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سوره زمر در مكه نازل شده و ھفتاد و پنج آيه دارد
]سوره الزمر ) :(٣٩آيات  ١تا [١٠
بِس ِْم ﱠ
ﱠح ِيم
من الر ِ
ﷲِ الرﱠحْ ِ
ق فَا ْعبُ ِد ﱠ
ب ِم َن ﱠ
تاب بِ ْال َح ﱢ
ﱢين )(٢
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
يز ْال َح ِك ِيم ) (١إِنﱠا أَ ْن َز ْلنا إِلَ ْي َ
ك ْال ِك َ
تَ ْن ِزي ُل ْال ِكتا ِ
ﷲِ ْال َع ِز ِ
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيا َء ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِالﱠ لِيُقَرﱢ بُونا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفى إِ ﱠن ﱠ
أَال ِ ﱠ ِ الد ُ
ﱢين ْالخالِصُ َو الﱠ ِذ َ
ﷲَ
١

ﷲَ ال يَ ْھ ِدي َم ْن ھُ َو كا ِذبٌ َكفﱠا ٌر ) (٣لَ ْو أَرا َد ﱠ
ون إِ ﱠن ﱠ
ﷲُ أَ ْن يَتﱠ ِخ َذ َولَداً
يَحْ ُك ُم بَ ْينَھُ ْم فِي ما ھُ ْم فِي ِه يَ ْختَلِفُ َ
ق ما يَشا ُء ُسبْحانَهُ ھُ َو ﱠ
الصْ طَفى ِم ﱠما يَ ْخلُ ُ
واح ُد ْالقَھﱠا ُر )(۴
ﷲُ ْال ِ
ض بِ ْال َح ﱢ
س
َخلَ َ
ھار َو يُ َك ﱢو ُر النﱠھا َر َعلَى اللﱠي ِْل َو َس ﱠخ َر ال ﱠش ْم َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق السﱠماوا ِ
ق يُ َك ﱢو ُر اللﱠ ْي َل َعلَى النﱠ ِ
واح َد ٍة ثُ ﱠم َج َع َل ِم ْنھا
س ِ
َو ْالقَ َم َر ُك ﱞل يَجْ ِري ِألَ َج ٍل ُم َس ًّمى أَال ھُ َو ْال َع ِزي ُز ْال َغفﱠا ُر )َ (۵خلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
ت
ق فِي ظُلُما ٍ
َز ْو َجھا َو أَ ْن َز َل لَ ُك ْم ِم َن ْاألَ ْن ِ
ون أُ ﱠمھاتِ ُك ْم َخ ْلقا ً ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْل ٍ
واج يَ ْخلُقُ ُك ْم فِي بُطُ ِ
عام ثَمانِيَةَ أَ ْز ٍ
ون ) (۶إِ ْن تَ ْكفُرُوا فَإِ ﱠن ﱠ
ث ذلِ ُك ُم ﱠ
ﷲُ َربﱡ ُك ْم لَهُ ْال ُم ْل ُ
ﷲَ َغنِ ﱞي َع ْن ُك ْم َو ال
ك ال إِلهَ إِالﱠ ھُ َو فَأَنﱠى تُصْ َرفُ َ
ثَال ٍ
واز َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخرى ثُ ﱠم إِلى َربﱢ ُك ْم َمرْ ِج ُع ُك ْم
يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر َو إِ ْن تَ ْش ُكرُوا يَرْ َ
ضهُ لَ ُك ْم َو ال تَ ِز ُر ِ
سان ضُرﱞ َدعا َربﱠهُ ُمنِيبا ً إِلَ ْي ِه ثُ ﱠم
اإل ْن َ
فَيُنَبﱢئُ ُك ْم بِما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ون إِنﱠهُ َعلِي ٌم بِذا ِ
ور )َ (٧و إِذا َمسﱠ ْ ِ
ت الصﱡ ُد ِ
ُض ﱠل َع ْن َسبِيلِ ِه قُلْ تَ َمتﱠ ْع
إِذا َخ ﱠولَهُ نِ ْع َمةً ِم ْنهُ نَ ِس َي ما َ
كان يَ ْد ُعوا إِلَ ْي ِه ِم ْن قَ ْب ُل َو َج َع َل ِ ﱠ ِ أَ ْنداداً لِي ِ
ار ) (٨أَ ﱠم ْن ھُ َو قانِ ٌ
ت آنا َء اللﱠي ِْل
ساجداً َو قائِما ً يَحْ َذ ُر ْاآل ِخ َرةَ َو
ك قَلِيالً إِنﱠ َ
بِ ُك ْف ِر َ
ك ِم ْن أَصْ حا ِ
ِ
ب النﱠ ِ
ب )(٩
ين ال يَ ْعلَ ُم َ
ون َو الﱠ ِذ َ
ين يَ ْعلَ ُم َ
يَرْ جُوا َرحْ َمةَ َربﱢ ِه قُلْ ھَلْ يَ ْستَ ِوي الﱠ ِذ َ
ون إِنﱠما يَتَ َذ ﱠك ُر أُولُوا ْاألَ ْلبا ِ
ين أَحْ َسنُوا فِي ھ ِذ ِه ال ﱡد ْنيا َح َسنَةٌ َو أَرْ ضُ ﱠ
واس َعةٌ إِنﱠما يُ َوفﱠى
ين آ َمنُوا اتﱠقُوا َربﱠ ُك ْم لِلﱠ ِذ َ
قُلْ يا ِعبا ِد الﱠ ِذ َ
ﷲِ ِ
ب )(١٠
الصﱠابِر َ
ُون أَجْ َرھُ ْم بِ َغي ِْر ِحسا ٍ

ترجمه آيات
به نام خداوند بخشنده مھربان.
اين كتابى است كه از ناحيه خداى عزيز و حكيم نازل شده ).(١
ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم پس خدا را عبادت كن در حالى كه دين را خالص براى او
بدانى ).(٢
آگاه باش كه دين خالص تنھا براى خداست و كسانى ھم كه به جاى خدا اوليايى مىگيرند
منطقشان اين است كه ما آنھا را بدين منظور مىپرستيم كه قدمى به سوى خدا نزديكمان كنند به
درستى كه خدا در بين آنان در خصوص آنچه مورد اختالفشان است حكم مىكند .به درستى خدا
كسى را كه دروغگو و كفران پيشه است ھدايت نمىكند ).(٣
اگر خدا بخواھد فرزند بگيرد از بين آنچه خلق كرده ھر چه را بخواھد انتخاب مىآﻨﺪ اما او
منزه است .او خداى واحد قھار است ).(۴
آسمانھا و زمين را به حق آفريد و داخل مىكند شب را بر روز و داخل مىكند روز را بر شب و
آفتاب و ماه را آن چنان مسخر كرده كه ھر يك براى مدتى معين در جريانند .آگاه باش كه او
عزيز و آمرزنده است ).(۵
٢

شما را از يك انسان آفريد و آن گاه ھمسر آن انسان را ھم از جنس خود او قرار داد و براى شما
از چارپايان ھشت جفت نازل كرد شما و چارپايان را در شكم مادران نسال بعد نسل مىآفريند آن
ھم در ظلمتھاى سهگانه ،اين خداست پروردگار شما كه ملك از آن اوست .جز او ھيچ معبودى
نيست پس ديگر به كجا منحرف مىشويد ).(۶
اگر كفر بورزيد خدا بىنياز از شماست و او كفر را براى بندگان خود نمىپسندد .و اگر شكر
بگزاريد ھمان را برايتان مىپسندد و ھيچ گناھكارى وزر گناه ديگرى را به دوش نمىكشد و در
آخر به سوى پروردگارتان بازگشتتان است و او شما را به آنچه مىكردهايد خبر مىدھد كه او
داناى به اسرار سينهھاست ).(٧
و چون ناماليمى به انسان برسد پروردگار خود را ھمى خواند در حالى كه به سوى او برگشته
باشد و چون نعمتى از خود به وى دھد باز ھمان دعا و زارى قبلى خود را فراموش مىكند و
براى خدا شركائى مىگيرد تا مردم را از راه خدا گمراه كند .به او بگو سرگرم كفر خود باش و
به اين بھره اندك دلخوش باش كه تو از اھل آتشى ).(٨
آيا كسى كه در اوقات شب در حال سجده و ايستاده به عبادت مشغول است و از آخرت مىترسد
و اميدوار رحمت پروردگار خويش است مانند از خدا بىخبران است؟ بگو آيا آنھا كه مىدانند و
آنھا كه نمىدانند يكسانند؟ ھرگز ولى تنھا كسانى متذكر مىشوند كه داراى خرد باشند ).(٩
بگو اى بندگان من كه ايمان آورده و از پروردگارتان مىترسيد آنھايى كه در اين دنيا نيكى
مىكنند پاداشى نيك دارند و زمين خدا ھم گشاده است كسانى كه خويشتندار باشند اجرشان را
بدون حساب و به طور كامل درخواھند يافت ).(١٠

بيان آيات ]محتواى كلى سوره مباركه زمر و زمينه نزول آن[
از خالل آيات اين سوره برمىآيد كه مشركين معاصر رسول خدا )ص( از آن جناب درخواست
كردهاند كه از دعوتش به سوى توحيد و از تعرض به خدايان ايشان صرف نظر كند ،و گر نه
نفرين خدايان گريبانش را خواھد گرفت .در پاسخ آنان اين سوره كه به وجھى قرين سوره" ص"
است ،نازل شده و به آن جناب تاكيد كرده كه دين خود را خالص براى خداى سبحان كند ،و
اعتنايى به خدايان مشركين نكند ،و عالوه بر آن به مشركين اعالم نمايد كه مامور به توحيد و
٣

اخالص دين است ،توحيد و اخالصى كه آيات و ادله وحى و عقل ھمه بر آن تواتر دارند .و لذا
مىبينيم خداى سبحان در خالل سوره چند نوبت كالم را متوجه اين مساله مىسازد ،مثال در
آغاز سوره مىفرمايد " :فَا ْعبُ ِد ﱠ
ﱢين" و باز در آيه بعدى مىفرمايد ":أَال ِ ﱠ ِ الد ُ
ﱢين
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
ْالخالِصُ " سپس در وسط سوره دوباره به اين مساله بر مىگردد و مىفرمايد ":قُلْ إِنﱢي أُ ِمرْ ُ
ت أَ ْن
أَ ْعبُ َد ﱠ
ﱢين" و باز در آيه  ١۴مىفرمايد:
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
" قُ ِل ﱠ
ﷲَ أَ ْعبُ ُد ُم ْخلِصا ً لَهُ ِدينِي" و در آيه  ١۵مىفرمايد ":فَا ْعبُ ُدوا ما ِش ْئتُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه".
ك َمي ٌ
ْس
ﱢت َو إِنﱠھُ ْم َميﱢتُ َ
آن گاه در آيه  ٣٠اعالم مىدارد كه ":إِنﱠ َ
ون  "...و در آيه  ٣۶مىپرسد ":أَ لَي َ
ﱠ
ين ِم ْن ُدونِ ِه" و در آيه  ٣٩تھديد مىكند به اينكه ":قُلْ يا قَ ْو ِم ا ْع َملُوا
ك بِالﱠ ِذ َ
كاف َع ْب َدهُ َو يُ َخ ﱢوفُونَ َ
ﷲ ُ بِ ٍ
َعلى َمكانَتِ ُك ْم إِنﱢي عا ِملٌ" و در آيه  ۶۴مىفرمايد ":قُلْ أَ فَ َغ ْي َر ﱠ
ون" و
ﷲِ تَأْ ُمرُونﱢي أَ ْعبُ ُد أَيﱡھَا ْالجا ِھلُ َ
ھمچنين اشارات ديگرى كه ھمه داللت بر اين دارد كه مشركين از آن جناب خواسته بودند دست
از دعوت به توحيد بردارد.
آن گاه به استدالل بر يكتايى خدا در ربوبيت و الوھيت پرداخته ،ھم از طريق وحى ھم از طريق
برھان عقلى ،و ھم از راه مقايسه بين مؤمنين و مشركين ،آن را اثبات مىكند .و مقايسه مزبور
مقايسهاى لطيف است .چند نوبت مؤمنين را به بھترين اوصاف ستوده ،و به پاداشھايى كه به
زودى در آخرت دارند بشارت مىدھد .و ھر جا سخن از مشركين به ميان آورده -عالوه بر
وبال اعمالشان ،كه در دنيا گريبانشان را مىگيرد ،وبالى نظير آن وبالھا كه به ساير امتھاى
گذشته به كيفر تكذيب آيات خدا رسيد ،و آن عبارت بود از خوارى در دنيا كه البته عذاب آخرت
قابل مقايسه با آن نيست -ايشان را به خسران و عذاب آخرت بشارت مىدھد.
و به ھمين منظور در اين سوره -و مخصوصا در آخرش -روز قيامت را به روشنترين
اوصافش وصف كرده ،و در ھمين جا سوره را خاتمه داده است.
و اين سوره به شھادت سياق آياتش در مكه نازل شده ،و چنين به نظر مىرسد كه يك دفعه نازل
شده باشد ،چون آيات آن بسيار به ھم مربوط و متصل است.
و اين ده آيه كه ما از اول آن آورديم ،ھم از طريق وحى دعوت مىكند .و ھم از طريق
حجتھاى عقلى ،و نخست روى سخن را متوجه رسول خدا )ص( مىكند.
ب ِم َن ﱠ
ب" خبر است براى مبتدايى كه حذف
يز ْال َح ِك ِيم" كلمه" تَ ْن ِزي ُل ْال ِكتا ِ
" تَ ْن ِزي ُل ْال ِكتا ِ
ﷲِ ْال َع ِز ِ
شده .و كلمه" تنزيل" مصدر به معناى مفعول است ،در نتيجه اضافه اين مصدر به كلمه" كتاب"
اضافه صفت به موصوف خودش است .و كلمه" من ﱠ
ﷲ" متعلق به تنزيل است .در نتيجه معناى
آيه چنين مىشود :اين كتابى است نازل شده از طرف خداى عزيز حكيم.

۴

ب" را مبتدا و كلمه" من ﱠ
ﷲ" را خبر آن گرفتهاند .و
ولى بعضى از مفسرين ١كلمه" تَ ْن ِزي ُل ْال ِكتا ِ
بعيد نيست وجه اول به ذھن نزديكتر باشد.

ق فَا ْعبُ ِد ﱠ
تاب بِ ْال َح ﱢ
ﱢين" در اين آيه بر خالف آيه قبلى تعبير به
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
" إِنﱠا أَ ْن َز ْلنا إِلَ ْي َ
ك ْال ِك َ
انزال كرده ،نه تنزيل ،براى اينكه در اين آيه منظور بيان اين نكته است كه بفھماند قرآن كريم به
حق نازل شده ،و در چنين مقامى مناسب آن است كه تعبير به انزال كند كه به معناى نازل شدن
مجموع قرآن است ،بخالف مقام در آيه قبلى كه چون چنين مقامى نبود ،تعبير به تنزيل كرد كه
به معناى نازل شدن تدريجى است.
و" باء" در كلمه" بالحق" براى مالبست است ،كه معنايش چنين مىشود :ما قرآن را به سوى تو
نازل كرديم در حالى كه متلبس به جامه حق بود ،پس در ھر جاى از آن كه امر به عبادت و
پرستش خداى يگانه شده است ،حق است .و چون حرف" باء" اين معنا را به آيه مىدھد جمله"
فَا ْعبُ ِد ﱠ
ﱢين" را با حرف" فاء" متفرع بر آن كرد .و فھمانيده حاال كه معلوم شد
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
قرآن متلبس به لباس حق نازل شده ،پس خداى يگانه را عبادت كن ،در حالى كه دين را براى او
خالص كرده باشى ،براى اينكه در اين قرآن مكرر آمده كه بايد خداى يگانه را بپرستى.
و مراد از كلمه" دين" -به طورى كه از سياق برمىآيد -عبادت است .و ممكن ھم ھست سنت
حيات از آن اراده شود ،يعنى طريقهاى كه در زندگى اجتماعى انسانى پيموده مىشود .و مراد
از" عبادت" ھمان اعمالى است كه خضوع قلبى و پرستش درونى را مجسم و ملموس مىكند ،و
آن عبارت از ھمان طريقهاى است كه خود خداى سبحان آن را تشريع كرده و معناى آيه اين
است كه :حال كه قرآن به حق نازل شده پس عبوديت قلبى خود را براى خدا در تمامى شؤون
زندگيت با پيروى كردن از آنچه براى تو تشريع كرده اظھار كن در حالى كه دين خود را براى
او خالص سازى ،و غير از آنچه خدا براى تو تشريع كرده پيروى مكن".
" أَال ِ ﱠ ِ الد ُ
ﱢين ْالخالِصُ " در اين جمله آنچه را در كلمه" بالحق" سر بسته فرموده بود ،علنى و
روشن بيان مىكند ،و آنچه را در جمله" فَا ْعبُ ِد ﱠ
ﱢين" به طور خاص بيان كرده بود
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
تعميم مىدھد ،مىفرمايد ":آنچه به تو وحى كرديم كه دين را براى خدا خالص كنى ،مخصوص
به شخص تو نيست ،بلكه اين وظيفهاى است بر ھر كس كه اين ندا را بشنود" و به خاطر اينكه
جمله مورد بحث ندايى مستقل بود ،لذا اسم جالله" ﱠ
ﷲ" را به كار برد ،و با آوردن ضمير
نفرمود ":اال له الدين الخالص" با اينكه مقتضاى ظاھر كالم ھمين بود كه ضمير بياورد.
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و معناى خالص بودن دين براى خدا اين است كه :خدا عبادت آن كسى را كه فقط براى او
عبادت نمىكند نمىپذيرد ،حال چه اينكه ھم خدا را بپرستد و ھم غير خدا را و چه اينكه اصال
غير خدا را بپرستد.
]معناى اينكه دين خالص براى خداست و بيان مبناى اعتقادى بت پرستان در باره عبادت ارباب
و آلھه و مقصود از اينكه آنان غير خدا را اولياء اتخاذ كردهاند[
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيا َء ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِ ﱠال لِيُقَرﱢ بُونا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفى "...
" َو الﱠ ِذ َ
در سابق گفتيم كه مسلك وثنيت معتقد است كه خداى سبحان بزرگتر از آن است كه ادراك
انسانھا محيط بر او شود ،نه عقلش مىتواند او را درك كند و نه وھم و حسش.
پس او منزه از آن است كه ما ،روى عبادت را متوجه او كنيم.
ناگزير واجب مىشود كه از راه تقرب به مقربين او به سوى او تقرب جوييم و مقربين درگاه او
ھمان كسانىاند كه خداى تعالى تدبير شؤون مختلف عالم را به آنان واگذار كرده.
ما بايد آنان را ارباب خود بگيريم ،نه خداى تعالى را .سپس ھمانھا را معبود خود بدانيم و به
سويشان تقرب بجوييم تا آنھا به درگاه خدا ما را شفاعت كنند ،و ما را به درگاه او نزديك سازند.
و اين آلھه و ارباب عبارتند از مالئكه و جن و قديسين از بشر ،اينھا ارباب و آلھه حقيقى ما
ھستند.
و اما اين بتھا كه در بتكدهھا و معابد نصب مىكنند ،تمثالھايى از آن ارباب و آلھه ھستند ،نه
اينكه راستى خود اين بتھا خدا باشند .چيزى كه ھست عوام آنھا بسا مىشود كه بين بتھا و
ارباب آنھا فرق نگذاشته ،خود بتھا را ھم مىپرستند ھمان طور كه ارباب و آلھه را مىپرستند.
عرب جاھليت ھم اين طور بودند .و ھمچنين عوامھاى صابئين .بسا مىشود كه فرقى بين
بتھاى كواكب و كواكب كه آنھا نيز بتھاى ارواح موكل بر آنھا ھستند ،و بين ارواح كه ارباب و
آلھه حقيقى نزد خواص صابئين ھستند ،فرقى نمىگذارند.
به ھر حال پس ارباب و آلھه معبود در نزد وثنيت ھستند ،و اين ارباب موجوداتى ممكن و
مخلوقند ،چيزى كه ھست خداوند اين مخلوقات را از آنجا كه مقرب درگاه خود مىداند موكل بر
تدبير عالم كرده و ھر يك را بر حسب مقام و منزلتى كه دارد ماموريتى داده.
و اما خود خداى سبحان به غير از خلق كردن و پديد آوردن كار ديگرى ندارد ،و او رب ارباب
و اله آلھه است.
حال كه اين معانى را متوجه شدى مىتوانى بفھمى كه منظور از آيه مورد بحث كه مىفرمايد":
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيا َء" چيست؟ منظور ھمين وثنيت است كه قائلند غير از خدا اربابى
َو الﱠ ِذ َ
دگر ھستند ،كه امور عالم را تدبير مىكنند ،و ربوبيت و تدبير منسوب به ايشان است ،نه
منسوب به خداى تعالى.
۶

پس در نظر وثنيت اين ارباب مدبر امور ھستند ،نتيجهاش ھم اين است كه پس بايد در مقابل
ھمين ارباب خاضع شد و آنھا را عبادت كرد تا ما را از منافعى برخوردار و بالھا و ضررھا را
دفع كنند .و حتى بايد از اينھا تشكر كرد ،چون كارھا ھمه به دست آنان است ،نه به دست خدا.
پس معلوم شد كه مراد از" اتخاذ اولياء" اين است كه مشركين به غير از خدا اربابى مىگيرند ،و
خالصه مىخواھيم بگوييم واليت و ربوبيت قريب المعنى ھستند ،چون رب به معناى مالك مدبر
است و ولى به معناى مالك تدبير و يا متصدى تدبير است.

و به ھمين جھت دنبال كلمه" اوليا" مساله عبادت را ذكر كرده و فرموده ":ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِ ﱠال
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيا َء" مبتدا و خبر آن
لِيُقَرﱢ بُونا" .بنا بر اين ،كلمه" الذين" در جمله" َو الﱠ ِذ َ
جمله" إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ يَحْ ُك ُم  "...مىباشد .و مراد از" الذين" مشركين است كه قائل به ربوبيت شركا و
الوھيت آنھا ھستند ،و براى خدا ربوبيت و الوھيتى قائل نيستند ،مگر عوام آنھا ،كه معتقدند خدا
ھم با ارباب در معبوديت شريك است.
و جمله" ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِ ﱠال لِيُقَرﱢ بُونا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفى" تفسيرى است براى معناى اتخاذ اوليا به جاى خدا.
و اين جمله حكايت كالم مشركين است و يا به تقدير قول است كه در اين صورت تقدير آن"
يقولون ما نعبدھم  "...است ،يعنى مىگويند ما شركاء را نمىپرستيم مگر بدين جھت كه آنھا ما
را قدمى به سوى خدا نزديك كنند.
پس مشركين از خدا به سوى غير خدا عدول كردهاند و اگر مشركشان مىناميم از اين جھت
است كه مشركين براى خدا شريك قائل شدهاند ،يعنى غير خدا را ارباب و آلھه عالم خواندهاند ،و
خدا را رب و اله آن ارباب و آلھه ناميدهاند .و اما شركت در خلقت و ايجاد ،مطلبى است كه
احدى از مشركين و موحدين قائل بدان نيست.
و در جمله" إِ ﱠن ﱠ
ون" بعضى ٢گفتهاند :ضمير جمع در آن به
ﷲَ يَحْ ُك ُم بَ ْينَھُ ْم فِي ما ھُ ْم فِي ِه يَ ْختَلِفُ َ
مشركين و اولياى آنان ،يعنى ھمان خدايان برمىگردد و معنايش اين است كه خدا بين مشركين و
بين اولياى ايشان ،در آنچه اختالف دارند حكم مىكند.
و بعضى ٣ديگر گفتهاند :ضمير مزبور در ھر دو جا به مشركين و دشمنان آنان ،يعنى اھل
اخالص در دين كه از سياق فھميده مىشود برمىگردد ،و معناى آن اين است كه:
خداى تعالى بين مشركين و متدينين حكم خواھد كرد.
و كلمه" كفار" در جمله" إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ ال يَ ْھ ِدي َم ْن ھُ َو كا ِذبٌ َكفﱠارٌ" به معناى كسى كه نعمتھاى خدا را
بسيار كفران مىكند و يا به معناى اين است كه بسيار حق را مىپوشاند .و در اين جمله اشعار
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بلكه داللتى است بر اينكه آن حكمى كه خدا در روز قيامت بين مشركين و مخلصين مىكند عليه
مشركين است ،نه به نفع ايشان .و مىرساند كه مشركين به سوى آتش خواھند رفت .و مراد از"
ھدايت" در اينجا رساندن به حسن عاقبت است ،نه راھنمايى )چون خداى تعالى ھدايت به معناى
راھنمايى را از ھيچ كس دريغ نمىفرمايد(.
ق ما يَشا ُء ُسبْحانَهُ ھُ َو ﱠ
" لَ ْو أَرا َد ﱠ
ﷲُ أَ ْن يَتﱠ ِخ َذ َولَداً َالصْ طَفى ِم ﱠما يَ ْخلُ ُ
واح ُد ْالقَھﱠارُ" اين آيه
ﷲُ ْال ِ
شريفه احتجاجى است عليه اين اعتقاد مشركين كه خدا فرزند براى خود گرفته و نيز عليه اين
اعتقاد ديگر بعضى از ايشان است كه مالئكه دختران خدايند.
و اعتقاد به فرزند داشتن خدا در بين عموم وثنىھا شايع است ،البته با اختالفى كه در مذاھب
خود دارند ،مثال نصارى معتقدند كه مسيح پسر خداست و يھوديان بنا به حكايت قرآن معتقدند به
اينكه عزيز پسر خداست ،و گويا منظور اين دو مذھب از پسر بودن مسيح و عزيز براى خدا
صرف احترام از آن دو باشد.
و مساله فرزند داشتن خداى تعالى به ھر معنايى كه باشد اقتضا دارد كه بين پدر و فرزند شركتى
باشد .حال اگر فرزند حقيقى باشد ،يعنى فرزند از پدر مشتق و متولد شده باشد ،الزمهاش اين
مىشود كه آن شركت ھم شركت حقيقى باشد ،يعنى فرزند در ذاتش و خواصش و آثارى كه از
ذات او سرچشمه مىگيرد عين پدر باشد ،ھمان طورى كه فرزند بودن يك انسان براى انسانى
ديگر اقتضاى ھمين شركت را دارد ،يعنى او ھم مانند پدرش انسانيت و لوازم آن را دارد.
و اگر مساله فرزندى آنھا براى خدا يك تشريف و احترامى باشد ،نظير فرزندى يك فرد براى
اجتماع كه آن را" تبنى" مىگويند در اين صورت بايد اين فرزند با پدرش در شؤونات خاصه او
شريك باشد ،مثال اگر او در اجتماع سيادت و آقايى دارد و يا ملك و امالك و يا حيثيت و آبرو و
يا تقدم و وراثت و پارهاى احكام نسب را دارد ،فرزند ھم بايد داشته باشد .و حجتى كه در آيه
اقامه شده داللت مىكند بر اينكه فرزند گرفتن بر خداى تعالى به ھر دو معنا محال است.
پس جمله" لَ ْو أَرا َد ﱠ
ﷲُ أَ ْن يَتﱠ ِخ َذ َولَداً" جملهاى است شرطيه و به خاطر اين كه كلمه" لو" كه
داللت بر امتناع مدلول خود دارد ،بر سر آن آمده مىفھماند كه چنين چيزى ممكن نيست .و
معناى جمله" َالصْ طَفى ِم ﱠما يَ ْخلُ ُ
ق ما يَشا ُء" اين است كه :اگر خدا مىخواست فرزندى براى خود
بگيرد از ھر مخلوقى كه خودش مىخواست مىگرفت .و خالصه آن كسى را فرزند خود
مىگرفت كه متعلق مشيت و ارادهاش باشد .اين آن معنايى است كه از سياق استفاده مىشود .و
اگر فرمودِ ":م ﱠما يَ ْخلُ ُ
ق" براى اين است كه ماسواى خدا ھر چه فرض شود مخلوق اوست.
واح ْ
و اينكه فرمود ":سبحانه" تنزيھى است از خداى سبحان .و جمله" ھُ َو ﱠ
دالقَھﱠارُ"
ﷲُ ْال ِ
بيان محال بودن جمله شرطيه است يعنى جمله" اگر خدا مىخواست فرزند بگيرد" .و وقتى
جمله شرطيه محال شد ،قھرا جمله جزائيه ،يعنى" َالصْ طَفى ِم ﱠما يَ ْخلُ ُ
ق ما يَشا ُء" نيز محال
مىشود .به اين بيان كه خداى سبحان در ذاتش واحد و متعالى است و چيزى نه با او مشاركت
٨

دارد و نه مشابھت ،و اين حكم ادله توحيد است .و ھمچنين واحد در صفات ذاتى است كه عين
ذات اوست ،مانند حيات ،قدرت و علم .و ھمچنين واحد در شؤونى است كه از لوازم ذات او
است مانند خلق كردن ،مالك بودن ،عزت ،و كبريا كه ھيچ موجودى در اين گونه شؤون با او
مشاركت ندارد.
و نيز خداى سبحان به حكم آيه مورد بحث ،قھار است ،يعنى بر ھر چيز قاھر به ذات و صفات
است ،در نتيجه ھيچ چيزى در ذاتش و وجودش مستقل از ذات و وجود خدا نيست ،و در صفات
و آثار وجودىاش مستغنى از او نمىباشد .پس تمامى عالم نسبت به او ذليل و خوارند و مملوك
و محتاج اويند.
پس حاصل برھان آيه يك برھان استثنايى ساده است كه در آن نقيض مقدم استثنا مىشود ،تا
نقيض تالى را نتيجه دھد و در مثل مانند اين است كه بگوييم ":اگر خدا مىخواست فرزندى
بگيرد ،بعضى از كسانى از مخلوقات خود را كه مشيتش بدو تعلق مىگرفت انتخاب مىكرد ،و
ليكن اراده فرزند گرفتن براى او ممتنع و محال است ،به خاطر اينكه واحد و قھار است ،پس
انتخاب آن بعض ھم محال خواھد بود".
بعضى از مفسرين ٤در توجيه و بيان برھان آيه سخنى عجيب و غريب گفتهاند و آن اين است
كه ":حاصل معناى آيه چنين مىشود كه اگر خداى سبحان اراده مىكرد فرزندى بگيرد ،اين
اراده ممتنع مىشد ،چون به امرى ممتنع )فرزنددار شدن( متعلق شده است ،و اراده ممتنع از
خدا جايز نيست ،چون باعث مىشود بعضى از ممكنات بر بعضى رجحان پيدا كنند.
و اصل كالم در آيه اين است كه اگر خدا فرزند بگيرد ممتنع مىشود ،چون مستلزم چيزى است
كه با الوھيت او نمىسازد ،ولى قرآن كريم اين طور نفرموده ،و به جاى آن فرموده:
" اگر خدا اراده كند فرزند گرفتن را ھمين اراده ممتنع مىشود" بدين جھت به اين تعبير عدول
كرده تا در رساندن معنا بليغتر و رساتر باشد .آن گاه جواب" اگر" را يعنى جمله" ھمين اراده
ممتنع مىشود" را حذف كرده و به جايش جمله" الصطفى" را آورده تا خواننده را متوجه كند
اين كه اين يكى )الصطفى( ممكن است ،نه آن اولى )ھمين اراده ممتنع مىشود( ،و نيز بفھماند
كه اگر )الصطفى( اتخاذ ولد شمرده شود ،چنين اتخاذ ولدى براى خداى سبحان جايز است ،پس
با اين بيان بدون ھيچ صعوبتى ھم تالزم بين شرط و جزا درست شد ،و ھم نفى الزم و اثبات
ملزوم".
]تقرير احتجاج بر رد و نفى فرزند گرفتن خدا براى خود )چه فرزندى حقيقى و چه اعتبارى(
در آيه ":لَ ْو أَرا َد ﱠ
ﷲُ أَ ْن يَتﱠ ِخ َذ َولَداً َالصْ طَفى ِم ﱠما يَ ْخلُ ُ
ق ما يَشا ُء ["...
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و گويا اين حرف را از كالم زمخشرى در كشاف گرفته كه در تفسير آيه مىگويد:
" معنايش اين است كه اگر خدا اراده اتخاذ ولد كند ممتنع مىشود ،و صحيح نيست ،براى اينكه
محال است و بيش از اين شدنى نيست كه بعض مخلوقات خود را انتخاب كند ،و خصايصى به
آنھا بدھد ،و مقرب درگاه خود كند ،ھمان طور كه يك انسان ما بين فرزند خود و بيگانگان فرق
مىگذارد و او را به خود نزديك و مقرب مىسازد و خدا ھمين كار را با مالئكه كرده ،و ھمين
خود باعث شده كه شما مشركين به اشتباه بيفتيد و از روى جھل مالئكه را فرزندان خدا بپنداريد،
جھل به خدا و به حقيقت او كه مخالف با حقايق اجسام و اعراض است.
پس گويا فرموده :اگر خدا اراده اتخاذ ولد ھم بكند كارى بيش از آنچه كرده نمىكند ،باز ھم
بعضى از مخلوقات خود را كه ھمان مالئكه باشند ،اصطفا مىكند چيزى كه ھست اين اشتباه از
شماست كه خيال مىكنيد اصطفاى مالئكه به معناى فرزند گرفتن است بعدا ھم اين جھل و اشتباه
خود را ادامه داده و مالئكه را دختران خدا قرار داديد .پس شما مشتى مردم كذاب و كفار و
دروغپرداز و جنجالى ھستيد ،كه بزرگترين افترا را به خدا و مالئكه او بسته و در كفر غلو
٥
كرديد"
و خواننده عزيز خود متوجه است كه سياق آيه شريفه ھيچ سازگارى با اين بيان ندارد.
عالوه بر اين ،ھمه اين حرفھا جواب اشكال تبنى تشريفى را نمىدھد .چون يھود نگفتهاند كه خدا
عزيز را زاييده ،بلكه به عنوان احترام و تشريف او را فرزند خدا مىدانند ،چون در او
خصايصى سراغ دارند كه در ديگران نيست ،و اين ھمان اصطفا است .البته در اين آيه شريفه
توجيھات و بيانات ديگرى نيز ھست كه فايدهاى در نقل آنھا نيست.
ض بِ ْال َح ﱢ
ق "...
" َخلَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق السﱠماوا ِ
بعيد نيست اشاره اين آيه به مساله خلقت و تدبير ،بيانى باشد براى قھاريت خداى تعالى ،و ليكن
اتصال دو آيه و ارتباطشان به يكديگر از نظر مضمون و مخصوصا اينكه آيه دومى
با جمله" ذلِ ُك ُم ﱠ
ﷲُ َربﱡ ُك ْم  "...ختم مىشود ،تقريبا صريح در اين است كه آيه مورد بحث مربوط به
ما قبل نباشد ،و بيانى مستقل و از نو براى احتجاج بر توحيد ربوبيت باشد.
]احتجاج بر وحدت خداوند در الوھيت و ربوبيت ،با بيان انحصار خلق و تدبير در او عز و
جل[
پس اين آيه و آيه بعدش در اين سياق و مقامند كه توحيد در ربوبيت را اثبات كنند .در اين دو آيه
بين خلقت و تدبير جمع شده ،و اين بدان جھت است كه ھم چنان كه -بارھا گفتهايم -اثبات وحدت
خالق مستلزم ابطال مرام مشركين نيست ،چون مشركين ھم خالق را واحد و خلقت و ايجاد را
منحصر در خداى تعالى مىدانند ،و به ھمين جھت خداى سبحان در كالم عزيزش ھر جا در
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صدد اثبات توحيد در ربوبيت و الوھيت ،و ابطال مسلك مشركين بر مىآيد ،بين خلقت و تدبير
جمع مىكند و به اين نكته اشاره مىكند كه تدبير خارج از خلقت نيست ،بلكه به يك معنا ھمان
خلقت است ،ھم چنان كه خلقت به يك معنا ھمان تدبير است .و با اين بيان است كه احتجاج عليه
شرك تمام مىشود ،و به مشركين كه معتقدند تدبير عالم واگذار به ارباب شده مىفھماند كه تدبير
نيز مانند خلقت منحصر در خداى تعالى است.
ض بِ ْال َحقﱢ" اشاره است به مساله خلقت ،و جمله" بالحق" -با در
پس جمله" َخلَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق السﱠماوا ِ
نظر گرفتن اينكه" باء" در آن براى مالبست است -اشاره است به مساله بعث و قيامت ،چون
خلقت وقتى به حق و غير باطل است كه غرض و غايتى در آن باشد ،و خلقت به سوى آن
غرض سوق داده شود .و اين ھمان بعث است كه خداى تعالى در بارهاش فرموده:

باط ًال".٦
" َو ما َخلَ ْقنَا السﱠما َء َو ْاألَرْ َ
ض َو ما بَ ْينَھُما ِ
ھار َو يُ َك ﱢو ُر النﱠھا َر َعلَى اللﱠي ِْل" به مساله تدبير اشاره مىكند .در مجمع
و جمله" يُ َك ﱢو ُر اللﱠ ْي َل َعلَى النﱠ ِ
البيان در باره كلمه" يكور" گفته است :تكوير عبارت است از اين كه بعضى از اجزاى چيزى را
روى بعض ديگرش بيندازيم ٧بنا بر اين مراد انداختن شب است روى روز و انداختن روز است
بر روى شب .در نتيجه عبارت مزبور استعاره به كنايه مىشود .و معنايش نزديك به معناى آيه"
يُ ْغ ِشي اللﱠ ْي َل النﱠھا َر"  ٨مىگردد ،و مراد از آن پشت سر ھم قرار گرفتن شب و روز به طور
استمرار است كه ال ينقطع مىبينيم روز شب را و شب روز را پس مىزند و خود ظھور مىكند،
و اين ھمان مساله تدبير است.
س َو ْالقَ َم َر ُكلﱞ يَجْ ِري ِألَ َج ٍل ُم َس ًّمى" -يعنى خداى سبحان خورشيد وماه را رام و
" َو َس ﱠخ َر ال ﱠش ْم َ
مسخر كرده تا بر طبق نظام جارى در عالم زمينى ،جريان يابند و اين جريان تا مدتى معين
باشد ،و از آن تجاوز نكنند.
" أَال ھُ َو ْال َع ِزي ُز ْال َغفﱠارُ" -ممكن است ذكر اين دو اسم از بين ھمه اسمھاى خداى تعالى به منظور
اشاره به ھمان برھان باشد كه بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت و الوھيت اقامه فرمود .چون
عزيزى كه ھرگز دچار ذلت نمىشود اگر باشد تنھا خداى تعالى است پس تنھا اوست كه بايد
عبادت شود ،نه غير او كه اگر عزتى دارند مشوب به ذلت است ،و خود سراپا فقرند .و ھمچنين
است غفار كه چون با سايرين كه چنين نيستند مقايسه شود ،پرستش متعين در او مىگردد.
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ممكن ھم ھست ذكر اين دو اسم تشويق و تحريك بر توحيد و ايمان به خداى واحد بوده باشد و
معنايش چنين باشد:
من شما را متنبه مىكنم به اينكه خدا عزيز است ،پس به او ايمان بياوريد تا به عزتش اعتزاز
واح َد ٍة ثُ ﱠم َج َع َل
س ِ
يابيد،و او غفار است ،پس به او ايمان آوريد تا شما را بيامرزدَ ".خلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
ِم ْنھا َز ْو َجھا "...
خطاب در اين آيه به عموم بشر است .و مراد از" نفس واحده" ،به طورى كه نظاير اين آيه تاييد
مىكند ،آدم ابو البشر است و مراد از" زوجھا" ھمسر اوست كه از نوع خود او است .و در
انسانيت مثل او است ،و كلمه" ثم" براى تراخى و تاخر رتبى در كالم است.
و مراد اين است كه :خداى تعالى اين نوع را خلق كرد ،و افراد آن را از نفس واحد و ھمسرش
بسيار كرد.
واج" -كلمه" انعام" به معناى شتر و گاو و گوسفند و بز است،
" َو أَ ْن َز َل لَ ُك ْم ِم َن ْاألَ ْن ِ
عام ثَمانِيَةَ أَ ْز ٍ
و اگر آنھا را ھشت جفت خوانده ،به اين اعتبار مجموع نر و ماده آنھاست.
و نيز اگر از خلقت چارپايان در زمين تعبير كرده به اينكه ما آنھا را نازل كرديم با اينكه آن
حيوانھا از آسان نازل نشدهاند ،به اين اعتبار است كه خداى تعالى ظھور موجودات در زمين را
بعد از آنكه نبودند انزال آن خوانده ،چون در آيه شريفه" َو إِ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إِ ﱠال ِع ْن َدنا َخزائِنُهُ َو ما
وم" ٩به طور كلى موجودات را نازل شده ،و اندازهگيرى شده از خزينهھايى
نُنَ ﱢزلُهُ إِ ﱠال بِقَ َد ٍر َم ْعلُ ٍ
مىداند كه از ھر چيز بىاندازهاش در آنجاست.

ث" -اين جمله بيان كيفيت خلقت
ت ثَال ٍ
ق فِي ظُلُما ٍ
ون أُ ﱠمھاتِ ُك ْم َخ ْلقا ً ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْل ٍ
" يَ ْخلُقُ ُك ْم فِي بُطُ ِ
نامبردگان قبلى ،يعنى انسان و انعام است .و اينكه خطاب را تنھا متوجه انسان كرده و
مىفرمايد ":شما را خلق مىكند" به اعتبار اين است كه در بين اين پنج نوع جاندار ،تنھا انسان
داراى عقل است ،لذا جانب او را بر ديگران غلبه داده و خطاب را متوجه او كرده است و
معناى خلق بعد از خلق ،پشت سر ھم بودن آن است ،مانند نطفه را علقه كردن ،و علقه را
مضغه كردن ،و ھمچنين.

 ٩و ھيچ چيز در عالم نيست جز آن كه منبع و خزينه آن نزد ما خواھد بود ولى از آن بر عالم خلق جز به قدر معين نمىفرستيم.
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و مراد از" ظلمات ثالث" -به طورى كه گفتهاند -١٠ظلمت شكم ،رحم ،و ظلمت مشيمه
)تخمدان( است ،و ھمين معنا را صاحب مجمع البيان از امام باقر )ع( روايت كرده.١١
بعضى ١٢ھم گفتهاند ":مراد از آن ،ظلمت صلب پدر ،و رحم مادر ،و مشيمه اوست" ولى اين
ون أُ ﱠمھاتِ ُك ْم" صريح در اين است كه مراد
اشتباه است ،چون آيه شريفه كه مىفرمايد ":فِي بُطُ ِ
ظلمتھاى سهگانه در شكم مادران است ،نه پشت پدران.
" ذلِ ُك ُم ﱠ
ﷲُ َربﱡ ُك ْم" -يعنى آن حقيقتى كه در اين دو آيه به خلقت و تدبير وصف شده ،تنھا او
پروردگار شماست ،نه غير او ،چون پروردگار عبارت است از كسى كه مالك و مدبر امر ملك
خود باشد .و چون خدا خالق شما و خالق ھر موجود ديگرى غير از شما است ،و نيز پديد آورنده
نظام جارى در شماست ،پس او مالك و مدبر امر شماست ،در نتيجه او رب شماست ،نه ديگرى.
" لَهُ ْال ُم ْل ُ
ك" -يعنى بر ھر موجودى از مخلوقات دنيا و آخرت كه بنگرى ،مليك على االطالق آن،
خداست .و اگر ظرف" له" را جلوتر آورد و نفرموده" الملك له" ،براى اين است كه افاده حصر
كند ،يعنى بفھماند ملك عالم تنھا از اوست .و اين جمله خبرى است بعد از خبرى ديگر براى
جمله" ذلكم ﱠ
ﷲ" ،ھم چنان كه جمله" ال إِلهَ إِ ﱠال ھُ َو" خبر سومى است براى" ذلكم".
و انحصار الوھيت در خدا ،فرع آن است كه ربوبيت منحصر در او باشد ،چون" اله" بدين جھت
عبادت مىشود كه" رب" است و مدبر االمور .ناگزير عبادت مىشود تا امور را به نفع عابد به
جريان اندازد) ،اگر انگيزه در عبادت رجا باشد( و باليا و امور خطرناك را از عابد دور كند،
)اگر انگيزه در عبادت خوف باشد( و يا آنكه عبادت مىشود صرفا براى اينكه شكرش بجا آورده
شود.
ون" -يعنى پس باز چگونه از عبادت خدا به سوى عبادت غير خدا بر مىگرديد،
" فَأَنﱠى تُصْ َرفُ َ
با اينكه او رب شماست كه شما را خلق كرده و امرتان را تدبير نموده ،و مليك و حكمران بر
شماست.
]تفسير آيه ":إِ ْن تَ ْكفُرُوا فَإِ ﱠن ﱠ
ضهُ لَ ُك ْم "...
ﷲَ َغنِ ﱞي َع ْن ُك ْم َو ال يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر َو إِ ْن تَ ْش ُكرُوا يَرْ َ
كه راجع به كفران نعمت و شكر آن است[
" إِ ْن تَ ْكفُرُوا فَإِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َغنِ ﱞي َع ْن ُك ْم َو ال يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر "...
اين آيه در صدد بيان اين معنا است كه دعوت به سوى توحيد و اخالص دين براى خداى سبحان،
از اين جھت نيست كه خداى تعالى محتاج است به اينكه مشركين رو به سوى او آورند و از
عبادت غير او منصرف شوند ،بلكه بدين جھت است كه خداى تعالى به سعادتمندى ايشان عنايت
و لطف دارد و ايشان را به سوى سعادتشان دعوت مىكند ،ھمانطور كه به رزقشان عنايت دارد
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و نعمتھاى بىشمار به ايشان افاضه مىكند ،و ھم چنان كه به حفظشان نيز عنايت دارد ،و به
ھمين جھت ايشان را ملھم كرده كه آفات را از خود دفع كنند.
پس در جمله" إِ ْن تَ ْكفُرُوا فَإِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َغنِ ﱞي َع ْن ُك ْم" خطاب به عموم مكلفين است.
مىفرمايد :اگر به خدا كفر بورزيد و او را يگانه ندانيد ،او به ذات خود از شما بىنياز است .از
ايمان و طاعت شما بھرهمند و از كفر و نافرمانيتان متضرر نمىشود ،چون به طور كلى نفع و
ضرر و احتياج در عالم امكان پيدا مىشود ،و اما واجب ،غنى بالذات است ،و در حق او نه
انتفاع تصور دارد ،و نه متضرر شدن.
و جمله" َو ال يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر" دفع توھمى است كه ممكن است از جمله" فَإِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َغنِ ﱞي َع ْن ُك ْم"
به ذھن كسى آيد ،و آن توھم اين است كه :وقتى خدا از ما بىنياز است ،نه از كفر ما متضرر
مىشود و نه از ايمان ما بھرهمند پس ديگر براى چه از ما مىخواھد كه ايمان آورده و شكرش
به جاى آوريم؟ جمله مورد بحث اين توھم را دفع مىكند كه ھر چند خدا از شما بىنياز است،
ليكن عنايت الھيهاش اقتضا مىكند كه كفر را براى شما نپسندد ،چون شما بندگان او ھستيد )ھم
چنان كه اقتضا مىكند كه ھر يك از آفريدهھايش را به كمالى كه براى آن كمال خلق شده
برساند(.
و مراد از كفرى كه خدا بر بشر نمىپسندد كفران نعمت است كه عبارت است از ترك شكر،
ضهُ لَ ُك ْم -و اگر شكر گزاريد شكر را
چون جمله مقابل اين جمله كه مىفرمايدَ ":و إِ ْن تَ ْش ُكرُوا يَرْ َ
برايتان مىپسندد" قرينه بر اين معنا است .و از ھمين جا روشن مىشود كه چرا فرمود ":خدا
براى بندگانش كفر را نمىپسندد" و نفرمود" براى شما" براى اين است كه خواست به علت حكم
)راضى نبودن( اشاره كرده باشد .و حاصل معناى آيه اين مىشود :شما بنده و مملوك خداى
سبحانيد ،و غوطهور در نعمتھاى او ،رابطه مملوكيت و مالكيت و عبوديت و مولويت با كفران
عبد و ناديده گرفتن نعمتھاى مواليش سازگار نيست .عبد نمىتواند واليت موالى خود را
فراموش كند و براى خود اوليايى ديگر بگيرد .او نمىتواند به موالى خود كه غرق در نعمتھاى
اوست عصيان ورزد ،آن وقت دشمن او را اطاعت كند ،با اينكه آن دشمن ھم بنده خداست و مھر
بندگى او به پيشانىاش خورده و مالك ھيچ نفع و ضررى براى خودش نيست ،تا چه رسد براى
غير.

١۴

ضهُ لَ ُك ْم" -ضمير در" يرضه" به شكر برمىگردد كه از كلمه" تشكروا"
" َو إِ ْن تَ ْش ُكرُوا يَرْ َ
١٣
استفاده مىشود ،نظير آيه" ا ْع ِدلُوا ھُ َو أَ ْق َربُ لِلتﱠ ْقوى"«
كه ضمير" ھو" در آن به عدالتى برمىگردد كه از كلمه" اعدلوا" استفاده مىشود.و معنايش اين
است كه :اگر به مقتضاى عبوديت و اخالص دين براى خدا ،شكر خدا را بجا آورديد ،خداوند
ھمين شكر را براى شما كه بندگان او ھستيد مىپسندد .و شكر خدا منطبق با ايمان به خداست،
ھم چنان كه در مقابلش كفران خدا منطبق با كفر به وى است.
و از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه" عباد" در جمله" َو ال يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر" عام است و
شامل جميع بندگان خدا مىشود ،پس اينكه بعضى  ١٤از مفسرين گفتهاند كه :منظور از اين كلمه
١٥
ك َعلَ ْي ِھ ْم س ُْل ٌ
ين"
غاو َ
طان إِ ﱠال َم ِن اتﱠبَ َع َ
ْس لَ َ
اشخاص خاصى است كه در آيه" إِ ﱠن ِعبا ِدي لَي َ
ك ِم َن ْال ِ
سخن از آنان رفته و آنان عبارتند از" مخلصين" و يا -بنا بر تفسير زمخشرى "-١٦معصومين"،
صحيح نيست.چون الزمه اين تفسير آن است كه بگوييم :خدا ايمان را براى مؤمنين و كفر را
براى كفار پسنديده ،مگر معصومين كه از ايشان ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده .اين
تفسيرى است كه بسيار ناپسند و سياق جدا آن را رد مىكند ،چون اگر معناى آيه اين باشد آن
وقت آيه اشعار دارد به اينكه خدا كفر را براى كفار پسنديده در اين صورت برگشت كالم به
مانند اين مىشود كه بگوييم :اگر كافر شويد خدا از شما بىنياز است ،و براى انبيايش مثال كفر
را نمىپسندد ،چون ايمان را براى آنان پسنديده و اما اگر شما شكر كنيد براى شما ھم ھمين شكر
را مىپسندد ،و اگر كفران كنيد ھمين كفران را برايتان مىپسندد.
و اين معنا به طورى كه مالحظه مىفرماييد بسيار سخيف و بىپايه و ساقط است ،و مخصوصا
از نظر وقوعش در سياق آياتى كه بشر را به سوى خدا و شكر او دعوت مىكند.
عالوه بر اين ،انبيا -مثال -داخل در شكرگزارانند ،و خدا شكر و ايمان را برايشان پسنديده ،و
كفر را برايشان نپسنديده ،پس ديگر چه معنايى دارد كه دوباره تنھا انبيا را نام ببرد و بفرمايد":
ضهُ لَ ُك ْم" خشنودى خود را
َو ال يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر" با اينكه قبال يعنى در جمله" َو إِ ْن تَ ْش ُكرُوا يَرْ َ
از انبيا در ضمن ھمه شكرگزاران اعالم كرده بود.
واز َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخرى" -يعنى ھيچ كس كه خود حامل وزر ،و بار گناه خويش است ،بار
" َو ال تَ ِز ُر ِ
گناه ديگرى را نمىكشد ،يعنى به جرم گناھى كه ديگران كردهاند مؤاخذه نمىگردد ،يعنى كسى
به جرم گناھان مؤاخذه مىشود كه مرتكب آن شده باشد.
ور" -يعنى اينھايى كه در باره
" ثُ ﱠم إِلى َربﱢ ُك ْم َمرْ ِج ُع ُك ْم فَيُنَبﱢئُ ُك ْم بِما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ون إِنﱠهُ َعلِي ٌم بِذا ِ
ت الصﱡ ُد ِ
شكر و كفران ذكر شد ،ھمه راجع به دنياى كسانى بود كه شكر و يا كفر مىورزيدند ،سپس شما

 ١٣عدالت بورزيد كه آن به تقوى نزديكتر است .سوره مائده ،آيه .٨
 ١٤تفسير كشاف ،ج  ،۴ص .١١۵
 ١٥تو بر بندگان من سلطنتى ندارى تنھا كسانى را مىتوانى گمراه كنى كه به اختيار خود پيروى تو مىكنند .سوره حجر ،آيه .۴٢
 ١٦تفسير كشاف ،ج  ،۴ص .١١۵
١۵

را دوباره زنده مىكند و حقيقت اعمالتان را برايتان روشن ساخته و بر طبق آنچه كه در دلھايتان
ھست شما را محاسبه مىكند .و در معانى اين چند جمله در سابق مكررا بحث و گفتگو كرديم.

گفتارى در معناى خشم و رضاى خدا
" رضا" يكى از معانى است كه صاحبان شعور و اراده با آن توصيف مىشوند ،و به عبارتى
وصف صاحبان شعور و اراده است) ،ھيچ وقت نمىگوييم اين سنگ از من راضى است( و در
مقابل اين صفت ،صفت خشم و سخط قرار دارد .و ھر دو وصف وجودى ھستند )نه چون علم و
جھل كه علم وجودى و جھل عدمى است ،و به معناى عدم علم است(.
مطلب ديگر اين كه :رضا و خشنودى ھمواره به اوصاف و افعال مربوط مىشود ،نه به ذوات،
)مثال مىگوييم من از اوصاف و افعال فالنى راضيم ،و نمىگوييم من از اين گل راضى ھستم(.
در قرآن كريم مىفرمايدَ ":و لَ ْو أَنﱠھُ ْم َرضُوا ما آتاھُ ُم ﱠ
ﷲُ َو َرسُولُهُ"  ١٧و نيز فرمودهَ " :و َرضُوا
بِ ْال َحيا ِة ال ﱡد ْنيا".١٨

١٧
١٨

و اگر ايشان خشنود باشند از آنچه خدا و رسول به ايشان داده .سوره توبه ،آيه .۵٩
به زندگى دنيا راضى شدند .سوره يونس ،آيه .٧
١۶

و اگر گاھى مىبينيم كه به ذوات ھم مربوط مىشود ،حتما عنايتى در كار ھست و باألخره
ك ْاليَھُو ُد َو َال النﱠصارى" )١٩كه
برگشتش باز به ھمان معنى مىشود ،مانند آيه" َو لَ ْن تَرْ ضى َع ْن َ
ھر چند عدم رضايت يھود و نصارى را مربوط به شخص رسول خدا )ص( كرده ،ولى مىدانيم
كه منظور رفتار رسول خداست ،و معنايش اين است كه :يھود و نصارى ھرگز از رفتار تو
راضى نمىشوند مگر آن كه چنين و چنان كنى(.
و ديگر اينكه :بايد دانست كه رضا عبارت از اراده نيست ،ھر چند كه ھر عملى كه اراده متعلق
بدان شود ،بعد از وقوعش رضايت ھم دنبالش ھست ،ولى رضايت عين اراده نيست ،براى اينكه
اراده -به طورى كه ديگران ھم گفتهاند -ھمواره به امرى مربوط مىشود كه ھنوز واقع نشده ،و
رضا ھمواره به چيزى تعلق مىگيرد كه واقع شده و يا وقوعش فرض شده .و راضى بودن
انسان از يك عمل ،عبارت از اين است كه آن عمل را با طبع خود سازگار ببيند ،و از آن متنفر
نباشد ،و اين حالت حالتى است قائم به شخص راضى نه به عمل مرضى.
مطلب ديگر اينكه :رضا به خاطر اينكه بعد از وقوع چيزى بدان متعلق مىشود ،در نتيجه با
وقوع و حادث شدن آن عمل حادث مىگردد ،لذا ممكن نيست آن را صفتى از اوصاف قائم به
ذات خدا بدانيم ،چون خداى تعالى منزه ھست از اينكه محل حوادث قرار گيرد .پس ھر جا
رضايت به خداى سبحان نسبت داده شده ،بايد بدانيم كه رضا صفت فعل او و قائم به فعل اوست،
و خالصه صفتى است كه از فعل انتزاع مىشود مانند رحمت ،غضب ،اراده و كراھت .و ما
٢٠
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھُ ْم َو َرضُوا َع ْنهُ"
براى نمونه چند آيه از كالم مجيدش در اين جا ذكر مىكنيمَ ":ر ِ
ض ُ
اإلسْال َم ِدينا ً".٢٢
و آيه" َو أَ ْن أَ ْع َم َل صالِحا ً تَرْ ضاهُ"  ٢١و آيه" َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ
پس رضايت خدا از امرى از امورى ،عبارت از اين است كه فعل خدا با آن امر سازگار باشد،
در نتيجه از آنجا كه فعل خدا به طور كلى دو قسم است ،يكى تشريعى و يكى تكوينى ،قھرا
رضاى او ھم دو قسم مىشود ،رضاى تكوينى و رضاى تشريعى .پس ھر امر تكوينى يعنى ھر
چيزى كه خدا ارادهاش كرده و ايجادش نموده ،مرضى به رضاى تكوينى خداست ،به اين معنا
كه فعل او )ايجادش( ناشى از مشيتى سازگار با آن موجود بوده.
و ھر امر تشريعى يعنى دستورات و تكاليف اعتقادى و عملى ،مانند ايمان آوردن و عمل صالح
كردن ،مرضى خداست ،به رضاى تشريعى او .به اين معنا كه آن اعتقاد و آن عمل با تشريع خدا
سازگار است.
 ١٩يھود و نصارى از تو ھرگز راضى نمىشوند .سوره بقره ،آيه .١٢٠
 ٢٠خدا از ايشان راضى و ايشان از خدا راضى شدند .سوره بينه ،آيه .٨
 ٢١خدايا توفيقم ده عمل صالحى كنم كه مورد رضاى تو باشد .سوره نمل ،آيه .١٩
 ٢٢و اسالم را به عنوان دينى براى شما پسنديدم .سوره مائده ،آيه .٣
١٧

و اما عقايد و اعمالى كه در مقابل اين عقايد و اعمال قرار دارند ،يعنى عقايد و اعمالى كه نه
تنھا امر بدان نفرموده ،بلكه از آن نھى نموده ،مورد رضاى او نمىتواند باشد ،چون با تشريع او
سازگار نيست ،مانند كفر و فسوق ھم چنان كه خودش فرموده ":إِ ْن تَ ْكفُرُوا فَإِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َغنِ ﱞي َع ْن ُك ْم َو
ض ْوا َع ْنھُ ْم فَإِ ﱠن ﱠ
ﷲَ ال يَرْ ضى َع ِن ْالقَ ْو ِم
ال يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْف َر"  ٢٣و نيز فرموده ":فَإِ ْن تَرْ َ
ين".٢٤
فاسقِ َ
ْال ِ
]انسان بالفطره خدا شناس است و در حال اضطرار به اوست ولى در حال تنعم و خوشى ،غافل
از او[
سان ضُرﱞ َدعا َربﱠهُ ُمنِيبا ً إِلَ ْي ِه "...
اإل ْن َ
" َو إِذا َمسﱠ ْ ِ
كلمه" انابه" به معناى برگشتن است .و كلمه" خوله" ماضى است از باب تفعيل و از ماده"
خول" "،تخويل" -به طورى كه در مجمع البيان  ٢٥گفته -به معناى عطيهاى بزرگ به عنوان
بخشش و كرامت است.
بعد از آنكه در آيه قبلى سخن از كفرانگران نعمت بود و در آن فرمود :خداى سبحان با اينكه
بىنياز از مردم است ،مع ذلك اين عمل را براى آنان نمىپسندد ،اينك در اين آيه تنبه مىدھد به
اينكه انسان طبعا كفران پيشه است ،با اينكه او بالفطره پروردگار خود را مىشناسد و در ھنگام
بيچارگى و اضطرار كه دستش از ھمه جا كوتاه مىشود ،بيدرنگ رو به سوى او مىكند و از او
اإل ْن ُ
سان َكفُوراً"  ٢٦و نيز فرموده ":إِ ﱠن
نجات مىطلبد ھم چنان كه خود او فرمودهَ ":و َ
كان ْ ِ
سان لَظَلُو ٌم َكفﱠارٌ".٢٧
اإل ْن َ
ِْ
بنا بر اين ،معناى آيه چنين مىشود كه :وقتى شدت و يا مرض يا قحطى و امثال آن به انسان
مىرسد ،پروردگار خود را در حالى كه اعتراف به ربوبيتش دارد مىخواند ،و به سوى او
برمىگردد ،و از ماسواى او اعراض مىكند ،از او مىخواھد كه گرفتارىاش را برطرف سازد.
كان يَ ْد ُعوا إِلَ ْي ِه ِم ْن قَ ْبلُ" اين است كه :چون خداى سبحان
و معناى" ثُ ﱠم إِذا َخ ﱠولَهُ نِ ْع َمةً ِم ْنهُ نَ ِس َي ما َ
گرفتاريش را برطرف كرد و نعمتى از ناحيه خود به او داد ،سرگرم و مستغرق در آن نعمت
شده ،دوباره آن گرفتارىاش را از ياد مىبرد ،گرفتاريى كه خدا را به سوى آن مىخواند ،يعنى
مىخواند تا آن را برطرف كند.
كان يَ ْد ُعوا إِلَ ْي ِه" موصوله است ،و منظور از آن ھمان
و بنا بر اين كلمه" ما" در جمله" ما َ
٢٨
گرفتارىھاى قبل از نجات است .و ضمير در" اليه" به ھمان" ما" برمىگردد .ولى بعضى
گفتهاند ":ما" مصدريه است و ضمير در" اليه" به خداى سبحان برمىگردد ،و معنايش اين است
 ٢٣سوره زمر ،آيه .٧
 ٢٤ھر چند شما از ايشان راضى شويد خدا راضى نيست! چون خدا ھرگز از مردم فاسق راضى نمىشود .سوره توبه ،آيه .٩۶
 ٢٥مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٠
 ٢٦انسان ھمواره كفران پيشه است .سوره اسرى ،آيه .۶٧
 ٢٧به درستى انسان ستمگر و كفران پيشه است .سوره ابراھيم ،آيه .٣۴
 ٢٨روح المعانى ،ج  ،٢٣ص .٢۴۵
١٨

كه :دعا كردن به سوى پروردگارش را از ياد مىبرد ،دعايى كه قبل از رفع گرفتارى مىكرد
بعضى  ٢٩ديگر گفتهاند :كلمه" ما" موصوله است" و مراد از آن خداى سبحان است .اين كالم از
ساير وجوه بعيدتر است.
ُض ﱠل َع ْن َسبِيلِ ِه" -كلمه" اندادا" به معناى امثال است ،و مراد از آن -به
" َو َج َع َل ِ ﱠ ِ أَ ْنداداً لِي ِ
ُض ﱠل َع ْن َسبِيلِ ِه" الم
طورى كه گفته شده٣٠-بتھا و رب النوعھاى آنھاست .و الم در جمله" لِي ِ
عاقبت است ،و معنايش اين است كه :براى خدا امثالى گرفته كه آنھا را به پندار خود شريك در
ربوبيت و الوھيت مىدانند تا آنجا كه ھمين پندار باعث آن مىشود كه مردم از راه خدا گمراه
گردند ،چون مردم داراى اين طبيعتند كه به يكديگر نگاه مىكنند ،ھر چه آن يكى كرد اين ھم
كوركورانه تقليد مىكند و ھمان طور كه با زبان دعوت مىشوند با عمل ھم دعوت مىشوند.
و بعيد نيست كه مراد از" انداد" مطلق اسبابى باشد كه بشر بر آنھا اعتماد نموده ،و آرامش
درونى پيدا مىكند و در نتيجه از خدا غافل مىماند .و يكى از آن اسباب ،بتھاى بتپرستان
است ،چون آيه شريفه ھمه انسانھا را به اين وصف معرفى مىكند ،و ھمه انسانھا بتپرست
نيستند ،اگر چه مورد آيه كفارند ،اما مورد مخصص نمىشود و باعث نمىگردد كه بگوييم
منظور از آيه ھم ھمين مورد خاص است.
ك قَلِ ً
ار" -يعنى اى انسان غافل از خدا! با ھمين بىخبريت
يال إِنﱠ َ
" قُلْ تَ َمتﱠ ْع بِ ُك ْف ِر َ
ك ِم ْن أَصْ حا ِ
ب النﱠ ِ
از خدا ،سرگرم باش ،سرگرمى اندك و ناپايدارى ،چون تو از اھل آتشى ،بازگشتت به سوى آتش
است .و اين امر )سرگرم باش( امر و دستورى است تھديدى و درمعناى خبر دادن است .يعنى
تو سرانجام به سوى آتش مىروى ،و اين سرگرمى در چند روزى اندك ،آتش را از تو دفع
نمىكند.
]برابر نبودن انسان متنعم غافل از خدا با مؤمن متھجد ،و عدم تساوى عالم به خدا با جاھل به
او[
" أَ ﱠم ْن ھُ َو قانِ ٌ
ساجداً َو قائِما ً يَحْ َذ ُر ْاآل ِخ َرةَ َو يَرْ جُوا َرحْ َمةَ َربﱢ ِه "...
ت آنا َء اللﱠي ِْل ِ
واز َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخرى"،
اين آيه بىمناسبت و بدون اتصال با آيه قبلى نيست كه مىفرمودَ ":و ال تَ ِز ُر ِ
چون فحواى آيه قبل اين است كه :كافر و شاكر برابر نيستند ،و با ھم متشبه و مختلط نمىگردند،
و در آيه مورد بحث آن را توضيح داده مىفرمايد :قانت و عابدى كه از عذاب خدا مىترسد ،و
به رحمت پروردگارش اميدوار است ،با كسى كه چنين نيست يكسان نمىباشد.
پس جمله" أَ ﱠم ْن ھُ َو قانِ ٌ
ساجداً َو قائِما ً يَحْ َذ ُر ْاآل ِخ َرةَ َو يَرْ جُوا َرحْ َمةَ َربﱢ ِه" يكى از دو
ت آنا َء اللﱠي ِْل ِ
طرف ترديد است و طرف ديگرش حذف شده ،و تقدير كالم چنين است ":أ ھذا الذى ذكرنا خير
ام من ھو قانت ."...
٢٩
٣٠

تفسير كشاف ،ج  ،۴ص .١١۶
مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩١
١٩

و كلمه" قنوت" -به طورى كه راغب  ٣١گفته -به معناى مالزم بودن با عبادت است ،البته
عبادت با خضوع .و كلمه" آناء" جمع" أنى" است كه به معناى وقت است ،و معناى" يَحْ َذ ُر
كان
ك َ
ذاب َربﱢ َ
ْاآل ِخ َرةَ" "،يحذر عذاب اآلخرة" است ،ھم چنان كه خداى تعالى فرموده ":إِ ﱠن َع َ
َمحْ ُذوراً"  ٣٢و اين جمله با جمله" يَرْ جُوا َرحْ َمةَ َربﱢ ِه" مجموعا خوف از عذاب و رجاء رحمت را
مىرسانند .و اگر عذاب را مقيد به آخرت كرد ،ولى رحمت را مقيد به آن نكرد ،بدين جھت است
كه رحمت آخرت اى بسا دنيا را ھم فرا مىگيرد.
و معناى آيه اين است كه :آيا اين كافر كه گفتيم از اصحاب آتش است ،بھتر است يا كسى كه
ھمواره مالزم با اطاعت و خضوع براى پروردگارش است و در اوقاتى از شب ھنگامى كه فرا
مىرسد به نماز مىايستد و در حالى كه يا در سجده است و يا ايستاده ،و از عذاب آخرت
مىترسد و در عين حال اميدوار به رحمت پروردگارش است؟ يعنى اين دو با ھم يكسان نيستند.
ون" -در اين آيه شريفه علم داشتن و نداشتن ھر دو
ين ال يَ ْعلَ ُم َ
ون َو الﱠ ِذ َ
ين يَ ْعلَ ُم َ
" قُلْ ھَلْ يَ ْستَ ِوي الﱠ ِذ َ
مطلق آمده ،و نفرموده ،علم به چه چيز ،و ليكن مراد از آن بر حسب مورد آيه ،علم به خداست،
چون علم به خداست كه آدمى را به كمال مىرساند و نافع به حقيقت معناى كلمه است ،و نيز
نداشتنش ضرر مىرساند ،و اما علوم ديگر مانند مال ھستند ،كه تنھا در زندگى دنيا بدرد
مىخورد و با فناى دنيا فانى مىگردد.
ب" -يعنى از اين تذكر تنھا كسانى متذكر مىشوند كه صاحبان عقلند ،و
" إِنﱠما يَتَ َذ ﱠك ُر أُولُوا ْاألَ ْلبا ِ
اين جمله در مقام تعليل مساوى نبودن دو طايفه است ،مىفرمايد :اينكه گفتيم مساوى نيستند،
علتش آن است كه اولى به حقايق امور متذكر مىشود و دومى نمىشود ،پس برابر نيستند ،بلكه
آنھا كه علم دارند بر ديگران رجحان دارند.
ين أَحْ َسنُوا فِي ھ ِذ ِه ال ﱡد ْنيا َح َسنَةٌ "...
ين آ َمنُوا اتﱠقُوا َربﱠ ُك ْم لِلﱠ ِذ َ
" قُلْ يا ِعبا ِد الﱠ ِذ َ
جار و مجرور" فِي ھ ِذ ِه ال ﱡد ْنيا" متعلق است به جمله" احسنوا" در نتيجه مراد از آن وعدهاى است
به كسانى كه نيكوكارند ،يعنى ھمواره مالزم اعمال نيكند .مىفرمايد :اين گونه اشخاص حسنه و
پاداشى دارند كه نمىتوان وصف آن را بيان كرد.
و در اين آيه حسنه را مطلق آورده و معين نكرده كه مراد از آن پاداشھاى دنيوى و يا اخروى
است ،و ظاھر اين اطالق آن است كه مراد از آن اعم از حسنه آخرت و حسنه دنيا است كه
نصيب مؤمنين نيكوكار مىشود ،از قبيل طيب نفس ،سالمت روح ،و محفوظ بودن جانھا از
آنچه دلھاى كفار بدان مبتال است ،مانند تشويش خاطر ،پريشانى قلب ،تنگى سينه ،خضوع ،در
برابر اسباب ظاھرى ،و نداشتن كسى كه در ھمه گرفتارىھاى روزگار به او پناھنده شود و از
او يارى بگيرد ،و در ھنگام پيش آمدن حوادث ناگوار به او تكيه داشته باشد .و ھمچنين براى

٣١
٣٢

مفردات راغب ،ماده" قنت".
عذاب آخرت حذر شدنى است .سوره اسرى ،آيه .۵٧
٢٠

مؤمنين نيكوكار در آخرت سعادت جاودان و نعيم مقيم است و بعضى از مفسرين گفتهاند":
جمله" فِي ھ ِذ ِه ال ﱡد ْنيا" متعلق به" حسنه" است" .ولى اينطور نيست.
" َو أَرْ ضُ ﱠ
واس َعةٌ" -اين جمله تحريك و تشويق ايشان است به مھاجرت كردن از مكه ،به
ﷲِ ِ
خاطر اين كه توقف در مكه براى مؤمنين به رسول خدا )ص( دشوار بود ،و مشركين ھر روز
بيشتر از روز قبل سختگيرى مىكردند و ايشان را دچار فتنه و گرفتارى مىنمودند البته آيه
شريفه از نظر لفظ عام است و اختصاص به مھاجرت از مكه ندارد .بعضى ٣٣از مفسرين
گفتهاند ":مراد از" ارض ﱠ
ﷲ" بھشت است مىفرمايد :بھشت وسيع است ،و در آن مزاحمتى
نيست ،پس در صدد به دست آوردن آن به وسيله اطاعت و عبادت باشد" و ليكن اين معنا از لفظ
آيه بعيد است.
ب" "-توفيه" اجر به معناى آن است كه آن را به طور
" إِنﱠما يُ َوفﱠى الصﱠابِر َ
ُون أَجْ َرھُ ْم بِ َغي ِْر ِحسا ٍ
تام و كامل بدھند .و از سياق برمىآيد انحصارى كه كلمه" انما" مفيد آن است،
متوجه جمله" بغير حساب" باشد .بنا بر اين جار و مجرور" بغير حساب" متعلق مىشود به
كلمه" يوفى" و صفتى است براى مصدرى كه" يوفى" بر آن داللت دارد.
و معنايش اين است كه :صابران اجرشان داده نمىشود ،مگر اعطايى بىحساب.
پس صابران بر خالف ساير مردم به حساب اعمالشان رسيدگى نمىشود و اصال نامه اعمالشان
بازنمىگردد ،و اجرشان ھمسنگ اعمالشان نيست.
در آيه شريفه" صابران" ھم مطلق ذكر شده و مقيد به صبر در اطاعت و يا صبر در ترك
معصيت و يا صبر بر مصيبت نشده ھر چند كه صبر در برابر مصائب دنيا ،بخصوص صبر
در مقابل اذيتھاى اھل كفر و فسوق كه به مؤمنين مخلص و با تقوا مىرسد با مورد آيه منطبق
است )و ليكن ھمانطور كه در ساير موارد گفتهايم مورد مخصص نيست(.
بعضى  ٣٤از مفسرين گفتهاند ":بغير حساب" حال از" اجرھم" است يعنى اجر بىحساب و
بسيار ولى وجه سابق قريبتر است به ذھن.
ون" ،و شان نزول آيه ":أَ ﱠم ْن ھُ َو قانِ ٌ
ت "...
ين يَ ْعلَ ُم َ
بحث روايتى ] )رواياتى در باره اخالص "،الﱠ ِذ َ
و اجر صابران([ در الدر المنثور است كه :ابن مردويه از يزيد رقاشى روايت كرده كه گفت:
مردى به رسول خدا )ص( عرضه داشت :ما اموال خود را به اين و آن مىدھيم تا در غياب ذكر
خير ما گويند ،آيا در اين گونه انفاقھا اجرى ھم داريم يا نه؟ رسول خدا )ص( فرمود :خداى
تعالى ھيچ عمل نيكى را نمىپذيرد ،مگر از كسى كه آن را خالص براى خدا انجام داده باشد ،آن
گاه اين آيه را تالوت فرمود ":أَال ِ ﱠ ِ الد ُ
ﱢين ْالخالِصُ " .٣٥
 ٣٣مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٢
٣٤
٣٥

روح المعانى ،ج  ،٢٣ص .٢۴٨
الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٢
٢١

و نيز در ھمان كتاب آمده كه ابن جرير از طريق جويبر ،از ابن عباس روايت كرده كه در
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيا َء  "...گفته :اين آيه در باره سه قبيله بنى عامر ،بنى
تفسير جمله" َو الﱠ ِذ َ
كنانه ،و بنى سلمه ،نازل شد كه ھر سه بت مىپرستيدند و مىگفتند مالئكه دختران خدايند .و نيز
مىگفتند ":ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِ ﱠال لِيُقَرﱢ بُونا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفى".٣٦
مؤلف :آيه شريفه مطلق است ،و شامل عموم وثنى مذھبان مىشود ،و جمله" ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِ ﱠال
لِيُقَرﱢ بُونا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفى" منطق ھمگى آنان است ،و ھمچنين اعتقاد به فرزند داشتن خدا ،و در آيه
ھم تصريحى نشده به اينكه مالئكه را دختران خدا مىپنداشتند .پس حق مطلب آن است كه اين
روايت از باب تطبيق است.
و در كافى ٣٧و علل الشرائع ھر يك به سند خود از زراره از امام باقر )ع( روايت آوردهاند كه
٣٨
ساجداً َو قائِما ً" فرمود :منظور نماز شب است،
در ذيل جمله" آنا َء اللﱠي ِْل ِ
و در كافى به سند خود از امام ابى جعفر )ع( روايت آورده كه در ذيل اين آيه از كالم خداى عز
ب"
ين ال يَ ْعلَ ُم َ
ون َو الﱠ ِذ َ
ين يَ ْعلَ ُم َ
و جل كه مىفرمايد ":ھَلْ يَ ْستَ ِوي الﱠ ِذ َ
ون إِنﱠما يَتَ َذ ﱠك ُر أُولُوا ْاألَ ْلبا ِ
فرموده :ما ھستيم كه داراى علميم و دشمنان مايند كه بىعلمند و شيعيان ما صاحبان خردند.٣٩
مؤلف :اين مضمون به طرق بسيارى از امام باقر و صادق )ع( روايت شده ،و از باب تطبيق
كلى بر مورد است ،نه از باب تفسير.
و در الدر المنثور است كه :ابن سعد در طبقات خود و ابن مردويه ،از ابن عباس روايت كردهاند
كه در ذيل جمله" أَ ﱠم ْن ھُ َو قانِ ٌ
ساجداً َو قائِما ً" گفته است :اين آيه در حق عمار بن
ت آنا َء اللﱠي ِْل
ِ
ياسر نازل شد.٤٠
مؤلف :نظير اين مضمون از جويبر از عكرمه نيز نقل شده.
و از جويبر از ابن عباس نيز آمده كه گفت :اين آيه در باره ابن مسعود ،عمار ،و سالم موالى
ابى حذيفه نازل شده ،و از ابى نعيم و ابن عساكر از ابن عمر روايت شده كه گفت :عثمان بوده و
روايات ديگرى آن را در باره اشخاص ديگرى دانستهاند .و ھمه اين روايات از باب تطبيق
عموم آيه به مورد آن است ،نه اينكه آيه در خصوص موردى نازل شده باشد تا شان نزول
اصطالحى باشد ،چون اين سوره يك مرتبه و دفعتا نازل شده است) ،ديگر معنا ندارد كه درباره
ھمه نامبردگان نازل شده باشد( .و در مجمع البيان آمده كه عياشى به سند خود از عبد ﱠ
ﷲ بن
سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود رسول خدا )ص( فرمود :روزى كه نامهھاى
اعمال باز مىشود و ميزان اعمال نصب مىگردد ،براى اھل بالء نه ميزانى نصب مىشود ،و
 ٣٦الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٢
 ٣٧كافى ج  ،٣ص  ،۴۴۴ح .١١
 ٣٨علل الشرائع ،ص  ،٣۶٣ح .٨
 ٣٩كافى ،ج  ،١ص  ،٢١٢ح .١
 ٤٠الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٣
٢٢

ُون أَجْ َرھُ ْم بِ َغي ِْر
نه نامه عملى بازمىگردد ،آن وقت اين آيه را تالوت فرمود ":إِنﱠما يُ َوفﱠى الصﱠابِر َ
٤١
ب"
ِحسا ٍ
مؤلف :در الدر المنثور ھم از ابن مردويه ،از انس بن مالك ،از رسول خدا )ص( روايتى نقل
٤٢
كرده كه در آن اين مضمون آمده

]سوره الزمر ) :(٣٩آيات  ١١تا [٢٠
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد ﱠ
ﱢين )َ (١١و أُ ِمرْ ُ
قُلْ إِنﱢي أُ ِمرْ ُ
ين ) (١٢قُلْ إِنﱢي
ون أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ت ِألَ ْن أَ ُك َ
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
ذاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم ) (١٣قُ ِل ﱠ
صي ُ
أَ ُ
ﷲَ أَ ْعبُ ُد ُم ْخلِصا ً لَهُ ِدينِي ) (١۴فَا ْعبُ ُدوا ما ِش ْئتُ ْم
ْت َربﱢي َع َ
خاف إِ ْن َع َ
ران ْال ُمبِ ُ
ك ھُ َو ْال ُخ ْس ُ
ين
ين َخ ِسرُوا أَ ْنفُ َسھُ ْم َو أَ ْھلِي ِھ ْم يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة أَال ذلِ َ
ين الﱠ ِذ َ
خاس ِر َ
ِم ْن ُدونِ ِه قُلْ إِ ﱠن ْال ِ
)(١۵
ف ﱠ
ك يُ َخ ﱢو ُ
ون )َ (١۶و
ار َو ِم ْن تَحْ تِ ِھ ْم ظُلَ ٌل ذلِ َ
ﷲُ بِ ِه ِعبا َدهُ يا ِعبا ِد فَاتﱠقُ ِ
لَھُ ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِھ ْم ظُلَ ٌل ِم َن النﱠ ِ
وت أَ ْن يَ ْعبُ ُدوھا َو أَنابُوا إِلَى ﱠ
ين اجْ تَنَبُوا الطﱠا ُغ َ
ُون
ﷲِ لَھُ ُم ْالبُ ْشرى فَبَ ﱢشرْ ِعبا ِد ) (١٧الﱠ ِذي َن يَ ْستَ ِمع َ
الﱠ ِذ َ
ين ھَداھُ ُم ﱠ
ق َعلَ ْي ِه َكلِ َمةُ
ب ) (١٨أَ فَ َم ْن َح ﱠ
ﷲُ َو أُولئِ َ
ك الﱠ ِذ َ
ُون أَحْ َسنَهُ أُولئِ َ
ْالقَ ْو َل فَيَتﱠبِع َ
ك ھُ ْم أُولُوا ْاألَ ْلبا ِ
ف َم ْبنِيﱠةٌ
ف ِم ْن فَ ْوقِھا ُغ َر ٌ
ين اتﱠقَ ْوا َربﱠھُ ْم لَھُ ْم ُغ َر ٌ
ب أَ فَأ َ ْن َ
ار ) (١٩ل ِك ِن الﱠ ِذ َ
ْال َعذا ِ
ت تُ ْنقِ ُذ َم ْن فِي النﱠ ِ
ف ﱠ
تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِھَا ْاألَ ْنھا ُر َو ْع َد ﱠ
ﷲِ ال ي ُْخلِ ُ
ﷲُ ْال ِميعا َد )(٢٠
ترجمه آيات
بگو من مامور شدهام كه خدا را بپرستم و دين را خالص براى او بدانم ).(١١
و نيز مامورم كه اولين مسلمان باشم ).(١٢
بگو من مىترسم در صورت نافرمانىام از امر خدا دچار عذاب روزى عظيم گردم ).(١٣
بگو من تنھا خدا را مىپرستم و دين خود را براى او خالص مىسازم ).(١۴
شما ھر چه مىخواھيد به جاى خدا بپرستيد بگو براستى زيانكاران واقعى آنھايند كه نفس خود و
خويشان خود را در روز قيامت باخته باشند ،آگاه باشيد كه براستى خسران مبين ھمين است
).(١۵
كه از باالى سر طبقاتى از آتش و در زير پا طبقاتى از آتش دارند اين است كه خداوند بندگان
خود را با آن مىترساند كه اى بندگان من از قھر من بپرھيزيد ).(١۶

 ٤١مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٢
 ٤٢الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٣
٢٣

و كسانى كه اجتناب دارند از طاغوت از اينكه او را بپرستند و به سوى خدا بازمىگردند ايشان
)نزد خدا( بشارت دارند .پس بندگان مرا بشارت ده ).(١٧
ھمانھايى را كه به ھر سخنى گوش مىدھند پس بھترين آن را پيروى مىكنند ،آنان ھستند كه خدا
ھدايتشان كرده و آنان ھستند صاحبان خرد ).(١٨
آيا كسى كه عذاب برايش حتمى شده آيا تو مىخواھى كسى را كه داخل آتش است نجات دھى؟
).(١٩
ليكن كسانى كه از پروردگارشان مىترسند غرفهھايى دارند كه ما فوق آن نيز غرفهھايى است
بنا شده كه از دامنه و چشم اندازش نھرھا جارى است اين وعده خداست و خدا خلف وعده
نمىكند ).(٢٠
بيان آيات
در اين آيات به نوعى به آغاز كالم برگشت شده ،رسول خدا )ص( را دستور مىدھد به مردم
ابالغ كند كه اگر ايشان را به توحيد و اخالص دين براى خدا مىخواند ،بدان جھت است كه او
مامور از طرف خداست ،و نيز مامور شده است كه خود او ھم مانند سايرين به اين دعوت پاسخ
مثبت دھد ،چيزى كه ھست اين فرق را با سايرين دارد كه او بايد اولين كس باشد به اسالم
آوردن و تسليم در برابر آنچه به سويش دعوت مىكند ،و خالصه به چيزى دعوت كند كه
خودش قبل از دعوت ديگران به آن ايمان داشته باشد حال چه اينكه مردم دعوتش را بپذيرند و يا
آن را رد كنند.
پس ديگر مردم چشم اين طمع را نبايد داشته باشند كه آن جناب بر خالف دعوتش عمل كند و
سيرهاش مخالف دعوتش باشد ،براى اينكه آن جناب دعوت پروردگار خود را قبال پذيرفته و
اجابت كرده ،و او در دين خود استوار و ثابت قدم و از عصيان خداى تعالى ترسان است ،با
چنين حالى مردم را دعوت مىكند ،كفار را انذار و مؤمنين را بشارت مىدھد .آنان را به عذابى
كه خدا برايشان آماده كرده ،و اينان را به نعيمى كه خدا برايشان تھيه كرده
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد ﱠ
" قُلْ إِنﱢي أُ ِمرْ ُ
ين" اين آيه به نحوى به اول سوره
ﱢين  ...أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
ق فَا ْعبُ ِد ﱠ
تاب بِ ْال َح ﱢ
ﱢين" و منظور
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
برگشت كرده ،كه مىفرمود ":إِنﱠا أَ ْن َز ْلنا إِلَ ْي َ
ك ْال ِك َ
از آن اين است كه كفار را به كلى از اينكه آن جناب انعطافى بخرج دھد مايوس كند تا ديگر
طمعى به او نكنند و سخنى از ترك دعوت و سازگارى با شرك ورزيدن او به ميان نياورند ،و
اين معنا در اول سوره" ص" و نيز در آياتى ديگر خاطرنشان شده است.
پس گويا در آيه مورد بحث مىخواھد بفرمايد :به ايشان بگو آنچه من بر شما تالوت كردم كه
بايد خدا را بپرستم و دين خدا را خالص كنم ،ھر چند خطاب در آن متوجه من است ،و ليكن بايد
متوجه باشيد كه اين صرف دعوت نيست كه من فقط شنوندهاى باشم و مامور باشم كه خطاب
خدا را به شما برسانم ،و خودم ھيچ وظيفهاى ديگر نداشته باشم ،بلكه من نيز مانند يك يك شما
٢۴

مامورم او را عبادت نموده ،دين را براى او خالص سازم .باز تكليف من به ھمين جا خاتمه
نمىيابد ،بلكه مامورم كه قبل از ھمه شما در برابر آنچه بر من نازل شده تسليم باشم ،و به ھمين
جھت قبل از ھمه شما من تسليم شدهام ،و اينك بعد از تسليم شدن خودم به شما ابالغ مىكنم .آرى
من از پروردگارم مىترسم و او را به اخالص مىپرستم ،و به او ايمان آوردهام ،چه اينكه شما
ايمان بياوريد و يا نياوريد .پس ديگر طمعى به من نداشته باشيد.
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد ﱠ
پس اينكه فرمود ":قُلْ إِنﱢي أُ ِمرْ ُ
ﱢين" اشاره است به اينكه آن جناب در
ﷲَ ُم ْخلِصا ً لَهُ الد َ
اطاعت دستور خدا به اخالص در دين و داشتن دين خالص مانند ساير مردم است.
ين" و اينكه پيامبر )صلى ﱠ
]بيان جمله" أُ ِمرْ ُ
ﷲ عليه و آله( نيز پيشاپيش
ون أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ت ِألَ ْن أَ ُك َ
ديگران مكلف و مامور به اسالم و عبادت مخلصانه است[
و جمله" َو أُ ِمرْ ُ
ين" اشاره است به اينكه در امرى كه متوجه من شده
ون أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ت ِألَ ْن أَ ُك َ
زيادتى است بر امرى كه متوجه ھمه شده است ،و آن زيادتى عبارت از اين است كه خطاب،
قبل از شما متوجه من شده ،و غرض از توجه آن به من قبل از شما اين است كه من اولين كسى
باشم كه تسليم اين امر شدهام و به آن ايمان آوردهام.
بعضى  ٤٣از مفسرين گفتهاند :الم در جمله" الن اكون" الم تعليل است ،و چنين معنا مىدھد :من
به اين علت مامور شدهام كه اولين مسلم ھستم ،بعضى  ٤٤ديگر گفتهاند ":الم" زايد است ،ھم
چنان كه مىبينيم در آيه" قُلْ إِنﱢي أُ ِمرْ ُ
ون أَ ﱠو َل َم ْن أَ ْسلَ َم"  ٤٥حرف الم نيامده.
ت أَ ْن أَ ُك َ
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 ٤٤تفسير منھج الصادقين ،ج  ،٨ص  .٨٢و روح المعانى ،ج  ،٢٣ص .٢۵٠
 ٤٥من مامور شدهام اولين كسى باشم كه اسالم آورده .سوره انعام ،آيه .١۴

٢۵

ولى برگشت ھر دو وجه به يك معنا است ،براى اينكه اولين مسلمان بودن آن جناب ،عنوانى به
اسالم او مىدھد ،و ھمين عنوان ھم مىتواند غايت امر به اسالم آوردن باشد ،و ھم مىتواند
متعلق امر باشد ،و به آن امر بفرمايد ،مثل اينكه ھم صحيح است بگوييم" او را بزن براى اينكه
ادب بشود" و ھم صحيح است بگوييم" او را با زدن ادب كن") .كه در اين مثال تاديب كه عنوان
فعل است ،در اولى غايت و علت واقع شده ،و در دومى خود آن متعلق امر واقع شده است(.
در كشاف مىگويد در معناى اين آيه شريفه چند وجه است:
يكى اينكه" من اولين كسى باشم كه در عصر خودم و از بين قومم اسالم آورده باشم" چون آن
جناب اولين كسى بود كه با دين پدران خود مخالفت كرده ،و نيز اولين كسى بوده كه بتھا را
رھا كرده و نابود نموده است.
دوم اينكه" من اولين كسى از بين دعوت شدگان باشم كه اسالم آورده".
سوم اينكه" من اولين كسى باشم كه خودش را به ھمان چيزى كه ديگران را دعوت كرده،
دعوت كرده باشد ،تا ھم در قولم و ھم در فعلم مقتداى قومم باشم ،و چون پادشاھان نباشم كه
مردم را به چيزى دعوت مىكنند كه خود عمل نمىكنند .و اين كه رفتارم ،به گونهاى باشد كه با
٤٦
اوليت در اسالم سازگار باشد تا مردم را به سبب عمل كه ھمان اوليت است رھنمون شود"

و ليكن خواننده عزيز متوجه است كه از وجوه مزبور آنكه با سياق آيات سازگارتر است ھمان
وجه سوم است ،و آن ھمان وجھى است كه ما قبال گفتيم و البته ساير وجوه ھم از لوازم آن وجه
است.
صي ُ
" قُلْ إِنﱢي أَ ُ
ذاب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم" مراد از نافرمانى رسول خدا )ص( نسبت به
ْت َربﱢي َع َ
خاف إِ ْن َع َ
پروردگارش ،به شھادت سياق اين است كه :با امر او به اين كه دين را براى خداى اخالص
نمايد مخالفت ورزد .و مراد از" يوم عظيم" روز قيامت است .و اين آيه در حقيقت به منزله
زمينهچينى براى آيه بعدى است.
" قُ ِل ﱠ
ﷲَ أَ ْعبُ ُد ُم ْخلِصا ً لَهُ ِدينِي فَا ْعبُ ُدوا ما ِش ْئتُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه" اين آيه تصريح دارد به اينكه رسول خدا
)ص( امر پروردگار خود را اطاعت و امتثال كرده ،بر خالف آيه قبلى كه ھمين معنا را به طور
٤٦

تفسير كشاف ،ج  ،۴ص .١١٩
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كنايه مىرساند .در اين آيه بكلى كفار را مايوس كرده ،و براى ھميشه از اينكه آن جناب در
برابر خواستهھايشان )كه ھمان مخالفت با اوامر الھى است( روى خوش نشان دھد ،نوميدشان
ساخته است.
و اگر كلمه" ﱠ
ﷲ" را كه از نظر تركيببندى كالم ،مفعول كلمه" اعبد" است ،و بايد بعد از آن
آمده باشد ،جلوتر آورده ،براى اين است كه انحصار را افاده كند ،و بفھماند كه من تنھا خدا را
مىپرستم .و جمله" ُم ْخلِصا ً لَهُ ِدينِي" معناى حصر را تاكيد مىكند .و جمله" فَا ْعبُ ُدوا ما ِش ْئتُ ْم ِم ْن
ُدونِ ِه" امرى است تھديدى كه مىفھماند به غير خدا ھر چه را بپرستيد سودى به حالتان نخواھد
داشت و باألخره عذاب و وبال اعراضتان از پرستش خدا با اخالص ،گريبانتان را خواھد
گرفت .و اين معنا كه از مفھوم جمله مزبور استفاده مىشود ،صريح در ذيل آيه است كه
ين ."...
خاس ِر َ
مىفرمايد ":قُلْ إِ ﱠن ْال ِ
]مقصود از خسران نفس و اھل ،و اينكه چنين زيانى" خسران مبين" است[
ين َخ ِسرُوا أَ ْنفُ َسھُ ْم َو أَ ْھلِي ِھ ْم يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة "...
ين الﱠ ِذ َ
خاس ِر َ
" قُلْ إِ ﱠن ْال ِ

كلمه" خسر" و" خسران" ھر دو به معناى از دست دادن سرمايه است ،يا ھمهاش و يا بعضى
از آن .البته كلمه" خسران" رساتر از كلمه" خسر" است ،و" خسران نفس" به معناى آن است
كه آدمى نفس خود را در معرض ھالكت و بدبختى قرار دھد ،به طورى كه استعداد كمالش از
بين برود و سعادت به كلى از او فوت شود ".خسارت اھل" ھم به ھمين معنا است.
در اين آيه شريفه تعريضى است به مشركين ،كه در جمله" فَا ْعبُ ُدوا ما ِش ْئتُ ْم" مورد خطاب واقع
شدهاند ،گويا فرموده ،شما ھر چه را بپرستيد باألخره سرمايه نفس را از دست دادهايد ،به خاطر
اينكه آن را با به كفر كشاندن به ھالكت رسانديد ،و ھمچنين اھل و خويشاوندان خود را ھالك
كرديد ،چون شما آنان را وادار به كفر و شرك كرديد ،و اين كفر و شرك ھمان خسران حقيقى
است.
ْران ْال ُمبِ ُ
ك ھُ َو ْال ُخس ُ
ين" -آگاه باشيد كه خسران حقيقى ھم ھمين است ،براى اينكه
" أَال ذلِ َ
خسرانھاى مربوط به امور دنيا ھر چه باشد چه مال و چه جاه ،ناپايدار است ،به خالف خسران
روز قيامت كه پايانى ندارد ،دائم و جاودان است ،چون نه زايل مىشود و نه منقطع.
عالوه بر اين ،مال و يا جاه وقتى با خسران از دست رفت ،جبرانش ممكن است ،چه بسا مىشود
كه مثل آن و يا بھتر از آن جايگزين آن گردد ،به خالف خسران نفس ،كه ديگر جبران
نمىپذيرد.
البته اين در صورتى است كه مراد از" اھل" خويشاوندان و نزديكان دنيايى انسان باشد .چون
بعضى گفتهاند ":مراد از آن ھمسران و خدمتكارانى است كه خدا براى انسان مؤمن و متقى در
٢٧

بھشت آماده كرده" و اين معنا بھتر و با مقام آيه مناسبتر است ،چون خويشاوندى و ھر رابطه
اجتماعى دنيا در روز قيامت از ھم گسيخته مىشود ،ھم چنان كه خداى تعالى خبر داده كه" فَال
٤٧
ساب بَ ْينَھُ ْم يَ ْو َمئِ ٍذ"«
أَ ْن َ
و نيز فرموده ":يَ ْو َم ال تَ ْملِ ُ
س َشيْئا ً"  ٤٨و آياتى ديگر غير از اينھا.
ك نَ ْفسٌ لِنَ ْف ٍ
ف يُحا َسبُ
و نيز مؤيد معناى دوم اين آيه است كه مىفرمايد ":فَأ َ ﱠما َم ْن أُوتِ َي ِكتابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَ َس ْو َ
ً ٤٩
ِحسابا ً يَ ِسيراً َو يَ ْنقَلِبُ إِلى أَ ْھلِ ِه َم ْسرُورا"
ار َو ِم ْن تَحْ تِ ِھ ْم ظُلَ ٌل "...
" لَھُ ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِھ ْم ظُلَ ٌل ِم َن النﱠ ِ
كلمه" ظلل" جمع" ظله" است و -به طورى كه گفتهاند -به معناى ساترى است در باالى سر .و
مراد از اينكه ساترى از آتش در باالى سر و ساترى ديگر در زير پا دارند ،اين است كه آتش از
ين اجْ تَنَبُوا الطﱠا ُغ َ
وت أَ ْن
ھمه جھات به ايشان احاطه دارد .و بقيه الفاظ آيه روشن استَ " .و الﱠ ِذ َ
يَ ْعبُ ُدوھا َو أَنابُوا إِلَى ﱠ
ﷲِ لَھُ ُم ْالبُ ْشرى" راغب گفته :كلمه" طاغوت" عبارت است از ھر متجاوز و
٥٠
از ھر معبودى به غير خداى تعالى .و اين كلمه ھم در يك نفر استعمال مىشود ،و ھم در جمع
و ظاھرا مراد از آن در آيه شريفه بتھا و ھر معبود طاغى ديگرى است كه به جاى خدا
پرستيده شود.
در آيه شريفه به صرف اجتناب از پرستش طاغوت اكتفاء نشده ،بلكه بر آن" َو أَنابُوا إِلَى ﱠ
ﷲِ"
اضافه كرده است و اين اشاره بدان است كه صرف نفى خدايان ديگر ھيچ فايدهاى ندارد ،آنچه
فايده مىدھد اين است كه انسان بين نفى آن آلھه و اثبات اله واحد ،جمع كند .ھم خدا را بپرستد و
ھم غير او را نپرستد .اين است عبادت با اخالص دين.
ين
" لَھُ ُم ْالبُ ْشرى" -اين جمله ،جملهاى است انشايى ،كه در عين حال خبر واقع شده براى" الﱠ ِذ َ
اجْ تَنَبُوا ."...
ُون أَحْ َسنَهُ "...
ُون ْالقَ ْو َل فَيَتﱠبِع َ
ين يَ ْستَ ِمع َ
" فَبَ ﱢشرْ ِعبا ِد الﱠ ِذ َ
مقتضاى ظاھر عبارت اين بود كه بفرمايد ":لھم البشرى فبشرھم" و حاجت نبود كه كلمه" عباد"
آورده شود ،و ليكن به منظور از آوردن آن اين بوده كه با اضافه شدن به ضمير متكلم آورده
ُون ْالقَ ْو َل "...
ين يَ ْستَ ِمع َ
شود ،تا احترامى از آنان به عمل آمده باشد ،و ھم دنبالش با جمله" الﱠ ِذ َ
توصيف شوند.

 ٤٧امروز ديگر رابطه و نسبتى بينشان نيست .سوره مؤمنون ،آيه .١٠١
 ٤٨روزى كه ھيچ كس براى ديگرى مالك چيزى نيست .سوره انفطار ،آيه .١٩
 ٤٩و اما كسى كه نامه عملش به دست راستش داده شود ،به زودى محاسبه مىشود در حالى كه حسابى آسان خواھد داشت .با
خرسندى به اھلش ملحق خواھد شد .سوره انشقاق ،آيه .٩ -٧
 ٥٠مفردات راغب ،ماده" طغى".
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و مراد از" قول" به شھادت اينكه دنبالش مساله" اتباع" آمده ،آن قولى است كه ارتباط و مساسى
با عمل داشته باشد ،پس بھترين قول آن قولى است كه آدمى را بھتر به حق برساند ،و براى
انسان خيرخواھانهتر باشد .و انسان فطرتا اين طور است كه حسن و جمال را دوست مىدارد و
به سويش مجذوب مىشود ،و معلوم است كه ھر چه آن حسن بيشتر باشد اين جذبه شديدتر است.
و اگر زشت و زيبا ،ھر دو را ببيند ،به سوى زيبا متمايل مىشود ،و اگر زيبا و زيباتر را ببيند
به سوى زيباتر مىگرايد .و اما اگر به سوى زيباتر نرود ،و باز به ھمان زيبا سرگرم شود معلوم
مىشود كه سرگرمىاش به زيبا به خاطر زيبايى آن نبوده ،چون اگر براى زيبايى آن بود با
بيشتر شدن زيبايى ،بايد بيشتر مجذوب شود ،و زيبا را رھا كرده به طرف زيباتر متمايل شود.
پس اينكه آيه شريفه بندگان خدا را توصيف فرموده به اينكه" پيرو بھترين قولند" معنايش اين
است كه مطبوع و مفطور بر طلب حقند و به فطرت خود رشد و رسيدن به واقع را طالبند .پس
ھر جا امرشان دائر شود بين حق و باطل ،بين رشد و گمراھى ،البته حق و رشد را متابعت
مىكنند و باطل و گمراھى را رھا مىنمايند .و ھر جا امرشان داير شود بين" حق" و" احق"-
حقتر -و رشد و رشد بيشتر ،البته حقتر و رشد بيشتر را انتخاب مىكنند.
پس حق و رشد ،مطلوب بندگان خداست ،و به ھمين جھت ھر چه بشنوند به آن گوش مىدھند و
اين طور نيست كه متابعت ھواى نفس كنند و ھر سخنى را به صرف شنيدن بدون تفكر و تدبر
رد كنند.
ُون أَحْ َسنَهُ" كه در وصف بندگان خود فرموده است[
ُون ْالقَ ْو َل فَيَتﱠبِع َ
ين يَ ْستَ ِمع َ
]مفاد جمله" الﱠ ِذ َ
ُون أَحْ َسنَهُ" مفادش اين است كه :بندگان خدا طالب حق و
ُون ْالقَ ْو َل فَيَتﱠبِع َ
ين يَ ْستَ ِمع َ
پس جمله" الﱠ ِذ َ
رشدند ،به ھر سخنى كه گوش دھند بدين اميد گوش مىدھند كه در آن حقى بيابند و مىترسند كه
در اثر گوش ندادن به آن ،حق از ايشان فوت شود.
بعضى از مفسرين ٥١گفتهاند :مراد از" گوش دادن به حرف و پيروى كردن از بھترين آن"
گوش دادن به قرآن و غير قرآن ،و پيروى كردن از قرآن است.
بعضى ٥٢ديگر گفتهاند :مراد استماع اوامر خداى تعالى و پيروى كردن بھترين آنھا است ،مثال
در مساله قصاص ،خدا ھم اجازه قصاص به ايشان داده ،و ھم عفو ،و ايشان عفو را پيروى
مىكنند .و نيز ھم اجازه داده صدقه را آشكارا دھند و ھم پنھانى ،و ايشان پنھانى صدقه مىدھند.
ولى اين دو قولى كه از مفسرين نقل كرديم بدون دليل عموم آيه را تخصيص مىزند.
ين ھَداھُ ُم ﱠ
ﷲُ" -اين جمله اشاره است به اينكه صفت پيروى از بھترين قول ،خود
ك الﱠ ِذ َ
" أُولئِ َ
ھدايتى است الھى ،و اين ھدايت -كه گفتيم عبارت است از طلب حق و آمادگى تام براى پيروى
٥١

٥٢
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از آن ھر جا كه يافت شود -ھدايتى است اجمالى كه تمامى ھدايتھاى تفصيلى و رسيدن به ھر
يك از معارف الھى بدان منتھى مىشود.
ب" -يعنى اينھايند تنھا كسانى كه صاحب عقلند .و از اين جمله استفاده
" َو أُولئِ َ
ك ھُ ْم أُولُوا ْاألَ ْلبا ِ
مىشود كه عقل عبارت است از نيرويى كه با آن به سوى حق راه يافته مىشود ،و نشان داشتن
عقل پيروى از حق است .و در تفسير آيه" َو َم ْن يَرْ َغبُ َع ْن ِملﱠ ِة إِ ْبرا ِھي َم إِ ﱠال َم ْن َسفِهَ نَ ْف َسهُ"  ٥٣كه
از آن استفاده مىشود كه سفيه آن كسى است كه دين خدا را پيروى نكند ،در نتيجه عاقل آن كسى
است كه دين خدا را پيروى كند.
" أَ فَ َم ْن َح ﱠ
ب أَ فَأ َ ْن َ
ار" كلمه عذاب براى ھر كس كه كفر بورزد
ق َعلَ ْي ِه َكلِ َمةُ ْال َعذا ِ
ت تُ ْنقِ ُذ َم ْن فِي النﱠ ِ
ين َكفَرُوا َو
آن روز ثابت شد كه آدم به سوى زمين ھبوط مىكرد ،در آن روز به او گفتندَ ":و الﱠ ِذ َ
ون"  ٥٤و در اين معنا آيات ديگرى نيز ھست.
ار ھُ ْم فِيھا خالِ ُد َ
َك ﱠذبُوا بِآياتِنا أُولئِ َ
ك أَصْ حابُ النﱠ ِ
مقتضاى سياق اين است كه در آيه چيزى در تقدير گرفته شده باشد ،چيزى كه جمله" أَ فَأ َ ْن َ
ت تُ ْنقِ ُذ
ار" بر آن داللت كند ،و تقدير كالم اين است كه ":أ فمن حق عليه كلمة العذاب ينجو
َم ْن فِي النﱠ ِ
منه -آيا كسى كه كلمه عذاب بر او ثابت شده ،از عذاب نجات مىيابد؟" .و اين تقدير بھتر از آن
است كه بگوييم تقديرش" ا فمن حق عليه كلمة العذاب خير أم من وجبت عليه الجنة -آيا كسى كه
كلمه عذاب بر او ثابت شده بھتر است ،يا كسى كه بھشت بر او واجب گشته" مىباشد.
بعضى  ٥٥از مفسرين گفتهاند ":معنى جمله اين است كه آيا كسى كه وعيد خداى تعالى به عقاب
ار" اكتفاء
بر او واجب گشته ،آيا تو مىتوانى او را از آتش خالص كنى و با آوردن" َم ْن فِي النﱠ ِ
كرده ،از اينكه ضمير" تنقذه" را بياورد .و براى اينكه بيشتر شنونده را متوجه معنا كند ،استفھام
را تكرار كرده".
بعضى  ٥٦ديگر گفتهاند ":تقدير آيه" أ فانت تنقذ من فى النار منھم" است ،يعنى آيا تو مىتوانى از
ايشان آن كسانى را كه در آتشند نجات دھى؟ چيزى كه ھست ضمير" منھم" از آن حذف شده".
و اين وجه از ھمه وجوه نامربوطتر است.
ف ِم ْن فَ ْوقِھا ُغ َر ٌ
ين اتﱠقَ ْوا َربﱠھُ ْم لَھُ ْم ُغ َر ٌ
ف َم ْبنِيﱠةٌ تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِھَا ْاألَ ْنھارُ" كلمه" غرف"
" ل ِك ِن الﱠ ِذ َ
جمع" غرفه" به معناى باالخانه است .بعضى  ٥٧گفتهاند ":اين جمله در مقابل جمله" لَھُ ْم ِم ْن
ار َو ِم ْن تَحْ تِ ِھ ْم ظُلَلٌ" كه در باره كفار است قرار دارد.
فَ ْوقِ ِھ ْم ظُلَ ٌل ِم َن النﱠ ِ
" َو ْع َد ﱠ
ﷲِ" -يعنى خداوند به ايشان وعده داده اين وعده را .در نتيجه كلمه مزبور مفعول مطلق
است كه به جاى فعل خود نشسته.
 ٥٣ھيچ كس از آيين ابراھيم روى نگرداند بجز مردم بىخرد .سوره بقره ،آيه .١٣٠
 ٥٤و كسانى كه كفر بورزند و آيات ما را تكذيب كنند ،اھل آتش و در آن جاويد خواھند بود .سوره بقره ،آيه .٣٩
 ٥٥مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩۴
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ف ﱠ
" ال ي ُْخلِ ُ
ﷲُ ْال ِميعا َد" -اين جمله از سنت خداى تعالى در وعدهھايش خبر مىدھد و در عين
حال دلھاى بندگان خود را خرسند مىسازد.
بحث روايتى ] )چند روايت در باره خسران نفس و اھل ،اطاعت جباران ،و [(...
در تفسير قمى در روايت ابى الجارود ،از امام ابى جعفر )ع( آمده كه در ذيل جمله" قُلْ إِ ﱠن
٥٨
ين َخ ِسرُوا أَ ْنفُ َسھُ ْم َو أَ ْھلِي ِھ ْم" فرموده :يعنى در نفس خود و اھلشان مغبون شدند
ين الﱠ ِذ َ
خاس ِر َ
ْال ِ
وت أَ ْن يَ ْعبُ ُدوھا َو أَنابُوا إِلَى ﱠ
ين اجْ تَنَبُوا الطﱠا ُغ َ
ﷲِ لَھُ ُم ْالبُ ْشرى"
و در مجمع البيان در ذيل آيه" َو الﱠ ِذ َ
مىگويد :ابو بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود :شما )پيروان مكتب اھل بيت(
٥٩
ھمانھا ھستيد .و ھر كس جبارى را اطاعت كند گويا او را پرستيده
مؤلف :اين روايت از باب تطبيق مصداق بر مفھوم عام است.
و در كافى است كه بعضى از اصحاب ما بدون ذكر سند از ھشام بن حكم روايت كردهاند كه
گفت :امام ابو الحسن موسى بن جعفر )ع( به من فرمود :اى ھشام خداى تبارك و تعالى اھل عقل
ُون أَحْ َسنَهُ
ون ْالقَ ْو َل فَيَتﱠبِع َ
ين يَ ْستَ ِم ُع َ
و فھم را در كتاب خود بشارت داده و فرموده ":فَبَ ﱢشرْ ِعبا ِد الﱠ ِذ َ
٦٠
ين ھَداھُ ُم ﱠ
ب"
ﷲُ َو أُولئِ َ
ك الﱠ ِذ َ
أُولئِ َ
ك ھُ ْم أُولُوا ْاألَ ْلبا ِ

و در الدر المنثور است كه :ابن جرير و ابن ابى حاتم از زيد بن اسلم روايت كردهاند كه در ذيل
ين اجْ تَنَبُوا الطﱠا ُغ َ
وت أَ ْن يَ ْعبُ ُدوھا" گفته است :اين دو آيه در باره سه نفر كه در جاھليت
آيه" َو الﱠ ِذ َ
مىگفتهاند" ال اله اال ﱠ
ﷲ" نازل شده ،و آن سه نفر عبارت بودند از زيد بن عمرو بن نفيل ،و ابو
٦١
ذر غفارى ،و سلمان فارسى
مؤلف :اين روايت را صاحب مجمع البيان از عبد ﱠ
ﷲ بن زيد نقل كرده  ٦٢و در الدر المنثور ھم
از ابن مردويه از ابن عمر آورده كه گفت :در باره سعيد بن زيد و ابو ذر و سلمان نازل شده .و
نيز از جويبر از جابر بن عبد ﱠ
ﷲ روايت كرده كه گفت :در باره مردى از انصار نازل شده كه
ب  "...نازل شد ھفت غالم خود را آزاد كرد .٦٣ولى ظاھرا تمامى اين
وقتى آيه" لَھا َس ْب َعةُ أَبْوا ٍ
روايات از باب تطبيق داستان بر آيه مىباشد.

 ٥٨تفسير قمى ،ج  ،٢ص .٢۴٨
 ٥٩مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٣
 ٦٠اصول كافى ،ج  ،١ص  ،١٣ح .١٢
 ٦١الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢۴
 ٦٢مجمع البيان ،ج  ،٨ص  ۴٩٣كه بجاى" عبد ﱠ
ﷲ بن زيد" "،عبد الرحمن بن زيد" مىباشد.
 ٦٣الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢۵
٣١

]سوره الزمر ) :(٣٩آيات  ٢١تا [٣٧
أَ لَ ْم تَ َر أَ ﱠن ﱠ
ض ثُ ﱠم ي ُْخ ِر ُج بِ ِه زَرْ عا ً ُم ْختَلِفا ً أَ ْلوانُهُ ثُ ﱠم
ﷲَ أَ ْن َز َل ِم َن السﱠما ِء ما ًء فَ َسلَ َكهُ يَنابِي َع فِي ْاألَرْ ِ
ب ) (٢١أَ فَ َم ْن َش َر َح ﱠ
يَ ِھي ُج فَتَراهُ ُمصْ فَ ًّرا ثُ ﱠم يَجْ َعلُهُ حُطاما ً إِ ﱠن فِي ذلِ َ
ﷲُ َ
ك لَ ِذ ْكرى ِألُولِي ْاألَ ْلبا ِ
ص ْد َرهُ
ين ) (٢٢ﱠ
قاسيَ ِة قُلُوبُھُ ْم ِم ْن ِذ ْك ِر ﱠ
ﷲِ أُولئِ َ
ﷲُ
ك فِي َ
ور ِم ْن َربﱢ ِه فَ َو ْي ٌل لِ ْل ِ
ض ٍ
إلس ِ
الل ُمبِ ٍ
لِ ْ ِ
ْالم فَھُ َو َعلى نُ ٍ
ين يَ ْخ َش ْو َن َربﱠھُ ْم ثُ ﱠم تَلِ ُ
ين ُجلُو ُدھُ ْم َو
ث ِكتابا ً ُمتَشابِھا ً َمثانِ َي تَ ْق َش ِعرﱡ ِم ْنهُ ُجلُو ُد الﱠ ِذ َ
نَ ﱠز َل أَحْ َس َن ْال َح ِدي ِ
ﷲِ يَ ْھ ِدي بِ ِه َم ْن يَشا ُء َو َم ْن يُضْ لِ ِل ﱠ
ك ھُ َدى ﱠ
قُلُوبُھُ ْم إِلى ِذ ْك ِر ﱠ
ﷲُ فَما لَهُ ِم ْن ھا ٍد ) (٢٣أَ فَ َم ْن
ﷲ ِ ذل ِ َ
ين ِم ْن
ين ُذوقُوا ما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ِسب َ
ب يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة َو قِي َل لِلظﱠالِ ِم َ
ب الﱠ ِذ َ
ُون )َ (٢۴ك ﱠذ َ
يَتﱠقِي بِ َوجْ ِھ ِه سُو َء ْال َعذا ِ
قَ ْبلِ ِھ ْم فَأَتاھُ ُم ْال َعذابُ ِم ْن َحي ُ
ُون )(٢۵
ْث ال يَ ْش ُعر َ
فَأَذاقَھُ ُم ﱠ
اس
ي فِي ْال َحيا ِة ال ﱡد ْنيا َو لَ َعذابُ ْاآل ِخ َر ِة أَ ْكبَ ُر لَ ْو كانُوا يَ ْعلَ ُم َ
ون )َ (٢۶و لَقَ ْد َ
ﷲُ ْال ِخ ْز َ
ض َربْنا لِلنﱠ ِ
ون )(٢٨
آن ِم ْن ُكلﱢ َمثَ ٍل لَ َعلﱠھُ ْم يَتَ َذ ﱠكر َ
ج لَ َعلﱠھُ ْم يَتﱠقُ َ
فِي ھ َذا ْالقُرْ ِ
ُون ) (٢٧قُرْ آنا ً َع َربِيًّا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍ
ب ﱠ
يان َمثَالً ْال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ بَلْ
ﷲُ َمثَالً َر ُجالً فِي ِه ُش َركا ُء ُمتَشا ِكس َ
ض َر َ
َ
ُون َو َر ُجالً َسلَما ً لِ َرج ٍُل ھَلْ يَ ْستَ ِو ِ
ك َمي ٌ
ون )(٣٠
ﱢت َو إِنﱠھُ ْم َميﱢتُ َ
ون ) (٢٩إِنﱠ َ
أَ ْكثَ ُرھُ ْم ال يَ ْعلَ ُم َ
ون ) (٣١فَ َم ْن أَ ْ
ق إِ ْذ
ص ُم َ
ﷲ َو َك ﱠذ َ
ظلَ ُم ِم ﱠم ْن َك َذ َ
ب َعلَى ﱠ ِ
ثُ ﱠم إِنﱠ ُك ْم يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة ِع ْن َد َربﱢ ُك ْم تَ ْختَ ِ
ب بِالصﱢ ْد ِ
ون
ين )َ (٣٢و الﱠ ِذي جا َء بِال ﱢ
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْثو ً
ك ھُ ُم ْال ُمتﱠقُ َ
ق بِ ِه أُولئِ َ
ص ﱠد َ
ى لِ ْلكافِ ِر َ
ق َو َ
جا َءهُ أَ لَي َ
ص ْد ِ
ين ) (٣۴لِيُ َكفﱢ َر ﱠ
ﷲُ َع ْنھُ ْم أَ ْس َوأَ الﱠ ِذي َع ِملُوا َو
ك َجزا ُء ْال ُمحْ ِسنِ َ
) (٣٣لَھُ ْم ما يَشا ُؤ َن ِع ْن َد َربﱢ ِھ ْم ذلِ َ
ون )(٣۵
يَجْ ِزيَھُ ْم أَجْ َرھُ ْم بِأَحْ َس ِن الﱠ ِذي كانُوا يَ ْع َملُ َ
ين ِم ْن ُدونِ ِه َو َم ْن يُضْ لِ ِل ﱠ
ْس ﱠ
ﷲُ فَما لَهُ ِم ْن ھا ٍد )َ (٣۶و َم ْن يَ ْھ ِد
ك بِالﱠ ِذ َ
كاف َع ْب َدهُ َو يُ َخ ﱢوفُونَ َ
ﷲ ُ بِ ٍ
أَ لَي َ
ْس ﱠ
ﱠ
قام )(٣٧
ضلﱟ أَ لَي َ
ﷲُ فَما لَهُ ِم ْن ُم ِ
يز ِذي ا ْنتِ ٍ
ﷲُ بِ َع ِز ٍ

ترجمه آيات
٣٢

مگر نديدى كه خدا از آسمان آبى را فرستاد و ھمان را در رگ و ريشهھا و منابع زيرزمينى
بدوانيد و سپس به وسيله ھمان آب ھمواره كشت و زرع بيرون مىآورد ،زرعى با رنگھاى
گوناگون و سپس آن زرع را مىخشكاند و تو مىبينى كه پس از سبزى و خرمى زرد مىشود آن
گاه آن را حطامى مىسازد كه در اين خود تذكرى است براى خردمندان ).(٢١
آيا كسى كه خدا سينهاش را پذيراى اسالم كرد و در نتيجه ھمواره با نور الھى قدم برمىدارد
چون سنگدالن است .پس واى بر سنگدالنى كه ياد خدا دلھايشان را نرم نمىكند آنان در ضاللتى
آشكارند ).(٢٢
خدا بھترين سخن را نازل كرده كتابى كه ابعاضش بھم مربوط و به يكديگر منعطف است آنھايى
كه از پروردگارشان خشيت دارند از شنيدنش پوست بدنشان جمع مىشود و در عين حال پوست
و دلشان متمايل به ياد خدا مىگردد اين ھدايت خداست كه ھر كه را بخواھد با آن ھدايت مىكند
و كسى كه خدا گمراھش كند ديگر راھنمايى نخواھد داشت ).(٢٣
آيا كسى كه روى خود را از عذاب در روز قيامت حفظ مىكند مثل بىپروايان است در آن روز
به ستمكاران گفته مىشود بچشيد آنچه را كه خود كسب كردهايد ).(٢۴
كسانى ھم كه قبل از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند در نتيجه عذاب ،آنان را گرفت در
حالى كه احتمالش را ھم نمىدادند ).(٢۵
پس خداى تعالى خوارى در زندگى دنيا را به آنان چشانيد و ھر آينه عذاب آخرت بزرگتر است
اگر بفھمند ).(٢۶
در اين قرآن براى مردم از ھر نوع مثلى آورديم شايد متذكر شوند ).(٢٧
قرآنى عربى و بدون انحراف شايد كه بپرھيزند ).(٢٨
خداى تعالى مردى را مثل زده كه چند شريك ناسازگار بر سر او نزاع كنند و مردى را كه تنھا
مملوك يك نفر باشد آيا اين دو در مثل با ھم يكسانند؟ حمد ھمهاش از خدا است و ليكن بيشترشان
نمىدانند ).(٢٩
تو خواھى مرد و ايشان ھم خواھند مرد ).(٣٠
و سپس ھمه شما در روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه خواھيد كرد ).(٣١
پس كيست ستمكارتر از كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راستى را كه آمده تكذيب كند؟ آيا
پنداشته كه در دوزخ جايى براى كفار نيست ).(٣٢
و كسانى كه سخن راست دارند و سخن راست را تصديق ھم مىكنند تنھا ايشانند پرھيزكاران
).(٣٣
٣٣

كه نزد پروردگارشان ھر چه بخواھند دارند و اين است جزاى نيكوكاران ).(٣۴
تا خدا بدترين گناھانشان را بريزد و اجرشان را بر طبق بھترين عملشان بدھد ).(٣۵
آيا خدا كافى براى امور بنده خود نيست؟ و شما را از معبودھاى ديگر مىترساند و كسى كه خدا
گمراھش كرده باشد ديگر راھنمايى برايش نخواھد بود ).(٣۶
و كسى كه خدا ھدايتش كرده باشد او ھم ديگر گمراه كنندهاى برايش نخواھد بود آيا خدا عزيز و
منتقم نيست؟ ).(٣٧

بيان آيات
در اين آيات به ھمان احتجاجى كه در آغاز سوره بر ربوبيت خداى تعالى مىشد ،برگشت شده،
و نيز پيرامون ھدايت راه يافتگان ،و ضاللت گمراھان و مقايسه بين اين دو گروه و سرانجام
كار ھر يك از آن دو ،سخن مىرود ،و نيز بيان مىشود كه ھدايت قرآن به چه معنا است.
" أَ لَ ْم تَ َر أَ ﱠن ﱠ
ض "...
ﷲَ أَ ْن َز َل ِم َن السﱠما ِء ما ًء فَ َسلَ َكهُ يَنابِي َع فِي ْاألَرْ ِ
در مجمع البيان مىگويد :كلمه" ينابيع" جمع" ينبوع" است ،و آن جايى است كه آب از آن
مىجوشد ،مثال مىگويند ":نبع الماء من موضع كذا -آب از فالن محل مىجوشد و فوران
مىكند" و كلمه" زرع" عبارت است از آنچه از زمين مىرويد و مانند درخت ساقه ندارد .و
كلمه" شجر" عبارت است از آنچه كه ساقه و شاخه دارد .و كلمه" نبات" ھر دو قسم روييدنى را
شامل مىشود .و كلمه" بھيج" از مصدر" ھيج" است كه به معناى نھايت مرتبه خشك شدن نبات
٦٤
است ،و كلمه" حطام" به معناى كاه و خس متفرق است
ض" اين است كه :خداوند آب را در چشمهھا و رگهھاى
و معناى جمله" فَ َسلَ َكهُ يَنابِي َع فِي ْاألَرْ ِ
زمينى كه چون رگھاى بدن آدمى است داخل كرده ،و زمين آن را از جانبى به جانبى ديگر
انتقال مىدھد.
و بقيه الفاظ آيه روشن است.

 ٦٤مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩۴

٣۴

آيه شريفه -به طورى كه مالحظه مىكنيد -بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت احتجاج مىكند.
]الزمه ھدايت ،شرح صدر براى اسالم ،و الزمه ضاللت ،قساوت قلب از ياد خداست[
قاسيَ ِة قُلُوبُھُ ْم ِم ْن ِذ ْك ِر ﱠ
" أَ فَ َم ْن َش َر َح ﱠ
ﷲِ "...
ﷲُ َ
ور ِم ْن َربﱢ ِه فَ َو ْي ٌل لِ ْل ِ
إلس ِ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
ْالم فَھُ َو َعلى نُ ٍ
بعد از آنكه در آيه قبلى فرمود كه در مساله انزال آب از آسمان و روياندن روييدنيھا تذكرى
است براى خردمندان ،كه ھمان بندگان با تقوى خدايند .و نيز قبال فرموده بود كه اين طايفه ھمان
كسانى ھستند كه خدا ھدايتشان كرده ،اينك در اين آيه مىفرمايد :اين طايفه چون ديگران گمراه
نيستند و علت اين معنا را توضيح مىدھد ،و آن اين است كه اين طايفه داراى نورى از ناحيه
پروردگار خويشند كه با آن نور ،حق را مىبينند .و سبب ديگرش اين است كه اين طايفه دلى
نرم دارند كه از پذيرفتن حق ،و ھر كالم نيكويى كه بشنوند سرپيچى نمىكنند.
پس جمله" أَ فَ َم ْن َش َر َح ﱠ
قاسيَ ِة
ﷲُ َ
ص ْد َرهُ  "...مبتدايى است كه خبرش حذف شده .و جمله" فَ َو ْي ٌل لِ ْل ِ
قُلُوبُھُ ْم  ،"...مىفھماند كه آن خبر چيست ،و تقدير كالم چنين است ".أ فمن شرح ﱠ
ﷲ صدره
لالسالم كالقاسية قلوبھم -آيا كسى كه خدا دلش را براى پذيرفتن اسالم نرم و پذيرا كرده ،چون
سنگدالنند؟" و اين استفھام انكارى است و معنايش اين است كه :ھرگز برابر نيستند.
و" شرح صدر" به معناى گشادگى سينه است ،تا ظرفيت پذيرفتن سخن را داشته باشد و چون
شرح صدر به خاطر اسالم است ،و اسالم عبارت است از تسليم در برابر خدا و آنچه او اراده
كرده و او ھم جز حق را اراده نمىكند ،در نتيجه شرح صدر براى اسالم ،به اين معنا خواھد
بود كه انسان وضعى به خود بگيرد كه ھر سخن حقى را بپذيرد و آن را رد نكند.
البته معناى اين حرف اين نيست كه ھر سخنى را ھر چه باشد كوركورانه بپذيرد ،بلكه با
بصيرت نسبت به حق و شناختن راه رشد ،آن را مىپذيرد ،و به ھمين جھت دنبالش اضافه
ور ِم ْن َربﱢ ِه" و با آوردن كلمه" على" او را به سوارهاى تشبيه كرد كه بر
كرده ":فَھُ َو َعلى نُ ٍ
نورى سوار شده ،راه مىپيمايد ،و از ھر چه بگذرد )ھر چه كه بر دلش بگذرد( ،آن را به خوبى
مىبيند و اگر حق باشد آن را از باطل تميز مىدھد ،به خالف گمراھى كه در سينهاش شرحى و
ظرفيتى نيست تا گنجايش حق را داشته باشد ،و نيز بر مركبى از نور سوار نيست ،تا حق را از
باطل تميز دھد.
قاسيَ ِة قُلُوبُھُ ْم ِم ْن ِذ ْك ِر ﱠ
ﷲِ" تفريع بر جمله قبلى است ،چون داللت مىكند بر اين
و جمله" فَ َو ْي ٌل لِ ْل ِ
كه اشخاص قاسية القلوب -با در نظر داشتن اينكه قساوت قلب و سختى آن الزمه نداشتن شرح
صدر و نور قلبى است -با آيات خدا متذكر نمىشوند ،و در نتيجه به سوى حقى كه آيات خدا بر
آن داللت مىكند راه نمىيابند ،و به ھمين جھت دنبالش فرموده:
ين".
" أُولئِ َ
ك فِي َ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ

٣۵

و در اين آيه شريفه ھدايت به الزمهاش تعريف شده ،كه ھمان شرح صدر و نورانيت قلب باشد،
و ضاللت ھم به الزمهاش ،يعنى قساوت قلب از ذكر خدا.
در سابق در تفسير آيه" فَ َم ْن ي ُِر ِد ﱠ
ْالم ٦٥ "...نيز گفتارى در معناى
ﷲُ أَ ْن يَ ْھ ِديَهُ يَ ْش َرحْ َ
إلس ِ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
ھدايت ايراد كرديم بدانجا مراجعه فرماييد.
]مراد از اينكه قرآن" احسن الحديث" "،كتابا متشابھا" و" مثانى" است و [...
" ﱠ
ث ِكتابا ً ُمتَشابِھا ً َمثانِ َي "...
ﷲُ نَ ﱠز َل أَحْ َس َن ْال َح ِدي ِ
اين آيه شريفه نسبت به آيه قبلى نظير اجمال بعد از تفصيل است ،چون در آيه قبلى ھدايت را
بطور مفصل بيان كرده بود ،و در اين آيه بطور اجمال بيان مىكند ،ھر چند كه اين آيه بيان
ھدايت قرآن و تعريف آن نيز ھست.
پس منظور از بھترين حديث در جمله" ﱠ
ث" قرآن كريم است و كلمه" حديث"
ﷲُ نَ ﱠز َل أَحْ َس َن ْال َح ِدي ِ
به معناى سخن است ،ھم چنان كه در آيه" فَ ْليَأْتُوا بِ َح ِدي ٍ
ث ِم ْثلِ ِه"  ٦٦و نيز در آيه" فَبِأَيﱢ َح ِدي ٍ
ث بَ ْع َدهُ
ون"  ،٦٧نيز به ھمين معنا است .پس قرآن بھترين سخن است ،به خاطر اينكه مشتمل است
ي ُْؤ ِمنُ َ
بر محض حق ،حقى كه باطل بدان رخنه نمىكند ،نه در عصر نزولش ،نه بعد از آن ،و نيز به
خاطر اينكه كالم مجيد خداست.
" ِكتابا ً ُمتَشابِھا ً" -يعنى كتابى است كه ھر قسمتش شبيه ساير قسمتھا است ،و اين تشابه غير از
تشابھى است كه در مقابل محكم استعمال شده ،چون تشابه دومى صفت بعضى از آيات قرآن
است و در آيه مورد بحث ھمه آيات را متشابه خوانده ،پس اين تشابه غير آن تشابه است ،آن
تشابه به معناى واضح نبودن معناى آيه است ،و اين تشابه به معناى آن است
كه سراسر قرآن آياتش از اين جھت كه اختالفى با ھم ندارند ،و ھيچ آيهاى با آيه ديگر ضديت
ندارد مشابه يكديگر ھستند.
" مثانى" -اين كلمه جمع" مثنيه" است كه به معناى معطوف است ،و قرآن را" مثانى" خوانده،
چون بعضى از آياتش انعطاف به بعضى ديگر دارد ،و ھر يك ديگرى را شرح و بيان مىكند،
بدون اينكه اختالفى در آنھا يافت شود و يكديگر را نفى و دفع كنند ،ھم چنان كه فرموده ":أَ فَال
ً ٦٨
كان ِم ْن ِع ْن ِد َغي ِْر ﱠ
ﷲِ لَ َو َج ُدوا فِي ِه ْ
اختِالفا ً َكثِيرا"
آن َو لَ ْو َ
ُون ْالقُرْ َ
يَتَ َدبﱠر َ
ين يَ ْخ َش ْو َن َربﱠھُ ْم" -اين جمله مانند جمالت قبل كتاب را وصف مىكند ،نه
" تَ ْق َش ِعرﱡ ِم ْنهُ ُجلُو ُد الﱠ ِذ َ
اينكه جملهاى ابتدايى و نو باشد .و كلمه" تقشعر" از مصدر" اقشعرار" است كه به معناى جمع
 ٦٥پس ھر كه را خدا بخواھد ھدايت كند قلبش را به نور اسالم روشن گرداند .سوره انعام ،آيه .١٢۵
 ٦٦اگر قبول ندارند كه اين قرآن كالم خدا است پس حديثى مانند آن بياورند .سوره طور ،آيه .٣۴
 ٦٧پس بعد از قرآن ديگر به چه حديثى ايمان مىآورند .سوره مرسالت ،آيه .۵٠
 ٦٨چرا در قرآن تدبر نمىكنند ،و نمىانديشند كه اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود اختالفھاى بسيارى در آن مىيافتند .سوره
نساء ،آيه .٨٢
٣۶

شدن پوست بدن است به شدت ،از ترسى كه در اثر شنيدن خبر دھشت آور و يا ديدن صحنهاى
دھشت آور دست مىدھد .و اين جمع شدن پوست بدن اشخاص در اثر شنيدن قرآن ،تنھا به
خاطر اين است كه خود را در برابر عظمت پروردگارشان مشاھده مىكنند ،پس در چنين
وضعى وقتى كالم خدا را بشنوند ،متوجه ساحت عظمت و كبريايى او گشته و خشيت بر
دلھايشان احاطه مىيابد و پوست بدنھايشان شروع به جمع شدن مىكند.
ين ُجلُو ُدھُ ْم َو قُلُوبُھُ ْم إِلى ِذ ْك ِر ﱠ
" ثُ ﱠم تَلِ ُ
ﷲِ" -كلمه" تلين" متضمن معناى سكون و آرامش است،
چون اگر چنين نبود احتياج نداشت كه با حرف" الى" متعدى شود ،پس معنايش اين است كه :بعد
از جمع شدن پوستھا از خشيت خدا ،بار ديگر پوست بدنشان نرم مىشود .و دلھايشان آرامش
مىيابد ،چون به ياد خدا مىافتند ،و با ھمان ياد خدا آرامش مىيابند.
در جمله قبلى كه جمع شدن پوستھا را بيان مىكرد ،سخنى از قلوب به ميان نياورد ،براى اينكه
مراد از" قلوب" جانھا و نفوس است و جان" اقشعرار" يعنى جمع شدن پوست ندارد ،عكس
العمل جانھا در برابر قرآن ھمانا خشيت و ترس است.
ك ھُ َدى ﱠ
ﷲِ يَ ْھ ِدي بِ ِه َم ْن يَشا ُء" -يعنى اين حالت جمع شدن پوست از شنيدن قرآن كه به ايشان
" ذل ِ َ
دست مىدھد و آن حالت سكونت پوستھا و قلبھا در مقابل ياد خدا ،ھدايت خداست ،و اين تعريف
ديگرى است براى ھدايت از طريق الزمه آن.
]ھدايت فقط كار خداست ،بدون واسطه يا به واسطه انبياء و اولياء[
" يَ ْھ ِدي بِ ِه َم ْن يَشا ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه" -يعنى خداوند با ھدايت خود ھر كه از بندگانش را بخواھد ھدايت
مىكند ،و آنھا كسانى ھستند كه استعدادشان براى پذيرش ھدايت باطل نگشته ،و سرگرم
كارھايى چون فسق و ظلم كه مانع ھدايتند ،نيستند و در اين سياق اشعارى ھم به اين معنا ھست
كه ھدايت خود از فضل خدا است ،نه اينكه چيزى آن را بر خدا واجب كرده باشد و او مجبور
بدان شده باشد.
ك ھُ َدى ﱠ
ﷲِ" قرآن است،
بعضى  ٦٩از مفسرين گفتهاند ":مشار اليه به اشاره" ذلك" در جمله" ذلِ َ
يعنى اين قرآن ھدايت خداست .و ليكن خواننده خود مىداند كه اين حرف صحيح نيست.
بعضى از مفسرين با اين آيات استدالل كردهاند بر اينكه ھدايت صنع خداست و احدى در آن
دخالت ندارد .ولى حق مطلب اين است كه :اين آيات ھيچ گونه داللتى بر اين مدعا ندارد ،ھر
چند كه اصل مطلب صحيح و حق است ،به اين معنا كه اصل ھدايت از خداى سبحان است و
تبعا به كسانى نسبت داده مىشود كه خدا اختيارشان كرده است ،ھم چنان كه از امثال آيه" قُلْ إِ ﱠن
ھُ َدى ﱠ
ون بِأ َ ْم ِرنا"  ٧٢و آيه"
ﷲِ ھُ َو ْالھُدى" ٧٠و آيه" إِ ﱠن َعلَيْنا لَ ْلھُدى"  ٧١و آيه" َو َج َع ْلناھُ ْم أَئِ ﱠمةً يَ ْھ ُد َ
راط ُم ْستَقِ ٍيم"  ،٧٣استفاده مىشود.
َو إِنﱠ َ
ص ٍ
ك لَتَ ْھ ِدي إِلى ِ
 ٦٩مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩۵
 ٧٠بگو ھدايت واقعى تنھا ھدايت خداست .سوره بقره ،آيه .١٢٠
٣٧

پس ھدايت ھمهاش از خداست ،يا بدون واسطه و يا به واسطه ھدايتى كه قبال به انبيا و اولياى
راه يافته خود داده .و بنا بر اين پس اگر از خلقش كسى را گمراه كرده باشد ،يعنى نه بدون
واسطه و نه با وساطت ھاديان راه يافتهاش ھدايت نكرده باشد ،ھادى ديگر براى او نخواھد بود.
و اين ھمان حقيقتى است كه جمله" َو َم ْن يُضْ لِ ِل ﱠ
ﷲُ فَما لَهُ ِم ْن ھا ٍد" بيانگر آن است ،و به زودى
بعد از چند آيه به آن مىرسيم ،و اين معنا در كالم خداى تعالى مكرر آمده.
ُون" مقايسهاى
ين ُذوقُوا ما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ِسب َ
ب يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة َو قِي َل لِلظﱠالِ ِم َ
" أَ فَ َم ْن يَتﱠقِي بِ َوجْ ِھ ِه سُو َء ْال َعذا ِ
است بين اھل عذاب در قيامت و بين ايمنان از آن عذاب ،يعنى بين اھل ضاللت و اھل ھدايت ،و
به ھمين جھت آيه مورد بحث را دنبال آيه قبلى آورده.
ب يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة"[
]معنى و مراد از" أَ فَ َم ْن يَتﱠقِي بِ َوجْ ِھ ِه ُسو َء ْال َعذا ِ
و استفھام در اين آيه انكارى و خبر" من" در كالم نيامده و نفرموده ":كسى كه روى خود از
عذاب به قيامت نگه مىدارد" چه كرده و يا چه مىكند ،و تقدير آن اين است ":آيا كسى كه روى
خود از عذاب بد قيامت نگه مىدارد ،مثل كسى است كه از آن ايمن است؟".
و كلمه" يوم القيامة" متعلق است به كلمه" يتقى" و معنايش اين است ":آيا كسى كه تالش مىكند
روى خود از عذاب بد قيامت نگه بدارد ،چون با دست نمىتواند ،زيرا دستھايش را به گردنش
٧٤
بستهاند ،مثل كسى است كه اصال مكروھى به او نمىرسد؟" اين معنايى است كه ديگران
براى آيه كردهاند.
بعضى  ٧٥ھم گفتهاند ":جمله" يَتﱠقِي بِ َوجْ ِھ ِه" به آن معنايى كه كردهاند درست نيست ،زيرا" وجه"
)روى( از چيزھايى نيست كه آدمى با آن مكروھى را از خود دور كند ،بلكه مراد آن است كه
كليه اعضا و يا فقط صورت خود را در دنيا از عذاب قيامت حفظ كند ،و قيد" يوم القيامة" قيد
عذاب است ،نه قيد حفظ كردن ،در نتيجه منظور عكس وجه سابق است براى اينكه در وجه قبلى
جمله" أَ فَ َم ْن يَتﱠقِي" وصف دوزخيان بود و در اين وجه وصف اھل نجات است و معنايش اين
است كه :آيا كسى كه در دنيا به وسيله تقوى خود را از عذاب روز قيامت حفظ مىكند ،مثل
كسى است كه بر كفر خود اصرار مىورزد؟" ليكن اين تفسير خالى از تكلف نيست.
ُون" -اين حرف را مالئكه دوزخ به ظالمين مىگويند ،و
" َو قِي َل لِلظﱠالِ ِم َ
ين ُذوقُوا ما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ِسب َ
ظاھر آن اين است كه در اصل -چه كلمه" قد" در تقدير بگيريم و يا نگيريم "-و قيل لھم" بوده .و
اگر به جاى ضمير ،كلمه" ظالمين" را آورده ،براى آن است كه به علت حكم اشاره كرده بفھماند
اگر به كفار چنين خطاب و شماتتى مىكنند ،به خاطر ظلم ايشان است.

 ٧١ھدايت تنھا بر ما و كار ماست .سوره ليل ،آيه .١٢
 ٧٢ايشان را پيشوايانى كرديم كه به امر ما ھدايت كنند .سوره انبياء ،آيه .٧٣
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ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم فَأَتاھُ ُم ْال َعذابُ ِم ْن َحي ُ
ُون" يعنى قبل از اين مردم ،اقوامى ديگر
ْث ال يَ ْش ُعر َ
ب الﱠ ِذ َ
" َك ﱠذ َ
آيات خدا را تكذيب كردند .پس عذاب به سويشان از جھتى كه ھيچ احتمالش را نمىدادند آمد .در
نتيجه عذابشان ناگھانى و غافلگير بود ،كه خود بدترين عذاب است و در اين آيه و آيه بعدش بيان
عذاب خزى است ،كه بعضى از كفار بدان مبتال مىشوند ،تا مايه عبرت ديگران شوند.
" فَأَذاقَھُ ُم ﱠ
ون" كلمه" خزى" به
ي فِي ْال َحيا ِة ال ﱡد ْنيا َو لَ َعذابُ ْاآل ِخ َر ِة أَ ْكبَ ُر لَ ْو كانُوا يَ ْعلَ ُم َ
ﷲُ ْال ِخ ْز َ
معناى ذلت و خوارى است و خدا به كفار اين قسم عذاب را به صورتھاى مختلف چشانيد :گاھى
به وسيله غرق و گاھى به فرو رفتن در زمين ،گاھى با صيحه آسمانى ،گاھى با زلزله و مسخ
شدن ،و يا كشتار دسته جمعى.
ُون" يعنى براى مردم در اين قرآن از
آن ِم ْن ُكلﱢ َمثَ ٍل لَ َعلﱠھُ ْم يَتَ َذ ﱠكر َ
" َو لَقَ ْد َ
اس فِي ھ َذا ْالقُرْ ِ
ض َربْنا لِلنﱠ ِ
ھر مثلى آورديم ،باشد كه متذكر گردند .و منظور از ھر مثل اين است كه از ھر نوع مثل چيزى
آورديم ،تا شايد متنبه گشته و عبرت گيرند و با تذكر مضامين آن مثلھا پند پذيرند.
ون" كلمه" عوج" به معناى انحراف و انعطاف است ،و دو
ج لَ َعلﱠھُ ْم يَتﱠقُ َ
" قُرْ آنا ً َع َربِيًّا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍ
كلمه" قرآنا" و" عربيا" منصوب به مدح است ،يعنى فعل" امدح -مدح مىكنم" و يا" اخص-
اختصاص مىدھم" و امثال آن در تقدير است و يا حالى است متكى بر وصف.
ب ﱠ
ﷲُ َمثَ ًال َرج ًُال فِي ِه ُش َركا ُء [(...
ض َر َ
]مثلى براى بيان حال موحد و مشرك ) َ
ب ﱠ
يان "...
ﷲُ َمثَ ًال َرج ًُال فِي ِه ُش َركا ُء ُمتَشا ِكس َ
ض َر َ
" َ
ُون َو َرج ًُال َسلَما ً لِ َرج ٍُل ھَلْ يَ ْستَ ِو ِ
راغب مىگويد :كلمه" شكس" -به فتح حرف اول و كسر حرف دوم -به معناى شخص بد اخالق
ُون" معنايش شركايى است كه از بد خلقى ھميشه با ھم
است .و در قرآن جمله" ُش َركا ُء ُمتَشا ِكس َ
مشاجره داشته باشند"  ٧٦و كلمه" سلم" را به چيزى تفسير كردهاند كه از آن يك نفر و ملك
خالص او باشد ،نه اينكه جمع كثيرى در آن شريك باشند.
اين آيه متضمن مثلى است كه خداى تعالى براى مشرك و موحد زده ،مشركى كه ارباب و آلھه
متعدد و مختلف مىپرستد كه ھمه در شخص وى شريكند .و بر سر او با ھم مشاجره دارند .اين
خدا او را دستور مىدھد كارى را انجام دھد و آن خداى ديگر از آن عملش نھى مىكند ،و ھر
يك از خدايان مىخواھند كه مشرك نامبرده بنده خصوصى او باشد .و تنھا او را خدمت كند.
و موحدى كه خالص در اختيار يك مخدوم است و احدى با آن مخدوم در وى شركت ندارد ،در
نتيجه موحد تنھا او را بر طبق ارادهاش خدمت مىكند بدون اينكه كسى با خدا بر سر او منازعه
داشته باشد و نزاعش منجر به حيرت گردد.
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پس مشرك مردى است كه" شركايى متشاكس" دارد و موحد مردى است كه" سلم" براى يكى
است ،و اين دو مرد وضعى يكسان ندارند ،بلكه وضع آنكه خالص براى يك نفر است بھتر است
از وضع آن بيچارهاى كه در اختيار چند نفر است.
و اين يك مثل ساده و ھمه كس فھم است ،چيزى كه ھست با دقت در آن از يك برھان عقلى سر
كان فِي ِھما آلِھَةٌ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ لَفَ َس َدتا" ٧٧بر نفى تعدد ارباب و آلھه اقامه
درمىآورد ،برھانى كه آيه" لَ ْو َ
كرده است.
و جمله" ْال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ" ثنايى است براى خدا بدان جھت كه بندگى كردن براى او بھتر است از بندگى
براى غير او.
ون" اين است كه بيشتر آنان مزيت و برترى پرستش خدا بر
و معناى جمله" بَلْ أَ ْكثَ ُرھُ ْم ال يَ ْعلَ ُم َ
پرستش غير خدا را نمىدانند ،با اينكه اين مزيت براى كسى كه كمترين بصيرتى داشته باشد
كامال روشن است.
ك َمي ٌ
ون" جمله اولى كه مىفرمايد" تو
ص ُم َ
ﱢت َو إِنﱠھُ ْم َميﱢتُ َ
" إِنﱠ َ
ون ثُ ﱠم إِنﱠ ُك ْم يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة ِع ْن َد َربﱢ ُك ْم تَ ْختَ ِ
مىميرى و ايشان ھم مىميرند" مقدمه است براى جمله دوم كه مىفرمايد":روز قيامت نزد
پروردگارتان مخاصمه خواھيد كرد" .و خطاب در" انكم" به رسول خدا )ص( و عموم امت او
و يا خصوص مشركين از امت آن جناب است .و كلمه" اختصام" به طورى كه در مجمع البيان
 ٧٨آمده ،به معناى اين است كه ھر يك از دو طرف دعوى ،كالم طرف ديگر را كه بر وجه
انكار بيان شده رد كند.
و معناى آيه چنين است :عاقبت تو و عاقبت ايشان ھر دو مردن است و سپس شما ھمگى در
روز قيامت بعد از آنكه نزد پروردگارتان حاضر شديد ،مخاصمه خواھيد كرد .و در سوره
فرقان گوشهاى از اين اختصام يعنى كالم رسول خدا )ص( عليه دشمنانش را حكايت كرده
ً ٧٩
آن َم ْھجُورا"
مىفرمايدَ ":و قا َل ال ﱠرسُو ُل يا َربﱢ إِ ﱠن قَ ْو ِمي اتﱠ َخ ُذوا ھ َذا ْالقُرْ َ
و اين دو آيه به حسب لفظ عامند ،و اختصام ھمه انبيا با امت آنان را شامل مىشود و ليكن چھار
آيه بعد از آن ،اين معنا را تاييد مىكند كه مراد از" اختصام" ،مخاصمه است كه
در روز قيامت بين رسول اسالم )ص( با كفار از امتش اتفاق مىافتد.
]مراد از كذب بر خدا و اينكه چرا مرتكب آن" اظلم ستمگرترين" است[
" فَ َم ْن أَ ْ
ب َعلَى ﱠ
ين" در اين
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْثو ً
ى لِ ْلكافِ ِر َ
ق إِ ْذ جا َءهُ أَ لَي َ
ﷲِ َو َك ﱠذ َ
ظلَ ُم ِم ﱠم ْن َك َذ َ
ب بِالصﱢ ْد ِ
آيه و آيه بعدش به ذكر سرانجام كار اختصام در قيامت مبادرت شده و نيز اشاره دارد به اينكه
نتيجه داورى بين آن جناب و كفار چه خواھد بود.
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اگر در آسمانھا و زمين خدايان ديگرى غير از ﱠ
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گويا فرموده :نتيجه حكمى كه بين شما خواھد شد معلوم است و نيز معلوم است كه كدام يك از
شما دو گروه نجات مىيابد؟ و كدام يك ھالك مىشود ناجى از شما دو فريق كيست؟ ،چون
داورى در روز قيامت ،ھمه بر محور ظلم و احسان است .و معلوم است كه ھيچ ستمكارى
ظالمتر از كافر و ھيچ نيكوكارى نيكوكارتر از محسن متقى نيست و ظلم راه به سوى آتش و
احسان راه به سوى بھشت مىبرد .اين معنايى است كه از سياق استفاده مىشود.
پس منظور از دروغ بستن به خدا در جمله" فَ َم ْن أَ ْ
ب َعلَى ﱠ
ﷲِ" افترا بستن به خدا
ظلَ ُم ِم ﱠم ْن َك َذ َ
است ،به اينكه برايش شركايى قائل شوند ،و چون بزرگى و كوچكى ظلم با در نظر گرفتن
موقعيت متعلق ظلم فرق مىكند ،به اين معنا كه ھر قدر متعلق آن بزرگتر باشد ،به ھمان نسبت
ظلم بزرگتر مىشود ،و چون در مساله شرك ،متعلق ظلم خداى سبحان است كه از ھر بزرگى
بزرگتر است ،ناگزير ظلم به او بزرگترين ظلم و مرتكب آن بزرگترين ظالم است.
ق إِ ْذ جا َءهُ" مراد از" صدق" خبرھاى صادق است كه در اينجا به
و در جمله" َو َك ﱠذ َ
ب بِالصﱢ ْد ِ
قرينه جمله" اذ جاءه" عبارت است از دين الھى كه رسول آن را آورده.
ين"" مثوى" اسم مكان و به معناى منزل و محل اقامت
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْثو ً
ى لِ ْلكافِ ِر َ
و در جمله" أَ لَي َ
است ،و استفھام در آن تقريرى است ،يعنى :در جھنم جا براى اين ستمكاران ھست ،به خاطر
تكبرى كه در برابر حق كردند ،و ھمين تكبر باعث شد بر خدا افتراء ببندند و خبرھاى صادق را
كه رسول آورده بود تكذيب كنند.
اين آيه شريفه مخصوص به مشركين عھد رسول خدا )ص( ،و يا مشركين از امت اوست ،ولى
بر حسب سياق عام است و ھر كسى را كه بدعتى بگذارد و يا سنتى از سنتھاى دين را ترك
كند شامل مىشود.
ون" مراد از آوردن صدق آوردن دين حق
ك ھُ ُم ْال ُمتﱠقُ َ
ق بِ ِه أُولئِ َ
ص ﱠد َ
ق َو َ
" َو الﱠ ِذي جا َء بِالصﱢ ْد ِ
است .و مراد از تصديق به آن ،ايمان آوردن بدان است .و مراد از آن كسى كه آن را آورده،
رسول خدا )ص( است.
ون" با لفظ جمع" اولئك" به شخص آورنده دين
ك ھُ ُم ْال ُمتﱠقُ َ
و اينكه در جمله" أُولئِ َ
اشاره شده شايد به لحاظ معنى بوده باشد ،چون به حسب معنا عبارت مىشود از ھر پيغمبرى كه
دين حق را آورده و به آن مؤمن مىباشد و بلكه ھر مؤمنى كه به دين حق ايمان آورده و به سوى
آن دعوت كرده باشد ،چون دعوت به سوى حق چه زبانى و چه عملى از شؤون پيروى انبيا
است ،ھم چنان كه قرآن مىفرمايد ":قُلْ ھ ِذ ِه َسبِيلِي أَ ْد ُعوا إِلَى ﱠ
صي َر ٍة أَنَا َو َم ِن اتﱠبَ َعنِي"
ﷲِ َعلى بَ ِ
.٨٠
 ٨٠بگو اين راه من است كه به سوى خدا با بصيرت دعوت مىكنم ،ھم من و ھم ھر كس كه مرا پيروى كند .سوره يوسف ،آيه
.١٠٨
۴١

ين" اين آيه پاداشى را كه متقين نزد پروردگارشان
ك َجزا ُء ْال ُمحْ ِسنِ َ
" لَھُ ْم ما يَشا ُؤ َن ِع ْن َد َربﱢ ِھ ْم ذلِ َ
دارند ،بيان مىكند ،و آن عبارت است از اينكه ايشان ھر چه كه خواستشان بدان تعلق گيرد در
اختيار دارند ،پس سرمايه در بھشت تنھا خواستن است كه سبب تامى است براى به دست آمدن
آنچه مورد خواست واقع شود ،حال ھر چه مىخواھد باشد ،به خالف دنيا كه به دست آوردن
چيزى از مقاصد دنيا ،عالوه بر خواستن ،احتياج به عوامل و اسباب بسيار دارد كه يكى از آنھا
سعى و عمل با استمداد از تعاون اجتماعى است.
پس آيه شريفه اوال داللت دارد بر اينكه متقين در دار قرب و جوار رب العالمين ھستند ،و ثانيا
ھر چه بخواھند در اختيار دارند ،پس اين دو پاداش متقين است كه عبارتند از:
نيكوكاران .پس علت تامه اين اجرشان ھمان احسانشان است ،و ھمين نكته سبب شد كه به جاى
ك َجزا ُء
ضمير" ذلك جزاؤھم" اسم ظاھر بياورد و بر خالف مقتضاى ظاھر بفرمايد" ذلِ َ
ين".
ْال ُمحْ ِسنِ َ
و توصيف متقين به احسان و ظھور آن در عمل صالح و اعتقاد حق و يا تنھا در عمل صالح ھمه
شاھد بر آن است كه مراد از تصديق مذكور تصديق قولى و فعلى است .عالوه بر اين قرآن كريم
كسى را كه پارهاى از احكام خدا را پشت پا زده ،ھرگز مصدق قرآن نخوانده پس مصدق آن
كسى است كه تمامى احكام آن را تصديق كند ،ھم زبانى و ھم عملى.
]معناى اينكه در باره متقين كه در اعتقاد و در عمل ،دين حق را تصديق كردند فرمود خدا از
ون" پاداش مىدھد[
آنان" أَ ْس َوأَ الﱠ ِذي َع ِملُوا" را مىپوشاند و" بِأَحْ َس ِن الﱠ ِذي كانُوا يَ ْع َملُ َ
" لِيُ َكفﱢ َر ﱠ
ﷲُ َع ْنھُ ْم أَ ْس َوأَ الﱠ ِذي َع ِملُوا "...
و معلوم است كه وقتى بدترين اعمال آنان تكفير شود ،پايينتر از آن نيز تكفير مىشود .و مراد
از بدترين اعمال ھمان شرك و نيز گناھان كبيرهاى است كه در حال شرك مرتكب شدهاند.
در مجمع البيان در ذيل اين آيه گفته است ":يعنى خدا عقاب شرك و گناھانى را كه قبل از ايمان
آوردن مرتكب شدهاند ،از آنان ساقط كرد به خاطر اينكه ايمان آوردند و نيكوكارى نمودند و به
سوى خداى تعالى برگشتند"  ٨١و اين معناى خوبى است براى آيه ،از جھت اينكه ھم شامل ھمه
اعمال زشت مىشود و ھم اينكه ساقط كردن را مقيد كرده به گناھان قبل از ايمان و احسان و
توبه ،چون آيه شريفه اثر تصديق صدق را بيان مىكند و آن عبارت است از تكفير گناھان به
خاطر تصديق و نيز جزاى خير در آخرت.
ون" بعضى  ٨٢از مفسرين گفتهاند :مراد اين است كه
" َو يَجْ ِزيَھُ ْم أَجْ َرھُ ْم بِأَحْ َس ِن الﱠ ِذي كانُوا يَ ْع َملُ َ
به اعمال ايشان نظر مىشود ،آن وقت به بھترين آن اعمال با بھترين جزايى كه اليق بدان است
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پاداش مىدھند ،و باقى اعمال نيكشان را بر طبق آن به بھترين جزاء پاداش مىدھند .بنا بر اين
حرف" باء" در جمله" باحسن" براى مقابله است مانند بايى كه در جمله" بعت ھذا بھذا" به كار
مىرود.
و ممكن است گفته شود ":مراد اين است كه در بلندپايهترين اعمال ايشان نظر مىشود ،و
درجات ايشان را بر حسب آن عمل باال مىبرند ،و در نتيجه ھيچ درجهاى از كمال كه عملشان
به آن رسيده از ايشان فوت نمىشود" .ليكن اين وجه آن طور كه بايد روشن نمىكند كه چطور
نظير اين كالم در مساله" أَ ْس َوأَ الﱠ ِذي َع ِملُوا" جريان مىيابد؟
بعضى  ٨٣ديگر گفتهاند :اصال كلمه" أسوء" و" احسن" در اين آيه به معناى بدتر و بھتر نيست،
بلكه در زيادى مطلق استعمال شده ،چون معصيت خدا ھمهاش بد ،و اطاعتش ھمهاش خوب
است.
ْس ﱠ
ين ِم ْن ُدونِ ِه" به طورى كه از
ين ِم ْن ُدونِ ِه" مراد از" بِالﱠ ِذ َ
ك بِالﱠ ِذ َ
كاف َع ْب َدهُ َو يُ َخ ﱢوفُونَ َ
ﷲ ُ بِ ٍ
" أَ لَي َ
سياق استفاده مىشود آلھه مشركين است و مراد از" عبد" ھمان بندگانى است كه در آيات سابق
مدح آنان را مىكرد كه در درجه اول شامل رسول خدا )ص( مىشد.
و استفھام در آيه تقريرى است و معنايش اين است كه :خدا كافى امور بندگان خود ھست .و در
اين جمله به رسول خدا )ص( تامين مىدھد ،در مقابل تھديدى كه مشركين به خدايان خود نسبت
به وى كردند .و نيز كنايه است از وعده به كفايتى
كه جمله" فَ َسيَ ْكفِي َكھُ ُم ﱠ
ﷲُ َو ھُ َو ال ﱠس ِمي ُع ْال َعلِي ُم"  ٨٤به آن تصريح دارد.
ﷲُ فَما لَهُ ِم ْن ھا ٍد َو َم ْن يَ ْھ ِد ﱠ
" َو َم ْن يُضْ لِ ِل ﱠ
ضلﱟ "...
ﷲُ فَما لَهُ ِم ْن ُم ِ
اين آيه مشتمل بر دو جمله عكس ھم است كه به عنوان دو ضابطه كلى ايراد شده و به ھمين
جھت با اينكه در آيات قبل ضميرى به" ﱠ
ﷲ" برمىگردانيد ،در اين جا خود اين نام مقدس را
آورده ،پس اين آيه از قبيل به كار بردن اسم ظاھر در جاى ضمير است.
ْس ﱠ
كاف  "...فرمودَ ":و َم ْن يُضْ لِ ِل  "...خود اشاره است به اينكه
ﷲ ُ بِ ٍ
و در اينكه دنبال جمله" أَ لَي َ
اين تھديد كنندگان كه رسول خدا )ص( را به خدايان خود تھديد مىكردند ،تا ابد به سوى ايمان
راه نمىيابند ،و سعى و تالششان به نتيجه نمىرسد و ھرگز به آرزوى خود در باره رسول خدا
)ص( و اميدھاى خامشان نمىرسند ،براى اينكه خدا او را كه ھدايت كرده ھرگز گمراه نمىكند.
ْس ﱠ
قام" ،استفھامى است تقريرى ،يعنى مطلب ھمين طور
و استفھام در جمله" أَلَي َ
يز ِذي ا ْنتِ ٍ
ﷲُ بِ َع ِز ٍ
است ،خدا عزيز و داراى انتقام است ،و اين خود تعليلى روشن است براى جمله" َو َم ْن يُضْ لِ ِل
ﱠ
ﷲُ  ،"...براى اينكه عزت خدا و انتقام داشتن او ،اقتضا مىكند از كسى كه حق را انكار و بر
 ٨٣روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .۴
 ٨٤خداوند شما را از شر و آسيب آنان نگاه مىدارد ،چون او دعاى اھل ايمان را مىشنود .سوره بقره ،آيه .١٣٧
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كفر خود اصرار ورزيده انتقام بگيرد و انتقامش اين است كه او را گمراه كند و ديگر راھنمايى
نباشد كه او را ھدايت كند ،چون خداى تعالى عزيزى است كه كسى بر اراده او غالب نمىشود،
و عكس قضيه نيز چنين است ،يعنى اگر او كسى را به پاداش تقوا و احسانش ھدايت كند ،ديگر
احدى نمىتواند آن ھدايت شده را گمراه نمايد.
و در تعليل مزبور اين داللت ھست كه اضالل خدايى به عنوان مجازات است و گر نه خدا ابتداء
ھيچ كس را گمراه نمىكند .و اين نكته مكرر در اين كتاب خاطرنشان شده است.
بحث روايتى ] )رواياتى در ذيل آيه ":أَ فَ َم ْن َش َر َح ﱠ
ْالم ِ "،"...ع ْن َد َربﱢ ُك ْم
ﷲُ َ
إلس ِ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
ق  "...و [(...
ص ُم َ
تَ ْختَ ِ
ون" و مراد از" الﱠ ِذي جا َء بِالصﱢ ْد ِ
از روضة الواعظين شيخ مفيد )رحمت ﱠ
ﷲ عليه( نقل شده ،كه وى از رسول خدا )ص( روايت
كرده كه بعد از تالوت آيه" أَ فَ َم ْن َش َر َح ﱠ
ْالم فَھُ َو َعلى
ﷲُ َ
إلس ِ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
ور ِم ْن َربﱢ ِه" فرمود :نور وقتى در قلب قرار گرفت ،قلب براى پذيرش آن گشاد و پذيرا
نُ ٍ
مىگردد.
اصحاب عرضه داشتند :يا رسول ﱠ
ﷲ آيا براى آن عالمتى ھست كه با آن شناخته شود؟ فرمود:
عالمتش دست برداشتن از ماديات دار غرور و رجوع به سوى دار خلود و مستعد گشتن براى
٨٥
مرگ ،قبل از فرا رسيدن آن است
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور ھم از ابن مردويه ،از عبد ﱠ
ﷲ بن مسعود و حكيم ترمذى از
٨٦
ابن عمر و نيز ابن جرير و ديگران از قتاده روايت كردهاند
و در تفسير قمى در ذيل آيه" أَ فَ َم ْن َش َر َح ﱠ
ص ْد َرهُ  "...مىگويد :اين آيه در باره امير المؤمنين
ﷲُ َ
٨٧
)ع( نازل شده است
مؤلف :نازل شدن سوره به يك دفعه با اين روايت سازگار نيست ھم چنان كه نظيرش گذشت.
و در الدر المنثور است كه :ابن جرير ،از ابن عباس روايت كرده كه اصحاب عرضه داشتند :يا
رسول ﱠ
ﷲ چه مىشد قدرى براى ما سخن مىگفتى؟ پس اين آيه نازل شد:
" ﱠ
ث" ٨٨مؤلف :اين روايت از باب تطبيق است ،نه اينكه آيه مخصوص اين
ﷲُ نَ ﱠز َل أَحْ َس َن ْال َح ِدي ِ
مورد باشد.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" تَ ْق َش ِعرﱡ ِم ْنهُ ُجلُو ُد  "...مىگويد از عباس بن عبد المطلب روايت
شده كه گفت :رسول خدا )ص( فرمود :ھر گاه پوست بدن بنده از ترس خدا جمع شد ،گناھانش
 ٨٥روضة الواعظين ،ص .۴۴٨
 ٨٦الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢۵
 ٨٧تفسير قمى ،ج  ،٢ص .٢۴٨
 ٨٨الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢۵
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مىريزد ،ھمانطور كه برگھاى خشك از درخت مىريزد ٨٩و در الدر المنثور در ذيل جمله"
ج" مىگويد :ديلمى در مسند الفردوس از انس از رسول خدا )ص(
قُرْ آنا ً َع َربِيًّا َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍ
٩٠
ج" فرمود :يعنى غير مخلوق
روايت كرده كه در معناى جمله" َغ ْي َر ِذي ِع َو ٍ
ك الرﱡ ُس ُل
مؤلف :آيه شريفه نمىتواند منطبق با اين روايت باشد .در سابق ھم در تفسير آيه" تِ ْل َ
ْض"  ٩١در جلد دوم اين كتاب سخنى پيرامون كالم مزبور ايراد كرديم.
فَض ْﱠلنا بَ ْع َ
ضھُ ْم َعلى بَع ٍ
و در مجمع البيان در ذيل جمله" َو َرج ًُال َسلَما ً لِ َرج ٍُل" مىگويد :حاكم ابو القاسم حسكانى ،به سند
٩٢
خود از على )ع( روايت كرده كه فرمود :منم آن مردى كه خالص از آن رسول خدايم
مؤلف :اين حديث را از عياشى ھم نقل كرده ،كه او به سند خود از ابى خالد ،از ابى جعفر )ع(
حديث كرده است  ٩٣و ھر دو نقل از باب جرى و تطبيق است ،و گر نه مثل عمومى است.
ون" از ابن عمر روايت
ص ُم َ
و نيز در ھمان كتاب در ذيل جمله" ثُ ﱠم إِنﱠ ُك ْم يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة ِع ْن َد َربﱢ ُك ْم تَ ْختَ ِ
آورده كه گفت :ما معتقد بوديم اين آيه در باره ما و يھود و نصارا نازل شده و ما خيال مىكرديم
منظور از اختصام در آن ،مخاصمه ما با اھل كتاب است ،چون باور نمىكرديم كه ما امت اسالم
با اينكه پيامبرمان يكى و كتابمان يكى است ،رو در روى ھم بايستيم و جنگ و مخاصمه كنيم،
تا آنكه ديدم رو در روى ھم ايستاديم .و شمشير به روى ھم كشيديم ،فھميدم كه آيه در باره خود
ما نازل شده.
و ابو سعيد خدرى ھم گفته :ھمواره مىگفتم پروردگار ما يكى ،پيامبرمان يكى و دينمان يكى
است ،پس منظور از خصومت در اين آيه چيست؟ تا آنكه جنگ صفين پيش آمد ،و مسلمانان به
٩٤
شدت به روى ھم شمشير كشيدند ،آن وقت گفتيم بله ،آيه شريفه پيشگويى امروز را مىكرد
مؤلف :در الدر المنثور حديث اولى را به طرقى مختلف از ابن عمر روايت كرده و در الفاظ آنھا
اختالفى ھست ،ولى معناى ھر دو نقل يكى است ،و نيز آن را از عدهاى از اصحاب كتب جوامع
از ابراھيم نخعى نقل كرده ،و قريب به آن مضمون را به دو طريق از زبير بن عوام نقل كرده،
٩٥
و حديث دوم را از سعيد بن منصور ،از ابى سعيد خدرى نقل كرده است
ولى اين احاديث معارض است با روايتى كه مىگويد :صحابه رسول خدا )ص( آنھا كه مجتھدند
٩٦
نزد خدا ماجورند ،چه اينكه به صواب رأى دھند ،و چه به خطا روند

 ٨٩مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩۵
 ٩٠الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢۶
 ٩١سوره بقره ،آيه .٢۵٣
 ٩٢مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٧
 ٩٣مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٧
 ٩٤مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٧
 ٩٥الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٧
 ٩٦منظور مؤلف رد گفتار اھل سنت است كه معتقدند صرف صحابى بودن دليل بر درستى و عدالت است ".مترجم".
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ق بِ ِه" مىگويد :بعضى گفتهاند:
ص ﱠد َ
ق َو َ
و در مجمع البيان در ذيل جمله" َو الﱠ ِذي جا َء بِالصﱢ ْد ِ
منظور از آن كس كه صدق آورده ،رسول خدا )ص( است و منظور از آنكه وى را تصديق
كرده على بن ابى طالب )ع( است .و اين معنا از ائمه ھدى از آل محمد )ع( نيز روايت شده
٩٧مؤلف :اين روايت را الدر المنثور  ٩٨ھم از ابن مردويه ،از ابو ھريره روايت كرده و ظاھرا
مضمونش از باب تطبيق باشد ،چون در ذيل آيه تصديق كنندگان را به متقين تعبير نموده.
و از طرق اھل سنت روايت شده  ٩٩كه آن كس كه رسول خدا )ص( را تصديق كرد ،ابو بكر
بود .اين روايت ھم از باب تطبيق خود راوى است ،و روايت  ١٠٠شده كه آن كس كه قرآن را
آورده جبرئيل است .و آن كس كه قرآن را تصديق كرده رسول خدا )ص( است .اين روايت ھم
باز از باب تطبيق است ،عالوه بر اين سياق آن را تكذيب مىكند ،چون آيات مورد بحث در مقام
بيان اوصاف رسول خدا )ص( و مؤمنين است و جبرئيل از اين سياق بيگانه است و سخنى در
باره او نيست.

]سوره الزمر ) :(٣٩آيات  ٣٨تا [۵٢
ون ﱠ
ض لَيَقُولُ ﱠن ﱠ
ﷲِ إِ ْن أَرا َدنِ َي
ﷲُ قُلْ أَ فَ َرأَ ْيتُ ْم ما تَ ْد ُع َ
َو لَئِ ْن َسأ َ ْلتَھُ ْم َم ْن َخلَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق السﱠماوا ِ
ون ِم ْن ُد ِ
كات َرحْ َمتِ ِه قُلْ َح ْسبِ َي ﱠ
ﱠ
فات ضُرﱢ ِه أَ ْو أَرا َدنِي بِ َرحْ َم ٍة ھَلْ ھُ ﱠن ُم ْم ِس ُ
كاش ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
ﷲُ بِضُرﱟ ھَلْ ھُ ﱠن ِ
ون )َ (٣٩م ْن يَأْتِي ِه
ف تَ ْعلَ ُم َ
ون ) (٣٨قُلْ يا قَ ْو ِم ا ْع َملُوا َعلى َمكانَتِ ُك ْم إِنﱢي عا ِم ٌل فَ َس ْو َ
يَتَ َو ﱠك ُل ْال ُمتَ َو ﱢكلُ َ
اس بِ ْال َح ﱢ
ق فَ َم ِن ا ْھتَدى فَلِنَ ْف ِس ِه
َعذابٌ ي ُْخ ِزي ِه َو يَ ِحلﱡ َعلَ ْي ِه َعذابٌ ُمقِي ٌم ) (۴٠إِنﱠا أَ ْن َز ْلنا َعلَ ْي َ
ك ْال ِك َ
تاب لِلنﱠ ِ
يل ) (۴١ﱠ
ضلﱡ َعلَيْھا َو ما أَ ْن َ
ين َم ْوتِھا َو الﱠتِي لَ ْم
س ِح َ
ﷲُ يَتَ َوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
َو َم ْن َ
ض ﱠل فَإِنﱠما يَ ِ
ت َعلَ ْي ِھ ْم بِ َو ِك ٍ
تَ ُم ْ
ك الﱠتِي قَضى َعلَ ْيھَا ْال َم ْو َ
ت فِي َمنا ِمھا فَيُ ْم ِس ُ
ك
ت َو يُرْ ِس ُل ْاألُ ْخرى إِلى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى إِ ﱠن فِي ذلِ َ
ُون )(۴٢
ت لِقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
َآليا ٍ
 ٩٧مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۴٩٨
 ٩٨الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٨
 ٩٩الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٨
 ١٠٠الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٨
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ون ﱠ
ون ) (۴٣قُلْ ِ ﱠ ِ ال ﱠشفا َعةُ
ون َشيْئا ً َو ال يَ ْعقِلُ َ
ﷲِ ُشفَعا َء قُلْ أَ َو لَ ْو كانُوا ال يَ ْملِ ُك َ
أَ ِم اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُد ِ
ُون )َ (۴۴و إِذا ُذ ِك َر ﱠ
ﷲُ َوحْ َدهُ ا ْش َمأ َ ﱠز ْ
َج ِميعا ً لَهُ ُم ْل ُ
ين
ت قُلُوبُ الﱠ ِذ َ
ض ثُ ﱠم إِلَ ْي ِه تُرْ َجع َ
ك السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ت َو
ين ِم ْن ُدونِ ِه إِذا ھُ ْم يَ ْستَب ِْشر َ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة َو إِذا ُذ ِك َر الﱠ ِذ َ
ال ي ُْؤ ِمنُ َ
فاط َر السﱠماوا ِ
ُون ) (۴۵قُ ِل اللﱠھُ ﱠم ِ
ب َو ال ﱠشھا َد ِة أَ ْن َ
ين
ك فِي ما كانُوا فِي ِه يَ ْختَلِفُ َ
ت تَحْ ُك ُم بَي َْن ِعبا ِد َ
ون )َ (۴۶و لَ ْو أَ ﱠن لِلﱠ ِذ َ
ض عالِ َم ْال َغ ْي ِ
ْاألَرْ ِ
ب يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة َو بَدا لَھُ ْم ِم َن ﱠ
ﷲِ ما
ض َج ِميعا ً َو ِم ْثلَهُ َم َعهُ ال ْفتَ َد ْوا بِ ِه ِم ْن سُو ِء ْال َعذا ِ
ظَلَ ُموا ما فِي ْاألَرْ ِ
ُون )(۴٧
لَ ْم يَ ُكونُوا يَحْ تَ ِسب َ
َو بَدا لَھُ ْم َسي ُ
ض ﱞر َدعانا ثُ ﱠم
سان ُ
اإل ْن َ
ﱢئات ما َك َسبُوا َو حا َ
ق بِ ِھ ْم ما كانُوا بِ ِه يَ ْستَ ْھ ِز ُؤ َن ) (۴٨فَإِذا َمسﱠ ْ ِ
ون ) (۴٩قَ ْد قالَھَا
إِذا َخ ﱠو ْلناهُ نِ ْع َمةً ِمنﱠا قا َل إِنﱠما أُوتِيتُهُ َعلى ِع ْل ٍم بَلْ ِھ َي فِ ْتنَةٌ َو ل ِك ﱠن أَ ْكثَ َرھُ ْم ال يَ ْعلَ ُم َ
ُون ) (۵٠فَأَصابَھُ ْم َسي ُ
ين ظَلَ ُموا ِم ْن
ﱢئات ما َك َسبُوا َو الﱠ ِذ َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم فَما أَ ْغنى َع ْنھُ ْم ما كانُوا يَ ْك ِسب َ
الﱠ ِذ َ
ين ) (۵١أَ َو لَ ْم يَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ﱠ
ُصيبُھُ ْم َسي ُ
ق لِ َم ْن
ﷲَ يَ ْب ُسطُ الر ْﱢز َ
ْج ِز َ
ھ ُؤال ِء َسي ِ
ﱢئات ما َك َسبُوا َو ما ھُ ْم بِ ُمع ِ
ون )(۵٢
ت لِقَ ْو ٍم ي ُْؤ ِمنُ َ
يَشا ُء َو يَ ْق ِد ُر إِ ﱠن فِي ذلِ َ
ك َآليا ٍ

ترجمه آيات
و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمانھا و زمين را خلق كرد حتما مىگويند خدا .بگو پس خبر
دھيد مرا از اين خدايان كه مىپرستيد چكارهاند؟ آيا اگر خدا شر مرا بخواھد آنھا مىتوانند آن را
برطرف سازند و يا اگر رحمتى برايم بخواھد آنھا مىتوانند جلوگيرش شوند؟! بگو خدا مرا بس
است ،بر او توكل مىكنند متوكالن ).(٣٨
بگو اى قوم! به ھمين كفر خود ادامه دھيد من نيز به كار خود مىپردازم به زودى خواھيد فھميد
).(٣٩
كه چه كسى دچار عذاب مىشود ،و عذاب او را خوار مىكند و به عذابى دائم دچار مىشود
).(۴٠
ما اين كتاب را كه بر تو نازل كرديم براى مردم و به حق نازل كرديم ،پس ھر كس از ھدايت آن
بھرهمند شود به نفع خود اوست و ھر كس گمراه گردد عليه خود اوست و تو وكيل و مسئول آنان
نيستى ).(۴١
خداست كه جانھا را در دم مرگ مىگيرد و آنھا ھم كه نمردهاند در خواب مىگيرد ،پس ھر يك
از جانھا كه مرگش رسيده باشد ،نگه مىدارد و آن ديگرى را به بدنش برمىگرداند تا مدتى
معين ،به درستى كه در اين جريان آيتھا ھست براى مردمى كه تفكر كنند ).(۴٢
مثل اينكه خدايان دروغين را شفيعانى براى خود گرفتهاند از ايشان بپرس حتى اگر مالك ھيچ
چيز نباشند و عقل نداشته باشند باز ھم شفيعند؟ ).(۴٣
۴٧

بگو شفاعت ھمهاش از آن خداست ملك آسمانھا و زمين از اوست و سپس به سوى او باز
مىگرديد ).(۴۴
و چون سخن از خداى يگانه مىشود دلھاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند متنفر مىشود و
چون سخن از خدايان ديگر مىشود خشنود مىگردند ).(۴۵
بگو بار الھا اى آفريدگار آسمانھا و زمين و اى داناى غيب و شھود تويى كه بين بندگانت در
آنچه اختالف مىكنند داورى مىكنى ).(۴۶
و اگر ستمگران دو برابر تمامى آنچه در زمين است مالك باشند ھمه را براى دفع عذاب روز
قيامت مىدھند آرى در آن روز چيزھايى برايشان ھويدا مىشود كه ھرگز احتمالش را نمىدادند
).(۴٧
و آثار سوء اعمالى كه كردند برايشان ظھور مىكند و ھمان عذابھا كه مسخرهاش مىكردند بر
سرشان مىآيد ).(۴٨
انسان چنين است كه وقتى گرفتار مىشود ما را مىخواند و ھمين كه نعمتى به او ارزانى
مىداريم مىگويد اين از علم خودم به دست آمده ليكن ھمين نعمت فتنه و آزمايش اوست اما
بيشترشان نمىفھمند ).(۴٩
اقوام قبل از ايشان نيز ھمين سخن را مىگفتند اما آنچه مىكردند به دردشان نخورد ).(۵٠
در نتيجه آثار سوء گناھانشان گريبانشان را بگرفت و كسانى كه از اينان ستمكار باشند به زودى
آثار سوء اعمالشان را خواھند ديد و نمىتوانند خدا را عاجز كنند ).(۵١
آيا ندانستند كه خدا رزق را براى ھر كسى بخواھد فراخ نموده و يا تنگ مىگيرد ،به راستى در
ھمين جريان آيتھايى است براى مردمى كه ايمان آورند ).(۵٢
بيان آيات ]احتجاج عليه مشركين بر وحدانيت خداى تعالى در خلقت و ربوبيت[
در اين آيات حمله ديگرى به مشركين شده و بر يگانگى خداى تعالى در ربوبيت و عدم
صالحيت شركاء براى ربوبيت احتجاج شده است .و نيز اين معنا خاطرنشان گشته كه شفاعتى
كه مشركين براى شركاى خود قائلند ،و كسى به جز خدا مالك آن نيست ،و امور ديگرى مربوط
به دعوت به توحيد از قبيل موعظه و انذار و تبشير نيز در آن آمده.
ض لَيَقُولُ ﱠن ﱠ
ﷲُ "...
" َو لَئِ ْن َسأ َ ْلتَھُ ْم َم ْن َخلَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق السﱠماوا ِ
در اين آيه شروع به اقامه حجت شده و قبل از اقامه ،مقدمهاى آورده كه حجت مذكور مبتنى بر
آن است ،مقدمهاى كه خود خصم ،آن را قبول دارد ،و آن اين است كه خالق عالم خداى سبحان
است ،چون خصم در اين مساله ھيچ نزاعى ندارد ،او ھم معتقد است كه آفريننده تنھا خداست ،و
۴٨

خدا در آفرينش شريك ندارد ،و شركاى ايشان به زعم ايشان ،شريك در تدبير خلقند ،نه در
آفرينش.
و وقتى خلقت مستند به خدا بود ،پس آنچه در آسمانھا و زمين ھست ،چه عين آنھا ،و
چه اثرشان ،مستند به خداى تعالى است ،پس ھر چيزى كه خير برساند و يا شر ،ھستىاش از
خداست .و احدى نمىتواند جلو خيرى كه خدا مىخواھد برساند بگيرد و يا شرى را كه خداى
تعالى مىخواھد به كسى برساند او جلوگيرى كند ،براى اينكه گفتيم خير و شر ھم مخلوقى از
خدا ھستند ،و كسى در خلقت شريك خدا نيست تا در خلقت مزاحم او شود ،و يا جلو خلق كردن
او را بگيرد و يا در خلقت چيزى از او پيش دستى كند.
و تدبير جز ھمين نيست كه امور را با نظم و ترتيب بيافرينند ،به طورى كه بين آنھا ترتيب باشد
و يكى مترتب بر ديگرى شود ،و اين خود ،آفريدن و ايجاد است .پس خداى تعالى كه خالق ھر
چيزى است كافى در تدبير امر عالم است ،براى اينكه گفتيم خالق ھر چيز است ،و غير از خلقت
چيزى ديگرى سواى آن نيست تا به غير او نسبت دھند ،پس او رب ھر چيز و اله ھر چيز
است ،و ربى به غير او و معبودى سواى او نيست.
ون ﱠ
ﷲِ" معنايش اين است كه :اى پيامبر من! عليه
پس اينكه فرموده ":قُلْ أَ فَ َرأَ ْيتُ ْم ما تَ ْد ُع َ
ون ِم ْن ُد ِ
اين مشركين احتجاج كن و حجت خود را بر اين مقدمه كه مسلم نزد خود ايشان است مبتنى كن
كه خدا خالق ھر چيز است ،وقتى اعتراف كردند ،نتيجه بگير و بگو :به من خبر دھيد از اين
خدايان كه معتقديد شريك خدا ھستند و از آنھا به لفظ آلھه تعبير مىكنيد ،آيا چيزى خلق كردهاند
يا نه؟ خواھند گفت :نه! نتيجه بگير :كه پس آنھا مدبر ھم نيستند ،چون تدبير عبارت است از
خلقت چند چيز مترتب.
و اگر در آيه شريفه از خدايان مشركين به كلمه" ما -آنچه" تعبير كرد ،نه به كلمه" من -آنان
كه" و يا" الذين -كسانى كه" به اين منظور بود كه عموميت بيشترى به بيان دھد ،و احتجاج در
آيه ،ھم شامل بتھا شود و ھم شامل ارباب آنھا ،چون خواص از مشركين ھر چند عبادت را
منحصر بر ارباب كه مالئكه ھستند و يا جن و يا كملين از بشر مىكنند و بتھا را قبله آن ارباب
و آلھه و وسيله توجه به ارباب مىدانند و ليكن عوام از ايشان بسا مىشود كه خود بتھا را
معبود و ارباب و آلھه مىپندارند ،و براى خود آنھا عبادت مىكنند ،در نتيجه احتجاج در آيه
متوجه ھر دو طايفه مىشود.
" إِ ْن أَرا َدنِ َي ﱠ
فات ضُرﱢ ِه أَ ْو أَرا َدنِي بِ َرحْ َم ٍة ھَلْ ھُ ﱠن ُم ْم ِس ُ
كاش ُ
كات َرحْ َمتِ ِه" -كلمه"
ﷲُ بِضُرﱟ ھَلْ ھُ ﱠن ِ
ضر" به معناى مرض و شدت و امثال آن است ،و ظاھر مقابله آن با رحمت مىرساند كه مراد
از آن عموم گرفتاريھا و مصائب است .و اضافه شدن اين كلمه و كلمه" رحمت" به ضمير خداى
تعالى در" ضره" و" رحمته" به منظور حفظ نسبت است و به عبارت ساده اينكه مىفھماند اگر
كسى نيست كه گرفتارى كسى را برطرف كند و يا رحمت خدا را از او بگرداند ،براى اين است
كه گرفتارى و رحمت از خداست.
۴٩

و اگر گرفتارى و رحمت خصوص رسول خدا )ص( را مورد كالم قرار داده و فرموده ":بگو
اگر خدا گرفتارى و يا رحمت مرا بخواھد" با اينكه گرفتارى و رحمت تمامى مردم از خداست،
و حجت ھم حجتى است براى آن جناب و ھمه مردم بدين جھت است كه طرف خصومت
مشركين ،در اصل آن جناب است و مشركين آن جناب را به" نفرين" خدايان خود تھديد
مىكردند.
و اگر در جمله" ھل ھن" ضمير جمع مؤنث را به خدايان مشركين ارجاع داده از باب غلبه دادن
جانب خدايان بىشعور يعنى بتھا است ،و ھمين خود مؤيد بيان ما است كه در ذيل جمله" أَ
ون ﱠ
ﷲِ" گفتيم :بدين جھت فرمود ":ما تدعون" و نفرمود" من تدعون" كه
فَ َرأَ ْيتُ ْم ما تَ ْد ُع َ
ون ِم ْن ُد ِ
حجت را عموميت دھد تا ھم شامل ارباب اصنام گردد و ھم شامل خود اصنام.
" قُلْ َح ْسبِ َي ﱠ
ﷲُ" -در اين جمله رسول خدا )ص( را امر به توكل بر خداى تعالى مىكند ،ھم
ون" مؤيد آن است و اين جمله در
چنان كه جمله بعدش ھم كه مىفرمايد" َعلَ ْي ِه يَتَ َو ﱠك ُل ْال ُمتَ َو ﱢكلُ َ
جاى نتيجه حجت قرار گرفته ،گويا فرموده :به ايشان بگو :من خدا را وكيل خود گرفتم ،براى
اينكه امر تدبير من به دست اوست ،ھم چنان كه امر تدبير خلقتم به دست وى است .پس جمله
مورد بحث در معناى اين است كه گفته باشيم :پس حجت داللت كرد بر ربوبيت خدا ،و منھم اين
معنا را عمال تصديق مىكنم ،يعنى تنھا او را در امور خود وكيل مىگيرم.
ون" -مىتوانست بفرمايد ":و المتوكلون يتوكلون عليه" و اگر ظرف )عليه(
" َعلَ ْي ِه يَتَ َو ﱠك ُل ْال ُمتَ َو ﱢكلُ َ
را بر متعلق آن مقدم داشت ،براى اين بود كه داللت كند بر انحصار و بفھماند متوكلين تنھا بر او
توكل مىكنند ،نه بر غير او ،و اگر فعل" توكل" را به وصفى از ھمان ماده" متوكلين" نسبت
داده ،براى اين است كه داللت كند بر اينكه مراد از متوكلين ،متوكلين به حقيقت معناى كلمه
است ،در نتيجه ،در جمله ،مورد بحث ثنايى ھم از خداى تعالى شده به اينكه او اھليت آن را دارد
كه بر او توكل كنند و اھل بصيرت ھم در توكل تنھا بر او توكل مىنمايند .پس من اگر گفتم":
َح ْسبِ َي ﱠ
ﷲُ" نبايد مالمت شوم ،چون بر كسى توكل كردهام كه تنھا او اھليت آن را دارد.
" قُلْ يا قَ ْو ِم ا ْع َملُوا َعلى َمكانَتِ ُك ْم إِنﱢي عا ِم ٌل َ ...عذابٌ ُمقِي ٌم" كلمه" مكانت" به معناى مقام و منزلت
و قدر است ،و اين كلمه در معقوالت به كار مىرود ،ھم چنان كه كلمه" مكان" در محسوسات
استعمال مىشود ،در اين جمله دستور مىدھد كه بر مكانت خود عمل كنند و معنايش اين است
كه مشركين مىتوانند به اين حال و روش خود يعنى كفر و عناد و جلوگيرى از راه خدا ادامه
دھند.

ون َم ْن يَأْتِي ِه َعذابٌ ي ُْخ ِزي ِه" -ظاھرا كلمه" من" استفھامى ،و به معناى" چه كسى"
ف تَ ْعلَ ُم َ
" فَ َس ْو َ
است ،نه موصوله به معناى" كسى كه" ،چون مىفرمايد :به زودى مىفھميد .و فھميدن به جمله
اطالق مىشود ،نه به مفرد ،در نتيجه معنايش اين است كه ":به زودى مىفھميد چه كسى دچار
۵٠

عذاب مىشود ،و عذاب او را خوار مىكند" ،ولى اگر موصوله باشد معنا چنين مىشود ":به
زودى مىفھمى كسى را كه دچار عذاب مىشود ،و عذاب او را خوار مىكند".
" َو يَ ِحلﱡ َعلَ ْي ِه َعذابٌ ُمقِي ٌم" "-عذاب مقيم" به معناى عذاب دايم است ،و مناسب با حلول ھم ھمين
است ،و جدا كردن عذابى كه خواركننده است از عذاب مقيم ،شاھد آن است كه مراد از اولى،
عذاب دنيا و مراد از دومى عذاب آخرت است .و در اين جمله شديدترين تھديد است.
و معنايش اين است كه به مشركين از قوم خود خطاب كن و بگو :اى مردم ھم چنان و مستمر
عمل كنيد بر ھمين حال كفر و عناد كه در آن ھستيد ،من ھم بر طبق آنچه مامور شدهام به
استمرار عمل مىكنم و به ھيچ وجه از آن منصرف نمىشوم .پس به زودى مىفھميد چه كسى
در دنيا به عذابى دچار مىشود كه خوارش كند -،ھم چنان كه در جنگ بدر دچار شدند -و در
آخرت به عذابى كه ھرگز از او جدا شدنى نيست.
اس بِ ْال َح ﱢ
ق "...
" إِنﱠا أَ ْن َز ْلنا َعلَ ْي َ
ك ْال ِك َ
تاب لِلنﱠ ِ
اين آيه در مقام تعليل دستورى است كه در آيه قبلى داده بود .و الم در كلمه" للناس" الم تعليل
است ،يعنى ما اين كتاب را براى مردم بر تو نازل كرديم ،تا تو بر آنان تالوت كنى و مطالبش
را به آنان برسانى ،و حرف" باء" در كلمه" بالحق" براى مالبست است ،يعنى كتاب را در
حالى كه حق بوده و با ھيچ باطلى آميخته نبود بر تو نازل كرديم.
ضلﱡ َعلَيْھا" اين جمله فرع و نتيجه انزال كتاب است به
" فَ َم ِن ا ْھتَدى فَلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َ
ض ﱠل فَإِنﱠما يَ ِ
حق ،براى اينكه ھر كس به وسيله آن راه يابد ،نفع اين ھدايت كه سعادت زندگى دنيا و ثواب دار
آخرت است به خودش عايد مىشود و ھر كس به گمراھى خود باقى بماند و با اين كتاب راه را
نيابد ،شقاوت و وبال گمراھىاش كه )بدبختى در دنيا و( عذاب آخرت است به خودش عايد
مىشود ،پس خداى سبحان بزرگتراز آن است كه از ھدايت آنان سود و از گمراھىشان ضرر
ببيند.
" َو ما أَ ْن َ
يل" -يعنى امر آنان به تو واگذار نشده تا در تدبير شؤون آنان مسئول باشى
ت َعلَ ْي ِھ ْم بِ َو ِك ٍ
و در نتيجه تالش كنى تا ھدايت را به ھر نحوى شده در دل آنان وارد سازى.
و معناى آن اين است كه ما به تو دستور دادهايم ايشان را به آنچه گفتهايم تھديد كنى ،چون ما
قرآن را به حق و براى اين نازل كردهايم كه آن را بر مردم بخوانى و بس ،حال ھر كس با آن
ھدايت يافت ،نفع ھدايتش عايد خودش مىشود و ھر كس گمراه شد و ھدايت نيافت ،ضرر
گمراھى نيز عايد خودش مىشود ،و تو از طرف من وكيل و مدبر شؤون آنان نيستى ،تا ھدايت
را در دل آنان جاى دھى ،تو از اين بابت ھيچ اختيارى و مسئوليتى ندارى.
]معناى توفى انفس و وجه اسناد آن به خداوند در جايى ،و به" ملك الموت" و" رسل" در
جاھاى ديگر[
۵١

" ﱠ
ين َم ْوتِھا "...
س ِح َ
ﷲُ يَتَ َوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
در مجمع البيان گفته :كلمه" توفى" به معناى گرفتن چيزى است به طور تمام ،مثال وقتى
مىگويند ":توفيت حقى من فالن" و نيز" استوفيت حقى من فالن" معنايش اين است كه من
١٠١
تمامى حقم را از فالنى گرفتم.
و اگر در آيه شريفه مسند اليه" ﱠ
ﷲ" را مقدم بر مسند" يتوفى" آورد ،براى اين است كه حصر را
برساند و بفھماند قبض روح تنھا كار خدا است ،نه غير .و اگر اين آيه با آيه" قُلْ يَتَ َوفﱠا ُك ْم َملَ ُ
ك
١٠٣
ت الﱠ ِذي ُو ﱢك َل بِ ُك ْم"  ١٠٢و آيه" َحتﱠى إِذا جا َء أَ َح َد ُك ُم ْال َم ْو ُ
ت تَ َوفﱠ ْتهُ ُر ُسلُنا"
ْال َم ْو ِ
ضميمه شود ،اين معنا را مىدھد كه :اصالت در گرفتن جانھا كار خداست نه غير ،ولى به
تبعيت و به اجازه خدا كار ملك الموت و فرستادگان خدا كه ياران ملك الموتند نيز ھست،
ھمانطور كه اين ياران ھم به اجازه ملك الموت كار مىكنند.
" ﱠ
ين َم ْوتِھا" -مراد از" انفس" ،ارواح است ،ارواحى كه متعلق به بدنھا
س ِح َ
ﷲُ يَتَ َوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
است ،نه مجموع روح و بدن ،چون مجموع روح و بدن كسى در ھنگام مرگ گرفته نمىشود،
تنھا جانھا گرفته مىشود ،يعنى عالقه روح از بدن قطع مىگردد ،و ديگر روح به كار تدبير
بدن و دخل و تصرف در آن نمىپردازد .و مراد از كلمه" موتھا" مرگ بدنھا است ،حال يا اينكه
مضافى در عبارت تقدير بگيريم و بگوييم تقدير آيه" ﱠ
ﷲ يتوفى االنفس حين موت ابدانھا -خدا
جانھا را در ھنگام مرگ بدنھا مىگيرد" بوده ،و يا اينكه نسبت دادن مرگ به روح را مجاز
عقلى بگيريم ،و عين ھمين حرف در كلمه" منامھا" مىآيد ،چون روح نمىخوابد ،بلكه اين بدن
است كه به خواب مىرود .پس در اينجا نيز يا بايد بگوييم :تقدير" فى منام ابدانھا" است و يا
مجاز عقلى قائل شويم.
]اشاره به تغاير نفس و بدن و اينكه مردن و خواب ھر دو توفى و قبض روح است[
" َو الﱠتِي لَ ْم تَ ُم ْ
ت فِي َمنا ِمھا" -اين جمله عطف است بر كلمه" أنفس" در جمله قبلى و ظاھرا
كلمه" منام" اسم زمان و متعلق به كلمه" يتوفى" باشد .و تقدير آيه" يتوفى االنفس التي لم تمت
فى وقت نومھا" باشد ،يعنى و آن أنفسى كه در ھنگام خواب نمردهاند.
خداى تعالى ما بين ھمين ارواح و انفسى كه در ھنگام خواب قبض مىشوند ،تفصيل مىدھد ،و
ك الﱠتِي قَضى َعلَ ْيھَا ْال َم ْو َ
آن را دو قسم مىكند و مىفرمايد ":فَيُ ْم ِس ُ
ت َو يُرْ ِس ُل ْاألُ ْخرى إِلى أَ َج ٍل
ُم َس ًّمى" يعنى آن ارواحى كه قضاى خدا بر مرگشان رانده شده ،نگه مىدارد و ديگر به بدنھا
برنمىگرداند ،و آن ارواحى كه چنين قضايى بر آنھا رانده نشده ،آنھا را روانه به سوى بدنھا
مىكند ،تا آنكه براى مدتى معين كه منتھى اليه زندگى آنھاست زنده بمانند.
 ١٠١مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٠
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و اينكه مدت معين را غايت روانه كردن ارواح قرار داده ،خود دليل بر آن است كه مراد از
روانه كردن ارواح ،جنس آن است ،به اين معنا كه بعضى از أنفس را يك بار ارسال مىكند ،و
بعضى را دو بار و بعضى را بيشتر و بيشتر تا برسد به آن مدت مقرر.
از اين جمله دو نكته استفاده مىشود:
اول اينكه :نفس آدمى غير از بدن اوست ،براى اينكه در ھنگام خواب از بدن جدا مىشود و
مستقل از بدن و جداى از آن زندگى مىكند.
دوم اينكه :مردن و خوابيدن ،ھر دو توفى و قبض روح است ،بله اين فرق بين آن دو ھست كه
مرگ قبض روحى است كه ديگر برگشتى برايش نيست ،و خواب قبض روحى است كه ممكن
است روح دوباره برگردد.
ُون" تمام مىكند و مىفھماند كه:
ت لِقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
خداى سبحان سپس آيه را با جمله" إِ ﱠن فِي ذلِ َ
ك َآليا ٍ
مردم متفكر از ھمين خوابيدن و مردن متوجه مىشوند كه مدبر أمر آنان خداست ،و روزى ھمه
آنان به سوى خدا برمىگردند و خداوند سبحان به حساب اعمالشان مىرسد.
ون ﱠ
ﷲِ ُشفَعا َء "...
" أَ ِم اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُد ِ
كلمه" أم" منقطعه و به معناى" بلكه" است .و معناى آيه چنين است ":بلكه مشركين به جاى خدا
شفيعانى كه ھمان خدايانشان باشد گرفته ،و آنھا را پرستيدند ،تا نزد خدا شفاعتشان كنند" .و اين
ھمان مضمونى است كه آيه اول سوره يعنى" ما نَ ْعبُ ُدھُ ْم إِ ﱠال لِيُقَرﱢ بُونا إِلَى ﱠ
ﷲِ ُز ْلفى"
ون ھ ُؤال ِء ُشفَعا ُؤنا ِع ْن َد ﱠ
ﷲِ"  ١٠٤آن را افاده مىكنند.
و آيه" َو يَقُولُ َ
ون" -در اين جمله رسول خدا )ص( را دستور مىدھد
ون َشيْئا ً َو ال يَ ْعقِلُ َ
" قُلْ أَ َو لَ ْو كانُوا ال يَ ْملِ ُك َ
سخن مشركين را از اين طريق كه اطالق كالمشان درست نيست رد كند ،چون اين معنا بديھى
است كه شفاعت وقتى تصور دارد كه شفيع علمى به حال ما داشته باشد و بفھمد كه از مقام
باالتر خود براى ما چه بخواھد و نيز بداند كه از چه كسى مىخواھد و براى چه كسى
مىخواھد؟ بنا بر اين ،معنا ندارد كه مشتى سنگ بىشعور كه نامش را شفيع نھادهاند شفيع بوده
باشند.
عالوه بر اين شفيع بايد مالك شفاعت و داراى چنين اختيارى باشد ،و مقام باالتر به او چنين حقى
داده باشد ،و ما مىدانيم كه غير از خدا كسى مالك چيزى نيست ،مگر آنچه را كه باز خدا به
كسى تمليك كرده باشد ،و اجازه تصرف در آن چيز را به او داده باشد ،پس اينكه به طور مطلق
مىگويند :اين بتھا و اولياى ما شفيع ما ھستند ،درست نيست ،چون اطالق كالمشان شامل
مىشود آنچه را حتى مالك نيستند ،و آنچه را كه اصال علمى بدان ندارند ،با اينكه ھيچ دليل و
١٠٤
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اطالعى ندارند كه خدا چنين حقى به بتھا داده ،پس اين سخن مشركين گزافى بيش نيست و
گزاف ،نمىشود پايه عقايد آدمى باشد.
پس استفھام در جمله" أَ َو لَ ْو كانُوا  "...استفھام انكارى است ،و معنايش اين است كه به ايشان
بگو :آيا آلھه را شفيعان خود مىگيريد ،ھر چند كه مانند مالئكه از پيش خود مالك ھيچ چيز
نباشند؟ و يا مانند بتھا علم و عقلى نداشته باشند؟ اين عقيده ،بسيار سفيھانه است.
]توضيح اينكه شفاعت كننده بايد ،مالك باشد ،پس ھمه شفاعتھا از آن خدا و منتھى به اوست
كه مالك ھمه چيز است[
" قُلْ ِ ﱠ ِ ال ﱠشفا َعةُ َج ِميعا ً لَهُ ُم ْل ُ
ض "...
ك السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
اين جمله توضيح و تاكيد مطلب سابق است كه مىفرمود ":ھر چند اگر مالك چيزى نباشند؟" .و
الم در كلمه" ﱠ  -براى خدا" الم ملكيت است .و جمله" لَهُ ُم ْل ُ
ض" در مقام
ك السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
تعليل جمله قبل است و معنايش اين است كه :ھر شفاعتى كه فرض شود مملوك خداست ،براى
اينكه مالك تمامى اشيا اوست ،مگر آنكه او به كسى اجازه در چيزى را بدھد ،در آن صورت آن
كس مالك آن چيز مىشود) ،در عين حالى كه باز مالك اصلى و حقيقى ھمان چيز خداست( و اما
اينكه معتقدند كه بعضى از بندگان خدا مانند مالئكه مالك شفاعت ھستند ،ھيچ دليلى بر آن ندارند،
بلكه خود خداى تعالى صريحا فرموده:
يع إِ ﱠال ِم ْن بَ ْع ِد إِ ْذنِ ِه".
" ما ِم ْن َشفِ ٍ

١٠٥

س
البته براى آيه شريفه مورد بحث معنايى دقيقتر ھست ،در صورتى كه آن را با امثال آيه" لَ ْي َ
لَھُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه َولِ ﱞي َو ال َشفِيعٌ"  ١٠٦ضميمه كنيم ،و آن معنا اين است كه شفيع در حقيقت ،خود
خداى سبحان است .و شفيعان ديگرى كه به راستى مىتوانند شفاعت كنند ،شفاعت آنان نيز به
اذن خدا است .و ما در جلد اول اين كتاب در بحث شفاعت گفتيم كه :برگشت شفاعت باألخره به
اين مىشود كه يكى از صفات خدا بين خدا و شخص شفاعت خواه واسطه گردد تا حال او را
اصالح كند ،مانند واسطه شدن رحمت و مغفرت او ،بين او و بين بنده گنھكار ،تا او را از وبال
گناھش و از عذاب ،نجات بخشد.
و فرق بين اين ملك و ملك در وجه قبلى اين است كه در وجه قبلى مالك شفاعت متصف به
مملوكش نمىشود ،يعنى او را شفيع نمىگويند ،و شفاعت داشتن او مثل خانه داشتن زيد و عمرو
نيست ،بخالف ملك در اين وجه ،كه مالك در آن متصف به مملوكش مىشود ،و او را شفيع
مىناميم ،ھمان طور كه زيد شجاع را به خاطر اينكه مالك شجاعت و داراى آن است شجاع
مىناميم.
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ُون" -اين جمله تعليل ديگرى است براى جمله قبلى كه مىفرمود :خدا مالك ھمه
" ثُ ﱠم إِلَ ْي ِه تُرْ َجع َ
شفاعتھا است و شفاعت را در خدا منحصر مىكرد .به اين بيان كه شفاعت را كسى مالك است
كه امر مشفوع له و شخص محتاج به شفاعت باألخره به او منتھى مىشود ،اگر خواست شفاعت
را قبول نموده و حال او را اصالح مىكند و گرنه ،نه .و اما غير او ،وقتى مالك شفاعت مىشود
كه باز آن مالك راضى باشد و به وى اجازه شفاعت داده باشد و تنھا كسى كه امور بندگان محتاج
به شفاعت به او منتھى مىشود خداست نه آلھهاى كه مشركين به جاى خدا مىخوانند ،پس مالك
تمامى شفاعتھا خداست ،پس اينكه مىگويند :اوليايشان به طور مطلق شفيعان ايشان ھستند و به
ھمين جھت به طور مطلق آنھا را عبادت مىكنند ،عقايدى است كه ھيچ مبناى قابل اعتمادى
ندارد.
ُون" تھديدى است براى كفار ،گويا فرموده:
بعضى  ١٠٧از مفسرين گفتهاند :جمله" ثُ ﱠم إِلَ ْي ِه تُرْ َجع َ
سپس به سوى او برمىگرديد و مىفھميد كه آلھه شما .شما را شفاعت نمىكنند ،آن وقت عبادت
يك عمرتان ھدر رفته است.
بعضى ١٠٨ديگر گفتهاند :احتمال دارد كه اين جمله تصريح باشد بر اينكه خدا مالك آخرت است
كه شفاعت بيشتر در آنجا سود مىدھد ،و نيز اشاره باشد به اينكه ملكھاى صورى كه غير خدا
خود را مالك آن مىپندارند روزى خواھد رسيد كه از غير خدا منقطع گردد .ولى وجه صحيح
ھمان است كه ما گفتيم.
" َو إِذا ُذ ِك َر ﱠ
ﷲُ َوحْ َدهُ ا ْش َمأ َ ﱠز ْ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة "...
ين ال ي ُْؤ ِمنُ َ
ت قُلُوبُ الﱠ ِذ َ
مراد از اينكه فرمود ":وقتى خدا به تنھايى ذكر مىشود" اين است كه وقتى خدا را ياد مىكنند و
نامى از خدايان ايشان نمىبرند ،كه مصداق روشن آن كلمه" ال اله اال ﱠ
ﷲ" است .و كلمه"
اشمازت" از مصدر" اشمئزاز" است كه به معناى انقباض و نفرت از چيزى است.
و اگر از اوصاف مشركين تنھا مساله بىايمانى به آخرت را نام برد ،بدين جھت است كه ريشه
و اساس نفرت آنان از شنيدن نام خدا ھمين بىايمانى به آخرت بوده است ،چون اگر به آخرت
ايمان مىداشتند و باور داشتند كه روزى به سوى خدا برمىگردند و جزاى كردهھاى خود را
مىبينند ،قطعا خدا را پرستش مىكردند ،نه اولياى خود را و ھرگز از شنيدن نام خدا به تنھايى
نفرت نمىكردند.
ين ِم ْن ُدونِ ِه" ھمان آلھه ايشان
ُون" -منظور از" الﱠ ِذ َ
ين ِم ْن ُدونِ ِه إِذا ھُ ْم يَ ْستَب ِْشر َ
" َو إِذا ُذ ِك َر الﱠ ِذ َ
است .و كلمه" استبشار" به معناى مسرت درونى است ،مسرتى كه اثرش در چھره انسان ظاھر
شود.
١٠٧
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ب َو ال ﱠشھا َد ِة أَ ْن َ
ت تَحْ ُك ُم "...
ض عالِ َم ْال َغ ْي ِ
فاط َر السﱠماوا ِ
" قُ ِل اللﱠھُ ﱠم ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
وقتى رشته كالم به جايى رسيد كه ديگر براى كسى اميد خيرى در مشركين نماند ،چون امر
آخرت را فراموش و بازگشت به سوى خدا را انكار كردند ،به حدى كه از شنيدن نام خدا متنفر
مىشدند ،لذا پيامبر خود را دستور مىدھد نام خداى تعالى را به تنھايى ببرد و حكم او در بندگان
را در آنچه اختالف دارند به صورت التجا به خداى تعالى به ايشان تذكر دھد ،التجايى كه در آن
ض" ستوده،
فاط َر السﱠماوا ِ
اقرار به معاد ھست ،در اين التجا خداى تعالى را به وصف" ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
يعنى خدايى كه آسمانھا و زمين را از كتم عدم به ساحت وجود درآورده ،و نيز به وصف" عا ِل َم
ب َو ال ﱠشھا َد ِة" ستوده ،يعنى خدايى كه ھيچ چيزى بر او پوشيده نيست) ،نه از عالم ما وراى
ْال َغ ْي ِ
محسوسات و نه از محسوسات( ،و الزمه چنين علمى اين است كه به حق حكم كند و حكمش ھم
نافذ است.
ب يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة "...
" َو لَ ْو أَ ﱠن لِلﱠ ِذ َ
ض َج ِميعا ً َو ِم ْثلَهُ َم َعهُ َال ْفتَ َد ْوا بِ ِه ِم ْن سُو ِء ْال َعذا ِ
ين ظَلَ ُموا ما فِي ْاألَرْ ِ
ين ظَلَ ُموا" كسانى است كه در دنيا ظلم كردند ،بنا بر اين فعل" ظلموا" در اينجا مفاد
مراد از" لِلﱠ ِذ َ
وصف را افاده مىكند و مراد منكرين معادند ،ھم چنان كه در جاى ديگر فرموده:
يل ﱠ
" أَ ْن لَ ْعنَةُ ﱠ
ُون"
ين يَ ُ
ﷲِ َو يَ ْب ُغونَھا ِع َوجا ً َو ھُ ْم بِ ْاآل ِخ َر ِة كافِر َ
ص ﱡد َ
ين الﱠ ِذ َ
ﷲِ َعلَى الظﱠالِ ِم َ
ون َع ْن َسبِ ِ
١٠٩و معناى آيه اين است كه :اگر ظالمين كه منكر معادند دو برابر آنچه در زمين از اموال و
ذخائر و گنجينهھا است ،مىداشتند ،ھمانا ھمه آن را مىدھند تا از سوء عذاب برھند.
]وصف عذابى كه ظالمان )منكران معاد( در قيامت مىبينند[
" َو بَدا لَھُ ْم ِم َن ﱠ
ُون" -كلمه" بدا" فعل ماضى از مصدر" بداء" و" بدو"
ﷲِ ما لَ ْم يَ ُكونُوا يَحْ تَ ِسب َ
است كه به معناى ظھور است .و كلمه" يحتسبون" از مصدر" حساب" و" حسبان" است كه به
معناى شمردن است .و" احتساب" به اين معنا است كه انسان بنا بگذارد چيزى را مورد اعتنا
قرار داده ،آن را چيزى بشمارد و بپندارد ،و بسيار مىشود كه" حسبان" و" احتساب" به معناى
ُون"
ظن و پندار استعمال مىشود ،ھم چنان كه بعضى  ١١٠گفتهاند در جمله" ما لَ ْم يَ ُكونُوا يَحْ تَ ِسب َ
به ھمين معنا استعمال شده است ،يعنى در قيامت چيزھايى برايشان ھويدا مىشود كه خيالش را
ھم نمىكردند.
ليكن راغب ميان" حسبان" و" ظن" فرق گذاشته ،چون مىگويد ":حسبان" اين است كه به يكى
از دو نقيض مثال آمدن و نيامدن مسافر حكم كند و در ذھن ترجيح دھد كه او مىآيد بدون اينكه
اصال به احتمال نيامدن توجھى داشته باشد ،ولى نسبت به آمدن او در معرض آن باشد كه دچار

 ١٠٩به درستى كه لعنت خدا شامل ستمگران است ،ھمانھايى كه از راه خدا جلوگيرى مىكنند و آن را كج و معوج مىخواھند و به
آخرت كفر مىورزند .سوره اعراف ،آيه .۴۵ -۴۴
 ١١٠مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٢
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شك شود "،ظن" ھم قريب به ھمين معنا است .و ليكن با اين تفاوت كه صاحب" ظن" ،ھم
١١١
احتمال آمدن وى را مىدھد و ھم احتمال نيامدن ،ولى احتمال آمدن در نظرش قوىتر است

و مقتضاى سياق آيه اين است كه :مراد اين باشد كه اعالم بدارد :مشركين به زودى در روز
قيامت به امورى برخواھند خورد كه وضع آن امور ما فوق تصورشان و بزرگتر و
ھولانگيزتر از آن بوده كه به ذھن آنان خطور كرده ،نه اينكه مراد اين باشد كه ايشان چيزھايى
خواھند ديد كه اعتقاد به آن نداشتند.
و كوتاه سخن آنكه مشركين از انبيا و مؤمنين مىشنيدند كه خدا حساب و ميزانى براى اعمال
دارد و قضا و آتش و الوانى از عذاب دارد ،آن گاه شنيدهھاى خود را -با انكارى كه نسبت به آن
داشتند -بر آنچه در ذھنشان بود يعنى آتش دنيا و عذاب دنيا و حساب و ميزان دنيا مقايسه
مىكردند و چون در قيامت به آنھا برخورند ،خواھند ديد كه بزرگتر از آن است كه در دنيا به
خاطر كسى خطور كند .پس اين آيه در توصيف عذاب خدا ،نظير آيه" فَال تَ ْعلَ ُم نَ ْفسٌ ما أُ ْخفِ َي لَھُ ْم
ِم ْن قُ ﱠر ِة أَ ْعيُ ٍن"  ١١٢است در توصيف نعيم اھل بھشت.
و نيز مقتضاى سياق آن است كه ظھور مزبور از قبيل ظھور بعد از خفا ،و انكشاف بعد از
استتار باشد ،ھم چنان كه آيه" لَقَ ْد ُك ْن َ
ك ْاليَ ْو َم َح ِدي ٌد"
ص ُر َ
ك ِغطا َء َ
ت فِي َغ ْفلَ ٍة ِم ْن ھذا فَ َك َش ْفنا َع ْن َ
ك فَبَ َ
 ١١٣نيز ھمين معنا را مىرساند و مىفھماند كه عالم آخرت در ھمين عالم نيز بوده ،و ليكن پنھان
و در پرده ،و در قيامت اين پردهھا كنار مىرود.
" َو بَدا لَھُ ْم َسي ُ
ﱢئات ما َك َسبُوا "...
يعنى در آن روز كارھاى زشتشان بعد از آنكه در دنيا از نظرشان پنھان بود ،برايشان آشكار
س ما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخي ٍْر
مىشود .بنا بر اين ،اين جمله ھمان را مىگويد كه آيه" يَ ْو َم تَ ِج ُد ُكلﱡ نَ ْف ٍ
ضراً َو ما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن سُو ٍء" ١١٤آن را افاده مىكند.
ُمحْ َ
ق بِ ِھ ْم ما كانُوا بِ ِه يَ ْستَھ ِْز ُؤ َن" -يعنى ھمان عذابھاى گوناگون و ھولھا و شدايدى كه از
" َو حا َ
اولياى دين در باره قيامت مىشنيدند ،و آن را استھزا مىكردند ،بر آنان نازل شد و به ايشان
رسيد.
سان ضُرﱞ َدعانا ثُ ﱠم إِذا َخ ﱠو ْلناهُ نِ ْع َمةً ِمنﱠا قا َل إِنﱠما أُوتِيتُهُ َعلى ِع ْل ٍم "...
اإل ْن َ
" فَإِذا َمسﱠ ْ ِ
 ١١١مفردات راغب ،ماده" حسب".
 ١١٢ھيچ كس نمىداند كه چه خيرات مسرتآور و مايه روشنى چشم برايشان پنھان كردهاند .سوره سجده ،آيه .١٧
 ١١٣تو در دنيا از اين عالم در غفلت بودى ،ما پرده غفلتت را كنار زديم ،در نتيجه ديدگانت امروز تيزبين شده است .سوره ق ،آيه
.٢٢
 ١١٤روزى كه ھر كس آنچه از خير و شر عمل كرده حاضر مىبيند .سوره آل عمران ،آيه .٣٠
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اين آيه شريفه در مقام تعليل آن بيانى است كه در سابق در وصف ظالمان داشت و به ھمين
جھت بر سر آن" فا" تفريع آورد تا سخن را نتيجه و متفرع بر مطالب قبل كند ،تفرعى
كه بيان بر مبين دارد .پس خداى تعالى بعد از آنكه حال ستمگران را بيان كرد كه از ھر آيتى كه
بر حق داللت مىكرد روىگردان بودند و به حجتھايى بر عليهشان اقامه مىشد گوش فرا
نمىدادند و موعظه را نمىشنيدند و به عبرت ،اعتنايى نداشتند ،و در نتيجه ھمين سرسختىھا
ربوبيت خداى تعالى و مساله بعث و حساب را منكر شدند و كارشان به جايى رسيد كه حتى
دلھايشان از شنيدن نام خداى يگانه متنفر مىشد.
اينك در اين آيه مىفرمايد كه :اين اعراض ،مخصوص كفار معاصر آن جناب نيست ،بلكه اين
مقتضاى طبع ھر انسانى است كه به پيروى ھواى نفس گرايش دارد و به نعمتھاى مادى و
اسباب ظاھرى پيرامونش مغرور است ،پس انسان طبعا ھم فراموشكار است ،ھر وقت دچار
گرفتارى شود ،متوجه پروردگارش گشته و او را به خلوص مىخواند و چون پروردگارش
نعمتى به او ارزانى بدارد ،آن نعمت را به خودش نسبت مىدھد ،و مىگويد ھنر خودم بود و
پروردگارش را فراموش مىكند ،و نمىداند كه ھمين خود فتنهاى است كه با آن امتحانش
مىكنند.
سان ضُرﱞ" يعنى و چون مرض يا شدتى به انسان برسد "،دعانا" ما را
اإل ْن َ
پس جمله" فَإِذا َمسﱠ ْ ِ
مىخواند ،و تنھا به سوى ما متوجه مىشود ،و از غير ما قطع اميد مىكند.
]ناسپاس بودن آدمى ،كه چون خدا نعمتى به او داد مىگويد ":أُوتِيتُهُ َعلى ِع ْل ٍم"[
و در جمله" ثُ ﱠم إِذا َخ ﱠو ْلناهُ نِ ْع َمةً ِمنﱠا قا َل إِنﱠما أُوتِيتُهُ َعلى ِع ْل ٍم" كلمه" خولناه" ماضى از مصدر"
تخويل" است و تخويل به معناى عطا كردن به طور بخشش است .و اگر نعمت را مقيد به قيد"
منا" كرد ،براى اين است كه بفھماند وصف نعمت براى آن محفوظ است ،و معنايش اين است
كه :چون نعمتى از ناحيه خود به او بدھيم كه نعمت بودنش كامال روشن است ،و ھمه مىدانند
كه از ناحيه ماست ،مع ذلك مىگويد :اين نعمتھا از ھنرمندى خودم است.
و ضمير در" اوتيته" به نعمت برمىگردد ،البته نه به اعتبار لفظش" چون اگر به اين اعتبار بود
بايد مىفرمود" اوتيتھا" چون لفظ نعمت مؤنث است و بايد ضمير مؤنث بدان برگردد" ،بلكه به
اعتبار معناى نعمت كه يا مال است و يا مطلق شىء و چون كلمه" مال" و كلمه" شىء" مذكر
است مىتوان ضمير مذكر به آن برگردانيد .و عنايت در جمله مورد بحث اين است كه اشاره كند
كه چنين انسان ناسپاسى ،اعتراف نمىكند كه نعمتش از ماست ،بلكه رابطهاش را از ما قطع
مىكند ،و به ھمين منظور نمىگويد ":اوتيتھا" )چون كلمه نعمت داللت دارد بر اينكه منعمى آن
را داده( بلكه مىگويد ":اوتيته" ،تا اعتراف نكرده باشد به اينكه خدا آن نعمت را به او داده.
و نيز نمىگويد ":آتانى ﱠ
ﷲ" ،خدا آن را به من داده ،بلكه با صيغه مجھول تعبير مىكند و
مىگويد" اوتيته" تا به كلى دھنده را مسكوت بگذارد .و اين دو تعبير ،يعنى تعبير" نعمة منا" و
۵٨

تعبير" اوتيته" از تعبيرھاى لطيف قرآنى است .البته مفسرين ديگر براى مذكر آمدن ضمير در"
اوتيته" وجوه ديگرى ذكر كردهاند كه ھيچ يك موجه نيست و اگر خواننده بخواھد به آنھا اطالع
يابد ،بايد به تفاسير مفصل مراجعه كند.
و سازگار با سياق آيه آن است كه معناى" على علم" "،على علم منى" باشد ،يعنى من اين مال
را با علم و ھنر و خبرگى خودم به دست آوردهام و راه جمع كردن ثروت را مىدانستم.
ولى بعضى ١١٥از مفسرين گفتهاند :مراد اين است كه من اين مال را با علمى از خدا به دست
آوردم ،چون خدا در من خيرى سراغ داشت .و خالصه چون مىدانست من آدم خوبى ھستم ،و
مستحق آنم كه نعمتم بدھد ،لذا آن را به من ارزانى داشت.
بعضى  ١١٦ديگر گفتهاند ":مراد اين است كه من اين مال را كه به دست آوردم ،مىدانستم كه خدا
از من راضى است" .ولى خواننده عزيز خود متوجه است به اينكه بيانى كه ما در معناى جمله"
ثُ ﱠم إِذا َخ ﱠو ْلناهُ نِ ْع َمةً ِمنﱠا قا َل إِنﱠما أُوتِيتُهُ" آورديم با ھيچ يك از اين اقوال نمىسازد.
ون" -يعنى بلكه آن نعمتى كه ما به وى داديم فتنه و آزمايشى
" بَلْ ِھ َي فِ ْتنَةٌ َو ل ِك ﱠن أَ ْكثَ َرھُ ْم ال يَ ْعلَ ُم َ
بود كه خواستيم او را به وسيله آن نعمت بيازماييم ،اما بيشترشان متوجه اين معنا نيستند.
بعضى
آنان".

١١٧

از مفسرين گفتهاند ":معناى آن اين است كه بلكه نعمت مزبور عذابى است براى

و بعضى  ١١٨ديگر گفتهاند ":بلكه اين سخنى كه مىگويند ،فتنهاى است براى آنان كه به خاطر
ھمان عقاب خواھند شد" .ولى اين دو وجه و مخصوصا وجه دومى بعيد است.
ُون فَأَصابَھُ ْم َسي ُ
ﱢئات ما َك َسبُوا".
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم فَما أَ ْغنى َع ْنھُ ْم ما كانُوا يَ ْك ِسب َ
" قَ ْد قالَھَا الﱠ ِذ َ
ضمير در" قَ ْد قالَھَا" به سخن قبلى ناسپاسان برمىگردد و به اين اعتبار آن را مؤنث آورده كه
مقاله و يا كلمهاى به شمار مىرود.
]دو جواب به انسان ناسپاس متنعمى كه برخوردارى مستند به خود مىداند[
اين آيه رد سخن ايشان و اثبات اين معنا است كه نعمت مزبور فتنهاى است كه با آن امتحان
مىشوند ،مىفرمايد :اگر اين نعمتھا كه در دست دارند ،با ھنر خود كسب كرده باشند و اين
نيرو و توانايى خودشان است كه مايه چنين نعمتھا شده ،بايد ھمين نيرو نگذارد عذاب گناھان،
آنھا را از دستشان ببرد ،بلكه بايد آن نعمتھا را براى خود حفظ كنند و ھميشه از آن متنعم باشند
نه اينكه آن نعمتھا را بگذارند و خود ھالك گردند .با اينكه چنين نيست نه مىتوانند نعمتھا را
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براى خود حفظ كنند و نه با خود ببرند ،اينك اقوام قبل از آنان شاھد صدق اين حقيقتند ،چون آنھا
ھم ھمين سخنان را از در غرور گفتند ،ولى كسب و تجارت و حول و قوهشان جلو ھالكتشان را
نگرفت و ھمه به كيفر كردهھاى زشت خود رسيدند.
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم" اشاره به قارون و امثال وى مىكند ،چون قارون ھم
و ظاھرا جمله" قَ ْد قالَھَا الﱠ ِذ َ
نظير ھمين حرف را زد و به حكايت قرآن گفت ":إِنﱠما أُوتِيتُهُ َعلى ِع ْل ٍم ِع ْن ِدي"  ١١٩كه داستانش
در سوره قصص گذشت.
ُصيبُھُ ْم َسي ُ
ين" كلمه" ھؤالء -اينان" به
ْج ِز َ
" َو الﱠ ِذ َ
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ھ ُؤال ِء َسي ِ
ﱢئات ما َك َسبُوا َو ما ھُ ْم بِ ُمع ِ
قوم رسول خدا )ص( اشاره دارد و معنايش اين است كه :اين ستمگران از قوم تو ،راھشان راه
اقوام گذشته است ،به زودى عذاب آنچه كردهاند به ايشان خواھد رسيد .و نمىتوانند با جلوگيرى
از آمدن و بال اعمالشان ،خدا را عاجز كنند.
" أَ َو لَ ْم يَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ يَ ْب ُسطُ
ْ
ق لِ َم ْن يَشا ُء َو يَ ْق ِد ُر "...
الرﱢز َ
اين جمله پاسخ ديگرى از گفتار آن كسى است كه از بين آن مردم ناسپاس گفته:
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم "...
" إِنﱠما أُوتِيتُهُ َعلى ِع ْل ٍم" چيزى كه ھست جواب اول يعنى جمله" قَ ْد قالَھَا الﱠ ِذ َ
جواب نقضى بود ،ولى اين جواب از طريق معارضه است ،به ادلهاى اشاره مىكند كه ھمه
داللت دارند بر اينكه رزق را خداى سبحان براى بعضى فراخ و براى بعضى تنگ مىگيرد.
توضيح اينكه :سعى و كوشش آدمى و علم و اراده او براى تحصيل رزق سبب تام به دست آمدن
آن نيست ،و گر نه مىبايستى ھمواره و در ھمه اشخاص اين سعى و اين كاردانىمؤثر واقع
شود ،و صاحبش را به رزق فراوان برساند ،با اينكه به چشم خود مىبينيم كه اين طور نيست،
بسيار جويندگان ھستند كه مايوس برمىگردند و بسيار كوشندگان ھستند كه نتيجهاى عايدشان
نمىشود.
پس معلوم مىشود غير از كوشش و كاردانى خود انسان شرايط و علل زمانى و مكانى ديگرى
ھم مؤثر است و موانع مختلفى ھم ھست ،كه به اختالف ظروف ،مانع از به نتيجه رسيدن
كوششھا مىشوند .و اين شرايط از حد شمار بيرونند در صورتى كه ھمه عوامل و شرايط دست
به دست ھم دھند و ھيچ يك از موانع ھم پيش نيايد ،آن وقت سعى و كوششھا و كاردانىھا ھم
مؤثر مىشوند و اجتماع ھمه علل و شرايط با آن ھمه اختالف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده
و زمان و مكان و مقتضيات ديگر در آنھا ھست كه مرتبط به آن عواملند ،بعضى مقارن آنھا و
بعضى ديگر جلوتر از آن عواملند ،و اين دسته اخير ھم خود علل بى شمار ديگرى دارند ،يك
اجتماع و اتفاق تصادفى نيست ،براى اينكه تصادف ھيچ وقت دايمى و حتى اكثرى نيست ،يعنى
اين طور نيست كه در تمامى آثار و يا بيشتر آنھا علل و شرايطش تصادفا دست به دست ھم داده
١١٩

قارون گفت :من اين مال و ثروت فراوان را به علم و تدبير خود به دست آوردم .سوره قصص ،آيه .٧٨
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باشند ،و قانون ارتزاق ما انسانھا و يا ما و ساير موجودات زنده و روزى خوار ،يك نظام
جداگانهاى از نظام جارى در اقطار عالم ماده و مشھود ندارد ،بلكه داخل در آن نظام است ،و
اين نظام عمومى عالم با ھمه وسعتش امرى است ثابت و محفوظ كه اگر از ھم گسيخته شود ،در
ھمان لحظه اول فورا تمامى اشياء نابود مىشوند.
و اين نظام جارى با اينكه يك نظام است و اجزايش با ھم تناسب و سازگارى دارند ،خود داللت
بر وحدانيت ناظم و مدبر و مديرش دارد ،مدبر و مديرى كه خودش جزو اجزاى اين عالم
نيست ،چون گفتيم اجزاى عالم به وسيله اين نظام محفوظ ماندهاند پس نمىشود ناظم ،خودش يكى
از اجزاى عالم باشد ،و آن مدبر واحد خداى عز و جل است.
عالوه بر اين ،نظام ،خود از تدبير است ،و مكرر در باره تدبير ھم گفتيم كه از خلقت است) ،و
عبارت است از خلق كردن موجودى بعد از موجود ديگر( ،پس بنا بر اين خالق عالم مدبر آن
است و مدبر آن رازق آن است ،و آن ھمان خداى تعالى شانه است.
و اين برھان كه شنيدى از جمله" لِ َم ْن يَشا ُء" در آيه استفاده مىشود ،چون وقتى فراخى رزق و
كمى آن به مشيت خداى تعالى باشد ،قھرا مشيت خود انسان كه بدان مىبالد ،و دم از كاردانى و
كوشش خود مىزند ،ھيچ دخالتى در آن ندارد ،ھم چنان كه مشيت و ايجاب ھيچ يك از علل و
اسبابى كه علت و سبب پيدايش آنند ،در پيدايش آن دخالت ندارد ،و اين خيلى روشن است ،از
سوى ديگر اين را ھم نمىتوانيم بگوييم كه اين فراخى و تنگى رزق تصادفى است ،چون مىبينيم
كه بر طبق نظام جريان دارد ،نتيجه مىگيريم كه پس به مشيت مجرى اين نظام ،يعنى خداى
سبحان جريان مىيابد.
در سابق ھم در ذيل آيه" َو تَرْ ُز ُ
ب" ١٢٠گفتارى در معناى رزق گذشت و
ق َم ْن تَشا ُء بِ َغي ِْر ِحسا ٍ
ض إِنﱠهُ لَ َح ﱞ
ون"  ١٢١نيز خواھد
ق ِم ْث َل ما أَنﱠ ُك ْم تَ ْن ِطقُ َ
به زودى در تفسير آيه" فَ َو َربﱢ السﱠما ِء َو ْاألَرْ ِ
آمد -ان شاء ﱠ
ﷲ.
بحث روايتى ] )رواياتى در باره توفى انفس ،خواب و رؤيا([
در كتاب توحيد ،از على )ع( روايت شده كه در ضمن حديثى كه پاسخ به سؤاالت مردى است
ت الﱠ ِذي ُو ﱢك َل بِ ُك ْم" با آيه" ﱠ
كه آياتى از قرآن برايش مشتبه شده فرمود :اما آيه" يَتَ َوفﱠا ُك ْم َملَ ُ
ﷲُ
ك ْال َم ْو ِ
ين تَتَ َوفﱠاھُ ُم ْال َمالئِ َكةُ
ون" و آيه" الﱠ ِذ َ
ين َم ْوتِھا" .و آيه" تَ َوفﱠ ْتهُ ُر ُسلُنا َو ھُ ْم ال يُفَ ﱢرطُ َ
س ِح َ
يَتَ َوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
ون َسال ٌم َعلَ ْي ُك ْم") ،كه چطور در اولى
ين يَقُولُ َ
ين تَتَ َوفﱠاھُ ُم ْال َمالئِ َكةُ طَيﱢبِ َ
ظالِ ِمي أَ ْنفُ ِس ِھ ْم" و آيه" الﱠ ِذ َ
قبض روح انسانھا را به ملك الموت ،و در دومى به خود خدا ،و در سومى به رسوالن و در
چھارمى و پنجمى به مالئكه نسبت مىدھد ،جوابش اين است كه (:ھمانا خداى تبارك و تعالى
يگانه مدبر امور است ،به ھر طور كه خودش بخواھد و كسانى از مخلوقات خود را كه
 ١٢٠و روزى مىدھى ھر كه را بخواھى بدون حساب .سوره آل عمران ،آيه .٢٧
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مىخواھد موكل بر امورى مىكند كه خودش بخواھد ،و اما ملك الموت ،خدا او را به خصوص،
موكل براى قبض روح اشخاص معينى از خلق كه خود بخواھد مىكند و رسوالن را از مالئكه
انتخاب نموده ،و براى قبض روح بعضى ديگر از خلقش ،كه باز خودش بخواھد موكل مىكند.
و چنان نيست كه ھر علمى را كه صاحب علم داراى آن است ،ممكن باشد براى ھمه مردم شرح
دھد ،زيرا مردم ھمگى در درك علوم يكسان نيستند ،بعضى قويند و بعضى ضعيف.
ديگر اينكه اصال بعضى از علوم ھست كه مانند بعض ديگر قابل فرا گرفتن نيست ،چون ما فوق
طاقت است ،مگر كسى از اولياى خدا كه خدا آن را برايش آسان كرده و در حمل آن ياريش
كرده باشد.
و اين مقدار تو را بس است كه بدانى كه خدا محيى )زنده كننده( و مميت )ميراننده(
است .و اوست كه جانھا را بدست ھر كس از خلقش كه بخواھد مىگيرد چه مالئكه ،و چه غير
١٢٢
ايشان
و در خصال از على )ع( روايت اربعماة ) ۴٠٠بندى( را آورده كه در آن فرمود :مسلمان جنب
نمىخوابد ،و جز با طھارت به بستر نمىرود ،حتى اگر آب نيافت با خاك تيمم مىكند ،چون
روح مؤمن در خواب به سوى خداى تعالى باال مىرود و اگر با طھارت باشد ،خدا او را
مىپذيرد ،و مباركش مىكند ،حال اگر اجلش رسيده باشد ،او را در گنجينهھاى رحمت خود جاى
مىدھد و اگر نرسيده باشد ،او را با امينان از مالئكهاش روانه مىكند تا او را به جسدش باز
١٢٣
گردانند
و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از حسن بن محبوب ،از عمرو بن ثابت ،از ابى
المقدام ،از پدرش ،از امام ابى جعفر )ع( روايت آورده كه فرمود :ھيچ كس به خواب نمىرود
مگر آنكه نفسش به آسمان عروج مىكند و جانش در بدنش باقى مىماند و بين نفس و جان او
رابطهاى چون شعاع خورشيد برقرار است ،حال اگر خدا اجازه قبض ارواح را داده باشد ،جان
ھم به سوى نفس مىرود ،و اگر اجازه برگشتن روح را داده باشد ،نفس به سوى روح مىرود،
و اين است معناى آيه" ﱠ
ين َم ْوتِھا ."...
س ِح َ
ﷲُ يَتَ َوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
پس نفس ھر آنچه را كه در ملكوت آسمانھا مشاھده كرده باشد ،رؤياى صادقهاى است كه تاويل
دارد ،و ھر آنچه را كه در ما بين آسمان و زمين ديده ،از موھوماتى است كه شيطان در خيال او
١٢٤
انداخته ،و تاويلى ندارد
و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم و ابن مردويه ،از سليم بن عامر ،روايت كرده كه گفت:
عمر بن خطاب گفت ،عجب است اين رؤياھا كه آدمى مىبيند ،انسان به خواب مىرود و
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چيزھايى مىبيند كه تا آن ساعت اصال به ذھنش خطور نكرده و چون بيدار مىشود عين آن را
مىبيند .و شخص ديگر رؤيايى مىبيند كه در بيدارى ھيچ اثرى از آن پيدا نمىشود.
پس على بن ابى طالب فرمود :اى امير مؤمنان آيا مىخواھى بگويم علتش چيست؟
خداى تعالى مىفرمايد ":ﱠ
ين َم ْوتِھا َو الﱠتِي لَ ْم تَ ُم ْ
ت فِي َمنا ِمھا فَيُ ْم ِس ُ
ك الﱠتِي قَضى
س ِح َ
ﷲُ يَتَ َوفﱠى ْاألَ ْنفُ َ
َعلَ ْيھَا ْال َم ْو َ
ت َو يُرْ ِس ُل ْاألُ ْخرى إِلى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى" پس به حكم اين آيه ھمه نفسھا را خدا مىگيرد،
پس آنچه نفس در آسمان نزد خدا مىبيند ،رؤياى صادقه است ،و آنچه در مراجعت به سوى جسد
خود مىبيند ،تلقينات شيطانھاى در ھواست ،شيطانھا ديدهھاى او را تكذيب مىكنند ،و از اباطيلى
١٢٥
به او خبر مىدھند ،عمر از كالم على )ع( تعجب كرد
مؤلف :گفتار مفصل ما پيرامون رؤيا در سوره يوسف گذشت و مراجعه بدانجا براى فھميدن
معناى اين دو روايت مؤثر است .اين را ھم بگوييم كه در اين دو روايت كلمه" سماء" بر ھمان
معناى اصطالحى علمى يعنى بر عالم مثال اعظم اطالق شده كه بزرگتر از آسمان و زمين است
و كلمه" ما بين آسمان و زمين" بر عالم مثال اصغر در اصطالح علمى اطالق شده است ،متوجه
اين نكته باشيد.

]سوره الزمر ) :(٣٩آيات  ۵٣تا [۶١
ين أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ال تَ ْقنَطُوا ِم ْن َرحْ َم ِة ﱠ
ﷲِ إِ ﱠن ﱠ
وب َج ِميعا ً إِنﱠهُ ھُ َو
ي الﱠ ِذ َ
قُلْ يا ِعبا ِد َ
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
ُون )(۵۴
صر َ
ﱠحي ُم )َ (۵٣و أَنِيبُوا إِلى َربﱢ ُك ْم َو أَ ْسلِ ُموا لَهُ ِم ْن قَب ِْل أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم ْال َعذابُ ثُ ﱠم ال تُ ْن َ
ْال َغفُو ُر الر ِ
ُون ) (۵۵أَ ْن
َو اتﱠبِعُوا أَحْ َس َن ما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربﱢ ُك ْم ِم ْن قَب ِْل أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم ْال َعذابُ بَ ْغتَةً َو أَ ْنتُ ْم ال تَ ْش ُعر َ
تَقُو َل نَ ْفسٌ يا َح ْس َرتى َعلى ما فَر ْ
ﷲ َو إِ ْن ُك ْن ُ
ﱠط ُ
ين ) (۵۶أَ ْو تَقُو َل لَ ْو أَ ﱠن
ﱠاخ ِر َ
ت لَ ِم َن الس ِ
ب ﱠِ
ت فِي َج ْن ِ
ﱠ
ﷲَ ھَدانِي لَ ُك ْن ُ
ين )(۵٧
ت ِم َن ْال ُمتﱠقِ َ
ك آياتِي فَ َك ﱠذب َ
ْت بِھا
ين ) (۵٨بَلى قَ ْد جا َء ْت َ
ون ِم َن ْال ُمحْ ِسنِ َ
ذاب لَ ْو أَ ﱠن لِي َك ﱠرةً فَأ َ ُك َ
أَ ْو تَقُو َل ِح َ
ين تَ َرى ْال َع َ
ﷲِ ُوجُوھُھُ ْم ُم ْس َو ﱠدةٌ أَ
ين َك َذبُوا َعلَى ﱠ
ت َو ُك ْن َ
َو ا ْستَ ْكبَرْ َ
ين )َ (۵٩و يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة تَ َرى الﱠ ِذ َ
ت ِم َن ْالكافِ ِر َ
ين )َ (۶٠و يُنَجﱢ ي ﱠ
ين اتﱠقَ ْوا بِ َمفا َزتِ ِھ ْم ال يَ َم ﱡسھُ ُم السﱡو ُء َو ال ھُ ْم
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْثو ً
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ى لِ ْل ُمتَ َكب ِﱢر َ
لَي َ
ون )(۶١
يَحْ َزنُ َ
ترجمه آيات
بگو اى بندگانم كه بر نفس خود ستم و اسراف كرديد از رحمت خدا نوميد مشويد كه خدا تمامى
گناھان را مىآمرزد ،زيرا او آمرزنده رحيم است ).(۵٣
١٢٥

الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٢٩
۶٣

و به سوى پروردگارتان رجوع نموده قبل از آنكه عذاب بر سرتان آيد و ديگر يارى نشويد،
تسليمش گرديد ).(۵۴
و آنچه را كه از ناحيه پروردگارتان نازل شده كه بھترين حديث است پيروى كنيد قبل از آنكه
عذاب ناگھانى و بى خبر شما را بگيرد ).(۵۵
بترسيد از روزى كه ھر كسى به خود مىگويد :وا حسرتا بر من از آن ستمھا كه به درگاه خدا
روا داشتم ،اعتراف مىكنم كه به راستى از مسخره كنندگان بودم ).(۵۶
و يا مىگويد :اگر خدا ھدايتم كرده بود از پرھيزكاران مىبودم ).(۵٧
و يا وقتى عذاب را مىبيند مىگويد :اى كاش مىتوانستم برگردم و از نيكوكاران مىشدم ).(۵٨
در پاسخش مىگويند آرى آيات من برايت بيامد و تو به آيات من تكذيب كردى و از پذيرفتن آن
تكبر نمودى و اصوال از كافران بودى ).(۵٩
و روز قيامت تكذيب كنندگان بر خدا را مىبينى كه رويشان سياه است آيا در دوزخ جايى براى
متكبران نيست ).(۶٠
خدا كسانى را كه براى رستگاريشان تقوا پيشه كردند نجات مىدھد و به چنين كسانى عذاب
نمىرسد و اندوھناك نمىگردند ).(۶١
بيان آيات
در اين آيات رسول خدا )ص( را دستور مىدھد كه مشركين را به اسالم و به پيروى از آنچه
خدا نازل كرده دعوت كند و از عواقب اسرافشان بر نفس خود ،يعنى از حسرت و ندامت روزى
كه حسرت و ندامت سود نمىدھد .بر حذر دارد ،آرى چگونه سود مىدھد با اينكه در دنيا از
پذيرفتن حق ،استكبار ورزيدند .و نيز به يادشان بياورد كه در آن روز متقين رستگارى و نجات
و كفار خسران و آتش دارند .و در لسان اين آيات لحن رأفت و رحمت به خوبى استفاده مىشود.
]مقصود از" عبادى" و" رحمت ﱠ
ين أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ال تَ ْقنَطُوا
ي الﱠ ِذ َ
ﷲ" در آيه" قُلْ يا ِعبا ِد َ
ِم ْن َرحْ َم ِة ﱠ
ﷲِ"[
ين أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ال تَ ْقنَطُوا ِم ْن َرحْ َم ِة ﱠ
ﷲِ "...
ي الﱠ ِذ َ
" قُلْ يا ِعبا ِد َ
در اين آيه رسول خدا )ص( را دستور مىدھد تا مردم كافر را از طرف خداوند و با لفظ" يا
عبادى -اى بندگان من" صدا بزند .و اين تعبير نكتهاى را ھم به يادشان مىآورد و آن اين است
كه چرا خدا كفار را به عبادت خود دعوت مىكند .و نيز ترغيب آنان به پذيرفتن دعوت است،
اما يادآورى دليل دعوت براى اين است كه يادآورى كند كه ايشان عبد اويند و او موالى ايشان
است و حق مولى بر عبدش اين است كه او را عبادت كند و اوامرش را اطاعت كند ،پس مولى
حق دارد كه او را به اطاعت و عبادت خود دعوت كند
۶۴

و اما اينكه گفتيم ترغيب مىكند به اينكه دعوت را بپذيرند ،براى اينكه كلمه" عباد" را بر" يا"
ى متكلم اضافه كرده ،مىفرمايد" بندگان من" و اين تعبير ايشان را بر مىانگيزد تا به ذيل
رحمت و مغفرت او متمسك شوند.
ين أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم" -كلمه" أسرفوا" جمع غايب ماضى از مصدر" اسراف" است و -به
الﱠ ِذ َ
طورى كه راغب ١٢٦گفته "-اسراف" به معناى تجاوز از حد در ھر عملى است كه كسى انجام
دھد ،ھر چند كه در خصوص خرج كردن مال مشھورتر است ،و گويى در آيه مورد بحث
متضمن معناى جنايت و يا معنايى قريب به آن نيز ھست ،چون با كلمه" على" متعدى شده.
و اسراف بر نفس تعدى بر نفس به جنايت كردن و به ارتكاب گناه است چه شرك باشد و چه
گناھان كبيره و چه گناھان صغيره ،چون سياق اين عموميت را افاده مىكند.
جمعى از مفسرين  ١٢٧گفتهاند :مراد از" عباد" مؤمنانند ،چون كه در قرآن استعمال" عبادى" كه
به" يا" ى متكلم اضافه شده در مؤمنين غلبه دارد .پس معناى آيه چنين مىشود:
بگو اى مؤمنينى كه مرتكب گناه شدهايد.
و ليكن اين حرف صحيح نيست ،براى اينكه آيه مورد بحث تا ھفت آيه بعد از آن ھمه در يك
سياق و متصل به يكديگرند ،و ھمه در مقام دعوتند ،و ما مىبينيم كه در ضمن اين آيات
ْت بِھا َو ا ْستَ ْكبَرْ َ
ك آياتِي فَ َك ﱠذب َ
ت -آرى آيات من به سوى تو اى مشرك
مىفرمايد ":بَلى قَ ْد جا َء ْت َ
بيامد ،ولى تو آن را تكذيب كردى و استكبار ورزيدى" و اين خود مثل تصريح است به اينكه
كلمه" عبادى" در اول آيات ،شامل مشركين ھم مىشود.
و اگر مىبينيم كه لفظ" عبادى" در چيزى بيشتر از ده مورد به معناى مؤمنان آمده ،ھمه اين
موارد قرينهھايى در خود كالم ھمراه دارد كه نمىشود با بودن آن قرائن لفظ مزبور را اعم از
مؤمن و مشرك گرفت ،ولى چنان ھم نيست كه ھر جايى بدون قرينه و مطلق استعمال شد ،باز
منصرف به مؤمنين باشد ،ھم چنان كه مىبينيم در كالم خدا ھر جا مطلق ذكر شده ،اعم از مؤمن
و مشرك اراده شده است.
و كوتاه سخن آنكه شمول لفظ" يا عبادى" در آيه شريفه در مورد مشركين ،جاى ھيچ ترديد
نيست ،بلكه مىتوان گفت اين نظريه كه كلمه" يا عبادى" در آيه مورد بحث به خاطر سياقى كه
دارد مختص به مشركين است ،قابل قبولتر است از اينكه بگوييم مختص به مؤمنين است ،ھم
١٢٨
چنان كه از ابن عباس ھم نقل شده
" ال تَ ْقنَطُوا ِم ْن َرحْ َم ِة ﱠ
ﷲِ" "-قنوط" به معناى نوميدى است ،و مراد از" رحمت" در آيه مورد
بحث به قرينه اينكه خطاب و دعوت در آن به گناھكاران است ،رحمت مربوط به آخرت است،
 ١٢٦مفردات راغب ،ماده" سرف".
 ١٢٧روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .١٣
 ١٢٨الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٣٠
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نه رحمت اعم از دنيا و آخرت و اين ھم معلوم است كه از شؤون رحمت آخرت آن قسمت كه
مورد احتياج مستقيم و بال واسطه گناھكاران است ،ھمانا مغفرت خداست .پس مىتوان گفت
مراد از" رحمت" در اينجا مغفرت است ،و به ھمين جھت نھى از نوميدى را با
]توضيحاتى در ذيل جمله ":إِ ﱠن ﱠ
وب َج ِميعا ً" و اينكه مفاد آن آمرزش ھمه گناھان
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
حتى شرك است ،به سبب توبه[
جمله" إِ ﱠن ﱠ
وب َج ِميعا ً" تعليل آورد.
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
در اين آيه شريفه التفاتى از تكلم" عبادى" ،به غيبت" يغفر" به كار رفته ،با اينكه جا داشت
بفرمايد ":انى اغفر -من مىآمرزم" ،و اين التفات براى آن به كار رفته كه اشاره نمايد به اينكه:
آن كسى كه مىگويد" اى بندگان من از رحمت من نوميد نشويد" ﱠ
ﷲ است كه اسمايى حسنى دارد
كه از آن جمله است" غفور" و" رحيم" .گويا فرموده :از رحمت من نوميد مشويد ،چون كه من
ﷲ ھستم ،ھمه گناھان را مىآمرزم ،چون ﱠ
ﱠ
ﷲ غفور و رحيم است.
" إِ ﱠن ﱠ
وب َج ِميعا ً" -اين جمله نھى از نوميدى را تعليل نموده و ھم اعالم مىدارد كه
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
تمامى گناھان قابل آمرزشند پس مغفرت خدا عام است ،ليكن آمرزش گناھان ھر كسى سبب
مىخواھد و به طور گزاف نمىباشد و آنچه كه قرآن سبب مغفرت معرفى فرموده دو چيز است:
يكى شفاعت كه بحث آن در جلد اول اين كتاب گذشت و يكى ھم توبه .حال ببينيم در جمله مورد
بحث كه گفتيم خطاب در آن به عموم بندگان خدا اعم از مشرك و مؤمن است ،كدام يك از اين دو
سبب آمرزش است؟ به طور مسلم شفاعت نمىتواند باشد ،چون شفاعت به نص قرآن كريم در
آياتى چند شامل شرك نمىگردد و در سابق ھم گفتيم كه آيه" إِ ﱠن ﱠ
ك بِ ِه َو يَ ْغفِ ُر
ﷲَ ال يَ ْغفِ ُر أَ ْن يُ ْش َر َ
ك لِ َم ْن يَشا ُء"  ١٢٩ناظر به شفاعت است ،يعنى مىفرمايد ما دون شرك را براى كسانى
ون ذلِ َ
ما ُد َ
كه شفيع داشته باشند مىآمرزد.
ناگزير از آن دو سبب باقى مىماند توبه و كالم خداى تعالى ھم صريح در اين است كه خدا ھمه
گناھان حتى شرك را ھم با توبه مىآمرزد.
از اين ھم كه بگذريم گفتيم كه آيات ھفتگانه مورد بحث در يك سياق قرار دارد.
كالمى است واحد و متصل به ھم كه در آن نخست و به عنوان زمينه چينى از نوميد شدن نھى
مىكند و سپس امر به توبه و اسالم و عمل صالح مىفرمايد و آيه اولى كالمى مستقل و بريده از
آيات بعد نيست تا كسى احتمال دھد عموم مغفرت مقيد به توبه و ھيچ سبب ديگرى كه فرض
شود ،نشده .و اين آيه شريفه يعنى جمله" إِ ﱠن ﱠ
وب َج ِميعا ً" در بين مفسرين معركه آراء
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
شده.

١٢٩

خدا اين گناه را نمىآمرزد كه به وى شرك ورزند ولى ما دون آن را براى ھر كس بخواھد مىآمرزد .سوره نساء ،آيه .۴٨
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بعضى ١٣٠گفتهاند :عموم مغفرت در آن مقيد است به غير از شرك و غير از گناھانى كه خدا
وعده آتش به مرتكبين آنھا داده و اما به توبه مقيد نيست ،در نتيجه عموم آيه تنھا شامل گناھان
صغيره مىشود.
دستهاى ١٣١ديگر گفتهاند :اطالق مغفرت نه مقيد به توبه است ،و نه به ھيچ قيدى ديگر از اسباب
مغفرت .چيزى كه ھست اين عده ،اطالق مزبور را مقيد به غير شرك كردهاند ،چون آيه" إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ
ك لِ َم ْن يَشا ُء" صريح در اين است كه شرك آمرزيده
ون ذلِ َ
ك بِ ِه َو يَ ْغفِ ُر ما ُد َ
ال يَ ْغفِ ُر أَ ْن يُ ْش َر َ
نمىشود ،آن گاه نتيجه گرفتهاند ،كه مغفرت عموميت دارد ھر چند كه سبب مخصصى مانند
شفاعت و توبه در كار نباشد تا گناھكار آمرزيده را بر گناھكار ناآمرزيده ترجيح دھد ،و اين
ھمان مغفرت گزافى است ،كه ما ردش كرديم ،و استداللھايى ھم كه بر گفته خود كردهاند ھيچ
يك درست نيست.
از آن جمله ،آلوسى  ١٣٢در تفسير روح المعانى براى اثبات اين مدعا كه مغفرت در آيه مقيد به
توبه نيست به ھفده وجه استدالل كرده كه ھيچ فايدهاى دست نداده و در اين شبھه ما كه گفتيم":
آمرزيدن بعضى از گناھكاران و نيامرزيدن ديگران سببى مىخواھد ،تا گزافى و منافى با حكمت
نشود" مناقشه كرده .و تنھا اطالق آيه را مقيد به قيد" لِ َم ْن يَشا ُء" كرده ،كه در بعضى از
قراءتھاى غير مشھور آمده .خواننده عزيز اگر بخواھد به وجوه او واقف شود ،مىتواند به تفسير
وى مراجعه كند.
اين را ھم بگوييم كه خواننده خود توجه دارد كه مورد آيه ،شرك و ساير گناھان است ،و از كالم
خداى تعالى اين معنا معلوم است كه شرك جز با توبه آمرزيده نمىشود پس به ھر حال چارهاى
جز مقيد كردن اطالق آيه به توبه نداريم.
ُون" اين آيه عطف است بر
صر َ
" َو أَنِيبُوا إِلى َربﱢ ُك ْم َو أَ ْسلِ ُموا لَهُ ِم ْن قَب ِْل أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم ْال َعذابُ ثُ ﱠم ال تُ ْن َ
جمله" ال تقنطوا" .و كلمه" أنيبوا" امر از مصدر" انابه" است
كه به معناى برگشتن به سوى خداست ،كه آن را توبه ھم مىگويند .و جمله" الى ربكم" از باب
به كار بردن اسم ظاھر در جاى ضمير است ،چون مقتضاى ظاھر كالم اين بود كه بفرمايد ":و
انيبوا اليه" ،و حال آن كه اين طور نفرمود تا به علت اين دستور اشاره كرده باشد ،چون مالك
در برگشتن به سوى خدا ھمانا صفت ربوبيت اوست.
و مراد از" اسالم" تسليم شدن و منقاد گشتن براى خداست در آنچه اراده مىكند .و اگر فرمود":
أَ ْسلِ ُموا" و نفرمود" آمنوا" ،براى اين است كه قبل از اين آيه و بعد از آن سخن از استكبار كفار
در برابر حق رفته و مقابل استكبار اسالم است ،نه ايمان.

 ١٣٠تفسير روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .١۴
 ١٣١تفسير روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .١۴
 ١٣٢تفسير روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .١۴
۶٧

ُون" متعلق به دو كلمه" أنيبوا" و" أسلموا" است .و
صر َ
و جمله" ِم ْن قَب ِْل أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم ْال َعذابُ ثُ ﱠم ال تُ ْن َ
مراد از" عذاب" به قرينه آيات بعد ،عذاب آخرت است ،و به احتمالى بعيد ممكن است مراد
مطلق عذابھايى باشد كه توبه بردار نيست ،مانند عذاب استيصال و انقراض ،ھم چنان كه در
١٣٣
ت ﱠ
ﷲِ الﱠتِي قَ ْد َخلَ ْ
ك يَ ْنفَ ُعھُ ْم إِيمانُھُ ْم لَ ﱠما َرأَ ْوا بَأْ َسنا ُسنﱠ َ
باره آن فرموده ":فَلَ ْم يَ ُ
ت فِي ِعبا ِد ِه"
ُون" اين است كه آمرزش ھرگز به شما نمىرسد ،چون سبب آن
صر َ
و مراد از جمله" ثُ ﱠم ال تُ ْن َ
محقق نيست ،اما توبه كه مفروض آن است كه توبه نكردند ،و شفاعت ھم شامل شرك نمىشود.
]مراد از پيروى بھترين چيزى خدا نازل كرده ) َو اتﱠبِعُوا أَحْ َس َن ما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربﱢ ُك ْم([
ُون".
" َو اتﱠبِعُوا أَحْ َس َن ما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم ِم ْن َربﱢ ُك ْم ِم ْن قَب ِْل أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم ْال َعذابُ بَ ْغتَةً َو أَ ْنتُ ْم ال تَ ْش ُعر َ
اين خطاب عام است و مانند خطابھاى قبلى ھم شامل مؤمن و ھم كافر مىگردد ،براى اينكه
قرآن عزيز در باره ھر دو طايفه نازل شده است.
و در اين آيه دستور مىدھد به اينكه از بين آنچه از ناحيه خدا نازل شده ،بھترش را پيروى كنند،
حال ببينيم معناى بھتر چيست؟ بعضى ١٣٤گفتهاند :مراد پيروى احكام آن از حالل و حرام است،
نه داستانھاى آن .بعضى  ١٣٥ديگر گفتهاند :منظور پيروى عزائم يعنى واجبات و محرمات آن
است) ،نه مستحبات و مكروھات( ،بعضى ١٣٦ديگر گفتهاند :مراد دستوراتى است كه بدان امر و
از آن نھى كرده ،چون بجا آوردن واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مكروھات.
١٣٨
بعضى ١٣٧ديگر گفتهاند :پيروى ناسخ آن است ،نه منسوخ .و بعضى
و انصاف اين است كه جمله" َو أَ ْسلِ ُموا لَهُ" كه در آيه قبلى بود ،شامل مضمون ھمه اين اقوال
مىشود .پس حمل كردن آيه" َو اتﱠبِعُوا أَحْ َس َن ما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم" بر يكى از آنھا تقريبا تكرارى است
بىجھت.
و بعيد نيست مراد از" أَحْ َس َن ما أُ ْن ِز َل" خطابھايى باشد كه به طريقه به كار بردن حق عبوديت
در راه امتثال خطابھاى الھى اشاره مىكند ،چه آنھا كه مربوط به عقايد است و چه آنھا كه
مربوط به اعمال ،مانند خطابھايى كه دعوت به استغراق در ذكر خداى تعالى مىكند.
و نيز دعوت به حب خدا و تقواى از او به حق ،و به اخالص دين براى او مىكند ،چون پيروى
اين خطابھا انسان را به حياتى طيب زنده مىكند و روح ايمان را در او مىدمد و اعمالش را
صالح مىسازد ،و او را در واليت خدا يعنى كرامتى كه ما فوقش كرامت نيست ،داخل مىنمايد.
 ١٣٣بعد از آنكه عذاب ما را ديدند ديگر ايمان آوردن سودى برايشان نداشت ،و اين سنتى بوده كه خدا ھمواره در بندگانش جارى
مىساخته .سوره مؤمن ،آيه .٨۵
 ١٣٤روح المعانى ،ج  ،٢۴ص  ،١۶مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
 ١٣٥روح المعانى ،ج  ،٢۴ص  ،١۶مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
 ١٣٦روح المعانى ،ج  ،٢۴ص  ،١۶مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
 ١٣٧روح المعانى ،ج  ،٢۴ص  ،١۶مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
 ١٣٨روح المعانى ،ج  ،٢۴ص  ،١۶مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
۶٨

ُون" -اين آيه مناسبتر است با آن معنايى كه ما
" ِم ْن قَب ِْل أَ ْن يَأْتِيَ ُك ُم ْال َعذابُ بَ ْغتَةً َو أَ ْنتُ ْم ال تَ ْش ُعر َ
گفتيم ،براى اينكه غالبا در جايى دعوت به عمل را با تھديد به فوت وقت مىآورند و مىگويند تا
فرصت از دست نرفته و ناگھان مانعى فرصت را از دستت نگرفته اين كار را انجام بده كه
طرف مقابل در انجام آن عمل امروز و فردا مىكند ،و دل خود را به اين خوش دارد كه اگر
امروز نشد فردا انجام مىدھم ،در چنين جايى است كه دعوت كننده او را تھديد مىكند ،به پيش
آمدن ناگھانى موانع ،و از دست رفتن فرصت ،و اين طرز بيان و اين نحوه دعوت با اصالح
باطن سازگارتر است تا موارد اصالح ظاھر و آوردن كالبد بىروح عمل .خالصه بيشتر در
مواردى اين تھديد را مىآورند كه مىخواھند طرف را به اصطالح به باطن خود دعوت كنند ،و
گر نه آوردن عملى بىروح اين ھمه اھميت ندارد كه پاى چنين تھديدى در ميان آيد .پس منظور
از" أَحْ َس َن ما أُ ْن ِز َل" ھمان خطابھايى است كه با باطن انسانھا سر و كار دارد ،و مىخواھد آنجا
را اصالح كند ،مانند خطابھايى كه به يادآورى خدا و محبت ورزيدن به او ،و ترس از او و
ُول
اخالص دين براى او دعوت مىكند ،ھم چنان كه آيه" يا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا ا ْستَ ِجيبُوا ِ ﱠ ِ َو لِل ﱠرس ِ
إِذا َدعا ُك ْم لِما يُحْ يِي ُك ْم َو ا ْعلَ ُموا أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ يَحُو ُل بَي َْن ْال َمرْ ِء َو قَ ْلبِ ِه" ١٣٩قريب به ھمين معنا را افاده
مىكند.
" أَ ْن تَقُو َل نَ ْفسٌ يا َح ْس َرتى َعلى ما فَر ْ
ب ﱠ
ﱠط ُ
ﷲِ "...
ت فِي َج ْن ِ
در مجمع البيان گفته :كلمه" تفريط" به معناى اھمال كارى در عملى است كه بايد فورا به آن
اقدام نمود ،تا جايى كه وقتش فوت شود .و نيز در معناى كلمه" يا حسرتا" گفته:
" تحسر" به معناى غم خوردن از چيزى است كه وقتش فوت شده باشد ،به خاطر انحسار
١٤٠
)متضرر شدن( آدمى به صورتى كه ديگر تداركش ممكن نباشد
و راغب در معناى كلمه" جنب" گفته در اصل به معناى عضو )پھلو( بوده ،سپس به طور
استعاره در سمت آن عضو استعمال كردهاند ،چون عادتشان در ساير اعضاء نيز بر اين بوده كه
نام آن را در سمت آن به نحو استعاره استعمال مىكردند .مانند راست و چپ  ١٤١و بنا بر اين"
جنب ﱠ
ﷲ" كه به معناى جانب و ناحيه خدا است عبارت است از چيزھايى كه بر عبد واجب است
با خداى خود معامله نموده از سوى خود به سوى خدا روانه كند و مصداق آن اين است كه تنھا
او را عبادت كند و از نافرمانى او اجتناب ورزد .و" تفريط" در جنب خدا به معناى كوتاھى در
آن است.
و در جمله" َو إِ ْن ُك ْن ُ
ين" كلمه" ان" مخفف" ان" است .و" ساخرين" اسم فاعل
ﱠاخ ِر َ
ت لَ ِم َن الس ِ
از" سخر" به معناى استھزاء كنندگان مىباشد.
 ١٣٩اى كسانى كه ايمان آوردهايد اجابت كنيد خدا و رسول را چون شما را به چيزى دعوت مىكنند كه مايه حيات شماست .و
بدانيد كه خدا بين ھر كس و دل او حايل است .سوره انفال ،آيه .٢۴
 ١٤٠مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠۴
 ١٤١مفردات راغب ،ماده" جنب".
۶٩

و معناى آيه چنين است :اگر من شما را به اين خطاب مخاطب مىسازم ،تنھا بدان جھت است كه
بيم آن مىرود -و يا تا آنكه نكند -يكى از شما بگويد :وا حسرتا! از آن كوتاھى كه من در جانب
خدا كردم ،و من به درستى از استھزاء كنندگان بودم .و محل گفتن اين سخن قيامت است.
" أَ ْو تَقُو َل لَ ْو أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ ھَدانِي لَ ُك ْن ُ
ين" ضمير در" تقول" به ھمان نفس برمىگردد ،و مراد
ت ِم َن ْال ُمتﱠقِ َ
از ھدايت در" ھدينى" ارشاد و نشان دادن راه است ،و معنايش اين است ":تا آنكه كسى نگويد:
اگر خدا راھنماييم مىكرد از پرھيزكاران مىبودم" ،در حقيقت با اين خطاب عذر و بھانه را از
دست كفار مىگيرد.
ين" كلمه" لو" براى تمنى است )كه
ذاب لَ ْو أَ ﱠن لِي َك ﱠرةً فَأ َ ُك َ
" أَ ْو تَقُو َل ِح َ
ون ِم َن ْال ُمحْ ِسنِ َ
ين تَ َرى ْال َع َ
در فارسى مىگوييم :اى كاش( .و كلمه" كرة"
به معناى برگشت است .و معناى آيه چنين است :و يا ،تا آن كه نكند كسى و آرزومندى ھنگام
ديدن عذاب روز قيامت بگويد :اى كاش برگشتى به دنيا بود ،در نتيجه من از نيكوكاران مىشدم.
ت َو ُك ْن َ
ْت بِھا َو ا ْستَ ْكبَرْ َ
ك آياتِي فَ َك ﱠذب َ
ين" اين آيه رد و پاسخ خصوص
ت ِم َن ْالكافِ ِر َ
" بَلى قَ ْد جا َء ْت َ
كالم دوم او است كه مىگفت ":اگر خدا مرا ھدايت كرده بود از پرھيزكاران مىبودم" و اين
جواب را خداى تعالى در قيامت مىدھد ،ھم چنان كه سخن او ھم در ھمان موطن است .و سياق
جواب ،شاھد بر آن است.
ين تَ َرى  ،"...فاصله شده و جوابى ھم به آن
در اين آيات بين سخن كافر و جوابش آيه" أَ ْو تَقُو َل ِح َ
نداده ،تنھا جواب از سخن دوم او را داده است ،كه گفت ":لَ ْو أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ ھَدانِي لَ ُك ْن ُ
ين".
ت ِم َن ْال ُمتﱠقِ َ
و دليلش اين است كه :اين سه جملهاى كه از" نفس" نقل كرده ،مترتب بر ترتيب صدورش از
مجرمين است ،چون در قيامت مجرمين متوجه مىشوند كه امروز روزى است كه جزاى اعمال
را مىدھند و ايشان در عمل كوتاھى كردهاند ،و وقت تدارك ھم گذشته ،لذا حسرت مىخورند و
به حسرت فرياد مىزنند و مىگويند" يا َح ْس َرتى َعلى ما فَر ْ
ﱠط ُ
ت" .در خصوص اين اظھار
حسرت در جاى ديگر فرمودهَ ":حتﱠى إِذا جا َء ْتھُ ُم السﱠا َعةُ بَ ْغتَةً قالُوا يا َح ْس َرتَنا َعلى ما فَر ْ
ﱠطنا
١٤٢
فِيھا"
آن گاه وقتى به حسابشان رسيدگى شد و به متقين دستور داده شود كه به بھشت در آيند و گفته
ون"  ١٤٣آن وقت تعلل كرده مىگويند ":لَ ْو أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ ھَدانِي
مىشودَ ":و ا ْمتا ُزوا ْاليَ ْو َم أَيﱡھَا ْال ُمجْ ِر ُم َ
لَ ُك ْن ُ
ين -اگر خدا مرا ھم ھدايت كرده بود ،از متقيان مىبودم".
ت ِم َن ْال ُمتﱠقِ َ
و چون دستور مىرسد كه به آتش در آيند و بر كنار آتششان مىبرند ،و سپس به آتش واردشان
مىكنند آرزو مىكنند اى كاش به دنيا برمىگشتند تا در آنجا كار نيك كنند و سعادتمند شوند ":أَ ْو
 ١٤٢تا آنكه قيامت به طور ناگھانى بسر وقتشان بيايد ،آن وقت مىگويند :وا حسرتا بر آنچه كه در بارهاش كوتاھى كرديم .سوره
انعام ،آيه .٣١
 ١٤٣اى مجرمان! امروز شما از صف نيكوكاران جدا شويد .سوره يس ،آيه .۵٩
٧٠

ذاب لَ ْو أَ ﱠن لِي َك ﱠرةً" .در جاى ديگر راجع به ھمين آرزو مىفرمايدَ ":و لَ ْو تَرى
تَقُو َل ِح َ
ين تَ َرى ْال َع َ
ين"  ،١٤٤و نيز از
ون ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ت َربﱢنا َو نَ ُك َ
ار فَقالُوا يا لَ ْيتَنا نُ َر ﱡد َو ال نُ َك ﱢذ َ
ب بِآيا ِ
إِ ْذ ُوقِفُوا َعلَى النﱠ ِ
قول ايشان حكايت كرده كه خواھند گفت:
ون"
" َربﱠنا أَ ْخ ِرجْ نا ِم ْنھا فَإِ ْن ُع ْدنا فَإِنﱠا ظالِ ُم َ

١٤٥

سپس ،بعد از آنكه اقوال را با ترتيبى كه در آنھا است نقل كرده شروع نموده به جواب دادن و
اگر جمله اول را كه در آخر ھمه سخنان جواب داده ،در آخر سخنان و متصل به جواب مىآورد
١٤٦
و يا جواب را جلوتر و متصل به آن كالم قرار مىداد ،نظم كالم بھم مىخورد
و به طورى كه مالحظه مىكنيد از بين اين سه سخن ،تنھا سخن دوم را كه گفتند:
" لَ ْو أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ ھَدانِي  "...پاسخ داده ،و از پاسخ آن دو جمله ديگر يعنى اولى و سومى خوددارى
نموده و اين بدان جھت است كه جمله اولى مساله استھزاء به حق و به اھل حق بود .و در جمله
سومى آرزو مىكردند كه به دنيا برگردند ،و خداى سبحان در روز قيامت اين طايفه را زجر
مىدھد ،و نمىگذارد سخنى بگويند و پاسخى ھم به سخن ايشان نمىدھد ،ھم چنان كه آيه شريفه
زير بدان اشاره مىكند ":قالُوا َربﱠنا َغلَبَ ْ
ين َربﱠنا أَ ْخ ِرجْ نا ِم ْنھا فَإِ ْن
ت َعلَيْنا ِش ْق َوتُنا َو ُكنﱠا قَ ْوما ً ضالﱢ َ
ون قا َل ْ
كان فَ ِري ٌ
ون َربﱠنا آ َمنﱠا فَا ْغفِرْ لَنا
ق ِم ْن ِعبا ِدي يَقُولُ َ
ون إِنﱠهُ َ
ُع ْدنا فَإِنﱠا ظالِ ُم َ
اخ َس ُؤا فِيھا َو ال تُ َكلﱢ ُم ِ
َو ارْ َح ْمنا َو أَ ْن َ
ون إِنﱢي
ﱠاح ِم َ
ين فَاتﱠ َخ ْذتُ ُموھُ ْم ِس ْخ ِريًّا َحتﱠى أَ ْن َس ْو ُك ْم ِذ ْك ِري َو ُك ْنتُ ْم ِم ْنھُ ْم تَضْ َح ُك َ
ت َخ ْي ُر الر ِ
١٤٧
ون"
صبَرُوا أَنﱠھُ ْم ھُ ُم ْالفائِ ُز َ
َج َز ْيتُھُ ُم ْاليَ ْو َم بِما َ
ين َك َذبُوا َعلَى ﱠ
ين" كذب
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْثو ً
ى لِ ْل ُمتَ َكب ِﱢر َ
" َو يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة تَ َرى الﱠ ِذ َ
ﷲِ ُوجُوھُھُ ْم ُم ْس َو ﱠدةٌ أَ لَي َ
بر خدا به ھمين است كه كسى بگويد :خدا شريك دارد و يا بگويد خدا فرزند دارد ،و يكى ھم
عبارت است از بدعت گذاشتن در دين .و" سواد وجه" )و رو سياھى( نشانه ذلت است كه سزاى
ين".
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْثو ً
ى لِ ْل ُمتَ َكب ِﱢر َ
تكبر ايشان است ،و به ھمين جھت فرمود ":أَ لَي َ
" َو يُنَجﱢي ﱠ
ون" ظاھرا كلمه" مفازه" مصدر
ين اتﱠقَ ْوا بِ َمفا َزتِ ِھ ْم ال يَ َم ﱡسھُ ُم السﱡو ُء َو ال ھُ ْم يَحْ َزنُ َ
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ميمى از" فوز" به معناى رستگارى باشد كه عبارت مىشود از ظفر يافتن و رسيدن به ھدف .و

 ١٤٤و اگر حال آنھا راى ھنگامى كه بر آتش دوزخ باز دارند مشاھده كنى كه در آن حال با نھايت حسرت مىگويند اى كاش ما راى
به دنيا بازمىگردانيدند تا ديگر آيات خداى خود راى تكذيب نكرده و بدان ايمان مىآورديم .سوره انعام ،آيه .٢٧
 ١٤٥اى پروردگار ما! ما را از اينجا بدر آر كه اگر باز ھم به كفر نخستين برگرديم آن وقت ديگر ستمكار ھستيم .سوره مؤمنون ،آيه
.١٠٧
 ١٤٦اصل اين وجه در تفسير ابى السعود مىباشد و ما آن را با اصالحى در اينجا ذكر كرديم .تفسير ابى سعود ،ج  ،٧ص .٢۶١
 ١٤٧دوزخيان گفتند :پروردگارا! شقاوت ما بر ما غلبه كرد و در نتيجه مردمى گمراه شديم .پروردگارا اينك ما را از دوزخ در آر
كه حتما راه تو را خواھيم رفت ،اگر اين بار ھم به ھمان ضاللت بار اول برگرديم آن وقت ستمگر خواھيم بود .خطاب رسيد خفه
شويد در دوزخ و ديگر حرف مزنيد )آيا فراموشتان شده كه( اندكى از بندگان من مىگفتند :پروردگارا ايمان آورديم ،پس ما را
بيامرز و به ما رحم كن ،كه تو بھترين رحيمانى .آن گاه شما آنان را مسخره مىكرديد تا اينكه ھمين عمل ،ياد مرا از دلھايتان ببرد.
و شما از آن عده بخنده مىافتاديد ،اينك امروز ايشان را جزا مىدھم به خاطر آن صبرى كه كردند ،آنھا ھمانا رستگارند.
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حرف" باء" كه بر سر اين كلمه در آمده باى مالبست و يا سببيت است ،پس فوزى كه خدا حكم
آن را برايشان رانده ،سبب نجات ايشان است.
و جمله" ال يمسھم  ،"...بيان اين نجات دادن است ،گويا فرموده :خداوند نجاتشان مىدھد ،و
ديگر نه از خارج بدى و ناماليمى به ايشان مىرسد و نه از درون اندوھى آزارشان مىدھد.
ون"  ١٤٨كه در
صبَرُوا أَنﱠھُ ْم ھُ ُم ْالفائِ ُز َ
و اين آيه شريفه نظرى دارد به آيه" إِنﱢي َج َز ْيتُھُ ُم ْاليَ ْو َم بِما َ
ذيل آيات سوره مؤمنون در چند سطر قبل گذشت دقت بفرماييد و از اين نكته غافل نمانيد.
ين أَ ْس َرفُوا َعلى
ي الﱠ ِذ َ
بحث روايتى ] )رواياتى در باره مغفرت الھى و شان نزول آيه ":يا ِعبا ِد َ
أَ ْنفُ ِس ِھ ْم [("...
در مجمع البيان از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه فرمود :در قرآن كريم ھيچ آيهاى به قدر
١٤٩
ين أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم  "...گشايشآورتر نيست
ي الﱠ ِذ َ
آيه" يا ِعبا ِد َ
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور ھم از ابن جرير ،از ابن سيرين ،از آن جناب نقل كرده و -ان
شاء ﱠ
ﷲ -بزودى در تفسير سوره ليل ،ھمين روايت را از آن جناب نقل مىكنيم ،كه خود آن
ك فَتَرْ ضى"
ك َربﱡ َ
ْطي َ
حضرت فرموده :در قرآن ھيچ آيهاى اميدواركنندهتر از آيه" َو لَ َس ْو َ
ف يُع ِ
١٥٠
نيست
و نيز در الدر المنثور است كه احمد ،ابن جرير ،ابن ابى حاتم ،و ابن مردويه و بيھقى -در كتاب
شعب االيمان -از ثوبان روايت آوردهاند ،كه گفت :من از رسول خدا )ص(
ين
ي الﱠ ِذ َ
شنيدم كه فرمود :من دوست نمىدارم كه دنيا و آنچه را كه در آن است با آيه" يا ِعبا ِد َ
أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم  "...معاوضه كنم .پس مردى عرضه داشت :يا رسول ﱠ
ﷲ! آيا اين آيه شرك
١٥١
را ھم شامل مىشود؟ رسول خدا )ص( سكوت كرد ،و سپس فرمود :نه ،شرك را شامل نيست
مؤلف :در اين روايت اشكالى است و آن اشكال در تفسير خود آيه گذشت ،كه گفتيم:
مورد آيه مساله شرك است و آيه مقيد شده به توبه.
و نيز در ھمان كتاب است كه ابن ابى شيبه ،و مسلم ،از ابى ايوب انصارى روايت كردهاند كه
گفت :از رسول خدا )ص( شنيدم كه فرمود :اگر شما گناه نمىكرديد خداى تعالى خلقى مىآفريد
١٥٢
تا گناه كنند ،و او بيامرزد

 ١٤٨سوره مؤمنون ،آيه .١١١
 ١٤٩مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
 ١٥٠الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٣١
 ١٥١الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٣١
 ١٥٢الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٣٢
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مؤلف :مغفرتى كه در اين حديث آمده با قيود و اسبابى كه براى مغفرت ھست -مانند توبه و
شفاعت -منافاتى ندارد.
ين أَ ْس َرفُوا  "...در باره" وحشى" قاتل
ي الﱠ ِذ َ
و در مجمع البيان آمده كه بعضى گفتهاند :آيه" يا ِعبا ِد َ
حمزه نازل شد .و آن ،ھنگامى بود كه وى مىخواست مسلمان شود مىترسيد توبهاش قبول
نشود .پس ھمين كه آيه نازل شد ،اسالم آورد .بعضى از صحابه پرسيدند :يا رسول ﱠ
ﷲ! آيا اين
آيه بخصوص در باره قبول توبه وحشى نازل شده ،و يا براى عموم مسلمين است؟ فرمود :نه،
١٥٣
براى عموم مسلمانان است
و از كتاب سعد السعود تاليف ابن طاووس ،به نقل از تفسير كلبى آمده كه وحشى و جماعتى نزد
رسول خدا )ص( پيام فرستادند ،كه چرا بايد ما از دين تو محروم باشيم ،ھيچ مانعى براى ما
نيست جز اينكه از كتاب تو شنيدهايم كه مىفرمايد ":ھر كس با ﱠ
ﷲ خدايانى ديگر بخواند و قتل
نفس و زنا كند اثر گناه خود را مىبيند .و در آتش جاودان است" و ما ھمه اين كارھاى زشت را
تاب َو آ َم َن َو َع ِم َل صالِحا ً" آن جماعت پيام
كردهايم رسول خدا )ص( پيام فرستاد كه ":إِ ﱠال َم ْن َ
دادند ممكن است ايمان بياوريم ،و توبه ھم بكنيم ،ولى خوف داريم كه عمل صالح به جا نياوريم.
باز رسول خدا )ص( پيام فرستاد ":إِ ﱠن ﱠ
ك لِ َم ْن يَشا ُء"
ون ذلِ َ
ك بِ ِه َو يَ ْغفِ ُر ما ُد َ
ﷲَ ال يَ ْغفِ ُر أَ ْن يُ ْش َر َ
گفتند :مىترسيم كه داخل در مشيت قرار نگيريم .ايشان درپاسخشان اين آيه را فرستاد ":يا
ﷲِ إِ ﱠن ﱠ
ين أَ ْس َرفُوا َعلى أَ ْنفُ ِس ِھ ْم ال تَ ْقنَطُوا ِم ْن َرحْ َم ِة ﱠ
وب َج ِميعا ً" پس آن
ي الﱠ ِذ َ
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
ِعبا ِد َ
جمعيت آمدند و مسلمان شدند.
پس رسول خدا )ص( به وحشى فرمود ":تا مىتوانى" با من رو برو مشو كه من نمىتوانم قاتل
١٥٤
حمزه عمويم را ببينم ،لذا وحشى به شام رفت ،و در اثر ميگسارى بمرد
مؤلف :قريب به اين مضمون را الدر المنثور به چند طريق روايت كرده و در بعضى از آن
ين أَ ْس َرفُوا  "...در باره او نازل شده  ١٥٥ھمان طور كه در خبر
ي الﱠ ِذ َ
طريقھا آمده كه آيه" يا ِعبا ِد َ
سابق مجمع البيان آمده بود .ولى يك اشكال ،اين روايت را ضعيف مىكند ،و آن اين است كه
سوره مورد بحث در مكه نازل شده ،و وحشى بعد از ھجرت ،مسلمان شده .عالوه بر اين ،از
ظاھر خبر برمىآيد كه اطالق مغفرت در آيه مقيد به توبه نشده ،و حال آنكه توجه فرموديد كه
سياق با اين سخن سازگار نيست.
و اينكه در روايت آمده كه ":فمات فى الخمر -وى در شام در اثر ميگسارى بمرد" ،احتمال دارد
كه اين كلمه" خمر" -به فتحه" خاء" و تشديد" ميم" -باشد كه نام محلى از اطراف مدينه است ،و
احتمال ھم دارد غلطى از ناسخ باعث شده" حمص" را" خمر" بنويسد .و احتمال ھم دارد كه

 ١٥٣مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵٠٣
 ١٥٤سعد السعود ،ص .٢١١
 ١٥٥الدر المنثور ،ج  ،۵ص .٣٣١
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مراد آن باشد كه وى به خاطر ميگسارى مرده است ،چون وحشى ھميشه ميگسارى مىكرده ،و
چند نوبت به خاطر ھمين گناه تازيانه خورد ،بعد رھايش كردند.
در اين بين روايات بسيارى ھم از ائمه اھل بيت )ع( آمده كه آيات مورد بحث را بر شيعيان خود
تطبيق كردهاند و" جنب ﱠ
ﷲ" را عبارت از ايشان دانستهاند و ھمه اين روايات و آن روايات از
باب تطبيق مصداق بر آيه است ،نه از باب تفسير ،و به ھمين جھت ما از ايراد آنھا خوددارى
نموديم.

]سوره الزمر ) :(٣٩آيات  ۶٢تا [٧۵
ﱠ
ﷲُ خالِ ُ
ين َكفَرُوا
ض َو الﱠ ِذ َ
ق ُك ﱢل َش ْي ٍء َو ھُ َو َعلى ُك ﱢل َش ْي ٍء َو ِكي ٌل ) (۶٢لَهُ َمقالِي ُد السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ُون ) (۶٣قُلْ أَ فَ َغ ْي َر ﱠ
ت ﱠ
وح َي
ﷲِ تَأْ ُمرُونﱢي أَ ْعبُ ُد أَيﱡھَا ْالجا ِھلُ َ
خاسر َ
ﷲِ أُولئِ َ
ون )َ (۶۴و لَقَ ْد أُ ِ
ك ھُ ُم ْال ِ
بِآيا ِ
ين ) (۶۵بَ ِل ﱠ
ك لَئِ ْن أَ ْش َر ْك َ
ﷲَ فَا ْعبُ ْد َو
خاس ِر َ
ت لَيَحْ بَطَ ﱠن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ َ
ك َو إِلَى الﱠ ِذ َ
إِلَ ْي َ
ك َو لَتَ ُكونَ ﱠن ِم َن ْال ِ
ين )(۶۶
ُك ْن ِم َن ال ﱠشا ِك ِر َ
ﱠماوات َم ْ
َو ما قَ َدرُوا ﱠ
ط ِوي ٌ
ُ
ﷲَ َح ﱠ
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه ُسبْحانَهُ َو
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة َو الس
ق قَ ْد ِر ِه َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
ض إِالﱠ َم ْن
ص ِع َ
تَعالى َع ﱠما يُ ْش ِر ُك َ
ور فَ َ
ق َم ْن فِي السﱠماوا ِ
ون )َ (۶٧و نُفِ َخ فِي الصﱡ ِ
ت َو َم ْن فِي ْاألَرْ ِ
شا َء ﱠ
ض َع ْال ِكتابُ
ﷲُ ثُ ﱠم نُفِ َخ فِي ِه أُ ْخرى فَإِذا ھُ ْم قِيا ٌم يَ ْنظُر َ
ور َربﱢھا َو ُو ِ
ُون )َ (۶٨و أَ ْش َرقَ ِ
ت ْاألَرْ ضُ بِنُ ِ
ق َو ھُ ْم ال ي ْ
س ما َع ِملَ ْ
ون )َ (۶٩و ُوفﱢيَ ْ
ض َي بَ ْينَھُ ْم بِ ْال َح ﱢ
ت
َو ِجي َء بِالنﱠبِي َ
ُظلَ ُم َ
ﱢين َو ال ﱡشھَدا ِء َو قُ ِ
ت ُكلﱡ نَ ْف ٍ
ين َكفَرُوا إِلى َجھَنﱠ َم ُز َمراً َحتﱠى إِذا جا ُؤھا فُتِ َح ْ
ت أَبْوابُھا َو
َو ھُ َو أَ ْعلَ ُم بِما يَ ْف َعلُ َ
ق الﱠ ِذ َ
ون )َ (٧٠و ِسي َ
ت َربﱢ ُك ْم َو يُ ْن ِذرُونَ ُك ْم لِقا َء يَ ْو ِم ُك ْم ھذا قالُوا بَلى َو
قا َل لَھُ ْم َخ َزنَتُھا أَ لَ ْم يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِم ْن ُك ْم يَ ْتلُ َ
ون َعلَ ْي ُك ْم آيا ِ
ل ِك ْن َحقﱠ ْ
ين )(٧١
ب َعلَى ْالكافِ ِر َ
ت َكلِ َمةُ ْال َعذا ِ
٧۴

ين اتﱠقَ ْوا َربﱠھُ ْم إِلَى
ق الﱠ ِذ َ
ين )َ (٧٢و ِسي َ
س َم ْث َوى ْال ُمتَ َكب ِﱢر َ
ْواب َجھَنﱠ َم خالِ ِد َ
ين فِيھا فَبِ ْئ َ
قِي َل ا ْد ُخلُوا أَب َ
ْال َجنﱠ ِة ُز َمراً َحتﱠى إِذا جا ُؤھا َو فُتِ َح ْ
ين
ت أَبْوابُھا َو قا َل لَھُ ْم َخ َزنَتُھا َسال ٌم َعلَ ْي ُك ْم ِط ْبتُ ْم فَا ْد ُخلُوھا خالِ ِد َ
ض نَتَبَ ﱠوأُ ِم َن ْال َجنﱠ ِة َحي ُ
ْث نَشا ُء فَنِ ْع َم أَجْ ُر
)َ (٧٣و قالُوا ْال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ الﱠ ِذي َ
ص َدقَنا َو ْع َدهُ َو أَ ْو َرثَنَا ْاألَرْ َ
ض َي بَ ْينَھُ ْم بِ ْال َح ﱢ
ق َو
ش يُ َسبﱢح َ
ين )َ (٧۴و تَ َرى ْال َمالئِ َكةَ َحافﱢ َ
ْالعا ِملِ َ
ُون بِ َح ْم ِد َربﱢ ِھ ْم َو قُ ِ
ين ِم ْن َح ْو ِل ْال َعرْ ِ
ين )(٧۵
قِي َل ْال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ َربﱢ ْالعالَ ِم َ

ترجمه آيات
خدا آفريدگار ھر چيزى است و او بر ھر چيزى وكيل است ).(۶٢
كليدھاى آسمانھا و زمين از اوست و آنان كه به آيات خدا كفر ورزيدند تنھا آنان زيانكارند ).(۶٣
بگو اى مردم نادان آيا با اين حال باز ھم به من دستور مىدھيد غير از خدا را بپرستم؟ ).(۶۴
و با اينكه به تو و به انبياى قبل از تو وحى شد كه اگر شرك بورزى عملت بدون اجر مىشود و
به طور قطع از زيانكاران خواھى بود ).(۶۵
بلكه تنھا خدا را بپرست و از شاكران باش ).(۶۶
و خدا را آن طور كه حق شناسايى او است نشناختهاند چون او را از نظر معاد نشناختهاند كه
تمامى موجودات زمين در قبضه او و آسمانھا به دست قدرت او است ،منزه و متعالى است از
شركى كه به وى مىورزند ).(۶٧
و در صور دميده مىشود كه ناگھان آنچه جنبدهاى در آسمانھا و ھر كس كه در زمين است
مىميرند مگر كسى كه خدا خواسته باشد .سپس نفخهاى ديگر در آن دميده مىشود كه ناگھان
ھمه به حالت قيام درآمده خيره نگاه مىكنند ).(۶٨
و زمين به نور پروردگارش روشن مىشود و كتاب را پيش رو مىگذارند و پيامبران و شھداء
را مىآورند و بين مردم به حق داورى مىشود و به كسى ظلم نمىشود ).(۶٩
و ھر كسى عمل خود را به تمام و كمال دريافت مىكند و چيزى از عمل كسى كم نمىگذارند و
او داناتر است به آنچه مردم مىكردند ).(٧٠
و كسانى كه كافر شدند دسته دسته به سوى جھنم رانده مىشوند تا آنجا كه به كنار جھنم برسند
درھا به رويشان باز مىشود و خازنان دوزخ به ايشان مىگويند آيا رسوالنى از جنس خود شما
به سوى شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و شما را از لقاى امروزتان
بترسانند .مىگويند :بله ،آمدند و ليكن كلمه عذاب عليه كفار محقق شده بود ).(٧١
٧۵

آن گاه گفته مىشود :از ھر در به دوزخ داخل شويد در حالى كه در آن ،كه جاى متكبرين است،
جاودان باشيد ).(٧٢
ترجمه الميزان ،ج ،١٧ص۴٣۶ :
و كسانى كه از پروردگارشان مىترسند دسته دسته به سوى بھشت رانده مىشوند تا وقتى كه
نزديك آن شوند درھايش گشوده مىشود و خازنانش به ايشان گويند سالم بر شما كه پاك بوديد
پس براى ھميشه داخل بھشت شويد ).(٧٣
و گفتند حمد خدا را كه به وعده خود وفا كرد و زمين را به ارث در اختيار ما قرار داد تا در ھر
جاى بھشت كه بخواھيم منزل كنيم و چه خوب است اجر اھل عمل ).(٧۴
و مالئكه را مىبينى كه پيرامون عرش مىچرخند و به حمد خدا تسبيح مىكنند و بين ايشان به
حق داورى مىشود و گفته مىشود :الحمد ﱠ رب العالمين ).(٧۵

بيان آيات
فصلى است از آيات سوره زمر كه سوره با آن ختم مىشود ،و در آن خالصهاى از آنچه از ادله
مزبور در سوره استنتاج مىشود بيان كرده و سپس رسول خدا )ص( را مامور مىكند كه
مشركين را مخاطب قرار دھد و بگويد :پيشنھادى كه عليه او كردند مبنى بر اين كه آن جناب ھم
خدايان ايشان را بپرستد ،جز جھل به مقام خداى تعالى منشاى نداشته .و تذكرشان دھد كه ھم به
او و ھم به ساير انبياى قبل از او وحى شده كه اگر شرك بورزند ،اعمالشان بىنتيجه مىشود.
سپس خداى سبحان تذكر مىدھد كه مشركين آن طور كه بايد خدا را نشناختهاند ،و گر نه در
ربوبيت خدا نسبت به ايشان شك و ترديد نمىكردند ،و غير از خدا را نمىپرستيدند ،و سپس
خداى تعالى نظام بازگشت به سوى خود را كه ھمان تدبير معاد خلق است ،ذكر نموده و با بيانى
جامع و كافى كه بيش از آن تصور ندارد ،توضيح داده ،و سوره را با حمد خود ختم مىكند.

٧۶

" ﱠ
ﷲُ خالِ ُ
ق ُكلﱢ َش ْي ٍء" اين ھمان حقيقتى است كه قبال اعتراف مشركين را در بارهاش ذكر كرد،
ض لَيَقُولُ ﱠن ﱠ
ﷲُ"  ،١٥٦و اين اعتراف را زير
و فرمودَ " :و لَئِ ْن َسأ َ ْلتَھُ ْم َم ْن َخلَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ق السﱠماوا ِ
بناى اين استدالل خود كه تدبير ھمه اشياء مستند به خدا است ،قرار داد.
و اين جمله در مقام زمينه چينى است براى ھمان مساله تدبير ،كه بعدا خاطر نشان
مىكند ،چون -قبال ھم مكرر گفتهايم -كه خلقت جداى از تدبير نيست ،به ھمين جھت در مقام
استناد خلقت به خدا ،منتقل مىشود به اينكه ملك ھم مختص به خداست ،و مىفرمايد:
ض" .و از اختصاص ملك براى خدا ،منتقل مىشود به اينكه پس خدا
" لَهُ َمقالِي ُد السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
وكيل بر ھر چيز و قائم مقام آن در تدبير امر آن است.
و ما در سابق در ذيل آيه" ذلِ ُك ُم ﱠ
ﷲُ َربﱡ ُك ْم ال إِلهَ إِ ﱠال ھُ َو خالِ ُ
ق ُك ﱢل َش ْي ٍء"  ١٥٧در جلد ھفتم اين كتاب
گفتارى پيرامون معناى شمول خلقت نسبت به ھمه چيز گذرانديم.
]اشاره به وحدانيت خدا در ربوبيت با بيان اينكه او خالق ھمه چيز و وكيل بر ھمه چيز است[
" َو ھُ َو َعلى ُكلﱢ َش ْي ٍء َو ِكيلٌ" و اين بدان جھت است كه خلقت و ھستى ھر چيز منتھى بدو است،
و اين اقتضا دارد كه او مالك ھر چيز باشد ،پس ھيچ موجودى از موجودات مالك چيزى نيست،
نه خودش را و نه چيز ديگر را كه از وجود خودش ترشح مىشود ،مگر به تمليكى از خداى
تعالى ،پس ھر چيزى كه تصور شود ،به خاطر فقر مطلقش مالك ھيچ تدبيرى نيست .و خدا مالك
تدبير آن است.
و اما تمليك خدا نسبت به ھستى آن موجود ،و عمل آن ،نيز نوعى از تدبير خدا است و ملك او را
تاكيد مىكند ،نه اينكه با مالكيتش منافات داشته باشد ،حتى اگر مالئكه را وكيل خود بر چيزى از
امور مىكند اين خود قوت وكالت خودش را مىرساند ،نه اينكه امرى را به آن مالئكه تفويض
كرده باشد ،و دست وكالت خود را بسته باشد) ،بخالف تمليك ما و توكيل ما ،كه وقتى چيزى را
به كسى تمليك مىكنيم ،ديگر خود مالك آن نيستيم ،و يا اگر كسى را وكيل در كارى مىكنيم
دامنه دخل و تصرفات خود را كمتر مىكنيم( -دقت بفرماييد.
و كوتاه سخن آنكه :وقتى ھر موجودى از موجودات كه فرض شود مالك خود نباشد ،قھرا خداى
سبحان وكيل او و قائم مقام او و مدبر امر او خواھد بود ،حال چه اينكه موجود فرض شده از
اسباب عالم باشد و چه از مسببات ،پس ھر چه باشد خداى سبحان يگانه ،رب او است.
پس روشن شد كه جمله مورد بحث در اين مقام است كه به يگانگى خدا در ربوبيت اشاره كند ،و
مقصود ھم بيان ھمين نكته است .پس اينكه بعضى از مفسرين  ١٥٨گفتهاند ":ذكر
 ١٥٦سوره زمر ،آيه .٣٨
 ١٥٧سوره انعام ،آيه .١٠٢
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جمله" َو ھُ َو َعلى ُك ﱢل َش ْي ٍء َو ِكيلٌ" بعد از جمله" ﱠ
ﷲُ خالِ ُ
ق ُك ﱢل َش ْي ٍء" براى آن است كه داللت كند
١٥٩
بر اينكه خداى تعالى غنى مطلق است ،و منافع و مضار مربوط به بندگان است" و يا گفتهاند
كه" مراد اين است كه بفھماند خداى تعالى حافظ ھر چيز است ،پس مىخواھد اشاره كند به اينكه
اشيا در بقايشان محتاج به اويند ،ھم چنان كه در پيدايش خود محتاج او ھستند" بياناتى است كه
به كلى اجنبى از معناى آيه است.
ض "...
" لَهُ َمقالِي ُد السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
كلمه" مقاليد" -به طورى كه گفتهاند  -١٦٠به معناى كليدھا است ،و اين كلمه جمعى است كه مفرد
ندارد.
و منظور از مفاتيح و مقاليد آسمانھا و زمين ،مفاتيح خزاين آسمان و زمين است ،ھم چنان كه در
ض"  ١٦١و خزاين آسمانھا و زمين ،عبارت
جاى ديگر فرمودهَ ":و ِ ﱠ ِ َخزائِ ُن السﱠماوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
است از :غيبت آنھا كه اشياء و نيز نظام اشياء از آن غيب درآمده ،ظھور پيدا مىكنند ،و به عالم
شھود منتقل مىشوند .ھم چنان كه باز در اين باره فرمودهَ ":و إِ ْن ِم ْن َش ْي ٍء إِ ﱠال ِع ْن َدنا َخزائِنُهُ َو ما
١٦٢
وم"
نُنَ ﱢزلُهُ إِ ﱠال بِقَ َد ٍر َم ْعلُ ٍ
و مالك كليدھاى آسمانھا و زمين بودن ،كنايه است از اينكه مالك آن خزينهھايى است كه ھستى
موجودات و ارزاقشان و عمرھا و اجلھايشان و ساير چيزھايى كه از آغاز پيدايش تا وقتى كه به
خدا باز مىگردند و در مسير ھستى به آنھا مواجه مىشوند از آنجاست.
و اين جمله يعنى جمله" له مقاليد  "...در مقام تعليل جمله" َو ھُ َو َعلى ُك ﱢل َش ْي ٍء َو ِكيلٌ" است ،و
به ھمين جھت واو عاطفه بين آن دو نياورده است.
ت ﱠ
ُون" در سابق گفتيم كه جمله" ﱠ
ﷲُ خالِ ُ
ق ُك ﱢل َش ْي ٍء" تا
خاسر َ
ﷲِ أُولئِ َ
" َو الﱠ ِذ َ
ك ھُ ُم ْال ِ
ين َكفَرُوا بِآيا ِ
جمله" و األرض" ،از حجتھايى كه در خالل آيات سابق بود خالصهگيرى مىكند .و بنا بر
ﷲِ  "...عطف بر جمله" ﱠ
ت ﱠ
ﷲُ خالِ ُ
ق ُك ﱢل َش ْي ٍء" مىشود ،و
ھمين ادعا ،جمله" َو الﱠ ِذ َ
ين َكفَرُوا بِآيا ِ
معناى مجموع آن چنين مىشود :آنچه حجتھا و آيات بر آن داللت مىكند اين است كه خدا خالق
و در
نتيجه مالك و در نتيجه مالك بودن ھم وكيل بر ھر چيز است ،و خالصه يگانه در ربوبيت و
الوھيت است .و كسانى كه به آيات پروردگارشان كفر ورزيده ،و او را يگانه در ربوبيت
ندانسته و عبادتش نكردند ،زيانكارند.

 ١٥٨روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢١
 ١٥٩روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢١
 ١٦٠روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .١٩
 ١٦١خزينهھاى آسمان و زمين از آن خدا است .سوره منافقون ،آيه .٧
 ١٦٢و ھيچ چيز در عالم نيست جز آنكه خزينهھاى آن نزد ما خواھد بود و از آن به عالم خلق نمىفرستيم مگر به قدر معين .سوره
حجر ،آيه .٢١
٧٨

ين َكفَرُوا  "...به كجا عطف شده ،اختالف كردهاند ،و وجوه بسيار
مفسرين در اينكه جمله" َو الﱠ ِذ َ
و مختلفى آوردهاند كه چون فايدهاى در نقلش نديديم ،از نقل آن صرفنظر كرديم ،شما مىتوانيد
به تفاسير مفصل مراجعه كنيد.
" قُلْ أَ فَ َغ ْي َر ﱠ
ون" بعد از آنكه خداى سبحان خالصه حجتھاى مزبور
ﷲِ تَأْ ُمرُونﱢي أَ ْعبُ ُد أَيﱡھَا ْالجا ِھلُ َ
در سوره را ،يعنى يگانگى خدا را در خلقت ،ملك و تدبير را بيان كرد .و الزمه آن ،يگانگى او
در ربوبيت و الوھيت بود ،لذا به رسول گرامى خود دستور مىدھد كه مشركين را -كه به وى
مىگفتند خدايان ايشان را بپرستد -مخاطب قرار داده ،بفرمايد :بعد از آن ھمه حجتھاى روشن
ديگر محلى براى پرستش غير خدا و پذيرفتن پيشنھاد شما باقى نمىماند ،و آيا اين پيشنھاد به
غير از جھل چيز ديگرى مىتواند باشد؟
پس در جمله" أَ فَ َغ ْي َر ﱠ
ﷲِ تَأْ ُمرُونﱢي أَ ْعبُ ُد" حرف" فا" براى آن است كه مضمون جمله را بر
جمله" ﱠ
ﷲُ خالِ ُ
ق ُكلﱢ َش ْي ٍء" -تا آخر و آيه -تفريع كند و اين را نتيجه آن قرار دھد .و استفھام در
آن استفھام انكارى است و كلمه" غير ﱠ
ﷲ" مفعول جمله" اعبد" است ،و اگر مفعول جلوتر از
فعلش قرار گرفته ،براى اين است كه بر ذكر آن عنايت داشته .و جمله" تامرونى" جملهاى است
معترضه كه بين فعل و مفعولش فاصله شده ،و اصل جمله" تامرونى" "،تامروننى" بوده كه يكى
از نونھا در نون ديگر ادغام شده است.
ون" خطاب رسول خدا )ص( به ايشان است تا اشاره كند به اينكه پيشنھاد
و جمله" أَيﱡھَا ْالجا ِھلُ َ
آنان -كه آن جناب ھم غير خدا را بپرستد -با اينكه ادله گذشته در يگانگى خدا در ربوبيت و
الوھيت روشن بود ،چيزى جز نفھمى و نادانى ايشان نمىتواند باشد.
ك لَئِ ْن أَ ْش َر ْك َ
ك "...
ت لَيَحْ بَطَ ﱠن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ َ
ك َو إِلَى الﱠ ِذ َ
وح َي إِلَ ْي َ
" َو لَقَ ْد أُ ِ
اين جمله مدلول و معناى حجتھاى عقلى را كه به وسيله وحى اقامه شد ،تاييد مىكند ،گويا
فرموده :غير از خدا را نپرست ،چون پرستش غير خدا جھل است ،و چگونه جايز باشد براى تو
با اينكه وحى صريحا تو را داللت كرد بر اينكه از اين كار نھى شدهاى ھم چنان كه عقل ھم از
آن نھى مىكند.
ك" الم ،الم قسم است ،و جمله"
وح َي إِلَ ْي َ
ترجمه الميزان ،ج ،١٧ص ۴۴٠ :پس در جمله" َو لَقَ ْد أُ ِ
لَئِ ْن أَ ْش َر ْك َ
ك" ،بيان مىكند كه آن وحيى كه نازل شده چه بوده ،و تقدير كالم چنين
ت لَيَحْ بَطَ ﱠن َع َملُ َ
است :سوگند مىخورم كه اين معنا به تو وحى شده كه اگر شرك بورزى چنين و چنان مىشود،
و به انبياى قبل از تو نيز وحى شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان بىنتيجه گشته و از
زيانكاران خواھيد شد.
]اشاره به عدم منافات عصمت با اختيار و بيان اينكه نھى پيامبر )صلى ﱠ
ﷲ عليه و آله( از شرك
ورزيدن ،نھى حقيقى است[
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و خطاب در آيه به رسول خدا )ص( و ساير انبيا )ع( به نھى از شرك و انذارشان به حبط شدن
عمل و جزو زيانكاران شدن خطابى است حقيقى ،و تھديد و انذارى است واقعى ،چون ھمانطور
كه قبال ھم گفتيم غرض اين سوره اشاره به اين حقيقت است كه رسول خدا )ص( ھم مامور به
ايمان آوردن است او مشركين را به ھر چه دعوت مىكند كه بدان ايمان آورند ،خودش نيز بايد
بدان ايمان آورد و به ھر تكليفى كه دعوت مىكند انجام دھند خودش ھم بايد انجام دھد .خالصه
او ھم فردى از افراد مسلمين است ،پس ديگر نمىتواند پيشنھاد مشركين را در پرستش بتھاى
ايشان بپذيرد.
و صرف اينكه انبياء معصوم به عصمت الھى ھستند و با داشتن آن ديگر ممكن نيست معصيت
از ايشان سر بزند ،باعث نمىشود كه تكليف از ايشان ساقط باشد و توجه تكليف به ايشان صحيح
نباشد ،چون اگر اين طور بود ديگر عصمت در حقشان تصور نمىشد ،ھم چنان كه در حق
جمادات و گياھان تصور ندارد ،پس معصوم به كسى گفته مىشود كه بتواند گناه كند ،ولى نكند.
عالوه بر اين ،عصمت -كه عبارت است از قوهاى كه با داشتن آن صدور معصيت ممتنع
مىشود -خود از شؤون مقام علم است ،و اين معنا ھمانطور كه در سابق در تفسير آيه" َو ما
١٦٣
ك ِم ْن َش ْي ٍء"
ون إِ ﱠال أَ ْنفُ َسھُ ْم َو ما يَضُرﱡ ونَ َ
ُضلﱡ َ
ي ِ
بداند اشاره كرديم ،منافات با داشتن اختيار ندارد ،چون اختيار از شؤون مقام عمل است ،و
معنايش اين است كه :ھم صدور فعل از جوارح و اعضا صحيح باشد و ھم ترك فعل.
و معلوم است كه علم قطعى به مفسده گناه كه مانع از صدور آن گناه از دارنده آن علم باشد
منافاتى با اينكه دارنده آن علم مختار باشد ندارد ،مثال كسى كه علم قطعى دارد به اينكه در اثر
خوردن فالن سم مىميرد .و يا نابينا مىشود ،چنين علمى مانع قطعى او از خوردن سم است،
ولى الزمه اين منع اين نيست كه خوردن سم از او محال باشد ،بلكه باز ھم صدور و عدم صدور
اين عمل از اعضا و جوارح او صحيح است ،ھم مىتواند بخورد و ھم مىتواند اجتناب كند ،در
نتيجه پس باز ھم صحيح است كه به او بگوييم :از خوردن سم اجتناب كن.
و از آنچه گذشت به خوبى روشن شد اينكه از كالم بعضى از مفسرين  ١٦٤برمىآيد كه خواستهاند
بگويند :نھى از شرك و امثال آن نسبت به معصوم نھى صورى است ،و منظور نھى امت است،
و مبناى كالم از باب مثل معروف است كه مىگويند ":دخترم بتو مىگويم عروسم تو بشنو"،
حرف درستى نيست.
و وجه نادرستىاش از آنچه گذشت واضح شد .و اما اينكه خود ما ھم در سابق گفتيم ،و در
بعضى روايات ھم آمده كه اينگونه خطابھاى قرآنى كه به معصومين شده از باب مثل معروف"
دخترم بتو مىگويم عروسم تو بشنو" است ،معنايش اين نيست كه خطاب به معصوم اصال غلط
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است ،بلكه معنايش اين است كه اگر تكليف به كسانى را كه ھم ممكن است آن را اطاعت كنند ،و
ھم ممكن است مخالفت و معصيت كنند ،متوجه كسى كنيم كه حتما آن را اطاعت مىكند ،مؤثرتر
مىافتد ،ھمانطور كه گفتهاند :كنايه رساتر از تصريح است.
ين" -معناى اين جمله از بيانى كه گذشت روشن شد ،و ممكن است الف و
خاس ِر َ
" َو لَتَ ُكونَ ﱠن ِم َن ْال ِ
الم در" الخاسرين" عھد را افاده كند ،آن وقت معنا چنين مىشود :در اين صورت تو از ھمان
خاسرينى خواھى بود كه به آيات خدا كفر ورزيده ،و از حجتھاى داله بر وحدانيت خدا اعراض
كردند.
" بَ ِل ﱠ
ين" كلمه" بل" اعراض از نھى مستفاد از كالم قبلى را
ﷲَ فَا ْعبُ ْد َو ُك ْن ِم َن ال ﱠشا ِك ِر َ
مىرساند ،گويا فرموده :پس بنا بر آنچه گفته شد غير خدا را نپرست ،بلكه تنھا خدا را بندگى كن.
و اگر اسم مقدس" ﱠ
ﷲ" را كه مفعول است جلوتر از فعل" فاعبد" آورد ،براى افاده حصر است.
و حرف" فاء" در جمله" فاعبد" زايده است و -به طورى كه گفتهاند ١٦٥ -تنھا به منظور تاكيد در
كالم آمده .ولى بعضى  ١٦٦ھم گفتهاند كه فاى جزاء است ،جزايى كه شرط آن حذف شده ،و تقدير
كالم ":بل ان كنت عابدا او عاقال فاعبد ﱠ
ﷲ" بوده.
ين" -يعنى با خداپرستيت از شاكرين شو ،از كسانى كه شكر نعمت خدا به جا
" َو ُك ْن ِم َن ال ﱠشا ِك ِر َ
مىآورند .نعمتھايى كه ھمه بر يگانگى او در ربوبيت و الوھيت داللت دارد .در تفسير جمله"
َو َسيَجْ ِزي ﱠ
ين"  ،١٦٨گفتيم كه مصداق شاكرين-
ﷲُ ال ﱠشا ِك ِر َ
ين"  ١٦٧و جمله" َو ال تَ ِج ُد أَ ْكثَ َرھُ ْم شا ِك ِر َ
البته شاكرين به حقيقت معناى كلمه -ھمانا مخلصين -به فتحه الم -ھستند بدانجا مراجعه فرماييد.
]معناى اينكه در باره مشركين فرمودَ ":و ما قَ َدرُوا ﱠ
ﷲَ َح ﱠ
ق قَ ْد ِر ِه"[
" َو ما قَ َدرُوا ﱠ
ﷲَ َح ﱠ
ق قَ ْد ِر ِه "...
قدر ھر چيز ،ھمان مقدار و اندازه آن است ،حال يا اندازه حجمش ،يا عددش ،يا وزنش ،يا امثال
آن .ولى ھمين كلمه را به طور استعاره در امور معنوى ھم ،يعنى در مقام و منزلت نيز به كار
مىبرند.
پس اينكه فرمود ":و نمىتوانند خدا را آن طور كه حق اندازهگيرى او است ،اندازه بگيرند"،
تمثيلى است براى اينكه مردم آن طور كه بايد خدا را نمىشناسند ،چون از حيث معاد و برگشت
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة" -تا آخر سوره -آن را افاده مىكند او
اشياء به او ،كه جمله" َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
را نمىشناسند .چون در اين جمله اين معنا را خاطر نشان مىكند كه در روز قيامت تمامى
اسباب از سببيت مىافتند و دست خلق از ھمه آنھا بريده مىشود ،تنھا يك سبب مىماند و آن ھم
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خداى مسبب االسباب است .و در آن روز زمين را قبضه مىكند ،آسمانھا را درھم مىپيچد ،و
براى مردن ھمه زندهھا ،و زنده شدنشان در صور مىدمد ،و زنى به نور پروردگارش نورانى
مىگردد ،و كتاب را مىگذارند و انبياء و شھداء را مىآورند ،و بين خلق داورى مىشود ،و ھر
كسى آنچه را كه كرده به طور كامل دريافت مىكند ،و مجرمين را به سوى آتش و متقين را به
سوى بھشت مىبرند .خوب ،خدايى كه چنين شانى در مالكيت و تصرف دارد اگر كسى او را با
اين شؤون بشناسد ،ھمين شناسايى ايجاب مىكند كه تنھا به سوى او روى آورد و به كلى از غير
او اعراض كند.
و ليكن مشركين چون ايمانى به معاد ندارند پس در حقيقت قدر خدا را به حقيقت قدردانى ندانسته
و نشناختهاند ،و بدين سبب بوده كه از پرستش او اعراض نموده به پرستش غير او پرداختهاند.
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة" منظور از كلمه" أرض" كره زمين است با ھمه اجزأ و
" َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
اسبابى كه در آن در يكديگرفعاليت دارند .و كلمه" قبضة" مصدر به معناى" مقبوض" است ،و
قبض بر ھر چيز و بودن آن در قبضه ،كنايه است از تسلط تام بر آن ،يا انحصار تسلط صاحب
قبضه بر آن .و مراد در اينجا معناى دوم است ،چون آيه" َو ْاألَ ْم ُر يَ ْو َمئِ ٍذ ِ ﱠ ِ"  ١٦٩و آياتى ديگر
اين معنا را تاييد مىكند.
در سابق ھم مكرر گفتيم كه آيه معناى انحصار ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز
قيامت براى خداى تعالى ،اين نيست كه اين عناوين در دنيا منحصر در خدا نباشد ،بلكه معنايش
اين است كه در قيامت اين عناوين بھتر ظھور دارد و اھل محشر آنھا را به وضوح درك
مىكنند ،بر خالف دنيا كه در آنجا اين معانى براى ھمه روشن نيست و گرنه در دنيا ھم اين
عناوين مال خدا است .پس معناى بودن زمين در قيامت در قبضه خدا ،اين است كه در قيامت
اين معنا را براى مردم روشن مىشود ،نه اينكه اصل آن تنھا در قيامت پيدا مىشود و خدا تنھا
در آن روز داراى چنين تسلط و مالكيت مىگردد.
ﱠماوات َم ْ
ط ِوي ٌ
ُ
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه" -يمين ھر چيزى ،دست راست و سمتى كه از سمت ديگر قوىتر
" َو الس
است مىباشد ،و اين كلمه را به طور كنايه در قدرت استعمال مىكنند .و از سياق آيه بر مىآيد
ُ
ﱠماوات
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة" و جمله" َو الس
كه حاصل دو جمله ،يعنى دو جمله" َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
َم ْ
ط ِوي ٌ
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه" ،اين است كه در آن روز سببھاى زمينى و آسمانى از سببيت مىافتند ،و ساقط
مىشوند و آن روز اين معنا ظاھر مىگردد كه ھيچ مؤثرى در عالم ھستى بجز خداى سبحان
نيست.
ون" -اين جمله خداى تعالى را از شركھايى كه مشركين ورزيده و
" ُسبْحانَهُ َو تَعالى َع ﱠما يُ ْش ِر ُك َ
غير خدا را شريك در ربوبيت و الوھيت خدا دانستند و در نتيجه تدبير عالم را به خدايان خود
نسبت دادند و آنھا را پرستيدند ،منزه مىدارد.
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]توضيحى در باره نفخه صور و صعقه آسمانيان و زمينيان و مقصود از استثناء" إِ ﱠال َم ْن شا َء
ﱠ
ور ["...
ﷲُ" در آيه" َو نُفِ َخ فِي الصﱡ ِ
ض إِ ﱠال َم ْن شا َء ﱠ
ﷲُ "...
ص ِع َ
ور فَ َ
ق َم ْن فِي السﱠماوا ِ
" َو نُفِ َخ فِي الصﱡ ِ
ت َو َم ْن فِي ْاألَرْ ِ
ظاھر آنچه در كالم خداى تعالى در معناى نفخ صور آمده اين است كه اين نفخه دو بار صورت
مىگيرد ،يك بار براى اينكه ھمه جانداران با ھم بميرند ،و يك بار ھم براى اينكه ھمه مردگان
زنده شوند .و اين معنا از روايات وارده از ائمه اھل بيت )ع( ،و بعضى از روايات وارده از
طرق اھل سنت از رسول خدا )ص( برمىآيد ،ھر چند كه بعضى ديگر از روايات اھل سنت
خالى از ابھام نيست و ھمين جھت باعث شده كه بعضى ١٧٠از علماى اھل سنت ،اين نظريه را
اختيار كنند كه :نفخه صور در سه نوبت صورت مىگيرد :اول براى ميراندن .دوم براى زنده
كردن و بعث .و سوم براى فزع و صعقه .و بعضى  ١٧١ديگر بگويند كه ":چھار نفخه است" و
ليكن اثبات اين معنا از ظواھر آيات بسيار مشكل است.
و شايد ھمين انحصار نفخ صور در دو نفخه" اماته" و" احيا" ،باعث شده كه كلمه" صعق" را
در نفخه اول به مردن خاليق تفسير كنند ،با اينكه معروف از معناى اين كلمه غش كردن است.
صاحب صحاح مىگويد :وقتى گفته مىشود ":صعق الرجل صعقا و تصعقا" معنايش اين است
كه غش كرد و" اصعقه غيره" ،يعنى ديگرى او را به غش درآورد آن گاه مىگويد ":صعقه" در
١٧٢
ض" به معناى مردن است
ص ِع َ
آيه" فَ َ
ق َم ْن فِي السﱠماوا ِ
ت َو َم ْن فِي ْاألَرْ ِ
و جمله" إِ ﱠال َم ْن شا َء ﱠ
ﷲُ" استثنايى است از اھل آسمانھا و زمين .و اما اينكه اين استثناء شدگان
چه كسانى ھستند ،بعضى  ١٧٣گفتهاند :جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيلند ،كه پيشوايان
فرشتگانند ،چون اين نامبردگان در ھنگام نفخ صور نمىميرند ،بلكه بعد از آن مىميرند.
بعضى ١٧٤ديگر گفتهاند :آن چھار نفر با حامالن عرشند .بعضى  ١٧٥ھم گفتهاند :آن نامبردگان با
رضوان و حور و مالك و زبانيهاند .بعضى  ١٧٦ديگر -كه سخنشان از ھمه سخنان سخيفتر و
بىپايهتر است -گفتهاند :منظور از جمله" َم ْن شا َء ﱠ
ﷲُ" ،خود خداى سبحان است.
و خواننده عزيز توجه دارد كه ھيچ يك از اين اقوال به دليلى از لفظ آيات كه بتوان بدان استناد
جست مستند نيستند.
بله اگر براى خدا خلقى تصور شود كه در وراى آسمانھا و زمين بوده باشند ،آن وقت ممكن
است بگوييم استثناى مزبور به طور منقطع آنان را استثنا كرده.
 ١٧٠تفسير فخر رازى ،ج  ،٢٧ص .١٨
 ١٧١روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢٩
 ١٧٢صحاح اللغة ،ماده" صعق".
 ١٧٣روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢٨
 ١٧٤روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢٨
 ١٧٥روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢٨
 ١٧٦روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٢٨
٨٣

و يا بگوييم مرگ عبارت است از جدايى روح از جسد ،و اين تنھا در جانداران داراى جسد
تصور دارد ،و اما ارواح نمىميرند ،و منظور از استثنا ايشانند ،و در اين صورت استثناى
ت َو َم ْن فِي
مزبور منقطع نيست ،بلكه متصل است ،چون ارواح ھم در بين" َم ْن فِي السﱠماوا ِ
ض" ھستند .مؤيد اين وجه بعضى از رواياتى است كه از ائمه اھل بيت )ع( رسيده.
ْاألَرْ ِ
مانند آن روايتى كه در ذيل آيه شريفه" لِ َم ِن ْال ُم ْل ُ
ك ْاليَ ْو َم"  ١٧٧وارد شده كه فرمودهاند:
ﱠار"  ،١٧٨كالم ارواح انبياء )ع( است ،و
جوابى كه در آيه آمده ،يعنى جمله" ِ ﱠ ِ ْال ِ
واح ِد ْالقَھ ِ
رواياتى ديگر كه اين معنا را تاييد مىكند.
ُون" -ضمير در" فيه" به كلمه" صور" بر مىگردد .و
" ثُ ﱠم نُفِ َخ فِي ِه أُ ْخرى فَإِذا ھُ ْم قِيا ٌم يَ ْنظُر َ
كلمه" أخرى" صفت براى موصوفى است كه حذف شده و تقديرش" و نفخ فيه نفخة اخرى"
است .و كلمه" قيام" جمع" قائم" است .و كلمه" ينظرون" به معناى" ينتظرون -منتظرند" و يا به
معناى معروف خود كلمه است كه ھمان نظر كردن باشد.
و معناى آيه اين است كه :در صور نفخه ديگرى دميده مىشود كه ناگھان ھمه از قبرھا
برمىخيزند و منتظر مىايستند تا چه دستورى برسد ،و يا چه رفتارى با ايشان مىشود .و يا
معنايش اين است :برمىخيزند و مبھوت و متحير نگاه مىكنند.
و اينكه در اين آيه آمده كه بعد از نفخه دوم برمىخيزند و نظر مىكنند ،منافاتى با مضمون آيه"
١٧٩
ون
ون"
ور فَتَأْتُ َ
ث إِلى َربﱢ ِھ ْم يَ ْن ِسلُ َ
ور فَإِذا ھُ ْم ِم َن ْاألَجْ دا ِ
و آيه" يَ ْو َم يُ ْنفَ ُخ فِي الصﱡ ِ
َو نُفِ َخ فِي الصﱡ ِ
ً ١٨٠
ض"  ١٨١ندارد،
أَ ْفواجا"
ور فَفَ ِز َع َم ْن فِي السﱠماوا ِ
و آيه" َو يَ ْو َم يُ ْنفَ ُخ فِي الصﱡ ِ
ت َو َم ْن فِي ْاألَرْ ِ
براى اينكه فزعشان و دويدنشان به سوى عرصه محشر ،و آمدن آنان فوج فوج بدانجا ،مانند بپا
خاستن و نظر كردنشان حوادثى نزديك بھمند ،و چنان نيست كه با ھم منافات داشته باشند.
]مراد از" اشراق زمين به نور پروردگار" در قيامت ،و وجوھى كه در اين باره گفته شده
است[
ور َربﱢھا "...
" َو أَ ْش َرقَ ِ
ت ْاألَرْ ضُ بِنُ ِ
" اشراق االرض" به معناى نورانى شدن زمين است .و كلمه" نور" معنايش معروف است .البته
اين كلمه در كالم خداى تعالى در بسيارى موارد به ھمان معناى معروفش يعنى نور حسى آمده،
و در بعضى موارد به عنايتى بر ايمان و بر قرآن نيز اطالق شده است ،و آن عنايت اين است كه
ايمان و قرآن حقايقى را براى دارندهاش روشن مىكند ،كه اگر ايمان و قرآن

 ١٧٧امروز ملك از آن كيست .سوره مؤمن ،آيه .١۶
 ١٧٨ملك امروز ھمهاش از خداى واحد قھار است .سوره مؤمن ،آيه .١۶
 ١٧٩و در صور دميده مىشود كه ناگھان از گورھاى خود به سوى پروردگارشان مىشتابند .سوره يس ،آيه .۵١
 ١٨٠روزى كه در صور دميده مىشود فوج فوج مىآييد .سوره نبأ ،آيه .١٨
 ١٨١روزى كه در صور دميده مىشود ھمه آنان كه در آسمانھا و آنان كه در زمينند به فزع در مىآيند .سوره نمل ،آيه .٨٧
٨۴

نبود به آن حقايق دست نمىيافت ،از جمله موارد اطالقش بر ايمان آيه" ﱠ
ين آ َمنُوا
ﷲُ َولِ ﱡي الﱠ ِذ َ
ي ُْخ ِر ُجھُ ْم ِم َن ﱡ
ور"  ١٨٢است .و يكى از موارد اطالقش بر قرآن آيه" فَآ ِمنُوا بِا ﱠ ِ َو
الظلُما ِ
ت إِلَى النﱡ ِ
ور الﱠ ِذي أَ ْن َز ْلنا"  ١٨٣مىباشد.
َرسُولِ ِه َو النﱡ ِ
مفسرين در معناى" اشراق زمين به نور پروردگارش" اختالف كردهاند .بعضى  ١٨٤گفتهاند :آن
روز زمين به نورى روشن مىشود كه خدا خلقش كرده ،نه به نور اجسام نورانى چون خورشيد
و ماه .و اگر نور را به كلمه" پروردگارش" اضافه كرده ،در حقيقت از قبيل" روحى" و" ناقة
ﱠ
ﷲ" است.
ليكن اين وجه ھيچ دليل قابل اعتمادى ندارد.
بعضى  ١٨٥ديگر گفتهاند :مراد از آن ،تجلى پروردگار متعال است براى داورى بين خلق ،ھم
چنان كه در بعضى اخبار از طرق اھل سنت نيز آمده است.
اشكال اين وجه اين است كه به فرضى كه آن روايت صحيح باشد ،ھيچ داللتى بر اين معنا ندارد
كه اشراق زمين ناظر به آن نور باشد.
بعضى ١٨٦ديگر گفتهاند :مراد از آن ،روشن شدن زمين به عدالت پروردگار است در قيامت،
چون ھمانطور كه نور علم به عمل است ،نور زمين ھم به عدالت است.
اشكال اين ھم آن است كه :اگر فرضا استعاره گرفتن نور را در عدالت صحيح بدانيم ،الزمهاش
آن نيست كه نور در آيه ھم به ھمان معناى عدالت باشد ،مگر آنكه دليلى بر آن داللت كند ،آنھم
به عھده صاحب اين قول است كه بياورد ،و نياورده.
و در تفسير كشاف آمده كه :خداى عز و جل كلمه" نور" را استعاره گرفته براى حق و برھان،
و اين استعاره در چند جاى قرآن آمده كه آيه مورد بحث ھم يكى از آنھا است ،و معنايش اين
است كه :زمين به خاطر آن حقى كه در آن اقامه مىشود ،و آن عدلى كه در آن گسترده
مىگردد ،و آن ميزان حقى كه با آن حسنات و سيئات را مىسنجد ،نورانى مىشود.
و ھمين كه كلمه نور را به نام خودش اضافه كرد و فرمود" به نور رب" با در نظر گرفتن اينكه
رب ھمان حق و عدل است و نيز اضافه كردن نام خودش بر ضمير زمين" ربھا" ،با در نظر
گرفتن اينكه نام او زمين را زينت مىدھد ،چون عدل خود را در آن مىگستراند ،و موازين
قسط را در آن نصب مىكند ،و بين اھل زمين به حق حكم مىكند ،خود به بانگ بلند اين معنا را
تاييد مىنمايد.
 ١٨٢خدا سرپرست كسانى است كه ايمان دارند ،آنان را از ظلمتھا به سوى نور بيرون مىآورد .سوره بقره ،آيه .٢۵٧
 ١٨٣پس ايمان آوريد به خدا و رسول او ،و نورى كه ما نازل كرديم .سوره تغابن ،آيه .٨
 ١٨٤روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٣٠
 ١٨٥روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٣٠
 ١٨٦روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٣٠
٨۵

آرى ،آراستهترين مكانھا آنجا است كه در آن عدالت باشد و از آن آبادتر نخواھى يافت .و در اين
اضافهھا اين اشاره ھست كه رب و خالق زمين است كه در زمين عدالت را بر قرار مىكند و
اگر در زمين جور مىشود از ناحيه غير خدا است.
ض َع ْال ِكتابُ " و
ور َربﱢھا" كرده ،يعنى جمله" َو ُو ِ
و نيز عطفى" كه بر جمله" أَ ْش َرقَ ِ
ت ْاألَرْ ضُ بِنُ ِ
ﱢين" و خالصه كتاب را نھادن و بر طبق آن حكم كردن ،و آوردن انبيا و
جمله" َو ِجي َء بِالنﱠبِي َ
شھدا و صديقين ،و داورى به حق ،ھمه عبارتند از ھمان نور.
چون در بين خود ما نيز معمول است ،و مىبينى كه مردم به پادشاه عادل مىگويند:
" اشرقت االفاق و اضاءت الدنيا بقسطك -ھمه آفاق و سراسر جھان با عدالت تو روشن گرديد"
و نيز در مقابلش مىگويند ":اظلمت البالد بجور فالن -تمام شھرھا از ظلم فالنى تاريك شد"
رسول خدا )ص( ھم فرموده ":ظلم ھمان ظلمات روز قيامت است" و نيز مىبينيم كه آيه شريفه
١٨٧
با اثبات عدالت آغاز شده و با نفى ظلم خاتمه يافته است
و ما بر آن دو اشكال داريم :اول اينكه در آغاز كالمش گفت :در بسيارى از موارد كلمه" نور"
در قرآن كريم ،استعاره در حق و قرآن و برھان شده" .قرآنش را قبول داريم ،ولى استعاره شدن
آن را براى حق و برھان قبول نداريم ،چون از ھيچ آيهاى چنين چيزى برنمىآيد.
دوم اينكه :كلمه" حق" و" عدل" ھر چند كه در بعضى موارد يك مصداق پيدا مىكنند ،ولى ھر
چه باشد دو مفھوم متغايرند ،و صرف اينكه نور در آيه استعاره براى حق شده باشد ،مستلزم آن
نيست كه مقصود از آن عدالت بوده باشد .و آقاى زمخشرى وقتى مىخواھد بگويد كه از كلمه
نور عدالت اراده شده ،پاى حق و عدالت ھر دو را به ميان مىآورد ،آن وقت عدالت به تنھايى
را نتيجه مىگيرد ،و ديگر سخنى از حق به ميان نمىآورد.
و اما آنچه به نظر ما مىرسد -و خدا داناتر است -اين است كه :بعيد نيست مراد از" اشراق
زمين به نور پروردگارش" آن حالتى باشد كه از خصايص روز قيامت است ،از قبيل كنار رفتن
پردهھا ،و ظھور حقيقت اشيا و بروز و ظھور واقعيت اعمال ،از خير يا شر ،اطاعت يا
معصيت ،حق يا باطل ،به طورى كه ناظران حقيقت ھر عملى را ببينند ،چون اشراق ھر چيزى
عبارت است از ظھور آن به وسيله نور ،و اين ھم جاى شك نيست ،كه ظھور دھنده آن روز
خداى سبحان است ،چون غير از خدا ھر سبب ديگرى در آن روز از سببيت ساقط است .پس
اشيا در آن روز با نورى كه از خداى تعالى كسب كرده روشن مىشوند.
و اين اشراق ھر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مىشود و اختصاصى به زمين
ندارد ،و ليكن از آنجا كه غرض بيان حالت آن روز زمين ،و اھل زمين است ،لذا تنھا از اشراق
ور َربﱢھا" .و اگر به جاى كلمه" ﱠ
ﷲ" كلمه"
زمين سخن گفته و فرمودهَ ":و أَ ْش َرقَ ِ
ت ْاألَرْ ضُ بِنُ ِ
 ١٨٧تفسير كشاف ،ج  ،۴ص .١۴۵

٨۶

رب" را آورده براى تعريض بر مشركين است ،كه منكر ربوبيت خداى تعالى براى زمين ،و
موجودات زمينى ھستند.
و مراد از زمين در عين حال زمين و موجودات در آن و متعلقات آن است ،ھم چنان كه در
ضتُهُ" ،نيز گفتيم كه منظور ،زمين و آنچه در آن است مىباشد.
جمله" َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
اين معنايى كه به نظر ما رسيده از مواضعى از كالم خداى تعالى استفاده مىشود:
مانند آيه" لَقَ ْد ُك ْن َ
ك ْاليَ ْو َم َح ِدي ٌد"  ١٨٨و آيه" يَ ْو َم تَ ِج ُد
ص ُر َ
ك ِغطا َء َ
ت فِي َغ ْفلَ ٍة ِم ْن ھذا فَ َك َش ْفنا َع ْن َ
ك فَبَ َ
ت ِم ْن سُو ٍء"  ١٨٩و آيه شريفه" يَ ْو َمئِ ٍذ تُ َحد ُ
ضراً َو ما َع ِملَ ْ
س ما َع ِملَ ْ
ﱢث
ت ِم ْن َخي ٍْر ُمحْ َ
ُكلﱡ نَ ْف ٍ
ك أَ ْوحى لَھا يَ ْو َمئِ ٍذ يَصْ ُد ُر النﱠاسُ أَ ْشتاتا ً لِيُ َر ْوا أَ ْعمالَھُ ْم فَ َم ْن يَ ْع َملْ ِم ْثقا َل َذ ﱠر ٍة َخيْراً
أَ ْخبا َرھا بِأ َ ﱠن َربﱠ َ
يَ َرهُ َو َم ْن يَ ْع َملْ ِم ْثقا َل َذ ﱠر ٍة َش ًّرا يَ َرهُ"  ،١٩٠و آيات بسيارى ديگر كه داللت دارند بر ظھور اعمال
و تجسم آنھا ،و شھادت اعضاى بدن آدميان و امثال آن.
ض َع ْال ِكتابُ " -بعضى  ١٩١از مفسرين گفتهاند ":مراد از نھادن كتاب رسيدگى به حساب
" َو ُو ِ
١٩٢
اعمال است" .ولى اين وجه -به طورى كه مالحظه مىكنيد -صحيح نيست .و بعضى
ديگر
گفتهاند:
مراد از كتاب ،ھمان نامهھاى اعمال است ،كه حساب بر طبق آنھا صورت مىگيرد و بر طبق
آن حكم مىكنند .و بعضى ديگر گفتهاند :مراد از كتاب لوح محفوظ است .مؤيد اين وجه آيه"
ھذا ِكتابُنا يَ ْن ِط ُ
ق َعلَ ْي ُك ْم بِ ْال َح ﱢ
ون"  ١٩٣است.
ق إِنﱠا ُكنﱠا نَ ْستَ ْن ِس ُخ ما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ﱢين َو ال ﱡشھَدا ِء" -اما آوردن انبيا -به طورى كه از سياق برمىآيد -براى اين است
" َو ِجي َء بِالنﱠبِي َ
ين أُرْ ِس َل إِلَ ْي ِھ ْم َو
كه از ايشان بپرسند آيا رسالت خدا را انجام داديد يا نه؟ و آيه شريفه" فَلَنَ ْسئَلَ ﱠن الﱠ ِذ َ
ين"  ١٩٤ھم مؤيد اين معنا است.
لَنَ ْسئَلَ ﱠن ْال ُمرْ َسلِ َ
و اما آوردن شھدا كه عبارتند از گواھان اعمال ،آن نيز براى اين است كه آنچه از اعمال قوم
خود ديدهاند و تحمل كردهاند ،اداء كنند كه در جاى ديگر در اين باره فرموده:
١٨٨

تو از چنين وضعى در غفلت بودى ،ما پرده غفلت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز تيز بين و خيره شده است .سوره ق ،آيه

.٢٢
 ١٨٩روزى كه ھر نفسى آنچه از عمل خير كرده و آنچه از بديھا كه مرتكب شده حاضر مىيابد .سوره آل عمران ،آيه  .٣٠امروز
زمين اخبارى را كه دارد مىگويد ،چون پروردگار تو به آن وحى كرده .امروز مردم دسته دسته بيرون مىآيند تا اعمال خود را
ببينند .پس ھر كس به سنگينى يك ذره عمل خيرى كرده باشد ،آن را مىبيند و ھر كس به سنگينى يك ذره عمل شرى كرده باشد ،آن
را خواھد ديد .سوره زلزال ،آيه .٨ -۴
 ١٩٠روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٣١
 ١٩١روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٣١
 ١٩٢روح المعانى ،ج  ،٢۴ص .٣١
 ١٩٣اين كتاب ما است كه به حق عليه شما نطق مىكند و ما در دنيا ھمواره آنچه شما مىكرديد از نامه عملتان در اين كتاب
استنساخ مىكرديم .سوره جاثيه ،آيه .٢٩
 ١٩٤سوگند مىخوريم كه به زودى از امتھايى كه برايشان پيامبر ارسال كرديم ،و از خود آن پيامبران بازخواست خواھيم كرد.
سوره اعراف ،آيه .۶
٨٧

ك َعلى ھ ُؤال ِء َش ِھيداً"
ْف إِذا ِج ْئنا ِم ْن ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة بِ َش ِھي ٍد َو ِج ْئنا بِ َ
" فَ َكي َ

١٩٥

ق َو ھُ ْم ال ي ْ
ض َي بَ ْينَھُ ْم بِ ْال َح ﱢ
ون" -دو ضمير جمع كه در" بينھم" و" ال يظلمون" است ،به
ُظلَ ُم َ
" َو قُ ِ
عموم مردم كه از سياق استفاده مىشود ،برمىگردد ،ھر چند كه كلمه" ناس" قبال ذكر نشده
باشد .و قضاى بين مردم ،عبارت است از داورى بين آنان در آنچه كه در آن اختالف مىكردند.
ضي بَ ْينَھُ ْم يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة فِيما كانُوا فِي ِه
و اين معنا مكرر در كالم خداى تعالى آمده ،مانند ":إِ ﱠن َربﱠ َ
ك يَ ْق ِ
١٩٦
ون ".
يَ ْختَلِفُ َ
س ما َع ِملَ ْ
" َو ُوفﱢيَ ْ
ون" كلمه" توفيه" به معناى دادن و پرداختن
ت َو ھُ َو أَ ْعلَ ُم بِما يَ ْف َعلُ َ
ت ُكلﱡ نَ ْف ٍ
چيزى است به حد كمال و تمام .و در جمله مورد بحث به خود عمل متعلق شده ،يعنى فرموده در
قيامت خود اعمال را به صاحبانشان مىدھيم ،نه جزا و پاداش آن را و اين بدان جھت است كه
ديگر جاى شكى در عادالنه بودن جزاى آن روز باقى نگذارد ،و در نتيجه آيه مزبور به منزله
بيان براى جمله" َو ھُ ْم ال ي ْ
ون" است.
ُظلَ ُم َ
ون" -يعنى حكم خدا بدين منوال كه كتاب را بگذارند و از روى آن به حساب
" َو ھُ َو أَ ْعلَ ُم بِما يَ ْف َعلُ َ
خاليق برسند ،و ھمچنين آوردن انبياء و شھداء بدين جھت نيست كه خدا از اعمال بندگان
بىاطالع است و محتاج است تا آگاھان و گواھان بيايند و شھادت دھند ،بلكه بدين منظور است
كه حكمش بر اساس عدالت اجرا گردد .و گرنه او به ھر چه كه خاليق مىكنند آگاه است.
آيه سابق در باره اصل قضاى خدا و حكم او بود ،و آيه مورد بحث در خصوص اجراى آن است
و آيات بعدى ھمين اجرا را تفصيل مىدھد.
ين َكفَرُوا إِلى َجھَنﱠ َم "...
ق الﱠ ِذ َ
" َو ِسي َ
كلمه" سيق" ماضى مجھول از مصدر" سوق" به -فتحه سين و سكون واو -است ،و به طورى
كه در مجمع البيان ١٩٧گفته به معناى به حركت واداشتن است .١٩٨و كلمه" زمر" جمع" زمرة"
است كه -به طورى كه در صحاح  ١٩٩آمده -به معناى جماعتى از مردم است.

و معناى آيه چنين است :در قيامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوى جھنم مىرانند".
َحتﱠى إِذا جا ُؤھا" و چون به جھنم مىرسند" فُتِ َح ْ
ت أَبْوابُھا" درھاى آن باز مىشود ،تا داخل آن
 ١٩٥چگونهاند آن روزى كه از ھر امتى گواھى بياوريم ،و تو را ھم گواه اينان بياوريم .سوره نساء ،آيه .۴١
 ١٩٦به درستى پروردگارت در روز قيامت در بين مردم در آنچه كه اختالف مىكردند ،داورى خواھد كرد .سوره يونس ،آيه .٩٣
 ١٩٧مجمع البيان ،ج  ،٨ص .۵١٠
 " ١٩٨سائق" آن راى گويند كه حيوان راى از پشت سر براند ،و رائد آن راى كه از جلو مھارش راى بكشد .مترجم
 ١٩٩صحاح اللغة ،ماده" زمر".
٨٨

شوند .و از اينكه در اينجا فرمود درھاى آن باز مىشود معلوم مىشود درھاى متعددى دارد.
ب"  ٢٠٠به اين معنا تصريح مىكندَ "،و قا َل لَھُ ْم َخ َزنَتُھا" ،خازنان دوزخ يعنى
آيه" لَھا َس ْب َعةُ أَبْوا ٍ
مالئكهاى كه موكل بر آنند ،از در مالمت و انكار برايشان مىگويند ":أَ لَ ْم يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِم ْن ُك ْم" ،آيا
رسوالنى از خود شما يعنى از نوع خود شما انسانھا به سويتان نيامدند؟
ت َربﱢ ُك ْم" بر شما آيات پروردگارتان را؟ و آن حجتھا و براھينى
" يتلون" تا بخوانند" َعلَ ْي ُك ْم آيا ِ
كه بر وحدانيت خدا در ربوبيت ،و وجوب پرستش او داللت مىكند برايتان اقامه كنند؟" قالُوا
بَلى" گفتند چرا چنين رسوالنى براى ما آمدند ،و آن آيات را براى ما خواندند "،و لكن" زير بار
نرفتيم و آنان را تكذيب كرديم ،و در نتيجه" َحقﱠ ْ
ين" فرمان خدا و حكم
ب َعلَى ْالكافِ ِر َ
ت َكلِ َمةُ ْال َعذا ِ
ازلىاش در باره كفار به كرسى نشست .و منظور از" كلمه عذاب" ھمان است كه در ھنگامى
كه به آدم فرمان مىداد به زمين فرود آيد ،فرمود:
ون"
ار ھُ ْم فِيھا خالِ ُد َ
ين َكفَرُوا َو َك ﱠذبُوا بِآياتِنا أُولئِ َ
" َو الﱠ ِذ َ
ك أَصْ حابُ النﱠ ِ

٢٠١

ين" گوينده اين فرمان -به طورى كه از
س َم ْث َوى ْال ُمتَ َكب ِﱢر َ
ْواب َجھَنﱠ َم خالِ ِد َ
ين فِيھا فَبِ ْئ َ
" قِي َل ا ْد ُخلُوا أَب َ
ين" برمىآيد كه اين فرمان در
س َم ْث َوى ْال ُمتَ َكب ِﱢر َ
سياق برمىآيد -خازنان دوزخند .و از جمله" فَبِ ْئ َ
باره كفارى صادر مىشود كه از در تكبر آيات خدا را تكذيب كرده ،و با حق عناد ورزيدهاند.
ين اتﱠقَ ْوا َربﱠھُ ْم إِلَى ْال َجنﱠ ِة ُز َمراً َحتﱠى إِذا جا ُؤھا َو فُتِ َح ْ
ت أَبْوابُھا" در اين آيه بر خالف
ق الﱠ ِذ َ
" َو ِسي َ
آيه قبلى جواب" اذا" ذكر نشده ،و اين خود اشاره به آن است كه امر بھشت ما فوق آن است كه
با زبان گفته شود و ما وراى ھر مقياسى است كه اندازهاش را معين كند .و جمله" َو فُتِ َح ْ
ت
أَبْوابُھا" حاليه است ،يعنى تا آنكه به بھشت مىرسند ،در حالى كه درھا برايشان باز شده .و
منظور از جمله" خزنتھا" مالئكهاى ھستند كه موكل بر بھشتند.
ين اتﱠقَ ْوا َربﱠھُ ْم إِلَى ْال َجنﱠ ِة ُز َمراً"
و معناى آيه اين است كه ":سيق" به حركت وا مىدارند" الﱠ ِذ َ
كسانى را كه از انتقام پروردگار خود پرھيز داشتند دسته دسته به سوى بھشت" َحتﱠى إِذا جا ُؤھا"
تا آنكه بدانجا برسند ،در حالى كه" فتحت ابوابھا" ،درھاى آن برويشان باز شود" َو قا َل لَھُ ْم
َخ َزنَتُھا" موكلين بھشت در حالى كه بھشتيان را استقبال مىكنند به ايشان مىگويندَ ":سال ٌم َعلَ ْي ُك ْم"
شما ھمگى در سالمت مطلق خواھيد بود ،و جز آنچه مايه خشنودى است نخواھيد ديد ".طبتم"
ين" اينك داخل شويد كه
بعيد نيست كه اين جمله بيانگر علت اطالق سالم باشد ".فَا ْد ُخلُوھا خالِ ِد َ
اثر پاكى شما اين است كه جاودان در آن زندگى كنيد.
]سخن بھشتيان بعد از ورود به بھشت[
ض "...
ص َدقَنا َو ْع َدهُ َو أَ ْو َرثَنَا ْاألَرْ َ
" َو قالُوا ْال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ الﱠ ِذي َ
 ٢٠٠سوره حجر ،آيه .۴۴
 ٢٠١و كسانى كه كفر بورزند ،و آيات ما را تكذيب كنند ،آنان اھل آتش و در آن جاودانهاند .سوره بقره ،آيه .٣٩

٨٩

گويندگان اين سخن -به گفته جمعى -مردم پرھيزگارند ،و مرادشان از وعدهاى كه خدا به آنان
داده بود ،آن وعدهاى است كه در قرآن و در ساير وحىھا كه به انبياى ديگر كرده بود مكرر
ين اتﱠقَ ْوا ِع ْن َد َربﱢ ِھ ْم
آمده ،و متقين را وعده بھشت داده ،از آن جمله در قرآن عزيزش فرموده ":لِلﱠ ِذ َ
َجنﱠ ٌ
ت النﱠ ِع ِيم"  ٢٠٣بعضى  ٢٠٤ھم گفتهاند :مراد از
ات" ٢٠٢و نيز فرموده ":إِ ﱠن لِ ْل ُمتﱠقِ َ
ين ِع ْن َد َربﱢ ِھ ْم َجنﱠا ِ
اين وعده وعده آمدن قيامت و ثواب در آن است.
و بعيد نيست كه مراد از اين وعده ،وعده به ارث دادن بھشت باشد ،ھم چنان كه در قرآن
ون"  ،٢٠٥و بنا بر اين احتمال
س ھُ ْم فِيھا خالِ ُد َ
ين يَ ِرثُ َ
ون الﱠ ِذ َ
وارثُ َ
فرموده ":أُولئِ َ
ون ْالفِرْ َد ْو َ
ك ھُ ُم ْال ِ
ص َدقَنا َو ْع َدهُ" )و معنا چنين مىشود:
ض" عطف تفسير مىشود براى جمله" َ
جمله" َو أَ ْو َرثَنَا ْاألَرْ َ
گفتند حمد آن خدايى را سزد كه به وعده خود وفا كرد ،و بھشت ديگران را ھم به ما ارث داد(.
ض" -مراد از كلمه" أرض" -به طورى كه گفتهاند ٢٠٦ -زمين بھشت است ،يعنى
" َو أَ ْو َرثَنَا ْاألَرْ َ
ھمانجايى كه بھشتيان در آنجا مستقر مىشوند .و در اول سوره مؤمنون ھم گذشت كه مراد از
ارث دادن بھشت ،اين است كه :بھشت را برايشان باقى گذاشت ،با اينكه در معرض آن بود كه
ديگران آن را ببرند و يا حد اقل شريك ايشان شوند ،ولى آن ديگران )در اثر گناه و شرك( سھم
بھشت خود را از دست دادند و به اينان منتقل گرديد.
" نَتَبَ ﱠوأُ ِم َن ْال َجنﱠ ِة َحي ُ
ْث نَشا ُء" -اين جمله بيانگر ارث دادن زمين به ايشان است ،و اگر با اينكه جا
داشت بفرمايد" نتبوء منھا" ،فرمود ":نَتَبَ ﱠوأُ ِم َن ْال َجنﱠ ِة" و خالصه با اينكه جا داشت ضمير كلمه"
أرض" را به كار ببرد كلمه" جنت" را آورد براى اين است كه كلمه" ارض" را معنا كند ،و
بفھماند كه منظور ما از" أرض" ھمان بھشت است.
ولى بعضى ٢٠٧از مفسرين گفتهاند :مراد از" ارض" ھمين زمين دنيا است .ولى تفسيرى است
بسيار بىپايه ،مگر اينكه آن را توجيه كنند ،و بگويند بھشت عبارت است از آخرت ھمين زمين
٢٠٨
ار"
دنيا ،ھم چنان كه خداى تعالى فرموده ":أُولئِ َ
ك لَھُ ْم ُع ْقبَى ال ﱠد ِ
و معناى آيه اين است كه :پرھيزكاران بعد از داخل شدن در بھشت ،مىگويند حمد خدايى را كه
به وعده خود وفا كرد ،آن وعدهاى كه مىداد كه به زودى ما را داخل بھشت مىكند .و يا آن
وعدهاى كه مىداد كه به زودى بھشت را به ما به ارث مىدھد ،و ما در بھشت ھر جايش كه
دلمان بخواھد مسكن خواھيم كرد -و از اين جمله اخير به دست مىآيد كه بھشتيان ھر چه
بخواھند در بھشت دارند.
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ين" -يعنى چه خوب است اجر آنھايى كه براى خدا عمل كردند ،و اين جمله -به
" فَنِ ْع َم أَجْ ُر ْالعا ِملِ َ
طورى كه از سياق برمىآيد -سخن اھل بھشت است .احتمال ھم دارد تتمه كالم خداى تعالى
باشد.
ُون بِ َح ْم ِد َربﱢ ِھ ْم "...
ش يُ َسبﱢح َ
" َو تَ َرى ْال َمالئِ َكةَ َحافﱢ َ
ين ِم ْن َح ْو ِل ْال َعرْ ِ
كلمه" حافين" اسم فاعل از ماده" حف" است كه به معناى احاطه كردن و حلقه زدن دور چيزى
است .و كلمه" عرض" عبارت است از آن مقامى كه فرامين و اوامر الھى از آن مقام صادر
مىشود ،فرامينى كه با آن امر عالم را تدبير مىكند .و" مالئكه" عبارتند از:
مجريان مشيت خدا ،و عامالن به اوامر او .و ديدن مالئكه به اين حال كنايه است از اينكه بعد از
درھم پيچيده شدن آسمانھا ،مالئكه را به اينصورت و حال مىبينى.
و معناى آيه اين است كه :تو در آن روز مالئكه را مىبينى در حالى كه گرداگرد عرشند و
پيرامون آن طواف مىكنند ،تا اوامر صادره را اجرا كنند ،و نيز مىبينى كه سرگرم تسبيح خدا
با حمد اويند.
ض َي بَ ْينَھُ ْم" -احتمال دارد ضمير" ھم" به مالئكه برگردد .و احتمال ھم دارد به مالئكه و
" َو قُ ِ
مردم ھر دو برگردد .و احتمال ھم دارد به جميع خاليق و يا تنھا به مردم برگردد ،و معناى"
قضاء" داورى در بين اھل بھشت و اھل آتش و يا بين انبيا و امتھاى ايشان باشد.
ولى يك نكته احتمال اخير را تضعيف مىكند و آن اين است كه داورى در بين مردم را قبال در
ق َو ھُ ْم ال ي ْ
ض َي بَ ْينَھُ ْم بِ ْال َح ﱢ
ون" فرموده بود و دوباره سخن از قضاى بين مردم
ُظلَ ُم َ
جمله" َو قُ ِ
راندن تكرارى است بىجھت.
ليكن ظاھر قضاوت در ما بين يك جماعت ،اين است كه به نفع بعضى ،و به ضرر بعضى
داورى شود ،چون در جايى قضا به كار مىآيد كه اختالفى در بين آن گروه بوده باشد و اختالف
در بين مالئكه فرض ندارد و ھمين خود مؤيد آن است كه ضمير مزبور به مالئكه بر نگردد و
به غير مالئكه يعنى مردم برگردد .چيزى كه ھست كلمه" قضا" ھمان طور كه بر حكم حاكم و
داورى او اطالق مىشود ،اطالقش بر مجموع حكم و مقدمات و آثار و دنبالهھاى آن ،از قبيل
احضار دو طرف دعوى ،طرح دعوى ،و شھادت خواستن از شھود ،حكم حاكم ،و رساندن حق
به صاحب حق ،نيز صحيح است.
پس ممكن است مراد از كلمه" قضا" در آيه قبل ،خود حكم الھى باشد ،و مراد از" قضا" در
جمله مورد بحث مجموع جزئيات باشد ،جزئياتى كه از ساعت مبعوث شدن تا آخرين لحظه،
يعنى لحظه داخل شدن دوزخيان در دوزخ و استقرار در آن و در آمدن بھشتيان در بھشت ،و
استقرار در آن ،پيش مىآيد .پس با اين بيان اشكال تكرار كلمه" قضا" برطرف شده و تكرار آن
بدون جھت نمىباشد.
٩١

ين" -اين كلمه خاتمه آغاز و انجام خلقت است ،و ھم ثنايى است
" َو قِي َل ْال َح ْم ُد ِ ﱠ ِ َربﱢ ْالعالَ ِم َ
عمومى براى خداى تعالى ،كه ھيچ كارى نكرده و نمىكند ،مگر آنكه آن كار جميل و زيبا است.
بعضى ٢٠٩از مفسرين گفتهاند :گوينده اين حمد ھمان متقين ھستند ،چون حمد اولشان براى داخل
شدن در بھشت بوده ،و حمد دومشان براى اين بوده كه خدا حكم را به نفع آنان صادر فرمود و
به حق بين ايشان و غير ايشان داورى كرد .بعضى  ٢١٠ديگر گفتهاند :گوينده آن مالئكه ھستند ،و
اگر صريحا به ايشان نسبت نداد ،براى اين است كه خواست تعظيمشان كرده باشد .بعضى
٢١١ديگر گفتهاند :صاحب اين كالم تمامى خالئقاند.
آخ ُر َد ْعواھُ ْم أَ ِن ْال َح ْم ُد
مؤيد وجه اول اين آيه شريفه است كه در صفت اھل بھشت مىفرمايدَ ":و ِ
ين" ٢١٢و اين خود حمدى است عام كه قبال گفتيم حمد آخرين روز خلقت است.
ِ ﱠ ِ َربﱢ ْالعالَ ِم َ

بحث روايتى ] )رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته([
ت لَيَحْ بَ َ
در تفسير قمى در ذيل جمله" لَئِ ْن أَ ْش َر ْك َ
ين" آمده :اين
خاس ِر َ
ط ﱠن َع َملُ َ
ك َو لَتَ ُكونَ ﱠن ِم َن ْال ِ
گفتگو و خطاب با رسول خدا )ص( است ،ولى منظور امت اوست ،و اين ھمان كالم امام صادق
)ع( است كه مىفرمايد :خداى تعالى پيغمبر خود را به روش" دخترم به تو مىگويم عروسم تو
٢١٣
بشنو" مبعوث فرموده
و از كتاب توحيد حكايت شده كه وى به سند خود از فضيل بن يسار روايت كرده كه گفت :از
امام صادق )ع( شنيدم كه فرمود :خداى عز و جل را نبايد وصف كرد ،چون به وصف
نمىگنجد.
آن گاه مىگويد :زراره از امام باقر )صلوات ﱠ
ﷲ عليه( روايت كرده كه فرمود :خداى تعالى
وصف نمىشود ،و چگونه ممكن است او را وصف كرد با اينكه خودش در كالم
مجيدش فرمودهَ ":و ما قَ َدرُوا ﱠ
ﷲَ َح ﱠ
ق قَ ْد ِر ِه" ،پس خدا با ھيچ مقياسى توصيف نمىشود اال آنكه او
٢١٤
از آن توصيف بزرگتر است
و نيز در ھمان كتاب به سند خود از سليمان بن مھران روايت كرده كه گفت :از امام صادق )ع(
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيا َم ِة" پرسيدم ،فرمود :يعنى مالك زمين اوست و احدى با
از آيه" َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
او شريك در ملك او نيست.
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و كلمه" قبض" از خداى تعالى در جاى ديگر به معناى دريغ ورزيدن از بخشش ،و كلمه" بسط"
به معناى اعطا و گشايش دادن آمده ،از آن جمله فرمودهَ ":و ﱠ
ُون"
ﷲُ يَ ْقبِضُ َو يَ ْب ُ
صطُ َو إِلَ ْي ِه تُرْ َجع َ
يعنى خداى تعالى تنگ مىگيرد و عطا مىكند و وسعت مىدھد و قبض از ناحيه اوست .و به
وجھى ديگر قبض به معناى گرفتن به عنوان قبول است ،ھم چنان كه فرمود:
" َو يَأْ ُخ ُذ ال ﱠ
ت" ،يعنى خدا صدقات را مىپذيرد ،و اھلش را در برابر آن اجر مىدھد.
ص َدقا ِ
ﱠماوات َم ْ
ط ِوي ٌ
ُ
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه" چيست؟ فرمود :منظور از" يمين"
عرضه داشتم :پس معناى جمله" َو الس
ُ
ﱠماوات
دست است و منظور از دست ھم قدرت و قوت است .و معناى اينكه فرمودهَ ":و الس
َم ْ
ط ِوي ٌ
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه" اين است كه :آسمانھا به قدرت و قوه خداى سبحان در ھم پيچيده شده ،و او
٢١٥
بزرگتر از آن است كه مشركين در بارهاش مىگويند
مؤلف :در الدر المنثور از ابو ھريره از رسول خدا )ص( روايت آورده كه رسول خدا )ص( در
ض إِ ﱠال َم ْن شا َء ﱠ
ﷲُ" فرموده ":اينھايى كه استثنا
ص ِع َ
ذيل آيه" فَ َ
ق َم ْن فِي السﱠماوا ِ
ت َو َم ْن فِي ْاألَرْ ِ
شدهاند ،شھيدانى ھستند كه شمشيرھا را به كمر بسته پيرامون عرش خدا قرار دارند"  ٢١٦كه از
ظاھر آن برمىآيد منظور از" نفخه" در اين آيه غير از نفخه اول است كه براى مردن جاندارھا
دميده مىشود ،در حالى كه در سابق گفتيم ظاھر آيه خالف اين را مىرساند.
و از انس از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود" استثنا شدگان در آيه جبرئيل و ميكائيل و
اسرافيل و ملك الموت و حامالن عرشند كه در آن نفخه نمىميرند ،بلكه بعدا مىميرند ٢١٧ "...آيه
مورد بحث ظاھر در خالف اين روايت نيز ھست.
و از جابر روايت آورده كه گفت ":اين آيه موسى )ع( را استثنا مىكند،
چون او يك بار در زمان حياتش دچار صعقه شد ٢١٨ "...و اين روايت از اين نظر قابل قبول
نيست ،كه كلمه" صعقه" چه به معناى غش كردن باشد ،و چه مردن ،اختصاص به موسى
نداشت ،بلكه چندين نفر از بنى اسرائيل ھم با او بودند و دچار آن صعقه شدند.
]دو روايت در باره اينكه بھشت و جھنم را دربھايى است[
ب" گفته است :در معناى اين آيه دو قول است ،يكى
و در مجمع البيان ،در ذيل آيه" لَھا َس ْب َعةُ أَبْوا ٍ
روايتى است كه از على ،امير المؤمنين )ع( نقل شده كه فرمود :جھنم كه ھفت در دارد بدين
جھت است كه ھفت طبقه دارد ،ھر طبقه روى طبقه ديگر قرار گرفته.
آن گاه براى مجسم كردن مطلب ،دستھاى خود را روى ھم گذاشت ،و فرمود :ھمين طور روى
ھمند و خداى تعالى بھشت را ھمكف زمين قرار داده و آتش دوزخ را روى ھم ،كه از ھمه
 ٢١٥توحيد )صدوق( ،ص .١۶١
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پايينتر" جھنم" است ،و طبقه دوم آن" لظى" و سومش" حطمة" و چھارمش" سقر" و پنجمش"
جحيم" و ششمش" سعير" و ھفتمش" ھاويه" است و در روايت كلبى طبقه زيرين را" ھاويه" و
٢١٩
طبقه باالتر از ھمه را" جھنم" دانسته
و در خصال از امام صادق )ع( از پدرش ،از جدش ،از على )ع( روايت آورده كه فرمود:
براى بھشت ھشت در است ،درى كه از آن ،انبياء و صديقين داخل مىشوند ،و درى كه از آن،
شھداء و صالحين وارد مىشوند ،و از پنج در ديگرش شيعيان و محبين ما وارد مىشوند .و من
ھم چنان بر صراط مىايستم و دعا مىكنم ،مىگويم پروردگارا شيعيان من ،دوستانم ،ياورانم ،و
ھر كس كه در دار دنيا به من محبت مىورزيده ،سالمت بدار .از دل عرش ندا مىرسد :دعايت
مستجاب شد ،و شفاعتت در باره شيعيانت پذيرفته گشت ،حتى در آن روز ھر يك نفر از شيعيان
و دوستان و ياوران و آنھا كه با دشمنان من جنگيدند ،چه با زبان و چه با عمل ،شفاعتشان در
ھفتاد ھزار نفر از ھمسايگان و اقربايشان پذيرفته مىشود.
و درى ديگر است كه ساير مسلمانان يعنى كسانى كه شھادت به" ال اله اال ﱠ
ﷲ" مىدادهاند و در
٢٢٠
دلشان ذرهاى بغض ما اھل بيت نبوده از آن در وارد مىشوند
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