موجب خشنودى او است كراهت داشتند
  ). ذلك بِأَنَّهم اتَّبعوا ما أَسخَطَ اللّه و كَرِهوا رِضْوانَه فَأَحبطَ أَعمالَهم(» حبط و نابود كرد

چرا كه شرط قبولى اعمال و هر گونه تالش و كوشش، رضاى خدا است، بنابراين طبيعى است 
د و مخالف با رضاى او هستند، نابود گردد، و با اعمال كسانى كه اصرار در خشم خدا دارن

  . بار عظيمى از گناهان، اين جهان را وداع گويند دست خالى، و كوله
  همانها كه «حالِ اين گروه، درست مخالف وضعى است كه مؤمنان دارند، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»...فَكَيف حالُهم«: است خبر مبتداى محذوفى است و در تقدير چنين» كَيف«ـ  1
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سالم : گويند به آنها مى ;اند گيرند در حالى كه پاك و پاكيزه روحشان را مى) مرگ(فرشتگان 
وفّاهم الْمالئكَةُ طَيبِينَ الَّذينَ تَتَ(» داديد وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى! بر شما

  ) 1).(م ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما كُنْتُم تَعملُونَيقُولُونَ سالم علَيكُ
و در ) ما اَسخَطَ اللّه(در مورد خشم الهى جمله به صورت فعليه آمده است : قابل توجه اين كه

  ). رِضْوانَه(مورد خشنودى او، به صورت اسميه 
خشم خدا : اين كه اى در بردارد، و آن اين تفاوت تعبير، لطيفه: اند  بعضى از مفسران گفته

  . گاه است، و رضا و رحمتش مستمر است و مدام گاه
اين نكته نيز روشن است كه، خشم و غضب و سخط در مورد خداوند، به معنى تأثر نفسانى 

باشد، بلكه، همان گونه كه در  نيست، همان گونه كه رضاى او نيز به معنى انبساط روح نمى
خشم خدا عقاب او «: غَضَب اللّه عقابه و رِضاه ثَوابه :آمده) عليه السالم(حديث امام صادق

  ) 2.(»است، و رضاى او ثواب او
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32ـ نحل، آيه  1
  .266، صفحه 18، جلد »الميزان«، و 170صدوق، صفحه » توحيد«ـ  2
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  في قُلُوبِهِم مرَض أَنْ لَنْ يخْرِج اللّه أَضْغانَهم  أَم حسب الَّذينَ    29
  و لَو نَشاء لَأَريناكَهم فَلَعرَفْتَهم بِسيماهم و لَتَعرِفَنَّهم في لَحنِ    30

           مالَكُمأَع لَمعي اللّه لِ والْقَو  
31     لَمتّى نَعح نَّكُملُولَنَب اولُونَب ابِرِينَ والص و نْكُمينَ مدجاهالْم  

           كُمأَخْبار  
  

  : ترجمه
هايشان را آشكار  ـ آيا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است گمان كردند خدا كينه 29
  ! كند؟ مىن

هر چند  هايشان بشناسى،  دهيم تا آنان را با قيافه ـ و اگر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مى 30
  . داند و خداوند اعمال شما را مى ;توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى مى
ا آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شم ـ ما همه شما را قطعاً مى 31

  . كيانند، و اخبار شما را بيازمائيم
  

  : تفسير
  توان شناخت  منافقان را از لحن گفتارشان، مى

كند و مخصوصاً  هاى منافقين، اشاره مى ين آيات، باز هم به بحثى ديگر از صفات و نشانهدر ا
از  توانند چهره درونى خود را اينها تصور نكنند براى هميشه مى: بر اين معنى تأكيد دارد كه

  و مؤمنان مكتوم دارند، و خود را از ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر



٤٩٧  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  . ندرسوائى بزرگ برهان
هاى   آيا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است، گمان كردند خدا كينه«: گويد  نخست مى

يخْرِج اللّه  أَم حسب الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض أَنْ لَنْ! (؟»سازد شديدشان را ظاهر نمى
م1).(أَضْغانَه (  

  . معنى كينه شديد است به) بر وزن حرص، و همچنين بر وزن عقد(» ضغن«جمع » اَضْغان«
و مؤمنان داشته، و ) صلى اهللا عليه وآله(آرى، آنها در درون دل، كينه شديدى نسبت به پيامبر

دهد، تصور  رآن به آنان هشدار مىاى بر آنها وارد كنند، ق هميشه منتظر فرصتى بودند كه ضربه
  . توانند چهره واقعى خود را مكتوم دارند نكنند، هميشه مى

* * *  
هايشان  دهيم، تا آنها را با قيافه اگر بخواهيم آنها را به تو نشان مى«: فرمايد ذا در آيه بعد، مىل

  ). و لَو نَشاء لَأَريناكَهم فَلَعرَفْتَهم بِسيماهم! (»بشناسى
گذاريم كه، با مشاهده آن عالمت از نفاقشان آگاه شوى، و به  هاى آنها عالمتى مى در چهره

  . آنها را ببينى» العينرأى «
و لَتَعرِفَنَّهم (» توانى از طرز سخنانشان آنها را بشناسى هر چند االن هم مى«: افزايد سپس، مى

  ). في لَحنِ الْقَوِل
عبارت از اين است كه، سخن را از قواعد و سنن خود » لحن«: گويد ، مى»مفردات«در » راغب«

ن دهند، و يا از صورت صراحت، به كنايه و اشاره منحرف سازند، يا اعراب خالفى به آ
ها  بكشانند، و منظور در آيه مورد بحث، معنى سوم است، يعنى اين منافقان بيماردل را، از كنايه

  ها و تعبيرات موذيانه  و نيش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولى »بل«به معنى » منقطعه« اند، و بعضى دانسته» استفهاميه«را در آيه فوق » اَم«ـ بعضى  1
  .رسد تر به نظر مى معنى اول مناسب



٤٩٨  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  . توان شناخت شان، مى و منافقانه
كوشند، هر جا سخن از  هر جا سخن از جهاد است، آنها به نحوى در تضعيف اراده مردم مى

كان و سازند، و آنجا كه از نيكان و پا حق و عدالت است، آن را به سوى ديگرى منحرف مى
  . دار و كم اعتبار كنند كوشند آنها را لكه آيد، به نحوى مى پيشگامان اسالم سخن به ميان مى

لَحنُ الْقَولِ بغْضُهم : گويد  نقل شده است كه مى» ابو سعيد خدرى«لذا در حديث معروفى از 
: د رسولِ اللّه بِبغْضهِم على بنِ اَبِى طالبو كُنّا نَعرِف الْمنافقينَ على عه: على بنِ اَبِى طالب، قال

است، و ما منافقان را در عصر ) ه السالمعلي(بغض على بن ابى طالب» لحن القول«منظور از «
  ) 1.(»شناختيم مى)عليه السالم(از طريق عداوت با على) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

بود، كه نسبت به اولين مؤمن از ميان مردان، و  هاى بارز منافقان آرى، اين يكى از نشانه
  . نخستين پيشگام جانباز اسالم، عداوت مىورزيدند

اصوالً ممكن نيست انسان چيزى را در دل داشته باشد، و بتواند براى مدت طوالنى آن را چنان 
مكتوم دارد كه حتى در كنايات و اشارات و لحن كالم او ظاهر نشود، لذا در حديثى از 

و ما أَضْمرَ أَحد شَيئاً إِلَّا ظَهرَ في فَلَتَات لسانه : خوانيم مى) عليه السالم(يرمؤمنان علىام
هِهجو اتفَحكند، مگر اين كه در سخنانى كه از دهان  هيچ كس چيزى را در دل پنهان نمى«: ص

  پرد، و بر صفحه  او ناآگاه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيات مورد بحث ـ ضمناً مضمون اين حديث را جمعى از بزرگان »مجمع البيان«ـ  1
ابن «و » فضائل«در كتاب » احمد«از جمله : اند خود نقل كردههاى  در كتاب» اهل سنت«

و » جامع االصول«در » ابن اثير«و » تاريخ اول االسالم«در » ذهبى«و » استيعاب«در » عبدالبر
در » سيوطى«و » رياض النضرة«در » محب الدين طبرى«و » كفاية الطالب«در » عالمه گنجى«
هاى خود، و اين نشان  و گروه ديگرى در كتاب» عانىروح الم«در » آلوسى«و » در المنثور«

نقل شده )صلى اهللا عليه وآله(دهد يكى از روايات مسلمى است كه از پيغمبر گرامى اسالم مى
  ).به بعد مراجعه فرمائيد 110، جلد سوم، صفحه »حقاق الحقا«براى توضيح بيشتر به (
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  ) 1.(»شود صورتش آشكار مى
در آيات ديگر قرآن، سخنان موذيانه منافقان كه مصداق اين لحن القول است ، يا حركات 

بعد از نزول : اند  مشكوك آنها، نقل شده است، و شايد به همين دليل، بعضى از مفسران گفته
  . شناخت هاى آنها مى به خوبى منافقان را از نشانه) صلى اهللا عليه وآله(ورد بحث، پيامبرآيه م

هرگز بر مرده هيچ يك از «به آن حضرت دستور داده شد، : شاهد گوياى اين سخن اين كه
و ال تُصلِّ على أَحد ! (»نايست) براى دعا و طلب آمرزش،(و بر كنار قبرش،  ;آنان، نماز نخوان

  ) 2).(هم مات أَبداً و ال تَقُم على قَبرِهمنْ
كردند، موقع جهاد  مخصوصاً، از مواقعى كه منافقان به خوبى چهره واقعى خود را آشكار مى

ها و آماده شدن براى ميدان نبرد، و در ميدان  آورى كمك بود، قبل از جنگ، به هنگام جمع
نگ به هنگام تقسيم غنائم كه در آيات جنگ به هنگام حمالت شديد دشمن، و بعد از ج

شده است، و كار به به آنها اشاره » احزاب«و » توبه«فراوانى از قرآن مجيد مخصوصاً در سوره 
  . شناختند ها مى جائى رسيده بود كه حتى افراد عادى مسلمانان نيز منافقان را در اين صحنه

ى خالفشان در مسائل مهم اجتماعى، ها گيرى امروز هم شناختن منافقان از لحن قول، و موضع
رفتارشان  ها كار مشكلى نيست، و با كمى دقت از گفتار و ها يا جنگ و مخصوصاً در بحران

و چه خوب است مسلمانان بيدار باشند، و از اين آيه الهام گيرند، و اين . شوند شناسائى مى
  . توز را بشناسند و افشا كنند گروه خطرناك و كينه

  ). و اللّه يعلَم أَعمالَكُم(» داند  خداوند اعمال همه شما را مى«: افزايد ه مىدر پايان آي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26، كلمات قصار، جمله »نهج البالغه«ـ  1
  .84ـ توبه، آيه  2
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د چهره اصلى خود هم اعمال مخفى و آشكار مؤمنان، و هم اعمال منافقان را، به فرض كه بتوانن
را از مردم پنهان دارند، آيا از خدا كه در ظاهر و باطن و خلوت و جلوت با آنها است، 

  ! ند مكتوم دارند؟توان مى
* * *  

ما همه «: افزايد در آيه بعد، براى تأكيد بيشتر و نشان دادن طرق شناخت مؤمنان از منافقان، مى
و » د مجاهدان واقعى از ميان شما و صابران كيانندكنيم، تا معلوم شو  شما را قطعاً آزمايش مى

م حتّى نَعلَم الْمجاهدينَ منْكُم و و لَنَبلُونَّكُ! (مجاهدنماها و سست عنصران منافق كيان؟
  ). الصابِرِينَ

اى دارد، و صبر و شكيبائى در انجام همه وظائف را   گر چه اين آزمايش، دامنه وسيع و گسترده
شود، ولى، به تناسب كلمه مجاهدين، و آيات قبل و بعد، بيشتر منظور، آزمايش در   شامل مى

ن جهاد، ميدان آزمايش بزرگ و سختى است، و كمتر كسى ميدان جهاد است، و راستى ميدا
  . هائى از نظرها مستور دارد تواند چهره واقعى خود را در چنين ميدان مى

اخبار شما را نيز آزمايش «آزمائيم  كه شما را مى عالوه بر اين: فرمايد  و در ذيل آيه مى
  ). و نَبلُوا أَخْباركُم(» كنيم مى

چرا كه وقتى  ;ها است در اينجا اعمال انسان» اخبار«مراد از : اند بسيارى از مفسران، گفته
: اند شود، بعضى نيز گفته در ميان مردم پخش مى» خبر«زند، به صورت  عملى از انسان سرمى

  . دهد چرا كه اعمال مردم از اين اسرار خبر مى ;در اينجا اسرار درونى است» اخبار«ور از منظ
در اينجا به معنى خبرهائى است كه مردم از وضع خود » اخبار«اين احتمال نيز وجود دارد كه، 

منافقان قبل از اين با خدا عهد كرده بودند كه پشت به «: دهند، مثالً يا از تعهدات خويش مى
  در حالى كه عهد و پيمان خود را » شمن نكنندد
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  ) 1).(و لَقَد كانُوا عاهدوا اللّه منْ قَبلُ ال يولُّونَ الْأَدبار(شكستند، 
هاى  خانه: گفتند خواستند و مى اجازه مى) صلى اهللا عليه وآله(گروهى از آنان از پيامبر«و نيز 
و ( »فرار كنند) از جنگ(خواستند  آنها فقط مى ;حفاظ نبود ى، در حالى كه ب!حفاظ است  ما بى

  ) 2).(اًيستَأْذنُ فَرِيقٌ منْهم النَّبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتَنا عورةٌ و ما هي بِعورة إِنْ يرِيدونَ إِالّ فرار
  . اخبار آنها راآزمايد و هم گفتار و  ها را مى به اين ترتيب، خداوند هم اعمال انسان

مطابق اين تفسير، اين دو جمله در آيه مورد بحث، دو معنى متفاوت دارد، در حالى كه طبق 
  . تفسيرهاى قبل، تأكيد يكديگر است

آزمائيم، تا  شما را مى: كند به هر حال، اين نخستين بار نيست كه خداوند، به مردم اعالم مى
ها و منافقان شناخته شوند،  االيمان ، از ضعيفصفوفتان از هم مشخص شود، و مؤمنان راستين

  . فراوانى از قرآن، اين مسأله ابتالء و امتحان، مطرح شده استدر آيات 
) 535تا  524صفحه (» بقره«سوره  155مسائل مربوط به آزمايش الهى را، در جلد اول ذيل آيه 

  . مده است، مشروحاً آ»عنكبوت«آغاز سوره  16ايم و همچنين در جلد  بحث كرده
به اين معنى ) تا مجاهدان از ميان شما را بشناسيم(» حتّى نَعلَم الْمجاهدينَ منْكُم«: ضمناً جمله

نيست كه خداوند از اين گروه آگاهى ندارد، بلكه منظور، تحقق اين معلوم الهى و مشخص 
يت حاصل كند و شدن اين گونه افراد است، يعنى تا اين علم الهى تحقق خارجى يابد و عين

  . صفوف مشخص شود
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15ـ احزاب، آيه  1
  .13ـ احزاب، آيه  2
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  إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا و صدوا عنْ سبِيلِ اللّه و شَاقُّوا الرَّسولَ منْ بعد ما    32
          الْه منَ لَهيمتَببِطُ أَعحيس ئاً وشَي ضُرُّوا اللّهدى لَنْ ي مالَه  

  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللّه و أَطيعوا الرَّسولَ و ال تُبطلُوا    33
           مالَكُمأَع  

34    ه ماتُوا و ثُم بِيلِ اللّهنْ سوا عدص ينَ كَفَرُوا وفَلَنْإِنَّ الَّذ كُفّار م  
           ملَه رَ اللّهغْفي  

  
  : ترجمه

از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن شدن هدايت براى ) مردم را(ـ آنان كه كافر شدند و  32
) خداوند(رسانند، و  برخاستند، هرگز زيانى به خدا نمى) خدا(به مخالفت با رسول ) باز(آنان 

  ! كند مى به زودى اعمالشان را نابود
را، و ) خدا(يد خدا را، و اطاعت كنيد رسول اطاعت كن! ايد ـ اى كسانى كه ايمان آورده 33

  ! اعمال خود را باطل نسازيد
از راه خدا بازداشتند سپس در حال كفر از دنيا رفتند، ) مردم را(ـ كسانى كه كافر شدند و  34

  . خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد
  

  : تفسير
  در حال كفر بميرند هرگز بخشوده نخواهند شد آنها كه 

هاى گوناگونى كه پيرامون وضع منافقان در آيات گذشته بيان شد، اين آيات  بعد از بحث
  كسانى كه «: فرمايد كند، مى پيرامون جمع ديگرى از كفار بحث مى
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ه مخالفت با رسول كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند، و بعد از روشن شدن حق، ب
حتى (» كند رسانند، و اعمالشان را حبط و نابود مى خدا برخاستند، هرگز زيانى به خدا نمى

إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا و ) (شود اند چون با ايمان قرين نبوده حبط مى اگر كار خيرى هم انجام داده
عنْ بولَ مشَاقُّوا الرَّس و بِيلِ اللّهنْ سوا عدضُرُّصدى لَنْ يالْه منَ لَهيما تَب بِطُ دحيس ئاً وشَي وا اللّه

ممالَهأَع .(  
زيرا  ;، و يا هر دو»مدينه«باشند، و يا كفار يهود » مكّه«اين گروه، ممكن است همان مشركان 

مخالفت (» لرَّسولَشَاقُّوا ا«و ) بازداشتن مردم از راه خدا(» صد عن سبيل اللّه«و » كُفر«تعبير به 
  . در مورد هر دو گروه در آيات قرآن آمده است) و دشمنى با پيامبر

از » كفار اهل كتاب«از طريق معجزات بود، و در مورد » مشركان مكّه«در مورد » تبيين هدايت«
  . طريق كتاب آسمانيشان

ند، مانند داد آنها يا اشاره به كارهاى نيكى است كه احياناً انجام مى» حبط اعمال«
هاى آنها، بر ضد   السبيل، و يا اشاره به عقيم ماندنِ نقشه نوازى، انفاق و كمك به ابن ميهمان
  . اسالم

دشمنى و عداوت «و » صد عن سبيل اللّه«، »كفر«: به هر حال، اين گروه داراى سه وصف بودند
صلى (با رسول خدا كه يكى مخالفت با خدا بود، و ديگرى با بندگان خدا، و ديگرى» با پيامبر

  ). اهللا عليه وآله
* * *  

در آيه بعد، روى سخن را به مؤمنان كرده، و بعد از بيان خطوط منافقين و كفار، خط آنها را نيز 
اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: كند چنين تبيين مى

و أَطيعوا الرَّسولَ و ال  يها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللّهيا أَ(» خدا را، و اعمال خود را باطل مسازيد
مالَكُملُوا أَعطتُب .(  
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در حقيقت، برنامه مؤمنان در همه چيز، نقطه مقابل گروه كافر و منافق است آنها مخالفت فرمان 
) صلى اهللا عليه وآله(ركنند، و اينها اطاعت، آنها به عداوت و دشمنى با پيامب  خدا مى

رمانبردارند، آنها اعمالشان بر اثر كفر و ريا و منت و مانند آن، نابود خيزند و اينها ف  برمى
  . شود، اما اينها با ترك اين امور، پاداش اعمالشان در پيشگاه خدا محفوظ است مى

اند كه، در   ودهدهد كه، در ميان مؤمنان آن روز، نيز افرادى ب به هر حال، لحن آيه نشان مى
اند كه   هائى داشته  حفظ اعمالشان از باطل شدن، كوتاهى مسأله اطاعت خداوند و رسول و
  . كند خداوند با اين آيه، به آنها اخطار مى

بنى «اند كه   شاهد اين سخن، شأن نزولى است كه بعضى از مفسران، درباره اين آيه نقل كرده
ود مقدم ما تو را بر خ: عرضه داشتند) اهللا عليه وآلهصلى (اسالم آوردند، و خدمت پيامبر» اسد

ايم، ولى از لحن گفتارشان، يك  ايم، و جان و خانواده خويش را در اختيار تو گذارده داشته
  . شد، آيه فوق، نازل گشت و به آنها در اين زمينه هشدار داد  گذارى استفاده مى نوع منت

براى حرمت شكستن نماز، استدالل » وا أَعمالَكُمو التُبطلُ«بعضى از فقها، به جمله اخير 
دهد، مربوط   اند، ولى، همان گونه كه آيات قبل و بعد، و خود آيه مورد بحث، گواهى مى كرده

  . به اين معنى نيست، بلكه، هدف عدم ابطال از طريق شرك و رياء و منت و امثال آن است
* * *  

براى آنچه در آيات قبل، پيرامون كفار آمده  آخرين آيه مورد بحث، توضيح و تأكيدى است
كسانى كه «: فرمايد دهد، مى است، و در ضمن، راه بازگشت را به آنها كه مايل باشند نشان مى

كافر شدند و مردم را نيز از پيمودن راه خدا باز داشتند، سپس در همان حال كفر از دنيا رفتند، 
  ! »خدا هرگز آنها را نخواهد بخشيد
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  ). يغْفرَ اللّه لَهم إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا و صدوا عنْ سبِيلِ اللّه ثُم ماتُوا و هم كُفّار فَلَنْ(
شود، اينها بار سنگين كفر خودشان و اضالل و گمراهى  چرا كه با مرگ، درهاى توبه بسته مى

  . داوند آنها را ببخشد؟كشند، چگونه امكان دارد خ ديگران را، هر دو بر دوش مى
منافقان، كفار، و : و به اين ترتيب، در مجموع اين آيات، از سه گروه، سخن به ميان آمده است

  . مؤمنان، و صفات هر كدام و سرنوشت هر يك مشخص شده است
* * *  
  : نكته

  عوامل نابودى ثواب عمل 
به آن هشدار داده شده،  از نكات حساسى كه در آيات مختلف قرآن، از جمله آيه مورد بحث،

  . مؤمنان مراقب باشند اعمالشان همچون كفار حبط و نابود نشود: اين است كه
تر، يك عمل پاك و  و به تعبير ديگر، اصل عمل، مطلبى است، و نگاهدارى آن مطلبى مهم

عيب باشد و محافظت و مراقبت از آن تا پايان  سالم و مفيد، عملى است كه از آغاز سالم و بى
  . عمر بشود

  : سازد بسيار است از جمله افكند، يا نابود مى عواملى كه اعمال آدمى را به خطر مى
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تُبطلُوا : گويد  است، چنان كه قرآن مى» منت گذاردن و آزار دادن«ـ  1

رِئاء قُ مالَهنْفي يالْأَذى كَالَّذ نِّ وبِالْم كُمقاتدص رِ النّاسِ وخĤْمِ الوالْي و نُ بِاللّهؤْماى كسانى «: ال ي
همانند كسى كه مال  ;هاى خود را با منت و آزار، باطل نسازيد بخشش! ايد كه ايمان آورده

  خود را براى نشان دادن به 
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  ) 1.(»آورد و به خدا و روز رستاخيز، ايمان نمى ;كند مردم، انفاق مى
مطرح شده است، كه » ريا و كفر«و ديگرى » منّت و آزار«ا دو عامل بطالن عمل، يكى در اينج

  . كشند آيد، و دومى مقارن آن، و اعمال نيك را به آتش مى اولى، بعد از عمل مى
أَلْعجب : عامل ديگرى است براى نابودى آثار عمل، چنان كه در حديث آمده است» عجب«ـ  2

 ناتسأْكُلُ الْحطَبِيالْح جب، حسنات انسان را مى«: كَما تَأْكُلُ النّارخورد همان گونه كه آتش  ع
  ) 2!.(»هيزم را

آمده كه » عجب«نيز يكى از اين گونه اعمال است، درباره آن نيز تعبيرى شبيه به » حسد«ـ  3
م إِياكُ«: دهفرمو)صلى اهللا عليه وآله(كند، پيغمبر گرامى اسالم  همچون آتش، حسنات را نابود مى

طَبالْح كَما تَأْكُلُ النّار ناتسأْكُلُ الْحي دسفَإِنَّ الْح دسالْح 3.(»و (  
) 4(»إِنَّ الْحسنات يذْهبنَ السيئات«برد  اصوالً همان گونه كه حسنات، سيئات را از بين مى

  . اندازد همچنين گاهى سيئات، حسنات را به كلى از اثر مى
مهمترين شرط بقاى آثار عمل است چرا كه قرآن به » حفظ ايمان تا پايان عمر«ـ مسأله  4

ايمان از دنيا بروند تمام اعمالشان حبط و نابود   كسانى كه بى«: گويد صراحت مى
  ). 5(»شود مى

بريم، و لذا، در حديثى  از اينجا است كه به اهميت و مشكالت مسأله نگهدارى اعمال پى مى
اإلِبقَاء علَى الْعملِ أَشَد منَ الْعملِ قَالَ و ما الْإِبقَاء علَى : آمده كه فرمود) السالمعليه (باقر از امام

ي رّاً ثُمس لَه بفَكُت لَه لَا شَرِيك هدحو لَّهقُ نَفَقَةً لنْفي لَة ولُ بِصلُ الرَّجصلِ قَالَ يمالْع ا وذْكُرُه
نگهدارى عمل از خود عمل «!: محى فَتُكْتَب لَه علَانيةً ثُم يذْكُرُها فَتُمحىو تُكْتَب لَه رِياء تُ

  راوى . تر است سخت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .264ـ بقره، آيه  1
  .522، صفحه 8، جلد »روح البيان«ـ  2
  .255، صفحه 73، جلد »بحار االنوار«ـ  3
  .114ـ هود، آيه  4
  .65ـ زمر، آيه  5



٥٠٧  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  منظور از نگهدارى عمل چيست؟ : كند سؤال مى
كند و يا انفاقى در راه خداوند يكتا، و به عنوان يك انفاق   انسان بخششى مى: در پاسخ فرمود

كند، اين انفاق پنهانى حذف  شود، سپس در جائى آن را مطرح مى  پنهانى براى او ثبت مى
شود، دگر بار در جائى ديگر آن را مطرح  اى آن انفاق آشكار نوشته مىشود و به ج مى
  ) 1!.(»شود شود و به عنوان رياء نوشته مى كند باز حذف مى مى

  ) 2.(»و التُبطلُوا أَعمالَكُم«: گويد  اى به همه اين امور كرده مى آيه مورد بحث، اشاره سربسته
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16، حديث »رياء«، باب 296، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  1
مطالعه » بقره« 217، ذيل آيه 70را در جلد دوم، صفحه » حبط«ـ شرح بيشتر پيرامون مسأله  2

  .فرمائيد
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35    الْأَع أَنْتُم لْمِ ووا إِلَى السعتَد نَ فَالتَهِنُوا ولَوو كُمعم اللّه و  
  يترَكُم أَعمالَكُم  لَنْ          

  
  : ترجمه

دعوت نكنيد در حالى كه ) بار ذلت(به صلح ) دشمنان را(ـ پس هرگز سست نشويد و  35
  ! كند اعمالتان را كم نمى) ثواب(شما برتريد، و خداوند با شماست و چيزى از 

  
  : تفسير

  ! بار صلح بيجا و ذلت
» جهاد«آيات گذشته پيرامون مسأله جهاد، اين آيه به يكى از نكات مهم پيرامون  در تعقيب
كند و آن اين كه افراد سست و ضعيف االيمان، براى فرار از زير بار جهاد و  اشاره مى

كنند، مسلماً صلح بسيار خوب است اما  مشكالت ميدان جنگ، غالباً مسأله صلح را مطرح مى
مين اهداف واالى اسالمى كند، و حيثيت و عظمت و آبروى حى كه تأدر جاى خود، صل

  . مسلمين را حفظ نمايد، نه صلحى كه آنها را به خوارى و ذلت كشاند
اكنون كه دستورهاى گذشته را شنيديد، سست نشويد و دشمنان را دعوت به «: فرمايد لذا مى

  )1).(لَى السلْمِ و أَنْتُم الْأَعلَونَدعوا إِفَالتَهِنُوا و تَ(» صلح نكنيد، در حالى كه شما برتريد
  هاى پيروزى و برترى شما آشكار شده، چگونه با  يعنى حاال كه نشانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التَهنُوا و «: باشد ودر معنى چنين است مى» التَهنُوا«مجزوم است و عطف بر » تَدعوا«ـ  1

  .»مِى السلْالتَدعوا إِلَ
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هاى خود را عقيم  نشينى و شكست است، پيروزى  پيشنهاد صلح كه مفهومش عقب
گذاريد؟ اين، در حقيقت صلح نيست، اين تسليم و سازشى است كه از سستى و زبونى  مى

طلبى زشتى است كه عواقب دردناك و خطرناك به  گيرد، اين يك نوع عافيت سرچشمه مى
  . آورد بار مى

و خدا با شما است، و ثواب «: افزايد آيه، براى تقويت روحيه مسلمين مجاهد، مى و در ذيل
  ).يترَكُم أَعمالَكُم و اللّه معكُم و لَنْ(» كاهد اعمالتان را هرگز نمى

كسى كه خدا با او است، همه عوامل پيروزى را در اختيار دارد، هرگز احساس تنهائى 
شود، و  دهد، به نام صلح، تسليم دشمن نمى د راه نمىتى به خوكند، ضعف و سس نمى

  . دهد هاى شهيدان را در لحظات حساس، به باد نمى هاى خون فراورده
به معنى منفرد است، و لذا به كسانى كه بعضى از ) بر وزن سطر(» وتر«از ماده » يترَكُم لَنْ«

گويند، و به  مى) بر وزن فكر(» روِت«ند، مان شود و آنها تنها مى بستگان نزديكشان كشته مى
: معنى نقصان و كمبود نيز آمده است و در آيه مورد بحث، كنايه زيبائى از اين مطلب است كه

  . كند  گذارد و اجر و پاداش اعمالتان را همراه شما مى خداوند شما را تنها نمى
شود، نه تنها  مىشما ثبت دانيد هر گامى در راه جهاد برداريد، براى   به خصوص اين كه، مى

  . افزايد گذارد كه از فضل و كرمش نيز بر آن مى چيزى از پاداشتان را كم نمى
ندارد، آنجا » انفال«سوره  61آيه مورد بحث، هيچ تضادى با آيه : از آنچه گفتيم، روشن شد كه

اگر آنها «: إِنَّه هو السميع الْعليم ى اللّهو إِنْ جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لَها و تَوكَّلْ علَ: فرمايد كه مى
» تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآ، و بر خدا تكيه كن، كه او شنوا و دانا است

  تا يكى را ناسخ ديگرى قرار 
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  . دهيم
و ديگرى » صلح معقول«بلكه، هر يك از اين دو ناظر به مورد خاصى است، يكى اشاره به 

كند، و ديگرى  است، يكى صلحى است كه منافع مسلمين را كامالً تامين مى» صلح نابجا«
  . گردد ها، مطرح مى صلحى است كه از ناحيه مسلمانان ضعيف و سست در آستانه پيروزى

اما اگر «: اللّهو إِنْ يرِيدوا أَنْ يخْدعوك فَإِنَّ حسبك : گويد مى» انفال«و لذا به دنبال آيه سوره 
هرگز تسليم (آنها بخواهند با مطرح كردن صلح، تو را فريب دهند و نيرنگى در كار باشد، 

  . »كه خداوند پشتيبان تو است) مشو، و نگرانى به خود راه مده، چرا
به هر دو قسم از صلح اشاره كرده، » مالك اشتر«در فرمان ) عليه السالم(امير مؤمنان على

هر گاه دشمن تو را به صلحى «: فَعنَّ صلْحاً دعاك إِلَيه عدوك و للّه فيه رِضاًلَاتَد و: فرمايد مى
  )1.(»دعوت كند كه رضاى خدا در آن بوده باشد، پيشنهاد صلح را رد مكن

مطرح شدن صلح، از ناحيه دشمن از يكسو، و توأم بودن با رضاى خدا از سوى ديگر، تقسيم 
  . دهد م، كه در باال گفتيم نشان مىشدن صلح را به دو قس

ترين و  به هر حال، امراى مسلمين، بايد در تشخيص موارد صلح و جنگ، كه از پيچيده
ساز است، فوق العاده دقيق و هوشيار باشند، چرا كه كمترين  ترين مسائل سرنوشت ظريف

  . اشتباه در محاسبه، عواقب مرگبارى را به دنبال دارد
* * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53، نامه »نهج البالغه«ـ  1
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36    كُمورأُج كُمؤْتتَتَّقُوا ي نُوا وإِنْ تُؤْم و ولَه و بنْيا لَعياةُ الدا الْحإِنَّم  
           والَكُمأَم ئَلْكُمسالي و  

37    حوها فَيئَلْكُمسإِنْ ي كُمف أَضْغانَكُم خْرِجي خَلُوا وتَب  
  ها أَنْتُم هؤُالء تُدعونَ لتُنْفقُوا في سبِيلِ اللّه فَمنْكُم منْ يبخَلُ و منْ    38

          و الْفُقَراء أَنْتُم و ىالْغَن اللّه و هنْ نَفْسخَلُ عبخَلْ فَإِنَّما يبي  
  لَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيرَكُم ثُم اليكُونُوا أَمثالَكُم نْ تَتَوإِ          

  
  : ترجمه

و اگر ايمان آوريد و تقوى پيشه كنيد،  ;ـ زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى است 36
  . طلبد دهد و اموال شما را نمى هاى شما را مى  پاداش

و كينه و  ;اصرار نمايد، بخل مىورزيدـ چرا كه هر گاه اموال شما را مطالبه كند و حتى  37
  ! سازد خشم شما را آشكار مى

شويد، بعضى از شما  ـ آرى شما همان گروهى هستيد كه براى انفاق در راه خدا دعوت مى 38
نياز است  د بىو خداون ;و هر كس بخل ورزد، نسبت به خود بخل كرده است ;بخل مىورزند

آورد پس  كنيد، خداوند گروه ديگرى را جاى شما مى و هرگاه سرپيچى ;و شما همه نيازمنديد
  ). كنند و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق مى(آنها مانند شما نخواهند بود 
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  : تفسير
  دهد  اگر سرپيچى كنيد، اين رسالت را به گروه ديگرى مى

جهاد آغاز شده و با است، از مسأله » جهاد«سوره ) صلى اهللا عليه وآله(»محمد«گفتيم سوره 
  . گيرد مسأله جهاد پايان مى

ها  آيات مورد بحث، كه آخرين آيات اين سوره است، نيز به يكى ديگر از مسائل زندگى انسان
اعت پردازد، و براى تشويق و تحريك هر چه بيشتر مسلمانان، در زمينه اط در اين رابطه مى

كند، زيرا يك  دن زندگى دنيا را مطرح مىارزش بو خداوند عموماً و مسأله جهاد خصوصاً، بى
  . عامل مهم بازدارنده از جهاد، سرگرم شدن و دلبستگى به زندگى مادى دنيا است

  ). إِنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب و لَهو(» زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى است«: فرمايد مى
ك نوع نظم خيالى براى وصول به يك داراى ي: شود كه به كارهائى گفته مى) بازى(» لَعب«

انسان را به خود مشغول : شود كه به هر كارى گفته مى) سرگرمى(» لهو«هدف خيالى است، و 
  . داشته و از مسائل اصولى منحرف سازد

شود، و نه  است، نه از آن كيفيتى حاصل مى» سرگرمى«و » بازى«و به راستى زندگى دنيا 
ئى، لحظاتى است زودگذر، و لذاتى است ناپايدار و توأم با انواع حالى، نه دوامى دارد و نه بقا

  ! دردسر
هاى شما را به  و اگر ايمان آوريد، و تقوا پيشه كنيد، خداوند پاداش«: افزايد به دنبال آن مى

و إِنْ تُؤْمنُوا و تَتَّقُوا (» طلبد ا نمىدهد، و در برابر آن اموال شما ر نحو كامل و شايسته مى
  ) 1).(تكُم أُجوركُم و اليسئَلْكُم أَموالَكُميؤْ

  هاى عظيم در دنيا  نه خداوند در برابر هدايت و راهنمائى و آن همه پاداش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»يؤْتكُم«مجزوم، و عطف است بر جزاء جمله شرطيه يعنى » اليسئَلْكُم«ـ جمله  1
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طلبد، و نه پيامبرش، اصوالً خدا نيازى ندارد، و نياز پيامبرش نيز فقط   مالى از شما مىو آخرت 
  . به خدا است

شود، آن هم  و اگر مقدار ناچيزى از اموالتان، به عنوان زكات و حقوق شرعى ديگر گرفته مى
اى نگهدارى يتيمان و مستمندان و ابن السبيل شما، و بر گردد، براى به نفع شما مصرف مى

ها و عمران و  دفاع از امنيت و استقالل كشورتان، و برقرارى نظم و آرامش و تأمين نيازمندى
  . آبادى شهر و ديار شما

نيازند، و به  كه خدا و پيامبرش از همگان بى ;بنابراين، همين مقدار نيز براى خود شما است
  . آن وجود نداردتناقضى بين مفهوم آيه و آيات انفاق و زكات و مانند اين ترتيب، 

  : اند ، و رفع تناقض آن، احتماالت متعدد ديگرى نيز داده»و اليسئَلْكُم أَموالَكُم«در تفسير جمله 
  .كند در برابر هدايت و پاداش، چيزى از اموالتان را طلب نمى: اند بعضى گفته

  . خواهد  مىطلبد، و تنها قسمتى از آن را  كل اموال شما را نمى :اند  بعضى ديگر گفته
چند «اين جمله، اشاره به اين است كه اموال همه از آن خدا است گر چه : اند بعضى نيز گفته

  . »روزى اين امانت نزد ماست
  . تر همان تفسير اول است ولى از همه مناسب

است و اصوالً، هر گونه نبرد » جهاد با اموال«به هر حال، نبايد فراموش كرد كه بخشى از جهاد، 
هائى دارد كه بايد از سوى مسلمانان با ايمان و پرهيزگار، و آنها كه   من، نياز به هزينهبا دش

هاى  وابسته و دلبسته به دنيا نيستند، گردآورى شود و آيات مورد بحث، در حقيقت زمينه
  فكرى و فرهنگى را براى اين مسأله 
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  . كند آماده مى
 * * *  

هاى شخصى،   يزان دلبستگى غالب مردم به اموال و ثروتدر آيه بعد، براى نشان دادن م
بلكه از آن (هر گاه اموال شما را مطالبه كند، و حتى اصرار ورزد، بخل مىورزيد، «: افزايد مى

إِنْ يسئَلْكُموها فَيحفكُم تَبخَلُوا و يخْرِج ! (»سازد  ا آشكار مىها و خشم شما ر كينه) باالتر
أَضْغانَكُم .(  

به معنى » حفأ«به معنى اصرار در مطالبه و سؤال است، و در اصل، از » احفاء«از ماده » يحفكُم«
اين تعبير، كنايه از كارهائى است كه انسان تا آخرين حد آن را پيگيرى . پابرهنه راه رفتن است

  . ترين حد است  ، به معنى اصالح كردن سبيل در كوتاه»احفاء شارب«كند، لذا  مى
  . است» كينه شديد«چنان كه قبالً هم اشاره كرديم، به معنى » ضغن«جمع » ضغانأَ«و 

آيه، بيانگر دلبستگى شديد بسيارى از مردم به مسائل مالى است، و در حقيقت : خالصه اين كه
يك نوع مالمت و سرزنش آنها و در عين حال، تشويق به ترك اين وابستگى است، تا آنجا كه 

  ! گيرند مطالبه كند، خشم و كينه او را به دل مى اگر خدا نيز از آنها
سازد، تا زنجير اسارت  ها را بيدار مى  و به اين ترتيب، با اين تازيانه مالمت، روح خفته انسان

يش بردارند، و آنچنان شوند كه در راه دوست از همه چيز و بردگى اموال را از گردن خو
  . عوض، ايمان و تقوا و رضا و خشنودى او را بطلبندبگذرند، و همه را بر پاى او نثار كنند، در 

 * * *  
  است، تأكيد ) صلى اهللا عليه وآله(»محمد«آخرين آيه مورد بحث، كه آخرين آيه سوره 



٥١٥  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

هاى مردم به آن و   ديگرى است بر آنچه در آيات گذشته، پيرامون مسائل مادى و دلبستگى
  . انفاق در راه خدا آمده است

شويد،  بدانيد شما همان جمعيتى هستيد كه دعوت براى انفاق در راه خدا مى«: ايدفرم مى
ها أَنْتُم (» كنند، در حالى كه بعضى بخل مىورزند بعضى از شما اين فرمان الهى را اطاعت مى

  ). الء تُدعونَ لتُنْفقُوا في سبِيلِ اللّه فَمنْكُم منْ يبخَلُهؤُ
شود كه، در آيات قبل گفته شد، خداوند اموال شما را مطالبه   ل مطرح مىدر اينجا اين سؤا

  كند، چگونه در اين آيه، دستور به انفاق فى سبيل اللّه داده شده است؟  نمى
كسى كه «: گويد نخست مى: دهد ولى، دنباله آيه، در حقيقت به اين سؤال از دو راه پاسخ مى

  ) 1).(و منْ يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عنْ نَفْسه(» ده استدر انفاق بخل كند، نسبت به خود بخل كر
هاى طبقاتى كم  گردد، زيرا فاصله ها، هم در دنيا به خود شما بازمى چرا كه نتيجه انفاق

گردد، محبت و صفا و صميميت جاى كينه و  امنيت در جامعه حكمفرما مىشود، آرامش و  مى
  . يوى شما استگيرد، اين پاداش دن  عداوت را مى

دارد كه  هائى به شما ارزانى مى و هم در آخرت، در برابر هر درهم و دينارى، مواهب و نعمت
  ! ايد تان بخل كردههرگز به فكر بشرى خطور نكرده است، بنابراين، هر قدر بخل كنيد به خود

بير به فى سبيل به تعبير ديگر، مسأله انفاق در اينجا بيشتر ناظر به انفاق براى جهاد است و تع
  اللّه نيز، تناسب با همين معنى دارد، و واضح است كه هر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صورت اول معنى منع دارد  ، در»على«شود و گاه با   متعدى مى» عن«گاهى با » بخل«ـ واژه  1

  .و در صورت دوم اضرار
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  . موجوديت و استقالل و شرف يك جامعه استگونه كمك به پيشرفت امر جهاد، ضامن حفظ 
و اللّه الْغَنى و أَنْتُم (» نياز است و شما همه نيازمنديد  خداوند غنى و بى«: پاسخ ديگر اين كه

الْفُقَراء.(  
نياز است، و هم از اطاعتتان، اين شما هستيد كه در دنيا و آخرت نياز به  او هم از انفاق شما بى

  . اداش او داريدلطف و رحمت و پ
اصوالً موجودات امكانيه، و ما سوى اللّه سر تا پا فقر و نيازند، و غنى بالذات تنها خدا است، 
آنها حتى در اصل وجودشان، دائماً وابسته به اويند، و لحظه به لحظه، از منبع اليزال فيض 

رود و  بر باد مى گيرند كه اگر يك لحظه، از آنها قطع فيض كند، هستى همه وجود او، مدد مى
  ! »ها فرو ريزند قالب«

آخرين جمله، هشدارى است به همه مسلمانان كه قدر اين نعمت بزرگ و موهبت عظيم را 
كه خداوند شما را پاسدار آئين پاكش قرار داد، تا حاميان دين و ياوران پيامبر او باشيد، ! بدانيد

ويد، اين مأموريت را به گروه ديگرى گردان ش و اگر روى«اگر به اين نعمت بزرگ ارج ننهيد 
و إِنْ تَتَولَّوا يستَبدلْ قَوماً غَيرَكُم ثُم اليكُونُوا ! (»سپارد، گروهى كه همانند شما نخواهند بود مى

ثالَكُمأَم( .  
ماند، اگر شما به اهميت موقفتان پى نبريد، و اين رسالت  آرى، اين بار، هرگز بر زمين نمى

انگيزد و اين رسالت عظيم را بر دوش آنها   ا ناديده بگيريد، خداوند قوم ديگرى را برمىعظيم ر
ز افكند، قومى كه در ايثار و فداكارى و بذل جان و مال و انفاق فى سبيل اللّه به مراتب ا مى

  ! شما برتر و باالتر باشند
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا : ه استنيز آمد» مائده«سوره  54اين، تهديد بزرگى است كه نظير آن در آيه 

 و مهبحم يبِقَو ى اللّهأْتي فوفَس هيننْ دع نْكُمم رْتَدنْ يم  
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: الئم يحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤْمنينَ أَعزَّة علَى الْكافرِينَ يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه و اليخافُونَ لَومةَ
به خدا زيانى (هر كس از شما از آئين خود بازگردد ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

دا را آورد كه آنها را دوست دارد، و آنها نيز خ ، خداوند در آينده جمعيتى را مى)رساند نمى
ى ناپذير، مردان دوست دارند، در برابر مؤمنان، متواضع، و در برابر كافران، نيرومند و شكست

كنند و هرگز از سرزنش سرزنش كنندگان هراسى به خود راه  كه در راه خدا جهاد مى
  ) 1.(»دهند نمى

زول اين آيه، اند كه بعد از ن اكثر مفسران در ذيل آيه مورد بحث، نقل كرده: جالب توجه اين كه
ذَكَرَ اللّه في  منْ هؤُالء الَّذينَ: عرض كردند) صلى اهللا عليه وآله(جمعى از اصحاب رسول خدا

تابِه؟»اين گروهى كه خداوند در اين آيه به آنها اشاره كرده كيانند«: ك !  
  

صلى اهللا عليه (نشسته بود، پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(نزديك پيامبر» سلمان«در اين هنگام، 
ه، و الَّذي هذا و قَوم: زده فرمود) و طبق روايتى بر شانه سلمان(» سلمان«دست بر پاى ) وآله

منظور، اين مرد و قوم او است، «: نَفْسي بِيده لَو كانَ االيمانُ منُوطاً بِالثُّرَيا لَتَناولَه رِجالٌ منْ فارس
سوگند به آن كس كه جانم به دست او است، اگر ايمان به ثريا بسته باشد، گروهى از مردان 

  ! »آورند فارس آن را به چنگ مى
و » بيهقى«يث و مشابه آن را محدثان معروف اهل سنت، مانند محدث معروف اين حد

اند، و مفسران معروف شيعه و اهل سنت بر آن اتفاق  در كتب معروف خود آورده» ترمذى«
» مراغى«و » فخر رازى«و » مجمع البيان«، و »روح البيان«، »قرطبى«تفسير نويسنده : دارند، مانند

  . انند آنهاو م» ابوالفتوح رازى«و 
  ) 2.(در ذيل همين آيه نيز، چندين حديث در همين زمينه آورده است» در المنثور«در تفسير 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53ـ مائده، آيه  1
  .67، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  2
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و اللّه : ق است، فرمودنقل شده كه مكمل حديث فو) عليه السالم(حديث ديگرى از امام صادق
به خدا سوگند كه خداوند به اين وعده خود وفا كرده، و گروهى «: أَبدلَ بِهِم خَيراً منْهم، الموالي

  ) 1.(»را از غير عرب، بهتر از آنها جانشين آنها فرمود
عجم،  اگر با دقت و خالى از هر گونه تعصب، به تاريخ اسالم و علوم اسالمى بنگريم، و سهم

هاى جهاد و مبارزه با دشمنان از يكسو، و تنقيح و تدوين  را در ميدان» ايرانيان«و مخصوصاً 
اين  علوم اسالمى را از سوى ديگر، بنگريم، به واقعيت اين حديث پى خواهيم برد و شرح

  . سخن بسيار است
* * *  

  ! ت، استوار و ثابت قدم بدارما را در مسير جهاد و ايثار و فداكارى در طريق آئين پاك! خداوندا 
اين افتخار بزرگى را كه به ما مرحمت فرمودى كه داعيان آئين پاك تو باشيم، هرگز از ! بارالها 

  ! ما سلب مكن
ى شديد از شرق و غرب براى محو آثار آئين پاكت ها در اين هنگام كه طوفان! پروردگارا 

  ! تر، مرحمت فرما تر و اخالص فراوان  ر فزونتر، ايثا درگرفته، به ما قدرت بيشتر، ايمان محكم
  آمينَ يا رب العالَمينَ 

  تفسير نمونه 21پايان جلد 
  

  پايان سوره محمد                                                
   1405) / روز فتح بدر(ماه رمضان /  17جمعه                                      

                                                17  /3  /1364   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .108، صفحه 9، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  1
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  357 341…   تحريف شد؟» بنى اميه«چگونه اين آيه از سوى 
  359 343…   !زهد و ذخيره براى آخرت

  : ها نكته
  360 344…   ...شوند ـ در قيامت كفار بر آتش عرضه مى 1
  361 345…    »اذهبتم طيباتكم«ـ جمله  2
  362 346…    همه مواهب دنيا است» طيبات«ـ  3
  363 347…    »عذاب الهون«ـ تعبير به  4
  363 347…    ـ دو گناه براى دوزخيان 5
  363 347…   »غير الحق«ـ تعبير به  6
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  363 347…   ـ زهد پيشوايان بزرگ 7
  367 350…   !قوم عاد و تندباد مرگبار

  376 359…   !تر نيستيد قوى» عاد«ز از قوم شما هرگ
  384 367…   آورند طائفه جن ايمان مى

  : ها نكته
  388 371…    ـ تبليغات مؤثر 1
  389 372…   ـ بهترين دليل عظمت قرآن، محتواى آن است 2

  392 375…    !شكيبا باش» اولوا العزم«همچون پيامبران 
  394 377…    چه كسانى بودند؟» اولوا العزم«پيامبران 

  :نكته
  399 382…    بود» اسطوره صبر و استقامت«، )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم

* * *  
  403 387…    )صلى اهللا عليه وآله(»سوره محمد«

  405 388…    )صلى اهللا عليه وآله(محتواى سوره محمد
  406 389…   فضيلت تالوت سوره

  410 392…    !اند و كافران پيرو باطل مؤمنان پيرو حق
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  415 398…    !در ميدان نبرد، قاطعيت الزم است
  : ها نكته

  423 405…    ـ مقام واالى شهيدان 1
  427 408…    اسالمـ اهداف جنگ در  2
  429 410…    ـ احكام اسراى جنگى 3
  431 412…   ـ بردگى در اسالم 4

  444 425…   كند اگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى
  452 433…   سرنوشت مؤمنان و كفّار

  458 439…   توصيف ديگرى از بهشت
  : ها نكته

  461 442…   ـ نهرهاى چهارگانه بهشتى 1
  462 443…   ـ شراب طهور 2
  462 443…   هاى فاسدنشدنى ـ نوشابه 3
  462 443…   ها  ـ چرا ميوه 4

  465 446…   !هاى رستاخيز ظاهر شده نشانه
  469 450…    هاى نزديكى قيامت است؟ از نشانه) صلى اهللا عليه وآله(آيا قيام پيامبر
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  صفحه                                                       موضوع
  ق       ج                                                         

  :نكته
  473 454…   چيست؟» اشراط الساعة«

  480 461…   !از نام جهاد نيز وحشت دارند
  : ها نكته

  486 467…   ـ قرآن، كتاب انديشه و عمل 1
  489 470…    )عليه السالم(ـ حديثى از امام صادق 2

  491 472…   !كنند؟  ر قرآن تدبر نمىچرا د
  496 477…   توان شناخت منافقان را از لحن گفتارشان مى

  502 484…   آنها كه در حال كفر بميرند هرگز بخشوده نخواهند شد
  :نكته

  505 486…    عوامل نابودى ثواب عمل
  508 489…   !بار صلح بيجا و ذلت

  512 493…    دهد گرى مىاگر سرپيچى كنيد، اين رسالت را به گروه دي
* * *  
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  )فهرست موضوعى ( 
  

  :فهرست موضوعى تفسير، بر محورهاى ذيل تنظيم گرديده است
  

  )شناخت(معرفت * 
  آفريدگار* 

  ادله اثبات *        
  صفات*        

  )به عنوان مخلوق محور تكاليف الهى(انسان * 
  ابطه با خدار*        
  ها رابطه با انسان*        
  رابطه با طبيعت*        
  رابطه با خود*        

  هدف از خلقت انسان* 
  :)جهت رسيدن به هدف(امكانات * 

  ...ها و زمين و خلقت آسمان: امكانات مادى*        
  هدايت به وسيله انبياء و اوصياء و عقل : امكانات معنوى*        

  )وامامتنبوت (          
  ) و متعلقات آن(معاد * 
  
  



٥٣٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    
  
  

  شناخت 
  
  ) شناخت(
  

  170…   ها برخورد جدى با مسائل و شناخت واقعيت              
  456…   شناخت صحيح و غير صحيح              

  
  ) ابزار شناخت(
  

  حس و تجربه * 
  81…   گوش و چشم و حيات در انسان              
  487…    براى يافتن راه الزم است» آفتاب«بينا، و  ديده              

  تاريخ و آثار تاريخى * 
  97…   !شاخه بود 360رود نيل داراى               

  
  ) موانع شناخت(
  

  هواپرستى * 
  466…   گيرد  هواپرستى حس تشخيص را مى              
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  خالق 
  
  ) ادله وجود(
  

  برهان امكان و وجوب * 
  516…    وابستگى موجودات امكانى              

  دليل فطرت * 
  27…   دليلى بر فطرى بودن خداشناسى              

  برهان نظم * 
  240…    هاى او همه جا نشانه              
  28…   آيات عظمت خدا              
  242…    هاى توحيد اى از نشانه آيات انفسى نشانه              

  حيات عالم *    
  314…    آفرينش جهان بر اساس حق              
  293…    حيات يكى از آيات توحيدى              
  242…    دليل توحيد از طريق خلقت آسمان و زمين              
  244…    تىهاى خدا در صحنه هس  نشانه              

  
  ) صفات(
  

  : صفات ذات* 
  : علم*    

  21…    چيست» لوح محفوظ«يا » الكتاب ام«منظور از               
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  حكيم *     

  241…   »عزيز و حكيم«معناى               
  24…   مجازات خداوند مقتضاى حكمت او است              

  : توحيد*    
  27…   دالئل توحيد              
  470…   توحيد وسيله نجات              

  توحيد عبادت *     
  28…   توحيد خالقيت، دليلى بر توحيد عبادت              

  117…    و دعوت به توحيد ربوبيت و عبادت) عليه السالم(عيسى              
  143…   توحيد الوهيت، ربوبيت و عبادت              
  91…   توحيد ربوبى، دليل بر توحيد عبادت              
  55…   دليلى بر توحيد عبادت              

  توحيد صفات *     
  141…    تنزيه پروردگار              

  :توحيد افعال*     
  توحيد خالقيت *         

  28…   توحيد خالقيت، دليلى بر توحيد عبادت              
  27…   حيد خالقيتتو              
  149، 28…   مشركان و توحيد خالقيت              

  توحيد ربوبيت *         
  166…   اشاره به ربوبيت مطلقه پروردگار              

  143…   توحيد الوهيت، ربوبيت و عبادت              
  91…   توحيد ربوبى، دليل بر توحيد عبادت              
  306…   ربوبيت در ضمن دو آيهوحدت               

  



٥٣٥  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  توحيد مالكيت *         
  256…   !رگشته و فرمانبردارهمه از بهر تو س              
  145…   مالكيت، دليل بر ربوبيت و ربوبيت دليل بر الوهيت              

  ) تكوينى(توحيد حاكميت *         
  58…    هاى توحيد هتوحيد حاكميت و واليت از شاخ              
  448…   خداوند مولى و سرپرست مؤمنان است              

  قدرت *    
  167…   حيات و مرگ شما به دست اوست               

  ديگر صفات*    
  141…    خداوند داراى فرزند نيست              
  166، 143…   اوصاف هفتگانه خداوند              
  241…   »عزيز و حكيم«معناى               

  :صفات فعل* 
  رحيم *    

  298…   »رحمت الهى«مفهوم وسيع               
  19…   او نيست» رحمت«گناه ما مانع               

  عادل *    
  64…   معنى عدالت              
  276…    گردد  جهان بر محور حق و عدالت مى              
  280…   اين آيات دليل بر جبر نيست              
  45…    اراده خداوند به مختار بودن انسان تعلق گرفته              
  339…    اى به اصل آزادى و اراده انسان شارها              
  276…   عدالت الهى در مجازات              
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  رزاق *    

  به معنى ترك تالش و جهادتقسيم ارزاق از سوى خدا               
  63…   براى زندگى نيست              

  
  ) هدف از خلقت جهان(
  

  206…    دار جهان هدف              
  

  انسان 
  
  ) هدف از خلقت انسان(
  

  تكامل * 
  246…    سه مرحله براى سير انسان در طريق معرفة اللّه              

  عبادت * 
  262…    اطاعت و عصيان ما براى خدا چه سود و زيانى دارد؟              

  
  ) حقيقت انسان(
  

  243…   انسان عصاره عالم كبير              
  جسم * 

  81…   دو نوع گوش و چشم براى انسان               
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  ) هاى انسان صفات و ويژگى(
  

  346…    هاى شايسته  اوصاف انسان              
  40…   دو صفت از صفات زنان              

  
  ) حاالت انسان(
  

  489…    »قلب«در مورد ) عليه السالم(حديثى از امام صادق              
  
  ) نكردار انسا(
  

  135…   ها خود انسان ها و شقاوت سرچشمه اصلى سعادت              
  
  ) عمر انسان(
  

  345…   !كند هنگامى كه انسان به چهل سالگى رسيد، سه چيز تقاضا مى              
  
  ) هاى انسان مسئوليت(
  

  :در برابر خالق* 
  ايمان*    
  ايمان *     

  413…   شود منشعب مى» حق و باطل«ايمان و كفر از دو خط               
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  517…   )اقوام سلمان(يمان و اهل فارس حديث پيامبر در زمينه اهل ا              
  حقيقت ايمان *     

  414…   نزديكى به حق، نزديكى به ايمان              
  آثار ايمان *     

  413…   آثار ايمان در مؤمنان              
  444…   ايمان و ثبات قدم               

  ايمان و علم *     
  465…    ايمان و علم              

  ايمان و عمل صالح *     
  351…    عمل صالح موجب خشنودى خداوند              
  262…   منافع عمل صالح براى خود انسان              
  452، 411، 351، 298،345، 273…   ايمان و عمل صالح              

  مؤمنين *     
  273…    حيات و مرگ مؤمن با كافر              
  276…   ساوات مؤمنان با كافرانعدم م              
  410…    اند و كافران پيرو باطل مؤمنان پيرو حقّ              
  452…   سرنوشت مؤمنان و كفار              
  413…   آثار ايمان در مؤمنان              

  466…    اند مؤمنان راستين هدايت يافته              
  448…    حمايت همه جانبه پروردگار از مؤمنان              
  446…   بركت اعمال مؤمنان پربركت، و كافران بى              

  كفر و شرك *     
  413…   شود منشعب مى» حق و باطل«ايمان و كفر از دو خط               
  166…   خط بطالن بر شرك ربوبيت              
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  254…   ها كارى ساخته نيست از بت              
  آثار كفر و شرك*     

  304…   كافران يار و ياورى ندارند              
  كافر و مشرك *     

  273…    حيات و مرگ مؤمن با كافر              
  276…   عدم مساوات مؤمنان با كافران              
  410…    ان پيرو باطلاند و كافر مؤمنان پيرو حقّ              
  452…   سرنوشت مؤمنان و كفار              
  120…   جز عذاب در انتظار چه هستيد؟              
  503، 446، 410…   حبط اعمال كافران              
  323…   وضع مشركان در برابر آيات الهى              

  316…   ترين مردمند  مشركان گمراه              
  86…   دليل ديگرى بر ابطال عقائد مشركان              
  دستاويزى» هو الذى فى السماء اله و فى االرض اله«تعبير               
  145…    براى مشركان              
  38…    خوانيد چرا مالئكه را دختران خدا مى              

  446…   بركت اعمال مؤمنان پربركت، و كافران بى               
  201…   عقايد و كارهاى مشركان              
  45…   هاى خود دالئل واهى مشركان براى خرافه              
  44…   مشركان دليلى جز تقليد از نياكان جاهل نداشتند              
  106…   )عليه السالم(مسيح گفتار مشركان پيرامون الوهيت حضرت              
  503…   سه وصف از اوصاف كفار              
  304…   كافران يار و ياورى ندارند              
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  : مسئوليتها و احكام*     

  تقوا*         
  116…   عيسى و دعوت به تقوا              
  488…   )عليه السالم(صفات پرهيزكاران در سخن على              
  123…   ى از سرنوشت پر افتخار متّقينبيان              

  عبادات *         
  346…    گانه انسان دعاهاى سه              
  گيرى از مواهب الهى به مؤمنان  به هنگام بهره» قرآن«دعاهائى كه               
  34…    تعليم داده              
  262…    د؟دار راى خدا چه سود و زيانىاطاعت و عصيان ما ب              

  عمل *    
  505…   )عامل 4ذكر (عوامل نابودى ثواب عمل               

  :عبادات*     
  حج *         

   71…   كند خداوند بندگان را با خانه خودش امتحان مى              
  جهاد *         

  420…   فلسفه تشريع جهاد              
  421…    جهاد يا ميدان آزمايش              
  427…    هدف و اركان جهاد اسالمى              
  521…   يك عامل مهم بازدارنده              
  419…   گيرد؟ چه زمانى جنگ ميان اسالم و كفر پايان مى              
  509…   خدا با مجاهدان است              
  444…    كند ا را يارى مىاگر خدا را يارى كنيد، شم              
  480…   در برابر جهاد» منافقان«و » مؤمنان«هاى مختلف   گيرى موضع              
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  480…    آنها كه از نام جهاد نيز وحشت دارند              
  427…   انواع جهاد در اسالم              
  420…   دو نوع پيكار اسالم با كفر              

  513…   خشى از جهاد استجهاد با اموال، ب              
  508…    )با ذكر يك حديث(بار  صلح بيجا و ذلت              
  415…   !در ميدان نبرد قاطعيت الزم است              
  425…    معنى شهادت در فرهنگ اسالم              
  422…   موهبت و پاداش الهى در مورد شهيدان              

  429، 418…   نگىاحكام اسراى ج              
  430…    رفتار پيشوايان اسالم با اسراى جنگى              
  508…    در چه مواردى صلح بايد كرد؟              
  510…   صلح معقول و صلح نابجا              

  ديگر عبادات *         
  346…    گانه انسان دعاهاى سه              

  گيرى از مواهب الهى به مؤمنان  هنگام بهره به» قرآن«دعاهائى كه                
  34…    تعليم داده              

  : در برابر انسانها* 
  431…    بردگى در اسالم              
  432…    كننده بردگى نبوده اسالم ابداع              
  434…    سرنوشت دردناك بردگان در گذشته              

  432…   در دنياى امروز تغيير شكل بردگى              
  433…   كشورهاى كمونيستى و مسأله بردگى              
  434…   )در پنج ماده(طرح اسالم براى آزادى بردگان               
  435…   هاى بردگى بستن سرچشمه              
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  436…   گشودن دريچه آزادى بردگان              
  431…   در اسالم» آزادى تدريجى بردگان«برنامه               
  437…   ترين عبادات  آزادى بردگان از مهم              
  437…    پيشوايان اسالم و آزادى بردگان              
  436…   سهمى از زكات براى مبارزه با بردگى              
  439…    آزادى تدريجىن احياى شخصيت بردگان، در دورا              
  439…   رفتار انسانى با بردگان              
  441…   !فروشى بدترين كار، انسان              

  :ارتباط با خويشان*    
  رابطه با همسر*     

  342…   ترين لحظات زندگى مادر دوران وضع حمل مادر يكى از سخت              
  343…   اه استم حداقل دوران حمل شش              

  رابطه با ارحام *     
  485…    اهميت صله رحم در روايات اسالمى              
  485…    دهند كسانى كه صله رحم انجام نمى              
  350…   اهميت قرآن به پيوند خانوادگى              
  341…   !به پدر و مادرت نيكى كن! اى انسان              
  341…    يكى به پدر و مادر از اصول انسانىن              
  352…   كنندگان حقوق پدر و مادر پايمال              
  353…   !نشناس و عاق پدر و مادر چند وصف افراد حق              
  349…   تأكيد پيامبر در مورد نيكى به مادر و اداى حق او              
  342…   ترين لحظات زندگى مادر ز سختا دوران وضع حمل مادر يكى              
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  :ارتباط با جامعه*    
  روابط اقتصادى*     

  63…   را پذيرفته؟» نظام طبقاتى«آيا اسالم               
  تقسيم ارزاق از سوى خدا به معنى ترك تالش و جهاد براى               
  63…   زندگى نيست              

  قراردادهاغير *         
  صحيح *         

  الف ـ انفاق و صدقه            
  515…    در راه خدا انفاق كنيد              
  515…    بخل در انفاق              

  ) سياسى(روابط مديريتى *     
  روابط شهروندى*         
  رفتار فرد در جامعه اسالمى *         

  70…    شكند هم مىاى غلط را در ه اسالم ارزش              
  33…   گفتار مؤمنان راستين به هنگام سوار شدن به مركب              
  34…   چگونگى سوار شدن بر مركب در روايات اسالمى              

  امانت و عدالت اجتماعى *         
  نفى عدالت » رفعنا بعضهم فوق بعض درجات«منظور از               
  64…    نيستاجتماعى               

  روابط جهانى*         
  510…   وظيفه امراى مسلمين در تشخيص موارد صلح و جنگ              

  روابط با غير مسلمين *         
  428…    آميز با پيروان اديان الهى همزيستى مسالمت              
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  ) علمى(روابط فكرى *     

  426…   علم از دنيا برود شهيد استآن كه در راه تحصيل               
  371…   ريشه بدبختى است» جهل«              
  126…    )عليه السالم(ها در سخن اميرمؤمنان دانشمندان و بقاء آن              

  هنر و ادبيات *         
  شعر و شاعرى*         

  286…    زبان شعر در» دهر«بدگوئى به               
  287…    در شب عاشورا) عليه السالم(ر معروف امام حسينشع              

  : روابط اخالقى*     
  : اخالق ممدوح*         
  صله رحم *         

  485…    اهميت صله رحم در روايات اسالمى              
  485…    دهند كسانى كه صله رحم انجام نمى              

  حلم و صبر *        
  334…   زى، ايمان و استقامتشرط پيرو              
  337…    اقسام صبر              
  394…    استقامت پيامبران              
  399…   )صلى اهللا عليه وآله(استقامت پيامبر اكرم              

  آداب معاشرت و دوستى *         
  122…   شود  ل به دشمنى مىدوستى غير خدا در قيامت تبدي              

  زهد*         
  363…   پيشوايان بزرگ» زهد«              
  359…    زهد و ذخيره براى آخرت              
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  قرب الهى *         
  246…   پيمودن سه مرحله براى رسيدن به معرفة اللّه              

  استغفار و توبه*         
  471…    )لهصلى اهللا عليه وآ(استغفار در سخن پيامبر              
  346…    توبه در سن چهل سالگى              

  :اخالق مذموم*         
  حسادت *         

  506…    عاملى براى نابودى عمل» حسد«              
  تكبر*         

  363…   استكبار بر دو گونه              
  359…    بار براى آنها كه در زمين تكبر مىورزند  ذاب ذلتع              

  ريا و عجب *         
  506…    ريا و عجب عاملى براى نابودى عمل              

  كفران نعمت *         
  441…   سه گناه نابخشودنى              

  نفاق *         
  484، 482…   عذاب و لعنت خدا بر منافقان              
  494…   حبط اعمال منافقان              
  486…    اقعى انحراف منافقانعلت و              
  498…   روش شناخت منافقان              
  496…   !توان شناخت منافقان را از لحن گفتارشان مى              
  497…    هاى بيمار منافقان دل              
  481…   درباره منافقان» رضالذين فى قلوبهم م«تعبير               
  485…   افقان، لعنت فرستادهخداوند به من              

  



٥٤٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  482…   !مرگ بر منافقان              
  491…   هاى مختلف منافقان در برابر حق  گيرى موضع              
  465…    برخورد منافقان با وحى الهى              
  484…   گر از منافقان براى فرار از ميدان جنگاى دي بهانه              

  499…    بر مرده منافقان) صلى اهللا عليه وآله(نماز نخواندن پيامبر              
  هوا پرستى *         

  281…    هواپرستى و عواقب آن              
  281…   هواپرستى در روايات اسالمى              
  281…   !برد هواپرستى، انسان را تا مرحله مبارزه با خدا پيش مى              

  277…    سازد؟ چگونه انسان هواى نفس خويش را معبود خود مى              
  280…   !است» بت هواى نفس«ها،  ترين بت  خطرناك              
  281…    »هواپرستى«مؤثرترين راه نفوذ شيطان               
  457…   كند؟ چه كسى اعمال سوء هواپرستان را در نظرشان تزئين مى              

  456…    تزئين اعمال و پيروى از هواى نفس              
  77…    تزئين شيطان              
  492…    تسويالت و تزئينات شيطانى              

  محبت دنيا *         
  398…   فاصله دنيا و آخرت              
  512…   زندگى دنيا جز لهو ولعب چيزى نيست              
  70…    )صلى اهللا عليه وآله(يث پيامبردنيا در احاد              
  76…   )يكى از آثار مرگبار دلبستگى به دنيا(همنشينى با شياطين               
  362…   همه مواهب الهى در دنيا» طيبات«              
  73…    هاى دنيا بردارى صحيح از زينت  نحوه بهره              
  362…    رى نكوهيدهغرق شدن در لذات مادى كا              
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  67…    !اى هاى نقره قصرهاى با شكوه با سقف              
  98…   هاى مجلّل عيب نيست نداشتن ثروت فراوان و لباس              
  397…    جهانكوتاهى عمر اين               

  غرور*         
  302…    غرور سرچشمه استهزاء              

  آثار آن  گناه و*         
  485…   شوند  سه گروهى كه داخل بهشت نمى              
  485…    شود خوار هرگز داخل بهشت نمى شراب              

  
  ) امكانات انسان جهت رسيدن به هدف(
  

  امكانات مادى* 
  : زمين*    

  242…    ها و زمين و عظمت آن آسمان              
  منافع زمين *     

  29…    ها در روى زمين هائى براى تشخيص راه  انهنش              
  28…    !اى براى انسان زمين گهواره              

  سير در زمين *     
  447…   !هاى رحمانى و درس» سير در ارض«              
  193…    و آثار كسرى» مدائن«بر ) عليه السالم(گذار امير مؤمنان على              

   :موجودات زنده*    
  258…   تسخير موجودات زمين و آسمان براى انسان              

  زوجيت *     
  31…   هاى حيوانات زوج              
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  ):خشكى(برّى *     

  :مفيد*         
  فع منا*         

  32…    دهند ها و چهارپايان فعاليت انسان را افزايش مى  ها، كشتى مركب              
  : جنّ*     

  : اقسام جنّ*         
  مؤمن *         

  384…    آورند طايفه جنّ، ايمان مى              
  : شيطان*         

  113…   شيطان يك دشمن قديمى              
  الف ـ فعاليتهاى شيطان           

  77…    تزئين شيطان              
  492…    تسويالت و تزئينات شيطانى              

  : جمادات*    
  ها و فوائد آنها  كشتى*     

  257…    ها خاصيت كشتى              
  :بادها*     

  منافع بادها *         
  245…    فوائد بادها: بادها              

  : باران*     
  فوائد باران *         

  245، 30…    شود هاى مرده مى باران سبب احياء زمين              
  : ها  آسمان*    

  242…    ها عظمت آسمان              
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  242…    ها و زمين و عظمت آن آسمان              
  :خورشيد*    
  نظام شب و روز*     

  244…    )روز و شب(نور و ظلمت نظام               
  :شب و روز*    
  نظام شب و روز*     

  244…    )روز و شب(نظام نور و ظلمت               
  ):فرشتگان(عوالم باال *    
  حقيقت فرشته *     

  41…   فرشتگان بندگان فرمانبردار خدايند              
  42…   كنند رسيم مىچرا فرشتگان را به صورت زن و دختر ت              

  : پاداش و مجازات*    
  351…   انتهاى الهى در مقابل يك عمل صالح فضل بى              
  227…   فضل و بخشش الهى بر پرهيزكاران              
  338…    پاداش اعمال موحدان نيكوكار              
  346…   هاى عظيم مؤمنان پاداش              
  363…   تناسب مجازات و نوع گناه              
  304…    »جريمه«و » جرم«موازنه ميان               
  24…   ت او استمجازات خداوند مقتضاى حكم              
  276…   عدالت الهى در مجازات              
  495…   )عليه السالم(خداوند در سخن امام صادق» غضب و سخط«معناى               
  220…   هاى الهى دو نوع از مجازات              
  101…   فرعونيان مجازات غرق              
  49…   گوش بستهسرانجام كار مقلّدان چشم و               
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  300…   ترين مجازات كافران توبيخ و سرزنش پروردگار، بزرگ              
  359…   انمجازات مجرمان و كافر              
  354…    سرانجام كافران جسور              
  120…   جز عذاب در انتظار چه هستيد؟              
  ان را نابودمى كند، چرا مشركان مكّه و حجاز را اگر خداوند طغيانگر              
  58…    نابود نكرد؟              
  484، 482…   عذاب و لعنت خدا بر منافقان              
  256…   عذاب دردناك براى منكران آيات الهى              
  252…    مجازات استهزاءكنندگان آيات الهى              
  376…   !تر نيستيد از قوم عاد قوى شما هرگز              
  204…   آنها بهترند يا قوم تبع؟              
  185…   و رفتندها را نهادند  ها و گنج  ها و باغ كاخ              
  24…   هالكت اقوام گذشته              
  377…    ما گردنكشان نيرومندى را در هم كوبيديم              

  مجازات  اسباب و عوامل*     
  374…    ها مأمور مرگ آنها وسيله حيات انسان              

  مقررات ثابت جهان آفرينش*     
  135…   ها خود انسان ها و شقاوت سرچشمه اصلى سعادت              
  198…   ها ها به هنگام پيروزى ها و ملت  امتحان همه امت              

  ها آزمايش*    
  501…   كند؟ ا مردم را آزمايش مىچرا خد              
  500…   هاى الهى هدف آزمايش              
  500…   آزمائيم را نيز مى اخبار شما              
  420…    »جهاد«آزمايش به وسيله               
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  198…   ها ها به هنگام پيروزى ها و ملت  امتحان همه امت              
  )هدايت(امكانات معنوى * 
  هدايت و ضاللت و حقيقت آنها*    

  278…   منظور از اضالل الهى چيست؟              
  : ام هدايتاقس*    

  55…    هدايت تكوينى و تشريعى              
  : هدايت تشريعى*     

  :انبياء*         
  394…   )ذكر سه روايت(چه كسانى بودند؟ » اولو العزم«پيامبران               
  86…   نداى توحيد پايه دعوت همه پيامبران              
  53…    توحيد، سخن جاودان انبياء              

  :هاى شناخت انبياء راه*         
  الف ـ اعجاز           

  326…    »معجزات اقتراحى«تسليم نشدن پيامبران در برابر               
  هاى انبياء صفات ويژگى*         

  471…   با معصوم بودن پيامبر، امر به استغفار چرا؟              
  دشمنان انبياء *         

  91…   ها در برابر رهبران راستين نخستين برخورد طاغوت              
  50…    ثروتمندان خودخواه، سردمداران مبارزه با انبياء              
  269…    ان الهىوسوسه هميشگى جاهالن در برابر پيامبر              
  100…   هاى جبار تحميق مردم راه و رسم حكومت              
  182…    تهديد بسيارى از رسوالن الهى به رجم              

  تعداد انبياء *         
  266…    اسرائيل عدد انبياى بنى              
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  :نبوت خاصه*         
  اهداف نبوت *         

  387…   كننده الهى است پيامبر، دعوت              
  512…    دهد به گروهى ديگر مى اگر سرپيچى كنيد اين رسالت را              

  :هاى شناخت پيامبر راه*         
  الف ـ بشارت پيامبران پيشين            

  335…   اثبات حقانيت پيامبر از اخبار پيامبران پيشين              
  ها   ويژگىصفات و *         

  326…   آيا پيامبر از غيبت آگاهى داشت              
  63…    روردگار به پيامبر اسالم و خاتميت اولطف پ              
  329…    در تورات) صلى اهللا عليه وآله(القاب پيامبر              
  164…    رجب بوده؟ 27آغاز بعثت در               
  399…    طوره صبر و استقامت بودپيامبر اسالم اس              
  87…   ارواح انبياء در شب معراجبا ) صلى اهللا عليه وآله(تماس پيامبر              
  363…    )صلى اهللا عليه وآله(سادگى زندگى پيامبر              

  دشمنان پيامبر*         
  250…   مستكبران لجوج              
  323…   ر آيات الهىوضع مشركان در براب              
  22…    كنندگان از قرآن  خطاب به منكران و اعراض              
  252…    دو حالت جاهالن خودخواه در برابر آيات الهى              
  اين گروه كافر به كدام سخن بعد از سخن خداوند و آياتش ايمان               
  247…   آورند؟ مى              
  140…    ذاريد در باطل خود غوطهور باشندبگ              
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  وحى*         
  82…    نجه را بر تو وحى شده محكم بگيرآ              

  ابزار پيشرفت *         
  260…    به مؤمنان بگو آنها را مورد عفو قرار دهند              
  270…    نهى از تسليم شدن در برابر پيشنهاد مشركان              
  397…    عجله و شتاب مكن) كافران(درباره آنها               
  150…   در پيشگاه خدا) صلى اهللا عليه وآله(ت پيامبرشكاي              
  323…    بگو من پيامبر نوظهورى نيستم              
  110…   دهيم اگر بخواهيم به جاى شما فرشتگانى در زمين قرار مى              

  51…   )صلى اهللا عليه وآله(دلدارى و تسلّى خاطر به پيامبر              
  392…    ون پيامبران اولو العزم شكيبا باشهمچ              

  ها  مسئوليت*         
  82…    آنچه را بر تو وحى شده محكم بگير              

  ها و ايرادها بهانه*         
  325…   از ايرادات مشركان              

  326…   چرا پيامبر بشر است؟              
  60…    دان نازل نشده؟چرا قرآن بر يكى از ثروتمن              
  333…   اند؟ ها گرفته از چه رو، گرد تو را پا برهنه              

  اتهامات نادرست *         
  171…    )صلى اهللا عليه وآله(هاى ناروا به پيامبر اتهامات و نسبت              
  41…    !)فرشتگان دختر خدايند(چرا اين خرافه در عرب جاهلى پيدا شد؟               

  : قرآن*         
  الف ـ حقيقت قرآن            

  486…   قرآن كتاب انديشه و عمل              
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  هاى قرآن  ب ـ ويژگى           
  357…    ، تحريف شده؟اميه از سوى بنى» احقاف« 17چگونه آيه               
  231، 84…   قرآن مايه تذكر است              
  271…    »رحمت«و » هدايت«و عين » بصيرت«قرآن عين               
  389…   بهترين دليل عظمت قرآن محتواى آن              
  386، 20…   گانه اين كتاب آسمانى اوصاف سه              
  314، 240…    نازل شده» عزيز و حكيم«ى خداوند از سواين كتاب               
  19…   اين كتاب قرآن مبين است              
  84…    هاى قرآن مجيد ذكر يكى از نام              
  323، 59…   آيات قرآن حق است              
  336…    قرآن عربى است              
  20…    بودن؟» عربى«منظور از               

  449…   ترين آيات قرآن  اميدبخش              
  159…   نزول قرآن در شبى پربركت              
  160…    قرآن به طور كامل در شب قدر نازل گرديد              
  160…   نزول دفعى و نزول تدريجى قرآن              
  161…   قرآن به قلب پيامبر چگونه بوده؟» نزول دفعى«              
  481…   چيست؟» محكمه«سوره               

  ج ـ اهداف نزول قرآن            
  336، 159…    )صلى اهللا عليه وآله(هدف نزول قرآن بر پيامبر              
  491…    كنند؟ چرا در قرآن تدبر نمى              

  د ـ آداب قرائت قرآن            
  233…    د تجويدطرز تالوت و پيچ و خم قواع              
  233…    )عليه السالم(ها در سخن امام آسان بودن قرآن بر زبان              
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  هـ ـ نكات تفسيرى قرآن           
  19…    چيست» لوح محفوظ«يا » ام الكتاب«منظور از               
  260…   ؟»للّهايام ا«منظور از               
  191…   ؟»ريه آسمان و زمينگ«منظور از               
              »344…   چيست؟» بلوغ اشد  
  189…    ؟»مقام كريم«منظور از               
  162…    در سخن امامان» انّا انزلناه فى ليلة مباركة«تفسير               
  271…   »رحمت«و » هدايت«و » بصائر«              
  348…    كيانند؟» ةاصحاب الجن«منظور از               
  348…   )به انسان توصيه كرديم(» وصينا االنسان«تفسير               
  473…    »اشراط الساعة«              
  481…    ؟»سورة محكمة«منظور از               
  481…   درباره منافقان» الذين فى قلوبهم مرض«تعبير               
  نفى عدالت » ضهم فوق بعض درجاترفعنا بع«منظور از               
  64…    اجتماعى نيست              

  و ـ نكات ادبى قرآن            
  377…   به صورت مفرد آمده؟» سمع«جمع و » افئده«و » بصائر«چرا               
  در مورد خشنودى او جمله فعليه آمده و» خشم الهى«چرا در مورد               
  495…    سميه؟جمله ا              

  ز ـ كنايات قرآن            
  304…    دادن به خدا» نسيان«معنى كنائى در نسبت               
  31…    »ها زوج«معنى كنائى               
  79…    )فاصله مغرب و مشرق(» بعد المشرقين«معنى كنائى               
  174…   )دود(» دخان«معنى كنائى               
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  191…   »فما بكت عليهم السماء و االرض«معنى كنائى               
  290…   »حجت«معنى كنائى               
  419…   )بارهاى سنگين(» اوزار«معنى كنائى               
  514…   »يحفكم«معنى كنائى               
  509…    »يتركم و لن«معنى كنائى               

  هاى قرآن  يهات و مثالح ـ تشب           
  452…    »چهارپايان«ايمان به   تشبيه افراد بى              
  80…    »كران و كوران«تشبيه دنياپرستان به               

  ط ـ حروف مقطعه در قرآن            
  313، 240، 158، 19…    )حم(خانواده حروف مقطعه               

  ى ـ سوگندها            
  158، 19…   سوگند به قرآن حكيم و كتاب آشكار               

  158…   »حم(» الفبا«سوگند به حروف               
  ك ـ موضعگيرى مخالفان قرآن            

  323، 59…   نسبت سحر به قرآن              
  335…    رآننسبت افك قديم به ق              
  357…    اميه، تحريف شده؟ نىاز سوى ب» احقاف« 17چگونه آيه               

  ل ـ داستانهاى قرآن            
  ـ قوم تبع  1              
  207…    چه كسانى بودند؟» تبع«قوم               

  م ـ تاريخ زندگى انبياء در قرآن و مقايسه آنها با كتب پيشين            
  ـ هود  1              
  369…    »هود«جوهره دعوت               
  369…   سركشى قوم عاد              
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  367…   طوفان شديد و كوبنده توأم با سنگريزه بر قوم عاد              
  ـ ابراهيم و اسحاق  2              
  54…    پرستان مبارزه منطقى با بت              
  ـ موسى و هارون 3              
  98…   »موسى«ه طبقات اجتماعى جامع              
  90…   شكن فرعونيان مغرور و پيمان              
  179…    قوم فرعون و آمدن موسى به سوى آنها: هشتمين صحنه              
  90…   برخورد منطقى و قاطع با فرعون              
  96…   نه ديگر فرعوندو بها              
  98…    دو نقطه ضعف براى موسىدو نقطه افتخار براى فرعون و               
  96…    !اگر پيامبر است چرا دستبند طال ندارد؟              
  178…   آوريد الاقل مانع ديگران نشويد اگر ايمان نمى              
  92…    بالهاى پى در پى و رنگارنگ              
  185…    نفرين موسى بر فرعونيان              
  185…    قومش شبانه حركت كردند موسى و              
  187…   »نيل«غرق فرعون و فرعونيان در رود               
  196…   عصر خويش» امت برگزيده«اسرائيل  بنى              
  194…   در بوته آزمايش» اسرائيل بنى«               
  265…    ...اسرائيل داديم ولى اين همه نعمت به بنى              

  ـ عيسى و مادرش مريم  4              
  108…   اى بود كه نعمت خود را به او ارزانى داشتيم  فقط بنده» عيسى«              
  114…    آمد» بينات«با» عيسى«              
  115…    بود» مسيح«محتواى دعوت » حكمت«              
  116…   ؟كند  بعضى از اختالفات را تبيين مى» مسيح«چرا               
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  112…   شود  ظاهر مى) عليه السالم(در هنگام قيام حضرت مهدى» عيسى«              
  114…   غلو كردند» مسيح«آنها كه درباره               
  )صلى اهللا عليه وآله(ـ محمد 5              
  329…   در تورات) صلى اهللا عليه وآله(القاب پيامبراسالم              
  399…    پيامبر اسالم اسطوره صبر و استقامت بود              
  87…   با ارواح انبياء در شب معراج) صلى اهللا عليه وآله(تماس پيامبر              
  363…    )صلى اهللا عليه وآله(سادگى زندگى پيامبر              
  35…    ن بر مركبهنگام سوار شد) صلى اهللا عليه وآله(ذكر پيامبر              
  454…   »مدينه«در هنگام هجرت به » مكّه«سخنان پيامبر خطاب به               
  410…   »مكّه« سردمداران كفر و مشركان               
  492…   »مدينه« در » يهود« همكارى منافقان و               
  410…    توسط مشركان عرب» بدر«نحر شتران در روز جنگ               
  484…    اميه جنايات بنى              
  517…   )اقوام سلمان(حديث پيامبر در زمينه اهل ايمان و اهل فارس               

  :اوصياء*         
  حقيقت اوصياء *         

  58…   دركلمه توحيد» امامت«              
  88…    »و انه لذكر لك و لقومك«تفسير آيه               

  214…    و پيروان مكتب او هستند) عليه السالم(على» اال من رحم اللّه«منظور از               
  447…   است) عليه السالم(واليت على» ما انزل اللّه«منظور از جمله               

  ها و صفات آنها ويژگى*         
  109…   در سخن پيامبر) عليه السالم(مقام واالى امير مؤمنان على              
  338…    كار آسانى نيست) عليه السالم(ادامه خط امير مؤمنان على              
  407…    نمونه اتم ايمان، پيامبر و اهل بيت پيامبرند              
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  440…    )عليه السالم(لىزندگى ساده امير مؤمنان ع              
  261…    است» ايام اللّه«ز ا) عليه السالم(روز قيام مهدى              
  420…   »دجال«نابودى               

  تبليغ و مبلغين *         
  263…    ها اى است به انسان دعوت داعيان الى اللّه خدمت گسترده              
  100…   مبارزه با جهل وظيفه سنگين دانشمندان              
  388…   تبليغات مؤثر              

  140…    روشى جالب در برخورد با افراد لجوج              
  259…    يك دستور اخالقى در برخورد با كفار              
  39…   در قرآن» جدل«يك نمونه از منطق               
  51…   ادب قرآنى در بحث و محاجه              
  32…   ها ياد خدا به هنگام استفاده از نعمت              

  اديان و مذاهب*         
  277…   پيروى از هواى نفس در اهل كتاب              
  118…    عقيده تثليث در ميان مسيحيت              
  145…    )ر و ظلمتپرستى ـ نو دوگانه(» ديصانيه«فرقه               
  284…    عقايد دهريين              

  
  معاد

  
  ) اسماء قيامت(
  

  304…    »اللّه يوم لقاء«              
  211…    »يوم الفصل«              
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  143…   »يوم الموعود«              
  369…    »يوم عظيم«              

  
  ) حقيقت معاد(
  

  78…    رستاخيز تجسمى عظيم از اين جهان كوچك              
  
  ) امكان معاد(
  

  392، 289…   استدالل بر معاد از طريق قدرت خدا              
  292…   آفرينش نخستين دليل قاطعى بر معاد              
  30…   استدالل بر معاد از طريق رستاخيز گياهان              

  
  ) لزوم معاد(
  

  315، 205…   استدالل بر معاد از طريق هدف داشتن جهان              
  
  ) منطق منكرين معاد، شبهات و پاسخ آنها(
  

  201…   »معاد«عقيده مشركان درباره               
  199…    !جز همين مرگ چيزى در كار نيست              
  302…   دانيم قيامت چيست؟ نمى              
  289…    جوئى دهريين در مورد معاد بهانه              
  299…   شوند؟ آيا مؤمنانى فاقد عمل صالح وارد بهشت مى              
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  آيا چيزهائى كه در اين دنيا حرام است، تقاضاى آن در بهشت               

  128…   ممكن است              
  
  ) مرگ(
  

  229…   نبودن مرگ در قيامت              
  حقيقت مرگ * 

  228…   چيست؟» مرگ نخستين«              
  مرگ خوب و بد* 

  493…   حال منافقان به هنگام مرگ              
  
  ) هاى قيامت نشانه(
  

  469…    )صلى اهللا عليه وآله(هاى قيامت در سخن پيامبر  نشانه              
صلى اهللا عليه (هاى قيامت در حديثى مشروح و جامع از پيامبر نشانه              

  473…   )وآله
  176…    هاى قيامت در سخن پيامبر اكرم و امير مؤمنان على  نشانه              

  465…   هاى رستاخيز ظاهر شده؟  نشانه              
  469…   ى قيامت است؟هاى نزديك  آيا قيام پيامبر از نشانه              
  منظور از اين كه در روز قيامت درهاى آسمان گشوده               
  170…   شود چيست؟ مى              

  
  ) حوادث قيامت(
  

  295…    روز رستاخيز              
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  211…   رسد روزى كه هيچ كس به فرياد ديگرى نمى              
  122…   در آن روز دشمن يكديگرندهمه دوستان               
  295…    دهند  داديد به شما مى امروز جزاى آنجه را انجام مى              
  360…    ...شوند  در قيامت كفار بر آتش عرضه مى              

  320…    اند معبودهايشان دشمنان آنان در قيامت              
  133…   سرنوشت گنهكاران در قيامت              
  79…    آن روز كه پشيمانى بيهوده است              

  
  ) تجسم اعمال(
  

  303…    تأكيدى بر مسأله تجسم اعمال              
  356، 303…   »تجسم اعمال«اين آيات دليلى بر               
  302…    شود آن روز كه اعمال سوء انسان آشكار مى              

  
  ) دادگاه قيامت(
  

  292…    آيند در آن دادگاه همه به زانو در مى              
  نامه اعمال * 

  138…   نويسند كمترين سخنان شما را مى              
  296…    هاى ثبت اعمال انواع كتاب              

  297…    )عليه السالم(مالئكه ثبت اعمال در سخن امير مؤمنان              
  295…   شود ر امتى به سوى كتابش فرا خوانده مىروزى كه ه              
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  ) شفاعت(
  

  472…   عمق مسأله شفاعت              
  147…   چه كسى قادر بر شفاعت است              
  472…   ايزجواز توسل ج              
  148…   توحيد در شفاعت              

  
  ) بهشت(
  

  226…   شتجاودانگى در به              
  339، 129…    !»بهانه«دهند نه به  مى» بها«بهشت را به               

  حقيقت بهشت * 
  458…   توصيف ديگرى از بهشت              

  هاى مادى  نعمت* 
  125…   !...و چشم از ديدنش لذت برد آنچه دل بخواهد              
  223، 126…   همسران بهشتى و اوصاف آنها              
  224…    هاى زيباى بهشتى لباس              
  223…    هاى بهشتى ها و چشمه باغ              
  130…   هاى بهشتى ميوه              
  460، 225…    هاى بهشتى انواع ميوه              

  462…   )اى بهشتيان ذكر شدهاز ميان غذاه(ها؟  چرا ميوه              
  461…    نهرهاى چهارگانه بهشتى؟              
  127…   هاى بهشتى شراب              
  462…   شود هائى كه هرگز فاسد نمى نوشيدنى              
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  462…   شراب طهور در بهشت              
  229…    انبخشش پنج چيز از سوى خداوند به بهشتي              

  هاى معنوى نعمت* 
  460…    آمرزش پروردگار              
  126…   هاى بهشتى است سرور و شادى از نعمت              

  بهشتيان * 
  355…   مقايسه دو گروه دوزخى و بهشتى              
  355…    درجات بهشتيان و دوزخيان              

  130…    برند ديگر ارث مىبهشتيان و دوزخيان از يك              
  338…   موحدان نيكوكار اهل بهشتند              
  427…   شود نخستين كسى كه داخل بهشت مى              
  223…    هاى بهشتى  پرهيزكاران و انواع نعمت              
  226…   حفظ بهشتيان از عذاب دوزخ              
  461…   ها سلسله مراتب بهشتيان در برابر اين نوشيدنى              
  225…   امنيت بهشتيان              
  348…   ترسيمى از يك انسان مؤمن بهشتى              

  
  ) جهنم(
  

  كيفرهاى روحى * 
  218…    هاى روحى دوزخيان مجازات              

  كيفرهاى جسمى* 
  216…   هاى دوزخى اى از عذاب دهنده توصيف تكان              
  218…   بر سر او از عذاب سوزان بريزيد              
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  463…    نوشانند را به آنها مى» حميم«آب سوزان               
  217…   در دوزخ» زقّوم«درخت               
  216…   چيست؟» زقّوم«درخت               

  دوزخيان* 
  355…   مقايسه دو گروه دوزخى و بهشتى              
  355…    درجات بهشتيان و دوزخيان              
  130…    برند بهشتيان و دوزخيان از يكديگر ارث مى              
  218…   اين كافر پر گناه را به ميان دوزخ پرتاب كنيد              
  393…    عرضه كافران بر آتش              
  133…    آرزو داريم بميريم و از اين عذاب راحت شويم              
  363…    گناه آنها چه بود؟              
  133…    يايد عذاب مجرمان در دوزخ تخفيف نمى              
  136…    علت خلود در آتش دوزخ              
  106…   كدام معبودان در دوزخند؟              

  
  متفرقات 

  
  164…   در و تقديرات الهىشب ق              
  168…   »شب قدر« رابطه قرآن با               
  72…   انقالب اسالمى، انقالب ارزشهاست              
  420…   »دجال«نابودى               
  433…    جنايات استعمارگران غربى              
  100…   در عصر حاضراستخفاف عقول يك شيوه فرعونى               

* * *  
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  )فهرست احاديث( 
  

  الف
  

عامسم قَلْباً و نَّ لَك489…    ا  
  282…   احذَروا أَهواءكُم كَما تَحذَرونَ

  430…    اذا اَخَذْت اَسيراً فَعجِزَ عنِ الْمشْىِ
  426…   اذا جاء الْموت طالب الْعلْمِ

يرِ والْأَس امإِطْع هانُ إِلَيس430…    الْإِح  
هدي نْ كَدلُوك ممم تَقَ اَلْف437…   اَع  

لِ أَشَدملَى الْعع قَاء506…   اإلِب  
  35…   اَلْحمد للّه على كُلِّ حال

فْرُوضرِ مالةِ االَملى ورُ عب401…   الص  
  126…    الْعلَماء باقُونَ ما بقي الدهرُ

ادتَعالى قُو ى اللّهونَ فدجاه424…   اَلْم  
مهامافُّونَ أَقْدلَ فَصا اللَّي488…    أَم  
موا لَهما صام اللّه 278…   اَما و  

  281…    انَّ اَخْوف ما اَخاف على
هجلى وع هدرُّ يجطانَ ينَّ الشَّي344…   ا  

  441…    ذَنْب االّ انَّ اللّه غافرُ كُلِّ
  364…   اشْتَهى) عليه السالم(إِنَّ اَميرَالْمؤْمنينَ

سِ ولْأَوعاً قالَ ل208…   إِنَّ تُب  
  176…   إِنَّ ربكُم أَنْذَركُم ثَالثاً

  424…   انَّ فَوقَ كُلِّ بِرٍّ بِرّاً
  109…    انَّ فيك مثَالً منْ عيسى

م لّهنَّ لماي كُلِّ يِونْزِلُونَ فكَةً ي297…    الئ  
  282…    انِّي لَأَرجو النَّجاةَ لهذه االُمةِ
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مباتُهطَي لَتجع مقَو ك364…    اُولئ  
  426…   اَولُ منْ يدخُلُ الْجنَّةَ

دسفَإِنَّ الْح دسالْح و اكُم506…   إِي  
  485…   الْقَاطعِ لرَحمه إِياك و مصاحبةَ

  282…    اَى سلْطان اَغْلَب و اَقْوى
  123…   أَال كُلُّ خلَّة كانَت فى الدنْيا

  506…   أَلْعجب يأْكُلُ الْحسنات كَما تَأْكُلُ
  400…   أَللّهم إِلَيك أَشْكُو ضَعف قُوتي

فوسنِّي ينَ كَسينس م173…    أَللّه  
و إِلَى اللّه الْبِالد بأَح 454…   أَنْت  

  219…   أَولى لَك فَأَولى
مائُهنَع اللّه ام261…   أَي  

  
  ب
  

  468…   بعثْت أَنَا و الساعةُ كَهاتَينِ
  
  ت
  

  121…   تَقُوم الساعةُ و الرَّجالنِ يحلبانِ
  
  ث
  

  485…   ةَثَالثَةٌ اليدخُلُونَ الْجنَّ
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  س
  

  396…    سادةُ النَّبِيينَ و الْمرْسلينَ
  35…   سبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا

  
  ش
  

النّاس نْ باع441…   شَرُّ النّاسِ م  
  
  ع
  

  177…    عشَرٌ قَبلَ الساعةِ البد منْها
  
  غ
  

رِضاه و هقابع اللّه 495…   غَضَب  
  
  ف
  

رٌّ فَإِنِّي أَكْرَهح فَأَنْت ب437…   فَاذْه  
  471…   فَأَينَ اَنْت منَ االستغْفارِ؟

كانَ االَنْبِياء لَو هدى بِيي نَفْسالَّذ425…    فَو  
  
  
  ك
  

ىلقِّ عى حف وا ما اَنْزَلَ اللّه447…   كَرِه  
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يذا نَزَلَ فا اَنْتُم فنُكَياب 112…    كُم  
  
  ل
  

رَ فَإِنَّ اللّههوا الدب287…   التَس  
لَمأَس كانَ قَد عاً فَإِنَّهوا تُبب208…   التَس  

  202…   ال هامةَ
  130…    الينْزِع رجلٌ فى الجنَةِ ثَمرَةً

  498…    لَحنُ الْقَولِ بغْضُهم على بنِ اَبِى طالب
  191…   تلَ الْحسينُ بنُ على بنِ أَبِى طالبلَما قُ

  233…    لَوال تَيسيرُه لَما قَدر أَحد منْ
ناحج اللّه نْدنْيا عالد نَتزو 70…   لَو  

  
  م
  

  498…    ما أَضْمرَ أَحد شَيئاً إِلَّا ظَهرَ
غَضاَب لها ماءالس تتَح بِد279…   ما ع  

ىبادنْ يا عم عسةً اَوى الْقْرآنِ آي449…    ما ف  
لَى اللّها بنْ قَطْرَة اَح424…   ما م  

دعصي باب لَه ن إِالّ وؤْمنْ م192…    ما م  
  349…    اُمك، قالَ: منْ اَبِرُّ؟ قالَ

  407…   منْ اَراد اَنْ يعرِف حالَنا
اعالس نْ أَشْراطملْمالْع رْفَع468…    ةِ اَنْ ي  

لَم نَ ويعبلَغَ الْأَرنْ بم بغْل345…   ي  
دشَهِي وفَه هونَ ماللَ دنْ قُت426…   م  

  238…   منْ قَرَأَ سورةَ الْجاثيةِ كانَ ثَوابه
هضى فَرائخّانِ فةَ الدورنْ قَرَأَ س156…   م  
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لَةِمى لَيخّانِ فةَ الدور156…   نْ قَرَأَ س  

  156…   منْ قَرَأَ سورةَ الدخّانِ لَيلَة الْجمعةِ
  406…   منْ قَرَأَ سورةَ الَّذينَ كَفَرُوا

  406…   كانَ حقّاً) صلى اهللا عليه وآله(منْ قَرَأَ سورةَ محمّد
  312…    جمعة منْ قَرَأَ كُلَّ لَيلَة أَو كُلَّ
  437…    منْ كَانَ مؤْمناً فَقَد عتقَ

هرَاشلَى فع نْكُمم اتنْ م426…   م  
  396…   منْهم خَمسةٌ أُولُوا الْعزْمِ منَ
نَ ذَكَرَ اللّهيالَّذ نْ هؤُالء517…   م  

  450…    منْ يخَلِّصك منِّى
  
  و
  

عذْ بماض م الْجِهاد واللّه ى419…    ثَن  
  357…    و الَّذي قالَ لوالديه أُف لَكُما

  470…    بِيده مثَلُ) صلى اهللا عليه وآله(و الَّذي نَفْس محمد
  437…   و الْكاظمينَ الْغَيظَ

منْهراً مخَي لَ بِهِمدأَب اللّه 518…    و  
  229…   وي و ارتفَاعِو عزَّتي و جلَالي، و علُ

  282…   و عزَّتي و عظَمتي، و جاللي و بهائي
هإِلَي اكعلْحاً دنَّ صفَعلَاتَد 510…    و  
هلَيقَ انِّي اَخْشى اَنْ تَتَولك 364…    و  

  
  

  438…    و ما زالَ جبرَئيلُ يوصيني
الْجاث مينْ قَرَأَ حامم تَرَوةَ س238…   ي  

ىطأُع قافةَ االَحورنْ قَرَأَ سم 312…   و  
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  16…    و منْ قَرَأَ سورةَ الزُّخْرُف كانَ ممنْ
  396…   أَولُهم نُوح، ثُم إِبراهيم: و هم خَمسةٌ

  
  هـ
  

  350…   هلْ أَديت حقَّها
  118…   الهلَك في رجلَانِ محب غَ

  163…    هو بيت فى السماء الرّابِعةِ بِحيالِ
رِ، أَنْزَلَ اللّهلَةُ الْقَدلَي ى162…   ه  

  
  ى 
  

  129…   يا اَعرابِى انْ اَدخَلَك اللّه الجنَّةَ
ولَ اللّهسخانُ فَتَال) صلى اهللا عليه وآله(يا را الدم 176…    و  
  111…    بنُ مرْيم فَيقُولُينْزِلُ عيسى 

  287…   يؤْذينى ابنُ آدم يسب الدهرَ، و أَنَا
* * *  
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  )فهرست اعالم ( 
  

  ،113، 108، 73، 72، 71، )عليه السالم(آدم
   281 ،287 ،395  

  182آذر، 
  498، 449، 407، 111، 10آلوسى، 
  ،56، 55، 54، 53، 15، )عليه السالم(ابراهيم

   57 ،58 ،59 ،182 ،257 ،321،  
   394،395 ،396 ،397  

  454ابرهه، 
  134ابليس، 

  498ابن اثير، 
  417ابن االعرابى، 

  343ابن سينا، 
  ،345، 343، 102، 87ابن عباس، 

   382 ،386 ،397 ،419 ،454 ،473  
  498ابن عبدالبر، 
  384، 106، 105ابن هشام، 

  ،357، 111، 85ابوالفتوح رازى، 
   368 ،517  

  357ابوبكر، 
  109ابوبكر بن مردويه، 

  ،251، 219، 216، 200ابوجهل، 
   283 ،332 ،410  

  156ابو حمزه ثمالى، 
  332ابوذر غفارى، 

  498، 177ابو سعيد خدرى، 
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  145ابو شاكر ديصانى، 
  383ابوطالب، 

  498، )صاحب فضائل(احمد 
  208اسعد ابوكرب، 

  209، )سالمعليه ال(اسماعيل
  ،)عليه السالم)(موسى بن جعفر(امام ابوالحسن 

   162  
  ،364، 318، 229، 156، )عليه السالم(امام باقر

   424 ،437 ،447 ،485 ،506  
  حسن بن على،(امام حسن 

  364، 35، )عليه السالم)(مجتبى       
  ،)عليه السالم)(جعفر بن محمد(امام صادق 

   123 ،146 ،162 ،191 ،208، 233،  
   238 ،278 ،282 ،312 ،396 ،406،  
   426 ،437 ،440 ،489 ،493 ،495،  
   518  

  ،109، 71، )عليه السالم)(على(امير المؤمنين 
   110 ،118 ،126 ،163 ،177 ،193،  
   243 ،282 ،297 ،338 ،357 ،364،  
   401 ،426 ،430 ،437 ،440 ،447،  
   488 ،493 ،498 ،510  

  193انوشيروان، 
  439، 332بالل، 

  517بيهقى، 
  517ترمذى، 

  
  

  445جالوت، 



٥٧٦  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  343جالينوس، 
  440جرجى زيدان، 

  202جغد، 
  61حبيب بن عمر ثقفى، 

  471حذيفة بن يمان، 
  191، )عليه السالم(حسين بن على
  ،59، 55، 35، )صلى اهللا عليه وآله(حضرت محمد

   61 ،70 ،105 ،108 ،151 ،157،  
   174 ،200 ،217 ،238 ،329 ،332،  
   396 ،397 ،402 ،405 ،406 ،407،  
   409،411 ،414 ،470  

  ،177، 112، )عليه السالم(حضرت مهدى
   420 ،469  

  113حوا، 
  207خاقان، 
  420، 419، 177، 176دجال، 
  498ذهبى، 

  332ذى النيره، 
  ،170، 134، 102، 48، 24راغب، 

   175 ،206 ،217 ،256 ،294 ،299،  
   385 ،394 ،412 ،414 ،497  

  118روح القدس، 
  ،259، 111، 36، 10زمخشرى، 

   334 ،410  
  382زيد بن حارثه، 

  177سفيانى، 
  
  

  ،475،476، 474، 473، 439سلمان، 
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   477 ،478 ،517  

  411سهل بن عمرو، 
  498، 407، 10سيوطى، 
  209شامول، 

  383شيبة بن ربيعه، 
  297، 111، 10شيخ طوسى، 

  411 صفوان،
  332صهيب، 
  445طالوت، 
  ،163، 146، 127، 111، 10طبرسى، 

   229 ،238 ،240 ،248 ،333 ،347،  
   361 ،382 ،401  

  498، 368طبرى، 
  358، 357عايشه، 

  357عبد الرحمن، 
  105عبداللّه بن زبعرى، 
  ،332، 330، 329عبداللّه بن سالم، 

   333  
  383، 61عتبة بن ربيعه، 

  383عداس، 
  61ن مسعود ثقفى، عروة ب
  105عزير، 

  498عالمه گنجى، 
  163عالمه مجلسى، 

  426، )عليه السالم(على بن موسى الرضا
  439، 332عمار، 
  363عمر، 
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  ،105، 104، 55، 15، )عليه السالم(عيسى
   106 ،107 ،108 ،109 ،110،111،  
   112 ،114 ،115 ،117 ،118 ،120،  
   140 ،143 ،176 ،177، 289 ،320،  
   326 ،386 ،394 ،395 ،396 ،397  

  418فاضل مقداد، 
  429، )عليه السالم(فاطمه

  ،87، 85، 81، 35، 10فخر رازى، 
   111 ،137 ،174 ،219 ،269 ،327،  
   347 ،373 ،448 ،517  

  ،94، 91، 90، 89، 71، 24فرعون، 
   95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101،  
   103 ،108 ،178 ،179 ،185 ،186،  
   187 ،188 ،189 ،194 ،195 ،199،  
   208  

  25قارون، 
  ،111، 87، 86، 85، 51، 10قرطبى، 

   151 ،217 ،279 ،287 ،332 ،333،  
   357 ،373 ،455 ،468 ،517  

  201قصى بن كالب، 
  440، 439قنبر، 

  364، 208قيصر، 
  364، 357، 207، 193كسرى، 
  250، 27، )عليه السالم(لقمان
  378، )ليه السالمع(لوط

  510مالك اشتر، 
  ،111، 85، 51، 10مراغى، 
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   219،279 ،283 ،330 ،517  

  358، 357مروان، 
  ،107، 106، 105، 104، )عليه السالم(مريم

   109 ،111 ،112 ،118 ،395 ،396  
  363مشربه ام ابراهيم، 

  357معاويه، 
  ،90، 89، 71، 55، 15، )عليه السالم(موسى

   91 ،92 ،93 ،94 ،96 ،97 ،98 ،99،  
   101 ،106 ،155 ،179 ،180 ،181،  
   182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187،  
   190 ،195 ،196 ،197 ،208 ،267،  
   328 ،331 ،335 ،336 ،381 ،386،  
   394 ،395 ،396 ،397 ،491  

  110ميرمحمد صالح كشفى ترمذى، 
  251، 151، 105نضر بن حارث، 
  283، 105، 61وليد بن مغيره، 

  202هامه، 
  357هرقل، 

  145هشام بن حكم، 
  372، 370، 369، 367هود، 
  439ياسر، 

  192، 191يحيى بن زكريا، 
  357يزيد، 
  56، )عليه السالم(يعقوب
  173، 57، )عليه السالم(يوسف
  383، )عليه السالم(يونس

* * *  
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  )فهرست كتب ( 
  

  401، 87احتجاج، 
  498، 110احقاق الحق، 

  498استيعاب، 
  209اعالم قرآن، 

  384السيرة النبوية، 
  ،199، 192، 164، 111، 10الميزان، 

   279 ،347 ،360 ،363 ،423 ،442،  
   495  

  21، 18ام الكتاب، 
  386، 335، 330انجيل، 

  ،177، 173، 163، 80بحار االنوار، 
   266 ،282 ،283 ،288 ،364 ،396،  
   424 ،425 ،427 ،437 ،440 ،441،  
   471 ،506  

  202بلوغ االرب، 
  498تاريخ اول االسالم، 

  547، 529، 440تاريخ تمدن، 
  364، 58، 10تفسير برهان، 
  297، 199، 111، 10تفسير تبيان، 

  ،10، )ابوالفتوح(تفسير روح الجنان 
   85 ،357 ،368  

  478، 10تفسير صافى، 
  ،87، )قمى(تفسير على بن ابراهيم 

   123 ،162 ،261 ،338 ،382 ،478  
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  ،85، 81، 35، 10تفسير فخر رازى، 
   87 ،137 ،219 ،269،327،347،373  

  ،86، 85، 10تفسير قرطبى، 
   87،151 ،217 ،279 ،287 ،332،  
   373 ،455 ،468 ،517  

  96، 51، 10تفسير كشّاف، 
  ،279، 219، 85، 10تفسير مراغى، 

   283 ،330  
  ،330،331، 329، 266، 265تورات، 

   335 ،387  
  407، 406ثواب االعمال، 
  498جامع االصول، 

  145دائرة المعارف دهخدا، 
  ،208، 192، 177، 176در المنثور، 

   278 ،397 ،407 ،498 ،517  
  ،216، 131، 129، 122روح البيان، 

   234 ،253 ،279 ،448 ،450 ،506،  
   517  

  434روح القوانين، 
  ،112، 111، 51، 10روح المعانى، 

   174 ،199 ،208 ،209 ،216 ،219،  
   344 ،349 ،407 ،411 ،448 ،449،  
   470 ،498  

  468، 398روضة الواعظين، 
  498رياض النضرة، 

  
   

  



٥٨٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  426، 365، 193سفينة البحار، 
  106، 105سيره ابن هشام، 

  439، 438، 418شرايع، 
  418شرح لمعه، 

  گانه موسى بن شرح معجزات نه
  91ن، عمرا       

  382صحيح بخارى، 
  382، 112صحيح مسلم، 

  498فضائل، 
  382فى ضالل القرآن، 

  ،282، 230، 146، 145، 36كافى، 
   318 ،397 ،430 ،485 ،507  

  109كشف الغمه، 
  498كفاية الطالب، 
  418كنز العرفان، 

  ،182، 107، 50، 33لسان العرب، 
   216 ،417  

  362مجمع البحرين، 
  ،87، 85، 23، 17، 10بيان، مجمع ال

   110 ،111 ،112 ،127 ،135 ،156،  
   163 ،174 ،191 ،192 ،199 ،201،  
   208 ،216 ،229 ،238 ،248 ،266،  
   287 ،312 ،333 ،347 ،361 ،364،  
   382 ،384 ،396 ،406 ،407 ،420،  
   423،447،468،471،493،498،517،  
   518  

  441مستدرك، 
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  ،175، 161، 102، 48، 24مفردات، 
   179 ،216 ،217 ،256 ،294 ،299،  
   354 ،385 ،394 ،412 ،414  

  109مناقب، 
  110مناقب مرتضوى، 

  ،110، 88، 87، 58، 10نور الثقلين، 
   123 ،163 ،214 ،230 ،261 ،278،  
   312 ،318 ،382 ،398 ،401 ،407،  
   437 ،469 ،478 ،484 ،485 ،489  

  ،426، 126، 118 ،72نهج البالغه، 
   488 ،499 ،510  

  438،439، 437، 430وسائل الشيعه، 
* * *  

  
  )فهرست ازمنه و امكنه (  

  
  442، 435، 8آفريقا، 
  442، 432آمريكا، 
  368احساء، 
  311احقاف، 

  441، 433، 432انگلستان، 
  368، 54بابل، 

  382بازار عكاظ، 
  518، 410، 175، 174بدر، 

  432بروكسل، 
  277، 272، 146بصره، 

  549، 164، 163، 162بيت المعمور، 
  216تهامه، 

  216، 177جزيرة العرب، 
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  533، 205، 146حجاز، 
  378حجر، 

  368حضرموت، 
  210دار التبابعة، 

  ،235، 234، 164، 153، 152رجب، 
   544  

  ،162، 161، 160رمضان، 
   164،402 ،403 ،518  

  378، 368، 205شام، 
  ،161، 160، 159 ،155شب قدر، 

   162 ،163 ،164 ،165 ،168 ،522،  
   532 ،544  
  
  

  ،382، 90، 61، 60طائف، 
   383،400  

  177، 176عدن، 
  400، 369، 368، 204عربستان، 

  368عمان، 
  454غار ثور، 
  432فرانسه، 

  190، 186فلسطين، 
  ،283، 210، 209، 163، 71كعبه، 

   473  
  146كوفه، 

  556، 193مدائن، 
  378ين، مد

  ،329، 311، 208، 83، 15مدينه، 
   330 ،357 ،363 ،403 ،405 ،406،  
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   465 ،492 ،503 ،548  

  326مسجد الحرام، 
  ،101، 98، 97، 96، 95، 93مصر، 

   181 ،185 ،186 ،188 ،189 ،190،  
   205 ،208 ،244 ،362 ،452،453،  

  ،83، 61، 60، 58، 52، 13مكّه، 
   90،99 ،153 ،173،205 ،209 ،210،  
   219 ،235 ،237 ،269 ،309 ،326،  
   327 ،328 ،332 ،367 ،376،378،  
   382،383 ،384 ،410،454 ،455،  
   503 ،533 ،548  
  

  368نجد، 
  383نصيبين، 

  97نهر الملك، 
  97نهر تنيس، 
  97نهر دمياط، 
  97نهر طولون، 

  ،186، 101، 100، 98، 97، 92نيل، 
   187 ،188 ،189 ،197 ،401 ،547،  
   548  

  383نينوا، 
  432هلند، 
  ،210، 209، 208، 207، 204يمن، 

   368 ،369 ،378 ،383  
  293يوم الجمع، 

* * *  
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  ... )فهرست قبايل و طوايف و( 
  

  357آل اميه، 
  207اصحاب االيكه، 

  209اوس، 
  504، بنى اسد

  ،155، 108، 98، 94اسرائيل،  بنى
   180 ،181 ،185 ،187 ،188 ،190،  
   194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،237،  
   264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،323،  
   328 ،445 ،522 ،523 ،538 ،547  

  332بنى غفار، 
  492بنى قريظه، 
  492بنى نضير، 

  210، 204تبابعه، 
  454، 378، 205، 78، 24ثمود، 

  209خزرج، 
  ،292، 288، 286، 284دهريين، 

   524 ،534 ،546  



٥٨٨  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    

  145ديصانيه، 
  145زنادقه، 

  193ساسانى، 
  378سبا، 

  311طايفه جنّ، 
  ،312،366، 311، 205، 78، 24عاد، 

   367 ،368 ،369 ،371 ،372،375،  
   376 ،378 ،384 ،454  
  
  

  454، 198، 190، 91فراعنه، 
  98قبطيان، 
  ،173، 151، 105، 88، 85قريش، 

   216 ،269 ،278 ،283 ،332 ،383  
  ،212، 207، 205، 204قوم تبع، 

   543 ،556  
  ،208، 207، 205، 204، »تبع«قوم 

   522  
  378، 207قوم شعيب، 
  547، 179، 178قوم فرعون، 

  205قوم نوح، 
  333، 328، 278، 105نصارى، 

  ،209، 208، 118، 109، 105يهود، 
   266 ،277 ،278 ،328 ،329 ،330،  
   332 ،333 ،465 ،476 ،492 ،493،  
   503 ،548  

* * *  
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                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    
  
  
  
  
  
  
  )فهرست اشعار ( 
  

  129 …   آنچه بينى دلت همان خواهد
  33 …   برد هر جا كه خاطر خواه او است

  339 …    دهند، و به بهانه بهشت را به بها مى
  193 …    همجرَت الرِّياح على رسومِ ديارِ

  513 …   چند روزى اين امانت نزد ماست
  102 …    در سر، دارى، كه با شدت، سردارى

  287 …    دهر چون نيرنگ سازد، چرخ چون دستان كند
  94 …    رگ، رگ است اين آب شيرين و آب شور

  287 …    روزگار است اين كه گه عزت دهد، گه خوار دارد
  185 …   عاقبت زانْ در برون نامد سرى

  286 …   فلك به مردم نادان دهد زمام مراد
  76 …   برد هر جا كه خاطر خواه او است مى

  192 …    نه چشم فلك گريان و نى خاطر خورشيد
  243 …    و تَحسب أَنَّك جِرْم صغيرٌ

  287 …   خَليل يا دهرُ أُف لَك منْ
* * *  
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  )در اين جلد كلمات معنى شده ( 
  
  102…    »آسفُونا« - 1
  459…   »آسن« - 2
  466…   »آنفا« - 3
  137…    »ابرام« - 4
  217…   »اَثيم« - 5
  273…   »اجتَرَحوا« - 6
  126…    »احبار« - 7
  91…    »اخت« - 8
  122…    »اخالّء« - 9

  233…   »ارتَقب« - 10
  224…   »إِستَبرَق« - 11
  468…   »اَشْراط« - 12
  412…   »ال14اصالح « - 13
  218…   »اعتلُوه« - 15
  486…    »اَقْفال« - 16
  127…   »اَكْواب« - 17
  21…    »ام الكتاب« - 18
  21…    »اُم« - 19
  461…    »امعاء« - 20
21 - »ملى لَه491…    »أَم  
  161…   »انزال« - 22
  

  371…    »اَودية« - 23
  345…   »أَوزِعني« - 24
  318…   »أَثارة« - 25
  385…   »أَنْصتُوا« - 26



٥٩١  
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  413…    »باطل« - 27
  412…    »بال« - 28
  54…   »براء« - 29
  271…   »بصائر« - 30
  24…   »بطْش« - 31
  126…   »تُحبرُونَ« - 32
  374…    »تدمر« - 33
  491…   »تسويل« - 34
  446…   »تَعس« - 35
  161…   »تنزيل« - 36
  303…    »حاق« - 37
  266…    »حكم« - 38
  22…   »حكيم« - 39
  40…    »حلْية« - 40
  225…    »حور« - 41
  40…   »خصام« - 42
  173…   »دخان« - 43
  

  356…   »درجات« - 44
  356…   »دركات« - 45
  287…    »دهر« - 46
  182…    »رجم« - 47
  485…    »رحم« - 48
  186…   »رهو« - 49
  29…    »سبل« - 50
  68…   »سقُف« - 51
  102…   »سلَف« - 52
  224…   »سندس« - 53
  218…    »سواء« - 54



٥٩٢  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    
  491…   »سول« - 55
  268…   »شريعت« - 56
  127…   »صحاف« - 57
  23…   »صرْف« - 58
  384…   »صرَفْنا« - 59
  23…    »صفْح« - 60
  371…   »عارِض« - 61
  394…    »عزم« - 62
  55…    »عقب« - 63
  225…    »عين« - 64
  
  
  

  189…   »فاكهين« - 65
  134…    »فتور« - 66
  68…   »فضِّة« - 67
  299…    »فوز« - 68
  40…    »كَظيم« - 69
  497…    »لحن« - 70
  512…   »لَعب« - 71
  416…   »لقاء« - 72
  512…    »لهو« - 73
  135…   »ماكثُون« - 74
  159…   »مبارك« - 75
  294…    »مبطل« - 76
  134…   »مبلس« - 77
  50…   »مترف« - 78
  472…   »متَقَلَّب« - 79
  103…    »مثَل« - 80



٥٩٣  
                www.makarem.ir                بيست و يكمر نمونه  جلد تفسي
    
  472…    »مثْوى« - 81
  133…   »مجرِم« - 82
  481…   »محكم« - 83
  23…   »مسرِف« - 84
  68…   »معارِج« - 85
  189…   »مقام كريم« - 86
  98…   »نمقْتَرِني« - 87
  33…   »مقْرِنين« - 88
  
  

  90…   »مأل« - 89
  173…    »منْتَقمون« - 90
  212…    »مولى« - 91
  28…   »مهد و مهاد« - 92
  217…    »مهل« - 93
  296…   »نَستَنْسخُ« - 94
  385…   »َنفَر« - 95
  76…   »نُقَيض« - 96
  509…    »وِتر« - 97
  417…    »وثاق« - 98
  253…   »وراء« - 99

  341…    »وصيت« - 100
101 - »رَكُمت509…   »ي  
102 - »جِرْكُم387…    »ي  
  294…   »يخْسرُ« - 103
  107…   »يصدون« - 104
  170…   يلْعبون« - 105
  40…   »ينَشَّؤُا« - 106
  369…   »يوم عظيم« - 107
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