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مقدمه

مقدمه
الحمد هلل رب العالمین و الصالة و السالم علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.

تفسیرهایی که تا امروز برای قرآن نوشتهاند ،گوشههایی از دریای معانی این

کتاب بزرگ و آسمانی را آشکار ساختهاند؛ اما هنوز معرفتهای فراوانی است که به
قلم و بیان نیامده است و نیاز به تأمالت بیشتر دارد.

هر یك از شیوههای تفسیری ،ناظر به بخشی از مفاهیم و معانی قرآن است.

گونههای مختلف تفسیر بر اساس مناهج قرآنی ،به دستههای متعددی تقسیم
میشود؛ از جمله:

 -تفسیر لفظی و لغوی قرآن.

 -تفسیر قرآن با تکیه بر روایات.

 -تفسیر قرآن با تکیه بر جنبههای اخالقی.

 -تفسیر قرآن با تکیه بر مباحث علمی و فلسفی.

 -تفاسیری که جامع روشهای پیش گفته است.

همچنین تفاسیر قرآن را از حیث مخاطب میتوان به دو گروه تقسیم کرد:

برخی رو ی سخن با اهل فن دارند و بیشتر مباحث تخصصی را به میان میآورند؛

برخی نیز ــ همچون خود قرآن ــ با مردم و همۀ آنان که خواستار آشنایی بیشتر با
تعالیم این کتاب آسمانیاند ،سخن میگویند.
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آنچه در اکثر تفاسیر ،به چشم میخورد نوعی پراکندگی و گستردگی مطالب در
بیان نکات تفسیری است؛ به گونهای که خواننده خود باید نکات مورد نظرش را از
البال ی مطالب گوناگون استخراج و صید کند .اگر قرآن برای هدایت انسانها است
و اگر تفسیر قرآن برای رساندن پیام قرآن به گوش نسلهای بشری است ،جا دارد که
در تفاسیر نیز بیش از پیش به شاخصهای تربیتی و اخالقی و هدایت گرانۀ قرآن
نظر شود.
تفسیر سراج منیر ،می کوشد پا جای پای قرآن بگذارد و بیش از هر چیز به
مفاهیم هدایتی و اخالقی قرآن نظر کند .بدین رو میتوان ویژگیهای زیر را برای این
کتاب تفسیری برشمرد:
 .۱تقطیع آیات هر سوره بر پایۀ موضوع و سیاق واحد ،و سپس استخراج و
دستهبندی نکات تفسیری .این روش ،زمینۀ تدبر در آیات را برای خواننده هموارتر
می کند و ذهن او را کمتر به سوی مباحث پیچیدۀ نظری و فنی میبرد.
 .۲پیرو ی از هدف نزول قرآن .هدف تدوین این تفسیر ،در حقیقت همان
هدف نزول قرآن است؛ یعنی توجه و تدبر در رهنمودهای الهی .خداوند در آیات
مختلف قرآن ،همۀ انسانها را مکلف به تدبر در آیات وحی کرده است .شمار ی از
آیاتی که به اندیشیدن در قرآن و طلب هدایت از آن ،دعوت کردهاند ،بدین قرار
َ ٌ ْ َ
ََ
َ
ون ْال ُق ْرآن>؛ <هذا َب ٌ
استَ < :أ َفلا َي َت َد َب ُر َ
يان ِل َلن ِاس َو ُه ً
دى َو َم ْو ِعظة ِلل ُمتقين>؛ < َو لق ْد َي َّس ْرنا
َّ ْ ً
ْ
َ ْ َ
ً
َ
ْ َ
ُْ َ
يانا ِل ُكل َّشی ٍء َو ُه ً
دى َو َر ْح َمة
كر>؛ <ن َزلنا َعل ْي َّك ال ِكتاب ِتب
لذك ِر ف َه ْل ِم ْن ُمد ِ
الق ْرآن ِل ِ
ِ
ٌ َْ َ ْ ُ َ
ْ
ْ
َ ُْ ً ََْ ُ ْ َ َ َ
ْ
ناه ِإل ْي َّك
ناه ِل َتق َرأ ُه َعلى الن ِاس َعلى ُمكث>؛ < ِكتاب أنزل
َو ُبشرى ِلل ُم ْس ِلمين>؛ <و قرآنا فرق
َ َّ ُ ُ ْ َ ْ
َ ٌ
َ ٌ ََ
لاغ ِل َلن ِاس َو ِل ُي ْن َذ ُروا به>؛ < َو َ
جاء َّك في
آياتهِ َو ِل َي َتذك َر أولوا الألباب>؛ <هذا ب
ُمبارك ِل َيدب ُروا ِ
ِ
َ َْ َ ْ ُ ُ ْ ً
ْ
َ ٌ ْ
ْ ُ
آنا َع َرب ًيا َل َع َل ُك ْم َت ْعق ُلون>؛ <ت ْل َّك ُ
آيات
هذهِ ال َحق َو َم ْو ِعظة َو ِذكرى ِلل ُم ْؤ ِمنين>؛ < ِإنا أنزلناه قر
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ
ْ
تاب المبين>.
ال ِك ِ

بنابراین تفسیر حاضر ،همراه و یار کسانی است که قرآن را «ذکری»« ،بالغ»،
«هدی»« ،موعظه»« ،تبیان»« ،بیان»« ،فرقان» و «مبین» میدانند.
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 .۰صبغۀ تربیتی و اخالقی .تفسیر سراج منیر ،خواننده را به سوی تهذیب و

تزکیهای که غایت نزول قرآن است ،فرامیخواند .از همین رو ،در برخی نکات
تفسیری ،به جای گفتوگو دربارۀ مفاهیم لفظی و محتوای علمی آیه ،نکات تربیتی
آن بیان شده است.

 .۴زمینهساز ی برای تأثیرگذار ی بیشتر .شیوۀ تفسیری سراج منیر ،زمینه را برای

تأثیرگذار ی بیشتر قرآن بر خوانندگان هموار می کند ،و از یاد نباید برد که هدف نزول

قرآن نیز جز این نبوده است؛ چنانکه در ابتدای سورۀ ابراهیم ميفرماید:
َّ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َّ َ َ
َ ُ
الظ ُل َ
ور؛ الف .الم .را[ .قرآن] كتایب
الن
ى
ل
إ
ات
م
<الر * كتاب أنزلناه ِإليك ِلتخ ِرج الناس ِمن
ِ
ِ
ِ
است كه ما آن را بر تو نازل كردمي تا مردم را از تار يكیها به سوی نور بيرون آوری>.
 .۵گزیده گویی و اهتمام به پیامرسانی .برخی از تفاسیر رویکرد اعتقادی

دارند ،برخی رویکرد اخالقی و برخی نیز مي کوشند عصارۀ پیامها و آموزههای قرآن

را در زمینههای مختلف ــ اعم از اعتقادات ،اخالق ،تاریخ ،ادبیات و معرفت دینی

ــ بازگویند .تفسیر «السراج المنیر» ،در این گروه جای می گیرد؛ همراه اختصار و

گزیده گویی ،و پرهیز از تفصیل و اطناب.

تفسیر قرآن را از جزء سی آغاز کردیم؛ زیرا عموم مردم با این بخش از قرآن انس و

الفت بیشتری دارند .همچنین به دلیل خواندن سورههای این جزء از قرآن در
نمازهای روزانه ،تفسیر آیات جزء سی ،اولویت دارد؛ تا نمازگزاران با حضور قلب

بیشتری ،این سورهها را قرائت کنند.

خدای بزرگ را شکر و سپاس که توفیق تالوت و تدبر در آیات قرآن را به این
کمترین بندۀ خود عنایت فرمود و امید است تا پایان تفسیر همۀ اجزای قرآنْ ،
توفیق
رفیق راه باشد .بفضله و کرمه.

حبيب كاظمی

رمضان سال 6341ق
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سورۀ نبأ

سورۀ نبا
آیات :۵-۱

َ ْ
َ ُ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيم * َع َم يت َّساءلون (َ )۱ع ِن الن َب ِإ ال َع ِظيم ()۲
ِ ِ ِ
ِ
َ
َّ َ
َ َ
َ
ُ
ْ ُ
ال ِذی ُه ْم ِفيهِ ُمخ َت ِلفون ( )۳كلا َّس ْيعل ُمون ( )۴ث َم كلا
َ
َّس ْيعل ُمون ()۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .دربارۀ كدام خبر از يکديگر میپرسند؟( )1آن خبر
آنه در او اختالف دارند )3(.خ
خ
چنی نیست [كه آنان میپندارند ].بهز ودی
سهمگی )2(.چ

خواهند دانست )4(.خ
چنی نیست [كه آنان میپندارند ].پس بهزودی خواهند دانست)5(.

پیامها و آموزهها

یك .تفسیر «نبأ عظیم» به قیامت ،نشانۀ ّ
اهمیت اعتقاد به آن و تأثیرش در
حرکت تکاملی انسان است؛ زیرا انسان هر چه بیشتر به قیامت ّ
توجه کند و آن روز
را به یاد آورد ،رفتار و گفتار خود را بیشتر زیر نظر می گیرد و مراقبت بیشتری می کند.
َ َ ُ
صفت «عظیم» در سورهای دیگر نیز برای روز قیامت به کار رفته است> :ألا َيظ ُن
ُأولئ َّك َأ َن ُهم َم ْب ُع ُوث َ
ون * ِل َي ْو ٍم َع ِظ ٍيم> 0.کلمۀ «نبأ» نیز در سورهای دیگر برای قیامت به
ِ
 .3مطففین.۵-۴ /
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َ ٌ
ُ
کار رفته است> :ق ْل ُه َو ن َبأ َع ِظيم<.

0

دو .کافران ،گرچه در کفر اشتراك نظر دارند ،در مسائل مختلف بر یك رأی
و نظر نیستند؛ چنانکه در مسئلۀ معاد ،باورهای یکسانی ندارند و به تعبیر قرآن:
ُ
> ُه ْم ِفيهِ ُم ْخ َت ِلفون؛ آنان دربارۀ قیامت اختالف دارند< .گروهی از ایشان ،معاد
جسمانی را انکار می کنند و گروهی دیگر اصل آن را و برخی نیز قیامت را چنان
دور میدانند که اندیشیدن به آن را بیهوده میپندارند .قرآن دربارۀ این گروه
ات َه ْي َه َّ
میفرمایدَ > :ه ْي َه َّ
وع ُد َ
ات ِل َما ُت َ
ون< 1.برخی نیز با ّ
شک به آن مینگرندَ > :ب ْل ُه ْم
َّ
3
فِي ش ٍك ِم ْن َها<.
کلمۀ «یتسائلون» ،از رواج بحث و گفتوگو دربارۀ معاد در میان کافران خبر
میدهد؛ یا برای ریشخند مسلمانان و تمسخر باورهای ایشان ،یا برای دلداری دادن
به خودشان که حساب و کتابی در کار نیست.
سه .پرسشگران دو گونهاند :برخی برای دانستن میپرسند و برخی به قصد
استهزا و تمسخر .قرآن ،پرسشهای گروه نخست را مطرح می کند و به آنها پاسخ
6
میدهد؛ مانند سؤالهایی که تازهمسلمانان دربارۀ روح 1و انفال 1و خمر و میسر
میکردند و خداوند در قرآن به آنان پاسخ داده است .گروه دوم ،در پی پاسخ
نیستند؛ بلکه از راه سؤال ،قصد توهین و تمسخر دارند .خداوند پاسخ این گروه را
َ َ
َ
در قرآن ،با کلمات تهدیدآمیز و خوارکننده میدهد؛ مانند >كلا َّس ْيعل ُمون<.
 .3ص.۶۱ /
 .0مؤمنون.۰۶ /
 .1نمل.۶۶ /
َ ْ َ ُ َ َ َ ُّ ُ
 .2اسراء :۳۵ /و یسألونك ع ِن الروح ق ِل...؛ و از تو دربارۀ روح میپرسند .بگو. ...
َ َ ُِ
َُ َ
 .2انفالْ :۱ /یسأل َونك َع ِن األنف ِال ق ِل...؛ از تو دربارۀ انفال میپرسند .بگو. ...
ْ
َُ َ َ َ ْ َ
یس ِر...؛ از تو دربارۀ شراب و قمار میپرسند. ...
 .2بقرهْ :۲۱۳ /یسألونك ع ِن الخ ْم ِر َوال َم ِ
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ّ
جدیتّ ،
قاطعیت و بدون
چهار .در رویارویی با چالشهای اعتقادی ،باید با
مدارا و تسامح عمل کرد .در آیات نخستین سورۀ نبأ ،خداوند سؤال کافران را به
ّ
ّ
هیچ میانگارد و آنان را شایستۀ پاسخی جز «کال» نمیداند« .کال» ،در زبان عربی
ّ
برای ردع و بازداشتن است .وقتی در پاسخ کسی از «کال» استفاده میشود ،یعنی
گویا پرسشهای او ارزش پاسخگویی ندارد .قرآن با این حرف ،در واقع از آنان
میپرسد« :شما چگونه قیامت را انکار میکنید در حالی که قدرت خدا را در خلق
دنیا دیدهاید؟!»
پنج .معادباوران ،زندگی خود را با آ گاهی کامل به فرجام خویش،
سامان میدهند و به تعبیر امیر مؤمنان « :گویا در دنیا ،آخرت و عاقبت نیك
ْ ّ َ
َ
َْ
خود را میبینند؛ ف ُه ْم َوال َج َنة ک َم ْن قد َر َآها» 0.ولی کفر پیشگان ،آینده را به
هیچ میانگارند و روز ی به اهمیت و حقیقت آن پی میبرند که سودی برای آنان
ندارد.
شش .انسانها میپندارند که قیامت در آیندهای دور رخ میدهد .آیات قرآنی،
هشدار میدهند که قیامت «دور» نیست؛ نه «دور امکانی» و نه «دور زمانی»؛ یعنی
قیامت نه دو ر از امکان است ُ(بعد عقلی) و نه فاصلۀ زمانی چندانی میان شما و آن
است؛ زیرا میان شما و قیامت ،جز مرگ فاصلهای نیست .حرف «سین» در فعل
«سیعلمون» ،خبر از آیندۀ نزدیك میدهد.
آیات :۱۶-۶

َََْ ُ َ
ْ َ َ َ
ََ َ
َ َّ
اك ْم أ ْز َو ً
اجا
أل ْم ن ْج َع ِل الأ ْرض ِم َه ًادا (َ )۶وال ِج َبال أ ْوت ًادا (َ )۷وخلقن
َ
ْ َ
يل ِل َب ً
(َ )۸و َج َع ْل َنا َن ْو َم ُك ْم ُس َب ًاتا (َ )۹و َج َع ْل َنا الل َ
اسا (َ )۱۱و َج َعل َنا الن َه َار
 .3نهج البالغه ،خطبۀ  ،۱۳۰ص .۰۳۰
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ََ ً
اجا َو َه ً
اشا (َ )۱۱و َب َن َينا َف ْو َق ُك ْم َّس ْب ًعا ِش َد ًادا (َ )۱۲و َج َع ْل َنا ِس َر ً
اجا ()۱۳
مع
َ ً
ْ
َو َأ َنز ْل َنا م َن ْال ُم ْع ِص َ
ات َماء َث َج ً
اجا (ِ )۱۴ل ُنخ ِر َج ِبهِ َح ًبا َون َباتا ()۱۵
ر
ِ
ِ
َ َ َ ََْ ً
ات ألفافا (.)۱۶
وجن ٍ

آيا خ
زمی را گهوارهای نگردانیدمي؟( )۶و كوهها را [مهچون] میخهایی؟( )۷و مشا را

جفتها [ی نر و ماده] آفر يدمي )۸(.و خوابتان را [مايۀ] آرامش كردمي )۹(.و شب را
[برای مشا] پوشش قرار دادمي )1۱(.و روز را [زمان كوشش برای] معاش هنادمي )11(.و بر
خ
گرمابش
باالی [سر] مشا هفت [آمسان] را استوار كردمي )12(.و چراغی فروزان و

هنادمي )13(.و از ابرهای فشرده ،آب فرو ر خیتمی )14(،تا دانه و گیاه برويانمی )15(،و

باغهای پردرخت)1۶(.

پیامها و آموزهها
یك .مؤمنان با نگاهی جامع به هستی مینگرند و در چهرۀ اشیا ،آفر ینندۀ آنها
را میبینند .با چشمی آفریدهها را نظارهگرند و با دیدهای آفریننده را .از اینرو هرگاه
چشم میگشایند و زیباییها و شگفتیهای طبیعت را میبینند ،پروردگار عالم را
میستایند و نام او را به بزرگی و عظمت ،بر زبان جاری می کنند.
دو .خدای سبحان در این سوره ،پس از ذکر معاد ،بیدرنگ نشانههای طبیعی
را نام میبرد؛ زیرا آنچه در طبیعت انسان و جهان میگذرد ،آشکارتر ین ادلۀ
رستاخیزند .توجه به این نشانهها ،معاد را ممکن و بلکه ضرور ی نشان میدهد و
آدمی درمییابد که خدایی که توانایی خلق این جهان را دارد ،جهانهای دیگر  -از
جمله جهان آخرت  -را نیز میتواند بیافریند .از همین رو در آیات یادشده ،از ضمیر
متکلم استفاده شده است تا مخاطب ،دست قدرت خدا را پشت هر پدیده و
آفریدهای ببیند.
سه .راه اثبات مطالب اعتقادی را میبایست از پروردگار حکیم آموخت.
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چنانکه در این آیات از سورۀ نبأ پیدا است ،قرآن کریم نخست باطل را نفی و سپس
حق را ثابت می کند .ما نیز باید از هر دو ابزار نفی و اثبات بهره بگیریم .همچنانکه
در تربیت و پرورش روح ،تخلیه(پیراستن یا سلب نابایستها) بر تجلیه(آراستن یا
جلب شایستهها) مقدم است ،در تعلیم نیز ،نخست باید ذهن را از افکار باطل و
پریشان پیراست ،و آنگاه اندیشههای صواب و صحیح را جایگزین آنها کرد .در
شهادت به یگانگی پروردگار نیز نخست خدایان دروغین نفی و طرد میشوند ،و
سپس پروردگار حقیقی اثبات میگردد.
چهار .اگر انسان از لجاجت و ّ
تعصب دوری کند ،با نیمنگاهی به پدیدههای
ّ
پیرامونش  -مانند کوهها و دشتها  -و تفکر در حاالت درونیاش  -همچون خواب
و بیداری  -به معاد رهنمون میشود؛ زیرا حکمتی که در یكیك اجزای هستی
است ،از جایی دیگر نشأت می گیرد و ناظر را به این نتیجۀ قطعی میرساند که
جهان ،نیازمند قدرتی برتر است تا چنین خلقت حکمیانه و بی نقصی را رقم زند.

پنجِ « .مهاد» به معنای مکان آماده ،هموار و بهسامان است ،و ر یشۀ آن،
َْ
ً
ََ َ
مهد(گهواره) است .تشبیه زمین به گهواره >أل ْم ن ْج َع ِل الأ ْر َّض ِم َهادا< بسیار ظریف و
زیبا است .گهواره ،اقامتگاهی موقت برای کودک است تا در آن بیارامد و رشد کند؛
نه قرارگاه همیشگی او .دنیا در نگاه مؤمنان ،همچون گهواره است که چند
صباحی در آن زندگی می کنند ،تا آمادۀ زندگی جاوید در آخرت شوند .اگر کسی دل
به دنیا ببندد ،همانند کودکی است که گهواره را آشیانۀ همیشگی خود پنداشته و
آن را بر زندگی در خانههای مجلل و بزرگ ترجیح داده است.
شش .کوهها که برای انسان ،نماد استقامت و استواریاند ،در قیامت
ً
ْ ُ
َ
سرنوشتی دیگر دارند :نخست به حرکت درمیآیندَ > :وت ِس ُير ال ِج َبال َّس ْيرا< 0.سپس از
ْ ُ
 .3طورَ ۱۳ /و َت ِس ُیر ال ِج َبال َس ْیرا .
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َ َْ ُ ْ ُ َ َ
ًَ
جا کنده و سخت در هم کوبیده میشوندَ > :و ُح ِمل ِت الأ ْرض َوال ِج َبال ف ُدك َتا َدكة
َ ً 0
پشم حالجیشده 1،گرد و غبار میشوند 3و سرانجام ،مانند
َو ِاحدة< .آنگاه همچون ِ

همۀ پدیدههای زمینی نابود میگردند 1.و آن روز ،جز وجه پروردگار باقی نمیماند:
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ
1
ك َر ِام<.
>ويبقى وجه ر ِبك ذو الجلا ِل وال ِإ

هفت .بدن انسان همیشه میان حرکت و سکون است ،و سالمت جسم او نیز
در گرو همین َد َو ران است .پس کسی که بیوقفه و بدون درنگ و استراحت ،برای
معاش خود میکوشد ،به قانون آفر ینش بیاعتنایی می کند .جسم و جان انسان،
همان گونه که نباید راکد و ساکن باشد ،نیاز به استراحت و تأنی دارد.
هشت .خواب و بیداری انسان ،بسیار شبیه مرگ و معاد او است .از همین رو
بندگان شایستۀ خدا ،پس از هر بیداری به یاد قیامت میافتند و همواره در اندیشۀ
توشه و زاد راه برای سفر آخرتاند .در دعایی که خواندن آن پس از بیدار ی ،توصیه
شده است ،ارتباط میان خواب و مرگ بهروشنی هویدا است« :الحمد هلل الذی
6
أحیانی بعد ما أماتنی و إلیه النشور».
نه .پروردگار حکیم هر پدیدهای را برای هدفی ّ
معین آفریده است؛ چنانکه
ْ
ً
ْ َ ُ
خواب را برای آرامش > َو َج َعل َنا ن ْو َمك ْم ُس َباتا< و روز را برای کار و کوشش > َو َج َعل َنا
َََْ ُ َ
ً
ً
َ
اك ْم أ ْز َواجا< و نیروی جاذبه را برای
الن َه َار َم َعاشا< و ازدواج را برای تولید مثل > َوخلقن
ً
ً
َ َ ُ
ثبات و استقرار کرۀ زمین > َو َب ْني َنا ف ْوقك ْم َّس ْبعا ِش َدادا< و باران را برای رویاندن گیاه و

َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َّ َّ
َ
 .3حاقهَ ۱۴ /و ُح ِمل ِت األ ْرض َوال ِج َبال فدک َتا َدکة َو ِاحدة .
ََ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ُ
وش .
 .0قارعه :۵ /وتکون ْال ِجبال کال ِعه ِن المنف ِ
َ
َ
 .1فرقان :۲۰ /ف َج َعل َن ُاه َه َباء ّم ُنثورا .
َ َ
َ
ْ
 .2طه :۱۳۶ /ف َیذ ُر َها قاعا َصف َصفا .
 .2الرحمن.۲۱ /
 2الکافی ،ج  ،۴ص .۴۵۳

سورۀ نبأ

13

ً َ ً
محصوالت کشاورزی > ِل ُن ْخ ِر َج ِبهِ َحبا َون َباتا< قرار داده است .چگونه میتوان باور
داشت که کوچکتر ین اعمال ما هدفمند باشدّ ،اما اصل وجود و هستی ما
بیهدف و بیهوده و بیثمر باشد؟ بلکه هدف خدا از آفر ینش انسان ،میل و نیل او
به کمال است.

ده .در این سورۀ مبارکۀ ،پس از اشاره به معاد ،آیات الهی در روی زمین ،مانند
ْ
روییدن گیاه ،با واژۀ «اخراج = بیرون آوردن ،رویاندن» یاد شده استِ > :ل ُنخ ِر َج ِبهِ
ً َ ً
َحبا َون َباتا< .این تعبیر ،برای آن است که مخاطب بداند که در جهان ،بیش از یك
قدرت نیست که فرمانروایی می کند؛ همان خدایی که شما را از گور بیرون میآورد
و در صحنۀ رستاخیز حاضر می کند ،گیاهان را نیز از زمین خارج کرده ،برگ و بار
میدهد .به عبارت دیگر ،همچنانکه در این دنیا دانه را از دل زمین خاکی بیرون
میآورد ،در آخرت نیز جسم و جان انسانها را از زیر خروارها خا ک ،بیرون کشیده،
زنده میگرداند.
یازده .خدای تبارك و تعالی ،علة العلل همۀ پدیدهها است؛ ّاما در تدبیر امور
جهان ،از وسایط و وسایل بهره می گیرد .از همین رو در قرآن کریم ،کارها را گاهی به
خدا و گاه به دیگران ،نسبت میدهد؛ مانند فرستادن ابرها و باران که در این آیات،
مستقیما به فرمان خدا منسوب شده است ،و مانند «میراندن = قبض روح» که گاه
1
به خدا 0و گاه به فرشتگان ،نسبت داده میشود.

دوازده .از اهداف آشکار این سوره ،اثبات و اظهار حکمت خدا در خلق
جهان است؛ چنانکه باران را فرو میفرستد تا گیاهان برویند و ...از سوی دیگر،
میدانیم که مؤمنان می کوشند تا خود را به صفات الهی بیارایند .پس بندگان
َ ُ ََ ُ ُ
َّ ُ
اهلل َخلقک ْم ث َّم َی َت َوفاک ْم .
 .3نحل :۱۳ /و
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
ُ
ُ
 .0سجده  > :۱۱ /قل َی َت َوفاکم َملك ال َم ْو ِت <.
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شایستۀ خدا در این صفت نیز به پروردگارشان اقتدا می کنند و میکوشند
اعمالشان همواره از روی حکمت و مصلحت باشد؛ نه بیهوده و گزاف .بدین رو
تمام همت و نیروی خود را به کار می گیرند تا دنیا را وسیلۀ سعادت و خوشبختی
َ ُ
ُ َ
خویش در آخرت کنند و شعارشان این آیۀ شریفه است> :ق ْل ِإن َّصلاتِي َون ُس ِكي
ْ َ
َو َم ْح َي َ
َ 0
ای َو َم َماتِي لِل ِه َر ِب ال َعال ِمين<.
آیات :۰۳-۱۱

ُ َ َ ُْ َ َ
َّ َ َ ً
ْ َ َ ُ
َ ْ َ َْ ْ
ون أ ْف َو ً
اجا
ور فتأت
ِإن يوم الفص ِل كان ِميقاتا َ ( )۱۷يوم ينفخ فِى الص ِ
ْ ُ َ َ ْ
َ َ ْ
(َ )۱۸و ُفت َحت َّ
الس َماء فكانَت أ ْب َو ًابا (َ )۱۹و ُس َير ِت ال ِج َبال فكانَت َّس َر ًابا
ِ ِ
ْ
َ
َ َ َ َ َ َّ
ين َم ًآبا ( )۲۲لاب ِث َ
كانَ ْت ِم ْر َّص ًادا (ِ )۲۱لل َط ِاغ َ
ين ِف َيها
(ِ )۲۱إن جهنم
ِ
َ
َ
َ ً
َ َّ
َأ ْح َق ًابا ( )۲۳لا ُيذ ُوق َ
ون ِف َيها َب ْر ًدا َولا ش َر ًابا (ِ )۲۴إلا َح ِم ًيما َوغ َّساقا
ََ
َ ً
َ ُ ْ َّ
ك ُانوا َلا ْير ُج َ
ون ِح َّس ًابا (َ )۲۷وكذ ُبوا
(َ )۲۵ج َزاء ِوفاقا (ِ )۲۶إنهم
ُ َّ َ
َ
َُ ُ ََ
َ
َ
ب َ
ً
ُ
َّ
ْ
كتابا ( )۲۹فذوقوا فلن
كذ ًابا (َ )۲۸وك َل ش ٍ
یء أحصیناه ِ
آياتنا ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
ن ِز َيدك ْم ِإلا َعذ ًابا (.)۳۱

یب گمان وعده گاه ،روز داوری است؛( )1۷روزی كه در صور میدمند و گروه گروه

حاضر شويد )1۸(.و آمسان ،گشوده گردد؛ [مهچون] دروازهها [ی باز] )1۹(.و كوهها
خ
كمی گاه است[ )21(،و] برای
جاری شود؛ [چونان] سراب )2۱(.یب گمان دوزخ،
آنا نه خنكایی چشند
سركشان ،فرجام )22(.روزگاری دراز در آن درنگ كنند )23(.در ج

[مرمان])2۶(.
و نه آشامیدین )24(،جز آب جوشان و چركاب )25(.كیفری
درخور ج
ِ
آنان كه [روز] بازریس را انتظار منی كشیدند؛( )2۷و آيات ما را پيوسته دروغ

میخواندند )2۸(.و ما هر چیزی را در كتاب ،به مشار آوردمي )2۹(.پس چبشید عذایب را
 .3انعام.۱۶۲ /
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كه جز آن بر مشا منیافزایمی)3۱(.

پیامها و آموزهها
یك .قیامت ،روز تلخ جداییها است .در آن روز شگفت ،پیوندهای
خانوادگی ،عاطفی و هر گونه پیوند و نسبتی از هم میگسلد .انسانها در روز قیامت
که «یوم الفصل» است ،تلخترین جداییها را میچشند .پدر یا مادری که در این
دنیا عاشقانه فرزندش را دوست میداشت ،در آن روز او را رها می کند و از اندیشۀ
َ َ َ ُ َ
ُ
ْ
ُ
َ َ َ ُ
ْ
0
خود بیرون نمیآید> :لن تنف َعك ْم أ ْر َح ُامك ْم َولا أ ْولا ُدك ْم َي ْو َم ال ِق َي َامةِ َيف ِص ُل َب ْی َنك ْم<.
تنها رابطهای که هیچ گاه گسست نداردّ ،
حتی در آن روز سخت ،پیوند بنده با موال
است .پس اگر بندهای دل به روابط ناپایدار دهد و پیوند جاودانه را از یاد برد،
جفایی بزرگ در حق خود روا داشته است؛ که «هرچه دیر نپاید ،دل بستن را
نشاید ».آری؛ مؤمن در دنیا پیوند عاطفیاش را با خانواده و خو یشان و یاران و
همسایگان و آشنایان نمیبرد؛ اما آنان را جایگزین خدا نیز نمی کند و دلبستگیاش
به دیگران ،او را از دلدادگی به خدا بازنمیدارد.
دو .باورمند به قیامت و میقات ،غمنا ک و ناالن نیست که انتقامش از ظالمان
گرفته نشده است؛ چراکه میداند بهزودی در میعادگاه و محکمۀ الهی ،حق
ستمدیدگان از ستمگران گرفته خواهد شد .نیز میداند که « روز دست یافتن
ستمدیده بر ستمگر ،سختتر از رو ز غلبۀ ستمگر بر ستمدیده است؛ ُ
المظلوم
یوم
ِ
ُ
1
ّ ْ
یوم الظالم علی المظلوم».
علی الظالم أشد من ِ
سه .در این سوره از روز قیامت به «میقات = زمان و مکان دیدار» تعبیر شده

 .3ممتحنه.۰ /
 .0نهج البالغه ،حکمت .۲۴۱
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است .بندهای که به دیدار موالی خود و روز بازخواست یقین دارد ،با همۀ وجود و
در همۀ اوقات عمرش میکوشد که در وقت دیدار ،سربلند و روسفید باشد ،که
عذابی سختتر از شرمندگی و روسیاهی در برابر مالك و صاحب خود نیست.
چهار .کسی که میداند هستی به کارگردانی خدای سبحان مدیریت و تدبیر
میشود و روزی باید به دیدار او رود و پاسخگوی اعمال ریز و درشت خود باشد،
ّ
تمام اهتمام و توجهش به آن روز است؛ حتی به لذتهای حالل دنیا دل نمیبندد؛
0
چه رسد به حرام آن .ز یرا میداند که در حالل ،حساب است و در حرام ،عقاب.
پنج .در قرآن کریم ،معموال برای قیامت و رخدادهای آن ،از فعل ماضی
استفاده میشود .در این آیات نیز فعل ماضی «کان» را برای قیامت به کار برده
است .شاید برای آنکه مخاطبان بدانند که وقوع قیامت ،چنان قطعی است که
گویی اتفاق افتاده است .همچنین چون معاد و قیامت ،حکمت و علت آفرینش
است ،پروردگار حکیم از روز نخست ،فرجام جهان را منظور کرده و دربارۀ آن با فعل
ماضی سخن گفته است؛ تا مردم بدانند که پیش از جهان ،هدف آن که در قیامت
تحقق مییابد ،در نظر بوده است.
َ َ ُْ َ َْ ً
ُ َُ
َْ ُ
ْ 1
اس ِب ِإ َم ِام ِهم<
شش .دربارۀ سازگار ی آیات >فتأتون أف َواجا< و > َي ْو َم ندعوا ك َل أن ٍ
که سخن از حشر جمعی میگو یند ،با آیاتی که سخن از حشر فردی به میان
ُُ
َ ً
ْ
آوردهاند ،مانند > َوكل ُه ْم ِآتيهِ َي ْو َم ال ِق َي َامةِ ف ْردا< 3دو احتمال وجود دارد:
الف .هر یك از این آیات ،اشاره به موقفی از مواقف قیامت دارد؛ یعنی
انسانها در ایستگاههای نخستین ،گروهگروه وارد میشوند؛ ّاما برای محاسبه در
ٌ
ٌ
عقاب».
حرامها
 .3همان ،خطبۀ « :۳۲فی حال ِلها
حساب ،وفی ِ
 .0اسراء.۱۱ /
 .1مریم.۳۵ /
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محکمۀ عدل الهی ،فرد فرد حضور مییابند.
ب .احتمال دوم این است که گرچه بهظاهر مردم گروهگروه محشور میشوند،
بهواقع پیوند و ارتباطی میان آنان نیست؛ چرا که در آن روز ،هر کس جز به خود و
اعمال خود نمیاندیشد.
هفت .در دنیا ،آسمانها از تودههای عظیم ملکولهای گازی پدید آمدهاند و
هیچ شکاف ملکولی در آنها نیست .کوهها نیز نماد صالبت و استواریاند و چونان
میخهایی محکم ،زمین را نگه داشتهاند؛ ّاما در قیامت نظام آسمان و زمین دگرگون
میشود و آسمانهای بسته و فشرده ،از هم میگشایند و فرومیپاشند ،و کوههای
ً
َ ً
ْ ُ َ َ
َّ ُ َ َ
ُ
ماء فكانَ ْت أ ْب َوابا * َو ُس ِي َر ِت ال ِجبال فكانَ ْت َّس َرابا<؛
استوار فرو میریزند > َوف ِت َح ِت الس
چنانکه حق و باطل نیز در قیامت همین سرنوشت را دارند :باطلهای حقنما رسوا
میشوند و حقهای پوشیده ،پرده از رخسار برمیگیرند .از اینرو است که قرآن،
قیامت را «خافضة رافعة» 0میخواند؛ یعنی روزی که حق را برمیکشد و باطل را
فرومیکوبد.
ّ
واقعیتی پوچ .این ظاهر و
هشت .دنیا چونان سراب ،ظاهری فریبنده دارد و
باطن ،در قیامت نمایان میشود و دنیاپرستان به خطای وحشتناك خود پی
ً
َ َ
میبرند> :فكانَ ْت َّس َرابا<.
نه .تعبیر «مرصاد = کمینگاه» برای جهنم ،از آن رو است که در انسان ،حالت
نگرانی و بیم شدید پیدا شود؛ زیرا اگر کسی بداند که کسانی در کمین او نشستهاند
و منتظر فرصتی هستند تا گریبان او را بگیرند ،بیشتر مراقب رفتار و گفتار خود
ً
َ َ َ َ َ َّ
كانَ ْت ِم ْر َّصادا<.
استِ > .إن جهنم
ده .جهنم ،چونان شاهراهی بزرگ است که ناچار باید از آن گذشت؛ راهی که

 .3واقعه.۰ /
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کمین گاه ناظران و حسابرسان است .پس سخن در اصل عبور نیست که بر
ُ َ
همگان الزامی استَ > :و ِإن ِمنك ْم ِإلا َو ِار ُد َها< 0.سخن در چگونگی عبور از این
مرحلۀ دشوار است .برخی آسان و آسوده می گذرند و برخی در آن میمانند و عذاب
میشوند.
ً
یازده .از نشانههای دوزخیان ،نافرمانی و گردنکشی استِ > :ل َلط ِاغ َ
ين َم َآبا<.
پس باید از هر گونه عصیان و طغیان پرهیز کرد تا به سرنوشت دوزخیان گرفتار
نیامد.
َ ً
َ
ين َم َآبا> .این تعبیر ،مینمایاند
دوازده .جهنم بازگشتگاه کافران استِ < :للط ِاغ
که گویا کافران در دنیا ،از موطن اصلیشان جدا شده بودند و در آخرت به آن
بازمیگردند .بدین ترتیب ،علت جاودانگی آنان در آتش روشن میشود .از تعبیر
قرآن ،چنین برمیآید که وطن و سرشت اصلی آنان ،دوزخ است؛ پس چنانکه
سرشت از سرنوشت جدا نمیشود ،دوزخ نیز آنان را رها نمی کند.
َ
سیزده .اهل دوزخ دو گروهند :گروهی دچار عذاب همیشگیاند <خا ِل ِد َين ِف َيها
َ َ ً
َلا ُي َخ َف ُف َع ْن ُه ُم ْال َع َذ ُاب< 1و دستهای گرفتار عذاب موقتَ < :لاب ِث َ
ين ِف َيها أ ْحقابا؛
ِ
روزگاری در جهنم درنگ می کنند> اما سرانجام روز ی از آن بیرون میآیند.
ّ
برخی به این گمان که جزء گروه دوماند ،جهنم و عذاب الهی را چندان جدی
نمیگیرند .آنان سخت در اشتباهند؛ زیرا اوال ممکن است درنگشان در جهنم
چندان دراز شود که گمانش را نمی کردند؛ چنانکه از کلمۀ «احقاب» همین
فهمیده میشود .ثانیا عذاب جهنم ،چنان دردناك است که هیچ انسانی تحمل آن
را ندارد؛ حتی در یك لحظه.
 .3مریم.۱۱ /
 .0بقره .۱۶۲ /
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چهارده .دوزخ ،مظهر قهر الهی است .در آنجا برای دوزخیان ،نه نوشیدنی
خنکی است که تشنگیشان را فرونشاند و نه سایهای که در آن اندکی بیاسایند .از
ً َ َّ ً
«نکره در سیاق نفی» که فرمود < َلا َي ُذ ُوق َ
ون ِف َيها َب ْردا َولا ش َرابا> چنین برمیآید که
قطرهای آب یا ذرهای سایه نیز از آنان دریغ میشود.
پانزده .در قیامت ،مجازاتهای کافران بر اساس عملکردشان در دنیا است،
که از پروردگار عادل نیز جز این انتظاری نمیرود؛ اما با مؤمنان با رأفت و رحمت
خود رفتار می کند .مؤمنان ،اگر مدتی کوتاه در دنیا ،خدا را پرستیدهاند ،خداوند
آنان را تا همیشه در سایۀ مهر و کرم خود ،روز ی میدهد.
شانزده .سرکشی و نافرمانی ،از دو راه ثابت میشود:
ََ
َ ً
َ
كذابا>.
الف .انکار لفظی آیات و نشانههای الهیَ < :وكذ ُبوا ِب َآي ِاتنا ِ

ب .انکار عملی نشانههای پروردگار؛ زیرا کسی که به گونهای عمل می کند که
گو یی به حساب و کتاب الهی در آخرت اعتقادی ندارد ،عمال معاد و قیامت را
ً
َ ُ ْ َّ
ك ُانوا َلا َي ْر ُج َ
ون ِح َّسابا>.
انکار می کندِ < :إنهم

هفده .از عوامل ثبات و استقامت مؤمنان در دنیا ،مراقبت همیشگی است که
از دو راه پدید میآید .۱ :یاد مرگ و قیامت؛  .۲یقین به نظارت و احاطۀ علمی خدا
ُ َّ
به ریز و درشت اعمال انسان ،و ثبت و ضبط آنها در دیوان حسابَ < :وك َل شي ٍء
َ
ً
َ
ك َتابا<.
أ ْح َّص ْین ُاه ِ

هجده .یادآوری لحظهای که در دادگاه رستاخیز ،خداوند مجرمان را -
بیواسطه  -بازخواست می کند ،بهحقیقت هراسآور و هولانگیز است .این آیات
خطاب
غیبت «إ ّنهم» به
چنین صحنهای را به تصویر میکشند .التفات از
ِ
ِ
ُ ُ
«فذوقوا» ،میفهماند که خدا در آن روز مستقیما اهل دوزخ را عتاب و بازخواست و
سرزنش می کند.
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نوزده .کافران و مشرکان در دنیا هیچ اعتقادی به معاد و قیامت ندارند و تالش
پیامبران الهی و صالحان نیز برای آ گاهیبخشی به آنان و دعوتشان به حق هیچ
سودی نداشته است؛ بلکه به تعبیر قرآن ،جز بر نفرتشان افزوده نمیشود:
َ ُُ ً
0
< َو َما َي ِز ُيد ُه ْم ِإلا نفورا>.
مجازات و عذاب آنان در قیامت ،به کیفر اعمالشان است؛ بدین رو پیوسته
َُ ُ ََ َ ُ َ َ ً
عذابشان افزونتر میشود< :فذوقوا فلن ن ِز َيدك ْم ِإلا َعذابا> .از رسول خدا نیز نقل
شده است که در این آیه ،بدترین و شدیدترین حالت دوزخیان ،وصف شده
ّ
أشد ما فی القرآن علی أهل ّ
1
النار».
است« :هذه اآلیة
آیات :۰۳-۰۱

َْ
َ
َ
َ َُْ َ َ
َْ
ين َمف ًازا (َ )۳۱ح َد ِائ َق َوأ ْع َن ًابا (َ )۳۲وك َو ِاع َب أت َر ًابا (َ )۳۳وكأ ًسا
ِإن ِللمت ِق
َ
َ
َ
َ
َ ً
َْ
َ
كذ ًابا (َ )۳۵ج َزاء ِمن ر ِب َّك
ِدهاقا ( )۳۴لا ْيس َم ُعون ِف َيها لغ ًوا َولا ِ
َ
َ
الأ ْرض َو َما َب َین ُه َما ْ
َّ
ََ
َ
الرح َم ِن لا
ات َو ِ
عطاء ِح َّس ًابا ( )۳۶ر ِب الس َم َاو ِ
ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ً َ
ْيمل ُك َ
وح َوال َملا ِئكة َّصفا لا
ون ِم ْن ُه ِخ َط ًابا ( )۳۷يوم يقوم الر
ِ
َ
َ
َ
َ َ
ون إلا َم ْن أذ َن َل ُه ْ
َ َ ُ َ
الرح َم ُن َوقال َّص َو ًابا (.)۳۸
ِ
يتكلم ِ

رستگاری برای پرهیزگاران است )31(:باغچهها و تا كستانها )32(،و دختراین

آنا نه سخین بهیوده
همسال ،با سینههای برآمده )33(،و پيالههای سرشار )34(.در ج

بشنوند ،و نه دروغی )35(.به پادایش از پروردگار تو [و] عطایی از روی حساب)3۶(.
آنه میان آن دو است؛ خبشندهای كه [یب اذن او] كیس با
پروردگار آمسانها و زم خی و چ
وی سخن نگويد؛( )3۷در آن روز كه روح و فرشتگان به صف میايستند ،و [مردم]

 .3اسراء.۴۱ /
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سخن نگويند ،مگر آن كیس كه [خدای] رمحان به او رختت داد ،و سخن راست

گفت)3۸(.

پیامها و آموزهها
یك .در قرآن کریم از بیم و امید ،در کنار هم سخن به میان میآید .در این
سوره نیز نخست کیفر و عذاب طغیانگران و سپس پاداش پرهیزگاران بیان شده
ً
َ َ
َ َُْ َ َ
َّ ْ
ين َمف ًازا> .این شیوۀ تربیت و هشدار،
استِ < :إن َج َهن َم كانَت ِم ْر َّصادا>ِ < .إن ِللمت ِق
باید سرمشق مبلغان دینی قرار گیرد و آنان نیز همانند پروردگار ،از ابزار تشویق و
تنبیه در کنار هم سود برند؛ چرا که بیم دادن و هراساندن مردم بدون تشویق و
امیدآفرینی ،آنان را دچار یاس و ناامیدی می کند ،و امیدبخشی و تشویق ،بدون
انذار ،موجب سهلانگاری و کوتاهی آنان خواهد شد.
دو .گرچه بهشت سرشار از نعمتهای مادی است  -همچون باغها و
چشمهها -مؤمنان از نعمتهای معنوی ،مانند نشنیدن لغو و دروغ نیز بهرهمندند؛
به پاداش رنجی که در دنیا از سخنان ناروا و بیهوده کشیدند .بنابراین اگر کسی
زندگانیاش در دنیا از کذب و لغو پاکیزه باشد ،بهشتی کوچک را تجربه کرده است؛
زیرا بهشت ،یعنی جایی که خالی از لغو و بیهودگی است.

سه .بهشتیان در بهشت از نعمتهای بیشمار برخوردارندّ .اما چون همواره به
یاد صاحب حقیقی نعمتها و در مراقبهاند ،هیچ گاه دچار غرور و غفلت و
یاوه گویی و بدمستی نمیشوند و از آنجا که خدا ریشههای کینه را از دلهای آنان
ْ َْ
َ
َ
َ
کنده است < َون َز ْع َنا َما فِي ُص ُد ِور ِهم ِم ْن ِغ ٍل ت ْج ِري ِمن ت ْح ِت ِه ُم الأن َه ُار> 0بر سر نعمتها
با یكدیگر نزاع نمی کنند و همدیگر را دروغگو نمیخوانند؛ بلکه در آنجا اعتماد و
 .3اعراف.۴۰ /
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اطمینان کامل حاکم است .افزون بر آنکه چون نکره در سیاق نفی در آیۀ
َ َْ َ ُ َ َ َْ ً َ َ َ ً
كذابا> افادۀ عموم می کند« ،هیچ» لغو و دروغ در بهشت
<لا يسمعون ِفيها لغوا ولا ِ
نمیشنوندّ .اما ذات نعمتهای دنیا ،نزاعبرانگیز و دروغساز است؛ زیرا برخورداری
هر کس ،محرومیت دیگری را در پی دارد.

چهار .کافران ،همواره مؤمنان را در دنیا تکذیب می کنند؛ ّاما در قیامت خدای
سبحان جبران کرده ،مؤمنان را در بهشتی جای میدهد که در آن تکذیبی نیست؛
َْ ً
بلکه کسی جز راست نمیگو ید و جز اعتماد نمیآوردَ < :لا َي ْس َم ُع َ
ون ِف َيها لغوا
َ َ َ ً
كذابا<.
ولا ِ

پنج .پاداشهای الهی در قیامت ،هم «عطا و تفضل» است و هم
«ضابطهمند» .بنابراین همان گونه که همۀ کیفرها عادالنه است ،پاداشها نیز
ّ
ضابطه دارد و از عطا و تفضل او است؛ نه از روی استحقاق و سزاواری بندگان؛ زیرا
بهای بهشت جاودان ،چند سال بندگی نیست ،اما خداوند مهربان ،آن عطای
کثیر را به این بهای قلیل میدهد.
ّ
شش .در جود و کرم خدای سبحان شکی نیست؛ ولی عطای او نیز
ً
بیحساب نیستَ < :ج َز ًاء ِمن َر ِب َّك َع َط ًاء ِح َّسابا> .بنابراین هر کس پاداش بیشتری
میخواهد ،نباید سستی کند و باید تا میتواند در راه بندگی او بکوشد؛ چراکه
پاداش بیشتر ،در گرو بندگی بیشتر و بهتر است.
هفت .قرآن کریم ،پاداش پرهیزگاران و کیفر طغیانگران را بهز یبایی مقابل هم
قرار داده است:
نوشیدنی مؤمنان ،شراب طهور 0،و نوشیدنی کافران ،حمیم و غساق.
فرجام مؤمنان ،رستگاری ،و سرانجام کافران ،گرفتاری.
 .3انسان.۲۱ /
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پاداش مؤمنان ،عطای بیحساب ،و کیفر کافران ،حساب و کتاب دقیق.

هشت .در این سوره کلمۀ ّ
رب ،نخست به پیامبر اضافه شده است و
َّ َ َ ْ َْ
ً
سپس به آسمانها و زمینِ < :من َر ِب َّك َع َط ًاء ِح َّسابا * َر ِب السماو ِات والأر ِض> .یعنی
ّ
همۀ هستی در کفهای قرار دارند و وجود مقدس پیامبر گرامی در کفهای دیگر .در
برخی از روایات 0نیز به این نکتۀ مهم و معارفی اشاره شده است که هستی به افتخار
وجود او ،از عدم بیرون آمد و قدم به وجود نهاد.
نه .فرشتگان در قیامت با نظم کامل به صف میشوند و برای عمل به اوامر
الهی آمادگی کامل دارند و بیاجازۀ او سخن نمی گویندّ 1.
البته همۀ آفر یدگان در آن
روز شگفت ،ساکتاند و جز با اذن پروردگارشان لب به سخن نمیگشایند.
ده .اگر قرآن میفرماید که بهشت ،چنین و چنان است ،برای آن است که
مردم در دنیا به اهل بهشت اقتدا کنند و همچون آنان باشند؛ وگرنه سرنوشت
دوزخی مییابند .اگر میفرماید در قیامت فقط سخن صواب ،آن هم به اذن خدا،
گفته و شنیده میشود ،یعنی در زندگی مادی این گونه باشید تا چنان فرجام نیکی
برای شما رقم بخورد .پس بر مؤمن است که در دنیا ادب حضور در پیشگاه
پروردگارش را پاس بدارد و بکوشد جز گفتار حق و درست بر زبان نیاورد و سیرۀ
دوزخیان نداشته باشد.
یازده .شفاعت در قیامت ،گونهای گفتار صحیح است که فقط با اذن
پروردگار بزرگ رخ میدهد .بر این پایه ،شفاعت پیامبران و اولیا نیز تنها با اجازه و
رخصت پروردگار و بر اساس حکمت او است .امام صادق فرمود« :ما اهلبیت
در قیامت اجازۀ شفاعت داریم و گویندگان صوابیم؛ نحن واهلل! المأذون لهم یوم
ُ
خلقت االفال ک».
 .3ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابی طالب  ،ج ،۱ص« :۲۱۱لوال ک لما
 .0انبیاء.۲۱ /
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القیامة والقائلون صوابا».

0

دوازده .باالترین افتخار برای بنده ،اجازۀ سخن گفتن در محضر موال است.
تنها راه رسیدن به چنین افتخاری ،لب فرو بستن از سخن ناصواب در دنیا است.
البته روشن است که کسی میتواند گفتار صحیح و صواب بر زبان راند که صواب
را بشناسد و از خطا تمییز دهد .از همین رو همواره باید از خداوند طلب راهنمایی
ْ َ
الص َر َاط
کرد و از او خواست که ما را به راه و گفتار صواب هدایت کند< :اه ِدنا ِ
ْال ُم ْس َت ِق َ
يم> 1.همچنین در محضر ربوبی ،کسی اذن سخن مییابد که شایستۀ آن
الر ْح ُمن> .در اینجاْ ،
مقام باشدَ < :م ْن َأذ َن َل ُه َ
قرآن خدا را با لقب «رحمن» یاد کرده
ِ
است .شاید دلیل آن ،این باشد که خداوند اگر هم به کسی اجازۀ سخن بدهد ،از
سر رحمت و مهربانی است.
آیات :۴۳-۰۳

َّ َ َ َ َ
َ َّ ْ
ْ ُ َ
َ َ َ َ ُ
ذ ِلك ال ْيو ُم ال َحق ف َمن شاء اتخذ ِإلى َر ِبهِ َم ًآبا (ِ )۳۹إنا أنذ ْرناك ْم
َ
ُ ْ
ُ ُ ْ َ
َ َ
ََ ْ
َعذ ًابا ق ِر ًيبا ْيو َم ينظ ُر ال َم ْر ُء َما قد َمت َيد ُاه َويقول الك ِاف ُر يا ل َيت ِنی
ُ ُ ُ
كنت ت َر ًابا (.)۴۱
خ
راستی] است .پس هر كس كه خبواهد ،راهی برای بازگشت به
آن روز[ ،روز] حق [و

سوی پروردگارش پيش گیرد )3۹(.ما مشا را از عذایب نزديک بمی دادمي :روزی كه آدمی

آنه را با دست خويش پيش فرستاده است .و كافر گويد« :ای كاش من خا ک
بنگرد چ

بودم)4۱(».

 .3الکافی ،ج ،۱ص.۴۰۵
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پیامها و آموزهها
یك .حرکت در مسیر الهی با قهر و اجبار رخ نمیدهد و انسان در انتخاب
َ َ
َ
َّ
راهش ،آزاد است> :ف َمن شاء ات َخذ< .اما هدایت و عنایت الهی ،موقوف به
َ
َ
َ
مجاهدت و کوشش مؤمن در راه قرب الهی استَ < :وال ِذ َين َج َاه ُدوا ِف َينا ل َن ْه ِد َين ُه ْم
َ
ُس ُبل َنا> 0.بنابراین آن کس که خواستار بازگشت به سوی پروردگار جهانیان است،
َ
َّ
نخست باید عزم خود را جزم کند <ف َمن ش َاء> و سپس بر آن پای فشارد و تا رسیدن
ً
َ َ َ
به مقصود ،دست از طلب برندارد< :ات َخذ ِإلى َر ِبهِ َمآبا>.
َ َ
َ َ ََْ ُ
اك ْم َعذ ًابا ق ِر ًيبا< .سپس پیامبران:
دو .بیمدهندۀ واقعی خدا استِ > :إنا أنذرن
َ
ُ ُ ً َُ
نذر َ
َ َُ
3
نذ ُروا ق ْو َم ُه ْم>.
ين> 1.و از آن پس ،عالمان راستینَ < :و ِل ُي ِ
<رسلا مب ِش ِرين وم ِ ِ
بهراستی ،برای دانشمندان علوم دینی ،چه افتخاری بزرگتر از این که ارادۀ الهی و
رسالت انبیا را استمرار میبخشند؟
سه .برای غافالن و بیماردالن ،بیم و هشدار مؤثرتر از امید و نوید است .بدین رو
در این سورۀ مبارکه ،خداوند بندگانش را انذار میدهد و آنان را از عذابی نزدیك
َ َ ََْ ُ َ ًَ ً
اك ْم َعذابا ق ِريبا>.
بیمناك می کندِ < :إنا أنذرن

چهار .انسانها میپندارند که آخرت در آیندهای دور و بسیار دور ،رخ میدهد.
َ ً َ ً
َ َ ََْ ُ
اك ْم َعذابا ق ِريبا> گوشزد می کند که این دورپنداری ،خیالی بیش
ولی آیۀ < ِإنا أنذرن
نیست؛ بلکه قیامت نزدیک است و میان شما و آن ،مرگ فاصله شده است و آن
1
نیز به دست خدا است .قیامت هر کس ،پس از وفات او بیدرنگ آغاز میشود.
 .3عنکبوت .۶۳ /
 .0نساء.۱۶۵ /
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این اخطارهای پیدرپی و تأثیرگذار ،هر عذری را از میان برمیدارد.
ُ ْ
ََ ْ
پنج .در آیات متعددی از قرآن کریم 0همچون آیۀ < َي ْو َم َينظ ُر ال َم ْر ُء َما قد َمت
َي َد ُاه> ،از تجسم و دیدن اعمال در قیامت سخن به میان آمده است؛ در حالی که
سزاوار این بود که بندگان ،حقیقت اعمالشان را در همین دنیا ببینند؛ چراکه
امکان جبران داشتند؛ اما خدای متعال ،چشم آنان را از طریق وحی و پیامبران باز
کرده و هر عذری را از آنان گرفته است .همچنین دنیا ،دار امتحان است و کارنامۀ
اعمال را پس از امتحان به دست مردم میدهند.
شش .انسانی که بایستی جانشین خدا بر روی زمین باشد ،در قیامت چنان
پشیمان میشود که آرزو می کند کاش همان خاک بیارزش بود و هرگز سرشته
ُ ُ ُ ً
َ
نت ت َرابا<.
نمیشد و به دنیا پا نمیگذاشتَ < :يا ل ْي َت ِني ك
این تمنا و پشیمانی ،حال و روز کافران است ،و بهحق ،خا ک از آنان سرنوشتی
نیکوتر دارد؛ زیرا خا ک دانهای را درخت پربار کرده ،زیر پای مؤمنان گسترده است؛
ّاما کافران با آنکه خدای سبحان بذر خوبیها را در دلهای آنان کاشت و آنان را بر
فطرت پاک آفرید و با دلیل و برهان و ارسال کتابهای آسمانی و پیمبران فداکار،
آن بذرها را آبیاری کرد ،فطرت خود را زیر خروارها خاک و خاکستر دفن کردند و
اب َمن َد َّس َ
1
هیچ عذری برای خود باقی نگذاشتندَ < :و َق ْد َخ َّ
اها<.

 .3آل عمران.۰۳ /
 .0شمس.۱۳ /
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سورۀ نارعات
آیات :۱۴-۱

َ
َ ً
َّ
الناش َط َ ْ ً
َ َ
ات َّس ْب ًحا ()۳
ات نشطا (َ )۲والس ِاب َح ِ
ات غ ْرقا (َ )۱و ِ ِ
َوالن ِازع ِ
َ
ْ َ َْ ُ ُ َ َ
ً
َ َّ َ
َ ْ َ
ْ
ً
ات أمرا ( )۵يوم ترجف الر ِاجفة ()۶
ات َّس ْبقا ( )۴فال ُمد ِب َر ِ
فالس ِابق ِ
َ
َ
َ
َت ْت َب ُع َها َ
الر ِاد َفة (ُ )۷ق ُل ٌ
وب ْيو َم ِئ ٍذ َو ِاجفة ( )۸أ ْب َّص ُار َها خ ِاش َعة ()۹
ْ
ُ ُ َ َ َ َ
َ َ ُ َ َ ً َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ذ كنا ِعظاما ن ِخرة ()۱۱
يقولون أ ِئنا لمردودون فِى الح ِافرة ( )۱۱أ ِئ ا
َ َ
َ َ
َ ٌ
َ ُ ْ َّ ً َّ َ ٌ َ
اح َدة ( )۱۳ف ِإذا ُهم
اس َرة ( )۱۲ف ِإن َما ِهی ز ْج َرة َو ِ
قالوا ِتلك ِإذا كرة خ ِ
ب َّ
الس ِاه َرة (.)۱۴
ِ
به نام خداوند خبشندۀ مهر بان .سوگند به فرشتگاین كه [جان كافران را] بهسخیت
بگیرند )1(،و به گیرندگان [جان مؤمنان] به آرامی )2(،و به فرشتگاین كه
شناورند )3(،پس به پيشگامان سبقتگیرنده )4(،پس به تدبيركنندگان كارگزار)5(،

آن روز كه بانگ لرزاننده ،بلرزد )۶(،از یپ آن بانگی ديگر آيد )۷(،در آن روز ،دلهایی
سخت بيمناكاند )۸(،ديدگانشان فروافتاده )۹(.می گو يند« :آيا ما به حفرههای خ
زمی

بازمی گردمي؟( )1۱آنگاه كه استخوانهایی پوسیده باشمی؟»( )11گويند« :در این
صورت ،برگشیت ز يانآور است )12(».و آن ،هنییب است ناشناخته )13(.و نا گهان مهه

در صحرا [ی مشر] حاضرند)14(.

38

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

پیامها و آموزهها
یك .این سورۀ مبارک با سوگندهای پیدرپی به فرشتگان آغاز می شود:
«نازعات» ،فرشتگانی هستند که به امر خدا روح کافران را بهسختی
بازمیستانند.
«ناشطات» ،فرشتگانی هستند که به فرمان الهی ،مؤمنان را مهربانانه قبض
روح می کنند.
«سابحات» ،فرشتگانی هستند که اوامر الهی را بیدرنگ به جا میآورند و روح
مؤمنان را به پیشگاه حضرت حق میبرند.
«سابقات» ،فرشتگانی هستند که در اجرای اوامر الهی ،پیشی می گیرند.
«مدبرات» ،فرشتگان واسطه در تدبیر امور هستیاند.
این ّ
تنوع در وظیفه و رسالت فرشتگان ،برخاسته از گوناگونی مراتب آنها در
نزد خدا است .نکره آوردن کارهای آنان ،مانند «غرقا» و «نشطا» بر اهمیت فراوان آن
داللت می کند.
دو .لحظۀ مرگ ،از مهمتر ین ساعات زندگی انسان است .بدین رو خدا از
فرشتگان گوناگونی سخن میگوید که مأموریتشان قبض روح کافران و مؤمنان ،و نیز
رساندن ارواح به جایگاهشان است .برخی این آیات را به حالتهای گوناگون
ستارگان در آسمان تفسیر کرده 0و بعضی نیز آنها را در ستایش مجاهدان در
میدانهای نبرد میدانند 1.این احتماالت و مانند آن ،گواهی است بر ذو وجوه
3
بودن قرآن که در روایات مختلف نیز بیان شده است.

 .3التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۳ص.۲۵۱

 .0المیزان ،ج ،۲۳ص.۱۱۳
 .1ر.ك :فیض کاشانی ،تفسیر صافی ،ج ،۱مقدمۀ پنجم ،ص.۲۱

سورۀ نازعات

39

ّ
سه .شدت سختی جدا شدن ارواح از اجساد ،با میزان نفوذ اجساد در عالم
شهوات تناسب دارد؛ یعنی هر اندازه انسان در شهوات و خواهشهای دنیا بیشتر
فرو رفته باشد ،هنگام جان دادن ،سختی بیشتری را تحمل می کند .از اینرو
ّ
فرشتگان ،روح کافران را با قدرت و شدت از بدنشان جدا می کنند و آنان به
دشواری جان میدهند؛ همانند بیرون آوردن تیرهای ستبر از بدن.
چهار .وقتی فرشتگان الهی که واسطۀ تبلیغ معارف الهیاند ،چنین جایگاهی
در نظام هستی دارند و خدا در سورههای گوناگون قرآن 0به سوگند از آنها یاد
می کند ،جایگاه بلند واسطههای فیض الهی  -همچون پیامبران و پیشاپیش آنان
ّ
وجود مقدس پیامبر و اهلبیت گرامی او  -آشکارتر میشود.
پنج .خدای متعال در این سورۀ مبارک ،تدبیر امور هستی را از وظایف
َ
َ ْ َ
ات أ ْمرا  ،که جایگاه واالی ایشان را نشان میدهد؛
فرشتگان برمیشمارد فال ُمد ّ ِب َر
ِ
َ َْ
ْ َ 1
ز یرا تدبیر ،از شئون الهی و اولیای او استُ :ث َّم است َوى َع َلی ْال َع ْ
ش ُید ّ ِب ُر األمر .
ر
ِ
روشن است که فرشتگان ،در تدبیر اختیار کامل ندارند و در حد واسطه ،انجام
وظیفه می کنند ،و اصل و اساس در اجرای امور ،ارادۀ حضرت حق است .در این
صورت ،آیا اسناد تدبیر به پیشوایان معصوم و اولیای الهی که فرشتگان نیز
خدمت گزاران آنان به شمار میآیند ،امری شگفتانگیز است و نباید باور کرد؟
شش .فرشتگان الهی ،افزون بر تدبیر امور هستی ،در حمد و ثنای الهی نیز
شناورندَ < :و َل ُه َمن في َّ
ند ُه َلا َي ْس َت ْكب ُر َ
ماوات َو ْال َأ ْرض َو َم ْن ع َ
الس َ
ون َع ْن ِع َب َاد ِتهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ
ُ
3
ولا يستح ِسرون* يس ِبحون الليل والنهار لا يفترون> .بنابراین سزاوار است که بندگان
 .3صافات۰-۱ /؛ مرسالت.۴-۱ /
 .0یونس.۰ /
 .1انبیاء.۲۳-۱۳ /
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شایسته و فرشتهخو نیز بکوشند در ضمن اشتغاالت روزمرۀ زندگی ،از ذکر و تسبیح
الهی غفلت نورزند.
هفت .نسبت دادن پدیدههای گوناگون جهان ،همچون میراندن و روزیرسانی،
به فرشتگان ،نسبت معلول به علت اصلی نیست؛ چراکه تمام اسباب و علل ،در
طول سببیت خدای سبحان است ،نه در عرض آن؛ همچون انتساب نوشتن به قلم
و دست ،که در طول اسناد آن به انسان است ،نه در عرض آن.
هشت .از نشانههای قطعی قیامت ،دو صیحۀ عظیم ،به نامهای راجفه و
رادفه است .این بانگهای هولناك ،اضطرابی شدید در انسان پدید میآورد .قرآن
مجید ،از کلمۀ «الراجفة» ،برای وصف منافقان نیز استفاده کرده است:
ْ
< َو ْال ُم ْرج ُف َ
ون فِي ال َم ِد َينةِ > 0.گویا سخنان و دروغهای آنان ،همچون زلزلهای ویرانگر،
ِ
امنیت و آرامش روانی جامعه را به خطر میاندازد.
نه .وضعیت کافران در روز قیامت ،شبیه حاالت مؤمنان در دنیا است؛ زیرا
مؤمنان در دنیا همیشه در خوف و خشیت از خدا به سر میبرند؛ اما بیم و هراس
َ ٌ
کافران فقط در قیامت استُ < :ق ُل ٌ
وب َي ْو َم ِئ ٍذ َو ِاجفة> .نیز مؤمنان در دنیا دیدگانی
خاشع و فروافتاده در مقابل پروردگار دارند؛ ولی کافران در قیامت چنیناند:
َ
ٌ
<أ ْب َّص ُار َها َخ ِاش َعة> .در کنار این دو حالت مشترک ،مؤمنان حالتی ویژه هم دارند:
آنان در دنیا جز از خدای بزرگ نمیهراسند و هیچ گاه غم و اندوهی به دل راه
َ َ
لا َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْم َو َلا ُه ْم َي ْح َز ُن َ
ون> 1.و چه
نمیدهند و در آخرت نیز این گونهاند< :ف
ِ
فضیلتی باالتر از این که صفات نیك قلبی پیش از آخرت ،در دنیا حاصل شود؟
َ َ
ده .زمین پس از صیحۀ دوم ،بیابانی بیآب و علف و هموار میشود< :ف ِإذا ُهم
 .3احزاب.۶۳ /
 .0احقاف.۱۰ /
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ب َّ
الس ِاه َرةِ > .از اینرو دلبستگان به زیباییهای دنیا باید به یاد روزی باشند که زمین
ِ
از هر گونه نشانۀ حیات تهی میشود و جز اعمال خالص برای خشنودی خدا ،هیچ
دستاویزی برای آنان نیست.

آیات :۶۶-۱۵

ُ ْ ْ َ َ
َ ْ َ َّ َ ُ
ْ َ
یث ُم َّ
وسی (ِ )۱۵إذ ن َاد ُاه َرب ُه ِبال َو ِاد ال ُمقد ِس ُط ًوى ()۱۶
هل أتاك ح ِد
َ
َ
َّ َ
َ
َ
َ َّ
ْ
َُ
َ
اذ َه ْب ِإلى ِف ْر َع ْو َن ِإن ُه َطغى ( )۱۷فق ْل َهل لك ِإلى أن ت َزكى ()۱۸
ََ
َ َ َ
َ ْ ُ
َ َ ْ َّ َ
َ ْ َّ
يك ِإلى َر ِب َّك ف َتخشی ( )۱۹فأ َر ُاه الآية الك ْب َرى ( )۲۱فكذ َّب
وأه ِد
َ
َ
ََ َ َ ُ ُ
ُ
َ َّ َ
َو َع َّصی ( )۲۱ث َم أ ْد َب َر ْيس َعى ( )۲۲ف َحش َر ف َن َادى ( )۲۳فقال أنا َربك ُم
ُ َ
ََ ََ َُ َ َ َ
َ َ
َ
َ َّ َ ً
الآخ َرةِ َوالأولى (ِ )۲۵إن فِى ذ ِلك ل ِع ْب َرة
الأ ْعلى ( )۲۴فأخذ ُه الله نكال ِ
ْ َّ
ِل َمن يخشی (.)۲۶
آيا سرگذشت مویس ،تو را رسید؟( )15آنگاه كه پروردگارش او را در وادی مقدس طوی

سر آن داری
ندا داد« )1۶(:به سوی فرعون برو كه او طغیان كرده است؛( )1۷و بگو :آيا ِ

كه پا كیزه گردی( )1۸و تو را به سوی پروردگارت ،رهنمون باشم تا پروا كین؟»( )1۹پس

بزرگتر ین نشانه بر او منايان كرد )2۱(.و[یل] او دروغ پنداشت و سر به عتیان
گذاشت )21(.سپس پشت كرد [و] كوشید )22(،و گروهی را گرد آورد [و] ندا
درداد )23(،و گفت« :ممن پروردگار برتر مشا!»( )24و خدا او را به كیفر آخرت و دنیا
گرفتار كرد )25(.در حقیقت ،برای هر كس كه [از خدا] بمی داشته باشد ،در این
[داستان] عبرت است)2۶(.

پیامها و آموزهها
یك .همۀ خوبان و اولیای الهی ،وظیفه داشتند که با گردن کشان فرعونصفت
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بستیزند .این مواجهه و رویارویی ،بدون امدادهای غیبی نبوده است .خداوند هرگز
کسانی را که مأموریت میدهد ،تنها رها نمی کند؛ بلکه همچنانکه مأمورشان
می کند ،یاری نیز میرساند.
دو .توفیق گفتوگو با مقام قدسی اهلل ،در فضایی آ کنده از پاکی تن و طهارت
روح رخ میدهد .از همین رو ،پروردگار بزرگمرتبه سرزمین طور سینا را برای گفتوگو
با موسی برگزید<:إ ْذ َن َاد ُاه َر ُب ُه ب ْال َو ِاد ْال ُم َق َد ِس ُط ً
وى> .و به ابراهیم نیز فرمان داد که
ِ
ِ
0
خانۀ او را برای طواف کنندگان پاکیزه کند و مشرکان را از دسترسی به مساجد
بازدارد 1.همچنین در قرآن به مؤمنان دستور میدهد که نزد هر مسجدی  -به هنگام
3
نماز  -جامه و آنچه را مایۀ آراستگی است ،برگیرند.
بر این پایه ،اهل مناجات با پروردگار باید چرک عصیان و گناه را از خانۀ دل ،و
آلودگیهای ظاهری را از خانۀ دنیایی خویش بزدایند و با طهارت درون و برون به راز
و نیاز با خدا بپردازند.
سه .برای نابودی مفاسد اجتماعی باید ریشههای آن را خشکاند .ریشۀ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ً
وك ِإذا َدخلوا ق ْر َية
مشکالت اجتماعی ،معموال فرمانروایان ستمکارندِ < :إن المل
َأ ْف َّس ُد َ
وها> 1.زیرا مردم به دین رهبران خود میگرایند .از همین رو خدای سبحان
برای اصالح جامعۀ مصر ،موسای کلیم را نخست به مبارزه با فرعون مصر فرمان
میدهد تا از رهگذر اصالح او ،مردم نیز به دین خدا گرایش یابند.
ّ
چهار .سرکشی مخاطبان ،نباید مبلغان را از رسالت بازدارد و وظیفۀ امر به
َ
َ ْ
َ
الر َّکع ُّ
ین َو ُّ
اک ِف َ
الس ُج ِود .
ین َوال َع
 .3بقره :۱۲۵ /أن َط ِّه َرا َب ْی ِت َي ِل ّلطا ِئ ِف
ِ
ِ
َ َ َْ ُُ َ َ َ
َ َ َ ُْ ْ
اهلل .
اجد ِ
 .0توبه :۱۱ /ما کان ِللمش ِر ِکین أن یعمروا مس ِ
ُ
َ ُّ
ُ
 .1اعرافُ :۰۱ /خذوا ِز َین َتک ْم ِعند ک ِل َم ْس ِجد .
 .2نمل.۰۴ /
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معروف و نهی از منکر را رها کنند؛ چراکه احتمال تأثیر  -هر چند ضعیف  -همیشه
وجود دارد .بسا گنهکاران عنود که بر اثر امر به معروف و نهی از منکر ،از خواب غفلت
بیدار شده و توبه کردهاند؛ همچون ساحران فرعون .گذشته از آن ،امر به معروف و
نهی از منکر ،حجت خدا را بر تبهکاران تمام می کند و آنان در پیشگاه الهی
هیچ گونه عذری نخواهند داشت.
پنج .در آیاتی که از هال کت فرعون سخن میرود ،قدرت و شوکت الهی
میدرخشد؛ تا هم دلهای مؤمنان آرام گیرد و از فرعونیان زمان خود نترسند و هم
رعب و وحشت در دلهای کافران افتد.
شش .قرآن کریم شیوههای تبلیغ دین را به مؤمنان میآموزد .هنگامی که
موسی و هارون به سوی دربار فرعون طاغی میروند ،خداوند دستور میدهد که با
َُ َ َ َ ً َ ً
او نرم سخن بگویند <فقولا ل ُه ق ْولا ل ِينا< 0و با زبانی خوش ،او را به سوی خدا و
َ َّ َ َ َ َّ
َُ
بندگی فراخوانند< :فق ْل َهل لك ِإلى أن ت َزكى< .با آنکه فرعون به خدای موسی و
هارو ن اعتقاد نداشت ،در خطاب به وی ،از تعبیر «ربک = پروردگار تو» استفاده
َ
َ
َ َّ
شده است تا دلش را نرم کنندَ < :وأ ْه ِد َي َّك ِإلى َر ِب َّك ف َت ْخشی<.

هفت .گرچه خدای متعال میتواند بندگانش را آسان و بی هیچ زحمتی
دگرگون کند ،سنت الهی بر این استوار است که انسانها با کوشش خود ،راه را
بیابند و در آن قدم گذارند .از همین رو حضرت موسی از فرعون میخواهد که
َ َّ َ َ َ َّ
خودش به تزکیۀ نفسش اقدام کندَ < :هل لك ِإلى أن ت َزكى<.

هشت .کلمۀ «تزکیه» از کلمات کلیدی در ادیان است ،یا به معنای رشد و ّ
نمو
است که زمینهساز تکامل انسان در همۀ ابعاد وجودی او است و تنها از رهگذر
آموزههای پیامبران حاصل میشود ،یا به معنای پیراستن جان و تن از هر گونه
 .3طه.۴۴ /
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پلیدی است که آن نیز در گرو پیروی از تعالیم الهی و توصیههای انبیا است.
نه .در رویارویی با پلیدان دورمانده از راه حق و حقیقت ،باید به جای
درخواست عمل به تکالیف سخت عبادی ،از روشهایی بهره جست که آنان را به
قرار گرفتن در مسیر درست تشویق کند و با فطرتشان هماهنگ باشد .از اینرو
است که موسای کلیم از فرعون میخواهد که بندگی خدا را برگزیند و به راه طغیان
نرود ،که اصلی فطری است و همهپذیر.
ده .بر پایۀ قرآن کریم ،نبوت دو کارایی دارد :نخست راهنمایی کسانی که برای
ً
َ َ َ ْ َّ ْ َ َّ َ َّ َ ً َ
كافة ِللن ِاس َب ِشيرا> 0.دوم،
پذیرش هدایت الهی زمینه دارند< :وما أرسلناك ِإلا
َ َّ َ ً َّ َ ُ َ ُ َ ُْ
َ ُ ْ ْ
مقابله با کسانی که از حق روی گرداناند< :ق ِاتلوا ال ُمش ِر ِكين كافة كما يق ِاتلونكم
َ ًَ
كافة> 1.این امر در زندگانی دو پیامبر عظیم الشان ،حضرت ابراهیم خلیل و موسای
کلیم جلوه گر است و پیوستگی دین و سیاست را در زندگی بندگان ،بهخوبی
نشان میدهد.
یازده .بنابر تعالیم قرآن کریم ،همواره میان هدایت ،تزکیه و خشیت ،پیوندی
تنگاتنگ است و سرپرست معنوی مردمان باید همۀ این ویژگیها را یكجا داشته
باشد ،چون تهی بودن از تزکیه و خشیت ،کالم او را بیاثر می کند و او را در انجام
وظایفش ،ناتوان.
دوازده .موسی از فرعون که ادعای خدایی داشت ،میخواهد که به تزکیه و
خودسازی روی آورد و از خدا بترسد .شگفتا که موسی ،فرعون را به تقوا و خشیت
میخواند ،اما شمار ی از مؤمنان ،تزکیه و خشیت را جزء وظایف دینی نمیدانند و
به اعمال ظاهری بسنده می کنند.
 .3سبأ .۲۳ /
 .0توبه .۰۶ /
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سیزده .تأثیرپذیری از پیامبران و اوصیای آنان ،در مرحلۀ نخست ،موقوف به
ْ َ
َ
َّ َ
آ گاهی و سپس خشیت استِ > :إن َما َي ْخشی الل َه ِم ْن ِع َب ِادهِ ال ُعل َم ُاء< 0.دستاورد علم و
َ
َّ
َ ُ
َ
نذ ُر ال ِذ َين َي ْخش ْو َن َرب ُهم< 1.زیرا تأثیرپذیری و
خشیت نیز ،انذارپذیری استِ > :إن َما ت ِ
َّ
َ ً
عبرت در گرو خشیت الهی است> :ل ِع ْب َرة ِل َمن َي ْخشی<.
چهارده .خودسازی دو مرحله دارد:
الف .دور کردن نفس از هر گونه گناه و آلودگی که مقدمۀ هدایت است؛
ب .خودسازی تفصیلی همراه خشیت که بنده را برای دریافت هدایت
خاص الهی آماده میسازد .از همین رو در این سوره ابتدا ،خودسازی و سپس
هدایت و پس از آن خشیت الهی یاد شده است :تزکی؛ اهدیک؛ فتخشی.
ّ
پانزده .اثرگذاری بر باطن اشخاص بر تأثیرگذاری ظاهری مقدم است؛ چراکه
راه اثرگذاری بر درون همواره باز استّ .اما از معجزات تنها در حاالت خاصی
میتوان بهره گرفت .از اینرو حضرت موسی نخست از راه سخن نرم و نیکو وارد
شد تا قلب فرعون را تسخیر کند (تأثیر باطنی) و سپس برای اتمام حجت ،از
معجزات الهی سود جست که اثرگذاری بر ظاهر است.
شانزده .بهرهمندان از لطف خاص خدا ،بایستی از عنایت و فضل الهی برای
هدایت دیگران و مبارزه با طاغوتهای زمان بهره گیرند و چونان برخی راهبان و
مرتاضان نباشند که جز به آرامش درونی خود نمیاندیشند.
هفده .خدای تبارك و تعالی ،پیامبران را با نظر به امکانات و تواناییهای
دشمنان آنان یاری می کند .برای نمونه ،چون فرعون قدرتمند بود و ادعاهای
ََ ُ ُ ْ َ َ
گزاف داشت و >أنا َربك ُم الأ ْعلى< میگفت ،موسی با معجزاتی شکوهمند وارد
 .3فاطر.۲۳ /
 .0همان.۱۳ /
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َ ََ ُ َ َ ْ ُ
ّ
الآية الك ْب َرى< .این نکته ،مایۀ دلگرمی مبلغان دین خدا است؛
میدان شد> :فأراه
زیرا میدانند که امدادهای غیبی ،با میزان خصومت و قدرت دشمنان تناسب
دارد .پس دلیلی برای نگرانی و اندوه نمیماند.

هجده .منحرفان از راه حق ،همیشه از پذیرش حق سر باز میزنند .حقیقت
روشن را هم انکار می کنند؛ همچون فرعون که نشانههای روشن الهی  -مانند ابطال
0
سحر ساحران و اژدها شدن عصا  -را تکذیب کرد.
نوزده .با آنکه مؤمنان باید در مسیر حق ثابت قدم باشند ،متأسفانه گاهی این
ّ
گونه نیست .بسیاری از گمراهان در راه باطل خود جدیت دارند و در رسیدن به
اهداف باطل خویش ،از هیچ کوششی دریغ نمیورزند و حتی -به فرمودۀ قرآن -
َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
ك َما َت ْأ َل ُم َ
1
ون<.
متحمل آزار و اذیت میشوندِ > :إن تكونوا تألمون ف ِإنهم يألمون
َ
همچون فرعون که در راه باطل خود به هر کاری دست میزد> :أ ْد َب َر َي ْس َعى< .از همین
رو است که امیر مؤمنان از اصحابش شکوه می کند که چرا اهل باطل در باطلشان
ّ
یکپارچهاند و شما در راه حقتان پراکندهاید« :فیا عجبا! واهلل ،یمیت القلب
ویجلب ّ
الهم من اجتماع هؤالء القوم علی باطلهم وتفرقکم عن حقکم فقبحا لکم
3
وترحا».
بیست .گردنکشان در هر دورهای از همۀ امکانات تبلیغی به سود خود بهره
میبرند .فرعون نیز از توانایی خاصی در جذب مردم و اثرگذاری بر آنان برخوردار بود و
ْ َ
َ ُ
َ َْ
َ َّ َ َ َ َ
اشر َ
ين< 1به آن اشاره دارد .بر این
آیۀ >ف َحشر فنادى< و >فأر َّس َل ِف ْرع ْون فِي ال َمد ِائ ِن َح ِِ
 .3اعراف ۱۲۰ /ـ ـ .۱۲۴
 .0نساء.۱۳۴ /

 .1نهج البالغه ،خطبۀ  ۲۱ص .۶۳
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پایه ،در رویارویی با دشمن باید از همۀ وسیلههای مؤثر و کارگشا ،همچون امکانات
رسانهای ،بیشترین استفاده را کرد.
بیست و یك .مجازات الهی در حق تبهکاران دو گونه است :دنیوی و اخروی.
بدین رو آل فرعون را به خواری در دنیا و آخرت گرفتار کرد .عذاب دنیاییشان غرق
ْ
شدن در دریا بودَ > :ف َأ ْغ َر ْق َن ُ
اه ْم فِي ال َي ِم< 0،و در آخرت نیز به شدیدترین عذابها
َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ
َ َّ َ ْ َ
1
الس َاعة أ ْد ِخلوا آل ِف ْر َع ْو َن أشد ال َعذ ِاب<.
مبتال میشوند> :ويوم تقوم
اساسا میتوان گفت که اگر کسی به درجهای از عصیان و سرکشی برسد که

پروردگار متعال را به مبارزه بطلبد و ادعای خدایی کند ،در همین دنیا به عذاب

الهی دچار خواهد شد؛ در حالی که سرنوشت سایر گنه کاران این گونه نیست.

بیست و دو .داستانهای پیامبران در قرآن ،برای گذران وقت و سرگرمی
نیست؛ بلکه همگی مایۀ پند و عبرتاند؛ هر چند جز اهل خشیت عبرت
َ
َّ
َّ َ ً
نمی گیرندِ > :إن فِي ذ ِلك ل ِع ْب َرة ِل َمن َي ْخشی< .زیرا عقل تنها زمانی رام میشود که در
اختیار قلبی پاک و خاشع باشد.
آیات :۰۶-۶۱

َ َ
َ
الس َماء َب َن َ
َأ َأ ُنت ْم َأ َّش ُد َخ ْل ًقا َأم َّ
اها (َ )۲۷رف َع َّس ْمك َها ف َّس َو َاها ()۲۸
ِ
َ
َ ْ َّ َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ( )۲۹والأرض بعد ذ ِلك دحاها ()۳۱
َ ُ
اءها َو َم ْر َع َاها (َ )۳۱و ْالج َب َال َأ ْر َّس َ
َأ ْخ َر َج م ْن َها َم َ
اها (َ )۳۲م َت ًاعا لك ْم
ِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ْ َ َ َ َُّ
َ ُ
َ َ
َْ
اءت الط َامة الك ْب َرى ( )۳۴يوم يتذكر
َولأن َع ِامكم ( )۳۳ف ِإذا َج ِ
 .3اعراف.۱۰۶ /
ََ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ
 .0غافر .۴۶ /آیۀ فأخذه اهلل نکال اآل ِخر ِة واألولی نیز به همین نکته اشاره دارد.
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الإ َّنس ُ
ان َما َّس َعى (َ )۳۵و ُبر َز ِت ْال َج ِح ُ
يم ِل َمن َيرى (.)۳۶
ِ
ِ

آيا آفر ينش مشا دشوارتر است يا آمساین كه آن را بنیان هناد؟( )2۷بام آن را نیكو و بهاندازه
برافراشت )2۸(،و شبش را تار و روزش را آشكار گردانید )2۹(،و پس از آن ،خ
زمی را
گسترش داد )3۱(،آب و چرا گاه از آن برآورد )31(،و كوهها را لنگر آن كرد )32(،برای مشا
و دامهايتان )33(.پس نا گهان آن هنگامۀ بزرگتر دررسد )34(،روزی كه انسان به
آنه را كه برای آن كوشید( )35و جهمن آشكار برای آن كه میبيند)3۶(.
ياد آورد چ

پیامها و آموزهها
یك .به گواهی آیات قرآن ،خلقت آسمان و زمین از آفرینش انسان ،دشوارتر
َْ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ ً
َ ْ
ماء َب َن َ
اها>َ < ،ل َخ ْل ُق َّ
قا َأم َّ
َ
ُ
ات َوالأ ْر ِض أك َب ُر ِم ْن
ماو
الس
الس
ِ
بوده است< :ءأنتم أشد خل ِ
ْ َ
َخل ِق الن ِاس> 0.پس خدایی که بر خلق موجودی عظیم و بیکرانه توانایی دارد ،خلق
و احیای مخلوقات ضعیف ،همچون انسان ،بر او دشوار نیست .از اینرو بندگان
شایسته وقتی به آسمان مینگرند  -بهویژه در شب  -و آن همه ستاره و کهکشان را
میبینند ،به ناچیزی خود بیشتر واقف میشوند و معاد و احیای مردگان را برای
خدا ،کاری آسان مییابند.
دو .بهره گیری از پرسش به جای بیان ابتدایی مطالب ،از شیوههای تأثیرگذار
در بیان است .در این روش ،گرچه ممکن است جواب از پیش روشن باشد،
مخاطب به فکر و تأمل فرو میرود و ذهن او آمادگی بیشتری برای پذیرش دارد .در
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ ً
قا َأم َّ
الس ُ
ماء>.
این سورۀ مبارک نیز از آرایۀ پرسش استفاده شده است<:ءأنتم أشد خل ِ
سه .از بهترین راههای تثبیت یاد خدا در قلوب بندگان ،یادآوری نشانههای
آفاقی او است؛ زیرا نوعی انتقال از محسوس به معقول است .از همین رو قرآن کریم
 .3غافر.۵۱ /
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بارها از آسمانها و زمین یاد می کند 0،تا از این رهگذر ،یاد خالق آنها را در دلها
زنده نگه دارد .آر ی؛ خداوند بندگانی دارد که بدون نشانههای بیرونی نیز به یاد او
ّ
هستند و از این یاد نمیکاهند؛ زیرا خدا در وجودشان تجلی یافته است« :الهی
ترددی فی اآلثار یوجب بعد المزار؛ 1خدایا ،نگریستن من به آثار و نشانهها ،دیدار تو
را از من دور می کند».
چهار .قرآن ،هماره نعمتهایی همچون آب ،دریا ،چراگاهها و کوهها را به یاد
انسان میآورد تا قدردان باشد .ذکر نعمتهای این چنینی روا است؛ اگر انسان را
از عبادت پروردگار بازندارد؛ زیرا خدا منزه است از آنکه نعمتی را بیافریند،
ََ
َ
ُ
َ َْ
َ
ات
اما دسترسی به آن را ممنوع کند< :ق ْل َم ْن َحر َم ِزينة الل ِه ال ِتي أخ َر َج ِل ِع َب ِادهِ َوالط ِي َب ِ
َ
3
الر ْز ِق<.
ِمن ِ
پنج .سزاوار آن است که انسان مالک و صاحب اشیای پیرامونش باشد؛ نه
عاشق و دلباختۀ آنها؛ وگرنه مملوک آنها میشود .در تعریف زهد گفتهاند« :زهد آن
ً َ ُ
ْ
انسان مالک باشد ،نه مملوک» .آیۀ شریف < َم َتاعا لك ْم< نیز به همین
است که
حقیقت اشاره دارد که متاع دنیا برای انسان است نه آدمی برای متاع دنیا.
شش .خدای متعال ،بهرههای دنیوی را به انسان و چارپایان ،یکسان و
ً َ ُ ْ َْ ُ
همزمان نسبت میدهدَ < :م َتاعا لك ْم َولأن َع ِامك ْم> .یعنی این دو در کامیابیهای
مادی ،همساناند .اگر انسان بر حیوان امتیازی دارد ،در تمتعات دنیایی نیست؛
ّ
در اموری همچون تعقل و تفکر است .از اینرو انسان را حیوان ناطق دانستهاند.
هفت .گرفتاری انسانها در روز قیامت ،بسی بزرگتر از هر بالی دنیایی است.
 .3بقره۲۲ /؛ توبه۰۶ /؛ یونس.۰ /

 .0اقبال االعمال ،دعای عرفه ،ص.۰۴۳
 .1اعراف .۰۲ /
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از اینرو قیامت را « ّ
الطامة» نامیده است؛ یعنی بالی چیره و فراگیرنده .توصیف آن
َ ُ
َ َ
به «الکبری» داللت بیشتر بر بزرگی و عظمت قیامت می کند< :ف ِإذا َج َاء ِت الط َامة
ْال ُك ْب َرى<ّ .
البته یادکرد آن مصیبت بزرگ ،تحمل گرفتاریهای دنیایی را برای انسان
راحتتر می کند.
هشت .بر پایۀ آیات قرآن ،انسان در قیامت همواره کوششهای خود را در دنیا
َ َّ ْ
یاد می کندَ < :ي ْو َم َي َتذك ُر ال ِإ َّنس ُان َما َّس َعى> .این حالت ،برای دوزخیان عذاب
است و برای مؤمنان ،سرور .پس سزاوار آن است که انسان در دنیا به یاد قیامت و در
تدارک زاد و توشهای برای آن روز بزرگ باشد و این همان مراقبه و محاسبهای است
که امام کاظم فرمودهاند« :از ما نیست کسی که هر روز از خود حساب نکشد؛
ُّ
ْ
یس ِم َّنا َم ْن َل ْم َ
0
َل َ
اس ْب َنف َس ُه ِفی ک ِل ْیوم».
یح ِ
آیات :۴۶-۰۱

ْ ْ
َََ َ َ َ
َ ََ ْ َ َ
ياة ُالد ْنيا (َ )۳۸فإ َن ْال َج ِح َ
يم ِهی ال َمأ َوى
ح
ال
ر
آث
و
)
۳۷
(
ى
غ
فأما من ط
ِ
َ
ْ
َْ
ََ
(َ )۳۹وأ َما َم ْن َخ َاف َم َق َ
ام َر ِبهِ َونهی النف َّس َع ِن ال َه َوى ()۴۱
َّ َ َ
ْ ْ
َ َ ْ ََ
ْ َُ َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
َ
ف ِإن ال َجنة ِهی ال َمأوى ( )۴۱يسألونك ع ِن الساعةِ أيان مرساها ()۴۲
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َّ َ َ
ْ َ
نذ ُر
ِف
يم أنت ِمن ِذك َراها (ِ )۴۳إلى ر ِبك ُمنت َهاها (ِ )۴۴إن َما أنت ُم ِ
َ َ ً َ
َ
َ َ
َ َ
ْ ُ
ْ
يخ َّش َ
اها ( )۴۵كأن ُه ْم ْيو َم َير ْون َها ل ْم يل َبثوا ِإلا ع ِشية أ ْو
َمن
ُض َح َاها (.)۴۶
اما هر كس كه طغیان كرد )3۷(،و زندگی دنیا را برگز يد )3۸(،پس جايگاهش ،مهان

آتش است ) 3۹(.و اما كیس كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش هراسید ،و نفس

 .3الکافی ،ج ،۴ص.۲۳۶
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خويش را از هوس بازداشت )4۱(،پس جايگاه او ،مهان هبشت است )41(.از تو

میپرسند كه رستاخیز ،چه هنگام است؟( )42تو را چه رسد گفتگو دربارۀ آن)43(.
علم آن با پروردگار تو است )44(.تو فقط كیس را كه از آن میترسد هشدار

میدهی )45(.روزی كه آن را میبينند ،گویی كه آنان جز شیب يا روزی درنگ

نكردهاند)45(.

پیامها و آموزهها

َ
یك .زمینۀ عصیان و طغیان در نفس انسان > َطغى< ،به ترجیح زندگی دنیا
َ َ
َ ْ َ ُ ْ
بر آخرت میانجامدَ > :وآث َر ال َح َياة الدن َيا< .همان گونه که ترس از پروردگار >خاف
ْ
ّ
ََ َْ
َم َق َ
ام َر ِبهِ < ،عامل بازدارندۀ شهوات است> :نهی النف َّس َع ِن ال َه َوى< .در نگاه کلی
بر پایۀ قرآن کریم ،خاستگاه و زمینۀ بسیاری از ناگوار یهای بیرونی ،درون انسان
است.

دو .بهره گیری از نعمتهای دنیا ناپسند نیست ،بلکه ترجیح آنها بر رضای
َْ
َُ َ َ
َ ْ َ ُ ْ
0
پروردگار > َوآث َر ال َح َياة الدن َيا< و نفوذ آنها در قلب انسان >لأ َز ِين َن ل ُه ْم فِي الأ ْر ِض<
مذموم و ناپسند است .به سخن دیگر ،مشکل در دلبستگی به دنیا است ،نه در
بهرهور ی از آن .مانند آب که اگر بیرون کشتی باشد ،پشتیبان آن است و اگر به
درون آن نفوذ کند ،آن را غرق می کند.
َ
َ َ
سه .دربارۀ «مقام پروردگار» که بیم از آن ،بهای بهشت است > َوأ َما َم ْن خاف
ْ ْ
ْ
َ َ ْ ََ
ََ َْ
1
َم َق َ
ام َر ِبهِ َونهی النف َّس َع ِن ال َه َوى * ف ِإن ال َجنة ِه َی ال َمأ َوى< چند احتمال وجود دارد:
الف .جایگاه خدا در حسابرسی بندگان.

 .3حجر.۰۳ /
 .0المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲۳ص.۱۳۰

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

11

ب .مقام علم الهی به کردار بندگان و مراقبت از آنان.
ج .جایگاه ربوبی.
هر سه احتمال ،بنده را ملزم به پاکسازی درون و بیرون می کند.
چهار .خوف از مقام ربوبی ،به معنای توجه به حضور و نظارت خدا ،از اسباب
پایداری در راه او ،در پنهان و آشکار است .همچنین نوسان میان حالت اقبال و
ادبار یا قبض و بسط را  -که معموال عرفا از آن شکوه می کنند  -درمان می کند یا از
آن میکاهد .امام صادق میفرماید« :کسی که میداند خدا او را میبیند و گفتار او
را میشنود و به اعمال زشت و ز یبای او آ گاه است ،از مقام رب میهراسد و نفس
خود را از آلودگی ها بازمیدارد؛ َمن علم أ ّن اهلل یراهَ ،ویسمع ما یقول َویعلم ِمن خیر أو
َ
ّ
شر فیحجزه ذلک عن القبیح من األعمال فذلک الذی َخاف َمقام ّربه َونهی النفس
0
عن الهوی».
پنج .ترس انسان علل و عواملی گوناگون دارد:
طبیعی خارج از وجود انسان؛ مانند ترس از حیوان درنده یا
الف .عامل
ِ
دشمنی خطرنا ک.
ب .عمل انسان؛ همچون ترس جنایت کار از قصاص.
ج .بزرگی شخص مقابل؛ نظیر ترس شاگرد از استاد.
ترس دوستان و اولیای الهی ،از گونۀ سوم است؛ ز یرا آنان بیشترین درك را از
حضور پروردگار دارند و از همین رو بیشترین احساس شرم و حیا و بیم را در درون
خود احساس می کنند.
شش .واکنش انسان در برابر هوای نفس خویش ،باید همانند رفتار پدر با
فرزندی باشد که مصلحت خود را تشخیص نمیدهد .همان گونه که پدر به
 .3الکافی ،ج ،۲ص.۱۳
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نصیحت فرزند بسنده نمی کند و گاه عمال نیز او را از کاری بازمیدارد ،انسان نیز
باید نفس سرکش را مهار کند و دست و پای او را ببندد و همچون واعظان ،به
نصیحت قناعت نکند.
ََ
ْ ْ
َ
هفت .آیات < َفأ َما َمن َط َغى * َو َآث َر ْال َح َي َاة ُالد ْن َيا * َفإ َن ْال َج ِح َ
يم ِه َی ال َمأ َوى> و < َوأما
ِ
ْ ْ
َ َ ْ
ْ
َ
َ
ََ َْ
َ
َم ْن َخ َاف َم َق َ
ام َر ِبهِ َونهی النف َّس َع ِن ال َه َوى * ف ِإن ال َجنة ِه َی المأ َوى> در مقام بیان
قاعدهای عمومی و بدون استثنا هستند .طبق این قاعده« ،راه طغیان به دوزخ
منجر میشود ،و خوف و اطاعت از پروردگار ،راه رسیدن به بهشت است».
همچنان که در طبیعت هر سببی نتیجهای خاص دارد ،در مباحث معنوی نیز هر
راهی به مقصدی خاص میرسد و در آن تخلف نیست.
هشت .انسانها ،گاهی به جای اهتمام در امور مهم ،خود را درگیر مسائلی
جزئی و بینتیجه می کنند؛ چونان مشرکان صدر اسالم که از رسول خدا تاریخ
ان ُم ْر َّس َ
قیامت را میپرسیدندَ < :ي ْس َأ ُل َون َّك َعن َّ
الس َاعةِ َأ َي َ
اها> .قرآن کریم نیز هیچ گاه
ِ
به این گونه پرسشهای بیفایده پاسخی نمیدهد و حتی پیامبر را از گفتو گو
ْ
َ َ َ
نت ِمن ِذك َر َاها<.
دربارۀ آن نهی می کندِ < :فيم أ
میتوان برخی پرسشها دربارۀ امام زمان(عج) و تار یخ ظهورشان را نیز از این
دست دانست .پرسشگران به جای پدید آوردن زمینۀ فرج امام(عج) در خود و
جامعه ،سرگرم این گونه امور میشوند.
نه .با آنکه پروردگار ،زمینۀ دستیابی بشر را به بسیاری از دانشهای ظاهری
فراهم کرده و علوم باطنی فراوانی نیز به پیامبران و امامان عطا فرموده است ،برخی
مجهوالت هرگز برای بشر روشن و معلوم نخواهند شد و علم آنها در اختیار خدای
سبحان است و بس .تاریخ قیامت از این گونه است .سزا است که انسان از خدا
بخواهد به اندازۀ گنجایش وجودیاش او را از علوم مفید و سودبخش آ گاه کند .یا
درخواست کند که نخست ظرف وجودی او را گسترش دهد و سپس وی را از علوم
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الهی بهرهمند سازد.
ده .خدا پیامبران را برمیانگیزد که به جهنم هشدار و به بهشت بشارت دهند
و آنان نیز بسته به نوع مخاطبان ،از انذار و تبشیر بهره گرفتهاند؛ لیکن بیشتر مردم از
حق و حقیقت غافل بودهاند .از اینرو هشدار و انذار ،الزمتر و کاراتر از بشارت
ََ َ َ
نت ُمنذ ُر َمن َي ْخ َّش َ
اها<.
است .بدین رو قرآن منکرین قیامت را انذار میدهدِ < :إنما أ
ِ
بنابراین سزاوار است که مبلغین دین نیز با نگاه به مخاطبین ،از انذار و تبشیر بهره
گیرند.
یازده .با آنکه پیامبران برای تکامل و به سود بشر برانگیخته شدهاند ،آمادگی
َ
َ
ْ
ك َر َو َخش َی َ
روحی آنان و ترس از مبدأ <إ َن َما ُت ُ
الر ْح َمن> 0و معاد < ِإن َما
الذ
ِ
ِ
نذر َم ِن ات َب َع ِ
ِ
َ َ
نت ُمنذ ُر َمن َي ْخ َّش َ
اها< ،شرط پذیرش دعوت انبیا است؛ وگرنه فراخوان پیامبران ،به
أ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
نتیجه نمیرسد و اثر نمیبخشدَّ < :س َو ٌاء َعل ْيه ْم َءأ ْنذ ْر َت ُه ْم أ ْم ل ْم ُت ْنذ ْر ُه ْم ل ُاي ْؤم ُن َ
1
ون<.
ِ
ِ
ِ
دوازده .به گواهی قرآن ،آخرت به اندازهای دراز است که تمام عمر دنیا به مقدار
ً َ
َ ْ ُ َ
َ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ
الس َاعة
شبی یا روزی <ل ْم َيل َبثوا ِإلا َع ِش َية أ ْو ُض َح َاها> و حتی ساعتی <يوم تقوم
ّ
ُْ ُ ُْ ْ ُ َ َ ُ َ
ون َما ل ِبثوا غ ْي َر َّس َاعةٍ < 3بیش نیست .تفکر در کوتاهی دنیا و بلندای
يق ِسم المج ِرم
آخرت ،انسان را از غلتیدن در منجالب گناه و شهوات نگه میدارد؛ ز یرا انسان
بهراحتی از سود کم برای رسیدن به سود فراوان می گذرد؛ چه رسد به اینکه آن سود
کم در مقابل آن نفع بسیار ،در حد هیچ باشد.

 .3یس.۱۱ /

 .0بقره.۶ /
 .1روم.۵۵ /

سورۀ عبس

سورۀ عبس
آیات :۱۳ -۱

َ
َ َ
َْ
ََّݦ
الر ْحمن َ
ب ْسم اهلل َ
الر ِحيم ݨع َب َّس َوت َولى ( )۱أن َج َاء ُه الأ ْع َمى ()۲
ِ ِ ِ
ِ
ََ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ َ َ َ ُ
ْ َّ َ ُ َ
الذك َرى ( )۴أما َم ِن
َو َما ُيد ِريك ل َعله َيزكی ( )۳أ ْو َيذك ُر فتنف َعه ِ
َ
َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ
ْ َ
َ
َ
َ
استغنی ( )۵فأنت له تصدى ( )۶وما عليك ألا يزكى ( )۷وأما من
ْ َّ
ََ َ َْ ُ َََ
َج َاء َّك َي ْس َعى (َ )۸و ُه َو َيخشی ( )۹فأنت عنه تلهی(.)۱۱
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .چهره در هم كشید و روی گردانید )1(،كه آن مرد نابينا

نزد وی آمد؛( )2و تو چه میداین؟ شايد او وارسته گردد )3(،يا آ گاه شود و اندرز به او

سود رساند )4(.اما آن كس كه خود را یبنیاز میبيند )5(،تو به او میپرداز ی؛( )۶با
آنكه ا گر پا ک نگردد ،بر تو [با كی] نیست )۷(.و اما آن كس كه نزد تو شتافت )۸(،در

حایل كه [از خدا] میترسید )۹(،تو از او به ديگران میپرداز ی)1۱(.

پیامها و آموزهها
یك .لحن توبیخی آیات نخستین سورۀ عبس ،شاهد آن است که نمیتوان
این آیات را دربارۀ پیامبر گرامی دانست؛ زیرا آن حضرت حتی با کافران ترشرو
نبود .پس چگونه با مؤمنان  -آن هم نابینایی که بیش از دیگران نیازمند مهربانی و
توجه است  -عبوس بوده است؟!
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دو .اخالق نیکوی مؤمنان ،برخاسته از کمال ذاتی و درونی آنان است و ایشان
کارهای نیک را برای خشنودی خدا می کنند ،نه برای به دست آوردن مقام یا جلب
خشنودی دیگران .بنابراین ترشرویی ،نکوهیده است و مؤمن خود را از آن
بازمیدارد؛ حتی در برابر نابینایان که روی درهمکشیده و عبوس را نمیبینند؛ زیرا
این عمل نزد خدا ناپسند است.
سه .قرآن کریم هنگام سخن از هدایت ،محور اصلی تعالیم انبیا را
«خودسازی» میخواند .بنابراین همۀ احکام الهی برای رهایی انسان از بندگی
نفس و دعوت او به خضوع در برابر پروردگار ،تشریع شده است .بهترین شیوۀ
خودسازی نیز ،زدودن غفلت از دل و جان ،و یادآوری خداوند است .از اینرو سورۀ
َ َّ
َّ
مبارک عبس ،خودسازی < َي َزكى> و یادآوری < َيذك ُر> را با هم یاد می کند.
چهار .پیامبران الهی ،گاه آموزگارند و انسان را از نادانی بیرون میآورند و گاه
ّ
مذکر و آدمی را از غفلت نجات میدهند .از اینرو یادآوری برای غافالن سودمند
ِ
ْ
َ َ َّ َ َ َ ُ
ك َرى> .البته روشن است که تنها اهل ایمان از تذکار
الذ
است< :أ ْو َيذك ُر فتنف َعه ِ
وحی بهره میبرند و اهل عناد را از این یادآوریها سودی نیست ،بلکه بر کفر و
عنادشان میافزاید.
پنج .دنیاپرستان معموال به آنچه مال ک پیشرفت میدانند ،روی میآورند؛
َ
ْ َ ََ َ َ َ َ
نت ل ُه ت َّصدى>ّ .اما ارزشهای پرهیزگاران با
مانند استغنا از غیر< :أ َما َم ِن استغنی * فأ
نگاه ّ
مادی قابل درک نیست و به همین سبب ،دنیاپرستان از آنان رویگرداناند.
این مطلب ،شاهدی دیگر است بر اینکه آیات نخست سورۀ عبس ،دربارۀ پیامبر
گرامی فرود نیامده است.
شش .آیات نخستین سورۀ مبارک ،رو یگرداننده از انسان نابینا را  -که جایگاه
اجتماعی در میان مردم ندارد  -سرزنش می کند .هدف اصلی این آیات،
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برجستهسازی معیارها در ارزشگذاری است .اسالم ،مالك برتری را تقوا میداند،
نه ظاهر انسان .از اینرو هر گونه بیاعتنایی را به هر مؤمنی ،محکوم می کند .این
ّ
جاهلیت فراموش شده بود و همچنان کمتر به آن توجه
معیار مترقی ،در دوران
میشود.
هفت .از ویژگیهای بارز دنیاپرستان ،روی گردانی از هدایت انسانها به سوی
خدا است .البته آنان اساسا خود را از هدایت و تزکیه بینیاز میپندارند .خدا
َ َ
َ
َّ
این بیاعتنایی را نکوهیده استَ < :و َما َعل ْي َّك ألا َي َزكى> .و میتوان گفت
چنین شخصی همان است که به امور مسلمانان اهتمام ندارد و به تصریح
پیامبر گرامی از مسلمانان نیست« :من لم یه ّ
تم بأمور المسلمین فلیس
0
بمسلم».
آیات :۶۰-۱۱

َ
ََ َ َ ْ
َ
ٌ
َّ َ َّ
ك َرة ( )۱۱ف َمن ش َاء ذك َر ُه ( )۱۲فِي ُص ُح ٍف ُمك َر َمةٍ ()۱۳
كلا ِإن َها تذ ِ
وعةٍ ُم َط َه َرةٍ ( )۱۴ب َأ ْيدي َّس َف َرةٍ ( )۱۵ك َرام َب َر َرةٍ (ُ )۱۶قت َل ْالإ َّنس ُ
َم ْر ُف َ
ان َما
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ْ
ك َف َر ُه ( )۱۷م ْن َأي شـي ٍء َخ َل َق ُه ( )۱۸من ُن ْط َفةٍ َخ َل َق ُه َف َق َد َر ُه (ُ )۱۹ثمَ
أ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َ ََ
ُ
َ َ ْ
َّ
ُ َ َّ
َّ
الس ِب َ
يل َي َّس َر ُه ( )۲۱ث َم أ َمات ُه فأق َب َر ُه ( )۲۱ث َم ِإذا ش َاء أنش َر ُه ( )۲۲كلا لما
َ
ْ
َيق ِض َما أ َم َر ُه (.)۲۳
هشدار! این [آيات] پندی است )11(.تا هر كه خواهد ،از آن به ياد آرد )12(..در اورایق

ار مجند )13(،بلندمرتبه و پا كیزه )14(،به دست فرشتگاین نويسنده )15(،گرامیان و

نیكان )1۶(.كشته باد انسان! چه ناسپاس است!( )1۷از چه چیزی آفر يده است او

را؟( )1۸از نطفهای آفر يد ،پس سامانش داد )1۹(..سپس راه را بر او مهوار كرد)2۱(.
 .3الکافی ،ج ،۲ص .۱۶۰
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آنگاه میراند و در گورش هناد )21(..سپس چون خبواهد ،برانگیزاندش )22(.و یل نه!
آنه را به او فرمان داده بود ،به جای نیاورده است)23(.
هنوز چ

پیامها و آموزهها
یك .آیات این سوره ،از زوایای گوناگون عظمت قرآن را بیان می کنند:
الف .قرآن ،صحیفهای ارجمند و پا ک است که از غیب فرود آمده است:
َ
>فِي ُص ُح ٍف ُمك َر َمةٍ <.
ب .به سبب مقام بلند نازل کنندهاش ،جایگاهی واال داردَ > :م ْر ُف َ
وعةٍ <.
َ
ج .از هر گونه آلودگی و تحریف ،پاك استُ > :م َطه َرةٍ <.
َ
َ
َ
د .در دستان فرشتگانی بزرگوار و نیکومنش استِ > :بأ ْي ِدي َّسف َرة<َ « .سف َرة»
فرشتگان حامل وحیاند .همان گونه که برای نگهداری از اشیای ارزشمند،
نگهبانانی مطمئن و متعدد میگمارند ،حامالن وحی نیز جبرئیل و فرشتگان
َ ََ َ
ُ
0
ين<.
م
أ
زیردست او هستند> :مط ٍاع ثم ِ ٍ

دو .همچنانکه قرآن کریم بر دستان سفیرانی پاک و ارجمند به سوی پیامبر
گرامی حمل میشود ،بهترین شخصیتهای جهان ،یعنی معصومان عهدهدار
گرفتن و دریافت هستند .کسانی که حقایق قرآن را در هر دورهای حمل و منتقل
می کنند ،چون صحیفههای پا ک ،نیازمند دلهایی پاک و مقدس هستند و بدون
طهارت ،حقائق قرآن کریم ،حتی برای دانشمندان قابل درك و دریافت نیست:
> َلا َي َم ُس ُه إ َلا ْال ُم َط َه ُر َ
1
ون<.
ِ
ُ
سه .پروردگاری که گنه کاران را مهربانانه به سوی خود میخواند >ق ْل َيا ِع َب ِاد َی
 .3تکویر.۲۱ /
 .0واقعه.۱۳ /
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َالذ َين َأ ْس َر ُفوا َع َلى َأ ُنفسه ْم< ،0کافران نعمت را این گونه عتاب می کندُ > :قت َل ْالإ َّنس ُ
ان
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ ْ
كف َر ُه<؛ مرگ بر انسان! چقدر ناسپاس است او!
ما أ

کافر ،بهواقع با کفر خو یش به جنگ خدا میرود و از اینرو به لعن و نفرین الهی
گرفتار میآید .این خشم و غضب نیز نشانۀ رحمت او است؛ زیرا عدالت و تربیت،
گاه مقتضی غضب و سختگیری است تا خفتگان را بیدار کند و مردگان را احیا.

چهار .کفر بزرگ ،پوشاندن حقیقت خدا است و کفر کوچک ،پوشاندن
ُ َ ْ َّ ُ َ َ ْ َ
كف َر ُه< با منکر ربوبیت
نعمتهای او .ولی توبیخ شدید در آیۀ >ق ِتل ال ِإنسان ما أ
پروردگار ،تناسب بیشتری دارد؛ شاید از آن رو که کفران نعمت ،آغاز کفرورزی به
حقیقت خداوند است .بنابراین کافر نعمت نیز سزاوار چنین خطاب و عتابی
است.
پنج .پروردگاری که همۀ جهان در برابر او هیچ و پوچ است ،چرا گاهی مطلبی
َ َ ْ َ
كف َر ُه<! اظهار شگفتی
را شایستۀ شگفتی میداند و اظهار تعجب می کند؟ >ما أ

خدا از کاری ،نشانۀ زشتی آن کار است .بهواقع کدام فعل یا قول ،شگفتانگیزتر از
َْ
انکار خدا یا کفران نعمتهای او است؟ > َأفي ا َلله َّش ٌك َفاطر َّ
1
الس َ
ماو ِات َوالأ ْر ِض<.
ِ ِ
ِ ِ
ُ ْ
شش .نفرین خدا به لفظ مرگ >ق ِت َل ال ِإ َّنس ُان< ،از لعن (دوری از رحمت خدا)
روشنتر است؛ اما مرگی که خداوند ،آن را سزای کافران میداند ،فقط مرگ جسمی
نیست؛ مرگ قلب و باطن است که از هال کت جسمی ،سختتر است .اینان گرچه

به ظاهر زندهاند ،در حقیقت مردگانی متحرکاند که گوش و چشم و قلب
َ ٌ َ ُ َ
ْ
َ
باطنشان از کار افتاده و زندگانی شان بی معنا شده است > :أ ْم َوات غ ْير أحي ٍاء
 .3زمر .۵۰ /
 .0ابراهیم.۱۳ /
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َو َما َي ْش ُع ُر َ
ون<.

0

هفت .قرآن کریم بارها به شکلهای گوناگون ،چگونگی آفرینش انسان را بیان
َ ُْ َ
َ َ
1
ين< 3و ...در این آیات نیز با بیان
کرده استِ > :من م ٍني يمنی< و > ِمن م ٍاء م ِه ٍ
چگونگی خلقت کافران ،پستی وجودی آنان را یادآور میشود که از آبی بدبو آفریده
شدهاند و از سوی دیگر ،بزرگی خود را نیز یادآوری می کند که چگونه در ُنه ماه از
درون رحم مادر ،انسانی زیبارو بیرون میآورد .در حقیقت هدف اصلی این آیات،
یادآوری خاستگاه انسان است تا سر به عصیان و طغیان نگذارد.
َ َ َّ
هشت .تعبیر «فقد َر ُه» میفهماند که دستی پرتوان ،موجودی را از نیستی به
هستی میآورد و در زمانی کوتاه ،عجایبی بس شگرف پدید میآورد و سپس با
دادن اختیار و قدرت تصمیم گیری به انسان ،او را آزاد میگذارد تا راهش را خود
انتخاب کند .کمال تکو ینی انسان ،مقتضی کمال تشریعی او است .انسان همان
گونه که کامل آفریده شده است ،باید در پی کمال روحی و قلبی خود نیز باشد و از
خدا بخواهد که جان او را همچون خلقت جسمانیاش به کمال برساند.
نه .خداوند متعال ،انسان را آفرید و موانع کمال را از پیش روی او برداشت و راه
را بر وی آسان کردُ > :ث َم َّ
الس ِب َ
يل َي َّس َر ُه< .این لطف و عنایت الهی در آغاز ،همۀ
بندگان ،از گنهکاران تا خوبان و پاکان ،را در برمی گیرد؛ ولی گاه بنده بر اثر ارتکاب
گناه و تکرار آن ،بهویژه گناهان کبیره ،به جایی میرسد که راه بر او دشوار میگردد:
ْ
َ ُ
>ف َّسن َی ِس ُر ُه ِلل ُع ْس َرى< 1.گنهکار در خود گرایشی نیرومند به گناه مییابد و در این
 .3نحل.۲۱ /
 .0قیامت.۰۱ /

 .1سجده.۳ /
 .2لیل.۱۳ /
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حالت ،شیطان به او چیره شده ،به هر جا که بخواهد می کشاندش .این ،همان
معنای سرپرستی شیطان بر انسانهایی است که از مسیر حق منحرف شدهاند.
ُ
ُ َ َََ ََ َ
ده .توجه به مراحل نخستین آفرینش > ِمن ن ْطفةٍ خلق ُه فقد َر ُه< و پایانی آن >ث َم
َ َ َ َْ
أ َمات ُه فأق َب َر ُه< ،کبر و غرور را در انسان کمرنگ می کند .در آغاز سوره ،از کسی سخن
رفته است که اعتنایش به دنیاداران بیشتر است تا پرهیزگاران .خداوند با یادآوری
آغاز و سرانجام انسان ،در مقام اصالح این بینش است.
یازده .میراندنی که نتیجهاش فرورفتن در قبر است ،مرگ ظاهری است و ویژۀ
اجسام و اجساد است که پس از دفن در خا ک ،تجزیه شده ،پس از مدتی میپوسد و
بویناك و نفرتانگیز میشود .در برابر این سیر نزولی اجسام ،ارواح سیری صعودی در
ْ
ْ
َ
ْ
0
يك ُمق َت ِد ٍر<.
پیش دارند؛ حتی تا جوار خدا> :فِي َمق َع ِد ِصد ٍق ِعند َم ِل ٍ

دوازده .اقتضای حکمت الهی زنده شدن همۀ مردگان است ،تا به ثواب
َ َّ
یا عقاب خود برسند؛ ولی تمام این کارها موقوف به ارادۀ الهی استِ > :إذا ش َاء
َ َّ
أنش َر ُه< .پس او است که اختیاردار همگان است؛ از آغاز تا پایان و در تکلیف
و پاداش.

سیزده .بر پایۀ آیاتی که از طبیعت انسانی خبر میدهند ،آدمیزاد بسیار حریص،
کمطاقت 1،ستمکار و نادان است 3و در خسران به سر میبرد 1.این آیات ،نافرمانی
انسان را تقبیح می کنند؛ ز یرا سرکشی در برابر خدایی است که مرگ و زندگی در
َ
َ ََ ْ
دست او است> :كلا ل َما َيق ِض َما أ َم َر ُه<.
 .3قمر.۵۵ /
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
 .0معارجِ :۲۳-۱۳ /إن ِاْل َنسان خ ِل َق َهلوعا * ِإذا َم َّس ُه الش ُّر َج ُزوعا .
َّ ُ َ َ َ ُ
ان ظلوما َج ُهوال .
 .1احزابِ :۱۲ /إنه ک
َ ْ
َ
ُ
َ
 .2عصرِ :۲ /إ ّن ِاْل َنسان ل ِفي خ ْسر .
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آیات :۰۶-۶۴

ان إ َلى َط َعامهِ (َ )۲۴أ َنا َّص َب ْب َنا ْال َم َاء َّصب ًا (ُ )۲۵ث َم َّش َق ْقناَ
َف ْل َي ُنظر ْالإ َّنس ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ََُْ ً
َ َ ً ََ ْ ً
َ َ ََْ َ َ ً
ْ َ ْ َّ َّ ً
الأرض شقا ( )۲۶فأنبتنا ِفيها حبا ( )۲۷و ِعنبا وقضبا ( )۲۸وزيتونا
ً َ ُ
ً َ ً
َ َ ُْ ً
َ
َ ْ ً
اك َهة َوأبا (َ )۳۱م َتاعا لك ْم
َونخلا (َ )۲۹و َحد ِائق غلبا (َ )۳۱وف ِ
َْ ُ
َو ِلأن َع ِامك ْم (.)۳۲
پس بنگرد انسان به خورا كش )24(.ما آب را فراوان فرور خیتمی؛( )25آنگاه خ
زمی را نیكو

شكافتمی )2۶(.پس در آن ،دانه رويانیدمي )2۷(،و انگور و سبزی )2۸(،و ز يتون و
درخت خرما )2۹(،و باغهای سرسبز )3۱(،و میوه و علف )31(،برای مشا و

دامهايتان)32(.

پیامها و آموزهها

َ ْ َ ُ ْ َّ ُ َ
ّ
ان ِإلى
یك .فرمان به نگریستن به غذا و دقت در آنچه میخور یم >فلينظ ِر ال ِإنس
َط َع ِامهِ < ،یعنی درنگ در منشأ ،چگونگی به دست آوردن ،گوناگونی آنها و
واسطههایی که در آمادهساز ی آن نقش دارند .و مراد از طعام ،تنها غذای جسمانی
نیست؛ بلکه غذای معنوی ،یعنی غذای روح نیز منظور است؛ چنانکه امام باقر
فرمود« :غذای روح ،علم است و انسان باید بنگرد که دانش خود را از چه کسی
می گیرد؛ علمه ّالذی یأخذه ّ
0
عمن یأخذه».

دو .این آیات ،پس از سرزنش کافران ،نعمتهای الهی را برمیشمارد تا بندگان
ْ
ََ
ّ
خدا را به تفکر وادارد که چگونه ابرهای بارانزا به فرمان او میبارند >أنا َّص َب ْب َنا ال َم َاء
ُ َّ َ ْ ْ َ
َّ ً
ً
َّصبا< و زمین را آمادۀ رویش می کنند >ث َم شقق َنا الأ ْر َّض شقا< تا انواع گیاهان
ََ
ُْ ً
ً
>فأ َنب ْت َنا ِف َيها َحبا< و درختان در آن برویند > َو َح َد ِائ َق غلبا< تا شکم انسان را سیر کنند،
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و چشم او را بنوازند .شاید انتخاب نعمتهای دیدنی ،خوردنی و آشامیدنی،
از میان نعمتهای بیشمار ،از آن رو است که درك آنها برای همگان ممکن
و آسان است.
سه .این آیات ،ریزش باران را از آسمان و رویش گیاهان را از زمین ،مستقیما به
خداوند نسبت میدهند؛ اگرچه بیشتر مردم بر اثر غفلت ،وسائط و وسایل را بیشتر
از مسبب االسباب میبینند .قرآن ،کشاورز حقیقی را خدا میداند نه انسانهایی
َ
َ َ َ
َ
که با بیل زمین را میشکافند و در آن دانه میکارندَ < :ءأ ُنت ْم ت َزر ُعون ُه أ ْم ن ْح ُن
َ
الزار ُع َ
ون> 0.از اینرو است که بندگان مخلص خدا ،هنگام خوردن و نوشیدن و
ِ
برخورداری از هر نعمت دیگری ،خدا را شکر میگزارند و او را یاد می کنند .آنان
میدانند فرق است میان پدیدآورنده و آمادهکننده.
چهار .قرآن کریم هنگام سخن از غذا ،چارپایان را در کنار انسانها یاد می کند
َْ ُ
َ ًَ ُ
ً
َ
ًَ
اك َهة< را همراه غذای حیوانات >أبا<؛
< َمتاعا لك ْم َو ِلأن َع ِامك ْم> و خوراک انسان >ف ِ
ولی آنگاه که از نعمت آ گاهی سخن میگو ید ،انسان را همنشین فرشتگان مقرب
ََ َ َ
ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ ً ْ
َّ
الهی می کند< :ش ِه َد الل ُه أن ُه لا ِإ َله ِإلا ُه َو َوال َملا ِئكة َوأولوا ال ِعل ِم ق ِائما ِبال ِق ْس ِط< 1.یعنی
انسان اگر در خورد و خوراك ،شبیه جانوران است ،در فهم و درك ،همسان فرشتگان
است؛ بلکه برتر از آنان.
آیات :۴۶-۰۰

ُ َ
َ
ْ
َّ َ ُ
َ َ
ف ِإذا َج َاء ِت الصاخة (َ )۳۳ي ْو َم َي ِف ُر ال َم ْر ُء ِم ْن أ ِخيهِ (َ )۳۴وأ ِمهِ َوأ ِبيهِ
ُ
َّ ْ ْ
اح َب ِتهِ َو َب ِنيهِ (ِ )۳۶لك ِل ْام ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ شأ ٌن ُيغ ِنيهِ ()۳۷
(َ )۳۵و َّص ِ
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َّ َ ٌ
َ ٌ
ٌ
احكة ُم ْست ْب ِش َرة (َ )۳۹و ُو ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ
ُو ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ ُم ْس ِف َرة ( )۳۸ض ِ
ُ
ْ َ َ ُ َْ ُ
َ َُ ََ ٌ
َ َ ٌ
ولئ َّك ُه ُم الكف َرة الف َج َرة (.)۴۲
َعل ْي َها غ َب َرة ( )۴۱ت ْرهق َها قت َرة ( )۴۱أ ِ

پس آنگاه كه بانگ گوشخراش برآيد؛( )33روزی كه آدمی از برادر خويش

بگر یزد )34(،و از مادرش و پدرش )35(،و از مهسرش و پسرانش )3۶(.در آن روز ،هر
كس را حایل است كه بدان مشغول است )3۷(.در آن روز چهرههایی درخشان

است )3۸(،خندان [و] شادان )3۹(..و در آن روز ،چهرههایی غبارآلود )4۱(،كه
تار يكی در خود فرو برده است؛( )41آنان ،مهان كافران بدكارند)42(.

پیامها و آموزهها
یك .در قرآن کریم از چندین صدای مهیب و رعبآور در روز رستاخیز ،سخن
رفته شده است:
«صیحه واحده» ،فریاد مرگبار آسمانی؛
«الراجفه» فریادی مهیب که همه چیز را به لرزه درمیآورد؛
«الصاخه» ،فریاد و خروشی گوشخراش؛
«الناقور» ،صدایی کوبنده ،همانند صدای شیپور.
از مجموعۀ این بیانات قرآنی دانسته میشود که در قیامت ،وقتی در صور

میدمند ،فریادی مهیب و هولنا ک ،همگان را به حضور در صحرای محشر

فرامیخواند .بر خالف دعوت پروردگار در دنیا که آرام و زیبا و مهربان است ،آنچه

روز قیامت به گوشها میرسد چنان هولناك است که به وصف نمیآید .این

تفاوت ،به این معنا است که تا گرفتار آن صیحۀ آسمانی نشدهاید ،امروز صدای
َ ُ ُ َ َ َ
َ
َ
َ 0
اس ُبوا أ ْنف َسک ْم ق ْبل أ ْن ُت َح َاس ُبوا َعلیها.
نرم و آرام حق را بشنوید و اجابت کنید :ف َح ِ
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و پیش از آنکه مرگ بر شما فرود آید ،خود را آماده کنید :موتوا قبل أن تموتوا 0.و پیش

از آن که اعمالتان را در روز جزا با ترازوی الهی بسنجند ،امروز خویشتن را بازخواست

کنید :وزنواها قبل أن توزنوا 1.چراکه در آخرت ،فرصتی برای جبران و توبه نیست.
ْ
دو .آیات مربوط به فرار خویشاوندان از یکدیگر در قیامت < َي ْو َم َي ِف ُر ال َم ْر ُء ِم ْن
َ
أ ِخيهِ < ،گواهی بر هولانگیزی و وحشتزایی آن روز عظیم است .آن روز مردم از
یکدیگر میگر یزند؛ یا از آن رو که هر کس به مشکالت خود میاندیشد و بس ،یا از
آن رو که هر کس بیم دارد که حقی را از دیگری ضایع کرده باشد ،و اکنون از او
بازخواهد؛ پس ،میگر یزد تا گریبانش به دست صاحب حق نیفتد.

سه .فرار خویشاوندان از یکدیگر در قیامت ،این درس را به مؤمن میدهد که
به هیچ کس جز خدا نباید دل بست و چشم امید داشت؛ بلکه باید کوشید که
بستگان و خویشاوندان دنیایی را به همراهان اخروی تبدیل کرد.
مؤمن به جای آنکه همچون دنیاپرستان ،فرزندانش را مایۀ غرور و گردنکشی در
دنیا کند ،میکوشد آنان را صدقات جاریه و جاودانهای برای آخرت خویش گرداند.
در نتیجه نه تنها از حضور ایشان در قیامت هراسی ندارد ،بلکه به دنبال آنان
َ
َ
میگردد تا کمکشان کند و در بهشت به او ملحق شوندَ < :وال ِذ َين َآم ُنوا َوات َب َع ْت ُه ْم
ُ
َ َْ ْ
ُ َُُ
3
ان أل َحق َنا ِب ِه ْم ذ ِر َي َت ُه ْم<.
ذ ِريتهم ِب ِإيم ٍ
چهار .چینش خویشان در آیه ،بدین ترتیب است :برادر ،مادر ،پدر ،همسر و
َ
ُ
َ
ْ
فرزندَ < :ي ْو َم َي ِف ُر ال َم ْر ُء ِم ْن أ ِخيهِ * َوأ ِمهِ َوأ ِبيهِ * َو َّص ِاح َب ِتهِ َو َب ِنيهِ < .شاید از آن رو که
انسانها در دنیا بیشترین نزدیکی و زندگی مشترك را با فرزندان و همسران خود دارند
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و سپس با خانوادۀ پدری .همچنین بیشترین محبت و دلسوزی را انسان به
فرزندانش دارد؛ 0اما روز قیامت به قدری هولناك است که پدر از فرزند نیز میگر یزد.
پنج .چهرۀ انسان ،آینهای تمامنما برای حاالت روحی او در دنیا و آخرت
است .در آخرت  -همان گونه که در این آیات آمده است  -مؤمنان با چهرهای
َّ َ ٌ
ٌ
احكة
گشاده ،نورانی و خندان محشور میشوندُ < :و ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ ُم ْس ِف َرة * ض ِ
َ َ ٌ َ ُ
َ ٌ
ُم ْست ْب ِش َرة< .و کافران با صورتهای غبارآلود و تیرهَ < :و ُو ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ َعل ْي َها غ َب َرة * ت ْر َهق َها
ََ ٌ
قت َرة< .در دنیا نیز چهرۀ مؤمن نورانیتی خاص دارد که خود آن را احساس می کند؛
چنانکه اهل بصیرت ،مؤمن را در میان هالۀ نور میببیند .این چهرۀ نورانی ،نتیجۀ
اعمال نیک ،بهویژه نماز شب است.
شش .انحرافاتی که صورت و سیرت انسان را تیره و تار می کنند ،دو گونهاند:
ُ
ولئ َّك ُه ُم
الف .انحرافات اعتقادی که اوج آن کفر به خدای متعالی است< :أ ِ
ْ ََ ُ
الكف َرة<.
َْ ُ
ب .انحرافات اخالقی< :الف َج َرة<.
بنابراین کسی که خواستار درجات باالی کمال است ،باید افزون بر باورهای
درست ،کارهای شایسته نیز داشته باشد.

َ ََ َ ُ ُ
 .3از همین رو است که قرآن فرزندان را فتنه(وسیلۀ امتحان) میخواندَ :و ْاعل ُموا أ ّن َما أ ْم َوالک ْم
َ َ ُ
ٌ
َوأ ْوال ُدک ْم ِف ْت َنة (انفال.)۲۳ /
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ت
ک
سورۀ ویر
آیات :۱۴ - ۱

َ َّ
ُ
َ َ ُ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الن ُج ُ
وم
الر ِحيمِ .إذا الش ْم ُس ك ِو ݧَݩرت ( )۱و ِإذا
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ ْ ُ
َ
َ
َ ْ َّ
انك َد َرت (َ )۲و ِإذا ال ِج َبال ُس ِي َرت (َ )۳و ِإذا ال ِعش ُار ُع ِطلت (َ )۴و ِإذا
َ ْ
ْ
َ َ ُ
ُ
الن ُف ُ
وس ُز ِو َجت
ال ُو ُحوش ُح ِش َرت (َ )۵و ِإذا ال ِب َح ُار ُس ِج َرت ( )۶و ِإذا
ُ َ
َ َ َُْْ َُ ُ َ
َ َ
َ ُ ُ
نب ق ِتلت (َ )۹و ِإذا الص ُحف
ذ
( )۷و ِإذا الموؤودة س ِئلت (ِ )۸بأی ٍ
َ
ُ
ُنش َرت (َ )۱۱و إ َذا َّ
الس َ
ك ِش َطت (َ )۱۱و إ َذا ْال َج ِح ُ
يم ُس ِع َرت(َ )۱۲و ِإذا
اء
م
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ َْ
ْ َُ َ
ال َجنة أ ْز ݬِلفت(َ )۱۳ع ِل َمت نف ٌس َما أ ْح ََض َرت (.)۱۴
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آنگاه كه خورشید در هم پيچد )1(،و آنگاه كه
ستارگان تیره شوند )2(،و آنگاه كه كوهها به راه افتند )3(،و آنگاه كه شتران حامله را
واهنند )4(،و آنگاه كه جانوران وحیش گرد آيند )5(،و آنگاه كه در ياها به جوش
آيند )۶(،و آنگاه كه جانها پيوند خورند )۷(،و آنگاه كه از دختر زندهبهگور
خ
كدامی گناه كشته شد؟( )۹و آنگاه كه نامهها را بگشايند )1۱(،و
بپرسند )۸(:به
آنگاه كه آمسان از جا كنده شود )11(،و آنگاه كه دوزخ را برافروزند )12(،و آنگاه كه
هبشت را پيش آرند )13(،هر كس بداند چه فراهم آورده است)14(.
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پیامها و آموزهها
یك .از آنجا که قرآن کریم برپایی قیامت را امری حتمی و همچون گذشتهای
َ َّ
میداند که واقع شده است ،همواره از آن با فعل ماضی یاد می کندِ :إذا الش ْم ُس
ُ
ْ ُ
َ َ
ك ِو َر ْت ِ .إذا َوق َع ِت ال َو ِاق َعة  0.یادآوری آیندۀ قطعی با فعل ماضی ،برای تشویق
بندگان به عمل و جبران گذشته و آماده شدن برای آینده ،تأثیرگذارتر است.
دو .خدای متعالی از تغییر پدیدههای بزرگ و ثابت ،در قیامت همچون
خورشید ،ستارگان و کوههای استوار یاد می کند ،تا مخاطب بداند که هیچ چیز
ثابت و یکدست باقی نمیماند و همه راه نابودی و پراکندگی را میپیمایند:
ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ
َ َّ
وم انك َد َر ْت  .ماندگار و پایدار نهایی ،جز ذات
ِإذا الش ْم ُس ك ِورت * و ِإذا النج
ْ ْ ُ ْ
َ
پروردگار نیست ،و فقط او شایستۀ اعتماد و دل بستن استِ :ل َم ِن ال ُملك ال َي ْو َم ِلل ِه
ْ
َْ َ
1
ال َو ِاح ِد القه ِار .

سه .شتر باردار دهماهه ،از نفیسترین و ارزشمندتر ین اموال عرب در زمان نزول
قرآن کریم بوده است .قرآن میفرماید هول و وحشت آن روز به اندازهای است که
َ
َ ْ َّ
مردم چنین مال ارزشمندی را نیز رها می کنندَ :و ِإذا ال ِعش ُار ُع ِطل ْت  .اگر قلب
مؤمن در همین دنیا همواره به یاد سختیهای روز قیامت باشد  -چنانکه در بیان
امیرالمؤمنین ،پارسایان این گونهاند - 3از دلبستگی به زرق و برق دنیا میرهد؛
چون معیار ارزشمندی در نزد او با دنیاداران متفاوت میشود و دیگر اشیای نفیس
دنیا برای او ارزشی ندارد.
چهار .حیوانات وحشی تکلیف ندارند .از اینرو مفسران نظریههای گوناگونی
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دربارۀ حشر آنها گفتهاند 0.مثال نوشتهاند :جانواران به فراخور درکشان از ستم و
ستمگری ،حسابرسی میشوند؛ چنانکه قرآن فرموده است« :هیچ جنبندهای در
زمین نیست و نه هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز می کند ،مگر آنکه گروههایی
ْ َْ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ
َ
1
اح ْيهِ ِإلا أ َم ٌم أ ْمثالك ْم ».
چون شما هستند؛ َو َما ِمن َدابةٍ فِي الأر ِض ولا ط ِائر ي ِطير ِبجن
از شباهتهای انسانها به دیگر جنبندگان ،همانندی فرجامشان است.
بنابراین بندگان میبایست به اعمالی که از روی علم و آ گاهی به منصۀ ظهور
درمیآورند ،بیشتر توجه کنند؛ چراکه حتی حیوانات ،بر پایۀ کمترین درك و
آ گاهیشان ،مواخذه و بازخواست میشوند؛ به طوری که در روایات آمده است:
«خداوند حیوانی را که شاخ ندارد و حیوانی دیگر بیجهت به او شاخ زده است،
حتی ّ
قصاص می کند؛ ّ
یقتص للشاة ّ
3
الجماء من الشاة القرناء تنطحها».
پنج .مادۀ اصلی آب ،دو عنصر هیدروژن و اکسیژن است که بهشدت آتشزا و
آمادۀ انفجار است؛ اما پروردگار بزرگ این دو ماده را به گونهای با هم ترکیب کرده
است که از آن مایۀ حیات پدید آمده است .همچنین هرگاه اراده کند ،همین آب
ْ
را شعلهور و آتشبار می کند :ال ِب َح ُار ُس ِج َر ْت  .خدایی که میتواند از مواد آتشزا ،ضد
آنها را ،یعنی آب ،بیافریند ،قادر است جمع پراکنده و گسیختۀ اجتماع را نیز پیوند
دهد و زندگی شایستهای برای آنان رقم زند؛ همان گونه که مسلمانان صدر اسالم را
بر مدار ّ
محبت و مهربانی گرد آورد؛ مسلمانانی که تا چند سال پیش از این ،اعراب
َ
َ
َ
جاهلی بودند و کمترین میل و انگیزه را به دوستی و مودت داشتندَ :وألف َب ْي َن
ُُ
ُُ
َ
ََ َ
َ ً ََْ َ
َ َْ َ ْ َ
ْ َْ
لك َن الل َه ألف َب ْی َن ُه ْم ِإن ُه َع ِز ٌيز
قل ِوب ِه ْم ل ْو أنفقت َما فِي الأر ِض ج ِميعا َماألفت َب ْي َن قل ِوب ِه ْم َو ِ
 .3التبیان ،ج ،۱۳ص۲۳۱؛ مجمع البیان ،ج ،۱۳ص۶۱۰؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج،۲۳
ص.۲۱۴
 .0انعام.۰۳ /
 .1معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ج ،۵ص.۲۳۰
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َح ِك ٌ
يم .

0

شش .نفس آدمی ،شایستگی زندگی در بهشت یا جاودانگی در آتش را در
همین دنیا به دست میآورد و گویی در همین دنیا دوران نامزدی با حورالعین یا
َ َ ُ
الن ُف ُ
وس
همز یستی با شیاطین را می گذراند و ازدواج در قیامت سر می گیرد :و ِإذا
ُز ِو َج ْت  .آن روز ،روز خوشی و شادی مؤمنان است؛ زیرا بر اثر پاکدامنی در دنیا،
دخترانی پا ک به ازدواج آنان درمیآیند.
هفت .زندهبهگور کردن دختران ،مصداق قطع رحم ،بلکه قتل نفس است .با
آنکه دختر زندهبهگور ،همانند جنین ،سرنوشتی ناشناخته دارد ،خدا در قیامت به
َ
َ ْ
ُ
خونخواهی او برمیخیزدَ :و ِإذا ال َم ْو ُء َودة ُس ِئل ْت  .پس عاقبت دشمنان اهل
بیت و قاتالن ایشان ،سختتر از عرب جاهلی است؛ ز یرا در دادگاه عدل الهی،
نخست از کشندگان اباعبداهلل الحسین و یاران باوفای او ،بازخواست میشود و
سپس از ستمگران دیگر.
هشت .نفس آدمی ،هنگام انحراف از راه هدایت ،از مسیر فطرت نیز خارج
میشود .مثال مادر که نماد مهربانی و فداکاری است ،فرزند زندۀ خود را به خاك
ّ
جاهلیت به هنگام زایمان ،گودالی کنده و کنار آن
میسپارد! چنانکه زنان دوران
مینشستند ،تا نوزاد دخترشان را در آن دفن کنند.
گرچه بهظاهر ،این پدیدۀ جاهلی در جامعۀ امروزین رخ نمیدهد ،اما بشر
ّ
جاهلیت مدرن شده است و همان کارهای جاهلیت نخست را
کنونی گرفتار
به گونههای دیگر انجام میدهد .در گذشته ،فرزندان را زندهبهگور میکردند و امروز
روحشان را مسخ می کنند و به فساد میکشند که بسی زشتتر از قتل جسمانی
است.
 .3انفال.۶۰ /
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َ ْ
ُ
در روایات 0،کشتگان والیت و ّ
محبت اهل بیت  ،مصداق ِإذا ال َم ْو ُء َودة
َ
ُس ِئل ْت شمرده شدهاند :و چه بسیارند کسانی که در طول تاریخ در راه محبت اهل
بیت به شهادت رسیدهاند.

نه .برخی گنهکاران از ترس بیآبرویی نزد بندگان  -حتی کودکان و نابالغان -
گناهان خویش را پنهان می کنند اما در روز رستاخیز ،ذات و چهرۀ واقعی همۀ
ُ
تبه کاران برای همگان آشکار میگردد و نامههای اعمالشان باز میشود :ن ِش َر ْت .
بزرگتر ین عذاب آن روز ،حضور شرمسارانه در محضر پروردگار و پیامبر اسالم
است.
ده .از ویژگیهای مهم روز قیامت ،رفع حجابها و کنار رفتن پردهها است.
انسان در آن روز چیزهایی را میبیند که تا پیش از آن هرگز نمیدید و نمیدانست؛
همچون بهشت ،جهنم و فرشتگان .در آن روز شگفت ،پرده از روی آسمان نیز
َ َ َّ ُ ُ
ك ِش َط ْت  .در آیهای دیگر از شکافته شدن آسمان و
برداشته میشود :و ِإذا السماء
َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ام ون ِزل
فرود آمدن فرشتگان در آن روز سخن رفته است :ويوم تشقق السماء ِبالغم ِ
ْ َ َ ُ َ
ً 1
ال َملا ِئكة ت ِنزيلا .
از اینرو ی سزاوار است که بندگانی که عزم و ارادهای استوار دارند ،با مراقبهای
دائمی و ذکری مستمر ،حجابها را در همین دنیا از جلو دیدگان خود بردارند تا با
آنچه در آن دنیا میبینند ،مأنوس باشند؛ البته آن مقدار که ممکن است و رخصت
دادهاند.
َ ْ َُ
یازده .بهشت مانند عروسی آراسته به سمت بهشتی میشتابدَ :و ِإذا ال َجنة
ُ َ
أ ْز ِلف ْت  .شوق بهشت به دیدار بهشتیان ،بیشتر از شوق بهشتیان به دیدار بهشت
 .3تفسیر فرات کوفی ،ص .۵۴۱
 .0فرقان.۲۵ /
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است؛ زیرا بهشت را برای اهل ایمان آفریدهاند و آفر ینش او با پیوستن به بهشتیان،
به کمال میرسد .از قرآن کریم استفاده میشود که بهشت و جهنم ،یاران خود را در
همین دنیا در بر گرفتهاندّ .اما حجاب ماده ،این پیوند را پنهان می کند .بر اساس
روایات نیز حوریهای بهشتی هماکنون در شوق دیدار همسران خو یش به سر
میبرند.
ْ َْ
دوازده .در این سوره دوازده مقدمه ،برای یك نتیجه آمده استَ :ع ِل َمت نف ٌس
َ
ّ
اهمیت مراقبت در دنیا را نشان میدهد؛ تا
َما أ ْح ََّض َر ْت  .این بیان زیبا و رسا،
بندگان در قیامت ،یكباره با ناخوشیهای آخرت رو به رو نشوند .اگر بندگان تجسم
کارهای خوب و بد خود را در دنیا ببینند ،بسیاری از رفتارهایشان تغییر می کند؛
ز یرا درمییابند که هر عمل خوب یا بد ،سرنوشت آنان را در قیامت رقم میزند .اما
بدون تجسم اعمال هم میتوان زشتی یا نیکی آنها را دید؛ زیرا علم انسان به
ُ
اعمالش« ،علم الیقین» است و به آنها علم حضوری داردَ :و َج ُدوا َما َع ِملوا
ً
0
َح ِاضرا .
سیزده .احضار اعمال انسانی در قیامت ،شامل همۀ افراد و همۀ اعمالشان
ً
َ
َْ َ َ ُ ُ َْ
ك ُل نف ٍس َما َع ِمل ْت ِم ْن َخ ْي ٍر ُم ْح ََّضرا  1.همچنین دیدن صورت
میشود :يوم ت ِجد
ملکوتی اعمال ،بعید نیست؛ زیرا در سرای آخرت ،پردهها میافتد و ماهیت
اعمال ،آشکار میگردد؛ چنانکه قرآن کر یم ،خوردن مال یتیم را در دنیا ،این گونه به
َ ً
َ َ َ َْ ُ ُ َ ََْ َ َْ َ َ ُ ْ ً َ َ َْ ُ
ك ُل َ
ون فِي ُب ُط ِون ِه ْم نارا؛
تصویر میکشدِ :إن ال ِذين يأكلون أموال اليتامی ظلما ِإنما يأ
3
کسانی که اموال یتیمان را ستمگرانه میخورند ،بهواقع آتش میخورند>.

 .3کهف« :۴۳ /آنچه را کردهاند ،حاضر میبینند».
 .0آل عمران.۰۳ /
 .1نساء.۱۳ /
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آیات :۶۳-۱۵

ْ َ َ ْ ُ َ
َ َ ُْ ُ ْ ُ َ
َ َ َ
َ
َ
ْ
يل ِإذا عسعس ()۱۷
فلا أق ِسم ِبالخنس ( )۱۵الجو ِار الكنس ( )۱۶والل ِ
َ َََ
َّ
ُ
كريم ( )۱۹ذی ُق َوةٍ ع َ
َ ُ ََ ُ َ ُ
ند ِذی
ِ
ِ
َوالص ْب ِح ِإذا تنفس (ِ )۱۸إنه لق ْول رس ٍ
ول ِ
َ ََ َ
َ َ َّ ُ ُ
ْ
ُ
ْ
َ
احبكم ِبمجنون ()۲۲
ال َع ْر ِش َم ِكين (ُ )۲۱مط ٍاع ثم أ ِمين ( )۲۱وما ص ِ
َََ ْ َ ُ ُ
َّ
َ َ َُ ََ َْ
الأ ُفق ْال ُ
يب ِبض ِنين (َ )۲۴و َما ُه َو
غ
ال
ى
ل
ع
و
ه
ا
م
و
)
۲۳
(
ين
ب
م
ولقد رآه ِب ِ ِ
ِ
َ
َ ْ ْ َ
َ َ َْ
َ َّ َ
ين تذ َه ُبون (ِ )۲۶إ ْن ُه َو ِإلا ِذك ٌر ِلل َعال ِمين
ان َر ِجيم ( )۲۵فأ
ِبق ْو ِل شيط ٍ
ُ َ
َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ
َّ
ون ِإلا أن يشاء الل ُه
(ِ )۲۷ل َمن شاء ِمنك ْم أن ْيس َت ِقيم ( )۲۸وما تشاؤ
ْ َ
َر ُب ال َعال ِمين (.)۲۹
نه سوگند به ستارگان چرخنده )15(،سیارگان از نو آيند )1۶(.سوگند به شب ،چون

بازرود )1۷(،سوگند به بامداد چون بردمد )1۸(،كه این [قرآن] سخن فرشتهای ار مجند

آنا
است؛( )1۹توانمندی [كه] پيش خداوند عرش ،جايگاهی بلند دارد )2۱(.در ج
مطاع [و] خ
امی است )21(.و همنش خی مشا جمنون نیست؛( )22و بهحمت [فرشتۀ وحی] را
در افق روشن ديده است )23(.و او بر غیب خبیل نیست )24(.و این ،سخن شیطان
خ
كدامی سو میرو يد؟( )2۶این [سخن] جز
رانده [از درگاه خدا] نیست )25(.پس به
پندی برای جهانیان نیست؛( )2۷برای هر كس از مشا كه خبواهد به راه راست رود)2۸(.
آنه را پروردگار جهانیان اراده كرده است)2۹(.
و اراده خنواهید كرد مگر چ

پیامها و آموزهها

ُْ َ
َ َ ُْ
یك .دربارۀ آیاتی که قسم را نفی می کنند ،مانند فلا أق ِس ُم ِبالخن ِس
نظریههای گوناگونی بیان شده است .برخی گفتهاند خداوند متعال به دلیل روشن

و مبرهن بودن این امور ،نیازی به سوگند نمیبیند؛ چنانکه ما نیز گاهی میگو ییم:

«قسم نمیخورم ،اما »...این رأی تفسیری ،بهتر از نظر یۀ زائد بودن حرف نفی «ال» در
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«ال اقسم» است.

دو .در آیات بسیاری ،از ّ
سیارات و ستارگان  -برای سوگند یا غیر آن  -سخن
رفته است ،تا بندگان نظاره گر ملکوت آسمانها باشند .چون آفر ینش آنان از
ّ
خلقت آدمی بس بزرگتر است .انسان با تفکر در این نشانهها به افقی برتر صعود
می کند و به دنیا دل نمیبندد ،و به زمین و زمینیان وابسته نمیشود.
َ َ َ
ّ
َ ُ
الص ْب ِح ِإذا ت َنف َّس  ،نشان میدهد که آغاز روز با
سه« .تنفس صبح» در آیۀ و
برآمدن آفتاب ،وارد مرحلهای نو میشود .گویی روز در چنگال شب اسیر بود َو ِمن
َ َ
َّ َ
َ
ش ِر غ ِاس ٍق ِإذا َوق َب  0و پس از آزادی ،زیر نور گرمابخش خورشیدَ ،نفس می کشد .این
زیبایی و صحنۀ دلربای طبیعت را کسانی میفهمند که شب میخوابند و روز
برمیخیزند تا کار و زندگی را از نو آغاز کنند؛ اما آنان که شبها را بیدار و بیهوده به
صبح میرسانند ،از دیدار این رخداد طبیعی محرومند.
چهار .این سوگندهای ّ
مکرر ،بیانگر آن است که جبرئیل در میان فرشتگان،
ْ
مقامی عظیم و بیهمتا دارد .صفات «امین»« ،مطاع» ،ذي ُق َوةٍ ع َ
ند ِذي ال َع ْر ِش
ِ
ِ
َّ
َ
َ ُ
ك ِر ٍيم شمههایی از حقیقت او است که قرآن برای ما بازگفته
ول
ين و رس ٍ
م ِك ٍ
است.
بسیار روشن است که باور به امانتداری جبرئیل ،اعتقاد به درستی شریعت
ّ
حجیت شریعت نبوی است .با
اسالمی را در پی دارد و شك در آن ،شك در
وجود این ،متأسفانه برخی ،جاری شدن کالم غیر وحیانی را  -به القای شیطان  -بر
1
زبان نبی مکرم روا دانستهاند!
پنج .این آیات ،جبرئیل را به القاب و صفاتی همچون بزرگواری ،قدرتمندی،
 .3فلق.۰ /
 .0الدر المنثور ،ج ،۴ص.۰۶۶
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جایگاه رفیع ،امین و فرمانروای فرشتگان ،ستودهاند .اگر او که واسطه است ،چنین
صفات و مقاماتی دارد ،گیرندگان وحی از جبرئیل ،باید جایگاهی واالتر داشته
باشند؛ چنانکه پدر پیامبران ،حضرت آدم  ،مسجود جبرئیل و همۀ فرشتگان
بود .جانشین هر پیامبری نیز باید همین کماالت را داشته باشد؛ زیرا وقتی سفیر
وحی و رسول الهی همگوناند ،میان رسول و وصی نیز باید سنخیت باشد.
صفات «رسول کریم» و «ذی قوة» و «مطاع» دربارۀ
شش .به باور برخی مفسران،
ِ
پیامبر است .بر این اساس ،صفت « ُمطاع» ،از رسیدن آن حضرت به مقامی
ّ
خبر میدهد که عالم تکوین نیز از ایشان فرمان میبرد؛ زیرا تا قلۀ بلند اطاعت و
بندگی ،باال رفته است .بر پایۀ برخی گزارشها ،عموی پیامبر به ایشان گفت:
«پروردگارت ،چه اندازه درخواستهای تو را اجابت می کند و کالمت را پذیرا
میشود؟» پیامبر فرمود« :تو نیز اگر پروردگار را اطاعت کنی ،او را پذیرای کالمت
خواهی یافت؛ ما أطوع ربک لک یا محمد! فقال له :وانت یا عم! لو اطعته
0
اطاعک».
هفت .آیۀ َو َما َّص ُ َ ْ ُ
ون بر کوتهبینی کافران ،انگشت گذاشته است،
ِ
اح ُبكم ِبمجن ٍ
که عاقلترین انسان را دیوانه خطاب می کردند! افزون بر آن ،خدای کریم رسولش را
ُ
یار و همراه مردم معرفی می کندَّ :ص ِاح ُبكم  .ذکر کلمۀ «صاحب» برای نزدیک
کردن آنان به پیامبر نیست؛ بلکه برای آ گاه کردن آنان است که چگونه با آنکه
همراه پیامبر بودند و اوج ادراک و تعقل را در او دیدند ،جسارت ورزیده ،وی را متهم
به جنون کردند!
َ ََ ْ َ ُ ْ ُُ ُْ
ين به مقام و منزلت هر دو مالقاتکننده
هشت .آیۀ ولقد رآه ِبالأف ِق الم ِب ِ
اشاره دارد .در این دیدار آ کنده از انس و مهربانی ،از سویی جبرئیل امین به افتخار
 .3تفسیر روح البیان ،ج  ،۱۳ص .۰۵۱
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دیدار پیامبر دست یافت ،و از سوی دیگر ،آن حضرت جبرئیل را در «افق مبین»
مشاهده کرد .قرآن ،در آیتی دیگر «افق مبین» را «افق اعلی» خوانده استَ :و ُه َو
ْ ُُ ْ َ َ
ِبالأف ِق الأ ْعلى  0.بهراستی چه مقام و منزلتی باالتر از این که انسان به مقامی رسد که
هرگز با طبیعت بشری به آن نمیتوان رسیدّ .
البته زمانی به این جایگاه بار مییابد
که مانند فرشتگان به عالم ماده دلبستگی نداشته باشد.
نه .پیامبر اکرم  ،هم در بخششهای مادی کریم است و هم در امور معنوی.
َّ
َ َ َُ ََ َْْ
ين  .پس
او در ابالغ یافتههای وحیانیاش بخل ندارد :وما هو على الغي ِب ِبض ِن ٍ
پیروان او نیز باید در هر دو ُبعد ،سخاوتمند باشند .بدین رو تأسی به پیامبر  ،با
گوشهگیری و قطع ارتباط با مردم سازگار نیست؛ بلکه هر بهرهمندی باید به شکرانۀ
آنچه به دست آورده است ،به دیگران بهره برساند.
ده .منحرفان از جادۀ هدایت الهی ،همانند گمگشتگان بیابانها ،هر چه
تندتر روند ،بر سرگشتگی خود میافزایند .بدین رو قرآن ،خطاب به آنان میفرماید:
َف َأ ْي َن َت ْذ َه ُب َ
ون .
یازده .قرآن کریم ،افزون بر لطایف و اشاراتش که جز خواص آن را نمیفهمند،
ِذ ْك ٌر ِل ْل َع َال ِم َ
ين = یادآوری برای همگان است .پس هیچ کس نمیتواند ادعا کند که
کتاب الهی ،از درك و فهم بشری بیرون است؛ چنانکه از آیات متعددی در قرآن
ّ
دانسته میشود که این کتاب ،برای ت ّ
دبر و تفکر همگان نازل شده است.
َّ
دوازده .قرآن کریم «ذکر» استّ ،اما برای ایستادگان در مسیر مستقیمِ :ل َمن ش َاء
ُ َ
نك ْم أن َي ْس َت ِق َ
يم  .آیات قرآن ،همچون باران است .کسی از باران بهره میبرد که
ِم
خود را در معرض آن قرار دهد .از سوی دیگر ،به بار نشستن ارادۀ بشری به خواست
الهی وابسته است .اگر او برای کسی خیر بخواهد ،به و ی شرح صدر میدهد ،تا بر
 .3نجم.۱ /
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استقامت در مسیر حق عزم یابد .این حقیقت ،چکیدۀ آیات پایانی سورۀ مبارک
تکو یر است .گوهر این آیات ،تحقق مسئلۀ ظریف و دقیق «امر بین االمرین» است.
از یک سو ،خدا تصمیم گیری را به انسان بخشیده است تا بهانه نیاورد که من
اختیار نداشتم و از سوی دیگر ،به او اختیاری تام و مستقل در مقابل ارادۀ پروردگار
َ َّ ُ َ َ
ون إ َلا أن َي َّش َاء ا َلل ُه َر ُب ْال َع َال ِم َ
ََ
ين .
نداده است :وما تشاؤ ِ
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سورۀ انفطار
آیات :۵-۱

َ ْ َ
ََ
َ َّ
َ
َ ْ
اك ُب
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيمِ .إذا الس َماء انفط َرت (َ )۱و ِإذا الك َو ِ
َ ْ
ََ
ُ
َ ُْ
ْ
انتث َرت (َ )۲و ِإذا ال ِب َح ُار ف ِج َرت (َ )۳و ِإذا الق ُب ُور ُب ْع ِث َرت (َ )۴ع ِل َمت
َْ ٌ َ ََ َ ْ ََ َ
َ
نفس ما قدمت وأخرت ()۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آنگاه كه آمسان بشكافد )1(،و آنگاه كه ستارگان
پرا كنده شوند )2(،و آنگاه كه در ياها جاری شوند )3(،و آنگاه كه گورها ز یر و ز بر

شوند )4(،هر كس داند كه از پيش ،چه فرستاده و در یپ چه هناده است)5(.

پیامها و آموزهها
یك .سورۀ انفطار  -همچون سایر سورههای معادی قرآن  -تغییرات
شگفتانگیز آسمان و زمین را در آستانۀ قیامت بیان می کند؛ از انفطار(شکافتن)
آسمان تا انتثار(پراکندگی) ستارگان و جار ی شدن دریاها و زیر و رو شدن گورها .آیۀ
شریفۀ > َي ْو َم ُت َب ُد ُل ْال َأ ْر ُض َغ ْي َر ْال َأ ْرض َو َّ
الس َ
ماو ُات< 0،به زیبایی و رسایی ،چکیدۀ همۀ
ِ
رخدادهای شگرف آسمان و زمین و نظام کیهانی را در آستانۀ قیامت بیان کرده
 .3ابراهیم.۴۳ /
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است .این گزارشها برای آن است که بشر بداند که هیچ چیز ثابت و ماندگاری
ندارد.
َ
دو .ستارگان در روز قیامت ،همچون دانههای گردنبند ،از هم میپاشندَ :و ِإذا
ْ َ
ُ ََ
انتث َر ْت  .گویا جاذبۀ زمین یا هر چیز دیگری ،حلقۀ پیوند و نگهدارندۀ
اكب
الك َو ِ
مرواریدهای آسمان است و با نابودی آن نیرو ،پیوستگی آنها به گسیختگی تبدیل
میشود .بنابراین جهان هستی در هر لحظه ،نیازمند نیرویی الهی است که جلو
فروپاشی آن را بگیرد .این پیوستگی همیشه وامدار لطف پروردگار است و باید
همواره سپاسگزار او بود.
َ ْ
ُ
سه .این سوره ،سخن از روان شدن آب دریاها َو ِإذا ال ِب َح ُار ف ِج َر ْت و سورۀ
پیشین سخن از برافروختگی آنها در قیامت گفتهاند 0.شاید یکی پیش از دیگری
رخ دهد؛ ولی هر دو در تغییر خاصیت و تبدیل ماهیت مواد و عناصر ،در روز
قیامت اشتراك دارند و آبی که باید آتش را خاموش کند ،در آن روز به مادهای آتشزا
تبدیل میگردد .اگر عناصر مادی تغییرپذیرند ،ماهیت و صفات انسانها نیز تغییر
می کند؛ چنانکه تکبر و غرور طاغیان در روز رستاخیز ،به حقارت و ذلت آنان بدل
میشود.
چهار .کشاورز زمین را میشکافد تا محصول بدهد .در روز قیامت نیز زمین
میشکافد و گورها ز یر و رو میشوند تا اجساد مؤمنان که گرانبهاترین دفینهها در دل
َ ُْ
خاکاند بیرون بیایندَ :و ِإذا الق ُب ُور ُب ْع ِث َر ْت  .برخی از مفسران 1،علت زیر و رو شدن
زمین را در قیامت ،بیرون آمدن گنجهای گرانبها دانستهاند .اما آیا در لحظههای
سخت و شگفت محشر ،گنجها و دفینههای مادی ارزشی دارند؟
َ ْ
 .3تکویرَ :۶ /و ِإذا ال ِب َح ُار ُس ِّج َر ْت .
 .0مفاتیح الغیب ،ج  ،۰۱ص .۱۰
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کیهانی نزدیك قیامت را گوشزد می کنند ،در پایان،
پنج .آیاتی که تغییرات
ِ
بزرگتر ین رخداد را کنار رفتن پردهها و آشکار شدن اعمال برای بندگان بر
ََ
ََ
َْ
میشمرندَ :ع ِل َم ْت نف ٌس َما قد َم ْت َوأخ َر ْت  .پس چه زیبا و بجا است که مؤمن به
درجهای از کمال برسد که پیش از وقوع این رخداد ،با یقین به آن زندگی کند.
بنابراین باید معقوالت غیبی نزد او ،همانند محسوسات شهودی باشد.
ََ
ََ
َْ
شش .در تفسیر َع ِل َم ْت نف ٌس َما قد َم ْت َوأخ َر ْت چند وجه گفتهاند:
َ َ
الف« .أ ّخ َر ْت» به معنای اجر و ثوابی است که پس از مرگ مؤمن به او میرسد و
َ َّ
در مقابل« ،قد َم ْت» کارهای شایستۀ بنده ،پیش از جان سپردن است .این تفسیر،
اهمیت علم سودمند و فرزند نیکوکار را که صدقۀ جار یه است ،روشن میسازد؛ زیرا
چه بسا اثر این صدقات جاری و ماندگار ،حتی پس از مرگ ،کمتر از اعمال دنیایی
او نباشد .امام صادق فرمود« :پروندۀ همگان پس از مردن بسته میشود ،مگر
کسی که صدقۀ جار یه از خود بر جای گذاشته ،یا سنتی نیکو را پایهگذاری کرده ،یا
فرزندی شایسته از او باقی مانده است که برای او استغفار می کند؛ لیس یتبع
الرجل بعد موته من األجر إال ثالث خصال؛ صدقة أجراها فی حیاته ،فهی تجری
وسنة هدی ّ
بعد موتهّ ،
0
سنها ،فهی تعمل بها بعد موته و ولد صالح یستغفر له».
َ َ
ب« .أ ّخ َر ْت» اعمالی است که بنده بر انجام دادن آن توانا بوده است ،ولی
َ َّ
سستی کرده و آن را به تأخیر انداخته است .در مقابل« ،قد َم ْت» کارهای شایستهای
است که توفیق عمل به آن را داشته و پیشاپیش فرستاده است.
َ َّ
َ َ
ج« .أ ّخ َر ْت» ،کارهای پایانی زندگی و «قد َم ْت» اعمال آغازین زندگانی است.
هفت .از مجموع آیات قیامت ،چنین برمیآید که بندگان در قیامت ،بهتدریج
به سرنوشتشان آ گاه میشوند .نخست به بهشتی یا جهنمی بودن خود پی میبرند و
 .3الکافی ،ج ،۱ص.۵۶

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

81

سپس پروندۀ اعمال هر کسی باز میشود تا آن را بخواند و شاهد و حسابگر
کارهای خود باشد.
هشت .این سوره با آیات کوبندهاش ،همچون دیگر سورههای مکی ،اهداف

مشخصی دارد؛ مانند تأثیرگذاری عمیق و فوری بر مخاطبان ،بیدار کردن
وجدانهای خفته و بیان صحنههای هولنا ک قیامت .این روش قرآن را در تبلیغ
دین نیز میتوان به کار گرفت؛ یعنی باید مخاطب را به فکر و تأمل واداشت و سپس
عاقبت هر روشی را برای او بازگفت.

آیات :۱۶-۶

ان َما َغ َر َّك ب َرب َّك ْال َكريم (َ )۶الذی َخ َل َق َّك َف َّس َواكَّ
يا َأي َها الإ َّنس ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ِ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
الدين ()۹
ف َعدلك ( )۷فِى أی ُصورةٍ ما شاء رك َبك ( )۸كلا َب ْل تك ِذ ُبون ِب ِ
َُْ َ َْ ُ
َ َ ُ َ
َّ
ون َما تف َعلون
َو ِإن َعليك ْم ل َح ِاف ِظين (ِ )۱۱ك َر ًاما ك ِات ِبين ( )۱۱يعلم
(.)۱۲

ای انسان ،چه چیز تو را در مقابل پروردگار خبشندهات مغر ور كرده است؟( )۶مهان
كس كه تو را آفر يد و اعتدال خبشید و سامان داد )۷(،آن گونه كه خواست[ ،اجزای] تو

را به هم پيوست )۸(.با این مهه ،روز جزا را انكار می كنید )۹(.مهانا بر مشا نگهباناین
آنه را می كنید ،میدانند)12(.
است )1۱(:بزرگواراین نويسنده [ی اعمال](  ) 11چ

پیامها و آموزهها

ْ َ
َ
یك .آیۀ َما غ َر َّك ِب َر ِب َّك الك ِر ِيم  ،توبیخی است برای یادآوری حسابرسی و
نعمتهای الهی و مهربانی و کرم خدا .این آیه میگو ید :خدایی که چنین صفاتی
دارد ،سزاوار نیست که او و نعمتهایش انکار شوند .کرم وی ،باید انسان را شاکر
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کند ،نه مغرور .آیه ،دلیل غرور را نام نبرده و به بندگان واگذار کرده است تا دربارۀ آن
تفکر کنند .برخی علت غرور را کرم خدا و بعضی شیطان و گروهی جهالت آدمی به
مقام پروردگار دانستهاند .پیامبر اکرم هنگام تالوت این آیه میفرمودّ « :
غر ُه
ُ
0
جهله؛ نادانی انسان ،او را فریفت».
َْ
دو .نخست از انسان ،با فعل غایب سخن رفته استَ :ع ِل َم ْت نف ٌس  .سپس
به خطاب ،التفات 1شده است ،تا تأثیر توبیخ و مؤاخذۀ انسان ،بیشتر شود .در این
آیات ،قرآن شش بار انسان را خطاب می کند تا بیش از پیش به محتوای پیام
ان َما َغ َر َّك ب َرب َّك ْال َكريم * َالذي َخ َل َق َّك َف َّس َو َّ
بیندیشد و عبرت گیردَ :يا َأ ُي َها ْالإ َّنس ُ
اك
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َّ َ
َ َ َّ
ف َع َدلك * فِي أ ِی ُص َورةٍ َما ش َاء َرك َب َّك .

سه .شگفتیهای بدن انسان ،او را عجیبترین مظهر وجود کرده است .در
این آیات به پارهای از الطاف پروردگار و عجایب شگرف بدن انسان اشاره شده
است .نخست اصل آفرینش و خارج شدن آدمی از کتم عدم و پا گذاشتن به جهان
َ
ََ
هستیَ :خلق َّك  .سپس شکل گرفتن اعضا و سامانیابی آنها :ف َّس َو َّاك  .آنگاه
َ َ َّ
تعادلبخشی به جوارح :ف َع َدلك  .در پایان نیز قالب نهایی بیان شده است:
َ
َ
َْ ْ
َْ
ََ
َرك َب َّك  .آیۀ شریفۀ لق ْد َخلق َنا ال ِإ َّنس َان فِي أ ْح َّس ِن تق ِو ٍيم  3،به زیبایی همۀ این
مراحل را خالصه کرده است.

روشن است که بیان مراحل شگفتآور آفرینش ،پس از عتاب شدید پروردگار،

مایۀ سرافکندگی و شرمساری مخاطب از غرور بیجا خواهد شد.

 .3مجمع البیان ،ج ،۱۳ص.۶۳۲
 . 0التفات در علم معانی و بیان ،به معنای تغییر لحن گوینده از غیاب به خطاب یا برعکس یا از
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چهار .برخی گفتهاند عامل غرور انسان ،کرم خداوند است؛ زیرا در آیه،
ْ َ
َ ْ
َ
صفت کریم برای خدا به کار رفته استَ :يا أ ُي َها ال ِإ َّنس ُان َما غ َر َّك ِب َر ِب َّك الك ِر ِيم .
گویی آیه پاسخی در دهان انسان میگذارد تا در جواب بگوید :خدایا ،کرم تو مرا
گستاخ کرد.
این نظر پذیرفته نیست؛ زیرا اوال پروردگار ،افزون بر کریم بودن ،منتقم نیز هست
و ثانیا در ادامه با خطابی تند و صریح ،کالم آنان را نفی می کند و آنان را منکران
ََ
ُ َ
َ
الد ِين  .بر این اساس ،کرم پروردگار و ربوبیت
معاد میخواند :كلا َب ْل تك ِذ ُبون ِب ِ
قهری او ،شکنندۀ غرور است ،نه افزایندۀ آن.
پنج .اعمال انسان در سه جایگاه ،حسابرسی میشود:
الف .در پیشگاه پروردگار؛

ب .در نزد فرشتگان بزرگواری که مأمور ثبت اعمال هستند و از ریز و درشت
َ ً َّ
ون َما َت ْف َع ُل َ
ين * َي ْع َل ُم َ
ك ِاتب َ
ون .
آن آ گاهندِ :كراما
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ج .نزد خود انسان که آشکارا اعمال خودش را مینگردَ :ع ِل َمت نف ٌس َما قد َمت
ََ
َوأخ َر ْت .

بنابراین گنهکار باید نخست از خدای سبحان و سپس از فرشتگان و آنگاه از

نفس خود که آن را از جایگاه خالفت الهی به بندگی هوا و هوس تنزل داده است،

شرمسار باشد .از امام کاظم

آ گاهند؟

سؤال شد :آیا فرشتگان از اراده و نیت انسان

 آیا بوی چاه فاضالب و شمیم عطر یکسان است؟ -خیر.

 -هنگامی که بنده کاری نیکو را اراده می کند ،از او بویی خوش به مشامها

میرسد و در این هنگام ،فرشتۀ سمت راست و مسئول ثبت اعمال نیک ،به فرشتۀ
سمت چپ که مأمور ثبت اعمال بد است ،می گوید برخیز! او قصد کار خیری کرده
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است .وقتی آن کار نیك را به انجام میرساند ،زبان انسان قلم آن فرشته و آب
ّ
دهانش مرکب او میشود و آن را به سود و ی ثبت می کند .اما هنگام ارادۀ گناه،
نفسش بدبو میشود و فرشتۀ سمت چپ به فرشتۀ سمت راست می گوید که برخیز!

او قصد نافرمانی کرده است .وقتی آن کار زشت را به انجام میرساند ،زبانش قلم
ّ
0
آن فرشته و آب دهانش مرکب او میشود.
َ
ین» به قرینۀ تعبیر «کا ِتب َ
حاف ِظ َ
ین» به حفظ و ثبت اعمال
شش .ظاهرا تعبیر «ل ِ
ِ
اشاره دارد .گرچه شاید اشاره به این داشته باشد که پروردگار مهربان از روی لطف و
کرم خود فرشتگانی را برای مراقبت بندگان از شرور گماشته است .همان گونه که در
قرآن کریم میفرماید« :برای آدمی فرشتگانی است که پیاپی به امر خدا از رو به رو و
َْ
َ
ٌ
پشت سر میآیند و از او نگهبانی می کنند؛ >ل ُه ُم َع ِق َبات ِمن َب ْي ِن َي َد ْيهِ َو ِم ْن خل ِفهِ
َ َ
َُ َ
َي ْحفظون ُه ِم ْن أ ْم ِر الل ِه< 1.امام باقر در تفسیر این آیه فرمود« :آنان دو فرشته در شب و
دو فرشته در روز هستند که بنده را محافظت می کنند؛ هما ملکان یحفظانه باللیل
وملکان بالنهار یتعاقبانه 3».امیر مؤمنان نیز چنین فرمود« :همانا ایشان فرشتگانی
ّ
هستند که انسانها را از شرور نگه میدارند ،تا به مرز مقدرات برسد .آن گاه او را به
حال خود رها می کنند؛ ّأنهم مالئکة یحفظونه من المهالكّ ،
حتی ینتهوا به إلی
 .3الکافی ،ج ،۲ص ...« :۴۲۳عن عبد اهلل بن موسی بن جعفر عن ابیه قال :سألته عن الملکین :هل
یعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن یفعله ،أو الحسنة؟ فقال(ع) :ریح الکنیف وریح الطیب سواء؟
قال ْ :ال .فقال(ع)ّ :إن العبد إذا ّ
هم بالحسنة ،خرج نفسه طیب الریح ،فیقول صاحبالیمین
لصاحبالشمال :قم ّ
فإنه قد ّ
هم بالحسنة ،فإذا فعلها ،کان لسانه قلمه وریقه مداده ،فأثبتها له.
هم بالسیئة ،خرج نفسه منتن الریح ،فیقول صاحبالشمال لصاحبالیمین :قف ّ
و إذا ّ
فإنه قد
ّ
هم بالسیئة ،فإذا هو فعلها ،کان لسانه قلمه وریقه مداده ،وأثبتها علیه».
 .0رعد.۱۱ /
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المقادیر ،فیحیلون بینه وبین المقادیر».

0

هفت .چه برازنده و زیباست که انسان به فرشتگان ثبت کنندۀ اعمال اقتدا
کند .این فرشتگان جز یقینیها را نمینویسند ،تا گواه بر اعمال غیر یقینی نباشند:
ون َما َت ْف َع ُل َ
> َي ْع َل ُم َ
ون<.
بندۀ مطیع پروردگار نیز از گمانهزنی و شهادت غیریقینی میپرهیزد ،چون
َ َ
َ ْ
بیتردید ظن و گمان در فهم حقیقت ،هیچ سودی نداردِ :إن الظ َن لا ُيغ ِني ِم َن
َّ ً
ْ
1
ال َح ِق ش ْیئا .
ون َما َت ْف َع ُل َ
هشت .از ظاهر آیۀ َي ْع َل ُم َ
ون چنین برمیآید که فرشتگان تنها

رفتارهای بیرونی انسان را میدانند و بر درون او اشراف ندارند؛ ز یرا افعال قلبی را جز
خدا کسی نمیداند .البته میتوان گفت که خداوند به فرشتگان نگارنده خبر
میدهد تا همۀ افعال و نیتها ثبت شود .البته همین که پروردگار متعال از کردار
بنده باخبر است ،کافی است که مؤمن ،مراقب نیتها و اندیشههای خود نیز
َ َ َ َْ
ُ
ُ ْ
الص ُد ُور؛ 3خیانت
باشد؛ چون در برابر خدایی است که َي ْعل ُم خ ِائ َنة الأ ْع ُي ِن َو َما تخ ِفي
چشمها و آنچه را در سینهها پنهان است ،میداند .
آیات :۱۳-۱۰

َ
َ ُْ
ْ َ َ
َ َ َ َ
يصل ْون َها ْيو َم
ِإن الأ ْب َر َار ل ِفى ن ِعيم (َ )۱۳و ِإن الف َج َار ل ِفى َج ِحيم ()۱۴
ُ
ُ َْ َ
َ ْ َ َّ
الدين ( )۱۷ث َم
الدين (َ )۱۵و َما ه ْم عن َها ِبغ ِائ ِبين (َ )۱۶و َما أدراك َما ْيو ُم ِ
ِ
َ
َ
َّ
ْ
َ َ ُ َْ
ْ َ َّ
الدين (ْ )۱۸يو َم لا ت ْم ِلك نف ٌس ِل َنف ٍس ش ًیئا َوالأ ْم ُر
َما أدراك َما ْيو ُم ِ
 .3مجمع البیان ،ج ،۶ص.۴۰۱
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َ
ْيو َم ِئ ٍذ ِلله (.)۱۹

آنا رسند )15(،و
بهحق نیكان در هبشتاند( )13و بدكاران در دوزخ )14(.روز جزا در ج
از آن [عذاب] در امان خنواهند بود )1۶(.و تو چه داین كه روز جزا چیست؟( )1۷باز چه
داین كه چیست روز جزا؟( )1۸روزی كه كیس بر كیس اختیار ندارد؛ و در آن روز ،فرمان

از ِآن خدا است)1۹(.

پیامها و آموزهها

َ َْ
َ َ
یك .آیۀ ِإن الأ ْب َر َار ل ِفي ن ِع ٍيم  ،به نیکوکاری اهل بهشت اشاره می کند ،که
افزون بر تقوا و بندگی است .از این آیه دانسته میشود که سبب بهرهمندی از
نعمتها و یکی از مال کهای مهم برای ورود به بهشت ،احسان و نیکوکاری است؛
گرچه بیتردید ،بهشت جای نیکوکاران بیتقوا نیست.

و نعیم همچون ظرفی است که ابرار در دنیا و آخرت در آن قرار دارند .فخر رازی

نقل می کند که حضرت صادق در این آیه ،نعیم را به معرفت پروردگار و مشاهدۀ

جمال الهی تفسیر کردهاند« :النعیم المعرفة والمشاهدة 0».و این نعمت ،هر چند در
دنیا به بندگان شایستۀ خدا عطا میشود ،در آخرت روشنتر و آشکارتر میگردد.
َ َْ َ َ
دو .واژۀ «نعیم» در آیۀ ِإن الأ ْب َر َار ل ِفي ن ِع ٍيم نکره است و نشاندهندۀ بزرگی و
بیشمار ی نعمتهای الهی .حرف «فی» نیز مینمایاند که گویی ّ
تنعم و خوشی،
همانند ظرفی است که بهشتیان در آن غوطه میخورند.
ُ
در مقابل «ابرار»ّ « ،
فجار» است .فجار ،جمع فاجر ،و از «فجر» به معنای
ِ
1
شکافتن است .فجر را فجر نامیدهاند ،چون افق تاریک را با نور میشکافد .فاجر

 .3مفاتیح الغیب ،ج ،۰۱ص.۳۳
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را هم از آن رو فاجر میگو یند که پردۀ پا کی و عصمت را دریده و فسق خود را
آشکار کرده است .گویا اجزای وجودیاش از هم گسیخته و ساختارش متالشی
شده است.
َ َْ
َ َ
سه .بر اساس آیۀ ِإن الأ ْب َر َار ل ِفي ن ِع ٍيم اهل بهشت در دنیا نیز از نعمتهای
بهشتی بهرهمندند؛ زیرا معنای عبارت« ،بهرهمندی در زمان حال» است ،نه در
آینده .اگر این آیه را مربوط به آینده بدانیم ،حمل بر مجاز کردهایم .جهنمیان نیز
ْ َ َ
الدين> تأیید می کند که این
هماکنون به عذاب الهی گرفتارند و آیۀ <
يصل ْون َها ْيو َم ِ
آتش ،اکنون نیز افروخته است؛ ولی در قیامت آن را میچشند .نشانهاش زندگی

نکبتبار و خالی از رحمت الهی است که در دنیا به آن دچار شدهاند.
همچنین تعبیر َو َما ُه ْم َع ْن َها ب َغ ِائب َ
ين میفهماند که عذاب از دوزخیان جدا
ِ ِ
َ َ َ َََ َُ َ ٌ ْ َ
َ 0
شدنی نیست؛ چنانکه از آیۀ و ِإن جهنم لم ِحيطة ِبالك ِاف ِرين دانسته میشود همۀ
انواع عذاب ،از جمله عذابهای دنیوی ،آنان را فرا گرفته است.
َ ْ َ َّ
الد ِين نبی مکرم اسالم است؛
چهار .بهظاهر،
مخاطب َو َما أدراك َما َي ْو ُم ِ
ِ
چراکه عظمت قیامت و عذاب اخروی ،به گونهای بر ایشان نیز پوشیده است؛ چه
رسد به دیگر بندگان خدا .تکرار آیه ،فخامت و عظمت رخدادهای قیامت را

میرساند.

قرآن کریم برای بیان بزرگی قیامت ،بارها تعبیر «ما أدراک» را به کار گرفته است:
َْ
اك َما َّس َق ُر  3و َو َما َأ ْد َر َّ
اك َما ْال َح َاق ُة  1و َو َما َأ ْد َر َّ
َو َما َأ ْد َر َّ
1
اك َما َي ْو ُم الف ْص ِل

 .3توبه.۴۳ /
 .0حاقه.۰ /
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0

الد ِين  ،به معنای جزا و کیفر است .پس عظمت روز
پنج .واژۀ دین در َي ْو ُم ِ
قیامت ،یا به سبب حوادث هولنا ک آن است ،یا بر اثر مجازات دقیق عملکردها.

شش .گرچه مالکیت و حاکمیت مطلق در دنیا و آخرت از ِآن خدا است،
تجلیگاهش روز قیامت است که مشهود همگان میشود .در قیامت ،همه چیز به
دست خدا است و شفاعت پیامبران و اولیای الهی ،با حاکمیت او منافاتی ندارد؛
زیرا در طول آن است ،نه عرض آن.
مؤمنان در دنیا به این حقیقت رسیدهاند و همیشه بیهراس از مالکان و
حاکمان ظاهری ،با عزت ایمانی زندگی می کنند .امام باقر فرمود« :روز قیامت،
همۀ امور به دست خدا است و همۀ حاکمان نابود میشوند و حاکمی جز خدا
ّ
ّ
نمیماند؛ ّإن األمر یومئذ والیوم کله هلل ،یا جابر! إذا کان یوم القیامة بادت الحکام،
ّ
1
فلم یبق حاکم إال اهلل».

 .3طارق.۲ /
 .0بحار االنوار ،ج ،۱ص.۳۵

91

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

سورۀ مطففین

س مط
ف
ف
ورۀ ین
آیات :۶-۱

َ
َ ْ ُ ْ َ
َ ٌ ْ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
يل ِلل ُم َط ِف ِفين ( )۱ال ِذ َين ِإذا اك َتالوا َعلى
الر ِحيم .و
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ
وه ْم يخ ِس ُر ون ( )۳ألا يظ ُن
الن ِاس ْيس َت ْوفون (َ )۲و ِإذا كالوهم أو وزن
ُ َ
ََ
ُ
ْ َ ُ ُ َ
وم الن ُاس ِل َر ِب
أول ِئ َّك أن ُهم َم ْب ُعوثون (ِ )۴ل ْيو ٍم َع ِظيم ( )۵يوم يق
ْ َ
ال َعال ِمين (.)۶

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .وای بر كمفروشان )1(،كه چون از مردم پيمانه گیرند،
متام گیرند؛( )2و چون برای آنان پيمانه يا وزن كنند ،كم هنند )3(.گويا منیدانند كه

برانگیخته خواهند شد؟([ )4در] روزی بزرگ )5(،روزی كه مردم برای پروردگار
جهانیان به پای ايستند)۶(.

پیامها و آموزهها

هنگام اعالم خشنودی از مؤمنان نیکوکار ،کلمۀ « ُط َوبی» 0را
یك .خدای بزرگ،
ِ
که برای تبریک و نوید است ،به کار میبرد .در مقابل ،واژۀ « َو یل»  -به معنای هال ک
 .3رعد.۲۳ /
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و عذاب  -برای تهدید غضبشدگان است و معموال در قرآن کریم دربارۀ منحرفان
فکری ،همچون مشرکان ،کافران و تکذیبکنندگان آیات الهی ،به کار میرود؛ هر
ٌ ُ
چند گاهی شامل حال منحرفان عملی نیز میشودَ :و ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِف ِف َ
ويل ِلك ِل
ين ،
ُ ََ َ
ُ
1
ٌ
اك أ ِث ٍيم .
ُه َم َزةٍ ل َم َزةٍ  0و
ويل ِلك ِل أف ٍ

دو .شاید برخی کمفروشی را گناهی کوچک و سبك بشمرند؛ ّاما قرآن کریم،
ٌ
یکی از تندترین تعبیرات را دربارۀ این گناه به کار میبرد .سوره با «ْ َو یل» میآغازد که
معموال برای گناهان بزرگ به کار میرود؛ مانند تکذیب آیات الهیَ :و ْي ٌل َي ْو َم ِئ ٍذ
ِل ْل ُم َك ِذب َ
ين .
ِ
این شیوۀ گفتار ،نشانۀ اهتمام فراوان خداوند به حقوق مردم است؛ چنانکه به
تصریح قرآن مجید یکی از شعارهای ّ
مهم حضرت شعیب  ،استیفای همین
ْ
َ َ ُ ْ ْ َ ْ
َ
َ َ َ
حقوق مردم بوده استَ :و َيا ق ْو ِم أ ْوفوا ال ِمك َيال َوال ِم َيز َان ِبال ِق ْس ِط َولا ت ْبخ ُسوا الن َّاس
َْ
ْ
َْ
َ َ َ
أش َي َاء ُه ْم َولا ت ْعث ْوا فِي الأ ْر ِض ُمف ِس ِد َين  3.تا آنجا که عمل نکردن به این دستورهای
اقتصادی ،مایۀ افساد در زمین و همردیف کفر به پروردگار شمرده شده است و
سبب نابودی قوم شعیب.
سه .به دست آوردن مال نامشروع از راه کمفروشی و هزینه کردن آن در زندگی،
پیامدهای بسیار دردناکی دارد که پیامبر گرامی به پارهای از آنها اشاره کرده
ّ
محرومیت از نعمتهای الهی و گرفتار شدن به قحطی و
است؛ همچون
َ
ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ّ َ َ َّ ْ
َ َ ُ َّ
الس ِنین والنقص؛
خشکسالی« :و ِإذا ط ِفف ال ِمکیال وال ِمیزان أخذهم اهلل ِب ِ
1
کمفروشی نکردند ،مگر آنکه محروم و گرفتار قحطی شدند».
 .3همزه.۱ /
 .0جاثیه.۱ /
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از آنجا که تأثیر مال حرام در زندگی محسوس نیست  -برخالف آثار و یرانگر
گناهانی مانند شرابخوار ی  -ممکن است برخی زشتی کمفروشی را نبینند .از
اینرو خدای سبحان با کلمۀ «ویل» به مردم گوشزد می کند که این گناه را کوچک
نشمارند .پیامدیهای مال نامشروع ،چنان ویرانگر است که امام حسین در روز
عاشورا در تحلیل دشمنی مردم ،فرمود لقمههای حرام ،آنان را به این راه کشاند:
0
«قد ُملئت بطونکم من الحرام؛ شکمهای خود را از حرام انباشتید».
چهار .با بررسی آیات ،درمییابیم که کمفروشان دو ویژگی را توأمان دارند:
الف .خودپرستی و منفعتطلبی؛ زیرا هنگام خریدن جنس ،تمام آن را از
َ
َ ْ َ ُ َ َ
الناس َي ْس َت ْو ُف َ
ون .
فروشنده می گیرند :ال ِذ َين ِإذا اكتالوا َعلى ِ
ب .غش و خیانت در معامله؛ زیرا هنگام فروختن جنس به مشتری ،از آن
َ َ َّ
وه ْم َأو َو َز ُن ُ
ك ُال ُ
وه ْم ُي ْخس ُر َ
ون .
میکاهند :و ِإذا
ِ
گرچه ویژگی نخست ،حرام نیست ،ولی وقتی با هم جمع میشوند ،صفت
زشتی را پدید میآورند.
در این آیات ،هنگام سرزنش کمفروشی ،از زیانکاران با کلمۀ « ّ
الناس = مردم»
ِ
تعبیر میشود .شاید از آن رو که کمفروشی به هر کس با هر مذهبی ،نکوهیده است
و زشتی آن تنها برای مسلمانان نیست.
پنج .هر چند مخاطب این آیات ،کمفروشان در متاعهایی است که پیمانه
میشوند ،روح حاکم بر آیات ،هرگونه کمفروشی را با دیگران ،در اموال یا حقوق،
پوشش میدهد؛ زیرا تضییع دو گونه است:
الف .گاهی در حقوق است؛ مانند کسی که عهدهدار کاری با شرایط
معینی است ،ولی به ّ
مخصوصی در زمان ّ
تعهد خود عمل نمی کند.
 .3تحف العقول ،ص.۲۴۳
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ب .گاهی تضییع در اموال است؛ مانند کمفروشی در بازار و معامله.
شش .انسان عاقل حتی اگر یقین و گمان نداشته باشد ،احتمال ضرر را نیز
جدی می گیرد و از آن میپرهیزد؛ ّاما گویا گنهکاران قیامت را محتمل هم
نمیدانندَ :أ َلا َي ُظ ُن ُأولئ َّك َأ َن ُهم َم ْب ُع ُوث َ
ون  .از آنجا که روز قیامت ،بسیار مهم و
ِ
خطیر است ،اگر کسی به آن گمان هم داشته باشد ،باید از کمفروشی بپرهیزد.
عدهای از مفسران عقیده دارندّ « ،
ظن» در این آیه ،به معنای یقین است؛
َ َ َ ُ ُ َ ََ
َ ُ
ون أن ُهم ُملاقوا َر ِب ِه ْم  0.روایتی نیز همین معنا را تأیید می کند:
همانند آیۀ ال ِذين يظن
1
ّ
والظن منهم یقین».
«یوقنون ّأنهم مبعوثون،

محرمات ّ
هفت .بهترین راه برای ترک ّ
حتی در خلوت ،یادآوری روزی است که
همه در پیشگاه حضرت حق حاضر میشو یم و تمام اعمال ما بر ما عرضه خواهد
َْ َ َُ ُ َ
الن ُاس ِل َرب ْال َع َال ِم َ
ين  .در این حالت ،دیگر عمل پنهانی معنا ندارد؛
شد :يوم يقوم
ِ
زیرا همۀ رفتارهای آدمی زیر نظر پروردگار متعالی است .از همین رو این آیۀ شریف،
انسانها را همواره به یادآور ی آن روز بزرگ فرامیخواند ،تا از هر گناهیّ ،
حتی
کمفروشی به کسانی که خود نمیدانند و به حقوق خود آ گاه نیستند ،بپرهیزند.
آیات :۱۱-۱

َ َ َ
َ َّ ُ
الف َجار َلفى سجين (َ )۷و َما َأ ْد َر َّ
اك َما ِسجين (ِ )۸ك َت ٌ
اب
كتاب
كلا ِإن ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ
ْ َ
يكذ ُب َ
ْ
َم ْر ُقوم (َ )۹و ٌ
الدين ()۱۱
م
يو
ب
ون
يل ْيو َم ِئ ٍذ ِلل ُمك ِذ ِبين ( )۱۱ال ِذين ِ
ِ ِ ِ
َ
ُ َ َ
َ ُ َ َ
َ
َ ُ
َو َما يك ِذ ُب ِبهِ ِإلا ك ُل ُم ْع َت ٍد أ ِثيم (ِ )۱۲إذا ت ْتلى َعليهِ آيات َنا قال
َ
َ
َ َ
َّ ُ ْ
َ ُُ
أ َّس ِاط ُير الأ َو ِلين ( )۱۳كلا َب ْل َر َان َعلى قل ِوب ِهم َما كانوا يك ِس ُبون ()۱۴
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 .0تفسیر عیاشی ،ج ،۱ص.۴۴

سورۀ مطففین

91

َ
ُ َ َ ُ ْ
َ َ َ
َ
كلا ِإن ُه ْم َعن ر ِب ِه ْم ْيو َم ِئ ٍذ ل َم ْح ُج ُوبون ( )۱۵ث َم ِإن ُه ْم ل َّصالو ال َج ِحيم
َُ َ ُ ََ َ
ُ َ
ُ
ذ ال ِذی ك ُنتم ِبهِ تك ِذ ُبون (.)۱۷
( )۱۶ثم يقال ه ا

خ
چنی نیست [كه میپندارند] .كارنامۀ بدكاران در «سج خی» است )۷(.و تو چه داین كه
«سج خی» چیست؟( )۸كتایب است رقمخورده )۹(.وای بر تكذيبكنندگان در آن
روز )1۱(:آنان كه روز جزا را دروغ میمشارند )11(.و جز جتاوز پيشۀ گنه كار ،آن را دروغ

منیمشرد[ )12(.مهان كه] چون آيات ما را بر او خوانند ،گويد :افسانههای پيشینیان
است )13(.خ
آنه كردند ،بر دلهايشان زنگار بست )14(.بهحمت
چنی نیست؛ بلكه چ
آنان در آن رو ز ،از پروردگارشان سخت در حجاباند )15(.آنگاه آنان به جهمن

درآيند )1۶(.سپس [به ايشان] می گو يند« :این ،مهان است كه دروغش
میپنداشتید)1۷(».

پیامها و آموزهها
یك .دستگاه محاسباتی خدا در اوج دقت و حساسیت ،به ثبت و ضبط
کردار بندگان میپردازد .این آیات ،برای کارنامۀ گنهکاران ،چند ویژگی را میشمرد:
الف .گناهان ،در کتابی مکتوب است ،و نویسندگان آن کتاب ،فرشتگانی
بزرگوارند که در کار خود کوتاهی یا خیانت نمی کنند.
ب .کارنامۀ گنهکاران در جایی به نام سجين نگهدار ی میشود .دربارۀ
« ّ
سجین» دو وجه را گفتهاند:
سجین» از «سجن» به معنای زندان استّ .
 .۱زندان یا بایگانی .زیرا « ّ
سجین،
مبالغۀ سجن بوده و بر جایی اطالق میشود که در آن ،پروندهها بایگانی میشود .بر
این اساسٌ « ،
کتاب مرقوم» صفت « ِس ِّجین» نیست.
ٌ ُ
تاب َم ْرق ٌوم» صفت « ِس ِّجین» است.
 .۲کتاب جامع و دیوان اعمال .بنابراین « ِک
َ َ
َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
ُ ُ ُْ
يم
دو .آیات ال ِذ َين ُيك ِذ ُبون ِب َي ْو ِم ِ
الد ِين و َوما يك ِذ ُب ِبهِ ِإلا كل معت ٍد أ ِث ٍ
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َ
َ
ُ َ َّ َ َ َ َ
َّ َ
َ َ ُ
ُ
ات الل ِه َوكانوا ِب َها
همانند آیۀ ثم كان ع ِاق َبة ال ِذ َين أ َّس ُاءوا السوءى أن كذ ُبوا ِب َآي ِ
َي ْس َت ْهز ُئ َ
ون  0خبر از آن میدهند که تکرار گناهان ،به انکار خدا و بیماری قلب
ِ

میانجامد .کافران ،حقایق روشنی همچون معاد را تکذیب نکردند و آیات الهی را
افسانههای پیشینیان نخواندند ،مگر آنگاه که تکرار گناه ،قلبشان را بیمار و
َ ُُ
زنگاری کردَ :ب ْل َر َان َعلى قل ِوب ِهم .
روشن است که قلب ،فرماندۀ وجود است و اگر زنگار گیرد ،عضوهای دیگر نیز
سالم نمیمانند.
سه .زنگار دل ،محصول تکرار و پافشاری بر گناهان است .پس باید از اصرار بر
گناهانّ ،
حتی معاصی کوچک ،پرهیز کرد؛ چون زنگارزدگی قلب ،ممکن است
ناگهانی باشد .پیامبر اکرم فرمود« :هنگامی که بنده گناه کند ،نقطۀ سیاهی در
دل او پدیدار میشود .اگر توبه کند و از گناه دست بکشد ،قلب او صیقل مییابد .و
چنانچه به گناه بازگردد ،تیرگی افزون میشود ،تا همۀ قلب را فرا گیرد و این همان
زنگاری است که خداوند در قرآن ذکر کرده است؛ ّإن العبد إذا أذنب ذنبا نکتت فی
قلبه نکتة سوداء .فإن تاب ونزع و استغفر ،صقل قلبه و ان عاد ،زادت ّ
حتی تعلو
1
قلبه فذلک الرین الذﻱ ذکر اهلل فی القران».
َ َّ
چهار« .کال» در قرآن کریم ،گاهی به معنای نفی شدید ،زمانی بازداشتن و منع،
َ َّ
و گاه به معانی دیگر میآید .در این سورۀ مبارکه« ،کال» به معنای ردع ،یعنی انکار
گفتار پیشین مخاطبان و اثبات سخن پسین است؛ نمونهها:
ََ
َ ُُ
الف .كلا َب ْل َر َان َعلى قل ِوب ِهم  .مخاطبان در آیات قبلی ،قرآن را افسانههای
پیشین خواندند و این آیه ،آنان را به سکوت فرامیخواند و با جملۀ بعدی ،به آنان

 .3روم.۱۳ /
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میفهماند که گفتارشان دربارۀ این کتاب بزرگ ،برخاسته از دل زنگار ی آنان است.
بَ .ك َلا إ َن ُه ْم َعن َربه ْم َي ْو َمئذ َل َم ْح ُج ُوب َ
ون  .این آیۀ شریفه ،کیفر و پیامدهای
ٍِ
ِِ
ِ
زنگارزدگی قلب را در روز قیامت ،یادآوری می کند.
َ َّ ْ ُ َ َ
ََ َ
ين  .این آیت هشداردهنده ،کمفروشان را از
ج
س
ي
ف
ل
ار
ج
ف
ال
اب
ت
ك
ن
ج .كلا ِإ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
فراموشی روز جزا بیم میدهد.
پنج .با آنکه در قیامت ،پردهها کنار میرود و مظاهر جمال و جال ل الهی بر
همگان آشکار میگردد و حقیقت تمام اعمال رخ مینماید ،کافران به فرمودۀ قرآن
َ
کریم در آن روز نیز در حجاب محرومیت از رحمت الهی به سر خواهند بردِ :إن ُه ْم َعن
َربه ْم َي ْو َمئذ َل َم ْح ُج ُوب َ
ون  .در سورهای دیگر میفرماید :در آن روز خدا نیز به آنان نظر
ِ ٍ
ِِ
َ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َُْ ُ َْ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ
نمیافکند و با آنان سخن نمیگو ید :ولا يك ِلمهم الله ولا ينظر ِإلي ِهم يوم ال ِقيامةِ ولا
ّ
محرومیت ،همواره با کافران است ،و چه عذابی سختتر از
ك ِيه ْم  0.حجاب
ُي َز ِ
گرفتار ی در زندان حجاب و محرومیت؟
آیات :۶۳-۱۳

َ َّ َ
َ َ َ
الأ ْب َرار َلفى عليين (َ )۱۸و َما َأ ْد َر َّ
اك َما ِع ِليون (ِ )۱۹ك َت ٌ
اب
كتاب
ِ ِ ِِ
كلا ِإن ِ
َ َ
َ
ُ
ْ َ
ْ
َ َ
َم ْرقوم ( )۲۱يش َه ُد ُه ال ُمق َر ُبون (ِ )۲۱إن الأ ْب َر َار ل ِفى ن ِعيم (َ )۲۲على
ُ
َ َ َ
َ ُ
َ
ََ
وه ِه ْم ن َْض َرة الن ِعيم (ْ )۲۴يسق ْو َن
الأر ِائ ِك ينظ ُرون ( )۲۳ت ْع ِرف فِى ُو ُج ِ
ْ
َ َّ َ ْ َ َ
َ
ْ
يق َمخ ُتوم (ِ )۲۵خ َت ُام ُه ِم ْس ٌك َوفِى ذ ِلك فليت َناف ِس ال ُم َت َن ِاف ُسون
ح
ر
ِمن
ِ
ٍ
َ
ْ َ
ْ
(َ )۲۶و ِم َز ُاج ُه ِمن ت ْس ِنيم (َ )۲۷ع ًينا يش َر ُب ِب َها ال ُمق َر ُبون (.)۲۸
یی است )1۸(.و تو چه داین كه عل خ
آری؛ كتاب نیكان در عل خ
یی چیست؟( )1۹كتایب

است رقمخورده )2۱(.مقر بان به آن مینگرند )21(.بهراسیت كه نیكوكاران در نعمت
 .3آل عمران.۱۱ /
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بسیارند )22(.بر ختتها [نشسته و به هر سو] مینگرند )23(.شادی نعمت را در
سیمای آنان بازمیشنایس )24(.از شراب دستناخورده مینوشندُ )25(.مهر آن،
ُمشک است ،و برای این [نعمتها] بر مشتاقان است كه بر يکديگر پيیش
گیرند[ )2۶(.آن شراب] آمیخته با [چشمۀ] «تسنمی» است )2۷(:چشمهای كه مقر بان

از آن مینوشند)2۸(.

پیامها و آموزهها
یك .بر پایۀ قرآن کریم ،نامۀ اعمال نیکان با نامۀ اعمال بدکاران تفاوتهایی
دارد و نیز اشتراکاتی .تفاوت در این است که نامۀ ابرار در جایگاهی بلند به نام
ين نگهداری میشود ،ولی نامۀ ّ
ِع ِلي َ
فجار در سجين است .به فرمودۀ
ِ
ّ
ّ
پیامبرگرامی « ،علیین» جایگاهی در آسمان هفتم و زیر عرش الهی است:
0
«علیین فی السماء السابعة تحت العرش».
ّ
اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند؛ از جمله اینکه « ِع ِل َ
یین» و « ِس ِّجین» هر دو فراتر
َ َ
از تصور آدمیان است .از همین رو برای هر دوَ « ،و َماأ ْد َراك = تو چه دانی» آمده است.
همچنین تمام رفتارها و گفتارهای انسان ،بیکموکاست و ابهام در آنها ثبت و
َ ُ
ضبط است .بدین رو هر دو کتاب ،به « ّم ْرقوم» موصوف شده است .مرقوم ،به
نوشتهای میگو یند که در آن ابهامی نیست.
وصف اختصاصی نامۀ اعمال نیکان ،این است که مقربان در آن مینگرند:
َي ْش َه ُد ُه ْال ُم َق َر ُب َ
ون  .برخی از مفسران ،مقربان را فرشتگان الهی دانستهاند و برخی،
گروهی از بندگان خاص پروردگار.
دو .اگر ضمیر َي ْش َه ُد ُه ْال ُم َق َر ُب َ
ون به خدا باز گرددّ ،
مقربان کسانی هستند که در
باالترین درجات کمال و مقام قرب الهی ساکناند و جالل الهی را مینگرند .آنان،
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این مقام را وامدار رحمت و عنایت پروردگارندَ :ع ْي ًنا َي ْش َر ُب ب َها ْال ُم َق َر ُب َ
ون  .و چون
ِ
ً
َّ ً
از ش َرابا َط ُهورا  0نوشیدهاند ،به چنین مقامی که برتر از مرتبۀ نیکان و فرشتگان
است ،دست یافتهاند.

سه .بهشتیان در بهره گیری از نعمتهای الهی درجۀ یکسانی ندارند .گرچه
نیکان در نعیم بهشتی غرق هستند ،مقربان ،نعمتهای ویژهای دریافت می کنند؛
شراب ابرار ،آمیخته با تسنیمَ :و ِم َز ُاج ُه ِمن َت ْس ِن ٍيم  .ولی شراب ّ
مقربان از تسنیم
خالص استَ :ع ْي ًنا َي ْش َر ُب ب َها ْال ُم َق َر ُب َ
ون  .و شرابشان در جام ریخته نمیشود،
ِ
بلکه کنار چشمه به اندازۀ دلخواهشان مینوشند و از مزایای دیگری نیز بهرهمند
هستند که فهم این مقامات ،ویژۀ دركکنندگان جمال الهی است.
َ ُ
چهار .نعمتهای بهشتی چهرۀ بهشتیان را طراوت و تازگی میبخشد :ت ْع ِرف
َ َ َ
وه ِه ْم ن َْض َرة الن ِعيم  .اما هر نعمتی بهجتآور و طراوتبخش نیست .بسا
فِى ُو ُج ِ
مالها و مکنتهای دنیایی که پژمردگی و سیهرو یی به بار میآورند .جز نعم الهی،
که جسم و جان را نورانی می کند ،برخوردار یهای دنیوی ،وزر و وبال است.
پنج .جامهای شراب بهشتی ،برخالف جامهای دنیایی که با ِگل و خا ک ُمهر
و موم میشوند ،ممهور به ُمشکاند تا خالص و دستنخورده و پاکیزه بمانند:
خواهان لذت در دنیا ،نباید کامیابی خود را بر اثر ریاکاری
ِخ َت ُام ُه ِم ْس ٌك  .بنابراین
ِ
و غفلت از پروردگار ،ناخالص کند.

شش .اختالف درجات اهل بهشت ،نتیجۀ رقابت مؤمنان برای رسیدن به آن
استَ :وفي ذل َّك َف ْل َي َت َن َافس ْال ُم َت َناف ُس َ
ون  .قطعا این مسابقه در دنیا است؛ چون
ِ
ِ ِ
ِ
آخرت روز حساب است نه عمل؛ چنانکه دنیا روز عمل است ،نه حساب.
بسیار تفاوت است میان شراب موجود در طبقات پایین بهشت و تسنیم که
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شراب خالص است .بنا به روایتی ،تسنیم در طبقات باالی بهشت است و به
روایتی دیگر ،در هوا جاری است و جام بهشتیان را پر می کند.

0

هفت .اصل رقابت ،نکوهیده نیست؛ بلکه مهم هدف و موضوع رقابت است.
خداوند پس از بیان نعمتهای بهشتی ،مردم را به رقابت در آنها تشویق می کند .در
نعمتهای خداداد بهشتی ،غبطه خوردن نیز پسندیده است؛ زیرا رقابت ،سرعت
مؤمنان را در عمل به احکام الهی بیشتر می کند .بهشت میدانی بیمرز و کرانه است
و مسابقۀ مؤمنان برای رسیدن به آن ،برنده و بازندهای ندارد .در نتیجه درگیری و
اختالفی هم شکل نمی گیرد؛ بر خالف مسابقههای دنیا که چون در زمان و مکانی
محدود است و جز گروهی اندك در آن به نتایج مطلوب نمیرسند ،موجب درگیری
و نزاع میشود.
آیات ۰۶-۶۳

َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ
يض َح ُكون (َ )۲۹و إ َذا َم ُر ْوا بهمْ
ِإن ال ِذين أجرموا كانوا ِمن ال ِذين آمنوا
ِِ
ِ
َ
َ ََ ْ َ َ
َ
ََ َْ
َ
َيتغ َام ُزون (َ )۳۱و ِإذا انقل ُبوا ِإلى أ ْه ِل ِه ُم انقل ُبوا ف ِك ِهين (َ )۳۱و ِإذا َرأ ْو ُه ْم
ُ
ُ
َق ُالوا إ َن َه ُؤ َلاء َل َّضالون (َ )۳۲و َما أ ْر ِس ُلوا َع َليه ْم َح ِاف ِظين (َ )۳۳ف ْال ْيومَ
ِ
ِ
ََ
ََ
ْ َ ُ
َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ
ُُ
ال ِذين آمنوا ِمن الكف ِار يضحكون ( )۳۴على الأر ِائ ِك ينظرون ()۳۵
َّ ُ ْ ُ
ْ ُ َ
ُ
َه ْل ث ِو َّب الكف ُار َما كانوا يف َعلون (.)۳۶

[در دنیا] كساین كه گناه می كردند ،مؤمنان را به ر يشخند می گرفتند )2۹(.و چون بر

ايشان می گذشتند ،با چشم و ابرو به يكديگر اشاره می كردند )3۱(.و خندهزنان نزد

خو يشان خود بازمی گشتند )31(.و چون مؤمنان را میديدند ،می گفتند :آنان
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[مردمی] گمراهند )32(.و حال آنكه آنان برای بازریس [كار]شان فرستاده نشده
بودند )33(.و[یل] امروز ،مؤمنانند كه بر كافران میخندند )34(.بر ختتها[ی خود
آنه كردند،
نشسته و به هر سو] ،نظاره می كنند[ )35(.تا بنگرند] آيا كافران به دلیل چ

كیفر میبينند؟()3۶

پیامها و آموزهها
َّ
َّ
کفروا» میفرماید« :ال ِذ َ
یك .آیات پایانی ،دربارۀ کافران به جای «ال ِذ َ
ین ُ
ین
َ
أ ْج َر ُموا ».گویا کفر ،سرچشمۀ جرم است و یکی به دیگری میانجامد .کفر و عصیان
در برابر خدا ،بیشك پیامدهای اجتماعی نیز دارد؛ از جمله مردمآزار ی و بزهکاری
و ...بدین رو مسلمان مجرم ،شبیهتر ین انسان به کافر است.
دو .کافران در برابر استدالل مؤمنان ،هیچ منطق و برهانی ندارند .بدین رو به
تمسخر و استهزا روی میآورند َي ْض َح ُك َ
ون و با چشم و ابرو اشارههای تحقیرآمیز
َ
می کنند َي َت َغ َام ُز َ
انق َل ُبوا َف ِكه َ
ين  ،و
ون و به ریشخند دیگران سرگرم میشوند
ُِ
چون مؤمنان را گمراه میشمرند ،خود را راهیافته میپندارند إ َن ُ
لاء َل َّضال َ
ون  ،اما
هؤ ِ
ِ
در بهشت بر ین ،نوبت به مؤمنان میرسد که بر تختهای خود تکیه زنند و به
کافران بخندندَ :ف ْال َي ْو َم َالذ َين َآم ُنوا م َن ْال ُك َفار َي ْض َح ُك َ
ون .
ِ
ِ
ِ
سه .آیات پایانی ،رویارویی کفرپیشگان را با مؤمنان یادآور میشود و اینکه
ّ
تحمل سختیهای گوناگونی ،همچون سخنان و رفتار
مؤمنان باید آمادۀ
تمسخرآمیز ،عیبجویی و نسبتهای ناروا به خود باشند و به رضایت و ستایش
کافران ،دل نبندند .با وجود اختالف فکری مؤمنان و کافران و روحیۀ مجرمانۀ

کفرورزان ،سازش این دو گروه خیالی باطل است؛ مگر اینکه یکی از دیگری پیروی
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َ
َ ََ
کند َحتی تت ِب َع ِمل َت ُه ْم 0؛ بهویژه اینکه کافران در جهل مرکب غوطهورند؛ یعنی در
حالی که خود در ضاللت و گمراهی به سر میبرند ،مؤمنان را در گمراهی میبینند!

چهار .برخی مؤمنان در دنیا ،عقوبت عاجل را برای ستمگران آرزو می کنند؛ در
حالی که امر کافران به دست پروردگار است و او است که فرجام ظالم و مظلوم را رقم
میزند .پس حتی اگر انتقام الهی به تأخیر افتد ،سرانجام روزی فراخواهد رسید که
ُ َّ ْ ُ َ ُ َ َّ
ك ُانوا َي ْف َع ُل َ
ون  .مؤمنان
کافران ،کیفر افکار و اعمال خود را ببینند :ث ِوب الكفار ما
که در دنیا آزار میدیدند ،در آخرت کیفر دشمنان خود را به چشم میبینند.

 3بقره .۱۲۳ /
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ورۀ ݡس
اں اٯ
آیات :۶ - ۱

َّ َ
َ ْ
الرحيم .إ َذا َّ
َ
َ ْ
الس َماء انشقت (َ )۱وأ ِذنَت ِل َر ِب َها
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن ِ
ِ
َ َ ََ
َ
َ َ ُ َ
ََ َ ْ
َََْ ْ
َ
َ
َو ُحقت (َ )۲و ِإذا الأ ْرض ُمدت ( )۳وألقت ما ِفيها وتخلت ( )۴وأ ِذنت
َ
َ
َّ ُ َ
َّ
َّ
ِل َرب َها َو ُح َقت ( )۵يا أ َ
ان ِإن َّك ك ِاد ٌح ِإلى َر ِب َّك ك ْد ًحا
الإنس
ا
يه
ِ
ِ
َ َ
ف ُملا ِقيه (.)۶

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آنگاه كه آمسان بشكافد )1(،و [فرمان] پروردگارش را
[مهی] سزد( )2و آنگاه كه خ
خ
آنه را كه در او است
گوش سپارد و
زمی بگسترد )3(،و چ
خ
[مهی] سزد)5(.
بيرون افكند و هتی گردد و [فرمان] پروردگارش را گوش سپارد و
ای انسان ،تو به سوی پروردگار خود سخت كوشندهای .پس به ديدارش بار خواهی

يافت)۶(.

پیامها و آموزهها
یك .این سورۀ مبارک ،تصویرکنندۀ صحنههایی است که انسانها در قیامت
با آن روبهرو خواهند شد؛ برخی در ناز و نعمت و برخی گرفتار عذاب و شدت.
نعمتها و شادیهای دنیا در قیامت ،در چشم انسان ،کوچک جلوه می کند
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َ ُ َّ َ َ
ً
ان فِي أ ْه ِلهِ َم ْس ُرورا
و آنچه امروز شادیآفر ین است ،فردا حقیر و ناچیز استِ :إنه ك
َ َ َ َ
* ِإن ُه ظ َن أن لن َي ُح َور؛ نزد خویشانش شادان بود و نمیدانست که بازمیگردد .

دو .قرآن کریم بارها به رخدادهای آسمانی در آستانۀ قیامت اشاره کرده است؛
حوادثی بزرگ که هیبت آسمان را نیز درهم میشکند و آن را میشکافد .راز سخن
گفتن از آسمان و تکرارش  -با آنکه همۀ هستی در آستانۀ قیامت دستخوش
دگرگونی میشود  -این است که زمین معموال با عوامل طبیعی یا انسانی تغییر
می کند؛ بر خالف آسمان که نماد صالبت و استواری است و گمان نمیرود که
روزی از هم بپاشد و حادثهای آن را تهدید کند .از همین رو بیان تحوالت آسمانی،
تغییر و تبدل جهان را بهتر میفهماند.
سه .برخی مفسران 0،انشقاق را به معنای «گسستن پس از پیوستن» دانستهاند.
بر این اساس ،گویا پیوند اجزای هستی ،موقت و برای آسودگی بشر در زندگی بوده
است .اما با برپایی قیامت ،دیگر دلیلی برای هیئت پیشین پدیدهها نمیماند .از
اینرو نظام جهان از هم میپاشد و نظم زمین و آسمان به هم میریزد.
بر پایۀ این تفسیر ،شاید آیۀ اول به مراحل نخستین آفرینش بر اثر انفجاری بزرگ
در مادۀ اولیه ،اشاره دارد؛ برداشتی که نظریههای علمی جدید نیز آن را تأیید
می کنند.
چهار .قرآن کریم ،گاهی به پدیدههای ساکن و ثابت در دنیا  -همچون صبح و
ُ
َ َ
شب  -سوگند یاد می کندَ :والض َحی * َوال ْي ِل ِإذا َّس َجی  1.گاهی نیز همان پدیدهها را
در آستانۀ قیامت یاد می کند که از هم میپاشند و نابود میشوند :إ َذا َّ
الس ُ
ماء
ِ
َّ َ
انشق ْت  .تا مخاطب بیشتر بیندیشد و از محسوسات به سوی معقوالت حرکت
 .3التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۳ص.۰۳۱
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کند و به این یقین برسد که جهان تحت سیطرۀ پروردگار بلندمرتبه است.
پنج .جهان همچون بندهای فرمانبردار در برابر پروردگار خود خاشع و مطیع
است .از اینرو در این آیۀ مبارک از آسمان به گونهای یاد میشود که گویی دارای دو
َ
گوش شنوا استَ :وأ ِذنَ ْت  .البته او سزاوار چنین اطاعت و انقیادی است:
َ
َو ُحق ْت  .این فرمانبری و کرنش ،تنها در آن روز سخت نیست؛ بلکه از آغاز
ََ
آفرینش بوده است؛ آن هنگام که آسمان و زمین با زبان حال یا قال گفتند :أت ْی َنا
َط ِائ ِع َ
ين  0.البته فرمانبرداری آنان در قیامت روشنتر است؛ چون در آن روز به و یرانی
و از هم گسیختگی دستور داده میشود ،نه ساختن و به هم پیوستن که روز
نخست روی داد.
اکنون که همۀ جهان مطیع پروردگار است ،سزا است که انسان نیز سرکشی و
تمرد را کنار گذارد و به قافلۀ هستی بپیوندد.
َ َْ
َ
شش .امتداد زمین در آیۀ َو ِإذا الأ ْر ُض ُمد ْت  ،یا به معنای گسترش سطح
ظاهری زمین است ،یا به معنای هموار شدن آن است که در نتیجه ،کوهها نیز
َ
َ ْ َ َّ
مسطح میشوند؛ برخالف هیئت نخستین آنهاَ :و ُه َو ال ِذي َمد الأ ْرض َو َج َع َل ِف َيها
َر َو ِاس َی  1.زمین نیز همچون آسمان در همۀ این لحظات ،فرمانبردار پروردگار است:
َ
َ
< َوأ ِذنَ ْت ِل َر ِبها َو ُحق ْت> .تکرار این آیه در سوره ،برای تأ کید بر فرمانبری زمین و همۀ
هستی از اوامر پروردگار است.
هفت .بر اساس گفتار قرآن کریم ،مردگان همچون امانتی در دل زمین به سر
ْ َ ُ َْ َ َ
ََْ ْ
َْ
میبرند تا در روز قیامت ،از آن بیرون آیندَ > :وأخ َر َج ِت الأ ْرض أثقال َها> 3.و > َوألقت َما
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َ َ
ِف َيها َوت َخل ْت< بنابراین کسی نپندارد که اجساد مدفون در زمین ،به عدم پیوستهاند؛
زمین فرمانبردار ،همان گونه که آنها را دریافت کرده است ،روزی آنها را آشکار
بلکه ِ
ّ
می کند .تعبیر «تخلت» به این معنا است که حتی اجزای ریز و ناچیز هم از زمین
بیرون میآید.
َ
َ َّ ُ َ
ماء انف َط َر ْت * َو ِإذا
هشت .مقدمهچینی طوالنی در سورۀ انفطار > ِإذا الس
ْ َ
ُ َََ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ َ َ ْ
اكب انتثرت * و ِإذا ال ِبحار ف ِجرت * و ِإذا القبور بع ِثرت * ع ِلمت نفس ما قدمت
الك َو ِ
ََ
َ َْ ُ
َ ْ
َ َّ ُ َّ َ ْ َ ْ
ماء انشقت * َوأ ِذنَت ِل َر ِب َها َو ُحقت * َو ِإذا الأ ْرض
َوأخ َر ْت< 0و نیز در سورۀ انشقاق > ِإذا الس
َ
ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َّ ُ َ
َّ
ان ِإن َّك ك ِاد ٌح ِإلى
مدت * وألقت ما ِفيها وتخلت * وأ ِذنت ِلر ِبها وحقت * ياأيها ال ِإنس
َ َّ َّ ً َ َ
ك ْدحا ف ُملا ِقيهِ < برای بیان یك نتیجه ،نشانۀ اهمیت آن است .بهراستی برای
ر ِبك
انسان در دنیا هیچ چیز مهمتر از مراقبه و یاد پرو ردگار و توجه به نتایج کارها ،نیست؛
لیکن اکثر مردم از آن غافلاند.

نه .این سوره ،همانند دیگر سورههای مکی ،فرجام انسان را به او یادآوری
می کند .به حکم عقل نیز ،آدمی در آغاز راه میبایست به فکر پایان آن باشد .پس
اگر دین و آیینی هم نباشد ،عاقل باید سخت بکوشد تا به هدف برسد و آمادۀ
َ
َّ
دیدار با حقیقت عریان شود و از گردنههای قیامت به سالمت بگذردِ :إن َّك ك ِاد ٌح
َ َ َّ َّ ً َ َ
ك ْدحا ف ُملا ِقيهِ .
ِإلى ر ِبك
ّ
ده .قرآن کریم گاهی قسم را بدون متعلق بیان می کند ،یا شرط را بدون جملۀ
ّ
جزا .این شیوۀ بیان سبب شوق و شکوفایی ذهن در تأمل و تدبر برای یافتن متعلق
سوگند و جزا میگردد .در نتیجه اثر بیشتری نیز دارد .در این سورۀ مبارک ،پس از
َ
َ
َّ
چندین مقدمه ،به نتیجه تصریح نشده است؛ ولی عبارت ِإن َّك ك ِاد ٌح ِإلى َر ِب َّك
ََ
پایان را یادآوری می کند و اینکه انسان روزی به دیدار پروردگار نایل میشودَ :وأن
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1

یازده .دنیادوستان از هیچ تالشی برای رسیدن به مال و متاع دنیا فروگذار
نمی کنند؛ کوششی همراه رنج و زحمت که شاید همۀ عمر آنها را در بر بگیرد .آیا
شایستهتر نیست که انسان ،توان محدودش را صرف هدف آفرینش خود کند؟
َ َ
بهویژه آنکه تالش برای آخرت ،قطعا نتیجه میدهد >ف ُملا ِقيهِ <؛ بر خالف کوشش
برای دنیا که سودی جز زیان ندارد.
دوازده .قرآن کریم در آیات بسیاری ،انسان را به شتاب در راه خدا دعوت
َ َ
َ
می کند؛ گاه با کلمۀ «فرار = گریختن» ف ِف ُر ْوا ِإلى الل ِه  3و گاه با تعبیر شتافتن به سوی
َ َ
َ ْ
غفران الهی َو َّس ِار ُعوا ِإلى َمغ ِف َرةٍ  1و زمانی نیز با اشاره به کوشش انسانَ :وأن ل ْی َّس
َ
ْ َّ
ان ِإلا َما َّس َعى  1.در این آیه نیز واژۀ «کدح» به معنای سیر سرسختانه و همراه
ِلل ِإنس ِ
مجاهدت به کار رفته است؛ زیرا با حرف «إلی» آمده است که انتهای مسیر را نشان
َ
میدهدِ :إلى َر ِب َّك .
َ
گفتنی است که مخاطب آیه« ،انسان» است بدون هیچ قید و صفتیَ :ياأ ُي َها
ْ
ال ِإ َّنس ُان  .بنابراین مجاهدت و حرکت به سوی خدا ،وظیفۀ هر انسانی است؛ نه
گروهی خاص.
َ
سیزده .حرف «إلی» برای انتهای مسیر به کار میرود .پس تعبیر ِإلى َر ِب َّك
میفهماند رنج و تالش انسان تا دیدار پروردگار است و پس از آن ،دیگر هیچ سختی
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و رنجی نخواهد بود؛ بلکه سعادت و آرامش است؛ چونان کشاورز که رنج کاشت را
به جان میخرد تا به لحظۀ برداشت برسد .اما رنج دنیاپرستان با مرگ نیز پایان
نمیپذیرد؛ بلکه مردن آغاز رنجهایی دیگر و بیشتر برای آنان است .از اینرو است
که« :دنیا بهشت کافر و زندان مؤمن است».
چهارده .اگر هدف نهایی در سیر و سعی انسان ،وصال پروردگار باشد،
کوشش او باید الهی و مؤمنانه باشد تا به هدف(لقای حق) برسد.
دیدار پروردگار ،یا به معنای دریافت پاداش از او است ،یا به معنای توفیق
دیدار خدا از راه کشف و شهود قلبی ،و یا به معنای دیدن حاکمیت او بر همۀ
عرصههای هستی در روز قیامت ،یا به معنای دیدار با حقیقت اعمال خود
ً
ُ
> َو َو َج ُدوا َما َع ِملوا َح ِاضرا< 0.و چقدر فرق است میان تالشی که نتیجهاش پاداش
الهی است با کوشش دنیادوستان که پیامدش بدفرجامی و ناکامی است:
ْ
َ َُ
ُ َْ َ َ
َ
َْ َ ً َْ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ 1
> َول َي ْح ِمل َن أثقال ُه ْم َوأثقالا َم َع أثق ِال ِه ْم َول ُی ْسأل َن َي ْو َم ال ِق َي َامةِ َع َما كانوا يفترون<.
َ َ
پانزده .دیداری که در آیۀ ف ُملا ِقيهِ از آن سخن به میان میآید ،دیداری قهری
و جبری است که برای همۀ اهل محشر رخ میدهد؛ لیکن کمال مؤمن در دیدار
مشتاقانه و از روی اختیار با خداوند در دنیا است .چنین توفیقی به دست نمیآید
مگر با رنج و تالش بسیار در زندگی دنیایی .سزاوار و زیبا است که دیدار قهری با
پروردگار کریم در محشر ،پس از مالقات اختیاری با او در دنیا صورت گیرد .اهل
معنا چون طعم دیدار با خدا را در دنیا چشیدهاند ،برای دیدار با او در قیامت
لحظهشمار ی می کنند و شوق آنان به مرگ ،از همین رو است؛ زیرا مرگ به انتظار
آنان برای دیدار با حضرت حق پایان میدهد.
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شانزده .بعید نیست که آیات نخستین سوره که دربارۀ حوادث هولناک
ُ
قیامت است ،در محل نصب برای فعل مقدر «اذکر = به یاد آر» باشد .در این
صورت ،تأ کیدی است بر عظمت حوادث شگفتانگیزی که در روز قیامت رخ
میدهد .بنابراین قار ی قرآن هنگام خواندن این آیات ،باید خود را در صحنۀ
قیامت ببیند و در درون خود ،آن را تجربه کند.
آیات :۱۵-۱

َف َأ َما َم ْن ُأوتى ك َت َاب ُ
يم ِينه (َ )۷ف َّس ْو َف َ
يح َّاس ُب ِح َّس ًابا ِيس ًيرا ()۸
ب
ه
ِ ِ
ِ ِ
ُ
َ
َ َ
َْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ً
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
كتابه وراء ظه ِره ()۱۱
َوينق ِل ُب ِإلى أه ِلهِ مسرورا ( )۹وأما من أوتِى ِ
َ ُ َّ َ َ
َ ْ َ
ُ
َ َ
ان فِى أ ْه ِلهِ َم ْس ُر ًورا
يصلى َّس ِع ًيرا (ِ )۱۲إنه ك
ف َّس ْوف ْيد ُعو ث ُب ًورا ( )۱۱و
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َّ
ك َ
( )۱۳إ َن ُه َظ َن أن لن ُ
ان ِبهِ َب ِص ًيرا (.)۱۵
يحور ( )۱۴بلى ِإن ربه
ِ

اما كیس كه كارنامهاش را به دست راستش میدهند )۷(،زود و آسان به حسابش

رسیدگی میشود )۸(،و خوشحال به سوی كسانش بازمی گردد )۹(.و اما كیس كه
كارنامهاش را از پشت سر به دست او میدهند[ )1۱(،از خدا] مرگ عاجل خواهد)11(،

و در آتیش افروخته درآيد )12(.او در [دنیا در میان] خانوادهاش شادمان بود)13(.
میپنداشت كه هرگز [نزد خدا] خ
بازنواهد گشت )14(.آر ی؛ پروردگارش به او بينا

بود)15(.

پیامها و آموزهها
یك .این آیات ،دو گروه از حاضران در عرصۀ قیامت را میشناساند:
 .۱مؤمنان که نامۀ اعمالشان را با دست راست می گیرند.
 .۲کافران که به قیامت باور نداشتند و در آن روز نامۀ اعمالشان را از پشت سر
در یافت می کنند.
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001

دریافت نامۀ اعمال از پشت سر ،یا از آن رو است که چهرۀ کافران در قیامت
َ َ
ً ََ َ
َ َ َ
محو و برگردانده میشود > ِمن ق ْب ِل أن ن ْط ِم َّس ُو ُجوها فن ُرد َها َعلى أ ْد َب ِار َها< 0یا از آن رو که
آنان نامۀ اعمالشان را با دست چپ می گیرند ،اما آن را پشت سرشان پنهان
می کنند .شاید هم گروهی سوم وجود دارد که نامۀ اعمالشان را با دست چپ
می گیرند؛ آنان مؤمنان گناهکارند.
ً
ً
َ َ
دو .حسابرسی آسان ف َّس ْوف ُي َح َّاس ُب ِح َّسابا َي ِسيرا چند معنا دارد:
الف .نادیدن گناهان.
ب .تبدیل سیئات به حسنات ،به برکت شفاعت یا عوامل دیگر؛ چنانکه

پیامبر اکرم

فرمود :سه چیز ،حساب را آسان می کند :بخشش به کسی که تو را

محروم کرده است؛ پیوند با خویشاوندی که قطع رحم کرده است؛ گذشت از کسی
که به تو ستم روا داشته است« :ثالث من کن فیه حاسبه اهلل حسابا یسیرا وأدخله

الجنة برحمته .قالوا :وما هی یا رسول اهلل! قال :تعطی من حرمک وتصل من قطعک

وتعفوا عمن ظلمک».

1

سه .در قیامت تفاوت بسیار بزرگی میان بازگشت هر یك از مؤمنان و کافران به
آغوش خانوادهشان است :مؤمنان شادان و خوشحال بازمی گردند تا در آرامش
َ َ
ً
َ
جاودانه زندگی کنند َو َينق ِل ُب ِإلى أ ْه ِلهِ َم ْس ُرورا ؛ خواه در میان خانوادۀ بهشتی خود
یا همان همسر و فرزندانش در دنیا که در پی او وارد بهشت شدهاند .ممکن است
مراد از «اهل» ،همنشینان و همراهان صالح باشد ،نه خاندان و خانواده.
َْ
َ ُ َّ
ك َ
در برابر ،کافران که در دنیا مدتی با خانوادۀ خود خوش بودند ِإنه
ان فِي أه ِلهِ
ً
َم ْس ُرورا  ،در آخرت اندوهی جانگداز را تحمل می کنند و خانوادۀ خود را برای
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000

ً
َ
همیشه از دست می دهندَ :ي ْصلى َّس ِعيرا .

چهار .شادی مؤمن در دنیا ناپسند نیست؛ زیرا بر اثر فضل و رحمت الهی و
ُ َ ْ َ
َ َّ َ ْ ْ
برای به دست آوردن رضایت او است :ق ْل ِبفض ِل الل ِه َو ِب َر ْح َم ِتهِ ف ِبذ ِلك فل َيف َر ُحوا ُه َو
َخ ْي ٌر م َما َي ْج َم ُع َ
ون  0.برخالف شادمانی دنیاپرستان که همراه غفلت و معصیت
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
1
استِ :ذلكم ِب َما كنت ْم تف َر ُحون فِي الأر ِض ِبغ ْي ِر ال َح ِق َو ِب َما كنت ْم ت ْم َر ُحون .

پنج .دریافت نامۀ اعمال با دست چپ یا از پشت سر ،موجب رسوایی و
شرمساری در میان شاهدان و حاضران است ،که انسانها در زندگانی دنیا همیشه
از آن میگر یختند .نیز تغییر رنگ و سیاه شدن چهره ،نشانۀ عاقبت سوء است که
گنهکاران پیش از ورود به دوزخ ،گرفتار آن میشوند.
شش .از عوامل شادمانی ناپسند ،غفلت از روز قیامت است .از همین رو در
َ َ َ َ
نخستین وصف میفرمایدِ :إن ُه ظ َن أن لن َي ُح َور؛ آنان میپنداشتند که هرگز به سوی
خدا باز نمیگردند  .بر این پایه ،برای رهایی از شادیهای دروغین و غفلتزا،
بهترین راه ،یادآوری حوادث هولناک قیامت است که در انتظار او است .همچنین
ً
َ َ َ َ َ ُ َّ
ك َان ِبهِ َب ِصيرا .
باید شاهد و ناظر بودن خدا را در همه جا به یاد آورد :بلى ِإن ربه
آیات :۶۵-۱۶

َ َُ
َ
َ َ
َّ
َْ
الش َفق (َ )۱۶
لا أ ْق ِس ُ
يل َو َما َو َّسق (َ )۱۷والق َم ِر ِإذا ات َّسق ()۱۸
الل
و
ب
م
ف
ِ
ِ
َ ُ َ َ
َ َ
َ
ََ َ َ ً
لت ْرك ُبن َط َبقا َعن َط َبق ( )۱۹ف َما ل ُه ْم لا ْيؤ ِم ُنون (َ )۲۱و ِإذا ق ِرئ َعل ِيه ُم
َ
َ َ َ
َّ َ ْ َ
َ
ُْ
الق ْر ُآن لا ْيس ُج ُدون (َ )۲۱ب ِل ال ِذ َين كف ُروا يك ِذ ُبون (َ )۲۲والل ُه أ ْعل ُم
 .3یونس.۵۳ /
 .0غافر .۱۵ /
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َ َ
َ َ
ُ ْ
ْ
َ
ب َما ُ
يوعون ( )۲۳ف َب ِش ْر ُهم ِب َعذ ٍاب أ ِليم (ِ )۲۴إلا ال ِذ َين َآم ُنوا َو َع ِملوا
ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ات ل ُه ْم أ ْج ٌر غ ُير َم ْمنون (.)۲۵
الص ِال َح ِ
آنه میپوشاند )1۷(،و ماه چون كامل َ[بدر]
نه سوگند به شفق )1۶(،و شب و چ

شود )1۸(،كه از حایل به حایل مینشینید )1۹(.پس چرا باور منیدارند؟( )2۱و چرا
آنگاه كه بر آنان قرآن خبوانند ،چهره بر خا ک منیسايند؟([ )21نه!] بلكه آنان كه كفر

آنه در دل دارند ،داناتر است )23(.پس
ورز يدهاند ،دروغ میپندارند )22(.و خدا به چ
آنان را به عذایب دردنا ک نويد ده )24(،مگر كساین كه امیان آوردند و كارهای شايسته

كردهاند ،كه آنان را پادایش فراوان است)25(.

پیامها و آموزهها
یك .قسم خوردن به چیزهای بیجان ،همچون شفق ،ماه و شب ،در
حقیقت ،قسم به پروردگار است؛ زیرا آنها نشانههایی بیش نیستند .بنابراین قسم
به غیر خدا نادرست نیست؛ زیرا همۀ هستی به پروردگار متعالی منتسب است و
نگاه به پدیدهها نظر به پدیدآورندۀ آنها است .مؤمنی که با طبیعت انس می گیرد،
همچون عاشقی است که با هدایای محبوب خود انس گرفته است.
دو .آدمی معموال در پدیدههای پیرامونش آن گونه نمینگرد که قدرت و رحمت
الهی را در آنها ببیند .شاید علت سوگند به این اشیای بیجان در قرآن ،برای توجه
دادن بشر به عظمت هستی است ،تا با دیدهای دیگر جهان را بنگرد .مثال انسان از
نعمت شب غافل است ،که هر چیزی را زیر پردۀ سیاه خود جمع و پنهان می کند
َ
َوالل ْي ِل َو َما َو َّس َق و سبب میشود که همه به آشیانههای خود بازگردند و آرامش
گیرند.
َ
سه .آیۀ شریف ،به ماه در زمانی که کامل شده است ،قسم میخوردِ :إذا
َ
ات َّس َق  .نه به مطلق ماه .گویا ماه شایستۀ سوگند الهی نیست ،مگر وقتی که به
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کمال برسد؛ چنانکه وقتی آفرینش حضرت آدم  -با دمیدن روح الهی در او -
کامل شد ،فرشتگان مأمور شدند بر او سجده کنند.
ً
ََ َ
چهار .هدف همۀ این آیات ،تأ کید بر مفاد آیۀ لت ْرك ُب َن َط َبقا َعن َط َب ٍق است،
که در تفسیر آن ،نظریههای گوناگونی اظهار شده است:
الف .حاالت گوناگون انسان در دنیا.
ب .حاالت دنیایی ،برزخی و قیامتی بشر.
ج .حاالت و سختیهای گوناگون در عرصههای قیامت.
محور مشترك این نظریات ،سرعت دگرگونیها در زندگی آدمی است که قدرت

الهی را در تحوالت نشان میدهد .بنابراین بنده با پناه بردن به خدا ،میتواند

بهترین حال را نصیب خود کند و در این تحوالت در پی رسیدن به کمال خود
باشد و به جایگاه کنونیاش قناعت نورزد؛ چون کسی که دو روزش یکسان باشد،

مغبون است.

0

ً
ََ َ
پنج .بر اساس آیۀ لت ْرك ُب َن َط َبقا َعن َط َب ٍق  ،انتقال از سختی به آسانی ،از لوازم
زندگانی تحولخواه و نوگرای انسان است که نعمتی بزرگ برای او به شمار میرود؛
زیرا میداند سختیها ناپایدار و گشایش آمدنی است .در نتیجه آرامش مییابد.
پس مؤمن اگر در همۀ عمر نیز در سختی باشد ،باز هم بیتاب و ناراحت نیست؛
چون میداند که روز ی این رنجها پایان مییابد و جبران میشود.

شش .سجده دو قالب دارد :مادی(نهادن مواضع هفتگانه بر زمین) و معنوی
(اخالص در بندگی) .مقصود از سجده در آیۀ َو إ َذا ُقر َئ َع َل ْيه ُم ْال ُق ْر ُآن َلا َي ْس ُج ُد َ
ون
ِ
ِ ِ
سجدۀ معنوی است که انقطاع ندارد ،نه سجده کردن در برابر هر آیه ،که آیاتی
معدود ،سجدۀ واجب دارند .سجدۀ معنوی ،یعنی انقیاد در برابر وحی و امر و
َ
 .3معانی االخبار ،صَ « :۰۴۲م ِن ْاس َت َوی ْیو َم ُاه ف ُه َو َم ْغ ُبون»
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نهیهای آن .از اینرو سجدۀ ظاهری اگر همراه انقیاد و اطاعت حقیقی نباشد،
باالبرنده نیست.
هفت .واکنش مؤمنان در برابر آیات الهی ،با واکنش کافران ،تفاوت اساسی
َ ُ َ
هنگام خواندن آیات ،به سجده میروند و اشک میریزندِ :إذا ت ْتلى
دارد :مؤمنان
ِ
ً
ً
َع َل ْيه ْم َآي ُ
ات َ
الر ْح ِمن َخ ُروا ُس َجدا َو ُب ِكيا  0.ولی کافران ،اهل انقیاد و اطاعت نیستند:
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َو ِإذا ق ِرئ عل ْي ِه ُم الق ْرآن لا ي ْس ُجدون  .نیز تالوت آیات قرآن ،بر ایمان مؤمنان میافزاید
ً
َ
ْ
ُ
َ ُ
َو ِإذا ت ِل َي ْت َعل ْي ِه ْم َآيات ُه َز َادت ُه ْم ِإ َيمانا  1اما کافران را سودی نمیبخشد جز ز یادتر
َ َ
ً َ
ُُ
َ ْ
3
شدن بیماری دلهایشانَ :وأ َما ال ِذ َين فِي قل ِوب ِهم َم َر ٌض ف َز َادت ُه ْم ِر ْجسا ِإلى ِر ْج ِس ِه ْم .

هشت .آیات بیشماری در قرآن تأ کید دارند که پای فشردن کافران بر
کفرشان ،نشانۀ یقین به باورهایشان یا کوتاهی پیامبران در بیان وحی نیست؛ بلکه
برخاسته از دشمنی و عنادشان یا پیروی از سیرۀ پدرانشان یا دلبستگی به
منافعشان است .از اینرو قرآن کریم ،عمل آنان را «تکذیب» میخواند که سعی
درماندگان است ،نه دلیل صاحبان یقین .بدین رو قرآن ،از خطاب به غیبت،
التفات می کندَ :ف َما َل ُه ْم َلا ُي ْؤم ُن َ
ون  .یعنی آنان الیق خطاب و گفتوگو نیستند.
ِ
نه .خدای متعال بارها در قرآن کریم اشاره می کند که از درون انسانها آ گاه
َ
َ َ َ
ُ
َْ ُ
السر َوأ ْخفى  1و
است .وسوسههای درونی َما ت َو ْس ِو ُس ِبهِ نف ُسه  1و اسرار َي ْعل ُم ِ
ُ
ُ ْ
الص ُد ُور  6میداند .در این سوره نیز
آنچه را در سینهها پنهان می کنند َو َما تخ ِفي
 .3مریم.۵۳ /
 .0انفال.۲ /
 .1توبه.۱۲۵ /
 .2ق.۱۶ /
 .2طه.۱ /
 .2غافر.۱۳ /
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وع َ
میفرماید که به آنچه در دل دارند ،آ گاهتر استَ :وا َلل ُه َأ ْع َل ُم ب َما ُي ُ
ون .
ِ

پیام این آیات ،آن است که انسان باید از دریافتهای درونی خود نیز مراقبت

کند؛ زیرا قلب نیز همچون ظرفی است که میتوان آن را پر یا خالی کرد .امیر
مؤمنان میفرماید« :دلها ظرفهایی است که بهترینش جادارترین آن است؛ ّإن
هذه القلوب أوعیة؛ فخیرها أوعاها 0».پس بهترین قلب ،آن است که بهترین محتوا

را دارد.

ده .تعبیر «بشارت» که معموال در خبرهای خوش و همواره برای مؤمنان به کار
َ َ
َ
میرود ،در اینجا برای استهزا و سرزنش کافران است< :ف َب ِش ْر ُهم ِب َعذ ٍاب أ ِليم>.
َ َ ُ َ ْ ٌ َّ
ك ِر ٌيم  1و گاه به
خداوند مؤمنان را گاهی به پاداش کریم بشارت میدهد وله أجر
ٌ َ
ُ
َ
ً
َّ
َ َ ُْ َ ً َ
ولئ َّك ل ُهم َم ْغ ِف َرة َوأ ْج ٌر ك ِب ٌير  1و هنگامی
اجر بزرگ ف َّس ْوف نؤ ِتيهِ أ ْجرا ع ِظيما  3.أ ِ
َ ُْ َ ْ ُ
ون  1.پاداشهای دنیایی ،موقت و منتآلود است؛
نیز به پاداش بیمنت غير ممن ٍ
بر خالف اجر اخروی.

یازده .قرآن کریم بارها ایمان و عمل صالح را کنار یکدیگر ،شرط سعادت

انسان خوانده و از عمل صالح به شکل جمع و همراه با «ال» یاد کرده است که برای

افادۀ عموم است؛ زیرا خوشبختی کامل ،زمانی به دست میآید که انسان ،افزون بر
ایمان ،فرمانبر و مطیع نیز باشد و همۀ اعمال شایسته را به جای آرد .قرآن کریم،
حتی خشوع مستحبی را در نماز ،از ارکان رستگاری برمیشمرد .بنابراین دانسته

 .3نهج البالغه ،ص.۴۳۵
 .0حدید.۱۱ /
 .1نساء.۱۴ /

 .2هود.۱۱ /
 .2فصلت.۳ /
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میشود که رستگاری درجات دارد که با نقص ایمان و عمل صالح ،کاهش مییابد.
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آیات :۳-۱

ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ ْ
ات ال ُب ُروج (َ )۱وال ْيو ِم ال َم ْو ُعود
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيمَ .والس َماء ذ ِ
ُ َ ْ َ ُ ُ
َ َ
ْ ُ
ْ
َّ
الأ ْخ ُ
ات ال َوقود
ذ
ار
الن
)
۴
(
ود
د
(َ )۲وش ِاه ٍد َو َمش ُهود ( )۳ق ِت َل أصحاب
ِ ِ
ْ
َ ُ
َ ُ ْ ََ َ ْ َُ َ ُْ ْ َ ُ
ين ش ُهود ()۷
(ِ )۵إذ ُه ْم َعل َيها ق ُعود ( )۶وهم على ما يفعلون ِبالمؤ ِم ِن
ََ
ْ
َ ْ
َ َُ ُ ْ ُ
ْ
ُ
َ
َ
ََ ََُ ُْْ
يز الح ِميد ( )۸ال ِذی له ملك
وما نقموا ِمنهم ِإلا أن يؤ ِمنوا ِبالل ِه الع ِز ِ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َّ َّ
یء ش ِهيد (.)۹
ات والأر ِض والله على ك ِل ش ٍ
السماو ِ

خ
آمسان دارای برجها )1(،و روز موعود )2(،و
به نام خداوند بشندۀ مهربان .سوگند به ِ
گواهیدهنده و گواهیشونده )3(.مرگ بر آتشافروزان در گودال؛( )4آتش انبوه)5(.

آنه با مؤمنان می كردند )۷(.و
آنگاه كه باالی آن [گودال] نشستند( )۶و میديدند چ

انتقام منی گرفتند مگر از آن رو كه آنان به خدای ار مجند ستوده امیان آورده بودند؛()۸
مهان [خدایی] كه فرمانروایی آمسانها و زم خی برای او است ،و خدا بر هر چیزی گواه
است)۹(.

پیامها و آموزهها
یك .قرآن کریم بارها به نشانههای آسمانی ،همچون خورشید ،ماه و ستارگان،
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سوگند یاد کرده است .شاید از آن رو که نشانههای آسمان ،پیش دید انسان است و
میتواند در آنها بیندیشد و تأمل کند .از سوی دیگر ،این نشانهها تجلیگاه عظمت
الهی است؛ زیرا تنها خدا است که میتواند در آنان دست برد؛ بر خالف زمین که
بشر نیز قدرت تصرف در آن را دارد.
دو« .بروج» ،جایگاه ستارگان است 0.روشن است که استقرار ستارگان در
جایگاههای خود ،حکمتها و ظرافتهای بسیاری دارد که اهمیت آن کمتر از
خود ستارگان نیست .اگر جای ستارگان آسمان اندکی دگرگونی یابد ،از مدار خود
بیرون میروند و نظام کیهانی به هم میریزد ،و به پاشیدگی فصلهای چهارگانه و
بینظمی جزر و مد دریاها منجر خواهد شد .در این سوره ،پس از یادآوری ستارگان،
از قیامت و رخدادهای آن ،مانند انتقامگیری از ستمگران ،سخن رفته است؛ تا
مخاطب بداند همان حکمتی که سبب استقرار اجرام آسمانی در عالم تکوین
است ،مقتضی عدالت در نظام تشریع و قصاص و انتقام از ظالمان است .پس هر
چیزی باید در جایگاه خود باشد؛ همچون ستارگان.
سه .یادکرد قیامت ،پس از ذکر آسمان ،مینمایاند که هر گونه سختی و رنج
مؤمنان ،در پیشگاه خدایی است که قدرت او آسمانها و ستارگانش را مدیریت
می کند .پس تحمل سختی در راه او ،بی اجر و ثواب نخواهد بود.
امیرمؤمنان

در بیان داستان اصحاب اخدود ،فرمود :هنگامی که هجوم

آوردند تا نوزادی را در آتش افکنند ،مادرش تاب نیاورد .در این هنگام ،نوزاد به زبان

آمد و به مادر گفت :به خدا سوگند ،سوختن در راه خدا آسان است...؛ «فجاءت
امرأة معها صبی لها ابن شهر ،فلما هجمت هابت ورقت علی ابنها ،فنادی الصبی:

ال تهابی ارمی بی بنفسک فی النار؛ فإن هذا واهلل! فی اهلل قلیل ،فرمت بنفسها فی
 .3التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۳ص.۴۶۳
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0

تعبیر «الیوم الموعود» بشارتی است برای منتظران و مایۀ آرامش برای
ستمدیدگان؛ گویی آن روز قیامت ،روزی است که دوستان خدا منتظرش بودند.

چهار .از شگفتیهای قرآن کریم قابلیت انطباق یك واژه بر دهها مصداق
است؛ نمونهاش آیۀ ملک سلیمان است که برخی مفسران بیش از یک میلیون
ْ
َّ
ود است با نزدیک به
احتمال دربارۀ آن دادهاند .نمونۀ دیگر ،آیۀ ش ِاه ٍد َو َمش ُه ٍ
سی احتمال .تفسیر «شاهد» به پیامبر گرامی از بهترین احتماالت است؛
َ
َ َ ْ َّ ْ َ َّ َّ ً
ً َ ً
َ
اك ش ِاهدا َو ُم َب ِشرا َون ِذيرا  1.و تفسیر «مشهود»
به دلیل آیۀ َياأ ُي َها الن ِب ُی ِإنا أرسلن
َّ َ ْ ٌ َ ْ ُ ٌ َ َ
َّ
وع ل ُه الن ُاس َوذ ِلك
به روز قیامت نیز درست مینماید؛ به دلیل آیۀ ذ ِلك يوم مجم
َ ْ ٌ َ ْ ُ ٌ 3
يوم مشهود .
پنج .شهادت ،گاهی حضور عینی است و گاهی ادای شهادت برای احقاق
حق .هر دو معنای «شاهد» ،بر پیامبر اکرم صدق می کند و نشانۀ بزرگی ایشان
است؛ زیرا او نظاره گر اعمال انسانها در دنیا است و گواه صادق در قیامت .این
معنای آیه ،تهدیدی است برای معاندان او و سبب شرمساری برای ما مسلمانان.
چرا که کارهای ما به رؤیت آن حضرت میرسد و آن وجود نازنین را میآزارد .همین
نکته ،کافی است تا دوستدار واقعی پیامبر از اعمال بد دست شوید تا محبوب
خود را نیازارد.
شش .اگر مراد از «اصحاب االخدود» مؤمنان باشد ،آیه از حوادثی خبر
َ
میدهد که بر آنان گذشته است .چنانچه کافران قاتل ،مراد باشدُ ،ق ِت َل أ ْص َح ُ
اب
ِ
 .3مجمع البیان ،ج ،۱۳ص.۱۳۱
 .0احزاب.۴۵ /
 .1هود.۱۳۰ /
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َ ْ َ
ْال ُأ ْخ ُدود نفرین بر کافران است؛ نظیر آیات ُقت َل ْالإ َّنس ُ
ان َما أكف َر ُه
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
و ُق ِت َل الخر ُ
اصون  1.گویی خدایی که آنان را از کتم عدم به هستی آورده است ،بر

0

اثر خروجشان از هدف آفرینش ،آنها را شایستۀ زندگانی نمیداند .این نفرین ،شامل

حال همۀ کسانی است که همچون اصحاب اخدود ،از فطرت خویش بیرون
آمدهاند و در پی شیطان میروند .در مقابل آنان ،کسانی قرار دارند که خداوند
َ
َ ُ ْ ََ ُ َ َ ً َ َ ً 3
حیات پاکیزه را به آنان وعده میدهد :فلنح ِيینه حياة ط ِيبة .

زیرا:

هفت .جنایت اصحاب اخدود ،از دردناکترین جنایات تاریخ بوده است؛
الف .قربانیان را به درون گودالی افکنده بودند.
َ
ْ
ُ
ب .عذاب و شکنجۀ مؤمنان را از نزدیك میدیدند :إذ ُه ْم َعل ْي َها ق ُع ٌ
ود  .یعنی
ِ

هم شکنجه میکردند و هم تحقیر.
َ
ج .مواد آتشزای فراوانی داخل گودال ریخته بودند تا زود خاموش نشود :الن ِار
َ
ْ ُ
ود .
ات ال َوق ِ
ذ ِ

د .انتقامشان شخصی نبود ،بلکه بر اثر پایداری مؤمنان بر ایمانشان به خدا بود:
َ َ
ْ
َو َما َن َق ُموا ِم ْن ُه ْم إلا أن ُي ْؤ ِم ُنوا با َلل ِه ْال َ
يد  .این شیوۀ کافران را قرآن در آیهای
ز
ع
يز ال َح ِم ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َْ ُ َ َ َ َْ ََ
1
دیگر یادآور شده است :هل تن ِقمون ِمنا ِإلا أن آمنا ِبالل ِه .
هـ .سوختن در آتش و مردن در آن ،از سختترین مرگها است؛ زیرا هم دردناك

است و هم تدریجی.
 .3عبس.۱۱ /
 .0ذاریات.۱۳ /

 .1نحل.۳۱ /
 .2مائده.۵۳ /
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آیات :۶۶-۱۳

َ َ َ ََُ ْ
ْ
ين َو ْال ُم ْؤمنَ
َ
ُ
ات ُث َم َل ْم ُيت ُوبوا َف َل ُه ْم َع َذ ُاب َج َه َنمَ
ِإن ال ِذين فتنوا المؤ ِم ِن
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ ْ
َ
َ
َّ
الصال َحات ل ُه ْم َج َن ٌ
ات
َول ُه ْم َعذ ُاب ال َح ِريق (ِ )۱۱إن ال ِذ َين َآم ُنوا َو َع ِملوا
ِ ِ
َ َّ ْ َ ْ َ
َ
َّ
َْ
َ
َ
ت ْج ِری ِمن ت ْح ِت َها الأن َه ُار ذ ِلك الف ْو ُز الك ِبير (ِ )۱۱إن َب ْطش َر ِب َّك
َُْ ْ
َ
ُ
َ َّ
ُ
لش ِديد (ِ )۱۲إن ُه ُه َو ْيب ِدئ َو ِيعيد (َ )۱۳و ُه َو الغف ُور ال َو ُدود ( )۱۴ذو
َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ
ُ
ُ
ْال َع ْر ِش ْال َمجيد (َ )۱۵ف َع ٌال ِل َ
يريد ( )۱۶هل أتاك ح ِدیث الجنود ()۱۷
ا
م
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ِف ْر َع ْو َن َوث ُمود (َ )۱۸ب ِل ال ِذ َين كف ُروا فِى تك ِذیب (َ )۱۹والله ِمن َور ِائ ِهم
َ
ُ
ُ
ُم ِحيط (َ )۲۱ب ْل ُه َو ق ْر ٌآن َم ِجيد ( )۲۱فِى ل ْو ٍح َم ْحفوظ (.)۲۲
كساین كه مردان و زنان مؤمن را آزار دادند و سپس توبه نكردهاند ،عذاب جهمن برای

آنان است؛ عذایب سوزان )1۱(.برای كساین كه امیان آوردند و نیكوكاری كردهاند،
باغهایی است كه از ز یر آن جویها روان است .این است رستگاری بزرگ )11(.انتقام
پروردگارت شديد است )12(.او است كه میآورد و بازمی گرداند )13(.و او است آن
آمرزندۀ مهربان )14(.دارای عرش ار مجند )15(.هر چه خواهد كند )1۶(.آيا حديث
سپاهیان را شنیدهای؟( )1۷فرعون و مثود )1۸(.بلكه آنان كه كافر شدند در
ناباوریاند )1۹(.با آنكه خدا از هر سو بر ايشان میط است )2۱(.آری ،آن قرآین گرامی
است )21،كه در لوح مفوظ است)22(.

پیامها و آموزهها
یك .خداوند متعال پس از آنکه سرگذشت دردنا ک مؤمنان را در گودال آتشین
گفت ،به دو گروه ظالم دیگر اشاره می کند :فرعون و ثمود .سپس به قدرت نظامی
َ ْ َ َ َّ َ ُ
یث ْال ُج ُ
ود  .این قدرت نظامی سرانجام به
ن
آنان اشاره میفرماید :هل أتاك ح ِد
ِ
معجزۀ الهی در هم میشکند و آنان به طرز وحشتناکی و به وسیلۀ نیروهای طبیعی
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هال ک میشوند :فرعون با آب دریا و ثمود با طوفان.
با وجود این ،کفار قریش از این داستانهای واقعی عبرت نگرفتند و به
َ
َّ َ
دشمنی و انکار ادامه دادند .تعبیر قرآن دربارۀ تکذیب آنان َب ِل ال ِذ َين كف ُروا فِي
َ ْ
یب  ،نشانگر آن است که تکذیب آنان را فراگرفته بود و در آن غرق بودند؛
ذ
ك
ت
ِ
ٍ
چندان که امیدی به اصالحشان نبود .در عمل نیز آنان تا لحظۀ آخر به کفر و عناد
خود ادامه دادند.
دو .معموال پس از سوگندهای قرآن ،جواب آن یاد میشود و اساسا هدف
اصلی از سوگند ،تأ کید بر جواب آن است .اما گاهی قرآن کریم جواب قسم را
کاوش وادارد .در همین سورۀ
بهصراحت ذکر نمی کند تا مخاطب را به اندیشه و ِ
َ َ َ َ
ُ
َ
مبارک ،پاسخ سوگند به روشنی یاد نشده است؛ ولی از تدبر در آیۀ ِإن ال ِذين فتنوا
ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين َو ْال ُم ْؤ ِم َن ِ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
يق  ،دانسته
ات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الح ِر ِ
ّ
میشود که گویا متعلق قسم ،انتقام الهی از ستمگران به سختترین شکل و
متناسب با جرمشان است؛ آنان در دنیا مؤمنان را همانند اصحاب اخدود
سوزاندند؛ خدا نیز سوگندهای گوناگونی یاد کرده است که به همان شیوه از آنان
انتقام می گیرد.
َ َ
َ
سه .خداوند از توبه نکردن آن جنایتکاران خبر میدهدِ :إن ال ِذ َين ف َت ُنوا
ُْْ َ َ ُْْ َ ُ َ
ات ث َم ل ْم َي ُت ُوبوا  .این خبر به این معنا است که آنان  -بهرغم جرم و
المؤ ِم ِنين والمؤ ِمن ِ
جنایتشان  -میتوانستند توبه کنند ،اما نکردند .توبهپذیری خدا در هر مرحله،
باالترین نشانۀ رحمت و کرم او است؛ اگرچه همۀ بندگان ،توفیق استفاده از دریای
رحمت او را ندارند .آیۀ مزبور گویی به کافران قریش پیام میدهد که اگر دست از آزار
رسول خدا و یارانش بردارند و توبه کنند ،خداوند بازگشت آنان را پذیرا است.
پس ،چگونه گنهکار از رحمت الهی ناامید شود ،وقتی گناهانش هرگز به سنگینی
شکنجه و قتل مؤمنان نیست؟
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چهار .یادآوری شکنجه با آتش ،در مقابل عذاب جهنم ،بدین معنا است که
عقوبت الهی ،تنها دوزخ نیست؛ بلکه عذابهای دیگری هم هست که تصور آنها
برای پرهیز از گناه کافی است .عذاب آتشین ،پوست را میسوزاند ،و سپس پوست
دیگری جایگزین آن می کند تا عذاب گنهکار تکرار شودُ> :ك َل َما َنض َج ْت ُج ُل ُ
ود ُهم
ِ
َ
ُ ُ ْ َ
ُ ً َ
ُ
َب َد ْل َن ُ
اه ْم ُجلودا غ ْي َر َها ِل َيذوقوا ال َعذ َّاب< 0.شاید مراد از ِإن ُه ُه َو ُي ْب ِدئ َو ُي ِع ُيد؛ او است که
میآغازد و بازمیگرداند نیز همین است که پوستهای بدنشان میسوزد و سپس
پوستهای نو آفریده و باز عذاب و دوباره خلق میشود و تا هرگاه خدا بخواهد ،این
کار تکرار می گردد.
پنج .برپایۀ حکمت پروردگار ،انسان بایستی همیشه میان بیم و امید باشد .از
اینرو خدا نعیم بهشتی را کنار جحیم یاد می کند و بشارت به بهشت را بیدرنگ
َ َ
ُ َ ُ
َّ َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
ات ت ْج ِري ِمن
ات لهم جن
پس از وعده به جهنم میآوردِ :إن ال ِذ َين َآمنوا َوع ِملوا الص ِالح ِ
َّ ْ َ ْ َ
ْ َْ
َ
ت ْح ِت َها الأن َه ُار ذ ِلك الف ْو ُز الك ِب ُير .
شش .در آیات بسیاری ،برای اعمال انسان قید «صالحات» یاد شده است.
پس بر خالف گمان مشهور ،تنها گونهای از عمل شایسته ،برای نجات انسان بس
نیست .عمل صالح نیز بدون ایمان سودی نمیرساند و بیتردید ،ایمان با اسالم
َ
ُ ُ َ َ
ُ
فرق دارد؛ به دلیل آیۀ َق َالت ْال َأ ْع َر ُ َ ُ َ ُ ْ ُ
لكن قولوا أ ْسل ْم َنا َول َما َي ْدخ ِل
اب َآمنا قل ل ْم تؤ ِمنوا َو ِ
ِ
ُُ ُ
ْ
ال ِإ َيم ُان فِي قل ِوبك ْم  1.مراد از ایمان ،باور کامل به همۀ آموزههای دین است ،نه
پذیرش بخشی از دین و کفر به پارهای دیگر.
َّ
هفتَ .ب ْطش گرفتن با قهر و غلبه است .این تعبیر ،نشانۀ تناسب میان جرم

و کیفر آنان است و از سو یی ،آرامش خاطر رسول خدا
 .3نساء.۵۶ /
 .0حجرات.۱۴ /

و یاران با وفایشان را به
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ْ ُ ْ
همراه دارد؛ چرا که خدا دوستدار اولیای خویش استَ :و ُه َو ال َغف ُور ال َو ُد ُود  .در برابر
َ ٌ
دشمنان نیز ،ف َعال ِل َما ُي ِر ُيد است؛ یعنی هیچ کس و هیچ چیز مانع او در هیچ
کاری نیست.
با تدبر و ّ
تأمل ،پیوند این تعبیر با تعابیر دیگر سوره آشکار میشود .پروردگار بر
َ َّ
َ َّ
دشمنانش سخت قهر و غلبه دارد ِإن َب ْطش َر ِب َّك لش ِد ٌيد و با دوستانش بخشنده
ْ ُ ْ
و مهربان است َو ُه َو ال َغف ُور ال َو ُد ُود و در ذات خود نیز بزرگوار و صاحب عرش است
ْ
ُ ْ
ذو ال َع ْر ِش ال َم ِج ُيد  .بنابراین حکم او بر همۀ بندگانش جاری است و آن حکم،
خشنود کردن مؤمنان و تنبیه کافران است.

هشت .میان فعل خدا و کارهای دشمنان ،تقابل زیبایی است:
ْ
ُ
ْ
َ
الف .کافران ،شاهد کشتار مؤمنان بودند َو ُه ْم َع َلى َما َي ْف َعلون بال ُمؤ ِم ِن َ
ين
ِ
َ َ ُ َ َ ُ َّ َّ
ُش ُه ٌ
ك ِل شي ٍء ش ِه ٌيد .
ود  ،و خدا نیز گواه بر آنان والله على
َ َ
ْ ُ
ود ؛
ات ال َوق ِ
ب .آنان برای شکنجۀ مؤمنان آتش گداخته فراهم کردند الن ِار ذ ِ
پرو ردگار نیز عذابی آتشین برای آنان آماده میسازدَ :ل ُه ْم َع َذ ُاب ْال َ
يق .
ر
ح
ِ ِ
ْ َ َ
ََ
ُ
ُ
ْ
ج .آنان از مؤمنان در این دنیای ناپایدار انتقام گرفتند َو َما نقموا ِمنهم ِإلا أن
ْ
ُْ ُ
َ َْ
يد ؛ خدای متعالی نیز از آنان با مجازات قهرآمیز در سرای
يز ال َح ِم ِ
يؤ ِمنوا ِبالل ِه الع ِز ِ
َ َّ
َ َّ
پایدار انتقام می گیردِ :إن َب ْطش َر ِب َّك لش ِد ٌيد .
د .اعمال زشت آنان در نامۀ اعمالشان ثبت میشود و در قیامت آنان را رسوا
می کند؛ ولی خدا صالحان را میستاید و به بهشت بشارت میدهدَ :ل ُه ْم َج َن ٌ
ات
ْ َْ
َ
َ
ت ْج ِري ِمن ت ْح ِت َها الأن َه ُار .
نه .پروردگار عالم ،در ضمن بیان جنایات اصحاب اخدود ،اسمای حسنای
خود را هم ذکر می کند:
 <عزيز> :کسی که یارای مقابله با وی در کسی نیست.َ ٌ
< -ف َعال ِل َما ِيريد> :هیچ کس و هیچ چیز مانع ارادۀ او نیست.

سورۀ بروج

011

 <حميد> :هر ثنا و ستایشی را سزاوار است و نیز مؤمنان را به دلیل صبر وتحملشان در برابر آزار کافران میستاید.
 <مالك> :هستی مملوك او است؛ حتی کافران و دشمنانش. <شهيد> :هیچ ذرهای در آسمان و زمین از چشم او پنهان نیست .پسچگونه جفای کافران را در حق مؤمنان ،نبیند؟
 <غفور> :کسی نباید از او ناامید شود؛ زیرا بخشنده است. <ودود> :مهربانی او حد و حصر ندارد؛ اگرچه برخی را با الطاف ویژهاشمینوازد.
ده .آیات بسیاری در قرآن گواهی میدهند که خدا بر اشیا و اشخاص و
ْ
َ َ
َ
اعمالشان احاطۀ کامل دارد؛ همچونَ :والل ُه ِمن َو َر ِائ ِهم ُم ِح ٌيط  .و أ َول ْم َيك ِف
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ َّ
0
ك ِل ش ْی ٍء ش ِه ٌيد .
ِبر ِبك أنه على
توجه به این حقایق واال ،مؤمن را به درجهای از عصمت نایل میگرداند .در
نتیجه ،عصیان و گناهی از او سر نمیزند؛ ز یرا خود را همواره در محضر پروردگار
میبیند و همان گونه که انسان هرگز عیب جسمانی خود را پیش چشم دیگران
آشکار نمی کند ،بندگان مؤمن نیز خود را به گناه آلوده نمی کنند و در برابر پروردگار
متعالی ،مرتکب خالف نمیشوند .از داستان حضرت آدم و حوا میآموز یم که حتی
َ
َ
َ َ َّ َ
ُ
ترک اولی ،زشتیهای انسان را آشکار می کند :فأكلا ِم ْن َها ف َب َد ْت ل ُه َما َّس ْوآت ُه َما
َ
ْ َ
َ ْ َ
َ
1
ان َعل ْي ِه َما ِمن َو َر ِق ال َجنةِ .
َوط ِفقا يخ ِصف ِ

 .3فصلت.۵۰ /
 .0طه.۱۲۱ /
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سورۀ طارق

سورۀ طارٯ
آیات :۳ - ۱

َ
َ َّ َ َ َ
الطارق (َ )۱و َما َأ ْد َر َّ
َ
َ ْ
ْ
اك َما الط ِارق
ِبس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيم .والسماء و ِ
ُ َْ َ َ
َ
َْ ُ
َ
( )۲الن ْج ُم الث ِاقب (ِ )۳إن ك ُل نف ٍس ل َما َعل َيها َح ِافظ ( )۴فلينظ ِر
ُ ْ
َّ ُ َ ُ
ُ َ
َ َ
َ
ْ ُ ُ
ين الصل ِب
الإنسان ِمم خ ِلق ( )۵خ ِلق ِمن ماء د ِافق ( )۶يخرج ِمن ب ِ
ِ
ََ
َ
َ
َ
َوالت َرا ِئب (ِ )۷إن ُه َعلى َر ْج ِعهِ لق ِادر (.)۸
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به آمسان و ستارۀ شبگرد )1(.و تو چه داین كه
چیست ستارۀ شبگرد؟( )2آن اختر فروزان )3(.هیچ كس نیست مگر اينكه او را
نگهباین است )4(.پس انسان بايد بنگرد كه او را از چه آفر يدهاند؟( )5از آب
جهندهای خلق شده است[ )۶(،كه] از صلب مرد و میان استخوانهای سینۀ زن
بيرون میآيد )۷(.خدا بر بازگرداندن او توانا است)۸(.

پیامها و آموزهها
یك .بسیاری از آیات قرآن کریم از انسان میخواهند که به آسمان و ستارگان
بنگرد تا نگاه او از زمینی که به آن انس گرفته است ،به شگفتیهای آسمان دوخته
شود .این آیات نیز به ستارهای که شکافندۀ تاریکی شب است ،اشاره دارد و به
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َ
اندازهای این پدیده در نگاه الهی مهم است که تعبیر َو َما أ ْد َر َّاك دربارۀ آن به کار
َ َ
رفته است .عبارت « َوما أ ْدراك» فقط دو بار برای غیر قیامت به کار رفته است :شب
قدر و طارق.

دو .خدایی که تاریکی شب را با ستارهای میشکافد و با نور آن همهجا را
روشن می کند ،قطعا میتواند انسان را از تار یکی نفسش برهاند .بنابراین از
تاریکیهای درون نیز نباید هراسید و ناامید شد؛ زیرا خدایی که شب را با ستارهای
روشن می کند ،درون انسان را نیز میافروزد.
َ
َ
ٌ
ُ َْ
ك ُل نف ٍس ل َما َعل ْي َها َح ِافظ  ،یا فرشتهای است که
سه« .حافظ» در آیۀ ِإن
َ َ َ َ ْ ُْ
اعمال انسان را ثبت و ضبط می کند ،چنانکه در سورۀ انفطار گذشت و ِإن عليكم
َ ً َّ
ون َما َت ْف َع ُل َ
ين* َي ْع َل ُم َ
ك ِاتب َ
َل َح ِاف ِظ َ
ون ؛ 0یا مراد نگهداری و مراقبت مؤمنان
كراما
ين * ِ
ِ
َ
ٌ
از شرور و آفات است ،چنانکه در سورۀ رعد میخوانیم :ل ُه ُم َع ِق َبات ِمن َب ْي ِن َي َد ْيهِ
ْ
َ َ
َُ َ
َو ِم ْن َخل ِفهِ َي ْحفظون ُه ِم ْن أ ْم ِر الل ِه  1.نقطۀ مشترک و مهم ،وجود فرشتگانی است که
میان بنده و خدا واسطهاند؛ گاهی برای نگاشتن اعمال و گاهی برای نگهداری
بندگان از آفات و گزندها.
چهار .در این سورۀ مبارک ،پس از یادآوری باالترین درجات آسمان و ستارۀ
درخشان ،به پستترین قسمت بدن انسان ،یعنی محل خروج نطفه ،اشاره
می کند ،تا مخاطب به همۀ ابعاد هستی توجه کند و دریابد که زنده شدن پس از
مرگ ،همچون اصل آفر ینش ،برای خدا آسان است.
پنج .این آیات به پیچیدهترین قسمت آفرینش ،یعنی شکل گرفتن وجود
انسانی ،اشاره دارد .ریشۀ او آبی جهنده َم ٍاء َد ِاف ٍق است که اگر ریزش و جهش
 .3انفطار.۱۲-۱۳ /
 .0رعد.۱۱ /

سورۀ طارق

019

نداشت ،هرگز لقاحی شکل نمیگرفت .و از میان استخوانها و مهرههای پشت
ُ ْ
َ
الصل ِب َوالت َرا ِئ ِب  .پروردگار با بیان این نکات ،عظمت خلقت را
بیرون میآید:
پیش چشم انسان میآورد و قدرت خود را برای بازگرداندن او گوشزد می کند؛
چنانکه این نکته را در آیات دیگری از قرآن نیز فرموده است:
َ َ َّ َ َ َ
ُ
0
 ق ْل ُي ْح ِي َيها ال ِذي أنشأ َها أ َول َم َرةٍ .َ َ
ََ
 ِإن ُه َعلى َر ْج ِعهِ لق ِاد ٌر .آیات :۱۱-۳

َ
َ َ
َّ
ُ َ َّ
َُ
َ َُ
ات
ْيو َم ت ْبلى الس َر ِائر ( )۹ف َما له ِمن قوةٍ َولا ن ِ
اصر (َ )۱۱والس َماء ذ ِ
َ
َ ََ ٌ َ
َّ
َ
َْ
ات الص ْدع (ِ )۱۲إن ُه لق ْول ف ْصل (َ )۱۳و َما ُه َو
الر ْجع (َ )۱۱والأر ِض ذ ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ َّ
ُ َ َّ
يد ( )۱۶ف َم ِه ِل
يد ك ً ا
ك
ون ك ً ا
يكيد
يد (َ )۱۵وأ ِ
ِبال َه ْزل (ِ )۱۴إن ُه ْم ِ
ْ َ َ َ ْ
يد (.)۱۷
ين أ ْم ِهل ُه ْم ُر َو ً ا
الك ِاف ِر

روزی كه رازها فاش گردد )۹(،پس او را نه نیرویی باشد و نه ياری )1۱(.سوگند به آمسان
خ
زمی شكافته [برای زراعت] )12(،قرآن ،سخین روشن
باراین )11(،سوگند به
است )13(،و نه هزل )14(.آنان نیرنگ میبازند )15(،و [من نیز] دست به نیرنگ
میزمن )1۶(.پس كافران را مهلت ده؛ مهلیت اندك)1۷(.

پیامها و آموزهها
یك .در این دنیا میتوان باطن پلید خود را پنهان کرد و ظاهر خود را نیکو جلوه
داد؛ ولی آن روز که پردهها افتد ،ظاهرسازی هیچ سودی نداردَ :ي ْو َم ُت ْب َلى َّ
الس َر ِائ ُر .
بنابراین بهتر است به اصالح درون همت بست و به اعمال ظاهری بسنده نکرد.
 .3یس.۱۳ /
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خداوند متعال همان گونه که انسان را برای اعمال ظاهریاش حسابرسی
َْ ُ ُ َ ُ ْ ُ
ُ
می کند ،حاالت درونیاش را هم مینگردِ :إن ت ْب ُدوا َما فِي أنف ِسك ْم أ ْو تخف ُوه
ُ
ُ 0
ُي َح ِاس َبكم ِبهِ الله .
دو .گرچه ممکن است در دنیا ،انسان برای حل مشکالتش به شخص
قدرتمندی مراجعه کرده ،از او یاری بگیرد ،اما در آخرت همۀ مردم نزد خداوند
یکساناند و هیچ قدرتی در برابر قدرت قهار او وجود ندارد .پس کسی از عهدۀ
َُ َ َ
َ َُ
اص ٍر  .ای کاش انسان این حقیقت
کمك به دیگری برنمیآید :ف َما له ِمن قوةٍ َولا ن ِ
سرنوشتساز را در دنیا درک کند.
سه .در قرآن کریم همواره میان قسم و جواب آن تناسب است .مثال در اینجا به
َ
َ
َّ
َ
الص ْد ِع  3سوگند میخورد
ات
ات الر ْج ِع  1و زمینی حاصلخیز ذ ِ
آسمان بارانزا ذ ِ
تا به انسان بفهماند که دستی که زمین مرده را با باران زنده می کند ،مردگان را نیز
َ َ
ََ
میتواند در سرای آخرت زنده کندِ :إن ُه َعلى َر ْج ِعهِ لق ِاد ٌر .

چهار .نزول باران از آسمان و رشد گیاهان از زمین ،با نزول قرآن کریم به گونهای
زیبا تناسب دارد :قرآن کریم از نشانههای رحمت الهی است که بر دلهای آماده
فرود میآید تا آنها را شکوفا کند .بنابراین خواستاران هدایت الهی میبایست هماره
آمادۀ دریافت فیوضات الهی باشند؛ همچون زمین که آب باران را در خود میکشد
و باغهای زیبا و میوههای تازه و شیرین ،بیرون میدهد.

پنج .کسانی که قرآن کریم را بیهوده میپندارند ،در حقیقت به مبارزه با خدای
متعالی برخاستهاند .از اینرو دچار عذابی سخت و تدریجی میشوند و اگر آنان کید
 .3بقره.۲۳۴ /
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َ ُ ْ َ ُ َ َّ
ك ْي ًدا * َو َأك ُ
يد
و مکر کنند ،خدا کیدشان را با کید پاسخ میدهدِ :إنهم ي ِكيدون
ِ
َ ً
ك ْيدا  .چه حماقتبار است که انسان به دست خود به دام کید الهی افتد.

شش .اگرچه «کید» به خودی خود ناپسند است ،در رویارویی با نیرنگبازان و
ْ
حیله گران و از باب مقابله به مثل ،پسندیده استَ :ج َز ُاء َّس ِی َئةِ ِب ِمث ِل َها  0.افزون بر
آن ،خدا که مالک هستی است ،حق دارد ستمگران را پنهانی مجازات کند ،که آن
را میتوان کید او نامید؛ چراکه خدا بر دلها و گوشهایشان مهر مینهد ،تا آنان را به
سوی عذاب خود بکشاند.
هفت .خدای سبحان از پیامبر گرامی میخواهد در دیدن انتقام الهی از
َ
کافران شتاب نکند؛ حتی به آنان مهلت دهد :ف َم ِه ِل  .البته این مهلت ،اندک
است و آنان بهزودی به سزای اعمال زشتشان میرسند؛ چنانکه در زمان رسالت
پیامبر گرامی چنین شد و ایشان در جنگها بر آنان غلبه مییافت .البته عذاب
اخروی آنان ،حساب دیگری دارد.

 .3یونس.۲۱ /
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سورۀ اعلی

س ع
ورۀ ا لی
آیات :۵ - ۱

َ
ََ
َ َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمَّ .س ِب ِح ْاس َم َر ِب َّك الأ ْعلى ( )۱ال ِذی خل َق
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َُ
ْ
َ
َ َ
َ
َ
ْ
ف َّس َوى (َ )۲وال ِذی قد َر ف َه َدى (َ )۳وال ِذی أخ َر َج ال َم ْرعی ( )۴فجعله
َُ َ
غثاء أ ْح َوى (.)۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .تسبیح گوی نام برتر پروردگارت را )1(:مهان كه آفر يد و
پس از آن مهاهنگی خبشید )2(.و آن كه اندازه نگه داشت و راه منود )3(.و آن كه
چرا گاه را آشكار كرد )4(،پس آن را خاشا كی تیرهگون كرد)5(.

پیامها و آموزهها

َ
یك .قرآن کریم گاهی تسبیح و تنزیه را به پروردگار نسبت میدهد َّس َب َح لِل ِه  0و
زمانی تنزیه نام خدا را از مؤمنان میخواهد َّس ِب ِح ْاس َم َر ِب َّك ؛ همان گونه که گاه
َ
برکت و فرخندگی را به ذات مقدس پروردگار اسناد میدهد ت َب َار َّك الل ُه  1و گاهی

 .3حدید.۱ /
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َ
آن را به نام مبارک خداوند منسوب می کند ت َب َار َّك ْاس ُم َر ِب َّك  .0چنین مینماید که
اسمای الهی ،ویژگیهایی دارند که تسبیح و تقدیس آنها همچون ذات پروردگار

بایسته و ضروری است .اساسا هر چه بیرون از ذات اقدس الهی است و با او

نسبتی پیدا می کند ،شایستۀ تقدیس و تنزیه است.

دو .به نظر ،تسبیح شایستۀ ذات پروردگار است ،نه اسم او .از اینرو مفسران در
معنای تسبیح نام خدا اختالف دارند .به باور برخی 1،تسبیح اسم الهی به این معنا
است که اسم مبارک پروردگار در کنار اسم بتها (الت و ّ
عزی و )...ذکر نشود .یا از
آن رو است که مؤمنان از بدگویی خدایان اهل کفر و شرك بپرهیزند تا آنان از روی
ََ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ
ُ
ون الل ِه
انتقام اسم پروردگار را به زشتی بر زبان نیارندَ :ولاتسبوا ال ِذين يدعون ِمن د ِ
ْ
َ
ف َی ُس ُبوا الل َه َع ْد ًوا ِب َغ ْي ِر ِعل ٍم  3.یا بدین معنا است که اسم پروردگار را با توجه و التفات
بیان کنند.
مهم این است که بندۀ مؤمن در همۀ حاالت باید به احترام اسم و ّ
مسما توجه
و التفات کند .از اینرو در احکام دینی ،لمس اسم الهی بدون طهارت جایز

نیست.

سه .گفتهاند :معنای تسبیح نام خدا ،تسبیح ّ
مسما در مقام ذات ،صفات،

افعال ،اسما و احکام او است 1.تنزیه ذات الهی ،یعنی اعتقاد به اینکه خدا دارای

ماهیتی جوهری یا عرضی نیست .تنزیه در صفات نیز اعتقاد به حادث نبودن،

انتها نداشتن و ناقص نبودن خدا است .تنزیه در افعال هم یعنی باور به مالکیت
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مطلق الهی؛ مالکیتی که هیچ اعتراضی برای کسی باقی نمی گذارد .تنزیه در اسما

نیز یاد کردن خدا با نامهایی است که خود مشخص کرده است .تنزیه در احکام،
ّ
یعنی اعتقاد به اینکه وضع احکام الهی سودی برای ذات مقدسش ندارد.

به هر روی ،هر اندازه که گسترۀ تقدیس و تکریم الهی نزد بنده فراختر باشد،
بیشتر می کوشد که ذات ،افعال و صفات خود را از هرگونه شرک جلی و خفی
بپیراید.
َْ َ
چهار .تعبیر «اعلی» در َّس ِب ِح ْاس َم َر ِب َّك الأ ْعلى  ،مضمونی نزدیک به «اهلل اکبر»
دارد که به معنای پیراستگی و واالیی خدا از توصیف دیگران است« .اعلی» یعنی
خدا منزه است که وهم یا خیال بشر او را احاطه کند .امام باقر در ذیل همین آیۀ
َ ّ ْ َ َّ َ َْْ َ
شر یفه میفرماید« :هنگامی که آیۀ س ِبح اسم ر ِبك األعلی ،را خواندی بگو :سبحان
ِ
0
ربی االعلی؛ حتی اگر در دل آن را نجوا کردی».
این حدیث به ذکر درونی اشاره دارد .یعنی ضرورت ندارد ذکر و تسبیح لفظی
َ ْ ُ
كر َر َب َّك في َن ْفس َّك َت ََّض ُر ًعا َوخ َيف ًة َو ُد َ
ون
باشد؛ چنانکه قرآن کریم نیز میفرماید :واذ
ِ
ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ
ُُْ
1
َّ
ال .
الجه ِر ِمن الق ْو ِل ِبالغد ِو والآص ِ
پنج .قرآن کریم بارها ربوبیت را به خالقیت پیوند میدهد؛ چرا که ربوبیت

پرورگار جایگاهی واال و از سنخ معقوالت دارد و درک آن آسان نیست؛ اما خالقیت

او محسوس و دیدنی است .بر این پایه ،همواره در دعوت انبیای الهی نیز به مبدأ

خلقت اشاره شده است که آثار آن را با اندکی تأمل در هستی میتوان دید؛ همچون
ُ َ
َ
َََ َ
سخن ابراهیم نبی  :ال ِذي خلق ِني ف ُه َو َي ْه ِد ِين  3.و حضرت موسی َ :رب َنا ال ِذي
 .3مجمع البیان ،ج ،۱۳ص.۱۱۳
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َ
َْ ُ
ُ َّ
ك َل ش ْی ٍء َخلق ُه ث َم َه َدى  0.پیامبر اکرم نیز نخستین آیهای که دریافت
أ ْع َطى
ْ ْ
َ
َ
َ ْ
َ
کردند ،چنین بود :اق َرأ ِب ْاس ِم َر ِب َّك ال ِذي َخل َق * َخل َق ال ِإ َّنس َان ِم ْن َعل ٍق  1.پیدا است
که درك بزرگی خلقت ،خضوع در عبادت و فراوانی در شکرگزاری نعمتهای

پروردگار را در پی خواهد داشت.

شش .قرآن کریم پس از بیان مبدأ آفرینش ،مصادیق آن را برمیشمرد تا با ذکر
فروع به تثبیت اصل بپردازد و این ،تمرینی برای بندگان است تا در آفاق و انفس
سیر کنند .نخست دو موضوع تقدیر و هدایت را یاد می کند که هر دو از امور معنوی
َ َ
ََ َ
ْ َ
و تصرفات غیبی پروردگارند :قد َر ف َه َدى  .سپس در آیات َوال ِذي أ ْخ َر َج ال َم ْرعی و
َ َ َُ َ
ف َج َعل ُه غث ًاء أ ْح َوى به امور مادی اشاره می کند؛ به گیاهان سبزی که غذای
چارپایان است و پس از مدتی خشک و بیفروغ می گردد.
هفت .هنگام تأمل در جهان آفرینش ،بایستی دست حکیمانهای را دید که در
پشت پردۀ هستی قرار دارد .اگر غلتیدن در عالم وجود و کشف ناشناختههای آن،
َ
ََ
بدون توجه به پدیدآورندهاش باشد ،ارزشی نخواهد داشت .در آیۀ ال ِذي خل َق
َ
ف َّس َوى  ،پس از اشاره به اصل خلقت ،تسویه و نظام بخشیدن و مرتب کردن هستی
را یاد می کند که نیازمند تأمل و دقت متفکران است تا نظم و ترتیب جهان آفرینش
را دریابند.
َ
َ
َ
َ
در آیۀ َوال ِذي قد َر ف َه َدى  ،هدایت پس از تقدیر یاد شده است که این نیز
ژرفاندیشی خردمندان را میطلبد .کافر ،هدایت موجودات را به سوی هدف
خلقتشان به طبیعت بیجان نسبت میدهد؛ ولی خدا هر دو هدایت تکوینی و
ُ َ َ
ُ
تشریعی را به خود منتسب می کند .هدایت تکوینی ،مانند َرب َنا ال ِذي أ ْع َطى ك َل
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َْ ُ
َ
َّ
ش ْی ٍء َخلق ُه ث َم َه َدى  0و هدایت تشریعی ،همچونَ :و َه َد ْي َن ُاه الن ْج َد ْي ِن .

1

هشت .قرآن کریم در آیاتی به چگونگی پیدایی ،رشد کردن ،خرم و سرسبز
ً
ُ ْ
شدن و سپس خشک و کمفروغ شدن گیاهان اشاره می کند :ث َم ُيخ ِر ُج ِبهِ َز ْرعا
َ
ْ َُ
ً
ُ
َ َ َ
َ ً ُ
ُ ْ َ ً ََْ ُ ُ ُ َ َ ُ ََ
يج فت َر ُاه ُم ْصفرا ث َم َي ْج َعل ُه ُح َطاما  3و ك َمث ِل غ ْي ٍث أ ْع َج َب الكف َار
مخت ِلفا ألوانه ثم ي ِه
ً
ُ
ً
يج َف َت َر ُاه ُم ْص َفرا ُث َم َيك ُ
َن َب ُات ُه ُث َم َيه ُ
ون ُح َطاما  1.انتخاب این تعابیر که در مقام بیان
ِ
نعمتهای الهی است ،از آن رو است که وضع گیاهان بازگوکنندۀ فنای دنیا است
و عبرتی برای انسان که به متاع دنیایی دل نبندد .رویش و از بین رفتن هر گیاهی،
تنها به اندازۀ گذشت یک فصل زمان میبرد .پس میسزد که انسان از وضع
گیاهان ،به دیگر نعمتهای دنیایی پی برد و عبرت گیرد.
آیات :۱۳-۶

َ ْ
َ َّ َ َ
ْ َ
َّ ُ ْ ُ َّ َ َ
لا َت َّ
نسی (ِ )۶إلا َما شاء الل ُه ِإن ُه ْيعل ُم ال َج ْه َر َو َما يخفى ()۷
سنق ِرؤك ف
َ
َّ ْ
َّ
ََ
ََ
ُ
ْ
الذك َرى (َّ )۹سيذك ُر َمن
یس ُرك ِلل ْیس َرى ( )۸فذ ِ
ك ْر ِإن نف َع ِت ِ
َون ِ
َ
ْ َ َ ْ ُ
ُ
َْ َ
َ
ْ َّ
يصلى الن َار الك ْب َرى ( )۱۲ث َم
يخشی (َ )۱۱و َيت َجن ُب َها الأشقى ( )۱۱ال ِذی
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ َ َّ
َلا ُيم ُ
وت ِف َيها َو َلا ْ
ك َر ْاسمَ
يحیی ( )۱۳قد أفلح من تزكى ( )۱۴وذ
َ َ َ
ُ َ َ َ
ُْ َ ْ َ ُ ْ
الآخ َرة خ ٌير َوأ ْبقى ()۱۷
ر ِبهِ ف َّصلى (َ )۱۵ب ْل تؤ ِث ُرون ال َحياة الدنيا (َ )۱۶و ِ
ُ
َ ََ َ
ُ
يم َو ُم َّ
الأ َولى (ُ )۱۸ص ُح ِف إ ْب َر ِاه َ
وسی (.)۱۹
ذ ل ِفى الص ُح ِف
ِإن ه ا
ِ
آنه را خدا خواهد،
ما بهزودی [آيات خود را] بر تو میخوانمی ،تا فراموش نكین )۶(.جز چ
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كه او پيدا و پهنان را میداند )۷(.و برای تو آسانتر ین را فراهم می كنمی )۸(.پس پند
ده ،ا گر سود خبشد )۹(.آن كس كه بيمناك است ،عبرت گیرد )1۱(.و نگون خبت ،خود
را از آن مروم سازد؛( )11مهان كس كه در آتیش بزرگ وارد شود؛( )12آنگاه نه در آن

میمیرد و نه زنده میماند )13(.رستگار شد آن كس كه خود را پا ک گردانید؛()14

و نام پروردگارش را ياد كرد و مناز گزارد )15(.اما [مشا] زندگی دنیا را برمی گز ينید)1۶(.
خ
پيشی
و [بدانید] كه آخرت ،نیكوتر و پايدارتر است )1۷(.این ،در كتابهای

هست؛( )1۸كتابهای ابراهمی و مویس)1۹(.

پیامها و آموزهها
یك .امر به تسبیح و تنزیه خدا با وعدۀ فرو فرستاندن قرآن و فراموش نکردن
ْ ُ َ َ َ
پیامبر در آیۀ َّس ُنق ِرئ َّك فلا تن َّسی  ،پیوندی زیبا دارد و در حقیقت ،تسبیح و
َْ َ
تنزیه در آیات پیشین َّس ِب ِح ْاس َم َر ِب َّك الأ ْعلى مقدمهای برای دریافت عنایت خاص
الهی و دریافت قرآن کریم است.
َُ ََُْ َْ َْ ََ َ ْ َ
این لطف و عنایت الهی با آیۀ بعد ِإنه يعلم الجهر وما يخفى نیز مرتبط است.
بدینگونه که خدا به همه چیز آ گاه است؛ از جمله به اشتیاق شدید رسول خدا
َ
َُ
به گرفتن وحی ،که آیه لا ت َح ِر ْك ِبهِ ِل َّسان َّك ِل َت ْع َج َل ِبهِ  0به آن اشاره دارد.

دو .گرچه لطف الهی بر بنده نعمتی بزرگ است ،نگهداری و حفظ آن مهمتر و
بزرگتر است .از همینجا حکمت تعبیر «التنسی» دانسته میشود .اگر خدا قرآن را
فرو فرستد و پیامبر فراموش کند ،نزول وحی چه سودی دارد؟
البته خدا به پیامبر انزال وحی را وعده میدهد؛ اما تحقق آن را به مشیت
َ
َ
َّ
خود معلق می کندِ :إلا َما ش َاء الل ُه  .تا پیامبر هم در خوف و رجا به سر برد.
پروردگار صریحا میفرماید که اگر اراده کند ،هر چه را وحی کرده است ،از یاد رسول
 .3قیامت.۱۶ /

سورۀ اعلی

039

َ َ
َ
َ
ْ َ ْ
خدا میبردَ :ول ِئن ِشئ َنا ل َنذ َه َب َن ِبال ِذي أ ْو َح ْي َنا ِإل ْي َّك .
تعلیق بر مشیت ،در همه چیز حتی نعمتهای جاودانه بهشت نیز دیده
َ
َْ
َّ
ُ
میشودَ :خالد َين ف َيها َما َد َامت َّ
الس َ
ماو ُات َوالأ ْر ُض ِإلا َما ش َاء َرب َّك  1.این تعابیر،
ِِ ِ
ِ
تأ کیدی بر حاکمیت مطلق الهی بر همۀ هستی و در تمام حاالت است.
َ ْ
َ
سه .در آیۀ شر یفۀ َي ْعل ُم ال َج ْه َر َو َما َي ْخفى میتوان «جهر» را به امور محسوس -
0

مانند شنیدنیها و دیدنیها  -تفسیر کرد و امور مخفی را به چیزهایی که حواس
بشری بدون ابزار مخصوص نمیتواند آنها را دریابد .آنگاه عظمت پروردگار این گونه
نمایان میشود که او بدون بهره گیری از این ابزار ،همۀ امور پنهانی را درک می کند.
همچنین میتوان امور مخفی را حقایقی دانست که اساسا برای بشر ادراکشدنی
نیست و درک آنها تنها برای پروردگار بزرگ ممکن است ،بنابراین آیه رهنمون
میشود که حقایقی در جهان هست که آنها را برای خود قرار داده و دست بشر هرگز
به آنها نخواهد رسید.
چهار .اگر انسان به علم و سیطرۀ پرو ردگار بر تمام امور پیدا و پنهان یقین
َ َ َ َْ
ُ
ُ ْ
الص ُد ُور  3،قطعا این یقین ،هم بر
داشته باشد َي ْعل ُم خ ِائ َنة الأ ْع ُي ِن َو َما تخ ِفي
نیتهای درونی او اثر می گذارد و هم بر رفتارهای بیرونی او .در نتیجه در خیال خود

نیز به مخالفت با موالیش نمیاندیشد .چراکه گرچه تصور این امور ،عقاب پروردگار

را در پی ندارد ،بنده میداند که در صورت ارتکاب ،به عتاب او گرفتار میشود و

شرمسار خواهد شد .اینجا است که عظمت معصومان آشکار میشود که تصور
معصیت نیز به وجودشان راه ندارد.

 .3اسراء.۳۶ /
 .0هود.۱۳۱ /
 .1غافر.۱۳ /

011

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

ْ
ُ
پنج .آیه شریفۀ َون َی ِس ُر َّك ِلل ُی ْس َرى  ،نشانۀ تعامل و یژۀ خدا با بندگان خالص
خود است .خدای سبحان برای بندگان خاص و خالص خود ،نه تنها راه را آسان
می کند ،بلکه آنان را برای سیر در طریق کمال ،کمك میرساند و بهشت را به آنان
ُ
نزدیك می کندَ :وأ ْز ِل َف ِت ْال َج َن ُة ِل ْل ُم َت ِق َ
ين 0؛ از سوی دیگر ،بنده نیز در آسان شدن راه
نقش دارد؛ با تحصیل آمادگی و قابلیت سیر در طریق و استمداد از توفیق الهی.
میتوان گفت که آسانسازی راه ،مشروط و وابسته به فعل بنده است؛ زیرا اگر
تقصیر کند ،آسانساز ی خدا فعلیت نمییابد؛ همان گونه که پیامبر گرامی
فرمود« :عمل کنید! برای هر کس آسان است آنچه برای آن آفریده شده است؛
ٌّ
1
فکل ُم ّ
یسر ِلما ُخلق له».
اعملوا،

شش .آسان کردن راه برای رهروان تبلیغ دین الهی ،از بزرگتر ین عنایات
پروردگار به بندگان خاص خود است و چنان ارزشی دارد که خدای متعالی هنگام
ْ
ُ
ذکر آن با ضمیر متکلم مع الغیر یاد می کندَ :ون َی ِس ُر َّك ِلل ُی ْس َرى  .این ضمیر ،معموال
َ َ
ْ
َََْ
در قرآن کریم در امور مهم و بزرگ ،مانند إ َنا َ ْ َ
ك َر  1و
الذ
انزلن ُاه ِ ،3إنا ن ْح ُن نزلنا ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ
اك الك ْوث َر  1به کار میرود.
ِإنا أعطين
ّ
هفت.آیات پیشین ،تمام نیازمندیهای مبلغان دین الهی را بیان کرده است:
الف .احراز قابلیت و آمادگی ،از راه توجه به پروردگار و تحمید و تقدیس او.
ب .پشتیبانی و حمایت درونی ،با استمداد از وحی و یادآوری آن.
ج .پشتیبانی بیرونی ،با آسان شدن راه ،از طریق تصرف در اشیا ،همچون
 .3شعراء.۳۳ /
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معجزه ،یا تصرف در انسانها ،مانند نرم کردن قلوب آنان.
ََ
ََ
ْ
ك َرى  ،پیامبر گرامی
الذ
هشت .بر اساس آیۀ شریفۀ فذ ِ
ك ْر ِإن نف َع ِت ِ
مأمور به انذار و تذکیر کسانی است که اهلیت و قابلیت هدایت و پذیرش را دارند؛
وگرنه همۀ کوششهای حضرت هدر میرود و رنجآور است که عمر شر یف ایشان
صرف اشخاص ناشایست شود.

تفسیری دیگر از آیه چنین است :پیامبر

در هر حال ،باید تذکیر و انذار کند؛

اخالق الهی
حتی اگر از رسیدن به نتیجه ناامید باشد؛ چرا که ایشان آراسته به
ِ

است؛ چنانکه خداوند به موسی دستور داد به انذار سرسختترین انسانها
َ َّ َ
َُ َ َ َ ً َ ً َ َ
َّ
یعنی فرعون بپردازد :فقولا ل ُه ق ْولا ل ِينا ل َعل ُه َي َتذك ُر أ ْو َي ْخشی  0.تا هم لطف
همگانی خود را بنمایاند و هم حجت را بر او تمام کند.
َ َّ
نه .بر پایۀ قرآن کر یم ،خشیت زمینهساز پذیرش هدایت الهی استَّ :س َيذك ُر
َّ
َمن َي ْخشی  .خشیت ،چه به معنای ترس از عذاب الهی باشد و چه شرم از
نعمتهای پروردگار ،سبب میشود که مؤمن به دنبال راه نجات از عذاب و عتاب

خدا باشد .بنابراین انسانها نباید منتظر باشند که معجزهای در قلبهای آنان به
دست هادیان رخ دهد ،بلکه همچون زمینی که خود را برای دریافت بذر آماده

می کند ،و سپس هر آنچه دارد به آن بذر میدهد تا رشد کند ،بایستی به دنبال ایجاد
ّ
آمادگی در درون خود باشد .مبلغان نیز باید به دنبال آمادهساز ی دلهای مؤمنان
برای جلب هدایت الهی باشند.

َ َْْ َ
ده« .أشقی» در آیۀ شر یفۀ َو َي َت َجن ُب َها الأشقى میتواند به معنای «شقی» باشد؛
همان گونه که برخی صفتهای تفضیل در قرآن کریم در اصل وصف به کار
 .3طه.۴۴ /

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

011

َ ً َ
َ ْ َ ُ ْ َ
ً
اب ال َجنةِ َي ْو َم ِئ ٍذ َخ ْي ٌر ُم ْس َتقرا َوأ ْح َّس ُن َم ِقيلا  0.گرچه میتوان
رفتهاند؛ مانند أصح
گفت اشقیا نیز درجات گوناگونی دارند« .اشقی» کافر معاندی است که آتش بزرگ
َ ْ ُ
جهنم الن َار الك ْب َرى  -در قیاس با آتش دنیا یا در سنجش با درجات پایین آتش
َ َ ْ ُ
جهنم  -او را در بر می گیردَ :ي ْصلى الن َار الك ْب َرى  .اما «شقی» ،کسی است که از
فرصتها بهرهبرداری بهینه نکرده و عمر خود را در راه باطل گذرانده است.

کافران جاوید در
یازده .از جلوههای شدت عذاب الهی در آخرت ،چه برای
ِ

آتش یا برای گنه کارانی که در درازمدت در آتش به سر میبرند ،استمرار عذاب،
َ
بدون لحظهای توقف است و آیۀ شر یفۀ َلا َي ُم ُ
وت ِف َيها َولا َي ْحیَی  1همین حالت
جهنمیان را بازگو می کند که نه به مرگ میمیرند و نه زندگی خود را بازمییابند.

دردناکتر از عذاب پیوسته ،استمرار خشم الهی است که همواره با آنان است:
َ َ ْ َّ َ
َ
َ َُ
َ ُ
َ َ َ َّ َ َ َ
3
كف ُروا ل ُه ْم ن ُار َج َهن َم لا ُيقضی َعل ْي ِه ْم ف َي ُموتوا َولا ُي َخفف َع ْن ُهم ِم ْن َعذ ِاب َها .
وال ِذين
چراکه اگر رحمت الهی در فاصلهای کوتاه نیز آنها را در بر می گرفت ،کارشان آسانتر

میشد و برای نجاتشان امیدی بود .برخالف بالهای دنیایی که هر چند سخت و
شدید باشد ،سرانجام پایان میپذیرد.
َ َْ َ
َ َّ
دوازده .تزکیه در آیۀ شر یفۀ ق ْد أفل َح َمن ت َزكى رمز رستگاری و خودسازی در
همۀ ابعاد وجودی انسان است .خودسازی باید نخست از قلب آغاز شود و قلب را
از هر چه جز خدا است ،خالی کرد و در پایان به اعضا و جوارح میرسد که آنها را
باید در راه خشنودی پروردگار به کار گرفت .تزکیه ،مقدمهای است برای اینکه
انسان به حالتی برسد که در همه حال خود را در محضر خدا ببیند و با خضوع و
 .3فرقان.۲۴ /
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خشوع کامل به نماز در مقابل پروردگار بایستد .به بیانی کاملتر ،این آیات به تخلیۀ
َ َّ
َ َ َّ
ك َر ْاس َم َر ِبهِ و
درون از ناخالصیها ت َزكى و جال دادن قلب با ذکر الهی وذ
َ َ
ادای فرائض الهی ،همچون نماز ف َّصلى اشاره دارد و در پرتو این امور ،بنده به
مقامی میرسد که برای آن آفریده شده است.
سیزده .از نشانههای نادانی و حماقت ،مقدم داشتن دنیا بر آخرت است .بهرۀ
نعمتهای دنیایی فقط به جسم میرسد؛ اما نعمتهای اخروی به جسم و روح،
هر دو تعلق دارد .در بهشت ،مؤمن به وجه پروردگار نظر می کند و با حوریان انس
می گیرد؛ اما نعمتهای دنیایی همراه سختی و رنج است .نعمتهای آخرتی
َ َ
همواره پایدار استَ :خ ْي ٌر َوأ ْبقى  .درک این تفاوتها نیازمند رشد و بلوغ روحی
است که همگان از آن بهرهمند نیستند.
چهارده .مخاطبان کتابهای آسمانی نیز اختالف مراتب دارند؛ اما در اصول
اساسی رسیدن به کمال مشترک هستند .هیچ امت و گروهی از قوانین سیر الی اهلل
مستثنا نیست و وقتی امتهای پیشین ،همانند امت ابراهیم و موسی به پیروی
ّ
از آموزههای این سوره که در «صحف ابراهیم و موسی» نیز آمده است ،مکلف
هستند ،امت پیامبر گرامی به طریق اولی وظیفۀ پیروی از این سوره را دارند؛ ز یرا
کتاب آسمانیشان کاملتر و ادله و براهینشان قویتر و پیامبرشان واالترین و آخرین
پیامبران است.
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س ع شݒ
ورۀ ا یه
آیات :۱۶ - ۱

ُ َْ
َ َ َ َّ
َ
َ ْ
اشية (ُ )۱و ُج ٌوه
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيم .ه ْل أتاك َح ِدیث الغ ِ
َ ٌَ َ
ُ َ
َ َ َ
َ
اص َبة ( )۳ت ْصلى ن ًارا َح ِامية ( )۴ت ْسقى ِم ْن
ْيو َم ِئ ٍذ خ ِاش َعة ( )۲ع ِاملة ن ِ
َ َّ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
َ ْ ُ َ َ ْ
َّ
َ
ين ِآنية ( )۵لیس لهم طعام ِإلا ِمن ض ِريع ( )۶لا يس ِمن ولا يغ ِنی
ع ٍ
َ
َ
ِمن ُجوع (ُ )۷و ُج ٌوه ْيو َم ِئ ٍذ ن ِاع َمة (ِ )۸ل َّس ْع َيها َر ِاضية ( )۹فِى َجنةٍ
َع ِالية (َ )۱۱لا َت ْس َم ُع ِف َيها َلا ِغية (ِ )۱۱ف َيها َع ٌ
ين َج ِارية (ِ )۱۲ف َيها ُس ُر ٌر
ُ َ
َ ُ
ََ ْ
اب َم ْو ُض َ
َم ْر ُف َ
ك َو ٌ
وعة (َ )۱۴ون َم ِارق َم ْصفوفة (َ )۱۵و َز َرابِى
وعة ( )۱۳وأ
ُ َ
َم ْبثوثة (.)۱۶

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آيا خبر قیامت فرا گیر به تو رسیده است؟( )1در آن روز،

چهرۀ برخی هراسان است )2(،كوشندگان یبهبره )3(.در آتیش سوزان درآيند )4(.از
چشمهای داغ نوشانده شوند )5(.خورا كشان جز گیاه خاردار نیست[ )۶(،كه] نه فربه
كند ،و نه گرسنگی را فرونشاند )۷(.در آن روز ،چهرههایی خنداناند )۸(.از كوشش

آنا سخن بهیوده نشنوند )11(.در
خود رایض )۹(.در هبشت بر ین به سر برند )1۱(.در ج
آنا است )13(.و جامهایی در
آن ،چشمهای روان است )12(.ختتهایی بلند در ج
دسترس )14(.و بالشهایی در كنار هم [چیده] )15(.و فرشهای فاخر گسترده)1۶(.
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پیامها و آموزهها
یك .قرآن کریم ،برای آمادهساز ی دلها برای پذیرش حقایق سنگین،
َ
شیوههای مختلفی را به کار می گیرد؛ همچون قسم و عباراتی مانند َو َما أ ْد َر َّاك؛ تو
چه دانی  0در آغاز برخی آیات .استفهام تقریری نیز یکی از همین شیوهها است.
استفهام تقر یری ،یعنی پرسش با هدف تثبیت و گرفتن اقرار؛ مانند اینکه کسی از
شما بپرسد «آیا خدا مهربان نیست؟» این سؤال ،در واقع برای تقریر و تثبیت مطلب
ْ َ َ
است .عبارت « َهل أ َتاك» نیز از همین قبیل است.
ّ
بدین رو بر مبلغان دین است که با تأسی از این شیوۀ قرآنی ،گاهی از بیان
مستقیم بپرهیزند و مطلب را از راههای مختلف به گوش مخاطب برسانند.
در آیۀ نخست ،مخاطب َه ْل َأ َت َّ
اك  ،نبی مکرم است که چون بزرگتر ین
آفریدۀ خدا است ،این آیات با خطاب به ایشان آغاز میشود .شاید هم بتوان گفت
که در این گونه موارد ،مخاطب ،هر کسی است که این آیات را بخواند.
دو .تعبیر «غاشیه» دربارۀ روز قیامت نشاندهندۀ ابعاد هولنا ک آن روز بزرگ
است؛ ز یرا این نامگذار ی ،یا برای آن است که قیامت انسانها را از هر جهت در بر
َ َ َّ ْ َ ُ َ َ
اه ْم فل ْم
می گیرد و همه در آن روز گرد هم میآیند و حسابرسی میشوند وحشرن
َ ً
ُ
ن َغ ِاد ْر ِم ْن ُه ْم أ َحدا  1یا از آن رو است که مناظر و مواقف و عذاب هولناکش همه را
َ
فرامیگیرد و کسی از آن در امان نیستَ :ي ْو َم َي ْغ َّش ُ
اه ُم ْال َع َذ ُاب ِمن َف ْو ِق ْ
هم َو ِمن ت ْح ِت
ً
َ ْ ُ ْ ُ َّ َّ ً ْ َ 3
1
ك َان شر ُه ُم ْس َت ِطيرا .
أرج ِل ِهم  .يوما
پیدا است که یادآوری این پایان دردنا ک ،انسان را وامیدارد که دست از گناه
 .3قارعه.۰ /
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بشو ید و به عاقبت کار بیندیشد.
سه .حاالت درونی هر انسانی در چهرۀ او بیشتر نمایان میشود .از همین رو آیۀ
شر یفه به چهرۀ انسان در قیامت اشاره می کند و میفرماید مجرمان در قیامت
ٌ
چهرههایی خوار و زبون دارندُ :و ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ َخ ِاش َعة  .در آیاتی دیگر میخوانیم:
ُ
َ َ
َ َ
ُُ
0
وس ِه ْم .
اك ُسوا رؤ ِ
 َول ْو ت َرى ِإ ِذ ال ُم ْج ِر ُمون ن ُِ
 َخ ِاش ِع َ1
ين ِم َن الذ ِل .
 َي ُنظ ُر َ3
ون ِمن َط ْر ٍف َخ ِف ٍي .
چون در قیامت پردهها کنار میروند این حالت را همگان میبینند؛ گرچه در
دنیا نیز برخی اولیای خدا سیاهی و ظلمت را در چهرۀ ستمکاران میبینند.
از سویی دیگر ،قرآن دربارۀ مؤمنان میفرماید چهرههایی شاداب و با طراوت
َ
َ ٌ
ٌ
اض َرة  1.طبیعی است که در آن روز و بر اثر اینرونمایی در
دارند :ن ِاع َمة و ن ِ
مقابل دید همگان ،برخی خوار و بعضی گرامیاند.
چهار .بر پایۀ این آیات در روز قیامت ،همۀ مردم در برابر پروردگار باید خاضع و

خاشع باشند و همواره در هراس از عذاب الهی به سر برند .بنابراین آیا بهتر نیست

انسان همۀ تالش خود را به کار بندد تا پیش از خشوع اجباری در آن روز ،اکنون به
اختیار خود در دنیا ،در برابر خدا به این حالت برسد؟ برای رسیدن به این مرحله

میتوان از نماز سود جست که بهتر ین راه برای رسیدن به مقام خشوع است.

پنج .از مهمتر ین اسباب اندوه و افسوس در روز قیامت ،بیهوده یافتن اعمال
 .3سجده .۱۲ /
ٰ
شوری .۴۵ /
.0

 .1همان.
 .2قیامت .۲۲ /

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

018

ٌ
َ ٌَ َ
اص َبة  .یعنی آنان پیوسته کوشیدند و خود را خسته کردند ،اما
است :ع ِاملة ن ِ
ُ ً
َ ْ
ُ
َ
َ
بهرهای نگرفتهاند .همچون آیۀ َوق ِد ْم َنا ِإلى َما َع ِملوا ِم ْن َع َم ٍل ف َج َعل َن ُاه َه َب ًاء َمنثورا ،0
که میگو ید خداوند اعمال کافران را چون گردی پراکنده میسازد .گناه کاران ،عمر

دراز خود را در رسیدن به اهداف مادی هزینه می کنند و در این راه خود را به سختی

میاندازند و حتی گاهی از مؤمنان هم بیشتر رنج میکشند .قرآن خطاب به مؤمنان
َ ُ ُ َ َْ ُ َ َ َ
ون ف ِإن ُه ْم
میفرماید :اگر شما درد می کشید ،آنان نیز آسوده نیستندِ :إن تكونوا تألم
َ ْ َ ُ َ َّ
ك َما َت ْأ َل ُم َ
ون  1.ولی در قیامت به ناگاه با صحنهای روبهرو میشوند که آه از
يألمون

نهادشان بلند میشود؛ ز یرا ناگاه همۀ تالش خود را بیهوده و بربادرفته میبینند؛
برخالف بهشتیان که در آن روز بر سفرۀ اعمالشان مینشینند و از آنچه کردهاند،

سود میبرند.

شش .عذابهای دوزخیان در جهنم ،قابل بیان نیست .آیاتی که از احوال
قیامت میگو یند ،تنها به گوشهای از حوادث آن روز شگفت میپردازند و همان را
نیز با زبانی ساده و همهفهم بازگو می کنند؛ هیچ لفظی از عهدۀ گزارش قیامت
برنمیآید .آنچه گفتهاند ،اندکی از بسیار و قطرهای از دریا است.
در این سوره و سورههای دیگر اشارتی به عذاب گنهکاران شده است.

میفرماید :دوزخی تشنه ،آب میخواهد تا رفع عطش کند؛ اما به جای آب سرد
َّ ْ
ُ َ ُ
و گوارا آبی داغ و جوشان به کامش میر یزندَ :و ِإن َي ْس َت ِغيثوا ُيغاثوا ِب َم ٍاء كال ُم ْه ِل
ََ ً
َّ
ْ
ْ
ْ
َيش ِوي ال ُو ُج َوه ِبئ َّس الش َر ُاب َو َّس َاء ْت ُم ْرتفقا  3.وقتی گرسنه است و غذا طلب کند،
ون م ْن َها َف َمال ُؤ َ
میوۀ تلخ از درخت زقوم به او میخورانندَ :فإ َن ُه ْم َلآك ُل َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
 .3فرقان .۲۰ /

 .0نساء .۱۳۴ /
 .1کهف.۲۳ /

سورۀ غاشیه

019

َ
م ْن َها ْال ُب ُط َ
ون  0.اگر بیشتر بخواهد ،از چرکابه سیرابش می کنندَ :و َلا َط َع ٌ
ام ِإلا
ِ
ْ ْ
ين  1.این همه ،پس از آن است که در دنیا از نعمتهای گوناگون بهرهمند
ِمن ِغس ِل ٍ
بوده است.

بر پایۀ این سوره ،خوراک جهنمیان از «ضریع» است که گیاهی تلخ ،خشک و
بدبو است؛ 3چنانکه حیوانات نیز آن را نمیخورند .نوشیدنیهای آنان نیز داغترین
ُْ َ
َ
ْ َ
ين ِآنيةٍ  .تعبیر « ُت ْسقی» نشان میدهد که به آنها
نوشیدنی است :تسقى ِمن ع ٍ
نوشانده میشود و وادار به نوشیدن میشوند و اختیاری از خود ندارند .این حالت،
شکنجۀ همراه تحقیر است.
َ ٌ
َ ُ
هفت .چهرههای بهشتیان با طراوت ُو ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ ن ِاع َمة و شاداب ت ْع ِرف فِي
َ َ َ
وه ِه ْم ن َْض َرة الن ِع ِيم  1است .این پاداش ،نتیجۀ اعمال دنیایی آنان است .هر
ُو ُج ِ
نعمتی در آخرت بر اثر کارهای دنیایی انسان است؛ همان گونه که در آیۀ ِق َ
يل
ْ ُ ََ َُ ْ َ َْ ُ ُ ً
ورا  1،کلمۀ « َو َ
راء» به بازگشت به دنیا تفسیر شده است.
ار ِجعوا وراءكم فالت ِمسوا ن
یعنی اگر میتوانید به دنیا بازگردید و از آنجا برای خود نور برگیرید.
بی گمان ،بهشتی شاداب و نورانی ،در دنیا نیز چهرهای شاداب و نورانی داشته
است؛ هر چند در مراتب پایینتر.
هشت .قرآن کریم از زندگی خوش و رضایتمندانۀ بهشتیان در بهشت خبر
ٌ
میدهدِ :ل َّس ْع ِي َها َر ِاض َية  .این رضایت ،یا از خودشان است که در دنیا راه درست
را انتخاب کردهاند ،یا از نعمتهایی است که از آن بهرهمندند .و البته باالترین
 .3صافات.۶۶ /
 .0حاقه.۰۶ /
 .1مفردات الفاظ القرآن ،ج ،۱ص.۵۳۶

 .2مطففین.۲۴ /
 .2حدید.۱۰ /
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نعمت آنان در بهشت ،خشنودی از پروردگارشان است .پس رضایت ایشان در
بهشت ،نتیجۀ خشنودی پروردگار از آنان است.
نه .این سورۀ مبارک برای یادآوری نعمتهای خدا ،هفت نعمت مادی
بهشت را برمیشمارد؛ بهشت برین ،چشمۀ روان ،تختهای بلند و زیبا ،قدحهای
در دسترس ،فرشهای فاخر و گسترده ،بالشها و پشتیهای ردیف هم .قرآن ،همۀ
این نعمتها را نکره ذکر کرده است تا بر بزرگی آنها داللت کند.
قرآن ،در آغاز همۀ نعمتها ،یك نعمت معنوی را یاد می کند که بسیار مهم
است :نشنیدن سخن لغو و باطل:
َ ً
ََ
 لا ت ْس َم ُع ِف َيها لا ِغ َية .َ ً ََْ ً
 َلا َي ْس َم ُع َ0
ون ِف َيها ل ْغوا َولا تأ ِثيما .
از این بیانات دانسته میشود که سخنان بیهوده ،چونان عذابی است که
بهشتیان هرگز بدان دچار نمیشوند .از همین رو مؤمن همواره در دنیا از فضایی که
در آن شنونده یا گویندۀ گفتار بیهوده باشد ،گریزان است.
آیات :۶۶-۱۱

ََ َ ُ ُ َ َ
َّ َ
َّ َ
يف ُخل َقت (َ )۱۷و إ َلى َّ
الس َماء كيف
ك
ل
ب
الإ
ى
ل
ِ
ِ
أفلا ينظرون ِإ ِ ِ ِ
َ َ
َ ْ
َّ َ
َّ َ ُ
ُ َ
ال كيف ن ِص َبت (َ )۱۹و ِإلى الأ ْر ِض كيف
ر ِفعت (َ )۱۸و ِإلى ال ِج َب ِ
َ َ َ
َ َ َ َ
ََ
يطر
كر ( )۲۱ل ْست َعل ِيهم ِب ُم َّص ِ
ك ْر ِإن َما أنت ُمذ ِ
ُس ِط َحت ( )۲۱فذ ِ
َ
َ َ َََ َََ
َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ
َ
(ِ )۲۲إلا من تولى وكفر ( )۲۳فيع ِذبه الله العذاب الأكبر (ِ )۲۴إن
ُ َ َ
إ َل َينا إ َ
ياب ُهم ( )۲۵ث َم ِإن َعل َينا ِح َّس َاب ُهم (.)۲۶
ِ ِ
 .3واقعه.۲۵ /
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آيا به شتر منینگرند كه چگونه آفر يده شده است؟( )1۷و به آمسان كه چگونه برافراشته
است؟( )1۸و به كوهها كه چگونه بر پا است؟( )1۹و به خ
زمی كه چگونه گسترده
است؟( )2۱پس پند و اندرز[شان] ده كه تو اندرزگویی )21(.بر آنان چیره نیسیت)22(.

مگر آن كه روی بگرداند و كفر ورزد )23(،كه خدا او را به عذاب بزرگتر عذاب

كند )24(.بازگشت آنان به سوی ما است )25(.سپس حسابشان با ما است)2۶(.

پیامها و آموزهها
یك .از شیوههای بیانی قرآن کریم ،انتقال انسان از امور ظاهری به سوی
اسباب و علل درونی است .در آیات گذشته ،روز رستاخیز و بهشتیان و جهنمیان
وصف شدند؛ اما گویی خبر دادن از آن روز شگفت ،به تنهایی اثرگذار نیست .پس
در ادامه ،بندگان را به معرفتآموز ی و دانشاندوزی دعوت می کند؛ معرفتی که به
ترس و خشیت از پروردگار انجامد.
از راههای افزایش معرفت ،نگاه و تفکر در مظاهر قدرت الهی در دنیای
پیرامونی است .بر این اساس ،قرآن کریم بارها به مناظر و مظاهر خلقت اشاره کرده
است .در زمان نزول قرآن ،عرب در بیابان میز یست و با شتر به سفر میرفت و
آسمانی پرستاره داشت و در مقابل خود کوههایی را میدید که نماد استواری
بودند .بدین رو قرآن کریم نیز به همین مظاهر اشاره دارد.
تفکر در امور عالم ،انسان را به آفریدگار راهنمایی می کند و سپس قدرت و
آنگاه حکمت او را به یاد انسان میآورد و بر ایمان انسان به روز قیامت میافزاید.
ّ
دو .میسزد که مبلغان دین ،شیوههای تبلیغی و اثرگذاری را از قرآن کریم
بیاموزند .قرآن کریم گاه با پرسشهای پیدرپی ،مخاطب را به اندیشه وامیدارد تا
َ َ
خود به دنبال پاسخ برود و اقناع شود .در این آیات ،چهار بار کلمۀ «کیف» که از
ادات پرسش است ،به کار رفته است؛ پرسش از کیفیت آفرینش شتر و آسمان و
کوهها و زمین.
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سه .قرآن کریم در آیاتی اعالم می کند که پیامبر همچون دیگر پیامبران
بر باطن و درون بندگان سیطره ندارد ،و بهیقین چنین است؛ وگرنه اعمال
بشر اختیاری نبود و ثواب و عقابی نداشت .نمونههایی از آیات یاد شده بدین
ََ َ َ ُ ْ
َ َ َ
َ َ َ َ
ََ
َ
ك ٌر  ،ل ْست َعل ْي ِهم ِب ُم َّص ْي ِط ٍر  ،أفأنْت تك ِر ُه الن َّاس
ك ْر ِإن َما أنت ُمذ ِ
شرح است :فذ ِ
َ َ َ
َ َ
َْ
َ َ َ َّ
َ
َحتَی َي ُك ُونوا ُم ْؤ ِم ِن َ
اخ ٌع نف َّس َّك َعلى آث ِار ِهم ِإن
ين َ 0،و َما أنت َعل ْي ِهم ِب َجب ٍار  1،فل َعلك َب ِ
َ
َ ً
َ ْ
َ ََْ
َْ
َل ْم ُي ْؤم ُ
َ
1
یث أ َّسفا  3و فلا تذ َه ْب نف ُس َّك َعل ْي ِه ْم َح َّس َر ٍات .
د
ح
ال
هذ
ا
ب
وا
ن
ِ ِ
ِ ِ
ّ
یادآوری این نکته ،از آن رو است که مبلغان دین ،اگر نتیجۀ هدایت خود را در
مردم مشاهده نکردند ،از ادامۀ تبلیغ ناامید نشوند و عزم و ارادۀ خود را از دست
ندهند؛ چراکه انبیای الهی نیز بر باطن انسانها سلطه نداشتند و نمیتوانستند
دگرگونی ناگهانی در آنها پدید آورند و به یادآوری بسنده میکردند.
َ
َ َ ََ
چهار .برخی از آیۀ ِإلا َمن ت َولى َوكف َر برداشت کردهاند که اسالم دین مدارا
و قاطعیت همراه با واقعنگری است .زیرا گرچه همواره باید با مخاطبان گفتوگو
کرد و آنان را پند و موعظه داد ،اما در برابر کافران که در کفر خود عناد دارند
و با مؤمنان میستیزند ،نباید به موعظه بسنده کرد ،بلکه باید با آنان به
ٌ
مقابله برخاستَ :و َقات ُل ُ
وه ْم َحتَی َلا َت ُك َ
ون ِف ْت َنة  1.این گمان که موعظه
ِ
زبانی مرحلۀ پایانی در دعوت بندگان به سوی خدا است  -آن هم به این بهانه که
آمران به معروف و ناهیان از منکر ،جان و مال خود را از دست ندهند  -پندار ی
باطل است.
 .3یونس.۳۳ /
 .0ق.۴۵ /
 .1کهف.۶ /

 .2فاطر.۳ /
 .2بقره .۱۳۰ /
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پنج .بی گمان ،همه چیز در برابر عظمت الهی حقیر و کوچک است .بنابراین
وقتی خدا چیزی را به شدت و بزرگی میستاید ،نشاندهندۀ عظمت واقعی آن
است و این مسئله دربارۀ عذاب جهنم ،رخ داده است .خدا در وصف دوزخ
َ
يم َ ،1ع َذ ٌاب ُمه ٌ
ویژگیهای مختلفی بیان می کندَ :ع َذ ٌاب َّش ِد ٌيد َ ،0ع َذ ٌاب أ ِل ٌ
ين ،3
ِ
يم َ ،1ع َذاب َّ
يم َ ،6ع َذ َّاب ْال َحريق َ ،7ع َذابَّ
الس ِعير َ ،1ع َذ ٌاب َع ِظ ٌ
َع َذ ٌاب ُم ِق ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ْ
َ
َ َّ ُ َ َ
َ
َ َ ٌ
ال ُخل ِد َ ،8عذ ٌاب غ ِليظ َ ،9عذ َّاب َج َهن َم  01و أشد َوأ ْبقى .00
ْ َ َ َّ ْ َ ْ
ك َب َر تهدید شدهاند.
در این سوره نیز کافران به عذاب بزرگتر العذاب الأ
بنابراین شخص آ گاه به عذاب الهی با این اوصاف ،میبایست از راه باطل خود
دست بکشد؛ مگر اینکه سستایمان باشد ،یا مصلحت خود را تشخیص ندهد.
ُ َ َ
َ َ
شش .در آیات ِإن ِإل ْي َنا ِإ َي َاب ُه ْم و ث َم ِإن َعل ْي َنا ِح َّس َاب ُه ْم دو نکتۀ مهم وجود
دارد:
الف .این سخنان ،تسکین قلب پیامبر است و تحمل سختیها را برای
ایشان آسان می کند.
 .3آل عمران .۴ /
 .0بقره .۱۳ /

 .1بقره .۳۳ /
 .2مائده .۰۱ /
 .2حج .۴ /
 .2بقره .۱ /
 .1آل عمران .۱۳۱ /
 .3یونس .۵۲ /
 .1ابراهیم .۱۱ /
 .32فرقان .۶۵ /
 .33طه .۱۲۱ /
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ب .بهشدت کافران معاند را میترساند؛ چراکه خدای بزرگ مسئولیت
حسابرسی را خود بر عهده گرفته است؛ خدایی که هیچ چیز از دید او پنهان
نمیماند.

سورۀ فجر

سورۀ فجر
آیات :۱۴ - ۱

ََ
ْ
َّ ْ ْ ْ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمَ .و ْال َف ْ
يال َعشر (َ )۲والشف ِع َوال َوتر
ل
و
)
۱
(
ر
ج
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ َّ َ
َ َ
يل ِإذا ْيسر (َ )۴ه ْل فِى ذ ِلك ق َّس ٌم ِل ِذی ِح ْجر ( )۵أل ْم ت َر
الل
(َ )۳و
ِ
َ َْ َْْ ُْ
ْ
َ َ
َ َ َ َ ُ َّ
َ
ات ال ِع َماد ( )۷ال ِتی لم يخلق ِمثلها فِى
كيف ف َع َل ربك ِب َعاد (ِ )۶إر َم ذ ِ
َ َ َ
َّ ْ ْ
ْ َ
َ َ
ود ال ِذ َين َج ُابوا الصخ َر ِبال َواد (َ )۹و ِف ْر َع ْو َن ِذی الأ ْوتاد
ال ِبلاد (َ )۸وث ُم
َ
ََ ْ َ
َ
ْ َ
َْ
َ
( )۱۱ال ِذ َين َطغ ْوا فِى ال ِبلاد ( )۱۱فأكث ُروا ِف َيها الف َّساد ( )۱۲ف َّص َب
َ َ َ ْ
َ
َ
ُ
َعل ِيه ْم َرب َّك َّس ْو َط َعذاب (ِ )۱۳إن َرب َّك ل ِبال ِم ْر َّصاد (.)۱۴

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به سپيدهدم )1(.و به شبهای دهگانه )2(،و
به جفت و تاق( )3و به شب ،چون سپری گردد )4(.آيا در این[ ،نیاز به] سوگندی
[ديگر] برای خردمند است؟( )5آيا ندانسیت كه پروردگارت با عاد چه كرد؟( )۶با
[شهر] ارم كه استوار بود( )۷كه مانندش در شهرها نساخته بودند؟( )۸و با مثود ،كه
ختتهسنگها را در دره میبر يدند؟( )۹و با فرعون ،صاحب میخها[یی برای
شكنجه]؟( )1۱مهانان كه در شهرها طغیان كردند( )11و آهنا را به فساد كشیدند)12(.
[تا آنكه] پروردگارت بر سر آنان تاز يانۀ عذاب را فرو آورد )13(.بهحمت پروردگار تو در
كم خی گاه است)14(.
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پیامها و آموزهها
یك .این سوره در پی بیان سنتهای الهی در میان افراد و ملتهای گوناگون
است؛ سنتهایی که  -همچون سنتهای تکوینی  -هرگز نابود نمیشوند .مفاد
این سورۀ مبارک بدین شرح است:
الف .بیان خوی و منش امتهای طغیانگر که چگونه سرکشی ،آنها را به
ورطۀ هال کت افکند.
ب .بیان طبیعت و سرشت انسانهای طاغی که اموال یتیمان را به ظلم
تصاحب می کردند و در پی گردآوری ثروت بودند و هنگام مصیبت به عجز و ناله
در میآمدند و هنگام برخورداری ،راه اسراف در پیش میگرفتند.
ج .یادآوری گروهی که از پروردگار خود خشنود شدند و او نیز از آنها راضی
شد و به مقام نفس مطمئنه بار یافتند.
دو .اختالفی را که مفسران در معنای واژگان این سوره دارند ،در کمتر واژهای از
َْ
قرآن کریم میتوان یافت؛ چندان که برخی مجموع احتماالت را در الف ْج ِر و
َّ
الش ْف ِع َو ْال َو ْتر به چهل رساندهاند .همین اختالفات ما را به ضرورت وجود ّ
مکملی
ِ
برای قرآن کریم رهنمون میسازد .کسانی که بهراحتی بتوانند مراد خدای متعالی را
از میان احتماالت فراوان نمایان سازند و اینان ،جز ائمۀ معصومین نخواهند بود؛
زیرا حقایق واالی قرآن کریم نزد آنان است و ایشان مخاطبان نخستین این کلمات
نورانی هستند.
َّ ْ ْ
َ
َْ
الشفع َوال َو ْت ِر» و
سه .احتماالت اساسی دربارۀ کلمات «الف ْج ِر»« ،لیال َع ْشر»« ،
ِ
َّ
یل» را در دو محور میتوان خالصه کرد:
الل
« ِ
َ
ْ
ْ
َ
يال َعش ٍر> ده روز نخست
الف< .الف ْج ِر> صبح روز عید قربان است و <ل
ٍ
َ
َّ ْ َ ْ َ ْ
يل> نیز شب
الل
<
و
دارد
اشاره
عرفه
روز
و
ترویه
روز
به
نیز
>
ر
ت
ذیحجه< .الشف ِع والو ِ
ِ
بیتوته در مزدلفه است.
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َ
ْ
َْ ْ
ال َعش ٍر نیز ده
ب .الفج ِر همان صبح صادق و وقت نماز صبح است و ل َي ٍ
شب پایانی ماه مبارک رمضان که هنگامهای برتر و مناسب برای بندگی است.
َّ ْ
ْ ْ
الشف ِع َوال َوت ِر نیز اشاره به نمازهایی است که هنگام سحر خوانده میشود و
َ َ
َوالل ْي ِل ِإذا َي ْس ِر نیمۀ پایانی شب را بازمیگو ید.

چهار .روش قرآن کریم در بیان قسم و «مقسم علیه» معموال ذکر قسم و سپس
«مقسم علیه» است .اما در این سورۀ مبارک دو نکته درخور درنگ است:
الف .بر اساس نظر برخی مفسران ،جواب قسم با اتکا به وجود قرینه ،حذف
شده است.
ب .خدای متعال پس از بیان قسمهای گوناگون ،پرسشی تقریری یاد می کند:
َّ َ
آیا این سوگندها برای خردمندان کافی و وافی استَ :ه ْل ف ِي ذ ِلك ق َّس ٌم ِل ِذي ِح ْج ٍر .

پنج .دربارۀ جواب قسم در این سورۀ مبارک دو نظر وجود دارد:
َ َ َ ْ
الف .جملۀ ِإن َرب َّك ل ِبال ِم ْر َّص ِاد .
ب .فعل امر محذوف ،به قرینۀ هشدار پروردگار به وقوع عذاب الهی بر
عصیانگران در دنیا و آخرت ،و بشارت به ثواب برای جانهایی که در حالت رضا
و تسلیم به سر میبرند و در قیامت نیز به بهشت میروند.
این ابهام در جواب ،همانند دیگر ابهامهای قرآنی ،زمینۀ تفکر و تدبر بیشتر در
قرآن کریم را فراهم می کند.

شش .میان معانی لفظی «حجر» با «عقل» پیوند تنگاتنگی وجود دارد.
ٌ
محجور علیه» ،یعنی کسی که قدرت تفکر و تعقل ندارد ،و
«حجره» یعنی اتاق ،و «
ُ
«حجر االم» ،یعنی دامان مادر .همۀ این الفاظ و معانی با کارکردهای عقل
هماهنگی دارند؛ زیرا عقل نیز همچون دامان مادر و اتاق ،انسان را حفظ می کند.
ٌ
محجور علیه» یعنی کسی که به دلیل فقدان یا کمبود عقل ،حق تصرف در اموال
«
خود را ندارد.
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هفت .این سورۀ مبارک جلوههای گوناگونی از قدرت بشری را در تاریخ به
نمایش می گذارد:
الف .به پیشرفتهای عمرانی و استحکام ساختمانهای شهرها اشاره
می کند؛ مانند شهر «ارم» که بیمانند و دارای قصرهای بلند و ستونهای برافراشته
َ ُْ
َ َ
ْ
َ
ْ َ
بودِ :إ َر َم ذا ِت ال ِع َم ِاد * ال ِتي ل ْم ُي ْخل ْق ِمثل َها فِي ال ِبلا ِد .
ب .به پیشرفت صنایع اشاره دارد؛ مانند استخراج سنگها از دل کوه برای
ساختمانسازی ،در دورهای که هیچ یک از وسایل پیشرفتۀ امروز ین را نداشتند:
َ َ َ
ْ
َّ
الص ْخ َر ِبال َو ِاد .
ود ال ِذ َين َج ُابوا
َوث ُم
ج .به قدرت نظامی فرعون و هیبت او در رویارویی با دشمنانش و آزارشان
اشاره دارد که آسیه همسرش نیز هنگام مخالفت با او از شکنجههایش در امان
َْ َ
نماندَ :و ِف ْر َع ْو َن ِذي الأ ْوت ِاد .
هشت .خدای متعال در برابر معاندانی که عنادشان با خدا شخصی است و بر
فساد جامعه نمیافزایند ،نه تنها از در صبر و مهلت وارد میشود ،بلکه توبۀ آنان را
هم میپذیرد .اما با اهل عناد و لجاجت که به افساد و تباهی جامعۀ بشری
میپردازند ،قاطع و سریع برخورد می کند .از اینجا علت انتقام هولنا ک خدای بزرگ
ََ ْ َ
َْ
كث ُروا ِف َيها الف َّس َاد روشن میشود.
از مجرمانی که شهرها را به فساد میکشیدند فأ
ْ
َ
َ َ
تعبیر « ّربک» و اضافه شدن « ّ
رب» به پیامبر اکرم در ِإن َرب َّك ل ِبال ِم ْر َّص ِاد  ،برای
دلداری دادن به ایشان است؛ یعنی پروردگاری که طغیانگران پیشین را در هم
کوبیده است ،دشمنان تو را نیز کیفر میدهد.
نه .مجازاتهای الهی همواره با میزان جرم همخوانی دارد .بر پایۀ این آیات
شریف ،فسادگستران و طغیان گران ،همانند قوم عاد ،ثمود و فرعون ،گرفتار عذابی
َ
َ
َ
ُ
متناسب با جرمشان شدند؛ عذابی پی درپی ف َّص َب َعل ْي ِه ْم َرب َّك َّس ْو َط َعذ ٍاب و
َ
شدید و غلیظ َّس ْو َط َعذ ٍاب  .شدت این عذاب ،از کلمۀ «سوط» به معنی شالق
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فهمیده میشود .عذاب به تازیانهای تشبیه شده است که بر گردۀ آنان فرود آمده
َ َ َ ْ
است .همچنین ،عذاب خدا در حق آنان ،ناگهانی بودِ :إن َرب َّك ل ِبال ِم ْر َّص ِاد  .در
نتیجه برای روبهرو شدن با آن ،آمادگی نداشتند و چنین عذابی از عذاب
پیشبینی شده ،بسیار سختتر و دردناکتر است.
ده .شکارچی ،همواره در کمین شکار خود نشسته است تا در وقت مناسب او
را شکار کند؛ اما طعمه معموال به کمینکننده توجهی ندارد؛ وگرنه در کمین گرفتار
نمیشود .حال اگر مؤمن بداند که کردار و گفتار او هماره در دید خدای سبحان
َ َ َ ْ
است ِإن َرب َّك ل ِبال ِم ْر َّص ِاد  ،به انتقام الهی گرفتار نمیشود.
آیات :۶۳-۱۵

ََ
َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ
َ
َ
َ
الإنسان ِإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربِى أكرمن
فأما َ ِ
َ
َ ََ َ
ُ
َ
َ
َ َ ُ
َ ََ
َ
(َ )۱۵وأ َما ِإذا َما ْاب َتلا ُه فق َد َر َعليهِ ِر ْزق ُه فيقول َربِى أ َهانن ( )۱۶كلا بل لا
ْ
ُ ْ َ ْ
َ َ ُ َ ََ َ
ام ال ِم ْس ِكين ()۱۸
تك ِر ُمون الي ِتيم (َ )۱۷ولا ت َحاضون على ط َع ِ
َ ْ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ً َ
َُ ُ َ ْ َ
ون ال َمال ُح ًبا َج ًما (.)۲۱
ون الت َراث أكلا ل ًما ( )۱۹وت ِحب
َوتأكل
اما انسان ،چون پروردگارش او را بيازمايد و گرامیاش دارد و نعمت فراوان به او دهد،

می گو يد :پروردگارم مرا عز یز داشته است )15(.و اما چون وی را بيازمايد و روزیاش را
بر او تنگ گرداند ،می گو يد :پروردگارم مرا خوار كرد )1۶(.خ
چنی نیست .بلكه يتمی را

منینواز يد( )1۷و بر خورا ک[دادن به] بينوا همديگر را بر منیانگیز يد( )1۸و میراث را
غارت می كنید( )1۹و مال را سخت دوست دار يد)2۱(.

پیامها و آموزهها
یك .این آیات در پی اصالح بینش انسان دربارۀ نعمت و بال است .در نگاه
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َ َ ََْ ُ َ َ ُ
اك ْم  0.چنانکه بال
قرآن کر یم ،نعمت همواره مایۀ شادی نیست :ولا تفرحوا ِبما آت
َ ََْ
َ َ ُ
َ
همیشه برای افسوس خوردن نیستِ :لك ْيلا تأ َّس ْوا َعلى َما فاتك ْم  1.البته انسان به
اقتضای سرشت خویش هر چه مییابد خوشحال و هر چه را از دست میدهد،
غمگین میشود .اما پیامبران آمدند تا انسان را به مرحلهای برسانند که از اینسان
نباشند.
ََ ْ
َ
َ ُ
دو .آیات نکوهش جزع و ناله فأ َما ال ِإ َّنس ُان ِإذا َما ْاب َتلا ُه َرب ُه به نوعی با آیات
پیشین و پسین ارتباط دارد .ارتباط با آیات گذشته ،این گونه است که ناظر بودن
خدا بر همۀ حاالت انسان ،تالش او را دو چندان می کند تا رضایت الهی را جلب
کند و از خشم او بگریزد؛ نه اینکه نعمت را دلیل اکرام و محرومیت را نشانۀ غضب
الهی بداند .ارتباط آیه با آیات پسین ،چنین است که گویی قواعد اکرام و توهین در
نظر انسان ،متفاوت از چیزی است که باید باشد .یعنی عدم اکرام یتیم و خوردن
مال دیگران ،سبب اهانت است و اطعام مسکینان و گسست قلبی از مال دنیا
مایۀ اکرام.

هنگام راز و نیاز با پروردگار خود،
سه .طبیعت بندۀ مؤمن اینگونه است که به
ِ
همۀ مؤمنان را کنار خود میبیند و پروردگار خویش را خدای همه میداند .از اینرو
بیش از شصت بار در قرآن کریم تعبیر «ربنا» به کار رفته است .اما انسان بیایمان به
دیگران بیاعتنا است .حتی هنگام سخن از پروردگار ،خود را محور اصلی
َ ْ
میانگارد و با ضمیر مفرد یاد می کند و به دیگران هیچ توجهی نداردَ :ربِي أك َر َم ِن
َ َ
و َربِي أ َهان ِن .
گفتنی است که مال ک اکرام و اهانت در دیدگاه غیر مؤمنان ،نعمتهای مادی

 .3حدید.۲۰ /
 .0همان
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است .ایشان هرگز نمیتوانند دریابند که مال ک اکرام و اهانت ،خشنودی و
ناخشنودی خدا است.
چهار .اگر بنده ،تدبیر همۀ وجود را به دست خدای حکیم بداند و بس ،به دو
دلیل ،دیگر نعمت و بال در نزد او تفاوتی ندارد:
الف .تقدیر موالیش را دوست میدارد و از آن استقبال می کند.

ب .وقتی نعمت و بال در مسیر رشد و تکامل او باشد ،هر دو نزد او یکسان

است؛ بلکه به درجهای میرسد که در درون خود ابتال ئات را دوستتر دارد؛ ز یرا

سبب ناله و تضرع به درگاه الهی خواهد شد و در قیامت پاداش دارد.
پنج .پیام آیۀ َك َلا َب ْل َلا ُت ْكر ُم َ
ون ْال َي ِت َ
يم با فهم عمومی از کمک به یتیمان
ِ
تفاوت دارد .مراد آیه ،فقط تأمین پوشا ک و خوراک یتیمان نیست؛ بلکه شامل
احترام و اکرام هم میشود؛ چرا که معموال یتیمان سرخورده میشوند و به مهربانی
دیگران نیاز بیشتری دارند .مقصود از اطعام مساکین نیز ،تنها تغذیۀ آنان نیست؛
بلکه تشویق و ترغیب دیگران را به این کار نیز در بر می گیرد؛ زیرا نیاز یتیمان با
انفاق برخی از نیکوکاران تأمین نمیشود و نابودی فقر ،تنها با تالش همگانی
مؤمنان ممکن است.
تهیدستی نیازمندان به اندازهای اهمیت دارد که امیرمؤمنان آن را از اسباب

طغیان آنان بر شمرده است« :کیال یتبیغ بالفقیر فقره» 0.خدای سبحان نیز عدم
َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
يم *
اطعام مسکین را از صفات کافران خوانده استِ :إنه كان لا يؤ ِمن ِبالل ِه الع ِظ ِ
َو َلا َي ُح ُض َع َلى َط َ
1
ام ْال ِم ْ
ين .
ك
س
ع
ِ
ِ
ِ
شش .از آنجا که یتیمان ،سرپرست ندارند ،دستاندازی به اموالشان آسانتر

 .3نهج البالغه ،خطبۀ  ،۲۳۳ص .۰۲۵
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است؛ اموالی که همچون آتش ،درون وجود غاصب را به جهنم تبدیل می کند.

آیات فراوانی در قرآن مجید ،محبت مالی و معنوی به یتیمان را سفارش

می کنند:
َ
ْ
ْ
ُ
َ
0
 َوأن تق ُوموا ِلل َي َت َامی ِبال ِق ْس ِط .ُ ُ َ
ْ
َّ ْ
َ
ين َف ْار ُز ُق ُ
َ ُ ُ ُْ َ ْ َ
اك ُ
وهم ِم ْن ُه َوقولوا ل ُه ْم
 َو ِإذا َحَض َر ال ِق ْس َمة أولوا الق ْربى َوال َيت َامی َوال َم َّس ًِ
َ ً
1
ق ْولا َم ْع ُروفا .
ََْ ُ ُ َ َ َ َ
ُ
3
كلوا أ ْم َوال ُه ْم ِإلى أ ْم َو ِالك ْم .
 َولا تأ َك َلا َب ْل َلا ُت ْكر ُم َون ْال َي ِت َ
يم .
ِ
در آیۀ اخیر ،از غیبت به خطاب التفات شده است تا اکرام یتیم را برجستهتر

کند.

آیات :۰۳-۶۱

َ َ َ َ
َ ُ ً ً
ً
ْ َ ُ ً
ُ
كلا ِإذا ݩُدك ِت الأ ْرض َدكا َدكا (َ )۲۱و َجاء َرب َّك َوال َملك َّصفا َّصفا ()۲۲
َ َ َّ
ْ
ك ُر الإ َّنس ُ
ان َو َأنَى َل ُ
یء ْيو َم ِئ ٍذ ب َج َه َن َم ْيو َ
َو ِج َ
الذك َرى ()۲۳
ه
ذ
يت
ذ
ئ
م
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ َ
َ
ُ ُ َ
َ
ََ ُ
َ
يقول يا ل َيت ِنی قد ْمت ِل َحياتِى ( )۲۴ف ْيو َم ِئ ٍذ لا َيع ِذ ُب عذ َابه أحد ()۲۵
َ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َْ
يوث ُق َوثاق ُه أ َحد ( )۲۶يا أ ُيت َها النف ُس ال ُم ْط َم ِئنة ( )۲۷اݣ ْݣر ݬِݡج ِعى
َولا ݬِ
َ
ً
ُ
َ ُ
ك َر ِاضية َم ْر ِضية ( )۲۸ف ْادخ ِلى فِى ِع َب ِادی (َ )۲۹و ْادخ ِلى
ِإلى َر ݭِب ِ ݥ
َ
َجن ِتی (.)۳۱

نه چنان است؛ آنگاه كه خ
زمی ،سخت در هم كوبيده شود( )21و [فرمان] پروردگارت و
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فرشته ،صف در صف آيند )22(.و جهمن را در آن روز احضار كنند .آن روز ،انسان پند
گیرد؛ و[یل] او كجا و پند كجا؟( )23گويد« :كاش برای زندگاین خود [چیزی] از پيش

فرستاده بودم )24(».پس در آن روز هیچ كس مهچون خدا عذاب نكند( )25و هیچ
كس مهچون او دربند نكشد )2۶(.ای نفس مطمئنه )2۷(،خشنود و خوشايند به

سوی پروردگارت بازگرد )2۸(،و در میان بندگان من درآی )2۹(.و در هبشت من داخل

شو)3۱(.

پیامها و آموزهها

ّ
یك .واژۀ «کال» که در این آیات تکرار شده است ،برای بازداشتن مخاطبان
از اندیشۀ خطا و آمادهساز ی او برای اندیشۀ صواب است .در آیۀ َك َلا َب ْل َلا ُت ْكر ُم َ
ون
ِ
ْال َي ِت َ
يم مخاطبان را از این خیال باطل بازمیدارد که نعمتهای بسیار را
عالمت بزرگی ،و تنگدستی را نشانۀ حقارت میدانستند و سپس آنان را آمادۀ
پذیرش این بینش می کند که بزرگی و بزرگواری در اکرام یتیمان بیسرپرست
است ،و کوچکی در سخت گرفتن بر فقرا و تشویق نکردن دیگران برای کمک
به نیازمندان.
ََ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ً َ ً
آیۀ كلا ِإذا دك ِت الأرض دكا دكا میفهماند که مال کها و معیارهای حقیقی
اکرام و اهانت ،در روز قیامت دانسته میشود؛ روزی که زمین سخت در هم کوبیده
میشود و نظام کیهانی دگرگون می گردد و همه در پیشگاه الهی حاضر میشوند و
پردهها کنار میرود.
دو .قرآن از مسلمانان خواسته است که تنها خوانندۀ قرآن نباشند و از تفکر و
تدبر در این کتاب بازنمانند .مثال آیات متعددی در قرآن وجود دارد که بدون تدبر و
اندیشه ،معنای آن آشکار نمیگردد؛ مانند آیاتی که بهظاهر برای خدا قائل به
جسمانیت شدهاند:

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

061

َ ْ
 َالر ْح ُمن َعلى ال َع ْر ِش است َوى .
ُ َ َ َ َ
1
 َيد الل ِه ف ْوق أ ْي ِد ِيه ْم .َ ُْ َ َ َ ْ
ْ
َ
3
ون ِإلا أن َيأ ِت َي ُه ُم الل ُه فِي ُضل ٍل ِم َن ال َغ َم ِام .
 ه ْل َينظ ُرُ
در این سورۀ مبارکه نیز آیۀ َو َج َاء َرب َّك آمده است؛ ولی وقتی بنده ،قلب خود
0

را به روی حقایق می گشاید ،درمییابد که جسم بودن خدا محال است؛ زیرا برای او
َ
َ
َّ ْ َّ
مانندی نیست ل ْی َّس ك ِمث ِلهِ ش ْی ٌء  1.خود نیز میفرماید هرگز مرا نخواهی دید :ل ْن
َ
ت َرانِي  1.موجودی که دیده نمیشود و مانند ندارد ،نمیتواند جسمانی باشد.
بنابراین باید در آیۀ یادشده ،کلمهای در تقدیر باشد؛ مثال «امر» یا «قهر» یا «آیات» .در
نتیجه صورت واقعی آیه« ،جاء امر ربك» یا «جاء قهر ربك» یا «جاء آیات ربك»

است.

َ
سه .در آیۀ َو ِجي َء َي ْو َم ِئ ٍذ ِب َج َهن َم میتوان آمدن جهنم را در روز قیامت مجاز
دانست؛ یعنی برای صاحبان خود نمایان شد؛ همانند آیۀ َو ُبر َز ِت ْال َج ِح ُ
يم ِل َمن
ِ
َي َرى  6.گویی به سوی آنان آمد ،پس از آنکه از ایشان غائب بود .شاید هم به معنای
حقیقی خود باشد؛ یعنی دوزخ از مکان خود حرکت کرد و به سوی آنها شتافت و
این حقیقتی بسیار هولنا ک است؛ گویی که جهنم در بلعیدن آنان شتاب دارد و
7
ندا میدهدَ :ه ْل ِمن َم ِز ٍيد .
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بر پایۀ روایتی ،هنگامی که این آیات بر رسول گرامی

نازل شد ،چنان چهرۀ

مبارک حضرت دگرگون گشت که اصحاب ،تا آن روز چنین حالتی را در چهرۀ
ایشان ندیده بودند.

0

چهار .انسان گناه کار در روز محشر آرزوهای فراوانی خواهد داشت:
الف .ای کاش هیچ گاه با کسی که او را از راه حق بازداشت ،دوست نمیشد:
َ ََ ْ ُ َ ً
َ َ
ً 1
َيا َو ْيلتَی ل ْي َت ِني ل ْم أت ِخذ فلانا َخ ِليلا .
ُ
ََ
ك َت َاب ُه
ب .ای کاش هرگز نامۀ اعمال خود را در یافت نمی کردَ :وأما َم ْن أوت ِ َى ِ
َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ
3
ك َت ِاب َي ْه .
ِب ِشما ِلهِ ف َيقول َيا ل ْيت ِني ل ْم أوت ِ
ج .ای کاش چونان خاکی بیارزش بود و پا به جهان زندگان نمیگذاشت تا به
ُ ْ
َ ً َ ً
ََ ْ
َ َ َ َ ُ
چنین عاقبتی گرفتار نمیشدِ :إنا أنذ ْرناك ْم َعذابا ق ِريبا َي ْو َم َينظ ُر ال َم ْر ُء َما قد َمت
ُ ُ ُ ً
َ
ُ ُ ْ َ
1
نت ت َرابا .
َي َد ُاه َو َيقول الك ِاف ُر َيال ْي َت ِني ك
َ
د .ای کاش میتوانست برای زندگانی خود چیزی از پیش بفرستد :ل ْي َت ِني
ََ
قد ْم ُت ِل َح َياتِي .
َ َّ
از عبارت «قد ْم ُت ِل َحیاتی» چنین برمیآید که زندگی حقیقی و واقعی انسان
َ
َ َ ََ ْ َ َ ْ
آخ َرة ل ِه َی ال َح َي َو ُان ل ْو
در آخرت است؛ چنانکه در آیهای دیگر میفرماید :و ِإن الدار ال ِ
َك ُانوا َي ْع َل ُم َ
1
ون .
پنج .کریم و صبور ،جز بهضرورت کسی را با زبان تهدید نمی کند؛ چه رسد به
اقدام عملی برای اجرای تهدید .متأسفانه انسان چنان سقوط می کند که خداوند -
 .3مجمع البیان ،ج ،۱۳ص.۱۴۱
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َ
َ
که رحمتش بر غضبش مقدم است  -و ی را این گونه تهدید می کند :ف َي ْو َم ِئ ٍذ لا
َ َ
ّ
ُي َع ِذ ُب َعذ َاب ُه أ َح ٌد  .فعل «یعذب» چه معلوم باشد ،چه مجهول ،گویای خشم الهی

است.
تفکر در این آیات ،روحیۀ مؤمنان مظلوم را بهشدت تقو یت می کند؛ زیرا
درمییابند که روزی فراخواهد رسید که کافران به گونهای عذاب خواهند شد که
هیچ کس آن را گمان نمیبرد.

شش .نفس مطمئن ،این افتخار را دارد که مخاطب حضرت حق شودَ :يا
َ
ْ
َُ
َْ
أ َي ُت َها النف ُس ال ُم ْط َم ِئنة  .راه رسیدن به نفس مطمئن ،ذکر الهی است که مایۀ آرامش
َ
قلب است :أ َلا ب ِذ ْكر ا َلل ِه َت ْط َم ِئ ُن ا ْل ُق ُل ُ
وب  0.یاد الهی با دو چیز به دست میآید :نماز
ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ ََْ
َّ َ َ ْ
َ
ْ َ 3
1
الذكر  .بر
َوأ ِق ِم الصلوة ِل ِذك ِري و قرآن که نام دیگر «ذکر» استِ :إنا نحن نزلنا ِ
قرآن باالرونده(نماز) و قرآن فرودآمده از نزد خدا ،انسان را به مرحلۀ نفس
این پایهِ ،
مطمئن میرسانند .از اینرو امام سجاد فرمود« :اگر همۀ اهل عالم از بین بروند،

اگر قرآن همراه من باشد ،از تنهایی وحشت ندارم؛ لو مات من بین المشرق
1
والمغرب ،لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی».

هفت .در دو آیۀ پایانی این سورۀ مبارک ،نکات بسیار زیبایی نهفته است .از
آنجا که صاحبان نفس مطمئن بهترین بخش وجودشان ،یعنی قلب خود را،
خالصانه وقف پروردگار کردهاند ،خدا نیز به آنان نفس مطمئن ،بخشید و آنان را در
زمرۀ بندگان خاص خود قرار داد و کلمۀ «عباد» را به خود اضافه کردِ :ع َب ِادي  .از
طرفی اضافۀ کلمۀ «جنت = بهشت» به پروردگار در ترکیب « ّ
جنتی» ،فقط در این
 .3رعد.۲۳ /
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سوره آمده تا شرافت بهشت را بنمایاند و اینکه برای بندگان خالص آماده شده
است.
گفتنی است که صاحب نفس مطمئن ،نخست در زمرۀ بندگان خاص
درمیآید که پیشاپیش آنها پیامبر و اهلبیت قرار دارند 0،و سپس وارد بهشت
میشود تا نشان دهد  -همانند هر جای دیگری  -شرافت بهشت به اهل آن است.
هشت .ورود به بهشت همگانی یا بهشت اختصاصی مقربان خدا ،به میزان
ترس از جایگاه پروردگار وابسته است و این حالت ،جز با بازداشتن نفس از پیروی
َ
ْ
َ َ
ََ َْ
هوای نفس به دست نمیآیدَ :وأ َما َم ْن َخ َاف َم َق َ
ام َر ِبهِ َونهی النف َّس َع ِن ال َه َوى* ف ِإن
ْ ْ
ْ ََ
ال َجنة ِه َی ال َمأ َوى  1.ترس ،گاهی از جایگاه ربوبی است و زمانی از عذاب الهی.
بندگان خاص خدا از جایگاه ربوبی پروردگار میهراسند ،نه از عذاب الهی؛ زیرا
گناهی مرتکب نشدهاند.

 .3همان ،ج ،۰ص.۱۲۱
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سورۀ بلد

سورۀ نلد
آیات :۱-۱

ََ َ ٌ َ َ َْ َ
َ ُْ ُ َ َ َْ َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
ذ البلد
ذ البلد ( )۱وأنت ِحل ِبه ا
الر ِحيم .لا أق ِسم ِبه ا
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
(َ )۲و َوالد َو َما َولد ( )۳ل َق ْد َخل ْق َنا الإ َّنس َ
ك َبد ( )۴أ ْ
يح َّس ُب أن
ان فِى
ٍِ
َ ِ
َ
َ
َ َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ً
ُ
َ ْ
ُ
د ( ) ۶أ ْ
يح َّس ُب أن ل ْم
لن يق ِد َر َعليهِ أ َحد ( )۵يقول أ ْهلكت َمالا ل َب ً ا
َ
َ
َير ُه أحد (.)۷

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .نه سوگند به این شهر [مكه] )1(.و حال آنكه تو در آن
جای داری )2(.سوگند به پدر و فرزندی كه آورده است )3(.مهانا انسان را در رنج
آفر يدهامي )4(.آيا میپندارد كه هیچ كس هرگز بر او چیره خنواهد شد؟( )5گويد« :مال
فراوان تباه كردم )۶(».آيا میپندارد كه هیچ كس او را نديده است؟()۷

پیامها و آموزهها
یك .دربارۀ نفی قسم در آیۀ آغاز ین این سوره چند دیدگاه است:
الف .معنای حقیقی «ال اقسم»؛ یعنی با همۀ شرافت و ارزشی که مکه دارد،
خدا نمیخواهد به این شهر قسم یاد کند؛ زیرا رسولش در این شهر آزار دیده و خون و
جانش مباح شده است .بنابراین سوگند نخوردن به مکه برای تعظیم و تکریم
پیامبر است.

071

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

ب .نفی قسم ،برای آن است که موضوع چنان روشن است که نیازی به
سوگند نیست.
ج .میتوان «ال» را زائد و برای تأ کید دانست؛ مانند موارد مشابه در قرآن 0.بر این
اساس ،آیۀ یکم و دوم با یکدیگر مرتبطاند .به این معنا که من به این شهر ،چون
انسان شریفی همچون رسول خدا در آن اقامت دارد ،سوگند میخورم .بر اساس
این دیدگاه نیز همچون دیدگاه نخست ،تعظیم پیامبر مراد است.
َ
دو .تفسیر آیۀ َو َوا ِل ٍد َو َما َول َد به حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل  ،با ذکر
مکه در آغاز آیه مناسبت دارد .بر این پایه ،سورۀ بلد به نمادهای توحید در زمین
َ
اشاره دارد :ابراهیم < َووا ِل ٍد> ،فرزندش اسماعیل < َو ما َول َد> ،پیامبر گرامی اسالم
َ ُْ ُ َ ْ َ
ََ َ ٌ َ ْ َ
هذ ال َبل ِد .
هذ ال َبل ِد و شهر مکه که میزبان خانۀ خدا است لا أق ِسم ِب ا
وأنت ِحل ِب ا
قرآن کریم بارها از بنیانگذار کعبه ،حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل و

همسرش به نیکی یاد کرده است و اساسا خداوند متعال اجر هیچ کوشندهای را بی

پاداش نمیگذارد.

نکره بودن کلمۀ «والد» برای تعظیم است و تعبیر «ما ولد» به جای «من ولد» ،از
باب اعجاب است؛ چنانکه در زبان عرفی نیز گاهی در مقام اعجاب میگو ییم :تو
چیستی؟ به جای «تو کیستی؟»
سه .قرآن کریم بندگان را برای تحمل سختیهای زندگانی دنیایی آماده
می کند .از اینرو در آیات بسیاری به طبیعت پر رنج و سختی زندگانی در دنیا
َ َ ُ َ ْ َّ ُ َ َّ َّ ٌ َ َ َّ َّ ً َ َ
ك ْدحا ف ُملا ِقيهِ  1.در این سوره نیز
اشاره دارد :ياأيها ال ِإنسان ِإنك ك ِادح ِإلى ر ِبك
َّ
آیۀ َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْالإ َّنس َ
ك َب ٍد مینمایاند که اساسا خلقت انسان بر پایۀ رنج
ان فِي
ِ
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بوده است .از روزی که روح به کالبدش دمیده میشود تا زمانی که از دنیا میرود،
زندگی راحت و خالی از سختی و رنج به خود نمیبیند.
پیداست که اگر انسان از پیش به سختیهای زندگانی آ گاه باشد ،انقطاع
کامل به سوی خدای متعالی پیدا می کند؛ خدایی که زدایش یا کاهش سختیها
تنها به دست او است.
َ
چهار .به باور برخی« ،کبد» در « ِفی ک َبد» به معنای استوار و استقامت است.
َ
َْ
بر این اساس ،آیه معنایی همانند آیۀ َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْالإ َّنس َ
0
ان فِي أ ْح َّس ِن تق ِو ٍيم
ِ
خواهد داشت و با آیات پسین همین سوره که دربارۀ ویژگیهای جسمی و
َ
ََ َ
توانمندیهای انسان ،مانند چشم ،زبان و لب است أل ْم ن ْج َعل ل ُه َع ْي َن ْي ِن *
ً َّ َ
َو ِل َّسانا َوشف َت ْي ِن  ،تناسب دارد و از سویی این معنا با آیاتی که بندگان را به مراقبه
َ ُ َ
و انفاق در راه خدا برای شکرگزاری نعمتهای او دعوت می کند فك َرق َبةٍ *
َ
أ ْو إ ْط َع ٌ
ام فِي َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َبةٍ همخوانی دارد؛ زیرا خدا نخست اشاره می کند که
ِ
انسان را توانمند و نیرومند آفریده و سپس با ذکر برخی مصادیق خلقت ،آن را بیان
می کند و آنگاه از آدمی مراقبه میخواهد و سپس شکرگزاری برای نعمتهای
بیشمار الهی.
پنج .از وجوه تقابل میان دنیا و آخرت ،آن است که دنیا به گونهای آفریده شده

است که زندگانی انسان همواره با سختی همراه است .اما آخرت به گونهای خلق

شده است که انسان در آن با آسایش و امنیت به سر میبرد .البته سختی دنیا با
مرگ از میان میرود؛ ولی خوشی آخرت جاودانه و همیشگی است .پس کدام
عاقلی راحتی همیشگی را به خوشیهای زودگذر میفروشد؟ اگر دنیا همچون

طالیی بود اما موقت ،و آخرت مانند خاکی بود ولی جاودانه ،باز هم آخرت از دنیا
 .3تین.۴ /
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برتر و بهتر بود؛ حال آنکه عکس مطلب درست است :دنیا تکه خاکی بیش نیست

و آخرت ،طالیی ماندگار.

شش .در این آیات از شخصی یاد میشود که مدعی است اموال بسیاری را
ًُ ً
ُ ُ َ َ ْ
انفاق یا هزینه کرده استَ :يقول أ ْهلك ُت َمالا ل َبدا  .دربارۀ چنین کسی سه احتمال
میتواند داد:
َ
َ
الف .کسی که ریاکارانه انفاق کرده است .بنابراین پیوندش با آیۀ أ َي ْح َّس ُب أن
َ
َ
ل ْم َي َر ُه أ َح ٌد بدینگونه است :خدا همه کس و همه چیز را میبیند و به نیات درونی
انسانها واقف است.
ب .شخصی که اموال فراوانی را در دشمنی با اسالم و پیامبر هزینه کرده
َ َ
َ
َ َ ْ
است .بدین رو خدا در آیۀ أ َي ْح َّس ُب أن لن َيق ِد َر َعل ْيهِ أ َح ٌد میفرماید بهزودی چنین
اشخاص را بهسزای اعمالشان میرساند.
ج .افرادی که اموال بسیاری را انفاق می کنند ،اما بر خدا ّمنت میگذارند؛
همانند کسی که در زمان پیامبر مسلمان شده بود و در قضیهای به حضرت
ّ
گفت :از وقتی مسلمان شدم اموال فراوانی از من در کفارات و انفاقها رفت 0.خدا
با بیان نشانههای خلقت خود ،به اینگونه آدمیان میفهماند که اگر منت روا باشد،
َ
ً َّ َ
ََ َ
خدا باید منت بگذارد :أل ْم ن ْج َعل ل ُه َع ْي َن ْي ِن * َو ِل َّسانا َوشف َت ْي ِن .
هفت .قرآن کریم بارها انسان را به بازگشت به خویشتن فرا میخواند:
ََ
َ ََ َ
1
 أل ْم َي ْعل ْم ِبأن الل َه َي َرى .َ َ ْ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ َّ
3
ك ِل ش ْی ٍء ش ِه ٌيد .
 -أ َول ْم َيك ِف ِبر ِبك أنه على

 .3مجمع البیان ،ج ،۱۳ص.۴۳۰
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تا او را از دلبستگی به سرای فانی برهاند و به سوی عالم غیب رهنمون و به
مراقبۀ سلوکی تشویق کند ،تا از این رهگذر ،اسباب انقطاع حقیقی او به
َ
َ
سوی خدای سبحان فراهم آید .بدین رو در این سورۀ مبارکه میفرماید :أ َي ْح َّس ُب أن
َ
َ
ل ْم َي َر ُه أ َح ٌد  .اعتقاد به اینکه خدای سبحان شاهد و ناظر همۀ رفتارها است و همۀ
هستی در قبضۀ قدرت او است ،خشوع ظاهری و باطنی انسان را در پی دارد.
هشت .منحرفان از هدایت الهی ،هماره هستی را از چشم خود مینگرند و به

هیچ حقیقتی جز آنچه خود میپندارند معتقد نیستند و هر چه را نپسندند ،منکر

وجود آن میشوند؛ بیآنکه برهانی بیاورند .خدای سبحان در آیات نخست ،گمان
چنین افرادی را هدف گرفته و در پی اثبات این مطلب است که تا وقتی چنین

دیدگاهی دارند ،به جایی نمیرسند و اگر بخواهند تغییر کنند ،باید تغییر ماهوی و
جوهری در دیدگاهشان رخ دهد و فقط به خود ننگرند؛ بلکه خواست خود را با

موالیشان تنظیم کنند .جالب این است که آنان دو گمان جاهالنه داشتند که
بطالنشان بر همگان روشن است:
 .۱آنان را کسی نمیبیند.

 .۲کسی بر آنها قدرت ندارد.
آیات :۱۶-۳

َ
َ
ً َّ َ
ََ َ
أل ْم ن ْج َعل ل ُه َع َينين (َ )۸و ِل َّسانا َوشف َتين (َ )۹و َه َد َين ُاه الن ْج َدين ()۱۱
َ ُ ََ
َ َ ْ
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ
ْ َ
َ
َ
فلا اق َت َح َم ال َعق َبة ( )۱۱وما أدراك ما العقبة ( )۱۲فك رقبة ()۱۳
َ
َ
َ
ً َ ْ
َ
أ ْو إ ْط َع ٌ
يما ذا َمق َر َبة ( )۱۵أ ْو ِم ْس ِك ًينا ذا
ام فِى ْيو ٍم ِذی َم ْسغ َبة ( )۱۴ي ِت
ِ
ْ
َمت َر َبة (.)۱۶

آيا او را دو چشم ندادهامي؟( )۸و زبان و دو لب )۹(.و دو راه [خیر و شر] را به او نشان
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دادمي )1۱(.اما او از گردنۀ سخت عبور نكرد )11(.و تو چه داین كه آن گردنه
چیست؟( )12بندهای را آزاد كردن )13(،يا در روز گرسنگی ،اطعام( )14يتیمی
خويشاوند )15(،يا بينوایی خا ک خ
نشی)1۶(.

پیامها و آموزهها
یك .قرآن کریم در بیش از  ۱۳آیه ،از جعل و خلق الهی در امور محسوس و
َ
ََ َ
نامحسوس سخن می گوید که یکی از آنها در این سوره است :أل ْم ن ْج َعل ل ُه
َع ْي َن ْي ِن  .البته جعل ،شأن ربوبی است؛ اما در بندگی ،مهم آن است که بنده جعل
الهی را درک کند و از آن عبرت بگیرد و به قدرت و عظمت او پی ببرد.
دو .بنده برای شناخت عظمت پروردگار به سیر و سیاحت آفاقی و انفسی
نیازی ندارد؛ بلکه آیات شگفت الهی را در جسم ظاهری خود نیز میبیند .به
چشمان خود بنگرد که تنها ابزار دیدن نیست ،بلکه وسیلهای برای انتقال
احساسات و عواطف روحی است و نمودار تأثیرات درونی .به زبانش بنگرد که ابزار
سخن گفتن و چشیدن طعم غذاها است .به لبهای خویش درنگرد که تکلم
بدون آنها ممکن نیست .در تکلم و سخنوری خود بیندیشد که بهواقع عملیاتی
است بسیار پیچیده؛ زیرا تکلم ،تبدیل افکار درونی به اصوات شنیدنی است در
کمترین زمان.
سه .خدای متعالی بارها در قرآن کریم بر هدایت درونی انسان تأ کید فرموده
َ َْ
ُ
َْ
است؛ از جمله در سورۀ شمس فأل َه َم َها ف ُج َور َها َوتق َو َاها  0و در این سورهَ :و َه َد ْي َن ُاه
َ
الن ْج َد ْي ِن .

کلمۀ «نجد» به معنای سرزمین یا راه بلند است .خداوند از راه خیر و شر ،و کفر

 .3شمس.۳ /
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و ایمان به «نجد» تعبیر کرده تا بفهماند هر دو راه روشن و آشکار است و کسی را

نرسد که بهانه گیرد و بگوید پیام رسوالن به او نرسیده است؛ زیرا آ گاهی از زشتی

اموری همچون ظلم و دروغ در درون او نهاده شده است.
َّ َ
چهار .تناسب میان دو چشم َع ْي َن ْي ِن و دو لب شف َت ْي ِن و راه خیر و شر
َ
الن ْج َد ْي ِن بسیار روشن است :خدای بزرگ همان گونه که به انسان ابزاری درونی
داده است تا راه خیر را از شر بازیابد ،وسایلی ظاهری نیز بخشیده است تا به راحتی
خود را از ارتکاب کارهای زشت برهاند؛ مثال چشمها را پایین اندازد تا به نامحرم
نظر نیفکند و لبها را ببندد تا سخن بیهوده نگوید .بنابراین کسی که چشم و زبان
خود را در حرام بازگذارد ،عذری ندارد.

پنج .مؤمن در زندگانی دنیا برای رسیدن به درجات باالی کمال ،باید از
گردنههای دشوار هوا و هوس نفسانی بگذرد و به تعبیر قرآن« ،اقتحام عقبه» کند و
همان گونه که خیر و خوبی وقتی به انسان میرسد که او از محبوبهایش بگذرد و
آنها را انفاق کند 0،در عبور از گردنهها و موانع سیر الی اهلل نیز انسان باید سختیها را
َ ُ َ
تحمل کند .مثال بندهای را آزاد کند فك َرق َبةٍ یا در زمان خشکسالی انفاق کند
َ
و انسانها را از گرسنگی برهاند أ ْو إ ْط َع ٌ
ام فِي َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َبةٍ  .عظمت این مطلب
ِ
َ َ
از تعبیر « َوما أ ْدراك» فهمیده میشود؛ تعبیری که قرآن کریم دربارۀ امور مهم و دشوار
به کار میبرد.
شش .مؤمن هنگام انفاق مال در راه خدا یا اطعام نیازمندان ،به نزدیکتر ین
راه برای دستیابی به رضایت پروردگار میاندیشد؛ یعنی به دنبال بهترین مصداق
این عنوان عام میگردد .آیات این سوره نیز به برخی مرجحات کمک به نیازمندان،
البته بعد از اطمینان از اصل فقر ،اشاره می کند .واژۀ «یتیما» میفهماند که فرزند
الب َّر َح َّتی ُت ْنف ُقوا م َّما ُت ِح ُّب َ
 .3آل عمرانَ :۳۲ /لن َت َن ُالوا ّ
ون .
ِ ِ
ِ
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یتیم ،بهترین کس برای رسیدگی و ّ
ترحم است؛ همچنین خویشاوندان نسبی،
َ ْ
َ ْ
بهترین کسان برای انفاقاند ذا َمق َر َبةٍ ؛ مسکینان زمین گیر ذا َمت َر َبةٍ و
قحطیزدگان فِي َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َبةٍ  ،از دیگر مصادیق روشن برای انفاق و امدادند.
َ
هفت .از دیدگاه قرآن کریم ،کسی که به ظاهر آیات َف ُك َر َق َبةٍ و أ ْو إ ْط َع ٌ
ام فِي
ِ
َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َبةٍ عمل کند و بندهای مؤمن یا کافر را آزاد کند و نیازمندان را اطعام
دهد ،از کسانی است که از گردنههای صعبالعبور بهسالمت گذشته و از اصحاب
الیمین به شمار میآید؛ حال اگر به باطن این آیات نگاه شود و این مسئله در قلمرو
معقوالت بررسی شود ،بدین معنا است که ا گر کسی بندهای را از عذاب جهنم
برهاند ،یا غذای معنوی به او دهد ،پاداشی عظیم در انتظار او است.
آیات :۶۳-۱۱

َ
ْ
َّ
ُ َ َّ
ك َ
الص ْبر َو َت َو َّ
ان ِم َن ال ِذ َين َآم ُنوا َو َت َو َّ
اص ْ
اص ْوا ِبال َم ْر َح َمة ()۱۷
ب
ا
و
ثم
ِ
ِ
َ ُ َ
َ
َ
َّ َ
ُأ ْو َلئ َّك أ ْص َح ُ ْ َ
آياتنا ه ْم أ ْص َح ُ
اب
اب ال َم َيمنة (َ )۱۸وال ِذ َين كف ُر وا ِب ِ
ِ
َ
َ
ْ ْ
َ
ال َمشأ َمة (َ )۱۹عل ِيه ْم ن ٌار ُم ْؤ َّص َدة (.)۲۱
آنگاه از كساین خواهد بود كه گرويدهاند و يکديگر را به صبر و مهر سفارش

كردهاند؛( )1۷آنان خجستگاناند )1۸(،و كساین نشانههای ما را كفر ورز يدند،

ناخجستگان شوم )1۹(.آنان را آتیش سر پوشیده فراخواهد گرفت)2۱(.

پیامها و آموزهها
یك .در آیات گذشته ،انفاق به نیازمندان ،بهویژه در روزهای قحطی و
خشکسالی  -گرچه مرتبط با جنبههای بیرونی انسان است  -نشانۀ توفیق گذر از
گردنههای هوا و هوس نفسانی شمرده شد .اکنون در این آیات ،به جلوههای معنوی
برای عبور از گردنهها اشاره می کند و این جلوههای معنوی بهمراتب از جلوههای
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بیرونی بیشتر اهمیت دارد؛ زیرا حاالت بیرون از حاالت درونی برمیخیزد.
بر طبق این آیات ،انسان نخست باید ساخت ایمانی خود را نیرومند کند
َ
ال ِذ َين َآم ُنوا و سپس به درجهای برسد که همواره مشتاق به کمک به دیگران در
مسیر کمال باشد که با سفارش به صبر بر طاعت الهی و پرهیز از ّ
محرمات عملی
َّ
میشودَ :ت َو َّ
الص ْب ِر  .همچنین باید بر همنوعان خود شفقت داشته باشد
اص ْوا ِب
ْ
َت َو َّ
اص ْوا ِبال َم ْر َح َمةِ تا بتواند هم حقوق خدا و هم حقوق مخلوقات را رعایت کند؛
َّ
اص ْوا ب ْال َحق َو َت َو َّ
همان گونه که در سورۀ عصر میفرمایدَ :و َت َو َّ
الص ْب ِر  0.و
اص ْوا ِب
ِ ِ
سفارش به رحمت ،از مصادیق تواصی به حق است.
دو .قرآن کریم معموال عمل صالح را در کنار ایمان ذکر می کند؛ اما در این سوره،
تواصی به صبر و رحمت در کنار ایمان یاد شده است؛ زیرا عمل صالح واجب یا
مستحب ،با صبر و رحمت به دست میآید .البته تعبیر به تواصی به صبر و رحمت،
مطلبی دیگر را نیز میفهماند و آن این است که تواصی ریشههای ایمانی افراد جامعه
را تقویت می کند و زمینه را برای اعمال صالح در جامعه فراهم میسازد.
سه .در جامعۀ ایمانی چنین نیست که برخی به وعظ و نصیحت سرگرم
باشند و بعضی نیز تنها مخاطب این نصایح باشند؛ بلکه با تحقق «تواصی»،
رابطهای تعاملی میان مردم شکل می گیرد و امر به معروف و نهی از منکر میانشان
نهادینه میشود و مردم یکدیگر را وعظ می کنند و از یکدیگر موعظه میپذیرند.
اگر این تواصی در جامعۀ اسالمی استقرار یابد ،اعمال نیک انسانها ،حاالت و
سپس عادات و آنگاه ملکات آنان میشود.
درست تبلیغ دین را نیز
چهار .قرآن کریم در البهالی آیات خود ،شیوههای
ِ
آموزش میدهد؛ همچون:
 .3عصر.۰ /
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 استفاده از شیوههای گوناگون؛ با آنکه خداوند مالک علیاالطالق است ومیتواند همگان را به زور به خود مؤمن کند ،اما با شیوههای گوناگون ،همچون وعظ
و نصیحت ،مردم را به سوی خود میخواند.
 ذکر مصادیق به جای کلیات مبهم؛ همچون آزاد کردن بنده ،انفاق در زمانقحطی ،رسیدگی ویژه به ایتام و مساکین.
 بیان مطالبی برای تقویت پیوند بندگان با آفریدگار ،مانند ذکر نعمتهایخاص.
 توجه به غیر مؤمنان؛ زیرا برای انفاق و آزاد کردن بنده ،قید مسلمان یا مؤمنرا نیاورده است.
 ترجیح ندادن برخی از گروهها بر برخی دیگر؛ چراکه «همگان» را فرامیخواندبه صبر .پس وظیفۀ عدهای موعظه کردن و تکلیف عدهای موعظه شنیدن نیست؛
بلکه همه باید همدیگر را توصیه و ارشاد کنند.
 توجه به امورات دنیوی بندگان تا همگی زندگی معتدل و آرامی داشتهباشند.

پنج .بیشتر مردم ،خوش ُیمنی و بد ُیمنی را در امور بیارزشی نظیر آمدن و رفتن
کالغ و مانند آن میبینند و بر این اساس ،فال نیک یا بد میزنند .آیات پایانی سورۀ
بلد ثابت می کنند که خوشیمنی و بدیمنی به فرجام امور در روز رستاخیر وابسته
است .اصحاب میمنه ،کسانی هستند که از صراط مستقیم به سالمت می گذرند
و اصحاب مشئمه کسانیاند که در آخرت به جهنم میروند .پیدا است که پستی
«لوم» و بدیمنی «شوم» با یکدیگر متالزم هستند؛ همان گونه که بزرگی «کرم» و
خوشیمنی «یمن» .این مطلب از سخن سلمان روشن میشود؛ هنگامی که به او
گفته شد« :تو کیستی و چه ارزشی داری؟» پاسخ داد« :من و تو در آغاز نطفۀ پستی
بودیم و پایان من و تو گور است .پس روز قیامت در پیش میزان عدل الهی ،هر که
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کفۀ میزانش سنگینتر باشد ،کریم است و آن که کفۀ میزانش سبک باشد ،پست
0
است».
َ
َ
ٌ
شش .آیۀ پایانی از عذاب الهی سخن می گویدَ :عل ْي ِه ْم ن ٌار ُم ْؤ َّص َدة  .هر چند
از گونههای عذاب سخنی نمیراند ،نکره بودنش بزرگی آن عذاب را میرساند .پس
همین هشدار ،کافی است تا انسان از ارتکاب معاصی بازگردد.
در این آیه ،اشارتی نهفته است که نشاندهندۀ سنگینی عذاب است .تعبیر
َ
َ
« َعل ِیه ْم» از احاطۀ عذاب بر جهنمیان خبر میدهد و از این جهت ،با آیۀ أ َح َاط ِب ِه ْم
ُ
ُس َر ِادق َها  1بسیار شباهت دارد .آری؛ این حالت که احساس عذاب از هر سو او را در
برگرفته و هیچ راهی برای فرار ندارد ،بسیار دردناک است؛ بهویژه اگر عذابش،
بیپایان باشد.

 .3فقال سلمانّ « :أما ّأولی و ّأولك فنطفة قذرةّ ،
وأما آخری و آخرك فجیفة منتنة ،فإذا کان یوم
القیامةُ ،ونصبت الموازین :فمن ثقلت موازینه فهو الکریم ،ومن خفت موازینه فهو اللئیم(».من
ال یحضره الفقیه ،ج ،۴ص)۴۳۴
 .0کهف.۲۳ /
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س ݒ مش
ورۀ س
آیات :۱۳ - ۱

َّ
َْ َ َ َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمَ .والش ْم ِس َو ُض َح َاها (َ )۱والق َم ِر ِإذا تلا َها ()۲
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
الس َماء َو َما َب َن َ
الن َهار إذا َجلا َها (َ )۳والليل إذا ْيغ َّش َ
اها (َ )۴و َّ
اها ()۵
ِ ِ
و ِِ
َ
َ
َ ْ
ُ
َْ
َوالأ ْر ِض َو َما َط َح َاها (َ )۶ونف ٍس َو َما َّس َو َاها ( )۷فأل َه َم َها ف ُج َور َها
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
َْ
ََْ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َوتق َو َاها ( )۸قد أفلح من زكاها ( )۹وقد خاب من دساها (.)۱۱

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به خورشید و تابش آن )1(،سوگند به ماه چون
یپ [خورشید] درآيد )2(،سوگند به روز چون زم خی را روشنایی دهد )3(،سوگند به شب

چون پرده بر آن افتد )4(،سوگند به آمسان و آن كس كه آن را افراشت )5(،سوگند به
خ
زمی و آن كس كه آن را گسترد )۶(،سوگند به نفس و آن كس كه آن را سامان داد)۷(،
سپس پلیدی و پرهیزگاری را به او اهلام كرد )۸(،كه هر كس نفسش را پيراست،
رستگار شد )۹(،و هر كس آن را زشت گردانید ،ز يان كرد)1۱(.

پیامها و آموزهها

ٌ
مقسم علیه = آنچه قسم برای
یك .شکی نیست که میان سوگندهای قرآنی و «
تأ کید بر آن است» ،پیوند و ارتباط است که تدبرکنندگان در قرآن کریم باید آن را
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کشف کنند و اساسا حکمت قسمهای الهی نیز همین است؛ وگرنه خدای سبحان
نیازی به سوگند و تأ کید ندارد تا دفع شبهه کند یا چیزی را به ما بباوراند .بر این
پایه ،شاید بتوان گفت که قسمهای آغاز ین این سوره ،که به شگفتیهای آفرینش و
خودسازی انسان ربط دارد ،در مقام بیان این نکته هستند که خدا همۀ هستی را
برای بشر رام کرده است تا او به کمال خود برسد .بنابراین اگر انسان به کمال
مطلوب دست نیابد ،خالف کاروان هستی قدم برداشته است؛ چراکه همۀ
مخلوقات به هدف غایی خلقت خود رسیدهاند ،جز او .حدیث قدسی نیز همین
معنا را تأیید می کند« :بندهام همه کس و همه چیز را برای تو آفریدم و تو را برای
َ َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ
جلك وخل ُ
قت األ َ
0
قتك ِألجلی».
خودم؛ عبدي خل
شیاء ِأل ِ
دو .سوگندهای قرآن در کیفیت و کمیت ،با یکدیگر تفاوتهایی دارند .به
َ
لحاظ کیفیت ،یك سوره به مظاهر آسمانی قسم میخورد َو َّ
ماء َوالط ِار ِق  1و
الس ِ
َْ
سورهای دیگر به جلوههای زمینی َوالأ ْر ِض َو َما َط َح َاها و سورهای دیگر به مظاهر
ْ
َْ
َ َ
ْ ُ
ود  3.از
انفسی َونف ٍس َو َما َّسواها و سورهای نیز به نشانههای قیامتَ :وال َي ْو ِم ال َم ْوع ِ
جهت کمیت نیز در برخی سورههای قرآن فقط یک قسم یاد شده است مانند
َ
ْ
ُ
َ
َوال َع ْص ِر  ،در بعضی دو سوگند مانند َوالض َحی * َوال ْي ِل ِإذا َّس َجی  1در پارهای سه
َ َ ْ َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ
ك َر َوالأنثی  1،در مواردی چهار
قسم َوالل ْي ِل ِإذا َيغشی * والنه ِار ِإذا تجلى * وما خلق الذ
َ َ َ َْ َ ْ َ
َُ
َُْ
ين  6و در سورهای دیگر پنج
م
أ
ور ِس ِینين * و ا
سوگند َو ِ
ِ
ين َوالزيت ِ
هذ البل ِد ال ِ
ون * وط ِ
الت ِ
 .3الجواهر السنیه فی االحادیث القدسیه ،ص.۱۱۳
 .0طارق.۱ /
 .1بروج.۲ /
 .2ضحی.۲-۱ /
 .2لیل.۰-۱ /
 .2تین.۰-۱ /
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َ
َ
َ
ْ
َّ ْ ْ ْ
َْ ْ
ال َعش ٍر * َوالشف ِع َوال َوت ِر * َوالل ْي ِل ِإذا َي ْس ِر  0.اما در سورۀ شمس،
قسمَ :والفج ِر * َول َي ٍ
ٌ
مقسم علیه» ،و آن ،اهمیت تزکیۀ نفس
یازده سوگند یاد شده است برای یک «
است .این همه سوگند  -که در قرآن سابقه ندارد  -برای یادآوری تزکیه ،مینمایاند
که تزکیه ،ریشه و پایۀ تمام کماالت انسان در دنیا و آخرت است .بنابراین فراتر از این
اعمال ظاهری ،آنچه مؤمن را رستگار می کند ،همان تزکیه و خودسازی درونی
است که آثار بیرونی آن نیز بسیار است.
َّ
َ َّ
هار ِإذا َجالها = و سوگند به روز
سه .دربارۀ مرجع ضمیر مفعولی «ها» در «والن ِ
آنگاه که آن را روشن می کند» دو دیدگاه وجود دارد:
َْ
1
ْ
ض» .بر پایۀ این تفسیر ،ابهامی در آیه نیست.
الفَ « .األر ِ
ّ ْ
س» .بر این اساس ،معنای آیه چنین است« :سوگند به روزی که
ب« .الشم ِ
خورشید را روشن می کند 3».این احتمال ،ابهام معنایی دارد؛ زیرا خورشید روز را
روشن می کند ،نه روز خورشید را .شاید دلیل این تعبیر ،آن باشد که مردم با روز
انس و آشنایی بیشتری دارند و چون در روز خورشید را میبینند ،گویا روز باعث
دیده شدن خورشید میشود .در مسائل معنوی نیز میتوان گفت بندهای که مردم را
به سوی خدا میخواند ،بندهای شایسته است؛ همچون روزی که خورشید را به
میان مردم میآورد .بر پایۀ روایات ،کسی که به احیای امر پیامبر و اهل بیت
بپردازد ،از رحمت و مغفرت الهی بهره میبرد.

چهار .مفسران در مورد کاربرد کلمۀ «ما» برای پروردگار متعال ،به جای «من»
اختالف دارند« .ما» معموال برای غیرعاقل به کار میرود و «من» برای عاقل؛ اما در
موصول «ما» ابهامی است که بر عظمت داللت می کند .گویا خلقت آسمان و زمین
 .3فجر.۴-۱ /

 .0ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،۳ص.۰۳۳
 .1شیخ طوسی ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۳ص.۰۱۵
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و نفس به اندازهای مهم است که آن را فقط میتوان به قدرت عجیب و مبهم الهی
نسبت داد .در این میان ،نفس انسانی ،عظمت بیشتری دارد؛ به همین دلیل
«نکره» آمده است که در زبان عربی ،گاهی بر عظمت داللت دارد .از این مهمتر،
عطف پروردگار و خالق هستی به مخلوقات است که از شرافت و ارزشمندی
هستی حکایت می کند.
بر این اساس ،مؤمن باید همواره از آفریده به آفریننده برسد؛ بر خالف کسانی

که از مظاهر طبیعت شگفتزده میشوند ،اما به سازنده و آفر ینندۀ آنها پی

نمیبرند .در نتیجه دانش و آ گاهی آنان ،سودی به حالشان ندارد و اثری از خشیت
و ترسی که باید در دانشمندان باشد ،در آنها دیده نمیشود.

پنج .میتوان موصول «ما» را قوانین حاکم بر هستی دانست؛ قوانینی که
َْ
ماء َو َما َب َن َ
آسمانها را برافراشتهاند َو َّ
اها و زمین را گسترانیدهاند َوالأ ْر ِض
الس ِ
َو َما َط َح َاها  .بر پایۀ این برداشت ،هستی و آنچه در او است ،در کفهای و قوانین مدبر
هستی در کفهای دیگر قرار می گیرند و آن که این قوانین حاکم بر هستی را کشف

می کند ،انسان است.

شش .نفس در قرآن کریم ،گاه بر روح اطالق میشود ا َلل ُه َي َت َوفَى ْال َأ ُنف َّس ِح َ
ين
ََْ ُ ُْ ْ َْ ً ََ َ ُ َ َْ ُُ
َ َ 0
ون  1.بنابراین
ل
م ْو ِتها و گاه بر جسد انسان ِإنِي قتلت ِمنهم نفسا فأخاف أن يقت ِ
ْ
امکان دارد «تسو یۀ نفس = َ َنفس َو َما َس َّو َاها» ،همزمان شامل روح و بدن شود ،و

خدای متعالی قدرت بیکران خود را در خلقت هر دو به کار گرفته است؛ چراکه
ْ ً
ُ َ َّ ْ َ
پس از آفرینش بدن ،تعبیر ث َم أنشأن ُاه َخلقا َآخ َر  3به کار برده و بعد از دمیدن روح،
 .3زمر.۴۲ /

 .0قصص.۰۰ /
 .1مؤمنون.۱۴ /
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َ
خود را ستوده استَ :ف َت َب َار َّك ا َلل ُه أ ْح َّس ُن ْال َخ ِال ِق َ
ين .
َ َْ
ُ
َْ
هفت .آیۀ فأل َه َم َها ف ُج َور َها َوتق َو َاها  ،اتمام حجت خدا با بندگان است؛ زیرا
0

میفرماید ما راه درست و خطا را به او الهام کردیم .بنابراین انسان نمیتواند روز
قیامت بهانه یا عذر بیاورد که خیر و شر را نمیدانسته است .الهام پروردگار ،در
حکم پیامبر درونی در هر کس است ،و با وجود پیامبر ،کسی معذور نیست.
جالب است که موضوع الهام الهی ،مطلق نفس انسان ،اعم از مؤمن و غیر
ٌ َ ََْ
َ ْ َّ ُ َ َ ْ
ان َعلى نف ِسهِ َب ِص َيرة * َول ْو ألقى
مؤمن است؛ همان گونه که مخاطب آیات ب ِل ال ِإنس
َم َع ِاذ َير ُه  1مطلق انسان است .آیۀ فطرت نیز ناظر به هر انسانی است؛ بدون هیچ
َ
َ
َ َ َ
قیدیِ :ف ْط َر َّت الل ِه ال ِتي ف َط َر الن َّاس َعل ْي َها  3.بر پایۀ این آیات ،حرکت در جادۀ
فطرت ،نیازمند امری بیرون از ذات انسانی نیست و فرستادن پیامبران نیز به هدف
رساندن ندای فطرت به گوش انسانها و بیان جزئیاتی است که عقل به درک آنان
َ َْ َ
توانا نیست .بنابراین «انسان» ،مسئول است و موظف به خودسازی :ق ْد أفل َح
َ َ َّ
ك َ
اها .
من ز
َ َْ
ُ
َْ
هشت .الهام پرو ردگار در فأل َه َم َها ف ُج َور َها َوتق َو َاها افاضۀ گونهای از معرفت به
انسان است که او بر اساس آن به حسن و قبح اشیا شناخت تصوری و تصدیقی

مییابد که از آن به حکمت نظری تعبیر می کنند .این ،پایینتر ین درجۀ کمک

الهامی خدا به نفس انسانی است؛ اما خدای سبحان میتواند درهای رحمت خود

را بگشاید و بندۀ صالح را با مصالح و مفاسد شخصیاش آشناتر سازد؛ یعنی
حکمت عملی را نیز به او الهام کند ،تا در همۀ جزئیات زندگی در صراط مستقیم

 .3مؤمنون.۱۴ /
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قرار بگیرد؛ همان راهی که هدایت به آن را در نمازهای واجب روزانه و مستحب از

خدای متعال خواستاریم.

نه .فجور ،جمع «فجر» است و فجر یعنی شکافتن 0.علت اطالق آن بر کارهای
خالف و زشت ،آن است که فسق و فجور ،پردۀ تقوا را میدرد؛ همان گونه که
سپیدهدم (فجر) ،تار یکی شب را میشکافد 1.تقوا نیز به حالتی اطالق میشود که
3
نفس در پناهگاهی امن استقرار یافته باشد و انسان را از هرچه میترسد ،حفظ کند.
بر این اساس ،در نفس ُم َلهم به فجور و تقوا مقتضی کماالت وجود دارد و مانع نیز
مفقود است .بنابراین انسان برای رسیدن به کمال ،همۀ اسباب را دارا است .اگر
کسی پردههای عصمت و نجابت را کنار بزند و زشتیها را آشکار کند ،چه
تضمینی وجود دارد که دوباره این پرده ترمیم شود؟ یا اگر کسی از حصار تقوا بیرون
بیاید ،طعمۀ گناهان گرگصفت نمیشود؟
َ
َ ْ
ُ
َْ
ده .شاید راز تقدیم فجور بر تقوا در آیۀ فأل َه َم َها ف ُج َور َها َوتق َو َاها این باشد که

همواره تخلیه و ترک رذایل ،بر تحلیه و کسب فضائل تقدم دارد و همچنین قبح
زشتیها روشن و آشکار است و فطرت پا ک بهراحتی میتواند آن را در یابد .از اینرو
گناه فاعل زشتیها از تارك تقوا سنگینتر است؛ زیرا او با امور ی فطری و وجدانی
ِ
مخالفت کرده است .مثال قوم حضرت صالح  ،با کشتن شتر ،حرمت الهی را
هتک کردند و گناهشان فقط از روی هوا و هوس نبود .به همین دلیل ،عذاب قوم
صالح شدت و فراگیری ویژهای داشت.
یازده .همۀ موجودات جهان در پی رستگاریاند و برای رسیدن به آن
 .3مفردات الفاظ القرآن ،ص.۶۲۶
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می کوشند .اما گاهی در مصادیق خطا می کنند .برخی رستگاری را در امکانات
َ َْ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
ون ِإن ُه
مادی میبینند؛ همچون قوم قارون که میگفتند :ياليت لنا ِمثل ما أوتِى قار
َ
َُ
يم  0.گروهی نیز علوم مادی را مال ک رستگاری میدانند :ف ِر ُحوا ِب َما
لذو َح ٍظ َع ِظ
ٍ
ْ ْ
ََ َ ْ
ك َث ُر م َّ
ع َ
نك
ند ُهم ِم َن ال ِعل ِم  1.گروهی دیگر ،جمعیت فراوان و ثروت بسیار را :أنا أ
ِ
ِ
َْ َ
َ
ْ
َ
ً
ْ
ً
َ
َ
َمالا َوأ َع ُز نفرا  3.دستهای از آدمیان نیز قدرت و برتری راَ :وقد أفل َح ال َي ْو َم َم ِن
َ
است ْعلى  1.اما قرآن کریم رستگاری را در تزکیه و خودسازی میشناساند.
دوازده .قرآن کریم هنگام سخن از ارتباط رستگاری با کارهای نیک ،آن را با
ترجی (امیدواری) بیان می کندَ :و ْاف َع ُلوا ْال َخ ْي َر َل َع َل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
صیغۀ ّ
ون  1.یعنی امید
ِ
است که نیکوکاران رستگار شوند .ولی ترتب رستگاری را بر تزکیه قطعی میداند:
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ك َ
اها  .یعنی اهل تزکیه ،بهقطع رستگارند .از اینجا معلوم میشود
قد أفلح من ز
که نسبت میان اعمال ظاهری و بیرونی و اعمال درونی همانند نسبت ریشه و شاخه
است که هرگاه ریشه سالم باشد ،قطعا درخت پربار میشود .حدیث پیامبر نیز
6
این مطلب را تأیید می کند« :نیة المؤمن ٌ
عمله».
خیر من ِ
سیزده .قرآن کریم ،هنگامی که چیزی را مطلق و بیقید یاد می کند ،هرگاه
قرینهای در میان نباشد ،معنای عام آن مراد است .بنابراین از اطالق ایمان و عمل
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ك َ
اها
صالح ،ایمان کامل و همۀ اعمال صالح مراد میشود .پس قد أفلح من ز
یعنی رستگاری در پرتو تزکیۀ کامل اعتقادی و عملی به دست میآید .مؤیدش این
 .3قصص.۱۳ /
 .0غافر.۳۰ /
 .1کهف.۰۴ /
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است که آیۀ َق ْد َأ ْف َل َح ْال ُم ْؤم ُن َ
ون  0،رستگاری را ویژۀ مؤمنان دانسته و آیات دیگر
ِ
بهتفصیل ویژگیهای مؤمنان را گفتهاند ،که یکی از آنها روگردانی از لغو است.
ممکن است برخی رو برتافتن از لغو را جزء صفات غیر ضروری بدانند ،اما از
آنجا که رستگاری موقوف به تزکیه به معنای وسیع آن است ،اعراض از لغو را نیز
در بر میگیرد.

چهارده .تزکیه و خودسازی ،کاری اختیاری است  -نه اجباری  -و بنده خود
باید به این کار اهتمام ورزد .امام صادق فرمود« :طبیب نفس تو ،خودت هستی و
نشانههای بیماری و سالمت و داروهای شفابخش را میدانی؛ إنك قد ُجعلت
طبیب نفسك ُوبین لك الداء وعرفت آیة الصحة ودللت علی الدواء؛ فانظر کیف
1
قیامك علی نفسك».
با این حال ،شایسته است که انسان همواره یاری خدای متعالی را در این
مسئلۀ مهم بخواهد؛ چراکه بی آن ،تحقق تزکیه بسیار دشوار است؛ همچنانکه
هنگام تالوت این آیه ،پس از لحظهای درنگ گفت« :پروردگارا ،تقوا
رسول گرامی
ِ
را بر نفس من ارزانی دار و آن را تزکیه کن؛ زیرا تو بهترین کسی هستی که میتوانی
ّ َ
ْ
ْ
َّ ّ
آت َنف ِسی َتق َو َاها َ َز ِک َها أ ْن َت َخیر
نفس مرا پاک کنی .تو بر نفس والیت داری؛ الل ُه َم! ِ
َ َ َّ َ َ
َ
3
اها؛ أ ْن َت َو ِل َیها َو َم ْوال َها».
م ْن زک
ُ
َ َ َ ْ َ َ ُ
َّ
نكم من َأ َحد َأ َب ًدا َو َ َ َ
كي
آیۀ َول ْولا فض ُل الل ِه َعل ْيك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َما َزكى ِم
لكن الله ُي َز ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َمن َيش ُاء  1نیز همین معنا را تأیید می کند .پس هیچ منافاتی میان خودسازی بنده
و توفیقات الهی نیست.
 .3مؤمنون.۱ /
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پانزده .تزکیه ،اعم از اصالح نفس است؛ زیرا تزکیه هم پیراستگی از رذائل
است و هم آراستگی به فضائل؛ نه صرف پاکسازی از آلودگیها؛ چنانکه امیر
مؤمنان فرمود« :مال با زکات کم میشود ،اما زکات علم ،آن را بیشتر می کند؛
ُ َ
ْ
العل ُم یزکو َعلی اْلنفاق 0».به عبارت دیگر ،انسان با تزکیه ،کمالی بر خویش
میافزاید ،نه اینکه خود را از لذتی محروم کند .ترس از دست دادن لذایذ دنیایی
سبب میشود برخی از قدم گذاشتن در این مسیر بهراسند؛ در حالیکه راه تزکیه،
مسیر رشد و افزایش نعمتها است؛ چنانکه دنیاپرستان نیز گاهی برای به دست
آوردن چیزی ارزشمند ،سختی از دست دادن چیزی را تاب آوردند.
شانزده .کشاورزی که بذری را در زمین میپاشد و به آن رسیدگی می کند و روز

به روز ،رو یش آن را تا زمان ثمردهی میبیند ،با کسی که تنها دانهای را در میان

خروارها خاک پنهان می کند ،بسیار تفاوت دارد .این مثال ،فرق رهروان مسیر تزکیه

را با دیگر انسانها نشان میدهد :انسانهایی که نفس خود را ز یر خاکهای شهوت
اب َمن َد َّس َ
پنهان کردهاند َو َق ْد َخ َّ
اها هرگز به محصول دلخواهی نمیرسند .قرآن

دربارۀ انسانهای دوران جاهلیت که فرزندان دختر خود را زندهبهگور می کردند،
َ
ُ
تعبیر « ّ
دس» به کار برده است :أ ْم َي ُد ُس ُه فِي الت َر ِاب  1.بنابراین جرم کسانی که نفس
خود را زیر خاکهای شهوت پنهان می کنند ،با آن مشرکان نادان یکسان است؛
ْ
نخست میان آن دو فرق است.
اگرچه در نگاه
گفتنی است که کلمۀ «قد» که برای تأ کید و تثبیت است ،در هر دو مسیر

سعادت و شقاوت به کار رفته است («قد افلح» و «قد خاب») ،تا نشان دهد هر دو
مسیر روشن و بدون ابهام است.

 .3نهج البالغه ،حکمت  ،۱۴۱ص .۴۳۶
 .0نحل.۵۳ /
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هفده .کسی که به جای پرداختن به خودسازی ،ندای فطرت خود را نشنیده
می گیرد و روح و نفس خود را پنهان می کند ،قطعا نومید و بیبهره خواهد شد؛
لیکن اثر این را روز قیامت خواهد دید و خدای متعالی در وصف گروهی از آنان
ً
ون َأ َن ُه ْم ُي ْحس ُن َ
میفرمایدَ :الذ َين َّض َل َّس ْع ُي ُه ْم في ْال َح َياةِ ُالد ْن َيا َو ُه ْم َي ْح َّس ُب َ
0
ون ُص ْنعا .
ِ
ِ
ِ
و چقدر فرق است میان کسی که در قیامت به ناگاه میبیند همۀ سرمایهها و
کوششهایش بر باد رفته و از تمام نعمتهای الهی محروم است ،با کسی که
رستگاری خود را از همین دنیا به روشنی میبیند.
آیات :۱۵-۱۱

ََ َ َ
ُ َ
انب َع َث َأ ْش َق َ
َك َذبَ ْت َث ُم ُ
ود ب َط ْغ َو َاها ( )۱۱إ ِذ َ
اها ( )۱۲فقال ل ُه ْم َر ُسول الل ِه
ِ
ِ
َ ََ َ َ ُ ْ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ
َ
ناقة الل ِه وسقياها ( )۱۳فكذبوه فعقروها فدمدم عل ِيهم ربهم
َ
َ
َ َ َ
يخ ُاف ُع ْق َب َ
اها (.)۱۵
ِبذ ِنب ِه ْم ف َّس َو َاها ( )۱۴ولا
[قوم] مثود ،به سبب طغیان خود ،تكذيب كردند؛( )11آنگاه كه شیقتر ین آنان

برخاست )12(.پس فرستادۀ خدا به آنان گفت« :مادهشتر خدا و [نوبت] آبخوردن او را
[حرمت هنید]» )13(.و[یل] آنان تكذیبش كردند و آن [مادهشتر] را كشتند ،و

پروردگارشان به كیفر گناهشان ،بر سرشان عذاب فرود آورد و آنان را نابود كرد( )14و

بيمی از آن به خود راه نداد)15(.

پیامها و آموزهها
یك .کفر ،گناه بزرگی است و پیامدش جاودانگی در آتش .این معصیت،
یکباره در انسان پدید نمیآید ،بلکه گاهی بهتدریج انسان گرفتار کفر به خدا
 .3کهف.۱۳۴ /
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میشود .تاریخ ُپر از انسانهایی است که هرگز گمان نمیکردند روز ی مرتد و کافر
شوند ،اما شدند .نقطۀ آغاز ،گناهان جوارحی است؛ چون آدمی بر اثر گناهان
اندكاندك از خدا دور میشود؛ تا آنکه سرانجام رو ی به انکار میآورد .در حادثۀ
کشتن شتر حضرت صالح ،قاتل شتر در آغاز گناه کاری شقی بود؛ اما پس از مدتی
به درجهای رسید که جنگ با خدا را آغاز و هدیۀ الهی به حضرت صالح را ِپی
ََ ْ
کرد و کشت .بنابراین سرکشی او به تکذیب انجامید .از بای سببیت در آیۀ كذبَت
َث ُم ُ
ود ِب َط ْغ َو َاها همین معنا برداشت میشود؛ ز یرا میگو ید سرکشی و طغیانگری
َ َ
ُ َ َّ
ك َ
ان َع ِاق َبة ال ِذ َين
منشأ تکذیب آیات الهی است .و مشابه این آیه است ،آیۀ :ثم
َ َّ
َأ َّس ُاءوا ُ
ك َذ ُبوا ب َآيات ا َلله َوَك ُانوا ب َها َي ْس َت ْهز ُئ َ
ون  0،که میگو ید انسان نخست
ن
أ
وءى
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
به کارهای زشت و کردار بد میپردازد و سپس به تکذیب نشانههای الهی.
دو .بی گمان ،کسی که نفس خود را زیر خاکهای نادانی و شهوت دفن کرده،
از فیض الهی محروم میشود و این ،حالتی دردنا ک است؛ اما بدتر از آن ،طغیان و
سرکشی است؛ مانند کار ی که قاتل شتر حضرت صالح کرد و شقاوت خود را
انب َع َث َأ ْش َق َ
نمایان ساخت :إ ِذ َ
اها  .او در واقع رسول خدا را به مبارزه طلبید!
ِ

سه .هر چند همۀ پدیدههای جهان هستی ،منسوب به آفریدگارشان هستند،
اما شتر حضرت صالح افتخار یافت که با اضافه تشریفی به خدا ،منسوب شود:
َ ََ َ
ناقة الل ِه  .بدین رو کشندگان این شتر به عذابی دردنا ک گرفتار خواهند شد.
وقتی ظلم به حیوانی که منسوب به خدا است ،چنین عقوبتی دارد ،پس توهین یا
هتك حرمت بندگان صالح او که خلفای الهی بر روی زمیناند ،چه کیفری خواهد
داشت؟!
چهار .با آنکه شتر حضرت صالح را یک نفر کشت ،قرآن همۀ قوم او را قاتل

 .3روم.۱۳ /
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میخواندَ :ف َع َق ُر َ
وها  .چون دیگران هم به این گناه راضی بودند .امیر مؤمنان
َ ّ
فرمود« :عذاب قوم ثمود ،همگانی شد ،زیرا آنان به این کار رضایت دادند؛ ف َع َم ُه ُم
َ َُّ ْ َ َ
َ َّ َ ُّ ُ ّ َ
الرضا 0».پس باید از همنشینی با گناهکاران دوری کرد و به
ب
وه
م
ع
ا
م
ل
،
اب
ذ
اهلل ِبالع ِ
ِ ِ
عملشان هرگز خرسند نبود و به صفاتشان تأسی نکرد.

پنج .قرآن کریم معموال برای فهم بهتر مطالب ،از مثال کمک می گیرد .در این
سوره نیز که سخن از فجور و تقوا است ،قوم ثمود را تمثیل کرده است که بهترین
مثال برای تارکان تزکیه است .آنان از جادۀ تقوا بیرون و به راه فجور و زشتیها رفتند
و مرتکب گناهانی بزرگ شدند .در نتیجه ،خداوند عذابی سخت بر آنان فرو آورد که
َ
َ
ُ
آنان و سرزمینشان را در هم کوبید و با خاک یکسان کرد :ف َد ْم َد َم َعل ْي ِه ْم َرب ُهم
َ
َ
ِبذ ِنب ِه ْم ف َّس َو َاها .
شش .از اسباب دور شدن از منکرات ،تفکر در فرجام آنها است و اینکه همۀ
کارهای خوب و بد ثبت میشود .اما شگفتا که انسان  -با آنکه سرگذشت اقوام
گذشته را میشنود و میخواند  -عبرت نمیگیرد و به دست خود اسباب نابودی
خود را فراهم می کند .اگر قاتل شتر حضرت صالح در عذاب گذشتگان تفکر
کرده بود ،هرگز پیامبر زمانش را به مبارزه نمیطلبید .او به درجهای از عصیان رسید
که به تعبیر قرآنَ :و َلا َي َخ ُاف ُع ْق َب َ
اها؛ از پایان کار خود نهراسید  .البته این معنا در
َ ُ
الیخاف» قاتل شتر باشد؛ اما برخی ضمیر فاعلی را به خدا
صورتی است که فاعل «
برگرداندهاند .بنابراین معنای آیه این گونه میشود :خدا از عقاب آن قوم ،بیمی به
خود راه نداد.

 .3نهج البالغه ،حکمت  ،۲۳۱ص .۰۱۳
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سورۀ ل
آیات :۱۱ - ۱

َ َ َ
َ
َ
َ ْ َّ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
يل ِإذا يغشی (َ )۱والن َه ِار ِإذا ت َجلى ()۲
الل
الر ِحيمَ .و
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ََ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َو َما خل َق الذك َر َوالأنثی (ِ )۳إن َّس ْعيك ْم لشتی ( )۴فأ َما َمن أ ْع َطى
َ
ْ
ََ
َ ُ
َ َ ْ َ
یس ُر ُه ِلل ْیس َرى (َ )۷وأ َما َمن َب ِخ َل
َواتقى (َ )۵و َّصدق ِبال ُح ْسنی ( )۶ف َّسن ِ
ََ
ْ
َ ُ
ْ
ْ َ
َْ َ
یس ُر ُه ِلل ُع ْس َرى (َ )۱۱و َما يغ ِنی
َو ْاستغنی (َ )۸وكذ َّب ِبال ُح ْسنی ( )۹ف َّسن ِ
ُ َ َ َ
َع ْن ُه َمال ُه ِإذا ت َردى (.)۱۱

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به شب چون بپوشاند )1(،سوگند به روز چون
منايان گردد )2(،و [سوگند به] آن كه نر و ماده را آفر يد )3(،كه مهانا كوشش مشا پرا كنده
[و بهیوده] است )4(.اما آن كه خبشید و تقوا پيشه كرد )5(،و [پاداش] نیكوتر را

تتدیق كرد )۶(،بهزودی راه را بر او آسان می كنمی )۷(.و اما آن كه خبل ورز يد و دعوی

یبنیازی كرد )۸(،و [پاداش] نیكوتر را دروغ خواند )۹(،بهزودی راه را بر او دشوار خواهمی
منود )1۱(.و دارایی او به كارش منیآيد)11(.

پیامها و آموزهها
یك .کلمۀ «لیل» در سه سورۀ شمس ،لیل و ضحی با تعابیری مشابه تکرار شده
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است:
َ
َ
َّ
 َوالل ْيل إذا َي ْغش َ0
اها .
ِ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َّ
 واللي ِل ِإذا يغشی .َ َ
1
 َوال ْي ِل ِإذا َّس َجی .در سورههای لیل و شمس« ،لیل» همراه قید «غشیان = پوشاندن» به کار رفته
است .در تفسیر «غشیان» در این آیه ،مفسران دیدگاههای مختلفی دارند:

الف .با شب ،روز پوشانده میشود .به این معنا در آیۀ دیگری تصریح شده
َ
ْ َ َ َ َ 3
استُ :ي ْغ ِشی الليل النهار .

ب .غشا ،پوشاندن خورشید است؛ یعنی شب نور خورشید را میپوشاند .آیۀ
َو َالل ْيل إ َذا َي ْغ َّش َ
اها  1نیز بر همین معنا داللت دارد.
ِ ِ
َّ
ج .مراد آیه ،هر چیزی است که شب آن را در میپوشاند؛ همانند آیۀ َو ِمن ش ِر
َ
1
غ ِاس ٍق .
شاید راز تأ کید ویژه بر شب این باشد که شب از شگفتیهای خلقت پروردگار
است و بر اثر جابهجایی سیارۀ بزرگی همچون زمین ،شکل می گیرد ،و در طبیعت و

در نتیجه در زندگانی بشر اثر دارد .از سو یی ،عامل آرامش است و بهترین فرصت
برای خواب و استراحت و مناجات با پروردگار؛ مخصوصا در سحرگاهان است که
مؤمنان در آن وقت با خدا راز و نیاز می کنندَ :وب ْال َأ ْس َحار ُه ْم َي ْس َت ْغف ُر َ
6
ون .
ِ
ِ
ِ
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دو .در این سورۀ مبارکه  -مانند سورۀ شمس  -از تاریکی شب به فعل مضارع
َ َ َّ
تعبیر میشود که استمرار را میرساندَ :والل ْي ِل ِإذا َي ْغشی  .اما در هر دو سوره از روز با
َ َ
فعل ماضی تعبیر شده است ت َجلى  .همین تعبیر ،مایۀ تحیر مفسران شده و
نظرهای متفاوتی تولید کرده است:
الف .به باور برخی ،این آیه به زمان بعثت پیامبر مکرم اشاره دارد؛ زیرا در
تاریکی جاهلیت همۀ جزیرة العرب را فرا گرفته بود.
زمان ایشان
ِ
ب .به اعتقاد برخی ،فعل ماضی که پس از «اذا»ی شرطی قرار بگیرد ،بر آینده
داللت می کند.
ج .گروهی گفتهاند که فعل «تجلی» در اصل «تتجلی» بوده است که حرف
«تاء» در آن برای تخفیف حذف شده است .پس «تجلی» مضارع است ،نه ماضی.
شاید بتوان گفت که اصل در جهان هستی ،تاریکی است و گویا شب حالتی
پیوسته است که روز در پی آن میآید تا بتواند خود را نشان دهد؛ همان گونه که از
َ
ً
ُ
َ
آیۀ ُي ْغ ِشي الل ْي َل الن َه َار َي ْطل ُب ُه َح ِثیثا  0،فهمیده میشود.
قرآن کریم ،گاه مطلبی را بهعمد مبهم بیان می کند تا انسانها را به تفکر و تأمل
بیشتر وادارد.
سه .خدای سبحان پس از سوگند به شب و روز ،به ذات خودش یا به قدرت
َ
آفرینش خویش سوگند یاد می کندَ < :وما َخل َق> .مراد از «ما = آنچه» یا ذات الهی
َْ
است یا قدرت آفرینندگی او .این دو احتمال در آیۀ َونف ٍس َو َما َّس َو َاها  1نیز مطرح
است.
قسم به آفریدگار یا سوگند به قدرت او ،به قسم به مخلوق عطف شده است که
مینمایاند تفکر در مخلوق ،راهی است برای رسیدن به خالق ،که در علم منطق،
 .3اعراف.۵۴ /
 .0شمس.۱ /
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اصطالحا به آن برهان « ّانی» میگو یند .البته سوگندهای یکم و دوم ،به آیات آفاقی
است و سوگند سوم ،به آیات انفسی.
چهار .در سوگند سوم ،از میان انواع صفات الهی ،به آفرینش دو جنس مذکر و
ََ ُ
مونث اشاره شده است؛ چه مراد از ذکر و انثی در آیه ،همۀ زوجها در عالم حیوانی و
طبیعت باشد ،چه تنها مرد و زن ،و چه آدم و حوا .اساسا آفرینش موجودات به
شکل زوج مذکر و مؤنث ،از شگفتیهای آفرینش به شمار میآید و گو یای تدبیر
حکیمانۀ حضرت حق است که چگونه از مادۀ ّاولی مشترک ،موجوداتی کامال
متفاوت  -در شکل ظاهری و درونی و در احساسات و عواطف  -به وجود میآورد.
پنج« .سعی» در لغت عرب به معنای شتاب در راه است ،و در این سوره،
اعمال بشری مراد است .آیاتی فراوان در قرآن کریم ،به تالش انسانها در دنیا اشاره
می کند؛ چه در راه خیر و چه در راه شر .قسمهای سهگانه در این سوره ،بر پراکندگی
ُ َ َّ َ
َ
کوشش انسان داللت دارندِ :إن َّس ْع َيك ْم لشتی .

این آیه و آیات مشابه آن گویای آن است که آدمی در زندگی ،آرامش ندارد و

خواسته یا ناخواسته میکوشد .پس باید ببیند که سعی خود را در چه راهی مصرف
َ
می کند :در مسیر رضایت الهی أ ْع َطى َو َات َقى  ،تا به بهشت رود؟ یا در راه ّ
شر و

دشمنی با خدا؟ عقل حکم می کند که انسان در جستوجوی سریعترین راه به

سوی خدا باشد و امکانات و سرمایههای خود را در راه او هزینه کند.
َ
ََ
ََ
شش .گرچه در آیۀ فأ َما َم ْن أ ْع َطى َواتقى اعطا به صورت مطلق و بدون قید

آمده است ،اما مقرون به تقوا است .بنابراین میتوان اعطا را به اعطای غیر مالی،
مانند وقف نفس بر طاعت الهی ،تفسیر کرد .در زبان عرفی نیز مثال میگو یند« :زید
اختیار خود را به عمرو اعطا کرد ».البته برخی مفسران ،اعطا را به قرینۀ ذکر مال و
بخل ،اعطا و انفاق مالی دانستهاند.
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نکتۀ جالب توجه آن است که اعطا با تقوا آمده است؛ یعنی اعطا و انفاق،

هنگامی سودبخش است که همراه تقوا باشد؛ زیرا :خدا فقط از پرهیزگاران
میپذیرد؛ إ َن َما َي َت َق َب ُل الل ُه ِم َن ْال ُم َت ِق َ
0
ين .
ِ

هفت .این سورۀ مبارکه بر دو حقیقت تأ کید می کند:
الف .حقیقتی که باید در عالم عمل محقق شود و آن انفاق است؛ چه انفاق
َ
ََ
به معنای اعم یا انفاق مالی :أ ْع َطى َواتقى .
ب .حقیقتی که باید در عالم اعتقاد تحقق یابد و آن ،تصدیق روز رستاخیز
َ َ ْ
استَ :و َّصدق ِبال ُح ْسنَی  .مقصود از «حسنی» در آیات بسیاری جزای نیکی است
که در قیامت به انسان میدهند:
ْ
ُ ً
1
 َوكلا َو َع َد الل ُه ال ُح ْسنَی .َْ
َ
َ
َ
3
 َول ِئن ُر ِج ْع ُت ِإلى َربِي ِإن ِلي ِع َند ُه لل ُح ْسنَی .ْ
ََ
1
 فل ُه َج َز ًاء ال ُح ْسنَی .هشت .بی گمان ،جهان ما عالم اسباب و علل است و این منافات ندارد که

توفیق الهی نیز از اسباب به شمار آید و بدیهی است که توفیق الهی ،مشروط به

زمینۀ مناسب است؛ همچنانکه در این سوره پس از ذکر اعطا و تقوا ،از توفیق الهی
ْ
َ ُ
خبر میدهد و میفرماید :ف َّسن َی ِس ُر ُه ِلل ُی ْس َرى .

«تیسیر» یعنی آمادهساز ی ،و «یسری» یا به معنای خصلتی است که در آن
آسانی است و مایۀ توفیقمندی انسان برای عمل صالح ،یا به این معنا است که او

 .3مائده.۲۱ /
 .0نساء.۳۵ /

 .1فصلت.۵۳ /
 .2کهف.۳۳ /
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را برای حیاتی سعادتمند آماده می کند و توفیق اعمال شایسته را به وی میدهد تا
سبب داخل شدن او در بهشت گردد .اگر « ُحسنی» به بهشت تفسیر شود ،وجه دوم
به نظر صحیحتر میآید.
نه .بندهای که در مسیر قرب پروردگار است ،با جان و دل ،حقیقت تیسیر الهی
َ
لك َن الل َه َح َب َب
را لمس و درک می کند .نفس او شیرینی اعمال نیک را مییابد َو ِ
َ ُ َ َ
إ َل ْي ُك ُم ْالإ َيم َ
ان  0و بدون تزلزل ،آن اعمال را به جا میآورد ُيث ِبت الل ُه ال ِذ َين َآم ُنوا
ْ
ِ ْ َ ْ َِ
َ َ َ
َ
ُ ْ َ 1
َ
ِبالقو ِل الث ِاب ِت فِي الحياةِ الدنيا و هیچ هراسی و اندوهی به دل راه نمیدهد ألا ِإن
َأ ْول َي َاء ا َلله َلا َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْم َو َلا ُه ْم َي ْح َز ُن َ
ون  3و امداد غیبی پروردگار ،همچون نزول
ِ
ِ
ِ
مال ئکه ،به مدد او میآید؛ چنانکه در جنگ بدر این مهم رخ دادُ :ي ْم ِد ْد ُك ْم َر ُب ُكمْ
َ َْ َ
َ
َ
لا ِئ َكةِ ُم َّسو ِم َ
ين  1.در مقابل ،کسی که همواره به تکذیب آیات
ِبخ ْم َّسةِ آلا ٍف ِمن الم
ِ
َ َ َ ٌ َ َ
الهی میپردازد ،نه تنها نماز برای او عملی سنگین است َو ِإن َها لك ِب َيرة ِإلا َعلى
َ َّ َ َ
َ َ
ْال َخ ِاش ِع َ
ين  1،بلکه با کسالت و بیمیلی به نماز میایستد َو ِإذا ق ُاموا ِإلى الصلوةِ ق ُاموا
َ َْ َ
يل َل ُك ُم ْان ِف ُروا في َّ
ُك َّسالى  6و از جهاد فراری است َما َل ُك ْم إ َذا ِق َ
يل الل ِه اثاقل ُت ْم ِإلى
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
الأ ْر ِض  7.آنچه ذکر گردید ،روشن میسازد که مؤمن نباید فقط به سعی و عمل خود
اعتماد و بسنده کند ،بلکه همواره باید چشم به توفیق الهی داشته باشد؛ چراکه
تیسیر الهی است که او را در راه محافظت می کند .جالب است که آیۀ شریفه
میفرماید ما انسان را برای رسیدن به بهشت آماده میکنیم و متعلق تیسیر ،ذات
 .3حجرات.۱ /
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انسان است ،نه افعال او؛ گویی ذات و ماهیت انسان با همۀ جوانبش آمادۀ رسیدن
به بهشت برین میشود .امام باقر در وصف چنین شخصی میفرماید« :عمل
خیری را اراده نمی کند ،مگر آنکه خدا زمینهاش را برای او فراهم می کند؛ ال یرید
0
شیئا من الخیر ،إال ّیسره اهلل له».
ْ
َ ُ
ده .اگر آیۀ ف َّسن َی ِس ُر ُه ِلل ُی ْس َرى چنین معنا شود که خدا راههای خیر را به روی
َ
ََ
بندۀ شایستهاش باز می کند ،تناسب زیبایی میان این آیه و آیۀ َم ْن أ ْع َطى َواتقى
شکل می گیرد؛ یعنی هر کس مشکالت مردم را از راه انفاق آسان کند ،خدا نیز
دشواریهای راه کمال را برای او آسان میگرداند و و ی را از تیسیر الهی بهرهمند
می کند .در روایات متعددی نیز انفاق در راه خدا را سرچشمۀ طول عمر ،وسعت
رزق ،برکات اخرو ی و ...میخوانند.
یازده .به گواهی قرآن در این سوره ،از ویژگیهای بارز اهل باطل ،دنیادوستی و
ثروتاندوزی و بخلورزی است .بنابراین هر که در او این خصلت باشد ،شبیه
کافران است؛ هر چند بهظاهر مؤمن باشد .آر ی؛ الزمۀ اعتقاد به خدا و روز قیامت،
زهد و انفاق است.
ُ
َ َ َ
خداوند ،دنیادوستان را این گونه وصف می کندَ :و َما ُي ْغ ِني َع ْن ُه َمال ُه ِإذا ت َردى ؛
یعنی اموال آنان نه تنها منجی آنان نیست ،که مایۀ سقوطشان از درجۀ انسانیت و
افتادن در دوزخ و محروم شدن از درجات آخرتی است .قرآن با این تعابیر ،آنان را به
چارپایانی تشبیه می کند که از باالی کوهی به پایین دره سقوط کردهاند.
آیات :۶۱-۱۶

ََ َ ُْ ُ َ ً َََ
َ ُ َ
َ ََ َ
َ َ َ َْ َ
لآخ َرة َوالأولى ( )۱۳فأنذرتك ْم نارا تلـظى
ِإن َعلينا لل ُهدى (َ )۱۲و ِإن لنا ل ِ
 .3الکافی ،ج ،۴ص.۴۱
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َ َ
َ
َّ َ
َ َّ َ َ
َ َْ َ
َ ْ َ
يجن ُب َها
يصلا َها ِإلا الأشقى ( )۱۵ال ِذی كذ َّب َوت َولى ( )۱۶وس
( )۱۴لا
َ
َ
ْ َ َ ُ َ َ َّ
ََْ
كى (َ )۱۸و َما لأ َحد ع َ
الأتقى ( )۱۷ال ِذی يؤتِى ماله يتز
ند ُه ِمن ِن ْع َمةٍ
ٍ ِ
َ َ
َ َ
ُ
َّ
َ َ
ت ْج َزى (ِ )۱۹إلا ْاب ِتغاء َو ْجهِ َر ِبهِ الأ ْعلى (َ )۲۱ول َّس ْوف ْيرضی (.)۲۱

مهانا بر ما است هدايت )12(.و بهحقیقت ،دنیا و آخرت از آن ما است )13(.پس مشا را
از آتیش كه زبانه می كشد بمی دادم )14(.جز نگون خبتتر در آن وارد نشود )15(:آن كه
تكذيب كرد و روی گرداند )1۶(.و پارساتر[ین مردم] از آن [آتش] دور است )1۷(:مهان
خ
گرفت نعمت
كه مالش را میدهد تا پا ک گردد )1۸(،و هیچ كس را به قتد پاداش

منی خبشد )1۹(،جز برای رضای پروردگارش كه برتر است )2۱(.و بهزودی خشنود
میشود)21(.

پیامها و آموزهها
یك .خدای بزرگمرتبه ،هدایت انسانها را بر خود واجب میداند؛ همان گونه
َْ
َ َ َ ُ
َ
که روزی دادن به آنان راَ :و َما ِمن َدابةٍ فِي الأ ْر ِض ِإلا َعلى الل ِه ِر ْزق َها  0.حرف «علی»
بر هر دو(هدایت و روزی) ،بدین معنا است که خداوند آنها را بر خود واجب
کرده است.
هدایت دو گونه است:

 .۱نشان دادن راه؛ همچنانکه از آیات دیگری نیز فهمیده میشود:
َ َ َ َ َ ْ ُ َّ
َ ْ َ َ ٌ 1
يل و ِمنها ج ِائر .
 وعلى الل ِه قصد الس ِب ًِ َ َ َّ ُ ً
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َّ
3
كفورا .
اكرا و ِإما
 ِإنا هديناه الس ِبيل ِإما ش ِ
 .3هود.۶ /

 .0نحل.۳ /
 .1انسان.۰ /
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َ
َ َ
 َو ِإن َّك ل َت ْه ِدي ِإلى ِص َر ٍاط ُم ْس َت ِق ٍيم . .۲ایصال الی المطلوب(رساندن به هدف) .هدف در دنیا ،حیات ّ
طیبه است
ََ
ً
َ
ً َ َّ َ ُ َ
ً
و در آخرت ،بهشتَ :م ْن َع ِم َل َّص ِالحا ِمن ذك ٍر أ ْو أنثی َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َین ُه َح َياة َط ِي َبة
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ َّ
ك ُانوا َي ْع َم ُل َ
1
ون .
ولنج ِزينهم أجرهم ِبأحس ِن ما
یعنی خدا دو گونه بندگانش را هدایت می کند :گاهی فقط راه را به آنان نشان
میدهد ،گاه آنان را به مقصد میرساند؛ مانند هدایت تکوینی.
َ ُْ َ
َ ََ َ
لآخ َرة َوالأولى دو تفسیر دارد:
دو .آیۀ َو ِإن لنا ل ِ
الف .بیان عزت پروردگار است؛ یعنی خدا مالک دنیا و آخرت است و
تکذیب و بخل کافران به سلطنت و غنای او زیانی نمیرساند.
ب .تشویق مؤمنان به عبادت و انفاق در راه خدا است؛ یعنی خدا مالک دنیا
و آخرت است و به هر کس هر چه بخواهد ،میدهد .اگر کسی خواستار دنیا است،
به دنیا روی آورد و اگر خواهان آخرت است ،باید در راه رسیدن به آن بکوشد.
ْ
ًَ
ُ ْ
َََ َ
آخ َرةِ
پس باید خیر دنیا و آخرت را ،از خدا خواست :ربنا ِآتنا فِي الدن َيا َح َّسنة َوفِي ال ِ
ً
3
َح َّس َنة .
َ َ َْْ َ
َ
سه .بر پایۀ ظاهر آیۀ لا َي ْصلا َها ِإلا الأشقى دوزخ مخصوص کافران است؛ اما از
آیات دیگر استفاده میشود که هر گنهکار ی  -مؤمن یا کافر  -دوزخی است .در
سازگاری این دو آموزه ،باید گفت که در این آیه ،خدا دو گروه را در مقابل یکدیگر
نهاده است :کافرانی که به آیات الهی باور ندارند و مؤمنان پرهیزگار و اهل انفاق در
راه خدا .گروه نخست را اهل دوزخ و گروه دوم را اهل بهشت میخواند .بنابراین در
0

 .3شوری.۵۲ /
 .0نحل.۳۱ /
 .1بقره.۲۳۱ /
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این مقام ،اساسا از مؤمنان معصیت کار سخنی به میان نیامده و حکمی برای آنان
صادر نشده است .از سوی دیگر ،آیۀ شریفه ،آتش مطلق را برای کافران ثابت
نمی کند ،بلکه با تعبیر «یصلی» ،آتش «همیشگی» را سزای آنان میداند .اما آتش
منهای خلود ،شامل مؤمنان گنهکار نیز میشود.
چهار .تعبیر نگونبختترین(اشقی) ،در خور تأمل است .گویا نگونبختی
اقسامی دارد و برخی بدبختتریناند .پس نباید فقر و بیماری یا هر مصیبت دیگری
را بدترین بخت دانست؛ زیرا بدتر از آن هم وجود دارد که نصیب کسانی است که
مال و ثروتشان ،آنان را به سوی دوزخ کشانده است .امیر مؤمنان در اینباره،
کالمی زیبا دارند« :خیری که نتیجهاش آتش باشد ،خیر نیست و ّ
شری که ثمرهاش
بهشت باشد ،شر نیست .هر نعمتی که بهشت را از دست انسان درآورد ،بیارزش
است و هر بالیی که آتش را از انسان دور کند ،عافیت است؛ ما خیر بخیر بعده
ٌ ّ
ّ
شر ّ
النار ،وال ّ
قور وکل بالء دون النار
بشر بعده الجنة! وکل نعیم دون الجنة فهو مح
0
عافیة».
پنج .در تمییز بدبخت از خوشبخت ،مال کها و معیارهای الهی با
مال کهای بشری متفاوت است .از دیدگاه الهی بدبختترین انسانها کسی است
که سرنوشتش دوزخ است .در آیۀ بعد میفرماید :پارساترین شما کسی نیست که از
دنیا بهراسد؛ کسی است که از خشم الهی بیم دارد .تعبیر «االتقی = پرهیزگارترین»
که صفت تفضیلی است ،تشویق مردم برای سبقت و پیشی گرفتن از یکدیگر در
ّ
پرهیزگاری است .عاقل همیشه می کوشد که خود را به قله برساند.
ََ َ ُ ُ َ ً َََ
شش .در آیۀ فأنذ ْرتك ْم نارا تلظى واژۀ «نارا» نکره است و نمایانگر بزرگی آتش
جهنم .فعل «تلظی» نیز مضارع است و استمرار را میرساند؛ یعنی آتشی که همواره
 .3نهج البالغه ،حکمت  ،۰۳۱ص .۵۴۴
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شعلههایش زبانه می کشد.
بی گمان ،نجات از آتش دوزخ در گرو اعمال صالح ،بهویژه انفاق است؛ اما
نمیتوان به سعی و عمل خود بسنده کرد؛ زیرا شاید غفلتی رخ دهد و انسان گناهی
کند و سزاوار آتش شود؛ بلکه همواره باید به توفیق الهی امید داشت .از اینرو خدا
ْ
سی ّ
نجات از آتش را به خود نسبت میدهد .فعل « ُ
جنبها االشقی» گرچه مجهول
است ،فاعل پنهان آن پروردگار است.
هفت .در آیات این سوره ،انفاق گاهی مقرون تقوا است و گاه همراه تزکیه.
«تزکیه» ،یا از جنس اعمال است ،مانند انفاق به نیت پاکساز ی درون؛ یا نتیجۀ
ُْ
عمل است ،مانند صفا و جالیی که دل پس از انفاق ،تجربه می کند :خذ ِم ْن
َ
َ ًَ َُ ُ ُ
0
ك ِيهم ِب َها .
أ ْم َو ِال ِه ْم َّصدقة تط ِه ُره ْم َوت َز ِ
بر پایۀ «یؤتی ماله» ،مال ک مجاهدت در راه خدا انفاق از اموال شخصی است،
نه از اموال دیگران.
هشت .خطابهای قرآنی همواره با مقتضای حال هماهنگ است و در آن،
حکمت و مصلحتی نهفته است .نیز هر گونه انتقال از غیبت به خطاب یا به
عکس ،حکمتی دارد .مثال انذار و هشدار با حالت خطابی تناسب دارد؛ زیرا
تهدید هنگامی اثر بیشتری دارد که مستقیما متوجه مخاطب باشد .از اینرو کالم از
ََ َ ُ ُ َ ً َََ
حالت غیبت به خطاب تغییر یافت :فأنذ ْرتك ْم نارا تلظى  .اما مقام مدح و ثنای
پروردگار ،با غیبت سازگارتر است؛ به دلیل ّاب ّهت پروردگار .همچنین خدا هنگام
َ
َ
ستایش خود به حضور مستمعان و مخاطبان نیازی نداردِ :إلا ْاب ِتغ َاء َو ْجهِ َر ِبهِ
َ َ
الأ ْعلى .
نه .کسی که به وجه و جمال زیبای پروردگار مینگرد ،دیگر هیچ جمالی او را
 .3توبه.۱۳۰ /
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َ
َ
دلبستۀ خود نمی کند و هیچ مؤثری به جز او در هستی نمیبیندِ :إلا ْاب ِتغ َاء َو ْجهِ َر ِبهِ
َ َ
الأ ْعلى  .در آیات بسیاری از قرآن کریم از «وجه» پروردگار سخن به میان آمده است؛

از جمله در این سوره .به نظر میرسد این کلمه دو تفسیر داشته باشد:
الف« .وجه» جلوۀ بیرونی هر چیزی است .وجه انسان سیمای او است که در
«مواجهه» به چشم میآید .وجه پروردگار نیز آثار و صفاتی است که بندگان از طریق
آنها با او ارتباط برقرار می کنند.
ب .مراد از «وجه» چیزی خارج از ذات است؛ اما انتسابش به او به گونهای
است که قصد آن وجه ،قصد ذات خواهد بود؛ البته با اذن او .وجه در این معنا،
شاید پیامبران و اولیای الهی باشد.
ده .انفاق پرهیزگاران ،خالی از هرگونه شائبۀ ریا است؛ که همان شرک خفی
است .آنان تنها وجه پروردگار را میبینند و خالصانه برای او انفاق می کنند؛ در
حالیکه بسیاری از انفاقهای مردم ،در پاسخ به انفاقهای مشابهی است که پیشتر
از دیگران دریافت کردهاند.
سؤال :آیۀ شریفه میفرماید« :پرهیزگارتر کسی است که حقی از کسی بر گردن او
َ
ُ
نیست که با انفاق ،حق او را ادا کندَ :و َما ِلأ َح ٍد ِع َند ُه ِمن ِن ْع َمةٍ ت ْج َزى  ».در حالیکه
هیچ کسی نیست مگر اینکه حقی از دیگران بر گردن او است.
پاسخ :گروهی از پرهیزگاران به درجهای از بصیرت میرسند که مؤثری در
وجود ،جز خدا نمیبینند و هر خیری را که از دیگران به آنان میرسد ،از پروردگار
َ َّ َ
الخ ْي ُر  0.البته میتوان گفت که آیه دربارۀ جایی است که احسان
میدانندِ :بي ِدك
انفاق انسان پرهیزگار در راه رضای
در مقابل انفاق متقابلی انجام نشده باشد و
ِ
خداوند و بدون هیچ منتی بر شخصی صورت گرفته باشد.
 .3آل عمران .۲۶ /حصری که در این آیه وجود دارد بر انحصار خیر در دستان خدا داللت
می کند.
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یازده .باالترین پاداشی که پرهیزگار از خدای واال دریافت می کند ،از سنخ
پاداشی است که به رسول گرامی عنایت میشود .آیاتی از قرآن به رسول خدا
وعده میدهند که خدا او را خشنود و راضی خواهد کرد ،که در تفاسیر به نعمت
«شفاعت» تفسیر شده است .بهحق نیز نعمتی باالتر از نجات مؤمنان از آتش
نیست .بر اساس این آیات ،مؤمن نیز میتواند به درجاتی از شفاعت دست یابد ،اگر
به صفاتی که در این سوره آمده است ،آراسته گردد .روایات اهل بیت  0نیز داللت
دارند که مؤمن هم میتواند روز قیامت عدهای را شفاعت کند.

« .3لنا شفاعة و ألهل ّ
مودتنا شفاعة( ».الخصال ،ج  ،۲ص )۶۲۴
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سورۀ ضحی

س ض
ورۀ حی
آیات :۵ - ۱

َ َ َ
َ
َ
َ ْ
َ ُ َ
ْ
يل ِإذا َّس َجی (َ )۲ما َود َع َّك
ِبس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيم .والض َحی ( )۱والل ِ
َ َ َ ُ َ ٌ َّ َ ُ
ََ
الأ َولى (َ )۴و َل َّس ْو َف ْيعط َّ
َ ُ َّ
يك
لآخرة خير لك ِمن
ِ
ربك َو َما قلى ( )۳ول ِ
ُ َ َ َّ
َرب َّك فت ْرضی (.)۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به روشنایی روز )1(،و به شب چون آرام گیرد)2(،

[كه] پروردگارت تو را وانگذاشته و از تو ناخرسند نیست )3(.و بهحمت آخرت برای تو از

دنیا نیكوتر است )4(.و بهزودی پروردگارت تو را چندان عطا دهد كه خشنود گردی)5(.

پیامها و آموزهها
یك .بسیاری از سوگندهای قرآنی ،به زمانها است؛ مانند فجر 0،صبح،
ضحی ،عصر 3،لیل 1.این سوگندها ،بر ارزشمندی و اهمیت «وقت» داللت دارد؛

1

َْ
 .3فجرَ < :۱ /والف ْجر>
َ َّ
َ ُّ
الص ْبح ِإذا َت َنف َس .
 .0تکویر :۱۳ /و
ِ
ْ
ْ
َ
 .1عصرَ :۱ /والعص ِر .
َّ
َ
 .2لیلَ :۱ /والل ْی ِل ِإذا َی ْغ َشی .
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زیرا اوال بسیاری از اعمال دینی باید در زمانی خاص صورت گیرد و ثانیا در پی
تکرار شبانهروز ،پس از مدتی این نعمت بزرگ برای انسان عادی میشود و انسان از
تفکر دربارۀ خالق و مدبر این اوقات بازمیماند .از اینرو خداوند با یادآوری این
زمانها ،ضرورت توجه به آفر یدگار را در دلها زنده می کند تا انسان حتی در وقتی
که عملی انجام نمیدهد ،خدا را فراموش نکند.
دو .قسمهای قرآنی ،هدفمند و حکیمانه است و میان سوگندها و آنچه قسم
به او تعلق گرفته است ،تناسب زیبایی وجود دارد؛ چنانکه در این سورۀ مبارک،
نخست به «ضحی» سوگند میخورد که زمان چاشت و باال آمدن خورشید است و
ٌ
مقسم علیه» ذکر میشود
سپس به تاریکی شب که همهجا را میپوشاند و سپس «
که توجه و التفات الهی به پیامبر است.
خدای سبحان در این آیات ،این نکتۀ ظر یف را نیز بازمیگو ید که شب و روز را
او جابهجا می کند؛ پس میتواند حاالت انسان را نیز دگرگون کند و نگرانی و
ََ
َ
ُ
اضطراب را از قلب حبیبش بیرون سازد َما َود َع َّك َرب َّك َو َما قلى و آنقدر به او
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َّ ُ َ َ َّ
يك َرب َّك فت ْرضی  .خدایی که میتواند
احسان کند که او خشنود گردد ولسوف يع ِط
زمین را از تاریکی شب بیرون آورد و روز را جایگزین آن کند ،میتواند بندهاش را از
ظلمت هوا و هوس آزاد گرداند .دستی که جهان مادی را دگرگون می کند ،در عالم
معنا نیز مقلب القلوب است.
سه .تقسیم زمان به شب و روز ،از حکمت عالی خداوند سرچشمه می گیرد؛
ً
ْ َ ُ
شب را برای استراحت و آرامش َو َج َعل َنا ن ْو َمك ْم ُس َباتا  0و روز را که از زمان چاشت
ً
ْ َ
میآغازد ،برای کسب روزی َو َج َعل َنا الن َه َار َم َعاشا  1قرار داده است ،اما برخی بر

 .3نبأ.۳ /
 .0همان.۱۱ /
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خالف این قانون الهی ،در شب جنبوجوش دارند و در روز خواب و استراحت!
ََ
َ
ُ
چهار .در تفسیر َما َود َع َّك َرب َّك َو َما قلى  ،دو دیدگاه وجود دارد:
الف .به دیدۀ برخی ،چند روزی وحی الهی بر پیامبر قطع شد و حضرت را
نگران ساخت که مبادا خدا از او ناراحت و رویگردان است .آنگاه این آیات نازل
شد و ترس و نگرانی را پیامبر برطرف کرد و توجه رسول خدا به حضرت حق
بیشتر شد.
ب .بعضی میگو یند :وحی الهی قطع شد و مخالفان ،پیامبر را سرزنش
کردند که خدا تو را رها کرده است .سپس این آیات نازل شد و پیامبر را دلداری
داد .جالب است که در این سورۀ مبارکه پانزده بار رسول مکرم اسالم با صفت
ظاهر و ضمیر ،خطاب شده است؛ با آنکه وحی ،بنا بر روایتی دو شب و بنا بر روایتی
چهل روز ،قطع شده بود.
ََ
َ
ُ
پنج .با توجه به این تفسیر از آیۀ َما َود َع َّك َرب َّك َو َما قلى که پیامبر گرامی از
تأخیر در ابالغ وحی ناآرام و نگران بوده است ،خدای متعال برای رفع نگرانی از
ایشان ،آیات یادشده را نازل فرمود .این آیات ،به اضافۀ آیاتی که دربارۀ پیامبران
پیشین نازل شده است ،خصوصا پیامبرانی که پیروانشان در دوران پیامبر
َ ََ َ َ
َّ
زندگی می کردند(همچون موسی و عیسی) و نیز آیاتی مانند َول ْو تق َول َعل ْي َنا َب ْعض
ْ ََ
الأق ِاو ِيل  0،در اثبات وحی بودن قرآن ،کافی است؛ زیرا اگر قرآن را خدا نازل نکرده
بود ،نگرانی از تأخیر وحی ،معنا نداشت .همچنین اگر دعوت پیامبر الهی نبود،
ستودن انبیا وجهی نداشت.
شش .خدای سبحان ،استمرار وحی را برای پیامبرش ضمانت کرده است؛
زیرا الزمۀ رسالت و نبوت است؛ بهویژه در زمانی که به وحی الهی نیاز فوری است؛
 .3حاقه.۴۴ /
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مانند وقتی که مسئلهای از پیامبر میپرسند یا حادثهای رخ داده است .اما بر
اساس این سوره ،خدا در یک فترت زمانی ،وحی را قطع کرد؛ چندانکه معاندان،
پیامبر را سرزنش کردند و مایۀ اضطراب و نگرانی حضرت شد .این مسئله
بهخوبی میفهماند که فیضهای خاص نیز همانند عنایات همگانی به دست
موال است و کسی او را به کاری وانمیدارد .بر پایۀ روایتی در همین حادثه ،پیامبر
به جبرئیل امین فرمود« :در این مدت ،مشتاق بودم که تو را ببینم .جبرئیل گفت:
ای رسول خدا ،من مشتاقتر بودم اما بدون اذن پروردگار نزد شما نمیآیم 0».بنابراین
ارسال یا انقطاع وحی در اختیار رسول نیست .از اینرو مؤمن باید در مسیر عبودیت
قدم بردارد و تسلیم پروردگار باشد و فیوضات الهی را به خود او بسپارد تا هرگاه و به
هر اندازه و هرگونه که خواست ،افاضه فرماید.
ّ
هفت .شایسته است که مبلغان دینی ،اشتیاقشان به موفقیت در تبلیغ از
اشتیاق خدا بیشتر نباشد؛ زیرا این خطر وجود دارد که اندكاندك موفقیت در
ّ
جذب مردم و تأثیرگذاری بر آنان ،به نوعی حظ نفس و خودمحوری انجامد؛ یعنی
موفقیت در تبلیغ ،هدف اصلی شود و از این کار لذت نفسانی برند .از همین رو
خدای متعال ،وحی را بر نبی مکرم قطع می کند؛ هر چند زبان دشمنان به
سرزنش ایشان دراز شود .خدا اگر بخواهد ،همۀ آفر یدگان را به سوی خود هدایت
ُ ُ
َْ
ً
می کند َو َل ْو َّش َاء َر ُب َّك َل َ
كل ُه ْم َجميعا  1ولی سنت الهی ،دادن
آم َن َم ْن فِي الأ ْر ِض
ُ ُ َ ُ َ
ً
اختیار به بشر استِ :ل َي ْبل َوك ْم أ ُيك ْم أ ْح َّس ُن َع َملا  3.بنابراین همۀ همت و هدف
ّ
« .3أن النبی(ص) قال لجبرائیل(ع) :ما جئت حتی اشتقت إلیك .فقال جبرائیل :وأنا کنت أشد
ّ
ٌ
إلیك شوقا؛ ّ
ٌ
مأمور وما نتنزل إال بأمر ّربك(».مجمع البیان فی تفسیر القران ،ج،۱۳
ولکنی عبد
ص)۱۶۴
 .0یونس.۳۳ /
 .1ملک .۲ /
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ّ
مبلغان باید اصل تبلیغ و دعوت و جذب مردم به سوی خدا باشد ،نه به مردم و
ّ
شمارشان؛ زیرا وظیفۀ مبلغ ،تبلیغ دین است ،و پذیرش آن بر عهدۀ مردم .پیامبر
نیز با داشتن معجزات و کرامات فراوان نتوانست هر که را میخواهد ،هدایت کند:
َ
َ ََ
0
ِإن َّك لا ت ْه ِدي َم ْن أ ْح َب ْب َت .
ّ
هشت .کرم پروردگار محدود نیست؛ اما دنیا برای تجلی و بروز همۀ عنایات
َ
ُ َ َ َّ
لاخ َرة خ ْي ٌر لك
و هدایای الهی گنجایش ندارد .از همین رو در قرآن فرمودَ :ول ِ
ُ َ
ِم َن الأولى  .یعنی با آنکه خدای سبحان در حق پیامبر گرامی در دنیا کوتاهی
َ َ
نکرده است ،جایزۀ بزرگ خود را برای روز قیامت نگه داشته استَ :ول َّس ْوف
ُ ْ َّ ُ َ َ َّ
يك َرب َّك فت ْرضی .
يع ِط
امامان معصوم در تفسیر این آیه ،نکات مهمی را گفتهاند .امام صادق
میفرماید« :پیامبر اکرم وقتی راضی میشود که شفاعتش دربارۀ امتش پذیرفته
ّ
شود و هیچ موحدی در آتش نباشد؛ رضا جدی أن ال یبقی في النار موحد 1».امام
َ
ُ
باقر نیز فرمود« :برخی میگویند امیدوارکنندهترین آیۀ قرآن ،ق ْل َيا ِع َب ِاد َی ال ِذ َين
َ
َ َْ
َ ُ َ َ ُ
أ ْس َرفوا َعلى أنف ِس ِه ْم لا تق َن ُطوا ِمن َر ْح َمةِ الل ِه  3است؛ ولی ما اهل بیت معتقدیم
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َّ ُ َ َ َّ
يك َرب َّك فت ْرضی است .به خدا قسم آنچه را
امیدوارکنندهترین آیه ،ولسوف يع ِط
خدا به رسولش عنایت می کند ،مقام شفاعت است و به اندازهای اهل توحید
1
شفاعت میشوند که رسول خدا میگوید راضی شدم».
نه .از این سورۀ مبارکه ،به پیوست روایاتی که گذشت ،دانسته میشود که
رضایت پیامبر اکرم به عنایت و عطای الهی ،به شخص ایشان محدود
 .3قصص.۵۶ /
 .0مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۳ص.۱۶۵

 .1زمر.۵۰ /
 .2شواهد التنزیل ،ج ،۲ص.۴۴۱
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حق شفاعت ،برای عفو همۀ افراد امت ،حتی
نمیشود؛ یعنی از هدیۀ الهی و ِ
مرتکبان گناهان کبیره بهره می گیرند و این درسی برای همۀ مؤمنان است که تمام
همت خود را در راه خدمت به مردم بسیج کنند؛ زیرا همه چیز را برای خود
کردن
خواستن ،گونهای شرک است که بندگان مؤمن از آن پیراستهاند؛ ولی شریک ِ
دیگران در خواستههای خود شرک نیست؛ بلکه از لوازم توحید و حب الهی است؛
زیرا در عشق الهی ،انسان دوست دارد که معشوق او محبوب دیگران هم باشد.
ده .با آنکه بیشتر عمر شریف رسول گرامی در مجاهدت و تحمل
سختیهایی گذشت که از مردم به ایشان تحمیل میشد ،اشتیاق و عشق و عالقه
آن حضرت به یكیك انسانها به اندازهای است که جز به شفاعت ،به چیزی دیگر
خشنود نمیشود .این رحمت و کرم حضرتّ ،
شمهای از رحمت بیکران الهی
است .پس بنگر که رحمت پرو ردگار چگونه است! در برخی روایات 0در بیان بزرگی
و رحمت او ،چنین آمده است :هنگام برپایی قیامت ،رحمت الهی ،شیطان را نیز
به طمع میاندازد.
یازده .با این آیات  -حتی بدون تمسك به روایات  -میتوان بر اعطای مقام
شفاعت به رسول خدا استدالل کرد؛ زیرا خدای متعالی در دنیا به رسول خود
فرمان میدهد که برای مؤمنان و مؤمنات درخواست غفران کند َو ْاس َت ْغف ْر ل َذنب َّ
ك
ِ ِ ِ
َول ْل ُم ْؤمن َ ْ ْ َ
ات  1و بیشک خشنودی درخواستکننده ،اجابت خواستهاش
ِ ِِ
ين َوال ُمؤ ِمن ِ
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ َ ْ َّ
هست .از سو یی دیگر ،معنای آیۀ ولسوف يع ِطيك ربك فترضی این است که خدا
پیامبرش را خشنود می کند .بنابراین شفاعت ایشان در حق گنهکاران ثابت
میشود.
 .3قال الصادق؟ع؟« :إذا کان یوم القیامة نشر اهلل تبارك و تعالی رحمته ّ
حتی یطمع إبلیس في
رحمته»( .األمالی للصدوق ،ص .)۲۳۵
 .0محمد.۱۳ /
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دوازده .محور رضایت پیامبر اکرم خشنودی خدا است؛ یعنی اگرچه
رضایت ،حالتی درونی است ،اما در عالم غیب ،آن حالت درونی حضرت ،با
خشنودی الهی هماهنگ است و به جهت محبوبیت و عظمت پیامبر نزد خدا،
حضرت حق رضایت او را در دنیا و آخرت میطلبد؛ زیرا محب با محبوب خود
اینگونه است؛ چنانکه رسول گرامی به قبلۀ مکی رضایت داشت و خدا نیز قبله
را تغییر دادَ :ف َل ُن َول َي َن َّك ق ْب َل ًة َت ْر َّض َ
اها  0.نیز ایشان شفاعت همگان را خواستار
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ َ ْ َّ
است ،خدا نیز فرمود :ولسوف يع ِطيك ربك فترضی .
آیات :۱۱-۶

ً
ً َ
َ َ ْ ْ َّ ً َ
يما ف َآوى (َ )۶و َو َج َد َّك َّضالا ف َه َدى (َ )۷و َو َج َد َّك َع ِائلا
يجدك ي ِت
ألم ِ
ََ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
ََْ َ
لا َت ْق َهر (َ )۹وأ َما َّ
الس ِائ َل فلا ت ْن َهر (َ )۱۱وأما
فأغنی ( )۸فأما الي ِتيم ف
َ
ِب ِن ْع َمةِ َر ِب َّك ف َح ِدث (.)۱۱
آيا تو را يتمی نیافت ،پس پناهت نداد؟( )۶و تو را سرگشته يافت ،پس راه منود؟( )۷و تو

را تنگدست يافت و یبنیازت گردانید؟( )۸و اما يتمی را ،میازار )۹(،و گدا را ،از خود
مران )1۱(،و نعمت پروردگار را [با مردم] بازگوی)11(.

پیامها و آموزهها
یك .زندگانی پیامبران مینمایاند که همۀ آنان در دو رههای گوناگون
زندگانیشان به انواع بالها دچار بودهاند .همچنین گاهی بر اساس دستور الهی
میبایست به کاری بپردازند که درد و رنج مردم ناتوان جامعه را درک کنند؛
همان گونه که امام صادق فرمود« :خدا هیچ پیامبری را برنگزید ،مگر اینکه او را به
 .3بقره.۱۴۴ /
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چوپانی گماشت ،تا از این رهگذر ،تربیت مردم را نیز بیاموزد؛ ما بعث اهلل نبیا ّقط،
ّ
حتی یسترعیه الغنم ،یعلمه بذلك رعیة الناس 0».افزون بر آنکه بال و سختی ،سبب
رویکرد بیشتر به پروردگار است و گویا بالیا با میزان ایمان تنظیم میشوند :هر اندازه
ایمان بیشتر باشد ،ابتال بیشتر است.
بنابراین میتوان بالدیدگان را دلداری داد و به آنان گفت :اگر بال مرحمت الهی
نبود ،خدای سبحان پیامبران خود را مبتال نمیکرد.
دو .بالهایی همچون فقر یا از دست دادن نزدیکان ،شاید برخی را دچار
مشکالت روانی یا عقدههای روحی کند ،یا آنان را به فکر انتقام اندازد ،اما
ِ
اهل ایمان ،پس از نجات از این ابتال ئات ،میکوشند از درد و رنج مردم بکاهند؛
چراکه تلخی بالیا را چشیدهاند .به همین سبب ،خدای سبحان پیامبران خود را
گاهی به انواع بالها گرفتار می کند .حضرت یوسف  ،هنگام غذا خوردن ،خود را
سیر نمیکرد تا دوران گرسنگیاش را فراموش نکند و فقر پیامبر اسالم و یتیمی
ایشان از همین رو است .بنابراین اگر مؤمن دچار بالیی شد ،نباید شیون و زاری
کند؛ زیرا ممکن است این بال از سنخ همان ابتالئاتی باشد که به پیامبران الهی
میرسیده است.
سه .یتیم شدن پیامبر اکرم در کودکی ،آثار و برکات فراوانی داشت :اوال
همیشه یتیمان را مینواخت و آنان را سرپرستی میکرد؛ ثانیا یتیمی باعث شد
ایشان از همان دوران کودکی به پروردگار سبحان روی آورد و مهر و محبت پروردگار
را جایگزین مهر مادری و پدری در وجودش کند؛ ثالثا یتیمی ،چهرۀ زشت دنیا را
بیشتر به ایشان نشان داد؛ رابعا از همان کودکی به کار و کوشش روی آورد تا وامدار
کسی نباشد.
 .3علل الشرایع ،ج ،۱ص.۰۲
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چهار .پروردگار متعالی همواره در پی اظهار لطف خود به بندگان شایسته
خود است.
ً َ
در آیۀ َو َو َج َد َّك َّضالا ف َه َدى  ،خداوند یکی از الطاف خود بر پیامبر را چنین
برمیشمارد« :اگر عنایت الهی نبود ،تو از نعمت هدایت بهرهمند نبودی ».یعنی
بدون هدایت الهی ،پیامبر نیز راه را نمییافت ،اگرچه هیچ زمانی نبوده است که
آن حضرت از هدایت و رهیافتگی محروم باشد .بدین ترتیب ،مفاد آیه با آیات
ُ
َ ُ َ
اب َو َلا ْالإ َيم ُ
ك ْن َت ِمن َق ْب ِلهِ َل ِم َن ْال َغ ِاف ِل َ
نت َت ْدري َما ْال ِك َت ُ
ين  1و
ان َ 0،و ِإن
ما ك َ ِ
ِ
َ َ ْ ُ َ ً َ َ َ َّ
الض ِال َ
ين  3یکسان خواهد بود.
فعلتها ِإذا وأنا ِمن
پنج .پدر پیامبر اکرم پیش از تولد حضرت ،از دنیا رفت و عبدالمطلب
ایشان را سرپرستی کرد و سپس ابوطالب ،عموی حضرت .در دوران جوانی به
کمك خدیجه(س) ،از فقر شدید بیرون آمد.
با آنکه خدای متعال قادر مطلق است ،همۀ امور باید از مجرای طبیعی خود

بگذرد .از اینرو نباید بنده توقع داشته باشد که بیرنج یا با تکیه بر دیگران ،روزیاش

به دستش برسد .خدایی که بر هر چیزی توانایی دارد ،میتوانست گنجهای پنهان

زمین را در اختیار رسولش گذارد تا او به ثروت خدیجه نیازی نداشته باشد .پس دعا
به هدف اینکه انسان از مردم بینیاز شود ،بیمعنا است؛ بلکه همواره باید از خدا

خواست که بندهاش را از حاجتمندی خوارکننده بینیاز کند.
َ
ََ َ
يم َف َلا َت ْق َه ْر * َو َأ َما َّ
شش .بر پایۀ آیات َفأ َما ْال َي ِت َ
الس ِائ َل فلا ت ْن َه ْر و سیرۀ پیامبر
گرامی  ،انسان نباید درخواستکننده را از خود ناامید کند و براند .نباید با سائل -
 .3شوری.۵۲ /
 .0یوسف.۰ /
 .1شعرا.۲۳ /
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چه گدای مال باشد ،چه جویای دانش؛ راستگو باشد یا دروغگو  -طور ی رفتار کرد
که لئیمان رفتار می کنند .اگر نمیتوانیم همۀ نیاز او را برآوریم ،دست کم باید اندکی
َ
به او کمک کنیم .همچنین از کمك به ایتام نباید هیچ دریغ کرد و هرگز حق تحقیر
آنان را نداریم و باید چنان مهربانانه با آنان رفتار شود که آالم روحیشان ،تسکین
یابد .پیامبر نیز چون فقر و یتیمی را با هم داشت ،برای شکر نعمت ،هیچ فقیر و
یتیمی را نراند.
هفت .بهترین اکرام ایتام و نیازمندان ،آن است که پیش از تقاضا باشد.
روایات فراوان و شگفتانگیزی دربارۀ اهمیت و ثواب اکرام یتیم وجود دارد؛ از
جمله آنکه پیامبر جایگاه اکرامکنندۀ ایتام را ،در بهشت نشان دادند 0.پروردگار
متعال ،خود نیز یتیمنواز است؛ زیرا همینکه پیامبر را یتیم و فقیر و بیسرپرست
یافت ،بیدرخواست آن حضرت ،او را به سرپرستی قبول کرد و بینیازش کرد .پس
اگر سائلی آبرو ی خود را ریخت و تقاضایی کرد و ما نیز بر او منت گذاشتیم ،چنین
اجابتی ارزش ندارد.
هشت .بازگو کردن نعمتهای الهی گاهی زبانی و به هدف افزایش عشق و

عالقۀ مردم به خدا است؛ چنانکه بنا به روایتی ،خدا به حضرت موسی

میفرماید« :کاری کن تا من بندگانم را بیشتر دوست داشته باشم و آنان نیز به من
عشق بورزند ».موسی پرسید« :چگونه؟» فرمود« :همواره نعمتهای من را برای
ایشان بازگو کن تا مرا دوست داشته باشند».

1

یادآوری نعمتهای الهی سبب میشود بشر کمبودها را کمتر حس کند و از

 .3مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۳ص.۱۴۳
حببنی إلی خلقیّ ،
 .0مجموعه ّورام ،ج ،۲ص ّ « :۱۳۳
وحبب الخلق إلی .قال :یا رب! کیف
ّ
ذکرهم آالئی ونعمائیّ ،
لیحبونی».
أفعل؟ قال:

سورۀ ضحی

107

بیماریها شکوه نکند .همچنین هر مشکلی ،او را به خشم نمیآورد و بر خداوند
جسارت نمی کند .نیز بازگو کردن نعمتها مردم را به کار خیر تشویق می کند .امام
حسین فرمود« :عمل خیرت را برای دوستانت بازگو کن تا آنان نیز تشویق شوند و
0
به تو اقتدا کنند».
گاهی بازگو کردن نعمتها عملی است؛ چنانکه رسول خدا فرمود« :خدا
1
هنگامی که نعمتی به بندهای عطا می کند ،دوست دارد آثار آن را در او ببیند».

 .3مفاتیح الغیب ،ج ،۰۱ص« :۲۳۱إذا عملت خیرا فحدث إخوانك لیقتدوا بك».
 .0الکافی ،ج ،۱۰ص« :۲۲إن َ
اهلل إذا أنعم علی عبد أحب أن یراها علیه».
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سورۀ انشراح

س نݒ
ورۀ ا شراج
آیات :۴-۱

الرحيمَ .أ َل ْم َن ْش َر ْح َل َّك َّص ْد َرك (َ )۱و َو َّض ْع َنا َع َّ
َ
َ ْ
نك
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن ِ
َ َ َّ ْ
َ َ َ َ
ِو ْز َرك ( )۲ال ِذی أنق َّض ظ ْه َرك (َ )۳و َرف ْع َنا لك ِذك َرك (.)۴
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آيا به سینهات گشايش ندادمي؟( )1و سبكبارت
نكردمي؟( )2باری كه پشتت را میشكست )3(.و نامت را برای تو بركشیدمي)4(.

پیامها و آموزهها
یك .مضمون و محتوای این سورۀ مبارکه با سورۀ ضحی ارتباط روشنی دارد.
لزوم جمع این دو سوره در نماز به همین دلیل است .هر دو سوره بیان الطاف و
عنایتهای بیشمار پرورگار سبحان به پیامبر گرامی است .در سورۀ ضحی به
نعمتهای پروردگار به ایشان ،از دوران کودکی تا روز قیامت اشاره شد؛
نعمتهایی همچون سرپرستی او در کودکی ،هدایت ویژه ،بینیاز کردن او از لحاظ
مالی و خشنود کردن او در روز قیامت .سورۀ انشراح نیز بخشی دیگر از نعمتهای
پروردگار را بیان می کند؛ نعمتهایی همچون شرح صدر ،برداشتن بار سنگین،
بلندآوازگی و آسان کردن سختیها.
در این دو سوره مجموعا ده عنایت ویژه به پیامبر بیان میشود و یازده بار با
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ضمیر  -ظاهر و مستتر  -ایشان مورد خطاب قرار می گیرد که عمق عنایت و توجه
خداوند را به پیامبر گرامی نشان میدهد.
دو .پروردگار مهربان ،گاهی نعمتهای خود را بر بندگانش بازگو می کند ،تا آنان را
به خضوع و خشوع بیشتری وادارد و همواره در اعماق وجودشان خود را بندۀ او بدانند.
پس قصد منتگذاری بر بندگان ندارد؛ زیرا عادت کریم ،منتگذار ی نیست؛ چه
رسد به پروردگار که اکرم اال کرمین است؛ اگرچه منت او نیز حکیمانه است.
سه .شرح صدر ،از مقاماتی است که شایسته است هر انسانی آن را از خدای
خویش درخواست کند؛ همچنانکه موسای کلیم از پروردگارش خواست که به او
شرح صدر عنایت کند؛ 0نه تنها برای حفظ از آزار فرعون ،بلکه برای اینکه بتواند
معارف الهی را دریافت کند؛ معارفی که دیگران از درک و دریافت آن ناتواناند؛ جز
1
معدودی از انسانهای بزرگ ،همچون لقمان حکیم.
رسول خدا سخنی دارد که عظمت شرح صدر را آشکار می کند :میفرماید:
«روزی از پروردگارم درخواستی کردم که کاش نمیکردم .گفتم :پروردگارا ،باد را برای
برخی پیامبران پیشین رام کردی و به برخی از آنان قدرت احیای مردگان دادی.
خداوند در پاسخ گفت :آیا یتیم نبودی و ما پناهت دادیم؟ گفتم :آری .گفت :آیا ما
تو را هدایت نکردیم؟ گفتم :آری .گفت« :آیا شرح صدر به تو ندادیم و بار سنگینی
3
را از دوشت برنداشتیم؟ گفتم :آری ،ای پروردگارم».
َ َ
ْ
ْ
 .3طه :۲۵ /قال َر ِ ّب اش َر ْح ِلي َصد ِر ي .
َََ ْ ََْ ُْ َ َ ْ ْ َ
ان ال ِحک َمة .
 .0لقمان :۱۲ /ولقد آتینا لقم
ّ
ّ
ّ
ّ
 .1مجمع البیان ،ج ،۱۳ص« :۱۱۳لقد سألت ربی مسألة ،وددت أنی لم أسأله .قلت :أی رب! إنه
قد کان أنبیاء قبلی منهم من سخرت له الریح ومنهم من کان یحیی الموتی .قال :فقال :ألم
أجدك یتیما فآویتك؟ قال :قلت :بلی .قال :ألم أجدك ضاال فهدیتك؟ قلت :بلی أی ّ
رب!
قال :ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت :بلی أی ّ
رب».
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چهار .رهبر و هادی معنوی جامعه که باید به مبارزه با مفاسد و مشکالت
برخیزد ،قطعا نیازمند شرح صدر است تا بتواند پیامدهای مسؤلیت را تحمل کند؛
زیرا شیاطین انسی و ّ
جنی ،دست به دست هم میدهند تا او را شکست دهند و در
این میان ،فقط شرح صدر چارهساز است و آن نیز در گرو الطاف الهی است.
پنج .شرح صدر آثار و برکاتی فراوان دارد؛ از جمله:

الف .دارندۀ شرح صدر ،از هدایت ویژۀ الهی برخوردار میشود و در وقت شک

و ابهام ،راه درست را بر او نمایان میسازد.

ب .صاحب شرح صدر ،از انوار الهی و روشنبینی خاص برخوردار است.

ج .شرح صدر ،بنده را بر هدایت مردم به سوی خدا و نجات آنان از تاریکی،

قادر میسازد.

ْ
شش .شرح صدری که حضرت موسی از خدا میخواست َر ِب اش َر ْح ِلي
َ َ َ ْ َ َّ
َّص ْد ِري  0بدون درخواست به پیامبر اکرم عنایت شد أل ْم نش َر ْح لك َّص ْد َر َّك و

این ،درجات پیامبران را نشان میدهد.

هفت .شرح صدر ،هدیۀ ارزشمند خدا به اهل ایمان است .هدایای الهی،

نشانههایی دارند و نشانۀ شرح صدر نیز  -به گفتۀ رسول خدا

 -توجه به سرای

آخرت و رهایی از دام دنیای فریبنده و آمادگی برای رویارویی با مرگ پیش از

رسیدن آن است 1.بنابراین اگر کسی این نشانهها را در وجود خود نیابد ،نباید

رسیدن به این مقام را ادعا کند.

َ َ َ ْ َ َّ
هشت .شاید بتوان گفت آیۀ أل ْم نش َر ْح لك َّص ْد َر َّك تأ کید و توضیحی است

 .3طه.۲۵ /
 .0االمالی ،ص« :۵۰۲اْلنابة إلی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور واالستعداد للموت قبل نزوله».
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ََ
َ
ُ
برای آیۀ َما َود َع َّك َرب َّك َو َما قلى  0.زیرا کسی را که خدا به خود وانگذاشته باشد ،به
او شرح صدر میدهد و بلندآوازهاش میگرداند .این هدیه ،اوج مهر و محبت خدا را
به پیامبر اسالم نشان میدهد .البته قرآن کریم سرشار از تعابیری است که از
لطف و عنایت ویژۀ الهی به رسول اهلل خبر میدهند؛ مانند آنجا که خدا به جان
َ ْ َ
َ
ایشان قسم یاد می کند ل َع ْم ُر َّك  1،یا مهربانانه به ایشان میفرمایدَ :ما أ َنزل َنا َعل ْي َّك
َْ َ
ُْ
الق ْر َآن ِلتشقى؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به رنج افکنی 3،».یا هنگامی که
ََ ُ
ُ
َ 1
امور خانوادگی پیامبر و همسرانش را بر عهده می گیردَ :ع َّسی َرب ُه ِإن َطلقكن .

نه .آثار عملی شرح صدر در وجود رسول اکرم در زندگانی ایشان ،فراوان
است .با آنکه ایشان با قومی روبهرو بودند که از هیچ گونه اذیت و آزاری فروگذار
نمیکردند ،رفتار ی بیمانند با آنان داشت .هرگز نفر ینشان نکرد؛ بلکه همواره
اهد
میگفت« :پروردگارا ،قوم مرا هدایت کن ،که در نادانی به سر میبرند؛ اللهم ِ
قومی ّ
فإنهم ال ُ
یعلمون 1».این شیوۀ تعامل با مردم و دشمنان ،بسیار آموزنده است و
مؤمنان نیز باید از رفتار ایشان سرمشق بگیرند و با منحرفان از دین ،رفتاری متین و
سنجیده داشته باشند.
ده .چهار آیۀ آغاز ین این سورۀ مبارکه ،به چگونگی تعامل خدا با پیامبران
بهویژه پیامبر گرامی اسالم اشاره می کند .بر اساس آیات این سورۀ ارجمند،
خداوند چهار هدیۀ ویژه به رسوالنش میدهد :شرح صدر ،سبكبار ی،
نامآور ی ،آسانی پس از سختی .این چهار ویژگی با دو آیۀ پایانی ،به دو صورت
 .3ضحی.۰ /
 .0حجر.۱۲ /
 .1طه.۲ /

 .2تحریم.۵ /
 .2االحتجاج ،ج ،۱ص.۲۱۲
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پیوند مستقیم دارد:
 .۱به صورت ارتباط علت با معلول :یعنی این ویژگیها نتیجۀ تالش و زحمات
َ
َ َ
بسیار َفإ َذا َف َر ْغ َت َف َّ
انص ْب و توجه عمیق به پروردگار َو ِإلى َر ِب َّك ف ْارغب است.
ِ
 .۲به صورت ارتباط معلول با علت :یعنی کسی که این ویژگیها را دارد ،باید
خود را وقف عبادت کند.
یازده .بار سنگینی که خدا از دوش پیامبر برداشته است َو َو َّض ْع َنا َع َّ
نك
َو ْز َر َّك نابودی نادانیها در مرحلۀ جاهلیت و دشمنیها در مرحلۀ اسالم است .از

همینجا فهمیده میشود که سختترین تکلیف بر بنده رو یارویی با دشمنان خدا
است .البته پیدا است که هر اندازه تکلیف سختتر باشد ،نزدیکی بنده به خدا
بیشتر است .پس کسانی که تبلیغ دین را به جهت سختی آن ترک کردند و در
خلوت  -همچون راهبان  -به عبادت مشغول شدند ،باری به دوش نمیکشند که
مورد توجه و عنایات ویژۀ حضرت حق قرار گیرند تا آن بار را از دوششان بردارد.
دوازده .راه حل دشواریها ،گر یختن از معرکه یا رفع مسئولیت نیست؛ بلکه
میبایست از خدا تحمل بیشتر خواست و با توکل و عزم جزم ،به جنگ موانع رفت.
بهقطع یکی از بهترین راهها ،آراستگی به شرح صدر است که کلید هر مشکلی
است .کسی که شرح صدر دارد ،همچون دریایی است که هرگز سرریز نمیشود؛ نه
چون ظرف کوچکی که با افتادن هر چیزی در آن به تالطم افتد.
سیزده .بلندآوازگی و ذکر خیر پیامبران و اولیای الهی در سطح جهان و در طول
تاریخ ،از تصرفات تکوینی پروردگار به شمار میآید و به همین دلیل از دستبرد
بشری در امان است؛ چنانکه حضرت ابراهیم با وجود دشمنان بیشمار ،قلوب
مردم را به سوی خود جذب کرد و خلیل اهلل شد .از سوی دیگر ،بلندآوازگی برکات
فراوانی دارد و تا اندازۀ بسیاری به موفقیت در امر تبلیغ کمک می کند؛ زیرا کسی که
نام نیکویی در میان مردم دارد ،بیشتر و بهتر میتواند بر مخاطبانش اثر بگذارد؛ ز یرا
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مردم کالم کسی را که دوست داشته باشند ،بیشتر قبول می کنند و اثر میپذیرند.
جانفشانی اصحاب پیامبر در جنگها ،به همین دلیل بوده است.
چهارده .برخی به هر دری میزنند تا خود را خوشنام و بلندآوازه کنند؛ ولی یا
گمنام از دنیا میروند و یا اگر به آرزوی خود هم برسند ،ماندگار نیست؛ زیرا خدا
َ ْ َّ ْ َ َ ُ ُ ُ
َ
ام ن َد ِاول َها َب ْي َن الن ِاس  0.ولی اگر
دنیا را در میان مردم به نوبت میگرداند :و ِتلك الأي
پروردگار بخواهد نام کسی را برکشد ،تا روز قیامت نامش را به نیکویی میبرند؛
همانند پیامبر اکرم که نام مبارکش در شهادتین ،اذان ،اقامه و تشهد نمازهای
واجب و مستحب یاد میشود .از پیامبر روایت کردهاند« :جبرییل امین به من
گفت خدای سبحان میفرماید :هرگاه یاد شوی ،همراه من یاد خواهی شد؛ قال لی
ّ ّ
ُ
ُ
1
عز وجل  -إذا ذکرت ذکرت معی».
جبرائیل  :قال اهلل -
آیات :۳-۵

َفإ َن َم َع ْال ُع ْسر ْيس ًرا ( )۵إ َن َم َع ْال ُع ْسر ْيس ًرا (َ )۶فإ َذا َف َر ْغ َت َف َّ
انصب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ ْ َ
( )۷و ِإلى ر ِبك فارغب (.)۸

پس [بدان كه] با سخیت ،آساین است )5(.آری ،با سخیت ،آساین است )۶(.پس چون
فراغت يافیت[ ،در طاعت] بكوش؛( )۷و به سوی پروردگارت راغب شو)۸(.

پیامها و آموزهها

یكُ .یسر(آسانی) در درگاه الهی ،قاعدهای فراگیر است و با رحمت همگانی او
تناسب دارد و گویا ُعسر(سختی) استثنا است که گاهی به انگیزۀ کمالبخشی به
 .3آل عمران.۱۴۳ /
 .0تفسیر الصافی ،ج  ،۵ص .۰۴۰
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بنده بر او عارض میگردد .از همین رو گفته میشود در برابر هر سختی ،دو آسانی
است .عسر ،معرفه آمده است(العسر) و ُیسر نکره؛ بر اساس قانونی در ادبیات عرب،
تکرار اسم معرفه افادۀ تعدد نمی کند؛ بر خالف اسم نکره .بنابراین معنای آیات،
این است که با هر عسر ،دو یسر است .پیامبر اکرم نیز فرمود« :لن یغلب عسر
0
یسرین؛ هرگز یک سختی بر دو آسانی چیره نمیشود».
دو .آسانی همراه سختیها است ،نه پس از آن .میفرماید با هر سختی ،آسانی
ً
ْ
َ َ
است؛ نه پس از هر سختی ،آسانی است :ف ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُي ْسرا  .این پیام ،برای
مؤمن بسیار آرامشبخش است؛ ز یرا میداند که آسانی در دل سختی است و
خدای حکیمی که همۀ دشواریها و آسانیها به دست او است ،آسانی و سختی
را همراه هم کرده است؛ نه اینکه آسانی پس از سختی میآید .از پیامبر گرامی نیز
روایت کردهاند« :بدان که صبر با پیروزی و شدت با گشایش و سختی با آسانی
وأن الفرج مع الکرب ّ
همراه است؛ واعلم ّأن الصبر مع النصر ّ
1
وأن مع العسر یسرا».
ً
ْ
َ
سه .میتوان آیۀ شریفۀ ِإن َم َع ال ُع ْس ِر ُي ْسرا را علت شرح صدر دانست .بدین
معنا که از مصادیق آسانی برای بندگان ،اعطای شرح صدر به کسی است که دچار
سختی شده است .همچنین میتوان این آیه را بیان معلول شرح صدر دانست؛
یعنی تیسیر از آثار شرح صدر است .پس کسی که خدا به او شرح صدر داده و بار
سنگین را از دوشش برداشته است ،تحمل سختیها برای او آسان است.
چهار .بیان نعمتهای الهی ،بهویژه عطایای معنوی(همچون شرح صدر)،
َ
َ َ
توجه و رغبت بنده را به پروردگارش میافزایدَ :و ِإلى َر ِب َّك ف ْارغب  .همچنین شوق
بنده را به عبادت پروردگار بیشتر می کندَ :فإ َذا َف َر ْغ َت َف َّ
انص ْب .
ِ
 .3مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،۱۳ص .۱۱۱
 .0مشکاة االنوار ،ص .۲۱
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پنج .مؤمنان مجاهد در راه خدا ،سختیها را بهراحتی تاب میآورند و پس از
آنکه به وظایف خود عمل کردند ،مشغول عبادت و مناجات با پروردگارشان
میشوند تا آمادگی بیشتری برای تحمل سختیها بیابندَ :فإ َذا َف َر ْغ َت َف َّ
انص ْب  .این
ِ
ّ
درسی آموزنده برای مبلغان دین است که نباید درگیری با دشمنان ،آنان را از
عبادت و نیایش بازدارد؛ بلکه باید بر رغبت آنان در امر عبادت بیفزاید.
شش .گرچه آیات فراوانی در قرآن کریم نعمتهای مادی بهشت ،همچون
حور و قصور را بیان می کنند ،گاهی برای ّ
مقربان درگاه الهی ،نعمتهای معنوی،
مانند نعمت قرب و رضوان که به تصریح قرآن کریم باالترین نعمت بهشت است،
َ
ذکر میشود ،تا بر انگیزۀ آنان افزوده گردد .بنابراین ممکن است آیۀ َو ِإلى َر ِب َّك
َ َ
ف ْارغب به این مقام اشاره داشته باشد؛ یعنی ای پیامبر ،به خدا توجه کن نه به
پاداش او.

سورۀ تین

سورۀ تین
آیات :۵-۱

َ
َُ
الرحيمَ .والت َ َ ُ
َ
َ ْ
ور ِس ِینين (َ )۲و َهذا
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن ِ
ين والزيتون ( )۱وط ِ
ِ ِ
َ َ
َْ َ َ
ان فى أ ْح َّسن َت ْقويم (ُ )۴ث َم َر َد ْد َناهُ
الأ ِمين (َ )۳ل َق ْد َخ َل ْق َنا الإ َّ
نس
البل ِد
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
أ ْسف َل َّس ِاف ِلين (.)۵

انیر و ز يتون )1(،و طور سینا )2(،و این
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به ج
شهر امن )3(،بهراسیت كه انسان را در نیكوتر ین ساختار آفر يدمي )4(.آنگاه او را به

پستتر ین پايه بازگردانیدمي)5(.

پیامها و آموزهها
یك .در این سورۀ مبارکه ،سوگندهای گوناگون و قابل توجهی یاد شده است:
ّ
َُْ
ون و سپس به دو مکان مقدس
در آغاز به دو میوۀ انجیر و زیتون َو ِ
ين َوالزيت ِ
الت ِ
َ َ َ َْ َ ْ َ
َُ
ين  .جای تعجب نیست که خدا به میوهها سوگند
م
أ
ور ِس ِینين * و ا
ِ
هذ البل ِد ال ِ
وط ِ
بخورد؛ زیرا هر چیزی که با خدای سبحان نسبت یابد ،میوه باشد یا مکان،
ّ
مقدس می گردد و شرافت الهی به او سرایت می کند .در نتیجه میتوان به آن

سوگند یاد کرد.
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دو .کوه طور که در این سوره به آن قسم یاد شده است َو ُطور ِس ِین َ
ين جای
ِ
اقامت حضرت موسی نبوده است؛ بلکه چهل شب میزبان آن حضرت برای
مناجات با خدای سبحان بوده است .پس مکان مناجات بنده با خدای خود  -هر
ّ
چند در زمانی کوتاه  -تقدس و شرافت مییابد و شایستۀ سوگند میشود.
َ َ َْ َ ْ َ
ين  ،اشاره به امنیت سرزمین مکه است .امنیت
م
أ
سه .جملۀ و ا
ِ
هذ البل ِد ال ِ
مکه دو معنا را تاب میآورد:
 .۱ممکن است امنیت برای مکه ،معنای فاعلی داشته باشد؛ یعنی این شهر
کسانی را که در حریم او داخل شوند ،پناه میدهد .به حکم شرع مقدس نیز هیچ
کس حق شکار حیوانات و تعرض به افراد را در این شهر ندارد؛ حتی مجرمان و
قاتالن وقتی به آنجا میروند ،در امنیتاند.
 .۲ممکن است امن بودن ،معنای مفعولی داشته باشد؛ به این معنا که خدا
ً ً
ْ
َ َ
ََ
0
خواسته است که این شهر در امنیت باشد :أ َول ْم َي َر ْوا أنا َج َعل َنا َح َرما ِآمنا .

پس هر کس بخواهد به امنیت این شهر آسیب بزند ،خدای سبحان را به

مبارزه طلبیده و عذابی دردناک در انتظار او است؛ همچون اصحاب فیل که

میخواستند حرمت این شهر را بشکنند و بدین رو به شدیدترین عذاب دچار
شدند .به هر روی ،این صفت نمودار شرافت و عظمت شهر مکه در پیشگاه

پروردگار است.

چهار .بندگان خداجو همواره باید همۀ نعمتهای پروردگار را یاد کنند و در
پی ادای شکر زبانی و عملی آنها باشند .اما متأسفانه گاهی برخی فقط نعمتهای
زمینی را میبینند و نعمتهای معنوی ،مانند نعمت اسالم و ایمان را فراموش
می کنند .گروهی نیز نعمتهای معنوی را حس و شکرگزار ی می کنند ،اما شکر
 .3عنکبوت.۶۱ /
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نعمتهای مادی  -مانند آب و غذا  -را به جای نمیآورند؛ ولی مؤمن نگاهی فراگیر
به هدایا و نعمتهای موال دارد و چشم او بر درگاه وی است و هر نعمت مادی یا
معنوی موالیش را سپاس می گزارد.
ِ
در این سورۀ مبارک ،نعمتهای مادی(میوهها) و معنوی(سالمت روح و
امنیت) ،و محسوسات و معقوالت ،هر دو کنار هم ذکر شدهاند.
پنج .به باور برخی مفسران ،سوگندهای آغازین سوره به سرزمینهای چهار
پیامبر بزرگ اشاره دارد :تین یا سرزمین شام ،هجرتگاه حضرت ابراهیم بود؛
زیتون سرزمین فلسطین ،محل تولد حضرت عیسی است؛ طور سینا ،محل
مناجات حضرت موسی بود و بلد امین یا شهر مکه ،شهر پیامبر اکرم است .به
ّ
این چهار مکان مقدس سوگند یاد شده است تا شرافت آنها بر دیگر اماکن آشکار
گردد .البته شرافت هر مکانی به کسی است که در آن اقامت دارد و شرافت این
اماکن ،به اقامت آن چهار پیامبر بزرگ در آنها است.
شش .امنیت شهر مکه بر اثر استجابت دعای حضرت ابراهیم است که
َ َ ً ً
عرض کرد :پروردگارا ،این شهر را امن قرار ده؛ َر ِب ْاج َع ْل َه اذ َبلدا ِآمنا  0.و خدا دعای
ً ً
ْ
َ َ
ََ
ایشان را استجابت کرد :أ َول ْم َي َر ْوا أنا َج َعل َنا َح َرما ِآمنا  1.افتخاری بس بزرگ است
که خدا به درخواست بندهای ،امنیت شهری را تا روز قیامت تضمین کند.
هفت .انسان ،به گونهای آفریده شده است که میتواند با استفاده از استعداد
َ
َْ
خدادادیاش در دو ُبعد مادی و معنوی تکامل یابد :فِي أ ْح َّس ِن تق ِو ٍيم  .آدمی از
دید مادی با توجه به امکانات الهیاش میتواند طبیعت را رام کند و شگفتیهایی
را رقم بزند که برخی از پیشرفتهای علمی امروزه جلوهای از آن است .از ُبعد روحی
 .3بقره .۱۲۶ /
 .0عنکبوت .۶۱ /
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نیز چون پروردگار راه تشخیص خیر و شر را در وجودش به ودیعه گذاشته َو َه َد ْي َن ُاه
َ
الن ْج َد ْي ِن  0قابلیت دارد در قوس صعودی تکامل ،به باالترین درجات کمالی دست
یابد .پس چقدر در حق خود ستم می کند اگر به جای حرکت در قوس صعودی

تکامل ،در قوس نزول سیر کند و به مرحلهای برسد که از حیوانات هم پستتر شود:
َ
ْ ُ ْ َ َّ ْ َ ْ
ً 1
كالأن َع ِام َب ْل ُه ْم أ َّض ُل َّس ِبيلا .
ِإن هم ِإلا

هشت .خدای سبحان ساختار نیکوی آفرینش را به خود نسبت میدهد
َ
ُ
َْ
َ
أ ْح َّس ِن تق ِو ٍيم ؛ همچنانکه بازگرداندن انسان را به پایینتر ین درجه :ث َم َر َد ْدن ُاه
َ
أ ْس َف َل َّس ِاف ِل َ
ين  .با این تفاوت که آفرینش فعل محض او است؛ ولی بازگرداندن
انسان به پایینتر ین مرحله ،فعل او است که به فعل ما تعلق گرفته است .به این
معنا که انسان با مجموعه رفتارهای خود کاری می کند که به خوار ی و عقوبت الهی
گرفتار میشود.
نه .قوس صعودی تکامل ،انسان را به مرحلهای میرساند که خدا دربارۀ او می
َ
ْ
َ
ْ َ
َ
َْ
فرمایدَ :ل َق ْد َخ َل ْق َنا ْالإ َّنس َ
ان فِي أ ْح َّس ِن تق ِو ٍيم  .و ِإل ْيهِ َي ْص َع ُد الك ِل ُم الط ِي ُب َوال َع َم ُل
ِ
َ
َّ
الص ِال ُح َي ْرف ُع ُه  3.و به بندۀ برگز یدهاش چنین خطاب می کند« :لوالك ،لما خلقت
ُ
َ
األفالك 1».ولی قوس نزولی ،آدمی را به مراحلی وحشتناک میفرستد :ث َم َر َد ْدن ُاه
َ
َ
َ
َْ َ
ين و إ َن ْال ُم َن ِاف ِق َ
أ ْس َف َل َّس ِاف ِل َ
ين فِي الد ْر ِك الأ ْسف ِل ِم َن الن ِار  1.جالب است که حرکت
ِ
میان این دو قوس ،همه در همین طبیعت خاکی رخ میدهد و دنیا با همۀ
کوتاهیاش تمام این امور را رقم میزند.
 .3بلد.۱۳ /
 .0فرقان.۴۴ /
 .1فاطر.۱۳ /
َ
 .2ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابی طالب  ،ج ،۱ص.۲۱۱
 .2نساء.۱۴۵ /
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آیات :۳-۶

َ
َ َ َ َُ َ َ ُ
َّ
ات َف َل ُه ْم أ ْج ٌر َغ ُير َم ْم ُنون (َ )۶فماَ
َ
ِإلا ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
َْ
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َ َّ ُ
اك ِمين (.)۸
الدين ( )۷ألیس الله ِبأحك ِم الح ِ
يك ِذ ُبك َب ْعد ِب ِ
مگر كساین را كه گرويدند و كارهای شايسته كردند ،كه پادایش یبمنت برای آنان

است )۶(.پس چه چیز ،تو را پس از آن ،به تكذيب جزا وامیدارد؟( )۷آيا خدا
نیكوتر ین داور نیست؟()۸

پیامها و آموزهها
یك .قرآن کریم نزدیک به پنجاه بار از دو رکن اساسی دین ،یعنی ایمان و عمل
صالح در کنار یکدیگر یاد کرده است .ز یرا موفقیت ،سعادت و نجات در گرو
تحقق این دو رکن است .بنابراین وانهندگان دین اسالم و روش پیامبر و اهل
بیت مکرم  ،به رکن اول بیاعتنایی کردهاند و کسانی که از راه راست منحرف
شوند و اعمال صالح به جای نیاورند یا نیک و بد را به هم بیامیزند ،به رکن دوم
آسیب میزنند.
جالب است که آیات بیانگر این حقیقت ،بسیار گوناگوناند :برخی از عمل
َ َ َُ َ َ ُ
َّ
َ
ات و بعضی با فعل
ح
ال
الص
وا
ل
صالح با فعل ماضی یاد می کنند ال ِذين آمنوا وع ِم
ِ ِ
َ
َّ
ات که نشاندهندۀ استمرار است .در پارهای از
مضارع ف َمن َي ْع َم ْل ِم َن الص ِال َح ِ
َ
آیات ،عمل صالح صفتی مرتبط به ذات دانسته شده است؛ مانند ف َمن َي ْع َم ْل ِم َن
َّ
ات َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن  0.در دستهای دیگر ،این حقیقت به فردی از مؤمنان نسبت
الص ِال َح ِ
َ َ َ ْ ُ ْ ً َ ْ َ َ َّ
َ
ات  1.و در برخی دیگر به گروه
ح
ال
الص
داده میشود :ومن يأ ِتهِ مؤ ِمنا قد ع ِمل
ِ ِ
 .3انبیاء.۳۴ /
 .0طه.۱۵ /
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َُ ُ ْ ْ َ َ
ُ َ َّ
ات .
مؤمنانَ :ويب ِشر ال ُمؤ ِم ِن
ين ال ِذ َين َي ْع َملون الص ِال َح ِ

0

دو .پاداش و هدیۀ برتر دو ویژگی دارد:
الف .همیشگی و بیانقطاع و همواره لذتبخش است و نگرانی قطع آن،
لذت آن را مخدوش نمی کند.
ب .بدون ّمنت است.
این هر دو ویژگی از َف َل ُه ْم َأ ْج ٌر َغ ْي ُر َم ْم ُ
ون فهمیده میشود؛ چراکه «ممنون»
ن
ٍ
گاهی به معنای نعمت موقت و گاهی به معنای منت گذاشتن تفسیر شده است.
ترکیب «لهم» در َف َل ُه ْم َأ ْج ٌر َغ ْي ُر َم ْم ُ
ون بدین معنا است که انسان شایستۀ این
ن
ٍ
پاداش است؛ اگرچه ر یشه و گوهر هر پاداشی ،تفضل الهی است.
َ
َ َّ ُ
الد ِين دو گونه تفسیر شده است:
سه .آیۀ ف َما ُيك ِذ ُبك َب ْعد ِب ِ
الف .خطاب به پیامبر است؛ در نتیجه خدا رسولش را دلداری میدهد که
با این همه ادله و معجزات ،کسی نمیتواند تو را تکذیب کند.
ب .خطاب به انسان است؛ یعنی خدایی که انسان را از نطفه آفریده و سپس
کامل کرده است ،آیا بر اعاده او در قیامت توانایی ندارد؟ بدین ترتیب ،قرآن کریم
شیوۀ درست تعامل با پرسشهای مردم و چگونگی پاسخگو یی و اقناع آنان را به ما
میآموزد .نخست به نکات ایجابی اشاره می کند و از آفرینش در کائنات سخن
میگوید و سپس از پیامبران الهی یاد می کند که برای هدایت بشر مبعوث شدند و
آنگاه پرسشی توبیخی مطرح می کند ،تا خود انسان را به این نتیجه برساند که با
وجود این همه عجایب ،دیگر شک و تردید روا نیست.
چهار .خدای سبحان گاهی همۀ اهداف سورهای را در یک جمله خالصه
َُ َ َ ْ
ََ
اك ِم َ
ين .
می کند؛ چنانکه در پایان سورۀ مبارکه میفرماید :أل ْی َّس الله ِبأ ْحك ِم ال َح ِ
 .3اسراء.۳ /
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گویی این آیه نتیجۀ تمام نکتههایی است که از آغاز یاد گردید .آفرینش
شگفتآور ،باالبردن انسان تا درجۀ پیامبری ،بازگرداندن برخی به پایینتر ین
درجات ،پاداش مداوم و تهدید تکذیبکنندگان قیامت ،همه و همه فرع بر
حاکمیت مطلق پرو رگار قادر متعالی است.
پنج .محتوای این سوره ،شبیه سورۀ عصر است .در سورۀ عصر این حقیقت
سرنوشتساز بیان گردید که طبق قانون الهی ،اساسا انسان همواره در خسران و زیان
به سر میبرد و تنها با دارا بودن ایمان و عمل صالح میتواند از تحت این قاعدۀ کلی
خارج شود .بنابراین اگر انسان سعی و تالش خود را برای صعود به «احسن تقویم» به
کار نگیرد ،قهرا به عالم «اسفل سافلین» تنزل خواهد کرد؛ همچنانکه در عالم ماده،
اگر مادهای به باال صعود نکند ،جاذبۀ زمین او را به ز یر میکشد.
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سورۀ علق

س ع
ل
ورۀ ق
آیات :۵-۱

ْ
َ
ََ
ََ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمْ .اق َرأ ب ْ
اس ِم َر ِب َّك ال ِذی خلق ( )۱خل َق
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َََ َْ َ
َ
ْ
ُ
ْ
الإ َّنس َ
ان ِم ْن َعلق ( )۲اق َرأ َو َرب َّك الأك َرم ( )۳ال ِذی علم ِبالقلم ()۴
ِ
َ
َّ َ َ َ ْ ْ َ
َعل َ
الإنسان ما لم يعلم (.)۵
م
ِ

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .خبوان به نام پروردگارت كه آفر يد )1(.انسان را آفر يد از
خون جامد )2(.خبوان و [بدان] پروردگار تو كر ميتر ین است؛( )3مهان كس كه با قلم
آنه را كه انسان منیدانست ،به او آموخت)5(.
تعلمی داد )4(.چ

پیامها و آموزهها
فرمان «اقرأ = بخوان» ،در جایی گفته میشود که نوشتهای در کار باشد.
یك.
ِ

بنابراین پیامبر اکرم باید چیزی را بخواند که از پیش بر قلب مبارک ایشان نازل
ْ َ َ َ
ُ ً َ ْ
گشته است؛ یعنی قرآن کریمَ :وق ْرآنا ف َرق َن ُاه ِل َتق َرأ ُه َعلى الن ِاس  0.گویا قلب حضرت
به مثابۀ عرش است که وحی از آنجا بر زبان ایشان نازل میشود.

 .3اسراء.۱۳۶ /
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دو .هر عملی که به خدای بزرگ منسوب نباشد ،ناتمام و ابتر است .از همین
رو ما مأمور یم پیش از هر کار ارزشمندی نام خدا را بر زبان آوریم.
ْ
در تفسیر ْاق َرأ ب ْ
اس ِم َر ِب َّك نیز گفتهاند که این آیه به قرائت ِب ْس ِم الل ِه
ِ
الر ْحمن َ
َ
الر ِحيم اشاره دارد .نام بردن از پروردگار ،پیش از هر امری پسندیده است؛
ِ
اما در کاری همچون هدایت مردم ،اهمیتی مضاعف دارد .زیرا خداوند
نمیخواهد دینش از هر راهی و به دست هر کسی منتشر شود .از اینرو در آغاز

بعثت پیامبر

به او دستور میدهد که راه خود را با نام خدا شروع کند و در پایان

سوره از او میخواهد که با سجده ،به پروردگار نزدیك شود تا قدرت رویارویی با

کافران را بیابد .بنابراین موفقیت در دعوت و استمرار آن ،به ارتباط با پروردگار

وابسته است.

سه .قرآن کریم ،هماره خالقیت و ربوبیت پروردگار را کنار هم ذکر می کند؛
َ
َ
مانند آیۀ َر ِب َّك ال ِذي َخل َق که بیدرنگ پس از «رب» از «خلق» یاد می کند .این
ادبیات ،بدین معنا است که اعتقاد به خالقیت الهی ،از اسباب و علل اطاعت از
او است .به عبارت دیگر ،حق پروردگاری خدا ،مقتضی و سبب بندگی و
سپاسگزاری ما است.
درک آفریدگاری خدا به کوشش فراوانی نیاز ندارد؛ زیرا با اندکی تفکر در مظاهر
هستی ،انسان به خالق بودن پروردگار پی میبرد؛ ولی درک مقام ربوبیت او نیازمند
طاعات و عبادات است.
َ
َ ََ
قرآن کریم ،نخست خلق را مطلق و بدون قید یاد می کند ال ِذي خلق و سپس
َ
َ ْ
از خلقت انسان به صورت ویژه سخن میگو ید َخل َق ال ِإ َّنس َان ِم ْن َعل ٍق که بر مقام
ممتاز آدمی در میان مخلوقات دیگر داللت دارد.
چهار .در این سورۀ مبارکه ،خدای سبحان هنگام ذکر مراحل آفرینش،
ابتداییترین مرحلۀ آفرینش را ذکر می کند که «علقه = خونپارهای منجمد» است.
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ََ
َ َ
ُ
در سورهای دیگر ،سخن از «ماء مهین» است ث َم َج َع َل ن ْسل ُه ِمن ُسلالةٍ ِمن َم ٍاء
َ
ين  0.با آنکه خدا میتوانست مراحل میانی و پایانی خلقت را هم یادآور شود ،به
م ِه ٍ
چند دلیل ،ابتداییترین و ناچیزترین مرحله را بیان کرد:

الف .پستی مادۀ اولیۀ آفر ینش را یادآوری کند.

ب .قدرت خود را به رخ بکشد که چگونه از خونی که هیچ نشانی از حیات و
َ
جسم انسانی در او نیست ،بشری در بهترین و زیباترین شکل ممکن فِي أ ْح َّس ِن
َْ
تق ِو ٍيم  1میآفریند .البته او همین قدرت شگفتآور را در عالم ارواح نیز به کار بسته
و با آفرینش قلم ،انسان را از نادانی بیرون آورده است .در عالم اجساد ،مادۀ
نخستین خون است؛ ولی در عالم ارواح ،ابزار تکامل قلم است .پس با خون و قلم،
بشر و علم پدید آمده و سپس تمدنهایی بزرگ شکل گرفتهاند.

پنج .کلمۀ «رب» در این سوره بارها با اضافه به پیامبر اکرم ذکر شده است
ُ
َو َرب َّك که نمودار مقام آن حضرت است؛ همانطور که عبودیت پیامبر به خدا
َ
پیوند خورده است أ ْس َرى ِب َع ْب ِدهِ  3که از اضافۀ «رب» به پیامبر  ،شرافت و
عظمت بیشتری دارد؛ زیرا این سخن که «تو برای من هستی» باشکوهتر است از این
سخن که «من برای تو هستم».
َ
َ ََ
ّ
در خور تأمل است که در آیۀ ال ِذي خلق  ،پس از ذکر ربوبیت ،از تجلی
َ َ ُ َّ ْ َ ْ
ك َر ُم ،
تکوینی خدا و خالقیت او سخن به میان آمده است؛ اما در آیۀ وربك الأ
ّ
بعد از ربوبیت با قید « اکرمیت» ،سخن از تجلی تشریعی الهی و تعلیم است:
َ
َ َْ َ
ال ِذي َعل َم ِبالقل ِم .
 .3سجده.۳ /
 .0تین .۴ /
 .1اسراء.۱ /
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شش .خداوند هنگام سخن گفتن از آفرینش ،خود را به کرم و بخشندگی
َ
ْ َ
َ ْ
َ
ََ َ
َ َ َّ
میستایدَ :يا أ ُي َها ال ِإن َّس ُان َما غ َر َّك ِب َر ِب َّك الك ِر ِيم * ال ِذي َخلق َّك ف َّس َو َّاك ف َع َدلك  0.ولی
ْ ْ ُ
هنگام ذکر علم و تعلیم ،خود را «اکرم = بخشندهترین» میخواند :اق َرأ َو َرب َّك
َْ ْ
ك َر ُم  .گویا همۀ آفرینش در کفهای است و تعلیم انسان در کفهای دیگر ،که
الأ
سنگینتر است؛ زیرا بدون علم ،خدا و معرفت و دینداری و ...از زندگی انسان
رخت برمیبندد.
یادآوری صفت کرم در هر دو مقام ،لطف خاص خود را دارد؛ چون
نشان میدهد که اعطای هر نعمتی به بشر از روی فیض و لطف الهی است ،نه
استحقاق او.
هفت .برخی مغرضانه اسالم را متهم می کنند که دین شمشیر است و با جنگ
و خونریزی گسترش یافته است؛ در حالی که اسالم دین قلم و نوشتار است و
َ ْ
1
الد ِين .
شعارش :لا ِإك َر َاه فِي ِ
علم در اسالم جایگاهی ویژه دارد؛ به گونهای که در نخستین وحی بر پیامبر
َ
َ َْ َ
سخن از قلم است ال ِذي َعل َم ِبالقل ِم و در سورهای دیگر به قلم و نوشتن قسم یاد
میشود ن َو ْال َق َلم َو َما َي ْس ُط ُر َ
ون  3،بیآنکه نوشتار به چیزی مقید شود ،تا هر
ِ
نگاشتهای را پوشش دهد.
هشت .خدای سبحان در قرآن کریم بارها خود را «آموزگار انسان»
خوانده است:
َ َ َ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َْ
 علم ال ِإنسان ما لم يعلم . .3انفطار.۱-۶ /
 .0بقره.۲۵۶ /
 .1قلم.۱ /
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َ ْ
َ ْ
َ ُْ
 َعل َم الق ْر َآن * َخل َق ال ِإ َّنس َان * َعل َم ُه ال َب َي َان .ُ َ
َ
1
 َو َعل َم َآد َم ْال َأ ْس َكل َها .
ماء
َ ْ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
َ 3
الإن ِجيل .
 و ِإذ علمتك ال ِكتاب وال ِحكمة والتوراة و ِ
َ
َ َُ ْ
َ
َ
ْ ُ 1
 َو ِإن ُه لذو ِعل ٍم ِل َما علمناه .ُْ
َ َّ
 إ ْن ُه َو إ َلا َو ْح ٌي ُي َ1
وحی * َعل َم ُه ش ِد ُيد الق َوى .
ِ
ِ
ّ
بر این پایه ،معلمی که دانش سودمند به مردم بیاموزد ،نه تنها در مسیر پیامبران
است،که به اخالق الهی تأسی کرده است .پس شایستۀ دریافت کمكهایی است
که خدا به پیامبران عنایت می کند .از همینجا دانسته میشود که بسیار تفاوت
است میان کسانی که به این صفت الهی تأسی کرده ،مردم را تعلیم میدهند با
کسانی که جز به خود نمیاندیشند و برای اصالح جامعه گام برنمیدارند.
َّ
َ َ َ ْ َّ َ َ
ان َما ل ْم
نه .تکرار فعل « َعل َم» در این سوره یكبار مطلق آمده است علم ال ِإنس
َ
َ َْ َ
َي ْع َل ْم و یكبار ّ
مقید به قلم ال ِذي َعل َم ِبالقل ِم ؛ شاید ناظر به دو علم باشد :الف.
علم اکتسابی یا دانشی که از راه اسباب طبیعی ،مانند قلم ،کتاب و گفتار
دانشمندان به دست میآید؛ ب .علم الهامی که محصول توجه و عنایت ویژۀ
َ
خدای بزرگمرتبه است و نصیب بندگان خاص او ،مانند حضرت خضر َو َعل ْم َن ُاه
َ َ ْ ً
ْ ْ َ
ََ َ ُْ
ِمن ل ُدنا ِعلما  6و لقمان َولق ْد آت ْی َنا لق َم َان ال ِحك َمة  7است.
0

 .3رحمن.۴-۲ /
 .0بقره.۰۱ /
 .1مائده.۱۱۳ /
 .2یوسف.۶۳ /
 .2نجم.۵-۴ /
 .2کهف.۶۵ /
 .1لقمان.۱۲ /
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ْ َ َّ
ده .مشرکان ،منکر خالقیت نبودندَ :و َلئن َّس َأ ْل َت ُهم َم ْن َخ َل َق َّ
َ
ات َوالأ ْرض
ماو
الس
ِ
ِ
َّ
َ
َْ َ ُ ُ َ
َو َّسخ َر الش ْم َّس َوالق َم َر ل َيقول َن الل ُه  0.ولی ربوبیت پروردگار را باور نداشتند؛ یعنی

معتقد بودند که خدا خالق است ،نه رب! بنابراین ربوبیت و تدبیر آفریدگان را به
َ
َ
بتها یا خدایان بشری نسبت میدادند .عبارت َر ِب َّك ال ِذي َخل َق  ،دست رد بر
سینۀ این پندار ابلهانه است.
بدین ترتیب ،مسلمانی که در مقام عمل ،دیگران را در عبادت خود شریك

می کند ،اگرچه بهظاهر از مشرکان نیست ،روح شرک در او حلول کرده است .از

اینرو خداوند در سورۀ «فاتحه» دستور میدهد که نخست به ربوبیت پروردگارتان
اعتراف کنید و سپس به بندگی خود در مقابل خدا.
آیات ۳-۶

َ َ
َ َ َ
َّ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ان ل ْيطغى ( )۶أن رآه استغنی (ِ )۷إن ِإلى ر ِبك الرجعى (.)۸
الإنس
ن
كلا ِإ ِ

در يغا ،كه انسان سركیش می كند )۶(،چون خود را یبنیاز پندارد )۷(.بهحق ،بازگشت

به سوی پروردگار تو است)۸(.

پیامها و آموزهها
یك .در این سوره پس از سخن دربارۀ دانش و قلم ،به نکوهش کسانی
َ َ َ ْ
َ َ
میپردازد که بر اثر ثروت ،خود را بینیاز میدانند كلا ِإن ال ِإ َّنس َان ل َي ْطغى و گویا
این ترتیب مباحث ،به تضاد و تقابل میان علم و ثروت یا اساسا دنیا و آخرت،
اشاره دارد.
مست مال و مقام ،خدا را به دست فراموشی میسپارد و هرگز لذت علم
ِ
 .3عنکبوت.۶۱ /
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سودمند را نمیچشد؛ همانطور که هیچ گاه به آموزههای پیامبران تن نمیدهد؛ زیرا
کسانی پذیرای موعظه و تعلیم پیامبراناند که در پی هوا و هوس نمیروند و از خدا
ْ
َ
ْ
ك َر َو َخش َی َ
بیم دارند :إ َن َما ُت ُ
الر ْح َمن ِبال َغ ْي ِب  0.فرعون ،نمونهای عینی
الذ
ِ
ِ
نذر َم ِن ات َب َع ِ
ِ
ْ ََ َ
از کسانی است که احساس کاذب بینیازی ،او را به طغیان واداشت :اذهبا ِإلى
َ َ
1
ِف ْر َع ْو َن ِإن ُه َطغى .
َ َ َ ْ
َ َ
دو .سرچشمۀ سرکشی بشر در بینیاز دیدن خود است :كلا ِإن ال ِإ َّنس َان ل َي ْطغى .
همین احساس دروغین و پوشالی ،سبب میشود که او رابطۀ خود را با غنیتر ین
ذات هستی(خدا) بگسلد .ثروت به خودی خود ناپسند نیست؛ زیرا چه بسا بر

توفیق انسان در نزدیکی به خدا بیفزاید و همچون مزرعهای برای آخرت باشد؛ اما

ثروت واقعی و پایدار و بی وزر و وبال ،نزد خدا است و هیچ کس از آن بینیاز

نیست .اگر انسان با خدا پیوند نداشته باشد ،ثروت او را به ورطۀ نابودی میکشاند و
َ َ َ ْ
َ َ
او را از غنای واقعی محروم می کند .از اینرو موضوع آیۀ كلا ِإن ال ِإ َّنس َان ل َي ْطغى ،
مطلق انسان است؛ وگرنه انسان مؤمن ،ثروت را نردبان ترقی معنوی برای خود

می کند .پس جا دارد که آدمی همواره از خدا روزی بسنده بخواهد تا به سرکشی و
نابودی دچار نگردد.

سه .قرآن کریم بارها سرنوشت گروههای فتنه گر و مفسد و مخالف پیامبران
را بازگفته است تا آنان را رسوا کند و دیگرانی را که چنین قصدی دارند ،برحذر
وك إ َذا َد َخ ُلوا َق ْر َي ًة َأ ْف َّس ُد َ
دارد .گاهی از آنان به «ملوک» یاد می کند َق َال ْت إ َن ْال ُم ُل َّ
وها
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ً
َو َج َع ُلوا َأع َز َة َأ ْهل َها َأذ َل ًة َو َكذل َّك َي ْف َع ُل َ
ون  3،گاهی به «مترفین» و ِإذا أردنا أن نه ِلك قرية
ِ
ِ
ِ ِ
 .3یس.۱۱ /

 .0طه.۴۰ /
 .1نمل.۰۴ /
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ْ
ُ َ
ََ ُ
َ َّ
َ َ ْ
أ َم ْرنا ُمت َر ِف َيها فف َّسقوا ِف َيها  0،و گاه به «مجرمان بزرگ» َوكذ ِلك َج َعل َنا فِي ك ِل ق ْر َيةٍ
َ َ ْ َُ َ
ْ
ُ
َ
َ َّ
أك ِاب َر ُم ْج ِر ِم َيها ِل َي ْمك ُروا ِف َيها  1،و «مستکبران» قال ال َملأ ال ِذ َين استك َب ُروا ِم ْن ق ْو ِمهِ
َ
َ
ُ
ل ُن ْخ ِر َجن َّك َياش َع ْي ُب  3.در این سوره نیز کسانی را میشناساند که با اموالشان به
جنگ پیامبران رفته بودند؛ همچون قارون و قریش زمان پیامبر که «سرمایهداران

طغیانگر» بودند.

چهار .ثروت در کنار علم ،مایۀ رشد و تکامل جامعه انسانی است؛ چنانکه
مکنت و علم یوسف  ،مردم مصر را از اعتقادات فاسد و سرنوشت شوم و
ْ ْ
َ َ
مشکالتی مانند خشکسالی هفت ساله نجات دادَ :ر ِب ق ْد آت ْی َتني ِم َن ال ُمل ِك
َْ
َْ
َو َع َل ْم َ
ادیث  1.اجتماع این دو عنصر در هر زمانی و در هر حاکمی،
و
أ
ت
ن
م
ي
ن
ت
يل الأ َح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
همین نتیجه را در پی خواهد داشت .در زمان ظهور امام زمان(عج) نیز همین
اتفاق مبارك خواهد افتاد.
ْ
پنج .فعل « ْاس َتغنی» از عقیدۀ فاسد مستکبران خبر میدهد که ثروت و مکنت

ثروت
خود را پشتوانۀ خود میدانستند و راه طغیان را در پیش گرفتند؛ غافل از آنکه ِ
هیچ کس جز به ارادۀ الهی فراهم نمیشود؛ زیرا دنیا و آنچه در آن است ،همه از ِآن
َْ
اوست که خود میفرمایدَ :أ َل ْم َت َر ْوا َأ َن ا َلل َه َّس َخ َر َل ُكم َما في َّ
1
الس َ
ماو ِات َو َما فِي الأ ْر ِض .
ِ
و إ َن إ َلى َرب َّك ُ
الر ْج َعى  .این هشدارها و ذکر قیامت و روز جزا ،برای آن است که بشر
ِ ِ ِ
بداند جز خدا هیچ پشتوانهای قابل اعتماد نیست.
شش .پایۀ رشد و ترقی معنوی ،در توجه به دو حقیقت است:
 .3اسراء.۱۶ /
 .0انعام.۱۲۰ /
 .1اعراف.۳۳ /

 .2یوسف.۱۳۱ /
 .2لقمان.۲۳ /
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الف .بازگشت همه به سوی خدا است :إ َن إ َلى َرب َّك ُ
الر ْج َعى .
ِ ِ ِ
ب .جهان ،محضر خدا است.
درك این دو حقیقت ،دل را خاشع ،و ظاهر انسان را خاضع می کند و از
مجموع آن دو ،حسابرسی آخرت را از یاد نمیبرد .سپس حالت مراقبه برای او
پدید میآید و همواره اشراف الهی را در نظر دارد؛ حالتی که بی آن ،بنده به هیچ
کمالی نخواهد رسید .در روایت آمده است که خدا را به گونهای عبادت کن که
گویا او را میبینی و اگر او را نمیبینی ،او تو را میبیند« :أعبد اهلل ّ
کأنك تراه ،فإن
ّ ُ ّ َّ
َ
0
(عزوجل) یراك».
کنت ال تراه فانه
سورۀ علق ،در آغاز بعثت پیامبر و پیش از نزول احکام جزئی دینی نازل
شده است؛ اما در همان ابتدا به بیان مبدأ حرکت تکاملی انسان میپردازد .پس به
گفتار برخی که میگویند آن سوی ظاهر شریعت و واجبات و ّ
محرمات ،چیز دیگری
نیست ،نباید اعتنا کرد.

آیات ۱۳-۳

َ َ
َ َ َ َ
َّ َ َ ْ
َ
َ َ َ
ان َعلى ال ُه َدى
أ َرأیت ال ِذی ْينهی (َ )۹ع ْب ًدا ِإذا َّصلى ( )۱۱أ َرأیت ِإن ك
َ َ
َ َ
َّ َ
ََ
َ ََ
َْ
َ َ َ
( )۱۱أ ْو أ َم َر ِبالتق َوى ( )۱۲أ َرأیت ِإن كذ َّب َوت َولى ( )۱۳أل ْم ْيعل ْم ِبأن
َ
َ ََ َ َ ََ َ
َ
َّ
ََ
اصيةٍ ك ِاذ َبةٍ
اصية ()۱۵ن ِ
الله َيرى ( )۱۴كلا ل ِئن ل ْم ينتهِ لن ْسف ًعا ِبالن ِ
َ َ َ ُ
يد ُع َناديه (َّ )۱۷س َن ْد ُع َ
َخاط َئة (َ )۱۶ف ْل ْ
الز َب ِانية ( )۱۸كلا لا ت ِط ْع ُه
ِ
ِ
َْ
َو ْاس ُج ْد َواقت ِرب (.)۱۹
آيا ديدی كیس را كه [از حق] بازمیداشت )۹(،بندهای را آنگاه كه مناز می گزارد؟()1۱

چه پنداری ا گر او بر هدايت باشد )11(،يا به پرهیزگاری وادارد؟( )12چه پنداری ا گر او
 .3االمالی للطوسی ،ص.۵۲۶
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به تكذيب روی آورد و [از حق] روی برگرداند؟( )13مگر منیداند كه خدا میبيند؟()14

هان ،ا گر بازنايستد ،موی پيشایناش را سخت بگیر مي؛( )15موی پيشاین دروغگوی

خطا كار را[ )1۶(.بگو] تا گروه خود را فراخواند[ )1۷(.ما نیز] بهزودی آتشبانان را
َ
فراخوانمی )1۸(.هرگز از او فرمان ن َبر ،و سجده كن و نزديك شو)1۹(.

پیامها و آموزهها
َ
َ
یك .آیات سه گانهای که با «أ َرأ َ
یت» آغاز میشود ،نمایانگر شگفتی همراه با
ناخشنودی خداوند است .این آیات ،از طغیانگری یاد می کند که مسلمانان را از
نماز و تقوا بازمیداشت و دین پیامبر را تکذیب می کرد .این عمل چنان زشت
است که قرآن ،ضمن تقبیح آن ،میپرسد مگر نمیداند که خدا میداند؟ یعنی
قاعدهای عمومی برای بازداشتن آدمیان از عمل زشت بیان می کند« :همه چیز زیر
نظر خدا است ».مخاطبان آن روز قرآن ،وجود خدای خالق را منکر نبودند .از اینرو
این آیه به آنان میگو ید الزمۀ ایمان به خدا ،ترس از محاسبۀ او است ،و این ،از هر
تهدیدی باالتر است .در نتیجه آنان را به مراقبه فرامیخواند؛ همان گونه که فرعون را
َ َ َ َّ َ
َّ
0
به تزکیه دعوت میکرد :ل َعل ُه َي َتذك ُر أ ْو َي ْخشی .
َ َ
دو .خداوند مهربان حتی مشرکان معاند را به توبه دعوت می کندِ :إن ال ِذ َين
َف َت ُنوا ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين َو ْال ُم ْؤ ِم َن ِ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
يق  1.بدین
ات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الح ِر ِ
ترتیب بدون توبه ،عذاب گناه کاران قطعی است .در این سورۀ مبارک نیز با اینکه
مشرکان را به دلیل بازداشتن مؤمنان از اعمال صالح ،تهدید می کند ،باز هم راه توبه
ََ َ َ
را برای آنان باز میگذارد كلا ل ِئن ل ْم َي َنتهِ و این ،نشانۀ حلم و کرم الهی است که به
تهدید بسنده نمی کند و از توبه و بخشش نیز سخن میگو ید.
 .3طه.۴۴ /
 .0بروج.۱۳ /
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سه .گرچه از آیات پایانی سوره ،چنین فهمیده میشود که توبیخ و تهدید خدا
علیه کسی است که پیامبر را از نماز بازمیداشت ،اما میتوان گفت که دشمنی
با هر انسان مؤمنی به دلیل ایمانش و اینکه نماز میگزارد ،خشم الهی را در پی
خواهد داشت؛ زیرا دشمنی با نماز در حقیقت دشمنی با خدا است.
چهار .به باور برخی مفسران ،سورۀ علق ،نخستین سورهای است که بر رسول
مکرم نازل شده است .بر این اساس ،بر عظمت پیامبر حتی در دوران پیش از
بعثت داللت می کند؛ زیرا نشان میدهد که پیامبر پیش از عهدهدار ی امر رسالت،
مردم را به پرهیزگاری دعوت می کرده و نماز میگزارده است؛ گرچه از جزئیات
اعمال ایشان آ گاهی نداریم.
روشن است که دشمنی با آن رسول خدا  ،پیش و پس از بعثت ،دشمنی با
شخص پیامبر نبود؛ بلکه به رسالت ایشان بازمیگشت .از اینرو در این سورۀ
َّ
شر یف ،به جای تصریح به اسم ایشان ،تعبیر « َع ْبدا ِإذا َصلی» آمده و در اینجا نکره
بودن «عبد» ،بر عظمت او داللت می کند.
َ
َ
َ
پنج .در این سوره ،سفارش دیگران به تقوا منوط به هدایت شده است :أ َرأیْت
َ َ
َ ْ
َْ
َّ
ك َان َعلى ال ُه َدى * أ ْو أ َم َر ِبالتق َوى  .یعنی کسی حق دارد دیگران را به پرهیزگاری
ِإن
امر کند که خود پرهیزگار باشد .چگونه شخص عریان از تقوا ،دیگران را به لباس
تقوا دعوت کند؟
َ
َ
ْ
متعلق امر در آیه ،تقوا است نه عبادات :أ َم َر ِبالتق َوى  .زیرا عبادت برای تقوا
است .مثال در روزه ،نخوردن و نیاشامیدن مهم نیست ،مهم و مطلوب ،تقوایی
َ َ
ََ ُ
ُ ُ
الص َي ُ
ام...
است که از این رهگذر به دست میآیدَ :يا أ ُي َها ال ِذ َين َآمنوا ك ِت َب عل ْيك ُم ِ
ّ
َل َع َل ُك ْم َت َت ُق َ
ون  0.بدین رو مبلغان نیز نباید به تبلیغ احکام شرعی بسنده کنند؛
 .3بقره.۱۳۰ /
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بلکه میبایست تقوا را نیز که نتیجۀ عمل به احکام شرعی است ،در زندگی خود و
دیگران محقق کنند.
شش .خداوند اراده کرده است که سرکشان را در قیامت خوار کند .در این
ََ َ ً َ
سوره ّ
اص َيةِ  .در قیامت موی
شمهای از ذلت کافران را بازمیگو ید :لن ْسفعا ِبالن ِ
پیشانی کافران را سخت می گیرند و آنان را زبونانه به سوی جهنم میبرند؛ بدون
هیچ مقاومتی.
در این آیات ،موی پیشانی کافر ،به اعتبار صاحب آن ،دروغگو وصف شده
َ َ َّ
ك ِاذ َبةٍ َخ ِاط َئةٍ که از زشتی دروغ حکایت دارد .آری؛ سبب بسیاری
اصيةٍ
است ن ِ
از شرور و زشتیها همین رذیلت است .بنابراین مؤمنان هنگامی که مستکبران را
در دنیا مغرور و گردنافراز میبینند ،به فرجام آنان مینگرند؛ فرجامی سخت و
حقارتآمیز.
هفت .بشارت و انذار و تهدید و تبشیر در کنار یکدیگر ،ضامن موفقیت
ّ
ّ
تولی و ّ
تبری استوار کرد و اسالم
مبلغان است .پیامبر اکرم نیز دعوت خود را بر پایۀ
نیز بر مدار نفی و اثبات است .دستورهای دین نیز سرشار از امر و نهی در کنار
یکدیگر است .از اینرو خدای سبحان در این سوره با تعابیر مختلف ،مستکبران
َّ َ ْ ُ َ َ
ََ َ ً َ
ََ َ َ
بانية>».
اصيةِ > و <سندع الز ِ
سرکش را تهدید می کند< :أرأیت>< ،لن ْسفعا ِبالن ِ
چنین تعاملی برای رفع موانع دعوت به سوی خدا الزم است .کسی که
قاطعیت الزم را ندارد ،نمیتواند مردم را به سوی پروردگار بخواند و از روش پیامبر
ِ
ّ
تولی و ّ
تبری استوار است ،پیروی نکرده است.
که بر
هشت .کافران برای مقابله با مؤمنان ،اشتیاق فراوانی به برگزاری جلسات
ّ
سری و علنی داشتند؛ تا با همفکری راهی برای پیروزی بر اهل ایمان بیابند .قرآن
ْ
َ
َ
کریم تالش آنان را به سخره می گیرد فل َي ْد ُع ن ِاد َي ُه و در قیامت به آنان خطاب
میشود که اکنون قوم و عشیره خود را صدا بزنید ،ولی دیگر کسی به سراغتان
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نمیآید مگر مأموران دوزخ! بر این اساس ،مؤمن باید همواره در عاقبت کافران
بیندیشد تا عزم و ارادۀ بیشتری برای مقابله با نقشههای اهل باطل داشته باشد؛
نقشهها و توطئههایی که همچنان ادامه دارد.
نه .احزاب و اجتماعات کافران در طول تاریخ ،همواره از یک جنس بوده
است .در زمان پیامبر  ،دارالندوه ،محل اجتماع سران کفر ،همچون ابولهب و
ابوجهل بود و اکنون نیز گرچه ممکن است به ظاهر دارالندوهای نباشد ،اماکن
ّ
دیگری هست که سران کفر و گمراهی در آن گرد میآیند و ضد مؤمنان به دسیسه و
نیرنگ میپردازند؛ اما همان گونه که آنان از بین رفتند ،اینان نیز نابود خواهند شد.
قرآن مجید تعبیر « َت َّب = هالك باد» را ،دربارۀ دو تن از سران کفر ،یعنی فرعون و
ََ ْ ََ َ َ
َّ
د أبِي ل َه ٍب َوتَ َب  0و َو َما ك ْي ُد ِف ْر َع ْو َن
ابولهب ،در دو برهۀ زمانی به کار میبرد :تبت ي ا
َ
1
إلا في َت َ
اب .
ب
ٍ
ِ ِ
َْ
ده .گفتهاند سجود در آیۀ َو ْاس ُج ْد َواقت ِر ْب  ،اشاره به نماز است؛ زیرا کافران
پیامبر را از نماز بازمیداشتند و خدا به ایشان دستور میدهد که به آنان وقعی
ََ َ ُ
َْ
نگذارد و به نماز خود ادامه دهد :كلا لا ت ِط ْع ُه َو ْاس ُج ْد َواقت ِر ْب  .ولی ممکن است
مراد از سجود ،معنای حقیقی آن یعنی همان مالیدن پیشانی بر خاك باشد؛
چنان که سجده ،چه در نماز و چه هنگام تالوت سورههای سجدهدار ،واجب
است .به تعلیم روایات ،نزدیکتر ین حالت انسان به پروردگار در حال سجده
است 3و آیۀ شریفه نیز ،نزدیکی به موال را به سجده عطف کرده است؛ یعنی راه
 .3مسد.۱ /
 .0غافر.۰۱ /
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
 .1الکافی ،ج ،۰ص  ۲۶۴ــ « :۲۶۵ع ِلی ْب ُن ُم َح ّمد ع ْن َس ْه ِل ْب ِن ِز یاد ع ِن ال َوش ِاء قال َس ِم ْع ُت
َّ
ّ َ ُ ُ َْ
َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ
ْ
ُ ُ ْ ُ
اجد َوذ ِلك ق ْول ُه َع ّز َو َجلَ :و ْاس ُجد
الرضا َیقول أق َر ُب َما یکون ال َع ْبد ِم َن ِ
اهلل عزوجل وهو س ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َواقت ِرب ».
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نزدیكتر شدن به خدا از سجاده میگذرد.
یازده .پناه بردن به خدای متعالی ،سنت همۀ پیامبران است .در این سورۀ
مبارکه ،به پیامبر دستور داده شد که دعوت خود را با نام پروردگار شروع کند .در
سورۀ انشراح نیز فرمان رسید که هرگاه فراغت یافتی عبادت کن َفإ َذا َف َر ْغ َت َف َّ
انص ْب
ِ
َ
َ َ
* َو ِإلى َر ِب َّك ف ْارغب  .0بنابراین توجه به پروردگار متعالی ،از آغاز دعوت تا سرانجام
آن ،ضروری است و همین ،راز موفقیت دعوت رسول مکرم تا امروز است.
دوازده .سورۀ مبارکۀ علق ،غیر از آنکه نخستین سورۀ قرآن به ترتیب نزول
است ،امتیازهای دیگری نیز دارد:
 .۱شامل حقایق اعتقادی ،علمی ،اخالقی و عملی است.
 .۲تأ کید بر ربوبیت پروردگار و لوازم آن ،در عین توجه به خالقیت او.
 .۰تقدیس علم و آموختن ،چه از راه قلم و کتاب و چه از راه الهامات ربانی.
 .۴یادآوری حضور خدا در هر صحنه و هر لحظهای ،که حقیقتی اخالقی
است.
 .۵یادآوری نماز و سجده.

 3انشراح .۱ /

سورۀ قدر

سورۀ قدر
آیات :۵ - ۱

الرحيم .إ َنا َأ َنز ْل َن ُاه فى َل َيل ْال َق ْدر (َ )۱و َما َأ ْد َر َّ
َ
َ ْ
اك
ِ ةِ
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن ِ
ِ
َََُ
َْ
َّ
َ َُ َْ
َ َُ َْ
َ
َما ليلة الق ْدر ( )۲ليلة الق ْد ِر خ ٌير ِم ْن أل ِف ش ْهر ( )۳تنزل
ُ َ
َ َ
ْ
َّ َ
ْ َ
لائ َك ُة َو ُ
الر ُ
ْ
ٌ
وح ِف َيها ِب ِإذ ِن َر ِب ِهم ِمن ك ِل أمر ( )۴سلام ِهی حتی
ال َم ِ
َ َْ
َم ْطل ِع الف ْجر (.)۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل كردمي )1(.و تو چه داین
كه شب قدر چیست!( )2شب قدر از هزار ماه هبتر است )3(.در آن [شب] فرشتگان و
روح ،به اذن پر وردگارشان ،برای هر كاری [كه مقدر شده است] فرود میآيند؛([ )4آن
شب] تا دمیدن سپيده ،سالم است)5(.

پیامها و آموزهها
یك .سورۀ قدر ،بر اهمیت و بزرگی قرآن کریم داللت دارد؛ به چند دلیل:
َ َْ
انزل َن ُاه ؛ یعنی این
 بدون ذکر نام قرآن ،با ضمیر به آن اشاره می کند ِإناکتاب چنان مشهور و مشهود است که همگان آن را میشناسند و نیازی به معرفی

ندارد.
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 -پروردگار بزرگ ،بهترین زمان و شریفتر ین مکان را برای نزول کتابش برگزیده

است؛ چراکه قرآن را در شب قدر  -که از هزار ماه برتر است  -و بر قلب نازنین

عصارۀ وجود ،حضرت محمد

است که در قلب رسول خدا

میزبان کالم وحی است.

فرود آورده است؛ همانطور که افتخار قرآن به این
جای گرفته است ،نبی مکرم

نیز میبالد که

 خدای یکتا و بیهمتا در این سوره ،برای خود ضمیر جمع آورده است؛ تاَ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ
َ َ
اك الك ْوث َر  0و ِإنا ن ْح ُن ن َزل َنا
عظمت و جاللتش را بفهماند؛ همچون ِإنا أعطين
ْ َ 1
الذكر .
ِ
دو .سوره ،با ذکر نزول قرآن کریم آغاز میشود و به طور طبیعی باید کالم در

همین موضوع ادامه یابد؛ اما در ادامه شب قدر وصف میشود؛ ز یرا وصف شب
قدر ،در واقع وصف اهمیت قرآن است؛ چنانکه اگر گویندهای دربارۀ اهمیت

خانهای سخن بگوید ،بهواقع صاحب خانه را ستوده است که در چنین خانهای

زندگی می کند .شب قدر نیز ظرف زمانی قرآن است و اهمیت این زمان ،بر اهمیت
مظروف آن داللت می کند.

سه .تاریکی شب در مسائل معنوی ،جایگاهی ویژه دارد؛ چراکه شب قدر در
َْ
ماه مبارک رمضان قرار گرفته است .خدای حکیم در قرآن کریم به َوالف ْج ِر  3و
َ
ْ
َ
1
َوال َع ْص ِر  1یکبار سوگند میخورد؛ ولی به «لیل» سه بارَ :والل ْي ِل ِإذا َع ْس َع َّس ،
 .3کوثر .۱ /
 .0حجر .۳ /
 .1فجر.۱ /

 .2عصر.۱ /
 .2تکویر.۱۱ /
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ْ َ
َ
َ
َ
َوال ْي ِل ِإذ أ ْد َب َر  0و َوالل ْي ِل ِإذا َي ْس ِر  1.همچنین دربارۀ مؤمنان بارها صفاتی ذکر
میشود که با شب پیوند دارند:
َ
ْ
 در شب خدا را تسبیح می کنندَ :وبالأ ْس َحار ُه ْم َي ْس َت ْغف ُر َ3
ون .
ِ
ِ
ِ
َ
ُْ َ
1
ات الل ِه آن َاء الل ْي ِل .
 در شب به نماز بر میخیزندَ :يتلون َآي َِ
َ ُ
 حضرت موسی در کوه طور ،چهل شب مهمان خدا بود< :ف َت َم ِميقات َر ِبهَِ
َ َ
َ ْ ً 1
أ ْر َب ِعين ليلة>.
َ
 پیامبر مکرم اسالم شبانه به سفر اسرارآمیز معراج رفتُ < :س ْب َح َان ال ِذيَ
َ ْ
ْ
ْ
ْ َْ
َ ً
6
أ ْس َرى ِب َع ْب ِدهِ ل ْيلا ِم َن ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام ِإلى ال َم ْس ِج ِد الأق َّصی>.

چهار .در قرآن کریم معموال تعبیر «ما ادریک» دربارۀ امور غیبی به کار میرود؛
اموری که انسانها از فهمش درمیمانند؛ زیرا درک آن در گرو سیر و سفر به عالم
غیب و شهود است؛ همانند قیامت و حاالت گوناگون آن .کاربرد این تعبیر دربارۀ
شب قدر  -که به ظاهر شبی عادی همچون دیگر شبهای سال است – مینمایاند
که این شب ،باطن و حقیقتی بزرگ دارد که همگان از درک و فهم آن ناتواناند.
پنج .عظمت و شرافت شب قدر در اموری چند جلوهگر است:
 افتخار میزبانی بهترین میهمان ،یعنی کالم وحی (قرآن کریم) را دارا است. در بهترین ماههای سال ،یعنی ماه سراسر نور و رحمت ،رمضان قرار دارد. با اینکه در زبان عربی و هر زبان دیگر ،پس از ذکر نامی ،برای اشاره به آن از .3مدثر.۰۰ /
 .0فجر.۴ /
 .1ذار یات.۱۳ /
 .2آل عمران.۱۱۰ /
 .2اعراف.۱۴۲ /
 .2اسراء .۶ /
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ضمیر استفاده می کنند ،کلمه «لیلة القدر» در این سوره سه بار به صورت اسم ظاهر
تکرار شده است که گویای اهمیت و عظمت آن است.
َ
ْ
َ
َ
ُ َ
 وقتی خداوند به پیامبرش میگو یدَ :و َما أ ْد َر َّاك َما ل ْيلة الق ْد ِر  ،تکلیفدیگران نیز روشن است و قطعا فهم آن در دسترس عقول بشری نیست.
شش .بر پایۀ روایتی 0،نبی مکرم به اذن خدا آ گاه شد که پیروانش عمرهایی
کوتاه دارند و نسبت به امتهای پیشین ،توقفشان در دنیا کوتاهتر است .برای اینکه
در این مدت کوتاه بتوانند زادراه برگیرند ،پروردگار کریم ،شب قدر را به امت اسالم
هدیه داد؛ شبی که برتر از هزار ماه است .پس خدا شب قدر را قرار داد تا با درک آن و
به جای آوردن اعمال مخصوص ،کوتاهی عمر مسلمانان جبران شود و به درجات
باالی معنوی برسند.
َْ َ ُ َْ ْ َ ٌْ ْ َْ
َّْ
آیۀ ليلة القد ِر خير ِمن أل ِف شه ٍر در مقام بیان تساوی شب قدر با هزار ماه
نیست؛ بلکه سخن از «برتری» است .بنابراین در این آیۀ شر یفه ،میزان و مرتبۀ شب
قدر تعیین نمیشود؛ بلکه فقط برتری آن بر هزار ماه اعالم میگردد .سخن پیامبر
دربارۀ ضربت علی در جنگ خندق نیز همین گونه است .فرمودند آن ضربت که
1
علی بر عمرو بن عبدود فرود آورد ،ارزشمندتر از اعمال امت تا روز قیامت است.
هفت .در چرایی نامگذار ی شب قدر ،دیدگاههای مختلفی است:
 قدر به معنای ارزش است و این شب دارای قدر و منزلت است. تقدیر به معنای تنگ گرفتن است و چون در این شب آن قدر فرشته بر زمینپا میگذارد که عرصۀ زمین بر آنها تنگ میشود ،این شب را قدر نامیدند.
ّ
 .3ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین ،ج ،۶صّ « :۲۳أن رسول اهلل  -صلی اهلل
علیه وآله  -اری أعمار الناس فاستقصرها و خاف أن ال یبلغوا من األعمار مثل ما بلغه سائر
االمم فأعطاه اهلل لیلة هی خیر من ألف شهر لسائر االمم».
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
َ َ ُ
 .0اقبال االعمال ،ج ،۱ص« :۴۶۱لض ْر َبة َع ِلی یوم الخند ِق أفضل ِمن ِعباد ِة الثقلین».
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 قدر به معنای اندازه است و از آنجا که مقدرات بندگان در این شباندازه گیری میشود ،قدر نام گرفته است.
همۀ این معانی ،بجا و زیبا است ،و نقطۀ مشترکشان عظمت شب قدر است؛
چراکه این شب بزرگ ،یا شرافت ذاتی دارد(معنای اول) ،یا عظمتش به جهت
فرشتگانی است که در آن به زمین میآیند(معنای دوم) ،یا بر اثر رقم خوردن
سرنوشت همۀ انسانها در این شب است(معنای سوم) .البته پیدا است که از
مجموع آن میتوان به بزرگی آفریدگار نیز پی برد که چگونه همۀ کارها در اختیار او
است و در شبی کوتاه این همه فیض و عطا از او ساطع میگردد.
َ َ
َ
هشت .خدای سبحان شب قدر را مبارک گرداند :ل ْيلةٍ ُم َب َاركةٍ  0.آب
ً
حیاتبخش را نیز مبارک خوانده استَ :و َن َز ْل َنا م َن َّ
ماء َم ًاء ُم َب َاركا  1.این تعبیر و
الس ِ
ِ
تنظیر مینمایاند که در این شب استثنایی ،از آسمان و زمین ،خیرات و برکات بر
بندگان فرود میآید .پس جای تأسف است اگر انسان در کنار این چشمۀ زالل،
نتواند خود را شستوشو دهد و غبار از دل برگیرد و عطش جانش را فرونشاند .یکی
از برکات شب قدر ،آن است که بسیاری از مردم که در شبهای دیگر سال رمقی
برای عبادت ندارند ،در این شب مبارك ،نشاط و سرزندگی خاصی دارند.
روشن است که برکات ،درجات مختلف دارد و آنچه در این شب بر بقیة اهلل
االعظم(عج) میگذرد ،با دیگران سنجیدنی نیست.
نه .با اینکه قرآن کریم از آغاز بعثت تا رحلت نبی مکرم تدریجی نازل
گردید ،خدای سبحان اراده فرمود که باز هم کالم خود را در این شب به صورت
دفعی و یكجا ،بر قلب رسولش فرو فرستد که این خود جلوهای از بزرگی و شرافت
«لیلة القدر» است؛ چنانکه عظمت آن مرد بزرگ و الهی را نیز میرساند که چگونه
 .3دخان.۰ /
 .0ق.۳ /
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فشار و سختی نزول این بار بزرگ و امانت الهی را بر قلب خود تحمل کرده است؛ او
که گاهی فرود آمدن آیهای بر قلب مبارکش ،جسم عزیزش را متأثر میکرد.
ده .کلمۀ «مبارک» از ر یشۀ برکت به معنای خیر ثابت است .از اینرو آبی را که
در یکجا جمع شود ،برکه میگو یند .برکت هر کجا باشد ،خواه ناخواه ،پیرامونش را
هم مبارك میگرداند؛ چنانکه قرآن کر یم از زبان حضرت عیسی میفرماید:
َ
َ ًَ
َ
َ ُ
ُ ُ
َََ
ود َی أن
َو َج َعل ِني ُم َباركا أ ْي َن َما كنت  0.یا دربارۀ موسی آمده است :فلما َج َاءها ن ِ
َ
َ
ُ
1
ور َّك َمن فِي الن ِار َو َم ْن َح ْول َها .
ب ِ
از آنجا که شب قدر مبارک در ماه رمضان است ،این ماه را نیز مبارک کرده
است .پس قطعا شامل حال مؤمنان نیز میشود که خود را برای دریافت برکات این
شب آماده می کنند.
یازده .شب قدر از هزار ماه باالتر و واالتر است .این برتری را بر اساس ارزش
اعمال میدانند؛ اما ممکن است به لحاظ ذوات و فاعل اعمال باشد ،نه ِصرف
فعل؛ یعنی انسان میتواند به برکت این شب ،ره چندین ساله را یک شبه بپیماید و
به مقامات و مراحلی برسد که در هزار ماه هم نمیتوانست آنها را درک کند.
ّ
دوازده .مقدرات سالیانۀ بندگان در این شب تقدیر میشود و سرنوشتشان در
ْ ُ ُ َ
ك ُل أ ْم ٍر َح ِك ٍيم  3دانسته
چنین شبی رقم میخورد؛ چنانکه از آیۀ شر یفۀ ِف َيها ُيف َرق
میشود .پس باید قلب هر انسانی را که نگران دین و دنیای خود است ،بلرزاند و
چنان او را به حرکت درآورد که از آغاز آن شب تا صبحگاهان دست نیاز به سوی
خدای بینیاز دراز کند و پیوسته از آن کریم چارهساز ،بخشش گناهان گذشته و
 .3مریم.۰۱ /
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خیر و خوبی برای آینده درخواست کند؛ بهویژه لحظات پایانی آن شب بزرگ را
غنیمت شمرد تا بتواند مفاد پروندۀ خود را پیش از بسته شدن تغییر دهد؛ زیرا
مقدراتی که از آسمان به زمین میآید ،تغییرپذیر است و با دعای خالصانه میتوان
آن را عوض کرد.
سیزده .از مسائل بحثانگیز دربارۀ شب قدر این است که قرآن ارزش شب قدر
را از هزار ماه باالتر میداند و از سوی دیگر میدانیم که خدا مزد هر انسانی را بر
اساس کارکردش میدهد؛ پس چگونه عبادت یك شب را با عبادت هزار ماه برابر
می کند؟ پاسخ این است که خدای متعال همانطور که در عبادات ،آثار خاص
نهاده است ،به برخی زمانها و مکانها و حتی برخی اشیا نیز اثر ویژه داده است.
اگر تابوت موسی یا پیراهن یوسف  ،یا حجراالسود و ...آثاری خاص داشتهاند و
دارند ،از همین رو است.
چهارده .از آنجا که همۀ اشیا در دستگاه آفرینش الهی ،قدر و اندازۀ مخصوص
َ ُ َّ
َ
َْ
ك َل ش ْی ٍء َخلق َن ُاه ِبق َد ٍر  0،در این شب استثنایی ،نه تنها سرنوشت آدمیان،
دارند ِإنا

که سرنوشت یکسالۀ همۀ مخلوقات هستی رقم میخورد .در روایات 1نیز آمده است

که اندازۀ برف و باران زمین و رزق و روزی مخلوقات و همۀ رخدادهای طبیعی و
غیرطبیعی عالم امکان ،در این شب تعیین میشود .بنابراین کسی که در این شب
مبارک خالصانه دست به دعا بردارد و خالصانه با پروردگار خویش مناجات کند،

همان گونه که میتواند در تغییر سرنوشت خود مؤثر باشد ،در دگرگونی سرنوشت
برادران دینی و بلکه تمام انسانها و تمام عالم خلقت مؤثر خواهد بود.

پانزده .تعیین شب قدر و بیرون آوردن مؤمنان از تحیر ،برای پروردگار توانا
 .3قمر.۴۳ /
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ممکن بود؛ اما او که دلسوز بندگان است و میخواهد زاد و توشۀ بیشتری برگیرند،
این شب را در میان چند شب پنهان نمود تا اهل دل و دوستداران نیایش و
عبادت ،شبهای بیشتری را بر سجادۀ نیاز و عبادت بنشینند.

شانزده .تعبیر « ّ
تنزل المال ئکة» یعنی مالئکه نازل میشوند و ابالغ سالم
می کنند .ظاهر این تعبیر به استناد قواعد زبان عربی(جمع همراه با الف والم)،
نزول همۀ فرشتگان است و همین باعث شده است که مفسران در تفسیر آن متحیر
شوند .چگونه همۀ فرشتگان در یک شب در زمین گرد هم میآیند؟ برخی گفتهاند
همه به زمین فرود نمیآیند؛ بلکه گروهی در آسمان و دستهای در زمین قرار
می گیرند .برخی نیز گفتهاند که فرشتگان گروهگروه میآیند و برمیگردند و به این
اعتبار ،اطالق نزول همه صحیح است؛ اما مهم این است که انسان میتواند در
شب قدر کاری کند که بهترین بنده باشد و سالم فرشتگان را درک کند.
َََُ ْ َ
لائ َك ُة َو ُ
الر ُ
وح
هفده .دربارۀ روح که بر مالئکه عطف شده است تنزل ال َم ِ
نظرهای گوناگونی وجود دارد :به باور برخی ،او فرشتۀ بزرگی است که در میان
فرشتگان ،نظیر ندارد و گروهی نیز روح را دستهای از فرشتگان میدانند که فقط در
شب قدر نازل میشوند .بعضی معتقدند که روح ،جبرییل امین است که در قرآن
به روح القدس وصف شده است و به اعتقاد برخی روح ،همان عیسای روح اهلل
ُ
َ
است که در قرآن نیز به روح توصیف شده است ِع َّ
يسی ْاب ُن َم ْر َي َم َر ُسول الل ِه َوك ِل َم ُت ُه
َأ ْل َق َ
اها إ َلى َم ْر َي َم َو ُر ٌ
وح ِم ْن ُه  0و در شب قدر بر زمین میآید تا اعمال پیروان پیامبر
ِ
خاتم را مشاهده کند .به هر روی ،ذکر جداگانه و مستقل «روح» بدین معنا است
که ساکنان عرش نیز مراتب مختلفی دارند.
هجده .این سورۀ مبارکه ،پیوند عمیقی با مسئلۀ والیت دارد؛ زیرا حاکی از آن
 .3نساء.۱۱۱ /
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است که فرشتگان هر سال در شب قدر بر زمین نازل میشوند .در زمان حیات
پیامبر بر وجود شریف آن حضرت وارد میشدند و پس از ایشان ،باید بر قلب
شخصی دیگر که همچون پیامبر صاحب والیت است ،فرود آیند ،و او جز امام
معصوم نیست ،که اگر نباشد ،زمین اهلش را در خود فرو میبرد .در زمان ما نیز
فرشتگان در شب قدر به حضور حضرت مهدی(عج) شرفیاب میشوند .پس دور
از واقع نیست اگر این سوره را سورۀ والیت بنامیم.
َ
نوزده .فرشتگان ،بندگان مطیع خدا هستند و بیاجازۀ او کار ی نمی کنند :لا
َ
ُ
ُ َ َْ
َي ْس ِبقون ُه ِبالق ْو ِل َو ُهم ِبأ ْم ِرهِ َي ْع َملو َن  0.پس نزولشان بر زمین در شب قدر نیز به اذن
الهی است .این آفریدههای قدرتمند و لطیف خدا ،همان گونه که در قیامت با
َّ ٌ َ ُ
لام َعل ْيكم ِب َما
شور و شوق و همراه درود و سالم به استقبال بهشتیان میروند س
ُ َ
َ
ْ
َّص َب ْرت ْم ف ِن ْع َم ُعقبَی الد ِار  1،در شب قدر نیز اشتیاق زاید الوصفی برای زیارت بندگان
صالح خدا ،بهویژه ولی اهلل االعظم(عج) دارند.
بیست .تمام مؤلفهها و ارکان شب قدر ،به گونهای به خدا منسوب است و
رنگ الهی دارد :شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد که شهر اهلل است ،و قرآن
کریم که کتاب خدا است ،به وسیلۀ فرشتهای از فرشتگان خدا در این شب مبارك،
بر قلب رسولاهلل نازل گردیده است.
بیستو یك .از شگفتیهای قرآن کریم ،آن است که نه تنها برخی واژگانش،
بلکه برخی حروف آن نیز معانی متعدد را برمیتابد؛ آن هم معانی متضاد .مثال در
ّ
« ِمن کل امر» سه معنا برای «من» نوشتهاند:
 معنای «باء بیان» ،برای بیان آنچه در آن شب نازل شده است. .3انبیاء.۲۱ /
 .0رعد.۲۴ /
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 معنای «باء سببیت»؛ یعنی نزول مال ئکه به سبب امر الهی بوده و ارادۀ اوَ
باعث نزول مال ئکه شده است .بنابراین «امر» در این آیه به معنای «امر» در آیۀ ِإن َما
َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ْ ً َ َ ُ َ َ ُ ُ
كن َف َي ُك ُ
ون  0است.
أمره ِإذا أراد شیئا أن يقول له
 معنای «باء مسببیت»؛ یعنی یکی از آثار نزول مالئکه ،تدبیر همۀ امور عالم1
امکان میباشد.
بیستودو .انسانها در مسائل معنوی ،همیشه از سوی دو دشمن بزرگ تهدید

میشوند :نفس اماره و شیطان رجیم .بنابراین فعالیت این دو دشمن باید در شب

قدر فزونی بگیرد؛ اما این گونه نیست؛ چراکه شیاطین در ماه مبارک رمضان در غل و

زنجیرند و  -بهویژه  -در شب قدر که سیل خروشان مال ئکه به سوی زمین سرازیر

است ،قدرت عرض اندام ندارند .نفس اماره نیز بر اثر روزهدار ی و با نورانیت

شبهای قدر ،ضعیف میشود .در نتیجه ،بندگان الهی با خیالی آسوده در شب
قدر به راز و نیاز با خالق خود میپردازند و اینها همه از برکات شب قدری است که

سالمت دین و دنیا را به همراه دارد.

َ
َ
َ َْ
بیستوسه« .سالم» در آیۀ < َّسلا ٌم ِهی َحتی َم ْطل ِع الف ْجر>  ،ممکن است وصف
شب قدر باشد؛ یعنی شب قدر ،سالمت و رحمت و برکت را در پی دارد و وسوسۀ
شیاطین و نفس اماره در آن اثر نمیگذارد .ممکن است اشاره به فرشتگان باشد که
به زمین نازل میشوند و به یكدیگر و مؤمنان سالم می کنند .شاید هم روی سخن
با نبی مکرم اسالم و امامان معصوم باشد که میزبان فرشتگان الهی هستند و
برترین و بهترین سالمها را به محضرشان ابالغ می کنند.

 .3یس .۳۲ /
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آیات :۵-۱

َ ْ ُ َ َ َّ
ك َف ُروا م ْن َأ ْهل ْالك َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
اب
ت
الر ِحيم .لم يك ِن ال ِذين
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ُ
ٌ
ْ
ً
َ ُْ ْ َ ُ َ َ َ َ
ين َحتی تأ ِت ُيه ُم ال َب َینة (َ )۱ر ُسول ِم َن الل ِه ْيتلو ُص ُحفا
والمش ِر ِكين منف ِك
ُ
َ
َ ُ ْ َ َّ َ
َ
ََ َ
َ
ُ
اب ِإلا ِمن
ُم َطه َرة (ِ )۲ف َيها ك ُت ٌب ق َيمة (َ )۳و َما تف َرق ال ِذين أوتوا ال ِكت
ْ ْ
ََ ُ ُ َ ُُْ ََ ُ ْ
ين َلهُ
الدينَ
َ
َب ْع ِد َما َجاءت ُه ُم ال َب َینة ( )۴وما أ ِمروا ِإلا ِليعبدوا الله مخ ِل ِص
ِ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
ين الق َيمة (.)۵
ُح َنفاء َو ِيق ُيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذ ِلك ِد

به نام خداوند خبشندۀ مهربان ،كافران اهل كتاب و مشركان ،دست [از كفر و شكر

خود] برمنیداشتند تا اينكه دلییل آشكار برای آنان آيد )1(:فرستادهای از جانب خدا كه
صحیفههایی پا ک را [برای آنان] خبواند )2(،كه در آهنا نوشتههایی سنجیده است)3(.
و اهل كتاب پرا كنده نشدند ،مگر پس از آنكه دلیل روشن برای آنان آمد )4(.و فرمان
نیافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند ،و در حایل كه به توحید گرایيدهاند ،دین [خود]
را برای او خالص گردانند ،و مناز بر پا دارند و زكات بدهند .این است دین پايدار)5(.

پیامها و آموزهها
َ
َ
َْ َ ُ
َ َّ َ ُ ْ ْ ْ َ
ْ
اب
یك .در معنای حرف « ِمن» در آیۀ شریفۀ لم يك ِن ال ِذين كفروا ِمن أه ِل ال ِكت ِ
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َ َْ
ْ ُ
ين ُم َنف ِك َ
َو ْال ُم ْشر ِك َ
ين َحتی تأ ِت َي ُه ُم ال َب ِی َنة دو احتمال وجود دارد:
ِ
الف .برای تبیین «الذین کفروا» باشد .بنابراین آیه در پی بیان وضعیت کافران
پیش از شروع دعوت پیامبر اکرم است .بر اساس این آیۀ شریفه ،همۀ کسانی که
به پیامبر اکرم ایمان نیاوردند ،چه از اهل کتاب باشند یا مشرک و بیاعتقاد به
کتاب آسمانی ،از دیدگاه قرآن کریم کافر شمرده میشوند؛ زیرا با آمدن شریعت
اسالم که ناسخ شرایع پیشین است ،فرقی نمی کند که کسی به دین منسوخ باور
داشته باشد یا اساسا به هیچ دینی معتقد نباشد.
ب .برای تبعیض باشد .در این صورت ،اشاره است به وضعیت آنان پس از
شروع دعوت پیامبر و آیه ،آن دسته از اهل کتاب را توبیخ و تهدید می کند که
پس از آمدن حضرت هم به ایشان ایمان نیاوردند و بر دین خود باقی ماندند.
ْ
دو .قرآن کریم ،گاهی دربارۀ پیروان ادیان گذشته ،تعبیر « ْأهل الکتاب» را به کار
ُ
میبرد و زمانی «أ ُوتوا ْال ِک َ
تاب» .در فرق این دو تعبیر گفتهاند که اهل کتاب ،پیروان
ُ
َ
ادیان آسمانی معهودند؛ ولی « ّال ِذ َ
ین أ ُوتوا ا ْل ِک َ
تاب» مردمی هستند که معارف و
احکام دینی به آنان رسیده است؛ چه در قالب دین واحد و چه به طور پراکنده؛
َ َ ُ ْ َ َْ َ
َ َ َ ُ َُ ً َ َ ً ََ َ َ ُ َ
النبي َ
ين َوأن َزل
ين ُم َب ِش ِرين ومن ِذ ِر
همچنانکه در آیۀ كان الناس أمة و ِ
احدة فبعث الله ِ ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ ُ ْ َ َّ ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
اب ِبال َح ِق ِل َي ْحك َم َب ْي َن الن ِاس ِف َيما اخ َتلفوا ِفيهِ َو َما اخ َتلف ِفيهِ ِإلا ال ِذ َين أوت ُوه
معهم ال ِكت
ً
ْ
من َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ال َبی ُ
نات َب ْغيا َب ْی َن ُه ْم  0یاد شده است؛ ولی نتیجۀ انکار این دعوت
ِ
ِ
ِ
الهی که انحراف از جادۀ حق است ،در هر دو یکسان خواهد بود؛ چه آنان که به
ُ
ْ ْ
ُ
َْ َ َ َ َ
دینی آسمانی معتقد بودند َو َل َما َج َاء ِع َّ
ات قال ق ْد ِج ْئ ُتكم ِبال ِحك َمةِ َو ِلأ َب ِي َن
يسی ِبالب ِین ِ
َ
َ
َ َ
ُ ُ َ
َل ُكم َب ْع َّض َالذي َت ْخ َتل ُف َ
ون ِفيهِ َف َات ُقوا ا َلل َه َوأ ِط ُ
ون * ِإن الل َه ُه َو َربِي َو َربك ْم ف ْاع ُب ُد ُوه ا
هذ
يع
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ِص َر ٌاط ُم ْس َت ِق ٌ
يم * فاختلف الأح َز ُاب ِمن بی ِن ِه ْم  1و چه کسانی که برخی معارف دینی
 .3بقره.۲۱۰ /
 .0زخرف.۶۵ -۶۰ /

سورۀ بینه

160

َ َّ
را شنیده بودند ،ولی به دینی خاص تدین نداشتند؛ مانند کافرانَ :ول ْو ش َاء الل ُه َما
ْ َُ َ
ْاق َت َت َل َالذ َين من َب ْعدهم من َب ْعد َما َج َاء ْت ُه ُم ْال َبی َن ُ
َ
لك ِن اخ َتلفوا ف ِم ْن ُهم َمن َآم َن َو ِم ْن ُهم
و
ات
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ 0
َمن كفر .

سه .آیۀ نخست این سوره ،از مشکلترین آیات قرآن کریم است و مفسران در
تفسیر آن دچار ابهام و اختالف فراوان شدهاند؛ چندانکه گفتهاند این آیه دشوارترین
آیۀ قرآن از لحاظ لفظ و معنا است .بسیاری از سختیهای فهم این آیه ،در کلمۀ
« ُم ْن َف ِ ّک َ
ین» است .اختالف در متعلق انفکاك است .اگر مراد انفکاك
َ ْ
ْ ُ
از «کفر» باشد ،با « َح ّتی َتأ ِت ُیه ُم ال َب َینة» سازگاری ندارد؛ چون معنای آیه چنین
میشود« :کافران پس از آمدن ادلۀ روشن از کفرشان جدا شدند ».در حالی که عمال
این گونه نبود و آنان پس از ظهور بینات نیز بر کفرشان ماندند و حتی بر دشمنی
ُ
َ
َ
خود افزودند؛ همچنان که در ادامه میفرمایدَ :و َما َت َف َر َق ال ِذ َين أ ُوتوا ْال ِك َت َّ
اب ِإلا ِمن
ْ ْ ُ
َب ْع ِد َما َج َاءت ُه ُم ال َب ِی َنة .
برای حل این اشکال دو پاسخ دادهاند:
ْ ُ
 .۱مراد از «ال َب َینة» ،به گواهی آیات دیگر ،رسوالن و پیامبران است .خدا در
آیات بسیاری بهصراحت از سنتی خبر میدهد که بر اساس آن ،هیچ قومی تا
رسولی برایشان فرستاده نشود ،عذاب نمیشوند:
َ
َ َ َّ
ان الل ُه ل ُيض َل َق ْو ًما َب ْع َد إ ْذ َه َد ُاه ْم َحتَی ُي َبي َن ل ُهم َم َاي َت ُق َ
ك َ
1
ون .
 وماِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
 َو َما كنا ُم َع ِذب َ3
ين َحتی ن ْب َعث ر ُسولا .
ِ
بنابراین معنای آیه چنین میشود :خدا بر مشرکان ،رسول خود را که بینه
است ،فرستاد تا حجت را بر آنان تمام کند .تا پیش از ارسال پیامبران ،آنان از
 .3بقره.۲۵۰ /
 .0توبه.۱۱۵ /
 .1اسراء.۱۵ /
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کفرشان جدا نمیشدند و میانشان اختالفی نبود؛ اما پس از شروع دعوت پیامبر
میانشان تفرقه و اختالف افتاد .برخی به پیامبر ایمان آوردند و بعضی بر کفر خود
َ
ٌ
َ ُ
ََ
ُ
ك َت ٌ
اب ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه ُم َّص ِدق ِل َما َم َع ُه ْم َوكانوا ِم ْن ق ْب ُل
باقی ماندندَ :ولما َج َاءه ْم ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ
ك َف ُروا بهِ َف َل ْع َن ُة الل ِه َع َلى ْال َك ِافر َ
0
ين .
يستف ِتحون على ال ِذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا
ِ
ِ
 .۲مراد از عدم انفکا ک ،ادعای پایداری بر اعتقاد به پیامبر موعود است.
بنابراین آیه چنین معنا میشود :مشرکان و اهل کتاب ،پیش از آمدن رسول اکرم
می گفتند« :اگر پیامبری با ادلۀ روشن به سوی ما بیاید ،ما پذیرا میشویم ».ولی پس
از آمدن پیامبر از سخن خود برگشتند و به مقابله با رسول خدا برخاستند.
چهار .بر اساس این سورۀ مبارک ،پیامبر اکرم دو ویژگی دارد:
الف .صاحب بینه و دلیل روشن است .در نتیجه همۀ گفتار و کردارش
حجیت دارد.
ً
َ ً
ب .او قرآنی را بر مردم میخواند که صحیفههایی پا ک است ُص ُحفا ُم َطه َرة
و از لوث شیاطین و تحریفکنندگان مصونیت دارد و حاو ی نوشتههایی ارزشمند
َ ُ
ُ
ُ
است ِف َيها ك ُت ٌب و هر یك دربردارندۀ انواع علوم و معارف است :ك ِت َب َعل ْيك ُم
َ ُ ْ
َ ُ
ْ ُ
َ ُ
ُ
ُ
َ
َ ْ ُ 1
الص َي ُ
ام  1،ك ِت َب َعل ْيك ُم ال ِق َتال  3،ك ِت َب َعل ْيك ْم ِإذا َح ََّض َر أ َح َدك ُم الموت
ِ
ْ
ُ
َ
ُ
و ك ِت َب َعل ْيك ُم ال ِق َّص ُ
اص ؛ 1معارفی که سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین
می کنندّ « .قیمه» که در هیئت مبالغه است ،بر ارزشمندی و جامعیت آن
صحیفهها داللت دارد.
 .3بقره.۳۳ /
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تعبیر یهود و نصارا میفرماید« :کسانی که کتاب به
پنج .قرآن کریم به
جای ْ ِ
ُ
َ
آنان داده شده است :ال ِذ َين أ ُوتوا ال ِك َت َّ
اب  .این وصف و لقب ،آنان را بیشتر سزاوار
سرزنش می کند؛ ز یرا اگر به کتابهای خود باور داشتند ،میدانستند که بهزودی
َ
ْ
پیامبری خواهد آمدَ :و ُم َب ِش َر ًا ب َر ُ
ول َيأتِي ِمن َب ْع ِدي ْاس ُم ُه أ ْح َم ُد  0.اما از روی
س
ٍ
ِ
جاهطلبی و منفعتخواهی در مقام انکار بر آمدند.
سزاوار است که عظمت رسول خدا

بهدرستی درک شود؛ زیرا منکر آن

حضرت در زمرۀ کسانی است که اساسا به خدا ایمان نیاوردهاند .قرآن نیز برای
ٌ
تعظیم پیامبر به نام مبارکشان تصریح نمی کند و عنوان رسالت را میآورد َر ُسول
ُ
َ
ِم َن ا َلل ِه ؛ چنانکه تعبیر « ّال ِذ َ
ین أ ُوتوا ْال ِک َ
تاب» برای تحقیر آنان است.
شش .شاید راز اینکه در آیۀ نخست ،مشرکان و اهل کتاب در کنار یکدیگر ذکر
شدند ،اما در آیۀ چهارم تنها از اهل کتاب سخن به میان آمده است ،همان نکتهای
است که در آیۀ چهارم آمده است .به این شرح :اهل کتاب پس از آنکه پیامبر با
دال ئلی روشن به میانشان آمد ،دچار اختالف و دودستگی شدند و پیدا است که
حزب و گروهسازی ،نیازمند تفکر و دین مد ّو ن  -هر چند باطل  -است؛ در حالی که
مشرکان به لحاظ فکری در مراحل بسیار پایینی بودند؛ وگرنه بت نمیپرستیدند.
هفت .کسی که خدا را به طمع بهشت یا ترس از آتش جهنم میپرستد ،با
کسی که او را مخلصانه و عاشقانه میپرستد ،فرق دارد .مخلص ،هر چند میداند
که خدا در آینده به او پاداشی بزرگ میدهد ،اما پاداش در نیت او تأثیر ندارد؛
همچون کسی است که برای خدا غسل می کند؛ گرچه بدنش نیز پاکیزه میگردد.
پس علم به اثر عملی در آینده ،با اخالص منافات ندارد و بسیار اندکاند کسانی که

 .3صف.۶ /
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اسمی «مخلصین» نه فعلی 0،از
به این درجه از اخالص برسند که خدا با تعبیری
ِ
آنان یاد کند که مفید دوام است.
هشت .جوهره و روح همۀ ادیان آسمانی یکی است .در تمام ادیان آسمانی ،پس
از ایمان به خدا و پیامبر ،از اعتقاد به عبادات با دو ویژگی سخن گفته میشود:
الف .اخالصُ :م ْخلص َ َ ُ
الد َين  .کار برای غیر خدا عبادت نیست؛ هر
ين له ِ
ِ ِ
چند ظاهر آن عبادت باشد.
ب .اعتدال یا دوری از افراط و تفریط .قرآن ،کسانی را که این گونهاند« ،حنفاء»
نامیده است .اسالم با رهبانیت مسیحی موافق نیست .راهبان در دیرها و
کنیسهها به عبادت سرگرم شدند و واجباتی همچون مقابله با مشرکان و خدمت به
محرومان را وانهادند .ولی پیامبر فرمود« :هر امتی رهبانیتی دارد و رهبانیت امت
1
من نمازهای جماعت و جمعه و تعلیم معارف دینی به یکدیگر است».
نه .بر پایۀ اخبار وحیانی ،دین اسالم و دیگر ادیان آسمانی در دو عبادت نماز و
َ
ُ َْ
ُ
َّ
َ َّ َ
َّ َ َ
زکات مشترکاندَ :و ُي ِق ُ
ين الق ِي َمةِ ؛ َوأ ْو َّصانِي
الزكوة َوذ ِلك ِد
يموا الصلوة َو ُي ْؤتوا
ً
َّ َ َ َ َّ
كوةِ َم ُاد ْم ُت َحيا  3.زیرا نماز ،تنظیمکننده رابطۀ بنده و پروردگار است
ِبالصلوةِ والز
و زکات سامانبخش پیوند بنده و مخلوقات .نماز تالش درونی برای رسیدن به خدا
است و زکات ،تالش بیرونی برای گسست وابستگی به مال و ثروت.
در این سوره ،مجموعۀ شریعت« ،دین القیمه» خوانده شده است که میتوان
آن را «دین الکتب القیمه» یعنی دین کتابهای ارزشمند همۀ پیامبران الهی
دانست .در نتیجه اشاره به این است که توحید خالص ،نماز و زکات ،از اصول
ثابت و ماندگار همۀ ادیان است .همچنین میتوان آن را به معنای دین پیامبر
 .3تعبیر فعلی یا جملۀ فعلیه ،این است که مثال بگوید :آنان که اخالص میورزند.
 .0بحار األنوار ،ج  ،۶۱ص .۱۱۵
 .1مریم.۰۱ /
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خاتم دانست؛ یعنی دین و آیینی ارزشمند که مصالح و منافع بندگان را تأمین
می کند ،یا به این معنا باشد که اساسا دین به واسطۀ حقایق نهفته در او ارزشمند و
قیمتی است.
ده .در این سورۀ مبارکه ،بر جهانی بودن دین اسالم تأ کید شده است .ادیان

گذشته ،گرچه پیش از اسالم در میان پیروانشان حجت بودند ،با ظهور پیامبر

گرامی اسالم به عنوان آخرین پیامبر ،دیگر جایگاهی ندارند و اسالم به تنهایی،
ْ
َ
ْ َ ُ 0
الد َين ِع َند الل ِه ال ِإسلام .
جامع تمام دستورهای سودمند ادیان گذشته استِ :إن ِ
پس نباید به معارف دینی که بیرون از دین اسالم یاد میشود ،خوشبین بود و به

دیدۀ احترام نگر یست.

یازده .بر اساس این سورۀ مبارک ،خداوند متعال فقط هنگامی دیگران را
مؤاخذه می کند که حجت را بر آنان تمام و دین خود را با ادلهای روشن و در
صحیفههایی پا ک و با تعالیمی ارزشمند و تضمینکنندۀ مصالح بندگان ،بر آنان
عرضه کرده باشد .بنابراین سزاوار است که انسانها نیز به اخالق زیبای الهی اقتدا
کنند و عذر جاهل قاصر را بپذیرند و با او رفتاری مناسب داشته باشند .نیز
بکوشند جاهل مقصر را از نادانی بیرون آورند.
آیات :۳-۶

َ
َ َ َ َّ
ين فى َنار َج َه َن َم َخا ِل ِدينَ
ك َف ُروا ِم ْن أ ْهل ْال ِك َتاب َو ْال ُم ْشر ِك َ
ِإن ال ِذين
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ َُ َ َ ُ
َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ ُ ْ
َ
َّ
َ
َ
ات
ح
ال
الص
وا
ل
م
ع
و
وا
ن
آم
ين
ذ
ال
ن
إ
)
۶
(
ية
ر
ب
ال
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِفيها أول ِئك هم شر ِ
ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ
ََ ُ ُْ َ َ ْ ََ ُ َْ َ
َ
ْ
أول ِئك هم خير الب ِرية ( )۷جزاؤهم ِعند ر ِب ِهم جنات عد ٍن تج ِری ِمن
 .3آل عمران.۱۳ /
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َ
َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ََ ً َ
َ َّ
د ر ِضی الل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه ذ ِلك ِل َم ْن
تح ِتها الأنهار خا ِل ِدين ِفيها أب ا
َ
َ
خ ِشی َربه (.)۸
كساین از اهل كتاب كه كفر ورز يدهاند و مشركان در آتش دوزخ جاودانه میمانند؛

اينان بدتر ین آفر يدگاناند )۶(.بهحق كساین كه امیان آوردند و كارهای شايسته كردند،
هبتر ین آفر يدگان ،آناناند )۷(.پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهایی است مهیشهخرم
كه از ز یر [درختان] آن ،جو یبارها جاری است .جاودانه در آن میمانند تا مهیشه .خدا

از آنان خشنود است و آنان از خدا خشنود .این است [پاداش] كیس كه از پروردگارش

بمی دارد)۸(.

پیامها و آموزهها

ّ
یك .خدای واال در این سورۀ ارجمند ،تهدید خود را بر بشارت مقدم می کند.
َّ ُ ْ
نخست از کیفر بدترین مخلوقات شر ال َب ِر َيةِ سخن میگو ید و سپس پاداش
ْ
بهترین مخلوقات َخ ْي ُر ال َب ِر ِيةِ را ذکر می کند .شاید از آن رو که آیات آغاز ین سوره،
دربارۀ اهل کتاب و مشرکان بود و اقتضای مقام ،تقدیم سخن دربارۀ منحرفان
است .البته تقدیم انذار ،مستند به قاعدۀ عام نیز میباشد که نسبت انذار و
بشارت ،نسبت دوا و غذا است ،که نخست باید انسان ضرر را دفع کند و سپس به
جلب منفعت بپردازد.
دو .دانشآموز مدرسۀ پیامبران و تعالیم آنان ،در صورت دارا بودن ایمان و عمل
ْ
صالح ،از همۀ موجودات برتر است؛ زیرا « َخ ُیر ال َب ِر ِیة» مطلق است و شامل همۀ
پدیدهها ،حتی فرشتگان میشود .البته بر اساس برخی روایات نیز شمار ی از
انسانها از فرشتگان برتر و باالترند و از فرمان الهی به سجود بر حضرت آدم نیز
همین مطلب فهمیده میشود .با آنکه حضرت آدم در آن هنگام پیامبر نبود،
چون قابلیت صعود به مقامات باالی کمالی را داشت ،مسجود مال ئکه گردید.
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دارد،
َ َ
أ ْسف َل

میتوان آیات پایانی را که به بهترین و پستترین مخلوقات اشاره
َ
ُ
َْ
َ
همچون آیات سورۀ تین َل َق ْد َخ َل ْق َنا ْالإ َّنس َ
ان فِي أ ْح َّس ِن تق ِو ٍيم * ث َم َر َد ْدن ُاه
ِ
َّس ِاف ِل َ
ين  0،اشاره به قوس صعود و نزول در موجودات دانست.
سهَ .ج َز ُاؤ ُه ْم ِع َند َر ِب ِه ْم را دو گونه تفسیر کردهاند:
الف .از آنجا که تمام سعی این گروه از بندگان ،برای جلب رضای خدا بود و
به هیچ کس و هیچ پاداشی دل نبسته بودند ،پاداش آنان نیز اختصاصی است.
ب .پاداش آنان نزد خدا محفوظ است تا روز موعود .حفظ پاداش انسان در
پیشگاه الهی ،به مؤمن احساسی قوی میبخشد تا در دیدن آثار اعمالش ،شتاب
نداشته باشد؛ زیرا یقین دارد که به آنها میرسد.
چهار .بهشت بدون خلود ارزشی ندارد و باالترین نعمتها هم نمیتواند درد
جدایی را التیمام بخشد .لذا قرآن کریم جاودانگی را مهمتر ین ویژگی بهشت
َ
شمرده و در آیات متعدد به آن اشاره کرده شده استَ :ع ْد ٍن  ،خا ِل ِد َين َ ،و َما ُهم
ً
ين  1و َلا َي ْب ُغ َ
ِم ْن َها ب ُم ْخ َرج َ
ون َع ْن َها ِح َولا  3.این ویژگی به قدری اهمیت دارد که
ِ
ِ
پیامبر اکرم فرمود« :جاودانگی در بهشت ،از نفس بهشت بهتر است؛ إن الخلود
1
فی الجنة ،خیر من الجنة و رضا اهلل خیر من الجنة».
پنج .انسان ،ترکیبی است از روح و جسم ،و در قیامت ،جسم او بهشتی دارد و
روح وی نیز بهشتی دیگر .بهشت جسم ،همان حور و قصور و باغ و ...است؛ اما
بهشت روح ،رسیدن به مقام رضایت پروردگار است .خشنودی پروردگار ،از هر
 .3تین.۵-۴ /
 .0حجر.۴۳ /

 .1کهف.۱۳۳ /
 .2مفاتیح الغیب ،ج ،۰۲ص.۲۵۲
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نعمتی  -حتی نعمت بهشت  -برتر و باالتر است .بدین رو قرآن ،هنگام بیان
رضایت خود از بندگان مؤمن ،لفظ جاللۀ «اهلل» را میآورد که جامع صفات کمال و
َ
جالل استَ :ر ِض َی الل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه .
شش .باالترین درجۀ کمال ،مقام رضوان است؛ مقامی که در آن خدا از انسان
خشنود است و انسان نیز از خدا .این ،همان مقام نفس مطمئنه است که در سورۀ
َ
َ
ْ
ً
ً
َُ
َْ
0
فجر آمده استَ :يا أ َي ُت َها النف ُس ال ُم ْط َم ِئنة * ْار ِج ِعي ِإلى َر ِب ِك َر ِاض َية َم ْر ِض َية .
َ
خشیت همراه
آیۀ شریفۀ ِل َم ْن َخ ِش َی َرب ُه  ،راه رسیدن به مقام رضوان الهی را
ِ
تعظیم پروردگار میشناساند؛ همچنانکه فرشتگان نیز اهل خشیتاندَ :و ُهم ِم ْن
َخ ْش َیتهِ ُم ْشف ُق َ
ون  1.گفتنی است که خشیت ،برخاسته از معرفت است؛ چنانکه
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
میفرمایدِ :إن َما َيخشی الله ِم ْن ِع َب ِادهِ ال ُعل َم ُاء  3.زیرا درک عظمت پروردگار انسان را
از ارتکاب اعمال کبائر و صغائر بازمیدارد و او را به سوی خیر و خوبی رهنمون
می کند.
مقام رضوان ،باالترین نعمت بهشت است و پاداشی ویژه ،افزون بر پاداشهای
َ ً
َ
ْ َْ
َ
َ
بهشتی :ت ْجري ِمن ت ْح ِت َها الأن َه ُار َخا ِل ِد َين ِف َيها أ َبدا َر ِض َی الل ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه  .بنابراین کسی
که در دنیا به این مقام رسیده است ،بهترین و باالترین نعمت بهشتی را دارا است.
هفت .قرآن کریم هنگامی که خشیت الهی را به علما نسبت میدهد ،اسم
ْ َ
َ
َّ َ
جاللۀ «اهلل» را به کار میبردِ :إن َما َي ْخشی الل َه ِم ْن ِع َب ِادهِ ال ُعل َم ُاء  1.زیرا مناسب مقام
علم و معرفت ،همین اسم است؛ علمی که به واسطۀ او اوصاف و مقامات پروردگار
درک میشود .اما آنجا خشیت را به عموم مؤمنین نسبت میدهد  -همانند این
 .3فجر.۲۳-۲۱ /
 .0انبیاء.۲۳ /

 .1فاطر.۲۳ /
 .2فاطر.۲۳ /
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َّ
َ
سورۀ مبارکه  -به صفت ربوبیت پروردگار اشاره می کند ذ ِلك ِل َم ْن َخ ِش َی َرب ُه تا
تذکاری باشد بر این حقیقت که خشیت ،مرتبط با مقام ربوبی است و تدبیر و
ربوبیت پروردگار باعث شده است تا بندگان او بهشت را نصیب برند.
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سورۀ زلزال

سورۀ رلرال
آیات :۵-۱

َ ُ ْ َ
َ ْ َ
َْ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمِ .إذا ُزل ِزل ِت الأ ْرض ِزل َزال َها (َ )۱وأخ َر َج ِت
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ ُ َ
ََ َ
ُ ُ ْ
الأ ْر ُض أ ْث َق َال َ
ان َما ل َها (ْ )۳يو َم ِئ ٍذ ت َح ِدث أخ َب َار َها
الإنس
ال
ق
و
)
۲
(
ا
ه
ِ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
َ
(ِ )۴بأن ربك أوحی لها (.)۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آنگاه كه زم خی سخت به لرزه درآيد )1(،و خ
زمی بارهای
سنگی خود را بيرون اندازد )2(،و انسان بگويد :خ
خ
زمی را چه پيش آمده است؟( )3در
آن روز ،خ
[زمی] خبرهای خود را بازگويد[ )4(.مهان گونه] كه پروردگارت بدان وحی كرده

است)5(.

پیامها و آموزهها
یك .قرآن کریم برای هدایت بندگان و تشویق آنان به اعمال نیک ،همواره
پیوند میان دنیا و آخرت را به یاد میآورد .به همین جهت به گونهای ویژه بر قیامت و
رخدادهای آن تمرکز دارد و در بیشتر سورههای قرآن به بیان و بررسی ابعاد حوادث
روز رستاخیر میپردازد .این سوره نیز با بیان وقایع دهشتنا ک در آستانۀ قیامت آغاز
میشود و با یادآوری ّ
تجسم اعمال نیک و بد در آخرت پایان مییابد.
از این سورۀ مبارکه برداشت میشود که انسان باید همواره بهدقت اعمال خود
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را وارسد و خیر اندک را کوچک نشمارد؛ ز یرا شاید همان نجاتدهندهاش باشد .نیز
ّ
شر اندک را سبک نداند ،که بسا همان ،کفۀ گناهان او را سنگینتر کند و سبب
هال کت او شود.
دو .زلزله در نزد مردم ،از دهشتنا کترین حوادث طبیعی از دیرباز تاکنون بوده
است .این پدیده میتواند در ثانیههایی اندک خسارتهای جبرانناپذیر بر جای
گذارد .به گواهی سورۀ زلزال ،زمین در آستانۀ قیامت با زلزلهای بزرگ روبهرو میشود
که همۀ کره خاکی را در هم میکوبد و همۀ موجودات را از دل زمین بیرون میافکند:
َ
َْ
َْ َ َ
 َوأ ْخ َر َج ِت الأ ْر ُض أثقال َها .َ ََ
َ
0
 كأن ُه ْم َج َر ٌاد ُمنت ِش ٌر .َ َْ
ْ ُ
1
وث .
 كالف َر ِاش ال َم ْبث ِتعبیر «زلزالها» و انتساب زلزله به همۀ زمین ،میفهماند که گویی خدا این
زلزله را برای چنین روزی نگاه داشته و این زلزله همۀ کرۀ زمین را فرا می گیرد و و یژۀ
سرزمینی خاص نیست.
َ
َ
َْ
َْ َ
َْ
سه .واژۀ «أثقال» در آیۀ َوأ ْخ َر َج ِت الأ ْر ُض أثقال َها بر اساس تفاسیر گوناگون ،یا
به معنای گنجهای زمین است یا اجساد انسانها یا اعم از گنج و اجساد 3.به هر
روی ،زمین بار سنگینی را به دوش می کشد و فرقی میان گنجهای بیجان و اجساد
آدمیان نیست .آن روز ،زمین نیز سبکبار میشود.
َ
َ َ ْ
چهار .آیۀ َوقال ال ِإ َّنس ُان َما ل َها پریشانی و شگفتی انسان را از حوادث قیامت
بیان می کند .انسان با تعجب میپرسد زمین را چه شده است که چنین میلرزد.
 .3قمر.۱ /

 .0قارعه.۴ /
 .1این آیه بر خالف گمان برخی ،بر معاد جسمانی داللت می کند نه معاد روحانی.
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َ
برخی گفتهاند که این شگفتزدگی در غیر مؤمنان است؛ همانند آیۀ َم ْن َب َعث َنا ِمن
َ َ َ
هذ  0که تعجب کافران را گزارش می کند .اما زلزلۀ بزرگ و خروج یکبارۀ
َم ْرق ِدنا ا
انسانها و حرکت آنان به سوی محشر ،چنان ترسناک است که تعجب از آن،

همگانی است .البته منافاتی ندارد که به خواست الهی ،ترس از برخی خواص به
صورت همیشگی یا در برخی ایستگاههای محشر برداشته شده باشد؛ همان گونه
که خدا میفرمایدَ :و ُهم من َف َزع َي ْو َمئذ آم ُن َ
1
ون .
ٍ
ٍِ ِ
ِ
َ
ُ ُ
پنج .در تفسیر َي ْو َم ِئ ٍذ ت َح ِدث أ ْخ َب َار َها و خبر دادن زمین از آنچه بر او گذشته

است ،وجوهی را گفتهاند:
الف .زمین با زبان حال از حوادث حکایت می کند.
ب .خداوند از زمین صدایی را برمیانگیزد که همگان را هوشیار می کند.
ج .زمین ادراک و شعور دارد و بر اساس آن از حوادث خبر میدهد .این تفسیر
َ ُ َ َ
با آیات َو إن من َّش ْی ٍء إ َلا ُي َّسب ُح ب َح ْمدهِ َولكن َلا َت ْف َق ُه َ
ون َت ْسب َ
يح ُه ْم  3،و قالوا أ َنطق َنا
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َّ
ُ
َ
1
الل ُه ال ِذي أ َنط َق كل ش ْی ٍء تأیید میشود.
شهادت زمین قطعا شهادتی مقبول در پیشگاه الهی است؛ زیرا زمین همچون
برخی شهود دنیایی نیست که برای جلب منفعت یا دفع ضرر بر خالف واقع
شهادت دهد .افزون بر این ،شهادت او پیرو شهادت کسی است که علم وی بر
زمین و زمان احاطه دارد .بنابراین این پرسش بجا است که اگر زمین قابلیت و
استعداد دستیابی به چنین علمی را دارد و میتواند جزئیات تمام حوادث را در
خود نگه دارد و به امر خدا بازگو کند ،انسان در صورت وجود ارادۀ الهی به چه
 .3یس.۵۲ /
 .0نمل.۳۳ /

 .1اسراء.۴۴ /
 .2فصلت.۲۱ /
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مرحلهای خواهد رسید؟
شش .بر پایۀ این سوره در روز رستاخیز ،زمین آنچه را بر او گذشته ،بازگو می کند
ُ ُ َ
و بر آنچه دیده شهادت میدهد :ت َح ِدث أ ْخ َب َار َها  .از تعبیر «تحدیث» فهمیده
میشود که زمین ،بهتفصیل و با ذکر جزئیات ،آنچه را بر او گذشته است ،حکایت
می کند .به همین دلیل ،اهل بیت بر نماز خواندن در اماکن مختلف سفارش
کردهاند .امام صادق فرمود« :در مساجد گوناگون نماز بگزارید ،تا هر مکانی روز
ُ
َ َ َُ ْ
َ
قیامت بر نماز شما شهادت دهد؛ َص ّلوا ِم َن ْال َ
َ
اج ِد ِفی ِبقاع ُم ْخ َت ِلفة ف ِإ َن کل ُبق َعة
س
م
ِ
َت ْش َه ُد ِل ْل ُم َص ِّلی َع َل َیها ْیو َم ْال ِق َ
یامة 0».نیز آن حضرت پس از فراغت از تقسیم
بیتالمال ،در همان مکان دو رکعت نماز خواند و سپس خطاب به زمین فرمود:
«شاهد باش که من تو را سرشار از حق و با حق خارج کردم؛ اشهدی ّأنی مألتك
بحق ،وفرغتك بحق 1».رسول خدا نیز روزی پس از خواندن این آیه ،فرمود« :آیا
میدانید اخبار زمین چیست؟» اصحاب گفتند که خدا و رسول او آ گاهترند .آنگاه
پیامبر فرمود« :زمین ،اعمال هر مرد و زنی را اطالع میدهد و میگوید فالن
3
شخص در فالن روز فالن کار را انجام داده است».
روز قیامت ،چه روز دشواری برای گنهکاران است؛ روزی که در آن همگان

شرمسارند؛ زیرا میبینند زمینی که از دید آنان جامد و بیجان بود ،اعمال آنها را
یكیك بازگو می کند.

 .3وسایل الشیعه ،ج ،۵ص.۱۳۳
 .0لئالی االخبار ،ج ،۵ص.۱۳
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
 .1مجمع البیان ،ج ،۱۳ص :۱۳۳أن النبی(ص) قرأ یوما قول اهلل تعالیْ « :یو َم ِئذ ت َح ِدث أخ َب َار َها»

فقال« :أتدرون ما أخبارها؟» قالوا« :اهلل ورسوله أعلم ».قال« :أخبارها أن تشهد علی کل عبد و
َ
ّان ُه بما عمل علی ظ ْه ِر َها ،تقول عمل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا».

سورۀ زلزال

171

آیات ۳-۶

ْ ُ ُ َ ُ َْ َ ً َْ َْ َ َ
ََ ْ َ ْ َْ َ ََ
ُ
ْيو َم ِئ ٍذ يصدر الناس أشتاتا ِليروا أعمالهم ( )۶فمن يعمل ِمثقال ذرةٍ
ْ َ َ َ َ َّ ً
َ
خ ًيرا َيره (َ )۷و َمن ْيع َم ْل ِمثقال ذرةٍ شرا َيره (.)۸

آن روز ،مردم پرا كنده برآيند تا [نتیجۀ] كارهايشان را ببینند )۶(.پس هر كه بهاندازۀ

ذرهای نیكی كند [نتیجۀ] آن را خواهد ديد )۷(.و هر كه ذرهای بدی كند [نتیجۀ] آن را
خواهد ديد)۸(.

پیامها و آموزهها
یك .مردم در قیامت به صورت گروههای پراکنده از قبرها بیرون میآیند
َْ ً
َ
َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْص ُد ُر الن ُاس أش َتاتا  ،و این پراکندگی به دلیل پراکندگی سعی آنان در دنیا
ُ َ َّ َ
َ
استِ :إن َّس ْع َيك ْم لشتی  0.ولی پراکندگی آنها منافاتی ندارد که هر دستهای با
ُ َُ
َ
1
ك َل أن ٍاس ِب ِإ َم ِام ِه ْم .
پیشوایان خود در دنیا محشور شوندَ :ي ْو َم ن ْد ُعوا
ْ ُ
یصد ُر» لطافت و زیبایی ویژهای دارد؛ زیرا در زبان عربی« ،صدور» به
واژۀ «
بازگشتن شتر از آبشخور به سوی اقامتگاه گفته میشود .پس این تعبیر مینمایاند
گویی مردم در دنیا کنار برکهای پرآب بودند و با رسیدن قیامت ،دیگر وقت آن است
که برکۀ آب را ترک گویند و به خانههای خود برگردند؛ اما عدهای سیراب و عدهای
همچنان تشنه .امیر مؤمنان میفرماید« :ای مردم ،امروز روز عمل است نه
محاسبه ،و فردا روز محاسبه است نه عمل؛ ّأیها الناس! ف ّ
إن الیوم عمل وال
3
حساب ،و إ ّن غدا حساب وال عمل».

 .3لیل.۴ /

 .0اسراء.۱۱ /
 .1الکافی ،ج ،۳ص.۵۳
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ْ َ َ َ َ َّ ً
َْ َ ََ َ ً
َ
دو .پیامبر گرامی ،آیات ف َمن َي ْع َم ْل ِمثقال ذرةٍ خ ْيرا َي َر ُه * َو َمن َي ْع َم ْل ِمثقال ذرةٍ شرا

َي َر ُه را «آیات جامعه» خواندهاند؛ یعنی آیاتی که مقام جمع دارند و همه چیز و همه
کس را پوشش میدهند؛ به چند دلیل:
الف .اطالق آیات ،پیامبران را نیز در برمی گیرد .زیرا موصول «من» هر مکلفی را
شامل میشود.
ب .از عمل انسانی به ّ
ذره تعبیر شده است .ذره یا ریزگرد ،در فضا معلق است
و هنگامی که آفتاب از روزنهای به اتاق میتابد ،آشکار میشود .معنای دیگر ذره،
مورچه است .به هر رویّ ،
ذره ،نماد ریزترین موجودات است.
جّ .
ذرهبین الهی ،اعمال نیک و بد را با هم میبیند و این گونه نیست که
رحمت الهی ،مانع ثبت اعمال بد شود.
د .روز قیامت ،اعمال رؤیت میشوند ،که بر ّ
تجسم اعمال داللت می کند ،یا بر
دیدن پاداش اعمال .در آیات دیگر از تعبیر علم و وجدان استفاده شده است.
ْ َ َ َ َ َّ ً
ً
َْ َ ََ
َ
سه .مطابق آیات ف َمن َي ْع َم ْل ِمثقال ذرةٍ َخ ْيرا َي َر ُه * َو َمن َي ْع َم ْل ِمثقال ذرةٍ شرا َي َر ُه ،
انسان همۀ اعمال خود را میبیند و این ،بهظاهر با آیاتی که از حبط اعمال نیک بر
َ َْ ْ َ
ُ َّ
اثر اعمال بد ل ِئ ْن أش َرك َت ل َي ْح َب َط َن َع َملك  0و یا آیاتی که دربارۀ پا ک شدن گناهان
ْ
َّ
َ ْ َ
ئات  1سخن گفتهاند ،منافات دارد .این گمان
ات ُيذ ِه ْب َن الس ِی ِ
است ِإن ال َح َّسن ِ
درست نیست؛ زیرا سورۀ زلزال از قانونی کلی خبر میدهد و اشکالی ندارد که خدا
در قانونی دیگر ،موارد استثنایی را بیان کند .از سویی میتوان گفت کسی که خدا
عمل او را بر اثر گناه بزرگی محو کرده است ،اساسا اعمال گذشته او خیر نبوده
است؛ زیرا عمل خیر استمرار دارد ،و گذرا نیست.

 .3زمر.۶۵ /
 .0هود.۱۱۴ /
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چهار .یادآوری رخدادهای قیامت برای کسی که به برپایی قیامت یقین دارد،
کافی است که او را از گناه بازدارد .از اینرو از مرگ به نابودگر لذتها تعبیر شده
است .پس قیامت که بسیار عظیمتر از مرگ است ،چگونه خواهد بود؟ بر پایۀ
روایتی ،مردی خدمت پیامبر اکرم آمد و عرض کرد« :از آنچه خدا به تو آموخته ،به
من بیاموز ».حضرت او را به یکی از یارانش سپرد تا قرآن را به و ی تعلیم دهد و او
سورۀ زلزال را به و ی آموخت ،تا به آیۀ «فمن یعمل »...رسید .آن مرد از جای
برخاست و گفت همین آیه مرا بس است .سپس پیامبر فرمود« :آن مرد برگشت،
0
در حالی که فقیه شد».

َّ
َ َّ َ ُ َ َ َ
ّ
ََ َ
َّ
الن ِبی(ص) .فقالَ :ع ِل ْم ِنی ِم َّما َعل َمك اهلل.
ـاء ِإلی
 .3بحار االنوار ،ج ،۳۳ص« :۱۳۱أن رجال ج
َ
َف َد َف َع ُه إ َلی َر ُجل َیع ّل ُ
مهَ .ف َع ّل َم ُه إ َذا ُز ْلز َل ْتَ ،ح َّتی إ َذا َب َل َغَ :ف َم ْن ْیع َمل ِم ْث َقال َذ َّرة َخیرا َیر ُه َو َمنْ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ َّ َ ّ َ ُ َ
ْ َ َْ
َ
ْ
یعمل ِمثقــال ذرة شرا یره .قــال :حس ِبی! فقال رسول اهلل(ص) :انصرف الرجل وهو فقیه».

178

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

سورۀ عادیات

سورۀ عادنات
آیات :۱۱-۱

َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
َ ُْ
الر ِحيمَ .و ْال َع ِاد ِ َّ ْ ً
يات ق ْد ًحا ()۲
ِ ِ ِ
ور ِ
يات ضبحا ( )۱فالم ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ ْ َ
ات ُص ْب ًحا ( )۳فأث ْر َن ِبهِ نق ًعا ( )۴ف َو َّس ْط َن ِبهِ َج ْم ًعا (ِ )۵إن
فال ُم ِغير ِ
َ َ
َ
َ َ َ َّ َ َّ
ْ َ
الإ َّنس َ
ان ِل َر ِبهِ لك ُنود (َ )۶و ِإن ُه َعلى ذ ِلك لش ِهيد (َ )۷و ِإن ُه ِل ُح ِب الخ ِير
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
ُ
َ َّ
ُ
لش ِديد ( )۸أفلا ْيعل ُم ِإذا ُب ْع ِث َر َما فِى الق ُبور (َ )۹و ُح ِص َل َما فِى الص ُدور
َ َ
َ َ
(ِ )۱۱إن َرب ُهم ِب ِه ْم ْيو َم ِئ ٍذ لخ ِبير (.)۱۱

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به اسبهای تازنده و نفسزنان( )1كه با
َ
سم[های] خود از سنگ آتش میجهانند )2(،و صبحگاهان میتازند )3(،و گرد
برانگیزند )4(،و به میان دمشنان درآمدند )5(،كه انسان ،پروردگارش را سخت
ناسپاس است )۶(،و او خود گواه است )۷(.و سخت شیفته مال است )۸(.مگر
آنه در سینهها است فاش گردد)1۱(.
منیداند زماین را كه از گورها بيرون ر یزند )۹(،و چ
در چنان روزی پروردگارشان به [حال] ايشان نیک آ گاه است؟()11

پیامها و آموزهها
یك .محور سوگندهای این سورۀ مبارکه ،حاالت و حرکات اسبهای
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َ
مجاهدان است و این ،نمودار ارزش و عظمت آنها است .خدا به َنفس اسبها
ً
ْ
َوال َع ِاد َيا ِت َّض ْبحا  ،به جرقههایی که از برخورد سم آنها با سنگ بیرون میجهد
َْ ً
َ ْ َ
َف ْال ُ
ات
م
ات قدحا  ،به هجوم غافلگیرانۀ صبحگاهی علیه دشمنان فال ُم ِغير ِ
ور َي ِ
ِ
َْ ً
ً
َ ََ
َ
ْ
ُص ْبحا و به گرد و غباری که از تاخت اسبها برمیانگیزد فأثرن ِبهِ نقعا  ،قسم
یاد می کند .اگر مرکب مجاهدان چنین ارزشی دارد ،پس آنان خود چه مقام و
درجهای دارند؟ آیا افتخاری باالتر از این برای انسان است که خدا به مرکب او
سوگند خورد؟

دو .بزرگی و شرافتّ ،
تسریپذیر است و گاه از شخصیتی بزرگ به منسوبان او
َ
َ
ً
َ
ْ
ْ
َ
َ ََ
َ َ
0
َ َ َ ُ َ ُ َ َ
جههِ ف ْارتد َب ِصيرا ،
میرسد .داستان پیراهن یوسف فلما أن جاء َالب ِش ْير ألقاه على و ِ
َ َ ْ
ٌ
َ َ ُ ُ َ
َ َ َ َ
الت ُاب ُ
وت ِفيهِ َّس ِك َينة ِمن
تابوت موسی َوقال ل ُه ْم ن ِب ُي ُه ْم ِإن َآية ُمل ِكهِ أن يأ ِتيكم
َرب ُك ْم  1و شتر حضرت صالح َف َق َال َل ُه ْم َر ُس ُول ا َلله َن َاق َة ا َلله َو ُس ْق َي َ
اها  3شاهدان
ِ
ِ
ِ
قرآنی بر حقیقت پیشگفته است .اسبان مجاهدان نیز همین حکایت را دارند .آنها
به دلیل انتسابشان به مجاهدان ،چنان ارج و ارزشی مییابند که خداوند به سم و
َ ََ
گرد و غبار راهشان سوگند یاد می کندَ :ف ْال ُمور َي َ ْ ً َ ْ َ
ات ُص ْب ًحا * فأث ْر َن
ات قدحا * فال ُم ِغير ِ
ِ ِ
َْ
ِبهِ نق ًعا .
سه .خداوند به شبیخون مجاهدان در سپیدهدم نیز سوگند میخورد و این ،از

مطلوبیت غافل گیری دشمن در جنگ خبر میدهد .در هنگام سپیدهدم ،هوا نه
همچون شب ،تاریک است که دشمنان دیده نشوند و نه چون روز روشن و نورانی

است که دشمن آمادۀ نبرد باشد .بنابراین بهترین فرصت برای حملۀ غافلگیرانه به

 .3یوسف.۳۶ /

 .0بقره.۲۴۳ /
 .1شمس.۱۰ /
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دشمن ،صبح زود است .البته غیر از آن ،باید اسباب و علل دیگر نیز آماده باشد تا
ْ
َ ُ َ
ََ ُ
َُ
0
اط ال َخ ْي ِل .
پیروزی نصیب گرددَ :وأ ِعدوا ل ُهم َمااستط ْعتم ِمن قوةٍ َو ِمن ِر َب ِ
پیدا است که «اسب» در این سوره یا آیات دیگر ،موضوعیت ندارد ،بلکه چون
در آن زمان بهترین مرکب جنگی بوده است ،از او سخن رفته است.
چهار .برخی مفسران برای آیات آغازین و سوگندهای آن ،تفسیر دیگری نیز
بیان کردهاند؛ از جمله گفتهاند سوگندهای ابتدایی سوره ،به شتران حاجیان است؛
شترانی که ّ
حجاج را میان عرفات و منا و مزدلفه جابهجا میکردند 1.بر این اساس،
هر مرکبی که در خدمت عبادت و جهاد باشد ارزش مییابد؛ چه اسب باشد و چه
شتر و چه خودروهای جدید.
پنج .میان سوگند و هدف سوگند إ َن ْالإ َّنس َ
ان ل َربهِ َل َك ُن ٌ
ود پیوندی آشکار و
ِ
ِ
ِ ِ
ظاهر به چشم نمیخورد؛ ز یرا اسبهای جهاد یا شتران حج ،چه ربطی به ناسپاسی
انسان دارد؟ اما با درنگ بیشتر ،نکات مهمی در اینجا به دست میآید:
 .۱سوگند به اسبهای مجاهدان برای تأ کید بر ناسپاسی انسان ،برای

مقایسهای میان دو گروه است :گروهی که از جانشان در راه دینشان میگذرند و از
هیچ فداکاری در یغ نمی کنند ،و گروهی که چنان دچار بخل و ناسپاسیاند که

حتی اندکی از مال خود را در راه خدا هز ینه نمی کنند .پس تکریم و تعظیم

مرکبهای مجاهدان ،تعریض و کنایه به گروه دوم است که گو یی حتی اسب و شتر
هم از آنان پیشی گرفتهاند.

 .۲جهاد ،برای مبارزه با انسانهای بیماری است که به پروردگار و نعمتهای
او کفر میورزند .بنابراین آیات در پی تحقیر آنان است که در زیر ُسم اسبها خوار
 .3انفال.۶۳ /
 .0تفسیر نور الثقلین ،ج ،۵ص.۶۵۶
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شدند.
شش .خدای سبحان انسان را به دلیل برخی صفاتش سرزنش کرده است؛
َ ُ َّ َ َ ُ ً
ً
َ ْ َّ َ ُ
ان خ ِل َق
ان ظلوما َج ُهولا  0،حرص ِإن ال ِإنس
صفاتی مانند ظلم و نادانی ِإنه ك
َ
َ
ْ
َُ ً
َ
َ
َ
ُ
َّ
وعا  1،ناامیدی و کفر إ َن ُه َل َي ُئ ٌ
كف ٌور  3،سرکشی كلا ِإن ال ِإ َّنس َان ل َي ْطغى  1و
وس
هل
ِ
ً
ْ
َ
ناتوانی َو ُخل َق الإ َّنس ُ
ان َّض ِعيفا  1.در این سوره نیز به صفتی دیگر اشاره می کندِ :إن
ِ ِ
َ َ
ْ
ُ
ٌ
ال ِإ َّنس َان ِل َر ِبهِ لكنود؛ انسان پروردگارش را سخت ناسپاس است  .پیدا است که
مراد این آیات ،کسی است که هنوز تحت نظر مربیان الهی ،تربیت نشده ،از هوای
نفس پیروی می کند .این صفات ،زمینۀ بزهکار ی و عصیان را در انسان فراهم
می کنند و اگر انسان خود را تزکیه نکند ،در دام این صفات گرفتار میآید و تا دوزخ،
رهایی ندارد.
َ َ
َّ َ َّ
هفت .اگر مرجع ضمیر در َو ِإن ُه َعلى ذ ِلك لش ِه ٌيد انسان باشد نه خدا،
ْ
ٌ َ ََْ
َ َْ
مضمون آیه با آیۀ َب ِل ال ِإ َّنس ُان َعلى نف ِسهِ َب ِص َيرة * َول ْو ألقى َم َع ِاذ َير ُه  6یکسان است و
نشان میدهد انسان به شرور و بدیها آ گاهی دارد و این آ گاهی قطعا سبب تشدید
عذاب او در روز قیامت خواهد شد؛ زیرا دانسته کفر میورزد یا معصیت می کند.
بنابراین هیچ عذری از او پذیرفته نیست.
هشت .این سوره حقایقی مهم از دنیای درون انسان را آشکار می کند؛ همچون
ناسپاسی ،عالقۀ شدید به گردآور ی اموال ،آ گاهی به خوب و بد اعمال و حقایقی از
 .3احزاب.۱۲ /
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غیب الهی ،همچون علم خدا به بندگانش .از آنجا که این معارف با حواس
ظاهری درک نمیشوند ،بیان آنها با ادوات تأ کیدی فراوان همراه شده است؛ مانند
َ
ق َسم ،حرف تأ کید « ّإن» ،جملۀ اسمی و الم تأ کید.
َ
َْ
نه .در این سورۀ مبارک ،از مال به خیر تعبیر شده استَ :و ِإن ُه ِل ُح ِب الخ ْي ِر
َ َّ
لش ِد ٌيد  .در آیات دیگر همین تعبیر به کار رفته است:
ً
َ
0
 ِإن ت َر َّك َخ ْيرا .ً
ْ
َ
1
 َو ِإذا َم َّس ُه ال َخ ْي ُر َم ُنوعا .شاید این تعبیر ،از زبان و مطابق ادبیات مردم دنیا باشد که مال را خیر
میدانند .همچنین ممکن است به این لحاظ باشد که «مال» به خودیخود
َُ ُ َ ْ َ
ون ال َمال
ناپسند نیست؛ بلکه دلبستگی به آن سرچشمۀ مشکالت است :وت ِحب
َ َ َ َ ْ َ ُ ُْ
ً ً
ُحبا َجما  3.زیرا انسان را از یاد خدا غافل می کند و فتنه میانگیزد أنما أموالكم
َ
ً
ُ َ َ ُ
َ ُ
َ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٌ 1
دشمن جان انسان میشودِ :إن ِم ْن أ ْز َو ِاجك ْم َوأ ْولا ِدك ْم َع ُدوا
گاه
و
ة
ن
ت
ف
م
ك
وأولاد ِ
ِ
َ
اح َذ ُر ُ
ل ُك ْم َف ْ
1
وه ْم .
بهترین دلیل برای اینکه ثروت ذاتا مذموم نیست ،زندگی حضرت سلیمان

است که بهتصریح قرآن کریم ،مال و ثروت فراوان داشت ،بیآنکه ذرهای به عزم او در

مسیر عبودیت آسیب زند .چنین حالتی در زمان ظهور امام زمان(عج) رخ خواهد
داد .در آن روزگار ،گنجهای زمین و نزوالت آسمان ،در اختیار ایشان است.

ده .اجساد انسانی در این سوره ،اشیای بیجان تلقی شده است؛ زیرا
 .3بقره.۱۳۳ /
 .0معارج.۲۱ /
 .1فجر.۲۳ /
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میفرماید :زمین ،اجساد مدفون در قبور را مانند دیگر دفینههایش بیرون میریزد و
خود را از این بار سنگین سبک می کندُ « .ب ْع ِث َر» یعنی بیرون آوردن چیزی از درون
زمین؛ همچون کشاورزی که زمین را شخم میزند تا محصوالت را از دل آن بیرون
آورد .این تلقی و تعبیر برای محتویات درون زمین ،نشان میدهد که نزد قرآن
مجید ،اجساد بیروح ،ارزشی ندارند و اگر قبال شرافتی داشتهاند ،به دلیل نسبت
آنها با ارواحشان بوده است؛ چنانکه ارزش خوشۀ گندم به دانههای گندم است،
وگرنه کاه را یا به دست باد میسپارند یا در آتش میسوزانند یا غذای چارپایان
می کنند.
ُ
الص ُد ِور  ،اعمال قلبی را محور محاسبات
یازده .خداوند در آیۀ َو ُح ِص َل َما فِي
اخروی قرار داده است ،نه اعمال جوارحی را؛ زیرا نسبت میان قلب و جوارح،
نسبت علت و معلول است و ذکر علت ،شایستهتر از ذکر معلول .از اینرو آنچه
محاسبه و سرانجام سبب نجات انسان در روز قیامت میشود ،قلب سلیم است؛
َ
ََ َ َ ْ
همچنانکه در آیۀ ِإلا َم ْن أتى الل َه ِبقل ٍب َّس ِل ٍيم  0،بر آن تأ کید شده است .بنابراین
کسی که به اعمال ظاهری میپردازد ،اما به فکر اصالح درون خود نیست ،در
نهایت زیانکار است .آیات دیگری از قرآن کریم ،محوریت عمل درونی را تأیید
می کند:
ْ
ْ
َ
َ
َ
 َو َمن َيك ُت ْم َها ف ِإن ُه ِآث ٌم قل ُب ُه  1.در این آیه ،اثم و معصیت به قلب نسبتداده شده است.
َ
ْ
َ
َ
ٌ
 ف َي ْط َم َع ال ِذي فِي قل ِبهِ َم َرض  3.این آیه ،مریضی قلبی را سبب چشمچرانی ونگاه حرام میداند.
 .3شعراء.۳۳ /
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َْ َ ُْ ُ
َ َ ُ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ
وب  0.به گواهی این آیه ،پرهیزگاری
 ومن يع ِظم شع ِائر الل ِه ف ِإنها ِمن تقوى القل ِقلب ،اعمال صالحی همچون تعظیم شعائر را در پی دارد.

دوازده .خدای سبحان به مقتضای علم غیب خود از همۀ اعمال انسانها،
َ
َ َ
قبل از وقوع و هنگام وقوع آ گاه است؛ اما آیۀ ِإن َرب ُهم ِب ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ل َخ ِب ٌير ظرف علم
الهی را روز قیامت میداند و الزمۀ آن ،این است که خدا فقط در قیامت به اعمال
بندگانش علم مییابد! اما باید دانست که قیامت ،ظرف اصل علم نیست ،بلکه
ْ ْ ُ ْ
ظرف ظهور آثار علم است .در آیهای دیگر میفرمایدِ :ل َم ِن ال ُملك ال َي ْو َم  1.با آنکه
ملک و پادشاهی خدا ازلی و ابدی است ،در این آیه از پادشاهی خدا در قیامت
سخن گفته میشود که اشاره به پادشاهی و فرمانروایی مشهود او در آن روز است و
این ،نافی پادشاهی خدا در دنیا نیست.
َّ
َ
َ َ
َ
همچنین در این آیه ِإن َرب ُهم ِب ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ لخ ِب ٌير  ،متعلق علم الهی ،ذات انسان
قرار گرفته است ،نه افعال او ،که بیانگر احاطۀ کامل علم خدا بر وجود انسان است؛
بالتبع فعل قلبی و جوارحی انسان را نیز شامل میشود.

 .3حج.۰۲ /
 .0غافر.۱۶ /
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سورۀ قارعه

سورۀ قارعه
آیات :۱۱ - ۱

الرحيمْ .ال َقار َعة (َ )۱ما ْال َقار َعة (َ )۲و َما َأ ْد َر َّ
َ
َ ْ
اك َما
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن ِ
ِ
ِ
ْ َ ُ ُ َ
َْ
َّ
ك ْال َف َراش ْال َم ْب ُثوث (َ )۴و َت ُك ُ
ون
ون الن ُاس
الق ِار َعة ( )۳يوم يك
ِ
ََ
ْ ُ َّ ْ
َ
ْ ُ
ََُ ْ
ال ِج َبال كال ِع ْه ِن ال َمنفوش ( )۵فأ َما َمن ثقلت َم َو ِاز ُينه ( )۶ف ُه َو فِى
ُ
َ
َّ
یشةٍ َر ِاضية (َ )۷وأ َما َم ْن َخ َف ْت َم َواز ُينه (َ )۸فأ ُم ُه َهاوية (َ )۹وماَ
ِع
ِ
ِ
َ
َأ ْد َر َّ
اك َما ِهيه ( )۱۱ن ٌار َح ِامية (.)۱۱

به نام خداوند خبشندۀ مهربان[ .روز] كوبنده )1(.چیست آن [روز] كوبنده؟( )2و تو چه
داین كه آن [روز] كوبنده چیست؟( )3روزی است كه مردم چون پروانه[ها]
خ
رنگی شود )5(.اما هر كس [كفههای]
پرا كندهاند )4(،و كوهها مانند پشم حالجی

خ
سنگی باشد )۶(،پس وی در زندگی خوشايندی خواهد
ترازويش [از اعمال صالح]
بود!( )۷و اما هر كس [كفههای] ترازويش [از اعمال صالح] سبک باشد )۸(،پس
جای او هاويه باشد )۹(.و تو چه داین كه آن چیست؟( )1۱آتیش است سوزاننده)11(.

پیامها و آموزهها
یك .آیات نخستین این سوره ،از حوادث کوبندۀ قیامت سخن میگوید؛
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َ
ْ َُ
ْ َُ
ْ َُ
ّ
همچون سورۀ حاقه :ال َحاقة * َما ال َحاقة * َو َما أ ْد َر َّاك َما ال َحاقة  0.هر دو سوره ،نخست
با گزارش وضع ویژۀ قیامت آغاز میشود و سپس از ماهیت قیامت میپرسد و آنگاه
َ َ
با « َوما أ ْدراك» میفهماند که حقیقت قیامت ،چنان عظیم و شگفت است که در
تصور هیچ کس نمیگنجد.
ْ َ
َ َ
دو .تعبیر «ما أ ْدراك» بیشتر از ده بار و تعبیر « َما ید ِر یك» بیش از سه بار در قرآن
َ َ
کریم آمدهاند .در فرق میان این دو ،گفتهاند :در «ما أ ْدراك» قصد گوینده آ گاهساز ی

مخاطب است؛ ولی «ما یدریک» تأ کید بر پوشیدگی موضوع است؛ مانند زمان
قیامت که حتی از پیامبر نیز پوشیده استَ :و َما ُي ْدر َّ
يك َل َع َل َّ
الس َاع َة َقر ٌ
1
یب .
ِ
ِ
نکتۀ درخور توجه ،ادبیات قرآن کریم در تفهیم معارف دینی است ،که به بیان
ساده بسنده نمی کند ،بلکه از همۀ ابزار لفظی بهره می گیرد تا بیانی اثرگذار داشته
باشد.
ُ ُ َ
َّ ْ َ
ْ ُ
وث  ،مردم را در قیامت به
سه .آیۀ شریفۀ َي ْو َم َيكون الن ُاس كالف َر ِاش ال َم ْبث ِ
پروانهها یا ملخهایی پراکنده مانند می کند .این تشبیه ،یا از آن رو است که پروانهها
و ملخها چنان ضعیف و کوچکاند که مجتمع یا متفرق ،به شماره نمیآیند؛ یا
برای آن است که آنها هنگام پرواز ،نقطۀ معلومی را در هدف نمیگیرند ،بلکه
بیجهت و بیهدف پرواز می کنند .مردم نیز در قیامت چنین حالتی دارند .وقتی از
قبر برمیخیزند ،چنان ترس و وحشت آنان را فرا گرفته است که ضعیف و بیاختیار
و بیهدف به راه میافتند.
چهار .از آیات قیامت ،رویهمرفته چنین برمیآید که جهان در قیامت
دستخوش تغییرات و تحوالت شگفتآوری میشود و آرامش و ثبات کنونی آن،
 .3حاقه.۰-۱ /
 .0شوری.۱۱ /
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دگرگون میگردد .از نمادهای ثبات در دنیا کوههای سربلند است که گاه با رنگهای
گوناگون خود ،زیبایی خاصی به طبیعت میبخشندَ :وم َن ْالج َبال ُج َد ٌد ب ٌ
يض َو ُح ْم ٌر
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ ُ ُ ْ َ ُ َّ ْ
یب ُس ٌ
ْ
ُم ْخ َت ِل ٌف أ ْل َو ُان َها َو َغ َراب ُ
ود  0.بر اساس آیۀ شریفۀ وتكون ال ِجبال كال ِعه ِن
ِ
ْ ُ
وش این کوهها در قیامت ،سرنوشت هولناکی خواهند داشت و چونان پشم
ال َمنف ِ
ّ
حالجیشده در هوا معلق میشوند.
از سوی دیگر انسانها نیز که در دنیا آسوده و راحت در پی امور زندگانی خود
بودند ،آن روز همچون ملخها و پروانهها پراکنده میشوند .این سرنوشت ،به ما
میآموزد که به هیچ شیء یا لذتی در دنیا نباید دل بست؛ زیرا همه چیز دگرگون
میشود.
پنج .در قرآن کریم بیش از هفتاد بار ،به قیامت اشاره شده است و این نشانۀ
اهمیت اعتقاد به معاد در زندگی انسانها است؛ به طور ی که معادباوری از ارکان
خداپرستی و خداجویی است؛ زیرا دوری انسان از پروردگار دو عامل دارد :غفلت و
غلبۀ هوای نفس .اعتقاد به معاد و یادآوری آن ،این دو عامل را از ریشه برمی کند و
انسان را به اندیشه وامیدارد.
شش .سنگینی و سبکی ،تنها در اشیاء مادی نیست؛ بلکه گاه امور معنوی

نیز به سبکی و سنگینی وصف میشود .از طرفی ،میزان و ترازو نیز به هر وسیلهای

اطالق میشود که به توان با آن چیزی یا ارزشی را وزن کرد .ترازو و معیارهای اعمال
ُُ َُ
ْ ُ َ ََُ ْ
ْ ْ ُ
ولئ َّك ُه ُم
أ
انسان نیز حق و حقیقت استَ :وال َوزن َي ْو َم ِئ ٍذ ال َحق ف َمن ثقلت َم َو ِازينه ف ِ
ْال ُم ْفل ُح َ
ون  1.بنابراین اعمال انسانی با میزان حق و حقیقت سنجیده میشود و
ِ

تطابق با حق ،سبب سنگینی آن میگردد .پس بنده باید در هر حالی از باطل
 .3فاطر .۲۱ /
 .0اعراف .۳ /

191

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

بگریزد؛ هم در آنچه مربوط به خودش میشود ،مانند شنیدن لهویات ،و هم در
َّ
ذلك ب َأ َن ا َلل َه ُه َو ْال َح ُق َو َأ َن َما َي ْد ُع َ
ون ِمن
تعامل با دیگران ،مانند معامالت باطل:
ِ
ْ
ُ 0
ُد ِونهِ ُه َو ال َب ِاطل .
هفت .بر پایۀ روایات اهل بیت  1اصلیترین عوامل سنگینی میزان در
قیامت ،ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است .این صلوات از نشانههای محبت
به ذو ی القربی و از مصادیق دعای مستجاب است .چه دعایی به اجابت نزدیکتر
از دعا برای طلب انزال برکات بر شریفترین مخلوقات است؟
جمع بودن «موازین» ،ممکن است به دلیل جمع بودن «اعمال» انسان باشد
که وزن میشود و ممکن است به دلیل تعدد ترازوها باشد.
هشت .اسالم ،دین واقعگرایی است نه آرمانگرایی .اسالم از انسانها
نمیخواهد که تمام اعمالشان خیر محض باشد؛ زیرا مقام عصمت از ِآن معصومان
است و الزمۀ وجود نفس اماره در انسان ،خطا و لغزش است و اساسا همین که
اعمال روز قیامت با ترازو سنجیده میشود ،نشان میدهد که از انسانها هم اعمال
خیر سر میزند و هم اعمال ّ
شر؛ ز یرا در ترازو همواره کفهای سنگینتر از کفۀ دیگر
است و مهم این است که در پایان ،کفۀ خوبیها سنگینتر شود.
نه .از نشانههای زندگی شیرین ،خشنودی انسان از زندگی است .از سوی
دیگر ،زندگی ناخوشایند از هر عذابی برای انسان سختتر و تلختر است .از اینرو
خدای سبحان ،اهل بهشت را گروهی میداند که از زندگی خود خشنودند و پیدا
است که سرچشمۀ زندگانی شیرین آخرتی ،دنیا است و مؤمن میتواند در دنیا
همچون اهل بهشت ،از زندگی خود خرسند باشد.
 .3حج.۶۲ /
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 .0الکافی ،ج ،۴صَ « :۰۵۴ما ِفی الم َیزان شی ٌء أثقل ِم َن ّ
الصال ِة علی ُم َح ّمد َو ِآل ُم َح ّمد».
ِ ِ
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َُ
ٌ
ده .فأ ُم ُه َه ِاو َية دو گونه تفسیر میشود:
الف .مقصود از «ام» همان مادر است .مادر پناه و مرجع فرزند است و فرزند به
هر سو که برود ،دوباره به آغوش مادر بازمیگردد .پس گو یی دوزخیان فرزندان آتش
بودهاند و اکنون پناهگاهی جز آتش ندارند و به موطن خود بازگشتهاند.
ب« .ام» را میتوان «سر» معنا کرد و خداوند برای تحقیر و تمسخر کافران
میفرماید آنان با سر که شریفترین عضو بدن است ،به جهنم سقوط می کنند.
َ َ َّ
ك ِاذ َبةٍ َخ ِاط َئةٍ  0ارتباط برقرار کرد؛ یعنی
اصيةٍ
بنابراین میتوان میان این آیه و آیۀ ن ِ
دروغ از اسباب فرو افتادن در جهنم است.
َ َ
یازده .در آیات آغازین ،تعبیر « َوما أ ْدراك» دربارۀ قیامت به کار رفته است تا

بفهماند که آن روز برای مردم قابل درک نیست و پس از چند آیه ،دوباره از همین
تعبیر  -اینبار برای جهنم  -استفاده شده و از غیر قابل ادراک بودن دوزخ سخن
َ
گفته استَ :و َما أ ْد َر َّاك َم ِاه َي ْه  .این تعبیر مشترك ،بر اهمیت جهنم داللت دارد.
گویی در میان نشانههای قیامت ،باید به جهنم بیشتر توجه کرد.
َ ٌ َ ٌَ
گفتنی است که آیه ،آتش را به سوزندگی وصف می کند نار ح ِامية  .صفت
سوزنده برای آتش دوزخ ،به این معنا نیست که آتشهای دیگر نمیسوزانند؛ بلکه
بدین معنا است که آتش حقیقی ،آتش آخرت است و آتش دنیا در قیاس با آتش
آخرت ،سوزندگی ندارد.

 .3علق.۱۶ /
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سورۀ تکاثر

س تک ݒ
ورۀ ایر
آیات :۳ - ۱

َ َ ُ
َ ُ ْ َ
َْ ُ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيم .أل َهاك ُم التكاثر (َ )۱حتی ُز ْرت ُم ال َمق ِابر ()۲
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َ َ
َ َّ
كلا َّس ْوف َت ْعل ُمون ( )۴كلا ل ْو َت ْعل ُم َ
ون
كلا َّس ْوف ت ْعل ُمون ( )۳ثم
ُ َ َََ ََُ َ َ ْ
ََ َ ْ
ْ ْ
ُ
ين ال ِيقين ( )۷ث َم
ِعل َم ال ِيقين ( )۵لت َر ُون ال َج ِحيم ( )۶ثم لترونها ع
َ ُ ْ َُ َ ْ َ َ َ
لتسألن يوم ِئ ٍذ ع ِن الن ِعيم (.)۸

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .افزونطلیب مشا را غافل كرد؛( )1تا گورها را ز يارت [و
خ
خ
چنی
چنی است! بهزودی خواهید دانست )3(.باز هم نه
مشارش] كرديد )2(.نه

چنی نیست! ا گر بدانید به علم ال خ
است! بهزودی خواهید دانست )4(.هرگز خ
یقی)5(،
عی ال خ
يقی دوزخ را میبينید )۶(.سپس آن را به خ
به خ
یقی درمیيابيد )۷(.سپس در آن
روز مشا را از نعمت[ها] میپرسند)۸(.

پیامها و آموزهها

َ َ ُ
ََْ ُ
اك ُم التكاث ُر ،
یك« .التکاثر = افزونخواهی ،زیادهطلبی» در آیۀ نخست أله
فاعل است؛ یعنی زیادهخواهی و تفاخر بر روح شما حکم میراند و به جای آنکه
انسان نفس خو یش را به دست گیرد ،اموری اعتباری(مانند مباهات به ثروت و
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مکنت) ،افسار انسان را در اختیار دارد و به هر سو می کشاند .پس انسان باید نفس
خود را کنترل کند تا از سیطرۀ اوهام بیرون آید و به کمك زهد و تقوا ،به عزت نفس و
مناعت طبع دست یابد .بر پایۀ روایتی 0،هیچ کس تکبر نمیورزد ،مگر آنکه در خود
احساس حقارت کند.
دو .زیادهخواهی آدمی ،تنها در ثروت و فرزند نیست؛ چنانکه قرآن امور دیگری
را نام میبرد:
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
1
 .۱عمرَ :ي َود أ َح ُده ْم ل ْو ُي َعم ُر ألف َّس َنةٍ .
ون ب ُكل ريع َآي ًة َت ْع َب ُث َ
 .۲خانهَ :أ َت ْب ُن َ
3
ون .
ِ ِ ِ ٍ
َ
َ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ
َ
َ
َ
اح ٍد فادع لنا ربك يخ ِرج لنا ِمما تن ِبت الأرض
ام َو ِ
 .۰خوردنیها :ل ْن ن ْص ِبر على طع ٍ
َ
ُ
ْ
1
ِم ْن َبق ِل َها َو ِقث ِائ َها َوف ِوم َها َو َع َد ِس َها َو َب َّص ِل َها .
بنابراین چون متعلق تکاثر در آیه ،مشخص نشده است ،همۀ سرگرمیهای
َ ُ ْ َ
دنیا را شامل میشود .البته آیه دوم َحتی ُز ْرت ُم ال َمق ِاب َر  ،به مورد غالب تکاثر ،یعنی
تفاخر به فرزندان اشاره می کند.
سه .معتقد به روز قیامت باید از لهو دوری کند .لهو به معنای هر کار بیهودهای
است که سرگرم شدن به آن ،انسان را از سعادت واقعی محروم کند .لهو ،تنها
اشتغال به باطل نیست؛ بلکه گاهی اشتغال به کاری مهم ،سبب غفلت از کاری
مهمتر و با ارزشتر میشود؛ مانند بسیاری از کارهای انسان در دنیا که بهظاهر لهو
نیست ،ولی در قیاس با آخرت ،لهو شمرده میشود.
َّ
َ َ
َ َ
َ
َّ َ
َ َ َ
السال ُم  -قالَ :ما ِم ْن َر ُجل َتک َّب َر أ ْو َت َج َّب َر ِإال
اهلل َ -عل ِیه
 .3الکافی ،ج ،۰ص« :۱۶۱ع ْن أ ِبی ع ْب ِد ِ
َّ
ْ
َ
ِل ِذلة َو َجد َها ِفی َنف ِس ِه».
 .0بقره.۳۶ /

 .1شعراء.۱۲۳ /
 .2بقره.۶۱ /
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چهار .تکاثر و زیادهخواهی در ثروت و جمعیت ،گاه واقعی است و گاهی
موهوم؛ یعنی گاهی مردم به ثروت واقعی و موجود تفاخر می کنند و گاهی به چیزی
که وجود خارجی هم ندارد .هر دو نیز مذموم است؛ اما تفاخر دوم ،مصداق لهو نیز
میباشد؛ ز یرا تفاخر بیهوده به سرمایههای خیالی است!
َ ُ ْ َ
0
پنج .در تفسیر َحتی ُز ْرت ُم ال َمق ِاب َر دو وجه گفتهاند:
الف .زیارت مقابر ،کنایه از مرگ است .بنابراین معنای آیه چنین است:
«تفاخرشان آنان را در دنیا تا لحظۀ مرگ به خود سرگرم کرده است».
ب .برخی در تکاثر به درجهای رسیده بودند که برای باال بردن آمار جمعیت
خود به قبرستانها میرفتند و مردگان خود را میشمردند! متأسفانه انسان گاه چنان
سقوط می کند که به امور موهوم متوسل میشود .کمال انسان زنده ،به دیگر زندگان
نیست ،چه رسد به مردگان! بهویژه مردگان جاهلیت که فاقد کماالت بودند.
شش .در این سوره ،کافران چند گونه تهدید شدهاند:
الفَ .ك َلا َّس ْو َف َت ْع َل ُم َ
ون  ،یعنی بهزودی خواهید دانست؛ ولی ّ
معین نمی کند
که چه چیزی را خواهید دانست ،تا ذهن مخاطب به همهجا برود و تهدید مؤثرتر
ّ
افتد .شروع این آیه و آیۀ پس از آن با کلمۀ «کال» تأثیرگذاری آن را بیشتر می کند.
ب .در آیۀ َل َت َر ُو َن ْال َج ِح َ
يم  ،بهاجمال از عقاب و عذاب الهی یاد میشود،
ْ ُ َ
َ َ
بدون ذکر جزئیات؛ تا تأثیر تهدید بیشتر شود؛ چنانکه آیۀ َول ْو ت َرى ِإذ ُو ِقفوا َعلى َر ِب ِه ْم
َ َ َ َ ْ َّ َ ْ
هذ ِبال َح ِق  1به ایستادن در پیشگاه خدا اشاره دارد ،اما نمیگو ید که بر
قال ألیس ا
آنان چه میگذرد.
َ َ َْ َ ْ َُ َ ْ َ َْ
ين تنها راه نجات از غلفت و
هفت .بر اساس آیۀ كلا لو تعلمون ِعلم الي ِق ِ
 .3المیزان فی تفسیر القران ،ج ،۲۳ص.۰۵۱
 .0انعام.۰۳ /
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اشتغال به تفاخر و مباهات ،علم یقینی است .در تعریف علم الیقین گفتهاند:
ّ
«اعتقاد قطعی مطابق با واقع و زوالناپذیر ».یعنی علم الیقین ،مرکب از دو علم
است« :علم به معلوم و علم به اینکه خالف آن محال است ».بر این اساس ،بدون
علم الیقین ،حتی عبادتهای دراز آدمی ،گاه به دام بیهودگی میافتد .منزلت
باالی علم و عالمان ،و برتری آنان از عابدان و زاهدان نیز از همینجا دانسته
میشود.
هشت .آ گاهی ،بهویژه اگر به درجۀ یقین برسد ،بهقطع مانع نزدیك شدن
انسان به امور بیهوده میشود؛ چراکه این آ گاهی ،حجت را بر انسان تمام می کند و
میداند که اگر به علم خود عمل نکند ،دچار حسرت و ندامت خواهد شد .از
همین رو خداوند ،معرفت و آ گاهی را دشمن تکاثر و تفاخر میشناساند.
از نامهای قیامت ،روز حسرت است 0.در قیامت ،انسانها  -چه نیکوکاران و
چه غیر آنان  -دچار حسرت میشود؛ ز یرا نیکوکار ،حسرت میخورد که چرا بیش از
این ،عمل صالح با خود نیاورده و زشتکار پشیمان است که چرا با عمل صالح به
قیامت نیامده است.
نه .ادراك در َل َت َر ُو َن ْال َج ِح َ
يم یا ادراک قلبی اجمالی است ،چنانکه امیر
ُ
مؤمنان میفرماید« :ال تدرک ُه العیون بمشاهدة العیان ،ولکن تدرکه القلوب
بحقائق اْلیمان؛ چشمها او را نمیبینند؛ اما قلبها او را از راه حقایق ایمانی درك
َ َّ
می کنند 1».یا رؤیت قلبی تفصیلی ،چنانکه ابراهیم از آن بهرهمند بودَ :وكذ ِلك
ُنري إ ْب َراه َ َ ُ َّ
َّ
ماوات َو ْال َأ ْرض َول َي ُك َ
ون ِم َن ْال ُم ِوق ِن َ
ين  3.آیۀ پسین
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم َملكوت الس َ ِ
ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ
ين که از رؤیت حسی سخن میگوید ،این تفسیر را تأیید
ثم لترونها عين الي ِق ِ
َ
ْ
 .3مریمَ :۰۳ /وأ ِنذ ْر ُه ْم َی ْو َم ال َح ْس َر ِة .
 .0نهج البالغه ،ص.۲۵۳
 .1انعام.۱۵ /
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می کند.
ده .یقین سه مرحله دارد:
 علم الیقین؛ مانند یقین به آتش با دیدن دود. عین الیقین؛ مانند دیدن آتش با چشم. حق الیقین؛ مانند حس کردن آتش و سوختن.در هر سه مرحله ،یقین برای انسان حاصل میشود ،اما با فرقهای بسیار.
َ َ َْ َ ْ َُ َ ْ َ َْ
ين اما در
در دنیا ،بیش از علم الیقین حاصل نمیشود كلا لو تعلمون ِعلم الي ِق ِ
ُ َ َََ ُ ََ َ ْ َ َْ
ين .
آخرت با چشم خود ،دوزخ و بهشت را میبیند :ثم لترونها عين الي ِق ِ
قرآن ،از مؤمنان میخواهد که به حق الیقین برسند؛ همان گونه که امیر
المؤمنین در وصف پرهیزگاران فرمود« :آنان در دنیا زندگی می کنند ،اما بهشت را
ّ
والجنة کمن قد رآها فهم فیها
میبینند و در نعمتهای آن غوطهورند؛ فهم
ّ
0
منعمون».
ُ َ ُ َُ
َ
یازده .گرچه آیۀ ث َم لت ْسأل َن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن الن ِع ِيم در سیاق اهل تکاثر و تفاخر ذکر
شده است ،خطاب آن فراگیر است و همۀ انسانها را شامل میشود .خدا از تمام
مردم دربارۀ نعمتهای خود سؤال خواهد کرد .همچنین گرچه بیشتر تکاثر اهل دنیا
در اموال و فرزندان است ،از جهت نعمت هم عمومیت دارد و همۀ انواع نعمت را در
برمی گیرد .البته برخی ،نعیم را در آیه ،در نعمتهای معنوی حصر کردهاند؛ به این
دلیل که شأن پروردگار باالتر از آن است که بخواهد با نعمتهای مادی بر کسی
منت بگذارد؛ کاری که انسانهای کریم نیز نمی کنند .پس پروردگار تنها از
نعمتهای معنوی سؤال و بازخواست می کند؛ همچنان که دربارۀ نگهبانان دوزخ
میفرماید« :از جهنمیان میپرسند :مگر برای شما منذر نیامد؟ میگو یند :آری؛
 .3نهج البالغه ،ص.۰۳۰
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َ ُ َ
ََ
َُ ُْ
َ
َ ََ ْ ُ َ
كل َما أل ِق َى ِف َيها ف ْو ٌج َّسأل ُه ْم َخ َزن ُت َها أل ْم َيأ ِتك ْم ن ِذ ٌير * قالوا َبلى ».
این سخن امام صادق نیز همین معنا را تأیید می کند« :خداوند کریمتر از آن
است که دربارۀ نان و آب ،از شما سؤال کند .او از نعمت محبت به ما اهل بیت
ّ
میپرسد؛ اهلل أ کرم وأجل من أن یطعمکم طعاما فیسوغکموه ،ثم یسألکم عنه.
1
ولکن یسألکم عما أنعم علیکم بمحمد وآل محمد».
0

دوازده .سؤال از «نعیم» ،سؤال از نحوۀ بهره گیری از آن است .پس بهترین راه
شکر نعمتهای خدا ،استفاده از آنها در راه خدا است .مثال شکر بدن ،روزه گرفتن
است؛ شکر اموال ،زکات دادن است؛ شکر روح ،نمازی معراجگونه است ...در یغا
َ ً َْ ُ
3
که چنین شکرگزارانی اندكاند :ق ِليلا ما تشك ُرون .
سیزده .میان آیات این سوره که از تفاخر به ثروت و فرزند نهی می کند و آیاتی
َ
َ ْ
که ذکر نعمتهای الهی را توصیه می کند َوأ َما ِب ِن ْع َمةِ َر ِب َّك ف َح ِدث  1تنافی نیست؛
زیرا بیان نعمتها ،اگر با هدف تشویق دیگران بر کار خیر باشد ،نوعی شکرگزاری
است؛ اما اگر از باب مباهات و تفاخر باشد ،امری ناپسند است.

 .3ملک ۳ /ـ .۳
 .0الکافی ،ج ،۶ص .۲۳۳

 .1اعراف.۱۳ /
 .2ضحی.۱۱ /
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آیات :۰ - ۱

َ
َ
َّ َ َ ُ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمَ .و ْال َع ْ
ان ل ِفى خ ْسر (ِ )۲إلا
الإنس
ن
إ
)
۱
(
ر
ص
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َُ َ َ ُ
َّ
َّ
َ
اص ْوا ب ْال َحق َو َت َو َّ
ات َو َت َو َّ
اص ْوا ِبالص ْبر (.)۳
ح
ال
الص
وا
ل
ال ِذين آمنوا وع ِم
ِ ِ
ِ ِ

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .سوگند به عتر )1(،كه بهحمت انسان در ز يان

است؛( ) 2مگر آنان كه امیان آوردند و كارهای شايسته كردند و مهديگر را به حق
سفارش كردند و به صبر توصیه منودند)3(.

پیامها و آموزهها
یك .این سورۀ مبارکه ،از سورههای کوچک قرآن کریم است؛ اما جلوههای
ْ
گوناگونی از تأ کید را در بردارد .آیۀ نخست آن با سوگند آغاز میشود َوال َع ْص ِر که از
بهترین شیوههای تثبیت و تأ کید است .آیۀ دوم ،جملۀ اسمیه و سرآغازش « ّإن»
است و خبر آن با «الم تأ کید» آغاز میشود .راز تأ کیدهای گوناگون این سوره،
اهمیت استثنایی مضمون آن است؛ اما متأسفانه بیشتر مردم از آن غافلاند.
این سورۀ مبارکه ،نخست خسران فراگیر و همه جانبهای را برای همۀ انسانها
ثابت و آنگاه اهل ایمان و عمل صالح را استثنا می کند .بر این اساس هر که یقین
نداشته باشد که از قاعدۀ کلی خسران بیرون نرفته است ،همچنان از گروه
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زیانکاران خواهد بود .به سخن دیگر ،خسارت دلیل نمیخواهد ،خالف آن ،نیاز به
دلیل دارد.
دو .در تبیین و تفسیر مفهوم «عصر» آرای گوناگونی بیان شده است:
الف .اشاره به زمان عصر در شبانهروز است؛ چنانکه خدای سبحان به مقاطع
دیگر زمانی نیز سوگند یاد کرده است« :الفجر»« ،الصبح»« ،النهار»« ،الیل»
و «الضحی».
ب .اشاره به نماز عصر است .برخی روایات ،نماز «وسطی» را که در قرآن
َ َّ َ ْ
َّ َ
ُ ََ
الصلوةِ ال ُو ْس َطى  0همین نماز عصر
ات و
دستور خاص دارد
ِ
حافظوا على الصل َو ِ
دانستهاند؛ ز یرا جایگاهی ویژه نزد خدای بزرگ دارد.
ج .دو رههای زمانی ممتاز ،مانند عصر رسالت و عصر ظهور امام زمان(عج).
عصر رسالت ،دوران شکلگیری اسالم بود و عصر ظهور ،دوران تجدید و احیای دین.
د .مطلق زمان .زیرا عمر ،گرانمایهتر ین سرمایۀ آدمی است.
سه .به تعلیم قرآن کریم ،حیوانات و نباتات نیز برای هدفی خاص آفریده
َ َ
شدهاند که برای رسیدن به آن ،بر اساس هدایت الهی ،سیر و حرکت می کنند :قال
َ
ُ َ
َْ ُ
ُ َّ
ك َل ش ْی ٍء َخلق ُه ث َم َه َدى  1.بنابراین هیچ گاه زیانکار نیستند و
َرب َنا ال ِذي أ ْع َطى
«خسارت» دربارۀ آنان صدق نمی کند؛ اما انسان اراده و اختیار دارد که گام در راه
درست بگذارد یا در راه کج .پس هماره زیان و خسارت ،او را تهدید می کند.

انسانهایی که با اختیار خود از مسیر الهی خارج شوند و راه دیگری برگزینند،
َ
ُ َّ َّ ْ َ ْ
َّ ُ 3
كالأن َع ِام َب ْل ُه ْم أضل .
ولئك
بهحقیقت زیانکارند و از هر حیوانی پستتر :أ ِ
 .3بقره.۲۰۳ /

 .0طه.۵۳ /
 .1أعراف .۱۱۳ /
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چهار .حروف قرآن ،همانند اسما و افعالش ،هدفمند و دقیق گزینش شدهاند

و همگی در خدمت بیان اهداف و منویات خدا قرار دارند .در این سوره نیز ،حرف

«فی = در» به کار رفته است تا عمق فاجعه را نشان دهد؛ زیرا سخن آیه ،این نیست
که انسان زیان می کند؛ بلکه میگو ید «در زیان» است؛ یعنی خسارت ،او را از هر سو

محاصره کرده است.

پنج .خسران در لغت به معنای کم شدن سرمایه است و پیدا است باالترین
سرمایۀ هر انسانی عمر او است که هر روز کوتاهتر میشود .هر اندازه که انسان عمر
خود را در مسیر الهی بگذراند ،سرمایۀ خود را پاس داشته است؛ وگرنه به باد فنا داده
است .فرق است میان کسی که سرمایۀ خود را از مکانی به مکان دیگر منتقل کند با
کسی که آن را به هدر میدهد.
شش .ایمان و عمل صالح ،آثار و نتایج پیدا و پنهانی در زندگانی انسان دارد:
َ َ
ُ
َ ْ َّ َ َ ُ
ان ل ِفي خ ْس ٍر * ِإلا ال ِذ َين َآم ُنوا َو َع ِملوا
الف .نجات از زیان و زیانکار یِ :إن ال ِإنس
َّ
ات .
الص ِال َح ِ
ً
َ َّ َ ُ َ
ب .حیات طیبه در دنیا و آخرتَ :م ْن َع ِم َل َّص ِالحا ِمن ذك ٍر أ ْو أنثی َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن
ََ
ً
َ
ً
0
فل ُن ْح ِي َین ُه َح َياة َط ِي َبة .
َ َ
ُ
ج .محبوبیت در پیشگاه الهی و دلهای اهل ایمانِ :إن ال ِذ َين َآم ُنوا َو َع ِملوا
ً
َّ
الصال َحات َّس َي ْج َع ُل َل ُه ُم َ
1
الر ْح ُمن ُودا .
ِ ِ
َََ َ
ُ
ُ َ ُ
َّ َ َ
ُ
ات ف ُي ْد ِخل ُه ْم َرب ُه ْم
د .بهرهمندی از رحمت خدا :فأما ال ِذ َين َآمنوا َوع ِملوا الص ِالح ِ
3
فِي َر ْح َم ِتهِ .
 .3نحل.۳۱ /

 .0مریم.۳۶ /
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َ ْ َّ َ َ
ان ل ِفي
هفت .سورۀ عصر ،نخست همۀ انسانها را زیانکار میخواند ِإن ال ِإنس

ُخ ْس ٍر و سپس چهار شرط برای نجات از زیان میشمارد :ایمان ،عمل صالح،
توصیه به حق ،توصیه به صبر .بنابراین سعادت در امور اخروی ،در گرو تحقق
مجموع این شرایط است؛ بدون خلل و نقص در ارکان آنها .بر این اساس رهایی
انسان از خسران ،مشروط به ایمان و عمل و حقگو یی و توصیۀ دیگران به صبر
است .بنابراین عابدان خلوتگز ین که به اصالح جامعه هیچ اهمیتی نمیدهند،
نباید به اعمال نیک خود مغرور شوند؛ چراکه دین ،ترکیبی از اجزای مختلف است
و فقدان هر جزء ،آن را بیخاصیت می کند.
هشت .همان گونه که سود و زیان در تجارت ،امری نسبی است ،سود و زیان
معنوی نیز نسبی است؛ یعنی کسی که به برخی دستورهای دین عمل کند و برخی
دیگر را وانهد ،هم سود کرده است و هم زیان .پس انسانها سه گروهند :عدهای
فقط سود می کنند؛ عدهای فقط زیان میبینند و گروهی نیز هم سود می کنند و هم
ز یان .وظیفۀ مؤمن ،آن است که بکوشد پیوسته بر سود خود بیفزاید تا آنجا که جایی
برای زیان نماند.
این نسبیت ،در اعتقادات ،باطل است؛ یعنی  -مثال  -کسی که به توحید
ََُ ُ َ ُ
ون ن ْؤ ِم ُن ِب َب ْع ٍض
ایمان آورد ،اما نبوت را نپذیرد ،هیچ سودی نکرده است :ويقول
َ
ً
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ً
َ ُْ
َ
يلا * ُأ ْولئ َّك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون َحقا َوأ ْع َت ْدنا
َونكف ُر ِب َب ْع ٍض وي ِريدون أن يت ِخذوا بين ذ ِلك س ِب
ِ
ِ
ً
ْ َ َ َ ً
0
ين َعذابا ُم ِهينا .
ِللك ِاف ِر

نه .به نظر میرسد که «تواصی به حق و صبر» غیر از امر به معروف و نهی از
منکر است .امر به معروف و نهی از منکر ،وظیفۀ الهی بندگان مؤمن در مقابل
انسانهای فاسق است .در نتیجه واجبی یک سویه است؛ یعنی مؤمنان آمرند و
 .3نساء.۱۵۱ /
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ناهی ،و در مقابل ،فاسقان مأمورند و منهی .اما سفارش به حق و صبر ،تکلیفی دو
سویه است و مخاطب آن نیز مؤمناناند؛ یعنی خدای سبحان از مؤمنان خواسته
است تا مراقب هم باشند و به یکدیگر پند دهند و از همدیگر پند پذیرند؛ زیرا
انسان هر قدر هم که معنوی و پارسا باشد ،باز هم به یادآوری نیاز دارد؛ چنانکه خدا
َ َ
َ
ْ
ك َرى َت َنف ُع ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
0
ين .
الذ
میفرمایدَ :وذ ِ
ك ْر ف ِإن ِ
گفتنی است که تواصی و سفارش ،دو حالت دارد:
الف .سفارش به صبر بر طاعات و ترک ّ
محرمات ،که ارتباط انسان را با
خداوند استوارتر می کند.
ب .سفارش به حق که برای تنظیم پیوند انسان با مخلوقات است؛ چون به
رعایت حقوق دیگران سفارش می کند.
ده .ازآنجا که تمام لحظات زندگانی انسان در سود و زیان نهایی او نقش
دارند ،نجات از خسران ،غیر از ایمان و عمل صالح ،در گرو فضل و عنایت الهی
نیز هست؛ زیرا اهل مراقبه و محاسبه نیز شاید لحظهای دچار غفلت شوند و به دام
شیاطین افتند .اما فضل و رحمت الهی ،مانع چنین غفلتهایی میشوند؛
چنانکه قرآن میفرماید:
َ
َّ
َ ُ
ََ
َ
َ ََ ْ
ً 1
 َول ْولا فض ُل الل ِه َعل ْيك ْم َو َر ْح َم ُت ُه لات َب ْع ُت ُم الش ْي َط َان ِإلا ق ِليلا .َ َْ ُ ْ َ َ ْ َُ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
اسر َ
3
َ ََْ َ ْ ُ
ين .
 فلولا فضل الل ِه عليكم ورحمته لكنتم ِمن الخ ِ ِالبته این فضل و رحمت ،زمینهساز تواصی به حق و صبر است.
یازده .با آنکه تواصی به حق و تواصی به صبر ،از مصادیق اعمال صالح است،
 .3ذاریات.۵۵ /
 .0نساء.۳۰ /
 .1بقره.۶۴ /
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آن دو را بعد از عمل صالح بیان کرده تا نقش مهم آن دو عمل را در جلوگیری از
زدایش خسران گوشزد کند .همچنین توصیه به حق ،توصیه به صبر نیز میباشد؛
اما چون بیشتر انسانها از پذیرش وعظ و نصیحت سر باز میزنند ،توصیه به حق
زمانی عملی میشود که انسان دارای صبر کافی باشد .از اینرو برای تأ کید بر این
مطلب ،توصیه به صبر جداگانه یاد شده است.
دوازده .این سورۀ مبارکه با آیات اندکش ،فلسفۀ هستی انسان را به طور کامل
بیان می کند :نخست چگونگی سیر انسان را در دنیا بازمیگو ید که بهظاهر حرکتی
رو به جلو و همراه پیشرفت دارد؛ اما نگاهی عمیقتر روشن میسازد که انسان در
پسرفت و خسرانی عظیم و همیشگی به سرمیبرد .سپس در ادامه ،تنها راه فرار از
این خسران هولنا ک را  -در مواجهه با خدا  -ایمان و اعمال صالح میشناساند و -
در مواجهه با جامعه  -اصالح گری و سفارش به حق و صبر معرفی می کند.

سورۀ همزه

سورۀ ݡهمرۀ
آیات :۳ - ۱

َ
ُ
َ ٌ ُ
ً
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
يل ِلك ِل ُه َم َزةٍ ل َم َزة ( )۱ال ِذی َج َم َع َمالا
الر ِحيم .و
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
َ
ْ
َو َع َد َده (ْ )۲
ينبذن فِى ال ُح َط َمة (َ )۴و َما
يح َّس ُب أن َمال ُه أخل َده ( )۳كلا ل
َ ْ َ َّ ْ
َ ََ
َ َْ
َ َ ْ َ
اك َما ال ُح َط َمة ( )۵ن ُار الل ِه ال ُموق َدة ( )۶ال ِتی تط ِل ُع َعلى الأف ِئ َدة ()۷
أدر
َ َ
َ
ِإن َها َعل ِيهم ُم ْؤ َّص َدة ( )۸فِى َع َم ٍد ُم َمد َدة (.)۹

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .نفر ین بر هر بدگوی عیبجوی )1(،كه مایل گرد آورد و
بشمارد )2(.گمان می كند كه مالش او را نگه میدارد )3(،اما هرگز! در آتش كوبنده

درمیغلتد )4(.و تو چه داین كه آن آتش كوبنده چیست؟( )5آتش خدا است كه
افروخته است[ )۶(.آتیش] كه بر دلها زبانه می كشد )۷(.آنان را در میان می گیرد)۸(.
[آتیش كه] در استوانههای كشیده است)۹(.

پیامها و آموزهها
یك« .ویل» در زبان عربی ،برای نفرین همراه تهدید و توبیخ به کار میرود و در
اینجا برای تأ کید ،نکره است .کلمۀ و یل ،هفده بار در قرآن کریم به کار رفته است؛
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یا در حق مخالفان اعتقادی(کافر و مشرك) 0و یا برای منحرفان اخالقی؛ همچون
دروغگو و یا عیبجو .بنابراین خدای سبحان گناهی مانند عیبجو یی را کنار
گناهانی چون کفر و شرک قرار داده است که نشانۀ قبح فراوان آن در پیشگاه الهی
است .همچنین نشان میدهد که اوال مسائل اخالقی ،به اندازۀ اعتقادات اهمیت
دارد و ثانیا رهایی انسان در گرو پیروزی بر دشمنان درونی(مانند وسوسههای
شیطانی) و بیرونی(مانند عیبجو یی) است.
دو .گرچه لغتشناسان «لمز» را غیر از «همز» دانستهاند ،اما معنای مشترك
ّ
آنها ،ذکر عیوب دیگران است؛ اعم از جدی یا شوخی ،در امور دینی یا دنیایی ،با
گفتار یا کردار و در حضور شخص یا غیبت او .در مجموع ،از این آیات و آیات
ناهی غیبت ،فهمیده میشود که خدای متعالی از ریختن آبروی دیگران ناخوشنود
است و دوست میدارد بندگانش به جای ذکر عیوب همدیگر ،به اصالح نفس خود
و زدودن عیبهای خو یش مشغول باشند.
سه .همواره باید ریشۀ گناهان بیرونی انسان را در درون او کاو ید .متکبر
خودبزرگبین ،چون در درون خویش احساس خواری می کند ،به تکبر روی میآورد.
فروشندهای که حق دیگران را میخورد ،گرفتار حب مال و ثروتاندوزی است.
عیبجو نیز که آبروی مردم برای او اهمیت ندارد و دیگران را پست میبیند ،تحت
تأثیر باطن زشتخوی خود است .عیبجو و مستهزی و اهل غیبت ،گاه هیچ
سودی از عمل خود نمیبرند ،ولی نمیتوانند از فرمان نفس سرپیچی کنند و به
ورطۀ عذاب نیفتند.
غیبت و عیبجویی ،گناه همسنخاند .از اینرو عذابی که در پایان این سوره
برای عیبجو ذکر شده است ،شامل غیبتکننده نیز میشود.
َ
َ
 .3مانند َو ْی ٌل ِّل ْل َک ِافر َ
ین ِم ْن َعذاب ش ِدید ( .ابراهیم)۲ /
ِ
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چهار .قرآن کریم در سورۀ توبه ،عیبجو یی را از خصال منافقان میشمارد؛
آنان گاه به پیامبر اکرم در تقسیم صدقات عیب می گرفتند؛ در حالیکه
َّ َ َ َ ُ
ْ َّ
ْ
ات ف ِإ ْن أ ْع ُطوا ِم ْن َها
امانتدار ی ایشان برای آنان محرز بودَ :و ِمن ُه ْم َمن َيل ِم ُزك فِي الصدق ِ
َر ُضوا َو إن َل ْم ُي ْع َط ْوا م ْن َها إ َذا ُه ْم َي ْس َخ ُط َ
ون  0.گاهی نیز صدقات مستحب مؤمنان را
َِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
1
ُ
ات  .اما در این
تمسخر میکردند :ال ِذين يل ِمزون المط ِو ِعين ِمن المؤ ِم ِنين فِي الصدق ِ
ّ
سوره ،به وسیلۀ کلمه «کل» ،عیب جویی را به طور مطلق مذمت می کند:
ُ
ُ
ِلك ِل ُه َم َزةٍ ل َم َزةٍ  .بنابراین شامل غیر منافقان نیز میشود .بدین ترتیب،
عیبجو یی از پیامدهای نفاق است.
پنج .ثروت ،اگر در مسیر صحیح هزینه نشود ،مذموم و ناپسند است؛ هر چند
حرام مصطلح فقهی نباشد؛ زیرا مقدمهای است برای مفاسد دیگر .در مذمت آن،
َ
ً
همین بس که کنار عیبجو یی و استهزا یاد شده است :ال ِذي َج َم َع َمالا  .قلب
آدمی ،اگر آلوده به حب دنیا شود ،آفریدگار را فراموش می کند و به تعبیر قرآن ،خداوند
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
3
اه ْم أنف َّس ُه ْم .
یاد خود را از آنان دریغ میفرماید :ولا تكونوا كال ِذين نسوا الله فأنس
ثروتاندوزی انسان را به بینیازی موهوم و کاذب گرفتار می کند که سبب
ّ
خودبزرگبینی و انحراف از مسیر حق استّ « :
حب الدنیا رأس کل خطئیة 1».امام
رضا فرمود« :ثروتاندوزی همواره با پنج صفت همراه است :بخل شدید ،آرزوی
دراز ،طمع ،قطع رحم و ترجیح دنیا بر آخرت؛ ال یجتمع المال إال بخصال خمس:
1
ببخل شدید و أمل طویل و حرص غالب و قطیعة رحم و إیثار الدنیا علی اآلخرة».
 .3توبه.۵۳ /
 .0همان .۱۳ /
 .1حشر.۱۳ /

 .2الخصال ،ج ،۱ص .۲۵
 .2الخصال ،ج  ۱ص .۲۳۱
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شش .اگر انسان در حقوق الهی کوتاهی نکرده باشد و پس از ذکر و عبادت
خدا به تجارت بپردازد ،نه تنها عملش نکوهیده نیست ،بلکه پسندیده و ستوده
َْ
َ َّ ً
َّ َ ُ َ َ
َ َ ُ
َ ْ َ ْ ُ
ُ
است :ف ِإذا ق ِض َی ِت الصلوة فانت ِش ُروا فِي الأ ْر ِض َو ْاب َتغوا ِمن فض ِل الل ِه َواذك ُروا الل َه ك ِثيرا
َل َع َل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون  0.اما اگر تجارت در مقابل ذکر الهی قرار گیرد ،امری ناپسند است:
ِ
َ
َ ََ
َ
ً
َ
ً
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ً
َ
َّ
َ
َ
الت َج َارةِ
َو ِإذا رأ ْوا ِت َجارة أ ْو ل ْهوا انفضوا ِإل ْي َها َوت َركوك ق ِائما ق ْل َما ِعند الل ِه خ ْي ٌر ِم َن الل ْه ِو َو ِم َن ِ
َ َ ُ َ ُْ َ
الراز ِق َ
1
ين .
والله خير ِ
در این سورۀ مبارکه نیز گردآو ر ی مال نکوهش شده است؛ زیرا کسانی به جمع
اموال و شمارش آن میپردازند که عاشق آن باشند و ثروت برایشان ارزش ذاتی
داشته باشد .چنین اشخاصی ،هیچ گاه به مقام بندگی بار نمییابند.
هفت .قرآن کریم ،گاه برای دور کردن بندگان از کژیها ،منحرفان را بهشدت
َ َ َ
تحقیر و تنبیه می کند .این سوره ،نخست با کلمۀ «ویل» و سپس با تعبیر «ل ْین َبذ ّن»،
منحرفان را سزاوار نفرین و خواری میخواند« .نبذ» یعنی پرتاب و دور افکندن از
روی بیاعتنایی .گویی اینها موجوداتی بیارزشاند که باید هر چه زودتر از دستشان
ْ
رهایی یافت .همچنین از آتش به «ال ُح َط َم ِة» تعبیر شده است که معنای آن،
ََ َ َ َ
ُخردکننده است .از همه مهمتر ،جملۀ َي ْح َّس ُب أن َمال ُه أ ْخل َد ُه است که تمسخر
باور احمقانۀ آنان است که گو یی از درک سادهترین حقایق ناتواناند و میپندارند
که ثروتشان اسباب جاودانگی آنان را فراهم می کند.
َ َ
هشت .تعبیر « َوما أ ْدراك» معموال در وصف قیامت و حوادث هولناک آن به کار
میرود .ولی یادآوری این تعبیر دربارۀ آتش جهنم در این سوره که به بیان قبح
عیبجویی میپردازد ،کافی است که انسان را از این امر ناپسند دور کند؛ گناهی که

 .3جمعه.۱۳ /
 .0جمعه .۱۱ /
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متأسفانه در بسیاری از جوامع ،عادی و متعارف شده است .بنابراین انسان باید از
هرگونه فعل حرامی اجتناب کند؛ چراکه از ملکوت گناهان اطالعی ندارد و در
ْ
ََ َُ
0
ك َرى .
الذ
آخرت به ماهیت آنها پی میبرد ،که البته دیگر دیر استَ :وأنى له ِ
ْ
ُ
تناسب آتش ُخردکننده ال ُح َط َمة با کار زشت عذابشوندگان ،روشن است:
آنان در دنیا با سخنان خود شخصیت مؤمنان را ُخرد و تضعیف می کردند و در
آخرت نیز به عذابی ُخردکننده گرفتار میشوند .پس جزا با عمل متناسب است.
نه .اگر گناه کبیره ،گناهی باشد که خداوند در قرآن ،به آن وعدۀ آتش داده
است ،قطعا شامل دو گناه عیبجو یی و تمسخر میشود؛ اگرچه مرتکبان گناهان
زبانی ،معموال میپندارند که گناهانشان مانند زنا و سرقت و قتل نیست و آنها را
کوچک و سبک میانگارند؛ در حالیکه معصیتهای زبانی خاستگاه بسیاری از
گناهان دیگر است؛ مثال گاه گفتاری نابجا زمینهساز قتل ،و کالمی شهوتآلود،
مقدمۀ زنا میشود.
َ ََ
َ ْ َْ
ده .برخی ،آیۀ >ال ِتي تط ِل ُع َعلى الأف ِئ َدةِ < را اینگونه تفسیر کردهاند :عذاب ،افزون
بر سوزاندن پوست ظاهری ،به درون بدنشان نفوذ می کند؛ اما میتوان آیه را این گونه
نیز تفسیر کرد :عذاب نه تنها بدن خاکی آنان را فرامیگیرد ،بلکه جان و قلبشان را

نیز درمینوردد؛ همان قلبی که سرچشمۀ تمام شرور و بدیها است .از همین رو

است که گنهکاران در دنیا نیز حالت جهنمیها را دارند و پیوسته در اضطراب و
َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ َ ُ َّ ً َ َ ً َّ
ك َأ َن َما َي َّص َع ُد في َّ
1
ماء .
الس ِ
دلشورهاند :ومن ي ِرد أن ي ِضله يجعل صدره ض ِيقا حرجا
ِ

یازده .از رنجآورترین تنبیهها ،زندان است؛ از اینرو از آرزوهای هر زندانی،
گر یختن از زندان است؛ اما اهل آتش در زندان جهنم گرفتارند و هیچ راهی برای فرار
 .3فجر .۲۰ /
 .0انعام .۱۲۵ /
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َ
َ
ندارند؛ چراکه آتش و نگهبانان آن از هر سو آنان را احاطه کردهاندِ :إن َها َعل ْي ِهم
َ
ُم ْؤ َّص َدة .

احساس ناگزیری از عذاب ،خود عذابی دیگر است؛ همچنانکه از کلمۀ «غم»
َ ُ
َ
َُ َ
در آیۀ كل َما أ َر ُادوا أن َي ْخ ُر ُجوا ِم ْن َها ِم ْن غ ٍم أ ِع ُيدوا ِف َيها  0فهمیده میشود.
َ َ
دوازده .نکتۀ جالب در این سوره ،تقابل زیبای ثروتاندوزی أ ْخل َد ُه با
ْ
افکندگی در آتش ال ُح َط َمةِ به چشم میخورد .ثروتی که گمان میشد از اسباب
جاودانگی در دنیا است ،باعث افتادن در آتش و جاودانگی در آن میشود!
َ
همچنین تقابل لطیفی میان شمارش و افزایش پول َعد َد ُه و افزونی عمودهای
َ
آتشین و برکشیده ُم َمد َدةٍ دیده میشود .گویی هر چه بر میزان ثروت دنیاپرستان
افزوده میشود ،بر شمار عمودهای آتشین در جهنم اضافه میگردد.

 .3حج .۲۲ /

سورۀ فیل

ف
ی
سورۀ ل
آیات :۵ - ۱

َ
َ َ ْ َ َ َّ َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
يف َف َع َل َر ُب َّك بأ ْص َ
اب
ح
الر ِحيم .ألم تر ك
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
َ ْ ْ َ ْ َّ
ك َ
يد ُه ْم فِى تض ِليل (َ )۲وأ ْر َّس َل َعل ِيه ْم َط ًيرا
ال ِفيل ( )۱ألم يجعل
َ
َ
َ َ َ َ ُ ْ َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
أب ِابيل ( )۳تر ِم ِيهم ِب ِحجارةٍ ِمن ِس ِجيل ( )۴فجعلهم كعص ٍف
َْ ُ
مأكول (.)۵

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آيا نديدی پروردگارت با سپاه فیل چه كرد؟( )1آيا
َ
نیرنگشان را بر باد نداد؟( )2بر سر آهنا« ،ابابيل» را به پرواز درآورد[ )3(.كه] بر آنان
سنگهایی از گل خشك میافكندند )4(.پس خدا آنان را چون كاه جويده
گردانید)5(.

پیامها و آموزهها
یك .تعبیر «الم تر = آیا ندیدهای» به جای «الم تعلم = آیا نمیدانی» بدین معنا

است که این حادثۀ بینظیر ،بسیار نزدیک به زمان پیامبر

رخ داده و افزون بر آن،

چندان مشهور و متواتر بوده است که گویی آن حضرت با چشم خود آن را دیده

است.
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استفهام در آیه ،تقریری است .در اینگونه از استفهام ،گو ینده میخواهد از راه
پرسش ،برای مطلب خود از مخاطب تأیید بگیرد .استفهام تقریری در قرآن کریم،
گاه در امور محسوس ،همچون نزول باران َأ َل ْم َت َر َأ َن ا َلل َه َأ َنز َل م َن َّ
ماء َم ًاء  0و گاه
الس ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
در امور پنهانی همچون سجدۀ همۀ آفر یدهها أ َل ْم َت َر أ َّن َ
اهلل َی ْس ُجد له َمن ِفي
َ
َّ
الس َ
ات َو َمن ِفي ْاأل ْ
ض  1به کار رفته است .از آنجا که حادثۀ عام الفیل،
ر
ماو ِ
ِ
رخدادی شگرف و بینظیر بوده ،از استفهام تقریری استفاده شده است.
دو .قرآن کریم ،فراوان سرگذشت پیشینیان را نقل کرده است؛ اما داستانهای
قرآنی ،برای سرگرم کردن مخاطبان نیست؛ بلکه قصههایی آموزنده است که
ُ
مخاطبان را به فکر و تأمل وامیدارد؛ چنانکه خدای سبحان میفرماید :قل ِس ُيروا
َُ ُ
َّ ْ َ
َّ
ك َ
في ْال َأ ْ
ان َع ِاق َب ُة ْال ُم َك ِذب َ
انظ ُ
ين  3.این آیه ،نخست به سیر در
ف
ي
ك
وا
ر
م
ث
ض
ر
ِ
ِ
ِ
زمین دستور میدهد و سپس به دیدن و دقت کردن و آنگاه به فرجام گنهکاران
اشاره می کند.
خدای متعالی در این سورۀ مبارکه از مخاطبان میخواهد که در این حادثۀ

بزرگ فکر و تأمل کنند؛ ز یرا در «دیدن» ،میان انسانها و حیوانات تفاوتی نیست و
حیوانات نیز همانند انسانها پدیدههای پیرامونیشان را میبینند؛ اما نمیتوانند
آنها را تحلیل کنند و نتیجه بگیرند.

سه .با آنکه خدای متعالی پروردگار همۀ عالمیان است و تمام موجودات زیر
سایۀ ربوبی او به سر میبرند ،در بیش از دویست آیه در قرآن کریم ،کلمۀ
رب(پروردگار) به مخاطبان خاصی ،همانند برخی از انبیا ،اضافه شده است .از
 .3حج.۶۰ /

 .0همان.۱۳ /
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آنجا که قاعدۀ اولیه نسبت دادن به کل است نه جزء ،عدم رعایت این قانون جز با
ُ
دلیل قطعی میسر نیست .با تأمل میتوان دو دلیل در اضافۀ رب به پیامبر َرب َّك در
این سوره بیان کرد:
ّ
الف .چون رخداد عام الفیل ،تجلی غضب و انتقام الهی است ،اضافۀ رب به
پیامبر مایۀ تسکین و آرامش قلب او و مؤمنان است.
ب .این اضافه ،نشاندهندۀ عظمت پیامبر و سبب دلگرمی ایشان است
و ناراحتی و اندوه را از آن حضرت میزداید.
چهار« .اصحاب» جمع «صاحب» است و آن ،به معنای دوست ،معموال در
قرآن کریم برای دو موجود همجنس ،مانند دو انسان به کار میرود؛ چه اعتقادی
َ َ َ
َ َ َ َ
ََ َ
اح َب ُه ْم ف َت َعاطی ف َعق َر  0چه اختالف فکری قال ل ُه
واحد داشته باشند فناد ْوا َّص ِ
َّص ِاح ُب ُه َو ُه َو ُي َح ِاو ُر ُه  1.بنابراین «صاحب» بر غیر عاقل اطالق نمیشود؛ مگر
حکمتی داشته باشد .در این سوره نیز به دو دلیل از لشکر ابرهه به «اصحاب
الفیل» یاد شده است:
الف .لشکر ابرهه در حیوانیت و عدم تعقل ،مانند فیل بودند.
ب .صاحب فیل ،صاحب قدرت محسوب میشد و چون قدرت او از فیل
بود ،او را از اصحاب فیل میشمردند.
پنج .تفاوت اصلی اهل ایمان با کافران در این است که مؤمنان در همۀ
حاالت تکیهگاهشان خدا است و او از دوستان خودش حمایت می کند؛ ولی
کافران یا تکیهگاهی ندارند و یا به چیزهایی تکیه می کنند که فاقد قدرت واقعیاند:
َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
3
ين لا َم ْولى ل ُه ْم .
ذ ِلك ِبأن الله مولى ال ِذين آمنوا وأن الك ِاف ِر
 .3قمر.۲۳ /
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شش« .کید» به معنای فریب و نیرنگ نهانی است و اطالق آن بر لشکرکشی
ابرهه که آشکار بود ،از آن رو است که قصد وی از تخریب کعبه ،روی گردانی مردم
از این خانۀ مقدس بود .به عبارت دیگر ،مصداق کید اصحاب فیل ،حملۀ آن
نیست ،قصد پنهان آنان است .ابرهه قصد داشت نگاه مردم را از کعبه به بنایی در
یمن برگرداند« .کید» بر خبث باطنی آنان نیز داللت می کند؛ ز یرا نشان میدهد آنان
در پی جنگی خدعهآمیز بودند.
هفت .از قرآن کریم چنین برداشت میشود که نقشههای کافران و کید و
ْ ُ
َ َ
ْ
َّ
ك َان َمك ُر ُه ْم ِلت ُزول ِم ْن ُه ال ِج َبال  0.زیرا گاهی
مکرشان را نباید کوچک شمردِ :إن
نقشههای پلیدشان در دلهای مؤمنان ترس میافکند .از همین رو خدا برای
تقویت روحیۀ مسلمانان ،تعابیر شدیدی به کار میبرد:
َ َ َ ْ
1
 ِإن َرب َّك ل ِبال ِم ْر َّص ِاد .َ
َ َ
3
 ِإن الل َه ُي َد ِاف ُع َع ِن ال ِذ َين َآم ُنوا .َ َْ ُ
َ ُُ ََ َ ُ ُ
1
نص ْرك ْم َو ُيث ِب ْت أق َد َامك ْم .
 ِإن تنصروا الله يَ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َ َ َ ْ َ
1
 ق ْد َمك َر ال ِذ َين ِمن ق ْب ِل ِه ْم فأتى الل ُه ُبن َيان ُهم ِم َن الق َو ِاع ِد .ْ ُ
َّ ُ َ َ ُ ُ 6
ولئك هو يبور .
 َو َمك ُر أ ََِ
َّ
خدای ّمنان کید و مکر اصحاب فیل را نیز تباه کرد :أل ْم َي ْج َع ْل ك ْي َد ُه ْم فِي
َ ْ
يل « .تضلیل» در این آیه به معنای تباهی و خنثیساز ی نقشههای دقیق
تض ِل ٍ
 .3ابراهیم.۴۶ /
 .0فجر.۱۴ /
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است؛ همچنانکه دعای کافران در روز قیامت« ،ضالل» استَ :ما ُد َع ُاء ْال َك ِافر َ
ين
ِ
َ
َ
ِإلا فِي َّضلا ٍل « 0.ضالل» در این آیه به فعل کافران منسوب است؛ ولی در آیۀ
ّ
َ َ َّ
الض ِآل َ
ين  1به خود آنان .ضال ،کسی است که گمراهی و تباهی در همۀ ابعاد
ولا

زندگانیاش ،اعم از رفتار و گفتار و سرنوشت او ،دیده میشود.

هشت .در قرآن گاهی یک فعل هم به خدا نسبت داده شده است و هم به
بندگان .لیکن روشن است که هیچ کس نمیتواند بیاجازۀ خدای سبحان در
جهان کاری انجام دهد .پس در اصل ،خدا فاعل است و مخلوقات با اجازه او حق
فرستادن پرندگان به خدا
دارند در امور تصرف کنند .در آیات آغازین این سوره نیز
ِ
َ
َ
نسبت مییابد أ ْر َّس َل َعل ْي ِه ْم  ،ولی پرتاب سنگر یزهها به پرندگان منسوب میشود
َ
َ َْ ُ
َ
ت ْر ِم ِيهم  .نمونۀ دیگرِ ،اسناد قبض ارواح و میراندن ،هم به خدا الل ُه َي َت َوفى الأنف َّس
ّ
ُ
َ ُ
ِح َ
ين َم ْو ِت َها  3و هم به فرشتگان موکل و مأذون در قبض ارواح است :ق ْل َي َت َوفاكم
َ
ُ
َ ُ ْ
َ َ ْ َ َ
1
لك َن الل َه َر َمی
َملك ال َم ْو ِت ال ِذي ُ ِوك َل ِبك ْم  1.از همه روشنتر آیۀ َو َما ر َم ْيت ِإذ ر َم ْيت َو ِ
است که پرتاب تیر را از پیامبر نفی می کند؛ یعنی تا خدا اراده نکند ،تیری از
کمان خارج نمیشود .بر این اساس ،بهراحتی میتوان کارهای شگفت برخی
بندگان صالح خدا را توجیه کرد.
نه .در این سورۀ مبارکه ،میان فیل(بزرگترین حیوان) و پرندههای مهاجم(از
کوچکترین مخلوقات خدا) ،تقابل زیبایی شکل گرفته است؛ یعنی اگر خدا بخواهد،
لشکریان سوار بر او هیچ کاری از پیش نمیبرد و این درس بزرگی
بزرگترین حیوان با
ِ
 .3رعد.۱۴ /
 .0حمد .۱ /
 .1زمر.۴۲ /
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برای مؤمنان است که در رویارویی با دشمن به سازوبرگ و شمار دشمن ننگرند.
ده .قبیلۀ قر یش ،بت میپرستیدند و این اعتقاد فاسد ،کمتر از تخریب کعبه
نبود؛ اما همانند لشکر ابرهه عذاب نشدند .چرا؟ پاسخ این است که لشکریان
ابرهه با اینکه علم داشتند راهشان و هدفشان باطل است ،ستیزهجو یی کردند و
قصد داشتند خانه خدا را ویران کنند؛ حال آنکه حجازیان بتپرست ،در حر یم
امن الهی به سر میبردند و در میان آنان بندگانی صالح و ّ
موحد ،مانند عبدالمطلب
نیز زندگی میکردند .نوشتهاند عبدالمطلب ،در زمان حملۀ ابرهه چنین زمزمه
می کرد:
ال هم ان المرء یمنع رحله فامنع رحالک

الیغلبن صلیبهم ومحالهم عدوا محالک

«بار الها ،هر کسی از آنچه دارد دفاع می کند .تو نیز از خانهات که مظهر جالل
ّ
تو است دفاع کن و نگذار با صلیب و کعبۀ قالبی خود ،به کعبۀ تو تجاوز کنند و
حرمت آن را بشکنند».
یازده .سنگریزههایی که پرندگان بر لشکر ابرهه فرو میریختند ،از کجا آمده
بود؟ چگونه پرتاب شدند که آنان را همچون کاه جویده کردند؟ این دستۀ بزرگ از
پرندگان از کجا آمدند و به کجا برگشتند؟ پیدا است که به این پرندگان ،از غیب
ََ ْ ََ ْ َ َ
ّ
الط ْير ُم َّس َخ َرات في َجو َّ
0
ماء .
الس ِ
ٍ
ِ ِ
الهام میشده و مسخر خداوند بودند :ألم يروا ِإلى ِ
دریغا که پرندگان ،رام و کارگزار پروردگار باشند ،اما انسان بر پروردگار خود
عصیان کند و او را به مبارزه بطلبد!
دوازده .با آنکه لشکر ابرهه میتوانستند سوار بر اسب و با تیشه و کلنگ خانۀ
ّ
کعبه را و یران کنند ،بر فیل سوار شدند؛ تا در دلهای مکیان وحشت افکنند و
جنگ روانی به راه اندازند؛ ولی خدای متعالی لشکریان و فیلهایشان را سرنگون
 .3نحل.۱۳ /
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ً
ََ ُْ َ
کرد ،تا بفهماند که قدرت از ِآن او است أن الق َوة لِل ِه َج ِميعا  0و هیچ گاه به قدرت
ظاهری نباید اعتماد و بسنده کرد.

سیزده .بیتردید ،مجازات و انتقام الهی در دنیا نیز متناسب با میزان جرم
است .خدای متعالی در قرآن کریم از مجازاتهای گوناگون خود خبر میدهد:
ً
َْ ْ َ َ َ
َّ ُ
َ ََْ
َ ُ ًَ ََْ َْ َ ْ
اصبا َو ِم ْن ُهم َم ْن أخذت ُه الص ْي َحة َو ِم ْن ُهم َم ْن
<فكلا أخذنا ِبذن ِبهِ ف ِمن ُهم َم ْن أر َّسلنا عل ْيهِ َح ِ
َّ َ َ ُ ْ
ُ
َّ ُ
ْ َ ْ َّ
َْ َْ
ْ
َ َْ
لكن كانوا انف َّس ُه ْم
خ َّسفنا ِبهِ الأرض َو ِمن ُهم َم ْن أغ َرقنا َو َما كان الله ِل َيظ ِل َم ُه ْم َو ِ
َي ْظل ُم َ
ون؛ همه را به گناهشان فرو گرفتیم؛ بر بعضی بادهای ریگبار فرستادیم،
ِ
بعضی را فریاد سهمنا ک فرو گرفت ،گروهی را در زمین فرو بردیم ،دستهای را غرق
1
ساختیم و خدا به آنان ستم نکرد .آنان خود به خویشتن ستم کردند>.
با وجود گوناگونی عذاب ،اجسام معذبان در حالتهای مختلفی پس از
عذاب بر جا میماند؛ چنانکه قرآن میفرماید اجسام برخی همچون تنههای درخت
ْ َ َّ َ َ َ
َْ
َ
ََ
كأن ُه ْم أ ْع َج ُاز ن ْخ ٍل َخ ِاو َيةٍ  3و بعضی
خرمای پوسیده شد فت َرى الق ْو َم ِف َيها َّصرعی
ََ
دیگر پس از زمینلرزهای شدید در صبحگاهان ،در جای خود بمردند :فأ ْص َب ُحوا فِي
َدار ِه ْم َج ِاث ِم َ
1
ين .
ِ
عذاب اصحاب فیل بیمانند است؛ چراکه آنان بر اثر سنگریزهها همچون
کاهی ٌخردشده متالشی شدند و هیچ اثری از اجسام آنان باقی نماند .عذاب
اصحاب فیل ،شباهتی به عذابهای امم گذشته ندارد؛ شاید از آن رو که آنان
قصد داشتند که نماد توحید را از زمین بردارند.

 .3بقره.۱۶۵ /
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سورۀ قریش

ݒ
ں
سورۀ قر ش
آیات :۴ - ۱

ََ
َ
َ ُ
َ
َ ْ
الش َتاء
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيمِ .لإيلا ِف ق َريش (ِ )۱إيلا ِف ِه ْم ِر ْحلة ِ
َ َ
َ ْ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ذ ال َبیت ( )۳ال ِذی أطعمهم ِمن ج ٍوع
َوالصيف ( )۲فليعبدوا رب ه ا
َ
َو َآم َن ُهم ِم ْن خ ْوف (.)۴
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .برای سامان خبیش به قر يش )1(،سامانشان در هنگام
خداوند این خانه را؛( )3مهان كه در
كوچ زمستان و تابستان )2(.پس بايد بپرستند
ِ
گرسنگی اطعامشان كرد ،و از بمی ،امانشان داد)4(.

پیامها و آموزهها
یك .جامعهای در تحقق رستگاری اجتماعی و دینی توانمند است که افزون بر
یکپارچگی ،از هرگونه درگیری در امان باشد .پیامبر اکرم نیز یکپارچگی
اجتماعی مردم مکه را در نظر داشت و میدانست که در فضای محبتآمیز و
همگرایی ،بهتر میتوان حقایق وحیانی را تبلیغ کرد .از همین رو خدا بر مؤمنان منت
َْ
ُ
َ ََ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
ْ
َ
0
نهاد و این الفت را میان آنان برقرار کرد :وألف بين قل ِوب ِهم لو أنفقت ما فِي الأر ِض .
 .3انفال.۶۰ /
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َ ْ َّ ُ َ ْ
ََ
و از هرگونه تفرقه و اختالف در آینده بر حذر داشتَ :ولات َن َاز ُعواف َتفشلوا َوتذ َه َب
ُ ُ
يحك ْم  0.بسیار روشن است که تفرقه ،نه تنها آفت است ،سبب چیرگی دشمنانی
ِر
میشود که در کمین جامعۀ اسالمی نشستهاند.

دو .پیوند این سوره با سورۀ پیشین(سورۀ فیل) به قدری است که به فتوای
فقها ،جمع بین این دو سوره در نماز واجب است.
هال کت اصحاب فیل ،مقدمهای برای انس و الفت قریش با سرزمین مکه بود.
اگر لشکر ابرهه نابود نمیشد ،ترس و رعب همیشگی در سرزمین مکه حاکم
میگشت ،و مردم چارهای جز تفرقه و مهاجرت نداشتند و قریش نیز همچون قوم
َْ
ُ ً
یهود به قبیلههای کوچک تقسیم میشدندَ :و َق َط ْع َن ُ
اه ْم فِي الأ ْر ِض أ َمما  1.افزون بر
آن ،نعمت امنیت در سفرهای تابستانی به سوی شام و سفرهای زمستانی به سوی
یمن ،از آنان سلب میشد .آنان تنها در سایهسار این امنیت ،بر ترک خانه و دیار
جرأت کرده ،از شهری به شهری دیگر میرفتند و تجارت میکردند اگر چنین نبود،
به سرزمینهای دوردست میرفتند و از نعمت همسایگی با خانۀ خدا محروم
میشدند.
سه .سفر و کوچ کردن در فصلهای مختلف سال ،برای کسب روزی ،امری
پسندیده است؛ وگرنه خدا ،آن را دستمایۀ منت بر قر یش منت نمیکرد .اکنون
میتوان گفت اگر قریش برای رسیدن به انس و الفت به سرزمین خود ،به کوچ
زمستانی و تابستانی نیاز دارد ،قطعا امت اسالمی برای تبلیغ دین الهی و گسترش
آن در دلها به اینگونه سفرها نیازمندتر است؛ همان گونه که هر انسانی برای
نزدیکی به خدای سبحان بدان نیازمند است.

 .3همان.۴۶ /
 .0اعراف.۱۶۳ /
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چهار .یاد کردن نعمتهای الهی قطعا سبب گرایش به پدیدآورندۀ نعمت
میشود .حتی حیوانات نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با کسی که خوراک آنها را
تأمین می کند ،پیوند عاطفی پیدا می کنند .از اینرو خدای واال به نعمتهای
مختلف خود به قریش اشاره کرده ،آن را مقدمهای قرار میدهد تا قریش را به
عبادت خدای کعبه بخواند .انس و الفت به سرزمین ،آسانساز ی کوچ تابستانه و
زمستانه ،روزی رساندن و امنیت ،پارهای از این نعم الهی است .بر این اساس،
شایسته است که انسانها نیز در جامعه از این قاعده بهره برند .برای نمونه پدر
میتواند برای دعوت فرزند خود به نیکی و احسان ،بدون منتگذار ی یا
فخرفروشی ،نعمتهای مختلفی را که در اختیار او گذاشته است ،یادآوری کند.
پنج .خانۀ کعبه ،مقام و منزلتی واال نزد خدا دارد؛ چنانکه گاه آن را به خود
َ َّ َ ْ
هذ ال َب ْی ِت  .پیدا است تعبیر
نسبت میدهد َو َط ِه ْر َب ْي ِت َی  0و گاه خود را به آن رب ا
«البیت» نیز در این سوره ،دلیلی خاص دارد :گویا خدا با این تعبیر به مردم یادآوری
می کند که فقط کسی که کعبه را از ّ
شر ابرهه و لشکریان او نجات دهد ،شایستگی
عبادت دارد و برای شکر این نعمت باید او را نیك پرستید.
شش .تقدیم دفع ضرر بر جلب منفعت ،قانونی معروف و مقبول همگان است
و در دو سورۀ مبارک فیل و قریش به زیبایی به کار رفته است؛ زیرا خدای بزرگ ،در
سورۀ فیل چگونگی هال ک ابرهه و لشکریان او را بیان کرد و سپس در سورۀ قر یش به
بازگفت نعمتها و منافع ،همچون امنیت و رفاه پرداخت .بنابراین راز ترتیب و
جمع میان این دو سوره نیز با همین قاعده به خوبی توضیح داده میشود .بر اساس
این دو سورۀ مبارک میتوان گفت که اکرام کامل ،هنگامی رخ میدهد که ضررها
دفع و منافع جلب شود.
 .3حج.۲۶ /
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هفت .با آنکه قبیلۀ قر یش سالیان متمادی در کفر و الحاد به سر میبرد و
اعمال زشت آنان ،همچون جنگ و خونر یزی ،بر همگان آشکار بود و آزارشان به
رسول گرامی حتی پس از گذشت سالها از نشر دعوت ایشان ادامه داشت ،چرا
خدا نعمت رفاه و آسایش را به آنان ارزانی داشت؟ در پاسخ میتوان چهار عامل را
برشمرد .۱ :همسایگی و مجاورت با کعبه؛  .۲زندگی در حرم امن الهی؛  .۰وجود
بندگانی شایسته همچون عبدالمطلب در میان آنان؛  .۴قریشی بودن پیامبر گرامی
اسالم و تولد ایشان در این قبیله.
آری؛ خدای متعال گاه به یمن وجود بندهای پا ک و صالح در میان قومی ،آنان
را احترام و اکرام ،یا بالها را از آنان دفع می کند.
هشت .عبادت پروردگار ،نیازمند سبكبالی و تمرکز و بهره گیری از تمام
نیروهای نفسانی است .از اینرو بروز هرگونه سختی در معیشت ،به سستی در
عبادت میانجامد .از همین رو است که خدای واال پس از یادآوری نعمت رفاه و
امنیت ،بیدرنگ به بندگی و عبودیت فرمان میدهد .گو یا میخواهد به آنان
بفهماند که دیگر هیچ عذری نمانده است .امام صادق به نقل از سلمان فرمود:
«اگر انسان ،به اندازۀ کافی وسایل زندگی نداشته باشد ،در اطاعت و عبادت
0
سستی و کوتاهی می کند و نشاط ندارد».
َ
َ
نه .احسان و اطعام از صفات الهی ُق ْل أ َغ ْي َر الله أ َتخ ُذ َولي ًا َفاطر َّ
الس َ
ات
ِ ِ ِ
ماو ِ
ِ ِ
َْ
َ
َوالأ ْر ِض َو ُه َو ُي ْط ِع ُم َولا ُي ْط َع ُم  1و بندگان صالح او است و قرآن کریم ،آن را موجب
َ
توفیق انسان در گذشتن از گردنههای خطرناك قیامت میداند :أ ْو إ ْط َع ٌ
ام فِي َي ْو ٍم ِذي
ِ
َم ْس َغ َبةٍ  3.اگر اطعام برای نیازمندان و گرسنگان واقعی باشد ،اثر آن دو چندان
 .3الکافی ،ج ،۳ص.۵۱۱
 .0انعام.۱۴ /
 .1بلد.۱۴ /
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َ
است :أ ْط َع َم ُهم ِمن ُج ٍوع  .اینکه «جوع» و «خوف» نکره آمدهاند ،برای داللت بر
گرسنگی توانفرسا و هراس بلندمدت است.

ده .ترس و گرسنگی ،از ابزارهای پروردگار برای آزمایش بندگان است:
ْ
ْ
َ ُ َ ُ
َّ
َول َن ْبل َونك ْم ِبش ْی ٍء ِم َن ال َخ ْو ِف َوال ُج ِوع  0.گاهی این دو عذاب الهی برای
ْ
َ َََ َ َ
َ ََ
َْ
َْ
1
یافتگان ناسپاس است فكف َر ْت ِبأن ُع ِم الل ِه فأذاق َها الل ُه ِل َب َّاس ال ُج ِوع َوالخ ْو ِف
نعمت
ِ
َ
ْ
و گاهی لطف و عنایت خدا برای بیدارسازی وجدانهای خفته است :أط َع َم ُهم
ِمن ُج ٍوع َو َآم َن ُهم ِم ْن َخ ْو ٍف .
یازده .امنیت و آسایش ،از بزرگتر ین نعمتهای الهی به بندگان است؛ زیرا
انسان سبكبال و بدون مشغولیت ذهنی ،قلبی سلیم و تجلیگاه انوار جمال و
َ َ ْ ََ ََ َ ْ
3
َّ
يم
ل
س
ب
ل
جالل الهی خواهد داشت .امام صادق در تفسیر ِإلا من أتى الله ِبق ٍ ِ ٍ
1
میفرماید :صاحب قلب سلیم ،با پروردگار خود دیدار خصوصی خواهد کرد.
َ َ
ُ ْ ََ ُ
امنیت و آسایش ،هم در دنیا نعمت است َو َع َد الل ُه ال ِذ َين َآم ُنوا ِمنكم وع ِملوا
ََْ َ
َْ
ََ َ
َ
َّ َ َ
ْ ََ
َ
َّ
ات ل َی ْس َتخ ِلفن ُه ْم فِي الأ ْر ِض ك َما استخلف ال ِذ َين ِمن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكنن ل ُه ْم ِد َين ُه ُم
الص ِالح ِ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ ََ
َّ
ْ
َ
َّ
َ
َالذي ْار َتضی ل ُه ْم َول ُي َبدلن ُهم من َب ْعد خ ْوفه ْم أ ْمنا َي ْع ُب ُدونني لا ُيشرك َ
ون بِي ش ْیئا َو َمن كفر
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َب ْع َد ذل َّك َفأولئ َّك ُه ُم ال َفاس ُق َ
ون  1و هم در آخرت :ال ِذ َين َآم ُنوا َول ْم َيل ِب ُسوا ِإ َيمان ُهم
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
ب ُظ ْلم ُأ ْولئك ل ُه ُم الأ ْم ُن َوهم ُم ْه َت ُد َ
6
ون .
ِ ٍ ِ
 .3بقره.۱۵۵ /
 .0نحل.۱۱۲ /
 .1شعراء.۳۳ /
 .2الکافی ،ج ،۲ص« :۱۶عن االمام الصادق(ع) :القلب السلیم الذی یلقی ربه ،ولیس فیه أحد
سواه».
 .2نور.۵۵ /
 .2انعام.۳۲ /
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دوازده .اگر دعای پیامبران الهی اجابت شود ،اثر آن قرنها پایدار خواهد ماند؛
همچون امنیت و آسایش مردم مکه که نتیجۀ اجابت دعای حضرت ابراهیم
َ
استَ :رب ْاج َع ْل َه َ ا َ ً ً ْ ُ ْ َ ْ َ ُ
0
رات .
ذ َبلدا ِآمنا َوارزق أهله ِم َن الث َم ِ
ِ
جالب است که حضرت ابراهیم تنها برای بندگان صالح دعا نکرد؛ بلکه
امنیت را برای همگان خواست .پس شایسته است که ما نیز به این پیامبر
عظیمالشأن اقتدا کرده ،در دعاهای خود نسلهای آینده را هم یاد کنیم.

.3بقره .۱۲۶ /

سورۀ ماعون

سورۀ ماعون
آیات :۱ - ۱

َ َ َّ َ
ََ َ َ َ
َ
َ
َ ْ
الدين ( )۱فذ ِلك ال ِذی
ِب ْس ِم الل ِه الرح ِمن الر ِحيم .أرأیت ال ِذی يك ِذ ُب ِب ِ
ََ ٌ ْ
َ َ ُ ُ ََ َ َ ْ
ُ ُ ْ
يل ِلل ُم َّص ِلين
ام ال ِم ْس ِكين ( )۳فو
يدع الي ِتيم ( )۲ولا يحض على طع ِ
َ
َ
َّ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
( )۴ال ِذين هم عن صلا ِت ِهم ساهون ( )۵ال ِذين هم يراؤون ()۶
َ َُْ َ ْ
ون ال َم ُاعون (.)۷
ويمنع

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .آيا ديدی كیس را كه به [روز] جزا باور نداشت؟( )1او
َ
كه يتمی را میراند )2(،و [ديگران را] به اطعام بينوا ترغیب منی كند )3(.پس وای بر
منازگزاراین( )4كه در منازشان غافلاند )5(،آنان كه ر يا می كنند )۶(،و زكات را

بازمیدارند)۷(.

پیامها و آموزهها
َ
َ
یك .استفهام در أ َرأیْ َت  ،استفهام تعجبی است؛ تعجب و شگفتی از

کسانی که به تکذیب اعتقادی و علمی دین میپردازند و گویی چنین کسانی در
میان مخلوقات بسیار اندکاند که تعجببرانگیزند؛ گرچه متأسفانه شمارشان
بهواقع بسیار است.
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َ
الد ِين دو احتمال وجود دارد:
دو .دربارۀ دین در آیۀ ُيك ِذ ُب ِب ِ
ْ
َ
ْ َ ُ 0
الد َين ِع َند الل ِه ال ِإسلام .
الف .اسالمِ :إن ِ
َُ ُ َ
الد ِين  1.همچنین برخی اشتقاقات
ب .روز جزا و مجازاتَ :وكنا نك ِذ ُب ِب َي ْو ِم ِ
َُ ُ ً َ ً َ
َ
کلمۀ دین ،به معنای جزا به کار رفته استَ :ء ِإذا ِم ْت َنا َوكنا ت َرابا َو ِعظاما َء ِإنا
َل َمد ُين َ
3
ون .
ِ
علت اینکه در میان اصول اعتقادی ،معاد و روز قیامت از جایگاهی ویژه
برخوردار است و تکذیبکنندگان آن بهشدت نکوهش شدهاند ،این است که
اعتقاد به معاد تأثیر بسیاری در رفتار انسان دارد .منکر معاد خود را آزاد و رها
میبیند و به هیچ اصلی پایبند نیست و هر عمل زشتی را برای خود روا میداند؛
بهویژه اگر وجدانش نیز خفته باشد.

سه .کسی که در ادای حقوق الهی کوتاهی می کند ،به طریق اولی در ادای
حقوق مردم سستی میورزد؛ ز یرا کسی که از پروردگار هستی غافل است ،چگونه از
آفریدههای او غافل نباشد؟ از همین رو قرآن کریم در آیات فراوانی ،به پیوند میان
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ
ين * َول ْم
ترک نماز و کمک نکردن به نیازمندان اشاره می کند :قالوا لم نك ِمن المص ِل
َن ُك ُن ْط ِع ُم ْال ِم ْس ِك َ
ين  1.همچنین انکار خدا و خودداری از اطعام فقرا را کنار هم
َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
يم * َو َلا َي ُح ُض َع َلى َط َع ِ ْ ْ
ين  1.این سوره
میآوردِ :إنه كان لا يؤ ِمن ِبالل ِه الع ِظ ِ
ام ال ِمس ِك ِ
نیز کسانی را نکوهش می کند که به خدا ایمان ندارند و مردم را به اطعام فقرا و
َ َ
َ
َ
مساکین تشویق نمی کنند :أ َرأیْ َت ال ِذي ُي َك ِذ ُ
الدين * َفذا ِل َّك ال ِذي َي ُد ُع ْال َي ِت َ
يم *
ب
ب
ِ
ِ ِ
 .3آل عمران.۱۳ /
 .0مدثر.۴۶ /
 .1صافات.۵۰ /
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َو َلا َي ُح ُض َع َلى َط َع ِ ْ ْ
ين .
ام ال ِمس ِك ِ

چهار .شایسته است که بندۀ مؤمن هیچ عبادتی را کوچک نشمارد؛
همچنانکه نباید هیچ معصیتی را سبک پندارد؛ چراکه بر پایۀ روایات ،رضایت و
خشم الهی ،گاه در اموری است که انسان پیشبینی نمی کند .بدین رو وقتی از
اهل آتش میپرسند چرا چنین سرنوشتی یافتید ،میگو یند اطعام مساکین و فقرا را
َُ َ ُ ُ
ترك کردیم َو َل ْم َن ُك ُن ْط ِع ُم ْال ِم ْس ِك َ
ين  0و با اهل معصیت همنوا شدیم َوكنا نخوض
َم َع ْال َخ ِائ َ
ضين  1.اطعام نکردن فقیران و همنشینی با اهل باطل ،به نظر گناهانی
بزرگ نمیآیند؛ اما قرآن این گناههای بهظاهر کوچك را سبب ورود به دوزخ دانسته
است .در این سورۀ مبارکه نیز تشویق نکردن دیگران برای کمک به نیازمندان ،که
زشتی آن از اطعام نکردن کمتر است ،از نشانههای تکذیبکنندگان روز قیامت
شمرده شده است.

پنج .آیات بسیاری تصریح دارند که در حقیقت ،مالک اصلی هستی
خدا است و داشتههای انسان ،مملوک او نیست؛ بلکه امانتی است از خدا که
بهطور موقت در اختیار انسان قرار گرفته است؛ تا هم خود بهره گیرد و هم به دیگران
انفاق کند:
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
 َوأ ِنفقوا ِمما َج َعلكم ُم ْستخل ِف َ3
ين ِفيهِ .
َ َ َ
َ ُ
ُ ُ
1
اك ْم .
ال الل ِه ال ِذي آت
 آتوهم ِمن م ِبنابراین اگر کسی از اموالی که خدا به او داده است ،انفاق نکند ،در امانت
خیانت کرده است .در حدیث قدسی زیبایی چنین آمده است« :المال مالی
 .3مدثر.۴۴ /
 .0مدثر.۴۵ /

 .1حدید.۱ /
 .2نور.۰۰ /
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والفقراء عیالی واألغنیاء وکالئی ،فمن بخل بمالی علی عیالی أدخله النار وال أبالی؛
مال ،مال من است و نیازمندان خانوادۀ من ،و ثروتمندان وکالی من و سرپرستان
آنان .پس اگر وکالی من نفقه و رزق خانوادۀ من را ندهند ،آنان را در آتش میافکنم و
0
باکی ندارم».
در این سوره نیز تعبیر «طعام» شده است نه اطعام؛ گویا نیازمندان در اموال
َ
اغنیا شریک هستند و در واقع حق خودشان به آنان پس داده میشودَ :وفِي أ ْم َو ِال ِه ْم
ْ
ٌ َّ
1
وم .
َحق ِللس ِائ ِل َوال َم ْح ُر ِ
شش .در این سوره از برخی صفات ،مانند تشویق نکردن مردم به اطعام
نیازمندان ،با تعبیر «ویل» نکوهش شده است؛ اما در فقه ،نگفتهاند که تشو یق
نکردن مردم به اطعام نیازمندان ،حرام است .چرا؟
اوال ،به نظر میرسد علت اصلی مذمت این گروه ،تکذیب عملی قیامت
است و امور دیگر ،آثار آن به شمار میآید .ثانیا ،صفاتی مانند تشویق نکردن مردم
به انفاق ،نشانۀ پستی درون است .کمک نکردن به فقرا شاید توجیهی داشته باشد؛
اما تشویق نکردن مردم به اطعام نیازمندان به هیچ روی پذیرفتنی نیست .پس
مذمت آنان به خاطر نیت بد آنان است و میدانیم که احکام فقهی در حق افعال
است ،نه نیات.

هفت« .ویل» در قرآن کریم به معنای اوج و شدت عذاب الهی در روز قیامت
است و بارها دربارۀ تکذیبکنندگان روز قیامت به کار رفته است .تکذیب در این
سوره ،به اموری مانند غفلت و سهلانگاری در نماز تفسیر شده است .وقتی
سهلانگاری در نماز مشمول ویل است ،فرجام تارکان نماز چه خواهد بود؟

 .3جامع االخبار ،ص .۳۳
 .0ذاریات.۱۳ /
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هشت .در این سورۀ مبارکه ،در حق سهلانگاران و غافالن از نماز« ،و یل» به کار
َ َ ْ ٌ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ
لاته ْم َّس ُ
اه َ
ون  .این تعبیر بسیار دقیق
رفته است :فويل ِللمص ِلين * ال ِذين هم عن ص ِ ِ
است؛ چون میفرماید« :عن صالتهم» نه «فی صالتهم» .زیرا سهو «در» نماز برای هر
کسی رخ میدهد ،اما سهو «از» نماز ،از اهل ایمان سر نمیزند .بیاعتنایی به نماز،
شکلهای گوناگونی دارد؛ همچون ترك مقطعی ،تأخیر بیعذر و ریاورزی در آن.
ون ْال َم ُاع َ
از آثار سبك شمردن نماز ،بیاعتنایی به نیازمندان است َو َي ْم َن ُع َ
ون ؛
زیرا کسی که منافع حقیقی خود را نشناسد و نمازش را سبك شمارد ،برای دیگران
نیز دلسوزی نمی کند .همین نکته ،پیوند میان این دو آیه را روشن میسازد.
نه .هر انسانی دوست دارد ستایش شود و پاداش گیرد .بر این اساس ،طبیعی
است که منکر معاد و روز جزا ،برای جلب توجه مردم ریا و سالوس ورزد .فعل
مضارع «یرائون» نیز داللت بر استمرار ریاکاری منکران دارد .اما معتقد به معاد که
میداند پاداش و مجازات اعمال خود را در آخرت خواهد دید ،تمام همت خود را
َ
برای رضایت او به کار می گیرد؛ چنانکه قرآن از زبان اهل بیت میگو یدِ :إن َما
ً
ً
ُ
ُ
َ ُ ُ ً َ َ َ ُ
َ َ ُ
ُ
ن ْط ِع ُمك ْم ِل َو ْجهِ الل ِه لا ن ِر ُيد ِمنك ْم َج َز ًاء َولا شكورا * ِإنا نخاف ِمن َر ِب َنا َي ْوما َع ُبوسا
ً
َ
ق ْم َط ِريرا  0.یعنی ما برای خدا ،اطعام میکنیم و از غیر او پاداش نمیخواهیم.

ده .دین اسالم ،مجموعهای بههمپیوسته و جامع است .بنابراین هرگونه خلل
در گوشهای از دین ،گوشههای دیگر را نیز مختل می کند .مثال اگر نماز که ارتباط
انسان را با خدا تنظیم می کند ،به ر یا آلوده گردد ،تکالیف مرتبط با مردم ،مانند
یتیمنواز ی و انفاق و اطعام ،را هم مختل می کند .پس کسی که به بهانۀ عبادت
خدا ،از تکلیفهای اجتماعی خود سر باز میزند ،عبادت او نیز پذیرفته نیست؛
زیرا دینداری او جامعیت ندارد.
 .3انسان.۱۳-۳ /
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یازده .متأسفانه برخی از مسلمانان ،انحرافات اعتقادی را جدی نمیگیرند و
عقاید را مسائل شخصی انسانها میدانند! خصوصا اگر شخص منحرف،
خدمات اجتماعی داشته باشد ،به اعتقادات او کاری ندارند؛ در حالیکه
کژیهای اعتقادی زمینهساز بسیاری از مفاسد اخالقی و اجتماعی است؛ همان
طور که به گفتۀ قرآن ،تکذیب معاد ،به سنگدلی در حق ایتام و نیازمندان
میانجامد .گاهی انحرافات اعتقادی سبب میشود که کسی حتی به آداب و سنن
عرفی و اجتماعی نیز بیاعتنا شود .مثال از هرگونه کمك مالی یا علمی یا خدماتی
به دیگران خودداری کند .همچنانکه در این سورۀ مبارکه ،معادستیزان به بخل در
ماعون متهم میشوند« .ماعون» بر اساس تفسیر امام صادق  ،یعنی اشیای
کوچکی که مردم ،بهویژه همسایگان از یکدیگر عاریه می گیرند؛ مانند ظروف
0
غذا.
دوازده .این سورۀ مبارکه در مقام بیان تکالیف مؤمن ،بیشتر از تکالیف عدمی
سخن میگوید؛ نظیر طرد نکردن یتیم و منع نکردن از ماعون .و آنجا هم که سخن از
حقوق فقرا به میان میآید ،بندگان را تنها به تشویق مردم به یاری نیازمندان وامی
دارد که البته این کار مستلزم کمک از مال شخصی نیست .بنابراین پایبندی به
دین اسالم ،بسیار آسان است؛ زیرا مثال در اینجا از ما بیش از این نمیخواهد که
دیگران را به انفاق و سخاوت تشویق کنیم.
سیزده .گاهی انسان احساس می کند که عواطف خاصی دربارۀ نیازمندان
ندارد .این احساس اگر گذرا باشد ،درمانپذیر است و بهترین درمان آن ،این
است که انسان همواره به زیارت قبور در قبرستانها برود تا ناپایداری دنیا را به
چشم ببیند .اما اگر این بیاعتنایی در او نهادینه شود ،بدین معنا است که
 .3الکافی ،ج  ،۰ص .۴۳۳
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عواطفش مرده است .خدای سبحان همین حالت را در این سورۀ مبارکه ،نکوهیده
است؛ با تعبیرهای «الیحض» و « ّ
الیدع» که صیغههایی مضارعاند و بر استمرار
داللت دارند.
چهارده .ماعون در نظر بسیاری از مفسران ،شیء کمارزش است که مردم،
بهویژه همسایهها از یکدیگر عاریه می گیرند یا تملك می کنند؛ مانند نمک و نان و
کبر یت و ظروف .انسان ،اشیاء بیارزش را با شرمساری ،از دیگران درخواست
می کند و اجابت نکردن این خواستههای کوچک ،نشاندهندۀ بخل و پستی
است .از اینرو قرآن ،چنین بخلورزانی را سزاوار «ویل» معرفی می کند ،که معموال
برای امور مهم و بزرگ به کار میرود.
پیامبر اکرم میفرماید« :کسی که ماعون را از همسایۀ خود در یغ کند ،خدا
روز قیامت خیر را از او بازمیدارد و وی را به خود وامیگذارد و هر کس را خدا به خود
وانهد ،بدا به حالش؛ من منع الماعون جاره منعه اهلل خیره یوم القیامة و وکله إلی
0
نفسه و من وکله إلی نفسه فما أسوء حاله».
پانزده .قرآن کریم بارها از پیوند تنگاتنگ نماز و زکات سخن گفته است؛ زیرا
این دو ،رابطۀ انسان را با خدا و جامعه ،تنظیم می کنند .یکی انسان را ارتقا
میبخشد و دیگری جامعه را سامان میدهد .بدین ترتیب ،هم جامعه از انسانهای
معنوی برخوردار میشود و هم انسانها در جامعۀ سالم زندگی می کنند.
َ
شانزده .منافقان ،همان گونه که به خدا و معاد ایمان قلبی ندارند ُيك ِذ ُب
َ َّ َ
لاته ْم َّس ُ
اه َ
ون و به ریا و سالوس آلودهاند
ِب ِ
الد ِين و دین را سبك میشمارند عن ص ِ ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
ْ
ين
ي َر ُآءون  ،اهل همدردی با مردم نیز نیستند َولا ي ُحض على ط َع ِ
ام ال ِمس ِك ِ
ون ْال َم ُاع َ
و ماعون را هم از دیگران دریغ می کنند َو َي ْم َن ُع َ
ون و یتیمنواز ی را وظیفۀ
 .3وسائل الشیعه ،ج ،۳ص.۵۱
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خود نمیدانند َي ُد ُع ْال َي ِت َ
يم  .بنابراین مبارزۀ قرآن با نفاق و منافق ،جنبۀ اجتماعی
نیز دارد.

هفده .از محتوای سوره چنین برمیآید که راه رستگاری دو چیز است :توجه به
خدا و خلق خدا .هر یك بدون دیگری ،ناقص است و امر ناقص ،موجب رستگاری
انسان نمیشود.

سورۀ کوثر

س كݒ
ورۀ ویر
آیات :۰ - ۱

َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ
َ
ْ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
اك الك ْوثر ( )۱ف َّص ِل ِل َر ِب َّك َوان َحر
الر ِحيمِ .إنا أعطين
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ َّ
َ
(ِ )۲إن ش ِان َئ َّك ُه َو الأ ْبتر (.)۳

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .ما تو را كوثر خبشیدمي )1(،پس برای پروردگارت مناز
بگزار و قرباین كن )2(.یب گمان دمشن تو ،خود یبتبار است)3(.

پیامها و آموزهها
یك .سورۀ کوثر ،کوچکتر ین سورۀ قرآن است .با وجود این ،سبکی متفاوت با
ّ
تحدی قرآن می گنجد .خدا ّ
جن و انس را به
سورههای دیگر ندارد .بنابراین در قلمرو
مبارزه میطلبد تا از هم کمک گیرند و سورهای مانند سورههای قرآن بیاورند:
َ
ُ
ُق ْل َف ْأ ُتوا ب ُس َورةٍ م ْثلهِ َو ْاد ُعوا َمن است َط ْع ُتم من ُ
ك ُنت ْم َّص ِاد ِق َ
0
ين .
ون الل ِه ِإن
د
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
این سوره با سه آیه ،از مظاهر اعجاز حضرت حق است؛ زیرا دانشمندان
فصیح و بلیغ و سخنوران عرب ،از آوردن سورهای مانند آن ناتواناند.
دو .از ویژگیهای سورۀ کوثر ،کلمات نامکرر آن است« :کوثر»« ،نحر»« ،شانئ» و
 .3یونس.۰۳ /
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َ
«ابتر» .ز یرا مخاطب این سوره ،وجود شریف و نامکرر پیامبر گرامی

است.

سه .گزینش و چینش واژگان قرآن کریم ،بسیار هدفمند و دقیق است.
نمونهاش چگونگی کاربرد ضمیر برای خدای سبحان است .در موارد بسیاری
هرگاه خدا در مقام بیان پیوند تنگاتنگ و نزدیکی خود به بندگان است ،ضمیر
َ ََ َ َ َ ََ
مفرد به کار می گیردَ :أني َأ َنا ْال َغ ُف ُور َ
يم َ 0،فإني َقر ٌ
الر ِح ُ
یب  1و ِإن ِني أنا الل ُه لا ِإ َله ِإلا أنا
ِِ ِ
ِ
َ
َّ َ َ ْ
َ
3
الصلوة ِل ِذك ِري  .هنگامی که میخواهد بزرگی خود و افعالش را بیان
ف ْاع ُب ْدنِي َوأ ِق ِم
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ً ُ ً ْ َ َ 1 ً ُ َ ْ َّ ْ َ َ 1
انزل َن ُاه
کند ،ضمیر جمع میآوردِ :إنا فتحنا لك فتحا م ِبینا ِ ،إنا أرسلنا نوحا ِ ،إنا
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ
َ َ َْ
اك الك ْوث َر  .هیچ یك از آنچه در این آیات به خدا
فِي ل ْيلةِ الق ْد ِر  6و ِإنا أعطين
منسوب شده است ،خالی از عظمت و شرافت نیست؛ اموری مانند فتح المبین و
ّ
آزادسازی مکه؛ برانگیختن حضرت نوح به پیامبری که از پیامبران اولوالعزم و
تاریخساز است و پس از حضرت آدم پدر دوم انسانها شمرده میشود؛ نزول
کاملترین کتاب آسمانی ،یعنی قرآن کریم؛ اعطای کوثر که شریفترین نعمت الهی
است به حبیب خود.
چهار .اکرام همیشه همراه تملیک نیست؛ زیرا گاهی فقط استفاده از چیزی
برای کسی مجاز میشود و عین را به او نمیبخشند؛ اما «اعطا» ظهور در تملیک
دارد .پس «اعطینا ک» یعنی کوثر را به تو بخشیدیم .صد ّ
البته در یافت کننده نیز باید
ّ
ّ
شایستگی و قابلیت هدیه را داشته باشد؛ زیرا اگر قابلیت نباشد ،فاعلیت نیز بیاثر
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است .بنابراین اعطای کوثر به رسول گرامی اسالم  ،خبر از قابلیتها و
شایستگیهای بیمانند ایشان میدهد.
پنج .برای واژۀ «کوثر» بیش از بیست نظر وجود دارد 0.اما معنای اصلی آن ،خیر
فراوان است و معانی دیگر ،مصادیق آن به شمار میآیند .مشهورترین نظریه ،آن
است که «کوثر» ،نسل مبارک پیامبر اسالم است؛ به چند دلیل:
الف .در این سوره ،کوثر در مقابل ابتر است و از آنجا که همۀ پسران رسول
خدا در کودکی از دنیا رفتند ،دشمنان ایشان که جاهالنه میپنداشتند بیپسری
یعنی ابتری ،حضرت را ابتر میخواندند .خدا نیز در دفاع از پیامبرش به شیوۀ
َ َّ
َْ َ
مقابلهبهمثل فرمودِ :إن ش ِان َئ َّك ُه َو الأ ْبت ُر  .در این تفسیر ،پیوند زیبایی میان آیۀ
نخست و آیۀ پایانی شکل می گیرد.
ب .معموال اعراب پس از تولد فرزند ،قربانی می کردند و گوشت آن را به
مستمندان و فقیران میدادند .خداوند نیز به پیامبرش دستور میدهد که به شکرانۀ
کوثر ،قربانی کند.
این آیه ،خبر غیبی نیز محسوب میشود؛ چراکه این بشارت زمانی به پیامبر
ّ
رسید که ایشان در مکه ،تنها بودند و دشمنانی قدرتمند داشتند .اما او که پسری
نداشت ،نسلش سراسر گیتی را درنوردید و دشمنانش که همه چیز داشتند ،ابتر
ماندند.
شش .چون برای کوثر در قرآن مصداقی یاد نشده استّ ،
مفسران در تفسیر آن
آرای گوناگونی دارند؛ از تفسیر کوثر به علمای امت تا نهری در بهشت و حکمت.
قرآن کریم گاه ابهام گویی می کند تا اوال انسانها به فکر فرو روند و ثانیا وادار شوند به
ّ
مفسران حقیقی قرآن یعنی اهلبیت رجوع کنند.
 .3المیزان ،ج ،۲۳ص.۰۱۳
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ّ
تولد دختر ،پدر را ّ
ّ
غصهدار می کرد؛ به گونهای
جاهلیت ،خبر
هفت .در زمان
َ
ُ
که چهرهاش از غم سیاه میشد َو إ َذا ُبش َر أ َح ُد ُهم ب ْالأنثَی َظ َل َو ْج ُه ُه ُم ْس َود ًا َوه َوُ
ِ ِ
ِ
َك ِظ ٌ
يم  0و از مردم می گر یخت و گاهی نیز دخترش را زندهبه گور می کرد .اراده و
ّ
سنت الهی بر این استوار شد که نسل مبارك و جاودانۀ پیامبر از راه دخترش به
جهانیان هدیه شود؛ همان گونه که حضرت عیسی از طریق مادرش حضرت
مریم(س) به این عالم پا گذاشت .پس روح انسان ،فراتر از جنسیت است و تأنیث
و تذکیر از نشانههای جسمانی است.
هشت .خدای سبحان در سورۀ ضحی به پیامبر گرامی وعده داد که
َ َ
بهزودی هدیهای به تو میدهیم که خشنودیات را در پی داشته باشدَ :ول َّس ْوف
ُ ْ َّ ُ َ َ َّ
يك َرب َّك فت ْرضی  1.به احتمال قوی ،این سوره اجابت همان وعده است .بر این
يع ِط
پایهّ ،
نبی مکرم در انتظار این وعدۀ رضایتبخش به سر میبرده و با تولد فاطمۀ
زهرا(س) ،این کوثر الهی و هدیۀ آسمانی ،انتظار حضرت به سر رسید .نیز خشنود
شد و نسل بابرکتی از او به یادگار ماند.
ّ
نه .هنگام فتح مکه و اسالم آوردن دستهجمعی مشرکان ،خدای سبحان تنها
َ ََْ َ َ
َ َْ ً َ
الن َّاس َي ْد ُخ ُل َ
ين الل ِه أف َواجا * ف َّس ِب ْح  3.ولی برای
د
ي
ف
ون
به تسبیح دستور داد :ورأیت
ِ ِ ِ
َ
عطا کردن کوثر فرمود نماز بگزار :ف َّص ِل ِل َر ِب َّك  .پس اهمیت کوثر ،از اسالم آوردن
ّ
مشرکان بیشتر است؛ چراکه در فتح مکه ،مردم همان زمان و شهر مسلمان شدند؛
ّاما کوثر پیامبر سبب ایمان آوردن هزاران نفر در طول تاریخ است.
ده .با آنکه هرگز نماز رسول خدا برای غیر خدا نبوده است ،با تأ کیدی ویژه
َ
به پیامبر امر میفرماید که نماز را برای پروردگارت بخوان :ف َّص ِل ِل َر ِب َّك  .این امر و
 .3نحل.۵۳ /
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تأ کید ،برای آن است که همگان بدانند که نماز و هر عبادت دیگری ،اگر به قصد
قربت نباشد ،ارزشی ندارد.
یازده .هر قدر که «کوثر» لطف الهی است« ،تکاثر» رذیلت اخالقی است .این
دو کلمه در عربی ،از یک ریشهاند ،اما تفاوتهای مهمی با یکدیگر دارند:
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
اك الك ْوث َر * ف َّص ِل ؛
 کوثر هدیۀ الهی است که شکرانۀ آن نماز است ِإنا أعطينَْ
ُ ُ َ َ ُ ُ 0
ولی تکاثر رقابتی منفی و غفلتزا است :أل َهاكم التكاثر .
َ َ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ
اك الك ْوث َر ؛ اما تکاثر تهدیدهای
 ِاعطای کوثر همراه بشارت است ِإنا أعطينَ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َ
َ
َ
لا َّس ْوف َت ْعل ُم َ
1
ون .
خدا را در پی دارد :كلا سوف تعلمون * ثم ك
َ
 کوثر انسان را به مسجد میبرد ف َّص ِل ِل َر ِب َّك ؛ ولی تکاثر به گورستان و برایَ ُ ْ
َ َ َ 3
سرشماری مردگانَ :حتی ُز ْرت ُم المق ِابر .
 کوثر ،حقیقتی پایدار است؛ ولی تکاثر ّتوهم است.
ّ
دوازده .امر «صل = نماز بگزار» پس از «اعطینا ک» ،مینمایاند که میان یادآوری
هدیهها و نعمتهای الهی و برپایی نماز ،پیوندی مستحکم برقرار است و اساسا
نماز خاشعانه بدون یادکرد نعمتهای خدا در ذهن ممکن نیست .دعوت مردم به
سوی خدا نیز باید از راه یادآوری نعمتها و عطایای الهی به آنان باشد .در حدیث
قدسی ،پروردگار به حضرت موسی میفرماید« :بکوش تا بندگانم مرا دوست
داشته باشند و من هم از بندگانم خشنود باشم ».موسی میپرسد« :چگونه؟»
1
خدای سبحان می گو ید« :نعمتهای مرا به آنان یادآوری کن».
 .3تکاثر.۱ /
 .0همان.۴-۰ /
 .1همان.۲ /

َ
َ
َُّ َ َ
اهلل َت َعالی ِإلی ُم َوسی(ع) َح ِّب ْب ِنی ِإلی
 .2الجواهر السنیه فی االحادیث القدسیه ،ص « :۵۲۵أ ْو َحی
َ
َ َ َ
َ ْ
َ ْ
َ َ َْ ُ َ َ َ ّ
ّ
َ
یح ُبو ِنی».
خل ِقی َو َح ِّب ْب خل ِقی ِإلی .قال« :یا َر ِ ّب! کیف أف َعل؟ قال :ذ ِک ْر ُه ْم آال ِئی َون ْع َما ِئی ِل ِ
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َ
ْ
سیزده .از اضافۀ رب به پیامبر در آیۀ ف َّص ِل ِل َر ِب َّك َوان َح ْر فهمیده میشود
ّ
نبی مکرم برخاسته از ّ
تفضالت و الطاف الهی به ّ
ربوبیت حضرت حق
که همه
ّ
است و خدا با اینکه پروردگار همۀ هستی است ،عنایت ویژهای به وجود مقدس
پیامبر دارد .گویا خدا تعهد کرده است که یاد و نام پیامبر را همیشه در جهان
ْ َ َ
زنده نگاه دارد .از اینرو نعمتی ماندگار الك ْوث َر به او بخشیده است .فخر رازی در
تفسیر این آیه مینویسد :مراد از کوثر ،نسل رسول اهلل است .از آنجا که پسران
پیامبر در کودکی از دنیا رفتند ،دشمنان می گفتند او دیگر بیعقبه و ابتر است و
0
خدا به و ی از راه فاطمۀ زهرا(س) فرزندانی داد که تا قیامت در جهان زنده باشند.
از این نسل مبارك ،ائمۀ اطهار برخاستند و نیز هزاران دانشمند و عارف و
مجاهد.

چهارده .در این سوره که سه جمله بیشتر ندارد ،پنج بار به پیامبر خطاب
َ
ّ
َ
َ
شده است؛ زیرا افزون بر ضمیر کاف در «أ ْع َطیناك» ،در کلمههای « َص ِل» و « ِل َر ّ ِبك»
َ َ
و « ْان َح ْر» و «شا ِنئك» پیامبر مخاطب است .بنابراین گرچه سخن از کوثر است،
محور اساسی سوره ،پیامبر گرامی است.
پانزده .در تفاسیر ،واژۀ «انحر» به ذبح شتر تفسیر شده است 1.بنابراین پس از
نماز که برای خدا است ،نوبت به قربانی شتر و اطعام مساکین میرسد .این ترتیب،
نشان میدهد که عبادت خدا بدون خدمت به مردم ،ناتمام است .در آیات دیگر
نیز پس از نماز ،بیدرنگ سخن از زکات شده است 3.آیهای دیگر ،ترک احسان را
علت نماز غافالنه میشمارد 1.در این آیات نیز پروردگار بزرگ ،پس از یادآوری
 .3مفاتیح الغیب ،ج ،۰۲ص.۰۱۰
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اعطای کوثر به ّ
نبی مکرم ،هم به نماز دستور میدهد و هم به کمک به نیازمندان.
ْ
شانزده .براساس برخی تفاسیر ،مراد از َوان َح ْر  ،باال آوردن دست تا مقابل
گودی زیر گلو(نحر) ،در هنگام تکبیر نماز است .در این صورت ،ذکر تکبیرة االحرام
َ
ْ
َوان َح ْر پس از ذکر نماز ف َّص ِل ِل َر ِب َّك نشانۀ بزرگی این رکن است؛ زیرا نماز که
معراج انسان است ،با این جزء آغاز میشود و با یکی از مهمتر ین ذکرهای الهی الل ِه
َ ْ
ك َب ُر همراه است.
أ
هفده .بر پایۀ این سوره ،از بهترین هدیههای خدا به بندگان شایستۀ خود ،نسل
با برکت و ماندگار است .نیز از بهترین راههای شکر پروردگار ،نماز خالصانه،
َ ّ
بالفاصله پس از دریافت نعمت (فصل) و قربانی کردن در راه خدا و کمك به
مستمندان و فقرا است.
هجده .به گواهی قرآن کریم ،سنت پروردگار سبحان ،بر دفاع از اولیا و مؤمنان
َ
َ َ
استوار استِ :إن الل َه ُي َد ِاف ُع َع ِن ال ِذ َين َآم ُنوا ّ 0.اما خداوند با عنایت ویژه به پیامبر
از ایشان جانانه دفاع کرد و جسارت به حضرت را به شکلی جبران می کند .مثال به
َ
ٌَ
پیامبر گفتند که تو ّ
جنزدهای أم ِبهِ ِجنة  1.و خدا فرمود :به لطف الهی تو
َ َ َ
نت بن ْع َمةِ َرب َّك ب َم ْج ُ
ون  3.همچنین گفتند تو فرستادۀ خدا
ن
ِ
ٍ
ِ ِ
مجنون نیستی؛ ما أ ِ
ْ
َ
َ
َ ْ َ ُ ْ َّ ً
لا  1و خدا فرمود :قطعا تو از پیامبرانی؛ إن َّك ل ِم َن ال ُم ْر َّس ِل َ
1
ين .
نیستی لست مرس
ِ
َّ
َ ُْ
ون  6و خدا فرمود :ما به
نیز به او شاعری و خیالبافی را نسبت دادند ِلش ِاع ٍر مجن ٍ
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َ
َ َ
الش ْع َر َو َما َي َنب ِغي ل ُه .
او شعر نیاموختیم و برای وی سزاوار نیست؛ َو َما َعل ْمن ُاه ِ
َ َّ
َْ َ
همچنین آن حضرت را ابتر خواندند و خدا فرمودِ :إن ش ِان َئ َّك ُه َو الأ ْبت ُر  .این پاسخ
در لفظ باقی نماند ،بلکه کوثری به ایشان دادند که چشم همگان را خیره کرد و
عقل همه را مبهوت.

0

نوزده .مجازات الهی با کردار انسانها متناسب است .بر همین اساس ،وقتی
پسران پیامبر در کودکی از دنیا رفتند ،دشمنان به آن حضرت جسارت می کردند
و با تمسخر به او می گفتند که تو ابتر و بیدودمان هستی .در مقابل ،پروردگار
متعالی به پیامبر کوثر عطا فرمود تا نسل پرخیر و برکتی از او تا قیامت باقی بماند
و دشمنانش را ابتر و بیاسم و رسم گرداند.
بیست .روشن است که هر عمل مرتبط با بندگان خدا – همچون قربانی کردن
و اطعام فقرا  -یا مرتبط با خدا – همچون نماز -اگر به پروردگار منتسب نشود،
بینتیجه و ناقص خواهد ماند .پس اخالص ،ضامن ماندگاری عمل است .از
ّ
اینرو واژۀ «لربک» میان «صل» و «انحر» قرار گرفت .از سو یی دیگر ،ریا همۀ اعمال را
َ
نابود و تباه می کند؛ چنانکه در سورۀ ماعون جملۀ ُي َر ُآء َ
ون  1میان َّصلا ِت ِه ْم  3و
ون ْال َم ُاع َ
َي ْم َن ُع َ
ون  1مینمایاند که ریا همۀ عبادات را بر باد میدهد.
بیست و یك .خدا در این سورۀ مبارک ،دشمنان پیامبر را تهدید می کند که
ابتر خواهند شد و بعضی قرائن میفهماند که این تهدید ،به دشمنان زمان پیامبر
اختصاص دارد .یکی از قرائن ،ضمیر فصل(هو) است که مفید اختصاص است.
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ولی مورد نزول آیه سبب اختصاص نمیشود .پس هر کس با پیامبر دشمنی کند،
سرنوشتش همانند دشمنان صدر اسالم است و این مطلب از نگاه ادبی نیز قرینه
محکمی دارد .به کار بردن اسم فاعل(شانئ) به جای فعل ،بر ثبوت این وصف برای
صاحب صفت در همۀ زمانها داللت می کند.
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سورۀ کاقرون
آیات:۶ - ۱

ََ
َ ْ َ
ُ
َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيم .ق ْل يا أ َيها الك ِاف ُرون ( )۱لا أ ْع ُب ُد َما ت ْع ُب ُدون
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
(َ )۲و َلا َأ ُنت ْم َعاب ُد َ
ون َما أ ْع ُبد (َ )۳و َلا أ َنا َعاب ٌد َما َع َبدتم (َ )۴و َلا أ ُنتمْ
ِ
ِ
َ ُ َ َ
ُ
ُ
َ
ُ
ون َما أ ْع ُبد ( )۵لك ْم ِدينك ْم َو ِلى ِدين (.)۶
ع ِابد
آنه را مشا
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .بگو :ای كافران )1(،منیپرسمت چ
آنه من میپرسمت ،مشا منیپرستید )3(.و من پرستنده نیسمت آن را
میپرستید )2(.و چ

آنه من میپرسمت مشا میپرستید )5(.دین مشا برای مشا ،و
كه مشا پرستیديد )4(.و نه چ

دین من برای من)۶(.

پیامها و آموزهها
یك .مراد از کافران در این سوره ،برخی کافران دوران پیامبر است که عناد
ورزیدند و ایمان نیاوردند؛ زیرا برخی کافران به اسالم گرویدند؛ مانند کسانی که پس
از فتح مکه ایمان آوردند .بر این اساس ،گرچه ظاهرا مخاطب قرآن همۀ کافران
است ،در اینجا کافران لجوج و نادان زمان پیامبر مراد است.
دو .در این سورۀ مبارک ،در چهار آیۀ مشابه ،بر توحید و شرک نورزیدن در
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عبادت ،تأ کید شده است که از جایگاه واالی مباحث اعتقادی در شکل گیری
پرتو آن،
پایههای ایمان خبر میدهد؛ مخصوصا توحید که همۀ رفتارهای انسان در ِ
معنا و جان می گیرد.
سه .در این سورۀ مبارکه ،هنگام بیان دیدگاه پیامبر دربارۀ پرستش خدایان
َ َ
اهل کفر ،و دیدگاه کافران دربارۀ پروردگار ،حرف «ال» به کار رفته است :لا أ ْع ُب ُد .
این حرف ،هنگامی که سر فعل میآید ،بر نفی آن در زمان آینده داللت می کند.
در نتیجه خدا از آینده خبر میدهد که هیچ گونه سازشی میان پیامبر و مشرکان
رخ نخواهد داد .از اینرو هیچ گونه مداهنه و تنازل در دین پذیرفتنی نیست.
البته سازش کاری با صلح متفاوت است؛ ز یرا گاهی بنا بر مصالحی و در مواردی
میان مسلمانان و کفار صلح برقرار میشود؛ مانند صلح حدیبیه در زمان پیامبر .
چهار .حرف «ما» در زبان عربی برای غیر عاقل به کار میرود و کاربست آن
دربارۀ خدایان کافران بسیار بجا استَ :ما َت ْع ُب ُد َ
ون  .اما از زبان پیامبر نیز
َ َ ُ َ ُ َ َ
ون َما أ ْع ُب ُد  ،نه « َم ْن اعبد» .در اینجا چند احتمال وجود
می گو یدَ :ولا أنت ْم ع ِابد
دارد:
الف .چون از معبود آنها با «ما» تعبیر شده است ،از معبود حضرت نیز با «ما»
یاد میشود .این قرینهساز ی را «مشاکله» می گو یند.
ب .کلمۀ «ما» مصدر ی است نه موصول ،و معنای آیه چنین است« :من
عبادت شما را انجام نمیدهم و شما هم عبادت من را انجام نمیدهید».
ج .واژۀ «ما» به معنای راه و روش است؛ یعنی شما کافران روش من را
نمیپذیرید.
پنج .از قرآن کریم چنین فهمیده میشود که مشرکان ،خدا را آفریدگار
جهان میدانستند؛ اما بتها را واسطه میدانستند و از اینرو آنها را میپرستیدند:
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َ
َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َْ
َ
َوال ِذ َين ات َخذوا ِمن ُد ِونهِ أ ْو ِل َي َاء َما ن ْع ُب ُد ُه ْم ِإلا ِل ُيق ِر ُبونا ِإلى الل ِه ُزلفى  0.آنها که جز خدا را
اولیای خود قرار دادند ،معتقد بودند که بتها را نمیپرستیم ،مگر برای اینکه ما را
به خدا نزدیک کنند .پس در حقیقت اختالفشان با رسول خدا بر سر توحید
عبادی بود .از اینرو در سورۀ مبارکه ،همواره از معبود سخن به میان میآید نه از
خالق .ریاکاران نیز بیشتر در توحید عبادی دچار کژی میشوند؛ هر چند به مقام
خالقیت حق باور دارند.

شش .از مهمتر ین ادلۀ تکرار در این سوره ،ناامید کردن مشرکان از تسلیم
مسلمانان است و مسلمانان نیز از ایمان نیاوردن کافران لجوج مطمئن باشند .این
َ َ
َ ََ
نکته ،دربارۀ پیامبر گرامی با دو تعبیر فعلی لا أ ْع ُب ُد و وصفی لا أنا َع ِاب ٌد بیان
شده است که در نفی همسویی با کفار رساتر است.
هفت .دربارۀ تکرار در این سوره سه احتمال دادهاند:
الف .برخی از سران قریش به پیامبر پیشنهاد کرده بودند که یک سال ایشان
از آیین آنان پیروی کند و یک سال آنان از دین پیامبر  .این سوره در ّرد چنین
ّ
پیشنهاد سخیفی فرود آمد .پس تکرار نفی در آیات سوره ،به اعتبار پیشنهاد مرکب
ْ
آنان است .این احتمال مطابق قاعده است؛ زیرا در بیان مطالب ،اصل تأسیس
است و تأ کید ،خالف اصل.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ون * َولا أ ُنت ْم َعاب ُد َ
ب .حرف «ما» در دو آیۀ لا أ ْع ُب ُد َما ت ْع ُب ُد َ
ون َما أ ْع ُب ُد موصول
ِ
َ
َ
ََ ََ َ ٌ َ َ َ ُ
دت ْم * َو َلا أ ُنت ْم َعاب ُد َ
ون َما أ ْع ُب ُد مصدر ی
است؛ ولی در دو آیۀ ولا أنا ع ِابد ما عب
ِ
است .بنابراین دو جملۀ نخست ،اختالف در معبود را بیان می کند و دو جملۀ
بعدی ،اختالف در عبادت را.
ج .میتوان تکرار مضمون را در آیات ،بر اساس چندگانگی زمان تفسیر کرد؛
 .3زمر.۰ /
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چراکه در َلا َأ ْع ُب ُد َما َت ْع ُب ُد َ
ون فعل مضارع به کار رفته و به نفی عبادت در زمان
ُ
َ ََ
حال اشاره دارد و در َولا أنا َع ِاب ٌد َما َع َبدت ْم فعل ماضی به کار رفته و اشاره به نفی
در زمان ماضی است.
هشت .در دو جملۀ َل ُك ْم ِد ُين ُك ْم َو ِل َ
ين مسند(خبر) بر مسندالیه (مبتدا)
د
ى
ِ
ِ
ّ
مقدم شده و برپایۀ علم بالغت ،اینگونه تقدیم ،مفید حصر است .در این مقام
نیز مسندالیه منحصر در مسند است؛ یعنی دین شما برای شما ،نه من ،و دین
من برای من ،نه شما .از این بیان به خوبی پیدا است که کافران و مسلمانان در
مسائل دینی هیچ گونه اشتراکی با یكدیگر ندارند .پس هیچ گونه سازش و
مداهنهای روا نیست.

نه .قرآن کریم فریادگر توحید است و هیچ گاه دینی جز اسالم را به رسمیت
ُ
َ ُ
نمیشناسد و بهشدت بتپرستی را میکوبد .بنابراین هرگز آیۀ لك ْم ِد ُينك ْم َو ِل َى
ين بتپرستی و مانند آن را تجویز نمی کند .متأسفانه اینرو زها از زبان برخی
ِد ِ
روشنفکران و در واقع گمراهان ،شنیده میشود که حق مطلق وجود ندارد و همۀ

ادیان و فرقهها بهرهای از حق و حقیقت را دارند .اما به هیچ رو از آیات ،چنین
فهمیده نمیشود؛ زیرا لحن آیه نشان میدهد که این تعبیر ،نوعی تهدید است؛
َ
یعنی دین شما ارزانی خودتان باد و بهزودی عواقب آن راخواهید دید؛ نظیر آیۀ لنا
َ ُ َ ُ َ ُ ُ
أ ْع َمال َنا َولك ْم أ ْع َمالك ْم  0که برای تهدید است.

ده .مؤمن همیشه یک وظیفه و تکلیف ندارد ،بلکه وظیفۀ او در موقعیتهای
گوناگون تغییر می کند:
َ
َ
َ
ْ
الذك َرى
الف .در برابر مؤمن غافل ،تکلیف او یادآوری استَ :وذ ِ
ك ْر ف ِإن ِ

 .3بقره.۱۰۳ /
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َت َنف ُع ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ين .
ب .در برابر مؤمن فاسق ،تکلیف وی امر به معروف و نهی از منکر است:
َْ َْ َ ْ
َْ ُ
ُ َُ ٌ َ ْ ُ َ
1
وف .
َولتكن ِمنك ْم أمة يدعون ِإلى الخ ْي ِر َويأ ُم ُرون ِبال َم ْع ُر ِ
َ ََ
ّ
ان
ج .در برابر
مؤمن ستمگر ،وظیفۀ اولی اصالح ذاتالبین استَ َ :و ِإن ط ِائفت ِ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ُْْ َ ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
3
ين اق َت َتلوا فأ ْص ِل ُحوا َب ْی َن ُه َما ف ِإ ْن َبغت ِإ ْح َداه َما َعلى الأخ َرى فق ِاتلوا ال ِتي ت ْب ِغي .
ِمن المؤ ِم ِن
َ
ُ
َ
َّ
َ
يل الل ِه ال ِذ َين
ُ د ُ .در برابر کافر مهاجم ،وظیفۀ دفاع و قتال دارد :وق ِاتلوا فِي س ِب ِ
َ َ
1
ُيق ِاتلونك ْم .
َ
هـ .با کسانی که سر جنگ ندارند ،وظیفهاش نیکی و رفتار عادالنه است :لا
ََْ ُ
اك ُم ا َلل ُه َعن َالذ َين َل ْم ُي َقات ُل ُوك ْم في الدين َو َل ْم ُي ْخر ُج ُوكم من د َيار ُك ْم َأن َت َب ُر ُ
وه ْم
ينه
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ُْ
1
َوتق ِس ُطوا ِإل ْي ِه ْم .
0

یازده .قرآن کریم هماره مؤمنان را به دوستی با دوستان خدا و دشمنی با
دشمنان خدا فراخوانده است .آیۀ نخست سورۀ برائت ،نمونۀ روشن این دعوت
استَ :ب َر َاء ٌة ِم َن الل ِه َو َر ُسو ِلهِ إ َلى َال ِذ َين َع َاه ْد ُتم ِم َن ْال ُم ْشر ِك َ
ين  6.در این سوره نیز
ِ
ِ
مسلمانان را به بیزاری و عدم سازش با کافران فرامیخواند .مخاطب اصلی این
دعوت الهی ،رهبران جامعه است که معموال تن به سازشکاری میدهند.

 .3ذاریات.۵۵ /
 .0آل عمران.۱۳۴ /
 .1حجرات.۳ /
 .2بقره.۱۳۳ /
 .2ممتحنه.۳ /
 .2توبه.۱ /
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سورۀ نصر
آیات :۰ - ۱

َ َ َ
َ
َ َْ
َ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيمِ .إذا َجاء ن ْص ُر الل ِه َوالف ْتح (َ )۱و َرأیت الن َّاس
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْيد ُخ ُل َ
ون فى ِدين ا َلل ِه أ ْف َو ً
اجا ( )۲ف َّس ِب ْح ِب َح ْم ِد َر ِب َّك َو ْاس َتغ ِف ْر ُه ِإن ُه
ِ
ِ
َ َ
ك َان ت َو ًابا (.)۳

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .چون ياری خدا و پيروزی فرارسد )1(،و ببیین مردم را

كه دستهدسته در دین خدا درآيند )2(،پس پروردگارت را ستايشگر و نیايشگر باش و از
او آمرزش خواه ،كه وی مهواره توبهپذیر است)3(.

پیامها و آموزهها
یك .معموال اگر انسان به چیزی یا کسی عالقهمند شود ،برای به دست آوردن
آن می کوشد و به سمت او میرود .اما صاحب مقام و موقعیت ،در جای خود
مینشیند و آنچه را میخواهد به محضرش میآورند .خدای سبحان در وصف
ُ
بهشت ،میفرمایدَ :وأ ْز ِل َف ِت ْال َج َن ُة ِل ْل ُم َت ِق َ
ين  0.یعنی بهشت به سوی مؤمنان
میشتابد .بر پایۀ این سوره نیز مجاهدان به سوی فتح و ظفر نمیروند ،بلکه نصر و
 .3شعراء.۳۳ /
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َ
َ َْ
َ
ظفر به حضور آنان میرسدِ :إذا َج َاء ن ْص ُر الل ِه َوالف ْت ُح .

دو .خدای سبحان ،سرچشمه و مبدأ همۀ خوبیها و خیرات است .پس
نصرت هم که به دست بندگان حاصل شده است ،باید به پروردگار نسبت داده
َ ُُ ََ َ ُ ُ
نص ْرك ْم؛ 0اگر خدا را
شود؛ همان طور که در آیهای دیگر میفرمایدِ :إن تنصروا الله ي
یاری کنید ،او نیز شما را یاری می کند  .بر اساس این آیه ،خدای حکیم نصر را
مطلق و بدون قید ،وعده میدهد .بنابراین همۀ انواع نصر و ظفر را در همۀ
میدانهای جهاد اصغر و اکبر در برمیگیرد .البته اخالص بندگان ،شرط راه است.
سه .در آیۀ آغاز ین این سوره ،سخن از نصر و ظفر الهی است و در میان
مصادیق متعدد ،فتح مکه را ذکر می کند؛ زیرا فتح مکه ،ریشۀ کفر و شرك را در
حجاز سوزاند و ضربۀ نهایی را بر پیکر دشمنان اسالم وارد کرد .بنابراین مؤمنان نیز
باید در منازعات ،به ریشهها توجه بیشتری کنند.
چهار .با دقت در سورههای پایانی قرآن کریم ،چنین برداشت میشود که
خدای سبحان در پی شمارش نعمتها و الطاف خود بر مسلمانان و پیامبر
است .در سورۀ ضحی وعدۀ نعمتی را به پیامبر میدهد که رضایت او را در پی
خواهد داشت .در سورۀ انشراح ،نعمت شرح صدر را بیان می کند ،و در سورۀ کوثر،
نعمت عظیم کوثر را و در سورۀ قدر ،انزال قرآن را در شب قدر ...در این سوره نیز از
نصرت و پیروزی در فتح مکه یاد می کند که به مسلمانان و رسول گرامی ارزانی
داشت.
با بررسی واژههای نصر و فتح در قرآن کریم ،تفاوت این دو روشن میشود .نصر
در درجهای پایینتر از فتح قرار دارد .قرآن کریم در یادآوری جنگ بدر و اینکه
چگونه خدا کید و مکر دشمنان را بیاثر و مسلمانان را پیروز کرد ،تعبیر نصر را
 .3محمد.۱ /
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میآورد؛ چراکه بدر پیروزی کامل نبود و پس از آن مسلمانان در احد شکست
خوردند؛ اما دربارۀ فتح مکه ،از هر دو کلمۀ(نصر و فتح) استفاده می کند؛ چون فتح
مکه فتح الفتوح و پیروزی نهایی بود و کار مشرکان با این نبرد یکسره شد .این
تفاوت فتح و نصر در دنیای بیرونی ،در دنیای درون نیز دیده میشود؛ زیرا گاهی
پروردگار بندۀ خود را در جهاد اکبر پیروز می کند ،ولی او را به مرحلۀ فتح نمیرساند
که همان اعطای مقام نفس مطمئنه و درآمدن به بهشت است.
پنج .واژههای قرآن کریم ،سرشار از نکات و لطایف و ظرایف و دقایق است و

گزینشی بسیار حکیمانه دارد .در این سورۀ مبارکه از مردمانی که گروه گروه به دین

خدا درمیآیند ،به ناس(مردم) تعبیر میشود؛ اما در سورهای دیگر ،آنان را که
َ ْ َْ
ام َب ْل
عصیان می کنند ،انعام(حیوانات) مینامد؛ بلکه گمراهتر از حیوانات :كالأن َع ِ
َ
ُه ْم أ َّض ُل  0.ذیل همین سوره ،روایتی وارد شده است که از امام حسن میپرسند:
ناس در این آیه چه کسانی هستند و حضرت فرمود« :نحن الناس ،وأشیاعنا أشباه
الناس ،وأعداؤنا النسناس؛ مقصود از ناس ما اهل البیت هستیم و پیروان ما شبیه
به ما هستند و دشمنان ما نسناساند».

1

شش .پیش از فتح مکه ،مردم یکیک مسلمان میشدند؛ ولی پس از فتح
مکه ،مردم گروه گروه اسالم آوردند و از آنجا که پروردگار متعال همیشه از جمع و
اسالم گروهی با تعابیری اختصاصی و زیبا در این
جماعت ،بیشتر رضایت دارد ،از
ِ
سورۀ مبارک یاد می کند.
پیام ارزشمند آیه چنین است :هر کس که بتواند زمینۀ استقبال گروهی مردم را
از د ین الهی فراهم کند ،فتح و نصرت الهی را نصیب خود کرده و در مقابل ،هر که
 .3اعراف.۱۱۳ /
 .0تفسیر صافی ،ج ،۱ص.۴۶۳
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با رفتار و گفتارش مردم را از دین خدا دور یا جدا کند ،طعم تلخ شکست را خواهد
چشید .متأسفانه در مرحلهای از تاریخ مسلمانان ،این آسیب رخ داده است؛
چنانکه پیامبر گرامی فرمود« :مردم گروه گروه وارد دین شدند؛ اما دستهدسته نیز
0
خارج خواهند شد».
هفت .بیتردید ،گرایش به دین ،امری فطری است و مجموعۀ مسائل دینی ،با
فطرت انسانی انطباق کامل دارد .از اینرو شریعت محمدی را حنیفیه نیز
مینامند؛ چراکه حنیف به معنای عدم انحراف از جاده حق است .ولی فطرت
برخی اشخاص همانند فرعونها و نمرودها دستخوش هواهای نفسانی و تحت
تأثیر القائات شیطانی قرار می گیرد .اگر آنها هم به فطرت اولیۀ خود برمیگشتند ،راه
َ َْ ً
نجات را مییافتندَ .ي ْد ُخ ُل َ
ين الل ِه أف َواجا نیز به معنای بازگشت به همین
د
ي
ف
ون
ِ
ِ
ِ
فطرت اولیه است.
هشت .نصرت و پیروزی زمانی ارزشمند است که زمینۀ ورود مردم را به دین
الهی فراهم کند؛ مانند فتح مکه .اساسا هر نعمت زمینی و دنیایی که جنبۀ
آسمانی در آن نباشد ،هیچ ارزشی ندارد و قیمت هر چیزی به میزان پیوندش با خدا
است .هر اندازه به خدا نزدیکتر ،قیمت آن نیز بیشتر است .اگر دنیادوستان و
دنیاپرستان این حقیقت را میفهمیدند ،خوشیهای دنیا سرمستشان نمی کرد.
ّ
نه .خدای سبحان هنگام سخن از نصر و دین ،آنها را به ذات مقدس خود
نسبت میدهد« :نصر اهلل» و «دین اهلل» .اما رسول گرامی را به صفت ربوبی خود
منتسب می کند« :ربک» .در این تعبیر ،نکات زیبایی نهفته است:
الف .رب ،اشاره به ربوبیت پروردگار است و در آن ،معنای حمایت و عنایت
نیز وجود دارد.
 .3التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن ،ص.۰۰۳
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ضمیر مخاطب میآورد که توجه و التفات الهی را به آن

ب .برای پیامبر
حضرت نشان میدهد.
ج .اشارهای است به آنکه نصرت و یاری خداوند ،مرتبط به اسم رب است؛
چراکه همۀ پیروزیها در گرو مقام ربوبیت است.

ده .انسان در همۀ حاالت و مقاماتش نیازمند ذکر الهی است و قرآن کریم نیز
همیشه انسانها را به ذکر تشویق می کند .اما در برخی زمانها و مکانها ،عوامل
بیشتری برای فراموش کردن خدا وجود دارد؛ مانند میدان جنگ .از اینرو پروردگار
َ َ
َّ ً
َ َ
ً َ ْ
ْ ُ
عالم دستور میدهدَ :يا أ ُي َها ال ِذ َين َآم ُنوا ِإذا ل ِق ُيت ْم ِف َئة فاث ُب ُتوا َواذك ُروا الل َه ك ِثيرا
َل َع َل ُك ْم ُت ْفل ُح َ
ون؛ 0ای کسانی که ایمان آوردهاید ،هنگامی که در مقابل دشمنان قرار
ِ
گرفتید ،ثابتقدم باشید و بسیار ذکر خدا گویید .شاید رستگار شوید .
نصرت و پیروزی نیز میتواند به غفلت و فراموشی از یاد خدا بینجامد؛ چراکه
گاهی مسلمانان پس از پیروزی به گردآوری غنایم سرگرم میشدند و سرمست از
فتح و ظفر بودند .از همین رو خداوند در این سورۀ شر یفه ،پس از بیان نصر ،دستور
استغفار و تسبیح میدهد.
َ
یازده .در آیۀ ف َّس ِب ْح ِب َح ْم ِد َر ِب َّك میتوان تحقق تسبیح الهی را با حمد چند
گونه تفسیر کرد:
الف .دستور است که تسبیح و تحمید ،همراه هم باشند؛ همان گونه که باید
تهلیل و تکبیر کنار هم ذکر شوند؛ با اینکه ارتباطی با هم ندارند.
ب .تسبیح ،تنزیه خدا از هرگونه عیب و نقصی است که سپاس و ستایش
پروردگار را در پی دارد؛ چون کسی شایستۀ ستایش است که از هر عیب و نقصی
پیراسته باشد.
 .3انفال.۴۵ /
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ج .هدف نهایی ،تسبیح و تنزیه خدای سبحان است؛ اما این هدف بزرگ در
پرتو ستایش او تحقق میپذیرد؛ چنانکه انسان همۀ کارهای نیک را همراه حمد
الهی به خود نسبت میدهد؛ مثال می گو ید شکر خدا که نماز را خواندم.
دوازده .خدای سبحان بارها بندگان را به تسبیح خود فراخوانده است و شاید
یکی از اسرار این سفارش مؤکد ،سرکشی مداوم بندگان باشد .بنابراین همواره
بایستی انسان همۀ عیوب و نقایص را از خود بداند و خدا را تسبیح و تنزیه و تعظیم
کند .این چنین تسبیحی و اساسا چنین حالتی بسیار ارزشمند است و سبب رفع
َ َ َ َ
بسیاری از گرفتاریها میشود .حضرت یونس با تسبیح پروردگار لا ِإ َله ِإلا أنت
ُ ُ َ َ
َ
الظ ِال ِم َ
ين  0از شکم ماهی نجات یافت .نیز عذر فرشتگان در
ُس ْب َحان َّك ِإنِي كنت ِمن
پیشگاه الهی بر اثر تسبیحشان پذیرفته شدُ :س ْب َح َان َّك َلا ع ْل َم َل َنا إ َلا َما َع َل ْم َت َنا إ َن َّ
ك
ِ
ِ
ِ
َ
1
يم ْال َح ِك ُ
أنْ َت ْال َع ِل ُ
يم .
سیزده .تسبیح حقیقی ،پیراستن پروردگار از هرگونه عیب و نقصی است و اگر
خدای سبحان زمینۀ فتح حقیقی بندگان را فراهم نکند و زمینهساز خواری آنان
گردد ،دیگر منزه نخواهد بود و به وعدهای که از ابتدای خلقت به بندگان خود بر نصر
و ظفر داده عمل نکرده است .از همین رو بارها در قرآن کر یم از یاری بندگان خود یاد
می کند و در سراسر تاریخ ،نصرت او شامل بسیاری از مؤمنان شده است .البته
سنت الهی به شکل مبادله است؛ یعنی مؤمنان خدا را یاری می کنند و او نیز
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ 3
مؤمنان را :ولينصرن الله من ينصره .
چهارده .بیتردید ،پیامبر گرامی اسالم
 .3انبیاء.۳۱ /
 .0بقره.۰۲ /
 .1حج.۴۳ /
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یا کبیرهای انجام ندادهاند .اما از آنجا که در این سورۀ مبارکه  -همچون برخی دیگر
از سورههای قرآن  -ایشان مأمور به استغفار شدهاند و شاید اندکی شک و تردید در
مخاطبان قرآن پدید آید ،شایسته است این مسئله با نگاهی عمیقتر بررسی و
روشن گردد .علت استغفار پیامبر به یکی از صور زیر برمی گردد:
الف .گرچه مخاطب پیامبر گرامی است ،اما مخاطب حقیقی انسانهای
گنه کارند .گو یا خدای متعال با تعبیر کنایی میفرماید پیامبر از گناه ناکرده استغفار
می کند ،ولی شما بندگان گناهکار آمرزش نمیخواهید! از پیشوای خود بیاموزید و
سر بر استغفار فرود آرید و توبه کنید.
جالب است که این رفتار اکنون از روشهای مهم تربیتی به شمار میرود .در
علوم تربیتی سفارش می کنند که گاهی معلم و مربی در کالس درس باید بر شاگرد
ممتاز بیشتر سخت بگیرد؛ تا شاگردان کم کار به خود آیند و به درس ،بیشتر اهمیت
دهند.
ب .شاید از آنجا که پیامبر گرامی همیشه خود را در محضر الهی میداند،
حس می کند کاری مهمتر را به قصد کاری کماهمیتتر ترک کرده و این را چونان
گناهی واقعی میشمرد و استغفار می کند .بنابراین گرچه استغفار دیگران ،استغفار
َ
از گناه است ،در مورد ایشان از استغفار از ترک ا ْولی است.
ج .آنان که در وادی سیر و سلوکاند و با مباحث عرفانی و معرفتی آشنایی
هنگام عبور از منزلی به منزلی باالتر و یافتن معرفت
دارند ،میدانند سالک الهی به
ِ
بیشتر به پروردگار واال ،خود را در برابر عظمت الهی کوچکتر و مقصرتر مییابد و به
لحاظ منزل پیشین گناه کار .پس شاید همین احساس نقصان همیشگی ،سبب
استغفار میشود.
پانزده .استغفار ،نوعی دعا است .بنابراین رعایت تمام آداب دعا در استغفار
نیز الزم است و همانطور که پیش از دعا به ستایش و تسبیح الهی سفارش شده،
بهتر است استغفار نیز پس از ستایش باشد .از اینرو خدای سبحان در این سوره،
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را به تسبیح و تحمید فرمان میدهد و سپس به استغفار.

شانزده .استغفار پس از فتح و ظفر ،کمی عجیب به نظر میرسد؛ اما با تأمل
میتوان به راز آن پی برد .از آفات همۀ پیروزیهاُ ،عجب و غروری است که
گریبان گیر فاتحان و قهرمانان میشود .راهکار خدای سبحان برای حل این مسئله،
استغفار است .استغفار ،انسان را به خدای قادر متوجه می کند و در نتیجه سبب
میشود که غرور کاذب انسان بشکند .از سوی دیگر ،استغفار سبب میشود که
فاتحان ،نصر را حقیقتا به خود منتسب نکنند ،چون خدای بزرگ حقیقت نصر را از
َ ُ َ
ْ
ْ
ْ
0
ند الل ِه ال َع ِز ِيز ال َح ِك ِيم .
ع
ن
م
ا
ل
ِآن خود میداند ،نه دیگریَ :و َما الن ْصر ِإ ِ ِ ِ
هفده .تعبیر « ّتواب» به جای «غفار» از آن رو است که تواب ،خود زمینۀ توبه را
در عبد ایجاد می کند .یعنی نخست خداوند به بندۀ مؤمن التفات می کند و سپس
َ َّ َ
اب َعل ْي ِه ْم ِل َي ُت ُوبوا  1.اما غفار اعم از آن است که بنده خود
او توفیق توبه مییابد :ت
بازگردد یا به لطف الهی توفیق بازگشت یابد.

 .3آل عمران.۱۲۶ /
 .0توبه .۱۱۳ /

سورۀ مسد

سورۀ مسد
آیات :۵ - ۱

الرحيمَ .ت َب ْت َ
ب ْسم الله ال َر ْحمن َ
يد َأبى َل َهب َوتَب (َ )۱ما َأ ْغنَی َع ْن ُه َم ُالهُ
ا
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َّ
يصلى َن ًارا َذ َّ
ك َّسب (َّ )۲س ْ
ات ل َهب (َ )۳و ْام َرأت ُه َح َمالة ال َح َطب
وما
يد َها َح ْب ٌل ِمن َم َّسد (.)۵
( )۴فِى ِج ِ

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .بر يده باد دو دست ابوهلب ،و مرگ بر او باد )1(.مال و
منال او ،سودی برای او نداشت )2(.بهزودی در آتیش شعلهور درآيد )3(.و زنش ،آن
هیمه كش [آتشافروز] )4(،بر گردنش طنایب از لیف خرما است)5(.

پیامها و آموزهها
یك .در این سوره« ،تبت» و «تب» را ،چه جملۀ خبری بدانیم و چه جملۀ
انشایی(لعن و نفرین) ،یکبار شخص ابولهب را هدف گرفته است و بار دیگر به
دستهای او که ابزار اعمال قدرت است .بنابراین لعنت الهی ،همان طور که خود
کافران را نابود می کند ،اعمال آنها را نیز از بین میبرد .قطعا چنین وعدهای ،ترسی
در دل مؤمنان باقی نمی گذارد.
دو .ابولهب ،عموی پیامبر گرامی اسالم

بود و در عرف جامعه ،عمو پدر دوم
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شمرده میشود؛ چنانکه در قرآن کر یم برای آزر ،عموی حضرت ابراهیم لفظ اب
َ ْ َ َ َْ ُ َ
يم ِلأ ِبيهِ َآز َر  0.این مذمت شدید ،نشان
(پدر) به کار رفته است :و ِإذ قال ِإبر ِاه
میدهد که نزدیكتر ین خویشان پیامبر نیز اگر راه طغیان را در پیش گیرند ،نفرین و
عذاب خواهند شد .آیا در قرآن سورهای وجود دارد که تماما دربارۀ یك نفر باشد؟
اختصاص سورهای به نفرین ابولهب و همسرش نشان میدهد که نسبت او با
پیامبر تأثیر در سرنوشت او ندارد.
سه .برخی از لعن و نفرین ،خودداری می کنند؛ در حالیکه در قرآن کریم واژۀ
لعن و مشتقاتش بیش از چهلبار به کار رفته است .در این سوره نیز تعبیر «تب» آمده
است که نوعی لعن و نفرین است .در قرآن کریم گاهی کافران و مشرکان به گونهای
عام ،لعن و نفرین شدهاند و زمانی نیز همانند این سوره ،کافر معینی همچون
ابولهب لعن شده است.
دلیل اختصاص این سوره به ابولهب ،آن است که او از سرسختتر ین
دشمنان رسول خدا بود و مانند سایه ،پیامبر را تعقیب می کرد تا آزار ی به
ایشان برساند .در تاریخ برای دشمنیهای او نمونههایی شگفتآور گزارش شده
است؛ مثال هنگامی که زائران مکه به اعتبار پیوند خویشاوندی ابولهب با پیامبر
نزد او میرفتند و دربارۀ اسالم میپرسیدند ،پیامبر را ساحر میخواند .گاهی
برخی به او می گفتند تا با محمد مالقات نکنیم ،از اینجا نمیرو یم .او پاسخ
میداد« :محمد مجنون است و ما سرگرم مداوای او هستیم ».همچنین نقل شده
است که گاهی به سوی رسول خدا سنگ پرتاب می کرد.
چهار .لعن و نفرین کسی ،یعنی دعا برای دور شدن او از رحمت الهی در
آخرت؛ اما برخی آیات ،برخی پیامدهای دنیایی لعن نیز اشاره کردهاند:
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 شکست در مقابله با پیامبر  ،که در این سوره به آن اشاره شده است. در آیۀ > َق َات َل ُه ُم الل ُه َأنَى ُي ْؤ َف ُك َون؛ 0خدا آنها را بکشد! چگونه و به کجا از حق
منحرف شدند> خدا وعده میدهد که خود عهدهدار نبرد با کسانی است که از
رحمت او طرد شدهاند .و چه کسی توان جنگیدن با خدا را دارد؟
 نابودی اموال و سرمایهها ،از دیگر آثار لعن و دوری از رحمت الهی است کهَ َ
َ
در قصۀ فرعون آمده استَ > :رب َنا ْاط ِم ْس َعلى أ ْم َو ِال ِه ْم؛ 1ای پروردگار ما ،اموالشان را
تباه کن>.

 ویرانی بنیادها نیز سرنوشت مطرود و ملعون است؛ چنانکه به آن تصریحَ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ
َ
َ
َََ َ ْ َ
السقف
شده است> :ق ْد َمك َر ال ِذ َين ِمن ق ْب ِل ِه ْم فأتى الل ُه ُبن َيان ُهم ِمن القو ِاع ِد فخر علي ِهم
َ ْ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
يث َلا َي ْش ُع ُر َ
ون؛ 3همانا کسانی که پیش از آنان بودند،
ِمن فو ِق ِهم وأتاهم العذاب ِمن ح
حیله و نیرنگ کردند .پس خدا بنیانشان را از پایه ویران کرد و سقف از باالی
سرشان بر آنان فرو ریخت و عذاب از آنجا که گمان نمی کردند ،آنان را رسید<.

پنج .مؤمن ،همواره با قرآن زندگی می کند و هنگام تالوت آیات نورانی آن،
احساس می کند که گو یا قرآن در همان لحظه در حال نزول بر او است .وقتی آیات
بهشت جاودان و نعمتهای بیکرانش را میخواند ،شوق دیدار سراپای وجودش را
فرامی گیرد و با تالوت آیات عذاب الهی ،صدای ضجۀ اهل آتش را میشنود و
شعلههای داغ آن را حس می کند و از ّ
شر آن به پروردگار پناه میبرد .زمانی که خدا
نعمتهایش را به او یادآوری می کند ،شکر آن را به جای میآورد و اگر ذکر دشمنان
به میان میآید ،از آنها بیزاری میجو ید .هنگام تالوت این سوره نیز ،مؤمن باید
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ابولهب و مانند او را لعن و نفرین کند .امام صادق میفرماید« :هرگاه این سوره را
0
خواندید ،ابولهب را نفرین کنید .او هرگز تکذیب پیامبر و قرآن را رها نکرد».
شش .اگر برکت الهی نباشد ،هیچ یك از نعمتهای دنیا کارایی ندارد و به
انسان کمکی نمی کند و او را بینیاز نمیسازد؛ ز یرا خدا است که نعمت میبخشد
و هم او است که به آن برکت میدهد.
در آیات بسیاری ،سخن از دنیادوستانی است که میپندارند نعمتهای دنیا،
بینیازشان می کند و تکیه گاه استوار ی است؛ درحالی که نمیدانند اگر اراده الهی
نباشد ،هیچ نعمتی برایشان سودی ندارد:
َ
َ
ً
ُ
َ َ
َّ
َ ُ
الف .مال و فرزند :لن ت ْغ ِني َع ْن ُه ْم أ ْم َوال ُه ْم َولا أ ْولا ُد ُهم ِم َن الل ِه ش ْیئا؛ 1کافران به
جای تکیه بر رحمت الهی ،به مال و فرزند خود متکی هستند و بینیازی را در مال
و اوالد میجویند؛ در حالی که هرگز آن را نمییابند .
ً
َ
َّ
ب .دوستان و یارانَ :ي ْو َم لا ُي ْغ ِني َم ْو ًلى َعن َم ْو ًلى ش ْیئا؛ 3دوستان و یارانی که
تکیه گاه شما در دنیا بودند ،هیچ سودی به حال شما در آخرت ندارند .
َّ ً
َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َّ
ك ْي ُد ُه ْم ش ْیئا؛ 1آنان که در دنیا با مکر و
ج .مکر و حیله :يوم لا يغ ِني عنهم
حیله ،کار خود را پیش میبرند ،در قیامت هیچ کاری از دستشان بر نمیآید .
َ ُْ
د .شفاعت خدایانَ :ء َأ َتخ ُذ من ُدونهِ آل َه ًة إن ُير ْدن َ
الر ْح ُمن ِب َُض ٍر لا تغ ِن َع ِني
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ُ ُ َّ ْ ً َ ُ ُ
ون؛ 1مشرکانی که امیدوارند روزی بتها ،آنان را نزد خدا
شفاعته ْم شیئا َولا ي ِنقذ ِ
 .3ثواب األعمال ،ص« :۱۲۱إ َذا َق َر ْأ ُت ْم َت َّب ْت یدا َأبی َل َهب َو َت َب َف ْاد ُعوا َع َلی َأبی َل َهب َفإ َّن ُه َک َ
ان ِم َن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ َّ
ْ ُ َ ّ َ َّ َ َ ّ ُ َ َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
اهلل عز وجل».
المک ِذ ِبین ال ِذین یک ِذبون ِبالن ِبی ص و ِبما جاء ِب ِه ِمن ِعن ِد ِ
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شفاعت کنند ،بدانند که شفاعت خدایان سودی برای آنان ندارد .
َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َّ ْ ً َ َ ْ َّ ُ
كث َر ْت؛ 0مشرکان
هـ .فـزونی نیروها :لن تغ ِنی عنكم ِفئتكم شیئا ولو
میپنداشتند که فزونی نیرو ،آنان را پیروزی می کند؛ اما نیروهای آنان هر اندازه فراوان
باشد ،در مقابل خدا پوچ و بیاثر است .
َ
هفت .میتوان در تفاوت «مال» با «ماک َسب» گفت که اولی به مایملک انسان
گفته میشود ،هر چند از راه کسب و کار نباشد(مانند ارثیه)؛ ولی دومی به اموال
اکتسابی اطالق میشود .بر این اساس ،پس از لعن و نفرین الهی ،خشم خدا تمام
هستی ابولهب را فرا می گیرد و او با کفر میمیرد و همۀ اموالی که با زحمت به دست
آورده یا به او ارث رسیده بود ،بر باد میرود.
هشت .قرآن کریم در آیات بسیاری به کید و مکر و حیلۀ کافران و مشرکان
اشاره می کند؛ اما برای آنکه مؤمنان در دلهای خود ترس نداشته باشند ،کید و
َّ
مکر آنان را همیشه تحقیر می کند و آن را کوچک و پست میشماردَ :ما ك ْي ُد
َ
ْ َ
َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ 1
ْ َ َ
َ 3
ك ْي ِد الك ِاف ِرين .
وهن
م
ه
لل
ا
ن
أ
،
ل
لا
ض
ي
ف
ا
ل
ِ
ٍ
الك ِاف ِرين ِإ ِ
ابولهب نیز مردی ثروتمند و مغرور بود که در مقابله با پیامبر بر ثروت خود
تکیه می کرد؛ اما به فرموده خدا ثروت او نه تنها از نابودیاش جلوگیری نمی کند،
اموالش در جهنم هیزمی میشود که آتش عذاب و ی را شعلهور میسازد.
نه .عذاب پروردگار در آخرت با کردار انسان در دنیا سنخیت و تشابه کامل
دارد؛ چنانکه ابولهب در جهنم – به تناسب کنیهاش  -به آتشی عذاب خواهد شد
که لهیب شعلههایش هر بینندهای را به هراس میافکند .لهب ،یعنی آتش زبانهدار
 .3انفال.۱۳ /

 .0غافر.۲۵ /
 .1انفال.۱۳ /

361

سراج منیر  :ترجمۀ تفسیر «السراج المنیر»

و شعلهور .نکره بودنش عظمت آتش را میفهماند.
 عذاب همسر او نیز از سنخ عمل وی خواهد بود؛ زیرا هیزمها را گرد میآورد وآنها را با طناب میبست و سپس در مسیر پیامبر میر یخت تا آن حضرت را
بیازارد .در قیامت نیز هیزم کش آتش دوزخ است و آن طنابهایی که برای
جمعآور ی هیزم به کار می گرفت ،به گردنش آو یخته میشود.
ده .در قرآن کریم از چهار گونه زن و شوهر سخن رفته است:
َّ َ ْ َ َ ً َ َّ ََ
 هر دو زشت کار و جهنمی؛ مانند ابولهب و همسرش :سيصلى نارا ذات له ٍبََ ْ
َُ
* َو ْام َرأت ُه َح َمالة ال َح َط ِب .
 مرد در راه حق ،ولی زن در راه باطل؛ مانند حضرت نوح و لوط کهَ َ ً َ
همسرانشان به آنان ایمان نیاوردند و اهل جهنم شدندَّ :ض َر َّب الل ُه َمثلا ِلل ِذ َين
ََ ُ
ََ
ََ ُ
0
وط .
كف ُروا ْام َرأة ن ٍوح َو ْام َرأة ل ٍ
َ
 زن در راه حق ،ولی مرد در راه باطل؛ مانند فرعون و همسرشَّ :ض َر َّب الل ُهَ ً
ً ْ َ َ
لا ل َلذ َين َآم ُنوا ْام َر َأ َة ف ْر َع ْو َن إ ْذ َق َال ْت َرب ْابن لي ع َ
ند َّك َب ْیتا فِي ال َجنةِ َون ِج ِني ِمن ِف ْر َع ْو َن
ِ ِ ِ ِ
َمث ِ ِ
ِ َ ِ
َو َع َم ِلهِ َو َنجني ِم َن ْال َق ْو ِم الظ ِال ِم َ
1
ين .
ِِ
ّ
 زن و شوهری که هر دو بهشتیاند؛ یعنی وجود مقدس امیرمؤمنان و حضرتَ َ
َ
ََ َ ْ ْ َْ ََْ
آلا ِء َرب ُك َما ُت َك ِذ َ
َ َْ ُ َ َ ْ َ ٌ َ َ
ان *
ب
ی
أ
ِ
ان * بینهما برزخ لا ي ْب ِغ َي ِ
زهرا(س) :م ُرج ال َبحري ِن يلت ِق َي ِ
ِ
ان * ف ِب ِ
ُ ْ
3
َي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َما الل ْؤل ُؤ َوال َم ْر َج ُان .
قرآن کریم در انتخاب واژهها بسیار دقیق است؛ بدین رو برای زن یا شوهر
دوزخی ،تعبیر زوج یا زوجه که نشانۀ الفت و محبت خدایی است ،به کار نمیبرد؛
ََ ْ
َُ
بلکه از تعبیر «امرأة» بهره می گیرد؛ مانند زن ابولهب ْام َرأت ُه َح َمالة ال َح َط ِب و زن نوح
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یازده .تأثیر زن و شوهر بر یکدیگر و اثرپذیری آنها از یکدیگر ،واقعیتی
انکارناپذیر است و نمونههای فراوان در جامعه دارد .معموال میان زن و شوهر
سنخیت و تشابهی است که آن دو را در کارهای نیک یا بد با یکدیگر همراه
می کند .پس همراهی همسر ابولهب با شوهرش در شرارتها و خباثتهای او
اتفاقی نیست؛ بلکه از همان سنخیت سرچشمه می گیرد؛ چراکه اگر در او نیروی
خیر و نیکی غلبه داشت ،میتوانست مانع شوهرش شود؛ یا دست کم قدر ی از
رفتار ناشایست او بکاهد .بر این اساس باید انسان در انتخاب همسر ،بسیار دقت و
مواظبت کند.
دوازده .از شیوههای عذاب الهی ،تحقیر در جهنم است .نمونۀ بارزش همسر
ابولهب است که در این سورۀ مبارکه به بیان سرنوشت او میپردازد و گوشزد
میفرماید که به پستتر ین شکل در جهنم استقرار مییابد؛ زنها معموال با
گردنبند ،خود را میآرایند؛ در حالی که در دوزخ طنابی خشن و آتشین بر گردن او
میآو یزند و هیزم آتش خود را بر پشت حمل می کند؛ به جرم آنکه در دنیا هیزمهایی
را که گرد آورده و با طناب میبست تا بر سر راه پیامبر بریزد و ایشان را بیازارد.
پس عذاب او ،تجسم اعمال او است.
سیزده .در این سوره ،سرنوشت ابولهب و همسرش پیش گو یی شده است؛ زیرا
او و همسرش با کفر از دنیا رفتند .البته آن دو میتوانستند با اختیار خود همانند
دیگران به پیامبر ایمان بیاورند و ایمان آن دو موجب عملی نشدن تهدید الهی
شود؛ ولی خدای سبحان میدانست که آن دو هیچ گاه ایمان نمیآورند.
از این بیان ،قاعدۀ مهمی به دست میآید :علم الهی ،سبب ایمان نیاوردن
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نیست ،بلکه علت ایمان نیاوردن کافران ،تعصب و عناد خودشان است .ابولهب
ایمان نمیآورد و خدا این را میداند؛ نه اینکه چون خداوند علم دارد ،ایمان
نمیآورد؛ وگرنه جبر الزم میآید و دیگر عذاب معنا و توجیه ندارد.

سورۀ اخالص

سورۀ اخالص
آیات :۴ - ۱

ُ ُ َُ َ
َ ُ َّ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الص َمد (َ )۲ل ْم يلدْ
َ
الر ِحيم .ق ْل ه َو الله أحد ( )۱الله
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ُ َُ ُ ُ َ
َ َ
َول ْم يولد (َ )۳ول ْم يكن له كف ًوا أ َحد (.)۴

به نام خداوند خبشندۀ مهربان .بگو :او است خدای يكتا )1(،خدای یبنیاز )2(،نزاده و

زاده نشده است )3(،و كیس مهتای او نیست)4(.

پیامها و آموزهها
یك .سورۀ مبارکۀ اخالص در وصف پروردگار متعالی ،شأن و جایگاهی
همچون آیة الکرسی دارد و به بیان ویژگیهای خاص خدا میپردازد؛ همچون
یگانگی و بیهمتایی در سه مقام ذات ،صفات و افعال .اینها اوصافی انحصاری
است که او را سزاوار پرستش و پیراسته از شائبۀ جسمیت و ترکیب می کند.
از آنجا که این سوره با آیاتی اندک ،تبیین بزرگتر ین حقیقت هستی را بر عهده

دارد ،از شرافت و جایگاهی ویژه در قرآن کریم برخوردار است .امام صادق

در حدیث معراج میفرماید :خدای سبحان به رسول گرامی

فرمود« :سورۀ

اخالص را همان گونه که نازل شده است ،بخوان؛ ز یرا این سوره شناسنامه من
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است 0».همچنین سورۀ اخالص ،تنها سورهای است که میتوان پس از قرائت آن در

رکعت دوم نماز ،با عبارت «کذلک اهلل ربی؛ چنین است پروردگار من» تصدیقش

کرد.

دو .روایات بسیاری ،این سوره را معادل یک سوم قرآن کریم شمردهاند 1.در
تحلیل آن ،چند احتمال بیان شده است:
الف .در یک نگاه کلی میتوان معارف اعتقادی را در قرآن کریم ،دارای سه
محور اساسی دانست :توحید ،نبوت و معاد .این سوره عهدهدار تبیین مباحث
توحیدی است .پس چکیدۀ یک سوم قرآن در آن است.
ب .پایۀ دین اسالم ،شناخت خدا در سه مقام ذات و صفات و افعال است و
سورۀ توحید به زیباترین شکل ،آیینۀ معرفت و توحید ذاتی است.
ج .میتوان گفت بازگشت همۀ معارف قرآن کر یم به سه مسئلۀ عقاید ،احکام
و سرگذشت پیشینیان است و سورۀ توحید در جهت تبیین قسم یکم یعنی عقاید،
نازل شده است.
سه .از آنجا که در آغاز چهار سورۀ اخالص ،کافرون ،فلق و ناس ،فعل امر «قل»

به کار رفته است ،این سورهها در اصطالح به «چهار قل» مشهورند .گونهای از
پیوستگی نیز در میان آنها به چشم میخورد .محور اساسی هر چهار سوره ،شناخت

پروردگار است؛ ولی هر یك از زاویهای به این موضوع نگریسته است .سورۀ مبارکۀ

اخالص ،بیشتر به جنبۀ اثباتی توحید پرداخته و اینکه خدا یگانه و بینیاز است و
همۀ آفر یدگان باید در تمام امور به او تکیه کنند و سر بر آستانش نهند .در سورۀ

کافرون ،جنبۀ سلبی برجستهتر است؛ چراکه در این سوره از نفی التفات و توجه به
 .3علل الشرائع ،ج ،۲ص.۰۱۵
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خدایان دروغین سخن رفته است .هر دو سوره نیز مرتبط به افعال قلبی است .دو

سورۀ ناس و فلق ،در مقام بیان راههای نجات از وساوس شیطانی است و اینکه

خدا تنها پناه گاه انسانها برای در امان ماندن از وسوسۀ شیاطین است ،و هر دو
سوره مرتبط با افعال بیرونی است.

چهار .نام مقدس «اهلل» اسم خاص پروردگار است و جز بر او اطالق نمیشود.
چون جامع صفات کمال و جالل پروردگار سبحان است؛ اما دیگر نامهای پروردگار
معموال اشاره به یکی از اوصاف او است؛ مانند «کریم» و «رحیم» که به کرم و رحمت
او اشاره دارند .لفظ جاللۀ «اهلل» بیش از دو هزار و پانصد بار در قرآن آمده است.
پنج .ترکیب و چینش کلمات در آیات آغازین سورۀ اخالص ،بیانگر مفاهیم و
معانی ژرف و عمیقی است .در آغاز ،ضمیر غائب «هو» ،اشاره به جایگاه رفیع و
دستنایافتنی خدا است؛ اشارهای که از هر تصریحی باالتر است .سپس لفظ
جاللۀ «اهلل» میآید که جامع همۀ صفات و ویژگیهای او است و آنگاه دو اسم
«احد» و «صمد» که دو صفت مهم خدا را نشان میدهند.
بنا به روایتی از امیرالمؤمنین  ،ضمیر «هو» اشاره به جایگاهی رفیع دارد،
بدون اینکه از آن اسم یا وصفی آورده شود:
«شب پیش از نخستین نبرد جهان اسالم ،جنگ بدر ،در عالم رؤیا حضرت
خضر را دیدم .از ایشان خواستم که به من چیزی بیاموزید تا به یاری آن بر
دشمنان غلبه کنم .گفت :این ذکر را بر زبان آور« :یاهو یا من ال هو اال هو».
صبح گاهان آنچه را در شب دیده بودم ،برای رسول اهلل نقل کردم .فرمود :علی
جان ،به تو اسم اعظم الهی را آموختهاند .پس این ذکر را پیوسته در روز جنگ بدر
0
زمزمه می کردم».
 .3البرهان ،ج ،۵ص.۳۳۰
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شش .نتیجۀ عملی اعتقاد به توحید در هر سه مرحلۀ ذات و صفات و افعال،
در توحید عبادی جلوه گر میشود .کسی که در چنین جایگاه یگانه و بیهمتایی
پرستش جز او عاقالنه نیست .بنابراین هر چه شناخت نظری انسان
قرار دارد،
ِ
عمیقتر شود ،در اعمال عبادی اثر خود را نشان میدهد و انحصار پرستش در خدا
را در پی دارد؛ چراکه انسانها بر اساس سرشت و فطرتشان کسی را میجو یند که
همۀ نیازهای آنها را برآورد .اکنون ،اگر واقعا از لحاظ نظری به یقین برسند که مؤثری
در جهان هستی جز خدا نیست ،به گونهای طبیعی تنها به او پناه میآورند و و ی را
میپرستند؛ هر چند عبادتشان به هدف برآوردن نیازهایشان باشد؛ نه اینکه واقعا
خدا را شایسته عبادت یافته باشند.
ّ
هفت .دربارۀ نام مقدس «اهلل» در زبان عربی ،دو نظریه وجود دارد:
 .۱مشتق از «اله» به معنای تحیر و سرگردانی است؛ زیرا عقول و افکار از درک
ذات ازلی او عاجز و در فهم او سرگرداناند؛ چنانکه امیرمؤمنان میفرماید« :اهلل،
معناه المعبود الذی یأله فیه الخلق ،واهلل هو المستور عن درک االبصار ،المحجوب
عن االوهام والخطرات 0 ».نیز حضرت باقر فرمود« :اهلل معناه المعبود الذی أله
1
الخلق عن درک ماهیته و اْلحاطة بکیفیته».
 .۲مشتق از «وله» به معنای پناهندگی است؛ زیرا او پناه هر پناهندهای است.
هشت« .واحد» و «احد» در زبان عربی ،معانی متفاوت دارند و کاربردی
جداگانه« .واحد» در جایی به کار میرود که ثانی و ثالثی برای آن فرض شود؛
برخالف «احد» که یعنی یکتایی که مانندی برای آن قابل تصور نیست.
ٌ
«واحد» در جمالت منفی ،سلب عموم نیست؛ چنانکه «ماجائنی واحد»
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یعنی« :یک نفر نیامد؛ [بلکه چندین نفر آمدند] ».اما نفی «احد» مستلزم نفی
همۀ افراد است؛ چه خارجی و چه ذهنی؛ چنانکه «ماجائنی احد» یعنی« :هیچ
ّ
کس نیامد ».از اینرو است که صفت «احدیت» جز بر ذات مقدس حضرت حق
اطالق نمی گردد.
تعابیر ظریف و انتخابهای دقیق و چینشهای زیبای این سوره ،سبب
شده است که ژرفاندیشان و متفکران ،نگاه ویژهای به این سوره داشته باشند.
امام سجاد میفرماید« :پروردگار متعالی میدانست که در آخرالزمان مردمی
ژرفاندیش خواهند آمد .از اینرو سورۀ اخالص و آیات آغازین سورۀ حدید را نازل
0
فرمود».
نه .قرآن کریم در بیان حقایق و معارف ،سبک و روشی و یژه دارد که اندیشه و
ذهن مخاطب را فعال می کند .بدین رو گاه کلماتی را به کار میبرد که منعطف و
انطباقپذیر بر مصادیق گوناگوناند؛ مانند کلمۀ «کوثر» در سورۀ کوثر .گاهی نیز از دو
ترکیب متفاوت در بیان یک مطلب بهره می گیرد که هر یك زیبایی و عمق خاص
خود را دارد؛ مانند ضمیر غائب «هو» در آغاز سورۀ اخالص که به ذات مبهم و غائب
از نظر پروردگار اشاره می کند؛ ولی در ادامه ،اسم ظاهر «اهلل» در جملۀ خبری میآید
که بر حضور روشن او و نشانههای بیشمارش داللت دارد.
ده« .صمد» در زبان عربی به معنای قصد و مقصود است ،و کسی که همۀ
مخلوقات در امورشان به او اعتماد کامل دارند و و ی را قصد می کنند .امام جواد
در بیان معنای صمد فرمود« :السید المصمود الیه فی القلیل والکثیر؛ 1بزرگی که
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ُ
یک ُ
 .3الکافی ،ج ،۱صُ « :۳۱س ِئ َل َع ِلی ْب ُن ْال ُح َسین َعن َّ
ون
ید فقال ِإن اهلل عز وجل ع ِلم أنه
الت ْو ِح ِ
َّ َ َ ْ َ ٌ ُ َ َ ّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ْ ِ ُ َ ُ َ َ ٌ َ ْ
ْ ُ َ ْ
َ َ
َ
ْ
یات ِمن سور ِة الح ِد ِید ِإلی قو ِل ِه:
ِفی ِآخ ِر الزم ِان أقوام متع ِمقون فأنزل اهلل تعالی قل هو اهلل أحد واآل ِ
َ َُ َ ٌ َ
َ
َ َ ََ ْ َ َ
ُّ ُ
ور ف َم ْن َر َام َو َر َاء ذ ِلك فقد َهلك».
وهو ع ِل
یم ِبذ ِ
ات الصد ِ
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مخلوقات در همۀ کارهای خرد و کالن خود به وی رجوع می کنند و محتاج او
هستند ».بنابراین «صمد» به صورت حقیقی ،جز بر ذات مقدس الهی اطالق
نمی گردد.
آیات یکم و دوم سورۀ اخالص ،توحید را به کاملتر ین شکل بیان کردهاند؛ ز یرا
در آنها لفظ جاللۀ «اهلل» به روش و بیانی مشترک (مبتدا و خبر) به دو ویژگی
ّ
«احدیت» و «صمدیت» وصف شده است« .احدیت» اشارت به ذات مقدس
الهی ،و «صمدیت» مع ّرف توحید افعالی است.
یازده .در آیات سورۀ توحید ،انسجام و پیوستگی منطقی و زیبایی مشاهده
میشود .آیۀ نخست از «احدیت» و یگانگی خدا سخن می گو ید و بیدرنگ الزمۀ
آن ،یعنی «صمدیت» را بازگو می کند؛ ز یرا تنها خدای احد و بینظیر است که
میتواند مصمود و مقصود همۀ موجودات باشد .همچنین صمدیت و بینیازی او
از همه چیز ،او را از فرزند و والدین و همسر بینیاز می کند.
دوازده .پارهای از فرهنگهای واژگانی« ،صمد» را چیزی دانستهاند که جوف و
شکم(فضای خالی) ندارد .امام حسین فرمود« :الصمد الذی الجوف له 0».شکی
نیست که کاربرد «صمد» به این معنا برای خدا مجازی است و در بیان وجه اطالق
آن ،میتوان دو احتمال داد:
الف .اجسام توخالی اثرپذیرند و دچار قبض و بسط میشوند؛ ولی خدای
سبحان از چیزی متأثر نمی گردد .ب .جسمی که جوف و شکم نداشته باشد،
َ
َ
َ
نمیزاید .از اینرو یکی از صفات خدا ،صمد است .آیۀ ل ْم َي ِل ْد َول ْم ُيول ْد نیز
تأ کیدی بر آن است.
سیزده .بیشتر مشرکان و اهل کتاب برای خدا قائل به فرزند بودند؛
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همچون یهودیان که ُعزیر را فرزند خدا میدانستند َو َق َالت ْال َي ُه ُ
ود ُع َز ْي ٌر ْاب ُن الل ِه
ِ
َ
َ
َ
و نظیر مسیحیان که عیسی را فرزند او به شمار میآوردند َوقال ِت الن َّص َارى
ْال َم ِس ُ
يح ْاب ُن الل ِه  1و مانند مشرکان که معتقد بودند فرشتگان فرزندان خدایند
ْ َ َ
ََ َ َ ُ ُ ُ
َ ْ
َْ َ َ َ َ
َو َخ َر ُقوا َل ُه َبن َ َ
ات ِبغ ْي ِر ِعل ٍم  3.أفأ ْصفاك ْم َربكم ِبالب ِن
ين َواتخذ ِم َن ال َملا ِئكةِ
ِ
ين َو َبن ٍ
َ ً
ِإناثا  1اما فرزند بودن را بهندرت به خدا نسبت دادهاند .از اینرو «لم یلد =
ّ
نمیزاید» ،بر «لم یولد = زاده نشده است» مقدم شده است.

0

چهارده .بر پایۀ علم بالغت ،مقدم آوردن کلمهای که جایگاه آن متأخر است،
َ ُ َُ ُ ُ ً َ
ّ
كفوا أ َح ٌد نیز «له» بر «کفوا» مقدم
مفید حصر و انحصار است .در آیۀ ل ْم َيكن له
شده است که جایگاهش پس از آن است .این تقدیم ،بر انحصار یگانگی در
خدای متعالی داللت می کند؛ یعنی شامل هیچ موجود دیگری نمیشود .بنابراین
َ َ ْ َ َ
ُ
فقط او است که مثل و مانند ندارد .از همین قاعده در آیۀ ألا ِب ِذك ِر الل ِه ت ْط َم ِئن
ْال ُق ُل ُ
وب  1،میتوان در یافت که قلبها تنها با یاد و نام خدا آرامش مییابند.
پانزده .در سراسر تاریخ ،هیچ کس به شرک ذاتی برای خدای سبحان -یعنی
اعتقاد به وجود دو واجب الوجود -معتقد نشده است؛ اما از زمانهای دور ،اعتقاد
به وجود شرکایی برای خدا در تدبیر امور جهان ،رایج بوده است .بتپرستان
یا انسانپرستان  -مانند کسانی که فرعون را میپرستیدند  -چنین عقیدهای
داشتند که ضد توحید افعالی است .شاید بتوان گفت اعتماد انسان در زندگی به
دیگران ،از مصادیق پنهان شرک افعالی باشد؛ هر چند از لحاظ اعتقادی شرک
 .3توبه.۰۳ /
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محسوب نمیشود.
شانزده .توحید ،افزون بر بعد فردی ،جنبۀ اجتماعی نیز دارد؛ زیرا معنای آن،
انحصار حق حاکمیت و تشریع قوانین در خدا است .هر کس که به یگانگی و
بیهمتایی خدا باور داشته باشد ،در عرصۀ اجتماع نیز حق حاکمیت و جعل
قوانین را برای خدا محفوظ میداند .قرآن کر یم ،کسی را که به توحید اجتماعی
اعتقاد ندارد ،کافر میشماردَ :و َمن َل ْم َي ْح ُكم ب َما َأ ْن َز َل الل ُه َف ُأولئ َّك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
0
ون .
ِ
ِ
ِ

 .3مائده.۴۴ /
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س ق
ل
ورۀ ق
آیات :۵ - ۱

ََ
َْ َ
ُ َ ُ
َّ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيم .ق ْل أ ُعوذ ِب َر ِب الفلق (ِ )۱من ش ِر َما خلق ()۲
ِ ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ
َ َ
َّ َ
َّ
ْ َ
ات فِى ال ُعقد (َ )۴و ِمن ش ِر
َو ِمن ش ِر غ ِاس ٍق ِإذا َوقب (َ )۳و ِمن ش ِر النفاث ِ
َ
َح ِاس ٍد ِإذا َح َّسد (.)۵
آنه
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .بگو :پناه میبرم به پروردگار سپيدهدم )1(،از شر چ

آفر يده است )2(،و از شر تار يكی آنگاه كه می گسترد )3(،و از شر دمندگان افسون در
گرهها )4(،و از شر هر حسودی كه حسد ورزد)5(.

پیامها و آموزها
یك .استعاذه ،پناه بردن به دیگری از هر ّ
شر و بدی است و سه رکن دارد:
ٌ
ٌ
 .۱مستعیذ (پناهآورنده)؛  .۲مستعاذ به(پناه گاه)؛  .۰مستعاذ منه(چیزی که انسان

از او می گر یزد و به جایی پناه میبرد) .این سورۀ مبارکه بهروشنی اصل استعاذه و

مخاطب «قل اعوذ»
ارکان آن را بیان می کند .پیامبر اکرم و امت ایشان که
ِ
ٌ
هستند« ،مستعیذ = پناهنده» ،و پروردگار« ،مستعاذ به= پناه گاه» و شرور و آفات،
ٌ
«مستعاذ منه» هستند.
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دو .تأ کید ویژهای شده است که قرائت قرآن کریم با استعاذه و التجا به
َ َ َ َ ْ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
الش ْي َ
0
ان .
ط
پروردگار آغاز شود؛ چنانکه میفرماید :ف ِإذا قرأت القرآن فاست ِعذ ِبالل ِه ِمن
ِ
دقت در تعابیر قرآن کریم مینمایاند که استعاذه در هنگام قرائت قرآن با استعاذۀ
ّ
مطلوب در این سوره ،فرقی ظریف دارد .در استعاذۀ نخست ،ذات مقدس «اهلل»
َْ َ
پناه گاه است ،ولی در این سوره ،استعاذه به یکی از اوصاف الهی َر ِب الفل ِق
است .شاید بتوان راز و حکمت این تنوع تعبیر را چنین بازگو کرد :از آنجا که هنگام
قرائت قرآن کر یم انسان به مقام قرب الهی گام می گذارد و میخواهد با قرائت قرآن
به پروردگار نزدیکتر گردد ،شیطان با تمام توان به منحرف کردن او اقدام می کند و از
وسوسههای قویتر خود بهره می گیرد؛ پس برای دفع شر او نیز باید به اسم اعظم
الهی الله استعاذه کرد؛ اما در این سوره ،ضررها و شروری که از تاریکی و ِسحر و
حسد به انسان میرسد ،خطرهای دنیایی است و اوصاف الهی برای راندن آنها
کفایت می کند.
سه .بهتر است پیش از هر رخداد برای انسان ،او به پروردگار خویش پناهنده
شود و به استعاذه روی آورد؛ زیرا قطعا استعاذه سبب دفع شرور است و پیش گیری
آسانتر از درمان است .پیامبر گرامی اسالم همیشه با خواندن این سورۀ مبارک،
از شرور و آفات به پروردگار پناه میبرد و برای دفع بالیا از وجود امام حسن و امام
حسین  ،آن دو را با این سورۀ مبارکه و سورۀ ناس تعو یذ می کرد.
برخی معتقدند که پیامبران هرگز سحر نمیشوند؛ ز یرا مایۀ وهن ایشان است؛
اما این استعاذه ،از شری است که واقع نمیشود.
چهار .پناهندۀ واقعی ،به استعاذه اکتفا نمی کند و عمل خود را نیز صالح
و شایسته میسازد؛ همان گونه که اهل بیت  -بر طبق آنچه قرآن کریم
 .3نحل.۳۳ /
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نقل می کند  -این گونه بودند و خوف از پروردگار را با عمل صالح جمع می کردند:
ً
ً
ُ
ُ
َ ُ ُ ً َ َ َ ُ
َ َ ُ
َ ُ
ِإن َما ن ْط ِع ُمك ْم ِل َو ْجهِ الل ِه لا ن ِر ُيد ِمنك ْم َج َز ًاء َولا شكورا * ِإنا نخاف ِمن َر ِب َنا َي ْوما َع ُبوسا
ً
َ
0
ق ْم َط ِريرا .

پنج .تناسب و پیوند روشن و آشکاری میان «رب الفلق» و استعاذه از شرور
وجود دارد:
الف .پروردگاری که هر روز ،تاریکی شب را میشکافد و صبح را برمیآورد،
پناهندهاش را نیز از ظلمت شرور میرهاند.
ب .فلق یا سپیدهدم ،از زمانهای ویژه در اسالم است .در آن هنگامه ،نسیم
رحمت الهی میوزد و استغفارکنندگان در سحر ،جایگاهی خاص در پیشگاه خدا
ُْ ْ َْ َ َْ
ين ِبالأ ْس َح ِار  1و طلوع فجر ،مشهود فرشتگان آسمان و زمین است
دارند المستغ ِف ِر
ً
َ ُ
ْ
َْ
َّ
ِإن ق ْر َآن الف ْج ِر ك َان َمش ُهودا  3.از اینرو استعاذه و التجا به پروردگار در آن زمان ،به
استجابت نزدیکتر است.
شش« .فلق» نیز مانند «کوثر» و «فجر» ،از کلمات انطباقپذیر بر معانی
و احتماالت گوناگون است .مفسران بر سر معنای آن اختالف دارند و سه احتمال
دادهاند:
 .۱سپیدهدم؛ ز یرا در این هنگام ،پردۀ سیاه شب شکافته و روز آشکار
می گردد.
 .۲آشکارکنندۀ ظرفیتها و قابلیتهای حیوانات و گیاهان و پوشاندن لباس
ْ
َ
َ
َ
وجود بر قامت آنان؛ چنانکه «فالق» در آیۀ ِإن الل َه ف ِال ُق ال َح ِب َوالن َوى  1به معنای
 .3انسان.۱۳-۳ /
 .0آل عمران.۱۱ /

 .1اسراء.۱۳ /
 .2انعام.۳۵ /
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شکافندۀ دانه در درون خاک است.
 .۰شکافندۀ عدم و آفر ینندۀ هستی.

هفت .اگر سؤال شود که چگونه خدا در این سورۀ مبارکه به استعاذه از ّ
شر
َ
َّ
موجوداتی دستور میدهد که خود او آنها را آفر یده است < ِمن ش ِر َما َخلق> ،پاسخ این
است که مخلوقات الهی دو گونهاند :برخی با قصد و توجه ،سراغ شرور و زشتیها
میروند ،مانند آدمیان ،و بعضی دیگر همچون حیوانات درنده و حشرات گزنده که
عقل و شعور ندارند ،بر اساس سرشت و غریزۀ خود به کار ی دست میزنند .هر دو
گروه را پروردگار جهانیان آفریده است .پس اعمال آفریدهها یا تخلف از قوانین
آفرینش و مسیر اصلی آنها است ،یا همچون حشرات و حیوانات موذی ،رفتاری
غریزی است .بر این اساس ،ضروری است که انسان همواره به پروردگارش پناه برد
که ّ
مدبر خیر و ّ
شر هستی است تا او را از انحراف در فطرت نجات دهد.

هشت .در این سورۀ مبارکه ،نخست استعاذه از ّ
شر آفر یدگان به صورت کلی
َ َ
َّ َ
یاد میشود و سپس استعاذه از شب ِمن ش ِر غ ِاس ٍق ِإذا َوق َب به شکلی خاص.
«غاسق» در لغت به معنای تاریکی شدید شب است و «وقب» داخل و فراگیر
شدن.
از آنجا که شب برای برخی ترسآور است و ظلمت و تار یکی فراگیرش به
ارتکاب پارهای از شرور کمک می کند و به افراد شرور فرصت حمله یا توطئه میدهد
و وقوع برخی از گناهان را آسان می کند ،باید از شروری که در شب رخ میدهد ،به
خدا پناه ببریم.
رویهمرفته ،همین عوامل سبب شده است که پس از استعاذه از مطلق شرور
در آیۀ پیشین ،استعاذه از ّ
شر شب ،به طور خاص بیاید .و چقدر فرق است میان
شبی که بستر شرور است و شبی که مؤمنین در آن به مناجات پروردگار مشغولاند:
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ُْ َ
ات الل ِه آن َاء الل ْي ِل .
َيتلون َآي ِ
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0

نه .در هستی ،شروری یافت میشود که آشکارند؛ همچون حیوانات درنده.
ّ
شروری نیز تنها با چشم مسلح دیده میشوند؛ مانند میکروبها .در همین جهان،
شرور و آفاتی نیز با حواس ظاهری درك نمیشوند؛ نظیر تأثیرات سحر و چشمزخم که
َّ َ َ َ
َّ
ْ َ
ات فِي ال ُعق ِد * َو ِمن ش ِر
در این سورۀ مبارکه به آنها اشاره شده استَ :و ِمن ش ِر النفاث ِ
َ
َح ِاس ٍد ِإذا َح َّس َد .
قرآن کریم تأثیر این گونه شرور نامحسوس را پذیرفته و در آیاتی از آنها نام برده
َ َ
َ َّ َ َ َّ َ
ْ َ 1
السحر .
لكن الشي ِاط
ين كف ُروا ُي َع ِل ُمون الن َّاس ِ
است؛ مثال درباره سحر میفرمایدِ :
َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ
َ
ْ ََ
َ
و دربارۀ چشم زخم گفته استَ :و ِإن َيك ُاد ال ِذ َين كف ُروا ل ُيز ِلقونك ِبأ ْب َّص ِار ِهم لما
ْ
ٌ
َ َ َ ُ َّ
ْ
ك َ
ك َر  3.دربارۀ ّ
ان ِر َجال ِم َن ال ِإ ِنس
جن نیز در قرآن میخوانیم :وأنه
الذ
َّس ِم ُعوا ِ
ً
ون بر َجال م َن ْالجن َف َز ُاد ُ
ُ َ
وه ْم َر َهقا  1.بنابراین حقیقت موجودات و عوامل
َي ُعوذ ِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
ّ
نامرئی ،مسلم و انکارناپذیر است .شواهد و قرائن خارجی نیز وجود آن را تأیید
می کند.
ّ
ده« .نفاثات» از ماده «نفث» به معنای دمیدن ،و «عقد» به معنای گره است.
برخی« ،نفاثات» را به زنان ساحر در زمان پیامبر تفسیر کردهاند؛ ز یرا آنان اورادی
میخواندند و در گرههایی میدمیدند و این گونه سحر می کردند .بر پایۀ این تفسیر،
«نفاثات» به زنان ساحر در زمان آن حضرت اختصاص دارد؛ اما میتوان آیه را به
مطلق زنان زشتخو تفسیر کرد؛ زیرا آنان معموال در رویارویی با مردان ،به کید و
مکر و حیله روی میآورند.
 .3آل عمران.۱۱۰ /
 .0بقره.۱۳۲ /

 .1قلم.۵۱ /
 .2جن.۶ /
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یازده .شاید مراد از سحر در آیه ،دمیدن در گرههای نخی و مانند آن نباشد،
بلکه اشاره است به تالش آنان برای جذب و جلب قلوب مردان .زیرا زنان از راه
عشوه گری و دلبری بهتر میتوانند مردان را سحر کنند و به کارهای ناشایست
وادارند؛ بهویژه مردان سستعنصر را .بنابراین باید از چنین زنانی ،مانند ساحران،
پرهیز کرد.
دوازده .در این سورۀ مبارکه ،واژگان «غاسق» و «حاسد» نکره و کلمۀ «النفاثات»
معرفه آمده است .در اینجا دو احتمال وجود دارد:
الف .تنکیر در زبان عربی ،گاهی برای تعظیم است ،و بسیار روشن است که
خطر غاسق و حاسد از «نفاثات» بیشتر است؛ زیرا ابتال به زنان ساحر همیشگی
نیست و بهندرت رخ میدهد؛ در حالیکه همه روزه به استقبال شب و شرور آن
میرو یم و همواره با حسودان در اجتماع دیدار می کنیم .پس مناسب است که
غاسق و حاسد ،نکره بیایند تا اهمیت آنها برجسته شود.
ب .تنکیر در زبان عربی ،گاهی برای تقلیل است و میتوان گفت که
شب گرچه همیشگی است ،همواره همراه شر نیست .بسا شبی بگذرد و شری در
آن رخ ندهد .حسود نیز همواره مالزم با شر نیست؛ چون ممکن است ّ
شری از
حسود به انسان نرسد .اما آفت سحر زنان ساحر قطعا انسان را گرفتار می کند .بر این
اساس ،مناسب است که غاسق و حاسد به صورت نکره ،ولی نفاثات به شکل
معرفه بیان گردد.
سیزده .حسودی که رشک خود را پنهان می کند و آن را بروز نمیدهد ،عذاب
می کشد و از همین رو چه بسا خود را مشمول رحمت الهی کند و پروردگار مقلب
القلوب قلب او را دگرگون سازد و و ی را از این رذیلت نجات دهد .در مقابل ،کسی
که حسد خود را بروز و ظهور میدهد و  -مثال  -با چشم خود دیگران را زخم میزند،
یا علیه دیگران مکر و حیله به کار می گیرد ،شر وجود او به دیگران خواهد رسید و
خشم الهی را برمیانگیزد و مصداق حدیث نبوی میشود که فرمود« :حسد،
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خوبیها و حسنات را میخورد؛ آنچنان که آتش خرمنی را».
َ
َّ
چهارده .با اینکه ِمن ش ِر َما َخل َق همۀ شرور را در برمی گیرد ،در سورۀ مبارکه،
ّ
شر حاسد جداگانه ذکر شده است که این نشانۀ زشتی حسد در پیشگاه خداوند
است .حسود در پایینتر ین درجۀ پستی قرار دارد؛ زیرا به دنبال به دست آوردن
کماالت نیست؛ بلکه در آرزوی نابود کردن کماالت دیگران است .او در حضیض
نادانی به سر میبرد .ز یرا خدایی را که مالک گنجینههای آسمان و زمین است ،رها
می کند! در حالیکه طبق نص قرآن ،خدا از بندگان میخواهد فضل او را بخواهند:
َُ
َ ْ
1
َو ْسألوا الل َه ِمن فض ِلهِ .
حسود ،در واقع خدا را به مبارزه میطلبد و حکمت الهی را برنمیتابد؛ ز یرا
خدا را در تقسیم فضایل و نعمتها عادل نمیداند! چنانکه قران کر یم میفرماید:
َْ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ْ
الن َّاس َع َلى َما َآت ُ
3
اه ُم الل ُه ِمن فض ِلهِ .
أم يحسدون
0

 .3الکافی ،ج ،۳ص.۴۵
 .0نساء.۰۲ /
 .1نساء.۵۴ /
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سورۀ ناس

سورۀ ناس
آیات :۶ - ۱

َ
َ
ُ َ ُ
الر ْحمن َ
ب ْسم الله َ
الر ِحيم .ق ْل أ ُعوذ ِب َر ِب الناس (َ )۱م ِل ِك الناس ()۲
ِ ِ ِ
ِ
َ
َّ ْ
ْ َ َ
َ َ
ِإلهِ الناس (ِ )۳من ش ِر ال َو ْس َو ِاس الخناس ( )۴ال ِذی َيو ْس ِو ُس فِى
َ
ْ َ
َ
ُص ُد ِور الناس (ِ )۵م َن ال ِجنةِ َو الناس (.)۶
به نام خداوند خبشندۀ مهربان .بگو :پناه میبرم به پروردگار مردم )1(،فرمانروای
مردم )2(،معبود مردم )3(،از شر وسوسه گر پهنان؛( )4آن كس كه در سینههای مردم

وسوسه می كند )5(،از جن و انس)۶(».

پیامها و آموزهها
یك .گرچه قرآن کریم در سورههای فلق و ناس ،مردم را به استعاذه و پناه بردن
به خداوند متعال دعوت می کند ،اما سورۀ فلق با ناس تفاوت دارد .در سورۀ فلق،
سخن از آفات و شرور ی مانند تاریکی ،حسد و سحر است که همگی ظاهر و
آشکارندّ ،اما این سوره دربارۀ آفات و شرور نادیدنی است؛ مانند وسوسههای درونی
و قلبی و شیاطین انس و جنّ .
البته رستگار ی در گرو طهارت از همۀ آفات ظاهری و
باطنی است.
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دو .برخی تنها به استعاذۀ لفظی بسنده می کنند؛ مثال پیش از قرائت قرآن،
عبارت «اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم» را بر زبان میآورند که نیکو است و دستور
قرآن 0.اما روشن است که استعاذۀ زبانی برای نجات از خطرها بس نیست .بنابراین
ُ َ ُ
ق ْل أ ُعوذ  ،در صورتی واقعا استعاذه است که همراه پناه بردن واقعی به خدا باشد.
پس باید نخست قلب را به خدای جهان سپرد و سپس از شیاطین گریخت؛ وگرنه
حالت انسان ،پیش و پس از استعاذه یکسان خواهد بود .الزمۀ حقیقی استعاذه،
اجتناب از هر چیزی است که با استعاذه منافات دارد؛ زیرا عاقالنه نیست که
کسی در جنگل از ّ
شر درندگان به خدا پناه ببرد ،ولی در قلعۀ ایمنی که در کنار او
است وارد نشود.
ٌ
سه .پناه گاه(مستعاذ به) در این سورۀ مبارکه از جهات مختلفی ذکر شده
است:
الف .از اینرو که خدا «رب الناس = پروردگار مردم» است ،بهتر ین پناهدهنده
است.
ب .او «ملک الناس = پادشاه مردم» است .پس پناه بردن به غیر او ،ترجیح
ضعیف بر مقتدر است.
ج .او «اله الناس = معبود مردم» است .پس پناه بردن به غیر او ،شرك محسوب
میشود.
چهار .از آیاتی که جنبۀ ربوبی و الوهی خدای سبحان را بیان می کند ،آیۀ َر ُب
َْ
ً
َ َ ُ َ َ ْ
ْ ْ
ْ ْ
َ ُ ْ ُ َّ
ماوات َو الأ ْر ِض
ال َمش ِر ِق َوال َمغ ِر ِب لا ِإله ِإلا ه َو فات ِخذ ُه َو ِكيلا  1است و آیۀ له ُملك الس ِ
ُْ
ُ َ ُ ُ َ
َ َ ُ
َو ِإلى الل ِه ت ْر َج ُع الأ ُم ُور  3به پادشاهی او اشاره می کندّ .اما در آیۀ ِذلك ُم الل ُه َربك ْم ل ُه
ْ
َ َ َ ْ َ ُْ َ َ
یطان َّ
َّ َ
الر ِج ِیم .
 .3نحل :۳۳ /ف ِإذا ق َرأت الق ْرآن ف ْاس َت ِعذ ِب ِ
اهلل ِم َن الش ِ
 .0مزمل.۳ /
 .1حدید.۵ /
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ْال ُم ْل ُك لا إ َله إ َلا ُه َو َف َأنَى ُت ْص َر ُف َ
ون  0هر سه عنوان خدا ،یعنی «پروردگار ،معبود و پادشاه
ِ ِ
هستی» یاد میشود .بدین رو پناه بردن به او ،کاملتر ین نوع پناهندگی است.

پنج .در آیات آغازین این سوره ،اوصاف الهی با ترتیبی ویژه آمده است« :رب،
ملك و اله ».شاید از آن رو که انسان ،نخست ّ
ربوبیت پروردگار را درک می کند (زیرا
آثار آن را ّ
حتی در کوچکترین امور زندگانیاش میبیند) و سپس قلمرو بی کرانۀ
ّ
پادشاهیاش را بر کل هستی درمییابد و میفهمد که رب عالم ،مالک او نیز هست.
بندهای که به این ادراک برسد ،بهحقیقت در زندگانی خود ،جز او را حامی و مددکار
َ َ َّ َ ُ َ
اف َع ْب َد ُه  1.درك این دو اسم خدای سبحان(رب و
خود نمیداند أل
یس الله ِبك ٍ
ملك) ،زمینه را برای پرستش او هموار می کند .بدین ترتیب اسم «اله» نیز در نظر او
جلوه گر میشود .بنابراین ،ترتیب اوصاف الهی(رب ،ملك و اله) با مراتب و
مقامات بندگان او ،پیوند دارد .از اینرو مناسب است از شرور درونی به او پناه بر یم؛
َْ َ
ّاما در سورۀ فلق سخن از التجا به پروردگار سپیدهدم است ِب َر ِب الفل ِق  3که
متناسب با آفات و شرور بیرونی است.
شش .این سورۀ مبارکه ،خدای سبحان را با اوصاف سه گانهاش ،بدون حرف
عطف و با تکرار «الناس» یاد می کند؛ ز یرا هر یك از آیات ،یکی از اسباب استعاذه را
یادآور میشود .مردم نیز در زندگانی روزمرۀ خود و در هنگام گرفتار یها ،همین
ویژگیها را مال ک پناه بردن خود میدانند .از اینرو ستمدیده ،نخست به کسی پناه
میبرد که عهدهدار امور است(مانند پدر) و اگر مشکل باقی بماند ،نزد کسی میرود
که فرمان و قدرت به دست او است(مانند حاکم) و اگر از همه ناامید شد ،دست به
دامان اله و معبودش میشود.
 .3زمر.۶ /

 .0همان .۰۶ /
 .1فلق.۱ /
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هفت .بیشك ،وساوس شیطانی و بشری ،بر نفس انسانی اثر می گذارد .از
اینرو خدای سبحان برای امنیت بندگانش از شر ،استعاذه و التجا به سه صفت
خود را دستور میدهد؛ در حالی که در سورۀ فلق ،یک استعاذه برای چهار شر یاد
گردیده است؛ زیرا اوال وسوسه امری درونی و پنهانی است که بر قلبها ُص ُد ِور اثر
َ
ْ َ
می گذارد؛ ثانیا دائمی است ُي َو ْس ِو ُس ؛ ثالثا دو منبع متفاوت ال ِجنةِ َوالن ِاس
دارد؛ رابعا وسوسه کنندگان از کار خود ناامید نمیشوند و پیوسته سرگرم القا و
تلقیناند ْال َخ َن ِاس  .بنابراین امنیت از چنین ّ
شری ،استعاذهای مداوم به خدایی
بزرگ را میطلبد.
هشت .پاکسازی درون از اثرگذار ی شیاطین ،از عوامل مؤثر در پاکسازی
اعضای ظاهری است؛ زیرا القائات پیوستۀ وسوسه کنندگان در قلبها ،انسان را در
معرض تأثیر آنها قرار میدهد .حتی گاه از انسان سلب اراده می کند و به مرحلهای
میرساند که ابزار درونی گناه ،آدمی را بهاجبار به سوی گناه می کشاند .ال ّبته خدای
سبحان که دست وسوسه کنندگان را باز گذاشته تا اندیشههای زشت خود را به
قلوب بیفکنند ،بهحتم ،حق خویش را در مقابل وسوسۀ شیطان نیز پاس میدارد و
به قلوب اولیا و بندگانش خیر و خوبی را الهام می کند؛ چنانکه در ّ
قصۀ مادر
َ
َ
موسی میخوانیمَ :وأ ْو َح َينا إ َلى ُم َّ
وسی  0.و دربارۀ اصحاب کهف میفرمایدِ :إن ُه ْم
ِ
ْ ٌ
ية َآم ُنوا ب َربه ْم َوز ْد ُ
1
ناه ْم ُهدی .
ِفت
ِ
ِ
ِ
ِ

نه .شیطان بر قلبها سیطره دارد و همیشه گرداگرد آنها می گردد و همانند
خون که در میان رگها جریان دارد ،درون انسان نفوذ می کند؛ ولی هنگام یادآوری
نام خدا پنهان میشود .از اینرو بر انسان است که همیشه نام و یاد الهی را در دل

 .3اعراف.۱۱۱ /
 .0کهف.۱۰ /
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خود زنده نگاه دارد؛ زیرا وسوسههای همیشگی و پیوستۀ شیطان جز با پناهندگی
مستمر به خدای سبحان دفع نمی گردد .مضارع بودن فعلهای «اعوذ» و «یوسوس»
نیز از همین رو است؛ یعنی چون او پیوسته وسوسه می کند ،انسان نیز باید همواره
استعاذه کند.
بر این پایه باید دانست که قلب آدمیان همیشه بستر القائات شیطانی است و
تنها زمانی میتوان از چنبرۀ او بیرون رفت که اسباب انصرافش را فراهم کرد؛
چنانکه امام صادق فرمود« :همانا شیطان ،پوزۀ خود را روی دل و سینۀ آدمی
نهاده است .هرگاه او خدا را یاد کند ،شیطان می گریزد و پوزهاش را برمیدارد .هرگاه
خدا را از یاد ببرد ،شیطان در آن نجوا و وسوسه می کند و این همان وسواس ّ
خناس
َ َ َ
ْ َ
یس ْیل َت ِق ُم ْال َق ْل َب َفإ َذا َذ َک َر َ
0
است؛ إ َّن إ ْب ِل َ
اهلل َخ َن َس ف ِلذ ِلك ُس ِّمی ال َخ ّن َاس».
ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
ده .بر پایۀ ظاهر آیۀ < ِم َن الجنةِ َوالن ِاس> وسواس خناس تنها از ّ
جنیان نیست؛
ِ
بلکه این ویژگی میان انسان و جن مشترک است .پس برخی مردم قدرتی خاص
دارند؛ چندان که میتوانند در قلبها راه یابند و اثر بگذارند؛ زیرا نفوذ شیاطین در
قلبها را میتوان توجیه کردّ .اما دامنۀ نفوذ انسان ،جسم و ظاهر دیگران است و از
راه عادی نمیتواند بر قلب و درون دیگران اثر بگذارد؛ مگر از قدرت شیطانی ویژهای
بهرهمند باشد.
بر این اساس ،همان گونه که از شیاطین باید پرهیز کرد ،از انسان شیطانصفت
نیز باید گر یخت و دانست که آنها نیز خناساند؛ یعنی آنقدر میروند و میآیند تا
شخص را قربانی کنند.
یازده .وسواس ،یعنی وسوسه گر ،و ّ
خناس دو معنا دارد :بسیار بازپسرونده و
بازگردنده؛ بسیار پنهانشونده .کنار هم قرار گرفتن این دو و یژگی و معانی آن،

 .3علل الشرایع ،ج ،۲ص .۵۲۶
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میفهماند که میان نفس انسانی و شیاطین ،صحنۀ نبردی شکل می گیرد که در آن
شیاطین آمدوشد دارند و وسوسه می کنند .از سوی دیگر ،نفس ایستادگی می کند تا
شیاطین را براند .اگر در این معرکه شیاطین پیروز شوند و انسان به خواستههای
زشت آنان تن دهد ،دیگر «خنس = پنهان شدن» وجود ندارد و به تعبیر قرآن ،مهر
َ
ُ
ذين َط َب َع ا َلل ُه َعلى ُق ُلوبه ْم َو َّس ْم ِعه ْم َوأ ْ
ولئ َّك َال َ
صار ِهم ،0
ب
أ
بدبختی برقلب زده میشود؛
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ
َخ َت َم ا َلل ُه َعلى ُق ُلوبه ْم َو َعلى َّس ْم ِعه ْم َوعلى أ ْبصار ِه ْم ِغ َ
شاوة  1.و به تعبیر موالی موحدان
ِ
ِِ
ِ
َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ
علی  ،شیطان بر دوستان خود والیت مییابد« :فهنا ِلك یستو ِلی الشیطان علی
َ
3
أ ْو ِلیا ِئ ِه».
دوازده .وسوسه مستقیما در قلبها رخ میدهد و انسان نیز بر امور بیرون از
حواس ظاهریاش سیطرهای ندارد و همین ،نیاز به پناه بردن به پروردگار را بیشتر و
شدیدتر می کند؛ زیرا کلید قلبها تنها در اختیار او است و قلب بنده در میان دو
ین ْأصب َعین م ْن َأ َصابع َّ
انگشت خدا قرار دارد «قلب المؤمن َب َ
الر ْح َم ِن» 1و او است
ِ ِ
ِ
ِ
َْ
ْ
ُ
که میان آدمی و قلب وی حائل میشود َي ُحول َب ْي َن ال َم ْر ِء َوقل ِبهِ  1و نگاههای
َ َ َ َْ
ُ ْ
خیانتبار و آنچه را در سینهها پنهان است ،میداندَ :ي ْعل ُم خ ِائ َنة الأ ْع ُي ِن َو َما تخ ِفي
ُ ُ ُ 6
الصدور .
سیزده .وسوسۀ شیطان دربارۀ تودۀ مردم با وسوسه او در دل انبیا و اولیا تفاوت
جوهری دارد .شیطان ،تودۀ مردم را از راه نفوذ در دل و جان وسوسه می کند ُص ُد ِور
 .3نحل.۱۳۳ /
 .0بقره.۱ /
 .1الکافی ،ج ،۳ص .۵۳
 .2الکافی ،ج ،۲ص.۰۵۰
 .2انفال.۲۴ /
 .2غافر.۱۳ /
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َ
الن ِاس ّ ،اما در مورد انبیا وسوسهاش گذرا است و در حد پرتاب سنگ است ،نه
َ
َّ
َ
0
استقرار دائمی؛ چنانکه دربارۀ حضرت آدم میفرماید :ف َو ْس َو َّس ِإل ْيهِ الش ْي َط ُان .
نیز قرآن کریم دربارۀ بندگان پرهیزگارش میفرماید هنگامی که شیطان به سراغ آنان
َ َ
ََ َ
میرود تا آنان را وسوسه کند ،ایشان دریافته ،او را دفع می کنندِ :إن ال ِذ َين اتق ْوا ِإذا
َ َّ ْ َ َ َ َّ
َ َّ ُ َ ٌ
ك ُروا َفإ َذا ُهم ُم ْبص ُر َ
1
ون .
ان تذ
ِ
مسه ْم ط ِائف ِمن الشيط ِ
ِ

چهارده .یادآوری انسانها و شیاطین در کنار هم و عطف آن دو بر یکدیگر در
َ
ْ َ
ّ
سنخیت و تشابه آن دو است؛ زیرا همان گونه که پیامبر
< ِم َن ال ِجنةِ َوالن ِاس> گو یای
درونی(عقل) به پیامبر بیرونی(رسوالن الهی) کمک می کند ،برخی از مردم نیز
نمایندۀ بیرونی شیاطین درونیاند و همانند آنان به وسوسه میپردازندَّ :ش َي ِاط َ
ين
ْ
ْ ْ
ال ِإن ِس َوال ِج ِن  3.حتی برخی انسانها مطالبی را که شیاطین در سالیان متمادی
آموختهاند ،در اندك زمانی میآموزند؛ بلکه گاهی برای جلوگیری از دعوت انبیا و
پیامبران با یکدیگر همراه و ّمتحد میشوند و به تبادل وسوسهها و اندیشههای
ْ
َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ً َّ َ َ ْ ْ
ين ال ِإن ِس َوال ِج ِن ُي ِوحي
زشت خود میپردازند :وكذ ِلك جعلنا ِلك ِل ن ِب ٍي عدوا شي ِاط
َ َْ ُ ً
َ
ُ
1
َب ْعض ُه ْم ِإلى َب ْع ٍض ُز ْخ ُرف الق ْو ِل غ ُرورا .

پانزده .از این سورۀ مبارکه چنین برمیآید که پایگاه اصلی هر انسانی دل او
است که اگر به تصرف دشمن درآید ،بهحتم نابود میشود و شیطان نیز در صدد
َ
َ
تصرف همین پایگاه است :ال ِذي ُي َو ْس ِو ُس فِي ُص ُد ِور الن ِاس  .امام صادق
فالتسکن َ
القلب ُ
1
ْ
میفرمایدُ « :
حرم اهلل َ
غیر اهلل».
اهلل
حرم ِ
 .3طه.۱۲۳ /
 .0اعراف.۲۳۱ /
 .1انعام.۱۱۲ /

 .2همان.
 .2جامع االخبار ،ص .۱۳۵
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کتابنامه

كباتنامه

 .1قرآن كریم.

 .2نهج البالغه ،تصحیح صبحی صالح.
.3

.0
.5
.3

ابن بابویه ،محمد بن علی ،معانی االخبار ،مصحح :غفاری علی اكبر ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی 1043 ،ق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،من ال یحضره الفقیه ،مصحح :غفارى علی اكبر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،
چاپ دوم1013 :ق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الخصال ،مصحح :غفارى علی ا كبر ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ اول:
1332ش.
ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،مصحح :غفاری علی اكبر ،قم ،جامع
مدرسین1040 ،ق.

 .7ابن شهر آشوب مازندرانی،محمد بن علی،مناقب آل أبی طالب(ع)،قم،نشر عالمه،
1371ق.

 .8ابن طاووس ،علی بن موسی ،إقبال األعمال  ،تهران ،دار الکتب االسالمیه ،چاپ دوم:
1041ق.
 .1ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  ،التشریف بالمنن في التعریف بالفتن ،مصحح :مؤسسة صاحب األمر
اصفهان ،قم ،مؤسسة صاحب األمر( عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) ،چاپ اول:
1013ق.

 .14ابن فارس ،أحمد بن فارس ،معجم المقاییس اللغه ،قم ،مکتب االعالم االسالمی ،چاپ
اول 1040 ،ق.
 .11ابن كثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمد حسین
شمسالدین ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،منشورات محمدعلی بیضون ،چاپ اول،
1011ق.
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 .12آلوسی سید محمود ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :علی عبدالباری
عطیة ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چاپ اول 1015 ،ق.

 .13بحرانی سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تحقیق :قسم الدراسات االسالمیة
موسسة البعثة-قم ،تهران ،بنیاد بعثت ،چاپ اول1013 :ق.
 .10بغوى حسین بن مسعود ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،تحقیق :عبد الرزاق المهدی،
بیروت ،دار احیاء الثراث العربی ،چاپ اول1024 :ق.

 .15پاینده ،ابو القاسم ،نهج الفصاحة ،تهران ،دنیای دانش ،چاپ چهارم 1382 ،ش.
 .13تویسركانی ،محمدنبی ،لئالی االخبار ،قم – تهران ،مکتبه العالمه ،بیتا.

 .17حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،تصحیح و نشر :مؤسسة آل البیت(ع) ،قم،
 1041ق.
 .18ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة ،تهران ،انتشارات دهقان ،چاپ سوم،
 1384ش.

 .11حسکانی ،عبید اهلل بن احمد ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تحقیق :محمدباقر
محمودی ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،چاپ اول 1011،ق.

 .24حقی بروسوى اسماعیل ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دار الفکر.

 .21راغب أصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت  -دمشق ،دار القلم-
الدار الشامیة ،چاپ اول 1012 ،ق.

 .22سیوطی ،جالل الدین ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم ،كتابخانۀ آیة اهلل مرعشی
نجفی 1040 ،ق.

 .23شعیری ،محمد بن محمد ،جامع األخبار ،نجف ،مطبعة حیدریة ،چاپ اول ،بیتا.

 .20صدوق ،ابن بابویه ،محمد بن علی ،األمالی ،تهران ،كتابچی 1373 ،ش.

 .25ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،التوحید ،مصحح :هاشم حسینی ،قم ،جامعۀ مدرسین ،چاپ اول 1318 ،ق.

 .23ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،علل الشرائع ،قم ،كتابفروشی داوری ،چاپ اول 1385 ،ش  1133 /م.

 .27ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم ،دار الشریف الرضی للنشر ،چاپ دوم 1043 ،ق.
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 .28طباطبایی سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم 1017 :ق.

 .21طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مصحح :محمدباقر خرسان ،مشهد،
نشر مرتضی 1043 ،ق.
 .34طبرسی ،علی بن حسن ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،نجف ،المکتبة الحیدریة ،چاپ
دوم 1385 ،ق  1135 /م  1300 /ش.
 .31طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،با مقدمۀ محمدجواد بالغی،
تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم 1372 ،ش.

 .32طریحی ،فخر الدین بن محمد ،مجمع البحرین ،تهران ،نشر مرتضوی ،چاپ
سوم 1375،ش.
 .33طوسی محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی و
تحقیق احمد قصیر عاملی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.

 .30ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،تهذیب األحکام ،تحقیق :محمدباقر خرسان ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه،
1047ق.
 .35عروسی حویزی ،عبد علی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،مصحح :هاشم رسولی محالتی،
قم ،اسماعیلیان ،چاپ چهارم 1015 ،ق.

 .33عطایی ،محمد رضا ،آداب و اخالق در اسالم ،ترجمۀ مجموعة ّورام :تنبیه الخواطر،
تألیف ورام بن أبی فراس ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،چاپ
اول 1331 ،ش.

 .37عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشی ،تهران ،المطبعة العلمیة ،چاپ اول1384 ،
ق.
 .38فخرالدین رازی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احیاء التراث
العربی ،چاپ سوم 1024 ،ق.
 .31فیض كاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الوافی ،اصفهان1043 ،ق.
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 .04ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ،تفسیر االصفی ،تحقیق :حسین اعلمی ،قم ،انتشارات الصدر ،چاپ
دوم1015 :ق.
 .01قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،تحقیق :سید طیب موسوی جزایری ،قم ،دار
الکتاب ،چاپ چهارم1337 :ش.

 .02كلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،محقق :غفاری علیاكبر و آخوندی ،محمد ،تهران ،دار
الکتب اإلسالمیة 1047 ،ق.
 .03مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،مصحح :جمعی از محققان ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی 1043 ،ق.

 .00مدنی ،سید علیخان بن احمد ،ریاض السالکین في شرح صحیفة ّ
سید الساجدین،
مصحح :حسینی امینی محسن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1041 ،ق.

 .05مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،چاپ اول 1338 ،ش.

