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[ادامه سوره هود]  .....ص 3 :
[سوره هود ( :)11آيات  111تا  ..... ]111ص 3 :
اشاره

ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُري نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصِيدٌ ( )155وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ )(101وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري وَ هِيَ
ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( )154إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ
( )151وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِالَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ()152
يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِالَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ ( )152فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ ( )153خالِدِينَ
فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِالَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ )(107وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها
ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِالَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ()152
ترجمه آيات  .....ص 3 :
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است  .....ص 212 ...................................................................................... 531 :
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اين از خبرهاي آن دهكدهها است كه برايت قصه ميكنيم ،بعضي (از آنها) بپاست ،و بعضي ديگر منقرض و نابود شده است
().155
ما ستمشان نكرديم بلكه خود ايشان به خود ستم كردند و همين كه فرمان پروردگارت بيامد ،خدايانشان كه به جاي
پروردگار ميپرستيدند ،كاري براي ايشان نساختند و جز خسرانشان نيفزودند (). 151
ترجمه الميزان ،ج ،11ص2 :
مؤاخذه كردن پروردگارت وقتي دهكدهها را مؤاخذه كند ،چنين است .آري ،مؤاخذه او المانگيز و سخت است ().154
و در اين براي كسي كه از عذاب قيامت بترسد عبرتي (تكان دهنده) است و قيامت روزي است كه همه مردم براي (درك)
آن يك جا  2جمع ميشوند و اين ،روز حضور يافتن (همه) است ().151
و آن را جز براي مدتي معين مؤخر نميداريم ().152
روزي بيايد كه هيچ كس جز به اذن او سخن نگويد و برخي از آنان بدبخت باشد (و برخي) نيكبخت ().152
اما كساني كه بدبختند در آتشند و براي آنها زفير و شهيق است ().153
و تا آسمانها و زمين هست در آن جاودانند مگر آنچه پروردگار تو بخواهد كه پروردگارت هر چه بخواهد ميكند ().152
اما كساني كه نيكبختاند در بهشتند و تا آسمانها و زمين هست در آن جاودانند مگر آنچه خداي تو بخواهد كه اين بخششي
قطع نشدني است ().152

اشاره

در اين آيات به داستانهاي قبل بازگشت نموده و نظري اجمالي و كلي در آنها نموده و سنت خدا را در ميان بندگانش خالصه
ميكند ،و آثار شومي را كه شرك به خدا براي امم گذشته ببار آورد و آنان را به هالكت در دنيا و عذاب جاودانه آخرت مبتال
نمود برميشمارد تا عبرتگيران عبرت گيرند.
"ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُري نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصِيدٌ" كلمه "ذلك" اشاره است به داستانهاي قبل ،و چون كلمه" من"
تبعيضي است معناي آيه چنين ميشود :اين داستانها كه برايت آورديم پارهاي از داستانهاي شهرها و دهكدهها ،يا اهل آنها
است كه ما برايت شرح داديم.
[دو احتمال در معناي ":أَنْباءِ الْقُري ]  .....ص 4 :

كلمه" حصيد" از ماده" حصد" است كه به معناي بريدن و درو كردن زراعت است.
داستانهاي امم گذشته را به زراعت تشبيه كرده چون گاهي ايستاده و گاهي درو شده است .و معناي آن در صورتي كه
مقصود از" قري" خود دهكدهها باشد نه اهل آنها ،اين است كه:
برخي از دهكدهها كه ما برايت داستان كرديم دهكدههايي است كه به كلي از بين نرفته و هنوز آثاري از آنها باقي است،
مانند دهكده قوم لوط كه هنوز -يعني در عصر نزول قرآن -آثارش باقي است ،و بيننده را بياد آن قوم مياندازد .آري ،از
آيه" وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "
ترجمه الميزان ،ج ،11ص2 :
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بيان آيات  .....ص 4 :
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»«1و آيه" وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فَال تَعْقِلُونَ"
»«2برميآيد كه در عصر نزول قرآن آثاري از قوم لوط باقي بوده است.
[مراد از اينكه آلهه مشركين جز بر هالكت و تباهي خوانندگان خويش نيفزودند]  .....ص 5 :
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و اگر منظور از قري ،اهل قري باشد معنايش اين ميشود :از اين امم و اقوام ،بعضي هنوز پابرجايند و بكلي منقرض نشدهاند،
مانند امت نوح و صالح ،و برخي ديگر بكلي منقرض شدهاند ،مانند قوم لوط كه احدي از ايشان نجات نيافت و همه از بين
رفتند مگر خانواده لوط -لوط نيز جزء قومش نبود.
"وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ" يعني ما در فرو فرستادن عذاب برايشان ستم نكرديم ،بلكه هالكتشان اثر شرك و
فسقشان بود ،خودشان بخاطر شرك ورزيدن و بيرون شدن از زي بندگي به خود ستم كردند.
آري ،هر عملي كه بدنبال خود عقوبتي داشته باشد خالي از دو صورت نيست ،يا عمل ظلم است و يا عقوبت آن ،و وقتي
عقوبت ظلم نباشد ،قهرا عمل ظلم است كه عقوبت به بار آورده.
پس خالصه كالم اين ميشود :اگر ما عذابشان كرديم به خاطر ظلمشان بود .و لذا به دنبال آن فرموده ":فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ
آلِهَتُهُمُ  ...".و از نظم آن كالم و اين دنباله چنين برميآيد كه ما ايشان را به عذاب خود گرفتيم و خدايانشان كاري
برايشان صورت ندادند .پس ،معلوم شد حرف" فاء" در جمله" فَما أَغْنَتْ" كه تفريع را ميرساند جمله مذكور را بر ما قبل
خود تفريع نموده ،معناي آن را بدين صورت درميآورد :ما ايشان را به عذاب خود گرفتيم پس در اين باره خداياني كه ايشان
به جاي پروردگار متعال ميپرستيدند تا خيري برايشان جلب نموده و شري از ايشان بگردانند كاري برايشان نكردند ،و چون
امر پروردگارت مبني بر عذاب آنها بيامد (و يا چون عذاب پروردگارت بيامد) شري از ايشان دفع نكردند.
"وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ""-تتبيب" از مصدر" تبب" به معناي تدمير و هالك كردن ،و در اصل به معناي قطع است ،و
اين معنا را افاده ميكند كه چون به خاطر گناهي كه مقتضي عذابشان بود (يعني به خاطر بت پرستيشان) احساس نزول
عذاب نمودند ،به بت هاي خود التجاء برده ،درخواست رفع بال نمودند ،و چون اين التجاء و درخواست ،خود گناه ديگري بود،
لذا
__________________________________________________
)(1و ما از آن قوم اثري باقي گذاشتيم براي مردمي كه عبرت ميگيرند .سوره عنكبوت ،آيه .12
)(2و شما صبحگاهان و در شب بر آن قوم گذر ميكنيد ،چرا پس عبرت نميگيريد؟ سوره صافات ،آيه .112
ترجمه الميزان ،ج ،11ص3 :
باعث شد كه عذابشان شديدتر شده با عقاب سختتري هالك گردند.
بنا بر اين ،نسبت دادن هالكت به آلهه آنان نسبت مجازي است ،و هالكت بطور حقيقت منسوب است به دعا و التجاي
ايشان به آنها .و التجاء در حقيقت قائم است به داعي ،نه به مدعو.
"وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ" كلمه" كذلك" اشاره است به گذشته (يعني به اخبار
قري) كه پارهاي از مصاديق اخذ خداي تعالي بود ،و اينك در اين آيه ،مطلق أخذ خدايي را با أخذ ايشان مقايسه نموده
ميفرمايد :مطلق أخذ او دردناك و سخت است .و اين بيان از قبيل تشبيه كلي به بعضي از مصاديق است در حكم ،تا
داللت كند بر اينكه حكم مختص به مصاديق نامبرده نيست ،بلكه عمومي و شامل همه افراد است و اين نوعي شايع از انواع
تشبيه است.
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[ اشاره به وجود ارتباط بين اعمال سابق و الحق انسان و نيز ارتباط بين اعمال هر فرد و گروه با اعمال ديگران و لزوم رسيدگي به اعمال همگان در روزي كه همه جمعند]  .....ص :
7

و با در نظر داشتن اينكه حرف" الم" در كلمه" له" براي غايت است خصوصيت اين روز اين ميشود كه مردم به خاطر آن
مجموعند .پس اين روز شاني دارد كه هيچ روز ديگر ندارد ،و آن شان صورت نميگيرد مگر به اينكه همه مردم بدون
استثناء جمع شوند و احدي از حضور در آن تخلف نكند.
مردم نيز شاني دارند كه با آن تمامي افراد بشر به همديگر ارتباط يافته ،اولي با آخري و آخري با اولي در آن مختلط ميشود
و بعض با كل مربوط ميشود .و آن شان عبارت است از رسيدگي به حساب اعمالشان ،از نظر ايمان و كفر و اطاعت و
معصيت .و كوتاه سخن از نظر سعادت و شقاوت.
پر واضح است كه يك عمل واحد از يك انسان از تمامي اعمال گذشتهاش كه با اصول باطنيش ارتباط دارد سرچشمه
گرفته ،و اعمال آيندهاش كه آنها نيز با احوال قلبيش مرتبط است از آن يك عمل منشا ميگيرد .و همچنين عمل يك
انسان با اعمال هر كس كه با او ارتباط دارد مرتبط ميشود ،يعني يا اعمال آنها از عمل اين متاثر گشته و يا اعمال ايشان در
عمل وي مؤثر بوده است ،و همچنين اعمال انسانهاي گذشته با انسانهاي آينده و اعمال انسانهاي آينده با انسانهاي گذشته
ارتباط دارد .در بين گذشتگان ،پيشواياني بودند كه يا مردم را هدايت ميكردند و يا گمراه ميساختند و اعمال آنان در اعمال
آيندگان اثر داشته و ايشان مسئول آنند ،هم چنان كه در متاخرين اتباع و دنبالهروهايي هستند كه از غرور و فريب پيشوايان
گذشتهشان پرسش ميشوند ،و قرآن كريم در اين باره فرموده ":فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" «».1
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و جمله" إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ" وجه شبه را كه دردناكي و سختي است بيان ميكند.
و معناي آيه اين است كه :هم چنان كه أخذ اين اقوام ستمگر :قوم نوح ،هود ،صالح ،لوط ،شعيب و قوم فرعون توسط خدا
اخذي اليم و شديد بود همچنين هر قوم ستمگر ديگر را كه اخذ كند اخذش اليم و شديد است ،پس بايد همه عبرتگيران
عبرت بگيرند.
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ"...
اين نيز اشاره است به اخباري كه خداي تعالي از داستانهاي قراي ستمگر بيان نموده كه قراي مذكور را به خاطر ظلمشان به
عذابي دردناك اخذ نموده ،و أخذ او همواره همين طور است .و همين خود آيتي است براي كسي كه از عذاب حيات آخرت
بيمناك است ،و عالمتي است كه نشان ميدهد خداوند به زودي در آخرت ،مجرمين را به جرمشان اخذ نموده و اخذش اليم
و شديد خواهد بود.
و اين خود باعث ميشود چنين كساني عبرت گرفته ،از هر چيز كه مستلزم سخط خدا باشد احتراز جويند.
"ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ" -يعني آن روزي كه عذاب آخرت ،در آن به وقوع ميپيوندد روزي است كه همه مردم براي
ديدنش جمع ميشوند .بنا بر اين ،كلمه" ذلك" اشاره است به روزي كه كلمه" عَذابَ الْآخِرَةِ" بر آن داللت دارد .و به قول
بعضيها به همين جهت به لفظ مذكر آورده شده و نيز ممكن است مذكر آوردن اشاره (ذلك) بدين منظور بوده باشد كه
مبتداء با خبر تطبيق كند.
و روز قيامت را به روزي توصيف كرده كه مردم براي آن مجموعند ،و نفرموده ":بزودي ترجمه الميزان ،ج ،11ص2 :
جمع ميشوند ،و يا جمع ميشوند براي آن مردم" تا داللت كند بر اينكه جمع شدن مردم براي آن ،از اوصاف الزم و ال
ينفك آن است ،و حاجتي نيست به اينكه از آن خبر داده شود.
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و نيز فرموده ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" «».4
و جزاء و كيفر هم از حكم فصل و داوري كه حق را از باطل جدا ميسازد تخلف پذير نيست.
و مطلبي كه وضعش چنين باشد( ،و آن داوري كه دامنهاش از ابتدا تا انتهاي بشريت
__________________________________________________
)(1به يقين از اقوامي كه پيغمبراني به سويشان فرستاده شد پرسش خواهيم كرد ،و از آن پيغمبراني كه گسيل شدند نيز
پرسش خواهيم نمود .سوره اعراف ،آيه .3
)(2و مينويسيم آنچه كه از پيش فرستادند و آثارشان را هم ،و هر چيز را ما در امام مبين بر شمردهايم .سوره يس ،آيه 14
ترجمه الميزان ،ج ،11ص2 :
گسترش داشته باشد) ،جز در روزي كه اولين و آخرين بشر يك جا جمع باشند ،و احدي غايب نباشد صورت نميگيرد.
از همين جا ميتوان فهميد كه بازجويي از تك تك مردم در قبر ،و اجراي پارهاي از ثوابها و عقابها در آن ،بطوري كه آيات
راجع به عالم برزخ بدان اشاره نموده ،و روايات وارده از پيغمبر (ص) و امامان اهل بيت (ع) بطور تفصيل از آن خبر ميدهد،
غير از مساله حساب روز قيامت و بهشت و دوزخ جاودانهاي است كه خداوند از آن خبر داده.
[عالم برزخ منزلگاه موقتي است و جنبه تمهيدي براي روز قيامت و بهشت و دوزخ جاودانه دارد]  .....ص 1 :
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چون بازجويي و سؤالي كه افراد در قبر دارند ،براي تكميل پرونده اعمال است ،تا براي فرا رسيدن قيامت بايگاني شود ،و
بهشت و دوزخ برزخي هم منزلگاه موقتي است ،مانند منزلگاههاي موقتي كه براي مسافرين در وسط راه آماده ميسازند.
آري ،در عالم برزخ بطور كامل به حساب كسي نميرسند ،و در آنچه كرده حكم فصل و جزاي قطعي صادر نميكنند ،هم
چنان كه آيه" النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ" « »1و آيه"  ...يُسْحَبُونَ
فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ" « »4بدان اشاره دارند ،چه از عذاب برزخيان تعبير كرده به عرضه بر آتش ،و از عذاب
قيامتيان به داخل شدن در آن ،كه عذابي است شديدتر ،و در دومي از عذاب برزخيان تعبير كرده است به" سحب در حميم"
(كشيدن در آب جوشان) ،و از قيامتيان به" سجر در نار( "سوختن در آتش).
و نيز آيه شريفه" وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ" « »1كه صراحت دارد در اينكه مربوط است
به عالم قبر ،و گفتگويي از حساب و بهشت خلد در آن به ميان نيامده ،تنها بطور اجمال پارهاي از تنعمها را ذكر كرده است.
و نيز آيه شريفه
__________________________________________________
)(1جهنم كه بامداد و شبانگاه عرضه بر آن شوند ،و روزي كه رستاخيز برپا شود فرعونيان راي به سختترين عذاب داخل
كنيد .سوره مؤمن ،آيه .23
(2)...در آب جوشان كشيده شوند ،و پس از آن در آتش سوخته گردند .سوره مؤمن ،آيه . [.....]24
)(3كساني راي كه در راه خدا كشته شدهاند مرده مپندار ،بلكه زندهاند و نزد پروردگار خويش روزي ميخورند و به آنچه كه
خدا از كرم خود به آنان داده خوشحالند و از سرنوشت كساني كه از پي ميرسند و هنوز به ايشان نپيوستهاند شادمانند كه نه
بيمي دارند و نه غمگين ميشوند .سوره آل عمران ،آيه  132و 170
ترجمه الميزان ،ج ،11ص2 :
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[چند وجه در معناي ":يَوْمَ يَأْتِ" در آيه شريفه  .....ص 11 :

"يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" فاعل كلمه "يات" ضميريست كه به اجل ،كه در جمله قبل ذكر شد برميگردد ،و
معنايش اين است :روزي كه ميآيد آن اجلي كه قيامت تا آن روز به تاخير ميافتد هيچ كس تكلم نميكند مگر به اذن او.
در جاي ديگر فرموده ":مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ" «».1
بعضي از مفسرين -بطوري كه در مجمع البيان « »4نقل كرده -گفتهاند :معنايش اين است ":روزي كه قيامت و جزاء
ميآيد" و الزمه اين حرف اين است كه ضمير مذكور به قيامت و جزاء كه سابقه كالم به وجهي بر آن داللت ميكند
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"حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي
يَوْمِ يُبْعَثُونَ" « ،»1كه خاطر نشان ميسازد مردم بعد از مردن در برزخي زندگي ميكنند كه متوسط است ميان حيات
دنيوي -كه بازيچهاي بيش نيست -و ميان حيات اخروي -كه حقيقت زندگي است -هم چنان كه فرموده:
"وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" «».4
كوتاه سخن ،دنيا دار عمل ،و برزخ دار آماده شدن براي حساب و جزاء ،و آخرت دار حساب و جزاء است.
و آيه شريفه" يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَ
اغْفِرْ لَنا" « »1كه ميرساند رسول خدا (ص) و مؤمنيني كه با اويند با نوري كه در دنيا كسب نموده و در برزخ فراهم
كردهاند به عرصه قيامت در آمده ،آن گاه درخواست ميكنند كه خدا نورشان را تكميل نمايد و بقاياي عالم لهو و لعب را از
آنان بزدايد.
"وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ" -اين جمله به منزله نتيجه و تفريعي است كه به ظاهرش بر جمله قبلي ":ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ
النَّاسُ" مترتب شده است ،چون جمع شدن مردم مستلزم مشاهده نيز هست ،چيزي كه هست لفظ جمله مورد بحث مقيد به
ناس (مردم) نشده ،و اطالقش اشعار دارد بر اينكه آن روز براي هر كسي كه بتواند مشاهده كند مشهود است ،چه مردم ،چه
مالئكه ،و چه جن .و آيات بسياري كه داللت ميكنند به محشور شدن جن و شياطين و حاضر شدن مالئكه در قيامت همه
اين اطالق را تاييد ميكنند.
"وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ" يعني براي اين روز أجل و سررسيدي است كه قبل از رسيدن آن واقع نخواهد شد ،و كسي
نيست كه حكم خدا را عقب بيندازد و قضاي او را لغو كند ،خود او هم آن روز را تاخير
__________________________________________________
)(1و چون مرگ يكي از آنان فرا رسد ،گويد پروردگارا مرا بازگردان شايد عمل شايستهاي انجام دهم ،هرگز! اين كلمهايست
كه وي گوينده آنست ،پيش رويشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند .سوره مؤمنون ،آيه  22و .155
)(2زندگي اين دنيا به جز بازيچه و سرگرمي نيست و اگر بدانند ،زندگي حقيقي در سراي ديگر است .سوره عنكبوت ،آيه
.32
)(3در آن روز كه خدا ،پيغمبر و آنان را كه با وي ايمان آوردهاند خوار نكند و نورشان پيشاپيش ايشان و برطرف راستشان در
حركت است ،و گويند پروردگارا نور ما را كامل كن و ما را بيامرز كه تو بر همه چيز توانايي .سوره تحريم ،آيه 8.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص15 :
نمياندازد ،مگر تا همان سررسيدي كه خودش برشمرده است .وقتي آن عدد تمام شد سرآمد مزبور فرا ميرسد ،و قيامت
قيام ميكند.
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برگردد .و اين ،تكلف و زحمتي است كه گويندهاش به خود داده در حالي كه احتياجي به آن نيست.
بعضي ديگر -بطوري كه المنار « »1آورده -گفتهاند :معنايش اين است كه ":چون در آن وقت اين روز معين فرا ميرسد،
هيچ نفسي از نفوس ناطقه تكلم نميكند مگر به اذن خداي تعالي ،پس منظور از" يوم" در آيه مطلق وقت ،و غير محدود
است ،براي اينكه آيه شريفه ،روز نامبرده را ظرف گرفته براي روز محدودي كه به اوصاف نامبرده در آيه متصف و فاعل
كلمه" يات" است".
و اين حرف خطا و غلط است ،زيرا مستلزم اين است كه كلمه" يوم" ظرف باشد براي" يوم" (قيامت) چون برگشت معنا در
حقيقت به اين است كه بگوييم" وقتي كه ميآيد در آن اين وقت معين ،يا روزي كه ميآيد در آن اين روز معين" ،و اين
محذور را كه" يوم "ظرف" يوم" باشد ،و چيزي ظرف خودش باشد با تفرقه ميان دو روز ،و يكي را عام و ديگري را خاص
قرار دادن نميتوان دفع نمود .آري ،مظروف واقع شدن زمان -كه ذاتا ظرف است -براي زماني ديگر محال است ،و با
عوض كردن لفظ و تغيير ممكن نميشود ،و يكي را مطلق و ديگري را محدود گرفتن صرف تصوري است كه دردي را دوا
نميكند .هر دو روز از نظر اطالق و تقييد و سعه و ضيق مساويند .بله ،بسا ميشود كه يك زمان معين را با حادثهاي كه در
آن اتفاق افتاده
__________________________________________________
)(1هر كه اميدوار مالقات خدا است ،مطمئن بداند كه اجل خدا آمدني است .سوره عنكبوت ،آيه .2
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .121
)(3المنار ،ج  ،14ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص11 :
متحد ميگيرند ،بطوري كه خود آن زمان هم حادثي از حوادث شده ،جنبه ظرفيتش لغو ميگردد ،آن گاه چنين زماني را
مظروف براي زمان ديگري ميگيرند و مثال ميگويند :روز قربان در ماه ذي الحجه است ،و روز عاشورا در ماه محرم است .
خداي تعالي هم از همين باب فرموده ":يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ" « .»1و اگر در آيه مورد بحث هم اين عنايت صحيح باشد ،به
همين عنايت ممكن است ضمير در "ياتي" را به كلمه" يوم" برگرداند.
و اينكه فرمود ":ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" اصلش" ال تتكلم نفس" بوده ،و يكي از دو حرف" تاء" حذف شده و حذف يكي از
دو تاء باب تفعل شايع و قياسي است.
و باء در" باذنه "براي مصاحبت است ،پس در حقيقت استثناء از كالم است ،نه از متكلم ،به خالف آيه" ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ
أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ" « »4كه استثناء از متكلم است.
و معناي آيه مورد بحث اين است كه :هيچ نفسي به كالمي تكلم نميكند مگر به آن كالمي كه به اذن خدا همراه باشد ،نه
مانند دنيا كه هر حرفي بخواهد بزند ،چه خدا اجازه تشريعي داده باشد و چه نداده باشد.
و اين صفت را كه" كسي تكلم نميكند مگر به اذن او" از خواص معرف روز قيامت شمرده و حال آنكه اختصاص به آن
ندارد ،هيچ نفسي از نفوس تكلم نميكند و هيچ حادثي از حوادث در هيچ وقتي از اوقات اتفاق نميافتد مگر به اذن او.
در پارهاي از بحثهاي گذشته هم گفتيم كه غالب معرفهايي كه خداوند در قرآن براي روز قيامت ذكر كرده ،با اينكه در سياق
اوصاف خاصه به آن آورده است معذلك شامل غير آن هم ميشود ،مانند آيه" يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ
شَيْءٌ" « »1و آيه" يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ" « »2و آيه "يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ
لِلَّهِ" « »2و همچنين آياتي ديگر .و به خوبي واضح است كه اين اوصاف مختص به روز قيامت نيست ،چون هيچ وقت
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چيزي بر خدا پوشيده نيست و هيچ وقت چيزي كسي را از غضب او نگاه نميدارد ،و هيچ وقت كسي قدرتي ندارد تا براي
كسي كاري صورت دهد مگر به اذن او،
__________________________________________________
)(1روزي كه ساعت قيام ميكند .سوره جاثيه ،آيه 42
)(2حرف نميزنند مگر كسي كه رحمان اذنش داده باشد .سوره نبا ،آيه 12
)(3روزي كه ايشان آشكار و هويدايند هيچ چيز از ايشان بر خدا پوشيده نيست .سوره مؤمن ،آيه 12
)(4روزي كه به عقب برميگرديد چيزي نداريد كه از خدا نگهتان بدارد .سوره مؤمن ،آيه 11
)(5روزي كه هيچ كس قدرتي ندارد كه براي كسي كاري كند و امر در آن روز از آن خداست سوره انفطار ،آيه 12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص14 :
و خلق و امر هم هميشه از آن اوست.
[در روز قيامت حقايق براي همگان واضح شده ،توهم استقالل اسباب و وسائط زائل ميگردد]  .....ص 11 :
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و ليكن دقت و تدبر در امثال آيه "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" « »1و آيه "رَبَّنا
أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ" « »4كه حكايت كالم گنهكاران است ،و آيه" وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ
نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ  ...هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَ
ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ" « »1اين معنا را به دست ميدهد كه روز قيامت روزي است كه خداوند بندگان را جمع نموده،
حجاب و پردهها را از جلو ديدگان و حواسشان بر ميدارد در نتيجه حقايق بطور تام و كامل برايشان ظاهر ميگردد ،و آنچه
در اين نشاه دنيا بر ايشان مستور و در پس پرده غيب بود ،در آنجا برايشان مشهود ميشود.
در اين موقع است كه ديگر شك و ترديدي بر دلي راه نيافته و دلي را به وسوسه نمياندازد ،و همه به معاينه درك ميكنند
كه خدا حق مبين است و مشاهده ميكنند كه تمام قدرتها براي او و ملك و عصمت و امر و قهر ،تنها شايسته اوست و
شريكي براي او نيست.
و آن استقاللي كه در دنيا براي اسباب پنداشته ميشد از بين رفته و روابط تاثيري كه ميان اشياء بود زايل ميگردد ،در اين
هنگام است كه ستارگان اسباب فرو ريخته ،اختراني كه اوهام را در ظلمات راهنمايي ميكرد خاموش ميشود و ديگر براي
هيچ دارندهاي ملكي بطور استقالل نميماند ،ديگر براي هيچ قدرتمندي قدرتي كه با آن ،عزت به خرج دهد نمانده ،براي
هيچ چيز ملجا و پناهگاهي كه بدان پناهنده شود و به وسيله عصمتش خود را حفظ نمايد باقي نميماند و ديگر پردهاي
نخواهد ماند كه چيزي را از چيز ديگري محجوب و پوشيده بدارد ،و امر همهاش براي خداي واحد قهار است ،و جز او كسي
مالك چيزي نيست( ،و در اين اوصاف كه برشمرديم آيات بسياري در قرآن كريم است كه بر كسي كه در كالم خداي تعالي
تدبر كند
__________________________________________________
)(1تو از اين (نشاه) در غفلت بودي ما از ديدگانت پرده برگرفتيم ،در نتيجه امروز ديدگانت تيزبين شده .سوره ق ،آيه .44
)(2پروردگارا ديديم و شنيديم پس ما را برگردان تا عمل صالح كنيم كه ديگر يقين پيدا كرديم.
سوره سجده ،آيه . [.....]14
)(3و روزي كه همگيشان را محشور كنيم به آنان كه شرك ورزيدند بگوييم در جاي خودتان باشيد شما و شركايتان ،پس
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رابطهشان را قطع كرديم  ...در آنجاست كه هر كس به هر چه از پيش كرده مبتال شود و به سوي خداي يكتا ،موالي
حقيقي خويش بازگشت يابند و آن دروغها كه ميساختند نابود شود سوره يونس ،آيه - 3042
ترجمه الميزان ،ج ،11ص11 :
مخفي نميماند).
و اين است معناي جمله" يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ" و جمله" ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ" و جمله" يَوْمَ
ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" ،و همچنين آيات و جمالت بسيار ديگري كه همه در اين صدد هستند كه نفي
كنند آنچه را كه اوهام در اين نشاه دنيوي -كه جز لهو و لعب چيز ديگري نيست -ميآرايد .و چنين وانمود ميكند كه اين
اسباب ظاهري هر يك براي خود سببي است مستقل در تاثير و هر كدام به صفتي از اوصاف ملك ،سلطنت ،قوت ،عزت و
كرامت متصف است ،و اتصافش هم بطور حقيقت است و اين خود اينهايند كه يكي ميدهد و آن ديگري منع ميكند يكي
نافع است و ديگري مضر ،و در غير اين اسباب ظاهري سود و زياني نيست.
[معناي جمله ":يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" و بيان اينكه تكلم در قيامت از سنخ تكلم در اين دنيا نميباشد ] .....ص 13 :
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ز همين جا ميتوان به معناي آيه" يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" مانوس شد ،و اين معنا در آيات ديگري قريب به همين
عبارت تكرار شده ،مانند آيه" ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً" « »1و آيه" هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ" «».4
وجه آن اينست كه خداي تعالي در مواردي كه روز قيامت را توصيف ميكند ميفرمايد ":يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ" « »1و نيز
ميفرمايد ":إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ »" «4و با اين كلمات خود روشن ميسازد كه حساب در
روز قيامت به آن صفات و نيات و احوال خوب و بدي است كه در دلها است ،نه به ظواهر اعمال كه در اين نشاه يعني در
دنيا كاشف آن احوال است.
پس آنچه كه از احوال قلب و زواياي دل در دنيا مستور و پنهان بوده در آخرت ظاهر و عريان جلوهگر ميشود و آنچه كه
امروز غيب است در آن روز شهادت خواهد بود.
(اما اينكه تكلم در قيامت به چه معناست ميگوييم ):تكلمي كه در ميان ما مردم متداول است عبارت است از استخدام
صوتها و تركيب آن به نحوي از وضع و اعتبار ،كه داللت كند بر آن معاني كه در ضماير و دلها نهفته است ،و اين معنا را
احتياج اجتماعي به تبادل
__________________________________________________
)(1تكلم نميكنند مگر كسي كه رحمان اذنش داده باشد ،و صواب بگويد .سوره نبا ،آيه .12
)(2اين روزي است كه حرف نميزنند .سوره مرسالت ،آيه .12
)(3روزي كه نهانها آشكار ميشود .سوره طارق ،آيه 2
)(4چه ظاهر سازيد آنچه در دلهايتان است و چه پنهان بداريد ،خدا با آن شما را محاسبه ميكند.
سوره بقره ،آيه .422
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
اغراض و منويات متداول كرده ،چون نه ميتوان از تفاهم افراد با يكديگر و تبادل اغراض صرفنظر كرد ،و نه راهي غير
استخدام اصوات به درون دلها وجود دارد.
آري ،سخن گفتن ،از اسباب و وسايل اجتماعي است كه ما به وسيله آن به معاني و اغراض نهفته در دلها پي ميبريم .پس
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[بيان اينكه دروغ گفتن مشركين در روز قيامت از باب ظهور ملكات است  .....ص 15 :
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قوام آن و علت پيدايشش اين بوده كه انسان از احاطه به آنچه كه در اذهان و دلهاست عاجز مانده ،و قطعا اگر حسي
ميداشته كه به وسيله آن ،معاني ذهني يكديگر را درمييافت ،همانطور كه مثال چشم نورها و رنگها ،و المسه حرارت و
برودت و نرمي و زبري را درمييابد ،احتياجي به وضع واژهها و سپس تكلم با آنها پيدا نميكرد و آنچه امروز در ميان ما به
نام كلمه و يا كالم ناميده ميشود وجود نمييافت ،و همچنين اگر نوع بشر مانند ساير انواع حيوانات ميتوانست بطور
انفرادي زندگي كند باز از تكلم و سخن گفتن خبري نبود ،و نطق بشر باز نميشد.
آري ،نشاه دنيا ،مثل اينكه از دو عالم غيب و شهود يعني محسوس و بيرون از حس تركيب شده و مردم احتياج مبرم دارند
به اينكه ضماير يكديگر را كشف نموده ،بدان اطالع يابند.
حال اگر عالمي را فرض كنيم كه شهادت صرف باشد و در آن غيب و نامحسوسي نباشد ،احتياجي به تكلم و نطق پيدا
نميشود ،و اگر هم در پارهاي از حاالت آن عالم اطالق كالم بكنيم ،مصداق و معنايش ظهور پارهاي از ضماير اشخاص
است براي يكديگر.
و نشاهاي كه داراي چنين وضعي باشد همان نشاه قيامت است ،چه خداي تعالي آن را به امثال ":يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ -روزي
كه ضماير آشكار ميشود" توصيف كرده و همين معنا از آيه" فَيَوْمَئِذٍ ال يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّ  ...يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ
بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ" « »1نيز استفاده ميشود.
حال اگر بگويي :بنا بر اين نبايد در قيامت دروغي يافت شود ،و حال آنكه قرآن تصريح دارد بر اينكه در آنجا نيز دروغ
هست ،و ميفرمايد ":وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا
أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ" « »4و نيز ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1آن روز هيچ انسان و پري راي از گناهش نپرسند (زيرا) گنهكاران راي به سيمايشان ميشناسند ،و از پيش سر و قدمها
بگيرند (و در دوزخ اندازند) .سوره الرحمن ،آيه .21
)(2روزي كه ايشان راي تماما محشور كنيم آن گاه به كساني كه شرك آوردهاند گوييم شريكاني كه شما براي خدا
ميپنداشتيد كجايند و زرنگيشان جز اين نباشد كه گويند قسم به خدا پروردگارمان كه ما مشرك نبوديم ،بنگر چگونه به
خويش دروغ بستند .سوره انعام ،آيه 42 -44
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
"يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلي شَيْءٍ أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ" « »1در جواب
ميگوييم :اين از باب ظهور ملكات است .توضيح اينكه انسان وقتي در باره نفسانيات خود فكر ميكند ،در نفس خود
اسراري نهاني مشاهده ميكند ،بدون اينكه در اين مشاهده احتياج پيدا كند به اينكه به خود بگويد در درون دل من چه
چيزهايي است ،چون باطن هر كسي براي خودش مشهود است نه غيب ،و در درك آن ،زبان و تكلم هيچ دخالتي ندارد ،و
ليكن با اينكه دخالت ندارد ميبينيم ،كه در حين تفكر صورت كالمي را در دل تصور ميكنيم ،و در دل با خود حرف
ميزنيم ،و چه بسا ميشود كه زبان را هم به كار بسته آنچه كه به فكر ما ميگذرد به زبان جاري ميسازيم .اين استخدام
زبان در اينگونه مواقع ،كه هيچ دخالتي براي زبان نيست ،از باب عادت است ،چون ما عادت كردهايم همواره نيت خود را به
وسيله زبان با ديگران در ميان بگذاريم ،لذا در اينگونه مواقع نيز زبان را به كار ميبريم و با خود حرف ميزنيم.
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[وجه جمع بين آياتي كه تكلم در روز قيامت را اثبات ميكنند با آياتي كه آن را نفي و انكار ميكنند]  .....ص 11 :

در پاسخ ميگوييم :هيچ ترديدي نيست در اينكه انسان ما دام كه در اين نشاه يعني در دنيا است ،نسبت به اعمال خود كه
يكي از آنها سخن گفتن است مختار است ،يعني نسبت انجام هر عمل و ترك آن برايش مساوي است ،هم چنان كه او
نسبت به انجام و ترك هر عمل نسبت مساوي دارد ،اما اين تساوي نسبت مادامي است كه عملي را انجام نداده باشد ،چون
وقتي انجام داد ديگر نسبت به آن اختيار ندارد ،و آثار ال ينفك آن عمل كه يكي از آنها پاداش و كيفر است قهرا مترتب
ميشود ،زيرا آثار فعل هم مانند فعل پس از انجام ،از اختيار آدمي بيرون است.
و نشاه آخرت نشاه جزا و اثر اعمال است .در آنجا ديگر خبري از اختيار نيست ،آنجا انسان است و عملش ،انسان است و
لوازم ضروري اعمالش ،انسان است و نامه عمل و گواهان اعمالش ،انسان است و پروردگاري كه به سوي او بازگشت نموده،
و حكم فصل و داوري به دست اوست.
در آنجا اگر دعوت به چيزي شود بطور قهر و اضطرار استجابت ميكند ،هم چنان كه فرموده ":يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ال عِوَجَ
لَهُ" « »1در حالي كه وقتي در دنيا بودند به حق دعوت ميشدند ولي استجابت نميكردند.
و اگر به درخواستي تكلم كند ،كالمش از سنخ سخن گفتن در دنيا اختياري و كاشف از نهانيهاي درون نيست ،چه خدا در
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مشركين و منافقين هم از آنجايي كه در دنيا به دروغ عادت كرده بودند ،در روز قيامت هم كه روز ظهور ملكات و عادات
نفساني است خود به خود حرف ميزنند و دروغهاي دنيايي خود را تكرار ميكنند ،و گرنه محال است كه انسان با توجه به
اينكه در مقابل پروردگار خود قرار گرفته دروغ بگويد و حال آنكه او به ظاهر و باطنش واقف است و اعمالش نيز حاضر است
نامه عملش گسترده و گواهان ايستادهاند ،و جوارح و اعضاي بدنش همه به زبان آمدهاند و همه اسباب و از آن جمله دروغ
ديگر رونقي ندارد ،چون همه اسرار علني و همه غيبها شهود ميشود ،با اين حال دروغ ميگويد به اميد اينكه خداي خود را
گول بزند و حجت قالبي خود را به كرسي بنشاند و بخواهد بدين وسيله نجات بيابد؟! و اين نظير دعوت شدنشان به سجود
است در روز قيامت كه نميتوانند سجده كنند:
"يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَال يَسْتَطِيعُونَ خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَ
هُمْ سالِمُونَ" « »4چه ،نداشتن قدرت بر سجده جز بدين جهت نيست كه ملكه استكبار بر نفوسشان راسخ شده و گرنه اگر
خدا قدرت را از ايشان گرفته باشد حق
__________________________________________________
)(1روزي كه خدا همگيشان را زنده كند براي او قسم ميخورند هم چنان كه براي شما قسم ميخورند و گمانبرند چيزي
هستند بدانيد كه آنان خودشان دروغگويند .سوره مجادله ،آيه .12
() (2ياد كنند) روزي سختي را كه دامن به ميان زنند و به سجده خوانده شوند و نتوانند ،چشمانشان ذليل و ترسان و حسرت
آنها را فرا گرفته و از اين پيش (در دنيا) با تن سالم به طاعت خدا آنها را خواندند (اجابت نكردند) .سوره قلم ،آيه  21و 24
ترجمه الميزان ،ج ،11ص13 :
به جانب ايشان خواهد بود ،نه خدا.
و اگر بگويي :در صورتي كه مطلب بدين قرار است كه تو گفتي و در قيامت نه حاجتي به تكلم هست و نه از عمل تكلم در
آنجا مصداقي يافت ميشود ،پس استثنايي كه در جمله مورد بحث آمده و فرموده ":ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" و همچنين در
آياتي نظير آن و نيز آياتي كه كالم و اقوال قيامتيان را حكايت ميكند چه معنا دارد؟
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آن روز بر دهان او مهر نهاده ،نميتواند به هر چه كه دلش و هر جور كه ميخواهد تكلم كند ،هم چنان كه فرموده ":الْيَوْ َم
نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" « »4و نيز فرموده ":هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال يُؤْذَنُ
لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ"
__________________________________________________
)(1و خاليق همه از پي كسي كه آنها راي به راه مستقيم به عرصه قيامت دعوت كند ناچار خواهند رفت .سوره طه ،آيه
.152
)(2امروز بر دهنهايشان مهر مينهيم ،و دستهايشان با ما سخن گويند و پاهايشان به آنچه كه كسب ميكردند شهادت
ميدهد .سوره يس ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
» «1چون عذرخواهي در جزايي است كه در آن بويي از اختيار باشد ،يعني صرفنظر كردن از آن ممكن باشد و اما گناهي
كه شده و اينك كيفر ضروري و بي چون و چرايش فرا ميرسد عذر بردار نيست ،هم چنان كه فرموده ":يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" « »4يعني كيفر شما خود آن اعمالي است كه ميكرديد و آن اعمال با
عذرخواهي و تعلل از آنچه هست تغيير نميكند .آري ،اگر اين داوري در دنيا و حكومت به دست حكام مجازي بود كه هر
چه ميكردند به رأي و اراده خود ميكردند ممكن بود يك عمل به ضميمه تعلل و عذر خواهي از آنچه بود تغيير بپذيرد.
و كوتاه سخن ،اگر در باره درخواستي تكلم كند ،تكلمش اضطراري و بي اختيار است ،و مطابق با عملي است كه در برابرش
مجسم شده و با اين وضع اگر به دروغ تكلم كند معناي دروغش همان بروز و هويدا شدن ملكات است و خود عملي است از
اعمالش كه ظهور ميكند ،نه اينكه كالمي باشد جواب از سؤال ،پس خدا بر دهانش مهر زده ،گوش و چشم و پوست و
دست و پايش را به زبان درميآورد و عملي را كه كرده حاضر ميسازد و گواهان را ميآورد ،و خدا خودش بر هر چيز گواه
است.
پس ،خالصه همه حرفهايي كه زده شد ،اين شد :معناي جمله" ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" اين است كه تكلم در آن روز به
طريق تكلم دنيوي نيست ،كه عبارت باشد از كشف اختياري از نهانيها ،و فرض صدق و كذب در آن راه داشته باشد ،چون
مالك اختيار بودن از لوازم عمل است كه جاي آن دنيا است و در نشاه آخرت خبري از آن نيست ،و لذا هيچ انساني داراي
اختيار نيست تا به اختيار خود تكلم كند ،بلكه آنجا همه چيز به اذن خدا و مشيت اوست .و اگر خواننده محترم خوب دقت
كند خواهد ديد كه برگشت اين وجه (يعني برداشته شدن اختيار از تكلم انسان و ساير افعالش) به همان مطلبي است كه ما
با آن بحث را شروع كرديم ،و گفتيم كه يكي از مشخصات روز قيامت انكشاف حقيقت اشياء ،و شهود شدن همه غيبها
است .در خاتمه خواننده محترم را به دقت در معارفي كه كالم الهي در مساله معاد دارد توصيه نموده و ميگذريم.
بعضي « »1ديگر از مفسرين در معناي جمله" ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" گفتهاند :آن روز
__________________________________________________
)(1اين روزي است كه سخن نميگويند و اجازه ندارند كه عذر بخواهند .سوره مراسالت ،آيه .13
)(2اي كساني كه كافر شديد امروز عذر نخواهيد ،زيرا كيفر شما جز همان كردههاي شما نيست.
سوره تحريم ،آيه .2
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
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كسي سخني نگويد مگر پسنديده و مشروع ،زيرا مردم در آن روز مجبورند حرفهاي زشت را ترك كنند ،در آن روز ،ديگر از
كسي قبيحي سرنميزند ،ولي نسبت به غير قبيح و پسنديده اذن داده شدهاند".
و ليكن اين حرف اشكال دارد ،و آن اين است كه اگر در آن روز ،عمل فرض داشته باشد ،اختصاص دادن آن به ماذون و
مشروع ،اختصاص دادن بدون دليل است .آري ،آن روز اصال روز عمل نيست تا به پارهاي اعمال اذن بدهند و به پارهاي
ديگر ندهند و اجباري كه گفتهاند منشا آن همين است كه ظرف قيامت ظرف جزاء است ،نه ظرف عمل .و وقتي ظرف،
ظرف عمل نباشد ظرف هيچ عمل اختياري نيست نه نيك و نه بد ،چون عمل وقتي نيك و بد ميشود كه اختياري باشد.
عالوه بر اينكه خداي تعالي ميفرمايد ":هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ" و معلوم است كه عذرخواهي ،عمل
قبيحي نيست.
عدهاي ديگر از مفسرين گفتهاند ":معناي آيه اين است كه در آخرت احدي به حرفي كه نافع باشد از قبيل شفاعت و
ميانجيگري تكلم نميكند مگر به اذن او".
و اين معنا برگشتش به اين است كه بگوئيم آيه مورد بحث معناي آيه" يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ" «»1
را ميدهد ،و اين تقييدي است كه هيچ شاهدي بر آن نيست .و اگر منظور از آن اين معنا بود جا داشت بفرمايد ":ال تكلم
نفس عن نفس -و يا -في نفس اال باذنه -هيچ كس از ناحيه و يا در باره شخص ديگري سخن نگويد مگر به اذن او" هم
چنان كه نظيرش آمده و فرموده ":ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً".
از آنچه گذشت وجه جمع ميان آياتي كه تكلم را در روز قيامت اثبات ميكند و ميان آياتي كه آن را انكار و نفي ميكند
معلوم گرديد.
توضيحش اينكه :آياتي كه متعرض مساله تكلم در قيامت است ،دو دسته است ،يك دسته تكلم را بدون استثناء نفي و يا
اثبات ميكند مانند ":ال يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّ" « »4و نيز مانند ":يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها" «».1
دسته ديگر كالم را چه راست و چه دروغ نفي ميكند ،مانند آيه
__________________________________________________
)(1در آن روز ،شفاعت هيچكس سود نبخشد جز آن كس كه خداي رحمن به او رخصت شفاعت دهد .سوره طه ،آيه .152
)(2هيچ انسان و جني از گناهش پرسش نميشود .سوره الرحمن ،آيه .12
)(3روزي ميآيد كه هر كس از خود با مجادله دفاع ميكند .سوره نحل ،آيه 112
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
"هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ" « »1و آيه" فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ" « »4صنف اول كه گفتيم دو طرف دارد يكي
نفي و يكي اثبات ،ميشود به امثال آيه" ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ" « »1ميان دو طرفش جمع نمود (يعني معلوم
ميشود نفي كالم در باره چه كساني و اثبات آن در خصوص چه كساني است).
و صنف دوم كه كالم را بطور مطلق نفي ميكند هم دروغ آن را و هم راستش را ،تنافي ميان دو طرفش به امثال آيه مورد
بحث يعني آيه" يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" برداشته ميشود .البته بنا بر آن معنايي كه ما براي اذن در تكلم كرديم و
توضيحش گذشت ،كه بنا بر آن اين دسته از آيات و آيه مورد بحث اين معنا را افاده ميكنند ،كه هر كه در قيامت تكلم
ميكند ،در تكلم كردنش مضطر و بي اختيار است و به اذن خدا تكلم ميكند ،نه به اختيار و اراده خود ،آن طور كه در دنيا
بوده است ،در نتيجه مطلب از مختصات قيامت ميشود.
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از همين جا وجه قصور در آنچه المنار آورده معلوم ميشود ،چون وي در تفسير خود ،در ذيل آيه مورد بحث گفته ":نفي
كالم در روز قيامت و اثبات آن به اذن خدا كه در اين آيه آمده ،ميان دو دسته آيات قرآني كه يكي بطور مطلق تكلم را در
قيامت نفي ،و ديگري بطور مطلق اثبات ميكند جمع مينمايد»"
(به اينكه كالم در آن نشاه نيز اختياري است :آن كس كه تكلم ميكند به اذن خدا تكلم ميكند و آن كس كه قرآن فرموده
تكلم نميكند كساني هستند كه خدا اذنشان نميدهد) قبال هم چند آيه از قبيل آيه" هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ" و آيه" الْيَوْمَ
نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ" را آورده.
زيرا :اوال او ميان دو دسته آيات فرق نگذاشته ،و از كالمش چنين توهم ميشود كه او آيه مورد بحث را در رفع تنافي ميان
آيات مطلق كافي دانسته ،و حال آنكه كافي نيست.
و ثانيا معنا نكرده كه كالم به اذن خدا چه معنا دارد ،و در نتيجه اين قصور اين اشكال به وي متوجه شده كه مگر تكلم در
دنيا بدون اذن خداست كه در آخرت به اذن او باشد؟
و خالصه مطلب مختص به روز قيامت نيست.
__________________________________________________
)(1اين روزي است كه كافران براي نجات خود سخن نتوانند گفت .سوره مرسالت ،آيه .12
)(2پس نيست ما را از شفاعتكاران و نه دوستي مهربان .سوره شعراء ،آيه .151
)(3حرف نميزنند مگر آن كس كه خداي رحمان به او اذن دهد .سوره نبا ،آيه .12
)(4المنار ،ج  ،14ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص45 :
بعضي ديگر از مفسرين « »1به وجهي ديگر رفع تنافي كردهاند ،و آن اين است كه "روز قيامت مشتمل بر چند موقف است،
در بعضي از مواقفش اجازه تكلم داده ميشود ،و در بعضي ديگر داده نميشود ،پارهاي از روايات هم همين معنا را
ميرساند".
اين جواب هر چند كه به ظاهرش غير از جواب قبلي است ،اال اينكه بدون مساله اذن تمام نميشود ،و به ضميمه آن
برگشتش به همان وجه خواهد بود.
بعضي ديگر چنين جواب دادهاند كه" منظور از تكلم نكردن اين است كه كسي در آن روز به حجت تكلم نميكند ،و اگر
تكلم كنند به اقرار به گناهان و سرزنش يكديگر لب ميگشايند ،و گناهان را به گردن يكديگر مياندازند.
نظير اينكه خود ما به كسي كه خيلي هم حرف زده ،و ليكن در سخنانش حجت و حرفي حسابي نياورده ميگوييم :حرف
بزن ،اينها كه حرف نيست .و كسي را كه در سخنانش حجتي نياورده ،غير متكلم ميناميم .پس نفي كالم ناظر به اين است
كه ما ادعاء و مجازا كالم بيفايده را غير كالم ميناميم".
اين وجه نيز اشكال دارد ،و آن اينست كه اگر چنين ادعايي صحيح باشد در امثال عبارت ":هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ" صحيح
است ،نه در عبارت ":يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" پس جواب مزبور معناي محصلي ندارد.
آلوسي از كتاب" غرر و درر" سيد مرتضي نقل كرده كه در اين باره گفته است :روز قيامت روزي بس طوالني و ممتد است.
و ممكن است اشخاص مورد نظر آيه در قسمتي از آن روز نطق نكنند و سخن نگويند ،ولي در بعض قسمتهاي ديگر آن
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[معناي جمله" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" و اشاره به معناي تقسيم انسانها به سعادتمند و شقاوتمند]  .....ص 11 :

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ"
سعادت و شقاوت مقابل همند ،چه ،سعادت هر چيزي عبارت است از رسيدنش به خير وجودش ،تا به وسيله آن ،كمال خود
را دريافته ،و در نتيجه متلذذ شود ،و سعادت در انسان كه موجودي است مركب از روح و بدن عبارت است از رسيدن به
خيرات جسماني و روحانياش ،و متنعم شدن به آن .و شقاوتش عبارت است از نداشتن و محروميت از آن .پس سعادت و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

روز براي سخن گفتن به آنان اجازه داده شود.
اين نيز صحيح نيست ،زيرا اشاره" هذا "اشاره به سرتاسر روز قيامت است و بنا به وجه مزبور معناي" اين روزي است كه
سخن نگويند" "،اين روزي است كه در پارهاي از آن سخن نگويند" خواهد بود ،و اين معنا خالف ظاهر است .به عالوه آن
اشكالي كه به وجه دوم وارد ميشد بر اين وجه نيز وارد است ،چون مرجع و بازگشت آن وجه و اين وجه كه وجه چهارم
است به يك معنا است ،و آن اين است كه مواقف مختلف است :در يك موقف سخن نميگويند ،و در موقفي ديگر سخن
ميگويند ،تنها فرقي كه ميان آن دو است اين است كه وجه دومي تنافي ميان دو آيه را به اختالف موقف و مكانها
برميداشت ،و اين وجه تنافي را به اختالف زمانها بر
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،12ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص41 :
ميدارد ،هم چنان كه وجه سوم آن را با اختالف سخنها برطرف ميكرد.
از كلمات بعضي از مفسرين جواب ديگري استفاده ميشود و آن اين است كه:
"استثناء در" ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" استثناء منقطع است ،نه متصل و معنايش اين است كه هيچ نفسي با قدرت خود
سخن نگويد مگر به اذن خداي تعالي .و حاصلش اين است كه آن تكلمي كه در قيامت از آدميان نفي شده تكلمي است كه
با قدرت خود آدميان انجام شود ،و آن تكلمي كه جايز و ممكن است تكلم با اذن خداست".
اشكال اين وجه هم اينست كه نداشتن قدرت بر تكلم بدون اذن خدا اختصاص به قيامت ندارد ،بلكه هيچ فعلي از افعال
اختياري انسا ن در هيچ عالمي از عوالم مستند به قدرت انسان به تنهايي نيست ،بلكه مستند است به قدرتي كه از قدرت خدا
و اذن او استمداد ميگيرد.
پس هر تكلمي كه انسان بكند ،و يا هر فعلي كه انجام دهد ،به قدرتي از خودش انجام ميدهد كه مقارن با اذن خدا باشد،
بنا بر اين ،استثناء در آيه استثناء منقطع نميتواند باشد ،چون معناي آن الغاء تمامي اسباب مؤثر در تكلم است مگر يك سبب
كه عبارت است از اذن خدا و در نتيجه برگشت استثناي مذكور به همان وجهي است كه ما در سابق ذكر كرده و گفتيم:
تكلم ممنوع ،آن تكلمي است كه مانند تكلم در دنيا اختياري باشد ،و تكلم جايز ،آن تكلمي است كه تنها مستند به يك
سببي الهي باشد ،و آن اذن خدا و اراده اوست.
گو اينكه ظرف قيامت ظرف اضطرار و بيچارگي است ،ليكن مفسرين گمان كردهاند كه سبب اين اضطرار مشاهده مواقف
هولانگيز قيامت است كه مردم با ديدن آن چارهاي جز اعتراف و اقرار ندارند ،و جز از در صدق و پيروي حق سخن گفتن
نتوانند .ولي ما در سابق گفتيم كه سبب اضطرار اين است كه ظرف قيامت ظرف جزاء است نه ظرف عمل ،و در چنين
ظرفي بروز حقايق قهري است.
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شقاوت به حسب اصطالح علمي از قبيل عدم و ملكه است ،و فرق ميان سعادت و خير اين است كه سعادت مخصوص نوع
و يا شخص است ،ولي خير عام است.
و ظاهر جمله مورد بحث اين است كه مردم در قيامت منحصر به اين دو طايفه نيستند ترجمه الميزان ،ج ،11ص44 :
چون فرموده ":بعضي از ايشان سعيدند ،و بعضي شقي" و همين معنا با آيات ديگري كه مردم را به مؤمن و كافر و
مستضعف تقسيم ميكند مناسب است ،چيزي كه هست چون سياق كالم سياق بيان اصناف از نظر عمل و استحقاق نبوده
لذا وضع مستضعفين يعني اطفال و ديوانگان و كساني را كه حجت بر آنان تمام نشده بيان نكرده است.
آري ،سياق كالم سياق بيان اين جهت است كه روز قيامت روزي است كه مردم از اولين تا آخرين ،يك جا جمع ميشوند و
همه مشهودند و احدي از آن تخلف نميكند ،و كار مردم در آن روز منتهي به يكي از دو چيز ميشود :يا بهشت و يا آتش.
و گو اينكه مستضعفين نسبت به كساني كه به خاطر عملشان مستحق بهشت شدهاند و كساني كه به خاطر كردارشان
مستحق آتش گشتهاند صنف سومي هستند ،و ليكن اين معنا مسلم و بديهي است كه ايشان هم سرانجامي دارند ،و چنان
نيست كه به وضعشان رسيدگي نشود و دائما به حالت بال تكليفي و انتظار بمانند ،بلكه باألخره به يكي از دو طايفه بهشتيان
و دوزخيان ملحق ميشوند ،هم چنان كه فرموده ":وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ" «».1
و الزمه اين سياق اين است كه اهل محشر را منحصر در دو فريق كند :سعداء و اشقياء ،و بفرمايد :احدي از ايشان نيست
مگر اينكه يا سعيد است و يا شقي.
پس آيه مورد بحث نظير آن آيه ديگري است كه ميفرمايد ":وَ تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ال رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي
السَّعِيرِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ" « »4چه
جمله" فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ" نظير جمله مورد بحث هر چند به تنهايي داللتي بر حصر ندارد ،و ليكن با كمك
سياق حصر را افاده ميكند.
حال بايد ديد آيه شريفه چه داللتي دارد .آنچه از آيه استفاده ميشود تنها اين معنا است كه هر كه در عرصه قيامت باشد يا
شقي است و متصف به شقاوت ،و يا سعيد است و داراي سعادت ،و اما اينكه اين دو صفت به چه چيز براي موضوع ثابت
ميشود ،و آيا دو صفت ذاتي
__________________________________________________
)(1و ديگراني هستند كه محول به فرمان خدا شدهاند يا عذابشان كند يا ببخشد و خدا داناي حكيم است .سوره توبه ،آيه
.153
)(2و از روز اجتماع كه شكي در آن نيست بترساني كه گروهي در بهشتند و گروهي در جهنم و اگر خدا ميخواست همه
ايشان را يك امت قرار ميداد ولي هر كه را خواهد در رحمت خويش ميبرد و ستمگران دوست و ياوري ندارند .سوره
شوري ،آيه 2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص41 :
هستند براي موصوفشان و يا اينكه ثبوتشان به اراده ازليه است و به هيچ وجه قابل تخلف نيست ،و يا اينكه به اكتساب و
عمل حاصل ميشود ،آيه شريفه از آن ساكت است و بر هيچ يك از آنها داللتي ندارد ،چيزي كه هست قرار داشتن آن در
سياق دعوت به ايمان و عمل صالح و تحريك به اينكه در ميان اطاعت و معصيت ،اطاعت را اختيار كنيد ،داللت ميكند بر
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اينكه ايمان و عمل صالح در حصول سعادت مؤثر است و راه رسيدن به آن آسان است هم چنان كه در جاي ديگر
فرموده ":ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ" «».1
[نقد و رد سخن فخر رازي كه گفته است سعادت و شقاوت آدمي به حكم خدا و الزم ال ينفك او است  .....ص 13 :
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اين را بدين جهت گفتيم تا وجه فساد استفادهاي كه بعضي از مفسرين از جمله مورد بحث كردهاند روشن شود .وي (فخر
رازي) از آيه چنين استفاده كرده كه :سعادت و شقاوت از حكم خداست ،و الزم ال ينفك آدمي است .و در تفسير خود در ذيل
اين آيه گفته است :بدانكه خداي تعالي در اين آيه حكم كرده است در باره بعضي از اهل قيامت به سعادت و در باره بعضي
ديگر به شقاوت .و كسي كه خداوند در بارهاش حكمي بكند و بداند كه او محكوم به آن حكم است ممكن نيست غير آن
بشود ،مثال اگر حكم كرده به اينكه فالني سعيد است ،و علم به سعادت او داشته باشد محال است كه او شقي شود ،زيرا اگر
شقي شود الزم ميآيد كه خدا دروغ گفته باشد و علمش جهل گردد ،و اين محال است .پس به همين دليل ثابت ميشود
كه هيچ سعيدي شقي نميشود و هيچ شقيي سعيد نميگردد.
آن گاه گفته است :از عمر هم روايت شده كه گفته :وقتي آيه" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" نازل شد من به رسول خدا (ص)
عرض كردم اگر چنين است پس ما براي رسيدن به چه چيزي عمل ميكنيم؟ براي رسيدن به چيزي كه كارش گذشته ،يا
براي چيزي كه هنوز حتمي نگرديده؟ فرمود :اي عمر براي رسيدن به سرنوشتي عمل ميكنيم كه حتمي شده و قلم قضا بر
آن رفته ،و قدر مقدرش كرده ،و ليكن براي هر كسي ميسر است كه برسد به آنچه كه براي آن خلق شده.
آن گاه اضافه كرده كه معتزله ميگويند :از حسن روايت شده كه گفته است معناي جمله مورد بحث اين است كه يك دسته
شقيند به عملشان و يك دسته سعيدند به عملشان .و ليكن ما نميتوانيم به خاطر اينگونه روايات از دليل قاطع خود دست
برداريم عالوه بر اينكه شقي بودن شقي به خاطر عملش و سعيد بودن سعيد به خاطر عملش با مذهب ما منافاتي ندارد ،زيرا
ميگوييم عمل زشت شقي و عمل نيك سعيد هم به قضاء و قدر خداست ،پس دليل
__________________________________________________
)(1پس آن گاه راه را آسان كرد .سوره عبس ،آيه 45
ترجمه الميزان ،ج ،11ص42 :
ما به اعتبار خود باقي است «».1
و چه مغالطهاي عجيبي كرده ،زيرا به طرز ماهرانهاي زمان حكم را زمان نتيجه و اثر آن قرار داده و آن گاه آيه را دليل
قطعي بر مسلك خود گرفته .توضيح اينكه :اگر خداي تعالي اآلن حكم ميكند به اينكه فالن موضوع در آينده داراي فالن
صفت خواهد شد مستلزم اين نيست كه موضوع مذكور در زمان حكم هم متصف به آن صفت باشد ،مثال اگر ما در شب
حكم كرديم به اينكه فضا پس از ده ساعت ديگر روشن ميشود ،معنايش اين نيست كه همين اآلن هم هوا روشن باشد و
اگر اآلن هوا روشن نيست حكم ما را كه حكم حقي است تكذيب نميكند .و نيز اگر گفتيم كودك به زودي يعني پس از
هشتاد سال پير و از بين رفتني ميشود مستلزم اين نيست كه در زمان حكم هم پير و از بين رفتني باشد.
پس اينكه در آيه شريفه فرموده ":فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" ،و خبر داده به اينكه جماعتي از مردم در روز قيامت شقي و
جماعتي ديگر سعيدند ،حكمي است كه اآلن كرده ،ولي براي ظرف قيامت و اين هم مسلم است و ما نيز قبول داريم كه
حكم خدا در ظرف خودش تخلف ندارد و گرنه الزم ميآيد كه خدا خبرش دروغ و علمش جهل شود ،و ليكن معنايش اين
نيست كه شقي و سعيد در قيامت اآلن هم شقي و يا سعيد باشد ،هم چنان كه معنايش اين نيست كه خدا اآلن حكم كرده
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[بيان اينكه قضا و قدر الهي و علم او به اعمال انسان منافاتي با اختياري بودن اعمال انسان ندارد]  .....ص 15 :

و اين خود مغالطه ديگري است كه از خلط ميان نسبت وجوب و نسبت امكان ناشي شده ،زيرا براي عمل با شرايط و
مقتضياتش دو جور نسبت است ،يكي آن نسبتي است كه ميان آن و علت تامه يعني تمامي آن چيزهايي است كه در موجود
شدنش دخالت دارند برقرار است ،از قبيل اراده آدمي ،و سالمت ادوات عمل ،و آن اعضايي كه عمل را انجام ميدهند ،و
وجود مادهاي كه قابليت عمل داشته باشد ،و همچنين مساعدت زمان و مكان و نبود موانع ،و غير ذلك ،كه وقتي همه جمع
شدند و تام و كامل گرديدند ثبوت عمل ضروري و واجب ميشود ،كه اين چنين نسبت ،نسبت وجوب است .و نسبتي كه هر
يك از اجزاي علت با عمل دارند نسبت امكان است ،چون وجود عمل به مجرد وجود يك جزء واجب نميشود ،مثال به
صرف تحقق اراده آدمي عمل واجب الوجود نميگردد ،بلكه هنوز ممكن الوجود است ،يعني اگر بقيه اجزاي علت تامه نيز
محقق شدند ،و با آن يك جزء منضم گرديدند عمل واجب ميشود.
پس عمل موجود نميشود مگر به ضرورت علت تامه ،در عين اينكه ناچار و به ضرورت علت تامه موجود شده ،و نسبتي با
علت تامه دارد كه نسبت وجوب است ،در عين حال نسبتي هم با اراده انسان دارد كه نسبت امكان است ،و نسبت وجوبيه
كه ميان آن و علت تامهاش برقرار است نسبت امكانيهاي را كه با اراده آدمي دارد باطل نميكند ،و آن را از امكان به
ضرورت و وجوب منقلب نميسازد ،بلكه نسبت عمل با انسان دائما امكان است ،هم چنان كه نسبت آن با علت تامهاش
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باشد به اينكه سعيد و شقي دائما سعيد و شقي هستند ،و اين خيلي روشن است.
و اي كاش ميدانستم چه چيزي او را بازداشته از اينكه در ساير موارد كه خداوند خبر از صفات مردم در روز قيامت ميدهد
اينگونه حكم نميكند .و چرا نميگويد كه اشقياء در قيامت دائما كافر و دائما در جهنمند ،حتي در دنيا و قبل از قيامت ،و
سعداء در قيامت دائما مؤمن و در بهشتند ،حتي قبل از قيامت؟ اگر گفتار او در آيه مورد بحث صحيح باشد بايد در اينگونه
آيات نيز اين معنا را ملتزم شود.
و اما روايتي كه به عنوان دليل بر گفتارش از رسول خدا (ص )نقل كرده كه ":و ليكن براي هر كس ميسر است كه برسد
به آنچه كه براي آن خلق شده" هيچگونه داللتي بر مدعاي او ندارد ،و به زودي توضيح آن در بحث روايتي آينده خواهد
آمد ان شاء اللَّه تعالي.
و اما اينكه در آخر گفته ":عالوه بر اينكه شقي بودن شقي به خاطر عملش  "...مقصودش اين است كه وقتي عمل مقدر
شد -با اينكه هيچ قضاي رانده شده و مقدري از قضا و قدر تخلف نميپذيرد -در حقيقت آن عمل ضروري الثبوت ميشود،
و فاعلش در انجام آن مجبور ميگردد،
__________________________________________________
)(1تفسير الكبير ،ج  ،12ص .31
ترجمه الميزان ،ج ،11ص42 :
و ديگر نسبت به فاعل ،اختياري و متساوي الفعل و الترك نيست ،و فاعل هيچگونه تاثيري در آن عمل و آن عمل هم
هيچگونه تاثيري در سعادت و شقاوت فاعلش ندارد ،و ميان فاعل و فعلش و ميان فعل او و اثرش كه همان سعادت و
شقاوت بعدي باشد صرف همسايگي و پهلوي هم بودن است ،و اتفاقي است كه عادت خداي سبحان بر آن جريان يافته،
يعني بر اين جريان يافته كه اين فاعل را قبل از اين فعل و اين فعل را قبل از آن خاصيت و اثر موجود كند ،بدون اينكه
كوچكترين رابطه حقيقي ميان آن دو موجه باشد -مقصود فخر رازي اين است.
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دائما وجوب است و دائما دو طرف عمل ،يعني انجام دادن و ندادن آن نسبت به انسان متساوي است ،هم چنان كه يكي از
آن طرف بالنسبه به علت تامه دائما متعين و ضروري است.
نتيجه اين تساوي دو طرف اين است كه هر فعلي با اينكه از وجود علت تامهاي كه آن را واجب سازد خالي نيست ،در عين
حال براي انسان اختياري است و قضا و قدر الهي آن را از اختيارات انسان بيرون نميكند ،چون قضاي حتمي خدا از صفات
فعليهاي است كه از مقام فعل خدا انتزاع ميشود ،و فعل خدا همان سلسله علل مترتبه ،به حسب نظام وجود است ،و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص43 :
ضروري بودن معلوالت نسبت به علل خود ،و به عبارت ديگر ضروري بودن هر مقضي نسبت به قضايي الهي كه بدان تعلق
گرفته ،منافاتي با اختياري بودن فعل ندارد ،هر چه باشد باز نسبتش به انسان نسبت امكان است.
پس معلوم ميشود فخر رازي كه انسان را مجبور در عمل دانسته ،نسبت عمل را به انسان نسبت وجوب گرفته ،نه امكان .و
چنين پنداشته كه واجب الثبوت شدن عمل به خاطر قضاي الهي ،باعث ميشود كه نسبت آن به انسان هم از امكان به
وجوب مبدل شود.
و به بياني ديگر و روشنتر :اينكه اگر علم خداي تعالي تعلق گيرد به اينكه مثال فالن چوب به زودي با آتش ميسوزد ،باعث
ميشود كه اين سوختن محقق شود ،اما سوختن به اين قيد كه با آتش باشد ،نه مطلق سوختن ،زيرا چنين سوختني متعلق
علم حق قرار گرفته ،نه هر سوختني ،چه به آتش باشد و چه به غير آتش .و همچنين اگر علمش به اين تعلق گيرد كه فالن
آدم به زودي فالن عمل را به اختيار و اراده خود انجام ميدهد ،و يا به خاطر عملي اختياري ،شقي ميشود ،چنين علمي
باعث نميشود مگر صدور فالن عمل را از فالن انسان با اختيار و ارادهاش ،نه صدور آن علي اي حال چه اختياري در ميان
باشد و چه نباشد ،و چه پاي فالن آدم معين در ميان باشد و چه نباشد ،تا الزم بيايد كه ميان آن عمل و آن شخص
هيچگونه رابطه تاثيري نباشد.
و همچنين اگر علم خداوند تعلق گيرد به اينكه به زودي فالن انسان به خاطر كفر اختياريش شقي ميشود ،چنين علمي
موجب تحقق شقاوت وي ميشود ،اما شقاوت از ناحيه خصوص كفر ،نه مطلق شقاوت ،چه اينكه از كفر باشد و چه نباشد.
پس به خوبي روشن گرديد كه علم خدا به عملي از انسان ،اختيار را از انسان سلب ننموده ،و جبر پيش نميآورد ،هر چند كه
معلوم او از علمش تخلف پذير نباشد.
"فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ" در مجمع البيان گفته" زفير" ،به معني ابتداي عرعر خران و" شهيق "
به معناي آخر آن است »1« .و در كشاف گفته :زفير به معناي كشيدن نفس و شهيق به معناي برگرداندن آن است»4« .
و راغب در مفردات گفته :زفير به معناي نفس كشيدن پي در پي است ،به نحوي كه قفسه سينه باال بيايد ،و شهيق هم به
معناي طول زفير است ،و هم به معناي برگرداندن نفس است،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .122
)(2كشاف ،ج  ،4ص . [.....]152
ترجمه الميزان ،ج ،11ص42 :
هم چنان كه زفير به معناي فرو بردن نفس نيز هست ،و در قرآن در آيه" لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ" و در آيه" سَمِعُوا لَها
تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً" و آيه" سَمِعُوا لَها شَهِيقاً" آمده ،و اصل آن از" جبل شاهق "است كه به معناي كوه طوالني و بلند است.
«»1
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و اين چند معنا بطوري كه مالحظه ميفرماييد قريب به هم هستند و تو گويي در كالم استعارهاي به كار رفته ،و منظور اين
است كه اهل جهنم نفسهاي خود را به سينهها فرو برده با بلند كردن صدا به گريه و ناله آن را برميگردانند ،همانطور كه
خران صدا بلند ميكنند ،و نالهشان از شدت حرارت آتش و عظمت مصيبت و گرفتاري است.
و گويا ظاهر از سياق" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" اين باشد كه بعدش بفرمايد ":فاما الذي شقي ففي النار له فيها زفير و شهيق-
كسي كه شقي شد در آتش است و براي او در آن زفير و شهيق است" و ليكن اينطور نفرموده است ،و بر خالف اقتضاي
سياق ،جمله مذكور را با سياق جمع آورده و اين به خاطر رعايت سياق قبل است كه قيامت را وصف ميكند ،و وصف آن
اقتضاي كثرت و جماعت را دارد و لذا فرموده است ":ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ".
خواهيد گفت :اگر چنين نكتهاي در كار باشد خوب بود بفرمايد ":فمنهم اشقياء و سعداء" .در جواب گوييم :اين نيز به خاطر
رعايت سياق قبلش بوده كه فرموده است ":ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ" و نفس را مفرد نكره آورده است تا عموميت و استغراق را
برساند ،و بعد از آنكه با جمله ":ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" غرض حاصل شد ،به سياق سابق كه سياق
جمع و كثرت بوده برگشته و فرموده ":فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا" تا آخر سه آيه.
"خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ" اين آيه مدت مكث و اقامت دوزخيان را
در دوزخ بيان ميكند ،هم چنان كه آيه بعدي كه ميفرمايد ":وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا  "...مدت اقامت اهل بهشت را در بهشت
معلوم ميسازد ،و ميفرمايد كه مكث دوزخيان در دوزخ و بهشتيان در بهشت دائمي و ابدي است.

راغب در مفردات گفته :كلمه" خلود" به معناي برائت و دوري هر چيز از معرضيت براي فساد و باقي ماندنش بر صفت و
حالتي است كه دارد ،عرب هر چيزي را كه زود فاسد نميشود با كلمه خلود وصف ميكند ،مثال سنگهاي يك پايه را كه
اسم اصليش" اثافي"
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده شهق.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص42 :
است "خوالد" ميخوانند ،چون بطور مسلم يك پايه خالد و جاودان نيست و اين تعبير به خاطر اينست كه سنگ مذكور
سنگ محكمي است كه دير از بين ميرود ،و اين كلمه از باب" خلد ،يخلد ،خلودا" است هم چنان كه در قرآن فرموده ":
لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ" و خلد به فتح" خ" و سكون" الم" به معناي آن جزئي است كه تا آخرين دقايق زندگيش به حالت خود
ميماند ،و مانند ساير اعضاي دچار دگرگوني نميشود.
و كلمه" مخلد" در اصل به معناي چيزي است كه مدتي طوالني باقي ميماند ،و به همين جهت به مردي كه مويش دير
سفيد شده ميگويند ":رجل مخلد" و به حيواني كه دندانهاي ثنائيش آن قدر بماند كه رباعيهايش نيز برويد ،ميگويند":
دابة مخلدة" ،اين معناي اصلي كلمه است ،و ليكن به عنوان استعاره استعمال ميشود در باره كسي كه دائما باقي ميماند.
و خلود در جنت به معناي بقاي اشياء است بر حالت خود ،بدون اينكه در معرض فساد قرار گيرند ،هم چنان كه فرموده":
أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" « »1و نيز فرموده ":أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" « »4و نيز فرموده ":وَ
مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها" «».1
و بعضيها در خصوص آيه" يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ" گفتهاند معنايش اين است كه دور بهشتيان فرزنداني ميچرخند
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[معناي" خلود" و مشتقات آن  .....ص 17 :
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[دو اشكال كه در تحديد خلود جهنم و بهشت به دوام آسمانها و زمين در آيه" خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ" به نظر ميرسد و جواب آن  .....ص 11 :

و بنا بر اين ،از دو جهت در آيه مورد بحث اشكال ميشود :يكي اينكه خلود دائمي در بهشت و دوزخ را محدود كرده به دوام
آسمانها و زمين با اينكه آسمانها و زمين دائمي نيستند.
دوم اينكه خالد را كه ابتداي خلودش از روز قيامت شروع ميشود ،و از آن روز دوزخي بطور دائم در دوزخ و بهشتي بطور
دائم در بهشت به سر ميبرند به چيزي تحديد كرده كه ابتداي
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين را با هر چه در آنها است جز به حق براي مدتي معين نيافريدهايم .سوره احقاف ،آيه .1
)(2روزي كه آسمانها را در هم پيچيم چون در هم پيچيدن طومار براي نوشتن ،چنان كه خلقت را از اول پديد كردهايم
اعاده آن نيز كنيم كه كار ما چنين بوده است .سوره انبياء ،آيه .152
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كه دائما به حال جواني و زيبايي باقياند و دچار فساد نميگردند .بعضي ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه يك نوع
گوشواره كه خلد ناميده ميشود در گوش دارند.
و اخالد هر چيز به معناي دائمي كردن و حكم به بقاء آن است ،و به همين معنا است در كالم خدا كه فرموده ":وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ
إِلَي الْأَرْضِ" يعني به زمين دل بست و گمان كرد كه دائما در آن خواهد زيست «».2
__________________________________________________
()(1كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادهاند) آنان اهل بهشتند پيوسته در بهشت جاويد متنعم خواهند بود.
سوره بقره ،آيه .24
()(2كساني كه عمل زشت انجام دادهاند) اهل جهنم هستند و در آتش پيوسته معذب خواهند بود.
سوره بقره ،آيه .12
)(3هر كس مؤمني را عمدا بكشد مجازاتش آتش جهنم است كه در آن جاويد و معذب خواهد بود.
سوره نساء ،آيه .21
)(4مفردات راغب ،ماده" خلد".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص42 :
و جمله" ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ" يك نوع تقييدي است كه تاكيد خلود را ميرساند ،و معنايش اين است كه ايشان در
آن جاويدند تا زماني كه آسمانها و زمين وجود دارد.
ليكن در اينجا اشكالي پيش ميآيد و آن اينست كه آيات قرآني تصريح دارد بر اينكه آسمان و زمين تا ابد باقي نيستند و اين
با خلود در آتش و بهشت كه آن نيز مورد نص و تصريح آيات قرآني است سازگاري ندارد.
از جمله آيات دسته اول كه تصريح ميكند بر اينكه آسمان و زمين از بين رفتنياند آيه" ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما
بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" « »1و آيه" يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا
كُنَّا فاعِلِينَ" « »4و آيه" وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" « »1و آيه" إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباءً
مُنْبَثًّا" « »2است.
و از جمله آيات دسته دوم كه تصريح ميكند بر اينكه بهشت و دوزخ جاودانه است آيات زير است ":جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً" « "»2وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً" «».3
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)(3و آسمانها به دست قدرت وي به هم پيچيده است .سوره زمر ،آيه .32
)(4وقتي زمين با لرزش (هولانگيزي) بلرزد و كوهها به پاره پاره شدني (عجيب) پاره پاره شود و غباري پراكنده گردد .سوره
واقعه ،آيه .3
)(5و به بهشتهايي (داخل ميگردند) كه در آن جويها روان است و هميشه در آن جاودانند .سوره تغابن ،آيه .2
)(6و آتشي افروخته براي ايشان آماده كرده است كه هميشه در آن جاودانند و ياوري نمييابند.
سوره احزاب ،آيه 32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص15 :
قيامت آخرين امد وجود آن است و آن آسمان و زمين است كه ابتداي قيامت آخرين امد وجود آنها است.
و اين اشكال از اشكال اول مشكلتر است ،زيرا اين اشكال بر كسي هم كه معتقد به خلود در دوزخ و يا در بهشت و دوزخ
نيست وارد است ،به خالف اشكال اول.
و پاسخي كه ماده اشكال را از بين ببرد اين است كه خداي تعالي در كالم خود آسمانها و زميني براي قيامت معرفي ميكند
كه غير آسمانها و زمين دنيا است ،و ميفرمايد:
"يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" « »1و از اهل بهشت حكايت ميكند كه ميگويند":
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ" « »4و در مقام وعده به مؤمنين و توصيف ايشان
ميفرمايد ":لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ" «».1
پس معلوم ميشود براي آخرت نيز آسمانها و زميني است ،هم چنان كه در آن بهشت و دوزخي و براي هر يك سكنه و
اهلي است ،كه خدا همه آنها را به اين وصف توصيف كرده كه نزد اويند ،و فرموده" ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ" «»2
و به حكم اين آيه آسمان و زمين آخرت از بين نميرود.
و اگر در آيه مورد بحث بقاي بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاي آسمان و زمين محدود كرده از اين جهت است
كه معناي اين دو اسم از حيث آسمان و زمين بودن هيچ وقت از بين نميرود ،آنكه از بين ميرود يك نوع آسمان و زمين
است و آن آسمان و زمين دنيايي است كه اين نظام مشهود را دارد ،و اما آسمانها و زميني كه مثال بهشت در آنها است ،و به
نور پروردگار روشن ميشود به هيچ وجه از بين نميرود ،و خالصه جهان همواره آسمانها و زميني دارد .چيزي كه هست در
آخرت نظام دنيائيش را از دست ميدهد ،و با اين وضع ديگر هيچ اشكالي باقي نميماند.
در تفسير كشاف بطور اجمال به اين وجه اشاره كرده و چنين ميگويد :دليل بر اينكه قيامت ،آسمان و زميني دارد قول
خداي سبحان است كه ميفرمايد ":يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ"
__________________________________________________
)(1روزي كه زمين عوض شود به زمين ديگري و آسمانها نيز ،و همه براي خدا واحد قهار آشكار گردند .سوره ابراهيم ،آيه
.22
)(2ستايش مخصوص خداوندي است كه وعده خود راي بر ما محقق فرمود و ما راي وارث همه سرزمين بهشت گردانيد تا
هر جاي آن بخواهيم منزل گزينيم .سوره زمر ،آيه .22
)(3ايشان راي است خانه عاقبت .سوره رعد ،آيه . [.....]41
)(4آنچه نزد شماست از بين ميرود و آنچه نزد خداست باقي ميماند .سوره نحل ،آيه 23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص11 :
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و نيز گفتار اوست كه ميفرمايد ":وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ".
دليل ديگرش اين است كه هيچ چارهاي از وجود چيزي كه بشر در آن روز بر روي آن قرار گيرد نيست و آن چيز هر چه
باشد زمين ناميده ميشود ،هم چنان كه چارهاي نيست جز اينكه چيزي بر آنان سايه بيفكند ،حال يا آسماني باشد كه خدا در
آن روز خلق ميكند و يا عرش خدا باشد ،و هر چه بر باالي سر قرار گيرد آسمان ناميده ميشود .اين بود گفتار زمخشري در
كشاف»1« .
و ليكن گفتار آخري وي سخيف و بيپايه است ،زيرا اثبات آسمان و زمين از راه اضافه ،و اينكه بهشت و دوزخ ال بد فوق و
تحتي دارد ،الزمهاش اين است كه بهشت و دوزخ اصل ،و فوق و تحت آن (زمين و آسمان) تبع وجود آن دو باشد .و الزمه
اين حرف اين است كه بگوييم اين فوق و تحت (آسمان و زمين) ما دام كه بهشت و دوزخ باقي است باقي ،و با از بين رفتن
آن دو از بين ميروند ،و حال آنكه قرآن كريم عكس اين را فرموده ،و بقاي بهشت و دوزخ را فرع بقاي زمين و آسمان
دانسته و فرموده :بهشت تا دوام آسمانها و زمين ،دائمي است.
عالوه بر اينكه وجه مذكور تنها وجود يك آسمان را اقتضاء دارد ،نه يك زمين و چند آسمان كه در آيه مورد بحث آمده ،پس
باز اشكال در خصوص سماوات به جاي خود باقي است.
با وجهي كه گذشت اشكالي هم كه قاضي (بيضاوي) در تفسير خود بر آيه شريفه كرده دفع ميشود ،و آن اشكال اين است
كه تشبيه هميشه بايد به امر واضحتري صورت گيرد ،يعني امر مبهمي را به امر روشني تشبيه كنند ،و در آيه شريفه دوام
بهشت و دوزخ و اهل آن دو تشبيه شده به دوام آسمان و زمين آخرت كه وجود و دوام آن بر اكثر مردم پوشيده است ،و اين
خود تشبيه اجلي به اخفي است ،و صحيح نيست ،آنهم از كالم بليغي مانند قرآن كه به هيچ وجه انتظارش نميرود»4« .
جوابش اين است كه :ما دوام بهشت و دوزخ را براي اهلش از كالم خداي تعالي فهميدهايم ،همانطور كه وجود آسمانها و
زمين را براي آن دو ،و نيز ابديت همه آنها را از كالم خدا بدست آوردهايم ،و بنا بر اين ،چه مانعي دارد كه يكي از دو حقيقت
مكشوف از كالم او ،حقيقت ديگر را از جهت بقاء و دوام تحديد كند ،در حالي كه فعال يكي از آن دو در نظر مردم معروفتر
از ديگري باشد؟ آري ،بعد از آنكه هر دو حقيقت از كالم خود او به دست آمده نه از
__________________________________________________
)(1كشاف ،ج  ،4ص .215
)(2تفسير بيضاوي ،ط .تركيه ،ص .153
ترجمه الميزان ،ج ،11ص14 :
خارج ،مانعي ندارد كه يكي معرف ديگري شود.
همين جواب ،اشكالي را هم كه آلوسي در ذيل اين بحث ايراد كرده دفع ميكند ،و خالصه اشكال وي اين است كه :متبادر
از كلمه" سماوات" و" ارض" همين اجرامي است كه معهود ماست ،پس اين وجهي كه ذكر كرديم اشكال را دفع نميكند
ناگزير بايد وجه ديگري را جستجو كرد»1« .
وجه دفع كردنش اين است كه اگر در آيات قرآني فهم اهل لسان متبع است ،يعني بايد ديد اهل لسان از مفاهيم كليه لغوي
و عرفي چه ميفهمند ،تنها در مفاهيم كليه است .و اما در مقاصد و مصاديقي كه مفاهيم كليه بر آنها منطبق ميشود فهم
عرف هيچ اعتباري ندارد ،بلكه متبع در آن تنها تدبر و دقتي است كه خداوند مكرر بدان سفارش و امر فرموده ،و دستور داده
كه متشابه قرآن را به وسيله محكم آن تشخيص داده و آيات را بر يكديگر عرضه كنند ،چون بطوري كه در روايات هم آمده
قرآن كريم آياتش شاهد يكديگر و بعضي بر بعض ديگر ناطق و برخي مصداق برخي ديگر است.
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و به همين جهت وقتي ميشنويم كه در باره خداي تعالي ميگويد او واحد و احد و عالم و قادر و حي و مريد و سميع و بصير
و يا غير آن است نميتوانيم اين مفاهيم را حمل بر مصاديق عرفيش كنيم بلكه بايد تفسير آنها را از كالم خود او بخواهيم و
آن را بر معنايي كه تدبر و تفكر بالغ در آيات خدايي دست ميدهد حمل نماييم و ما اين بحث را در پيرامون معناي محكم و
متشابه در جلد سوم اين كتاب بطور مفصل گذرانديم.
[وجوه ديگري كه در باره تحديد خلود در آيه شريفه ذكر شده است  .....ص 31 :
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البته در روايات و در كلمات مفسرين توجيهات ديگري براي آيه مورد بحث آمده كه ما آنچه را كه بدان برخورد نمودهايم در
اينجا ذكر ميكنيم :وجه اولش همان بود كه ما خود اختيار نمودهايم.
وجه دوم اين است كه منظور از" سماوات" و" ارض" آسمانهاي بهشت و جهنم و زمين آن دو است ،و مقصود از آن نه
آسمان و زمين متبادر است ،بلكه منظور از آسمان باالي آن دو و منظور از زمين محل آن دو است ،چون در لغت هر چه را
كه بر انسان سايه بيفكند آسمان ،و هر چه را كه در زير پاي آدمي باشد و انسان بر آن قرار گيرد زمين نامند .و به عبارت
ديگر منظور از آسمان و زمين ،باال و پايين آن دو است»4« .
__________________________________________________
)(1تفسير آلوسي ،ج  ،14ص  143و .142
)(2تفسير كشاف ،ج  ،4ص .215
ترجمه الميزان ،ج ،11ص11 :
اين آن وجهي است كه زمخشري در آخر كالمش كه ما نقل كرديم ذكر كرده ،و اشكالش هم از نظر خواننده گذشت .و
صرفنظر از آن اشكال ،اين وجه همانطور كه قبال هم گفتم جوابگوي اين سؤال" كه چرا آسمان را به لفظ جمع آورده"
نيست.
وجه سوم اينكه منظور از اينكه فرمود ":ما دام كه آسمان و زمين باقي باشند" اين است:
ما دام كه آخرت باقي باشد .و آخرت هم دائمي و ابدي است هم چنان كه دوام آسمان و زمين دنيا هم به قدر دوام خود دنيا
است ،و بعيد نيست كه اصال آوردن آسمان و زمين به عنوان تشبيه باشد ،مثل اينكه بگويي ":گفتار او حرف زدن استهزاء
گران مسخره است" يعني مثل حرف زدن ايشان است»1« .
در اين وجه نيز اشكال ميشود كه اگر همانطور كه ما گفتيم مقصودشان تشبيه باشد خالف مقصود يعني انقطاع را ميرساند،
و اگر بخواهد دوام را برساند لفظ از آن قاصر است.
وجه چهارم اينكه ،منظور از آن صرف افاده طوالني و ابدي بودن آنست ،نه اينكه بخواهد بقاي آن را محدود به بقاي
آسمانها و زمين كند .آري ،عرب براي افاده ابديت هر چيزي الفاظ و عبارات بسياري دارد ،كه آنها را استخدام ميكند ،بدون
اينكه معناي تحت اللفظي آنها منظور باشد ،مثل اينكه ميگويد ":فالن مطلب هم چنان ادامه دارد تا زماني كه شب و روز
در پي هم درآيند" و" تا زماني كه آفتاب طلوع و غروب كند" و" تا زماني كه ستارهاي از افق سر برآورد" و" تا زماني كه
نسيمي بوزد" و" تا زماني كه آسمانها بر جاي باشند".
البته اين مثالها را بدان جهت ميآورند كه پنداشتهاند امور نامبرده يعني طلوع خورشيد و ستاره ،و وزش باد و اختالف شب و
روز ،دائمي و هميشگي است ،و بعد از اين پندار مثالهاي نامبرده را موضوع براي تبعيد و تاييد قرار دادهاند»4« .
جواب اين حرف اين است كه اگر عرب چنين عباراتي را مثال و موضوع تابيد (هميشگي) قرار داد براي آن پندار غلطي بوده
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كه در باره ابدي بودن آن امور داشته است ،اما خداي سبحان كه در كالم خود موقت و فاني بودن آن امور را تصريح كرده و
ايمان به فاني بودن عالم را يكي از فرايض اعتقادي قرار داده ،از او پسنديده نيست كه ابديت بهشت و دوزخ را به آسمانها و
زمين مثل بزند ،او چطور ممكن است چنين كاري بكند با اينكه خود فرموده ":ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا
بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" «».1
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ،ج  ،14ص  ،131 -134مجمع البيان ،ج  ،2ص .122
)(2تفسير المنار ،ج  ،14ص .135
)(3ما آسمانها و زمين و آنچه را كه در آنهاست نيافريديم جز به حق و براي مدتي معين .سوره احقاف ،آيه 1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
و با اين حال چگونه ممكن است بفرمايد بهشت و دوزخ جاودانه باقيند ما دام كه آسمانها و زمين پابرجايند.
وجه پنجم اينكه ،بهشتيان در بهشت و دوزخيان در دوزخ باقيند به بقاي آسمانها و زمين كه خدا خودش ميداند چه وقت
اجل آن سر مي رسد ،و بعد از آنكه عمر آسمانها و زمين تمام شد ،خداوند عمر بهشتيان و دوزخيان را تمديد نموده و در آن
دو جاودانشان ميسازد و اين تعبير مثل آنست كه كسي بگويد ايشان در بهشت و دوزخ تا پنجاه سال خالد و جاودانند و بعد
از پنجاه سال خداوند مدتشان را به زماني غير متناهي تمديد ميكند .هم چنان كه همين حرف در معناي آيه "البِثِينَ فِيها
أَحْقاباً" « »1گفته شده است :يعني پس از چند حقب (هفتاد سال) مدتشان تمديد ميشود»4« .
اين وجه نيز اشكال دارد ،و آن اينكه علي الظاهر مبني بر اين است كه قسمت متناهي از زمان از جمله" ما دامَتِ السَّماواتُ
وَ الْأَرْضُ" استفاده شود ،و قسمت غير متناهي آن از جمله "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" و داللت آيه شريفه بر اين دو قسمت مختلف از
زمان ،متوقف است بر تقدير اموري كه لفظ آيه داللتي بر آنها ندارد.
وجه ششم اينكه ،منظور از دوزخ و بهشت ،دوزخ و بهشت برزخي است ،و اين بهشت و دوزخ ،خالد و هميشگي هستند ،ما
دام كه آسمانها و زمين پا بر جايند ،و وقتي مدت بقاي آسمانها و زمين تمام شد و قيامت قيام نمود از آن بهشت و دوزخ
براي داوري و رسيدگي به نامههاي عملشان ،بيرون ميآيند»1« .
اشكال اين وجه اين است كه مخالف با سياق آيات مورد بحث است ،زيرا اين آيات با ذكر روز قيامت و توصيف آن به
اوصافي كه در آن آمده افتتاح شده ،و بعيد است كه بعد از آنكه كالم را با اوصاف قيامت افتتاح بكند و بفرمايد ":روزيست
كه مردم براي آن جمع ميشوند ،و يا بفرمايد روزيست مشهود ،و روزيست كه وقتي فرا ميرسد هيچ نفسي بدون اذن او
تكلم نميكند" آن گاه در آخر كه به اخص اوصاف آن كه همان جزاي خالد است ميرسد ،ناگهان رشته سخن را قطع نموده
به عالم برزخ و بهشت و دوزخ برزخي بپردازد.
عالوه بر اينكه خداي سبحان عذاب اهل برزخ را عبارت ميداند از عرضه شدن بر
__________________________________________________
)(1در آن قرنها عذاب كشند .سوره نبا ،آيه .41
(2و )1مجمع البيان ،ج  ،2ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
آتش ،نه وارد شدن در آن ،زيرا ميفرمايد ":وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ" «».1
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[معناي استثناء ":إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" در دو آيه مربوط به بهشتيان و دوزخيان  .....ص 31 :

و جمله" إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" استثناء است از داستان قبلي ،يعني قضيه خلود در آتش و نظير آن ،جمله استثنائيهاي است كه بعد
از مساله خلود در بهشت آورده است.
و كلمه" ما" در اين جمله مصدريه است ،و معناي آن اين است ":مگر آنكه پروردگارت بخواهد" و تقديرش" اال ان يشاء
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وجه هفتم اينكه منظور از داخل شدن در آتش ،دخول در واليت شيطان ،و منظور از بودن در بهشت ،بودن در واليت
خداست ،زيرا واليت خدا است كه در قيامت به صورت بهشت ظاهر گشته ،نيكبختان بدان متنعم ميشوند ،و واليت
شيطان است كه در آن روز به صورت آتش در آمده مجرمين در آن معذب ميشوند .اين وجه ،از آياتي كه داللت بر تجسم
اعمال ميكنند نيز بدست ميآيد.
پس اشقياء به خاطر شقاوتشان داخل آتش ميشوند ،و اگر عنايت الهي و توفيق او شاملشان شود از آتش رهايي مييابند
مانند اينكه كافر بعد از كفر ايمان آورد و مجرم پس از جرم توبه كند .و همچنين سعداء به خاطر سعادتشان داخل بهشت
ميشوند و اگر شيطان گمراهشان كند و به زمين (پستي) بگرايند و هواي نفس را پيروي نمايند از آن بيرون ميشوند مثال
اگر مؤمن و يا صالحند كافر و طالح گردند»4« .
اين وجه نيز صحيح نيست ،زيرا همان اشكال كه بر وجه قبلي وارد بود بر اين نيز وارد است ،چون اين نيز با مفادي كه از
آيه و سياق آن استفاده ميشود مخالف است.
آري ،آيات مورد بحث اوصافي ترسناك و دهشتآور مختص به روز قيامت را كه از شنيدنش دلها به تپش درآمده و عقلها
زايل ميگردد برميشمارد تا گردنكشان و كفار منكر ،با تفكر در آن انذار شده و اهل معصيت از گناه دست بردارند.
و بسيار بعيد است كه در اين باره بفرمايد :قيامت روزيست كه مردم در آن جمع ميشوند و روزيست مشهود ،و روزيست كه
هيچ نفسي بدون اذن او تكلم نميكند ،آن گاه در چنين سياقي بفرمايد :كفار و اهل معصيت از اولين روز كفر و جرمشان تا
روز قيامت در آتشند و اهل ايمان و عمل صالح از ابتداي ايمان و عمل صالحشان تا روز قيامت در بهشتند .زيرا اوال
همانطور كه گفتيم اين آيات اوصاف خاص روز قيامت را بيان ميكند نه قبل از آن را .و ثانيا سياق اين آيات سياق انذار و
بشارت است ،و اين كفار و مجرمين گردنكش و ياغي بدين حقايق كه از حواس آنان مستور است اعتنايي نميكنند و براي
آن ارزشي قائل نيستند ،و هرگز نه از
__________________________________________________
)(1به فرعونيان عذاب سختي رسيد ،جهنم كه بامداد و شبانگاه به آن عرضه شوند و روزي كه رستاخيز شود فرعونيان را به
عذاب سخت درون بريد .سوره مؤمن ،آيه 46.
)(2تفسير محيي الدين عربي ،ج  ،1ص  225و .221
ترجمه الميزان ،ج ،11ص13 :
شقاوت دخول در واليت شيطان بترس درميآيند و نه به سعادت معنوي دخول در واليت خدا اميدوار ميگردند ،هر چند كه
اين معنا از نظر باطن قرآن معنايي صحيح است.
در اين ميان وجوه ديگري را نيز ممكن است از نظريات مختلف مفسرين كه در تفسير آيه" إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" اظهار داشتهاند
استفاده كرد و ما متعرض آن نشديم ،زيرا رعايت اختصار را بهتر از تعرض آنها ديديم ،عالوه بر اينكه وجوه نامبرده همان
وجوهي است كه ما بزودي در تفسير جمله مزبور نقل نموده و اشكاالتش هم همان اشكاالتي است كه ايراد خواهيم نمود.
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ربك عدم خلودهم -مگر آنكه پروردگارت عدم خلود آنان را بخواهد" است .و ليكن اين احتمال (مصدريه بودن كلمه" ما")
از نظري ضعيف است ،و آن اين است كه بعد از اين جمله در جمله ديگري" ما" ي ديگري آمده ،و آن جمله" إِنَّ رَبَّكَ
فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ" است زيرا با قطع به اينكه هر دو" ما" در هر دو جمله به يك معنا است و با قطع به اينكه در جمله دوم
موصوله است ،قهرا در جمله اول هم موصوله خواهد بود.
و اگر قبول كنيم كه موصوله است ،استثناء مزبور استثناء از مدت بقايي خواهد بود كه قبال به خلود و دوام محكوم شده بود و
سياق هم داللت بر آن داشت و خالصه آنكه در صورت مصدريه بودن" ما" خلود به معناي خود باقي است ،ولي در صورت
موصوله بودن آن يك مقدار زمان از آن استثناء شده است.
و معنايش اين مي شود كه :ايشان در تمامي زمانهاي پي در پي آينده در آتش خالدند مگر آن قسمت از زمان را كه خدا
بخواهد.
ممكن هم هست استثناء مزبور از ضمير جمعي باشد كه در كلمه" خالدين" مستتر است و معنايش چنين باشد :همه ايشان
در جهنم خالدند مگر كساني كه خدا بخواهد از آن بيرون شوند ،و داخل بهشت بگردند .و در نتيجه برگشت استثناء مذكور به
تصديق همان معنايي است كه در اخبار هم آمده كه گنهكاران و نافرمانان از مؤمنين براي هميشه در آتش نميمانند ،بلكه
سرانجام به وسيله شفاعت از آتش بيرون آمده داخل بهشت ميشوند ،و همين بيرون شدن يك عده ،كافي است در اينكه
استثناء بجا و صحيح باشد.
باقي ميماند سؤال از اينكه اگر كلمه" ما" موصوله و به معناي" كساني كه" باشد ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
چرا "من" نفرمود ،با اينكه" ما" در حيوانات و ساير موجودات خالي از عقل بكار ميرود ،و" من" در انسان كه داراي عقل
است؟ و جواب آن اين است كه هر چند استعمال" ما" (در صاحب عقل) استعمال شايعي نيست و ليكن همين كه ميبينيم
قرآن استعمال كرده و مثال در جاي ديگر فرموده ":فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ" « »1ميفهميم كه اين استعمال
صحيح است.
و اما بحث در تفسير آيه بعدي كه فرموده ":وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا  "...عينا نظير همان بحثي است كه در اين آيه به ميان
آورديم ،زيرا سياق هر دو يكي است ،با اين تفاوت كه در دومي جمله" عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" اضافه شده است ،و در همين
جمله اضافي سؤالي است ،و آن اينكه اگر نعمت بهشت عطائي است غير مقطوع ،پس معناي استثناء چه ميشود؟ جواب اين
است كه استثناء مذكور نميخواهد بگويد عدهاي از بهشت خارج ميشوند ،بلكه ميخواهد بفرمايد ممكن است خارج شوند ،و
ليكن از آنجايي كه نعمت بهشت عطايي است دائمي ،از اين نظر هيچ بهشتياي از بهشت خارج نميشود ،و خالصه
ميخواهد بفرمايد مگر آنهايي كه خدا بخواهد خارجشان كند ،و ليكن خدا هيچ وقت چنين چيزي را نميخواهد.
پس اين استثناء مسوق است براي اثبات قدرت مطلق خداوند ،و با اينكه حكم كرده بهشتيان دائما در بهشت بمانند ،مع
ذلك باز هم قدرتش مطلق است ،و چنين نيست كه ديگر سلطنتي بر پيشينيان نداشته باشد ،و خط بطالن بر ملك و
سلطنت خود كشيده باشد ،بلكه عينا مانند قبل از حكم باز زمام امر و قدرت و احاطه بر آن را در دست دارد ،و باز هم
ميتواند از بهشت بيرونشان كند ،هر چند وعده داده كه بيرون نكند ،ليكن بيرونشان نميكند تا خلف وعده نكرده باشد.
بحثي كه در جمله استثنائيه آيه قبلي گذشت در اين آيه نيز ميآيد ،چون گفتيم كه سياق هر دو آيه يكي است ،هر چند آيه
اولي با جمله" إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ" -كه اشاره داشتنش بر تحقق بر كسي پوشيده نيست -ختم شده باشد.
بنا بر اين ،خالدين در آتش مانند اهل خلود در بهشت تا ابد از آن بيرون نميشوند ،مگر آنكه خداي سبحان بخواهد ،زيرا او
بر هر چيز قدرت دارد و هيچ كاري از كارهايش چه اعطاء و چه منع ،قدرت او را بر انجام مخالف آن فعل سلب نميكند ،و
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اختيار را از كف او بيرون نميكند ،زيرا قدرت او مطلق است ،و مقيد به فرض و تقدير معيني نيست هم چنان كه فرموده:
__________________________________________________
)(1به نكاح خود درآوريد از زنان آن كسي را كه پاكيزه است .سوره نساء ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
"يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ" « »1و نيز فرموده ":يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" « »4و همچنين آياتي ديگر.
[وجوه مختلف ديگر در مورد مراد از استثناء فوق الذكر]  .....ص 31 :
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پر واضح است كه ميان اين وجه و آن اخباري كه داللت دارد بر اينكه پارهاي از مجرمين به مشيت خدا از آتش نجات پيدا
ميكنند منافاتي وجود ندارد.
البته اين يكي از وجوهي است كه در معناي استثناي مذكور ذكر كردهاند و وجوه ديگري نيز هست كه صاحب مجمع البيان
« »1آن را تا ده وجه شمرده است ،و اينك ما نيز آنها را نقل نموده اگر اشكالي دارد بيان ميكنيم .وجه اول همان وجهي
است كه ما ذكر كرديم.
2اينكه استثناء مزبور مربوط به زيادي عذاب اهل آتش و زيادي نعمت بهشتيان است ،و معنايش اين است كه :مگر آنكهخداوند بخواهد عذاب دوزخيان را از اين بيشتر و نعمت بهشتيان را از اين زيادتر كند .و نظير اين تعبير در ميان مردم وجود
دارد ،مثال يكي به ديگري ميگويد" من از شما هزار تومان اال آن دو هزار توماني كه فالن روز به تو قرض دادم طلب
دارم" ،زيرا ميبينيم با اينكه دو هزار تومان بيشتر از هزار تومان است و نميشود از هزار تومان دو هزار تومان را استثناء كرد
مع ذلك در اينگونه تعبيرات استثناء ميكنند .از اينجا ميفهميم كه كلمه" اال "به معناي" سوي" است ،يعني من از شما
هزار تومان سواي آن دو هزار تومان طلب دارم ،و در آيه مورد بحث معناي آن اين است كه اين سواي آن چيزيست كه
خداي تو بخواهد ،هم چنان كه گفته ميشود :با ما مردي نبود اال زيد يعني سواي زيد.
اين وجه در صورتي تمام است كه آيه شريفه" ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ" دوام و ابديت را افاده نكند « »2و گرنه اگر
همانطور كه ما گفتيم و خالف آن را ثابت كرديم بوده باشد وجه مذكور صحيح نخواهد بود.
3اينكه استثناء مربوط است به توقف ايشان در محشر ،زيرا در آن حال نه در دوزخند و نه در بهشت ،هم چنان كه درمدت توقف در برزخ هم كه عالمي است ميان مرگ و زندگي نه در دوزخ قرار دارند و نه در بهشت ،و اگر خداوند اين استثناء
را نميآورد هر كه آيه را ميشنيد
__________________________________________________
)(1خدا هر چه بخواهد ميكند .سوره ابراهيم ،آيه . [.....]42
)(2خداوند هر چه را بخواهد محو ميكند و هر چه را بخواهد بر جاي ميگذارد .سوره رعد ،آيه .12
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص  122و .123
)(4غرض مؤلف اين است كه در جايي كلمه" اال" را حمل به معناي" سوي" ميكنند كه مستثني از مستثني منه بزرگتر
باشد ،مانند مثالهايي كه زده شد ،و در آيه مورد بحث وقتي چنين عملي صحيح است كه آيه دوام و ابديت را نرساند كه در
اين صورت زمان بعد از انعدام سماوات و ارض بزرگتر از زمان بقاي آن دو ميشود و در نتيجه كلمه" اال" به معناي"
سوي" خواهد بود و ليكن ما خالف آن را ثابت كرديم .مترجم
ترجمه الميزان ،ج ،11ص12 :
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خيال ميكرد از حين نزول آيه و يا از حين مردن تا ابد در دوزخ و يا بهشت خواهد بود و اين استثناء را آورده تا برزخ و
محشر را استثناء كرده باشد.
حال اگر كسي اشكال كند و بگويد الزمه اين حرف اين است كه خداوند ما قبل از ورود به دوزخ را از ما بعد آن استثناء كرده
باشد ،جواب گوييم :در صورتي كه اين استثناء و اخبار به آن قبل از دخول در آتش باشد -هم چنان كه هست -هيچ مانعي
ندارد.
اشكال اين وجه اين است كه در الفاظ آيه شريفه دليلي بر آن نيست ،عالوه بر اينكه بر حسب ظاهر مبني بر اين است كه
منظور از سعادت و شقاوت در جمله "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" سعادت و شقاوت جبري باشد نه كسبي و اختياري ،و ما قبال
گفتيم كه چنين معنايي را افاده نميكند.
4اينكه استثناء اولي از آنجايي كه متصل است به جمله" لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ" تقديرش چنين ميشود ":مگر آنچه كهخدا بخواهد از انواع عذابهايي كه از اين دو نوع بيرونند" و هيچ ارتباطي به خلود در آتش ندارد ،و استثناء دومي كه مربوط به
اهل بهشت است متصل است به جملهاي كه در تقدير است و جمله" عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" بر آن داللت دارد و كانه گفته:
بهشتيان را در بهشت نعمتها است ،به غير آن نعمتهاي ديگري كه اگر خدا بخواهد ارزاني ميدارد.
اين وجه نيز مخدوش است ،زيرا بدون هيچ دليلي وحدت و سياق را بر هم ميزند عالوه بر اينكه مستلزم آن است كه
كلمه" اال" در آيه اول به معناي" سواي "گرفته شود ،و در آيه دوم به معناي" استثناء" ،از اينهم كه بگذريم قرينهاي در
كالم وجود ندارد كه داللت كند بر اينكه" اال" ي اولي متعلق است به جمله ":لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ" و اينكه مراد از
جمله ":عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" آن معنايي است كه گفته شد ،بلكه اين جمله داللت دارد بر دوام عطاء ،نه بر تمامي عطاها و يا
بعضي از آن.
تازه از اين هم كه بگذريم استثناء بعضي از انواع نعيم و اظهار اين معنا براي شنونده چه فايدهاي دارد ،با اينكه مقام ،مقام
تطميع و بشارت و دعوت و ترغيب است و به همين جهت بايد گفت اين وجه سخيفترين وجوه است.
5اينكه كلمه" اال" به معناي" واو" است ،زيرا اگر به اين معنا نباشد كالم متناقض ميشود ،و معناي جمله چنين است":ايشان در بهشت بسر ميبرند تا مدتي كه آسمانها و زمين دوام دارند و تا مدت بيشتري كه خدا بخواهد".
اشكال اين وجه اين است كه به معناي" واو" بودن كلمه" اال" ثابت نشده و اگر از
ترجمه الميزان ،ج ،11ص25 :
ميان علماي نحو فراء چنين حرفي را زده ديگران همه گفتار او را تضعيف كردهاند .عالوه بر اينكه تماميت اين وجه مبني بر
اين است كه تحديد و تقدير قبل از استثناء دوام را نرساند و حال آنكه ميرساند ،همانطور كه از نظر خواننده گذشت-3 .
اينكه منظور از" الَّذِينَ شَقُوا" هر دوزخيي است كه اهل توحيد باشد ،يعني كساني كه به ايمان و طاعتشان معاصي را
ضميمه كردند كه باعث دخول آنها در آتش ميشود.
خداي سبحان در اين آيه خبر ميدهد كه چنين كساني معاقب در آتشند مگر آنكه خدا بخواهد از آتش بيرونشان نموده و
آنها را به بهشت ببرد ،و ثواب ايمان و اطاعتشان را بدهد.
و اما استثناء در آيه دومي ،آن نيز استثناء از خلود ايشان است ،زيرا وقتي بنا شد كه چنين افرادي از آتش نجات يافته و به
بهشت بروند و در آنجا خالد باشند بايد قرآن كريم از اين معنا هم خبر دهد.
و آن ايامي را كه در جهنم معذبند از خلود در بهشت استثناء ميكند .پس ،گويا در آيه دومي فرموده :ايشان در بهشت
جاودانند مگر آن مدتي را كه خدا بخواهد در جهنم معذب باشند.
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صاحبان اين وجه اضافه كردهاند كه :بنا بر اين وجه ،مقصود از" الَّذِينَ شَقُوا" عينا همان "الَّذِينَ سُعِدُوا" هستند ،و اگر يك
طايفه را هم به وصف شقاوت توصيف فرموده و هم به وصف سعادت ،درست بوده ،زيرا همين يك طايفه وقتي داخل دوزخ
ميشوند و عذاب ميبينند در آن حال اهل شقاوتند ،و چون داخل بهشت شوند و در آن جايگزين گردند اهل سعادتند ،آن
گاه اين گفتار را به ابن عباس و جابر بن عبد اللَّه و ابي سعيد خدري كه همه از صحابهاند و نيز به جمعي از تابعين نسبت
دادهاند.
اشكال اين وجه اين است كه با سياق آيه سازگار نيست ،زيرا خداي تعالي بعد از آنكه در باره صفت روز قيامت فرمود" روزي
است كه همه مردم يك جا جمع ميشوند" اهل جمع را به دو قسمت تقسيم كرد ،يكي شقي و يكي سعيد ،و بسيار روشن
است كه جمله" فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا  "...و جمله "وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا" كه هر دو به كلمه" اما" ي تفصيلي ابتداء شدهاند،
ميخواهند همان اعمال شقي و سعيد را تفصيل دهند و الزمه اين معنا اين است كه مقصود از" الَّذِينَ شَقُوا" تمامي اهل
آتش باشند ،نه يك طايفه مخصوص از ايشان و همچنين مقصود از" الَّذِينَ سُعِدُوا" همگي اهل بهشت باشند نه خصوص
آن عدهاي كه از آتش نجات يافته و داخل بهشت شدهاند.
مگر آنكه كسي بگويد منظور از همان اجمال هم كه فرموده ":فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
همان طايفه مخصوصي از بهشتيان و دوزخيان است ،هم چنان كه منظور از تفصيل يعني "الَّذِينَ شَقُوا -الَّذِينَ سُعِدُوا"
طايفه مخصوصي است ،و معنايش اين است كه پارهاي از اهل جمع هم شقيند و هم سعيد ،و ايشان آن كساني هستند كه
بايد داخل آتش شوند و در آنجا بطور جاودانه بمانند مگر آنكه خدا بخواهد و بيرونشان آورده به بهشت ببرد و بدين وسيله
سعادتمند شوند و تا زمين و آسمان پابرجا است جاودانه در بهشت بمانند ،مگر همان مدتي كه در جهنم جزو اشقياء بودند و
هنوز داخل بهشت نشده بودند.
اگر اينطور توجيه كنيم آن اشكال كه به جمله" فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا" و" أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا" وارد ميشد ،نسبت به آن بر طرف
ميشود و ليكن متوجه جمله" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" شده ميگوييم :اين معنايي كه براي اين جمله كرديد ،با سياق آيه
سازگار نيست ،زيرا ظاهر سياق حكايت ميكند كه جمله مذكور در وصف تمامي اهل محشر است ،نه طايفه مخصوصي از
ايشان ،زيرا سياق آيه چنين است كه نخست اهل جمع را بطور اجمال به دو قسم سعيد و شقي تقسيم نموده به صورت دو
موضوع كه هر يك موضوع حكمي جداگانهاند ،درآورده و حكم هر يك را به دوام آسمانها و زمين تحديد نموده و در آخر
براي هر يك استثنايي آورده است.
و اگر مقصود يك طايفه معيني ميبود اين تقسيم اجمالي و بيان تفصيلي و مخصوصا آن استثناء هيچ فايدهاي نداشت جز
اينكه باعث اشتباه شنونده و سرگيجه او شود و نظم كالم را دچار تعقيد و ناهمواري كند.
ممكن هم هست همين وجه ششم را طوري بيان كنيم كه هم استثناء معنا شود ،و هم عموميت مستفاد از سياق محفوظ
بماند ،به اينكه بگوييم مراد از جمله" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "تقسيم عموم اهل جمع به دو طايفه شقي و سعيد است ،و منظور
از جمله" فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا" عموم اهل آتش و منظور از" أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا "عموم اهل بهشت است ،و اما استثناء در هر دوي
آنها مخصوص حال گنهكاران اهل توحيد است ،كه خداوند هم در دوزخيان ميبرد و هم بيرون آورده ،داخل بهشتشان
ميكند .و بنا بر اين توجيه ،تمامي اشكاالتي كه بر وجه ششم وارد ميشد برطرف ميشود.
7اينكه اگر مستثناء را معلق كرد به مشيت خدا ،منظور اين است كه خلود اهل عذاب و اهل بهشت را تاكيد كند و بيرونشدن هر طايفه را از آنچه كه در آنند بعيد جلوه دهد و خالصه بفهماند كه خداوند نميخواهد مگر خلود ايشان را ،پس در
حقيقت يك امر نشدني را به يك امر نشدني ديگر معلق كرده است.
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اين وجه با وجه اول در اين ادعا كه استثناء در هر دو آيه مربوط به نقض خلود نيست ترجمه الميزان ،ج ،11ص24 :
شركت دارد ،با اين تفاوت كه وجه اول تنها ادعا ميكرد كه منظور از استثناء بيان اطالق قدرت الهي است ،ولي اين وجه
اختصاص دارد به بيان اين ادعا كه استثناء براي اين است كه خلود به هيچ سببي از اسباب نقض نميشود ،مگر اينكه خدا
بخواهد ،و خدا هرگز چنين چيزي نميخواهد .و همين معنا دليل ضعف اين وجه است ،زيرا هيچ دليلي بر اين دعوي نيست
و به فرضي هم كه در آيه دومي جمله" عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" چنين داللتي داشته باشد در آيه اولي جمله "إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما
يُرِيدُ" هيچگونه داللت و بلكه اشعاري بر اين معنا ندارد ،هم چنان كه از ظاهرش برميآيد.
8اينكه مقصود از اين استثناء آن قطعه زماني است كه بعضي از اين دو طايفه (اهل دوزخ و بهشت )زودتر از بعضي ديگرداخل شدهاند ،چون قرآن كريم در باره اين دو طايفه فرموده بود دسته دسته وارد ميشوند :در باره اهل جهنم فرموده است":
وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ زُمَراً" و در باره اهل بهشت فرموده است ":وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً".
و معلوم است كه وقتي يك گروه زودتر از گروه ديگر وارد شوند زمان اقامت گروهها متفاوت خواهد شد و همين تفاوت
زماني است كه خداوند با استثناء" إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" بدان اشاره نموده است -اين وجه را از سالم بن مستنير بصري نقل
كردهاند.
و اما اشكال اين قول :ظاهر جمله ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات و االرض" و همچنين ظاهر جمله" فَفِي الْجَنَّةِ
خالِدِينَ" اين است كه وصف مذكور ناظر است به انتهاي مدت اقامت در بهشت و دوزخ نه به ابتداي آن.
عالوه بر اينكه ،مبدأ استقرار در آتش و يا بهشت به هر حال روز قيامت است ،و صرف اينكه در آن روز عدهاي بعد از عدهاي
ديگر وارد ميشوند ،و در نتيجه تفاوت زماني پيدا ميشود مضر به اين جهت نيست.
 9اينكه معناي خلود در آتش اين است كه كفار تا مدتي كه در قبور هستند معذبند ،يعني تا زماني كه آسمانها و زمين بهحال خود و بر جاي خود برقرار باشند و اما در روز قيامت كه آسمانها و زمين از بين ميروند عذاب ايشان هم تمام ميشود،
چون ديگر قبري در كار نيست و همه براي حساب محشور ميشوند ،و اينكه فرموده ":إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" به منظور همين
است كه وضع قيامت را استثناء كند .صاحب مجمع البيان اين وجه را از تفسير شيخ ابي جعفر طوسي و او از تفاسير جمعي از
علماي اماميه نقل كرده است.
و اين وجه هر چند با وجه دوم از نظر بيان مختلف است و ليكن از اين جهت كه كلمه" اال" را به معناي" سوي" گرفته ،با
وجه دوم شركت داشته و همان اشكال كه در وجه دوم ايراد
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
شده است بر اين نيز وارد است.
10اينكه منظور از جمله" إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" اين است كه خداوند از ايشان درگذرد و داخل آتششان نكند .پس استثناءمربوط به ضميري است كه به جمله "الَّذِينَ شَقُوا" بر ميگردد ،و تقديرش اين است :كساني كه شقاوتمند شدند در آتش
خواهند بود مگر آن كس كه خدايت بخواهد .و ظاهرا قائل به اين وجه همين حرف را در ناحيه استثناي بعدي مربوط به
اهل بهشت ميزند و ميگويد معناي" وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا -تا جمله -إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "اين است كه سعداء در بهشت
جاويدانند ،مگر آن عده از اهل توحيد كه مرتكب فسق شدهاند كه مدتي در آتش معذب شده سپس بيرون آمده داخل بهشت
ميشوند .اين وجه را به أبي مجلز نسبت دادهاند.
اشكال اين وجه اينست كه اين وجه در استثناء اولي جريان دارد و اما استثناي دومي ال بد بايد به وجه ديگري توجيه شود و
آن وجه ديگر هر چه باشد به خاطر اينكه غير از وجه اولي است باعث ميشود وحدت سياق از بين برود.
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عالوه بر اينكه خداوند از گنهكاران مؤمنين درميگذرد و در نتيجه اصال داخل آتش نميشوند و اين عفو خداوند گزاف
نيست ،بلكه بخاطر اعمال صالحي است كه انجام دادهاند و يا به خاطر شفاعت است كه در زمره سعادتمندان درآمدهاند .پس
اين دسته مشمول آيه دومند كه ميفرمايد ":وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ  "...نه اينكه نخست در زمره اشقياء باشند ،يعني
مشمول جمله مستثنا منه باشند و بعد به خاطر اينكه در آتش درنميآيند استثناء شده باشند.
و كوتاه سخن ،اين دسته اصال جزء اشقياء نيستند تا با استثناء اخراج شوند بلكه از سعداء هستند و از ابتدا داخل بهشت
ميشوند.
و اينكه فرمود ":إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ" تعليل استثناء و هم تاكيد ثبوت قدرت علي االطالق است و خالصه ميفهماند كه
خداي تعالي در عين اينكه عملي را انجام ميدهد قدرت بر خالف آن را نيز دارد چنانچه تفصيلش گذشت.
[اشاره به نكته لطيفي كه از آيه ":وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا  "...استفاده ميشود]  .....ص 43 :

[وجه جمع بين جمله ":إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" و" عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" در آيه شريفه و اشاره به لزوم خلود بهشتيان در بهشت و عدم لزوم خلود دوزخيان در دوزخ  .....ص 44 :

ماده" جذذ" به معناي قطع است و" عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" به معناي عطاي قطع نشدني است .و اينكه خداوند بهشت را عطايي
قطع نشدني شمرده با اينكه قبال در باره خلود استثنايي زده بود خود بهترين شاهد است بر اينكه مقصود از استثناء مشيت
اثبات بقاء اطالق قدرت اوست ،و ميخواهد بفهماند كه با اينكه بهشت عطايي قطع نشدني و نعمتي خالد است مع ذلك
چنين نيست كه اگر كسي داخل آن شود ديگر از خدا سلب قدرت شده و نتواند او را بيرون كند.
در اين آيه نيز همه آن ابحاثي كه در آيه قبلي بود جريان دارد ،تنها آن وجوهي كه در توجيه استثناء" إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ"
ميگفت ":مستثناي اين استثناء عبارت است از آن كساني كه اول داخل جهنم ميشوند و بعد خارج شده به بهشت ميروند"
در اينجا جريان ندارد ،زيرا اين فرض در باره دوزخيان جايز و ممكن است ،ولي نسبت به بهشتيان چنين فرضي ممكن
نيست ،چون كسي نيست كه در آخرت اول داخل بهشت بشود بعدا از آنجا بيرون شده داخل جهنم گردد.
آري ،اين معنا ضروري كتاب و سنت است كه بهشت آخرت بهشت خلد است و كسي كه جزايش بهشت باشد ديگر الي
األبد از آن بيرون نميشود.
آيات و روايات هم در اين معنا آن قدر زياد است كه ديگر براي هيچ خردمندي جاي ترديدي در داللتش بر اين معنا
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"وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ" كلمه" سعدوا"
هم به صيغه مجهول قرائت شده و هم به صيغه معلوم ،و قرائت دومي با لغت سازگارتر است ،زيرا ماده" سعد" در
استعماالت معروف ،الزم استعمال شده ،و واضح است كه از فعل الزم صيغه مجهول ساخته نميشود ،و ليكن اگر كلمه
مذكور را به قرائت اولي مجهول بخوانيم ،آن گاه با در نظر داشتن اينكه در آيه قبلي قرينهاش يعني كلمه" شقوا" به صيغه
معلوم قرائت شده نكته لطيفي را افاده خواهد كرد ،زيرا كلمه" شقوا" معنايش" به سوي شقاوت
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
گرائيدند" و معناي ":سعدوا" به صيغه مجهول" توفيق سعادت يافتند" است و اين دو نحو تعبير ،اين معنا را ميرساند كه
سعادت و خير از ناحيه خداست ولي شر و شقاوتي كه گريبانگير بشر ميشود بدست خود اوست.
هم چنان كه در آن آيه فرمود ":وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً" «».1
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بحث روايتي  .....ص 45 :
اشاره

در الدر المنثور است كه بخاري و مسلم و ترمذي و نسايي و ابن ماجه و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و
ابن مردويه و بيهقي -در كتاب" االسماء و الصفات" -همگي از ابو موسي اشعري روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص)
فرمود:
خداوند سبحان ظالم را آن قدر مهلت ميدهد كه وقتي گرفتش ،ديگر رهايي نداشته باشد ،آن گاه اين آيه را قرائت كرد ":وَ
كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ" «».1
و در همان كتاب آمده كه ترمذي -وي اين حديث را حسن شمرده -و ابو يعلي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو
الشيخ و ابن مردويه از عمر بن خطاب نقل كردهاند كه
__________________________________________________
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نميگذارد ،هر چند داللت كتاب بر اينكه پارهاي از كساني كه داخل جهنم ميشوند بيرون ميآيند به اين پايه از ضرورت و
وضوح نيست.
در مجمع البيان در اين مقام كه دخول اهل طاعت در بهشت حتمي است و پس از دخول ديگر بيرون نميشوند گفته است:
چون امت اجماع دارد بر اينكه كسي كه استحقاق ثواب داشته باشد بايد به بهشت برود و كسي كه داخل آن شد ديگر بيرون
نميشود»4« .
__________________________________________________
)(1اگر فضل و رحمت خدا بر شما نباشد احدي از شما ابدا پاك نميشود .سوره نور ،آيه .41
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .123
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
و اين مساله ،يعني" وجوب داخل شدن اهل ثواب به بهشت" مبني است بر يك قاعده عقلي مسلم ،و آن اين است كه
وفاي به عهد واجب است ،ولي وفاي به وعيد و تهديد واجب نيست ،چون وعده ،حقي را براي موعود له نسبت به آنچه كه
وعده بدان تعلق گرفته اثبات ميكند ،و وفا نكردن به آن در حقيقت تضييع حق غير و از مصاديق ظلم است ،به خالف وعيد
كه حقي را جهت وعيد كننده جعل ميكند ،و صاحب حق واجب نيست كه حق خود را استيفاء كند ،بلكه براي او جايز است
كه از حق خود صرفنظر نموده و از آن عقوبت چشم بپوشد ،هم چنان كه ميتواند استيفاء كند .خداي سبحان هم كه به
بندگان مطيع خود وعده بهشت داده بايد ايشان را به بهشت ببرد تا حقي را كه خودش براي آنان جعل كرده ايفاء كرده
باشد ،و اما وعيدي كه به گنهكاران داده واجب نيست حتما عملي كند ،چون حقي بود كه براي خودش جعل كرده ،هم چنان
كه ميتواند حق خود را استيفاء نمايد همچنين ميتواند از آن صرفنظر كند.
و اما مساله بيرون نشدن از بهشت بعد از دخول در آن ،از مسائلي است كه آيات و روايات بيشمار بر آن داللت دارد .و
اجماعي كه صاحب مجمع البيان نقل كرده نيز برگشتش به همين آيات و روايات است ،و دليل جداگانهاي نيست ،زيرا
معنايش اين است كه اجماع كنندگان ،از آيات و يا روايات و يا از عقل همه همين معنا را فهميدهاند ،پس دليل مساله كتاب
و سنت و عقل است.
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)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص23 :
گفت:وقتي آيه شريفه" فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" نازل شد من از رسول خدا (ص )پرسيدم :پس ديگر به چه اميد عمل نيك
انجام دهيم؟ به اميد سرنوشتي كه خدا از تقدير آن فارغ شده؟ يا به اميد چيزي كه هنوز خداوند از آن فارغ نگشته؟ فرمود:
بلكه بر اساس سرنوشتي كه خدا از آن فارغ شده ،و قلمهاي تقدير بر آن جاري گشته .اي عمر! و ليكن هر كسي براي
چيزي كه خلق شده ،عمل كردن به منظور رسيدن به آن برايش ميسور است»1« .
[شرحي در مورد اختياري بودن سعادت و شقاوت و نقش ايمان و عمل در تحصيل هر يك و بيان مراد رواياتي كه در مورد مقدر و مقضي بودن سعادت و شقاوت نقل شده است .....
ص 41 :
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مؤلف :اين جمله آخري به طرق متعددي از طرق اهل سنت از عمر روايت شده و هم چنان كه در صحيح بخاري از عمران
بن حصين روايت آورده كه گفت :به رسول خدا (ص) عرض كردم :اهل عمل در (انتظار رسيدن به) چه چيز عمل ميكنند؟
فرمود :هر كس براي رسيدن به آنچه كه تقديرش برايش نوشته راه آساني دارد»4« .
و نيز در همان كتاب از علي (كرم اللَّه وجهه) از رسول خدا (ص) روايت شده كه وقتي در تشييع جنازهاي بود ،چوبي برداشت
و با نوك آن زمين را ميخراشيد در همين حال فرمود :هيچ يك از شما نيست مگر آنكه منزلش را معلوم كردهاند كه در
بهشت است يا در دوزخ .پرسيدند بنا بر اين آيا بر (اعمال خود) تكيه و اتكا نكنيم؟ فرمود :عمل بكنيد ،زيرا هر كس براي
رسيدن به آنچه كه تقدير برايش نوشته راه آساني دارد و سپس اين آيه را تالوت فرمودند ":فَأَمَّا مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي »1« ."...
مؤلف :براي اينكه اين مطلب روشن شود الزم است بگوييم هيچ خردمند و صاحب فكري شك ندارد در اينكه تمامي
حوادثي كه در اين عالم جريان مييابد ،چه آن حادثههايي كه از مقوله اعيانند (از قبيل پديد آمدن عسل) و يا آن حادثههايي
كه از مقوله اثر اعيان باشد (مانند خواص عسل) و خالصه هر چه باشد ما دام كه حادث نشده ،در حد امكان قرار دارد يعني
ممكن است حادث بشود و ممكن است نشود ،و به همين جهت ،امكان هم يك نسبت به وجود آن دارد و هم نسبتي به
عدم آن ،مثال يك چوب را فرض ميكنيم كه هنوز در اثر احتراق به صورت خاكستر درنيامده ،اين چوب امكان دارد خاكستر
شود ،و عينا امكان هم دارد كه خاكستر نشود .و همچنين يك قطره مني كه مبدأ پيدايش آدمي است ما دام كه به صورت
يك انسان درنيامده ممكن است ما بقي اجزاي علت انسان شدنش نيز جمع بشوند و در نتيجه اين
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص .122
)(2صحيح بخاري ،ج  ،2ص .121
)(3صحيح بخاري ،ط مصر ،ج  ،2ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
قطره ،انساني بشود ،و ممكن هم هست آن اجزا و شرايط مساعدت نكنند ،و در نتيجه به صورت چيز ديگري غير از انسان
درآيد .اين امكان تا موقعي است كه تكليفش يكسره نشده باشد ،و اما اگر يكسره شد و مثال خاكستر بالفعل و يا انسان
بالفعل گرديد امكان خاكستر شدن و انسان شدن باطل ميشود ،زيرا ديگر نسبتي با عدم خاكستر شدن و عدم انسان شدن
ندارد ،بلكه تنها انسان است و خاكستر و چيز ديگري نيست و در عين اينكه خاكستر و انسان است محال است چيز ديگري
باشد.
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با اين بيان بخوبي روشن ميشود كه اگر ما فعليات را گرفته و آنها را به علتهاي تامهشان نسبت دهيم و علتها را هم باز
به علتهاي قبليش و همچنين تمامي سلسله معلولها و سلسله علتها را يك جا در نظر بگيريم ،عالم عبارت ميشود از
مشتي فعليات كه نه امكان در آنها راه دارد و نه استعداد و اختيار ،و اگر همين موجودات را از اين جهت كه داراي امكان و
استعداد هستند در نظر بگيريم نسبت به غايتهايي كه به سوي آن در حركتند قهرا نسبت آنها به آن غايتها نسبت امكان و
استعداد خواهد بود و معلوم است كه هيچ موجودي از موجودات مادي در رسيدن و نرسيدن به آن غايات از حيز امكان و
اختيار بيرون نرفته است.
[عالم هستي داراي دو وجه است :وجه ضرورت و تقدير و وجه امكان و اختيار]  .....ص 47 :
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پس براي عالم كون دو وجه است :يك وجه ،وجه ضرورت و فعليت است كه در اين وجه هر جزئي از اجزاي عالم چه اعيان
و چه آثار و خواص اعيان داراي تعين است و هيچگونه ابهام و ترديدي در آن نيست و هيچ تغيير و تبديلي در آن راه ندارد و
اين همان وجهي است كه مسببات به وسيله اسباب و علل تامه خود (يعني آن عللي كه از مقتضاي خود هرگز انفكاك ندارد
و معلولها از آن علتها تخلف نميپذيرند و به هيچ حيلهاي نميتوان اين دو را از هم جدا نمود) تحقق ميپذيرند.
وجه ديگر ،وجه امكان و وجه استعداد و قابليت است كه هيچ چيزي از اين وجه تعين به خود نميگيرد و تا واقع نشود و از
امكان در نيايد محدود و متشخص نگشته ،و تا تحقق نيابد از ابهام و اجمال درنميآيد ،و چون چنين است (و در تمامي
موجودات اين دو وجه هست و در خصوص آدميان) پاي اختيار به ميان ميآيد ،و به خاطر همين وجه دوم است كه قانون
اختيار واقعيتي ميشود و در دنبال آن ،مساله سعي و كوشش و حركت و عمل و اكتساب سر درآورده تعليم و تربيت و خوف
و رجاء و آرزوها و خواهشها مصحح يافته و پاسخ اين سؤال ":با اينكه قلم تقدير سرنوشتها را معلوم كرده ديگر چه فايده
و اثري در سعي و عمل تصور ميشود و دعوت انبياء و امر و نهيشان و ثواب و عقابي كه وعده دادهاند چه معنايي دارد"
روشن ميگردد.
و پر واضح است كه هيچ يك از اين دو وجه ،ديگري را باطل نميكند ،و در عالم
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
وجود با هم تدافع ندارند ،بلكه فعليت در ظرف خود فعليت است ،و امكان و استعداد در ظرف خود امكان و استعداد است،
عينا مانند ابهام يك حادثه است قبل از واقع شدنش و تعين آن بعد از تحققش كه ما ميبينيم نه آن ابهام در آن ظرف ،تعين
در اين ظرف را از بين ميبرد ،و نه تعين در اين ظرف با ابهام در آن ظرف منافات دارد.
آري ،وجه اول كه همان وجه قضا و قدر الهي است و حوادث در آن ظرف متعين است تعين حوادث در اين ظرف ،عدم تعين
در ظرف دعوت انبياء و عمل و اكتساب را باطل نميكند.
و ما ان شاء اللَّه به زودي اين مساله را در بحث قضا و قدر هر جا كه مناسب باشد مورد بحث قرار ميدهيم ،و فعال خواننده
محترم را به انتظار رسيدن چنين موردي ميگذاريم و به سراغ احاديث فوق ميرويم:
اگر در سياق اين احاديث دقت كنيم اين معنا به خوبي براي ما روشن ميشود كه پرسش كنندگان از مساله نوشته شدن
سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ و جريان يافتن قلم بر اين معاني چنين فهميدهاند كه اوال آنان كه قلم برايشان بهشت و
سعادت نوشته ،بطور حتم و وجوب بهشتي هستند و ديگران بطور مسلم دوزخياند ،و از اين درك خود چنين نتيجه گرفتهاند
كه ديگر سعي و عمل بيهوده است .و خالصه هر چه بايد بشود ميشود ،چه ما عمل نيك انجام دهيم و چه مرتكب گناه
شويم .و بلكه خواستهاند نتيجه بگيرند كه بطور كلي بايد رابطه ميان هر مقدمه و هدف را انكار كنيم ،هر چند آن مقدمه به
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نظر ما موصله باشد ،و همچنين رابطه ميان اسباب و مسببات را.
و ثانيا توهم كردهاند كه اسباب و مقدماتي كه به نظر ما رساننده به غاياتند ،عينا مانند خود غايات و مسببات از اختيار ما
بيرون هستند ،و واقع در تحت قضاي حتمي ميباشند ،و با چنين وضعي ديگر اختيار و تالش و اكتساب ،معنايي ندارد (چه
ما سعي بكنيم و چه نكنيم قضاء و قدر اگر گذشته باشد ،هم مقدمات و اسباب فراهم ميشود و هم به دنبالش نتايج و
مسببات موجود ميشوند).
آري ،سؤاالت ايشان كه مثال پرسيدهاند ":يا رسول اللَّه بنا بر اين بر سر چه نتيجهاي عمل كنيم ،بر چيزي كه خدا از مقدر
كردنش فارغ شده؟ و يا چيزي كه هنوز مقدر نكرده" و يا پرسيدهاند ":يا رسول اللَّه! به چه اميدي عاملين عمل كنند؟" و نيز
پرسيدهاند ":حال كه چنين است آيا جا دارد كه ما به خدا و آنچه كه قضاي حتميش نوشته و ديگر تغيير نميپذيرد ،تكيه
نموده از سعي و عمل دست بكشيم؟ "همه اينها داللت دارد بر توهم اول آنان ،و اگر در پرسشهايشان چيزي ديده نميشود
كه داللت كند بر توهم دوم آنان ،خيال ميكنم براي اين بوده
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
كه مساله اختيار و استطاعت را بالوجدان در خود ميديدند ،و همين وجداني بودن ،ايشان را باز داشته از اينكه در اين باره
چيزي بگويند ،چون گو اينكه توهم به دلهايشان چنگ زده و ليكن ميان توهم و پرسش مالزمه هست كه قطعا اگر آن و
جدان مانع نميشد ،ميپرسيدند.
رسول خدا (ص) هم در پاسخ سؤالشان فرمود ":كل ميسر لما خلق له -هر كس براي رسيدن به آنچه كه تقدير برايش
نوشته ،راه آسان دارد" و اين كالم از آيه شريفه" ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ" « »1كه راجع به چگونگي خلقت انساني است اقتباس
شده و معنايش اين است :هر فردي از اهل بهشت كه خدا براي آنجا خلقشان كرده است .و در اين باره فرموده" وَ لَقَدْ ذَرَأْنا
لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ" «». 4غايتي در خلقتش منظور شده و خداوند او را براي رسيدن به آن غايت به راه انداخته
و اسباب آن را فراهم و سير و سلوك به سوي آن غايت را برايش آسان ساخته.
پس در ميان انساني كه برايش بهشت نوشته شده و ميان بهشتش راهي است كه هيچ چارهاي از پيمودنش نيست هم چنان
كه ميان انساني كه برايش جهنم نوشته شده و بين جهنم راهي است كه او نيز بايد بپيمايد .راه بهشت عبارت است از ايمان
و تقوا و راه دوزخ عبارت است از شرك و معصيت .انساني كه بهشت برايش نوشته شده ،بهشتي برايش نوشته شده كه راه
آن ايمان و تقوا است ،پس او نميتواند فكر كند حال كه من اهل بهشتم چرا خود را مقيد به ايمان و تقوا سازم و همچنين
آن كس كه آتش برايش نوشته شده آتشي برايش حتمي شده كه راهش شرك و معصيت است نه آتش مطلق كه اگر راه
شرك و گناه را هم نپيمود باز به آن برسد.
به همين جهت رسول خدا (ص) بنا به روايت علي (ع) دنبال جمله" كل ميسر لما خلق له" اين آيه را تالوت كردند ":فَأَمَّا
مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي وَ صَدَّقَ بِالْحُسْني فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْري وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْني وَ كَذَّبَ بِالْحُسْني فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْري «».1
بنا بر اين ،كسي كه توقع دارد به يكي از اين دو غايت برسد بدون اينكه راه آن غايت را پيموده باشد ،عينا مانند كسي
خواهد بود كه توقع دارد نخورده سير و نياشاميده سيراب شود و
__________________________________________________
)(1سپس راه را بر او آسان گردانيد .سوره عبس ،آيه .45
)(2بسياري از جن و انس را براي جهنم واگذارديم .سوره اعراف ،آيه .122
)(3اما آنكه بخشش كرد و پرهيزكار بود و (كلمه) نيكو را تصديق كرد پس به زودي طريقه آساني براي وي ميسر كنيم و
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[رواياتي در ذيل آيات شريفه مربوط به خلود در جنت و نار و استثناء ":إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ"]  .....ص 51 :

و نيز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) آيه شريفه" فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا -تا
جمله -إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" را قرائت نمود و فرمود :اگر خداوند بخواهد عدهاي از آنهايي را كه جهنمي و بدبخت شدهاند از
جهنم بيرون بياورد و به بهشت درآورد ميتواند». «1
و در تفسير برهان از كتاب زهد حسين بن سعيد اهوازي و او به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت :از امام
صادق (ع) از دوزخيان پرسش نمودم فرمود:
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اما آنكه بخل ورزيد و بينيازي جست و (كلمه) نيكو را تكذيب كرد زود باشد كه طريقه سختي پيش وي آريم .سوره ليل،
آيه 15 -2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص25 :
بدون كمترين حركتي از جايي به جاي ديگر منتقل گردد ،با اينكه خداي تعالي فرموده ":وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي وَ أَنَّ
سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي «».1
(عجب اينجاست كه) رسول خدا (ص) جواب از توهم دوم را هم با آنكه در باره آن سؤالي نشده بود مهمل نگذاشت و با
آوردن كلمه "ميسر" به آن جواب اشاره فرموده (چون كلمه مذكور اسم مفعول از باب تفعيل و مشتق از" تيسير") و
معنايش تسهيل است ،و تسهيل خود شاهد است بر اينكه آن امري كه براي رسيدنش تسهيل شده امري حتمي و ضروري
نيست كه عدم آن محال باشد ،و اگر راه بهشت براي هر كس كه مقدر شده ضروري السلوك و حتمي القطع بدون قيد و
شرط بوده باشد ديگر براي تيسير و تسهيل و آسان كردن سلوك آن معنايي نخواهد ماند.
پس ،اينكه رسول خدا (ص) فرمود ":كل ميسر لما خلق له" خود دليل بر اين است كه براي عاقبت كار انسان چه سعادت و
چه شقاوت دو وجه هست :يكي وجه ضرورت و قضاي حتمي كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست .و يكي هم وجه امكان و
اختيار كه انسان ميتواند و برايش ميسر است كه با عمل و اكتساب ،خود را به يكي از دو غايت سعادت و شقاوت برساند ،و
دعوتهاي الهي هم به خاطر اين وجه است نه وجه اول.
در جلد اول اين كتاب نيز در تفسير آيه" وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ" « »4بحثي در باره جبر و تفويض ايراد نموديم.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابو الشيخ و ابن مردويه از قتاده روايت كردهاند كه وي آيه" فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا" را تالوت
كرد و گفت كه انس براي ما نقل كرد كه رسول خدا (ص) فرمود ":جمعي از دوزخيان از آتش بيرون ميآيند" و به همين
جهت ما به گفته اهل حرورا معتقد نيستيم»1« .
مؤلف :اين جمله كه" ما به گفته اهل حرورا معتقد نيستيم" گفتار قتاده است ،و اهل حرورا مردمي از خوارج بودند كه قائل
به خلود همه دوزخيان بودند و ميگفتند هر كس داخل جهنم بشود ديگر بيرون نخواهد آمد.
__________________________________________________
)(1براي آدمي جز آنچه به سعي خود انجام داده نخواهد بود البته سعي و پاداش عمل خود را خواهد ديد سپس در آخرت به
پاداش كاملتري خواهد رسيد .سوره نجم ،آيه - 41.12
)(2و گمراه نميكند به آن مگر فاسقان را .سوره بقره ،آيه . [.....]43
)(3الدر المنثور ،ج  ،1ص .125
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ابو جعفر (ع) ميفرمود :جهنميان از جهنم بيرون ميآيند و تا كنار چشمهاي كه دم در بهشت است و نامش چشمه زندگي
است ميآيند ،و از آب آن چشمه بر آنان ميپاشند و در نتيجه مانند گياه گوشتها و پوستها و موهايشان بر بدنشان روئيدن
ميگيرد»4« .
مؤلف :حسين بن سعيد اين روايت را از عمر بن ابان نيز از همان امام (ع) نقل كرده است ،و مقصود از جهنميان يك طايفه
خاصي از ايشان است كه همان گنهكاران از اهل توحيدند ،و به وسيله شفاعت از آتش بيرون ميآيند ،و همين عدهاند كه به
آنان جهنمي گفته ميشود ،نه عموم اهل آتش .و بزودي دليلش خواهد آمد»1« .
و نيز در همان كتاب از همان راوي (حسين بن سعيد) به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت :من از حضرت ابي
جعفر شنيدم كه ميفرمود :مردمي از آتش بيرون ميآيند ،در اين هنگام شفاعت به دادشان ميرسد ،چون مشمول شفاعت
شدند آنان را به كنار نهري ميبرند كه از پرورشگاه اهل بهشت بيرون ميآيد ،در آن نهر غسل ميكنند ،و در نتيجه گوشت
و خونشان دو باره روئيده ميشود و آثار سوختگي جهنم از بدنشان زدوده گشته ،داخل بهشت ميشوند .اهل بهشت وقتي
ايشان را ميبينند ميگويند جهنميها آمدند سپس تمامي اين طايفه از خدا ميخواهند كه اين اسم را از آنان بردارد ،خداوند
هم اين اسم را از ايشان برميدارد.
آن گاه فرمود :اي ابا بصير دشمنان علي در آتش مخلدند و شفاعت به ايشان نميرسد»2« .
و نيز در تفسير برهان از حسين بن سعيد به سند خود از عمر بن ابان روايت كرده كه گفت :من از عبد صالح ،موسي بن
جعفر (ع) شنيدم كه ميفرمود :جهنميان داخل آتش
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص .125
)(2البرهان ،ج  ،4ص  ،411ح .4
)(3البرهان ،ج  ،4ص  ،412ح .2
)(4البرهان ،ج  ،4ص  ،412ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،11ص24 :
ميشوند به كيفر گناهانشان و بيرون ميآيند به عفو خدا «».1
و نيز در همان كتاب از حسين بن سعيد و او به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت :خدمت امام صادق (ع) عرض
كردم :آنها (اهل سنت) ما را مسخره ميكنند و به يكديگر ميگويند تعجب نميكنيد از مردمي كه معتقدند خداوند قومي را
از جهنم بيرون ميآورد و با اولياي خودش در بهشت قرارشان ميدهد؟ امام صادق (ع) فرمود :مگر نخواندهاند كالم خدا را
كه ميفرمايد ":وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ" مقصود از بيرون آمدن از آتش و رفتن در بهشت آتشي است غير از جهنم و بهشتي
است غير از آن بهشت .و اين عده كه از آتش بيرون ميآيند ،با اولياي خدا همنشين نخواهند شد .آن گاه اضافه فرمود :آري،
به خدا سوگند ميان اولياي خدا و اين عده از مردم منزلتي فاصله است ،چيزي كه هست من نميتوانم حرف بزنم (و از روي
اين اسرار پرده بردارم) آري كار اينان از يك حلقه تنگتر است ،قائم (ع) هم كه ظهور كند اول به اين عده ميپردازد»4« .
مؤلف :اينكه فرمود ":قائم (ع) هم كه ظهور كند اول به اين عده ميپردازد" يعني اينكه هنگامي كه ظهور كند اول به كار
اين عده كه اهل حق را استهزاء ميكنند ميپردازد و از آنان انتقام ميگيرد.
در تفسير عياشي از حمران از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه گفت من از آن جناب معناي آيه" خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ
السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" را پرسش نمودم ،فرمود :اين آيه در باره آن عدهاي است كه از آتش بيرون ميآيند.
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[رد سخن سيوطي در مورد منسوخ شدن دو آيه ":فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا"]  .....ص 53 :

مؤلف:اينكه سيوطي گمان كرده كه اين دو آيه به خاطر جمله" استثناء" داللت بر انقطاع داشته و در نتيجه معتقد شده كه
دو آيه مذكور در روايت اين دو آيه را نسخ كرده و عذاب را براي اهلش و بهشت را براي اهلش دائمي نموده صحيح نيست
و در بيان سابق ما خالف اين پندار از نظر خوانندگان محترم گذشت .عالوه ،در اينجا اضافه ميكنيم كه مساله نسخ در مثل
عقاب و ثواب اخروي با هيچ عقل و نقلي منطبق نيست.
عالوه بر اين ،با صريح آيه دومي كه راجع به اهل بهشت است سازگاري ندارد .از همه اينها گذشته خلود اين دو فريق در
بسياري از آيات سورههاي مكي از قبيل سوره انعام و اعراف و غير آن دو نازل گشته (با همه اينها چگونه سيوطي ميتواند
بگويد آيه مورد بحث داللت بر انقطاع دارد؟).
و نيز در همان كتاب آمده كه ابن منذر از حسن از عمر روايت كرده كه گفت :اگر اهل آتش سالهاي طوالني به عدد
ريگهاي صحراي عالج در جهنم بمانند سرانجام روزي را خواهند داشت كه از آن بيرون بيايند»4« .
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«»1
و نيز در همان كتاب از ابي بصير از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ" فرموده :خداوند در
آيه" وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "در ذكر اهل
آتش استثناء آورد ،ولي آنچه كه در ذكر اهل بهشت آورده استثناء نيست»2« .
مؤلف :امام (ع) ميخواهد اشاره بفرمايند به اينكه استثناء به مشيت ،به قرينه اينكه به دنبالش در جمله" عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ"
نعمت بهشت را نعمتي دائمي و غير مقطوع معرفي كرده ،به معناي استثناء اصطالحي نيست و نميخواهد بفرمايد پارهاي از
بهشت بيرون ميشوند،
__________________________________________________
(1و )4البرهان ،ج  ،4ص  ،412ح .2
)(3تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،135ح .32
)(4تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،135ح .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
بلكه تنها و تنها ميخواهد اطالق قدرت خدا را برساند (و بفهماند كه با اينكه بهشت نعمتي است دائمي مع ذلك خداوند
قدرت دارد كه بهشتيان را از بهشت بيرون كند).
به خالف استثناء در اهل آتش كه به قرينه جمله بعدش" إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ" استثناء اصطالحي است ،چون جمله
مذكور اشاره دارد به اينكه امر مذكور واقع شدني است ،و ما در سابق اشارهاي به اختالف اين دو معنا نموديم.
و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از سدي در ذيل جمله" فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا"...
روايت كرده كه گفت :خداوند به مشيت اين آيه را بعدا نسخ نموده و ناسخ آن را در مدينه نازل كرده و فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً"...
كه يكسره اميد اهل آتش را نسبت به نجات از آن نااميد نمود و خلود در آتش را براي آنان تثبيت كرد .و همچنين جمله" وَ
أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا  "...كه خداوند بعدا به مشيت خود اين آيه را نسخ و ناسخ آن را در مدينه نازل نمود و فرمود ":وَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ -تا آنجا كه فرمود -ظِلًّا ظَلِيلًا" و خلود در بهشت را براي اهل آن تثبيت كرد»1« .
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[سوره هود ( :)11آيات  111تا  ..... ]111ص 55 :
اشاره

فَال تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُالءِ ما يَعْبُدُونَ إِالَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ( )152وَ لَقَ ْد
آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ( )115وَ إِنَّ كُالًّ لَمَّا
لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )(111فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
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و نيز در همان كتاب آمده كه اسحاق بن راهويه از ابي هريره روايت كرده كه گفت:
__________________________________________________
(1و )4الدر المنثور ،ج  ،1ص .125
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
روزي خواهد آمد كه ديگر احدي در جهنم نماند و همه از آن بيرون شوند .آن گاه اين آيه را تالوت كرد ":فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا".
«»1
و نيز در همان كتاب است كه ابن منذر و ابو الشيخ از ابراهيم روايت كردهاند كه گفته است :هيچ آيهاي در قرآن براي اهل
آتش اميدواركنندهتر از اين آيه نيست كه ميفرمايد:
"خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ" آن گاه اضافه كرده كه ابن مسعود گفته :بر دوزخ زماني فرا
رسد كه درهايش بسته شود»4« .
مؤلف :آنچه در اين سه روايت آمده نقل كالم صحابه است كه هيچگونه حجيتي ندارد ،زيرا عقيده و گفتار ايشان بر ديگران
حجت نيست ،و به فرضي هم كه بگويي اين سه روايت موقوفه است (يعني در حقيقت كالم ،كالم رسول خدا (ص) است)
ميگوييم :به خاطر اينكه مخالف قرآن است مطرود است ،زيرا خداي تعالي در باره كفار صريحا فرموده ":وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ
مِنَ النَّارِ" «».1
و در تفسير برهان از حسين بن سعيد در كتاب زهد و او به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت :خدمت امام صادق (ع)
عرض كردم :شنيدهايم كه روزي خواهد آمد كه درهاي جهنم به هم ميخورند ،فرمود :نه ،به خدا سوگند جهنم جاي
هميشگي است .عرض كردم :آخر در آيه شريفه" خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ" استثنايي آورده و فرموده:
"إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ"؟ فرمود :اين استثناء مربوط به بعضي از دوزخيان است كه بطور موقت در آنجا عذاب ميبينند و بعدا
بيرون ميآيند»2« .
مؤلف :روايات داله بر خلود كفار در دوزخ از طرق امامان اهل بيت (ع) بسيار زياد است ،و ما يك بحثي فلسفي راجع به
مساله خلود عذاب و موقت بودن آن در ذيل آيه" وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ" در جلد اول اين كتاب ايراد نموديم.
__________________________________________________
(1و )4الدر المنثور ،ج  ،1ص .125
)(3و آنها هرگز از آتش خارج نميشوند .سوره بقره ،آيه .132
)(4البرهان ،ج  ،4ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
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( )114وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ ()111
وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْري لِلذَّاكِرِينَ ( )112وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( )112فَلَوْ ال كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِالَّ قَلِيالً مِمَّنْ أَنْجَيْنا
مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ ( )113وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ () 112وَ
لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ()112
إِالَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ()112
ترجمه آيات  .....ص 55 :

بيان آيات  .....ص 51 :
اشاره

پس از آنكه داستانهاي امتهاي گذشته و سرانجام شرك و فسق و لجبازي و انكار آيات خدا و استكبارشان را از قبول حق كه
انبياي آنان بدان دعوت ميكردند ،براي پيغمبر گراميش تفصيل داد خاطرنشان ميسازد كه چگونه رفتارشان ايشان را به
هالكت و عذاب استيصال و در آخرت و روزي كه اولين و آخرين يك جا جمع ميشوند به عذاب دائمي دوزخ مبتال ميسازد
و پس از آنكه در آيات گذشته آن تفصيالت را خالصه نموده ،اينك در آيات مورد بحث به پيغمبرش دستور ميدهد كه او و
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پس در باره خداياني كه اينان ميپرستند در ترديد مباش كه پرستش آنها جز به طريقي كه پدرانشان
ترجمه الميزان ،ج ،11ص23 :
از پيش پرستش ميكردند نميباشد ،و ما نصيب آنان را تمام و بي كم و كاست ميدهيم ().152
براستي موسي را كتاب داديم و در آن اختالف رخ داد ،و اگر گفتار پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود ميان ايشان داوري
شده بود ،كه آنان در باره كتاب موسي سخت در شكاند ،شكي آميخته با بدبيني ().115
پروردگارت سزاي اعمال همه آنان را تمام ميدهد كه او از اعمالي كه ميكنند خبر دارد ().111
پايدار باش چنان كه فرمان يافتهاي و هر كه با تو سوي خدا آمده نيز ،و سركشي نكنيد كه او بينا به اعمال شما است
().114
به كساني كه ستم كردهاند متمايل نشويد كه جهنمي ميشويد و غير خدا دوستاني نداريد و ياري نميشويد ().111
دو طرف روز و پاسي از شب نماز بپا دار كه نيكيها بديها را نابود ميكند ،اين تذكري است براي آنها كه اهل تذكرند ().112
و صبور باش كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نميكند ().112
چرا از نسلهاي پيش از شما جز كمي از آنها كه نجاتشان داده بوديم ،صاحبان خرد نبودند كه از تباهكاري در اين سرزمين
جلوگيري كنند و كساني كه ستم كردند مطيع لذتهاي خوش شدند و بزهكار بودند ().113
پروردگارت چنين نبود كه اين دهكدهها را اگر مردمش اصالحگر بودند به سزاي ستمي هالك كند ().112
اگر پروردگارت خواسته بود همه مردم را يك امت كرده بود ولي پيوسته مختلف خواهند بود ().112
مگر كساني كه پروردگارت به ايشان رحمت آورده و براي رحمت خلقشان كرده و سخن پروردگار تو بر اين رفته كه جهنم را
از جنيان و آدميان يكسره لبالب ميكنم). (119
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هر كه پيرو اوست از آن داستانها عبرت گيرند و براي خود كسب يقين كنند ،كه شرك و فساد در زمين آدمي را جز به سوي
هالكت و انقراض رهنمون نميشود ،ال جرم ميبايستي دست از طريق عبوديت برنداشته ،خويشتن داري و نماز را شعار خود
سازند ،و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
بر ستمكاران ركون و اعتماد نكنند كه اگر چنين كنند آتش آنان را خواهد گرفت ،و ديگر جز خدا ياوري نخواهند داشت ،و
كسي به كمكشان نخواهد شتافت ،و بايد بدانند كه هميشه برد ،با خداست و منطق كفار هميشه منكوب و خوار است هر
چند خدا چند صباحي مهلتشان دهد ،چه اگر خدا مهلتشان ميدهد ،جز براي اين نيست كه ميخواهد كلمه حق را كه قضا و
قدرش بر تثبيت آن رانده شده استوار سازد (يعني آنچه كه ايشان ،در قوه دارند به فعليت برساند و حجت بر آنان تمام شود)
و بزودي اين منظور در قيامت كه ايشان را به كيفر كردارشان ميرساند تامين و تكميل ميگردد.
[بت پرستي پايه و مبنايي جز تقليد از نياكان ندارد]  .....ص 57 :
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"فَال تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُالءِ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ"...
اين جمله تفريع بر مطالب گذشته و شرح مفصل داستانهاي امم گذشته است كه با شرك ورزيدن به خدا و فساد انگيزي در
زمين به خود ستم كردند و خدا هم ايشان را به عذاب خود بگرفت .و مقصود از اشاره" هؤالء" قوم رسول خدايند.
و معناي جمله" ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ" اين است كه:
مردم بتها را به خاطر تقليد از پدرانشان ميپرستند ،پس اين نسل معاصر ،حجت و برهاني غير از تقليد از نسل گذشته ندارند.
و مقصود از نصيب همان بهرهاي است كه در قبال شرك و فسقشان عايدشان ميشود .و جمله" غَيْرَ مَنْقُوصٍ "جملهاي
است حاليه و حال از نصيب ،كه مفاد جمله" لموفوهم" را تاكيد ميكند ،چون توفيه به معناي اين است كه حق ديگري را
بطور تمام و كامل اداء كند .و منظور از آن تاكيد و اين مؤكد اين است كه كفار را يكباره از عفو الهي مايوس نمايد.
بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود :حال كه داستان اولين و گذشتگان را شنيدي و فهميدي كه چگونه خداياني غير از
خداي تعالي ميپرستيدند و چگونه آيات خدا را تكذيب ميكردند ،و دانستي كه سنت خداي تعالي در ميان آنان چه بود ،و
چگونه خدا در دنيا هالك و در آخرت به آتش جاودانه مبتاليشان نمود ،پس ديگر در عبادت قوم خودت شك و ترديد
نداشته باش ،كه بتپرستي آنان همان رسم ديرينه پدران ايشان است و جز تقليد از آنان هيچ دليلي ندارند ،و مطمئن بدان
كه ما بزودي بهرهاي را كه از كيفر اعمالشان عايدشان ميشود به ايشان ميدهيم ،بدون اينكه بوسيله شفاعت و يا عفو از
آن بكاهيم.
ممكن هم هست كه مقصود از كلمه" آبائهم" پدران بال فصل نباشد ،بلكه امتهاي گذشتهاي باشد كه به كيفر بتپرستي
منقرض شدهاند ،و حتي ممكن است مقصود پدران و نياكان عرب بعد از اسماعيل (ع) هم نباشد ،بلكه مطلق امتهاي گذشته
باشد و خداوند ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
در اين آيه و در آيه" أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ" « »1آن امتها را پدران كفار معاصر رسول خدا
(ص) خوانده و اين مناسبتر و بهتر است .و بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود :تو در باره بتپرستي قومت ترديد نداشته
باش چه اينان نميپرستند مگر همانهايي را كه آن امتهاي منقرض شده -كه پدران اينان حساب ميشوند -پرستش
ميكردند ،و شكي نيست كه ما جز او كيفر اينان را بدون كم و زياد كف مشتشان خواهيم گذاشت هم چنان كه در باره آن
امتها همين كار را كرديم.
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"وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ" از آنجايي
كه آيات مورد بحث سياقش سياق عبرت دادن به وسيله نقل داستان امتهاي نامبرده در سوره است و خود آن داستانها هم
هر كدام در جاي خود به منظور عبرت گرفتن و متعظ شدن معاصرين آن جناب بوده ،و مقصود اين بوده كه اين مردم در
رفتار خود و شرك ورزيدن و تكذيب آيات خدا و نسبت دادن به قرآن به اينكه افتراء بر خداست تجديد نظر نموده (و كاله
خود را قاضي نموده) به حق قضاوت كنند ،لذا در اين آيات هم كه باز براي عبرت دادن است متعرض مساله بتپرستي و
تكذيب قرآن شده ميفرمايد :بتپرستي اينان مانند بتپرستي امتهاي گذشته و نياكان ايشان است ،همان عذابي كه به آنان
رسيد به اينان نيز خواهد رسيد ،هم چنان كه اختالف اينان در باره قرآن عينا مانند اختالف امت موسي است در باره كتابي
كه به ايشان نازل گرديد ،و خداوند به زودي در آنچه كه اينان اختالف ميكنند حكم خواهد كرد.
پس اينكه فرمود ":وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ" اشاره است به اختالفي كه يهوديان بعد از موسي در باره تورات
نمودند.
[داللت جمله!" وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ  "...بر تاخير عذاب اهل باطل ،كه در امر دين اختالف كردند ،تا فرا رسيدن قيامت  .....ص: 58
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و جمله" وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" مضموني است كه خداوند به عبارات مختلفي آن را در كتاب مجيدش
تكرار كرده ،و اين معنا را ميرساند كه اختالف مردم در امر دنيا ،امري است فطري (و قابل توجيه) و ليكن اختالفشان در
امر دين هيچ توجيهي جز طغيان و لجاجت ندارد ،چون همه اين اختالفها بعد از تمام شدن حجت است.
مثال در يك جا همين مضمون را آورده و ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1آيا در اين گفتار تدبر نميكنند؟ يا چيزي سوي ايشان آمده كه سوي پدران گذشته ايشان نيامده.
سوره مؤمنون ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
"وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا»"
و در جاي ديگر فرموده ":وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" « »4و نيز فرموده ":كانَ
النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «».1
آري ،هر چند خداوند سبحان بنا گذاشته كه اجر عاملين و پاداش كيفر و آنچه كه ميكنند ،بطور كامل بدهد ،و هر چند
مقتضاي اين معنا اين است كه پاداش و كيفر هر عملي را در همان موقع عمل بپردازد ،مثال كيفر اختالف كردن بعد از تمام
شدن حجت را در همان موقع اختالف كف مشتشان بگذارد ،و ليكن خدا در مقابل اين قضا يك قضاي ديگر هم رانده ،و آن
اين است كه هر فرد و ملتي را تا مدتي در زمين زنده نگهدارد تا بدين وسيله زمين آباد شود ،و هر كس در زندگي دنيائيش
جهت آخرتش توشه بردارد ،هم چنان كه از اين قضاء خبر داده و فرموده ":وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ" «».2
مقتضاي اين دو قضاء اينست كه در ميان مردمي كه با هم اختالف ميكنند فوري حكم نكند ،و كيفر آنهايي را كه از روي
طغيان در دين خدا و كتاب خدا اختالف ميكنند به قيامت بيندازد.
ممكن است كسي بپرسد :اگر چنين است پس چرا در امتهاي گذشته عذاب كجرويها تاخير نيفتاد ،مثال قوم لوط را در همين
دنيا به كلي از بين برد؟ و چرا به حكم" وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ" عذابشان را به قيامت نينداخت؟
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[اشاره به اينكه شك و ترديد يهوديان در اصالت و صحت تورات موجه بوده است  .....ص 11 :

و گويا مرجع ضمير در" و انهم" امت موسي يعني يهوديان باشند .ظاهر آيه همين را ميرساند ،ولي بايد گفت كه يهوديها
حق داشتند در باره تورات خود در شك و ترديد باشند ،زيرا سند توراتي كه فعال در دست است منتهي ميشود به مردي از
كاهنان به نام" عزراء" كه وي در زماني كه يهوديان ميخواستند پس از انقضاي مدت اسيري از بابل به بيت المقدس كوچ
كنند برايشان نوشت .آري ،توراتي كه به موسي بن عمران (ع) نازل شد مدتها قبل از اين واقعه ،در موقع آتش گرفتن هيكل
همه را سوزانده و از بين برده بودند ،و پر واضح است كه كتابي كه سندش منتهي به يك شخص شود جاي ترديد هست .و
نظير تورات ،انجيل است كه سندش به يك نفر منتهي ميشود.
از مساله سند هم كه بگذريم اصوال در تورات فعلي حرفهايي ديده ميشود كه هيچ فطرت سالمي حاضر نميشود چنين
مطالبي را به كتابي آسماني نسبت دهد ،و ال جرم هر فطرت سالمي در برابر اين تورات به شك و ترديد درميآيد.
و اما اينكه بعضي از مفسرين مرجع ضمير مزبور را مشركين عرب گرفته و مرجع ضمير در" منه" را قرآن گرفتهاند از صواب
به دور است ،زيرا خداوند سبحان حجت را بر مشركين عرب در اول سوره تمام كرده و فرموده است كه قرآن كتاب نازل از
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در پاسخ اين سؤال ميگوييم :منشا هالك كردن قوم لوط ،صرف كفر و معصيت و خالصه اختالف در امر دين نبود تا يك
قضاي خدا اقتضاي هالكت و يك قضاي ديگر خدا اقتضاي مهلتشان را داشته باشد و به حكم قضاي دومي مهلتشان دهد و
هالكشان نكند ،بلكه
__________________________________________________
)(1مردم در آغاز جز يك امت نبودند آن گاه مختلف شدند .سوره يونس ،آيه . [.....]12
)(2و اهل كتاب اختالف نكردند مگر بعد از آنكه (به حقانيت دعوت حق) عالم شدند و از روي حسد نسبت به يكديگر چنين
كردند .سوره آل عمران ،آيه .12
)(3مردم همه يك امت بودند پس خداوند پيغمبران را كه مبشر و منذر بودند مبعوث نمود و كتاب را به حق با ايشان نازل
كرد تا در ميان مردم در آنچه اختالف ميكنند حكم نمايند ،و سپس همان گروه كه بر آنان كتاب آسماني آمد براي تعدي به
حقوق يكديگر در كتاب حق شبهه و اختالف افكندند .سوره بقره ،آيه .411
)(4و براي شما است در زمين قرارگاهي و بهرهمندي تا مدتي معين .سوره بقره ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص35 :
منشا اين هالكت يك قضاي سومي بود از خدا كه آيه" وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال
يُظْلَمُونَ" « »1به آن اشاره نموده است.
و كوتاه سخن ،آيه" وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" اشاره به اين دارد كه اختالف مردم در كتاب محل تالقي
دو قضاي رانده شده است ،كه يكي اقتضاء دارد ميان مردم در آنچه اختالف ميكنند ،حكم كند (و طرفداران باطل را نابود
سازد) و يكي ديگر اقتضاء دارد كه هر دو طرف را مهلت دهد و تا روز قيامت كيفرشان نكند .نتيجه اين تالقي هم اين است
كه كيفر اهل باطل تا فرا رسيدن قيامت تاخير بيفتد.
"وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ" -كلمه "مريب" اسم فاعل از" ارابه" ميباشد كه به معناي القاء شبهه در قلب است ،و اگر
شك را با اين كلمه توصيف كرده به منظور تاكيد همان شك است ،مانند" ظال ظليال" و" حجابا مستورا" و" حجرا
محجورا" و امثال آن.
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[معنا و موارد استعمال واژههاي ":قيام" "،اقامه" و" استقامت"]  .....ص 11 :

بطوري كه راغب و ديگران گفتهاند كلمه" قام" و" ثبت" و" ركز" به يك معنا است « .»4و ظاهرا ريشه اين لغت از قيام
آدمي گرفته شده باشد ،چون انسان در ساير حاالتش غير
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،14ص .122
)(2مفردات راغب ،ماده" قوم".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص34 :
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ناحيه او بر پيغمبرش است ،و نيز به امثال آيه" و اگر قبول نداريد ده سوره مثل آن را بياوريد" دعوت به تحدي كرده و با
تمام
__________________________________________________
)(1و براي هر امتي رسولي است ،پس وقتي رسولشان آمد در بين آنان به عدالت حكم ميشود ،و ايشان ستم نميشوند.
سوره يونس ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص31 :
شدن اين حجت ديگر معني ندارد شك و ترديد و دو دلي به ايشان نسبت دهد.
"وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" كلمه" ان" در صدر آيه "،ان" مشبهة بالفعل است ،و اسم آن
كلمه" كال" ميباشد و به همين جهت بر سرش تنوين آمده و اضافه نشده ،و تقدير آن" كلهم" (همه اختالف كنندگان)
است ،و خبر آن جمله" ليوفينهم "است ،و المي (ل) كه بر سر اين جمله و نون تاكيدي كه در آن به كار رفته خبر را تاكيد
ميكنند .كلمه" لما" مركب است از الم قسم و" ما" ي تشديددار ،و خاصيت آن اين است كه ميان دو الم فاصله شود و
كلمه قابل تلفظ گردد.
عالوه بر اين ،خاصيت تاكيد را هم دارد ،و جواب قسم حذف شده ،زيرا خبر" ان" داللت بر آن ميكند و حاجتي به ذكرش
نيست.
و معناي آيه -و اللَّه اعلم -اين است كه :همه اين اختالف كنندگان ،سوگند ميخورم كه بطور مسلم پروردگارت اعمالشان را
به ايشان برميگرداند ،يعني جزاي اعمالشان را ميدهد ،چه او به اعمال خير و شرشان آگاه است.
در تفسير روح المعاني از ابي حيان و ابن حاجب نقل كرده كه گفتهاند :كلمه "لما" در آيه شريفه" لما" ي جازمه و مدخولش
محذوف است ،چه حذف مدخول" لما" ي جازمه در استعمال شايع است ،مثال گفته ميشود ":خرجت و لما" ،و يا ":سافرت
و لما" .آن گاه گفته است :بنا بر اين بهتر اين است كه محذوف را" يوفوها "بگيريم ،آن وقت معنا چنين ميشود:
"به درستي كه هر يك از اين امم كه اعمالشان به ايشان داده نشده خداي تو البته خواهد داد" « -»1و اين وجه ،وجه
خوبي است.
اهل تفسير در مفردات اين آيه و همچنين در نظم آن بحثهاي ادبي طوالني دارند ،كه چون بيشتر از آنچه كه گفته شد
مورد اهميت نبود از ايرادش خودداري نموديم ،و خوانندگان محترمي كه ميخواهند از اين بحثها اطالع بيشتري حاصل كنند
بايد به تفاسير مطول مراجعه نمايند.
"فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ"
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[معناي جمله ":فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ"]  .....ص 13 :
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از قيام -مانند حال نشستن و دمرو خوابيدن و دو زانو نشستن و طاق باز و به رو افتادن -آن طور كه در حال قيام مسلط بر
كارها و مقاصد خود هست تسلط ندارد و آن طور نميتواند قبض و بسط و دادوستد را انجام دهد ،به خالف حال قيام كه
وقتي انسان بر پاي خود بايستد از هر حال ديگري بهتر تعادل خود را در دست دارد و در نتيجه به تمامي اعمال خود از ثبات
و حركت ،دادن و گرفتن ،اعطاء و منع و جلب و دفع مسلطتر است ،و نيز كنترل تمامي قواي خويش و افعال آن قوا را در
دست دارد .بنا بر اين ميتوان گفت حالت قيام در تمامي شؤون معرف شخصيت آدمي است.
اين اصل معناي قيام است ،آن گاه اين كلمه را بطور استعاره در متعادلترين احوال هر چيز ديگري استعمال كردهاند ،مثال
استوارترين وضع يك ستون را كه همان حالت عمودي آن است قائم مينامند ،و همچنين درختي را كه بر پاي خود ايستاده
و رگ و ريشه خود را در زمين دوانيده قيام درخت ميخوانند ،و به همين منوال قائم بودن يك ظرف آب به اين است كه
روي قاعده (كب) خود ايستاده باشد ،و قيام عدل اين است كه در زمين گسترده شود و قائم بودن قانون و سنت اين است
كه در مملكت اجراء شود.
و به همين منوال اقامه ،به معناي بپا داشتن هر چيز است به نحوي كه تمامي آثار آن چيز مترتب بر آن شود ،و هيچ اثر و
خاصيتي پنهان و مفقود نماند ،مانند اقامه عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و اقامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دين و امثال
آن.
و اما اشتقاق ديگر اين ماده كه" استقامت" است ،معنايش طلب قيام از هر چيز است.
و به عبارت ديگر استدعاي ظاهر شدن تمامي آثار و منافع آن چيز است ،و بنا بر اين معناي" استقامت طريق" اين است كه
راه متصف باشد به آن وصفي كه غرض از راه همان وصف است ،و آن اين است كه كوتاهترين خط ميان ما و هدف ما
باشد و عالوه ،روشن باشد و ما را دچار ترديد نسازد و به بيراهه نيندازد.
و همچنين استقامت آدمي در يك كار اين است كه از نفس خود بخواهد كه در باره آن امر قيام نموده آن را اصالح كند،
بطوري كه ديگر فساد و نقص به آن راه نيابد و به حد كمال و تماميت خود برسد .پس معناي آيه شريفه" قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ" « »1اين ميشود كه ":پس به اداي حق توحيد الوهيت او قيام كنيد"،
و معناي آيه" إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا" « »4ميشود ":بر آنچه كه در جميع شؤون
__________________________________________________
)(1بگو جز اين نيست كه من بشري هستم مثل شما( ،با اين تفاوت كه) به من وحي ميشود ،جز اين نيست كه معبود شما
معبودي است واحد پس در توجه به سوي او استوار باشيد .سوره فصلت ،آيه .3
)(2آنان كه گفتند پروردگار ما خداست پس آن گاه استقامت ورزيدند .سوره فصلت ،آيه .15
ترجمه الميزان ،ج ،11ص31 :
زندگي خود ميگفتند استوار بماندند و در عقايد و اخالق و اعمالشان به چيزي جز آنچه كه موافق توحيد و سازگار با آن
است ركون نكردند ،بلكه همواره آن را رعايت و در جميع احوال و با هر چيز كه در ظاهر و يا باطنشان مواجه ميشوند حفظ
ميكنند" .و همچنين است در آيه" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً »" «1چون منظور از اقامه وجه اقامه نفس و واداشتن آن
است بگونهاي كه بايد و شايد مواجه عمل شود ،و اقامه كردن نفس در هر امري به معناي استقامت آن در آن امر است،
يعني خواستن از نفس است به اينكه آن امر را اقامه كند -دقت بفرماييد.
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بنا بر آنچه كه در معناي اين ماده و مشتقات آن گفته شد معناي جمله مورد بحث ،يعني آيه" فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ" اين
ميشود :بر دين ثابت باش و حق آن را طبق دستوري كه گرفتهاي ايفاء كن .و آن دستور همان است كه آيه" وَ أَنْ أَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" « »4و آيه" فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال
تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ »" «3مشتمل بر آن ميباشند.
صاحب تفسير روح المعاني ميگويد :معناي اين آيه اين است كه" اي پيغمبر من! در اين امر استوار باش ،هم چنان كه قبال
هم دستور به استقامت داده بوديم" و اين معنا اقتضاء دارد كه رسول خدا (ص) به وحي ديگري غير از وحي قرآن و به وحيي
كه مثل قرآن از مقوله خواندني نباشد مامور به استقامت شده باشد ،و اين مطلب را عده ديگري هم گفتهاند.
آن گاه اضافه ميكند كه :اين امر ،امر به دوام بر استقامت و ادامه آن است ،و معنايش اين است كه همواره بر طريق
مستقيم كه راه متوسط ميان افراط و تفريط است سلوك كن ،و اين كلمه جامعي است سرمشق در علم و عمل و اخالق.
«»2
اما اينكه گفت" بايد وحي ديگري باشد كه چون قرآن خواندني نباشد" گفتاري است كه از سنت قرآن و روش آن به دور
است .آري ،حاشا بر قرآن كه در بيان خود بر امري مجهول و يا اصلي پنهان و غير مذكور اعتماد كند( ،و ما معناي صحيح و
روشن آيه را بيان كرديم ،بدون اينكه به چنين تمحلي محتاج شويم) و گفتيم كه مقصود از" كَما أُمِرْتَ" اشاره به آن آياتي
__________________________________________________
)(1پس روي دل متوجه دين حنيف كن .سوره روم ،آيه .15
)(2و اينكه روي دل به سوي دين حنيف كن و از مشركين مباش .سوره يونس ،آيه .152
) (3پس روي دل به سوي دين توحيد كن (كه مطابق) فطرتي است كه خداوند مردم را بر آن فطرت آفريده ،و خلقت خدا
تبديل پذير نيست ،اين است دين پايدار و ليكن بيشتر مردم نميدانند .سوره روم ،آيه .15
)(4روح المعاني ،ج  ،14ص .124
ترجمه الميزان ،ج ،11ص32 :
است كه قبال نازل شده بود و امر به اقامه وجه براي دين ميكرد ،و گفتيم كه اقامه وجه براي دين به معناي استقامت در
دين است (كه آيه مورد بحث هم همان را ميخواهد).
آري "،فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ" در دو سوره مكي روم و يونس آمده ،و اگر نپذيريم كه سوره روم قبل از سوره مورد بحث نازل
شده ،در باره سوره يونس اين ترديد را نداريم ،زيرا قطعا سوره يونس قبل از سوره هود نازل شده (پس جمله" كَما أُمِرْتَ"
معنايش اين است كه :در دين استقامت به خرج بده هم چنان كه قبال در سوره يونس هم به تو امر كرده بوديم).
و اما اينكه گفت" مقصود از" استقم" ادامه بر استقامت و مالزمت بر راه راست و ميان افراط و تفريط است" اين نيز صحيح
نيست ،زيرا گفتيم كه استقامت در هر امري به معناي ثابت قدم بودن در حفظ آن و در اداي حق آن بطور تمام و كامل
است .چون گفتيم استقامت خود انسان عبارت است از پايداري به تمام قوا و اركان در برابر وظايفي كه به وي روي ميآورد،
بطوري كه كمترين نيرو و استطاعتش نسبت به آن وظيفه عاطل و بي اثر نماند.
و اگر منظور از امر به استقامت ،امر به مالزمت اعتدال و دوري از افراط و تفريط ميبود مناسبتر آن بود كه دنبال اين امر،
هم نهي از افراط و هم نهي از تفريط را بياورد ،و حال آنكه دنبال جمله مورد بحث تنها از افراط نهي كرده و فرموده ":وَ ال
تَطْغَوْا".
پس ،با اينكه ميدانيم عطف جمله" وَ ال تَطْغَوْا" عطف تفسير است ،جمله مذكور بهترين شاهد ميشود بر اينكه منظور از
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جمله" استقم" امر به اظهار پايداري در عبوديت و قيام به حق آن ،و منظور از نهي بعدي نهي از مخالفت آن امر است .و
مخالفت آن امر همان استكبار از خضوع براي خدا و خارج شدن از زي عبوديت است كه فرموده ":وَ ال تَطْغَوْا" .امتهاي
گذشته نيز تنها استكبار كردند و در عبوديت خدا دچار افراط شدند نه تفريط ،وقتي دچار تفريط ميشوند كه بيش از حد الزم
خضوع كرده باشند.
جمله" وَ مَنْ تابَ مَعَكَ" عطف است بر ضميري كه در" استقم" مستتر است در نتيجه معنا چنين ميشود ":استقامت كن
تو و هر آن كس كه با تو توبه كرد" ،يعني همگيتان استقامت بورزيد .و اگر رسول خدا (ص) را جداگانه اسم برده به خاطر
احترام و تجليل از مقام نبوت است .آري ،سنت خداي تعالي در كالمش بر همين منوال جريان يافته ،چنان كه در آيه ديگر
ميفرمايد ":آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ" « »1و باز در آيه ديگري رسول خدا (ص) را جداگانه اسم
ميبرد ،و ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .422
ترجمه الميزان ،ج ،11ص32 :
"يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" «» 1عالوه بر اينكه جمله" كَما أُمِرْتَ" كه قيد جمله" فاستقم" است مختص
به رسول خدا (ص) است ،و كس ديگري در آن شركت ندارد ،زيرا گفتيم كه جمله" كَما أُمِرْتَ" اشاره است به امثال جمله"
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ" كه بطور مسلم مخصوص به آن جناب است ،و اگر از همان اول ميفرمود ":فاستقيموا" ديگر
نميتوانست مقيدش كند به امر سابق و بفرمايد" كما امرتم" (چون غير پيغمبر كسي مامور نشده بود).
و مقصود از كساني كه با رسول خدا (ص) توبه كردند آن دسته از مؤمنينند كه با ايمان به خدا به سوي خدا بازگشت نمودند.
و اگر اصل ايمان آوردن را توبه و رجوع به خدا ناميده براي اين است كه در حقيقت بازگشت از شرك است.
و اين قسم اطالق در قرآن كريم بسيار است ،مانند آيه "وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ »" «2و امثال آن.
و اينكه فرمود ":وَ ال تَطْغَوْا" معنايش اين است كه از خط مشي كه فطرت و خلقت براي شما ترسيم كرده و از آن مرزي كه
برايتان تعيين نموده كه همان عبوديت براي خداي يكتا است تجاوز مكنيد ،هم چنان كه امم قبل از شما تجاوز نمودند و
كارشان منجر به شرك شد و سرانجام به هالكت رسيدند.
و ظاهرا طغيان به اين معنا ريشه لغويش از طغيان آب گرفته شده ،چون طغيان در آنجا به معناي تجاوز از حد است ،آن گاه
بعد بطور رعايت در اين امر معنوي يعني سركشي انسان در طول زندگيش استعمال كردهاند ،چون ديدهاند كه اثر سوء اين
طغيان -كه همان فساد است -و طغيان آب نظير هم است.
جمله "إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" علت مضمون قبلي خود را بيان ميكند و معنايش اين است كه :بايد در دين توحيد پايدار و بر
طريق عبوديت استوار باشي ،و تزلزل و بال تكليفي به خود راه ندهي ،آنها هم كه با تواند بايد استوار باشند ،و از حدي كه
خداوند برايتان معلوم كرده تجاوز نكنند ،چه خداوند به آنچه كه ميكنيد بينا است و اگر امر او را مخالفت كنيد شما را
__________________________________________________
)(1روزي كه خداوند پيغمبر را خوار نميكند و نيز آنان را كه به او ايمان آوردهاند .سوره تحريم ،آيه . [.....]2
)(2از خدا جهت آنان كه ايمان آوردند طلب مغفرت ميكنند كه :بار پروردگارا وسعت رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته
پس بيامرز كساني را كه توبه كردند و راه تو را دنبال و پيروي نمودند .سوره مؤمن ،آيه .2
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص33 :
مؤاخذه ميكند.
لحن شديدي كه در اين آيه است بر كسي پوشيده نيست (آري هر كه اين آيه را به دقت مورد نظر قرار دهد ميبيند) كه
هيچ اثري از آثار رحمت و نشانه لطف و مهر وجود ندارد.
قبل از اين هم آياتي بود كه در آنها داستان مؤاخذه امتهاي گذشته به كيفر اعمال ناپسندشان آمده بود و با لحني شديد كه
دل انسان را تكان ميداد خاطرنشان ميساخت كه خداوند از آدميان بينياز است.
چيزي كه هست اسم بردن خصوص رسول خدا (ص) از ميان مؤمنين در عين اينكه تجليلي از آن حضرت است ،و در عين
حال تشديد را هم در حق ايشان مبالغه ميكند ،زيرا وقتي قبل از ديگران اسم خصوص آن جناب برده شد قهرا هول و
هراس خطاب و ترس و وحشتي كه از تكلم كردن مقام عزت و كبريايي حق ناشي ميشود لبه تيز آن متوجه آن جناب
ميگردد ،هم چنان كه در آيه" وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ"
« »1هم وضع به همين منوال است ،و لذا بيشتر مفسرين گفتهاند:
اينكه رسول خدا (ص) فرمود ":سوره هود مرا پير كرد "ناظر به همين آيه است ،و ان شاء اللَّه -در بحث روايتي آينده در
باره اين موضوع بحث خواهيم نمود.
[معناي" ركون" و مراد از ركون به سوي ستمكاران كه در آيه ":وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا  "...از آن نهي شده است  .....ص : 66
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"وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ" در صحاح در باره ماده" ركن"
(از باب قعد ،يعقد ،قعودا) گفته :مصدرش ركون ميشود كه به معناي ميل كردن به سوي چيزي و تسكين دادن خاطر به
وسيله آن است ،و كلمه" ركن" -به ضم اول آن -به معناي ناحيه قويتر هر چيز و به معناي امر عظيم و نيز به معناي
عزت و منيع بودن است « .»4لسان العرب « »1هم همين طور گفته ،ولي مصباح « »2گفته :ركون به معناي اعتماد است.
راغب گفته :ركن هر چيز ،آن ناحيهاي است كه دلگرمي و خاطر جمعي به همان ناحيه
__________________________________________________
)(1و اگر نبود كه ما ثابت قدمت كرديم هر آينه نزديك بود كه كمي به سوي ايشان ركون و ميل كني ،و در اين صورت
بود كه ما دو برابر در زندگي و دو برابر در مرگ عذابت ميكرديم .سوره اسري ،آيه  22و .22
)(2صحاح ،ماده" ركن".
)(3لسان العرب ،ماده" ركن".
)(4مصباح ،ماده" ركن".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص32 :
است (اين معناي لغوي ركن است) ،ولي بطور استعاره در معناي نيرو هم استعمال شده ،هم چنان كه در قرآن آمده ":لَوْ أَنَّ
لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلي رُكْنٍ شَدِيدٍ"" ركن ،يركن" -با فتح عين الفعل مضارع -نيز آمده است ،و خداي تعالي فرموده" وَ ال
تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا" .ولي صحيحتر اين است كه بگوييم :اين ماده از دو باب آمده يكي" ركن ،يركن "مانند" نصر،
ينصر" ،و ديگري از باب" ركن يركن" مانند" علم ،يعلم".
و در آيه" ال تركنوا" از اين باب است ،و" ناقة مركنة الضرع" آن ماده شتري را گويند كه رگ و ريشه پستانش بزرگ باشد
و پستان را بزرگ كند ،و" مركن" به معناي طغار كوچك است ،و" اركان عبادات" به معناي آن جوانبي است كه بناي هر
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[منظور از ":الذين ظلموا" كه از اعتماد و تمايل به آنان نهي گرديده است  .....ص 11 :

اين نيز پر واضح است كه سياق دو آيه مزبور مترتب بر يكديگر است ،يعني غرض يكي مترتب بر غرض ديگري است ،چون
آيه اولي مردم را نهي ميكند از اينكه از ستمكاران باشند ،و دومي نهي ميكند از اينكه به آنان نزديكي و به سوي آنان ميل
و اعتماد كنند ،يعني بخواهند در اجراي حق ميان خود ،بر باطل آنان اعتماد كنند و به وسائل باطل آنان تمسك جويند .پس
جمله" ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا" نهي است از ميل به سوي ايشان و اعتماد بر آنان و اينكه اصل دين و حيات ديني بر

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

عبادتي بر آنها نهاده شده ،و اگر آن اركان ترك شود عبادت باطل و ترك شده «1».و اين قريب به همان معنايي است كه
صحاح گفته است.
و حق مطلب اين است كه ركون به معناي صرف اعتماد نيست ،بلكه اعتمادي است كه توأم با ميل باشد ،و به همين جهت
است كه با حرف" الي" متعدي ميشود ،نه با" علي" و تفسيري كه اهل لغت براي آن كردهاند تفسير به معناي اعم است ،و
اين خود عادت و رسم اهل لغت ميباشد.
بنا بر اين ،ركون به سوي ستمكاران ،يك نوع اعتمادي است كه ناشي از ميل و رغبت به آنان باشد ،حال چه اين ركون در
اصل دين باشد ،مثل اينكه پارهاي از حقايق دين را كه به نفع آنان است بگويد ،و از آنچه كه به ضرر ايشان است دم فرو
بندد و افشاء نكند ،و چه اينكه در حيات ديني باشد مثل اينكه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعي كه دلخواه ايشان است در
اداره امور مجتمع ديني مداخله كنند و واليت امور عامه را به دست گيرند ،و چه اينكه ايشان را دوست بدارد و دوستيش
منجر به مخالطت و آميزش با آن شود و در نتيجه در شؤون حياتي جامعه و يا فردي از افراد اثر سوء بگذارد.
و كوتاه سخن ،ركون به اين معنا است كه در امر دين و يا حيات ديني طوري به ستمكاران نزديك شود كه نزديكيش توأم
با نوعي اعتماد و اتكاء باشد ،و دين و خدا و يا حيات ديني را از استقالل در تاثير انداخته ،و از آن پاكي و خلوص اصليش
ساقط كند و معلوم است كه نتيجه اين عمل اين است كه راه حق از طريق باطل سلوك شود ،و يا حق با احياي باطل احياء
گشته و باألخره به خاطر احيائش كشته شود.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" ركن".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص32 :
دليل ما بر اين معنايي كه كرديم اين است كه خداي تعالي در خطابي كه در اين آيه دارد ،كه خود تتمه خطاب در آيه قبلي
است جمع كرده ميان رسول خدا (ص) و مؤمنين از امتش ،و شؤوني كه هم مربوط به آن جناب و هم به امت اوست ،همان
معارف ديني و اخالق و سنتهاي اسالمي است از جهت تبليغ و حفظ و اجراء و تطبيق حيات اجتماعي بر آن ،و همچنين
عبارت است از واليت امور مجتمع اسالمي ،و شناخته شدن افراد به عنوان يك فرد مسلمان ،در صورتي كه به آن سنتها
عمل كند .بنا بر اين ،نه پيغمبر ميتواند در اين امور به ستمكاران ركون كند و نه امت او.
بعالوه ،كامال روشن است كه اين دو آيه مورد بحث به منزله نتيجهاي است كه از داستانهاي ملتهاي ستمكاري استنتاج
شده كه خداوند به جرم ستمهايشان آنها را هالك نموده است .اين دو آيه متفرع بر آن داستانها و ناظر به آنها است ،و ظلم
آن ملتها تنها شرك ورزيدن و بت پرستيشان نبود ،بلكه از جمله كارهاي نكوهيده آنها كه خداوند از آن نكوهش كرده
پيروي از ستمكاران بوده ،كه نتيجهاش فساد در زمين بعد از اصالح آن ميشد ،و آن فساد عبارت بود از رسميت دادن به
سنتهاي ظالمانه كه واليان جور باب كرده بودند و مردم هم از آنها پيروي ميكردند.
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اساس باطل ايشان بنا شود.
قرار گرفتن اين دو آيه به منزله نتيجهاي از داستانهاي گذشته ،اين معنا را افاده ميكند كه منظور از ستمكاران در آيه،
كساني نيست كه صرفا ظلمي از آنان سرزده باشد ،و گرنه بايد تمامي مردم را شامل شود ،زيرا از عده معدودي معصومين كه
بگذريم تمامي مردم سهمي از ظلم را دارند ،و با اين حال ديگر معنايي براي نهي نميماند.
و نيز افاده ميكند كه مقصود از ستمكاران آن عدهاي هم كه دائما كارشان ظلم باشد نيست .درست است كه فعل به خودي
خود صرف تحقق را ميرساند ،و در صورت وجود اسباب افاده وصف و استمرار هم ميكند ،و ليكن آن شرايط و اسباب در
آيه مورد بحث وجود ندارد و هيچ چيزي بر چيزي بطور گزاف داللت نميكند .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص32 :
پس مقصود از ستمكاران ،اين طايفه نيستند ،بلكه مراد آن عده از مردم هستند كه حالشان در ظلم و ستم ،حال همان
كساني باشد كه خداوند در آيات سابق داستانشان را آورده بود ،و مثل اينكه خداي تعالي در آن داستانها عموم مردم را در
برابر دعوت الهيي كه متوجه آنان شده مانند يك دسته دانسته ،آن گاه آنان را به دو قسم پذيرندگان و مخالفين تقسيم كرده
آن گاه در چند جاي آن داستانها از طايفه اول تعبير كرده به" الَّذِينَ آمَنُوا -آنان كه ايمان آوردند" ،و در نزديك ده جا از
طايفه دوم كه دعوت او را رد كردهاند تعبير كرده به" الَّذِينَ ظَلَمُوا -كساني كه ظلم كردند" ،مانند جمله" وَ ال تُخاطِبْنِي فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا" « »1و" وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ" « »4و" وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
جَبَّارٍ عَنِيدٍ" « »1و" أَال إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ" « »2و" أَال بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ" « »2و امثال آن.
خداوند سبحان از رد و قبول آنان در قبال دعوت الهي تعبير به فعل ماضي آورده كه تنها بر تحقق و وقوع داللت مينمايد،
چون مقام ،مقام قياس است و همين كه از مقام مقايسه بيرون ميآيد به صيغه اسم فاعل و يا در واقع به صفت تعبير نموده
ميفرمايد ":وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" و يا ":وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ" و يا ":وَ ال تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ" و امثال آن كه زياد آمده
است.
آري ،همانطور كه اشاره شد مقام مقايسه و نسبت سنجي وضع مردم در برابر دعوت از نظر قبول و رد ،اقتضا دارد كه به
صرف وقوع و تحقق اكتفاء كند ،چون بيش از اين احتياج ندارد كه بگويد فالن قوم و ملت جزو اين دسته شدند يا آن دسته
ايمان آوردند ،و يا ظلم كردند ،و ديگر احتياج نيست به اينكه وصف استمرار و تلبس و اتصاف ايشان را بيان كند.
پس مفاد جمالت ":ظَلَمُوا" و" عَصَوْا" و" اتبعوا امر فرعون" اين است كه ايشان جزو اين دسته شدند ،و به ظلم و عصيان
و متابعت امر فرعون شناخته گرديدند .و همچنين مفاد جمله" نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا" اين است كه ما آنهايي را كه به صفت و
عالمت ايمان متصف هستند نجات داديم.
پس در افاده اصل آن سمت و عالمت تعبير به فعل (ماضي) كافي است ،هر چند الزمه
__________________________________________________
)(1درخواست مكن از من در باره كساني كه ظلم كردند .سوره هود ،آيه .12
)(2و گرفت آنان را كه ظلم كردند فريادي مهلك .سوره هود ،آيه .22
)(3و اين عاد (قوم هود) انكار كردند آيات پروردگار خود را و نافرماني كردند پيامبران خدا را و پيروي كردند فرمان هر
سركش حق ناپذير را .سوره هود ،آيه 59.
)(4آگاه باشيد كه ثمود كافر شدند به پروردگار خود .سوره هود ،آيه .132
)(5آگاه باشيد هالك بر مدين ،هم چنان كه هالك شد ثمود .سوره هود ،آيه .22
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص25 :
داشتن آن عالمت اتصاف هم باشد .و به عبارت ديگر كساني كه مثال از قوم نوح ظلم كردند ،قهرا ظالم هم شدند ،و ليكن
در مقام قياس و تقسيم ،عنايت به صرف صدور و تحقق ظلم تعلق ميگيرد ،نه به اتصافشان به وصف ظلم ،چون در اين
مقام عنايت به اين معنا نداريم كه ظلم وصف دائمي آنان شده ،و لذا ميبينيم به محضي كه كالم از مقام قياس و نسبت
بيرون ميرود ،لحن گفتار عوض شده ،به جاي فعل به وصف تعبير ميشود ،مثال ميفرمايد ":بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" و يا" وَ
ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ" -دقت فرماييد .از آنچه گذشت نقطه ضعف كالم پارهاي از مفسرين به دست ميآيد كه در تفسير
جمله" الَّذِينَ ظَلَمُوا" گفتهاند :اين جمله داللت دارد بر اينكه ظلمي از آنان سرزده و بيش از اين داللت ندارد .و همچنين
مفسرين ديگري كه گفتهاند :جمله" الَّذِينَ ظَلَمُوا" به معني وصف و معنايش اين است كه ركون به ظالمين مكن.
[سخن صاحب المنار در باره مراد از ":الَّذِينَ ظَلَمُوا" و نقاط ضعف آن سخن  .....ص 71 :

[آيه شريفه ":وَ ال تَرْكَنُوا  "...متضمن نهي از تمايل به ستمكاران چه از اهل كتاب و چه از موحدين و مسلمين ميباشد]  .....ص 71 :
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صاحب المنار در تفسير خود گفته :زمخشري جمله" الَّذِينَ ظَلَمُوا" را چنين تفسير كرده" يعني ركون مكن به كساني كه
ظلم از ايشان ديده شده تا چه رسد به آنهايي كه ظلم وصفشان شده" .آن گاه حكايت كرده از موفق كه دنبال امام جماعتي
به نماز ايستاد ،وقتي آن امام اين آيه را تالوت كرد موفق غش كرد ،و پس از آنكه به هوش آمد سبب انقالبش را پرسيدند
گفت :خدا وعده آتش داده به كسي كه ركون كند به شخصي كه ظلمي از او ديده شود ،تا چه رسد به اينكه ظلم شيوه و
وصف او باشد»1« .
و بنا به گفته وي معناي آيه اين است كه" هر كس كمترين ميلي كند به كسي كه و لو يك بار مختصر ظلمي از او سر زده
باشد به آتش دوزخ درميافتد" و حال آنكه اين معناي غلطي است ،زيرا مقصود از" الَّذِينَ ظَلَمُوا" همان طايفه ستمگران از
مشركين هستند كه با مؤمنان دشمنند و آنها را آزار نموده ،براي بيزار كردنشان از دين نقشه چيني ميكنند.
پس جمله" الَّذِينَ ظَلَمُوا" عينا مانند جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا" است كه در آيات بسياري آمده ،همانطور كه نميتوان گفت به
صرف اينكه كلمه" كَفَرُوا" ماضي است و مراد از آن كساني است كه در گذشته كفري از ايشان صادر شده -بلكه مراد از آن
طايفه كفار است -همين طور در "الَّذِينَ ظَلَمُوا" نميتوان چنين معنايي كرد.
بهترين شاهد بر اين معنا آيه شريفه" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" « »4است (كه بطور
قطع ميدانيم معناي صله" الذين" و موصول" كَفَرُوا"
__________________________________________________
)(1المنار ،ج  ،14ص .125
)(2آنان كه كفر ورزيدند چه انذارشان كني و چه انذارشان نكني بر ايشان يكسان است (و) ايمان نميآورند .سوره بقره ،آيه
.3
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
كساني هستند كه كفر صفت ايشان است نه اينكه در گذشته يك بار از ايشان كفر سرزده باشد ،چون اگر چنين باشد انذار
كردن و نكردن پيغمبر در باره آنان يكسان نيست).

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و مخاطبين به نهي از ركون همان كساني هستند كه در آيه" فاستقم" مخاطب بودند .و در آيه مورد بحث ،از اين دشمنان
مشرك پيغمبر تعبير كرده به "الَّذِينَ ظَلَمُوا" همانگونه كه از قومهاي پيامبران گذشته در داستانهايي كه از آنها در همين
سوره در آيات  ،22 ،32 ،12ذكر ميكند همين تعبير را آورده ،و نيز در همين سوره از آنها به ظالمين نيز تعبير كرده و
فرموده ":وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" .پس حاصل كالم اينكه در اين آيات فرقي ميان دو تعبير وصف (ظالمين) و صله و
موصول (الَّذِينَ ظَلَمُوا )نيست ،چون هر دو تعبير در باره اقوام به يك معنا است»1« .
اما اينكه صاحب كشاف گفته ":منظور از جمله" الَّذِينَ ظَلَمُوا" كساني است كه ظلمي از ايشان سرزده باشد و گرنه
ميفرمود" ظالمين" « »4حرف صحيحي است ،و ليكن آن نتيجهاي را كه او ميخواهد نميتواند بگيرد ،زيرا تعبير به فعل
در مقام آيه كه توضيحش گذشت هر چند بيشتر از صرف تحقق و صدور را نميرساند و ليكن مقام ،اين معنا را با معناي
وصفي منطبق ميكند ،نظير آيه" فَأَمَّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي
النَّفْسَ عَنِ الْهَوي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوي « »1كه در عين اينكه تعبير به فعل شده مع ذلك با معناي صفت منطبق است.
و اما نقطه ضعفي كه در كالم صاحب المنار است اين است كه وي آيه را تنها مربوط به ستمكاران و دشمنان مؤمنين و
نقشهچينان از مشركين دانسته ،و اين از مشار اليه ،محض تحكم و بدون دليل سخن گفتن است ،زيرا هيچ دليلي در دست
نيست كه داللت كند بر اينكه آيه شامل ستمگران از اهل كتاب و دشمنان اسالم از يهود و نصارا نميشود ،مخصوصا با
اينكه خود قرآن در گذشته نزديكي ايشان را به جرم اينكه از در ظلم در كتاب خدا اختالف مياندازند ستمگر خوانده و
صريحا از دوستي با آنان نهي و تشديد كرده و حتي فرموده ":وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ" « »2و در باره دوستي با
مطلق كفار فرموده:
__________________________________________________
)(1المنار ،ج  ،14ص . [.....]125
)(2تفسير كشاف ،ج  ،4ص .211
)(3و اما كسي كه طغيان كند ،و زندگي دنيا راي بر آخرت ترجيح دهد در اين صورت جز جهنم منزلگاهي نيست و اما كسي
كه از مقام پروردگارش بهراسد و نفس راي از پيروي هوي باز بدارد در اين صورت جز بهشت منزلگاهي نيست .سوره
نازعات ،آيه 37- 41.
)(4و هر كه از شما ايشان راي دوست بدارد خود او هم از ايشان است .سوره مائده ،آيه 21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص24 :
"وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ»"
.از ايشان ميپرسيم چه مانعي هست كه اين آيه شامل ستمگران اين امت نشود با اينكه در ميان اين امت جباراني وجود
داشته و دارد كه صدها برابر شقيتر از جباران عاد و ثمودند ،و طاغياني وجود داشته و دارد كه هزار بار طاغيتر از فرعون و
هامان و قارونند؟
و صرف اينكه اسالم در موقع نزول اين سوره گرفتار ستمگران و مشركين قريش و حوالي مكه بوده چه داللت ميكند بر
اينكه لفظ آيه مخصوص به ايشان و نهي از ركون به ايشان باشد؟ و مگر خاص بودن مورد ،عموم لفظ را تخصيص ميزند؟
حاشا! پس آيه شريفه نهي ميكند از ركون به هر كسي كه به عالمت ظلم شناخته شده باشد ،چه اينكه مشرك باشد يا
موحد ،چه اهل كتاب باشد و چه مسلمان.
نقطه ضعف ديگري كه در كالم صاحب المنار است اين است كه ايشان براي تاييد و شاهد گفتار خود تمسك جسته به آيه"
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" ،به اين بيان كه" الَّذِينَ كَفَرُوا" با اينكه فعل است معناي
وصف را ميدهد ،و مقصود از آن كافرانند ،نه فردي از افراد كه در زمان گذشته كفري از او صادر شده باشد.
و آن نقطه ضعف اين است كه آيه مذكور مربوط به عموم كفار و بيان حال عموم آنان نيست تا شاهد گفتار وي باشد ،بلكه
در تفسيرش و همچنين در مواضع ديگري در اين كتاب بيان كرديم كه اين آيه مخصوص كفار قريش است آن هم نه همه
آنان بلكه سران ايشان كه رسما عليه رسول خدا (ص) در ابتداي دعوتش به مخالفت و كارشكني برخاستند ،و خداوند هم
شر ايشان را از سر آن جناب كوتاه نمود و در واقعه بدر و وقايع ديگر نابودشان كرد.
پس آيه عام نيست ،چون اگر عام ميبود و منظور از جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا" همه كفار ميبود مضمون آيه خالف واقع ميشد،
براي اينكه كفار بسياري را سراغ داريم كه حتي از ميان خود قريش و حتي بعد از نزول اين آيه به سوي اسالم گراييدند( ،و
انذار رسول خدا (ص) در دلهايشان مؤثر افتاد).
و اگر صاحب المنار بگويد :مراد آن كفاريست كه تا آخرين لحظه عمر خود ايمان نياوردند در جوابش ميگوييم در اين
صورت مضمون آيه شبيه به مضمون" آنچه در جوي ميرود آبست" خواهد شد ،زيرا معنا ندارد بگوييم "كفاري كه تا
آخرين لحظه عمر خود ايمان نياوردند ايمان نميآورند چه انذارشان بكني و چه نكني" پس هيچ چارهاي جز اين نيست كه
__________________________________________________
)(1و هر كه چنين كند هيچ ارتباطي با خدا ندارد .سوره آل عمران ،آيه .42
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
بگوييم آيه مذكور مخصوص عده معيني است و جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا" به طايفه خاصي نظر دارد.
و ما در سابق هم گفتيم كه جمله" الَّذِينَ آمَنُوا" هم يك عنوان تشريفي است براي اشخاص معيني كه در اول دعوت
اسالمي به رسول خدا (ص) ايمان آوردند ،و خطابات" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" در قرآن هم مختص به ايشان است (مگر در آن
مواردي كه دليلي بر خالف اين مطلب داللت كند) ولي در هر حال ساير مؤمنين هم در احكام آن خطابات با آن اشخاص
شريكند.
نقطه ضعف سومي كه در گفتار صاحب المنار ميباشد اين است كه در آخر كالمش گفته ":در آيه مورد بحث از ستمكاران
معاصر رسول خدا (ص) تعبير كرده به" الَّذِينَ ظَلَمُوا "همانطور كه از اقوام پيغمبران گذشته (در آيه  )22 ،32 ،12هم اين
تعبير را كرده ،و هم به ظالمين تعبير كرده پس در اين آيات فرقي ميان دو تعبير نيست".
و خالصه گفتارش اينكه :گاهي از ايشان به" الَّذِينَ ظَلَمُوا" تعبير كرده و گاهي به" ظالمين" و اين خود دليل بر اين است
كه مقصود از هر دو تعبير يكي است.
اشكال اين حرف اين است كه گويا آن عنايتي كه گفتيم در كالم هست از نظر وي مخفي مانده ،و نتوانسته منتقل شود به
اينكه اتحاد مصداق دو تعبير باعث نميشود كه عنايت به هر دو يكي باشد.
پس خالصه مضمون اين آيه نهي رسول خدا (ص) و امت او است از ركون به كسي كه به عنوان ظلم شناخته شده باشد ،به
اينكه به سوي او ميل و در امر دين و حيات ديني بر ظلم او اعتماد كنند ،اين است منظور جمله" وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ
ظَلَمُوا".
"فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" -اين جمله تفريع است بر ركون و معنايش اين است كه عاقبت ركون ،تماس با آتش است( .نكته جالبي
كه در اين جمله است اين است كه )عاقبت ركون به ظلم ،ظالم را تماس با آتش و خود ظلم را آتش قرار داده است .و اين
همان فرق ميان نزديك شدن به ظلم و تلبس به ظلم است.
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"وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ" -اين جمله در موضع حال است از مفعول "فتمسكم" ،يعني آتش شما را مس ميكند
در حالي كه در آن آتش غير از خدا هيچ ياوري نداشته باشيد ،چه اين واقعه در قيامت واقع ميشود كه انسان تمامي اولياء و
ياوراني (كه در دنيا ياورش ميپنداشت) از دست ميدهد .ممكن هم هست حال از ركون باشد ،البته اين در صورتي است كه
منظور از آتش عذاب باشد و جمله" ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ" به احتمال اول به معناي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
نداشتن شفيع و به احتمال دوم به معناي خذالن الهي خواهد بود.
و تعبير به" ثم" در جمله" ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ" براي اين است كه داللت كند بر خاتمه امر و اينكه سرانجام كار شما نوميدي و
خذالن ميشود ،گويا فرموده :در قيامت جز خدا كسي را نداريد او هم هر چه بخوانيدش جوابتان را نميدهد و هر چه از او
طلب ياري كنيد ياريتان نميكند ،پس در نتيجه سرانجام كارتان نوميدي و خسران و خذالن خواهد بود.
از بحثهايي كه تا كنون پيرامون آيه كرديم چند چيز بدست آمد:
[ركون به اهل ظلم اخص از واليت كفار است و مراد از آن اعتماد و مماشات در امر دين و حيات ديني است نه مطلق ركون و اعتماد]  .....ص : 74
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1اينكه متعلق نهي در آيه شريفه ركون به اهل ظلم است در امر دين و يا حيات ديني ،از قبيل سكوت كردن در بيانحقايق ديني و اموري كه موجب ضرر جامعه ديني ميشود و ترك هر عمل ديگري كه خوش آيند ظالمان نيست ،و يا مثل
اينكه ظالم كارهايي كند كه براي جامعه ديني ضرر دارد ،و مسلمانها آن را ببينند و سكوت كنند و حقايق ديني را برايش
بازگو نكنند ،و يا اموري را ترك كند كه با تركش لطمه به اجتماع مسلمين بزند .و مسلمين سكوت كنند ،او زمام جامعه
ديني را در دست بگيرد و عهدهدار مصالح عمومي جامعه بشود و با نداشتن صالحيت ،امور ديني را اجراء كند و ايشان
سكوت كنند و نظير اينها.
بنا بر اين ،ركون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خريد و فروش و همچنين وثوق داشتن به ايشان و در برخي
از امور امين شمردن آنان ،مشمول نهي آيه شريفه نيست ،زيرا ركون در اينگونه امور ،ركون در دين و يا حيات ديني نيست،
خود رسول خدا (ص) را ميبينيم كه در شب هجرت وقتي از مكه به سوي غار ثور حركت كرد يكي از مردم قريش را امين
شم رد و از او براي سفر به مدينه مركبي را اجاره كرد ،و نيز او را امين دانست و مورد وثوق قرار داد كه بعد از سه روز ،راحله
را تا درب غار خواهد آورد ،آري او رفتارش چنين بود و خود مسلمانان هم در پيش روي رسول خدا (ص) با كفار و مشركين
همين معامله را داشتند.
2نتيجهاي ديگر كه از بحثهاي گذشته گرفته شد اين است كه ركوني كه در آيه از آن نهي شده ،اخص است از معنايواليتي كه در آيات بسيار ديگري از آن نهي شده ،زيرا واليت به معناي نزديك شدن به نحوي است كه مسلمين را در دين
و اخالقشان در معرض تاثر قرار دهد و در نتيجه دين و اخالقشان كه از بين رفته و سنتهاي ظالمانهاي كه در جامعه
دشمنان دين رايج شده در ميان مسلمين رواج يابد ،به خالف ركون كه به معناي بنا نهادن دين و يا حيات ديني است بر
اساس ظلم ظالمين ،و اين معنا از نظر مورد اخص از واليت است ،براي اينكه هر جا كه ركون به ظالمي پيدا شود واليت
ظالم هم شده ولي هر جا كه واليت ورزيدن به ظالم
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
يافت شد چنان نيست كه ركون هم باشد .فرق ديگر اينكه خطر و بروز اثر در ركون بالفعل است ولي در واليت اعم از
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بالفعل است.
از اينجا اشكال گفتار پارهاي از مفسرين كه ركون را به معناي واليت گرفتهاند معلوم ميشود.
[سخني ديگر از صاحب المنار در باره متعلق نهي از ركون به ظالمين و مصاديق ركون به اهل ظلم و اشكال وارد بر آن  .....ص 75 :
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صاحب المنار در تفسير خود نخست كالم زمخشري را نقل كرده كه گفته است :نهي در آيه جهات بسياري را شامل
ميشود ،مانند گراييدن و پست شدن در راه هوا و هوس آنان ،و به اميد ايشان از همه جا و همه كس قطع اميد كردن ،و
همنشيني و رفاقت كردن ،و به ديدنشان رفتن ،و با ايشان مداهنه نمودن و به كارهايشان رضايت دادن ،و خود را به ايشان
شبيه كردن ،و به زي آنان درآمدن ،و به زرق و برق زندگي و تجمالت ايشان چشم حسرت دوختن ،و اسم آنان را به عظمت
ياد كردن ،چون دقت و تامل در جمله" وَ ال تَرْكَنُوا" اين معنا را اثبات ميكند ،زيرا ركون به معناي كمترين ميل است .و
همچنين جمله" إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا" نيز ناراحت كننده است زيرا اگر فرموده بود ":الي الظالمين" باز امتثالش خيلي دشوار
نبود ،زيرا ظالمين عده معدوديند ،ولي فرمود" هر كس كه ظلم كند" و اين تعبير عموميتر است و هر كسي كه ظلمي را و
لو براي يك بار مرتكب شود مشمول آن ميگردد»1« .
آن گاه در مقام رد آن برآمده چنين ميگويد :البته آنچه را كه وي انگشت رويش گذاشته و از مصاديق ركون دانسته همه در
جاي خود كارهاي زشتي است كه سزاوار نيست مؤمن مرتكب آن شود و احيانا هم از لوازم غير قابل توجه ركون هست و
ليكن صحيح نيست كه هيچيك از آنها را مفسر و مراد آيه بگيريم ،براي اينكه ميدانيم اولين طايفهاي كه مخاطب به اين
خطاب بودند رسول گرامي اسالم و صحابه ايشان يعني همان سابقين اولين بودند كه از شرك توبه كرده به سوي ايمان
گراييدند و در ميان آنان كسي را سراغ نداريم كه اينطور نسبت به مشركين ركون داشته باشد ،يعني از اسالم و مسلمين
يكباره قطع نموده دل به كفار ببندد ،و يا به خاطر هواهاي آنان تن به پستي دهد و يا به كارهاي آنان راضي بوده باشد ،و
همچنين ساير مصاديقي كه شمرده.
مؤلف :صاحب المنار اوال خودش گفتار خود را نقض كرده و با اينكه قبال اعتراف كرد كه بعضي از امور مذكور از لوازم ركون
است ،مع ذلك ميگويد هيچ يك از آنها صالحيت ندارد كه بگوييم مراد آيه است .آري ،با اينكه همه معصيتها بزرگ است
و نبايد نسبت به آنها
__________________________________________________
)(1المنار ،ج  ،14ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص23 :
بياعتناء بود مع ذلك بيشتر مفسرين قرآن را ميبينيم كه عادت كردهاند از نسبت دادن پارهاي سهلانگاريها به قرآن كريم
هيچ خودداري نكنند.
و از اين بدتر اينكه ميگويد :مخاطب به اين نهي رسول خدا (ص) و سابقين اولين بودند و ايشان در مظان چنين چيزهايي
نبودند .اشكال آن اين است كه اوال خطاب ،خطاب واحدي است متوجه او و امتش ،و در چنين خطابي اول و دومي وجود
ندارد ،و اگر بعضي از مخاطبين از جهت زمان مقدم بر بعضي ديگر باشند باعث نميشود كه خطاب آن روزي مردم امروزي
را نگيرد ،هر چند لفظ شامل باشد.
و ثانيا اگر مخاطب در مظنه نافرماني نباشد باعث نميشود كه خطاب نهي متوجه او نگردد ،مخصوصا نواهيي كه از مقام
تشريع صادر ميشود .بله ،در چنين صورتي از تاكيد و الحاح جلوگيري ميكند ،ولي از اصل نهي جلوگيري نميكند ،و ما
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[اشاره به فرق بين ميل به ظالمين و مصاديق مباشرت در ظلم  .....ص 77 :

و اما ميل كردن به ظلمي از ظلمهاي آنان و راه دادن آن ظلم را در دين ،و اجراي آن در مجتمع اسالمي و يا در محيط
زندگي شخصي ،ركون به ظالمين نيست ،بلكه مباشرت در ظلم و وارد شدن در زمره ظالمين است.
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ميبينيم كه رسول خدا (ص) از چيزهايي نهي شده كه به مراتب بزرگتر از ركون به ظالمان است ،مانند شرك به خدا و ترك
تبليغ پارهاي اوامر و نواهي ،از آن جمله فرموده ":وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ" «».1
و در باره ترك تبليغ فرموده ":يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ" « »4و در باره
پيروي كفار فرموده ":يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً وَ اتَّبِعْ ما يُوحي إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ" « »1با اينكه چنين مظنهاي در بين نيست كه آن جناب به پروردگار خود شرك بورزد ،و يا آنچه كه به وي وحي
شده از تبليغش سر باز زند ،و يا كافران و منافقان را اطاعت كند ،و يا وحي پروردگار خود را پيروي ننمايد و امثال اين از
نواهي ديگر.
و همچنين سابقين اولين ،كه ايشان هم از اموري خيلي بزرگتر از ركون به ظالمين و يا مثل آن نهي شدهاند ،از آن جمله
فرموده ":وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً" كه در باره اهل بدر نازل شده ،كه سابقين اولين هم در ميان
ايشان بودهاند .و در باره بعضي از آنان
__________________________________________________
)(1و به تحقيق به سوي تو و كساني كه قبل از تو بودند وحي شده كه اگر شرك بورزي اعمالت بي اجر و نتيجه گشته و
هر آينه از زيانكاران خواهي شد .سوره زمر ،آيه .32
)(2هان اي رسول ،ابالغ كن آنچه كه از ناحيه پروردگارت به سويت نازل شده و اگر نكني رسالت او را ابالغ نكردهاي.
سوره مائده ،آيه .32
)(3هان اي پيغمبر! خدا را بپرهيز و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خدا دانا و حكيم است ،و آنچه كه از ناحيه
پروردگارت به سويت وحي شده پيروي كن .سوره احزاب ،آيه  1و 4
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
آمده كه خود آنان را ستمكار خوانده ،حال بعضي صحابه پيغمبر را ستمكار خواندن مهم است ،و يا به او بگويند به ستمكاران
ركون مكن؟ و همچنين آيات ديگري كه مربوط به داستانهاي بدر ،احد و حنين است ،و مشتمل است بر نهيهايي كه خيلي
مهمتر از نهي ركون است .و نيز آيات ناهيهاي كه زنان رسول خدا (ص) را از اموري نهي ميكند كه بدتر از ركون به
ظالمين است .پس صرف اينكه سابقين اولين در مظنه چنين اعمالي نيستند باعث نميشود كه نهي هم از ناحيه خداي تعالي
صادر نشود ،عالوه بر اينكه بعضي از همان سابقين اولين به پارهاي از آن گناهان و جرائم مبتال شدند.
سوم چيزي كه از بحث گذشته به دست آمد اين بود كه آيه شريفه به كمك سياقي كه دارد و نيز با تاييد مقام ،نهي ميكند
از ركون به ستمكاران در ستمهايشان ،به اين معنا كه مسلمانان ،دين حق خود و حيات ديني خود را مبني بر ظلمي از
ظلمهاي آنان كنند ،و يا در گفتار و كردار حق خود ،جانب ظلم و باطل ايشان را رعايت كنند .و خالصه وقتي بتوانند حقي را
احياء كنند كه باطلي را هم احياء بكنند ،و برگشت اين عمل همانطور كه قبال هم گفتيم به اين است كه احياء يك حق با از
بين رفتن يك حق ديگر صورت گيرد.
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و اين مطلب بر بسياري از مفسرين مشتبه شده ،و نتوانستهاند ميان ركون به ظالمين و اين مثالها كه ما ذكر كرده و گفتيم
مباشرت در ظلم است ،فرق بگذارند ،در نتيجه در تفسير آيه بحثهايي را ايراد كردهاند كه كمترين ارتباطي با آيه و با مساله
ركون به ظالمين ندارد ،و ما به خاطر رعايت اختصار از ايراد و بحث در صحت و سقم آنها صرفنظر كرديم ،و هر كس
بخواهد ميتواند به تفاسير آنان مراجعه نمايد.
[امر به نماز و صبر كه مهمترين عبادات و اخالقيات هستند]  .....ص 77 :
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"وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ"...
دو طرف نهار به معني صبح و عصر است ،و كلمه" زلف" جمع" زلفي" و بطوري كه ميگويند از نظر معنا و ساختمان
لفظي شبيه است به" قرب" كه جمع" قربي" است ،و اين وصفي است كه به جاي موصوف خود -نظير ساعات و امثال
آن -نشسته و تقديرش اين است :و ساعاتي از شب كه نزديك به روز باشد.
يعني نماز را در صبح و عصر و در ساعاتي از شب كه نزديكتر به روز باشد به پاي دار ،و اين ساعات با نماز صبح و عصر كه
در يك طرف روز قرار دارد و نماز مغرب و عشاء كه وقتشان
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
ساعتهاي اول شب است تطبيق ميكند ،هم چنان كه بعضي از مفسرين نيز گفتهاند .و يا تنها با نماز صبح و مغرب كه هر
يك در يك طرف روز قرار دارند و نماز عشاء كه وقتش اوايل شب است منطبق ميشود چنان كه ديگران گفتهاند و بعضي
ديگر حرفهاي ديگري زدهاند.
و ليكن از آنجايي كه بحث در اين مورد به فقه مربوط است ،و در بحث فقهي متبع ،بياني است كه از پيغمبر و امامان اهل
بيتش وارد شده باشد ،لذا آن را حواله ميدهيم به بحث روايتي آينده -ان شاء اللَّه تعالي.
جمله" إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" امر" أَقِمِ الصَّالةَ" را تعليل نموده ،بيان ميكند كه نمازها حسناتي است كه در دلهاي
مؤمنين وارد شده و آثار معصيت و تيرگيهايي كه دلهايشان از ناحيه سيئات كسب كرده از بين ميبرد ،و ما در اين باره بحثي
راجع به" حبط" در جلد دوم اين كتاب ايراد نموديم.
"ذلِكَ ذِكْري لِلذَّاكِرِينَ" -يعني اينكه گفته شد كه حسنات سيئات را از بين ميبرد به خاطر اهميتي كه دارد و براي
بندگاني كه به ياد خدا هستند مايه تذكر است.
"وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" پس از امر به نماز ،رسول خدا (ص) را دستور ميدهد به صبر كردن ،و در موارد
ديگري مانند ":وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ" « »1ميان صبر و نماز جمع كرده .و سر آن اين است كه هر كدام از اين دو ،در
باب خودش مهمترين اركان هستند .آري ،در ميان عبادات ،نماز مهمترين عبادت و در اخالقيات صبر مهمترين خلق است،
هم چنان كه در باره نماز فرموده:
"وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ" « »4و در باره صبر فرموده ":إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" «».1
و اجتماع اين دو ،مهمترين وسيلهاي است كه با آن ميتوان بر مصائب و ناماليمات فايق آمد ،چون صبر ،نفس را از قلق و
اضطراب و فراري شدن نگه ميدارد ،و نماز نفس را به سوي پروردگار توجه ميدهد و در نتيجه ناماليمات را از ياد آدمي
ميبرد ،و ما بيان مفصل اين معنا را در جلد اول اين كتاب در تفسير آيه  22سوره بقره گذرانديم.
و از اينكه بطور مطلق امر به صبر كرده به دست ميآيد كه منظور از آن ،اعم از صبر بر عبادت و يا صبر بر معصيت و يا
صبر در مصيبت است ،بلكه همه آنها را شامل ميشود و
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__________________________________________________
)(1كمك بگيريد از صبر و نماز .سوره بقره ،آيه .22
)(2البته ذكر خدا بزرگتر و برتر است .سوره عنكبوت ،آيه .22
)(3همانا اين گذشت نشانه عزم راسخ و اراده ثابت در كارها است .سوره شوري ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
بنا بر اين ،امر مزبور ،امر به صبر است در امتثال تمامي اوامر و نواهي كه قبال در سوره آمده ،از قبيل" فاستقم" "،وَ ال
تَطْغَوْا" "،وَ ال تَرْكَنُوا"" ،وَ أَقِمِ الصَّالةَ" و ليكن از اينكه صيغه امر را مفرد آورده و تنها به رسول خدا (ص) متوجه كرده به
دست ميآيد كه مقصود از آن صبر ،صبر مخصوصي است كه مختص به آن حضرت است ،و گرنه ميفرمود ":و اصبروا"
مخصوصا با اينكه سياق امرها و نهيهاي گذشته همه سياق جمع بود ،و اين مطلب گفتار آن كساني را كه ميگويند منظور
از صبر ،صبر رسول خدا (ص) در برابر آزار مشركين و ظلم ستمگرانشان است تاييد ميكند.
و اما اينكه چرا امر به نماز را مفرد آورده مگر نماز هم اختصاص به آن جناب دارد؟
جوابش اين است كه نماز مخصوص به آن جناب نيست ،ولي مقصود از اقامه در اينجا چيزيست كه آن روز مخصوص به آن
جناب بوده ،و آن عبارت است از اقامه نماز به جماعت كه آن روز بايد آن حضرت اين كار را ميكرد -دقت فرماييد.
و اينكه فرمود ":فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" امر به صبر را تعليل ميكند.
"فَلَوْ ال كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ"...
كلمه "لو ال" به معناي" هال" و" اال" است كه تعجب آميخته با توبيخ را ميرساند ،و معناي آن اينست كه :ملل و اقوامي
كه قبل از شما ميزيستند چرا باقي نماندند و چرا از فساد در زمين نهي نكردند؟ تا امت خود را از انقراض و استيصال حفظ
كنند؟
"إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ" -اين استثناء استثناء از معناي نفي جمله سابق است چون معنا اين است :عجب است از
امت هاي گذشته كه با آن آيات كه از خدا ديدند و آن عذابها كه مشاهده كردند ،چرا جز عده كمي كه ما براي اينكه از فساد
نهي ميكردند از عذاب و هالك نجاتشان داديم ،بقاياي بيشتري نماندند تا از فساد در زمين نهي كنند؟
"وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ" -اين جمله بيان حال كساني است كه پس از استثناء باقيماندهاند كه
اكثريت ايشان را تشكيل ميدهند ،و چنين معرفيشان كرده كه مردمي ستمكار و همه پيرو لذايذ مادي بوده و در اين وادي
غوطهور و در نتيجه به جرم و گناه آلوده شده بودند.
پس ،از اين استثناء و از اين ما بقي كه حالشان را بيان كرد يك تقسيم به دست ميآيد و آن اين است كه مردم باقيمانده دو
صنف مختلفند ،يكي ناجياني كه خداوند آنها را نجات داده ،دوم مجرمين و لذا ميبينيم كه دنبال اين آيه ميفرمايد ":وَ لَوْ
شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص25 :
"وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ" يعني سنت خداي تعالي چنين نبوده كه قريهها را هالك و منقرض
كند در حالي كه اهل آن مصلح باشند ،چون اين خود ظلم است "،وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً -پروردگار تو به احدي ظلم
نميكند" .پس اينكه فرمود" بظلم" قيد توضيحي ميشود (يعني هالكتي كه خود ظلم است) نه اينكه احترازي باشد ،و
بخواهد از ميان دو جور هالك كردن ،هالك كردن به ظلم را بگويد ،و چون قيد توضيحي است اين معنا را افاده ميكند:
سنت خداي تعالي بر اين قرار گرفته كه سرزمينهايي را كه اهل آن مصلحند هالك نكند ،چون هالك كردنشان ظلم است"
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وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" -و خداوند هيچگاه به بندگان ظلم نميكند".
"وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  ...أَجْمَعِينَ"
[معناي" اختالف" و مشتقات ديگر ماده" خلف"]  .....ص 11 :

[در قرآن كريم اختالفات ناشي از هواهاي نفساني (مانند اختالف در دين) مذمت شده نه اختالفات طبيعي كه در حيات نوع انسان گريزي از آن نيست  .....ص 11 :

و در هيچ جاي از كالم خود آن را مذمت ننموده ،مگر در آن مواردي كه اين اختالف آميخته با هواي نفس و بر خالف
هدايت عقل باشد ،مانند اختالف در دين ،چون خداي سبحان دين را يك مساله فطري دانسته و فرموده :بشر مفطور بر
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كلمه" خلف" در مقابل" امام" و يا" قدام" به معناي پشت سر است ،اين معناي اصلي اين ماده است و در ساير مشتقاتي
كه از اين ماده منشعب شده نيز اين معنا نهفته ،مثال وقتي گفته ميشود ":خلف اباه -پدر خود را خلف شد" معنايش اين
است كه به جاي او نشست ،او از دنيا رفت و وي بعد از او زنده بماند .و همچنين وقتي گفته ميشود ":أخلف وعده -خلف
كرد وعده خود را" معنايش اين است كه وعده خود را پشت سر انداخت .و وقتي گفته ميشود ":فالن مات و خلف ابنا -
فالني مرد و فرزندي خلف گذاشت" معنايش اين است كه فرزندي پشت سر نهاد ،و رفت ،و وقتي گفته ميشود ":فالن
استخلف فالنا -فالني از فالن كس خواست تا خليفهاش باشد" معنايش اين است كه از او خواست تا پس از غيبت و يا
مرگش و يا به عنايت ديگري نايب او باشد ،مانند خليفه قرار گرفتن آدم به وسيله خدا در زمين .و نيز وقتي گفته ميشود"
فالن خالف فالنا او تخالفا -فالني با فالن كس مخالفت و يا با يكديگر مخالفت كردند" معنايش اين است كه در عقيده و
يا عمل از هم جدا شدند ،كانه هر يك ديگري را پشت سر انداخت .و معناي" تخلف عن امره -تخلف ورزيد از امر او" اين
است كه امر او را پشت سر انداخت و به آن عمل نكرد .و معناي" اختلف القوم في كذا -مردم در فالن موضوع اختالف
كردند" اين است كه يكديگر را پشت سر انداختند .و معناي" اختلف فالن الي فالن -فالني به نزد فالني اختالف كرد"
اين است كه پي در پي نزد او آمد و شد كرد.
و اين" اختالف" كه در مقابل معناي" اتفاق" است ،از اموري است كه طبع سليم آن را نميپسندد ،زيرا همه طبايع ميدانند
كه با اختالف ،نيروها پراكنده و ضعيف ميشود .البته آثار سوء ديگري از قبيل نزاع ،مشاجره ،جدال ،كشت و كشتار،
كينهتوزي و دشمني نيز دارد،
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
كه هر يك به نوبه خود در سلب امنيت و سالمتي ،تاثير به سزايي دارند.
چيزي كه هست يك نوع از اختالف ،اختالفي است كه در عالم انساني چارهاي از آن نيست ،و آن اختالف طبايع است كه
منتهي به اختالف بنيهها ميگردد .آري تركيبات بدني در افراد اختالف دارد و اين اختالف در تركيبات بدني باعث اختالف
در استعدادهاي بدني و روحي ميشود ،و با ضميمه شدن اختالف محيطها و آب و هواها اختالف سليقهها و سنن و آداب و
مقاصد و اعمال نوعي و شخصي در مجتمعات انساني پديد ميآيد ،و در علم االجتماع و مباحثش ثابت شده كه اگر اين
اختالفات نميبود بشر حتي يك چشم بر هم زدن قادر به زندگي نبود.
و خداي تعالي هم در قرآن كريم اين اختالف را به خود نسبت داده و فرموده ":نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا
وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا" «»1
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[جمله" وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ" راجع به اختالف در دين خواهد بود]  .....ص 11 :

و بنا بر اين ،جمله" وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ" نيز تنها راجع به اختالف در دين خواهد بود ،زيرا همين اختالف است كه قرآن
براي ما بيان ميكند كه اگر خدا ميخواست از ميان مردم بر ميداشت .پس تقدير كالم چنين است :اگر خدا ميخواست
اختالف را از ميان ايشان بر ميداشت ليكن چنين نخواست در نتيجه مردم هم چنان تا ابد مخالف يكديگر خواهند بود.
عالوه بر اينكه جمله" إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" صريح در اين است كه از يك عده مخصوصي كه به ايشان رحم كرده اين
اختالف را برداشته .و ما ميدانيم كه اختالف در غير دين را خداوند از هيچ طايفه مرحومه هم برنداشته ،ولي از ايشان
اختالف ديني را برداشته ،البته آن اختالفي را برداشته كه مذموم و ناشي از بغي و بعد از علم به حق است.
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معرفت و توحيد خداست .و نيز در باره نفس انسان فرموده :تقوا و فجور نفس را به نفس هر كسي الهام كرده .و نيز فرموده:
دين حنيف از فطرياتي است كه بشر بر آن خلق شده ،و در خلق خدا تبديلي نيست.
و به همين جهت در موارد بسياري از كالم مجيدش اختالف در دين را به ظلم و طغيان اختالف كنندگان نسبت داده ،از آن
جمله فرموده ":فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «».4
و در آيه زير هر دو اختالف را ذكر كرده و فرموده ":كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" اين همان اختالف اول است كه اختالف در امور مادي و زندگي مادي
است ".وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ" اين آن اختالف دومي يعني اختالف در امر دين است" إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ
بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ" «».1
__________________________________________________
)(1ما در ميان آنان معيشتشان و بهرهشان را از زندگي دنيا تقسيم كردهايم و بعضي را بر بعضي به درجاتي رفعت دادهايم ،تا
بعضي بعض ديگر را (يكديگر را )مسخر كنند .سوره زخرف ،آيه .14
)(2پس اختالف نكردند مگر بعد از آنكه علم به آن را داده شدند و صرفا از در بغي و كينه كه در بين خود دارند اختالف
ميكنند .سوره جاثيه ،آيه .12
) (3مردم يك امت بودند خداوند پيغمبران را به عنوان بشارت و انذار برگزيد و به ايشان كتاب فرستاد تا ميان مردم در آنچه
كه اختالف ميكنند حكم نمايند ،و در آن كتاب اختالف نكردند مگر خود آن كساني كه به آنها كتاب داده شد آنهم بعد از
آنكه معجزات و حجتها مشاهده كردند ،و از در طغيان و ظلم ،ال جرم خداوند آن كساني را كه ايمان آوردهاند به اذن خود در
مسائل مورد اختالف به سوي حق هدايت فرمود .سوره بقره ،آيه ]213. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،11ص24 :
آن اختالفي كه خداوند در آيه مورد بحث يعني در جمله" وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً" منظور دارد ،همان
اختالفي است كه در آيات قبل بيان داشته بود و آن اختالف در امر دين بود كه مردم دو طايفه شدند اندكي اهل نجات و
بيشتر ستمكاران و اهل هالكت.
بنا بر اين ،معناي آيه مورد بحث چنين ميشود :و اگر اختالف كنند در امر دين ،باري خدا را بدين وسيله عاجز نميكنند،
چون اگر خدا ميخواست ميتوانست مردم را يك امت قرار دهد و در نتيجه در امر دين اختالفي ميان آنان پديد نيايد .پس
در حقيقت اين آيه نظير آيهاي است كه ميفرمايد ":وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ" « »1و
آيه" أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً"»4« .
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[مذمت اختالف ،از جهت لوازم آن يعني تفرق و اعراض از حق است  .....ص 13 :

در پاسخ ميگوييم :درست است كه اختالف در اين آيه و در ساير آيات كه اهل اختالف را مذمت ميكنند ،اختالف در حق
است ،و نيز درست است كه مخالفت كردن بعضي با بعضي ديگر مستلزم اين است كه يكي از آن دو ،بر حق و داراي
بصيرت باشد ليكن وقتي حساب اجتماعي را كه اين دو فريق تشكيل دادهاند برسيم اجتماعي است متزلزل و متفرق از حق،
و جامعهايست كه ميتوان گفت بر حق ،اجتماعي ندارند و حق را كنار گذاردهاند ،و حق بر ايشان مخفي است و در باره آن
ترديد دارند.
و خداي سبحان اگر اختالف را مذمت ميكند به خاطر لوازم آنست كه همان تفرق و اعراض از حق است ،و آيات هم شاهد
و گواه بر اين است ،زيرا هر جا از اختالف مذمت ميكند ،هر دو طرف اختالف به باطل را توبيخ ميكند و اگر منظور از"
مختلفين" صاحبان آراء و اعمال مختلف و متفرق از حق نبوده باشد صحيح نميبود كه هر دو طرف اختالف را مذمت كند.
و نيز بهترين مؤيد اين معنا آيه
__________________________________________________
)(1پس خدا كساني راي كه ايمان آوردند در مسائلي كه اختالف كردند به اذن خود به سوي حق هدايتشان كرد .سوره
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جمله" إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ "استثناء جمله" وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ" است ،يعني مردم بعضي با بعضي ديگر در امر حق تا ابد
اختالف ميكنند مگر كساني كه خداوند به آنان رحم كرده كه آنها در امر حق اختالف نكرده و متفرق نميشوند .و بطوري
كه از آيه
__________________________________________________
)(1و بر خداست بيان عدل و راستي ،و بعضي راهها راه جور و ناراستي است و اگر خدا ميخواست همگي شما راي هدايت
ميكرد .سوره نحل ،آيه .2
)(2مگر كساني كه ايمان آوردهاند (از ايمان اينان) مايوس نشدهاند (و نميدانند) كه خدا اگر ميخواست همه مردم راي
هدايت ميكرد .سوره رعد ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
"فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ" « »1استفاده ميشود ،منظور از رحمت ،هدايت الهي است.
و اگر بگويي :معناي اختالف مردم اين است كه عدهاي با عدهاي ديگر در نفي و اثبات مقابل هم قرار گيرند ،و در نتيجه
معناي" ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ "اين ميشود كه دائما به دو قسمت محق و مبطل منقسمند ،و چنين مسالهاي ديگر قابل
تخصيص و استثناء نيست مگر آنكه عموم زماني آن را تخصيص زده و زمان معيني را از آن خارج كنند ،و اما افراد آن قابل
استثناء نيستند ،براي اينكه اگر استثناء را راجع به افراد بگيريم معناي مستثنا و مستثنا منه چنين ميشود" ايشان دائما
منقسم به دو قسم محق و مبطل هستند ،مگر آنان كه خدا رحمشان كرده كه ايشان منقسم به دو قسم نيستند بلكه همواره
محقند" و اين معناي غلطي است ،زيرا آنهايي هم كه اختالف ميكنند يك دستهشان محقند ،پس برگشت معنا به اين
ميشود كه بعضي از ايشان هم مبطلند و هم محق ،ولي محق ايشان تنها محقند و در ميانشان مبطل نيست و اين كالم
كالمي بيفايده است.
عالوه بر اين ،اصال معنا ندارد محقها را از حكم اختالف استثناء كنيم ،زيرا اين محقها يك طرف اختالف هستند ،و پر
واضح است كه اختالف ،قائم به هر دو طرف محق و مبطل است.
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بقره ،آيه .411
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" « »1است كه از" اختالف "تعبير به" تفرق" كرده ،و همچنين آيه" وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" « »4بلكه اين آيه داللتش روشنتر از آيه قبل است زيرا اهل حق و مالزمين سبيل
حق را خارج از اهل تفرقه و اختالف دانسته.
و لذا ميبينيم در غالب مواردي كه خداوند اختالف اهل اختالف را در باره كتاب مذمت ميكند دنبالش مساله ريب و ترديد
را ذكر ميكند ،مانند ":وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مُرِيبٍ" « »1و اين معنا در مواضعي از كالم مجيد خداوند تكرار شده و فرموده ":عَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ
مُخْتَلِفُونَ" « »2يعني از چه چيزي ميپرسند و هر كدام حرفي ميزنند كه ايشان را از حق دور ميكند .و نيز فرموده ":إِنَّكُمْ
لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ" « »2يعني قولي كه به يك وجه و معني برنميگردد ،بلكه قول هر
كدام معنايي ميدهد ،غير آنچه كه قول ديگري افاده ميكند ،قولي كه مبتني بر علم نيست ،بلكه مبتني بر خرص و تخمين
است ،و همين پندار و تخمين ،اين قولها را در ميان شما پديد آورده.
و در اين معنا است ":يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »" «6زيرا اين" لبس" كه
در آيه مذمت شده عبارت از حرفهايي بوده كه ايشان ميزدند و به صورت ،شباهت به حق داشته ولي حق نبوده بلكه منظور
از آن القاء شبهه و تفرقه بوده تا بدين
__________________________________________________
)(1از امر دين آنچه را كه به نوح سفارش كرده بود و آنچه را كه به تو وحي كرده و آنچه را كه به ابراهيم و موسي و عيسي
سفارش كرده بوديم براي شما تشريع نموديم كه اين دين را به پاي داريد و در آن تفرقه مكنيد .سوره شوري ،آيه 13.
)(2و اين راه من است مستقيم ،پس آن را پيروي كنيد ،و ديگر راهها را دنبال مكنيد ،كه شما را از راه او پراكنده ميسازد.
سوره انعام ،آيه .121
)(3ما قبال به موسي كتاب داديم ،پس در آن اختالف شد ،و اگر قضايي از پروردگارت نگذشته بود هر آينه در ميان آنان
حكم ميشد ،كه آنان در باره كتاب موسي سخت در شكند .سوره هود ،آيه .115
)(4از چه اينهمه از يكديگر ميپرسند از خبر بزرگ كه ايشان در آن اختالف دارند .سوره نبا ،آيه .1 -1
)(5بدرستي كه شما هر آينه در گفتار مختلفي هستيد ،و هر كه از ايمان منصرف ميشود به سبب آن منصرف ميشود ،نابود
باد دروغگويان .سوره ذاريات ،آيه .15 -2
)(6اي اهل كتاب چرا حق را به باطل مشتبه ميكنيد ،و حق را با اينكه ميدانيد كتمان مينماييد.
سوره آل عمران ،آيه 21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
وسيله حق پنهان بماند.
پس مقصود آيه از اختالف آنان همان حرفها و عقايدي است كه پيش خود تراشيده و در نتيجه مردمي كه پيرو ايشانند در
شك افتاده از حق متفرق ميشوند .آري ،مقصود آيه آن كساني است كه پيرواني دارند ،و در نزد پيروان خود القاء شبهه
ميكنند و آراء باطلي را به صورت حق جلوه ميدهند تا به كلي حق را از فهم و درك مردم پوشيده نگهدارند .و اين اختالف
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را فقط از روي بغي و دشمني مرتكب ميشوند ،و اين همان اختالفشان در حق ميباشد ،پس از اينكه حق براي آنان روشن
گشت.
[رحمت الهي كه همان هدايت الهي و منتهي به سعادت آدمي است غايت خلقت انسان ميباشد (و لذلك خلقهم)]  .....ص 15 :
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از آنچه گذشت -هر چند طول كشيد -اين نكته عايد گرديد كه اسم اشاره" وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" اشاره است به رحمتي كه
جمله" إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" بر آن داللت دارد ،و اگر كلمه" رحمت" مؤنث لفظي است منافات ندارد كه اسم اشاره به آن
مذكر آورده شود ،زيرا در مصدر" رحمت" هر دو صورت جايز است ،به شهادت اينكه ميبينيم در آيه" إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ" « »1قريب را كه وصف رحمت است مذكر آورده .عالوه ،اگر ما اشاره" لذلك" را اشاره به رحمت ندانيم ،ال
بد بايد بگوييم اشاره به اختالف است ،و حال آنكه گفتيم كه اختالف مزبور ناشي از بغي و ظلم ايشان و موجب تفرق ايشان
از حق و پوشاندن حق و نموداري باطل است ،و چنين اختالفي چگونه ميتواند غايت خلقت و منظور خداي تعالي از آفرينش
انسانها باشد .آري ،معنا ندارد بگوييم خداوند سبحان عالم انساني را ايجاد كرد تا ظلم و ستم را زنده و حق را باطل كنند و
بعد او به اين جرم هالكشان كند و سپس آنها را در آتش خالد بسوزاند ،قرآن كريم با تمام بياناتش چنين احتمالي را رد
ميكند.
از اين هم كه بگذريم سياق آيات اين اعمال را دفع ميكند ،زيرا آيات در مقام بيان اين معنا است كه خداوند به رأفت و
رحمت خود مردم را به سوي خير و سعادتشان دعوت ميكند ،و از ايشان ظلم و شر را نخواسته ،و ليكن مردم به خاطر ظلم
و اختالف خود از دعوت او استنكاف ميورزند و آيات او را تكذيب نموده غير او را ميپرستند ،و در زمين فساد انگيخته با
دست خود گور خود را ميكنند ،و خود را دچار عذاب ميسازند ،و گرنه خداوند سرزمينهايي را كه اهل آن صالحند به ظلم و
ستم هالك نميكند ،و نيز او نخواسته مردم را خلق كند تا بغي و فساد به راه بيندازند ،و او به همين جرم هالكشان كند.
پس آنچه از ناحيه خداست تنها رحمت و هدايت است ،و آنچه ظلم و اختالف است از
__________________________________________________
)(1سوره اعراف ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص23 :
ناحيه خود مردم است ،اين است آنچه از سياق آيات مورد بحث استفاده ميشود.
و اگر رحمت را -كه گفتيم همان هدايت است -غايت خلقت گرفتيم به خاطر اينست كه رحمت به غايت نهايي كه همان
سعادت بشر است اتصال دارد هم چنان كه در آيه "وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا" « »1كه حكايت قول اهل بهشت
است هدايت را غايت شمرده و اين نظير غايت شمردن عبادت است براي خلقت در آن آيه كه ميفرمايد ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" « »4عبادت نيز متصل به سعادت آدمي است.
"وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" -يعني كلمه خداي تعالي تحقق يافت ،و مصداق خود را از
ايشان گرفت ،به خاطر ظلم و اختالفشان در حق ،و بعد از آنكه بدان عالم شدند ،و كلمه او كه تحقق يافت همان پر كردن
جهنم بود.
اين آيه نظير آيه" وَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ" «» 1
ميباشد و اصل اين كلمه آن وعدهاي است كه خداوند به ابليس ملعون در جواب او كه گفته بود ":فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ
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أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" داده است و فرموده ":قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
أَجْمَعِينَ" « »2پس اين آيات مضمونش متحد و بعضي مفسر بعضي ديگر است.
[خالصه آنچه كه از تدبر در معناي دو آيه شريفه ":وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ  "...و" إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ  "...استفاده ميشود و اشاره به وجوهي كه در معناي آن دو آيه گفته شده است  .....ص
11 :
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اين بود آنچه كه از تدبر در معناي آن دو آيه به دست آمد.
و خالصهاش اين شد كه :اوال مقصود از جمله" وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً" متحد ساختن براي از بين بردن
تفرقه و اختالف است .بعضي »«5هم گفتهاند كه منظور از آن اجبار كردن نفوس به قبول اسالم است كه بدون اختيار و
بطور اتوماتيك اسالم را بپذيرند ،و چون با تكليف منافات دارد ،چنين كاري را نكرده -نقل از قتاده.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد همه شما را در بهشت جمع ميكند ،و ليكن خدا خواسته
درجات بهشت متفاوت باشد ،و شما با عمل صالح خود در
__________________________________________________
)(1ستايش خدايي كه ما را بر اين مقام رهنمايي كرد .سوره اعراف ،آيه .21
)(2جن و انس را نيافريديم مگر براي اينكه مرا ستايش كنند .سوره ذاريات ،آيه .23
)(3و اگر ميخواستيم هدايت هر كس را به او ميداديم ،و ليكن قضاي من رانده شده كه بطور قطع جهنم را از جن و انس،
پر كنم .سوره الم سجده ،آيه .11
)(4گفت:به حق سوگند كه حق ميگويم بطور قطع جهنم را از تو و از كسي كه پيرويت كند پر ميكنم .سوره ص ،آيه . 22
][.....
(5و )3مجمع البيان ،ج  ،2ص .451
ترجمه الميزان ،ج ،11ص72 :
درجه باالتر باشيد -نقل از ابي مسلم .ولي خواننده محترم به خوبي واقف است كه سياق آيات ،مساعد با هيچيك از اين دو
معني نيست.
و ثانيا معلوم شد كه منظور از جمله" وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ" دوام بر اختالف در دين است ،و معنايش اينست كه دائما از حق
متفرقند ،و همواره آن را به صورتي باطل و شبيه به حق تصوير ميكنند تا مستور بماند.
بعضي «» 1ديگر از مفسرين گفتهاند :مقصود از آن ،اختالف در ارزاق و احوال و خالصه اختالف غير ديني است -نقل از
حسن .و بطوري كه براي خواننده معلوم شد اين معنا با سياق آيات قبلي سازگار نيست .بعضي « »4ديگر گفتهاند :معناي
اينكه فرمود" يختلفون" اين است كه بعضي بعض ديگر را در تقليد گذشتگان جانشين خود ميكنند ،و خالصه سنت باطل
آنان را نسل به نسل و دست به دست ميگردانند .اين معنا نيز مانند معناي قبلي از سياق آيات مخصوصا با در نظر داشتن
جمله "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ  "...اجنبي و ناسازگار است.
و ثالثا معلوم شد كه منظور از جمله" إِلَّا مَنْ رَحِمَ" اين است كه ":اال كسي كه خداوند او را هدايت كرده باشد".
و رابعا اينكه اشاره" وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" اشاره به رحمت است ،و معنايش اينست كه خاليق براي رسيدن به رحمت خلق
شدهاند ،تا بدان وسيله به سعادت خود نايل آيند.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :معنايش اينست كه بشر براي اختالف خلق شده -نقل از حسن و عطاء -ولي خواننده متوجه شد

PDF.tarikhema.org

بحث روايتي [چند روايت در ذيل جمله ":فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ  "...و" ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا"]  .....ص 11 :
اشاره

در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ  "...گفته است كه امام فرمود :يعني در قيامت»1« .
و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از حسن روايت كرده كه گفت:
وقتي آيه" فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ" نازل شد حضرت فرمود ":شمروا ،شمروا -مهياي استقامت شويد" و ديگر
كسي او را خندان نديد «4».
و در مجمع البيان در ذيل آيه" فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ  "...از ابن عباس نقل كرده كه گفت :هيچ آيهاي بر رسول اكرم نازل نشد
كه به قدر اين آيه ناراحتش كند ،و لذا وقتي اصحابش عرض كردند يا رسول اللَّه پيري به سرعت بر شما حمله آورد و
موهاي شما را سفيد كرد ،در جوابشان فرمود :سوره هود و سوره واقعه مرا پير كرد»2« .
مؤلف :اين حديث مشهور است و در پارهاي از نقلهاي آن دارد كه" سوره هود و نظاير آن مرا پير كرد" و چون در سوره
واقعه آيهاي كه (در شدت) نظير آيه" فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ" بوده
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .452 -451
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كه چه اندازه اين رأي مردود و غلط است .بله اگر جايز بود ضمير" هم" را برگردانيم به بقيه مردم بعد از استثناء ،آن وقت
جايز بود بگوييم غرض از خلقت آنان اختالف بوده ،و آن وقت مضمون آيه قريب به مضمون آيه" وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً
مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ" « »2ميشد.
بعضي «» 2هم گفتهاند كه :اشاره است به همه مدلول كالم ،و معنايش اين است كه خداوند بشر را خلق كرد در حالي كه
مستعد براي اختالف و تفرقه بود ،چه تفرقه در علوم ،چه در معارف و چه در درك و عقايد و چه در توابع آن ،يعني در اراده و
اختيار اعمالشان كه از آن جمله است دين و ايمان ،و اطاعت و عصيان.
__________________________________________________
(1و  4و )1مجمع البيان ،ج  ،2ص .451
)(4به تحقيق بسياري از جن و انس را براي جهنم آفريدهايم .سوره اعراف ،آيه .122
)(5مجمع البيان ،ج  2ص .451
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
و كوتاه سخن اينكه غايت خلقتشان مطلق اختالف است ،چه ديني و چه غير ديني.
و بنا بر آنچه كه از ابن عباس نقل شده به او نسبت دادهاند كه گفته است :معناي آيه اين است كه خداوند بشر را دو فريق
آفريد يك فريق مشمول رحمت او شدند و در نتيجه اختالف نكردند ،و فريقي كه مشمول رحمتش نشدند پس اختالف
كردند »1« .و به مالك بن انس نسبت داده شده كه گفته است :خلقشان كرد تا يك فريق در بهشت باشند و فريق ديگر در
جهنم «».4
ولي خواننده محترم فهميد كه چه اشكاالتي به اين وجوه وارد است ،و ديگر تكرار نميكنيم.
و خامسا معلوم شد كه منظور از تمام كردن كلمه ،تحقق بخشيدن آن و مصداق گرفتن براي آن است.
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[رواياتي در فضيلت نماز و اينكه نماز كفاره گناهان است (إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) ..... ].ص 11 :

از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه" إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" فرموده :نماز مؤمن در شب گناهان روزش را
محو ميكند»1« .
مؤلف :اين حديث در كافي و تفسير عياشي و امالي مفيد و امالي شيخ نيز آمده»4« .
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)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .451 -452
)(3تفسير قمي ،ج  ،1ص .112
)(4الدر المنثور ،ج  ،1ص .121
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
باشد نيست ،به همين جهت آن روايتي كه دارد هود و واقعه ،بعيد به نظر ميرسد كه مقصودش اشاره به آيه" فَاسْتَقِمْ كَما
أُمِرْتَ" بوده باشد ،و آنچه هر دو سوره در آن مشتركند حديث قيامت است -و اللَّه اعلم.
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ ال تَرْكَنُوا  "...گفته كه معصوم فرمود :ركون به معناي محبت و خير خواهي و اطاعت است.
«»1
مؤلف :اين روايت را صاحب مجمع البيان هم بطور مرسل از ائمه (ع) نقل كرده است»4« .
و در تفسير عياشي از عثمان بن عيسي و او از مردي از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه" وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" فرمود :متوجه باشيد خدا اين آتش را خالد و هميشگي نكرد ،بلكه فرمود" آتش به شما ميرسد" پس
به ظالمان ركون مكنيد»1« .
مؤلف :مقصود امام اين است كه جمله" فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" يعني آتش به شما بر ميخورد.
و نيز در همان كتاب از جرير از ابي عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه در تفسير "أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ" فرمود :دو طرف روز
يكي مغرب است و يكي صبح و" زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ" نماز عشاء است»2« .
و در تهذيب به سند خود از زراره و او از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در حديثي كه در باره نمازهاي پنجگانه مطالبي بيان
داشته و چنين فرمودهاند :خداوند فرموده "أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ" كه مقصود از آن نماز عشاء است»2« .
مؤلف :اين حديث به خاطر اينكه در مقام بيان اوقات نمازهاي پنجگانه است ظهوري در اين دارد كه ميخواهد تفسير كند "
طَرَفَيِ النَّهارِ" را به قبل از ظهر و بعد از ظهر ،زيرا اگر اين مراد نباشد شامل اوقات پنجگانه نميشود.
و در معاني االخبار به سند خود از ابراهيم بن عمر و او از كسي كه براي او حديث كرده
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،1ص .112
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .451 -455
)(3تفسير عياشي ،ج  ،4ص .131
)(4تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،131ح .21
)(5تهذيب االحكام ،ج  ،4ص  ،421ح . [.....]222
ترجمه الميزان ،ج ،11ص25 :
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[اميدوار كننده ترين آيات كتاب خدا]  .....ص 11 :

و در تفسير عياشي از ابي حمزة ثمالي روايت كرده كه گفت :من از يكي از آن دو بزرگوار (امام باقر و امام صادق ع) شنيدم
كه ميفرمود :علي (ع) رو به مردم كرد و فرمود :كدام آيه از قرآن كريم براي شما اميدواركنندهتر است؟ بعضي گفتند :آيه"
إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" فرمود :اين اميدوار كننده هست ،ولي آن طور كه بايد باشد
نيست .بعضي ديگر عرض كردند آيه" يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" فرمود :اين نيز
خوبست ،ولي آنكه بايد باشد نيست .بعضي ديگر عرض كردند آيه" وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ" فرمود :اين هم خوبست ولي آن نيست .امام فرمود :مردم همه سكوت كردند ،حضرت فرمود :چرا سكوت
كرديد بگوييد ببينم مسلمانها؟ عرض كردند نه به خدا سوگند ما آيه ديگري به نظرمان نميرسد .فرمود :من از رسول خدا
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و در مجمع البيان از واحدي و او به سند خود از حماد بن سلمه و او از علي بن زيد و او از ابي عثمان روايت كرده كه گفت:
من با سلمان در زير درختي بوديم ،سلمان شاخه خشكي از درخت گرفت و به شدت تكانش داد تا برگهايش ريخت ،آن گاه
گفت :اي ابا عثمان آيا نميپرسي چرا چنين كاري كردم؟ گفتم چرا چنين كردي؟ گفت :رسول خدا (ص) هم در روزي كه
من با آن جناب زير درختي بوديم همين عمل را كرد ،شاخه خشكي گرفت و به شدت تكان داد تا برگهايش ريخت و فرمود:
سلمان نپرسيدي چرا چنين كردم .عرض كردم چرا چنين كردي؟ فرمود :مسلمان وقتي وضو ميگيرد و نيكو وضو ميگيرد،
و نمازهاي پنجگانهاش را بجا ميآورد ،گناهانش مانند اين برگها ميريزد ،آن وقت اين آيه را تالوت فرمود ":وَ أَقِمِ الصَّالةَ
».1« "...
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از طيالسي و احمد و دارمي و ابن جرير و طبراني و بغوي در كتاب معجم خود -و ابن
مردويه بطور غير مسلسل تنها از رسول خدا (ص) روايت كرده»2« .
و نيز در همان كتاب به سند خود از حارث از علي بن ابي طالب (ع) آورده كه فرمود :ما در مسجد در خدمت رسول خدا
(ص) بوديم ،و منتظر بوديم تا وقت نماز شود ،مردي برخاست و عرض كرد :يا رسول اللَّه! من مرتكب گناهي شدهام .رسول
خدا (ص) از وي روي بگردانيد (و به نماز ايستاد) .دوباره پس از آنكه رسول خدا (ص) نماز را به پايان رسانيد برخاست و
همان حرف را تكرار كرد ،حضرت فرمود :آيا با ما نماز نخواندي؟ و براي آن به نيكي طهارت نگرفتي؟ گفت :چرا .فرمود:
همان كفاره گناه توست»2« .
مؤلف :اين روايت به طرق بسياري از ابن مسعود و ابي امامه و معاذ بن جبل و ابن عباس
__________________________________________________
)(1معاني االخبار.
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،134ح  -23نور الثقلين ،ج  ،4ص  ،254به نقل از امالي شيخ.
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .455
)(4الدر المنثور ،ج  ،1ص .121
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .451
ترجمه الميزان ،ج ،11ص21 :
و بريده و واثلة بن اسقع و انس و غير ايشان وارد شده ،ولي در كيفيت بيان داستان اختالف مختصري در الفاظ آنها هست،
ترمذي و غير او هم از خود ابي اليسر -كه داستان مربوط به اوست -روايت كردهاند.
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(ص) شنيدم كه ميفرمود :اميدوار كنندهترين آيات كتاب خدا آيه" أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ  "...است ،و
فرمود :اي علي! آن خدايي كه مرا به حق مبعوث كرده و بشير و نذيرم قرار داده يكي از شما كه برميخيزد براي وضو
گرفتن ،گناهانش از جوارحش ميريزد ،و وقتي به روي خود و به قلب خود متوجه خدا ميشود از نمازش كنار نميرود مگر
آنكه از گناهانش چيزي نميماند ،و مانند روزي كه متولد شده پاك ميشود ،و اگر بين هر دو نماز گناهي بكند نماز بعدي
پاكش ميكند ،آن گاه نمازهاي پنجگانه را شمرد.
بعد فرمود :يا علي جز اين نيست كه نمازهاي پنجگانه براي امت من حكم نهر جاري را دارد كه در خانه آنها واقع باشد ،حال
چگون ه است وضع كسي كه بدنش آلودگي داشته باشد ،و خود را روزي پنج نوبت در آن آب بشويد؟ نمازهاي پنجگانه هم به
خدا سوگند براي امت من همين حكم را دارد»1« .
مؤلف :مثالي كه در اخر اين روايت است به طرقي از اهل سنت از عدهاي از صحابه مانند ابي هريره ،انس ،جابر و ابي سعيد
خدري از رسول خدا (ص) روايت شده»4« .
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص .134 -131
)(2الدر المنثور ،ج  ،1ص .122 -121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص24 :
و نيز در آن كتاب از ابراهيم كرخي آمده كه گفت :من نزد امام صادق (ع) بودم كه مردي از اهل مدينه بر او وارد شد ،امام
پرسيد ،فالني از كجا ميآيي؟ راوي ميگويد:
آن مرد چيزي در جواب امام نگفت .خود حضرت فرمود :از فالن جا و فالن جا آمدي ،فالني متوجه باش ببين روز خود را با
چه اعمالي به پايان ميرساني ،زيرا با تو فرشتهاي است موكل بر تو كه آنچه را ميكني حفظ ميكند و مينويسد پس هيچ
گناهي را كوچك نشمار ،هر چند خيلي ناچيز باشد ،زيرا همين گناه ناچيز يك روز تو را بدبخت خواهد كرد ،و هيچ كار نيكي
را كوچك نشمار ،زيرا هيچ چيز به مثل حسنه در جستجو نيست .حسنه ،گناه خيلي بزرگ و قديمي را پيدا ميكند و آن را از
نامه عملت محو و ساقط ميسازد و نميگذارد بعد از تو بماند ،و اين در كالم خداي تعالي است كه ميفرمايد ":إِنَّ الْحَسَناتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْري لِلذَّاكِرِينَ" «1».
و در همان كتاب از سماعة بن مهران روايت كرده كه گفت :مردي از اهل شامات از امام صادق (ع) پرسيد :از كارمندان
دولت پولي گرفته و فعال از آن پول صدقه ميدهد و صله رحم ميكند و به حج ميرود تا شايد خداوند او را در آنچه كه به
دست آورده بيامرزد ،و او به اين فكر است كه ":إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ" حضرت فرمود :حسنه كفاره گناه ميشود ،و
اما گناه نميتواند كفاره گناه گردد.
آن گاه فرمود :اگر حالل و حرام با هم درآميخت بطوري كه به كلي مخلوط شد و ديگر حرام از حالل تشخيص داده نشد در
آن صورت اين كار عيب ندارد»4« .
و در الدر المنثور است كه احمد و طبراني از ابي امامه روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :هيچ مرد مسلماني
وقت نماز يوميه را درك نميكند و براي وضو برنميخيزد و به نيكويي وضو نميگيرد و نماز را به خوبي نميخواند مگر آنكه
آنچه كه بين اين نمازش و نماز گذشتهاش گناه كرده آمرزيده ميشود»1« .
مؤلف :روايات در اين باب بسيار است هر كه بخواهد همه آنها را رسيدگي كند بايد به جوامع حديث مراجعه نمايد.
و در همان كتاب آمده كه طبراني و ابو الشيخ و ابن مردويه و ديلمي از جرير روايت كردهاند كه گفت :من از رسول خدا
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(ص) شنيدم كه وقتي از تفسير آيه" وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ "سؤال شد ،در جواب فرمود :يعني
اهل آن نسبت به
__________________________________________________
(1و )4تفسير عياشي ،ج  ،4ص .134
)(3الدر المنثور ،ج  ،1ص .122
مه الميزان ،ج ،11ص21 :
يكديگر رعايت انصاف را داشته باشند»1« .
[چند روايت در ذيل جمله ":وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ"]  .....ص 13 :
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و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه وقتي از امام صادق (ع) از اين قول خدا كه ميفرمايد ":وَ لَوْ شاءَ
رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" سؤال شد ،حضرت در پاسخ فرمود :مردم امت واحدي
بودند ،و خداوند پيغمبراني مبعوث كرد تا برايشان حجت بگيرد»4« .
مؤلف :مثل اين روايت را صدوق هم در معاني از آن جناب آورده.
و در معاني االخبار به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع) از فرمايش خداي تعالي كه
فرموده ":وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" سؤال كردم ،حضرت فرمود :ايشان را آفريد تا به عبادت مامورشان كند .آن
گاه ميگويد :از اين فرمايش خدا كه ميفرمايد ":وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" سؤال كردم
فرمود :ايشان را آفريد تا كارهايي انجام دهند كه مستوجب رحمت باشند و خداوند رحمتشان كند»1« .
و در تفسير قمي از ابي الجارود از امام باقر (ع) آمده كه فرمود ":وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ" مقصودش آل
محمد (ع) و اتباع ايشان است ،خداوند ميفرمايد ":وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" يعني اهل رحمت در دين خدا اختالف نميكنند»2« .
و در تفسير عياشي از يعقوب بن سعيد از ابي عبد اللَّه (ع )روايت كرده كه گفت :من از آن حضرت معناي" وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ
وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" را پرسيدم فرمود:
ايشان را خلق كرد براي عبادت .ميگويد :عرض كردم" وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" چه معنا
دارد؟ فرمود :اين آيه بعد از آن جمله نازل شده»2« .
مؤلف :امام اشاره به اين ميكند كه آيه دومي ،يعني" إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ" از آنجايي كه خاص است ناسخ آيه
قبلي است كه عام بود .و ما در بحثي كه در باره نسخ گذرانديم گفتيم كه نسخ در عرف و اصطالح ائمه ،اعم از آن معنايي
است كه علماي اصول اراده ميكنند .آري ،آيات خاصه تكويني نسبت به آيات عامه تكويني حكمش نافذتر است.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،1ص .123
)(2روضه كافي ،ج  ،2ص  ،122ح .221
)(3معاني االخبار.
)(4تفسير قمي ،ج  ،1ص .112
)(5تفسير عياشي ،ج  ،4ص . [.....]132
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
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[سوره هود ( :)11آيات  111تا  ..... ]113ص 14 :
اشاره

وَ كُالًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ ( )145وَ قُ ْ
ل
لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ ( )141وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ )(122وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ
يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ()141
ترجمه آيات  .....ص 14 :

بيان آيات  .....ص 14 :
اشاره

اين آيات غرضي را كه سوره هود در صدد بيان آنست براي رسول خدا (ص )
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
خالصه ميكند ،و به او خبر ميدهد كه سوره مذكور بيان كننده حق كالم در باره مبدأ و معاد و سنت جاري خدا در ميان
بندگانش ميباشد .پس در حقيقت اين سوره براي آن حضرت جنبه تعليم حق ،و نسبت به مؤمنين جنبه موعظه و تذكر را
دارد ،هم چنان كه نسبت به كفار كه از ايمان به خدا استنكاف ميورزند جنبه اتمام حجت و اسكات را دارد ،پس به ايشان
آخرين حجت خود را برسان و بگو هر چه ميخواهيد بكنيد ما هم هر چه به نظرمان رسيد ميكنيم ،تا ببينيم چگونه سنت
خدايي آن طور كه خودش بيان داشته جريان مييابد ،و چگونه مصلحين را سعادتمند و مفسدين را بدبخت ميكند .و در
آخر ،آن حضرت را به عبادت خدا و توكل بر او توصيه ميكند ،زيرا امر ،همهاش به دست او است.
[فايده نقل داستان انبياء گذشته براي رسول خدا (صلي اللَّه عليه و آله) و مؤمنين  .....ص 15 :

"وَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ"...
يعني همه داستانها را به گونه اجمال و يا تفصيل برايت نقل ميكنيم .و اينكه فرمود:
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از اخبار پيغمبران همه را برايت نقل ميكنيم (البته) آن را كه (با نقلش )دلت را استوار ميسازيم ،و در اين قصهها حق به
سوي تو بيامد (هيچ يك از آنها باطل و دروغ نيست ،و يا حق برايت روشن شد) و براي مؤمنين موعظه و تذكر است
().145
و به آنان كه ايمان نميآورند بگو در همان وضعي كه قرار داريد (هر چه ميخواهيد) بكنيد كه ما (نيز كار خود را) ميكنيم
().141
منتظر باشيد كه ما نيز منتظريم ().144
براي خداست غيب آسمانها و زمين و امور همه به سوي او بازميگردد ،پس او را بپرست و بر او توكل كن ،و پروردگار تو از
آنچه ميكنيد غافل نيست ()141
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[آخرين حرف به ايمان نياورندگان ":اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ  ..... ]"...ص 11 :

"وَ قُلْ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ" اين قسمت مربوط به غير مؤمنين است كه
پيغمبر خود را دستور ميدهد كه احتجاج و بگومگوي با ايشان را خاتمه داده آخرين حرف را به ايشان بگويد ،و پس از آن
همه موعظه و آوردن داستانهاي گذشتگان بفرمايد :حال اگر ايمان نميآوريد ،و از شرك و فساد دست بر نميداريد ،و آنچه
كه من به گوشتان خواندم بيدارتان نكرد ،و اگر داستانهاي عبرتآوري را كه آوردم و سنتي را كه خدا در آنان معمول داشت
برايتان گفتم و هيچيك در شما اثر نكرد ،پس هر چه ميخواهيد بكنيد ،و در موقعيت و وضعي كه داريد هر چه را براي خود
خير تشخيص ميدهيد انجام دهيد ،ما هم كار خود را ميكنيم ،و انتظار ميبريم روزي را كه عاقبت ،عملتان به استقبالتان
آيد ،و به زودي خواهيد فهميد كه آنچه ما از اخبار الهي ميگفتيم راست بود يا دروغ.
اين بيان در حقيقت خاتمه دادن به احتجاج و نوعي تهديد است ،كه در داستانهاي گذشتگان از قبيل داستان نوح و هود و
صالح بازگو كرده ،و در قصه شعيب از خود آن جناب حكايت كرده كه فرمود ":يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ" «».1
"وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ" از آنجا كه دستور گفتن رسول خدا (ص) به ايشان كه" يا قَوْمِ
اعْمَلُوا" در حقيقت معنايش گفتن خود خدا بود ،لذا دنبال آن ،دو جمله مورد بحث را آورد تا رسول خدا (ص) دلگرم شود و
مطمئن گردد كه به زودي گردش روزگار عليه آنان دور خواهد زد ،و كار به نفع وي خاتمه خواهد يافت.
و در حقيقت معناي آيه اين است كه تو به كار و وظيفه خويش بپردازد و با پيروانت منتظر باش و بدانكه غيب آسمانها و
زمين كه عاقبت امر تو و ايشان در آن نهفته است به دست پروردگارت است ،نه بتهاي ايشان كه با آنها شرك ميورزند ،و
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"مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ" بيان مضاف اليه" كل" است و جمله" ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ" عطف بيان" انباء" است كه به فايده نقل
كردن اين داستانها نسبت به آن جناب اشاره نموده ،ميفهماند كه نقل آنها قلب او را آرامش و سكون ميبخشد ،و ماده قلق
و اضطراب را از دل او برميكند ،و معنايش اين است كه :ما داستانهاي انبياء را برايت نقل ميكنيم تا به وسيله آن قلبت را
آرامش بخشيم ،و آن را در راهي كه براي دعوت به سوي حق و نهضت عليه ريشههاي فساد پيش گرفتي و در تحمل آزار
از امتت قوي و استوار سازيم.
آن گاه شروع ميكند به ذكر فايدهاي كه اين سوره براي عموم يعني رسول خدا (ص) و مؤمنين و كافرين قومش دارد .و در
خصوص آنچه به رسول خدا (ص) عايد ميگردد فرموده ":وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ" ،حال اشاره" هذه" را خواه سوره بدانيم
و يا آيات نازله در آن و يا به وجهي به داستانهايي كه در آن آمده ،زيرا آمدن حق در آن داستانها به همين است كه خدا حق
را در ضمن آن قصهها و قبل از آن و بعد از آن بيان كند ،حقايق و معارف مربوط به مبدأ و معاد و سنت جاري خدا در خلق
را -كه چگونه پيغمبران را فرستاده و دعوت توحيد را انتشار داده و مؤمنين را در دنيا به نجات از مهالك و در آخرت به
نجات از آتش سعادتمند ،و ظالمين را به اخذ در دنيا و عذاب خالد در آخرت بدبخت نموده -شرح دهد.
اين در خصوص آنچه كه به رسول (ص) عايد ميشد ،و در آنچه كه عايد و مربوط به مؤمنين است فرموده ":وَ مَوْعِظَةٌ وَ
ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ" .توضيحش اينست كه آنچه از معارف و حقايق بيان كرده براي مؤمنين ،هم تذكر است و هم موعظه.
تذكر است براي اينكه مؤمنين با شنيدن آنها آنچه از علوم فطري مربوط به مبدأ و معاد و متعلقات آن از ياد برده بودند بياد
ترجمه الميزان ،ج ،11ص23 :
ميآورند .و موعظه است ،براي اينكه آن معارف و حقايق در لفافه داستانها بيان شده ،و همان داستانها مايه عبرت است.
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)(12سوره يوسف مكي است و صد و يازده آيه دارد ( ..... )111ص 11 :
[سوره يوسف ( :)11آيات  1تا  ..... ]3ص 11 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ( )1إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( )4نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ
هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ ()1
ترجمه آيات  .....ص 11 :

بنام خداوند رحمان و رحيم
الر -اين ،آيههاي كتاب روشن است ().1
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نه به آن اسبابي كه
__________________________________________________
)(1اي قوم! شما به جاي خود عمل كنيد كه من نيز عمل ميكنم و به زودي خواهيد فهميد كه عذاب خوار كننده ،كه را
خواهد آمد و دروغگو كيست .شما منتظر باشيد من نيز با شما منتظرم .سوره هود ،آيه .21 -24
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
پشتگرمي ايشان به آنها است ،و دلخوشند كه با آن اسباب ميتوانند اوضاع را به نفع خود بچرخانند ،و سرانجام برد با آنان
بشود .حاشا! گردش روزگار و غيب آسمانها و زمين و خالصه همه امور به دست پروردگار تو است ،از غيب خود عاقبت امر
ايشان را آن طور كه خودش خواسته و خبر داده بيرون ميافكند و تحقق خارجي ميدهد ،پس مطمئن بدان كه دور فلك به
نفع تو و عليه ايشان است .و اين از آن بيانات عجيب قرآني است.
و از همين بيان معلوم ميشود كه كلمه "ربك" كه در آيات مورد بحث مكرر آمده چرا در اين آيه به كلمه" اللَّه" تبديل
شده؟ وجهش اين است كه در كلمه" اللَّه" اشارهاي به احاطه بر هر كوچك و بزرگ هست ،كه در هيچ اسم ديگري آن
اشاره وجود ندارد ،و چون مقام ،اقتضاء ميكرد اعتماد و التجاء به يك ملجاي را كه هيچ قاهري فوق آن نباشد و آن خداي
سبحان است ،و لذا ميبينيم بعد از تكرار كلمه" رب" در خالل جمالت گذشته در جمله مورد بحث كلمه" اللَّه" را آورده ،و
بعد باز هم كلمه" رب" را به ميان ميآورد و ميفرمايد ":وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ".
"فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ" -از ظاهر كالم برميآيد كه اين جمله متفرع بر جمله" وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ" باشد و معنايش اين
است :وقتي همه امور مرجوع به او باشد پس غير او مالك چيزي نيستند ،و در هيچ چيز استقالل ندارند ،پس او را عبادت
كن و براي خود در همه امور وكيلش بگير ،و بر هيچ سببي از اسباب توكل مكن ،زيرا هر سببي را او سبب كرده و اگر
بخواهد سببيت را از آن سلب ميكند ،پس اين خيلي ناداني است كه آدمي بر سببي از اسباب اعتماد كند و با اينكه خداوند از
آنچه ميكنند غافل نيست ديگر چگونه جايز است در امر عبادت و توكل بر او كوتاهي كنيم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
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كه ما آن را قرآني عربي نازل كردهايم شايد تعقل كنيد ().4
ما با اين قرآن كه به تو وحي ميكنيم (در ضمن) بهترين داستان را برايت ميسراييم گر چه پيش از آن از بيخبران بودي
().1
بيان آيات [آهنگ مفاد و غرض كلي سوره يوسف  .....ص 11 :
اشاره
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غرض اين سوره بيان واليتي است كه خداوند نسبت به بندهاش دارد ،البته آن بندهاش كه ايمان خود را خالص ،و دلش را از
محبت او پر كرده و ديگر جز به سوي او به هيچ سوي ديگري توجه نداشته باشد .آري ،چنين بندهاي را خداوند خودش
عهدهدار امورش شده ،او را به بهترين وجهي تربيت ميكند ،و راه نزديك شدنش را هموار ،و از جام محبت سرشارش
ميكند ،آن چنان كه او را خالص براي خود ميسازد و به زندگي الهي خود زندهاش ميكند ،هر چند اسباب ظاهري همه در
هالكتش دست به دست هم داده باشند ،او را بزرگ ميكند هر چند حوادث او را
ترجمه الميزان ،ج ،11ص22 :
خوار بخواهند ،عزيزش ميكند هر چند نوائب و ناماليمات روزگار او را به سوي ذلت بكشاند و قدر و منزلتش را منحط
سازد.
خداوند اين غرض را در خالل بيان داستان يوسف تامين نموده و در هيچ سورهاي از قرآن كريم هيچ داستاني به مانند
داستان يوسف بطور مفصل و از اول تا به آخر نيامده .عالوه ،در اين سوره غير از داستان يوسف داستان ديگري هم نيامده ،و
سورهاي است مخصوص به يوسف (ع).
آري ،يوسف بندهاي بود خالص در بندگي ،و خداوند او را براي خود خالص كرده بود ،و به عزت خود عزيزش ساخته بود با
اينكه تمامي اسباب بر ذلت و خواريش اجتماع كرد و او را در مهلكهها انداخت ،و خداوند او را از همان راهي كه به سوي
هالكتش ميكشانيد به سوي زندگي و حياتش ميبرد.
برادرانش بر او حسد بردند و او را در چاه دور افتادهاي افكندند ،و سپس به پول ناچيزي فروخته ،و خريداران او را به مصر
بردند و در آنجا به خانه سلطنت و عزت راه يافت .آن كس كه در آن خانه ملكه بود ،با وي بناي مراوده را گذاشت و او را
نزد عزيز مصر متهم ساخت ،و چيزي نگذشت كه خودش نزد زنان اعيان و اشراف مصر اقرار به پاكي و برائت وي كرد.
دوباره اتهام خود را دنبال نموده او را به زندان انداخت ،و همين سبب شد كه يوسف مقرب درگاه سلطان گردد .و نيز همان
پيراهن خون آلودش كه باعث نابينايي پدرش يعقوب شد ،همان پيراهن در آخر باعث بينايي او گرديد ،و به همين قياس
تمامي حوادث تلخ وسيله ترقي او گشته ،به نفع او تمام شد.
و كوتاه سخن ،هر پيشامدي كه در طريق تكامل او سد راهش ميشد خداوند عين همان پيشامد را وسيله رشد و پخته شدن
او و باعث موفقيت و رسيدن به هدفش قرار داد ،و همواره خدا او را از حالي به حالي تحول ميداد تا آنجا كه او را ملك و
حكمت ارزاني داشته او را برگزيد ،و تاويل احاديث را به او بياموخت ،و نعمت خود را بر او تمام نمود ،همانطوري كه پدرش
به او وعده داده بود.
خداوند داستان آن جناب را از خوابي كه در ابتداي امر و در كودكي در دامن پدر ديده بود آغاز نمود .آري ،رؤياي او از
بشارتهاي غيبي بود كه بعدها آن را خارجيت داده ،و با تربيت الهي كه مخصوص يوسف بود كلمه او را كامل گردانيد .آري،
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[اشاره به اينكه انزال وحي در قالب لفظ و به زبان عربي در حفظ و ضبط آيات الهي دخيل و مؤثر بوده است  ..... ]111ص 111 :

"إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "ضمير" انزلناه" به كتاب برميگردد ،چون كتاب مشتمل است بر آيات الهي و معارف
حقيقي .و انزال كتاب به صورت قرآن و عربي بدين معنا است كه آن را در مرحله انزال به لباس قرائت عربي درآورديم ،و آن
را الفاظي خواندني مطابق با الفاظ معموله نزد عرب قرار داديم ،هم چنان كه در آيه ديگري در اين باره فرموده ":إِنَّا جَعَلْناهُ
قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" «».1
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سنت خداي تعالي در باره اوليائش همين بوده كه هر يك از ايشان را در تحت تربيت خاصي پرورش دهد هم چنان كه
فرموده ":أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ ترجمه الميزان ،ج ،11ص155 :
الْبُشْري فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ ال تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"
«1».
و در جملهاي كه بعد از رؤياي يوسف و تعبير پدرش آورده و فرموده ":لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ" اشعار به
اين معنا دارد كه گويا اشخاصي از رسول خدا (ص) داستان يوسف و يا مطلبي را سؤال كرده بودند كه با اين داستان ارتباط
داشته ،و اين اشعار مؤيد آن رواياتي است كه ميگويد قومي از يهود ،مشركين مكه را وادار كردند تا نزد رسول خدا (ص)
شده از سبب انتقال بني اسرائيل به مصر پرسش كنند -چون بني اسرائيل فرزندان يعقوب بودند كه خود ساكن سرزمين شام
بودند -مشركين هم اين سؤال را در ميان نهادند ،و در جوابشان اين سوره نازل شد.
بنا بر اين ،غرض اين سوره ،بيان داستان يوسف (ع) و داستان آل يعقوب است.
خداوند با بيان اين داستان غرض عالي از آن را استخراج كرده است و آن مساله واليت خداي تعالي نسبت به بندگان
مخلص است كه در ابتداء و خاتمه اين سوره بطور چشمگيري منعكس است.
و اين سوره بطوري كه از سياق آيات آن برميآيد در مكه نازل شده ،و اينكه در بعضي از روايات منقوله از ابن عباس آمده
كه" چهار آيه آن ،يعني سه آيه اول و آيه" لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ" در مدينه نازل شده" صحيح نيست،
زيرا با وحدت سياقي كه در آيات اين سوره است منافات دارد.
"الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ" اشاره با" تلك" كه مخصوص اشاره به دور است به منظور تعظيم مشار اليه (آيات) آمده ،و
ظاهرا مقصود از" كتاب مبين" همين قرآني است كه ميخوانيم چون اين قرآن هم خودش واضح و روشن است و هم
روشن كننده معارفي الهي و حقايقي است كه متضمن مبدأ و معاد است.
و اگر در اين آيه ،كتاب را به وصف" مبين" و در اول سوره يونس به وصف" حكيم" توصيف كرده ،و در آنجا فرموده":
تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ" براي اين است كه اين سوره در باره داستان آل يعقوب و بيان آن نازل شده ،و كلمه" مبين" به
معناي بيان كننده است،
__________________________________________________
)(1آگاه باشيد كه اولياي خدا نه خوفي بر ايشان است و نه اندوهگين ميشوند ،كساني كه ايمان آورده و (در زندگي همواره)
متقي بودند براي ايشان است بشارت در زندگي دنيا و آخرت ،كلمات خدا تغيير پذير نيست ،اين همان رستگاري بزرگ
است .سوره يونس ،آيه 32 -34
ترجمه الميزان ،ج ،11ص151 :
احتمال هم دارد كه مقصود از آن قرآن نباشد ،بلكه لوح محفوظ بوده باشد.
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[احسن القصص بودن داستان يوسف (عليه السالم)]  .....ص 111 :

"نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ" راغب در مفردات
ميگويد :كلمه" قص" به معناي دنباله جاي پا را گرفتن و رفتن است ،و جمله" قصصت اثره" به معناي" رد پاي او را
دنبال كردم" است و اين كلمه به معناي خود اثر هم هست ،مانند آيه" فَارْتَدَّا عَلي آثارِهِما قَصَصاً" و آيه" وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ
قُصِّيهِ" و" قصص" به معناي اخبار تتبع شده نيز آمده مانند آيه" لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ" و آيه" فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ" و جمله"
قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ" و جمله" نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ" «».1
پس" قصص" به معناي قصه و" أَحْسَنَ الْقَصَصِ "بهترين قصه و حديث است ،و چه بسا بعضي گفته باشند كه كلمه مذكور
مصدر و به معناي اقتصاص (قصهسرايي) است ،و هر كدام باشد صحيح است ،چه اگر به معناي اسم مصدر (خود داستان)
باشد ،داستان يوسف بهترين داستان است ،زيرا اخالص توحيد او را حكايت نموده و واليت خداي سبحان را نسبت به
بندهاش مجسم ميسازد ،كه چگونه او را در راه محبت و سلوك راهش تربيت نموده ،از حضيض ذلت به اوج عزت كشانيد،
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و جمله" لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" از قبيل توسعه خطاب و عموميت دادن به آن است ،زيرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا (ص)
افتتاح شده و فرموده ":تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ" و بعدا هم باز خطاب به شخص ايشان ميشود و ميفرمايد ":نَحْنُ نَقُصُّ
عَلَيْكَ".
بنا بر اين ،معناي آيه -و اللَّه اعلم -اين ميشود :ما اين كتاب مشتمل بر آيات را در مرحله نزول ملبس به لباس و واژه
عربي و آراسته به زيور آن واژه نازل كرديم تا در خور تعقل تو و قوم و امتت باشد ،و اگر در مرحله وحي به قالب الفاظ
خواندني درنميآمد ،و يا اگر درميآمد به لباس واژه عربي ملبس نميشد ،قوم تو پي به اسرار آيات آن نميبردند و فقط
مختص به فهم تو ميشد ،چون وحي و تعليمش اختصاص به تو داشت.
و اين خود داللت ميكند بر اينكه الفاظ كتاب عزيز به خاطر اينكه تنها و تنها وحي است و نيز به خاطر اينكه عربي است
توانسته است اسرار آيات و حقايق معارف الهي را ضبط و حفظ كند .و به عبارت ديگر در حفظ و ضبط آيات الهي دو چيز
دخالت دارد ،يكي اينكه وحي از مقوله لفظ است ،و اگر معاني الفاظ وحي ميشد و الفاظ حاكي از آن معاني ،الفاظ رسول خدا
(ص) ميبود -مثال مانند احاديث قدسي -آن اسرار محفوظ نميماند.
دوم اينكه اگر به زبان عربي نازل نميشد و يا اگر ميشد ولي رسول خدا آن را به لغت ديگري ترجمه ميكرد پارهاي از آن
اسرار بر عقول مردم مخفي ميماند ،و دست تعقل و فهم بشر به آنها نميرسيد.
آري ،اين معنا بر صاحبان نظر و متدبرين در آيات كريمه قرآني پوشيده نيست كه خداوند متعال در اين آيات چه اندازه نسبت
به الفاظ آن عنايت به خرج داده ،و آن را به دو دسته
__________________________________________________
)(1به درستي كه ما قرآن را با زبان عربي مقرر داشتيم تا اينكه شما تعقل كنيد و همانا اين كتاب در ام الكتاب نزد ما بسيار
بلند پايه و محكم است .سوره زخرف ،آيه .2 -4
ترجمه الميزان ،ج ،11ص154 :
محكمات و متشابهات تقسيم نموده ،محكمات آن را" أُمِّ الْكِتابِ" خوانده كه برگشت متشابهات هم به آنهاست و فرموده":
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ" « »1و نيز فرموده ":وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ" «».4
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و دست او را گرفته از ته چاه اسارت و طناب بردگي و رقيت و زندان عذاب و شكنجه به باالي تخت سلطنت بياورد .و اگر
به معناي مصدر (قصهسرايي) باشد باز هم سرائيدن قصه يوسف به آن طريق كه قرآن سروده بهترين سرائيدن است ،زيرا با
اينكه قصهاي عاشقانه است طوري بيان كرده كه ممكن نيست كسي چنين داستاني را عفيفتر و پوشيدهتر از آن بسرايد.
معناي آيه -و خدا داناتر است -اين است :ما با وحي اين قرآن بهترين قصهها را برايت ميسرائيم ،و تو قبل از سرائيدن ما
نسبت به آن از غافلين بودي.
__________________________________________________
)(1او كسي است كه كتاب را بر تو نازل كرد پارهاي از آن محكمات است كه ام الكتابند ،و پارهاي ديگر متشابهات .سوره
آل عمران ،آيه .2
)(2و به تحقيق ما ميدانيم كه آنها ميگويند قطعا بشري به او ميآموزد و حال آنكه زبان آن كس كه منظور ايشان است
شكسته است ،و اين زباني است عربي آشكار .سوره نحل ،آيه .154
)(3مفردات راغب ،ماده" قصص".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص151 :
[سوره يوسف ( :)11آيات  4تا  ..... ]1ص 113 :

إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ ( )2قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ
عَلي إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ( )2وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ()3
ترجمه آيات  .....ص 113 :

چون يوسف به پدرش گفت اي پدر! من در خواب يازده ستاره با خورشيد و ماه ديدم كه براي من در حال سجدهاند ().2
گفت پسركم! رؤياي خويش را به برادرانت مگو كه در كار تو نيرنگي كنند ،چون شيطان دشمن آشكار انسان است ().2
و بدينسان پروردگارت تو را برميگزيند و تعبير احاديث را تعليمت ميدهد و نعمت خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب كامل
ميكند چنانچه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق كامل كرده بود كه پروردگارت دانا و حكيم است ().3
بيان آيات [رؤياي يوسف (عليه السالم) و تعبير آن به وسيله پدرش يعقوب (عليه السالم)]  .....ص 113 :
اشاره

اين آيات رؤياي يوسف را -كه در خواب ديد و تعبير خوابي كه پدرش ،يعقوب نمود ،و ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
نهي كرد از اينكه براي برادرانش تعريف كند -خاطرنشان ميسازد و اين خواب بشارتي بوده كه خداي سبحان به يوسف
داده تا ماده اي روحي براي تربيت او بوده باشد ،و او را در راه واليت و تقرب به خدا آماده سازد .اين آيات به منزله مدخلي
است بر داستان آن جناب.
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"إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" در اين آيه يعقوب (پدر
يوسف) را اسم نبرده ،بلكه كنايتا از آن به" أب" (پدر) تعبير نموده تا به آن صفت رحمت و مهر و شفقتي كه ميان پدر
نسبت به فرزند است اشاره كرده باشد ،و جمله" قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ" كه در آيه بعدي است كامال اين معنا را ميرساند.
كلمه "رايت" و همچنين" رايتهم" از رؤيا است كه به معناي مشاهداتي است كه آدم خوابيده و يا سست و بيهوش ميبيند،
به شهادت اينكه در آيه بعدي ميفرمايد ":ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلي إِخْوَتِكَ -رؤياي خود را براي برادرانت تعريف مكن" ،و
همچنين در آخر داستان ميفرمايد ":يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ -پدر جان اين بود تاويل رؤياي من".
و اگر كلمه" رايت" را تكرار كرده براي اين است كه ميان" رايت" و" لِي ساجِدِينَ" فاصله زياد شده ،لذا بار ديگر فرموده":
رايتهم" .فايده ديگري كه اين تكرار دارد افاده اين جهت است كه :من در خواب ديدم كه آنها بطور دسته جمعي براي من
سجده كردند ،نه تك تك.
عالوه بر اينكه رؤيت يوسف (ع) دو جور رؤيت بوده ،يكي رؤيت كواكب و آفتاب و ماه كه خود رؤيتي صوري و عادي است،
و يكي رؤيت سجده و خضوع و تعظيم آنها كه اين رؤيت امري معنوي است.
و اگر در باره سجده كردن آنها فرموده ":رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" با اينكه اين كلمه مخصوص به صاحبان عقل است ،براي اين
است كه بفهماند سجده ستارگان و مهر و ماه از روي علم و اراده و عينا مانند سجده يكي از عقال بوده.
نكته ديگري كه در اين آيه است و بايد خاطر نشان ساخت اين است كه خداوند در ابتداء و شروع به تربيت يوسف ،رؤيايي
به او نشان داد و در داستانش هم ابتدا از آن رؤيا خبر ميدهد ،و اين بدان جهت بوده كه از همان آغاز تربيت دورنماي آينده
درخشان او و واليت الهي كه خداوند او را بدان مخصوص ميكند به وي نشان داده باشد ،تا براي او بشارتي باشد كه
همواره در طول زندگي و تحوالتي كه ميبيند در مد نظرش بوده باشد ،و در نتيجه مصيبتهايي كه ميبيند و شدائدي كه با
آنها روبرو ميگردد به ياد آن دورنما بيفتد ،و نفس را به
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
خويشتن داري و تحمل آن مشقات راضي كند.
اين بود حكمت اينكه خداوند خصوص اولياء خود را به آينده درخشانشان و مقام قربي كه براي آنان در نظر داشته بشارت
داده است ،و از آن جمله فرموده ":أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ -تا آنجا كه ميفرمايد:هُمُ الْبُشْري فِي
الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ"
«1».
"قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلي إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ" در مفردات ميگويد :كلمه"
كيد" به معناي نوعي حيله زدن است كه گاهي مذموم و گاهي ممدوح است ،هر چند استعمالش بيشتر در مذموم است ،و
چنين است كلمه" استدراج" و" مكر" « .»4علماي ادب گفتهاند كه :كيد هم به خودي خود متعدي ميشود و مفعول
ميگيرد ،و هم با حرف" الم".
اين آيه داللت ميكند بر اينكه يعقوب وقتي خواب يوسف را شنيده نسبت به آنچه كه از خواب او فهميده اطمينان پيدا
كرده ،و يقين كرده كه به زودي خدا خود ،كار يوسف را عهدهدار گشته و كارش باال ميگيرد ،و بر اريكه سلطنت تكيه
ميزند و چون يوسف را از ساير افراد آل يعقوب بيشتر دوست ميداشت و احترام ميكرد لذا ترسيد اگر خواب وي را بشنوند
او را صدمهاي بزنند ،زيرا ايشان مرداني قوي و نيرومند بودند ،و انطباق يازده ستاره و آفتاب و ماه بر يعقوب و همسرش و
يازده پسران ديگرش خيلي روشن بود ،و طوري بود كه برادران به محض شنيدن خواب وي معنا را فهميده آن گاه تكبر و
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نخوت وادار به حسادتشان كرده ،در صدد بر ميآمدند نقشهاي بريزند كه ميان او و پدرش حائل شده ،نگذارند به آن بشارتها
نائل شود.
و لذا به يوسف خطابي مشفقانه كرد و فرمود ":يا بني :اي پسرك عزيزم" .و قبل از آنكه خواب او را تعبير كند از در اشفاق،
اول او را نهي كرد از اينكه رؤياي خود را براي برادرانش نقل كند ،و آن گاه بشارتش داد به كرامت الهيي كه در حقش رانده
شده .و نهي را مقدم بر بشارت نياورد مگر به خاطر فرط محبت و شدت اهتمامي كه به شان او داشته و آن حسادت و بغض
و كينهاي كه از برادران نسبت به وي سراغ داشت.
__________________________________________________
) (1آگاه باشيد كه دوستان خدا هرگز هيچ ترسي و هيچ اندوهي در دل آنها نيست  ...آنها را از خدا پيوسته بشارت است هم
در زندگي دنيا و هم در آخرت .سوره يونس ،آيه .32 -34
)(2مفردات راغب ،ماده" كيد".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص153 :
دليل اينكه دلهاي برادرانش سرشار از كينه و دشمني با وي بود اين است كه يعقوب (ع) در جواب يوسف نفرمود :من
ميترسم در بارهات نقشه شومي بريزند و يا ايمن نيستم از اينكه نابودت كنند ،بلكه فرمود :نقشه ميريزند ،و تازه همين بيان
را هم با مصدر تاكيد نموده فرمود ":فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً" ،زيرا مصدر" كيدا" كه مفعول مطلق است خود يكي از وسائل تاكيد
است.
عالوه بر اين ،كالم خود را با جمله" إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ" تعليل و تاكيد كرد ،و خاطرنشان ساخت كه كيد
برادران غير از كينههاي دروني ،يك سبب خارجي دارد كه كينه آنان را دامن زده آتش دلهايشان را تهييج ميكند تا آن
حسد و كينه اثر سوء خود را كرده باشد ،و او شيطاني است كه از روز نخست دشمن انسان بوده حتي يك روز هم حاضر به
ترك دشمني نشده ،و دائما با وسوسه و اغوا كردن خود ،آدميان را تحريك ميكند تا از صراط مستقيم و راه سعادت به سوي
راه كج و معوجي كه به شقاوت دنيايي و آخرتي آدمي منتهي ميشود منحرف شود .آري ،او با همين وسوسههاي خود ،ميان
پدران و فرزندان را بر هم زده دوستان يك جان در دو بدن را از هم جدا ميكند و مردم را گيج و گمراه ميسازد.
بنا بر اين ،معني آيه چنين ميشود :يعقوب به يوسف فرمود :پسرك عزيزم! داستان رؤياي خود را براي برادرانت شرح مده،
زيرا به تو حسادت ميورزند ،و از كار تو در خشم شده نقشهاي براي نابوديت ميكشند ،شيطان هم از همين معنا استفاده
كرده فريب خود را به كار ميبندد ،يعني به دلهاي آنان راه يافته نميگذارد از كيد بر تو صرفنظر كنند ،چه شيطان براي
آدميان دشمني آشكار است.
"وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ"...
"اجتباء" از ماده جبايت است كه به معناي جمعآوري كردن است .گفته ميشود" جبيت الماء في الحوض -جمع كردم آب
را در حوض" و از همين باب است كه جمع آوري ماليات را" جباية الخراج "ميگويند .خداي تعالي هم ميفرمايد ":يُجْبي
إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ" «».1
بنا بر اين ،در همه موارد استعمال و همه مشتقات اين ماده ،جمع آوري اجزاي يك چيز و حفظ آن از تفرقه و تشتت خوابيده،
و در ضمن ،آمد و شد و حركت جمع كننده به سوي آن چيزي
__________________________________________________
)(1جمع ميشود نزد او ثمره هر چيز .سوره قصص ،آيه .22
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
كه ميخواهد جمع كند نيز در معنايش نهفته هست.
و بنا بر اين ،اجتباء خداي سبحان بندهاي از بندگان خود را ،به اين است كه بخواهد او را مشمول رحمت خود قرار داده به
مزيد كرامت اختصاصش دهد ،و به اين منظور او را از تفرق و پراكندگي در راههاي پراكنده شيطاني حفظ نموده به شاهراه
صراط مستقيمش بيندازد ،و اين هم وقتي صورت ميگيرد كه خود خداي سبحان متولي امور او شده او را خاص خود گرداند،
بطوري كه ديگران از او بهره نداشته باشند ،هم چنان كه در باره حضرت يوسف به همين معاني اشاره كرده و فرموده ":إِنَّهُ
مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ...".
"تاويل" در جمله" وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" آن پيشامدي را گويند كه بعد از ديدن خواب پيش آيد و خواب را تعبير
كند ،و آن حادثهاي است كه حقيقت آن در عالم خواب براي صاحب رؤيا مجسم شده در شكل و صورتي مناسب با مدارك و
مشاعر وي خودنمايي ميكند ،هم چنان كه سجده پدر و مادر و برادران يوسف در صورت يازده ستاره و ماه و خورشيد
مجسم شده و در برابر وي سجده كردند.
ما در سابق در تفسير آيه" فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ" ،در جلد سوم اين كتاب بحث مفصلي راجع به
تاويل گذرانديم.
[وجه اينكه در جمله ":وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" از رؤيا به" حديث" تعبير شده است و مراد از علم يوسف (عليه السالم) به تاويل احاديث  .....ص 117 :
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كلمه" احاديث" جمع حديث است ،و بسيار ميشود كه اين كلمه را ميگويند و از آن رؤياها را اراده ميكنند ،چون در
حقيقت رؤيا هم حديث نفس است ،زيرا در عالم خواب امور به صورتهايي در برابر نفس انسان مجسم ميشود ،همانطور كه
در بيداري هر گويندهاي مطالب خود را براي گوش شنوندهاش مجسم ميكند ،پس رؤيا هم مانند بيداري ،حديث است.
پس اينكه بعضي « »1گفتهاند" اگر رؤيا را حديث ناميدهاند به اين اعتبار است كه بعد از خواب آن را تعريف ميكنند "
صحيح نيست .و همچنين است اينكه گفته شده « »4كه" چون خواب صادق حديث و گفتگوي مالئكه است ،و در رؤياي
كاذبه گفتگوي شيطان است".
زيرا بسياري از رؤياها هست كه نه مستند به مالئكه است ،و نه به شيطان ،مانند رؤياهايي كه از حالت مزاجي شخص بيننده
ناشي ميشود ،مثل اينكه دچار تب و يا حرارت شده و در خواب ميبيند كه دارد در حمام استحمام ميكند و يا در هواي
بسيار گرم در عالم خواب تشنه ميشود ،و خواب ميبيند كه در استخر آب تني ميكند ،و يا دچار سرماي شديد شده خواب
ميبيند كه برف و يا تگرگ ميآيد.
__________________________________________________
(1و )4المنار ،ج  ،14ص .422
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
بعضي »«1ديگر از مفسرين اين حرف را چنين رد كردهاند كه :مخالف با واقع است ،زيرا در رؤياي يوسف اصال گفتگويي
نبود ،و همچنين خوابي كه رفيق زنداني آن حضرت ديده بود ،و يا آن خوابي كه پادشاه مصر ديده بود در هيچ يك گفتگو
وجود نداشت.
و غفلت كرده از اينكه منظور آقايان از حديث فرشته و يا شيطان حديث به معناي تكلم نيست ،بلكه مراد اين است كه
خواب ،قصه و يا حادثهاي از حوادث را به صورت مناسبي براي انسان مصور و مجسم ميسازد ،همانطور كه در بيداري
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[معناي" نعمت" ،ريشه ،مشتقات و مورد استعمال آن  .....ص 111 :

"وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ" -راغب در مفردات خود گفته ":نعمة" -به كسر حرف اول و فتح دوم -به معناي
حالت خوش است .و" بنا النعمة" به معناي بناي حالت و هياتي است كه انسان به خود ميگيرد ،مانند" جلسة :حال
نشستن" و يا" ركبه :حالت سواره".
و اما "نعمة" -به فتح حرف اول و سكون دوم -به معناي تنعم است ،و ساختمانش صيغه مره از فعل است ،مانند" ضربة"
كه به معناي" يك بار زدن" است و همچنين" شتمة ""يك بار دشنام دادن" و نعمت مر جنس را باشد يعني شامل كم و
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گويندهاي همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ درآورده شنونده از آن به اصل مراد پي ميبرد .و نيز حديث ملك و شيطان
نظير اين است كه در باره شخصي كه تصميم دارد كاري بكند و يا آن را ترك كند ،ميگوييم :نفس او وي را حديث كرد كه
فالن كار را بكند ،و يا ترك كند .معناي اين حرف اين است كه او تصور كردن و يا نكردن آن عمل را نمود ،مثل اينكه
نفس او به او گفته كه بر تو الزم است اين كار را بكني ،و يا جايز نيست بكني.
و كوتاه سخن ،معناي اينكه رؤيا از احاديث باشد اينست كه رؤيا براي نائم از قبيل تصور امور است ،و عينا مانند تصوري
است كه از اخبار و داستانها در موقع شنيدن آن ميكند ،پس رؤيا نيز حديث است ،حاال يا از فرشته و يا از شيطان و يا از
نفس خود انسان .اين است مقصود آنهايي كه ميگويند رؤيا حديث فرشته و يا شيطان است .و ليكن حق مطلب همان است
كه ما گفتيم كه رؤيا حديث خود نفس است ،به مباشرت و بدون واسطه ملك و يا شيطان ،و بزودي -ان شاء اللَّه -بحث
مفصلي در اين باره خواهد آمد.
تا اينجا ميخواستيم بگوييم مراد از تاويل احاديث تاويل رؤياها است ،و ليكن از ظاهر داستان يوسف در اين سوره برميآيد
كه مقصود از احاديثي كه خداوند تاويل آن را به يوسف (ع) تعليم داده بود اعم از احاديث رؤيا است ،و بلكه مقصود از آن
مطلق احاديث يعني مطلق حوادث و وقايعي است كه به تصور انسان درميآيد ،چه آن تصوراتي كه در خواب دارد و چه
آنهايي كه در بيداري.
آري ،بين حوادث و ريشههاي آنها كه از آن ريشهها منشا ميگيرند و همچنين غاياتي كه حوادث به آن غايات و نتيجهها
منتهي ميشوند اتصالي است كه نميتوان آن را انكار كرد و يا ناديده گرفت ،و با همين اتصال است كه بعضي با بعضي
ديگر مرتبط ميشود .بنا بر اين ،ممكن است بندهاي به اذن خدا به اين روابط راه پيدا كرده باشد ،بطوري كه از هر حادثهاي
__________________________________________________
)(1المنار ،ج  ،14ص .422
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
حوادث بعدي و نتيجهاي را كه بدان منتهي ميشود بخواند.
مؤيد اين معنا در خصوص حوادث عالم رؤيا ،آن حكايتي است كه خداي تعالي از قول يعقوب در تاويل خواب يوسف كرده ،و
نيز آن تاويلي است كه يوسف از خواب خود و از خواب رفقاي زندانيش و از خواب عزيز مصر كرد ،و در خصوص حوادث
عالم بيداري حكايتي است كه از يوسف در روزهاي زندانيش نقل كرده و فرموده ":قالَ ال يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما
بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" « »1و همچنين آنجا كه فرموده:
"فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" « »4و ان شاء
اللَّه بيان آن به زودي از نظر خوانندگان خواهد گذشت.
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زياد ميشود.
سپس اضافه ميكند :انعام به معناي رساندن احسان به غير است ،و به كار نميرود مگر در موردي كه آن شخص دريافت
كننده انعام از جنس ناطقين (جن و انس و ملك )باشد ،براي اينكه هيچوقت گفته نميشود كه فالني بر اسب خود انعام
كرد ،ولي گفته ميشود:
"أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" و" وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ" .و كلمه" نعماء" در مقابل" ضراء" به معناي شدايد
است.
و" نعيم" به معناي نعمت بسيار است ،و لذا خداوند بهشت را با اين كلمه توصيف كرده و فرموده ":فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" و"
جَنَّاتِ النَّعِيمِ" ،و" تنعم" به معناي تناول چيزي است كه در آن نعمت و خوشي است ،گفته ميشود ":نعمه تنعيما فتنعم"
يعني او را تنعيم كرد و متنعم شد ،و زندگيش فراخ و گوارا گرديد .خداي تعالي هم فرموده ":فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ" و به
__________________________________________________
)(1پيش از آنكه غذايتان را بياورند و آن را بخوريد شما را از تعبير خوابتان آگاه ميكنم اين علمي است كه پروردگار من به
من آموخته است .سوره يوسف ،آيه .12
)(2همين كه او را با خود بردند جمع شدند و او را در چاه انداختند به يوسف وحي كرديم كه آنها را به اين عمل ناپسندشان
متوجه ميسازد و آنها شعور آن را ندارند كه بفهمند .سوره يوسف ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص115 :
همين معناست" طعام ناعم" و" جارية ناعمة" «».1
بنا بر اين ،در همه مشتقات اين كلمه بطوري كه مالحظه گرديد يك معني خوابيده ،و آن نرمي و پاكيزگي و سازگاري است
و مثل اينكه ريشه اين مشتقات" نعومت "باشد ،و اگر ميبينيم كه تنها در مورد انسان استعمال ميشود براي اين است كه
تنها انسان است كه با عقل خود نافع را از ضار تشخيص داده ،از نافع خوشش ميآيد و از آن متنعم ميشود ،و از ضار بدش
ميآيد و آن را ماليم و سازگار با طبع خويش نميبيند ،به خالف غير انسان كه چنين تشخيصي را ندارد ،مثال مال و اوالد و
امثال آن براي يكي نعمت است و براي ديگري نقمت ،و يا در يك حال نعمت است و در حالي ديگر نقمت و عذاب.
به همين جهت است كه ميبينيم قرآن كريم عطاياي الهي از قبيل مال و جاه و همسران و اوالد و امثال آن را نسبت به
انسان نعمت علي االطالق نخوانده ،بلكه وقتي نعمت خوانده كه در طريق سعادت و به رنگ واليت الهي درآمده آدمي را به
سوي خدا نزديك كند .و اما اگر در طريق شقاوت و در تحت واليت شيطان باشد البته نقمت و عذاب است ،نه نعمت ،و
آيات بر اين معنا بسيار است.
بله ،اگر در جايي به خدا نسبت داده شود البته نعمت است و فضل و رحمت ،چون او خود خير است و جز خير از ناحيه او
افاضه نميشود ،و از موهبت خود نتيجه سوء و شر نميخواهد ،و چگونه بخواهد با اينكه او رؤوف ،رحيم ،غفور و ودود
است "،وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها -و اگر بشماريد نعمتهاي خدا را شمار را به آخر نميرسانيد" و اين خطاب در آيه
متوجه تمامي مردم است ،يعني همه شما هم كه دست به دست هم بدهيد باز به آخر نميرسيد .و نيز فرموده ":وَ ذَرْنِي وَ
الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا" « »4و نيز فرموده ":ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ" «».1
اين نعمتها كه مورد اشاره اين دو آيه است ،و امثال آن ،وقتي نعمت است كه به خدا منسوب گردد و اما اگر به كفران كننده
خدا نسبت داده شود براي او نقمت و عذاب خواب بود ،هم چنان كه فرمود ":لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي
لَشَدِيدٌ" «».2
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__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" نعم]". [.....
)(2مرا با تكذيبگران نازپرورده بگذار ،و چند روزي مهلتشان ده .سوره مزمل ،آيه .11
)(3آن گاه چون نعمتي از جانب خويش بدو دهيم گويد آن را به خاطر علمي كه داشتهام به من دادهاند .سوره زمر ،آيه .22
)(4اگر شكر نعمت بگزاريد هر آينه بطور قطع (نعمتتان را) بيشتر ميكنم ،و اگر كفر بورزيد همانا عذاب من سخت است.
سوره ابراهيم ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
و كوتاه سخن ،اگر انسان در واليت خدا باشد تمامي اسبابي كه براي ادامه زندگيش و رسيدن به سعادت بدانها تمسك
ميجويد همه نسبت به او نعمتهايي الهي خواهند بود ،و اگر همين شخص مفروض ،در واليت شيطان باشد عين آن
نعمتها برايش نقمت خواهد شد ،هر چند خداوند آنها را آفريده كه نعمت باشند.
حال اگر چنانچه اسباب و وسايل زندگي ناقص باشد و به جميع جهات سعادت در زندگي وافي نباشد نعمت بودنش مثل
كسي است كه مالي دارد و ليكن به خاطر نداشتن امنيت و يا سالمتي نميتواند از آن مال آن طور كه ميخواهد و هر وقت
و هر جور كه بخواهد استفاده كند ،و در اين حال اگر چنانچه به آن امنيت و آن سالمت برسد ميگويند نعمت بر او تمام
شد.

پس اينكه در آيه مورد بحث فرموده ":وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ" معنايش اين ميشود كه :خدا به شما
نعمتهايي داده كه با داشتن آن در زندگي سعادتمند شويد ،و ليكن اين نعمتها را در حق تو و در حق آل يعقوب -كه
همان يعقوب و همسرش و ساير فرزندانش باشند -تكميل و تمام ميكند ،همانطور كه يوسف در خواب خود ديد.
اينكه در اين خطاب يوسف را اصل و آل يعقوب را معطوف بر او گرفته و فرموده ":عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ" براي اين است
كه با خواب او مطابق باشد ،او در خواب خود را مسجود يعقوب و آل يعقوب ديد ،و ايشان را ديد كه در هيات آفتاب و ماه و
ستارگان بر او سجده ميكنند.
تمام شدن نعمت بر خود يوسف به همين بود كه او را حكمت و نبوت و ملك و عزت بداد ،و او را از مخلصين قرار داد و بدو
تاويل احاديث بياموخت .و تمام شدن آن بر آل يعقوب به اين بود كه چشم يعقوب را با داشتن چنين فرزندي روشن
گردانيده ،او و اهل بيتش را از بيابان و زندگي صحرانشيني به شهر بياورد ،و در آنجا در كاخهاي سلطنتي زندگي مرفهي
روزيشان گرداند.
"كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ" -يعني نعمت را بر تو و بر آل يعقوب تمام ميكنيم ،نظير تمام كردنمان
در حق دو پدرت ابراهيم و اسحاق ،چون آن دو نيز خير دنيا و آخرت را دارا شدند .پس جمله" من قبل" متعلق است به
جمله" اتمها" .و چه بسا احتمال داده شود كه ظرف مستقر وصف باشد براي" ابويك" و تقدير اين باشد :همانطور كه
نعمت را بر دو پدرت كه در قبل ميزيستند تمام كرد.
"إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ" بدل و يا عطف بيانند براي كلمه" ابويك" ،و فايده اين سياق و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص114 :
ترتيب ،اشاره و اشعار به اين است كه اين نعمتها در اين دودمان مستمر و هميشگي بوده و اگر به يوسف ميرسد به عنوان
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[مراد از اتمام نعمت  .....ص 111 :
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ارث از بيت ابراهيم و اسحاق و يعقوب است ،و از يعقوب هم به يوسف و از او به بقيه دودمان يعقوب.
معناي آيه اين است :همانطور كه در خواب ديدي خداوند تو را براي خودش خالص گردانيده ،از شرك پاك ميكند تا غير
خدا كسي در تو نصيب نداشته باشد ،و تاويل احاديث ميآموزد تا از ديدن حوادث چه در خواب و چه در بيداري به مال و
سرانجام آن پي ببري ،و نعمت خود را كه همان واليت الهي است بر تو تمام ميكند و تو را در مصر جاي داده اهل و
دودمان تو را به نزدت ميرساند و ملك و عزت را بر تو و پدر و مادر و برادرانت تمام ميكند ،همه اينها را بدين جهت
ميكند كه او عليم به بندگان و با خبر به حال آنان است ،حكيم است و هر كسي را به هر مقدار كه استحقاق دارد پيش
ميبرد ،او به حال تو آگاه است و ميداند كه ستمكاران بر تو تا چه حد مستحق عذابند.
[سه نكته در باره شخصيت يعقوب (عليه السالم) ،سجده براي يوسف (عليه السالم) و مراد از اتمام نعمت بر آل يعقوب (عليه السالم )] .....ص 111 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دقت در آنچه گذشت چند نكته را دست ميدهد:
يكي اينكه ،يعقوب هم مانند يوسف از مخلصين بوده ،و خدا وي را نيز تاويل احاديث آموخته ،به دليل اينكه در اين آيه
يعقوب خبر ميدهد به يوسف كه سرانجام كار تو چيست ،و خوابت چه تاويلي دارد ،و قطعا آنچه گفته از باب گمان و تخمين
نبوده بلكه به تعليم خدايي بوده است.
عالوه ،در آنجا كه به حكايت قرآن فرزندان خود را نصيحت كرده چنين فرموده ":يا بَنِيَّ ال تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا
مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ  "...و دنبالش خداي تعالي در حقش فرموده ":وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ -و او
به خاطر اينكه ما تعليمش كرده بوديم صاحب علمي بود و ليكن بيشتر مردم نميدانند".
دليل ديگر اين مدعي اين است كه يوسف -به حكايت قرآن -بعد از آنكه به رفقاي زندانيش فرمود ":ال يَأْتِيكُما طَعامٌ
تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" اين تعليم الهي را چنين تعليل كرده ":إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ
ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
 "...و در آن چنين فهمانيد كه اگر من تاويل هر چيز را ميدانم براي اين است كه" مخلص" -به فتح الم -براي خدايم ،و
اگر براي خدا مخلصم اين صفت را بدان سبب دارم كه پيرو پدراني چون ابراهيم و اسحاق و يعقوبم كه پيغمبراني نقي
الوجود و سليم القلب بودند ،وجودشان پاك و دلهايشان به تمام معنا سالم از شرك بود .و چون همين علت كه باعث شد وي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
داراي علم به تاويل احاديث باشد در پدرانش نيز بوده اشتراك در علت ما را ناگزير ميسازد كه بگوييم پدران بزرگوارش،
ابراهيم و اسحاق و يعقوب نيز مخلص بودند ،و علم به تاويل احاديث را داشتند.
آيه شريفه" وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ" « »1نيز مؤيد
اين مدعي است ،چون اين معنا را دست ميدهد كه مساله علم به تاويل احاديث از نتايج و فروع اخالص براي خداي
سبحان است.
دوم اينكه ،آنچه كه يعقوب (ع) خبر داد درست مطابق با رؤياي يوسف بود ،براي اينكه سجده كردن ايشان براي يوسف با
اينكه يكي از آنان خود يعقوب (ع) است كه از مخلصين است و جز براي خداي واحد سجده نميكند خود كاشف از اين است
كه ايشان در برابر يوسف ،خدا را سجده كردهاند نه اينكه يوسف را سجده كرده باشند ،و در حقيقت يوسف را نظير كعبه قبله
خود قرار دادهاند .پس ميفهميم كه نزد يوسف و براي يوسف جز خدا چيز ديگري نبوده ،و همين خود دليل ديگري است بر
اينكه وي براي پروردگارش از مخلصين -به فتح الم -بوده ،و كسي جز خدا در او شركت نداشته ،هم چنان كه خودش بدان
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بحث روايتي [ (چند روايت در باره رؤياي يوسف (عليه السالم)]  .....ص 114 :

قمي در تفسير خود گفته :و در روايت ابي الجارود از ابي جعفر (ع) آمده كه فرمود :تاويل اين رؤيا اين است كه به زودي
پادشاه مصر ميشود و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد ميشوند .شمس ،مادر يوسف" راحيل" است ،و قمر ،يعقوب ،و يازده
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اشاره كرده و گفته ":ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ" سابقا هم گفتيم كه علم به تاويل احاديث متفرع است بر
اخالص.
از همين جهت است كه يعقوب در تعبير رؤياي يوسف گفت ":و كذلك -يعني همين طور كه خودت را مسجود آنان ديدي-
پروردگارت تو را برميگزيند و خالص براي خود ميكند و تاويل احاديث را به تو ميآموزد".
و همچنين ديدن آل يعقوب به صورت آفتاب و ماه و يازده ستاره كه همه اجرام آسمانيند و در مكان رفيعي قرار داشته
نورافشاني ميكنند ،و هر يك داراي مداري وسيع هستند خود دليل بر اين است كه بزودي آل يعقوب در حيات انساني سعيد
كه عبارت است از حيات ديني آبادگر دنيا و آخرت داراي مكانتي بلند گشته و از ديگران ممتاز ميگردند.
و به همين حساب يعقوب گفتار خود را ادامه ميدهد و ميفرمايد ":وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ" يعني تنها بر تو ،تا از ديگران ممتاز
باشي" وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ" يعني بر من و همسرم و فرزندانم ،همانطور كه ما را مجتمع و در صورتي نزديك به هم ديدي"
كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
__________________________________________________
)(1بياد آر بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب صاحبان قدرت و بصيرت را كه ما ايشان را با خلوص در ياد آخرت خالص
كرديم .سوره ص ،آيه  22و .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
سوم اينكه ،منظور از" اتمام نعمت" تعقيب واليت است ،به اينكه ساير نواقص حيات سعيد را نيز برداشته دنيا را ضميمه
آخرت كند .و منافات ندارد كه نسبت اتمام نعمت را به همه آنان دهد ،ولي اجتباء و تعليم احاديث را به يوسف و يعقوب
اختصاص دهد ،زيرا نعمت كه گفتيم عبارت از واليت است خود مراتب و درجات مختلفي دارد ،و وقتي اين نعمت به همه
نسبت داده ميشود هر يك به قدر نصيب خود از آن بهرهمند ميشوند.
عالوه بر اينكه جايز است امري را به جمعي نسبت دهيم كه بعضي از آن جمع منتسب به آن نسبت باشند هم چنان كه در
آيه" وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ" « »1دادن كتاب و حكم و نبوت را به همه
بني اسرائيل نسبت داده و حال آنكه مختص به بعضي از بني اسرائيل بوده ،نه همه آنان ،به خالف روزي دادن از طيبات كه
به همه آنان بوده.
چهارم اينكه ،يوسف باعث شد كه خداوند نعمت خود را بر همه آل يعقوب تمام كند ،و به همين جهت يعقوب (ع) هم او را
در گفتار خود ،اصل حساب كرد و ديگران را بر او عطف نمود ،تا او را از ميان آل خود مشخص كرده باشد .و نيز به همين
جهت بود كه عنايت و رحمت را به پروردگار يوسف نسبت داد و مكرر فرمود ":ربك" و نفرمود ":يجتبيك اللَّه" و يا" إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" .همه اينها شاهدند بر اينكه او در تمام نعمت بر آل يعقوب اصل بوده ،و اما دو پدرش يعني ابراهيم و
اسحاق با تعبير به تشبيه ":كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ" از اصالت يوسف استثناء شدند ،و همين تعبير
فهماند كه آن دو نيز اصالت داشتند -دقت بفرمائيد.
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[سوره يوسف ( :)11آيات  7تا  ..... ]11ص 111 :
اشاره

لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ ( )2إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ
مُبِينٍ ( )2اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ ( )2قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ ال تَقْتُلُوا
يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ( )15قالُوا يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ
لَناصِحُونَ ()11
أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ( )14قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ
غافِلُونَ ( )11قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ ( )12فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ
أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ ( )12وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ ()13
قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ ( )12وَ جاؤُ عَلي
قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ ( )12وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
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ستاره ،يازده برادران اويند ،وقتي وارد بر او شدند و او را ديدند خدا را از روي شكر سجده كردند ،و اين سجده براي
__________________________________________________
)(1و به تحقيق بني اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داديم و از پاكيزهها روزيشان كرديم .سوره جاثيه ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
خدا بود»1« .
و در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن عباس در ذيل جمله" أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً" آورده كه گفت :اين يازده كوكب ،برادران
وي و شمس مادرش ،و قمر پدرش بود ،و مادر او" راحيل" يك سوم زيبايي را داشت»4« .
مؤلف :اين دو روايت بطوري كه مالحظه ميكنيد شمس را به مادر يوسف تفسير ميكنند و قمر را به پدرش ،و اين خالي از
ضعف نيست .و چه بسا روايت شده كه آن زني كه با يعقوب وارد مصر شد خاله يوسف بود ،نه مادرش ،چون مادرش قبال از
دنيا رفته بود ،در تورات هم همين طور آمده.
و در تفسير قمي از امام باقر (ع) روايت آورده كه فرمود :يوسف يازده برادر داشت ،و تنها برادري كه از يك مادر بودند
شخصي به نام" بنيامين" بود .آن گاه فرمود :يوسف در سن نه سالگي اين خواب را ديد و براي پدرش نقل كرد ،و پدر
سفارش كرد كه خواب خود را نقل نكند»1« .
مؤلف :و در بعضي روايات آمده كه او در آن روز هفت ساله بوده ،در تورات دارد كه شانزدهساله بوده ولي بعيد است.
و در داستان رؤياي يوسف روايات ديگري نيز هست كه پارهاي از آنها در بحث روايتي آينده خواهد آمد -ان شاء اللَّه.
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،1ص .112
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص .2
)(3تفسير قمي ،ج  ،1ص .125
ترجمه الميزان ،ج ،11ص113 :
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وارِدَهُمْ فَأَدْلي دَلْوَهُ قالَ يا بُشْري هذا غُالمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ ( )12وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ
كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ( )45وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ المْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا
لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ()41
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
ترجمه آيات  .....ص 117 :

بيان آيات  .....ص 111 :
اشاره
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به راستي كه در سرگذشت يوسف و برادرانش براي پرسشكنان عبرتها است ().2
آن دم كه گفتند يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه دستهاي نيرومنديم محبوبترند ،كه پدر ما ،در ضاللتي آشكار است
().2
يوسف را بكشيد ،يا به سرزميني دور بيندازيدش كه عالقه پدرتان خاص شما شود ،و پس از آن مردمي شايسته شويد ().2
يكي از ايشان گفت :يوسف را مكشيد اگر كاري ميكنيد او را به قعر چاه افكنيد كه بعضي مسافران او را برگيرند ().15
گفتند :اي پدر براي چه ما را در باره يوسف امين نميشماري در صورتي كه ما از خيرخواهان اوييم ().11
فردا وي را همراه ما بفرست كه بگردد و بازي كند و ما او را حفاظت ميكنيم ().14
گفت من از اينكه او را ببريد غمگين ميشوم و ميترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد ().11
گفتند :اگر با وجود ما كه دستهاي نيرومنديم گرگ او را بخورد به راستي كه ما زيانكار خواهيم بود ().12
و چون او را بردند و هم سخن شدند كه در قعر چاه قرارش دهند ،بدو وحي كرديم كه آنان را از اين كارشان خبردار خواهي
كرد ،و آنها ادراك نميكنند ().12
شبانگاه گريهكنان پيش پدر شدند ().13
گفتند :اي پدر ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را نزد بنه خويش گذاشته بوديم پس گرگ او را بخورد ،ولي تو سخن ما را
گر چه راستگو باشيم باور نداري ().12
و پيراهن وي را با خون دروغين بياوردند ،گفت (چنين نيست) بلكه دلهاي شما كاري بزرگ را به نظرتان نيكو نموده ،صبري
نيكو بايد و خداست كه در اين باب از او كمك بايد خواست ().12
و كارواني بيامد و مامور آب خويش را بفرستادند ،او دلوش در چاه افكند و صدا زد :مژده! اين غالميست .و او را بضاعتي
پنهاني قرار دادند و خدا ميدانست چه ميكردند ().12
و وي را به بهايي ناچيز ،درهمهايي چند فروختند كه به فروش وي بياعتنا بودند ().45
آن كس از مردم مصر كه وي را خريده بود به زن خود گفت :منزلت وي را گرامي بدار شايد ما را
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
سود دهد يا به فرزنديش گيريم .اين چنين يوسف را در آن سرزمين جا داديم تا تعبير حوادث رؤيا را تعليمش دهيم كه خدا
به كار خويش مسلط است ولي بيشتر مردم نميدانند ().41
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از اينجا شروع به داستان ميشود ،در حقيقت بشارتي كه قبال داده بود عنوان مقدمهاي را داشت كه بطور اجمال اشاره به
سرانجام قصه مينمود.
آيات مورد بحث فصل اول داستان را متضمن است ،كه همان مفارقت يوسف از يعقوب و بيرون شدنش از خانه پدر تا پابرجا
شدنش در خانه عزيز مصر .البته در خالل اين احوال ،به چاه انداختن برادران ،و بيرون شدنش به دست مكاريان ،و فروخته
شدنش و حركتش به سوي مصر نيز اشاره دارد.
[توضيحي در اين مورد كه چگونه" براي سائالن ،در داستان يوسف و برادرانش نشانههايي الهي هست"]  .....ص 111 :
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لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ"
از اين جمله شروع به بيان داستان ميشود ،و در اين جمله ميفرمايد :در داستان يوسف و برادرانش آيات الهيي است كه
داللت بر توحيد او ميكند ،و داللت ميكند بر اينكه خداي تعالي ولي بندگان مخلص است ،و عهدهدار امور آنان است تا به
عرش عزت بلندشان كرده ،در اريكه كمال جلوسشان دهد .پس خدايي كه غالب بر امر خويش است ،اسباب را هر طوري كه
بخواهد ميچيند ،نه هر طوري كه غير او بخواهند ،و از به كار انداختن اسباب آن نتيجهاي كه خودش ميخواهد ميگيرد ،نه
آن نتيجهاي كه بر حسب ظاهر نتيجه آن است.
برادران يوسف به وي حسد ورزيده او را در قعر چاهي ميافكنند و سپس به عنوان بردهاي او را به مكاريان ميفروشند و بر
حسب ظاهر به سوي هالكت سوقش ميدهند ،ولي خداوند نتيجهاي بر خالف اين ظاهر گرفت و او را به وسيله همين
اسباب زنده كرد .آنها كوشيدند تا ذليلش كنند ،و از دامن عزت يعقوب به ذلت بردگي بكشانند خداوند با همين اسباب او را
عزيز كرد .آنها خواستند زمينش بزنند ،خداوند با همان اسباب بلندش كرد .آنها ميخواستند محبت يعقوب را از او به خود
برگردانند ،خداوند قضيه را به عكس كرد .آنها كاري كردند كه پدرشان نابينا شد و در اثر ديدن پيراهن خونآلود يوسف
ديدگان را از دست بداد ،خداوند به وسيله همان پيراهن چشم او را به او برگردانيد ،و به محضي كه بشير پيراهن يوسف را
آورده به روي يعقوب انداخت ديدگانش باز شد.
و همچنين همواره هر كس ميخواست او را آزاري برساند خداوند او را نجات ميداد ،و همان قصد سوء را وسيله ظهور و
بروز كرامت و جمال ذات او ميكرد ،و در هر راهي كه او را
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
بردند كه بر حسب ظاهر منتهي به هالكت و يا مصيبت وي ميشد ،خداوند عينا به وسيله همان راه او را به سرانجامي خير
و به فضيلتي شريف منتهي نمود.
و به همين معنا است اشاره يوسف كه در مقام معرفي خود براي برادرانش گفت ":أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ
مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" « »1و نيز در برابر برادرانش به پدر بزرگوارش گفت ":يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ
رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي
وَ بَيْنَ إِخْوَتِي" « »4آن گاه وقتي مجذوب جذبه الهي ميشود با تمام وجود والهش به سوي خدا متوجه و از غير او
رويگردان شده ميگويد ":رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي
الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ »1« "...
همانطور كه قبال هم اشاره شد از اينكه فرمود ":در اين آياتي است براي پرسش كنندگان" معلوم ميشود جماعتي داستان
يوسف (ع) را از رسول خدا (ص).
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[مراد پسران يعقوب (عليه السالم) در جمله ":إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ" ضاللت در امر زندگي است نه در دين  .....ص 111 :

پسران يعقوب با جمله" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ" حكم كردند بر اينكه پدرشان در گمراهي است ،و مقصودشان از گمراهي،
كج سليقهگي و فساد روش است ،نه گمراهي در دين.
براي اينكه اوال استدالل ايشان اين معني را ميرساند ،چون در مذاكره خود گفتند كه ما جماعتي نيرومند و كمك كار
يكديگر و متعصب نسبت به يكديگريم ،و تدبير شؤون زندگي پدر و اصالح امور معاش و دفع هر مكروهي از وي بدست ما
و قائم به ماست ،و يوسف و برادرش دو طفل صغيرند كه كوچكترين اثري در وضع زندگي پدر نداشته ،بلكه هر كدام به نوبه
خود سرباري بر پدر و بر ما هستند ،و با چنين وضعي محبت و توجه تام پدر ما نسبت به آن دو ،و اعراضش از ما روش
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پرسيده ،و يا مطلبي پرسيده بودند كه به وجهي ارتباط با اين داستان داشته و در جوابشان اين سوره نازل شده است.
"إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ" در مجمع البيان گفته :كلمه "عصبة" به
معناي جماعتي است كه در باره يكديگر تعصب داشته باشند ،و از نظر عدد شامل جماعتي ميشود كه از ده كمتر و از پانزده
نفر بيشتر نباشد ،بعضي هم بين دو و چهل نفر را گفتهاند ،و به هر حال همانند كلمات ،قوم ،رهط و نفر ،جمعي است كه
مفرد ندارد»2« .
جمله" إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا" گفتار فرزندان يعقوب سواي
__________________________________________________
)(1منم يوسف و اين برادر من است به تحقيق منت نهاد خدا بر من بدرستي كه هر كه بپرهيزد و صبر كند پس به درستي
كه خداوند ضايع نميكند مزد نيكوكاران را .سوره يوسف ،آيه .25
)(2اي پدر من اين است تعبير خواب من از پيش به تحقيق گردانيد آن را پروردگار من راست و به تحقيق نيكويي كرد به
من چون بيرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از باديه بعد از آن كه فساد كرد شيطان ميان من و ميان برادران من .سوره
يوسف ،آيه .155
)(3پروردگارا تو مرا دادي از پادشاهي و آموختي مرا از تعبير خوابها اي آفريننده آسمانها و زمين تو موالي من هستي در
دنيا و آخرت .سوره يوسف ،آيه .151
)(4مجمع البيان ،ج  ،2ص .414
ترجمه الميزان ،ج ،11ص145 :
يوسف و برادر تنياش ميباشد كه عدهشان ده نفر بوده ،و به شهادت جمله" وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ" مرداني نيرومند بودهاند كه رتق
و فتق امور خاندان يعقوب و اداره گوسفندان و اموالش به دست ايشان بوده.
و اينكه گفتند" يوسف و برادرش" با اينكه او برادر ايشان هم بوده ،و همه فرزندان يعقوب بودهاند ،خود مشعر به اين است
كه يوسف و اين برادرش از يك مادر بوده ،و نسبت به آن ده نفر فقط برادر پدري بودهاند .و از روايات برميآيد كه اسم برادر
پدر و مادري يوسف" بنيامين" بوده .و از سياق آيات برميآيد كه هر دوي آنان اطفالي صغير بودهاند و كاري از آنان ساخته
نبوده ،و در اداره خانه يعقوب و تدبير چهارپايان آن جناب مداخلهاي نداشتهاند.
جمله" وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ "يعني :و ما ده نفر قوي هستيم كه ضعف بعضي با قوت بعضي ديگر جبران شده .اين جمله حال از
جمله قبلي است و بر حسادت و غيظ و كينه آنان نسبت به پدرشان يعقوب داللت ميكند ،كه ناشي از محبت بيشتر وي
نسبت به آن دو بوده ،و به منزله تتمه تعليل جمله" إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ" است.
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ناصحيحي است ،زيرا حكمت و عقل معاش اقتضاء ميكند كه انسان نسبت به هر يك از اسباب و وسايل زندگيش به قدر
دخالت آن در زندگي اهتمام بورزد ،و اما اينكه آدمي تمامي اهتمام خود را از همه اسباب و وسايل مؤثر بريده ،مصروف
چيزي كند كه دست شكستهاي بيش نيست ،جز ضاللت و انحراف از صراط مستقيم زندگي وجه ديگري ندارد ،و اين مساله
هيچ ارتباطي به دين ندارد ،زيرا دين اسباب ديگري از قبيل كفر به خدا و آيات او ،و مخالفت او امر و نواهي او دارد.
و ثانيا فرزندان يعقوب مردمي خداپرست و معتقد به نبوت پدرشان يعقوب بودهاند ،به شهادت اينكه گفتند ":وَ تَكُونُوا مِنْ
بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" و نيز در آخر سوره گفتند ":يا أَبانَا ترجمه الميزان ،ج ،11ص141 :
اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا"
»«1و نيز به يوسف عرض كردند ":تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا" و همچنين كلماتي ديگر كه همه داللت بر خداپرستي و
اعتقاد ايشان به نبوت پدر ميكند ،و اگر مقصودشان از ضاللت پدر ،ضاللت در دين بود با همين گفتار كافر شده بودند.
عالوه بر اينكه ايشان پدر خود را دوست ميداشته او را احترام و تعظيم ميكردهاند ،و اگر نسبت به يوسف دست به چنين
اقدامي زدند باز براي اين بوده كه محبت پدر را متوجه خود كنند ،و لذا به يكديگر گفتند ":يوسف را بكشيد و يا در زميني
دور دست بيندازيد تا توجه پدر خالص براي شما شود" .پس بطوري كه از سياق آيات برميآيد پدر را دوست داشته
ميخواستند محبت او را خالص متوجه خود كنند ،و اگر غير اين بود طبعا بايستي اول پدر را از بين ميبردند ،نه برادر را.
آري ،ميبايست او را ميكشتند و يا از او كنارهگيري ميكردند و يا بيچارهاش ميكردند تا محيط زندگي را براي خود
محيطي صاف و سالم كنند ،آن وقت آسانتر به كار يوسف ميپرداختند.
از طرفي ميبينيم كه عين همين حرف را پس از چند سال در جواب پدر كه فرموده بود:
"اگر مالمتم نكنيد من بوي يوسف را ميشنوم" به ميان آورده و گفتند ":به خدا تو هنوز در آن ضاللت قديميت باقي
هستي" « »4و پر معلوم است كه مقصود ايشان از ضاللت قديمي ضاللت در دين نيست( ،چون در قديم چنين سابقهاي از
او نداشتند) بلكه مقصود همان افراط در محبت يوسف و مبالغه بيجا در امر او بوده.
از آيه مورد بحث و آيات مربوط به آن برميآيد كه يعقوب (ع) در بيابان زندگي ميكرده ،و داراي دوازده پسر بوده كه از چند
مادر بودهاند و ده نفر از ايشان بزرگ و نيرومند و كارآمد بودهاند كه آسياي زندگي وي بر محور وجود آنان ميگشته ،و ايشان
به دست خود امور اموال و چهارپايان و گوسفندان پدر را اداره ميكردهاند ،و اما آن دو پسر ديگر صغير و دو برادر از يك مادر
بودهاند كه در دامن پدر تربيت ميشدند ،و آن دو ،يوسف و برادر پدر و مادريش بوده ،كه يعقوب بياندازه دوستشان
ميداشته ،چون در جبين آن دو آثار كمال و تقوا مشاهده ميكرده .آري ،محبت فوق العادهاش بدين سبب بوده ،نه از روي
هوا و هوس ،و چگونه چنين نباشد و حال آنكه آنان از بندگان مخلص خدا بوده ،كه با جمالتي از قبيل ":إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ
بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ" « »1مورد مدح خدا قرار گرفته ،و ما سابقا به اين معنا اشاره كرديم.
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .22
)(2سوره يوسف ،آيه . [.....]22
)(3ما آنان را خالص و پاكدل براي تذكر سراي آخرت گردانيديم .سوره ص ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص144 :
پس اين محبت و ايثار باعث شده كه غريزه حسد را در ساير برادران برانگيزد و آتش كينه ايشان را نسبت به آن دو تيزتر
سازد ،و يعقوب هم با اينكه اين معنا را ميفهميده مع ذلك در محبت به آن دو مخصوصا به يوسف مبالغه ميكرده و همواره
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[بيان يكي از مفسرين در توجيه كالم پسران يعقوب ":إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ" و اشكاالت آن  .....ص 111 :

توجيه اول :بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :حكم ايشان به ضاللت پدرشان از طريق عدل و مساوات ،ناداني و خطاي
بزرگي از ايشان بوده ،و شايد جهتش اين بوده كه پدر را از روز اول متهم كرده بودند كه مادر آن دو را بيشتر از مادر ايشان
دوست ميداشته ،پس ريشه اين عداوت
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،14ص .125
ترجمه الميزان ،ج ،11ص141 :
به مادران مختلف و زوجات متعدد يعقوب منتهي ميشده ،مخصوصا با در نظر داشتن اينكه بعضي از مادران ايشان كنيز
بودهاند « »1و همين معنا سبب شده كه در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل بر غريزه والدين نسبت به
فرزندان كوچكتر بكنند بلكه بگويند اين به خاطر عالقه بيشتري است كه پدر نسبت به مادر آن دو داشته.
مفسر مذكور سپس گفته :از فوايد اين داستان اين است كه ما نيز عبرت گرفته در رفتار با اوالد و تربيت ايشان رعايت
عدالت را بكنيم ،و با زيادي محبت نسبت به يكي ،حسادت ديگران را تحريك نكنيم ،و در نتيجه ميان فرزندانمان دشمني
براه نيندازيم .و نيز در برابر همه يكي را بر ديگران برتري ندهيم ،بطوري كه به شخصيت ديگران اهانت شده پدر را محكوم
كنند به اينكه از روي هوا و هوس آن ديگري را بيشتر دوست ميدارد .رسول خدا (ص) هم از اينگونه رفتار به هر نحوي
كه باشد نهي فرموده ،حتي اگر حكمت اقتضاي چنين برتري و تبعيضي را داشته باشد ،مثل اينكه يكي از آنان از نظر مواهب
خدادادي مانند مكارم اخالق و تقوا و علم و هوش و ذكاوت بر ديگران تفوق داشته باشد.
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از ساير فرزندان خود بر جان او ميترسيده و هيچ وقت نميگذاشت با او خلوت كنند ،و ايشان را نسبت به وي امين
نميدانست.
همين حركات ،بيشتر باعث طغيان خشم و كينه آنان ميشد ،به حدي كه يعقوب آثار آن را در قيافههاي آنان مشاهده
ميكرد .همه اين مطالب از جمله" فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً" استفاده ميشود .و خالصه اين بود تا يوسف آن خواب را ديد و براي
پدر تعريف كرد ،نتيجه اين خواب آن شد كه دلسوزي پدر و محبتش نسبت به او دو چندان شود ،ال جرم سفارش كرد كه
رؤياي خود را مكتوم بدارد ،و زنهار داد كه برادرانش را از آن خبر ندهد ،شايد از اين راه او را از كيد ايشان در امان سازد ،اما
تقدير الهي بر تدبير او غالب بود.
ال جرم پسران بزرگتر يعقوب دور هم جمع شده ،در باره حركاتي كه از پدر نسبت به آن دو برادر ديده بودند به مذاكره
پرداختند ،يكي گفت :ميبينيد چگونه پدر به كلي از ما منصرف شده و تمام توجهش مصروف آن دو گشته؟ آن ديگري
گفت :پدر ،آن دو را بر همه ما مقدم ميدارد با اينكه دو طفل بيش نيستند و هيچ دردي از او دوا نميكنند .آن ديگر گفت:
تمامي امور زندگي پدر به بهترين وجهي به دست ما اداره ميشود و ما اركان زندگي او و ايادي فعال او در جلب منافع و دفع
مضار و اداره اموال و احشام اوييم ،ولي او با كمال تعجب همه اينها را ناديده گرفته ،محبت و عالقه خود را به دو تا بچه
كوچك اختصاص داده است و اين رويه ،رويه خوبي نيست كه او پيش گرفته .و سرانجام حكم كردند كه پدر به روشني دچار
كج سليقهگي شده است.
اين بود آن معنايي كه از سياق آيات برميآيد ،و خواننده محترم از همين جا به اشكاالتي كه به گفتههاي ساير مفسرين وارد
است و به انحرافهاي ايشان در تقرير معناي آيه متوجه ميشود و ما چند توجيه را از چند مفسر در اينجا نقل ميكنيم:
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يعقوب هم كسي نبود كه اين معاني و وظايف برايش پوشيده باشد ،بلكه دستوري كه به يوسف در باره پنهان داشتن
رؤيايش داد خود شاهد بيداري آن جناب نسبت به اين وظايف بوده ،و ليكن آدمي در برابر غرائز و قلب و روحش چه
ميتواند بكند؟ آيا ميتواند از سلطنتي كه دل و جان آدمي بر اعضاء و جوارحش دارد جلوگيري نمايد؟ ابدا.
و ما در چند جاي كالم او نظر داريم:
1اينكه گفت" منشا و ريشه اين اختالف خانوادگي داشتن زنان مختلف و مخصوصا كنيزان بوده" گو اينكه اين حرف درجاي خود قابل انكار نيست ،و حتي در مورد يعقوب (ع) هم احتمال ميرود ،و ليكن آنچه در قرآن سبب اين اختالف معرفي
شده غير از اين است .عالوه ،اگر سبب منحصر به فرد اين مساله زنان متعدد بود ،جا داشت كه برادران يوسف آن برادر
ديگرش را هم به چاه ميانداختند ،و تنها به يوسف اكتفاء نميكردند.
2اينكه گفت" همين معنا سبب شده كه در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل بر غريزه والدين نسبت بهفرزندان كوچكتر بكنند" .مفاد اين حرف اين است كه
__________________________________________________
)(1اشارهاي است به چيزي كه در تورات است به اينكه براي يعقوب دوازده فرزند پسر بوده كه اسماء آنان :راوبين ،شمعون،
الوي ،يهودا ،يساكر و زبولون كه اينان مادرشان ،لينه دختر دايي يعقوب ،يوسف و بنيامين كه مادر اينها راحيل دختر دايي
ديگرش ،ودان ،و نفتالي كه مادرشان بلهه كنيز راحيل ،و جاد ،و اشير كه مادرشان زلفه ،كنيز لئينه بود ميباشد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
محبت يعقوب نسبت به يوسف از باب رقت و ترحم غريزي بوده كه هر پدري را وادار ميكند بچههاي كوچك را ما دام كه
صغيرند بيشتر دوست بدارد ،و وقتي كه بزرگ شد ،آن محبت را باز در باره كوچكتر بكار ببرد .اشكال ما به اين حرف اين
است كه رقت و ترحم در باره بچههاي صغير را فرزندان بزرگ هم قبول دارند و هيچ فرزند بزرگي به خاطر آن ،پنجه به
روي والدين خود نميكشد .آري ما به چشم خود ميبينيم كه اگر احيانا پسر بزرگي به پدر اعتراض كند كه چرا بيش از همه
ما به اين بچه كوچك اهتمام ميورزي ،و خالصه اين تبعيض قائل شدن است و روشي عادالنه نيست ،پدر در جوابش
ميگويد :آخر ،اين طفل صغير است و احتياج بيشتري به ترحم و رقت دارد ،و بايد همه نسبت به او مهر و محبت كنيم تا
بزرگ شود و روي پاي خود بايستد ،قطعا آن پسر بزرگتر قانع گشته از اعتراض خود دست برميدارد.
و اگر مساله محبت يعقوب نسبت به يوسف و برادرش از اين باب بوده قطعا پسران بزرگ وي اعتراض نميكردند ،چون هر
يك به نوبه خود چنين محبتي را در ايام طفوليت از پدر ديده بودهاند و ديگر عيبجويي و مذمت پدر معنا نداشت ،بلكه دليلي
كه آورده و گفته بودند ":آخر ما نيرومنديم "دليل عليه خودشان بود و ميرساند كه مردمي بسيار گمراهند ،چون انتظار دارند
با اينكه مرداني قوي هيكل و نيرومندند باز هم پدر ،ايشان را به جاي يوسف صغير ناز كند .پس به همين دليل خود آنان در
اعتراضشان گمراه بودند ،نه يعقوب در دوست داشتن بچههاي خردسال.
عالوه بر اين ،آنجا كه با پدر در باره يوسف گفتگو كردند به پدر خود گفتند ":چرا ما را بر جان يوسف امين نميداني با اينكه
ما خيرخواه اوييم" .و پر واضح است كه اكرام يوسف و در آغوش كشيدنش و مراقبتش و امين ندانستن برادران نسبت به او
امري است غير از مساله محبت و رقت و ترحم به خاطر كوچكي ،و هيچ ربطي به آن ندارد.
3اينكه گفت ":يعقوب هم كسي نبود كه اين معاني و وظايف برايش پوشيده باشد "...معناي اين حرف اين است كهعشق و عالقه مفرط يعقوب نسبت به يوسف عقل او را در كار تربيت اوالد از كار انداخته ،و با اينكه ميدانست كه اين عشق
و عالقه بر خالف عدل و انصاف است و خيلي زود باعث خواهد شد كه در بين فرزندانش بلوايي راه بيندازد ،مع ذلك
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نميتوانسته خودداري كند ،و حق هم به جانب او بوده ،چون مخالفت عشق و عالقه دروني مقدور انسان نيست.
اشكال اين توجيه اين است كه به كلي اصول مسلم عقلي و نقلي را كه در باره مقامات ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
انبياء و علماي رباني از صديقين و شهداء و صالحين در دست داريم و خالصه اساس و مباني بحث از فضايل اخالقي را
باطل ميسازد .آري ،تخلق به اخالق فاضله ،و دوري از رذايل نفساني -كه اصل و اساسش پيروي از هواي نفس است -و
ترجيح دادن رضاي خدا بر هر خشنودي ديگر ،امري است كه از تمامي فرد فرد بشر انتظارش ميرود ،و براي هر كسي از
پرهيزكاران كه نفس خود را به دستورات اخالقي رياضت دهد مقدور است ،آن وقت چگونه ميتوانيم آن را در باره انبياء آن
هم پيغمبري مانند يعقوب (ع) غير مقدور بدانيم؟! شگفتا! اگر اين مقدار از مخالفت هواي نفس از استطاعت انسان بيرون
باشد ،پس اين همه تكليف و اوامر و نواهي ديني كه نسبت به آن و نظاير آن شده چه معنايي جز لغو و گزاف ميتواند داشته
باشد؟
عالوه ،اين حرف توهين به مقام انبياي خدا و اولياي او ،و منحط نمودن مواقف عبوديت آنان تا درجه مردم متوسط است،
كه اسير هواي نفس و جاهل به مقام پروردگار خويشند ،با اينكه خداوند ايشان را به امثال آيه" وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي
صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" « »1ستوده ،و در خصوص يعقوب و پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاق فرموده ":وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ
جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ" « »4و نيز در
حقشان فرموده ":إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ" « »1و خبر داده كه ايشان را به سوي صراط مستقيمش هدايت فرموده
بدون اينكه خبر خود را به قيدي مقيد ساخته باشد .و نيز فرموده كه ايشان را اجتباء كرده ،يعني جمعآوري نموده و يك جا
خالص براي خود گردانيده .پس انبياء (ع) مخلص -به فتح الم -براي خداي سبحانند و غير از خدا كسي در آنان بهره و
نصيبي ندارد ،در نتيجه اين بزرگواران جز آنچه كه او خواسته ،نميخواهند و او جز حق چيزي نخواسته ،و خشنودي كسي را
بر خشنودي او مقدم نميدارند چه اينكه آن غير خدا ،نفس خودشان باشد و چه ديگران باشند .و خداوند متعال در كالم خود
آنجا كه اغواي بني آدم را به دست شيطان ذكر كرده مكرر مخلصين را استثناء نموده و فرموده ":لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا
عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" «4».
__________________________________________________
)(1اين پيغمبران را برگزيديم و به راهي راست هدايتشان كرديم .سوره انعام ،آيه .22
)(2و همه را شايستگان كرديم و آنها را پيشوايان كرديم كه به فرمان ما رهبري كنند و انجام كارهاي نيك را با نماز كردن
و زكات دادن به آنها وحي كرديم و پرستندگان ما بودند .سوره انبياء ،آيه  24و .21
)(3ما ايشان را به وسيله يادآوري خالصانه آخرت خالص كرديم .سوره ص ،آيه .23
)(4همانا گمراه ميكنم تمامي مردم را مگر بندگان تو را ،آنهايي كه مخلص ميباشند .سوره ص ،آيه  24و .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص143 :
پس حق مطلب اين است كه يعقوب اگر يوسف و برادرش را دوست ميداشته به خاطر آن پاكي و كماالتي بوده كه
مخصوصا در يوسف به خاطر رؤيايش تفرس ميكرده و پيشبيني مينموده كه به زودي خداوند او را برخواهد گزيد ،و تاويل
احاديث تعليمش خواهد داد ،و نعمتش را بر او و بر آل يعقوب تمام خواهد كرد .آري ،منشا محبت يعقوب اين بوده نه هواي
نفس.
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[گفتگو و مشاوره برادران يوسف (عليه السالم) در مورد يوسف (عليه السالم) و از ميان بر داشتن او]  .....ص 117 :

"اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" اين قسمت تتمه گفتار برادران يوسف
است ،و از مشورت دوم مذاكرات ايشان در باره يوسف حكايت ميكند .شور اول در باره رفتار يعقوب بود كه سرانجام او را
محكوم به ضاللت كردند ،و در اين شور گفتگو داشتهاند در اينكه چه كنند و چه نقشهاي بريزند كه خود را از اين ناراحتي
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توجيه دوم :بعضي « »1ديگر از مفسرين گفتهاند :مقصود فرزندان يعقوب از اينكه گفتند" پدر ما در گمراهي آشكاريست"
همان گمراهي ديني است .با اينكه گذشت كه سياق آيات كريمه اين معنا را دفع ميكند.
نقطه مقابل اين حرف گفتار عده ديگريست كه گفتهاند :برادران يوسف از انبياء بودند ،و اگر پدر را به ضاللت نسبت دادند
مقصودشان ضاللت در روش زندگي و بي استقامتي و بيعدالتي در حق فرزندان است .و اگر كسي به ايشان اعتراض
ميكرد كه پس اين چه ظلمي بود كه نسبت به برادر و پدر خود مرتكب شدند ،جواب ميدهند كه اين معصيت كوچكي بوده
كه قبل از رسيدن به مقام نبوت از ايشان سرزده و بنا بر اينكه صدور گناه كوچك را از انبياء قبل از نبوتشان جايز بدانيم
اشكالي به پاسخشان وارد نميشود.
بعضي « »4ديگر از طرف فرزندان يعقوب چنين جواب دادهاند كه ممكن است اين عمل را وقتي مرتكب شده باشند كه خود
صغير و نابالغ بودهاند ،و صدور چنين كارها از اطفال نابالغ جايز است.
و ليكن همه اين حرفها اوهامي بيش نيست ،و آيه" وَ أَوْحَيْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ" « »1كه
ظهور دارد در نبوت اسباط ،صريح در نبوت برادران يوسف نيست .و حق مطلب اينست كه برادران يوسف از انبياء نبودند
بلكه اوالد انبياء بودند و نسبت به يوسف حسد برده گناه بزرگي نسبت به يوسف صديق مرتكب شدند و بعدا هم به درگاه
پروردگار خود توبه كرده صالح شدند ،پدر و برادرشان هم كه دو پيغمبر بودند ،در باره ايشان استغفار نمودند هم چنان كه از
گفتار يعقوب به حكايت قرآن كه در جواب درخواست ايشان كه گفتند:
"يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ" « »2گفت ":سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" « »2و از گفتار
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،14ص .125
)(2تفسير الكبير ،ج  ،12ص  22و .22
)(3و وحي نموديم به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط .سوره نساء ،آيه .131
)(4سوره يوسف ،آيه .22
)(5سوره يوسف ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
يوسف كه بعد از اعتراف برادرانش به اينكه" وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ" گفت ":يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" اين معنا
استفاده ميشود.
توجيه سوم :بعضي « »1ديگر از مفسرين گفتهاند كه برادران يوسف بعد از آنكه يوسف خواب خود را بر ايشان نقل كرد به
وي حسد بردند و يعقوب هم او را نهي كرده بود از اينكه خواب خود را براي برادرانش تعريف كند.
ولي حق اين است كه برادرانش قبال هم نسبت به وي حسد ميورزيدند البته خواب او باعث طغيان حسدشان شد ،و بيان
اين جهت گذشت.
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نجات دهند ،هم چنان كه آيه" وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ" « »4به آن اشاره دارد.
خداوند متن مشورت آنان را در اين سه آيه ":قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ -تا جمله -إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ" ذكر فرموده است .نخست،
مصيبتي را كه در مورد يوسف و برادرش دچار آن شدهاند به ميان آورده ،كه اين دو كودك تمام توجه يعقوب را از ما به
سوي خودشان جلب كرده دل او را مجذوب خود ساختهاند ،بطوري كه ديگر از آن دو جدا نميشود و هيچ اعتنايي به غير آن
دو ندارد كه چه ميكنند ،و اين محنتي است كه فعال به ايشان روي آورده و ايشان را به خطر بزرگي تهديد ميكند ،و آن
اينست كه به زودي شخصيتشان بكلي خرد شده زحمات چند ساله ايشان بينتيجه و پس از ساليان عزت ،دچار ذلت و پس
از قوت دچار ضعف ميشوند و اين خود انحراف و كج سليقهگي يعقوب است در روش و طريقه ،و اين روش و طريقهاي كه
پدر پيش گرفته روشي غلط و طريقهاي منحرف است.
آن گاه در شور دوم در باره خالصي خود از اين گرفتاري مذاكره كردند ،و هر يك نقشهاي كه كشيده آن را مطرح كردند
يكي گفت كشتن يوسف الزم است .ديگران گفتند بايد
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .414
)(2سوره يوسف ،آيه . [.....]154
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
او را به سرزمين دور دستي پرت كرد كه نتواند نزد پدر برگردد ،و روي خانواده را ببيند ،و به تدريج اسمش فراموش شود ،و
توجهات پدر خالص براي ايشان باشد ،و محبت و عالقهاش در ايشان صرف شود.
در اين شور متفقا رأي داده و بر اصل آن تصميم گرفتند ،اما در جزئيات آن رأي نهائيشان اين شد كه او را در قعر چاهي
بيندازند تا رهگذران و مكاريان او را گرفته با خود به شهرهاي دور دست ببرند و به كلي اثرش از بين برود.
پس ،از اينكه در يكي از دو رأيي كه دادند و گفتند ":اقْتُلُوا يُوسُفَ" با اينكه قبال ناراحتي از يوسف و برادرش هر دو داشتند و
ميگفتند ":لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا" فهميده ميشود كه يعقوب گو اينكه هر دو برادر را دوست ميداشته ،و بيش
از ديگران مورد عنايت و اكرام قرار ميداده ،و ليكن نسبت به يوسف عالقهاي مخصوص و محبتي زيادتري بر برادرش
داشته ،كه بايد هم ميداشت ،زيرا يوسف كسي است كه چنان خوابي ديد و در عالم رؤيا به عنايات خاصه الهي و كرامات
غيبي بشارت يافت .عالوه بر اينكه يوسف از آن برادر ديگرش بزرگتر بود ،و از نظر برادران خطر او از آن ديگري بيشتر و
نزديكتر .و بعيد نيست اينكه يوسف را با برادرش اسم بردند اشاره به اين باشد كه يعقوب ،مادر آن دو را دوست ميداشته ،و
دوستي او بالطبع باعث محبت بيشتر به فرزندان او شده ،و اين باعث شده كه حسد برادران نسبت به آن دو تحريك و
كينههايشان آتشين گردد.
جمله" أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً" حكايت از رأي دوم ايشان ميكند ،و معنايش اين است كه او را دور كنيد در زميني كه ديگر نتواند
به خانه پدر برگردد ،و اين دست كمي از كشتن ندارد ،زيرا بدين وسيله هم ميشود از خطر او دور شد.
دليل اين استفاده يكي نكره بودن" ارض" است ،و يكي كلمه" طرح" است كه به معناي دور انداختن چيزي است كه ديگر
انسان به آن احتياج ندارد ،و از آن سودي نميبرد.
و اينكه ترديد در اين دو رأي را به ايشان نسبت داده دليل بر اين است كه اكثريتشان هر دو رأي را صحيح دانسته و قبول
كردند ،و به همين جهت در پياده كردن يكي از آن دو به ترديد افتادند ،تا آنكه يكي كفه نكشتن را ترجيح داده گفت ":ال
تَقْتُلُوا يُوسُفَ ...".
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و معناي جمله" يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ" اين است كه يكي از اين دو را انجام دهيد تا روي پدرتان برايتان خالي شود و اين
كنايه است از اينكه محبتش خالص براي شما شود ،و آن مانعي كه محبت پدر را به خود ميكشد و نميگذارد به ايشان
برسد از ميان برود .گويا وضع ايشان و يوسف و پدر اينطور است كه اگر يوسف باشد ميان ايشان و روي پدر حائل ميشود و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
روي پدر را متوجه خود ميكند ،و وقتي اين مانع برطرف شد همه روي پدر را ميبينند ،و محبت و اقبال پدر منحصر در
ايشان خواهد شد.
"وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ" يعني بعد از يوسف ،و يا بعد از كشتن يوسف ،و يا بعد از طرد او (كه برگشت همه به يك
نتيجه است) با توبه از گناه ،مردمي صالح شويد.
[توبهاي كه همزمان با عزم بر گناه قصد شود ،توبه حقيقي نيست  .....ص 111 :
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از اين كالم استفاده ميشود كه آنها اين عمل را گناه و آن را جرم ميدانستند ،و معلوم ميشود كه ايشان احكام دين را
محترم و مقدس ميشمردند و ليكن حسد در دلهايشان كوراني برپا كرده بود و ايشان را در ارتكاب گناه و ظلم جرأت داده
طريقهاي تلقينشان كرده بود كه از آن طريق هم گناه را مرتكب شوند و هم از عقوبت الهي ايمن باشند و آن اين است كه
گناه را مرتكب شوند و بعد توبه كنند ،غافل از اينكه اينگونه توبه به هيچ وجه قبول نميشود ،زيرا اين مطلب وجداني است
كه كسي كه به خود تلقين ميكند كه گناه ميكنم و بعد توبه ميكنم چنين كسي مقصودش از توبه بازگشت به خدا و
خضوع و شكستگي در برابر مقام پروردگار نيست ،بلكه او ميخواهد به خداي خود نيرنگ بزند و به خيال خود از اين راه
عذاب خدا را در عين مخالفت امر و نهي او دفع كند.
پس در حقيقت چنين توبهاي تتمه همان نيت سوء اول او است نه توبه حقيقي كه به معناي ندامت از گناه و بازگشت به
خداست .ما در تفسير آيه" إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ »" «1در جلد چهارم اين كتاب بحثي در باره
توبه گذرانديم.
بعضي « »4هم گفتهاند :منظور از" صالح" كه در آيه است ،صالح و روبراه شدن زندگي دنيا و انتظام امور آن است ،و
معنايش اين است كه بعد از يوسف مردمي صالح يعني صاحب زندگي خوشي باشيد ،و با پدر به خوشي زندگي كنيد.
"قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ ال تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ" كلمه" جب" به معناي
چاهي است كه سنگ بست نشده باشد يعني اطراف و ديوارهاش را با سنگ نچيده باشند ،و اگر سنگ بست باشد آن را" بئر
طوي" گويند ،و كلمه" غيابة "-به فتح حرف اول آن -گودالي را گويند كه اگر چيزي در آن قرار گيرد از دور نمودار
__________________________________________________
)(1همانا توبه كساني از طرف خدا قبول ميشود كه عمل ناشايستي از روي ناداني انجام دهند.
سوره نساء ،آيه .12
)(2روح المعاني ،ج  ،14ص .124
ترجمه الميزان ،ج ،11ص115 :
نميشود ،و در نتيجه دو كلمه غيابت و جب مجموعا معناي ته چاه را ميدهد كه اگر چيزي در آن قرار گيرد به خاطر
تاريكيش ديده نميشود.
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[پيشنهادي كه برادران تصويب كردند ":يوسف را مكشيد ،او را در ته چاه بيفكنيد"]  .....ص 131 :

[گفتگوي برادران يوسف (عليه السالم) با پدر براي بردن او و اجراي قصد سوء خود]  .....ص 131 :

آن گاه آنچه مي خواستند پيشنهاد كردند ،و آن اين بود كه يوسف را با ايشان روانه مرتع و چراگاه گوسفندان و شتران كند تا
هوايي به بدنش بخورد ،و جست و خيزي كند ،آنها هم از دور محافظتش كنند ،لذا گفتند ":أَرْسِلْهُ مَعَنا  ""...أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً
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از برادران يوسف آن كس كه پيشنهاد دوم يعني ":أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً "را پذيرفت آن را مقيد به قيدي كرد كه هر چه باشد با
رعايت آن جان يوسف از كشته شدن و يا هر خطري كه منتهي به هالكت او گردد محفوظ بماند ،خالصه با پيشنهاد اول
كه كشتن او بود مخالفت كرد ،و پيشنهاد دوم را هم به اين شرط قبول كرد كه به نحوي انجام گيرد كه سبب هالكت او
نشود ،مثال او را در چاهي بسيار گود و دور از راه نيندازند كه از گرسنگي و تشنگي جان دهد ،و در نتيجه رحم خود را هالك
كرده باشند ،بلكه او را در يكي از چاههاي سر راه و كنار جاده بيندازند كه همه روزه قافله در كنارش اطراق ميكنند و از آن
آب ميكشند ،تا در نتيجه قافلهاي در موقع آب كشيدن او را پيدا نموده با خود به هر جا كه ميروند ببرند ،كه اگر اين كار را
بكنند هم او را ناپديد كردهاند و هم دست و دامن خود را به خونش نيالودهاند .از سياق آيات برميآيد كه برادران نسبت به
اين پيشنهاد اعتراض نكردهاند ،و گرنه در قرآن آمده بود ،عالوه بر اين ،ميبينيم كه همين پيشنهاد را بكار بردند.
مفسرين در اينكه گوينده اين حرف كدام يك از ايشان بوده اختالف كردهاند و بعد از اتفاق بر اينكه يكي از همان برادران
بوده ،بعضي اسم او را" روبين" پسر خاله يوسف ،و بعضي ديگر" يهودا" كه بزرگتر و عاقلتر از همه بوده دانستهاند و بعضي
گفتهاند او" الوي" بوده « .»1و به هر حال بعد از آنكه قرآن كريم از بردن اسم او سكوت كرده ما چرا بيجهت و بدون
هيچ ثمرهاي در اين باره بحث كنيم.
بعضي « »4از مفسرين گفتهاند ":اينكه كلمه" جب" را با الف و الم آورده ،داللت ميكند كه مقصودشان جب معهودي
بوده" و اين حرف در صورتي كه الف و الم براي عهد باشد نه براي جنس حرف خوبي است و نيز اختالف كردهاند كه اين
جب در كجا واقع بوده ولي چون براي ما فايدهاي ندارد در باره آن بحث نميكنيم.
"قالُوا يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" اصل كلمه" تامنا" و" تامننا" بوده ،دو نون در هم ادغام شده
است (ادغام كبير).
اين آيه دليل خوبي است بر اينكه برادران پيشنهاد آن كس كه گفت ":يوسف را مكشيد و او را در ته جب بيندازيد" پذيرفته
و بر آن اتفاق كردهاند ،و تصميم گرفتهاند همين
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،ج  ،2ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
نقشه را پياده كنند .ال جرم الزم بود ،اول پدر را كه نسبت به ايشان بدبين بود و بر يوسف امينشان نميدانست در باره خود
خوشبين سازند ،و خود را در نظر پدر پاك و بي غرض جلوه دهند ،و دل او را از كدورت شبهه و ترديد پاك سازند تا بتوانند
يوسف را از او بگيرند .به همين منظور او را به اين كلمات مخاطب قرار دادند كه ":يا أَبانا ":اي پدر ما" و همين عبارت خود
در بر انگيختن عواطف پدري و مهر نسبت به فرزند تاثير به سزايي داشته" ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ"
چرا ما را بر يوسف امين نميداني با اينكه ما جز خير او نميخواهيم و جز خشنودي و تفريح او را در نظر نداريم.
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يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" كلمه" رتع" به معناي آزادانه چريدن حيوان و آزادانه گردش كردن و ميوه خوردن انسان
است.
و جمله" أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ" پيشنهاد آن درخواستي است كه قبال اشاره شد .و در جمله" وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" كالم
را به چند وجه تاكيد كردند ،يكي به" ان" و يكي به" الم" و يكي هم به اينكه جمله را اسميه آوردند ،همانطور كه در
جمله "وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" نيز همين تاكيدها را به كار بردند ،و در هر دو جمله به نوعي پدر را دلخوش ساختند ،گويا گفتند:
چرا ما را بر يوسف امين نميداني ،اگر از ما بر جان او ميترسي كه مثال ما قصد سويي نسبت به او داشته باشيم كه ما يقينا
و بطور مسلم خيرخواه او هستيم ،و اگر بر جان او از غير ما ميترسي كه مثال ما در محافظتش كوتاهي كنيم و در نتيجه
پيشامد سويي برايش بشود كه ما يقينا و بطور مسلم حافظ اوييم.
پس در كالم خود ترتيب طبيعي را رعايت كرده ،اول گفتند كه او از ناحيه ما تا هستيم و هست ايمن است ،آن گاه پيشنهاد
كردند كه او را صبح فردا با ما بفرست ،و سپس گفتند تا زماني كه نزد ما است از او محافظت ميكنيم .پس معلوم ميشود
جمله" إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" تامين جاني يوسف است از ناحيه آنان بطور دائم و جمله "إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" تامين جاني او است از
ناحيه غير ايشان بطور موقت.
"قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ" اين آيه ،حكايت پاسخي است كه پدرشان در
ازاي پيشنهادشان داده و در اين جواب
ترجمه الميزان ،ج ،11ص114 :
انكار نكرده كه من از شما ايمن نيستم .بلكه وضع دروني خود را در حال غيبت يوسف بر ايشان بيان كرده ،و با تاكيدي كه
در كالم خود به كار برده فرموده ":يقينا و مسلما از اينكه او را ببريد اندوهگين ميشوم" و از مانع پذيرفتن اين پيشنهاد
چنين پرده برداشته كه آن مانع ،نفس خود من است ،و نكته لطيفي را كه در اين جواب بكار برده ،اين است كه هم رعايت
تلطف نسبت به ايشان را كرده و هم لجاجت و كينه ايشان را تهييج نكرده است.
و آن گاه چنين اعتذار جسته كه" من از اين ميترسم كه در حالي كه شما از او غافليد گرگ او را بخورد ،و اين عذر هم عذر
موجهي است ،زيرا بيابانهايي كه چراگاه مواشي و رمهها است طبعا از گرگها و ساير درندگان خالي نميباشد ،و معموال در
گوشه و كنارش كمين ميگيرند تا در فرصت مناسب پريده و گوسفندي را شكار كنند ،غفلت ايشان هم امري طبيعي و
ممكن است .پس ممكن است در حالي كه ايشان به كار خود سرگرم هستند گرگي از كمينگاه خود بيرون پريده و او را بدرد.
"قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ "در اينجا در برابر پدر تجاهل كردند ،و كانه خواستند بگويند نفهميدند
كه مقصود پدر چه بوده ،و جز اين نفهميدهاند كه پدر ايشان را امين ميداند و ليكن ميترسد كه در موقع سرگرمي آنها
گرگ يوسفش را بدرد ،و لذا در جواب كالم پدر بطور انكار و تعجب و بطوري كه دل پدر راضي شود گفتند :ما جمعيتي
نيرومند و كمك كار يكديگريم .و به خدا قسم خوردند كه اگر با اين حال گرگ او را پاره كند او ميتواند به زيانكاريشان
حكم نمايد ،و هرگز زيانكار نيستند.
و اين سوگند كه از الم" لئن" استفاده ميشود نيز براي دلخوش كردن پدر و به اين منظور بود كه اندوه را از دل او بيرون
كنند تا مانع از بردن يوسف نشود ،و اينگونه قسمها در كالم معمول و شايع است.
در اين كالم يك وعده ضمني هم نهفته و آن اينست كه ما قول ميدهيم از او غفلت نورزيم .ليكن بيشتر از يك روز از اين
قولشان نگذشت كه خود را در آنچه كه قسم خورده و وعده داده بودند تكذيب كرده ،گفتند ":يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ"...
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[نكتهاي كه در آيه ":فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ  "...به كار رفته و بر عظمت حادثه داللت دارد]  .....ص 131 :

[توضيح معناي جمله ":وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا  "...و اشاره به وجوه متعدد ديگري كه در معناي آن گفته شده است  .....ص 134 :
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"فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ" راغب در مفردات گفته ":اجماع بر چيزي" غالبا در چيزي گفته
ميشود كه هم جمعيت بخواهد و هم فكر ،مثال خداي تعالي به مشركين فرموده ":فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ -شركاي
خود را جمع و جور و در امر خود فكر كنيد" و همچنين گفته ميشود:
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
"مسلمانان بر اين مطلب اجماع كردهاند" و معنايش اين است كه آرائشان بر اين معنا متفق شده»1« .
و در مجمع البيان گفته :كلمه" اجمعوا" به معناي" همگي تصميم گرفتند" است و در آيه مورد بحث به اين معنا است كه
همگي متفق شدند .آري ،به يك نفر كه تصميمي بگيرد نميگويند" اجمع" پس كانه اين كلمه از اجتماع دواعي گرفته شده
است»4« .
آيه مورد بحث اشعار دارد بر اينكه فرزندان يعقوب با نيرنگ خود توانستند پدر را قانع سازند ،و او را راضي كردند كه مانع
بردن يوسف نشود ،در نتيجه يوسف را بغل كرده و با خود بردهاند تا تصميم خود را عملي كنند.
جواب "لما" در آيه شريفه حذف شده تا اشاره شده باشد بر اينكه مطلب ،از شدت شناعت و فجيع بودن ،قابل گفتن نيست.
و اينگونه حذفها در صنعت سخن شايع است ،مثال ميبينيم گويندهاي را كه ميخواهد امر شنيعي از قبيل كشتن كسي را
تعريف كند كه دلها از شنيدنش ميسوزد و گوشها طاقت شنيدنش ندارد ،به ناچار در آغاز مقدمات و اسبابي كه به چنين
جنايتي منتهي ميگردد بيان ميكند و هم چنان شنونده را تا خود حادثه ميكشاند ،ولي در بيان اصل حادثه ناگهان به
سكوت عميقي فرو ميرود ،آن گاه سر بلند كرده حوادث پس از قتل را بيان ميكند ،و باز از خود قتل اسمي نميبرد ،و به
اين وسيله ميرساند كه اين قتل آن قدر فجيع بوده كه هيچ گويندهاي نميتواند آن را تعريف كند و هيچ شنوندهاي
نميتواند بشنود.
و گوينده اين قصه ،خداي تعالي است كه با حذف جواب" لما" اين معنا را رسانيده كه كانه مقداري سكوت كرده و از شدت
تاسف و اندوه اسمي از خود جريان نياورده است چون گوشها طاقت شنيدن اينكه چه بر سر اين طفل معصوم آوردند ندارد.
آري ،طفل بي گناه و مظلومي كه خودش پيغمبر است و پسر پيغمبر است و كاري نكرده كه مستحق چنين كيفري باشد ،آن
هم به دست كساني كه برادر او بودند و ميدانستند كه پدرشان چقدر او را دوست ميدارد ،چرا بايد دچار چنين سرنوشتي
شود؟ خدا اين حسد را بكشد كه پاره جگري چون يوسف صديق را به دست برادران به هالكت مياندازد ،و پدري بزرگواري
چون يعقوب پيغمبر را به دست پسران خودش داغدار ميسازد ،و جنايتي چنين شنيع را در نظر مرداني كه در دامن نبوت و
خاندان انبياء نشو و نما كردهاند زينت ميدهد.
بعد از آنكه با آن سكوت آنچه را كه بايد بفهماند فهماند ،دوباره به ذيل قصه پرداخته
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جمع".
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .413
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
ميفرمايد ":وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ"...
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"وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" ضمير" اليه" به يوسف برميگردد و ظاهر كلمه" وحي" اين است
كه وحي نبوت است ،و منظور از" امرهم هذا" همان به چاه انداختن يوسف است.
و همچنين ظاهر جمله" وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" اين است كه حال از وحي فرستادن باشد كه كلمه" و اوحينا" بر آن داللت دارد،
و متعلق جمله" ال يشعرون" امر است ،يعني حقيقت اين كار خود را نميفهمند .ممكن هم هست به" وحي فرستادن "
برگردد ،يعني :و ايشان اطالع ندارند كه ما چه وحيي فرستادهايم.
و معناي آن -و خدا داناتر است -اين است كه :وحي كرديم به يوسف كه سوگند ميخورم بطور يقين ،روزي برادران را به
حقيقت اين عملشان خبر خواهي داد و از تاويل آنچه به تو كردند خبردارشان خواهي كرد .آري ،ايشان اسم عمل خود را
طرد و نفي تو و خاموش كردن نور تو و ذليل كردن تو مينامند ،غافل از اينكه همان عمل نزديك كردن تو به سوي اريكه
عزت و تخت مملكت و احياي نام تو و اكمال نور تو و برتري قدر و منزلت تو است ،ولي ايشان نميفهمند و تو بزودي به
ايشان خواهي فهماند .و اين در آن وقتي صورت گرفت كه يوسف تكيه بر اريكه سلطنت زده و برادران در برابرش ايستاده و
با امثال جمله ":يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الْمُتَصَدِّقِينَ" ترحم او را به سوي خود جلب ميكردند ،او هم در جوابشان گفت ":هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ
جاهِلُونَ -تا آنجا كه فرمود -أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا ».1« "...
جمله" هَلْ عَلِمْتُمْ" بسيار قابل دقت است ،چون اشاره دارد بر اينكه آنچه امروز مشاهده ميكنيد حقيقت آن رفتاري است
كه شما با يوسف كرديد .و جمله" إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ" كه در آخر داستان است در مقابل جمله" وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" مورد بحث
است ،البته در معناي آيه وجوه ديگري نيز گفتهاند.
يكي از آن وجوه اين است كه :تو بزودي و وقتي كه تو را نشناسند به برادرانت خبر ميدهي كه آنچه كه به تو كردند .و
مقصود خبري است كه يوسف در مصر و قبل از آنكه خود را معرفي كند به ايشان داد»4« .
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيات .25 -22
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .412
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
يكي ديگر اينكه منظور از خبر دادن يوسف به ايشان مجازات ايشان است به كيفر كار زشتي كه كرده بودند ،عينا مثل خود
ما كه وقتي از كسي ناراحت ميشويم به عنوان تهديد ميگوييم بزودي خدمتت ميرسم و به تو ميفهمانم»1« .
يكي ديگر قول بعضي « »4است كه ميگويند از ابن عباس روايت شده ،و آن اين است كه منظور از اينكه فرمود ":ايشان
را به اين كارشان خبر خواهي داد" همان جرياني است كه بعدها يوسف (ع) در مصر با برادرانش داشت كه وقتي ايشان را
شناخت ،جامي را به دست گرفت و آن را به صدا درآورد ،آن گاه فرمود اين جام به من خبر ميدهد كه شما برادري از
پدرتان داشته و او را در چاه انداخته و سپس به قيمت ناچيزي فروختهايد.
و ليكن وجوه باال خالي از سخافت و سستي نيست ،و وجه همان است كه گفتيم ،چون اين تعبير در كالم خداي تعالي در
معناي بيان واقع و حقيقت عمل زياد آمده مثل اين كه فرموده:
"إِلَي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" « »1و نيز فرموده ":وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ »" «4و
نيز فرموده ":يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا" « »2و همچنين در آيات بسياري ديگر.
بعضي « »3هم گفتهاند :معناي آن اين است كه ما به وي وحي كرديم كه بزودي خبرشان ميدهي به آنچه كه بر سرت
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[بيان معناي كلمه ":نستبق" در آيه ":قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ  ..... ]"...ص 131 :

زمخشري هم در كشاف گفته ":نستبق" به معناي" نتسابق" است و باب افتعال و تفاعل در معنا ،شريكند ،مانند" انتضال"
و" تناضل" كه هر دو به معناي مسابقه در تيراندازي ،و" ارتماء" و" ترامي" كه هر دو به معناي تيراندازي است ،و امثال
آن ،و معناي" نستبق" اين است كه" ما ،در دو و يا در تيراندازي تسابق كنيم" «».4
صاحب المنار هم گفته :معنايش اين است كه ما از محل اجتماعمان رفتيم كه مسابقه بگذاريم ،يعني هر كدام همت كنيم از
ديگري جلو بزنيم ،پس استباق به معناي زحمت سبقت را تحمل كردن است ،و غرض از مسابقه و تسابق هم كه صيغهشان
صيغه شركت است همين غلبه يافتن بر شريك است ،گاهي هم مقصود بالذات ميشود ،يا بخاطر غرض ديگر ،و از آن موارد
يكي آيهَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ"
است ،كه سبقت در اينجا به منظور غلبه نيست بلكه خودش منظور است .و آن جمله ديگري كه بعدا ميآيد يعني جمله" وَ
اسْتَبَقَا الْبابَ "اين معنا را افاده ميكند كه يوسف ميخواست از خانه بيرون رود ،و از آنچه زليخا در نظر داشت (و به همان
منظور او را دنبال كرده بود شايد بتواند او را برگرداند) بگريزد و افاده اين معنا از صيغه مشاركت (باب مفاعله و تفاعل )
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آوردند ،ولي آنها اين وحي را نميفهمند .اين وجه خيلي بعيد نيست ،ليكن گفتگوي ما در اين بود كه جمله" وَ هُمْ ال
يَشْعُرُونَ "براي افاده چه نكتهاي آورده شده ،و بنا بر اين وجه ،ظاهرا حاجتي به اين قيد به نظر نميرسد.
بعضي « »2ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه به زودي با ترقيي كه در زندگي و عزت و ملك و سلطنت ميكني به آنان
نتيجه و عاقبت اين رفتارشان را ميفهماني ،چون خداوند تو را بر ايشان مسلط و ايشان را براي تو ذليل ميسازد ،و رؤيايت
را حق و واقعي ميكند ،در حالي كه ايشان امروز نميفهمند كه خدا به تو چه داده.
فرق عمدهاي كه اين وجه با وجه ما دارد اين است كه معناي خبر دادن را از خبر دادن
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،ج  ،2ص .412
)(3بازگشت همه شما به سوي خداست ،پس خبرتان ميدهد از آنچه پيشه خود ساخته بوديد .سوره مائده ،آيه .152
)(4پس خداوند بزودي خبرشان خواهد داد از آنچه كه ميكردند .سوره مائده ،آيه .12
)(5روزي كه خدا همه آنها را مبعوث كند ،و خبرشان دهد از آنچه ميكردند .سوره مجادله ،آيه .3
(6و )2مجمع البيان ،ج  ،2ص .412
ترجمه الميزان ،ج ،11ص113 :
زباني به خبر دادن عملي و خارجي برگردانيده ،و حال آنكه هيچ جهتي براي اين كار وجود ندارد ،آنهم بعد از آنكه يوسف به
حكايت قرآن گفته بود ":هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ"...
"وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ"" عشاء" به معناي آخر روز است ،بعضي هم گفتهاند به معناي مدت زماني است كه ميان نماز
مغرب و عشاء فاصله ميشود ،و اگر گريه ميكردند ،گريهشان مصنوعي و منظورشان اين بوده كه امر را بر پدر مشتبه سازند
تا ايشان را در آنچه كه ادعا ميكردند ،تصديق كند ،و تكذيب ننمايد.
"قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ"...
راغب در مفردات ميگويد :اصل كلمه" سبق" به معناي پيشي گرفتن در راه و امثال آن است ،مثل" فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً" ،كه
به معناي تسابق و از يكديگر جلو زدن است ،مانند" إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ" و نيز" وَ اسْتَبَقَا الْبابَ" «».1

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

برنميآيد ،و زمخشري با اينكه عالمه لغت است و همچنين اتباعش ،متوجه اين فرق دقيق نشدهاند»1« .
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" سبق".
)(2كشاف ،ج  ،4ص . [.....]225
)(3المنار ،ج  ،14ص .433
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
مؤلف :اين مثالي كه ايشان به جملهَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ"
زده نيز از موارد غلبه است ،براي اينكه در شرع مستحبّ است كه آدمي نگذارد ديگران در خيرات بر او پيشدستي كنند ،بلكه
سعي كند در خيرات و مثوبات و به دست آوردن بركات ،كسي بر او مقدم نشود ،و اين همان معناي تسابق و مشاركت است.
مثال ديگرش هم كه همان" وَ اسْتَبَقَا الْبابَ" باشد با تسابق منطبق است براي اينكه قطعا زليخا نيز ميخواسته بر او غلبه
كند هم چنان كه او ميخواسته بر زليخا فائق آيد ،اين ميخواست در را باز كند ،و او ميخواست نگذارد ،و اين همان تسابق
است پس حق اين است كه معناي استباق و معناي تسابق در مورد تصادق دارند.
و در صحاح گفته ":سابقت" با" استبقت "هر دو به معناي تسابق و مسابقه است « .»1و همچنين در لسان العرب گفته ":
سابق" و" استبق" در دويدن به معناي مسابقه است»4« .
و شايد وجه تصادق "استبق" و" تسابق" اين باشد كه" سبق" خود معنايي است اضافي و وزن" افتعل "مفيد تاكيد
معناي" فعل" و امعان فاعل در فعل خويش است ،و ميرساند كه فاعل ،فعل خود را زينتي براي خود ميگيرد هم چنان كه
در امثال" كسب" و" اكتسب"" ،حمل" و" احتمل" و" صبر" و" اصطبر" "،قرب" و" اقترب" "،خفي" و" اختفي"" ،
جهد" و" اجتهد" و نظاير آن به خوبي مشاهده ميشود ،و ماده" سبق" هم وقتي به اين باب بيايد قهرا آن معنا در آن
عارض ميشود ،و با در نظر داشتن اينكه گفتيم خود ماده داراي معناي اضافي است ،اين نكته را ميفهماند كه فاعل
كوشش دارد فعل" سبق" را به خود اختصاص دهد ،و چون چنين معنايي جز با مسابقه صورت نميگيرد قهرا دو صيغه"
استبق" و" تسابق" در اين مورد با هم تصادق ميكنند.
و اينكه فرمود ":بِمُؤْمِنٍ لَنا" معنايش اين است كه تو تصديق كننده گفتار ما نيستي.
و ماده" ايمان" همانطور كه با" باء" متعدي ميشود با" الم" هم ميشود ،مانند جمله مورد بحث ،و مانند جمله" فَآمَنَ لَهُ
لُوطٌ" «».1
معناي آيه مورد بحث اين ميشود كه :فرزندان يعقوب وقتي در آخر روز نزد پدر آمدند گريه ميكردند و در اين حال به پدر
خود گفتند :اي پدر جان! ما گروه برادران رفته بوديم بيابان
__________________________________________________
)(1صحاح ،ج  ،2ص .1222
)(2لسان العرب ،ج  ،4ص .21 -25
)(3پس ايمان آورد به او لوط .سوره عنكبوت ،آيه .432
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
براي مسابقه دو ،و يا تيراندازي -البته مسابقه دو با دور شدن از يوسف مناسبتر است ،پس بعيد نيست مقصودشان همين
بوده -و يوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم گرگي او را خورد ،و بدبختي و بيچارگي ما اين است كه هم برادر را از
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دست دادهايم و هم تو گفتار ما را تصديق نخواهي كرد هر چند هم كه ما راستگو باشيم.
و اين كالم يعني جمله" وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ" كالمي است كه نوعا هر پوزشطلبي وقتي دستش از همه
جا بريده شد و راه چارهاي نيافت بدان تمسك ميجويد ،و ميفهماند كه ميداند كالمش نزد طرفش مسموع و عذرش
پذيرفته نيست ،ليكن مع ذلك از روي ناچاري حق مطلب را ميگويد و از واقع قضيه خبر ميدهد ،هر چند تصديقش نكنند،
پس اين تعبير كنايه از اين است كه كالم من صدق و حق است.
"وَ جاؤُ عَلي قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ"" كذب" -به فتح كاف و كسر ذال -مصدر است ،و در اينجا به جاي اسم فاعل به كار رفته
تا مبالغه را برساند ،در نتيجه معنايش چنين ميشود ":به خوني كاذب كه كذبش آشكارا بود".
از اين آيه -با در نظر گرفتن اينكه" دم :خون" را نكره آورده و فرموده" خوني" تا بفهماند داللت آن بر ادعاي ايشان
داللتي ضعيف بوده -چنين برميآيد كه پيراهن خونآلود وضعي داشته كه نمودار دروغ آنان بوده ،چون كسي را كه درندهاي
پارهاش كرده و خورده باشد معقول نيست پيراهنش را سالم بگذارد.
از اينجا معلوم ميشود كه چراغ دروغ را فروغي نيست ،و هيچ گفتار و پيشامدي دروغين نيست مگر آنكه در اجزاي آن
تنافي و در اطرافش تناقضهايي به چشم ميخورد كه شاهد دروغ بودن آنست (و به فرضي هم كه طراح آن ،خيلي ماهرانه
طرحش كرده باشد) اوضاع و احوال خارجي كه آن گفتار دروغين محفوف به آن است بر دروغ بودنش شهادت داده و از واقع
و حقيقت زشت آن هر چه هم كه ظاهرش فريبنده باشد پرده برميدارد.

اشاره

اين مطلب تجربه شده كه عمر اعتبار دروغ كوتاه ،و دروغگو ديري نميپايد مگر آنكه خودش به آن اعتراف ميكند ،و اگر
هم اعتراف نكند باري اظهاراتي ميكند كه از بطالن گفتارش پرده برميدارد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
حال بايد ديد چرا چنين است؟ دليلش اين است كه بطور كلي در اين عالم ،نظامي حكومت ميكند كه به واسطه آن نظام در
اجزاء و ابعاض عالم نسبتها و اضافاتي برقرار و در نتيجه ابعاض به يكديگر متصل و مربوط ميشوند و اين اضافات
نسبتهايي غير متغيرند ،پس هر حادثي از حوادث كه فرض كنيم وقتي در خارج واقع ميشود لوازم و ملزوماتي متناسب با
خود دارند كه به هيچ وجه از يكديگر منفك نميشوند ،و در بين تمامي لوازم و ملزومات آثاري است كه بعضي را بر بعضي
ديگر متصل ميسازد ،بطوري كه اگر به يكي از آنها خللي وارد آيد همه مختل ميشود ،و اگر همان مختل ،سالم گردد همه
سلسله سالم ميشود ،و اين قانوني است كلي و استثناء ناپذير.
مثال اگر جسمي از مكاني به مكاني ديگر انتقال يابد ،از لوازم اين انتقال آن است كه ديگر در آن زمان آن جسم در مكان
اول نباشد ،بلكه از آن و از لوازم آن و هر چه كه متصل به آن است دور و غايب باشد ،و نيز مكان اول از آن خالي و مكان
دوم مشغول به آن باشد ،و نيز اينكه فاصلهاي را كه ميان دو مكان است بپيمايد ،و همچنين لوازم ديگر كه اگر يكي از آنها
اختالل يابد -مثال در همان زمان باز هم مكان اول شاغل آن جسم باشد -تمامي لوازمي كه شمرديم مختل شده ،ديگر
صدق نخواهند داشت.
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گفتاري در اينكه در دروغگويي رستگاري نيست [سخني در باره بي فرجام بودن دروغ و اينكه سر انجام ،حقيقت نمودار ميشود]
 .....ص 131 :
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[جواب يعقوب (عليه السالم) به پسرانش كه گفتند يوسف را گرگ خورده  .....ص 141 :

"قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ" اين جمله جواب يعقوب (ع) است ،و اين
جواب را در وقتي داده كه خبر مرگ يوسف ،فرزند عزيز و حبيبش را شنيده ،فرزندان بر او درآمدهاند در حالي كه يوسف را
همراه ندارند ،و با گريه و حالتي پريشان خبر ميدهند كه يوسف را گرگ خورده ،و اين پيراهن خونآلود اوست ،و او در
همين حال مقدار حسد برادران را نسبت به يوسف ميدانست ،و اينكه او را به زور و اصرار از دستش ربودند به خاطر داشت و
حال نيز كه پيراهنش را آوردهاند وضع خونين پيراهن اعالم به دروغگويي آنان ميكند ،در چنين شرايطي اين جواب را داده
و همين را هم ميبايد ميداد.
آري ،در اين جواب هيچ اعتنايي به گفته آنان كه گفتند ":ما رفته بوديم مسابقه بگذاريم "نكرده و فرموده ":بلكه نفس شما
امري را بر شما تسويل كرده" و" تسويل" به معناي وسوسه است ،و معناي پاسخ او اين است كه :قضيه اينطور كه شما
ميگوييد نيست ،بلكه نفس شما در اين موضوع شما را به وسوسه انداخته ،و مطلب را مبهم كرده ،و حقيقت آن را معين
ننموده .آن گاه اضافه كرد كه من خويشتن دارم ،يعني شما را مؤاخذه ننموده ،در مقام انتقام بر نميآيم ،بلكه خشم خود را به
تمام معني فرو ميبرم.
پس اينكه فرمود ":بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" خود تكذيب دعوي آنان و هم بيان اين جهت است كه من به خوبي
ميدانم فقدان يوسف مستند به اين گفتههاي شما و دريدن گرگ نيست ،بلكه مستند به مكر و خدعهاي است كه شما به
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و انسان و هر سبب ديگري كه فرض شود نميتواند حقيقتي از حقايق هستي را به نوعي تدليس و تردستي بپوشاند ،و در
عين حال تمام لوازم و ملزومات مربوط به آن را هم مستور بدارد ،و يا آن حقيقت را بطور كلي از محل واقعيش (كه محفوف
به آن لوازم و ملزومات است) خارج كند ،و يا از مجراي هستياش تحريف نمايد ،و به فرضي هم كه بتواند يكي از لوازم را
هم مستور سازد ،لوازم ديگرش سر درميآورد ،و به فرضي كه آن را هم در پرده كند الزم سومي ظاهر ميشود ،و همچنين
تا حقيقت پنهان شده آشكارا گردد.
از همين جا است كه ميگويند حكومت و دولت از آن حق است هر چند باطل جوالن و عرض اندامي هم بكند .و نيز
ميگويند ارزش از آن صدق است هر چند احيانا باطلي مورد رغبت قرار بگيرد ،و نيز از همين جهت است كه خداي تعالي
فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ" « »1و نيز فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ" « »4و نيز
فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ ال يُفْلِحُونَ" « »1و فرموده:
__________________________________________________
)(1خداوند هدايت نميكند آن كس راي كه دروغگو و كافر كيش است .سوره زمر ،آيه .1
)(2خدا هدايت نميكند كسي راي كه او زيادهرو و دروغپرداز است .سوره مؤمن ،آيه .42
)(3آنان كه دروغ بر خدا ميبندند رستگار نميشوند .سوره نحل ،آيه 113
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
"بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ" «».1
و اين بدان جهت است كه چون حق را دروغ شمردند ناگزير پايه خود را بر اساس باطل نهاده و در زندگيشان بر باطل تكيه
زدند ،و در نتيجه خود را در نظامي مختل قرار دادند كه اجزايش با يكديگر تناقض داشته و هر جزئي جزء ديگر و هر طرفي
طرف ديگر را رسوا و انكار ميكند.

PDF.tarikhema.org

كار بردهايد ،و مستند به وسوسهاي است كه دلهاي شما آن را طراحي كرده ،و در عين حال به منزله مقدمهاي است براي
جمله بعد كه ميفرمايد ":فَصَبْرٌ جَمِيلٌ"...
__________________________________________________
)(1بلكه وقتي كه حق به ايشان رسيد تكذيبش كردند پس آنان در وضع مشوشي هستند .سوره ق ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
[اشاره به معناي صبر و اينكه صابران چه كساني هستند]  .....ص 141 :
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در جمله" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" صبر را مدح كرده و اين از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب است ،يعني در جايي كه
ميبايست بفرمايد" من بر آنچه كه بر سرم آمده صبر ميكنم ،به سبب اينكه صبر خوب است" تنها سبب را آورده.
و اينكه كلمه صبر را نكرده (بدون الف و الم) آورده ،و آن را توصيف نكرده ،بلكه بطور مبهم فرموده" صبر خوبست" اشاره
به عظمت قضيه و تلخي و دشواري تحمل آن است.
و اگر حرف" فاء" را كه براي تفريع و نتيجهگيري است بر سر جمله آورده و فرموده:
"پس صبر خوبست" براي اشعار به اين جهت است كه اسباب و آن جهاتي كه دست به هم داده و اين مصيبت را به بار
آورده وضعش طوري است كه در برابر آن جز صبر هيچ چاره ديگري نيست (پس صبر بهتر است) ،براي اينكه اوال يوسف
محبوبترين مردم بود در دل او ،و اينك دارند خبر ميدهند كه چنين محبوبي طعمه گرگ شده ،و براي گواهي خود پيراهن
خونآلودش را آوردهاند ،و ثانيا او خود بطور يقين ميداند كه اينان در آنچه كه ميگويند دروغگويند ،و در نابود كردن يوسف
دست داشته و نقشهاي داشتهاند ،و ثالثا راهي براي تحقيق مطلب و به دست آوردن اينكه بر سر يوسف چه آمده ،و او فعال
كجا است و در چه حالي است ،در دست نيست.
او براي چنين پيشامدهاي ناگواري جز فرزندانش چه كسي را دارد كه براي دفع آن به اين سو و آن سو روانه كند؟ و فعال
اين مصيبت به دست همين فرزندان رخ داده ،نزديكتر از ايشان چه كسي را دارد كه به معاونت وي از ايشان انتقام بگيرد؟ و
به فرضي هم كه داشته باشد چگونه ميتواند فرزندان خود را طرد نمايد( .پس باز صبر بهتر است).
چيزي كه هست معناي صبر اين نيست كه انسان خود را آماده هر مصيبتي نموده صورت خود را بگيرد تا هر كس خواست
سيليش بزند ،نه ،معناي صبر -كه يكي از فضايل است -اين نيست كه آدمي چون زمين مرده زير دست و پاي ديگران
بيفتد مردم او را لگدكوب كنند ،و مانند سنگ دم پا بازيچهاش قرار دهند ،زيرا خداي سبحان آدمي را طوري خلق كرده كه
به حكم فطرتش خود را موظف ميداند هر مكروهي را از خود دفع نمايد ،و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده
تا به قدر تواناييش از آنها استفاده كند ،و چيزي را كه اين غريزه را باطل و عاطل سازد نميتوان فضيلت نام نهاد .بلكه صبر
عبارت است از اينكه انسان در قلب خود استقامتي داشته باشد كه بتواند كنترل نظام نفس خود را -كه استقامت امر حيات
انساني و جلوگيري از اختالل آن بستگي به آن نظام دارد -در دست گرفته ،دل خود را از تفرقه و نسيان تدبير و خبط فكر و
فساد رأي جلوگيري كند.
پس صابران آنهايي هستند كه در مصائب استقامت به خرج داده و از پا درنميآيند ،و ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
هجوم رنجها و سختيها پايشان را نميلغزاند ،به خالف غير صابران كه در اولين برخورد با ناماليمات قصد هزيمت ميكنند و
آن چنان فرار ميكنند كه پشت سر خود را هم نگاه نميكنند.
از همين جا معلوم ميشود كه صبر چه فضيلت بزرگي است ،و چه راه خوبي است براي مقاومت در برابر مصائب و شكستن
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سورت و شدت آن ،ولي با اين حال به تنهايي كافي نيست كه عافيت و سالمت را كه در مخاطره بوده برگرداند ،در حقيقت
صبر مانند دژي است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود ،ولي اين دژ نعمت امنيت و سالمتي و حريت حيات را به
انسان عودت نميدهد ،و چه بسا محتاج به سبب ديگري شود كه آن سبب رستگاري و پيروزي را تامين نمايد.
اين سبب در آيين توحيد عبارت است از خدا -عز سلطانه .يك نفر موحد وقتي ناماليمي ميبيند و مصيبتي به او روي
ميآورد نخست خود را در پناه دژ محكم صبر قرار داده ،بدين وسيله نظام عبوديت را در داخل خود در دست گرفته و از
اختالل آن و متالشي شدن قوا و مشاعرش جلوگيري ميكند ،و سپس بر پروردگار خود كه فوق همه سببها است توكل
جسته ،اميد ميدارد كه او وي را از شري كه روي آورده حفظ كند ،و همه اسباب را به سوي صالح حال او متوجه سازد ،كه
در اين صورت كار او كار خود خداي تعالي شده ،و خدا هم كه بر كار خود مسلط است ،اسباب را هر چند سبب بيچارگي او
باشد به سوي سعادت و پيروزي او جريان ميدهد ،و ما در اين باره در تفسير آيه" وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ" « »1در جلد
اول اين كتاب بحثي را گذرانديم.
[صبر ،توأم با توكل كار ساز است  .....ص 141 :
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به خاطر همه اين جهات بود كه يعقوب بعد از آنكه فرمود ":فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" دنبالش گفت ":وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ"
و كلمه صبر را با كلمه توكل تمام كرد ،نظير آنكه در آيات بعدي همين معنا را رعايت نموده چنين گفت ":فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ».4« "...
پس جمله" وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ" -كه راستي كالم عجيبي است -توكل يعقوب را بر خداي تعالي بيان نموده،
ميفرمايد :من ميدانم كه شما در اين قضيه مكر و حيلهاي به كار بردهايد ،و ميدانم كه يوسف را گرگ نخورده ،و ليكن در
كشف دروغ شما و دستيابي بر يوسف به اسباب ظاهري كه بدون اذن خدا هيچ اثري ندارند دست نميزنم و در
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .22
)(2سوره يوسف ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
ميان اين اسباب دست و پا نميزنم بلكه با صبر ،ضبط نفس نموده ،و با توكل به خدا حقيقت مطلب را از خدا ميخواهم.
پس معلوم شد كه جمله" وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ" دعايي بود كه يعقوب (ع) در مقام توكل كرده ،و معنايش اين
است ":پروردگارا! من در اين گرفتاريم بر تو توكل كردم تو در آنچه كه اين فرزندانم ميگويند ياريم كن ".و اين جمله
توحيد در فعل را ميرساند .يعقوب خواست بگويد تنها و يگانه مستعان خداست ،و مرا جز او مستعاني نيست.
آري ،او معتقد بود كه هيچ حكم حقي نيست مگر حكم خدا ،و در آياتي كه به زودي ميآيد به همين معنا تصريح كرده و
گفته است ":إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ".
و براي اينكه توحيد در فعل را تكميل نموده و به باالتر از اين برساند اصال اسمي از خود نبرد ،و نگفت ":بزودي صبر خواهم
كرد" و نيز نگفت ":و من در آنچه شما ميگوييد به خدا استعانت ميجويم" بلكه خود را به كلي كنار گذاشت و فقط از خدا
دم زد ،تا برساند همه امور منوط به حكم خداست كه تنها حكم او حق است ،و اين كمال توحيد او را ميرساند و ميفهماند
كه با آنكه در باره يوسفش غرق اندوه و تاسف است ،در عين حال يوسف را نميخواهد و به وي عشق نميورزد ،و از
فقدانش دچار شديدترين و جانكاهترين اندوه نميگردد مگر به خاطر خدا و در راه خدا.
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"وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلي دَلْوَهُ قالَ يا بُشْري هذا غُالمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ" راغب در
مفردات گفته ":ورود" در اصل لغت به معناي آب طلب كردن بوده و بعدها در غير آن هم استعمال شده « .»1و در معناي"
دلو" گفته ":دلوت الدلو" -كه ثالثي مجرد است -به معناي" دلو را به چاه سرازير كردم" است ،ولي" ادليت الدلو" -كه از
باب افعال است -به معناي" دلو را بيرون كشيدم "است »4« .ولي ديگران به عكس آن را گفتهاند .و در معناي" اسروه"
گفته ":اسرار" بر خالف" اعالن" و به معناي پنهان داشتن است»1« .
در اين آيه نكته جالبي است ،و آن اين است كه بيرون آمدن يوسف نتيجه بيرون كشيدن دلو از چاه بود ،و با اينكه متفرع بر
آن بود جا داشت بفرمايد ":فقال يا بشري "يعني پس دلو خود را انداخت ،آن گاه گفت :بشارت كه غالمي يافتم .ولي اينطور
نفرمود ،بلكه فرمود:
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" ورد".
)(2مفردات راغب ،ماده" دلو".
)(3مفردات راغب ،ماده" سرر".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
"پس دلو خود را انداخت ،گفت بشارت  "...و اين را در ادبيات ميگويند" فصل "هم چنان كه اولي را ميگويند" وصل".
نكته اينكه تعبير را به فصل آورد اين بود كه بيرون شدن يوسف پس از كشيدن دلو هر چند در خارج نتيجه آن بود ،ولي
امري غير منتظره بوده ،زيرا نتيجهاي كه از بيرون كشيدن دلو متوقع است بيرون شدن آب است نه دستيابي بر پسر بچه،
پس اينكه پسر بچهاي بيرون آمده امري ناگهاني و غير منتظره بوده.
نداي" بشري" (مژده) مانند نداي به "اسف" و" ويل" و نظاير آن در جايي به كار ميرود كه بخواهند بفهمانند كه حادثه
خير و يا شر حاضر و هويدا است.
جمله" وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ" مفادش مذمت رفتار فرزندان يعقوب و اشاره به اين است كه عمل ايشان معصيتي بوده كه
عليه ايشان نزد خدا محفوظ هست تا بدان مؤاخذه شوند.
ممكن هم هست مراد اين باشد كه اين واقعه به علم خدا اتفاق افتاده ،و خدا خواسته تا يوسف را به آن قدر و منزلتي كه
برايش مقدر كرده برساند ،چون اگر از چاه بيرون نميآمد و به عنوان يك بازيافتهاي پنهاني به مصر آورده نميشد ،قطعا از
خانه عزيز مصر سر درنميآورد ،و در نتيجه به آن سلطنت و عزت نميرسيد.
معناي آيه اين است كه :جماعتي رهگذر از كنار آن چاه ميگذشتند ،كسي را فرستادند تا آبي تهيه كند ،آن شخص دلو خود
را در چاه سرازير كرد و وقتي بيرون ميآورد ناگهان فريادش بلند شد ":بشارت! اين پسر بچه است" .آري ،او پسر بچهاي را
ديد كه خود را به طناب آويزان كرده ،از چاه بيرون آمد .اهل قافله او را پنهان كردند تا كس و كارش خبردار نشوند ،و در
نتيجه سرمايهاي برايشان باشد و از فروشش پولي به دست بياورند ،و حال آنكه خداي سبحان به آنچه ميكردند دانا بود ،و بر
آن كار آنان را مؤاخذه ميكند .و يا :و حال آنكه همه اينها به علم خدا بوده و او بود كه يوسف را در مسيري قرار داد تا در
مصر بر اريكه سلطنت و نبوت بنشاندش.
"وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ"" ثمن بخس" به معناي بهايي است كه از قيمت اصلي و
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واقعي ،ناقص و كمتر باشد ،و" دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ" به معناي پولي اندك است -و بطوري كه ميگويند بدين جهت فرموده"
معدودة" كه آن روزها پول زياد وزني بوده نه شمردني ،و تنها پولهايي را ميشمردهاند كه خيلي ناچيز بوده ،و مقصود از"
دراهم" پول خردي از جنس نقره بوده كه در آن روز در ميان مردم رواج داشته ،و كلمه" شراء" در اينجا به معناي فروختن
است ،و زهد به معناي روگرداني و بي رغبتي از هر چيز را گويند ،ممكن هم هست در اينجا كنايه از بر حذر بودن باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
[توضيح معناي آيه ":وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ  "...و وجوهي كه در اين باره گفته شده است  .....ص 145 :

[خريدار يوسف (عليه السالم) ،عزيز مصر و منزل جديد او كاخ عزيز بوده است  .....ص 141 :
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از ظاهر سياق برميآيد كه ضمير جمعي كه در جمله" شروه" و در جمله "كانوا" ميباشد به رهگذران برميگردد ،و معنايش
اين باشد كه :رهگذران يوسف را به پولي اندك فروختند ،چون از اين معنا حذر داشتند كه اگر بر سر قيمت ايستادگي به
خرج دهند حقيقت مطلب روشن شده صاحبانش پيدا شده از چنگ ايشان بيرونش ميكنند.
ولي بيشتر مفسرين گفتهاند :ضمير مذكور به برادران يوسف برميگردد و معناي جمله اين است كه :برادران يوسف بعد از
آنكه فرياد رهگذران بلند شد كه" بشارت! پسر بچهاي" خود را به كنار چاه رسانده ادعا كردند كه اين پسر بچه از ايشان
است كه در چاه افتاده و اينك آمدهاند او را بيرون بياورند ،و در نتيجه همانجا يوسف را به پولي اندك فروختند ،و از ترس
اينكه حقيقت حال معلوم نشود در قيمتش پافشاري نكردند»1« .
بعضي «» 4ديگر گفتهاند :ضمير اول به برادران و ضمير دوم به رهگذران برميگردد ،و معناي آيه اين است كه :برادران،
يوسف را به پولي اندك فروختند ،و رهگذران از خريدنش اظهار بيميلي ميكردند كه فروشندگان قيمت را باال نبرند ،و يا
واقعا نسبت به خريدنش بيميل بودند براي اينكه حدس ميزدند حقيقت مطلب غير اينست ،و حتما مكر و نقشهاي در كار
است ،چون از سيماي پسر بچه پيداست كه از بردگان نيست.
و ليكن سياق آيات با هيچيك از اين دو وجه سازگاري ندارد ،چون هر چه ضمير جمع در آيه قبلي بود همه به رهگذران
برميگشت و در آيه بعدي هم اسمي از برادران به ميان نيامده تا بگوييم ضمير در" شروه" و ضمير در" كانوا" و يا يكي از
آن دو به برادران برميگردد.
عالوه بر اينكه ظاهر آيه بعدي كه ميفرمايد ":وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ" اين است كه آن خريدن با فروختن در اين آيه
تحقق يافته (و خالصه خريداران در آن آيه خريداران اين آيهاند).
و اما اينكه در روايات آمده كه" برادران يوسف خود را به آنجا رسانيده ،يوسف را از دست ايشان گرفتند و ادعا كردند كه اين
برده ماست كه در چاه افتاده و در آخر او را به ثمن بخسي فروختند" مطلبي است تاريخي كه نه با ظاهر سياق آيات تدافع
دارد ،و نه ظاهر آيه آن روايات را دفع ميكند.
و چه بسا گفته شده كه" شراء" در آيه مورد بحث به معني خريدن است ،چون به اين معنا هم از زبان عرب شنيده شده،
ولي سياق آيه اين احتمال را هم مانند دو احتمال قبلي دفع ميكند.
__________________________________________________
(1و )4روح المعاني ،ج  ،14ص . [.....]121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
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"وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً" از سياق آيات استفاده ميشود كه قافله
نامبرده يوسف را با خود به مصر بردند و در آنجا به معرض فروش گذاشتند ،و مردي از اهل مصر او را خريداري نموده به
خانهاش برد.
راستي آيات اين سوره به چه نحو شگفتآوري اين شخص را معرفي ميكند :اوال در كلمه" من مصر" ميفهماند خريدار
يوسف ،مردي از اهل خود مصر بوده ،و ثانيا در آيه" وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَي الْبابِ" ميفهماند كه او مردي بزرگ و مرجع حوائج
مردم بوده ،و ثالثا در آيه" وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ "ميفهماند كه او عزيزي در مصر بوده
كه مردم مصر براي او عزت و مقامي منيع قائل بودهاند .و نيز او را معرفي ميكند كه داراي زندان بوده ،پس معلوم ميشود
رياستي در بين مردم داشته ،زيرا داشتن زندان از شؤون رياست است ،و خالصه از همه اين آيات برميآيد كه يوسف از
همان اول به خانه عزت و كاخ سلطنتي درآمده بوده.
و كوتاه سخن ،قرآن كريم در تعريف اين شخص در هر نوبت آن مقدار را كه مورد حاجت بوده بيان كرده ،چون در اولين
مرتبه كه سخن از او به ميان ميآيد الزم نيست تمامي خصوصياتش گفته شود ،و لذا در اين مقام تنها فرموده ":وَ قالَ الَّذِي
اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ" و به هر حال آيه مورد بحث با همه اختصار و كوتاهيش ميرساند كه قافله ،يوسف را به مصر برده و در
آنجا او را به يكي از سكنه آن شهر فروختند ،و او هم يوسف را به خانهاش برد ،و به همسرش سفارش كرد كه" أَكْرِمِي
مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً".
با اينكه عادت بر اين جريان دارد كه موالي نسبت به امر بردگان خود اهميتي ندهند ،مگر در جايي كه از سيماي برده آثار
اصالت و رشد را تفرس كنند و به نظرشان سيماي خير و سعادت بيايد ،مخصوصا پادشاهان و سالطين و رؤسا كه هر لحظه
دهها و بلكه صدها برده و كنيز ميگيرند ،چنين اشخاصي عادتا نسبت به آن همه غالم و كنيز ولع و اشتياق نشان نميدهند،
و چنان نيست كه تا يك برده و يا كنيز به دستشان بيايد و اله و شيدايش شوند ،با اين حال اين سفارشي كه عزيز مصر در
باره يوسف كرده كه" او را احترام كند ،باشد كه از او انتفاع ببرند و يا فرزند خود بخوانند" حتما معناي عميقي دارد ،و
مخصوصا از اين جهت كه اين سفارش را به شخص همسر و بانوي خانهاش ميكند (نه به كاركنان خانه) ،بلكه به او
ميگويد كه شخصا مباشر جزئيات امور يوسف باشد ،و اين سابقه ندارد كه ملكهها در امور جزئي و كوچك مباشرت كنند ،و
خانمي با چنين مقامي منيع به امور بردگان و غالمان رسيدگي نمايد .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
پس معلوم ميشود يوسف جمالي بديع و بينظير داشته كه عقل هر بيننده را خيره و دلها را واله ميساخته ،و باالتر از زيبايي
آب و گل ،خلق زيبا داشته ،صبور و با وقار و داراي حركاتي سنگين بوده ،لهجهاي مليح و منطقي حكيمانه و نفسي كريم و
اصلي نجيب داشته ،و اين صفات وقتي در فردي وجود داشته باشد ريشههايش از همان كودكي حركات و سكنات كودك را
از حركات و سكنات ديگر كودكان متمايز ميكند و آثارش از همان كودكي در سيمايش ظاهر ميگردد.
اينها بوده كه دل عزيز را به سوي يوسف -يك طفل صغير -جلب كرده ،تا آنجا كه آرزومندش نموده كه اين كودك در
خانه او نشو و نما كند و از خواص اهل بيتش شمرده شود ،و بلكه نزديكترين مردم به وي باشد تا او در امور مهم و مقاصد
بزرگ خود از وي منتفع گردد .و يا او را پسر خود بخواند تا براي او و براي همسرش فرزندي باشد ،و از خاندان او ارث ببرد.
و از همين جا ميتوان احتمال داد كه عزيز مردي عقيم بوده و از همسرش فرزندي نداشته ،و به همين جهت آرزو ميكرده
كه يوسف فرزند او و همسرش باشد.
پس اينكه فرمود ":وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ" يعني ":عزيز" المراته" عزيزه مصر" أَكْرِمِي مَثْواهُ" يعني خودت مباشر
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[معناي جمله ":و كذلك مكنا ليوسف في األرض"]  .....ص 141 :

و اينكه در آيه مورد بحث فرمود ":وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ" اشاره است به همان مطالبي كه قبال فرموده بود كه :از
چاه برونش آورد و به فروشش رساند و در خانه عزيز جايش داد .در اينجا دو احتمال هست يكي اينكه مقصود از تمكين در
زمين همين مقدار از تمكين باشد كه يك پسر بچه غريب از خانه عزيز سر در آورده و به سفارش صاحب خانه داراي
گواراترين عيش شود ،و بنا بر اين احتمال تشبيه" كذلك" در آيه از قبيل تشبيه چيزي است به خودش ،البته بطوري كه
داللت بر عظمت اوصاف آن كند ،نه از آن قسم كه در ادبيات مذمت شده ،نظير گفته شاعر:
كاننا و الماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء
"وضع ما در اين حال كه اطرافمان آب است نظير وضع مردمي است كه نشستهاند و دورشان آب است" چون اين تشبيه
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امور او باش ،و براي او مقامي بزرگ و ارجمند در نزد خودت قرار ده" عَسي أَنْ يَنْفَعَنا" شايد در مقاصد عالي و امور مهم به
دردمان بخورد "،أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً" و يا او را فرزند خود بخوانيم.
"وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" راغب
در مفردات ميگويد ":مكان" در نزد اهل لغت به معناي جايي است كه چيزي را در خود گنجانيده باشد( ،و تمكين به معناي
جاي دادن است هم چنان كه تمكن به معناي قبول مكان و جايگير شدن در آنست) و از همين باب است كه خدا فرموده":
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ" و نيز فرموده" وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ" و نيز فرموده ":أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ" و" نُمَكِّنَ لَهُمْ
فِي الْأَرْضِ" .آن گاه اضافه كرده كه خليل گفته :كلمه" مكان" بر وزن مفعل از ماده" كون" است (و قاعدتا ميبايستي همه
مشتقات آن از اين سه حرف اشتقاق يابد) و ليكن در محاوره عرب از ماده" مكن" اشتقاق يافته ،ميگويند ":تمكن "و"
تمسكن" هم چنان كه اصل منزل" نزل" است ولي از خود آن اشتقاق جدا ميكنند و ميگويند" تمنزل" «».1
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" مكن".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
پس كلمه" مكان" به معناي قرارگاه هر چيز است از زمين ،و معناي" امكان" و "تمكين" قرار دادن در محل است .و چه
بسا ،كه كلمه" مكان" و" مكانت" به استقرارگاه امور معنوي اطالق ميشود ،مثل اينكه ميگوئيم" فالني مكانتي در علم
دارد" ،و يا" مكانتي در نزد مردم دارد" .و وقتي گفته ميشود" من فالني را از فالن چيز امكان دادم و او تمكن يافت"
معنايش اين است كه او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد ،ولي اين تعبير از باب كنايه است.
و شايد مراد از اينكه فرمود :ما يوسف را در زمين تمكين داديم اين باشد كه ما او را طوري در زمين جاي داديم كه بتواند در
زمين از مزاياي حيات ،با وسعت هر چه بيشتر تمتع ببرد ،بر خالف آنچه برادرانش ميخواستند كه او از ماندن در روي زمين
محروم باشد ،و به همين جهت او را در ته چاه ،انداختند و بعدا هم به ثمن ناچيزي به فروش رساندند تا از قرارگاه پدرش دور
شده ،از سرزميني به سرزميني انتقال يابد.
خداوند در خالل داستان يوسف دو جا قضيه تمكين دادن از زمين را يادآور شده ،يكي بعد از آنكه بيرون آمدنش را از چاه و
پنهاني به مصر آوردن و فروختنش را به عزيز بيان كرده ،و يكي هم بعد از بيان بيرون شدنش از زندان عزيز و منصوب
شدنش بر خزينههاي سرزمين مصر ،كه در آنجا چنين فرموده ":وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ"
« »1و عنايت در هر دو جا يكي است.
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ركيك و مذموم است.
بلكه منظور اينست كه آن تمكيني كه ما در زمين به يوسف داديم نظير تمكيني است
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
كه اآلن داريم شرح ميدهيم ،و اوصافي داشته مثل اوصاف خيره كنندهاي كه در شرح داستانش آورديم .و اين خود يك
نحوه لطافتي است در بيان كه گوينده چيزي را به خودش مثال زده و تشبيه كند ،تا ذهن شنونده متوجه برجستگي و اهميت
اوصاف آن شود ،و غرضي كه در همه تشبيهها هست و آن جذاب بودن مطلب است حاصل شود.
و از همين باب است تشبيه" لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" « »1و همچنين" لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ" « »4كه در اولي مراد اين
است كه صفات خداوندي از اين جهت كه صفات اوست شبيه و نظير ندارد ،و در دومي اين است كه هر چيزي كه داراي
اين صفات باشد آن طور كه بهشت متصف به آن است ،پس عاملين براي رسيدن به آن ،عمل كنند ،تا با رسيدن به آن،
رستگار شوند.
احتمال دوم اين است كه منظور از تمكين ،مطلق تمكين در زمين است ،نه تنها آن تمكيني كه تا كنون يادآور شده .بنا بر
اين تشبيه در آيه از باب تشبيه كل به بعضي از افراد است تا داللت كند بر اينكه ساير تمكينهاي بعدي هم مثل تمكيني
است كه تا كنون بيان شده .و يا تشبيه كل است به بعضي از اجزايش ،تا داللت كند بر اينكه اجزاي باقيمانده هم حالش
حال همين جزئي است كه گفته شد .و بنا بر اين ،معناي آيه مورد بحث اين ميشود كه :تمكين ما به يوسف در زمين به
همين منوالي كه گفتيم ادامه مييابد ،چه برادرانش به وي حسد برده از ماندنش در روي زمين و نزد پدر دريغ ورزيده به
چاهش انداختند ،و نعمت تمتع در وطن و زندگي بدوي را از او سلب نموده ،او را به مكاريان بفروختند ،تا از خانه و اهلش
دور سازند ،و خداي سبحان عينا كيد آنان را وسيله قرار داد براي تمكنش در زمين ،آنهم در خانه عزيز و در بهترين احوال ،از
اين به بعدش هم همين منوال ادامه مييابد ،همسر عزيز به او دلبسته و ديگر زنان اشراف مصر تعقيبش ميكنند ،تا بلكه
كام دل از او گرفته و لكهدارش سازند ،خداوند كيد ايشان را هم عينا وسيله ظهور اخالص و صدق ايمان وي قرار ميدهد.
و به همين منوال مصريان تصميم ميگيرند او را به زندان افكنده از آزادي و آمد و شد با مردم محرومش كنند ،خداوند همين
زندان را وسيله تمكين او قرار ميدهد ،آن چنان تمكيني كه در سرزمين وسيع مصر هر جا بخواهد زندگي كند ،و هيچ باال
دستي نباشد كه او را محدود سازد.
و كوتاه سخن ،بنا بر اين احتمال ،آيه شريفه از قبيل آيه" كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ" « »1و
__________________________________________________
)(1سوره شوري ،آيه .11
)(2سوره صافات ،آيه .31
)(3سوره مؤمن ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
آيه "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ" « »1خواهد بود ،كه در اولي ميفرمايد :گمراه شدن كافران توسط خدا دائما به همين منوال
كه گفته شد جريان مييابد .و در دومي ميفرمايد :مثل زدن خدا دائما نظير اين مثلي است كه زد ،و اين مثل نمونهاي است
كه بايد ساير مثالهاي خدايي را بدان مقياس گرفت.
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و اينكه فرمود ":وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "نتيجه تمكين مذكور را ميرساند ،چون" الم" ،مفيد غايت و نتيجه است .و
اگر حرف" واو" آورده و جمله را عطف كرده ،عطف بر جمله مقدري كرده تا برساند كه غير از تعليم احاديث نتايج ديگري
در نظر داشتيم كه مقام تخاطب ،گنجايش بيان آن را ندارد .بنا بر اين ،تقدير كالم چنين ميشود ":لنفعل به كذا و كذا و
لنعلمه من تاويل االحاديث" ،و اين آيه شبيه به آيه راجع به ابراهيم (ع) است كه ميفرمايد ":وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" « »4و آياتي نظير آن.
[معناي ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ"]  .....ص 151 :

بحث روايتي [روايتي از امام سجاد (عليه السالم) در باره داستان يوسف و اينكه علت ابتالء يعقوب به فراق يوسف قصور در اطعام
مسكيني بوده است  .....ص 151 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و در جمله" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" ظاهر اين است كه منظور از" امر" شان باشد ،و شان خدا
همان رفتاري است كه در خلق خود دارد كه از مجموع آن نظام تدبير به دست ميآيد ،هم چنان كه خودش فرموده ":يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ" « »1و اگر امر را به خدا اضافه كرده و گفته" امره" براي اين است كه خدا مالك همه امور است ،هم چنان كه
خودش فرموده:
"أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ" «».2
و معناي آيه اين است كه هر شاني از شؤون عالم صنع و ايجاد از امر خداي تعالي است و خداي تعالي غالب و آن امور
مغلوب و مقهور او هستند و او را در هر چه كه بخواهد مطيع و منقاد ميباشند و نميتوانند از خواسته او استكبار و تمرد
كنند ،و از تحت سلطنت او خارج گردند ،هم چنان كه نميتوانند از او سبقت بگيرند ،و چيزي از قلم تدبير او نميافتد ،هم
چنان كه فرموده:
"إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" «».2
و كوتاه سخن ،خداي سبحان بر همه اين اسباب فعاله عالم غالب است ،به اذن او
__________________________________________________
)(1سوره رعد ،آيه .12
)(2اين چنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از يقينداران شود .سوره انعام ،آيه .22
)(3امر را تدبير ميكند .سوره يونس ،آيه .1
)(4آگاه! كه او راست همه خلق و امر .سوره اعراف ،آيه .22
)(5خدا به كارش ميرسد .سوره طالق ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
فعاليت ميكنند ،و او هر چه را بخواهد بدانها تحميل ميكند ،و آنها جز سمع و طاعت چارهاي ندارند ،اما (چه بايد كرد كه)
بيشتر مردم نميدانند ،چون گمان ميكنند كه اسباب ظاهري جهان خود در تاثيرشان مستقلند ،و به همين جهت ميپندارند
كه وقتي سببي و يا اسبابي دست به دست هم داد تا كسي را مثال ذليل كند خدا نميتواند آن اسباب را از صورتي كه دارند
بگرداند ،ولي آنها اشتباه ميكنند.
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در معاني االخبار به سند خود از ابي حمزه ثمالي روايت كرده كه گفت :من با علي بن الحسين (ع) نماز صبح روز جمعه را
خواندم ،بعد از آنكه از نماز و تسبيح فارغ شد برخاست تا به منزل برود ،من هم به دنبالش برخاستم و در خدمتش بودم
حضرت ،كنيزش را كه سكينه نام داشت ،صدا زد و به او فرمود :از در خانهام سائلي دست خالي رد نشود ،چيزي به او
بخورانيد ،زيرا امروز روز جمعه است .عرض كردم آخر همه سائلها مستحق نيستند ،فرمود :اي ثابت! آخر ميترسم در ميان
آنان يكي مستحق باشد ،و ما به او چيزي نخورانيم و ردش كنيم ،آن وقت بر سر ما اهل بيت بيايد آنچه كه بر سر يعقوب و
آل يعقوب آمد ،به همه آنان طعام بدهيد.
يعقوب رسمش اين بود كه هر روز يك قوچ ميكشت و آن را صدقه ميداد و خود و عيالش هم از آن ميخوردند ،تا آنكه
وقتي سائلي مؤمن و روزهگير و اهل حقيقت كه در نزد خدا منزلتي داشت در شب جمعهاي موقع افطارش از در خانه يعقوب
ميگذشت ،مردي غريب و رهگذر بود ،صدا زد كه از زيادي غذايتان چيزي به سائل غريب و رهگذر گرسنه بخورانيد ،مدتي
ايستاد و چند نوبت تكرار كرد ،ولي حق او را ندادند و گفتارش را باور نكردند.
وقتي از غذاي اهل خانه مايوس شد و شب تاريك گشت" انا للَّه" گفت و گريه كرد و شكايت گرسنگي خود را به درگاه خدا
برد و تا صبح شكم خود را در دست ميفشرد و صبح هم روزه داشت و مشغول حمد خدا بود .يعقوب و آل يعقوب آن شب
سير و با شكم پر خوابيدند ،و صبح از خواب برخاستند در حالتي كه مقداري طعام از شب قبل مانده بود.
امام سپس فرمود :صبح همان شب خداوند به يعقوب وحي فرستاد كه تو ،اي يعقوب! بنده مرا خوار داشتي ،و با همين عملت
غضب مرا به سوي خود كشاندي ،و خود را مستوجب تاديب و عقوبت من كردي ،مستوجب اين كردي كه بر تو و بر
پسرانت بالء فرستم .اي يعقوب !
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
محبوبترين انبياء نزد من و محترمترين آنان آن پيغمبري است كه نسبت به مساكين از بندگانم ترحم كند ،و ايشان را به
خود نزديك ساخته طعامشان دهد ،و براي آنان ملجا و ماوي باشد.
اي يعقوب! تو ديشب دم غروب وقتي بنده عبادتگر و كوشاي در عبادتم" دميال" كه مردي قانع به اندكي از دنيا است به
در خانهات آمد ،و چون موقع افطارش بود شما را صدا زد كه سائلي غريب و رهگذري قانعم ،شما چيزي به او نداديد او" انا
للَّه" گفت و به گريه در آمد ،و به من شكايت آورد ،و تا به صبح شكم خالي خود را بغل گرفت و حمد خدا را بجاي آورد و
براي خشنودي من دوباره صبح نيت روزه كرد ،و تو اي يعقوب با فرزندانت همه با شكم سير به خواب رفتيد با اينكه زيادي
طعامتان مانده بود.
اي يعقوب !مگر نميدانستي عقوبت و بالي من نسبت به اوليائم سريعتر است تا دشمنانم؟ آري ،به خاطر حسن نظري كه
نسبت به دوستانم دارم اوليائم را در دنيا گرفتار ميكنم (تا كفاره گناهانشان شود) و بر عكس دشمنانم را وسعت و گشايش
ميدهم .اينك بدان كه به عزتم قسم بر سرت بالئي خواهم آورد و تو و فرزندانت را هدف مصيبتي قرار خواهم داد ،و تو را
با عقوبت خود تاديب خواهم كرد ،خود را براي بالء آماده كنيد ،و به قضاي من هم رضا دهيد و بر مصائب صبر كنيد.
ابو حمزه ثمالي ميگويد :به امام علي بن الحسين (ع) عرض كردم خدا مرا قربانت گرداند ،يوسف چه وقت آن خواب را ديد؟
فرمود در همان شب كه يعقوب و آلش شكم پر ،و" دميال" با شكم گرسنه بسر بردند و صبح از خواب برخاسته براي پدر
تعريف كرد ،يعقوب وقتي خواب يوسف را شنيد در اندوه فرو رفت ،هم چنان اندوهگين بود تا آنكه خدا وحي فرستاد :اينك
آماده بالء باش ،يعقوب به يوسف فرمود خواب خود را براي برادران تعريف مكن كه من ميترسم بالئي بر سرت بياورند،
ولي يوسف خواب را پنهان نكرد و براي برادران تعريف كرد.
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علي بن الحسين (ع) ميفرمايد :ابتداي اين بلوا و مصيبت اين بود كه در دل فرزندانش حسدي تند و تيز پديدار شد ،كه
وقتي آن خواب را از وي شنيدند بسيار ناراحت شدند و شروع كردند با يكديگر مشورت كردن و گفتند ":لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ
إِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ
قَوْماً صالِحِينَ" يعني توبه ميكنيد.
اينجا بود كه گفتند ":يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ" و او در جوابشان فرمود ":إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا
بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ"
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
يعقوب يقين داشت كه مقدري برايش تقدير شده ،و به زودي به مصيبتي خواهد رسيد ،اما ميترسيد اين بالي خدايي
مخصوصا از ناحيه يوسف باشد چون در دل محبت و عالقه شديدي به وي داشت .ولي قضاء و قدر خدا كار خود را كرد( ،و
خواستن و نخواستن و ترسيدن و نترسيدن يعقوب اثري نداشت) و يعقوب در دفع بال كاري نميتوانست بكند .ال جرم يوسف
را در شدت بي ميلي به دست برادران سپرد ،در حالي كه تفرس كرده بود كه اين بال فقط بر سر يوسف خواهد آمد.
فرزندان يعقوب وقتي از خانه بيرون رفتند يعقوب بشتاب خود را به ايشان رسانيد و يوسف را بگرفت و به سينه چسبانيد ،و با
وي معانقه نموده سخت بگريست ،و به حكم ناچاري دوباره به دست فرزندانش بداد .فرزندان اين بار به عجله رفتند تا مبادا
پدر برگردد و يوسف را از دستشان بگيرد ،وقتي كامال دور شدند و از نظر وي دورش ساختند او را به باتالقي كه درخت
انبوهي داشت آورده و گفتند او را سر ميبريم و زير اين درخت ميگذاريم تا شبانگاه طعمه گرگان شود ،ولي بزرگترشان
گفت ":يوسف را مكشيد" و ليكن" در ته چاهش بيندازيد تا مكاريان رهگذر او را گرفته با خود ببرند ،اگر ميكنيد ،اين كار
را بكنيد".
پس او را به كنار چاه آورده و در چاهش انداختند به خيال اينكه در چاه غرق ميشود ،ولي وقتي در ته چاه قرار گرفت فرياد
زد اي دودمان رومين! از قول من پدرم يعقوب را سالم برسانيد .وقتي ديدند او غرق نشده به يكديگر گفتند بايد از اينجا كنار
نرويم تا زماني كه بفهميم مرده است .و آن قدر ماندند تا از او مايوس شدند" و رجعوا الي ابيهم « »1عِشاءً يَبْكُونَ قالُوا يا
أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ".
وقتي يعقوب كالم ايشان را شنيد" انا للَّه" گفت و گريه كرد و به ياد وحي خداي عز و جل افتاد كه فرمود" آماده بالء شو".
ال جرم خود را كنترل كرد ،و يقين كرد ،كه بالء نازل شده ،و به ايشان گفت" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" آري او
ميدانست كه خداوند گوشت بدن يوسف را به گرگ نميدهد ،آن هم قبل از آنكه خواب يوسف را به تعبير برساند.
ابو حمزه ثمالي مي گويد :حديث امام سجاد (ع) در اينجا تمام شد ،و من برخاستم و به خانه رفتم ،چون فردا شد ،دوباره
شرفياب شدم و عرض كردم فدايت شوم ،ديروز
__________________________________________________
)(1در حديث كه علل الشرائع نقل كرده جمله همين است و ليكن قرآن ميفرمايد" و جاءوا اباهم عشاء  "...كه شايد در
حديث نقل به معنا شده است.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
داستان يعقوب و فرزندانش را برايم شرح داده و ناتمام گذاشتي ،اينك بفرما برادران يوسف چه كردند؟ و داستان يوسف بعدا
چه شد و به كجا انجاميد؟ فرمود :فرزندان يعقوب بعد از آنكه روز بعد از خواب برخاستند با خود گفتند چه خوبست برويم و
سري به چاه بزنيم و ببينيم كار يوسف به كجا انجاميده ،آيا مرده و يا هنوز زنده است.
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وقتي به چاه رسيدند در كنار چاه قافلهاي را ديدند كه دلو به چاه مياندازند ،و چون دلو را بيرون كشيدند يوسف را بدان
آويزان شده ديدند ،از دور ناظر بودند كه آبكش قافله ،مردم قافله را صدا زد كه" مژده دهيد !بردهاي از چاه بيرون آوردم".
برادران يوسف نزديك آمده و گفتند:
اين برده از ما است كه ديروز در چاه افتاده بود ،امروز آمدهايم او را بيرون آوريم ،و به همين بهانه يوسف را از دست قافله
گرفتند و به ناحيهاي از بيابان برده بدو گفتند ،يا بايد اقرار كني كه تو برده مايي و ما تو را بفروشيم ،و يا اينكه تو را همين
جا به قتل ميرسانيم ،يوسف گفت مرا مكشيد هر چه ميخواهيد بكنيد.
ال جرم يوسف را نزد قافله آورده گفتند كيست از شما كه اين غالم را از ما خريداري كند؟ مردي از ايشان وي را به مبلغ
بيست درهم خريدار شد ،برادران در حق وي زهد به خرج داده به همين مبلغ اكتفاء كردند .خريدار يوسف او را همه جا با
خود برد تا به شهر مصر درآورد و در آنجا به پادشاه مصر بفروخت ،و در اين باره است كه خداي تعالي ميفرمايد ":وَ قالَ
الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً".
ابو حمزه اضافه ميكند كه من به حضرت زين العابدين عرض كردم :يوسف در آن روز كه به چاهش انداختند چند ساله بود؟
فرمود :پسري نه ساله بود ،عرض كردم در آن روز بين منزل يعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟ فرمود :مسير دوازده روز راه ...
«».1
مؤلف :ذيل اين حديث را به زودي در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم كرد ،و در آن چند نكته است كه بر حسب
ظاهر ،با ظاهر بياني كه ما قبال ايراد نموده بوديم نميسازد ،و ليكن با كمترين دقت و تامل اين ناسازگاري مرتفع ميشود.
و در الدر المنثور است كه احمد و بخاري از ابن عمر روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :كريم بن كريم بن
كريم بن كريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم»4« .
__________________________________________________
)(1معاني االخبار ،علل الشرائع ،ط نجف ،ص .22 -22
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص .25
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
و در تفسير عياشي از زراره از ابي جعفر (ع) آورده كه فرمود :انبياء پنج طايفهاند :بعضي از ايشان صدا را ميشنود ،صدايي كه
مانند صداي زنجير است ،و از آن مقصود خدا را ميفهمند و براي بعضي از ايشان در خواب خبر ميآورند مانند يوسف و
ابراهيم (ع) .و بعضي از ايشان كساني هستند كه به عيان ميبينند .و بعضي از ايشان به قلبشان خبر ميرسد و يا بگوششان
خوانده ميشود»1« .
و نيز در همان كتاب از ابي خديجه از مردي از امام صادق (ع )روايت كرده كه فرمود :يعقوب بدين سبب به داغ فراق
يوسف مبتال شد كه گوسفندي چاق كشته بود و يكي از اصحابش به نام" يوم" و يا" قوم" محتاج به غذا بود و آن شب
چيزي نيافت كه افطار كند و يعقوب از او غفلت كرده و گوسفند را مصرف نمود و به او چيزي نداد ،در نتيجه به درد فراق
يوسف مبتال شد.
از آن به بعد ديگر همه روزه مناديش فرياد ميزد هر كه روزه است بيايد سر سفره يعقوب حاضر شود ،و اين ندا را موقع هر
صبح و شام تكرار ميكرد»4« .
و در تفسير قمي ميگويد :و در روايت ابي الجارود از ابي جعفر (ع) آمده كه در تفسير "لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال
يَشْعُرُونَ" فرموده :يعني و ايشان نميدانند كه تو يوسفي و برادر ايشاني ،و اين خبر را جبرئيل به يوسف داد»1« .
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و نيز در همان كتاب است كه :در روايت ابي الجارود آمده كه امام (ع) در تفسير آيه" وَ جاؤُ عَلي قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ" فرموده
بزي را روي پيراهن يوسف سر بريدند»2« .
و در امالي شيخ به سند خود آورده كه امام (ع) در تفسير آيه" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" فرمود يعني بدون شكوي»2« .
مؤلف :اين روايت گويا از امام صادق (ع) باشد ،چون قبل از اين روايت كه ما آورديم روايتي ديگر از امام صادق آورده .و در
اين معني نيز روايتي در الدر المنثور از حيان بن جبله از رسول خدا (ص) آمده « .»3و در مضامين قبلي روايات ديگري هم
هست.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص . [.....]133
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص .132
)(3تفسير قمي ،ج  ،1ص .125
)(4تفسير قمي ،ج  ،1ص .121
)(5تفسير البرهان ،ج  ،4ص .42
)(6الدر المنثور ،ج  ،2ص .15
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :

اشاره

وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( )44وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ َو
قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ( )41وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ
رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ ( )42وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أَلْفَيا سَيِّدَها
لَدَي الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِالَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( )42قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شاهِدٌ
مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ ()43
وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( )42فَلَمَّا رَأي قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ
عَظِيمٌ )(28يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ ( )42وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ
تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ( )15فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ
آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِالَّ
مَلَكٌ كَرِيمٌ ()11
قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ()14
قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِالَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ ( )11فَاسْتَجابَ لَهُ
رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )(34
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
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[سوره يوسف ( :)11آيات  11تا  ..... ]34ص 151 :
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ترجمه آيات  .....ص 157 :

بيان آيات [بيان آيات مربوط به يوسف (عليه السالم) در خانه عزيز مصر مراد از جمله ":لما بلغ اشده"]  .....ص 151 :
اشاره

اين آيات داستان يوسف را در آن ايامي كه در خانه عزيز بود بيان ميكند كه نخست مبتال به محبت همسر عزيز و
مراودهاش با وي و دعوتش به سوي خود شد ،و سپس مبتال شد به عشق زنان شهر نسبت به وي ،و اينكه او را به سوي
خود ميخواندند ،و اين خود بالي بزرگي بود كه در خالل آن عفت نفس و طهارت دامن او معلوم گشت و عفتش مورد
تعجب همه واقع شد ،و از اين عجيبتر عشق و محبتي بود كه او نسبت به پروردگارش ميورزيد.
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و چون به رشد رسيد علم و حكمتي به او داديم و نيكوكاران را چنين پاداش ميدهيم ().44
و آن زني كه يوسف در خانه وي بود از او تمناي كامجويي كرد و درها را محكم بست و گفت بيا.
گفت :پناه به خدا كه او مربي من است و منزلت مرا نيكو داشته است كه ستمگران رستگار نميشوند ().41
وي يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديده بود قصد او كرده بود ،چنين شد تا گناه و بدكاري را از
او دور كنيم كه وي از بندگان خالص شده ما بود ().42
از پي هم به سوي در دويدند و پيراهن يوسف را از عقب بدريد و شوهرش را پشت در يافتند .گفت سزاي كسي كه به
خاندان تو قصد بد كند جز اين نيست كه زنداني شود و يا عذابي الم انگيز ببيند ().42
يوسف گفت :وي از من كام ميخواست .و يكي از كسان زن كه حاضر بود گفت :اگر پيراهن يوسف از جلو دريده شده زن
راست ميگويد و او دروغگوست ().43
و اگر پيراهن وي از عقب دريده شده زن دروغ ميگويد و او راستگوست ().42
و چون پيراهن او را ديد كه از عقب دريده شده گفت اين از نيرنگ شما زنان است كه نيرنگ شما بزرگ است ().42
يوسف! اين را نديده بگير .و اي زن! از گناه خود آمرزش بخواه كه تو خطاكار بودهاي ().42
زناني در شهر گفتند همسر عزيز از غالم خويش كام ميخواهد كه فريفته او شده و ماوي را در ضاللتي آشكار ميبينيم
().15
و همين كه از فكر آنان با خبر شد كس نزدشان فرستاد و مجلسي مهيا كرد و براي آنها پشتيهاي گران قيمتي فراهم
ساخت و به هر يك از آنان كاردي داد و به يوسف گفت بيرون شو بر ايشان .همين كه وي را بديدند حيران او شدند و
دستهاي خويش ببريدند و گفتند منزه است خدا كه اين بشر نيست ،اين فرشتهاي بزرگوار است ().11
گفت :اين همانست كه در باره او مالمتم كرديد ،من از او كام خواستم و خويشتنداري كرد اگر آنچه بدو فرمان ميدهم
نكند بطور قطع زنداني و خوار ميگردد ().14
گفت پروردگارا زندان براي من از گناهي كه مرا بدان ميخوانند خوشتر است و اگر نيرنگشان را از من دور نكني متمايل به
ايشان ميشوم و از جهالتپيشهگان ميگردم ().11
پروردگارش اجابتش كرد و نيرنگشان را از او دور ساخت كه او شنوا و داناست ().12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
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[توضيحي در مورد حكم و علمي كه خدا به يوسف (عليه السالم )داده و اشاره به اينكه خداوند از آن علم و حكم به همه نيكوكاران ميدهد ] .....ص 151 :

و اينكه دنبال حكم فرمود ":و علما" چون علمي است كه خدا به او داده ،قطعا ديگر با جهل آميخته نيست .حال چگونه
علمي است و چه مقدار است كاري نداريم ،هر چه باشد خالص علم است و ديگر آميخته با هواي نفس و وسوسههاي
شيطاني نيست ،زيرا ديگر معقول نيست كه مشوب با جهل و يا هوا و هوس باشد ،چون به خدا نسبتش داده و دهنده آن
علم و آن حكم را خدا دانسته ،و خدا هم خود را چنين معرفي كرده ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" « »2و نيز فرموده ":إِنَّ اللَّهَ
بالِغُ أَمْرِهِ" « »2پس ميفهميم آن حكمي را كه خدا بدهد ديگر آميخته با تزلزل و ترديد و شك نيست ،و چيزي را كه او به
عنوان علم بدهد جهل نخواهد بود.
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"وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ"" بلوغ اشد" به معناي سنيني از عمر انسان است كه در آن
سنين قواي بدني رفته رفته بيشتر ميشود و به تدريج آثار كودكي زايل ميگردد ،و اين از سال هيجدهم تا سن كهولت و
پيري است كه در آن موقع ديگر عقل آدمي پخته و كامل است.
و ظاهرا منظور از آن رسيدن به ابتداي سن جواني است ،نه اواسط و يا اواخر آن كه از حدود چهل سالگي به بعد است ،به
دليل آيهاي كه در باره موسي (ع )فرموده ":وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوي آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً" « »1زيرا در اين آيه كلمه"
اسْتَوي را آورد تا برساند موسي به حد وسط اشد رسيده بود كه ما مبعوثش كرديم .و در آيه" حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ
سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ" « »4چون ميخواسته برساند در اواخر بلوغ اشد خود چنين و چنان گفت كلمه"
چهل سالگي" را هم اضافه كرده ،و اگر بلوغ اشد به معناي چهل سالگي باشد ديگر حاجت به ذكر" بَلَغَ" و تكرار آن نبود
بلكه ميفرمود ":حتي اذا بلغ اشده اربعين سنة".
پس ديگر مجالي براي گفته بعضي از مفسرين نيست كه گفتهاند :منظور از بلوغ اشد رسيدن به سي و يا سي و سه سالگي
است .و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته :منظور از آن رسيدن به چهل است .عالوه بر اين ،خندهآور است كه همسر عزيز
در ايام جواني يوسف عشقي به وي نورزد تا اينكه به چهل سالگي برسد آن وقت عاشقش شود ،و او را به طرف خودش
بخواند.
__________________________________________________
)(1چون موسي به سن رشد رسيد و كمال يافت ما به او مقام حكم و علم داديم .سوره قصص ،آيه .12
)(2و چون به قوت و به چهل سال رسيد گفت :پروردگارا مرا ملهم كن تا نعمت تو را سپاس گويم.
سوره احقاف ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
و اينكه فرمود ":آتَيْناهُ حُكْماً" ،بطوري كه از كتب لغت برميآيد به معناي قول فصل و حق مطلب در هر امري است و نيز
به معناي از اله شبهه و ترديد است از اموري كه قابل اختالف باشد .الزمه اين معنا اين است كه در تمامي معارف انساني-
چه راجع به مبدأ باشد ،چه به معاد ،چه اخالق و چه شرايع و آداب مربوطه به مجتمع بشري -بايستي دارنده حكم داراي
رأيي صائب و قطعي باشد.
و از اينكه به رفيق زندانيش گفت ":إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" « »1و بعدش گفت ":قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" « »4فهميده
ميشود كه اين حكمي كه خدا به وي داده بوده همان حكم اللَّه بوده ،و خالصه حكم يوسف حكم اللَّه است ،و اين همان
حكمي است كه ابراهيم از پروردگار خود مسألت ميكرد و ميگفت ":رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" «».1
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[معناي مراوده در جمله ":وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها"]  .....ص 111 :

"وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِ ُ
ح
الظَّالِمُونَ" در مفردات گفته :كلمه" رود" به معناي تردد و آمد و شد كردن به آرامي است به خاطر يافتن چيزي ،و كلمه"
رائد" هم كه به معناي طالب و جستجوگر علفزار است از همان ماده است" اراده" از ماده" راد ،يرود" كه به معناي سعي در
طلب چيزي است ،انتقال يافته و به معناي خواستن شده .آن گاه ميگويد ":مراوده" به معناي اينست كه كسي در اراده با تو
نزاع كند يعني تو چيزي را بخواهي و او چيز ديگري را ،و يا تو در طلب چيزي سعي و كوشش كني و او در طلب چيز
ديگري.
و اگر گفته شود ":راودت فالنا عن كذا" هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي" و نيز فرموده ":تُراوِدُ
فَتاها عَنْ نَفْسِهِ "معنايش اين است كه" فالني
__________________________________________________

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

از سوي ديگر اين معنا را ميدانيم كه اين موهبتهاي الهي كه احيانا به بعضيها داده ميشود بطور گزاف و لغو و عبث
نيست ،بلكه نفوسي كه اين علم و حكم به آنها داده ميشود با ساير نفوس تفاوت بسيار دارند .نفوس ديگر خطا كردار و
تاريك و جاهلند ولي اين نفوس چنين نيستند ،و لذا خداي تعالي ميفرمايد ":وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي
خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً" «».3
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .25
)(2سوره يوسف ،آيه .21
)(3پروردگارا به من حكم عنايت كن و مرا به صالحان ملحق فرماي .سوره شعراء ،آيه .21
)(4سوره يوسف ،آيه .41
)(5خدا به كارهايش ميرسد .سوره طالق ،آيه .1
)(6سرزمين پاكيزه ،گياه آن به فرمان پروردگارش درآيد ،و آن زمين كه ناپاك است (گياه آن) جز به اندك درنيايد .سوره
اعراف ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص135 :
جمله "وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" هم اشاره به همين معنا است ،چون داللت ميكند بر اينكه اين حكم و اين علم كه به
يوسف داده شد موهبتي ابتدايي نبود ،بلكه به عنوان پاداش به وي داده شد ،چه او از نيكوكاران بود.
و بعيد نيست كه از جمله مذكور نيز استفاده كرد كه خداوند از اين علم و حكم به همه نيكوكاران ميدهد ،البته هر كسي به
قدر نيكوكاريش ،و چگونه چنين نباشد با اينكه آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ
يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ" « »1و نيز آيه" أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" « »4به اين معنا
تصريح دارد.
نكتهاي كه باقي مانده اين است كه :علم مورد گفتگو شامل آن پيشبينيهايي كه آنها را از تاويل احاديث خوانده بوديم
ميشود ،براي اينكه آيه" حُكْماً وَ عِلْماً" واقع شده ميان آيات سابق كه ميفرمود ":وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" و بين آن
آيهاي كه كالم يوسف به رفيق زندانيش را در زندان حكايت ميكند كه گفت ":ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي" -دقت بفرماييد.

PDF.tarikhema.org

يوسف [احساسات يوسف (عليه السالم) در كاخ عزيز مصر]  .....ص 111 :

اينك يوسف كودكي است كه دست تقدير كارش را به خانه عزيز مصر كشانده و اين خانواده به اين طفل صغير جز به اين
مقدار آشنايي ندارند كه بردهاي است از خارج مصر ،و شايد تا كنون هم اسم او را نپرسيده باشند ،و اگر هم پرسيده باشند يا
خودش گفته است (اسمم يوسف است) و يا ديگران .و از لهجهاش اين معنا نيز به دست آمده كه اصال عبراني است ،ولي
اهل كجاست و از چه دودماني است معلوم نشده.
چون معمول و معهود نبوده كه بردگان ،خانه و دودماني معلوم داشته باشند ،يوسف هم
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" رود".
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص  444و .441
ترجمه الميزان ،ج ،11ص134 :
كه خودش حرفي نميزند ،البته حرف بسيار دارد ،ولي تنها در درون دلش خلجان ميكند .آري او از نسب خود حرفي نزد
مگر پس از چند سال كه به زندان افتاده بود ،و در آنجا به دو رفيق زندانيش گفت ":وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ
يَعْقُوبَ".
و نيز تا كنون از معتقدات خود كه همان توحيد در عبادت است در ميان مردم مصر كه بت ميپرستند چيزي نگفته ،مگر آن
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) (1شما كه ايمان داريد از خدا بترسيد و به پيغمبر وي ايمان بياوريد تا شما را از رحمت خويش دو سهم دهد و براي شما
نوري قرار دهد كه بدان راه رويد .سوره حديد ،آيه . [.....]42
)(2آن كس كه مرده بوده و زندهاش كردهايم و براي او نوري قرار دادهايم كه به كمك آن ميان مردم راه ميرود .سوره
انعام ،آيه .144
ترجمه الميزان ،ج ،11ص131 :
فالن شخص را از رأيش برگردانيد" و در دومي" او مراوده كرد با من" و در سومي" او با غالمش مراوده ميكند" يعني او
را از رأيش برميگرداند .و در دو جمله "وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ" و جمله" سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ "نيز به اين معنا است»1« .
و در مجمع البيان گفته ":مراوده" به معناي مطالبه چيزي است به رفق و مدارا و نرمي تا كاري كه در نظر است به آن چيز
انجام يابد ،و از همين باب است كه به ميله سرمه ميگويند" مرود" زيرا با آن سرمه ميكشند ،ولي در مطالبه قرض
نميگويند" راوده" .و اصل اين كلمه از ماده" راد ،يرود" به معناي طلب چراگاه است ،و در مثل آمده كه ":الرائد ال يكذب
اهله" كسي كه در جستجوي چراگاه است به اهل خود دروغ نميگويد .و "غلقت" از" تغليق" است كه به معناي بستن
درب است آن چنان كه ديگر نتوان باز كرد ،زيرا ثالثي مجرد آن به معناي صرف بستن است ،و تشديد باب تفعيل مبالغه در
بستن است كه يا كثرت آن را ميرساند ،و يا محكمي را»4« .
كلمه "هَيْتَ لَكَ" اسم فعل و به معناي" بيا" است .و" مَعاذَ اللَّهِ" به معناي "پناه ميبرم به خدا" ميباشد ،بنا بر اين ،كلمه
مذكور مفعول مطلق" اعوذ باللَّه" است كه قائم مقام فعل است.
اين آيه شريفه در عين كوتاهي و اختصار ،اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده ،و اگر در قيودي كه در آن بكار رفته و
در سياقي كه آيه در آن قرار گرفته و در ساير گوشههاي اين داستان كه در اين سوره آمده دقت شود تفصيل مراوده نيز
استفاده ميشود.
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موقعي كه همسر عزيز گرفتارش كرده بود كه در پاسخ خواهش نامشروعش گفت ":مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي"...
آري ،او در اين روزها مالزم سكوت است ،اما دلش پر است از لطائفي كه از صنع خدا مشاهده ميكند ،او همواره به ياد
حقيقت توحيد و حقيقت معناي عبوديتي است كه پدرش با او در ميان ميگذاشت و هم به ياد آن رؤيايي است كه او را
بشارت به اين ميداد كه خدا به زودي وي را براي خود خالص گردانيده به پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاق و يعقوب
ملحق ميسازد .و نيز به ياد آن رفتاري است كه برادران با وي كردند ،و نيز آن وعدهاي كه خداي تعالي در قعر چاه ،آنجا كه
همه اميدهايش قطع شده بود به وي داده بود ،كه در چنين لحظاتي او را بشارت داد كه اندوه به خود راه ندهد ،زيرا او در
تحت واليت الهي و تربيت ربوبي قرار گرفته ،و آنچه برايش پيش ميآيد از قبل طراحي شده ،و به زودي برادران را به كاري
كه كردهاند خبر خواهد داد ،و ايشان خود نميدانند كه چه ميكنند.
اين خاطرات دل يوسف را به خود مشغول داشته و مستغرق در الطاف نهاني پروردگار كرده بود ،او خود را در تحت واليت
الهي ميديد ،و ايمان داشت كه رفتارهاي جميله خدا جز به خير او تمام نميشود ،و در آينده جز با خير و جميل مواجه
نميگردد.
آري ،اين خاطرات شيرين كافي بود كه تمامي مصائب و ناماليمات را براي او آسان و گوارا كند :محنتها و بالهاي پي در
پي را با آغوش باز پذيرا باشد .در برابر آنها با همه تلخي و مرارتش صبر نمايد ،به جزع و فزع در نيايد و هراسان نشده راه را
گم نكند.
يوسف در آن روزي كه خود را به برادران معرفي كرد به اين حقايق اشاره نموده ،فرمود:
"إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" «».1
دل يوسف ال يزال و دم به دم مجذوب رفتار جميل پروردگارش ميشد و قلبش در اشارات لطيفي كه از آن ناحيه ميشد
مستغرق ميگرديد ،و روز به روز بر عالقه و محبتش نسبت به آنچه ميديد و آن شواهدي كه از واليت الهي مشاهده
ميكرد زيادتر ميشد ،و بيشتر از پيش
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .25
ترجمه الميزان ،ج ،11ص131 :
مشاهده ميكرد كه چگونه پروردگارش بر هر نفسي و عمل هر نفسي قائم و شهيد است ،تا آنكه يكباره محبت الهي دلش را
مسخر نموده و واله و شيداي عشق الهي گرديد او ديگر به جز پروردگارش همي ندارد ،و ديگر چيزي او را از ياد پروردگارش
حتي براي يك چشم بر هم زدن بازنميدارد.
اين حقيقت براي كسي كه در آياتي كه راجع به گفتگوهاي حضرت يوسف است ،دقت و تدبر كند بسيار روشن جلوه
ميكند .آري ،كسي كه در امثال ":مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي" و" ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ" و" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "و"
أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" و امثال آن كه همه حكايت گفتگوهاي يوسف است كامال دقت نمايد ،همه آن احساساتي كه
گفتيم براي يوسف دست داده بود ،برايش روشن ميشود ،و به زودي بيان بيشتري در اين باره خواهد آمد -ان شاء اللَّه
تعالي.
آري ،اين بود احساسات يوسف كه او را به صورت شبحي درآورده بود كه در وادي آن ،غير از محبت الهي چيزي وجود
نداشت ،محبتي كه انيس دل او گشته بود و او را از هر چيز ديگري بي خبر ساخته و به صورتي درآورده بود كه معنايش
همان خلوص براي خداست و ديگر غير خدا كسي از او سهمي نداشت.
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عزيز مصر در آن روزهاي اول كه يوسف به خانهاش درآمده بود به جز اين ،كه او پسر بچهاي است صغير از نژاد عبريان و
مملوك او ،شناخت ديگري نداشت .چيزي كه هست ،از اينكه به همسرش سفارش كرد كه" او را گرامي بدار تا شايد به درد
ما بخورد ،و يا او را پسر خود بخوانيم" برميآيد كه او در وجود يوسف وقار و مكانتي احساس ميكرده و عظمت و كبريايي
نفساني او را از راه زيركي دريافته بود و همين احساس او را به طمع انداخت كه شايد از او منتفع گشته يا به عنوان فرزندي
خود اختصاصش دهد ،به اضافه آن حسن و جمال عجيبي كه در او ميديده است.
همسر عزيز [احساسات همسر عزيز نسبت به يوسف (عليه السالم)]  .....ص 113 :

يوسف و همسر عزيز  .....ص 114 :
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همسر عزيز كه خود عزيزه مصر بود ،از طرف عزيز مامور ميشود كه يوسف را احترام كند و به او ميگويد كه وي در اين
كودك آمال و آرزوها دارد .او هم از اكرام و پذيرايي يوسف آني دريغ نميورزيد ،و در رسيدگي و احترام به او اهتمامي به
خرج ميداد كه هيچ شباهت به اهتمامي كه در باره يك برده زرخريد ميورزند نداشت ،بلكه شباهت به پذيرايي و عزتي
داشت كه نسبت به گوهري كريم و گرانبها و يا پاره جگري محبوب معمول ميداشتند .همسر
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
عزيز عالوه بر سفارش شوهر ،خودش اين كودك را به خاطر جمال بينظير و كمال بي بديلش دوست ميداشت و هر روزي
كه از عمر يوسف در خانه وي ميگذشت محبت او زيادتر ميشد ،تا آنكه يوسف به حد بلوغ رسيد و آثار كودكيش زائل و
آثار مرديش ظاهر شد ،در اين وقت بود كه ديگر همسر عزيز نميتوانست از عشق او خودداري كند و كنترل قلب خود را در
دست بگيرد .او با آن همه عزت و شوكت سلطنت كه داشت خود را در برابر عشقش بياختيار ميديد ،عشقي كه سر و ضمير
او را در دست گرفته و تمامي قلب او را مالك شده بود.
يوسف هم يك معشوق رهگذر و دور دستي نبود كه دسترسي به وي براي عاشقش زحمت و رسوايي بار بياورد ،بلكه دائما با
او عشرت داشت و حتي يك لحظه هم از خانه بيرون نميرفت ،او غير از اين خانه جايي نداشت برود .از طرفي همسر عزيز
خود را عزيزه اين كشور ميداند ،او چنين ميپندارد كه يوسف ياراي سرپيچي از فرمانش را ندارد ،آخر مگر جز اين است كه
او مالك و صاحب يوسف و يوسف برده زرخريد اوست؟ او چطور ميتواند از خواسته مالكش سر برتابد ،و جز اطاعت او چه
چارهاي دارد؟! عالوه ،خاندانهاي سلطنتي براي رسيدن به مقاصدي كه دارند دست و بالشان بازتر از ديگران است ،حيلهها و
نقشهها در اختيارشان هست ،چون هر وسيله و ابزاري كه تصور شود هر چند با ارزش و ناياب باشد براي آنان فراهم است.
از سوي ديگر خود اين بانو هم از زيبا رويان مصر است ،و قهرا همين طور بوده ،چون زنان چركين و بد تركيب به درون
دربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زيبا رويان جوان بدانجا راه نمييابند.
و نظر به اينكه همه اين عوامل در عزيزه مصر جمع بوده عادتا ميبايستي محبتش به يوسف خيلي شديد باشد بلكه همه
آتشها در دل او شعلهور شده باشد ،و در عشق يوسف مستغرق و واله گشته از خواب و خوراك و هر چيز ديگري افتاده
باشد .آري ،يوسف دل او را از هر طرف احاطه كرده بود ،هر وقت حرف ميزد اول سخنش يوسف بود ،و اگر سكوت ميكرد
سراسر وجودش يوسف بود ،او جز يوسف همي و آرزويي ديگر نداشت همه آرزوهايش در يوسف جمع شده بود ":قَدْ شَغَفَها
حُبًّا" به راستي جمال يوسفي كه دل هر بيننده را مسخر ميساخت چه بر سر او آورد كه صبح و شام تماشاگر و عاشق و
شيدايش بود و هر چه بيشتر نظارهاش ميكرد تشنهتر ميشد.
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روز به روز عزيزه مصر ،خود را به وصال يوسف وعده ميداد و آرزويش تيزتر ميگشت ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
و به منظور ظفر يافتن به آنچه ميخواست بيشتر با وي مهرباني ميكرد ،و بيشتر ،آن كرشمههايي را كه اسلحه هر زيبارويي
است به كار ميبست ،و بيشتر به غنج و آرايش خود ميپرداخت ،باشد كه بتواند دل او را صيد كند ،هم چنان كه او با حسن
خود دل وي را به دام افكنده بود و شايد صبر و سكوتي را كه از يوسف مشاهده ميكرد دليل بر رضاي او ميپنداشته و در
كار خود جسورتر و غرهتر ميشد.
تا سرانجام طاقتش سرآمد ،و جانش به لب رسيد ،و از تمامي وسائلي كه داشت نااميد گشت ،زيرا كمترين اشارهاي از او
نديد ،ناگزير با او در اتاق شخصيش خلوت كرد ،اما خلوتي كه با نقشه قبلي انجام شده بود .آري ،او را به خلوتي برد و همه
درها را بست و در آنجا غير او و يوسف كس ديگري نبود ،عزيزه خيلي اطمينان داشت كه يوسف به خواستهاش گردن
مينهد ،چون تا كنون از او تمردي نديده بود ،اوضاع و احوالي را هم كه طراحي كرده بود همه به موفقيتش گواهي ميدادند.
اينك نوجواني واله و شيداي در محبت ،و زن جواني سوخته و بيطاقت شده از عشق آن جوان ،در يك جا جمعند ،در جايي
كه غير آن دو كسي نيست ،يك طرف عزيزه مصر است كه عشق به يوسف رگ قلبش را به پاره شدن تهديد ميكند ،و هم
اكنون ميخواهد او را از خود او منصرف و به سوي خودش متوجه سازد ،و به همين منظور درها را بسته و به عزت و
سلطنتي كه دارد اعتماد نموده ،با لحني آمرانه" هَيْتَ لَكَ" او را به سوي خود ميخواند تا قاهريت و بزرگي خود را نسبت به
او حفظ نموده به انجام فرمانش مجبور سازد.
يك طرف ديگر اين خلوتگاه ،يوسف ايستاده كه محبت به پروردگارش او را مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و
خالص نموده ،بطوري كه در آن ،جايي براي هيچ چيز جز محبوبش باقي نگذارده .آري ،او هم اكنون با همه اين شرايط با
خداي خود در خلوت است ،و غرق در مشاهده جمال و جالل خداست ،تمامي اسباب ظاهري -كه به ظاهر سببند -از نظر او
افتاده و بر خالف آنچه عزيزه مصر فكر ميكند كمترين توجه و خضوع و اعتماد به آن اسباب ندارد.
اما عزيزه با همه اطميناني كه به خود داشت و با اينكه هيچ انتظاري نداشت ،در پاسخ خود جملهاي را از يوسف دريافت كرد
كه يكباره او را در عشقش شكست داد.
يوسف در جوابش تهديد نكرد و نگفت من از عزيز ميترسم ،و يا به عزيز خيانت روا نميدارم ،و يا من از خاندان نبوت و
طهارتم ،و يا عفت و عصمت من ،مانع از فحشاي من است .نگفت من از عذاب خدا ميترسم و يا ثواب خدا را اميد ميدارم.
و اگر قلب او به سببي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص133 :
از اسباب ظاهري بستگي و اعتماد داشت طبعا در چنين موقعيت خطرناكي از آن اسم ميبرد ،ولي ميبينيم كه به غير از"
مَعاذَ اللَّهِ" چيز ديگري نگفت ،و به غير از عروة الوثقاي توحيد به چيز ديگري تمسك نجست.
پس معلوم ميشود در دل او جز پروردگارش احدي نبوده و ديدگانش جز به سوي او نمينگريسته.
و اين همان توحيد خالصي است كه محبت الهي وي را بدان راهنمايي نموده ،و ياد تمامي اسباب و حتي ياد خودش را هم
از دلش بيرون افكنده ،زيرا اگر انيت خود را فراموش نكرده بود ميگفت ":من از تو پناه ميبرم به خدا" و يا عبارت ديگري
نظير آن ،بلكه گفت:
"مَعاذَ اللَّهِ" .و چقدر فرق است بين اين گفتار و گفتار مريم كه وقتي روح در برابرش به صورت بشري ايستاد و مجسم شد
گفت ":إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا"
«1».
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خواهي گفت :اگر ياد خود را هم فراموش كرده بود چرا بعد از معاذ اللَّه گفت ":إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ"
و از خودش سخن گفت؟ در جواب ميگوييم :پاسخ يوسف همان كلمه" مَعاذَ اللَّهِ "بود و اما اين كالم كه بعد آورد بدين
منظور بود كه توحيدي را كه" مَعاذَ اللَّهِ" افاده كرد توضيح دهد و روشنش سازد ،او خواست بگويد :اينكه ميبينيم تو در
پذيرايي من نهايت درجه سعي را داري با اينكه به ظاهر سفارش عزيز بود كه گفت ":أَكْرِمِي مَثْواهُ" و ليكن من آن را كار
خداي خود و يكي از احسانهاي او ميدانم .پس در حقيقت پروردگار من است كه از من به احترام پذيرايي ميكند ،هر چند
به تو نسبت داده ميشود ،و چون چنين است واجب است كه من به او پناهنده شوم ،و به همو پناهنده ميشوم ،چون اجابت
خواسته تو و ارتكاب اين معصيت ظلم است و ظالمان رستگار نميشوند ،پس هيچ راهي براي ارتكاب چنين گناهي نيست.
[توحيد خالص يوسف (عليه السالم) كه از پاسخ او در مقابل در خواست همسر عزيز (مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ) نمايان است  .....ص 111 :
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يوسف (ع) در جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" چند نكته را افاده كرد :اول اينكه او داراي توحيد است و به كيش بتپرستي
اعتقاد ندارد ،و از آنان كه به جاي خدا ارباب ديگري اتخاذ ميكنند و تدبير عالم را به آنها نسبت ميدهند نيست ،بلكه معتقد
است كه جز خداي تعالي رب ديگري وجود ندارد.
دوم اينكه او از آنان كه به زبان خدا را يكتا دانسته و ليكن عمال به او شرك ميورزند نيست و اسباب ظاهري را مستقل در
تاثير نميداند ،بلكه معتقد است هر سببي در تاثير خود
__________________________________________________
)(1من پناه ميبرم به رحمان از شر تو اگر پرهيزكار باشي .سوره مريم ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
محتاج به اذن خداست ،و هر اثر جميلي كه براي هر سببي از اسباب باشد در حقيقت فعل خداي سبحان است ،او همسر
عزيز را در اينكه از وي به بهترين وجهي پذيرايي كرده مستقل نميداند ،پس عزيز و همسرش به عنوان رب كه متولي امور
وي شده باشند نيستند ،بلكه خداي سبحان است كه اين دو را وادار ساخته تا او را گرامي بدارند ،پس خداي سبحان او را
گرامي داشته ،و اوست كه متولي امور است ،و او در شدايد بايد به خدا پناهنده گردد.
سوم اينكه اگر در آنچه همسر عزيز بدان دعوتش ميكند پناه به خدا ميبرد براي اين است كه اين عمل ظلم است و ظالمان
رستگار نميشوند ،و به سوي سعادت خويش هدايت نگشته در برابر پروردگارشان ايمن نميگردند هم چنان كه قرآن از جد
يوسف ،حضرت ابراهيم حكايت كرده كه گفت ":الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ"
«».1
چهارم اينكه او مربوب يعني مملوك و در تحت تربيت رب خويش ،خداي سبحان است ،و خود مالك چيزي از نفع و ضرر
خويش نيست مگر آنچه را كه خدا براي او خواسته باشد ،و يا خدا دوست داشته باشد كه او انجامش دهد ،و به همين جهت
در پاسخ پيشنهاد او با لفظ صريح خواسته او را رد نكرد ،و با گفتن" مَعاذَ اللَّهِ "بطور كنايه جواب داد .نگفت :من چنين كاري
نميكنم ،و يا چنين گناهي مرتكب نميشوم ،و يا به خدا پناه ميبرم از شر تو و يا امثال آن ،چون اگر چنين ميگفت براي
خود حول و قوهاي اثبات كرده بود كه خود بوي شرك و جهالت را دارد ،تنها در جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" از خود يادي
كرد ،و اين عيب نداشت ،زيرا در مقام اثبات مربوبيت خود و تاكيد ذلت و حاجت خود بود.
و عينا به همين علت به جاي" اكرام" كلمه" احسان" را به كار برد ،با اينكه عزيز گفته بود ":أَكْرِمِي مَثْواهُ" او گفت ":انه
احسن مثواي" چون در اكرام ،معناي احترام و شخصيت و عظمت نهفته است.
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[مراد يوسف از رب در جمله ":إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" خداي تعالي است  .....ص 111 :

يوسف در اين گفتار خود ادب عبوديت را به تمام معنا رعايت نموده ،و همانطور كه قبال هم اشاره كرديم اول اسم جالله را
آورد و پس از آن صفت ربوبيت را ،تا داللت كند بر اينكه او عبدي است كه عبادت نميكند مگر يك رب را و اين
يكتاپرستي آئين پدرانش ابراهيم ،اسحاق و يعقوب بوده.
عدهاي از مفسرين « »1اين احتمال را هم دادهاند كه ضمير در جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" به شان برگشته و چنين معنا
دهد :رب و موالي من كه عزيز باشد منزل و ماوايم را نيكو كرد و به تو سفارش كرد كه او را گرامي بدار و من اگر اآلن
آنچه تو ميخواهي اجابت كنم به او خيانت كردهام ،و هرگز نخواهم كرد.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،14ص .125
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
نظير اين وجه قول بعضي از مفسرين « »1است كه گفتهاند ضمير به عزيز برميگردد ،و همان ضمير اسم آن ،و خبرش"
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و كوتاه سخن ،هر چند واقعه يوسف و همسر عزيز يك اتفاق خارجي بوده كه ميان آن دو واقع شده ،ولي در حقيقت
كشمكشي است كه ميان" حب" و" هيمان" الهي و ميان عشق و دلدادگي حيواني اتفاق افتاده ،و اين دو نوع عشق بر سر
يوسف با هم مشاجره كردهاند ،هر يك از اين دو طرف سعي ميكرده يوسف را به سوي خود بكشاند و چون" كلمة اللَّه"
عليا و فوق
__________________________________________________
)(1كساني كه ايمان آورده و ايمان خويش را به ستم نياميختهاند ،ايمني خاص آنهاست ،و خود هدايت شدگانند .سوره انعام،
آيه .24
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
هر كلمهاي است ال جرم برد با او شده و يوسف سرانجام دستخوش جذبهاي آسماني و الهي گشته ،محبت الهي از او دفاع
كرده است ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" .پس جمله" وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ" داللت ميكند بر اصل مراوده ،و
آوردن وصف" في بيتها" براي داللت بر اين معنا است كه همه اوضاع و احوال عليه يوسف و به نفع همسر عزيز جريان
داشته و كار بر يوسف بسيار شديد بوده ،و همچنين جمله" وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ" ،چون اين تعبير (باب تفعيل) مبالغه را ميرساند.
و مخصوصا با اينكه مفعول آن را (األبواب) با الف و الم و جمع آورده و جمع داراي الف و الم خود استغراق را ميرساند ،و
نيز تعبير به" هَيْتَ لَكَ" كه امري است كه معموال از سؤالي بعيد به منظور اعمال مولويت و آقايي صادر ميشود ،و به اين
نيز اشاره دارد كه همسر عزيز كار را از ناحيه خود تمام ميدانسته و جز اقبال و پذيرفتن يوسف انتظار ديگري نداشته ،و نيز
به نظر او علل و اسباب از ناحيه يوسف هم تمام بوده.
چيزي كه هست خداي تعالي نزديكتر از يوسف است به خود او و همچنين از عزيزه ،همسر عزيز "،و للَّه العزة جميعا".
و اينكه فرموده ":قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ "...جوابيست كه يوسف به عزيزه مصر داد ،و در مقابل درخواست او
پناه به خدا برد و گفت :پناه ميبرم به خدا پناه بردني از آنچه تو مرا بدان دعوت ميكني ،زيرا او پروردگار من است ،متولي
امور من است ،او چنين منزل و ماوايي روزيم كرد ،و مرا خوشبخت و رستگار ساخته ،و اگر من هم از اينگونه ظلمها مرتكب
شده بودم از تحت واليت او بيرون شده ،از رستگاري دور ميشدم.
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ربي" ،و جمله" أَحْسَنَ مَثْوايَ" خبر بعد از خبر است.
ليكن اين حرف صحيح نيست ،زيرا اگر اينطور بود جا داشت بفرمايد ":انه ال يفلح الخائنون" هم چنان كه موقعي كه در
زندان بود به فرستاده عزيز همين را گفت كه" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" « »4و
نفرمود" اني لم اظلمه بالغيب".
عالوه ،يوسف هرگز عزيز را رب خود نميدانست ،زيرا او خود را آزاد و غير مملوك ميدانست ،هر چند مردم بر حسب ظاهر
او را برده تصور ميكردند ،به شهادت اينكه در زندان به آن بردهاي كه رفيقش بود گفت ":اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" « »1و به
فرستاده پادشاه گفت ":ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ  »2« "...و هيچ جا تعبير نكرد به" ربي" با اينكه عادة وقتي اسم پادشاهان را
ميبرند همين گونه تعبير دارند (مثال ميگويند "قبلهگاهم" "،ولي نعمتم" و امثال آن) و نيز به فرستاده پادشاه گفت ":
فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ" كه در اينجا خداي سبحان را رب خود دانسته ،در قبال
اينكه پادشاه را رب فرستاده او شمرد.
باز مؤيد گفته ما آيه بعدي است كه ميفرمايد ":لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ".
[خويشتن داراي يوسف (عليه السالم) در برابر همسر عزيز شگفت انگيز و خارق العاده بوده است  .....ص 111 :
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"وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" دقت
كامل در پيرامون داستان يوسف و دقت نظر در اسباب و جهات و شرايطي كه گرداگرد اين داستان را فرا گرفته است ،و هر
يك در آن تاثير و دخالت داشته ،اين معنا را به دست ميدهد كه نجات يوسف از چنگ همسر عزيز جز بطور خارق العاده
صورت نگرفته ،بگونهاي كه شباهتش به رؤيا بيشتر بوده تا به يك واقعه خارجي ،زيرا يوسف در آن روز مردي در عنفوان
جواني و در بحبوحه غرور بوده ،و معموال در اين سنين غريزه جنسي و شهوت و شبق به نهايت درجه جوش و خروش
ميرسد ،از سوي ديگر جواني زيبا و در زيبايي بديع بوده بطوري كه عقل و دل هر بيننده را مدهوش ميكرده ،و عادة جمال
و مالحت ،صاحبش را به سوي هوي و هوس سوق ميدهد .از سوي ديگر يوسف (ع) در دربار سلطنتي عزيز غرق در ناز
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،14ص .125
)(2سوره يوسف ،آيه .24
)(3سوره يوسف ،آيه .24
)(4سوره يوسف ،آيه .25
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
و نعمت ،و داراي موقعيتي حساس بود ،و اين نيز يكي از اسبابي است كه هر كسي را به هوسراني و عيش و نوش واميدارد.
از سوي چهارم ملكه مصر هم در محيط خود جواني رعنا و داراي جمالي فوق العاده بود ،چون عادة حرم سالطين و بزرگان
هر محيطي نخبه زيبايان آن محيطند.
و عالوه بر اين ،بطور مسلم وسائل آرايشي در اختيار داشته كه هر بيننده را خيره ميساخته ،و چنين بانويي عاشق و واله و
شيداي چنين جواني شده .آري ،كسي به يوسف دل بسته كه صدها خرمن دل در دام زيبايي او است ،از اين هم كه بگذريم
سوابق بسياري از محبت و احترام و پذيرايي نسبت به يوسف دارد ،و اين سوابق كافي است كه وي را در برابر خواهشش
خاضع كند.
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از سوي ديگر وقتي چنين ماهپارهاي خودش پيشنهاد كند ،بلكه متعرض انسان شود خويشتنداري در آن موقع بسيار
دشوارتر است .و او مدتها است كه متعرض يوسف شده و نهايت درجه قدرت خود را در ربودن دل وي بكار برده ،صدها رقم
غنج و دالل كرده ،بلكه اصرار ورزيده ،التماس كرده ،او را به سوي خود كشيده ،پيراهنش را پاره كرده و با اين همه كشش
صبر كردن از طاقت بشر بيرون است .از سوي ديگر از ناحيه عزيز هم هيچ مانعي متصور نبوده ،زيرا عزيز هيچگاه از
دستورات همسرش سر نتابيده ،و بر خالف سليقه و رأي او كاري نكرده و اصال يوسف را به او اختصاص داده و او را به
تربيتش گماشته ،و اينك هر دو در يك قصر زيبا از كاخهاي سلطنتي و داراي مناظر و چشم افكنهايي خرم بسر ميبرند كه
خود يك داعي قوي است كه ساكنان را بر عيش و شهوت وا بدارد.
در اين قصر خلوت اتاقهايي تو در تو قرار دارد و داستان تعرض عزيزه به يوسف در اتاقي اتفاق افتاده كه تا فضاي آزاد
درهاي متعددي حائل است كه همه با طرح قبلي محكم بسته شده و پردهها از هر سو افتاده ،و حتي كوچكترين روزنه هم
به بيرون نمانده ،و ديگر هيچ احتمال خطري در ميان نيست .از سوي ديگر دست رد به سينه چنين بانويي زدن نيز خالي از
اشكال نيست ،چون او جاي عذر باقي نگذاشته ،آنچه وسائل پردهپوشي تصور شود به كار برده .عالوه بر اين ،مخالطت
يوسف با او براي يك بار نيست ،بلكه مخالطت امروزش كليد يك زندگي گواراي طوالني است .او ميتوانست با برقراري
رابطه و معاشقه با عزيزه به بسياري از آرزوهاي زندگي از قبيل سلطنت ،عزت و ثروت برسد.
پس همه اينهايي كه گفته شد اموري تكان دهنده بودند كه هر يك به تنهايي كوه را از جاي ميكند و سنگ سخت را آب
ميكند و هيچ مانعي هم تصور نميرفت كه در بين باشد كه بتواند در چنين شرايطي جلوگير شود.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
چون چند مالحظه ممكن بود كه در كار بيايد و جلوگير شود :اول ترس از اينكه قضيه فاش شود و در دهنها بيفتد .دوم
اينكه به حيثيت خانوادگي يوسف بربخورد .سوم اينكه اين عمل خيانتي نسبت به عزيز بود.
اما مساله فاش شدن قضيه كه ما در سابق روشن كرديم كه يوسف كامال از اين جهت ايمن بوده ،و به فرضي كه گوشهاي
از آن هم از پرده بيرون ميافتاد براي يك پادشاه ،تفسير و تاويل كردن آن آسان بود ،هم چنان كه بعد از فاش شدن مراوده
همسرش با يوسف همين تاويل را كرد و آب هم از آب تكان نخورد .آري ،همسرش آن چنان در او نفوذ داشت كه خيلي
زود راضيش نمود و به كمترين مؤاخذهاي برنخورد ،بلكه با وارونه كردن حقيقت مؤاخذه را متوجه يوسف نمود و به زندانش
انداخت.
و اما مساله حيثيت خانوادگي يوسف آنهم مانع نبود ،زيرا اگر مساله حيثيت ميتوانست چنين اثري را داشته باشد چرا در
برادران يوسف اثري نداشت و ايشان را از جنايتي كه خيلي بزرگتر از زنا بود جلوگير نشد با اينكه ايشان هم فرزندان ابراهيم
و اسحاق و يعقوب بودند ،و در اين جهت هيچ فرقي با يوسف نداشتند؟ ولي ميبينيم كه حيثيت و شرافت خانوادگي مانع از
برادركشي ايشان نشد ،نخست تصميم قطعي گرفتند او را بكشند ،سپس نه به خاطر شرافت خانوادگي بلكه به مالحظاتي
ديگر او را در چاه انداخته ،و چون بردگان در معرض فروشش درآوردند ،و دل يعقوب پيغمبر را داغدار او كردند ،آن چنان كه
از شدت گريه نابينا شد.
و اما مساله خيانت و حرمت ،آن نيز نميتوانست در چنين شرايطي مانع شود ،زيرا حرمت خيانت يكي از احكام و قوانين
اجتماعي و به خاطر آثار سوء آن و مجازاتي است كه در دنبال دارد ،و معلوم است كه چنين قانوني تا آنجا احترام دارد كه در
صورت ارتكاب پاي مجازات به ميان آيد .و خالصه ،انسان در تحت سلطه قواي مجريه اجتماع و حكومت عادله باشد ،و اما
اگر قوه مجريه از خيانتي غفلت داشته باشد و يا اصال از آن خبردار نباشد ،و يا اگر خبردار شد از عدالت چشمپوشي نمايد و يا
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مرتكب مجرم از تحت سلطه آن بيرون شود -به زودي خواهيم گفت كه -ديگر هيچ اثري براي اينگونه قوانين نميماند.
بنا بر اين ،يوسف هيچ مانعي كه جلوگير نفسش شود ،و بر اين همه عوامل قوي بچربد نداشته مگر اصل توحيد ،يعني ايمان
به خدا ،و يا به تعبيري ديگر محبت الهيي كه وجود او را پر و قلب او را مشغول كرده بود ،و در دلش جايي حتي به قدر يك
سرانگشت براي غير خدا خالي نگذاشته بود .آري ،اين بود آن حقيقتي كه گفتيم دقت در داستان يوسف آن را به دست
ميدهد ،اينك به متن آيه برميگرديم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
[معناي اينكه اگر يوسف (عليه السالم) برهان پروردگارش را نديده بود قصد همسر عزيز را كرده بود (وَ هَمَّ بِها لَوْ ال  ..... ])...ص : 172
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پس اينكه فرمود ":وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا
الْمُخْلَصِينَ" شكي نيست كه اشاره است به چگونگي نجات يوسف از آن غائله هولناك و از سياق برميآيد كه منظور از
گرداندن سوء و فحشاء از يوسف ،نجات يوسف است از آنچه كه همسر عزيز ميخواست و به خاطر رسيدن به آن با وي
مراوده و خلوت ميكرد .و نيز برميآيد كه مشار اليه "كذلك" همان مفادي است كه جمله" أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ" مشتمل بر
آن است.
پس برگشت معناي" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ" به اين ميشود كه يوسف (ع) از آنجايي كه از بندگان مخلص ما بود ،ما بدي و فحشاء
را به وسيله آنچه كه از برهان پروردگارش ديد از او بگردانديم .پس معلوم شد سببي كه خدا به وسيله آن سوء و فحشاء را از
يوسف گردانيد تنها ديدن برهان پروردگارش بود.
الزمه اين حرف اين است كه جزاء مقدر" لو ال" ارتكاب سوء و فحشاء باشد و الزمه اين هم اين است كه" لَوْ ال أَنْ رَأي
 "...قيد براي" وَ هَمَّ بِها" باشد ،الزمه اين نيز اين است كه" هم" يوسف به او عينا مانند" هم" او به يوسف ،يعني تصميم
بر معصيت باشد .پس در نتيجه" هم" يوسف به او داخل در تحت شرط قرار ميگيرد ،و اين ميشود :اگر نبود كه يوسف
برهان پروردگار خود را ديد او هم ممكن بود قصد كند.
براي اينكه كلمه" لو ال" هر چند ملحق به ادوات شرط است ،و علماي نحو گفتهاند جايز نيست كه جزاي شرط بر خود
شرط مقدم باشد ،و خالصه هر چند" لو ال" را به" ان" شرطيه قياس كردهاند و ليكن بايد دانست كه جمله" وَ هَمَّ بِها"
جزاي" لو ال" نيست ،بلكه به دليل اينكه عطف شده بر" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" و جمله" همت به" جمله" قسم خورده شده "
براي" الم" قسم در" لقد" است ،پس جمله" وَ هَمَّ بِها" نيز" قسم خورده شده "آن خواهد بود ،و چون معناي جزاء را هم
داشتهاند لذا جزاي او حذف شده ،و مثل اين شده كه بگوييم" به خدا قسم هر آينه او را ميزنم اگر مرا بزند" و معلوم است
كه به خاطر" ان" شرطيه معني اين ميشود ":به خدا سوگند اگر مرا بزند من او را ميزنم".
پس معناي آيه اين ميشود ":به خدا قسم هر آينه همسر عزيز قصد او را كرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پروردگار خود
را نديده بود هر آينه قصد او را كرده بود و چيزي نمانده بود كه مرتكب معصيت شود" .و اينكه ميگوييم" چيزي نمانده
بوده" و نميگوييم معصيت ميكرد ،براي اين است كه كلمه" هم" بطوري كه ميگويند جز در مواردي كه مقرون به مانع
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
است استعمال نميشود ،مانند آيه" وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا" « »1و آيه "إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَال" « ،»4و نيز مانند
شعر صخر كه گفته:
اهم بامر الحزم ال استطيعه و قد حيل بين العير و النزوان»1« .
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بنا بر آنچه گفته شد اگر برهان پروردگارش را نميديد واقع در معصيت نميشد بلكه تنها تصميم ميگرفت و نزديك به
ارتكاب ميشد ،و نزديك شدن غير از ارتكاب است ،و لذا خداي تعالي به همين نكته اشاره كرده و فرموده ":لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ -تا سوء و فحشاء را از او بگردانيم" و نفرموده ":لنصرفه عن السوء و الفحشاء -تا او را از سوء و فحشاء
بگردانيم" -دقت بفرماييد.
از اينجا روشن ميشود كه مناسبتر آنست كه بگوييم منظور از" سوء" تصميم بر گناه و ميل به آن است ،و منظور از"
فحشاء "ارتكاب فاحشه يعني عمل زنا است ،پس يوسف (ع) نه اين كار را كرد و نه نزديكش شد ،ولي اگر برهان پروردگار
خود را نميديد به انجام آن نزديك ميشد ،و اين همان معنايي است كه مطالب گذشته ما و دقت در اسباب و عوامل دست
به هم داده در آن حين آن را تاكيد ميكند.
اينك به رسيدگي يك يك جمالت پرداخته ميگوييم :حرف" الم" در" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" براي قسم است ،و معنايش اين
است كه" قسم ميخورم كه به تحقيق عزيز قصد يوسف را كرد به آنچه كه از او ميخواست" و معلوم است كه قصد كردن
و تصميم گرفتن وقتي است كه اراده توأم با مقداري از عمل بوده باشد.
جمله" وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ" عطف است بر مدخول" الم" قسم كه در جمله قبلي بود ،و معنايش اينست كه"
و قسم ميخورم كه اگر ديدن برهان پروردگارش نميبود نزديك بود كه او را در آنچه كه ميخواست اجابت كند".
[معناي برهان و اشاره به اينكه برهاني كه ديدن آن ،يوسف را از لغزش بازداشت نوعي علم شهودي بوده است كه به بندگان مخلص ارائه ميشود ] .....ص 173 :
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كلمه" برهان" به معناي سلطان است ،و هر جا اطالق شود مقصود از آن سببي است كه يقينآور باشد ،چون در اين صورت
برهان بر قلب آدمي سلطنت دارد ،مثال اگر معجزه را برهان مينامند و قرآن كريم ميفرمايد ":فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلي
فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ" « »2و يا
__________________________________________________
)(1تصميم به چيزي گرفتند كه به آن نميرسيدند .سوره توبه ،آيه .22
)(2آن هنگام كه دو طايفه از شما تصميم گرفتند كه متفرق شوند .سوره آل عمران ،آيه .144
)(3ميخواهم كاري كه مطابق حزم و تدبير است انجام دهم ولي نميتوانم ،آري ميان شتر و جهيدنش حائل شده]. [.....
)(4عصا و يد و بيضا دو برهان از پروردگار توست براي فرعون و جمعيتش .سوره قصص ،آيه 14
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
ميفرمايد ":يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ" « »1براي اينست كه معجزه يقينآور است ،و اگر دليل و حجت را
هم برهان ناميده و ميفرمايد ":أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" « »4باز براي اين است كه دليل ،حجت
يقيني است ،كه حق را روشن ساخته و بر دلها حاكم ميشود ،و جاي ترديدي باقي نميگذارد.
و اما آن برهاني كه يوسف از پروردگار خود ديد هر چند كالم مجيد خداي تعالي كامال روشنش نكرده كه چه بوده ،ليكن به
هر حال يكي از وسائل يقين بوده كه با آن ،ديگر جهل و ضاللتي باقي نمانده ،كالم يوسف آنجا كه با خداي خود مناجات
ميكند -و به زودي خواهد آمد -داللت بر اين معنا دارد ،چون در آنجا ميگويد ":وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ
أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ  »1« "...و همين خود دليل بر اين نيز هست كه سبب مذكور از قبيل علمهاي متعارف يعني علم به
حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نبوده ،زيرا اينگونه علمها گاهي با ضاللت و معصيت جمع ميشود ،هم چنان كه از
آيه" أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ" « »2و آيه" وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" « »2به خوبي
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استفاده ميشود.
پس يقينا آن برهاني كه يوسف از پروردگار خود ديد ،همان برهاني است كه خدا به بندگان مخلص خود نشان ميدهد و آن
نوعي از علم مكشوف و يقين مشهود و ديدني است ،كه نفس آدمي با ديدن آن چنان مطيع و تسليم ميشود كه ديگر به
هيچ وجه ميل به معصيت نميكند ،و ما -ان شاء اللَّه -مقداري در باره آن بحث خواهيم كرد.
"المي" كه در جمله" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ" بر سر" لنصرف" در آمده" الم" غايت و يا تعليل است ،و به
هر حال مال هر دو يكي است .و كلمه" كذلك" متعلق است به جمله" لنصرف" و اشاره مزبور اشاره است به رؤيت برهان
رب كه قبال گفته بود ،و كلمه سوء به معناي چيزي است كه صدورش از عبد از آن جهت كه عبد است بد باشد ،و اين
مطلق معصيت و يا قصد معصيت را شامل است .و كلمه" فحشاء" به معناي ارتكاب عمل زشتي از قبيل زنا و امثال آن
است ،و ما قبال گفتيم كه از ظاهر سياق برميآيد كه سوء و فحشاء با زنا
__________________________________________________
)(1هان اي مردم! به تحقيق برهاني از پروردگارتان براي شما آمد .سوره نساء ،آيه .122
)(2آيا معبودي با خدا (شريك) است بگو بياوريد برهانتان را اگر راستگوييد .سوره نمل ،آيه .32
)(3سوره يوسف ،آيه .11
)(4آيا مينگري كسي را كه هواي نفس خود را خداي خود قرار داده و خداوند او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه
كرده .سوره جاثيه ،آيه .41
)(5انكار كردند آن را با اينكه دلهايشان بدان يقين پيدا كرد .سوره نمل آيه 12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
و قصد زنا منطبق است.
و معناي آيه اين است كه :نتيجه و يا علت اينكه او برهان رب خود را بديد اين بود كه ما فحشاء و قصد به آن را از او
برگردانديم.
و يكي از اشارات لطيف كه در اين جمله ،يعني در جمله" لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ" به كار رفته اين است كه سوء و
فحشاء را از يوسف برگردانيده ،نه اينكه او را از فحشاء و قصد به آن برگردانيده باشد ،چون اگر بطور دومي تعبير شده بود
داللت داشت بر اينكه در يوسف اقتضاي ارتكاب آن دو بود ،و او محتاج بود كه ما او را از آن دو برگردانيم ،و اين با شهادت
خدا به اينكه يوسف از بندگان مخلص بود منافات دارد .آري ،بندگان مخلص آنهايند كه خداوند ،خالص براي خود قرارشان
داده ،بطوري كه ديگر غير خدا هيچ چيز در آنان سهم ندارد ،و در نتيجه غير خدا را اطاعت نميكنند ،خواه تسويل شيطان
باشد و يا تزيين نفس و يا هر داعي ديگري غير خدا.
و اينكه فرمود ":إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" در مقام تعليل جمله" كَذلِكَ لِنَصْرِفَ  "...است ،و معنايش اين ميشود :ما با
يوسف اين چنين معامله كرديم به خاطر اينكه او از بندگان مخلص ما بود ،و ما با بندگان مخلص خود چنين معامله
ميكنيم.
از آيه شريفه ظاهر ميشود كه ديدن برهان خدا ،شان همه بندگان مخلص خداست ،و خداوند سبحان هر سوء و فحشايي را
از ايشان برميگرداند ،و در نتيجه مرتكب هيچ معصيتي نميشوند ،و به خاطر آن برهاني كه خدايشان به ايشان نشان داده
قصد آن را هم نميكنند ،و آن عبارت است از عصمت الهي.
و نيز برميآيد كه اين برهان يك عامل است كه نتيجهاش علم و يقين است ،اما نه از علمهاي معمول و متعارف.
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[اقوال پارهاي از مفسرين عامه و خاصه در تفسير آيه ":لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال  ..... ]"...ص 175 :
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مفسرين عامه و خاصه در تفسير اين آيه اقوال مختلفي دارند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره ميشود:
1قول بعضي « »1از ايشان كه به ابن عباس و مجاهد و قتاده و عكرمه و حسن و ديگران هم نسبت دادهاند ،اين استكه معناي آيه چنين ميشود :همسر عزيز قصد كرد فاحشه و گناه را،
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
يوسف هم همان قصد را كرد ،و اگر برهان پروردگار خود را نديده بود هر آينه آن گناه را مرتكب شده بود.
آن گاه يوسف را به كارهايي توصيف كردهاند كه از مقام نبوت بسيار بعيد و ساحت مقدس صديق ،از آن پاك و منزه است .و
آن توصيف اين است :يوسف تصميم گرفت كه با او زنا كند ،نزديك هم رفت بند زير جامهها هم باز شد ،و آنجايي كه يك
مرد در هنگام عمل زناشويي مينشيند نشست ،در آن موقع برهان پروردگارش دستگيرش شده شهوتش را باطل و از
هالكتش برهانيد.
آن گاه در توصيف برهان و اينكه چه بوده حرفهاي مختلفي زدهاند.
مثال غزالي ،در تفسيري كه براي اين سوره نوشته ميگويد :در معناي اين آيه ،يعني برهان اختالف كردهاند ،كه مقصود از
آن چيست؟ بعضي گفتهاند :مرغي روي شانهاش نشست و در گوشش گفت :دست نگهدار كه اگر اين كار را بكني از درجه
انبياء ساقط خواهي شد .بعضي ديگر گفتهاند :يعقوب را ديد كه در كناري ايستاده انگشت به دندان ميگزد ،و ميگويد :اي
يوسف نميبيني مرا؟ حسن بصري گفته" برهان" اين بود كه ديد همسر عزيز نخست چادري بر روي چيزي افكند ،پرسيد
چه ميكني؟ گفت :روي بتم را ميپوشم كه مرا به چنين حالتي نبيند ،يوسف گفت تو از يك سنگ و جماد بيچشم و گوش
حيا ميكني و من از خدايي كه مرا ميبيند و از پنهان و آشكارم خبر دارد حيا نكنم؟! ارباب اللسان گفته :از ضمير و سر خود
صدايي شنيد كه :اي يوسف! اسم تو در ديوان انبياء نوشته شده ،و تو ميخواهي كار سفيهان را بكني .بعضي ديگر گفتهاند:
كف دستي ديد كه از ديوار خارج شد و بر آن نوشته بود ":وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا -نزديك زنا نرويد كه
فاحشه و راه بدي است" .عدهاي گفتهاند :سقف خانه باز شد ،و صورت زيبايي ديد كه ميگفت :اي رسول عصمت ،نكن زيرا
تو معصومي .طايفهاي ديگر گفتهاند :سر خود را پايين انداخت ديد بر زمين نوشته شده ":مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ -هر كه كار
بدي كند به همان كيفر داده ميشود" بعضي ديگر گفتهاند :فرشتهاي نزدش آمد و بال خود را به پشت او كشيد ،شهوتش از
نوك انگشتان پايش ريخت (و رغبتش تمام شد) .بعضي ديگر گفتهاند :خود عزيز را در حياط ديد كه صدا ميزند :آيا من
اينجا نيستم .بعضي ديگر گفتهاند :بين او و طرفش حجابي افتاد كه يكديگر را نميديدند .بعضي گفتهاند :دختري از دختران
بهشت را ديد و از جمال و حسن او متحير گشته ،پرسيد :از كيستي؟ گفت :از كسي هستم كه در دنيا زنا نكرده باشد .و
بعضي گفتهاند :مرغي از كنارش عبور كرد و بر او بانگ زد كه اي يوسف! عجله مكن
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
كه او براي تو حالل است و براي تو خلق شده بعضي گفتهاند :آن چاهي را ديد كه در ته آن بيچاره بود ،و ديد كه فرشتهاي
لب آن چاه ايستاده ميگويد :اي يوسف! آيا بيچارگي آن روزت فراموشت شده .بعضي ديگر گفتهاند :زليخا را به صورتي
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بسيار زشت ديد و از او فرار كرد.
بعضي گفتهاند صدايي شنيد كه ميگويد :اي يوسف به سمت راستت نگاه كن ،وقتي نگاه كرد اژدهايي عظيم ديد -كه
بزرگتر از آن قابل تصور نبود ،و ميگفت :زناكاران فردا در شكم منند ،ال جرم يوسف فرار كرد .اين بود گفتار غزالي.
[افترائات ناشايسته و اتهامات قبيحي كه در تفسير جمله ":وَ هَمَّ بِها لَوْ ال  "...در تفاسير عامه به ساحت حضرت يوسف (عليه السالم )نسبت داده شده است  .....ص 177 :
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از جمله حرفهاي ديگري هم كه زدهاند اين است كه يعقوب در برابرش مجسم شده و ضربهاي به سينهاش زد كه در يك
لحظه شهوتش از سر انگشتانش بريخت .اين روايت را الدر المنثور از مجاهد و عكرمه و ابن جبير آورده ،و به غير اين،
روايات ديگري هم آورده است»1« .
جواب روايت سيوطي اين است كه عالوه بر اينكه يوسف (ع) -همانطور كه قبال اثبات شد -پيغمبر و داراي مقام عصمت
الهي بوده و عصمت ،او را از هر لغزش و گناهي حفظ ميكرد ،عالوه بر اين ،آن صفات بزرگي كه خداوند براي او آورده و
آن اخالص عبوديتي كه در بارهاش اثبات كرده جاي هيچ ترديدي باقي نميگذارد كه او پاك دامنتر و بلند مرتبهتر از آن
بوده كه امثال اين پليديها را به وي نسبت دهند ،مگر غير اين است كه خدا در بارهاش فرموده ":او از بندگان مخلص ما بود،
نفس خود را به من و بندگي من اختصاص داده و من هم او را علم و حكمت دادم و تاويل احاديث آموختم" و نيز تصريح
ميكند كه" او بندهاي صبور و شكور و پرهيزكار بوده به خدا خيانت نميكرده ،ظالم و جاهل نبوده ،از نيكوكاران بوده به
حدي كه خداوند او را ملحق به پدر و جدش كرده است".
و چگونه چنين مقاماتي رفيع و درجاتي عالي جز براي انساني كه صاحب و جدان پاك و منزه در اركان ،و صالح در اعمال و
مستقيم در احوال ميسر ميشود؟ و اما كسي كه به سوي معصيت گرايش يافته و بر انجام آن تصميم هم ميگيرد آنهم
معصيتي كه در دين خدا بدترين گناهان شمرده شده ،يعني زناي با زن شوهردار ،و خيانت به كسي كه مدتها باالترين
خدمت و احسان به او و به عرض او كرده ،و حتي بند زير جامه خود را هم باز نموده و در جايي از آن زن نشسته كه
شوهران با زنان خود مينشينند ،آن وقت آياتي يكي پس از ديگري از طرف خدا ببيند و منصرف نشود ،و نداهايي يكي پس
از ديگري بشنود و باز حيا نكند و دست برندارد ،تا آنجا كه به سينهاش بزنند و شهوتش از نوك انگشتانش بريزد ،و اژدهايي
كه بزرگتر از آن تصور نشود ببيند
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
و از ترس پا به فرار بگذارد ،چنين كسي جا دارد كه اصوال اسم انسان را از رويش بردارند ،نه اينكه عالوه بر انسان شمردنش
او را بر اريكه نبوت و رسالت هم بنشانند ،و خداوند او را امين بر وحي خود نموده ،كليد دين خود را به دست او بسپارد و علم
و حكمت خود را به او اختصاص دهد و به امثال ابراهيم خليل ملحق سازد.
ولي از كساني كه زير بار اينگونه حرفهاي گوناگون و جعليات يهوديان و هر روايت ساختگي ميروند هيچ بعيد نيست ،زيرا
همينهايند كه به خاطر يك مشت روايات مجهول الهويه جد يوسف ابراهيم خليل و همسرش ساره را متهم ميكنند .آري،
اين چنين كساني باكي ندارند از اينكه فرزند ابراهيم يعني يوسف را در باره همسر عزيز متهم سازند.
زمخشري در كشاف گفته ":هم "يوسف را چنين تفسير كردهاند كه :يوسف بند شلوار زليخا را باز كرد ،و خود به حالت
مردي كه ميخواهد جماع كند درآمد .و نيز تفسير كردهاند كه يوسف بند شلوار خود را باز كرد و در ميان پاهاي زليخا در
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حالتي كه طاق و از خوابيده بود ،بنشست .و" برهان" را چنين تفسير كردهاند كه :آوازي شنيد كه زنهار! اي يوسف و زنهار
اي زليخا! ولي يوسف گوش به اين صدا نداد ،دوباره شنيد ،و باز توجهي نكرد ،بار سوم شنيد كه دور شو از زليخا ،باز در دلش
مؤثر نشد تا آنكه يعقوب در نظرش مجسم شد كه داشت سر انگشت خود را ميگزيد .و بعضي گفتهاند كه يعقوب دست به
سينه يوسف زد و در نتيجه شهوتش از نوك انگشتانش بريخت.
و نيز از حرفهاي ياوهاي كه زدهاند اين است كه :تمامي فرزندان يعقوب هر كدام صاحب دوازده پسر شدند مگر يوسف كه
صاحب يازده فرزند شد به خاطر اينكه در آن روز كه قصد زليخا را كرد شهوتش ناقص شد.
و نيز گفتهاند كه :صيحهاي بلند شد كه اي يوسف! مانند پرندهاي مباش كه پر و بال دارد ولي اگر زنا كند پر و بالش
ميريزد .و نيز گفتهاند :كف دستي بين يوسف و زليخا نمايان شد كه نه بازو داشت و نه مچ ،و در آن نوشته بود ":وَ إِنَّ
عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ -بر شما نگهباناني موكلند بزرگوار و نويسنده" و با آنكه آن را ديد منصرف نشد ،دوباره در آن
خواند كه نوشته ":وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا -به زنا نزديك نشويد كه عملي زشت و روشي قبيح است"،
باز هم دست برنداشت ،آن گاه ديد كه در آن نوشته ":وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ -بترسيد از روزي كه در آن روز به
سوي خدا بازميگرديد" ،باز هم متنبه نشد ،ناگزير خدا به جبرئيل فرمود :بنده مرا قبل از اينكه به خطا آلوده گردد درياب.
جبرئيل پايين آمد و به يوسف گفت :اي يوسف آيا عمل سفيهان را انجام ميدهي با اينكه نام تو در ديوان انبياء نوشته شده
است؟
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
بعضي ديگر گفتهاند :تمثال عزيز را در برابر خود ديد .بعضي گفتهاند :زليخا در اين بين ناگهان برخاست و پارچهاي به روي
بت خود انداخت و گفت :شرم ميدارم از اينكه بت من مرا به اين حال ببيند ،يوسف هم برخاست و گفت كه تو از سنگي كه
نه ميبيند و نه ميشنود شرم ميكني آن وقت من از خداي سميع ،بصير و داناي به اسرار دلها شرم نداشته باشم؟! اين
روايات و نظائرش رواياتي است كه حشويه و جبريه كه ديني جز دروغ بستن به خدا و انبيايش ندارند جعل نموده ،و يا
دنبالش را گرفتهاند ،و اهل عدل و توحيد بحمد اللَّه عقايدي كه بتوان بدان خرده گرفت ،ندارند.
آري ،اگر از يوسف كوچكترين لغزشي سرزده بود قرآن كريم از آن خبر ميداد و از توبه و استغفارش يادي ميكرد ،هم چنان
كه لغزش آدم و داوود و نوح و ايوب و ذي النون و توبه و استغفار ايشان را نقل كرده .در باره يوسف (ع) ميبينيم كه جز ثنا
و مدح چيزي نگفته ،و در مقام ثنايش او را مخلص خوانده.
پس بطور قطع ميفهميم كه يوسف در اين مقام و موقف بس خطرناك و باريك ،ثبات قدم را از دست نداده ،و با نفس خود
مجاهدتي كرده كه جز از صاحبان قوت و عزم ساخته نيست كه در چنين موقعي رعايت دليل حرمت و قبح را بكنند ،تا آنجا
كه از ناحيه خداي عالم مستحق ثنا گشته ،هم در كتب اولين (عهدين) و هم در قرآن كه بر ساير كتب آسماني حجت بوده و
مصدق آنهاست به نيكي ياد شده ،تا آنجا كه در قرآن كريم سورهاي تمام را به او و نقل داستان او اختصاص داده و به غير
داستان او چيزي نياورده ،باشد كه ياد خير او را در آيندگان زنده بدارد هم چنان كه در باره جدش ابراهيم همين رفتار را
نموده ،تا صلحاي بشر تا آخر دهر در عفت نفس و پاكدامني و استواري در لغزشگاهها به وي اقتداء كنند.
پس بايد گفت خدا عذاب كند آن دسته از عالمنماياني را كه در كتابهاي خود چيزهايي مينويسند كه برگشتش به اين شود
كه آن يوسفي كه خداي تعالي سورهاي كامل به عنوان" احسن القصص" در قرآن عربي مبين در حقش نازل كرده تا مردم
به وي اقتداء كنند همان پيغمبري است كه ميان دو پاي يك زن زانيه نشست و بند جامه خود را باز كرد تا با او زنا كند،
مردم بايد به چنين پيغمبري اقتدا كنند ،و اگر در چنين حالي پروردگارشان مكرر از اين عمل نهيشان كرد مانند يوسف گوش
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[افراط در پذيرش و تسليم در برابر هر چه كه حديث نام دارد ،يكي از دو علت وقوع در اين افترائات ميباشد]  .....ص 111 :

يكي از افراطشان در پذيرفتن و تسليم در برابر هر حرفي كه اسم حديث و روايت داشته باشد ،و لو هر چه باشد .اينها آن
چنان نسبت به حديث ركون و خضوع دارند كه حتي اگر بر خالف صريح عقل و صريح قرآن هم باشد قبولش نموده
احترامش مي گذارند ،و يهوديان هم وقتي اينها را ديدند ،مشتي كفريات مخالف عقل و دين را به صورت روايات در دست و
دهان آنان انداخته و به كلي حق و حقيقت را از يادشان بردند اذهانشان را از معارف حقيقي منصرف نمودند.
بطوري كه ميبينيد كه براي معارف دين جز حس هيچ اصل ثابتي قائل نبوده و براي مقامات معنوي انساني از قبيل نبوت و
واليت و عصمت و اخالص ،هيچ پايه و اصلي جز وضع و اعتبار نميشناسند ،و با آنها معامله اوهام دائر در مجتمع اعتباري
انساني كردهاند كه
__________________________________________________
)(1كشاف ،ج  ،4ص .222
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
جز قرار داد و نامگذاري ،حقيقت ديگري كه بدان متكي باشد ندارند.
در نتيجه نفوس انبياء كرام را با ساير نفوس عوام كه چون ،اسباب بازي ملعبه هوي و هوسها قرار ميگيرد و به خساست و
جهالت ميكشاند قياس نمودهاند ،غافل از اينكه ميان اين دو ،از زمين تا آسمان فرق است .از افراد برگزيده بشر كه بگذريم
بقيه مردم نهايت درجه تكامل نفسشان تنها اين مقدار است كه به مرحله تقوا برسند آنهم به اميد ثواب و ترس از عقاب كه
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به هاتف غيبي نداده سرگرم كار خود باشند ،و اگر هاتف غيبي سه نوبت ،آيات زاجره بر ايشان بخواند ،و آن توبيخها و
تهديدهاي شديد را بنمايد ،و حتي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
اگر ايشان را به مرغي تشبيه كند كه با غير همسر خود درآميخته و پرش ريخته و بيپر در آشيانهاش افتاده باز هم گوش
ندهند و هم چنان زناكاري را ادامه دهند تا آنكه جبرئيل نازل شود و ايشان را به جبر از فاحشهاي كه به حالت طاق و از
برهنه افتاده جدا كند .راستي اگر بيشرمترين فواحش و زناكاران و دريدهچشمترين و بيآبروترين آنان در حال زنا به كمترين
برخوردي از برخوردهايي كه براي يوسف نقل كردهاند برخورد كند ،قطعا نبضش از حركت ميماند و اعضايش خشك
ميشود ،پس اين يوسف چقدر ميبايستي بيشرم و گمراه باشد كه با آن همه برخورد هم چنان به كار زشت و نامشروع خود
سرگرم باشد». «1
در مذمت صاحبان اين قول چه خوب گفتهاند بعضي از مفسرين كه :اين طايفه يوسف (ع) را در اين واقعه متهم كردهاند با
اينكه هر كس كمترين ارتباطي با يوسف داشته بر برائت و پاكي او شهادت داده از خدا گرفته تا خود زليخا ،اما خداي تعالي
فرموده ":إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" و شاهدي كه اهل خانه عزيز بوده گفته ":إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ" -تا آخر دو آيه-
و اما عزيز گناه را به گردن همسرش انداخته و گفته ":إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ" و خود زليخا گفته ":الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ
عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" ،زنان اشرافي مصر گفتهاند ":حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ" ،يوسف كه خدا او را راستگو
خوانده خودش اين تهمتها را از خود دفع كرده و گفته ":أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ".
حال با اينكه همه نامبردگان به طهارت دامن يوسف گواهي دادهاند چرا عدهاي سبك مغز اين حرفها را از خود درست
ميكنند ،و دست به دست ميگردانند؟ جهت عمده آنها دو چيز است:
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[سخن زمخشري در توضيح و توجيه جمله ":وَ هَمَّ بِها لَوْ ال  "...و اشكال آن  .....ص 111 :

2از جمله اقوالي كه در آيه گفتهاند اين است :مراد از" هم بها" قصد كردن يوسف (ع) به ميل طبعي و تحريك شدنشهوت غريزي است .در كشاف گفته :اگر بگويي چگونه ممكن است پيغمبري قصد زليخا را بكند كه با وي به معصيت
درآميزد؟ در جواب ميگويم :نفس يوسف با ديدن آن وضع كه عقل و اراده هر بيننده را از بين ميبرد تنها متمايل شد كه با
او مخالطت كند ،و شهوت جوانيش تحريك شد به حدي كه او را به صورت كسي در آورد كه تصميم دارد عمل را انجام
دهد ،و خالصه به حالتي درآورد شبيه حالت زليخا و" هم" او ،ولي يوسف با نگريستن به برهان پروردگارش شدت آن
تحريك را شكست و اين برهان همان ميثاقي است كه مكلفين را وادار به ترك محرمات ميكند.
آن گاه اضافه ميكند :و اگر اين ميل شديد كه به خاطر شدتش" هم" ناميده شده در كار نبود صاحبش به خاطر اينكه آن را
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اگر در پارهاي از موارد آدمي را به حقيقت برساند ،در بسياري از موارد به خطا مياندازد.
و اگر در يك مورد يا در مواردي با گناه مواجه شود و مرتكب نگردد ميگويند عصمت الهي شاملش گرديده ،آن وقت
عصمت را به قوهاي معنا ميكنند كه ميان آدمي و گناه حائل ميشود ،و وقتي اثر خود را ميبخشد كه ساير قواي آدمي را
كه انسان مجهز به آن است باطل كند (مثال شهوتش از نوك انگشتانش بريزد) و خالصه آدمي را ناچار و مضطر به كار
نيك و يا ترك گناه نمايد ،غافل از اينكه معناي عصمت اين نيست و چنين عصمتي ،بارك اللَّه ندارد.
آري ،فعلي كه انسان از روي جبر و اضطرار انجام دهد نه حسن دارد ،نه جمال ،و نه ثواب.
توضيح بيشتر اين بحث محتاج به تتمهاي است كه در بحثي جداگانه به زودي ايراد ميگردد -ان شاء اللَّه.
علت دوم آن ،ظاهر آيه است كه ميفرمايد ":وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ" ،چون نحويين گفتهاند
جزاي" لو ال" مقدم بر خودش نميشود ،و در اين جهت" لو ال" را به" ان" شرطيه قياس كردهاند.
و بنا بر اين نظريه ،جمله" وَ هَمَّ بِها" يك جمله تام و غير مربوط به" لو ال" خواهد بود ،و در نتيجه جزاي" لو ال" در تقدير
گرفته ميشود و آن اين است كه" او قصد ميكرد" و يا نظير آن و به عربي تقديرش چنين ميشود ":و لقد همت به زليخا
و هم بها يوسف لو ال ان را برهان ربه يفعل" يعني" زليخا قصد او را كرد ،و يوسف قصد زليخا را كرد ،اگر برهان پرودگار
خود را نديده بود مرتكب ميشد" و بنا بر اين معنا ،همه آن خرافات قابل قبول ميشود «».1
و ليكن خواننده عزيز در سابق فهميد كه اين نظريه باطل است ،و هر دو جمله يعني" لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" و جمله" وَ هَمَّ بِها "دو
جمله قسم و سوگند هستند ،و جزاي" لو ال" كه در معناي جمله دومي است حذف شده ،زيرا با بودن جمله دومي حاجتي به
ذكر آن نبوده .پس تقدير كالم اينست ":اقسم لقد همت به و اقسم لو ال أن را برهان ربه لهم بها -سوگند كه زليخا
__________________________________________________
)(1تفسير الكبير ،ج  ،12ص  113و .112
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
قصد او را كرد و سوگند كه اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود او هم قصد زليخا را ميكرد" .نظير اينكه
ميگوييم" به خدا سوگند هر آينه او را ميزنم اگر مرا بزند" .عالوه ،اگر معنايش آن بود كه ايشان در تقدير گرفتند جا داشت
آيه شريفه چنين باشد ":و لقد همت به و هم بها و لو ال ان راي برهان ربه -زليخا قصد يوسف را كرد ،و يوسف قصد زليخا
را كرد ،و اگر برهان پروردگار خود را نديده بود مرتكب ميشد" .در حالي كه هيچ وجهي براي فصل (بدون واو) به نظر
نميرسد ،و سياق اجازه آن را نميدهد.
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[گفته صاحب مجمع البيان در اين زمينه و ايراد وارد بر آن  .....ص 113 :

و اين گفتار را بعضي اينگونه رد كردهاند كه :مخالف معنايي است كه لغت براي" هم" تعيين كرده ،چون معناي لغوي"
هم" قصد به انجام فعل است با مقارنتش به پارهاي اعمال كه كشف كند از اينكه ديگر ميخواهي فعل مورد نظر را انجام
دهي .و يا عبارت است
__________________________________________________
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به كار نبسته اين همه مدح نميشد ،چون بزرگي صبر در برابر ابتالء به قدر بزرگي آن ابتالء است ،هر قدر ابتالء سختتر
باشد ،صابر در برابر آن مستحق مدح بيشتري ميشود ،و اگر" هم" يوسف مانند" هم "زليخا توأم با تصميم بود خداوند تا
اين پايه او را مدح نميكرد كه از مخلصينش بخواند.
ممكن هم هست بگوييم معناي" وَ هَمَّ بِها" اين است كه نزديك بود قصد او را كند هم چنان كه در محاورات خود
ميگوييم" اگر ترس از خدا نبود ميكشتمش" يعني نزديك بود او را بكشم ،كانه دست به كار كشتنش شدم ولي نكشتم.
سپس اضافه كرده كه :اگر بگويي چرا جواب" لو ال" حذف شد تا جمله" هم بها" بر آن داللت كند؟ و چرا خود آن را جواب
مقدم نگرفتي؟ در جواب ميگويم :براي اينكه جواب" لو ال" مقدم بر آن نميآيد ،براي اينكه" لو ال "هم حكم شرط را
دارد ،و شرط هميشه بايد در صدر كالم واقع شود ،چون حرف شرط و دو جمله شرط و جزا حكم يك كلمه را دارند ،و
معقول نيست بعضي از يك كلمه بر بعضي ديگر مقدم شود ،ولي ميشود بعضي از آن را به كلي حذف كرد ،البته در صورتي
كه دليلي بر محذوف داللت كند .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
حال اگر بگويي چرا جمله" وَ هَمَّ بِها" را به تنهايي متعلق" لو ال" گرفتي ،و چرا هر دو را متعلق آن نگرفتي و اتفاقا" هم:
قصد كردن" معنايي است كه هميشه با معاني سر و كار دارد نه با جواهر ،و ناگزير در آيه شريفه بايستي از مقوله معاني
چيزي نظير مخالطت در تقدير بگيريم كه" هم" متعلق به آن شود نه به خود زليخا و يا يوسف كه از مقوله جوهرند ،و چون
مخالطت همواره دو طرف ميخواهد پس گويا معناي آيه اين ميشود ":يوسف و زليخا تصميم به مخالطت گرفتند اگر مانعي
يكي از آن دو را جلوگير نميشد".
در جواب ميگويم :آنچه گفتي درست است و ليكن خداي سبحان در كالم خود دو تا" هم" آورده ،و جداي از هم فرموده":
همت به" و" هم بها" و ما نميتوانيم از اين تكرار چشم بپوشيم ،و اگر چشمپوشي كنيم در حقيقت يكي را لغو دانستهايم،
پس به خاطر اينكه كالم خدا لغو نشود ناگزيريم تقدير آن را چنين فرض كنيم ":و لقد همت بمخالطته و هم بمخالطتها".
عالوه بر اين ،مقصود از مخالطت آن دو يك چيز است كه بايد هر دو به آن رضايت دهند كه اگر يكي امتناع بورزد آن
غرض حاصل نميشود ،و آن اطفاء شهوت زليخا به وسيله يوسف و اطفاء شهوت يوسف به وسيله زليخا است ،و با ديدن
برهان خدايي و كنار كشيدن يوسف قهرا تنها جمله" هم بها" متعلق" لو ال" قرار ميگيرد»1« .
بيضاوي در تفسير خود گفتههاي زمخشري را بدينگونه خالصه ميكند كه :منظور از" هم" يوسف ،ميل طبيعي و كشمكش
شهوت است نه قصد اختياري ،و كشمكش شهوت امري غير اختياري است كه تحت تكليف قرار نميگيرد ،و كسي سزاوار
مدح و اجر جزيل خدايي است كه وقتي بطور قهر شهوتش تحريك گردد خود را از عمل نگهدارد .پس معناي" وَ هَمَّ بِها لَوْ
ال أَنْ رَأي اين است كه :بياختيار تحريك شد و اگر برهان خدا را نديده بود مرتكب ميشد ،و يا مشرف بر ارتكاب بود،
مانند اينكه گفته شود" ميكشتم او را اگر از خدا نترسيده بودم" «».4
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)(1كشاف ،ج  ،4ص  223و .222
)(2تفسير بيضاوي ،ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
از قصد فعل به اضافه انجام بعضي از مقدمات آن ،مثل اينكه كسي ميخواهد مردي را بزند ،اول برميخيزد و به سوي او
ميرود ،و اما صرف ميل به زدن و يا ميل به زنا و صرف تحريك شدن شهوت و جلو آن را گرفتن ،در لغت" هم" گفته
نميشود ،بعالوه" هم" به سوي گناه به معناي لغويش ،خود عمل زشتي است كه از يك پيغمبر بزرگوار سرنميزند و نبايد
بزند ،و اگر صرف طبيعت مذموم نبود و صدورش هم از پيغمبران زشت نبود ليكن صرف تحريك طبيعي را" هم"
نميگويند.
مؤلف :اين جواب ،پاسخ يك قسمت از گفته زمخشري و بيضاوي ميشود كه گفتند مراد از "هم" ميل طبيعي است و
كشمكش شهوت است ولي اينكه گفت ":و يا مشرف بر ارتكاب بود" بيجواب ماند ،زيرا اين حرف خود قول مستقلي است
در معناي آيه ،و آن اين است كه بگوييم ميان" هم" زليخا و" هم" يوسف فرق است ،مقصود از" هم "زليخا قصد عمدي
به مخالطت و آميزش است ولي مقصود از" هم" يوسف اينست كه وي نزديك بود قصد كند ،ولي قصد نكرد ،به قرينه
اينكه ميبينيم خداوند متعال يوسف را مدح بليغي نموده و اگر او قصد عمدي به معصيت و آميزش با زني اجنبي -كه خود
بدترين گناه است -كرده بود ،ديگر خداوند او را اصال مدح نميكرد تا چه رسد به اين نحو مدح .از اينجا معلوم ميشود كه
منظور از" هم" يوسف ،اشراف يوسف بود يعني نزديك بود كه" هم" بر عمل كند.
جواب اين توجيه هم اين است كه :اگر كلمه" هم" را به" نزديك شدن به هم" معنا كنيم معنايي است مجازي كه هيچ
وقت نبايد لفظ را بر آن حمل كرد مگر در جايي كه نتوانيم بر معناي حقيقي حمل كنيم .و ما قبال اثبات كرديم كه ممكنست
جمله" هم بها" را به همان معناي حقيقيش حمل كرد و اشكالي هم وارد نشود.
عالوه بر اين ،آن معنايي كه براي ديدن برهان پروردگار كردهاند كه منظور از آن مراجعه به حجت عقلي است كه خود حاكم
است بر اينكه بر هر كسي واجب است كه از نواهي شرعي و محرمات الهي پرهيز نمايد ،معناي بعيدي است از لفظ رؤيت،
چون اين لفظ استعمال نميشود مگر در ديد حسي ،و يا مشاهده قلبي كه خود به منزله همان ديدن به چشم و بلكه روشنتر
از آنست ،و اما صرف تفكر عقلي به هيچ وجه رؤيت ناميده نميشود.
3از ديگر اقوال در آيه اينست كه منظور از" هم" يوسف و" هم" زليخا يك معنا نيست بلكه دو معناي مختلف است،زيرا" هم" زليخا عبارت از قصد به مخالطت بود ،ولي" هم" يوسف اين بود كه او را به عنوان دفاع از خود كتك بزند ،و
دليل بر اين اختالف دو" هم" ،شهادت خداي تعالي است كه ميفرمايد :او از بندگان مخلص ما بود ،و از سوي ديگر حجت
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
عقلي قائم است بر اينكه انبياء ،معصوم از گناهند ،پس قطعا" هم" يوسف" هم" بر گناه نبوده.
در مجمع البيان ميگويد :در ظاهر آيه" هم" به چيزي تعلق گرفته كه بطور حقيقت مورد قصد و عزم تعلق نميگيرد ،زيرا
فرموده :وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (به يوسف) وَ هَمَّ بِها (به زليخا) و" هم" يوسف را متعلق به زليخا و" هم "زليخا را متعلق به يوسف
گرفته و معقول نيست كه ذات آن دو مورد اراده و عزم قرار گيرد ،چون معقول نيست ذات چيزي مورد اراده و عزم قرار
گيرد .بنا بر اين اگر" هم" در آيه را حمل بر عزم كنيم بايد چيزي محذوف در تقدير بگيريم ،كه عزم و تصميم بدان تعلق
بگيرد .و ممكن است" هم" و عزم يوسف را متعلق به امر محذوفي بگيريم كه با ساحت قدس نبوتش سازگار باشد ،مانند
زدن زليخا و از خود دفاع كردن ،پس كانه گفته ميشود ":زليخا بر فحشا و گناه تصميم گرفت ،و خواست تا يوسف با وي
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[وجهي كه صاحب المنار در اين مورد بيان كرده و جواب آن  .....ص 111 :

4قول ديگر در تفسير آيه مورد بحث ،گفتار صاحب المنار است :منظور از "هم" در هر دو مورد" هم" به زدن و دفاعاست ،چون وقتي زليخا با يوسف مراوده كرد و يوسف زير بار نرفت ،عصباني شد و در صدد انتقام برآمد ،و در دلش حالتي
آميخته از عشق و خشم و تاسف پيدا شد و تصميم گرفت يوسف را به جرم تمردش كتك كاري كند ،يوسف هم وقتي ديد
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درآميزد ،يوسف هم تصميم گرفت از خود دفاع نموده ،او را بزند" هم چنان كه گفته ميشود ":تصميم فالني را گرفتم ،يا
برايش خيالي دارم" يعني بنا دارم او را بزنم و يا مكروهي بر او وارد سازم.
و بنا بر اين ،معناي رؤيت برهان آن است كه خداوند به او برهاني نشان داد كه اگر بر آنچه تصميم گرفته اقدام كند ،خانواده
زليخا او را هالك نموده به قتل ميرسانند .و يا اين خيانت و فضيحت را به گردن او انداخته ،وانمود ميكند كه يوسف به
من درآويخت و خواستم امتناع بورزم مرا كتك زد ،خداوند بدين وسيله خبر ميدهد كه سوء فحشاء را كه همان قتل و گمان
بد باشد از او بگردانيد.
و تقدير آيه چنين است :اگر برهان پروردگار خود را نديده بود اين كار (زدن) را ميكرد.
و جواب" لو ال" (اين كار را ميكرد) حذف شده ،هم چنان كه در آيه" وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ
رَحِيمٌ" حذف شده»1« .
و جوابش اين است كه اين حرف عيبي ندارد ،جز اينكه مبني بر اختالف داشتن دو" هم" است ،و اختالف معناي آن دو
خالف ظاهر است ،و خالف ظاهر را در جايي بايد گفت كه نشود كالم را بر ظاهرش حمل كرد ،و ما در سابق طوري معنا
كرديم كه هر دو كلمه" هم" به يك معنا تفسير شد.
عالوه بر اين ،الزمه اين حرف كه منظور از برهان چيزي باشد كه به يوسف بفهماند كه اگر زليخا را بزني هم تو را ميكشند
و هم رسوايت ميكنند و منظور از" سوء "كشتن و منظور از
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .442
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
"فحشاء" تهمت زدن باشد ،معنايي است كه بطور قطع خالف آن چيزيست كه از سياق آيه استفاده ميشود.
و اما اينكه در مجمع البيان گفته :نميتوانيم هر دو" هم" را با هم به معناي مخالطت بگيريم و خالصهاش اينكه" هم"
انسان به كسي تعلق ميگيرد كه آن كس براي صاحب" هم" در آنچه كه ميخواهد منقاد و رام نباشد ،و وقتي فرض شود
كه يكي از دو طرف ،معناي" هم" در بارهاش تحقق يافت ديگر معنا ندارد از آن طرف ديگر نيز" همي" تحقق پذيرد ،چون
معقول نيست كه اراده من به كسي تعلق بگيرد كه او خودش مرا اراده كرده ،و طلب من متوجه كسي شود كه خود طالب
من است ،و تحريك من به كسي تعلق بگيرد كه او خود در صدد تحريك من است.
و اين حرف صحيح نيست ،زيرا ممكن است از دو طرف مشاجره ،معناي" هم" تحقق بيابد .البته در صورتي كه يك دفعه و
بدون پس و پيش باشد ،و يا عنايت زائدهاي در كار بيايد ،مانند دو نفر كه ميخواهند به هم نزديك و با هم جمع شوند،
گاهي يكي از آن دو ميايستد ،ديگري نزديكش ميرود ،و گاهي هر دو با هم و به سوي هم حركت ميكنند ،و به هم
نزديك ميشوند ،و نيز دو جسمي كه با مغناطيس ميخواهند يكديگر را جذب كنند و متصل شوند گاهي يكي جذب ميكند
و ديگري جذب به سوي آن ميشود ،و گاهي يكديگر را جذب ميكنند ،و به هم ميچسبند.
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پاي كتك به ميان آمده ،آماده شد كه از خود دفاع كند ،و اگر دست زليخا به او برسد ،او هم بيدرنگ بزند.
و ليكن از آنجايي كه اين عمل به ضرر يوسف تمام ميشد -زيرا اين احتمال كه او زليخا را تعقيب كرده در ذهن مردم جاي
ميگرفت ،و يوسف متهم ميشد -و به همين جهت خداوند به فضل خود برهاني را به او نشان داد ،و به او الهام كرد كه
براي دفاع از خود فرار را انتخاب كند ،يوسف هم به طرف در اتاق دويد تا در را باز كرده بگريزد ،ولي زليخا هم از عقب او را
دنبال كرد ،تا اينكه پشت در به او رسيد.
و به هيچ وجه نميشود كلمه" هم" را ،به" هم" در عمل نامشروع يعني مخالطت معنا ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
كرد .اما اينكه در جمله" لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ" نميشود براي اينكه" هم" هيچ وقت تحقق پيدا نميكند مگر براي عملي كه"
هم" كننده ميخواهد انجام دهد ،و عمل نامشروع زنا از كارهاي زنان نيست تا بگوييم زليخا (براي اين عمل" هم "نمود)،
بلكه بهره زن از اين عمل ،پذيرفتن و قبول آن است از كسي كه طالب است -اين اوال.
و ثانيا يوسف از همسر عزيز اين عمل را نخواسته بود تا صحيح باشد كه ما قبول آن را از ناحيه زليخا" هم" بدانيم ،زيرا
نص آياتي كه گذشت و صريح آياتي كه ميآيد اين است كه يوسف مبرا و منزه از اين عمل و حتي از مقدمات و وسائل آن
بود.
و ثالثا به فرضي كه چنين چيزي اتفاق افتاده بود جا داشت در تعبير از آن بفرمايد ":و لقد هم بها و همت به" ،زيرا اول بايد
حال يوسف را كه تقاضا كننده است نقل كند ،و بعد عكس العمل زليخا را حكايت نمايد ،چون" هم" يوسف به حسب طبع و
وضع مقدم است ،زيرا بايد طبعا او اول پيشنهادي كند و" هم" حقيقي نيز" هم" اوست نه" هم" زليخا.
و رابعا اينكه از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف ميخواست عازم و جازم و مصر
بوده ،و كمترين ترديدي نداشته ،مانعي هم كه باعث تردد وي شود تصور نميرفته .بنا بر اين ،به هيچ وجه صحيح نيست
بگوييم زليخا براي انجام زنا" هم" و قصد يوسف را كرده ،حتي در صورتي كه از باب جدل فرض كنيم كه" هم" او به
خاطر قبول درخواست يوسف و تسليم در برابر خواسته او بوده ،زيرا كلمه" هم" به معناي تصميم در مقدمات فعلي است كه
با ترديد انجام شود و زليخا در خواسته خود ترديدي نداشت ،به خالف اينكه" هم "زليخا را به قصد زدن يوسف معنا كنيم
كه در اين صورت با آسانترين فرض ميتوان" هم" او را توجيه نمود»1« .
اين بود خالصه آنچه كه صاحب المنار در تفسير آيه مورد بحث ايراد كرده ،و جوابش اين است كه اين قول از جهت معنا
كردن" هم" با قول سوم يكي است و همه اشكاالتي كه بر آن قول وارد كرديم بر اين نيز وارد است ،به اضافه اشكالي كه
تنها بر اين قول وارد ميشود ،و آن اين است كه" هم" زليخا به معناي قصد زدن يوسف باشد .هيچ دليلي ندارد ،و صرف
اينكه در پارهاي از داستانهاي مشابه اين داستان اتفاق افتاده كه زن به مردي كه با او دست نميدهد پرخاش كرده و حالتي
آميخته از عشق و غضب به او دست داده دليل نيست بر اينكه در زليخا هم چنين حالتي دست داده باشد ،و ما بدون هيچ
قرينهاي كالم خدا را بر آن حمل كنيم.
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ،ج  ،14ص  422و . [.....]423
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
و اما اينكه گفت ":به هيچ وجه نميشود كلمه" هم" را در عمل نامشروع مخالطت معنا كرد" و بر آن چهار دليل اقامه
نمود ،همه پوچ و بياعتبار است ،زيرا اين معنا كامال روشن است كه تقاضاي مخالطت از ناحيه زليخا مقدماتي از حركات و
سكنات داشته .آري ،شان هر زني در اينگونه موارد فعل است به انفعال ،و عكس العملي نشان دادن است نه صرف قبول
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اينگونه صحنهها هر زني را به اعمالي (از قبيل ناز و كرشمه و در آغوش كشيدن و امثال آن) وا ميدارد ،و اگر زليخا تنها
يوسف را در آغوش كشيده باشد كه بدينوسيله آتش غريزه جنسي او را تحريك و شعلهور سازد در نتيجه مجبور به اجابت
خود نمايد همين مقدار كافي است كه بگوييم" زليخا همت بيوسف -زليخا قصد مخالطت با يوسف را كرد" ،و بدين قصد
برخاست ،و حتما الزم نيست كه" هم" او را به قصد (زنا) معنا كنيم كه كار يوسف است و از ناحيه زليخا تنها تسليم و قبول
است ،تا نتوانيم بگوييم صرف تسليم نيز در لغت" هم" هست.
و اما اينكه در آخر گفت ":از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف ميخواسته عازم و
جازم و مصر بوده و كمترين ترديدي نداشته ،بنا بر اين صحيح نيست بگوييم مقصود از" هم" زليخا جمع شدن با يوسف
است چون با استنكاف يوسف چطور ممكن است زليخا جازم شود" اين نيز صحيح نيست ،زيرا هر كسي در هر چيز كه جازم
ميشود از ناحيه خود جازم ميشود ،حال اگر شرايط ديگر هم مساعدت كرد به آرزوي خود ميرسد و گرنه ،خير .زليخا هم
نسبت به اراده خود (كام گرفتن از يوسف) جازم بود ،نه بر اينكه اين عمل تحقق پيدا كند هر چند كه يوسف زير بار هم
نرود .البته نسبت به اين معنا جازم نبود و نميتوانست جازم باشد ،چگونه ممكن بود ،با اينكه ميديد كه يوسف امتناع دارد و
حاضر نيست با او درآميزد .آري او بر اراده خود جازم بود ،نه بر اينكه يوسف هم اجابتش ميكند و در برابر خواستهاش تسليم
ميشود ،و اين خيلي روشن است.
5قول ديگر اين است كه كالم را حمل بر تقديم و تاخير كرده و گفتهاند :تقدير آيه چنين است ":و لقد همت به و لو ال انرا برهان ربه لهم بها -زليخا قصد يوسف را كرد و اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود او هم قصد وي را كرده
بود "ولي چون برهان پروردگار خود را ديد قصد نكرد ،مثل اينكه ميگويند ":تو هالك شده بودي اگر من برايت تدارك
نديده بودم" و يا" تو كشته شده بودي اگر من به دادت نرسيده بودم" و معناي اين كالم است كه ":اگر من برايت تدارك
نديده بودم هالك شده بودي" و" اگر من به دادت نرسيده بودم كشته شده بودي "هر چند اآلن كه اين كالم را ميگوييم
كشته شدني اتفاق نيفتاده.
و نيز مانند قول شاعر كه ميگويد :
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
فال تدعني قومي ليوم كريهة لئن لم اعجل ضربة أو اعجل «»1
و نيز مانند آيه قرآن كه ميفرمايد ":إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ال أَنْ رَبَطْنا عَلي قَلْبِها".
صاحب مجمع البيان اين قول را به ابي مسلم مفسر نسبت داده »4« .اشكال اين قول اين است كه اگر مقصود از اين حرف
همان حرفي باشد كه بعضي از مفسرين گفتهاند كه در آيات قرآني تقديم و تاخيري رخ داده ،مقصود آنان در جايي است كه
جملههاي متعددي باشد كه طبعا بعضي بر بعضي مقدم باشد ،و در قرآن مؤخر ذكر شده باشد ولي از به همخوردگي نظم
طبيعي آنها اختالفي در معنا پديد نيايد ،مثل جاهايي كه در مقام شمردن چند چيز است ،كه طبعا يكي جلوتر از ديگري بوده،
ولي در قرآن عقبتر ذكر شده ،چون عنايتي به رعايت نظم در كار نبوده ،هم چنان كه در مثل آيه" وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ
فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ" « »1كه تقدير آن چنين بوده ":همسرش ايستاده بود پس ما او را بشارت
داديم به فالن و فالن پس او خنديد".
و تقديم و تاخير در آيه مورد بحث اينطور نيست ،زيرا با تقديم و تاخير جمالت معنا مختلف ميشود ،چون اگر" هم" يوسف
را جلوتر فرض كنيم در اين صورت همي مطلق و غير مقيد به نديدن برهان ميشود ،و اگر آن طور كه در قرآن آمده بعد
از" هم" زليخا قرار دهيم" همي" مقيد به شرط خواهد بود.
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و اگر مقصود مفسر نامبرده اين است كه" هم" يوسف جواب" لو ال" است كه ميبايستي بعد از" لو ال" آمده باشد ولي
جلوتر آمده ،در جواب ميگوييم :چنين چيزي از نظر علم نحو جايز نيست ،و علماي نحو آن را تجويز نميكنند و "لو ال" را
به" ان" شرطيه قياس نموده هر چه هم كه در كالم عرب بر خالف آن ببينند و يا بشنوند حمل بر خالف ميكنند .مگر
اينكه بگوييم اين مفسر مخالف با عقيده نحويين بوده چون ديده بر اين قياس دليلي در كار نيست و نيز دليلي بر تاويلشان
وجود ندارد.
[دو قول ديگر در اين باره  .....ص 111 :
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6و از جمله اقوال در توجيه آيه اين است كه گفتهاند :اولين باري كه زليخا به قصد__________________________________________________
)(1من در جنگ بر دشمن پيشدستي ميكنم و نميگذارم دشمن بر من پيشدستي كند و اگر چنين نكردم قوم من ديگر مرا
براي روز جنگ نخوانند .شاهد در اينست كه جمله" و اگر چنين نكردم  "...كه بر جزاي شرط داللت دارد مقدم بر شرط
شده.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص  412و .412
)(3همسرش ايستاده بود پس بخنديد پس ما او را بشارت داديم به (تولد) اسحاق و پشت سر اسحاق يعقوب .سوره هود ،آيه
.21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
يوسف حركت كرد در عالم خواب بود .و اولين باري هم كه يوسف قصد زليخا را كرد باز در عالم خواب بود .يوسف چون
پيغمبر بود فهميد كه زليخا سرانجام همسر او خواهد شد ،و به همين جهت در بيداري قصد او را كرد .اين معنا را غزالي در
تفسير خود آورده و گفته كه اين وجه بهترين وجوهي است كه در معناي آيه ذكر كردهاند ،چون انبياء از گناه معصومند و
هرگز قصد گناه نميكنند .جوابش اين است كه اگر مقصود غزالي اين بوده كه جمله" وَ هَمَّ بِها" حكايت عمل يوسف در
عالم خواب است كه هيچ دليلي بر آن ندارد ،و اگر مقصودش اين است كه يوسف (ع) زليخا را در خواب ديده و در آن عالم
قصد او را كرده و سپس در بيداري مخصوصا با در نظر داشتن اينكه خواب انبياء وحي است معتقد شده كه زليخا همسر
اوست و بدين جهت در بيداري با وي گالويز شده ،و ناگهان برهان پروردگار خود را كه به وي ميفهماند در فهم وحي خدا
دچار اشتباه شده مشاهده كرده و كنار كشيده ،در جوابش ميگوييم كه وي هر چند انبياء را معصوم از گناه دانسته ،ولي با
اين كالمش جواز خطاء از آنان را اثبات كرده ،زيرا بنا به گفته وي يوسف در تلقي و گرفتن وحي دچار اشتباه شده ،و تجويز
چنين خطايي دست كمي از تجويز گناه و انكار عصمت ندارد.
عالوه بر اين ،آيه قبلي -كه مخالطت را ظلمي شمرده بود كه اگر كسي مرتكبش شود رستگار نميگردد و يوسف از آن به
خدا پناه ميبرد -با اين حرف مناقضت دارد ،پس چطور شد كه يوسف آنجا پناه به خدا ميبرد و در اين آيه زليخا را همسر
خود ميداند.
اين بود عمده اقوالي كه در معناي آيه مورد بحث گفتهاند ،و با آن معنايي كه ما ذكر كرديم مجموعا هفت و يا هشت قول
ميشود ،و خواننده عزيز به خوبي فهميد كه معناي ديدن برهان به حسب اختالف اقوال چقدر مختلف شد ،يكي ميگفت:
يك سبب يقيني بود كه يوسف آن را مشاهده كرد .ديگري ميگفت :آياتي از قرآن بود كه يوسف آن را شنيد ،و دست بر
نداشت ،سپس امور ديگري ضميمه شد و او را منصرف ساخت .يكي ميگفت :عبارت است از علم به حرمت زنا و عذاب آن.
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يكي ميگفت :عبارت است از ملكه عفت .يكي هم ميگفت:
عبارت است از عصمت و طهارت .و ما حق مطلب را از نظر خواننده گذرانديم .و به زودي -ان شاء اللَّه -بعد از فراغت از
تفسير آيات مورد بحث در فصل جداگانهاي در اين باره بحث خواهيم نمود.
[بيان آيات  .....ص 111 :
اشاره

[نكات موجود در گفتگوي يوسف (عليه السالم) و همسر عزيز با عزيز مصر بعد از فرار يوسف (عليه السالم) از قصد سوء زليخا]  .....ص 111 :

"قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ" بعد از آنكه به شوهر زليخا برخوردهاند مجلس مراوده
صورت جلسه تحقيق را به خود گرفته ،آري ،وجود عزيز در دم در ،اين تحول را پديد آورد ،از آيه مورد بحث تا پنج آيه اين
تغيير و ماجراي آن را بيان ميكند.
همسر عزيز پيشدستي كرد و از يوسف شكايت كرد كه متعرض من شده و بايد او را مجازات كني ،يا زندان و يا عذابي
سخت .ليكن در باره اصل قضيه و آنچه جريان يافته هيچ تصريحي نكرد ،بلكه بطور كنايه يك حكم عمومي و عقلي را در
باره مجازات كسي كه به زن شوهرداري قصد سوء كند پيش كشيد و گفت ":كيفر كسي كه به همسر تو قصد سوء كند جز
اين نيست كه زنداني شود و يا عذابي دردناك ببيند" و اسمي از يوسف نبرد كه او چنين قصدي كرده ،و همچنين اسمي هم
از خودش نبرد كه مقصود از همسر تو خودم هستم ،و نيز اسمي هم از قصد سوء نبرد كه آن قصد ،زنا با زن شوهردار بوده
است .همه اينها به منظور رعايت ادب در برابر عزيز و تقديس ساحت او بوده است.
و اگر مجازات را هم تعيين نكرد ،بلكه ميان زندان و عذاب اليم مردد گذاشت براي اين است كه دلش آكنده از عشق به او
بود ،و اين عشق و عالقه اجازه نميداد كه بطور قطع يكي را
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"وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ" كلمه "استباق" همانطور كه قبال هم گفتيم به معناي مسابقه است ،و كلمه" قد"
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
و همچنين" قط" به معناي پاره كردن است ،اال اينكه" قد" به معناي پاره كردن از طول است ولي" قط" به معناي پاره
كردن از عرض است ،و كلمه" دبر" و" قبل "به معناي پشت و جلو است.
از سياق آيات برميآيد كه مسابقه زليخا و يوسف ،به دو منظور مختلف بوده :يوسف ميخواسته خود را زودتر به در برساند و
آن را باز نموده از چنگ زليخا فرار كند و زليخا سعي ميكرده خود را زودتر به در برساند و از باز شدنش جلوگيري نمايد ،تا
شايد به مقصود خود نائل شود ،ولي يوسف خود را زودتر رسانيد و زليخا او را به طرف خود كشيد كه دستش به در نرسد در
نتيجه پيراهن او را از باال به پايين پاره كرد ،و اين پيراهن از طرف طول پاره نميشد مگر به همين جهت كه در حال فرار از
زليخا و دور شدن از وي بوده.
"وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَي الْبابِ" كلمه" الفاء" به معناي يافتن است ،مثال گفته ميشود ":الفيته كذا -من او را چنين يافتم" ،و
مقصود از" سيد" همان عزيز است كه شوهر زليخا بوده .بعضي گفتهاند :اينكه قرآن او را" سيد" خوانده از اين جهت است
كه خواسته به اصطالح و عرف مصر حرف زده باشد ،چون در مصر زنان ،شوهران خود را سيد ميگفتهاند ،و تا كنون هم اين
اصطالح ادامه دارد.
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[شاهدي كه براي روشن شدن حقيقت ارائه طريق كرد چه كسي بوده و چرا از او به" شاهد" تعبير شده نه به" قائل"]  .....ص 113 :

و اما اينكه اين شاهد چه كسي بوده مفسرين در باره آن اختالف كردهاند :بعضي « »1گفتهاند كه وي مردي حكيم بوده كه
در پاسخ عزيز كه مشكل خود را با او در ميان نهاده چنين حكم كرده است (نقل از حسن و قتاده و عكرمه) .بعضي »«2
ديگر گفتهاند پسر عموي زليخا بوده كه با عزيز در پشت در قرار داشتند .بعضي « »1ديگر گفتهاند او از جنس جن و بشر
نبوده ،بلكه خلقي از خاليق خدا بوده (نقل از مجاهد) .ولي اين وجوه مردود است ،براي اينكه قرآن صراحت دارد بر اينكه"
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
تعيين كند .آري ،در ابهام ،يك نوع اميد گشايش است كه در تعيين نيست .و ليكن تعبير به" اهل" خود يك نوع تحريك و
تهييج بر مؤاخذه است ،و او نميبايست چنين تعبيري ميكرد ،و ليكن منظورش از اين تعبير مكر و خدعه بر شوهرش عزيز
بوده .او ميخواست با اين تعبير تظاهر كند كه خيلي از اين پيشامد متاسف است ،تا شوهرش واقع قضيه را نفهمد ،و در مقام
مؤاخذه او برنيايد ،آري ،فكر كرد اگر بتوانم او را از مؤاخذه خودم منصرف كنم ،منصرف كردنش از مؤاخذه يوسف آسان
است.
"قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي" يوسف (ع) وقتي عزيز را پشت در ديد ابتداي به سخن نكرد ،براي اينكه رعايت ادب را كرده
باشد ،و نيز جلو زليخا را از اينكه او را تقصير كار و مجرم قلمداد كند بگيرد ،ولي وقتي ديد او وي را متهم به قصد سوء كرد
ناچار شد حقيقت را بگويد كه ":او نسبت به من قصد سوء كرد" .در اين كالم داللت است بر قصر -البته قصر قلب -و
تقديرش چنين است ":من او را به سوء قصد نكردم بلكه او اين معنا را ميخواست و به همين منظور قصد سوء مرا كرد".
و اين گفتار يوسف -كه هيچ تاكيدي از قبيل قسم و امثال قسم در آن به كار نبرده -داللت ميكند بر سكون نفس و
اطمينان خاطرش و اينكه وي به هيچ وجه خود را نباخته و چون ميخواسته از خود دفاع نمايد و خود را مبرا كند هيچ تملق
نكرده ،و اين بدان جهت بوده كه در خود كمترين و كوچكترين خالف و عمل زشتي سراغ نداشت ،و از زليخا هم نميترسيد
و از آن تهمتي هم كه به وي زده بود باكي نداشت ،چون او در آغاز اين جريان با گفتن" مَعاذَ اللَّهِ" خود را به خدا سپرده بود
و اطمينان داشت كه خدا حفظش ميكند.
"وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ  ...وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ"...
از آنجايي كه" شهادت "به معناي گفتن است ،لذا جمله" إِنْ كانَ قَمِيصُهُ  "...نسبت به آن به منزله مقول قول است و ديگر
حاجتي نيست كه قبل از جمله مذكور قول در تقدير گرفته شود .بعضي گفتهاند كه مقام اقتضاء دارد كه ماده قول در آن به
كار رود ،ولي از آنجايي كه قول اهل زليخا خاصيت شهادت را داشته از اين جهت از آن ،تعبير به شهادت شده.
و اين شاهد ،با گفتار خود به دليلي اشاره كرده كه مشكل اين اختالف حل و گره آن باز ميشود و آن اين است كه اگر
پيراهن يوسف از جلو دريده شده زليخا راست ميگويد و يوسف از دروغگويان است ،چون در اينكه از يوسف و زليخا يكي
راستگو و يكي دروغگو بوده
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
حرفي نيست ،و پاره شدن پيراهن يوسف از جلو داللت ميكرد بر اينكه او و زليخا روبروي هم مشاجره كردهاند ،و قهرا
تقصير به گردن يوسف ميبود ،ولي اگر پيراهن وي از پشت سر پاره شده باشد قهرا زليخا او را تعقيب كرده و او در حال فرار
بوده ،و او خواسته وي را به سوي خود بكشد ،پيراهن او را دريده ،پس تقصير به گردن زليخا ميافتد ،و اين خود خيلي
روشن است.
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او از اهل زليخا" بوده.
و از طرق اهل بيت (ع) و بعضي طرق اهل سنت نقل شده كه شاهد نامبرده ،كودكي در گهواره و از كسان زليخا بوده ،و به
زودي رواياتش در بحث روايتي آينده خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي.
آنچه جاي تامل و دقت است اين است كه آنچه اين شاهد به عنوان شهادت آورد بياني بود عقلي ،و دليلي بود فكري ،كه
نتيجهاي را ميدهد به نفع يكي از دو طرف و به ضرر طرف ديگر و چنين چيزي را عرفا شهادت نميگويند ،زيرا شهادت
عبارت است از بياني كه مستند به حس و يا نزديك به حس باشد و هيچ استنادي به فكر و عقل گوينده نداشته باشد ،هم
چنان كه در آيه" شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ" « »2و در آيه" قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ" « »2در آيه اولي
شهادت آنها مستند به حس و در دومي مستند به قريب به حس است .آري حكم به صدق رسالت هر چند في نفسه مستند
به فكر و تعقل است ،و ليكن منظور از شهادت در اين آيه چيزي است كه مستند به آن نيست ،و آن اداي حقي است كه
نسبت به حقانيت آن ،علم و قطع دارند و در اداي آن ،مالحظه اينكه ناشي از تفكر و تعقل باشند ندارند ،و لذا ميبينيم همين
شهادت در جاهاي ديگري از آن به قول تعبير ميشود( ،و ميگويند فالني قائل و يا معتقد به
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .442
(2و )1مجمع البيان ،ج  ،2ص .442
)(4گواهي ميدهد عليه ايشان گوش و چشم و پوستهايشان .سوره فصلت ،آيه 45
)(5گفتند شهادت ميدهيم كه تو رسول خدايي .سوره منافقون ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
فالن رأي است ،يعني نسبت به آن يقين دارد .خالصه كالم اينكه ،چرا در آيه مورد بحث با اينكه بيان ،بياني عقلي و دليلي
فكري بود اداي آن را شهادت ناميد؟ جوابش را ممكن است اينطور بدهيم) كه بعيد نيست به غير از گفتار آن گوينده به
اينكه" شَهِدَ شاهِدٌ" اشاره به اين باشد كه كالم مذكور بدون فكر و تعقل از آن گوينده صادر شد ،و چون مستند به تفكر و
تعقل نبود ،اطالق شهادت بر آن صحيح است بلكه اصال شهادت است ،نه قول ،چون عرفا بياني را قول ميگويند كه مبتني
بر تامل و تفكر باشد.
اين جواب بوسيله آن رواياتي كه ميگويند "گوينده اين كالم كودكي بود در گهواره" تاييد ميشود ،چون كودك اگر از باب
معجزه به زبان آيد ،و خداوند به وسيله او ادعاي يوسف را تاييد كند .خود آن كودك در گفتارش فكر و تامل اعمال نميكند،
و چنين كالمي بيان شهادت است ،نه قول.
"فَلَمَّا رَأي قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" يعني وقتي عزيز پيراهن يوسف را ديد كه از پشت
سرش پاره شده گفت اين قضيه از مكري است كه مخصوص شما زنها است ،چون مكر شماها خيلي بزرگ و عجيب است.
بنا بر اين ،مرجع ضمير" ها" از سياق معلوم ميشود كه كيست.
و اگر نسبت كيد را به همه زنان داد ،با اينكه اين پيشامد كار تنها زليخا بود براي اين است كه داللت كند كه اين عمل از
آن جهت از تو سرزد كه از زمره زناني ،و كيد زنان هم معروف است .و به همين جهت كيد همه زنان را بزرگ خواند و
دوباره گفت ":إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ" و اين بدان جهت است كه همه ميدانيم خداوند در مردان تنها ميل و مجذوبيت نسبت به
زنان قرار داده ،ولي در زنان براي جلب ميل مردان و مجذوب كردن ايشان وسائلي قرار داده كه تا اعماق دلهاي مردان راه
يابند ،و با جلوههاي فتان و اطوار سحرآميز خود دلهاي آنان را مسخر نموده عقلشان را بگيرند ،و ايشان را از راههايي كه
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خودشان هم متوجه نباشند به سوي خواستههاي خود بكشانند ،و اين همان كيد و اراده سوء است.
و مفاد آيه اين است كه :عزيز وقتي ديد پيراهن يوسف از عقب پاره شده به نفع يوسف و عليه همسرش حكم كرد.
[معناي جمله ":يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ  "...كه گفته عزيز مصر است بعد از روشن شدن تقصير همسرش  .....ص : 194
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"يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ" اين آيه مقول قول عزيز است ،يعني عزيز بعد از آنكه
به نفع يوسف و عليه همسرش داوري نمود به يوسف دستور داد كه از اين قضيه اعراض كند ،و به همسرش دستور داد تا از
خطا و گناهي كه كرده استغفار نمايد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
پس اينكه گفت ":يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا" اشاره است به پيشامدي كه كرد ،و يوسف را زنهار داد كه قضيه را ناديده گرفته
به احدي نگويد و آن را فاش نسازد .و از آيات قرآني هم بر نميآيد كه يوسف به كسي گفته باشد ،و جز اين هم از او انتظار
نميرفت ،هم چنان كه ميبينيم در برخورد با عزيز اسمي از داستان مراوده نبرد ،تا آنكه خود زليخا او را متهم كرد و او هم
ناچار شد حق مطلب را بيان كند.
ولي آيا داستاني كه از مدتها پيش هم چنان ادامه داشته مخفي ميماند؟ و آن عشق سوزان زليخا كه خواب و خوراك را از او
سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم ميشود؟ آري داستاني كه مكرر اتفاق افتاده (و يك بارش را عزيز ديده) و گرنه زنان
اشرافي مصر بارها نظايرش را ديدهاند ،هم چنان كه از گفتار آنان كه گفتند ":امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها
حُبًّا" -و به زودي توضيحش خواهد آمد -استفاده ميشود ،و معقول نيست مخفي و مستور بماند.
و اينكه به همسرش گفت ":وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ" گناه را براي او اثبات نموده و دستور داد كه از
خداي خود به خاطر اين گناه طلب مغفرت كند ،چون او با اين عمل از اهل خطا شد ،و به همين جهت فرمود از" خاطئين"
و نفرمود از" خاطئات".
و بطوري كه از سياق برميآيد اينها همه كالم عزيز است ،نه كالم شاهد ،چون كار شاهد حكم كردن و داوري نمودن
نيست بلكه كار عزيز است.
و اين اشتباه است كه بعضي « »1گفتهاند :اين كالم ،كالم شاهد اوست نه عزيز ،و معناي" وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ" اين است
كه به شوهرت التماس كن كه تو را به خاطر اين گناهت عذاب ندهد.
و همچنين قول آنهايي « »4كه گفتهاند :معنايش اين است كه براي گناهت از خدا استغفار كن و به سويش توبه ببر ،زيرا
گناه از تو بوده نه از يوسف ،چون مردم آن روز در عين اينكه بت ميپرستيدند خدا را هم ميپرستيدند.
وجه خطاي اين گفتار اينست كه بتپرستان ،به الوهيت خدا اقرار دارند ولي او را نميپرستند .ما در سابق در جلد قبلي اين
كتاب كالمي در اين باره گذرانديم عالوه بر اين ،آيه شريفه بيش از اين ندارد :و" استغفري" و اصال اسمي از متعلق نبرده،
و ما چون ميدانيم بتپرست بودند ميگوييم متعلق استغفار ،بتها ميباشد.
و چه بسا گفتهاند »1« :آيه شريفه داللت ميكند بر اينكه عزيز مرد بيغيرتي بوده .و ليكن
__________________________________________________
(1و  4و )1مجمع البيان ،ج  ،2ص .442
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
ما ميگوييم آن چنان كه از آيه استفاده ميشود او خيلي همسرش را دوست ميداشته است.
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"وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" اين آيه و پنج آيه بعد
آن متعرض داستان زنان مصر با يوسف است كه در خانه عزيز اتفاق افتاد .آنچه كه از دقت در آيه به دست ميآيد و قرائن
حاليه هم تاييدش مينمايد و با طبع قضيه هم سازگاري دارد اين است كه وقتي داستان برخورد يوسف با عزيز و آن گفت و
شنودها پايان يافت تدريجا خبر در شهر انتشار پيدا كرد ،و نقل مجالس بانوان شد بطوري كه در مجالس خود ،و هر جا كه
مينشستند اين قضيه را پيش كشيده زليخا را به باد سرزنش ميگرفتند ،كه با اينكه شوهر دارد عاشق برده خود شده ،و در
عشق خود آن چنان عنان از دست داده كه با او به مراوده هم پرداخته و لكه ننگي بر دامن خود نهاده.
ولي هيچ يك از آنان اين حرفها را از در خيرخواهي نميزدند ،بلكه از در مكر و حيله بود ،چون ميدانيم كه بيشتر زنان دچار
حسد و خودپسندي هستند ،و همين دو جهت كافي است كه نگذارد آرام بگيرند .آري عواطف رقيق و احساسات لطيف ،در
زنان اثري دارد كه در مردان آن چنان اثر را ندارد .زنان در برابر هر خلقتي لطيف و طبيعتي زيبا عنان از دست ميدهند،
آرايش و زينت را بيش از مردان دوست ميدارند مثل اينكه دلهايشان با رسوم ناز و كرشمه بستگي دارد ،و همين معنا باعث
ميشود كه حس خودپسندي و حسد را در دلهايشان طغيان دهد.
كوتاه سخن ،گفتگوهايي كه در پيرامون مراوده زليخا و يوسف ميداشتند بيشتر براي تسكين حسادت و تسالي دل و فرو
نشاندن جوش سينهها بود ،و گرنه آنها تا كنون يوسف را نديده بودند ،و آنچه كه زليخا از يوسف چشيده بود نچشيده بودند،
و چون او ديوانه و شيدايش نشده بودند .آنها پيش خود خيال ميكردند غالم زليخا مردي معمولي است ،آن گاه يكي پس از
ديگري قياسهايي ميكردند ،غافل از اينكه :شنيدن كي بود مانند ديدن.
خالصه ،آن قدر اين تهمتها بر سر زبانها گشت تا به گوش خود زليخا هم رسيد ،همان زليخايي كه جز رسيدن به وصال
يوسف ،ديگر هيچ هم و غمي ندارد ،و اگر توانگر است ،هر چه را دارد براي يوسف و براي به چنگ آوردن او ميخواهد ،و
اگر عزت دارد ،عزتش را هم براي اين ميخواهد تا شايد يوسف به خاطر عزت هم كه شده او را دوست بدارد ،و به او و
بخواسته او توجهي كند ،و او را به خواستهاش برساند.
اين گفت و شنودها ،او را از خواب بيدار كرد و فهميد كه دشمنان و رقيبان چگونه به رسوايي او دامن ميزنند ،ال جرم كس
نزد ايشان فرستاد تا در موعد معيني همه آنان كه زنان
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
اشرافي و سلطنتي و شوهرانشان از اركان مملكت بودند در منزل وي حضور بهم رسانند.
آنها هم بر حسب عادتي كه اينگونه خانوادهها براي رفتن به اينگونه مجالس دارند خود را براي روز موعود آماده نموده
بهترين لباسها و دلنشينترين آرايشها را تدارك ديده ،به مجلس زليخا درآمدند ،اما" هم" يك يك ايشان همه اين بود كه
يوسف را ببينند ،و آن جواني كه ملكه مصر عاشقش شده چگونه جواني است ،و تا چه حد زيبا است كه توانسته دل زليخا را
صيد و او را رسوا سازد.
زليخا هم جز اين ،همي نداشت كه آن روز همه ميهمانان يوسف را ببينند ،تا حق را به جانب او داده معذورش دارند ،و
خودشان مانند او به دام عشق يوسف افتاده ديگر مجال براي بدگويي او را نداشته باشند ،و در نتيجه از شر زبانهايشان راحت
و از مكرشان ايمن شود .البته در اين مقام اگر شخص ديگري غير زليخا بود ،جا داشت از اينكه ديگران رقيب عشقش شوند
بترسد و يوسف را به كسي نشان ندهد ،ولي زليخا از اين جهت خيالش راحت بود ،چون يوسف غالم او بود و او خود را
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مالك و صاحب يوسف ميپنداشت ،چون عزيز يوسف را براي او خريده بود .از سوي ديگر ميدانست يوسف كسي نيست كه
نسبت به ميهمانان رغبتي پيدا كند ،چه رسد به اينكه عاشق يكي از آنان شود .او تا كنون در برابر زيباييهاي خود زليخا
تسليم نشده ،آن وقت چگونه تسليم ديگران ميشود ،او نسبت به اينگونه هواها و اميال عزت و عصمت بينظيري دارد .پس
از آنكه زنان اشرافي مصر نزد ملكه جمع شدند و هر كس در جاي مخصوص خود قرار گرفت و به احوالپرسي و انس و
گفتگو پرداختند ،رفته رفته موقع خوردن ميوه شد ،دستور داد به يك يك آنان كارد تيزي كه قبال تهيه ديده بود داده و
بالفاصله ميوهها را تقسيم كردند ،در همين موقع كه همه مشغول پوست كندن ميوه شدند ،دستور داد يوسف كه تا آن موقع
پنهان بود در آن مجلس درآيد.
به محضي كه يوسف وارد شد تو گويي آفتابي درخشيدن گرفت .چشم حضار كه به او افتاد عقل از سرشان پريد ،و حيرت
زده و مسحور جمال او شدند ،در نتيجه از شدت بهتزدگي و شيدايي با كاردهاي تيز دستهاي خود را به جاي ميوه پاره
كردند .آري اين ،اثر و خاصيت شيفتگي و دلدادگي است ،چون وقتي نفس آدمي مجذوب چيزي گردد آن هم بطوري كه
عالقه و يا ترسش نسبت به آن از حد بگذرد ،دچار اضطراب ميگردد ،و اگر باز از اين هم بيشتر گردد دچار بهتزدگي و بعد
از آن دچار خطر مرگ ميگردد و در صورتي كه بهتزده شود و مشاعر خود را از دست دهد ديگر نميتواند تدبير و تنظيم
قواي اعضاي خود را در دست
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
داشته باشد و چه بسا در اين لحظه با سرعت هر چه تمامتر خود را به سوي همان خطري كه از آن مبهوت شده بود پرتاب
نمايد ،مثال با پاي خود به دهان شير برود ،و چه بسا بر عكس ،حركت را فراموش كند ،و مانند جمادات كه حركتي ندارند
بدون حركت بايستد ،و چه بسا كاري كند كه قصد آن را ندارد .و نظاير اين حوادث در صحنه عشق و محبت بسيار و
حكايات عشاق روزگار كه سرانجامشان به چه جنوني انجاميده معروف است.
و همين معنا فرق ميان زليخا و ساير زنان اشرافي مصر بود ،چون مستغرق بودن زليخا در محبت يوسف به تدريج صورت
گرفت ،به خالف زنان اشرافي مصر كه در مجلس زليخا بطور ناگهاني به يوسف برخوردند ،و در نتيجه پردهاي از جمال
يوسف بر روي دلهايشان افكنده شد و از شدت محبت عقلهايشان پريد و افكار و مشاعرشان را به كلي مختل ساخت ،در
نتيجه ميوه را از ياد برده به جاي آن دستهاي خود را قطع كردند ،و نتوانستند كنترل خود را حفظ نمايند و نتوانستند از برون
افتادن آنچه كه از محبت يوسف در دل يافتند خودداري كنند ،و بياختيار گفتند ":حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ
كَرِيمٌ".
با اينكه مجلس در خانه عزيز و در دربار سلطنتي او منعقد شده بود ،و در چنين مجلسي جا نداشت كه ميهمانان اينطور
گستاخي كنند ،بلكه جا داشت نهايت درجه ادب و وقار را رعايت نمايند ،و نيز الزم بود حرمت زليخا ،عزيزه مصر را رعايت
نموده حشمت موقعيت او را نگهدارند .عالوه ،خود از اشراف و زناني جوان و صاحب جمال و صاحب شوهر بودند ،چنين
زناني پردهنشين نميبايست اين چنين نسبت به يك مرد اجنبي اظهار عشق و محبت كنند .همه اينها جهاتي بود كه
ميبايست مانع گستاخي آنان شود .و مگر همين زنان نبودند كه دنبال سر زليخا مالمتها نموده او را به باد مذمت ميگرفتند،
با اينكه زليخا سالها با چنين جوان زيبايي همنشين بود ،آن وقت چطور گفتههاي خود را فراموش نموده با يك بار ديدن
يوسف به اين حالت افتادند.
از اينهم كه بگذريم جا داشت از يكديگر رودربايستي كنند ،و از عاقبت فضيحت باري كه زليخا بدان مبتال شده بود پرهيز
نمايند .عالوه بر همه اينها ،آخر خود يوسف در آن مجلس حضور داشت ،و رفتار و گفتار آنان را ميديد ،از او چطور شرم
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[اشاره به شدت و سختي وارد بر يوسف (عليه السالم) در مجلس ميهماني و پناه بردن آن حضرت به خداي تعالي  .....ص 111 :

و اما يوسف ،نه كمترين توجهي به آن رخسارههاي زيبا و آن نگاههاي فتان نمود و نه التفاتي به سخنان لطيف ،و غمزههاي
دلربايشان كرد ،و نه تهديد هولانگيز زليخا كمترين اثري در دل او گذاشت.
آري ،دل او همه متوجه جمالي بود فوق همه جمالها ،و خاضع در برابر جاللي بود كه هر عزت و جاللي در برابرش ذليل
است ،و لذا در پاسخشان يك كلمه حرف نزد و به گفتههاي زليخا كه روي سخنش با او بود هيچ توجهي ننموده ،بلكه به
درگاه پروردگارش روي آورده و گفت ":بار الها! زندان در نزد من بهتر است از آنچه كه اينان مرا بدان دعوت ميكنند ،و اگر
تو كيدشان را از من نگرداني دلم به سوي آنان متمايل گشته و از جاهالن ميشوم".
اگر اين كالم را با آن حرفي كه در مجلس مراوده در جواب زليخا گفت كه ":پناه به
ترجمه الميزان ،ج ،11ص455 :
خدا ،او پروردگار من است كه منزلگاهم را نيكو ساخت ،و به درستي كه ستمكاران رستگار نميشوند" مقايسه كنيم از
سياقش ميفهميم كه در اين مجلس به يوسف سختتر گذشته تا آن مجلسي كه روز قبل با حركات تحريكآميز زليخا
مواجه بود ،چون آنجا او بود و كيد زليخا ،ولي امروز در برابر كيد و قصد سوء جمعي قرار گرفته .بعالوه ،واقعه روز قبل
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نكردند؟
جواب همه اينها يك كلمه است و آن اين است كه ديدن ناگهاني يوسف و مشاهده آن جمال بينظير ،خط بطالن بر همه
اين حرفها كشيد ،و آنچه كه قبال با خود رشته بودند (كه در مجلس چنين و چنان رعايت ادب كنيم) همه را پنبه كرد ،و
مجلس ادب و احترام را به يك مجلس عيش مبدل ساخت ،كه هر كه هر چه در دل دارد با همنشينان در ميان گذاشته و از
اينكه
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
در بارهاش چه خواهند گفت پروا نكند ،لذا بيپرده گفتند ":سبحان اللَّه! اين جوان بشر نيست فرشتهاي بزرگوار است".
آري ،اين گفتار همان بانواني است كه در گذشته نه چندان دور در باره زليخا ميگفتند ":امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ
قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍ".
و در حقيقت آن حرفشان بعد از اين گفتارشان ،خود عذرخواهي و پوزشي از ايشان بود ،و مفادش اين بود كه آن بدگوييها كه
ما دنبال سر زليخا ميگفتيم در صورتي كه يوسف بشري معمولي بود همه حق و بجا بود ،ولي اينك فهميديم كه يوسف
بشر نيست ،و انسان وقتي سزاوار مالمت و مذمت است كه به يك بشر ديگر اجنبي عشق بورزد و با او مراوده كند با اينكه
ميتواند حاجت طبيعي خود را با آنچه كه در اختيار دارد برآورد ،و اما در صورتي كه جمال آن شخص اجنبي جمالي بيمانند
باشد به حدي كه از هر بينندهاي عنان اختيار را بگيرد ديگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هيچ مالمتي نيست.
به همين جهت بود كه ناگهان مجلس منقلب شد و قيود و آداب همه كنار رفت ،نشاط و انبساط وادارشان كرد كه هر يك
آنچه از حسن يوسف در ضمير داشتند بيرون بريزند ،خود زليخا هم رودربايستي را كنار گذاشته اسرار خود را بيپرده فاش
ساخت و گفت ":اينكه ميبينيد همان بود كه مرا در باره آن مالمت ميكرديد ،من او را به سوي خود توجه دادم ولي او
عصمت گزيد" آن گاه بار ديگر عنان از كف داده به عنوان تهديد گفت ":اگر آنچه دستورش ميدهم انجام ندهد بطور
مسلم به زندان خواهد افتاد ،و يقينا در زمره مردم خوار و ذليل در خواهد آمد" .اين بگفت تا هم مقام خود را نزد ميهمانان
حفظ كند ،و هم يوسف را از ترس زندان به اطاعت و انقياد وادار سازد.
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واقعهاي بود كه در خلوت صورت گرفت ،و خود زليخا هم در پنهان داشتن آن اصرار داشت ،ولي امروز همه آن پردهپوشيها
كنار رفته در برابر جمع كثيري از زنان شهر دارد معاشقه ميكند .آري ،آنجا تنها زليخا بود ،اينجا عده زيادي اظهار عشق و
محبت ميكنند ،آنجا يك نفر بود كه ميخواست وي را گمراه كند ،اينجا عدهاي بر اين معنا تصميم گرفتهاند ،آنجا اگر
شرايطي زليخا را مساعدت ميكرد اينجا شرايط و مقتضيات بيشتري عليه او در كار است.
لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولي در اينجا رسما به درگاه خداي سبحان تضرع نموده در دفع كيد ايشان از او استمداد
نمود ،و خدا هم دعايش را مستجاب نمود .كيد ايشان را از او بگردانيد ،آري خدا شنوا و دانا است.
در اينجا به بحث در باره آيات برگشته ميگوييم :كلمه" نسوة" در آيه مورد بحث اسم جمع است براي زن ،و از اينكه
مقيدش كرد به" في المدينة" استفاده ميشود كه از نظر عدد و يا از نظر موقعيت عده و يا اشخاصي بودهاند كه گفتگويشان
در انتشار قضيه و رسوايي بيشتر مؤثر بوده است.
و" امْرَأَةُ الْعَزِيزِ" همان زني بوده كه يوسف در خانهاش زندگي ميكرده ،و با يوسف بناي مراوده را گذاشته ،و كلمه" عزيز"
معنايش معلوم است ،و اين لقب همان سيدي بود كه يوسف را از مكاريان خريداري نمود ،و اين لقب مخصوص كسي بوده
كه بر كشور مصر رياست ميكرده و لذا وقتي يوسف به رياست مصر رسيد او را هم عزيز لقب دادند.
و از اينكه فرمود ":تُراوِدُ فَتاها" برميآيد كه خواستهاند بگويند زليخا بطور استمرار يوسف را دنبال ميكند ،و اين بدترين
مراوده است ،و كلمه" فتي" به معناي غالم جوان و "فتاة" به معناي كنيز جوان است ،و استعمال فتي در غالم شايع است،
و شايد به همين اعتبار در اينجا آن را به ضمير زليخا اضافه نموده و فرموده" جوانش".
و در مفردات گفته ":شَغَفَها حُبًّا" يعني محبت يوسف تا شغاف قلب زليخا ،يعني باطن او راه يافته بود -نقل از حسن -و
گفته شده به معناي وسط آن -نقل از ابي علي -و اين دو معنا نزديك بهمند »1« .و شغاف قلب به معناي غالفي است كه
محيط به قلب است.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" شغف".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص451 :
و معنايش اين است كه :عدهاي از زنان شهر كه حرفهايشان در زليخا و در حق او خالي از اثر نيست گفتند :همسر عزيز
بطور مستمر با غالمش مراوده دارد و ميخواهد او را به سوي خود جلب كند ،و اين براي او شايسته نيست ،چون او زن است
و اين از وقاحت است كه زن با مردي بيگانه چنين كند ،گر چه طبع مردان چنين اقتضايي دارد ،ولي زن خيلي بايد بيشرم
باشد كه دست به چنين كاري بزند ،عالوه بر اينكه او همسر عزيز و خودش عزيزه اين كشور است ،او ميبايست ،و حتما
ميبايست ،آبروي خاندان و شرافت شوهر و مكانت خود را مراعات ميكرد ،از اين هم كه بگذريم آن كسي كه وي به او
دلبسته غالم اوست ،ولي مثل چنين شخصيتي چرا بايد به يك غالم عبراني كه غالم خود اوست عشق بورزد و اينگونه واله
و شيدايش شود ،حال اگر صرفا دوستش ميداشت باز هم قابل تحمل بود ،نه اينكه محبت را تا آنجا بكشاند كه به مراوده
بينجامد ،و او هم از اجابت خواهشش سر باز زند ،و باز متنبه نشود ،به اصرار و التماس بيفتد .راستي زليخا گمراهي را به حد
قباحت و شناعت رسانده است.
و لذا دنبال اين حرفها اين معنا را اضافه كردند كه ":إِنَّا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍ".
"فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً" در مجمع البيان گفته ":مكر" به
معناي حيلهسازي به منظور رسيدن به مقصود است «».1
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و اگر اين اعتراضات زنان مصر را مكر به زليخا خوانده است ،براي اين است كه رقبا و حسودان زليخا با اشاعه اين حرفها
داشتند او را رسوا ميكردند و هتك حرمت مينمودند ،و اگر كسي را به نزد ايشان فرستاد و دعوتشان كرد ،براي اين بود كه
يوسف را به آنان نشان بدهد ،و ايشان را هم مانند خود به عشق او مبتال سازد ،و در نتيجه دست از بدگويي و مالمت او
بازداشته او را در عشقش معذور بدارند.
بنا بر اين ،اگر گفتههاي زنان مصر را مكر ناميده و فرموده" وقتي مكر زنان مصر را شنيد" بدين خاطر است كه سرزنشهاي
ايشان از در حسد و دشمني بوده ،و آنها ميخواستهاند وي را در ميان مردم رسوا كنند.
بعضي »«2گفتهاند :اگر قرآن حرفهاي ايشان را مكر ناميده براي اين است كه مقصود ايشان اين بوده كه بدين وسيله به
ديدار يوسف نايل آيند ،چون در باره حسن يوسف حرفها شنيده بودند ،لذا اين بدگوييها را سردادند تا زليخا بشنود و مجبور
شود براي ساكت كردن آنان و براي
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،ج  ،2ص .415
ترجمه الميزان ،ج ،11ص454 :
اينكه او را معذور بدارند دعوتشان نموده يوسف را نشانشان دهد ،آن وقت خود آنان از اين فرصت استفاده نموده به خيال
خود با يوسف قول و قراري بگذارند .ولي معناي اول به سياق آيات نزديكتر است.
و اينكه فرمود ":أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ" معنايش روشن و كنايه است از اينكه ايشان را احضار نمود.
كلمه "اعتدت" به معناي تهيه ديدن و آماده كردن است ،يعني براي هر يك از آن زنان تكيهگاهي (متكايي) مهيا كرد ،و"
متكاء" -به ضم ميم و تشديد تاء -اسم مفعول از" اتكاء" و منظور از آن پشتي و يا تخت و يا هر چيزي است كه به آن
تكيه شود ،هم چنان كه در خانههاي بزرگان مرسوم بوده البته اين كلمه به معناي "ترنج" كه يك نوع ميوه است نيز تفسير
شده .و بعضي آن را" متكا" -به ضم ميم و سكون تاء و بدون همزه -قرائت كردهاند .و بعضي" متكا" -به ضم ميم و
تشديد تاء و بدون همزه -قرائت كردهاند.
و اينكه فرمود ":وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً" مقصود از دادن كارد به جهت پاره كردن ميوه از قبيل ترنج و امثال آن
بوده .و معناي" وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ "اين است كه به يوسف دستور داد كه بر آن زنان درآيد ،و اين نقشه را بدان جهت
ريخت كه يوسف وقتي بر آنان درآيد كه خالي الذهن و مشغول ميوه و سرگرم پاره كردن آن باشند ،و از ظاهر لفظ آيه
برميآيد كه يوسف تا آن ساعت از نظر زنان مهمان پنهان بوده ،حال يا در گنجه و صندوق خانه بوده و يا در اطاق ديگري
قرار داشته كه به سالن پذيرايي راه داشته ،چون زليخا به يوسف ميگويد:
"بيرون آي بر ايشان" و اگر غير اين صورت بود ميگفت" درآي بر ايشان".
از سياق استفاده ميشود كه اين نقشه از زليخا مكري بود در مقابل مكر زنان مصر ،تا ايشان را رسوا ساخته زبانشان را از
مالمت خود قطع كند ،و بفهمند كه يوسف چه بر سر او آورده.
و اين نقشه بسيار ماهرانه تنظيم شده بود ،چون برنامه مالقات را اينطور چيده بود كه قبال براي هر يك متكايي تهيه نموده،
به دست هر يك كاردي داده در همه اين لحظات يوسف را از نظر آنان پنهان داشته بود ،و يك باره او را به مجلس درآورده
و بطور ناگهاني به آنها نشانش داد ،تا يك باره عقلها را از دست داده مدهوش جمال بديع يوسف گردند ،در نتيجه كاري
كنند كه آدم عاقل و هوشيار چنين كاري نميكند .و همين شاهد بيعقلي آنان شود ،و آن اين است كه با ديدن او دستهاي
خود را به جاي ميوه قطع كنند ،آنهم نه يك نفر و دو نفرشان ،بلكه همگي آنان دست خود را قطع كنند .
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص451 :
"فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" كلمه "اكبرنه" از" اكبار" به معناي
اعظام و بزرگداشت است ،و كنايه است از حالت دهشتزدگي آن زنان ،بطوري كه شعور و ادراك خود را به محض ديدن آن
حسن و جمال از دست دادند ،و اين حالتي است طبيعي و خلقتي در عموم مردم ،كه هر كوچكي در برابر بزرگ و هر حقيري
در برابر عظيم خاضع گردد .پس هر وقت عظيم و كبيري به عظمت و كبريايي خود در برابر شعور آدمي جلوهگر شود بر هر
چه كه در شعور آدمي وجود دارد و كوچكتر از آن عظيم است قاهر آمده و آنها را از يادش ميبرد ،و در نتيجه آدمي در
اعمالش دچار خبط ميگردد.
به همين دليل بود كه وقتي زنان مصر يوسف را بديدند حسن و جمال او بر شعور و ادراكشان قاهر آمد ،در نتيجه به جاي
ميوه دستهاي خود را قطع كردند .و اينكه قطع را به صيغه تفعيل آورده داللت بر زيادي آن قطع دارد ،هم چنان كه وقتي
ميگويند" قتل القوم تقتيال" و يا ميگويند" موتهم الجدب تمويتا" معنايش اين است كه :او مردم را بسيار بكشت .و يا:
قحطي بسياري از مردم را نابود كرد.
و اينكه فرمود ":وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ" تقديس خداست در امر يوسف ،و اين جمله نظير آيه" ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا
سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ" « »1است .تقديس خداي سبحان ،ادبي است كه معتقدين به خدا در هر امري كه در آن يك
نوع تنزيه و تبرئه براي كسي اثبات ميكنند به زبان آورده نخست خدا را تنزيه و سپس به تنزيه شخص مورد نظر
ميپردازند.

زنان مصر هم وقتي خواستند يوسف را تنزيه كنند و بگويند ":ما هذا بَشَراً "...اول خدا را با جمله" حاش للَّه" تنزيه نموده
و سپس به تنزيه يوسف پرداختند.
و در جمله" ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ "بشريت را از يوسف نفي و فرشته بودن را برايش اثبات كردند ،البته اين
حرف هم ناشي از اعتقادي بود كه معتقدين به خدا كه يك فرقه آنان بتپرستانند بدان معتقد بودند .و آن اين بود كه خداوند
فرشتگاني دارد كه موجوداتي شريف و مبدء هر خير و سعادت در عالمند ،و زندگي هر موجود زنده و علم و جمال و بهاء و
سرور و ساير كماالت مورد آرزو از ناحيه آنان ترشح ميشود ،و در نتيجه خود ايشان داراي تمامي
__________________________________________________
)(1ما را نرسد كه در اين باب سخن گوييم ،خدايا تو منزهي! اين تهمتي بزرگ است .سوره نور ،آيه 13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص452 :
جمالها و زيباييهاي صوري و معنويند ،و اگر فرضا به صورت بشر مجسم شوند در حسن و جمالي ميآيند كه به هيچ مقياسي
قابل اندازهگيري نيست و بتپرستان آنها را به صورت انسان تصور ميكنند ،البته انساني در نهايت حسن و بهاء.
و شايد همين اعتقاد سبب بوده كه به جاي توصيف حسن و جمالش و چشم و ابرويش ،او را به فرشتهاي بزرگوار تشبيه
كردهاند ،با اينكه آتشي كه در دل ايشان افروخته شده بود ،به دست حسن صورت و زيبايي منظر يوسف افروخته شده بود.
مع ذلك ميبينيم از حسن او چيزي نگفتند ،بلكه او را فرشتهاي كريم ناميدند ،تا هم به حسن صورت او اشاره كرده باشند و
هم به حسن سيرتش ،و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال باطن و خلقش و خدا داناتر است.
و از اينكه كالم زنان مصر مقدم بر كالم همسر عزيز" فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ" ذكر شده فهميده ميشود كه ايشان اين
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[عكس العمل زنان مصر با ديدن يوسف (عليه السالم) و توضيح اينكه گفتند ":ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ"]  .....ص: 203
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حرف را به منظور حق دادن به زليخا و معذور دانستن وي نگفتهاند « ،»1و نخواستهاند بگويند :تو در عاشق شدنت به يوسف
حق داشتهاي ،بلكه كالمي بوده كه بياختيار و بطور قهر در مقام مدح و ثناي يوسف و مجذوبيت و شيدايي خود زدهاند،
بدون اينكه توجه داشته باشند كه اين كالم مايه رسوايي ايشان است ،و همسر عزيز هم هرگز حاضر نبود بدون چنين
مقدمهاي بگويد" فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ" و ليكن بعد از آنكه ايشان را ،هم عمال به بريدن دست به جاي ميوه ،و هم قوال
رسوا و مفتضح كرد آن وقت خودش اين حرف را زد كه ديگر چارهاي جز تصديقش نداشته باشد.
[اعتراف همسر عزيز در جمع زنان مصر و تهديد صريح يوسف (عليه السالم) به حبس و خواري  .....ص 114 :
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"قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ"...
زمينه اين كالم زمينه دفع توهم است ،كانه كسي گفته است :بعد از آنكه زنان مصر دستهاي خود را بريده و در باره يوسف
آن اعتراف را كردند زليخا چه گفت و شخصي در جواب او گفته ":قالت -زليخا گفت"...
زليخا با آوردن حرف" فاء "بر سر" ذلكن" كالم خود را فرع و نتيجه گفتار و كردار زنان مصر كرد ،و با آوردن" ذا" اشاره به
شخصي (يوسف) كرد كه زنان ،زليخا را به خاطر عشق به آن شخص مالمت ميكردند ،و آن شخص را چنين توصيف كرد
كه :اين همان است كه مرا در عشق به او مالمت ميكرديد .اين كار را كرد كه خود يوسف جوابشان باشد ،و بفهمند كه
عشق به چه كسي باعث شد كه او شرافت و آبروي دودمان و عزت شوهر خود و عفت خود را به باد دهد .و معلوم است كه
بهترين و قويترين بيان آن بياني است كه شنونده را به دليل خارجي
__________________________________________________
)(1به نظر ميرسد كه اين جمله با جملهاي كه در ص  122سطر  2آمده تفاوت داشته باشد و ما به منظور حفظ امانت
دخل و تصرفي در آن ننموديم( .مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،11ص452 :
حواله دهد ،چنان كه در آيه" أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ" « »1و آيه "رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا" « »4نيز همين نكته بكار رفته.
آن گاه پس از اين اشاره و نشان دادن ،اعتراف كرد به اينكه با يوسف مراوده داشته و گفت كه من او را دنبال كرده بودم ،اما
دست از عفت خود برنداشت ،و خواستار عصمت و پاكي بود ،و اگر چنين بيپروا دل خود را براي آنان سفره نموده و رازي را
كه همواره بر مخفي ماندنش سعي داشته بيرون ريخته براي اين بود كه ديد دلهاي همه مانند دل او شيداي يوسف است ،و
چون همه را همدرد خود يافت شروع كرد به درد دل كردن ،و اين جزئيات در جمله كوتاه" وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ
فَاسْتَعْصَمَ" نهفته است.
و در آخر ،تصميم خود را براي آنان بگفت كه از يوسف دست بردار نيست و هم به يوسف فهماند كه او را بر موافقت خود
اجبار ميكند ،و اگر مخالفت كند سياستش خواهد كرد ،و اين گفتار خود را ":وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ
الصَّاغِرِينَ" به وجوهي چند از اقسام تاكيد از قبيل :قسم ،نون تاكيد ،و الم و امثال آن مؤكد نمود ،تا برساند كه بر اين
تصميمش جازم است ،و چنين قدرتي در خود ميبيند كه بتواند او را در برابر خواسته خود تسليم سازد ،و اگر استنكاف كند از
همين اآلن خود را آماده رفتن زندان بسازد آن وقت است كه اين زندگي آزادانه و مرفهش به سياه چال زندان ،و اين روزگار
عزتش به خواري و هوان مبدل ميشود .اين نحوه گفتار به خوبي نشان ميدهد كه هم خواسته از در بيچارگي به زنان مصر
عزت و مناعت بفروشد و هم يوسف را تهديد نمايد.
و اين تهديد از آن صحنهسازي كه در روز مراوده كرد و از شوهرش تقاضا نمود كه يوسف را به زندان افكند شديدتر و
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هولانگيزتر است ،چون در آن روز به شوهر خود گفت:
"نيست جزاي كسي كه به همسرت قصد سوء كند جز اينكه زنداني شود ،و يا عذاب دردناكي بچشد" و آن تهديد به چند
جهت از اين تهديد سبكتر است:
اوال براي اينكه در آنجا كيفر را مردد كرد ميان زندان و عذاب اليم ،ولي در اينجا جمع كرد ميان هر دو كه عبارت است از
زندان و خواري.
و ثانيا براي اينكه در آنجا از شوهرش تقاضا كرد ،ولي در اينجا گفت خودم اين كار را ميكنم ،و طوري هم گفت كه جاي
ترديد نگذاشت ،و رسانيد كه بر اين تصميم صد در صد
__________________________________________________
)(1آيا اين شخص است كه به خدايان شما بد ميگويد؟ .سوره انبياء ،آيه .13
)(2پروردگارا اينها ما را گمراه كردند .سوره اعراف ،آيه [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص453 :
جازم است ،و فهمانيد كه آن قدر در دل شوهرش نفوذ دارد كه بتواند او را به هر چه كه ميخواهد وادار سازد و در امر او به
هر نحوي كه دلش بخواهد تصرف كند.
[مناجات و استغاثه يوسف (عليه السالم) ":رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ  ..... ]"...ص 111 :
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"قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ" راغب در مفردات
ميگويد ":صبا ،يصبو ،صبوا و صبوة" به معناي از جا كنده شدن از شدت اشتياق است كه آدمي را وادار به كارهاي سبك و
كودكانه ميكند ،و به اين معنا است آيه" أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ" « .»1و در مجمع البيان گفته :كلمه" صبوة" به
معناي لطافت عشق است»4« .
زليخا و زنان مصر بدون هيچ پروايي آنچه در دل داشتند بيرون ريختند .او فاش نمود ،و ايشان فاش نمودند ،در حالي كه
خود يوسف ايستاده بود .ايشان به خيال خود توجه او را به سوي خود معطوف ميكردند ،و به خيال خود با او حرف ميزدند،
ولي او كمترين توجهي به آنها نكرد ،و حتي به يك كلمه هم زبان نگشود ،بلكه توجه خود را به درگاه خداي متعال معطوف
داشت و با قلبي كه جز خدا چيز ديگري در آن جا نداشت رو به سوي خداي مالك دلها نمود و گفت ":رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ
مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ...".
و اين كالمش دعا (نفرين) به خود نبود كه" خدايا! مرا با انداختن در زندان از شر اين زنان خالص كن" بلكه بيان حال خود
در برابر تربيت الهي بود و ميخواست عرض كند :در جنب محبت تو زندان را با رضاي تو ترجيح ميدهم بر لذت معصيت و
دوري از تو .و اين گفتارش نظير آن حرفي بود كه در روز خلوت با زليخا گفت ":مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ" .پس در هر دوي اين دو كالم افتخار ورزيدن به داشتن چنين خدايي بزرگ و مهربان است ،و تنها فرق ميان آن
دو اين است كه در يكي خدا را خطاب كرده و در ديگري زليخا را .و در هيچ يك از آن دو ،دعا (نفرين) نيست.
البته جمله" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ  "...يك نوع مقدمه و زمينهچيني است براي جمله" وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ" كه در ظاهر دعا است و در واقع زبان حال است.
بنا بر اين ،معناي آيه چنين است :پروردگارا! اگر من ميان زندان و آنچه كه اينان مرا بدان ميخوانند مخير شوم زندان را
اختيار ميكنم ،و از تو درخواست دارم كه سوء قصد اينان را از
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[عالوه بر همسر عزيز ،ديگر زنان مصر كه يوسف را ديدند نيز به او دل باخته و وي را به سوي خود خوانده بودهاند]  .....ص 117 :

دوم اينكه زنان مصر هم او را دعوت نموده ،و با او مراوده كردند همانطوري كه زليخا او را به خود دعوت نمود و با او مراوده
كرد .و اما اينكه دعوت زنان مصر به سوي خودشان بوده و يا دعوت يوسف به اين بوده كه پيشنهاد زليخا را بپذيرد ،و يا هر
دو كار را كردهاند ،هم گفتهاند خواهش او را بپذير و هم خواهش تك تك ما را ،آيه شريفه از آن ساكت است ،و فقط از يك
جمله ميتوان مختصر استفادهاي كرد و آن اين است كه فرموده ":اگر كيد ايشان را از من
ترجمه الميزان ،ج ،11ص452 :
نگرداني من متمايل به سوي آنان ميشوم" زيرا اگر زنان مصر او را به خويشتن دعوت نكرده بودند عاشق شدنش به ايشان
معناي روشني نداشت.
ليكن آياتي كه راجع به پيغام يوسف به فرستاده پادشاه است از زندان ،كه گفت:
"برگرد به سوي خدايت پس از او بپرس داستان زناني كه دستهاي خود را بريدند چه بود -تا آنجا كه ميفرمايد -زنان
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__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" صبا".
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،11ص452 :
من بگرداني ،چون اگر تو ،كيد ايشان را از من نگرداني از جاي كنده ميشوم و به سوي آنان ميل نموده در نتيجه از جاهالن
ميگردم ،زيرا اگر من تا كنون شر ايشان را از خود دور داشتهام به وسيله علمي بوده كه تو به من تعليم فرمودي ،و اگر
افاضه خود را از من دريغ فرمايي من مثل ساير مردم جاهل ميشوم ،و در مهلكه عشق و هوسبازي قرار ميگيرم.
از خود آيه به كمك سياق ،چند نكته استفاده ميشود:
اول اينكه ،جمله" رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ  "...نفريني نبوده كه يوسف (ع) به جان خود كرده باشد ،بلكه بيان حالي بوده كه از
خود براي پروردگارش نموده كه روي دل از زنان گردانيده و به سوي او بازگشت كرده است .و معناي ":أَحَبُّ إِلَيَّ" اين
است كه اگر اختيار به دست خودم باشد من زندان را بر آنچه كه ايشان مرا بدان ميخوانند اختيار ميكنم .نه اينكه به
مقتضاي افعل التفضيل" احب :محبوبتر" معنايش اين باشد كه پيشنهاد ايشان هم محبوب است ولي به آن مقداري كه طبع
آدمي و نفس اماره اقتضاي آن را دارد ،به خالف زندان و رضاي تو كه محبوبيتش بيشتر از آن است.
و اينكه فرمود ":فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ" اشاره است به استجابت دعايي كه از زبان حال" إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ  "...استفاده
ميشود ،براي اينكه دنبال آن فرموده ":فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ" ،و اگر گفتار يوسف دعا (نفرين) بود ميبايست استجابتش هم
زندان باشد ،و حال آنكه تنها فرمود" كيد ايشان را از وي بگردانيد" .پس اينكه بعضي توهم كردهاند كه اين جمله استجابت
نفرين يوسف است براي رفتن به زندان ،صحيح نيست.
يكي از ادله اين معنا خود آيات مورد بحث است كه بعد از داستان در قصه به زندان رفتن يوسف ميفرمايد ":ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ
بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّي حِينٍ -پس ،بعد از آن آيات كه ديدند بر آن شدند كه او را براي مدتي زنداني كنند" و اگر
گفتار يوسف بيان حال نبود بلكه رسما دعا (نفرين) براي به زندان رفتن خود بود و جمله" فَاسْتَجابَ  "...شهم معنايش اين
بود كه خداوند دعاي (نفرين) او را مستجاب كرد و زندان را برايش مقدر فرمود ،ديگر جا نداشت به "ثم" تعبير بفرمايد و
جمله را از جمالت سابقش جدا كند -دقت فرمائيد.
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گفتند :حاش للَّه ،ما بر او هيچ گناهي نديديم .همسر عزيز گفت:
اآلن حق از پرده بيرون شد ،من او را به سوي خويشتن خواندم و او از راستگويان است .يوسف گفت اين را گفتم تا عزيز
بداند من در غيابش به او خيانت نكردم چون خدا كيد خيانتكاران را به نتيجه نميرساند  »1« "...اشعار به اين معنا دارد كه
در آن روز زنان مصر يوسف را به سوي خود دعوت نكردند ،بلكه او را نصيحت كردند كه خواهش زليخا را بپذيرد ،قرآن تا
اين اندازه زنان مصر را شريك كرده ،و بعد از آن ،از قول يوسف فرموده ":من در غياب عزيز به او خيانت نكردم" و اگر زنان
مصر بيش از اين شركت ميداشتند ،يعني آنها هم يوسف را به سوي خويش دعوت كرده بودند بايد در اينجا ميفرمود ":تا
ملك بداند كه من خيانت نكردم" و يا از قول وي چنين نقل كند ":من به عزيز و به غير او خيانت نكردم" -دقت فرماييد.
ولي از اين اشعار كه بگذريم عادتا محال به نظر ميرسد كه زنان مصر از يوسف جمالي را ببينند كه از خود بيخود شوند و
عقل و شعور خود را از دست بدهند و دستهاي خود را به جاي ميوه پاره بكنند آن گاه به هيچ وجه متعرض او نشوند ،و تنها
خواهش كنند كه دل زليخا را بدست آورد و بعد برخاسته به خانههاي خود بروند ،چنين چيزي معموال ممكن نيست .بلكه
عادت حكم ميكند به اينكه از مجلس خارج نشده باشند مگر آنكه همان باليي كه بر سر زليخا آمد بر سر ايشان هم آمده
باشد ،و در عالقه به يوسف به حد عشق رسيده باشند ،همانطور كه زليخا رسيد ،و از آن به بعد از خواب و خوراك افتاده،
صبح و شام بياد وي باشند ،و جز او هم و غمي نداشته ،جان خود را نثار قدمش كنند ،و او را به هر زينتي كه در وسع و
طاقتشان باشد به طمع اندازند ،و خود را بر سر راهش قرار داده متاع خود را بر او عرضه دارند و با تمام قدرت و استطاعت
سعي كنند تا به وصال او نايل آيند .آري ،طبع قضيه اينطور اقتضاء دارد.
از ظاهر كالم يوسف بنا به حكايت قرآن نيز معاني مذكور استفاده ميشود ،آنجا كه عرض كرد ":پروردگارا! زندان محبوبتر
است نزد من از آنچه كه اينان مرا بدان ميخوانند ،و اگر كيد ايشان را از من نگرداني گرفتارشان ميشوم" ،چون اگر زنان
مصر تنها با او حرف زده
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيات .24 -25
ترجمه الميزان ،ج ،11ص452 :
بودند از حرف زدنشان نزد خدا شكايت نميكرد .پس اينكه با پروردگار شنوا و با خبر از حالش مناجات ميكند ،قطعا ناشي از
ناراحتي شديدي بوده كه از زنان نامبرده ديده.
سوم اينكه آن نيروي قدسي كه يوسف به وسيله عصمت و پاكي خود را در چنين موقع خطيري حفظ كرد ،مثل يك امر
تدريجي بوده كه خداوند آنا فانا به وي افاضه ميفرمود ،زيرا اگر يك امر دفعي ميبود ديگر معنا نداشت در هر گرفتاري و
خطري كه عفت او را تهديد ميكرده به خدا مراجعه نموده از خدا مدد بطلبد .و ديگر اينكه ميبايست در اين گفتار اخيرش
ميگفت ":و ان لم تصرف عني -و اگر تو (با دادن نيروي عصمت) كيد ايشان را از من نگردانيده بودي" نه اينكه بگويد"
اگر نگرداني" ،گو اينكه اين جمله شرطيه زماني نيست ،ولي هر چه باشد در هيئتهاي مختلف اشارات مختلفي هست.
و لذا ميبينيم خداوند در جمله" فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ  "...دفع شر از يوسف را به صرف جديد و استجابتي جديد نسبت
داده.
چهارم اينكه اين نيروي قدسي از قبيل علوم و از سنخ معارف بوده ،به دليل اينكه يوسف ميگويد ":اگر مرا نگه نداري از
جاهالن ميشوم" و اگر غير اين بود بايد ميگفت ":از ظالمان ميشوم" هم چنان كه به همسر عزيز همين را گفت كه ":
ظالمان رستگار نميشوند" و يا بايد ميگفت ":از خائنان ميشوم" هم چنان كه به ملك فرمود ":و خدا كيد خيانتكاران را به
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نتيجه نميرساند".
حضرت يوسف در نحوه خطاب خود بين آن دو (عزيز و همسرش) و بين خداي تعالي فرق قائل شده ،هنگامي كه آن دو را
مخاطب قرار داده به خاطر رعايت مقام و منزلتشان از جهت فهم ،ظاهر امر را رعايت كرده و فرموده ":اين عمل ظلم است
و ظالمان رستگار نميشوند" .و" اين كار خيانت است و خدا كيد خائنان را به نتيجه نميرساند" اما هنگامي كه خداوند را
مخاطب قرار داده حقيقت امر را عرض ميكند ،ميفرمايد ":اين عمل جهل است".
و به زودي در چند بحثي كه عنوان ميكنيم -ان شاء اللَّه -حقيقت حال بر خوانندگان گرامي روشن ميگردد.
"فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" يعني خداوند مسألت او را كه گفت ":اگر كيد ايشان را از من
نگرداني من عنان اختيار از كف ميدهم" مستجاب نمود و كيد ايشان را از او بگردانيد ،چون او شنواي گفتههاي بندگان و
داناي به احوال ايشان است.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص415 :
بحثهايي پيرامون تقواي ديني و درجات آن در چند فصل  -1قانون و اخالق كريمه و توحيد  .....ص 111 :
[1-رابطه قانون ،اخالق كريمه و توحيد .و بيان اينكه قانون بدون اخالق و اخالق بدون توحيد نميتوانند منشا اثري باشند]  .....ص 111 :

اشاره
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:هيچ قانوني به ثمر نميرسد مگر به وسيله ايماني كه آن ايمان به وسيله اخالق كريمه حفظ و آن اخالق هم به وسيله
توحيد ضمانت شود .بنا بر اين ،توحيد اصلي است كه درخت سعادت آدمي را رشد داده و شاخ و برگ اخالق كريمه را در آن
ميروياند ،و آن شاخهها را هم بارور ساخته جامعه بشريت را از آن ميوههاي گرانبها بهرهمند ميسازد ،هم چنان كه فرموده:
"أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ" « »1و
ايمان به خدا را چون درختي معرفي كرده كه داراي ريشه است كه قطعا همان توحيد است .و نيز داراي خوردنيها معرفي
كرده كه در هر آني به اذن پروردگارش ميوههايش را ميدهد ،و آن ميوهها عمل صالحند .و نيز داراي شاخههايي معرفي
نموده كه همان اخالق نيكو از قبيل تقوا ،عفت ،معرفت ،شجاعت ،عدالت و رحمت و نظاير آن است.
آن گاه در آيه ديگري در باره كلمه طيب چنين فرموده ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «» 4سعادت صعود
به سوي خداي تعالي و تقرب به درگاه او را تنها مخصوص كلمههاي طيب نموده كه همان اعتقاد حق است ،و عمل
شايسته و مناسب كه آن را باال ميبرد كمك كار آن قرار داده.
بيان آن اينكه :همه ميدانيم كه كمال نوعي انسان تمام نميشود و آدمي در زندگيش آن سعادتي را كه همواره در پي
آنست و هدفي بزرگتر از آن ندارد درنمييابد مگر به اجتماع افرادي كه در كارهاي حياتي با يكديگر تعاون ميكنند .كارهايي
كه كثرت و تنوع آن به حدي
__________________________________________________
)(1مگر نديدي خدا چگونه مثالي زد ،سخن نيك چون نهال نيك است ،اصلش در زمين استوار است و شاخه آن در آسمان
هميشه به اذن پروردگارش ميوه خود را ميدهد .و خدا اين مثلها را براي مردم ميزند شايد متذكر شوند .و حكايت سخن بد
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چون نهال بدي است كه از زمين كنده شده و قرار ندارد .سوره ابراهيم ،آيات .43 -42
)(2سخنان خوب به سوي او صعود ميكند و عملهاي شايسته آنها را باال ميبرد .سوره فاطر ،آيه 15
ترجمه الميزان ،ج ،11ص411 :
است كه از عهده يك انسان برنميآيد كه همه آنها را انجام دهد.
و همين درك ضروري است كه آدمي را محتاج كرده كه اجتماعي تشكيل داده به سنتها و قوانيني كه نگهدار حقوق افراد از
بطالن و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر يك به قدر وسع خود بدان عمل نمايند ،و در زير سايه آن قوانين
اعمال يكديگر را مبادله نموده هر يك به قدر ارزش عمل خود از نتيجه عمل ديگران برخوردار شوند ،و بدون اينكه نيرومند
مقتدر به ضعيف عاجز ظلم كند.
اين را نيز مسلم ميداريم كه قوانين مذكور مؤثر واقع نميشود مگر آنكه قوانين ديگري به نام قوانين جزايي ضامن اجراي
آن گردد ،و متخلفين از آن و تجاوزكاران به حقوق ديگران را تهديد به اين كند كه در قبال كار بد كيفر بد دارند ،و متخلفين
از ترس آن كيفرها هوس تخلف نكنند .و نيز مقررات ديگري الزم است تا عاملين به قانون را تشويق و آنان را در عمل خير
ترغيب نمايد .و نيز قوه حاكمهاي الزم است تا بر همه افراد ،حكومت نموده به عدل و درستي بر همه سلطنت داشته باشد.
و اين آرزو وقتي صورت عمل به خود ميگيرد كه قوه مجريه از جرم اطالع ،و بر مجرم تسلط داشته باشد ،و اما اگر
جرمهايي به دست مجرميني در خلوت صورت گيرد و قوه مجريه از آن خبردار نباشد -و چقدر هم بسيار است -در اين
صورت ،باز جلو جرم گرفته نميشود و دست قوانين به مجرمين نميرسد .و نيز اگر چنانچه قوه مجريه ضعيف باشد و آن
نيرويي كه بايد نداشته باشد و يا در سياست مجرمين سهلانگاري نمايد ،مجرمين بر او چيره ميگردند.
و همچنين اگر خود مجرم شخصا قويتر از قوه مجريه باشد باز هم قوانين بيثمر و تخلفات و تجاوزات شايع ميگردد.
آدمي -همانطور كه بارها در مباحث گذشته بيان شد -طبعا سود طلب است ،و ميخواهد نفع را به خود اختصاص دهد هر
چند به ضرر ديگران تمام شود.
اين مصيبت وقتي شدت مييابد كه اين توانايي بر تخلف در خود قواي مجريه متمركز شود ،و يا در شخص حاكم كه زمام
همه امور را به دست دارد جمع گردد .در اين صورت است كه مردم را خوار نموده ديگر مردم نميتوانند او را به سوي عدالت
اجتماعي و عمل به حق وادار نمايند .آري ،در چنين وضعي قواي مجريه و يا شخص حاكم فعال ما يشاء گشته ،هيچ قدرتي
تاب مقاومت او را نياورده و هيچ ارادهاي نميتواند با اراده او معارضت نمايد.
تاريخ بشريت از اينگونه خاطرات تلخ مملو و از داستانهاي جبابره و طاغوتها و زورگوييهاي ايشان به مردم معاصر خود پر
است .نزديكتر از مراجعه به تاريخ ،مراجعه به وضع موجود دنياي معاصر خود ماست كه ميبينيم در بيشتر نقاط روي زمين
همين وضع جريان دارد .ترجمه الميزان ،ج ،11ص414 :
قوانين و سنن اجتماعي هر قدر هم عادالنه تنظيم شده باشد و هر قدر قوانين جزائيش سختتر تعيين شده باشد ،مع ذلك
آن طور كه بايد در مجتمع اجراء نميشود و جلو خالف را نگرفته را تخلف را نميبندد ،مگر آنكه در افراد آن مجتمع فضائل
اخالقي حكومت كند و مردم به ملكات فاضله انساني از قبيل ملكه پيروي حق و احترام انسانيت و عدالت و كرامت و حياء و
اشاعه رحمت و امثال آن پاي بند باشند.
آري ،خواننده عزيز نبايد از ديدن وضعي كه كشورهاي متمدن دنيا از قوه و شوكت و نظم (به ظاهر عادالنه) به خود
گرفتهاند غره گشته و مرغوب شود ،چون قوانين اين كشورها بر اساس و پايههاي اخالقي وضع نشده و ضامن اجراء ندارد.
مردم اين كشورها فكرشان فكر اجتماعي است ،افرادشان جز نفع ملت و خير آن و جز دفع ضرر از ملتشان چيز ديگري را
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محترم نميشمارند ،و ملتهايشان جز برده كردن ساير ملتها و دوشيدن آنها و استعمار سرزمينهايشان و مباح كردن جان و
مال و ناموسشان هدف ديگري ندارند .ثمره اين پيشرفت و ترقيشان اين شد كه آن ظلمهايي را كه جباران در گذشته بر
افراد وارد ميكردند امروزه به اجتماعات منتقل گرديده و در حقيقت امروز اجتماعي بر اجتماعي ديگر ظلم و ستم روا ميدارد
يعني امروزه" ملت" جاي" فرد" را گرفته است ،پس ميتوان گفت كه الفاظ ،معاني خود را از دست دادهاند و هر لفظي
معناي ضد خود را به خود گرفته ،اگر از حريت و شرافت و عدالت و فضيلت سخني به ميان ميآيد مقصود واقعي از آن
پيشرفت دنائت و پستي و ظلم و رذالت است.
و كوتاه سخن ،سنن و قوانين اجتماع هيچ وقت از گزند تخلف و بطالن ايمن نميشود مگر اينكه بر اساس فضائل اخالقي و
شرافت انسانيت تاسيس شده ،و پشتوانهاش دلهاي مردم بوده باشد.
و اين فضائل اخالقي هم به تنهايي در تامين سعادت اجتماع و سوق انسان به سوي صالح عمل كافي نيست ،مگر وقتي كه
بر اساس توحيد باشد ،يعني مردم ايمان داشته باشند به اينكه عالم -كه انسان جزئي از آن است -آفريدگار و معبودي دارد
يكتا ،و ازلي و سرمدي ،كه هيچ چيز از علم و احاطه او بيرون نيست و قدرتش مقهور هيچ قدرتي نميشود .خدايي كه همه
اشياء را بر كاملترين نظام آفريده ،بدون اينكه به يكي از آنها احتياجي داشته باشد ،و به زودي خاليق را به سوي خود
بازگردانيده به حسابشان ميرسد ،نيكوكار را به علت نيكوكاريش پاداش و بدكار را به بدي عملش كيفر ميدهد ،و آن را
مخلد در نعمت و اين را مخلد در عذاب ميكند.
و اين خود روشن است كه وقتي اخالق بر چنين عقيدهاي اتكاء داشته باشد براي آدميان جز مراقبت رضاي خدا همتي باقي
نميماند ،در آن صورت تمامي هم آدمي اين ميشود ترجمه الميزان ،ج ،11ص411 :
كه يك يك كارهايش مورد رضاي خدا باشد ،و چنين مردمي از درون دلهايشان ،رادعي به نام تقوا دارند كه مانع آنان از
ارتكاب جرم ميشود.
و اگر اخالق از چنين اعتقادي سرچشمه نگيرد ،براي آدمي در كارهاي حياتيش هدفي جز تمتع به متاع دنياي فاني و التذاذ
به لذائذ حيات مادي باقي نميماند ،نهايت چيزي كه بتواند زندگي او را عادالنه ،و او را وادار به حفظ قوانين اجتماعي خود
كند ،اين فكر است كه اگر من اين قوانين را رعايت نكنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متالشي گشته ،و در نتيجه زندگي
خودم هم متالشي ميشود ،پس الزم است كه من از پارهاي از خواستههايم به خاطر حفظ جامعه صرفنظر كنم ،تا به پارهاي
ديگر نايل شوم ،كه اگر چنين كنم هم به بعضي از آرزوهايم ميرسم ،و هم اينكه مردم ما دام كه زندهام مرا مدح و تعريف
ميكنند ،و نام من در صفحات تاريخ با خطوطي طاليي باقي ميماند.
اما مساله مدح و تعريف مردم البته تا حدي مشوق هست ،و ليكن تنها در امور مهمي كه مردم از آن آگاه ميشوند جريان
دارد ،به خالف امور جزئي و شخصي ،و يا امور مهمي كه مردم خبردار نشوند ،از قبيل كارهاي سري ،كه در آنجا ديگر اين
دواعي مانع ارتكاب انسان نميشود ،و اما مساله خطوط طاليي تاريخ و نام نيك ،آن هم غالبا در مواردي صورت ميگيرد كه
پاي از جان گذشتگي و فداكاري در ميان بيايد ،مانند كشته شدن در راه وطن و يا بذل مال و صرف وقت در ترفيع مباني
دولت و امثال آن .اين چنين فداكاريها از كساني سرميزند كه به حيات ديگري ،ما وراي اين زندگي معتقد باشند ،و كسي
كه چنين اعتقادي ندارد جز به يك عقيده خرافي دست به چنين فداكاري نميزند ،زيرا با نبود اعتقاد به يك زندگي ديگر
هيچ عاقلي از جان خود نميگذرد تا بعد از او نامش را به نيكي ياد كنند ،چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و ثنا و
يا هر نفع ديگري كه تصور شود برخوردار گردد.
آن كدام عاقلي است كه به خاطر آسايش ديگران از جان خود صرفنظر كند و خود را به كشتن دهد كه ديگران به زندگي
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برسند ،با اينكه بر حسب فرض ،به زندگي ديگري اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطالن نپندارد .مگر اينكه اعتقادي
خرافي وادارش كند كه خود را به كشتن دهد كه آنهم با كمترين توجه و التفات از بين ميرود.
[جز توحيد و اعتقاد به عالم ديگر ،هيچ انگيزهاي موجب فداكاري و از خود گذشتگي نبوده نميتواند از نقض قوانين و سنن
اجتماعي جلوگيري كند]  .....ص 412 :
پس روشن شد كه هيچ انگيزه و محركي و لو هر چه باشد جاي توحيد را نميگيرد .و چيزي وجود ندارد كه جاي توحيد را در
بازداري انسان از معصيت و نقض سنن و قوانين پر كند ،مخصوصا اگر آن معصيت و نقض سنن از چيزهايي باشد كه طبعا
براي مردم آشكار نشود و باألخص آن معصيتي كه اگر فاش شود به خاطر جهاتي بر خالف آنچه كه بوده فاش ميگردد،
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
مانند تجاوزي كه اگر -العياذ باللَّه -از يوسف نسبت به زليخا سرميزد .هم چنان كه خودداري و تعفف يوسف از آن ،بر
خالف جلوه كرد ،و زليخا او را به شهوتراني و خيانت متهم نمود .آري ،در چنين فروضي جز توحيد هيچ مانع ديگري نيست،
هم چنان كه يوسف را جز علم به مقام پروردگارش چيزي جلوگير نشد و نميتوانست بشود.
2-تقواي ديني به يكي از سه امر حاصل ميشود [مراتب و درجات حصول تقواي ديني و پرستش خدا بر اساس خوف ،رجاء و حب  .....ص 114 :

:و به عبارت ديگر خداي تعالي به يكي از سه وجه عبادت ميشود -1 :خوف - 4رجاء  -1حب .و اين هر سه در آيه" فِي
الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ" « »1جمع شده است.
بنا بر اين ،هر شخص با ايماني بايد نسبت به حقيقت دنيا توجه داشته باشد ،و بداند كه دنيا متاع غرور و دام فريب است كه
چون سراب بيابان به نظر بيننده لب تشنه ،آب ميآيد و او را به سوي خود ميكشاند ،ولي وقتي نزديك شود چيزي نميبيند،
و اگر چنين تنبهي داشته باشد ديگر هدف خود را از كارهايي كه در زندگي انجام ميدهد دنيا قرار نداده ،ميداند كه در وراي
اين دنيا جهان ديگري است كه در آنجا به نتيجه اعمال خود ميرسد ،حال يا آن نتيجه ،عذابي است شديد در ازاي كارهاي
زشت ،و يا مغفرتي است از خدا در قبال كارهاي نيك.
پس بر اوست كه از آن عذاب بهراسد ،و به آن مغفرت اميدوار باشد .ولي اگر عاليتر از اين فكر كند هدف خود را خشنودي
خود قرار نميدهد و به خاطر نجات از عذاب و رسيدن به ثواب عمل نميكند بلكه هر چه ميكند به خاطر خدا و رضاي او
است.
البته طبايع مردم در اختيار يكي از اين سه راه مختلف است ،بعضي از مردم -كه اتفاقا اكثريت را هم دارا هستند -مساله
ترس از عذاب بر دلهايشان چيره گشته و از انحراف و عصيان و گناه بازشان ميدارد ،اينها هر چه بيشتر به تهديد و
وعيدهاي الهي برميخورند بيشتر ميترسند و در نتيجه به عبادت ميپردازند.
و بعضي ديگر حس طمع و اميدشان غلبه دارد ،اينان هر چه بيشتر به وعدههاي الهي و ثوابها و درجاتي كه خداوند نويد داده
برميخورند اميدشان بيشتر شده ،به خاطر رسيدن به نعمتها و كرامتها و حسن عاقبتي كه خداوند به مردم با ايمان و عمل
صالح وعده داده بيشتر به تقوا
__________________________________________________
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)(1در دنياي ديگر عذابي سخت هست ،و هم مغفرت و خشنودي خدا ،و زندگي اين دنيا جز كااليي فريبنده نيست .سوره
حديد ،آيه 45
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
و التزام اعمال صالح ميپردازند تا شايد بدين وسيله به مغفرت و بهشت خدايي نائل آيند.
ولي دسته سوم كه همان طبقه علماي باللَّه هستند هدفشان عاليتر از آن دو دسته است ،اينان خدا را نه از ترس عبادت
ميكنند و نه از روي طمع به ثواب ،بلكه او را عبادت ميكنند براي اينكه اهل و سزاوار عبادت است ،چون خدا را داراي
اسماء حسني و صفات عليايي كه اليق شان اوست شناختهاند و در نتيجه فهميدهاند كه خداوند پروردگار و مالك سود و اراده
و رضاي ايشان و مالك هر چيز ديگري غير ايشان است ،و اوست كه به تنهايي تمامي امور را تدبير ميكند .خدا را اين
چنين شناختند و خود را هم فقط بنده او ديدند ،و چون بنده شاني جز اين ندارد كه پروردگارش را بندگي نموده ،رضاي او را
به رضاي خود و خواست او را برخواست خود مقدم بدارد ،لذا اوال به عبادت خدا ميپردازد و ثانيا از آنچه كه ميكند و آنچه
كه نميكند جز روي خدا و توجه به او چيز ديگر در نظر نداشته ،نه التفاتي به عذاب دارد تا از ترس آن به وظيفه خود قيام
نمايد ،و نه توجهي به ثواب دارد تا اميدوار شود .گو اينكه از عذاب خدا ترسناك و به ثواب او اميدوار هست ،و ليكن
محركش براي عبادت و اطاعت خوف و رجاء نيست .كالم امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) كه عرض ميكند ":من تو را از
ترس آتشت و به اميد بهشتت عبادت نميكنم بلكه بدان جهت عبادت ميكنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت يافتم" نيز به
همين معنا اشاره دارد.
اين دسته از آنجايي كه تمامي رغبتها و اميال مختلف خود را متوجه يك سو كردهاند ،و آن هم رضاي خدا است ،و تنها
غايت و نتيجهاي كه در نظر گرفتهاند خداست ،لذا محبت به خدا در دلهايشان جايگير شده است .آري ،اين دسته خداي
تعالي را به همان نحوي شناختهاند كه خود خداي تعالي خود را به داشتن آن اسماء و صفات معرفي كرده .و چون او خود را
به بهترين اسماء و عاليترين صفات معرفي و توصيف كرده ،و نيز از آنجايي كه يكي از خصايص دل آدمي مجذوب شدن در
برابر زيباييها و كماالت است ،در نتيجه ،محبت خدا كه جميل علي االطالق است در دلهايشان جايگزين ميشود.
از آيه شريفه "ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ" « »1به ضميمه آيه" الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ "
»«2استفاده ميشود كه خلقت دائر مدار حسن و اين دو
__________________________________________________
)(1آن است خدا پروردگار شما ،معبودي جز او نيست ،آفريننده هر چيز است پس او را بپرستيد.
سوره انعام ،آيه .154
)(2آن كس كه هر چه آفريد زيبايش كرد .سوره الم سجده ،آيه 2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص413 :
(خلقت و حسن) متالزم و متصادق همند .آن گاه از آيات بسيار ديگري برميآيد كه يك يك موجودات ،آيه و دليل بر وجود
خدا ،و آنچه در آسمانها و زمين است آياتي است براي صاحبان عقل .و خالصه در عالم وجود چيزي كه داللت بر وجود او
نكند و جمال و جالل او را حكايت ننمايد وجود ندارد.
پس اشياء از جهت انواع مختلفي كه از خلقت و حسن دارند همه بر جمال ال يتناهي او داللت نموده ،با زبان حال او را حمد
و بر حسن فنا ناپذير او ثنا ميگويند .و از جهت انواع مختلفي كه از نقص و حاجت دارند همه بر غناي مطلق او داللت نموده
با زبان حال او را تسبيح و ساحت قدس و كبريائيش را از هر عيب و احتياجي تنزيه ميكنند ،هم چنان كه فرموده ":وَ إِنْ
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مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" «».1
پس اين دسته از مردم در معرفت اشياء از راهي سلوك ميكنند كه پروردگارشان بدان راهنمايي كرده و نشانشان داده ،و آن
راه اين است كه هر چيزي را آيه و عالمت صفات جمال و جالل او ميدانند ،و براي هيچ موجودي نفسيت و اصالت و
استقالل نميبينند ،و به اين نظر به موجودات مينگرند كه آيينههايي هستند كه با حسن خود ،حسن ما وراي خود را كه
حسني ال يتناهي است جلوهگر ميسازند ،و با فقر و حاجت خود غناي مطلقي را كه محيط به آنهاست نشان ميدهند ،و با
ذلت و مسكنتي كه دارند عزت و كبرياي ما فوق خود را حكايت ميكنند.
و پر واضح است كه آن دسته از مردم كه نظرشان به عالم هستي چنين نظري باشد خيلي زود نفوسشان مجذوب ساحت
عزت و عظمت الهي گشته ،و محبت به او آن چنان بر دلهايشان احاطه پيدا ميكند كه هر چيز ديگري و حتي خود آنان را
از يادشان ميبرد ،و رسم و آثار هوا و هوس و اميال نفساني را به كلي از صفحه دلهايشان محو ميسازد ،و دلهايشان را به
دلهايي سليم مبدل ميسازد كه جز خدا (عز اسمه) چيز ديگري در آن نباشد ،هم چنان كه فرموده:
"وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ" «».4
[عالم هستي از ديدگاه محببين و مخلصين كه خدا پرستي از روي خوف و رجاء را نوعي شرك ميدانند و خداوند را چون
شايسته پرستش است ميپرستند]  .....ص 413 :

3-چگونه محبت باعث اخالص ميشود؟  .....ص 117 :

عبادت خدا از ترس عذاب ،آدمي را به زهد وادار ميكند ،يعني چشمپوشي از لذايذ دنيوي براي رسيدن به نجات اخروي.
پس زاهد كارش اين است كه از محرمات و يا كارهايي كه در معناي حرام است" يعني ترك واجبات" اجتناب كند .آن كس
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و لذا ،اين طبقه دو طريق اول را كه يكي طريق خوف و ديگري طريق رجاء بود خالي از شرك نميدانند ،چون آن كس كه
خدا را از ترس ميپرستد در حقيقت به منظور دفع عذاب از جان خود متوسل به خدا ميشود ،پس او خودش را ميخواهد نه
خدا را .و همچنين آن كس كه خدا را به اميد ثوابش عبادت ميكند به منظور جلب ثواب و رستگاري به نعمت و كرامت
متوسل
__________________________________________________
)(1و هيچ چيز نيست مگر آنكه او را تسبيح نموده و حمد ميگويد .سوره اسراء ،آيه .22
)(2و آنان كه ايمان آوردند ،محبتشان به خدا بيشتر است .سوره بقره ،آيه .132
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
خدا ميشود ،او هم خود را ميخواهد نه خدا را ،زيرا اگر راه ديگري غير از توسل به خدا سراغ داشت در جلب آن نفع و دفع
آن ضرر آن راه را ميپيمود ،و با خدا و عبادت او هيچ سر و كاري نداشت ،و در سابق هم از امام صادق (ع) روايتي گذشت
كه ميفرمود ":هل الدين اال الحب -مگر دين غير از محبت چيزي ديگر هم هست؟" و در حديث ديگري فرمود:
"من او را به مالك دوستيش ميپرستم ،و اين مقام نهفتهاي است كه جز پاكان با آن تماسي ندارند" و اگر اهل محبت را
در اين حديث" پاكان" خوانده براي اين است كه گفتيم اين طايفه از هواي نفس و لوث ماديت منزهند .پس :اخالص در
عبادت جز از راه محبت ،تمام و كامل نميگردد.
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هم كه طمع ثواب دارد طمعش او را وادار به كارهايي از قبيل عبادت و عمل صالح ميكند تا به نعمت اخروي و بهشت برين
نائلش سازد پس كار عابد هم اين است كه واجبات و يا كارهايي را كه در معناي واجب است (يعني ترك حرام) بجا آورد .و
خالصه خوف زاهد او را وادار به ترك ،و رجاء عابد او را وادار به فعل ميكند و اين دو طريق هر يك صاحبش را به اخالص
براي دين واميدارد نه اخالص براي خدا ،صاحب دين.
به خالف طريقه سوم كه طريقه محبت است و قلب را جز از تعلق به خدا از هر تعلقي از قبيل زخارف دنيا و زينتهاي آن،
اوالد و همسران ،مال و جاه و حتي از خود و آرزوهاي خود پاك ميسازد ،و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هر چه كه
منسوب به خداست -از قبيل دين و آورنده دين و ولي در دين و هر چه كه برگشتش به خدا باشد -ميسازد .آري ،محبت به
هر چيز محبت به آثار آن نيز هست.
بنا بر اين ،چنين كسي در كارها ،آن كاري را دوست ميدارد كه خدا دوست بدارد ،و آن كاري را دشمن ميدارد كه خدا
دشمن بدارد .به خاطر رضاي خدا راضي ،و به خاطر خشم خدا خشمگين ميشود ،و اين محبت نوري ميشود كه راه عمل را
براي او روشن ميسازد ،هم چنان كه فرموده ":أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ" « »1و روحي
__________________________________________________
)(1آيا كسي كه مرده (جهل و ضاللت) بود و ما زندهاش كرديم و برايش نوري قرار داديم تا ميان مردم آمد و شد كند (مثل
او مانند كسي است كه در تاريكيها فرو شده  .)...سوره انعام ،آيه .144
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
ميشود كه او را به خيرات وا ميدارد ،هم چنان كه فرموده ":وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" « »1و همين است سر اينكه از چنين
كسي جز جميل و خير سرنميزند ،و هيچ مكروه و شري را مرتكب نميگردد.
و به هيچ به موجودي از موجودات عالم و حوادثي كه در عالم رخ ميدهد نمينگرد ،و چشمش به هيچ يك از آنها چه بزرگ
و چه كوچك ،چه بسيار و چه اندك نميافتد مگر آنكه دوستش داشته و زيبايش ميبيند ،چون او از آنها جز اين جنبه را كه
آيات و نشانههاي خدا و تجليات جمال مطلق و حسن غير متناهي و غير مشوب به نقص و مكروهند نميبيند.
و به همين دليل اينگونه اشخاص غرق در نعمتهاي خدا و غرق در مسرتي هستند كه غم و اندوهي با آن نيست ،و غرق در
لذت و سروري هستند كه ديگر آلوده به الم و اندوه نيست ،و غرق در امنيتي هستند كه ديگر خوفي با آن نيست ،چون همه
اين عوارض سوء وقتي عارض ميشوند كه انسان سويي را درك بكند ،و شر و مكروهي ببيند .و كسي كه هيچ چيزي را شر
و مكروه نميبيند ،او جز خير و جميل مشاهده نميكند ،و وقايع را جز به مراد دل و موافق با رضا نميبيند .پس اندوه و
ترس و هر سوء ديگر و هر چيزي كه مايه اذيت باشد در چنين كسي راه ندارد .بلكه او از سرور و ابتهاج و امنيت به
مرحلهاي رسيده كه هيچ مقياسي نميتواند اندازهاش را معلوم كند ،و جز خدا هيچ كس نميتواند بر آن احاطه يابد ،و اين
مرحله ،مرحلهاي است كه مردم عادي توانايي تعقل و پي بردن به كنه آن را ندارند ،مگر به گونهاي تصور ناقص.
و آيه شريفه" أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ" « »4و همچنين آيه" الَّذِينَ
آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" « »1اشاره به همين معنا دارد.
و اين طايفه ،همان مقربيني هستند كه به قرب خداي تعالي رستگار شدهاند ،چون ديگر چيزي كه ميان آنان و پروردگارشان
حائل گردد باقي نمانده ،نه در محسوسات و نه موهومات ،و نه آنچه مورد هوا و خواهش نفس و يا مورد تلبيس شيطان
باشد ،زيرا هر چه كه در برابر آنان قرار گيرد آيتي خواهد بود كه كاشف از حق تعالي است نه حجابي كه ميان آنان و
__________________________________________________
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4-معناي اخالص [ -4معناي اخالص ،وجه اسناد اخالص عبد به خدا و اشاره به درجات عالي اخالص معصومين (عليهم السالم)]  .....ص 111 :

اشاره
اينكه در آيات مورد بحث و در آيات بسياري ديگر ،اخالص عبد را به خدا نسبت داده ،با اينكه بنده بايد خود را براي خدايش
خالص كند بدان جهت است كه بنده جز موهبت خداي تعالي چيزي را از ناحيه خود مالك نيست ،و هر چه را كه خدا به او
داده باز در ملك خود اوست .پس اگر بنده ،دين خود را و يا به عبارتي خود را براي خدا خالص كند ،در حقيقت خداوند او را
جهت خود خالص كرده است.
البته در اين ميان افرادي هستند كه خداوند در خلقت ايشان امتيازي قائل شده ،و ايشان را با فطرتي مستقيم و خلقتي
معتدل ايجاد كرده ،و اين عده از همان ابتداي امر با اذهاني وقاد و ادراكاتي صحيح و نفوسي طاهر و دلهايي سالم نشو و نما
نمودهاند ،و با همان صفاي
__________________________________________________
)(1هرگز ،نامه نيكان هر آينه در عليين است ،و تو چه داني كه عليين چيست ،كتابي نوشته است كه مقربان شاهد آنند.
سوره مطففين ،آيات .41 -12
)(2هرگز ،اگر به علم يقين ميدانستيد جهنم را بطور قطع ميديديد .سوره تكاثر ،آيه  2و .3
)(3شما كه ايمان داريد! به خودتان بپردازيد .سوره مائده ،آيه .152
)(4اوست زنده ،معبودي جز او نيست پس با دينداري خالص ،او را بخوانيد .سوره مؤمن ،آيه .32
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)(1و به روحي از خود تاييدشان كرد .سوره مجادله ،آيه .44
)(2آگاه باشيد كه اولياي خدا نه خوفي بر ايشان هست و نه اندوهناك ميشوند .آنهايي كه ايمان آوردند و (در زندگي دنيا
همواره) تقوا را شعار خود كردند .سوره يونس ،آيه  34و .31
)(3آنان كه ايمان آوردند و ايمان خود را آميخته با ظلم نكردند ايمني آنها راست و هم آنها به حقيقت راه يافتگانند .سوره
انعام ،آيه . [.....]24
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
حضرتش ساتر شود ،و به همين جهت خداوند علم اليقين را بر ايشان افاضه ميكند ،و كشف ميكند براي ايشان از آنچه كه
نزد او است از حقايقي كه از ديدگان مادي كور مستور است ،هم چنان كه در آيه" كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ
ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ »" «1و آيه" كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ" « »4به اين معنا اشاره
فرموده .و در پيرامون اين معنا در تفسير آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ" « »1در جلد ششم اين كتاب بحثي به
ميان آمد.
سخن كوتاه آنكه ،اين طايفه در حقيقت متوكلين بر خدا و تفويض كنندگان به سوي خدا و راضيان به قضاء او و تسليم در
برابر امر اويند ،چون گفتيم كه جز خير نميبينند و جز جميل به چشمشان نميخورد .و همين معنا باعث ميشود كه ملكات
فاضله و خلق هاي كريمه كه سازگار با اين نظر كه نظر توحيد است در دلهايشان مستقر گردد ،و در نتيجه همانطور كه در
عمل مخلصند در اخالق نيز مخلص شوند ،و معناي اخالص دين براي خدا هم همين است ":هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" «»2
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[مبناي عصمت معصومين (انبياء و ائمه عليهم السالم) علم است ،علمي مغاير با ساير علوم  .....ص 441 :
و از جمله شواهدي كه داللت ميكند بر اينكه عصمت از قبيل علم است ،يكي آيهاي است كه خطاب به پيغمبرش
ميفرمايد ":وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ
شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً"
»«1كه ما تفصيل معناي آن را در سوره" نساء" آورديم.
و نيز آيهاي است كه از قول يوسف ميفرمايد ":قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ" « »4و وجه داللت آن را در تفسيرش بيان نمودهايم.
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص445 :
فطرت و سالمت نفس ،و بدون اينكه عمل و مجاهدتي انجام داده باشند به نعمت اخالص رسيدهاند ،در حالي كه ديگران با
جد و جهد ميبايستي در مقام تحصيلش برآيند ،آن هم هر چه مجاهدت كنند به آن مرتبه از اخالص كه آن عده رسيدهاند
نميرسند .آري ،اخالص ايشان بسيار عاليتر و رتبه آن بلندتر از آن اخالصي است كه با اكتساب بدست آيد ،چون آنها
دلهايي پاك از لوث موانع و مزاحمات داشتهاند .و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمه" مخلصين" -به فتح الم -هر جا كه
آمده باشد هم ايشان باشند.
و اين عده همان انبياء و امامان معصوم (ع) هستند ،و قرآن كريم هم تصريح دارد بر اينكه خداوند ايشان را" اجتباء "نموده،
يعني جهت خود جمعآوري و براي حضرت خود خالص ساخته ،هم چنان كه فرموده ":وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ
مُسْتَقِيمٍ" «» 1و نيز فرموده ":هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" «».4
و به ايشان از علم ،آن مرحلهاي را داده كه ملكه عاصمه است ،و ايشان را از ارتكاب گناهان و جرائم حفظ ميكند ،و ديگر با
داشتن آن ملكه صدور گناه حتي گناه صغيره از ايشان محال ميشود .و فرق "عصمت" و" ملكه عدالت" همين است ،با
اينكه هر دوي آنها از صدور و ارتكاب گناه مانع ميشوند ،از اين جهت با هم فرق دارند كه با ملكه عصمت صدور معصيت
ممتنع هم ميشود ،ولي با ملكه عدالت ممتنع نميشود.
در صفحات گذشته هم گفتيم كه اين عده از پروردگار خود چيزهايي اطالع دارند كه ديگران ندارند ،و خداوند هم اين معنا را
تصديق نموده و فرموده ":سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" «».1
و نيز محبت الهي ايشان را واميدارد به اينكه چيزي را جز آنچه كه خدا ميخواهد نخواهند ،و به كلي از نافرماني او منصرف
شوند ،هم چنان كه اين را نيز در قرآن تقرير نموده ،و در چند جاي از آن فرموده است ":فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا
عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" «».2
__________________________________________________
)(1اين پيغمبران را برگزيديم و به راهي راست هدايتشان كرديم .سوره انعام ،آيه .22
)(2او شما را برگزيد و در اين دين براي شما سختي ننهاد .سوره حج ،آيه .22
)(3خداي يكتا از آنچه وصف ميكنند منزه است ،مگر بندگان خاص خداي .سوره صافات ،آيه  122و .135
)(4به عزت تو قسم كه همگيشان را گمراه ميكنم ،مگر آنها كه بندگان خاص توأند .سوره ص آيه  24و .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص441 :
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[ملكه عصمت با مختار بودن معصوم منافات ندارد و انصراف معصوم از گناه به اختيار اوست  .....ص 444 :
دوم اينكه علم مزبور ،يعني ملكه عصمت در عين اينكه از اثرش تخلف ندارد و اثرش قطعي و دائمي است ،در عين حال
طبيعت انساني را -كه همان مختار بودن در افعال ارادي خويش است -تغيير نداده ،او را مجبور و مضطر به عصمت
نميكند؟ و چگونه ميتواند بكند با اينكه علم ،خود يكي از مبادي اختيار است ،و مجرد قوي بودن علم باعث نميشود مگر
قوي شدن اراده را .مثال كسي كه طالب سالمت است وقتي يقين كند كه فالن چيز سم كشنده آني است ،هر قدر هم كه
يقينش قوي باشد او را مجبور به اجتناب از سم نميكند ،بلكه وادارش ميكند به اينكه با اختيار خود از شرب آن مايع سمي
خودداري كند .آري ،وقتي عاملي انسان را مجبور به عمل و يا ترك عملي ميكند كه انسان را از يكي از دو طرف فعل و
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از اين نكته چند مطلب استفاده ميشود :اول آنكه علمي كه آن را عصمت ميناميم با ساير علوم از اين جهت مغايرت دارد
كه اين علم اثرش كه همان بازداري انسان از كار زشت و واداري به كار نيك است ،دائمي و قطعي است ،و هرگز از آن
تخلف ندارد ،به خالف ساير علوم كه تاثيرش در بازداري انسان اكثري و غير دائمي است ،هم چنان كه در قرآن كريم در
باره آن فرموده ":وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" « »1و نيز فرموده ":أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ"
« »2و نيز فرموده ":فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ" «5».
آيه" سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" « »3نيز بر اين معنا داللت ميكند ،زيرا با اينكه مخلصين يعني انبياء
و امامان ،معارف مربوطه به اسماء و صفات خدا را براي ما
__________________________________________________
)(1اگر كرم خدا و رحمت او شامل تو نبود ،گروهي از آنها قصد داشتند ،ترا از راه حق بگردانند اما جز خودشان را گمراه
نميكنند و ضرري به تو نميرسانند .خدا اين كتاب و حكمت را به تو نازل كرد ،و چيزهايي كه نميدانستي تعليم داد و كرم
خدا نسبت به تو بزرگ بود .سوره نساء ،آيه .111
)(2گفت :پروردگارا !زندان براي من ،از گناهي كه مرا بدان ميخوانند خوشتر است ،و اگر نيرنگشان را از من دور نكني،
مايل به ايشان ميشوم و از جهالتپيشگان ميگردم .سوره يوسف ،آيه .11
)(3آن را انكار نمودند با اينكه دلهايشان بدان يقين داشت .سوره نمل ،آيه .12
) (4هيچ ديدي كسي را كه هواي خود را معبود خود گرفت ،و خدا او را با داشتن علم گمراه ساخت.
سوره جاثيه ،آيه .44
)(5پس اختالف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت آن عالم شدند و از در بغي و كينه به يكديگر اختالف نمودند .سوره
جاثيه ،آيه .12
)(6منزه است خداوند از آنچه براي او وصف ميكنند مگر بندگان خداوند آنهايي كه مخلص هستند .سوره صافات ،آيه 122
و . [.....]135
ترجمه الميزان ،ج ،11ص444 :
بيان كردهاند و عقل خود ما هم مؤيد اين نقل هست ،مع ذلك خداوند توصيف ما را صحيح ندانسته و آيه مذكور خدا را از
آنچه ما توصيف ميكنيم منزه نموده و توصيف مخلصين را صحيح دانسته .پس معلوم ميشود كه علم ايشان غير از علم ما
است هر چند از جهتي متعلق علم ايشان و ما يكي است ،و آن ،اسماء و صفات خداست.
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ترك بيرون نموده و امكان فعل و ترك را مبدل به امتناع يكي از آن دو بسازد.
شاهد اين مدعا آيه" وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ أَشْرَكُوا
لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" «» 1است كه داللت ميكند بر اينكه شرك براي انبياء با اينكه خداوند برگزيده و هدايتشان
كرده ممكن است و اجتباء و هدايت الهي مجبور به ايمانشان نكرده .و اين معنا را آيه" يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ" « »4و نيز آياتي ديگر ميرساند.
پس معصومين به اراده و اختيار خودشان از معصيت منصرف ميشوند ،و اگر انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهيم مانند
انصراف غير معصومين است كه به توفيق خدايي نسبت ميدهيم.
هم چنان كه با آن آيات و تصريح اخباري كه ميگويند انصراف معصومين از معصيت به خاطر تسديد روح القدس است نيز
منافات ندارد ،چون اين نسبت عينا مانند نسبت تسديد مؤمن
__________________________________________________
)(1و آنان را برگزيده و به سوي صراط مستقيم هدايتشان كرديم ،اين است هدايت خدا كه هر كه را بخواهد از بندگان خود
بدان هدايت ميفرمايد ،و اگر شرك بورزند اعمالشان بيثمر ميشود .سوره انعام ،آيه  22و .22
)(2هان اي پيغمبر برسان آنچه كه از ناحيه پروردگارت به سويت نازل شده و اگر نرساني رسالت او را نرساندهاي .سوره
مائده ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص441 :
است به روح ايمان ،و نسبت ضاللت و غوايت است به تسويالت شيطان ،هم چنان كه اين نسبتها با اختيار مؤمن و كافر
منافات ندارد ،آن نسبت هم با اختيار معصومين منافات ندارد.
پس چيزي از اينها ،فعلي (كار) را از اين جهت كه فعلي است از فاعلي با اراده و اختيار از فعل بودن خارج نميسازيد -دقت
فرماييد.
بله ،در اين ميان عدهاي هستند كه گمان كردهاند خداوند آدمي را از معصيت باز ميدارد و منصرف ميكند ،اما نه از راه
گرفتن اختيار و ارادهاش ،بلكه از راه معارضه با اراده او ،مثل اينكه اسبابي فراهم آورد كه اراده آدمي از بين برود ،و يا ارادهاي
بر خالف ارادهاش خلق كند ،و يا فرشتهاي بفرستد تا از تاثير اراده آدمي جلوگيري نمايد و يا مجراي آن را تغيير دهد ،و آن
را به سوي غير آن هدفي كه طبعا انسان قصد آن را ميكند برگرداند ،همانطور كه يك انسان قوي از اراده ضعيف و يا تاثير
آن جلوگيري ميكند و نميگذارد فرد ضعيف آن كاري را كه بر حسب طبع خود ميخواهد بكند انجام دهد.
گويا پارهاي از صاحبان نظريه مزبور جبري مسلكند ،و ليكن اصلي كه مشترك ميان همه صاحبان اين نظريه است ،و اين
نظريه و نظريههاي شبيه به آن مبتني بر آنست ،اين است كه اين طايفه معتقدند حاجت موجودات به باري تعالي تنها در
پيدايش است ،و اما در بقائشان بعد از آنكه موجود شدند احتياجي به خداي سبحان ندارند ،و خداي سبحان سببي است در
عرض ساير اسباب ،با اين تفاوت كه چون از ساير اسباب قويتر و قادرتر است لذا ميتواند در حال بقاي موجودات هر رقم
تصرفي كه بخواهد بكند .يكي را منع نموده ،ديگري را آزاد بگذارد ،يكي را زنده كند ،آن ديگري را بميراند ،يكي را عافيت
دهد ،آن ديگري را مريض كند ،به يكي توسعه در رزق دهد ،و ديگري را تهيدست نمايد ،و همچنين ساير تصرفات ديگر.
و از آن جمله اگر بخواهد بندهاي را مثال از شر و گناه دور بدارد فرشتهاي ميفرستد تا او را از مقتضاي طبعش كه گناه است
جلوگيري نمايد ،و مجراي اراده او را از شر به سوي خير تغيير دهد .و يا اگر بخواهد بندهاي را به خاطر استحقاقي كه دارد
گمراه كند ابليس را بر او مسلط ميسازد تا از جانب خير به شر معطوفش نمايد هر چند اين تصرف ابليس به حد جبر و
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اضطرار نرسد.
و اين حرف به دليل و جدان مردود است ،چون ما با و جدان خود اين معنا را درك ميكنيم كه در اعمال خير و شر هيچ
سببي كه با نفس ما منازعه نمايد و بر ما غالب شود وجود ندارد ،و تنها نفس ما است كه اعمالي از روي شعور و ارادهاي
ناشي از شعور ،و خالصه از شعور و ارادهاي كه قائم به آنست انجام ميدهد ،پس هر سببي را كه دليل نقلي و عقلي و رأي
نفس
ترجمه الميزان ،ج ،11ص442 :
ما اثبات ميكند -از قبيل فرشته و شيطان -سببهايي است طولي ،نه عرضي ،و اين خود روشن است.
عالوه بر اينكه ،معارف قرآني از قبيل توحيد و هر معارف ديگري كه بازگشت آن به توحيد است همه مخالف با مبناي اين
نظريه است ،و در خالل بحثهاي گذشته به مقدار زيادي اين مطلب تشريح شد.
بحث روايتي [روايتي از امام سجاد (عليه السالم) در باره داستان يوسف (عليه السالم) و همسر عزيز مصر]  .....ص 114 :
اشاره
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در معاني االخبار به سند خود از امام سجاد (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي كه صدر آن در بحث روايتي گذشته نقل شد
فرمود :يوسف زيباترين مردم عصر خود بود ،و چون به حد جواني رسيد ،همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوي
خود خواند .او در پاسخش گفت :پناه بر خدا ما از اهل بيتي هستيم كه زنا نميكنند .همسر پادشاه همه درها را به روي او و
خودش بست ،و گفت :اينك ديگر ترس به خود راه مده ،و خود را به روي او انداخت ،يوسف برخاست و به سوي در فرار كرد
و آن را باز نمود ،و عزيزه مصر هم از دنبال تعقيبش نمود و از عقب پيراهنش را كشيد و آن را پاره كرد و يوسف با همان
پيراهن دريده از چنگ او رها شد.
آن گاه در چنين حالي هر دو به شوهر او برخورد نمودند ،عزيزه مصر به همسرش گفت سزاي كسي كه به ناموس تو تجاوز
كند جز زندان و يا شكنجهاي دردناك چه چيز ميتواند باشد.
پادشاه مصر (چون اين صحنه را بديد و گفتار زليخا را بشنيد) تصميم گرفت يوسف را شكنجه دهد .يوسف گفت :من قصد
سويي به همسر تو نكردهام ،او نسبت به من قصد سوء داشت ،اينك از اين طفل بپرس تا حقيقت حال را برايت بگويد ،در
همان لحظه خداوند كودكي را كه يكي از بستگان زليخا بود به منظور شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنين گفت :اي
ملك پيراهن يوسف را وارسي كن ،اگر چنانچه از جلو پاره شده او گنهكار است و به ناموس تو طمع كرده ،و در صدد تجاوز
به او برآمده است ،و اگر از پشت سر پاره شده همسرت گنهكار است و او ميخواسته يوسف را به سوي خود بكشاند.
شاه چون اين كالم را از طفل شنيد ،بسيار ناراحت شد و دستور داد پيراهن يوسف را بياوردند ،وقتي ديد از پشت سر دريده
شده به همسرش گفت :اين از كيد شما زنان است كه كيد شما زنان بسيار بزرگ است .و به يوسف گفت :از نقل اين قضيه
خودداري كن و زنهار كه كسي آن را از تو نشنود و در كتمانش بكوش.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص442 :
آن گاه امام فرمود :ولي يوسف كتمانش نكرد و در شهر انتشار داد ،و قضيه دهن به دهن گشت تا آنكه زناني (اشرافي) در
باره زليخا گفتند :همسر عزيز با غالم خود مراوده داشته .اين حرف به گوش زليخا رسيد ،همه را دعوت نموده ،براي آنان
سفرهاي مهيا نمود( ،و پس از غذا) دستور داد ترنج آورده تقسيم نمودند و به دست هر يك كاردي داد تا آن را پوست بكنند،
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[چند روايت در توضيح جمله ":وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال  ..... ]"...ص 111 :

و در عيون به سند خود از حمدان از علي بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت :من در مجلس مامون بودم در حالي كه
حضرت رضا ،علي بن موسي (ع) هم در نزد وي بود .مامون به او گفت :يا بن رسول اللَّه! آيا نظر شما اين نيست كه انبياء
معصومند؟ حضرت در پاسخش فرمود :چرا محمد بن جهم حديث را هم چنان ادامه ميدهد تا آنجا كه ميگويد :مامون
پرسيد پس آيه" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ" چه معنا دارد؟ حضرت فرمود :زليخا قصد يوسف را كرد،
و اگر اين نبود كه يوسف برهان پروردگار خود را ديد او هم قصد زليخا را ميكرد ،و ليكن از آنجايي كه معصوم بود ،و
معصوم قصد گناه نميكند و مرتكب آن نميشود لذا يوسف قصد زليخا را نكرد.
پدرم از پدرش امام صادق (ع) نقل كرد كه فرمود :معناي آيه اين است كه:
زليخا قصد يوسف را كرد كه با وي عمل نامشروع را مرتكب شود و يوسف قصد او را كرد كه چنين عملي با وي نكند.
مامون گفت :خدا خيرت دهد اي ابا الحسن»1« .
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آن گاه در چنين حالي دستور داد تا يوسف در ميان آنان درآيد ،وقتي چشم زنان مصر به يوسف افتاد آن قدر در نظرشان
بزرگ و زيبا جلوه كرد كه به جاي ترنج دستهاي خود را پاره كرده و گفتند ،آنچه را كه گفتند :زليخا گفت اين همان كسي
است كه مرا بر عشق او مالمت ميكرديد .زنان مصر از دربار بيرون آمده ،بيدرنگ هر كدام بطور سري كسي نزد يوسف
فرستاده ،اظهار عشق و تقاضاي مالقات نمودند ،يوسف هم دست رد به سينه همه آنان بزد و به درگاه خدا شكايت برد كه
اگر مرا از كيد اينان نجات ندهي و كيدشان را از من نگرداني (بيم آن دارم) كه من نيز به آنان تمايل پيدا كنم ،و از جاهالن
شوم .خداوند هم دعايش را مستجاب نمود و كيد زنان مصر را از او بگردانيد.
وقتي داستان يوسف و همسر عزيز و زنان مصر شايع شد (و رسوايي عالمگير گشت) عزيز با اينكه شهادت طفل را بر پاكي
يوسف شنيده بود مع ذلك تصميم گرفت يوسف را به زندان بيفكند ،و همين كار را كرد .روزي كه يوسف به زندان وارد شد،
دو نفر ديگر هم با او وارد زندان شدند ،و خداوند در قرآن كريم قصه آن دو و يوسف را بيان داشته است .ابو حمزه ميگويد:
در اينجا حديث امام سجاد (ع) به پايان ميرسد»1« .
مؤلف :در اين معنا روايتي در تفسير عياشي « »4از ابي حمزه آمده كه با روايت قبلي مختصر اختالفي دارد .و اينكه امام (ع)
در تفسير كلمه" مَعاذَ اللَّهِ "فرموده ":ما از اهل بيتي هستيم كه زنا نميكنند" تفسير به قرينه مقابله است ،چون كلمه" مَعاذَ
اللَّهِ" در مقابل جمله" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ" قرار گرفته و اين خود مؤيد گفته ما است كه در بيان معناي آيه گفتيم:
ضمير" ها" در كلمه" انه" به خداي سبحان برميگردد نه به عزيز مصر ،كه بيشتر مفسرين گفتهاند -دقت فرماييد.
و اينكه فرمود ":يوسف دست رد به سينه همه آنان زد و به درگاه خدا شكايت برد كه اگر مرا از كيد اينان نجات ندهي "...
ظهور در اين دارد كه امام (ع) جمله رب
__________________________________________________
)(1معاني االخبار ،علل الشرائع ،ص  22و .22
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص .124
ترجمه الميزان ،ج ،11ص443 :
السجن احب الي مما يدعونني اليه را جزء دعاي يوسف ندانسته ،و اين نيز موافق با گفتار گذشته ما است كه اين جمله جزء
دعاي يوسف نيست.
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مؤلف :هر چند در سابق در باره ابن جهم گفتهايم كه روايتش خالي از ضعف نيست ،ولي هر چه باشد صدر اين روايتش
موافق با بياني است كه ما براي آيه كرديم .و اما آنچه كه از زبان امام رضا (ع) از جدش نقل كرده كه فرموده ":او قصد كرد
كه مرتكب شود ،و يوسف قصد كرد كه مرتكب نشود" شايد مراد از آن ،همان معنايي باشد كه خود حضرت رضا (ع) بيان
داشتند .چون قابل انطباق با آن هست .و ممكن است منظور از آن اين باشد كه :يوسف تصميم گرفت او را به قتل برساند.
هم چنان كه حديث آينده نيز مؤيد آن است .و بنا بر اين جمله مذكور با بعضي از احتماالت كه در بيان آيه گذشت منطبق
ميشود.
و نيز در همان كتاب از ابي الصلت هروي روايت شده كه گفت :وقتي مامون تمامي دانشمندان اهل اسالم و علماي ساير
اديان از يهود و نصارا و مجوس و صابئين و ساير دانشمندان را يك جا براي بحث با علي بن موسي (ع) جمع كرد ،هيچ
دانشمندي به بحث اقدام نكرد مگر آنكه علي بن موسي به قبول ادعاي خويش ملزمش ساخت ،و آن چنان جوابش را
ميداد كه گويي سنگ در دهانش كرده باشد.
در اين ميان علي بن محمد بن جهم برخاست و عرض كرد :يا بن رسول اللَّه! آيا نظر شما
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،ج  ،1باب  ،12ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص442 :
اين است كه انبياء معصومند؟ فرمود :آري .عرض كرد :پس چه ميفرمايي در معناي اين كالم خدا كه در باره يوسف
فرموده ":وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها"؟ حضرت فرمود :اما اين كالم خدا معنايش اين است كه زليخا قصد يوسف را كرد (تا با
او درآميزد) و يوسف قصد وي را كرد تا در صورتي كه مجبورش نمايد به قتلش برساند ،زيرا از پيشنهاد زليخا بسيار ناراحت
شده بود ،خداوند هم گرفتاري كشتن زليخا را از او بگردانيد ،و هم زناي با وي را ،و به همين جهت است كه در قرآن
ميفرمايد ":كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ" چون مقصود از" سوء" كشتن زليخا و مقصود از" فحشاء" زناي با او
است»1« .
و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب حليه از علي بن ابي طالب (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه" وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ
هَمَّ بِها" فرموده :زليخا به يوسف طمع كرد ،و يوسف هم به وي طمع كرد .و از طمع او يكي اين بود كه تصميم گرفت بند
زير جامه را باز كند ،در همين موقع زليخا برخاست و بتي را كه در گوشه منزلش بود و با در و ياقوت آرايش شده بود با
پارچه سفيدي پوشاند تا بين بت و خودش حائلي باشد .يوسف گفت :چكار ميكني.
گفت شرم دارم كه مرا در اين حال ببيند .يوسف گفت :تو از يك بتي كه نه ميخورد و نه ميآشامد شرم ميكني و من از
خداي خودم كه شاهد و ناظر عمل هر كس است شرم نداشته باشم؟ آن گاه گفت :ابدا به آرزوي خودت از من نخواهي
رسيد .و اين بود آن برهاني كه ديد»4« .
مؤلف :اين روايت از جعليات است ،و چگونه ممكن است علي بن ابي طالب (ع) چنين فرمايشي كرده باشد؟ با اينكه كلمات
او و ساير ائمه اهل بيت (ع) پر است از مساله عصمت انبياء و مذهب اين امامان در اين باره معروف است.
عالوه بر اين ،پوشاندن بت از طرف زليخا و انتقال يوسف به مطلبي كه عمل زليخا يادآوريش كرد برهاني نيست كه خداوند
آن را رؤيت برهان بنامد ،و هر چند كه اين مضمون در رواياتي از طرق اهل بيت (ع) نيز آمده ،و ليكن آنها هم به خاطر
اينكه اخباري آحاد هستند قابل اعتماد نيستند ،مگر اينكه بگوييم زليخا برخاسته و روي بتي كه در آن اطاق بوده پوشانيده ،و
اين عمل باعث شده كه يوسف آيت توحيد را مشاهده كرده باشد آن چنان كه پردهها از ميان او و ساحت كبرياي خداوند
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[رواياتي در ذيل آيات گذشته راجع به داستان يوسف (عليه السالم) و زليخا]  .....ص 111 :

و نيز آورده كه احمد و ابن جرير و بيهقي در كتاب" دالئل" از ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه فرمود :چهار
نفر به زبان آمدند با اينكه طفل صغير بودند -1 :پسر آرايشگر دختر فرعون  -4آن طفلي كه به نفع يوسف شهادت داد -1
صاحب جريح  -2عيسي بن مريم»4« .
و در تفسير قمي آمده كه در روايت ابي الجارود در تفسير" قَدْ شَغَفَها حُبًّا" فرموده:
محبت يوسف زليخا را در پرده كرد و از مردم پوشيدهاش ساخت ،بطوري كه غير از يوسف چيز ديگري نميفهميد .و"
حجاب" به معناي" شغاف" و" شغاف" به معناي "حجاب" قلب است»1« .
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص .12
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص .12
)(3تفسير قمي ،الدر المنثور ،ج  ،2ص  12و .13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص442 :
و نيز در همان كتاب در ضمن داستان دعوت كردن از زنان مصر و بريدن دستهاي ايشان فرموده :يوسف آن روز را به شب
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برداشته و وي برهاني ديده باشد كه با ديدن آن از هر سوء و فحشايي مصون شده است .هم چنان كه قبال هم همين طور
بود و به همين جهت خداوند در بارهاش
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،ط تهران ،ج  ،1ص  121و .122
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص .11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص442 :
فرموده ":إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ" و اين احتمال بعيد نيست ،و اگر روايات نظير فوق معتبر و صحيح باشد ميبايستي
همين معنا منظور آنها باشد.
و نيز در همان كتاب آمده كه :ابو الشيخ از ابن عباس روايت كرده كه گفت :يوسف (ع) ،سه بار دچار لغزش شد ،يكي آنجا
كه قصد زليخا را كرد ،و در نتيجه به زندان افتاد ،و يكي آنجا كه به رفيق زندانش گفت" مرا نزد اربابت يادآوري كن" و در
نتيجه به كفاره اينكه ياد پروردگارش را فراموش كرد مدت زندانش طوالنيتر شد ،و يكي آنجا كه نسبت دزدي به برادرانش
داد و گفت ":إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" و آنها هم در جوابش گفتند ":إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" «».1
مؤلف :اين روايت مخالف صريح قرآن است كه مقام اجتباء و اخالص را به يوسف نسبت داده ،كسي كه چنين مقامي را
داراست و خداوند او را خالص براي خود كرده و شيطان در او راه ندارد .آري ،چگونه تصور ميشود كه خداوند كسي را كه
تصميم بر زشتترين گناهان كرده و شيطان ياد پروردگارش را از دلش بيرون برده ،و او در سخنانش دروغ گفته و خداوند
هم به خاطر همين جرائم به زندانش افكنده و دوباره مدت زندانش را طوالنيتر كرده صديق بنامد ،و از بندگان مخلص و
نيكوكارش بخواند ،و بفرمايد كه" ما به او حكم و علم داديم و او را براي خود برگزيديم ،و نعمت خود را بر او تمام كرديم"؟
و از اين قبيل روايات زياد است كه الدر المنثور آنها را نقل كرده ،و ما پارهاي از آنها را در آنجا كه آيات را بيان ميكرديم
نقل نموديم ،و به هيچ يك آنها اعتمادي نيست.
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نرسانيده بود كه از طرف يك يك از زنان كه وي را ديده بودند دعوت رسيد و او را به سوي خود خواندند .يوسف آن روز
بسيار ناراحت شد ،و عرض كرد :پروردگارا! زندان را دوستتر ميدارم از آنچه كه اينان مرا بدان دعوت ميكنند ،و اگر تو كيد
ايشان را از من نگرداني من نيز به آنان متمايل ميشوم و از جاهالن ميگردم .خداوند هم دعايش را مستجاب نمود و كيد
ايشان را از وي بگردانيد »1« ...
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،1ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص415 :
[سوره يوسف ( :)11آيات  35تا  ..... ]41ص 131 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 131 :

آن گاه با وجود آن نشانهها كه ديده بودند به نظرشان رسيد كه او را تا مدتي زنداني كنند ().12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص411 :
و با يوسف دو جوان ديگر هم ،زنداني شدند .يكي از آنها گفت من در خواب ديدم كه انگور (براي شراب) ميفشارم ،ديگري
گفت من ديدم كه بر باالي سر خود طبق ناني ميبرم و مرغان هوا از آن ميخورند ،اي يوسف تو ما را از تعبير آن آگاه كن
كه تو را از نيكوكاران ميبينيم ().13
يوسف در پاسخ آنها گفت من شما را قبل از آنكه طعام آيد و تناول كنيد به تعبير خوابتان آگاه ميسازم كه اين علم را خداي
من به من آموخته است زيرا كه من آئين گروهي را كه به خدا بيايمان و به آخرت كافرند ترك گفتم ().12
و از آئين پدرانم ابراهيم خليل و اسحاق و يعقوب پيروي ميكنم و در آئين ما هرگز نبايد چيزي را با خدا شريك گردانيم،
اين توحيد و ايمان به يگانگي خدا فضل و عطاي خداست بر ما و بر همه مردم ،ليكن اكثر مردم شكر اين عطا را بجا
نميآورند ().12
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ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّي حِينٍ ( )12وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً َو
قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( )13قالَ ال يَأْتِيكُما طَعامٌ
تُرْزَقانِهِ إِالَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كافِرُونَ () 12وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ
عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ )(38يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ()12
ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِالَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِيَّاهُ
ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )25يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ ( )21وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ
ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ()24
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اي دو رفيق زنداني من آيا خدايان متفرق (بيحقيقت) بهتر (و در نظام خلقت مؤثرترند) يا خداي يكتاي قهار ().12
آنچه غير از خدا ميپرستيد اسماء بيحقيقت و الفاظ بيمعنا است كه خود شما و پدرانتان ساختهايد ،خدا هيچ دليلي براي آن
نازل نكرد و تنها حكمفرماي عالم وجود خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد ،اين آئين محكم است
ولي اكثر مردم نميدانند ().25
يوسف گفت ،اي دو رفيق زنداني من اما يكي از شما ساقي شراب شاه خواهد شد و اما آن ديگري بدار آويخته ميشود تا
مرغان مغز سر او را بخورند اين امري كه در باره آن از من خواستيد قطعي و حتمي است ().21
آن گاه يوسف از رفيقي كه ميدانست نجات مييابد درخواست كرد كه مرا نزد صاحبت ياد كن ولي شيطان در آن حال ياد
صاحبش را از نظرش ببرد ،بدين سبب در زندان سالي چند بماند ().24
بيان آيات [تصميم به زنداني كردن يوسف (عليه السالم)]  .....ص 131 :
اشاره
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اين آيات متضمن قسمتي از داستان آن جناب است ،و آن ،داستان به زندان رفتن و مدتي در زندان ماندن اوست كه مقدمه
تقرب تام او به دربار پادشاه مصر شد ،و سرانجام عزيز مصر گرديد .و در ضمن با بيان عجيبي دعوتش را به دين توحيد در
زندان ،نقل نموده ،و بيان ميكند كه براي اولين بار خود را معرفي كرد كه از دودمان ابراهيم و اسحاق و يعقوب است.
"ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّي حِينٍ" كلمه "بداء" به معناي پديد آمدن رأي و نظريه است كه قبال نبوده،
مثال گفته ميشود در فالن موضوع براي من بداء حاصل شد ،يعني رأي جديدي پيدا شد ،ضمير" هم "در كلمه" لهم" به
عزيز و همسرش و خواص دربارش برميگردد .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص414 :
منظور از" آيات" آن شواهد و ادلهاي است كه بر برائت يوسف گواهي ميداد ،و داللت ميكرد بر اينكه دامن وي در اين
قضيه و تهمتي كه به او زدهاند پاك است .از قبيل شهادت آن كودك به ضميمه اينكه پيراهن يوسف از عقب پاره شده بود،
و اينكه هر دو به طرف در پيشدستي كرده بودند .و شايد يكي ديگر از شواهد ،قضيه زنان مصر و پاره كردن دستهايشان و
عفتي باشد كه يوسف در برابر خواسته زنان به خرج داد ،و نيز ممكن است يكي ديگر از شواهد اعتراف زليخا نزد زنان باشد
كه گفته بود :من يوسف را دنبال كردهام ،و او عفت به خرج ميداد.
حرف "الم" در جمله" ليسجننه" الم قسم است و معنايش اين است كه قسم خوردند و تصميم گرفتند كه او را حتما به
زندان بيفكنند ،و اين جمله تفسير آن" بدايي "است كه براي آنان حاصل شده بود ،و ظرف" حتي حين" متعلق به همين
جمله است.
و از آنجايي كه كلمه" حين" اضافه نشده و نفرموده" تا حين فالن" لذا معناي انتظاري را افاده ميكند ،و به جمله چنين
معنا ميدهد :تصميم گرفتند مدتي وي را زنداني كنند تا اين سر و صداها بخوابد ،و مردم داستان مراوده زليخا را فراموش
نمايند.
و معناي آيه اين است :بعد از مشاهده آن آيات و شواهدي كه بر طهارت و عصمت يوسف گواهي ميداد براي عزيز و
همسرش و درباريان و مشاورينش رأي جديدي پيدا شد ،و آن اين بود كه تا مدتي يوسف را زنداني كنند ،تا مردم داستان
مراوده زليخا را كه مايه ننگ و رسوايي دربار شده بود فراموش نمايند ،عزيز و اطرافيانش بر اين تصميم قسم خوردند.
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از اينجا معلوم ميشود كه اگر چنين تصميمي گرفتهاند براي اين بوده كه دودمان و دربار عزيز را از رسوايي تهمت و ننگ
حفظ كنند ،و شايد اين غرض را هم داشتهاند كه امنيت عموم شهر را حفظ كرده باشند ،و اجازه ندهند مردم و مخصوصا
زنان مصر مفتون حسن و جمال وي گردند ،آن هم آن حسني كه همسر عزيز و زنان اشرافي مصر را واله خود كرده بود،
چنين حسن فتاني اگر آزاد گذارده شود به طبع خود در مصر بلوايي به راه مياندازد.
ليكن از اينكه در زندان به فرستاده پادشاه گفته بود ":ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ  "...و از
اينكه پادشاه از زنان مصر پرسيد ":ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ" و اينكه ايشان جواب داده بودند ":حاشَ لِلَّهِ ما
عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ" و اينكه همسر عزيز سپس اعتراف كرده و گفته است ":الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ "از همه اينها برميآيد كه زليخا بعد از زنداني شدن يوسف امر را بر شوهرش مشتبه كرده ،و او را بر خالف
واقع معتقد و يا ال اقل نسبت به واقع امر به شك و شبهه
ترجمه الميزان ،ج ،11ص411 :
انداخته ،و خالصه آن چنان در دل شوهرش تسلط و تمكن داشته كه با ديدن همه آن آيات ،مع ذلك او را بر خالف آيات و
شواهد معتقد كرده است.
و بنا بر اين مي توان گفت كه زنداني شدن يوسف به دستور يا توسل همين زن بوده .او اين پيشنهاد را كرده تا تهمت مردم
را از خود دفع كند و هم اينكه يوسف را بر جرأت و مخالفتش ادب نمايد ،باشد كه از اين به بعد به اطاعت و انقياد وي درآيد.
جمله" وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ  "...هم كه در حضور زنان اشرافي مصر گفته بود به خوبي بر اين معنا داللت ميكند.

"وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ"...
كلمه" فتي" به معناي غالم و برده است ،و از سياق آيه برميآيد كه دو زنداني نامبرده بردگان پادشاه بودهاند ،رواياتي هم
كه به زودي خواهد آمد -ان شاء اللَّه تعالي -اين معنا را تاييد ميكند.
"قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" -و اگر اين جمله را به جمله" وَ دَخَلَ"...
عطف نكرده و نفرموده ":و قال احدهما" براي اين است كه بفهماند نقل خواب آن دو بالفاصله پس از دخول در زندان
نبوده ،بلكه بعد از گذشتن مدتي در زندان اين خواب را ديده و نقل كردهاند ،هم چنان كه اين گفتارشان كه گفتند" در خواب
ميبينيم" و جواب يوسف كه گفت" اي رفقاي زندانيام" بر اين معنا اشعار دارد.
جمله" اريني" بطوري كه ديگران هم گفتهاند حكايت حال گذشته است ،و جمله" أَعْصِرُ خَمْراً" به معناي اين است كه
انگور را ميفشردم تا خمر درست كنم ،و اگر انگور را خمر ناميده به اعتبار آن صورتي است كه در آينده به خود ميگيرد (و
خمر مي شود) ،و معناي آيه اين است :در بامدادي يكي از آن دو به يوسف گفت :من در عالم رؤيا ديدم كه براي تهيه شراب،
انگور ميفشارم.
"وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ" -يعني مرغ به آن نان نوك ميزد و اين خواب ديگري بوده
كه رفيق ديگرش ديده .آن گاه آن دو گفتند ":نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" .و در اين آيه شريفه در حقيقت با ذكر
گفتار آنان اكتفاء كرد از اينكه بگويد ":قال" و" قال" ،و اين خود از تفننهاي لطيف قرآن است.
ضمير" ها" در كلمه" بتاويله" به رؤيا برميگردد ،هر چند كلمه رؤيا ذكر نشده ،و ليكن سياق داللت بر آن دارد و با جمله"
إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" درخواست تعبير خواب خود را تعليل كردند ".نريك" به معناي (ميبينيم تو را نيست ،بلكه به
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PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

معناي) اين است كه:
در باره تو معتقديم كه از نيكوكاران هستي ،چون سيماي نيكوكاران را در تو ميبينيم .ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
و اگر بپرسي چه ارتباطي ميان درخواست تعبير خواب با نيكوكار بودن يوسف وجود دارد؟ در جواب ميگوييم اين بدان جهت
است كه نوعا مردم ،نيكوكاران را داراي دلهايي پاك و نفوسي تزكيه شده ميدانند ،و چنين معتقدند كه اينگونه افراد زودتر از
ديگران به روابط امور و جريان حوادث منتقل ميشوند ،و انتقالشان هم از انتقال ديگران به صواب نزديكتر است.
بنا بر اين ،معناي آيه اين ميشود :يكي از آن دو به يوسف گفت :من در خواب چنين ديدم .ديگري گفت :من در خواب
چنان ديدم .آن گاه هر دو گفتند :ما را به تعبير آن آگاه ساز ،چون معتقديم كه تو از نيكوكاراني ،و امثال اين امور و اسرار
نهاني بر نيكوكاران پوشيده نيست ،آري نيكوكاران با صفاي دل و پاكي نفسشان درك ميكنند چيزهايي را كه ديگران از
درك آن عاجز ميمانند.
"قالَ ال يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما" وقتي آن دو زنداني با حسن ظن ناشي از ديدن سيماي
نيكوكاران در چهره يوسف (ع) به آن جناب روي آوردند ،و درخواست كردند كه وي خوابهايشان را تعبير كند ،يوسف (ع)
فرصت را براي اظهار و فاش ساختن اسرار توحيد كه در دل نهفته ميداشت غنيمت شمرده ،از موقعيتي كه پيش آمده بود
براي دعوت به توحيد و به پروردگارش كه علم تعبير را به او افاضه فرموده ،استفاده كرد و گفت :كه اگر من در اين باب
مهارتي دارم ،پروردگارم من تعليمم داده ،و سزاوار نيست كه براي چنين پروردگاري شريك قائل شويم .و خالصه به بهانه
اين پيشامد نخست مقداري در باره توحيد و نفي شركاء صحبت كرد ،آن گاه به تعبير خواب آن دو پرداخت.
و در پاسخ آن دو چنين فرمود :هيچ طعامي -بعنوان جيره زندانيان -براي شما نميآورند مگر آنكه من تاويل و حقيقت آن
طعام و مال آن را براي شما بيان ميكنم .آري من به اين اسرار آگاهي دارم ،و همين خود شاهد صدق دعوت من است به
دين توحيد.
البته اين معنا در صورتي است كه ضمير در" بتاويله" به طعام برگردد ،كه در اين صورت يوسف (ع) خواسته است معجزهاي
براي نبوت خود ارائه داده باشد ،نظير گفتار مسيح (ع) به بني اسرائيل كه فرمود ":وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي
بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" « .»1مؤيد اين معنا پارهاي از رواياتي است كه از طرق امامان اهل بيت (ع)
وارد شده ،و به زودي در بحث روايتي خواهد آمد-
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
ان شاء اللَّه تعالي.
و اما بنا بر اينكه ضمير مذكور به رؤيايي كه ديده بودند برگردد معناي آيه چنين ميشود" من خيلي زود تاويل خواب شما را
برايتان بيان ميكنم ،حتي قبل از اينكه طعام شما را بياورند من خوابتان را تعبير ميكنم" و ليكن اين معنا كه در حقيقت
وعده به تسريع در قضاي حاجت آنان است از نظر سياق آيات معناي بعيدي است.
"ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ
يَعْقُوبَ" در اين دو آيه اين معنا را گوشزد فرموده كه علم به تعبير خواب و خبر دادن از تاويل احاديث از علوم عادي و
اكتسابي نيست كه هر كس بتواند فرا گيرد ،بلكه اين علمي است كه پروردگارم به من موهبت فرموده ،آن گاه علت اين معنا
را اينطور بيان كرده كه :چون من ملت و كيش مشركين را پيروي نكردهام ،بلكه ملت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را
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[شرحي در مورد اينكه وجود مخلصين و معصومين (عليهم السالم )فضل و فيض خدا بر ايشان و بر مردم است و موجب پايداري و استمرار راه حق در ميان نوع بشر است  .....ص
131 :

و اما اينكه فرمود ":اين از فضل خدا است بر ما اهل بيت و بر مردم" اين نيز بدان جهت است كه خداوند ايشان را تاييد
نموده .و اين خود باالترين فضل است ،مردم هم ميتوانند و در وسع و طاقتشان هست كه به آنان مراجعه نموده و به پيروي
ايشان رستگار و به هدايت ايشان مهتدي شوند ،پس فضل بر مردم هم هست.
و اما اينكه" بيشتر مردم قدر نميدانند" به خاطر اين است كه اين نعمت را يعني نعمت نبوت و رسالت را كفران ميكنند در
نتيجه اعتنايي به آن ننموده ،حاملين آن را پيروي نمينمايند .و يا به عبارتي به خاطر اين است كه نعمت توحيد را كفران
نموده از مالئكه و يا جن و انس شريك براي خدا ميگيرند و آنها را به جاي خدا ميپرستند.
اين آن معنايي است كه بيشتر مفسرين براي آيه ذكر كردهاند.
و بنا بر اين قول سؤالي باقي ميماند و آن اين است كه مگر مساله توحيد و نفي شرك از مسائلي است كه محتاج به
سفارش و بيان انبياء باشد كه در اين آيه آن را نعمتي دانسته كه مردم به وسيله پيروي انبياء بدان نائل ميشوند؟ با اينكه
مساله توحيد مسالهاي است فطري و از مستقالت عقلي كه انبياء (ع) و ساير مردم در درك آن يكسانند .و اگر مردمي نسبت
به آن كفر ميورزند به خاطر اينست كه نميخواهند نداي فطرت و و جدان را اجابت كنند ،نه ندا و دعوت انبيا را.
جواب اين سؤال اين است :همانطوري كه عنايت خداوند نسبت به بندگانش ايجاب كرده كه اين نوع از انسان را هم از راه
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پيروي نمودهام ،و خالصه بدان سبب است كه من دين شرك را واگذاشته ،دين توحيد را پيروي نمودهام.
و اگر مشركين را فاقد ايمان به خدا و روز جزا خوانده ،نه از اين جهت است كه مشركين فاقد ايمان به خدا و معادند ،چون
مشركين هم خدا را قبول دارند و هم معاد را ،بلكه از اين باب است كه در باره مبدأ شرك ميورزند ،و در باره معاد هم قائل
به تناسخند ،هم چنان كه در جلد قبلي اين كتاب گذشت .و در دين توحيد ،آن شركايي كه مشركين قائلند -حال چه شريك
در تاثير بدانند و چه شريك در عبادت -هيچيك خدا نيستند .و همچنين تناسخ و برگشتن ارواح با بدنهاي ديگر و متنعم
شدن ارواح پاك و معذب شدن ارواح ناپاك در زندگي ديگر ،در دين توحيد معاد نيست و به همين جهت بود كه يوسف (ع)
ايمان به خدا و روز جزا را از مشركين نفي كرد ،و كفرشان را نسبت به معاد با تكرار ضمير ،تاكيد نمود و فرمود ":وَ هُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ" .آري ،كسي كه ايمان به خدا ندارد به طريق اولي ايمان به بازگشت به سوي خدا ندارد.
و اين كالم كه خداوند متعال از قول يوسف نقل كرده اولين باري است كه يوسف در مصر خود را و نسب خود را معرفي
نموده و اظهار كرده كه اهل بيت ابراهيم و اسحاق و يعقوب است.
"ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ" يعني خداي
سبحان براي ما اهل بيت راهي به شرك نگذاشته ،و ما را از آن منع
ترجمه الميزان ،ج ،11ص413 :
كرده و اين منع ،خود از فضل و نعمت خداست بر ما اهل بيت و بر همه مردم ،اما بيشتر مردم شكر اين نعمت را بجا نياورده،
بلكه بدان كفر ميورزند.
اما اينكه" خداوند راهي به شرك براي آنان نگذاشته" ،بايد دانست كه اين از باب جبر و الجاء نيست ،بلكه از باب تاييد و
تسديد است ،چون خداوند ايشان را به نعمت نبوت و رسالت اختصاص داده ،و خدا داناتر است كه رسالت را در چه دودماني
قرار ميدهد ،در نتيجه انبياء به توفيق و تاييد خداوندي از هر خطا و گناهي عصمت ميورزند ،و به دين توحيد ميگرايند.
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الهام و ارتكاز عقلي مجهز به درك خير و شر و تقوا و فجور نموده و هم مجهز به درك احكام ديني و قوانين شرعيش كند-
و وجوب اين معنا در بحثهاي گذشته ما مكرر توضيح داده شد -همچنين عنايت او واجب ميكند كه افرادي از اين نوع
انساني را به نفوسي طيب و طاهر و دلهايي سليم و مستقيم مجهز نمايد تا مالزم فطرت اصلي بوده لحظهاي از راه توحيد به
سوي شرك منحرف نگشته و در نتيجه اصل توحيد در تمامي ادوار و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
اعصار در ميان اين نوع باقي بماند ،و قرن به قرن روح سعادت هم چنان زنده بماند .دليل اين معنا همان ادلهاي است كه
نبوت و وحي را الزم و ضروري ميكند .چون فرض شرك و نسيان توحيد از افراد عادي انسان ممتنع نيست ،و بلكه ممكن
و جايز است ،و وقتي امري نسبت به يك فرد جايز و ممكن باشد نسبت به همه افراد نيز جايز و ممكن است .و فرض
مشرك شدن همه افراد و فراموش كردن توحيد مساوي است با فرض فساد اين نوع و بطالن غرضي كه خداوند از خلقت
اين نوع داشته.
و به همين جهت بر او واجب است كه در ميان اين نوع افرادي داشته باشد كه همواره داراي اخالص در توحيد باشند و امر
توحيد را زنده نگهدارند ،از آن دفاع نموده و مردم را از خواب غفلت و جهالت بيرون نمايند ،و براي آنان ادله توحيد را اقامه
نموده و شواهد و معجزات آن را ارائه دهند .و اين رابطه كه در حقيقت رابطه تعليم و تعلم است نه سوق (از ناحيه انبيا) و
متابعت (از ناحيه مردم )همواره برقرار باشد.
و اگر كسي قانع شد كه حتما چنين نفوسي بايد در هر عصري در ميان مردم باشند در حقيقت مساله نبوت انبياء و امامت
ائمه را قبول كرده ،و پذيرفته كه وجود انبيا (ع) فضل و نعمتي است از ناحيه خداي متعال ،هم بر خود آن حضرات كه
هستيشان داده و به تربيت ربوبي خود توحيد را تعليمشان داده و مبعوثشان كرده ،و هم بر همه مردم كه چنين افرادي را
براي آنان نصب نموده تا حق را به يادشان بياورند و فطرت خوابآلودشان را بيدار كنند و در برابر غفلت و ضاللتشان از حق
دفاع نمايند ،چون اشتغال مردم به امور و اعمال مادي و ممارستشان در امور حسي ايشان را به سوي لذات جلب نموده و به
پستي وادار ميسازد ،و اگر در هر دوره و عصري مرداني خداشناس و خداپرست و افرادي كه خدا با توجه خالص به قيامت
پاك و خالصشان كرده نبوده باشند ،گمراهي و كوري سراسر زمين را احاطه مينمايد ،و واسطه فيض بين زمين و آسمان
قطع و غايت خلقت باطل گشته ،زمين اهل خود را فرو ميبرد.
و از همين جا معلوم ميشود كه در معناي آيه شريفه حق اين است كه آيه را بر همين حقيقت حمل نموده ،آن را چنين معنا
كنيم :خداوند با تاييد خود ما را چنان مؤيد كرده كه ديگر راهي به سوي شرك براي ما باقي نگذاشته ،و اين مصون
بودنمان از شرك از فضلي است كه خدا بر ما كرده (و از اين باالتر نعمتي نيست) ،زيرا نهايت درجه سعادت آدمي و
رستگاري بزرگش به داشتن چنين هدايتي است.
و نيز فضلي است كه خدا بر همه مردم كرده ،زيرا با بودن ما انبياء ،مردم بعد از نسيان متذكر شده و پس از غفلت از فطريات
خود متنبه ميگردند ،و با تعليم ما از خطر جهل رهايي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
يافته و بعد از انحراف و كجي ،مستقيم ميشوند و ليكن بيشتر مردم شكر اين نعمت را بجا نميآورند ،و اين فضل خدا را
كفران نموده بدان اعتنايي نميكنند ،و به جاي اينكه با آغوش باز پذيراي آن باشند از آن روي ميگردانند.
اين آن معنايي است كه به نظر ما رسيده .ولي بعضي « »1از مفسرين در معناي آن گفتهاند:
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مشار اليه" ذلك" در" ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا  "...علم به تاويل احاديث است .و ليكن همانطوري كه مالحظه ميكنيد،
اين معنايي است كه از سياق آيه به دور است.
[معناي" خير" و بيان حجت قاطعي كه در جمله ":أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" نهفته است .....ص 131 :
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"يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" كلمه" خير" از نظر وزن وصفي است كه از ماده" خار،
يخار ،خيرة" اشتقاق يافته كه اين ماده به معناي انتخاب و اختيار كردن يكي از دو چيز و يا دو عملي است كه به وجهي در
انجام و يا اخذ آن در ترديد باشد ،و خير از آن دو ،آن است كه در مطلوبيت و فضيلت ،برتري بر ديگري داشته اخذ آن متعين
باشد .پس خير از دو عمل ،آن عملي است كه انجام آن متعين باشد .و خير از دو چيز آن است كه از جهت انتخاب مطلوب
باشد ،مثال خير از دو مال ،آن مالي است كه از جهت تمتع و استفاده مطلوبتر باشد .و خير از دو خانه ،آن خانهاي است كه از
جهت سكني مطلوبتر باشد .و خير از دو انسان ،آن فردي است كه از جهت مصاحبت بهتر باشد .و خير از دو رأي ،آن رأيي
است كه اخذ به آن بهتر باشد .و خير از دو اله ،آن معبوديست كه از جهت پرستش بهتر باشد .و از همين جا است كه اهل
ادب گفتهاند اصل اين كلمه:
"أخير :خوبتر" و به صيغه افعل التفضيل بوده ،و ليكن حقيقت مطلب اين است كه كلمه مذكور صفت مشبههاي است كه
بر حسب ماده خود معناي افعل التفضيل را افاده نموده و برتري را ميرساند.
از آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ " ...در سياق بيان دليل بر معين شدن
خداي تعالي براي پرستش است .و به عبارت روشنتر اگر فرض شود كه ميان عبادت خدا و ساير معبودهاي ادعايي ترديد
شود ،عبادت خداي تعالي متعين است ،نه اينكه بخواهد بگويد :حق موجود تنها خداي تعالي است نه اربابهاي غير او .و يا
اينكه بگويد :تنها معبودي كه مبدأ و معاد موجودات است خداي تعالي است ،نه معبودهاي ديگر ،زيرا اين چند معنا با كلمه
خير سازگار نيست چون اين كلمه را در باره چيزي اطالق ميكنند كه از جهت مطلوبيت و اخذ به نحوي تعين داشته باشد،
پس اينكه فرمود" آيا
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .411
ترجمه الميزان ،ج ،11ص412 :
خدا بهتر است يا اربابهاي متفرق" مقصودش از اين پرسش ،تعين يكي از دو طرف بوده از نظر اخذ ،و اخذ ارباب همان
عبادت و پرستش آن است.
و اگر معبودهاي مردم معاصر خود را" ارباب متفرق" ناميده از اين جهت بوده كه مردم مالئكه را ميپرستيدند و معتقد بودند
كه مالئكه صفات خدا و يا تعينات ذات مقدس اويند ،و جهات خير و سعادت در عالم هر كدام به يكي از آنها مستند است.
خالصه ،در ميان صفات خدا نظمي طولي و يا عرضي قائل بودند كه خود مستلزم تفرقه در آنها بود ،و هر صفتي را به اعتبار
شان و موقعيتي كه دارد ميپرستيدند :يكي را اله علم و يكي را اله قدرت ،يكي را اله آسمان و يكي را اله زمين ،يكي را اله
حسن و ديگري را اله حب و يكي را اله امنيت و فراواني ارزاق ميشمردند .و نيز جن را ميپرستيدند و آنها را مبادي شر در
عالم دانسته ،مرگ و مير و زوال نعمت و فقر و زشتي و درد و اندوه و امثال آن را به آنها استناد ميدادند.
و نيز كملين از اولياء و جباران از سالطين و پادشاهان و امثال ايشان را ميپرستيدند ،و در نتيجه خدايان متفرقي را پرستش
ميكردند ،چون معلوم است كه اعيان كملين و جن و ملك و همچنين بتها و تمثالهايي كه از آنان درست ميكردند تا به

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وسيله آنها به آنان توجه نمايند متعدد و متفرق بودند.
تقابلي كه ميان جمله" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ "با جمله" أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" برقرار نموده خود افاده ميكند كه كلمه اللَّه در نظر
معنا خالف آنچه را كه از ارباب متفرق فهميده ميشود افاده ميكند ،چون تقابل ناگزير ميان دو چيز مياندازند كه خالف و
ضد يكديگرند.
بنا بر اين ،كلمه مذكور علمي است (البته علميتش به خاطر غلبه در استعمال پيدا شده) كه هر جا به ميان آيد مقصود از آن
ذات مقدس الهي است كه حقيقت است و بطالن در او راه ندارد ،وجود است و عدم و فناء در او راه نمييابد ،و چنين وجودي
ممكن نيست كه حد محدود و امد ممدودي برايش فرض شود ،زيرا هر محدودي پس از حدش معدوم است ،و هر ممدودي
بعد از امدش باطل ،پس خداي تعالي ذاتي است غير محدود و وجودي است واجب و غير متناهي .و چون چنين است ممكن
نيست صفتي برايش فرض شود كه خارج از ذات و مباين با خود او باشد ،هم چنان كه حال صفات او همين طور است ،چون
اگر ذات او با صفاتش مغاير باشد الزمهاش اين ميشود كه ذاتش محدود باشد و در ظرف صفت موجود نباشد ،و محتاج
باشد صفت را در ظرف خود نيابد.
و هم چنان كه ممكن نيست ميان ذات و صفاتش مغايرت باشد ميان صفات ذاتيش از قبيل علم و قدرت و حيات نيز ممكن
نيست مغايرت و جدايي را فرض كرد ،زيرا مغايرت در آنها ترجمه الميزان ،ج ،11ص425 :
نيز باعث محدوديت ميشود ،چون وقتي مثال علم غير از قدرت و حيات باشد بايد علم محدود باشد و در ظرف قدرت و
حيات وجود نداشته باشد ،و همچنين قدرت و حيات ،و اگر در داخل ذات حدودي فرض شود كه داخل حد در خارج آن وجود
نداشته باشد قهرا ذات با صفات هم متغاير ميشود ،و كثرت و حد پديد ميآيد .و همه اينها اموري است كه وثنيها بر حسب
آنچه كه از معارف ايشان در دست است بدان اعتراف دارند.
بنا بر اين ،مثبتين خداي سبحان اگر التفات و توجه داشته باشند ،شكي نخواهند داشت كه خداي سبحان موجودي است كه
وجودش في نفسه و ثبوتش بذاته است ،و غير او هيچ موجودي بدين صفت نيست ،و او هر چه از صفات كمال كه دارد عين
ذاتش ميباشد ،نه زائد بر آن.
و همچنين خود صفاتش نيز زائد بر يكديگر نيست بلكه عين هم است ،پس او در عين اينكه علم است قدرت و حيات نيز
هست.
پس خداي تعالي احدي الذات و الصفات است ،يعني در موجود بالذات بودن واحد است و هيچ چيزي در قبالش نيست مگر
آنكه موجود به وسيله اوست ،نه مستقل در وجود ،و همچنين واحد در صفات است ،يعني هيچ صفتي كه داراي حقيقت و
واقعيت باشد تصور نميشود مگر اينكه عين ذات او است ،و در نتيجه او بر هر چيز قاهر است و هيچ چيز بر او قاهر نيست.
اشاره به اين معاني بود كه يوسف را وادار كرد به اينكه خدا را به وحدت و قهاريت توصيف نموده بگويد ":أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ
الْقَهَّارُ" يعني او واحد است ،اما نه واحدي عددي كه اگر يكي ديگر اضافهاش شود دو تا گردد ،بلكه واحدي است كه
نمي توان در قبالش ذات ديگري تصور كرد ،زيرا هر چيز كه تصور و فرض شود وجودش از اوست نه از خودش .و نيز
نميتوان در قبالش صفتي فرض كرد ،و هر چه فرض شود عين ذات او است ،و اگر عين ذات او نباشد باطل خواهد شد ،و
همه اينها به خاطر اين است كه خداي تعالي وجودي است بحت (خالص) و بسيط كه به هيچ حدي محدود و به هيچ نهايتي
منتهي نميشود.
و با اين سؤال و توصيف اربابها به وصف تفرق ،و توصيف خداي تعالي به وصف واحد و قهار ،حجت را بر خصم تمام كرد،
زيرا واحد و قهار بودن خداي تعالي هر تفرقهاي را كه ميان ذات و صفات فرض شود باطل ميسازد ،پس ذات عين صفات،

PDF.tarikhema.org

و صفات عين يكديگرند ،و هر كه ذات خداي را بپرستد ذات و صفات را پرستيده ،و هر كه علم او را بپرستد ذات او را هم
پرستيده ،و اگر علم او را بپرستد و ذاتش را نپرستد نه او را پرستيده و نه علم او را ،و همچنين ساير صفات او.
پس اگر ميان عبادت او و يا ارباب متفرق ترديدي فرض شود ،عبادت او متعين است ،ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
نه ارباب متفرق ،زيرا ممكن نيست أرباب متفرق فرض بشود و در عين حال تفرقه در عبادت الزم نيايد.
شبههاي كه در اين ميان باقي ميماند و عموم بتپرستان بدان اعتماد نمودهاند اين است كه خداي سبحان شانش اجل و
ارفع از آن است كه عقول ما به او احاطه يابد و يا فهم ما او را درك نمايد ،و چون چنين است ممكن نيست بتوانيم با عبادت
متوجه او شويم ،و نميتوانيم با اظهار عبوديت و خضوع در برابرش به درگاهش تقرب جوييم .آنچه براي ما امكان دارد اين
است كه متوجه بعضي از مخلوقات شريفه او -كه در تدبير نظام عالمي -تاثير دارند شده و به وسيله آنها به درگاه او تقرب
جوييم و آنها نزد او شفيعمان شوند ،در مقام پاسخ از اين سؤال يوسف (ع) فرمود ":ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً...".
[استدالل يوسف (عليه السالم) در رد پرستش آلهه و اثبات توحيد عبادي  .....ص 141 :
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"ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
"...
يوسف (ع )نخست خطاب را به دو رفيق زندانيش اختصاص داد و سپس عموميش كرد ،چون حكمي كه در آن خطابست
اختصاص به آن دو نداشته ،بلكه همه بتپرستان با آن دو نفر شركت داشتهاند.
و تعبير" ما تعبدون اال اسماء" كنايه از اين است كه مسمياتي در وراء اين اسماء وجود ندارد ،و در نتيجه عبادت ايشان در
مقابل اسمايي از قبيل اله آسمان و اله زمين و اله دريا و اله خشكي و اله پدر و اله مادر و اله فرزند و نظاير آن صورت
ميگيرد.
و اين معنا (كه در وراي اين اسماء مسمياتي وجود ندارد) را با جمله" أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ" تاكيد نمود ،چه از اين جمله حصر
استفاده ميشود ،و معنايش اين است كه اين اسامي را غير خود شما كسي وضع نكرده ،تنها شما و پدرانتان آنها را وضع
نمودهايد.
آن گاه براي بار دوم اين معنا را با جمله" ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ" تاكيد كرد ،چون" سلطان" به معناي برهان است
چون برهان بر عقول سلطنت دارد ،و معناي جمله اين است كه :خداوند در باره اين اسماء و اين نامگذاريها برهاني نفرستاده
كه داللت كند بر اينكه در ما وراي آنها مسمياتي وجود دارد ،تا در نتيجه الوهيت را براي آنها ثابت نموده عبادت شما و آنها
را تصحيح نمايد.
ممكن هم هست ضمير" بها" به عبادت برگردد ،و معنا اين باشد كه :خداوند حجتي بر پرستش آنها نفرستاده ،مثال براي
آنها شفاعت اثبات نكرده ،و يا آنها را مستقل در تاثير ندانسته تا عبادت و توجه به آنها صحيح شود ،چون به هر حال امور به
دست خداست( ،او بايد در اين باره
ترجمه الميزان ،ج ،11ص424 :
اجازه دهد) و جمله" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" اشاره به همين نكته دارد.
و مفاد اين جمله جاي هيچگونه ترديدي نيست ،زيرا حكم در هر امري كه تصور شود جز از ناحيه كسي كه مالك و متصرف
به تمام معناي در آن باشد صحيح و نافذ نيست و در تدبير امور عالم و تربيت بندگان مالكي حقيقي و مدبري واقعي جز
خداي سبحان وجود ندارد ،پس حكم هم به حقيقت معناي كلمه منحصرا از آن اوست.
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و اين جمله ،جمله مفيدي است كه هم نسبت به ما قبل خود و هم نسبت به ما بعد خود فايده ميدهد ،زيرا هر دو را با هم
تعليل ميكند .اما فايدهاش نسبت به ما قبلش يعني جمله" ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ" قبال گذشت .و اما فايدهاش نسبت
به بعدش يعني جمله" أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" براي اينكه اين جمله طرف اثبات حكم را متضمن است ،هم چنان كه جمله
قبل از آن طرف نفي حكم را متضمن بود ،و ميفرمود ":ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ" و جمله مورد بحث ميفهماند كه حكم
خدا در هر دو طرف نافذ است .پس كانه وقتي گفته شده ":خداوند سلطان و برهاني بر آن نفرستاده" كسي پرسيده ":پس
در باره عبادت چه حكمي كرده؟" در جواب گفته شده ":خداوند امر كرده كه كسي را جز او نپرستيد" و به همين منظور
جمله را فعليه آورده.
و معناي آيه -و خدا داناتر است -اين است كه :شما به غير خدا نميپرستيد مگر اسمايي بدون مسمي كه وضعشان نكرده
مگر خود شما و پدرانتان ،بدون اينكه از ناحيه خداي سبحان برهاني بر آن آمده باشد ،و داللت كند بر اينكه شفعائي هستند
در درگاه خدا ،و يا سهمي از استقالل در تاثير دارند .آري ،چنين برهاني از ناحيه خدا نيامده تا براي شما مجوز عبادت باشد و
شما با پرستش آنها از شفاعتشان بهرهمند شويد ،و يا از خيرات آنها برخوردار و از شرشان ايمن گرديد.
[چرا دين توحيد دين" قيم" است؟ (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  ..... ])...ص 141 :

[اشاره به اينكه مفاد دو آيه ":يا صاحِبَيِ السِّجْنِ " ...و" ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ  "...يك برهان بر توحيد در عبادت است  .....ص 143 :

پس از همه آنچه گفته شد اين معنا روشن گرديد كه :هر دو آيه مورد بحث ،يعني آيه" يا صاحِبَيِ السِّجْنِ -تا جمله -أَلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" مجموعا يك برهان است بر توحيد در عبادت ،و حاصلش اين است :هر معبودي كه فرض شود ،پرستشش به

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و اما اينكه فرمود ":ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" اشاره است به توحيد و نفي شريكي كه قبال بيان كرده
بود .و كلمه" قيم" به معناي قائم به امري است كه در قيام خود و تدبير آن امر قوي باشد .و يا به معناي كسي است كه
قائم به پاي خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد .معناي آيه اين است كه :تنها دين توحيد است كه قادر بر اداره جامعه و
سوقش به سوي سر منزل سعادت است ،و آن تنها دين محكمي است كه دچار تزلزل نگشته تمامي معارفش حقيقت است و
بطالن در آن راه ندارد ،و همهاش رشد است و ضاللتي در آن يافت نميشود ،و ليكن بيشتر مردم بخاطر انس ذهني كه به
محسوسات دارند ،و به خاطر اينكه در زخارف دنياي فاني فرو رفتهاند و در نتيجه سالمت دل و استقامت عقل را از دست
دادهاند،
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
اين معنا را درك نميكنند .آري ،اكثريت مردم را كساني تشكيل ميدهند كه همه همشان زندگي ظاهر دنيا است و از آخرت
روي گردانند.
اما اينكه گفتيم" رشد در پيروي دين توحيد است و معارفش همه حقيقت و مطابق با واقع است" در بيان و توضيحش همان
برهاني كه يوسف (ع) اقامه كرده بود كافي است.
و اما اينكه گفتيم" تنها دين توحيد قادر بر اداره جامعه انساني است" دليلش اين است كه نوع انساني وقتي در سير زندگيش
سعادتمند ميشود كه سنن حياتي و احكام معاش خود را بر اساس حق و مبنايي كه مطابق با واقع باشد بنا نمايد و در مقام
عمل هم بر طبق آن عمل نمايد ،نه اينكه بر مبناي باطل و خرافي و فاقد تكيهگاهي ثابت بنا كند.
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خاطر الوهيتي است كه در ذات آن معبود است و به خاطر وجوب ذاتي وجود اوست ،و خداي سبحان در وجودش واحد و قهار
است ،و نه دومي برايش تصور ميشود ،و نه با تاثيرش مؤثري ديگر فرض دارد ،پس ديگر هيچ معناي صحيحي براي تعدد
آلهه تصور نميشود ،و اگر پرستش معبود براي اين است كه معبود مفروض شفيع در درگاه خداست ،دليلي بر شفيع بودن آن
در دست نيست ،زيرا اگر باشد بايد از ناحيه خود خداي تعالي باشد و از ناحيه خدا هيچ دليلي بر شفيع بودن آلهه نرسيده،
عالوه بر اينكه دليل بر خالف آن رسيده است ،زيرا خداوند از طريق عقل و همچنين به وسيله انبيا اين معنا را گوشزد كرده
كه جز او هيچ چيزي نبايد پرستش شود.
از اينجا فساد مطلبي كه بيضاوي به پيروي از كشاف در تفسير خود آورده روشن ميگردد .او گفته :اين دو آيه دو دليل بر
توحيد است ،دليل اولي كه آيه" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" متضمن آنست دليلي است خطابي ،و دليل دوم
كه آيه" ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً  "...متضمن آن است برهاني است كامل.
آن گاه اضافه كرده كه :اين طرز بيان و استقالل از باب تدريج در دعوت و الزام حجت است ،كه نخست به طريق خطاب،
رجحان و بهتري توحيد را بر پرستش خدايان بيان ميكند ،و سپس برهان اقامه ميكند بر اينكه آنچه را اينان آن را خدا
مينامند استحقاق خدايي و پرستش را ندارند ،زيرا استحقاق پرستش يا بالذات است و يا بالغير ،و هيچ يك از آن دو در اين
بتها و خدايان ادعايي وجود ندارد .آن گاه در آخر حقيقت مطلب را بطور صريح بيان نموده روي آن
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
ديني كه حق قويم و دين مستقيم است ،و عقل هم غير آن را اقتضاء نميكند و علم هم غير آن را نميپسندد انگشت
ميگذارد»1« .
و بعيد نيست كه كلمه خير (بهتر) كه در آيه اولي است او را وادار به چنين اشتباهي كرده ،و از اين كلمه رجحان و بهتري
خطابي را استظهار كرده ،و از قيد ":واحد قهار" كه در همان آيه است غفلت ورزيده.
و حال آنكه (كلمه مذكور تنها براي افاده بهتري خطابي نبوده و) از نظر خواننده محترم گذشت كه هر دو آيه يك برهان را
اقامه مي كنند و آن برهاني كه بيضاوي از آيه دومي استفاده كرده كار آيه دومي به تنهايي نيست ،بلكه هر دو آيه مجموعا
آن را افاده ميكنند.
و چه بسا كه اين دو آيه را طوري تقرير كردهاند كه از آن دو برهان استفاده ميشود ،البته نه آن طوري كه بيضاوي تقرير
كرده بود .و خالصه آن تقرير اين است كه :خداي واحدي كه به قدرتش بر همه اسبابهاي متفرقهاي كه در عالم تاثير دارند
قاهر باشد و آنها را طوري به راه بيندازد كه از آثار متفرقه و متنوعه آنها يك نظام واحد و غير متناقض االطراف -نظير نظام
فعلي كه در اين عالم مشاهده ميكنيم -پديد آورد بهتر است از خدايان متعددي كه از هر كدام آنها يك نظام و در نتيجه
نظامهاي مختلف و تدابير متضادي بوجود آيد ،و در نتيجه منجر به از هم پاشيدگي نظام عالم و فساد تدبير واحد و عمومي
آن شود.
عالوه بر اينكه اين خداياني كه شما آنها را خدا خواندهايد و آنها را ميپرستيد از خدايي جز اسم ،چيز ديگري ندارند ،و در
خارج نه به دليل عقل و نه به دليل نقل از مسماي آن اسماء خبري و اثري نيست ،چون عقل جز بر توحيد راهنمايي
نميكند .نقل هم كه همان گفتار انبياء است جز بر توحيد داللت ندارد ،و انبياء (ع) از ناحيه وحي مامور نشدهاند مگر بر اينكه
خدايي جز اللَّه پرستش نشود»4« .
و اين تقرير بطوري كه مالحظه ميفرماييد ،آيه اولي را از نظر معنا نازل منزله آيه" لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا -اگر در
زمين و آسمان خدايان متعددي ميبود هر آينه آسمان و زمين فاسد ميشد" « »1ميكند و آن گاه آيه دومي را در نفي
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الوهيت غير خدا عموميت داده هم شامل نفي آلهه بالذات ميكند و هم نفي آلههاي كه خدا اجازه شفاعتشان داده.
__________________________________________________
)(1تفسير بيضاوي ،ط تركيه ،ص . [.....]112
)(2تفسير المنار ،ج  ،14ص  152و .152
)(3سوره انبياء ،آيه .44
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
و اين تقرير چند اشكال دارد :يكي اينكه بدون هيچ مقيدي كلمه" قهار" را مقيد كرده ،چون خداي تعالي همانطور كه قاهر
بر اسباب است در تاثير آنها ،همچنين قاهر بر تمامي اشياء است در ذات و صفات و آثار آنها ،پس براي او نه در وجودش
دومي هست ،و نه در استقالل در ذات و تاثيرش ،و با يگانه بودنش در قاهريت علي االطالق ديگر فرض ندارد كه چيزي
مستقل و بي نياز از او باشد و يا امري مستقل از امر او باشد ،و هر معبودي كه فرض شود يا بايد در ذات و آثارش مستقل از
او باشد و يا تنها در آثارش .و هر دو فرض بطوري كه ظاهر شد محال است.
دوم اينكه در اين تقرير فقط آيه دومي تعميم داده شده ،و حال آنكه هيچ دليلي بر عموميت آن نيست ،زيرا آيه مذكور
بطوري كه مالحظه گرديد اله بودن آلهه را منوط به اذن خدا و حكم او كرده ،و اين اناطه از ظاهر آيه ،يعني جمله" ما أَنْزَلَ
اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" استفاده ميشود .و پر واضح است كه اين قسم الوهيت كه منوط به اذن خدا و حكم او
باشد الوهيت شفاعت است نه الوهيت ذاتي .و يا به عبارتي الوهيت بالغير است نه اعم از الوهيت بالذات و بالغير هر دو.
"يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ"
معناي آيه روشن است ،و از قرينه مناسبت استفاده ميشود كه جمله ":أَمَّا أَحَدُكُما  "...تاويل رؤياي آن شخصي بوده كه
گفته است ":إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" و جمله" وَ أَمَّا الْآخَرُ  "...تاويل رؤياي آن ديگري بوده است.
و اينكه فرمود ":قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" خالي از اشعار بر اين نكته نيست كه يكي از آن دو نفر بعد از شنيدن تاويل
رؤيايش خود را تكذيب كرد و گفت كه من چنين خوابي نديده بودم .و بعيد نيست كه آن شخص ،دومي بوده كه وقتي از
يوسف شنيد كه به زودي به دار كشيده ميشود و مرغان از سرش ميخورند ،خود را تكذيب كرده .و با همين اشعار آن
رواياتي كه از طرق ائمه اهل بيت (ع) رسيده تاييد ميشود ،چون در آنها چنين آمده كه دومي به يوسف گفت :من در آنچه
كه برايت تعريف كردم دروغ گفتم و چنين خوابي نديده بودم.
يوسف (ع) هم در پاسخش گفت ":قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ" يعني تاويلي كه از من خواستيد حتمي و قطعي شد و
ديگر مفري از آن نيست.
"وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ" همه ضميرهايي
كه در" قال" و در" ظن" و در" لبث" هست به يوسف برميگردد و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص423 :
معناي آن اين است كه :يوسف به آن كسي كه ميپنداشت كه او به زودي نجات مييابد گفت كه مرا در نزد ربت يادآوري
كن ،و چيزي به او بگو كه عواطف او را تحريك كني شايد به وضع من رقتي كند و مرا از زندان بيرون آورد.
و اگر از اعتقاد يوسف به" ظن :پندار" تعبير كرده با اينكه يوسف نسبت به آنچه كه در تعبير خواب آن دو گفته بود يقين
داشت نه پندار -به شهادت اينكه دنبالش تصريح كرده به اينكه اين دو تعبير بطور قطع واقع خواهد شد ،و نيز اضافه كرده
كه خدايش علم تاويل احاديث را به او آموخته -شايد بدين جهت بوده كه كلمه" ظن" در مطلق اعتقاد استعمال ميشود ،و
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در قرآن هم نظايرش هست ،مانند آيه" الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ"»1« .
و اما اينكه بعضي « »4از مفسرين در پاسخ سؤال باال گفتهاند" اطالق ظن بر اعتقاد براي اين بوده كه داللت كند بر اينكه
تاويلي كه يوسف كرده از اجتهاد خودش بوده و نسبت به آن يقين نداشته" صحيح نيست ،زيرا گفتيم كه خود يوسف تصريح
كرده به اينكه نسبت به وقوع آن يقين دارد ،و خداي سبحان هم گفته او را با جمله" وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ" تاييد
كرده ،و اين با اجتهاد ظني منافات دارد.
بعضي « »1هم احتمال دادهاند كه ضمير در" ظن" به موصول برگردد ،و معنا اين باشد كه" يوسف به آن رفيق زندانيش
كه ميپنداشت از زندان رها ميشود چنين و چنان گفت" .اين احتمال در صورتي كه سياق با آن مساعدت كند عيبي ندارد.
ضميرهايي كه در جمله" فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ" هست همه به كلمه" الذي" بر ميگردد ،و معنايش اين است كه:
شيطان از ياد رفيق زنداني يوسف محو كرد كه نزد ربش از يوسف سخن به ميان آورد ،و همين فراموشي باعث شد كه
يوسف چند سالي ديگر در زندان بماند.
و بنا به گفته ما معناي" ذكر رب"" ياد كردن نزد رب" است نه" ياد خدا" .كلمه" بضع" عدد كمتر از ده را گويند.
[توسل به اسباب منافاتي با اخالص ندارد ،بلكه اعتماد بر اسباب با اخالص منافات دارد]  .....ص 141 :

بحث روايتي [چند روايت كه در آنها جمله ":اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" بر يوسف (عليه السالم) خرده گرفته شده و اشاره به مخالفت اين
روايات با صريح قرآن  .....ص 147 :

در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از ابي جعفر (ع) نقل شده كه در ذيل آيه" ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّ ُه
حَتَّي حِينٍ" فرموده :مقصود از" آيات" همان شهادت كودك و پيراهن از پشت پاره شده يوسف ،و (چشم و گوش خود ملك
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و اما اينكه دو ضمير مذكور را به يوسف برگردانيم و در نتيجه معنا چنين شود كه :شيطان ياد پروردگار يوسف را از دل او
ببرد و ال جرم در نجات يافتن از زندان دست به دامن غير آورد و به همين جهت خدا عقابش كرد و چند سال ديگر در زندان
بماند ،هم چنان كه بعضي از مفسرين
__________________________________________________
)(1كساني كه معتقد بودند خدا را مالقات خواهند كرد .سوره بقره ،آيه .23
(2و )1روح المعاني ،ج  ،14ص .444
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
هم گفتهاند :و چه بسا به روايت هم نسبت داده باشند (احتمال ضعيفي است كه) با نص كتاب مخالفت دارد.
چون صرفنظر از ثنايي كه خداوند در اين سوره از آن جناب نموده تصريح كرده بر اينكه او از مخلصين بوده .و نيز تصريح
كرده كه مخلصين كسانيند كه شيطان در ايشان راه ندارد.
و اخالص براي خدا باعث آن نميشود كه انسان به غير از خدا متوسل به سببهاي ديگر نشود ،زيرا اين از نهايت درجه
ناداني است كه آدمي توقع كند كه بطور كلي اسباب را لغو بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد .بلكه تنها و تنها
اخالص سبب ميشود كه انسان به سببهاي ديگر دلبستگي و اعتماد نداشته باشد .و در جمله" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ "قرينهاي
كه داللت كند بر دلبستگي يوسف (ع) به غير خدا وجود ندارد .بعالوه جمله" وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ  "...خود
قرينه روشني است بر اينكه فراموش كننده ساقي بوده نه يوسف.
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بود كه) آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در ديد و كشمكش آن دو را شنيد ،و نيز اصرار بعدي زليخا به شوهرش در
مورد حبس يوسف بود.
و در جمله" دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ "فرموده :دو غالم بودند از غالمان ملك ،يكي نانوا بود ،و ديگري ساقي شراب او ،و آن
كس كه به دروغ خوابي نقل كرد همان نانوا بود.
علي بن ابراهيم قمي هم چنان حديث را ادامه ميدهد و چنين ميگويد :پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از يوسف محافظت
كنند ،وقتي وارد زندان شدند از يوسف پرسيدند چه كاري از تو ساخته است؟ گفت :من خواب تعبير ميكنم .يكي از آن دو
موكل ،در خواب ديده بود انگور ميفشارد .يوسف در تعبيرش فرمود :از زندان بيرون ميشوي ،و ساقي شراب دربار گشته
شانت باال ميرود .آن ديگري با اينكه خوابي نديده بود به دروغ گفت :من در خواب ديدم كه بر باالي سرم نان حمل
ميكنم ،و مرغان از همان باال به نانها نوك ميزنند .يوسف در پاسخش فرمود :پادشاه تو را ميكشد و به دارت ميكشد ،و
مرغان از سرت ميخورند ،مرد خنديد و گفت:
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
من اصال چنين خوابي نديدهام .يوسف -بطوري كه قرآن حكايت ميكند -در جوابش فرمود :اي دوستان زنداني من! اما
يكي از شما (آزاد ميشود و) ساقي شراب براي صاحب خود خواهد شد و اما ديگري به دار آويخته ميشود و پرندگان از سر
او ميخورند اين امري كه در باره آن از من نظر خواستيد قطعي و حتمي است.
آن گاه امام صادق (ع) در تفسير" إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" فرمود :يوسف (ع) در زندان به بالين بيماران ميرفت و براي
محتاجان اعانه جمعآوري ميكرد و زندانيان را گشايش خاطر ميداد ،و چون آن كس كه در خواب ديده بود شراب ميگيرد
خواست از زندان بيرون شود يوسف به او گفت ":مرا در نزد خدايت ياد آور" و همانطور كه خداوند فرموده شيطان ياد
خدايش را از خاطرش ببرد». «1
مؤلف :الفاظ اين روايت مضطرب است ،و ظاهرش اين است كه دو رفيق زنداني يوسف زنداني نبودند ،بلكه گماشتگاني
بودند از طرف پادشاه بر يوسف .و اين معنا با ظاهر آيه" وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا" و همچنين آيه" قالَ الَّذِي نَجا
مِنْهُما" سازگار نيست ،چون خروج ايشان را از زندان نجات خوانده ،و اگر زنداني نبودند نجات معنا نداشت.
و در تفسير عياشي از سماعة روايت شده كه از امام معناي جمله" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" را پرسيده ،آن جناب فرموده مقصود
عزيز است»4« .
و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا در كتاب" عقوبات" و ابن جرير و طبراني و ابن مردويه نيز از ابن عباس روايت
كردهاند كه گفت ،رسول خدا فرمود :اگر يوسف آن حرفي را كه گفته بود نميگفت ،آن همه در زندان باقي نميماند ،چون او
فرج را از غير خداي تعالي درخواست كرد»1« .
مؤلف :و نيز اين روايت را از ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه از ابي هريره از رسول خدا (ص) نقل كرده ،و عبارت
روايت ايشان چنين است :خدا رحمت كند يوسف را اگر نگفته بود ":مرا نزد خدايت ياد آر" آن همه وقت در زندان باقي
نميماند .عكرمه و حسن و ديگران نيز مثل آن را روايت كردهاند»2« .
و در معناي آن روايتي است كه عياشي آن را در تفسير خود از طربال و از ابن ابي
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،1ص .122
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص .122
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[سوره يوسف ( :)11آيات  43تا  ..... ]57ص 151 :
اشاره

وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ )(43قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ ( )22وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ
بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ( )22يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُالتٍ
خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ( )23قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِالَّ
قَلِيالً مِمَّا تَأْكُلُونَ ()22
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِالَّ قَلِيالً مِمَّا تُحْصِنُونَ ( )22ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ
النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ ( )22وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ الالَّتِي قَطَّعْنَ
أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ( )25قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ
امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( )21ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال
يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ ()24
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4) ،(3الدر المنثور ،ج  ،2ص .45
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
يعقوب و از يعقوب بن شعيب از امام صادق (ع) آورده كه عبارت روايت آخري چنين است :خداي تعالي به يوسف فرمود:
مگر نه اين بود كه من تو را محبوب دل يعقوب پدرت قرار دادم ،و از نظر حسن و جمال بر ديگر مردم برترت نمودم؟ مگر
نه اين بود كه مكاريان را به سوي تو سوق دادم ،و ايشان تو را از چاه بيرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه اين بود كه من
كيد زنان از تو بگردانيدم؟ پس چه وادارت كرد كه رعيت و مخلوقي را كه ما دون من است بلند كني و از او درخواست
نمايي؟ حال كه چنين كردي سالياني چند در زندان بمان»1« .
و ليكن گفتيم كه اين روايت و امثال آن مخالف صريح قرآن است.
و نظير آن روايتي است كه الدر المنثور از ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده و گفته است :يوسف سه نوبت بلغزيد يكي آنجا
كه گفت ":اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" و يكي آنجا كه به برادرانش تهمت زد و گفت ":إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" و يكي آنجا كه گفت ":ذلِكَ
لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" پس جبرئيل پرسيد آنجا كه قصد كردي چطور؟ گفت ":من خود را تبرئه نميكنم" »4« .و
بطوري كه مالحظه ميكنيد در اين روايت آشكارا نسبت دروغ و تهمت به يوسف صديق (ع) داده.
و در بعضي از اين روايات آمده كه لغزشهاي سهگانه يوسف عبارت بود از :قصد سوء به زليخا ،و" اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ" ،و"
إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" « .»1در حالي كه خداوند به نص كتابش او را از اين افتراها تبرئه ميكند.
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  123و  ،122ح  42 ،41و .43
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص .12
)(3الدر المنثور ،ج  ،2ص .41
ترجمه الميزان ،ج ،11ص425 :
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وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ( )21وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي
فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ ( )22قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( )22وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( )23وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ
كانُوا يَتَّقُونَ ()22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
ترجمه آيات  .....ص 151 :
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شاه گفت كه :من در رؤيا هفت گاو فربه را ديدم كه هفت گاو الغر آنها را ميخورند ،و هفت خوشه سبز و هفت خوشه
خشكيده( ،كه خشكيدهها بر سبزهها پيچيدند و آنها را از بين بردند) اي بزرگان! اگر تعبير رؤيا ميكنيد مرا در باره رؤيايم نظر
دهيد ().21
گفتند :اين خوابهاي آشفته است و ما به تعبير چنين خوابها واقف نيستيم ().22
آن كس از آن دو تن كه نجات يافته بود ،و پس از مدتي بخاطر آورد ،گفت من از تعبير آن خبرتان ميدهم ،مرا بفرستيد
().22
اي يوسف راستگوي! در باره هفت گاو فربه كه هفت گاو الغر آنها را ميخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده
به ما نظر بده ،تا شايد نزد كسان بازگردم و آنها (حقيقت را) بدانند ().23
گفت هفت سال پياپي كشت ميكنيد ،هر چه درو كرديد آن را جز اندكي كه ميخوريد در خوشه گذاريد ().22
آن گاه از پي اين سالها هفت سال سخت بيايد كه آنچه از پيش براي آن نهادهايد مگر اندكي كه محفوظ داريد به مصرف
ميرسانيد ().22
عاقبت از پي اين سالها سالي بيايد كه در اثناي آن ،باران زيادي نصيب مردم شود و در آن سال مردم عصير (ميوهها و
دانههاي روغني) ميگيرند ().22
شاه گفت :او را نزد من آريد ،ولي هنگامي كه فرستاده او پيش وي آمد ،گفت سوي صاحبت باز گرد ،و از او بپرس قصه
زناني كه دستهاي خويش را بريدند چه بود كه پروردگار از نيرنگشان آگاه است ().25
شاه به زنان گفت :قصد شما آن دم كه از يوسف كام ميخواستيد چه بود؟ گفتند :خدا منزه است ما در باره او هيچ بدي سراغ
نداريم ،زن عزيز گفت :اكنون حق جلوهگر شد ،من از او كام ميخواستم و او راستگو است ().21
و اينكه مي گويم برگرد و چنين بگو براي اين است كه عزيز بداند كه من در غيابش به او خيانت نكردم كه خدا نيرنگ
خيانتكاران را به هدف نميرساند ().24
من خويش را مبرا نميكنم چون كه نفس انساني پيوسته به گناه فرمان ميدهد مگر آن را كه پروردگارم رحم كند كه
پروردگار من آمرزگار و رحيم است ().21
شاه گفت وي را نزد من آريد كه او را محرم خويش كنم ،و همين كه با او صحبت كرد ،گفت:
ترجمه الميزان ،ج ،11ص424 :
اكنون تو نزد ما صاحب اختيار و اميني ().22
گفت خزينههاي اين سرزمين را به من بسپار كه من نگهدار و دانايم ().22
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بدينسان يوسف را در آن سرزمين تمكن داديم كه در آن هر كجا كه ميخواست مقام ميگرفت ،ما رحمت خويش را به هر
كه بخواهيم ميرسانيم ،و پاداش نيكوكاران را تباه نميكنيم ().23
و پاداش آخرت براي كساني كه ايمان آورده و پرهيزگاري كردهاند بهتر است ().22
بيان آيات  .....ص 151 :
اشاره

اين آيات داستان خارج شدن يوسف (ع) از زندان و رسيدنش به مقام عزيزي مصر و اسبابي را كه در اين سرنوشت دخالت
داشت بيان ميكند ،و در آن آمده كه پادشاه مصر براي بار دوم تهمتي را كه به وي زده بودند رسيدگي نموده و برائت و
پاكي او را معلوم ميسازد.
[توضيح مفردات و جمالت آيه كريمه ":وَ قالَ الْمَلِكُ  "...كه رؤياي پادشاه مصر را حكايت ميكند]  .....ص 151 :
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"وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ"...
اين خوابي بوده كه پادشاه مصر ديده و به كرسينشينان خود بازگو ميكند ،به دليل اينكه فرموده ":يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
رُءْيايَ" و اينكه فرمود ":إِنِّي أَري حكايت حال گذشته است ،و احتمال هم دارد كه اين خواب را بطور مكرر ديده ،هم چنان
كه در خواب زندانيان كه داشت ":إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" و" إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ  ،"...اين احتمال را داديم.
كلمه" سمان" جمع سمينه -به معناي چاق -و كلمه" عجاف" جمع عجفاء -به معناي الغر است -و در مجمع البيان گفته:
صيغه فعالء در هيچ مادهاي به صيغه فعال جمع بسته نميشود مگر" عجفاء" كه به صيغه" عجاف" جمع بسته ميشود ،و
اين بر خالف قاعده است ،و قاعدتا ميبايستي در جمع آن گفته شود ":عجف" -با ضمه عين و سكون جيم -مانند حمراء و
خضراء و بيضاء كه در جمعشان گفته ميشود حمر و خضر و بيض»1« .
ديگران گفتهاند :اين از قبيل اتباع « »4است ،و گرنه جمع قياسي عجفاء همان عجف است»1« .
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،412ط تهران.
)(2اتباع آنست كه دو كلمه كه از نظر وزن و يا اعراب مثل هم نيستند بخاطر اينكه پهلوي هم يا در برابر هم قرار گرفتهاند
به يك وزن و يا به يك اعراب خوانده شوند مانند" رجس و نجس" و نيز مانند" وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" بنا به
قولي كه قاعدتا ميبايستي اولي را نجس و دومي را حيا بخوانيم ولي به خاطر رعايت اتباع چنين ميخوانيم.
)(3الكشاف ،ج  ،4ص .221
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
و كلمه" افتاء" مصدر باب افعال از ماده فتوا و فتيا است ،در مجمع گفته :فتيا به معناي جواب دادن از حكم معني است ،و
گاهي از خود معنا جواب داده ميشود كه آن را فتيا نميگويند»1« .
و كلمه" تعبرون" از ماده" عبر" كه به معناي بيان تاويل رؤيا است ،كه گاهي هم" تعبير" گفته ميشود ،و به هر حال اين
ماده از عبور نهر و امثال آن اخذ شده ،و وجه مناسبتش اين است كه گويا شخص تعبيرگو ،به وسيله تاويل ،از رؤيا به ما
وراي آن عبور ميكند ،و از صورت رؤيا به حقيقتي كه در عالم خواب براي صاحب خواب و مناسب با روحيات او مجسم شده
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پي ميبرد.
در كشاف در ذيل جمله" سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ "گفته :اگر شما بگوئيد كلمه" سمان" را صفت مميز -يعني بقرات -بگيريم و
آن را" سمانا" بخوانيم ،نه" سمان" تا صفت سبع بوده باشد آيا معني فرق ميكند يا نه؟ در جواب ميگوئيم :اگر كلمه
مذكور را صفت بقرات بگيريم قهرا عدد سبع را با خود بقرات تميز نياوردهايم بلكه با نوعي از آن تميز آوردهايم (گاو چاق) و
اگر آن را صفت خود سبع بگيريم عدد سبع را با جنس گاو تميز آورده و سپس آن عدد تميزدار را با صفت" چاق" وصف
كردهايم.
و اگر بپرسي چرا نفرمود ":سبع عجاف" -به كسره فاء عجاف -كه سبع بر آن اضافه شده باشد؟ در جواب ميگوييم :براي
اينكه تميز وضع شده است براي بيان جنس ولي عجاف وصف است ،و با آن به تنهايي بيان حاصل نميشود.
و اگر بپرسي :پس چطور بطور اضافه گفته ميشود ":ثالثة فرسان و خمسة اصحاب -سه سواره و پنج اصحاب در جواب
ميگوئيم فارس و صاحب و راكب هر چند صفتند ،و ليكن در اين مثالها جنبه اسم به خود گرفتهاند ،و در نتيجه حكم اسماء
را در باره آنها جاري كردهاند ،و اين دليل نيست كه در اوصافي هم كه چنين جنبهاي به خود نگرفتهاند جايز باشد ،به
شهادت اينكه ميبينيم هيچ وقت نميگويند ":عندي ثالثة ضخام و اربعة غالظ -نزد من است سه (چيز) ضخيم و چهار
(چيز) غليظ" «2».
و نيز گفته است :حال اگر بگويي :آيا در آيه مورد بحث داللتي بر اين هست كه سنبلههاي خشك هم مانند سنبلههاي سبز
هفت عدد بوده؟ در جواب ميگوييم؟ آري چون
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،412ط تهران]. [.....
)(2الكشاف زمخشري ،ج  ،4ص .221
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
كالم براي همين عدد بنا شده است و همه جا يعني هم در گاوهاي چاق و هم در گاوهاي الغر و هم در سنبلههاي سبز،
پاي عدد هفت در كار بوده ،پس ميبايستي سنبلههاي خشك هم هفت عدد بوده باشد ،و معناي جمله" وَ أُخَرَ يابِساتٍ" ،و
سبعا اخر يابسات باشد .و اگر بپرسي آيا جايز است كه جمله" وَ أُخَرَ يابِساتٍ" عطف شود بر جمله" سُنْبُالتٍ خُضْرٍ" و در
نتيجه جمله دوم محال مجرور باشد؟ در جواب ميگوييم نه ،زيرا الزمه جايز بودن چنين عطفي جايز نبودن آنست ،توضيح
اينكه عطف آن بر جمله" سُنْبُالتٍ خُضْرٍ" اقتضاء ميكند كه آن نيز محكوم به حكم اين باشد ،يعني آن نيز مميز عدد سبع
باشد ،و حال آنكه كلمه" اخر" اقتضاء ميكند كه سنبلههاي خشك غير آن هفت سنبله سبز باشد.
به بيان روشنتر اينكه اگر بخواهي اين معنا را افاده كني كه نزد من هفت نفرند كه بعضي ايستاده و بعضي نشستهاند و
بگويي ":عندي سبعة رجال قيام و قعود" و قيام و قعود را به صداي زير بخواني حرف صحيحي زدهاي ،و معناي كالمت اين
است كه نزد من هفت نفر مرد در حال قيام و قعود هستند كه بعضي قائمند و بعضي نشسته ،چون عدد هفت را با رجالي
تميز آوردهاي كه همه به صفت قيام و قعود متصفند.
ولي اگر بگويي ":عندي سبعة رجال قيام و آخرين قعود -نزد منند هفت مرد ايستاده و ديگران نشستهاند" ،غرض خود را
نرساندهاي»1« .
مؤلف :اين كالم هر چند مشتمل بر نكته لطيفي است ،و ليكن بيش از گمان به اينكه آن سنبلههاي خشك هم هفت عدد
بودهاند را افاده نميكند ،و خالصه ،كالم به حدي نيست كه بتوان به گردن آن گذاشت كه بطور قطع چنين داللتي دارد.
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و معناي آيه اين است كه پادشاه مصر به كرسينشينان خود گفت من در خواب ميبينم كه هفت گاو چاق را هفت گاو الغر
ميخوردند و نيز هفت سنبله سبز و سنبلههايي خشك ديگر را ميبينم حال حكم اين رؤيا را برايم بيان كنيد اگر از تعبير
خواب سررشتهاي داريد.
"قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ" احالم جمع حلم -به ضم" ح" و "ل" است ،گاهي هم به سكون
الم ميخوانند -عبارت است از آنچه كه شخص نائم در خواب خود ميبيند ،و بعيد نيست كه اصل در معناي آن تصوراتي
باشد كه انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهري دارد ،و به همين
__________________________________________________
)(1الكشاف ،ج  ،4ص .222
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
مناسبت است كه عقل را هم" حلم" مينامند ،چون عقل عبارت است از استقامت تفكر ،و نيز از آن باب است كه حد بلوغ و
رشد را" حلم" مينامند ،و در قرآن هم فرموده ":وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ -وقتي اطفال شما به حد حلم رسيدند" «»1
يعني زمان بلوغ و حد بلوغ عقل ،و نيز از همان باب است" حلم" -به صداي زير حاء -كه به معناي حوصله ،ضد كم تحملي
است ،چون حوصله عبارت از ضبط نفس و كنترل طبع است از اينكه دچار هيجان غضب شود ،و در عقوبت طرف عجله
كند ،و اين خود ناشي از استقامت فكر است.
راغب در باره ريشه اين كلمه گفته كه :اصل آن حلم بكسر حاء است ،و ليكن اثبات اين حرف خالي از تكلف نيست»4« .

و باز راغب در باره معناي كلمه" ضغث" گفته كه :به معناي يك دسته ريحان و يا علف و يا شاخه درخت است و جمع آن
اضغاث ميشود ،كه در قرآن هم آمده آنجا كه فرموده "،خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً « -»1يك دسته شاخه (چوب) به دست بگير" و
اگر در قرآن خوابهاي پريشان را كه حقايقش روشن نيست به دستههايي از چوب و يا ريحان تشبيه كرده و فرموده" قالُوا
أَضْغاثُ أَحْالمٍ" براي اين بوده كه خواب پادشاه مصر به نظر ايشان يك دسته خاطرات غير مربوط به هم بوده»2« .
و اگر يك رؤيا را دستههايي از احالم خوانده به اين عنايت بوده كه بفهماند ادعاي ايشان اين بوده كه خواب پادشاه صورتي
در هم و بر هم از رؤياهاي مختلفي است كه هر كدام براي خود تعبير جداگانهاي داشته و چون يك يك آنها مشخص
نيست و با هم مخلوط شده لذا وقوف به تعبير آنها براي معبر دشوار گشته.
آري چه بسا ميشود كه آدمي در يك خواب از يك رؤيا به رؤياي ديگر ،و از آن به رؤياي سومي و همچنين به رؤياهاي
ديگر منتقل ميشود ،و خصوصيات هر يك از آنها با خصوصيات آن ديگري مخلوط ميگردد ،و در نتيجه اضغاث احالمي
ميشود كه وقوف بر حقيقت يك يك آنها مشكل و بلكه ممتنع ميگردد ،شاهد اين مطلب هم اين است كه خواب مذكور را
به عبارت اضغاث (دستههايي) احالم (خوابهايي) تعبير كرده ،و هر دو كلمه را نكره يعني بدون الف و الم آورده ،و گواهي آن
بر گفتار ما مخفي نيست.
__________________________________________________
)(1سوره نور ،آيه .22
)(2مفردات راغب ،ماده" حلم".
)(3سوره ص ،آيه .22
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[معناي" اضغاث" و" احالم و مراد معبرين كه به پادشاه مصر گفتند رؤياي تو اضغاث احالم است و ما به تاويل احالم عالم نيستيم  .....ص: 255
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[دقائقي كه در نقل سخن فرستاده دربار مصر به سوي يوسف با آن حضرت در آيه ":يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ  "...وجود دارد]  .....ص: 257

"يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ"...
در اين آيه بمنظور اختصار چيزي حذف و در تقدير گرفته شده و تقدير آن چنين است:
"فارسلوه فجاء الي يوسف في السجن و قال يا يوسف ايها الصديق  "...يعني در پاسخ ساقي كه گفت مرا روانه كنيد،
روانهاش كردند او در زندان نزد يوسف آمد و گفت :اي يوسف ،اي صديق نظر بده ما را در باره رؤيايي كه ملك ديده ،آن گاه
متن رؤيا را نقل كرده و گفته است كه :مردم منتظرند من تاويل رؤياي او را از تو گرفته برايشان ببرم.
قرآن كريم تمامي اين مطالب را حذف كرده آن هم طوري كه مخل به معنا نيست .و اين اسلوب از لطايف اساليب قرآن
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)(4مفردات راغب ،ماده" ضغث".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص423 :
عالوه بر اين ،آيه يعني جمله" وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري  ،"...هيچ صراحتي در اين ندارد كه پادشاه آنچه را گفته در يك خواب
ديده ،در تورات هم دارد كه وي گاوهاي چاق و الغر را در يك خواب ديده بود ،و سنبلههاي سبز و خشك را در خوابي
ديگر.
و در جمله" وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ" اگر الف و الم ،الف و الم عهد باشد معني چنين ميشود كه ما تعبير اين
خوابها را كه در حقيقت اضغاث احالمند نميدانيم ،و اگر براي عهد نباشد ،آن وقت با در نظر داشتن اينكه جمع با الف و الم
(االحالم) افاده عموم ميكند معناي جمله چنين ميشود كه ما تعبير همه اقسام خوابها را نميدانيم ،بلكه تنها خوابهايي را
ميتوانيم تعبير كنيم كه اضغاث احالم نباشند.
و بهر حال منافات ندارد كه رؤياي او را اضغاث احالم ناميدهاند و از خود تعبير مطلق احالم را نفي ميكنند ،و اگر مراد از
احالم تنها خوابهاي صحيح بود يكي از دو جمله كافي بود يعني كافي بود كه مثال بگويند اينها اضغاث احالمند.
و معناي آيه اين است كه بزرگان گفتند آنچه كه ديدهاي" أَضْغاثُ أَحْالمٍ" و خوابهاي مختلف و در هم شده است ،و ما تعبير
اينگونه خوابها و يا همه خوابها را نميدانيم ،بلكه تنها خوابهاي صالح و صحيح را ميتوانيم تعبير كنيم.
"وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ "كلمه" امت" در هر كالمي كه بيايد به معناي جماعتي
است كه در آن گفتار مورد نظر باشند و اغلب در انسان استعمال ميشود ،و مقصود از آن در آيه مورد بحث جماعتي از سال
است ،و مراد از آن ،آن سالهايي است كه گوينده اين سخن يعني ساقي پادشاه فراموش كرده بود كه يوسف را نزد او معرفي
ك ند ،با آنكه يوسف سفارش كرده بود كه مرا نزد صاحبت ياد آر ،ولي شيطان اين سفارش را از ياد ساقي برده بود ،و سفارش
يوسف باعث آن شد كه چند سال ديگر در زندان بماند.
و معنايش اينست كه يكي از دو رفيق زنداني يوسف كه از زندان نجات يافت ،و بعد از چندين سال بيادش آمد آنچه را كه
يوسف بعد از تعبير خواب او درخواست كرده بود گفت :من تاويل آنچه را كه پادشاه در خواب خود ديده در اختيارتان
ميگذارم ،مرا اجازه دهيد تا در زندان نزد يوسف بروم و خبر تاويل اين خواب را برايتان بياورم.
و اگر در جمله" فارسلون" و جمله" انبئكم" خطاب را دسته جمعي آورد ،براي اين بود كه حضار مجلس را كه از اركان
دولت و سردمداران مملكت و متوليان امور مردم بودند شركت داده باشد ،به دليل اينكه در زندان هم چنانچه خواهي ديد به
يوسف گفت ":لَعَلِّي أَرْجِعُ ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
إِلَي النَّاسِ"
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[توضيح الفاظ و مفاهيم آيات شريفهاي كه گفته يوسف (عليه السالم) را در باره رؤياي ملك حكايت ميكند]  .....ص 151 :

"قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ".
راغب در مفردات گفته :كلمه" دأب" به معناي ادامه در سير است ،ميگويند ":دأب في السير دأبا" و خداي تعالي فرموده":
وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ -و مسخر كرد براي شما مهر و ماه را در حالي كه دائم السيرند" ،و معناي عادت
هميشگي را هم ميدهد ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ -مانند عادت آل فرعون" ،كه همواره بر آن
عادت مستمر بودند »1« .بنا به گفته وي معناي آيه چنين ميشود ":بايد هفت سال پشت سر هم و بطور مستمر كشت و
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كريم است.
و اگر يوسف را صديق خوانده كه به معناي مرد كثير الصدق و مبالغه در راستگويي است براي اين است كه اين شخص،
راستگويي يوسف را در تعبيري كه از خواب او و خواب رفيقش كرد ،و همچنين در گفتار و كرداري كه از او در زندان
مشاهده كرده بود بياد داشت ،و خداي تعالي هم اين معنا را تصديق كرده و لذا عين گفته او را نقل نموده و رد نكرده است.
و اگر اسمي از رؤيا نبرده و تنها گفته ":نظر ده ما را در باره هفت گاو چاق كه طعمه هفت گاو الغر شدهاند و هفت سنبله
سبز و هفت سنبله خشك" براي اين بوده كه خود كلمه" افتنا" كه در مورد پرسش از حكم بكار ميرود ،و اينكه معهود
ميان او و يوسف همان مساله تعبير خواب بوده ،و همچنين ذيل كالم ،همه داللت بر رؤيا بودن آن ميكرده ديگر حاجتي
نبوده كه بر آن تصريح كند.
در جمله" لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ" كه كلمه" لعل" تكرار شده اولي تعليل است براي" افتنا" و دومي براي"
ارجع" و مقصود اين است كه در باره اين رؤيا نظريه بده زيرا در نظريه تو اين اميد هست كه من دست خالي برنگشته باشم،
و در پاسخ صحيح بردنم اين اميد هست كه ايشان آن را بفهمند و از حيرت و جهالت بيرون آيند.
از همين جا معلوم ميشود كه جمله" ارجع" در معناي" ارجع بذلك -با پاسخ برگردم" است ،چون پر واضح است كه اگر
يوسف در باره رؤيا نظريه بدهد و ساقي با جواب برگردد برگشتنش برگشتن كسي است كه عالم به تاويل و داناي به حكم
آن رؤيا است ،پس رجوعش رجوع اوست به اتفاق و همراهي تاويلي كه از يوسف گرفته( ،دقت فرمائيد).
و اينكه اول به صيغه جمع گفت ":أَفْتِنا" و در ثاني بطور مفرد گفت ":لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ "داللت دارد بر اينكه استفتايي
كه ميكرده براي خودش نبوده بلكه بعنوان رسالت از
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
طرف شاه و كرسينشينان او بوده ،خالصه منظورش اين نبوده كه خودش ياد بگيرد و آن گاه برود و از طرف خود تاويل و
به اسم خود تمام كند ،بلكه منظورش اين بوده كه عين گفته يوسف را براي آنان ببرد ،و لذا ميبينيم يوسف هم تنها او را
مخاطب قرار نداد ،بلكه خطاب را بطور عموم كرد و گفت ":تزرعون -ميكاريد...".
و اينكه فرمود ":الي الناس" براي اشعار و يا داللت بر اين است كه مردم منتظر برگشتن او بودهاند تا با تاويل يوسف از
حيرت بيرون آيند ،حال يا مقصود از مردم ،عموم مردم مصر بوده و مردم مصر مردمي بيدار و عالقهمند به وطن خود بوده و
نسبت به رؤيايي كه پادشاهشان ديده اهتمام داشتهاند ،چون غالبا رؤياها ناظر به اموري از شؤون زندگي آدمي است كه
انسان نسبت به آنها اهتمام دارد ،و معموال پادشاهان نسبت به شؤون مملكت و امور رعيت اهتمام ميورزند ،پس رؤيايي كه
يك پادشاه ببيند در مصالح مردمش دخالت دارد ،و يا مقصود از آن ،تنها اولياي امور مملكت است ،و اگر ايشان را" ناس-
مردم" ناميده براي اين بوده كه رأي و اختيار ايشان در هر امري رأي و اختيار مردم است.
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زرع كنيد" بعضي « »4ديگر گفتهاند ":دأب "به معني" تعب" است و معناي آيه اين است كه بايد با جد و جهد و زحمت
كشت و زرع كنيد.
ممكن هم هست كلمه مذكور حال باشد و معنا چنين باشد كه شما هفت سال كشت كنيد در حالي كه مستمر و يا كوشا
باشيد.
مفسرين در باره كلمه" تزرعون" گفتهاند كه :هر چند بصورت خبر است ولي در معنا امر و انشاء است و بسيار ميشود كه
امر را بصورت خبر مي آورند تا در وجوب امتثال آن تاكيد و مبالغه كنند ،و چنين جلوه دهند كه گويا اين ماموريت انجام شده
و اينك از آن خبر ميدهند،
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" دأب".
)(2مجمع البيان ج  2ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
مانند آيه" تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" «».1
يعني ايمان بياوريد و جهاد بكنيد ،و در آيه مورد بحث يعني" زراعت بكنيد" ،به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد ":پس آنچه را
درو ميكنيد در سنبلهاش بگذاريد" و اينكه يوسف (ع) دستور داد كه گندم را نكوبند و هم چنان در سنبلهاش بگذارند براي
اين بود كه جانور نميتواند داخل سنبله شود ،و در نتيجه گندم هر چه هم بماند خراب نميشود بخالف اينكه آن را بكوبند و
از سنبله جدا كنند كه خيلي زود فاسد ميشود.
بنا بر آنچه گفته شد معناي آيه چنين ميشود :هفت سال پي در پي كشت و زرع كنيد ،و هر چه درو كرديد در سنبلهاش
بگذاريد تا فاسد نگردد ،و همه را بدينگونه انبار كنيد مگر اندكي كه آذوقه آن سال شما است.
"ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ".
كلمه "شداد" جمع شديد از ماده شدت است ،به معناي صعوبت و دشواري ،چون در سالهاي قحطي و گراني مردم در
صعوبت و مشقتند و يا از باب" شد عليه" و به معناي حمله آوردن است ،و اين با جمله بعدي كه ميفرمايد ":يَأْكُلْنَ ما
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ (در آن هفت سال ،مورد حمله قحطي قرار ميگيرند و) -از آنچه شما برايشان اندوختهايد ميخورند" مناسبتر
است.
و بنا بر اين ،كالم مشتمل بر يك تمثيل لطيفي خواهد بود ،زيرا سالهاي قحطي چون درندهاي خونآشام است كه به مردم
حمله ميآورد ،و ايشان را دريده و ميخورد ،كه اگر مردم ذخيرهاي داشته باشند اين درنده متوجه آن ذخيرهها شده و از خود
مردم منصرف ميشود.
كلمه" احصان" به معناي احراز و ذخيره كردن است و معناي آيه اين است كه پس از هفت سال فراواني ،هفت سال قحطي
پديد ميآيد كه بر شما حمله ميكنند و آنچه شما از پيش اندوخته كردهايد ميخورند مگر اندكي را كه انبار كرده و ذخيره
نمودهايد.
"ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ".
وقتي گفته ميشود ":غاثه اللَّه" و همچنين" اغاثه" به معناي اين است كه خدا او را ياري كرد ،و همچنين" يغيثه" -به
فتحه و ضمه" ياء" ،هر دو به معناي "ينصره" است ،بخالف" غاث يغيث" كه مشتق از غيث به معناي باران است ،پس
اينكه فرمود ":فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ" اگر از" غوث" باشد معنايش اين ميشود كه مردم در آن چند سال از ناحيه خدا ياري
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ميشوند ،و از گرفتاري و مشقت گراني رهايي مييابند،
__________________________________________________
)(1به خدا و رسولش ايمان ميآوريد و در راه خدا جهاد ميكنيد .سوره صف ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص435 :
و نعمت و بركت بر ايشان نازل ميشود ،و اگر از ماده غيث باشد معنايش اين ميشود كه در آن سال باران ميآيد ،و قحطي
از بين ايشان برطرف ميگردد.
و اين معناي دوم از نظر جمله بعدي كه ميفرمايد ":وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ -و در آن ،مردم عصير (دانههاي روغني و ميوه)
ميگيرند" مناسبتر است ،و در اين باب نبايد به اين حرف گوش داد كه بعضي « »1ادعا كردهاند كه معناي اول متبادر از
سياق آيه است ،مگر اينكه جمله:
"يعصرون" را به ضم" ياء" و فتح" صاد" يعني به صيغه مجهول بخوانيم كه معنايش باران ديدن است .هم چنان كه اين
طور قرائت هم رسيده.
و اما اينكه پارهاي از مستشرقين بر معناي دومي ايراد گرفته و گفتهاند :فراواني نعمت در سرزمين مصر به باريدن باران
نيست ،بلكه به طغيان رود نيل است ،چون باران در فراوان شدن نعمت در اين سرزمين اثري ندارد ،در جوابش گفتهاند كه:
طغيان نيل هم از اثر زيادي باران و جريان سيل از ارتفاعات سودان است.
عالوه بر اين ممكن است كلمه" يغاث" ماخوذ از" غيث" به معناي علف باشد ،زيرا در لسان العرب گفته كه غيث به معناي
علف خودرو است كه در اثر باريدن باران ميرويد و اين از آن دو معناي قبلي با جمله" وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" سازگارتر است.
"وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" "-يعصرون" از ماده عصر است كه به معناي روغنكشي و آبگيري بوسيله فشار دادن است ،مانند
گرفتن آب انگور و خرما جهت شيره و امثال آن ،و گرفتن روغن زيتون و كنجد جهت خوردن و يا مصرف چراغ و امثال آن،
و ممكن است مراد از آن ،دوشيدن باشد ،يعني در آن سالهاي فراواني نعمت ،از پستانهاي دامها شير ميدوشند .چنان كه به
اين معنا تفسير هم شده است.
و معنايش اين است كه بعد از آن هفت سال قحطي ،سالي فرا ميرسد كه زمينهايشان سبز و خرم ميگردد ،و يا باران
برايشان ميبارد ،و يا ياري ميشوند ،و در آن سال از ميوهها و دانهها شربتها و روغنها ميكشند ،و يا از پستانهاي
حيواناتشان شير ميدوشند ،و همه اينها كنايه است از اينكه نعمت بر آنان و بر چهارپايان و گوسفندانشان زياد ميشود.
بيضاوي در تفسير خود گفته :اين آيه بشارتي است براي مردم مصر كه بعد از آنكه هفت گاو چاق و هفت سنبله سبز را به
هفت سال فراواني و هفت گاو الغر و هفت سنبله خشك را به هفت سال قحطي تعبير كرد و خوردن آن گاوها اين گاوها را
به اين معنا تفسير نمود كه
__________________________________________________
)(1تفسير المنار ج  14ص .145
ترجمه الميزان ،ج ،11ص431 :
هفت سال قحطي اندوختههاي هفت سال فراواني را ميخورد اينك نويدشان ميدهد به اينكه بعد از آن ،سال فراواني پديد
مي آيد ،و بعيد نيست كه يوسف اين تاويل را بوسيله وحي درك كرده (و گرنه در خواب چيزي كه داللت بر آن كند نبوده) و
يا از اينجا فهميده كه وقتي ميگويند هفت سال قحطي ميآيد معنايش اين است كه سال هشتم فراواني ميشود ،زيرا اگر
فراواني نشود قحطي هفت سال بيشتر خواهد بود ،و يا از اينجا فهميده كه همواره سنت الهي بر اين جاري بوده كه بعد از
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عسر ،يسر ،و بعد از صبر ،ظفر و بعد از تنگي ،فراخي آورد ،اين بود گفتار بيضاوي ،غير او هم قريب به اين معنا را گفتهاند.
«»1
صاحب المنار در تفسير خود در ذيل آيه مورد بحث گفته :مراد اين است كه اين سال ،سالي است كه فراواني نعمت و ارزاني
آن عجيب و بيسابقه است ،بطوري كه مردم بهر چه كه دلشان بخواهد و بهر چه كه ريخت و پاش كنند دسترسي دارند و
خبر دادن يوسف از فرا رسيدن چنين سالي جزء متن خواب پادشاه نبود ،بلكه مطلبي بود زايد بر آن خواب ،زيرا عدد هفت
سال قحطي بيش از اين اقتضاء نداشت كه سال هشتمش به آن شدت و خشكي نباشد و تا حدي باران ببارد كه مردم
دستشان به دهانشان برسد ،و اما اينكه سالي باشد كه در فراواني بيسابقه باشد خصوصيت و تفصيلي است كه يوسف از راه
وحي از طرف خداي عز و جل فهميده ،و در متن رؤياي پادشاه قرينهاي كه مقابل آن باشد و داللت بر آن كند وجود نداشته،
و از لوازم تعبيري كه كرد نيز نبوده»4« .
و ليكن آنچه بنظر ميرسد او و بيضاوي و امثال ايشان در تفسير آيات رؤيا و تاويل آنها سهلانگاري كردهاند ،زيرا وقتي ما
در كالم يوسف (ع) كه ميفرمايد ":تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ" دقت و تدبر كنيم مييابيم كه زمينه و اساس گفتار يوسف
پيشگويي و خبر دادن از آينده ايشان نبوده ،و نخواسته دريچهاي به روي آينده ايشان باز كند تا بفهمند هفت سال فراواني و
هفت سال قحطي در پيش دارند ،زيرا اگر منظورش اين بود جا داشت مثال بگويد ":ياتي عليكم سبع مخصبات ثم ياتي من
بعدها سبع شداد يذهبن بما عندكم من الذخائر -هفت سال فراواني بر شما ميآيد ،آن گاه بعد از آن هفت سال قحطي
ميآيد كه آنچه را شما ذخيره كردهايد از بين ميبرد".
__________________________________________________
)(1تفسير بيضاوي ج  ،1ص .222
)(2تفسير المنار ،ج  ،14ص  ،145ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص434 :
خالصه هفت سال فراواني بر شما روي ميآورد ،و بعد از آن هفت سال گراني متوجه شما ميشود كه همه ذخيرههاي شما
را ميخورد ،آن وقت ايشان پرسيده باشند راه نجات از اين پيشامد خطرناك چيست در جواب گفته باشد ":هفت سال كشت
و زرع كنيد ،و آنچه درو ميكنيد نكوبيده ذخيره سازيد"...
بلكه اساس كالم خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد ،و فهماند اينكه ميگويم هفت سال كشت و زرع كنيد براي
نجات از پيشامدي است كه در جلو داريد ،و آن گراني و قحطي است ،و اين خود روشن است و احتياجي به توضيح ندارد ،و
همين خود دليل بر اين است كه خوابي هم كه پادشاه ديده بود تجسم روشي است كه بايد در نجات دادن مردم اتخاذ كند،
و اشاره است به وظيفهاي كه در قبال مسئوليت اداره امور رعيت دارد ،و آن اين است كه هفت گاو را چاق كند ،تا آذوقه
هفت گاو الغر كه بزودي بر ايشان حمله ميكنند تامين شود ،و هفت سنبله سبز را بعد از آن كه خشك شد بهمان حالت و
بدون كوبيدن و از سنبله جدا كردن حفظ كنند.
پس گويا روح پادشاه وظيفه آينده خود را در قبال خشمي كه زمين در پيش دارد در خواب مجسم ديده ،خود سالهاي فراواني
و ارزاق آن را بصورت گاو و تكثير محصول آن را بصورت چاقي ،و قحطي سالهاي بعد را بصورت الغري ديده ،و تمام شدن
ذخيره هفت سال اول در هفت سال دوم را به اين صورت ديده كه گاوهاي الغر گاوهاي چاق را ميخورند ،و وظيفه خود را
كه بايد محصول سالهاي اول را در سنبلههاي خشك نگهداري كند بصورت هفت سنبله خشك در مقابل هفت سنبله سبز
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مشاهده كرده است.
يوسف (ع) هم در تاويل خود اضافه بر اين چيزي نگفت ،جز اينكه سه چيز را بر آن اضافه كرد كه بايد ديد از كجاي رؤياي
شاه استفاده كرده است.
اول :جمله" إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ" است و اين جمله جزو تاويل نيست ،و تنها ميخواهد بفهماند كه از آنچه بايد در سنبله
ذخيره شود ميتوانند بمقدار حاجت هر سال خود مصرف كنند.
دوم :جمله "إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ" است كه استثناء از ذخيرهاي است كه در سالهاي قحطي مصرف ميكنند ،و ميفهماند
در آن سالها نبايد همه ذخيره را بخورند ،بلكه مقداري از آن را جهت بذر براي اولين سال كشت و زرع خود نگهدارند و هم
اينكه اندوختهاي احتياطي باشد ،و گويا يوسف (ع) اين قسمت را از جمله" يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ" گرفته ،چون كه اگر بنا بود
در هفت سال دوم همه ذخيره هفت سال اول را بخورند بايد ميفرمود ":اكلهن سبع عجاف "يعني ديدم كه هفت گاو الغر
آنها را خوردند ،نه اينكه ميخورند ،يوسف (ع )
ترجمه الميزان ،ج ،11ص431 :
از كلمه" ميخورند" فهميده كه مشغول خوردنند و هنوز تمام نكردهاند ،چون اگر تمام كرده بودند شاه در نقل خواب خود
ميگفت :ديدم كه آنها را خوردند.
سوم :جمله" ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" است ،كه در متن خواب شاه چيزي كه اشاره به
آمدن چنين سالي كند نبوده ،و گويا يوسف آن را از عدد هفت استفاده كرده كه هم در گاوهاي چاق و هم در گاوهاي الغر
و هم در سنبلههاي سبز بكار رفته (و اگر سال هشتم هم قحطي ميشد عدد سالهاي قحطي هفت نبود).
و جمله" ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ" هر چند بصورت پيشگويي نسبت به آينده است ،ليكن كنايه است از اينكه سالي كه بعد
از هفت سال قحطي ميآيد حاجت به جد و جهد در امر زراعت و ذخيره كردن ندارند ،در آن سال ،ديگر مكلف به اين
دستورات كه گفته شد نيستند ،و گردانندگان مملكت در باره ارزاق مردم تكليفي نخواهند داشت.
و شايد به خاطر اين سه جمله بود كه در آيه مورد بحث سياق را از خطاب به غيبت تغيير داد و فرمود ":فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ
فِيهِ يَعْصِرُونَ" و نفرمود ":فيه تغاثون و فيه تعصرون" زيرا در اين تغيير سياق ،اشاره است به اينكه مردم در اين سال
احتياجي به شما درباريان ندارند ،بلكه خودشان باران ميبينند و ارزاق خود را تهيه ميكنند ،چون در آن سال خداوند بركت و
نعمت را بر ايشان نازل ميكند.
از همين جا پاسخ گفته صاحب المنار معلوم ميشود كه در كالم سابق خود گفته بود :اين نكته را يوسف از راه وحي فهميده
بود و در متن خواب شاه قرينهاي در مقابل آن نبود ،و از لوازم تاويل هم نبود.
زيرا معلوم شد كه آمدن سالهاي فراواني بعد از هفت سال قحطي از خصوصياتي است كه بدون ترديد و خيلي روشن از رؤيا
استفاده ميشود ،و اما اينكه گفته بود اين سال فراواني پس از قحطي از ساير سالهاي فراواني قبل از قحطي به مراتب با
خود آن سالها فرق دارد و نعمت در آن فراوانتر است ،مطلبي است كه وي بدون دليل گفته و از جهت لفظ ،هيچ دليلي در
آيه بر آن وجود ندارد.
از آنچه گفته شد وجه اين هم كه چرا سنبلههاي خشك را به عدد هفت توصيف نكرد معلوم شد ،چون خاطرنشان كرديم كه
رؤيا ،خود حادثه و پيشامد سالهاي فراواني و خشكي را مجسم نكرده ،بلكه تجسم وظيفه عملي است كه كارگردانان مملكت
در قبال اين پيشامد دارند ،و بهمين جهت حاجتي به توصيف مزبور نديده و از ذكر آن اعراض كرده است.
بخالف اينكه اگر رؤيا تجسم خود پيشامد بود ،كه در اينصورت ميبايستي سنبلههاي ترجمه الميزان ،ج ،11ص432 :
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خشك را هم به عدد هفت توصيف ميكرد (دقت فرمائيد).
و نيز از آنچه گذشت اين معنا بدست آمد كه مناسبتر آنست كه مراد از جمله "يغاث" و جمله" يعصرون" باريدن باران و يا
روييدن گياهان خودرو و دوشيدن چهارپايان باشد ،زيرا اين معاني با گاوهاي چاق و الغري كه شاه در خواب ديد مناسب و
معهود است ،و بهمين جهت در اين آيه خصوص غيث و عصر را ذكر كرده (و خدا داناتر است).
[احضار و آزاد شدن يوسف (عليه السالم) توسط ملك و پيغام يوسف (عليه السالم) براي او]  .....ص 114 :
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"وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيمٌ".
در اين آيه بمنظور اختصار ،حذف و اضمار بكار رفته ،و بطوري كه از سياق كالم و از طبع داستان برميآيد تقدير چنين
بوده ":فرستاده شاه كه همان ساقي وي باشد از زندان برگشت و تعبيري را كه يوسف از خواب شاه كرده بود باز گفت ،آن
گاه شاه بعد از شنيدن آن تعبير ،دستور داد برويد يوسف را حاضر كنيد -،ساقي به زندان بازگشت و پيغام شاه را رسانيد ،اما
يوسف از بيرون آمدن استنكاف ورزيده گفت ...-".
و پر واضح است كه خبر دادن يوسف از پيش آمدن سالهاي قحطي پي در پي ،خبر وحشتزايي بوده و راه عالجي هم كه
نشان داده از خود خبر عجيبتر بوده ،و شاه را كه معموال نسبت به امور مردم اهتمام و شؤون مملكت اعتناء دارد سخت
تحت تاثير قرار داده ،و او را ،به وحشت و دهشت انداخته ،لذا بي درنگ دستور ميدهد تا او را حاضر كنند ،و حضورا با او
گفتگو كند و به آنچه كه گفته است بيشتر آگاه گردد ،شاهد اين معنا هم حكايت قرآن كريم است كه بعد از بيرون شدنش
فرموده ":فَلَمَّا جاءَهُ -پس وقتي يوسف نزد او آمد و با او به گفتگو پرداخت"...
و اينكه دستور داد يوسف را بياورند دستور احضار و دوباره برگرداندن به زندان نبود بلكه دستور آزاديش از زندان بود ،زيرا اگر
بنا بود دوباره به زندان برگردد معنا نداشت كه يوسف از بيرون آمدن خودداري كند ،زيرا يك نفر زنداني ميداند كه اگر حكم
دولت را امتثال نكند مجبورش ميكنند كه امتثال كند ،پس معلوم ميشود احضارش احضار عفو و آزادي بوده ،و چون خود را
آزاد ديده توانسته است بگويد من بيرون نميآيم ،تا آنكه در بارهام بحق داوري شود ،نتيجه اين خود -داري و پيشنهاد هم
اين شد كه شاه براي بار دوم بگويد ،او را نزد من آريد تا او را از خواص خودم قرار دهم ،و حال آنكه در بار اول تنها گفته
بود ":او را نزد من آريد".
يوسف (ع) در گفتار خود كمال ادب را رعايت نموده به فرستاده دربار گفت:
"نزد صاحبت برگرد و بپرس داستان زناني را كه دستهاي خود را بريدند چه بود و چرا ترجمه الميزان ،ج ،11ص432 :
بريدند" ،و در اين گفتارش هيچ اسمي از همسر عزيز به ميان نياورد ،و هيچ بدگويي از او نكرد ،تنها منظورش اين بود كه
ميان او و همسر عزيز بحق داوري شود ،و اگر به داستان زناني كه دستهاي خود را بريدند فقط اشاره كرد و ايشان را به بدي
اسم نبرد و تنها مساله بريدن دستهايشان را ذكر كرد براي اين بود كه سر نخ را به دست شاه بدهد تا او در اثر تحقيق به
همه جزئيات واقف گشته و به برائت و پاكي وي از اينكه با همسر عزيز مراوده كرده باشد آگاهي پيدا كند ،و بلكه از هر
مراوده و عمل زشتي كه بدو نسبت دادهاند پي ببرد و بفهمد كه باليي كه بر سر او آوردهاند تا چه حد بزرگ بوده.
و خالصه هيچ حرفي كه بدگويي از ايشان باشد نزد ،مگر اينكه گفت ":إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ "اين هم در حقيقت بمنظور
بد گويي از ايشان نبود ،بلكه تنها نوعي شكايت به درگاه پروردگار خود بود.
و چه لطافتي در گفتار يوسف (ع) در صدر آيه و ذيل آن بكار رفته كه به فرستاده شاه گفته است ":نزد صاحبت برگرد و
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بپرس" آن گاه گفت" پروردگار من به كيد ايشان دانا است" چون اين طرز بيان ،خود يك نوع تبليغ حق است ،در ضمن
نسبت به كساني هم كه از مفسرين گمان كرده بودند كه مقصود يوسف از كلمه" ربي" در آنجا كه به زن عزيز گفت ":إِنَّهُ
رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ -او صاحب نعمت من است ،مقام مرا گرامي داشته" عزيز است خود تنبهي است كه يوسف شوهر زليخا
را رب خود نميدانسته همانطور كه در مورد بحث ،مقصودش از" ربي" خداي تعالي است در آنجا نيز مقصودش او است.
و نيز لطفي در اين جمله بكار برده كه گفته است ":ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ" چون با در نظر داشتن اينكه كلمه"
بال" به معناي امر مهمي است كه مورد اهتمام باشد معنايش اين ميشود :آن چه امر عظيم و چه شان خطيري بوده كه
ايشان را دچار چنين اشتباهي كرده كه بجاي ميوه ،دست خود را ببرند؟! زيرا اگر رسيدگي كني خواهي ديد جز عشق و
دلدادگي به يوسف انگيزه ديگري نداشتهاند.
آري ايشان آن چنان شيداي وي شدند كه خود را فراموش كرده دست خود را بجاي ميوه بريدند ،و همين بيان ،شاه را
متوجه كرده كه ابتالي زنان شيدا و عاشق يوسف ،ابتاليي بس عظيم بوده و از آن عظيمتر خودداري وي از معاشقه و امتناع
از اجابت آنان بوده با اينكه جان و مال خود را نثار قدمش ميكردند ،و اين معاشقه و اظهار دلدادگي و الحاح و اصرار ايشان
كار يك روز و دو روز و يك بار و دو بار نبوده و با اين حال مقاومت كردن يك جوان و استقامت در برابر چنين زناني ،كار
هر كسي نيست و جز از كسي كه خداوند با برهان خود سوء و فحشاء را از او گردانيده ،مقدور نيست.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص433 :

"قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ"...
راغب گفته ":خطب" به معناي امر عظيم است كه در باره آن تخاطب و گفتگو زياد ميشود ،و در قرآن آمده ،آنجا كه
فرموده ":فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ" و آنجا كه فرموده:
"فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" « »1و در معناي" حَصْحَصَ الْحَقُّ" گفته :يعني حق واضح و هويدا گشت ،و اين در جايي
گفته ميشود كه كاشف و وسيله ظهور آن هويدا گردد ،و نسبت" حص" با" حصحص "همان نسبتي است كه ميان" كف"
و" كفكف" و" كب" و" كبكب" است ،و وقتي گفته ميشود ":حصه" معنايش اين است كه از فالن چيز بريد ،حال يا به
مباشرت و يا به حكم  ...و" حصه" به معناي قطعهاي است كه از چيز يكپارچه ،و بجاي بهره و نصيب استعمال ميشود،
« »4و جمله ":ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ" جواب از سؤالي است كه در سابق گفتيم بمنظور اختصار حذف شده
و مقدر است -و سياق بر آن داللت ميكند -و تقدير اين است كه گويا سائلي پرسيده :خوب بعد از آن چه شد و شاه چه
كرد؟ و در جواب گفته شده فرستاده شاه از زندان برگشت و جريان زندان و درخواست يوسف را به وي رسانيد كه در باره او
و زنان اشرافي داوري كند ،شاه هم آن زنان را احضار نموده پرسيد "،ما خَطْبُكُنَّ  ،"...جريان شما چه بود آن روز كه با
يوسف مراوده كرديد؟ گفتند :خدا منزه است كه ما هيچگونه سابقه بدي از او سراغ نداريم ،و بدين وسيله او را از هر زشتي
تنزيه نموده و شهادت دادند كه در اين مراوده كوچكترين عملي كه داللت بر سوء قصد او كند از او نديدند.
و در اين جواب قبل از هر چيز كلمه" حاشَ لِلَّهِ" را آوردند ،هم چنان كه در اولين برخورد با يوسف نيز اولين كلمهاي كه به
زبان آوردند اين بود كه گفتند ":حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً" و با اين طرز بيان خواستند بگويند تا آنجا كه ما وي را ميشناسيم
در حد نهايت از نزاهت و عفت است ،هم چنان كه در نهايت درجه حسن و زيبايي است.
و وجه اينكه چرا جمله" قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ "را به فصل يعني بدون واو عاطفه آورد همان وجهي است كه در جمله" قالَ ما
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[معلوم گرديدن بي گناهي يوسف (عليه السالم)]  .....ص 111 :
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خَطْبُكُنَّ" و جمله" قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ" گفته شد.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" خطب".
)(2مفردات راغب ،ماده" حص]". [.....
ترجمه الميزان ،ج ،11ص432 :
در اينجا همسر عزيز كه ريشه اين فتنه بود به سخن آمده به گناه خود اعتراف مينمايد و يوسف را در ادعاي بيگناهيش
تصديق ميكند و ميگويد ":اآلن حق از پرده بيرون شد و روشن گرديد ،و آن اين است كه من با او بناي مراوده و معاشقه
را گذاشتم ،و او از راستگويان است "،و با اين جمله گناه را به گردن خود انداخت ،و ادعاي قبلي خود را كه يوسف را به
مراوده متهم كرده بود تكذيب نمود ،و به اين هم اكتفاء نكرد ،بلكه بطور كامل او را تبرئه نمود كه حتي در تمامي طول
مدت مراوده من ،رضايتي از خود نشان نداد ،و مرا اجابت نكرد.
در اينجا برائت يوسف از هر جهت روشن ميگردد ،زيرا در كالم همسر عزيز و گفتار زنان اشراف جهاتي از تاكيد بكار رفته
كه هر كدام در جاي خود مطلب را تاكيد ميكنند ،يكي آنكه نفي سوء را بطور نكره در سياق نفي و با زيادتي" من" و با
اضافه كلمه" تنزيه" آورده ،و در نتيجه هر گونه بدي را از او نفي كردند و گفتند" ما هيچگونه بدي از او نديديم" ديگر آنكه
همسر عزيز عالوه بر اعتراف به گناه ،تقصير را منحصر به خود كرد و گفت ":أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ" و شهادت خود به
راستگويي يوسف را با چند ابزار تاكيد مؤكد نمود :يكي اينكه حرف" ان" را بكار برد ،دوم اينكه حرف" الم" را استعمال
كرد ،سوم اينكه جمله را اسميه آورد و گفت ":وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" و اين اعتراف و تاكيدها هر بدي را كه تصور شود از او
نفي ميكند چه فحشاء باشد ،چه مراوده و چه كمترين ميل و رضايت ،و چه دروغ و افتراء ،و ميفهماند كه يوسف به حسن
اختيار خود از اين زشتيها دوري كرد( ،نه اينكه برايش آماده نبود و يا مصلحت نديد و يا ترسيد).
"ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ".
بطوري كه از سياق برميآيد اين جمالت از كالم يوسف است ،و گويا اين حرف را بعد از شهادت زنان به پاكي او و اعتراف
همسر عزيز به گناه خود و شهادتش به راستگويي او و داوري پادشاه به برائت او زده است.
هر چند در ابتداي آن ندارد" قال ذلك  "...و ليكن از اين قبيل حكايت قولي در قرآن بسيار است كه بدون آوردن كلمه"
گفت و يا گفتند" ،خود گفتار را نقل نموده ،از آن جمله مثال فرموده ":آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ" « »1كه تقديرش" قالوا ال نفرق  ،"...است ،و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1پيغمبر بدانچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان دارد و مؤمنان نيز همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و پيغمبران او
ايمان دارند ميان هيچ يك از پيغمبرانش فرق نميگذاريم .سوره بقره ،آيه .422
ترجمه الميزان ،ج ،11ص432 :
"وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ"»1« .
و بنا بر اينكه كالم يوسف باشد اشاره" ذلك" اشاره به برگردانيدن فرستاده است ،يعني اينكه من از زندان بيرون نيامدم و
فرستاده شاه را نزد او برگردانيدم و بوسيله او درخواست كردم كه شاه در باره من و آن زنان داوري كند ،براي اين بود كه
عزيز بداند من به او در غيابش خيانت نكردم و با همسرش مراوده ننمودم و بداند كه خداوند كيد خائنان را هدايت نميكند.
بنا بر اين ،ضمير در" ليعلم -تا بداند" و همچنين در" لَمْ أَخُنْهُ -خيانتش نكردم" به عزيز برميگردد.
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[مفاد سخن يوسف (عليه السالم) كه بعد از معلوم شدن بي گناهياش گفت ":وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ  ..... ]"...ص 111 :

"وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ".
اين آيه تتمه گفتار يوسف (ع) است ،و آن را بدين جهت اضافه كرد كه در كالم قبليش كه گفت ":من او را در غيابش
خيانت نكردم" بويي از استقالل و ادعاي حول و قوت ميآمد (يعني اين من بودم كه دامن به چنين خيانتي نيالودم) و چون
آن جناب از انبياي مخلص و فرو رفته در توحيد و از كساني بوده كه براي احدي جز خدا حول و قوتي قائل نبودهاند ،لذا
فوري و تا فو ت نشده اضافه كرد كه آنچه من كردم و آن قدرتي كه از خود نشان دادم بحول و قوه خودم نبود ،بلكه هر
عمل صالح و هر صفت پسنديده كه دارم رحمتي است از ناحيه پروردگارم .و هيچ فرقي ميان نفس خود با ساير نفوس كه
بحسب طبع ،اماره بسوء و مايل به شهوات است نگذاشت ،بلكه گفت :من خود را تبرئه نميكنم زيرا نفس ،بطور كلي آدمي
را بسوي بديها و زشتيها واميدارد مگر آنچه كه پروردگارم ترحم كند.
پس در حقيقت اين كالم يوسف نظير كالم شعيب است كه گفت ":إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ"
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آري يوسف (ع) براي برگرداندن رسول شاه دو نتيجه ذكر كرده ،يكي اينكه عزيز بداند كه من به او خيانت نكردم ،و او از
وي راضي و خوشنود شود ،و از دل او هر شبههاي كه در باره وي و همسر خود دارد زايل گردد.
دوم اينكه بداند كه هيچ خائني بطور مطلق هيچ وقت به نتيجهاي كه از خيانت خود در نظر دارد نميرسد و ديري نميپايد
كه رسوا مي شود ،و اين سنتي است كه خداوند همواره در ميان بندگانش جاري ساخته ،و هرگز سنت او تغيير و تبديل
نميپذيرد ،خيانت باطل است و باطل هم دوام ندارد ،و حق بر عليه آن ظاهر ميشود و بطالن آن را بر مال ميكند.
بهترين نمونهاش خيانت زنان مصر است ،اگر بنا بود خائن رستگار شود زنان مصر و همسر عزيز در آنچه كردند رسوا
نميشدند ،ليكن از آنجايي كه خداوند كيد خائنان را راهبري نميكند رسوا شدند.
و گويا منظور يوسف (ع) از نتيجه دوم كه گفت ":أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" و تذكر دادن آن به پادشاه مصر و تعليم
آن به وي اين بوده كه از لوازم فايده خبر نيز بهرهبرداري كند ،و بفهماند كه وي از حقيقت داستان اطالع دارد ،و چنين
كسي كه در غياب عزيز به همسر او خيانت نكرده قطعا به هيچ چيز ديگري خيانت نميكند ،و چنين كسي سزاوار است كه
بر هر چيز از جان و مال و عرض امين شود ،و از امانتش استفاده كنند.
آن گاه با فهماندن اينكه وي چنين امتيازي دارد زمينه را آماده كرد براي اينكه وقتي با شاه روبرو ميشود از او درخواست
كند كه او را امين بر اموال مملكت و خزينههاي دولتي قرار دهد.
و از ظاهر اين آيه برميآيد كه مقصود از ملك (پادشاه) غير عزيز ،همسر زليخا بوده كه
__________________________________________________
)(1و مائيم صفزدگان و مائيم كه تسبيح ميكنيم سوره صافات ،آيه  132و .133
ترجمه الميزان ،ج ،11ص432 :
در جمله" وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَي الْبابِ" « »1و جمله" وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ" « »4سخن از او به
ميان آمده.
اين نظريه ما بود در باره آيه مورد بحث و ليكن بعضي « »1از مفسرين گفتهاند كه :اين كالم و همچنين آيه بعد از آن تتمه
گفتار همسر عزيز است كه با جمله" الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ" شروع شده بود ،و ليكن بزودي اشكالي را كه بر آن وارد است
ايراد خواهيم كرد انشاء اللَّه.
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«».2
پس اينكه گفت ":من نفس خود را تبرئه نميكنم" اشاره است به آن قسمت از كالمش كه گفت ":من او را در غيابش
خيانت نكردم" و منظور از آن اينست كه من اگر اين حرف را زدم بدين منظور نبود كه نفس خود را منزه و پاك جلوه دهم،
بلكه به اين منظور بود كه لطف و رحمت خداي را نسبت به خود حكايت كرده باشم ،آن گاه همين معنا را تعليل نموده
فرمود ":زيرا نفس بسيار وادارنده به سوء و زشتي است" و بالطبع ،انسان را بسوي مشتهياتش كه همان سيئات و گناهان
بسيار و گوناگون است دعوت مينمايد ،پس اين خود از ناداني است
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .42
)(2سوره يوسف ،آيه .41
)(3مجمع البيان ج  ،2ص  ،425ط تهران.
)(4من جز اصالح آنچه بتوانم منظور ديگري ندارم ،و در اين كار غير خدا كسي را سبب ساز نميدانم .سوره هود آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص425 :
كه انسان نفس را از ميل به شهوات و بديها تبرئه كند ،و اگر انسان از دستورات و دعوت نفس بسوي زشتيها و شرور
سرپيچي كند رحمت خدايي دستگيرش شده ،و او را از پليديها منصرف و بسوي عمل صالح موفق مينمايد.
و از همين جا معلوم ميشود كه جمله" إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي" دو تا فايده در بردارد:
يكي اينكه اطالق جمله" إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ" را مقيد ميكند ،و ميفهماند كه انجام كارهاي نيك هم كه گفتيم به
توفيقي از ناحيه خداي سبحان است از كارهاي نفس ميباشد ،و چنين نيست كه آدمي آنها را بطور اجبار و الجاء از ناحيه
خداوند انجام دهد.
دوم اينكه اشاره ميكند كه اجتنابش از خيانت ،رحمتي از ناحيه پروردگارش بود.
آن گاه رحمت خداي را هم تعليل نموده به اينكه ":إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ -همانا پروردگارم بسيار بخشاينده و مهربان است" و
غفاريت خداي را هم بر رحمت او اضافه كرد ،براي اينكه مغفرت ،نواقص و معايب را كه الزمه طبع بشري است مستور
ميكند ،و رحمت نيكيها و صفات جميله را نمايان ميسازد.
آري مغفرت خداي تعالي هم چنان كه گناهان و آثار آن را محو ميكند ،نقايص و آثار نقايص را هم از بين ميبرد ،هم چنان
كه قرآن كريم فرمود ":فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" « »1كه در اواخر جلد ششم اين كتاب در تفسير
آن بياني گذرانديم (كه حاصلش اين بود كه مغفرت در اينجا به محو نقيصه تعلق گرفته نه محو گناه).
و از جمله اشارات لطيفي كه در كالم يوسف (ع) آمده يكي اين است كه از خداي تعالي تعبير كرده به" ربي -پروردگارم" و
اين تعبير را در سه جاي كالم خود تكرار نموده ،يك جا فرموده ":إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ" يك جا فرموده ":إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي"
در اينجا هم فرموده ":إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" زيرا اين سه جملهاي كه كلمه" ربي" در آنها بكار رفته هر كدام به نوعي
متضمن انعامي از پروردگار يوسف نسبت بخصوص وي بوده ،و به همين جهت در ثناي بر او ،او را بخودش نسبت داده و
گفت ":پروردگار من" تا مذهب خود را كه همان توحيد است تبليغ نموده بفهماند بر خالف مردم بتپرست آن روز ،خداي
تعالي را رب و معبود خود ميداند ،و چون در جمله" وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" چنين نسبتي نبود لذا بجاي كلمه"
ربي" كلمه "اللَّه" را آورد.
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[سخن بعضي از مفسرين كه آيه ":ذلِكَ لِيَعْلَمَ  "...و" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي  "...را ادامه سخن همسر عزيز مصر دانستهاند و اشكال وارد بر آن  .....ص 171 :
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و اما اينكه گفتيم بعضي از مفسرين دو آيه مورد بحث ،يعني
__________________________________________________
)(1سوره انعام آيه .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
"ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ  ،"...را تتمه كالم همسر عزيز دانستهاند و وعده داديم كه بزودي اشكال آن را ايراد كنيم اينك
ميگوئيم :بنا به گفته ايشان معناي دو آيه مذكور چنين ميشود كه همسر عزيز بعد از آنكه به گناه خود اعتراف نموده به
راستگويي يوسف گواهي داد و گفت ":ذلك "اين اعترافم بر اينكه من او را مراوده كردم ،و اين شهادتم بر اينكه او از
راستگويانست براي اين بود ":ليعلم" تا يوسف وقتي اعتراف و شهادت مرا بشنود بداند كه من در غياب او به او خيانت
نكردم ،بلكه اعتراف نمودم كه مساله مراوده از ناحيه من بود ،و او از راستگويانست" وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ" و خدا
كيد خيانتكاران را هدايت نميكند هم چنان كه كيد مرا كه مراوده و به زندان افكندن او بود هدايت نكرد ،و سرانجام پس از
چند سال زنداني شدن راستگويي و پاكدامني او را برمال ،و خيانت مرا نزد پادشاه و درباريانش افشاء و مرا رسوا نمود ،هم
چنان كه كيد ساير زنان اشراف را هم هدايت نكرد.
و من هرگز نفس خود را تبرئه نميكنم ،زيرا اين من بودم كه او را بزندان افكندم تا شايد بدين وسيله او را مجبور كنم كه به
خواسته من تن در دهد ،آري" إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ".
و اما وجه اشكال آن ،اين است كه :اين تفسير بسيار سخيف و نادرست است زيرا اوال اگر كالم ،كالم همسر عزيز ميبود جا
داشت كه در جمله" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" بگويد ":و ليعلم اني لم اخنه بالغيب" (به صيغه امر )زيرا اگر اين جمله
عنوان شهادت و اعتراف زليخا باشد و به غير صورت امر گفته باشد معنايش اين ميشود ":ذلك" يعني اين اعتراف و
شهادت من براي اين بود كه يوسف بداند من اعتراف نموده و به پاكي او شهادت دادم ،پس بر خواننده پوشيده نيست كه
اين كالم كالمي است خالي از فايده.
بخالف اينكه اگر ميگفت ":و ليعلم" (به صيغه امر) يعني بايد بداند كه من در غياب او به گناه خود اعتراف و به پاكي او
شهادت دادم.
عالوه بر اين الزمه اين تفسير اين است كه معناي اعتراف و شهادت باطل شود ،چون اعتراف و شهادت وقتي دليل بر واقع
ميگردد ،و طهارت واقعي يوسف را ميرساند كه منظور از آن بيان حقيقت و اظهار حق باشد ،نه اينكه يوسف بفهمد و از
رفتار او در غيابش خوشش آيد.
و اگر جمله مذكور عنوان شهادت و اعتراف نباشد بلكه عنوان اعمالي باشد كه همسر عزيز در طول مدت زنداني يوسف
انجام داده ،و معنايش اين باشد كه من براي اين شهادت دادم و اعتراف كردم كه يوسف بداند در طول مدت زندانيش به او
خيانت نكردم ،در اين صورت كالمي خواهد بود هم دروغ محض و هم بيربط ،زيرا او در اين مدت به وي خيانت كرده بود،
چه
ترجمه الميزان ،ج ،11ص424 :
خيانتي باالتر از اين كه نقشهچيني كرد تا او را بدون هيچ گناهي به زندان افكند عالوه بر اينكه شهادت و اعترافش به هيچ
وجهي از وجوه داللتي بر خيانت نكردنش ندارد ،هم چنان كه از نظر خواننده نيز پوشيده نيست.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ثانيا اگر آيه مورد بحث كالم همسر عزيز بود معنا نداشت به يوسف ياد دهد كه خدا كيد خائنان را رهبري نميكند ،با اينكه
يوسف اين معنا را در روز اول كه وي بناي مراوده را با او گذاشت خاطرنشانش كرده و گفته بود ":إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ"
«».1
ثالثا در اين صورت جمله" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي -من نفس خود را تبرئه نميكنم -چون من او را با نقشهها و كيد خودم به زندان
افكندم "-با جمله" لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" منافات دارد ،و اين نيز بر خواننده پوشيده نيست.
آيه" إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" از آنجايي كه مشتمل بر معارف جليلهاي از توحيد است
احتمال نميرود كالم زني بت پرست و ماالمال از هوي و هوس بوده باشد.
بعضي « »4ديگر از مفسرين وجه ديگري در معناي دو آيه مورد بحث گفتهاند و آن اينكه ضمير در" ليعلم" و در" لم
اخنه" ،به عزيز كه همسر زليخا است برميگردد ،گويا زليخا پس از اعتراف خود و شهادتش به پاكي يوسف گفته است :اينها
كه گفتم براي اين بود كه همسرم بداند من در غياب او در خلوتهايي كه با يوسف داشتم خيانتي به او نكردم ،و خالصه
عمل منافي با عفتي از من سر نزد ،و تمامي ماجرا اين بود كه من با يوسف معاشقه كردم او هم عصمت خود را حفظ كرد و
از نزديكي با من امتناع ورزيد ،و در نتيجه عرض و ناموس شوهر من محفوظ ماند ،و من اگر يوسف را از گناه تبرئه كردم
براي اين بود كه اين محفوظ ماندن ناموس من از ناحيه او بود نه از ناحيه من ،و من نفس خود را تبرئه نميكنم زيرا نفس
آدمي اماره به زشتيها است مگر آنكه پروردگار من رحم كند.
اشكال اين وجه هم اين است كه اگر كالم مورد بحث گفتار همسر عزيز بود ،و منظور اين بود كه دل شوهرش را بدست
آورد ،و هر سوء ظن و ترديدي را از دل او پاك سازد ،با گفتن اين حرف نتيجه به عكس ميگرفت ،زيرا جمله" الْآنَ
حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" در افاده اينكه او به يوسف عشق ميورزيده يقين آور است ،و
ليكن گفتن اينكه
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .41
)(2مجمع البيان ،ج  2ص  ،421ط تهران و تفسير تبيان ،شيخ طوسي ،ج  ،3ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
يوسف امتناع ورزيد يقين آور نيست زيرا همسرش ممكن است پيش خود خيال كند كه او اين حرف را براي دلخوشي من
ميزند ،و ميخواهد سوء ظن مرا از بين ببرد ،و حاصل آنكه اعتراف و شهادت اگر از همسر عزيز ميبود غرضش رفع سوء
ظن شوهر بود ،در صورتي كه نه تنها سوء ظن او را رفع نميكند بلكه او را دل چركينتر هم ميسازد.
بعالوه ،بنا بر اين معناي جمله" وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي " ،...تكرار همان جمله" أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ" ميشود ،و حال آنكه در
ظاهر سياق خالف آن استفاده ميشود .همه اينها صرفنظر از اشكاالتي بود كه بر وجه قبلي وارد ميشد ،زيرا همه آنها بر
اين وجه نيز وارد است ".وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ".
معني جمله" أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي" اين است كه :من او را از مقربان خود قرار ميدهم ،و كلمه" مكين" به معناي صاحب مقام
و منزلت است ،و در جمله "فَلَمَّا كَلَّمَهُ" حذف و اضمار بكار رفته و تقديرش اين است كه وقتي يوسف را نزد شاه آوردند و او
با وي گفتگو كرد گفت :تو ديگر از امروز نزد ما داراي مقام و منزلتي هستي .و اينكه حكم خود را مقيد به امروز كرد براي
اشاره به علت حكم بود ،و معنايش اين است كه تو از امروز كه من به مكارم اخالق و اجتناب از زشتي و فحشاء و خيانت و
ظلم ،و صبرت بر هر مكروه پي بردم ،و فهميدم يگانه مردي هستي كه بخاطر حفظ طهارت و پاكي نفست حاضر شدي
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[عزت يافتن يوسف (عليه السالم) به رحمت الهي ،بعد از آنكه براي ذلت او اسباب چيني كردند]  .....ص 174 :

"وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ".
كلمه" تمكين" به معناي قدرت دادن ،و كلمه" تبوء" به معناي جاي گرفتن است ،و كلمه" كذلك" اشاره است به داستاني
كه تا رسيدن يوسف به مقام عزيزي مصر بيان كرد ،و آن عبارت بود از زنداني شدنش كه با وجود اينكه غرض همسر عزيز
از آن ،تحقير و ذليل كردن يوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسيله عزتش قرار داد ،و ساير امور زندگيش نيز بهمين
منوال جريان داشت ،پدرش او را احترام كرد و برادران بر وي حسد برده در چاهش انداختند ،و به بازرگانان فروختند تا بدين
وسيله آن احترام را مبدل به ذلت كنند ،خداي سبحان هم همين مكر و حيله آنان را وسيله عزت او در خانه عزيز مصر قرار
داد ،زنان مصر مخصوصا همسر عزيز با وي خدعه كردند ،و بناي مراوده را گذاشتند تا او را به منجالب فسق و فجور
بكشانند ،خداوند همين توطئه را وسيله بروز و ظهور عصمت و پاكي او قرار داد ،و در آخر هم زندان را كه وسيله خواري او
بود باعث عزتش قرار داد.
و خداوند متعال بهمين داستان زنداني شدن و محروميت يوسف (ع) از اختالط و آميزش آزادانه با مردم اشاره نموده و
فرموده" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ" يعني ما اين چنين زحمت زندان را كه از او سلب آزادي
اراده كرده بود برداشتيم ،و در نتيجه صاحب مشيتي مطلق و ارادهاي نافذ گرديد ،كه ميتوانست در هر بقعهاي و قطعهاي از
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خوار و ذليل شوي ،و مردي هستي كه خداوند به تاييدات غيبي خود اختصاصت داده ،و علم به تاويل احاديث و رأي صائب و
حزم و حكمت و عقل را به تو ارزاني داشته ،داراي مقام و منزلت هستي ،و ما تو را امين خود ميدانيم:
و از اينكه بطور مطلق گفت ":مَكِينٌ أَمِينٌ" فهمانيد كه اين مكانت و امانت تو عمومي است ،و خالصه حكمي كه كرديم
هيچ قيد و شرطي ندارد.
و معناي آيه اين است كه پادشاه گفت :يوسف را نزد من آريد تا خاص و خالص براي خودم قرارش دهم ،و چون او را
آوردند ،و شاه با او تكلم كرد گفت :تو امروز با آن كماالتي كه ما در تو ديديم داراي مكانتي مطلق و امانتي بدون قيد و
شرط هستي ،و در آنچه بخواهي آزاد و بر جميع شؤون مملكت اميني .و اين در حقيقت حكم و فرمان وزارت و صدارت
يوسف بود.
"قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ".
بعد از آنكه شاه فرمان مكانت و امانت يوسف را بطور مطلق صادر كرد ،يوسف از او در خواست نمود كه او را به وزارت ماليه
و خزانهداري منصوب كند ،و امور مالي كشور و خزانههاي زمين را كه مراد از آن همان سرزمين مصر بوده باشد به وي
محول نمايد .ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
و اگر اين درخواست را كرد به اين منظور بود كه امور مالي كشور و ارزاق را به مباشرت خود اداره كند ،و ارزاق را جمعآوري
نموده براي سالهاي بعد كه قهرا سالهاي قحطي خواهد بود و مردم دچار گراني و گرسنگي خواهند شد ذخيره نمايد ،و
خودش با دست خويش آن ذخيرهها را در ميان مردم تقسيم كند ،و به هر يك آن مقداري كه استحقاق دارد بدهد ،و از
حيف و ميل جلوگيري نمايد.
و خود درخواست خويش را چنين تعليل كرد كه من حفيظ و عليم هستم ،زيرا اين دو صفت از صفاتيست كه متصدي آن
مقامي كه وي درخواستش را كرده بود الزم دارد ،و بدون آن دو نميتواند چنان مقامي را تصدي كند ،و از سياق آيات مورد
بحث و آيات بعدش برميآيد كه پيشنهاد پذيرفته شد ،و دست بكار آنچه ميخواست گرديد.
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات مربوط به رؤياي ملك مصر و تعبير آن به وسيله يوسف و اثبات بي گناهي آن حضرت و عزت
يافتن او)]  .....ص : 275

در تفسير قمي آمده كه :پادشاه ،خوابي ديد و به وزراي خود چنين نقل كرد كه :من در
__________________________________________________
) (1آگاه باشيد كه همانا دوستان خدا هيچ ترس و اندوهي در دل ندارند ،آنها اهل ايمان و خدا ترسند ،از سوي خدا پيوسته
براي آنها بشارت است هم در دنيا و هم در آخرت .سوره يونس ،آيات .32 -34
ترجمه الميزان ،ج ،11ص423 :
خواب ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو الغر آنها را ميخوردند ،و نيز هفت سنبله سبز و سنبلههاي خشك ديگري ديدم-
امام صادق (ع) جمله" سَبْعَ سُنْبُالتٍ "را" سبع سنابل" قرائت نمودند -.آن گاه به وزراي خود گفت كه :اي بزرگان مملكت!
اگر از تعبير خواب سررشته داريد مرا در رؤيايم نظر دهيد ،ليكن كسي معنا و تاويل رؤياي او را ندانست.
"وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ" يكي از دو تن يار زنداني يوسف كه نجات يافته بود و آن روز باالي سر پادشاه
ايستاده بود بعد از مدتي بياد رؤياي خود افتاد كه در زندان ديده بود و گفت" أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ" من شما را از تعبير
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زمين كه بخواهد منزل بگزيند ،پس اين جمله به وجهي محاذي جمله" وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ" كه قبال در باره وارد شدن يوسف به خانه عزيز فرموده بود قرار گرفته است .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
و با اين مقايسه اين معنا روشن ميگردد كه جمله" نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ" در اينجا به معناي جمله" وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي
أَمْرِهِ" در آنجا است ،و معلوم ميشود كه مراد اين است كه خداي سبحان وقتي بخواهد رحمت خود را به شخصي برساند،
كسي در خواستن او معارضه ندارد و هيچ مانعي نميتواند او را از بكار بردن اراده و خواستش جلوگيري كند.
و اگر سببي از اسباب ،ميتوانست كه مشيت خدا را در مورد احدي باطل سازد هر آينه در باره يوسف اين كار را ميكرد ،زيرا
در خصوص او تمامي اسباب ،آن هم سببهايي كه هر كدام جداگانه در ذليل كردن وي كافي بود دست بدست هم دادند ،و
مع ذلك نتوانستند او را ذليل كنند ،بلكه بر خالف جريان اسباب ،خداوند او را بلند و عزيز كرد ،آري" حكم تنها از آن
خداست".
و اينكه فرموده" وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "اشاره است به اينكه اين تمكين اجري بوده كه خداوند به يوسف داد ،و وعده
جميلي است كه به هر نيكوكاري ميدهد ،تا بدانند او اجرشان را ضايع نميكند.
"وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ".
يعني اجر آخرت براي اولياي از بندگان اوست .پس در حقيقت اين جمله وعده جميلي است كه خداوند به خصوص اولياي
خود كه يوسف يكي از ايشان است ميدهد.
دليل بر اينكه اين جمله وعده به عموم مؤمنين نيست جمله حاليه" وَ كانُوا يَتَّقُونَ" است كه داللت دارد بر اينكه ايمان
ايشان كه همان حقيقت ايمان است ال محاله مسبوق به تقواي استمراري ايشان بوده آنهم تقواي حقيقي ،و (معلوم است
كه) چنين تقوايي بدون ايمان تحقق نمييابد ،پس ايمان بعدي ،ايمان بعد از ايمان و تقواست ،و چنين ايماني همان اجراي
واليت اللَّه است كه در بارهاش فرموده ":أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ
الْبُشْري فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ" «».1
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اين خواب خبر ميدهم اينك مرا بفرستيد( ،او را مرخص كردند تا) به نزد يوسف آمد و گفت ":أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ
بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ" يوسف در پاسخش گفت:
"تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ" يعني هفت سال پي در پي بكاريد و آنچه درو
كرديد در خوشه بگذاريد و مصرف نكنيد مگر اندكي كه ميخوريد خرمن كرده ميكوبيد ،چون اگر همه را بكوبيد ،تا هفت
سال نميماند ،بخالف اينكه در سنبله بماند كه در اين مدت آفتي نميبيند ،آن گاه هفت سال ديگر بعد از آن ميرسد كه
سالهاي سختي خواهد بود ،و در آن مدت آنچه كه براي ايشان در سالهاي گذشته ذخيره كردهايد به مصرف ميرسانيد ،امام
صادق (ع )فرموده :آيه به جاي" ما قَدَّمْتُمْ" به صورت" ما قربتم" نازل شده بود ،سپس بعد از آن چند سال ،سالي فرا
ميرسد كه مردم در آن ياري ميشوند ،و در آن باران بر آنان ميبارد.
امام (ع) فرمود :مردي نزد علي امير المؤمنين (ع )كلمه" يعصرون" را به بناي معلوم و مبني بر فاعل قرائت كرد ،حضرت
فرمود :واي بر تو چه چيز را ميفشرند ،آب انگور را براي شراب؟ مرد عرض كرد :يا امير المؤمنين پس چگونه قرائت كنم؟
فرمود :آيه بصورت" يعصرون" به بناي مجهول و مبني بر مفعول نازل شده ،و معنايش اين است كه در آن سال و بعد از
سالهاي قحطي باران داده ميشوند ،به دليل اينكه در جاي ديگر قرآن فرموده:
"وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً" «».1
فرستاده يوسف نزد پادشاه برگشته پيغام و دستور العمل را براي او باز گفت ،پادشاه گفت او را نزد من آريد ،فرستادهاش نزد
يوسف آمده از او خواست كه به دربار مصر بيايد( ،يوسف) گفت بسوي صاحبت برگرد و از او بپرس داستان زناني كه
دستهاي خود را پاره كردند
__________________________________________________
)(1از ابرهاي باراندار ،آب روان را نازل كرديم .سوره نبا ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
چه بود؟ كه همانا پروردگار من به كيد ايشان عالم است.
پادشاه ،زنان نامبرده را در يك جا جمع كرده پرسيد جريان شما در آن روزها كه با يوسف و بر خالف ميل او مراوده
ميكرديد چگونه بود؟ گفتند خدا منزه است كه ما كمترين عيب و عمل زشتي از او نديديم .همسر عزيز گفت :اآلن حق
روشن و برمال گرديد ،آري من با او و بر خالف ميل او مراوده داشتم ،و او از راستگويان است ،و اين را بدان جهت گفتم كه
او بداند من در غيابش خيانتش نكردم ،و اينكه خدا كيد خيانتكاران را هدايت نميكند -و معناي اين جمله از كلمات زليخا
اين است كه اين اعتراف را بدان سبب كردم تا يوسف بداند اين بار مانند سابق بر عليه او دروغ نگفتم ،-سپس اضافه كرد:
من نفس خود را تبرئه نميكنم زيرا نفس وادارنده به زشتيهاست ،مگر آنكه پروردگارم رحم كند.
آن گاه پادشاه گفت :او را نزد من آريد تا او را از نزديكان خود قرار دهم ،پس وقتي نگاهش به يوسف افتاد گفت :تو امروز
نزد ما داراي مكانت و منزلتي ،و نزد ما امين ميباشي ،هر حاجتي داري بگو .يوسف گفت :مرا بر خزانههاي زمين بگمار كه
من نگهبان و دانايم ،يعني مرا بر كندوها و انبارهاي آذوقه بگمار .او هم يوسف را مصدر آن كار كرد ،و همين است مقصود
از اينكه فرمود ":وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ" «».1
مؤلف :اينكه صاحب تفسير قمي گفتند كه امام صادق" سبع سنابل" قرائت كرده منافي با روايت عياشي است كه از ابن ابي
يعفور از آن جناب نقل كرده كه" سَبْعَ سُنْبُالتٍ" ،قرائت كردهاند البته اين به نقلي است كه تفسير برهان از عياشي كرده ،و
گرنه در نسخه چاپي خود عياشي نيز" سبع سنابل" آمده «».4
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و اينكه گفت امام فرمود :آيه بصورت" ما قربتم" نازل شده مقصود اين است كه" ما قَدَّمْتُمْ" بحسب تنزيل به معناي تقريب
است ،و اينكه فرمود :آيه بصورت" وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ" ،به بناي مجهول و مبني بر مفعول نازل شده و معنايش اين است كه
مردم در آن سال باران داده ميشوند ،داللت دارد بر اينكه آن جناب كلمه" يغاث" را از ماده غوث به معناي ياري گرفته نه
از ماده غيث كه به معناي باران است ،و اين معنا را عياشي نيز در تفسير خود از علي ابن معمر از پدرش از امام صادق (ع)
روايت كرده است « »1و اينكه فرمود :معناي اين جمله از كلمات زليخا
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  1ص  122و .123
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .11
)(3تفسير عياشي ،ج  4ص  125ح . [.....]13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
اين است كه اين اعتراف را بدان سبب كردم  ...ظاهر اين است كه امام (ع) جمله "ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ  ...إِنَّ
رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ" را از كالم همسر عزيز دانسته .و خواننده محترم بياني را كه در اين خصوص گذرانديم بخاطر دارد.
و در الدر المنثور است كه فاريابي و ابن جرير و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه به چند طريق از ابن عباس روايت
كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :من از صبر و بزرگواري برادرم يوسف در عجبم ،خدا او را بيامرزد ،براي اينكه
فرستادند نزد او تا در باره خواب پادشاه نظر دهد (و او هم بدون هيچ قيد و شرطي نظر داد) و حال آنكه اگر من جاي او بودم
نظر نميدادم مگر بشرطي كه مرا از زندان بيرون بياورند ،و نيز از صبر و بزرگواري او در عجبم از آنكه از ناحيه پادشاه آمدند
تا از زندان بيرونش كنند باز هم بيرون نرفت تا آنكه بيگناهي خود را اثبات كرد ،و حال آنكه اگر من بودم بيدرنگ بسوي
در زندان ميدويدم ،ولي او ميخواست بيگناهي خود را اثبات كند « »1خدايش بيامرزد.
مؤلف :اين معنا بطريق ديگري نيز روايت شده ،و از طرق اهل بيت (ع) هم روايتي آمده كه عياشي آن را در تفسير خود از
ابان از محمد بن مسلم از يكي از دو امام -امام باقر و يا امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود اگر من
جاي يوسف بودم در آن موقع كه فرستاده پادشاه نزدش آمد تا خواب وي را تعبير كند تعبير نميكردم مگر بشرطي كه مرا از
زندان خالص كند و من از صبر يوسف در برابر كيد همسر پادشاه در عجبم كه تا چه اندازه صبر كرد تا سرانجام خداوند
بيگناهيش را ظاهر ساخت «».4
مؤلف :اين روايت نبوي -كه هم بطرق اهل سنت و هم بطرق اهل بيت (ع) نقل شده -خالي از اشكال نيست ،زيرا در آن
يكي از دو محذور هست ،يا طعن و عيبجويي از يوسف و يا طعن بر خود رسول خدا (ص).
طعن بر يوسف به اينكه بگوييم در توسل و چارهجويي براي نجات از زندان ،تدبير خوبي بكار نبرده ،و حال آنكه بهترين
تدبير همان تدبيري بود كه او بكار برد ،چون آن جناب هدفش صرف بيرون آمدن از زندان نبود ،زيرا همسر عزيز و همچنين
زنان اشراف مصر از خدا ميخواستند او نسبت به خواست و هواي دل آنان موافقت كند ،و ايشان بيدرنگ آزادش سازند ،و
اصال اگر موافقت ميكرد به زندان نميافتاد ،به زندانش انداختند تا مجبور به موافقتش
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  2ص .41
)(2عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .14
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
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كنند ،و او در چنين محيطي از خدا خواست تا به زندان بيفتد و گفت ":رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ" « »1بلكه
خواست او اين بود كه اگر بيرون ميآيد در جو و محيطي قرار گيرد كه ديگر آن پيشنهادهاي نامشروع به او نشود و نيز
محيط بر بيگناهي او در زنداني شدنش واقف گردد ،و در درجه سوم وقتي بيرون ميآيد باز بصورت يك غالم درنيايد ،بلكه
در رتبهاي قرار گيرد كه اليق شانش باشد.
و لذا نخست در همان زندان به دنبال رؤياي پادشاه وظيفهاي را كه يك نفر زمامدار نسبت به ارزاق رعيت و حفظ و
نگهداري آن دارد بيان نمود ،و بدين وسيله زمينهاي فراهم كرد كه شاه بگويد" ائْتُونِي بِهِ -او را نزد من آريد" و در درجه
دوم وقتي آمدند و گفتند كه برخيز تا از زندان بيرون و به نزد پادشاه رويم ،امتناع ورزيد ،و بيرون آمدن خود را مشروط بر
اين كرد كه شاه ميان او و زنان اشرافي مصر به عدل و داد حكم كند ،و با اين عمل زمينهاي چيد كه نتيجهاش آن شد كه
شاه بگويد ":ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي -او را نزد من آريد تا از مقربان خود قرارش دهم" حال آيا چنين تدبيري قابل طعن
است؟ و يا آنكه بهترين تدبيري است كه براي رسيدن به عزت ،و نجات از بردگي و رسيدن به مقام عزيزي مصر و گسترش
دادن عدل و احسان در زمين ممكن است تصور شود؟ قطعا بهترين تدبير است كه عالوه بر آن آثار ،اين نتيجه را هم داشت
كه پادشاه و كرسينشينان او در خالل اين آمد و شدها ،به صبر و عزم آهنين و تحمل طاقتفرساي او در راه حق و نيز به
علم فراوان و حكم قاطع و محكم وي پي بردند.
و اما طعن بر رسول خدا به اينكه بگوييم آن جناب فرموده باشد اگر من جاي يوسف بودم بقدر او صبر نميكردم .با اينكه
گفتيم در اين صبر و تحمل حق با يوسف بود ،و آيا نسبت دادن چنين كالمي به آن جناب معنايش اعتراف به اين نيست كه
يكي از خصوصيات پيغمبر اكرم اين است كه نميتوانست در مواردي كه صبر واجب و الزم است صبر كند؟! چرا معنايش
همين است و حاشا بر آن جناب كه مردم را به چنين صبري توصيه كند و خودش از انجام آن عاجز باشد ،و چگونه عاجز بود
و حال آنكه قبل از هجرتش و همچنين بعد از آن در راه خدا و در برابر اذيتها و شكنجههاي مردم آن چنان صبر كرد كه
خداي تعالي به مثل آيه "وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ « "»4ثناخوانيش كرد.
و نيز در الدر المنثور است كه حاكم در تاريخ خود و ابن مردويه و ديلمي از انس روايت
__________________________________________________
)(1سوره يوسف ،آيه .11
)(2و در حقيقت ،تو بر نيكو خلقي عظيم آراستهاي ،سوره قلم ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص425 :
كردهاند كه گفت :رسول خدا آيه" ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" را قرائت كرده و فرمودند:
وقتي يوسف اين حرف را زد جبرئيل به او گفت :اي يوسف يادت ميآيد كه تو نيز قصد زليخا را كردي؟ يوسف گفت ":وَ ما
أُبَرِّئُ نَفْسِي" « .»1مؤلف :اين معنا در روايات متعددي قريب بهم نقل شده ،از آن جمله روايت ابن عباس است كه وقتي
يوسف اين حرف را زد جبرئيل به او طعنه زد و گفت ":آري خيانت نكردي حتي آن موقعي كه قصد او را كردي" و روايت
حكيم بن جابر است كه دارد :جبرئيل گفت:
"آري خيانت نكردي حتي آن موقعي كه بند شلوار را باز كردي" « ،»4و همچنين نظير آن ،روايات ديگري از مجاهد و
قتاده و عكرمه و ضحاك و ابن زيد و سدي و حسن و ابن جريح و ابي صالح و غير ايشان آمده.
و ما در بيان سابق گذرانديم كه اين روايات از روايات جعلي است كه مخالف با صريح قرآن است ،آري حاشا بر مقام يوسف
صديق اينكه در گفتار" لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ" دروغ گفته و آن گاه بعد از طعنه جبرئيل دروغ خود را اصالح كرده باشد.
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زمخشري در كشاف گفته :هرزهسرايان رواياتي جعلي بهم بافته و چنين پنداشتهاند كه وقتي يوسف گفت ":لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ"
جبرئيل گفت ":آري و نه آن وقت كه قصد او كردي" و خود زليخا گفت :آري و نه آن موقع كه بند زير جامهات را باز
كردي .و اين هرزهسرائيها بخاطر آن است كه اينان نه تنها از بهتان بستن بخدا و رسولش باكي ندارند بلكه در اين عمل با
يكديگر كورس و مسابقه ميگذاشتند «».1
و در تفسير عياشي از سماعه نقل كرده كه گفت :من از او سؤال كردم كه مقصود از" ربك" در جمله" برگرد بسوي صاحب
و خدايت" كيست؟ فرمود :مقصود عزيز است «».2
مؤلف :و در تفسير برهان از طبرسي در كتاب نبوت و او به سند خود از احمد بن محمد بن عيسي از حسن بن علي بن الياس
روايت كرده كه گفت :من از حضرت رضا (ع) شنيدم كه ميفرمود :يوسف به جمعآوري آذوقه پرداخت ،و در آن هفت سال
فراواني ،طعامهاي اندوخته را انبار كرد ،و چون اين چند سال سپري شد و سالهاي قحطي فرا رسيد يوسف شروع كرد
بفروختن طعام ،در سال اول در برابر نقدينه از درهم و دينار ،و در مصر و اطراف آن هيچ درهم و ديناري نماند مگر آنكه
همه ملك يوسف شد.
__________________________________________________
2) ،(1الدر المنثور ،ج  2ص  ،41ط بيروت.
)(3تفسير الكشاف ،ج  ،4ص .221
)(4عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .42
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
و در سال دوم در برابر زيورها و جواهرات ،و در نتيجه در مصر و اطرافش زيور و جواهري هم نماند مگر آنكه به ملك
يوسف درآمد ،و در سال سوم طعام را در ازاي دامها و چارپايان فروخت ،و دام و چارپايي نماند مگر آنكه ملك او شد ،در
سال چهارم آن را در ازاي غالمان و كنيزان فروخت ،در نتيجه غالم و كنيزي هم در مصر و پيرامونش نماند مگر آنكه همه
در ملك يوسف درآمدند ،و در سال پنجم طعام را به قيمت خانهها و عرضهها فروخت و ديگر خانه و عرصهاي در مصر و
پيرامونش نماند مگر آنكه آن نيز ملك وي شد ،در سال ششم در ازاي مزرعهها و نهرها فروخت ،و ديگر در مصر و
پيرامونش مزرعه و نهري نماند مگر آنكه ملك وي شد و در سال آخر كه سال هفتم بود چون براي مصريان چيزي نمانده
بود ناگزير طعام را به ازاي خود خريدند ،و تمامي سكنه مصر و پيرامون آن برده يوسف شدند.
و چون احرار و عبيد ايشان همه ملك يوسف شد گفتند ما هيچ ملك و سلطنتي مانند ملك و سلطنتي كه خدا به اين پادشاه
داده نديده و نه ،شنيدهايم ،و هيچ پادشاهي سراغ نداريم كه علم و حكمت و تدبير اين پادشاه را داشته باشد.
پس يوسف به پادشاه گفت حال نظرت در باره اين نعمتها كه پروردگار من در مصر و پيرامونش به من ارزاني داشته
چيست رأي خود را بگو و بدان كه من ايشان را از گرسنگي نجات ندادم تا مالكشان شوم ،و اصالحشان نكردم تا فاسدشان
كنم و نجاتشان ندادم تا خود بالي جان آنان باشم ،ليكن خداوند بدست من نجاتشان داد .پادشاه گفت رأي براي توست.
يوسف گفت :من خدا و تو را شاهد ميگيرم كه تمامي اهل مصر را آزاد كرده و اموال ايشان را به ايشان برگرداندم ،و
همچنين اختيارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نيز به تو برگرداندم ،بشرطي كه جز به سيرت من نروي ،و جز به
حكم من حكم نكني.
پادشاه گفت :اين خود ،توبه و افتخار من است كه جز به سيرت تو سير نكنم و جز به حكم تو حكمي نرانم و اگر تو نبودي
امروز بر تو سلطنتي نداشته و در دوران چهاردهساله گذشته نميتوانستم مملكت را اداره كنم و اين تو بودي كه سلطنت مرا
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به بهترين وجهي كه تصور شود عزت و آبرو دادي ،و اينك من شهادت ميدهم بر اينكه معبودي نيست جز خداي تعالي ،و
او تنها و بدون شريك است ،و شهادت ميدهم كه تو فرستاده اويي ،و از تو تقاضا دارم كه بر وزارت خود باقي باشي كه تو
نزد ما مكين و اميني»1« .
مؤلف :روايات در اين مقام بسيار است ،اما چون اغلب آنها ربطي به غرض تفسيري ما
__________________________________________________
)(1تفسير البرهان ،ج  ،4ص  424و  ،421ح .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص424 :
ندارند لذا از نقل آنها خودداري ميكنيم.
و در تفسير عياشي آمده كه سليمان از سفيان نقل ميكند كه ميگويد به امام صادق (ع) عرض كردم :آيا جايز نيست كه
آدمي خود را تزكيه نمايد (و از خوبي خود تعريف كند)؟ فرمود :در صورتي كه ناگزير شود جايز است ،مگر نشنيدهاي گفتار
يوسف را كه به پادشاه مصر گفت ":اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" و همچنين گفتار عبد صالح را كه گفت":
أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ"؟ «».1
مؤلف :ظاهرا مقصود آن جناب از عبد صالح همان هود پيغمبر است كه به قوم خود گفته بود ":أُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ
ناصِحٌ أَمِينٌ «»".4
و در عيون به سند خود از عياشي روايت كرده كه گفته است :محمد بن نصر از حسن بن موسي روايت كرده كه گفت:
اصحاب ما از حضرت رضا (ع) روايت كردهاند كه مردي به آن جناب عرض كرد :خدا اصالحت كند ،بفرما ببينم چگونه كار
شما با مامون بدينجا بينجاميد؟ (و گويا سائل عمل آن جناب را با مامون عملي ناپسند ميپنداشته) و لذا حضرت ابي الحسن
رضا (ع) فرمود :بگو ببينم از پيغمبر و وصي كداميك از ديگري افضلند ،مرد عرض كرد پيغمبر افضل از وصي است ،فرمود:
حال بگو ببينم مشرك افضل است و يا مسلم؟
عرض كرد البته مسلم.
فرمود :عزيز مصر مشرك ،و يوسف وزير او پيغمبر بود ،و اين مامون مسلمان است و من وصي ،يوسف از عزيز خواست تا او
را مسئول امور مالي كند و گفت ":اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" ولي من چنين تقاضايي كه نكردم هيچ ،بلكه
مامون مرا در قبول اين واليتعهدي مجبور كرد ،آن گاه در معناي جمله" حَفِيظٌ عَلِيمٌ "فرمود :يعني حافظ بر اموال ،و عالم
به هر زبانم «».1
مؤلف :اينكه فرمود ":اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ" مقصود آن جناب نقل به معناي آيه است ،و اين روايت را عياشي « »2نيز
در تفسير خود آورده ،معاني االخبار هم آخر آن را از فضل بن ابي قره از امام صادق (ع) نقل كرده است.
__________________________________________________
)(1عياشي ،ج  ،4ص  ،121ح  ،25ط تهران.
)(2من رسالتهاي پروردگارم را به شما ميرسانم و من شما را خيرخواهي امينم .سوره اعراف ،آيه .32
)(3عيون األخبار ،ج  ،4ص  ،112باب  25ح  ،1ط تهران( .ليكن در عيون بجاي محمد بن نصر ،محمد بن نصير ميباشد).
)(4تفسير عياشي ج  ،4ص  125ح .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
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[سوره يوسف ( :)11آيات  51تا  ..... ]11ص 113 :
اشاره

وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ( )22وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ ال
تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ( )22فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَال كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ ال تَقْرَبُونِ ( )35قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ
وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ ( )31وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلي أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ()34
ترجمه آيات  .....ص 113 :

بيان آيات [بيان آياتي كه وارد شدن برادران يوسف را بر يوسف (عليه السالم) -كه اينك حكمران بود! -و گفتگوي آنها را حكايت
ميكنند ] .....ص 113 :
اشاره

فصل ديگري از داستان يوسف (ع) است كه در چند آيه خالصه شده و آن
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
عبارت از آمدن برادران يوسف نزد وي ،در خالل چند سال قحطي است تا از او جهت خاندان يعقوب طعام بخرند ،و اين
پيشامد -مقدمهاي شد كه يوسف بتواند برادر مادري « »1خود را از كنعان به مصر نزد خود بياورد ،و اين برادر ،همان است
كه با يوسف مورد حسادت برادران واقع شد و برادران در آغاز داستان گفتند ":لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ
عُصْبَةٌ" «» 4و بعد از آوردن او ،خود را به سايرين نيز معرفي نموده ،سرانجام يعقوب را هم از باديه كنعان به مصر منتقل
ساخت.
و اگر در ابتداي امر ،خود را معرفي نكرد براي اين بود كه ميخواست اول برادر مادريش را احضار نمايد تا در موقعي كه خود
را به برادران پدريش معرفي ميكند او نيز حاضر باشد و در نتيجه صنع خداي را نسبت به آن دو و پاداشي را كه خداوند به
آن دو در اثر صبر و تقواشان ارزاني داشت مشاهده كنند و بعالوه وسيلهاي براي احضار همه آنان باشد .و اين پنج آيه
متضمن آمدن فرزندان يعقوب به مصر و نقشهاي است كه يوسف براي احضار برادر مادري خود كشيد ،كه اگر بار ديگر
محتاج به طعام شدند تا او را نياورند طعام نخواهند گرفت ،ايشان نيز پذيرفتند.
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برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند ،او ايشان را شناخت ولي آنها وي را نشناختند ().22
و هنگامي كه (يوسف) بار آذوقه آنها را آماده كرد گفت( :دفعه آينده) آن برادري را كه از پدر داريد نزد من آريد ،آيا نميبينيد
كه من حق پيمانه را ادا ميكنم و من بهترين ميزبانانم؟ ().22
و اگر او را نزد من نياوريد نه كيل (و پيمانهاي از غله) نزد من خواهيد داشت و نه (اصال) نزديك من شويد ().35
گفتند ما با پدرش گفتگو خواهيم كرد (و سعي ميكنيم موافقتش را جلب نماييم) و ما اين كار را خواهيم كرد ().31
سپس به كارگزاران و غالمان خويش گفت :آنچه را به عنوان قيمت پرداختهاند در بارهايشان بگذاريد تا شايد پس از
مراجعت به خانواده خويش آن را بشناسند و شايد برگردند ().34
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[در خواست آوردن برادر ابويني خود از برادران پدري با تشويق ،تهديد و تدبير]  .....ص 115 :

"وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ ال تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" راغب در مفردات
خود گفته ":جهاز" ،هر متاع و يا چيز ديگري است كه قبال تهيه شود ،و تجهيز به معناي حمل اين متاع و يا فرستادن آن
است «1».و بنا به گفته وي معنا اين ميشود كه بعد از آنكه متاع و يا طعامي كه جهت ايشان آماده كرده و به ايشان
فروخته بود بار كرد ،دستورشان داد كه بايستي آن برادر ديگري كه تنها برادر پدري ايشان و برادر پدري و مادري يوسف
است همراه بياورند ،و گفت ":ائْتُونِي بِأَخٍ...".
و معناي ايفاي به كيل در جمله" أَ ال تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ" اين است كه من به شما كم نفروختم ،و از قدرت خود سوء
استفاده ننموده و به اتكاي مقامي كه دارم به شما ظلم نكردم" وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" يعني من بهتر از هر كس واردين به خود
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"وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ".
در اين جمله مطالب زيادي حذف شده ،و اگر متعرض آن نگشته براي اين بوده كه غرض مهمي بدان متعلق نميشده،
غرض تنها بيان چگونگي پيوستن برادر مادري يوسف به وي و شركتش در نعمتها و منتهاي الهي او و سپس شناختن
برادران و پيوستن خاندان يعقوب به او بوده و اين قسمتها كه مورد غرض بوده منتخبي است از داستان يوسف و وقايعي
كه بعد از رسيدن به عزت مصر رخ داده است.
برادراني كه براي خريدن طعام به مصر آمدند همان برادران عصبه و قوي بودند (كه او را به چاه انداختند) و برادر مادري
همراهشان نبود زيرا يعقوب بعد از واقعه يوسف با او انس ميگرفت ،و هرگز او را از خود جدا نميكرد و اين معاني از آيات
زير به خوبي استفاده ميشود.
و بين وارد شدن ايشان به مصر و بيرون آمدن يوسف از زندان و منصوب شدنش به وزارت ماليه و خزانهداري كل ،و
رسيدنش به مقام عزيزي مصر بيشتر از هفت سال فاصله بوده ،زيرا برادران بطور مسلم در بعضي از سالهاي قحطي به مصر
آمدند تا طعامي خريداري كنند ،و اين سالها بعد از هفت سال فراواني اتفاق افتاده ،و ايشان از آن روزي كه يوسف را بعد از
بيرون شدن از
__________________________________________________
)(1منظور برادر پدر و مادري است.
)(2سوره يوسف ،آيه . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
چاه به دست مكاريان و كارواني كه از كنار چاه عبور ميكردند سپردند ديگر او را نديدند ،و يوسف آن روز ،كودكي خردسال
بود ،و بعد از آن ،مدتي در خانه عزيز و چند سالي در زندان و بيشتر از هفت سال هم هست كه عهدهدار امر وزارت است،
بعالوه اينكه او روزي كه از برادران جدا شد يك كودك بيش نبود و امروز در لباس وزارت و زي سالطين درآمده ،ديگر
چگونه ممكن بود كسي احتمال دهد كه او مردي عبري و بيگانه از نژاد قبطي مصر باشد و خالصه چگونه ممكن بود
برادران حدس بزنند كه او برادر ايشان و همان يوسف خودشان است.
بخالف يوسف ،كه برادران را در آن وضعي كه ديده بود اآلن نيز در همان وضع ميبيند و كياست و فراست نبوت هم
كمكش ميكند و بيدرنگ ايشان را ميشناسد هم چنان كه فرمود:
"وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ".
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را اكرام و پذيرايي ميكنم و اين خود تحريك ايشان به برگشتن است ،و تشويق ايشان است تا در مراجعت ،برادر پدري خود
را همراه بياورند.
و اين تشويق در برابر تهديدي است كه در آيه بعدي ":فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَال كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ ال تَقْرَبُونِ" كرد ،و گفت كه
اگر او را نياوريد ديگر طعامي به شما نميفروشم ،و ديگر مانند اين دفعه ،شخصا از شما پذيرايي نميكنم ،اين را گفت تا
هواي مخالفت و عصيان او را در سر نپرورانند ،هم چنان كه از گفتار ايشان در آيه آتيه كه گفتند ":سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا
لَفاعِلُونَ -بزودي
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جهز".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص423 :
از پدرش اصرار ميكنيم و بهر نحو شده فرمان تو را انجام ميدهيم" برميآيد كه برادران يوسف فرمان او را پذيرفتند و با
اين قول صريح خود ،او را دلخوش ساختند.
اينهم معلوم است كه كالم يوسف كه در موقع برگشتن برادران به ايشان گفته ":كه بايد برادر پدري خود را همراه بياوريد"
آنهم با آن همه تاكيد و تحريص و تهديد كه داشت ،كالمي ابتدايي نبوده ،و از شان يوسف هم بدور است كه ابتداء و بدون
هيچ مقدمهاي اين حرف را زده باشد ،زيرا اگر اينطور بود برادران حدس ميزدند كه شايد اين مرد همان يوسف باشد كه
اينقدر اصرار ميورزد ما برادر پدري خود را كه برادر پدر و مادري اوست همراه بياوريم ،پس قطعا مقدماتي در كار بوده كه
ذهن آنان را از چنين حدسي منصرف ساخته و نيز از احتمال و توهم اينكه وي قصد سويي نسبت به آنان دارد بازشان داشته
است.
و در اينكه بطور احتمال ميدانيم چنين مقدماتي در كار بوده حرفي نيست و ليكن آن كلمات و گفتگوهاي بسياري كه
مفسرين در اين مقام از او نقل كردهاند هيچ دليلي از قرآن بر آنها وجود ندارد و هيچ قرينهاي هم در سياق قصه بر آنها
نيست ،و روايتي هم كه مورد اطمينان باشد به نظر نميرسد.
كالم خداي تعالي هم خالي از تعرض به آن است ،تنها چيزي كه از كالم خداي تعالي استفاده ميشود اين است كه يوسف
از ايشان پرسيده كه به چه علت به مصر آمدهايد؟
ايشان هم جواب دادهاند كه ده برادرند و يك برادر ديگر در منزل نزد پدر جا گذاشتهاند چون پدرشان قادر بر مفارقت او ،و
راضي به فراق او نميشود حال چه مسافرت باشد و چه گردش و چه مانند آن ،يوسف هم اظهار عالقه كرد كه دوست
ميدارد او را ببيند و بايد بار ديگر او را همراه خود بياورند.
"فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَال كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ ال تَقْرَبُونِ" كيل به معناي مكيل (كشيدني) است كه مقصود از آن طعام است ،و
اينكه فرمود:
"وَ ال تَقْرَبُونِ" معنايش اين است كه حق نداريد به سرزمين من نزديك شده و نزد من حضور بهم رسانيد و طعام بخريد ،و
معناي آيه روشن است كه خواسته است برادران را تهديد كند و (هم چنان كه گذشت) از مخالفت امر خود زنهار دهد.
"قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ".
كلمه مراوده همانطور كه در سابق گذشت به معناي اين است كه انسان در باره امري پشت سر هم و مكرر مراجعه نموده و
اصرار بورزد و يا حيله بكار برد ،پس اينكه به يوسف گفتند ":سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ" دليل بر اين است كه ايشان قبال براي يوسف
گفته بودند كه پدرشان به مفارقت برادرشان رضايت نميدهد ،و هرگز نميگذارد او را از وي دور كنيم ،و اينكه گفتند":
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[سوره يوسف ( :)11آيات  13تا  ..... ]11ص 111 :
اشاره

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلي أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ )(63قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِالَّ كَما
أَمِنْتُكُمْ عَلي أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ () 32وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا
يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ( )32قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ
حَتَّي تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِالَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ ( )33وَ قالَ يا بَنِيَّ ال
تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ
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پدرش" ،و نگفتند پدرمان خود مؤيد
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
اين معنا است.
و معناي اينكه گفتند ":وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ" اين است كه ،آوردن او و يا اصرار به پدر و وادار نمودنش به دادن برادر را انجام
ميدهيم ،و معناي آيه روشن است و پيداست كه با اين جمله خواستهاند يوسف را دلخوش ساخته قبولي خود را في الجمله
اعالم دارند.
"وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلي أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ".
"فتيان" جمع" فتي" به معناي پسر است ،راغب در مفردات در معناي بضاعت گفته:
قطعهاي وافر و بسيار از مال است كه براي تجارت در نظر گرفته شده باشد ،گفته ميشود ":ابضع بضاعة و ابتضعها" و
خداوند فرموده ":هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا" « »1و نيز فرموده ":بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ" « »4و اصل اين كلمه" بضع" -به فتحه
باء -است ،كه به معناي پارهاي گوشت است كه قطع و بريده گردد ،و نيز گفته است :عبارت معروف" فالن بضعة مني-
فالني بضعهاي از من است" معنايش اين است كه فالني از شدت نزديكي به من به منزله پارهاي از تن من است.
و نيز گفته :بضع به كسره باء به معناي قسمتي از عدد ده است ،و عدد ما بين سه و ده را بضع ميگويند :بعضي گفتهاند بضع
بيشتر از پنج و كمتر از ده را گويند «».1
و كلمه" رحال" جمع" رحل" به معناي ظرف و اثاث است .و كلمه انقالب به معناي مراجعت است.
و معناي آيه اين است كه يوسف به غالمان خود گفت :هر آنچه ايشان از قبيل پول و كاال در برابر طعام دادهاند در
خرجينهايشان بگذاريد تا شايد وقتي به منزل ميروند و خرجينها را باز ميكنند بشناسند كه كاال همان كاالي خود ايشان
است ،و در نتيجه دوباره نزد ما برگردند ،و برادر خود را همراه بياورند ،زيرا برگرداندن بها دلهاي ايشان را بيشتر متوجه ما
ميكند ،و بيشتر به طمعشان مياندازد تا برگردند و باز هم از اكرام و احسان ما برخوردار شوند.
__________________________________________________
)(1اين سرمايه ما است كه به ما برگردانيدهاند .سوره يوسف ،آيه .32
)(2با سرمايهاي اندك .سوره يوسف ،آيه .22
)(3مفردات راغب ،ماده بضع.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
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فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ()32
وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما
عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )32وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَال تَبْتَئِسْ بِما كانُوا
يَعْمَلُونَ ( )32فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ( )25قالُوا وَ أَقْبَلُوا
عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ ( )21قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ()24
قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ ( )21قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ () 22قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ
وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ () 22فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ
كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ () 23قالُوا
إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ ()22
قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( )22قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِالَّ مَنْ وَجَدْنا
مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ () 22فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ
اللَّهِ وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّي يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ ( )25ارْجِعُوا
إِلي أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِالَّ بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ ( )21وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ
الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ ()24
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :

و هنگامي كه آنها بسوي پدرشان بازگشتند گفتند :اي پدر! دستور داده شده كه به ما پيمانهاي (از غله) ندهند ،لذا برادرمان را
با ما بفرست تا سهمي دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد ().31
گفت آيا من نسبت به او به شما اطمينان كنم همانگونه كه نسبت به برادرش (يوسف) اطمينان كردم؟ !خداوند بهترين
حافظ و ارحم الراحمين است ().32
و هنگامي كه متاع خود را گشودند ديدند سرمايه آنها بازگردانده شده گفتند :پدر! ما ديگر چه ميخواهيم اين سرمايه ما است
كه به ما پس گردانده شده (پس چه بهتر كه برادر را با ما بفرستي) و ما براي خانواده خويش مواد غذايي ميآوريم و
برادرمان را حفظ خواهيم كرد و پيمانه بزرگتري غير از اين پيمانه كوچك دريافت خواهيم داشت (65).
گفت :هرگز او را با شما نخواهم فرستاد جز اينكه پيمان مؤكد الهي بدهيد كه او را حتما نزد من خواهيد آورد ،مگر اينكه (بر
اثر مرگ يا علت ديگري) قدرت از شما سلب گردد ،و هنگامي كه آنها پيمان موثق خود را در اختيار او گذاردند گفت :خداوند
نسبت به آنچه ميگوييم ناظر و حافظ است (66).
( هنگامي كه خواستند حركت كنند يعقوب) گفت :فرزندان من! از يك در وارد نشويد ،بلكه از درهاي متفرق وارد گرديد و
(من با اين دستور) نميتوانم حادثهاي را كه از سوي خدا حتمي است از شما دفع
ترجمه الميزان ،ج ،11ص425 :
كنم ،حكم و فرمان تنها از آن خدا است ،من بر او توكل ميكنم و همه متوكالن بايد بر او توكل كنند ().32
و چون كه از همان طريق كه پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند ،اين كار هيچ حادثه حتمي الهي را نميتوانست از آنها
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بيان آيات [بيان و شرح آياتي كه بازگشتن برادران يوسف را نزد پدر و آوردن برادر تني يوسف (عليه السالم) و نگاه داشتن او
توسط يوسف را حكايت ميكنند]  .....ص 111 :
اشاره
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دور سازد جز حاجتي در دل يعقوب (كه از اين راه) انجام شد (و خاطرش تسكين يافت) و او از بركت تعليمي كه ما به او
دادهايم علم فراواني دارد در حالي كه اكثر مردم نميدانند ().32
هنگامي كه بر يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاي داد و گفت من برادر تو هستم ،از آنچه آنها ميكنند غمگين و
ناراحت نباش ().32
و چون بارهاي آنها را بست ،ظرف آبخوري ملك را در بار برادرش قرار داد سپس كسي صدا زد اي اهل قافله! شما سارق
هستيد ().25
آنها رو بسوي او كردند و گفتند چه چيز گم كردهايد؟ ().21
گفتند جام ملك را ،و هر كس آن را بياورد يك بار شتر (غله) به او داده ميشود و من ضامن (اين پاداش) هستم ().24
گفتند به خدا سوگند شما ميدانيد كه ما نيامدهايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما (هرگز) دزد نبودهايم ().21
آنها گفتند :اگر دروغگو باشيد كيفر شما چيست؟ ().22
گفتند هر كس كه (آن جام) در بار او پيدا شود خودش كيفر آن خواهد بود (و بخاطر اين كار برده خواهد شد) ما اينگونه
ستمگران را كيفر ميدهيم ().22
در اين هنگام (يوسف) قبل از بار برادرش به كاوش بارهاي آنها پرداخت ،و سپس آن را از بار برادرش بيرون آورد ،ما اينگونه
راه چاره به يوسف ياد داديم او هرگز نميتوانست برادرش را مطابق آئين ملك (مصر) بگيرد مگر آنكه خدا بخواهد ،ما
درجات هر كس را كه بخواهيم باال ميبريم و برتر از هر صاحب علمي ،عالمي است ().23
(برادران) گفتند اگر او (بنيامين) دزدي كرده (تعجب نيست) برادرش (يوسف) نيز قبل از او دزدي كرده ،يوسف (سخت
ناراحت شد و) اين (ناراحتي) را در درون خود پنهان داشت و براي آنها اظهار نداشت( ،همين اندازه) گفت وضع شما بدتر
است و خدا از آنچه حكايت ميكنيد آگاهتر است ().22
گفتند اي عزيز! او پدر پيري دارد ،يكي از ما را بجاي او بگير ،ما تو را از نيكوكاران ميبينيم ().22
گفت پناه بر خدا كه ما غير از آن كس كه متاع خود را نزد او يافتهايم بگيريم كه در آن صورت از ظالمان خواهيم بود ().22
و همين كه از او نااميد شدند رازگويان به كناري رفتند ،بزرگشان گفت :آيا نميدانيد پدرتان از شما پيمان الهي گرفته و پيش
از اين در باره يوسف كوتاهي كرديد لذا من از اين سرزمين حركت نميكنم تا پدرم به من اجازه دهد ،يا خدا فرمانش را در
باره من صادر كند كه او بهترين حكم كنندگان است ().25
شما بسوي پدرتان بازگرديد و بگوييد پدر! پسرت دزدي كرد و ما جز به آنچه ميدانستيم گواهي نداديم و ما از غيب آگاه
نيستيم (). 21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص( 421 :براي اطمينان بيشتر) از آن شهري كه در آن بوديم سؤال كن و از قافله و كاروانياني كه با
آنان آمديم بپرس كه ما راست ميگوييم ().24
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[مراد يعقوب (عليه السالم) از جمله ":فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ"]  .....ص 111 :
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اين آيات داستان برگشتن برادران يوسف را بسوي پدرشان و راضي كردن پدر به اينكه برادر يوسف را براي گرفتن طعام
بفرستد ،و نيز بازگشتن ايشان را بسوي يوسف و بازداشت كردن يوسف برادر خود را با حيلهاي كه طرح كرده بود بيان
ميفرمايد.
"فَلَمَّا رَجَعُوا إِلي أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ".
"اكتيال" به معناي گرفتن طعام است با كيل ،در صورتي كه با كيل معامله شود ،راغب گفته :كيل به معناي پيمان كردن
طعام است ،وقتي گفته ميشود ":كلت له الطعام" با تعبير" كلته الطعام" فرق دارد ،اولي به معناي اين است كه مباشر پيمانه
كردن طعام براي او من بودم ،ولي دومي به اين معني است كه من طعام را با كيل و پيمانه به او دادم ،و معناي" اكتلت
عليه "اين است كه با كيل از او گرفتم ،و لذا خداي تعالي فرموده ":وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ
إِذا كالُوهُمْ  "...زيرا در گرفتن تعبير كرده به" اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ" و در دادن تعبير كرده به" كالوا الناس" « »1و اينكه
فرموده ":قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ" معنايش اين است كه اگر ما برادر خود را همراه نبريم و او با ما به مصر نيايد ما را كيل
نميدهند ،به دليل اينكه دنبالش فرموده ":فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا" زيرا اين جمله اجمال آن جريانيست كه ميان آنان و عزيز مصر
گذشته ،كه به مامورين دستور داده ديگر به اين چند نفر كنعاني طعام ندهند مگر وقتي كه برادر پدري خود را همراه بياورند،
اين معنا را با جمله كوتاه" مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ" براي پدر بيان كرده و از او ميخواهند كه برادرشان را با ايشان روانه كند تا جيره
ايشان را بدهند و محرومشان نكنند.
و اينكه تعبير كردند به" اخانا -برادرمان را" به اين منظور بوده كه شفقت خود را در باره او به پدر بفهمانند و وي را دل
خوش و از ناحيه خود مطمئن سازند .هم چنان كه جمله" إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" هم با آن همه تاكيد كه در آن بكار رفته در مقام
افاده همين غرض است.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" كيل"
ترجمه الميزان ،ج ،11ص424 :
"قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلي أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".
در مجمع البيان گفته :كلمه" امن" به معناي اطمينان قلب نسبت به سالمت است ،گفته ميشود ":امنه يامنه امنا" « .»1و
بنا بگفته وي معناي جمله ":هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ  ،"...اين ميشود كه آيا در باره اين فرزندم به شما اطمينان كنم همانطور كه
در باره برادرش اطمينان كردم و در نتيجه ،شد آنچه كه نبايد ميشد؟
و حاصلش اينست كه شما از من توقع داريد كه به گفتارتان اعتماد كنم و دلم را در باره شما گرم و مطمئن كنم ،هم چنان
كه قبل از اين در خصوص برادرش يوسف به شما اعتماد كردم ،و به وعدهاي كه امروز ميدهيد ما او را حفظ ميكنيم دل
ببندم ،همانطور كه به عين اين وعده كه در باره يوسف داديد دل بستم ،و حال آنكه من آن روز عينا مانند امروز شما را بر
آن فرزندم امين شمردم ولي شما در حفظ او كاري برايم صورت نداديد ،كه سهل است ،بلكه پيراهن او را كه آغشته به خون
بود برايم آورديد ،و گفتيد كه گرگ او را دريد.
امروز هم اگر در باره برادرش به شما اعتماد كنم به كساني اعتماد كردهام كه اعتماد و اطمينان به آنان سودي نميبخشد ،و
نميتوانند نسبت به امانتي كه به ايشان سپرده ميشود رعايت امانت را نموده آن را حفظ كنند.
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و اينكه فرمود ":فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" تفريع است بر كالم سابقش كه گفته بود ":هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ  ،"...كه
استنتاج را آماده ميكند و ميفهماند كه وقتي اطمينان به شما در خصوص اين پسر ،لغو و بيهوده است و هيچ اثر و خاصيتي
ندارد ،پس بهترين اطمينان و اتكال ،تنها آن اطمينان و توكلي است كه به خداي سبحان و به حفظ او باشد ،و خالصه وقتي
امر مردد باشد ميان توكل به خدا و تفويض به او ،و ميان اطمينان و اعتماد به غير او ،وثوق به خداي تعالي بهتر و بلكه
متعين است.
و جمله" وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" به منزله تعليل براي جمله" فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً" است ،و معنايش اين است كه غير خداي
تعالي چه بسا در امري مورد اطمينان قرار بگيرد ،و يا در امانتي امين پنداشته شود ،ولي او كمترين رحمي به صاحب پندار
نكرده امانتش را ضايع ميكند ،بخالف خداي سبحان كه او ارحم الراحمين است ،و در جايي كه بايد رحم كند از رحمتش
دريغ نميدارد ،او بر عاجز و ضعيفي كه امر خود را به او واگذار نموده و بر او توكل جسته ترحم ميكند ،و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص421 :
كسي كه بر خدا توكل كند خدا او را بس است.
از اينجا بخوبي روشن ميگردد كه مراد حضرت يعقوب (ع) اين نبوده كه لزوم اعتماد به خدا را از اين جهت بيان كند كه
چون خداي تعالي سببي است مستقل در سببيت ،و سببي است كه به هيچ وجه مغلوب سبب ديگري نميشود ،به خالف
ساير اسباب كه استقالل نداشته مغلوب خداوندند ،زيرا گو اينكه اين در جاي خود صحيح و مسلم است هم چنان كه خود
فرموده ":وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" « »1و چگونه چنين نباشد و حال آنكه چنين اطميناني به غير
خدا شرك است و انبياء (ع) به نص قرآن از آن منزهند ،اين قرآن است كه تصريح دارد بر اينكه يعقوب از مخلصين و
برگزيدگان و از ائمه" هداة مهديين" است ،و او خود در آنجا كه فرموده بود ":إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلي أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ" اعتراف
كرده بر اينكه فرزندان را در باره يوسف امين پنداشته و اگر اينگونه اعتماد كردن شرك بود به نص قرآن ،يعقوب مرتكب آن
نميشد ،عالوه بر اينكه نسبت به برادر يوسف هم اين اعتماد را كرد و به طوري كه از آيات بعدي برميآيد بعد از گرفتن
پيماني خدايي او را به ايشان سپرد.
پس معلوم مي شود مقصود يعقوب (ع) از اعتماد به خدا اعتماد به اين معنا نبوده بلكه مقصودش بيان اين معنا بوده كه لزوم
اختيار اطمينان و اعتماد به خدا ،بر اعتماد به غير او از اين جهت است كه خداي تعالي متصف به صفات كريمهاي است كه
بخاطر وجود آنها يقين و اطمينان حاصل ميشود كه چنين خدايي بندگان متوكل را فريب نميدهد ،و به كساني كه امور
خود را تفويض به او كردهاند خدعه نميكند ،چون كه او نسبت به بندگان خويش رؤوف و غفور ودود و كريم و حكيم و
عليم ،و به عبارت جامعتر ارحم الراحمين است.
عالوه بر اين او در امورش مغلوب و در مشيتش مقهور كسي نميشود ،بخالف مردم كه اگر در امري مورد اعتماد قرار گيرند
از آنجا كه اسير هوي و بازيچه هوسهاي نفسانيند چه بسا كرامت نفس و فضيلت و وفا و صفت رحمت ،ايشان را به حفظ
آنچه كه حفظش در اختيار آنان است وادار كند ،و چه بسا هوي و هوسها وادارشان كند كه نسبت به آن خيانت ورزيده از
حفظش دريغ نمايند ،بعالوه ،همان كساني هم كه خيانت نميورزند در قدرت و اراده بر حفظ آن ،استقالل و استغنايي در
خود ندارند.
و كوتاه سخن آنكه مراد يعقوب (ع )اين است كه اطمينان به حفظ خداي سبحان بهتر است از اطمينان به حفظ غير او،
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براي اينكه او ارحم الراحمين است ،و به بنده
__________________________________________________
)(1و هر كه بر خدا توكل كند پس او را كافي است ،زيرا خدا بكار خود ميرسد .سوره طالق ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
خود ،در آنچه كه او را امين در آن دانسته خيانت نميكند ،بخالف مردم كه چه بسا رعايت عهد و امانت را ننموده به
مؤتمني كه متوسل به ايشان شده ترحم نكنند و به وي خيانت بورزند.
بهمين جهت ميبينيم يعقوب (ع) بعد از آنكه براي بار دوم فرزندان را مكلف به آوردن وثيقه ميكند چنين ميفرمايد ":حَتَّي
تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ" و آن اختياري را كه فرزندان در حفظ برادر خود ندارند استثناء نموده
ميفرمايد :مگر آنكه شما را احاطه كنند و قدرت حفظ او از شما سلب گردد ،زيرا در اينصورت حفظ برادر از قدرت و
استطاعت ايشان بيرون است ،و ديگر نسبت به آن مورد سؤال پدر واقع نميشوند ،و اما اينكه حضرت يعقوب (ع) از آنان
خواست تا وثيقهاي الهي بياورند تا آنجا بود كه اختيار و قدرت دارند برادر را حفظ نموده دوباره به پدر برگردانند ،مثال او را
نكشند ،و آواره و تبعيدش نكنند ،و باليي نظير آن بر سرش نياورند (دقت فرمائيد) از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه در
جمله" وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" يك نوع تعريض به فرزندان و طعنه به اين است كه ايشان آن طور كه بايد و يا اصال نسبت
به برادر خود يوسف رحم نكردند ،و با اينكه پدر نسبت به وي امينشان دانست امانت را رعايت ننمودند ،و آيه بهر حال در
معناي رد درخواست فرزندان است.
"وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ...".
كلمه "بغي" به معناي طلب كردن است ،و بيشتر در طلب شر استعمال ميشود ،و بغي به معناي ظلم و زنا نيز از همين باب
است .در مجمع البيان ميگويد :كلمه" ميره "به معناي طعامهايي است كه از شهري به شهر ديگر حمل و نقل ميشود"،
مرتهم "معنايش اين است كه:
من جهت ايشان از شهر ديگري طعام وارد كردم ،و همچنين مضارعش" اميرهم" و مصدرش" ميرا" و نيز" امترتهم
امتيارا" كه باب افتعال آنست «».1
و اينكه گفتند ":يا أَبانا ما نَبْغِي" استفهامي است كه از پدر كردند و به آيه چنين معنا ميدهد كه وقتي بار و بنه خود را باز
كرده و كاالي خود را در ميان طعام خود يافتند ،و فهميدند كه عمدا به ايشان برگردانيدهاند به پدر گفتند :ما ديگر بيش از
اين چه ميخواهيم ما وقتي به مصر ميرفتيم منظورمان خريدن طعام بود ،نه تنها طعام را به سنگ تمام به ما دادند بلكه
كاالي ما را هم به ما برگردانيدند ،و اين خود بهترين دليل است بر اينكه منظور عزيز احترام ما است ،نه اينكه قصد سويي
به ما داشته باشد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
پس اينكه گفتند ":يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا "منظورشان دلخوش ساختن پدر بود ،تا شايد بدين وسيله به
فرستادن برادرشان رضايت دهد ،و از ناحيه عزيز مطمئن باشد كه قصد سويي ندارد ،و از ناحيه خود ايشان هم مطمئن باشد
كه همانطور كه وعده دادند حفظش خواهند كرد ،و بهمين جهت دنبال جمله مزبور گفتند ":وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ
نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ" و معناي" ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ" اين است كه اين كيلي است آسان.
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[معناي توسل به خدا ،لغو و بي اثر دانستن اسباب و وسائط نيست  .....ص 111 :

كلمه" وكيل" از وكالت است كه به معناي تسلط بر امري است كه بازگشت آن به غير شخص وكيل است ،ولي وكيل قائم
به آن امر و مباشر در آن است ،توكيل كردن ديگري هم بهمين معنا است كه او را در كاري تسلط دهد تا او بجاي خودش
آن كار را انجام دهد ،و توكل بر خدا به معناي اعتماد بر او و اطمينان به او در امري از امور است ،و توكيل خداي تعالي و
توكل بر او در امور به اين عنايت نيست كه او خالق و مالك و مدبر هر چيز است بلكه به اين عنايت است كه خداوند اجازه
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بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :كلمه" ما" در جمله" ما نَبْغِي" ماي نفي است ،و معناي جمله اين است كه :منظور ما از
آنچه كه در باره عزيز و پذيرايي و احترامش گفتيم دروغ بافي نبود ،به شهادت اينكه اين سرمايه ما است كه به ما برگشته .و
همچنين ،بعضي »«2گفتهاند:
كلمه" يسير" به معناي اندك است و معناي جمله اين است كه اين كيل طعامي كه ما با خود آوردهايم كيل اندكي است ،و
ما را كافي نيست ،ناگزير بايد برادر را هم همراه ببريم تا سهم او را هم بگيريم.
"قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّي تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ
وَكِيلٌ".
كلمه" موثق" (به كسر ثاء) به معناي چيزي است كه مورد وثوق و اعتماد قرار گيرد ،و" مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ" امري است كه هم
مورد اعتماد باشد و هم مرتبط و وابسته به خداي تعالي ،و آوردن وثيقه الهي و يا دادن آن ،به اين است كه انسان را بر امري
الهي و مورد اطمينان از قبيل عهد و قسم مسلط كند به نحوي كه (احترام خدا در آن) به منزله گروگاني باشد.
آري معاهدي كه عهد ميبندد و قسم خورندهاي كه سوگند ميخورد و ميگويد:
"عاهدت اللَّه ان افعل كذا -با خدا عهد بستم كه فالن كار را بكنم" و يا ميگويد ":باللَّه الفعلن كذا -به خدا سوگند كه
اين كار را ميكنم" احترام خدا را نزد طرف مقابلش گروگان ميگذارد ،بطوري كه اگر به گفته خود وفا نكند نسبت به
گروگانش زيانكار شده و در نتيجه احترام خداي را از بين برده و در نزد او مسئول هست.
كلمه" احاطه" از ماده" حاط" به معناي حفظ است ،و ديوار را هم از جهت اينكه
__________________________________________________
)(1تفسير كبير فخر رازي ،ج  ،12ص .125
)(2تفسير كبير فخر رازي ،ج  ،12ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص423 :
مكاني را محصور و محفوظ ميكند حايط ميگويند ،و خدا را از اين جهت محيط به كل شيء ميگويند كه بر هر چيز مسلط
و آن را از هر جهت حافظ است ،و هيچ موجودي و هيچ جزئي از موجودات از تحت قدرت او بيرون نيست ،و وقتي گفته
ميشود :فالني را بال و مصيبت احاطه كرده و معنايش اين است كه بطوري به وي روي آورده كه تمامي درهاي نجات را
برويش بسته است ،و ديگر گريزگاهي ندارد ،و نيز از همين باب است كه ميگويند ":فالن احيط به" يعني فالني هالك و
يا فاسد شد و يا درهاي نجات و خالصي به رويش بسته گرديد ،خداي تعالي هم فرموده ":وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ
عَلي ما أَنْفَقَ فِيها" « »1و نيز فرموده ":وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ « "»4و بهمين معنا است جمله
مورد بحث ":إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ" يعني مگر آنكه دچار آن چنان گرفتاري شويد كه به كلي قدرت و استطاعت را از شما سلب
كند ،و ديگر نتوانيد فرزندم را برگردانيد.
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داده است تا هر امري را به مصدرش و هر فعلي را به فاعلش نسبت دهند ،و چنين نسبتي را بنحوي از تمليك ،ملك ايشان
كرده ،و اين مصادر در اثر و فعل ،اصالت و استقالل ندارند و سبب مستقل تنها خداي سبحان است كه بر هر سببي غالب و
قاهر است.
بنا بر اين رشد فكري آن است كه وقتي انسان امري را اراده ميكند و به منظور رسيدن به آن ،متوسل به اسباب عادياي
كه در دسترس اوست ميشود در عين حال چنين معتقد باشد كه تنها سببي كه مستقل به تدبير امور است خداي سبحان
است ،و استقالل و اصالت را از خودش و از اسبابي كه در طريق رسيدن به آن امر بكار بسته نفي نموده بر خدا توكل و
اعتماد كند.
پس معلوم شد كه معناي توكل اين نيست كه انسان نسبت امور را به خودش و يا به اسباب ،قطع و يا انكار كند ،بلكه
معنايش اين است كه خود و اسباب را مستقل در تاثير ندانسته و معتقد
__________________________________________________
)(1ميوهاش از بين رفت و او از شدت حسرت بر آن پولهايي كه در آن خرج كرده بود دستهايش را بهم ميماليد.
سوره كهف ،آيه .24
)(2پنداشتند كه ديگر راه نجاتي ندارند بناچار خدا را با دين خالص خواندند .سوره يونس ،آيه .44
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
باشد كه استقالل و اصالت منحصرا از آن خداي سبحان است ،و در عين حال سببيت غير مستقله را براي خود و براي
اسباب قائل باشد.
و لذا ميبينيم يعقوب (ع) بطوري كه آيات مورد بحث حكايت ميكند در عين توكلش بر خدا اسباب را لغو و مهمل ندانسته
و به اسباب عادي تمسك ميجويد ،نخست با فرزندان در باره برادرشان گفتگو نموده سپس از ايشان پيماني خدايي ميگيرد،
آن گاه بر خدا توكل ميكند ،و همچنين در وصيتي كه در آيه بعدي آمده نخست سفارش ميكند از يك دروازه وارد مصر
نشوند ،بلكه از درهاي متعدد وارد شوند ،و آن گاه بر پروردگارش خداي متعال توكل ميكند.
پس خداي سبحان بر هر چيز وكيل است از جهت اموري كه نسبتي با آن چيز دارند ،هم چنان كه او ولي هر چيز است از
جهت استقاللش به قيام بر امور منسوب به آن چيز ،و خود آن امور عاجزند از قيام به امور خود ،با حول و قوه خود ،و نيز او
رب هر چيز است از جهت اينكه مالك و مدبر آن است.
معناي آيه اين است كه :يعقوب (ع) به فرزندان خود گفت" لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ" هرگز برادرتان را با شما روانه نميكنم" حَتَّي
تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ -تا آنكه ميثاقي را از خدا كه من به آن وثوق و اعتماد كنم بياوريد و به من بدهيد" ،حال يا عهدي
ببنديد و يا سوگند بخوريد كه" لَتَأْتُنَّنِي بِهِ -او را برايم ميآوريد" ،و از آنجايي كه اين پيمان منوط به قدرت فرزندان بوده
بناچار صورت اضطرارشان را استثناء نموده گفت ":إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ -مگر آنكه از شما سلب قدرت شود"" فَلَمَّا آتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ -بعد از آنكه ميثاق خود را برايش آوردند" يعقوب (ع) گفت ":اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ -خدا بر آنچه ما ميگوييم
وكيل باشد" يعني ما همگي قول و قراري بستيم ،چيزي من گفتم و چيزي شما گفتيد ،و هر دو طرف در رسيدن به غرض
بر اسباب عادي و معمولي متمسك شديم ،اينك بايد هر طرفي به آنچه كه ملزم شده عمل كند( ،من برادر يوسف را به دهم
و شما هم او را به من برگردانيد) حال اگر كسي تخلف كرد خدا او را جزا دهد و داد طرف مقابلش را از او بستاند.
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"وَ قالَ يا بَنِيَّ ال تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ...".
اين كالمي است كه يعقوب به فرزندان خود گفته است وقتي كه فرزندانش آن موثق را كه پدر از ايشان خواسته بود آورده و
آماده كوچ كردن به سوي مصر بودند .و از سياق داستان چنين استفاده ميشود كه يعقوب از جان فرزندان خود كه يازده نفر
بودند ميترسيده نه اينكه از اين ترسيده باشد كه عزيز مصر ايشان را در حال اجتماع ،وصف بسته ببيند ،زيرا يعقوب (ع )
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
ميدانست كه عزيز مصر همه آنها را نزد خود ميطلبد ،و ايشان در يك صف يازده نفري در برابرش قرار ميگيرند ،و عزيز
هم مي داند كه ايشان همه برادران يكديگر و فرزندان يك پدرند ،اين جاي ترس نيست ،بلكه ترس يعقوب بطوري كه
ديگران هم گفتهاند ،از اين بوده كه مردم ايشان را كه برادران از يك پدرند در حال اجتماع ببينند و چشم بزنند ،و يا بر آنان
حسد برده (و براي خاموش ساختن آتش جسد خود ،وسيله از بين بردن آنان را فراهم سازند) و يا از ايشان حساب ببرند و
براي شكستن اتفاقشان توطئه بچينند ،يا بقتلشان برسانند و يا بالي ديگري بر سرشان بياورند.
و جمله" وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" خالي از داللت و يا حد اقل اشعار بر اين معنا نيست كه
يعقوب (ع) از اين حوادثي كه احتمال ميداده جدا ميترسيده ،گويا (و خدا داناتر است) در آن موقع كه فرزندان ،مجهز و
آماده سفر شدند ،و براي خداحافظي در برابرش صف كشيدند ،اين بطور الهام درك كرد كه اين پيوستگي ،آنهم با اين وضع
و هيات جالبي كه دارند بزودي از بين ميرود و از عدد ايشان كم ميشود ،و چون چنين معنايي را احساس كرد لذا سفارش
كرد كه هرگز تظاهر به اجتماع نكنند ،و زنهارشان داد كه از يك دروازه وارد شوند ،و دستور داد تا از درهاي متفرق وارد
شوند ،تا شايد بالي تفرقه و كم شدن عدد ،از ايشان دفع شود.
سپس به اطالق كالم خود رجوع نموده از آنجايي كه ظهور در اين داشت كه وارد شدن از درهاي متعدد سبب اصيل و
مستقلي است براي دفع بال -،و هيچ مؤثري در وجود بجز خداي سبحان در حقيقت نيست -لذا كالم خود را به قيدي كه
صالحيت آن را دارد مقيد نموده چنين خطاب كرد ":وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ -من با اين سفارشم بهيچ وجه
نميتوانم شما را از دستگيري خدا بينياز كنم "،آن گاه همين معنا را تعليل نموده به اينكه" إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" يعني من با
اين سفارشم حاجتي را كه شما به خداوند سبحان داريد برنميآورم ،و نميگويم كه اين سفارش سبب مستقلي است كه شما
را از نزول بال نگاهداشته و توسل به آن موجب سالمت و عافيت شما ميشود ،زيرا اينگونه اسباب ،كسي را از خدا بينياز
نميسازد ،و بدون حكم و اراده خدا اثر و حكمي ندارد ،پس بطور مطلق حكم جز براي خداي سبحان نيست ،و اين اسباب،
اسباب ظاهري هستند كه اگر خدا اراده كند صاحب اثر ميشوند.
يعقوب (ع) بهمين جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه ":عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" يعني در عين اينكه
دستورتان دادم كه به منظور دفع باليي كه از آن بر شما ميترسم متوسل به آن شويد ،در عين حال توكلم به خداست ،چه
در اين سبب و چه در ساير اسبابي كه من در امورم اتخاذ ميكنم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص422 :
و اين مسيري است كه هر عاقل رشيدي بايد سيره خود قرار دهد ،زيرا اگر انسان دچار گمراهي نباشد ميبيند و احساس
ميكند كه نه خودش مستقال ميتواند امور خود را اداره كند ،و نه اسباب عادي كه در اختيار اوست ميتوانند مستقال او را به
مقصدش برسانند ،بلكه بايد در همه امورش به وكيلي ملتجي شود كه اصالح امورش به دست اوست ،و او است كه به
بهترين وجهي امورش را تدبير ميكند ،و آن وكيل همان خداي قاهري است كه هيچ چيز بر او قاهر نيست ،و خداي غالبي
است كه هيچ چيز بر او غالب نيست ،هر چه بخواهد ميكند و هر حكمي كه اراده كند انفاذ مينمايد.
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پس اين آيه چند نكته را روشن ساخت:
اول اينكه معناي توكل بر غير ،عبارت است از اينكه آدمي غير خود را بر امري از امور تسلط دهد كه آن امر ،هم با شخص
متوكل ارتباط و نسبت دارد ،و هم با موكل.
دوم اينكه اسباب عادي بخاطر اينكه در تاثير خود مستقل نبوده و در ذات خود بينياز و بياحتياج بغير خود نيستند بناچار
ميبايد كسي كه در مقاصد و اغراض زندگيش متوسل به آنها ميشود در عين توسلش به آنها ،متوكل بر غير آنها و سببي
كه فوق آنها است بشود ،تا آن سبب ،سببيت اين اسباب عادي را سبب شود ،و در نتيجه سببيت اينها تمام گردد ،كه اگر
چنين توكلي بكند بر طبق روش صحيح و طريق رشد و صواب رفتار كرده ،نه اينكه اسباب عادي را كه خداوند ،نظام وجود
را بر اساس آنها بنا نهاده مهمل دانسته هدفهاي زندگي خود را بدون طريق طلب كند ،كه چنين طلبي ضاللت و جهل
است.
سوم اينكه آن سببي كه ميبايد بدان توكل جست (و خالصه آن سببي كه تمامي اسباب در سببيت خود نيازمند به آنند )
همانا خداي سبحان و يگانهايست كه شريكي ندارد ،آري او خداونديست كه معبودي جز او نبوده و او رب و پرورش دهنده
هر چيز است ،و اين نكته از حصري استفاده ميشود كه جمله" وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ" بر آن داللت ميكند.
"وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها...".
آنچه از دقت و تدبر در سياق آيات گذشته و آينده بدست ميدهد (و خدا داناتر است) اين است كه مراد از" وارد شدنشان از
آن جايي كه پدر دستورشان داده بود" اين باشد كه ايشان از درهاي مختلفي به مصر و يا به دربار عزيز وارد شده باشند،
چون پدرشان در موقع خداحافظي همين معنا را سفارش كرده بود ،و منظورش از توسل به اين وسيله اين بود كه از آن
مصيبتي كه به
ترجمه الميزان ،ج ،11ص155 :
فراست ،احتمالش را داده بود جلوگيري كند ،تا جمعشان مبدل به تفرقه نگشته از عددشان كاسته نشود ،و ليكن اين وسيله
آن بال را دفع نكرد ،و قضاء و قدر خدا برايشان گذرا گشته عزيز مصر برادر پدريشان را به جرم دزديدن پيمانه توقيف نموده،
و برادر بزرگترشان هم در مصر از ايشان جدا شد و در مصر ماند ،در نتيجه ،هم جمعشان پراكنده شد و هم عددشان كم شد،
و يعقوب و دستورش ايشان را از خدايي بينياز نساخت.
و اگر خداوند نقشه يعقوب (ع) را بياثر ،و قضاي خود را گذرا ساخت براي اين بود كه ميخواست حاجتي را كه يعقوب در
دل و در نهاد خود داشت برآورد ،و سببي را كه به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام هيچ كاري برايش
صورت نداد بلكه مايه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ايشان شد ،همان سبب را وسيله يعقوب به يوسف قرار دهد ،زيرا
بخاطر همين بازداشت يكي از برادران بود كه بقيه به كنعان برگشته و دوباره نزد يوسف آمدند ،و در برابر سلطنت و عزتش
اظهار ذلت نموده و التماس كردند ،و او خود را معرفي نموده پدر و ساير بستگان خود را به مصر آورد ،و پس از مدتها فراق،
پدر و برادران به وي رسيدند.
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پس اينكه فرمود ":ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ "-معنايش اين است كه يعقوب و يا آن وسيلهاي كه اتخاذ كرد به
هيچ وجه نميتواند فرزندان را بينياز از خدا بسازد ،و آنچه را كه خداوند قضايش را رانده كه دو تن از ايشان از جمعشان جدا
شوند دفع نميكند ،و سرانجام همان كه خدا مقدر كرده بود تحقق يافت ،يكي از ايشان بازداشت شد و يكي ديگر كه برادر
بزرگتر ايشان بود ماندگار مصر شد.
بعضي « »1گفتهاند :كلمه" اال "در جمله" إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها" به معني ليكن است ،و معناي جمله اين است
كه :ليكن حاجتي كه در نفس يعقوب بود برآورد ،و فرزندش را كه مدتها گمش كرده بود به وي برگردانيد.
بعيد هم نيست بگوئيم :كلمه "اال" همان االي استثنائيه است ،زيرا جمله" ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ" در معنا
مثل اين است كه بگوييم اين سبب هيچ سودي براي يعقوب (ع) نداشت ،و يا هيچ سودي براي همگي آنان نداشت ،و
خداوند به وسيله آن سبب هيچ حاجتي را از ايشان برنياورد ،مگر تنها آن حاجتي را كه در نفس يعقوب (ع) بود ،و جمله"
قضاها" استيناف و جواب از سؤال مقدر است ،گويا سائلي پرسيده :خداوند با حاجت يعقوب چه كرد؟ جواب ميدهد كه آن را
برآورد.
__________________________________________________
)(1تفسير تبيان شيخ طوسي ،ج  ،3ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،11ص151 :

وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ"
ضمير در اين جمله به يعقوب (ع) برميگردد ،و معنايش اين است كه يعقوب (ع) به سبب علم و يا تعليمي كه ما به اوداديم صاحب علم بود ،و ظاهر اينكه تعليم را به خدا نسبت داده اين است كه مراد از علم يعقوب علم اكتسابي و مدرسهاي
نيست ،بلكه علم موهبتي است ،قبال هم گذشت كه اخالص در توحيد ،آدمي را به چنين علومي ميرساند ،جمله بعد هم كه
ميفرمايد ":وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" اين معنا را تاييد ميكند ،زيرا اگر مقصود از علمي كه خداوند به يعقوب (ع) تعليم
داده بود همين علوم اكتسابي و مدرسهاي بوده كه هم خودش از طرق عادي بدست ميآيد و هم اسباب ظاهري را معتبر
ميشمارد ديگر صحيح نبود بفرمايد :و ليكن بيشتر مردم نميدانند ،زيرا بيشتر مردم راه بسوي چنين علمي دارند.
با در نظر داشتن اينكه جمله" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ  ،"...در مقام مدح و ثناي يعقوب (ع) است ،و با اينكه علم موهبتي
هرگز به خطا نميرود ،و در راهنماييش گمراه نميگردد ،و نيز با اينكه از سياق برميآيد كه يعقوب بال و گرفتاري فرزندان را
پيش بيني كرده ،و بدين جهت به آن وسيله توسل جسته ،و نيز با در نظر داشتن اينكه رسيدنش به يوسف مهمترين حاجت
او بوده كه هرگز فراموشش نميكرده ،بطور يقين ميفهميم كه جمله" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ  "...ميخواهد حق را به
يعقوب (ع) دهد ،و او را آنچه كه با فرزندانش سفارش كرد و در آخر به خدا توكل نمود تصديق نمايد ،و وسيلهاي را كه بدان
توسل جست تصويب ،و توكلش را بستايد ،و بفهماند كه بخاطر همين جهات ،خداوند حاجت درونيش را برآورد.
اين آن معنايي است كه با رعايت تدبر ،از سياق آيات استفاده ميشود ،ولي مفسرين در توجيه آن حرفهاي عجيبي زدهاند
مثال بعضي « »1گفتهاند :مقصود از جمله "ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ...
قَضاها" اين است كه فرزندان ،از آن راهي كه پدر به منظور دفع بال سفارش كرده بود داخل مصر نشدند ،و به همين جهت
از آن بال كه يا حسد مردم و يا چشم زخم ايشان بوده ايمن نماندند ،خود يعقوب (ع) هم ميدانست كه حذر از قدر جلوگيري
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نميكند ،و تنها حاجتي كه در دل داشت او را وادار به اين گفتار كرد ،و با گفتن آن ،حاجت دروني خود را كه همان اضطراب
قلبيش بود برآورده و خود را تسكين داد.
بعضي « »4ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه اگر خداوند مقدر كرده باشد كه چشم
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،425ط تهران]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،11ص154 :
زخمي به ايشان برسد قطعا ميرسد ،چه از يك در وارد شوند و چه از درهاي متفرق.
بعضي »«1ديگر گفتهاند معناي جمله" وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ "...اين است كه يعقوب (ع) داراي يقين و معرفت به
خدا بود ،چون ما اين معرفت را به او تعليم داده بوديم ،و ليكن بيشتر مردم به مقام يعقوب پي نبردهاند.
بعضي ديگر گفتهاند ":الم" در جمله" لِما عَلَّمْناهُ" براي تقويت است ،و به جمله چنين معنا ميدهد كه :يعقوب (ع) به آنچه
كه ما تعليمش داده بوديم عالم بود و به آن عمل هم ميكرد ،آري كسي كه علمي دارد و به آن عمل نميكند مانند كسي
است كه اصال علم ندارد .و همچنين اقوال ديگر و تفاسير عجيبتري كه براي آيه مورد بحث كردهاند.
"وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَال تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ".
كلمه ":اوي" از ماده" ايواء" به معناي نزديك به خود كردن و كسي را در كنار خود نشاندن است ،و" ابتئاس" ناراحتي و
غم و اندوه به خود راه دادن است ،و ضمير "يعملون" به برادران برميگردد.
و معناي آيه اين است كه ":وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ" و چون بعد از وارد شدن به مصر به برادر خود يوسف وارد شدند" آوي
إِلَيْهِ أَخاهُ" برادر خود -همان برادري كه يوسف (ع) دستور داده بود بار دوم همراه خود بياورند يعني برادر پدر و مادريش -را
نزد خود برد و گفت ":إِنِّي أَنَا أَخُوكَ" من برادر تو هستم يعني يوسفي كه از دير زماني ناپديد شده بود -اين جمله يا خبر
بعد از خبر است و يا جواب از سؤال مقدر (كه ممكن است بنيامين كرده و از يوسف پرسيده باشد تو كيستي؟) "-فَال
تَبْتَئِسْ" پس اندوه به خود راه مده" بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" از آن كارها كه برادران ميكردند ،و آن آزارها و ستمهايي كه از در
حسد به من و تو روا ميداشتند بخاطر اينكه مادرمان از مادر ايشان جدا بود.
ممكن هم هست معنايش اين باشد كه :از آنچه كارمندان من ميكنند غمگين مباش ،زيرا همه ،نقشههايي است كه خود
من قبال طرح كردهام ،تا تو را بر حسب ظاهر بازداشت و در واقع نزد خودم نگهدارم.
و از ظاهر سياق برمي آيد كه يوسف در خلوت و پنهاني خود را به برادر معرفي كرد ،و او را از عمل برادران تسليت داده
خاطرش را به دست آورد ،بنا بر اين نبايد به گفتار بعضي « »4از
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ج  ،2ص  425و  ،424ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص151 :
مفسران اعتنا كرد كه در معني" إِنِّي أَنَا أَخُوكَ" گفتهاند :معنياش آنست كه من بجاي برادر كشته شده تو ،و استدالل
كردهاند به اينكه بنيامين قبال به يوسف گفته بود كه من برادري داشتم از مادرم كه او را از دست دادم ،بنا بر اين ،يوسف
نخواسته است با اين كالم خود را معرفي كند ،بلكه خواسته است بمنظور تسلي خاطر وي بگويد من بجاي برادر از دست
رفته تو هستم.
اين وجه صحيح نيست ،زيرا با وجوه تاكيدي كه در جمله" إِنِّي أَنَا أَخُوكَ" بكار رفته منافات دارد ،چون غرض از بكار بردن
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اين تاكيدات اين بوده كه بنيامين يقين كند كه عزيز مصر همان برادر او يوسف است ،عالوه بر اين با جمله بعدي (أَنَا
يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا) نيز منافات دارد ،زيرا مخفي نيست كه اين بيان وقتي مناسب است كه بنيامين ،يوسف را
ميشناخته كه برادر اوست ،و به وجود او افتخار ميكرده است.
"فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ".
كلمه "سقايه" به معني ظرفي است كه با آن آب ميآشامند ،و كلمه" رحل" چيزي است كه براي سوار شدن به روي شتر
ميافكنند ،و كلمه" عير" به معني قومي است كه با ايشان بار و بنه كاروانيان باشد ،و اين كلمه مانند" كاروان در فارسي"
شامل مردان كارواني و شتران باردار ميشود ،هر چند كه در پارهاي از اوقات در يك يك آنها نيز استعمال ميشود «».1
معني آيه روشن است ،و خالصهاش بيان حيلهايست كه يوسف (ع) بكار برد ،و بدان وسيله برادر مادري خود را نزد خود
نگهداشت ،و اين بازداشتن برادر را مقدمه معرفي خود قرار داد ،تا در روزي كه ميخواهد خود را معرفي كند برادرش نيز
مانند خودش متنعم به نعمت پروردگار و مكرم به كرامت او بوده باشد.
[توضيح در مورد جمله ":أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" و اينكه اين جمله افتراء مذموم و محرمي كه يوسف (عليه السالم )به برادران زده باشد نيست  .....ص 313 :
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"ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "-خطابي كه در اين جمله است متوجه برادران يوسف است كه برادر مادريش هم
در ميان آنان است ،و هيچ مانعي ندارد كه گوينده خطابي را كه در حقيقت متوجه به بعضي از افراد يك جماعت است به
همه آن جماعت متوجه سازد ،البته اين در صورتي است كه افراد آن جماعت در امر مورد خطاب از يكديگر متمايز نباشند ،و
در قرآن كريم از اين قبيل خطابها بسيار است.
و اين عملي كه در آيه ،سرقت ناميده شده كه همان وجود" سقايت" در بار و بنه برادر پدري و مادري يوسف باشد امري بود
كه تنها قائم به او بود ،نه به همه جماعت ،و ليكن چون
__________________________________________________
)(1به نقل از مفردات راغب ،مادههاي "-سقي ،رحل و عير".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
هنوز او از ديگران متمايز نشده بود لذا جايز بود خطاب را متوجه جماعت كند ،و بگويد كه اي گروه! شما دزديد ،و در حقيقت
معناي اين خطاب در مثل چنين مقامي اين ميشود كه سقايت و جام سلطنتي گم شده و يكي از شما آن را دزديده كه تا
تفتيش نشود معلوم نميشود كداميك از شما است .و بطوري كه از سياق برميآيد برادر مادري يوسف از اول از اين نقشه با
خبر بوده ،و بهمين جهت از اول تا به آخر هيچ حرفي نزد ،و اين دزدي را انكار نكرد ،و حتي اضطراب و ناراحتي هم بخود
راه نداد ،چون ديگر جاي انكار و يا اضطراب نبود ،زيرا برادرش يوسف خود را به او معرفي نموده و او را تسليت داده و
دلخوش ساخته بود ،و قطعا در ضمن معرفي و تسليت به او گفته كه من براي نگهداري تو چنين كيد و نقشهاي را بكار
ميبرم ،و غرضم از آن اين است كه تو را نزد خود نگهدارم ،پس اگر او را دزد خواند در نظر برادران به او تهمت زده نه در
نظر خود او ،و خالصه اين نامگذاري نامگذاري جدي و تهمت حقيقي نبوده ،بلكه توصيفي صوري بوده كه مصلحت الزم و
جازمي آن را اقتضا ميكرده.
با در نظر داشتن اين جهات ،گفتار يوسف جزء افتراهاي مذموم عقلي و حرام شرعي نبوده (تا با عصمت انبياء منافات داشته
باشد) بعالوه ،اينكه گوينده اين كالم خود او نبوده ،بلكه اعالم كنندهاي بوده كه آن را اعالم كرده است.
بعضي « »1از مفسرين در توجيه اين گفتار گفتهاند كه :گوينده آن يكي از كارمندان يوسف بوده كه پيمانه را گم كرده و
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[پيمانه ملك گم شده است!]  .....ص 315 :

"قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ".
كلمه "صواع" به ضمه صاد -به معناي سقايه و ظرف آبخوري است ،بعضي « »1هم گفتهاند :صواع همان صاع است ،كه
به معناي پيمانهايست كه با آن اجناس را كيل ميكردند ،و صواع پادشاه مصر در آن روز ظرفي بوده كه هم در آن آب
ميخوردند ،و هم به آن اجناس را پيمانه ميكردند ،و بهمين جهت است كه در قرآن كريم يك جا از آن تعبير" به سقايت"
ميكند ،و در جاي ديگر بنام" صواع "ميخواند ،و اين كلمه از كلماتي است كه هم معامله مذكر با آن ميكنند و هم مؤنث،
و لذا يك جا ضمير مذكر به آن برگردانيده و فرموده ":وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ" ،و در جاي ديگر ضمير مؤنث برگردانيده و فرموده":
ثُمَّ اسْتَخْرَجَها".
كلمه" حمل" به معناي هر باري است كه حامل ،آن را حمل كند ،و راغب گفته:
اثقالي كه در ظاهر حمل ميشود مانند بارهايي كه بدوش گرفته ميشود بنام" حمل" -به كسره حاء -خوانده ميشود ،و
بارهايي كه در باطن حمل ميشود مانند جنين در باطن مادر و آب در شكم ابر ،و ميوه كه در درون درخت است "،حمل"-
به فتح حاء -ناميده ميشود «».4
و در مجمع البيان گفته :زعيم و كفيل و ضمين ،هر سه به يك معنا است ،ولي گاهي زعيم را در رئيس قوم كه متكفل امور
قوم است استعمال ميكنند»1« .
در اين آيه احتمالي است كه خيلي هم بعيد نيست ،و آن اينكه گوينده" نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ" كارمندان يوسف ،و گوينده" وَ
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(چون مسئول حفظ اثاث) بوده بدون اطالع يوسف فرياد زده كه شما كاروانيان دزديد ،و خود يوسف چنين دستوري نداده ،و
مسئول حفظ اثاث هم اطالع نداشته كه يوسف دستور داده پيمانه را در بار و بنه يكي از آن كاروانيان بگذارند.
بعضي « »4ديگر گفتهاند كه :يوسف دستور داد آن جارچي جار بزند كه شما كاروانيان دزديد ،و ليكن مقصودش اين نبود كه
پيمانه ما را دزديدهايد ،بلكه مقصودش اين بوده كه شما برادرتان يوسف را از پدرش دزديديد و به چاه انداختيد .اين توجيه را
به ابي مسلم مفسر نسبت دادهاند.
بعضي »«3ديگر گفتهاند كه :جمله ،جمله استفهاميه است نه خبريه ،و تقديرش اين است كه" ا انكم لسارقون -آيا شما
دزديد؟" و همزه استفهام از اولش حذف شده .و ليكن هيچ يك از اين وجوه صحيح به نظر نميرسد و وجوه بعيدي است.
__________________________________________________
(1و  4و )1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،424ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
"قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ".
كلمه "فقد" -بطوري كه گفتهاند -به معناي غايب شدن چيزي از حس آدمي است ،بطوري كه معلوم نشود در كجا است،
ضمير در" قالوا" به برادران برميگردد ،كه همان "عير" و كاروانيان باشند ،و جمله" ما ذا تَفْقِدُونَ" گفتار ايشان است ،و
ضمير در" عليهم" بطوري كه از سياق برميآيد به يوسف و كارمندانش برميگردد ،و معناي آن اين است كه برادران يوسف
بسوي او و كارمندانش روي آورده گفتند :چه چيز گم كردهايد؟ و از سياق كالم استفاده ميشود كه جارچياي كه جار زد":
اي كاروانيان شما دزديد" از پشت سر ايشان كه به راه افتاده بودند جار زد ،و ايشان بعد از شنيدن آن بطرف صاحب صدا
برگشتهاند.
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لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ" خود يوسف
__________________________________________________
)(1تبيان شيخ طوسي ،ج  ،3ص.121 ،
)(2مفردات راغب ،ماده" حمل".
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،421ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص153 :
باشد ،چون رئيس و سرپرست مردم خود او بوده ،و او بوده كه اعطاء و منع و ضمانت و كفالت و حكم ،شان او بوده.
بنا بر اين برگشت معناي كالم به اين ميشود كه :مثال بگوييم يوسف و كارمندانش از ايشان جواب دادند ،كارمندان
گفتهاند ":ما پيمانه پادشاه را گم كردهايم" ،و يوسف گفت :هر كه آن را بياورد يك بار شتر (طعام) به او ميدهيم و من خود
ضامن اين قرارداد ميشوم.
از ظاهر كالم بعضي « »1از مفسرين برميآيد كه در تفسير" وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ" خواسته است بگويد:
اين جمله تتمه كالم مؤذن است كه گفت ":أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" .و بنا به گفته اين مفسر جمله "قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ
 ...صُواعَ الْمَلِكِ" معترضه خواهد بود.
"قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ".
مراد از" ارض" همان سرزمين مصر است كه داخل آن شدهاند ،و بقيه الفاظ آيه نيز واضح و معناي آنها روشن است.
و اينكه گفتند ":لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ "داللت دارد بر اينكه قبال يعني در همان اولين باري كه به مصر آمدند
دستگاه عزيز در باره ايشان تفتيش و تحقيق كرده بود و يوسف دستور داده بوده است كه تمامي كاروانياني را كه وارد
ميشوند مورد بازجويي و تحقيق قرار بدهند ،تا مبادا جاسوسهاي اجنبي و يا اشخاصي باشند كه درآمدنشان به مصر
غرضهاي فاسدي داشته باشند.
و بهمين جهت از اينكه به چه مقصود آمدهاند ،و اهل كجا هستند و از چه دودماني ميباشند ،پرسش ميشدند ،و در اين معنا
رواياتي هم هست كه يوسف اظهار داشت كه نسبت به ايشان سوء ظن دارد ،و بهمين جهت از كار ،محل سكونت و
دودمانشان پرسش نمود ،و ايشان هم جواب دادند كه پدري پير و برادري از مادر جدا دارند ،و او هم گفت بار ديگر بايد برادر
از مادر جدايتان را همراه بياوريد ،و بزودي روايت را در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم نمود.
و اينكه گفتند ":وَ ما كُنَّا سارِقِينَ "مقصودشان اين بود كه چنين صفتي نكوهيده در ما نيست ،و از ما و خاندان ما چنين
اعمالي سابقه ندارد.
"قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ".
يعني مامورين يوسف (ع) ،و يا خود او و مامورينش پرسيدند :در صورتي كه واقع امر
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،424ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
چنين نبود ،و شما دروغگو از آب درآمديد كيفر آن كس كه از شما پيمانه را دزديده چيست؟ و يا بطور كلي كيفر دزدي
چيست؟
و توجيه نسبت دروغ به برادران دادن قريب همان توجيهي است كه در نسبت دزدي به ايشان گذشت.
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[كيفر سارق معين شده ،پيمانه از بار و بنه بنيامين (برادر ابويني يوسف (عليه السالم) يافته ميشود!]  .....ص 317 :

[مراد از اينكه يوسف (عليه السالم) نميتوانست بر مبناي كيش مصريان برادر را نزد خود نگاه بدارد و معناي جمله ":فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ"]  .....ص 311 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ".
مقصودشان از اين پاسخ اين است كه كيفر سارق و يا كيفر دزدي ،خود سارق است ،به اين معنا كه اگر كسي مالي را بدزدد
خود دزد برده صاحب مال ميشود ،و از جمله "ما ستمگران را اينچنين كيفر ميدهيم" برميآيد كه حكم اين مساله در
سنت يعقوب (ع) چنين بوده.
و اگر از صيغه جمع به مفرد عدول نموده و فرمود ":كيفرش خود اوست" براي اين بوده كه بفهماند در سرقت تنها خود
سارق را بايد كيفر داد ،نه او و رفقايش را ،پس در ميان يازده نفر اگر فردي سارق تشخيص داده شد تنها همو را بايد كيفر
داد ،بدون اينكه ديگران مورد مؤاخذه قرار گيرند ،و يا بار و بنهشان توقيف شود ،آن گاه در چنين صورتي صاحب مال حق
دارد كه سارق را ملك خود قرار داده و هر عملي بخواهد با او انجام دهد.
"فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ".
حرف "فاء" كه بر سر جمله آمده ميفهماند كه جمله فرع بر مطالب قبل است ،و معنايش اين است كه :پس آن گاه شروع
كرد به تفتيش و بازجويي تا در صورت يافتن پيمانه بر اساس همان حكم ،عمل كند ،لذا اول بار و بنه و ظرفهاي ساير
برادران را جستجو نمود ،زيرا اگر در همان بار اول مستقيما بار و خرجينهاي بنيامين را جستجو ميكرد .برادران ميفهميدند
كه نقشهاي در كار بوده ،در نتيجه براي اينكه رد گم كند اول بخرجينهاي ساير برادران پرداخت ،و در آخر پيمانه را از
خرجين بنيامين بيرون آورد ،و كيفر بر او مستقر گرديد.
"كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ...".
كلمه "كذلك" اشاره است به نقشهاي كه يوسف براي گرفتن و نگهداشتن برادر خود بكار برد ،و اگر آن را كيد ناميد براي
اين بود كه برادران از آن نقشه سر در نياورند و اگر ميفهميدند بهيچ وجه به دادن برادر خود بنيامين رضايت نميدادند ،و
اين خود كيد است ،چيزي كه هست اين كيد به الهام خداي سبحان و يا وحي او بوده كه از چه راه برادر خود را باز داشت
نمايد و نگهدارد و بهمين جهت خداي تعالي اين نقشه را ،هم كيد ناميده و هم به خود
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
نسبت داده و فرمود ":كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ".
و چنين نيست كه هر كيدي را نتوان به خداوند نسبت داد ،آري او از كيدي منزه است كه ظلم باشد ،و همچنين مكر و
اضالل و استدراج و امثال آن را نيز در صورتي كه ظلم شمرده نشوند ميتوان به خداوند نسبت داد.
و جمله" ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ" بيان علتي است كه باعث اين كيد شد ،و آن اين است كه
يوسف ميخواست برادر خود را از مراجعت به كنعان بازداشته نزد خود نگهدارد ،و اين كار را در دين و سنتي كه در كشور
مصر حكمفرما بود نميتوانست بكند ،و هيچ راهي بدان نداشت ،زيرا در قانون مصريان حكم سارق اين نبود كه برده صاحب
مال شود ،بهمين جهت يوسف به امر خدا اين نقشه را عليه برادران ريخت كه پيمانه را در خرجين بنيامين بگذارد ،آن گاه
اعالم كند كه شما سارقيد ،ايشان انكار كنند و او بگويد حال اگر در خرجين يكي از شما بود كيفرش چه خواهد بود؟ ايشان
هم بگويند :كيفر سارق در دين ما اين است كه برده صاحب مال شود ،يوسف هم ايشان را با اعتقاد و قانون ديني خودشان
مؤاخذه نمايد.
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[گفتگوي يوسف (عليه السالم) با برادران پس از آنكه پيمانه گمشده از بار و بنه بنيامين يافته شد]  .....ص 311 :

"قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ...".
گويندگان اين سخن همان برادران پدري يوسفاند و بهمين جهت يوسف را به بنيامين نسبت داده گفتند اين بنيامين قبال
برادري داشت ،و معنايش اينست كه برادران گفتند :اگر اين بنيامين امروز پيمانه پادشاه را دزديد ،خيلي جاي تعجب نبوده .و
از او بعيد نيست ،زيرا او قبال برادري داشت كه مرتكب دزدي شد ،و چنين عملي از او نيز سرزد ،پس اين دو برادر دزدي را
از ناحيه مادر خود به ارث بردهاند ،و ما از ناحيه مادر از ايشان جدا هستيم.
و اين خود يك نوع تبرئهاي بوده كه برادران خود را بدان وسيله از دزدي تبرئه كردند ،و ليكن غفلت ورزيدند از اينكه
گفتارشان گفتار قبليشان را كه گفته بودند ":ما كُنَّا سارِقِينَ" تكذيب ميكند ،زيرا در آن كالم خود دزدي را بطور كلي از
فرزندان يعقوب نفي كردند ،و اگر اين نفي كليت نميداشت ،جوابشان قانع كننده و صحيح نبود ،ناگزير گفتار ديگرشان كه
گفتند ":فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ" مناقض با آن است ،و اين تناقض بر خواننده پوشيده نيست.
عالوه بر اين با اين كالم خود ،آن حسدي كه نسبت به يوسف و برادرش داشتند فاش نموده -و ندانسته -از خاطرات
اسفآوري كه بين خود و دو برادر پدريشان اتفاق افتاد پردهبرداري كردند.
از همين جا تا اندازهاي پي به گفتار يوسف ميبريم كه در جواب ايشان فرمود ":أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً  ،"...هم چنان كه ميفهميم
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و بنا بر اين صحيح است بگوييم يوسف نميتوانست در دين ملك و كيش مصريان برادر خود را بازداشت كند ،مگر در حالي
كه خدا بخواهد ،و آن حال عبارتست از اينكه آنها با جزايي كه براي خود تعيين كنند مجازات شوند.
از همين جا روشن ميشود كه استثناء در آيه مفيد اين نكته است كه در دين مصريان مجرم را به قانون جزائي خودشان در
صورتي كه جرم دشوار باشد و او هم بدان تن دردهد مؤاخذه ميكردند ،و اين قسم مجازات در بسياري از سنتهاي قومي و
سياست ملوك قديم متداول بود.
"نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" -خداوند در اين جمله بر يوسف منت ميگذارد كه او را بر برادرانش
رفعت داد ،و اين جمله ،جمله گذشته" كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ" را كه آن نيز در مقام امتنان بر يوسف بود بيان ميكند ،و در
عين حال اين نكته را خاطرنشان ميسازد كه علم از اموري است كه در يك حد معين متوقف نميشود ،و خالصه انتها
ندارد ،بلكه فوق هر صاحب علمي كه فرض شود كساني هستند كه از او عالمترند.
در اينجا بايد دانست كه ظاهر جمله" ذي علم" اينست كه مقصود از آن علمي است كه عارض بر عالم ميشود و زايد بر
ذات او است ،براي اينكه كلمه" ذي" داللت بر مصاحبت و مقارنت دارد ،نه علم خداي تعالي كه صفت ذات و عين ذات
اوست ،زيرا علم خداوند غير محدود است ،آن چنان كه وجودش غير محدود است ،و علم او از حيطه اطالقات كالمي خارج
است.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص152 :
عالوه بر اين جمله" وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" وقتي صادق است كه بتوان فرض فوقيت كرد ،و خداي سبحان عليمي
است كه فوق و تحت و وراء براي وجودش نيست ،و ذاتش حد و نهايت ندارد.
البته احتمال هم دارد كه جمله مذكور اشاره به اين باشد كه خداي تعالي فوق هر صاحب علمي است ،و مراد از عليم را
خداي سبحان بگيريم ،و در جواب اينكه پس چرا عليم را نكره و بدون الف و الم آورد بگوييم :براي اين بود كه از باب
تعظيم زبان را از تعريف او نگهدارد.
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اين جمله تا به آخر آيه نسبت به جمله" فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" به منزله بياني است كه آن را شرح
ميكند هم چنان كه جمله" وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" عطف تفسيري است كه جمله "فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ" را توضيح ميدهد.
و معناي آيه -و خدا داناتر است -اين است كه يوسف اين نسبت دزدي را كه برادران به او دادند نشنيده گرفت و در دل
پنهان داشت و متعرض آن و تبرئه خود از آن نشد ،و حقيقت حال را فاش نكرد ،بلكه" فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها
لَهُمْ" و مثل اين كه كسي پرسيده
ترجمه الميزان ،ج ،11ص115 :
باشد چطور در دل خود پنهان كرد ،در جواب فرمود :او در جواب تصريح نكرد بلكه سربسته گفت ":أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً -شما بد
حالترين خلقيد"  ،براي آن تناقضي كه در گفتار شما و آن حسدي كه در دلهاي شماست ،و بخاطر آن جرأتي كه نسبت به
ارتكاب دروغ در برابر عزيز مصر ورزيديد ،آنهم بعد از آن همه احسان و اكرام كه نسبت به شما كرد "،وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما
تَصِفُونَ" او بهتر مي داند كه آيا برادرش قبل از اين دزدي كرده بود يا نه ،آري يوسف به اين مقدار جواب سربسته اكتفاء
نموده و ايشان را تكذيب نكرد.
بعضي « »1از مفسرين در معناي جمله" أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً  ،"...گفتند كه شما از اين برادر دزدتان بدتريد ،چون اگر اين ،پيمانه
ملك را دزديده شما برادر او را كه برادر پدري خودتان بود از پدرتان دزديديد ،و خدا داناتر است بر اينكه آيا برادر او قبل از
اين مرتكب دزدي شد يا نه.
ليكن ممكن است مقصود يوسف اين معنا هم باشد اما گفتار ما در اين نيست كه مقصود واقعي يوسف از اين كالم چيست،
بلكه در اين است كه برادران از اين جواب يوسف در چنين ظرفي كه خود آنان بنا ندارند اعتراف كنند كه قبال برادري بنام
يوسف داشتهاند ،و يوسف هم نميخواهد خود را معرفي نمايد چون فهميدهاند ،و اين جواب جز بر آنچه كه ما گفتيم منطبق
نميشود و برادران غير آن را از آن نميفهمند.
و بعضي « »4ديگر گفتهاند كه :آن چيزي كه يوسف در دل نهفته داشته و اظهارش نكرده همان جمله" أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً"
بوده ،يعني اين جمله را در دل به آنها گفته و بعدا در ظاهر گفته است ":وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ "ليكن اين وجه بعيد است و
از سياق كالم استفاده نميشود.
"قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ".
سياق آيات داللت دارد بر اينكه برادران وقتي اين حرف را زدند كه ديدند برادرشان محكوم به بازداشت و رقيت شده ،و
گفتند كه ما به پدر او ميثاقها داده و خدا را شاهد گرفتهايم كه او را به نزدش بازگردانيم و مقدور ما نيست كه بدون او بسوي
پدر برگرديم ،در نتيجه ناگزير شدند كه اگر عزيز رضايت دهد يكي از خودشان را بجاي او فديه دهند ،و اين معنا را با عزيز
در ميان نهاده گفتند :هر يك از ما را ميخواهي بجاي او نگهدار و او را رها كن تا نزد پدرش برگردانيم.
معناي آيه روشن است ،تنها نكتهاي كه بايد خاطرنشان ساخت اين است كه الفاظ آيه طوري است كه ترقيق و استرحام و
التماس را ميرساند ،و طوري ادا شده كه حس فتوت و
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
احسان عزيز را برانگيزد.
"قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ".
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با اين جمله ،پيشنهاد برادران را رد كرد ،و گفت ما نميتوانيم بغير از كسي كه متاعمان را نزد او يافتهايم بازداشت كنيم،
معناي آيه روشن است.
[گفتگوي برادران :چگونه بدون بنيامين نزد پدر باز گرديم؟]  .....ص 311 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا...".
در مجمع البيان گفته ":ياس" به معناي قطع شدن طمع آدمي است از امري كه بدان طمع داشته و بصورت ":يئس-
ييأس" استعمال ميشود ،البته" آيس -يايس" نيز لغتي است ،و بهمين جهت چون به باب استفعال ميرود ،هم" استياس"
ميشود و هم "استايس" ،و نيز گفته است" يئس" و" استياس" به يك معنا است مانند" سخر" و "استسخر" "،عجب"
و" استعجب".
كلمه" نجي" به معناي كسي است كه در پنهاني و آهسته و درگوشي حرف بزند ،و اين كلمه هم وصف مفرد ميشود و هم
وصف جمع ،هم چنان كه در آيه مورد بحث وصف برادران شده ،و در آيه" وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا" وصف براي يك نفر شده است ،و
اين بدان جهت است كه اصل كلمه مصدر است كه صفت واقع ميشود ،و" مناجات" به معناي دو بدو در سر راز گفتن
است ،و اصل اين ماده از" نجوة" است ،كه به معناي زمين بلند است ،گويا هر يك از نجوي كنندگان اسرار خود را به طرف
ديگر بلند ميكند و از خفيهگاه باال ميكشد ،و نجوي كلمه ايست كه هم بصورت اسم استعمال ميشود ،و هم بصورت
مصدر ،اولي مانند ":وَ إِذْ هُمْ نَجْوي يعني ناگهان به ايشان برخورد كه داشتند بيخ گوشي حرف ميزدند ،و دومي مانند ":إِنَّمَا
النَّجْوي مِنَ الشَّيْطانِ" ،و جمع نجي "،أنجيه" است ،و كلمه" برح -براحا" به معناي دور شدن انسان از موضع خود
ميباشد»1« .
و ضمير" منه" در جمله" فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ" به يوسف و احتماال به برادرش برميگردد ،و معناي آيه اين است ":فَلَمَّا
اسْتَيْأَسُوا" چون برادران يوسف مايوس شدند" منه" از يوسف كه دست از برادرشان برداشته آزادش كند ،حتي به اينكه يكي
از ايشان را عوض او بازداشت نمايد" خلصوا" از ميان جماعت به كناري خلوت رفتند "،نجيا" و به نجوي و سخنان بيخ
گوشي پرداختند ،كه چه كنيم آيا نزد پدر بازگرديم با اينكه ميثاقي خدايي از ما گرفته كه فرزندش را بسويش بازگردانيم و يا
آنكه همين جا بمانيم؟ خوب از ماندن ما چه فايدهاي عايد ميشود ،چه كنيم؟.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص114 :
"قالَ كَبِيرُهُمْ" بزرگ ايشان بقيه را مخاطب قرار داده گفت ":أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ "مگر
نميدانيد كه پدرتان عهدي خدايي از شما گرفت كه بدون فرزندش از سفر برنگرديد چگونه ميتوانيد فرزند او را بگذاريد و
برگرديد؟" وَ مِنْ قَبْلُ "و نيز ميدانيد كه قبل از اين واقعه هم" ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ "تقصيري در امر يوسف مرتكب شديد،
با پدرتان عهد كرديد كه او را حفاظت و نگهداري كنيد و صحيح و سالم به او برگردانيد ،آن گاه او را در چاه افكنديد ،و
سپس به كاروانيان فروختيد ،و خبر مرگش را براي پدر برده گفتيد :گرگ او را پاره كرده.
"فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ" حال كه چنين است من از اينجا (سرزمين مصر) تكان نميخورم" حَتَّي يَأْذَنَ لِي أَبِي" تا پدرم تكليفم را
روشن كند ،و از عهدي كه از من گرفته صرفنظر نمايد ،و يا آنكه آن قدر ميمانم تا" يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ"
خدا حكم كند ،آري او بهترين حكم كنندگان است ،او راهي پيش پايم بگذارد كه بدان وسيله از اين مضيقه و ناچاري نجاتم
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دهد ،حال يا برادرم را از راهي كه به عقل من نميرسد از دست عزيز خالص كند و يا مرگ مرا برساند ،و يا راههايي ديگر.
و اما ما دام كه خدا نجاتم نداده من رأيم اين است كه در اينجا بمانم ،شما به نزد پدر برگرديد...
[يكي از برادران :نزد پدر باز گشته بگوييد پسرت دزدي كرد و "وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا  ...وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ"]  .....ص 311 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"ارْجِعُوا إِلي أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ".
بعضي »«1گفتهاند :مراد از جمله" وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا" اين است كه ما در اينكه گفتيم پسرت دزدي كرده خود شاهد
دزديش نبودهايم ،تنها به علم خود اين حرف را ميزنيم.
بعضي ديگر « »4گفتهاند :ما اگر به عزيز گفتيم حكم دزدي اين است كه دزد برده صاحب مال شود ،و اگر چنين شهادتي
داديم تنها بخاطر اين بود كه حكم مساله را چنين ميدانستيم( ،نه اينكه بخواهيم عليه برادرمان شهادت داده باشيم).
بعضي « »1ديگر گفتهاند :اين كالم را در پاسخ يعقوب گفتهاند ،كه او از در مؤاخذه گفته بود :عزيز مصر از كجا ميدانست
حكم دزدي اين است كه دزد برده صاحب مال شود؟ ال بد شما به او گفتهايد از اين دو معنا آنكه به سياق آيات نزديكتر
است معناي اولي است.
و بعضي « »2در معناي اينكه فرمود ":وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ" گفتهاند :يعني ما هيچ
__________________________________________________
(1و  4و  1و )2مجمع البيان ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
اطالعي نداشتيم كه پسر تو دزد از كار درميآيد ،و در نتيجه دستگير و برده ميشود ،براي اينكه ما علم غيب نداشته و به
ظاهر حال او اعتماد كرده بوديم ،و گرنه اگر چنين علمي ميداشتيم هرگز او را با خود به سفر نميبرديم ،و با تو چنين عهد
و ميثاقي نميبستيم.
و ليكن حق مطلب اين است كه مراد از به غيب اين است كه او سارق بوده و ما تا كنون نميدانستيم.
و معناي آيه اين است كه پسرت دزدي كرد و ما در كيفر سرقت جز به آنچه ميدانستيم شهادت نداديم ،و هيچ اطالعي
نداشتيم كه او پيمانه عزيز را دزديده و بزودي دستگير ميشود ،و گرنه اگر چنين اطالعي ميداشتيم در شهادت خود به
مساله كيفر سرقت ،شهادت نميداديم ،چون چنين گماني به او نميبرديم.
"وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ".
يعني از همه آن كساني كه در اين سفر با ما بودند ،و يا جريان كار ما را در نزد عزيز ناظر بودند بپرس ،تا كمترين شكي
برايت باقي نماند ،كه ما در امر برادر خود هيچ كوتاهي نكردهايم ،و عين واقعه همين است كه او مرتكب سرقت شد و در
نتيجه بازداشت گرديد.
پس مراد از قريهاي كه در آن بودند علي الظاهر همان كشور مصر ،و مراد از كارواني كه به اتفاق آن كاروان نزد پدر آمدند
همان قافلهايست كه در آن قافله بودهاند و مردان آن در بيرون آمدنشان از مصر و برگشتن به كنعان همراه ايشان بودند.
و به همين جهت دنبال پيشنهاد سؤال از اهل مصر و اهل قافله گفتند كه :ما راستگويانيم ،يعني ما در آنچه به تو گفته و آن
چيزي كه برايت آورده و گفتيم كه پسرت دزدي كرده و برده شده راستگو هستيم ،و لذا پيشنهاد ميكنيم كه براي رفع ترديد
خودت تحقيق كن.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
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[سوره يوسف ( :)11آيات  13تا  ..... ]11ص 314 :
اشاره

قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( )21وَ تَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ
يا أَسَفي عَلي يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( )22قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّي تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ
الْهالِكِينَ ( )22قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ ( )23يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ
أَخِيهِ وَ ال تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِالَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ()22
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الْمُتَصَدِّقِينَ ( )22قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ ( )22قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا
أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )(90قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا
لَخاطِئِينَ ( )21قالَ ال تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ()24
ترجمه آيات  .....ص 314 :

بيان آيات  .....ص 315 :
اشاره
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(يعقوب) گفت( :چنين نيست) ،بلكه ضميرها و هوي و هوستان كاري (بزرگ) را به شما نيكو وانمود كرده ،اينك صبري
نيكو بايد (بكنم) ،شايد خدا همه را به من بازآرد ،كه او داناي حكيم است (). 21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
و از آنان روي بگردانيد ،و گفت :اي دريغ از يوسف ،و ديدگانش از غم سپيد شد ،اما او خشم خود را فرو ميبرد ().22
گفتند :به خدا آن قدر ياد يوسف ميكني تا سخت بيمار شوي ،يا بهالك افتي).22( ،
گفت :شكايت غم و اندوه خويش را فقط به خدا ميكنم و از خدا چيزهايي سراغ دارم كه شما نميدانيد ().23
فرزندان من! برويد و يوسف و برادرش را بجوئيد و از فرج خدا نوميد مشويد ،كه جز گروه كافران از گشايش خدا نوميد
نميشوند).22( ،
و چون نزد يوسف آمدند گفتند :اي عزيز! ما و كسانمان بينوا شدهايم ،و كااليي ناچيز آوردهايم پيمانه را تمام ده ،و به ما
ببخشاي ،كه خدا بخششگران را پاداش ميدهد ().22
گفت :بياد داريد وقتي را كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد؟ ().22
گفتند :مگر تو يوسفي؟ گفت :من يوسفم ،و اين برادر من است ،خدا بما منت نهاد ،كه هر كه بپرهيزد و صبور باشد خدا
پاداش نيكوكاران را تباه نميكند ().25
گفتند :به خدا كه خدا ترا بر ما برتري داده و ما خطا كرده بوديم ().21
گفت :اكنون هنگام رسيدن به خرده حسابها نيست خدا شما را بيامرزد ،كه او از همه رحيمان رحيمتر است ().24
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اين آيات ،داستان گفتگوي پسران يعقوب با پدر را بيان ميكند ،كه بعد از مراجعت سفر دوم خود از مصر به كنعان داستان
بازداشت شدن برادر مادري يوسف را به پدر گفتند ،و او دستور داد تا بار ديگر به مصر برگشته از يوسف و برادرش جستجو
كنند ،و در آخر ،يوسف خود را براي ايشان معرفي نمود.
"قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".
در اين مقام مطالب زيادي حذف شده كه جمله" ارْجِعُوا إِلي أَبِيكُمْ فَقُولُوا...
فَهُوَ كَظِيمٌ" بر آن داللت ميكند ،و تقدير آن چنين است :بعد از آنكه به نزد پدر بازگشته و سفارش برادر بزرگتر خود را
انجام داده و آنچه را كه او سفارش كرده بود به پدر گفتند ،پدرشان در جواب فرمود ":بَلْ سَوَّلَتْ...".
[جواب يعقوب (عليه السالم) به پسران بعد از شنيدن خبر باز داشت بنيامين و مراد او از جمله ":بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً  ..... ]"...ص 315 :
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و جمله" بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" حكايت جوابي است كه يعقوب به فرزندان داد ،و اين كالم را به منظور تكذيب ايشان
نفرمود ،حاشا بر آن حضرت كه چيزي را كه شواهد و ترجمه الميزان ،ج ،11ص113 :
قراين صدق در آن هست تكذيب نمايد ،با اينكه ميتواند با آن شواهد ،صدق و كذب آن را تحقيق كند.
و نيز منظورش اين نبوده كه به صرف سوء ظن ،تهمتي به ايشان زده باشد ،بلكه جز اين نبوده كه با فراستي الهي و
خدادادي پيش بيني كرده كه اجماال اين جريان ناشي از تسويالت و اغوائات نفساني ايشان بوده ،واقعا هم همين طور بود،
زيرا جريان دستگير شدن برادر يوسف از جريان خود يوسف ناشي شد ،كه آنهم از تسويل و اغواي نفساني برادران به وقوع
پيوست.
از اينجا معلوم ميشود كه چرا يعقوب خصوص برنگشتن بنيامين را مستند به تسويالت نفساني نكرد بلكه برنگشتن او و
برادر بزرگتر را مستند به آن كرد و به طور كلي فرمود ":اميد است خداوند همه ايشان را به من برگرداند" و با اين جمله
اظهار اميدواري كرد به اينكه هم يوسف برگردد و هم برادر مادريش و هم برادر بزرگش ،و از سياق برميآيد كه اين اظهار
اميدواريش مبني بر آن صبر جميلي است كه او در برابر تسويالت نفساني فرزندان از خود نشان داد.
بنا بر اين ،معناي آيه -و خدا داناتر است -اين ميشود كه اين واقعه ،هم چنان كه در واقعه يوسف هم گفتم از خدعههايي
است كه نفس شما با شما كرده ،ناگزير در قبال تسويل نفسهاي شما صبر جميل ميكنم تا شايد خداوند همه فرزندانم را به
من برگرداند.
از اينجا روشن ميشود اينكه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :معناي آيه اين است كه من اعتقاد ندارم مطلب آن طور باشد
كه شما ميگوييد و خيال ميكنم اين نيز از تسويالت نفساني شما است ،و خالصه به گفته اين مفسر خواسته است تهمت
بزند ،معناي صحيحي نيست.
و اينكه فرموده" عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" صرف اظهار اميد است نسبت به بازگشت فرزندان،
به اضافه اشاره به اينكه به نظر او يوسف هنوز زنده است ،و بهيچ وجه معناي دعا از آن استفاده نميشود ،زيرا اگر اين جمله
دعا بود مناسب نبود در خاتمهاش بگويد ":إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" بلكه مناسب اين بود كه بگويد ":انه هو السميع العليم" و
يا بگويد" انه هو الرؤف الرحيم" و يا امثال اينها از عباراتي كه در دعاهاي منقول در قرآن كريم معهود است.
آري تنها اظهار اميدواري است نسبت به ثمره صبر ،در حقيقت خواسته است ،بگويد:
واقعه يوسف كه سابقا اتفاق افتاد ،و اين واقعه كه دو تا از فرزندان مرا از من گرفت ،بخاطر تسويالت نفس شما بود ،ناگزير
من صبر ميكنم و اميدوارم خداوند همه فرزندانم را برايم بياورد ،و نعمت خود را هم چنان كه وعده داده بر آل يعقوب تمام
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كند ،آري او ميداند چه كسي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
را برگزيند و نعمت خود را بر او تمام كند ،و در كار خود حكيم است ،و امور را بر مقتضاي حكمت بالغهاش تقدير ميكند ،بنا
بر اين ديگر چه معنا دارد كه آدمي در مواقع برخورد باليا و محنتها مضطرب شود ،و به جزع و فزع درآيد و يا از روح و
رحمت خدا مايوس گردد؟! دو اسم" عليم" و" حكيم" همان دو اسمي است كه يعقوب در روز نخست در وقتي كه يوسف
رؤياي خود را نقل ميكرد به زبان آورد ،و در آخر هم يوسف در موقعي كه پدر و مادر را بر تخت سلطنت نشاند و همگي در
برابرش به سجده افتادند به زبان ميآورد و ميگويد:
"يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ  ...هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ".
"وَ تَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفي عَلي يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ".
راغب در مفردات گفته :كلمه" اسف" به معناي اندوه توأم با غضب است ،و گاهي در تك تك آن دو نيز استعمال ميشود ،و
حقيقت اسف ،عبارتست از فوران خون قلب و شدت اشتهاي به انتقام ،و اين حالت اگر در برابر شخص ضعيفتر و پايين
دست آدمي باشد غضب ناميده ميشود و اگر در برابر ما فوق باشد حالت گرفتگي و اندوه دست ميدهد  ...و اينكه در قرآن
فرموده ":فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ" معنايش اين است كه وقتي ما را به خشم درآوردند از ايشان انتقام گرفتيم ،ابو عبد اللَّه
رضا « »1گفته :خداوند مانند ما اسف نميخورد ،و ليكن او اوليائي دارد كه ايشان اسف ميخورند و خشنود ميشوند ،خداوند
هم اسف و رضاي ايشان را اسف و رضاي خود خوانده.
آن گاه اين روايت را نقل ميكند كه خداوند فرموده :كسي كه يكي از اولياي مرا اهانت كند با من اعالم جنگ داده است
«».4
صاحب مفردات در باره" كظم" ميگويد :كظم به معناي بيرون آمدن نفس است ،وقتي ميگويند كظم خود را گرفت ،يعني
جلو نفس خود را گرفت ،و" كظوم" به معناي حبس كردن نفس است ،كه خود كنايه از سكوت است ،هم چنان كه در
هنگام توصيف و مبالغه در باره سكوت ميگويند :فالني نفسش بيرون نميآيد ،و دم نميزند يعني بسيار كم حرف است و"
كظم فالن" يعني نفس فالني حبس شد ،و از اين باب است جمله" إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ" يعني ندا كرد در حالي كه
نفسش گرفته شده بود ،و همچنين كظم غيظ ،حبس آنست و جمله" وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ" بهمين معنا است .و نيز از همين
باب است" كظم البعير اذا ترك
__________________________________________________
)(1در نسخه مفردات ،رضا نقل شده ولي صحيحش ابو الحسن است.
)(2مفردات راغب ،ماده" اسف".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
االجترار" يعني شتر از نشخوار كردن بازايستاد و" كظم السقاء بعد ملئه" يعني درب مشك را بعد از پر شدنش بست»1« .
و در جمله" وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ" سفيد شدن چشم به معناي سفيد شدن سياهي چشم است كه آن هم به معناي
كوري و بطالن حس باصره است و هر چند اين كلمه گاهي با ديد مختصر هم جمع ميشود ،و ليكن از اينكه در آيه بعد
فرموده ":پيراهن مرا ببريد و به روي پدرم بيندازيد بينا ميشود" « »4معلوم ميشود كه سفيدي چشم در جمله مورد بحث
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به معناي كوري است ،و چنين به دست ميآيد كه يعقوب بكلي نابينا شده بود ،نه اينكه نور چشمش كم شده باشد.
و معناي آيه اين است كه يعقوب بعد از اينكه فرزندان را خطاب كرده و گفت ":بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً" ،و بعد از آن
نالهاي كه كرد و گفت ":يا أَسَفي عَلي يُوسُفَ" ،و نيز بعد از آنكه در اندوه بر يوسف ديدگان خود را از دست داد ،ناگزير از
ايشان روي برگردانيد و خشم خود را فرو برد ،و متعرض فرزندان نشد.
"قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّي تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ".
كلمه "حرض و حارض" به معناي مشرف بر هالكت است ،و بعضي « »1گفتهاند :به معناي كسي است كه نه ،مرده تا از
يادها برود ،و نه ،زنده است تا اميد چيزي در او باشد ولي معناي اولي از نظر اينكه اين كلمه در آيه در مقابل هالكت قرار
گرفته مناسبتر به نظر ميرسد ،و كلمه مذكور نه تثنيه ميشود و نه جمع ،چون مصدر است و مصدر هم جمع و تثنيه ندارد.
معناي آيه اين است كه به خدا سوگند كه تو دائما و ال يزال به ياد يوسف هستي و سالها است كه خاطره او را از ياد
نميبري و دست از او برنميداري ،تا حدي كه خود را مشرف به هالكت رسانده و يا هالك كني .و ظاهر اين گفتار اين
است كه ايشان از در محبت و دلسوزي اين حرف را زدهاند و خالصه به وضع پدر رقت كردهاند ،و شايد هم از اين باب باشد
كه از زيادي گريه او به ستوه آمده بودند و مخصوصا از اين جهت كه يعقوب ايشان را در امر يوسف تكذيب كرده بود ،و
ظاهر گريه و تاسف او هم اين بود كه ميخواست درد دل خود را به خود
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" كظم]". [.....
)(2سوره يوسف ،آيه .21
)(3تبيان شيخ طوسي ،ج  ،3ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
ايشان شكايت كند ،هم چنان كه چه بسا جملهِنَّما أَشْكُوا"...
هم اين را تاييد ميكند.الَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ"
.در مجمع البيان گفته است :كلمه" بث" به معناي اندوهي است كه صاحبش نتواند آن را كتمان كند و ناگزير آن را
ميپراكند ،و هر چيزي را كه پراكنده و متفرق كني آن را بث كردهاي ،و بهمين معنا است در آيه" وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
«»".1
پس در آيه مورد بحث كلمه مذكور ،مصدري است در معناي اسم مفعول.
و حصري كه در جملهِنَّما أَشْكُوا"...
است از باب قصر قلب « »4است و در نتيجه مفادش اين ميشود كه من اندوه فراوان و حزن خود را به شما و فرزندان و
خانوادهام شكايت ،نميكنم و اگر شكايت كنم در اندك زماني تمام ميشود و بيش از يك يا دو بار نميشود تكرار كرد هم
چنان كه عادت مردم در شكايت از مصائب و اندوههاشان چنين است ،بلكه من تنها و تنها اندوه و حزنم را به خداي سبحان
شكايت ميكنم ،كه از شنيدن ناله و شكايتم هرگز خسته و ناتوان نميشود ،نه شكايت من او را خسته ميكند و نه شكايت
و اصرار نيازمندان از بندگانش "،أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ
و من از خداوند چيزهايي سراغ دارم كه شما نميدانيد" ،و بهمين جهت بهيچ وجه از روح او مايوس و از رحمتش نااميدنميشوم.
و در اينكه گفتَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ"
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[معناي" روح" و بيان اينكه ياس از روح و رحمت الهي گناه كبيره به معناي كفر و عدم اعتقاد به احاطه و سعه رحمت خداوند است  .....ص: 320

و كلمه" روح" -به فتح راء و سكون واو -به معناي نفس و يا نفس خوش است ،هر جا استعمال شود كنايه است از راحتي،
كه ضد تعب و خستگي است ،و وجه اين كنايه اين است كه شدت و بيچارگي و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعي
اختناق و خفگي تصور ميشود ،هم چنان كه مقابل آن يعني نجات يافتن به فراخناي فرج و پيروزي و عافيت ،نوعي تنفس
و راحتي به نظر ميرسد ،و لذا ميگويند خداوند" يفرج الهم و ينفس الكرب -اندوه را به فرج ،و گرفتاري را به نفس راحت
مبدل ميسازد" ،پس روحي كه منسوب به خداست همان فرج بعد از شدتي است كه به اذن خدا و مشيت او صورت
ميگيرد.
و بر هر كس كه ايمان به خدا دارد الزم و حتمي است به اين معنا معتقد شود كه خدا هر چه بخواهد انجام ميدهد و بهر
چه اراده كند حكم مينمايد ،و هيچ قاهري نيست كه بر مشيت او فائق آيد و يا حكم او را بعقب اندازد ،و هيچ صاحب ايماني
نميتواند و نبايد از روح خدا مايوس و از رحمتش نااميد شود زيرا ياس از روح خدا و نوميدي از رحمتش در حقيقت محدود
كردن قدرت او ،در معنا كفر به احاطه و سعه رحمت اوست ،هم چنان كه در آنجا كه گفتار يعقوب (ع) را حكايت ميكند
ميفرمايد ":إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ".
و در آنجا كه كالم ابراهيم (ع) را حكايت ميكند از قول او ميفرمايد ":وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ" « »4و
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اشارهاي است اجمالي به علم يعقوب به خداي تعالي ،و اما اينكه اين چگونه علمي بوده؟ از عبارت قرآن استفاده نميشود،
مگر همان مقداري كه مقام ،مساعدت كند ،هم چنان كه در سابق هم اشاره كرديم.
"يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ ال تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ".
در مجمع البيان ميگويد ":تحسس" -با حاء -به معناي طلب چيزي است به حس ،و تجسس -با جيم -هم نظير آنست و
در حديث آمده ":ال تحسسوا و ال تجسسوا" ،بعضي هم
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،423ط تهران.
)(2قصر بر سه قسم است قصر قلب و قصر افراد و قصر تعين ،قصر قلب آنست كه مثال مخاطب نسبتي را بكسي بدهد و
متكلم از او گرفته بكسي ديگري بدهد مانند اينكه او بگويد منحصرا زيد آمد و متكلم بگويد آنكه آمده تنها عمرو است و
قصر افراد آنست كه مخاطب نسبت را مثال بدو كس بدهد و متكلم بيكي از آن دو منحصر كند مانند اينكه او بگويد زيد و
عمرو آمدند و متكلم بگويد تنها زيد آمده است ،و قصر تعيني آنست كه مخاطب در دادن نسبت در هر يك از اندوه مردد
باشد و متكلم آن را در يكي تعيين كند مانند اين كه او بگويد زيد و يا عمرو آمده ،و او بگويد تنها زيد آمده است.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص145 :
گفتهاند :اصال معناي اين دو كلمه يكي است ،و اگر در اين روايت و جاهاي ديگر بهم عطف شدهاند صرفا بخاطر اختالف
لفظ است ،نه اختالف معني ،مانند قول شاعر كه معناي دوري را دو بار در شعرش به دو لفظ آورده و ميگويد ":متي أدن
منه ينا عنه و يبعد -هر وقت نزديكش ميشوم ،از او دور ميشود و دور ميشود".
بعضي هم گفتهاند :اين دو واژه هر يك معناي بخصوصي دارند ،تجسس به معناي تعقيب و جستجو كردن عيب مردم است،
و تحسس به معناي گوش دادن به گفتگوي مردم است ،و از ابن عباس فرق ميان اين دو كلمه را پرسيدند گفت :زياد از هم
دور نيستند جز آنكه تحسس در خير گفته ميشود ،و تجسس در شر»1« .
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همچنين در اخبار وارده ،از گناهان كبيره و مهلكه شمرده شده است.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  2ص  ،423ط تهران.
)(2بجز مردم نادان و گمراه كسي از رحمت خدا نااميد نيست .سوره حجر ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص141 :
و معناي آيه اين است كه سپس يعقوب به فرزندان خود امر كرده چنين گفت ":يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ".
اي فرزندان من برويد و از يوسف و برادرش كه در مصر دستگير شده جستجو كنيد ،شايد ايشان را بيابيد" وَ ال تَيْأَسُوا مِنْ
رَوْحِ اللَّهِ" از فرجي كه خداوند بعد از هر شدت ارزاني ميدارد نوميد نشويد "،إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ"
زيرا از رحمت خدا مايوس نميشوند مگر مردمي كه كافرند ،و به اين معنا ايمان ندارند كه خداوند توانا است تا هر غمي را
زايل و هر باليي را رفع كند.
[بازگشت پسران يعقوب (عليه السالم) به مصر و اظهار عجز و خضوع در برابر عزيز مصر (يوسف (عليه السالم))]  .....ص 311 :
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"فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ...".
"بضاعت مزجاة" به معناي متاع اندك است ،و در اين گفتار چند جمله حذف شده ،و تقدير آن اين است كه فرزندان يعقوب
به مصر وارد شده و وقتي بر يوسف رسيدند گفتند...
بطوري كه از سياق استفاده ميشود در اين سفر دو تا خواهش از عزيز داشتهاند ،كه بر حسب ظاهر هيچ وسيلهاي براي
برآوردن آنها بنظرشان نميرسيده:
يكي اينكه :ميخواستهاند با پولي كه وافي و كافي نبوده طعامي به آنها بفروشد و با اينكه در نزد عزيز سابقه دروغ و دزدي
بهم زده بودند و وجهه و حيثيتي بر ايشان نمانده بود هيچ اميد نداشتند كه عزيز باز هم مانند سفر اول ايشان را احترام نموده
و حاجتشان را برآورد.
دوم اينكه :دست از برادرشان كه به جرم دزدي دستگير شده بردارد ،و او را رها سازد ،اينهم در نظرشان حاجتي برآورده
نشدني بود ،زيرا در همان اول كه جام ملوكانه از خرجين برادرشان درآمد هر چه اصرار و التماس كردند به خرج نرفت ،و
حتي عزيز حاضر نشد يكي از ايشان را بجاي او بازداشت نمايد.
بهمين جهت وقتي به دربار يوسف رسيدند و با او در خصوص طعام و آزادي برادر گفتگو كردند خود را در موقف تذلل و
خضوع قرار داده و در رقت كالم آن قدر كه ميتوانستند سعي نمودند ،تا شايد دل او را به رحم آورده ،عواطفش را تحريك
نمايند .لذا نخست بد حالي و گرسنگي خانواده خود را به يادش آوردند ،سپس كمي بضاعت و سرمايه مالي خود را خاطر
نشان ساختند ،و اما نسبت به آزادي برادرشان به صراحت چيزي نگفتند .تنها درخواست كردند كه نسبت به ايشان تصدق
كند ،و همين كافي بود ،زيرا تصدق به مال انجام ميشود و مال را صدقه ميدهند ،و همانطور كه طعام مال بود آزادي
برادرشان نيز تصدق به مال بود ،زيرا برادرشان علي الظاهر ملك عزيز بود ،عالوه بر همه اينها بمنظور تحريك او در آخر
گفتند :
ترجمه الميزان ،ج ،11ص144 :
بدرستي كه خداوند به متصدقين پاداش ميدهد ،و اين در حقيقت ،هم تحريك بود و هم دعا.
پس معناي آيه چنين ميشود ":يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ" هان اي عزيز! ما و خاندان ما را فقر و نداري از پاي
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درآورده" و جئنا" اينك نزد تو آمديم" بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ" با بضاعتي اندك كه وافي به آنچه از طعام احتياج داريم نيست،
چيزي كه هست اين بضاعت اندك نهايت درجه توانايي ما است "،فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا" ،پس تو به قدرت ما نگاه
مكن ،و از طعامي كه مورد حاجت ما است كم نگذار ،بر ما تصدق كن و برادر ما را آزاد ساز ،ممكن هم هست جمله اخير
مربوط بهر دو حاجت باشد" إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ خيرا "-خدا به تصدق دهندگان جزاي خير ميدهد.
برادران ،كالم خود را با جمله" يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ" آغاز ،و با جملهاي كه در معناي دعا است ختم نمودند ،در بين اين دو جمله
تهي دستي و اعتراف به كمي بضاعت و درخواست تصدق را ذكر كردند ،و اين نحو سؤال از دشوارترين و ناگوارترين
سؤاالت است ،موقف هم موقف كساني است كه با نداشتن استحقاق و با سوء سابقه استرحام ميكنند و خود جمعيتي هستند
كه در برابر عزيز صف كشيدهاند.
[اينك كه وعده الهي تحقق يافته ،يوسف (عليه السالم) خود را معرفي مينمايد]  .....ص 311 :
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اينجا بود كه كلمه الهي و وعده او كه بزودي يوسف و برادرش را بلند و ساير فرزندان يعقوب را بخاطر ظلمشان خوار ميكند
تمام شد ،و بهمين جهت يوسف بدون درنگ در پاسخشان گفت :هيچ يادتان هست كه با يوسف و برادرش چه كرديد؟ و با
اين عبارت خود را معرفي كرد ،و اگر بخاطر آن وعده الهي نبود ممكن بود خيلي جلوتر از اين بوسيله نامه و يا پيغام ،پدر و
برادران را از جايگاه خود خبر دهد و به ايشان خبر دهد كه من در مصر هستم ،و ليكن در همه اين مدت كه مدت كمي هم
نبود چنين كاري را نكرد ،چون خداي سبحان خواسته بود روزي برادران حسود او را در برابر او و برادر محسودش در موقف
ذلت و مسكنت قرار داده و او را در برابر ايشان بر سرير سلطنت و اريكه قدرت قرار دهد.
"قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ".
يوسف برادران را به خطابي مخاطب ساخت كه معموال يك فرد مجرم و خطاكار را با آن مخاطب ميسازند و با اينكه
ميدانند مخاطب چه كرده ميگويند :هيچ ميداني؟ و يا هيچ يادت هست؟ و يا هيچ ميفهمي كه چه كردي؟ و امثال اينها،
چيزي كه هست يوسف (ع) دنبال اين خطاب ،جملهاي را آورد كه بوسيله آن راه عذري به مخاطب ياد دهد و به او تلقين
كند كه در جوابش چه بگويد ،و به چه عذري متعذر شود ،و آن اين بود كه گفت ":إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص141 :
بنا بر اين جمله" هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ" تنها يادآوري اعمال زشت ايشان است بدون اينكه خواسته باشد توبيخ
و يا مؤاخذهاي كرده باشد تا منت و احساني را كه خدا به او و برادرش كرده خاطرنشان سازد ،و اين از فتوت و
جوانمرديهاي عجيبي است كه از يوسف سرزد ،و راستي چه فتوت عجيبي.
"قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا...".
در جايي جمله استفهاميه را با ابزار تاكيد مؤكد ميكنند كه دخالت كند بر اينكه شواهد قطعي همه بر تحقق مضمون جمله
شهادت ميدهند ،و اگر جمله ،استفهاميه آمده بمنظور اين است كه مخاطب خودش هم اعتراف كند ،و گرنه گوينده نسبت
به مضمون ،يقين دارد.
در آيه مورد بحث هم ،شواهد قطعي همه داللت ميكرد بر اينكه عزيز مصر همان برادرشان يوسف است ،و لذا در سؤالشان
ابزار تاكيد يعني" ان" و" الم" و" ضمير فصل" بكار برده گفتند" إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ"؟ يوسف هم در جوابشان فرمود" أَنَا
يُوسُفُ وَ هذا أَخِي" در اينجا برادر خود را هم ضميمه خود كرد ،و با اينكه در باره برادرش سؤالي نكرده بودند ،و بعالوه اصال
نسبت به او جاهل نبودند فرمود خداوند بر ما منت نهاد ،و نفرمود بر من منت نهاد ،با اينكه هم منت خداي را به ايشان
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بفهماند و هم بفهماند كه ما همان دو تن برادري بوديم كه مورد حسد شما قرار داشتيم ،و لذا فرمود" قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا".
آن گاه سبب اين منت الهي را كه بر حسب ظاهر موجب آن گرديد بيان نموده فرمود:
"إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" و اين جمله ،هم بيان علت است و هم خود دعوت برادران است
بسوي احسان.
"قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ".
كلمه "آثرك" از ايثار است ،كه به معناي برتري دادن و برگزيدن است .و" خطاء" ،ضد صواب و خاطي و مخطي از خطا
خطا و أخطأ إخطاء به يك معنا است ،و معناي آيه واضح است كه برادران اعتراف به خطاكاري خود نموده و نيز اعتراف
ميكنند كه خداوند او را بر ايشان برتري بخشيده است.
[برادران به خطاي خود اعتراف ميكنند و يوسف (عليه السالم) از آنان در ميگذرد و دعايشان ميكند]  .....ص 313 :

بحث روايتي [روايتي در شرح داستان يوسف (عليه السالم) و برادران در مصر]  .....ص 314 :
اشاره

در تفسير عياشي از ابي بصير روايت كرده گفت :من از امام ابي جعفر (ع )شنيدم كه داستان يوسف و يعقوب را نقل ميكرد
و چنين ميفرمود كه :وقتي يعقوب فرزند خود يوسف (ع) را ناپديد يافت اندوهش شدت كرد ،و از گريه زياد ديدگانش سفيد
شد ،و به شدت محتاج گشته و وضع بدي پيدا كرد.
در اين مدت سالي دو نوبت ،يك بار تابستان و يك بار زمستان عدهاي از فرزندان را به مصر ميفرستاد ،و سرمايهاي اندك
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"قالَ ال تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".
كلمه "تثريب" به معناي توبيخ و مبالغه در مالمت و شمردن يك يك گناهان است ،او اگر مالمت نكردن را مقيد به امروز
كرده و فرموده امروز تثريبي بر شما نيست( ،من گناهانتان را نميشمارم كه چه كرديد) براي اين بوده كه عظمت گذشت و
اغماض خود را از انتقام برساند زيرا در چنين موقعيتي كه او عزيز مصر است و مقام نبوت و حكمت و علم به ترجمه الميزان،
ج ،11ص142 :
احاديث به او داده شده و برادر مادريش هم همراه است ،و برادران در كمال ذلت در برابرش ايستاده به خطاكاري خود
اعتراف ميكنند و اقرار مينمايند كه خداوند علي رغم گفتار ايشان در ايام كودكي يوسف كه گفته بودند ":چرا يوسف و
برادرش نزد پدر ما از ما محبوبترند با اينكه ما گروهي توانا هستيم و قطعا پدر ما در گمراهي آشكارست" او را بر آنان
برتري داده.
يوسف (ع) بعد از دلداري از برادران و عفو و گذشت از ايشان ،شروع كرد به دعا كردن ،و از خدا خواست تا گناهانشان را
بيامرزد ،و چنين گفت ":يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" و اين دعا و استغفار يوسف براي همه برادران است كه به وي
ظلم كردند ،هر چند همه ايشان در آن موقع حاضر نبودند ،هم چنان كه از آيه بعدي هم كه از قول بعضي از فرزندان نقل
ميكند كه در كنعان نزد پدر مانده بودند ،و در جواب پدر كه گفت اگر مالمتم نكنيد بوي يوسف را ميشنوم ،و ايشان
گفتند ":تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ" استفاده ميشود چند نفري در برابر يوسف حضور داشتند و بزودي تفصيلش خواهد
آمد ان شاء اللَّه تعالي.
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به ايشان ميداد تا گندمي خريداري كنند ،پس سالي ايشان را در معيت قافلهاي روانه ساخت و ايشان وقتي وارد مصر شدند
كه يوسف عزيز مصر شده بود.
آري پس از آنكه عزيز مصر يوسف را به واليت مصر برگزيد در اين بين فرزندان يعقوب مانند سالهاي قبل براي خريد طعام
به مصر آمدند ،يوسف ايشان را شناخت ولي ايشان او را بخاطر هيئت سلطنت و عزتش نشناختند و گفت قبل از همراهان،
بضاعت خود را بياوريد ،و بكارمندان خود گفت سهم اين چند نفر را زودتر بدهيد و به پول اندكشان نگاه نكنيد ،بقدر
احتياجشان گندم به ايشان بدهيد ،و چون از اينكار فارغ شديد بضاعتشان را هم در خرجينشان بگذاريد ،مراقب باشيد تا خود
ايشان نفهمند ،كارمندان نيز دستور يوسف را عملي نمودند .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
آن گاه خود يوسف به ايشان گفت :من اطالع پيدا كردم كه شما دو برادر ديگر هم داريد كه مادرشان از شما جداست ،ايشان
چه ميكنند؟ گفتند :بزرگتر آن دو برادر چند سال قبل طعمه گرگ شد ،و كوچكتر آن دو هست ،و ما او را نزد پدر گذاشتيم و
آمديم ،چون پدر ما نسبت به او خيلي عالقهمند است .يوسف گفت :من خيلي دلم ميخواهد بار ديگر كه ميآييد او را هم،
همراه خود بياوريد ،و اگر او را نياوريد ،ديگر به شما سهم نخواهم داد و اعتنا و احترامي به شما نخواهم كرد .گفتند :ما در
اين باره با پدر گفتگو كرده و او را به آوردن وي راضي ميكنيم.
بعد از آنكه نزد پدر بازگشتند و خرجينها را بازكردند ديدند پولهايشان در درون آنها است ،گفتند :پدرجان ديگر چه
ميخواهيم اين هم بضاعت ما كه دوباره به ما برگردانده شده ،و سهم ما را حتي يك بار شتر هم بيشتر دادند ،بنا بر اين
برادر ما را با ما بفرست تا سهم او را هم بگيريم ،و ما خاطر جمع ،نگهبان و حافظ او خواهيم بود ،يعقوب (ع) در جوابشان
فرمود :آيا به شما اعتماد كنم همانطور كه در داستان يوسف اعتماد كردم؟! اين بود تا پس از گذشتن شش ماه يعقوب (ع) بار
ديگر فرزندان را روانه مصر كرد ،و بضاعت اندكي به ايشان داد و بنيامين را هم با ايشان روانه ساخت و از ايشان پيماني
خدايي گرفت كه او را با خود برگردانند ،مگر در صورتي كه گرفتاري آن چنان احاطهشان كند كه نتوانند او را برگردانند و در
اينكار معذور و عذرشان موجه باشد.
فرزندان يعقوب با كاروانيان حركت كرده وارد مصر شدند و به حضور يوسف رسيدند ،يوسف فرمود :آيا بنيامين را هم همراه
خود آوردهايد يا نه؟ گفتند :بلي آوردهايم ،اينك از بار و بنه ما حفاظت ميكند .گفت :برويد او را بياوريد ،بنيامين را آوردند ،در
آن موقع يوسف (ع) به تنهايي در دربار پادشاه بود ،وقتي بنيامين داخل شد يوسف او را در آغوش گرفت و گريه كرد ،و
گفت :من برادر تو يوسفم ،و از آنچه ميكنم ناراحت مشو ،و آنچه را به تو ميگويم فاش مكن ،ترس و اندوه به خود راه
مده.
آن گاه او را با خود بيرون آورده و به برادران برگردانيد ،سپس به مامورين خود دستور داد تا پولهاي ايشان را گرفته هر چه
زودتر گندمشان را بدهند ،و چون فارغ شدند پيمانه را در خرجين بنيامين بگذارند ،همين كار را كردند ،همين كه كاروان
حركت كرد يوسف و ماموريتش از دنبال رسيده فرياد زدند هان اي كاروانيان شما دزديد ،كاروانيان در حالي كه برميگشتند
پرسيدند مگر چه گم كردهايد؟ گفتند پيمانه سلطنتي را ،و هر كه آن را بياورد يك بار شتر گندمش ميدهيم ،و من ضامنم
كه بدهم .گفتند :به خدا قسم شما خوب ميدانيد كه ما براي فساد در زمين بدينجا نيامدهايم ،و ما دزد نبوديم ،گفتند :حال
اگر در باريكي از شما پيدا شد و شما دروغ گفته بوديد
ترجمه الميزان ،ج ،11ص143 :
خود بگوئيد جزايش چيست؟ گفتند جزايش خود آن كسي است كه از بارش پيدا شود.
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[چند روايت در معناي جملهاي كه يوسف و مامورانش به فرزندان يعقوب (عليه السالم) گفتند ":أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "] .....ص 317 :

و نيز در همان كتاب از مردي شيعه مذهب از امام صادق (ع) نقل كرده كه گفته است ،از آن جناب از معناي قول خدا در
باره يوسف پرسيدم كه ميفرمايد ":أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "-فرمود :آري برادران ،يوسف را از پدرش دزديده بودند،
مقصودش اين دزدي بود نه دزديدن پيمانه سلطنتي ،به شهادت اينكه وقتي پرسيدند مگر چه گم كردهايد؟ نگفت شما پيمانه
ما را دزديدهايد ،بلكه گفت :ما پيمانه سلطنتي را گم كردهايم ،بهمين دليل مقصودش از اينكه گفت شما دزديد همان دزديدن
يوسف است»4« .
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امام (ع) آن گاه ميفرمود :قبل از خرجين بنيامين شروع كردند به جستجوي خرجينهاي ساير برادران ،و در آخر از خرجين
بنيامين بيرونش آوردند ،برادران وقتي چنين ديدند ،گفتند :اين پسر قبال هم برادري داشت كه مانند خودش دزدي كرده بود.
يوسف گفت:
اينك از شهرهاي ما بيرون شويد ،گفتند :اي عزيز اين پسر پدر پير و سالخوردهاي دارد و از ما ميثاقهاي خدايي گرفته كه او
را به سالمت برايش برگردانيم ،يكي از ما را بجاي او بازداشت كن و او را آزاد ساز كه اگر چنين كني ما تو را از نيكوكاران
ميبينيم .گفت العياذ باللَّه كه ما كسي را بجاي آن كس كه متاعمان را در بارش يافتهايم دستگير نماييم .بناچار بزرگتر
ايشان گفت :من كه از اينجا تكان نميخورم ،در همين مصر ميمانم تا آنكه يا پدرم اجازه برگشتن دهد ،و يا خدا در كارم
حكم كند برادران ناگزير به كنعان بازگشته در پاسخ يعقوب كه پرسيد بنيامين چه شد؟ گفتند :او مرتكب سرقت شد و پادشاه
مصر او را به جرم سرقتش گرفت و نزد خود نگهداشت ،و اگر قول ما را باور نداري از اهل مصر و از كاروانياني كه با ما
بودند بپرس و تحقيق كن تا جريان را برايت بگويند .يعقوب گفت ":انا للَّه و انا اليه راجعون" و شروع كرد به شدت اشك
ريختن ،و آن قدر اندوهش زياد شد كه پشتش خميده گشت»1« .
و در همان تفسير از ابي حمزه ثمالي از امام ابي جعفر (ع )روايت كرده كه گفت :از امام شنيدم كه ميفرمود ":صواع ملك"،
عبارت از طاسي بوده كه با آن آب مينوشيده «».4
مؤلف :در بعضي روايات ديگر آمده كه قدحي از طال بوده كه يوسف با آن گندم را پيمانه ميكرد.
و نيز در همان كتاب از ابي بصير از امام ابي جعفر (ع) -و در نسخهاي ديگر از امام صادق (ع) -روايت كرده كه گفت:
شخصي به آن جناب عرض كرد -و من نزد او حاضر بودم -سالم بن حفصه از شما روايت كرده كه شما حرف را طوري
ميزني كه هفتاد پهلو دارد ،و به آساني ميتواني راه گريز را از گفته خود پيدا كني ،حضرت فرمود :سالم از من چه
ميخواهد؟ آيا او ميخواهد كه من مالئكه را برايش بياورم ،اگر اين را ميخواهد كه بايد بداند به
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  121ح .24
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  122ح .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
خدا سوگند انبياء هم چنين كاري را نكردهاند ،مگر اين ابراهيم خليل نبود كه به چند وجه حرف ميزد ،از آن جمله فرمود":
إِنِّي سَقِيمٌ -من بيمارم" و حال آنكه بيمار نبود ،و دروغ هم نگفته بود ،و نيز همين جناب فرموده بود" بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ-
بلكه بزرگ بتها ،بتها را شكسته" و حال آنكه نه بت بزرگ شكسته بود و نه ابراهيم دروغ گفته بود ،و همچنين يوسف فرياد
زد اي كاروانيان شما دزديد ،و حال آنكه به خدا قسم نه آنان دزد بودند و نه يوسف دروغ گفته بود «».1
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[چند روايت در مورد انتساب سرقت به يوسف (عليه السالم) در سخن برادران او ":فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ"]  .....ص 311 :

در تفسير عياشي از اسماعيل بن همام روايت كرده كه گفت :حضرت رضا (ع) در ذيل آيه" إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ
قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ" فرمود :اسحاق پيغمبر ،كمربندي داشت كه انبياء و بزرگان يكي پس از
ديگري آن را به ارث ميبردند ،در زمان يوسف اين كمربند نزد عمه او بود ،و يوسف هم نزد عمهاش بسر ميبرد ،و عمهاش
او را دوست ميداشت ،روزي يعقوب نزد خواهرش فرستاد كه يوسف را روانه كن دوباره ميگويم تا نزد تو بيايد ،عمه يوسف
به فرستاده يعقوب گفت فقط امشب مهلت دهيد من او را ببويم فردا نزد شما روانهاش ميكنم ،آن گاه براي اينكه يعقوب را
محكوم كند و قانع سازد به اينكه چشم از يوسف بپوشد ،فرداي آن روز آن كمربند را از زير پيراهن يوسف به كمرش بست،
و پيراهنش را روي آن انداخت و او را نزد پدر روانه كرد ،بعدا (به دنبالش آمده) به يعقوب گفت( :مدتي بود) كمربند ارثي را
گم كرده بودم ،حاال ميبينم يوسف آن را زير پيراهنش بسته ،و چون قانون مجازات دزد در آن روز اين بود كه سارق برده
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و در كافي به سند خود از حسن صيقل روايت كرده كه گفت :خدمت حضرت صادق (ع) عرض كردم :از امام باقر (ع) در باره
گفتار يوسف كه گفت:
"أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ" روايتي به ما رسيده كه فرموده :به خدا نه برادران او دزدي كرده بودند و نه او دروغ گفته بود،
هم چنان كه ابراهيم خليل كه گفته بود" بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ -بلكه بزرگترشان كرده ،اگر حرف
ميزنند از خودشان بپرسيد" و حال آنكه به خدا قسم نه بزرگتر بتها بتها را شكسته ،و نه ابراهيم دروغ گفته بود.
حسن صيقل ميگويد :امام صادق (ع )فرمود :صيقل! نزد شما چه جوابي در اين باره هست؟ عرض كردم :ما جز تسليم (در
برابر گفته امام) چيزي نداريم :ميگويد :امام فرمود :خداوند دو چيز را دوست ميدارد ،و دو چيز را دشمن ،دوست ميدارد آمد
و شد كردن ميان دو صف (متخاصم را جهت اصالح و آشتي دادن) و نيز دوست ميدارد دروغ در راه اصالح را ،و دشمن
مي دارد قدم زدن در ميان راهها را (يعني ميان دو كس آتش افروختن) و دروغ در غير اصالح را ،ابراهيم (ع) اگر گفت ":بَلْ
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ" مقصودش اصالح و راهنمايي قوم خود به درك اين معنا بود كه آن خداياني كه ميپرستند موجوداتي
بيجانند ،و
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح  ،22ط تهران.
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .25
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
همچنين يوسف (ع) مقصودش از آن كالم اصالح بوده است «».1
مؤلف :اينكه امام (ع) فرمود :مقصودش اصالح بوده منافاتي با روايت قبلي كه ميفرمود :مقصودش اين بود كه شما يوسف
را دزديدهايد ندارد ،آري فرق است ميان اينكه ظاهر كالم مطابق با واقع نباشد ،يا اينكه متكلم معناي صحيحي را اراده كرده
باشد كه در مقام گفتگو از كالم مفهوم نباشد ،و قسم دوم دروغ و مذموم نيست ،به دليل اينكه امام فرمود :او مقصودش
اصالح بوده ،يوسف ميخواست با اين توريه برادر خود را نزد خود نگهدارد ،و ابراهيم هم خواسته است بتپرستان را متوجه
كند به اينكه بت كاري نميتواند بكند.
و در معناي سه حديث آخري اخبار و احاديث ديگري در كافي « »4و كتاب معاني االخبار « »1و تفسير عياشي « »2و
تفسير قمي « »2آمده.
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[دو روايت در باره شكايت نزد خدا بردن يعقوب (عليه السالم)-نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ  .....ص 311 :

و در تفسير برهان از حسين بن سعيد در كتاب" تمحيص" از جابر روايت كرده كه گفت :از حضرت ابي جعفر (ع) پرسيدم
معناي صبر جميل چيست؟ فرمود :صبري است كه در آن شكايت به احدي از مردم نباشد ،همانا ابراهيم (ع) يعقوب را براي
حاجتي نزد راهبي از رهبان و عابدي از عباد فرستاد ،راهب وقتي او را ديد خيال كرد خود ابراهيم است ،پريد و او را در
آغوش گرفت ،و سپس گفت :مرحبا به خليل الرحمن ،يعقوب گفت :من خليل الرحمن نيستم بلكه يعقوب فرزند اسحاق
فرزند ابراهيمام .راهب گفت :پس چرا اينقدر تو را پير ميبينم چه چيز تو را اينطور پير كرده؟ گفت :هم و اندوه و مرض.
حضرت فرمود هنوز يعقوب به دم در منزل راهب نرسيده بود كه خداوند بسويش وحي فرستاد:
اي يعقوب! شكايت مرا نزد بندگان من بردي! يعقوب همانجا روي چهار چوبه در ،به سجده افتاد ،در حالي كه ميگفت:
پروردگارا! ديگر اين كار را تكرار نميكنم ،خداوند هم وحي
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،42ط بيروت.
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صاحب مال شود ،لذا بهمين بهانه يوسف را نزد خود برد ،و يوسف هم چنان نزد او بود «».3
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،4ص  ،121ح  ،12ط بيروت.
)(2اصول كافي ،ج  4ص  ،121ح  ،44ط بيروت.
)(3معاني االخبار ،ص  ،452ح .1
)(4عياشي ج  ،4ص  ،122ح . [.....]25
)(5تفسير قمي ،ج  ،1ص .122
)(6تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص142 :
روايت كرده كه در ذيل جمله" إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "فرموده :يوسف در كودكي بتي را كه از طال و نقره
ساخته شده بود و مال جد مادريش بود دزديده و آن را شكسته و در راه انداخته بود ،و برادران او را در اين عمل سرزنش
كردند( ،اين بود سابقه دزدي يوسف نزد برادران) «».1
مؤلف :روايت قبلي به اعتماد نزديكتر است ،زيرا از طرق ديگر هم از ائمه اهل بيت روايت شده ،و مؤيد آن روايتي است كه
به طرق متعدد از اهل بيت (ع) ،و غير ايشان وارد شده ،كه روزي زندانبان به يوسف گفت :من تو را دوست ميدارم ،يوسف
در جوابش گفت :نه ،تو مرا دوست مدار ،چون عمه من مرا دوست ميداشت و بخاطر همان دوستي به دزدي متهم شدم ،و
پدرم مرا دوست ميداشت برادران بر من حسد ورزيده مرا در چاه انداختند ،و همسر عزيز مرا دوست ميداشت و در نتيجه
مرا به زندان انداخت «».4
و در كافي به سند خود از ابن ابي عمير از كسي كه او اسم برده از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل قول خداي عز و
جل كه فرموده ":إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" فرموده است :يوسف در مجالس به ديگران جا ميداد ،و به محتاجان قرض
ميداد ،و ناتوانان را كمك مينمود «3».
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)(2برهان ،ج  ،4ص  ،422ح  22و تفسير قرطبي ،ج  ،2ص .122
)(3كافي ،ج  4ص  ،312ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص115 :
فرستاد كه اين بار تو را آمرزيدم ،بار ديگر تكرار مكن ،از آن به بعد هر چه ناماليمات دنيا به وي روي ميآورد به احدي
شكايت نميكرد ،جز اينكه يك روز گفتِ:نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ"
». «1
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير ،از مسلم بن يسار و او بدون ذكر سند از رسول خدا (ص )روايت كرده كه
فرمود :كسي كه گرفتاري خود را به مردم بگويد و انتشار دهد از صابران نيست ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمودندِ:نَّما أَشْكُوا
بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ"
«2».
مؤلف :الدر المنثور اين روايت را از ابن عدي و بيهقي -در كتاب شعب االيمان -از ابن عمر از رسول خدا (ص) روايت كرده
«».1
و در كافي به سند خود از حنان بن سدير از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه گفت :خدمت آن حضرت عرض كردم معناي
اينكه يعقوب به فرزندان خود گفت ":اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ" چيست؟ آيا او بعد از بيست سال كه از يوسف جدا
شد ميدانست كه او زنده است؟ فرمود :آري ،عرض كردم از كجا ميدانست؟ فرمود :در سحر به درگاه خدا دعا كرد ،و از
خداي تعالي درخواست كرد كه ملك الموت را نزدش نازل كند "،تريال" كه همان ملك الموت باشد هبوط كرده پرسيد اي
يعقوب چه حاجتي داري؟ گفت :به من بگو بدانم ارواح را يكي يكي قبض ميكني و يا با هم؟ تريال گفت بلكه آنها را جدا
جدا ،و روح روح قبض ميكنم ،يعقوب پرسيد آيا در ميان ارواح ،به روح يوسف هم برخوردهاي؟ گفت :نه ،از همين جا فهميد
پسرش زنده است ،و به فرزندان فرمود ":اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ" «».2
مؤلف :اين روايت را معاني االخبار (نيز) به سند خود از حنان بن سدير از پدرش از آن جناب نقل كرده ،و در آن دارد كه
يعقوب پرسيد :مرا از ارواح خبر بده ،آيا دسته جمعي قبض ميكني يا جدا جدا؟ گفت :اعوان من جدا جدا قبض ميكنند ،آن
گاه دسته جمعي را به نظر من ميرسانند ،گفت :تو را به خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم آيا در ميان ارواح ،روح
يوسف هم بر تو عرضه شده يا نه؟ گفت :نه ،در اينجا بود كه يعقوب فهميد فرزندش زنده است «».2
و در الدر المنثور است كه اسحاق بن راهويه در تفسير خود ،و ابن ابي الدنيا در كتاب
__________________________________________________
)(1تفسير البرهان ،ج  ،4ص  ،434ح .1
(2و )1الدر المنثور ،ج  ،2ص .11
)(4روضه كافي ،ج  ،2ص  122ح  ،412ط بيروت.
)(5تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
"الفرج بعد الشده" ،و ابن ابي حاتم ،و طبراني در كتاب" اوسط" ،و ابو الشيخ ،و حاكم ،و ابن مردويه ،و بيهقي در كتاب"
شعب االيمان" :از انس از رسول خدا (ص) حديثي روايت كردهاند كه در آن دارد :جبرئيل آمد و گفت :اي يعقوب !خدايت
سالمت ميرساند و مي گويد :خوشحال باش و دلت شاد باشد كه به عزت خودم سوگند اگر اين دو فرزند تو مرده هم باشند
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برايت زندهشان ميكنم ،اينك براي مستمندان طعامي بساز ،كه محبوبترين بندگان من دو طائفهاند ،يكي انبياء و يكي
مسكينان ،و هيچ ميداني چرا چشمت را نابينا و پشتت را خميده كردم و چرا برادران بر سر يوسف آوردند آنچه را كه آوردند؟
براي اين كردم كه شما وقتي گوسفندي كشته بوديد و در اين ميان مسكيني روزهدار آمد و شما از آن گوشت به او
نخورانديد.
از آن به بعد هر گاه يعقوب (ع) ميخواست غذا بخورد دستور ميداد جارچي جار بزند تا هر كه از مساكين غذا ميخواهد با
يعقوب غذا بخورد ،و اگر يعقوب روزه بود موقع افطارش جار ميزدند :هر كه از مستمندان كه روزهدار است با يعقوب افطار
كند «».1
و در مجمع در ذيل جمله" فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً  ،"...در خبري آمده كه خداي سبحان فرموده :به عزت خودم سوگند بعد از آنكه
تو بر من توكل و اعتماد كردي من هم بطور قطع آن دو را بتو باز ميگردانم»4« .
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  2ص  ،14ط بيروت.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص114 :
[سوره يوسف ( :)11آيات  13تا  ..... ]111ص 331 :

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلي وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ( )21وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ
يُوسُفَ لَوْ ال أَنْ تُفَنِّدُونِ ( )22قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ )(95فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلي وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ
أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ ( )23قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ ()22
قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( )22فَلَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ
آمِنِينَ )(99وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ
بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( )155رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ
الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ( )151ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ
يَمْكُرُونَ ()154
ترجمه آيات  .....ص 331 :

اين پيراهن مرا ببريد و به صورت پدرم بيندازيد ،كه بينا ميشود ،و همگي با خانواده خود پيش من آييد ().21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص111 :
و همين كه كاروان به راه افتاد ،پدرشان گفت :اگر سفيهم نشماريد من بوي يوسف را احساس ميكنم ().22
گفتند به خدا كه تو در ضاللت ديرين خويش هستي ().22
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و چون نويدرسان بيامد و پيراهن را بصورت وي افكند ،در دم بينا گشت و گفت :مگر به شما نگفتم من از خدا چيزهايي
سراغ دارم كه شما نميدانيد؟ ().23
گفتند :اي پدر! براي گناهان ما آمرزش بخواه ،كه ما خطا كار بودهايم ().22
گفت :براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست ،كه او آمرزگار و رحيم است ().22
و چون نزد يوسف رفتند پدر و مادرش را پيش خود جاي داد و گفت :داخل مصر شويد ،كه اگر خدا بخواهد در امان خواهيد
بود ().22
و پدر و مادر خويش را بر تخت نشاند ،و همگي سجدهكنان به رو درافتادند ،گفت پدر جان! اين تعبير رؤياي پيشين من است
كه پروردگارم آن را محقق كرد و به من نيكي نمود كه از زندان بيرونم آورد ،و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و
برادرانم را بهم زد از آن بيابان (بدينجا) آورد كه پروردگارم در باره آنچه اراده كند دقيق است ،آري او داناي حكيم است
().155
پروردگارا اين سلطنت را به من دادي ،و تعبير حوادث رؤيا به من آموختي ،تويي خالق آسمانها و زمين! تو در دنيا و آخرت
موالي مني ،مرا مسلمان بميران ،و قرين شايستگانم بفرما ().151
اين از خبرهاي غيب است كه به تو وحي ميكنيم ،و تو هنگامي كه آنها همدست شده بودند و نيرنگ ميكردند ،نزد ايشان
نبودي ().154

اشاره

در اين آيات ،داستان يوسف (ع) خاتمه ميپذيرد ،و اين آيات متضمن دستور يوسف (ع) است كه برادران را وادار ميكند تا
پيراهنش را به منزل پدر برده و به روي او بيفكنند ،و او را در حالي كه ديدگانش بهبودي يافته با همه خاندانش به مصر
بياورند ،و ايشان نيز چنين كردند ،و در آخر يوسف به ديدار پدر و مادر نايل آمد.
"اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلي وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ".
تتمه كالم يوسف است كه به برادران دستور ميدهد پيراهنش را نزد پدر ببرند ،و به روي پدر بيندازند ،تا خداوند ديدگانش را
بعد از آنكه از شدت اندوه نابينا شده بود شفا دهد.
و اين آخرين عنايت بيسابقهايست كه خداوند در حق يوسف (ع) اظهار فرمود ،و مانند ساير اسبابي كه در اين سوره و اين
داستان بود و بر خالف جهتي كه طبعا جريان
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
مييافت جريانش داد ،ايشان ميخواستند با آن اسباب و وسايل او را ذليل كنند ،خداوند هم با همان اسباب او را عزيز كرد،
ميخواستند از آغوش پدر به ديار غريبش بيندازند و بدين جهت در چاهش انداختند ،خداوند نيز همين سبب را سبب راه
يافتنش به خانه عزيز و آبرومندترين زندگي قرار داد و در آخر بر اريكه عزت و سلطنتش نشانيد ،و برادرانش را در برابر تخت
سلطنتي او ذليل و خوار نموده به التماس و تضرع درآورد ،تضرعي كه آيه" يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ
مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ "آن را حكايت ميكند.
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و همچنين همسر عزيز و زنان مصر عاشق او شدند ،و با او بناي مراوده گذاشتند ،تا بدين وسيله او را در مهلكه فجور
بيفكنند ،ولي خداوند همين عشق ايشان را سبب ظهور و بروز پاكي دامن و برائت ساحت و كمال عفت او قرار داد ،دربار
مصر او را به زندان افكند ،و خداوند همين زندان را وسيله عزت و سلطنت او قرار داد.
برادران آن روز كه وي را به چاه انداختند پيراهن به خونآلودهاش را براي پدرش آورده به دروغ گفتند مرده ،خداوند بوسيله
همين پيراهن خونآلودي كه باعث اندوه و گريه و در آخر كوري او شد چشم وي را شفا داد و روشن كرد كوتاه سخن اينكه
تمامي اسباب دست به دست هم دادند تا او را بيمقدار و خوار سازند ،ولي چون خدا نخواست ،روز بروز بزرگتر شد ،آري
آنچه خدا ميخواست غير آن چيزي بود كه اسباب طبيعي بسوي آن جريان مييافت ،و خدا بر كار خود غالب است.
و اينكه فرمود ":وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ" ،فرماني است از يوسف (ع) به اينكه خاندان يعقوب ،از خود آن جناب گرفته تا
اهل بيت و فرزندان و نوهها و نتيجههاي او همه از دشت و هامون به شهر مصر درآمده و در آنجا منزل گزينند.
"وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ ال أَنْ تُفَنِّدُونِ".
كلمه "فصل" به معناي قطع و انقطاع است ،و كلمه" تفنيد" از باب تفعيل از ماده "فند" -به فتح فا و نون -به معناي
ضعف رأي است ،و معناي آيه اين است كه وقتي كاروان حامل پيراهن يوسف ،از مصر بيرون شد و از آن شهر منقطع گرديد
(هنوز به كنعان نرسيده) يعقوب در كنعان به كساني كه از فرزندانش نزد او بودند فرمود :من هر آينه بوي يوسف را ميشنوم
اگر مرا به ضعف رأي نسبت ندهيد ،بوي او را احساس ميكنم و چنين ميبينم كه ديدار او نزديك شده ،و اگر مرا تخطئه
نكنيد جا دارد (كه شما نيز) به آنچه كه من مييابم اذعان و اعتقاد داشته باشيد ،ليكن احتمال ميدهم كه مرا نادان شمرده
تخطئهام كنيد ،و به گفتهام معتقد نشويد .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
"قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ".
كلمه "قديم" در مقابل جديد ،و به معناي كهنه است ،كه وجودش متقدم بر جديد است ،اين جمله كالم بعضي از فرزندان
يعقوب است كه در آن ساعت حاضر بوده و در جواب پدر گفتهاند .و اين خود ميرساند كه فرزندان آن جناب در اين داستان
چه بهره زشتي داشتهاند كه از همان اول داستان تا به آخر چه اسائه ادبها به پدر نمودند ،در اول داستان گفتند ":إِنَّ أَبانا لَفِي
ضَاللٍ مُبِينٍ" و در آخر گفتند ":إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ".
و ظاهرا مرادشان از اين گمراهي كه در آخر گفتند ،همان گمراهي است كه در اول به وي نسبت دادند ،و مقصودشان از آن
گمراهي محبت زياد يعقوب به يوسف است .آري ايشان چنين معتقد بودند كه از يوسف سزاوارتر به محبتند ،چون مرداني
قوي هستند كه تدبير امور خانه يعقوب و دفاع از حقوق او به دست ايشان است ،اما پدرشان از راه حكمت منحرف شده دو تا
بچه خردسال را كه هيچ اثري در زندگي او ندارند در محبت بر ايشان ترجيح داده و با تمام وجودش به آن دو رو كرده ،و
ايشان را فراموش نموده ،و وقتي هم يكي از اين دو يعني يوسف را ناپديد ميبيند آن قدر جزع و فزع ،و گريه و زاري
ميكند تا آنكه هر دو چشمش نابود و پشتش خميده ميشود.
اين است مراد ايشان از ا ينكه :يعقوب در ضاللت قديم خود هست ،نه اينكه مقصودشان گمراهي در دين باشد ،تا بخاطر
چنين حرفي كافر شده باشند ،بدليل اينكه:
اوال :آنچه از فصول كالم ايشان در خالل اين قصه آمده شاهد بر اين است كه ايشان موحد و بر دين پدرانشان ابراهيم و
اسحاق و يعقوب (ع )بودهاند.
و ثانيا :اين دو موردي كه ايشان نسبت ضاللت به پدر دادهاند مواردي نيست كه ارتباط ديني داشته باشد تا بتوانيم احتمال
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دهيم مقصود ايشان از اين ضاللت اين است كه دين پدر را قبول ندارند ،بلكه مواردي است كه با اعمال حياتي و روش
زندگي ارتباط دارد ،و آن عبارتست از اينكه :پدري بعضي از فرزندان خود را نسبت به بعضي ديگر بيشتر دوست بدارد و
بيشتر احترام كند ،مقصودشان از ضاللت ،غير اين نميتواند باشد.
"فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلي وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ".
كلمه "بشير" به معناي حامل بشارت است ،و در اينجا همان كسي است كه حامل پيراهن يوسف است ،و اينكه فرمود ":أَ
لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ" اشاره است به آن گفتارش كه بعد از مالمت فرزندان كه" تا كي بياد يوسفي" فرموده بود ،و آن
عبارت بود از جملهِنَّما أَشْكُوا
ترجمه الميزان ،ج ،11ص113 :
بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ"
 ،و معناي آيه روشن است.
"قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ".
گويندگان اين كالم فرزندان يعقوبند ،بدليل اينكه گفتند ":اي پدر ما" ،و مقصودشان از گناهان ،همان اعمالي است كه با
يوسف و برادرش انجام دادند ،يوسف هم قبال برايشان طلب مغفرت كرده بود.
"قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".
يعقوب (ع) در اين جمله فرمود :بزودي برايتان استغفار ميكنم ،و علت اينكه استغفار براي فرزندان را تاخير انداخت شايد
اين باشد كه تا نعمت خدا با ديدار يوسف تكميل گشته دلش به تمام معنا خوشحال گردد ،و قهرا تمامي آثار شوم فراق از
دلش زايل شود ،آن گاه استغفار كند ،و در بعضي « »1اخبار هم آمده كه تاخير انداخت تا وقتي كه در آن وقت دعا مستجاب
ميشود ،و بزودي ان شاء اللَّه آن روايات خواهد آمد.
"فَلَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".
در اين كالم جملهاي حذف شده ،و تقدير آن اين است كه :يعقوب و خاندانش از سرزمين خود بيرون شده و بسوي مصر
حركت كردند ،و چون وارد مصر شدند...
مفسرين در تفسير جمله" آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ" گفتهاند :پدر و مادر را در آغوش كشيد ،و اينكه فرمود ":وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ" ظاهر
در اين است كه يوسف به منظور استقبال از ايشان ،از مصر بيرون آمده و در خارج مصر ايشان را در آغوش گرفته بوده ،و آن
گاه بمنظور احترام و رعايت ادب گفته است :داخل مصر شويد ،و در جمله" إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" ادبي را رعايت كرده كه بي
سابقه و بديع است ،چون هم به پدر و خاندانش امنيت داده ،و هم رعايت سنت و روش پادشاهان را كه حكم صادر ميكنند
نموده ،و هم اينكه اين حكم را مقيد به مشيت خداي سبحان كرده تا بفهماند مشيت آدمي مانند ساير اسباب ،اثر خود را
نميگذارد مگر وقتي كه مشيت الهي هم موافق آن باشد ،و اين خود مقتضاي توحيد خالص است.
و ظاهر اين سياق ميرساند كه خاندان يعقوب بدون داشتن جواز از ناحيه پادشاه نميتوانستهاند وارد مصر شوند ،و بهمين
جهت بوده كه يوسف در ابتداي امر به ايشان امنيت داد.
مطلب ديگري كه در اين آيه هست اين است كه خداوند در آن ،كلمه" ابويه -پدر و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،431ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
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[به سجده افتادن در برابر يوسف ،براي پرستش او نبوده است  .....ص 337 :

و ضميري كه در جمله" وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" هست به طوري كه از سياق برميآيد به يوسف برميگردد ،و خالصه "،مسجود
له" او بوده ،و اينكه بعضي »«1گفتهاند :ضمير به خداي سبحان برميگردد ،چون سجده جز براي خدا صحيح نيست.
تفسيري است بيدليل و از ناحيه
__________________________________________________
)(1تبيان شيخ طوسي ،ج  ،3ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
لفظ آيه هيچ دليلي بر آن نيست.
و نظير اين حرف در قرآن كريم در داستان آدم و فرشتگان آمده ،آنجا كه فرموده:
"وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ «»".1
و بايد دانست كه اين سجده براي عبادت يوسف نبوده ،بدليل اينكه در ميان سجده كنندگان در داستان يوسف شخصي بوده
كه در توحيد ،مخلص (به فتح الم) بوده ،و چيزي را شريك خدا نميگرفته ،و او يعقوب (ع) است ،دليل ديگر اينكه اگر اين
سجده ،سجده عبادت يوسف بوده" مسجود له" كه يوسف است و به نص قرآن همان كسي است كه به رفيق زندانيش
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مادرش "را بكار برده ،و مفسرين در تفسيرش اختالف كردهاند ،كه آيا پدر و مادر حقيقي يوسف بوده و يا يعقوب و همسرش
بوده ،كه خاله يوسف است ،و اگر او را مادر خوانده به اين عنايت است كه مادر يوسف در دوران خردسالي او از دنيا رفته بود،
ولي در خود قرآن كريم چيزي كه يكي از اين دو احتمال را تاييد كند نيست ،جز اينكه بگوئيم كلمه" ابوين" ظاهر است در
پدر و مادر حقيقي.
و معناي آيه اين است كه" فَلَمَّا دَخَلُوا" بعد از آنكه وارد شدند ،يعني پدر و مادر و برادران و اهل بيت ايشان" علي يوسف"
بر يوسف (و اين همانطور كه گفتيم) در خارج مصر بوده" آوي اليه" در آغوش گرفت" ابويه" پدر و مادرش را" و قال" و
گفت ":ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" داخل مصر شويد كه ان شاء اللَّه ايمنيد (و كسي متعرض شما نميشود) و بدين
وسيله به ايشان جواز امنيت داد.
"وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ...".
كلمه "عرش" ،به معناي سرير و تخت بلند است ،و بيشتر استعمالش در تختي است كه پادشاه بر آن تكيه ميزند و مختص
به او است ،و كلمه" خر" از" خرور" به معناي به خاك افتادن است ،و كلمه" بدو" به معناي باديه است ،چون يعقوب در
باديه سكونت داشت.
و اينكه فرمود ":وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ" معنايش اين است كه يوسف ،پدر و مادرش را باالي تخت سلطنتي برد كه خود
بر آن تكيه ميزد.
مقتضاي اعتبار و ظاهر سياق اين است كه باال بردن بر تخت ،با امر و دستور يوسف ،و به دست خدمتكاران انجام شده باشد،
نه اينكه خود يوسف ايشان را باال برده باشد ،چون ميفرمايد :براي او به سجده افتادند ،كه ظاهر امر ميرساند سجده در
اولين وقتي بوده كه چشمشان به يوسف افتاده است ،پس گويا به دستور يوسف ،در موقعي كه يوسف در آن مجلس نبوده
ايشان را در كاخ اختصاصي و بر تخت سلطنتي نشاندهاند ،و چون يوسف وارد شده نور الهي كه از جمال بديع و دلآراي او
متألأل ميشده ايشان را ذخيره و از خود بيخود ساخته تا حدي كه عنان را از كف داده و بياختيار به خاك افتادهاند.
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آن گاه شروع كرد بمنظور اداي شكر خدا او را حمد و ثنا كردن ،و گفت ":وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ" احسان
پروردگار خود را در اينكه از زندان يعني باليي بزرگ نجاتش داد بياد آورد ،آري خداوند آن بال را مبدل به نعمتي كرد كه
هرگز احتمالش را نميداد زيرا كسي احتمال نميدهد كه زندان وسيله رسيدن به عزت و سلطنت شود.
يوسف در اين موقف كه برادران ايستادهاند اسمي از بالي بزرگ به چاه افتادن نياورد ،آري او نميخواست ،و فتوت و
جوانمرديش به او اجازه نميداد كه برادران را شرمنده سازد ،بلكه با بهترين عبارتي كه ممكن است تصور شود به داستان
برادران اشارهاي كرد ،بدون اينكه مشتمل بر طعن و سرزنشي باشد و آن اين بود كه گفت ":وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ
نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي" و" نزغ" به معناي وارد شدن در كاري است به منظور بر هم زدن و فاسد كردن آن.
و مقصودش از اين اشاره ،اين بود كه پروردگار من بعد از آنكه شيطان در بين من و برادرانم مداخله كرد و ميان ما را بهم زد
به من احسان كرد ،و شد آنچه كه نبايد ميشد ،و در آخر به جدايي من از شما منتهي گرديد ،و پروردگارم مرا بسوي مصر
سوق داد و گواراترين زندگيها و بلندترين عزتها و سلطنتها را روزيم فرمود ،و آن گاه دوباره ما را بهم نزديك كرد و
همگي ما را از باديه و بيابان به شهر و زندگي مدني و مترقي منتقل نمود.
يوسف خواست بگويد :به دنبال مداخله شيطان در بين من و برادران گرفتاريها و بالهاي زيادي به سرم آمد (ولي من تنها
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گفت ":ما را نميرسد كه چيزي را شريك خدا بگيريم "قطعا ايشان را از اين عمل نهي ميكرد ،و نميگذاشت چنين كاري
بكنند ،ولي ميبينيم نهي نكرده ،پس ميفهميم سجده ،عبادت او نبوده.
و قطعا جز اين منظوري نداشتهاند كه يوسف را آيتي از آيات خدا دانسته و او را قبله در سجده و عبادت خود گرفتند ،هم
چنان كه ما خدا را عبادت ميكنيم و كعبه را قبله خود ميگيريم و نماز و عبادت را بدان سو ميگذاريم ،پس با كعبه ،خدا
عبادت ميشود نه كعبه و معلوم است كه آيت خدا از آن نظر كه آيه و نشانه است خودش اصال نفسيت و استقاللي ندارد،
پس اگر سجده شود جز صاحب نشانه يعني خدا عبادت نشده ،و كالم در اين باره در چند جاي اين كتاب گذشت.
از اينجا بخوبي معلوم ميشود كه آنچه در توجيه اين آيه گفتهاند صحيح نيست ،از قبيل اينكه :در آن روز تحيت مردم سجده
بوده ،آن چنان كه در اسالم سالم است ،و يا اينكه گفتهاند :رسم آن روز در تعظيم بزرگان ،سجده بوده و هنوز حكم حرمت
و نهي از سجده براي غير خدا نيامده بوده و اين حكم در اسالم آمد ،و يا اينكه گفتهاند كه :سجده آن روز حالتي شبيه به
ركوع بوده ،هم چنان كه در ميان عجمها رسم است براي بزرگان به حالت ركوع درميآيند.
"قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا".
يوسف وقتي ديد پدر و مادر و برادرانش در برابرش به سجده افتادند بياد خوابي افتاد كه در آن ،يازده ستاره و خورشيد و ماه
را ديده بود كه در برابرش سجده كردند ،و جريان رؤياي خود را به پدر گفت در حالي كه آن روز طفل صغيري بود ،وقتي
بياد آن روز افتاد آن خواب را تعبير به
__________________________________________________
)(1آن زمان كه بفرشتگان گفتيم :براي آدم سجده كنيد ،همه سجده كردند جز ابليس .سوره طه ،آيه . [.....]113
ترجمه الميزان ،ج ،11ص112 :
امروز كرد كه ايشان در برابرش به سجده افتادند :و گفت :پدر جان اين تعبير خوابي بود كه من قبال ديده بودم ،خداوند آن
رؤيا را حقيقت قرار داد.
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فراق و جدايي از شما و سپس زنداني شدن را اسم ميبرم) كه خداوند به من احسان نمود ،و همه آن بالها را يكي پس از
ديگري برطرف ساخت.
آري بالهاي من از حوادث عادي نبود ،بلكه دردهايي بيدرمان و معضالتي ال ينحل بود ،چيزي كه هست خداوند به لطف
خود و نفوذ قدرتش در آنها نفوذ كرد ،و همه را وسيله زندگي و اسباب نعمت من قرار داد ،بعد از آنكه يك يك آنها وسيله
هالكت و بدبختي من بودند ،و بخاطر همين سه باليي كه شمرد دنبال كالمش گفت ":إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ".
پس در حقيقت جمله مزبور تعليل بيرون شدن از زندان و آمدن پدر از باديه است ،و با اين جمله به عنايت و منتي كه خدا به
او اختصاص داد اشاره كرد ،و نيز آن بالهايي كه وي را احاطه كرده بود باليي نبود كه گره آنها باز شدني باشد ،و يا احتماال
از مجراي خود (كه هالكت وي بود) منحرف گردد ،ليكن خداوند از آنجايي كه لطيف است هر چه را بخواهد ترجمه الميزان،
ج ،11ص125 :
انجام دهد در آن نفوذ ميكند ،در بالهاي من نيز نفوذ كرد ،و عوامل شدت (و هالكت) مرا به عوامل آسايش و راحتي مبدل
نمود و اسباب ذلت و بردگي مرا وسايل عزت و سلطنت كرد.
كلمه لطيف از اسماي خداي تعالي است ،و اسمي است كه داللت بر حضور و احاطه او به باطن اشياء ميكند كه راهي براي
حضور در آن و احاطه به آن نيست و اين لطافت از فروع احاطه او ،و احاطهاش از فروع نفوذ قدرت و علم است ،هم چنان
كه فرمود ":أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ «»".1
و اصل معناي لطافت ،خردي و نازكي و نفوذ است ،مثال وقتي گفته ميشود" لطف الشيء -با ضمه طاء -و يلطف لطافة"
معنايش اين است كه فالن چيز ريز و نازك است ،به حدي كه در نازكترين سوراخ فرو رود ،و آن گاه بطور كنايه در معناي
ارفاق و ماليمت استعمال ميشود ،و اسم مصدر آن" لطف" ميآيد.
جمله" هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "تعليل همه مطالب قبل از جمله" يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا  "...است.
يوسف (ع) كالم را با اين دو اسم ،هم ختم كرد و هم تعليل ،و كالم خود را محاذي كالم پدرش قرار داد كه بعد از شنيدن
رؤياي او گفته بود ":وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ...
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" ،و هيچ بعيد نيست بگوييم" الف و الم" در "العليم" و" الحكيم" الف و الم عهد باشد ،و در نتيجه
تصديق قول پدر را افاده كند و معنايش اين باشد كه اين همان خدايي است كه تو در روز نخست گفتي عليم و حكيم است.
"رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ...".
بعد از آنكه يوسف (ع) خداي را ثنا گفت و احسانهاي او را در نجاتش از بالها و دشواريها برشمرد ،خواست تا نعمتهايي را
هم كه خداوند بخصوص او ارزاني داشته برشمارد در حالي كه پيداست آن چنان محبت الهي در دلش هيجان يافته كه بكلي
توجهش از غير خدا قطع شده ،در نتيجه يكباره از خطاب و گفتگوي با پدر صرفنظر كرده متوجه پروردگار خود شده و خداي
عز اسمه را مخاطب قرار داده ميگويد ":پروردگارا اين تو بودي كه از سلطنت ،سهمي بسزا ارزانيم داشتي ،و از تاويل
احاديث تعليمم دادي".
و اينكه گفت ":فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" در حقيقت اعراض از گفته قبلي ،و ترقي دادن ثناي
خداست ،و يوسف (ع) در اين جمله خواسته است
__________________________________________________
)(1آيا كسي كه خلق كرده اطالع ندارد؟ با اينكه او لطيف و خبير است؟ سوره ملك ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
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بعد از ذكر پارهاي از مظاهر روشن و برجسته واليت الهي ،از قبيل رها ساختن از زندان ،آوردن خاندانش از دشت ،دادن ملك
و سلطنت ،و تعليم تاويل احاديث ،به اصل واليت الهي برگشته و اين معنا را خاطرنشان سازد كه :خداوند رب عالم است ،هم
در كوچك و هم در بزرگ ،و ولي است ،هم در دنيا و هم در آخرت.
واليت او يعني قائم بودن او بر هر چيز ،و بر ذات و صفات و افعال هر چيز ،خود ناشي است از اينكه او هر چيزي را ايجاد
كرده و از نهان عدم به ظهور وجود آورده ،پس او فاطر و آفريدگار آسمانها و زمين است ،و بهمين جهت دلهاي اولياي او و
مخلصين از بندگانش از راه اين اسم ،يعني اسم فاطر (كه به معناي وجود لذاته خدا ،و ايجاد غير خود است) متوجه او
ميشوند.
هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «».1
[معناي اينكه يوسف (عليه السالم) ميگويد ":خدايا تو ولي من در دنيا و آخرت هستي" و از خدا ميخواهد ":مرا مسلم بميران و به صالحان ملحق بساز"]  .....ص 341 :
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و لذا يوسف هم كه يكي از فرستادگان و مخلصين او است در جايي كه سخن از واليت او به ميان ميآورد ميگويد ":فاطِرَ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ" يعني من در تحت واليت تامه توام بدون اينكه خودم در آفرينش خود
دخالتي داشته باشم و در ذات و صفات و افعالم استقاللي داشته يا براي خود مالك نفع و ضرر ،و يا مرگ و حيات ،و يا
نشوري باشم.
"تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ "-بعد از آنكه يوسف (ع) در قبال رب العزة ،مستغرق در مقام ذلت گرديد و به واليت او
در دنيا و آخرت شهادت داد ،اينك مانند يك برده و مملوك كه در تحت واليت مالك خويش است درخواست ميكند كه او
را آن چنان قرار دهد كه واليت او بر وي در دنيا و آخرت مقتضي آنست ،و آن اين است كه وي را تسليم در برابر خود كند،
مادامي كه در دنيا زنده است ،و در آخرت در زمره صالحين قرارش دهد ،زيرا كمال بنده مملوك آن است كه نسبت به
صاحب و ربش تسليم باشد ،و مادامي كه زنده است در برابر آنچه وي از او ميخواهد سر تسليم فرود آورد ،و در اعمال
اختياريه خود چيزي كه مايه كراهت و نارضايتي او است از خود نشان ندهد و تا آنجا كه ميتواند و در اختيار اوست خود را
چنان كند كه براي قرب مواليش صالح ،و براي مواهب بزرگ او اليق باشد ،و همين معنا باعث شد كه يوسف (ع) از
پروردگارش بخواهد كه او را در دنيا مسلم ،و در آخرت در زمره صالحان قرار دهد ،هم چنان كه جد بزرگوارش ابراهيم را به
چنين مواهبي اختصاص داده بود ،و
__________________________________________________
)(1فرستادگانشان گفتند آيا در خدا شكي هست با اينكه او هستي بخش آسمانها و زمين است سوره ابراهيم ،آيه .15
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
قرآن در بارهاش ميفرمايد ":وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعالَمِينَ « "»1و اين اسالمي كه يوسف درخواست كرد باالترين درجات اسالم ،و عاليترين مراتب آنست ،و آن عبارتست از
تسليم محض بودن براي خداي سبحان به اينكه بنده براي خود و براي آثار وجودي خود هيچ استقاللي نبيند و در نتيجه
هيچ چيز -چه خودش و چه صفات و اعمالش -او را از پروردگارش مشغول نسازد ،و اين معنا وقتي به خدا نسبت داده شود
(و عرض شود كه خدايا تو مرا مسلم قرار ده) معنايش اين است كه خداوند بندهاش را خالص براي خود قرار دهد.
از آنچه گذشت معلوم شد كه معناي درخواست (مرا مسلم بميران) اين است كه خدايا اخالص و اسالم مرا مادامي كه زندهام
برايم باقي بدار .و به عبارت ديگر اين است كه تا زنده است مسلم زندگي كند ،تا در نتيجه دم مرگ هم مسلم بميرد ،و اين
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بحث روايتي [ (رواياتي پيرامون مالقات برادران با يوسف (عليه السالم) در مصر و  ..... ])...ص 343 :
اشاره

در تفسير عياشي از ابي بصير از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي طوالني فرموده :يوسف به برادران گفت:
امروز بر شما مالمتي نيست ،خداوند شما را ميآمرزد ،اين پيراهن مرا كه اشك ديدگانم آن را پوشانيده ببريد و بروي پدرم
بيندازيد ،كه اگر بوي مرا بشنود بينا ميگردد ،آن گاه با تمامي خاندان وي نزد من آئيد ،يوسف در همان روز ايشان را به
آنچه كه نيازمند بدان بودند مجهز نموده روانه كرد.
وقتي كاروان از مصر دور شد ،يعقوب بوي يوسف را شنيد و به آن عده از فرزنداني كه نزدش بودند گفت :اگر مالمتم نكنيد
من هر آينه بوي يوسف را ميشنوم.
آن گاه امام فرمود :از طرف ديگر فرزنداني كه از مصر ميآمدند ،خيلي با شتاب ميراندند تا پيراهن را زودتر برسانند ،و از
ديدن يوسف و مشاهده وضع او و سلطنتي كه خدا به او داده بسيار خوشحال بودند ،چون ميديدند خود ايشان هم در
سلطنت برادر عزتي پيدا ميكنند.
مسافتي كه ميان مصر و ديار يعقوب بود نه روز راه بود ،وقتي بشير وارد شد ،پيراهن را به روي يعقوب انداخت ،در دم
ديدگان يعقوب روشن و بينا گشته از كاروانيان پرسيد بنيامين چه شد؟ گفتند ما او را نزد برادرش سالمت و صالح گذاشتيم و
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كنايه است از اينكه خداوند او را تا دم مرگ بر اسالم پايدار بدارد ،نه اينكه معنايش اين باشد كه دم مرگ مسلم باشم ،هر
چند در زندگي مسلم نبودم ،و نه اينكه درخواست مرگ باشد و معنايش اين باشد خدا -يا اآلن كه داراي اسالمم مرا بميران.
بنا بر اين ،فساد آن تفسيري كه از عدهاي از قدماي مفسرين نقل شده بخوبي روشن ميشود ،و آن تفسير اين است كه
گفتهاند :جمله" تَوَفَّنِي مُسْلِماً" دعاي يوسف است كه از خداي سبحان طلب مرگ كرده « .»4و حتي بعضي « »1از ايشان
اضافه كردهاند كه احدي از انبياء تمنا و درخواست مرگ نكرده مگر يوسف (ع).
"ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ".
كلمه "ذلك" اشاره است به داستان يوسف (ع) ،و خطاب در آن خطاب به رسول خدا (ص )است و ضمير جمعي كه در"
لديهم" و غير آن است به برادران يوسف برميگردد ،و كلمه" اجماع" به معناي عزم و تصميم است.
جمله" وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ  ،"...حال است از ضمير خطاب در" اليك" ،و جمله
__________________________________________________
)(1همانا ما او (ابراهيم) را در دنيا به رسالت .برگزيديم و در آخرت هم از شايستگان است.
هنگامي كه پروردگارش به او فرمود سر به فرمان ما فرود آر ،عرض كرد مطيع فرمانم .سوره بقره ،آيه  115و .111
)(2روح المعاني ،ج  ،11ص  ،34ط بيروت.
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص  141ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
"نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ  ،"...بيان است براي جمله" ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ" و معنايش اين است كه داستان يوسف از اخبار
غيب است ،آري ما آن را به تو وحي كرديم در حالي كه تو نزد برادران يوسف نبودي آن وقتي كه عزم خود را جزم كردند و
متفقا در صدد نقشه چيني عليه يوسف برآمدند.
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آمديم.
يعقوب در اين هنگام حمد و شكر خدا را به جاي آورده ،سجده شكر نمود ،هم چشمش بينا شد و هم خميدگي پشتش راست
گرديد ،آن گاه دستور داد همين امروز با تمامي خاندانش بسوي يوسف حركت كنند.
خود يعقوب و همسرش (ياميل) كه خاله يوسف بود حركت كرده و تند ميراندند ،تا پس از نه روز وارد مصر شدند»1« .
مؤلف :اين معنا كه همسر يعقوب كه با او وارد مصر شده مادر بنيامين و خاله يوسف
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،123ح .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
بوده نه مادر حقيقي او ،مطلبي است كه در عدهاي از روايات آمده ،ولي از ظاهر كتاب و بعضي از روايات برميآيد كه او مادر
حقيقي يوسف بوده ،و يوسف و بنيامين هر دو از يك مادر بودهاند ،البته ظهور اين روايات آن قدر هم قوي نيست كه بتواند
آن روايات ديگر را دفع كند.
و در مجمع البيان از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير آيه" وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ ال
أَنْ تُفَنِّدُونِ "فرموده :يعقوب بوي يوسف را همان دم شنيد كه كاروان از مصر بيرون شد ،و فاصله كاروان تا فلسطين كه
محل سكونت يعقوب بود ،ده شب راه بود «».1
مؤلف :در برخي از روايات كه از طرق عامه و خاصه نقل شده چنين آمده كه پيراهني كه يوسف نزد يعقوب (ع) فرستاد،
پيراهني بود كه از بهشت نازل شده بود ،پيراهني بود كه جبرئيل براي ابراهيم در آن موقع كه ميخواستند در آتش بيفكنند
آورد و با پوشيدن آن ،آتش برايش خنك و بيآزار شد ،ابراهيم آن را به اسحاق و اسحاق به يعقوب سپرد ،يعقوب نيز آن را
بصورت تميمه (بازوبند) درآورده و وقتي يوسف به دنيا آمد به گردن او انداخت و آن هم چنان در گردن يوسف بود تا آنكه در
چنين روزي آن را از تميمه بيرون آورد تا نزد پدر بفرستد بوي بهشت از آن منتشر شد ،و همين بوي بهشت بود كه به مشام
يعقوب رسيد .و اينگونه اخبار مطالبي دارد كه ما نميتوانيم آنها را تصحيح كنيم ،عالوه بر اين ،سند معتبري هم ندارند.
نظير اين روايات ،روايات ديگري از شيعه و سني است كه در آنها آمده :يعقوب نامهاي به عزيز مصر نوشت با اين تصور كه
او مردي از آل فرعون است ،و از وي درخواست كرد بنيامين را كه دستگير كرده آزاد كند ،و در آن نامه نوشت او فرزند
اسحاق ذبيح اللَّه است كه خداوند به جدش ابراهيم دستور داده بود او را قرباني كند ،و سپس در حين انجام ذبح ،خداوند
عوض عظيمي بجاي او فرستاد ،و ما در جلد دهم اين كتاب گفتيم كه :ذبيح ،اسماعيل بوده نه اسحاق.
و در تفسير عياشي از" نشيط بن ناصح بجلي" روايت كرده كه گفت خدمت حضرت صادق عرض كردم :آيا برادران يوسف
پيامبر بودند؟ فرمود :پيامبر كه نبودند هيچ ،حتي از نيكان هم نبودند از مردم با تقوي هم نبودند ،چگونه با تقوي بودهاند و
حال آنكه به پدر خود گفتند:
"إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ"؟! «»4
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،434ط تهران.
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  122ح .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
مؤلف :و در روايتي كه از طرق اهل سنت نقل شده ،و همچنين در بعضي از روايات ضعيف شيعيان آمده ،كه :فرزندان
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يعقوب پيامبر بودند ،اما اين روايات ،هم از راه كتاب مردود است و هم از راه سنت و هم از راه عقل ،زيرا اين هر سه ،انبياء را
معصوم ميدانند( ،و كساني كه چنين اعمال زشتي از خود نشان دادند نميتوانند انبياء باشند).
و اگر از ظاهر بعضي آيات برميآيد كه اسباط ،انبياء بودهاند مانند آيه" وَ أَوْحَيْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ
الْأَسْباطِ « "»1ظهورش آن چنان نيست كه نتوان از آن چشم پوشيد ،زيرا صريح در اين معنا نيست كه مراد از اسباط ،همان
برادران يوسفند ،زيرا اسباط ،بر همه دودمان يعقوب و تيرههاي بني اسرائيل اطالق ميشود ،هم چنان كه در قرآن آمده:
"وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً" «».4
[چند روايت در مورد علت تاخير و تسويف يعقوب (عليه السالم )در دعا براي آمرزش فرزندان (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي)]  .....ص: 345
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و در" فقيه" به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل گفتار يعقوب به فرزندانش ،كه
فرمود ":سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" فرموده :استغفار را تاخير انداخت تا شب جمعه فرا رسد»1« .
مؤلف :در اين معني روايات ديگري نيز هست.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابي الشيخ ،از ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت كردهاند كه فرمود :اينكه برادرم
يعقوب به فرزندان خود گفت:
"بزودي برايتان از پروردگارم طلب مغفرت ميكنم" منظورش اين بود كه شب جمعه فرا رسد»2« .
و در كافي به سند خود از فضل بن ابي قره از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود ":رسول خدا (ص) فرموده :بهترين
وقتي كه ميتوانيد در آن وقت دعا كنيد و از خدا حاجت بطلبيد وقت سحر است ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود كه :يعقوب
به فرزندان خود گفت ":سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" و منظورش اين بود كه در وقت سحر طلب مغفرت كند».2« .
مؤلف :در اين معني روايات ديگري نيز هست از جمله الدر المنثور از ابي الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا
(ص) روايت كرده كه شخصي از آن جناب پرسيد چرا يعقوب استغفار را تاخير انداخت؟ فرمود :تاخير انداخت تا هنگام سحر
فرا برسد،
__________________________________________________
)(1ما به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط او ،وحي كرديم .سوره نساء آيه .131
)(2جدا كرديم ايشان را به دو از ده تيره ،كه هر تيره امتي باشد .سوره اعراف ،آيه .135
)(3فقيه ،ج  ،1ص  ،424ح  ،1425ط بيروت.
)(4الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،13ط بيروت.
)(5اصول كافي ،ج  ،4ص .222
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
چون دعاي سحر مستجاب است»1« .
در سابق هم در بيان آيات ،كالمي در وجه تاخير گذشت (كه تاخير انداخت تا با ديدن يوسف و عزت او دلش بكلي از
چركيني نسبت به فرزندان پاك شود آن وقت دعا كند) و اگر يوسف (ع) با خوشي به برادران رو كرد و خود را معرفي نمود ،و
ايشان او را به جوانمردي و بزرگواري شناختند و او كمترين حرف و طعنهاي كه مايه شرمندگي ايشان باشد نزد ،و الزمه اين
رفتار اين بود كه بالفاصله جهت ايشان استغفار كند هم چنان كه كرد دليل نميشود بر اينكه يعقوب (ع) طلب مغفرت را
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تاخير نيندازد ،چون موقعيت يعقوب غير موقعيت يوسف بود ،موقعيت يوسف مقتضي بر فوريت استغفار و تسريع در آن بود
زيرا در مقام اظهار تمام فتوت و جوانمردي بود اما چنين مقتضي در مورد يعقوب نبود.
[رواياتي در باره سجده يعقوب (عليه السالم) و فرزندانش در برابر يوسف (عليه السالم)]  .....ص 341 :
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و در تفسير قمي از محمد بن عيسي روايت كرده كه گفت :يحيي بن اكثم از موسي (مبرقع) بن محمد بن علي بن موسي
مسائلي پرسيد ،آن گاه آن مسائل را بر ابي الحسن هادي (ع) عرضه داشت ،از آن جمله يكي اين بود كه پرسيد خداوند
ميفرمايد ":وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" مگر صحيح است كه يعقوب و فرزندانش براي يوسف سجده كنند با
اينكه ايشان پيامبر بودند؟
ابو الحسن امام هادي (ع) در جواب فرمود :اما سجده كردن يعقوب و پسرانش براي يوسف عيب ندارد ،چون سجده براي
يوسف نبوده ،بلكه اين عمل يعقوب و فرزندانش طاعتي بوده براي خدا و تحيتي بوده براي يوسف ،هم چنان كه سجده
مالئكه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلكه طاعت خدا بود و تحيت براي آدم.
يعقوب و فرزندانش كه يكي از ايشان خود يوسف بود همه به عنوان شكر ،خدا را سجده كردند براي اينكه خدا جمعشان را
جمع كرد ،مگر نميبيني كه خود او در اين موقع ميگويد:
"رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً
وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" «» ...4
مؤلف :در سابق ،آنجا كه آيات را تفسير ميكرديم مقداري در باره سجده پدر و برادران يوسف براي يوسف بحث كرديم،
ظاهر اين حديث هم ميرساند كه خود يوسف هم با ايشان سجده كرده است ،و حديث استدالل كرده به گفتار يوسف كه
گفت ":پروردگارا تو بودي كه
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،13ط بيروت]. [.....
)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص  ،123ط قم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
ملكم ارزاني داشتي  ،"...و ليكن در اينكه اين گفتار چگونه داللت دارد بر سجده كردن خود يوسف ابهام هست و وجهش
براي ما روشن نيست.
اين روايت را عياشي نيز در تفسير خود از" محمد بن سعيد ازدي" رفيق موسي بن محمد بن رضا (ع) نقل كرده كه به برادر
خود گفت :يحيي بن اكثم به من نامه نوشته و از مسائلي سؤال كرده ،اينك به من بگوييد ببينم معناي آيه" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ
عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" چيست؟ آيا راستي يعقوب و فرزندانش براي يوسف سجده كردند؟
ميگويد :وقتي اين مسائل را از برادرم پرسيدم در جواب گفت :سجده يعقوب و فرزندانش براي يوسف ،از باب اداي شكر خدا
بود كه جمعشان را جمع كرد ،مگر نميبيني خود او در مقام اداي شكر در چنين موقعي گفته ":رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ
عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ».1« "...
و اين روايتي كه عياشي آورده با لفظ آيه موافقتر است ،و از نظر اشكال هم سالمتر از آن روايتي است كه قمي آورده.
و نيز در تفسير عياشي از ابن ابي عمير از بعضي از راويان شيعه از امام صادق (ع) روايت شده كه در ذيل آيه" وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ
عَلَي الْعَرْشِ "فرمود ":عرش" به معني تخت است ،و در معناي جمله" وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً "فرموده :اين سجود ايشان عبادت
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خدا بوده»4« .
و نيز در همان كتاب از ابي بصير از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در حديثي فرمود :يعقوب و فرزندانش نه روز راه پيمودند تا
به مصر رسيدند ،و چون به مصر رسيدند و بر يوسف وارد شدند ،يوسف با پدرش معانقه كرد و او را بوسيد و گريه كرد ،و
خالهاش را بر باالي تخت سلطنتي نشانيد ،آن گاه به اتاق شخصي خود رفت و عطر و سرمه استعمال كرد و لباس رسمي
سلطنت پوشيده نزد ايشان بازگشت -،و در نسخهاي آمده كه سپس بر ايشان درآمد -پس وقتي او را با چنين جالل و
شوكتي ديدند همگي به احترام او و شكر خدا به سجده افتادند ،اينجا بود كه يوسف گفت ":يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ
 ...بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي".
آن گاه امام فرمود :يوسف در اين مدت بيست سال ،هرگز عطر و سرمه و بوي خوش استعمال نكرده بود ،و هرگز نخنديده و
با زنان نياميخته بود ،تا آنكه خدا جمع يعقوب را جمع نموده و او را به پدر و برادرانش رسانيد». «3
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .24
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .22
)(3تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :

و در كافي به سند خود از عباس بن هالل الشامي ،غالم ابي الحسن (ع) از آن جناب روايت كرد كه گفت :خدمت آقايم
عرض كردم :فدايت شوم ،مردم چقدر دوست ميدارند كسي را كه غذاي ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در برابر خدا
خشوع كند ،فرمود:
مگر نميداني كه يوسف پيغمبر ،كه فرزند پيغمبر بود همواره قباهاي حرير ،آنهم زربافت ميپوشيد ،و در مجالس آل فرعون
مينشست و حكم ميكرد ،و مردم هم به لباس او ايراد نميگرفتند ،چون مردم محتاج لباس او نبودند ،مردم از او عدالت
ميخواستند.
آري مردم نيازمند پيشوايي هستند كه وقتي سخني ميگويد راست بگويد ،و وقتي حكمي ميكند عدالت را رعايت نمايد،
زيرا خداوند نه طعام حاللي را حرام كرده و نه شراب حاللي را (حرام كرده) ،او حرام را حرام و ممنوع كرده ،چه كم و چه
زياد ،حتي خودش فرموده "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ"»1« .
و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم نقل كرده كه گفت :خدمت امام ابي جعفر (ع) عرض كردم :يعقوب بعد از آنكه خداوند
جمعش را جمع كرد و تعبير خواب يوسف را نشانش داد چند سال در مصر با يوسف زندگي كرد؟ فرمود :دو سال ،پرسيدم در
اين دو سال حجت خدا در روي زمين كي بود ،يعقوب ،يا يوسف؟ فرمود حجت خدا يعقوب بود ،پادشاه يوسف ،بعد از آنكه
يعقوب از دنيا رفت يوسف استخوانهاي يعقوب را در تابوتي گذاشت و به سرزمين شام برده در بيت المقدس به خاك سپرد ،و
از آن پس يوسف بن يعقوب حجت خدا گرديد»4« .
مؤلف :روايات در داستان يوسف بسيار زياد است ،و ما از آنها به آن مقداري اكتفاء كرديم كه به آيات كريمه قرآن مساس و
ارتباط داشت و ما بقي را متعرض نشديم ،چون عالوه بر اينكه ارتباط زيادي با آيات نداشت بيشتر آنها يا سندش ضعيف بود
و يا متنش دچار تشويش و اضطراب بود.
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مثال از جمله رواياتي كه گفتم ارتباطي با بحث تفسير ما ندارد اين مطلب است كه در بعضي از آنها آمده كه :خداي سبحان
نبوت را در دودمان يعقوب در پشت" الوي "قرار داد ،و الوي همان كسي بود كه مانع بقيه برادران از كشتن يوسف شد ،و
گفت" ال تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ  ،"...و همان او بود كه در وقتي كه يوسف برادرش را به اتهام سرقت
بازداشت
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  ،3ص  ،221ح  ،2ط بيروت.
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .22
مه الميزان ،ج ،11ص122 :
نمود به برادران گفت ":من از جاي خود تكان نميخورم و از سرزمين مصر بيرون نميروم تا آنكه پدرم اجازه دهد و يا
خدايم حكم كند ،كه او خير الحاكمين است" .خداوند (هم) به شكرانه اين دو عملش نبوت را در دودمان وي قرار داد.
و نيز از جمله مطالبي كه در برخي از آن روايات آمده اين است كه يوسف (ع) با همسر عزيز ازدواج كرد ،و اين همسر عزيز
همان زليخا بود كه سالها عاشق يوسف شده و آن جريانها را پيش آورد ،بعد از آنكه عزيز در خالل سالهاي قحطي از دنيا
رفت يوسف او را به همسري خود گرفت .و اگر اين حديث صحيح باشد بعيد نيست كه خداوند به شكرانه اين كه او (زليخا)
در نهايت گفتار يوسف را تصديق كرده بر عليه خود گواهي داده و گفت ":الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ" او را به وصال يوسف رسانده باشد.

1-داستان يوسف در قرآن  .....ص 341 :

يوسف پيغمبر ،فرزند يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم خليل ،يكي از دوازده فرزند يعقوب ،و كوچكترين برادران خويش است
مگر بنيامين كه او از آن جناب كوچكتر بود .خداوند متعال مشيتش بر اين تعلق گرفت كه نعمت خود را بر وي تمام كند و او
را علم و حكم و عزت و سلطنت دهد ،و بوسيله او قدر آل يعقوب را باال ببرد ،و لذا در همان كودكي از راه رؤيا او را به چنين
آينده درخشان بشارت داد ،بدين صورت كه وي در خواب ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه در برابرش به خاك افتادند و او را
سجده كردند ،اين خواب خود را براي پدر نقل كرد ،پدر او را سفارش كرد كه مبادا خواب خود را براي برادران نقل كني ،زيرا
كه اگر نقل كني بر تو حسد ميورزند .آن گاه خواب او را تعبير كرد به اينكه بزودي خدا تو را برميگزيند ،و از تاويل احاديث
به تو ميآموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب تمام ميكند ،آن چنان كه بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كرد.
اين رؤيا همواره در نظر يوسف بود ،و تمامي دل او را به خود مشغول كرده بود او همواره دلش به سوي محبت پروردگارش
پر ميزد ،و به خاطر علو نفس و صفاي روح و خصايص حميده و پسنديدهاي كه داشت واله و شيداي پروردگار بود ،و از
اينها گذشته داراي جمالي بديع بود آن چنان كه عقل هر بيننده را مدهوش و خيره ميساخت.
يعقوب هم به خاطر اين صورت زيبا و آن سيرت زيباترش او را بينهايت دوست ميداشت ،و حتي يك ساعت از او جدا
نميشد ،اين معنا بر برادران بزرگترش گران ميآمد و حسد ايشان را برميانگيخت ،تا
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
آنكه دور هم جمع شدند و در باره كار او با هم به مشورت پرداختند ،يكي ميگفت بايد او را كشت ،يكي ميگفت بايد او را
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در سرزمين دوري انداخت و پدر و محبت پدر را به خود اختصاص داد ،آن گاه بعدا توبه كرد و از صالحان شد ،و در آخر
رأيشان بر پيشنهاد يكي از ايشان متفق شد كه گفته بود :بايد او را در چاهي بيفكنيم تا كاروانياني كه از چاههاي سر راه آب
ميكشند او را يافته و با خود ببرند.
بعد از آنكه بر اين پيشنهاد تصميم گرفتند ،به ديدار پدر رفته با او در اين باره گفتگو كردند ،كه فردا يوسف را با ما بفرست تا
در صحرا از ميوههاي صحرايي بخورد و بازي كند و ما او را محافظت ميكنيم ،پدر در آغاز راضي نشد و چنين عذر آورد كه
من ميترسم گرگ او را بخورد ،از فرزندان اصرار و از او انكار ،تا در آخر راضيش كرده يوسف را از او ستاندند و با خود به
مراتع و چراگاههاي گوسفندان برده بعد از آنكه پيراهنش را از تنش بيرون آوردند در چاهش انداختند.
آن گاه پيراهنش را با خون دروغين آلوده كرده نزد پدر آورده گريهكنان گفتند :ما رفته بوديم با هم مسابقه بگذاريم ،و يوسف
را نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم ،وقتي برگشتيم ديديم گرگ او را خورده است ،و اين پيراهن به خونآلوده اوست.
يعقوب به گريه درآمد و گفت :چنين نيست ،بلكه نفس شما امري را بر شما تسويل كرده و شما را فريب داده ،ناگزير صبري
جميل پيش ميگيرم و خدا هم بر آنچه شما توصيف ميكنيد مستعان و ياور است ،اين مطالب را جز از راه فراست خدادادي
نفهميده بود ،خداوند در دل او انداخت كه مطلب او چه قرار است.
يعقوب همواره براي يوسف اشك ميريخت و بهيچ چيز دلش تسلي نمييافت ،تا آنكه ديدگانش از شدت حزن و فرو بردن
اندوه نابينا گرديد.
فرزندان يعقوب مراقب چاه بودند ببينند چه بر سر يوسف ميآيد ،تا آن كه كارواني بر سر چاه آمده مامور سقايت خود را روانه
كردند تا از چاه آب بكشد ،وقتي دلو خود را به قعر چاه سرازير كرد يوسف ،خود را به دلو بند كرده از چاه بيرون آمد كاروانيان
فرياد خوشحاليشان بلند شد ،كه ناگهان فرزندان يعقوب نزديكشان آمدند و ادعا كردند كه اين بچه برده ايشانست ،و آن گاه
بناي معامله را گذاشته به بهاي چند درهم اندك فروختند.
كاروانيان يوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند ،عزيز مصر او را خريداري نموده به خانه برد و به
همسرش سفارش كرد تا او را گرامي بدارد ،شايد به دردشان بخورد و يا او را فرزند خوانده خود كنند ،همه اين سفارشات
بخاطر جمال بديع و بيمثال او و آثار جالل و صفاي روحي بود كه از جبين او مشاهده ميكرد.
يوسف در خانه عزيز غرق در عزت و عيش روزگار ميگذراند ،و اين خود اولين عنايت لطيف و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
سرپرستي بيمانندي بود كه از خداي تعالي نسبت به وي بروز كرد ،چون برادرانش خواستند تا بوسيله به چاه انداختن و
فروختن ،او را از زندگي خوش و آغوش پدر و عزت و ناز او محروم سازند ،و يادش را از دلها ببرند ،ولي خداوند نه او را از ياد
پدر برد و نه مزيت زندگي را از او گرفت ،بلكه بجاي آن زندگي بدوي و ابتدايي كه از خيمه و چادر مويين داشت قصري
سلطنتي و زندگي مترقي و متمدن و شهري روزيش كرد ،بعكس همان نقشهاي كه ايشان براي ذلت و خواري او كشيده
بودند او را عزيز و محترم ساخت ،رفتار خداوند با يوسف از اول تا آخر در مسير همه حوادث به همين منوال جريان يافت.
يوسف در خانه عزيز در گواراترين عيش ،زندگي ميكرد ،تا بزرگ شد و به حد رشد رسيد و بطور دوام نفسش رو به پاكي و
تزكيه ،و قلبش رو به صفا ميگذاشت ،و به ياد خدا مشغول بود ،تا در محبت خداوند به حد ولع يعني ما فوق عشق رسيد و
خود را براي خدا خالص گردانيد ،كارش به جايي رسيد كه ديگر همي جز خدا نداشت ،خدايش هم او را برگزيده و خالص
براي خودش كرد ،علم و حكمتش ارزاني داشت ،آري رفتار خدا با نيكوكاران چنين است.
در همين موقع بود كه همسر عزيز دچار عشق او گرديد ،و محبت به او تا اعماق دلش راه پيدا كرد ،ناگزيرش ساخت تا با او
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بناي مراوده را بگذارد ،بناچار روزي همه درها را بسته او را به خود خواند و گفت "هَيْتَ لَكَ" يوسف از اجابتش سرباز زد ،و
به عصمت الهي اعتصام جسته گفت "مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" ،زليخا او را تعقيب كرده هر يك
براي رسيدن به در از ديگري پيشي گرفتند ،تا دست همسر عزيز به پيراهن او بند شد و از بيرون شدنش جلوگيري كرد ،و
در نتيجه پيراهن يوسف از عقب پاره شد.
در همين هنگام به عزيز برخوردند كه پشت در ايستاده بود ،همسر او يوسف را متهم كرد به اينكه نسبت به وي قصد سوء
كرده ،يوسف انكار كرد ،در همين موقع عنايت الهي او را دريافت ،كودكي كه در همان ميان در گهواره بود به برائت و پاكي
يوسف گواهي داد ،و بدين وسيله خدا او را تبرئه كرد.
بعد از اين جريان مبتال به عشق زنان مصر و مراوده ايشان با وي گرديد و عشق همسر عزيز روز بروز انتشار بيشتري
مييافت ،تا آنكه جريان با زنداني شدن وي خاتمه يافت.
همسر عزيز خواست تا با زنداني كردن يوسف او را به اصطالح تاديب نموده مجبورش سازد تا او را در آنچه كه ميخواهد
اجابت كند ،عزيز هم از زنداني كردن وي ميخواست تا سر و صدا و اراجيفي كه در باره او انتشار يافته و آبروي او و خاندان
او و وجههاش را لكهدار ساخته خاموش شود.
يوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غالمان دربار نيز وارد زندان شدند يكي از ايشان به وي گفت :در خواب ديده كه
آب انگور ميفشارد و شراب ميسازد .ديگري گفت :در خواب ديده كه باالي سر خود نان حمل ميكند و مرغها از آن نان
ميخورند ،و از وي درخواست كردند كه تاويل رؤياي ايشان را بگويد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
يوسف (ع) رؤياي اولي را چنين تعبير كرد كه :وي بزودي از زندان رها شده سمت پيالهگرداني دربار را اشغال خواهد كرد ،و
در تعبير رؤياي دومي چنين گفت كه :بزودي به دار آويخته گشته مرغها از سرش ميخورند ،و همين طور هم شد كه آن
جناب فرموده بود ،در ضمن يوسف به آن كس كه نجات يافتني بود در موقع بيرون شدنش از زندان گفت :مرا نزد صاحبت
بياد آر ،شيطان اين سفارش را از ياد او برد ،در نتيجه يوسف سالي چند در زندان بماند.
بعد از اين چند سال پادشاه خواب هولناكي ديد و آن را براي كرسينشينان خود بازگو كرد تا شايد تعبيرش كنند ،و آن خواب
چنين بود كه گفت :در خواب ميبينم كه هفت گاو چاق ،طعمه هفت گاو الغر ميشوند ،و هفت سنبله سبز و سنبلههاي
ديگر خشكيده ،هان اي كرسينشينان نظر خود را در رؤياي من بگوئيد ،اگر تعبير خواب ميدانيد.
گفتند :اين خواب آشفته است و ما داناي به تعبير خوابهاي آشفته نيستيم .در اين موقع بود كه ساقي شاه به ياد يوسف و
تعبيري كه او از خواب وي كرده بود افتاد ،و جريان را به پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا بزندان رفته از يوسف تعبير
خواب وي را بپرسد ،او نيز اجازه داده به نزد يوسف روانهاش ساخت.
وقتي ساقي نزد يوسف آمده تعبير خواب شاه را خواست ،و گفت كه همه مردم منتظرند پرده از اين راز برداشته شود ،يوسف
در جوابش گفت :هفت سال پي در پي كشت و زرع نموده آنچه درو ميكنيد در سنبلهاش ميگذاريد ،مگر مقدار اندكي كه
ميخوريد ،آن گاه هفت سال ديگر بعد از آن ميآيد كه آنچه اندوختهايد ميخوريد مگر اندكي از آنچه انبار كردهايد ،سپس
بعد از اين هفت سال ،سالي فرا ميرسد كه از قحطي نجات يافته از ميوهها و غالت بهرهمند ميگرديد.
شاه وقتي اين تعبير را شنيد حالتي آميخته از تعجب و مسرت به وي دست داد ،و دستور آزاديش را صادر نموده گفت :تا
احضارش كنند ،ليكن وقتي مامور دربار زندان مراجعه نموده و خواست يوسف را بيرون آورد ،او از بيرون شدن امتناع ورزيد و
فرمود :بيرون نميآيم مگر بعد از آنكه شاه ماجراي ميان من و زنان مصر را تحقيق نموده ميان من و ايشان حكم كند.
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شاه تمامي زناني كه در جريان يوسف دست داشتند احضار نموده و در باره او با ايشان به گفتگو پرداخت ،همگي به برائت
ساحت او از جميع آن تهمتها متفق گشته به يك صدا گفتند :خدا منزه است كه ما از او هيچ سابقه سويي نداريم ،در اينجا
همسر عزيز گفت :ديگر حق آشكارا شد ،و ناگزيرم بگويم همه فتنهها زير سر من بود ،من عاشق او شده و با او بناي مراوده
را گذاردم ،او از راستگويان است .پادشاه امر او را بسيار عظيم ديد ،و علم و حكمت و استقامت و امانت او در نظر وي عظيم
آمد ،دستور آزادي و احضارش را مجددا صادر كرد
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
دستور داد تا با كمال عزت و احترام احضارش كنند ،و گفت :او را برايم بياوريد تا من او را مخصوص خود سازم ،وقتي او را
آوردند و با او به گفتگو پرداخت ،گفت :تو ديگر امروز نزد ما داراي مكانت و منزلت و امانتي ،زيرا به دقيقترين وجهي
آزمايش ،و به بهترين وجهي خالص گشتهاي.
يوسف در پاسخش فرمود :مرا متصدي خزائن زمين -يعني سرزمين مصر -بگردان كه در حفظ آن حافظ و دانايم ،و
ميتوانم كشتي ملت و مملكت را در چند سال قحطي به ساحل نجات رسانيده از مرگي كه قحطي بدان تهديدشان ميكند
برهانم ،پادشاه پيشنهاد وي را پذيرفته ،يوسف دست در كار امور مالي مصر ميشود ،و در كشت و زرع بهتر و بيشتر و جمع
طعام و آذوقه و نگهداري آن در سيلوهاي مجهز با كمال تدبير سعي ميكند ،تا آنكه سالهاي قحطي فرا ميرسد ،و يوسف
طعام پس انداز شده را در بين مردم تقسيم ميكند و بدين وسيله از مخمصهشان ميرهاند.
در همين سنين بود كه يوسف به مقام عزيزي مصر ميرسد و بر اريكه سلطنت تكيه ميزند .پس ميتوان گفت اگر زندان
نرفته بود به سلطنت نميرسيد ،در همين زندان بود كه مقدمات اين سرنوشت فراهم ميشد ،آري با اينكه زنان مصر
ميخواستند (براي خاموش كردن آن سر و صداها) اسم يوسف را از يادها ببرند و ديدگان را از ديدارش محروم و او را از
چشمها مخفي بدارند ،و ليكن خدا غير اين را خواست.
در بعضي از همين سالهاي قحطي بود كه برادران يوسف براي گرفتن طعام وارد مصر و به نزد يوسف آمدند ،يوسف به
محض ديدن ،ايشان را ميشناسد ،ولي ايشان او را بهيچ وجه نميشناسند ،يوسف از وضع ايشان ميپرسد ،در جواب
ميگويند :ما فرزندان يعقوبيم ،و يازده برادريم كه كوچكترين از همه ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دوري و فراق او را
ندارد.
يوسف چنين وانمود كرد كه چنين ميل دارد او را هم ببيند و بفهمد كه مگر چه خصوصيتي دارد كه پدرش اختصاص به
خودش داده است ،لذا دستور ميدهد كه اگر بار ديگر به مصر آمدند حتما او را با خود بياورند ،آن گاه (براي اينكه تشويقشان
كند) بسيار احترامشان نموده بيش از بهايي كه آورده بودند طعامشان داد و از ايشان عهد و پيمان گرفت كه برادر را حتما
بياورند ،آن گاه محرمانه به كارمندان دستور داد تا بها و پول ايشان را در خرجينهايشان بگذارند ،تا وقتي برميگردند متاع
خود را شناخته شايد دوباره برگردند.
چون به نزد پدر بازگشتند ماجرا و آنچه را كه ميان ايشان و عزيز مصر اتفاق افتاده بود همه را براي پدر نقل كردند و گفتند
كه :با اين همه احترام از ما عهد گرفته كه برادر را برايش ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
ببريم و گفته :اگر نبريم به ما طعام نخواهد داد ،پدر از دادن بنيامين خودداري ميكند ،در همين بين خرجينها را باز ميكنند
تا طعام را جابجا كنند ،ميبينند كه عزيز مصر متاعشان را هم برگردانيده ،مجددا نزد پدر رفته جريان را به اطالعش
ميرسانند ،و در فرستادن بنيامين اصرار ميورزند ،او هم امتناع ميكند ،تا آنكه در آخر بعد از گرفتن عهد و پيمانهايي خدايي
كه در بازگرداندن و محافظت او دريغ نورزند رضايت ميدهد ،و در عهد خود اين نكته را هم اضافه ميكنند كه اگر گرفتاري
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پيش آمد كه برگرداندن او مقدور نبود معذور باشند.
آن گاه براي بار دوم مجهز شده بسوي مصر سفر ميكنند در حالي كه بنيامين را نيز همراه دارند ،وقتي بر يوسف وارد
ميشوند يوسف برادر مادري خود را به اتاق خلوت برده خود را معرفي ميكند و ميگويد :من برادر تو يوسفم ،ناراحت نباش،
نخواستهام تو را حبس كنم ،بلكه نقشهاي دارم (كه تو بايد مرا در پياده كردن آن كمك كني) و آن اينست كه ميخواهم تو
را نزد خود نگهدارم پس مبادا از آنچه ميبيني ناراحت بشوي.
و چون بار ايشان را ميبندد ،جام سلطنتي را در خرجين بنيامين ميگذارد ،آن گاه جارزني جار ميزند كه :اي كاروانيان! شما
دزديد ،فرزندان يعقوب برميگردند و به نزد ايشان ميآيند ،كه مگر چه گم كردهايد؟ گفتند :جام سلطنتي را ،هر كه از شما
آن را بياورد يك بار شتر جايزه ميدهيم ،و من خود ضامن پرداخت آنم ،گفتند :به خدا شما كه خود فهميديد كه ما بدين
سرزمين نيامدهايم تا فساد برانگيزيم ،و ما دزد نبودهايم ،گفتند :حال اگر در بار شما پيدا شد كيفرش چيست؟ خودتان بگوييد،
گفتند( :در مذهب ما) كيفر دزد ،خود دزد است ،كه برده و مملوك صاحب مال ميشود ،ما سارق را اينطور كيفر ميكنيم.
پس شروع كردند به بازجويي و جستجو ،نخست خرجينهاي ساير برادران را وارسي كردند ،در آنها نيافتند ،آن گاه آخر سر از
خرجين بنيامين درآورده ،دستور بازداشتش را دادند.
هر چه برادران نزد عزيز آمده و در آزاد ساختن او التماس كردند مؤثر نيفتاد ،حتي حاضر شدند يكي از ايشان را بجاي او
بگيرد و بر پدر پير او ترحم كند ،مفيد نيفتاد ،ناگزير مايوس شده نزد پدر آمدند ،البته غير از بزرگتر ايشان كه او در مصر ماند
و به سايرين گفت :مگر نميدانيد كه پدرتان از شما پيمان گرفته ،مگر سابقه ظلمي كه به يوسفش كرديد از يادتان رفته؟
من كه از اينجا تكان نميخورم تا پدرم اجازه دهد ،و يا خداوند كه احكم الحاكمين است برايم راه چارهاي معين نمايد ،لذا او
در مصر ماند و ساير برادران نزد پدر بازگشته جريان را برايش گفتند.
يعقوب (ع) وقتي اين جريان را شنيد ،گفت :نه ،نفس شما باز شما را به اشتباه انداخته و گول زده است ،صبري جميل پيش
ميگيرم ،باشد كه خدا همه آنان را به من
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
برگرداند ،در اينجا روي از فرزندان برتافته ،نالهاي كرد و گفت :آه ،وا اسفاه بر يوسف ،و ديدگانش از شدت اندوه و غمي كه
فرو ميبرد سفيد شد ،و چون فرزندان مالمتش كردند كه تو هنوز دست از يوسف و ياد او برنميداري ،گفت( :من كه به شما
چيزي نگفتهام) من حزن و اندوهم را نزد خدا شكايت ميكنم ،و من از خدا چيزهايي سراغ دارم كه شما نميدانيد ،آن گاه
فرمود :اي فرزندان من برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا مايوس نشويد ،من اميدوارم كه شما موفق
شده هر دو را پيدا كنيد.
چند تن از فرزندان به دستور يعقوب دوباره به مصر برگشتند ،وقتي در برابر يوسف قرار گرفتند ،و نزد او تضرع و زاري كردند
و التماس نمودند كه به ما و جان ما و خانواده ما و برادر ما رحم كن ،و گفتند :كه هان اي عزيز! بال و بدبختي ما و اهل ما
را احاطه كرده ،و قحطي و گرسنگي از پايمان درآورده ،با بضاعتي اندك آمدهايم ،تو به بضاعت ما نگاه مكن ،و كيل ما را
تمام بده ،و بر ما و بر برادر ما كه اينك برده خود گرفتهاي ترحم فرما ،كه خدا تصدق دهندگان را دوست ميدارد .اينجا بود
كه كلمه خداي تعالي (كه عبارت بود از عزيز كردن يوسف علي رغم خواسته برادران ،و وعده اينكه قدر و منزلت او و
برادرش را باال برده و حسودان ستمگر را ذليل و خوار بسازد )تحقق يافت و يوسف تصميم گرفت خود را به برادران معرفي
كند ،ناگزير چنين آغاز كرد:
هيچ مي دانيد آن روزها كه غرق در جهل بوديد؟ با يوسف و برادرش چه كرديد (برادران تكاني خورده) گفتند .آيا راستي تو
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2-ثناي خداوند بر يوسف و مقام معنوي او  .....ص 351 :

خداوند يوسف (ع) را از مخلصين و صديقين و محسنين خوانده ،و به او حكم و علم داده و تاويل احاديثش آموخته ،او را
برگزيده و نعمت خود را بر او تمام كرده و به صالحينش ملحق ساخته( ،اينها آن ثناهايي بود كه در سوره يوسف بر او كرده)
و در سوره انعام آنجا كه بر آل نوح و ابراهيم (ع) ثنا گفته او را نيز در زمره ايشان اسم برده.
3-داستان يوسف از نظر تورات  .....ص 351 :
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يوسفي؟ گفت :من يوسفم ،و اين برادر من است خدا بر ما منت نهاد ،آري كسي كه تقوا پيشه كند و صبر نمايد خداوند اجر
نيكوكاران را ضايع نميسازد.
گفتند :به خدا قسم كه خدا تو را بر ما برتري داد ،و ما چه خطاكاراني بوديم ،و چون به گناه خود اعتراف نموده و گواهي
دادند كه امر در دست خداست هر كه را او بخواهد عزيز ميكند و هر كه را بخواهد ذليل ميسازد ،و سرانجام نيك ،از آن
مردم با تقوا است و خدا با خويشتن داران است ،در نتيجه يوسف هم در جوابشان شيوه عفو و استغفار را پيش كشيده چنين
گفت:
امروز به خرده حسابها نميپردازيم ،خداوند شما را بيامرزد ،آن گاه همگي را نزد خود خوانده احترام و اكرامشان نمود ،سپس
دستورشان داد تا به نزد خانوادههاي خود بازگشته ،پيراهن او را هم با خود برده به روي پدر بيندازند ،تا بهمين وسيله بينا
شده او را با خود بياورند.
برادران آماده سفر شدند ،همين كه كاروان از مصر بيرون شد يعقوب در آنجا كه بود به كساني كه در محضرش بودند گفت:
من دارم بوي يوسف را ميشنوم ،اگر به سستي رأي نسبتم ندهيد ،فرزنداني كه در حضورش بودند گفتند :به خدا قسم تو
هنوز در گمراهي سابقت هستي .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
و همين كه بشير وارد شد و پيراهن يوسف را بصورت يعقوب انداخت يعقوب ديدگان از دسته رفته خود را بازيافت ،و عجب
اينجاست كه خداوند بعين همان چيزي كه بخاطر ديدن آن ديدگانش را گرفته بود ،با همان ،ديدگانش را شفا داد ،آن گاه به
فرزندان گفت :به شما نگفتم كه من از خدا چيزهايي سراغ دارم كه شما نميدانيد؟! گفتند :اي پدر! حال براي ما استغفار كن،
و آمرزش گناهان ما را از خدا بخواه ما مردمي خطا كار بوديم ،يعقوب فرمود :بزودي از پروردگارم جهت شما طلب مغفرت
ميكنم كه او غفور و رحيم است.
آن گاه تدارك سفر ديده بسوي يوسف روانه شدند ،يوسف ايشان را استقبال كرد ،و پدر و مادر را در آغوش گرفت ،و امنيت
قانوني براي زندگي آنان در مصر صادر كرد و به دربار سلطنتيشان وارد نمود و پدر و مادر را بر تخت نشانيد ،آن گاه يعقوب
و همسرش به اتفاق يازده فرزندش در مقابل يوسف به سجده افتادند.
يوسف گفت :پدر جان اين تعبير همان خوابي است كه من قبال ديده بودم ،پروردگارم خوابم را حقيقت كرد ،آن گاه به
شكرانه خدا پرداخت ،كه چه رفتار لطيفي در دفع بالياي بزرگ از وي كرد ،و چه سلطنت و علمي به او ارزاني داشت.
دودمان يعقوب هم چنان در مصر ماندند ،و اهل مصر يوسف را به خاطر آن خدمتي كه به ايشان كرده بود و آن منتي كه به
گردن ايشان داشت بي نهايت دوست ميداشتند و يوسف ايشان را به دين توحيد و ملت آبائش ابراهيم و اسحاق و يعقوب
دعوت ميكرد ،كه داستان دعوتش در قصه زندانش و در سوره مؤمن آمده.
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توراتي كه فعال در دست است « »1در باره يوسف (ع) ميگويد :فرزندان يعقوب
__________________________________________________
)(1تورات در اصحاح  12از سفر تكوين ميگويد ":ليئه" و" راحيل" دو زن يعقوب بودند كه هر دو دختران" البان ارا"،
بودند و راحيل كه مادر يوسف بود در موقع وضع حمل بنيامين درگذشت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
دوازده تن بودند كه" رأوبين" پسر بزرگتر يعقوب و" شمعون" و" الوي" و" يهودا" و" يساكر" و "زنولون" از يك
همسرش به نام" ليئة" به دنيا آمدند ،و يوسف و بنيامين ،از همسر ديگرش" راحيل" ،و" دان" و" نفتالي" از" بلهه" كنيز
راحيل ،و" جاد" و "اشير" از" زلفه" كنيز ليئة به دنيا آمدند.
اينها آن فرزندان يعقوب بودند كه در" فدان أرام" از وي متولد شدند.
تورات ميگويد « :»1يوسف در سن هفده سالگي بود كه با برادرانش گوسفند ميچرانيد و در خانه بچههاي بلهه و زلفه دو
همسر پدرش زندگي ميكرد و تهمتهاي نارواي ايشان را به پدر ،گزارش نميداد و اما اسرائيل (يعقوب) يوسف را بيشتر از
ساير فرزندان دوست ميداشت ،چون او فرزند دوران پيريش بود ،لذا براي خصوص او پيراهني رنگارنگ تهيه كرد ،وقتي
برادران ديدند ،چون نميتوانستند ببينند پدرشان يوسف را بيشتر از همه فرزندانش دوست ميدارد به همين جهت با او
دشمن شدند به حدي كه ديگر قادر نبودند با او سالم و عليك يا صحبتي كنند.
يوسف وقتي خوابي ديد و خواب خود را براي برادران تعريف كرد بغض و كينه ايشان بيشتر شد ،يوسف به ايشان گفت:
گوش بدهيد اين خوابي كه من ديدهام بشنويد ،اينك در ميان كشتزار دستهها را ميبستيم ،و اينك دسته من برخاسته راست
ايستاد ،و دستههاي شما در اطراف ايستادند و به دسته من سجده كردند برادران گفتند نكند تو روزي بر ما مسلط شوي و يا
حاكم بر ما گردي ،آتش خشم ايشان به خاطر اين خواب و آن گفتارش تيزتر شد.
بار ديگر خواب ديگري ديد ،و براي برادران اينچنين تعريف كرد كه :من بار ديگر خواب ديدم كه آفتاب و ماه و يازده كوكب
برايم به سجده افتادند ،اين خواب را براي پدر نيز تعريف كرد ،پدر به او پرخاش كرد و گفت :اين خواب چيست كه ديدهاي،
آيا من و مادرت و يازده برادرانت ميآييم براي تو به خاك ميافتيم؟ سپس برادران بر وي حسد بردند ،و اما پدرش قضيه را
بخاطر سپرد.
مدتي گذشت تا اينكه برادران به دنبال چرانيدن اغنام پدر به" شكيم" رفتند ،اسرائيل به يوسف گفت :برادرانت رفتهاند به
شكيم يا نه؟ گفت آري رفتهاند ،گفت پس نزديك بيا تا تو را نزد ايشان بفرستم ،يوسف گفت اينك حاضرم ،گفت :برو ببين
برادرانت و گوسفندان سالمند يا نه ،خبرشان را برايم بياور ،او را از دره" حبرون" فرستاد و يوسف به شكيم آمد ،در
__________________________________________________
)(1تورات ،اصحاح  12از سفر تكوين.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
بين راه مردي به يوسف برخورد و ديد كه او راه را گم كرده است ،از او پرسيد در جستجوي چه هستي؟ گفت :برادرانم ،آيا
ميداني كجا گوسفند ميچرانند؟ مرد گفت :اينجا بودند رفتند ،و من شنيدم كه با يكديگر ميگفتند :برويم" دوثان" ،يوسف
راه خود را به طرف دوثان كج كرد و ايشان را در آنجا يافت.
وقتي از دور او را ديدند هنوز به ايشان نرسيده ،ايشان در باره از بين بردنش با هم گفتگو كردند ،يكي گفت :اين همان
صاحب خوابها است كه ميآيد ،بياييد به قتلش برسانيم ،و در يكي از اين چاهها بيفكنيم ،آن گاه ميگوييم حيواني زشت و
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وحشي او را دريد ،آن وقت ببينيم تعبير خوابش چگونه ميشود؟" رأوبين" اين حرف را شنيد و تصميم گرفت يوسف را از
دست ايشان نجات دهد ،لذا پيشنهاد كرد او را نكشيد و دست و دامن خود را به خون او نياالييد بلكه او را در اين چاهي كه
در اين صحراست بيندازيد و دستي هم (براي زدنش) بسوي او دراز نكنيد ،منظور او اين بود كه يوسف زنده در چاه بماند بعدا
او به پدر خبر دهد بيايند نجاتش دهند.
و لذا وقتي يوسف رسيد او را برهنه كرده پيراهن رنگارنگش را از تنش بيرون نموده در چاهش انداختند ،و اتفاقا آن چاه هم
خشك بود ،آن گاه نشستند تا غذا بخورند ،در ضمن نگاهشان به آن چاه بود كه ديدند كارواني از اسماعيليان از طرف"
جلعاد" ميآيد ،كه شترانشان بار كتيراء و بلسان و الدن دارند ،و دارند به طرف مصر ميروند ،تا در آنجا بار بيندازند ،يهودا به
برادران گفت :براي ما چه فايده دارد كه برادر خود را بكشيم و خونش را پنهان بداريم بياييد او را به اسماعيليان بفروشيم و
دست خود را بخونش نياالييم ،زيرا هر چه باشد برادر ما و پاره تن ما است ،برادران اين پيشنهاد را پذيرفتند.
در اين بين مردمي از اهل مدين به عزم تجارت ميگذشتند كه يوسف را از چاه باال آورده به مبلغ بيست درهم نقره به
اسماعيليان فروختند ،اسماعيليان يوسف را به مصر آوردند ،سپس رأوبين به باالي چاه آمد (تا از يوسف خبري بگيرد) ديد
اثري از يوسف در چاه نيست جامه خود را در تن دريده بسوي برادران بازگشت و گفت :اين بچه پيدايش نيست ،كجا
بسراغش بروم؟.
برادران ،پيراهن يوسف را برداشته بز نري كشته پيراهن را در آن آلودند ،و پيراهن خون آلود را براي پدر آورده گفتند :ما اين
پيراهن را يافتهايم ببين آيا پيراهن فرزندت يوسف است يا نه؟ او هم تحقيق كرد و گفت :پيراهن فرزندم يوسف است كه
حيواني وحشي و درنده او را دريده و خورده است ،آن گاه جامه خود را در تن دريده و پالسي در بر كرد و روزهاي بسياري بر
فرزند خود بگريست ،همگي پسران و دختران هر چه خواستند او را از عزا درآورند قبول نكرد و گفت براي پسر خود تا خانه
قبر گريه را ادامه ميدهم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
تورات ميگويد « :»1يوسف را به مصر بردند در آنجا فوطيفار خواجه فرعون كه سرپرست شرطه و مردي مصري بود او را از
دست اسماعيليان خريد و چون خدا با يوسف بود از هر ورطه نجات مييافت ،و او در منزل آقاي مصريش به زندگي
پرداخت.
و چون رب با او بود ،هر كاري كه او ميكرد خداوند در مشيتش راست ميآورد و كارش را با ثمر ميكرد ،بهمين جهت
وجودش در چشم سيدش و همچنين خدمتگزاران او نعمتي آمد ،در نتيجه او را سرپرست خانه خود كرد و هر چه داشت به او
واگذار نمود ،و از روزي كه او را موكل به امور خانه خود ساخت ديد كه پروردگار خانهاش را پر بركت نمود ،و اين بركت
پروردگار شامل همه ما يملكش -چه در خانه و چه در صحراي او -شده ،از همين جهت هر چه داشت به دست يوسف سپرد
و بهيچ كاري كار نداشت ،تنها غذا ميخورد و پي كار خود ميرفت.
تورات بعد از ذكر اين امور ميگويد :يوسف جواني زيبا و نيكو منظر بود ،همسر سيدش چشم طمع به او دوخت ،و در آخر
گفت :بايد با من بخوابي .يوسف امتناع ورزيد و بدو گفت:
آقاي من (آن قدر مرا امين خود دانسته كه) با بودن من از هيچ چيز خود خبر ندارد و تمامي اموالش را به من سپرده ،و او
اآلن در خانه نيست و چيزي را جز تو از من دريغ نداشته ،چون تو ناموس اويي ،با اين حال من با چنين شر بزرگي چه كنم
آيا خداي را گناه كنم؟ اين ماجرا همه روزه ادامه داشت ،او اصرار ميورزيد كه وي در كنارش بخوابد و با او بياميزد ،و اين
انكار ميورزيد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

آن گاه مي گويد :در همين اوقات بود كه روزي يوسف وارد اتاق شد تا كار خود را انجام دهد ،و اتفاقا كسي هم در خانه نبود،
ناگهان همسر سيدش جامه او را گرفت در حالي كه ميگفت بايد با من بخوابي ،يوسف جامه را از تن بيرون آورد و در دست
او رها كرد و خود گريخت.
همسر آقايش وقتي ديد او گريخت :اهل خانه را صدا زد كه ميبينيد شوهر مرا كه اين مرد عبراني را به خانه راه داده كه با
من مالعبه و بازي كند ،آمده تا در كنار من بخوابد ،و با صداي بلند ميگفت ،همين كه من صداي خود را بفرياد بلند كردم
او جامهاش را در دست من گذاشت و گريخت ،آن گاه جامه يوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه آمد و با
او در ميان نهاد ،و گفت اين غالم عبراني به خانه ما آمده كه با من مالعبه كند؟ همين حاال كه فريادم را بلند كردم
جامهاش را در رختخواب من نهاد و پا بفرار گذاشت.
__________________________________________________
)(1تورات ،اصحاح  12از سفر تكوين.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص135 :
همسر زن وقتي كالم او را شنيد كه غالمت به من چنين و چنان كرده خشمگين گشته يوسف را گرفت و در زنداني كه
اسيران ملك در آنجا بودند زنداني نمود و يوسف هم چنان در زندان بماند.
و ليكن رب كه همواره با يوسف بود لطف خود را شامل او كرد و او را در نظر زندانيان نعمتي قرار داد ،بهمين جهت رئيس
زندان امور تمامي زندانيان را به دست يوسف سپرد ،هر چه ميكردند با نظر يوسف ميكردند ،و در حقيقت خود يوسف
ميكرد ،و رئيس زندان هيچ مداخلهاي نمينمود ،چون رب با او بود و هر چه او ميكرد رب به ثمرش ميرساند.
تورات »«1سپس داستان دو رفيق زنداني يوسف و خوابهايشان و خواب فرعون مصر را شرح ميدهد كه خالصهاش اين
است كه .يكي از آن دو ،رئيس ساقيان فرعون ،و ديگري رئيس نانواها بود ،كه به جرم گناهي در زندان شهرباني ،نزد يوسف
زنداني شده بودند ،رئيس ساقيان در خواب ديد كه دارد شراب ميگيرد ،ديگري در خواب ديد مرغان از ناني كه باالي سر
دارد ميخورند .هر دو از يوسف تعبير خواستند يوسف رؤياي اولي را چنين تعبير كرد كه دوباره به شغل سقايت خود مشغول
ميشود ،و در باره رؤياي دومي گفت كه به دار آويخته گشته مرغان از گوشتش ميخورند ،آن گاه به ساقي گفت :مرا نزد
فرعون يادآوري و سفارش كن تا شايد بدين وسيله از زندان آزاد شوم ،اما شيطان اين معنا را از ياد ساقي برد.
سپس ميگويد :بعد از دو سال فرعون در خواب ديد كه هفت گاو چاق خوش منظر از نهر بيرون آمدند ،و هفت گاو الغر و
بد تركيب ،كه بر لب آب ايستاده بودند آن گاوهاي چاق را خوردند ،فرعون از خواب برخاسته دوباره به خواب رفت و در
خواب هفت سنبله سبز و چاق و خرم و هفت سنبله باريك و باد زده پشت سر آنها ديد ،و ديد كه سنبلههاي باريك
سنبلههاي چاق را خوردند ،اين بار فرعون به وحشت افتاد ،و تمامي ساحران مصر و حكماي آن ديار را جمع نموده داستان را
برايشان شرح داد ،اما هيچ يك از ايشان نتوانستند تعبير كنند.
در اين موقع رئيس ساقيان به ياد يوسف افتاد ،داستان آنچه را كه از تعبير عجيب او ديده بود براي فرعون شرح داد ،فرعون
دستور داد تا يوسف را احضار كنند ،وقتي او را آوردند هر دو خواب خود را برايش گفته تعبير خواست ،يوسف گفت :هر دو
خواب فرعون يكي است ،خدا آنچه را كه ميخواهد بكند به فرعون خبر داده هفت گاو زيبا در خواب اول و هفت سنبله زيبا
در خواب دوم يك خواب است و تعبيرش هفت سال است ،و هفت گاو الغر و زشت كه به
__________________________________________________
)(1تورات ،اصحاح  21از سفر تكوين.
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص131 :
دنبال آن ديدي نيز هفت سال است ،و هفت سنبله لخت و باد زده هفت سال قحطي است.
اين است تعبير آنچه كه فرعون ميگويد :خداوند براي فرعون هويدا كرده كه چه بايد بكند ،هفت سال آينده سالهاي سيري
و فراواني در تمامي سرزمينهاي مصر است ،آن گاه هفت سال ميآيد كه سالهاي گرسنگي است ،سپس آن هفت سال
فراواني فراموش شده گرسنگي مردم را تلف ميكند ،و اين گرسنگي نيز هفت سال و از نظر شدت بينظير خواهد بود ،و اما
اينكه فرعون اين مطلب را دو نوبت در خواب ديد براي اين بود كه بفهماند اين پيشامد نزد خدا مقدر شده و خداوند سريعا
آن را پيش خواهد آورد.
حاال فرعون بايد نيك بنگرد ،مردي بصير و حكيم را پيدا كند و او را سرپرست اين سرزمين سازد ،آري فرعون حتما بايد اين
كار را بكند و ماموريني بر همه شهرستانها بگمارد تا خمس غله اين سرزمين را در اين هفت سال فراخي جمع نموده انبار
كند ،البته غله هر شهري را در همان شهر زير نظر خود فرعون انبار كنند و آن را محافظت نمايند ،تا ذخيرهاي باشد براي
مردم اين سرزمين در سالهاي قحطي ،تا اين سرزمين از گرسنگي منقرض نگردد.
تورات »«1سپس مطالبي ميگويد كه خالصهاش اين است :فرعون از گفتار يوسف خوشش آمد ،و از تعبيري كه كرد
تعجب نموده او را احترام كرد ،و امارت و حكومت مملكت را در جميع شؤون به او سپرد ،و مهر و نگين خود را هم بعنوان
خلعت به او داد ،و جامهاي از كتان نازك در تنش كرده طوقي از طال به گردنش آويخت و بر مركب اختصاصي خود سوارش
نمود ،و مناديان در پيشاپيش مركبش به حركت درآمده فرياد ميزدند :ركوع كنيد (تعظيم) پس از آن يوسف مشغول تدبير
امور در سالهاي فراخي و سالهاي قحطي شده مملكت را به بهترين وجهي اداره نمود.
و نيز مطلب ديگري عنوان « »4ميكند كه خالصهاش اين است كه :وقتي دامنه قحطي به سرزمين كنعان كشيد يعقوب به
فرزندان خود دستور داد تا بسوي سرزمين مصر سرازير شده از آنجا طعامي خريداري كنند .فرزندان داخل مصر شدند و به
حضور يوسف رسيدند ،يوسف ايشان را شناخت ولي خود را معرفي نكرد ،و با تندي و جفا با ايشان سخن گفت و پرسيد :از
كجا آمدهايد؟ گفتند :از سرزمين كنعان آمدهايم تا طعامي بخريم ،يوسف گفت :نه ،شما جاسوسان اجنبي هستيد ،آمدهايد تا
در مصر فساد برانگيزيد ،گفتند :ما همه فرزندان يك مرديم كه در كنعان
__________________________________________________
)(1تورات ،اصحاح  21از سفر تكوين.
)(2تورات ،اصحاح  24و  21و  22از سفر تكوين.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص134 :
زندگي ميكند ،و ما دوازده برادر بوديم كه يكي مفقود شده و يكي ديگر نزد پدر ما مانده ،و ما بقي اآلن در حضور توايم ،و
ما همه مردمي امين هستيم كه نه شري ميشناسيم و نه فسادي.
يوسف گفت :نه به جان فرعون قسم ،ما شما را جاسوس تشخيص دادهايم ،و شما را رها نميكنيم تا برادر كوچكترتان را
بياوريد ،آن وقت شما را در آنچه ادعا ميكنيد تصديق نمائيم ،فرزندان يعقوب سه روز زنداني شدند ،آن گاه احضارشان كرده
از ميان ايشان شمعون را گرفته در پيش روي ايشان كنده و زنجير كرد و در زندان نگهداشت ،سپس به بقيه اجازه مراجعت
داد تا برادر كوچكتر را بياورند .يوسف دستور داد تا خرجينهايشان را پر از گندم نموده پول هر كدامشان را هم در خرجينش
گذاشتند ،فرزندان يعقوب به كنعان بازگشته جريان را به پدر گفتند پدر از دادن بنيامين خودداري كرد و گفت :شما
ميخواهيد فرزندان مرا نابود كنيد ،يوسف را نابود كرديد ،شمعون را نابود كرديد ،حاال نوبت بنيامين است؟ چنين چيزي ابدا
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نخواهد شد.
چرا شما به آن مرد گفتيد كه ما برادري كوچكتر از خود نزد پدر داريم؟ گفتند :آخر او از ما و از كسان ما پرسش نمود و
گفت :آيا پدرتان زنده است؟ آيا برادر ديگري هم داريد؟
ما هم ناگزير جواب داديم ،ما چه ميدانستيم كه اگر بفهمد برادر كوچكتري داريم او را از ما مطالبه ميكند؟
اين كشمكش ميان يعقوب و فرزندان هم چنان ادامه داشت تا آنكه يهودا به پدر ميثاقي سپرد كه بنيامين را سالم برايش
برگرداند ،در اين موقع يعقوب اجازه داد بنيامين را ببرند ،و دستور داد تا از بهترين هداياي سرزمين كنعان نيز براي عزيز
مصر برده و هميانهاي پول را هم كه او برگردانيده دوباره ببرند ،فرزندان نيز چنين كردند.
وقتي وارد مصر شدند وكيل يوسف را ديدند و حاجت خود را با او در ميان نهادند و گفتند :پولهايشان را كه دربار نخستين
برگردانيده بودند باز پس آورده و هديهاي هم كه براي او آورده بودند تقديم داشتند ،وكيل يوسف به ايشان خوش آمد گفت
و احترام كرد و پول ايشان را دوباره به ايشان برگردانيد ،شمعون را هم آزاد نمود ،آن گاه همگي ايشان را نزد يوسف برد،
ايشان در برابر يوسف به سجده افتادند و هدايا را تقديم داشتند ،يوسف خوش آمدشان گفت و از حالشان استفسار كرد ،و از
سالمتي پدرشان پرسيد ،فرزندان يعقوب بنيامين ،برادر كوچك خود را پيش بردند او بنيامين را احترام و دعا كرد ،سپس
دستور غذا داد ،سفرهاي براي خودش و سفرهاي ديگر براي برادران و سفرهاي هم براي كساني كه از مصريان حاضر بودند
انداختند.
آن گاه به وكيل خود دستور داد تا خرجينهاي ايشان را پر از گندم كنند و هديه ايشان را ترجمه الميزان ،ج ،11ص131 :
هم در خرجينهايشان بگذارند ،و طاس عزيز مصر را در خرجين برادر كوچكترشان جاي دهند ،وكيل يوسف نيز چنين كرد،
وقتي صبح شد و هوا روشن گرديد ،بارها را بر االغها بار كرده برگشتند.
همين كه از شهر بيرون شدند ،هنوز دور نشده بودند كه وكيل يوسف از عقب رسيد و گفت :عجب مردم بدي هستيد ،اين
همه به شما احسان كرديم ،شما در عوض طاس مواليم را كه با آن آب ميآشامد و فال ميزند دزديديد .فرزندان يعقوب از
شنيدن اين سخن دچار بهت شدند و گفتند :حاشا بر ما از اينگونه اعمال ،ما همانها هستيم كه وقتي بهاي گندم بار نخستين
را در كنعان داخل خرجينهاي خود ديديم دوباره برايتان آورديم ،آن وقت چطور ممكن است از خانه موالي تو طال و يا نقره
بدزديم؟ اين ما و اين بارهاي ما ،از بار هر كه درآورديد او را بكشيد ،و خود ما همگي غالم و برده سيد و موالي تو خواهيم
بود.
وكيل يوسف بهمين معنا رضايت داد ،به بازجويي خرجينها پرداخت ،و بار يك يك ايشان را از االغ پائين آورده باز نمود و
مشغول تفتيش و بازجويي شد ،البته او خرجين برادر بزرگ و سپس ساير برادران را بازجويي كرد و در آخر خرجين بنيامين را
تفتيش كرد و طاس را از آن بيرون آورد.
برادران وقتي ديدند كه طاس سلطنتي از خرجين بنيامين بيرون آمد ،لباسهاي خود را در تن دريده به شهر بازگشتند ،و
مجددا گفتههاي خود را تكرار و با قيافههايي رقتآور عذرخواهي و اعتراف به گناه نمودند ،در حالي كه خواري و شرمساري
از سر و رويشان ميباريد ،يوسف گفت :حاشا كه ما غير آن كسي را كه متاع خود را در بارش يافتهايم بازداشت كنيم ،شما
ميتوانيد به سالمت به نزد پدر بازگرديد.
يهودا نزديك آمد گريه و تضرع را سرداد و گفت :به ما و پدر ما رحم كن ،آن گاه داستان پدر را در جريان آوردن بنيامين
بازگو كرد كه پدر از دادن او خودداري ميكرد و بهيچ وجه حاضر نميشد ،تا آنكه من ميثاقي محكم سپردم كه بنيامين را به
سالمت برگردانم ،و اضافه كرد كه ما بدون بنيامين اصال نميتوانيم پدر را ديدار كنيم ،پدر ما هم پيري سالخورده است ،اگر
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بشنود كه بنيامين را نياوردهايم در جا سكته ميكند ،آن گاه پيشنهاد كرد كه يكي از ما را بجاي او نگهدار و او را آزاد كن ،تا
بدين وسيله چشم پير مردي را كه با فرزندش انس گرفته ،پير مردي كه چندي قبل فرزند ديگرش را كه از مادر همين
فرزند بود از دست داده روشن كني.
تورات « »1ميگويد :يوسف در اينجا ديگر نتوانست خود را در برابر حاضرين نگهدارد ،فرياد
__________________________________________________
)(1تورات ،اصحاح  22از سفر تكوين.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
زد كه تمامي افراد را بيرون كنيد و كسي نزد من نماند ،وقتي جز برادران كسي نماند ،گريه خود را كه در سينه حبس كرده
بود سرداده گفت :من يوسفم آيا پدرم هنوز زنده است؟ برادران نتوانستند جوابش را بدهند چون از او به وحشت افتاده بودند.
يوسف به برادران گفت :نزديك من بياييد ،مجددا گفت :من برادر شما يوسفم و همانم كه به مصريان فروختيد ،و حاال شما
براي آنچه كرديد تاسف مخوريد و رنجيده خاطر نگرديد ،چون اين شما بوديد كه وسيله شديد تا من بدينجا بيايم ،آري خدا
مي خواست مرا و شما را زنده بدارد ،لذا مرا جلوتر بدينجا فرستاد ،آري دو سال تمام است كه گرسنگي شروع شده و تا پنج
سال ديگر اصال زراعتي نخواهد شد و خرمني برنخواهد داشت ،خداوند مرا زودتر از شما به مصر آورد تا شما را در زمين
نگهدارد و از مردنتان جلوگيري كند و شما را از نجاتي بزرگ برخوردار و از مرگ حتمي برهاند ،پس شما مرا بدينجا
نفرستادهايد بلكه خداوند فرستاده ،او مرا پدر فرعون كرد و اختياردار تمامي زندگي او و سرپرست تمام كشور مصر نمود.
اينك به سرعت بشتابيد و به طرف پدرم برويد و به او بگوييد پسرت يوسف چنين ميگويد كه :به نزد من سرازير شو و
درنگ مكن و در سرزمين" جاسان" « »1منزل گزين تا به من نزديك باشي ،فرزندانت و فرزندان فرزندانت و گوسفندان و
گاوهايت و همه اموالت را همراه بياور ،و من مخارج زندگيت را در آنجا ميپردازم ،چون پنج سال ديگر قحطي و گرسنگي
در پيش داريم ،پس حركت كن تا خودت و خاندان و اموالت محتاج نشويد ،و شما و برادرم اينك با چشمهاي خود ميبينيد
كه اين دهان من است كه با شما صحبت ميكند ،پس باين همه عظمت كه در مصر دارم و همه آنچه را كه ديديد به پدرم
خبر ميدهيد ،و بايد كه عجله كنيد ،و پدرم را بدين سامان منتقل سازيد ،آن گاه خيره به چشمان بنيامين نگريست و گريه را
سرداد ،بنيامين هم در حالي كه دست به گردن يوسف انداخته بود به گريه درآمد ،يوسف همه برادران را بوسيد و به حال
همه گريه كرد.
تورات مطلبي ديگر ميگويد كه خالصهاش اين است كه :يوسف براي برادران به بهترين وجهي تدارك سفر ديد و ايشان را
روانه كنعان نموده ،فرزندان يعقوب نزد پدر آمده او را به زنده بودن يوسف بشارت دادند و داستان را برايش تعريف كردند،
يعقوب خوشحال شد و با اهل و عيال به مصر آمد ،كه مجموعا هفتاد تن بودند ،وقتي به سرزمين جاسان -از آباديهاي
مصر  -رسيدند يوسف از مقر حكومت خود سوار شده به استقبالشان آمد ،وقتي رسيد كه ايشان هم داشتند ميآمدند ،با
يكديگر معانقه نموده
__________________________________________________
)(1جاسان ،معرب گوشين عبري ،و يكي از آباديهاي مصر بوده است]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
گريهاي طوالني كردند ،آن گاه يوسف پدر و فرزندان او را به مصر آورد و در آنجا منزل داد ،فرعون هم بينهايت ايشان را
احترام نموده و امنيت داد ،و از بهترين و حاصلخيزترين نقاط ،ملكي در اختيار ايشان گذاشت ،و مادامي كه قحطي بود
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يوسف مخارجشان را ميپرداخت ،و يعقوب بعد از ديدار يوسف هفده سال در مصر زندگي كرد.
اين بود آن مقدار از داستاني كه تورات از يوسف نقل كرده ،و در مقابلش قرآن كريم نيز آورده ،و ما بيشتر فقرات تورات را
خالصه كرديم ،مگر پارهاي از آن را كه مورد حاجت بود به عين عبارت تورات آورديم.
گفتاري در چند فصل پيرامون رؤيا  .....ص 315 :
1-اعتناي مردم نسبت به رؤيا  .....ص 315 :
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مردم از قديم االيام -كه نميتوان ابتداي تاريخش را به دست آورد -نسبت به امر رؤيا و خواب عنايت زيادي داشتهاند و در
هر قوم و مردمي قوانين و موازين مختلفي براي تعبير خواب بوده ،كه با آن قوانين ،خوابها را تعبير و رموز آنها را كشف
ميكردهاند و مشكالت اشارات آنها را حل مينمودهاند و در انتظار خير و شر و يا نفع و ضرري كه فالش را زده بودند
مينشستند.
در قرآن كريم نيز به امر خواب اعتناء شده چنان كه رؤياي ابراهيم (ع) را در باره فرزندش آورده ميفرمايد ":بعد از آنكه با او
به مني رسيد گفت :اي پسرك من ،در خواب ميبينم كه دارم تو را ذبح ميكنم ،ببين تا نظرت در اين باره چيست؟ گفت:
اي پدرم بجاي آر آنچه كه مامور شدهاي  ...و ما ندايش كرديم كه اي ابراهيم رؤياي خود را تصديق كردي" «».1
و حكايت رؤياي يوسف (ع) را نقل كرده ميفرمايد ":زماني كه يوسف به پدرش گفت :اي پدرم! در خواب ديدم يازده ستاره
و شمس و قمر را كه دارند برايم سجده ميكنند" «».4
و همچنين رؤياي دو رفيق زنداني يوسف (ع) را چنين حكايت ميكند كه:
"يكي از آن دو گفت :در خواب ميبينم كه شراب ميگيرم ،و ديگري گفت :من در خواب
__________________________________________________
")(1فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ  ...وَ نادَيْناهُ
أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا "سوره صافات ،آيه .152
")(2إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ" سوره يوسف ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص133 :
ميبينم كه باالي سرم نان حمل ميكنم و مرغان از آن ميخورند ،ما را به تعبير آن خبر ده ،كه ما تو را از نيكوكاران
مييابيم" «».1
و رؤياي پادشاه مصر را حكايت نموده ميفرمايد ":پادشاه گفت :من در خواب ميبينم هفت گاو فربه را كه هفت گاو الغر
آنها را ميخورند ،و هفت سنبله سبز و سنبلههاي خشك ديگر ،هان اي كرسينشينان ،نظر دهيد مرا در رؤيايم" «2».
و نيز از خواب مادر موسي حكايت نموده ميفرمايد ":و چون وحي كرديم به مادر تو آنچه وحي شدني است كه او را در
صندوق بگذار و بدريا بينداز «3»".-چون در روايات آمده كه اين وحي بصورت رؤيا بوده-.
و نيز خوابهايي از رسول خدا (ص) حكايت كرده ميفرمايد ":زماني كه خداوند ايشان را در عالم رؤيا به تو اندك نشان داد،
كه اگر ايشان را بسيار جلوه ميداد هر آينه سست ميشديد و در اينكه به جنگشان اقدام بكنيد يا نه نزاع ميكرديد « ."»2و
باز فرموده ":هر آينه خداوند صدق و حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق ساخت كه :بزودي ان شاء اللَّه به مسجد
الحرام وارد ميشويد ،در حالي كه ايمن باشيد و سرهايتان تراشيده باشد و تقصير كرده باشيد ،و ترسي بر شما نباشد
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2-رؤيا داراي حقيقت است  .....ص 317 :

هيچ يك از ما نيست كه در زندگي خود خوابهايي نديده باشد كه به پارهاي امور پنهاني و يا مشكالت علمي و يا حوادث
آينده از خير و شر داللت نكرده باشد ،آري از هر كه بپرسي يا خودش چنين رؤياهايي داشته ،و يا از ديگران شنيده ،و چنين
امري را نميتوان حمل بر اتفاق كرد و گفت كه :هيچ ارتباطي ميان آنها و تعبيرشان نيست ،مخصوصا خوابهاي صريحي كه
اصال احتياج به تعبير ندارد.
البته اين هم قابل انكار نيست كه رؤيا امري است ادراكي ،كه قوه خيال در آن مؤثر و عامل است ،و اين قوه از قواي فعالي
است كه دائما مشغول كار است ،بسيار ميشود كه عمل خود را از جهت اخباري كه از ناحيه حس المسه و يا سامعه و امثال
آن وارد ميشود ادامه ميدهد ،و بسيار هم ميشود كه صورتهايي بسيط و يا مركب ،از صورتها و يا معناهايي كه در خزينه
خود دارد گرفته و آنها را تحليل ميكند ،مانند تفصيلي كه در صورت انسان تام الخلقه هست گرفته به يك يك اعضاء ،از
قبيل سر و دست و پا و غير آن تجزيه و تحليل ميكند ،و يا بسائط را گرفته تركيب مينمايد ،مثال از اعضايي كه جدا جدا
در خزينه خود دارد انساني ميسازد.
حال بسيار ميشود كه آنچه تركيب كرده با خارج مطابقت ميكند ،و بسيار هم ميشود كه مطابقت نميكند ،مانند اين كه
انساني بيسر ،و يا ده سر بسازد.
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«5»".و نيز ميفرمايد ":ما خوابي كه به تو نشان داديم قرارش نداديم مگر فتنه و امتحان مردم «»".3
از دليل نقلي هم تعداد زيادي روايت از رسول خدا (ص) و امامان اهل بيت (ع) رسيده كه همه ،اين معنا را تاييد ميكنند.
و ليكن دانشمندان طبيعي اروپا ،رؤيا را يك واقعيت خارجي نميدانند ،و برايش
__________________________________________________
")(1قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ" سوره يوسف ،آيه .13
")(2وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي
فِي رُءْيايَ" سوره يوسف ،آيه 43.
")(3إِذْ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّكَ ما يُوحي أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ" .سوره طه ،آيه  12و .12
")(4إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ" .سوره انفال ،آيه 43.
")(5لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ال تَخافُونَ".
سوره فتح ،آيه .42
")(6وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ" .سوره اسراء ،آيه .35
ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
ارزش علمي قائل نيستند كه در باره حقيقت و ارتباطش با حوادث خارجي بحث كنند ،مگر عدهاي از روانشناسان ايشان كه
به شان آن اعتنا ورزيده عليه دسته اول به پارهاي از رؤياهاي صحيح استدالل كردهاند ،كه از حوادث آينده و يا امور پنهاني
بطور شگفتآوري خبر داده ،بطوري كه ممكن نيست حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود ،و اينگونه خوابها آن قدر زياد و
بطرق معتبر نقل شده كه ديگر نميتوان در باره آنها ترديد كرد ،و اين دسته ،از اينگونه خوابها كه گفتيم (بطور اعجاب
آوري از آينده و يا امور پنهاني خبر داده) در كتب خود نقل كردهاند.
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و كوتاه سخن اينكه اسباب و عوامل خارجي كه محيط به بدن آدمي است ،از قبيل حرارت و برودت و امثال آن ،و همچنين
عوامل داخلي كه بر آن عارض ميشود از قبيل مرض و ناماليمات و انحرافات مزاج و پري معده و خستگي و غير آن ،همه
در قوه مخيله و در نتيجه در خوابها تاثير ميگذارد.
و لذا ميبينيم كسي كه (در بيداري و يا در خواب) حرارت و يا برودت شديد در او اثر ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
كرده ،در خواب آتشي شعلهور و يا برف و سرمايي شديد مشاهده ميكند ،و كسي كه گرماي هوا در او اثر گذاشته و عرق او
را جاري ساخته در خواب حمام گرم و يا خزينه و يا ريزش باران را ميبيند ،و نيز كسي كه مزاجش منحرف و يا دچار پري
معده شده خوابهاي پريشاني ميبيند كه سر و ته نداشته ،چيزي از آن نميفهمد.
و همچنين اخالق و سجاياي انساني تاثير شديدي در نوع تخيل آدمي دارد ،كسي كه در بيداري دچار عشق و محبت به
شخصي شده و يا عملي را دوست ميدارد بطوري كه هيچگاه از ياد آن غافل نيست او در خواب هم همان شخص و همان
چيز را ميبيند.
و شخص ضعيف النفسي كه در بيداري همواره دچار ترس و وحشت است ،و اگر ناگهاني صدايي بشنود هزار خيال كرده امور
هولناك بينهايتي در نظرش مجسم ميشود ،او در خواب هم همين سنخ امور را ميبيند ،همچنين خشم و عداوت و عجب
و تكبر و طمع و نظائر اينها هر كدام آدمي را به تخيل صورتهاي متسلسلي مناسب و مالئم خود واميدارد ،و كمتر كسي
است كه يكي از اين سجاياي اخالقي بر طبيعتش غالب نباشد.
و بهمين جهت است كه اغلب رؤياها و خوابها از تخيالت نفساني است كه يكي از آن اسباب ،خارجي و يا داخلي طبيعي و يا
داخلي اخالقي ،نفس را به تصور آنها واداشته است و در حقيقت نفس آدمي در اين خوابها همان كيفيت تاثير و نحوه عمل
آن اسباب را در خودش حكايت ميكند ،و بس ،و آن خوابها حقيقت ديگري غير اين حكايت ندارند.
اين است آن حقيقتي كه منكرين واقعيت رؤيا را به انكار واداشته ،و غير آنچه ما گفتيم دليل ديگري نداشته و بغير شمردن
عوامل مزبوري كه گفتيم (در قوه خيال آدمي اثر ميگذارند )،مطلب علمي ديگري ندارند.
و ما هم آن را مسلم ميدانيم منتهي چيزي كه هست بايد به ايشان بگوييم دليل مذكور نميتواند اثبات كند كه بطور كلي
هر چه رؤيا هست از اين قبيل است و حقيقت و واقعيتي ندارد ،بله اين معنا را اثبات ميكند كه هر رؤيايي حقيقت نيست ،و
اين غير مدعاي ايشان است ،مدعاي ايشان اين است كه همه خوابها خالي از حقيقت است.
آري (همانطور كه گفتيم) خوابهايي در اين ميان هست كه رؤياي صالح و صادق است و از حقائقي پرده برميدارد كه هيچ
راهي به انكار آن نيست ،و نميتوانيم بگوييم هيچگونه رابطهاي بين آنها و بين حوادث خارجي و اموري كه كشف و پيش
بيني شده وجود ندارد.
پس ،از آنچه كه بيان شد اين معنا روشن گرديد كه بطور كلي هيچ يك از رؤياها خالي از حقيقت نيست به اين معنا كه اين
ادراكات گوناگوني كه در خواب بر نفس آدمي عارض ترجمه الميزان ،ج ،11ص132 :
ميشود و ما آنها را رؤيا ميناميم ريشهها و اسبابي دارند كه باعث پيدايش آنها در نفس و ظهورشان در خيال ميشود ،و
وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن اصول و اسبابي ميكند كه اصول و اسباب آنها است ،بنا بر اين (صحيح است
بگوئيم) براي هر رؤيايي تعبيري هست ،ليكن تعبير بعضي از آنها عوامل طبيعي و بدني در حال خواب است ،و تاويل بعضي
ديگر عوامل اخالقي است ،و بعضي ديگر سببهاي متفرقه اتفاقي است ،مانند كسي كه در حال فكر در امري بخواب ميرود
و در خواب رؤيايي مناسب آن ميبيند.
(در آنچه گفته شد هيچ حرف و بحثي نيست و همه در باره آن متفقند) بحث و رد و قبولي كه هست همه در باره رؤيايي
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است كه نه اسباب خارجي طبيعي دارد و نه ريشهاش اسباب مزاجي و يا اتفاقي است ،و نه مستند به اسباب داخلي و اخالقي
است و در عين حال با حوادث خارجي و حقائق كوني ارتباط هم دارد.
3-خوابهاي راست  .....ص 311 :
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خوابهاي مورد بحث ،يعني آنهايي كه با حوادث خارجي و مخصوصا حوادثي كه سابقه قبلي ندارند ارتباط دارد از آنجايي كه
يكي از دو طرف ارتباط امري است معدوم و نيامده از قبيل بخواب ديدن اينكه پس از مدتي چنين و چنان ميشود و عينا
هم بشود اشكال شده است ،كه معنا ندارد ميان امري وجودي (رؤيا) و امري عدمي (حادثه نيامده) ارتباط برقرار شود ،و يا به
عبارت ديگر معقول نيست ميان رؤيا و امري كه بوسيله يكي از عوامل مذكور در قبل ،از حواس ظاهر و اخالقيات و انحراف
مزاج وارد بر نفس نشده ارتباط برقرار گردد مثال شخصي بدون هيچ سابقهاي در خواب ببيند كه در فالن محل دفينهاي از
طال و نقره نهفته است و فالن خصوصيات را هم دارد و شكل و قيافه ظرف آن هم چنين و چنان است ،آن گاه از خواب
برخاسته به آن نقطه برود و زمين را بكند ،و دفينه را با عين آن خصوصيات پيدا كند ،چون همانطور كه گفتيم معنا ندارد
ميان نفس آدمي و امري كه به تمام معني از حواس ظاهري و باطني انسان غايب بوده ارتباط برقرار شود.
و بهمين جهت در جواب اين اشكال گفتهاند :اين ارتباط از اين راه برقرار ميشود كه نفس شخص نائم ،نخست با سبب
حادثه ارتباط پيدا ميكند ،آن سببي كه فوق عالم طبيعت قرار دارد ،و بعد از برقرار شدن ارتباط ميان نفس و آن سبب،
ارتباط ديگري برقرار ميشود ميان آن و خود حادثه.
توضيح اينكه عوالم سه گونهاند:
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
يكي عالم طبيعت كه عبارتست از عالم دنيا كه ما در آن زندگي ميكنيم و موجودات در آن صورتهايي مادي هستند ،كه بر
طبق نظام حركت و سكون و تغير و تبدل جريان مييابد.
عالم دوم عالم مثال است كه ما فوق اين عالم قرار دارد ،به اين معنا كه وجودش ما فوق وجود اين عالم است (نه اينكه فوق
مكاني باشد) و در آن عالم نيز صور موجودات هست اما بدون ماده ،كه آنچه حادثه در اين عالم حادث ميشود از آن عالم
نازل ميگردد و باز هم به آن عالم عود ميكند ،و آن عالم نسبت به اين عالم و حوادث آن ،سمت عليت و سببيت را دارد.
عالم سوم عالم عقل است كه ما فوق عالم مثال است ،يعني وجودش ما فوق آنست (نه جايش) ،در آن عالم نيز حقايق اين
عالم و كلياتش وجود دارد ،اما بدون ماده طبيعي و بدون صورت مثالي ،كه آن عالم نسبت به عالم مثال نيز سمت عليت و
سببيت را دارد .نفس آدمي بخاطر تجردش ،هم سنخيتي با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل ،و وقتي انسان به خواب رفت
و حواسش دست از كار كشيد ،طبعا از امور طبيعي و خارجي منقطع شده متوجه به عالم مثال و عقل كه خود ،هم سنخ آنها
است ميشود ،و در نتيجه پارهاي از حقايق آن عوالم را به مقدار استعداد و امكان مشاهده مينمايد.
حال اگر نفس ،كامل و متمكن از درك مجردات عقلي بود ،آن مجردات را درك نموده اسباب كاينات را آن طور كه هست
يعني بطور كليت و نوريت در پيش رويش حاضر ميسازد ،و اگر آن مقدار كامل نبود كه بطور كليت و نوريت استحضار كند،
به نحو حكايت خيالي و بصورتها و اشكالي جزئي و مادي كه با آنها مانوس است حكايت ميكند ،آن طور كه خود ما در
بيداري ،مفهوم كلي سرعت را با تصور جسمي" سريع الحركه" حكايت ميكنيم ،و مفهوم كلي عظمت را به كوه ،و مفهوم
رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسماني ،و شخص مكار را به روباه ،و حسود را به گرگ ،و شجاع را به شير ،و همچنين غير
اينها را بصورتهايي كه با آن مانوسيم تشبيه و حكايت و مجسم ميسازيم.
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اين صورتي است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آن طور كه هست بوده باشد و بتواند به آن عوالم ارتقاء يابد ،و گرنه
تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء يافته و چه بسا در آن عالم ،حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده
نمايد بدون اينكه با تغيير و تبديل تصرفي در آن بكند.
و اينگونه مشاهدات نوعا براي نفوسي اتفاق ميافتد كه سليم و متخلق به صدق و صفا باشند ،اين آن خوابهايي است كه در
حكايت از حوادث ،صريح است.
و چه بسا كه نفس ،آنچه را كه در آن عوالم مشاهده ميكند با مثالهايي كه بدان مانوس ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
است ممثل ميسازد ،مثال ازدواج (آينده) را بصورت جامه در تن كردن حكايت ميكند ،و افتخار را بصورت تاج ،و علم را
بصورت نور ،و جهل را بصورت ظلمت ،و بينامي و گوشهنشيني را بصورت مرگ مجسم ميسازد ،و بسيار هم اتفاق ميافتد
كه در آن عالم هر چه را مشاهده ميكنيم ،نفس ما منتقل به ضد آن ميشود ،هم چنان كه در بيداري هم با شنيدن اسم
ثروت به فقر ،و با تصور آتش به يخ ،و از تصور حيات به تصور مرگ منتقل ميشويم ،و امثال اينها.
از جمله مثالهاي اين نوع خوابها ،اين خوابيست كه نقل شده كه مردي در خواب ديد در دستش مهري است كه با آن دهان
و عورت مردم را مهري ميكند ،از ابن سيرين پرسيد ،در جواب گفت :تو بزودي مؤذن ميشوي و در ماه رمضان مردم با
صداي تو امساك ميكنند.
از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه خوابهاي راست در تقسيم اولي تقسيم ميشود به ،خوابهاي صريحي كه نفس نائم
و صاحب رؤيا در آن هيچگونه تصرفي نكرده و قهرا و بدون هيچ زحمتي با تاويل خود منطبق ميشود .و خوابهاي غير
صريحي كه نفس صاحب خواب از جهت حكايت ،در آن تصرف كرده حاال يا به تمثيل و يا به انتقال از معناي خواب به
چيزي كه مناسب آن و يا ضد آنست ،اين قسم رؤيا آن قسمي است كه محتاج به تعبير است تا متخصصي آن را به اصلش
كه در رؤيا مشاهده شده برگرداند ،مثال تاجي را كه ميگويد در خواب ديدهام افتخار ،و مرگ را به حيات ،و حيات را به فرج
بعد از شدت ،و ظلمت را به جهل ،و حيرت را به بدبختي تعبير كند.
آن گاه قسم دوم به يك تقسيم ديگري منقسم ميشود به دو قسم يكي آن خوابهايي است كه نفس صاحب خواب فقط يك
بار در آن تصرف ميكند و از آنچه ديده به چيز ديگري مناسب و يا ضد آن منتقل گشته و آن را حكايت ميكند ،و يا فوقش
از آنهم به چيز ديگري منتقل ميشود به طوري كه برگرداندن آن به اصل و ريشهاش دشوار نيست.
قسم دوم آن رؤيايي است كه نفس صاحبش به يك انتقال و دو انتقال اكتفاء ننموده ،مثال از آنچه ديده به ضدش منتقل
شده ،و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد آن مثل ،و همچنين بدون اينكه به حدي توقف كرده باشد انتقال
بعد از انتقال و تصرف بعد از تصرف كرده ،بطوري كه ديگر مشكل است كه تعبيرگو بتواند رؤياي مزبور را به اصلش
برگرداند ،اينگونه خوابها را" اضغاث احالم "مينامند ،كه تعبير ندارد ،براي اينكه يا دشوار است و يا ممكن نيست تعبيرش
كرد.
از اينجا بخوبي روشن گرديد كه بطور كلي خوابها داراي سه قسم كلي هستند ،يكي خوابهاي صريحي كه احتياجي به تعبير
ندارد ،يكي اضغاث احالم كه از جهت دشواري و يا ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
تعذر ،تعبير ندارد و سوم خوابهايي كه نفس در آن با حكايت و تمثيل تصرف كرده ،اين قسم از خوابها است كه تعبير
ميشود.
اين بود اجمال آنچه كه علماي روانشناس قديم در باره رؤيا گفتهاند ،و بحث بيش از اين و كامل آن موكول به كتبي است
كه در اين باره تدوين يافته.
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4-در قرآن مؤيد آنچه گفته شد هست  .....ص 371 :

يك جا ميفرمايد ":وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ « "»1و در جاي ديگر ميفرمايد ":اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ
تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري «»".4
و ظاهر اين دو آيه اين است كه نفوس در موقع خواب ،از بدنها گرفته ميشوند و ديگر ارتباطي با حواس ظاهري بدن
ندارند ،به نوعي به عالم ربوبي رجوع كرده و منتقل ميشوند كه بيشباهت به مرگ نيست.
خداي تعالي در كالم خود به هر سه قسم رؤياي مذكور اشاره كرده و از قسم اول ،رؤياي ابراهيم و رؤياي مادر موسي و
پارهاي از رؤياهاي رسول خدا (ص) را آورده ،و به قسم دوم هم در جمله" أَضْغاثُ أَحْالمٍ" اشاره كرد ،كه چنين رؤياهايي هم
هست ،و از قسم سوم ،رؤياي يوسف و رؤياهاي دو رفيق زنداني او و رؤياي پادشاه مصر را كه هر سه در سوره يوسف آمده
برشمرده است.
__________________________________________________
)(1او كسي است كه شما را در شب ميگيرد .سوره انعام ،آيه .35
")(2خدا است كه در موقع مرگ ،ارواح را ميگيرد و آن را كه هنوز مرگش نرسيده در حال خواب روحش را قبض ميكند،
سپس آن را كه حكم به مرگش كرده جانش را نگاه ميدارد و آن را كه نكرده به بدنش ميفرستد" .سوره زمر ،آيه .24
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :

اشاره

وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ( )151وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ )(104وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ ( )152وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِالَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ ( )153أَ فَأَمِنُوا أَنْ
تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ ()152
قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( )152وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ
إِالَّ رِجاالً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَال تَعْقِلُونَ ( )152حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ ال يُرَدُّ بَأْسُنا
عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ( )115لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَري وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ()111
ترجمه آيات  .....ص 373 :

و بيشتر مردم هر چند تو حرص بورزي ايمان نخواهند آورد ().151
تو براي پيغمبري از آنان مزدي نميخواهي ،كه آن جز يادآوري براي جهانيان نيست ().152
چه بسيار آيهها و نشانهها در آسمان و زمين هست كه بر آن ميگذرند ،و از آن روي گردانند (). 152
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
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[سوره يوسف ( :)11آيات  113تا  ..... ]111ص 373 :
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و بيشترشان به خدا ايمان نيارند ،جز اينكه مشرك باشند ().153
مگر ايمن شدهاند كه پوششي از عذاب خدا به ايشان برسد ،يا قيامت ناگهان و در حالي كه خبر ندارند بر آنان درآيد؟ ().152
بگو راه من اين است كه من و پيروانم با بصيرت كامل همه مردم را بسوي خدا ميخوانيم ،خداي يكتا منزه است ،و من از
مشركان نيستم ().152
پيش از تو نفرستادهايم مگر مرداني از اهل دهكدهها را كه به آنها وحي ميكردهايم چرا در اين سرزمين نميگردند تا بنگرند
سرانجام كساني كه پيش از آنان بودهاند ،چسان بوده است؟ و ،سراي آخرت براي كساني كه پرهيزگاري كردهاند بهتر است،
چرا تعقل نميكنند؟ ().152
( پيامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت خود هم چنان ادامه دادند) تا رسوالن مايوس شدند و گمان كردند كه (حتي
گروه اندك مؤمنان) به آنها دروغ گفتهاند ،در اين هنگام ياري ما فرا رسيد ،پس هر كس را كه خواستيم نجات داديم ،و
عذاب ما از قوم زيانكار بازگردانده نميشود ().115
در سرگذشت آنان براي صاحبان خرد عبرتي هست ،اين سخني نيست كه ساخته باشند بلكه تصديق كتابيست كه پيش از
آن بوده و توضيح همه چيز است ،با هدايت و رحمتي براي گروهي كه ايمان دارند (111).
بيان آيات  .....ص 374 :
اشاره
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اين آيات ،خاتمه سوره يوسف است ،و در آن اين معنا را خاطرنشان ميسازد كه ايمان كامل كه همان توحيد خالص باشد
مقام عزيز ،و فضيلت كميابي است كه جز تعداد اندكي از مردم به آن نميرسند ،و اما اكثر مردم ايمانآور نيستند ،هر چند كه
تو (رسول خدا) به ايمان ايشان حريص باشي و همه طاقت و توان خود را صرف كني.
و آن اقليتي هم كه ايمان ميآورند ،ايمانشان آميخته به شرك است ،پس براي ايمان محض و توحيد خالص باقي نميماند
مگر تعداد اندكي از مردم.
و اين توحيد خالص همان راهي است كه رسول خدا (ص) و همچنين پيروانش با بصيرت بدان دعوت ميكردند ،و خدا هم
ناصر او و نجات دهنده مؤمنين پيرو او از مهالك است ،و از مهالكي كه توحيد و ايمانشان را تهديد ميكند و از عذاب
استيصال و ريشه كني كه (وعده داده بود) بزودي گريبانگير مشركين شده مستاصل و منقرضشان ميكند ،نجاتشان ميدهد
هم چنان كه سنت خدا در باره انبياي گذشتهاش هم بطوري كه از داستانهايش برميآيد چنين بوده است.
و در داستانهاي ايشان عبرت ،بيان حقيقت ،و هدايت و رحمت است براي مؤمنين .
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
"وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ".
زيرا مگر غير اين است كه وضع بيشتر مردم بخاطر افتادنشان به روي جيفه دنيا و دلدادگيشان به زينتهاي آن و از ياد
بردنشان آن وديعه ها را كه خدا در فطرتشان قرار داده از قبيل علم به خدا و آيات او ،چنين است كه به خدا ايمان نياورند هر
چند اي رسول گرامي من ،حرص و پافشاري به خرج دهي ،و دوست بداري كه ايمان بياورند( ،دليل بر اين معنايي كه براي
آيه كرديم آيات بعدي است).
"وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ".
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"واو" ،در اول اين آيه واو حاليه است كه چنين معنايي به آيه ميدهد :ايشان ايمان آور نيستند با اينكه تو از ايشان در برابر
ايمانشان و يا در برابر اين قرآن كه بر تو نازل شده و داري برايشان تالوت ميكني اجر و مزدي طلب نكردهاي ،تا بگوييم
غرامت و ضرر مالي ايشان را از ايمان آوردن جلوگيري ميكند ،و عالقهاي كه به مال خود دارند نميگذارد آن را در قبول
دعوت تو و ايمان به آن خرج كنند ،و اينكه فرمود ":إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ" بيان شان واقعي قرآن است ،ميخواهد بفرمايد:
قرآن محضا و فقط مايه تذكر عالميان است ،كه بوسيله آن بياد ميآورند آنچه را كه خداوند در دلهاي جماعات بشري به
وديعه سپرده از قبيل علم به خدا و آيات او ،پس قرآن چيزي جز ذكر نيست ،بوسيله آن متذكر چيزهايي ميشوند كه غفلت
و اعراض از يادشان برده ،آري قرآن از كاالهايي نيست كه بوسيله آن مال به دست آورند و يا به عزت و جاه و امثال آن
برسند.
[اشارهاي به داللت جمله ":يَمُرُّونَ عَلَيْها" بر حركت زمين  .....ص 375 :
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"وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ".
واوي كه در اول اين آيه است حاليه است ،و احتمال هم دارد استينافيه باشد و جمله را جملهاي ابتدايي بسازد ،و" مرور بر
هر چيز" به معناي رسيدن به آن و گذشتن از آن و رسيدن به موجود بعدي آن است ،بنا بر اين مرور به آيات آسماني و
زميني به معناي مشاهده يكي پس از ديگري آنها است.
و معناي آيه اين است كه بر سر راه زندگي بشر آيات بسياري آسماني و زميني وجود دارد كه با وجود خود و نظام بديعي كه
در آنها جاري است داللت بر توحيد پروردگارشان ميكند ،و اين مردم اين آيات را يكي پس از ديگري ميبينند ،و ديدن آنها
برايشان مكرر است ،و در عين حال از آنها اعراض نموده متنبه نميشوند.
و اگر جمله" يَمُرُّونَ عَلَيْها" را حمل بر تصريح (و مرور معمولي) كنيم ،نه كنايه از ديدن و اعراض كردن ،در آن صورت
جمله مذكور از ادله فرضيه هيئت جديد خواهد شد ،كه
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
ميگويد :زمين داراي حركت وضعي و انتقالي است ،زيرا از آن استفاده ميشود كه بشر بوسيله حركت انتقالي و وضعي زمين
از اجرام آسماني عبور ميكند و ميگذرد ،نه آن طور كه حس ما ميپندارد كه زمين ما ايستاده و اجرام بر ما ميگذرند.
"وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ".
ضمير در" اكثرهم" به" ناس" برميگردد ،به اعتبار ايمانشان ،به اين معنا كه اكثر مردم ايمان آور نيستند هر چند تو از
ايشان مزدي نخواهي ،و هر چند بر آيات آسماني و زميني با همه زياديش مرور كنند ،و آنهايي كه از ايشان ايمان آوردند
(كه همان اقليت باشند) اكثر ايشان ايمانشان آميخته به شرك است.
و اگر بپرسي چگونه ممكن است آدمي در آن واحد ،هم متلبس به ايمان باشد و هم به شرك ،با اينكه ايمان و شرك دو
معناي مقابل همند كه در محل واحد جمع نميشوند؟ جواب ميگوييم :اين اجتماع ،نظير اجتماع اعتقادات متناقض و
اخالقيات متضاد است ،و از اين نظر ممكن است كه اينگونه امور از معانيي باشند كه في نفسه قابل شدت و ضعفند ،و مانند
دوري و نزديكي ،به اضافه و نسبت مختلف ميشوند ،مثال" قرب" و" بعد" اگر مطلق و بدون اضافه لحاظ شود هرگز در
محل واحد جمع نميشوند ،ولي اگر نسبي و اضافي لحاظ شوند ،ممكن است در محل واحد جمع شوند ،و با هم مطابقت
داشته باشند ،مثال در باره مكه ،هم دوري صادق است و هم نزديكي ،دوري از شام ،و نزديكي به مدينه ،همچنين اگر مكه با
مدينه مقايسه شود از شام دور هست ،ولي اگر با بغداد مقايسه شود به شام نزديك خواهد بود.
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[توضيحي در مورد نسبي و اضافي بودن ايمان و شرك و امكان اجتماع بعض مراتب آن دو با هم (وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ)]  .....ص 371 :
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ايمان به خدا و شرك به او هم -كه حقيقتشان عبارتست از تعلق و بستگي قلب به خضوع و در برابر خدا يعني ذات واجب
الوجود و بستگي آن بغير او از چيزهايي كه مالك خود و چيز ديگري نيستند مگر به اذن خدا -،دو مطلب اضافي هستند كه
به اختالف نسبت و اضافه ،مختلف ميشوند.
(آري اگر ايمان به خدا و شرك به او را دو نقطه صرف و بينهايت تصور كنيم در بين اين دو نقطه فاصله زيادي است كه
راهرواني در بين آن دو هر يك در يك نقطه قرار دارند) پس همانطور كه ممكن است دل آدمي يكسره بستگي به زندگي
دنياي فاني و زينتهاي باطل آن پيدا كرده و بكلي هر حق و حقيقتي را فراموش كند ،و نيز ممكن است مانند مخلصين از
اولياي خدا از هر چيز كه دل را مشغول از خداي سبحان ميسازد منقطع گشته به تمام معنا و با تمامي دل متوجه خدا شده
لحظهاي از او غافل نشود و در ذات و صفات خود جز به او آرام نگيرد و جز آنچه او ميخواهد نخواهد .همچنين ممكن است
سهمي از آن و سهمي از اين را با هم داشته
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
باشد ،زيرا (همان طوري كه گفته شد) ميان اين دو نقطه منزلهاي بسياري است كه از جهت نزديكي و دوري به يكي از آن
دو مختلفند ،و همين مراتب است كه دو طرف را به نحوي از اجتماع ،يك جا جمع ميكند ،و (راهروان در اين مراتب كم و
يا بيش ،سهمي از ايمان و سهمي از شرك را دارند).
از جمله ادله بر اين مدعا اخالق و صفاتيست كه در باطن دلها جايگزين است و آدمي را بخالف آنچه كه از حق و باطل
معتقد شده دعوت ميكند ،و در اعمال صادره از او اثر ميگذارد ،و لذا ميبينيم فالن شخص ادعاي ايمان به خدا ميكند و
در عين حال بند بند بدنش از ترس مصيبتي كه ممكن است روي بياورد ميلرزد ،و حال آنكه متوجه اين معنا هست كه هيچ
كس هيچ حول و قوهاي جز بوسيله خدا ندارد.
و نيز ميبينيم فالن آقا كه ادعاي ايمان به خدا ميكند و با اينكه به راستي ايمان دارد به اينكه:
"فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً -عزت همهاش مال خداست" مع ذلك اين در و آن در ميزند ،و با اينكه ايمان دارد كه خدا ضامن
روزي است با اين حال در خانه هر كس و ناكس را ميكوبد ،ايمان دارد كه پروردگارش به آنچه كه در دل نهفته دارد عالم
است؟ و به آنچه كه ميگويد شنواست و به آنچه كه ميكند بصير است ،و بر او هيچ چيز نه در آسمانها و نه در زمين
پوشيده نيست ،اما در عين حال همين پروردگار را معصيت نموده حيا نميكند و همچنين.
پس مراد از شرك در آيه مورد بحث بعضي از مراتب شرك است ،كه با بعضي از مراتب ايمان جمع ميشود ،و در اصطالح
فن اخالق آن را شرك خفي ميگويند.
بنا بر اين اينكه بعضيها « »1گفتهاند :مراد از مشركين در آيه ،مشركين مكه هستند صحيح نيست ،و همچنين اينكه
عدهاي « »4ديگر گفتهاند :مراد از آنان ،منافقين هستند ،زيرا صاحب اين دو قول اطالق آيه را بدون هيچ دليلي از خود آيه
مقيد نمودهاند.
"أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ".
"غاشية" صفتي است كه در جاي موصوف حذف شده نشسته است ،چون كلمه" عذاب "داللت بر آن حذف شده ميكرده،
و تقدير كالم چنين است ":تاتيهم عقوبة غاشية -آيا ايمنند از اينكه عقوبتي از عذاب خدا به ايشان برسد كه ايشان را فرا
گيرد و احاطه كند؟".
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كلمه" بغتة" به معناي فجأه و ناگهاني است ،و جمله "وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ" حال از ضمير جمع است ،يعني قيامت بناگهاني
بيايد در حالي كه ايشان از آمدنش خبر نداشته باشند ،چون
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،ج  2ص  ،143ط .بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
آمدن قيامت مسبوق به عالمتي كه وقت آن را تعيين كند نيست.
استفهامي كه در آيه است استفهام تعجب است ،و معنايش اين است كه امر ايشان در اعراضشان از آيات آسمان و زمين و
عدم اخالصشان نسبت به ايمان به خدا و اصرارشان در غفلت ،بسيار عجيب است ،مگر اينها ايمنند از اينكه عذاب خدا
بناگهاني احاطهشان كند؟.
[اعالم راه ":هذِهِ سَبِيلِي" بيان راه ":أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ" دعوت كنندگان :رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله) و پيروان او]  .....ص 371 :
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"قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ".
خداي سبحان بعد از آنكه فرمود ايمان محض و توحيد خالص بسيار عزيز الوجود و اندك است ،و هر كسي بدان نميرسد ،با
اينكه ايمان و توحيد ،حق و حقيقت صريح و واضحي است كه آيات آسمانها و زمين بدان داللت ميكنند ،اينكه رسول خدا
(ص )را مامور نموده تا راه خود را اعالم بدارد ،و آن عبارتست از دعوت به چنين توحيدي ،دعوتي كه از روي بصيرت است.
پس اينكه فرمود ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي" اعالم راه اوست ،و جمله" أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ "بيان راه اوست ،و جمله" سُبْحانَ
اللَّهِ" جمله معترضه است كه در آن خدا را تقديس ميكند ،و جمله" وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" تاكيد معناي دعوت به خدا و
بيان اين جهت است كه اين دعوت بسوي خدا دعوتي نيست كه بهر طوري كه شد صورت گيرد بلكه دعوتي است كه بر
اساس توحيد خالص صورت ميگيرد ،و بهيچ وجه ،از توحيد بسوي شرك گرايش نميكند.
و اما اينكه فرمود ":أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي" ،خواسته بفرمايد :بار اين دعوت تنها بدوش من نيست ،بلكه بدوش كساني هم كه مرا
پيروي كردهاند هست ،پس با اين جمله دعوت را توسعه و تعميم داده و ميفهماند با اينكه راه ،راه رسول خدا (ص) است،
ليكن بار دعوت به آن تنها بدوش آن جناب نيست.
(گو اينكه از ظاهر خود آيه اين توسعه و تعميم فهميده ميشود) و ليكن سياق داللت ميكند بر اينكه شركت دادن پيروان،
به اين عموميتي هم كه از جمله" وَ مَنِ اتَّبَعَنِي" استفاده ميشود نيست ،زيرا سبيلي كه در آيه شريفه آمده همان دعوت با
بصيرت و يقين بسوي ايمان محض و توحيد خالص است و معلوم است كه در چنين سبيلي تنها كساني شركت دارند كه در
دين مخلص براي خدا باشند و عالم به مقام رب العالمين و داراي بصيرت و يقين بوده باشند ،و چنين نيست كه هر كس كه
كلمه" تابع رسول خدا (ص)" بر او صادق بود او نيز شريك در اين دعوت بوده باشد ،و نيز چنين مقام مقامي نيست كه حتي
آن پيروان و مؤمنيني هم كه خدا در آيه قبلي از مشركينشان خواند و به غفلت از پروردگار و ايمني از مكر او و اعراض از
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
آيات او مذمتشان كرده بود به آن نائل شوند.
آري كسي كه غافل از خدا و ايمن از عذاب خدا و اعراض كننده از آيات او و از ياد او است چگونه ممكن است داعي بسوي
او باشد؟ با اين كه خداي تعالي در آيات بيشماري دارندگان اين اوصاف را به ضاللت و كوري و خسران توصيف كرده ،و
اين سنخ اوصاف با هدايت و ارشاد بهيچ وجه جمع نميشود.
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[تطبيق دعوت پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله) با دعوت پيامبران پيش از آن حضرت  .....ص 371 :

پس جمله" وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري دعوت رسول خدا (ص) را با دعوت رسوالن قبل از او
تطبيق ميكند ،حاصل اينكه توصيف ايشان به اينكه اهل آباديهاي خود بودهاند براي اين است كه بفهماند :انبياء از خود
آن مردم بوده و از جنس
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
مالئكه و حتي از غير خود ايشان نبودند و در ميان آنان زندگي ميكردند و نزد ايشان معروف و سرشناس بودهاند مردم هم با
ايشان نشست و برخاست داشتهاند.
مؤيد اين معنا توصيفي است كه از ايشان كرده و فرمود" مرداني بودند" ،زيرا مردان از زنان داراي روپوش زودتر شناخته
ميشوند.
و در جمله" أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  ،"...امت پيغمبر اسالم (ص )را انذار ميكند يعني همان انذاري كه امتهاي گذشته را با
آن انذار نمود ،آنان نشنيدند و در نتيجه وزر و بال كار خود را چشيدند.
و جمله" وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَال تَعْقِلُونَ" بيان نصيحت است ،و اينكه آنچه كه بدان دعوت ميكنند كه همان
تقوي باشد بدنبالش چيزي جز تمامي خيرات و همه سعادات نيست.
[معناي آيه ":حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا  ..... ]"...ص 311 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري...".
بعد از آنكه خداي سبحان حال مردم را در ايمان به خود و سپس حال رسول خدا (ص )را در دعوت مردم بيان نموده،
خاطرنشان ساخت كه دعوت پيامبر ناشي از رسالت الهي است ،و از اغراض مادي كه بدان وسيله مزدي به دست آورده نفعي
كسب كند نيست ،اينك در اين آيه اين معنا را بيان ميكند كه آنچه گفتيم يك مطلب تازه و جديدي نبوده ،بلكه سنت الهي
بوده كه همواره در دعوتهاي دينيش جريان داشته است ،انبياي گذشته نيز فرشته نبودهاند ،بلكه از ميان همين مردم
مبعوث ميشدند ،مرداني از اهالي آباديهاي خود بودند و با مردم آبادي خود نشست و برخاست ميكردند و همه ايشان را
ميشناختند ،با اين تفاوت كه خداوند به ايشان وحي فرستاده و ايشان را بسوي آنان گسيل ميداشته تا بسوي او دعوتشان
كنند عينا همين طور كه رسول خدا (ص) مامور شده و دارد دعوت ميكند ،براي قوم او هم مئونه زيادي ندارد تا بگفتههاي
او ايمان پيدا كنند ،مئونهاش همين است كه در روي زمين سير و تفكر كنند ،تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از ايشان
ميزيستهاند به كجا كشيد كه اگر چنين سيري را شروع كنند خواهند ديد كه بالد ايشان بصورت مخروبهها در آمده،
خانههايشان خالي و ويران گشته است ،و آن آثار بخوبي و با زبان بيزباني از سرانجام كار آن اقوام خبر داده ،اثر كفر و
لجاجت و تكذيب آيات خدا را نشان ميدهد.
پس رسول خدا (ص) جز به آنچه انبياي سلف دعوت ميكردند به چيز ديگري دعوت نميكند ،و دعوت نميكند مگر به
چيزي كه خير و صالح مردم در آن است ،و آن اين است كه تقوي پيشه نموده از خدا بترسند تا رستگار گشته به سعادت
دائمي و نعمت سرمدي در خانه باقي نائل آيند ،و خانه آخرت بهتر است براي كساني كه تقوي پيشه كنند ،آيا (باز هم) تعقل
نميكنيد؟.
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"حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا...".
علماي لغت ميگويند :كلمه" ياس" و كلمه" استيئاس" هر دو به يك معني است ليكن بعيد نيست بگوييم دومي از جهت
اينكه از باب استفعال است به معناي نزديك شدن به ياس است ،بخاطر ظاهر شدن آثار و نشانههاي آن ،و نزديك شدن به
ياس را هم عرفا ياس ميگويند ،ولي ياس حقيقي و قاطع نيست.
جمله" حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ  "...متعلق غايتي است كه از آيه قبلي استفاده ميشد ،و معناي مجموع آن اين است كه :اين
رسوالن كه گفتيم مرداني بودند مانند تو از اهل قريهها ،و گفتيم كه قريههاي ايشان بكلي نابود شده است ،اين رسوالن،
قوم خود را هم چنان دعوت ميكردند ،و مردم ،هم ،هم چنان لجاجت نموده آنان به عذاب خدا انذارشان كرده و اينان
نمي پذيرفتند ،تا آنكه رسوالن از ايمان آوردن قوم خود مايوس شدند (و يا نزديك بود مايوس شوند) و مردم گمان كردند آن
كس كه به پيغمبرشان گفته عذابي چنين و چنان دارند دروغشان گفته ،در اين موقع بود كه ياري ما انبياء را دريافت ،پس
هر كه را خواستيم نجات داديم ،و آنها همان مؤمنين بودند ،و باس ما يعني عذاب سخت ما از قوم مجرم درنگذشت و همه
را فرا گرفت.
اما مايوس شدن رسوالن از ايمان آوردن قوم خود ،همان معنايي است كه در داستان نوح آورده و فرموده ":وَ أُوحِيَ إِلي نُوحٍ
أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ" « »1و نيز
__________________________________________________
)(1به نوح وحي شد كه از قوم تو ديگر كسي ايمان نميآورد مگر همانها كه ايمان آوردهاند .سوره هود ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
فرموده ":وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ ال يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً" «»1
و نظير آن در داستان هود و صالح و شعيب و موسي (ع) نيز ديده ميشود.
و اما اينكه فرمود :امتهاي ايشان چنين پنداشتند كه به انبيايشان دروغ گفتهاند ،اين نيز نظير مطلبي است كه در داستان نوح
آورده كه قومش گفته بودند ":بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ" « »4و همچنين در داستان هود و صالح آورده ،و در داستان موسي و
فرعون فرموده "فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسي مَسْحُوراً" «».1
و اما اينكه فرمود :نتيجه ايمان مؤمنين ياري آنان شد اين نيز نظير آيه َ:كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
«4».ميباشد ،و همچنين در ضمن داستان هالكت پارهاي از امتها اين معنا را آورده از آن جمله در داستان قوم هود
فرموده ":نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" « »2و در داستان قوم صالح فرموده ":نَجَّيْنا صالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" « »3و در
داستان قوم شعيب فرموده ":نَجَّيْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" « »2و همچنين در داستانهاي ديگر.
و اما اينكه فرمود :باس ما از مجرمين نميگذرد ،اين نيز در آيات بسياري بطور عمومي و خصوصي ذكر شده ،در آيه" وَ لِكُلِّ
أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" « »2و آيه" وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ" « »2و همچنين آيات ديگر ذكر شده.
__________________________________________________
)(1نوح گفت پروردگارا! احدي از كفار را در زمين باقي مگذار ،چون اگر باقيشان بگذاري بندگانت را گمراه نموده جز فاجر و
كافر نميزايند .سوره نوح ،آيه  43و .42
)(2بلكه ما شما را دروغگو ميپنداريم .سوره هود ،آيه . [.....]42
)(3فرعون بدو گفت :من اي موسي تو را مردي جادو شده ميپندارم .سوره اسراء ،آيه .151
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بحث روايتي [رواياتي در معناي جمله!" ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ"]  .....ص 311 :
اشاره

در تفسير قمي به سند خود از فضيل از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُ ْم
مُشْرِكُونَ "فرموده :مقصود از آن ،شرك طاعت است ،نه شرك در عبادت ،يعني معصيتهايي كه ارتكاب ميشوند در
حقيقت شرك در اطاعت است و گنهكاران با گناه خود شيطان را اطاعت كردهاند»4« .
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عبر".
)(2تفسير قمي ،ج  1ص  ،122ط قم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
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)(4همواره ياري مؤمنين حقي بوده است بر ما .سوره روم ،آيه .22
)(5ما هود را با آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم .سوره هود ،آيه .33
)(6ما صالح را با آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم .سوره هود ،آيه .33
)(7شعيب و آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم .سوره هود ،آيه .22
)(8و براي هر امتي رسولي است ،پس چون رسولشان آمد بينشان به حق و عدالت داوري شد ،و ايشان ستم نميشوند.
سوره يونس ،آيه .22
)(9و چون خداوند براي قومي بدي بخواهد ،كسي را از آن گريز نيست ،و جز خدا وليي نخواهد داشت .سوره رعد ،آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
اين بود بهترين معناهايي كه براي آيه مورد بحث ذكر كردهاند ،دليل بر آن هم اين است كه آيه شريفه همانطور كه گفتيم با
مضموني كه دارد غايت و سرآمد مضمون آيه قبلش است ،و در اين ميان معاني ديگري براي آيه آوردهاند كه خالي از اشكال
نيست ،و ما متعرض نشدن به آن را بهتر دانستيم.
"لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ...".
راغب در مفردات ميگويد :اصل كلمه" عبر" به معناي تجاوز از حالي به حالي است ،و اما عبور تنها ،مختص به تجاوز از
آب است  ...و" اعتبار" و" عبرة" مخصوص به حالتي است كه انسان بوسيله آن از شناختن چيزي كه قابل مشاهده است به
چيزي كه قابل مشاهده نيست ميرسد .هم چنان كه خداي تعالي فرمود ":إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً -در اين آيات عبرت است"
« »1ضمير در" قصصهم" به انبياء ،كه يكي از ايشان يوسف ،صاحب داستان اين سوره است برميگردد ،احتمال هم دارد
كه به يوسف و برادرانش برگشته و معنا چنين باشد ":قسم ميخورم كه در داستانهاي انبياء و يا يوسف و برادرانش عبرت
است براي صاحبان عقل" ،و اين داستان كه در اين سوره آمده حديثي افترايي نبود ،ليكن تصديق كتاب آسماني قبل از
قرآن يعني تورات است.
"وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ  -"...هم بيان و تميز هر چيزي است از آنچه كه مردم در دينشان كه اساس سعادت دنيا و آخرتشان
است بدان نيازمندند ،و هم هدايت بسوي سعادت و رستگاري است ،و هم رحمت خاصي است از خداوند به مردمي كه بدان
ايمان آورند ،آري از اين نظر رحمت خاص الهي است كه مردم با هدايت او بسوي صراط مستقيم هدايت ميشوند.
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و در تفسير عياشي از محمد بن فضيل از حضرت رضا (ع) روايت كرده كه فرمود :مقصود شركي است كه به حد كفر نرسيده
باشد»1« .
و نيز در همين كتاب از مالك بن عطيه از ابي عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه فرموده :مقصود از اين شرك
اين است كه كسي بگويد :اگر فالني نبود من هالك شده بودم ،و اگر فالني نبود من به فالن منفعت و فالن خير
ميرسيدم ،و اگر فالني نبود زن و بچه من از دستم رفته بودند ،زيرا چنين كسي براي خدا در ملك او شريكي قايل شده كه
آن شريك روزيش ميدهد ،و يا بال را از او دفع ميكند .آن گاه ميگويد عرض كردم :حال اگر كسي چنين بگويد ":اگر خدا
فالني را نرسانده بود من هالك ميشدم" چطور آيا اين هم شرك است؟ فرمود :اين خوبست و اشكالي ندارد «».4
و نيز در همين كتاب از زراره روايت كرده كه گفت :از حضرت ابي جعفر (ع) پرسيدم چه ميفرمايي در آيه" وَ ما يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ"؟ فرمود:
يكي از مثالهاي اين شرك اين است كه كسي بگويد :نه بجان تو «».1
مؤلف :مقصود آن حضرت اين است كه كسي بغير خدا قسم بخورد ،چون غير خدا را به نحوي تعظيم كرده كه ذاتا اليق و
مستحق آن نيست ،و اخبار در اين باره زياد است.
[دو روايت در بيان اين كه مراد از ":مَنِ اتَّبَعَنِي" در آيه ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي  "...علي (عليه السالم) است  .....ص 313 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و در كافي به سند خود از" سالم بن مستنير" از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ
عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي" فرمود :مقصود رسول خدا (ص) و امير المؤمنين و اوصياي بعد از آن حضرتند «».2
و نيز در همين كتاب به سند خود از" ابي عمرو زبيري" از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل همان آيه فرموده :مقصود
علي است كه اولين پيرو او در ايمان به خدا و تصديق نبوت اوست ،و از ميان امتي كه او در آن امت و بسوي آن امت
مبعوث شده اولين كسي كه قبل از همه خلق به آنچه او از ناحيه خدا آورده ايمان آورده و هرگز به خدا شرك نورزيده ايمان
خود را مشوب و آميخته با ظلم (كه همان شرك باشد) نكرده علي است «».2
مؤلف :اين دو روايت مؤيد آن بياني است كه در ذيل آيه گذرانديم ،و در معناي آن دو،
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  122ح .24
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  455ح .23
)(3تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،122ح .25
)(4اصول كافي ،ج  ،1ص  ،242ح  ،33ط بيروت.
)(5اصول كافي ،ج  ،4ص  ،25ح . [.....]1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
روايات ديگري نيز هست ،كه بعيد نيست ذكر مصداق در همه آنها از باب تطبيق باشد.
و نيز در كافي به سند خود از هشام بن حكم روايت آورده كه گفت :از امام صادق (ع) پرسيدم :مقصود خداوند از اينكه
فرمود ":سُبْحانَ اللَّهِ" چيست؟ فرمود :بلند داشتن خداست ،يعني اظهار پاكي خدا از هر بدي از روي غيرت بندگي «».1
و نيز در همين كتاب به سند خود از هشام جواليقي روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) از معناي كالم خدا كه فرموده":
سُبْحانَ اللَّهِ" سؤال كردم ،فرمود :معنايش اين است كه خدا منزه است «».4
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و در كتاب معاني به سند خود از" سيار" از حسن بن علي از پدرانش از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي وي
را مخاطب قرار داده فرمود :مگر تا كنون ندانستي كه خداوند دنيا را هرگز از پيغمبر و يا امامي از جنس بشر خالي نگذاشته؟
مگر خداوند نبوده كه فرموده ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ" -يعني بسوي خلق "-إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري كه خبر
داده از اينكه هيچوقت مالئكه را بسوي زمين مبعوث نكرده ،و ايشان را ائمه و حكام قرار نداده ،و اگر فرستاده ،بسوي انبياء
فرستاده «».1
[چند روايت در معناي آيه ":حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ  ..... ]"...ص 314 :
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و در عيون به سند خود از" علي بن محمد بن جهم" روايت كرده كه گفت :در مجلس مامون حاضر شدم ،در حالي كه رضا
علي بن موسي (ع) نزد او بود ،مامون از آن جناب پرسيد :يا بن رسول اللَّه مگر شما نميگوييد كه انبياء معصومند؟ فرمود:
چرا ،راوي حديث را هم چنان ادامه داده تا آنجا كه ميگويد :مامون به ابي الحسن عرض كرد :پس بفرما معناي آيه" حَتَّي
إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا" چيست؟ رضا (ع) فرمود :خداوند ميفرمايد :تا آنكه رسوالن از قوم
خود مايوس شدند ،و قوم ايشان گمان كردند كه به رسوالن دروغ خبر دادهاند ،در اين موقع بود كه ياري ما ايشان را دريافت
«».2
مؤلف :اين روايت مؤيد معنايي است كه ما براي آيه كرديم ،و بعضي از روايات كه دارد رسوالن احتمال دادند كه نكند آن
كسي كه براي ايشان وحي آورده شيطان بوده كه خود را بصورت فرشته درآورده ،روايات قابل اعتمادي نيست.
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص  ،112ح  ،15ط بيروت.
)(2اصول كافي ،ج  ،1ص  ،112ح  ،11ط بيروت.
)(3عيون االخبار الرضا ،ج  ،1ص .425
)(4عيون األخبار ج .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
و در تفسير عياشي از زراره روايت كرده كه گفت :به حضرت صادق (ع) عرض كردم :چطور رسول خدا (ص) نترسيد از
اينكه مبادا آنچه از ناحيه خدا برايش ميآيد از القائاتي باشد كه شيطان در دلش بيندازد؟ فرمود :خداوند وقتي يكي از بندگان
خود را رسول خدا بگيرد ،سكينه و وقار را بر او نازل ميكند ،و آنچه كه از ناحيه خدا برايش ميآيد عينا مانند چيزهايي كه به
چشم ميبيند يقينآور است «».1
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابراهيم از ابي حمزه جزري روايت كردهاند كه گفت :غذايي درست كردم و
عدهاي از اصحابمان را كه از آن جمله سعيد بن جبير و ضحاك بن مزاحم بودند به آن غذا دعوت نمودم( ،در آن ميان)
جواني از قريش از سعيد بن جبير پرسيد يا ابا عبد اللَّه! اين حرف را چگونه قرائت ميكني ":حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا
أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا"؟ زيرا من هر وقت بدينجا ميرسم آرزو ميكنم اي كاش اين سوره را نخوانده بودم سعيد گفت :درست است
و معنايش اين است كه تا آنكه رسوالن از تصديق قوم خود مايوس شدند و مردمي كه آن رسوالن بسويشان گسيل شده
بودند چنين پنداشتند كه به رسوالن دروغ خبر دادهاند .ضحاك گفت :اگر براي حل اين اشكال تا يمن رفته بودم كم بود
«».4
__________________________________________________
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)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،451ح  ،153چاپ تهران.
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،21ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
)(13سوره رعد  .....ص 311 :
[سوره الرعد ( :)13آيات  1تا  ..... ]4ص 311 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ ( )1اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ ( )4وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ( )1وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ
يُسْقي بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلي بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ()2

بنام خداي رحمان و رحيم.
المر ،اينها آيههاي كتاب خداست ،و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده درست است ،ولي بيشتر مردم باور نميدارند ().1
خدا همان كسي است كه آسمانها را بدون ستوني كه ببينيد برافراشته ،سپس به عرش استيال يافت و خورشيد و ماه را به
خدمت گرفت ،كه هر يك در مدتي معين سير ميكنند ،كارها را او تدبير ميكند و آيات را او توضيح ميدهد تا شايد به معاد
و قيامت ايمان بياوريد (). 4
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
اوست كه زمين را بگسترد ،و در آن كوهها و جويهايي قرار داد و از هر قسم ميوه دو صنف پديد آورد ،شب را با روز
ميپوشاند ،كه در اينها براي گروهي كه بينديشند عبرتها است ().1
در زمين ،قطعههاي پهلوي هم هست و با باغهايي از انگور و كشت و نخل ،از يك بن و غير يك بن ،كه از يك آب سيراب
ميشوند ،و ما ميوههاي بعضي از آنها را بر بعضي ديگر مزيت دادهايم ،كه در اينها براي گروهي كه تعقل كنند عبرتهاست
().2
بيان آيات [آهنگ كلي سوره :اثبات آيت بودن و حقانيت قرآن كريم  .....ص 317 :
اشاره
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ترجمه آيات  .....ص 311 :
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[مكي بودن سوره رعد و اشاره به اقوال ديگر در اين مورد]  .....ص 311 :

اين سوره بطوري كه از سياق آياتش و از مطالبي كه مشتمل بر آنست برميآيد تماميش در مكه نازل شده ،و از بعضي «»2
از مفسرين هم نقل شده كه گفتهاند :همگي آن مكي است مگر آخرين آيه آن كه در مدينه در شان" عبد اللَّه بن سالم"
نازل شده ،و اين قول را" به كلبي" و" مقاتل" نسبت دادهاند.
و ليكن اين قول صحيح نيست ،زيرا ميبينيم كه مضمون آخرين آيه آن ،همان مضمون اولين آيه آنست كه فرموده ":وَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ".
بعضي « »3ديگر گفتهاند :تمامي سوره در مدينه نازل شده مگر دو آيه از آن ،يكي آيه" وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ "،...
و يكي هم آيه بعدي آن ،و اين قول را به" حسن" و" عكرمه" و" قتاده "نسبت دادهاند .اين نيز صحيح نيست ،بخاطر
مضاميني كه دارد ،زيرا مضامين آن با وضعي كه مسلمين در مدينه داشتند تطبيق نميكند.
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غرض اين سوره بيان حقيقت قرآني است كه بر رسول خدا (ص) نازل شده ،و اينكه اين قرآن معجزه و آيت رسالت است ،و
اما اينكه كفار آن را آيت و معجزه نشمرده و به عنوان تعريض بر آن گفتند ":چرا آيتي از ناحيه پروردگارش نازل نشد"؟
گفتارشان مردود است ،و رسول خدا (ص) نبايد به آن اعتنا كند ،و ايشان هم سزاوار نيست كه چنين سخني بگويند.
دليل بر اين معنا هم آيه ابتداي سوره است كه ميفرمايد ":وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال
يُؤْمِنُونَ" ،و آيه آخر سوره است كه ميفرمايد ":وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ" و نيز
جمله" لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ" است ،كه مكرر از ايشان حكايت شده.
و خالصه بيان اين است كه رسول خدا (ص) را مخاطب قرار ميدهد به اينكه اين قرآن كه بر تو نازل شده حق است ،حقي
كه مخلوط به باطل نيست ،زيرا آنچه كه اين قرآن بدان دعوت ميكند توحيدي است كه آيات تكويني از قبيل بپاداشتن
آس مانها ،گستردن زمين ،تسخير آفتاب و ماه ،و ساير عجايبي كه خدا در تدبير آسمانها و زمين و غرايبي كه در تقدير آنها
بكار برده ،همه بر آن داللت دارند.
و نيز دليل ديگر بر حقانيت آن ،اخبار و آثار گذشتگان است كه رسوالن با بيناتي بسويشان آمدند ،و ايشان كفر ورزيده و
تكذيبشان كردند ،و خدا هم ايشان را به گناهانشان بگرفت ،اين است آنچه كه اين كتاب مشتمل بر آن است ،و همين خود
آيتي است كه بر رسالت تو داللت ميكند.
و اينكه گفتيم تعريضشان به قرآن مردود است ،دليلش اين است كه اوال تو شاني بجز انذار مردم نداري ،و اينطور نيست كه
هر وقت هر كاري بخواهي بكني بتواني ،تا آنكه از تو معجزاتي دلبخواه خود تراشيده به مثل اين كلمات بر تو تعريض كنند.
و ثانيا هدايت و اضالل هم آن طور كه ايشان پنداشتهاند در وسع آيات و معجزات نيست ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
تا انتظار داشته باشند با آوردنت معجزهاي كه ايشان پيشنهاد كردهاند هدايت شوند ،و از ضاللت برهند ،زيرا هدايت و ضاللت
به دست خداست ،او است كه بر اساس نظامي حكيمانه هر كه را بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه ميكند.
و اما اينكه گفتند" لَسْتَ مُرْسَلًا -تو فرستاده خدا نيستي" در جوابشان همين يك دليل براي تو كافي است كه خدا در كالم
خود به رسالت تو شهادت داده ،و معارف حقهاي كه در قرآن تو است شاهد آنست.
از جمله حقايق باهر و واضحي كه در خصوص اين سوره آورده ،حقيقتي است كه جمله" أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً  »1« ،"...و
جمله" أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" « »4و جمله" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" « »1و جمله" فَلِلَّهِ الْمَكْرُ
جَمِيعاً" «» 2متضمن آنست.
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[معناي جمله ":تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ" و داللت آن بر آيات كتاب طبيعت و كتاب وحي  .....ص 311 :

با در نظر داشتن اين قرائن و معاني ،ظاهر آيات اين ميشود كه :مراد از آياتي كه كلمه" تلك" بدان اشاره ميكند همين
موجودات عالم كون ،و اشياي خارجي است كه در نظام عام الهي مسخر شدهاند ،و مراد از" كتاب" هم مجموع عالم كون
است كه ميتوان گفت به وجهي همان لوح محفوظ است ،و يا به نوعي از عنايت و مجاز مراد از آن ،قرآن كريم است،
بخاطر اينكه مشتمل بر آيات كوني است.
بنا بر اين ،در اين آيه اشاره به دو نوع از داللت است ،يكي داللت طبعي كه آيات كوني و وجودي از آسمان و زمين و ما بين
آن دو بر توحيد دارد ،ديگري داللت لفظي كه آيات كريمه قرآن كه از ناحيه خداي تعالي بر پيغمبرش نازل شده ،دارد و
جمله" وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ "استدراكي است متعلق به هر دو جمله ،يعني جمله" تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ" ،و جمله" وَ
الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ" نه تنها به جمله آخري فقط.
آن گاه معناي آيه -و خدا داناتر است -چنين ميشود :اين موجودات و نظامي كه در عالم كون است (و اگر با لفظ" تلك"
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بعضي « »2ديگر گفتهاند :تنها آيه" وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ  ،"...در مدينه ،و بقيه در مكه نازل شده
است .و گويا صاحب اين قول اعتماد كرده است بر وصفي كه
__________________________________________________
)(1و از آسمان ،آبي فرستاد .سوره بقره ،آيه .44
)(2آگاه باشيد كه (تنها) با ياد خدا دلها آرام ميگيرد .سوره رعد ،آيه .42
)(3خدا هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات ميكند و اصل كتاب مشيت در پيش او است .سوره رعد ،آيه .12
)(4پس همه مكر و تدبيرها در نزد خدا است .سوره رعد ،آيه .24
(5و )3تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،112ط بيروت.
)(7روح المعاني ،ج  ،11ص  ،22ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
مسلمين بعد از هجرت به مدينه و قبل از فتح مكه داشتهاند ،و چون ديده كه آيه مذكور با آن وضع انطباق دارد ،گفته كه در
مدينه نازل شده ،و ليكن بزودي در تفسير خود آيه بياني خواهد آمد كه خواننده خواهد ديد معناي آيه با وضع آن روز
مسلمين در مدينه تطبيق ندارد.
"المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ...".
حروف "الف ،الم ،ميم ،راء" كه اين سوره با آن افتتاح شده مجموع حروفي است كه سورههاي" الم" ،و" الر" با آن افتتاح
ميشود ،هم چنان كه معارفي كه در اين سوره بيان شده مجموعهاي از معارفي است كه در اين دو صنف سوره به آنها اشاره
شده ،و ما اميدواريم ان شاء اللَّه العزيز در آينده نزديكي شرحي در اين باره بدهيم.
ظاهر سياق اين آيه و دو آيه بعدي آن ،با در نظر داشتن اتصالي كه بهم دارند ،و با در نظر گرفتن اين معنا كه نشانههاي
عالم وجود را از بلند داشتن آسمانها و گستردن زمين و تسخير شمس و قمر و غير اينها ميشمارند ،و با اينكه همه اينها بر
توحيد خداي سبحان داللت دارند ،كه سراپاي قرآن كريم و دعوت حقه آن همين توحيد است ،و با در نظر گرفتن اين معنا
كه آيات مذكور ميفرمايد :اگر در تفصيل اين آيات ،تدبر و تفكر كنيد يقين به مبدأ و معاد ،و علم به اين معنا برايتان حاصل
ميشود كه آنچه بر پيغمبر نازل شده حق است.
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[وجه داللت آيه ":الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ  "...بر وحدانيت رب و مدبر عالم و وجه آوردن قيد ":ترونها"]  .....ص : 391

پس اينكه فرمود ":الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" معنايش اين ميشود كه:
خداوند آسمان را از زمين جدا كرد و ميان آن دو فاصلهاي گذاشت ،فاصلهاي كه باعث شد آسمان مسلط بر زمين شود و
اشعه خود را بر زمين بتاباند و باران و صاعقه خود را به زمين بفرستد ،و همچنين آثار ديگر.
پس آسمان بر باالي زمين بدون ستوني محسوس ،كه انسان اعتماد آن را بر آن احساس كند ايستاده ،در نتيجه هر انساني
بايد متوجه بشود كه ال بد كسي هست كه آن را بدون ستون نگهداشته و نميگذارد جابجا بشود ،و آن را از فرو ريختن از
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كه اشاره به دور است اشاره كرد براي اين بود كه ارتفاع مكانت و عظمت آنها را برساند) آيات كتاب عمومي تكويني است
كه داللت ميكند بر اينكه خداي سبحان واحد است و براي او شريكي در ربوبيت نيست ،و قرآني كه بسوي تو نازل شده
ترجمه الميزان ،ج ،11ص125 :
حق خالص است و در آن باطل نيست -،و اين خلوص از حرف" الم" در" الحق" استفاده ميشود كه افاده حصر ميكند-
پس اين آيات ،آياتي است كه در داللتش قاطع است ،و اين قرآن حق است ،و ليكن بيشتر مردم ايمان نميآورند ،نه به آن
آيات ديدني و نه به اين آيات شنيدني كه نازل شده ،و از لحن كالم ،مالمت و عتاب فهميده ميشود.
پس ،از آنچه گذشت معلوم شد كه الم در كلمه" الحق" حصر را ميرساند ،و مفادش اين است كه آنچه بسوي تو نازل شده
فقط و فقط حق است ،نه اينكه باطل محض و يا آميخته به باطل باشد.
مفسرين در تركيب اين آيه ،و معناي مفردات آن از قبيل" اسم اشاره" ،معناي كلمه" آيات" و كلمه" كتاب" ،و معناي
حصري كه در" الحق" است ،و اينكه مراد از" اكثر الناس" چيست به چند قول مختلف و متنوع اختالف كردهاند كه ظاهرتر
از همه و مناسبتر به سياق آيات ،همان معنايي است كه ما ذكر كرديم ،و هر كه بخواهد اقوال ايشان را به تفصيل ببيند
بايد به كتب مطول مراجعه كند.
"اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ".
راغب در مفردات ميگويد ":عمود" چيزي است كه خيمه به آن تكيه دارد و ميايستد ،و جمع آن ،هم" عمد" -به ضم عين
و ميم -ميآيد و هم" عمد" به فتح عين و ميم -و در آيه" فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ" عمدهم قرائت كردهاند ،و نيز در قرآن كريم
آمده ":بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" « .»1و بعضي « »4گفتهاند :عمد -به دو فتحه ،-اسم جمع عماد است نه جمع.
و غرض اين آيه ياد دادن دليل ربوبيت پروردگار متعال است ،و اينكه او واحد است و شريك ندارد ،و آن آسمانها است كه
بدون پايه و ستوني كه بر آن تكيه داشته باشد و شما با چشمتان ببينيد هم چنان مرفوع و بلند است ،و در آن نظامي جريان
دارد ،شمسي و قمري دارد كه تا زماني معين در آن ميچرخند ،و ناچار بايد كسي باشد كه به اين امور قيام بكند ،آسمانها را
بدون پايه بلند كند ،نظام در آنها را منظم سازد شمس و قمر را مسخر كند ،امور عالم را تدبير نمايد و اين آيات را از يكديگر
جدا نموده يك به يك شرح دهد ،تا شايد شما به لقاي پروردگارتان يقين كنيد ،پس آن كسي كه قائم به تدبير عالم و
تفصيل آيات است همان خداست ،و در نتيجه تنها رب همه عالم او است ،و رب ديگري غير او نيست.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عمد".
)(2روح المعاني ،ج  ،11ص  ،23ط بيروت]. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
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مدارش نگه داشته است.
آري هر چند استقرار آسمانها در مستقر بلند خود بدون پايه و ستون ،عجيبتر از استقرار زمين در مدار خود نيست ،و هر دو
در اين بابت محتاج به خداي تعالي هستند و با قدرت و اراده او در مدار خود ايستادهاند ،و البته اين ايستادن از طريق اسبابي
است كه مختص به همان زمين و آسمان است ،و تازه اگر آسمانها بوسيله پايه هم ايستاده بودند باز بينياز از احتياج به
خداي تعالي و قدرت و اراده او نبودند ،پس تمامي موجودات در تمامي احوالشان محتاج بسوي خداي تعالي هستند ،احتياج
مطلقي كه هيچوقت و در هيچ حالي برطرف نميشود.
و ليكن انسان -در عين اينكه قانون عليت كلي را ميبيند و معتقد است كه هر حادثهاي محتاج به علتي است كه آن را
ايجاد كند ،و در فطرتش جستجوي از علل حوادث و امور ممكنه نهفته شده -وقتي بعضي از حوادث را مقرون به علت
ميبيند ،و اين ديدنش چند بار در برابر حواسش تكرار ميشود ،خود بخود قانع ميگردد ،و ديگر از ديدن آن تعجب نميكند
و در صدد جستجوي از علت آن برنميآيد.
ولي وقتي ديد هر جسم ثقيلي كه از هوا رها شود مستقيما به زمين فرود ميآيد ،آن گاه سقفي را مشاهده كند كه بر باالي
زمين زده شده و با اينكه پايهاي ندارد نميافتد ،قهرا تعجب ميكند ،و در جستجوي علت آن برميآيد ،و آن قدر جستجو
ميكند تا پايه و ستوني براي آن پيدا كند ،وقتي براي آن سقف ،پايهاي يافت ،و باز سقف ديگري ديد و جستجوي ديگري
كرد و پايه ديگري يافت و همچنين چند نوبت اين معنا مكرر شد ديگر مغزش از جستجو متوقف شده براي بارهاي بعدي به
جستجو برنميخيزد ،چون ميداند كه هر چيز بلندي حتما پايه و اركاني دارد.
اما اگر به امري برخورد كه خارق اين كليت و اين عادت مالوف باشد ،مانند اجرام آسماني كه هر يك در مدار خود ايستاده
دور ميزند بدون اينكه بر پايهاي اعتماد داشته باشد ،در اين موقع كه ناگهان و مثل كسي كه از خواب بيدار شده باشد دلش
از جاي كنده شده ،براي جستجوي علت آن پر ميزند.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص124 :
پس اينكه فرمود ":رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" و آسمانها را وصف كرد به اينكه پايهاي كه شما ببينيد ندارند ،مقصودش
اين نبوده كه آسمانها اصال پايه ندارند ،و در نتيجه وصف" ترونها" وصفي توضيحي بوده و مفهوم نداشته باشد( ،و نتوان
نتيجه گرفت كه پس پايههاي نديدني دارد).
و نيز مقصودش اين نبوده كه پايههاي محسوس ندارند ،تا بنا بر اين در تقدير معنايش اين شود :حال كه پايه ندارند پس
خدا آنها را بدون وساطت سببي سر پا نگهداشته است ،و اگر پايه ميداشتند مثل ساير چيزهايي كه پايه دارند آن پايهها
نميگذاشت بيفتند ،و ديگر احتياجي به خداي سبحان نداشتند.
آري معناي آيه شريفه اين نيست ،هم چنان كه اوهام عاميانه همين را ميپندارد كه تنها چيزهاي استثنايي را كه علل و
اسباب آنها معلوم نيست به خدا نسبت ميدهند مانند امور آسماني و حوادث جوي و روح و امثال آن.
زيرا كالم خداي تعالي صريح در اين است كه :اوال هر چيزي كه اسم چيز بر آن اطالق شود جز خداي تعالي ،همه مخلوق
خدا است ،و هيچ خلق و امري خالي و بدون استناد به خدا نيست ،هم چنان كه فرمود ":اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" « »1و نيز
فرمود ":أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ" «».4
و ثانيا تصريح ميكند بر اينكه سنت اسباب در تمامي اجزاي عالم جريان دارد ،و خدا بر صراط مستقيم است (كه همان
صراط عليت و سببيت است).
و با اين حال ،ديگر معنا ندارد كه اين سنت در بعضي از امور جريان داشته باشد اما در اموري كه به نظر ما استثنايي هستند
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جريان نداشته باشد و در نتيجه پارهاي از حوادث از قبيل حوادث زميني را با واسطه اسبابش به خدا نسبت دهيم و بعضي
ديگر (استثنائيات خلقت) را بدون واسطه و سبب مستند به او كنيم.
بنا بر اين اگر مثال سقفي را ديديم كه روي پايه خود ايستاده بايد بگوييم به اذن خدا و با وساطت اين سبب خاص ايستاده ،و
اگر جرمي آسماني را ببينيم كه بدون ستون ايستاده باز هم بايد بگوييم كه به اذن خدا و با وساطت اسبابي مخصوص به
خود ،مانند طبيعت خاص يا جاذبه عمومي ايستاده.
__________________________________________________
)(1خدا آفريدگار هر چيز است .سوره رعد ،آيه .13
)(2آگاه باش كه خلق و امر از اوست .سوره اعراف ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص121 :
وجه تقييد به جمله" بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" اينها نيست ،بلكه وجه آن اين است كه ميخواهد فطرت خواب رفته بشر را بيدار كند
تا به جستجوي سبب آن برخيزد ،و پس از جستجو ،در آخر به خداي سبحان پي ببرد.
نظير اين مسلك را در آيه بعدي هم بكار برده و فرموده ":وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً" كه بزودي
توضيحش خواهد آمد ان شاء اللَّه.
[آيه شريفه ":اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ  "...در مقام اثبات وحدت خداي تعالي در ربوبيت است  .....ص 313 :
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و چون مطلوب در اين مقام -بطوري كه از سياق آيات برميآيد -توحيد در ربوبيت و بيان اين جهت بوده كه خداي سبحان
تنها رب هر چيز است و ربي بغير او نيست ،نه اثبات اصل صانع .لذا دنبال" رَفَعَ السَّماواتِ  ،"...فرمود ":ثُمَّ اسْتَوي عَلَي
الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ  "...كه خود دليل بر تدبير عمومي داشته و عالم را بهم متصل و اجزايش را بهم مربوط
ميسازد ،اين را فرمود تا اثبات كند كه رب همه و مالك مدبر آن يكي است.
زيرا (در توضيح آن بايد گفت كه) وثنيها كه قرآن با ايشان مناظره ميكند اين معنا را منكر نيستند كه خالق عالم و موجد
آن يكي است و در ايجاد آن شريكي برايش نيست ،و اين همان خداي سبحان است ،بلكه تنها چيزي كه هست معتقدند كه
خداوند تدبير هر شاني از شؤون عالم و هر نوعي از انواع آن را به يكي از موجودات قوي واگذار كرده ،مثال تدبير زمين را به
يكي ،آسمان را به يكي انسان و حيوان و تري و خشكي و جنگ و صلح و حيات و مرگ ،هر كدام را به يكي سپرده ،و آن
موجودات قوي ،شايسته پرستشاند تا از ما راضي شوند و خير خود را به ما رسانيده از شرورشان ايمن گرديم ،بنا بر اين در
رد مردمي كه چنين اعتقاد دارند ،تنها بايد اثبات وحدت ربوبيت كرد نه توحيد در ذات خدا ،و اينكه واجب الوجودي غير او
نيست و تمامي موجودات به او منتهي ميشوند ،زيرا اين مطالب اموري هستند كه وثنيها آن را انكار نكرده و هيچ ضرري
به ايشان نميزند.
از اينجا معلوم ميشود جمله" الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" كه در صدر آيه جاي گرفته مقدمهاي است براي جمله"
ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ  ،"...نه اينكه در اقامه برهان ،مقصود بالذات باشد ،بنا بر اين و زان اين صدر نسبت به ذيلش و زان
آيه" إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ  »1« "...و نظاير آنست نسبت به ذيل
آن.
و نيز روشن ميشود كه جمله" بِغَيْرِ عَمَدٍ" متعلق است به" رفع" ،و جمله" ترونها"
__________________________________________________
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[معناي تدبير و مراد از تدبير امر عالم (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ)]  .....ص 314 :

"يُدَبِّرُ الْأَمْرَ"" تدبير" به معناي اين است كه چيزي را دنبال چيزي بياوري ،و مقصود از آن اين است كه اشياي متعدد و
مختلف را طوري تنظيم كني و ترتيب دهي كه هر كدام در جاي خاص خود قرار بگيرد ،بطوري كه به محض تنظيم ،آن
غرضي كه از هر كدام آنها داري و فائدهاي كه هر كدام دارد حاصل گردد و به خاطر متالشي شدن اصل ،و فساد اجزاء ،و
تزاحم آنها با يكديگر غرض مختل نشود.
وقتي ميگويند ":دبر امر البيت" معنايش اين است كه امور خانه و تصرفاتي را كه مربوط به آنست منظم نمود ،بطوري كه
وضع آن رو به صالح گذاشت و اهل آن از فوايد مطلوب آن برخوردار شدند.
تدبير امر عالم هم بهمين معنا است كه اجزاي آن را به بهترين و محكمترين نظم منظم
__________________________________________________
)(1تفسير ابي السعود ،ج  ،2ص .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
سازد ،بطوري كه هر چيزي بسوي غايت مقصود از آن متوجه گشته و سير كند ،و همين آخرين كمالي است كه مخصوص
به او است ،و منتهي درجه و اجل مسمايي است كه به سوي آن گسيل شده ،همچنين مجموع آن را با نظمي عام عالمي
منظم سازد ،بطوري كه سراپاي عالم هم متوجه غايت كلي خود كه همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و در نتيجه بعد
از دنيا آخرت هويدا گردد.
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) (1همانا پروردگار شما كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد ،آن گاه به عرش ،پرداخت .سوره اعراف ،آيه
 22و سوره يونس ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
وصف "عمد است ،و مراد اين است كه آنها را بدون پايهاي كه ديدني باشد بلند كرده است ،و اما اينكه بعضيها «»1
گفتهاند جمله" تَرَوْنَها" جملهايست مستانفه و نو كه غرض آن دفع دخلي است كه ممكن است از شنيدن" رَفَعَ السَّماواتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ" به ذهن شنونده بيايد و بپرسد به چه دليل بيستون است؟ در جواب گفته شد ":ترونها" يعني ميبيند كه ستون
ندارد ،وجه بعيدي است.
مگر اينكه مراد از سماوات را مجموع جهت باالي زمين با همه اجرام ،از نجوم و كواكب و هواي متراكم باالي زمين و ابرها
بدانيم ،زيرا مجموع اينها بدون پايه ايستاده و براي انسان هم مشهود است.
"ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ" -گفتار در معناي عرش و معناي استواء و تسخير در سوره اعراف آيه 22
گذشت.
"كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي" -در معناي اين جمله گفتهاند :يعني هر يك از آن دو تا اجلي معين جريان دارند ،كه وقتي آن
اجل سررسيد ميايستند ،اما ممكن است ،بلكه رجحان هم دارد كه بگوييم :ضميري كه حذف شده ضمير جمع است كه به
همه آسمانها و شمس و قمر بر ميگردد ،زيرا حكم جريان و سير ،حكمي است عمومي كه همه اين اجسام محكوم به آن
هستند.
و ما در تفسير سوره انعام ،آيه  1گفتاري در معناي اجل مسمي گذرانديم بدانجا مراجعه شود.
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[معناي" تفصيل آيات" و اينكه مراد از آيات تكويني است يا آيات كتاب وحي  .....ص 315 :

[برخي از نشانهها و آيات تكويني ":هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ  ..... ]"...ص 311 :

"وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً...".
كلمه "رواسي" جمع" راسيه" و از ماده" رسي" و به معناي ثابت و برقرار است ،و مراد از آن در اينجا كوهها هستند كه در
جايگاه خود ثابت و استوارند ،و كلمه "زوج" به معناي چيزيست كه فرد نباشد ،و بر مجموع هر دو امري كه ميانشان ازدواج
است اطالق ميشود ،هم چنان كه بر يكي از آن دو نيز اطالق ميگردد ،يعني هم ميتوان گفت ":هما زوج -آن دو زوجند"
و هم گفت" هما زوجان -آن دو ،دو زوجند" ،و در بسياري از موارد كلمه" زوجان" با كلمه" اثنين" تاكيد ميشود تا داللت
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"يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ" -از ظاهر سياق برميآيد كه مراد از" آيات" ،همان آيات تكويني است ،و بنا بر
اين ،مراد از" تفصيل آيات" اين ميشود كه بعضي از بعضي ديگر جدا و متمايز و بعد از جدا شدن ،متمايز شود ،و اين خود از
سنتهاي الهي است كه اشياء را از هم جدا و هر كدام را از ديگري متمايز سازد ،و از هر كدام ،آنچه كه در ذات و باطنش
نهفته است بيرون آورد ،در نتيجه نور از ظلمت ،و حق از باطل ،و خير از شر ،و صالح از طالح ،و نيكوكار از مجرم متمايز
گردد.
و لذا ميبينيم دنبال جمله مورد بحث فرمود ":لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ" ،زيرا روز لقاي پروردگار ،همان روز ساعت و قيامت
است كه آن را" يوم الفصل "هم ناميده و وعده داده كه در آن متقين را از مجرمين و فجار جدا سازد ،و فرموده ":إِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ" « »1و نيز فرموده ":وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ" « »4و نيز فرموده ":لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ
الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ" «».1
و مشهورتر در نزد مفسرين اين است كه مراد از آيات ،آيات كتابهايي است كه از ناحيه خدا نازل شده ،بنا بر اين ،مقصود از
تفصيل آيات به منظور جدا ساختن ،عبارت ميشود از شرح آن و بيان و پردهبرداري از حقايق آن در كتابهايي كه بر انبياء
نازل شده ،تا مردم در آنها تدبر و تفكر كنند و حقايق آنها را بفهمند ،زيرا در اين صورتست كه اميد ميرود به لقاي پروردگار
شان يقين پيدا نموده به سوي او بازگشت كنند.
اين نظريه مشهورتر است در بين مفسرين ،و ليكن آن معنايي كه ما گذرانديم روشنتر و با سياق آيات سازگارتر است.
و اگر فرمود ":لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ" و نفرمود ":لعلكم بلقائه" و به جاي ضمير" ه"
__________________________________________________
)(1همانا روز قيامت روز جدايي مؤمن و كافر و وعدهگاه همه آنان است .سوره دخان ،آيه .25
)(2امروز اي مجرمين از هم جدا شويد .سوره يس ،آيه .22
) (3تا خدا پليد را از پاكيزه جدا و ممتاز كند ،و بعضي از پليدها را با بعضي درآميزد و يك جا در جهنم قرار دهد ،كه آنها
خودشان زيانكار بودهاند .سوره انفال ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص123 :
اسم ظاهر" ربكم" را آورد وجهش اينست كه خواست در اثبات ربوبيت خدا اصرار و تاكيد كند و به اين معنا اشاره نمايد كه
آن كسي كه عالم را خلق ،و امر آن را تدبير نموده و در نتيجه رب آن شده او رب شما نيز هست ،پس ربي جز رب واحد
نيست و او شريكي ندارد.
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[معناي اينكه خداوند ميوهها را" زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "قرار داد و بيان طنطاوي در تطبيق اين جمله با نر و ماده بودن گياهان  .....ص : 397

"وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ" -يعني و از جميع ميوههايي كه ممكن است وجود يابد ،در زمين انواع متخالف
و مختلفي از حيث نوع ،از حيث تابستاني و زمستاني ،از حيث شيريني و غير آن ،و از حيث تري و خشكي آن قرار داد.
اين معناي معروف در تفسير كلمه" زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ" است ،و بنا بر اين تفسير ،مقصود از دو زوج ،دو صنف خواهد بود كه يك
صنف با صنفي ديگر مخالف باشد ،چه اينكه صنف سومي داشته باشد يا نداشته باشد ،نظير ساير مواردي كه تثنيه به منظور
تكرار آمده ،مانند آيه" ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" « »1كه مقصود از تثنيه" كرة" ،رجوع بعد از رجوع است ،هر چند از نظر
كثرت خيلي زياد شود.
طنطاوي در تفسير جواهر در ذيل جمله" زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ" گفته است :خداوند در زمين از هر صنفي از ميوهها زوج قرار داده،
يعني دو تا يكي نر و يكي ماده ،كه ازدواج آنها در گلهاشان صورت ميگيرد ،علم جديد هم اين معنا را كشف نموده و ثابت
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كند بر اينكه مقصود از آن ،دو عدد است نه چهار عدد( ،چون به يك حساب ،دو زوج ،چهار تا ميشود) ،هم چنان كه در آيه
مورد بحث ،اين تاكيد آمده.
كلمه" مد" در" مَدَّ الْأَرْضَ" به معناي گستردن است ،يعني زمين را به نحو شايستهاي كه بشود در آن زندگي كرد و حيوان
و نبات و اشجار در آن پديد آيند ،گسترده كرد.
و اينكه گستردن زمين را به خداي تعالي نسبت داد به منزله تمهيد و مقدمه براي جمله ايست كه به آن ملحق ميشود،
چنان كه نظير اين را در آيه گذشته" اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" گفتيم كه مقدمه است براي جمالت بعد.
"وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً" -ضمير در" فيها" به كلمه" ارض "برميگردد ،و كالم طوري ريخته شده كه هر جمله ،فرع
جمله قبلي خودش است ،و غرض از آن -و خدا داناتر است -بيان تدبير خدا براي امور سكنه زمين از انسان و حيوان است،
كه چه تدابيري در حركت آنها براي طلب رزق ،و در سكونشان جهت آسايش بكار برده و بهمين منظور زمين را گسترده
كرد ،كه اگر گسترده نميكرد انسان و حيوان نميتوانست در آن ادامه زندگي دهد ،و اگر هم يكسره گسترده ميشد و در آن
پستي و بلندي وجود نميداشت باز هم صالح براي زندگي نبود ،چون آبهايي كه در آن ذخيره شده بر سطح آن جريان
نمييافت و زراعت و بستاني به وجود نميآمد ،و لذا خداي تعالي كوههاي بلند و پايبرجا در آن ميخكوب كرده و آنچه آب
از آسمان ميفرستد در آن كوهها ذخيره نموده و نهرهايي از اطراف آنها جاري و چشمههايي بر دامنهها روان ميسازد ،و
كشتزارها و باغات را سيراب ميكند ،و ميوههاي مختلف تلخ و شيرين و تابستاني و زمستاني و اهلي و جنگلي ببار ميآورد،
و شب و روز را كه دو عامل قوي در رشد ميوهها و حاصلها است بر زمين مسلط ميسازد ،آري شب و روز سرما و گرما را
به وجود ميآورند و اين دو نيز در نضج و نمو و ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
انبساط و انقباض موجودات زمين تاثير دارند.
و نيز روشني و تاريكي را كه تنظيم كننده حركات حيوانات و انسان است و سعي و كوشش آنها را در طلب رزق و سكونت و
استراحتشان منظم ميكند ببار ميآورند.
پس گستردن زمين ،راه را براي ايجاد كوههاي ريشهدار ،و كوهها راه را براي جاري شدن نهرها و جاري شدن نهرها راه را
براي پيدايش ميوههاي نر و ماده و رنگهاي مختلف آن هموار ساخته ،با ايجاد شب و روز اغراض مذكور به نحو كمال
حاصل ميگردد ،و در همه اينها تدبيري است متصل و متحد كه از وجود مدبري حكيم و واحد و بيشريك در ربوبيت كشف
ميكند ،و در همه اينها آياتي است براي مردمي كه تفكر كنند.
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كرده كه هر درخت و زراعتي ميوه و دانه نميبندد مگر اينكه نر و ماده آن با هم درآميزند ،چيزي كه هست گاهي عضو نر با
خود ماده و درخت و بوته ماده هست ،مانند بيشتر درختان ،و گاهي عضو نر در يك درخت است و عضو ماده در درختي
ديگر ،مانند درخت خرما.
آن دسته كه عضو نر و ماده هر دو در يك بوته هستند گاهي هر دو در يك گل قرار دارند ،و گاهي در دو گل ،اولي مانند
بوته پنبه ،كه عضو نر با عضو ماده آن در يك گل قرار دارند ،و دومي مانند بوته كدو «».4
__________________________________________________
)(1پس دوباره نگاه كن ،سوره ملك ،آيه .2
)(2تفسير طنطاوي.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
گفتار وي هر چند از حقايق علميهاي است كه هيچ ترديدي در آن نيست ،و ليكن ظاهر آيه كريمه با آن مساعدت ندارد،
زيرا ظاهر آن اين است كه خود ميوهها زوج و دو تا هستند ،نه اينكه از درختي خلق ميشوند كه آن درختها زوج و دو تايي
باشند ،و اگر مقصود ،درختهاي آنها بود ،مناسب بود بفرمايد ":و كل الثمرات جعل فيها من زوجين اثنين -و همه ميوهها را از
دو جفت قرار داد".
ولي البته اين مطلبي كه وي گفته ممكن است از مثل آيه" سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ" « »1و
همچنين از آيه" وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ" « »4و آيه" وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ" « »1استفاده شود.
بعضي « »2ديگر از مفسرين گفتهاند :مراد از" زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ" ،نر و ماده و شيرين و ترش ،و ساير اصناف است ،و بنا بر اين
زوجان چهار تا خواهند بود ،نر و ماده كه هر كدام از آن دو به صفاتي كه بيشتر از يكي است مختلف ميشوند ،مانند شيرين
و غير آن ،تابستاني و مخالف آن.
و ليكن اين معنا همانطور كه مالحظه ميكنيد معناي صحيحي نيست.
"يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ" -يعني با ظلمت شب نور روز را ميپوشاند ،و در نتيجه هوا تاريك ميشود بعد از آنكه روشن بود.
بعضي « »2هم گفتهاند كه :مراد از آن ،پوشاندن هر يك از شب و روز است طرف مقابل خود را ،و اينكه شب دنبال روز
ميآيد و روز دنبال شب و ليكن قرينهاي كه بر اين معنا داللت كند در بين نيست «».3
"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "-چون تفكر در نظامي كه بر اين عالم جريان دارد و حاكم بر آنست ،و حكم ميكند بر
اينكه ابعاض اين عالم مربوط بهم و ماليم و سازگار با همند ،و همه را روي هم و هر جزئي از اجزاي آن را متوجه غايتهاي
خاص بخود ميكند خود
__________________________________________________
)(1منزه است آن كس كه همه زوجها را از روئيدنيهاي زمين خلق كرده .سوره يس ،آيه .13
)(2و فرستاديم از آسمان آبي را پس رويانديم در زمين هر زوجي كه در نوع خودش نيكو است.
سوره لقمان ،آيه .15
)(3و از هر چيز زوجي آفريديم تا شايد شما متذكر شويد .سوره ذاريات ،آيه .22
)(4تفسير القرآن العظيم ،ج  ،4ص .255
)(5تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،121ط بيروت][.....
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)(6بعالوه" ،اغشاء" به معني پوشانيدن و از نظر مخفي و مستور داشتن است ،بنا بر اين مناسب است كه پوشانيدن ،به
تاريكي و ظلمت كه مخصوص شب است نسبت داده شود نه روشني و اظهار كه خاصه روز است.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص122 :
كاشف از اين است كه اين نظام بستگي به تدبير واحد عقلي دارد كه در نهايت اتقان و محكمي است ،و اين خود داللت
ميكند بر اينكه رب واحدي دارد كه در ربوبيتش شريك نداشته ،عالمي است كه دچار جهل نميگردد ،قادري است كه در
قدرتش مقهور كسي نميشود ،و نسبت به تمامي موجودات و مخصوصا انسان عنايت و توجه دارد و او را بسوي سعادت
جاودانهاش سوق ميدهد.
"وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ...".
راغب در مفردات ميگويد :كلمه" صنو" به معناي شاخه و جوانهايست كه از بيخ تنه درخت روئيده باشد مثال گفته
ميشود ":هما صنوا نخلة -اين دو ،دو شاخه از يك درخت خرما است كه از ريشه آن جوانه زده" "،و فالن صنو ابيه-
فالني شاخه و جوانه پدر خويش است" و تثنيه صنو ،صنوان ،و جمع آن صنوان است ،هم چنان كه در قرآن كريم هم
آمده ":صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ" « .»1و نيز در باره كلمه" اكل" گفته :اين كلمه به معناي چيز خوردني است ،كه هم با ضمه
كاف و هم با سكون آن خوانده ميشود ،خداي تعالي فرمود ":أُكُلُها دائِمٌ" و" اكلة "براي مره است به معناي يك بار
خوردن و" اكله" بر وزن لقمه است «».4

و معناي آيه اين است كه :دليل اينكه گفتيم نظام جاري در عالم قائم به تدبير مدبري است كه خود جزء عالم نيست ،و همه
اشياء بالطبع در برابرش خاضعند ،و بر وفق مشيت او و آن طور كه او بخواهد سير ميكنند ،اين است كه در زمين قطعههايي
هست نزديك بهم و همسايه هم كه خاكش از نظر طبع شبيه بهم است و در آنها باغهاي انگور ميرويد كه خود از
ميوههايي است كه از نظر شكل و رنگ و طعم و درشتي و ريزي و لطافت و خوبي بسيار با هم مختلفند ،و همچنين
حاصلهايي ميرويد كه جنس و صنف آنها مختلف است ،گندم و جو اين محل با گندم وجوه محل ديگر مختلف است .و نيز
خرما ميرويد كه بعضيها مثل همند ،و از يك ريشه جوانه ميزنند ،و بعضي مثل هم نيستند ،با اينكه زمين يكي است و همه
از يك آب مشروب ميشوند ،و ما بعضي را بر بعضي بخاطر مزيت مطلوبي كه در صفات آنست برتري داديم.
حال اگر كسي بگويد :اين اختالفات مربوط به طبيعتي است كه هر كدام براي خود دارند ،و يا بخاطر عوامل خارجي است
كه در آنها اثر ميكند ،و به هر يك شكل و رنگ
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" صنو".
)(2مفردات راغب ،ماده" اكل".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص255 :
مخصوص و صفاتي جداگانه ميدهد ،زيرا علومي كه متعرض شناسايي اشجار و گياهان است و طبيعت خواص آنها را بطور
مشروح بيان ميكند هر يك از آنها را معلول عواملي ميداند كه در كيفيت تكوين آنها و آثار و خواص آنها دخالت دارند.
در جواب ميگوييم :بله ،و ليكن ما نيز ميپرسيم كه جهت اين اختالفي كه در عوامل داخلي و خارجي هست چيست ،و چه
باعث شده كه اين علتها مختلف شوند ،و در نتيجه آثارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت اين اختالف را هم سراغ دهي باز
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از علت اختالف آن علت ميپرسيم ،تا منتهي شوي به مادهاي كه مشترك ميان تمامي موجودات جسماني بوده و يك ،يك
اجزاي آن ماده با هم شبيهند و معلوم است كه چنين مادهاي كه در تمامي موجودات يكي است ،نميتواند علت اين
اختالفات كه ميبينيم بوده باشد ،پس جوابي جز اين نداري كه ما فوق تمامي سببها سببي است كه هم ماده عالم را ايجاد
كرده و هم در آن ،صورتها و آثار گوناگون و بيشماري به كار برده ،و به عبارت ديگر ،در اين ميان سبب واحدي است داراي
شعور و اراده كه اين اختالفات ،مستند به ارادههاي مختلف اوست كه اگر اختالف ارادههاي او نميبود هيچ چيزي از هيچ
چيز ديگر متمايز نميشد.
و بر هر دانشمند متدبري الزم است كه توجه داشته باشد و از اين نكته غفلت نورزد كه اين آيات كه اختالف خلقت را
مستند به اختالف اراده خداوند ميداند ،در عين حال قانون علت و معلول را هم انكار نميكند ،كما اينكه بعضي خيال
كردهاند ،زيرا اراده خداي سبحان مانند اراده ما صفتي نيست كه عارض بر ذات باشد ،و در نتيجه ذات با تغيير ارادهها تغيير
يابد ،بلكه اين ارادههاي گوناگون ،صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشياء انتزاع ميشود (در نظر شيعه ،اراده صفت
فعل است نه صفت ذات) و اختالف آن باعث اختالف در ذات نميشود ،اين اجمال مطلب است تا ان شاء اللَّه در محل
مناسبي توضيحش از نظر خواننده بگذرد.
قرآن كريم از آنجايي كه برهانش مبني بر مقدماتي عقلي است كه بدون آن حجت تمام نميشد لذا دنباله آن فرمود ":إِنَّ
فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ".
از بياني كه گذشت اين معنا روشن گرديد كه اگر اختالف در" اكل" را به خداي تعالي نسبت داده و فرموده ":ما برتري
داديم بعضي را بر بعضي در" اكل" بدون اينكه اسمي از واسطه اين اختالف و يا وسائط آن ببرد ،مانند" رفع سماء" بدون
پايه ديدني ،كه بدون ذكر واسطه به خود خداوند نسبت داده ،و همچنين گستردن زمين ،و قرار دادن جبال و انهار كه در
همه آنها واسطهها را اسقاط كرده.
و غرض از اين اسقاط وسائط بيدار كردن فطرت خوابآلود شنوندگان بوده تا از ترجمه الميزان ،ج ،11ص251 :
جايش كنده شده به جستجو و بحث از سبب اين اختالف برخيزد ،و پس از جستجويش سرانجام به خدا كه مسبب و قاهر بر
همه اسباب است پي برد.
در اين آيه شريفه التفات لطيفي از غيبت به تكلم با غير به كار رفته( ،با اينكه قبال همه جا ميفرمود اوست كه چنين و چنان
كرد) در اينجا ميفرمايد ":ما برتري داديم بعضي را بر بعضي در اكل" و بعيد نيست نكته آن اين باشد كه سبب حقيقي را با
كوتاهترين بيان معرفي كند ،گويا كسي گفته است بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر برتري دارند ،و سبب اين برتري جز
خداي سبحان كسي نيست ،آن گاه خود گوينده خود را معرفي نموده ،و با صيغه تكلم مع الغير كه تعظيم را ميرساند اظهار
كند كه خود اوست آن سببي كه دانشمندان در جستجويش هستند ،و ساير اسباب همگي بسوي حضرت وي منتهي
ميگردند ،آن گاه تمامي اين مطالب را مختصر كرده و فرمود :ما برتري داديم بعضي را بر بعضي.
و همين تعبير به" ما" ،خالي از اشعار به اين معنا نيست كه در اين بين غير از خداي سبحان اسباب الهي نيز در كارند ،كه به
امر او عمل نموده ،و همه به خداي سبحان منتهي ميشوند .از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه سياق آيه مورد بحث
سياق اقامه حجت بر توحيد ربوبيت است نه بر اثبات صانع و يا توحيد او ،و خالصه آن حجت اين است كه اختالف اثري كه
در موجودات هست با اينكه ماده اصلي همه آنها يكي است از اين حقيقت پرده برميدارد كه همه مستند به سببي هستند ما
وراي اين اصل مشترك كه انتظام آن از مشيت و تدبير اوست ،پس مدبر عالم ،خداي سبحان است و او رب آنست ،و ربي
غير او ندارد .اين است خالصه حجتي كه آيه در مقام اقامه آنست ،پس اينكه از كلمات بعضي « »1از مفسرين استفاده
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بحث روايتي  .....ص 411 :

در تفسير عياشي از" خطاب اعور" و او بطور مرفوعه از اهل علم و فقاهت از آل محمد (ع) روايت كرده كه فرمود ":وَ فِي
الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ "معنايش اين است كه
__________________________________________________
)(1تا شايد شما به مالقات پروردگار خود يقين كنيد .سوره رعد ،آيه .4
ترجمه الميزان ،ج ،11ص251 :
يك قطعه زمين در مجاورت قطعه ديگري است ،آن يكي حاصلخيز و پاك و اين ديگري شوره زار است ،عينا مانند مردمي
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ميشود كه آيه در مقام اثبات اصل صانع است صحيح نيست.
عالوه بر آنچه گفته شد ،به طوري كه از سياق آيات برميآيد ،آيات مورد بحث در مقام احتجاج عليه وثني مذهبان است ،كه
در عين اينكه وحدت ربوبيت را منكرند و ارباب گوناگوني اثبات ميكنند ،در عين حال به وحدت واجب الوجود اعتراف داشته،
خداي عز اسمه را قبول دارند ،و با اينكه قبول دارند ،معنا ندارد براي اثبات او عليه ايشان استدالل شود.
و لذا بعضي « »4از مفسرين به اين اشكال تنبه و آگاهي يافته و گفتهاند :آيه مورد بحث
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،124تفسير قران العظيم ،ج  4ص  ،255ط بيروت.
)(2الجامع االحكام القرآن ،ج  ،2ص .424
ترجمه الميزان ،ج ،11ص254 :
عليه دهري مذهبان عرب كه منكر صانعند احتجاج ميكند ولي اين نيز مردود است ،زيرا از سياق آيات دليلي بر اين مدعا
نيست.
و نيز اين معنا روشن شد كه فرق ميان دو حجت و دليل ،يعني حجت" وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ  "...و حجت" وَ فِي الْأَرْضِ
قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ "...اين است كه اولي توحيد ربوبيت را از وحدتي كه در كثرت مشاهده ميشود ،و ارتباط و اتصالي كه در
تدبير همه موجودات عالم با همه كثرتش ديده ميشود اثبات مينمايد و ميرساند كه مدبر آن يكي است.
ولي دومي به عكس اولي اين مدعا را از طريق كثرت خواص و آثار در موجوداتي كه در شرايط واحدي قرار دارند اثبات
ميكند ،و ميرساند كه اختالف آثار و خواص موجودات با اينكه اصل همه يكي است خود كاشف از وجود مبدئي است كه
اين آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه ميكند ،و خود امري است ما وراي طبايع اين موجودات ،و سببي است فوق اين
اسباب كه گفتيم اصلشان واحد است ،و او رب همه است ،و ربي غير او نيست.
و اما آن حجتي كه قبل از اين دو حجت اقامه شده بود يعني جمله "اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ  "...دليلي بود كه مدعا را از هر
دو طريق اثبات ميكرد ،زيرا هم در جمله" يُدَبِّرُ الْأَمْرَ" مساله تدبير را تذكر ميدهد ،كه عبارتست از وحدت كثير و جمع
متفرقات ،و هم در جمله "يُفَصِّلُ الْآياتِ" تفصيل را يادآوري ميكند كه خود تكثير واحد و تفريق مجتمعات است ،و
حاصلش اين است كه امر عالم با همه تشتت و تفرقي كه دارد تحت تدبير واحدي اداره ميشود ،پس بهمين دليل رب آن
نيز واحد است و آن خداي سبحان است ،و خداي تعالي است كه آيات را تفصيل ميدهد ،و هر يك را از ديگري جدا و
متمايز ميسازد ،و در نتيجه سعيد از شقي ،و حق از باطل جدا ميگردد ،و اين همان معاد است ،پس خداوند متعال از اين
برهان خود دو نتيجه ميگيرد :يكي مبدأ و ديگري معاد ،و در باره معاد ميفرمايد ":لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ" «».1
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[سوره الرعد ( :)13آيات  5تا  ..... ]1ص 414 :
اشاره

وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ َو
أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ( )2وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُالتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو
مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ ()3
ترجمه آيات  .....ص 414 :
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كه در مجاورت مردمي ديگر هستند ،ولي از سنخ ايشان نيستند «».1
و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از" خركوشي" در كتاب" شرف المصطفي" ،و ثعلبي در كتاب" الكشف و البيان" و
فضل بن شاذان در كتاب" امالي"( ،عبارت روايت از فضل بن شاذان است) كه وي به سند خود از جابر بن عبد اللَّه روايت
كرده كه گفت :من از رسول خدا (ص) شنيدم كه به علي بن ابي طالب (ع) ميفرمود :مردم هر يك از يك شجرهاند ،و من
و تو هر دو از يك شجرهايم ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند ":جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ
يُسْقي بِماءٍ واحِدٍ" ،يعني مردم همگي از يك آب سيراب ميشوند كه آن من و توايم ،تفسير برهان ميگويد :اين روايت را"
نطنزي" در كتاب خصائص خود از سلمان آورده ،و در روايت ديگري چنين آمده ":من و علي از يك شجره ،و مردم از
شجرههاي گوناگوني هستند" ،صاحب برهان اضافه ميكند :حديث جابر بن عبد اللَّه را طبرسي و علي بن عيسي در كتاب
كشف الغمه نيز آوردهاند «».4
مؤلف :روايت مذكور را سيوطي در الدر المنثور از حاكم ،و ابن مردويه از جابر آورده كه گفت :شنيدم رسول خدا (ص)
ميفرمود :اي علي! مردم از شجرههاي مختلف و من و تو هر دو از يك شجره هستيم ،آن گاه رسول خدا (ص) اين آيه را
تالوت فرمود ":وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ" «».1
و نيز در الدر المنثور است كه ترمذي( ،وي روايت را حسن دانسته) بزار ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابو الشيخ ،و ابن مردويه از ابو
هريره از رسول خدا (ص )روايت كردهاند كه در ذيل آيه" وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلي بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ" فرموده :دقل و فارسي «»2
و شيرين و ترش «».2
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،451ح .2
)(2البرهان ،ج  ،4ص  422ح .1
)(3الدر المنثور ،ج  ،2ص .22
")(4دقل" خرماي غير مرغوب است ،و" فارسي" نوعي خرماي خوب را گويند.
)(5الدر المنثور ،ج  ،2ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
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پس اگر شگفت آري ،شگفت از گفتار آنان است كه ميگويند :راستي وقتي خاك شديم از نو زنده ميشويم؟! آنها كساني
هستند كه به پروردگارشان كافر شدهاند ،آنان به گردنهايشان غلها دارند ،آنان اهل جهنمند و در آن جاودانهاند ().2
آنان پيش از رحمت ،از تو تقاضاي تعجيل در عذاب دارند ،با اينكه پيش از آنان بالهاي عبرتانگيز نازل شده و پروردگارت
به مردم در باره ستم كردنشان صاحب مغفرت است ،و هم پروردگارت عذاب شديد دارد ().3
بيان آيات  .....ص 414 :
اشاره
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اين دو آيه عطف بر پارهاي از حرفهايي است كه مشركين در رد دعوت و رسالت ميگفتند ،از آن جمله گفته بودند :چطور
ممكن است آدمي بعد از مردن و خاك شدنش بار ديگر زنده شود؟ ،و نيز گفته بودند :چرا پس آن عذابي كه ما را از آن
ميترساند نازل نميشود و اگر او راست ميگويد پس چرا به اين وعدهاش عمل نميكند؟ ،آن گاه پس از نقل گفتههاي
ايشان جوابشان را ميدهد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
"وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ".
در مجمع البيان گفته است ":عجب و تعجب" به معناي اين است كه امري كه سببش براي انسان معلوم نيست بر نفس
آدمي هجوم آورد( ،و انسان بناگهاني به او برخورد نمايد) و كلمه" غل" به معناي طوقي است كه با آن دست را به گردن
«» 1ببندند.
خداوند متعال در افتتاح كالم خود به حقيقت معارف ديني كه در كتاب خود بر پيغمبرش نازل كرده اشاره فرمود و چنين
فهماند كه آيات تكويني نيز به آنها رهبري ميكند ،و اصول آن معارف عبارت بود از :توحيد و رسالت و معاد ،آن گاه داستان
داللت و رهبري آيات تكويني را تفصيل داده و از حجتهاي سهگانهاي كه در اين باره اقامه نمود توحيد ربوبيت و معاد را به
طور صريح نتيجه گرفت ،كه مساله حقيت رسالت ،و كتاب نازل شده كه معجزه و آيت آن است نيز از لوازم آن دو نتيجه
بود.
بعد از اينكه اين اصل را (نخست به اشاره و سپس به تصريح) نتيجه گرفت و زمينه براي ذكر شبهات كفار در باره اين اصول
سهگانه فراهم شد اينك در آيه مورد بحث به شبهه ايشان در امر معاد ،و در آيات بعد به شبهات و گفتههاي آنان در باره
رسالت و توحيد اشاره ميفرمايد.
شبهه ايشان در امر معاد اين است كه گفتهاند ":أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ" خداي متعالي اين شبهه را به عنوان
اينكه سخني شگفتآور و سزاوار تعجب است ذكر فرموده ،چون بطالن و فساد گفتارشان آن قدر واضح بود كه هيچ انسان
سليم العقلي ترديد در آن را جايز نميداند ،و با اين حال اگر انساني بدان قائل شود از مصاديق عجب خواهد بود ،و لذا
فرمود ":وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ...".
و معناي جمله بطوري كه حذف متعلق" تعجب" بدان ارشاد ميكند اين است كه :اگر از تو احيانا تعجبي سر بزند -كه حتما
هم سرميزند ،چون هيچ انساني خالي از تعجب نيست -پس اين كالم ايشان تعجبآور است و لزوما بايد از آن شگفتي
كني ،و اين تركيب (يعني حذف متعلق تعجب) كنايه از وجوب تعجب از گفتار ايشانست چون بطالنش واضح است و هيچ
خردمندي آن را نميپسندد.
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و مقصودشان از" تراب" در جمله" أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ" به قرينه سياق،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ج  2و  ،3ص  ،422ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص253 :
خاكي است كه بدن آدمي پس از مرگ بدان تبديل ميشود ،زيرا در آن موقع انسان كه هيكلي گوشتي به شكلي مخصوص
و مركب از اعضاي خاص و مجهز به قوايي به قول ايشان مادي است بطور كلي معدوم شده است ،و چيزي كه بكلي و از
اصل نابود شده چگونه مشمول خلقت ميشود و دوباره بصورت مخلوقي جديد برميگردد؟.
[دالئل و جهات انكار و استبعاد زنده شدن بعد از مرگ و پوسيده شدن ،و رد و جواب هر يك  .....ص 411 :
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اين شبهه ايشانست در باره معاد ،كه خود جهات مختلفي دارد ،و خداي سبحان در كالم خود از يك يك آن جهات و
مناسب هر كدام جوابي داده كه ريشه شبهه را از بيخ و بن بركنده است.
يكي از آن جهات ،اين استبعاد است كه خاك برگردد و انساني تمام عيار شود ،از اين شبهه جوابي داده شده كه مگر قبال كه
زنده بود از چه خلق شده بود؟ ،و مگر غير اين بود كه مواد زميني بصورت مني و نطفه درآمده سپس علقه شده سپس مضغه
گشته و سپس بصورت بدن انساني تمام عيار درآمده است؟! و با اينكه همه روزه نمونههاي آن را ميبينيم و از صرف امكان
درآمده به وقوع ميپيوندد ،ديگر چه جاي ترديد است كه مشتي خاك روزي دوباره انساني تمام عيار گردد؟! هم چنان كه
خودش فرموده ":يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ
مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ».1« "...
يكي ديگر از موارد استبعاد اين است كه بطور كلي چيزي كه معدوم شده دوباره موجود ميگردد ،و از اين ،جواب داده شده
به اينكه :خلقت نخست چطور ممكن بود ،اين نيز به همان نحو ممكن است ،هم چنان كه خداي تعالي فرمود ":وَ ضَرَبَ لَنا
مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ" «».4
جهت سوم اينكه انسان وقتي مرد ،ذاتش معدوم ميشود ،و ديگر ذاتي ندارد تا با خلقت جديد لباس وجود به تن كند ،بله در
ذهن اشخاص تصوري از او هست ،و ليكن انسان خارجي نيست ،پس چه چيز اعاده وجود مييابد؟
خداي تعالي در كالم خود از اين نيز جواب داده و چنين فرموده كه :انسان ،عبارت از
__________________________________________________
)(1اي مردم! اگر در شك برانگيخته شدن ميباشيد پس (بدانيد كه) همانا ما شما را از خاك از نطفه ،سپس از خون بسته
شده ،سپس از پارچه گوشتي تمام خلقت و غير تمام خلقت خلق كرديم  ...سوره حج ،آيه .2
)(2و براي ما مثلي زد و خلقت خود را فراموش كرده گفت :چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده ميكند؟ بگو زنده
ميكند آنها را كسي كه در اولين بار خلقشان كرد .سوره يس ،آيه  22و ]79. [.....
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
بدن مركب از مشتي اعضاي مادي نيست تا با مرگ و بطالن تركيب و متالشي شدنش بكلي معدوم شود ،بلكه حقيقت او
روحي است علوي -و يا اگر خواستي بگو حقيقت او نفس او است -كه به اين بدن مركب مادي تعلق يافته ،و اين بدن را در
اغراض و مقاصد خود بكار مياندازد ،و زنده ماندن بدن هم از روح است ،بنا بر اين هر چند بدن ما به مرور زمان و گذشت
عمر از بين ميرود و متالشي ميشود ،اما روح ،كه شخصيت آدمي با آن است باقي است ،پس مرگ معنايش نابود شدن
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[بيان اينكه الزمه انكار معاد انكار عالم ربوبي و در حقيقت كفر به رب العالمين است  .....ص 411 :

توضيح اينكه :الزمه گفتار ايشان كه ميگويند :وقتي آدمي مرد و خاك شد انسانيت و شخصيتش نيز باطل ميشود ،اين
است كه انسان عبارت باشد از يك صورت مادي كه قائم به اين هيكل بدني مادي است كه با حياتي مادي زندگي ميكند،
بدون اينكه بعد از مرگ ،حيات ديگري هميشگي داشته باشد كه با بقاي پروردگار متعال باقي بماند ،و به سعادت قرب او
رسيده و نزد او رستگار گردد.
و به عبارت ديگر الزمه گفتار ايشان اين است كه حيات آدمي محدود باشد بهمين زندگي مادي دنيا ،بدون اينكه دامنهاش
بعد از مرگ را هم بگيرد و الي االبد دوام داشته باشد ،و اين در حقيقت انكار عالم ربوبي است ،زيرا اعتقاد به وجود ربي كه
معاد نداشته باشد (همانند كوسه ريش پهن است و) معنا ندارد.
و الزمه چنين اعتقادي اين است كه :هم آدمي مقصور باشد در مقاصد دنيوي و هدفهاي مادي و توسن همت تا همانجا
براند ،و فهمش از درك آن نعمتهاي دائمي و ملك عظيمي كه نزد خدا دارد قاصر باشد ،و ديگر براي تقرب به خدا سعي و
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انسان نيست ،بلكه حقيقت مرگ اين است كه خداوند روح را از بدن بگيرد ،و عالقه او را از آن قطع كند ،آن گاه مبعوثش
نمايد ،و بعث و معاد هم معنايش اين است كه خداوند بدن را از نو خلق كند و دوباره روح را به آن بدمد ،تا در برابر
پروردگارش براي فصل قضاء بايستد.
خداوند در اين باره ميفرمايد ":وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ
مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ" « »1كه حاصلش اين است كه شما با مردن در زمين گم نميشويد و
معدوم نميگرديد ،بلكه ملك الموت كه موكل بر مرگ است آن حقيقتي را كه لفظ" شما" و" ما" به آن داللت ميكند ،و
عبارت از جانها است ميگيرد و در قبضه او باقي ميماند و گم نميشود ،آن گاه وقتي مبعوث شديد بسوي خدا برميگرديد،
و دوباره بدنهاي شما بجانهايتان ملحق ميشود ،و باز شما شمائيد.
پس براي آدميان حياتي است باقي كه محدود به عمر فاني دنيا نيست ،و عيشي است دائمي در عالم ديگري كه با بقاي
خداوندي باقي است ،و انسان در زندگي دومش بهرهاي ندارد مگر آنچه كه در زندگي اولش از ايمان به خدا و عمل صالح
كسب كرده ،و از مواد سعادتي كه امروز براي فردايش پسانداز نموده.
پس اگر آدمي حق را پيروي كند ،و به آيات خدا ايمان بياورد ،در زندگي ديگرش به كرامت قرب و نزديكي به خدا ،و به
ملكي كه كهنه نميشود سعادتمند ميگردد ،و اگر به پستي و به سوي خاك بگرايد ،و فقط به دنيا توجه داشته باشد و از ياد
خدا اعراض نمايد ،در زندگي ديگرش در شقاوت و هالكت خواهد بود و مغلول به غل و زنجير نوميدي و خسران محشور
خواهد شد ،و در مهبط لعنت و حضيض بعد قرار خواهد گرفت ،و از اصحاب آتش خواهد گرديد.
خواننده محترم اگر به دقت و تامل كافي و وافي در اين بياني كه گذشت نظر كرده باشد اين معنا برايش روشن شده است
كه آيه" أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  ،"...صرف تهديد به
__________________________________________________
)(1سوره الم سجده آيه  15و .11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
عذاب براي صاحبان اين حرف كه گفتهاند ":أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ" نيست ،هم چنان كه انسان در نظر بدوي
خيال ميكند ،بلكه جوابي است كه به الزمه گفته آنان داده.
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كوشش نكند ،و از امروزش براي فردايش نيندوزد و مانند دست بسته معلولي كه قادر به حركت و كوشش نيست ،و
نميتواند ضروريات زندگي خود را تامين نمايد ،او نيز نتواند براي ديگر سراي خود كاري انجام دهد.
الزمه چنين وصفي اين است كه آدمي در شقاوتي هميشگي و عذابي دائم باشد ،چون استعداد سعادتي را كه خدا به او داده
بود و ميتوانست با آن طي طريق كند عاطل و باطل ساخت ،و اين لوازم سهگانه همانهايي است كه خداوند در آيه مورد
بحث بدانها اشاره كرده و فرموده است ":أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا  "...پس اينكه فرمود ":أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ" اشاره است
به الزمه اولي كالم منكرين معاد ،و آن عبارت بود از عالم ربوبي و زندگي جاوداني و كفران نعمتهاي مقيم و دائمي كه نزد
خداست ،و پوشاندن آنها.
و اينكه فرمود ":أُولئِكَ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ" اشاره است به الزمه دومي كالمشان ،و آن عبارت بود از گرائيدن به زمين و
ركون به سوي هوي و مقيد بودن به كنده و زنجير جهل و غلهاي انكار( ،و اگر به خاطر خوانندگان محترم مانده باشد) در
جلد اول اين كتاب بياني در اين باره گذرانديم ،كه اينگونه تعبيرات قرآني ،تعبيرات حقيقي است نه مجازي ،خواننده ميتواند
بدانجا مراجعه نمايد.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
و اينكه فرمود ":أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" اشاره است به الزمه سوم انكار شان ،كه عبارت بود از مكثشان در
عذاب و شقاوت.
"وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُالتُ...".
در مجمع البيان گفته :كلمه" استعجال" به معناي طلب تعجيل در كار است ،و تعجيل هم به معناي جلو انداختن آنست قبل
از آنكه وقتش فرا رسد ،و در معناي كلمه "سيئه" گفته است كه :به معناي هر خصلتي است كه نفس آدمي از آن خوشش
نيايد و از آن ناراحت شود ،و نقيض آن" حسنه" كه به معناي خصلتي است كه نفس را مسرور و خوشحال سازد ،و كلمه"
مثالت" به معناي عقوبتها است ،كه مفردش "مثله" -به فتح ميم و ضم ثاء -است ،و اگر در مفرد "،مثله" -به ضم ميم و
سكون ثاء -بخوانيم جمع آن را بايد" مثالت" -به ضم ميم و ثاء -بخوانيم ،هم چنان كه جمع غرفه ،غرفات ميشود .و
بعضي جمع آن را مثالت -به سكون ثاء -و مثالت -به فتح ثاء -خواندهاند»
.راغب هم در مفردات گفته مثله به معناي گرفتاري و ناماليمي است كه به انسان روي آورد و آدمي را ضرب المثل ديگران
سازد ،و ديگران از چنان گرفتاري خود را بر حذر بدارند ،و معنايش همان معناي نكال است ،و جمع آن مثالت -به ضمه و
ميم و يا فتحه آن ،و ضمه ثاء -ميآيد ،و بعضي آيه قرآن را ،هم مثالت -به ضمه ثاء -خواندهاند و هم مثالت -به سكون
آن -مانند عضد كه هم به ضمه ضاد خوانده ميشود و هم به سكون آن «».4
ضمير جمعي كه در جمله" يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ "است به كفاري بر ميگردد كه در آيه قبل مورد بحث بودند،
و مراد از "استعجالشان به سيئه قبل از حسنه" اين است كه ايشان از باب استهزاء و مسخره كردن رسول خدا (ص) ،بجاي
درخواست رحمت و عافيت درخواست عذاب كرده بودند ،به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد ":وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُالتُ" و
با در نظر داشتن اينكه جمله مذكور جملهايست حاليه ،مراد از سيئه ،آن عقوبتهايي خواهد بود كه بر امتهاي گذشته نازل شد
و ايشان را منقرض ساخت.
و معناي آيه چنين خواهد بود :كساني كه كفر ورزيدند ،بعد از آنكه شنيدند كه تو از عذاب الهي انذارشان كردي ،و قبل از
آنكه از خدا طلب رحمت و عافيت كنند طلب عذاب كردند تا به خيال خود تو را مسخره كرده باشند ،با اينكه خبر داشتند از
عذاب الهي و عقوبتهايي

PDF.tarikhema.org

__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،422ط تهران.
)(2مفردات راغب ،ماده" مثل".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص215 :
كه بر سر امتهاي گذشته به جرم كفر ورزيدنشان به پيغمبرشان فرستاد ،و اين آيه در مقام تعجب است كه با اينكه چنين
علمي دارند چگونه باز به تو كفر ميورزند.
[معناي جمله ":إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ  "...و نكاتي در باره عفو و عقاب الهي كه از آيه استفاده ميشود]  .....ص 411 :
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و جمله" وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ" ،يا جملهاي است استينافي (نو) و يا جملهاي
است حاليه ،كه سبب شگفتآوري درخواست عذاب ايشان را افاده ميكند و ميرساند كه پروردگار تو داراي رحمت واسعهاي
است كه مردم را در جميع احوالشان و حتي در حال ظلمشان شامل است ،هم چنان كه داراي غضبي شديد است ،و با اينكه
رحمت او بر غضبش پيشي دارد پس چرا از رحمت واسعه او و مغفرتش اعراض ميكنند ،و در خواست عذاب شديد او را
مينمايند ،و در اين باره عجله هم ميكنند؟ راستي اين امر عجيبي است! از اين معنا كه سياق ،آن را افاده ميكند چند نكته
استفاده ميشود:
اول اينكه :تعبير به كلمه" ربك" براي افاده اين جهت است كه ايشان چون مشرك و بتپرستند خداي تعالي را رب خود
نميدانند ،و در ميان ايشان تنها رسول خدا (ص) است كه خدا را رب خود ميداند.
دوم اينكه :مراد از مغفرت و عقاب ،اعم از مغفرت و عقاب دنيوي و اخروي است چون مشركين در سيئه و عقوبت دنيوي
عجله ميكردند ،هم چنان كه "مثالت" هم كه خدا در جوابشان فرمود :اقوام قبل از ايشان را از بين برد ،عقوبتهاي دنيوي
بوده ،كه بر ايشان نازل ميشده.
عالوه بر اين ،عفو و مغفرت اختصاص به بعد از مرگ و يا روز قيامت ندارد ،و همچنين آثار آن دو نيز تنها مختص به قيامت
نيست ،و قبال هم مكرر از نظر خواننده محترم گذشت كه:
خداوند تعالي ميتواند مغفرت خود را گسترده و دامنهاش را وسيع كند ،و هر كه را بخواهد بيامرزد ،حتي شامل ظالم هم در
حين ظلمش بشود ،و در صورتي كه حكمت اقتضاء كرد او را نيز آمرزيده ،مظلمهاش را جبران كند ،هم چنان كه ميتواند
عقاب نمايد ،كما اينكه فرمود:
"إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" «».1
و بخاطر همين نكته بود كه خداي تعالي از مورد مغفرت به" للناس" تعبير كرد و نفرمود ":للمؤمنين" و يا" للتائبين" و يا
امثال آن .بنا بر اين ،هر فردي از افراد بشر بدون استثناء ملتجي به رحمت خدا گردد و از او مغفرت بخواهد او ميتواند ،وي
را بيامرزد ،حال چه كافر
__________________________________________________
) (1اگر آنان را عذاب كني پس آنان بندگان تواند ،و اگر آنان را ببخشي پس همانا تو عزيز و حكيمي .سوره مائده ،آيه .112
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
باشد و چه مؤمن ،چه مرتكب كبيره باشد چه صغيره.
چيزي كه هست اگر مشرك طلب مغفرت شركش را بكند ،با همين طلب مغفرت ،مؤمن ميشود ،و خداي سبحان فرموده

PDF.tarikhema.org

بحث روايتي [ (روايتي در باره وعده عفو و وعيد عذاب)]  .....ص 411 :

در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه "وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ وَ إِ َّ
ن
رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ" گفته است كه :رسول خدا (ص) فرمود :اگر عفو و گذشت خداوند نبود زندگي براي احدي گوارا نميشد،
و اگر وعيد و تهديد به عقابش نبود ،همگي مردم به مغفرت خداوندي اتكال مينمودند (و خداي را نميپرستيدند) «».4
__________________________________________________
)(1خداوند نميآمرزد اين را كه به وي شرك بورزند .سوره نساء ،آيه .22
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كه مشرك را نميآمرزد ،و معلوم است كه اين وقتي است كه مشرك به دين توحيد برنگشته باشد ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" «».1
پس اينها كه در آيه مورد بحث ،كافر شدند الزم بود با ايمان آوردن به خدا و رسول او از خداي تعالي طلب مغفرت كنند -،و
در اين طلب خود عجله كنند -و از او بخواهند كه شركشان را و يا گناه ديگري كه از فروعات شركشان بود بيامرزد ،و يا
اينكه در عين ظلم و شركشان حد اقل از خدا بخواهند كه عافيت و بركت و بهترين مال و اوالد روزيشان كند ،كه اگر چنين
ميكردند خداوند به رحمت واسعه خود حاجتشان را ميداد ،حتي حاجت آن كسي را هم كه ايمان به او نياورده و منقاد و
فرمان بردار او نشده است ،اگر چه از مغفرت خدا محرومند چون آمرزش خداوند با شرك و ظلم نميسازد هم چنان كه
خودش فرمود ":وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" «».4
سوم اينكه فرمود ":لَذُو مَغْفِرَةٍ" و نفرمود ":غفور" و يا" غافر" گويا براي اين بود كه شنونده خيال نكند خداوند فعال واجد
مغفرت تمامي ستمگران و ستم آنان است و احتمال نيامرزيدن در كار نيست ،و حال آنكه اينطور نيست ،بلكه خواسته است
بگويد :نزد خدا آمرزش تمامي مردم هست ،حتي آمرزش ظلمهاي ايشان ،و در جايي كه آمرزيدن صالح باشد هيچ مانعي
جلوگير آمرزش او نيست ،نه اينكه همين اآلن آمرزيده باشد.
ممكن هم هست از جمله مورد بحث معناي ديگري استفاده كرد ،و آن اين است كه:
خداي تعالي مغفرت و آمرزش مردم را دارد و ميتواند هر كه را بخواهد بيامرزد ،و اگر هم وصف مغفرت را اصال نميداشت،
و در نتيجه بر گنهكاران غضب ميكرد و احدي را نميآمرزيد ،باز هم ظالم نبود (خالصه اينكه كلمه" ذو مغفرة" با داشتن
مغفرت و به كار بردن آن ميسازد به خالف كلمه" غفور" و" غافر" كه بر كسي اطالق ميشود كه آن را اعمال هم بكند)
و اگر اين معنا مراد باشد وضع پارهاي از نكتههايي را كه ما براي آيه شريفه برشمرديم بر هم ميخورد ،و ليكن اين معنا با
ظاهر سياق سازگار نيست.
__________________________________________________
)(1همانا خداوند كسي را كه به او شرك ورزد نميآمرزد ولي غير آن را براي هر كه بخواهد ميآمرزد.
سوره نساء ،آيه .22
)(2خدا مردم ستمگر را هدايت نميكند .سوره جمعه ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص214 :
در معناي اين آيه ميان معتزله و غير ايشان از اهل سنت مشاجراتي برپا شده ،و آيه شريفه مطلق است و هيچ دليلي بر تقييد
آن به قيدي نيست ،مگر قيدي كه در آيه" إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ" « »1وجود دارد.
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)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص  22ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
[سوره الرعد ( :)13آيات  7تا  ..... ]11ص 413 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 414 :

كساني كه كافر شدند گويند چرا از پروردگارش آيتي به او نازل نميشود ،تو فقط بيمرساني ،و هر گروهي را رهبري هست
().2
خدا ميداند كه هر موجود حاملهاي چه بار دارد ،و رحمها چه كم و زياد ميكنند ،و همه چيز نزد او به اندازه است ().2
داناي غيب و شهود ،و بزرگ و متعال است).2( .
از شما هر كه سخن آهسته بگويد و يا آن را بلند كند ،و هر كه در شب نهان حركت كند و يا در روز روشن (در علم خدا)
بيتفاوت است ().15
براي انسان ماموراني است كه از جلو رو و از پشت سرش ،او را از فرمان خدا حفاظت ميكنند ،و خدا نعمتي را كه نزد
گروهي هست تغيير ندهد ،تا آنچه را كه ايشان در ضميرشان هست تغيير دهند ،و چون خدا براي گروهي بدي بخواهد هيچ
نميتواند جلو آن را بگيرد و براي ايشان غير از خدا اداره كنندهاي نيست (11).
اوست كه برق را براي بيم و اميد شما مينماياند ،و ابرهاي گرانبار پديد ميآورد ().14
رعد بستايش او ،و فرشتگان از بيم او تسبيح گويند! صاعقهها ميفرستد ،و هر كه را خواهد دچار آن كند ،مع ذلك آنها در
باره خدا مجادله كنند ،و او سختگير است ().11
دعوت حق خاص اوست ،و كساني كه جز او را ميخوانند به هيچ وجه اجابتشان نميكنند ،آنان همانند كسي هستند كه دو
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وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ( )2اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِي ُ
ض
الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ ( )2عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ ( )2سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ
بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ ( )15لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما
بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ )(11
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ ( )14وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَالئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ
الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ () 11لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال
يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِالَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَي الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِالَّ فِي ضَاللٍ ( )12وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ
مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ( )12قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ
فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ ال ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ()13
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
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دست خود را به سوي آب برد ،كه آب به دهانش رسد ،اما آب به دهانش نخواهد رسيد ،و دعاي كافران جز در گمراهي
نيست ().12
هر چه در آسمانها و زمين هست به رغبت يا كراهت و همچنين سايههايشان بامداد و شبانگاهان سجده خدا ميكنند ().12
بگو پروردگار آسمانها و زمين كيست؟ بگو خدا است ،بگو پس چرا غير او را اولياء گرفتهايد ،با اينكه ايشان اختيار سود و
زيان خويش را ندارند ،بگو آيا كور و بينا يكسان است؟ و آيا ظلمات و نور يكسان است؟ آيا آنها شريكاني براي خدا قرار
دادهاند (و) همانند خلقت خدا خلقتي كردهاند؟ و خلقتها به نظر ايشان در هم شده است؟ بگو خالق همه چيز خداست ،و او
يگانه و مقتدر است ().13
بيان آيات  .....ص 414 :
اشاره

اين آيات متعرض گفتار كفار است كه گفتند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ" ،و آن را با اين بيان رد ميكند كه رسول خدا
(ص) بجز پيغمبري انذار كننده نيست كه ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
خداوند او را بر اساس سنتي كه دارد -كه در همه قرون مردم را بسوي حق هدايت ميكند -بسوي شما فرستاده ،آن گاه
دنباله همين پاسخ را تعقيب ميكند.

"وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ"...
مقصود از اين آيه آن معجزاتي نيست كه (به نفرين انبياء تحقق مييافت و) ميان حق و باطل حكم نموده ،امت (گمراه) را
هالك ميكرد ،و در آيه قبلي هم به عنوان "سيئه" از آن اسم برده و فرمود ":وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ" تا
بگويي همان مطلب را تكرار كرده ،چون سياق با اين احتمال سازگار نيست ،زيرا اگر مقصود از آيه ،آن گونه آيات ميبود جا
داشت كه ميفرمود ":و يقولون لو ال...".
بلكه مراد از آن ،معجزاتي است غير از قرآن كه كفار به رسول خدا (ص) اقتراح و پيشنهاد ميكردند ،و خالصه ،معجزه قرآن
را تحقير نموده و به آن بياعتنايي ميكردند ،و معجزه ديگري نظير معجزات موسي و عيسي و ديگران طلب ميكردند پس
در حقيقت اينكه گفتند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ" تعريض و توهيني است از ايشان كه به قرآن كردهاند.
"إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ" -اين جمله جوابي است كه خداوند تعالي به رسول گراميش ياد ميدهد تا به ايشان ابالغ
كند ،و اگر خطاب را متوجه رسول خدا (ص) نمود نه آنها ،و نفرمود كه اين جواب را به ايشان ابالغ كند ،و خالصه اگر اسمي
از ايشان نبرد براي اين بود كه به آنان تعريض نموده بفهماند كه استحقاق جواب ندارند ،چون نه علم دارند و نه آن مقدار
عقل و فهمي كه الزم است ،زيرا از اين كه از خود معجزه پيشنهاد ميكنند -بطوري كه از بيشتر آياتي كه اقتراحات ايشان
را حكايت ميكند برميآيد -چنين استفاده ميشود كه ايشان خيال ميكردهاند رسول بايد قدرت غيبياي بطور مطلق داشته
باشد ،كه هر چه را بخواهد بتواند ايجاد كند و هر چه را از او بخواهند به وجود آورد.
و حال آنكه رسول ،جز بشري مثل خود آنان نيست ،و تفاوتش همين است كه خدا او را بسوي ايشان فرستاده تا از عذاب او
انذارشان كند و از اينكه از عبادت او استكبار بورزند و در زمين فساد كنند زنهارشان دهد ،چون سنت الهي در مخلوقاتش
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[مقصود كافران از اينكه گفتند ":چرا از جانب پروردگارش آيتي بر او نازل نميشود" و خطاب" تو فقط بيم دهنده هستي" در جواب خواسته نابجاي آنان  .....ص 415 :
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همواره بر اين جريان داشته كه خلق خود را بسوي كمال مطلوبش هدايت كند و بر آنچه كه صالح معاش و معاد ايشان
است داللت فرمايد.
پس رسول ،خودش به خودي خود بشري است مثل آنان يعني او نيز همانند آنان مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور
خود نيست ،و جز تبليغ رسالت پروردگار خود وظيفهاي ترجمه الميزان ،ج ،11ص213 :
ندارد ،و اما معجزات ،امرش به دست خداست ،او است كه اگر بخواهد آيات و معجزات را ميفرستد ،پس درخواستشان از
رسول از ناداني محض است.
بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود :ايشان -با اينكه قرآن بزرگترين و بهترين معجزات است و در اختيار ايشان هست -از تو
معجزهاي بر طبق دلخواه خود ميخواهند با اينكه تو در باره معجزه هيچكارهاي ،تو تنها هدايت كنندهاي هستي كه ايشان را
از راه انذار هدايت ميكني ،چون سنت خداوند در بندگانش بر اين جريان يافته كه در هر مردمي يك نفر هادي و راهنما
مبعوث كند تا ايشان را هدايت نمايد.
از اين آيه شريفه برميآيد كه زمين هيچ وقت از هدايتگري كه مردم را بسوي حق هدايت كند خالي نميشود ،يا بايد
پيغمبري باشد و يا هادي ديگري كه به امر خدا هدايت كند ،و در گذشته در جلد دوم اين كتاب در بحث نبوت و در جلد اول
آن در ابحاث امامت ،پارهاي مطالب مربوط به اين مطلب گذشت.
[معناي اينكه خداوند" آنچه رحمها كم و زياد ميكنند" را ميداند و بعضي وجوهي كه در اين باره گفته شده است  .....ص 411 :
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"اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ".
راغب در مفردات ميگويد :ماده" غاض" هم الزم استعمال ميشود و هم متعدي ،هم گفته ميشود" غاض الشيء -فالن
چيز ناقص شد" ،و هم گفته ميشود" غاضه غيره -فالن چيز را ناقص كردند" ،در قرآن كريم هم بهر دو نحو آمده كه
ميفرمايد ":و غيض الماء -آب ناقص شد" "،وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ -آنچه رحمها ناقص ميكند -يعني آن را فاسد ميسازد ،و
بصورت آبي درميآورد كه بزمين فرو ميرود" و كلمه" غيضة" به معناي محلي است كه آب در آنجا بايستد و زمين آن را
ببلعد ،و" ليلة غائضة" به معناي شب ظلماني است «».1
و بنا بر اين ،مناسبتر آن است كه امور سهگانهاي كه در آيه ذكر شده يكي در جمله" ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي  ،و يكي در جمله"
ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" ،و يكي در جمله" ما تَزْدادُ" اشاره به سه تا از كارهاي رحم در ايام حمل باشد ،و بگوئيم اولي اشاره است
به جنيني كه رحمهاي زنان در خود جاي داده ،آن را حفظ ميكنند ،و دومي اشاره است به خوني كه در رحمها ميريزد و
رحمها آن را به مصرف غذاي جنين ميرساند ،و سومي اشاره باشد به خون حيضي كه رحم آن را به خارج دفع ميكند مانند
خون نفاس و يا خوني كه زنان گاهگاهي در ايام حمل ميبينند ،و همين معاني از پارهاي روايات وارده از امامان اهل بيت
(ع) نيز استفاده ميشود ،و
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" غيض".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
چه بسا كه آن را به ابن عباس هم نسبت دادهاند.
و بيشتر مفسرين بر آنند كه مراد از دومي ،يعني" ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" آن مقدار وقتي است كه رحمها از نه ماه كم ميكنند،
چون مدت حمل و بارداري نه ماه است -،ولي برخي از رحمها كمتر از نه ماه وضع حمل ميكنند -.و نيز بر آنند كه مراد از
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سومي ،يعني" ما تَزْدادُ" آن مدتي است كه بعضي از رحمها از نه ماه زياد ميكنند.
و ليكن اشكال اين تفسير اين است كه هيچ شاهدي كه بر آن داللت كند در دست نيست ،چون اگر واژه" غيض" را بدين
معنا بگيريم در حقيقت نوعي استعاره بكار بردهايم ،و استعاره هم قرينه الزم دارد كه قرينهاي در آيه نيست.
و از بعضي « »1از مفسرين نقل شده كه گفتهاند :مراد از" ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" آن مقدار مدتي است كه از اقل مدت حمل
يعني شش ماه كمتر باشد ،كه در حقيقت مقصود سقط جنين است( ،زيرا بچهاي كه كمتر از شش ماهگي بدنيا بيايد سقط
است) و مراد از" ما تَزْدادُ" آن بچههايي هستند كه بعد از آخرين مدت حمل به دنيا ميآيند.
از بعضي « »4ديگر نقل شده كه گفتهاند :مراد از" غيض" ،نقصان در مدت حمل ،و مراد از" زياده" زيادي در آن است.
اشكالي كه به هر دو وجه وارد ميشود همان اشكالي است كه به وجه قبلي وارد ميشد ،زيرا بر اين دو وجه نيز دليل و
قرينهاي نداريم ،عالوه بر اين ،خواننده به خوبي فهميد كه مناسبتر به سياق آيه ،كم و زيادي خوني است كه در رحم
ميريزد.
[هر موجودي به امر و حكم خدا ،محدود به حد و مقداري است  .....ص 417 :
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"وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ" "-مقدار" به معني حد هر چيزي است كه با آن متعين شده و از غير خود ممتاز ميگردد ،زيرا
هيچ چيزي نيست كه لباس وجود به خود گرفته باشد كه في نفسه و از غير خود متعين و ممتاز نباشد ،چون اگر متعين
نميبود وجود نمييافت ،و اين معني ،يعني اينكه هر موجودي حدي داشته باشد كه از آن حد تجاوز نكند يك حقيقتي است
كه قرآن پرده از روي آن برداشته و مكرر خاطر نشان ساخته است ،مانند ":قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً" « »1و مانند ":وَ
إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ »" «4و همچنين آياتي ديگر.
پس وقتي بنا شد هر چيزي محدود به حدي باشد كه از آن تجاوز نكند ،و در نزد خدا و
__________________________________________________
(1و )4مجمع البيان ،جلد  ،2جزء  ،11ص .125
)(3به تحقيق خداوند براي هر چيزي اندازهاي قرار داده .سوره طالق ،آيه .1
)(4و هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينههاي آنست و آن را نازل نميكنيم مگر به اندازهاي معلوم .سوره حجر ،آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
به امر او محكوم به آن حد باشد ،و به هيچ وجه از نزد خدا و احاطه او بيرون نرود ،و هيچ چيز از علم او غايب نباشد هم
چنان كه خودش فرمود ":إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" « »1و نيز فرمود ":أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ" « »4و نيز فرمود ":ال
يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ" « »1محال است كه خداي تعالي نداند كه هر مادهاي چه باري دارد ،و رحمها چه مقدار كم و زياد
ميكنند.
بنا بر اين ،ذيل آيه ،يعني جمله" وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ" تعليلي براي صدر آن ،يعني جمله "اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي
 ،"...خواهد بود.
اين آيه با آيه بعدياش نظير دنبالهاي است براي آيه قبلي ،زيرا مضمون آنها اين است كه خدا بر هر چيزي عالم است ،و بر
هر چيز قادر است ،و دعا را به اجابت ميرساند ،و هر چيزي براي او خاضع است ،پس او سزاوارتر به ربوبيت است ،و نيز امر
آيات به دست اوست ،نه به دست تو ،و تو منذري بيش نيستي.
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[معناي غيب و شهادت و اينكه خداوند عالم الغيب و الشهادة است و جز خداي سبحان كسي غيب نمي داند]  .....ص 411 :

[معناي" كبير" و" متعال" بودن خداي تعالي  .....ص 411 :

"الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ" -اين دو اسم از اسماي حسناي خداوند متعال است ،واژه" كبر" و در مقابلش واژه" صغر" از معاني
متضايفه هستند ،زيرا وقتي اجسام از نظر تفاوتي كه در كوچكي و بزرگي حجم دارند بعضي با بعضي ديگر مقايسه شوند ،آن
جسمي كه به اندازه حجم جسم ديگر و بعالوه مقداري زيادتر دارد ،نسبت به آن بزرگ ،و آن ديگري نسبت به اين كوچك
است.
ليكن استعمال اين دو كلمه را توسعه داده و در غير اجسام نيز استعمال كردهاند ،و از معاني مورد استعمال آن -معنايي كه با
ساحت قدس خداي تعالي سازگار باشد -اينست كه بگوييم كبريايي او معنايش اينست كه تمامي كماالت هر چيز را واجد و
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"عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ".
"غيب "و" شهادت" -بطوري كه مكرر شنيديد -دو معني از معاني نسبي هستند ،يعني يك شيء واحد ممكن است نسبت
به چيزي غيب و نسبت به چيزي ديگر شهادت باشد ،و اين بدان سبب است كه موجودات -همانطور كه گذشت -خالي از
حدود نيستند ،و هرگز از حدود خود جدا و منفك نميشوند ،بنا بر اين ،هر چيزي كه داخل در حد و احاطه چيز ديگري باشد
آن چيز داخل ،براي آن ديگري شهادت است چون مشهود ادراك آنست ،و هر چيزي كه از حد چيز ديگري خارج باشد،
براي آن چيز ديگر غيب خواهد بود چون مشهود ادراكش نيست.
از همين جاست كه به خوبي روشن ميگردد كه :جز خداي سبحان ،كسي غيب نميداند ،اما اينكه غيب جز براي خدا معلوم
نميشود جهتش اين است كه علم ،خود يك نوع احاطه است ،و معني ندارد كه چيزي به خارج از حد وجودي خود و به
اجنبي از احاطه خود احاطه يابد ،و اما اينكه خدا عالم به غيب است جهتش اين است كه وجود خدا محدود به حدي نيست و
او به هر چيز محيط است ،و هيچ چيز نميتواند خود را بوسيله چهار ديوار حد خود از خدا پنهان بدارد ،پس در حقيقت براي
خدا غيب نيست هر چند براي غير خدا غيب باشد.
و بنا بر اين ،معني علم خدا به غيب و شهادت در حقيقت اين ميشود كه همه چيز براي
__________________________________________________
)(1همانا خدا بر هر چيز ناظر است .سوره حج ،آيه .12
)(2آگاه باشيد كه او به هر چيزي محيط است .سوره حم سجده ،آيه . [.....]22
)(3هيچ مقدار ذرهاي از او غايب نيست .سوره سبا ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
او شهادت است ،و آن غيب و شهادتي كه در باره موجودات نسبت به هم تحقق مييابد ،هم غيبش و هم شهادتش براي
خدا شهادت است.
و به عبارت ديگر ،معني جمله" عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ" اينست كه امور كه ممكن است علم صاحبان علم به آن احاطه يابد،
يعني اموري كه خارج از حد وجودشان نيست ،و همچنين آن اموري كه ممكن نيست علم صاحبان علم به آن تعلق گيرد ،به
خاطر اينكه از حد وجودشان خارج است ،هم آن قسم و هم اين قسم هر دو براي خداي تعالي معلوم و مشهود است ،چون او
به تمام اشياء احاطه دارد.
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[مراد از اينكه انسان پي گيرندگاني (نگهباناني) دارد كه او را از امر خداوند حفظ ميكنند (لَهُ مُعَقِّباتٌ  ..... ])...ص 411 :

"لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ...".
از ظاهر سياق برميآيد كه ضميرهاي چهارگانه" له" "،يديه" "،خلفه" و" يحفظونه "همه به يك مرجع برميگردند ،ولي
سخن در اين است كه آن مرجع چيست؟ هر چه باشد بايد قبل از اين ضمائر قرار داشته باشد ،و قبل از اين ضمائر كلمهاي
كه شايستگي و تناسب مرجعيت هر چهار ضمير را داشته باشد نيست بجز كلمه موصول" من" ،كه در آيه قبل در جمله"
مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ  ،"...قرار داشت ،و آن همان انسان است كه خداوند در جميع احوالش از او با خبر است ،و همين انسان كه
معقباتي در پيش رو و پشت سر دارد.
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بدان احاطه دارد ،پس وقتي كه ميگوييم او كبير است معنايش اينست كه او كمال هر صاحب كمالي را دارد با زيادتي.
واژه" متعال" صفتي است از باب "تعالي" ،كه مبالغه در علو را ميرساند ،هم چنان كه آيه" تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً"
« »1بدان داللت دارد ،زيرا كلمه" عُلُوًّا كَبِيراً" مفعول مطلق است براي كلمه" تعالي" ،كه به جاي" تعاليا" بكار رفته ،پس
خداي سبحان ،هم" علي" است و هم" متعال" ،اما اينكه گفتيم :علي است ،براي اينكه او بر هر چيزي علو و سلطنت دارد،
و اما اينكه گفتيم :متعال است ،براي اينكه نهايت درجه علو را دارد ،چون علو او از هر علوي بزرگتر است ،پس او آن چنان
عاليي است كه بر هر عالي ديگر از هر جهت تسلط دارد.
از همين جا معلوم ميشود كه چرا دنبال جمله" عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ" فرمود:
"الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ" ،چون مفاد مجموع آن دو اسم اين است كه خداي سبحان به هر چيزي محيط ،و بر هر چيز مسلط است،
و هيچ چيزي به هيچ وجهي از وجوه بر او مسلط نيست ،و هيچ غيبي بر او غلبه نميكند تا با غيبتش از حيطه علم او خارج
شود ،هم چنان هيچ شهادتي هم بر او مسلط
__________________________________________________
)(1منزه است و از آنچه گويند بينهايت برتر است .سوره اسري ،آيه .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص245 :
نيست ،پس اگر او عالم به غيب و شهادت است براي اين است كه او كبير و متعال است.
"سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ".
كلمه "سرب" -به فتحه سين و را ،-و همچنين كلمه" سرب" به معناي در سرازيري رفتن ،روان شدن اشك ،و نيز رفتن
در هر راه ميباشد ،گفته ميشود ":سرب -سربا و سروبا" بر وزن" مر -مرا و مرورا" اينچنين در مفردات آمده »1« ،و بنا به
گفته صاحب مفردات "،سارب" كه كلمه مورد بحث است به معناي رونده در راه است ،كه رفتن خود را علني كند و پنهان
ندارد.
اين آيه نسبت به آيه قبل به منزله نتيجه است ،و معناي مجموع آن دو چنين است كه:
وقتي خداي سبحان عالم به غيب و شهادت است و علمش نسبت به آن دو علي السويه است ،پس براي او باز علي السويه
است كه شما گفتار خود را آهسته بگوئيد و يا بلند بگوييد چون خداي سبحان هر دو قسم را ميداند و گفتار هر دو را
ميشنود بدون اينكه گفتار آن كس كه آهسته سخن ميگويد برايش مخفي بماند ،و نيز براي او علي السويه است راه رفتن
آن كس كه در شب راه ميپيمايد و از تاريكي شب استمداد ميكند تا ناظران پي بكارش نبرند ،و آن كس كه در روز روشن
و علني راه ميرود و خود را پنهان نميكند ،خداوند راه رفتن هر دو را ميداند ،نه اينكه از راه روي شبروان بيخبر بماند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و" تعقيب هر چيز" به معناي آمدن و يا آوردن بعد از آنست ،و با اين حال چنين به نظر ميرسد كه "معقبات از پيش رو"،
معنا نداشته باشد ،چون گفتيم معناي معقب ،چيزيست كه از دنبال و پشت سر انسان بيايد ،پس ناگزير بايد آدمي را چنين
تصور كرد كه در راهي ميرود و معقبات ،دورش ميچرخند ،و اتفاقا خداوند از اين راه هم خبر داده و فرموده ":يا أَيُّهَا
الْإِنْسانُ
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" سرب".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص241 :
إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِ" « ،»1و نيز در معناي اين آيه آيات ديگري است كه داللت ميكند بر رجوع آدمي به
پروردگارش ،مانند جمله" وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" « »4و جمله" وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ" « ،»1بنا بر اين ،براي آدمي كه بر حسب اين ادله
بسوي پروردگارش برميگردد تعقيب كنندگاني است كه از پيش رو و از پشت سر مراقب او هستند.
اين هم از مشرب قرآن معلوم و پيداست كه آدمي تنها اين هيكل جسماني و اين بدن مادي محسوس نيست ،بلكه موجودي
است مركب از بدن و نفس و شؤون و امتيازات عمده او كه همه مربوط به نفس او است ،نفس او است كه اراده و شعور
دارد ،و بخاطر داشتن آن ،مورد امر و نهي قرار ميگيرد و پاي ثواب و عقاب ،راحت و الم ،و سعادت و شقاوت به ميان
ميآيد ،و كارهاي زشت و زيبا از او سر ميزند ،و ايمان و كفر را به او نسبت ميدهند ،هر چند نفس بدون بدن كاري
نميكند و ليكن بدن جنبه آلت و ابزاري را دارد كه نفس براي رسيدن به مقاصد و هدفهاي خود آن را به كار ميبرد.
بنا بر اين ،معناي جمله" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ" ،توسعه مييابد ،هم امور مادي و جسماني را شامل ميشود و هم امور
روحي را پس همه اجسام و جسمانياتي كه در طول حيات ايشان به جسم او احاطه دارد بعضي از آنها در پيش روي او قرار
گرفته ،و بعضي در پشت سر او واقع شدهاند ،و همچنين جميع مراحل نفساني كه آدمي در مسيرش بسوي پروردگارش
ميپيمايد ،و جميع احوال روحي كه به خود ميگيرد ،و قرب و بعدها و سعادت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و ثواب و
عقابهايي كه براي خود ذخيره ميكند ،همه آنها يا در پشت سر انسان قرار دارند و يا در پيش رويش.
و اين معقباتي كه خداوند از آنها خبر داده در اينگونه امور از نظر ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهايي دارند ،و اين انسان
كه خداوند او را توصيف كرده به اينكه :مالك نفع و ضرر ،مرگ و حيات ،و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچ
يك از خود و آثار خود را ندارد ،چه آنها كه حاضرند و چه آنها كه غائبند ،و اين خداي سبحان است كه او و آثار حاضر و
غائب او را حفظ ميكند ،و در عين اينكه فرموده ":اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ" « »2و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1اي انسان! غافل مباش از آن روزي كه با هر رنج و مشقت كه در راه اطاعت و عبادت حق بكوشي عاقبت به حضور
پروردگار خود ميروي و به مالقات او نائل ميشوي .سوره انشقاق ،آيه .3
)(2و به سوي او بازميگرديد .سوره يس ،آيه .21
)(3و به سوي او برميگرديد .سوره عنكبوت ،آيه .1
)(4خداوند بر ايشان حافظ است .سوره شوري ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،11ص244 :
"وَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ" « »1در عين حال وسائطي را هم در اين حفظ كردن ،اثبات نموده و ميفرمايد ":وَ إِنَّ
عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ" «2».
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[مقصود از جمله ":إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ"]  .....ص 413 :

و اين جمله ،يعني جمله" إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ" ، ...چكيدهاش اين است كه خداوند چنين حكم رانده و حكمش را حتمي
كرده كه نعمتها و موهبتهايي كه به انسان ميدهد مربوط به حاالت نفساني خود انسان باشد ،كه اگر آن حاالت موافق با
فطرتش جريان يافت آن نعمتها و موهبتها هم جريان داشته باشد ،مثال اگر مردمي بخاطر استقامت فطرتشان به خدا ايمان
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پس اگر خداي تعالي آثار حاضر و غايب انساني را بوسيله اين وسائط كه گاهي آنها را حافظين ناميده و گاهي معقبات خوانده
حفظ نميفرمود ،هر آينه فنا و نابودي از هر جهت آنها را احاطه نموده و هالكت از پيش رو و پشت سر بسويشان
ميشتافت ،چيزي كه هست همانطور كه حفظ آنها به امري از ناحيه خداست همچنين فناي آنها و فساد و هالكتشان به امر
خداست ،زيرا ملك هستي از آن اوست و جز او كسي مدبر و متصرف در آن نيست ،اين آن حقيقتي است كه تعليم قرآني
بدان هدايت ميكند ،البته آيات در اين معاني بسيار است ليكن حاجتي به ايراد آنها نيست.
و اگر مالئكه عملي ميكنند آن نيز به امر خدا است هم چنان كه قرآن كريم ميفرمايد:
"يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ" « »1و نيز ميفرمايد ":ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ «»".2
از همين جا معلوم ميشود كه اين معقبات (نگهبانان) ،همانطور كه آنچه حفظ ميكنند به امر خدا ميكنند ،همچنين از امر
خدا حفظ ميكنند ،چون فنا و هالكت و فساد هم به امر خداست همانطور كه بقا و استقامت و صحت ،به امر خداست ،پس
هيچ مركب جسماني و مادي دوام نمييابد مگر به امر خدا ،و هيچ يك از آنها تركيبش انحالل و فساد نمييابد مگر باز به
امر خدا ،در معنويات هم هيچ حالت روحي و يا عمل و يا اثر عملي دوام نمييابد مگر به امر خدا ،و هيچ يك از آنها دچار
حبط و زوال و فساد نميشود مگر باز به امر خدا ،آري امر ،همهاش از آن خداست و برگشت همهاش بسوي او است.
بنا بر اين ،معقبات ،همانطور كه به امر خدا حفظ ميكنند ،از امر خدا نيز حفظ ميكنند ،و چون چنين است ناگزير بايد جمله"
يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" بهمين معنا تفسير و حمل شود.
و از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه وجه اتصال و ارتباط جمله مورد بحث با جمله بعديش كه ميفرمايد ":إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما
بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" چيست ،و اينكه در حقيقت جمله مذكور ميخواهد جمله مورد بحث را تعليل كند ،و معناي
مجموع آن دو اين است
__________________________________________________
)(1و پروردگارت بر هر چيزي حافظ و نگهبان است .سوره سبا ،آيه .41
)(2بدرستي كه بر شما نگهباناني هست .سوره انفطار ،آيه .15
)(3خداوند مالئكه را به همراهي روحي كه از امر اوست .نازل ميفرمايد سوره نحل ،آيه .4
)(4از او در گفتار سبقت نميگيرند ،و ايشان به امر او عمل ميكنند .سوره انبياء ،آيه .42
ترجمه الميزان ،ج ،11ص241 :
كه خداي تعالي اين معقبات را قرار داده و بر انسان موكل كرده تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمايند ،و از اينكه هالك
شود و يا از وضعي كه دارد دگرگون گردد نگهدارند ،چون سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومي را دگرگون
نسازد مگر آنكه خودشان حاالت روحي خود را دگرگون سازند ،مثال اگر شكرگزار بودند به كفران مبدل نمايند ،و يا اگر مطيع
بودند عصيان بورزند ،و يا اگر ايمان داشتند ،به شرك بگرايند ،در اين هنگام خدا هم نعمت را به نقمت ،و هدايت را به
اضالل ،و سعادت را به شقاوت مبدل ميسازد ،و همچنين ...
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آورده و عمل صالح كردند ،به دنبال آن نعمتهاي دنيا و آخرت بسويشان سرازير شود ،هم چنان كه فرمود ":وَ لَوْ أَنَّ أَهْ َ
ل
الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا" « »1و مادامي كه آن حالت در دلهاي ايشان دوام
داشته باشد اين وضع هم از ناحيه خدا دوام يابد ،و هر وقت كه ايشان حال خود را تغيير دادند خداوند هم وضع رفتار خود را
عوض كند و نعمت را به نقمت مبدل سازد.
ممكن هم هست كه از آيه ،عموميت هم استفاده بشود يعني نقمت را هم شامل شده چنين افاده كند كه :ميان تمامي
حاالت انسان و اوضاع خارجي -چه در جانب خير و چه در جانب شر ،-يك نوع تالزم است ،پس اگر مردمي داراي ايمان و
اطاعت و شكر باشند خداوند هم نعمتهاي ظاهري و باطنيش را به ايشان ارزاني بدارد ،و همين كه ايشان وضع خود را
تغيير دادند و كفر و فسق ورزيدند خدا هم نعمت خود را به نقمت مبدل كند ،و همين طور دچار نقمت باشند تا باز خود را
تغيير دهند .همين كه تغيير دادند و به اطاعت و شكر بازگشتند باز هم نقمتشان به نعمت مبدل شود ،و همچنين...
[بين اعمال خير و آثار نيك خارجي مالزمه هست ولي بين اعمال شر و آثار سوء آنها مالزمه نيست  .....ص 413 :
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و ليكن ظاهر سياق با اين عموميت مساعد نيست ،مخصوصا دنباله آن دارد كه ":وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ" ،زيرا
اين دنباله بهترين شاهد است بر اينكه مقصود از" ما بقوم" نعمت قبلي ايشان است نه اعم از نعمت و نقمت ،چون جمله
مذكور تغيير را توصيف ميكند ،و
__________________________________________________
)(1و اگر مردم شهر و ديار همه ايمان آورده و پرهيزگار ميشدند ،همانا ما درهاي بركات آسمان و زمين را بر روي آنان
ميگشوديم ،و ليكن تكذيب كردند .سوره اعراف ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
از اينكه در توصيف معناي آن ميفرمايد وضعشان را به عذاب و بدبختي تغيير ميدهيم فهميده ميشود كه مقصود از وضع
قبليشان نعمت و خوشي ايشان است( ،دقت بفرمائيد).
عالوه بر اين ،خداي سبحان خود ميفرمايد ":وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" « »1كه
ميرساند از بسياري از سيئات عفو ميكند و آثار آنها را محو ميسازد ،و اين خود دليل است بر اينكه در جانب شر مالزمهاي
ميان اعمال انسان و آثار سوء خارجي نيست .بخالف جانب خير كه ميان آن و آثار حسنهاش مالزمه هست ،هم چنان كه در
نظير آيه "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" « »4فرموده خداوند آثار نيك كارهاي
نيك را از بين نميبرد.
در اينجا ممكن است گفته شود :همانطور كه آيه فوق داللت بر مالزمه ميان كارهاي نيك و آثار حسنه آن دارد جمله" وَ إِذا
أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ" هم بر مالزمه كارهاي زشت و آثار سيئه آن داللت دارد ،زيرا ميگويد :وقتي خدا بدي را
براي مردمي بخواهد هيچ كس و هيچ چيز نميتواند جلوگيرش شود ،و خالصه حتمي است ،و اين خود همان مالزمه است.
در جواب ميگوئيم :جمله مذكور جملهايست كه به قصد اصلي ايراد نشده بلكه در ضمن سخن به ميان آمده ،توضيح اينكه
بعد از آنكه فرمود هر چيزي نزد او به مقدار است ،و اينكه براي هر انساني معقباتي هست كه او را به امر وي و از امر وي
حفظ كنند ،و نميگذارند هالك شود و يا وضعش دگرگون گشته و يا در وجودش و در نعمتهايي كه به او دادند دچار
اضطراب گردد ،و همه ايشان به حكم خدا به حال خود باقي هستند ،و خداوند هيچ تغييري در وضعشان نميدهد ،مگر آنكه
ايشان خود را تغيير دهند ،كه در اين صورت واجب است بدانند همانطور كه ابقاي نعمتها ،قضايي حتمي بود ،تغيير

PDF.tarikhema.org

[پنج مساله راجع به :حافظ بودن خداوند ،تغيير وضع اقوام با تغيير در انفس ايشان و  ...كه از آيه شريفه ":لَهُ مُعَقِّباتٌ  "...روشن ميشود]  .....ص 415 :

اول اينكه :آيه شريفه به منزله بيان تفصيلي براي جملهايست كه در خالل آيات قبلي قرار گرفته و ميفرمود ":وَ كُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ" ،زيرا اين جمله بطور اجمال ميفهماند براي تمامي اشياء در نزد خدا حدودي است ثابت و غير متغير و غير
متخلف ،و بهمين جهت هيچگاه از علم او دور و مستور نميشوند ،آيه مورد بحث اين اجمال را در خصوص انسان تفصيل
ميدهد كه انسانها هر كدام معقباتي از پيش رو و از پشت سر دارند كه موكل بر ايشانند تا ايشان و تمامي متعلقات ايشان را
از خطر هالكت و دگرگوني حفظ نمايند ،و دچار هالكت و دگرگوني نشوند مگر به امر ديگر خدا.
دوم اينكه :هيچ چيز از انسان از جان و جسم و اوصاف و احوال و اعمال و آثارش نيست مگر آنكه ملكي از طرف خداوند
موكل بر آنست تا حفظش كند ،و وضعش در مسير بسوي خدا بطور دوام چنين هست تا آنكه خودش وضع خود را تغيير
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سعادتها و نعمتها به نقمت نيز امور محكم و حتمي است كه هيچ مانعي جلو تحققش را نميگيرد و امرش به دست خدا
است ،و غير خدا كسي را در آن دخالتي نيست.
و خالصه مقصود از جمله مورد بحث افاده اين معنا است كه مردم در قبضه قدرت خدايند و هيچ مفري از حكم خدا ندارند،
نه در طرف خير و نه در طرف شر.
پس معناي آيه اين ميشود كه :وقتي خداوند براي مردمي بدي بخواهد (كه البته
__________________________________________________
)(1و آنچه رنج و مصيبت به شما ميرسد همه از دست اعمال زشت خود شما است در صورتي كه خدا بسياري از اعمال بد
را ميآمرزد .سوره شوري ،آيه .15
)(2و اين بدان جهت است كه خدا تغيير دهنده نعمتي كه بر قومي داده نيست مگر آنكه ايشان خود را تغيير دهند .سوره
انفال ،آيه . [.....]21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
نميخواهد مگر آنكه ايشان خود را تغيير دهند ،و از زي عبوديت و مقتضيات فطرت خارج شوند) هيچ كس نيست كه از
شقاوت و نقمت ،و يا عذاب او جلوگيري به عمل آورد.
"وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ" -اين جمله عطف بر جمله" وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ" و مفسر آنست و معناي
تعليل را ميرساند ،وقتي مردم غير از خداي سبحان واليي نداشته باشند كه متولي امرشان شود ،قهرا كسي را نخواهند داشت
كه جلو خداوند متعال را بگيرد و نگذارد خواستههايش را عليه ايشان اجراء سازد.
پس از همه آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آيه شريفه -بطوري كه سياق هم ميرساند ،و خدا داناتر است -اين معنا
را افاده ميكند كه براي هر فردي از افراد مردم بهر حال كه بوده باشند معقبهايي هستند كه ايشان را در مسيري كه
بسوي خدا دارند تعقيب نموده ،از پيش رو و از پشت سر در حال حاضر و در حال گذشته به امر خدا حفظشان ميكنند و نمي
گذارند حالشان به هالكت و يا فساد و يا شقاوت ،كه خود امر ديگر خداست متغير شود ،و اين امر ديگر كه حال را تغيير
ميدهد وقتي اثر خود را ميگذارد كه مردم خود را تغيير دهند ،در اين هنگام است كه خدا هم آنچه از نعمت كه به ايشان
داده تغيير ميدهد ،و بدي را بر ايشان ميخواهد ،و وقتي بدي را براي مردمي خواست ديگر جلوگيري از آن نيست ،چون
بشر غير خداوند والي ديگري كه متولي امورش شود ندارد تا آن والي از نفوذ اراده و خواست خداوند جلوگيري به عمل آورد،
و از اين معنا چند مساله روشن ميگردد:
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دهد ،در آن صورت خدا هم وضع خود را در باره او تغيير ميدهد ،پس اينكه خدا حافظ است و او مالئكهاي دارد كه متصدي
حفظ بندگانند خود يك حقيقتي است قرآني.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص243 :
سوم اينكه :غير از حقيقت مذكور ،كه گفتيم امر خداست ،امر ديگري در اين بين در كمين مردم هست تا ايشان چه وقت
وضع خود را تغيير دهند ،و خداوند در باره آن امر فرموده كه :وقتي اثر خود را ميگذارد كه مردم وضع خود را تغيير دهند ،در
اين هنگام است كه خداوند هم بوسيله اين امر نعمتهايش را تغيير ميدهد.
و يكي از موارد تاثير آن امر آمدن و سر رسيدن" اجل مسمائي" است كه اختالف و تخلف ندارد ،و در بارهاش فرموده ":ما
خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" « »1و نيز فرموده ":إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ ال يُؤَخَّرُ" «».4
چهارم اينكه :امر خداوند بر متون اشياء و حواشي آنها در هر حالي مسلط است ،و هر چيزي چه در حال ثبات و چه در حال
تغيرش مطيع امر او و خاضع در برابر عظمت اوست ،و اينكه هر چند امر الهي ابعاضي داشته و آن ابعاض با هم مختلفند ،اما
در عين حال به امر معقب و حافظ و امر تغيير دهنده نعمت تقسيم ميشود كه در عين حال نظام واحدي دارند كه تغيير و
تبديل ندارد ،و خداوند در بارهاش فرموده ":إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" « »1و نيز فرموده ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" «4».
پنجم اينكه :از قضاياي حتمي و سنت جاريه الهي يكي اين است كه همواره ميان احسان و تقوي و شكر خدا ،و ميان توارد
نعمتها و تضاعف بركات ظاهري و باطني و نزول و ريزش آن از ناحيه خدا مالزمه بوده و هر قومي كه احسان و تقوي و
شكر داشتهاند خداوند نعمت را بر ايشان باقي داشته ،و تا مردم وضع خود را تغيير ندادهاند روز بروز بيشتر كرده است ،هم
چنان كه آيات زير بدان اشاره ميكنند.
"وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" «»2
و" لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ" « »3و
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين و آنچه راي كه در ميان آن دو است خلق نكرديم جز بحق و براي سرآمدي معين.
سوره احقاف ،آيه .1
)(2بدرستي كه وقتي اجل خدا برسد تاخير انداخته نميشود .سوره نوح ،آيه .2
)(3همانا پروردگار من بر صراط مستقيم است .سوره هود ،آيه .23
)(4همانا وقتي خداوند چيزي راي بخواهد و بگويد :باش موجود ميشود .سوره يس ،آيه .24
)(5و اگر اهل قريهها ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند ،ما درهاي بركات راي از آسمان و زمين برويشان ميگشاييم ،ولي
تكذيب كردند ،ناگزير ما نيز به آنچه كردند گرفتارشان ساختيم .سوره اعراف ،آيه .23
)(6اگر شكر بورزيد به يقين نعمتتان راي زياد ميكنم و اگر كفر بورزيد بدانيد كه عذاب من شديد است .سوره ابراهيم ،آيه
.2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
"هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ" «».1
اين بود آنچه ،از ظاهر آيه در باره مالزمه ميان شيوع صالح در قومي ،و دوام نعمت برايشان استفاده ميشود و اما اينكه اگر
فساد در قومي شايع شود و يا از بعضي از ايشان سر بزند نقمت و عذاب هم برايشان نازل ميشود آيه شريفه از تالزم ميان
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آنها ساكت است ،نهايت چيزي كه از آيه استفاده ميشود اين است كه :خداوند وقتي روش خود را تغيير ميدهد و عذاب
ميفرستد كه مردم رفتار خود را عوض كرده باشند ،البته اين مطلب امكان دارد نه اينكه به فعليت درآوردنش واجب باشد
زيرا اين از آيه استفاده نميشود ،و بهمين جهت سياق را تغيير داده ميفرمايد:
"وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ" با اينكه اگر ميخواست سياق را تغيير ندهد بايد ميفرمود:
"حتي يغيروا ما بانفسهم فيريد اللَّه بهم من السوء ما ال مرد له -تا آنكه مردم رفتار خود را عوض كنند كه در اين صورت
خداوند آن گونه بدي را براي ايشان خواسته است كه احدي نتواند آن را جلوگير شود".
مؤيد اين معنا هم آيه" وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" « »4است كه صريحا داللت ميكند
بر اينكه پارهاي از تغييرات خدا در هنگام پارهاي از تغييرات مردم ،اجراء نميگردد ،و خدا مردم را در آن تغييرات عفو
ميفرمايد و اما اينكه آيا فرد هم عينا مانند قوم و جمعيت است و صالح و فساد عمل او در وضع آخرت و دنياي او و امور
مادي و معنوي او اثر ميگذارند يا نه؟ آنچه كه از كالم الهي برميآيد اين است كه ميان اعمال صالح يك فرد و ميان صالح
آخرت و نعمتهاي معنويش رابطه هست ،و در صورت تغيير آن ،نعمتهاي مزبور هم تغيير ميكند ،و ليكن آيات داللتي بر
رابطه ميان نعمتهاي مادي و جسمانيش ندارد.
[جهت و حكمت وجود تالزم بين اعمال صالح و نعمتها و بهرهمنديها]  .....ص 417 :
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و حكمت همه اينها هم روشن است ،زيرا تالزم مذكور ،مقتضاي حكم توافق و سنخيتي است كه در اجزاي نظام عالم برقرار
است و هر نوعي را بسوي غايت و نهايت سيرش سوق ميدهد ،آري خداوند براي انواع ،غاياتي قرار داده و آنها را مجهز به
وسائل رسيدن بدان غايات آفريده ،و در ميان اجزاي اين نظام ،تالئم و توافقي نهاده كه همه را شيء واحدي كرده ،كه ميان
اجزائش معانده و تضادي نيست ،و مقتضاي آنها اين است كه :هر نوعي در عافيت و
__________________________________________________
)(1آيا جزاي احسان جز احسان است .سوره الرحمن ،آيه .35
)(2و آنچه از مصيبتها به شما ميرسد بخاطر كارهايي است كه بدست خود كرديد ،و خدا از بسياري از كردههاي شما
ميگذرد .سوره شوري ،آيه .15
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
نعمت و كرامت ،تا به غايت خود برسد .و ميان انواع موجودات ،غير از نوع آدمي گويا هيچ نوع ديگري از مقتضاي فطرت
اصلي خود منحرف نميشود.
و نوع انسان هم اگر مانند ساير انواع از مقتضاي فطرت اصليش منحرف نگردد ،عالم بر طبق سعادت و نعمت او دور ميزند
و جريان مييابد ،و اما اگر منحرف شد و فساد در ميان آن رايج گرديد ،تعادل ميان اجزاي كون بر هم خورده و همين خود
باعث ميشود كه نعمت از او هجرت نموده نظام زندگيش مختل گردد ،و در نتيجه فساد در دريا و خشكي عالم بخاطر
اعمال نارواي آدمي ظاهر ميشود ،و خدا كيفر بعضي از آنچه را كه كردهاند به ايشان ميچشاند تا شايد برگردند .و پوشيده
نيست كه اين معنا مربوط به نوع است نه شخص ،و بهمين جهت گفتيم كه:
تالزم ميان صالح نوع و نعمتهاي عمومي آنان است نه بين اشخاص ،زيرا چه بسا افرادي كه در نوع به هدف نرسند و
ليكن خود نوع به هدف برسد ،و بايد برسد ،آري اگر بخاطر انحراف يك فرد و دو فرد ،نوع ،از سعادت خود محروم مانده به
غايت و هدف نرسد مستلزم لعب و بازي در خلقت ميشود ،و (حال آنكه) خدا فرموده ":وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما
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بَيْنَهُما العِبِينَ" «».1
و ما در جلد دوم اين كتاب در چند بحثي كه در باره اعمال گذرانديم راجع به اين موضوع نيز قدري حرف زديم.
از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه آن اعتراضي كه به آيه شريفه شده است تا چه حد باطل و بيمورد است ،و آن اين
است كه آيه ميرساند :وقتي وضع قومي تغيير ميكند و نعمتها دگرگون ميشود كه مردم با گناه ،وضع خود را دگرگون
كنند .و اين بر خالف آن مساله اي است كه در شرع آمده كه نميتوان عموم را به جرم خواص مؤاخذه نمود ،و وجه
فسادش هم اين است كه اين معنا بكلي اجنبي از مفاد آيه است.
[اختالف شديد مفسرين در معناي آيه شريفه ":لَهُ مُعَقِّباتٌ  ..... ]"...ص 411 :
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اين بود پارهاي از مطالب كه دقت و تدبر در آيه آن را افاده ميكند ،ولي ساير مفسرين در تفسير آن از جهات مختلفي
اختالفات شديدي راه انداختهاند.
از آن جمله ،اختالفشان در مرجع ضمير" هاء" در جمله" لَهُ مُعَقِّباتٌ" است ،يكي « »4گفته :مرجع آن كلمه" من" در
جمله" مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ" ، ...است ،كه ما در سابق نقلش كرديم و آن را اختيار نموديم .يكي « »1ديگر گفته كه :ضمير مزبور
به نام" اللَّه" برميگردد ،و چنين معنا ميدهد
__________________________________________________
)(1و ما آنچه در آسمانها و زمين و ما بين آنها است به بازيچه خلق نكرديم .سوره دخان ،آيه .12
(2و )1مجمع البيان ،ج  ،2جزء  ،11ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
كه براي خدا مالئكهايست معقب ،كه از جلو و عقب انسان را حفظ ميكنند .و اشكال اين قول اينست كه الزم ميآيد كه در
يك سياق (كه بايد ضميرها به يك مرجع برگردند) ضماير اختالف پيدا كنند عالوه بر اين سبب ميشود كه بدون هيچ نكته
و جهتي در جمله" مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" التفات بكار رفته باشد.
يكي »«1ديگر گفته :به رسول خدا برميگردد ،و آيه شريفه اين معنا را تذكر ميدهد كه مالئكه آن جناب را حفظ
ميكنند .اشكال اين قول هم همان اشكال قول قبلي است كه گفتيم موجب اختالف ضميرها ميشود كه ظاهر آيه با آن
مساعدت ندارد ،عالوه بر اين الزمهاش اين است كه آيه شريفه مربوط و متصل با آيات قبل نباشد ،چون در آيات قبل اسمي
از رسول خدا (ص) برده نشده بود.
مفسري »«2ديگر گفته :ضمير مذكور به كلمه" من" كه در جمله" سارِبٌ بِالنَّهارِ "مقدر است برميگردد .و اين وجه از
همه وجوه گذشته سخيفتر است كه بزودي اشكاالتش را خواهيم گفت.
و از جمله اختالفات ايشان اختالفي است كه در معناي كلمه" معقبات" كردهاند ،يكي « »1گفته :اصل آن" معتقبات" بوده،
حرف "تا" نقل به قاف شده و در قاف اصلي ادغام گشته ،و معتقبات از" اعتقب" است ،و وقتي گفته ميشود ":اعتقبه"
معنايش اين است كه او را حبس كرد ،و وقتي گفته ميشود" اعتقب القوم عليه" معنايش اين است كه مردم عليه او
همدست شدند .و ليكن اين وجه را مردود و خطا دانستهاند.
يكي « »2ديگر گفته :از باب تفعيل و از مصدر تعقيب است كه به معناي دنبال كسي رفتن است ،و از اين جهت آن را
تعقيب گويند كه گويا پاشنه (عقب) او را لگد ميكند ،و مالئكه را از اين نظر معقبات ناميده كه آدميان را در مسير بسوي
خدا تعقيب ميكنند و -همانطور كه در سابق گفته شد -از آدمي جدا نميشوند و او را حفظ ميكنند.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بعضي »«5ديگر گفتهاند :مراد از معقبات يك دسته از مالئكه شب و روزند كه نويسندگان نامه اعمالند دسته روز ميروند و
مامورين شب دنبالشان فرود ميآيند ،و به اين حساب ،مالئكه
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2جزء  ،11ص .121
)(2تفسير الكشاف ،ج  ،4ص  212و تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،425ط تهران.
)(3تفسير الكبير ،ج  ،12ص .12
)(4تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص  ،111ط بيروت]. [.....
)(5تفسير فخر رازي ،ج  ،12ص .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص215 :
روز دنبال مالئكه شب و مالئكه شب دنبال مالئكه روز آمد و شد دارند .و ليكن اين وجه با ظاهر جمله" لَهُ مُعَقِّباتٌ"
نميسازد ،بعالوه الزمهاش اين است كه جمله" يحفظونه -او را نگهداري ميكنند" به معناي" يحفظون عليه -اعمال او را
عليه او مينويسند" بوده باشد.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از معقبات ،نگهبانان و گارد مخصوص سلطنتي و آجودان و افسران مخصوص دربارند كه
دنبال ملوك و امراء به راه ميافتند ،و آنها را اسكورت ميكنند ،و معناي آيه اين است كه آنها كه وقتي حركت ميكنند به
اصطالح راهها را بند ميآورند كه همان ملوك و امراء باشند ،و براي ايشان دنبال رواني از افسران است كه اطرافشان را
احاطه نموده ،ميخواهند به خيال خود از قضا و قدر خدا نگهداريشان كنند .و اين وجه عالوه بر اينكه وجهي بيپر و پايه
است ،در حقيقت بازي كردن با كالم خداست.
و از جمله اختالفات مفسرين اختالفشان در معناي ":مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ" است ،كه بعضي «» 4گفتهاند :جمله مذكور
متعلق به معقبات است ،و معنايش اين است كه :معقبات ،او را از جلو و عقب حفظ ميكنند .غافل از اينكه تعقيب تنها از
پشت سر است.
بعضي »«3ديگر گفتهاند :متعلق به جمله" يحفظونه" است و در كالم تقديم و تاخيري شده ،و ترتيب كالم چنين بوده:
يحفظونه من بين يديه و من خلفه من امر اللَّه .و ليكن هيچ دليلي بر اين وجه در دست نيست.
بعضي « »2هم گفتهاند :متعلق به مقدري از قبيل وقوع و احاطه و امثال آن دو است ،و تقدير آن" واقع من بين يديه و من
خلفه" و يا" محيط من بين يديه و من خلفه" بوده است ،و يا به نحو تضمين است كه معني چنين ميشود :له معقبات،
يحيطون به من بين يديه و من خلفه -براي او تعقيبكنندگاني است كه او را از دو طرف و پشت سر احاطه ميكنند" .و اين
وجه را سابقا هم نقل كرديم.
باز در همين جمله از جهت ديگري اختالف كردهاند ،بعضي « »2گفتهاند :مراد از آن ،جلو و عقب مكاني است ،و معقبات او
را از جلو و عقب از مهالك و خطرات حفظ ميكنند.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد از آن دو ،اعمال گذشته و آينده اوست ،كه مالئكه همه را
__________________________________________________
)(1تفسير طبري ،ج  ،11ص .21
(2و  1و )2تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص .114
)(5تفسير فخر رازي ،ج  ،12ص 12
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)(6تفسير روح المعاني ،ج  11ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
عليه او حفظ و ضبط ميكنند .و ليكن هيچ دليلي بر اين دو وجه و اين دو اختصاص وجود ندارد.
بعضي ديگر گفتهاند :مراد از" بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ" شؤون جسمي و روحي گذشته و فعلي انسان است .و اين همان وجهي
است كه نقل كرده و آن را اختيار نموديم.
و نيز از جمله اختالفات ايشان اختالفي است كه در معناي جمله" يحفظونه" كردهاند ،بعضي « »1آن را به معناي يحفظون
عليه گرفته ،و بعضي به معناي مطلق حفظ ،و بعضي « »4به معناي حفظ از خصوص ناماليمات گرفتهاند.
و باز از جمله موارد اختالف مفسرين اختالفي است كه در جمله "مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" كردهاند ،كه اين جار و مجرور متعلق به كجا
است ،بعضي »«3گفتهاند :متعلق به جمله" لَهُ مُعَقِّباتٌ" و صفتي است از براي آن ،هم چنان كه در جمله" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهِ" و" يحفظونه "دو صفت ديگري براي آنست .ولي اين توجيه با ظاهر آيه سازگار نيست.
بعضي »«4ديگر گفتهاند :متعلق است به جمله" يحفظونه" و كلمه" من" در آن به معناي باي سببيه و يا به معناي
مصاحبت است ،و معناي آيه چنين است كه :معقبات ،او را بوسيله امر خدا و يا با امر خدا حفظ ميكنند.
بعضي «» 2ديگر گفتهاند :متعلق به" يحفظونه" است و ليكن كلمه" من" ابتدائيه و يا نشويه است ،و معناي آيه چنين
است كه :او را حفظ ميكنند ،در حالي كه ابتداء حفظ و يا منشا آن امر خداست.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :درست است كه متعلق به" يحفظونه" است ،و ليكن كلمه" من" به معناي" عن" است ،و به آيه
چنين معنا ميدهد كه :او را از اينكه امر خدا بر او حلول نموده و فرايش بگيرد ،نگهداري ميكنند .آن گاه امر را به معناي
باس و عذاب تفسير كرده ،و آيه را اينطور معنا كردهاند كه :معقبات خدا او را از عذاب خدا حفظ ميكنند و هر وقت گناهي
بكند از خداي سبحان برايش مهلت ميخواهند تا عذاب و مؤاخذه ،و يا امضاي شقاوت را در بارهاش تاخير بيندازد تا شايد كه
توبه نموده و برگردد .و اغلب اين وجوهي كه نقل كرديم فسادش براي
__________________________________________________
)(1تفسير طبري ،ج  ،11ص .25
)(2تفسير ابي السعود ،ج  ،11ص .25
)(3تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص .111
)(4تفسير الكبير ،ج  ،12ص .12
)(5تفسير مجمع البيان ج  ،2ص  ،124ط بيروت.
)(6تفسير روح المعاني ،ج  11ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،11ص214 :
خواننده روشن است و حاجتي به بيان ندارد.
و از جمله اختالفات ايشان اختالف نظرهايشان در وجه اتصال جمله" لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ  ،"...به ما قبل
است ،كه برخي « »1از ايشان گفتهاند :متصل است به جمله" سارِبٌ بِالنَّهارِ" .كه معنايش گذشت .و بعضي ديگر گفتهاند:
متصل است به جمله" اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي و يا به جمله" عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ" و معنايش اين است كه همانطور
كه خداوند حمل هر حامله و يا غيب و شهادت را ميداند همچنين نگهبانان را بر ايشان گمارده تا حفظشان كنند .بعضي
« »4ديگر گفتهاند :متصل است به جمله" إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ" ،و معنايش اين است كه رسول خدا (ص) بوسيله مالئكه محفوظ
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است .و ليكن حق اين است كه متصل است به جمله" كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ" ،كه بنوعي آن را بيان ميكند ،و در سابق
گذشت.
و نيز از جمله موارد اختالف مفسرين اختالفي است كه در ربط و اتصال جمله" إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ  ،"...كردهاند ،يكي
« »1گفته :متصل است به آيه" وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ  ،"...و معناي مجموع آن دو اين است كه هر چند بر نزول عذاب
عجله ميكنند و ليكن خداوند عذاب نميفرستد مگر بر كسي كه بداند وضعش دگرگون شده است ،حتي اگر بداند كه در
جمعيتي كساني هستند كه بعدها ايمان ميآورند و يا از صلبشان كساني متولد ميشوند كه ايمان خواهند آورد بر آن جمع
عذاب نميفرستد.
بعضي ديگر گفتهاند :آيه مذكور متصل است به جمله" سارِبٌ بِالنَّهارِ" و معناي مجموع آن دو اين است كه وقتي ملوك و
امراء مرتكب گناه شدند در حقيقت از رسم عبوديت بيرون گشته ،و استحقاق حفاظت خود را باطل ساخته و مستوجب عذاب
ميشوند .و اين وجه با وجه قبلي از سياق كالم دورند ،و حق مطلب اين است كه آيه مذكور تعليل جمله" يَحْفَظُونَهُ  ،"...و
بيان علت اين است كه چرا خداوند او را حفظ ميكند ،و توضيحش در سابق گذشت.
"هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنْشِئُ السَّحابَ" الثِّقالَ".
كلمه" سحاب" -به فتحه سين -چون جمع بود صفت آن را نيز جمع آورده ،فرمود ":ثقال".
و" يريكم" از ارائه است كه يا به معناي اظهار و نشان دادن چيزيست كه قابل رؤيت
__________________________________________________
)(1تفسير الكبير ،ج  ،12ص .12
)(2تفسير التبيان ،ج  ،3ص  ،442ط نجف.
)(3تفسير الكبير ،ج  ،12ص . [.....]44
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
باشد تا بيننده آن را ببيند ،و يا به معناي انسان را داراي صفت رؤية و ديدني قرار دادن است ،و تقابلي كه ميان ":يريكم"
و" ينشئ" هست معناي اول را تاييد ميكند.
و دو كلمه" خَوْفاً وَ طَمَعاً" دو تا مفعول له براي" يريكم "هستند ،يعني برق را به شما نشان داد تا هم بترسيد و هم طمع
كنيد ،و ممكن است كه مصدر به معناي فاعل ،و حال از ضمير" كم" بوده باشند ،و چنين معنا دهند كه خدا آن كسي است
كه برق را به شما نشان داد در حالي كه شما صاحبان خوف و رجا بوديد.
و معناي آيه اين است كه خدا آن كسي است كه برق را در برابر چشمان شما ظاهر كرد تا دو صفت خوف و رجا را در شما
هويدا سازد ،كما اينكه مسافر شما از آن ميترسد ،و حاضرتان به آن اميدوار ميشود ،دريانوردان از آن ميترسند ،و اهل
خشكي آرزويش را ميكنند ،مردم همه از صاعقهاش ميترسند ،و اميدوار بارانش ميشوند.
و آن كسي است كه با انشاء خود ابرهايي خلق ميكند كه بار سنگين آب را بدوش ميكشند.
و در اينكه در خصوص آيت برق ،كلمه ارائه را و در خصوص آيت سحاب كلمه انشاء را بكار برد لطافتي است كه از نظر
خواننده پوشيده نيست «».1
"وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ...".
كلمه" صواعق" جمع صاعقه است كه عبارتست از پاره آتشهايي كه از رعد و برق توليد شده و از آسمان فرو ميآيند.
و كلمه" جدل" به معناي نزاع قولي است ،كه يك طرف بخواهد حرف خود را بر ديگري بقبوالند ،و اين واژه از ماده"
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جدلت الحبل -طناب را محكم تابيدم" گرفته شده .و كلمه" محال" -به كسر ميم -مصدر باب مفاعله از" ماحل -يماحل"
است كه به معناي اين است كه يكي عليه ديگري مكر و صحنهسازي كند تا معلوم شود كدام نيرومندترند ،و بهمين منظور
براي اظهار معايب و بديهاي آن ديگري جدل مينمايد.
بنا بر اين ،جمله" وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ" معنايش (و خدا داناتر است) اين است كه بتپرستان( ،كه
وجه كالم در اين آيات و در اين حجتها متوجه ايشان است) در باره ربوبيت خداي تعالي مجادله ميكنند ،و حجتهايي
نظير تمسك بروش پدران براي
__________________________________________________
)(1زيرا براي برق فايده خوف و طمع را ذكر فرموده كه آفرينش آن في نفسه اين فائده را نميدهد بلكه ارائه و نشان دادن
ميخواهد بخالف سحاب.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
اثبات ربوبيت اربابهاي خود درست مينمايند ،ولي از اين معنا غافلند كه خداي سبحان شديد المماحله است ،چون او به
معايب و بديهاي ايشان آگاه ،و بر اظهار آن معايب و رسوا ساختن آنان قادر است.
[معناي دعا و بيان اينكه حق دعا (دعاي مستجاب) براي خدا است و در برابر او نه غير او]  .....ص 434 :
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لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ"...
".دعا" و" دعوت" ،به معناي توجه دادن نظر مدعو است بسوي داعي كه غالبا با لفظ ،يا اشاره صورت ميگيرد ،و"
استجابت" و" اجابت" به معناي پذيرفتن دعوت داعي ،و روي آوردن بسوي اوست ،اين است معناي دعا و اجابت ،و اما
درخواست حاجت در دعا ،و برآوردن حاجت در استجابت ،جزء معنا نيست ،بلكه غايت و متمم معناي آن دو است.
بله ،اين جهت در مفهوم دعا خوابيده كه بايد مدعو ،صاحب توجه و نظري باشد كه اگر بخواهد بتواند نظر خود را متوجه
داعي بكند ،و نيز بايد صاحب قدرت و تمكني باشد كه از استجابت دعا ناتوان و عاجز نگردد ،و اما دعا كردن و خواندن
كسي كه درك و شعور نداشته ،يا قدرت بر برآوردن حاجت را ندارد دعاي حقيقي نيست ،هر چند صورت دعا را داشته باشد.
و چون در آيه شريفه ميان جمله" لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ" و جمله" وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ"...
مقابله افتاده و در دومي ميگويد دعا و خواندن غير خدا خالي از استجابت ،و دعاي كافران در ضاللت است ،ناگزير
ميفهميم كه مقصود از جمله اولي اين است كه دعوت حق با دعوت باطل اين فرق را دارد كه در دعوت حق مدعو دعوت
را ميشنود ،و البته استجابت هم ميكند (اما دعوت باطل چنين نيست).
و اين خود از صفات خداي تعالي و تقدس است ،چون او شنوا و قريب و مجيب( ،جوابگوي دعا) و غني و داراي رحمت
است ،هم چنان كه فرمود ":أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ" « »1و نيز فرمود ":ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" « »4و در گفتههاي خود
هيچ شرطي در استجابت دعا نكرده ،جز اينكه حقيقت دعا محقق شود و تنها او دعوت و خوانده شود نه غير او.
بنا بر اين ،اضافه دعوت حق ،اضافه موصوف بر صفت ،و يا از قبيل اضافه حقيقيه « »1است ،به اين عنايت كه حق و باطل
گويا دعا را ميان خود به دو قسم تقسيم ميكنند ،يك قسم از دعا ،دعاي حق است كه هرگز از استجابت تخلف ندارد ،و
قسم ديگر دعاي باطل است ،و آن دعايي
__________________________________________________
)(1اجابت ميكنم دعوت دعا كننده را وقتي كه مرا بخواند .سوره بقره ،آيه .123
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[تمثيلي كه حال كسي را كه غير خدا را ميخواند بيان ميكند]  .....ص 435 :

بعد از اثبات اختصاص دعوت حق و استجابت براي خدا ،و نفي آن از غير او ،يك صورت را استثناء كرده ،و آن صورت نظير
مثلي است كه خود قرآن زده و فرموده ":كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَي الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ".
توضيح اينكه شخص عطشان وقتي بخواهد آب بياشامد ،ناگزير بايد نزديك آب شده كف دست را باز كند و آب را برداشته
بنوشد ،يعني به لب رسانده رفع عطش كند ،اين راه حقيقي و صحيح رفع تشنگي است ،و اما لب تشنهاي كه از آب دور است
و ميخواهد سيراب شود ،و از آن اسباب و مقدماتي كه گفتيم هيچ يك را عملي نميكند جز همين را كه كف دست را باز
نموده نزديك دهان ببرد ،كه چنين كسي هرگز آبي بدهانش نميرسد ،و از آب نوشيدن تنها صورت آن را نشان داده ،و
تقليد آن را درآورده است.
و مثل كسي كه غير خدا را ميخواند مثل همين تقليد درآور است كه از دعا جز صورت ترجمه الميزان ،ج ،11ص213 :
خالي از معنا ،و اسم خالي از مسماي آن را نميآورد .زيرا اين بتها و خدايان دروغين در استجابت دعا و قضاي حوائج ،همان
اثر را دارند كه آن آقاي تقليد درآور در رفع عطش خود دارد ،يعني همانطور كه دست به دهان بردن اين ،صورتي از آب
خوردن است ،دعا و خواندن بتپرستان هم تنها صورتي از دعا كردن است و خاصيت ديگري ندارد.
از اينجا معلوم ميشود كه استثناء" إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ  ،"...استثنايي نيست كه بر خالف حكم كلي مستثني منه باشد بلكه تنها
صورتي از استثناء است كه منظور از آن تقويت حكم در جانب مستثني منه است ،نه اينكه بخواهد فردي را از آن كلي خارج
سازد ،و خالصه مفادش اين است كه مشركين و آنها كه غير خدا را ميخوانند با خواندنشان به نتيجهاي نميرسند مگر
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)(2بخوانيد مرا ،تا اجابت كنم شما را .سوره مؤمن ،آيه .35
")(3اضافه حقيقيه" اضافهاي است كه معناي الم را افاده نموده و ملكيت را ميرساند.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
است كه بسوي هدف اجابت هدايت نميشود ،مانند دعا و خواندن كسي كه دعا را نميشنود و يا قدرت بر استجابت ندارد.
پس آيه مورد بحث از اين جهت مرتبط به آيات قبل است كه در آن آيات قبل قدرت و علم عجيب خدا را خاطرنشان
ميساخت ،و در اين آيه اين معنا را تذكر ميدهد كه حقيقت دعا و استجابت هم خاص اوست و او همانطور كه عالم و قادر
است اجابت كننده دعا هم هست ،و اين معنا را در آيه از دو طريق اثبات نموده ،يكي طريق اثبات حق دعا براي خدا ،و يكي
نفي آن از غير خدا.
اما عهدهدار اثبات حق دعا براي خدا جمله" لَهُ دَعْوَةُ" است ،كه مقدم بودن ظرف" له" انحصار را ميرساند ،و جمالت بعد
هم كه از غير خدا نفي ميكند اين انحصار را تاييد ميكند ،و اما متكفل نفي آن از غير خدا جمله" وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
ال يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَي الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ" است ،كه ميفرمايد :آن خداياني كه مشركين
ميخوانند قادر بر استجابت دعاي آنان نيستند ،و اين معنا را در مواردي از كالم مجيدش بيان نموده .زيرا آن خدايان يا
بتهايي هستند كه عوام مشركين ميپرستند ،كه پر واضح است اجسامي بيجانند ،كه نه شعور دارند و نه اراده ،و يا ارباب آن
بتها از مالئكه و يا جن و يا روحانيات كواكب و يا بشرند ،كه بعضي از خواص بتپرستان ميپرستند ،و متنبه به آن هستند،
كه نه مالك نفع و ضرري براي خود هستند ،و نه اختياردار مرگ و حيات و نشور خودند تا چه رسد به اينكه مالك نفع و
ضرر و مرگ و حيات غير خود باشند ،به خالف خداي تعالي كه مالك كل است ،و همه ملك و همه قوت تنها براي او است.
پس هيچ مطمعي و طمعگاهي در غير او نيست.
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اينكه به نتيجهاي نرسند ،كه معنايش تاكيد در همان به نتيجه نرسيدن است.
و اين خود از لطافتهاي كالم خداي تعالي است كه از جهتي نظير آيه" أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ
ال ضَرًّا" است و به بياني كه ان شاء اللَّه خواهد آمد مؤكدتر از آن است .از آنچه گذشت روشن گرديد كه:
اوال :مراد از جمله" لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ" حق دعا است و آن دعائي ميباشد كه مستجاب ميشود و بهيچ وجه رد نميگردد ،پس
اينكه بعضي « »1در معنايش گفتهاند :مرا از آن ،كلمه اخالص و شهادت به" ال اله اال اللَّه" است .صحيح نيست ،چون هيچ
دليل و شاهدي در سياق آيه ندارد.
و ثانيا :اگر ضمائر در جمله" وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ  "...را اظهار كنيم تقدير آن چنين ميشود:
كساني كه مشركين آنها را بجاي خدا ميخوانند آن خوانده شدهها دعاي اين مشركين را بهيچ وجه مستجاب نميكنند.
و ثالثا :استثناء در آيه استثناء از جمله" ال يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ" است و در كالم ،حذف و اختصار بكار رفته و معناي كالم
اين است كه ":ال يستجيبون لهم بشيء و ال ينيلونهم شيئا اال كما يستجاب لباسط كفيه الي الماء ليبلغ فاه  -...اجابت
نميكنند ايشان را به هيچ چيز ،و هيچ چيزي به ايشان نميدهند مگر همانند كسي كه از آب دور است و براي رفع عطش
خود از روي تقليد دو دست خود را به طرف آب ميبرد تا به دهانش برساند و عطش خود را رفع كند...".
__________________________________________________
)(1تفسير طبري ،ج  ،11ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
و اگر در معنايي كه كرديم و خواستيم كلمه" نيل" را در معناي استجابت درآوريم ،براي اين بود كه احتمال ميدهيم
استجابت متضمن معناي نيل و امثال آن باشد.
خداي سبحان در آخر آيه ،گفتار خود را تاكيد نموده و فرمود ":وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ" و اين جمله عالوه بر تاكيد
مطالب قبل ،به يك حقيقت اصيل ديگر نيز اشاره ميكند ،و آن اين است كه هيچ دعائي نيست مگر آنكه غرض آن ،خداي
سبحان است ،چون او است عليم و قدير و غني و صاحب رحمت ،پس براي دعا هيچ راهي نيست مگر همان راه توجه به
خداي تعالي ،بنا بر اين كسي كه غير خدا را ميخواند و آن را غرض و هدف قرار ميدهد رابطه دعاي خود و هدف دعا را از
دست داده ،و در حقيقت دعايش راه را گم كرده ،چون ضاللت بهمين معنا است كه چيزي از راه خود بيرون شود و راهي
بپيمايد كه آن را به مطلوبش نرساند.
"وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ".
"سجود" به معناي به رو بر زمين افتادن و پيشاني و يا چانه را بر زمين نهادن است ،هم چنان كه در باره برادران يوسف
ميفرمايد ":وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً" « »1و نيز فرموده ":يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً" « »4سجود مصدر ،و سجده بناي مره است يعني
يك سجود.
و" كره" ،به معناي كاريست كه آدمي با مشقت آن را انجام دهد ،حال اگر محركش امري خارجي باشد ،آن را "كره" -با
فتحه كاف -خوانند ،و اگر محركش داخلي و نفساني باشد آن را" كره "-به ضمه كاف -تلفظ كنند و اين لفظ در برابر و
مقابل" طوع" است.
راغب در مفردات ميگويد ":غدوة" و" غداة  "...از ساعات اول روز است ،و در قرآن كريم "،غدو" در مقابل" آصال" ،و"
غداة" در مقابل" عشي" قرار گرفته ،يك جا فرموده:
"بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ" و يك جا فرموده" بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ" .و بايد دانست كه غدو جمع غداة است ،هم چنان كه" قني"

PDF.tarikhema.org

جمع "قناة" (نيزه) است «».1
و در مجمع البيان گفته :كلمه" آصال" جمع" اصل "-با ضمه همزه و صاد -است ،و اصل هم جمع" اصيل" است ،پس
آصال جمع الجمع و مادهاش كلمه" اصل" است ،و از اين جهت اين ساعت از روز معين بين عصر و غروب آفتاب را آصال
گفتهاند كه گويي ريشه و مبدأ شب است «».2
__________________________________________________
)(1به عنوان سجده برايش بخاك افتادند .سوره يوسف ،آيه .155
)(2به عنوان سجده چانهها را بر زمين نهادند .سوره اسري ،آيه .152
)(3مفردات راغب ،ماده" غدا".
)(4مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،424ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
[تسبيح ،سجود سؤال و قنوت آنچه در آسمانها و زمين است ،تعابير مختلفي است از ذلت حقيقي همه چيز در برابر خداي تعالي  .....ص 431 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اعمال اجتماعي كه انسان به منظور اغراض معنوي انجام ميدهد ،مثال باالنشيني كه به منظور تجسم رياست ،و جلو افتادن
كه بمنظور تمثل سيادت و آقايي ،و خم شدن كه به منظور اظهار حقارت و كوچكي ،و بر زمين افتادن كه به منظور نهايت
ذلت و افتادگي سجده كننده در قبال عزت و علو مقام مسجود انجام ميشود ،نام اين اعمال را به غرضهاي آنها نيز داده و
آنها را هم بهمان نام مينامند ،مثال همان طور كه جلو افتادن را تقدم ميگويند ،سيادت و آقايي را هم تقدم ميخوانند ،و هم
چنان كه انحناء و خم شدن مخصوص را ركوع ميگويند ،حقارت و كوچكي را هم ركوع ميگويند ،و همانطور كه به خاك
افتادن را سجده ميگويند ،تذلل را هم سجود ميگويند ،همه اينها به اين عنايت است كه برسانند كه منظور از اين اعمال
اجتماعي همان غرضها و نتائج آن است ،و گرنه هيچ غرضي به خود آن اعمال تعلق نگرفته است.
و به همين نظر است كه قرآن كريم اينگونه اعمال و نظائر آن از قبيل قنوت و تسبيح و حمد و سؤال و امثال آن را به همه
موجودات نسبت ميدهد و ميفرمايد ":كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ» ،" «1و نيز ميفرمايد ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ »" «2و
نيز ميفرمايد ":يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" «» 1و نيز ميفرمايد ":وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ"
«».2
و فرق ميان اين امور ،در صورت انتسابش به موجودات ،و در صورت وقوعش در ظرف اجتماع بشري اين است كه :غايات و
غرضهاي آنها ،در قسم اول به حقيقت معنايش موجود است ،بخالف قسم دوم ،كه غرض از آن امور ،به نوعي از وضع و
اعتبار تحقق مي يابد ،مثال ذلت موجودات و افتادگي آنها در برابر ساحت عظمت و كبريايي خداوند ذلت و افتادگي حقيقي
است ،بخالف به رو افتادن و زمين ادب بوسيدن در ظرف اجتماع بشري كه بر حسب وضع و اعتبار ،ذلت و افتادگي است ،به
نشانه اينكه بسيار اتفاق ميافتد كه اين به خاك افتادن و سجده انجام ميشود ،ولي از آن تعظيم و اظهار ذلت فهميده
نميشود.
پس اينكه فرمود ":وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" از همان نظري است كه اشاره نموديم ،و اگر اختصاص داد به
صاحبان عقل و فرمود ":مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" و نفرمود:
ما في السماوات و االرض ،با اينكه اين سجده و ذلت ،اختصاص به آدميان و فرشتگان ندارد،
__________________________________________________
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)(1همه او را بندگي و عبادتكنندهاند .سوره بقره ،آيه .113
)(2هيچ موجودي نيست مگر آنكه خدا را به حمد و ثنايش تسبيح ميگويد .سوره اسري ،آيه .22
)(3آنچه در زمين و آسمانها هست همه از او درخواست ميكنند .سوره الرحمن ،آيه .42
)(4آنچه كه در آسمانها و زمين است همه خدا را سجده ميكنند .سوره نحل ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
و همانطور كه در آيه سوره نحل كه از نظر خواننده گذشت و ذيل آيه مورد بحث هم كه ميفرمايد ":و ظاللهم  ،"...بر اين
داللت دارد كه تمامي موجودات خدا را سجده ميكنند ،به خاطر اين است كه روي سخن در اين آيات با مشركين است ،و
عليه ايشان احتجاج شده است ،گويا خواسته است ايشان را وادار كند كه به طوع و رغبت خدا را سجده كنند ،همانطور كه
ساير عقالي آسمان و زمين او را به طوع و رغبت سجده ميكنند ،و حتي سايه ايشان هم او را سجده ميكند ،و به همين
عنايت بود كه سجده سايه ايشان را به رخ كشيد تا در واداري مشركين مؤكدتر باشد (دقت بفرمائيد).
[تذلل و تواضع همه موجودات در برابر خدا ذاتي و به" طوع است" ولي در مورد انسان تسليم و تذلل به" كره" متصور است  .....ص 431 :
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اين را نيز بايد دانست كه تذلل و تواضع همه موجودات در برابر ساحت پروردگارشان خضوع و تذلل ذاتي است ،كه هيچ
موجودي از آن منفك ،و آن از هيچ موجودي متخلف نيست ،پس بطور مسلم خضوع موجودات به طوع و بدون سفارش
خواهد بود ،و چگونه به سفارش و اكراه باشد و حال آنكه هيچ موجودي از خود هيچ چيز ندارد تا در بارهاش كراهت و يا
امتناع و سركشي تصور شود ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ"
«».1
و اين عنايت هر چند ايجاب ميكند كه سجده موجودات در برابر خداي تعالي به طوع و رغبت بوده و راهي براي تصور اكراه
باقي نگذارد ،و ليكن عنايت ديگري در اين بين هست كه چه بسا نسبت اكراه را تا حدي براي بعضي از موجودات ،يعني
انسان تصحيح كند ،و آن عنايت اين است كه پارهاي از موجودات در اجتماع تزاحم قرار گرفته ،و با اينكه خود مجهز به
طبايعي هستند ،مع ذلك چه بسا سببهاي ديگري هستند كه نميگذارند اين موجودات به غايات و هدفهاي خود نائل شوند،
آري موجوداتي كه در عالم ما قرار دارند كه عالم ماده و دار تزاحم است چه بسا در رسيدن به هدفهاي مقتضيات طبايع خود،
به موانع گوناگون و مختلفي برخورند كه اقتضاي آنها بر خالف اقتضاي طبيعت اينها باشد ،و پر واضح است كه هر چه بر
خالف طبيعت باشد مكروه است ،هم چنان كه ماليم طبيعت مطلوب است.
بنا بر اين ،موجودات اين نشئه در جميع شؤون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر امر خدا هستند ،و ليكن در پارهاي از
شؤون كه مخالف طبيعت آنها است از قبيل :مرگ و فساد و بطالن آثار و آفات و مرضها و امثال آن ،سجود و خضوعشان
كرها ،و در آنچه كه موافق طبع
__________________________________________________
)(1پس به آسمان و زمين گفت به طوع و رغبت و يا جبر و كراهت هم كه شده بيائيد ،گفتند به طوع و رغبت آمديم .سوره
فصلت ،آيه . [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص225 :
آنها است از قبيل :حيات و بقاء و رسيدن به هدف و پيروزي و كمال ،بطور طوع و انقياد و مانند خضوع مالئكه است كه خدا
را در آنچه كه دستورشان ميدهد نافرماني ننموده و عمل ميكنند.
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از آنچه گذشت فساد گفتار بعضي « »1از مفسرين ظاهر شد كه گفتهاند :مراد از سجده ،سجده معمولي و به رو افتادن بر
زمين است بطوري كه پيشاني را بر زمين بگذارد ،و جميع موجودات سجده ميكنند ،منتهي سجده مؤمن از روي رغبت است
ولي سجده كافر از روي ترس از شمشير ميباشد .اين گفته را به حسن نسبت دادهاند.
و همچنين گفتار بعضي «» 4ديگر كه گفتهاند :مراد از سجده به رو افتادن بر زمين نيست ،بلكه مراد خضوع است ،و جميع
موجودات در برابر خداي تعالي خاضعند ،با اين تفاوت كه خضوع مؤمن به طوع ،و خضوع ،كافر به كره است ،چون كافر در
برابر آالم و امراض به قضاي خدا راضي نيست ،و اين قول را به جبائي نسبت دادهاند.
و همچنين قول ديگران كه گفتهاند :مراد از آيه ،خضوع جميع موجودات ،در آسمانها و زمين ،از صاحبان عقل و فاقدان
آنست ،و اگر تعبير به" من" كه مختص به صاحبان عقل است كرده از باب تغليب بوده.
[وجه اينكه سجود موجودات براي خدا ،به صبح و شام اختصاص داده شده است و وجه اسناد سجود به سايهها]  .....ص 441 :
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و در جمله" ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ" سايه اجسام غليظ و ستبر در سجده به خداي تعالي به خود اجسام ملحق شده ،با
اينكه سايه ،امري است عدمي و عبارتست از نرسيدن نور بخاطر حائل شدن جسم در برابر نور ،و سرش اين است كه هر
چند سايه امري است عدمي ،و ليكن آثاري خارجي نظير آثار امور وجودي دارد ،مثال كم و زياد ميشود ،و همچنين
اختالفات ديگري به خود ميگيرد كه حواس ما آن را حس ميكند ،پس ميتوان گفت در عين عدمي بودن بهرهاي از وجود
دارد كه با همان مقدار از وجود و همان مقدار از آثار ،در برابر خداي تعالي خاضع و ساجد است.
و اگر سجده موجودات را به صبح و شام اختصاص داده و حال آنكه مختص به آن دو وقت نيست بلكه در تمامي آنات
هست ،سرش آن نيست كه بعضي « »1گفتهاند كه :با اين تعبير خواسته است دوام را برساند ،و اين تعبير را در جايي
ميكنند كه بخواهند ابديت را برسانند .زيرا اگر ميخواست تاييد و ابديت را برساند مناسبتر آن بود كه بفرمايد ":باطراف
النهار" تا در
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،422ط تهران.
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،122ط بيروت.
)(3تفسير روح المعاني ،ج  11ص .143
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
نتيجه همه ساعات قبل از ظهر و بعد از ظهر را شامل شود ،هم چنان كه در آيه" وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ
لَعَلَّكَ تَرْضي »«1بكار برده.
بلكه نكته آن (و خدا داناتر است) اين است كه كم و زياد بودن سايه اجسام ،هميشه در صبح و شام صورت ميگيرد ،و در
نتيجه در آن موقع در حس بيننده ،سقوط بر زمين و ذلت سجود را مجسم ميسازد ،ولي در هنگام ظهر و وسطهاي روز چه
بسا سايه معدوم ميشود و يا آن قدر كوتاه ميشود كه ديگر كم و زياديش محسوس نيست و به نظر ساكن ميآيد ،و معناي
سجود آن طور كه در صبح و شام محسوس است ،محسوس نميشود و شكي نيست كه منظور از نسبت دادن سجده به
سايه اجسام بيان سقوط سايهها بر زمين و مجسم نمودن افتادگي سجود است ،نه اينكه مقصود تنها و تنها بيان اطاعت
تكويني سايه در جميع احوال و آثارش باشد ،دليل اين معنا هم آيه شريفه ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلي ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا
ظِاللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ  ،»4« "...است كه عنايت مزبور ،در آن به خوبي چشمگير و
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[جهت اختصاص جمله ":وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ" به بيان تسبيح رعد]  .....ص 441 :

و نيز از همين باب است جمله گذشته كه ميفرمود ":وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ" زيرا در اين جمله آواز هولانگيز رعد را بدين
جهت تسبيح خوانده كه زباني گويا را مجسم ميسازد كه مشغول تنزيه خداست ،و دارد ميگويد كه :خداوند شبيه مخلوقات
نيست ،و او را در برابر رحمتش كه بادها و ابرها و برقها مبشر آنند ثنا ميخواند ،و تمامي موجودات عالم با وجودهايشان
تسبيحگوي خدايند ،چون وجودهايشان قائم و معتمد بر وجود اوست ،و اين قسم تسبيح ،تسبيح ذاتي موجودات است ،و
داللتش هم بر معنا داللت ذاتي و عقلي است ،و به داللتهاي لفظي كه در آوازها و اصوات به وضع و اعتبار هست ربطي
ندارد و اذهان سادهدالن را متوجه آن تسبيح نميكند ،و ليكن رعد با صوت هولانگيز خود در گوش و خيال آدمي آن تسبيح
ذاتي را مجسم ميسازد ،و بهمين جهت هم خداوند رعد را نامبرده تا اذهان ساده و بسيط را به آن تسبيح ذاتي كه قائم به
ذات هر موجود است و بدون صدا و لفظ انجام ميشود منتقل نمايد.
و قريب بهمين باب است آنچه كه در ابتداي سوره گذشت كه در ذيل جمله" رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها" و در ذيل
جمله" وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ  ،"...گفتيم:
اينكه در استدالل به ربوبيت خداي تعالي ،به اموري تمسك كرده كه اسباب و علل ظاهريش از انظار پوشيده است ،نه براي
اين است كه سببيت خداي تعالي تنها در آن نوع از موجودات است ،و در اموري كه اسبابش معلوم است خداوند هيچگونه
سببيتي نداشته و آن موجودات از خداي تعالي بينيازند ،زيرا قرآن كريم تصريح ميكند بر اينكه قانون سببيت ،عمومي است،
و خداوند ،فوق تمامي اسباب و موجودات است .بلكه استدالل به امور مذكور بدين منظور است كه افهام ساده و بسيط را
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هويداست.
و اين مطلب يك كالم شعري ،و تصويري خيالي نيست كه قرآن در دعوت حق خود متوسل به آن شده باشد ،حاشا از قرآن
كه چنين كند با اينكه صريحا فرموده :اين كالم شعر نيست.
آري حقايقي كه عاليتر از اوهام ،و ثابت و استوار در نظر عقل سليم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور
است و نميشود آن را تجسم نمود ،در پارهاي موارد كه ممكن باشد براي حس نوعي ظهور يافته به وجهي تمثل و تجسم
يابد ،در چنين موارد البته بايد از حس استمداد نموده صاحبان فهم ساده و عقل بسيط را از راه حس متوجه آن حقايق نمود،
و آن گاه ايشان را از اين راه منتقل به مرحله عقل سليم كه مسئول درك حقايق و معارف حقيقي است ساخت ،و اين قسم
حس و خيال ،حس و خيال حق است ،و حق هم مؤيد آنست ،و اعتماد به آن ،شعر و خيالبافي و يا باطل شمرده نميشود.
و اينكه ميبينيم خداي تعالي براي سايه گسترده اجسام ،در صبح و شام سجده قائل شده ،از همين باب است ،چون اين
سايهها نيز مانند صاحبان شعورند كه به منظور سجده به زمين
__________________________________________________
()(1اي رسول  )...آنات و لحظههايي از شب تار و اطراف روز روشن به تسبيح (پروردگارت) مشغول شو تا باشد كه به مقام
رفيع شفاعت نائل شوي .سوره طه ،آيه .115
)(2مگر آن چيزها را كه خدا خلق كرده نميبينند كه سايههاي آن از راست و چپ ميآيند ،و با تذلل براي خدا سجده
ميكنند ،سوره نحل ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص224 :
ميافتند.
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بيدار نموده ،و مساله احتياج به سبب را بوجه بهتري در نظر آنان مجسم سازد و ايشان را وادار كند تا سبب آن امور و آن
حوادث به اصطالح استثنايي را جستجو نموده در نهايت به اولين سبب ،يعني خداي سبحان منتهي شوند ،و اين معنا در
قرآن كريم بسيار مورد استفاده قرار گرفته است.
و خالصه :علت اينكه قرآن افتادن سايه اجسام را در صبح و شام بر زمين ،سجده ناميده بر اين اساس است كه در اين حال
معناي سجده ذاتي را كه در ذوات اشياء است با مثالي حسي ممثل نموده ،حس آدميان را براي درك معناي سجده ذاتي
بيدار ميكند ،و براي چنين مردماني راه انتقال به اين حقيقت عقلي و غير حسي را آسان ميسازد.
اين آن معنايي است كه از تدبر و دقت در كالم خداي تعالي به دست ميآيد ،آن وقت حيف نيست اين معارف و معاني
لطيف را حمل بر استعاره شعري نموده ،يا آن را مجاز بدانيم و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
بگوئيم نسبت سجده به سايه دادن كنايه از اين است كه سجده هم منقاد امر اوست ،و آن طور كه او ميخواهد به وجود
ميآيد؟ و يا بگوئيم :مقصود از سايه خود صاحب سايه است ،چون وقتي كسي سجده كند قهرا سايهاش هم سجده ميكند؟
آري بهيچ وجه نميتوان آن معاني لطيف و دقيق را گذاشته ،كالم خداي را بر چنين معاني واهي حمل نمود.
"قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ ال ضَرًّا".
اين آيه بخاطر اينكه رسول خدا را فرمان ميدهد به اينكه با مشركين احتجاج كند ،در حقيقت به منزله خالصه آيات سابق
است.
زيرا آيات سابق با روشنترين بيان اين معنا را خاطرنشان ميكردند كه :تدبير آسمانها و زمين و آنچه در آنها است با
خداست ،هم چنان كه خلقت و پيدايش آنها از او ميباشد ،و اوست مالك آن چيزهايي كه خاليق بدان نيازمندند ،و تدبير
آنها هم ناشي از علم و قدرت و رحمت اوست ،و هر چيز غير از او مخلوق و مدبر (به فتح با) است و مالك هيچ نفع و
ضرري براي خود نيست .و اين بيان نتيجه ميدهد كه تنها او رب است و بس.
اينك بعد از آن بيان ،به پيغمبرش دستور ميدهد كه نتيجه آن را بر مشركين مسجل نموده ،بعد از تالوت آيات سابق و
روشن شدن حق از ايشان بپرسد ":مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ -كيست آنكه مالك و مدبر بر امر آسمانها و زمين و
موجودات در آنها است؟" آن گاه دستورش ميدهد كه خودش در جواب بگويد ":اللَّه" ،چون مشركين معاند و لجباز بودند و
حاضر نبودند به آساني به توحيد و يگانه بودن رب اقرار كنند ،عالوه بر اين بطور تلويح ميفهماند كه مشركين حجت و
استدالل سرشان نميشود ،و حرف به خرجشان نميرود.
آن گاه به كمك آن نتيجه ،نتيجه دومي را گرفته كه مساله بطالن شرك آنان را به روشنترين بيان اثبات مينمايد ،و آن
نتيجه اين است كه :مقتضاي ربوبيت خدا -كه با دالئل سابق اثبات شد -اين است كه خود او مالك نفع و ضرر باشد ،پس
هر چه جز اوست مالك نفع و ضرري براي خود نيست تا چه رسد براي غير خود ،پس اتخاذ ربي غير از خداي تعالي ،و
فرض اينكه غير او كساني اولياي امور بندگان باشند ،يعني مالك نفع و ضرر ايشان باشند ،در حقيقت فرض اوليائي است كه
اولياء نباشند ،چون گفتيم اولياي مفروض ،مالك نفع و ضرر خود نيستند تا چه رسد به نفع و ضرر ديگران.
0اين است آن معنايي كه از تفريع جمله" قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ ال ضَرًّا" بر آيات سابق
استفاده ميشود ،و غرض از تفريع مذكور همين است ،و معناي آن اين است كه وقتي خداوند سبحان رب آسمانها و زمين
باشد ديگر اعتقاد و ادعاي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
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[توحيد خالق به معناي توحيد رب است و با اعتقاد به وحدانيت خالق ،اعتقاد به ربوبيت ارباب و آله مورد ندارد]  .....ص 444 :

"أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ  ...وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ".
گفتار خداي تعالي با مشركين ،در آيات قبل در سياق خطاب بود ،ولي در اين آيه ناگهان سياق عوض شده حالت غيبت به
خود ميگيرد و بجاي اينكه بفرمايد ":جعلتم" و يا" عليكم" فرموده" جعلوا" و يا" عليهم" ،اين التفات براي اين بود كه
بفهماند از اينجا ديگر روي سخن با ايشان نيست ،بلكه با رسول خدا (ص )است ،و از رسول خدا (ص) هم نخواسته كه آن
را به مشركين القاء كند.
آن گاه در جواب احتمالي كه جمله باال متضمن آن است دوباره مانند سياق قبل ،به ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
رسول خدا (ص) دستور ميدهد كه جواب را به ايشان القاء كند ،و فرموده ":قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" ،تا
داللت كند بر اينكه سؤال" ام جعلوا" كه متضمن احتمال باطل مذكور بود از رسول خدا (ص) شده نه از مشركين ،و مقصود
اين است كه به رسول خدا (ص) توحيد خالق را ابتداء به ايشان القاء كند نه به عنوان جواب ،سرش هم همين است كه
مشركين نيز به مفاد آيه" وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" « »1و نيز آيات ديگر ،خالق را يكي
ميدانستند ،و اگر رسول خدا (ص) از ايشان سؤال ميكرد ،جواب صحيح ميدادند و ديگر زمينهاي براي القاء توحيد باقي
نميماند.
آري بتپرستان معتقد نبودند به اينكه خداوند در خلقت و ايجاد عالم شريك دارد ،بلكه مخالفتشان با اسالم در توحيد ربوبيت
بود نه در توحيد الوهيت به معناي خلق و ايجاد.
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اينكه غير خدا چيزهاي ديگري اولياء باشند ادعايي است كه خودش تكذيب كننده خود است ،و معنايش اين است كه در
عين داشتن واليت ،واليت نداشته باشند ،و اين خود تناقض صريح است به اينكه اوليائي غير اولياء و اربابي بدون ربوبيت
باشند.
و اگر در آنچه گذشت كه گفتيم آيه مورد بحث به منزله خالصهگيري از آيات قبلي است دقت كنيم خواهيم ديد كه برگشت
مفاد آيه همانند اين است كه بگوئيم :حال كه آنچه گفتيم معلوم شد ،بگوئيد ببينيم كيست پروردگار آسمانها و زمين غير از
خدا؟ آيا هنوز هم غير از خدا اوليائي كه مالك نفع و ضرري نيستند ميگيريد؟
و اگر بجاي جمله باال فرمود ":بگو آيا هنوز هم  "...و خالصه بجاي تفريع ،پيغمبرش را دستور ميدهد كه چنين و چنان
بگو ،و چند بار هم كلمه" بگو" را تكرار كرده بدين منظور بوده كه بفهماند مشركين با پليدي جهل و عنادي كه دارند اليق
اين نيستند كه خدا ايشان را مستقيما مورد خطاب قرار دهد ،و اين خود از لطائف نظم قرآن كريم است ".قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ".
بعد از آنكه در آيات قبل حجت را بر مشركين اتمام نمود در اين آيه به رسول خدا (ص) دستور ميدهد كه اين دو مثال را
براي ايشان بزند ،با يكي حال مؤمن و كافر را بر ايشان مجسم سازد و بفرمايد :كافر كه با وجود تماميت حجت حق و با
وجود آيات بينات ،تسليم حق نميشود ،با همان حجتها كور ميشود ،و مؤمن با همان آيات بينات بينا ميشود ،و هيچ عاقلي
اين دو را يكسان نمي داند .و با دومي وضع ايمان و كفر را بيان كند و بفرمايد :كفر به حق ،ظلمات است ،و ايمان به حق،
نور است ،و هيچ عاقلي كافر را كه در آن ظلمات ،و مؤمن را كه در آن نور قرار دارد مساوي نميداند.
پس مشركين هم اگر عقل سليمي -كه مدعي آنند -ميداشتند در برابر حق تسليم شده از باطل دست برميداشتند و به
خداي واحد ايمان ميآوردند.
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بحث روايتي [رواياتي در ذيل جمله ":إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ" كه بر طبق آنها (از باب جري بر مصداق)" هادي" علي (عليه
السالم) ميباشد]  .....ص 441 :
اشاره
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و همين كه به توحيد خالق و موجد تسليم بوده و خلقت و ايجاد را منحصر در خدا ميدانستهاند خود مبطل اعتقاد ايشان به
شركاي در ربوبيت بود ،و حجت را عليه ايشان تمام ميكرد ،چون وقتي خلق و ايجاد فقط و فقط از آن خدا باشد ديگر هيچ
موجودي استقالل در وجود و در علم و قدرت نخواهد داشت ،و با نبود اين صفات كماليه ،ربوبيت معنا ندارد.
پس مشركين هيچ راهي براي اعتقاد به ربوبيت غير خدا ندارند ،مگر آنكه توحيد خالق را انكار نموده و سهمي از خلقت و
ايجاد را براي آلهه خود نيز قائل باشند ،ولي قائل نبودند ،و همين زمينه باعث شد كه خداوند احتمال باطل مذكور را تنها
براي پيغمبرش بيان بكند ،و مشركين را در بيان آن .مخاطب قرار ندهد ،و پيغمبرش را هم مامور به نقل آن نكند.
بنا بر اين ،در جمله" أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ" گويا به پيغمبرش فرموده :حجت در وحدانيت
ربوبيت ،بر عليه مشركين تمام است ،چون تنها خدا آفريدگار و ايجاد كننده عالم است ،و ايشان چارهاي ندارند جز اينكه
بگويند شركائي كه ايشان معتقد به ربوبيت آنها هستند در امر خلقت نيز با خدا شريكند ،و آيا ايشان چنين اعتقادي دارند؟
و آيا معتقدند كه شركاي ايشان هم مخلوقي مانند مخلوقات خدا خلق كردهاند؟ و چون با مخلوقات خدا مشتبه شده ناگزير
بطور اجمال قائل به ربوبيت آنها نيز شدهاند؟
بعد از آنكه اين حجت را با پيغمبر گراميش در ميان گذاشت ،به او دستور ميدهد كه با يك جمله كوتاه ريشه اين احتمال
باطل را بكلي قطع كند ،و آن اين است كه:
__________________________________________________
)(1و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين راي آفريد؟ مسلما خواهند گفت خدا .سوره لقمان ،آيه  42و سوره زمر،
آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص223 :
"قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" ،و اين جمله كوتاه هم ادعا است و هم دليل ،صدر آن ادعا است و ذيلش دليل
آن ،و حاصلش اين است كه خداي تعالي در خالقيتش واحد است و شريكي ندارد ،و چگونه شريك در خلقت داشته باشد و
حال آنكه او وحدتي دارد كه بر هر عدد و كثرتي قاهر است.
در تفسير آيه" أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" « »1نيز مطالبي راجع به قاهريت خدا و واحد بودن او گذشت ،و
در آنجا روشن شد كه مجموع اين دو صفت صفت احديت را نتيجه ميدهد.
پس ،از آنچه گذشت علت تغيير سياق در جمله" أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ  ،"...كه چرا از خطاب قبلي ناگهان به غيبت منتقل شد
روشن گرديد( ،دقت بفرمائيد).
و اين را هم بدانيد كه بيشتر مفسرين ميان آياتي كه از قرآن كريم در صدد اثبات ربوبيت خدا و توحيد او در ربوبيت ،و نفي
شريك از او است ،و آياتي كه در مقام اثبات اصل صانع است ،خلط كرده ،و امر بر ايشان مشتبه شده است( ،لذا خواننده را به
دقت بيشتري توصيه مينمائيم).
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در كافي به سند خود از" عبد الرحيم قصير" از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ"
فرموده :رسول خدا (ص) فرمود :من منذرم ،و هادي علي است «» ...4
مؤلف :اين معنا را كليني در كافي ،صدوق در معاني االخبار « ،»1صفار در بصائر الدرجات « »2و عياشي « »2و قمي «»3
در تفسيرهاي خود و همچنين غير ايشان به سندهاي مختلف زيادي روايت كردهاند ،و معناي فرمايش رسول خدا (ص) كه
فرمود ":انا المنذر و علي
__________________________________________________
)(1آيا خدايان متفرق بيحقيقت بهترند يا خداي يكتاي قاهر .سوره يوسف ،آيه .12
)(2اصول كافي ،ج  ،1ص  ،124ح  ،2ط بيروت.
)(3امالي صدوق ،ص .442
)(4بصائر الدرجات ،ص .15
)(5تفسير عياشي ،ج  ،4ص .451
)(6تفسير قمي ،ج  ،1ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
الهادي "اين است كه من مصداق منذرم ،چون انذار به معناي هدايت با دعوت است ،و علي مصداق هادي بدون دعوت
است ،چون او امام است و دعوتي ندارد ،نه اينكه مراد از منذر ،رسول خدا (ص) باشد ،و مراد از هادي علي (ع) ،چون اين
معنا با ظاهر آيه منافات دارد.
و در الدر المنثور است كه :ابن جرير و ابن مردويه ،و ابو نعيم در كتاب" المعرفة" ،و ديلمي و ابن عساكر و ابن نجار ،روايت
كردهاند كه وقتي آيه" إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "نازل شد ،رسول خدا (ص) دست خود را بر سينهاش نهاد و فرمود :من
منذرم ،آن گاه دست بر شانه علي نهاد و فرمود :تو هادي هستي يا علي ،هدايت يافتگان بعد از من بوسيله تو هدايت
ميشوند «».1
مؤلف :اين روايت را ثعلبي هم در كتاب" الكشف" ،از عطاء ابن سائب ،از سعيد بن جبير ،از ابن عباس از رسول خدا (ص)
روايت كرده.
و حاكم در" مستدرك" به سند خود از ابراهيم بن حكم بن ظهير ،از پدرش ،از حكم بن جرير ،از ابي بريده اسلمي ،روايت
كرده كه رسول خدا (ص) دستور داد طهور (آب) آوردند ،در حالي كه علي بن ابي طالب نزد او بود ،رسول خدا (ص) بعد از
آنكه وضو گرفت دست علي را گرفته به سينه خود چسبانيد ،و خواند "،إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ" يعني خود حضرت رسول (ص) و آن
گاه دست علي را به سينه خود او گذاشت ،و خواند:
"وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ" ،آن گاه به او فرمود :تو مشعل فروزان خالئق و غايت هدايت و امير قرايي و من بر اين شهادت ميدهم
كه تو چنيني «».4
مؤلف :اين روايت را ابن شهر آشوب از كتاب" شواهد التنزيل "حاكم و از كتاب" ما نزل من القرآن في امير المؤمنين"
مرزباني ،نقل كرده «3».
و در الدر المنثور است كه عبد اللَّه بن احمد ،در" زوائد المسند" ،و ابن ابي حاتم ،و طبراني در كتاب" االوسط" ،و حاكم (وي
روايت را صحيح دانسته) ،و ابن مردويه ،و ابن عساكر ،از علي بن ابي طالب (ع) روايت كردهاند كه در تفسير جمله" إِنَّما أَنْتَ
مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ" فرموده :رسول خدا منذر ،و من هاديم ،و در نقل ديگري فرموده :منذر رسول خدا
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__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،22ط بيروت.
)(2مستدرك حاكم]. [.....
)(3مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،1ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
(ص)و هادي مردي از بني هاشم است ،كه مقصود خود آن جناب است «».1
مؤلف:و از طرق اهل سنت در اين باره روايات بيشمار ديگري آمده است.
و در كتاب معاني االخبار به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت :به حضرت صادق (ع) عرض كردم :در تفسير
جمله" إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ" چه ميفرمائيد؟ فرمود :هر امامي هادي هر قومي است در زمان خودشان «».4
و در كافي به سند خود از فضيل روايت كرده كه گفت :از امام صادق پرسيدم معناي جمله" وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ" چيست؟ فرمود:
هر امامي هادي مردمان قرني است كه وي در ميان آنان زندگي ميكند «».1
و در همان كتاب به سند خود از ابي بصير روايت ميكند كه گفت :به امام صادق (ع )عرض كردم معناي آيه" إِنَّما أَنْتَ
مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "چيست؟ فرمود :رسول خدا (ص) در تفسير آن فرموده :من منذرم ،و علي هادي است ،حال به نظر تو
اي ابا محمد! آيا در امروز هادي و هدايتگري وجود دارد؟ عرض كردم :فدايت شوم ،همواره از شما هادياني يكي پس از
ديگري وجود داشته تا نوبت به شخص شما رسيده.
فرمود خدا رحمت كند اي ابا محمد ،اگر اينچنين بود كه وقتي آيهاي كه در حق مردي (امامي) نازل شده با مردن آن مرد
ميمرد ،قرآن ميمرد ولي قرآن كريم در بازماندگان جاري است چنانچه در گذشتگان جاري بود «».2
مؤلف :اين روايت شاهدي بر مدعاي قبلي ما است كه ميگفتيم :شمول آيه شريفه به علي (ع) از باب جري بر مصداق
است ،كه از همين باب بر باقي ائمه (ع) نيز جريان مييابد ،و مقصود از رواياتي هم كه ميگفتند :آيه در حق علي (ع) نازل
شده ،همين جري است.
و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت :از حضرت صادق (ع) معناي آيه ":اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي
وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" را پرسيدم ،فرمود:
مقصود از" ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" آن نطفهاي است كه حمل نشده باشد ،و مقصود از" وَ ما تَزْدادُ"،
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  22ط بيروت.
)(2معاني االخبار.
)(3كافي ،ج  ،1ص  ،121ح  ،1ط بيروت.
)(4كافي ،ج  ،1ص  124ح  ،1ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
"الذكر و االنثي جميعا" است «».1
مؤلف :مراد از" الذكر و االنثي جميعا" به دليل روايت آينده فرزند بيشتر از يكي است.
و در همان كتاب از محمد بن مسلم و غير او ،از امام باقر و امام صادق (ع )روايت كرده كه فرمودند :مقصود از" ما تحمل"
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هر فرزندي است ،چه دختر باشد و چه پسر ،و مقصود از" ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ" آن چيزيست كه حمل نباشد ،و مقصود از" وَ ما
تَزْدادُ" زياده از يك دختر و يا يك پسر است «».4
[رواياتي در معناي ":اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ"]  .....ص 441 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و در كافي به سند خود از حريز ،از كسي كه نامش را نبرده ،از يكي از دو امام ،يعني امام باقر و يا امام صادق (ع) است كه
در تفسير آيه" اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ" فرموده ":غيض" هر حملي است كه كمتر از نه
ماه باشد ،و مقصود از "ما تَزْدادُ" هر حملي است كه بيشتر از نه ماه باشد پس هر وقت كه زن در ايام حاملگياش خون ديد،
به عدد همان ايام كه خون ديده روزهاي حملش زياد ميشود «3».
مؤلف :اين معنا معناي ديگري است كه از بعضي « »2از قدماي مفسرين نيز نقل شده است.
و در معاني األخبار به سند خود از ثعلبة بن ميمون ،از بعضي از اصحاب ما اماميه ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در
تفسير جمله" عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ" فرموده:
"غيب" آنست كه هرگز نبوده ،و" شهادت" آن است كه بوده «».2
مؤلف :مراد از جمله" هرگز نبوده" معدوم و ال شيء نيست ،بلكه امور بالقوهايست كه فعليت به خود نگرفته باشند ،و تازه
همين هم يكي از مصاديق غيب است نه معناي آن ،و اين خود واضح و روشن است.
و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم ،و طبراني در كتاب" كبير" ،و ابن مردويه ،و ابو نعيم در كتاب"
الدالئل" ،از طريق عطاء بن يسار از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت :اربد بن قيس و عامر بن طفيل به مدينه آمده،
خدمت رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1عياشي ،ج  ،4ص  ،452ح .11
)(2عياشي ،ج  ،4ص  ،452ح .14
)(3فروع كافي ،ج  ،3ص  14ح  ،4ط بيروت.
)(4تفسير علي بن ابراهيم ،ج  ،1ص  13و تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص  ،152ط بيروت.
)(5معاني االخبار ،ص  ،123ج  ،1چاپ جامعه مدرسين قم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص225 :
رسيدند در حالي كه آن جناب نشسته بود ايشان پيش رويش نشسته ،عامر عرض كرد اگر مسلمان شوم آيا امتيازي براي من
قائل ميشوي؟ فرمود :تو با ساير مسلمانان در نفع و ضرر شريك و يكساني ،اربد گفت آيا زمامداري بعد از خودت را براي
من قرار ميدهي؟ فرمود :نه ،زمامداري نه براي تو است و نه براي قوم تو و ليكن زمامداري قوم خودت را خواهي داشت،
اربد گفت :پس كرك (پشم جانداران) را براي من قرار بده و خاك (سلطنت در زمين) از آن تو باشد ،رسول خدا (ص) فرمود
نه .وقتي از نزد آن جناب برميگشت گفت :مدينه را عليه تو پر از سواره و پياده ميكنم ،رسول خدا (ص) فرمود :خدا جلويت
را ميگيرد.
وقتي اربد و عامر بيرون شدند ،عامر گفت :اي اربد من سر محمد را گرم ميكنم تا از تو غافل شود ،تو با شمشير كارش را
بساز ،چون بعد از آنكه محمد كشته شد مردم چارهاي جز گرفتن ديه ندارند ،چون براي ايشان صرف نميكند كه با ما
بجنگند ،ما هم خونبهاي او را به ايشان ميپردازيم .اربد گفت :حاضرم ،ناگزير دوباره ،برگشتند ،عامر گفت :اي محمد! چند
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[چند روايت در ذيل آيه شريفه ":لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  ..... ]"..ص 451 :

و نيز در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابو الشيخ از علي (ع) روايت كردهاند كه در تفسير آيه" لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ" فرموده :هيچ بندهاي نيست مگر آنكه با او مالئكهايست كه او را از اينكه در زير آوار برود و
يا در چاه بيفتد و يا درندهاي او را بدرد و يا غرق شود و يا بسوزد حفظ كنند ،ولي وقتي قضا و قدر الهي بيايد او را بدست
قضا و قدر ميسپارند»2« .
مؤلف :در اين معنا رواياتي از ابي داوود در كتاب" القدر" ،و ابن ابي الدنيا و ابن عساكر ،از آن جناب نقل شده ،و نيز رواياتي
از امام باقر و امام صادق (ع )رسيده است.
و در تفسير عياشي از فضيل بن عثمان از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت :امام (ع) آيه" لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ
خَلْفِهِ  ،"...را براي ما تالوت نموده ،فرموده :از جمله مقدمات مؤخرات كه معقباتند ،باقيات صالحات ميباشد «».2
مؤلف :ظاهر اين عبارت اين است كه باقيات صالحات از مصاديق معقباتي است كه در
__________________________________________________
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قدمي با من بيا با تو حرف دارم ،رسول خدا (ص) هم برخاسته كنار ديوار با هم خلوت كردند ،عامر نيز ايستاده مشغول گفتگو
شد ،در اين ميان اربد خواست شمشير خود را از غالف بيرون آورد دستش در دسته شمشير خشكيد و نتوانست شمشير را
بكشد ،و از موقع مقرر دير شد ،رسول خدا (ص) نگاهش به اربد و تالش او افتاد و از هر دوي آنها روي برگرداند ،عامر به
اربد گفت :چرا بهتزده و ترسناك شدي؟ اربد گفت :دستم را به دسته شمشير گذاشتم خشك شد.
ناچار هر دو از نزد رسول خدا (ص) بيرون شده ،آمدند تا" به حره رقم" رسيده و پياده شدند ،سعد بن معاذ و اسيد بن حضير
كه از پشت سر ،ايشان را تعقيب ميكردند ،در آن منزل به ايشان برخوردند اسيد فرياد زد تكان نخوريد دشمنان خدا ،خدا
شما را لعنت كند ،آن گاه حمله كرد ،عامر از سعد پرسيد رفيقت كيست؟ سعد گفت :اين اسيد بن حضير كتائب است ،گفت:
به خدا قسم اگر اسيد باشد پدرش حضير از رفقاي سابق من بود.
تا آنكه به خود" رقم" رسيدند خداوند صاعقهاي را فرستاد و اربد را هالك نمود ،و عامر از رقم به طرف" خريب" حركت
كرد ،در خريب خداوند او را به زخمي دچار نموده ،در همانجا هالكش كرد ،و در قرآن كريمش در اين باره فرموده ":اللَّهُ
يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي...
لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ" آن گاه ابن عباس گفت :معقبات ،رسول خدا (ص) را از امر خدا حفظ ميكنند ،و در باره هالكت
اربد فرموده" هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ...وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ"
«1».
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
مؤلف :اين معنا از طبري و ابي شيخ از ابن زيد نيز روايت شده ،و در آخر آن آمده كه لبيد در مرگ برادرش اربد گريه ميكرد
و ميگفت:
اخشي علي اربد الحتوف و ال ارهب نوء « »4السماء و االسد
فجعني الرعد و الصواعق با لفارس يوم الكريهة النجد «»1
ليكن آنچه در اين روايت در شان نزول آيات مورد بحث آمده با سياق آيات ،سوره سازگاري ندارد ،چون آيات مذكور ظهور
در اين دارد كه در مكه نازل شده ،بلكه با سياق خود آيات مورد بحث هم بنا بر آن معنايي كه كرديم نميسازد.
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)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص .23
")(2نوء" در لغت به معناي ستاره در حال غروب است و ليكن در عرف عرب عبارتست از آثار خوب و بدي كه به عقيده
ايشان ستارگان دارند.
)(3ترجمه :من با اينكه از نحوست ستارگان و برج اسد نميترسم بر جان اربد بيمناك بودم كه مبادا حوادث مرگبار او را از
من بگيرد ،و اتفاقا همين طور شد رعد و صاعقه در روز بدي آن يكه سوار شجاع را از من گرفته مرا داغدارش ساخت.
)(4الدر المنثور ،ج  ،2ص . [.....]22
)(5تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،452ح .12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص224 :
آيه آمده ،كه صاحبش را از مقدرات سوء حفظ ميكند ،و معلوم است كه جز بوسيله مالئكه موكل حفظ نميكند يعني آن
باقيات صالحات ،صاحبش را بوسيله مالئكهاي كه بر آن موكل است حفظ ميكند ،پس برگشت معناي روايت بهمان بياني
است كه ما قبال در ذيل آيه ايراد نموديم.
ممكن هم هست بگوئيم خود آن باقيات صالحات به اذن خدا صاحبش را حفظ ميكند .نه مالئكه موكل بر آنها ،اين معنا
هم به آنچه در بيان قبلي گذشت برميگردد.
[رواياتي در بيان مراد از ":إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ  ..... ]"...ص 451 :
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و در همان كتاب از ابي عمر و مدائني از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :پدرم همواره ميفرمود :خداوند قضاي حتمي
رانده كه از هيچ بندهاي نعمتي را كه به او ارزاني داشته از او سلب نكند ،مگر آنكه خود بنده كاري كند كه مستوجب سلب
نعمت شود ،در آن صورت آن نعمت را بخاطر آن گناه سلب ميكند ،و اين همانست كه در قرآن كريم فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال
يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" «».1
و نيز در همان كتاب از احمد بن محمد از ابي الحسن الرضا (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه "إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي
يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ" فرموده :پس زمام امور به دست خداست «».4
مؤلف :اين روايات اشاره است بهمان بياني كه ما در معناي آيه گذرانديم.
و در معاني االخبار به سند خود از عبد اللَّه بن فضل از پدرش روايت كرده كه گفت :از ابا خالد كابلي شنيدم كه ميگفت :از
زين العابدين علي بن الحسين (ع) شنيدم كه ميفرمود :گناهاني كه نعمت را تغيير ميدهند عبارتند از :ظلم بر مردم ،ترك
عمل خيري كه بدان عادت شده ،كفران نعمت ،و ترك شكر ،و اين همانست كه خداي تعالي در بارهاش فرموده ":إِنَّ اللَّهَ ال
يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ" «».1
و نيز در همان كتاب به سند خود از حسن بن فضال از حضرت رضا (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفاً وَ طَمَعاً" فرموده خوف براي مسافر و طمع براي حاضر و مقيم است( ،مسافر خواهان نبود آن ،و حاضر خواهان آنست)
«».2
و در تفسير نعماني از اصبغ بن نباته از علي (ع) روايت كرده كه در تفسير
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،453ح .12
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،453ص .45
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)(3معاني األخبار ،ص  425ح  .4ط جامعه مدرسين قم.
)(4معاني األخبار ،ص  ،122ح  ،1ط جامعه مدرسين قم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
جمله" وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ" فرموده :مقصود آنست كه مكر خداوند شديد است «».1
و شيخ در امالي به سند خود از انس بن مالك روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص )مردي را نزد يكي از فراعنه عرب
فرستاد تا او را بسوي خداي عز و جل دعوت كند ،مرد دعوت خود را كرد ،فرعون نامبرده پرسيد :بگو ببينم اين خدايي كه
مرا بسويش ميخواني آيا از نقره است يا از طال يا از آهن؟ مرد نزد رسول خدا (ص) برگشته گفته او را نقل كرد ،حضرت
فرمود :برگرد و دعوت خود را مجددا برسان .عرض كرد يا رسول اللَّه او از پذيرفتن دعوتم سركشي كرد .فرمود( :به تو
مي گويم) برگرد .مرد برگشته و او را بدين توحيد دعوت نمود ،او هم همان پاسخ اولي را داد ،در همين بين قطعه ابري در
آسمان غرش كرده صاعقهاي بر سر او انداخت و كاسه سرش را برد و او را هالك كرد ،آن گاه اين آيه نازل شد:
"وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ «»".4
مؤلف :گفتاري كه در آخر اين روايت داريم ،همان گفتاريست كه در آخر داستان عامر و اربد داشتيم ،به اضافه اينكه در اين
خبر دارد كه دنبال داستان مزبور آيه "وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ  ،"...نازل شد ،و حال آنكه جمله مزبور قسمتي از آيه است و اگر بنا
بود آيه نازل شود ميبايد از اول ،يعني از" وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ  "...نازل شود ،و در شان نزول معنا ندارد كه نصف آيه نازل
گردد.

و قمي در تفسير خود ميگويد :ابي الجارود از حضرت ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  ،"...فرموده :اما آنهايي كه از اهل زمين ،خدا را سجده ميكنند همان كسانيند كه در اسالم به دنيا
آمدهاند ،كه خداي را به طوع و رغبت خود سجده ميكنند ،و اما آنهايي كه كرها سجده ميكنند ،عبارتند از كساني كه :از
روي ناچاري مسلمان شدهاند ،و اما آنها كه سجده نميكنند سايهشان خدا را در صبح و شام سجده ميكند «».1
مؤلف :ظاهر اين روايت با سياق آيه كريمه مخالفت دارد ،زيرا سياق آيه شريفه سياق بيان عموميت قهر خداي تعالي از راه
بيان عظمت و علو او نسبت به آنچه كه در آسمانها و زمينند و حتي نسبت به سايههاي ايشان است ،و اين بيان خبر ميدهد
از اينكه سجده موجودات و
__________________________________________________
)(1تفسير نعماني.
)(2امالي شيخ طوسي.
)(3تفسير قمي ،ج  ،1ص  ،131ط قم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
سايههاشان حقيقت سجده است نه سر به زمين نهادن ،ولي از ظاهر روايت برميآيد كه سجده را به معناي سر به زمين
نهادن گرفته و مي گويد :اين سجده در عموم اهل زمين و آسمان هست در بعضي به طوع و رغبت و در بعضي ديگر به كره
و اجبار ،و در پارهاي ديگر كه خودشان سجده نميكنند سايههاشان به زمين ميافتد و همان به زمين افتادن سايهها شبيه به
سجده است ،و اين معنا معنايي است كه هيچ جاللتي براي خداي كبير متعال نميرساند.
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[روايتي در مورد سجود هر كه در آسمانها و زمين است براي خدا]  .....ص 453 :
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عالوه بر اين با عموميتي كه در جمله" وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ" به چشم ميخورد سازگار نيست( ،زيرا روايت ميگويد:
سايه يك طايفه سجده ميكند ولي آيه ميگويد :سايه همه آنان سجده ميكند) و از آن جمله واضحتر عموميتي است كه در
آيهَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلي ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِاللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي
السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَالئِكَةُ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ"
»«1است ،زيرا در اين آيه سجده را به سايه تمامي موجودات نسبت ميدهد نه تنها اهل آسمان و زمين كه از ضمير"
هم" در آيه مورد بحث استفاده ميشد.
__________________________________________________
)(1آيا چشم نگشودند ببينند كه هر موجودي چگونه سايه خود را به هر جانب ميفرستد و از راست و چپ همه به سجده
خدا با كمال فروتني مشغولند.
هر چه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان همه بيهيچ تكبر ،و با كمال تذلل به عبادت خدا مشغولند .سوره
نحل ،آيه  22و .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
[سوره الرعد ( :)13آيات  17تا  ..... ]11ص 455 :

أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ ُه
كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ
( )12لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْني وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ الفْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ
سُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ ( )12أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا
الْأَلْبابِ ( )12الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ ( )45وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ()41
وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَي
الدَّارِ ( )44جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ ()41
سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ ( )42وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ( )42اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا
الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِالَّ مَتاعٌ ()43
ترجمه الميزان ،ج ،11ص223 :
ترجمه آيات  .....ص 451 :

خداوند از آسمان آبي نازل كرد و از هر دره و رودخانه به اندازه هر يك سيالبي جريان يافت ،و سپس سيل بر روي خود
كفي حمل كرد ،بعضي چيزها كه براي ساختن زيور يا ابزار در آتش ميگدازند نيز كفي مانند آن دارد ،خدا حق و باطل را
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اشاره
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بيان آيات  .....ص 451 :
اشاره

بعد از آنكه در ذيل آيات قبل حجت را عليه مشركين تمام نمود و آن گاه فرق ميان حق و باطل را ،و فرق ميان كساني كه
آن را ميگيرند و كساني كه طالب اينند بطور وضوح بيان نموده و فرموده ":قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي
الظُّلُماتُ وَ النُّورُ ".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
اينك در اين آيات شروع ميكند به بيان تفصيلي فرق ميان دو طريق ،يعني طريق حق ،كه همان ايمان به خدا و عمل
صالح است ،و طريق باطل كه عبارت از شرك و عمل زشت است .و همچنين فرق تفصيلي ميان اهل آن دو طريق ،يعني
مؤمنين و مشركين .و اينكه طايفه اول را سالمت و خانه آخرت نصيب است ،و بهره طايفه دوم لعنت و سرانجام بد است ،و
اينكه خدا روزي را براي هر كس كه بخواهد گسترش ميدهد ،و براي هر كه بخواهد محدود مينمايد.
[وصف طريق حق و باطل و بيان حال اهل حق و باطل با ذكر يك مثال ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً  ..... ]"...ص 457 :
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چنين مثل ميزند ،و اما كف به كنار افتاده نابود ميشود ،ولي چيزي كه به مردم سود ميدهد در زمين ميماند ،خدا مثلها را
چنين ميزند ().12
كساني كه پروردگارشان را اجابت كردهاند نتيجه نيك دارند ،و كساني كه وي را اجابت نكردهاند اگر همه مال جهان و نظير
آن را داشته باشند ،به فداي خويش خواهند داد ،آنها بد حسابي دارند ،جايشان جهنم است ،كه بد جايگاهي است (18).
آيا كسي كه ميداند آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است ،با آنكه كور است يكسانند؟! فقط صاحبان خرد متذكر
ميشوند ().12
آنها كه به پيمان خدا وفا ميكنند و پيمانشكني نميكنند ().45
و كساني كه آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده پيوسته ميدارند ،و از خداي خويش ميترسند ،و از بدي حساب بيم دارند
().41
و كساني كه به طلب رضاي پروردگارشان صبوري كرده ،نماز به پا داشته ،و از آنچه روزيشان دادهايم پنهان و آشكارا انفاق
كردهاند ،و بدي را با نيكي رفع ميكنند ،ثواب آن سرا خاص ايشان است ().44
بهشتهاي جاوداني كه خودشان هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان شايسته بوده داخل آن شوند ،و فرشتگان از هر
دري بر آنها وارد ميشوند ().41
درود بر شما براي آن صبري كه كرديد ،چه نيك است عاقبت آن سراي ().42
و كساني كه پيمان خدا را پس از محكم كردنش ميشكنند ،و چيزي را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده ميگسلند ،و در
زمين تباهي ميكنند ،لعنت و بديهاي آن سراي براي آنان است ().42
خدا روزي را براي هر كه بخواهد گشايش ميدهد و براي هر كه بخواهد تنگ ميكند ،ولي آنان بزندگي دنيا شادمان
شدهاند ،و زندگي اين دنيا در قبال آخرت جز متاع ناچيزي نيست ().43
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[معناي" حق" و" باطل" بودن موجودات و افعال  .....ص 451 :

راغب گفته است ":باطل" نقيض حق و به معناي چيزيست كه پس از وارسي كردن معلوم ميشود ثبات نداشته ،و بدين
معنا است در آيه" ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ" گاهي هم نسبت به عمل و گفتار بكار برده
ميشود ،چنانچه خداوند فرموده ":وَ بَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" و نيز فرموده ":لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ" ،و مصدر آن"
بطول" "،بطل" و" بطالن" ،ميآيد اين بود آنچه كه از گفتار راغب مورد احتياج بود»4« .
بنا بر اين بطالن هر چيزي بدين معنا است كه انسان براي آن چيز يك نوع وجود و واقعيت فرض بكند ،ولي وقتي با خارج
تطبيقش ميكند آن طور كه فرض شده بود مطابق با خارج نباشد .و حق بر خالف آنست و عبارتست از چيزي كه فرضش با
خارج تطبيق كند.
بنا بر اين صفت حق و باطل دو صفتي است كه در اصل مختص به اعتقاد بوده ،و اگر غير اعتقاد را هم حق و يا باطل
خوانده عنايتي بكار ميبرند.
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سرآغاز همه اين مطالب را با مثالي شروع كرده كه وضع حق و باطل و اثر خاص هر يك از آن دو را روشن ميسازد ،آن گاه
كالم را بر اساس آن مثل ادامه داده ،وصف حال دو طريق و دو فريق را بيان ميكند.
"أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً...".
در مجمع البيان گفته :كلمه" وادي" به معناي دامنه كوههاي بزرگ است ،البته دامنههاي پايين كه همه آبهاي كوه در
مواقع بارندگي در آن جمع ميشود ،اگر خونبها را هم از اين ماده گرفته و" ديه" ناميدهاند ،براي همين است كه ديه نيز مال
زيادي است كه جمعآوري شده و در عوض كشته شده ميپردازند ،و كلمه "قدر" به معناي قرين شدن چيزي است به
چيزي ديگري ،بطوري كه از آن چيز هيچ كم و زيادي نداشته باشد ،كه در اين صورت يعني در صورتي كه مساوي آن شد
قدر آن ميشود ،و در ميان قراء ،حسن كلمه مذكور را به سكون دال قرائت كرده ،و از نظر معنا تفاوتي ندارد ،چون هر دو
لفظ يكي و لغت آنها مختلف است ،هم گفته ميشود:
فالني بقدر يك وجب پارچه داد ،و هم گفته ميشود بقدر يك وجب ،و ليكن مصدرش تنها بسكون دال است.
كلمه "احتمال" به معناي بدوش گرفتن چيزي است ،البته بدوش گرفتني كه با نيروي حامل صورت گيرد ،و از جمله موارد
استعمالش اين است كه گفته ميشود :فالني بر روي فالن شخص فرياد زد و او تحمل كرد و عصباني نشد ،و كلمه" زبد"
به معناي كف جوشان و كثافتي است كه روي مايع جوشيده مينشيند ،و از همين باب است كف ديك و كف سيل ،و كلمه"
جفاء" كه با مد خوانده ميشود بر وزن" غثاء" و معناي اصلي آن" همز" است و به معناي انداختن است ،مثال ميگويند"
جفا الوادي ،جفاء" معنايش اين است كه مسيل كف انداخت ،و يا ميگويند" جفأت الرجل" معنايش اين است كه من آن
مرد را در كشتي به زمين افكندم ،و يا ميگويند ":اجفات القدر بزبدها" معنايش اين است كه كف را از ديك گرفتم.
فراء گفته :هر چيزي كه بعضي از اجزايش به بعضي ديگر منضم شود در لغت عرب بر وزن ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
"فعال" ميآيد ،مانند" حطام" "،قماش" "،غثاء" و" جفاء".
كلمه "يوقدون" از ايقاد به معناي افكندن هيزم در آتش است ،و در" استوقدت النار "و" انقدت النار" و" توقدت النار"
بهمين معنا است ،و كلمه" متاع" به معناي هر چيزي است كه از آن تمتع و بهره ببرند ،و كلمه" مكث" به معناي سكونت
در مكان است ،به تدريج و مرور زمان .و در باب" مكث" -بفتح كاف -و باب" مكث "-بضمه كاف -و باب تفعل كه"
تمكث" ميآيد ،همه به اين معنا است «».1
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بنا بر اين ،گفتن اينكه آسمان باالي سر ما و زمين زير پاي ما است گفتاري است حق ،چون واقع و خارج با آن تطبيق
ميكند ،بخالف اينكه بگوييم آسمان زير پاي ما ،و زمين باالي سر ما است ،كه چون در واقع آن ثباتي كه فرض ميشدند
ندارند و باطل است .و يك فعل وقتي حق است كه بر طبق آن غايت و نتيجهاي كه برايش تقدير و فرض شده صورت
گيرد ،مانند خوردن براي سير شدن كسب و كار براي به دست آوردن روزي و خوردن دواء براي صحت ،و اما اگر آن نتيجه
و غرض كه برايش در نظر گرفته شده بدست نيايد آن فعل باطل است.
و همچنين موجودات خارجي وقتي حقند كه در خارج وجود داشته باشند ،مانند وجود حق تعالي ،و اما اگر چيزي وجود ندارد،
و مع ذلك معتقد بوجودش باشيم آن شيء باطل است ،و همچنين اگر موجود باشد و ليكن آن خواص وجودي كه برايش
فرض شده نداشته باشد ،آن
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص  .423ط تهران.
)(2مفردات راغب ماده" بطل".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
نيز باطل است ،مثل اينكه ما معتقد به استقالل و بقاي موجودي ممكن الوجود باشيم ،زيرا هيچ موجودي غير خداي تعالي
اين خاصيت را واجد نيست ،و استقالل و بقاء ندارد ،پس از اين جهت باطل است ،هر چند از جهت اصل وجودش حق بوده
باشد.
شاعر ميگويد:
اال كل شيء ما خال اللَّه باطل و كل نعيم ال محالة زائل
و آيه كريمه مورد بحث از آيات برجسته قرآني است كه در باره طبيعت حق و باطل بحث نموده ،و بدو تكون و كيفيت ظهور
و آثار خاصه هر يك از آن دو را خاطرنشان ميسازد و سنت خداي سبحان را كه در وصفش فرموده ":وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا" و" وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا" در خصوص حق و باطل بيان ميكند .خداي تعالي اين بيان را در ضمن مثلي
ميآورد -و البته مثل مزبور يك مثل است نه دو مثل كه بعضي گمان كردهاند ،و نه سه مثل كه بعضي ديگر پنداشتهاند ،و
ان شاء اللَّه توضيحش به زودي از نظر خواننده ميگذرد -آري يك مثل است كه به چند مثل منحل ميشود ،و آن اين است
كه فرموده ":أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً" .و اينكه فرموده" انزل" فعلي است كه
فاعلش خداي سبحان است ،و به خاطر وضوح ،اسم نبرده .و كلمه" ماء :آبي" اگر بطور نكره و بدون الف و الم آمده ،براي
اين است كه بر نوع داللت كند ،كه عبارت است از آبي خالص و صاف ،يعني خود آب ،بدون اينكه با چيزي مخلوط و يا
دچار دگرگوني شده باشد.
و اگر" اودية" را هم نكره آورده براي اين است كه بر اختالف آن واديها ،از نظر بزرگي و كوچكي ،بلندي و كوتاهي ،و
كمي و زيادي ظرفيت آنها داللت كند .و اگر جريان را به خود واديها نسبت داده با اينكه آب جاري ميشود نه وادي ،از باب
مجاز در اسناد است ،نظير اينكه ميگوييم ناودان جاري شد .و اگر" زبد" را به كلمه" رابي" توصيف نموده ،بدين جهت
است كه" رابي" به معناي گردنده است ،و كف همواره بر روي سيل ميچرخد و باال ميآيد ،و همه اينها كه گفتيم سياق
داللت بر آن دارد .و اگر به سيل مثل زده بدين جهت است كه كف انداختن ،در سيل روشنتر است از آبهاي معمولي.
و معناي آيه اين است كه خداي سبحان از آسمان كه در جهت باال قرار دارد بوسيله بارانها آبي را فرود آورد و در مسيلهايي
كه در محل بارانها قرار دارند و از نظر وسعت و بزرگي با هم مختلفند هر كدام به قدر مخصوص خود يعني در مسيل بزرگ
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بقدر ظرفيت آن و در مسيل كوچك به قدر ظرفيتش آب جاري گرديد و سيل براه افتاد ،پس سيلهاي جاري در هر مسيل،
كفي
ترجمه الميزان ،ج ،11ص235 :
گردنده به روي خود انداخت ،بطوري كه روي آب را پوشانيد.
"وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ" -كلمه" من" در" مما" نشويه است ،و مقصود از "مِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ" انواع فلزات و مواد ارضي قابل ذوب و ريختهگري است ،كه از آنها زينت آالت و اثاث زندگي ميسازند .و معنايش اين
است كه تنها كف از سيل ناشي نميشود ،بلكه از آنچه هم كه آتش بر آن ميدمند تا از آن (طال و نقره) زينت و يا از آن
(آهن و مس و غيره) اثاث زندگي درست كنند ،كفي پديد ميآيد مانند كف سيل ،و همچون آن بر روي ماده مذاب ميچرخد
و باال ميآيد.
"كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ" -يعني خدا اين چنين حق و باطل را اثبات و مشخص ميكند ،همانطور كه كف را از
سيل و از طال و نقره و مس جدا ميسازد.
بنا بر اين مقصود از زدن حق و باطل به همديگر يك نوع تثبيت است -و خدا داناتر است -و از قبيل اين است كه
ميگوييم" من خيمه زدم" ،يعني خيمه را برافراشتم .و يا اينكه قرآن ميفرمايد ":ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ -يعني
خداوند ذلت و مسكنت را بر ايشان واقع ساخته و ثابت كرد" و نيز ميفرمايد ":فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ -يعني بين ايشان
ديواري بنا و ايجاد شد" و نيز ميفرمايد ":فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ -بر ايشان راهي در دريا باز و اثبات كن"" ضرب
المثل" را هم كه ضرب المثل ميگويند از همين باب است ،زيرا در ضرب المثل نيز ممثل بوسيله مثل تثبيت و نصب العين
ميشود ،و وضعش روشن ميگردد ،و در تمام اين موارد در حقيقت ملزوم اطالق شده و از آن الزم اراده شده است ،زيرا
ضرب (زدن) كه عبارت از گذاشتن چيزي روي چيزي ديگري است بفشار و قوت ،عادتا خالي از تثبيت آن در آن ديگري
نيست ،مثال وقتي چكش را بروي ميخ ميكوبيم ،ميخ را در محل تثبيت و پابرجا ميكنيم ،و وقتي حيواني را ميزنيم درد و
ناراحتي را در جسم او وارد ميسازيم و در همه اين موارد ملزوم كه همان ضرب است اطالق شده ،و الزم كه تثبيت است،
اراده شده.
از اينجا معلوم ميشود اينكه مفسرين گفتهاند در جمله" كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ" حذف و تقدير بكار رفته ،و تقدير
آن" كذلك يضرب اللَّه مثل الحق و الباطل" ،و يا" مثل الحق و مثل الباطل "است -بر حسب اختالفي كه دارند -صحيح
نيست ،و بيجهت خود را به زحمت بيثمر انداختهاند ،و دليلي هم كه بر آن داللت كند در دست ندارند.
عالوه بر اين ،اگر آن معنايي كه مفسرين گفتهاند منظور بود ،جا داشت جمله مزبور در آخر كالم واقع شود .هم چنان كه در
آخر كالم خداي تعالي جمله" كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ" واقع شده و با بودن اين جمله ديگر چه حاجت به تقدير گرفتن
است؟
ترجمه الميزان ،ج ،11ص231 :
از اين هم كه بگذريم تازه برگشت معنايي كه آقايان كردهاند باألخره بهمان معنايي است كه ما كرديم ،زيرا مثل بودن
داستان سيل و كف ،و فلزات مذاب ،و كف آنها براي حق و باطل ،باعث ميشود كه حق مانند آب و فلزات ثابت گشته ،و
ثبوت باطل مانند ثبوت كف سيل و كف فلزات خيالي باشد ،پس باز هم احتياج به تقدير مذكور نيست و بدون آن معنا تمام
است.
"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" -در اين جمله ميان دو نوع كف ،يعني كف سيل و كف
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فلزات جمع نموده ،با اينكه قبال هر يك را جدا جدا آورده بود ،و اين بدان جهت است كه در خصوصيتي كه براي آنها ذكر
ميكند هر دو مشتركاند ،و آن خصوصيت اين است كه هر دو به خشك شدن سيل و سرد شدن فلز از بين ميروند ،و
بهمين جهت قبال خاطرنشان ساختيم كه آيه شريفه متضمن يك مثل است ،هر چند كه به چند مثل منحل گردد.
و اگر در اين جمله اسمي از" ماء :آب" نياورده و به جاي آن فرموده" آنچه براي مردم سودمند است" بدان جهت است كه
داللت كند بر اثر مختص بحق ،و آن اين است كه مردم از آن منتفع گشته ،و آن همان غايت و هدفي است كه همه در پي
آنند.
و معنايش اين است كه :اما كفي كه بر باالي سيل مينشيند ،و يا از فلزاتي كه آتش بر آن ميدمند بيرون ميشود ،متالشي
و باطل ميگردد ،و اما آب خالص و يا فلز كه مردم از آن بهرهمند ميشوند در زمين باقي ميمانند و مورد استفاده قرار
ميگيرند ".كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ" با اين جمله گفتار ختم ميشود ،و معنايش اينست كه مثلهايي كه خداوند در كالم
خود براي مردم ميآورد مانند همين مثلي است كه در اين آيه در تميز حق از باطل آورده ،آنچه را كه به درد مردم در معاش
و معادشان ميخورد بيان نموده است.
[حوادث خارجي در عالم شهادت ،خود مثلهايي هستند كه ارباب بصيرت را به حقايق عالم غيب رهنمون ميسازند]  .....ص 411 :

[چند مطلب راجع به كليات معارف الهي كه از مثل كف ،در آيه شريفه ،استفاده ميشود]  .....ص 411 :

از اين مثلي كه در آيه شريفه زده شده چند مطلب از كليات معارف الهي روشن ميگردد .ترجمه الميزان ،ج ،11ص234 :
1وجودي كه از ناحيه خداي تعالي به موجودات افاضه ميشود در حقيقت مانند باراني كه از آسمان به زمين نازل ميشودرحمتي است كه از ناحيه خداوند به موجودات افاضه ميگردد .در اصل از هر صورت و محدوديت و اندازه خالي ميباشد ،و از
ناحيه خود موجودات است كه محدود به حدود و داراي اندازه ميشوند ،مانند آب باران كه اگر داراي قدر معين و شكلي معين
ميشود بخاطر آبگيرهاي مختلف است ،كه هر كدام قالب يك اندازه معين و شكلي معين است ،موجودات عالم هر كدام به
مقدار ظرفيت و قابليت و استعداد خود ،وجود را كه عطيهايست الهي ميگيرند.
و اين خود اصلي است اساسي و بس عظيم كه آيات بسياري از كالم الهي بدان داللت و يا ال اقل اشاره ميكند ،مانند آيه"
وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »1و آيه" وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ" « »4و از جمله
آيات داله بر آن تمامي آياتي است كه بر" قدر" داللت دارد.
و اين امور كه" مقدرات" و يا" اقدار" ناميده ميشوند گو اينكه خارج از افاضه آسماني و تقدير كننده آنند ،و ليكن در عين
حال خارج از ملك خدا نيستند ،و بدون اذن او صورت نميگيرند ،هم چنان كه فرموده ":إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ" « »1و نيز
فرموده ":بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" « »2و با انضمام اين آيات به آيات مورد بحث اصل ديگري استفاده ميشود كه هم دقيقتر و
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و بعيد هم نيست كه كلمه" كذلك" اشاره باشد به خود آمدن باران و به راه افتادن سيل و به ذوب كردن فلزات و كف آن
دو ،و خالصه اشاره به خود اين حوادث خارجي باشد ،نه به گفتن آنها ،و در نتيجه داللت كند بر اينكه اين گونه وقايع و
حوادثي كه در عالم شهادت رخ ميدهد مثلهائيست كه صاحبان خرد و بصيرت را به حقايق عالم غيب رهنمون ميكند،
همانطور كه خود موجودات ،اين عالم آياتيست كه به آنچه در عالم غيب است داللت ميكند ،و ذكرش مكرر در قرآن كريم
آمده .و اين خود روشن است كه ميان مثل بودن اين مشهودات و يا آيت بودن آنها فرق بسياري نيست.
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[هيچ امر حقي معارض و مزاحم حق ديگر نيست  .....ص 413 :

3از احكام حق يكي اين است كه با حق ديگر معارضه نميكند ،و مزاحم آن نميشود ،بلكه هر حقي ساير حقها را درطريق رسيدن به كمالشان كمك نموده و سود ميبخشد ،و آنها را به سوي سعادتشان سوق ميدهد ،اين نكته از آيه مورد
بحث بخوبي استفاده ميشود ،زيرا بقاء و مكث را معلق بحق نموده كه مردم را سود ميبخشد « »2و اينكه گفتيم هيچ حقي
معارض و مزاحم حق ديگر نيست مقصودمان نفي تعارض در بين موجودات اين عالم نيست ،چه عالم مشهود ما عالم تنازع
و تزاحم است ،آتشش را آبي خاموش ،و آبش را آتشي فاني و زمينش خوراك گياهان و گياهش طعمه حيوانات و حيواناتش
صيد يكديگرند ،و دوباره زمينش همه را در خود فرو ميبرد .بلكه مرادمان اين است كه همين موجودات در عين افتراس
يكديگر ،در تحصيل اغراض الهي يكدل و يك جهتند و هر كدام براي رسيدن به غرض نوعي خود از ديگران استمداد
ميكنند ،مثل آنها مثل تيشه و چوب است براي نجار ،كه در عين تزاحم و تعارضشان در خدمت كردن به نجار و تحصيل
غرض او كه همان
__________________________________________________
)(1حق از ناحيه پروردگار تو است .سوره آل عمران آيه .35
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هم داراي مصاديق بيشتر است.
2متفرق شدن اين رحمت آسماني در مسيلهاي عالم ،و به قالب درآمدنش در آن قالبهاي مختلف ،بدون كثافات صورتنخواهد گرفت و خواه ناخواه فضوالتي بر باالي آنها خواهد نشست ،چيزي كه هست آن فضوالت باطل و از بين رفتني
است ،بخالف خود رحمت نازله ،كه حق است ،يعني بقاء و ثبوت دارد ،اينجاست كه تمامي موجودات بدو قسم تقسيم
ميشوند:
يكي حق يعني ثابت و باقي ،و ديگري باطل يعني زائل و بيدوام.
آنچه حق است از ناحيه خداست ،ولي آنچه باطل است مستند به او نيست ،هر چند كه
__________________________________________________
)(1و هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه منبع و خزينه آن نزد ما خواهد بود ولي از آن بر عالم خلق جز به قدر معيني
نميفرستيم .سوره حجر ،آيه .41
)(2و براي شما هشت قسم از چهارپايان ايجاد كرد .سوره زمر ،آيه .3
)(3بازگشت امور همهاش بسوي اوست .سوره هود آيه . [.....]141
)(4بلكه براي خداست همه امور .سوره رعد ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،11ص231 :
به اذن او موجود ميشود ،هم چنان كه فرموده ":الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" « .»1و در باره باطل فرموده:
"وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا"»4« .
پس آنچه موجود در عالم است چه حق و چه باطل ،همه آنها مشتمل بر يك جزء حق است ،كه ثابت و غير زائل است و
حق پس از بطالن جزء باطلي كه در آنست بسوي خدا عودت ميكند ،هم چنان كه فرموده ":ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ
ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" « »1و نيز فرموده" وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ" « »2و نيز فرموده ":إِنَّ الْباطِلَ كانَ
زَهُوقاً" « »2و نيز فرموده ":بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ" «».3
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)(2آسمانها و زمين و آنچه در آن دو است باطل نيافريديم سوره ص ،آيه .42
)(3آسمانها و زمين و آنچه در آن دو است جز بحق و تا اجلي معين نيافريدهايم .سوره احقاف ،آيه .1
)(4خداوند حق را بوسيله كلماتش تثبيت ميكند .سوره يونس آيه .24
)(5بدرستي كه باطل از بين رفتني است سوره اسري ،آيه .21
)(6بلكه حق را به جان باطل مياندازيم تا آن را از بين ببرد پس ناگهان ميبينيد كه باطل از بين رفتني است ،سوره انبياء
آيه .12
)(7توضيح اينكه اگر حقها با هم مزاحمت و يا معارضه ميداشتند با در نظر داشتن اينكه گفتيم حق ،مفيد براي مردم
است پس يكي از حقها آن حق ديگر را از بين برده در نتيجه مردم از آن منتفع نميشدند و اين خود ضرري است.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص232 :
ساختن درب و پنجره باشد يكديگر را كمك ميكنند ،و مثل دو كفه ترازو است كه در عين ناسازگاري با هم در سنجيدن
كاال مطيع صاحب خويشند.
بخالف باطل كه معارض غرض حق است ،و همه سعيش آنست كه كوشش حق را بيثمر كند و بدون هيچ اصالحي افساد،
و بدون هيچ نفعي ضرر برساند.
و اگر در قرآن كريم ميبينيم كه در آيات بسياري آسمانها و زمين را مسخر آدمي معرفي نموده و مثال فرموده ":وَ سَخَّرَ لَكُمْ
ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ" « »1همهاش از اين باب است كه گفتيم تمامي موجودات كارهايي را صورت
ميدهند كه مقتضاي طبع آنها است ،ولي در عين حال راهي ميپيمايند كه منتهي به حصول غرض پروردگار ميشوند.
اين بود آن اصول از معارف الهي كه گفتيم از آيه مورد بحث استفاده ميشود ،و تفاصيل احكام صنع و ايجاد را نتيجه
ميدهد .و اگر در آياتي كه متعرض حق و باطل است تدبر و امعان نظر شود ،عجائبي از اين گونه حقايق بدست خواهد آمد.
اين را نيز بايد دانست كه اصول مذكور همانطور كه در امور محسوس و حقايق خارجي جريان دارد ،در علوم و اعتقادات نيز
جاري هست ،و مثل اعتقاد حق در دل مؤمن مثل آب نازل شده از آسمان و جاري در مسيلها است كه هر يك با اختالفي
كه در وسعت و ظرفيت دارند به قدر ظرفيت خود از آن استفاده نموده ،مردم از آن منتفع گشته ،دلهايشان زنده ميشود ،و
خير و بركت در ايشان باقي ميماند ،بخالف اعتقاد باطل در دل كافر كه مثلش مثل كفي است كه بر روي سيل ميافتد و
چيزي نميگذرد كه از بين ميرود ،هم چنان كه فرموده ":يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ
يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ" «».4
"لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْني وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ...".
كلمه "مهاد" به معناي بستر و فراشي است كه براي صاحبش گسترده ميشود ،و" مكان ممهد" به معناي محل فراهم
شده و آماده است .و جهنم را بدين جهت مهاد خوانده ،كه براي استقرار كفار آماده شده است ،چون كفر ورزيدند و كارهاي
زشت مرتكب شدند.
اين آيه و آيات بعدش -تا نه آيه -همانطور كه قبال هم اشاره كرديم همه متفرع بر آن مثلي
__________________________________________________
)(1و مسخر كرد براي شما آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است از ناحيه خود .سوره جاثيه ،آيه .11
)(2خداوند كساني را كه ايمان آوردند بهمان ايمانشان كه قول ثابت و حق است هم در دنيا و هم در آخرت پايدار و ثابت
قدم ميسازد ،و خدا ستمگران را گمراه نموده ،و هر چه بخواهد ميكند .سوره ابراهيم ،آيه .42
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص232 :
است كه در آيه قبلي آورده شد ،و در همه آنها خداي سبحان آثار اعتقاد حق و ايمان به حق و استجابت و پذيرفتن دعوت
حق ،و همچنين آثار سوء اعتقاد به باطل و كفر بحق و نپذيرفتن دعوت به حق را بيان ميكند .شاهد بر اين مطلب سياق
خود آيات است ،زيرا مطلبي كه در آنها آمده پيرامون عاقبت امر ايمان و سرانجام كفر است ،و اينكه عاقبت محموده ايمان را
هيچ چيز جبران نميكند ،هر چند دو برابر نعمتهاي دنيا باشد.
[منظور از" حسني" كه اجابت كنندگان دعوت پروردگارشان داراي آن هستند]  .....ص 415 :
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و بنا بر اين اظهر اين است كه منظور از" حسني" همان عاقبت حسني و سرانجام نيك باشد .و اينكه بعضيها « »1گفتهاند
منظور از" حسني" اجر نيك ،و يا بهشت است اگر چه بالمال حرف صحيحي است ،چون عاقبت محموده ايمان و عمل
صالح مثوبت و اجر الهي است و آنهم بهشت است ،و ليكن مثوبت و بهشت از آن جهت كه مثوبت و يا بهشت است در اين
مقام مقصود نيست ،بلكه از اين جهت كه عاقبت امر ايشان و منتهي اليه مجاهدات ايشان است منظور است.
و مؤيد آن ،بلكه دليلش جملهايست كه در آيات بعدي بعد از تعريف ايشان به صفات مختصشان ميفرمايد ":أُولئِكَ لَهُمْ
عُقْبَي الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها...".
و نيز بنا بر آنچه كه گفته شد ،جمله" لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ "در جاي جمله ديگري نشسته
كه غايت و هدف را ميرسانده ،و آن را حذف نموده تا بر اهميت و فخامت آن داللت كند و بفهماند شر و بدبختي آن چنان
هولآور و دهشتزا است كه قابل ذكر نيست.
پس معنا چنين ميشود :كساني كه دعوت پروردگار خود را اجابت نميكنند چيزي بر سرشان ميآيد -و يا چيزي كه نتيجه
استجابت و سرانجام نيك آنست از ايشان فوت ميشود -كه يكي از خصوصيات آن اين است كه اگر آنچه نعمت در زمين
هست كه نفوس بشري از آن التذاذ دارد و آرزوي هر انساني رسيدن به آنست بدهند و بلكه دو برابر آن را بدهند كه ما فوق
آرزوهاست جبران آن را نميكند ،و نميتوانند آن را بدست آورند .و به عبارت خالصهتر :اگر اين عده نهايت درجه آرزوهاي
زندگي را بدست آورده باشند و بلكه ما فوق آن را داشته باشند و بخواهند همه آنها را بدهند و آن نعمت را كه بخاطر
سرپيچي از دعوت خدا از دست دادهاند بدست بياورند ،هرگز نميتوانند بدست آورند.
در بعضي از كلمات امير المؤمنين علي (ع) هم آمده كه
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص  ،132ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص233 :
در باره آثار سوء سرپيچي فرموده ":غير موصوف ما نزل بهم -آنچه بر سرشان ميآيد قابل وصف نيست" آن گاه خداي
تعالي از همين سرانجام بدي كه قابل وصف نيست خبر داده ميفرمايد ":أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ" و" سُوءُ
الْحِسابِ" آن حسابي است كه ناراحت كننده است و مايه مسرت نيست ،و بهمين جهت در حقيقت اضافه سوء به حساب ،از
باب اضافه صفت به موصوف است.
سپس بهمين سوء عاقبت اشاره نموده آن را چنين مذمت ميكند ":وَ بِئْسَ الْمِهادُ" ،يعني بد مهادي است مهادي كه بر
ايشان آماده شده و بنا است در آن جاي گيرند.
و مجموع جمله" أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ  "...كه مشتمل بر كلمه اشاره هم هست در محل تعليل است براي افتداء و
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بازخريد ،و در كالم عرب تعليل با اشاره زياد است ،مثال گفته ميشود :من با فالني چنين و چنان ميكنم (زيرا) او همان
كسي است كه چنين و چنان كرد.
و معناي آيه -و خدا داناتر است -اين است :براي كساني كه اجابت كردند دعوت حق پروردگارشان را سرانجامي نيك است،
و كساني كه استجابت نكردند او را سرانجامي دارند كه راضي ميشوند براي خالصي از آن ،ما فوق آنچه را كه ممكن است
آرزويش را بكنند فديه بدهند ،زيرا عاقبت بدي كه بر سرشان ميآيد متضمن و يا مقارن حسابي سخت و استقرار در جهنم
است ،آري مهادشان بدترين مهاد است.
و اگر در آيه شريفه به جاي ايمان و كفر ،استجابت و عدم استجابت آمده بخاطر رعايت تناسب با مثلي است كه در آيه قبلي
زده شده .ايمان را كه همان قبول دعوت است با قبول واديها و فراگرفتن هر يك از آب باران تشبيه نموده است.
[وصف گروندگان به حق و" أُولُوا الْأَلْبابِ" و مقايسه آنان با جاهالن به حق  .....ص 411 :
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"أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ".
استفهام در اين آيه استفهام انكاري ،و در جاي تعليل بكار رفته و مضمون آيه قبلي را تعليل ميكند ،و سرانجام حال آن دو
طائفه را از جهت پذيرفتن دعوت حق و نپذيرفتن آن بطور تفصيل بيان مينمايد.
و خالصه بيان مزبور اين است كه حق در دلهاي اين طائفه كه دعوت پروردگار خود را پذيرفتند جايگير گشته و دلهايشان"
الباب" و دلهاي حقيقي ميگردد ،كه آثار و بركات يك دل واقعي را دارد ،و آن آثار عبارتست از تذكر و بينايي .و نيز از
خواص اين گونه دلها كه صاحبانش با آن خواص شناخته ميشوند اين است كه صاحبانشان كه همان" أُولُوا الْأَلْبابِ" باشند
بر وفاي به عهد خدا پايدارند ،و آن عهدي را كه خداوند به فطرتشان از ايشان (و از همه
ترجمه الميزان ،ج ،11ص232 :
كس )گرفته نقض نميكنند ،و نيز بر احترام پيوندهايي كه خداوند ايشان را با آنها ارتباط داده استوارند ،يعني همواره صله
رحم ميكنند ،و از در خشيت و ترس از خدا پيوند خويشاوندي را كه از لوازم خلقت بشر است محترم ميشمارند.
و نيز از خواص دلهاي اين طائفه اين است كه در برابر مصائب و همچنين اطاعت و معصيت صبر نموده و خويشتنداري
ميكنند ،و (بجاي ناشكري و جزع) نماز ميگزارند و متوجه درگاه پروردگار خود ميشوند و (بجاي معصيت) بوسيله انفاق
وضع جامعه خود را اصالح مينمايند ،و (بجاي ترك طاعت و سرپيچي) سيئات خود را با حسنات خود محو ميكنند.
بنا بر اين ،چنين كساني داراي سرانجامي نيك و محمود كه همان بهشت برين است ميباشند ،و در آن بهشت مثوبات
اعمال نيكشان منعكس ميشود و با صالحان -از قبيل پدران و همسران و دودمان خود -محشور و مصاحب ميگردند ،چنان
كه در دنيا هم با ارحام خود مصاحبت ميكردند .فرشتگان هم از هر دري بر ايشان درميآيند ،و سالم ميكنند ،چون در دنيا
اطاعات و عبادات مختلف بجا آورند ،اينها آثار حق است كه در آن سرا بدين صورتها منعكس ميشود.
و اينكه فرمود ":أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي همانطور كه قبال هم گفتيم ،استفهامي است كه
در آن انكار است ،و ميخواهد تساوي ميان آن دو طائفه را نفي نموده ،بفرمايد :كسي كه علم بحق در دلش جاي گرفته با
كسي كه نسبت به حق جاهل است برابر نيستند .و اگر جاهل بحق را به وصف كوري توصيف كرده براي اشاره به اين معنا
است كه عالم به حق بينا است ،هم چنان كه در آيه" قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ  "...نيز آن دو را كور و بينا ناميده.
پس علم به حق ،بصيرت است و جهل به آن كوري است .و اگر تذكر را از خواص صاحبان علم شمرده براي اين است كه
بصيرت مفيد تذكر هم هست.
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"إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ" اين جمله در مقام تعليل مضمون قبلي است كه فرمود ":أَ فَمَنْ يَعْلَمُ  "...و معنايش اين است كه
اين دو طائفه يكسان نيستند ،بلكه صاحبان علم يك نحوه تذكر و بيداري دارند كه صاحبان كوري و جهل آن تذكر را
ندارند .و اگر صاحبان علم را" أُولُوا الْأَلْبابِ" ناميده ،براي اين است كه به يك دعوي ديگر داللت و اشاره كرده باشد ،كه
خود فائده تعليل را هم ميدهد ،گويا گفته است اين طايفه يكسان نيستند زيرا يكي از اين دو تذكري دارد كه ديگري ندارد،
و اين بدان جهت است كه اينها داراي الباب و قلوبند بخالف آن ديگر كه فاقد آنند.
"الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ".
از ظاهر سياق برميآيد كه جمله دومي ،يعني جمله" ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ" عطف
ترجمه الميزان ،ج ،11ص232 :
تفسيري جمله اولي است ،و بنا بر اين ،منظور از (ميثاقي كه آن را نقض نميكنند ،همان عهدي است كه به آن وفا ميكنند،
و منظور از اين عهد و ميثاق هم بقرينه آيه قبلي كه تذكر ايشان را ذكر ميكرد ،آن عهدي است كه به زبان فطرت خود با
پروردگار خود بستند كه او را يگانه بدانند ،و بر اساس توحيد و يكتايي او عمل نموده آثار توحيد را از خود نشان دهند .آري،
آدمي بر فطرت توحيد خداي تعالي و نيز بر فطرت لوازم توحيد خلق شده ،اين عهدي است كه انسان در فطرت خود با
خداي تعالي بسته است.
و عهد و ميثاقي هم كه به وسيله انبياء و رسل و به دستور خداي سبحان از بشر گرفته شده ،و خالصه آن احكام و شرايعي
هم كه انبياء آوردهاند همه از فروع اين ميثاق فطري است ،چون اديان همه فطريند.

"وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ...".
ظاهر اين است كه منظور از" امر" امر تشريعي است كه از ناحيه وحي نازل شده باشد ،به شهادت ذيل آيه كه ميفرمايد ":وَ
يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ" .آري ،حساب و مؤاخذه بر احكام نازله در شريعت است كه احكام تشريعي فطرت را تاييد ميكند نه
بر احكام فطرت به تنهايي .و اين مسلم است كه مثال اگر احكام ظاهري و شرعي مربوط به قبح ظلم و خوبي عدالت به
اشخاصي مستضعف نرسد ،در قيامت مانند آن كساني كه به ايشان رسيده است مؤاخذه نميشوند ،هر چند كه مستضعفين
هم به فطرت خود زشتي ظلم و خوبي عدالت را درك بكنند ،در ابحاث گذشته نيز بيان كرديم كه حجت الهي از طريق
فطرت به تنهايي تمام نميشود ،بلكه بايد طريق وحي نيز به فطرت منضم گردد ،هم چنان كه فرموده ":لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ" «».1
آيه مورد بحث از آنجايي كه مطلق است داللت ميكند بر هر صلهاي كه خدا به آن امر فرموده كه از معروفترين مصاديق
آن صله رحم است ،كه در وجود آن تاكيد نموده و فرموده:
"وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ" «».4
و نيز در تاكيد آن در ذيل آيه مورد بحث فرموده ":وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ" و اين اشاره به آن است كه
ترك صله رحم مخالفت امر خدا است ،پس جا دارد مردم از خدا بترسند و آن را ترك نكنند كه ترك آن عمل زشتي است ،و
در نامه اعمال آدمي ضبط
__________________________________________________
)(1تا آنكه بعد از آمدن پيغمبران براي مردم عليه خدا حجتي نباشد .سوره نساء ،آيه .132
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[اشاره به اينكه حجت الهي فقط از طريق فطرت تمام نميشود و محاسبه و مؤاخذه ،فرع بر تشريع و ابالغ است  .....ص 411 :
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()(2خدا را در نظر آريد) و در باره ارحام كوتاهي مكنيد .سوره نساء ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،11ص232 :
ميشود ،و باعث سوء حساب ميگردد.
[فرق ميان" خشيت" و" خوف" و موارد استعمال هر يك  .....ص 411 :

[معناي ":صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ" و اشاره به اينكه جهت عمل و الهي بودن آن مقصود حق گرايان ميباشد]  .....ص 471 :
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و ظاهرا فرق ميان" خشيت" و" خوف" اين است كه خشيت به معناي تاثر قلب از اقبال و روي آوردن شر و يا نظير آن
است ،و خوف به معناي تاثر عملي انسان است به اينكه از ترس در مقام اقدام برآمده و وسائل گريز از شر و محذور را هم
فراهم سازد ،هر چند كه در دل متاثر نگشته ،دچار هراس نشده باشد ،و لذا ميبينيم خداي سبحان در توصيف انبياء (ع)
ميفرمايد ":وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ « ،"»1و ترس از غير خدا را از ايشان نفي ميكند ،و حال آنكه خوف را در بسياري از
جاها براي آنان اثبات نموده ،از آن جمله ميفرمايد ":فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي « »4و نيز ميفرمايد ":وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ
قَوْمٍ خِيانَةً" «( »1و جمع ميان آن نفي و اين اثبات بهمين است كه بگوئيم انبياء از غير خدا هيچ نميترسند ،و در موارد
مذكور در باال در مقام پيش گيري برآمدهاند).
و بعيد نيست برگشت كالم راغب در فرق ميان خوف و خشيت نيز بهمين باشد ،او گفته است :فرق ميان اين دو اين است
كه خشيت خوفي است كه توأم با تعظيم و بيشتر اوقات از دانايي ناشي شود ،و لذا خداي سبحان آن را به علماء اختصاص
داده ميفرمايد ":إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" (و پر واضح است كه مقصود از خوف در اين موارد همان ترس دروني
است).
و همچنين گفتار بعضي « »2ديگر كه در فرق ميان اين دو واژه گفتهاند :خوف هم از ناحيه مكروه حاصل ميشود و هم از
ناحيه كسي كه ممكن است اين مكروه را به آدمي برساند هم گفته ميشود :من از مرض خوف دارم ،و هم گفته ميشود
من خوف دارم از اينكه فالن چيز مريضم كند ،بخالف خشيت كه تنها از آورنده مكروه و شر است ،نه از خود مكروه ،و لذا
گفته ميشود ":خشيت اللَّه" من از خدا ترسيدم (ولي گفته نميشود :خشيت المرض -از مرض ترسيدم) .و اگر برگشت اين
كالم به همان معنايي نباشد كه ما گفتيم ،كالمي قابل نقض خواهد بود و كليت نخواهد داشت.
بعضي « »2ديگر گفتهاند :فرقهايي كه ميان اين دو كلمه گذاشتهاند اغلبي است ،نه كلي ،يعني در بيشتر موارد استعمال ديده
ميشود ،نه در همه آنها.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :اصال فرقي ميان اين دو لغت نيست .ولي آياتي كه ما بعنوان
__________________________________________________
)(1و نميترسند از احدي مگر از خدا .سوره احزاب ،آيه . [.....]12
)(2موسي در خود احساس ترس نمود .سوره طه ،آيه .32
)(3و اگر از مردمي ترس خيانتي داشتي .سوره انفال ،آيه .22
(4و  2و )3تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص  125و  .121ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص225 :
مثال آورديم اين گفتار را رد ميكند.
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"وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا...".
اينكه صبر را مطلق آورده ميرساند كه اشخاص مورد نظر آيه همه اقسام صبر را دارند ،يعني هم صبر در موقع برخورد به
مصيبت ،و هم صبر بر اطاعت حق ،و هم صبر در برابر معصيت را .و ليكن مع ذلك صبرشان را مقيد به قيد" ابْتِغاءَ وَجْهِ
رَبِّهِمْ" نموده ،يعني اگر صبر ميكنند فقط و فقط به منظور رضاي پروردگارشان است .پس اگر خداوند مدحشان كرده نه از
اين نظر است كه صفات ممدوحي دارند ،بلكه مدحشان از اين جهت است كه اين صفت ممدوح يعني صبرشان بخاطر
خداست ،چون كالم در آن صفاتشان است كه از استجابتشان نسبت به دعوت خدا نشو و نما نموده ،و از آنجا سرچشمه
گرفته كه به حقيقت آنچه از ناحيه پروردگارشان نازل شده علم بهم رساندهاند و باور كردهاند كه همه آنها حق است ،نه هر
صفتي كه مردم آن را در ميان خود ممدوح و پسنديده ميدانند ،هر چند كه ارتباطي به عبوديت و ايمان به پروردگار نداشته
باشند .آري ،صبري از نظر قرآن ممدوح است كه به خاطر خدا باشد ،نه به خاطر جلوگيري از عجز ،و يا عجب به نفس ،و يا
تعريف اين و آن ،و يا غير آن ،زيرا بسياري از خويشتنداران ،خويشتن داريشان بخاطر جلب افكار عمومي است ،و زبان
حالشان اين است كه:
و قولي كلما جشات و جاشت مكانك تحمدي او تستريحي «»1
و مقصود از" وجه ربهم" جهت الهي عمل و يا فكر و يا نيت است .و جهت الهي عمل و يا فكر آن صفت و صورتي است
كه عمل نزد خدا دارد و آن عبارتست از اجر و مزدي كه نزد خداست ،و با بقاء خدا باقي است ،هم چنان كه فرموده ":وَ اللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ" « »4و نيز فرموده:
"وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ" « »1و نيز فرموده ":كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" «».2
و معناي اينكه فرمود ":وَ أَقامُوا الصَّالةَ" اين است كه نماز را بر پا داشتند ،يعني نگذاشتند ساقط شود ،و به اجزاء و شرايط
آن خللي وارد نساخته و آن را ترك ننمودند و خوارش نداشتند.
__________________________________________________
)(1اين شعر از عنتره شيباني يكي از شش نفر شجاع معروف عرب است و معناي آن اين است :هر وقت در مواقع خطرناك
دلم به تپش و اضطراب درميآمد بخود ميگفتم آرام باش ،زيرا از دو حال بيرون نيستي ،يا كشته ميشوي و مردم ثنايت
ميگويند ،و ستايشت ميكنند ،و يا ميكشي و از شر دشمن آسوده ميشوي.
)(2و خدا نزد اوست بهترين پاداش .سوره آل عمران ،آيه .122
)(3و آنچه نزد خداست ماندني است .سوره نحل ،آيه .23
)(4همه چيز نابود شدني است مگر وجه او .سوره قصص ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
و اگر" صالة" و" انفاق" را بر صبر عطف نموده از باب عطف خاص بر عام است ،تا به قول بعضي اهميت و عظمت آنها را
برساند.
و مقصود از انفاق در جمله" وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً" مطلق انفاق اعم از واجب و غير واجب است ،چون آيه
شريفه در مكه نازل شده ،كه هنوز آيات راجع به زكات واجب نازل نشده بود.
و اگر انفاق را مقيد به قيد" سِرًّا وَ عَالنِيَةً" نموده براي اين است كه بفهماند حق انفاق را استيفاء ميكنند ،چون بعضي از
انفاقات است كه بايد پنهاني صورت گيرد ،و بعضي ديگر علني دادنش بهتر است .پس كسي كه به خدا و به آنچه خدا نازل
كرده ايمان دارد الزم است امر تكليفي را ادا كند از آن جمله حق انفاق را ادا نموده آنجا كه مظنه رياء و سمعه يا توهين و
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آبروريزي در كار است پنهاني بدهد ،و آنجا كه مايه تشويق مردم بر احسان و معروف و دفع تهمت و امثال آنست علني
بپردازد.
"وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ "-ماده" درأ" به معناي دفع است ،و معناي آيه اين است :وقتي به گناهي تصادفا آلوده ميشوند،
كار نيكي ميكنند كه نيكيش از بدي آن گناه بيشتر است ،و يا حد اقل معادل آنست و آثار سوء آن را جبران ميكند ،حال
چه اينكه اين گناه را بوسيله كار نيك جبران نمايند و يا بوسيله توبه لكه آن را بشويند ،چون فرمودهاند ":حسنات گناهان را
از بين ميبرد" .و هم فرمودهاند:
"كسي كه توبه كند مانند كسي است كه گناه نكرده باشد" .و نيز چه اينكه خود مرتكب شده باشند ،و يا ديگران نسبت به
ايشان انجام داده باشند مثل اينكه به ايشان ظلم كرده باشند ،و ايشان با عفو و احسان تالفي كنند ،و يا به ايشان جفا كرده
باشند ايشان به حسن خلق و گشادهرويي جبران نموده باشند ،و يا منكري ديده و از آن نهي كرده باشند ،و يا ترك معروفي
سراغ داشته بدان امر كرده باشند.
همه اينها درأ (دفع) سيئه به حسنه است ،و دليلي از ناحيه لفظ آيه كه داللت كند بخصوص يكي از اينها وجود ندارد.
[وجوهي كه در باره جهت اختالف در بيان وصف اولوا األلباب گفته شده است  .....ص 471 :
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در آيه شريفه در بيان صفات" اولي االلباب" تعبيرهاي مختلف شده ،در شش صفت تعبير به لفظ مضارع آمده و فرموده-1 :
يوفون  -4و ال ينقضون  -1و يصلون 4-يخشون  -2يخافون  -3يدرءون .و در سه جاي ديگر به لفظ ماضي آورده و
فرموده -1 :صبروا  -4اقاموا  -1انفقوا.
و از بعضي از مفسرين « »1نقل شده كه در توجيه اين اختالف تعبير گفتهاند كه اين اختالف تنها به منظور تفنن در
فصاحت است ،چون همه اين افعال ،صله" الذين" است ،و از آنجايي كه صله و موصول" الذين" معناي حرف شرط و جمله
شرطيه را ميدهد ،و در جمله شرطيه ماضي و مضارع يك معنا ميدهد ،چه اينكه بگويي" ان ضربت ضربت" و يا بگويي"
ان تضرب اضرب" در هر دو حال
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص  .124ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص224 :
معنايش اين است كه اگر بزني ميزنم ،از اين رو در جمله صله و موصول نيز چه ماضي بياوري و چه مضارع هر دو به يك
معنا است.
و لذا علماي نحو گفتهاند :اگر لفظ ماضي ،صله موصولي واقع شود ،و يا صفت نكره عامي بگردد ،دو وجه به خود ميگيرد كه
هر دو جايز است ،يكي اينكه همان معناي ماضي (گذشته) را بدهد ،و يكي اينكه معناي مستقبل (آينده) را ،و هر دو جور در
قرآن آمده ،اولي مانند" الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ -آنهايي كه مردم به ايشان گفتند" و دومي مانند" إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ -مگر آنكه پيش از دست يافتن تو بر ايشان توبه كنند".
و ليكن اين جواب خالي از اشكال نيست ،زيرا اگر در شرط و جملههاي نظير آن نسبت به معناي ماضي و مضارع الغاء
خصوصيت ميشود ،صرف اين معنا باعث نميشود كه لوازم معناي گذشته و آينده نيز لغو گردد ،مثال الزمه معناي ماضي
تحقق و قطعي بودن آنست ،و الزمه معناي مضارع اين است كه عمل استمرار داشته باشد ،اين دو عنايت در ماضي و
مضارع هست هر چند كه در جمله شرطيه و نظائر آن زمان ملغي باشد .و چون اين دو عنايت اال و ال بد بايد محفوظ بماند
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[معناي اينكه اولوا األلباب و پذيرندگان حق را" عقبي الدار" و عهد شكنان و مفسدان را" سوء الدار" است  .....ص 473 :
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پس هنوز سؤال از اينكه چرا در اوصاف اولوا االلباب تعبير آيه مختلف شده تعدادي به صورت ماضي و تعدادي ديگر به
صورت مضارع آمده؟ بجاي خود باقي است.
از گفتار بعضي « »1ديگر از مفسرين استفاده ميشود كه خواسته است در پاسخ اين سؤال بگويد:
مراد از اوصاف مذكور در آيه ،يعني وفاي به عهد ،و صله رحم ،و خشيت ،و ترس ،همانا استمرار و دوام آنهاست ،و ليكن در
خصوص صبر و همچنين نماز و انفاق ،عنايتي بوده كه به لفظ ماضي آورده .اما عنايت در صبر اين بوده كه اوصاف مذكور
تحقق نمييابد مگر بر اساس صبر ،و خالصه كسي داراي آن اوصاف ميشود كه قبال صفت صبر را داشته باشد .پس صبر
نسبت به آن اوصاف ديگر نحوه تقدمي دارد ،و بدين جهت آن را به لفظ ماضي آورده.
و اما عنايت در نماز و انفاق آنهم عبارت از اين است كه نسبت به آنها و شان آنها اهتمام و عنايت زيادتري بكار برده باشد،
لذا از آنها نيز به لفظ ماضي تعبير كرده.
ولي اين جواب هم قانع كننده نيست ،زيرا بعضي از صفاتي كه به لفظ مضارع آمده اهميتش كمتر از صبر و نماز و انفاق
نيست ،مانند وفاي به عهد ،كه ميدانيم مقصود از آن وفاي به عهد خدا و اجابت دعوت فطرت و خالصه ايمان به خداست،
و اگر صرف اعتنا به شان ميتوانست وجه اين اختالف باشد ،جا داشت از وفاي به عهد نيز به لفظ ماضي تعبير كند.
__________________________________________________
)(1تفسير الكبير ،ج  12صفحات .22 -25
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
اما آنچه نظر من ميرسد -و خدا داناتر است -اين است كه مجموع جمالت" وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ" "،وَ أَقامُوا
الصَّالةَ" "،وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً" و "يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ" در مقام بيان يك معنا هستند ،و آن اينكه
دارندگان اوصاف مذكور در مقام عمل ،عمل صالح انجام ميدهند ،يعني واجبات را به جا ميآورند و محرمات را ترك
ميكنند ،و اگر هم احيانا چيزي از اين اعمال صالح از ايشان فوت شود آن را با حسنات خود تدارك مينمايند .بنا بر اين،
مقصود باالصاله همان سه جمله اول است كه مربوط به عمل صالح است ،و جمله چهارمي كه راجع به تدارك و تالفي
خللي است كه احيانا در عمل پديد ميآيد ،مقصود به تبع است نه باالصاله.
حال كه اين نكته روشن گرديد ميگوئيم :ممكن بود در اين چهار جمله نيز به لفظ مضارع تعبير ميكرد و ميفرمود ":و
الذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم" "،و يقيمون الصالة" "،و ينفقون مما رزقناهم سرا و عالنية" و" يدرءون بالحسنة السيئة"
و ليكن ديگر آن نكته اصالت و تبعيت را نميرساند.
لذا براي اينكه بفهماند اولوا االلباب در مقام عمل مستمر در صبرند و جميع انحاء صبر را دارا هستند فرمود" الَّذِينَ صَبَرُوا
ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ" آن گاه براي اينكه دوام مراقبت ايشان را در مقام عمل برساند فرمود ":وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ "تا برساند
ايشان آن قدر مراقب اعمال خود هستند كه اگر احيانا خللي در صبرشان و يا نمازشان و يا انفاقاتشان واقع شود فورا آن را
جبران و تالفي ميكنند.
و اين عنايت از نظري شبيه به عنايتي است كه در آيه" إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ  "...به كار
رفته ،زيرا در اين آيه نيز اول در دو جا" قالوا" و" استقاموا" را ماضي و دنبال آن تنزل را مضارع آورده ،تا بفهماند نزول
مالئكه فرع بر گفتن" رَبُّنَا اللَّهُ" و استقامت است نه اينكه خواسته باشد استمرار نزول مالئكه را افاده كند.
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و معناي" عُقْبَي الدَّارِ" سرانجام محمود و پسنديده است ،چون عاقبت حقيقي همين است.
آري ،هيچ چيز در عالم بر حسب آن فطرت و جبلتي كه خداي تعالي بر آن فطرتش آفريده جز به عاقبتي كه مناسب خودش
و مايه سعادتش باشد منتهي نميگردد ،و عاقبت بد در حقيقت بطالن عاقبت است ،و معنايش اين است كه فالن كس و يا
فالن چيز بخاطر خللي كه در آن بوده بيعاقبت شده ،در حالي كه خدايش خلق كرده بود براي رسيدن به عاقبت .و اگر
عاقبت بد را عاقبت ميگويند ،از باب توسع و مجاز است ،و گرنه عاقبت بد در واقع بيعاقبتي است.
و بهمين جهت در آيه شريفه مطلق ذكر شده و فرموده" ايشان را است سرانجام" .و اگر سرانجام دو قسم بود ،يكي نيك و
يكي بد ،بايد ميفرمود :ايشان را است سرانجام نيك .پس معلوم ميشود سرانجام همان سرانجام محمود است ،و لذا در
آياتي كه متقابل اين آيات است ،و متعرض حال كفار است هيچ وقت نميفرمايد ":لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ" بلكه ميفرمايد ":لَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ" .و از همين جا بدست ميآيد
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
كه مقصود از" دار" همين دار دنيا است ،و مقصود از دار دنيا هم زندگي دار دنيا است .پس" عُقْبَي الدَّارِ" معنايش سرانجام
زندگي دنيا است.
[مژده به صله رحم كنندگان كه با ارحام صالح خويش در بهشت عدن جمع خواهند شد]  .....ص 474 :
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"جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ".
كلمه "عدن" به معناي استقرار است ،وقتي گفته ميشود" فالن عدن بمكان كذا" معنايش اين است كه فالني در چنين
مكاني استقرار يافت .كان جواهرات زميني و فلزات را هم بدين جهت" معدن" ميگويند كه جواهرات در آن استقرار دارند،
پس "جَنَّاتُ عَدْنٍ" به معناي بهشتهايي است كه نوعي از استقرار و خلود و سالمتي و ايمني از هر جهت را دارد.
كلمه" جَنَّاتُ عَدْنٍ" عطف بيان و يا بدل است از كلمه" عقبي الدار" ،و در نتيجه معنايش اين ميشود كه :عقبي الدار
عبارتست از بهشت عدن و خلود .و بنا بر اين پس از زندگي دنيا بر حسب آن ناموسي كه خداوند آن زندگي را بر آن طبيعت
و ناموس مطبوع نموده زندگي واحد و متصلي است كه ابتدايش رنج و بال و آخرش آسايش و نعمت و سالمتي است .و يا به
عبارتي اولش دنيا و آخرش آخرت است ،و اين همان حقيقتي است كه خداوند از زبان اهل بهشت حكايتش نموده و فرموده:
"وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ" «».1
آيه مورد بحث به بياني كه خوانديد در قبال آيه" يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" قرار گرفته ،و عاقبت اين حق (صله رحم)
را كه اولوا االلباب بدان عمل نمودند بيان ميكند ،و ايشان را نويد ميدهد به اينكه به زودي به صلحاي ارحام و
دودمانشان -از قبيل پدران و مادران و ذريهها و برادران ،و خواهران ،و غير ايشان -ميپيوندند.
جمله" آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ" با اينكه اسم مادران در آن نيست مع ذلك همه نامبردگان باال را شامل است ،چون
مادران همسران پدرانند كه كلمه "ازواج" شامل ايشان است ،و برادران و خواهران و عموها و داييها و اوالد آنان هم جزو
ذريههاي پدرانند ،كه كلمه" آبائهم" شامل آنان ميشود .و در آيه شريفه اختصار لطيفي بكار رفته است.
"وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ".
اين عقبي ،سرانجام اعمال صالحي است كه در هر بابي از ابواب زندگي بر آن مداومت دارند.
و در هر موقعي كه ديگران منحرف ميگردند ايشان خويشتنداري نموده ،خدا را اطاعت ميكنند و خود را از گناه دور
ميدارند ،و مصائب را تحمل مينمايند ،و اين صبرشان با خوف و خشيت توأم است.
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[معناي جمله ":وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ"]  .....ص 475 :

و اينكه فرمود ":وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ" بطوري كه از سياق برميآيد ،مقصود از آن اين
است كه رزق حقيقي همانا رزق آخرت است ،و ليكن ناقضين عهد به خاطر تمايل به ظاهر زندگي دنيا و زينتهاي آن ،از
زندگي و رزق آخرت غافل گشته ،به دنيا اعتماد نمودهاند ،و در نتيجه به داشتن آن خوشحالي ميكنند ،و حال آنكه زندگي
دنيا متاع و وسيله است و مقصود بالذات نيست ،و بايد از آن براي زندگي ديگر استفاده كرد.
و بنا بر اين ،اگر زندگي دنيا را با زندگي آخرت مقايسه كنيم و مجموع آن دو را در نظر بگيريم،
ترجمه الميزان ،ج ،11ص223 :
وقتي حق است كه به نظر آلي و مقدمي لحاظ شود ،و منظور از آن كسب رزق آخرت و وسيله زندگي آن سراي بوده باشد.
اما اگر بر عكس ،منظور از آن خود باشد ،و به نظر استقاللي لحاظ شود ،خود يكي از مصاديق باطل خواهد بود ،كه چون
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__________________________________________________
)(1شكر آن خدايي را كه به وعدهاش در باره ما وفا كرد و زمين را به ما به ارث داد تا از بهشت هر جا كه بخواهيم منزل
گزينيم .سوره زمر ،آيه .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
جمله "سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ" حكايت كالم مالئكه است كه اولوا االلباب را به امنيت و سالمتي
جاوداني ،و سرانجام نيك نويد ميدهند ،سرانجامي كه هرگز دستخوش زشتي و مذمت نگردد.
"وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ...".
اين آيه حال غير مؤمنين را به طريق مقابله بيان ميكند .و جمله" وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ" كه در اين آيه در وصف حال كفار
آمده در مقابل اوصافي است كه بعد از دو وصف وفاي بعهد اللَّه و صله براي مؤمنين ذكر شده بود ،و ميرساند كه اعمال
صالح تنها عاملي است كه باعث اصالح زمين و عمارت و آباداني آن ميشود ،عمارتي كه به سعادت نوع انساني و رشد
جامعه بشري منتهي ميگردد .و ما بيان اين معنا را در دليل نبوت عامه گذرانديم.
در آخر آيه مورد بحث خداي تعالي سزاي عمل ناقضين عهد ،و سرانجام كار ايشان را بيان نموده فرموده ":أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ".و" لعنت" به معناي دور كردن از رحمت و طرد از كرامت است ،و ايشان از رحمت و كرامت خدا دور
نميشوند مگر بخاطر اينكه حق را كنار گذاشته و در باطل فرو رفتهاند ،چون سرانجام باطل جز نابودي و هالكت چيز
ديگري نيست.
"اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ...".
اين آيه نكتهاي را خاطرنشان ميسازد و آن اين است كه بهره اين دو طائفه ،يعني عاقبت محمود و بهشت جاودان اولوا
االلباب ،و لعنت و جهنم ناقضين عهد ،خود يك نوع رزقي است كه خداي تعالي هر كه را بخواهد و بهر طور بخواهد از آن و
يا از اين ،روزي و بهره ميدهد ،بدون اينكه در بهرهدادنش الزام و يا منعي بوده باشد.
و نيز خاطرنشان ميكند كه اين عمل خداي تعالي بر وفق نظامي كه در حق و باطل قرار داده صورت ميگيرد ،و به طور
استمرار هم صورت ميگيرد .آري ،سرانجام اعتقاد به حق و عمل بر طبق آن به ارتزاق از بهشت و سالمتي دائمي منتهي
ميشود ،و اعتقاد به باطل و عمل بر وفق آن به لعنت و دوزخ و عيش ناگوار ميانجامد.
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كف سيل پس از خشكيدن از بين ميرود و مورد انتفاع قرار نميگيرد ،هم چنان كه در آيهاي ديگر فرموده ":وَ ما هذِهِ الْحَياةُ
الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" «».1
بحث روايتي  .....ص 471 :
اشاره

[رواياتي در باره صله رحم و پيوند ارتباط با آل محمد (عليهم السالم) در ذيل جمله ":وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ  ..... ]"...ص 477 :

و در كافي به سند خود از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع) از معناي كالم خداي عز و جل كه
فرموده ":وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" سؤال كردم ،فرمود:
مقصود همان خويشاوندانت است «».1
و نيز به سند ديگري از او روايت كرده كه گفت :خدمت امام صادق (ع) عرض كردم :چه كساني منظور در اين آيهاند كه
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در احتجاج از امير المؤمنين (ع) در ضمن حديثي كه در پيرامون احوال كفار بحث ميكند نقل كرده كه در ذيل آيه" فَأَمَّا
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" فرموده ":زبد "در اين جا عبارت از گفتاري است كه ملحدين در
باره قرآن گفته بودند ،و گفتاريست كه در موقع تجزيه و تحليل ،باطل و مضمحل ميگردد .و اما آن كالمي كه مردم از آن
منتفع ميگردند همان" تنزيل" است ،كه نه در هنگام نزول و نه در آينده باطلي بدان رخنه نميكند ،و دلهاي بشر آن را
ميپذيرد .و مقصود از كلمه" ارض" در اينجا همان دلها است ،كه قرارگاه علم و حكمت است «».4
مؤلف :مقصود از" تنزيل" منظور حقيقي از كالم خداست .و مقصود از گفتار ملحدين در باره قرآن ،آن تفسيرهايي است كه
ايشان به رأي خود ميكنند ،و آنچه امام (ع )فرموده برخي از مصاديق باطل است ،و آيه شريفه عام است ،و همانطور كه در
گذشته گفتيم شامل همه باطلها ميشود.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از قتاده روايت كردهاند كه در تفسير "الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ" گفته :بر شما باد وفاي به عهد و اينكه ميثاق را نشكنيد ،زيرا خداوند از آن نهي كرده ،و در باره آن
به شديدترين وجه اعالم خطر كرده و آن را در حدود بيست و چند جاي قرآن به عنوان خيرخواهي شما آورده ،و حجت بر
شما قرار داده ،و اهل فهم و عقال و دانشمندان ميدانند كه عظمت هر چيزي به مقداري است كه خدا عظمتش داده باشد ،و
از رسول خدا (ص) براي ما نقل كردهاند كه در خطبه خود فرموده ":ايمان ندارد كسي كه امانتدار نيست و دين ندارد آن
كس كه به عهد خود پايبند نيست" «».1
__________________________________________________
)(1زندگي دنيا جز لهو و بازيچه چيز ديگري نيست زندگي همانا خانه آخرت است اگر بفهمند .سوره عنكبوت ،آيه .32
)(2احتجاج.
)(3الدر المنثور ،ج  ،2ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
مؤلف :از ظاهر اين روايت به خوبي برميآيد كه قتاده عهد و ميثاق را حمل كرده بر عهد و ميثاقهاي دائر ميان مردم ،و حال
آنكه خواننده گرامي بياد دارد كه گفتيم ظاهر سياق آيه مخالف اين معنا است.
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[چند روايت در ذيل جمله ":وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ"]  .....ص 471 :

و در تفسير عياشي از حماد بن عثمان از امام صادق (ع) روايت كرده كه به مردي فرمود :اي فالني! تو را چه ميشد با
برادرت؟ عرض كرد :فدايت شوم! من حقي بر او داشتم خواستم حقم را از او بگيرم .حضرت فرمود :بگو ببينم معناي آيه" وَ
يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ" چيست؟ آيا معنايش اين است كه ميترسند خداوند بر آنان ظلم و جور روا بدارد؟ نه به خدا قسم،
بلكه ميترسند اينكه حسابشان را به دقت رسيدگي نمايند «».4
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بايد با ايشان پيوند نمود؟ فرمود :اين آيه در حق خويشان آل محمد (ص) نازل شده ،ولي آيه عام است و شامل قرابت خود
توهم ميشود .آن گاه فرمود:
زنهار از كساني مباش كه ميگويند فالن آيه فقط در فالن موضوع نازل شده «».4
مؤلف :معنايش اينست كه آيات قرآن كريم در صورتي كه عموميت داشته باشد نبايد منحصر به يك معنايش كرد ،زيرا
قرآن ظهر و بطني دارد ،و خداي تعالي مودت و دوستي ذوي القرباي پيغمبرش را كه خود يكي از مصاديق صله رحم است
اجر و پاداش رسالت قرار داده ،و فرموده ":قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي « »1عالوه بر اينكه روايت آتيه نيز
بر اين معنا داللت ميكند.
و در تفسير عياشي از عمر بن مريم روايت شده كه گفت :از امام صادق (ع) از آيه" وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ"
سؤال كردم ،فرمود :يكي از معانيش صله رحم است ،ولي نهايت درجه و بهترين مصاديق آن اين است كه با ما پيوند داشته
باشي «».2
و نيز در همان كتاب از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت :من از عبد صالح (موسي بن جعفر صلوات اللَّه عليه) از
معناي آيه" وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" پرسش نمودم ،در جواب فرمودند :مقصود رحم آل محمد (ع) است كه
آويزان بر عرش است ،و ميگويد :پروردگارا! پيوند كن با آن كس كه با من پيوند ميكند و قطع كن با آن كس كه با من
قطع ميكند ،و اين آيه در تمامي ارحام جريان دارد «».2
مؤلف :در اين معنا روايات ديگري نيز هست ،و ما در جلد چهارم اين كتاب در تفسير اوائل
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،4ص  123ح . [.....]42
)(2اصول كافي ،ج  ،4ص  ،123ح  .42ط بيروت.
)(3سوره شوري ،آيه .41
)(4تفسير عياشي ،ج  ،4ص  452ح .42
)(5تفسير عياشي ،ج  ،4ص  452ح .452
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
سوره نساء اين معنا را كه رحم آل محمد (ع) آويزان بر عرش است بيان نموده و توضيح داديم.
و در كافي به سند خود از سماعة بن مهران از ابي عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه فرمود:
از جمله چيزهايي كه خداي تعالي عالوه بر زكات در اموال واجب كرده مساله صله رحم است ،كه فرموده ":وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ
ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ" «».1
مؤلف:اين روايت را عياشي نيز در تفسير خود آورده.
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[روايتي در باره صبر و اقسام آن  .....ص 471 :

و در كافي به سند خود از عمرو بن شمر يماني ،و بدون ذكر بقيه رجال سند ،از علي (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا
(ص) فرمود :صبر بر سه قسم است :صبر در مصيبت ،و صبر در طاعت ،و صبر در معصيت ،هر كس بر مصيبتي صبر كند تا
با خوشي و تحمل آن را بگذراند خداوند برايش سيصد درجه مينويسد ،كه ما بين هر درجه تا درجه ديگر به قدر ما بين
آسمان و زمين باشد .و كسي كه بر اطاعت خدا صبر كند ،خداوند برايش ششصد درجه مينويسد ،كه ميان هر درجه با درجه
ديگر به قدر ما بين مغز زمين تا عرش فاصله باشد .و كسي كه بر معصيتي صبر كند خداوند نهصد درجه برايش مينويسد،
كه ميان يك درجه تا درجه ديگر به قدر ميان مغز زمين تا منتهاي عرش فاصله باشد «».4
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،22ط بيروت.
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مؤلف :اين روايت را صاحب معاني االخبار « »1و صاحب تفسير قمي « »2نيز نقل كردهاند.
و نيز در همان كتاب از هشام بن سالم ،از امام صادق (ع) روايت آورده كه در ذيل آيه" وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ" فرموده:
سوء حساب همان مداقه و خردهگيري است .و نيز فرمود :معنايش اين است كه گناهان را به حساب بياورد و حسنات را
نياورد «».2
مؤلف :دنبالهاي كه در اين حديث آمده در احاديث ديگر به طرق ديگري نيز از آن جناب روايت شده .و معناي اينكه حسنات
به حساب نمي آيد اين است كه در اثر مداقه خلل و نواقصي از آن پيدا كرده از اين نظر غير قابل اعتنايش ميكنند ،دليل اين
معنا روايت آتيه است.
و در همان كتاب از هشام از آن حضرت نقل كرده كه در ذيل آيه فرمود :سيئات ايشان را به حساب ميآورند ولي حسناتشان
را به حساب نميآورند و همين استقصاء معناي سوء الحساب است «».3
و در همان كتاب از جابر از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :نيكي به پدر و مادر و صله رحم،
حساب را آسان ميسازد ،آن گاه تالوت فرمودند ":وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ
الْحِسابِ" «7».
__________________________________________________
)(1فروع كافي ،ج  ،1ص  ،222ح  ،2ط بيروت.
(2و )1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  415ح .12
)(4معاني االخبار.
)(5تفسير قمي ،ج  ،1ص  .131ط قم.
)(6تفسير عياشي ،ج  ،4ص  415ح  12و .25
)(7تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،452ح .42
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
و در الدر المنثور در تفسير" جَنَّاتُ عَدْنٍ" از ابن مردويه از علي (ع )روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :جنت
عدن درختي است كه خداوند به دست خود نشانده و فرموده ":كن" و آن گاه موجود شده است «».1

PDF.tarikhema.org

)(2اصول كافي ،ج  ،4ص  ،21ح  ،12ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص225 :
[سوره الرعد ( :)13آيات  17تا  ..... ]35ص 411 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص 411 :

كساني كه كفر ورزيدند ميگويند :چرا معجزهاي از پروردگارش به او نازل نميشود؟ بگو خدا هر كه را بخواهد گمراه ميكند،
و هر كه بسوي او بازآيد او را هدايت ميكند ().42
آنها كساني هستند كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش ميگيرد ،آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرامش پيدا
ميكند ().42
همان كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند خوشي و سرانجام نيك از آن ايشان است ().42
هم چنان تو را در امتي فرستاديم كه پيش از آنها امتهايي در گذشته آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحي كرديم بر آنان
بخواني در حالي كه ايشان به رحمان كفر ميورزند ،بگو پروردگار من اوست ،كه خدايي جز او نيست ،من بر او توكل
ميكنم ،و رجوع من بسوي اوست ().15
و اگر بوسيله قرآن كوهها حركت داده ميشد ،و زمين شكافته ميشد ،و يا مردگان بوسيله آن سخن گفته ميشدند ،سودشان
نميداد ،كه همه كارها به اراده خداست ،آيا مگر كساني كه ايمان آوردهاند ،از ايمان اينان مايوس نشدند و ندانستند كه اگر
خدا ميخواست همه مردم را هدايت ميكرد و پيوسته كافران به سزاي كردارشان به حادثهاي هولناك برميخورند ،و يا به
نزديك ديارشان فرود ميآيد؟ تا خدا وعده خويش را بياورد ،كه خدا خالف وعده نميكند ().11
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وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ ( )42الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( )42الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ () 42كَذلِكَ
أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي ال إِلهَ إِالَّ هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ ( )15وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَ فَلَمْ
يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ
دارِهِمْ حَتَّي يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَ ()11
وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ ( )14أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما
كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ال يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ
صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ )(33لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ واقٍ ( )12مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَي
الْكافِرِينَ النَّارُ ()12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
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نيز پيغمبران پيش از تو را استهزاء كردند پس كساني را كه كافر بودند مهلتي دادم و آن گاه مؤاخذه كردم ،و ديدي عقوبت
كردن من چه سخت بود؟ ().14
آنكه مراقب اعمال همه كسانست با غير او يكي است؟ آنان براي خدا شريكاني قرار دادند ،بگو نام آنها را بگوييد ،آيا
ميخواهيد خدا را از شريكان زميني كه آنان را نميشناسد خبر دهيد و يا صورتا سخني ظاهري (و تو خالي) ميگوييد؟ نه،
بلكه براي كساني كه كافرند نيرنگشان آرايش گرفت ،و از راه به در شدند ،و هر كه را خدا گمراه كند راهنمايي ندارد ().11
در زندگي اين دنيا عذابي دارند ،و عذاب دنياي ديگر سختتر است ،و از عذاب خدا حافظ و نگهداري ندارند ().12
بهشتي كه به پرهيزگاران وعده دادهاند ،اين است كه در آن جويهاي روانست ،ميوه و سايه آنها دائمي است ،اين سرانجام
كساني است كه پرهيزگاري كردهاند ،و سرانجام كافران جهنم است ().12
بيان آيات [هدايت به دست خدا است و صرف وجود آيت معجزه سبب ايمان آوردن نيست  .....ص 411 :
اشاره
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بار ديگر به گفتار كفار برميگردد ،كه گفتند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ" يعني چرا
ترجمه الميزان ،ج ،11ص224 :
از ناحيه پروردگارش آيتي بر او نازل نشد كه ما ببينيم و با ديدنش هدايت شويم و از شرك بسوي ايمان بگرائيم؟ خداوند
پاسخ مي دهد به اينكه هدايت و ضاللت اثر آيت و مستند به آن نيستند ،بلكه مستند به خود خدايند ،خداست كه هر كه را
بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه ميكند.
و سنت او بر اين جريان يافته كه كساني را هدايت نمايد كه بسوي او بازگشت كنند ،و داراي قلبي باشند كه بياد او آرامش و
اطمينان داشته باشد ،اين دستهاند كه داراي سرانجام نيك و عاقبت خيرند ،و كساني را گمراه كند كه به آيات واضحه و
روشن او كفر بورزند ،كه ايشان راست عذاب در دنيا در حالي كه عذاب آخرتشان دشوارتر است ،و بغير از خدا هم كسي
نگهدار ندارند.
اگر بدون مشيت او هدايت امكان داشت ديگر چه وسيلهاي بهتر از معجزهاي مانند قرآن؟ و اينكه ميبينيد با بودن اين
معجزه روشن هم عدهاي هدايت نيافتهاند ،خود بهترين شاهد است بر اينكه امر هدايت بدست خداست ،و او نخواسته است
كساني هدايت شوند كه ضاللت بر ايشان نوشته شده ،و خود فرموده ":وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ" كساني را كه از
اهل كفر و مكر ،خداوند گمراهشان كرده باشد ديگر هدايت شدني نيستند.
"وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ".
در اينجا به كالم كفار بازگشته و به جواب ميپردازد .و مقصود كفار از اينكه گفتند:
"چرا آيتي بر او نازل نشد  "...اين بوده كه ما قرآن را آيت نميدانيم ،چرا آيتي نيامد كه ما بوسيله آن هدايت شويم؟
دليل بر اينكه مقصود ايشان اين بوده جمالت بعدي آيه است ،يعني جمله" قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ" و جمله" وَ لَوْ أَنَّ
قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ  ...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" و جمله" وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ...".
زيرا ميبينيم خداوند در پاسخشان به پيغمبر خود دستور ميدهد كه به ايشان بگويد:
"إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ" ،و ميفهماند كه مساله هدايت مربوط و مستند به آيه نيست تا اگر نازل
شود هدايت شوند ،و اگر نازل نشود گمراه گردند ،بلكه مساله هدايت و ضاللت مستند به خداي سبحان است ،اوست كه هر
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[اشاره به معناي" ايمان" و بيان اينكه ايمان صرف ادراك نيست ،بلكه عبارتست از ادراك توأم با تسليم و قبول قلبي  .....ص 414 :

و ايمان به خدا به صرف اين نيست كه انسان بداند و درك كند كه خدا حق است ،زيرا مجرد دانستن و درك كردن مالزم با
ايمان نيست ،بلكه با استكبار و انكار هم ميسازد ،هم چنان كه خودش فرموده ":وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ" « »1و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

كه را بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه ميكند.
و چون زمينه طوري بود كه ممكن بود از اين جواب توهم كنند كه مساله هدايت و
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
ضاللت دائر مدار مشيتي گزاف و نامنظم است ،لذا براي اينكه چنين توهمي پيش نيايد نفرمود:
"يهدي اليه من يشاء -هدايت ميكند بسوي خود كسي را كه بخواهد" ،بلكه فرمود ":يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ -هدايت ميكند
بسوي خود هر كه را كه بسوي او بازگشت نمايد" ،و روشن ساخت كه استناد قضيه به مشيت پروردگار خود بر اساس سنتي
است كه دائما جريان داشته ،و بر طبق نظام متقني است كه هرگز خلل نميپذيرد .آري ،خداي تعالي هدايت كسي را
ميخواهد كه خود او بسوي خدا بازگشت بكند ،و مشيتش بر ضاللت كسي تعلق ميگيرد كه از خداي رويگردان باشد و
بسوي او بازگشت نكند.
پس كسي كه متصف به صفت انابه و رجوع بحق باشد و افكار و عقايدش مغلول به غلهاي اهواء نباشد ،خداوند او را با اين
دعوت حقه (قرآن) هدايت ميفرمايد ،و كسي كه افكار و عقايدش آزاد از قيد اهواء نباشد گمراه ميشود هر چند آيات
مستقيم و روشن باشد ،و از آيات منتفع نميگردد هر چند كه معجزه هم باشد ،آري ":وَ ما تُغْنِي الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال
يُؤْمِنُونَ".
از همين جا بدست ميآيد كه جمله" إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ  "...در تقدير ":ان اللَّه يضل بمشيته من لم ينب اليه و يهدي
اليه بمشيته من اناب اليه" است ،يعني خداوند به مشيتش گمراه ميكند كسي را كه به سوي او رجوع نكند ،و به مشيتش
هدايت ميكند كسي را كه بسوي او بازگشت نمايد.
و نيز اين معنا روشن ميگردد كه ضمير در" اليه" در جمله" يَهْدِي إِلَيْهِ" به خداي تعالي برميگردد .و اينكه بعضي «» 1
گفتهاند" به قرآن برميگردد" صحيح نيست .و همچنين اينكه عدهاي « »4ديگر گفتهاند" برسول خدا (ص) برميگردد"
بيوجه است.
"الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".
اطمينان به معناي سكون و آرامش است ،و اطمينان به چيزي به اين است كه آدمي با آن دلگرم و خاطر جمع شود.
و از ظاهر سياق برميآيد كه صدر آيه بيان ذيل آيه قبل است ،يعني بيان جمله "من اناب" ،و ميفهماند انابه همان ايمان و
اطمينان قلب است با ذكر خدا ،البته اين از ناحيه عبد است كه او را آماده و مستعد ميسازد براي اينكه مشمول عنايت و
عطيه الهي گردد ،هم چنان كه فسق و اعراض از حق در طرف ضاللت ،خود زمينه را آماده براي اضالل خدايي ميكند ،و
لذا
__________________________________________________
(1و )4تفسير روح المعاني ،ج  ،11ص  ،122ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
فرموده ":وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ" « »1و نيز فرمود ":فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ" «».4
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[معناي ترس از خدا و توضيح اينكه چرا با ياد خدا هم خشيت و ترس و هم سكون و اطمينان قلبي حاصل ميشود]  .....ص 415 :

از همين جا معلوم ميشود كه جمله" وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ" عطف تفسيري بر جمله" آمنوا" است ،و در نتيجه
ميفهماند كه ايمان به خدا مالزم به اطمينان قلب بوسيله ياد خداست.
و اين با آيه سوره انفال كه ميفرمايد ":إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ" « »1منافات ندارد ،زيرا ترسي كه در
اين آيه آمده ترسي نيست كه با اطمينان منافات داشته باشد ،بلكه حالتي است قلبي كه طبعا قبل از آمدن اطمينان عارض
قلب ميشود ،هم چنان كه آيه" اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ
جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ" « »4هم اين معنا را افاده ميكند.
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چون ميدانيم ايمان با انكار نميسازد ،پس نتيجه ميگيريم كه ايمان صرف ادراك نيست ،بلكه عبارتست از پذيرايي و قبول
مخصوصي از ناحيه نفس ،نسبت به آنچه كه درك كرده .قبولي كه باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثاري را كه اقتضاء
دارد تسليم شود ،و عالمت داشتن چنين قبولي اين است كه ساير قوا و جوارح آدمي نيز آن را قبول نموده ،مانند خود نفس
در برابرش تسليم شود.
اينجاست كه ميبينيم بسياري از اشخاص با علم و درك زشتي و پليدي عملي ،معذلك به آن عمل اعتياد دارند و نميتوانند
خود را از آن بازدارند ،براي همين است كه فقط قبح آن را درك كردهاند ،ولي ايمان به آن ندارند ،و در نتيجه تسليم درك
خود نميشوند .و بعضي ديگر را ميبينيم كه عالوه بر درك تسليم هم شدهاند ،و بعد از تسليم توانستهاند بدون درنگ دست
از آن كار بردارند و اين همان ايمان است.
و اين همان معنايي است كه از آيه شريفه" فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ »" «4استفاده ميشود.
پس هدايت از ناحيه خداي سبحان اقتضاي امري را از قلب و يا صدر و يا نفس آدمي دارد كه نسبت آن امر با آن هدايت
نسبت قبول و انفعال است به امر مورد قبول ،كه در آيه  142سوره انعام از آن به شرح صدر و توسعه سينه تعبير كرده ،و در
آيه مورد بحث آن را ايمان و اطمينان قلب ناميده ،و آن عبارت از اين است كه آدمي خود را در قبول امر ،مقبول در امنيت
ببيند و قلبش با
__________________________________________________
)(1و با آن گمراه نميكند مگر تبهكاران را .سوره بقره ،آيه . [.....]43
)(2و چون بسوي باطل ميل كردند خداوند هم دلهايشان را گريزان از حق و متمايل بباطل كرد ،و خدا مردم تبهكار را
هدايت نميكند .سوره صف ،آيه .2
)(3آن را انكار كردند در حالي كه دلهايشان بدان يقين داشت .سوره نمل ،آيه .12
)(4پس هر كه را خدا بخواهد هدايت كند سينهاش را پذيراي اسالم ميسازد ،و هر كه را بخواهد گمراه سازد سينهاش را
تنگ و بيگنجايش ميكند ،بطوري كه پذيرفتن اسالم و حق در نظرش مانند باال رفتن به آسمان غير ممكن ميرسد .سوره
انعام ،آيه .142
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
آن تسكين و آرامش يابد ،و آن امر در قلبش راه پيدا كند و در آن جايگزين شود ،بدون اينكه قلب مضطرب و يا رويگردان
شود.
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[توضيحي در باره اينكه دلها فقط به ذكر خدا آرام ميگيرد (أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) و اينكه مراد از ذكر اعم از ذكر لفظي است  .....ص 411 :

صاحب مجمع البيان براي" ذكر" معنايي كرده كه برگشتش به ذكر لفظي است ،او گفته است :خداوند تعالي يك جا ذكر را
مايه اطمينان قلب دانسته و در جايي ديگر باعث وجل و ترس قلب خوانده ،اين بدان جهت است كه مقصود از ذكر در اولي
به ياد آوردن ثوابها و نعمتهاي اوست كه بشمار نميآيد ،و منتهاي او كه كسي را ياراي تالفي آن نيست ،آدمي وقتي به ياد
نعمتهاي او ميافتد دلش آرام ميگيرد .و مقصود از ذكر در آنجا كه باعث ترس و اضطراب قلب ميشود ،بياد آوردن عقاب
خدا و انتقام اوست كه بياد هر كه بيايد آرامش را از او سلب ميكند «».1
البته اين تفسير با تفسير كسي كه ذكر را به معناي قرآن گرفته بهتر ميسازد چنان كه در چند جاي قرآن" ذكر" به معناي
خود قرآن آمده ،از آن جمله فرموده ":وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ" « »4و نيز فرموده ":إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ" « »1و امثال آن.
و ليكن ظاهر اين است كه مقصود از ذكر ،اعم از ذكر لفظي است و بلكه مقصود از آن مطلق انتقال ذهن و خطور قلب
است ،چه اينكه به مشاهده آيتي و برخوردن به حجتي باشد ،و يا به شنيدن كلمهاي صورت گيرد .شاهدش اين است كه بعد
از آنكه ميفرمايد ":الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ" بعنوان قاعده كلي ميفرمايد ":أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ -با
ياد خدا دلها آرام ميگيرد" و اين خود قاعدهاي عمومي است كه شامل همه انحاء ذكر ميباشد ،چه اينكه لفظي باشد ،و چه
غير آن ،و چه اينكه قرآن باشد و يا غير قرآن.
و در اينكه فرمود ":أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" تنبيهي است براي مردم به اينكه متوجه پروردگار خود بشوند و با ياد او
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توضيح اينكه :هر نعمتي از ناحيه خداي سبحان نازل ميشود ،و اما نقمت و عذاب و ناراحتي هر چه كه باشد در حقيقت
چيزي نيست كه از ناحيه او نازل شده باشد ،چون امر وجودي نيست ،بلكه امري است عدمي ،و عبارت است از افاضه نكردن
خدا و امساك او از رساندن نعمت و انزال رحمت ،هم چنان كه آيه شريفه" ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها وَ
ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ" « »1هم آن را افاده ميكند.
و وقتي مسلم شد كه هيچ شري از ناحيه خدا نازل نميشود ،و چون ترس هميشه از شري است كه ممكن است پيش بيايد،
نتيجه ميگيريم كه حقيقت ترس از خدا همانا ترس آدمي از اعمال زشت خويش است كه باعث ميشود خداوند از انزال
رحمت و خير خود امساك و خودداري كند ،بنا بر اين هر وقت كه دل آدمي به ياد خدا بيفتد اولين اثري كه از خود نشان
ميدهد اين است كه ملتفت قصورها و تقصيرها و گناهان خود گشته ،آن چنان متاثر شود كه عكس العملش در جوارح ،لرزه
اندام باشد .دومين اثرش اين است كه متوجه پروردگارش
__________________________________________________
)(1مؤمنين تنها آنهايند كه وقتي ياد خدا به ميان ميآيد دلهايشان بهراس ميافتد .سوره انفال ،آيه .4
)(2خدا بهترين گفتار را بصورت كتابي يك نواخت نازل كرده ،در حالي كه آياتش بهم برميگردند و تن كساني كه از
پروردگارشان ميترسند از آن لرزيده ،و سپس دلهايشان بياد همان پروردگار آرام ميگيرد ،اين است هدايت خدا ،كه با آن هر
كه را خواهد هدايت كند ،و هر كه را خدا گمراه كند ،ديگر رهبري نخواهد داشت .سوره زمر ،آيه .41
)(3در رحمتي كه خدا به روي مردم باز كند كسي جلوگير آن نيست ،و اگر امساك و دريغ بورزد كس ديگري نيست كه بعد
از خدا آن را بفرستد .سوره فاطر ،آيه .4
ترجمه الميزان ،ج ،11ص223 :
ميشود كه هدف نهايي فطرت اوست ،و در نتيجه خاطرش سكون يافته و بياد او دلش آرامش مييابد.
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دلهاي خود را راحت سازند ،چون آدمي در زندگي خود هدفي جز رستگاري به سعادت و نعمت نداشته ،و بيمي جز از برخورد
ناگهاني شقاوت و نعمت ندارد ،و تنها سببي كه سعادت و شقاوت و نعمت و نقمت به دست اوست همان خداي سبحان
است ،چون بازگشت همه امور به اوست ،و او است كه فوق بندگان و قاهر بر آنان و فعال ما يشاء و ولي مؤمنين و
پناهندگان به اوست ،پس ياد او براي نفسي كه اسير حوادث است و همواره در
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،421ط تهران.
)(2و اين ذكري است پر بركت .سوره انبياء ،آيه .25
)(3ما ذكر را نازل كرديم .سوره حجر ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
جستجوي ركن وثيقي است كه سعادت او را ضمانت كند ،و نفسي كه در امر خود متحير است و نميداند به كجا ميرود و به
كجايش ميبرند و براي چه آمده ،مايه انبساط و آرامش است ،آن گونه كه نوشدارو مايه راحتي و آرامش مارگزيده است.
همانطور كه مارگزيده به نوشدارو ركون و اعتماد نموده ،خود را به آن ميرساند ،و پس از بكار بردن آنا فانا احساس نشاط
سالمتي و عافيت ميكند ،نفس نيز از ياد خدا اين احساس را مينمايد.
پس هر قلبي بطوري كه جمع محلي بالف و الم (القلوب) افاده ميكند با ذكر خدا اطمينان مييابد ،و اضطرابش تسكين پيدا
ميكند .آري ،اين معنا حكمي است عمومي كه هيچ قلبي از آن مستثناء نيست ،مگر اينكه كار قلب بجايي برسد كه در اثر از
دست دادن بصيرت و رشدش ديگر نتوان آن را قلب ناميد ،البته چنين قلبي از ذكر خدا گريزان و از نعمت طمانينه و سكون
محروم خواهد بود هم چنان كه فرموده ":فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" « »1و نيز فرموده"
لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها" « »4و نيز فرموده ":نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" «».1
از ظاهر الفاظ آيه انحصار فهميده ميشود ،چون متعلق فعل يعني" بِذِكْرِ اللَّهِ" بر خود فعل يعني" تطمئن "مقدم آمده ،در
نتيجه ميفهماند كه دلها جز به ياد خدا به چيز ديگري اطمينان نمييابد .بيان گذشته ما نيز اين معنا را روشن ميكند ،زيرا
گفتيم كه دلهاي آدميان كه همان نفوس مدركه باشد هيچ هدفي جز رسيدن به سعادت و امنيت از شقاوت ندارد ،و بهمين
جهت است كه دست به دامن اسباب ميزند و چون هيچ سببي از اسباب نيست مگر آنكه از جهتي غالب و از جهتي مغلوب
است ،و تنها سبب غالب و غير مغلوب خداي سبحان و خداي غني و ذو الرحمه است ،پس تنها به ياد او دلها آرامش مييابد،
و اگر دلي به ياد غير او آرامش يابد ،دلي است كه از حقيقت حال خود غافل است و اگر متوجه وضع خود بشود بدون درنگ
دچار رعشه و اضطراب ميگردد.
حرفهايي كه پارهاي مفسرين در اين آيه يعني در تفسير آيه" الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ" ، ...زدهاند ،يكي اين
است كه اين آيه جملهايست استئنافي و ابتدايي و كلمه "الَّذِينَ آمَنُوا" مبتداء و جمله" طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ" در آيه
بعدي خبر آنست ،و جمله" الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ" بدل از جمله ابتدائيه است و جمله" أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"
جمله معترضه ايست ما بين مبتداء و خبر آن .و ليكن اين سخن كالمي بيهوده است.
__________________________________________________
)(1ديدگان كور نميشود و ليكن دلهايي كه در سينههاست كور ميگردد .سوره حج ،آيه .23
)(2قلب دارند و ليكن با آن نميفهمند .سوره اعراف ،آيه .122
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)(3خدا را فراموش كردند خدا هم ايشان را فراموش كرد .سوره توبه ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
[مراد از حيات طيبه و" معيشت طوبي" كه از آثار اطمينان و آرامش قلب است  .....ص 411 :
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"الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ" .1
كلمه "طوبي" بر وزن" فعلي" -بضم فاء -مؤنث اطيب (پاكيزهتر) است ،و صفتي است براي موصوف محذوف ،و آن
موصوف -به طوري كه از سياق برميآيد -عبارتست از حيات و يا معيشت ،زيرا نعمت هر چه كه باشد از اين رو گوارا و مورد
غبطه است كه مايه خوشي زندگي است ،و وقتي مايه خوشي و سعادت است كه قلب با آن سكون و آرامش يابد و از
اضطراب خالص شود ،و چنين آرامش و سكوني براي احدي دست نميدهد مگر آنكه به خدا ايمان داشته باشد و عمل
صالح كند ،پس تنها خداست كه مايه اطمينان خاطر و خوشي زندگي است.
آري ،چنين كسي از شر و خسران در آنچه پيش ميآيد ايمن و سالم است ،و چگونه نباشد و حال آنكه به ستوني تكيه زده
كه انهدام نميپذيرد .او خود را در تحت واليت خداي تعالي قرار داده ،هر چه برايش تقدير كند ،مايه سعادت اوست ،اگر
چيزي به وي عطا كند خير اوست ،و اگر هم منع كند باز خير اوست.
هم چنان كه خودش در وصف اين زندگي طيب فرموده ":مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً
وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ" « »1و در وصف كساني كه با ذكر خدا داراي اطمينان قلب نيستند فرموده ":وَ
مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي «».4
و بعيد نيست اينكه در آيه مورد بحث زندگي و معيشت مؤمنين را پاكيزهتر خوانده ،و پاكيزگي بيشتر براي آنان قائل شده ،به
منظور اشاره به اين نكته باشد كه زندگي به هر حال خالي از طيب نيست ،چيزي كه هست در مورد كساني كه به ياد خدا و
داراي آرامش قلب هستند طيب بيشتري دارد ،زيرا زندگي آنان از آلودگي به ناگواريها دور است.
پس جمله" طُوبي لَهُمْ" در تقدير ":لهم حياة -و يا -معيشة طوبي" است ،يعني براي آنان است زندگي و يا عيشي طيبتر،
بنا بر اين كلمه" طوبي" مبتداء و كلمه" لهم" خبر آنست .و اگر مبتداي نكره بر خبرش كه همان ظرف" لهم" است مقدم
شده ،براي اين بوده كه زمينه گفتار زمينه تهنيت بوده است ،و در مثل چنين مقامي آنچه مايه تهنيت است را از در استعجال
زودتر به زبان ميآورند تا شنونده به همين مقدار هم كه شده زودتر خرسند گردد ،هم چنان كه در بشارتها به جاي
__________________________________________________
) (1هر كس عمل صالح كند ،چه مرد و چه زن در حالي كه ايمان داشته باشد ،ما او را به عيش طيب زنده ميداريم ،و
مزدشان را بهتر از آنچه كه ميكردند پاداش ميدهيم .سوره نحل ،آيه .22
)(2و كسي كه از ياد من اعراض كند زندگي تنگ و ناگواري خواهد داشت و روز قيامت او را كور محشور ميكنيم .سوره
طه ،آيه . [.....]142
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
عبارت" لك البشري" ميگويند ":بشري لك".
و كوتاه سخن ،در آيه مورد بحث كساني را كه ايمان به خدا آورده و عمل صالح ميكنند ،و در نتيجه با ياد خدا داراي
اطمينان قلب دائمي ميشوند ،به رسيدن به زندگي و عيشي طيب و سرانجام نيك بشارت ميدهد .و از همين جا معلوم
ميشود چگونه آيه به آيات قبل خود متصل ميگردد .آري همانطور كه قبال هم گفتيم طيب عيش از آثار اطمينان قلب
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[معناي جمله ":إِلَيْهِ مَتابِ"]  .....ص 411 :

"قُلْ هُوَ رَبِّي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ" -در اين جمله رسول گرامي خود را دستور ميدهد به اينكه مساله
توحيد را به صراحت به ايشان گوشزد كند ،و فرمود ":بگو او پروردگار من است ،معبودي نيست جز او ،من بر او توكل
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است.
در مجمع البيان در ذيل جمله "طُوبي لَهُمْ" فرموده :در معناي اين جمله چند قول است  -1اينكه معنايش فرح و چشم
روشني است -نقل از ابن عباس  -4اينكه زندگي اينان مورد غبطه است -نقل از ضحاك  -1اينكه زندگي ايشان خير و
كرامت است براي خودشان -نقل از ابراهيم نخعي  -2بهشت از آن ايشان است -نقل از مجاهد -2 .معنايش اين است كه
زندگي پاك براي آنها است -نقل از زجاج .و حال خوش براي ايشان است -نقل از ابن انباري ،وي گفته :طوبي صيغه فعلي
از ماده" طيب" است.
بعضي ديگر گفتهاند :طوبي لهم يعني پاكيزهترين اشياء كه همان بهشت است براي ايشان است -نقل از جبائي  -3طوبي
يعني گوارا باد ايشان را زندگي طيب  -2طوبي لهم يعني نيك است براي ايشان -نقل از قتاده  -2طوبي لهم يعني چه
خوبست آنچه براي ايشان است -نقل از عكرمه  -2طوبي لهم ،يعني دوام خير براي آنها است 10-طوبي درختي است در
بهشت كه ريشهاش در منزل رسول خدا (ص) است ،و در خانه هر يك از مؤمنين شاخهاي از آن وجود دارد -نقل از عبيد بن
عمير و وهب و ابي هريره و شهر بن حوشب .و از ابي سعيد خدري نيز بدون ذكر سند نقل شده است .اين بود آنچه كه مورد
حاجت ما بود از كالم صاحب مجمع البيان «».1
و بيشتر اين معاني از باب انطباق است ،نه اينكه از ظاهر آيه استفاده شده باشد.
"كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ...".
كلمه "متاب" مصدر ميمي از توبه و به معناي رجوع است .اشاره به كلمه" كذلك" اشاره به سنت جاريه از دعوت امم به
دين توحيد است و اينكه گمراه كردن هر كه را بخواهد و هدايت هر كه را بخواهد خود بر طبق نظامي است كه در رجوع به
خدا و ايمان به او و سكون قلب به ياد او و عدم رجوع به او جريان دارد.
و معناي آيه اين است كه :تو را در امتي فرستاديم كه قبل از ايشان امتهاي ديگري بودند و گذشتند ،و اين ارسال ،نظير
همان ارسال و بر طبق سنتي است كه همواره در عالم جريان داشته ،ارسال تو نيز بدين منظور بوده كه بر امتت آنچه را كه
به سويت وحي ميكنيم تالوت كني ،و براي آنها مضامين
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،421ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص225 :
اين كتاب را تبليغ كني و حال آنكه آنها به رحمان كفر ميورزند.
و اگر فرمود ":به رحمان" و نفرمود" به ما" با اينكه ظاهر سياق اقتضاء داشت بفرمايد" و براي ايشان كه به ما كفر
ميورزند تبليغ نمايي" بدان جهت بود كه اشاره كند به اينكه نپذيرفتن وحيي كه رسول اللَّه (ص) بر ايشان ميخواند -كه
همان قرآن باشد -و اعتنا نكردنشان به امر آن و اعتراضشان به اينكه" چرا آيتي از ناحيه پروردگارش بر او نازل نشده" در
حقيقت كفران رحمت عمومي الهي است ،رحمتي كه اگر آن را بپذيرند و بدان عمل كنند متضمن سعادت دنيا و آخرت آنان
است.
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[هدايت و ضاللت به دست خدا است و بدون مشيت او شگفتترين آيات الهي نيز اثري در هدايت گمراهان نخواهد داشت  .....ص 411 :

اين آيات بطوري كه دانستي در مقام بيان اين معنا است كه مساله هدايت مربوط به آيههايي كه پيشنهاد ميكنند و
ميگويند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ  "...نيست ،بلكه امر هدايت به دست خداست ،كه هر كه را بخواهد گمراه و هر كه را كه
بسويش انابه كند هدايت مينمايد .و همچنين آيات بعدي ،از قبيل" بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ
يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ" ،و همچنين آيه" وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ  "...و آيه" وَ ما كانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  "...و همچنين آيات قبل ،همه در اين سياق قرار دارند و در مقام بيان اين معنا هستند.
بنا بر اين ،جزاء" لو" كه گفتيم حذف شده چيزي نظير اين است كه بگوييم ":هدايت نخواهند شد مگر آنكه خدا بخواهد"،
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ميكنم و بازگشتگاه من بسوي اوست" ،يعني او تنها پروردگار من است بدون اينكه شريكي با او باشد -.بر خالف آنچه كه
شما پنداشتهايد -و تنها او براي من ربوبيت دارد ،من نيز تنها او را قائم به جميع امور خود ميدانم و حوائجم را تنها به درگاه
او عرضه ميدارم.
از اينجا كامال روشن ميشود كه مساله توكل كردن بر خدا ،و بازگشت را تنها بسوي او دانستن ،از آثار ربوبيت و متفرع بر
آنست ،چون" رب "به معني مالك و مدبر است .پس حاصل معنا اين ميشود كه :او وكيل من است و من به سوي او
بازميگردم.
بعضي گفتهاند :منظور از كلمه" متاب" توبه از گناهان است ،چون اگر به معناي اولي (بازگشتگاه) بگيريم ،الزم ميآيد كه
كلمه مزبور تاكيد جمله" عليه توكلت" بوده باشد ،و اين خالف ظاهر است.
ليكن ما قبول نداريم كه اگر به آن معنا باشد تاكيد ميشود ،عالوه اين را هم قبول نداريم كه تاكيد بودن خالف ظاهر است،
و مطلب در هر دو جهت روشن است.
بعضي »«1ديگر گفتهاند :معناي" اليه متاب" "،اليه متابي و متابكم" است ،يعني بازگشت من و شما به سوي اوست .و
ليكن اين معنا مستلزم حذف و تقديري است كه هيچ دليلي بر آن نيست ،و صرف اينكه در واقع بازگشت رسول خدا (ص) و
امتش به سوي خداست باعث و مصحح اين نميشود كه ما آن را در تقدير آيه هم مقدر بدانيم ،بدون اينكه در كالم چيزي
كه موجب آن باشد وجود داشته باشد.
"وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً".
مقصود از براه انداختن كوهها اين است كه آنها را از ريشه كنده از جايي به جايي ديگر انتقال
__________________________________________________
)(1مجموعه من التفاسير ،ج  ،1ص  ،222ط بيروت .و روح المعاني ج  ،11ص  ،122ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
دهند ،و مقصود از تقطيع زمين ،اين است كه آن را قطعه قطعه سازند ،و مقصود از به سخن آوردن مردگان ،اين است كه
ايشان را براي پرسش از اينكه بعد از مرگ چه بر سرشان آمده زنده كنند ،تا از گفته آنان بر حقيقت آخرت استدالل نمايند،
چون پيشنهاد كفار و مقصود ايشان از آيت همينها بوده.
و اينها امور عجيب و غريب و خارق العادهايست كه به عنوان آثار قرآن فرض شده( ،كه به فرضي هم كه قرآن چنين آثاري
ميداشت باز اين كفار هدايت نميشدند) و چون جمله" بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" در كالم بود و داللت ميكرد بر اينكه جزاء "
لو" چيست ،لذا جزاء شرط مزبور حذف گرديده است.
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[وجوهي كه در معناي آيه شريفه ":وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ  ...بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" گفته شده است  .....ص 411 :

و بنا بر اين معنا ،آيه شريفه در معناي آيه" لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" « »1است.
و ليكن اين معنا با سياق آيات به بياني كه گذشت مساعد و سازگار نيست ،و مخصوصا با جمله" بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" و
همچنين با جمله بعدي ":أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً" هيچ نميسازد ،و به زودي توضيح
اين ناسازگاري -انشاء اللَّه -خواهد آمد .و لذا مفسريني كه آيه را به معنايي كه نقل شد تفسير كردهاند در تفسير" بَلْ لِلَّهِ
الْأَمْرُ جَمِيعاً" و ربطش بما قبل ،خود را به زحمت انداختهاند و گفتهاند «»:4
معنايش به ضميمه صدر آيه اين است كه اگر قرآني فرض شود كه چنين اثري به آن بدهند همين قرآن خواهد بود ،و ليكن
خداي سبحان چنين كاري را با اين قرآن نكرده ،بلكه آن را بهمين صورتي كه هست نازل كرده ،چون امر همهاش فقط به
دست او است.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :حاصل معناي" بل" اين است كه اين گونه امور خارق العاده با قرآن انجام نميشود ،و اگر انجام
شود به وسيله ديگري كه در تحت اراده خداست انجام ميگيرد ،چون همه امور بدست او است و بس.
بعضي »«4ديگر گفتهاند :بهتر اين است كه بگوييم جمله مورد بحث يعني" بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" عطف بر محذوف است ،و
تقدير اين است كه" اختيار هيچ امري بدست تو نيست ،بلكه همهاش بدست خداست".
و ليكن خواننده محترم خود داوري ميكند كه سياق با هيچيك از اين چند معنا مساعدت ندارد ،و حق معنا كه با سياق
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و معناي آن اين است كه :اگر هم فرض كنيم كه قرآن چنين اثري ميداشت كه كوهها را از ريشه ميكند و زمين را پاره
پاره مينمود و مردگان را بزبان درميآورد ،مع ذلك با ديدن اين گونه آثار ،هدايت شونده نيستند ،مگر آنكه خدا بخواهد،
بلكه امر تمامي آن بدست خداست ،و زمام هيچ امري بدست غير او نيست تا كسي توهم كند كه اگر آيتي عظيم و عجيب و
غريب و مدهش نازل ميشد ممكن بود اين كفار را هدايت كند ،نه ،بلكه امر همهاش بدست خداست ،و هدايت هم (كه خود
امري است از امور) مربوط به مشيت او است.
و بنا بر اين آيه شريفه از نظر معنا شبيه ميشود به آيه" وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَالئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتي وَ حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ
شَيْءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ" «».1
و بعضي « »4گفتهاند :جزاء" لو" كه حذف شده چيزي نظير اين است كه بگوييم ":هر آينه اين قرآن است" و مقصود بيان
عظمت شان قرآن ،و اين نكته است كه قرآن در قدرت بيان و نفوذ كالم نهايت
__________________________________________________
)(1و اگر فرشتگان را بر ايشان نازل كنيم و مردگان با ايشان سخن گويند و همه چيز را گروه گروه نزد آنان جمع آوريم ،باز
هم ايمان نميآورند مگر آنكه خدا بخواهد .سوره انعام ،آيه .111
)(2تفسير التبيان ج  ،3ص  ،424ط نجف.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص224 :
درجه را دارد ،و اين از جهالت كفار است كه از قرآن اعراض نموده پيشنهاد معجزه ديگري ميكنند چه معجزهاي باالتر از
اين قرآن كه در رفعت قدر و عظمت به حدي است كه اگر قرآني فرض شود كه كوهها را از جاي كنده يا زمين را پاره پاره
كند و يا مردگان را به زبان آورد (كلمه يا در هر دو جمله بمنظور منع خلو است نه منع جمع) قطعا همين قرآن خواهد بود،
ليكن خداوند قرآن را اين چنين نازل نكرده.
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سازگار باشد همان است كه كلمه" بل" اعراض از خود جمله شرطيه سابق باشد و جزاء آن در تقدير گرفته شود .و همانطور
كه گفتيم تقدير جمله شرطيه و جزائش چيزي نظير اين باشد كه" اگر هم قرآني نازل شود كه فرضا كوهها را از جاي بكند
و زمين را قطعه قطعه سازد و مردگان را
__________________________________________________
)(1اگر اين قرآن را به كوهي نازل كرده بوديم آن را از ترس خدا خاشع و شكافته ميديدي .سوره حشر ،آيه .41
(2و  1و )2روح المعاني ،ج  ،11ص  ،123ط بيروت .و الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) ج  ،2ص  ،145ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص221 :
به زبان آورد باز اينان هدايت نميشوند مگر آنكه خدا بخواهد".
[سه وجه در معناي آيه ":أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً"]  .....ص 413 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً".
اين آيه تفريع بر مطالب قبل است ،و در معناي آن سه وجه گفتهاند:
1بعضي « »1گفتهاند :كلمه" ياس" بر اساس لغت هوازن به معناي" علم" است و نيز بعضي « »4گفتهاند كه اين معنا برمبناي لغت" حي" كه قبيلهاي از نخع ميباشند است .و استدالل كردهاند به شعر يكي از شعراي نخع به نام" سحيم بن
وثيل رباحي" كه گفته است:
اقول لهم بالشعب اذ ياسرونني ا لم تيأسوا اني ابن فارس زهدم «»1
و نيز استدالل كردهاند به شعر" رباح بن عدي" كه گفته است:
ا لم ييأس االقوام اني انا ابنه و ان كنت عن ارض العشيرة نائيا «»2
و بنا بر اين لغت ،حاصل تفريع اين نميشود كه وقتي اسباب ،قدرت هدايت اينان را ندارند ،حتي قرآن هم اگر كوهها را از
جاي بركند و زمين را پاره پاره كند و مردگان را به زبان آورد باز نميتواند ايشان را هدايت كند .و چون امر همهاش به دست
خداست لذا واجب است مؤمنين بدانند كه خدا هدايت كفار را نخواسته ،چون اگر او ميخواست همه مردم را هدايت ميكرد،
چه مؤمنين را و چه كفار را ،اما او كفار را هدايت نكرد و در نتيجه ايشان راه نيافتند ،و نخواهند يافت.
2بعضي « »2ديگر گفتهاند :معناي كلمه" ياس" همان معناي "نااميدي" است ،چيزي كه هست جمله" أَ فَلَمْ يَيْأَسِ"معناي علم را هم متضمن است ،و مقصود بيان اين جهت است كه مؤمنين الزم است بدانند كه خدا هدايت كفار را
نخواسته ،و اگر ميخواست همه مردم را هدايت ميكرد ،و ايشان از اينكه كفار هدايت شوند براي هميشه نااميد باشند.
پس در حقيقت تقدير كالم اين ميشود ":ا فلم يعلم الذين آمنوا ان اللَّه لم يشأ هدايتهم و لو يشاء لهدي الناس جميعا ا و لم
ييأسوا من اهتدائهم و ايمانهم" يعني :آيا كساني كه ايمان
__________________________________________________
(1و )4روح المعاني ،ج  ،11ص  ،123ط بيروت .و الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي ج  ،2ص  ،145ط بيروت.
)(3من در آن دره هنگامي كه اسيرم كردند به ايشان گفتم مگر نميدانيد من فرزند يكه سوار زهدم هستم.
)(4مگر اقوام نميدانند كه من همين فرزند اويم -هر چند كه از سرزمين عشيره خود دور افتادهام.
)(5تفسير القرطبي ،ج  ،2ص  ،123ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
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[تهديد كفاري كه در ابتداي دعوت اسالم انكار و دشمني پيشه كردند به نزول مصيبتها]  .....ص 415 :

و در آيه شريفه تهديد و وعيد قطعي است براي كساني كه كفر ورزيدند به عذابي كه هرگز برنميگردد ،و نيز در آن عالئم و
مقدمات آن عذاب ذكر شده ،كه يكي پس از ديگري بروز ميكند تا خود آن عذاب موعود فرا رسد.
و معناي آيه اين است كه :ال يزال مصيبتهاي كوبنده بر سر اينها كه به دعوت حقه تو كفر ميورزند بخاطر آنچه كردند و
كفري كه به رحمان ورزيدند ميآيد ،و يا در نزديكيهاي خانه شان فرود آمده ،همواره بدين حال هستند ،تا آنكه آن عذابي
كه خداوند وعدهشان داده برسد ،چون خداي تعالي خلف وعده نميكند و گفتارش تغيير نميپذيرد.
دقت در اينكه اين سوره مكي است -،به شهادت مضامين آياتش -و همچنين دقت در حوادثي كه بعد از بعثت و قبل از
هجرت رسول خدا (ص )رخ داده ،و بررسي حوادثي كه بعد از هجرت تا قبل از فتح اتفاق افتاده ،اين معنا را به دست
ميدهد كه منظور از جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا -كساني كه كافر شدند" همان كفار عرب از اهل مكه و غير ايشان است كه در
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آوردهاند هنوز نميدانند كه خدا هدايت كفار را نخواسته و اگر ميخواست همه مردم را هدايت ميكرد؟ و آيا هنوز از هدايت
و ايمان كفار مايوس نشدهاند؟
آن گاه به منظور اختصار ،معناي علم در" ياس" تضمين شده و از متعلق علم تنها جمله شرطيه يعني" لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي
النَّاسَ جَمِيعاً" به آن نسبت داده شده است.
3بعضي ديگر گفتهاند :جمله" أَ فَلَمْ يَيْأَسِ" همان معناي ظاهري خود را دارد و متضمن معناي علم نيست ،و جمله" أَنْلَوْ يَشاءُ اللَّهُ" هم مربوط به آن نيست ،بلكه متعلق است به جمله" آمنوا" ،البته با تقدير حرف باء ،و متعلق" ييأس" هم
محذوف شده ،و تقدير كالم چنين است ":ا فلم ييئس الذين آمنوا بان لو يشاء اللَّه لهدي الناس جميعا من ايمانهم "يعني:
آيا هنوز مايوس نشدهاند آنها كه ايمان دارند به اينكه اگر خدا بخواهد همه مردم را هدايت ميكند از اينكه كفار ايمان آورند؟
اين بود سه وجهي كه در معناي آيه گفته شده ،و از همه معتدلتر وجه وسطي است .و به هر حال ،آيه شريفه خالي از اشاره
به اين نكته نيست كه مؤمنين آرزو ميكردند شايد كفار ايمان بياورند و شايد هم اين اميد ايشان ناشي از گفتار كفار بود كه
ميگفتند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ" ،لذا پيش خود اميدوار شدند كه شايد آيتي غير از قرآن نازل بشود و در نتيجه كفار
ايمان بياورند و لذا از رسول خدا (ص) درخواست كردند كه خواسته كفار را اجابت كند .خداي تعالي با آيه مورد بحث ،و در
آيات ديگري در كالم مجيدش ايشان را از ايمان آوردن آنان مايوس نمود .و اين گونه آيات هم در مكه و هم در مدينه نازل
شده ،مانند ،آيه شريفه سوره يس كه مكي است و ميفرمايد ":سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" « »1و آيه
ششم سوره بقره كه مدني است و ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" « "»4وَ ال
يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّي يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَ".
سياق آيات شهادت ميدهند بر اينكه منظور از جمله" بِما صَنَعُوا" همان كفر ورزيدنشان به رحمان ،در قبال دعوت حقه
اسالم است .و كلمه" قارعه" به معناي مصيبتي
__________________________________________________
)(1يكسان است بر ايشان چه انذارشان بكني و چه انذارشان نكني ايمان نميآورند .سوره يس ،آيه .15
)(2كافران را يكسان است بترساني يا نترساني ايمان نميآورند .سوره بقره ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
است كه انسان را بكوبد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ابتداي دعوت اسالم آن را رد نموده ،انكار و عناد را به نهايت رسانده ،در انگيختن فتنه و فساد پافشاري نمودند.
و مقصود از" آنان كه مصيبتها بر سرشان آمد" كفار اطراف مكه است كه جنگها و قتل و غارتها از پايشان درآورد .و
مقصود از "آنها كه مصائب در نزديكيهاي خانههاشان فرود آمد" اهل مكهاند كه حوادث ناگوار در پيرامون شهرشان اتفاق
ميافتاد ،و دودش به چشم آنها نيز ميرفت و وحشت و اندوه و ساير آثار سوء آن خواب و خوراك را از ايشان سلب مينمود.
و مقصود از" عذابي كه وعدهشان داده" عذاب شمشير است كه در روزهاي بدر و احد و ساير غزوات با آن روبرو شدند.
و بايد د انست اين عذابي كه خداوند در اين آيه كفار را بدان تهديد نموده غير آن عذابيست كه در سوره يونس كه تفسيرش
گذشت بدان انذار كرده و فرمود ":وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "تا آنجا كه
براي بار دوم فرمود ":وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" « »1زيرا آيه سوره يونس تهديدي است عمومي در باره همه
امت ،و اما اين آيات تهديد و وعيدي است در خصوص كفار قريش و غير ايشان كه در ابتداي دعوت رسول خدا (ص) عليه
دعوتش قيام مينمودند.
قبال هم در جلد اول اين كتاب در سوره بقره در تفسير آيه
__________________________________________________
)(1سوره يونس ،آيات .22 -22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص223 :
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" « »1گفتيم :كه منظور از" الَّذِينَ كَفَرُوا "هر جا كه در
قرآن بطور مطلق آمده باشد معاندين از مشركين عرب است ،كه در ابتداي دعوت اسالم عليه آن قيام ميكردند ،هم چنان
كه مقصود از" الَّذِينَ آمَنُوا" هر جا كه بدون قيد آمده باشد سابقين در اسالمند ،كه در اول دعوت اسالم ايمان آوردند.
اين را نيز بايد دانست كه مفسرين در آيه شريفه مورد بحث اقوال گوناگوني دارند ،كه چون فائدهاي در ايراد بيشتر آنها
نديديم از ايرادش خودداري نموديم .عالوه بر اينكه آنچه ما خود اختيار نموده و آورديم براي اهل بحث كافي است ،و -ان
شاء اللَّه -در بحث روايتي آتيه بعضي از آن اقوال را خواهيم آورد.
"وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ".
اين آيه تاكيد همان وعيد قطعي است كه در آيه قبلي كرده بود ،به بيان نظائر آن تا داللت كند بر اينكه تهديد در آيه قبلي
صرف تهديد نيست و آن چنان نيست كه دليلي بر وقوعش نباشد ،بلكه از امكان وقوع گذشته ،وقوع هم يافته است ،و آن
چنان نيست كه كفار پيش خود پنداشته و گفتند ":لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" «».4
آري ،قبل از تو (اي پيغمبر اسالم) بفرستادگان ديگر نيز كفر ورزيدند ،و استهزاء كردند ،و معجزات دلبخواه پيشنهاد كردند،
عينا همين طور كه اينان به دعوت تو كفر ميورزند و با وجود معجزه قرآن ،معجزات ديگري از پيش خود پيشنهاد ميكنند،
من هم كفار را هميشه مهلت ميدهم و سپس ايشان را به عذاب خود ميگيرم ،و كس نميداند كه عقاب من چگونه است،
آيا صرف تهديد است؟ و يا چيزيست كه ميتوانند از آن بگريزند؟ و يا چيزيست كه ميتوانند تحمل كنند؟ پس وقتي عذاب
من بر امتهاي گذشته نازل شده اينها نيز بايد بدانند كه عذاب من واقع شدني است ،و بايد از كارهايي كه نظير افعال آنان
است بپرهيزند تا آنچه بر سر آنان آمد بر سر اينان نيايد.
و از اينجا معلوم ميشود اينكه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند آيه مورد بحث تسليت و مايه دلگرمي رسول خدا (ص) است
صحيح نيست.
__________________________________________________
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)(1سوره بقره ،آيه . [.....]3
)(2از اين تهديدها به ما و پدرانمان زياد شده ولي اين حرفها جز همان خرافات قديم چيز ديگري نيست .سوره نمل ،آيه
.32
)(3روح المعاني ،ج  ،11ص  ،122ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
و اگر فرمود ":فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" با اينكه جا داشت بفرمايد ":فامليت للذين استهزءوا" بدين منظور بوده كه بفهماند
استهزاء كفر بوده ،هم چنان كه كفرشان كفر استهزاء بوده ،پس ايشان كافراني استهزاء كننده به آيات خدا بودند ،هم چنان
كه معاصرين رسول خدا (ص) همين طور بودند ،قرآن را كه خود آيت خدا بود انكار نموده ،از در استهزاء ميگفتند ":چرا
آيتي از ناحيه پروردگارش بر او نازل نميشود".
[معناي قائم بودن خداي تعالي بر هر نفس و به آنچه ميكند]  .....ص 417 :

[احتجاجي بي سابقه عليه مشركين :اوصاف و فضائل شركاي خدا را بيان كنيد ..... ].ص 411 :
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"أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ".
"القائم علي شيء" به معناي مسلط بودن بر چيزي است و" القائم بشيء" به معناي كسي است كه به نوعي مدبر آن باشد
و خداي سبحان ،هم قائم بر هر نفس است ،و هم قائم به آنچه ميكند .اما قيامش بر هر نفس ،براي اينكه او محيط به ذات
آن و قاهر بر آن و شاهد و ناظر ذات آنست .و اما قيامش به آنچه ميكند ،براي اين است كه او مدبر امر اعمال آن است و
آن را از مرتبه حركت و سكون به مرحله عمل تحول ميدهد ،و اعمالش را در صحيفههاي اعمال ضبط نموده ،سپس آنها را
بصورت ثوابها و عقابهاي دنيا و آخرت ،و قرب و بعد ،و هدايت و ضاللت ،و نعمت و نقمت ،و جنت و نار ،متحول ميسازد.
اين آيه متفرع است بر آيات قبل ،بدين بيان كه :خداي سبحان هدايت ميكند هر كه را بخواهد ،و پاداش ميدهد به بهترين
ثوابها ،و گمراه ميكند هر كه را بخواهد ،و كيفر ميدهد بشديدترين عقاب ،و وقتي همه امور بدست اوست ،پس او قائم بر
هر نفس و قائم به كردههاي هر نفس ،و مسلط بر آن ،و مدبر نظام اعمال آنست ،و با اين وصف آيا كسي معادل او هست تا
در الوهيت شريك او باشد؟
از اينجا معلوم ميشود كه خبر مبتداء ،در" أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ  ،"...حذف شده ،و جمله" جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ" داللت بر آن محذوف
ميكند( ،و تقديرش چنين است :ا فمن هو قائم...
هل يشاركه احد -آيا كسي كه قائم بر هر نفس است  ...كسي هست كه شريك او باشد؟).
و از سخنان سخيف و بيپايهاي كه در تفسير آيه گفتهاند ،مطلبي است كه به ضحاك نسبت دادهاند ،كه منظور از" من" در
جمله" أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ" مالئكه است ،نه خداي تعالي ،چون مالئكه هستند كه موكل بر اعمال
مردمند ،و معناي آيه اين است كه ":آيا مالئكه كه به امر خدا موكل بر اعمال مردمند شركاي خداي سبحانند؟" و سخافت
اين قول از آنست كه بينهايت از سياق آيات اجنبي است.
"قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ال يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ".
بعد از آنكه فرمود ":وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ" دوباره با بيان ديگري كه از بيان سابق اخذ شده ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
گفتارشان را باطل نموده است.
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پس پيغمبر خود را دستور ميدهد به اينكه با ايشان به نوعي كه در باب خود عجيب و بي سابقه است احتجاج نموده ،به
ايشان تكليف كند اين شركاء را توصيف كنيد ،چون صفات است كه هر چيزي را متعين ،و شؤون و آثار آن را مشخص
ميكند .و اگر اين بتها شركاي خدا و شفعاي درگاه او باشند بايد صفاتي داشته باشند كه با داشتن آن صفات به چنين شان و
مقامي رسيده باشند ،همانطور كه خداي تعالي از اين نظر معبود است كه حي و عليم و قدير و خالق و مالك و مدبر است ،و
بهمين جهت رب هر چيزيست .و ليكن بتها وقتي اسمشان برده ميشود و معرفي ميشوند جز اسامي هبل و الت و عزي
صفت و فضيلتي كه بخاطر آن شريك خدا شده باشند براي آنها شمرده نميشود.
سپس دستور ميدهد از ايشان بپرسد "أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ال يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ" ،و كلمه" ام" در اينجا منقطعه ،و به معناي بل
است .يعني :بلكه معناي بتپرستي و شرك ورزي شما اين است كه خدا را خبر دهيد از چيزي كه خود او خبر ندارد ،چون
اگر او در زمين شريكي ميداشت حتما خودش اطالع ميداشت ،و شريك در تدبير خلق چيزي نيست كه شريك ديگر از او
بيخبر بماند ،زيرا باألخره از اينكه شخص ديگري تدبير ديگري در خالئق دارد ميفهمد كه حتما مدبري غير خودش وجود
دارد.
و خداي سبحان خود به تنهايي مدبر تمامي امور است ،و او از غير خودش هيچ تدبير و اثري در اين باب نديده ،چه اثر
مخالف و چه موافق.
دليل بر اينكه خدا شريكي براي خود سراغ ندارد ،اين است كه او قائم بر تمامي نفوس و واقف است به آنچه نفوس ميكنند.
و به عبارت ديگر هم خلق از اوست ،و هم امر ،و او به شهادت برهاني كه جاي ترديد در آن نيست بر هر چيزي شهيد و
ناظر است.
و كوتاه ،سخن ،اين آيه نظير آيه ديگري است كه ميفرمايد ":قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ"
«».1
آن گاه اضافه ميكند كه" أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ" ،بلكه اين خبري كه ميدهيد كه براي خدا شركائي هست صرف گفتار ،و
خالي از حقيقت است .و اين جمله نظير آيهايست كه ميفرمايد ":إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ" «».4
__________________________________________________
)(1آيا خداي را به چيزي خبر ميدهيد كه خودش در آسمانها و زمين از او اثري نميبيند .سوره يونس ،آيه .12
)(2اينها نيستند جز صرف اسمايي كه شما و پدرانتان نام نهادهايد .سوره نجم ،آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،11ص222 :
و از بعضي مفسرين نقل شده كه گفتهاند :منظور از ظاهر قول ،ظاهر كتابيست كه از ناحيه خدا نازل شده باشد ،و حاصل آيه
اين است كه نه دليل عقلي بر الوهيت و شريك بودن اين بتها داريد ،و نه دليلي نقلي ،ولي اين معنا از الفاظ آيه بعيد است.
و اما وجه ارتباط ميان اين سه دليل ،اين است كه بتپرستان در پرستش بتها و شريك خدا قرار دادن آنها متردد بودند ،زيرا
از هر طرف اشكال بر ايشان وارد بود اگر بگويند شريك خدايند ،دليلي ندارند ،چون در بتهاي خود اوصافي كه داللت بر
الوهيت آنها بكند سراغ ندارند ،و اگر ادعا كنند كه چنين اوصافي در بتهاي خود ديدهاند ،دروغ گفتهاند ،زيرا معنايش اين
ميشود كه ايشان به وجود شركاي خدا پي برده باشند ،ولي خداوند از وجود آنها بيخبر باشد .و اگر به صرف لقلقه زبان
اكتفاء كنند ،بدون اينكه حقيقتي داشته باشد در حقيقت خواستهاند خدا را فريب دهند ،و خدا بزرگتر از اين حرفها است ،خيلي
هم بزرگتر است.
زمخشري در كشاف گفته :اين احتجاج و اسلوبهايش بسيار عجيب است ،و خود با زباني رسا و شيوا فرياد ميزند كه از زبان
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[وعده به مؤمنان در مقابل وعيدي كه به كافران داده شد]  .....ص 511 :

"مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَي الْكافِرِينَ النَّارُ".
كلمه" مثل" به معناي توصيفي است كه موصوف را ممثل و مجسم نمايد.
در آيه شريفه وعده جميلي را كه در قبال وعيد كفار به مردم پرهيزگار اختصاص داده بيان ميكند ،تا هم آن را بيان كرده
باشد ،و هم اينكه زمينه براي خاتمه كالم كه خالصهگيري از نتيجه سعي كفار و مؤمنين در مسير بسوي پروردگار و
بازگشتشان بسوي اوست ،فراهم گردد.
و اگر در قبال كفار متقين را قرار داد ،با اينكه ميبايست مؤمنين را قرار داده باشد ،بدين منظور است كه اشاره كند بر اينكه
كساني به اين عاقبت حسني نائل ميآيند كه عالوه بر ايمان ،عمل صالح هم داشته باشند ،چون اگر ايمان به خدا داشته
باشند و عمل صالح نكنند مؤمن به خدا و كافر به آيات او خواهند بود.
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بشر نيست ،مگر كسي معرفت و يا انصاف نداشته باشد «».1
"بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ".
كلمه "بل" به معناي اعراض و آيه شريفه اعراض از دليلهاي ذكر شده و لوازم آنست ،و معنايش اين است كه اين دليلها را
واگذار ،زيرا اينان اگر براي خدا شريك قائل ميشوند بخاطر هيچ يك از اين وجوه كه گفتيم نيست ،بلكه علتش تنها اين
است كه شيطان شرك را در نظرشان جلوه داده و بدين وسيله از راه خدايشان باز داشته است.
چون اينان علم دارند بر اينكه هيچ حجتي بر شركت اين شركاء ندارند ،و اين را هم ميدانند كه صرف ادعا ،بتها را شريك
خدا نميسازد ،ليكن هدفشان از ترويج بتپرستي و الوهيت بتها و جلب توجه عامه بسوي آنها ،تنها و تنها بدست آوردن پول
و زخارف دنيا است ،و چون دعوت تو سد راه منافع ايشان است ،از اين نظر از در لجبازي و دشمني با تو نسبت به عبادت
بتها تعصب به خرج داده ،مردم را بيش از پيش بسوي بت و بسوي توسل به آن دعوت ميكنند ،تا هم سد راه تو شوند ،و
همه مردم را گمراه كنند.
شيطان هم اين مكر و نقشه را در نظر آنان جلوه داده ،و گرنه هيچ سبب ديگري در مشرك بودن آنان نيست ،نه دليلي ،و نه
جهت ديگري ،و هر چند شيطان اين نقشهها را در نظر
__________________________________________________
)(1الكشاف ،ج  ،4ص  ،214ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص255 :
آنان زينت داده و گمراهشان ساخته .و ايشان هم مردم را گمراه نمودند ،و ليكن در عين حال خداوند گمراهشان كرد و از
نعمت هدايت محرومشان نمود ،و كسي كه خدا او را گمراه كرده باشد هدايت كنندهاي نخواهد داشت.
"لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ"
.كلمه" اشق" صيغه افعل تفضيل است از ماده" مشقة" است .و كلمه" واق" اسم فاعل از ماده" وقاية" به معناي نگهداري
است.
در اين آيه بطور اختصار عذابي را كه در آيات سابق وعده داده بود بيان ميكند .و مقصود از جمله" وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
واقٍ"
نفي شفاعت و تاثير آن در حق ايشان است ،و معنايش اين است كه به هيچ وجه كسي را ندارند كه شفاعتشان كند.
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بحث روايتي  .....ص 511 :
اشاره

در تفسير عياشي خالد بن نجيع از جعفر بن محمد (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" فرمود :به
محمد بن عبد اللَّه (ص) نيز قلوب طمانينه مييابند ،چون او ذكر خدا و حجاب خداست «».1
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،411ح .22
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و از جمله اشارات لطيفي كه در اين آيه به كار رفته اين است كه در مقابله اول ميان مؤمنين و مشركين ،از آنان به"
متقون" و از اينان به" الذين كفروا" تعبير كرده ،و در آخر از آنان به" الذين اتقوا" و از اينان به" كافرون" تعبير نموده
است.
و بعيد نيست كه در اين اختالف تعبير اشاره باشد به اينكه فعل ماضي" اتقوا "و" كفروا" و صفت" متقين" و" كافرون" در
اينجا يك مدلول دارند ،و مجموع اعمالشان در دنيا يك عمل اعتبار شده است ،و الزمه آن اين است كه يك بار بودن عمل
عين استمرار آن باشد ،و به اين اعتبار تعبير" الَّذِينَ كَفَرُوا "و" الَّذِينَ اتَّقَوْا" كه داللت بر صدور فعل دارد با تعبير" كافرون و
متقون" كه داللت بر اتصاف و استمرار ميكند يك مفاد را ميرسانند ،و آن عبارتست از منحصر ساختن موصوف بر صفتش،
و اينكه يك دسته فقط كفر ميورزند و دسته ديگر فقط در
ترجمه الميزان ،ج ،11ص251 :
راه ايمان قدم برميدارند ،و اما آن كساني كه اعمالشان و كفر و ايمانشان استمرار نداشته هر لحظه عوض ميشود ،مدتي
كفر از ايشان سرميزند سپس مبدل به ايمان ميگردد ،و يا چندي بر طريق ايمانند ،سپس به كفر ميگرايند و خالصه هنوز
بر يك طريق معين استوار نشدهاند ،از سياق اين آيات خارجاند ،و روي سخن در اين آيات با آنان نيست -دقت فرمائيد.
اين را نيز بايد خاطرنشان سازيم كه در آيات قبلي وجوه مختلفي از التفات به كار رفته بود ،مانند" كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ" كه در
آن خداوند متكلم مع الغير و در" بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ" غايب اعتبار شده است ،و باز در جمله" فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" متكلم وحده و
در جمله" وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ" غايب اعتبار شده است ،و وجه آن روشن است ،چون تعبير به مثل" ارسلناك" كه خداوند
متكلم با غير اعتبار شده است بدين جهت بوده كه داللت كند بر اينكه در اين ميان وسائطي مثال از قبيل مالئكه وحي
دخالت دارند ،و در جمله" بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً" كه خداوند غايب اعتبار شده است براي اين بوده كه داللت كند بر اينكه هر
امري چه با واسطه و چه بدون واسطه به مقام الوهيت خداي تعالي كه قيوم بر هر چيز است برگشت ميكند.
و تعبير به مثل "فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ" براي داللت بر اين است كه خداي تعالي در حقيقت واسطهاي كه شريك
و يا شفيع او باشد ندارد ،آن چنان كه كفار ادعا ميكنند.
آن گاه جمله" تِلْكَ عُقْبَي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَي الْكافِرِينَ النَّارُ" همانطور كه گفتيم اشاره ميكند به سرانجام كار دو طائفه ،و با
اين جمله بحث در پيرامون مؤمنين و مشركين از نظر آثاري كه حق و باطل در عقايد و اعمالشان دارد خاتمه مييابد.
و بخاطر داريد كه گفتيم اين آيات نهگانه كه مورد بحث ما است تتمه آيات دهگانه قبل است كه با آيه" أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً
 "...شروع ميشد.
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص254 :
مؤلف :در آيه" قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا" نيز رسول خدا (ص) ذكر ناميده شده.
[رواياتي در ذيل جمله ":أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" و بيان اينكه پيامبران (صلي اللَّه عليه و آله) و اهل بيت او (عليهم السالم) مصاديق ذكر خدايند]  .....ص 511 :

[چند روايت در باره شجره طوبي در ذيل جمله ":طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ"]  .....ص 511 :

و در تفسير قمي از پدرش از محمد بن ابي عمير از هشام بن سالم از ابي عبد اللَّه (ع) روايت شده كه در ضمن حديث
معراج ،رسول خدا (ص) فرمود:
ناگهان درختي ديدم كه اگر مرغي را روانه كنند كه دور آن پرواز كند و تا هفتصد سال پر بزند ،دور آن را نميپيمايد و در
بهشت هيچ منزلي نيست مگر آنكه از آن درخت يك شاخه در آن خانه سركشيده از جبرئيل پرسيدم اين چه درختي است؟
گفت درخت طوبي است ،كه خداي تعالي فرموده" طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ" «».1
مؤلف :اين معنا به طرق بسياري روايت شده كه در پارهاي از آن طرق چنين آمده:
جبرئيل از ميوه آن درخت چيده به من داد ،من آن را خوردم ،خداوند آن را به پشت من منتقل
__________________________________________________
(1و )4الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،22ط بيروت.
)(3تفسير قمي ،ج  ،1ص  ،132ط قم.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص251 :
كرد ،وقتي به زمين پايين آمدم با خديجه هم بستر شدم ،و او به فاطمه باردار شد ،و از آن به بعد هيچوقت فاطمه را نديدم
مگر آنكه بوي درخت طوبي را از او استشمام كردم.
و در كتاب خرائج آورده كه رسول خدا (ص) به فاطمه (ع )فرمود :اي فاطمه بشارتي از ناحيه پروردگارم در خصوص برادرم و
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و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) وقتي آيه" أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"
نازل شد رو به اصحابش نموده فرمود:
هيچ ميدانيد معناي اين آيه چيست؟ عرض كردند :خدا و رسولش داناتر است .فرمود :كسي به ياد خدا است كه خدا و
رسولش را و اصحاب مرا دوست بدارد «».1
و در تفسير عياشي روايت كرده كه نزد رسول خدا (ص) آيه" الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ" را تالوت كردم ،حضرت فرمود :اي پسر ام سليم هيچ ميداني اينان چه كسانيند؟ عرض كردم چه كساني هستند يا
رسول اللَّه؟ فرمود :ما اهل بيت و شيعيان ما.
و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از علي بن ابي طالب (ع) از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود :وقتي اين آيه
نازل شد حضرت فرمود :اينها كسانيند كه خدا و رسولش و اهل بيت رسولش را به راستي ،نه به دروغ دوست بدارند ،و
مؤمنين را شاهد و غايبشان را دوست بدارند ،آري بياد خداست كه يكديگر را دوست ميدارند «».4
مؤلف :همه اين روايات از باب تطبيق مصداق بر عام است .آري رسول خدا (ص) و اهل بيت طاهرينش و برگزيدگان از
صحابه و مؤمنين ،مصاديق ذكر خدايند ،چون خدا بوسيله ايشان بياد ميآيد .و اما آيه شريفه اعم است و بر هر يادي داللت
دارد.
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پسر عمويم به من رسيده و آن اين است كه خداوند فاطمه را به علي تزويج كرده و به رضوان خازن بهشت دستور داد تا
درخت طوبي را تكان دهد ،و آن به عدد دوستداران اهل بيت من رقعههايي حمل كرد ،پس مالئكهاي از نور خلق كرد ،و به
هر ملك خطي و رقعهاي داد ،و چون قيامت بپا شود و اهلش جابجا شوند دوستداري از دوستداران ما نميماند مگر آنكه
يكي از آن رقعهها را به او ميدهند ،كه سند برائت از آتش دوزخ است «».1
مؤلف :و در تفسير برهان از موفق بن احمد روايت كرده كه در كتاب مناقب به سند خود از بالل بن حمامه از رسول خدا
(ص )نظير اين معنا را نقل كرده است .و نيز اين معنا را از ام سلمه و سلمان فارسي و علي بن ابي طالب نقل كرده ،و در آن
چنين آمده كه:
وقتي خداوند مالئكه را بر تزويج فاطمه به علي بن ابي طالب گواه گرفت ،دستور داد تا درخت طوبي بار خود را نثار كند ،و
آنچه از زيور و زينت داشت فرو ريزد .درخت طوبي آنچه را داشت نثار كرده ،مالئكه و حور العين آنها را جمع كردند تا به
يكديگر هديه داده ،و تا قيامت به يكديگر افتخار نمايند »4« .قريب به اين معنا را از حضرت رضا (ع) نيز روايت كرده.
و در مجمع البيان از ثعلبي روايت كرده كه به سند خود از كلبي از ابي صالح از ابن عباس نقل كرده كه گفت :طوبي درختي
است كه ريشهاش در خانه علي در بهشت است و در خانه هر مؤمني يك شاخه از آن وجود دارد .آن گاه گفته است :اين
روايت را ابو بصير هم از امام صادق (ع) نقل كرده است «».1
و در تفسير برهان از تفسير ثعلبي بطور رفع (بدون ذكر سند) از جابر از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :از رسول خدا
(ص) از معناي طوبي سؤال شد ،فرمود :درختي است در بهشت كه ريشهاش در خانه علي و شاخههايش بر اهل بهشت سايه
افكنده .پرسيدند يا رسول اللَّه ما قبال از تو سؤال كرديم فرمودي ريشهاش در خانه من و
__________________________________________________
)(1خرايج.
)(2تفسير البرهان ،ج  ،4ص  ،422ح .42
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،421ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
شاخههايش روي سر اهل بهشت است و حاال ميفرمايي ريشهاش در خانه علي و شاخههايش بر اهل بهشت است؟ فرمود:
آري خانه من و علي در بهشت يكي است ،و يك جا است «1».
مؤلف :نظير اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز به سند خود از حاكم ابي القاسم حسكاني به سند خود از موسي بن جعفر
از پدرش از پدرانش (ع) از رسول خدا (ص) روايت كرده «».4
مؤلف :و در اين معنا روايات بسياري از طرق شيعه و اهل سنت آمده ،و از ظاهر آنها بر ميآيد كه در مقام تفسير آيه نبوده،
بلكه ناظر به بطن آيه است ،چون حقيقت معيشت طوبي همان واليت خداي سبحان است كه از اين امت علي (ع) صاحب
آن واليت و اولين گشاينده باب آن است ،و مؤمنين اهل واليت ،اتباع و پيروان اويند ،و خانه او در بهشت نعيم كه بهشت
واليت است با خانه رسول خدا (ص) يكي است ،و تزاحم و اختالفي ميان آن دو نيست -دقت فرمائيد.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن جريح روايت كردهاند كه در ذيل جمله" وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ" گفته
است :اين مربوط به آن وقتي است كه رسول خدا (ص) در حديبيه با قريش معاهده بست ،و در اول آن چنين نوشت ":بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" آنها اعتراض كردند كه ما رحمان را نمينويسيم و او را نميشناسيم ،و ما در نوشتههايمان تنها
مينويسيم" بسمك اللهم" ،تو نيز بايد چنين بنويسي ،اينجا بود كه اين جمله نازل شد «».1
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مؤلف :صاحب الدر المنثور اين روايت را از ابن جرير ،ابن ابي حاتم ،ابي الشيخ ،از قتاده نيز نقل كرده ،و خواننده محترم
ميداند كه آيات بطوري كه از سياقش برميآيد كلي است ،و صلح حديبيه از حوادث بعد از هجرت است .عالوه بر اينكه
سياق خود آيه مورد بحث نيز با اين روايات سازگار نيست ،زيرا معنا ندارد يك جزء آيه در باره صلح حديبيه ،و ساير اجزايش
در باره حوادث ديگر نازل شده باشد.
[رواياتي ديگر در ذيل آيه ":وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ  ..... ]"...ص 514 :
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و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم ،ابو الشيخ و ابن مردويه از عطيه عوفي روايت كردهاند كه گفت :مشركين به رسول
خدا (ص) گفتند :چه ميشد كوههاي مكه
__________________________________________________
)(1تفسير البرهان ج  ،4ص  ،422ح .15
)(2مجمع البيان ج  ،3ص  ،421ط تهران.
)(3الدر المنثور ،ج  ،2ص . [.....]34
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
را براي ما به راه ميانداختي و سرزمين ما را وسيع ميكردي ،تا در آنجا به كشت و زرع ميپرداختيم ،و يا مسافت زمين را
برايمان قطع ميكردي ،آن طور كه سليمان براي مردمش بوسيله باد زمين را قطع ميكرد ،و يا مردگان را جهت ما زنده
مينمودي ،آن چنان كه عيسي براي مردمش زنده ميكرد .خداوند در پاسخشان اين آيه را فرستاد ":وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ
الْجِبالُ "...تا آنجا كه ميفرمايد ":أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا" يعني آيا هنوز براي مؤمنين روشن نشده است كه...
به عطيه عوفي گفتند :آيا اين روايت را به يكي از صحابه رسول خدا (ص) نسبت ميدهي؟ گفت آري از ابي سعيد خدري از
رسول خدا (ص) روايت ميكنم «».1
مؤلف :قريب به اين مضمون روايات ديگري نيز هست.
و در تفسير قمي ميگويد :معصوم فرموده :يعني اگر قرآني يافت ميشد كه چنين اوصافي داشته باشد همين قرآن است
«».4
و در كافي از محمد بن يحيي از احمد بن ابي زاهر ،و يا شخص ديگر ،از محمد بن حماد از برادرش احمد بن حماد از
ابراهيم از پدرش از ابي الحسن اول (ع )روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :خداي تعالي در كتابش ميفرمايد ":وَ لَوْ أَنَّ
قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي و اين ماييم كه كتاب را به ارث بردهايم ،همان كتابي كه در
آنست چيزهايي كه كوهها را به راه مياندازد و شهرها را پاره پاره ،و مردگان را زنده ميكند ».1« ...
مؤلف :سند اين دو روايت ضعيف است.
و در الدر المنثور است كه ابن جرير از علي (ع) روايت كرده كه آيه را بصورت ا فلم يتبين الذين آمنوا قرائت كرده «».2
مؤلف :اين قرائت از ابن عباس هم روايت شده «».2
و در مجمع البيان است كه علي (ع) و ابن عباس و علي بن الحسين (ع) و زيد بن علي و جعفر بن محمد (ع) و ابن ابي
مليكه و جحدري و
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص .34
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)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص  ،132ط قم.
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص  ،443ح  ،2ط بيروت.
(4و )2الدر المنثور ،ج  ،2ص .31
ترجمه الميزان ،ج ،11ص253 :
ابو يزيد مدني أ فلم يتبين قرائت كردهاند ،ولي قرائت مشهور همان" أَ فَلَمْ يَيْأَسِ" است «».1
و در تفسير قمي است كه در روايت ابي الجارود از ابي جعفر (ع) آمده كه در تفسير آيه" وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما
صَنَعُوا قارِعَةٌ" فرموده :قارعة به معناي نقمت است ،و مقصود از جمله" أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ" اينست كه عذاب به قوم
ديگري نازل شود ،ولي آنان از ديدن و شنيدنش معذب شوند ،و آنهايي كه عذاب به آنها رسيده نيز مانند اينها عاصي و
كافرند ،و با اينكه اينان از ديدن و شنيدن سرنوشت آنان بايد پند بگيرند و از كفر و عصيان دست بردارند ،پند نگرفته هم
چنان به كفر خود ادامه ميدهند تا آنكه وعدهاي كه خدا به مؤمنين داده بيايد ،ايشان را نصرت داده كفار را خوار و ذليل
سازد «».4
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .424
)(2تفسير قمي ،ج  ،1ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :

اشاره

وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ
أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ )(36وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ
ال واقٍ ( )12وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُالً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتابٌ () 12يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ () 12وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ
الْبَالغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ ()25
أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ ( )21وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَي الدَّارِ ()24
ترجمه آيات  .....ص 517 :

و كساني كه به آنان كتاب آسماني دادهايم از اين قرآن كه به تو نازل شده شادمانند ،ولي بعضي از احزاب ،برخي از آن را
انكار ميكنند ،بگو من دستور يافتهام كه خداي يگانه را بپرستم ،و به او شرك نورزم ،بسوي او ميخوانم و بازگشت من
بسوي اوست ().13
ما اين چنين قرآن را قانوني به زبان عرب نازل كرديم ،اگر با وجود اين دانشي كه به سوي تو آمده ،هوسهاي آنها را پيروي
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[سوره الرعد ( :)13آيات  31تا  ..... ]41ص 517 :
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كني ،در قبال خدا دوست و نگهداري نخواهي داشت ().12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
پيش از تو نيز پيغمبراني را فرستاديم كه همسران و فرزنداني داشتند ،و هيچ پيغمبري حق نداشت جز با اجازه خدا معجزهاي
بياورد كه براي هر مدتي كتابي است ().12
خدا هر چه را بخواهد محو يا اثبات ميكند ،و اصل همه كتابها نزد خداست ().12
و اگر شمهاي از آن عذاب را كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان بدهيم و يا عمر تو را به سر بريم در هر حال وظيفه تو فقط
تبليغ است ،و حساب كردن با ماست ().25
آيا نميبينند كه ما داريم اين سرزمين را از اطرافش نقصان ميدهيم ،خدا حكم ميكند ،و هيچ كس را ياراي جلوگيري يا رد
احكام او نيست و او سريع الحساب است ().21
كساني كه پيش از اينان بودهاند نيز نيرنگ ميكردهاند ولي تدبيرها همه خاص خداست ،ميداند كه هر كس چه ميكند ،و
بزودي كافران ميدانند كه عاقبت آن سراي از آن كيست ().24
بيان آيات  .....ص 511 :
اشاره

[توضيحي در مورد خوشحال شدن اهل كتاب از نزول قرآن  .....ص 511 :

"وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ...".
ظاهرا منظور از" الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" يهود و نصاري ،و يا اين دو طائفه با مجوس است ،چون معهود از اطالقات قرآن
همين است .و اما اينكه ميفرمايد اهل كتاب خوشحالي ميكنند از اينكه قرآن به تو نازل شده ،جهتش اين است كه اين
سوره مكي است و تاريخ اثبات كرده كه يهود ،در اوائل بعثت و قبل از آن ،عنادي با پيامبر نداشتند ،بلكه حوادث به وجود
آمده بعد از هجرت بوده است.
و آن عنادي كه ايشان را واداشت آن حوادث شوم را ببار بياورند همه بعد از هجرت بود ،و حتي در اوائل هجرت هم جمعي
از ايشان دعوت اسالم را پذيرفته ،بر نبوت خاتم االنبياء (ص) شهادت دادند ،و شهادت دادند كه اين همان پيغمبري است
كه در كتابهاي آنان بشارت به آمدنش داده شده ،و قرآن همين معنا را از ايشان حكايت نموده ميفرمايد:
"وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلي مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ" «».1
و اما نصاري ،قومي از ايشان نيز در آن روزگار بر دين حق بودند و هيچگونه عنادي
__________________________________________________
)(1و شاهدي از بني اسرائيل بر مثل قرآن گواهي دهد و ايمان آورد و شما تكبر ورزيد؟ سوره احقاف ،آيه .15
ترجمه الميزان ،ج ،11ص252 :
نسبت به دعوت اسالم نشان ندادند ،مانند قومي از نصاراي حبشه به طوري كه در داستان هجرت مسلمين به حبشه نقل
شده ،و همچنين جمعي از غير مردم حبشه ،هم چنان كه قرآن كريم در باره امثال آنان فرموده ":الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ
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اين تتمه آيات سابق است ،و در آن باز هم گفتار كفار را كه گفته بودند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ" تعقيب ميكند.
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[وجوه ديگري كه در بيان مراد از ":وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ گفته شده است  .....ص 511 :
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قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ" « »1و نيز فرموده ":وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ" «».4
و همچنين مجوس آن روز هم در انتظار بعثت و فرج خاتم االنبياء (ص) و ظهور ديني كه حق و عدالت را گسترش دهد بسر
ميبردند و مانند مشركين با حق دشمني و عناد نميورزيدند.
با در نظر داشتن اين زمينه ،آيه در اين معنا ظهور دارد كه منظور از اهل كتاب همين يهود و نصاري و مجوس باشد،
مخصوصا اهل حق از نصاري كه معتقد بودند به اينكه مسيح بشري است كه خداوند او را به نبوت ارسال داشته -مانند
نجاشي و اصحابش-.
ذيل آيه هم كه ميفرمايد ":بگو من مامور شدم كه خدا را بندگي كنم ،و كسي را شريكش ندانسته مردم را بسوي او دعوت
كنم" آن را تاييد ميكند و خيلي روشن است كه خطاب در اين جمله مناسبتر است كه با نصاري باشد.
"وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ" -الف و الم در" االحزاب" الف و الم عهد است ،و معنايش اين است كه پارهاي از احزاب
اهل كتاب ،كسانيند كه پارهاي از آنچه به تو نازل شده را انكار ميكنند ،و آن آياتي است كه داللت بر توحيد و نفي تثليث و
نفي ساير عقائد باطله و معارف و احكام دستخورده اهل كتاب دارد.
"قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِكَ بِهِ" -اين جمله داللت دارد بر اينكه مقصود از آن بعضي كه انكارش ميكنند
آياتي است كه توحيد در عبادت و اطاعت را ميرساند ،و در آيه ديگري هم پيغمبر خود را دستور ميدهد كه ايشان را به
موافقت با آن آيات و آن معارف دعوت نمايد ،و ميفرمايد ":قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ" «».1
__________________________________________________
)(1كساني كه قبل از قرآن كتابشان داديم به قرآن ايمان ميآورند .سوره قصص ،آيه .24
)(2از قوم موسي كساني بودند كه به حق هدايت يافته و به آن دين بازميگردند .سوره اعراف ،آيه .122
)(3بگو اي اهل كتاب! بيائيد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است پيروي كنيم ،به اينكه :بجز خداي يكتا هيچ
كس را نپرستيم و چيزي را با او شريك قرار ندهيم و برخي ،برخي را بجاي خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم .سوره آل عمران،
آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،11ص215 :
"إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ" -در اين جمله كالم را پايان داده ،ميفرمايد :بازگشت من به سوي اوست .بنا بر اين در اول كالم
هدف خود و ديگران را ،و در آخر آن سيره خود را بيان نموده ميفرمايد :من مامور شدهام كه تنها خدا را پرستش كنم ،و
عمل و دعوتم بر اين اساس باشد ،و بر همين سيره هم در ميان مردم رفتار ميكنم ،و مردم را جز به سوي او نميخوانم ،و
در هيچ امري از امورم جز به او مراجعه نميكنم.
بنا بر اين ذيل آيه ،همان معنايي را ميرساند كه آيه" قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ
اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ »" «1آن را افاده ميكرد.
ممكن هم هست منظور از جمله" وَ إِلَيْهِ مَآبِ "مساله معاد باشد كه در اين صورت تعليل را افاده ميكند ،و آيه چنين معنا
ميدهد :من فقط به سوي او دعوت ميكنم ،چون بازگشت من ،تنها به سوي اوست.
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[نهي شدن پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) از پيروي خواستههاي اهل كتاب  .....ص 511 :
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بعضي « »4از مفسرين كلمه" كتاب" را كه در آيه است به قرآن ،و جمله "الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ" را به اصحاب رسول خدا
(ص) و كلمه" احزاب "را به اعرابي تفسير كردهاند كه عليه رسول خدا (ص) حزب تشكيل دادند -كه همان قريش و ساير
قبايل بودند -و گرفتاريهايي براي آن حضرت درست كردند.
و ليكن اين تفسير صحيح نيست ،زيرا معهود نيست و سابقه ندارد كه قرآن كريم جمله" الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" را بر اصحاب
رسول خدا (ص) اطالق كرده باشد .عالوه بر اينكه اگر آيه را اينطور تفسير كنيم الزمهاش اين است كه اين معني تكرار
شود (زيرا آيه بعدي نيز همين معني را ذكر ميكند).
و چه بسا گفته باشند كه مقصود از اين جمله تنها يهود ،و مقصود از كتاب ،تورات است ،و مراد از اينكه فرمود" بعضي از
احزاب پارهاي از قرآن را انكار ميكنند" آن آياتي است كه مشتمل بر احكامي خالف احكام تحريف شده تورات است .و اگر
بگويي انكار چنين آياتي اختصاص به بعضي از يهود نداشت ،بلكه همه يهود آن را منكر بودند ،ميگوييم درست است و
ليكن بعضي از يهود بدون فرح و خوشحالي از نزول قرآن ،آن دسته از آيات را انكار ميكردند ،و بقيه يهود هم خوشحال
بودند و هم آن دسته را انكار ميكردند .آن گاه براي اثبات اين معنا
__________________________________________________
()(1اي رسول ما به امت) بگو روش من و پيروانم همين است كه خلق را با بينايي و بصيرت به خدا دعوت كنيم و خدا
منزه است و من از كافران نيستم .سوره يوسف ،آيه .152
)(2تفسير القرطبي ،ج  ،2ص  ،143ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
كالم را طوالني كردهاند.
و از بعضي از مفسرين نقل شده كه گفتهاند :منظور از موصول" الذين" عموم مسلمين ،و منظور از" احزاب" يهود و نصاري
و مجوس است .باز از بعضي ديگر نقل شده كه گفتهاند در جمله" وَ إِلَيْهِ مَآبِ" تقدير" و اليه مآبي و مآبكم "است.
و ليكن اين اقوال هيچ دليلي از ظاهر لفظ آيه ندارند ،و فائدهاي هم در تعقيب آنها و پاسخ از آنها نيست.
"وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال واقٍ".
اشاره" كذلك" به كتابيست كه در آيه قبلي بود ،و مقصود از آن جنس و عموم كتابهاي نازل شده بر انبياء گذشته است،
مانند تورات و انجيل.
و منظور از" حكم" قضاء و فرمان است ،چون شان كتابي كه از آسمان نازل شود همين است .هم چنان كه در آيه ديگر
فرموده ":وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ" « »1پس كتاب از يك نظر حكم الهي است ،و از
يك نظر حاكم ميان مردم است ،و اين است معناي" حكم" نه حكمت كه بعضي گفتهاند.
كلمه" عربيا" صفت است براي حكم ،و اشاره است به اينكه اگر كتاب را به زبان عربي كه زبان رسول خدا (ص) است نازل
فرموده براي اين بوده كه سنت او بر اين جاري شده كه هر پيغمبري را به زبان قوم خودش بفرستد ،و در اين باره فرموده":
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ" « »4و اين معنا پوشيده نيست كه خود شاهد است بر اينكه مراد از اهل كتابي كه در
آيه قبلي آمده يهود و نصاري است ،و اصوال روي سخن در اين آيات به ايشان است هم چنان كه آيات سابق متعرض حال
مشركين بود.
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[انبياء (عليهم السالم) در آوردن آيه و معجزه داراي اختيار و استقالل نبودهاند]  .....ص 511 :

"وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ".
بعد از آنكه رسول خدا (ص) را از پيروي اهل كتاب نهي فرمود :اينك حقيقت حال را به وي تذكر ميدهد ،و او را از چنين
طمعي مايوس ساخته ،وادار ميكند كه بر خدا توكل نموده ،در امورش به او بازگشت نمايد.
و آن حقيقت اين است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه انبياء (ع) از جنس خود بشر باشند ،و اصوال مساله ارسال رسل از
طريق متعارف و مالوف صورت گيرد ،نه اينكه انبياء مالك غيب عالم و اختياردار چيزي از مختصات آن باشند ،مثال داراي
يك قوه غيبيه باشند كه با داشتن آن هر چه بخواهند بكنند .قادر علي االطالق باشند و در نتيجه هر آيه و معجزهاي كه
بخواهند و يا از ايشان طلب كنند بياورند ،بلكه ايشان مانند ساير مردم هستند و هيچ اختياري از خود ندارند ،و همه امور
بدست خداست.
او است كه اگر بخواهد آيه و معجزه ميفرستد ،و البته وقتي ميفرستد كه حكمت الهياش اقتضاء بكند ،و اينطور نيست كه
همه اوقات در مصلحت و حكمت برابر باشند ،و گرنه حكمت باطل گشته ،نظام خلقت مختل ميگردد ،بلكه براي هر زماني
حكمتي است مناسب آن ،و حكمي است مساعد آن ،و بهمين جهت براي هر وقتي يك آيه مناسب است.
اين است آن حقيقتي كه گفتيم جمله" وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً" بدان اشاره ميكند .و جمله"
وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" هم اشاره به آن
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
مطلبي است كه گفتيم انبياء قدرت غيبيه نداشته ،در آنچه كه ميخواهند مستقل نيستند و تنها ،كاري را ميتوانند بكنند كه
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بنا بر اين منظور از جمله" وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ  "...نهي از پيروي خواستههاي اهل كتاب است ،كه نه تنها در اين آيه بلكه
بارها در قرآن كريم از آن نهي فرموده ،و عمده جهت آن اين است كه اهل كتاب از پيش خود معجزاتي دلبخواه غير از
معجزه قرآن پيشنهاد ميكردند ،هم چنان كه مشركين از آن حضرت معجزاتي طلب مينمودند .عالوه بر اينكه اهل كتاب
نسخ
__________________________________________________
)(1و با ايشان كتاب را بحق فرستاد تا حكم كند ميان مردم ،در آنچه اختالف ميكنند .سوره بقره آيه .411
)(2و ما هيچ پيغمبري نفرستاديم مگر به زبان قومش .سوره ابراهيم ،آيه . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص214 :
احكام را محال ميپنداشتند ،و انتظار داشتند رسول خدا (ص) پيرو احكام ديني ايشان باشد .اين دو جهت و مخصوصا جهت
اولي عمده جهتي بود كه ايشان را به اين طمع واميداشت.
بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود :هم چنان كه بر اهل كتاب (يهود و نصاري) كتاب نازل كرديم ،بر تو نيز اين قرآن را
نازل كرديم ،بزبان خودت ،و در حالي كه مشتمل بر حكم الهي ،و يا در حالي كه حاكم بين مردم است ،و تو اگر خواستههاي
ا هل كتاب را پيروي كني ،و مانند ايشان طمع بداري كه بغير قرآن آيت ديگري بر تو نازل شود ،و يا با ايشان مداهنه نموده،
به پارهاي از احكام منسوخه و يا تحريف شده ايشان تمايل كني ،ما تو را به عقوبت ميگيريم ،و در آن وقت است كه بغير
خدا دادرسي نخواهي داشت و كسي تو را از عذاب خدا نجات نتواند داد .بنا بر اين مخاطب در اين آيه تنها رسول خدا (ص)
است ،نه امت ،آن چنان كه بعضي خيال كردهاند.
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[مراد از اينكه خداي تعالي در هر وقت و مدتي كتاب و حكم قضايي دارد ،محو و اثبات ميكند و ام الكتاب نزد او است  .....ص 514 :

و اينكه جمله" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" از يك طرف متصل شده به جمله" لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ" و از طرف ديگر متصل
است به جمله" وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" قهرا ظهور در اين يافته كه منظور از محو كتاب و اثبات آن ،در زمانهاي معين است ،پس
كتابي كه خداوند در يك زماني اثبات كرده ،اگر بخواهد در زمانهاي بعد آن را محو ميكند و كتاب ديگري اثبات مينمايد.
پس خداي سبحان ال يزال كتابي را اثبات و كتاب ديگري را محو ميسازد.
بنا بر اين اگر ما نوشتههاي كتاب را عبارت بدانيم از آيت و معجزه و نشان دهنده اسماء و صفات خداوندي ،و در نظر بگيريم
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اذن خداوند ياورشان باشد.
و معناي اينكه فرمود ":لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ" اين است :براي هر زماني حكمي است رانده شده و مخصوص آن زمان كه اين نيز
اشاره است بهمان مطلبي كه استثناء" إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" و مساله سنت جاري خدا و تقديرات او بدان اشاره داشت.
پس خداي سبحان است كه هر چه بخواهد نازل ميكند و بهر چه بخواهد اذن ميدهد ،و ليكن همو در هر وقت و هر آيتي
را نازل نميكند و بدان اذن نميدهد ،زيرا براي هر وقتي كتابي است كه او نوشته و به جز آنچه در آن نوشته واقع نميشود.
از آنچه گذشت برميآيد كه تفسيري كه بعضي « »1كرده و گفتهاند ":جمله" لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ" از باب قلب است ،و اصل
آن" لكل كتاب اجل" بوده ،يعني براي هر كتابي عمري معين و وقتي مخصوص است كه در آن وقت نازلش ميكند و
مردم بايد بر طبقش عمل كنند ،پس براي تورات وقتي ،و براي انجيل مدتي ،و براي قرآن سرآمدي معين است" تفسير
صحيح و قابل اعتناء نيست.
"يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ".
"محو" هر چيز به معناي از بين بردن آثار آنست ،وقتي گفته ميشود من نوشته را محو كردم ،معنايش اين است كه خطوط
و نقشههاي آن را از بين بردم .و معناي اينكه در آيه  42سوره شوري فرمود ":وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ" اين
است كه خداوند آثار باطل را از بين ميبرد ،هم چنان كه فرموده ":فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً  ،"...و نيز فرموده ":وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ
وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً" « ،»4يعني اثر بيناكنندگي را از شب گرفتيم .پس معناي محو
قريب به معناي نسخ است .وقتي گفته ميشود ":نسخت الشمس الظل" معنايش اين است كه آفتاب سايه و اثر آن را از بين
برد.
در آيه شريفه در مقابل محو ،لغت اثبات آمده ،چون اثبات به معناي بر جا گذاشتن هر چيزيست به طوري كه از آنجايش
تكان نخورد و نلغزد ،مثال وقتي گفته ميشود ":اثبت الوتد في االرض" ،معنايش اين است كه من ميخ را در زمين محكم
كوبيدم آن چنان كه ديگر كنده
__________________________________________________
)(1تفسير القرطبي ،ج  ،2ص  ،142ط بيروت.
)(2ما شب و روز را آيتي قرار داديم ،پس آثار شب را محو نموده ،آيت روز را كه بينا كننده (بينندگان است) بياورديم .سوره
اسري ،آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
نشود و تكان نخورد .بنا بر اين نقطه مقابل اثبات محو است كه به معناي ازاله آثار چيزيست بعد از آنكه اثبات و جايگزين
شده باشد ،و ليكن بيشتر در نوشته استعمال ميشود.
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كه وجود هر چيزي آيت خداست ،در اين صورت صحيح است بگوييم خداوند ال يزال و همواره و در هر آن مشغول محو
آيتي و اثبات آيتي ديگر است ،هم چنان كه خودش فرموده ":ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها »" «1و نيز
فرموده:
"وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ" «».4
پس اينكه فرمود ":يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" با در نظر داشتن اينكه مطلق است و قيدي بدان نخورده نسبت به جمله"
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ "معناي تعليل را افاده ميكند ،و معنايش اين ميشود :براي هر وقتي كتاب مخصوصي است ،پس كتابها به
اختالف اوقات مختلف ميشوند ،و چون خداي سبحان در كتابي كه بخواهد تصرف نموده ،آن را محو ميكند ،كتاب ديگري
به جايش اثبات مينمايد ،پس اختالف كتابها به اختالف اوقات ناشي از اختالف تصرفات الهي است ،نه اينكه از ناحيه خود
آنها باشد كه هر وقتي كتابي داشته باشد كه بهيچ وجه قابل تغيير نباشد ،بلكه خداي سبحان است كه آن را تغيير داده ،كتاب
ديگري به جايش اثبات مينمايد.
و اينكه فرمود ":وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" معنايش اين است كه نزد خدا اصل كتاب و ريشه آن وجود دارد ،چون كلمه" ام" به
معناي اصل هر چيز است كه از آن ناشي گشته و بدان باز ميگردد.
__________________________________________________
)(1هيچ آيتي را نسخ نميكنيم و يا از يادها نميبريم مگر آنكه آيتي مانند آن و يا بهتر از آن ميآوريم .سوره بقره ،آيه
.153
)(2و چون آيتي را به آيتي تبديل كنيم سوره نحل ،آيه .151
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
اين جمله توهمي را كه ممكن است به ذهن كسي برسد دفع نموده ،حقيقت امر را بيان ميكند ،چه اختالف حال كتاب و
محو و اثبات آن و دگرگون شدن احكام نوشته شده و قضاء رانده شده در آن ،چه بسا آدمي را به اين توهم وادارد كه قضايا
و امور عالم نزد خداي سبحان هم وضع ثابتي نداشته ،حكم او هم تابع علل و عوامل خارجي است ،عينا مانند احكام ما
آدميان و صاحبان شعور ،و يا به توهم بيندازد كه اصال احكام الهي گزاف و بيهوده است ،و نه خودش به حسب ذات تعين
دارد ،و نه چيزي از خارج در تعين آن اثر ميكند.
هم چنان كه چه بسا صاحبان عقل بسيط و سادهلوحان توهم كردهاند كه خدايي كه ملك -بكسر الم -مطلق است،
سلطنتش مطلق ،و هر چه بخواهد ميكند ،و با آزادي مطلق و بدون رعايت هيچ قيد و شرطي ،و هيچ طريقه و نظامي هر
عملي كه بخواهد انجام ميدهد ،و با اين حال ديگر نميتوان صورتي ثابت و نظامي معين براي افعال و قضاياي او تصور
نمود .در حالي كه (بر خالف اين توهم) خودش فرموده ":ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" « »1و نيز فرموده ":وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ
بِمِقْدارٍ" « »4و همچنين آياتي ديگر.
در جمله مورد بحث اين توهم را دفع نموده و فرموده ":وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" ،يعني اصل و ريشه عموم كتابها و آن امر ثابتي
كه اين كتابهاي دستخوش محو و اثبات بدان بازگشت ميكنند ،همانا نزد اوست .و آن اصل مانند اين شاخهها دستخوش
محو و اثبات نميشود ،و اگر آن هم دستخوش محو و اثبات ميشد ديگر معنا نداشت كه اصل كتابها خوانده شود ،بلكه آن
هم مانند اينها بود ،و اگر اين كتابها اصلي نميداشت محو و اثبات آنها بخاطر يكي از دو جهت بود:
يا بخاطر اين بود كه عوامل خارجي اقتضاء محو يكي و اثبات يكي ديگر را داشت و در محو و اثبات آنها اثر ميگذاشت ،كه
در اين صورت خداي تعالي مقهور و مغلوب عوامل و اسباب خارجي ميشد ،عينا مانند ما ممكنات كه محكوم عوامل خارجي
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هستيم ،و اين غلط است ،زيرا به حكم" ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ" خداوند محكوم چيزي نميشود.
و يا بخاطر اين ميبود كه اصوال كارهاي او تابع هيچ نظامي نبوده بلكه گزافي صورت ميگيرد .اين نيز صحيح نيست ،زيرا
گزاف بودن مستلزم اختالل نظام خلقت و تدبير عام و واحدي است كه موجودات را به هم مربوط ميسازد ،و ساحت ذات
خداوندي بزرگتر و منزهتر از
__________________________________________________
)(1گفتار نزد من دگرگونه نميشود .سوره ق ،آيه .42
)(2و هر چيز نزد او به مقدار است .سوره رعد ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،11ص213 :
اين معنا است ،هم چنان كه فرموده ":وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ" «».1
پس خالصه مضمون آيه اين ميشود كه :خداي سبحان در هر وقت و مدتي كتاب و حكم و قضايي دارد ،و از اين نوشتهها
هر كدام را بخواهد محو و هر كدام را بخواهد اثبات ميكند .يعني قضايي كه براي مدتي رانده تغيير ميدهد ،و در وقت
ديگر به جاي آن ،قضاي ديگري ميراند ،و ليكن در عين حال براي هميشه قضايي ال يتغير و غير قابل محو و اثبات هم
دارد ،و اين قضاء ال يتغير اصلي است كه همه قضاهاي ديگر از آن منشا ميگيرند ،و محو و اثبات آنها نيز بر حسب اقتضاي
آن قضاء است.

بنا بر اين از آيه شريفه چند نكته روشن ميگردد:
اول اينكه حكم محو و اثبات حكمي است عمومي كه تمامي حوادثي كه به حدود زمان و اجل محدود ميشود -و بعبارت
ديگر تمامي موجوداتي كه در آسمانها و زمين و ما بين آن دو است -دستخوش آن ميگردند ،هم چنان كه فرموده ":ما
خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي" «».4
و اين نكته از اينجا استفاده ميشود كه در آيه شريفه به طور اطالق فرموده ":خداوند هر چه را بخواهد محو ميكند و هر
چه را بخواهد اثبات مينمايد" ،و صرف اينكه مورد آيه مساله نبوت است باعث نميشود كه ما از اطالق آن صرفنظر نموده،
عموميت آن را تخصيص بزنيم ،زيرا مورد مخصص نيست .از همين جا فساد گفتار كساني كه آيه را به معناي خاصي
گرفتهاند معلوم ميشود .آري ،بعضي »«3گفتهاند :محو و اثبات همان نسخ احكام است .عدهاي « »2ديگر گفتهاند:
محو و يا اثبات مباحاتي است كه در نامه اعمال نوشته شده كه اگر خدا بخواهد آنها را محو نموده ،به جاي آن اطاعت و يا
معصيت مينويسد ،تا عمل صاحبش بيجزاء نباشد .عده سوم گفتهاند :محو گناهان مؤمنين و اثبات گناهان كفار است كه
خداوند با آنان به فضل خود ،و با اينان به عقوبت خود معامله ميكند .و عده « »2ديگر گفتهاند :مربوط به محنتها و
مصائب و
__________________________________________________
)(1ما آسمانها و زمين و ما بين آن دو را به منظور لعب و به لغو نيافريديم ،و آنها را جز به حق خلق نكرديم .سوره دخان،
آيه  12و .12
)(2آسمانها و زمين و آنچه كه در آنها است جز بحق و اجلي معلوم نيافريديم .سوره احقاف ،آيه .1
(3و )2روح المعاني ،ج  ،11ص  ،132ط بيروت.
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[نكاتي كه در باره محو و اثبات قضايا و احكام الهي ،از آيه ":يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" استفاده ميشود]  .....ص 511 :
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)(5تفسير الكبير ،ج  ،11ص  ،32ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
تنگي معيشت و امثال آن از اموري است كه دعا و صدقه در تغيير آنها دخالت و اثر دارد .بعضي ديگر گفتهاند" محو" همان
از بين بردن گناهان است ،نه توبه ،و "اثبات" تبديل سيئات است به حسنات .عدهاي گفتهاند « :»1محو نسلهاي پيش ،و
اثبات نسلهاي بعد است .و بعضي « »4گفتهاند مقصود محو ماه و اثبات آفتاب است ،كه آيت شب را محو نموده ،روز را كه
وسيله بينايي است اثبات ميكند .و بعضي « »1گفتهاند :محو دنيا ،و اثبات آخرت است .عدهاي « »2گفتهاند :راجع به ارواح
است كه خداوند در حال خواب آنها را ميگيرد ،هر كدام را كه بخواهد رها ميكند و هر كدام را بخواهد نگه ميدارد .قول
ديگر اينكه راجع به اجلهاي نوشته شده در شب قدر است كه هر كدام را بخواهد بهمان حال باقي ميگذارد و هر كدام را
بخواهد تغيير ميدهد.
اين اقوال و امثال آن اقوالي است كه در خود آيه دليلي بر آنها نيست تا آيه را به آن معاني تخصيص دهيم ،و بدون هيچ
ترديدي آيه اطالق دارد .عالوه بر اينكه مشاهدات خود ما نيز به ضرورت و بداهت شاهد و مطابق آنست ،زيرا ما ميبينيم
كه مساله دگرگوني و تحول در تمامي اطراف عالم جريان داشته ،هيچ موجودي وقتي در دو زمان مقايسه شود به يك حالت
باقي نميماند ،و حتما دستخوش تغيير و تحول شده ،حاال يا ذاتش متحول شده ،و يا صفاتش ،و يا اعمالش .و در عين حال
وقتي في حد ذاته و بر حسب وقوعش اعتبار شود ميبينيم ثابت مانده ،و تغيير نيافته ،چون هيچ چيز از آن حالي كه بر آن
حال واقع شده تغيير نميپذيرد.
پس براي تمامي موجودات ديده شده دو جهت است ،يك جهت تغير كه از اين جهت دستخوش مرگ و زندگي ،و زوال و
بقاء ،و انواع دگرگونيها ميشود ،و يك جهت ثبات كه از آن جهت بهيچ وجه دگرگوني نميپذيرد .حال ،اين دو جهت ،يا
همان كتاب محو و اثبات و ام الكتاب است ،و يا دو چيز ديگريست كه از آثار آن دو كتاب و متفرع بر آنها است .به هر حال،
آيه شريفه قابل تطبيق بر اين دو جهت هست ،و در نتيجه شامل تمامي موجودات ميگردد.
نكته دوم اينكه خداي سبحان در هر چيزي قضاء و قدري ثابت دارد كه قابل تغيير نيست ،و همين خود دليل فساد گفتار
كساني است كه گفتهاند :هر قضايي قابل تغيير است و آن گاه استدالل كردهاند به روايات و دعاهاي متفرق كه داللت دارد
بر اينكه دعاء و صدقه مقدرات سوء را دفع ميكند ،مانند دعائي كه از ائمه (ع) و از بعضي صحابه روايت شده كه گفتهاند":
پروردگارا اگر اسم مرا در زمره اشقياء نوشتهاي از آنجا محو كن ،و در زمره سعداء بنويس" ،و همچنين نظاير اين مضمون.
ولي بايد بدانيد كه اين راجع به مقدرات غير
__________________________________________________
(1و  4و  1و )2روح المعاني ،ج  ،11ص  ،132ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
حتمي است كه ما نيز منكر آن نيستيم.
نكته سوم اينكه قضاء دو قسم است ،يكي قابل تغيير و يكي غير قابل تغيير -كه ان شاء اللَّه در آينده نزديكي راجع به اين
مطلب بحث خواهد شد.
"وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ".
كلمه "ان ما" تركيب يافته از دو جمله ":ان" شرطيه و" ما" ي زائده مفيد تاكيد است ،دليل زائده و تاكيد بودن آن اين
است كه در آخر فعل بعديش نون تاكيد آمده.
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اين آيه وظيفهاي را كه به عهده رسول خدا (ص) است روشن ميسازد ،و آن اين است كه تنها سرگرم كار انذار و تبليغ
باشد ،و به هيچ وجه توجهي به هواها و خواسته كفار نكند ،و مانند ايشان آرزوي رسيدن آيتي كه اقتراح كردهاند نكند ،حتي
منتظر اثر تبليغات خود و يا نزول عذاب بر آنان نيز نباشد.
و اين آيه داللت دارد بر اينكه حساب الهي همانطور كه در آخرت برقرار ميشود در دنيا نيز برقرار است.
[معناي آيه شريفه ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها"]  .....ص 511 :
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"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها".
اين كالم به منظور عبرت آمده .بعد از آنكه آنان را به هالكت تهديد كرده بعبرت از سرنوشت گذشتگان وادار مينمايد ،و از
آن استفاده ميشود كه پرداختن به زمين و كم نمودن از اطراف آن ،كنايه است از كشتن و هالك كردن اهل آن ،و بنا بر
اين آيه شريفه از نظر مضمون ،نظير آيهايست كه ميفرمايد ":بَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّي طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَ فَال يَرَوْنَ أَنَّا
نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ" «».1
و اينكه بعضي « »4گفتهاند :مراد اين است كه" مگر اهل مكه نميبينند كه ما به سرزمين ايشان پرداختيم ،و يكي پس از
ديگري قراء و قصبات ايشان را از ايشان گرفته و براي مسلمانان فتح كرديم و چطور نميترسند كه به شهرهاي ايشان
بپردازيم ،و از ايشان انتقام بگيريم" صحيح نيست ،زيرا اين سوره مكي است ،و وقتي نازل شده كه هيچ فتحي نصيب
مسلمانان نشده بود ،زيرا فتوحات مسلمين بعد از هجرت شروع شد .عالوه بر اينكه آيات مورد
__________________________________________________
)(1بلكه ما ايشان و پدرانشان را بهرهور كرديم ،تا آنكه عمرشان زياد شد( ،و آن گاه منقرضشان ساختيم) آيا هنوز هم
نميبينيد كه ما به زمين ميپردازيم ،و از اطرافش ناقص ميكنيم ،آيا باز هم ايشان غالبند .سوره انبياء ،آيه .22
)(2مجمع البيان ،ج  ،2جزء  ،11ص  ،125ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص212 :
بحث و تهديد آن ناظر به هالكت آنان در جنگ بدر و احد و امثال آنست كه بعدها اتفاق افتاد نه به فتح مكه.
"وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ "-مقصود از اين جمله اين است كه غلبه از خداي سبحان است ،اوست
كه حكم ميكند و در قبال حكمش حكم احدي نفوذ ندارد ،و در نتيجه نميتواند از حكم او جلوگيري كند .آري ،خداي
سبحان هر عملي را به مجرد وقوعش حساب ميكند ،بدون اينكه فاصله دهد تا ديگران بتوانند در آن تصرف نموده و اخالل
كنند .پس جمله" وَ اللَّهُ يَحْكُمُ  "...در معناي جمله" أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ "است كه در ذيل آيه سوره انبياء گذشت.
"وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً...".
يعني كساني هم كه قبل از ايشان بودند مكر كردند و ليكن مكرشان سودي به ايشان نبخشيد و نتوانستند ما را از اينكه به
زمين بپردازيم و از اطرافش بكاهيم مانع شوند ،پس تنها خداي سبحان مالك مكر و همه آن است ،و مكر هر كس را به
صاحبش برميگرداند.
"يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ" -اين جمله در مقام تعليل مالكيت خداي تعالي نسبت به همه مكرها است .به اين بيان كه
مكر وقتي صورت ميگيرد كه طرف يعني شخص مكر شده از نقشه مكر كننده بيخبر باشد ،و گرنه اگر بداند كه چه
نقشهاي برايش ريخته شده در صدد بر ميآيد نقشه او را خنثي بسازد.
"وَ سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَي الدَّارِ "-اين جمله حجت را تمام نموده ،ادعا ميكند كه مساله انتهاي امور به عواقبش از مسائل
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ضروري و بديهي است كه در هيچ موردي تخلف نميپذيرد ،و بطور كلي هر امري به عاقبتش منتهي ميگردد .و كفار به
زودي خواهند ديد كه سرانجام نيك از آن كيست ،بنا بر اين هيچ حاجتي نيست به اينكه براي فهماندن اين حقيقت
استدالل را تعقيب نموده ،طوالني كنيم.
بحث روايتي [رواياتي در مورد محو و اثبات احكام و قضاياي الهي در ذيل" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ"]  .....ص 511 :
اشاره
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در الدر المنثور است كه ابن شبيه ،ابن جرير ،ابن منذر و ابن ابي حاتم از مجاهد روايت كردهاند كه گفته است :وقتي آيه" َو
ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" نازل شد مشركين قريش گفتند :اي محمد گمان نميكنيم كه كاري از تو ساخته
باشد ،و به حكم اين آيه خداوند سرنوشت ما را و همه كس را تعيين كرده( ،خالصه خدا ما را چنين كرده ،كه بر مسلك
ترجمه الميزان ،ج ،11ص245 :
خود باقي باشيم) خداوند در پاسخشان اين آيه را فرستاد كه :و تهديدشان كرد به اينكه هر پيشامدي را كه بخواهيم براي او
پيش ميآوريم «».1
مؤلف :بيان آيه شريفه آن طور كه در سابق گفتيم اجنبي از مضمون اين روايت است ،عالوه بر اينكه در ذيل روايت آمده كه
خداوند هر چه را كه از ارزاق و مصائب و هر چيز ديگري كه براي بندگانش مقدر كرده باشد ،ميتواند بر همان تقديرش
باقي بگذارد ،و ميتواند آن را محو كند .و در روايت ديگر از جابر نقل شده كه رسول خدا (ص) در ذيل جمله مورد بحث
فرموده" خداوند از رزق مردم يكي را محو و يكي را زياد ميكند ،و همچنين از اجلها و عمرها يكي را محو و يكي را زياد
ميكند" و حال آنكه آيه شريفه عموميت دارد ،ناگزير بايد بگوييم مساله محو و اثبات ارزاق و آجال از باب مثال است.
و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه ،از ابن عباس روايت كرده كه شخصي از رسول خدا (ص) از معناي آيه" يَمْحُوا
اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" سؤال كرد ،حضرت فرمود :اين در شب قدر و مربوط به فراز و نشيب محو و اثبات زندگاني و ارزاق
بندگان است ،و اما حيات و مرگ و شقاوت و سعادت ،دستخوش ،تغيير نشده از آنچه تقدير است زوال نميپذيرد «».4
مؤلف :اين روايت عالوه بر اينكه معارض روايات بسيار زيادي است كه از رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) و صحابه وارد
شده ،با اطالق آيه نيز معارض است ،و با دليل عقلي هم سازگاري ندارد .نظير آن از ابن عمر از رسول خدا (ص) نيز وارد
شده كه در ذيل آيه مذكور فرموده ":مگر شقاوت و سعادت و حيات و موت ،كه قابل محو و اثبات نيست".
و نيز در همان كتابست كه ابن مردويه و ابن عساكر از علي (ع) روايت كردهاند كه فرمود :از رسول خدا (ص) از اين آيه
پرسش نمودم حضرت فرمود:
ديدگانت را با تفسير آن روشن ميكنم ،و ديدگان امتم را كه بعد از من ميآيند با تفسير آن روشن ميسازم ،و آن اين است
كه صدقه در صورتي كه با شرائطش انجام شود ،و احسان به پدر و مادر و به طور كلي كار نيك كردن ،شقاوت را به سعادت
مبدل نموده عمر را طوالني ،و از پيشامدهاي بد جلوگيري ميكند «».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  32ط بيروت]. [.....
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،33ط بيروت.
)(3الدر المنثور ،ج  ،2ص .33
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[رواياتي در مورد" بداء" و توضيحي در مورد اينكه حصول بداء مستلزم تغير علم خداي تعالي نيست  .....ص 511 :
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ترجمه الميزان ،ج ،11ص241 :
مؤلف :اين روايت بيش از ذكر پارهاي از مصاديق چيز ديگري ندارد.
و در كافي به سند خود از هشام بن سالم و حفص بن بختري و غير آن دو ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه"
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ" فرموده :و آيا جز اين است كه چيزي كه ثابت است محو ميشود ،و چيزي كه محو و نابود است
اثبات ميگردد «».1
مؤلف :اين روايت را عياشي هم در تفسير خود از جميل از آن جناب نقل كرده «».4
و در تفسير عياشي از فضيل بن يسار روايت آورده كه گفت :من از حضرت ابي جعفر (ع) شنيدم كه ميفرمود :پارهاي از
امور ،اموري حتمي هستند كه ناگزير واقع ميشوند ،و پارهاي ديگر اموري مشروط و موقوفند كه خداوند هر كدام را بخواهد
پيش مياندازد و يا محو ميكند و يا اثبات مينمايد ،و هيچكس از اين امور اطالع ندارد .و اما آنچه كه به وسيله انبياء خبر
داده ناگزير واقع خواهد شد ،چون خداوند راضي نيست كه خود و يا مالئكه و يا انبيايش تكذيب شوند «».1
مؤلف :اين روايت در همان كتاب به طريق ديگري نيز آورده شده »2« .صاحب كافي هم آن را به سند خود از فضيل از آن
حضرت نقل كرده است «».2
و در همان كتاب از زراره از حضرت ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :علي بن الحسين همواره ميگفت :اگر آيهاي از
كتاب خدا نبود هر آينه شما را به آنچه كه بوده و آنچه كه تا قيامت خواهد شد خبر ميدادم پرسيدم كدام آيه؟ فرمود :آيه"
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" «».3
مؤلف :معناي اين حديث اين است كه از آيه شريفه برميآيد كه خدا خواسته است خالئقش با جهل به حوادث آينده زندگي
كنند ،تا به ضروريات زندگي خود قيام نمايند ،چون اگر عالم باشند هدايت اسباب عادي را نميپذيرند ،و دو اصل اساسي
زندگي كه همان خوف و رجاء است از اعتبار ميافتد .آري ،اگر حوادث آينده بطور كامل براي آنان هويدا و مكشوف شود،
اين غرض الهي كه ادامه زندگي عادي بشر است فاسد ميشود .و همين جهت باعث
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص  ،123ح  ،4ط بيروت.
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،412ح .35
)(3تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،412ح .32
)(4تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،412ح .32
)(5اصول كافي ،ج  ،1ص  122ط تهران.
)(6تفسير عياشي ،ج  ،4ص  412ح .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص244 :
شده است كه امام از آينده خبر ندهد ،نه اينكه اگر خبر ميداد خداوند با محو و اثبات و بداء خود ،او را تكذيب نموده ،خالف
آنچه را كه او خبر داده بود پديد ميآورد ،چون آن جناب از اين جهت در امن بود .بنا بر اين تعارضي ميان اين روايت و
روايات قبلي نيست.
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و در همان كتاب از فضيل بن يسار از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود:
خداي تبارك و تعالي كتابي نوشته كه در آن تمامي آنچه بوده و خواهد بود ثبت شده ،و آن را پيش روي خود نهاده ،هر چه
را بخواهد جلو مياندازد و هر چه را بخواهد تاخير مياندازد ،هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مينمايد ،هر
چه را كه او بخواهد موجود ميشود ،هر چيز را نخواهد نميشود «1».
باز در همان كتاب از ابن سنان از ابي عبد اللَّه (ع) روايت كرده كه فرمود:
خداوند هر حادثهاي را كه بخواهد جلو مياندازد و هر چه را بخواهد تاخير مياندازد ،هر چه را بخواهد محو و هر چه را
بخواهد اثبات ميكند ،و نزد اوست ام الكتاب .و نيز فرمود :هر چه را كه خدا بخواهد قبل از اينكه ايجادش كند در علمش
موجود است ،و هيچ چيزي براي او پيش نميآيد مگر آنكه قبال در علمش موجود بوده براي او چيزي بدون اطالع و علم
پيش نميآيد «».4
مؤلف  :روايات در باب بداء از ائمه (ع) بسيار زياد وارد شده ،و با كثرتي كه دارد ديگر نبايد به گفته آنها كه گفتهاند :خبر بداء
خبر واحد است اعتناء نمود.
و اين روايت بطوري كه مالحظه ميفرمائيد بداء به معناي علم بعد از جهل را نفي ميكند ،و از نظر اين روايات علم خداي
تعالي كه عين ذات اوست مانند علم ما مبدل به جهل نميشود ،بلكه بداء ،به معناي ظهور امري است از ناحيه خداي تعالي
بعد از آنكه ظاهر مخالف آن بود .پس بداء عبارت است از محو اول و اثبات ثاني و خداي سبحان عالم به هر دو است.
و اين حقيقتي است كه هيچ صاحب عقلي نميتواند انكارش كند ،براي اينكه براي امور و حوادث دو وجود پيش بيني و
تصور ميشود :يك وجود به حسب اقتضاي اسباب ناقص از قبيل شرط و يا علت و يا مانعي است كه قابل تخلف است ،و
يك وجود ديگري بر حسب اقتضاي اسباب و علل تامه آن كه اين وجود بر خالف وجود اول وجوديست ثابت و غير مشروط
و غير متخلف.
و آن دو كتابي كه آيه مورد بحث معرفي ميكند ،يعني كتاب محو و اثبات و كتاب
__________________________________________________
)(1تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،413ح .32
)(2تفسير عياشي ،ج  ،4ص  ،412ح .21
ترجمه الميزان ،ج ،11ص241 :
ام الكتاب ،يا عبارتند از همين دو مرحله از وجود ،و يا مبدء آن دو .هر چه باشد اين مساله كه امري و يا ارادهاي از ناحيه
خداي تعالي ظاهر گردد كه خالف آن توقع ميرفت ،مسالهايست واضح كه جاي هيچگونه ترديد در آن نيست.
و آنچه ما به نظرمان ميرسد اين است كه نزاع در ثبوت بداء -هم چنان كه از احاديث ائمه اهل بيت (ع) برميآيد -و نفي
آن ،هم چنان كه ديگران معتقدند ،نزاعي است لفظي كه با كمي دقت خود به خود از بين ميرود .و به همين جهت بود كه
ما در اين كتاب بحث جداگانهاي اختصاص به اين مساله نداديم ،با اينكه روش ما اين بود كه براي هر مساله علمي بحثي
اختصاص دهيم.
دليل ما بر اينكه نزاع در بداء نزاع لفظي است ،اين است كه آنهايي كه منكر آنند ،چنين استدالل ميكنند كه قول به بداء
مستلزم تغير علم خداست ،و حال آنكه اين استلزام در بداء ما آدميان است ،و در ما است كه مستلزم تغير علم است ،و اما
بداء به آن معنايي كه در روايات آمده مستلزم چنين اشكالي نيست.
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و در الدر المنثور است كه حاكم از ابي درداء نقل كرده كه گفت :رسول خدا (ص) آيه را به صورت" يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ
يُثْبِتُ" -بدون تشديد باء -قرائت ميكرد «».1
[چند روايت در مورد اينكه ":أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها" اشاره به مرگ علماء و اخيار است  .....ص 513 :

[سوره الرعد ( :)13آيه  ..... ]43ص 515 :
اشاره

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ()21
ترجمه آيه  .....ص 515 :

كساني كه كافر شدند ميگويند تو فرستاده خدا نيستي ،بگو خدا و آن كس كه علم كتاب نزد اوست براي گواهي ميان من و
شما بس است ().21
بيان آيه  .....ص 515 :
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و همو آورده كه ابن مردويه از ابي هريره روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) در تفسير جمله" نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها"
فرمود :مقصود از ناقص كردن اطراف زمين ،از بين بردن علماء است «».4
و در مجمع از امام صادق (ع) روايت آورده كه در ذيل همين جمله فرمود:
مقصود مرگ علماء و فقهاء و اخيار است «».1
و در كافي به سند خود از محمد بن علي از شخصي كه او اسم برده ،از جابر از ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :علي بن
الحسين (ع) همواره ميفرمود :اين كالم خدا كه فرمود ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها" سرعت مرگ ،و يا
كشته شدن ما خاندان رسالت را بر نفس من گوارا ميكند ،آن گاه فرمود :مقصود از" نقص اطراف"
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،32ط بيروت.
)(2الدر المنثور ،ج  ،2ص .32
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،155ط تهران.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
مرگ علماء است «».1
مؤلف :گويا مراد اين باشد كه در اين آيه خداوند ميراندن علماء را به خودش نسبت داده ،نه بغير ،و همين ،نفس را آرامش
ميدهد و مرگ يا كشته شدن را در كامم گوارا ميسازد.
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
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اشاره

اين آيه ،آخرين آيه اين سوره است ،و با حرف" و" گفتار در آن را عطف بر كالمي ميكند كه در ابتداء سوره آورده و فرموده
بود ":وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ" .و اين سومين باريست كه بر منكرين حقيقت كتاب
اللَّه حمله نموده ،استشهاد ميكند به اين كه خداوند و آنها كه علم به اين كتاب دارند بر رسالت خاتم النبيين گواهند.
"وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا"...
زمينه گفتار در اين سوره بيان اين جهت بود كه كفار منكر حقيقت كتابند و آن را آيتي الهي نميدانند ،و لذا از رسول خدا
(ص) درخواست آيتي غير آن ميكردند ،هم چنان كه در اين سوره در خالل آياتش چند نوبت اين معنا را از كفار حكايت
نمود ،و از آن
ترجمه الميزان ،ج ،11ص243 :
جوابي داد كه كالمشان را به خودشان برگردانيد ،و كانه وقتي اين جواب را شنيده و از آمدن آيتي غير قرآن مايوس شدند،
ناگزير اصل رسالت را انكار كردند ،چون آيت بودن قرآن را قبول نداشتند ،و آيت ديگري هم نيامد و لذا گفتند ":لَسْتَ
مُرْسَلًا -تو اصال پيغمبر نيستي".
[شرح و توضيح مراد از جمله ":قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" كه در جواب انكار رسالت پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله) آمده است  .....ص 511 :
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خداوند به پيغمبر خود تلقين ميكند كه با جمله" قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" عليه ايشان
اقامه حجت كند ،و اين جمله حجتي است قاطع ،نه صرف كالمي خطابي ،و نه حواله به چيزي كه راهي به تحصيل علم به
آن نباشد.
"قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ" -اين جمله استشهاد به خداي سبحان است كه خود ولي امر رسالت است ،و شهادت
در اينجا شهادت تاديه است ،نه شهادت تحمل تنها( ،خالصه ،خداوند ميگويد نه صرف اينكه ميداند) زيرا امثال جمله "
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ،عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" مكرر در قرآن كريم آمده و آيت و معجزه بودن قرآن هم ضروريست كه از ناحيه
خداوند آمده ،و شامل شدن آن بر تصديق رسالت ،آنهم به داللت مطابقي كه مورد اعتماد همه است نيز ضروريست ،و
شهادت تاديه هم همين است ،كه شاهد به علم ضروري شهادت دهد.
بعضي »«1از مفسرين شهادت خداوندي را چنين تفسير كردهاند كه :خداوند آن قدر ادله و براهين بر رسالت خاتم النبيين
اقامه و اظهار نموده كه ديگر احتياجي به شهادت هيچ شاهدي نيست .و اگر اقامه حجت را كه فعل است شهادت ناميده ،با
اينكه شهادت از مقوله قول و گفتار است ،تسميه مجازي است ،چون اقامه حجت كار شهادت را ميكند ،و بلكه از آن قوي
تر و مؤثرتر است.
و اين تفسير در حقيقت همان تفسيريست كه ما براي آيه كرديم ،چيزي كه هست مفسر نامبرده هدف را از غير راهش
تعقيب كرده است ،زيرا ادله و حجتهاي داله بر حقيقت رسالت خاتم االنبياء (ص) يا قرآن است كه خود معجزهاي جاوداني
است ،و يا غير قرآن از ساير خوارق عادت و معجزات است ،و آيات اين سوره به طوري كه مالحظه ميكنيد پاسخ پيشنهاد
كفار را با قسم دوم نداده ،و با آنكه از آن راه جواب نداده معني ندارد با همان راه استشهاد كند .پس قطعا استشهاد به قرآن
است و است ناد به قرآن هم از اين جهت است كه قرآن آيت و معجزه بر صدق رسالت است ،يعني كالم الهي است كه
برسالت آن جناب شهادت ميدهد ،و با اين كه به قرآن استشهاد شده ،و قرآن هم معجزه و هم از مقوله كالم است ديگر چه
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معنا دارد كه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،11ص  ،122ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
ما شهادت را از مقوله فعل گرفته و آن را شهادت مجازي بدانيم.
عالوه بر اينكه ممكن است قبول نكنيم كه داللت فعل خداي تعالي بر صدق رسالت اقواي از قول و كالم او باشد.
پس حاصل بحث اين شد كه معناي جمله" كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ" اين است كه آنچه در قرآن در باره تصديق
رسالت آمده شهادت الهي بر رسالت است.
[اقوال مختلفي كه در تفسير جمله فوق گفتهاند]  .....ص 517 :
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و اما اگر شهادت را به معناي شهادت تحمل بگيريم ،به كلي معناي آيه را فاسد نمودهايم ،چون شهادت تحمل به معناي
ديدن و ناظر بودن و علم داشتن بما وقع است ،و هيچ معنا ندارد كه مساله مورد بحث ،يعني صدق رسالت آن جناب را به
علم خدا ارجاع داده و علم خدا را حجت عليه خصم بدانيم ،زيرا خصم راهي به علم خدا ندارد تا بفهمد آيا رسول خدا (ص)
در دعوي خود درست ميگويد و يا به خدا افتراء ميبندد.
"وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" -يعني در شهادت ميان من و شما كساني كه علم كتاب را دارند كافيند .بعضي « »1از مفسرين
گفتهاند :مقصود از" كتاب" لوح محفوظ است .و بنا بر اين تفسير ،مقصود از موصول" من :كسي كه" خداي سبحان خواهد
بود ،در حقيقت گفته است:
"كفايت ميكند در شهادت خدايي كه نزد اوست علم كتاب".
ولي اين تفسير صحيح نيست ،زيرا اوال خالف ظاهر عطف است ،چون اول كفايت خدا را گفته بود و ديگر معنا نداشت كه
تكرار كند .و ثانيا بنا بر اين تفسير ،ذات و صفت خدا را بر ذات خدا عطف كرده است ،و اين قبيح و غير فصيح است.
و لذا ميبينيم وقتي زمخشري « »4اين تفسير را از حسن نقل ميكند كه گفته است ":به خدا سوگند جز خدا كسي ديگر
مقصود نيست" ،تفسير او را توجيه نموده ميگويد :بنا به گفته حسن معناي آيه چنين ميشود ":قل كفي بالذي يستحق
العبادة ،و بالذي ال يعلم علم ما في اللوح اال هو شهيدا بيني و بينكم -بگو آن كس كه مستحق عبادت است و آن كس كه
علم لوح محفوظ نزد كسي جز او نيست ،بس است براي شهادت بين من و شما" و براي تصحيح كالم مزبور لفظ جالله"
اللَّه "را به معناي" الذي يستحق العبادة" و لفظ" من" را به" الذي" برگردانيده ،تا هر دو به صورت وصف درآمده ،عطف
هم عطف صفت بر صفت شود ،و حكم شهادت به ذات داده شود .چيزي كه هست ،دو صفت مذكور در دادن حكم دخالت
دارند ،همانطور كه در خود حكم دخالت دارند -دقت فرمائيد.
__________________________________________________
(1و )4تفسير الكشاف ،ج  ،4ص .213
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
ليكن صرف اينكه عبارتي را كه معناي مستقيمي نميدهد به عبارت ديگري بر گردانيم تا معني بدهد ،باعث نميشود كه
بگوييم پس عبارت اول صحيح و مفيد معنا است زيرا اگر اين حرف صحيح باشد بطور كلي احكام الفاظ باطل گشته ،هر
كالم باطلي صحيح و هر سخن صحيحي باطل ميشود.
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عالوه بر اينكه اگر در آنچه ما در معناي اين شهادت گفتيم دقت شود و بدانيم كه مراد از آن تصديق قرآن كريم است بر
رسالت خاتم االنبياء ،آن گاه خواهيم دانست كه كلمه جالله" اللَّه" آن طور كه زمخشري به معناي وصفيش گرفته نيست،
بلكه مراد از آن ذات خداي تعالي است ،و شهادت را به ذات مقدس و مستجمع جميع صفات كمال نسبت داده ،چون
شهادت چنين كسي از هر شهادتي بزرگتر است ،هم چنان كه خود قرآن فرموده ":قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ
بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ" .عدهاي « »1ديگر گفتهاند :منظور از كتاب تورات و انجيل ،و يا فقط تورات است ،و معنايش اين است كه
علماي كتاب كافياند براي شهادت بين من و شما ،زيرا ايشان از بشارتهايي كه در باره من در كتابشان آمده خبر دارند ،و
اوصاف مرا در كتاب خود خواندهاند.
ولي اين تفسير نيز صحيح نيست ،زيرا در آيه شريفه شهادت آمده ،نه صرف علم .و از سوي ديگر ،اين سوره در مكه نازل
شده و بطوري كه مينويسند در آن ايام احدي از علماي اهل كتاب ايمان نياورده بود ،و كسي از ايشان به رسالت آن جناب
شهادت نداده بود ،و با اين حال معنا ندارد احتجاج را مستند به شهادتي كند كه هنوز احدي آن را اقامه نكرده باشد.
بعضي « »4ديگر گفتهاند :مراد آن عده از علماي اهل كتابند كه اسالم آوردهاند ،مانند عبد اللَّه بن سالم و تميم داري و
جارود و سلمان فارسي و بعضي « »1گفتهاند :مراد تنها عبد اللَّه بن سالم است.
ولي جواب اين گفتار هم اين است كه گفتيم اين سوره در مكه نازل شده ،و نامبردگان در مدينه مسلمان شدند.
آنهايي كه گفتهاند :مراد ،عبد اللَّه بن سالم است ،از دعوي خود سخن دفاع نمودهاند.
بعضي از ايشان گفتهاند :مكي بودن سوره منافات با اين ندارد كه بعضي از آياتش در مدينه نازل شده باشد ،ممكن است
سوره مورد بحث در مكه نازل شده باشد ،و خصوص اين آيه در مدينه.
و ما در جوابشان ميگوئيم :اوال صرف اينكه ممكن است اين يك آيه در مدينه نازل
__________________________________________________
(1و  4و )1روح المعاني ،ج  ،11ص  ،122ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص242 :
شده باشد دليل نيست بر اينكه در مدينه نازل شده ،مگر آنكه روايت صحيحي كه بتوان به آن اعتماد نمود اين احتمال را
تاييد كند ،عالوه بر اينكه از نقل برميآيد مفسرين تصريح كردهاند بر اينكه اين سوره در مكه نازل شده است.
و ثانيا اينكه در پارهاي از سورههاي مكي آيات مدني وجود دارد ،در آن موارديست كه آيات مدني در خالل سورههاي مكي
قرار داده شده است ،نه در مثل آيه مورد بحث كه در آخر سوره قرار دارد ،و به آيات اول سوره مرتبط است ،و معنا ندارد
بعضي از كالم مرتبط به هم چند سال به تاخير بيفتد.
بعضي ديگر از ايشان گفتهاند :چه عيب دارد كه آيه مورد بحث هم مكي باشد ،و از علمايي خبر دهد كه بعدها در مدينه
مسلمان شدند ،و به رسالت آن جناب شهادت دادند.
جواب اين است كه باعث خرابي حجت ،و سقوط آن حجيت ميشود ،زيرا معنا ندارد در پاسخ كساني كه در مكه به آن جناب
ميگويند" لست مرسال -تو پيغمبر نيستي "گفته شود :شما امروز بدون دليل او را تصديق بكنيد ،و دليل او بعدها به شما
خواهد رسيد ،چون مردمي از علماي اهل كتاب مسلمان ميشوند ،و بر رسالت او شهادت ميدهند.
بعضي ديگر از ايشان گفتهاند :اين شهادت ،شهادت تحمل است ،و الزم نيست كه شاهد در حين شهادت ايمان داشته باشد،
(بلكه آنچه الزم است علم شاهد است ،نه ايمان او) پس ممكن است آيه مكي باشد و مقصود از" كسي كه نزد او علم كتاب
است" عبد اللَّه بن سالم ،و يا غير او از علماي يهود و نصاري ،باشد ،هر چند كه در زمان نزول آيه ايمان نياورده باشند.
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اشكال اين وجه اين است كه در اين صورت استدالل آيه به علم علماي اهل كتاب خواهد بود ،هر چند خود آن علماء
اعتراف به رسالت آن جناب ننموده ،و ايمان نياورده باشند ،و اگر اين استدالل صحيح بود ،جا داشت استدالل به علم خود
كفار بكند ،چون حجت بر خود آنان تمام بود ،و ديگر جاي شبههاي بر ايشان نمانده بود در اينكه قرآن كالم خداي تعالي
است ،و چنين كساني قطعا علم به اين معنا داشتهاند ،پس چه باعث شد كه علم خود خصم را گذاشته و به علم اهل كتاب
استدالل كند ،و حال آنكه مشركين و اهل كتاب در كفر به رسالت و انكار آن مشترك بودند.
عالوه بر اينكه قبال گفتيم كه شهادت در آيه شهادت اداء است ،نه شهادت تحمل.
بعضي « »1ديگر ايشان كه ابن تيميه باشد حرف عجيب و غريبي زده ،و گفته است :اين
__________________________________________________
)(1تفسير ابي السعود ،ج  ،2ص  ،42ط بيروت.
ترجمه الميزان ،ج ،11ص215 :
آيه به اتفاق همه در مدينه نازل شده است ،و حال آنكه چنين اتفاقي در كار نيست.
بعضي ديگر آنان گفتهاند منظور از كتاب ،قرآن كريم است ،و معناي آن اين است كه هر كس اين كتاب را فرا گرفته و بدان
عالم گشته و در آن تخصص يافته باشد ،او گواه است بر اينكه قرآن از ناحيه خداست ،و من هم كه آورنده آنم فرستاده
خدايم ،در نتيجه خاتمه سوره به ابتداء آن برميگردد ،كه فرموده بود ":تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ" و آخر سوره به اول آن و همچنين به وسط آن عطف ميشود كه فرمود ":أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ".
و اين گفتار از خداي سبحان در حقيقت ياري كردن قرآن و دفاع از آن است ،در قبال توهيني كه كفار از آن كرده ،و مكرر
گفتند ":لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ".
البته براي افاده اين معنا جا داشت كه صريحا متعرض وضع قرآن شده بفرمايد قرآن بزرگترين آيت بر رسالت است ،و ليكن
فرمود ":قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" تا اين غرض را ايفاء كرده باشد ،و از بزرگترين شواهد
اين معنايي كه براي آيه كرديم اين است كه آيه شريفه مثل بقيه آيات اين سوره در مكه نازل شده است.
و با همين بيان گفته جمعي كه گفتهاند :آيه شريفه در حق علي (ع) نازل شده و همچنين رواياتي كه در اين باره وارد شده
تاييد ميشود .پس اگر جمله" وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" به كسي از گروندگان به رسول خدا (ص) منطبق گردد ،قطعا به علي
(ع) منطبق خواهد شد ،چون او بود كه به شهادت روايات صحيح و بسيار ،از تمامي امت مسلمان داناتر به كتاب خدا بود .و
اگر هيچ يك آن روايات نبود جز روايت ثقلين كه هم از طرق شيعه و هم از طرق سني بما رسيده در اثبات اين مدعا كافي
بود ،زيرا در آن روايت فرمود ":اني تارك فيكم الثقلين ،كتاب اللَّه و عترتي ،اهل بيتي لن يفترقا حتي يردا علي الحوض ما
ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا « -»1من در ميان شما دو چيز بس بزرگ ميگذارم :يكي كتاب خدا ،و يكي عترتم،
اهل بيتم ،اين دو هرگز از هم جدا نميشوند تا كنار حوض بر من درآيند ،و شما ما دام كه به اين دو تمسك جوييد بعد از
من هرگز گمراه نخواهيد شد".
__________________________________________________
)(1سفينة البحار ،ج  ،1ماده" ثقل".
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
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در كتاب بصائر الدرجات به سند خود از ابي حمزه ثمالي از ابي جعفر (ع )روايت كرده كه در ذيل آيه مورد بحث فرمود:
مقصود علي (ع) است «».1
مؤلف :و در همان كتاب اين روايت را با چند سند از جابر و بريد بن معاويه و فضيل بن يسار از امام ابي جعفر (ع) و به سند
خود از عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه بن كثير هاشمي ،از ابي عبد اللَّه (ع) .و به سند خود از سلمان فارسي از علي (ع) روايت
نموده است «».4
و در كافي به سند خود از بريد بن معاويه روايت كرده كه در تفسير آيه مورد بحث فرمود :ما را منظور داشته كه اولمان و
افضلمان و بهترين ما بعد از رسول خدا (ص) علي (ع) است «».1
و در معاني االخبار به سند خود از خلف بن عطيه عوفي از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت :من از رسول خدا (ص) از
معناي گفتار خداي جل ثنائه كه فرموده ":قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ" پرسش نمودم فرمود :او جانشين برادرم سليمان
بن داوود بود ،گفتم :يا رسول اللَّه! در آيه" قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" منظور كيست؟
فرمود :او برادرم علي بن ابي طالب است «».2
و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن عطا ،روايت كرده كه گفت :خدمت حضرت ابي جعفر (ع) عرض كردم :اين پسر عبد اللَّه
بن سالم بن عمران چنين معتقد است كه منظور از" مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" پدر اوست ،آيا صحيح است ،يا نه؟ فرمود :دروغ
ميگويد ،منظور علي بن ابي طالب است «».2
و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب روايت كرده كه گفته است :محمد بن مسلم و ابي حمزه ثمالي و جابر بن يزيد ،از ابي
جعفر (ع) ،و علي بن فضال و فضيل بن داوود از
__________________________________________________
(1و )4بصائر الدرجات ،ص .413
)(3اصول كافي ،ج  ،1ص .442
)(4معاني االخبار.
)(5تفسير عياشي ،ص  ،445ح .22
ترجمه الميزان ،ج ،11ص214 :
ابي بصير از امام صادق (ع) ،و احمد بن محمد كلبي و محمد بن فضيل از حضرت رضا (ع) و بطريقي كه اسم نبرده ،از
موسي بن جعفر (ع) ،و از زيد بن علي ،و از محمد بن حنفيه و از سلمان فارسي و از ابي سعيد خدري و اسماعيل سدي
روايت كردهاند كه همگي گفتهاند :منظور از" مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" در آيه" قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ
عِلْمُ الْكِتابِ" علي بن ابي طالب (ع) است «».1
و در تفسير برهان از ثعلبي در تفسير خود به سند خود از معاويه از اعمش از ابي صالح از ابن عباس روايت كرده ،و از عبد
اللَّه عطاء از ابي جعفر نيز روايت شده كه شخصي به او گفت:
مردم گمان كردهاند منظور از جمله" مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" عبد اللَّه بن سالم است ،آيا صحيح است يا نه ،او (يعني هم ابن
عباس و هم حضرت ابي جعفر) گفت :نه ،منظور علي بن ابي طالب است «».4
و نيز روايت شده كه شخصي از سعيد بن جبير پرسيد :منظور از جمله" مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" عبد اللَّه بن سالم است؟
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گفت :نه ،چطور ممكن است او باشد با اينكه اين سوره در مكه نازل شده است؟ «».1
مؤلف :اين روايت را سيوطي هم در الدر المنثور از سعيد بن منصور ،ابن جرير ،ابن منذر ابن ابي حاتم و نحاس در كتاب
ناسخ خود از سعيد بن جبير روايت كردهاند «».2
و در تفسير برهان هم از فقيه ابن المغازلي شافعي روايت كرده كه او به سند خود از علي بن عابس نقل كرده كه گفت :من
و ابو مريم وارد شديم بر عبد اللَّه بن عطا ،او به ابي مريم گفت :اي ابا مريم! علي را بان حديثي كه از ابي جعفر برايم نقل
كردي حديث كن .ابو مريم گفت :من نزد ابي جعفر نشسته بودم كه پسر عبد اللَّه بن سالم گذشت ،گفتم خدا مرا فدايت
كند ،اين پسر آن كسي است كه نزد او علم كتاب است؟ گفت :نه ،و ليكن صاحب شما علي بن ابي طالب (ع) است آن
كسي كه آياتي از كتاب خدا در شانش نازل شده ،و از آن جمله فرمود ":وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" ،و نيز فرمود ":أَ فَمَنْ كانَ
عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ" ،و نيز فرمود ":إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ».2« "...
و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن مردويه از طريق عبد الملك بن عمير ،روايت
__________________________________________________
(1و  4و )1البرهان ج  4ص  152ش  45و  41و .44
)(4الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،32ط بيروت.
)(5البرهان ،ج  ،4ص  ،152ح .42
ترجمه الميزان ،ج ،11ص211 :
كردهاند كه محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سالم گفته است :عبد اللَّه بن سالم گفته :خداوند در قرآن در باره من اين آيه را
نازل كرده ":قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ" «».1
م ؤلف :و نظير اين معنا از ابن مردويه ،از زيد بن اسلم ،از پدرش و از جندب ،نيز روايت شده .ولي خواننده عزيز حال روايت را
از آنچه گذشت بدست آورد ،عالوه بر اينكه ابن منذر از شعبي روايت كرده كه گفته است :خداوند در قرآن هيچ آيهاي در
باره عبد اللَّه بن سالم نازل نكرده است.
و الحمد للَّه رب العالمين
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،2ص  ،32ط بيروت.

