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امر و قول در آن]  .....ص102 ..................................................................... 712 :
[معناي" ملكوت" و اينكه ملكوت هر چيزي به دست خدا است ] .....ص149 ........... 713 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره بيگانه بودن پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) از شعر و شاعري،
اعاده و احياء اموات ،و اراده قول خداوند)]  .....ص149 ......................................... 715 :
)(37سوره صافات مكي است و صد و هشتاد و دو آيه دارد ..... )781( .ص144 ..................718 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  7تا  ..... ]77ص144 .................................................. 718 :
اشاره 144 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص144 ...............................................................................718 :
بيان آيات  .....ص143 ................................................................................. 719 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ  ..... ]"...ص103 .......................................................... 718 :
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اشاره 143 ......................................................................................................
[وجوه مختلف در باره مراد از سه طايفه ":صافات" "،زاجرات" و" تاليات" كه خداوند
بدانها سوگند ياد كرده است]  .....ص143 ...................................................... 719 :
[بيان اينكه مراد ،سه طائفه از مالئكه كه مامور نزول وحي بودهاند ميباشد]  .....ص782 :
143 .............................................................................................................
[توضيح اينكه سوگند به صافات ،زاجرات و تاليات ،متضمن استدالل براي" إِنَّ إِلهَكُمْ
لَواحِدٌ" است]  .....ص142 ......................................................................... 781 :
[بيان آيات راجع به تزيين آسمان دنيا به زيور كواكب و حفظ آن از شياطين مارد و ..... ]...
ص133 ................................................................................................. 785 :
گفتاري در معناي شهاب [گفتاري در معناي شهاب (در ذيل آيه ":إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ")]  .....ص139 .................................................................. : 186

[سوره الصافات ( :)31آيات  71تا  ..... ]12ص130 ................................................ 792 :
اشاره 130 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص134 ...............................................................................797 :
بيان آيات [حكايت استهزاء مشركين آيات خدا و دعوت پيامبر را و استبعادشان رستاخيز
خود و پدرانشان را]  .....ص133 ..................................................................... 793 :
اشاره 133 ......................................................................................................
[اشاره به وجه تسميه قيامت به" يوم الفصل"]  .....ص133 ............................... 791 :
[مراد از" الَّذِينَ ظَلَمُوا" "،ازواج" و" ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" در آيه ":احْشُرُوا
الَّذِينَ ظَلَمُوا ..."] .....ص132 .......................................................................791 :
[وجه تعبير به هدايت در" فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ"]  .....ص133 .................. 798 :
[مراد از سؤال در" وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ" سؤال از چيست؟]  .....ص131 ............ 799 :
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بحث روايتي [(چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص130 ........................ 788 :
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[اعتراض كفار به بزرگان و رهبران خود در قيامت كه شما باعث گمراهي ما بوديد و جواب
رؤساي كفر به پيروان خود]  .....ص139 ........................................................ 122 :
[تابع و متبوع در عذاب مشتركند]  .....ص130 ................................................. 121 :
[مقصود از" عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" و اينكه" رزق معلوم" دارند و  ..... ]...ص130 ..... 125 :
[گفتگوي اهل بهشت با يكديگر]  .....ص133 .................................................. 121 :
[وصف شجره" زقوم"]  .....ص133 ............................................................. 177 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره مسئول بودن انسان ،و در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص:
131 .......................................................................................................... 173
[سوره الصافات ( :)31آيات  17تا  ..... ]773ص130 .............................................. 171 :
اشاره 130 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص130 ...............................................................................171 :

اشاره 134 ......................................................................................................
[بيان آيات مربوط به منزلت" نوح" عليه السالم و اجابت دعاي او]  .....ص133 ...... 179 :
[نكتهاي در باره اينكه فرمود ":سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ"]  .....ص133 ............. 117 :
[نكتهاي در باره اينكه فرمود ":سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ"]  .....ص133 ............. 111 :
[مراد از" قلب سليم" داشتن ابراهيم (عليه السالم) عدم تعلق او به غير خدا است] .....
ص133 ................................................................................................. 113 :
[وجه اينكه ابراهيم (عليه السالم) به ستارگان نظر افكند و سپس از بيماري خود خبر داد
(فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ)]  .....ص132 ........................................ 115 :
[سخنان ابراهيم (عليه السالم) بابتها! و احتجاج او بابت پرستان]  .....ص123 ....... 114 :
[معني و وجه اينكه فرمود خدا اعمال شما را خلق كرده (وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ)] .....
ص129 ................................................................................................. 111 :
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بيان آيات  .....ص134 ................................................................................. 179 :
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[مراد ابراهيم (عليه السالم) از اينكه فرمود ":إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ"]  .....ص118 :
120 .............................................................................................................
[گفتگوي ابراهيم و اسماعيل (عليهما السالم) در باره رؤياي ذبح و  ..... ]...ص120 ... 132 :
بحث روايتي [رواياتي در باره مراد از" قلب سليم" و اينكه ابراهيم (عليه السالم) فرمود":
إِنِّي سَقِيمٌ" و اينكه خدا را دو اراده و مشيت است]  .....ص123 .............................. 133 :
اشاره 123 ......................................................................................................
[چند روايت در باره داستان ذبح اسماعيل و اينكه ذبيح" اسماعيل" بوده نه" اسحاق"]
 .....ص123 ............................................................................................ 134 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  775تا  ..... ]731ص123 ............................................ 131 :
اشاره 123 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص122 ...............................................................................131 :
داستان الياس و دعوت او (عليه السالم)]  .....ص122 .......................................... 138 :
اشاره 122 ......................................................................................................
[حجتي بر توحيد كه در سخن الياس (عليه السالم) به قوم خود ،با استناد به خالق بودن
خدا اقامه شده است]  .....ص933 ................................................................ 152 :
بحث روايتي [(دو روايت در باره مراد از" بعل" در ":أَ تَدْعُونَ بَعْلًا  "...و" ال ياسين"] .....
ص931 .................................................................................................... 157 :
سخني پيرامون داستان الياس (ع)  .....ص931 .................................................. 157 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  733تا  ..... ]758ص930 ............................................ 154 :
اشاره 930 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص930 ...............................................................................154 :
بيان آيات  .....ص934 ................................................................................. 151 :
اشاره 934 ......................................................................................................
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بيان آيات [بيان آيات متضمن خالصهاي از داستان موسي و هارون (عليهما السالم) و
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[مراد از اينكه فرمود :يونس به سوي كشتي فرار كرد (إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)] .....
ص934 ................................................................................................. 151 :
[معناي اينكه فرمود :اگر نبود اينكه يونس از سجين بود تا روز بعث در شكم ماهي
ميماند]  .....ص933 .................................................................................158 :
گفتاري در چند فصل پيرامون داستان يونس (ع)  .....ص933 .................................147 :
[1داستان آن جناب در قرآن كريم]  .....ص933 ............................................. 147 :[2داستان او از ديدگاه اهل كتاب]  .....ص913 ............................................... 145 :[موارد اختالف داستان يونس (عليه السالم) نزد اهل كتاب ،با ظواهر آيات قرآن كريم] .....
ص919 ................................................................................................. 141 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات مربوط به داستان يونس (عليه السالم))]  .....ص141 :
919 ................................................................................................................

اشاره 910 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص910 ...............................................................................112 :
بيان آيات [رد اعتقاد مشركين به دختر داشتن خدا و خويشاوندي بين او و جن]  .....ص:
914 .......................................................................................................... 117
اشاره 914 ......................................................................................................
[توضيحي در باره استثناي عباد مخلصين در آيه ":سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ" و اينكه چرا خدا از وصف واصفان (جز وصف عباد مخلصين) منزه است] .....
ص913 ................................................................................................. 115 :
[بيان مفاد آيه ":فَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ"] .....
ص913 ................................................................................................. 111 :
[رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه مالئكه دختران خدايند ،با بيان موقف و موقعيت
مالئكه در عالم خلقت و اعمال صادره از ايشان]  .....ص912 ............................... 111 :
[مقصود از اينكه انبياء (عليهم السالم) منصور هستند و جند خدا غالبند]  .....ص991 . 119 :
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[سوره الصافات ( :)31آيات  759تا  ..... ]781ص910 ............................................ 149 :
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بحث روايتي [(چند روايت در ذيل آيه ":وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ  ..... ])"...ص990 .......... 113 :
)(38سوره ص مكي است و هشتاد و هشت آيه دارد ( ..... )88ص990 ............................ 115 :
[سوره ص ( :)38آيات  7تا  ..... ]71ص990 ........................................................ 115 :
اشاره 990 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص994 ...............................................................................115 :
بيان آيات [محتواي كلي سوره مباركه" ص"]  .....ص994 .................................... 114 :
اشاره 994 ......................................................................................................
[توضيح معناي آيه ":وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ"]  .....ص111 :
993 .............................................................................................................
[بيان سخنان اشراف و بزرگان كفار در رد دعوت پيامبر اكرم (صلي اللَّه عليه و آله) و
سفارش به ادامه پرستش آلهه]  .....ص993 ................................................... 118 :

بحث روايتي [(رواياتي در باره شان نزول آيات ":وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ
الْكافِرُونَ  "...و در باره "ص")]  .....ص901 ...................................................... 183 :
[سوره ص ( :)38آيات  71تا  ..... ]19ص900 ...................................................... 181 :
اشاره 900 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص900 ...............................................................................181 :
بيان آيات  .....ص900 ................................................................................. 188 :
اشاره 900 ......................................................................................................
[بيان آيات مربوط به اوصاف و اقوال داوود (عليه السالم) :تسبيح كوهها و پرندگان با او و
 ..... ]...ص900 ....................................................................................... 188 :
[مراد از" حكمت" "،فصل الخطاب" كه به داوود (عليه السالم) داده شده بود]  .....ص:
903 ....................................................................................................... 192
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[اعراض از سخنان آنان و تهديد و تحقيرشان]  .....ص992 ............................... 182 :
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[معناي" خشيت" "،خوف" و" فزع" و توضيحي در باره فزع داوود (عليه السالم) در
ماجراي مراجعه دو خصم نزد او براي داوري]  .....ص903 .................................. 197 :
[قضاوت و حكم داوود (عليه السالم) و سپس استغفار و انابه او]  .....ص903 .......... 193 :
[بيان اينكه مراجعه كنندگان نزد داوود مالئكه بودهاند و داستان مرافعه تمثل بوده و حكم
ناصواب در عالم غير واقعي گناه محسوب نميشود]  .....ص902 ..........................195 :
[مقصود از اينكه خداوند داوود (عليه السالم) را خليفه در زمين قرار داد]  .....ص903 . 191 :
[عصمت باعث سلب اختيار نيست و توجه خطاب" ال تَتَّبِعِ الْهَوي" به داوود (عليه السالم)
بال اشكال است]  .....ص901 ...................................................................... 191 :
[احتجاج بر مساله معاد با بيان اينكه خلق سماء و ارض باطل نيست]  .....ص909 .... 198 :
[احتجاج ديگري بر معاد با بيان اينكه خداوند" متقين" و" فجار" را در يك رديف قرار
نميدهد]  .....ص909 ............................................................................... 199 :
900 .......................................................................................................... 322
گفتاري در چند فصل پيرامون سرگذشت داوود (ع)  .....ص903 .............................. 324 :
[سوره ص ( :)38آيات  32تا  ..... ]52ص903 ...................................................... 321 :
اشاره 903 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص903 ...............................................................................321 :
بيان آيات  .....ص903 ................................................................................. 321 :
اشاره 902 ......................................................................................................
[چند وجه در معناي سخن سليمان (عليه السالم) ":إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
 "...و توضيحي در باره عالقه آن جناب به اسبها و باز ماندنش از عبادت خدا]  .....ص:
902 ....................................................................................................... 328
[جسدي كه بر تخت سليمان (عليه السالم) افكنده شد جنازه فرزند او بوده كه براي
آزمايش و تنبيه او ميرانده شده و  ..... ]...ص941 .............................................372 :
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بحث روايتي [(داستان مراجعه دو طائفه متخاصم نزد داوود (عليه السالم) و  ..... ])...ص:
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[معناي اينكه فرمود ":فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً  ..... ]"...ص941 ........... 377 :
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه!" فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي  "...و در باره
افتادن جسدي بر تخت او)]  .....ص949 ........................................................... 371 :
[سوره ص ( :)38آيات  57تا  ..... ]58ص940 ...................................................... 371 :
اشاره 940 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص944 ...............................................................................371 :
بيان آيات  ......ص944 ................................................................................. 371 :
اشاره 944 ......................................................................................................
[مقصود از" بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ" كه ايوب (عليه السالم) بدان مبتال بود و وجه اينكه ابتالء خود
به آن دو را به شيطان نسبت داد (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ) ..... ].ص944 371 :
[بيان امكان مداخله شيطان در ابدان و اموال و ديگر متعلقات مادي معصومين (عليهم
[استجابت دعاي ايوب (عليه السالم) با شفاي امراضش و باز گردان اهل او به او]  .....ص:
943 ....................................................................................................... 312
[وجه اينكه ابراهيم و اسحاق و يعقوب (عليهم السالم) را به داشتن دست و چشم مدح
فرمود]  .....ص943 .................................................................................. 317 :
[معناي اينكه در تعليل مدح ايشان فرمود ":إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ"]  .....ص:
942 ....................................................................................................... 311
گفتاري در سرگذشت ايوب (ع) [(در قرآن و حديث)] در چند فصل  .....ص933 .......... 313 :
اشاره 933 ......................................................................................................
[رواياتي در ذيل داستان ايوب (عليه السالم) و ابتالئات او]  .....ص930 ................. 311 :
خبري از يسع و ذو الكفل (ع)  .....ص930 ...................................................... 319 :
[سوره ص ( :)38آيات  59تا  ..... ]15ص934 ...................................................... 332 :
اشاره 934 .........................................................................................................
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السالم)]  .....ص943 ................................................................................ 379 :
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ترجمه آيات  .....ص934 ...............................................................................332 :
بيان آيات [وصف حال متقيان در بهشت]  .....ص933 .......................................... 337 :
اشاره 933 ......................................................................................................
[وصف حال طاغيان در جهنم و حكايت تخاصم و مشاجره متبوعان و تابعان در دوزخ] .....
ص933 ................................................................................................. 333 :
[سوره ص ( :)38آيات  14تا  ..... ]88ص932 ...................................................... 331 :
اشاره 932 .........................................................................................................
ترجمه آيات  .....ص933 ...............................................................................331 :
بيان آيات  .....ص931 ................................................................................. 338 :
اشاره 931 ......................................................................................................
اللَّهُ  "...متضمن است ] .....ص931 ............................................................... 338 :
[توضيح در باره ارتباط آيه ":إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ" با قبل] .....
ص930 ................................................................................................. 357 :
[وجه اينكه فرمود آدم را با دو دستم آفريدم]  .....ص930 .................................. 353 :
[معناي جمله ":أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ "كه استفهام توبيخي از ابليس در باره
سجده نكردنش براي آدم است]  .....ص934 ................................................... : 344
[مبدء ارتكاب معاصي ،انكار مالكيت مطلقه خدا و حكمت او است]  .....ص933 ........ 354 :
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جلد هفدهم
اشاره
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
)(35سوره فاطر مكي است و چهل و پنج آيه دارد ( ..... )54ص3 :
[سوره فاطر ( :)34آيه  ..... ]7ص3 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُالً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ
عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()1

به نام خداي رحمان و رحيم.
همه حمدها مخصوص خدا است كه آسمانها و زمين را ايجاد كرد و فرشتگان را رسوالني بالدار كرد دو باله و سه باله و
چهار باله و او هر چه بخواهد در خلقت اضافه ميكند كه او بر هر چيزي تواناست () ..1
بيان آيه  .....ص3 :
اشاره

غرض اين سوره بيان اصول سهگانه دين است ،يعني يگانگي خداي تعالي در ربوبيت ،و رسالت رسول خدا ،و معاد و برگشتن
به سوي او ،كه در اين سوره بر اين سه مساله استدالل شده ،و خداي تعالي براي اين منظور عدهاي از نعمتهاي بزرگ
آسماني و زميني را ميشمارد ،و تدبير متقن امر عالم را به طور عموم ،و امر انسانها را به طور خصوص به رخ ميكشد.
و قبل از شمردن اين نعمتها و شروع به استدالل ،اشارهاي اجمالي به اين معنا ميكند كه :گشودن در رحمت و بستن آن ،و
افاضه نعمت و امساك آن منحصرا كار خداي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص0 :
تعالي است ،و ميفرمايد ":ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها  -...خدا در هر رحمتي را كه به سوي مردم باز كند
كسي نيست كه آن را ببندد...".
و باز قبل از اينكه اين اشاره اجمالي را بكند ،به واسطههايي اشاره ميكند كه رحمت و نعمت را از خداي تعالي گرفته ،به
خلق ميرسانند ،و آنان مالئكه هستند ،كه واسطههاي بين خدا و خلقند و به همين جهت ميبينيم سوره فاطر با يادآوري
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اين وسائط شروع ميشود.
و اين سوره (همان طور كه در آغاز گفته شد) در مكه نازل شده ،و سياق آياتش نيز بر اين معنا داللت دارد ،اال اينكه بعضي
« »1از مفسرين دو آيه از آن را استثناء كرده و گفتهاند كه:
اين دو در مدينه نازل شده است .و ليكن سياق همان دو آيه نيز ظهوري در گفته آنان ندارد ،و آن دو آيه عبارتند از آيه" إِنَّ
الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ  "...و آيه" ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا...".
[معناي" فطر" و مراد از" فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"]  .....ص5 :
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"الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ".
كلمه" فاطر "از ماده" فطر" است ،كه -به طوري كه راغب گفته -به معناي شكافتن از طرف طول است « .»9و اگر كلمه
فاطر بر خداي تعالي اطالق شده ،به عنايت استعارهاي بوده است ،گويا خداي تعالي عدم را پاره كرده ،و از درون آن آسمانها
و زمين را بيرون آورده ،بنا بر اين ،حاصل معناي آيه اين ميشود ":حمد خدا را كه پديد آورنده آسمانها و زمين است ،به
ايجادي ابتدايي ،و بدون الگو" و بنا بر اين كلمه" فاطر" همان معنايي را ميدهد كه كلمه بديع و مبدع دارند ،با اين تفاوت
كه در كلمه ابداع ،عنايت بر نبودن الگوي قبلي است ،و در كلمه فاطر عنايت بر طرد عدم و بر ايجاد چيزي است از اصل ،نه
مانند كلمه صانع كه به معناي آن كسي است كه مواد مختلفي را با هم تركيب ميكند ،و از آن صورتي جديد (از قبيل خانه،
ماشين ،و امثال آن) كه وجود نداشت ،درست ميكند.
و مراد از آسمانها و زمين مجموع عالمي است كه به چشم ميبينيم ،كه هم شامل آسمانها و زمين ميشود ،و هم شامل
مخلوقاتي كه در آن دو است ،در نتيجه عبارت آيه از قبيل اطالق اعضاي بزرگ و اراده كل است مجازا ،ممكن هم هست
مراد خود آسمانها و زمين باشد ،به خاطر اعتنايي كه به شان آن دو داشته ،چون خلقت آن دو ،بزرگ و امرشان عجيب
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص .022
)(2مفردات راغب ،ماده" فطر]". [.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص4 :
است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" «».1
و به هر حال كلمه" فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" از اسامي خداي تعالي است ،كه به عنوان صفت آورده شده ،و مراد از صفت،
صفت استمراري است ،نه تنها صفت گذشته ،براي اينكه ايجاد مستمر ،و فيض وجود ،دايمي و انقطاع ناپذير است ،چون اگر
فيض منقطع ميشد ،همه چيز نابود ميگشت.
و اگر صفت ديگر (جاعِلِ الْمَالئِكَةِ) را دنبال آن صفت ذكر كرده براي اشاره به اين حقيقت است كه سبب انحصار حمد در
خداي تعالي يكي دو تا نيست ،گويا فرموده ":حمد تنها براي خدا است ،كه آسمانها و زمين را ايجاد كرد ،و باز حمد براي
اوست كه مالئكه را فرستادگان خود قرار داد ،فرستادگاني بالدار  "...پس خداي تعالي در آنچه ميكند محمود است ،چون در
آنچه ميكند غير از جميل نيست.
"جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ"...
كلمه "مالئكة" جمع ملك -به فتحه الم -است ،كه موجوداتي هستند مخلوق خدا ،و واسطههايي بين او و بين عالم
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مشهود ،كه آنان را موكل بر امور عالم تكوين و تشريع كرده است ،و بندگان محترمي هستند كه هرگز خدا را در هر صورتي
كه به ايشان فرمان بدهد نافرماني نميكنند ،و به هر چه مامور شوند انجام ميدهند.
[اشاره به اينكه همه مالئكه واسطههاي بين خدا و خلق هستند ،و مراد از اينكه مالئكه داراي بالها (أُولِي أَجْنِحَةٍ) هستند]  .....ص: 5
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بنا بر اين ،جمله" جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا" اشعار بلكه داللت دارد بر اينكه تمام مالئكه -چون كلمه مالئكه جمع است و در
آيه با الف و الم آمده افاده عموم ميكند -رسوالن و واسطههايي بين خدا و بين خلق هستند ،تا اوامر تكويني و تشريعي او
را انجام دهند ،و ديگر وجهي ندارد كه ما كلمه "رسل" را كه در آيه است اختصاص دهيم به آن مالئكهاي كه بر انبياء نازل
ميشدند .با اينكه قرآن كلمه" رسل" را بر مالئكهاي كه واسطه وحي نبودند نيز اطالق كرده ،از آن جمله فرموده ":حَتَّي إِذا
جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" « »9و نيز فرموده:
"إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ" « »0و نيز فرموده ":وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْري قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ"
«».0
__________________________________________________
)(1جاي شك نيست كه خلقت آسمانها و زمين بزرگتر از خلقت مردم است .سوره مؤمن ،آيه .43
)(2تا آنكه مرگ يكي از شما برسد ،در آن موقع فرستادگان ما او را ميگيرند .سوره انعام ،آيه .31
)(3به يقين فرستادگان ما آنچه را كه شما نيرنگ ميكنيد مينويسند .سوره يونس ،آيه .91
)(4و چون فرستادگان ما نزد ابراهيم آمدند ،تا وي را بشارت دهند ،گفتند :ما ماموريم اهل اين قريه را هالك كنيم .سوره
عنكبوت ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص3 :
و كلمه" اجنحة" جمع" جناح" است ،كه در پرندگان به منزله دست انسان است ،و پرندگان به وسيله آن پرواز ميكنند ،و
به فضا ميروند و برميگردند ،و از جايي به جاي ديگر نقل مكان ميكنند.
وجود فرشتگان نيز مجهز به چيزي است كه ميتوانند با آن كاري را بكنند كه پرندگان آن كار را با بال خود انجام ميدهند،
يعني مالئكه هم مجهز به چيزي هستند كه با آن از آسمان به زمين و از زمين به آسمان ميروند ،و از جايي به جاي ديگر
كه مامور باشند ميروند ،قرآن نام آن چيز را" جناح" (بال) گذاشته ،و اين نامگذاري مستلزم آن نيست كه بگوييم مالئكه دو
بال نظير بال پرندگان دارند ،كه پوشيده از پر است ،چون صرف اطالق لفظ مستلزم آن جناح ،نيست ،هم چنان كه الفاظ
ديگري نظير جناح نيز مستلزم معاني معهود نميباشد مثال ،وقتي كلمه عرش و كرسي و لوح و قلم و امثال آن را در باره
خداي تعالي اطالق ميكنيم ،نميگوييم عرش آنها و كرسي و لوح و قلمش نظير كرسي و لوح و قلم ماست ،بله اين مقدار را
از لفظ جناح ميفهميم كه :نتيجهاي را كه پرندگان از بالهاي خود ميگيرند ،مالئكه هم آن نتيجه را ميگيرند ،و اما اينكه
چطور آن نتيجه را ميگيرند از لفظ جناح نميتوان به دست آورد.
جمله" أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُالثَ وَ رُباعَ" صفت مالئكه است ،و كلمه" مثني" و" ثالث" ،و كلمه" رباع" هر سه الفاظي
هستند كه بر تكرار عدد داللت دارند ،يعني كلمه" مثني" به معناي دو تا دو تا است ،و كلمه" ثالث" به معناي سه تا سه تا،
و كلمه" رباع" به معناي چهار تا چهار تا است .گويا فرموده خداوند بعضي از فرشتگان را ،دو بال داده و بعضي را سه بال ،و
بعضي را چهار بال .و جمله" يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ" -بر حسب سياق ،خالي از اشاره به اين نكته نيست ،كه بعضي از
مالئكه بيش از چهار بال هم دارند.
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"إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" -اين جمله تمامي مطالب قبلي را تعليل ميكند ،ممكن هم هست تنها تعليل جمله اخير
باشد ،ولي احتمال اول روشنتر به نظر ميرسد.
بحث روايتي [رواياتي در باره مالئكه و وصف ايشان ،در ذيل آيه ":جاعِلِ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ  ..... ]"...ص1 :
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در كتاب بحار از كتاب اختصاص نقل كرده كه وي به سند خود از معلي بن محمد ،و او با اسقاط نام راويان از امام صادق
(ع) روايت كرده كه فرمود :خداي عز و جل
ترجمه الميزان ،ج ،13ص3 :
مالئكه را از نور آفريده ».1« ...
و در تفسير قمي گفته امام صادق (ع) فرمود :خداوند مالئكه را مختلف خلق كرد ،مثال وقتي جبرئيل نزد رسول خدا (ص)
آمد ،ششصد بال داشت ،و بر ساق پايش دري بود چون قطره شبنمي كه روي گياهان ميافتد .آن قدر بزرگ بود كه بين
آسمان و زمين را پر ميكرد.
و نيز فرمود :هر گاه خداي عز و جل به ميكائيل دستور دهد به زمين هبوط كند ،يك پايش روي زمين هفتم ،و پاي
ديگرش روي آسمان هفتم قرار خواهد گرفت ،و نيز خداي تعالي فرشتگاني دارد كه نيمي از آنها از يخ ،و نيم ديگرشان از
آتش است ،و ذكرشان اين است كه ":اي خدايي كه بين يخ و آتش الفت افكندي ،دلهاي ما را بر طاعتت ثبات بده" «».9
و نيز فرمود :خدا را فرشتهاي است كه بين نرمه گوشش تا ديدگانش مسافتي است كه فرضا اگر پرندهاي بخواهد آن را طي
كند ،بايد پانصد سال بال بزند.
و نيز فرمود :مالئكه آب و طعام نميخورند ،و ازدواج ندارند ،و تنها با نسيم عرش ،زندهاند ،و براي خداي عز و جل فرشتگاني
است كه تا روز قيامت يكسره در ركوعاند ،و براي او فرشتگاني ديگر است كه تا روز قيامت يكسره در سجدهاند.
آن گاه امام صادق (ع) فرمود رسول خدا (ص) فرموده:
هيچ موجودي از مخلوقات خدا نيست كه عددش بيشتر از مالئكه باشد ،و در هر روز و يا هر شب هفتاد هزار فرشته به زمين
نازل ميشوند ،و پيرامون كعبه طواف ميكنند ،و آن گاه نزد من و سپس نزد امير المؤمنين (ع) رفته ،سالم ميكنند ،و آن
گاه نزد حسين (ع) ميروند و شب را نزد او ميمانند ،تا سحر شود ،پس معراجي براي آنان نصب ميكنند ،تا به آسمان عروج
كنند ،و ديگر تا ابد به زمين نميآيند «».0
امام ابو جعفر (ع) فرموده :خداي عز و جل اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل را از يك تسبيح آفريد ،و برايشان گوش و چشم و
تيزي عقل و سرعت فهم قرار داد «».0
امير المؤمنين (ع) در باره خلقت مالئكه فرموده :خدايا مالئكه را بيافريدي ،و در آسمانت جاي دادي ،مالئكهاي كه نه در
آنان سستي هست و نه غفلت ،و نه در ايشان
__________________________________________________
)(1بحار االنوار ،ج  ،42ص  ،121ح .03
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
)(3تفسير نور الثقلين ،ج  ،0ص  ،00ح .93
)(4تفسير نور الثقلين ،ج  ،0ص  ،043ح .91
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص3 :
معصيتي مفهوم دارد .آري آنها داناترين خلق تو به تو هستند و ترسندهترين خلق تو از تواند ،و مقربترين خلق تو به تواند و
عاملترين خلق تو به فرمان تواند ،نه خواب بر ديدگان ايشان مسلط ميشود ،و نه سهو عقول ،و نه خستگي بدنها ،ايشان نه
در پشت پدران جاي ميگيرند ،و نه در رحم مادران ،و نه خلقتشان از ماء مهين است ،بلكه تو اي خدا ايشان را به نوعي
ديگر ايجاد كردهاي ،و در آسمانهايت منزل دادي ،و با جاي دادنت در جوار خود اكرامشان كردهاي ،و بر وحي خود امين
ساختي ،و آفات را از ايشان دور كردي ،و از بالها محافظتشان فرمودي ،و از گناهان پاكشان ساختي ،اگر قوت تو نبود خود
قوي نميشدند ،و اگر تثبيت تو نبود خودشان ثابت قدم نميگشتند ،و اگر رحمت تو نبود اطاعت تو نميكردند ،و اگر تو
نبودي آنها هم نبودند.
ليكن اگر آنها كه اين همه نزد تو مقام دارند ،و تو را اطاعت ميكنند و نزدت داراي منزلتند ،و غفلتشان از امر تو اندك است،
آنچه را كه از تو بر ايشان پوشيده مانده مشاهده ميكردند ،و آن عظمت را كه تا كنون از تو پي نبردهاند پي ميبردند ،قطعا
عبادت و عمل خود را كوچك ميشمردند ،و نفس خود را به مالمت ميگرفتند ،و ميدانستند كه تو را آن طور كه بايد
عبادت نكردند .منزهي تو كه خالقي و معبودي ،چقدر رفتارت با مخلوقاتت نيكو است «».1
و در بحار از الدر المنثور از ابي العالء بن سعد روايت آورده ،كه گفت روزي رسول خدا (ص) به همنشينان خود فرمود":
آسمان به تنگ آمد ،و حق دارد كه چنين باشد ،براي اينكه جاي يك قدم در آن نيست ،مگر آنكه همانجا را فرشتهاي اشغال
كرده ،كه يا در ركوع است ،و يا در سجده ،آن گاه اين آيه را تالوت فرمود ":وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ -به
درستي ماييم كه همواره در صفيم ،و ماييم كه همواره در تسبيح هستيم" «».9
و از خصال روايت شده كه وي به سند خود از محمد بن طلحه حديث كرده ،و او بدون ذكر بقيه سند از رسول خدا (ص)
روايت كرده ،كه فرموده :مالئكه بر سه دستهاند ،دستهاي داراي دو بال و دستهاي داراي سه بال و دسته ديگر داراي چهار
بالند «3».
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
)(2بحار االنوار ،ج  ،42ص  ،931ح  ،32ط بيروت.
)(3خصال ،ج  ،1ص  ،140ح .121
ترجمه الميزان ،ج ،13ص2 :
مؤلف :نظير اين حديث را كافي هم به سند خود از عبد اللَّه بن طلحه روايت كرده «1».و شايد مراد از آن ،توصيف اغلب
مالئكه باشد ،نه همه آنها ،و گر نه با سياق آيه كه ميفرمود:
"در خلقت هر چه بخواهد اضافه ميكند" و با روايات ديگر كه ميفرمود ":جبرئيل ششصد بال داشت" معارض خواهد بود.
و از كتاب توحيد حكايت شده ،كه وي به سند خود از ابي حيان تيمي ،از پدرش از امير المؤمنين (ع) روايت كرده ،كه فرمود:
احدي از مردم نيست مگر آنكه با او چند فرشته است ،كه وي را از اينكه در چاهي سقوط كند ،و يا ديواري به رويش فرو
ريزد ،و يا ناماليمي به او برسد ،حفظ ميكنند ،و اين مراقبت را در طول عمر او ادامه ميدهند تا اجلش فرا رسد ،آن گاه او را
تنها ميگذارند ،تا هر باليي كه مقدر است ،بر سرش بيايد ».9« ...
و از كتاب بصائر ،از سياري ،از عبد اللَّه بن ابي عبد اللَّه فارسي ،و غير او روايتي آورده كه نامبردگان بدون ذكر سند ،از امام
صادق (ع) نقل كردهاند ،كه فرمود :كروبيان طايفهاي از شيعيان ما هستند كه از خلق اولند ،كه خداي تعالي آنان را در پشت
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عرش قرار داده ،آن قدر نوراني هستند كه اگر نور يكي از ايشان بر تمامي اهل زمين تقسيم شود ،ايشان را كفايت كند .آن
گاه فرمود :موسي (ع) بعد از آنكه از خدا درخواست ديدن كرد ،خداوند به يكي از كروبيان فرمود تا براي كوه تجلي كند ،و او
هم براي كوه جلوهاي كرد ،و با جلوه خود ،آن را پاره پاره ساخت «.0 »0
و از صحيفه سجاديه حكايت شده كه امام سجاد (ع) در يكي از دعاهايش -كه در باره حامالن عرش خدا ،و هر فرشته
مقرب اوست -چنين گفته :بار الها! بر حامالن عرشت درود فرست ،كه هرگز از تسبيح تو خسته نميشوند ،و از تقديست به
تنگ نميآيند ،و از عبادت تو به ستوه نميآيند ،هرگز كوتاهي كردن در انجام وظيفه را بر جديت بر امر تو ترجيح نميدهند،
و از وله و عشق ورزيدن به تو غافل نميشوند ،و به اسرافيل كه صاحب صور شاخص است ،آن كه همواره در انتظار فرمان
توست ،تا با دميدن در آن ،خفتگان در قبور و گروگانهاي گور را بيدار كند ،و به ميكائيل ،آن فرشته آبرومند در درگاهت كه
از اطاعتت مكاني رفيع يافته ،و جبرئيل كه امين بر وحي توست ،و فرمانش در آسمانهايت نافذ است ،و نزد تو مكاني دارد ،و
مقرب درگاه توست ،و به روح ،كه مسلط بر مالئكه حجابهاست ،و آن
__________________________________________________
)(1روضه كافي ،ج  ،3ص  ،939ح  ،030ط بيروت.
)(2توحيد صدوق ،ص  ،033ح .4
)(3بصائر الدرجات ،ص  ،32ح . [.....]9
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
بار الها! هم بر ايشان درود بفرست ،و هم بر مالئكه پايينتر از آنان ،آنها كه ساكنان آسمانهايت ،و اهل امانت بر رسالتت
هستند ،آنهايي كه دايم در عبادت بودن خستهشان نميكند ،و از غلبه خواب و خستگي سست نميشوند ،شهوتها از تسبيح
تو بازشان نميدارد ،و سهو غفلتها از تعظيم تو غافلشان نميكند ،آنها كه از عظمت تو ديدگاني افتاده و خاشع دارند و هرگز
جرأت سربلند كردن و به تو نگريستن نميكنند ،آنها كه چانههايشان (از شدت خضوع) پايين افتاده ،و رغبتشان در آنچه نزد
تو سراغ دارند طوالني ،و يادشان از نعمتهاي تو دائمي است ،در برابر عظمت تو و جالل كبريائيت متواضعند ،و آنهايي كه
چون جهنم را ميبينند ،كه بر اهل معصيت ،زبانه ميكشد ،ميگويند ":خدايا تو منزهي ،و ما آن طور كه بايد عبادتت
نكرديم".
پروردگارا! پس درود بفرست بر ايشان ،و بر روحانيان از فرشتگان ،و مقربين درگاهت ،و حامالن غيب به سوي رسوالنت ،و
آنها كه بر وحيت امين تو شدند ،و دستههاي مختلف از فرشتگانت ،كه تو آنان را به خودت اختصاص دادي ،و با تقديست ،از
طعام و نوشيدنيها بينيازشان كردي ،و در باطن طبقات آسمانهايت جاي دادي ،و آنها كه در اطراف آسمانهايت قرار دارند ،تا
روزي كه فرمانت صادر شود ،بساط خلقتت را برچينند.
و آنها كه خزانهدار باران و رانندگان ابرند ،و آن فرشتهاي كه به خاطر صداي زجر او صداي ناله رعدها شنيده ميشود ،و آنان
كه برف و تگرگ را مشايعت نموده با دانههاي باران در هنگام نزول فرود ميآيند ،و آنها كه قوام خزينههاي باد به وجود
ايشان است ،و آنها كه موكل بر كوهها هستند ،تا فرو نريزند ،و آنها كه تو ،وزن آبها وكيل آبي كه بارانهاي مفيد و مضر
مشتمل بر آنند ،به ايشان شناساندي ،و آن فرشتگان كه رسوالن تو به سوي اهل زمين هستند كه يا باليي مكروه ميآورند،
و يا رخايي محبوب.
و سفيران كرام بر ره ،و حافظان كرام نويسنده ،و ملك الموت و كاركنانش ،و منكر و نكير و مبشر و بشير ،و رؤمان كه
بازپرس قبور است ،و طواف كنندگان بيت معمور ،و مالك دوزخ ،و خازنان آن ،و رضوان بهشت و پردهداران آن ،و آن
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فرشتگاني كه آنچه تو دستور ميدهي بدون عصيان فرمان ميبرند ،و آنهايي كه به اهل بهشت ميگويند ":سالم عليكم،
اين بهشت به خاطر صبري است كه كرديد ،و چه نيك است پايان خوب اين سرا" ،و زبانيه كه وقتي دستور ميرسد" كفار
را بگيريد و ببنديد و به سوي دوزخ بكشيد" به سرعت ميشتابند ،و مهلتشان نميدهند ،خدايا به همه اينها كه به ذكر
نامشان ملهم شديم ،درود ترجمه الميزان ،ج ،13ص11 :
فرست ،هر چند كه ما به مكان و منزلت يك يك آنها در درگاه تو آشنا نيستيم ،و نميدانيم به چه كاري موكلند ،و به
ساكنان هوا و زمين و آب و هر كس از ايشان كه موكل بر خلقند.
بار الها! بر همهشان درود بفرست ،در آن روز كه هر كسي وقتي ميآيد يك سائق با او هست و يك گواه ،بر همهشان
درودي بفرست كه كرامتي بر كرامتشان و طهارتي بر طهارتشان بيفزايد ».1« ...
و در بحار ،از الدر المنثور از ابن شهاب روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) از جبرئيل خواست تا خود را با صورت
واقعياش به وي نشان دهد ،جبرئيل گفت :تو طاقت ديدن صورت واقعي مرا نداري ،فرمود :با اين حال دوست دارم تو را به
آن صورت ببينم ،پس رسول خدا (ص) در شبي مهتابي به نمازگاه خود بيرون رفت ،كه ناگهان جبرئيل با صورت واقعياش
نزدش آمد ،آن جناب از ديدن وي بيهوش شد ،و چون به هوش آمد ديد تكيه بر جبرئيل دارد ،و جبرئيل يكي از دو دست
خود را بر سينه او و دست ديگر را بين دو شانه او نهاده ،فرمود :من هرگز باور نميكردم كه چيزي از مخلوقات به اين شكل
باشد ،جبرئيل گفت :پس چطور ميتواني اسرافيل را ببيني؟ او دوازده بال دارد كه يك بالش در مشرق و بال ديگرش در
مغرب است ،و عرش بر شانه او قرار دارد و گويا در برابر عظمت پروردگار آن قدر كوچك ميشود كه به صورت مرغي
كوچكتر از گنجشك در ميآيد و در هر حال عرش خدا را عظمت خدايي حمل ميكند «».9
و در صافي از توحيد نقل كرده ،كه بسند خود از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه در حديثي فرمود :منظور از آيه" ما زاغَ
الْبَصَرُ وَ ما طَغي لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري -چشم منحرف نشد ،و عوضي هم نديد ،او از آيات بزرگ پروردگارش را
ديد" اين است كه آن جناب جبرئيل را دو بار به صورت واقعياش ديد ،يكي اين بار بود ،و يكي هم باري ديگر ،و از اين
جهت جبرئيل را از آيات بزرگ خدا خواند ،كه جبرئيل خلقتي عظيم دارد ،و او از روحانيين است ،كه خلقت و صفتشان را غير
از خدا كسي درك نميكند «».0
و از خصال حكايت شده كه به سند خود از محمد بن روان ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :رسول خدا (ص)
فرمود :وقتي جبرئيل نزد من آمد ،گفت من و هيچ يك از مالئكه به خانهاي كه در آن سگ و يا مجسمه و
__________________________________________________
)(1صحيفه سجاديه ،ص  ،90دعاي .0
)(2بحار االنوار ،ج  ،42ص  ،942ح  ،03ط بيروت.
)(3تفسير صافي ،ج  ،9ص .390
ترجمه الميزان ،ج ،13ص19 :
يا ظرفي باشد كه در آن بول كنند داخل نميشويم «».1
مؤلف  :در اين باب در باره صفت مالئكه رواياتي بيرون از حد شمار وارد شده ،كه يا مربوط به معاد است ،و يا مربوط به
معراج رسول خدا (ص) ،و يا در ابواب متفرقه ديگر ،و آنچه ما به عنوان نمونه در اين جا آورديم كافي است.
و در عيون در باب روايات جامعي كه از حضرت رضا (ع) نقل شده ،به سند خود از آن جناب (ع) نقل كرده ،كه فرمود :رسول
خدا (ص) فرمود :قرآن را با صوت خوش بخوانيد ،كه صوت خوش به زيبايي قرآن ميافزايد ،آن گاه اين جمله را قرائت
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كردند ":يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ" «».9
و در توحيد به سند خود از زراره ،از عبد اللَّه بن سليمان ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت :شنيدم آن جناب ميفرمود:
قضا و قدر دو تا از مخلوقات خدايند ،و خدا هر چه بخواهد در خلق ميافزايد «».0
و در مجمع البيان در ذيل جمله" يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ" گفته :از ابو هريره از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود:
زيادي در خلقت ،روي زيبا و صوت خوب و شعر خوب است «».0
مؤلف :روايات سهگانه اخير از باب جري و تطبيق كلي بر مصداق است.
گفتاري در باره مالئكه [(اوصاف چهار گانه مالئكه در قرآن و حديث)]  .....ص71 :
اشاره
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در قرآن كريم مكرر كلمه مالئكه ذكر شده ولي نام هيچ يك از آنان را نبرده مگر جبرئيل و ميكائيل را و بقيه مالئكه را با
ذكر اوصافشان ياد كرده ،مانند :ملك الموت و كرام الكاتبين و سفرة الكرام البرره و رقيب و عتيد و غير اينها.
و از صفات و اعمال مالئكه كه در كالم خدا و در احاديث سابق ذكر شدهاند ،يكي اين است كه مالئكه موجوداتي هستند
شريف و مكرم ،كه واسطههايي بين خداي تعالي و اين عالم محسوس هستند ،به طوري كه هيچ حادثهاي از حوادث و هيچ
واقعهاي مهم و يا غير مهم
__________________________________________________
)(1خصال صدوق ،ص  ،103ح .144
)(2عيون اخبار الرضا ،ج  ،9ص  ،32ح  ،099ط قم.
)(3توحيد صدوق ،باب  ،33القضا و القدر ،ص  ،030ح  ،1ط انتشارات اسالمي.
)(4مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص10 :
نيست ،مگر آنكه مالئكه در آن دخالتي دارند ،و يك يا چند فرشته ،موكل و مامور آنند ،اگر آن حادثه فقط يك جنبه داشته
باشد يك فرشته ،و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملك موكل بر آنند.
و دخالتي كه دارند تنها و تنها اين است كه امر الهي را در مجرايش به جريان اندازند ،و آن را در مسيرش قرار دهند ،هم
چنان كه قرآن در اين باره فرموده ":ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" «».1
صفت دومي كه از مالئكه در قرآن و حديث آمده اين است كه :در بين مالئكه نافرماني و عصيان نيست ،معلوم ميشود
مالئكه نفسي مستقل ندارند ،و داراي ارادهاي مستقل نيستند ،كه بتوانند غير از آنچه كه خدا اراده كرده اراده كنند ،پس
مالئكه در هيچ كاري استقالل ندارند ،و هيچ دستوري را كه خدا به ايشان تحميل كند تحريف نميكنند ،و كم و زيادش
نميسازند ،هم چنان كه فرمود ":ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" «».9
صفت سوم اينكه :مالئكه با همه كثرتي كه دارند ،داراي مراتب مختلفي از نظر بلندي و پاييني هستند بعضي ما فوق بعضي
ديگر ،و جمعي نسبت به ما دون خود آمرند ،و آن ديگران مامور و مطيع آنان ،و آنكه آمر است به امر خدا امر ميكند ،و
حامل امر خدا به سوي مامورين است ،و مامورين هم به دستور خدا مطيع آمرند ،در نتيجه مالئكه به هيچ وجه از ناحيه خود
اختياري ندارند ،هم چنان كه قرآن كريم فرموده ":وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ" « »0و نيز فرموده ":مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ" « »0و
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نيز فرموده ":قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ" «5».
صفت چهارم اينكه :مالئكه از آن جا كه هر چه ميكنند به امر خدا ميكنند ،هرگز شكست نميخورند ،به شهادت اينكه
فرموده ":وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ" « »3و از سوي ديگر فرموده ":وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي
أَمْرِهِ" « »3و نيز فرموده ":إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ" «»3
[بيان اينكه وجود مالئكه مادي و جسماني نيست و توضيحي در مورد تمثل مالئكه به اشكال و تهيات جسماني و رد اينكه گفته شده ملك جسمي است لطيف  ..... ]...ص73 :
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از اين جا روشن ميشود مالئكه موجوداتي هستند كه در وجودشان منزه از ماده
__________________________________________________
)(1در سخن از او پيشي نميگيرند ،و به امر او عمل ميكنند .سوره انبياء ،آيه .93
)(2خدا را در آنچه امرشان كند نافرماني نميكنند .سوره تحريم ،آيه .3
)(3هيچ يك از ما نيست مگر آنكه مقامي معلوم دارد .سوره صافات ،آيه .130
)(4فرمانده فرشتگان و امين وحي است .سوره تكوير ،آيه .91
)(5پرسيدند :پروردگارتان چه گفت؟ گفتند :حق گفت .سوره سبأ ،آيه .90
)(6خدا هرگز چنين نبوده كه چيزي در آسمانها و زمين او را عاجز كند .سوره فاطر ،آيه .00
)(7خدا بر امر خود مسلط است .سوره يوسف ،آيه . [.....]91
)(8خدا كار خود را به انجام خواهد رسانيد .سوره طالق ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص10 :
جسمانياند ،چون ماده جسماني در معرض زوال و فساد و تغيير است ،و نيز كمال در ماده ،تدريجي است ،از مبدأ سير و
حركت ميكند تا به تدريج به غايت كمال برسد ،و چه بسا در بين راه به موانع و آفاتي برخورد كند و قبل از رسيدن به حد
كمالش از بين برود ،ولي مالئكه اين طور نيستند.
و نيز از اين بيان روشن ميشود اينكه در روايات ،سخن از صورت و شكل و هياتهاي جسماني مالئكه رفته- ،كه پارهاي از
آن را در روايات سابق مالحظه فرموديد -از باب تمثل است ،و خواستهاند بفرمايند :فالن فرشته طوري است كه اگر
اوصافش با طرحي نشان داده شود ،به اين شكل درميآيد ،و به همين جهت انبيا و امامان ،فرشتگان را به آن صورت كه
براي آنان مجسم شدند ،توصيف كردهاند و گرنه مالئكه به صورت و شكل درنميآيند.
آري فرق است بين تمثل و شكلگيري ،تمثل ملك به صورت انسان ،معنايش اين است كه ملك در ظرف ادراك آن كسي
كه وي را ميبيند ،به صورت انسان درآيد ،در حالي كه بيرون از ظرف ادراك او ،واقعيت و خارجيت ديگري دارد ،و آن
عبارت است از صورتي ملكي.
به خالف تشكل و تصور ،كه اگر ملك به صورت انسان ،متصور و به شكل او متشكل شود ،انساني واقعي ميشود ،هم در
ظرف ادراك بيننده ،و هم در خارج آن ظرف ،و چنين ملكي هم در ذهن ملك است ،و هم در خارج ،و اين ممكن نيست ،و
ما در تفسير سوره مريم گفتاري در معناي تمثل گذرانديم.
در آن جا گفتيم كه خداي سبحان اين معنا را كه ما براي تمثل كرديم تصديق دارد ،و در داستان مسيح و مريم
ميفرمايد ":فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا"
»«1كه تفسيرش در همان جا گذشت.
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و اما اينكه بر سر زبانها افتاده كه ميگويند ":ملك جسمي است لطيف ،كه به هر شكل درميآيد جز به شكل سگ و خوك،
و جن نيز جسمي است لطيف ،جز اينكه جن به هر شكلي درميآيد حتي شكل سگ و خوك" مطلبي است كه هيچ دليلي
بر آن نيست ،نه از عقل و نه از نقل -نه نقل از كتاب و نه نقل از سنت معتبر ،-و اينكه بعضي ادعا كردهاند بر اينكه
مسلمين بر اين مطلب اجماع دارند ،عالوه بر اينكه چنين اجماعي در كار نيست ،هيچ دليلي بر حجيت چنين اجماعي در
مسائل اعتقادي نيست.
__________________________________________________
)(1ما روح خود را نزد او فرستاديم ،پس براي او به صورت بشري تمام عيار ممثل شد .سوره مريم ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص14 :
[سوره فاطر ( :)34آيات  1تا  ..... ]8ص74 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص74 :

در رحمتي را كه خدا به روي مردم بگشايد كسي نيست كه آن را ببندد و جلوگير آن رحمت شود .و در رحمتي را كه او به
روي مردم ببندد كسي نيست كه بگشايد و بعد از منع خدا وي آن رحمت را بفرستد (چگونه ممكن است) با اينكه او قاهري
شكست ناپذير و عطا و منعش از روي حكمت است؟ ().9
اي مردم! به ياد آوريد نعمتهايي را كه خدا بر شما ارزاني داشت ،آيا هيچ خالقي غير از خدا
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
هست كه شما را از آسمان و زمين روزي دهد؟! پس وقتي جز او خالقي نيست ،جز او هم مدبر و صاحب اختياري نيست،
پس در نتيجه جز او هم معبودي نيست ديگر به كجا منحرف ميشويد؟! ().0
(اي محمد) اگر تو را تكذيب ميكنند امري نو ظهور نيست ،چون پيامبران قبل از تو را هم تكذيب كردند و امور همه به
سوي خدا بازگشت ميكند ().0
اي مردم! بدانيد كه وعده مذكور خدا حق است پس (هوشيار باشيد كه) زندگي دنيا مغرورتان نكند و ابليس نيرنگباز با به رخ
كشيدن و استناد به رحمت و مغفرت خدا فريبتان ندهد ().4
همانا شيطان دشمن شماست پس شما هم او را دشمن خود بگيريد ،چون تنها كار او اين است كه حزب خود را دعوت كند
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ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )(2يا أَيُّهَا النَّا ُ
س
اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ ( )0وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ
فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ () 0يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ
بِاللَّهِ الْغَرُورُ ( )4إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ ()3
الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ( )3أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ ()3
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به اينكه همه اهل آتش شوند ().3
كساني كه كافر شدند عذابي سخت و كساني كه ايمان آورده و عملهاي صالح كردند مغفرت و اجري بس بزرگ دارند ().3
پس با اين حال آيا كسي كه عمل زشتش در نظرش زيبا جلوه داده شده و آن را كار نيكي ميبيند با كسي كه خوب را خوب
و بد را بد ميبيند يكسان است؟ هرگز ،ولي اين خدا است كه هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد هدايت ميكند
پس تو اي محمد جان خود را در حسرت و اندوه آنان (كه چرا گمراهند) هالك مكن كه خدا به آنچه ميكنند دانا است ().3
بيان آيات [عطاء رزق و نعمت و منع از آن فقط با اراده خداي تعالي است]  .....ص71 :
اشاره
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بعد از آنكه در آيه قبلي به وضع مالئكه ،كه واسطههايي بين خالق و خلقند در رساندن نعمت به خلق اشارهاي فرمود ،اينك
در اين آيات به خود نعمتها اشاره كلي نموده ميفرمايد :عموم نعمتها از خداي سبحان است ،نه غير او ،پس تنها رازق
خدا است و احدي در رازقيت ،شريك او نيست ،آن گاه از طريق رازقيت استدالل كرده بر ربوبيت ،و سپس بر مساله معاد ،و
اينكه وعده خدا ،به بعث و عذاب دادن كفار ،و آمرزش مؤمنين صالح ،حق است ،البته در اين آيات ،تسليتي هم براي رسول
خدا (ص) هست.
"ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَال مُمْسِكَ لَها وَ ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ"...
معناي آيه چنين است كه آنچه را كه خدا از نعمتهايش يعني از ارزاق كه به بندگانش ميدهد ،در همه عالم كسي نيست
كه بتواند از آن جلوگيري كند :و آنچه را كه او از بندگانش دريغ ميكند و نميدهد ،كسي نيست كه به جاي خدا آن نعمت را
به بندگان ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
خدا بدهد.
و چون معناي آيه اين است ،مقتضاي ظاهر اين بود كه بفرمايد ":ما يرسل اللَّه للناس  "...هم چنان كه در جمله دوم
فرمود ":فَال مُرْسِلَ" و ليكن اينطور نفرمود ،و به جاي "يرسل"" يفتح" آورد ،تا اشاره كند به اينكه رحمت خدا خزينهها
دارد ،هم چنان كه در مواردي ديگر اين معنا را صريحا بيان كرده ،و از آن جمله فرموده ":أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ
الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ" « ،»1و نيز فرموده ":قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ" «».9
و معلوم است كه تعبير به" گشودن خزينه" از تعبير به ارسال مناسبتر است و لذا تعبير به فتح كرد ،تا بفهماند آن رحمتي
كه خداوند به مردم ميدهد ،در خزانههايي مخزون است محيط به مردم ،و بهرهمند شدن مردم از آن خزانهها تنها و تنها
محتاج به اين است كه خدا در آن خزانهها را به رويشان بگشايد ،نه اينكه در نقطه دوري باشد تا از آنجا به سوي مردم
ارسالش بدارد.
و اگر از رزق و يا به عبارت ديگر از نعمت ،تعبير به" رحمت" كرد براي اين بود كه داللت كند بر اينكه افاضه حق تعالي
ناشي از صرف رحمت است و بس ،و توقع هيچ سود و كمالي براي خود ندارد ،نه ميخواهد از افاضه نعمت به بندگان سودي
ببرد ،و نه كمالي به دست آورد.
و در جمله ":وَ ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ" -تعبير به" بعد از او" اشاره به اين است كه :خداي تعالي در منع ،اول
است ،همان طور كه در اعطاء اول است.
و جمله" وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" حكمي را كه در آيه شريفه آمده بود ،به دو اسم عزيز و حكيم تقرير ميكند و ميفرمايد :خدا
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هرگز شكست نميخورد ،نه در وقتي كه اعطا ميكند كسي هست كه جلو اعطايش را بگيرد ،و نه در وقتي كه منع ميكند
كسي هست كه منع كرده او را اعطا كند ،براي اينكه عزيز و غالب است.
و از سوي ديگر در آنجا كه اعطا ميكند اعطايش ناشي از حكمت و مصلحتي است كه ميبيند ،و منع هم كه ميكند باز
ناشي از حكمت و مصلحتي است كه در منع ميبيند ،و خالصه كالم ،اعطا و منعش همه از روي حكمت است ،به دليل
اينكه او حكيم است.
__________________________________________________
)(1و يا مگر خزينههاي رحمت پروردگار عزيز و بخشنده تو نزد ايشان است؟ .سوره ص ،آيه .2
)(2بگو اگر شما مالك خزانههاي رحمت پروردگارم بوديد ،مردم را از گرسنگي ميكشتيد ،و از ترس كم شدن آن انفاق
نميكرديد .سوره اسري ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص13 :
[استدالل بر يگانگي خدا در ربوبيت ،با بيان اينكه فقط او خالق است]  .....ص78 :
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"يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ"...
بعد از آنكه در آيه سابق اعطا و منع را مختص به خداي تعالي كرد ،و فرمود :كسي در اين كار شريك خدا نيست ،اينك در
اين آيه بر يگانگي خدا در ربوبيت استدالل ميكند.
و بيان استدالل چنين است كه اله و معبود تنها بدين جهت معبود است كه داراي ربوبيت است ،و معناي ربوبيت اين است
كه مالك تدبير امور مردم ،و همه موجودات باشد .و آن كسي كه مالك تدبير امور خلق است ،و اين نعمتها را كه مردم و
غير مردم در آن غوطهورند ،و از آن ارتزاق ميكنند ،در اختيارشان قرار ميدهد ،خداي تعالي است ،نه اين آلههاي كه مردم
اله خود گرفتهاند ،چون پديد آورنده آن نعمتها ،و نعمتخواران ،خدا است ،و خلقت هم منفك از تدبير نيست -پس هرگز
ممكن نيست كه خدا از تدبير منفك باشد -بنا بر اين ،تنها خداي سبحان اله شماست ،و هيچ اله ديگري جز او نيست ،چون
او پروردگار شماست ،و با اين نعمتها كه در آن غوطهوريد امر شما را تدبير ميكند ،و دليل اينكه به خاطر اين نعمتها رب
و مدبر شماست ،اين است كه پديد آورنده و خالق نعمتها او است ،و نيز خالق آن نظامي كه در اين نعمتها جريان دارد او
است.
با اين بياني كه براي حجت مزبور ذكر شد ،روشن ميشود كه مخاطب در آيه شريفه وثنيها و غير وثنيها ميباشند كه
براي خدا شريك قائل شدهاند ،و در جمله" اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "مراد از" ذكر" ورد زباني نيست ،بلكه مقابل نسيان ،و
به معناي ياد داشتن است.
و مراد از" رزق" در جمله" هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ" هر چيزي است كه بقاي هستي مرزوق را
امتداد ميدهد ،كه مبدأ آن آسمان و زمين است ،آسمان با اشعه اجرام نوراني و با بارانهايش ،و زمين با گرفتن آن اشعه و آن
بارانها و رويانيدن گياه و حيوان و ساير پديدههايش و نيز با اين تقرير روشن ميشود كه در آيه شريفه ،ايجاز (مختصر گويي)
لطيفي به كار رفته ،چون اوال رحمتي را كه در آيه قبلي بود ،برداشته به جايش در اين آيه كلمه نعمت آورده ،و ثانيا همين
كلمه نعمت را مبدل به رزق كرده.
و با اينكه مقتضاي سياق دو آيه اين بود كه بفرمايد ":هل من رازق" و يا بفرمايد" هل من منعم" ،و يا" هل من راحم"
هيچ يك از اين تعبيرها را نفرمود ،و به جاي همه آنها فرمود:
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"هَلْ مِنْ خالِقٍ" تا اشاره باشد به برهان دوم ،برهاني كه خصومت و لجاجت را از بين ميبرد ،چون مشركين تدبير عالم را
كار آلهه خود ميدانستند ،و ميگفتند اين آلهه هستند كه به اذن
ترجمه الميزان ،ج ،13ص12 :
خدا ،عالم را اداره ميكنند ،و اگر از ايشان بپرسند :آيا رازق و يا منعمي غير از خدا هست؟
خصومت و نزاع خاتمه نمييابد ،چون ممكن است در پاسخ بگويند بله آلهه رازق و منعمند ،چون خدا تدبير امور عالم را به
آنها واگذار كرده است ،ولي اگر از ايشان پرسيده شود ":آيا خالقي غير از خدا هست؟" ديگر جز اعتراف به توحيد چارهاي
ندارند ،چون با وصف خالق اشاره شده به اينكه رازق و مدبر تنها كسي است كه خالق رزق باشد ،و غير خالق نميتواند رازق
باشد ،در نتيجه خصومت از بين ميرود ،و ديگر نميتوانند بگويند :آلهه هم خالقند ،چون خود مشركين اعتراف دارند به اينكه
غير از خدا كسي خالق نيست ،تا بتواند از آسمان و زمين رزق ايشان را برساند.
"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" -اين جمله متعرض مساله توحيد است ،و تعظيم خدا را افاده ميكند ،نظير جمله" قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً
سُبْحانَهُ" كه ميفهماند جز خدا كسي معبود به حق نيست ،چون كسي مستحق عبادت است كه بر شما انعام ميكند ،و
روزيتان ميدهد ،و او غير از خدا نيست.
"فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ" -اين جمله توبيخي است متفرع بر برهان قبلي ،يعني حال كه امر بدين منوال است ،و شما هم به آن
اعتراف داريد ،پس تا كي از حق روگرداني ميكنيد ،و به سوي باطل ميگراييد ،و از توحيد به سوي شرك ميرويد.
مفسرين در اعراب جمله" هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ  "...از آيه مزبور مشاجراتي طوالني دارند ،و آنچه كه با تقرير برهان سابق
مناسبت دارد ،اين است كه بگوييم :كلمه" من" زايده است ،كه تنها براي عموميت مطلب استعمال ميشود .و كلمه" غير
اللَّه" صفت خالق است ،كه از نظر اعراب تابع محل آن (خالق) است .به عبارت سادهتر اينكه كلمه غير را با ضمه ميخوانيم،
به خاطر موصوف آن ،يعني كلمه" خالق" است هر چند در ظاهر مجرور" من" است ،ولي در باطن مرفوع است ،چون گفتيم
كلمه" من" زايده است.
و همچنين جمله" يَرْزُقُكُمْ  "...صفت خالق است .و كلمه" من خالق "مبتدايي است كه خبرش حذف شده ،و آن عبارت
است از كلمه" موجود" .و جمله" ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" معترضه است و جمله" فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ" تفريع بر ما قبل است.
"وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" اين آيه شريفه رسول خدا (ص) را تسليت ميدهد ،كه
اگر مردم بعد از شنيدن اين برهانهاي روشن باز تكذيب ميكنند ،غصه مخور ،كه اين رفتار مردم چيز نوظهوري نيست ،بلكه
قبل از تو نيز چنين بوده ،كه هر پيغمبري به سوي قومش مبعوث ميشده،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص93 :
همان قوم و امت ،او را تكذيب ميكردند ،و سرانجام همه امور به سوي خدا است ،او مردم را به آنچه مستحقند جزا ميدهد،
و آنهايي را كه حق را بعد از ظهورش تكذيب كردند مجازات خواهد كرد ،و چنان نيست كه با تكذيب خود خدا را عاجز
كنند.
از اين جا روشن ميشود كه جمله" فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ" از باب بكار بردن سبب در جاي مسبب است( ،چون بايد
ميفرمود ":و ان يكذبوك فال تحزن" و جمله" ال تحزن" مسبب از علم به اين معنا است كه پيش از تو نيز چنين بوده،
مسبب در آيه حذف شده ،و جمله" فَقَدْ كُذِّبَتْ " ...كه سبب غصه نخوردن است ،به جاي مسبب نشسته".
و جمله" وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" عطف است بر جمله" فَقَدْ كُذِّبَتْ...".
"يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ" خطابي است عمومي به همه مردم ،در
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خصوص مساله معاد ،و آن را به يادشان ميآورد ،هم چنان كه خطاب عمومي سابق يگانگي خداي تعالي را در ربوبيت و
الوهيت به يادشان ميآورد .پس معناي جمله" إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ" اين است كه :وعدهاي كه داده كه شما را زنده ميكند ،و
هر عاملي را به سزاي اعمالش ميرساند ،اگر خير بوده خير ،و اگر شر بوده شر ،حق است ،يعني ثابت و واقع شدني است ،و
در آيه بعدي كه ميفرمايد ":الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ" به اين
وعده تصريح ميكند.
[معناي جمله ":وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ"]  .....ص12 :
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و جمله" فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا" هر چند نهي را متوجه به حيات دنيا ميكند ،به اين صورت كه حيات دنيا نبايد شما را
مغرور كند ،و ليكن اين نهي در حقيقت متوجه مردم است ،و معنايش اين است كه :وقتي وعده خدا حق و ثابت بود ،پس
زنهار ،كه به حيات دنيا مغرور نشويد ،و اشتغال شما به زينتهاي آن چنان نباشد كه شما را از روز حساب غافل سازد ،و
لذتهاي دنيا و سرگرميهايش آن چنان دل شما را نبرد ،كه همواره در طلبش مستغرق شويد ،و از حق اعراض كنيد.
و در جمله" وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ "كلمه" غرور" -به فتحه غين -مبالغه از" غرور" -به ضمه غين -است و آن عبارت
است از اغفالگري كه بسيار اغفال ميكند ،و ظاهرا -به طوري كه گفتهاند -منظور از آن شيطان است .و اين خود احتمالي
است كه تعليل در آيه بعدي ،يعني جمله" إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ  "...آن را تاييد ميكند.
و معناي اينكه فرمود ":زنهار كه غرور ،شما را به خدا مغرور نكند" اين است كه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص91 :
شيطان نظر مردم را يكسره به حلم و عفو خدا از يك سو ،و به مظاهر امتحان و استدراج و كيدش از سوي ديگر ،متوجه
سازد ،از يك سو به ايشان تلقين كند كه خدا حليم و بخشنده است ،و از سوي ديگر بگويد :به دنياپرستان بنگريد كه چگونه
از عذاب خدا ايمنند ،هر چه بيشتر در طلب دنيا ميكوشند ،و بيشتر از خدا غافل و در لجنزار گناه مستغرق ميشوند
زندگيشان بهتر و راحتتر ،و در بين مردم داراي مقامي رفيعتر ميشوند.
اين جاست كه شيطان از وسوسههاي خود نتيجه ميگيرد ،و به دل آنان ميافكند كه اصال هيچ احترام و ارزشي نيست ،مگر
در پيشرفت زندگي دنيا ،و در ما وراي اين زندگي خبري نيست ،و اين وعده و وعيد و قيامت و حساب و بهشت و دوزخي كه
دعوتهاي ديني از آن خبر ميدهند ،مشتي خرافات است.
در نتيجه ميتوان گفت :مراد از" غرور" و فريب دادن شيطان انسان را نسبت به خدا ،اين است كه :انسان را از آن معاملهاي
كه خداوند در برابر غفلت و ظلم انسان ،با انسان ميكند غافل سازد.
چه بسا بعضي از مفسرين گفتهاند كه :مراد از" غرور" -به فتحه غين -دنياي حيلهگر است ،كه انسانها را فريب ميدهد ،و
جمله" وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ" تاكيد جمله" فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا" است ،كه معناي همان جمله را تكرار كرده.
"إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا"...
اين جمله تعليل نهي قبلي است ،كه ميفرمود ":وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ" ،و مراد از دشمني شيطان اين است كه :او به جز
اغواء و گمراه ساختن انسانها كاري ندارد ،تمامي هم او در اين است كه نگذارد حتي يك انسان به سعادت زندگي و حسن
عاقبت برسد .و مراد از اينكه فرمود ":شما هم او را دشمن خود بگيريد" ،اين است كه :از پذيرفتن دعوتش به سوي باطل
اجتناب كنيد ،و او را در آنچه به عنوان دايه مهربانتر از مادر به شما پيشنهاد ميكند ،اطاعت مكنيد .و به همين جهت
دشمني او را با جمله" إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ" تعليل نمود.
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پس جمله" إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ" در مقام تعليل دو جمله قبل است ،يكي جمله" شيطان دشمن شما
است" و يكي هم" شما هم او را دشمن خود بگيريد" .و كلمه" حزب" به معناي عدهاي از مردم است كه غرض واحد آنها
را جمع كرده و يكي ساخته ،و "الم" در جمله" لِيَكُونُوا" الم تعليل است ،چون دوزخي شدن مردم هدف نهايي براي دعوت
شيطان است .و كلمه" سعير" به معناي آتش افروخته است ،و يكي از نامهايي است كه در قرآن براي دوزخ ذكر شده .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص99 :
"الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ" اين آيه بيانگر همان وعده حقي
است كه خداي سبحان داد .و اگر كلمه" عذاب" را نكره -بدون الف و الم -آورد ،براي اين است كه به اهميت آن عذاب
اشاره كند ،عالوه بر اين ،عذاب جهنم يك جور نيست ،تا آن را با الف و الم بياورد ،چون دركات جهنم به خاطر اختالفي كه
مردم در كفر و فسق دارند ،داراي مراتب مختلفي است ،و بدين جهت نكره آوردن عذاب مناسبتر است ،چون مبهم و
سربسته است .و عين اين دو علت كه براي نكره آوردن عذاب گفتيم ،در نكره آمدن مغفرت و اجر نيز ميآيد.
[كافر بد را خوب ميبيند و خدا او را مجازات نموده اضالل ميكند .پس بر ضاللت او اندوه مخور]  .....ص11 :
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"أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ"...
اين آيه تقرير و بيان آن تقسيمي است كه آيه قبلي متضمن آن بود ،يعني تقسيم مردم را به كافري كه عذابي شديد دارد ،و
مؤمني كه به صالحات عمل ميكند ،و مغفرت و اجري كبير دارد .و منظور آيه اين است كه :اين دو جور مردم عاقبت
امرشان يكسان نيست.
بنا بر اين ،جمله" أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً" مبتدايي است كه خبرش حذف شده ،و آن عبارت است از جمله"
كمن ليس كذلك" يعني آيا كسي كه عمل زشتش در نظرش زيبا شده مثل كسي است كه اين طور نيست؟ و حرف" فاء"
كه بر سر كلمه" من" در آمده ،فاي تفريع است ،كه جمله را بر معناي آيه قبلي تفريع ميكند ،و اين را نتيجه آن ميسازد .و
استفهامي كه در آيه شده استفهام انكاري است .و مراد از كسي كه عمل زشتش در نظرش زيبا شده ،كافر است ،ميخواهد
اشاره كند به اينكه كافر فهمش منكوس و وارونه ،و عقلش مغلوب شده ،عمل خود را بر خالف آنچه كه هست ميبيند ،و
معناي آيه اين است كه :آن كس كه عمل زشت خود را زيبا ميبيند ،با آن كس كه بد را بد و خوب را خوب تشخيص
ميدهد ،يكسان نيست.
و جمله "فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ" انكار مساوات سابق را تعليل ميكند ،ميفرمايد :كافري كه وضعش
چنين است ،و مؤمني كه بر خالف اوست ،مساوي نيستند ،براي اينكه خدا يكي از آن دو را به مشيت خود گمراه كرده ،و آن
كافر است ،كه به خاطر همين گمراهي ،بد را خوب ميبيند ،و ديگري را به مشيت خود هدايت فرموده و آن مؤمن است كه
عمل صالح را دوست ميدارد و انجام ميدهد ،و عمل زشت را زشت ميداند.
البته بايد دانست كه اين گمراه كردن خدا ،ابتدايي نيست (براي اينكه به حكم آيات
ترجمه الميزان ،ج ،13ص90 :
بسياري از قرآن ،خداوند موجودات را عموما و انسان را بخصوص به سوي كمالش هدايت فرموده) ،بلكه اين اضالل
مجازاتي است ،كه وقتي كسي در برابر حق خضوع نكند ،و لجبازي و مقاومت نمايد ،خدا او را گمراهتر ميسازد ،و نسبت
دادن چنين اضاللي به خدا هيچ مانعي ندارد.
و كوتاه سخن اينكه :اختالف كافر و مؤمن از نظر عاقبتشان به حسب وعده الهي كه اولي را به عذاب و دومي را به رحمت
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وعده داده به خاطر اختالفي است كه آن دو از نظر اضالل و هدايت الهي دارند ،و نشانه اين اختالف آن است كه طرز ديد
آن دو مختلف است ،يكي زشت را زيبا ميبيند و ديگري زشت را زشت ،و زيبا را زيبا ميبيند.
"فَال تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ" -كلمه" حسرات" جمع" حسرت" است ،كه به معناي اندوه از چيزي است كه فوت
شده ،و پشيماني از آن است ،و اين كلمه در آيه منصوب است ،چون مفعول له است .و مراد از اينكه فرمود ":نفست بر
ايشان نرود "اين است كه تو خود را با اندوه از اينكه چرا اينان ايمان نميآورند ،هالك مكن.
و اين جمله فرع و نتيجه فرق سابق است ،و معناي مجموع آن چنين است ":حاال كه معلوم شد اين دو طايفه به خاطر
اضالل و هدايتي كه از جانب خدا دارند ،مختلفند ،پس ديگر جا ندارد به خاطر اينكه به تو كافر شدند و تو را تكذيب كردند از
شدت اندوه خود را هالك كني ،چون اين خدا است كه به كيفر كفرشان و اينكه بد را خوب ديدند ،نميگذارد ايمان بياورند،
و خدا به آنچه كه ميكنند داناست ،امر بر او مشتبه نميشود ،و با آنها جز به حق رفتار نميكند ،و جز به حق كيفرشان
نميدهد.
از اينجا روشن ميشود كه جمله "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما يَصْنَعُونَ" در موضع تعليل است براي جمله" پس تو خودت را از غصه
آنان هالك مكن" و ميفرمايد رسول خدا (ص) نبايد خود را از اندوه بر ضاللت كفار ،و حتمي شدن عذاب آنان هالك كند،
براي اينكه اين خدا است كه آنها را گمراه كرد ،و خود او به آنچه ميكند داناست.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص90 :

اشاره

وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها كَذلِكَ النُّشُورُ ( )2مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّ َة
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ
يَبُورُ ( )13وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إِالَّ بِعِلْمِهِ وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ
وَ ال يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِالَّ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ ( )11وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ
أُجاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
() 19يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ()10
إِنْ تَدْعُوهُمْ ال يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ ال يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ()10
ترجمه آيات  .....ص15 :

خداست آن كه بادها را ميفرستد تا ابرها را برانگيزد پس ما آن ابرها را به سوي سرزمين مرده ميفرستيم و به وسيله آن،
آن سرزمين مزبور را بعد از آنكه مرده بود زنده ميكنيم ،قيامت شما هم همين طور است (). 2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص94 :
كسي كه در پي كسب عزت درآيد بداند كه عزت همهاش نزد خدا است ،و كلمه طيب به سوي او باال ميرود و عمل صالح
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[سوره فاطر ( :)34آيات  9تا  ..... ]75ص15 :
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آن را در باالتر رفتن مدد ميدهد و كساني كه با گناهان خود با خدا نيرنگ ميكنند عذابي سخت دارند و مكر آنان بي
نتيجه خواهد بود ().13
و خداست كه شما را از خاك و سپس از نطفه خلق كرد و آن گاه شما را نر و ماده كرد و هيچ مادهاي حامله نميشود و وضع
حمل نميكند مگر به علم خدا و هيچ سالخوردهاي عمر طوالني نميكند و هيچ مقداري از عمرش كم نميشود مگر آنكه
همه در كتابي ثبت است و اين كار بر خدا آسان است (11).
اين دو دريا با هم يكسان نيستند يكي شيرين و گوارا و ديگري شور و تلخ و شما از هر دوي آنها گوشت تازه گرفته
ميخوريد و اشياي زينتي استخراج نموده ميپوشيد و كشتيها را ميبيني كه در دريا آب را ميشكافند تا شما از فضل خدا
چيزي به كف آوريد و تا شايد شكرگزار وي شويد ().19
خداست كه شب را در روز و روز را در شب فرو ميبرد و خورشيد و ماه را مسخر كرده تا هر يك براي مدتي معين حركت
كنند همين خداست پروردگار شما كه ملك عالم از آن اوست ،و خداياني كه شما به جاي او ميخوانيد حتي روكشي از هسته
خرما را مالك نيستند ().10
عالوه بر اين اگر آنها را بخوانيد دعاهايتان را نميشنوند و اگر هم بشنوند استجابتتان نميكنند و روز قيامت به شرك شما
كافر ميشوند و هيچ كس مانند خداي خبير تو را خبردار نميكند ().10
بيان آيات  .....ص14 :

در اين آيات ،چندين احتجاج است بر وحدانيت خداي تعالي در الوهيت ،و اين احتجاجها را بعد از شمردن چند نعمت آسماني
و زميني كه انسان از آنها متنعم است ،و جز خدا كسي خالق و مدبر امر آن نعمتها نيست ،بيان نموده ،در خالل بحث
اشارهاي هم به مساله قيامت دارد.
"وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ"...
نظير اين آيه در سوره روم ،آيه  03آمده كه ميفرمايد ":اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ" حال بايد ديد فرق بين اين دو تعبير
چيست؟
در آيه مورد بحث عنايت در تحقق وقوع بارانها و روييدن گياهان بوسيله آنها است و به ترجمه الميزان ،ج ،13ص93 :
همين جهت فرموده ":اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ" ،ولي در سوره روم معنا چنين است ":اين خدا است كه بادها را ميفرستد تا
ابرها را به حركت درآورند".
جمله" فَتُثِيرُ سَحاباً" عطف است بر جمله" أرسل" .و ضمير در "تثير" به كلمه" رياح" برميگردد ،يعني رياح ،سحاب را به
حركت درميآورند .و اگر در جمله" تثير" مطلب با صيغه مضارع اداء شده ،براي اين است كه حال گذشته را حكايت ميكند
و معموال وقتي بخواهند حال گذشته را حكايت كنند به صيغه مضارع تعبير ميآورند.
و كلمه" تثير" از مصدر" اثارة" است ،و "اثارة" باب افعال از" ثار الغبار يثور ثورانا" است ،كه :معنايش برخاستن غبار به
سوي آسمان است زماني كه بادها دارند ابر را به سوي آسمان ميبرند.
"فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ" -يعني ما آن ابرها را به سوي سرزميني بدون گياه سوق ميدهيم "،فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها"
پس آن زمين را بعد از مردنش زنده ميكنيم ،يعني بعد از آنكه گياهي نداشت داراي گياه ميكنيم .و نسبت زنده كردن را به
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[معناي" عزت" و مفاد آيه ":مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً"]  .....ص11 :

مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً"
راغب در كتاب مفردات گفته :كلمه" عزت" به معناي آن حالتي است كه نميگذارد انسان شكست بخورد ،و مغلوب واقع
شود ،و از همين قبيل است كه ميگويند:
"أرض عزاز -زميني سخت" و در قرآن فرموده ":أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" «».1
پس صالبت ،اصل در معناي عزت است ،چيزي كه هست از باب توسعه در استعمال ،به كسي هم كه قاهر است و مقهور
نميشود "،عزيز" گفتهاند ،مانند ":يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ" « ،»9و همچنين در معني غلبه استعمال كردهاند ،مانند ":وَ عَزَّنِي فِي
الْخِطابِ" « »0و در قلت و صعوبت منال استعمال كردهاند مانند ":وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ" « »0و در مطلق صعوبت و سختي به
كار بردهاند ،مانند ":عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ" « »4و عزت به معناي غيرت و حميت نيز آمده ،مانند آيه" بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ
وَ شِقاقٍ" « »3و آياتي ديگر.
حال كه معناي لغوي كلمه عزت معلوم شد ،ميگوييم ،عزت به معناي اول ،يعني
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زمين دادن نسبتي است مجازي ،و نسبتش را به گياه دادن نسبتي است حقيقي ،خالصه هر چند در اثر آمدن باران گياه زنده
ميشود ،اما مجازا مي گويند زمين زنده شد .و تغذيه و نمو و توليد مثل و هر عمل ديگري كه مربوط به اين اعمال حياتي
است همه اعمالي است كه از اصل حيات سرچشمه ميگيرد.
و به همين جهت بعثت در روز قيامت و زنده شدن مردگان را به احياي زمين تشبيه كرد ،تا بفهماند همان طور كه زمين در
سال يك دوره زندگي را شروع ميكند ،و در آخر ميميرد ،يعني بعد از آنكه در زمستان از جنب و جوش افتاده بود ،دوباره در
بهار و تابستان جنب و جوش خود را از سر ميگيرد و در پائيز رو به خزان ميرود ،و در زمستان به كلي از عمل ميايستد.
انسانها هم همين طورند ،وقتي دوران زندگيشان در زمين به سر رسيد ،و مردند دوباره در روز قيامت بعد از آنكه زنده شدند،
و از قبرها درآمدند روي زمين منتشر ميشوند ،لذا فرمود" كَذلِكَ النُّشُورُ".
در جمله" فَسُقْناهُ إِلي بَلَدٍ مَيِّتٍ" التفاتي از غيبت به تكلم با غير به كار رفته ،به اين معنا كه در جمله" اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ"
خداي سبحان غايب فرض شده بود ،و در جمله" فسقناه" متكلم مع الغير فرض شده ،و بعيد نيست نكتهاش اين باشد كه:
بعد از آنكه در جمله" اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ" خداي سبحان خود را غايب حساب كرد ،و به دنبالش عمل فرستادن رياح را
به خود نسبت داد ،و عمل شخص غايب هم مثل خودش غايب است ،و نيز از آنجا كه به دنبالش
ترجمه الميزان ،ج ،13ص93 :
فرمود ":فَتُثِيرُ سَحاباً" و از حال گذشته بادها حكايت كرد كه ابرها را به آسمان ميبرند ،لذا مخاطب ،مخاطبي شد كه گويي
عمل بادها را ميبيند ،يعني ميبيند كه دارند ابرها را به طرف باال ميبرند ،و در نتيجه گويا ميبيند خداي تعالي بادها را
فرستاده ،كه اين طور كار كنند ،چون مشاهده فعل گويا مثل مشاهده فاعل است ،و چون خداوند در اينجا مشهود و حاضر
شد ،ناگزير جا دارد كه سياق هم تغيير كند ،و خدا كه تا اينجا غايب حساب شده بود ،حاضر حساب شود ،و خودش سخن
بگويد .و اگر نفرمود ":فسقته الي بلد -من آن را به سوي شهر مرده راندم "و در عوض فرمود ":ما آن را به سوي شهر مرده
رانديم" براي اين است كه بر عظمت گوينده داللت كند.
"فَأَحْيَيْنا بِهِ الْأَرْضَ" -در اين جا ممكن بود تنها بفرمايد ":فاحييناه -ما آن را زنده كرديم" ،ليكن اين طور نفرمود ،بلكه
دوباره نام زمين را برد ،تا صريحتر سخن گفته باشد ،و جايي براي شك و ترديد باقي نگذارد.
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[مراد از كلم طيب و صعود آن به سوي خدا و مقصود از اينكه عمل صالح آن را بلند ميكند (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ  ...)] .....ص18 :

"إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" لفظ" كلم" -به طوري كه گفتهاند « -»9اسم جنس جمعي است ،و مذكر
و مؤنث آن تفاوتي ندارد .در مجمع البيان ميگويد ":كلم" جمع" كلمه" است ،ميگويند ":هذا كلم" و" هذه كلم" پس در
مذكر و مؤنث يكي است و اين اختصاص به لفظ كلم ندارد ،هر جمعي كه ما بين آن و مفردش به جز حرف" ة" فرقي
نباشد (مانند :تمر ،تمرة ،كلم ،كلمة) مذكر و مؤنثش يكسان است «».0
__________________________________________________
)(1سوره منافقون ،آيه .3
)(2تفسير روح المعاني ،ص .130
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .039
ترجمه الميزان ،ج ،13ص92 :
به هر حال مراد از" كلم" آن سخني است كه از نظر عبارت معنايي تمام داشته باشد ،به شهادت اينكه در آيه آن را توصيف
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__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عز".
)(2سوره يوسف ،آيه .33
)(3در سخن گفتن بر من غلبه كرد .سوره ص ،آيه .90
)(4اين كتاب به حقيقت همان صاحب عزت (و معجزه بزرگ) است .سوره فصلت ،آيه .01
)(5گران است بر او رنج شما .سوره توبه ،آيه .193
)(6بلكه آنها كه كافر شدند گرفتار غيرت و دشمني هستند .سوره ص ،آيه .9
ترجمه الميزان ،ج ،13ص93 :
اينكه چيزي قاهر باشد و نه مقهور ،يا غالب باشد و شكست ناپذير ،مختص به خداي عز و جل است ،چون غير از خداي عز
و جل ،هر كسي را فرض كني ،در ذاتش فقير ،و در نفسش ذليل است ،و چيزي را كه نفعش در آن باشد مالك نيست ،مگر
آنكه خدا به او ترحم كند ،و سهمي از عزت به او بدهد ،هم چنان كه همين كار را با مؤمنين به خود كرده ،و فرموده ":وَ لِلَّهِ
الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ -عزت خاص خدا و رسول خدا و مؤمنين است" «».1
با اين بيان روشن شد كه :جمله" مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً" سياقش آن نيست كه بخواهد اختصاص عزت به خدا
را بيان كند ،به طوري كه غير از خدا كسي دستش به آن نرسد ،و نميخواهد بفرمايد هر كس در طلب عزت برآيد ،چيزي را
طلب كرده كه وجود ندارد ،و ناشدني است ،بلكه معنايش اين است كه هر كس عزت ميخواهد بايد از خداي تعالي بخواهد،
زيرا عزت همهاش ملك خدا است ،و هيچ موجودي نيست كه خودش بالذات عزت داشته باشد.
در نتيجه به كار رفتن جمله" فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً" در جزاي شرط ،از قبيل بكار بستن سبب در جاي مسبب است كه عبارت
است از درخواست عزت از خداوند (چون علم به اينكه عزت همهاش ملك خدا است ،سبب است ،و درخواست عزت از خدا
مسبب ،در آيه به جاي اينكه بفرمايد :هر كس عزت ميخواهد از خدا بخواهد جمله از خدا بخواهد را برداشته سبب آن را به
جايش گذاشته ،و فرموده :هر كس عزت بخواهد عزت همهاش از خدا است) يعني به وسيله عبوديت كه آن هم حاصل
نميشود مگر با داشتن ايمان و عمل صالح ،عزت را از خدا بگيرد.
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كرده به" طيب" ،پس" كلم طيب" آن سخني است كه با نفس شنونده و گوينده سازگار باشد ،به طوري كه از شنيدن آن
انبساط و لذتي در او پيدا شود ،و نيز كمالي را كه نداشت دارا گردد ،و اين همه وقتي است كه كالم معناي حقي را افاده كند،
معنايي كه متضمن سعادت و رستگاري نفس باشد.
با اين معنايي كه براي كلم طيب كرديم ،روشن ميشود كه مراد از آن صرف لفظ نيست ،بلكه لفظ بدان جهت كه معنايي
طيب دارد منظور است ،پس در نتيجه مراد از اين كلم طيب ،عقايد حقي ميشود كه انسان اعتقاد به آن را زير بناي اعمال
خود قرار دهد ،و قدر يقيني از چنين عقايدي كلمه توحيد است ،كه برگشت ساير اعتقادات حق نيز به آن است ،و اين كلمه
توحيد همان است كه آيه" أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها
كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها" « »1متضمن آن است .و اينكه اعتقاد را قول و كلمه خوانده ،بدين جهت است كه اين استعمال در
عرب شايع بوده است.
و صعود كردن" كلم طيب" به سوي خداي تعالي ،عبارت است از تقرب آن به سوي خدا ،چون چيزي كه به درگاه خدا
تقرب يابد ،اعتال يافته ،براي اينكه خدا علي اعلي و رفيع الدرجات است ،و چون اعتقاد ،قائم به معتقدش ميباشد ،در نتيجه
تقرب اعتقاد به خدا ،تقرب معتقد نيز هست .مفسرين ديگر صعود كردن" كلم طيب" را معنا كردهاند به اينكه:
خدا آن را قبول ميكند .و اين معناي صعود كلم طيب نيست ،بلكه از لوازم معناي آن است.
البته اين هم معلوم است كه وقتي اعتقاد و ايمان ،حق و صادق بود ،قهرا عمل صاحبش هم آن را تصديق ميكند نه
تكذيب ،يعني عملي كه از او سرميزند مطابق با آن عقايد است .پس معلوم شد كه عمل از فروع علم و آثار آن است ،آثاري
كه هيچ گاه از آن جدا شدني نيست ،و هر چه عمل مكرر شود ،اعتقاد راسختر و روشنتر ،و در تاثيرش قويتر ميگردد ،پس
عمل صالح عملي است كه سزاوار هست مورد قبول خدا واقع شود ،چون مهر ذلت عبوديت و اخالص به آن خورده ،و چنين
عملي اعتقاد حق را در مؤثر گشتن ،يعني در صعود به سوي خدا كمك ميكند .و منظور از" يرفعه" همين كمك است ،پس
عمل صالح
__________________________________________________
)(1آيا نديدي كه خدا چگونه مثل ميزند؟ خدا كلمه طيبه را به درختي طيب مثل ميزند كه ريشهاش در اعماق زمين ثابت
و شاخههايش به آسمان سركشيده ،و خوردنياش را همه وقت به اذن خدا ميدهد .سوره ابراهيم ،آيه  90و . [.....]94
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
كلم طيب را بلند ميكند ،و به عبارت ديگر در صعود آن كمك ميكند.
پس از آنچه گذشت معناي جمله" إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" روشن گرديد ،و معلوم شد كه ضمير در "
اليه" به خداي سبحان برميگردد ،و مراد از كلم طيب عقايد حق از قبيل توحيد است ،و مراد از صعود آن تقربش به خداي
تعالي است ،و مراد از عمل صالح هر عملي است كه بر طبق عقايد حق صادر شود و با آن سازگار باشد .و فاعل در جمله"
يرفعه" ضميري است مستتر ،كه به عمل صالح برميگردد ،و ضمير مفعول به كلم طيب رجوع ميكند.
البته مفسرين در تفسير آيه اقوال ديگري دارند ،مثال ،بعضي « -»1به طوري كه قبال هم اشاره كرديم -گفتهاند ":مراد از
صعود كردن كلم طيب ،اين است كه :خدا آن را قبول ميكند ،و در برابر پاداش ميدهد" .بعضي « »9ديگر گفتهاند ":مراد
آن است كه :مالئكه با نامه عملي كه از ايمان و اطاعت بنده نوشتهاند ،به سوي خداي تعالي صعود ميكنند" .بعضي »«3
ديگر گفتهاند ":مراد صعود به آسمان است كه مجازا آن را صعود به سوي خدا خوانده".
بعضي « »0گفتهاند ":فاعل جمله" يرفعه" ضميري است كه به كلم طيب برميگردد ،و ضمير مفعول كه در آخر اين جمله
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[مراد از مكر سيئات و اينكه فرمود ":وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ"]  .....ص37 :

پس به خوبي روشن گرديد كه مراد از" سيئات" انواع مكرها و حيلههايي است كه مشركين آنها را وسيله كسب عزت
ميپنداشتند .و چون آيه شريفه مطلق است ،شامل همه مكرها كه مشركين عليه رسول خدا (ص) كردند .و مكرهايي كه
ساير مشركين عليه دين خدا ميكنند ،ميشود .هر چند بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":منظور خصوص آن حيلههايي است
كه قريش عليه رسول خدا (ص) در" دار الندوة" و غير آن طرحريزي ميكردند ،از قبيل :حبس و اخراج و قتل ،و خدا كيد
آنها را به خودشان برگردانيد ،و از مكه به سوي چاه بدر بيرونشان آورده و در آنجا به كشتنشان داد ،و در چاهشان افكند،
پس همان حبس و اخراج و قتل ،به خودشان برگشت .هر چند كه اين وجه خوبي است ،ليكن -همان طور كه گفتيم -آيه
شريفه مطلق است.
و وجه اتصال صدر آيه يعني جمله" مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً" به ذيل آن ،يعني جمله" إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ"
اين است كه :مشركين قريش آلهه خود را وسيله عزت و شوكت خود ميگرفتند ،هم چنان كه قرآن كريم در اين باره
فرموده ":وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا" «».9
از اين رو خداي سبحان اين طالبان عزت را به سوي خودش دعوت كرد ،و اين چنين تذكرشان داد كه عزت همهاش از خدا
است .و در توضيح و بيان آن فرمود :براي اينكه يگانهپرستي به سوي او صعود ميكند ،و عمل صالح هم آن را در صعود
كردن كمك ميدهد ،در نتيجه انسان به خدا نزديك ميشود ،و در اثر نزديك شدن از منبع عزت كسب عزت ميكند.
و اما كساني كه مكر ميكنند ،و به هر مكري دست ميزنند ،تا به خيال خود عزتي كسب كنند ،بر عكس عذابي شديد دارند،
و مكرهايي كه ميكنند همه نابود و بينتيجه ميشود ،نه به جايي ميرسد و نه عزتي برايشان كسب ميكند.
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است به عمل صالح رجوع ميكند ،و معناي جمله اين است كه :كلم طيب عمل صالح را باال ميبرد به اين معنا كه عمل
صالح هيچ فايدهاي ندارد ،مگر آنكه از توحيد ناشي شود" .بعضي »«5ديگر گفتهاند ":فاعل در" يرفعه" ضميري است
مستتر ،كه به خداي تعالي برميگردد ،و معناي عبارت اين است كه :عمل صالح را خدا باال ميبرد.
ليكن هيچ يك از اين وجوه خالي از بعد نيست ،و آنچه به ذهن نزديكتر است همان معنايي است كه ما ذكر كرديم.
"وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ" گفتهاند « :»3كلمه" سيئات" در اينجا وصفي است كه
در جاي موصوف نشسته ،و آن عبارت است از كلمه" مكرات" و اسم اشاره هم در "مَكْرُ أُولئِكَ" در جاي ضميري كه بايد
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .039
)(3منهج الصادقين ،ج  ،3ص .000
)(4منهج الصادقين ،ج  ،3ص  .000و مجموعة من التفاسير ،ج  ،4ص .133
)(5تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .3
)(6منهج الصادقين ،ج  ،3ص .004
ترجمه الميزان ،ج ،13ص01 :
به "الذين" برگردد به كار رفته ،تا داللت كند بر اينكه منظور خود آنان است ،و چنان نيست كه به ديگران مشتبه و مختلط
شده باشند .در نتيجه معناي آيه چنين ميشود :كساني كه مكرهايي زشت ميكنند ،عذابي شديد دارند ،و مكر اينان كه مكر
ميكنند ،بينتيجه و نابود است و اثر زندهاي كه مايه سعادت و عزتشان باشد ندارد.
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__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .039
)(2و به غير خدا آلههاي گرفتند ،تا مايه عزتشان باشند .سوره مريم ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص09 :
[وجوه مختلف در باره خلقت انسان از خاك در آيه ":وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ  ..... ]"...ص31 :
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"وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً"...
اين آيه شريفه به خلقت انسان اشاره ميكند ،كه خداي تعالي نخست او را از خاك كه مبدأ دور اوست ،و خلقتش به آن
منتهي ميشود بيافريد ،و سپس او را از نطفه كه مبدأ نزديك اوست خلق كرد.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مراد از خلقت آنان از خاك ،خلقت پدر بزرگ ايشان آدم است ،چون هر چيزي به اصلش
نسبت داده ميشود" .بعضي « »9ديگر گفتهاند ":اصال مقصود از كالم ،بيان خلقت آدم به تنهايي است" .بعضي « »0ديگر
گفتهاند :مراد خلقت همه انسانها است ،اما به طور اجمال و تفصيل ،به اين معنا كه هم به خلقت اجمالي انسانها از خاك در
ضمن خلقت آدم اشاره ميكند ،و هم به خلقت تفصيلي ايشان كه از نطفه است ،هم چنان كه فرمود ":ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ".
و فرق بين اين سه وجه ،آن است كه در وجه اول نسبت خلقت انسانها از خاك يك نسبت مجازي عقلي است( ،چون خود
انسانها از خاك خلق نشدهاند ،بلكه پدر بزرگشان خلق شده) و در وجه دوم مراد از خلقت آنان خلقت آدم به تنهايي است
مجازا ،ولي نه مجاز در نسبت ،بلكه مجاز در كلمه ،و در وجه سوم مراد از خلقت فرد فرد انسان از خاك به طور حقيقت است
نه مجاز ،اال اينكه اين خلقت ،خلقت اجمالي است نه تفصيلي ،و با همين نكته ،وجه سوم با وجهي كه ما گفتيم فرق پيدا
ميكند.
و ممكن است وجه اول را با جمله" خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ" « ،»0و وجه دوم را با امثال آيه" وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ" « ،»4و وجه سوم را با آيه" وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ
اسْجُدُوا لِآدَمَ" « »3تاييد نمود ،و براي هر يك از سه وجه مزبور وجهي است.
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .030
)(3منهج الصادقين ،ج  ،3ص .004
)(4انسان را از گل خشكيدهاي چون سفال بيافريد .سوره الرحمن ،آيه 10
)(5خلقت انسان را نخست از گل آغاز كرد ،و سپس نسل او را از چكيدهاي از آبي بيمقدار مقرر نمود .سوره سجده ،آيه  3و
.3
)(6ما شما را نخست خلق كرديم ،و سپس صورتگريتان نموديم ،آن گاه به مالئكه گفتيم :براي آدم سجده كنيد .سوره
اعراف ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص00 :
"ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجاً" -يعني شما را مرد و زن قرار داد .بعضي « »1از مفسرين گفتهاند:
"يعني زوجيت را بين شما تقدير نمود ،و بعضي را همسر بعضي ديگر كرد" .ولي اين معنا به طوري كه ميبينيد دلچسب
نيست .بعضي « »9ديگر گفتهاند ":معنايش اين است كه :خداوند شما را اصناف و تيرههاي مختلف كرد" .و اين معنا هم
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[تمثيل حال مؤمن و كافر به درياي شيرين و درياي شور]  .....ص35 :
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مثل معناي سابق است.
و در جمله" وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ" حرف" من" زايده است كه براي تاكيد نفي آورده شده ،و حرف" باء"
در كلمه" بعلمه" براي مصاحبت است ،و كلمه" بعلمه" حال از حمل و وضع هر دو است ،و معنايش اين است كه :هيچ انثي
(ماده) حامله نميشود ،و وضع حمل نميكند ،مگر آنكه علم خدا مصاحب با حمل او و وضع اوست.
بعضي از مفسرين گفتهاند ":جمله" اال بعلمه" حال از فاعل است ،و حال بودنش از حمل و وضع و همچنين از دو مفعول آن
دو ،يعني از محمول و موضوع خالف ظاهر است".
و ليكن اين حرف مورد قبول نيست.
"وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ" -يعني عمر احدي امتداد نمييابد ،و زياد نميشود ،و در نتيجه
كسي معمر نميگردد ،و از عمر احدي كاسته نميشود ،مگر آنكه همهاش در كتابي ضبط است.
در نتيجه جمله "وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ -و هيچ معمري عمر داده نميشود" از قبيل اين تعبير است كه آن زنداني به يوسف
گفت ":إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" «( »0همان طور كه در اين تعبير بعد از بيدار شدن از خواب ميگويد من خود را ميبينم ،و
گر نه در خواب تنها مشغول به گرفتن آب انگور بوده ،نه تماشاي خود) ،همچنين در جمله مورد بحث بعد از عمر دادن خدا
به كسي ،آن كس معمر ميشود ،نه قبل از آن ،چون اگر فرضا كسي قبل از عمر دادن معمر باشد ،ديگر فرض ندارد كه
دوباره عمر داده شود .پس كلمه" معمر" به جاي نايب فاعل ،يعني كلمه" احد" نشسته است ،و تقدير" و ما يعمر من احد"
است.
"وَ ال يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ" -ضمير در" عمره" به كلمه" معمر" برميگردد ،البته به اعتبار همان موصوف" احد" كه حذف
شده ،و معناي جمله اين است كه :از عمر احدي كم نميشود (مگر آنكه  )...و گر نه ناقص شدن عمر كسي كه فرض
كردهايم معمر است ،تناقض و خالف فرض است.
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،030و تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
)(3من خود را در خواب ميبينم كه آب انگور جهت خمر ميگيرم .سوره يوسف ،آيه . [.....]03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص00 :
"إِلَّا فِي كِتابٍ" -منظور از اين كتاب ،لوح محفوظ است ،كه دگرگوني بدان راه ندارد ،و در آن نوشته شده :عمر فالن
شخص به پاداش فالن عملش زياد ميشود ،و عمر آن ديگري به خاطر فالن عملش كم ميگردد ،و خالصه كتابي كه
نوشتههايش تغيير نمييابد ،لوح محفوظ است ،نه كتاب محو و اثبات كه آن مورد تغيير است.
و سياق آيه ميفهماند كه در مقام توصيف علم ثابت است .و مفسرين در تفسير دو جمله" وَ ما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال يُنْقَصُ
مِنْ عُمُرِهِ" وجوهي ديگر ذكر كردهاند ،كه همهاش ضعيف است ،و چون در نقل آنها فايدهاي نديديم از نقل آن گذشتيم.
"إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ" -اين جمله هم تعليل و هم بيانگر مضمون آيه است ،كه كيفيت خلقت انسان و پديد آوردن و
بقاء دادن به آن را توصيف ميكرد ،و معنايش اين است كه :اين تدبير دقيق و متين و مسلط بر كليات حوادث و جزئيات آن،
كه هر چيز و هر حادثه را در جاي خود قرار داده ،بر خدا آسان است ،چون خدا هم عليم است ،و هم قدير ،و با علم و
قدرتش بر هر چيزي محيط است ،پس او رب انسانها است ،همان طور كه رب هر چيز ديگر است.
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[اشكال و شبههاي در ذيل جمله ":وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها" و جوابهايي كه بدان داده شده است]  .....ص34 :

پس ظاهر آيه اين است كه :زيور استخراج شده از دريا ،مشترك بين درياي شور و شيرين است.
ولي جمعي « »1از مفسرين به اين ظاهر اشكال كردهاند ،كه لؤلؤ و مرجان تنها از درياي شور استخراج ميشود ،و درياي
شيرين نه لؤلؤ دارد و نه مرجان.
و بعضي ديگر پاسخهايي از اين اشكال دادهاند ،از آن جمله گفتهاند »9« :آيه شريفه در مقام بيان مطلق فوايد مشترك بين
دو جور دريا است ،و اين منافات ندارد كه بعضي از درياها اختصاص به بعضي از فوايد داشته باشد ،گويا فرموده ":شما از هر
يك انتفاعي ميبريد ،و استفادهاي ميكنيد ،مثال گوشت تازه از آنها ميگيريد ،و زيور آالت از آنها استخراج مينماييد ،و
كشتيها را ميبينيد كه در آنها حركت ميكنند ،و اين منافات ندارد با اينكه زيور تنها از درياي شور استخراج بشود.
يكي « »0ديگر از پاسخها اين است كه :آيه شريفه كافر و مؤمن را به آب تلخ و شيرين تشبيه كرده ،و آن گاه آب تلخ و
شور را بر كافر ترجيح داده ،كه آب تلخ و شور ماهي و زيور دارد ،ولي كافر هيچ فايدهاي در وجودش نيست .پس آيه شريفه
همان را بيان ميكند كه آيه "ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً" ،و ذيلش كه ميفرمايد ":وَ إِنَّ
مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" « »0در صدد
بيان آن است.
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"وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ"...
بعضي »«1گفتهاند :كلمه" عذب" به معناي آب پاكيزه است ،و كلمه" فرات" به معناي آبي است كه سوز عطش را
ميشكند ،و يا آبي است كه خنك باشد .و كلمه" سائغ "آن آبي را گويند كه از گوارايي ،با سهولت به حلق فرو رود .و
كلمه" اجاج" به معناي آبي است كه به خاطر شوري و يا تلخي ،حلق را ميسوزاند.
"وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها" "-لحم طري" به معناي گوشت تازه و لطيف است ،و منظور
از آن ،گوشت ماهي ،و يا هم آن و هم گوشت مرغابي دريايي است ،و مراد از" حلية" كه از دريا استخراج ميكنند ،لؤلؤ،
مرجان و انواع صدفها است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ" «».9
در اين آيه شريفه مؤمن و كافر را به درياي شيرين و شور مثل ميزند ،و يكسان نبودن آن دو را در كمال فطري بيان
مي كند ،هر چند كه در بسياري از خواص انساني و آثار آن مثل همند ،ولي مؤمن به همان فطرت اولي و اصلي خودش باقي
است ،و در نتيجه به سعادت
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .030
)(2از آن دو (دريا) لؤلؤ و مرجان بيرون آورد .سوره الرحمن ،آيه .99
ترجمه الميزان ،ج ،13ص04 :
حيات آخرت ،و دايمي خود ميرسد ،ولي كافر از آن فطرت اصلي منحرف شده ،و وضعي به خو گرفته كه فطرت انساني ،آن
را پاك و خوشايند نميداند ،و به زودي صاحبش به كيفر اعمالش معذب ميشود.
پس مثل اين دو قسم انسان مثل دو درياي شور و شيرين است ،كه يكي بر فطرت آب اصلياش ،كه همان گوارايي باشد
باقي است ،و ديگري (به خاطر اختالط با امالح) شور شده است ،هر چند كه در بعضي از آثار نافع شريكند ،چون مردم از هر
دوي آنها ماهي ميگيرند ،و يا مرغابي شكار ميكنند ،و يا زيور مرواريد استخراج مينمايند ،و يا صدف و مرجان ميگيرند.
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__________________________________________________
(1و  9و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
)(4پس به خاطر انكار حق دلهايشان قساوت گرفت ،و چون سنگ و يا سختتر از آن شد ،چون بعضي از سنگها گاهي
ميشكافد ،و نهرها از شكافش جاري ميشود ،و بعضي ميشكافد و حد اقل آبي از آن بيرون آيد ،و بعضي از آنها از خشيت
خدا از كوه فرو ميغلطد .سوره بقره ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
پاسخ »«1ديگري كه دادهاند اين است كه :جمله" وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها" تتمه تمثيل است و ميخواهد بفرمايد هر
چند اين دو دريا كه در بعضي منافع مثل همند ،ولي در آنچه كه مقصود بالذات است ،با هم تفاوت دارند ،چون يكي از آن
دو ،با چيزي آميخته شده كه آن صفاي فطري و خلقي خود را از دست داده.
مؤمن و كافر هم اين چنين هستند ،هر چند احيانا در پارهاي مكارم اخالقي مثل همند ،مثال هر دو داراي شجاعت و سخاوت
ميشوند ،ولي در آنچه كه مقصود اصلي از خلقت آن دو است ،اختالف دارند ،مؤمن بر آن صفاي اصلي و فطري خود باقي
است ،ولي كافر آن صفا را از دست داده.
بعضي »«2ديگر پاسخ دادهاند به اينكه :اصال چه كسي گفته كه لؤلؤ و مرجان در آب شيرين توليد نميشود ،و صرف اينكه
ما آن را نديدهايم دليل بر عدم آن نميشود .پس اشكال به اينكه حليه مختص به آب شور است ،از اصل ممنوع است.
بعضي »«3ديگر گفتهاند :اصل ادعا كه آيه شريفه" وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ "...تمثيل براي مؤمن و كافر است صحيح
نيست ،بلكه اين آيه در سياق برشمردن نعمتها به منظور اثبات ربوبيت خدا است ،مانند آيهاي كه جلوتر ميفرمود ":اللَّهُ
الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ  ،"...و نيز ميفرمود ":يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ  ."...پس آيه شريفه در اين مقام است كه نعمتهاي درياهاي
مختلف ،و شور و شيرين را ،و منافع مشترك و مختص آنها را بيان كند ،و كاري به مؤمن و كافر ندارد ،تا آن اشكال پيش
بيايد.
مؤيد اين وجه اين است كه :نظير همين آيه در سوره نحل در سياق آياتي آمده كه نعمتهاي خدا را ميشمارد ،در آنجا
ميفرمايد ":وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" «».0
ليكن حق مطلب اين است كه :اشكال از اصل بي مورد است ،و دو دريا در داشتن" حليه" مشتركند ،هم چنان كه كتابهايي
كه در اين گونه مسائل بحث ميكنند ،وجود حليه در هر دو نوع دريا را مسلم دانستهاند «».4
__________________________________________________
(1و  9و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
) (4خدا آن كسي است كه دريا را براي شما رام كرد تا از آن گوشت تازه بخوريد ،و زيور آالتي در آوريد ،و بر تن خود كنيد،
و كشتيهاي غول پيكر را ميبيني كه در آن شناورند ،تا فضل خدا را بطلبيد تا شايد شكرگزار باشيد .سوره نحل ،آيه 14.
)(5از آن جمله دائرة المعارف بستاني است ،كه در ماده كلمه" صدف "گفته است :مرواريد در آب شيرين نيز توليد ميشود،
و همچنين در تحت عنوان "آمريكانا" و عنوان" بريطانيا" گفته كه :مرواريد در آبهاي شيرين نيز يافت ميشود ،و نام چند
نهر شيرين را در آمريكا و اروپا و آسيا بردهاند كه از آنها مرواريد استخراج ميشود.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
"وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" ضمير در كلمه" فيه" به بحر برميگردد .و كلمه" مواخر"
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جمع "ماخرة" است كه از ماده" مخر" به معناي شكافتن ،گرفته شده .و كشتي را "ماخره" ناميدهاند چون كه آب دريا را با
سينهاش ميشكافد ،و پيش ميرود.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":اگر ضمير خطاب را مفرد آورد ،و فرمود ":تري -ميبيني" با اينكه خطابهاي قبل و
بعدش همه جمع است براي اين است كه :خطابهاي قبل (تستخرجون و غير آن) ،و بعد (لتبتغوا و غير آن) مخصوص
كساني است كه با منافع دريا سر و كار دارند ،به خالف خطاب در جمله مورد بحث ،كه به هر كسي كه ميتواند ببيند،
متوجه است.
و معناي اينكه فرمود ":لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" اين است كه :اگر كشتيها دريا را ميشكافند ،و خداي تعالي آن
را مسخر شما كرده ،براي اين است كه شما از عطاي پروردگارتان جستجو كنيد ،از اين سو به آن سوي دنيا برويد ،و روزي
به دست بياوريد ،شايد شكرگزار او شويد.
در سابق گفتيم كه :اظهار اميدي كه كلمه" لعل" آن را افاده ميكند ،هر جا كه در كالم خداي تعالي بود و از خدا حكايت
ميكرد ،قائم به مقام است ،نه به خود خداي تعالي.
[وجه تفاوت تعبير در آيه ":وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ  "...و آيه ":وَ تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ  ..... ]"...ص31 :
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بعضي از مفسرين در تفسير جمله" وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ" ، ...كه در اين سوره است و جمله" وَ تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ"
كه در سوره نحل است ،گفتهاند ":شايد نكته اينكه در اين سوره كلمه" فيه" قبل از مواخر ،و در سوره نحل بعد از مواخر
آمده ،و كلمه" لتبتغوا" در اين سوره بدون واو عاطفه و در سوره نحل با واو عاطفه آمده ،اين باشد كه :آيه نحل در آغاز ،از
تسخير سخن گفته ،و فرموده ":وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَي الْفُلْكَ
مَواخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" و بدين جهت سياق آيه در مقام بيان كيفيت تسخير است ،و مناسب با آن،
اين است كه :كلمه" فيه" بعد از مواخر بيايد ،تا متعلق به مواخر شود ،و اشاره كند به شكافتن دريا ،تا كلمه تسخير با
صراحت بيشتر معنا شود .به خالف آيه مورد بحث ،كه در آن سخني از تسخير به ميان نيامده ،نميخواهد
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
كيفيت تسخير را بيان كند .از سوي ديگر تسخير نتايج بسيار دارد ،كه يكي از آنها اين است كه مردم دريا را وسيله سفر و
تالش روزي قرار دهند ،و مناسب با چنين مقامي اين است كه:
واو عاطفه بياورد ،تا جمله" لتبتغوا" را بر محذوف عطف كند و بفهماند كه فايده تسخير دريا منحصر در تحصيل روزي
نيست ،فوايد ديگري هم دارد كه نگفتيم.
به خالف آيه مورد بحث ،كه تنها ميخواهد بفرمايد رازق و مدبر خدا است ،تا كفاري كه آيات خدا را تكذيب ميكنند -،و در
سابق سخن از تكذيبشان رفت -دست بردارند ،و براي افاده اين غرض ذكر همين يك نتيجه كافي بود ،كه بفرمايد :خدا
دريا را وسيله روزي شما كرد و ديگر حاجتي نبود كه واو عاطفه بياورد ،و اين نتيجه را عطف به ساير فوايد دريا ،كه ذكر
نشده ،بكند( .و خدا داناتر است).
صاحب تفسير روح المعاني در اين مقام گفته :آنچه براي من در اين باره روشن است ،اين است كه آيه نحل در مقام شمردن
نعمتها است ،هم چنان كه آيات قبل و بعدش بدين معنا گواهي ميدهد ،و در آخر همه آنها ميفرمايد ":وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
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ال تُحْصُوها -هر چه نعمتهاي خدا را بشماريد به آخر نميرسيد".
و در چنين مقامي آن نعمتي مهمتر است كه جلوتر ذكر شود و لذا شكافتن دريا كه نعمت است ،جلوتر از كلمه" فيه" ذكر
شده ،به خالف آيه مورد بحث كه يا اصال سياقش از باب استطراد (حرف حرف ميآورد) ميباشد ،و يا از باب تتمه تمثيلي
است كه قبال بيانش گذشت ،و به همين جهت كلمه" فيه" را جلوتر ذكر كرد تا اعالم كند كه مقصود بالذات بيان فوايد دريا
نبود ،و نيز از آنجا كه در سوره نحل اهتمام و عنايت در شمردن نعمتها بود ،جمله" وَ لِتَبْتَغُوا" را با واو آورد ،به خالف آيه
مورد بحث كه مقام اقتضاء كرد واو را نياورد «».1
"يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي"...
كلمه "ايالج" كه مصدر" يولج" است ،به معناي فرو كردن است ،و" ايالج شب در روز "به معناي آن است كه با طوالني
كردن شب ،روز را كوتاه كند ،و" ايالج روز در شب" آن است كه با طوالني كردن روز ،شب را كوتاه كند ،و مراد از اين دو
جمله اين است كه :به اختالف شب و روز از نظر بلندي و كوتاهي اشاره كند ،كه به طور دايم در ايام سال جريان دارد.
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص02 :
و به همين جهت تعبير كرد به" يولج" كه صيغه مضارع است ،و داللت بر استمرار دارد ،به خالف جريان و سير آفتاب و ماه،
كه چون هميشه ثابت است ،به صيغه ماضي از آن تعبير آورده ،و فرموده ":وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي"
و اين عنايت صوري و مسامحي است.
"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ" -اين جمله به منزله نتيجه است براي جمالت قبلي ،و معنايش اين است كه :وقتي امر خلقت و تدبير
شما ،چه در خشكي ،چه در دريا ،چه در آسمان ،و چه در زمين ،بدين منوال بود ،يعني منتسب به خداي تعالي و مدبر به
تدبير او بود ،پس همين خدا پروردگار شماست ،كه مالك شما و مدبر امر شماست.
"لَهُ الْمُلْكُ" -اين جمله نتيجه جمله قبلي ،و مقدمه براي جمله بعدي است ،كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ" .كلمه" قطمير" -بنا به گفته راغب -به معناي اثر و باقي ماندهاي است كه از خرما بر هسته خرما
ميماند « -»1و بنا به گفته مجمع البيان" قطمير" آن روپوشي است كه روي هسته خرما را پوشيده .و بعضي « »9ديگر
گفتهاند ":هستهاي است كه در جوف هسته خرما هست" و به هر حال چه به آن معنا باشد ،و چه به اين معنا گفتار جنبه
مبالغه دارد و ميخواهد بفرمايد :خدايان مشركين هيچ چيز را مالك نيستند .و منظور از "الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  "...همان
خداياني است كه ميخوانند ،چه بتها و چه ارباب بتها.
"إِنْ تَدْعُوهُمْ ال يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ"...
اين آيه مطلب قبل را توضيح و شرح ميدهد ،و اين معنا را كه آلهه مشركين حتي يك قطمير را هم مالك نيستند ،تصديق
مينمايد ،و ميفرمايد شاهدش اين است كه :اگر شما آنها را بخوانيد دعاي شما را نميشنوند ،براي اينكه خدايان شما
مشتي سنگ و چوب و جمادند كه نه شعوري دارند و نه حسي ،و ارباب آنها هم مانند مالئكه و قديسين از بشر ،سرگرم كار
خود هستند ،و اطالعي از خدايي خود ندارند ،عالوه بر اين از ناحيه خود مالك حس شنوايي نيستند ،و اگر ميشنوند اين
حس را خدا به آنان داده.
و اين هم معلوم است كه در آيه قبلي كه ميفرمود ":لَهُ الْمُلْكُ" ميخواست ملك حقيقي و استقالل در آن را منحصر در
خداي تعالي كند و جمله" وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ"...
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__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" قطمر".
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .030
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
ميخواست ملك حقيقي و استقالل در آن را به طور مطلق از آلهه نفي كند و الزمه آن اثبات،
[معناي اينكه فرمود آلهه مشركين دعايشان را نميشنوند]  .....ص52 :
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و اين نفي آن است كه الهه هر چند كه چون فراعنه و نمرودها گوش هم داشته باشند باز از خود نه گوش دارند و نه
استقالل در شنوايي.
"وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ" -يعني و اگر هم بشنوند خواسته شما را برنميآورند ،چون قدرتي بر استجابت خواسته شما
ندارند ،نه قوال و نه فعال ،و اين معنا در باره بتها روشن است ،و اما در باره ارباب آنها؟ ايشان نيز هر قدرتي دارند ،از ناحيه
خداي سبحان است و خدا به احدي چنين اجازهاي نداده كه خواسته كسي را كه او را رب خود پنداشته برآورد ،چون خداوند
فرمودهَ:نْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ
جَمِيعاً"
«1».
"وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ" -يعني آنان روز قيامت عبادت شما را به خودتان بر ميگردانند ،و به جاي اينكه
شفاعتتان كنند ،از شما بيزاري ميجويند .اين مضمون در سوره بقره نيز آمده ميفرمايد ":إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا" «».9
پس آيه شريفه در نفي استجابت آلهه ،و كفر ورزيدن آنها در قيامت به شرك مشركين ،در معناي آيه" وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا
بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ" « ،»0ميباشد.
"وَ ال يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ" -يعني تو را از حقيقت امر ،هيچ كس مانند مخبر خبير خبر نميدهد .اين جمله خطاب به
خصوص رسول خدا (ص) است ،و در حقيقت از خطاب به مشركين اعراض كرده ،فهمانده كه مشركين فهم و لياقت آن را
ندارند كه بيان حق به گوششان خوانده شود.
ممكن هم هست بگوييم خطاب عام است ،ليكن در قالب خطاب خاص آورده شده،
__________________________________________________
)(1مسيح و هيچ يك از مالئكه مقربين (كه به زعم مشركين ارباب اصنامند) از بندگي خدا نه استنكاف دارند ،و نه عار ،و
هر كس از بندگي او عارش آيد ،خدا همه آنان را به نزد خود محشور ميكند.
سوره نساء ،آيه .139
)(2روزي كه متابعت شدگان از تابعان خود بيزاري ميجويند .سوره بقره ،آيه .133
)(3كيست گمراهتر از كسي كه به جاي خدا كسي را ميپرستد كه تا روز قيامت دعايش را مستجاب نميكند؟ و از دعاي
پرستندگان خود خبر ندارند ،و حتي در روز قيامت هم دشمنان ايشان خواهند بود و از عبادت و پرستش آنان بيزاري خواهند
جست .سوره احقاف ،آيه . [.....]3
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص01 :
و روي سخن با هر كسي است كه بشنود ،همان طور كه در آيه" وَ تَرَي الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ" كه در آيه قبلي بود ،و نيز در
آيه" وَ تَرَي الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ" « »1و آيه" وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ" «» 9منظور همه كساني است كه ميتوانند
ببينند.
بحث روايتي [(رواياتي در باره تشبيه رستاخيز به احياء زمين با باران ،و در ذيل آيه ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ  ...")] .....ص57 :
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در تفسير قمي در ذيل جمله" كَذلِكَ النُّشُورُ" ميگويد :پدرم از ابن ابي عمير از جميل بن دراج از امام صادق (ع) برايم نقل
كرد كه فرمود :خداوند وقتي بخواهد خلق را مبعوث كند ،چهل شبانه روز باران بر زمين ميباراند ،در نتيجه مفاصل بدنها
جمع شده ،و گوشت بر آنها روييده ميشود «».0
مؤلف :در اين معنا تعدادي روايت ديگر نيز هست.
و در الدر المنثور است كه :طيالسي ،احمد ،عبد بن حميد ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،ابن مردويه ،و بيهقي در كتاب اسماء و
صفات ،از ابي رزين عقيلي روايت آوردهاند كه گفت :از رسول خدا (ص) پرسيدم خداي تعالي چگونه مردگان را زنده ميكند؟
فرمود :آيا هيچ از سرزمينهاي بيآب و علف گذشتهاي و آيا پس از چندي از همان سرزمين عبور كرده و ديدهاي چگونه در
همان زمين گياهان روييده و برافراشتهاند؟ عرضه داشت (م) بلي .فرمود :خداي تعالي مردگان را هم همين طور زنده ميكند،
و قيامت هم همين طور به پا ميخيزد «».0
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود ،از ابي جعفر (ع) آمده كه فرمود:
رسول خدا (ص) فرمود :براي هر سخني مصداقي از عمل است كه يا آن را تصديق ميكند و يا تكذيب ،پس وقتي انسان
سخني بگويد و با عمل خود سخن خود را تصديق كند ،يعني به گفته خود عمل كند ،آن عمل گفتار او را به سوي خدا باال
ميبرد ،و اگر عملش مخالف گفتارش باشد ،گفتارش را نيز روي عمل خبيثش گذاشته ،در آتش
__________________________________________________
)(1و ميبيني خورشيد را هنگامي كه طلوع ميكند .سوره كهف ،آيه .13
)(2و آنها را بيدار پنداشتي و حال آنكه در خواب بودند .سوره كهف ،آيه .13
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .940
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .904
ترجمه الميزان ،ج ،13ص09 :
مياندازند «».1
و در كتاب توحيد به سند خود از زيد بن علي ،از پدرش (ع) روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود :و خداي تبارك و تعالي
در آسمانهايش بقعههايي دارد كه هر كس را به يكي از آن بقعهها باال ببرند ،به سوي خدا بااليش بردهاند ،مگر كالم خداي
عز و جل را نشنيدهاي كه ميفرمايد ":تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ -مالئكه و روح به سوي او عروج ميكنند" ،و نيز در
داستان عيسي بن مريم (ع) ميفرمايد ":بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ -بلكه خدا او را باال ميبرد" و نيز ميفرمايد ":إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" «».9
مؤلف :نظير اين حديث از كتاب فقيه نيز نقل شده «».0
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و در نهج البالغه فرموده :و اگر اقرار آنها (آسمانها) به ربوبيت و اذعانشان براي او (خدا) به اطاعت نبود هرگز آسمانها را
محل عرش خود قرار نميداد ،و آنجا را مسكن مالئكه خود ،محل صعود كلمه طيب ،و عمل صالحش نميكرد «».0
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر (ع) روايت كرده كه در ذيل جمله" وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ
سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ" فرموده:
"اجاج" به معناي تلخ است «».4
و نيز در همان تفسير در ذيل جمله" وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ" فرموده :كلمه" قطمير" به معناي
پوست نازكي است كه روي هسته خرما كشيده شده «».3
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
)(2توحيد صدوق ،ص  ،133ح .3
)(3من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص  ،123ح .330
)(4نهج البالغه صبحي الصالح ،ص  ،931خطبه .139
(5و )3تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
ترجمه الميزان ،ج ،13ص00 :

اشاره

يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( )14إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ( )13وَ ما ذلِكَ عَلَي اللَّ ِه
بِعَزِيزٍ ( )13وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلي حِمْلِها ال يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ مَنْ تَزَكَّي فَإِنَّما يَتَزَكَّي لِنَفْسِهِ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ )(18وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ ()12
وَ ال الظُّلُماتُ وَ ال النُّورُ ( )93وَ ال الظِّلُّ وَ ال الْحَرُورُ ( )91وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ ال الْأَمْواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ( )99إِنْ أَنْتَ إِالَّ نَذِيرٌ )(23إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِالَّ خَال فِيها نَذِيرٌ ()90
وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ ( )94ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ
كانَ نَكِيرِ ()93
ترجمه آيات  .....ص53 :

اي مردم! شما محتاج به خداييد و خدا تنها بينياز و ستوده است ().14
اگر بخواهد شما را ميبرد و خلق تازهاي ميآورد ().13
و اين براي خدا دشوار نيست ().13
هيچ بار برداري بار گناه ديگري را برنميدارد و اگر كسي كه بارش سنگين است براي برداشتن
ترجمه الميزان ،ج ،13ص00 :
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[سوره فاطر ( :)34آيات  74تا  ..... ]11ص53 :
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آن كسي را دعوت كند چيزي از آن را برندارد اگر چه خويشاوند باشد ،تو فقط كساني را كه ناديده از پروردگار خود ميترسند
و نماز برپا كنند بيم ميدهي ،هر كه تذكيه كند براي خويش تزكيه ميكند و سرانجام به سوي خدا است ().13
(هرگز) كور و بينا يكسان نيستند ().12
و (همچنين) ظلمات و نور ().93
و سايه و آفتاب (يكسان نيستند) ().91
و زندگان و مردگان نيز يكسان نيستند ،كه همانا خدا هدايت خويش را به هر كه خواهد ميشنواند و تو چيزي را به كساني
كه در گورستان (كفر و جهالت) فرو رفتهاند نميشنواني ().99
تو جز بيمرساني بيش نيستي ().90
ما ترا به حق بشارت دهنده و بيمرسان فرستاديم و هيچ امتي نيست مگر بيمرساني در آن بوده ().90
اگر ترا تكذيب كنند ،كساني كه پيش از ايشان بودهاند نيز پيغمبرانشان را كه با معجزهها و پيامها و كتاب روشن به سويشان
آمده بودند تكذيب كردند ().94
آن گاه من هم از كساني كه انكار ورزيدند مؤاخذه كردم و تعرض من چه قدر سخت بود ().93
بيان آيات  .....ص55 :
اشاره

[توضيح اينكه فقر و نياز منحصر در انسان و غنا و بي نيازي منحصر در خداي تعالي است (أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)]  .....ص54 :

"يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" هيچ شكي نيست كه در اين آيه نوعي زمينهچيني براي دو آيه
بعد است ،و ميخواهد مضمون آن دو را روشن كند ،در عين اينكه خودش در مفادش مستقل ميباشد.
توضيح اينكه :سياق ،به اين نكته اشعار دارد كه اعمال تكذيب كنندگان رسول خدا (ص) كاشف از اين است كه خيال
كردهاند ميتوانند با پرستش بتها از بندگي خدا بينياز شوند ،در نتيجه اگر خدا ايشان را به پرستش خود دعوت ميكند ،ال
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بعد از آنكه براي مشركين بيان كرد كه خلقت و تدبير مستند به خداي تعالي است و نتيجه گرفت كه رب ايشان همان خدا
است ،و تنها مالك اوست ،نه آلههاي كه به جاي او ميپرستند ،پس آلهه ،مالك چيزي نيستند تا آنكه مدبر آن چيز باشند .
اينك در اين آيات ،شروع كرده همان مطلب را با بياني آميخته با وعده و وعيد افاده كند .و خالصهاش اين است كه خدا از
ايشان بينياز ،و ايشان محتاج خدايند ،پس او ميتواند ايشان را به كيفر اعمالي كه كردند از بين ببرد و اگر خواست خلقي
جديد بياورد.
آن گاه خطاب را متوجه رسول گرامي خود ميكند ،خطابي كه حاصلش اين است كه :اين مؤاخذه و نابود كردن ما ،شامل
نميشود مگر تنها همينهايي را كه تكذيب ميكنند ،و اما مؤمنين كه انذار تو در آنان اثر ميكند ،با مشركين فرقي روشن
دارند ،و پيامبر نذيري است مانند نذيران گذشته ،و حال آنان را دارد .بنا بر اين اگر او را تكذيب ميكنند ،انبياي گذشته را
تكذيب كردند ،و (همانطوري كه) خداي تعالي تكذيب كنندگان از امت آنان را به اخذ شديدي بگرفت ،مكذبين اين امت را
هم خواهد گرفت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص04 :
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بد احتياج به عبادت ايشان دارد ،پس در اين قضيه از يك طرف بينيازي است ،و از طرف ديگر فقر و احتياج ،به همان مقدار
كه آنان از بينيازي بهرهمند هستند ،خدا به همان مقدار فقير و محتاج ايشان است (تعالي اللَّه عن ذلك).
لذا خداي سبحان در رد توهم آنان فرمود ":يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ" و در اين جمله فقر را منحصر
در ايشان ،و بينيازي را منحصر در خود كرد ،پس تمامي انحاي فقر ،در مردم ،و تمامي انحاي بينيازي ،در خداي سبحان
است ،و چون فقر و غني عبارت از فقدان و و جدان است ،و اين دو ،دو صفت متقابل يكديگرند ،ممكن نيست موضوعي از
هر دو خالي باشد ،هر چيزي كه تصور شود ،يا فقير است ،و يا غني ،و الزمه انحصار فقر در انسان ،و انحصار غني در خدا
انحصاري ديگر است و آن عبارت از اين است كه :انسانها منحصر در فقر باشند ،و خدا منحصر در غني ،پس انسانها غير
از فقر ندارند ،و خدا غير از غني ندارد.
پس خداي سبحان غني بالذات است ،او ميتواند همه انسانها را از بين ببرد ،چون از آنان بينياز است ،و آنان بالذات
فقيرند ،و نميتوانند به چيزي غير از خدا ،از خدا بينياز شوند.
و مالك در غناي خدا از خلق ،و فقر خلق به خداي تعالي ،اين است كه :خدا خالق و مدبر امور ايشان است .و آوردن لفظ
جالله" اللَّه" اشاره به فقر خلق و غناي خدا دارد .و آوردن جمله" اگر بخواهد شما را از بين ميبرد ،و خلقي جديد ميآورد"
اشاره به خلقت و تدبير او دارد ،و همچنين آوردن كلمه" الحميد "براي اين است كه او در فعل خودش كه همان خلقت و
تدبر باشد ،محمود و ستايش شده است.
در نتيجه برگشت معناي كالم به نظير اين ميشود كه بگوييم :هان اي انسانها! شما بدان جهت كه مخلوق و مدبر خداييد،
فقراء و محتاجان به او هستيد ،در شما همه گونه ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
فقر و احتياج هست ،و خدا بدان جهت كه خالق و مدبر است ،غني است و غير از او كسي غني نيست.
بنا بر اين ديگر جاي آن باقي نميماند ،كه كسي اشكال كند كه ":چرا در اين آيه فقر را منحصر در مردم كرد -حال چه
اينكه منظور از مردم عموم مردم باشد ،يا خصوص مشركين ،كه آيات خدا را تكذيب ميكنند -با اينكه غير از مردم نيز همه
فقيرند ،و تمامي موجودات محتاج خدايند" .زيرا وقتي براي فقر مردم علتي آورد كه اين علت (مخلوق بودن ،و مدبر بودن)
در تمامي موجودات وجود داشت ،خود باعث ميشود كه حكم هم عموميت داشته باشد.
پس گويا فرموده :شما مخلوقات ،فقير و محتاج به خالق و مدبر امر خود هستيد ،و خالق و مدبر شما غني و حميد است.
بعضي »«1از مفسرين از اشكال باال كه چرا فقر را منحصر در مردم كرد ،با اينكه تمامي موجودات فقيرند ،جوابهايي
دادهاند كه :اينك بعضي از آنها از نظر خواننده ميگذرد:
يكي از آن جواب ها اين است كه :منحصر كردن فقر در انسانها مبالغه در فقر ايشان است ،گويا از بس فقر انسان زياد است ،و
از بس احتياجاتشان بسيار است كه گويي غير از ايشان هيچ چيز ديگري فقير و محتاج نيست ،چون فقر و احتياج ساير
موجودات نسبت به فقر انسانها به حساب نميآيد ،و به همين عنايت در جاي ديگر فرمود ":خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً" با اينكه
غير از انسانها هم ضعيفند ،و ليكن غير از انسان ،مثال جن ،مانند انسان محتاج به غذا و لباس و امثال آن نيستند.
دوم اينكه :مراد از كلمه "ناس" همه موجودات از انسان و غير از انسان است ،و اين تعبير از باب تغليب حاضر بر غايب ،و
موجود عالم بر غير عالم است.
سوم اينكه :بايد الف و الم در" الناس" را حمل بر عهد ،و الف و الم در" الفقراء" را حمل بر جنس كرد ،چون مخاطبين در
آيه همان كساني هستند كه در جمله" ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ  "...مخاطب بودند ،كه در اين صورت معناي آيه با در نظر
گرفتن دو آيه قبل ،اين است كه ":آن معبودي كه بايد بپرستيد ،همان كسي است كه به اوصاف جالل توصيف شد ،نه
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آنهايي كه شما به جاي او ميخوانيد ،با اينكه شما از تمامي خالئق محتاجتر به معبود حقيقي هستيد.
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .130
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
چهارم اينكه :انحصار مستفاد از آيه ،انحصاري است نسبت به خداي تعالي ،نه انحصار حقيقي.
و از نظر خواننده گرامي پوشيده نيست كه مفاد آيه و سياقي كه آيه در آن سياق قرار گرفته ،با هيچ يك از اين جوابها
نميسازد ،بله ميتوان جواب آخري را طوري توجيه كرد كه برگشتش به همان وجهي باشد كه ما بيان كرديم.
و اگر در ذيل آيه خدا را به صفت حميد ستود ،براي اشاره به اين بود كه خداي تعالي غني است و افعالش پسنديده است ،چه
عطا كند و چه منع ،براي اينكه اگر عطا كند (مانند ما انسانها) براي عوض عطا نميكند چون بينياز از شكر و جزا است ،و
اگر عطا نكند (باز مانند ما انسانها) ،مورد مالمت قرار نميگيرد ،چون احدي از خاليق حقي بر او ندارد ،و از او چيزي را
مالك نيستند ".إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَ ما ذلِكَ عَلَي اللَّهِ بِعَزِيزٍ" يعني اي مردم! اگر او بخواهد شما را (از بين)
ببرد ميبرد ،براي اينكه او از شما بينياز است ،و با از بين رفتن شما متضرر نميشود ،و خلقي جديد ميآورد ،تا او را بستايند،
و ثنايش گويند ،البته نه از اين جهت كه او محتاج انسان باشد ،بلكه از اين جهت كه او ذاتا حميد است ،و مقتضاي حميد
بودنش همين است كه خلقي باشد تا او به ايشان جود و بخشش كند و ايشان او را بستايند ،و اين براي خدا دشوار نيست،
چون قدرتش مطلق است .و اگر بپرسي به چه دليل؟ ميگويم به اين دليل كه اللَّه (عز اسمه) است.
پس روشن شد كه مضمون آيه متفرع بر مضمون آيه قبلي است ،پس اينكه فرمود ":إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ" نتيجه است براي
غني بودن خدا ،و جمله" وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ" فرع و نتيجه است بر حميد بودن او ،و در جايي ديگر مضمون اين دو جمله را
فرع غنا و رحمت خدا قرار داده و فرموده ":وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ»"
".وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري"...
راغب گفته ":كلمه" وزر" -به فتحه واو و زا -به معناي ملجا و پناهگاهي است از كوه ،كه در مواقع ضرورت به آنجا
پناهنده ميشوند و در آيه" كَلَّا ال وَزَرَ" به همين معنا است .و كلمه" وزر" -به كسره واو ،و سكون زا -به معناي سنگيني
است كه هر چيز سنگيني
__________________________________________________
)(1و خداي تو از خلق بينياز و به همه مهربان است ،اگر بخواهد شما را ميبرد و هر كه را بخواهد جانشين شما ميكند.
سوره انعام ،آيه .100
ترجمه الميزان ،ج ،13ص03 :
را به كوه تشبيه ميكنند از گناه هم به" وزر" تعبير ميكنند و هم به" ثقل" هم چنان كه در قرآن كريم آمده يك جا
فرموده ":لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً" ،و جايي ديگر همين مضمون را به عبارت" وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ" آورده
است «».1
پس ميفهميم كه وزر ،و ثقل ،به يك معنا است ،و معناي جمله چنين است ،كه:
هيچ نفسي در حالي كه بار گناه خود را به دوش دارد ،بار گناه شخص ديگر را به دوش نميكشد ،و الزمه اين آن است كه
هيچ شخصي جز به آنچه خود به دوش ميكشد بازخواست نشود ،و تنها كيفر وزر و گناه خود را ببيند.
گويا اين آيه ميخواهد از توهمي كه ذيل آن ،بدان اشعار دارد جلوگيري كند ،و گويا بعد از آنكه فرمود ":اگر بخواهد شما را
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ميبرد ،و مردمي ديگر ميآورد" و با اين جمله مشركين را تهديد به هالكت و فنا كرد ،كسي ميگويد :مشركين آيات خدا را
تكذيب كردند ،بايد وزر گناه خود را به دوش بكشند ،مؤمنين در اين ميان چه تقصيري دارند؟ آيا آنها هم به جرم ديگران
هالك ميشوند؟
جواب ميدهد ":وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري" يعني احدي وزر گناه ديگري را حمل نميكند ،و سنگيني گناه هيچ كس بر
شخص ديگر نيست ،هر چند كه خويشاوند گنهكار باشد.
پس تنها تكذيب كنندگان در تهديد آيه ،مورد نظر هستند ،و دعوت و انذار تو اي پيامبر هيچ سودي به حال آنان ندارد ،براي
اينكه دلهايشان مهر خورده ،تنها انذار تو به كساني سود ميبخشد كه از پروردگار نديده خود خشيت دارند و نماز را به پا
ميدارند ،و معلوم است كه اين دو طايفه مثل هم و برابر نيستند ،چون مثل آنان مثل كور و بينا ،ظلمات و نور ،سايه و
سوزندگي آتش ،و زنده و مرده است.
[معناي آيه ":وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري  ..... ]"...ص58 :
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پس معناي جمله" وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري" اين است كه :هيچ كس كه حامل وزر و گناه باشد ،غير از وزر و گناه خود ،وزر
كس ديگري را كه آن نيز حامل آن است نميكشد.
"وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلي حِمْلِها ال يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبي" -يعني اگر شخص گرانباري كه بار گناه به ستوهش
آورده ،به ديگري التماس كند ،كه :مقداري از بار او را بردارد و به دوش بكشد ،احدي نيست كه خواهش وي را بپذيرد ،و
چيزي از بار گناه او را برداشته،
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" وزر".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص02 :
حمل كند ،هر چند درخواست شده خويشاوند درخواست كننده باشد مثل پدر يا مادر يا برادر يا خواهر.
"إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ" -يعني اينها كه تو را تكذيب ميكنند ،از انذار تو سود نميبرند و
اصال انذار حقيقي نسبت به آنان محقق نميشود ،براي اينكه گفتيم دلهايشان مهر شده است ،تو تنها كساني را به حقيقت
انذار ميكني و انذارت به آنان سود ميدهد كه از پروردگار ناديده خود خشيت دارند ،و نماز به پا ميدارند ،كه بهترين عبادات
و مهمترين آنهاست.
و كوتاه سخن اينكه :به خدا ايمان آورده ،او را ميپرستند ،يعني آنان كه از پروردگار خود به غيب يعني به صرف انذار تو
خشيت دارند ،و نماز به پا ميدارند ،نه اينكه قبل از انذار تو از پروردگارشان خشيت دارند ،و نماز به پا ميدارند ،و سپس تو
ايشان را انذار ميكني ،تا گفته شود اين تحصيل حاصل است .پس آيه شريفه نظير آيه" إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً" « »1است.
"وَ مَنْ تَزَكَّي فَإِنَّما يَتَزَكَّي لِنَفْسِهِ" -در اين جمله خشيت و اقامه نماز كه در جمله قبلي بود ،به عبارت" خود را تزكيه كند"
مبدل شد ،تا اشاره باشد به اينكه مقصود اصلي از دعوت بشر به سوي توحيد و انذار آنان ،اين است كه نفوس بشر از رذايل
و خرافات پاك شود ،و پاك شدن نفس ،به خشيت او از خداي ناديده و اقامه نماز است.
و اين جمله مطلب قبلي را تاكيد و تقرير ميكند ،كه خدا را غني و حميد معرفي ميكرد ،ميفرمايد :خدا از تزكيه شدن شما
كه شما را بدان ميخواند استفاده نميكند ،بلكه هر كس تزكي كند ،به نفع خود تزكي كرده است.
آن گاه آيه را با جمله" وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ" ختم ميكند ،تا داللت كند بر اينكه تزكيه كسي كه تزكي كند هدر نميرود ،چون
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[تمثيلهايي براي بيان حال و اعمال مؤمن و كافر]  .....ص42 :

و اين چند جمله پشت سر هم يعني جمله" وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ" و" وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ" ،و" وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا
الْحَرُورُ" و" وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُ "تمثيلهايي براي مؤمن و كافر است و ميخواهد تبعه و اثر اعمال اين دو
طايفه را شرح دهد.
و منظور از جمله ":إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ -خدا ميشنواند هر كه را بخواهد" مؤمن است ،كه قبال مرده بود ،و خداي تعالي
زندهاش كرد ،و هدايت را به گوشش شنوانيد ،چون در نفس ،استعداد آن را داشت ،لذا در باره مؤمن فرموده ":أَ وَ مَنْ كانَ
مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً" « »3و اما منظور از اين جمله رسول خدا (ص) نيست ،چون آن جناب
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص . [.....]133
4) ،3 ،(2تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
)(5سوره توبه ،آيه .3
)(6آيا كسي كه مرده بود ،و ما زندهاش كرديم ،و برايش نوري قرار داديم .سوره انعام ،آيه .190
ترجمه الميزان ،ج ،13ص41 :
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هر يك از دو فريق به سوي پروردگارشان بازگشت ميكنند ،و به طور قطع روزي خداوند به حسابشان رسيدگي ميكند و
پاداش و كيفر آنان را ميدهد و به اين گونه افرادي كه تزكيه كردند ،بهترين جزا را خواهد داد.
"وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ" ظاهرا اين جمله عطف باشد بر جمله" وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ" و در حقيقت تعليلي است به
صورت تمثيل ،تا بفهماند افرادي كه خود را تزكيه كردهاند ،با آنها كه تكذيب ميكنند ،يكسان نيستند.
__________________________________________________
)(1من خود را ميبينم كه آب انگور ميگيرم .سوره يوسف ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص43 :
ولي بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":عطف بر جمله سابق است ،كه فرمود ":وَ ما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ".
"وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ" در اين آيه شريفه و آيه بعدش چند مرتبه حرف نفي" ال" تكرار شده ،و منظور از آن تاكيد نفي
است.
"وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ" كلمه" حرور" -به طوري كه گفتهاند »- «2به معناي شدت حرارت آفتاب است .و بعضي «»0
ديگر گفتهاند :حرور به معناي باد سموم است .بعضي « »0هم گفتهاند :سموم بادي است كه در روز بوزد ،و حرور بادي است
كه در شب و روز بوزد.
"وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُ"...
اين جمله عطف است بر جمله" وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ" .و اگر كلمه" وَ ما يَسْتَوِي" را در اينجا مجددا آورد ،با اينكه
ميتوانست مثل جمله قبلي بفرمايد ":و ال االحياء و ال االموات" براي اين است كه فاصله زياد شده بود ،ناگزير" ما
يَسْتَوِي" را تكرار كرد تا معنا را در ذهن شنونده تجديد كند.
پس در نتيجه اين تكرار نظير تكرار كلمه" كيف" است ،كه در آيه" كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ ...
كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ  »4« "...ميباشد ،كه به خاطر طول فاصله ،كلمه كيف تكرار شده است.
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گفتاري پيرامون معناي عموم انذار [سخني پيرامون عموم انذار و اينكه هيچ امتي كه در آن پيغمبري ظهور نكرده باشد نبوده است (وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِيها نَذِيرٌ)]  .....ص41 :

در بحثهايي كه در جلد دوم راجع به نبوت داشتيم ،و نيز در جلد دهم در داستانهاي نوح (ع) مطالبي عقلي گذشت ،كه
داللت ميكرد بر عموم نبوت ،و اين معنا را قرآن نيز تاييد ميكند.
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وسيله هدايت است و هدايت هم همانا هدايت خدا است.
و مراد از جمله" وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ" اموات است يعني كفاري هستند كه خاصيت پذيرفتن هدايت را ندارند،
چون دلهايشان مهر خورده.
"إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ" اين انحصار كه ميفرمايد ":تو بجز نذير چيز ديگري نيستي" ،انحصار حقيقي نيست ،بلكه انحصار نسبي
است ،و معنايش اين است كه :تو وظيفهاي به جز انذار خلق نداري ،و اما هدايت آنكه هدايت ميشود ،و اضالل آنكه گمراه
است و هدايت نميپذيرد به خاطر اينكه خدا به كيفر اعمال زشتش گمراهش كرده ،كار خداي سبحان است .و اگر در
مقابل "نذير" كلمه" بشير" را ذكر نكرد ،با اينكه آن جناب هر دو صفت را داشت ،براي اين بود كه مقام ،مقام انذار به
تنهايي بود ،و مناسبت اقتضا ميكرد تنها متعوض اين صفت شود ،عالوه بر اين در آيه بعدي ،هر دو صفت را آورده بود.
"إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِيها نَذِيرٌ" مفاد اين جمله آن طور كه سياق اقتضاء دارد ،اين است
كه :ما تو را فرستاديم ،تا بشير و نذير باشي ،و اين كار ما كاري نوظهور و غريب نيست ،براي اينكه هيچ امتي از امم گذشته
نيست ،مگر آنكه نذيري در آنها بوده و گذشته ،و اين فرستادن بشير و نذير از سنتهاي جاري خدا است ،كه همواره در
خلقتش جريان دارد.
و از ظاهر سياق برميآيد كه مراد از نذير پيغمبري است كه از ناحيه خدا مبعوث شود.
ولي بعضي « »1از مفسرين نذير را به مطلق كساني تفسير كردهاند كه بشر را انذار ميكنند ،چه پيغمبر باشد و چه عالمي از
علماء ليكن اين تفسير خالف ظاهر آيه است.
بله اين هم از آيه برنميآيد كه نذير هر امتي ،از خود آن امت بوده ،چون نفرموده" خال منها -از افراد آن امت نذيري بوده و
گذشته" بلكه فرموده ":خَال فِيها -در آن امت نذيري بوده و گذشته".
"وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ "كلمه" بينات" به معناي آيات
و معجزاتي است كه به حقانيت رسوالن شهادت دهد.
و كلمه" زبر" جمع زبور است ،و شايد مراد از آن به قرينه اينكه مقابل كتاب قرار گرفته،
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص49 :
صحف بوده باشد ،يعني آن كتابهايي كه تنها متضمن ياد خدا است ،بدون اينكه احكام و شرايعي در آن باشد .و" كتاب
منير" كتابي را گويند كه از آسمان نازل شده ،و متضمن احكام و شرايع باشد ،مانند :كتاب نوح ،ابراهيم ،تورات موسي ،و
انجيل عيسي (ع).
و معناي آيه روشن است.
"ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ" كلمه" اخذ" كنايه است از عذاب دادن .و كلمه" نكير" به معناي انكار است .و
بقيه الفاظ آيه روشن است.
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل جمله ":وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري  "...و آيه ":وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ")]  .....ص43 :

در الدر المنثور است كه :احمد ،ترمذي -وي حديث را صحيح دانسته ،-و نسايي ،و ابن ماجه در ذيل آيه" وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْري" از عمرو بن احوص روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) در حجة الوداع فرمود :آگاه باشيد كه هيچ كس
جنايتي مرتكب نميشود ،مگر آنكه از خودش بايد قصاص كرد ،و هيچ پدري به جاي فرزندش قصاص نميشود ،و هيچ
فرزندي به جاي پدرش كه جنايت كرده قصاص نميشود «».9
و در تفسير قمي در ذيل آيه" إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشاءُ وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ" از امام (ع) نقل كرده كه فرموده:
منظور كفارند ،كه از تو چيزي نميشنوند ،همان طور كه مردگان اهل قبور چيزي نميشنوند «».0
و در الدر المنثور است كه :ابو سهل سري بن سهل جنديشاپوري ،پنجمين حديث خود را از طريق عبد القدوس ،از ابي
صالح ،از ابن عباس ،روايت كرده كه در ذيل جمله" إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ" گفته رسول خدا
(ص) در جنگ بدر ،بر كنار كشته شدگان بدر ميايستاد ،و ميفرمود :اي فالن بن فالن ،آيا
__________________________________________________
)(1مگر ضعيف شدگاني از مردان و زنان و كودكان ،كه چارهاي نداشته ،و نتوانستند راه خدا را بيابند .سوره نساء ،آيه .23
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بنا بر اين ،هيچ امتي از امتهاي بشري نبوده كه دعوت به حق پيامبران در آن ظهور نكرده باشد ،و اما اينكه پيغمبر هر
امتي از خود آن امت بوده باشد ،دليلي در دست نيست كه بر آن داللت كند ،هم چنان كه -به خاطر داريد كه گفتيم-
جمله ":وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَال فِيها نَذِيرٌ  ،"...نيز همين را افاده ميكند.
و اما اينكه :عالوه بر اصل اقتضا ،انذار هر پيغمبري فعليت هم داشته باشد ،يعني انذار هر پيغمبر به يك يك امتش برسد ،و
دعوتش يك يك افراد را شامل گردد ،و كسي از افراد امت باقي نماند كه دعوت پيغمبر به گوشش نرسيده باشد ،مطلبي
است كه نميتوان آن را از آن ادله فهميد ،زيرا نشاه دنيا محل تزاحم علل و اسباب است ،و اين تزاحم در آن حكمفرماست،
و نمي گذارد اين غرض حاصل شود ،هم چنان كه ساير مقتضيات عمومي كه عامل صنع آنها را تقدير كرده ،با اين غرض
مساعد نيست ،مثال هر انساني كه به دنيا ميآيد ،اين اقتضا را دارد كه عمري طبيعي كند ،و ليكن حوادث نشاه تزاحم دنيا،
در بيشتر افراد ،مزاحم اين اقتضاء ميشود ،و نميگذارد كه بيشتر افراد عمر طبيعي خود را بكنند.
و نيز هر انساني كه به دنيا ميآيد مجهز به جهاز تناسلي است ،تا بتواند با گرفتن زن ،و يا شوهر رفتن ،نسلي از خود باقي
بگذارد ،و ليكن بعضي از افراد قبل از فرزنددار شدن ميميرند ،و همچنين نظاير اين مثالها.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص40 :
پس نبوت و انذار در هر امتي الزم و واجب است ،و مستلزم آن نيست كه به طور ضروري و حتمي تمامي افراد آن امت از
هدايت پيغمبر خود برخوردار شوند ،و دعوت او بگوش يك يك اشخاص برسد.
و ممكن است بعضيها دعوت او را از خود او نشنوند ،بلكه با واسطه و يا وسايطي بشنوند ،و بعضي هم اصال به گوششان
نخورد ،و علل و اسبابي بين او و آن دعوت حايل شود ،در نتيجه هر فردي كه دعوت متوجه او شد و به گوشش رسيد حجت
بر او تمام ميشود و هر فردي كه دعوت پيغمبرش به گوشش نرسيد ،حجت بر او تمام نيست ،و او جزو مستضعفين است،
كه امرشان به دست خدا است ،و خدا هم در باره آنان فرموده ":إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا" «».1
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[سوره فاطر ( :)34آيات  11تا  ..... ]38ص44 :
اشاره

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِي ُ
ب
سُودٌ ( )93وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ )(28إِنَّ
الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ ( )92لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ
يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( )03وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبادِهِ لَخَبِيرٌ
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)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .930
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .932
ترجمه الميزان ،ج ،13ص40 :
آنچه را كه پروردگارت وعده ميداد حق يافتي؟ آيا تو نبودي كه به پروردگارت كفر ورزيدي؟ تو نبودي كه فرستاده
پروردگارت را تكذيب ميكردي؟ آيا تو نبودي كه قطع رحم خود كردي؟
اصحاب ميگفتند :يا رسول اللَّه (ص) آيا آنها ميشنوند آنچه را كه تو به ايشان ميگويي؟ فرمود :شما كه زنده هستيد بهتر از
اينها سخنان مرا نميشنويد .در اينجا بود كه خداي سبحان اين آيه را نازل كرد" إِنَّكَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتي وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ
فِي الْقُبُورِ" ،و اين مثالي است كه خدا در حق كفار زده كه مانند مردگان دعوت او را نميشنوند «».1
مؤلف :در اين روايت نشانههايي از جعل هست ،كه بر كسي پوشيده نيست ،براي اينكه ساحت رسول خدا (ص) اجل از آن
است كه قبل از آنكه پروردگارش دستوري دهد ،از پيش خود چيزي بگويد ،آن گاه خداي سبحان آيهاي بفرستد و در آن آيه
او را تكذيب كند ،او ادعا كند و خبر دهد از اينكه مردگان در شنيدن سخنانش كمتر از زندگان نيستند ،بعد آيه مورد بحث
نازل شود ،و بفرمايد خير مردگان چيزي نميشنوند.
عالوه بر اين آيهاي كه راوي نقل كرده ،اصال با آيات قرآن مطابق نيست ،براي اينكه صدر آن از آيه 80سوره نمل گرفته
شده ،و ذيلش از آيه  99سوره فاطر.
از اين هم كه بگذريم ،سياق آيه شهادت ميدهد كه آيه مزبور مانند آيات قبل و بعدش در مكه نازل شده ،و روايت ميگويد
در مدينه در جنگ بدر نازل شده.
و در كتاب احتجاج در ضمن احتجاجهاي امام صادق (ع) آمده كه سائل پرسيد :پس بفرما ببينم آيا مجوسيان پيغمبري
داشتند؟ چون من در ميان آنان كتابهايي محكم ،و مواعظي بليغ ،و مثلهايي شافي ميبينم .و ميبينم كه به ثواب و عقاب
قيامت معتقدند ،و شرايعي دارند كه بدان عمل ميكنند ،امام (ع) فرمود :هيچ امتي نبوده مگر آنكه نذير و پيامبري داشته ،و
براي مجوس هم مانند همه امتها ،خداوند پيغمبري به سويشان فرستاد ،و او از ناحيه خدا كتابي برايشان آورد ،ولي منكرش
شدند ،و زير بار كتابش نرفتند «».9
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .902
)(2احتجاج طبرسي ،ج  ،9ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،13ص44 :
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بَصِيرٌ ()01
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ( )09جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ ( )00وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ( )00الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ
( )04وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ ال يُقْضي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ ال يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها كَذلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ()03
وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ النَّذِيرُ
فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ( )03إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ()03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص43 :
ترجمه آيات  .....ص41 :

بيان آيات  .....ص41 :
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آيا نديدي كه خدا از آسمان ،آبي فرستاد پس با آن ميوههايي از زمين بيرون كرديم كه رنگهاي مختلف دارد ،و نيز از كوهها
راههاي سفيد و سرخ با رنگهاي مختلف و سياهيهاي غليظ پديد آورديم ().93
و همچنين آدميان و جانوران و چارپايان را به رنگهاي مختلف (پديد كرديم) از جمله بندگان خدا تنها دانايان از او بيم دارند
و خدا نيرومند و آمرزنده است ().93
كساني كه كتاب خدا را ميخوانند و نماز به پا ميدارند و از آنچه روزيشان دادهايم نهان و عيان انفاق ميكنند به تجارتي كه
نابودي ندارد اميدوارند (29).
خدا پاداش ايشان را تمام دهد و از كرم خويش افزونشان كند كه آمرزنده و شكور است ().03
آنچه از اين قرآن به تو وحي كرديم حق است و مصدق كتابهاي پيش است ،كه خدا به كار بندگانش آگاه و بينا است ().01
آن گاه اين كتاب را به آن كساني كه از بندگان خود كه انتخابشان كردهايم به ميراث داديم ،پس بعضي از ايشان ستمگر
خويشند و بعضي معتدلند ،و بعضي از ايشان به اذن خدا به سوي نعمتها ميشتابند و كرم بزرگ اين است ().09
بهشتهاي جاويد كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهايي از طال و مرواريد زيور كنند و لباسشان در آنجا حرير است
().00
و گويند ستايش خدايي را كه غم و اندوه را از ما ببرد كه پروردگارمان آمرزنده و شكور است ().00
همان خدايي كه از كرم خويش ما را به اين سراي دائم درآورد كه در اينجا رنج و ماللي به ما نرسد ().04
و كساني كه كافرند براي آنان آتش جهنم است نه مرگشان دهند تا بميرند و نه عذاب جهنم را از آنها سبك كنند همه
كفرپيشگان را چنين سزا دهيم ().03
و آنها در جهنم فرياد زنند پروردگارا بيرونمان كن تا كار شايستهاي جز آنچه ميكردهايم بكنيم (خطاب شود) مگر آن قدر
عمرتان نداديم كه هر كه پند گرفتني بود در طي آن پند گيرد و بيمرسان نيز برايتان آمد (اينك عذاب را )بچشيد كه
ستمگران ياري ندارند ().03
خدا داناي نهفته آسمانها و زمين است و همانا او داناي به مكنونات و اسرار سينههاست ()03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص43 :
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اشاره

در اين آيات دوباره به مساله توحيد برگشته ،آيتهايي ديگر كه داللت بر توحيد ميكند برميشمارد ،و در ضمن به داستان
كتاب منتقل شده ،در باره حقانيت آن ،و اينكه از ناحيه خدا نازل شده ،سخن گفته است ،و چون در فصل قبلي رشته كالم به
مساله نبوت و كتاب كشيده شده بود ،و فرموده بود ":إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً" و نيز در باره كتاب فرموده بود":
جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ" جا داشت كه متعرض آثار و خصوصيات كتاب بشود ،و لذا فرمود:
[توضيح داللت اختالف الوان ثمرات و  ...بر توحيد]  .....ص41 :
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"أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها"...
اين آيه حجت ديگري است بر مساله توحيد ،به اين بيان كه خداي سبحان آب را بوسيله بارانها از آسمان نازل ميكند و اين
خود قويترين عامل براي روييدن نباتات و ميوههاست ،و اگر بيرون آمدن ميوهها از مقتضاي همين آمدن باران بود ،بايد
همه ميوهها به يك رنگ باشند ،چون آب باران يكي است ،و حال اينكه ميبينيم الوان مختلفي دارند ،پس همين اختالف
الوان داللت ميكند بر اينكه تدبير الهي دست اندر كار اين رنگآميزي است.
و اما اينكه گفتهاند ":اين رنگآميزيها منوط به اختالف عواملي است كه در آنها مؤثر است ،و از آن جمله اختالف عناصر
موجود در آنهاست ،كه از نظر نوع و مقدار و تركيب مختلف هستند" حرف صحيحي نيست ،براي اينكه ما سؤال خود را از
اين كه اين رنگهاي مختلف از كجا آمد ،برداشته ،و به اينجا منتقل ميكنيم كه اين اختالف عوامل از كجا آمد ،با اينكه
تمامي اين عوامل منتهي ميشود به عامل ماده ،كه در همه هست .پس اختالف عناصري كه موجودات از آنها تركيب
ميشوند ،خود دليل بر اين است كه عامل ديگري ما وراي ماده هست كه ماده را به سوي صورتهاي گوناگون سوق
ميدهد.
و ظاهرا مراد از اختالف الوان ميوهها ،اختالف خود الوان است ،ولي الزمهاش اختالفهاي ديگري از جهت طعم و بو و
خاصيت نيز ميباشد.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند :اصال منظور از اختالف الوان ،اختالف انواع موجودات است ،چون بسيار ميشود كه كلمه"
الوان" بر انواع فواكه و انواع طعامها اطالق ميشود ،مثال
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص43 :
ميگويند :فالني در ميهمانياش الواني از طعام و ميوه حاضر كرده بود .پس در حقيقت تعبير به" الوان" تعبيري است
كنايهاي .ولي جمله" وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ حُمْرٌ" تا اندازهاي وجه اول را تاييد ميكند كه مراد خود رنگها باشد نه طعم
و خاصيت ،چون در كوهها اختالف انواع نيست تنها اختالف الوان است.
و در جمله" فَأَخْرَجْنا بِهِ  "...التفاتي از غيبت (خدا از آسمان آبي فرو فرستاد) ،به تكلم (پس به وسيله آن ميوههايي بيرون
كرديم) ،به كار رفته .و بعضي « »1از مفسرين در وجه آن گفتهاند ":اين التفات بدان جهت بوده كه كمال اعتناي به اين
عمل را برساند ،چون از نظر صنع بسيار بديع و حيرتانگيز است ،و از كمال قدرت و حكمت صانعش خبر ميدهد".
نظير اين وجه در جمله قبلي هم كه ميفرمود ":إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً" ميآيد .و اما التفاتي كه در آيه قبل از آن
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ميفرمود ":ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ" بعيد نيست وجهش اين باشد كه خواسته باشد با اين التفات بفهماند امر
كفار به دست خود من است ،و بين من و ايشان احدي نميتواند حائل شود .پس كسي نميتواند شفاعت و يا ياري آنان كند،
و در نتيجه از عذاب من نجات يابند.
"وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِيبُ سُودٌ" -كلمه "جدد" -به ضمه جيم و فتحه دال -جمع جده -به
ضمه جيم -است ،كه به معناي جاده و راه است .و دو كلمه" بيض" و" حمر" جمع" ابيض" و" احمر" به معناي سفيد و
سرخ است .و ظاهرا كلمه" مختلف" صفت جدد ،و كلمه" الوانها" فاعل" مختلف "است ،چون -به قول بعضي « -»9اگر
جمله مبتدا و خبر بود ،ميفرمود ":مختلفة الوانها" .و كلمه" غرابيب" جمع" غريب" به معناي سياهي شديد است ،و غراب
(كالغ سياه) را هم به همين جهت غراب ميگويند .و كلمه" سود" بدل و يا عطف بيان است براي غرابيب.
و معناي آيه اين است كه ":آيا نميبيني كه در بعضي از كوهها راههايي سفيد و سرخ و سياه ،و با رنگهاي مختلف هست؟"
و مراد از اين راهها ،يا راههايي است كه در كوهها قرار دارد و داراي الواني مختلف است ،و يا مراد خود كوهها است ،كه به
صورت خطوطي كشيده شده در روي كره زمين قرار دارد ،بعضي از اين سلسله جبال به رنگ سفيدند ،بعضي سرخ ،بعضي
سياه ،و بعضي ديگر چند رنگ هستند.
__________________________________________________
(1و )9تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص42 :
"وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ كَذلِكَ" يعني بعضي از انسانها و حيوانات نيز مثل كوهها و ميوهها داراي
رنگهاي مختلف هستند ،بعضي سفيد ،بعضي سرخ ،بعضي سياهند .و كلمه" دواب" به معناي هر جنبدهاي است كه در زمين
حركت ميكند .و كلمه" انعام" به معناي شتر و گوسفند و گاو است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":كلمه" كذلك "خبري است براي مبتداي محذوف ،و تقدير آن" االمر كذلك -امر چنين
است "ميباشد ،و اين جمله تقريري است اجمالي براي بيان تفصيلي قبل ،كه اختالف الوان ثمرات و كوهها و انسانها و
جنبندگان چهارپايان را بيان ميكرد".
بعضي »«2ديگر گفتهاند :كلمه" كذلك" مربوط است به كلمه" يخشي" در جمله "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" و
اشاره است ،به عبرتگيري از ثمرات و كوهها و ساير موارد مذكور ،و معنايش اين است كه :تنها كساني از خدا خشيت دارند
و اين چنين از آيات عبرت ميگيرند كه عالم باشند .ولي اين وجه ،هم از نظر لفظ بعيد است و هم از نظر معنا.
"إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" اين جمله جملهاي است از نو كه توضيح ميدهد چگونه و چه كساني از اين آيات
عبرت ميگيرند ،و اين آيات اثر خود را كه ايمان حقيقي به خدا و خشيت از او به تمام معناي كلمه ميباشد ،تنها در علما
ميبخشد ،نه جهال.
در سابق هم گذشت كه انذار تنها در علما نتيجه بخش است ،چون در آنجا فرمود:
"إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ" .پس در حقيقت آيه مورد بحث ،بيانگر معناي آن آيه است ،و روشن
ميسازد كه خشيت به معني حقيقي كلمه ،تنها در علما يافت ميشود.
و مراد از" علما" ،علماي باللَّه است ،يعني كساني كه خداي سبحان را به اسماء و صفات و افعالش ميشناسند ،شناسايي
تامي كه دلهايشان به وسيله آن آرامش مييابد ،و لكههاي شك و دو دلي از نفوسشان زايل گشته ،و آثار آن در اعمالشان
هويدا ميگردد ،و فعلشان مصدق قولشان ميشود .و مراد از" خشيت" در چنين زمينهاي ،همان خشيت حقيقي است كه به
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دنبالش خشوع باطني و خضوع در ظاهر پيدا ميشود ،اين آن معنايي است كه از سياق آيه برميآيد.
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  91و  ،99ص .121
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
و جمله" إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ" معناي تعليل را افاده ميكند .و ميرساند كه خدا به علت اينكه عزيز است ،يعني قاهري غير
مقهور ،و غالبي غير مغلوب از هر جهت است ،لذا عارفان از او خشيت دارند ،و نيز به علت اينكه غفور يعني نسبت به گناهان
و خطاها ،بسيار آمرزنده است ،لذا عارفان به او ايمان ميآورند ،و به درگاهش تقرب ميجويند ،و مشتاق لقاي او هستند.
"إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ"" تالوت كتاب" به
معناي خواندن قرآن است ،كه خداي سبحان آن را ستوده .و" اقامه نماز" به معناي ادامه برآوردن آن و محافظت از ترك
نشدن آن است .و" انفاق از رزق در سر و عالنيه" به معناي اين است كه :از مال خود به فقراء ميدهند ،و چون در
انفاقهاي مستحبي ميترسند جنبه خودنمايي به خود بگيرد ،و خلوص آن از بين برود ،لذا آن را پنهاني ميدهند ،و در
انفاقهاي واجب براي اينكه اطاعت خدا در بين مردم شايع شود و ديگران هم تشويق شوند ،علني ميدهند.
"يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ" -يعني تجارتي را اميدوارند كه به هيچ وجه ضرر نميآورد ،بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":
جمله" يرجون  "...خبر است براي كلمه" ان" كه در اول آيه است" .و نزد بعضي ديگر خبر" ان" مقدر است .و جمله"
لِيُوَفِّيَهُمْ  "...متعلق به آن است و معنايش اين است كه :اگر كردند آنچه را كه كردند ،براي اين بود كه خدا پاداشهايشان را
بدهد.
"لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ" كلمه" ليوفيهم" متعلق است به جمله "يتلون" و آنچه كه در آيه
سابق ،بر آن عطف شده بود ،و معنايش اين است كه :آنان كه كتاب خدا را تالوت ميكنند ،و نماز را به استمرار انجام
ميدهند ،هر چه ميكنند به اين منظور ميكنند كه خدا پاداشهايشان را به طور كامل بدهد ،و چيزي از ثواب اعمال از ايشان
فوت نشود.
"وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ" -ممكن است مراد از اين فضل و زيادت ،دو چنداني ثواب باشد ،هم چنان كه فرموده ":مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها" « »9و نيز فرموده:
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .129
)(2هر كس حسنهاي بياورد ده برابر آن اجر دارد .سوره انعام ،آيه . [.....]133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص31 :
"مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ"
«».1
و ممكن هم هست مراد از آن زيادتي باشد از غير سنخ ثواب اعمال ،هم چنان كه ميدانيم در آيه" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ
لَدَيْنا مَزِيدٌ" « »9منظور غير از ثواب است.
و جمله" إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ" مضمون آيه و زيادتي ثواب ،يا غير ثواب را تعليل ميكند ،و معنايش اين است كه :اگر گفتيم:
خداوند لغزشهاي آنان را ناديده ميگيرد ،براي اين است كه خدا غفور است ،و اگر گفتيم ايشان را به بيش از آن ثوابي كه
مستحقند پاداش ميدهد ،براي اين است كه او شكور است.
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"وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ هُوَ الْحَقُّ" ضمير فصل و الف و الم در جمله" هُوَ الْحَقُّ" براي تاكيد حقانيت كتاب است،
نه براي انحصار ،به عبارت سادهتر اينكه :اين كتاب حقي است كه به هيچ وجه باطل در آن راه ندارد ،نه اينكه اين كتاب به
تنهايي حق است.
[مراد از" كتاب" و وراثت آن در آيه ":ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا  ..... ]"...ص17 :
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"ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا"...
وقتي ميگويند ":اورثهم ماال كذا" معنايش اين است كه :فالني فالن مال را به ارث براي آنان باقي گذاشت تا ايشان بعد از
مرگ وي به امر آن مال قيام كنند ،با اينكه تا خودش زنده بود خودش قائم به امر آن مال و متصرف در آن بود ،و به همين
معنا است ارث دادن علم و جاه و امثال آن ،كه وارث بعد از مرگ صاحب علم و جاه ،به امر آن دو قيام ميكند ،بعد از آنكه
قبال نزد ديگري بود و ديگري صاحبش بود و از آن بهره ميگرفت.
بنا بر اين معناي ارث دادن كتاب به قوم و مردمي ،اين است كه :كتاب را نزد ايشان بگذارد تا نسل به نسل و از سلف به
خلف دست به دست بگردد ،و همه از آن برخوردار شوند.
بنا بر اين ،اين نسبت مزبور صحيح است ،هر چند كه قائم به امر كتاب ،بعضي از قومند نه همه آنان ،و به همين جهت
ميبينيم همه جا دادن كتاب را به همه قوم نسبت ميدهد مثال ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1مثل كساني كه اموال خود راي در راه خدا انفاق ميكنند ،مثل دانه گندمي است كه هفت سنبل ميروياند ،و در هر
سنبلي صد دانه باشد ،و خدا براي هر كس كه بخواهد مضاعف هم ميكند.
سوره بقره ،آيه .931
)(2ايشان آنچه راي بخواهند در اختيار دارند ،و نزد ما بيش از آن هست .سوره ق ،آيه .04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص39 :
"وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْهُدي وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ هُديً وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ" «».1
و نيز فرموده ":إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ" «».9
و نيز فرموده ":وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ" « »0كه در اين چند آيه نسبت ارث بردن تورات
را به همه بني اسرائيل داده ،با اينكه متصديان امر تورات ،بعضي از بني اسرائيل بودند نه همه.
و مراد از" كتاب" در آيه مورد بحث -به طوري كه از سياق برميآيد -قرآن كريم است ،و غير از اين هم نميتواند باشد،
براي اينكه در آيه قبلي بدان تصريح كرده ،فرمود" وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ" .بنا بر اين" الف و الم" در الكتاب الف
و الم عهد خواهد بود( ،و معناي الكتاب همان كتاب خواهد بود) ،نه الف و الم جنس (به معناي همه كتابها).
بنا بر اين ديگر نبايد به گفته كسي «» 0كه گفته ":الف و الم براي جنس است ،و مراد از كتاب مطلق كتابهاي آسماني
است كه بر انبياء نازل شده" اعتناء كرد.
و كلمه" اصطفاء" از ماده" صفو "گرفته شده كه معنايش قريب به معناي اختيار است ،با اين تفاوت كه اختيار به معناي
انتخاب يك چيز از بين چند چيز است كه بهترين آنها است و اصطفاء نيز انتخاب يكي از چند چيز است ،اما يكي كه از بين
همه صفوه و خالص باشد.
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"مِنْ عِبادِنا" -احتمال دارد كلمه" من" براي بيان باشد ،احتمال هم دارد براي ابتدا ،يا تبعيض باشد .ولي آنچه به ذهن
قريبتر است اين است كه بيانيه باشد ،چون در آيه" وَ سَالمٌ عَلي عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفي" « »4هم سالم را بر همه بندگان
خالص فرستاده ،نه بر بعضي از ايشان.
__________________________________________________
)(1ما به موسي هدايت داديم ،و آن كتاب را به بني اسرائيل سپرديم ،تا هدايت و مايه تذكر خردمندان باشد .سوره مؤمن،
آيه  40و .40
)(2ما تورات را كه در آن هدايت و نور است نازل كرديم ،تا انبيا كه اسالم آوردهاند ،و همچنين ربانيين و احبار در بين
يهوديان به آنچه از كتاب خدا برايشان حفظ شده حكم كنند .سوره مائده ،آيه .00
)(3و همانا آنهايي كه كتاب را بعد از آنان ارث بردند ،هر آينه از آن در شكي ريب آورند .سوره شوري ،آيه .10
)(4روح المعاني ،ج  ،99ص .124
)(5سوره نمل ،آيه .42
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
[مقصود از بندگان خاص (الَّذِينَ اصْطَفَيْنا) كه خداوند كتاب را به ايشان به ارث رساند]  .....ص13 :
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مفسرين در اينكه منظور از اين بندگان خاص چه كساني هستند اختالف كردهاند ،بعضي « »1گفتهاند ":انبيا هستند".
بعضي « »9ديگر گفتهاند ":بني اسرائيلند ،كه جزو مشمولين آيه" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي
الْعالَمِينَ" « »0هستند".
و بعضي « »0ديگر گفتهاند ":امت محمد (ص) هستند كه قرآن را از پيغمبر خود ارث برده ،و نيز به سوي او بازگشت
ميكنند ،و علمايشان بدون واسطه و بقيه امت به واسطه علما از قرآن بهرهمند ميشوند" .و بعضي « »4ديگر گفتهاند ":تنها
علماي امت محمد (ص) هستند".
بعضي « »3ديگر -كه روايات بسيار زيادي از امام باقر و صادق (ع) بر طبق گفته آنان هست -گفتهاند ":مراد از اين كسان
كه اصطفاء شدهاند ،ذريه رسول خدا (ص) از اوالد فاطمه (ع) هستند ،كه جزو آل ابراهيم و مشمول آيه" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ
وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ" نيز هستند .و رسول خدا (ص) هم تصريح فرموده ،به اينكه :آنان عالم به
قرآن هستند ،و نظر ايشان در باره قرآن صائب است.
و در روايت" اني تارك فيكم الثقلين" كتاب اللَّه و عترتي اهل بيتي لن يفترقا حتي يردا علي الحوض" « -»3كه متواتر و
مورد اتفاق دو طايفه شيعه و سني است -فرموده :آنان مالزم قرآنند.
پس بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود :بعد از آنكه ما قرآن را به تو وحي كرديم -چون كلمه "ثم" معناي تاخير رتبه را
افاده ميكند -آن را به ذريه تو ارث داديم ،البته آن ذريهات كه ما اصطفايشان كرديم ،و از بين همه بندگان آنان را در همان
روزي كه آل ابراهيم را برميگزيديم انتخاب كرديم ،و اضافه شدن كلمه" عباد "به كلمه" نا" كه نون عظمت است اضافه
تشريفي است ،و ميخواهد به شرافت ذريه اشاره كند.
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(3خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را از بين همه عالميان برگزيده است .سوره آل عمران ،آيه .00
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[اقوال مختلف مفسرين در تفسير آيه فوق]  .....ص14 :

اما مفسرين در تفسير آيه اختالفهاي عجيبي به راه انداختهاند ،اختالفي در معناي كلمه" ثم" كردهاند كه بعضي «»1
گفتهاند ":اين كلمه براي تراخي است ،يعني بعديت در خبر دادن را ميرساند" .بعضي « »9ديگر گفتهاند ":براي تراخي و
افاده بعديت رتبي است" .بعضي « »0گفتهاند ":براي افاده بعديت زماني است".
و در عطف كردن اين كلمه نيز اختالف است .بعضي «» 0گفتهاند ":آيه عطف است بر جمله" اوحينا" .بعضي « »4ديگر
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(4و  4و )3مجمع البيان ،ج  ،3ص  .033منهج الصادقين ،ج  ،3ص .003
)(7من دو چيز گرانبها در پيش شما ميگذارم و ميروم ،يكي كتاب خدا و ديگري عترتم و اهل بيتم و از هم جدا نميشوند
تا در كنار حوض مرا ديدار كنند .سفينة البحار ،ج  ،1ص  .109و المراجعات ،ص .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
"فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ" -احتمال دارد ضمير در" منهم" به همان برگزيده شدگان
برگردد ،كه در نتيجه هر سه طايفه يعني ظالم به نفس ،مقتصد ،و سابق به خيرات ،در وراثت شريكند ،چيزي كه هست
وارث حقيقي همان عالم به كتاب ،و حافظ كتاب است ،كه عبارت است از سابق به خيرات.
احتمال هم دارد ضمير مزبور به كلمه "عبادنا" برگردد ،البته در صورتي كه اضافه عباد به كلمه" نا" شرافتي به عباد ندهد،
آن وقت كلمه" فمنهم" تعليل را ميرساند ،و چنين معنا ميدهد :ما تنها كتاب را به بعضي از بندگان خود ارث داديم ،و آنان
عبارتند از عدهاي كه ما ايشان را برگزيديم ،نه همه بندگان ،براي اينكه بعضي از بندگان ما ظالم به نفس خود بودند ،و
بعضي هم ميانه رو بودند ،و بعضي سابق به خيرات بودند ،و همه اين سه طايفه صالحيت وراثت كتاب را نداشتند.
ممكن است وجه اول را تاييد كرد به اينكه چه مانعي دارد وراثت را به همه نسبت دهيم ،در حالي كه قائمين واقعي به امر
وراثت بعضي از افراد باشند ،هم چنان كه نظير اينگونه نسبت را در آيه" وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ" «» 1ميبينيم.
و از اينكه در آيه شريفه بين سه طايفه ظالم به نفس ،مقتصد ،و سابق به سوي خيرات ،مقابله انداخته ،فهميده ميشود كه
مراد از ظالم به نفس كسي است كه گناهي به گردن داشته باشد ،و اين عنوان شامل هر مسلماني از اهل قرآن ميشود،
چون اهل قرآن است كه عنوان اصطفاء و وارث قرآن بر او صادق است.
و مراد از" مقتصد" كه به معناي متوسط است ،آن كسي است كه :در وسط راه ،و بين طريق واقع است .و مراد از سابق به
سوي خيرات به اذن خدا ،آن كسي است كه :از دسته اول يعني ظالم به نفس ،و از دسته دوم ،يعني ميانهروها ،به درجات
قرب نزديكتر است ،و اين طايفه به اذن خدا نسبت به آن دو طايفه ديگر ،به خاطر فعل خيرات ،امامت دارند ،هم چنان كه
خداي تعالي ميفرمايد ":وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" «».9
"ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" -يعني اينكه قبال گفتيم كتاب را ارث داديم ،خود فضلي است بزرگ ،از ناحيه خدا ،كه فعاليت و
كوشش كسي در آن دخالت ندارد ،و چنان نيست كه كسي از راه عمل به وظايف ،به آن فضل برسد.
__________________________________________________
)(1ما كتاب را به بني اسرائيل ارث داديم .سوره مؤمن ،آيه .40
)(2آنان كه در ايمان بر همه پيشي يافتند آنان مقربند .سوره واقعه ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص34 :
اين آن معنايي است كه سياق آيه و نيز رواياتي كه در معناي آيه وارد شده ،آن را افاده ميكند.
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گفتهاند :عطف است بر جمله" الَّذِي أَوْحَيْنا".
باز در معناي جمله" اورثنا" اختالف كردهاند كه بعضي « »3گفتهاند ":مراد همان معناي ظاهر جمله است" .بعضي «» 3
ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه ":ما حكم كرديم و مقدر نموديم به اينكه كتاب به ايشان ارث برسد".
و نيز در معناي كتاب اختالف كردهاند كه بعضي « »3گفتهاند ":مراد از آن ،قرآن است.
بعضي « »2ديگر گفتهاند ":جنس كتابهاي آسماني ،و همه آنها است".
و در معناي جمله" الَّذِينَ اصْطَفَيْنا" اختالف كردهاند .بعضي «» 13گفتهاند ":مراد از آن انبياء (ع) ميباشند" .بعضي «»11
ديگر گفتهاند ":مراد بني اسرائيل است".
و بعضي « »19ديگر مراد از آن را امت محمد (ص )دانستهاند .بعضي « »10ديگر علماي امت .و بعضي « »10ديگر ذريه
رسول خدا (ص )از فرزندان فاطمه (ع) دانستهاند.
و در معناي كلمه" من" در جمله" مِنْ عِبادِنا" اختالف كردهاند ،بعضي « »14گفتهاند :براي تبعيض است .بعضي ديگر آن را
براي ابتداء ،و بعضي ديگر براي بيان دانستهاند .البته به خاطر اختالف مزبور در معناي" من" معناي عباد نيز مختلف
ميشود ،و همچنين اضافه كلمه" عباد" به كلمه" نا" اختالف پيدا ميكند ،بنا به بعضي از وجوه اضافه تشريفي ميشود ،و
بنا به بعضي ديگر غير تشريفي.
و نيز در مرجع ضمير" منهم" اختالف كردهاند ،بعضي گفتهاند :كلمه" الذين" است .بعضي ديگر گفتهاند :كلمه" عبادنا"
است.
__________________________________________________
(1و  9و  0و  0و  4و  3و )3روح المعاني ،ج  ،99ص . [.....]120
(8و  2و  13و  11و  19و  10و  10و )14مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
و در معناي ظالم به نفس و مقتصد و سابق نيز اختالف كردهاند ،بعضي « »1گفتهاند:
ظالم ،كسي است كه ظاهرش از باطنش بهتر باشد و مقتصد ،آن كسي است كه ظاهر و باطنش يكسان باشد ،و سابق ،آن
كسي است كه باطنش از ظاهرش بهتر باشد .بعضي «» 9ديگر گفتهاند :مراد از سابق آن كساني هستند كه در عهد رسول
خدا (ص) اسالم آوردند ،يعني صحابه آن جناب ،و مقتصد كساني هستند كه پا به جاي پاي اصحاب آن جناب گذاشته
باشند ،و ظالم به نفس ساير مردمند .بعضي « »0ديگر گفتهاند :ظالم به نفس كسي است كه گناه بر او غلبه كرده باشد ،و
مقتصد آن كسي است كه گناه و ثوابش يكسان ،و خالصه متوسط الحال باشد ،و سابق آن كسي است كه به درگاه خدا
تقرب جسته ،و در درجات قرب از ديگران پيشي گرفته باشد.
البته در اين بين اقوال متفرق ديگري هست كه ذكر نكرديم ،و اگر احتماالت مذكور را در يكديگر ضرب كنيم از هزار
احتمال باالتر ميشود.
"جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ" كلمه" يحلون" مضارع مجهول از باب
تفعيل است و مصدر آن تحليه است و" تحليه" به معناي خودآرايي است .و كلمه" اساور" جمع أسوره و" أسوره" هم جمع
سوار -به كسره سين -است ،راغب گفته :سوار زن ،دستواره آن است (النگو) و اين كلمه فارسي است ،كه بعد از عربي شدن
به صورت سوار درآمده «».0
"جنات عدن" -ظاهرا اين جمله بيان همان فضل كبير باشد .در مجمع البيان گفته:
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اين جمله تفسير فضل است گويا شخصي پرسيده :اين فضل كبير چيست؟ در پاسخ فرموده:
بهشتهايي است كه تقديرش يا پاداش جنات است ،يا دخول جنات ،و ممكن هم هست كلمه "جنات" بدل از فضل باشد،
گويا فرموده ":ذلك دخول جنات -آن داخل شدن بهشت است" « .»4و بقيه الفاظ آيه روشن است.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .032
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(3روح المعاني ،ج  ،99ص .123
)(4مفردات راغب ،ماده" سور".
)(5مجمع البيان ،ج  ،3ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
"وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ" بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از" حزن "-كه خدا را،
به خاطر اينكه ايشان را با بردن در بهشت از آن" حزن" نجات داده ،حمد گفتهاند -آن شدائد و مصائب و اندوهي است كه
اهل بهشت در دنيا داشتند.
بعضي »«2ديگر گفتهاند ":مراد از آن اندوهي است كه بعد از رحلت از دنيا و قبل از دخول به بهشت به ايشان احاطه
ميكند ،اندوهي كه منشاش ترس از گناهان است".
بنا بر اين ،ميتوان گفت آيه شريفه حكايت كالم دسته اول از آن سه طايفه است ،يعني ظالم به نفس و يا كالم آن دسته و
دسته دوم ،يعني مقتصدين است ،و اما طايفه سوم كه سابق به خيراتند گناهي در صحيفه اعمال ندارند ،تا از عذاب آن
بترسند .و اين وجه دوم با آخر گفتار آنان كه گفتند ":إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ" مناسبتر است.
"الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ" كلمه" مقامة" به معناي اقامه است ،و" دار
المقامه" آن منزلي است كه كسي از آن بيرون نميرود و از آنجا به جاي ديگر كوچ نميكند .و كلمه" نصب" به فتحه نون
و صاد -به معناي تعب و مشقت است .و كلمه" لغوب" -به ضمه الم -به معناي خستگي و تعب در طلب معاش و غير آن
است.
و معنايش اين است كه ":آن خدايي كه ما را به فضل خودش و بدون اينكه استحقاقي داشته باشيم در خانه جاودانه داخل
كرد ،بهشتي كه نه در آن مشقتي هست و نه تعبي ،و نه ما در آنجا در طلب آنچه ميخواهيم دچار خستگي و كندي
ميشويم ،چون هر چه بخواهيم در آن هست.
و كلمه" من فضله" مناسبت خاصي با جمله سابق ،يعني جمله ":ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ" دارد.
"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ"...
الم در" لهم" الم اختصاص است ،و ميفهماند كه آتش جزايي است خاص ايشان و از ايشان جدا شدني نيست .و جمله" ال
يُقْضي عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا" ،معنايش اين است كه :حكم نميشود بر آنان به مرگ ،تا بميرند ،در نتيجه در آن شدت عذاب
همواره زندهاند ،و عذاب آتش از ايشان تخفيف نميپذيرد ،اين چنين ما هر كفرانگر را كه كفرانش يا شديد است و يا
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،99ص .122
)(2تفسير مجمع البيان ،ج  3و  ،3ص .032
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بحث روايتي [چند روايت در ذيل جمله" إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ" و در باره مراد از" ظالم لنفسه"" ،مقتصد" و" سابق
بالخيرات" در آيه ":ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا  ..... ]"...ص18 :
اشاره

در مجمع البيان در ذيل جمله" إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ  "...ميگويد :از امام
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .013
)(2چه اينكه آنچه را در باطن نهفته داريد ،اظهار كنيد و چه پنهان بداريد ،خدا بر طبق آن شما را محاسبه ميكند .سوره
بقره ،آيه .930
)(3روزي كه نهانيها آشكار ميشود .سوره طارق ،آيه .2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
صادق (ع) روايت شده كه فرمود :منظور خداي تعالي از علما ،آن كسي است كه عملش مصدق قولش باشد ،كسي كه
عملش مصدق قولش نباشد ،او عالم نيست ،و نيز در حديثي آمده كه فرمودند :از همه شما عالمتر به خدا ،ترسندهتر از خدا
است «1».
مؤلف :و در روضه كافي به سند خود از ابي حمزه ،از علي بن الحسين (ع) روايتي در اين معنا آورده «».9

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
بسيار ،كيفر ميدهيم.
"وَ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا"...
در مجمع البيان گفته :كلمه" اصطراخ" به معناي شيون و فرياد و استغاثه است ،و اين كلمه از باب افتعال از ماده" صراخ-
ناله" است «».1
و جمله" رَبَّنا أَخْرِجْنا" بيان همان شيون و فرياد است .و جمله" أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ" پاسخ آن فرياد است.
و جمله" فذوقوا" و جمله" فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ" هر يك نتيجه جمله ما قبل خودش است.
و معناي آيه اين است كه :اين كفار كه در آتشند ،شيون و فرياد ميكنند ،و استغاثه مينمايند ،در حالي كه فريادشان اين
است كه :پروردگارا ما را از آتش بدر آور ،تا عمل صالح كنيم غير از آن عمل زشت كه ميكرديم ،در پاسخ به ايشان گفته
ميشود :نه ،هرگز ،مگر ما آن قدر عمر به شما نداديم كه هر كس ميخواست متذكر شود مجال آن را داشته باشد؟
ما اين مقدار عمر را به شما داديم ،پيامبران بيمرسان هم نزد شما آمدند ،و از اين عذاب بيمتان دادند ،ولي متذكر نشديد و
ايمان نياورديد ،حال عذاب را بچشيد كه ستمكاران را ياوري نباشد ،تا به ياري آنان برخيزند و از عذاب خالصشان كنند.
"إِنَّ اللَّهَ عالِمُ غَيْبِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ"
خدا عالم غيب آسمانها و زمين است ،و او به آنچه در سينهها پنهان است داناست ،با شما بر طبق آنچه در باطن نهفته
داريد ،از عقايد و آثار اعمال معامله ميكند ،و بر طبق آن محاسبه مينمايد ،چه اينكه ظاهرتان با باطن مطابق باشد و چه
مخالف ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ" « »9و نيز فرموده ":يَوْمَ
تُبْلَي السَّرائِرُ" «».0
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و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه ،ترمذي ،و حاكم ،از حسن روايت كردهاند كه گفت رسول خدا (ص) فرمود :علم دو
قسم است ،يكي آن علمي است كه در قلب است ،و علم نافع هم همان است ،و ديگري علمي است كه بر زبان است ،و آن
حجتي است براي خدا ،عليه خلق ،كه خدا با همان علم عليه صاحبش احتجاج ميكند «».0
و در مجمع البيان ميگويد :ابن مسعود از رسول خدا (ص) روايت كرده كه در تفسير جمله ":وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ" گفته:
منظور از اين فضل شفاعت است ،شفاعت براي كسي كه آتش بر او واجب شده ،از جانب كسي كه آن شخص دوزخي در
دنيا به وي احساني كرده «».0
و در كافي به سند خود از ابن عمر روايت كرده كه گفت :من از حضرت ابو الحسن رضا (ع) از اين كالم خداي عز و جل
پرسيدم كه ميفرمايد ":ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا  "...ميگويد :امام فرمود :منظور فرزندان فاطمه (ع)
ميباشند.
و منظور از" سابق به خيرات" امام است ،و منظور از" مقتصد "عارف به امام ،و مقصود از" ظالم به نفس" كسي است كه
امام خود را نشناسد «5».
و از كتاب سعد السعود ابن طاووس روايت شده كه ابو اسحاق سبيعي ،از امام باقر (ع) در تفسير آيه مزبور حديثي نقل كرده
كه فرمود :اي ابا اسحاق اين آيه مخصوص ما است ،اما سابق به خيرات علي ابن ابي طالب ،و حسن و حسين ،و شهيداني از
ما هستند و اما" مقتصد" آن كسي است كه روزها روزه بدارد و شبها به نماز بگذارند ،و اما" ظلم به
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(2روضه كافي ،ج  ،3ص  ،10ح .9
)(3الدر المنثور ،ج  ،4ص . [.....]943
)(4مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(5اصول كافي ،ج  ،1ص  ،914ح .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
نفس" در او همان است كه در ساير مردم است ،و او باألخره آمرزيده ميشود «».1
مؤلف :مراد از شهيد ،به قرينه روايات ديگر امام است.
و در معاني االخبار با ذكر سند از امام صادق (ع) نقل شده كه در تفسير آيه مذكور فرمود ":الظالم يحوم حوم نفسه و
المقتصد يحوم حوم قلبه و السابق بالخيرات يحوم حوم ربه -ظالم همواره پيرامون خواستههاي نفس خويش است ،و مقتصد
همواره پيرامون آن است كه قلب خود را اصالح كند ،و سابق به خيرات آن كسي است كه همواره متوجه به پروردگار
خويش است" «».9
مؤلف :كلمه" حوم "كه در اين روايت آمده و همچنين كلمه" حومان" به معناي دوران است ،و اينكه فرمود ":ظالم به
نفس" همواره پيرامون نفسش دوران دارد ،مراد اين است كه :او هميشه گرفتار خواهشهاي نفس است ،و همه كوشش او
براي آن است كه نفس را راضي كند ،و مقتصد پيرامون قلبش دوران دارد ،يعني همواره در اين مقام است كه قلب خود را
تزكيه كند ،و آن را به وسيله زهد و عبادت پاك نگه دارد ،و دوران سابق به خيرات پيرامون پروردگار خود به اين معنا است
كه او همواره در صدد اين است كه خود را براي خدا خالص كند ،همواره به ياد او باشد ،و غير از او را از ياد ببرد ،جز به او به
كسي ديگر اميد نداشته باشد ،و جز او را قصد نكند.
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[چند روايت در باره مقدار عمري كه سپري شدن آن جاي عذري براي آدمي نميماند (أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ)]  .....ص17 :

و در نهج البالغه از امير المؤمنين (ع) نقل كرده كه فرمود :آن عمري كه اگر خدا به آدمي بدهد جاي عذري برايش باقي
نميگذارد ،شصت سال است «».4
مؤلف :همين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از آن جناب نقل كرده « .»3و نيز الدر المنثور هم آن را از ابن جرير از آن
جناب روايت كرده است «».3
و در الدر المنثور است كه حكيم ترمذي در نوادر االصول ،بيهقي در سنن ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،طبراني ،ابن
مردويه ،و بيهقي (در شعب االيمان) همگي از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت رسول خدا (ص) فرمود :چون روز قيامت
برسد ،صدا ميزنند شصتسالهها كجايند؟ و اين شصت ساله همان معمري است كه خداي تعالي در آيه" أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما
يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ" در بارهاش سخن گفته «».3
مؤلف :اين معنا به طرق ديگري از سهل بن سعد و ابو هريره از آن جناب روايت شده «».2
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .941
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
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و بدان كه روايات از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (ع) در اينكه آيه شريفه خاص فرزندان فاطمه (ع) است بسيار زياد است.
و در الدر المنثور است كه :فاريابي ،احمد ،عبد بن حميد ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،طبراني ،حاكم ،ابن مردويه ،و
بيهقي از ابي درداء روايت كردهاند كه گفت :از رسول خدا (ص) شنيدم در تفسير آيه" ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ
عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ" ميفرمود :اما طايفه سوم كه گوي سبقت را در
خيرات ميربودند ،بدون حساب داخل بهشت ميشوند ،و اما طايفه دوم كه ميانهرو بودند ،آنها هستند كه قرآن در بارهشان
ميفرمايد حسابي آسان پس ميدهند .و اما طايفه اول كه ظالم به نفس هستند ،آنها در تمامي طول مدتي كه محشر برپا
است مشغول پس دادن حسابند ،و آن گاه همانهايند كه خدا را با رحمتش ديدار ميكنند .پس همين ظالمان به
__________________________________________________
)(1سعد السعود ،ص  ،32به مضمون حديث قبل آمده است.
)(2معاني االخبار ،ص  ،130ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص31 :
نفس هستند كه ميگويند ":الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ال يَمَسُّنا
فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ"»1« .
مؤلف :اين روايت را صاحب مجمع « »9نيز از ابي درداء از رسول خدا (ص) نقل كرده ،و در معناي آن احاديث ديگري نيز
هست ،و در مقابل ،احاديث ديگري هست كه مخالف با اينها است ،از آن جمله در مجمع البيان از ابن مردويه از عمر از
رسول خدا (ص) روايت آورده كه در تفسير جمله" فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ "فرمود :منظور كافر است « .»0ليكن به اين احاديث
نبايد اعتناء كرد.
و در تفسير قمي در ذيل جمله" ال يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ ال يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ" از امام نقل كرده كه فرمود ":نصب" به معناي
خستگي و" لغوب" به معناي كسالت و ضجر است «».0
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)(3الدر المنثور ،ج  ،4ص .949
)(4تفسير قمي ،ج  ،9ص .932
)(5نهج البالغه ،صبحي الصالح ،ص .409
)(6مجمع البيان ،ج  ،3ص .013
(7و )3الدر المنثور ،ج  ،4ص .940
)(9الدر المنثور ،ج  ،4ص .940
ترجمه الميزان ،ج ،13ص39 :
و در مجمع البيان است كه :بعضي گفتهاند :اين آيه توبيخ كساني است كه به سن هجده سالگي رسيده باشند .و اين معني از
امام باقر (ع) نيز روايت شده «».1
مؤلف :اين روايت را فقيه از امام باقر (ع) به تعبير مضمر (آن جناب فرمود) روايت كرده «».9
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .013
)(2من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص  ،113ح . [.....]0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :

اشاره

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِالَّ مَقْتاً وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ
كُفْرُهُمْ إِالَّ خَساراً ( )02قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِالَّ غُرُوراً () 03إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ( )01وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ
نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِالَّ نُفُوراً ( )09اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ ال يَحِيقُ
الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِالَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِالَّ سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيالً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيالً ()00
أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي
السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً ( )00وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً ()04
ترجمه آيات  .....ص13 :

او كسي است كه شما را در زمين جانشين قرار داد (هر نسلي جانشين نسلي ديگر) پس هر كس كافر شود كفرش عليه خود
اوست و كفر كافران نزد پروردگارشان جز خشم بيشتر اثر ندارد و كفر كافران جز خسارت و زيان نميافزايد ().02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
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[سوره فاطر ( :)34آيات  39تا  ..... ]54ص13 :
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بگو اين شركايي كه به جاي خدا ميخوانيد به من بگوييد ببينم چه چيزي از زمين را آفريدهاند و يا در آسمانها شركتي دارند
و يا ما به ايشان كتابي نازل كرده و در آن از وجود چنين شريكي خبر دادهايم و اين مشركين دليلي بر شرك خود دارند ،نه
هيچ يك از اينها نيست بلكه جز اين نبوده كه اين ستمكاران به يكديگر وعده غرور ميدهند ().03
خدا است كه نميگذارد زمين و آسمان فرو ريزند و اگر فرو ريزد احدي بعد از خدا نيست كه از ريختن آنها جلوگيري به عمل
آورد و او حليم و آمرزنده است ().01
و به خدا سوگند خوردند و تا توانستند آن را غليظتر كردند كه اگر براي ما هم پيامبري بيايد ما نيز يكي از امتهاي صاحب
كتاب خواهيم شد و از همه آنها راه يافتهتر خواهيم بود ولي وقتي پيامبر به سويشان آمد اين آمدن ثمرهاي جز دوري و
نفرت بيشتر برايشان نداشت ().09
دوري آنان از راه به جهت استكبار و بلندپروازي در زمين و نيز به علت مكر بدي كه داشتند بود و مكر بد جز به اهل مكر
برنمي گردد ،پس آيا منتظر سنتي هستند كه در امم گذشته جاري ساختيم ،در اين صورت براي سنت خدا نه دگرگوني
خواهند يافت و نه برگشتن از قومي به قومي ديگر ().00
آيا در زمين سير نكردهاند تا ببينند سرانجام آنهايي كه قبل از ايشان بودند چه شد با اينكه اينان نيرومندتر بودند ،آري هيچ
چيزي در آسمان و زمين خدا را عاجز نميكند كه او دانا و توانا است ().00
و اگر مردم را به كيفر اعمال زشتشان به عذاب خود ميگرفت بر روي زمين هيچ جنبدهاي نميماند و ليكن عذاب آنان را تا
مدتي معين تاخير مياندازد همين كه اجلشان رسيد خداوند بر احوال بندگانش كامال آگاهست ().04
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بيان آيات  .....ص15 :
اشاره

اين آيات نخست بر مساله توحيد خدا در ربوبيت احتجاج ميكند ،و آيات "هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ  "...و" إِنَّ اللَّهَ
يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال  "...متضمن آن احتجاج است ،و سپس بر نبودن شريكي براي خدا در ربوبيت احتجاج
ميكند ،كه آيه" قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ " ...متضمن آن است.
و آن گاه مشركين را بر نقض عهد و سوگند ،و كارهاي زشتي كه مرتكب ميشدند سرزنش ميكند ،و در آخر اين معنا را
مسجل ميسازد كه هيچ كس و هيچ چيز نميتواند
ترجمه الميزان ،ج ،13ص34 :
خدا را عاجز كند ،و اگر خدا به افرادي از اين ستمكاران مهلت ميدهد ،براي مدتي معين است ،همين كه مدتشان سرآمد به
آنچه مستحقند جزا ميدهد .و با اين بيان سوره خاتمه مييابد.
"هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ"...
كلمه "خالئف" جمع خليفه است .و خليفه بودن مردم در زمين به اين معنا است كه هر الحقي از ايشان جانشين سابق شود
و سلطه و توانايي بر دخل و تصرف و انتفاع از زمين داشته باشد ،همان طور كه سابقين بر اين كار توانايي و تسلط داشتند.
و اگر انسانها به اين خالف رسيدند ،از جهت نوع خلقتشان است ،كه خلقتي است از طريق توالد و تناسل ،چون اين نوع از
خلقت است كه مخلوق را به دو گروه سابق و الحق تقسيم ميكند.
و خليفه قرار دادن در زمين ،خود يك نوع تدبيري است آميخته با خلقت كه از آن انفكاك نميپذيرد ،و به همين جهت از
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اين طريق استدالل ميكند بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت ،چون چنين خلقت و تدبيري مختص او است ،كسي نميتواند
آن را براي غير او ادعا كند.
پس اينكه ميفرمايد ":هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ فِي الْأَرْضِ" حجتي است بر يگانگي خدا در ربوبيت ،و نفي ربوبيت از آلهه
مشركين.
توضيح اينكه :آن كسي كه خالفت زميني را در عالم انساني درست كرده ،او رب انسانها و مدبر امر آنان است ،و چون خليفه
قرار دادن ،از نوع خلقت انفكاك ندارد ،ناگزير خالق انسان همان رب انسان است ،و چون به عقيده مشركين هم ،خالق تنها
خدا است پس رب انسان هم به تنهايي او است.
"فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ "-يعني پس خداي سبحان رب آدمي است نه غير او .پس هر كس به اين حقيقت كافر شود ،و آن
را بپوشاند و ربوبيت را به غير خدا نسبت دهد ،عليه خود كفر ورزيده است.
"وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَ ال يَزِيدُ الْكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَساراً "-اين قسمت از آيه بيان ميكند كه كفر
كفار بر ضرر خود ايشان است ،چون كفرشان باعث خشم و عذاب خدا ميشود .و كلمه" مقت" به معناي شدت خشم است،
چون كفر باعث ميشود انسان از عبوديت خدا سر برتابد و ساحت مقدس او را خوار بشمارد ،و نيز اين عمل باعث ميشود
كه كافران در نفس خود خسارت بينند ،چون نفس خود را كه قابليت داشت از
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
سعادت انسانيت برخوردار گردد ،مبتال به شقاوت و بال كردند ،كه به زودي در مسير انتقال خود به سوي دار جزا با آن روبرو
ميشوند.
و اگر از اثر كفر تعبير به زيادت كفر كرد ،بدان جهت است كه فطرت انسان بسيط و ساده است ،و در معرض استكمال و
كسب زيادت قرار دارد -،تا اينكه ببيني فطرت در چه مسيري قرار گيرد -اگر در مسير اسالم و ايمان به خدا قرار گيرد ،روز
به روز همين ايمان و اسالمش كامل و زياد ميشود و به خدا نزديكتر ميگردد ،و اگر در مسير كفر قرار گيرد ،باز فطرت او
در اين مسير استكمال ميكند ،يعني روز به روز كفرش زيادتر شده و در نتيجه خشم خدا از او بيشتر و خسران او زيادهتر
ميگردد.
و اگر" مقت" را مقيد به" عند ربهم" كرد ،ولي "خسار" را مقيد به آن نكرد ،براي اين بود كه" خسار" از تبعات و آثار
تبديل ايمان به كفر و تبديل سعادت به شقاوت است ،و اين امري است در نزد خود انسانها ،ولي" مقت" كه شدت خشم
خدا است امري است در نزد خداي سبحان.
و اما حب و بغضي كه به خداي تعالي نسبت داده ميشود ،دو تا از صفات افعال است ،و معانيي است خارج از ذات خدا و غير
قائم به او .و معناي حب خداي تعالي نسبت به يكي از بندگان ،اين است كه :رحمتش را بر او گسترده كند ،و به سوي او
بكشاند و بغض خداي تعالي نسبت به كسي اين است كه رحمتش را از او بازدارد و دور كند.
"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"...
اضافه "شركاء" به مشركين ،به اين عنايت است كه مشركين ادعاي شركت در خدايي براي آنها كردند ،پس در نتيجه
اضافه شركاء به ضمير" كم" اضافهاي است المي و مجازي( ،چون بتها شركاي مشركين نبودند ،تا اين نسبت حقيقي
باشد).
و در اين آيه شريفه به رسول خدا (ص) تلقين ميكند كه چگونه عليه ربوبيت آلهه مشركين ،و معبودهاي آنان احتجاج كند.
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بيان حجت چنين است كه :اگر بتها ارباب و آلهه باشند بجز خدا ،بايد حد اقل سهمي از تدبير عالم به دست آنها باشد ،و
اگر چنين تدبيري ميداشتند ،بايد خالق همان مقداري كه تدبيرش را در دست دارند بوده باشند ،براي اينكه تدبير بدون
خلقت تصور ندارد همان طور كه خلقت بدون تدبير تصور ندارد (براي اينكه تدبير عبارت از اين است كه :خلقتي را بعد از
خلقتي قرار دهد ،و چيزي را بعد از چيزي بيافريند).
و اگر بتها خالق بودند ،قطعا دليلي بر خالقيت آنها داللت ميكرد ،و اين دليل يا از
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
ناحيه عالم بود و يا از ناحيه خداي سبحان ،اما از ناحيه عالم ،كه ميبينيم هيچ موجودي در عالم داللت بر خالقيت بتها و
مخلوقيت خودش براي آنها ندارد ،حتي به طور شركت ،كه جمله" أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ"
اين شق مساله را بيان ميكند ،و اما از ناحيه خداي سبحان ،اگر دليلي ميبود ،قطعا در كتابي از كتب آسماني كه از ناحيه او
نازل شده ديده ميشد ،و آيهاي از آيات آن كتب ميگفت كه خدا به ربوبيت بتها اعتراف دارد و جايز ميداند كه مردم آنها
را بپرستند و معبود و خداي خود بگيرند ،و ما ميبينيم كه چنين پيامي از ناحيه خدا نازل نشده و خود مشركين هم به اين
اعتراف دارند و جمله" أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْهُ" اين شق ديگر را بيان ميكند.
و اگر در مقام خالق نبودن بتها در زمين تعبير كرد به اينكه ":به من نشان دهيد ببينم چه موجودي را در زمين خلق
كردهاند" و نفرمود ":به من خبر دهيد ببينم ،آيا بتها در خلقت زمين شركت دارند" و نيز در خصوص آسمانها تعبير كرد
به اينكه ":و يا در خلقت آسمانها شركت دارند" ،و نفرمود ":به من خبر دهيد و يا نشان دهيد ،ببينيم چه چيز در آسمانها
خلق كردهاند" ،براي اين بود كه مراد از كلمه" ارض" -به طوري كه سياق احتجاج ،بر آن داللت دارد -عالم ارضي است،
يعني زمين و هر چه در آن و بر روي آن هست ،و مراد از آسمانها نيز عالم سماوي است ،كه مشتمل است بر آسمانها ،و
آنچه كه در آسمانها و بر آسمان است.
پس بنا بر اين ،اينكه فرمود ":ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ" در معناي اين است كه فرموده باشد :آيا در زمين شركت دارند؟ اگر
داشته باشند ال بد پارهاي از آن را خلق كردهاند .و همچنين جمله" أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ" در معناي اين است كه:
فرموده باشد ":و يا چه چيزي از آسمانها خلق كردهاند؟" .كه در جانب زمين اكتفاء كرد ،به ذكر خلق ،تا اشاره كرده باشد به
اينكه به طور كلي ربوبيت جز با خلقت تصور ندارد.
"أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْهُ" -يعني بلكه (و يا) كتابي در جواز شرك و اعتراف به ربوبيت آلهه آنان نازل كردهايم،
و مشركين به استناد آن ،شرك ورزيدند ،و خالصه حجتي ظاهر از كتاب دارند بر اينكه آلهه آنان با ما شريكند؟
در اين جمله فرمود ":أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً" و نفرمود ":ام لهم كتاب" و يا عبارتي نظير آن ،تا نفي و انكار را بهتر برساند ،چون
عبارت دومي انكار وجود كتاب است ،ولي عبارت اولي انكار وجود آن از ناحيه كسي است كه اگر كتابي نازل شود از ناحيه او
نازل ميشود.
پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه ضمير جمع در" اتيناهم" و نيز در" فَهُمْ عَلي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
بَيِّنَةٍ
"به مشركين برميگردد و ديگر نبايد به گفته آن مفسري « »1كه ضمير را به" شركاء" بر گردانده اعتناء نمود.
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[استدالل بر توحيد با استناد به ابقاء موجودات و اينكه ابقاء عبارتست از ايجاد و تدبير متوالي]  .....ص18 :

اما آنچه از آيه ظاهر ميشود ،اين است كه :خداي تعالي ميخواهد بعد از استدالل بر
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،99ص .930
(2و )0روح المعاني ،ج  ،99ص .930
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
يگانگي خود در ربوبيت ،به اينكه من خالفت را در نوع انساني قرار دادم و بعد از نفي شرك به حجت مزبور ،حجت و
استدالل خود را عموميت دهد تا شامل تمامي مخلوقات ،يعني آسمانها و زمين بشود ،لذا در آيه مورد بحث استدالل ميكند
بر يگانگي خود به اينكه خلق را بعد از ايجاد ،ابقاء هم كرده و نگذاشته مضمحل شوند ،چون اين معنا خيلي روشن است ،و
جاي هيچ شكي نيست كه پيدايش موجود و اصل هستي يك مساله است ،و بقاي آن موجود و داشتن هستيهاي پي در پي
بعد از هستي اولش مساله ديگري است ،آري هر موجودي كه ميبينيم هنوز هست ،در حقيقت هستي آن ،هستيهايي
متصل به هم است ،كه چون استمرار دارد ،ما آن را يك هستي ميپنداريم.
و اين نيز روشن است كه ابقاي موجود بعد از پديد آوردن ،همانطور كه ايجادي بعد از ايجادي ديگر است ،همچنين تدبيري
بعد از تدبير ديگر است ،چون اگر خوب در اين قضيه تامل كني و دقت نظر به خرج دهي ،خواهي ديد كه نظام جاري در
عالم به وسيله احداث و ابقاء جاري است ،و چون پديد آورنده و خالق ،حتي به عقيده مشركين تنها خداي سبحان است ،پس
قهرا خداي تعالي خالق و مدبر آسمانها و زمين است ،و كسي ديگر شريك او نيست.
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"بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً" -اين جمله اعراض از احتجاج گذشته است ،به اين بيان كه :داعي مشركين
بر شرك ورزيدن ،حجتي نبوده كه آنان را بر اين كار وادار كرده باشد ،و خواسته باشند بر آن حجت اعتماد كنند ،بلكه انگيزه
آنها صرف فريبي است كه بعضي نسبت به بعض ديگر روا ميدارند ،به اين معنا كه نياكان و اسالف ،آيندگان را مغرور
ميكردند به اينكه :بتها نزد خدا شفاعت ميكنند ،و نيز رؤساي هر قوم مرءوسين خود را فريب ميدادند به اينكه اين
شركاء نزد خداي سبحان شفاعت خواهند كرد ،در حالي كه اين وعدهها همه پوچ بود و حقيقت نداشت.
احتجاجي كه در آيه شده ،عليه تمامي طوايف مشركين است ،و نسبت به همه عموميت دارد ،چه آنها كه مالئكه و جن و
قديسين از بشر را ميپرستيدند ،و براي آنها صنمي (بتي) درست ميكردند تا رو به آن بتها بايستند ،و چه آنهايي كه
روحانيين كواكب را ميپرستيدند ،و رو به ستاره ،عبادت ميكردند ،و براي هر ستاره ،صنمي (بتي) ميتراشيدند.
و چه آنهايي كه مالئكه و عناصر را ميپرستيدند و ديگر براي آنها صنمي اتخاذ نميكردند مانند :مشركين فرس قديم-
بطوري «» 9كه نقل شده .-و چه آنهايي كه بعضي از افراد بشر را ميپرستيدند ،مانند :نصاري كه مسيح (ع) را عبادت
ميكنند ،حجت آيه شريفه عليه همه اين طوايف است.
"إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ"...
بعضي »«3از مفسرين گفتهاند ":اين آيه شريفه استينافي است كه نتيجه قبح شرك و دلهره ناشي از آن را بيان ميكند ،و
ربطي به ما قبل ندارد ،ميخواهد بفرمايد :خداي تعالي آسمانها و زمين را حفظ ميكند ،چون نميخواهد فرو بريزند ،و يا
حفظ ميكند تا فرو نريزند و مضمحل نشوند ،چون ممكن الوجود همان طور كه در حال پديد آمدنش محتاج پديد آورنده
است ،در بقايش نيز محتاج اوست".
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پس معلوم شد آيه شريفه" إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال  "...متصل به ما قبل است.
كلمه "امساك" در اين آيه به همان معناي معروف است .و جمله" ان تزوال" در تقدير "كراهة ان تزوال" و يا" لئال تزوال"
ميباشد .و جمله" تزوال" متعلق به امساك است ،يعني" نگه ميدارد از اينكه فرو ريزند".
ولي بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":كلمه" امساك" به معناي معروفش نيست ،بلكه به معناي جلوگيري و يا حفظ است".
و به هر حال امساك كنايه است از باقي نگهداشتن ،و ابقاء همان ايجاد بعد از ايجاد است ،البته ايجادهاي مستمر و متصل،
بر خالف زوال كه به معناي مضمحل شدن و باطل گشتن است.
و از بعضي « »9از مفسرين نقل شده كه گفتهاند ":زوال به معناي انتقال از مكاني به مكان ديگر است ،و معناي آيه اين
است كه :خدا نميگذارد زمين و آسمانها از جايي كه هر يك دارند تكان بخورند و به جايي ديگر منتقل شوند ،مثال يكي از
آنجا كه دارد باال رود،
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  ،99ص .930
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
و يكي ديگر پايين آيد" .ولي در تصور اينكه آنان چه ميخواهند بگويند ،البته در تصور صحيح آن تامل است.
"وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ" -سياق اقتضا ميكند كه مراد از" زوال" در اينجا مشرف شدن بر زوال است،
چون خود زوال كه با امساك جمع نميشود .و خالصه ،معناي آيه اين است كه :سوگند ميخورم كه اگر آسمانها و زمين
مشرف بر فرو ريختن شوند ،احدي بعد از خدا وجود ندارد كه از فرو ريختن آنها جلوگيري به عمل آورد ،براي اينكه غير از او
كسي نيست كه افاضه وجود كند.
ممكن هم هست مراد از" زوال" معناي حقيقياش باشد ،ولي مراد از" امساك" قدرت بر امساك باشد .و معلوم شد كه
كلمه" من" اولي زايده است و تنها خاصيت تاكيد را دارد ،و" من" دومي ابتدايي است ،و ضمير در" من بعده" به خداي
تعالي برميگردد.
بعضي « »1هم گفتهاند ":به كلمه زوال برميگردد ،كه از معناي" تزوال" استفاده ميشود".
"إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً" -پس خداي تعالي به خاطر اينكه حليم است ،در هيچ كاري عجله نميكند ،و به خاطر اينكه
آمرزنده است ،جهات عدمي هر چيزي را پنهان ميدارد ،و مقتضاي اين دو اسم اين است كه آسمانها و زمين را از اينكه
مشرف به زوال شوند ،تا مدتي معين جلوگير شود.
صاحب كتاب" ارشاد العقل السليم" گفته :خدا حليم و غفور است ،يعني در عقوبتي كه جنايات بشر مستوجب آن است عجله
نميكند ،و لذا ميبينيد كه آسمانها و زمين را هم چنان نگه داشته ،با اينكه جا داشت به خاطر آن جنايات فرو ريزند ،هم
چنان كه خود خداي تعالي در اين باره فرموده ":تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ" «».9
"وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً" راغب
ميگويد ":كلمه" جهد" به فتحه جيم -و" جهد" -به ضمه جيم -به معناي طاقت و مشقت است .تا آنجا كه ميگويد :و
خداي تعالي فرموده ":وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ" يعني سوگند خوردند به خدا و سعي كردند كه سوگند خود را تا آنجا كه
در وسع و طاقتشان هست پايدار و مؤكد كنند" «».0
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،99ص .930
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)(2نزديك است آسمانها از آن پاره پاره و زمين متالشي شود .سوره مريم ،آيه .23
)(3مفردات راغب ،ماده" جهد".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص31 :
و در باره كلمه" نفور" گفته ":اين كلمه از ماده" نفر" است كه هم به معناي تنفر از چيزي است ،و هم به معناي رو كردن
به چيزي ،مانند كلمه" فزع" كه آن نيز به دو معناست ،هم ميگوييم ":فزع الي فالن -به فالن كس پناه برد ،و نزد او
آرامش گرفت" و هم ميگوييم ":فزع عن الشيء -از فالن چيز رو بگردانيد "در نفر هم وقتي ميگوييم ":نفر عن الشيء
نفورا" معنايش اين است كه :از آن چيز تنفر و اعراض كرد ،در قرآن فرموده ":ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً" «».1
بعضي »«2از مفسرين گفتهاند ":قبل از بعثت رسول خدا (ص) خبر به قريش رسيد كه اهل كتاب پيغمبران خود را تكذيب
كردن د .قريش گفتند :خدا يهود و نصاري را لعنت كند كه پيامبراني به سويشان آمدند و آنان تكذيبشان كردند .به خدا سوگند
اگر پيامبري به سوي ما آيد ،قطعا و به طور حتم راه يافتهترين امتها خواهيم بود" .و سياق آيه شريفه مصدق اين نقل
است و آن را تاييد ميكند.
پس در جمله" وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ" ضمير جمع به قريش برميگردد كه اين سوگند را قبل از بعثت رسول خدا (ص)
خورده بودند به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد ":فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ" و سوگندشان هم همين بود كه ":لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ  -...اگر
نذيري به سوي ما بيايد ما چنين و چنان ميكنيم".

و معناي جمله" لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ" اين است كه :اگر نذيري به سوي ما بيايد ما راه يافتهتر از
يكي از امتها خواهيم بود ،يعني يكي از امتهايي كه نذير برايشان آمد از قبيل يهود و نصاري .در اينجا ممكن بود
بگويند ":راه يافتهتر از ايشان خواهيم بود" ،و ليكن اين طور نفرمود ،براي اينكه معناي آنچه را گفتند اين است كه ما امتي
هستيم كه فعال نذيري نداريم ،و اگر براي ما هم نذيري بيايد و ما نيز امتي صاحب نذير شويم ،مانند يكي از اين امتهاي
صاحب نذير ،آن وقت با تصديق نذير خود راه يافتهتر از امت مثل خود ميشويم .اين آن معنايي است كه از تعبير" أَهْدي
مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ" استفاده ميشود( ،دقت بفرماييد كه نكتهاي لطيف است).
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند ":مقتضاي مقام اين است كه بگويند از همه امتها راه
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" نفر".
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص  .00و الدر المنثور ،ج  ،4ص  ،944به نقل از ابي هالل و ابن جريح.
)(3تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .934
ترجمه الميزان ،ج ،13ص39 :
يافتهتر خواهيم بود ،و اين عموميت را عبارت" احدي االمم" ميرساند ،هر چند كه كلمه" احدي" نكره در سياق اثبات
است ،و الف و الم در" امم" هم براي عهد است اما در عين حال معنايش اين است كه :به طور حتم ما راه يافتهتر از يك
يك امتها كه رسول خدا را تكذيب كردند مانند يهود و نصاري و غير از ايشان ،خواهيم بود.
بعضي « »1ديگر گفتهاند ":معناي آيه اين است كه :ما راه يافتهتر از امتي ميشويم كه از شدت خوبي و برتري نسبت به
امتهاي ديگر در بارهاش گفته ميشود ":احدي االمم -يگانه امتها" است ،هم چنان كه در باره مردي كه فوق العادگي دارد،
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[معناي اين كالم قريش كه پيش از بعثت پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) قسم ميخوردند كه اگر نذيري به سويشان بيايد" أَهْدي مِنْ إِحْدَي الْأُمَمِ" خواهند شد]  .....ص87 :
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[اشاره به معناي اينكه فرمود مكر سيئ جز به اهل آن نميرسد]  .....ص83 :

وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ"
يعني مكر بد نازل نميشود و نميرسد مگر به صاحبش ،و در غير از خود او مستقر نميشود ،براي اينكه هر چند مكر بد،بسا ميشود كه به شخص مكر شده صدمهاي وارد ميآورد ،و ليكن چيزي نميگذرد كه از او زايل ميشود و دوام نميآورد،
ولي اثر زشت آن بدان جهت كه مكر سيئ" است در نفس مكر كننده باقي ميماند ،و چيزي نميگذرد كه آن اثر ظاهر
گشته ،گريبانش را ميگيرد و به خاطر آن مجازات ميشود ،حال يا در دنيا و يا در آخرت .و به همين جهت در مجمع البيان
آيه شريفه را تفسير كرده به اينكه :كيفر مكر سيئ جز به مرتكبش نميرسد «2».
و اين آيه شريفه كالمي است از باب مثل « ،»0نظير اين جمله كه قرآن كريم فرموده:
"إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلي أَنْفُسِكُمْ" « ،»0و نيز فرموده ":فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ" «».4
"فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ" "-نظر" و" انتظار" هر دو به معناي توقع است ،و" فاء" براي تفريع و نتيجه است كه
جمله را از ما قبل نتيجهگيري ميكند .و استفهام در آن انكاري است ،و معنايش اين است كه :و چون مكر سيئ ميكنند ،و
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ميگويند اين" يگانه قوم و عصر خويش" است .ولي قول اخير خالي از تكلف و بعد نيست.
"فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً" -وقتي مراد از سوگند خورندگان ،قريش شد ،قهرا مراد از نذير هم رسول خدا (ص)
خواهد بود .و نفور به معناي تنفر و دور شدن و فرار كردن است ".اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ
إِلَّا بِأَهْلِهِ" راغب ميگويد ":كلمه "مكر" به معناي آن است كه با حيله شخصي را از هدفي كه دارد منصرف كني ،و اين دو
جور ميشود ،يكي به نحوه پسنديده مثل اينكه بخواهي با حيله او را به كاري نيك وا بداري ،و چنين مكري به خدا هم
نسبت داده ميشود ،هم چنان كه خودش فرمود:
"وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ" .دوم به نحو نكوهيده و آن اينكه بخواهي با حيله او را به كاري زشت وا بداري ،كه در آيه" وَ ال
يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" همين مكر منظور است" «».9
و نيز در معناي كلمه" يحيق" گفته ":يعني نازل نميشود و نميرسد مكر مگر به خود صاحب مكر .و بعضي گفتهاند :كلمه"
يحيق" در اصل" يحق بوده است كه يكي از دو قاف آن مبدل به ياء شده ،مانند كلمه" زل" كه به" زال" قلب ميشود ،و
لذا در آيه" فازلهما" بعضي" فازالهما" نيز خواندهاند ،و بر همين قياس است "ذم" و" ذام" «».0
"اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ" -كلمه" استكبارا "مفعول له براي كلمه" نفورا" است ،و معناي آن اين است كه :وقتي نذير به
سويشان آمد ،از او اعراض و دوري كردند ،براي خاطر اينكه در زمين استكبار كنند ،و جمله" مكر السيئ" عطف است بر
استكبار ،و مثل او مفعول له است.
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،99ص .934
)(2مفردات راغب ،ماده" مكر".
)(3مفردات راغب ،ماده" حاق".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
بعضي »«1هم گفتهاند ":عطف است بر كلمه" نفورا" و اضافه در آن ،اضافه موصوف به صفت است ،به دليل اينكه بار
دوم فرموده ":وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ"...
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مكر سيئ جز به صاحبش برنميگردد ،پس مكاران ،جز سنت جاري در امم گذشته كه همان عذاب الهي نازل بر مكاران
است ،كه اثر مكر و تكذيبشان به آيات خدا بود ،انتظار ديگري را نميكشند.
"فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا" -تبديل سنت خدا" به اين است كه :عذاب خدا را بردارند ،و به
جايش عافيت و نعمت بگذارند ،و" تحويل سنت" عبارت از اين است كه :عذاب فالن قوم را كه مستحق آن ميباشند ،به
سوي قومي ديگر برگردانند ،و سنت خدا نه تبديل ميپذيرد و نه تحويل ،براي اينكه خداي تعالي بر صراط مستقيم است،
حكم او نه تبعيض دارد و نه استثناء .هم چنان كه خداي تعالي مشركين مورد نظر آيه را در جنگ بدر به عذاب خود گرفت،
و همگي را كشت .و خطاب در آيه به رسول خدا
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .313
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]019
)(3هم چنان كه در نظير آن ميگويند" من حفر بئرا الخيه أو شك ان يقع فيه -هر كس براي برادرش چاه بكند ،به زودي
خودش در آن ميافتد" -مترجم.
)(4ستم شما تنها عليه خود شما است .سوره يونس ،آيه .90
)(5و هر كه پيمان بشكند عليه خود شكسته است .سوره فتح ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص30 :
(ص) ،و يا به عموم شنوندگان است.
"أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً" اين آيه شريفه براي سنت
جاري در امتهاي گذشته ،شاهد ميآورد و ميفرمايد كه:
امتهاي گذشته با اينكه از مشركين مكه قويتر بودند ،با اين حال خداوند آنها را به كيفر مكر و تكذيبشان بگرفت.
"وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً" اين آيه تتمه بيان است ،تا مشركين
مكه را بيشتر انذار و تخويف كرده باشد ،و حاصل معنايش اين است كه :پس اينان بايد از خدا بترسند ،و بايد به او ايمان
بياورند ،و با او نيرنگ نكنند ،و آياتش را تكذيب ننمايند ،كه سنت خدا در اين باره همان عذاب است ،هم چنان كه ماجراي
امتهاي گذشته كه چگونه خدا هالكشان كرد و عذابشان نمود ،بر اين سنت شهادت ميدهد ،زيرا با اينكه آن امتها از اين
مشركين قويتر بودند ،نتوانستند خدا را عاجز كنند ،چون در همه آسمانها و زمين چيزي و كسي نيست كه با نيرو و يا
نيرنگ خود خدا را عاجز كند ،زيرا او عليم علي االطالق است ،غفلت و جهل در او راه ندارد تا دشمن ،او را در حال غفلت و
جهل فريب دهد ،و نيز او قادر علي االطالق است و چيزي تاب مقاومت با او را ندارد.
"وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ"...
مراد از" مؤاخذه" در اين آيه ،مؤاخذه دنيوي است ،به دليل اينكه دنبالش فرموده ":وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي -ليكن
عذابشان راي براي مدتي معين تاخير مياندازد  ."...و مراد از كلمه" ناس" تمامي مردم است ،چون قبل از آيه شريفه ،از
مؤاخذه بعضي از مردم كه همان نيرنگبازان و تكذيب كنندگان به آيات خدا باشند ،گفتگو كرده بود.
و مراد از جمله" بِما كَسَبُوا "گناهاني است كه كسب كردهاند ،به قرينه مؤاخذه ،كه همان عذاب باشد ،و به شهادت اينكه در
جاي ديگر همين معنا را آورده ،و فرموده ":وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ" «».1
__________________________________________________
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)(1اگر خدا مردم را به كيفر ستمهايي كه ميكنند بگيرد ،هيچ جنبندهاي بر روي زمين باقي نميماند .سوره نحل ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص34 :
و مراد از" ظهرها" روي زمين است ،چون مردم روي زمين زندگي ميكنند ،عالوه بر اين در آيه قبلي ذكري از زمين به
ميان آمده بود.
[وجه اينكه فرمود اگر خدا مردم را براي گناهانشان مؤاخذه كند جنبندهاي بر زمين نميماند]  .....ص84 :
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و مراد از" دابة -جنبنده" هر موجودي است كه روي زمين جنب و جوش و حركتي داشته باشد ،چه حيوان و چه انسان .و
اگر به كيفر كفر و تكذيب انسانها ،همه جنبندگان را هالك ميكند ،براي اين است كه همه جنبندگان براي انسان خلق
شدهاند ،هم چنان كه خالق تعالي خودش فرمود ":خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" « »1و اينكه بعضي « »9از مفسرين
گفتهاند ":اين هالكت همه جنبندگان به خاطر شومي گناهان است ،هم چنان كه از آيه" وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْكُمْ خَاصَّةً" برميآيد كه پارهاي از گناهان و ظلمها فتنهاي ميآورد عالمگير ،كه غير از مرتكب ظلم را نيز شامل ميشود.
درست نيست ،براي اينكه شومي گناه نبايد از گناهكار تجاوز كند و دامنگير غير او شود ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده":
وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري" « »0و اما آيهاي كه شاهد آورد ،يعني آيه "وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً "
»«4مدلولش -به بياني كه در تفسير سوره انفال گذشت -اين است كه :فتنه ناشي از ظلم تنها به كساني از ايشان ميرسد
كه مرتكب ظلم شدند ،نه به عموم مردم اعم از ستمكاران و غير آنها -براي مزيد اطالع به همانجا مراجعه شود.
"وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي" -منظور از" اجل مسمي" مرگ و يا قيامت است "،فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ
بَصِيراً" ،يعني وقتي اجلشان رسيد ،خدا به كار بندگان بصير است ،هر يك را به آنچه كه كرده جزا ميدهد ،و به اعمالشان
داناست ،چون بندگان او هستند ،و چگونه ممكن است خالق از خلق خود و رب از عمل بنده خود غافل و جاهل باشد؟
از آنچه گذشت روشن شد كه :جمله" فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً "از باب به كار بردن سبب در جاي مسبب است ،كه همان
جزا باشد.
و آيه شريفه يعني جمله" وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ  "...در حقيقت در جاي جواب از سؤالي تقديري قرار گرفته ،سؤالي كه ناشي
از آيه قبلي ميشد ،چون در آيه قبلي خداي تعالي اهل نيرنگ و تكذيب را -كه همان مشركين مكه باشند -تهديد ميكرد
به مؤاخذه ،و براي آنان
__________________________________________________
)(1تمامي آنچه را كه روي زمين است براي شما خلق كرد .سوره بقره ،آيه .92
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .312
)(3هيچ گناهكاري گناه ديگري را حمل نميكند .سوره فاطر ،آيه .14
)(4سوره انفال ،آيه .94
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
از امتهاي سابق شاهد آورد ،كه آنها نتوانستند خدا را به ستوه آورند.
چون سخن بدينجا انجاميد ،گويا كسي پرسيده :وقتي هيچ چيز نه در آسمان و نه در زمين خدا را به ستوه نميآورد ،پس
چطور ساير مردم را به حال خود واگذاشته ،هر گناهي ميخواهند مرتكب ميشوند و چرا آنها را به جرم گناهانشان عذاب
نميكند؟ در پاسخ فرموده ":اگر خدا ميخواست همه مردم را به جرم گناهانشان مؤاخذه كند ،آن طور كه نيرنگ بازان از
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مشركين و مكذبين را مؤاخذه كرد ،ديگر هيچ جنبدهاي بر روي زمين باقي نميماند" .و حال آنكه خدا چنين حكم كرده كه:
مردم ،در روي زمين بمانند و زمين را آباد كنند ،هم چنان كه فرموده ":وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ" « »1پس
بدين جهت گناهكاران را مؤاخذه نميكند ،و آنها را تا روزي معين مهلت ميدهد .و آن روز يا روز مرگ است و يا روز
قيامت .پس وقتي آن روز رسيد هر عاملي از ايشان را به آنچه عمل كرده ،جزا ميدهد ،كه او به كار بندگانش بصير است.
بحث روايتي [(روايتي در ذيل آيه ":وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا  ..... ])"...ص81 :
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در الدر المنثور است كه :ابن ابي حاتم ،از طريق سفيان ،از ابو زكرياي كوفي ،از مردي روايت كرده كه آن مرد برايش حديث
كرد كه روزي رسول خدا (ص )فرمود :زنهار از" مكر سيئ" بپرهيزيد كه" مكر سيئ" جز به صاحبش برنميگردد ،و
مكاران از ناحيه خدا مورد تعقيبند «».9
و در تفسير قمي ميگويد :پدرم از نوفلي ،از سكوني ،از امام جعفر صادق (ع) از پدرش (ع) برايم حديث كرد كه فرمود رسول
خدا (ص) فرموده :از علم خدا گذشته و مركب قلم خدا به اين قضايي كه رانده و اين قدري كه مقدر كرده خشك شده ،كه
كتاب خدا جاي خود را در بشر باز كند ،و رسوالن خدا تصديق شوند ،و آنها كه ايمان ميآورند و تقوي دارند به سعادت
برسند ،و آنها كه تكذيب ميكنند و كفر ميورزند به شقاوت برسند ،و مؤمنين به واليتي از خداي عز و جل و مشركين به
براءتي از او نايل شوند.
آن گاه رسول خدا (ص) فرمود :خداي عز و جل ميفرمايد :اي
__________________________________________________
)(1شما در زمين قرارگاهي و متاعي داريد تا روزي معين .سوره بقره ،آيه .03
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .943
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
فرزند آدم! تو به مشيت من براي خودت ميخواهي آن چه را ميخواهي ،و به اراده من براي خودت اراده ميكني آن چه را
اراده ميكني ،و به فضل نعمت من بر تو ،چنان نيرومند شدهاي كه ميتواني سر از فرمانم برتابي ،و به قوت و عصمت من و
عافيتم موفق شدهاي كه واجبات مرا ادا كني.
پس اگر واقعا حسناتي داري ،خود من به آن حسنات از تو سزاوارترم ،و تو به گناهانت از من سزاوارتري ،هميشه خير من به
سوي تو نازل است ،و من با آن خير به تو انعام ميكنم ،و شر تو به خودت برميگردد ،به عنوان كيفر جناياتي كه كردهاي و
به كثرت تسلطي كه من به تو دارم به سوي طاعتم رو نهادي و به سوء ظني كه به من داري از رحمتم مايوس شدي.
پس با اين بيان حمد براي من است و حجت عليه تو تمام است ،و تو با اين عصيان راه مؤاخذه مرا به روي خود گشودي ،و
با احسانت ،مستحق پاداش نيكي كه نزد من است گشتي .من هيچگاه از تحذير تو كوتاهي نكردم ،و تو را در حين سرگرمي
و غرورت به عذاب نگرفتم .آن گاه فرمود :اين همان كالم خدا است كه ميفرمايد ":وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما
تَرَكَ عَلي ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ" و نيز ميفرمايد :من تو را به بيش از طاقتت تكليف نكردم ،و از امانت جز همان مقداري را كه
خودت عليه نفست اقرار داري تحميلت ننمودم ،من از تو براي خود به آن مقدار راضيم كه تو از من براي خودت راضي
باشي .آن گاه خداي عز و جل فرمود ":وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِعِبادِهِ بَصِيراً" «».1
__________________________________________________
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)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
ترجمه الميزان ،ج ،13ص33 :
)(36سوره يس مكي است و هشتاد و سه آيه دارد ( ..... )83ص88 :
[سوره يس ( :)31آيات  7تا  ..... ]71ص88 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
يس ( )1وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ( )9إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )0عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ()0
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ( )4لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ ( )3لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ( )3إِنَّا جَعَلْنا
فِي أَعْناقِهِمْ أَغْالالً فَهِيَ إِلَي الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ( )3وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال
يُبْصِرُونَ )(9
وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ( )13إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ
كَرِيمٍ () 11إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ()19

به نام خداي بخشنده مهربان،
يس ().1
به قرآن سراسر حكمت سوگند ().9
كه تو به درستي و به يقين از مرسلين هستي ().0
و بر صراط مستقيم قرار داري ().0
كه خداي عزيز و رحيم آن را نازل كرده ().4
تا تو با آن مردمي را انذار كني كه پدرانشان انذار نشده بودند و در غفلت قرار داشتند ().3
سوگند ميخورم كه فرمان عذاب بر بيشتر آنان صادر شده در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد ().3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص32 :
ما به گردنشان غلهايي افكندهايم كه تا چانهشان را گرفته به طوري كه ديگر نميتوانند سر پايين آورده خود را ببينند ().3
ما از پيش رو و عقب سر سدي دورشان كشيده و ايشان را با آن پوشاندهايم ديگر جايي را نميبينند ().2
و (بنا بر اين) ديگر انذار كردن و نكردنت به حال ايشان يكسان است چه انذار بكني و چه نكني ايمان نميآورند ().13
تو تنها كسي را انذار ميكني و انذارت در حق كسي مؤثر واقع ميشود كه قرآن را تصديق كرده و ناديده از رحمان خشيت
داشته باشد ،پس تو او را به آمرزش و اجري كريم بشارت بده ().11
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ترجمه آيات  .....ص88 :
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ماييم كه مردگان را زنده ميكنيم و آنچه كردهاند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز ميكند همه را مينويسيم و ما هر
چيزي را در امامي مبين برشمردهايم ().19
بيان آيات [غرض و محتواي سوره مباركه يس و شان و فضيلت آن]  .....ص89 :
اشاره

[توضيح و تفسير آيات ":يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  ...فَهُمْ غافِلُونَ"]  .....ص92 :

"يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  ...فَهُمْ غافِلُونَ" خداي تعالي در اين آيه به قرآن حكيم سوگند ميخورد بر اينكه رسول خدا (ص) از
مرسلين است .و اگر قرآن را به وصف حكيم توصيف كرد ،براي اين است كه حكمت در آن جاي گرفته ،و حكمت عبارت
است از معارف حقيقي و فروعات آن ،از شرايع و عبرتها و مواعظ.
جمله "إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" مطلبي است كه به خاطر آن سوگند خورد -كه بيانش گذشت "-عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" -اين
جمله خبر بعد از خبر است براي حرف" ان" در" انك" .و اگر" صراط" را نكره و بدون الف و الم آورد -،به طوري كه
ميگويند -براي اين بود كه بر عظمت آن راه داللت كند.
و توصيف" صراط "به استقامت ،به منظور توضيح بوده ،و گر نه در معناي خود كلمه صراط استقامت خوابيده ،چون صراط
به معناي راه روشن و مستقيم است ،و مراد از" صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" آن طريقي است كه :عابر خود را به سوي خدا ميرساند،
يعني به سعادت انسانياش كه مساوي است با قرب به خدا و كمال عبوديت .و در تفسير سوره فاتحه مطالبي كه براي اينجا
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غرض اين سوره بيان اصول سهگانه دين است ،چيزي كه هست نخست از مساله نبوت شروع كرده ،حال مردم را در قبول و
رد دعوت انبيا بيان ميكند ،و ميفرمايد كه :نتيجه دعوت حق انبياء ،احياي مردم است ،و اينكه آنان در راه سعادت واقع
شوند و حجت را بر مخالفين تمام كند ،و به عبارت ديگر تكميل هر دو دسته مردم است ،عدهاي را در طريق سعادت ،و
جمعي را در طريق شقاوت.
آن گاه اين سوره بعد از بيان مساله نبوت ،منتقل ميشود به مساله توحيد ،و آياتي چند از نشانههاي وحدانيت خدا را
برميشمارد ،و سپس به مساله معاد منتقل شده ،زنده شدن مردم را در قيامت براي گرفتن جزا ،و جداسازي مجرمين از
متقين را بيان نموده سپس سرانجام حال هر يك از اين دو طايفه را توصيف ميكند.
و در آخر دوباره به همان مطلبي كه آغاز كرده بود برگشته ،خالصهاي از اصول سهگانه را بيان ،و بر آنها استدالل ميكند و
سوره را ختم مينمايد.
و از آيات برجسته و بسيار علمي اين سوره آيه" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" است ،پس اين سوره شاني عظيم دارد ،چون هم متعرض اصول سهگانه است و هم شاخههايي كه
از آن اصول منشعب ميشود.
روايات هم از طريق شيعه و سني آمده كه فرمودند :براي هر چيزي قلبي است ،و قلب قرآن سوره" يس" است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
اما از طريق شيعه ،صدوق در كتاب ثواب االعمال آن را از امام صادق (ع) روايت كرده « ،»1و از طريق اهل سنت ،الدر
المنثور آن را از انس و ابو هريره و معقل بن يسار از رسول خدا (ص) نقل كرده است «».9
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مفيد است گذشت.
جمله" تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ" وصف قرآن است ،كه چون از وصفيت قطع شده ،بايد آن را به فتحه خواند .و مصدر" تنزيل"
به معناي مفعول است ،و حاصل معنا اين ميشود كه:
منظورم از قرآن همين نازل شدهاي است كه خداي عزيز رحيم كه عزت و رحمت در او مستقر است ،نازلش كرده.
و اينكه در آخر خدا را به دو صفت عزت و رحمت ستوده براي اشاره به اين معنا است كه او قاهري است كه مقهور كسي
واقع نميشود ،غالبي است كه از كسي شكست نميخورد ،پس اعراض اعراض كنندگان از عبوديتش او را عاجز ،و انكار
منكرين خدايياش،
__________________________________________________
)(1كتاب ثواب االعمال ،ص .103
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .943
ترجمه الميزان ،ج ،13ص21 :
و تكذيب تكذيب كنندگان آياتش ،او را ذليل نميسازد ،و او براي هر كس كه تابع ذكر (قرآن) شود ،و به غيب از او خشيت
داشته باشد ،داراي رحمتي واسع است ،اما نه براي اينكه از پيروي آنان و ايمانشان به غيب استفاده كند ،بلكه براي اينكه
آنان را به سوي آنچه مايه كمال و سعادتشان است هدايت فرمايد .پس او تنها به خاطر عزت و رحمتش رسول را فرستاده و
قرآن بر او نازل كرده ،قرآن حكيم ،تا مردم را انذار كند ،و در نتيجه كلمه عذاب بر بعضي ،و كلمه رحمت بر بعضي ديگر
مسلم شود.
"لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ" -اين جمله ،ارسال رسول و تنزيل قرآن را تعليل ميكند .و حرف" ما" در آن نافيه
است ،و جمله بعد از" ما" صفت براي قوم است .و معنايش اين است كه :ما تو را تنها به اين غرض فرستاديم و قرآن بر تو
نازل كرديم كه مردمي را كه پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند ،انذار كني و بترساني.
و در اينكه مراد از" قوم" چه كساني است ،دو احتمال هست:
احتمال اول اينكه :مراد قريش و آنان كه ملحق به قريشند بوده باشد ،در اين صورت مراد از" آباي قريش" پدران نزديك
ايشان است كه انذار نشده بودند ،چون پدران دورتر ايشان امت اسماعيل ذبيح اللَّه (ع) ،و همچنين پيغمبراني ديگر بودند كه
مبعوث بر عرب شدند ،مانند :هود و صالح و شعيب (ع).
احتمال دوم اينكه :منظور از" قوم" همه مردم معاصر رسول خدا (ص) بوده باشند ،چون رسول اسالم (ص) تنها به قريش
مبعوث نبود ،بلكه رسالتش جهاني و عمومي بود .در اين صورت باز منظور از پدران بشر آن روز كه انذار نشده بودند ،همان
پدران نزديكشان است ،چون آخرين رسولي كه معروف است قبل از پيامبر اسالم مبعوث شده عيسي (ع )است ،كه او نيز
مبعوث بر عامه بشر بود ،ناگزير منظور از پدران انذار نشده مردم ،چند پشت پدراني است كه در فاصله زماني بين عصر پيامبر
اسالم و زمان عيسي (ع) در اين چند صد ساله فترت قرار داشتهاند.
اين را هم بايد بدانيد كه آنچه ما در باره تركيب آيات گفتيم ،چيزي بود كه از هر وجه ديگري زودتر به ذهن و فهم ميرسد،
و گر نه در باره آن تركيب وجوهي ديگر ذكر كردهاند كه از فهم دور است ،و از خوانندگان عزيز هر كس مايل باشد آن وجوه
را ببيند ،بايد به تفاسير مفصل و طوالني مراجعه كند.
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"لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "المي كه بر سر جمله است الم قسم است ،و معنايش اين ميشود كه:
سوگند
ترجمه الميزان ،ج ،13ص29 :
ميخورم كه قول عذاب بر بيشترشان حتمي شد ،و منظور از" ثابت شدن قول بر اكثريت "اين است كه :مصداقي شده
باشند كه قول بر آنان صادق باشد.
و مراد از قولي كه بر آنان ثابت شده ،كلمه عذاب است ،كه خداي سبحان در بدو خلقت در خطاب با ابليس آن را گفت ،و
فرمود ":فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ" «1».
و مراد از" پيروي شيطان" اطاعت او در هر دستوري است كه به وسيله وسوسه و تزوير ميدهد ،به طوري كه گمراهي او در
نفس پيرو ثابت شود ،و در دلش رسوخ كند ،چون از اين خطاب كه به ابليس كرده و فرموده ":إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ" « »9برميآيد كه پيروان شيطان چنين كساني هستند.
و الزمه رسوخ يافتن پيروي از شيطان در نفس ،طغيان و استكبار در برابر حق است ،هم چنان كه حكايت گفتگوي تابعان و
متبوعان در آتش دوزخ در آيه" بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ" « »0و نيز
آيه" وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَي الْكافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ" « »0به اين معنا
اشاره دارد.
و نيز الزمه رسوخ پيروي شيطان در دل ،اين است كه :چنين كساني با تمام توجه قلبي متوجه دنيا شوند ،و به كلي از آخرت
روي بگردانند ،و چنين حالتي در دلهايشان رسوخ كند هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ
أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ" «».4
__________________________________________________
)(1حق -و من جز حق نميگويم -اين است كه :هر آينه دوزخ را از تو و از هر كس از ايشان كه پيرويت كند از همهتان پر
خواهم كرد .سوره ص ،آيه . [.....]34
)(2بدرستي بندگان من تنها مرا بندگي ميكنند ،و تو بر آنان دست نمييابي ،مگر تنها به كساني از گمراهان كه خودشان
در پي تو هستند ،و به درستي جهنم ميعادگاه همه آنها است .سوره حجر ،آيه .00
)(3بلكه شما خودتان طاغي بوديد ،و چون قول پروردگارمان عليه ما ثابت شده بود ،ما هم شما را گمراه كرديم ،چون خود
گمراه بوديم .سوره صافات ،آيه .09 -03
)(4ليكن كلمه عذاب بر كافران ثابت گشت ،صدا زدند كه از درهاي دوزخ وارد دوزخ شويد ،در حالي كه هميشه در آنجا
باشيد ،كه چه بد جايي است جايگاه متكبران .سوره زمر ،آيه  39و .31
)(5و ليكن كساني كه دل براي كفر گشوده دارند ،غضبي از خدا برايشان است ،و عذابي عظيم دارند ،و اين بدان جهت
است كه زندگي دنيا را بر آخرت مقدم داشتند ،و خدا هم مردم كافر را هدايت نميكند ،ايشان كساني هستند كه خدا بر دلها
و گوش و چشمهايشان مهر نهاده ،و اينان مردمي غافلند.
سوره نحل ،آيه .133 -133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص20 :
پس خداوند بر قلبهايشان مهر ميزند و از آثار آن اين است كه :ديگر چنين كساني نميتوانند ايمان بياورند ،هم چنان كه باز
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قرآن فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ" «».1
با بياني كه گذشت روشن گرديد كه :حرف" فاء" در جمله" فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" براي تفريع است ،نه تعليل ،كه بعضي «»9
احتمالش را دادهاند.
[تمثيلي كه حال كفار را در راه نيافتن و هدايت نشدنشان بيان ميكند (إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْاللًا  ..... ])...ص93 :
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"إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْاللًا فَهِيَ إِلَي الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ" كلمه" اعناق" جمع" عنق" -به دو ضمه -به معناي گردن
است .و كلمه" اغالل" جمع" غل" -به ضمه غين -است ،و غل -به طوري كه بعضي «» 0گفتهاند -به معناي هر
وسيله اي (از قبيل طناب و زنجير و امثال آن) است كه با آن دست را براي شكنجه دادن و تشديد عذاب به گردن ببندند.
و كلمه "مقمحون" اسم مفعول از ماده" اقماح" است و اقماح به معناي سر بلند كردن است .از اين كلمه برميآيد غلهايي
كه در اهل دوزخ به كار ميرود ،طوري است كه بين سينه تا زير چانه آنان را پر ميكند ،به طوري كه سرهايشان رو به باال
قرار ميگيرد و ديگر نميتوانند سر را پايين آورند و راه پيش روي خود را ببينند ،و آن را از چاه تميز دهند .و اگر كلمه"
اغالل" را نكره (بدون الف و الم) آورده ،براي اين بود كه :به اهميت و هول انگيزي آن اشاره كرده باشد.
و اين آيه شريفه در مقام تعليل آيه سابق است كه ميفرمود ":فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" «».0
"وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَ" كلمه" سد" به معناي حائل بين دو چيز است.
و جمله" من بين أيديهم و من خلفهم" كنايه از همه جهات است .و كلمه" غشي" و" غشيان" به معناي پوشاندن است،
مثال ميگويند ":غشيه كذا "يعني فالن چيز او را پوشاند و فرا گرفت .و نيز ميگويند ":أغشي
__________________________________________________
)(1آنهايي كه كلمه پروردگارت بر آنان مستقر گشته ديگر ايمان نميآورند .سوره يونس ،آيه .23
)(2روح المعاني ،ج  ،99ص .910
)(3روح المعاني ،ج  ،99ص .910
)(4يعني پس آنها ايمان نميآورند چون سرهايشان از شدت نخوت و تكبر باال است و نميتوانند راه را از چاه تشخيص
دهند (مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص20 :
االمر فالنا" يعني فالن گرفتاري شروع كرد فالني را در خود فرو ببرد و بپوشاند .و اين آيه شريفه متمم تعليل سابق است .و
جمله" جعلنا" در اين آيه عطف است بر" جعلنا" در آيه قبلي.
و از تفسير فخر رازي حكايت شده كه در معناي تشبيهي كه در اين دو آيه آمده گفته است :مانعي كه نميگذارد آدمي در
آيات خدا نظر كند ،دو قسم است :يكي از نظر در آيات أنفس جلو ميگيرد ،و ديگري از نظر در آيات آفاق ،موانع قسم اول را
تشبيه كرده به غل و زنجيري كه صاحبش را مقمح ميكند ،و نميگذارد سر خود را پايين آورده و خود را نگاه كند ،و چشم
بر بدن خود بيفكند .و قسم دوم را تشبيه كرده به سدي كه اطراف آدمي كشيده شده باشد و نگذارد انسان آفاق را ببيند و
آياتي كه در آفاق هست برايش ظاهر گردد ،كسي كه مبتال به اين دو مانع شود به كلي از نظر كردن محروم ميماند «».1
و معناي دو آيه اين است كه :كساني كه از اين كفار ايمان نميآورند ،براي اين است كه ما در گردنشان غل افكندهايم و
دستشان را بر گردنشان بستهايم ،و غل تا چانهشان را فرا گرفته و سرهايشان را باال نگه داشته ،به همين حال هستند ،و نيز
از همه اطراف آنان سد بستهايم ،ديگر نه ميتوانند ببينند و نه هدايت شوند.
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پس در اين دو آيه حال كفار را در محروميت از هدايت يافتن به سوي ايمان ،و اينكه خدا آنان را به كيفر كفرشان و
گمراهي و طغيانشان محروم كرده ،مثل زده و مجسم ساخته است.
در تفسير آيه" إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها" « »9در جلد اول اين كتاب گفتيم :اين اوصافي كه
در اين مثل و در نظايرش در قرآن براي مؤمنين و كفار ذكر شده ،كشف ميكند از اينكه براي انسان حياتي ديگر در باطن
اين حيات دنيوي هست كه از حس مادي ما پوشيده شده ،و به زودي در هنگام مرگ و يا در روز بعث ،آن حيات براي ما
ظاهر و محسوس ميشود .پس بنا بر اين كالم در نظاير اين آيات و در مثلهاي مورد بحث بر مبناي حقيقتگويي است ،نه
مجازگويي ،كه بعضي از مفسرين پنداشتهاند.
"وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" اين جمله عطف تفسيري و بياني است ،و تقرير است براي مضمون سه
آيه قبل ،و
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .04
)(2سوره بقره ،آيه .93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص24 :
منظور از آنها را خالصهگيري نموده و در عين حال زمينهچيني ميكند براي آيه" إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ"...
احتمال هم دارد عطف بر جمله" ال يبصرون" بوده باشد و معنايش اين باشد كه:
اينها نميبينند ،در نتيجه چه تو ايشان را انذار كني و چه نكني ايمان نخواهند آورد .ولي وجه اول به ذهن نزديكتر است.
"إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ" انحصاري كه كلمه "انما" آن را افاده ميكند،
به اصطالح ادبيات ،قصر افراد است -كه معنايش در جلدهاي قبل گذشت -و مراد از" انذار" انذار مفيد و مؤثر است .و مراد
از "ذكر" ،قرآن كريم است .و مراد از" اتباع ذكر" تصديق قرآن است ،و اينكه وقتي آياتش تالوت ميشود ،به سوي شنيدن
آن متمايل شوي .و تعبير به" اتبع -پيروي كرد" كه صيغه ماضي است ،براي اشاره به تحقق وقوع است .و مراد از خشيت
رحمان به غيب" خشيت از خدا در عالم ماده ،يعني در پس پرده ماديت است قبل از آنكه با مرگ يا قيامت حقيقت مكشوف
گردد.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :يعني در حالي كه آن شخص از مردم غايب است ،به خالف منافق كه چنين ايماني ندارد .
ولي اين احتمال بعيد است.
در اين آيه شريفه" خشيت" متعلق شده است بر "اسم رحمان" كه خود داللت بر صفت رحمت خدا ميكند ،و اميد
اميدواران را تحريك و جلب مينمايد( ،با اينكه مقام خشيت اقتضا داشت يكي از صفات قهريه خدا را بكار ببرد ،).و اين به
خاطر آن است كه اشاره كند به اينكه خشيت مؤمنين ترسي است آميخته با رجاء و اين همان حالتي است كه:
عبد را در مقام عبوديت نگه ميدارد ،در نتيجه نه از عذاب معبودش ايمن ميشود و نه از رحمت خدا نوميد.
و اگر كلمه" مغفرة" و نيز" اجر كريم" را نكره آورد ،براي اشاره به اهميت و عظمت آن دو است ،يعني ":او را به آمرزش
عظيمي از خدا و اجر كريمي بشارت بده كه با هيچ مقياسي نميتوان آن را اندازهگيري كرد ،و آن عبارت است از بهشت" .و
دليل بر همه نكاتي كه ما آورديم ،سياق آيه است نه الفاظ آن.
و معناي آيه اين است كه :تو تنها كسي را انذار ميكني ،يعني انذارت تنها در كسي
__________________________________________________
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)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .013
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
نافع و مؤثر است كه تابع قرآن باشد ،و چون آيات قرآن تالوت ميشود ،دلش متمايل بدان ميشود ،و از رحمان خشيتي دارد
آميخته با رجاء ،پس تو او را به آمرزشي عظيم ،و اجري كريم بشارت ده كه با هيچ مقياسي اندازهگيري نميشود.
[معناي جمله ":نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" و بيان اينكه نامه اعمال كتابي غير از لوح محفوظ (امام مبين) ميباشد]  .....ص91 :
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"إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" مراد از "احياي موتي" زنده كردن
ايشان براي جزا است .و مراد از" ما قَدَّمُوا "اعمالي است كه قبل از مرگ خودشان كردند و از پيش ،براي روز جزاي خود
فرستادند ،و مراد از" آثارهم" باقياتي است كه براي بعد از مردن خود بجاي گذاشتند كه يا سنت خيري است كه مردم بعد از
او به آن سنت عمل كنند ،مانند علمي كه از خود به جاي گذاشته ،مردم بعد از او از آن علم بهرهمند شوند ،و يا مسجدي كه
بنا كرده تا مردم بعد از او در آن نماز بخوانند ،و يا وضوخانهاي كه مردم در آن وضو بگيرند .و يا سنت شري است كه باب
كرده و مردم بعد از او هم به آن سنت عمل كنند ،مانند اينكه محلي براي فسق و نافرماني خدا بنا نهاده ،همه اينها آثار
آدمي است كه خدا به حسابش ميآورد.
و چه بسا گفته « »1شده كه :مراد از" ما قَدَّمُوا" نيات ،و مراد از" اثار "اعمالي است كه مترتب و متفرع بر آن نيات ميشود.
ولي اين معنا از سياق بعيد است.
و مراد از نوشتن" ما قَدَّمُوا" و نوشتن" اثار" ثبت آن در صحيفه اعمال ،و ضبطش در آن به وسيله مامورين و مالئكه
نويسنده اعمال است و اين كتابت غير از كتابت اعمال و شمردن آن در" امام مبين" است كه عبارت است از لوح محفوظ.
گويا بعضي « »9توهم كردهاند كه نوشتن اعمال و آثار ،همان احصاء در امام مبين است .و ليكن اين اشتباه است ،چون
قرآن كريم از وجود كتابي خبر ميدهد كه تمامي موجودات و آثار آنها در آن نوشته شده ،كه اين همان لوح محفوظ است ،و
از كتابي ديگر خبر ميدهد كه خاص امتهاست ،و اعمال آنان در آن ضبط ميشود ،و از كتابي ديگر خبر ميدهد كه خاص
فرد فرد بشر است ،و اعمال آنان را احصاء ميكند .هم چنان كه در باره كتاب اولي فرموده ":وَ ال رَطْبٍ وَ ال يابِسٍ إِلَّا فِي
كِتابٍ مُبِينٍ" « »0و در باره دومي فرموده:
"كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا" « »0و در باره سومي فرموده:
__________________________________________________
(1و )9تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .02
)(3هيچ تري و خشكي نيست ،مگر آنكه در كتابي مبين است .سوره انعام ،آيه .42
)(4هر امتي به سوي كتاب خودش دعوت ميشود .سوره جاثيه ،آيه . [.....]93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
"وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً" «».1
ظاهر آيه هم به نوعي از بينونت حكم ميكند به اينكه :كتابها يكي نيست ،و كتاب اعمال غير از امام مبين است ،چون بين
آن دو فرق گذاشته ،يكي را خاص اشخاص دانسته و ديگري را براي عموم موجودات (كل شيء) خوانده است ،و نيز تعبير را
در يكي به كتابت آورده ،و در ديگري به احصاء.
"وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" -منظور از" امام مبين" لوح محفوظ است ،لوحي كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا
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بحث روايتي [رواياتي در باره نزول آيه ":وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا  "...در ماجراي سوء قصد ابو جهل و يارانش به پيامبر (صلي
اللَّه عليه و آله)]  .....ص98 :
اشاره
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كردن محفوظ است ،و مشتمل است بر تمامي جزئياتي كه خداي سبحان قضايش را در خلق رانده ،در نتيجه آمار همه چيز
در آن هست ،و اين كتاب در كالم خداي تعالي با اسمهاي مختلفي ناميده شده لوح محفوظ ،ام الكتاب ،كتاب مبين ،و امام
مبين ،كه در هر يك از اين اسماي چهارگانه عنايتي مخصوص هست.
و شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبين ،به خاطر اين باشد كه بر قضاهاي حتمي خدا مشتمل است ،قضاهايي كه خلق
تابع آنها هستند و آنها مقتداي خلق .و نامه اعمال هم -به طوري كه در تفسير سوره جاثيه ميآيد -از آن كتاب استنساخ
ميشود ،چون در آن سوره فرموده ":هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" «».9
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند ":مراد از امام مبين ،نامه اعمال است" ليكن سخن وي بيهوده است .بعضي « »0ديگر
گفتهاند ":علم خدا است" .اين هم مثل همان تفسير قبل است بله اگر مرادشان از علم خدا علم فعلي او باشد باز وجهي
دارد.
و از حرفهاي عجيبي كه در اين مقام گفته شده ،سخن بعضي « »4از مفسرين است كه گفته ":آنچه در لوح محفوظ نوشته
ميشود ،عبارت است از آنچه بوده و آنچه خواهد بود ،اما تا روز قيامت ،نه تا ابد ،براي اينكه لوح نزد مسلمانان عبارت است
از جسم ،و هر جسمي هر قدر هم بزرگ باشد ،باألخره محدود و داراي ابعادي متناهي است ،و ادله علمي بر اين معنا شاهد
است .بنا بر اين ممكن نيست اين جسم محدود ،حاوي و مشتمل بر تمامي جزئيات حوادث
__________________________________________________
)(1براي هر انساني مقدري به گردنش افكندهايم ،و روز قيامت نامهاي برايش بيرون ميكنيم كه آن را گشوده خواهد ديد.
سوره اسري ،آيه .10
)(2اين است كتاب ما كه عليه شما به حق سخن ميگويد به درستي ما آنچه شما ميكرديد ،استنساخ ميكرديم .سوره
جاثيه ،آيه .92
(3و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .013
)(5روح المعاني ،ج  ،99ص .912
ترجمه الميزان ،ج ،13ص23 :
آينده باشد ،و گر نه الزمهاش اين ميشود كه متناهي ظرف باشد براي غير متناهي ،و اين بالبداهه محال است پس چاره
همين است كه عموميت" كل شيء" را تخصيص بزنيم ،و بگوييم حوادث تا روز قيامت منظور است .و اين سخن تحكم و
بيدليل است -،كه ان شاء اللَّه به زودي به طور مفصل متعرض آن ميشويم-.
و آيه شريفه نسبت به ما قبل در معناي تعليل است ،گويا فرموده آنچه گفتيم و آنچه از اوصاف آنان كه كلمه عذاب بر ايشان
حتمي شده برشمرديم ،و آنچه در باره پيروان قرآن گفتيم كه به غيب از پروردگارشان خشيت دارند ،همه مطابق با واقع
است زيرا زمام حيات همه به دست ماست ،و اعمال و آثارشان نزد ما محفوظ است ،پس ما در هر حال به سرانجام هر يك
از دو گروه ،علم و اطالع داريم.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در تفسير قمي در ذيل جمله" فَهُمْ مُقْمَحُونَ" فرموده ":يعني سرهايشان را باال دارند «».1
و نيز در همان تفسير در روايت ابي الجارود ،از امام باقر (ع) آمده كه در ذيل جمله" وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ
خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ ال يُبْصِرُونَ" فرموده :يعني هدايت را نميبينند ،چون خدا گوش و چشم و دل و اعمالشان را از
اينكه هدايت شوند گرفته است اين آيه در باره ابو جهل بن هشام و چند تن از خاندان وي نازل شده ،و جريان چنين بوده
كه رسول خدا (ص) برخاست نماز بخواند ،ابو جهل (لعنة اللَّه عليه) هم سوگند خورده بود هر وقت او را ديد نماز ميخواند
فرقش را بشكافد ،پس ابو جهل آمد در حالي كه سنگي هم به دست داشت ،و رسول خدا (ص) را ديد كه مشغول نماز است،
هر چه دست بلند كرد تا سنگ را به طرف آن جناب پرتاب كند ،خدا دستش را در گردنش بخشكانيد و نتوانست پايين
بياورد ،و سنگ هم در دستش نميچرخيد ،ناگزير به طرف اصحاب خود برگشت ،آن وقت سنگ از دستش بيفتاد.
بعد از او مردي ديگر برخاست كه او نيز از فاميلهاي ابو جهل بود ،گفت من او را ميكشم ،همين كه نزديكش شد ،گوش به
قرائت او داد و دلش پر از رعب گشته برگشت و به ياران خود گفت :بين من و او چيزي به شكل" فحل -شتر نر" فاصله
شد ،و با دنب خود به من
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .919
ترجمه الميزان ،ج ،13ص22 :
اعالم خطر كرد ،و من ترسيدم نزديكش شوم.
خداوند فرموده ":وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" .هم چنان كه تاريخ ثابت كرده كه بني مخزوم (ابو جهل
و يارانش) احدي ايمان نياوردند «».1
مؤلف :نظير اين روايت را الدر المنثور از بيهقي در دالئل از ابن عباس روايت كرده ،و در روايت او آمده :جمعي از بني مخزوم
با يكديگر عليه رسول خدا (ص) توطئه كردند تا او را به قتل برسانند ،از آن جمله ابو جهل و وليد بن مغيره بودند ،روزي در
حالي كه آن جناب به نماز ايستاده بود ،صداي قرائتش را شنيدند ،وليد را فرستادند تا او را به قتل برساند ،وليد تا نزديك
محلي كه آن جناب ايستاده بود آمد ،ولي ديد صداي قرائتش ميآيد اما خودش نيست ،او برگشت و جريان را نقل كرد.
ناگزير دسته جمعي آمدند و تا آنجا كه نماز ميخواند آمدند و صدايش را شنيدند ،به سوي او رفتند ،ديدند صدايش از پشت
سرشان ميآيد ،و باألخره به او دست نيافته برگشتند و آيه" وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا" در اين باره نازل
شده «».9
و در الدر المنثور است كه :ابن مردويه و ابو نعيم در كتاب دالئل از ابن عباس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) در
مسجد نماز ميخواند ،و نماز را بلند ميخواند ،به حدي كه مردمي از قريش از شنيدن آن ناراحت شدند ،تا آنجا كه برخاستند
او را دستگير كنند ،ليكن دستهاي آنان به گردنهايشان بسته شد ،و ديدگانشان آن جناب را نديد ،ناگزير به التماس نزد آن
جناب آمدند ،و او را به حرمت قرابت و رحم سوگند دادند ،چون هيچ تيرهاي از عرب نبود مگر آنكه رسول خدا (ص) در آنها
قرابتي داشت.
پس رسول خدا (ص) دعا كرد ،و دستهايشان باز شد ،و آيات" يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  ...أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ" در اين باره
نازل شد ،و همان طور كه اين آيات فرموده ،احدي از اين چند نفر ايمان نياوردند «».0
مؤلف :اين داستان را به اشكال مختلفي روايت كردهاند ،در بعضي « »0از آن روايات آمده ،كه :رسول خدا (ص) وقتي ديد
قصد سوء برايش دارند ،اين آيات را خواند و از نظر آنها ناپديد شد ،دشمن او را نديد و خدا كيد و شرشان را از وي دفع كرد.
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__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .919
(2و  0و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .943
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
و در بعضي « »1ديگر آمده كه آيات اول سوره تا جمله" فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "همهاش در باره اين قصه نازل شده ،و در نتيجه
آيه" إِنَّا جَعَلْنا" تا آخر دو آيه ،رفتار خدا را حكايت ميكند كه با دشمنان آن جناب چه كرد و چگونه رسول خدا (ص) را از
نظر آنان ناپديد ساخت ،و آيه" سَواءٌ عَلَيْهِمْ " ...پيشگويي از اين است كه :اين چند نفر هرگز ايمان نميآورند.
[بيان عدم انطباق سياق آيات اول سوره يس با اين روايات]  .....ص722 :
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ولي خواننده عزيز خودش توجه دارد به اينكه :سياق آيات مورد بحث با اين روايات انطباق ندارد ،چون آيات مورد بحث
داراي يك سياق و يك نظم هستند ،و حال دو طائفه از مردم را بيان ميكنند :يكي آنهايي كه قول خدا عليه آنان حتمي و
ثابت شده ،و در نتيجه ايمان نميآورند ،و يكي ديگر طايفهاي كه پيروي ذكر (قرآن) ميكنند ،و از پروردگارشان به غيب
خشيت دارند.
و اين مضمون چه ارتباطي با قصههاي مذكور دارد و چگونه ميتوان آيه" لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلي أَكْثَرِهِمْ" را كه سخن از
اكثريت مردم دارد ،حمل كرد بر مردم انذار شده ،و آيه" إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ  "...و آيه" وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا  "...را
حمل كرد بر داستان ابو جهل و نزديكان او؟ و آيه" سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ" را حمل كرد بر خصوص اين چند نفر ،و از همه
باالتر جمله" وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" را حمل كرد بر داستان جمعي از انصار در مدينه ،كه روايتش به زودي از نظرت
خواهد گذشت؟ چون حملهاي مزبور ،وحدت نظم و سياق آيات را به هم ميزند.
پس حق مطلب اين است كه :آيات شريفه مورد بحث يك دفعه و با يك نظم و سياق نازل شده ،و در آن ،حال مردم را در
هنگام شنيدن دعوت و انذار پيامبر بيان ميكند و ميفرمايد :مردم در برابر دعوت آن جناب دو دسته شدند ،و اين منافات
ندارد كه داستان ابو جهل و مستور شدن رسول خدا (ص) از دشمن مقارن اين آيات اتفاق افتاده باشد.
و نيز در آن كتاب آمده كه :عبد الرزاق ،ترمذي -وي حديث را حسن دانسته -بزاز ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم،
حاكم -وي حديث را صحيح دانسته ،-ابن مردويه و بيهقي -در كتاب شعب االيمان -همگي از ابي سعيد خدري روايت
كردهاند كه گفت :بنو سلمه در محلهاي از مدينه منزل داشتند ،خواستند از آنجا به نزديكي مسجد كوچ كنند ،خداي تعالي
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .943
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
اين آيه را فرستاد ":إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" رسول خدا (ص) ايشان را خواست و فرمود :خدا آثار
شما را هم مينويسد ،و آيه را برايشان خواند ايشان قانع شده در جاي خود باقي ماندند «1».
و باز در همان كتاب است كه :فاريابي ،احمد ،عبد بن حميد ،ابن ماجه -در كتاب زهد -ابن جرير ،ابن منذر ،طبراني ،و ابن
مردويه از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت:
منزلهاي انصار از مسجد دور بود ،خواستند به نزديك مسجد كوچ كنند ،آيه" وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" نازل شد پس با
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خود گفتند ،در همان محل خود باقي ميمانيم «».9
مؤلف :اشكالي كه در اين دو روايت هست ،عين همان اشكالي است كه :در روايات قبل بود.
[چند روايت در باره عمل ،در ذيل جمله ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" ،و در باره اينكه" امام مبين" علي عليه السالم است]  .....ص727 :

[سوره يس ( :)31آيات  73تا  ..... ]31ص723 :
اشاره

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَالً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ( )10إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ
مُرْسَلُونَ ( )10قالُوا ما أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ تَكْذِبُونَ ( )14قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُونَ ( )13وَ ما عَلَيْنا إِالَّ الْبَالغُ الْمُبِينُ ()13
قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ )(18قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُسْرِفُونَ ( )12وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعي قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( )93اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ
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و نيز در همان كتاب آمده كه :ابن ابي حاتم ،از جرير بن عبد اللَّه بجلي روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :هر
كس سنت نيكي را باب كند ،مادامي كه در دنيا مردمي به آن سنت عمل ميكنند ،ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص
هم ميگذارند ،بدون اينكه از اجر عامل آن كم بگذارند ،و هر كس سنت زشتي در بين مردم باب كند ،مادامي كه در دنيا
مردمي به اين سنت عمل ميكنند وزر آن عملها را به حساب او نيز ميگذارند ،بدون اينكه از وزر عامل آن كم بگذارند .آن
گاه اين آيه را تالوت كردند ":وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ" «».0
و در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ" فرموده :يعني در كتابي مبين ،و آن محكم است ،يعني
تاويل نميخواهد .و ابن عباس از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه فرمود :به خدا سوگند منم امام مبين ،كه ما بين حق و
باطل جدايي مياندازم ،و اين را از رسول خدا (ص) ارث بردهام «».0
و در كتاب معاني االخبار به سند خود از ابي الجارود ،از امام باقر از پدرش ،از جدش (ع) از رسول خدا (ص) روايت آورده كه
در ضمن حديثي در باره علي (ع) فرمود :او امامي است كه :خداي تعالي علم هر چيزي را در او احصاء كرده است «».4
__________________________________________________
(1و  9و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .933
)(4تفسير قمي ،ج  ،9ص .919
)(5معاني االخبار ،ص  ،24ط جامعه مدرسين.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص139 :
مؤلف :اين دو حديث در صورتي كه از نظر سند صحيح باشد ،ربطي به تفسير ندارد ،بلكه مضمون آن دو جزو بطن قرآن و
اشارات آن است ،و هيچ مانعي ندارد كه خداي تعالي به بندهاي از بندگانش كه داراي توحيد و عبوديت خالص براي اوست،
علم به همه معلوماتي كه در كتاب مبين است بدهد ،و آن كس بعد از رسول خدا (ص )سيد الموحدين امير المؤمنين علي
(ع) است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
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( )91وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ()99
أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ال تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ ال يُنْقِذُونِ ( )90إِنِّي إِذاً لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ () 90إِنِّي
آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ( )94قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( )93بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ()93
وَ ما أَنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَ ما كُنَّا مُنْزِلِينَ () 93إِنْ كانَتْ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ ( )92يا
حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِالَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ( )03أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال
يَرْجِعُونَ ( )01وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ ()09
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
ترجمه آيات  .....ص725 :
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مردم قريه را برايشان مثل بياور كه فرستادگان خدا به سوي آنان آمدند ().10
آن زمان كه ما دو نفر از رسوالن را به سوي ايشان گسيل داشتيم و آن دو را تكذيب كردند پس به وسيله رسول سومي آن
دو رسول را تقويت كرديم و همگي گفتند كه ما فرستاده به سوي شماييم ().10
گفتند شما به جز بشري مثل ما نيستيد و رحمان هيچ پيامي نازل نكرده و مدعاي شما به جز دروغ نميتواند باشد ().14
گفتند :پروردگار ما ميداند كه ما فرستادگان به سوي شماييم ().13
و ما به جز رساندن پيام او به طور آشكار وظيفه ديگري نداريم ().13
گفتند ما شما را بد قدم و نحس ميدانيم اگر دست از گفته خود برنداريد قطعا سنگسارتان ميكنيم و از ناحيه ما عذابي
دردناك به شما خواهد رسيد ().13
(رسوالن) گفتند نحوست با خود شماست كه وقتي تذكرتان ميدهند حق را نميپذيريد بلكه شما مردم مسرف و متجاوزيد
().12
و از دورترين نقطه شهر مردي شتابان آمد و گفت هان اي مردم! فرستادگان خدا را پيروي كنيد ().93
پيروي كنيد كساني را كه هم راهيافتگانند و هم به طمع مزد شما را به پيروي خود نميخوانند ().91
و چرا من آفريننده خود را نپرستم در صورتي كه بازگشت شما به سوي او است ().99
آيا به جاي او خداياني ديگر اتخاذ كنم كه اگر خداي رحمان ضرري برايم بخواهد شفاعت آنها هيچ دردي از من دوا و از آن
ضرر نجاتم نميدهند ().90
مسلم است كه من در اين صورت در ضاللتي روشن قرار گرفتهام ().90
من به پروردگار شما رسوالن ايمان ميآورم و شما بشنويد تا فردا شهادت دهيد ().94
(مردم او را كشتند) در همان دم به او گفته شد به بهشت درآي و او كه داشت داخل بهشت ميشد گفت اي كاش مردم من
ميدانستند چه سعادتي نصيبم شده ().93
ميدانستند چگونه پروردگارم مرا بيامرزيد و مرا از مكرمين قرار داد ().93
و ما براي هالك ساختن مردم او لشكري از آسمان نفرستاديم و نبايد هم ميفرستاديم ().93
چون از بين بردن آنها به بيش از يك صيحه نياز نداشت آري يك صيحه برخاست و همه آنها در جاي خود خشكيدند ().92
ترجمه الميزان ،ج ،13ص134 :
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اي حسرت و ندامت بر بندگان من كه هيچ رسولي نزدشان نيامد مگر آنكه به جز استهزاء عكس العملي نشان ندادند ().03
آيا نديدند چقدر از اقوام قبل از ايشان را هالك كرديم و ديگر به سوي آنان برنميگردند ().01
با اينكه هيچ يك از آنان نيست مگر آنكه همگي نزد ما حاضر خواهند شد ().09
بيان آيات [انذار و تبشير كساني كه" سواء عليهم أ أنذرتهم ام لم تنذرهم" به منظور اتمام حجت و رسيدن آنان به كمال شقاوت
است ] .....ص724 :
اشاره
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اين آيات مثلي است مشتمل بر انذار و تبشير كه خداي سبحان آن را براي عموم مردم آورده كه در آن به رسالت الهي و
تبعات و آثار دعوت به حق اشاره ميكند كه عبارت است از مغفرت و اجر كريم براي هر كس كه ايمان آورد و پيروي ذكر
(قرآن) كند و از رحمان بغيب خشيت داشته باشد ،و نيز عبارت است از عذاب اليم براي هر كس كه كفر بورزد و آن دعوت را
تكذيب كند .و نيز به وحدانيت خداي تعالي ،و مساله معاد و برگشت همه مردم به سوي او اشاره مينمايد.
در اينجا ممكن است اين اشكال به ذهن كسي وارد شود كه :در آيات قبل ميفرمود:
آنها كه كلمه عذاب عليه آنان ثابت شده ،ايمان نميآورند ،چه انذارشان بكني و چه نكني ،آن وقت در اين آيات ،خودش آنها
را انذار ميكند.
جواب اين اشكال اين است كه :منافاتي بين اين دو دسته آيات نيست ،براي اينكه منظور از آيات مورد بحث اين است كه با
ابالغ انذار ،حجت بر آنها تمام شود ،و شقاوتشان به حد كمال برسد ،البته از طرف ديگر مؤمنين هم سعادتشان به حد كمال
برسد.
هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ" « ،»1و نيز فرموده ":وَ نُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً" «».9
__________________________________________________
)(1هر كه هالك ميشود دانسته هالك شود ،و هر كه زنده ميگردد ،نيز با آگهي خود زنده شود.
سوره انفال ،آيه .09
)(2ما پارهاي از قرآن را نازل كرديم كه براي مؤمنين شفا و رحمت است ،ولي ظالمان را جز خسارت و زيان نميافزايد.
سوره اسري ،آيه .39
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
"وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ" كلمه" مثال" كه در اين جمله آمده به معناي كالم و يا داستاني
است كه گوينده آن را ميگويد تا مقصدي از مقاصدش را براي شنونده ممثل و مجسم كند ،و چون داستان اصحاب قريه،
وعده و وعيد آيات قبل را روشن ميكند ،لذا خداوند رسول گرامي خود را دستور داد تا قصه را به صورت اين مثل براي كفار
بيان كند.
و ظاهرا كلمه" مثال" مفعول دوم باشد براي" اضرب" و مفعول اول آن" اصحاب القرية" باشد ،و معنا چنين باشد :براي آنها
اصحاب قريه را كه چنين و چنان بودند مثل بزن.
و مفعول دوم كه بايد بعد از مفعول اول بيايد ،در اينجا جلوتر آمده ،تا از فاصله زياد كه مخل به معنا است جلوگيري شده
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باشد.
"إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ" كلمه" عززنا" از تعزيز است كه :مصدر باب تفعيل از
ماده عزت است ،و" عزت" به معناي نيرو و شوكت و آسيبناپذيري است .و جمله" إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ" بيان تفصيلي جمله "إِذْ
جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ" است.
و معناي آيه اين است كه :براي آنها مثل بزن اصحاب قريه را كه در زماني ميزيستند كه ما دو تا از رسوالن خود را به
سويشان فرستاده بوديم و مردم آن دو را تكذيب كرده بودند و ما آن دو را به رسول سوم تقويت كرديم ،و اين سه رسول
گفتند :اي مردم! ما از جانب خدا به سوي شما فرستاده شدهايم.
[وجه اينكه در نقل تكذيب پيامبران توسط مشركين فرمود ":قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ"]  .....ص721 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"قالُوا ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ" مردم چنين ميپنداشتند كه بشر نميتواند
پيغمبر شود .و وحي آسماني را بگيرد ،و استدالل ميكردند به خودشان كه پيغمبر نيستند ،و چنين چيزي را در خودشان سراغ
ندارند ،و آن وقت حكم خود را به انبيا هم سرايت داده ،ميگفتند :پس آنها هم پيغمبر نيستند ،چون حكم امثال ،يكي است.
و بر اين اساس معناي جمله" وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْءٍ" چنين ميشود :خدا هيچ وحيي نازل نكرده ،چون اگر وحيي بر
بشري نازل كرده بود ما نيز در نفوس خود از آن خبردار ميشديم و خدا به ما هم وحي ميكرد .همانطور كه شما ادعاي آن
را ميكنيد.
و اگر از خداي تعالي تعبير به" رحمان" كردند ،براي اين است كه مشركين عرب مانند همه بتپرستان خدا را قبول داشتند،
و او را به صفات كمال متصف ميدانستند ،چيزي كه بود در تفسير آن صفات با هم اختالف داشتند ،صابئيها آن صفات را
به نفي معنا
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
ميكردند ،و به جاي اينكه بگويند خدا عالم است ميگفتند جاهل نيست ،و همچنين در مورد ساير صفات ،مانند قدرت،
خالقيت ،رحمت ،ملك و غير اينها.
با اين تفاوت كه مشركين ميگفتند :اين خداي داراي چنين صفات ،امر تدبير مخلوقات را به مقربين درگاه خود ،مانند
مالئكه واگذار نموده و ديگر خودش در تدبير عالم هيچ كاره است ،ارباب و مدبران عالم ،مالئكه و آلهه هستند ،و اما خدا
(عز اسمه) ،او تنها در اين ارباب ،ربوبيت و تدبير دارد ،پس خدا رب ارباب و اله آلهه است.
ممكن هم هست اسم رحمان تنها در حكايت قصه آمده باشد نه در خود قصه ،به اين معنا كه اهل قريه نگفته باشند" و
رحمان چيزي نازل نكرده شما دروغ ميگوييد" بلكه يا گفته باشند" خدا چيزي نازل نكرده" ،و يا" چيزي نازل نشده" ،و
آن گاه قرآن در نقل قصه كلمه" رحمان" را آورده باشد ،تا به حلم و رحمت خداي تعالي در قبال انكار و تكذيب حق
صريحي كه مشركين داشتند اشاره كند.
و جمله" إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ" به منزله نتيجه است براي صدر آيه ،و حاصل كالمشان اين ميشود كه :شما هم بشري
هستيد مثل ما ،و ما با اينكه مثل شما بشر هستيم در نفس خود چيزي از وحي كه ادعا ميكنيد به شما نازل شده نمييابيم،
و چون شما هم مثل ماييد ،پس رحمان هيچ وحيي نازل نكرده ،و شما دروغ ميگوييد ،و چون غير از اين ادعا ادعاي ديگري
نداريد پس غير از دروغ چيز ديگري نداريد.
و با اين بيان نكته حصر در جمله" إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ" روشن شد ،و همچنين وجه اينكه چرا فعل را نفي كرد (و گفت :شما
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دروغ ميگوييد ولي اسم فاعل را نفي نكرد) و نفرمود ":شما نيستيد مگر دروغگو" براي اينكه مراد ،تكذيب و نفي فعل در
حال گفتگو بوده ،نه مستمرا و در آينده (چون اسم فاعل زمان حال و آينده را به طور استمرار شامل ميشود ،به خالف فعل،
كه تنها شامل حال و آينده ميشود).
الُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُ"
خداي تعالي در اين قصه حكايت نكرده كه رسوالن در پاسخ مردم كه گفتند ":ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا  -...شما جز بشري چون
ما نيستيد  ،"...چه جوابي دادند ،در حالي كه در جاي ديگر از رسوالن امتهاي گذشته حكايت كرده كه در پاسخ مردم خود
كه گفته بودند ":إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا -شما جز بشري چون ما نيستيد" گفتند ":إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلي
مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" « »1كه بيانش گذشت.
__________________________________________________
)(1درست است كه ما جز بشري چون شما نيستيم ،و ليكن خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد منت ميگذارد .سوره
ابراهيم ،آيه . [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
بلكه تنها از آن رسوالن حكايت كرده كه به قوم خود گفتند :ما فرستاده خدا به سوي شما و مامور تبليغ رسالت او هستيم ،و
جز اين شاني نداريم و احتياجي نداريم به اينكه ما را تصديق بكنيد و به ما ايمان بياوريد ،تنها براي ما اين كافي است كه:
خدا ميداند كه ما فرستاده او هستيم و ما به بيش از اين هم احتياج نداريم.
پس در جمله" قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ" رسوالن از رسالت خود خبر ميدهند ،و كالم خود را با حرف "ان -به
درستي كه" و حرف" الم -هر آينه" تاكيد كردهاند ،و نيز به منظور تاكيد كالم خود ،پروردگار خود را شاهد گرفتهاند كه"
ربنا يعلم -پروردگار ما ميداند".
و جمله" رَبُّنا يَعْلَمُ" معترضه و به منزله سوگند است ،و به آيه چنين معنا ميدهد :ما فرستادگان به سوي شماييم ،و در
ادعاي رسالت صادقيم ،و اين دليل ما را بس كه خدايي كه ما را به سوي شما فرستاده خود شاهد اين مدعاي ماست ،و
ديگر ما حاجتي نداريم به اينكه شما هم ما را تصديق بكنيد ،و از تصديق شما سودي عايد ما نميشود ،تا در صدد جلب
تصديق شما برآييم ،بلكه آنچه براي ما مهم است اين است كه :رسالت خود را انجام بدهيم و حجت تمام شود.
"وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَالغُ الْمُبِينُ" -كلمه "بالغ" به معناي تبليغ است و مراد از آن ،تبليغ رسالت است ،و معناي جمله اين است
كه :ما مامور نشدهايم مگر تنها به اينكه رسالت خدا را به شما ابالغ كنيم و حجت را تمام نماييم.
"قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ"  0گويندگان اين سخن مردم قريهاند ،و روي
سخنشان با رسوالن است .و كلمه" تطيرنا" از مصدر تطير است كه به معناي شوم دانستن و فال بد زدن به چيزي است ،و
اينكه گفتند ":اگر دست از حرفهايتان برنداريد شما را سنگسار ميكنيم و عذابي دردناك به شما خواهد رسيد" تهديد
رسوالن است از سوي مردم.
و معناي آيه اين است كه :مردم قريه به رسوالن گفتند :ما شما را بد قدم و شوم ميدانيم ،و سوگند ميخوريم كه اگر دست
از سخنان خود برنداريد و تبليغات خود را ترك نكنيد و هم چنان به كار دعوت بپردازيد ،ما شما را سنگباران ميكنيم ،و از ما
به شما عذابي دردناك خواهد رسيد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
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قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ"
اين سخن پاسخ رسوالن به اهل قريه است.
و كلمه" طائر" در جمله" طائِرُكُمْ مَعَكُمْ" در اصل طير (مرغي چون كالغ )است كه عرب با ديدن آن فال بد ميزد ،و
سپس مورد استعمالش را توسعه دادند و به هر چيزي كه با آن فال بد زده ميشود طير گفتند ،و چه بسا كه در حوادث آينده
بشر نيز استعمال ميكنند ،و چه بسا بخت بد اشخاصي را طائر ميگويند ،با اينكه اصال بخت امري است موهوم ،ولي مردم
خرافهپرست آن را مبدأ بدبختي انسان و محروميتش از هر چيز ميدانند.
و به هر حال اينكه فرمود ":طائِرُكُمْ مَعَكُمْ" ظاهر معنايش اين است كه :آن چيزي كه جا دارد با آن فال بد بزنيد آن چيزي
است كه با خودتان هست ،و آن عبارت است از حالت اعراضي كه از حق داريد و نميخواهيد حق را كه همان توحيد است
بپذيريد ،و اينكه به سوي باطل يعني شرك تمايل و اقبال داريد.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":معنايش اين است كه طائر شما يعني بهره و نصيب شما از خير و شر با خود شماست ،و
آن اعمال نيك و بد شماست اگر خير باشد ،بهره شما خير ميشود ،و اگر شر باشد شر ميشود"( .دقت فرماييد) كه اين
مفسر طائر را به معناي دوم (حوادث آينده) گرفته ،و ليكن جمله بعدي آيه كه ميفرمايد ":أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُسْرِفُونَ" با معناي اول مناسبتر است.
استفهام در جمله" أَ إِنْ ذُكِّرْتُمْ" استفهامي است توبيخي و مراد از" تذكير "تذكر دادن ايشان است به حق ،يعني به
وحدانيت خداي تعالي و اينكه بازگشت همه به سوي اوست ،و حقايقي نظير آنها .و در اين جمله كه جملهاي است شرطيه
جزاي شرط حذف شده تا اشاره كند به اينكه جزاي آن اين قدر شنيع و رسواست كه نميشود گفت ،و بدان تفوه كرد ،و
تقدير جمله چنين است ":اگر به حق تذكر داده شويد اين تذكر را با انكار شنيع و تطير و تهديد رسوايتان مقابله ميكنيد".
"بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ" -يعني شما مردمي هستيد متجاوز كه معصيت را از حد گذراندهايد ،و كلمه" بل" كه به معناي
اعراض است اعراض از مطلب سابق را ميرساند ،و معنايش اين است كه ":نه ،بلكه علت اصلي در انكار حق ،و تكذيبشان
اين است كه آنان مردمي هستند كه مستمر در اسراف و متجاوز از حدند".
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،99ص .990
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
"وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعي قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ"" اقصاي مدينه" به معناي دورترين نقطه آن نسبت به
ابتداي فرضي آن است .در اول كالم قريه آورده بود ،و در اين جا از آن به مدينه تعبير كرد ،تا بفهماند قريه مذكور بزرگ
بوده .و كلمه" سعي" به معناي سريع راه رفتن است.
نظير اين تعبير در داستان موسي (ع) و آن مرد قبطي آمده و فرموده ":وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ يَسْعي -مردي از
دورترين نقطه شهر آمد در حالي كه ميدويد" .در اين آيه كلمه" رجل" جلوتر از" اقصي المدينة" آمده ،و در آيه مورد بحث
بعد از آن آمده ،بعيد نيست نكتهاش اين باشد كه در آنجا عنايت و اهتمام به آمدن مردم و خبر دادنش به موسي (ع) بوده،
كه درباريان در باره كشتن تو شور ميكردند ،و لذا كلمه "رجل" را جلوتر آورد .و در درجه دوم ،اهتمام خود آن مرد به زودتر
رسيدن و خبر دادن به موسي (ع) است ،و لذا جمله" يسعي" را به عنوان حال مؤخر آورد ،به خالف آيه مورد بحث كه
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اهتمام در آن به آمدن از دورترين نقطه شهر است ،تا بفهماند بين رسوالن و آن مرد ،هيچ تباني و سازش قبلي در امر
دعوت نبوده ،و هيچ رابطهاي با او نداشتهاند ،لذا جمله" مِنْ أَقْصَي الْمَدِينَةِ" را مقدم آورد ،و كلمه" رجل" و" يسعي" را بعد
از آن ذكر كرد.
و اما اينكه اين مرد نامش و نام پدرش چه بوده و چه شغل و حرفهاي داشته؟ مفسرين سخت در آن اختالف كردهاند ،و ما
چون اهميتي در گفتگوي از آن نديديم ،چون دخالتي در فهم مراد آيه نداشت ،لذا از بحث پيرامون آن خودداري نموديم،
چون يقين داريم كه اگر اين جزئيات در فهم مراد آيه كمترين دخالتي ميداشت ،خداي سبحان در كالمش بدان اشاره
ميكرد ،و آن را مهمل نميگذاشت.
آنچه مورد اهميت است ،دقت و تدبر در اين معنا است كه اين شخص چه حظ وافري از ايمان داشته كه در چنين موقعي به
تاييد رسوالن الهي (ع) برخاسته و ايشان را ياري كرده است ،چون از تدبر در كالم خدا كه داستان او را حكايت كرده اين
معنا به دست مي آيد كه وي مردي بوده كه خداي سبحان دلش را به نور ايمان روشن كرده ،به خدا ايمان آورده و با ايمان
خالص او را ميپرستيده ،نه به طمع بهشت و نه از ترس آتش ،بلكه از اين جهت كه او اهليت پرستش دارد ،و به همين
جهت از بندگان مكرم خدا شده.
و خداي سبحان در كالمش هيچ كس به جز مالئكه را به صفت مكرم توصيف نكرده ،تنها مالئكه مقرب درگاهش و
بندگان خالصش را به اين وصف ستوده ،و از آن جمله اين مرد است كه با مردم مخاصمه و احتجاج كرده و بر آنان غلبه
جسته و حجت قوم را بر اينكه ترجمه الميزان ،ج ،13ص111 :
پرستش خدا جايز نيست و تنها بايد آلهه را پرسيد باطل نموده و در مقابل اثبات كرده است كه تنها بايد خدا را پرستيد ،و
رسوالن او را در دعوي رسالت تصديق نموده و سپس به آنان ايمان آورده است.
"اتَّبِعُوا مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" در اين آيه شريفه ،بياني است بر جمله" اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ" كه در آيه قبلي بود ،و
به جاي كلمه "مرسلين" در آن آيه جمله" مَنْ ال يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ" را در اينجا آورده تا به علت متابعت مرسلين
اشاره كرده باشد و بفرمايد اينكه گفتيم رسوالن را پيروي كنيد علتش اين است كه رسوالن خودشان راه يافتهاند ،و در
راهنمايي شما هم مزدي نميخواهند ،چون پيروي كردن از غير ،براي يكي از دو جهت جائز نيست يا براي اين كه آن غير
خودش گمراه است و سخنش گمراهي است ،معلوم است كه گمراه را نبايد در گمراهياش پيروي كرد .و يا براي اين كه هر
چند سخنش حق است و پيروي حق واجب است ،ليكن او از اين سخن حق منظور فاسدي دارد ،او سخن حق را وسيله
كسب مال يا جاه كرده ،و يا غرض فاسد ديگري از اين قبيل دارد.
و اما سخن كسي كه هم سخنش حق است و هم از داشتن اغراض فاسد مبرا و منزه است ،و از گفتن آن سخن حق نه
نقشهاي در نظر دارد و نه كيد و خيانتي ،بايد از او پيروي كرد و سخنش را پذيرفت ،و اين رسوالن چنينند ،و در اينكه
ميگويند ":غير از خدا را نپرستيد" ،هم راه يافتهاند و هم اجر و مزدي از شما نميخواهند ،نه مال و نه جاه ،پس واجب است
كه ايشان را پيروي كنيد.
اما اينكه راه يافتهاند ،براي اين است كه :حجت بر حقانيت آنان و صدق مدعاي آنان يعني توحيد خدا قائم است ،و آن
حجت عبارت است از كالم آن مرد كه گفت ":وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي  ...وَ ال يُنْقِذُونِ".
و اما اينكه رسوالن مزدي از مردم نميخواستند ،دليلش كالم خود ايشان است كه گفتند ":رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ" كه
بيانش گذشت.
و با اين بياني كه ما ذكر كرديم ،بيان قبلي ما هم تاييد ميشود كه گفتيم در جمله" رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ"

PDF.tarikhema.org

[در حجت و برهان عليه مشركين ،در سخن مردي كه از اقصاي مدينه آمد ":وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي  ..... ]"...ص771 :

نكته ديگر اينكه:اين دو آيه شريفه مشتمل بر دو حجت و برهان عليه دليلي است كه بتپرستان آن را اساس بتپرستي و
اعتقاد به ارباب بودن بتها قرار داده بودند.
توضيح اينكه:بتپرستان معتقد بودند كه خداي سبحان اجل از آن است كه حس يا
ترجمه الميزان ،ج ،13ص110 :
خيال بشر و يا عقل او به وي احاطه يابد و او را بشناسد و يا تصور كند ،و هيچ قوه ادراكي نميتواند او را بشناسد و به همين
جهت انسان نميتواند با عبادت متوجه او شود ،پس تنها راه عبادت خدا آن است كه ما در عبادت متوجه مقربان درگاه او ،و
اقوياي از خلقش مانند مالئكه گرامياش و يا بعضي از جن و يا قديسين از بشر شويم ،تا آنها واسطه و شفيع ما در پيشگاه
خدا شوند ،در رساندن خيرات و دفع شرور.
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منظورشان اين است كه :بفهمانند ما از مردم نه اجري ميخواهيم و نه غير آن.
"وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً  ...وَ ال يُنْقِذُونِ"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص119 :
در اين آيه و آيه بعدياش شروع شده به استدالل تفصيلي بر توحيد و نفي آلهه ،و براي اين منظور سياق تكلم وحده را
برگزيده مگر در يك جمله معترضه كه وسط كالم آورده و با سياق خطاب فرموده ":وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -به سوي او
برميگرديد".
و اين برگزيدن براي اين است كه خود را بدان جهت كه يك انسان است ،و خدا او را ايجاد كرده محاكمه كند ،و آن گاه هر
حكمي كه عليه خود كرد ،در هر انسان ديگري مثل خودش جاري سازد ،چون افراد يك نوع همه مثل همند ،پس اينكه
گفت ":و چرا خدايي را كه مرا آفريده نپرستيم؟" در معناي اين است كه گفته باشد ":و چرا انسان خدايي را كه خلقش كرده
نپرستد" و آيا كسي كه انسان باشد غير از خدا ،آلهه ديگري ميگيرد؟
و اگر از خداي تعالي تعبير آورد به" الَّذِي فَطَرَنِي" براي اين است كه به علت حكم اشاره كرده و بفهماند كه چون الزمه
فطر و ايجاد انسان بعد از آنكه عدم بود ،بازگشت همه چيز انسان به خداي تعالي است ،چه ذاتش و چه صفاتش و چه
افعالش ،و نيز الزمهاش اين است كه قيام همه چيز انسان به او باشد ،و او مالك آدمي و همه چيز او باشد.
در نتيجه براي انسان به غير از عبوديت محض چيزي نيست ،بنا بر اين بر او الزم است كه خود را در مقام عبوديت نصب
كرده و آن را نسبت به خداي تعالي اظهار بدارد ،و اين همان عبادت است .پس بايد او را عبادت كند ،چون از اهليت پرستش
دارد.
و اين نكته همان است كه چند سطر قبل در باره آن مرد گفتيم ،كه او خدا را با اخالص بندگي ميكرد ،نه به طمع بهشت و
نه از ترس دوزخ ،بلكه از اين جهت كه خدا اهليت براي عبادت دارد.
و چون ايمان به خدا و عبادت او چنين وضعي دارد قهرا عامه مردم به چنين مقامي نميرسند ،چون اكثريت مردم يا از ترس
خدا را عبادت ميكنند و يا به طمع و يا به هر دو جهت ،لذا مرد نامبرده بعد از آنكه خود را محاكمه كرد ،رو به مردم نمود و
گفت ":و اليه ترجعون" و منظورش از اين التفات ،انذار ايشان به روز قيامت بود كه روز بازگشت ايشان به خداست ،روزي
كه خدا به حساب اعمالشان ميرسد ،و بر طبق آن جزايشان ميدهد .پس جمله" وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" به منزله جمله معترضه و
يا عين جمله معترضه است ،كه از سياق كالم خارج است.
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اين دو دليل اساس اعتقاد مشركين بود كه دو آيه مورد بحث از هر دو جواب ميدهد:
اما از دليل اولشان جوابي ميدهد كه حاصلش اين است كه :هر چند انسان نميتواند احاطه علمي به ذات متعالي خدا پيدا
كند ،و ليكن ميتواند او را به صفات مخصوص به خودش بشناسد ،مثل اينكه او فاطر و پديد آورنده وي است و چون اين
مقدار شناسايي خدا برايش ممكن است ،پس ميتواند عبادت خود را هم از طريق همين شناسايي انجام داده و متوجه خدا
گردد ،و انكار اين مقدار شناسايي جز لجبازي ،معناي ديگري ندارد.
اين جواب همان است كه آيه" وَ ما لِيَ ال أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي" بدان اشاره ميكند.
و اما از دليل دومشان جواب ميدهد به اينكه :اگر اين بتها به راستي شفاعت و وساطتي داشته باشند ،اين مقام را خدا به آنها
افاضه كرده ،و خدا شفاعت را در جايي به آنها افاضه ميكند كه خودش نسبت به آن مورد ،ارادهاي حتمي نداشته باشد ،و
الزمه اين برهان آن است كه :شفاعت بتهاي شما تنها در مواردي نافذ باشد كه خدا اجازه شفاعتشان داده باشد ،هم چنان
كه خودش فرموده ":ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ" «».1
و اما در مواردي كه او ارادهاي حتمي داشته باشد ،ديگر شفاعت همين شفيعان فرضي هم مفيد واقع نميشود ،نه ميتواند
خيري به ايشان برساند و نه ضرري را از ايشان دفع كند ،كه جمله" أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ال تُغْنِ عَنِّي
شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ ال يُنْقِذُونِ" اشاره به اين جواب دارد.
و اگر از خداي تعالي به" رحمان" تعبير آورد ،براي اين بود كه به سعه رحمت خدا و بسياري آن اشاره نمايد و نيز بفهماند
كه تمامي نعمتها از ناحيه او و تدبير خير و شر همه به دست اوست.
از همين تعبير به" رحمان" برهان ديگري بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت به دست ميآيد ،و آن اين است كه :وقتي
تمامي نعمتها و نيز نظام جاري در آنها مظاهر
__________________________________________________
)(1هيچ شفيعي نيست مگر بعد از اذن او .سوره يونس ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص110 :
رحمت واسعه خدا و قائم بدان بود ،و هيچ يك از آنها از خود استقاللي در تدبير امر خود نداشت ،قهرا تدبير آنها مستقال با
خداي تعالي خواهد بود ،حتي تدبير مالئكه هم بر فرض كه به قول مشركين ،سهمي از تدبير به دست مالئكه باشد ،باز
همان نيز از رحمت خدا و تدبير اوست ،پس نتيجه ميگيريم كه ربوبيت تنها از آن خداست ،و همچنين الوهيت خاص
اوست.
"إِنِّي إِذاً لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ" اين جمله ضاللت را در شرك و اتخاذ آلهه مسجل ميكند.
"إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ" اين جمله باز از كلمات آن مرد است كه به رسوالن خطاب كرده ،و اينكه گفته:
"فاسمعون" پس بشنويد" كنايه از تحمل شهادت است ،يعني پس شاهد باشيد .و جمله" إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ  "...تجديد
شهادت به حق ،و تاكيد ايمان است ،چون از ظاهر سياق بر ميآيد كه جمله" إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ" را بعد از آن محاجه گفته ،و
در آن محاجه اعتراف به ايمان كرده و شهادت به حق داده بود .و منظورش از اين تكرار اين بوده كه با ايمان خود در حضور
مردم قريه رسوالن را تاييد كرده باشد.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :خطاب در اين جمله" فاستمعون -پس بشنويد" به مردم قريه است ،تا رسوالن را تاييد
كرده باشد ،و معنايش اين است كه ":من به خدا ايمان آوردم ،پس اي اهل قريه اين معنا را از من بشنويد( ،و هر كاري
ميخواهيد بكنيد) ،كه من هيچ باكي از شما ندارم .و يا معنايش اين است كه :اي اهل قريه ،من به خدا ايمان آوردم ،پس از
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[توضيحي راجع به" جنت" در آيه" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ" و اينكه خطاب كننده كيست]  .....ص774 :

و بنا بر اين مراد از" جنت" بهشت برزخ است نه بهشت آخرت .و اينكه :بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":منظور بهشت
آخرت است ،و معناي آيه اين است كه :به زودي در قيامت به او گفته ميشود داخل بهشت شو ،و اگر عبارت را به ماضي
آورد ،و فرمود ":قيل -به او گفته شده" براي اين است كه بفهماند اين دستور محققا صادر ميشود" صحيح نيست ،و خود را
بيجهت و بدون دليل به زحمت انداختن است.
بعضي « »9ديگر گفتهاند ":خداي تعالي او را به آسمان برد ،و در آنجا به وي گفته شد:
داخل بهشت شو ،در نتيجه او هم چنان زنده است و تا روز قيامت در بهشت متنعم خواهد بود" و اين وجه هم مثل وجه قبل
صحيح نيست.
بعضي »«3هم گفتهاند ":گوينده" ادخل الجنة" خود مردم بودند كه در هنگام كشتن او به عنوان استهزا به او گفتهاند ":ما
تو را ميكشيم و لحظهاي بعد داخل بهشت شو" اشكال اين وجه اين است كه :با خبري كه دنبالش خداي تعالي داده و
فرموده ":قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  -...گفت اي كاش مردم ميفهميدند كه چگونه خدا مرا بيامرزيد ،و از محترمينم قرار
داد" نميسازد ،چون ظاهر اين خبر اين است كه :وي بعد از شنيدن نداي" ادْخُلِ الْجَنَّةَ "آرزو كرد اي كاش قومم حال و
وضع مرا ميدانستند .و اگر جمله" ادْخُلِ الْجَنَّةَ" كالم مردم در هنگام كشتن او بوده باشد ،ديگر موردي براي اين آرزو
نميماند.
__________________________________________________
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من بشنويد و شما هم ايمان بياوريد ،و يا خواسته مردم را عليه خود عصباني كند تا به او بپردازند ،و آسيبي به رسوالن خدا
نرسانند ،چون ديده مردم تصميم گرفتهاند آنان را به قتل برسانند" (دقت فرماييد).
و ليكن اشكالي كه در همه اين احتماالت هست اين است كه :با تعبير از خدا به" ربكم -پروردگارتان" سازگار نيست ،چون
مردم خدا را پروردگار خود نميشناختند ،و اربابي غير از خداي سبحان به ربوبيت ميشناختند و عبادت ميكردند.
بعضي « »9خواستهاند از اين اشكال پاسخ دهند به اينكه ":منظور پروردگاري است كه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،99ص .993
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص114 :
برهان مزبور را بر وجودش اقامه كردم ،و مسلم شد كه او پروردگار شما است" ليكن اين پاسخ هيچ دليلي ندارد ،و تقييدي
است بدون مقيد.
"قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ" خطاب در اين آيه به رجل نامبرده
است -به طوري كه از سياق برميآيد -اشاره ميكند به اينكه مردم قريه آن مرد را كشتند ،و خداي تعالي از ساحت عزتش
به وي خطاب كرد كه داخل بهشت شو .و مؤيد اين احتمال جمله بعد است كه ميفرمايد ":وَ ما أَنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ"،
چون در آيه مورد بحث جمله" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ" ،به جاي خبر از كشته شدن مرد نشسته تا اشاره باشد به اينكه بين كشته
شدن آن مرد به دست مردم قريه ،و ما بين امر به داخل شدنش در بهشت ،فاصله چنداني نبوده ،آن قدر اين دو به هم
متصل بودند كه گويي كشته شدنش همان و رسيدن دستور به داخل بهشت شدنش همان.
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(1و  9و )0روح المعاني ،ج  ،99ص .993
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
جمله "قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ" استينافي است ،و مانند جمله قبلياش به منزله
جوابي است از سؤال تقديري ،گويا شخصي پرسيده بعد از آنكه رسوالن را تاييد كرد ،چه شد؟ در پاسخ فرموده ":قِيلَ ادْخُلِ
الْجَنَّةَ" دوباره پرسيده :بعد از آن چه شد؟ در جواب فرموده ":قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  "...و اين سخن را بدان جهت گفته
كه خواسته است همان طور كه در حال حيات مردم را نصيحت ميكرده ،در حال مرگ نيز نصيحت و خيرخواهي كند.
كلمه" ما" در جمله "بِما غَفَرَ لِي رَبِّي" مصدريه است ،كه فعل" غفر" را مبدل به مصدر ميكند ،و معنايش چنين ميشود":
يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بغفران ربي اياي -اي كاش قوم من ميدانستند آمرزش پروردگار من مرا" و جمله" و جعلني" عطف
است بر جمله" غفر" و معنايش اين است كه ":اي كاش به آمرزش خدا مرا ،و به اينكه از مكرمينم قرار داد ،علم پيدا
ميكردند"
[مراد استعمال وصف" مكرم -اكرام شده" در آيات قرآن]  .....ص771 :
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و موهبت اكرام هر چند دامنهاش وسيع است كه شامل حال بسياري از مردم ميشود ،مانند :اكرام به نعمت ،كه در آيه" فَأَمَّا
الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ »" «1آمده و نيز اكرام به قرب خدا كه در آيه" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقاكُمْ" « »9آمده ،چون كرامت داشتن عبد نزد خدا ،خود اكرامي است از خدا نسبت به او.
و ليكن با اين حال بندهاي كه برخوردار از نعمتهاي خدا است ،و يا نزد خدا محترم است ،جزو مكرمين شمرده نميشود،
يعني كلمه" مكرمين" به طور اطالق در باره او به كار نميرود ،تنها اين كلمه علي االطالق در باره دو طائفه از خاليق خدا
به كار ميرود :يكي مالئكه كه در آيه" بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ" « »0به كار رفته ،و
ديگري در افرادي از مؤمنيني كه ايمانشان كامل بوده باشد ،حال چه اينكه از مخلصين -به كسره الم -باشند ،كه در آيه"
أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ" « »0نامشان آمده ،و يا از مخلصين -به فتحه الم -باشند كه در آيه" إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ...
وَ هُمْ مُكْرَمُونَ" « »4ذكر خيرشان شده.
__________________________________________________
)(1در نتيجه انسان چنين است كه :وقتي پروردگارش امتحانش كرد و او را اكرام نمود و نعمتش داد ميگويد پروردگارم
اكرامم كرد .سوره فجر ،آيه .14
)(2به درستي گراميترين شما نزد خدا با تقويترين شماست .سوره حجرات ،آيه .10
)(3بلكه بندگان مقرب خدا هستند كه هرگز پيش از امر خدا كاري نخواهند كرد و هر چه كنند به فرمان او كنند .سوره
انبياء ،آيه  93و .93
)(4اينان در بهشتهايي مكرمند .سوره معارج ،آيه .04
)(5جز بندگان پاك خدا  ...و آنان محترمند .سوره صافات ،آيه  03و .09
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
و اين آيه شريفه (به همان بياني كه گذشت) از ادله وجود برزخ است.
"وَ ما أَنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَ ما كُنَّا مُنْزِلِينَ" ضمير در" قومه" و در" بعده" هر دو به كلمه "رجل"
برميگردد .و معناي" من بعده" "،من بعد قتله" است ،و كلمه" من" اولي و سومي ابتدايي است ،و دومي زايده است كه
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صرفا نفي را تاييد ميكند ،و معنايش اين است كه ":ما بعد از قتل او ،ديگر هيچ لشكري از آسمان بر قوم او نازل نكرديم ،و
نازل كننده هم نبوديم".
اين آيه زمينه چيني براي آيه بعدي است و براي بيان اين معنا است كه كار و هالكت آن قوم در نظر خداي تعالي بسيار
ناچيز و غير قابل اعتنا بود ،و خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و هالكشان كرد ،و هالك كردن آنها براي خدا آسان بود
و احتياج به عده و عدهاي نداشت ،تا ناگزير باشد از آسمان لشكري از مالئكه بفرستد تا با آنها بجنگند و هالكشان كنند ،و
به همين جهت در هالكت آنان و هالكت هيچ يك از امتهاي گذشته اين كار را نكرد ،بلكه با يك صيحه آسماني
هالكشان ساخت.
[هالك شدن قوم مكذب با صيحهاي واحده]  .....ص771 :
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"إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ" يعني آن امري كه به مشيت ما سبب هالكت آنان گرديد ،غير از يك صيحه
چيز ديگري نبود.
و اگر فعل" كانت" را مؤنث آورد و نفرمود" كان" بدين جهت بود كه خبر اين فعل يعني" صيحة" مؤنث بود .و اگر"
صيحة" را نكره -بدون الف و الم -آورد ،و آن را به وصف وحدت متصف كرد ،براي اين بود كه :بفهماند هالك كردن اهل
قريه كاري ناچيز و حقير بود .و كلمه" خامدون" از خمود است ،كه به معناي سكون و خاموشي از سر و صدا و جنب و
جوش است ،ميفرمايد ":وسيله هالكت آنها چيزي به جز يك صيحه نبود ،كه ناگهان همه را خاموش و بي حركت كرد".
و اگر جمله مورد بحث را به ما قبل عطف نكرد ،براي اين است كه :اين جمله به منزله جوابي است از سؤالي تقديري و
فرضي گويا كسي پرسيده :وسيله هالكتشان چه بود؟ فرموده:
"نبود مگر تنها يك صيحه".
و معناي آيه اين است كه :سبب هالكت اهل قريه امري بود كه آسانتر از آن ديگر تصور نداشت ،و آن يك صيحه بود كه
به ناگهاني برخاست ،و مردم را در جاي خود بخشكانيد ،مردمي بي سر و صدا و بي حس و حركت شدند ،به طوري كه
صداي آهسته هم از ايشان شنيده نميشد ،تا آخرين نفر مردند و بي حركت شدند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص113 :
"يا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" يعني اي حسرت و ندامت بر بندگان .و اين تعبير بليغتر از
آن است كه ندامت را براي آنان اثبات كند ،مثال بفرمايد :مردم قريه دچار ندامت و حسرت شدند .و اما سبب حسرت و اينكه
چرا دچار آن شدند ،در جمله" ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ  "...آمده و ميفرمايد ":به علت اين دچار حسرت شدند كه هر چه رسول
به سويشان آمد ،به استهزايش پرداختند".
از اين سياق به خوبي برميآيد كه مراد از" عباد" ،عموم مردم است ،و خواسته حسرت را بر آنان تاكيد كند ،ميفرمايد :چه
حسرتي باالتر از اين كه اينان بنده بودند و دعوت موالي خود را رد كرده تمرد نمودند ،و معلوم است كه رد دعوت موال
شنيعتر است از رد دعوت غير موال و تمرد از نصيحت خيرخواهان ديگر.
با اين بيان بيپايگي تفسير آن مفسري « »1كه گفته ":مراد از" عباد" رسوالن خدا ،و يا مالئكه و يا هر دو است" ،روشن
ميشود ،و همچنين بيپايگي اين گفتار كه مفسري « »9ديگر گفته كه :در جمله" يا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ "...هر چند منظور
از" عباد" مردمند و ليكن كالم مزبور سخن خداي تعالي نيست ،بلكه دنباله سخن آن مرد است" .پس معلوم شد كه جمله
مذكور كالمي است از خداي تعالي نه دنباله سخن آن مرد.
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بحث روايتي [(رواياتي در باره داستان فرستادگان عيسي (ع) و مؤمني كه مردم را به پيروي آن رسوالن دعوت كرد و  ..... ])...ص:
779

در مجمع البيان ميگويد :نقل ميكنند كه عيسي (ع) دو نفر از حواريين را به عنوان رسول به شهر انطاكيه گسيل داشت،
اين دو نفر وقتي به نزديكيهاي شهر رسيدند ،پير مردي را ديدند كه چند گوسفند خود را ميچرانيد ،و اين پير مرد همان
حبيب صاحب داستان سوره" يس" است -رسوالن عيسي (ع) بر او سالم كردند ،پير مرد از آن دو پرسيد :شما كي هستيد؟
گفتند :ما رسوالن عيساييم ،آمدهايم شما اهل شهر را دعوت كنيم به اينكه از پرستش بتها دست برداشته ،خداي رحمان را
بپرستيد.
پير مرد پرسيد آيا با شما معجزهاي هم هست؟ گفتند :آري ما بيماران را شفا ميدهيم ،و كوري و برص را بهبودي
ميبخشيم ،پير مرد گفت :من پسري دارم كه سالها بستري و مريض است ،رسوالن گفتند :ما را به منزلت نزد او ببر ،تا از
حال او مطلع شويم ،پير مرد رسوالن را به خانه برد .رسوالن دست بر بدن او كشيدند ،در دم شفا يافته به اذن خدا در حالي
كه صحيح و سالم بود از بستر برخاست ،اين خبر در شهر پيچيد ،و خداوند به دست آن دو جمع كثيري از بيماران را شفا داد.
مردم انطاكيه پادشاهي داشتند كه بت ميپرستيد ،چون خبر رسوالن به گوش او رسيد
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .34
)(2آن روز ،روزي است كه مردم در آن جمع خواهند شد .و آن روزي است مشهود .سوره هود ،آيه .130
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"أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْجِعُونَ" در اين جمله همان كساني را كه در جمله قبل عليه ايشان
به حسرت ندا ميشد توبيخ ميكند .و كلمه" من القرون" بيان كلمه" كم" است ،و" قرون" جمع" قرن" است ،كه به
معناي مردمي است كه در يك عصر زندگي كنند.
و جمله" أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ ال يَرْجِعُونَ" بيان جمله" كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ" است ،و ضمير جمع اولي به قرون ،و دومي و
سومي به عباد برميگردد.
و معناي آيه اين است كه :آيا از بسياري هالك شدگان عبرت نميگيرند كه در قرون گذشته به امر خدا هالك شدند؟ و به
اخذ الهي ماخوذ گشتند ،و ديگر به عيش و نوش در دنيا بازنخواهند گشت؟
مفسرين در مرجع ضميرها ،و نيز در معناي آيه اقوال ديگري دارند كه چون از فهم دور است متعرض آنها نميشويم.
__________________________________________________
(1و )9تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص112 :
"وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ" لفظ" ان" در اينجا حرف نفي است .و كلمه" كل" مبتدا و تنوينش عوض از مضاف
اليه است .و كلمه "لما" به معناي" اال" است .و كلمه" جميع" به معناي مجموع است .و" لدينا "ظرفي است متعلق به
همان مجموع .و كلمه" محضرون" خبري است بعد از خبر ،كه همان جميع باشد .بعضي « »1هم احتمال دادهاند صفت
جميع باشد.
به هر حال معنا اين است كه ":بدون استثناء همهشان دسته جمعي در روز قيامت براي حساب و جزا نزد ما حاضر خواهند
شد .بنا بر اين آيه شريفه در معناي آيه" ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ" « »9ميباشد.
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص193 :
احضارشان كرد ،و پرسيد :شما كي هستيد؟ گفتند :ما فرستادگان عيسي (ع) هستيم ،آمدهايم تو را از پرستش بتها كه نه
ميشنوند و نه ميبينند ،به پرستش كسي دعوت كنيم كه هم ميشنود و هم ميبيند .شاه پرسيد :مگر ما به غير از اين بتها
خدا هم داريم؟
گفتند :بله ،كسي كه تو را و خدايان تو را ايجاد كرده .شاه در پاسخ گفت :باشيد تا در امر شما فكر كنم .پس مردم آن دو
رسول را در بازار دستگير نموده و كتك زدند «».1
صاحب مجمع البيان ،سپس از وهب بن منبه نقل ميكند كه گفته :عيسي (ع) اين دو رسول را به انطاكيه فرستاد .رسوالن
به انطاكيه رفتند ،و به حضور شاه نرفتند و اقامتشان در آن شهر به طول انجاميد تا آنكه روزي شاه از دربار بيرون آمد ،پس
اين دو نفر تكبير و ذكر خدا گفتند .شاه سخت در خشم شد ،و دستور داد آن دو رسول را به زندان برده و به هر يك صد
تازيانه بزنند.
بعد از آنكه شاه رسوالن را تكذيب كرد و تازيانه زد ،عيسي (ع) شمعون صفا ،بزرگ حواريين را فرستاد ،تا به كار آن دو
رسيدگي نموده ياريشان كند .شمعون به طور ناشناس وارد انطاكيه شد و با اطرافيان شاه معاشرت آغاز كرد ،تا جايي كه
سخت با وي مانوس شدند ،و نزد شاه از او به خير و خوبي ياد كردند .شاه او را به حضور طلبيد و معاشرتش را پسنديد و با او
مانوس گشته ،مورد احترامش قرار داد.
آن گاه روزي شمعون به شاه گفت :من شنيدهام دو نفر را به جرم اينكه تو را به دين ديگري غير از ديني كه داري ،دعوت
كردهاند ،زنداني كردهاي و شالق زدهاي ،آيا هيچ سخن آن دو را گوش دادي ببيني چه ميگويند؟ شاه گفت :واقعش اين
است كه خشم من نگذاشت كه به سخن آن دو گوش دهم ،شمعون گفت :حال اگر شاه صالح بداند خوب است آن دو را
بخواهد تا از مطالب و خواستههاي آن دو مطلع شويم.
شاه اين رأي را پسنديد ،و آن دو رسول را به حضور طلبيد ،شمعون (با اينكه آن دو را ميشناخت ،و آن دو وي را
ميشناختند ،چون همگي از حواريين عيسي (ع) بودند ،خود را به بيگانگي زد ،و از آن دو) پرسيد :چه كسي شما را به اين
شهر فرستاده؟ گفتند:
خدايي كه همه چيز را خلق كرده و شريكي برايش نيست.
شمعون پرسيد :اين خدايي كه ميگوييد شما را فرستاده چه معجزهاي به شما داده؟
گفتند :هر چه را كه تو بخواهي برايت انجام ميدهيم .شاه چون اين را شنيد دستور داد پسر
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]012
ترجمه الميزان ،ج ،13ص191 :
نابينا و بدون چشمي را بياورند ،كه حتي در صورتش گودي چشم هم نبود ،بلكه محل چشم او مانند پيشانياش صاف بود.
رسوالن عيسي شروع كردند به دعا خواندن ،اين قدر دعا خواندند تا محل چشمهاي او شكافته شد .پس دو عدد فندق از
گل درست كردند و در حدقهها گذاشتند ،بدون فاصله دو چشم شد ،و پسر بينا گشت.
شاه از مشاهده اين معجزه سخت تعجب كرد ،شمعون به وي گفت :حال اگر صالح بداني نظير اين خواسته را از خدايان
خود بخواهي ،تا آنها نيز چنين قدرتي از خود نشان دهند ،هم مايه آبروي تو شود و هم باعث آبروي خودشان .شاه گفت :من
كه از تو چيزي پنهان ندارم ،خداي ما كه ما آن را ميپرستيم ،هيچ خاصيتي ندارد ،نه ضرري دارد و نه نفعي.
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سپس شاه به آن دو رسول گفت :اگر خداي شما توانست مرده را زنده كند ،ما به آن خدا و به شما كه فرستادگان اوييد
ايمان خواهيم آورد .رسوالن گفتند :خداي ما بر هر چيز قادر است .شاه گفت :در اينجا مردهاي است كه هفت روز قبل از دنيا
رفته ،و ما او را دفن نكردهايم ،تا پدرش كه در مرگ او غايب بود برگردد .پس مرده را آوردند كه وضعش دگرگون شده و
متعفن شده بود .آن دو رسول شروع كردند به دعا كردن علني و آشكارا ،و اما شمعون صفا شروع كرد به دعا كردن سري
(چون نميخواست رازش فاش شود) .چيزي نگذشت مرده از جاي برخاست و به حاضران مجلس گفت :من هفت روز است
كه مردهام ،و در اين چند روز مرا به هفت وادي از واديهاي جهنم بردند ،و من شما را زنهار ميدهم از آن شركي كه داريد ،و
به خداي تعالي ايمان بياوريد .شاه از ديدن اين ماجرا تعجب كرد .شمعون احساس كرد كه نقشهاش در دل وي اثر گذاشته،
او هم وي را به سوي خدا دعوت كرد .شاه ايمان آورد و به دنبال او جمعي از اهل مملكتش ايمان آورده ،و جمعي ديگر هم
چنان كافر ماندند.
صاحب مجمع ميگويد :نظير اين روايت را عياشي به سند خود از ابو حمزه ثمالي ،و غير او از ابي جعفر و از امام صادق (ع)
نقل كردهاند ،چيزي كه هست در بعضي از روايات آمده كه :خداي تعالي اول دو نفر رسول به اهل انطاكيه فرستاد ،و سپس
سومي را گسيل داشت .و در بعضي ديگر آمده كه :خداوند به عيسي (ع) وحي فرستاد كه :آن دو رسول را به سوي آن شهر
روانه كند ،و سپس وصي خودش شمعون را براي خالصي آن دو روانه كرد و نيز آمده كه آن مردهاي كه خداوند به دعاي
رسوالن زنده كرد ،پسر شاه بوده .و وقتي از قبر بيرون آمد خاك را از سر و روي خود ميتكاند .پس شاه پرسيد :پسرم حالت
چطور است؟ گفت :من مرده بودم ،دو نفر مرد را ديدم كه سجده كرده ،از خدا خواستند مرا زنده كند .شاه گفت :پسرم اگر
آن دو نفر را ببيني ميشناسي؟ گفت :آري .پس مردم همگي به
ترجمه الميزان ،ج ،13ص199 :
دستور شاه به صحرا رفتند ،و يكي يكي از جلو آن مرد عبور كردند .بعد از عبور جمعي كثير يكي از آن دو رسول عبور كرد.
پسر شاه گفت :اين يكي از آن دو بود .سپس آن رسول ديگر گذشت ،او را هم شناخت و با دست به هر دو نفر اشاره كرد كه
اين دو بودند ،شاه و اهل مملكتش ايمان آوردند.
ابن اسحاق ميگويد :بلكه شاه و اهل مملكتش بر كفر اتفاق كرده ،و تصميم گرفتند.
رسوالن را به قتل برسانند ،اين خبر به گوش حبيب رسيد كه دم دروازه باالي شهر بود ،پس شتابان خود را به جمعيت
رسانيده ايشان را نصيحت كرد و تذكرها داد ،و به اطاعت رسوالن دعوت نمود « »1مؤلف :سياق آيات اين داستان با
مضمون بعضي از اين روايات نميسازد.
و در الدر المنثور است كه :ابو داوود ،ابو نعيم ،ابن عساكر ،و ديلمي ،همگي از ابي ليلي روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا
(ص )فرمود :صديقين (كه خداوند در قرآن ايشان را ستوده) سه نفرند ":حبيب نجار "مؤمن آل يس ،كه داستانش در سوره
يس آمده ،كه گفت ":يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ"" حزقيل" مؤمن آل فرعون ،كه گفت ":أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ" و"
علي بن ابي طالب" كه وي از آن دو تاي ديگر افضل است «».9
مؤلف :و در همان كتاب است كه :اين روايت را بخاري هم در تاريخ خود از ابن عباس از آن جناب نقل كرده ،و عبارتش
چنين است :صديقين سه نفرند :حزقيل ،مؤمن آل فرعون ،حبيب نجار ،صاحب داستان سوره يس .علي بن ابي طالب «».0
و در مجمع البيان از تفسير ثعلبي ،و او به سند خود از عبد الرحمن ابي ليلي ،از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود:
سبقت يافتگان همه امتها سه نفرند ،كه حتي چشم بر هم زدني به خدا كفر نورزيدند :علي بن ابي طالب ،صاحب داستان
سوره يس و مؤمن آل فرعون ،و صديقين همينهايند ،و علي از همهشان افضل است «».0
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مؤلف :اين معنا را سيوطي هم در الدر المنثور از طبراني و ابن مردويه -وي حديث را ضعيف خوانده -از ابن عباس از رسول
خدا (ص )روايت كرده ،و عبارت آن چنين است :سبقت گيرندگان سه نفرند آنكه به سوي موسي سبقت جست ،يوشع بن
نون بود و آنكه به سوي عيسي سبقت گرفت ،صاحب داستان سوره يس بود ،و آنكه به سوي محمد (ص) سبقت جست علي
بن ابي طالب (ع) بود «5».
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .093
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .939
)(4مجمع البيان ،ج  ،3ص .091
)(5الدر المنثور ،ج  ،4ص .939
ترجمه الميزان ،ج ،13ص190 :
[سوره يس ( :)31آيات  33تا  ..... ]51ص713 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص713 :

زمين مرده براي ايشان آيتي است كه زندهاش كرديم و دانه از آن بيرون آورديم دانههايي كه از آن ميخورند ().00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص190 :
و در آن باغها و نخلها و انگورها قرار داديم و در آن چشمههايي روان كرديم ().00
تا مردم از ثمره آن و كارهاي خود برخوردار شوند آيا باز هم شكرگزاري نميكنند؟ ().04
منزه است آن كسي كه تمامي جفتها را بيافريد چه آن جفتهايي كه از زمين ميروياند و چه از خود انسانها و چه از آن
جفتهايي كه انسانها از آن اطالعي ندارند ().03
و شب نيز براي آنان عبرتي است كه ما روز را از آن بيرون ميكشيم و آن وقت مردم در تاريكي قرار ميگيرند ().03
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وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ( )00وَ جَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِيها
مِنَ الْعُيُونِ ( )00لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فَال يَشْكُرُونَ () 04سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال يَعْلَمُونَ ( )03وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ ()03
وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( )03وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّي عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ( )02ال الشَّمْسُ
يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ ال اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ( )03وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ ( )01وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ ()09
وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَال صَرِيخَ لَهُمْ وَ ال هُمْ يُنْقَذُونَ ( )00إِالَّ رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلي حِينٍ )(44وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ
أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( )04وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِالَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ ( )03وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ()03
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و خورشيد كه به قرارگاه خود روان است ،اين نظم خداي عزيز داناست ().03
و براي ماه منزلها معين كرديم تا دوباره به صورت هالل مانند چوب خوشه خرماي كهنه درآيد ().02
نه خورشيد را سزد كه به ماه برسد و نه شب از روز پيشي گيرد و هر يك در فلكي سير ميكنند ().03
و عبرتي ديگر براي ايشان اين است كه ما نژادشان را در كشتي پر ،حمل ميكنيم ().01
و آن چه نظير آن برايشان آفريدهايم كه سوار ميشوند ().09
و هر آن بخواهيم غرقشان ميكنيم كه در اين صورت ديگر فريادرسي ندارند و نجات داده نميشوند ().00
باز مگر رحمتي از ما به فريادشان برسد كه تا مدتي برخوردار شوند ().00
و چون به ايشان گفته ميشود از آنچه در پيش رو و پشت سر داريد بترسيد شايد ترحم شويد ().04
ولي هيچ آيتي از آيات پروردگار نيايد براي آنان مگر اينكه از آن روي بگردانند ().03
و چون به ايشان گفته ميشود از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد آنان كه كافر شدهاند به آنان كه ايمان آوردهاند گويند آيا
به كسي غذا بدهيم كه اگر خدا ميخواست غذايش ميداد؟ شما نيستيد جز در ضاللتي آشكار ().03
بيان آيات  .....ص715 :
اشاره

[توضيح مفردات و مفاد آيات شريفهاي كه آيات مربوط به تدبير امر رزق مردم را بيان ميكنند]  .....ص714 :

"وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ" خداي سبحان در اين آيه و دو آيه بعدش يكي از آيات و
ادله ربوبيت خدا را ،يادآور ميشود ،و آن آيت عبارت است از تدبير امر ارزاق مردم ،و تغذيه آنان به وسيله حبوبات و ميوهها،
از قبيل خرما و انگور و غيره.
پس جمله" وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها" هر چند ظاهر در اين است كه آيت همان زمين است ،ليكن اين قسمت از آيه
زمينه و مقدمه است براي جمله" وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا  "...و ميخواهد اشاره كند به اينكه :اين غذاهاي نباتي (كه شما در
اختيار داريد )از آثار زنده كردن زمين مرده است ،كه خدا حيات در آن ميدمد و آن را كه زميني مرده بود مبدل به حبوبات و
ميوهها ميكند تا شما از آن بخوريد.
بنا بر اين به يك نظر آيت خود زمين نيست ،بلكه زمين مرده است ،از اين جهت كه مبدأ ظهور اين خواص است ،و تدبير
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بعد از آنكه داستان اهل قريه (انطاكيه) ،و سرانجام امرشان را در شرك و تكذيب رسوالن الهي بيان كرد و آنان را در برابر
بياعتنايي به مساله رسالت توبيخ نموده و به نزول عذاب بر آنان تهديد كرد -همان طور كه عذاب بر تكذيب كنندگان از
امتهاي گذشته نازل شد -و نيز خاطرنشان ساخت كه همگي حاضر خواهند شد و به حسابشان رسيدگي شده جزا داده
ترجمه الميزان ،ج ،13ص194 :
ميشوند .چند آيت از آيات خلق و تدبير الهي را به رخشان ميكشد ،آياتي كه بر ربوبيت و الوهيت خداي تعالي داللت دارد،
و به روشني داللت ميكند بر اينكه خدا ،يگانه است و هيچ كس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست ،آن گاه مجددا
ايشان را در اينكه به آيات و ادله وحدانيت خدا و به معاد نظر نميكنند و از آن روي گردانند ،و حق را استهزاء نموده و به
فقرا و مساكين انفاق نميكنند توبيخ مينمايد.
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ارزاق مردم به وسيله آن تمام ميشود.
"وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا" -يعني ما از زمين گياهاني رويانديم و از آن گياهان حبوباتي مانند گندم ،جو ،برنج ،و ساير دانههاي
خوراكي در اختيارشان قرار داديم.
و جمله" فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ" تفريع و نتيجهگيري از بيرون آوردن حبوبات از زمين است ،چون با خوردن حبوبات تدبير تمام
ميشود ،و ضمير در كلمه" منه" به كلمه" حب -دانه" بر ميگردد.
"وَ جَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ وَ فَجَّرْنا فِيها مِنَ الْعُيُونِ" راغب ميگويد :كلمه" جنت" به معناي هر بستاني است
كه داراي درخت باشد ،و با درختانش زمين را مستور كرده باشد « »1و كلمه" نخيل" جمع نخل است كه از درختان معروف
است .و كلمه" اعناب" جمع عنب است كه هم بر درخت انگور اطالق ميشود و هم بر ميوه آن.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" جن".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص193 :
باز راغب در معناي" عيون" گفته :كلمه" عين" به معناي عضو و جارحه است...
ولي اين كلمه به عنوان استعاره به عنايات مختلفي در معاني ديگر استعمال ميشود ،البته همه آن معاني به وجهي از وجوه
در عضو و جارحه هست -،تا آنجا كه ميگويد -و منبع آب را هم به خاطر شباهت به چشم ،به خاطر آبي كه در آن هست،
عين ميگويند « .»1و كلمه" يفجرون" از باب تفعيل از مصدر تفجير ساخته شده و" تفجير در زمين" به معناي شكافتن
زمين به منظور بيرون كردن آبهاي آن است .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَ فَال يَشْكُرُونَ" الم در ابتداي جمله براي تعليل است و علت آنچه را كه در آيه سابق
آمده بود ذكر ميكند .و معنايش اين است كه :ما در زمين بستانها قرار داديم ،و نيز آن را شكافتيم و چشمهها روان ساختيم،
تا مردم از ميوه آن باغها بخورند.
و در جمله" من ثمره "بعضي « »9گفتهاند ":ضمير آن به مجعول از جنات كه خدا جعل كرده برميگردد ،و به همين جهت
ضمير مفرد و مذكر آورده شد ،چون كلمه" مجعول" هم مفرد است و هم مذكر ،و گر نه بايد ميفرمود ":من ثمرها -از ميوه
آن جنات" و يا ميفرمود:
"من ثمرهما -از ميوه آن نخيل و اعناب".
بعضي « »0ديگر گفتهاند ":ضمير مزبور به كلمه" مذكور" برميگردد ،چون گاهي ميشود كه ضمير در جاي اسم اشاره به
كار ميرود ،هم چنان كه" رؤبه" يكي از شعراي معروف عرب در شعر خود اين كار را كرده ،يعني ضمير را به جاي اسم
اشاره به كار برده و گفته:
فيها خطوط من سواد و بلق كانه في الجلد توليع البهق «»0
كه ضمير" كانه" را به" سواد و بلق" كه دو كلمهاند برگردانيده و تقدير كالم" كان ذاك" است.
ميگويند :ابا عبيده از رؤبه پرسيد :چرا گفتهاي" كانه" با اينكه مرجع ضمير دو تا است ،در پاسخ گفته :منظور از ضمير اسم
اشاره است و معناي" كانه" "،كان ذاك "است.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عين".
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .3
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)(4در آن خطوطي از سياهي خالص و از سياهي و سفيدي ،گويي آن سفيدي و سياهي طبيعتش را با دست روي پوست
كشيدهاند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص193 :
و در مرجع ضمير" من ثمره" اقوال بيهوده ديگري است ،مثل اين قول « »1كه :ضمير تنها به" نخيل" برميگردد ،و بدين
جهت مفرد و مذكر آمده .و اين قول «» 9كه :ضمير به كلمه" ماء" برميگردد ،كه ماء از كلمه" عيون" استفاده ميشود ،و
يا محذوف است كه در تقدير بر عيون اضافه شده ،و تقدير آيه" و فجرنا فيها من ماء العيون" بوده و اين قول « »0كه:
ضمير مذكور به" تفجير" برميگردد ،البته تفجيري كه از كلمه" فجرنا" استفاده ميشود .و بنا بر اين دو وجه ،مراد از" ثمر"
مطلق فايده خواهد بود .و اين قول « »0كه :ضمير به خداي تعالي بر ميگردد ،و اضافه ثمر به خداي تعالي از اين بابت
است كه خدا خالق و مالك آن است.
[توضيح جمله ":وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ" در آيه ":لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ  ..... ]"...ص711 :
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"وَ ما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ" -منظور از" عمل" همان فعل است ،و فرق بين" عمل" و" فعل" -به طوري كه راغب گفته -اين
است كه ":عمل" بيشتر اوقات در فعلي استعمال ميشود كه با قصد و اراده انجام شود ،و به همين جهت كارهاي حيوانات و
جمادات را به ندرت عمل ميگويند ،و باز به همين جهت عمل را به دو وصف" صالح" و" فساد" توصيف ميكنند و
ميگويند فالن عمل صالح است و آن ديگري فاسد و طالح ،ولي مطلق فعل را به اين دو صفت توصيف نميكنند «».4
و كلمه" ما" در جمله" و ما عملته" نافيه است و معنايش اين است كه :تا از ميوه آن بخورند ،ميوهاي كه دست خود آنان
درستش نكرده تا در تدبير ارزاق شريك ما باشند ،بلكه ايجاد ميوه و تتميم تدبير ارزاق به وسيله آن از چيزهايي است كه
مخصوص ماست ،بدون اينكه از آنها كمكي گرفته باشم ،پس با اين حال چه ميشود ايشان را كه شكرگزاري نميكنند.
مؤيد اينكه :كلمه" ما "نافيه است ،آيه اواخر سوره است كه در مقام منتگذاري بر مردم به خلقت چارپايان ،به منظور تدبير
امر ارزاق آنان و حياتشان ميفرمايد ":أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً  ...وَ مِنْها يَأْكُلُونَ وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ
مَشارِبُ أَ فَال يَشْكُرُونَ" چون در اين آيه نيز ميفرمايد :خلقت چارپايان كه وسيله اكل و شرب شماست ،عمل دست من
است ،يعني عمل دست شما نيست ،در نتيجه كلمه" ما" در آيه مورد بحث نافيه است.
ولي بعضي « »3از مفسرين احتمال دادهاند كه كلمه" ما" موصوله ،و عطف بر" ثمره" باشد .و معنايش چنين باشد كه :ما
باغهايي از نخيل و اعناب قرار داديم تا مردم از ميوهاش و
__________________________________________________
(1و  9و  0و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .3
)(5مفردات راغب ،ماده" عمل".
)(6روح المعاني ،ج  ،90ص .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص193 :
از آنچه به دست خود از ميوهاش درست ميكنند مانند سركه و شيره ،و چيزهاي ديگري كه از خرما و انگور ميگيرند
بخورند.
اين وجه هر چند به نظر بعضيها « »1از وجه سابق بهتر آمده ،و ليكن به نظر ما وجه خوبي نيست ،براي اينكه مقام ،مقام
بيان آياتي است كه بر ربوبيت خداي تعالي داللت ميكند ،و در اين مقام مناسب آن است كه اموري از تدابير خاص به خدا
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ذكر شود ،و مناسبت ندارد كه سخن از سركه گرفتن و شيره درست كردن كه از تدابير انسانها است به ميان آيد ،چون ذكر
آن هيچ دخالتي در تتميم حجت ندارد.
ممكن است كسي در جواب ما بگويد :منظور از ذكر تدابير انسانها ،از اين جهت است كه باز باألخره منتهي به تدبير خدا
ميشود ،چون خداي تعالي بشر را هدايت كرد به اينكه از خرما و انگور شيره و سركه بگيرند ،و اين خود از تدبير عام الهي
است .در پاسخ ميگوييم اگر منظور اين بود جا داشت بفرمايد ":لياكلوا من ثمره و مما هديناهم الي عمله -تا از ميوه آن
نخيل و اعناب ،و نيز از آنچه ما هدايتشان كرديم كه از آن دو ميوه درست كنند بخورند" تا شنونده توهم نكند كه انسانها
هم در تدبير سهمي دارند.
بعضي »«2ديگر احتمال دادهاند كه كلمه" ما" نكره موصوفه باشد ،و عطف باشد بر "ثمره" و معنا چنين باشد :تا از ميوه
آن و از چيزي كه دست خودشان درستش كرده بخورند.
ليكن اين وجه هم به عين آن دليلي كه در وجه قبلش گفتيم ،درست نيست.
"أَ فَال يَشْكُرُونَ" -اين جمله ناسپاسي مردم را تقبيح نموده ،آنان را در اين كار سرزنش ميكند .و سپاسگزاري مردم از خدا
در برابر اين تدبير به اين است كه :نعمتهاي جميل خدا را عمال و نيز به زبان اظهار بدارند ،و خالصه اظهار كنند كه بندگان
او ،و مدبر به تدبير اويند ،و اين خود عبادت است ،پس شكر خدا عبارت است از اينكه :به ربوبيت او ،و اينكه تنها او معبود و
اله است اعتراف كنند.

سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا ال يَعْلَمُونَ"
اين آيه تنزيه خداي تعالي را انشاء ميكند ،چون قبال متذكر شد كه شكر او را در برابر خلقت انواع نباتات و رزقها از حبوبات
و ميوهها براي آنان نكردند ،با اينكه اين كار را از راه تزويج بعضي نباتات با بعضي ديگر كرده ،هم چنان كه در جاي ديگر
نيز فرموده:
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  ،90ص .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص192 :
"وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ" «».1
در ضمن اين آيه اشاره ميكند به اينكه :مساله تزويج دو چيز با هم و پديد آوردن چيز سوم ،اختصاص به انسان و حيوان و
نبات ندارد ،بلكه تمامي موجودات را از اين راه پديد ميآورد ،و عالم مشهود را از راه استيالد تنظيم ميفرمايد ،و به طور كلي
عالم را از دو موجود فاعل و منفعل درست كرده كه اين دو به منزله نر و ماده حيوان و انسان و نباتند ،هر فاعلي با منفعل
خود برخورد ميكند و از برخورد آن دو ،موجودي سوم پديد ميآيد ،آن گاه خدا را تنزيه كرده ،ميفرمايد ":سُبْحانَ الَّذِي
خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ -منزه است خدايي كه همه جفتها را آفريده" .پس جمله مذكور به داللت سياق ،انشاي
تنزيه و تسبيح خداست ،نه اينكه بخواهد از منزه بودن او خبر دهد.
و جمله" مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ" با جمله بعديش ،بيان براي ازواج است .آنچه كه زمين ميروياند ،عبارت است از نباتات ،و ممكن
هم هست بگوييم شامل حيوانات (كه يك نوع از آن آدمي است) نيز ميشود ،چون اينها هم از مواد زميني درست ميشوند،
خداي تعالي هم در باره انسان كه گفتيم نوعي از حيوانات است فرموده ":وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً" « »9باز مؤيد اين
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[بيان مفاد آيه ":سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ  ..... ]"...ص718 :
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[مراد از بيرون كشيدن روز از شب (وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)]  .....ص732 :

"وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ" اين آيه شريفه آيتي ديگر از آيتهاي داله بر ربوبيت خدا را ذكر
ميكند ،آيتهايي كه داللت دارد بر وجود تدبيري عام آسماني ،براي پديد آمدن عالم انساني ،و اين آيت را در خالل چهار
آيه بيان فرموده است.
و در اين معنا هيچ شكي نيست كه :آيه شريفه ميخواهد به پديد آمدن ناگهاني شب به دنبال روز اشاره كند ،و كلمه"
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احتمال ظاهر سياق است كه شامل تمامي افراد مبين ميشود ،چون ميبينيم كه حيوان را در عداد ازواج نام نبرده ،با اينكه
زوج بودن حيوانات در نظر همه از زوج بودن نبات روشنتر بود .پس معلوم ميشود منظور از" مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ -هر چه را
كه زمين از خود ميروياند" همه گياهان و حيوانات و انسانهاست.
"و من انفسهم" -يعني از خود مردم و" مِمَّا ال يَعْلَمُونَ" يعني از آنچه مردم نميدانند و آن عبارت است از مخلوقاتي كه
هنوز انسان از وجود آنها خبردار نشده ،و يا از كيفيت پيدايش آنها ،و يا از كيفيت زياد شدن آنها اطالع پيدا نكرده.
و چه بسا بعضي « »0در تفسير اين آيه گفتهاند كه ":مراد از" ازواج" انواع و اصناف است ،نه نر و ماده بودن موجودات ،و
معناي آيه اين است كه ":منزه است آن خدايي كه همه انواع موجودات را او آفريده" ولي آيات ديگري كه متعرض خلقت
ازواج است ،با اين گفتار سازگار نيست ،مانند آيه" وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" « »0عالوه بر اين اصوال
__________________________________________________
)(1و رويانديم ،در زمين از هر جفتي با طراوت و زيبا .سوره ق ،آيه .3
)(2خدا شما را از زمين رويانيد ،و چه روياندني .سوره نوح ،آيه . [.....]13
)(3تفسير كشاف ،ج  ،10ص .14
)(4و از هر چيز دو زوج آفريديم ،تا شايد شما متذكر شويد .سوره ذاريات ،آيه .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
مقارنه دو چيز با هم ،و نوعي تالف و تركب ،از لوازم مفهوم زوجيت است ،و بنا بر معاني كه كردهاند ،نه مقارنتي در كار است،
و نه تالف و تركبي.
راغب ميگويد ":به هر يك از دو قرين يعني هم نر و هم ماده ،در حيوانات زوج ميگويند ،و در غير حيوانات هم به قرين،
زوج گفته ميشود ،مثال ميگويند يك جفت چكمه ،يك جفت دمپايي (يك جفت قالي) و امثال آن ،و نيز به هر چيزي كه با
مماثل و يا با ضد خودش جمع شده باشد ،زوج ميگويند ،سپس ميگويد :خداي تعالي كه فرموده:
"خلقنا زوجين" اين معنا را بيان كرده كه تمامي آنچه در عالم است زوج است ،چون يا ضدي دارد كه گفتيم ضد هر چيزي
را هم زوج مي گويند ،و يا مثلي دارد كه آن نيز زوج است ،و يا با چيزي تركيب يافته كه تركيب هم خود نوعي زوجيت است،
بلكه اصال در عالم چيزي نيست كه به هيچ وجه تركيب در آن نباشد" «».1
و بنا به گفته او زوجيت زوج عبارت است از اينكه در وجود يافتن محتاج به تالف و تركب باشد ،به همين جهت به هر يك از
دو قرين البته از آن جهت كه قرين است زوج ميگويند ،مثال به يك يك دو عدد قالي كه قرين همند زوج ميگويند ،چون
احتياج به آن لنگه ديگرش دارد ،و نيز به هر دو قرين زوج ميگويند ،به خاطر اينكه در جفت بودن هر دو محتاج همند .پس
زوج بودن اشياء عبارت شد از مقارنه بعضي با بعضي ديگر براي نتيجه دادن يك شيء سوم ،و يا براي اينكه از تركيب دو
چيز درست شده.
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[معناي آيه ":وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها"]  .....ص737 :

"وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ"" جريان شمس" همان حركت آن است ،و الم در جمله" لمستقر
لها" به معناي" الي -به سوي" و يا براي" غايت -تا" ميباشد .و كلمه" مستقر" مصدر ميمي و يا اسم زمان و يا اسم
مكان است.
و معناي آيه اين است كه :خورشيد به طرف قرار گرفتن خود حركت ميكند و يا تا آنجا كه قرار گيرد حركت ميكند ،يعني
تا سرآمدن اجلش ،و يا تا زمان استقرار ،و يا محل استقرارش حركت ميكند.
حال ببينيم معناي جريان و حركت خورشيد چيست؟ از نظر حس اگر حساب كنيم ،حس آدمي براي آفتاب اثبات حركت
ميكند ،حركتي دوراني پيرامون زمين ،و اما از نظر بحثهاي علمي قضيه درست به عكس است .يعني خورشيد دور زمين
نميچرخد ،بلكه زمين به دور خورشيد ميگردد .و نيز اثبات ميكند كه :خورشيد با سياراتي كه پيرامون آنند به سوي ستاره"
نسر ثابت" حركتي انتقالي دارند.
__________________________________________________
)(1داخل ميكند شب را در روز و داخل ميكند روز را در شب .سوره حج ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص109 :
و به هر حال حاصل معناي آيه شريفه اين است كه :آفتاب پيوسته در جريان است ،مادامي كه نظام دنيوي بر حال خود باقي
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نسلخ" از مصدر" سلخ" است كه به معناي بيرون كشيدن است ،به همين جهت با كلمه" من" متعدي شده ،چون ،اگر به
معناي كندن بود ،هم چنان كه در عبارت" سلخت االهاب عن الشاة -پوست را از گوسفند كندم "به اين معنا است (و به
همين جهت كسي را كه شغلش اين كار است سالخ ميگويند) ،ميبايستي در آيه مورد بحث هم با كلمه" عن" متعدي
شده باشد ،پس از اينكه با كلمه" من" متعدي شده ميفهميم
__________________________________________________
)(1مفردات راغب .ماده" زوج".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص101 :
كه سلخ در اين آيه به معناي بيرون كشيدن است ،نه كندن.
مؤيد اين معنا اين است كه :خداي تعالي در چند جا از كالم عزيزش از وارد شدن هر يك از روز و شب در دنبال ديگري،
تعبير به" ايالج -داخل كردن" كرده ،از آن جمله فرموده ":يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ" « »1و وقتي وارد
شدن روز بعد از شب ،ايالج و ادخال روز در شب باشد ،قهرا آمدن شب به دنبال روز به طور ناگهاني نيز ،اخراج روز از شب
خواهد بود ،البته هم آن ادخال اعتباري است ،و هم اين اخراج.
و گويا ظلمت شب بر مردم احاطه كرده ،و آنان را در برگرفته ناگهان روز اين روپوش را پاره ميكند و داخل ظلمت شده،
نورش به تدريج همه مردم را فرا ميگيرد ،و در هنگام غروب به ناگاه بار ديگر شب چون روپوشي روي مردم ميافتد ،و
ظلمتش همه آن جاهايي را كه نور روز گرفته بود ،ميگيرد ،پس در حقيقت در اين تعبير نوعي استعاره به كنايه به كار رفته
است.
و شايد همين وجهي كه ما براي آيه ذكر كرديم كافي باشد ،و احتياجي به نقل بحثهاي طوالني كه ديگران در معناي"
سلخ نهار از ليل" و سپس ناگهان رسيدن شب ،ايراد كردهاند نباشد.
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است ،تا روزي كه قرار گيرد و از حركت بيفتد ،و در نتيجه دنيا خراب گشته ،اين نظام باطل گردد.
البته آيه شريفه -به طوري كه گفته شده »1« -طوري ديگر نيز قرائت شده و آن قراءتي است منسوب به اهل بيت (ع) و
بعضي ديگر غير از اهل بيت و در اين قرائت به جاي الم در" لمستقر" الي نافيه آمده و خواندهاند ":الشمس تجري ال
مستقر لها -خورشيد حركت ميكند ،و هيچگاه ساكن نميشود" ،ولي معناي اولي هم سرانجام به اين معنا برگشت ميكند و
اما اينكه :بعضي" جريان خورشيد را بر حركت وضعي خورشيد به دور مركز خود حمل كردهاند" درست نيست ،چون خالف
ظاهر جريان است ،زيرا" جريان" داللت بر انتقال از مكاني به مكاني ديگر دارد.
"ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" -يعني جريان مزبور خورشيد تقدير و تدبيري است از خدايي كه عزيز است ،يعني هيچ غلبهگري
بر اراده او غلبه نميكند ،و عليم است ،يعني به هيچ يك از جهات صالح در كارهايش جاهل نيست.
[مقصود از اينكه فرمود ":وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّي عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ"]  .....ص731 :
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وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّي عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ"
كلمه "منازل" جمع" منزل" است كه اسم مكان از نزول ،و به معناي محل پياده شدن و منزل كردن است ،و ظاهرا مراد
از" منازل" نقاط بيست و هشتگانهاي است كه ماه تقريبا در مدت بيست و هشت شبانه روز طي ميكند.
و كلمه" عرجون" به معناي ساقه شاخه خرماست ،البته از نقطهاي كه از درخت بيرون ميآيد ،تا نقطهاي كه برگها از آن
منشعب ميشود .اين قسمت از شاخه را" عرجون "ميگويند ،كه (به خاطر سنگيني برگها معموال) خميده ميشود ،و معلوم
است كه اگر چند ساله شود خميدگياش بيشتر ميگردد ،و اين قسمت چوبي زرد رنگ ،و چون هالل قوسي است و لذا در
اين آيه هالل را به اين چوب كه چند ساله شده باشد تشبيه كرده .و" قديم" به معني عتيق است.
نظريه مفسرين در معناي آيه مختلف است ،چون در تركيب آن اختالف دارند ،و از همه وجوه نزديكتر به فهم اين وجه
است كه گفتهاند « :»9تقدير آيه چنين است ":و القمر قدرناه
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .090
)(2تفسير قرطبي ،ج  ،14ص .92
ترجمه الميزان ،ج ،13ص100 :
ذا منازل -ماه را مقدر كرديم كه داراي منزلهايي باشد" ،و يا" و القمر قدرنا له منازل حتي عاد هالال يشبه العرجون العتيق
المصفر لونه -ما براي ماه منزلهايي مقدر كرديم تا دوباره برگردد هالل شود ،هاللي كه شبيه به ساقه شاخه خرماي سال
خورده قوسي و زرد رنگ است".
و اين آيه شريفه به اختالف منظرههاي ماه براي اهل زمين اشاره ميكند ،چون در طول سي روز به شكل و قيافههاي
مختلفي ديده ميشود ،و علتش اين است كه :نور ماه از خودش نيست ،بلكه از خورشيد است ،و به همين جهت (مانند هر
كرهاي ديگر هميشه) تقريبا نصف آن روشن است ،و قريب به نصف ديگرش كه روبروي خورشيد نيست تاريك است ،و اين
دگرگوني هم چنان هست تا دوباره به وضع اولش برگردد اگر ماه را در صورت هاللياش فرض كنيم ،روز بروز قسمت
بيشتري از سطح آن كه در برابر آفتاب است به طرف زمين قرار ميگيرد ،تا برسد به جايي كه تقريبا تمامي يك طرف ماه
كه مقابل خورشيد قرار گرفته ،به طرف زمين هم قرار گيرد (ماه شب چهارده) از آن شب به بعد دوباره رو به نقصان نهاده تا
برسد به حالت اولش كه هالل بود.
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[شمس و قمر تابع تدبير خدا و مالزم مسير خود هستند و خورشيد به ماه نميرسد و شب از روز جلو نميافتد]  .....ص735 :
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و به خاطر همين اختالف كه در صورت ماه پيدا ميشود ،آثاري در دريا و خشكي و در زندگي انسانها پديد ميآيد ،كه در
علوم مربوط به خودش بيان شده است.
پس آيه شريفه از آيت قمر ،تنها احوالي را كه نسبت به مردم زمين به خود ميگيرد بيان كرده ،نه احوال خود قمر را و نه
احوال آن را نسبت به خورشيد.
و از اين جا است كه ميتوان گفت :بعيد نيست مراد از" تجري" در جمله" وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها" اشاره باشد به
احوالي كه خورشيد نسبت به ما دارد ،و حس ما از ظاهر اين كره احساس ميكند ،و آن عبارت است :از حركت روزانه و
فصلي و ساليانهاش.
همچنين بعيد نيست كه :مراد از جمله" لمستقر لها" اشاره باشد به حالي كه خورشيد في نفسه دارد ،و آن عبارت است از
اينكه :نسبت به سياراتي كه پيرامونش در حركتند ،ساكت و ثابت است ،پس گويا فرموده :يكي از آيتهاي خدا براي مردم
اين است كه خورشيد در عين اينكه ساكن و بي حركت است ،براي اهل زمين جريان دارد ،و خداي عزيز عليم به وسيله آن
سكون و اين حركت پيدايش عالم زميني و زنده ماندن اهلش را تدبير فرموده( ،و خدا داناتر است).
"لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص100 :
كلمه "ينبغي -سزاوار است" داللت بر ترجيح داشتن و بهتر بودن دارد ،و معناي اينكه فرموده ":ترجيح ندارد خورشيد به ماه
برسد" اين است كه چنين چيزي از خورشيد سرنزده ،و منظور از اين تعبير اين است كه بفهماند تدبير الهي چيزي نيست كه
روزي جاري شود و روزي از روزها متوقف گردد ،بلكه تدبيري است دائمي و خلل ناپذير ،مدت معيني ندارد تا بعد از تمام
شدن آن مدت به وسيله تدبيري نقيض آن نقض گردد.
پس معناي آيه اين است كه :شمس و قمر همواره مالزم آن مسيري هستند كه برايشان ترسيم شده ،نه خورشيد به ماه
ميرسد تا به اين وسيله تدبيري كه خدا به وسيله آن دو جاري ساخته مختل گردد ،و نه شب از روز جلو ميافتد ،بلكه اين
دو مخلوق خدا در تدبير پشت سر هم قرار دارند ،و ممكن نيست از يكديگر جلو بيفتند ،و در نتيجه دو تا شب به هم متصل
شوند يا دو تا روز به هم بچسبند.
در اين آيه شريفه تنها فرمود :خورشيد به ماه نميرسد ،و شب از روز جلو نميزند ،و ديگر نفرمود :ماه هم به خورشيد
نميرسد ،و روز هم از شب جلو نميزند ،و اين بدان جهت است كه مقام آيه مقام بيان محفوظ بودن نظم و تدبير الهي از
خطر اختالف و فساد بود ،و براي افاده اين معنا خاطرنشان ساختن يك طرف قضيه كافي بود ،و چون خورشيد بزرگتر و
قويتر از ماه ،و ماه كوچكتر و ضعيفتر از خورشيد است ،لذا نرسيدن خورشيد به ماه را ذكر كرد و از ذكر آن ،حال عكسش
هم روشن ميشود ،و شنونده خودش ميفهمد وقتي خورشيد با آن بزرگي و قوتش نتواند به ماه برسد ،ماه به طريق اولي
نميتواند به خورشيد برسد.
و همچنين است شب ،چون شب عبارت است از نبود روزي كه اين شب ،شب آن روز است ،و وقتي شب كه يك امر عدمي
است ،و طبعا متاخر از روز است ،نتواند از روز پيشي گيرد ،عكسش هم معلوم است ،يعني شنونده خودش ميفهمد كه روز
هم از شب يعني از عدم خودش پيشي نميگيرد.
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"وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ" -يعني هر يك از خورشيد و ماه و نجوم و كواكب ديگر در مسير خاص به خود حركت ميكند
و در فضا شناور است ،همان طور كه ماهي در آب شنا ميكند ،پس كلمه" فلك" عبارت است از همان مدار فضايي كه هر
يك از اجرام آسماني در يكي از آن مدارها سير ميكنند ،و چون چنين است بعيد نيست كه مراد از كلمه" كل" هر يك از
خورشيد و ماه و شب و روز باشد ،هر چند كه در كالم خداي تعالي شاهدي بر اين معنا نيست .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص104 :
و اگر در جمله" يسبحون" ضمير جمعي آورده كه خاص عقال است ،براي اين است كه :اشاره كند به اينكه هر يك از اجرام
فلكي در برابر مشيت خدا رام است و امر او را اطاعت ميكند ،عينا مانند عقال ،هم چنان كه اين تعبير در جاي ديگر نيز آمده
و فرموده ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ" «».1
مفسرين در جمالت آيه مورد بحث آراي ديگري دارند ،آرايي مضطرب كه ما از نقل آنها خودداري كرديم ،اگر كسي بخواهد
ميتواند به تفاسير مفصل مراجعه كند «».9
"وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" راغب ميگويد ":كلمه" ذرية" در اصل به معناي فرزندان خردسال
است ،ولي در استعمالهاي متعارف در خردساالن و بزرگساالن هر دو استعمال ميشود ،هم در يك نفر به كار ميرود ،و هم
در چند نفر ،ولي اصلش به معناي چند نفر است «».0
و كلمه" فلك" به معناي كشتي است .و كلمه" مشحون" به معناي مملو است.
اين آيه شريفه آيت ديگري از آيتهاي ربوبيت خداي تعالي را بيان ميكند ،و آن عبارت است از جريان تدابير او در درياها
كه ذريه بشر را در كشتي حمل ميكند و كشتي از آنان و از اثاث و كاالي آنان پر ميشود ،و از يك طرف دريا به طرف
ديگر دريا عبور ميكنند و دريا را وسيله و راه تجارت و ساير اغراض خود قرار ميدهند.
آري كسي ايشان را در دريا حمل نميكند ،و از خطر غرق حفظ نميكند ،مگر خداي تعالي ،چون تمامي آثار و خواصي كه
بشر در سوار شدن به كشتي از آنها استفاده ميكند ،همه اموري است كه خدا مسخرش كرده ،و همه به خلقت خدا منتهي
ميگردد ،عالوه بر اين ،اين اسباب اگر به خدا منتهي نشود ،هيچ اثر و خاصيتي نخواهد داشت.
و اگر حمل بر كشتي را به ذريه بشر نسبت داد ،نه به خود بشر ،و خالصه اگر فرمود:
"حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ" و نفرمود ":حملناهم" به اين منظور است كه به اين وسيله غرق محبت و مهر و شفقت شنونده را تحريك
كند.
__________________________________________________
)(1سپس بر آسمان كه دودي بود بپرداخت ،پس به آن و به زمين فرمود :چه به طوع و رغبت خود و چه با اكراه بياييد.
گفتند :ميآييم با طوع و رغبت .سوره حم سجده ،آيه .11
)(2تفسير قرطبي ،ج  ،14ص  .00و تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .34
)(3مفردات راغب ،ماده" ذرو".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
"وَ خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ" مراد از اين جمله -به طوري كه ديگران « »1تفسير كردهاند -چارپايان است ،چون در
جاي ديگر ،كشتي و چارپايان را با هم آورده و فرموده ":وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ" « »9و نيز فرموده ":وَ
عَلَيْها وَ عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ" « »0بعضي « »0كشتي را در آيه قبل حمل بر كشتي نوح ،و آيه مورد بحث را حمل بر
كشتيها و زورقها و بلمهاي ديگر كردهاند كه بشر بعد از كشتي نوح براي خود درست كرده .و اين تفسير تفسيري است بد
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[معناي جمله" اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ" و جواب كفار به دعوت به تقوي (پرواز از خالق)]  .....ص731 :

"وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" بعد از آنكه آيتهايي كه داللت بر ربوبيت خدا ميكرد
برشمرد ،اينك در اين آيه شريفه مشركين را مذمت ميكند به اينكه حق اين آيتها را رعايت ننموده ،و بدانها اقبالي نكرده
و آثار آنها را بر آنها مترتب نساختند .وقتي به ايشان گفته ميشود كه :اين آيتهاي روشن ناطقند بر اينكه پروردگار شما"
اللَّه" است ،پس هم از معصيت او در حال حاضر بپرهيزيد ،و هم از گناهاني كه قبال كرده بوديد و يا پس از عذاب شرك و
گناهاني كه بدان مبتالييد ،و آنچه قبال مرتكب شده بوديد بپرهيزيد و يا پس از شرك و گناهاني كه فعال در زندگي دنيا
داريد ،و از عذابي كه در آخرت هست بپرهيزيد ،از اين سخن اعراض نموده و اين دعوت را اجابت نميكنند .و اين
اعراضشان بر حسب عادتي است كه هميشه در باره همه آيات دارند ،آياتي كه به وسيله آن تذكر داده ميشوند.
با اين بيان دو نكته روشن ميشود :اول اينكه :مراد از" ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ" شرك و گناهاني است كه در حال
حاضر و در قبل از اين بدان مبتال بودند ،و يا مراد عذابي است كه بدين سبب مستوجب آن شدند ،و برگشت هر دو به يكي
است ،و يا مراد شرك و گناهان در دنيا و عذاب در آخرت است .و اين وجه از وجوه ديگر وجيهتر است.
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و بيمعنا.
و نظير آن ،تفسير آن كسي « »4است كه جمله مورد بحث را به شتر تنها معنا كرده.
و چه بسا مفسريني « »3كه جمله مورد بحث را كه ميفرمايد ":و براي شما از مثل كشتي چيزهاي ديگري خلق كرديم كه
بر آن سوار ميشويد" حمل بر طياره و سفينههاي فضايي عصر حاضر كردهاند .و ليكن تعميم دادن آيه بهتر است.
"وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَال صَرِيخَ لَهُمْ وَ ال هُمْ يُنْقَذُونَ "كلمه" صريخ" به معناي آن كسي است كه ناله آدمي را بشنود و
استغاثه او را جواب گويد و به فرياد او برسد .و كلمه" انقاذ" به معناي نجات دادن از غرق است.
و اين آيه شريفه با آيه قبلش كه ميفرمود ":أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" متصل است و ميخواهد بفرمايد :
اختيار ،با ماست ،اگر خواستيم غرقشان ميكنيم ،و در اين صورت احدي نيست كه استغاثه آنان را جواب بدهد ،و هيچ نجات
دهندهاي نيست كه ايشان را از غرق شدن برهاند.
"إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتاعاً إِلي حِينٍ" اين استثناء ،استثناي مفرغ است ،و تقدير كالم ":ال ينجون بسبب من االسباب و بامر من
االمور اال لرحمة منا تنالهم و لتمتع الي حين االجل المسمي قدرناه لهم -به هيچ سببي از اسباب ،و هيچ امري از امور،
نجات پيدا نميكنند ،مگر به خاطر رحمتي از ما كه شاملشان گردد ،و به خاطر اينكه تا مدتي معين كه برايشان تقدير
كردهايم زنده بمانند" ميباشد.
__________________________________________________
)(1تفسير قرطبي ،ج  ،14ص  .04و روح المعاني ،ج  ،90ص .93
)(2كشتي و چارپايان را وسيلههايي قرار داد تا بر آن سوار شويد .سوره زخرف ،آيه .19
)(3بر آنها و هر كشتي سوار ميشويد .سوره مؤمن ،آيه .33
)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .93
)(5روح البيان ،ج  ،3ص  030ط بيروت]. [.....
)(6روح المعاني ،ج  ،90ص .93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
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دوم اينكه :اگر جواب" اذا" حذف شده ،براي اين است كه :داللت كند بر اينكه حال كفار در جرأت و جسارت به خداي
تعالي ،و بياعتنايي به حق به حدي رسيده كه ديگر نميتوان جوابي كه در مقابل اين دعوت ميدهند به زبان آورد .پس چه
بهتر اينكه اصال گفته نشود ،هر چند كه با جمله" وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ" ،فهمانده كه
آن جواب چه بوده.
"وَ ما تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ" مراد از" آوردن آيات" نشان دادن آن ،به مشاهده و يا به
تالوت و تذكر است ،و نيز مراد اعم از آيات آفاقي و انفسي و آيت به معناي معجزه (مانند قرآن) است ،كفار در برابر همه
اينها روگرداني ميكنند.
"وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ"...
آيه قبلي كه ميفرمايد ":وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ" متعرض جواب ايشان در مقابل دعوت به عبادت
بود كه يكي از دو ركن دين حق است ،و اين آيه متعرض جواب ايشان در مقابل دعوت به سوي شفقت بر خلق خداست كه
ركن دوم دين حق است ،و معلوم است كه :وقتي جوابشان از دعوت به ركن اول ،رد آن دعوت بود ،جوابشان از اين دعوت
ديگري هم رد خواهد بود نه قبول.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
[عكس العمل كفار در برابر دعوت به انفاق (شفقت و خدمت به خلق)]  .....ص738 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

پس جمله" وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ "متضمن دعوتشان به انفاق بر فقرا و مساكين است .و اگر از اموال آنان
تعبير كرد به" آنچه خدا روزيشان كرده" براي اين است كه اشاره كند به اينكه مالك حقيقي اموال آنان خداست كه با آن
اموال روزيشان داده و ايشان را مسلط بر آن اموال كرده است و همين خداست كه فقرا و مساكين را بيافريده و ايشان را
محتاج آنان كرده تا از زيادي مئونه خود حوائج ايشان را برآورند و به ايشان انفاق كنند و احسان و خوشرفتاري نمايند ،چون
خدا احسان و خوشرفتاري را دوست ميدارد.
"قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ" -اين جمله جوابي است كه كفار از دعوت به انفاق دادهاند ،و
اگر از گوينده اين سخن به اسم ظاهر" الَّذِينَ كَفَرُوا" تعبير كرده ،با اينكه مقتضاي مقام اين بود كه از آنان با ضمير تعبير
كند ،و بفرمايد ":قالوا -گفتند" براي اين است كه به آن علتي كه وادارشان كرده اين حرف را بزنند اشاره كرده باشد و
بفرمايد كفرشان نسبت به حق ،و اعراضشان از آن ،به خاطر پيروي شهوات ،علت شد كه به مثل اين عذرها كه اساسش
روگرداني از دعوت فطرت است ،عذرخواهي كنند ،چون فطرت هر انساني حكم ميكند كه بايد نسبت به خلق خدا شفقت
ورزيد ،و آنچه كه در اجتماع فاسد گشته اصالح كرد.
و به عين همين جهت است كه از مؤمنين نيز به" لِلَّذِينَ آمَنُوا" تعبير كرده كه اسم ظاهر است با اينكه مقتضاي مقام اين
بود كه بفرمايد ":قالوا لهم ا نطعم" تا بفهماند آن علتي كه مؤمنان را وادار كرد به اينكه به كفار بگويند ":از آنچه خدا
روزيتان كرده انفاق كنيد" همانا ايمان ايشان به خدا بود.
و در اينكه كفار گفتند ":آيا طعام دهيم به كسي كه اگر خدا ميخواست خودش به او طعام ميداد" اشاره است به اينكه :اگر
مؤمنين گفتند ":از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد" ،از اين باب گفتند كه انفاق به فقرا از اموري است كه خدا خواسته و
اراده كرده ،و خالصه از احكام دين خداست ،لذا كفار آن را رد كرده و گفتند كه :اگر خدا اراده كرده بود خودش طعامشان
ميداد ،پس اينكه ميبينيم نداده معلوم ميشود اراده نكرده ،چون اراده خدا از مرادش تخلف نميكند.
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و اين جواب مغالطهاي است كه :در آن ،بين اراده تشريعي خدا و اراده تكوينياش خلط كردهاند ،چون اساس اراده تشريعي
خدا امتحان و هدايت بندگان است به سوي آنچه كه هم در دنيا و هم در آخرت صالح حالشان در آن است ،و معلوم است
كه چنين ارادهاي ممكن است با عصيان كردن از مرادش تخلف كند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص102 :
ولي اراده تكويني از مرادش تخلف نميكند ،و معلوم است كه مشيت و اراده خدا كه به اطعام فقرا و انفاق بر آنان تعلق
گرفته ،مشيت و اراده تشريعي است نه تكويني .پس تخلف اين اراده در مورد فقرا تنها كشف ميكند از اينكه كفار توانگر ،از
آنچه كه بدان مامور شدند تمرد و عصيان ورزيدند ،و هيچ داللتي ندارد بر اينكه اراده خدا به اين عمل آنان تعلق نگرفته ،و
مؤمنين در اين مدعا دروغ گفتهاند.
و اين مغالطهاي است كه به طور كلي همه سنتهاي وثنيت و بتپرستي را بر آن پايه بنا نهادهاند ،هم چنان كه خداي
سبحان از ايشان حكايت كرده و فرموده ":وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال
حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ" « »1و نيز فرموده ":سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ"
« »9و نيز فرموده ":وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ" «».0
"إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَاللٍ مُبِينٍ" -اين جمله تتمه سخن كفار است ،و خطابشان در آن به مؤمنين است كه ميگويند :شما
مؤمنين كه ادعا ميكنيد خدا به ما دستور داده انفاق كنيم ،و انجام اين دستور را از ما خواسته ،در گمراهي روشني هستيد.

در مجمع البيان از علي بن الحسين زين العابدين ،و از ابي جعفر امام باقر ،و از جعفر بن محمد امام صادق (ع) روايت شده
كه خواندهاند ":ال مستقر لها" -به فتحه راء».0« -
و در الدر المنثور آمده كه سعيد بن منصور ،احمد ،بخاري ،مسلم ،ابو داوود ،ترمذي ،نسايي ،ابن ابي حاتم ،ابو الشيخ ،ابن
مردويه ،و بيهقي ،از ابو ذر (رحمه اللَّه) روايت
__________________________________________________
)(1آنان كه مشرك شدند گفتند :اگر خدا ميخواست ما به غير از او چيزي را نميپرستيديم نه ما و نه پدران ما ،و نيز بدون
دستور او چيزي را حرام نميكرديم .سوره نحل ،آيه .04
)(2به زودي آنان كه مشرك شدند خواهند گفت :اگر خدا ميخواست ما مشرك نميشديم ،نه ما و نه پدران ما ،و نيز
چيزي را حرام نميكرديم .سوره انعام ،آيه .103
)(3و گفتند اگر رحمان ميخواست ما اين بتها را نميپرستيديم .سوره زخرف ،آيه .93
)(4مجمع البيان ،ج  ،3ص .090
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
كردهاند كه گفت :از رسول خدا (ص) پرسيدم معناي جمله" وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها" چيست؟ فرمود :مستقر آن در زير
عرش است «».1
مؤلف :اين معنا از ابو ذر از رسول خدا (ص) هم به طرق خاصه ،و هم به طرق عامه ،به طور مختصر و هم به طور مفصل
روايت شده ،و در بعضي از آنها آمده ،كه :آفتاب بعد از غروب به آسمانها يكي پس از ديگري باال ميرود ،تا آنجا كه به
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بحث روايتي [رواياتي در ذيل آيه ":وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها  "...و رد سخني از آلوسي در باره روايتي از امام رضا (ع) راجع
به تقدم روز بر شب]  .....ص739 :
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نزديكي عرش برسد ،در آنجا به سجده ميافتد ،و از خدا اجازه ميخواهد كه باز طلوع كند ،هم چنان در سجده هست تا
دوباره نوري به خود بگيرد و اجازه داده شود تا طلوع كند «».9
و اين روايات بر فرض كه از نظر سند درست باشد و واقعا رسول خدا (ص) چنين چيزي فرموده باشد ،بايد تاويل شود.
و در روضه كافي به سند خود از سالم بن مستنير ،از امام ابي جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود :خداي عز و جل خورشيد را
قبل از ماه ،و نور را قبل از ظلمت خلق كرد «».0
و در مجمع البيان آمده كه عياشي در تفسير خود با ذكر سند از اشعث بن حاتم روايت كرده كه گفت :در خراسان بودم كه
حضرت رضا و فضل بن سهل و مامون در مرو در ايوان نزد يكديگر جمع بودند و چون سفره طعام آوردند ،حضرت رضا (ع)
فرمود :مردي از بني اسرائيل در مدينه از من سؤالي كرد و آن اين بود كه آيا روز ،اول خلق شده يا شب؟ آيا نزد شما در اين
باب مطلبي هست؟ مامون و فضل به گفتگو پرداختند ،و سرانجام پاسخي نيافتند.
آن گاه فضل به حضرت رضا (ع) عرضه داشت ":اصلحك اللَّه" خودت جواب را بفرما ،امام (ع )فرمود :بله از قرآن بگويم ،و
يا از نظر رياضيات؟ فضل عرضه داشت :از نظر رياضيات جواب بدهيد ،فرمود :اي فضل تو ميداني كه طالع دنيا سرطان
است البته در حالي كه كواكب در محل شرف خود قرار داشته باشند ،يعني زحل در ميزان ،مشتري در سرطان ،مريخ در
جدي ،خورشيد در حمل ،زهره در حوت ،عطارد در سنبله ،و قمر در ثور قرار داشته باشد ،در نتيجه خورشيد در دهم در وسط
آسمان قرار ميگيرد ،و روز قبل از شب ميشود.
و اما از نظر قرآن آيه شريفه كه ميفرمايد" وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ" روز قبل از شب
__________________________________________________
(1و )9الدر المنثور ،ج  ،4ص .930
)(3روضه كافي ،ج  ،3ص  ،104ح .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص101 :
است و بر او سبقت دارد «».1
مؤلف :آلوسي در تفسير روح المعاني اين حديث را نقل كرده ،و آن گاه گفته است:
"در استدالل به آيه اشكالي روشن است ،و اما پاسخ علي بن موسي از نظر حساب تا اندازهاي درست است ،و نظر منجمها
نيز اين است كه ابتداي دوره فلك از نصف النهار شروع شده ،و اين با گفته علي بن موسي (ع) مطابق است و آنچه در مظنه
ما قوي است اين است كه :اين خبر از اصلش درست نيست ،و حضرت رضا (ع )اجل از آن است كه آن طور كه خبر مزبور
مدعي آن بود به آيه شريفه استدالل كند" «».9
ولي آقاي آلوسي نتوانسته حقيقت معناي شب و روز را بفهمد ،و گر نه به روايت اشكال نميكرد.
توضيح اينكه :شب و روز دو مفهوم متقابلند ،و تقابل آن دو ،تقابل عدم و ملكه است ،نظير تقابلي كه بين دو مفهوم كوري و
چشم هست ،چون همانطور كه كوري به معناي مطلق نبود چشم نيست ،و به همين جهت به ديوار كه چشم ندارد
نميگوييم كور ،بلكه كوري عبارت از نبود چشم در چيزي است كه ميبايست چشم ميداشت ،مانند انسان.
بينوري شب نيز همين طور است ،يعني كلمه" شب" به معناي مطلق عدم نور نيست ،بلكه به معناي زماني است كه در آن
زمان ناحيهاي از نواحي زمين از خورشيد نور نميگيرد .و پر واضح است كه چنين عدمي (عدم ملكه )وقتي تحقق مييابد،
كه ضد آن يعني ملكه قبال وجود داشته باشد ،تا نسبت به آن تعين پيدا كند ،چون اگر در عالم چيزي به نام چشم نميبود،
كوري هم تحقق نمييافت ،و نيز اگر در عالم چيزي به نام روز نميبود ،شب هم معنا نميداشت.
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پس در معناي مطلق شب بدان جهت كه به خاطر آن شب شده است ،مسبوق بودن به روز خوابيده .هر جا كلمه" شب"
بدون قيد گفته شود ،هر شنونده ميفهمد كه قبل از آن روزي بوده است .و جمله" لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ" هر چند كه ناظر به
ترتبي است كه در ميان روز و شب فرض ميشود ،و اينكه روزي و شبي هست ،و دنبالش روزي و شبي و هر چند كه هيچ
يك از اين شبها جلوتر از روزي كه چسبيده بدانست نيست و ليكن خداي تعالي در جمله" وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ" مطلق
شب را در نظر گرفته و تقدم آن را بر مطلق روز
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .094
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .99
ترجمه الميزان ،ج ،13ص109 :
نفي كرده ،و خالصه نميخواهد بفرمايد :هيچ يك از شبهايي كه در اين سلسله و ترتيب قرار دارد ،جلوتر از روزي كه در
ترتيب قبل از آن واقع است ،نيست.
پس حكم در آيه مبني است بر مقتضاي طبيعت شب و روز ،بر حسب تقابلي كه خداوند بين آن دو قرار داده ،و از آن حكم
انحفاظ ترتيب در تعاقب شب و روز استفاده شده است ،چون هر شبي كه فرض كني عبارت است از نبود روزي كه اين شب
بعد از آن فرا رسيده ،و قهرا جلوتر از آن روز نميشود.
حضرت رضا (ع) هم در آنجا كه بعد از ذكر آيه" وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ" فرمود ":روز ،قبل از شب بوده" ،اشاره به اين معنا
كرده ،يعني جلوتر قرار گرفتن روز از شب به همين است كه :قبل از آن خلق شود ،نه آن طور كه توهم ميشود كه اول
روزها و شبها موجود بوده ،و سپس براي هر يك محلي معين شده است.
و اما اينكه گفت ":و اما پاسخ علي بن موسي (ع) از نظر حساب في الجمله و تا اندازهاي درست است" ،معني جمله" تا
اندازهاي" معلوم نيست ،با اينكه كالم آن جناب صد در صد درست است ،و وجهي است تمام كه مبتني بر مسلم دانستن
اصول علم نجوم است كه در فرض مسلم بودن آن ،كالم امام بالجمله درست است ،نه في الجمله.
و همچنين اينكه گفت ":نظر منجمها نيز اين است كه :ابتداي دوره فلك از نصف النهار شروع شده ،و اين با گفته علي بن
موسي (ع) مطابق است" ،معناي درستي ندارد ،براي اينكه :دايره نصف النهار كه دايرهاي است فرضي كه از دو قطب شمال
و جنوب ميگذرد و نقطه موهوم سومي است در بين اين دو نقطه كه غير متناهي است و جاي معيني در آسمان ندارد تا
بودن آفتاب در آن نقطه براي زمين روز باشد ،نه در نقاط ديگر «».1
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ ما خَلْفَكُمْ" ميگويد :حلبي از امام صادق (ع) روايت
كرده كه فرمود :معنايش اين است كه:
بپرهيزيد از گناهان امروزتان ،و از عقوبتهاي فردايتان «».9
__________________________________________________
)(1بلكه براي دور كره زمين از مشرق به مغرب نقاط غير متناهي ميشود فرض كرد كه همه آنها نصف النهار باشد ،هم
چنان كه ميبينيم در هر ثانيه كه تصور كنيم آفتاب در نصف النهار افقي قرار دارد ،و در ثانيه بعد در نصف النهار افق ديگري
است ".مترجم".
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .093
ترجمه الميزان ،ج ،13ص100 :
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[سوره يس ( :)31آيات  58تا  ..... ]14ص753 :
اشاره

وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )03ما يَنْظُرُونَ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ )(49فَال يَسْتَطِيعُونَ
تَوْصِيَةً وَ ال إِلي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ )(50وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ( )41قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا
مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ()49
إِنْ كانَتْ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ () 40فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِالَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
( )40إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ ( )44هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِاللٍ عَلَي الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ ( )43لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَ
لَهُمْ ما يَدَّعُونَ ()43
سَالمٌ قَوْالً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ( )43وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ( )42أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ( )33وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ( )31وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِالًّ كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ()39
هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( )30اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( )30الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ
أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ )(65
ترجمه آيات  .....ص753 :
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و ميگويند پس اين وعده قيامت كي ميرسد اگر راست ميگوييد (). 03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص100 :
آنان منتظر جز يك صيحه نيستند صيحهاي كه ايشان را بگيرد در حالي كه سرگرم مخاصمه باشند ().02
صيحهاي كه وقتي رسيد ديگر اينان نه ميتوانند سفارشي كنند و نه به اهل خود برگردند ().43
بعد از آن صيحه بار ديگر در صور دميده ميشود ،ناگهان همه از قبرها به سوي پروردگارشان ميشتابند ().41
در حالي كه ميگويند ":واويال چه كسي ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت؟ اين همان وعدهاي است كه خداي مهربان (به
توسط انبيايش) به ما ميداد و (معلوم شد) انبياي او راست ميگفتهاند ().49
آن نفخه هم به جز يك صيحه نيست كه ناگهان همگي نزد ما حاضر ميشوند ().40
امروز به هيچ وجه احدي ستم نميشود و جزايي به شما داده نميشود مگر خود آن اعمالي كه ميكرديد ().40
به درستي كه اهل بهشت امروز در ناز و نعمت هستند و از هر فكر ديگر فارغند ().44
هم خود و هم همسرانشان در زير سايه بر كرسيها تكيه ميزنند ().43
و ميوهاي در آنجا در اختيار دارند و هر چه بخواهند در اختيارشان قرار ميگيرد ().43
در آن روز به عنوان پيام از پروردگار مهربان به ايشان ابالغ سالم ميشود ().43
و در جمع مردم گفته ميشود :هان اي مجرمين از ساير مردم جدا شويد ().42
مگر با شما عهد نسبتم و نگفتم اي فرزندان آدم شيطان را اطاعت مكنيد كه او براي شما دشمني آشكار است ().33
و مگر نگفتم كه مرا بپرستيد كه صراط مستقيم تنها همين است ().31
و مگر اين شيطان نبود كه گروههاي بسياري از شما را گمراه كرد آيا هنوز هم به هوش نميآييد ().39
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(همه اين هشدارها را به شما داديم و نپذيرفتيد) اينك اين جهنمي است كه همواره وعدهاش به شما داده ميشد ().30
بچشيد امروز سوزش آن را به كيفر كفري كه ميورزيديد ().30
امروز مهر بر دهانشان ميزنيم و دستهايشان با ما سخن ميگويد و پاهايشان به آنچه همواره ميكردند شهادت ميدهد
().34
بيان آيات  .....ص755 :
اشاره
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بعد از آنكه از تفصيل و شرح آيتهاي توحيد كه اجمالش را در اول گفتار آورده بود
ترجمه الميزان ،ج ،13ص104 :
فارغ شد ،اينك شروع كرده در تفصيل آن خبر اجمالي كه قبال از معاد داده بود ،و در اين تفصيل كيفيت قيام قيامت و احضار
خلق براي حساب و جزا و پاداشي كه به اصحاب جنت ميدهد ،و كيفري را كه به مجرمين ميدهد ،شرح ميدهد.
"وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" سخني است از كفار كه در مقام استهزا گفتهاند ،و منظورشان انكار معاد است،
و شايد به همين جهت اسم اشاره" هذا -اين وعده" آورد كه مخصوص اشاره به نزديك است ،و اينكه گفتند ":اگر راست
ميگوييد" خطابشان به رسول خدا (ص) و همه مسلمانان است ،چون رسول خدا (ص) و مؤمنين زياد داستان روز قيامت را
به گوش آنان ميخواندند ،و به كيفر آن روز تهديدشان ميكردند.
كلمه" وعد" به تنهايي "بدون كلمه وعيد" هم به معناي وعده خبر ميآيد و هم به معناي وعده شر .ولي اگر هر دو با هم
در كالمي بيايند "،وعد" به معناي وعده خير ،و" وعيد" به معناي وعده شر خواهد بود.
"ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ" كلمه" نظر" به معناي انتظار است .و مراد از" صيحه" به شهادت
سياق همان نفخه صور اولي است كه وقتي دميده ميشود همه ميميرند ،و اگر صيحه را به" وحدت" وصف كرده ،براي
اشاره به اين نكته است كه :امر كفار براي خدا (جلت عظمته) بسيار آسان است ،و براي او بيش از يك صيحه كاري ندارد .و
كلمه" يخصمون" در اصل" يختصمون" بوده كه مصدر آن اختصام ،به معناي مجادله و مخاصمه است.
و اين آيه شريفه جوابي است از اينكه كفار به عنوان استهزا گفتند ":پس اين وعده كي است ،اگر راست ميگوييد" خداي
تعالي هم در اين جمله كفار مسخره كننده را سخريه و استهزا كرده ،و به امر آنان بياعتنايي نموده.
و معناي آن اين است كه :اينها كه ميگويند" پس اين وعده كي است؟" در اين گفتارشان جز يك صيحه را منتظر نيستند،
و اين يك صيحه فرستادنش براي ما آسان است ،نه هزينهاي دارد و نه زحمتي ،صيحهاي كه وقتي ايشان را بگيرد ديگر راه
گريز و نجاتي برايشان نميگذارد ،بلكه ايشان را در حالي ميگيرد كه كامال از آن غافلند ،و در بين خود مشغول مخاصمه
ميباشند.
"فَال يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ" يعني نتيجه چنين صيحهاي كه به ناگهاني ميرسد و مهلتشان نميدهد،
اين است
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
كه همگي فورا بميرند ،در نتيجه ديگر نه ميتوانند سفارشي بكنند -چون مرگشان عمومي است ،در نتيجه ديگر كسي
نميماند تا رفتگان به ماندگان سفارشي كنند -و نه ميتوانند به اهل خود برگردند ،چون بر فرض كه مرگشان در بيرون
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خانه برسد باز به اهلشان برنميگردند.
"وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ" اين نفخه صور ،نفخه دومي است كه به وسيله آن همه مردگان
زنده ميشوند ،و قيامت برپا ميگردد .و كلمه "أجداث" جمع" جدث" است كه :به معناي قبر است .و كلمه" ينسلون" از
ماده" نسل "است كه :به معناي راه رفتن به سرعت است .و در تعبير از قيامت به" الي ربهم -به سوي پروردگارشان"
هشدار و توبيخي است براي كفار كه منكر ربوبيت خداي تعالي هستند .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
[تحليل سخن كفار بعد از رستاخيز (قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ)]  .....ص751 :
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"قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" كلمه" بعث" به معناي بپا داشتن است .و كلمه"
مرقد" اسم محل" رقاد -خواب" است ،و مراد از آن قبر است .و اگر كفار در قيامت ميگويند" ما وَعَدَ الرَّحْمنُ" و از خدا به
رحمان تعبير ميكنند ،براي اين است كه به نوعي از خدا بخواهند بر آنان رحم كند ،چون همينها بودند كه در دنيا
ميگفتند ":وَ مَا الرَّحْمنُ" « .»1و جمله" وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" عطف است بر جمله" هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ" ،چون جمله فعليه
گاهي عطف بر جمله اسميه ميشود.
و اينكه از در تعجب گفتند ":واي بر ما ،چه كسي ما را از خوابگاهمان بپا داشت؟" اساسش همان انكار معاد است كه در دنيا
ميورزيدند و در دل از روز جزا غفلت داشتند ،و همواره مستغرق در هواها بودند ،وقتي به طور ناگهاني سر از قبر درميآورند
و به سرعت به طرف محشر ميروند ،به عالمي كه جز عذاب شر ،انتظار ديگري در آن ندارند ،ناگزير دچار فزع اكبر و
دهشتي ميگردند كه حتي كوهها تاب تحمل آن را ندارد ،و به همين جهت طبق عادت و رسمي كه در دنيا در هنگام
برخورد به خطر داشتند ،اولين عكس العملي كه نشان ميدهند ،گفتن واويال است ،آن گاه ميپرسند :چه كسي آنان را از
مرقدشان برانگيخت؟ و اين بدان جهت است كه دهشت ،آنان را از توجه به هر چيز ديگري غافل ميسازد.
بعد از گفتن واويال ،و بعد از پرسش از اينكه چه كسي آنان را از مرقدشان برانگيخته؟ به يادشان ميافتد كه در دنيا
فرستادگان خدا همواره وعده حق را در باره بودن روز بعث و جزا تذكرشان ميدادند ،آن وقت شهادت ميدهند به حق بودن
آن وعدهها و خود را
__________________________________________________
)(1رحمان چيست؟ سوره فرقان ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
پناهنده رحمت خدا ميكنند و ميگويند ":اين همان بعث و جزايي بود كه رحمان وعده ميداد".
همين گفتارشان نيز از در نيرنگ و كيدي است كه :در دنيا به آن خو گرفته بودند ،هر وقت دشمن بر آنان غلبه كرد ،شروع
ميكردند به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصير .و در آخر با جمله" وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" حقانيت رسوالن را
تصديق ميكنند.
از بيان گذشته چند نكته روشن ميشود:
اول اينكه :چرا در هنگام بعث ،واويال ميگويند.
دوم اينكه :چرا اول ميپرسند :چه كسي آنان را از مرقدشان برانگيخته و سپس اقرار ميكنند به اينكه :اين همان وعدهاي
است كه رحمان داده ،و نيز اقرار ميكنند به حقانيت و صدق مدعاي مرسلين ،با اينكه ظاهر آن سؤال اين است كه به همه
اين مطالب جاهلند.
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سوم اينكه :جمله" مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا" و جمله" هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ  "...هر دو از سخنان كفار است.
ولي بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :جمله" وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" عطف است بر جمله" وَعَدَ الرَّحْمنُ" كه كلمه" ما" بر سر
آن است و" ما" يا مصدريه است و يا موصوله .و (براي دفع اين اشكال كه چگونه كسي كه نميداند چه كسي او را زنده
كرده خودش ميگويد رحمان زنده كرده) گفتهاند :جمله" هذا ما وعده الرحمن  "...جوابي است كه :خدا و يا مالئكه و يا
مؤمنين از سؤال كفار كه گفتند ":چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟" دادهاند.
و بر خواننده پوشيده نيست كه اين تفسير خالف ظاهر آيه است ،مخصوصا در صورتي كه كلمه" ما "را مصدريه بگيريم .و
اگر جمله" هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ" جواب خداي سبحان و يا مالئكه از سؤال كفار باشد كه پرسيدند ":مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا"
بايد در جواب آن كه سؤال از فاعل است ،فاعل معرفي شود ،نه فعل فاعل ،چون آنها پرسيدند ":چه كسي ما را از مرقدمان
برانگيخت" بايد بفرمايد ":رحمان" ،نه اينكه بفرمايد ":اين آن وعدهاي است كه رحمان ميداد".
و توجيهي كه بعضي « »9در مقام رد اين اشكال كردهاند كه ":اين تعبير براي آن است كه كفرشان را به رخشان بكشد و بر
آن ،مالمتشان كند ،عالوه بر اين اشاره به فاعل هم دارد"
__________________________________________________
(1و )9تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .09
ترجمه الميزان ،ج ،13ص103 :
فايدهاي ندارد.
چهارم اينكه :جمله" هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ" جملهاي است مركب از مبتدا و خبر .و اينكه بعضي « »1گفتهاند ":كلمه" هذا"
صفت است براي مرقد ،چون گاهي اسم اشاره تاويل به مشتق ميشود ،و كلمه" ما" مبتدا و خبرش محذوف است و
تقديرش چنين است :چه كسي ما را از اين خوابگاهمان برانگيخت ،آنچه رحمان وعده داده حق است" دور از فهم است.
"إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ" در اين جمله اسم" كانت" حذف شده ،و تقدير كالم چنين
است" ان كانت الصيحة اال صيحة واحدة" يعني آن صيحه و نفخهاي كه ايشان را ناگهاني رسيد ،و بدون درنگ و مهلت
همه را نزد ما حاضر ساخت ،نبود مگر يك نفخه و صيحه.
و تعبير به" لدينا -نزد ما" بدين جهت است كه روز قيامت روز حضور نزد خدا است براي فصل قضا و رسيدگي به حساب
اعمال و حقوقي كه مردم از يكديگر ضايع كردهاند.
"فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "يعني در آن روز در بينشان به عدل قضاوت ميشود .و به حق
حكم ميشود و در نتيجه هيچ كس به هيچ وجه ستم نميشود.
جمله" وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" عطف تفسيري است براي جمله" فَالْيَوْمَ ال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً" و در حقيقت بياني
برهاني براي نبودن ظلم در آن روز است ،چون داللت ميكند بر اينكه جزاي اعمال هر صاحب عملي در آن روز خود اعمال
اوست ،ديگر با چنين جزايي ظلم تصور ندارد ،براي اينكه ظلم عبارت است از بيجا مصرف كردن چيزي ،ولي عمل كسي را
جزاي عملش قرار دادن ،بيجا مصرف كردن جزا نيست ،و بهتر از آن تصور ندارد ،چه جزايي عادالنهتر از اينكه عين عمل
كسي را مزد عملش قرار دهند؟
خطابي كه در اين آيه است كه ميفرمايد ":امروز خود اعمالتان را جزاي اعمالتان قرار ميدهند" با اينكه روز قيامت هنوز
نيامده ،از باب تمثيل قيامت و احضار آن و احضار مردمي است كه در آن هستند ،و اين خود عنايتي است در كالم كه گوينده
آينده را احضار كند ،و با مردمي كه در آينده قرار ميگيرند ،سخن بگويد.
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__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص . [.....]00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص102 :
اين است نكته خطاب ،نه آن طور كه بعضي « »1توهم كردهاند كه ":كالم مذكور حكايت از آينده كفار است ،و يا خطابي
است كه از ناحيه خداي سبحان و يا مالئكه و يا مؤمنين در روز قيامت به ايشان ميشود" ،چون احتياجي به اين توجيهات
نيست ،و سياق گوياي به آن معنايي است كه ما بيان كرديم.
[توضيحي در مورد اينكه فرمود ":ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -جز آنچه ميكرديد جزا داده نميشويد"]  .....ص759 :

[وصف و حال اصحاب الجنة در بهشت برين]  .....ص742 :

"إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ" كلمه "شغل" به معناي كاري است كه آدمي را به خود مشغول سازد و از
كارهاي ديگر باز بدارد .و كلمه" فاكه" اسم فاعل از مصدر" فكاهت" است كه به معناي گفت و شنودي است كه مايه
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و مخاطب به جمله" وَ ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" همه مردمند ،چه اهل سعادت و چه اهل شقاوت ،هر كس هر چه
كرده چه خوب و چه بد ،عين آن را جزاي عملش قرار ميدهد.
و اينكه بعضي « »9در اين خصوص اشكال كردهاند كه ":انحصار (اال) با عموميت" سعدا" و" اشقيا" نميسازد ،عالوه بر
اين خود خداي تعالي فرموده :أجر مؤمنان را به طور كامل ميدهد ،و بيشتر هم ميدهد ،و به فضل خود آن را دو چندان و
بلكه چند برابر ميكند" اشكالشان وارد نيست ،براي اينكه :انحصاري كه در مورد آيه مورد بحث هست ،ناظر به جزاي
اعمال و پاداش و كيفر آن است و آن ادله و آياتي كه داللت دارد بر اجر چند برابر از قبيل آيه" لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا
مَزِيدٌ" «» 0مسالهاي است ما وراي جزا و أجر ،و خارج از طور عمل است ،ما هم نخواستيم بگوييم خداوند به اهل سعادت
بيش از اعمالشان چيزي نميدهد ،بلكه خواستيم بگوييم اجر همان عمل است و بس ،و اما اينكه ممكن است خداوند به
فضل خود مثوباتي به اشخاصي بدهد ،از محل بحث بيرون است.
بعضي « »0از مفسرين از اشكالي كه ذكر شد ،جواب دادهاند به اينكه :معناي آيه شريفه اين است كه :صالح ثوابش كم
نميشود ،و طالح هم عقابش زياد نميشود ،چون هم كم دادن اجر صالح منافات با حكمت دارد ،و هم زياد كردن عقاب
طالح ،و اما زياد ثواب دادن و كمتر عقاب كردن مورد نظر آيه نيست ،و هيچ مانعي هم ندارد.
و يا جواب دادهاند به اينكه :مراد از جمله" ال تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" اين است كه :شما جزايي نخواهيد ديد مگر جزايي
را كه از سنخ عمل خودتان است ،چه خير و چه شر.
ولي اشكالي كه در اين جواب است اين است كه :اگر مدلول آيه اين بود اصال اشكالي وارد نميشد ،ليكن همه حرفها در اين
است كه آيا آيه چنين مدلولي دارد يا نه؟
__________________________________________________
(1و )9تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .00
)(3هر چه بخواهند در اختيار دارند ،و نزد ما بيش از آن هم هست .سوره ق ،آيه .04
)(4تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص143 :
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خوشحالي باشد و ممكن هم هست به معناي تمتع و لذت بردن باشد ،و -به طوري كه گفته « »1شده -از مصدر مزبور غير
از اسم فاعل هيچ فعلي مشتق نشده است.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند :معناي" فاكه" صاحب ميوه است ،همان طور كه ميگوييم" البن و تامر -فالني داراي لبن
و تمر است" ولي اين معني را يك نكته بعيد ميسازد ،و آن اين است كه در اين آيات سخن از ميوه به ميان آمد ،ديگر الزم
نبود كه بار ديگر تكرار شود ،به خالف اينكه كلمه مذكور را به معناي گفت و شنود بگيريم كه ديگر تكراري الزم نميآيد.
و معناي آيه اين است كه :اصحاب بهشت در آن روز در كاري هستند كه توجهشان را از هر چيز ديگري قطع ميكند و آن
كار عبارت است از گفت و شنودهاي لذت بخش ،و يا عبارت است از تنعم در بهشت.
"هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِاللٍ عَلَي الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ" كلمه" ظالل" جمع" ظل" است كه به معناي سايه است .بعضي «»0
گفتهاند :جمع ظله -به ضمه ظاء -است ،كه به معناي سايبان (و چتر) يا سقف يا درخت و يا امثال اينها است كه مانع از
نفوذ نور خورشيد ميشود .و كلمه" ارائك" جمع" أريكه" است كه به معناي هر چيزي است كه بدان تكيه كنند ،مانند
پشتي و متكا و امثال آن.
و معناي آيه اين است كه :ايشان يعني اهل بهشت و همسرانشان كه در دنيا محرم ايشان بودند و از مؤمنات بودند ،و يا حور
العين كه همسران بهشتي ايشانند ،در سايهها و يا در زير سايبانهايي كه ساتر از آفتاب يا هر حرارت ديگري است ،قرار دارند،
و بر پشتيها به عزت تكيه ميكنند.
"لَهُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ" كلمه" فاكهة" به معناي مطلق ميوهها است ،مانند :سيب ،پرتقال و امثال آن .و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .092
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .00
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص141 :
كلمه "يدعون" از مصدر" ادعاء" است كه به معناي تمني و خواستن است .يعني مردم در بهشت ميوه و نيز هر چه را تمنا و
اشتها كنند و بطلبند در اختيار دارند ".سَالمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ" كلمه" سالم" مبتدايي است كه خبرش حذف شده .و اگر
آن را نكره آورد و نفرمود:
"السالم" به منظور اين است كه بفهماند سالمي است كه از عظمت نميتوان تعريفش كرد .و خبري كه از آن حذف شده
عبارت است از" عليكم" و يا" لكم" .و كلمه" قوال" مفعول مطلق است براي فعل محذوف ،و تقديرش اين است كه":
اقوله قوال من رب رحيم -من اين سالم را ميگويم ،گفتني از پروردگار رحيم".
از ظاهر كالم برميآيد كه اين سالم از خداي تعالي باشد ،و اين غير از آن سالمي است كه مالئكه به بهشتيان ميگويند و
قرآن چنين حكايتش كرده ":وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ" «».1
"وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ" يعني آن روز به مجرمين ميگوييم :از بهشتيان جدا شويد .و منظور از" آن روز" روز قيامت
است اين آيه وعدهاي را كه در جاي ديگر داده و فرموده ":أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ" « »9و نيز فرموده ":أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ
سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ"
»«3منجز و قطعي ميكند و از وفاي به آن وعده خبر ميدهد.
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[مراد از عهد خدا با بني آدم در آيه ":أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ  ..... ]"...ص: 152

و اما آن عهدي كه خداي تعالي با بني آدم كرد كه شيطان را عبادت و پرستش و اطاعت نكنند ،همان عهدي است كه به
زبان انبيا و رسوالن خود به بشر ابالغ فرمود و تهديدشان كرد از اينكه او را پيروي كنند ،مانند اين پيام كه فرمود ":يا بَنِي
آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ" « »0و نيز فرمود" وَ ال يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" «».0
ولي بعضي « »4از مفسرين گفتهاند :مراد از عهد مزبور عهدي است كه خداي تعالي در" عالم ذر "از انسانها گرفت و
فرمود ":أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي" « »3و ليكن اگر به خاطر داشته
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .03
)(2بگو بدانم ،آيا همين است كه او را بر من كرامت دادهاي؟ اگر مرا تا روز قيامت مهلت دهي ،فرزندان وي را جز اندكي
مهار خواهم كرد .سوره اسري ،آيه .39
)(3اي بني آدم زنهار ،كه ابليس فريبتان ندهد ،همان طور كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد .سوره اعراف ،آيه .93
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"أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" كلمه" عهد" به معناي وصيت (سفارش) است .و
مراد از" عبادت كردن و پرستيدن شيطان" اطاعت اوست در وسوسههايي كه ميكند و به آن امر ميكند (يعني وسوسههاي
شيطان را اطاعت نكنيد ،زيرا كه) غير از خداوند و كساني را كه خداوند دستور داده نبايد اطاعت كرد .در اين آيه براي
نپرستيدن شيطان چنين علت آورده كه :او براي شما دشمني
__________________________________________________
)(1و فرشتگان از همه درها بر ايشان درميآيند و ميگويند سالم بر شما ،به پاداش صبري كه كرديد ،پس چه سرانجام
نيكي است خانه بهشت .سوره رعد ،آيه  90و .90
)(2و يا آن كه آنهايي را كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند ،چون مفسدان در ارض قرار ميدهيم و يا آنكه با متقيان به
مثل فجار معامله ميكنيم؟ .سوره ص ،آيه .93
)(3و يا كساني كه مرتكب گناهان ميشوند ،پنداشتهاند كه با ايشان به مثل مؤمنين نيكوكار عمل ميكنيم؟ زندگي و
مرگشان يكسان است؟ .سوره جاثيه ،آيه .91
ترجمه الميزان ،ج ،13ص149 :
است آشكار .آشكار بودن دشمنياش هم از اين جهت است كه دشمن در دشمني كردن خير كسي را نميخواهد.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":مراد از عبادت شيطان ،پرستش خدايان دروغين است و اگر اين پرستش را به شيطان
نسبت داده ،از اين جهت است كه :شيطان با تسويالت و جلوه دادنهاي خود ،اين عمل زشت را به گردن بتپرستان
گذاشته ".ولي اين گونه تفسير كردن ،بيهوده خود را به زحمت افكندن است.
وجه اينكه چرا خداوند مجرمين را به عنوان بني آدم خطاب كرده اين است كه دشمني شيطان نسبت به مشركين ،به خاطر
غرض خاصي كه به آنها داشته باشد ،نبوده ،بلكه به خاطر اين بوده كه فرزندان آدم بودند .و اين دشمني در روز اول آن جا
بروز كرد كه مامور به سجده بر آدم شد و زير بار نرفت و استكبار كرد ،نتيجهاش هم اين شد كه از درگاه خدا رانده شد از آن
روز با ذريه آدم نيز دشمن گرديد و همه را تهديد كرد ،و به طوري كه قرآن حكايت كرده گفت ":أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ
عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا" «».9
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)(4زنهار ،كه شيطان جلو راهتان را نگيرد كه او براي شما دشمني است آشكار .سوره زخرف ،آيه .39
)(5تفسير فخر رازي ،ج  ،94ص . [.....]23
)(6آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند :چرا .سوره اعراف ،آيه .139
ترجمه الميزان ،ج ،13ص140 :
باشيد ،ما در تفسير آيه ذر گفتيم :عهد" عالم ذر" به وجهي عين آن عهدي است كه در دنيا متوجه بشر كرده.
"وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ" اين جمله عطف است به جمله قبلش و ما در سابق در تفسير سوره حمد در ذيل آيه"
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ" تفسير صراط مستقيم را بيان كرديم.
"وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيراً أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ" كلمه" جبل "-به كسره جيم و باء و تشديد الم -به معناي جماعت
است .و بعضي « »1گفتهاند ":به معناي جماعت بسيار است" .و بناي آيه شريفه بر توبيخ و عتاب به كفار است كه آيا كسي
را اطاعت ميكنيد كه قبل از شما جماعتهاي بسياري را گمراه كرد ،آيا نميخواهيد تعقل كنيد؟
"هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" كلمه" كنتم" استمرار را ميرساند و ميفهماند تهديدتان به جهنم يك بار و دو بار نبود،
بلكه به زبان انبيا و رسوالن (ع) دائما تهديد ميشديد ،و اولين باري كه تهديد شديد ،همان روزي بود كه به ابليس
فرمود ":إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ" «».9
و در لفظ آيه اشاره هست به اينكه :در روز قيامت جهنم را حاضر ميكنند.
"اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ" كلمه" صال" به معناي مالزمت و پيروي كردن است .و بعضي « »0گفتهاند :به معناي
تحمل و چشيدن حرارت است .و از جمله" بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ" برميآيد كه خطاب آيه به كفار است .پس معلوم ميشود ،مراد
از" مجرمين" در چند آيه قبل هم همان كفارند.
"الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" يعني هر يك از دست و پاهايشان شهادت
ميدهد به آن كارهايي كه به وسيله آن عضو انجام دادهاند ،مثال دستها به آن گناهاني شهادت ميدهد كه صاحب دست به
وسيله آن
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .133
)(2به درستي بندگان من بندگي مرا ميكنند و تو تسلط و دسترسي بدانها نداري ،مگر آنهايي كه خودشان پيروي تو كنند،
چون خواهان گمراهيند ،و به درستي كه جهنم ميعادگاه همه آنهاست .سوره حجر ،آيه  09و .00
)(3تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .131
ترجمه الميزان ،ج ،13ص140 :
مرتكب شده( ،سيليهايي كه به ناحق به مردم زده ،اموالي كه به ناحق تصرف كرده ،شهادتهايي كه به ناحق نوشته و امثال
آن) ،و پاها به خصوص آن گناهاني شهادت ميدهند كه صاحب آن با خصوص آنها انجام داده (لگدهايي كه به ناحق به
مردم زده ،قدمهايي كه به سوي خيانت و ظلم و سعايت و فتنهانگيزي و امثال آن برداشته).
و از همين جا روشن ميگردد كه هر عضوي به عمل مخصوص به خود شهادت ميدهد و گويا ميگردد .و نام دست و پا در
آيه شريفه از باب ذكر نمونه است (و گرنه چشم و گوش و زبان و دندان ،و هر عضو ديگر نيز به كارهايي كه به وسيله آنها
انجام شده ،شهادت ميدهند) .و لذا ميبينيم كه در جاي ديگر قرآن نام گوش و چشم و قلب را برده ،و فرموده:
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"إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا" « »1و در سوره حم سجده ،آيه  93نام پوست بدن را آورده كه ان
شاء اللَّه تعالي به زودي در تفسير سوره حم سجده مطالبي مربوط به اين بحث خواهد آمد.
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات گذشته مربوط به قيام قيامت و احوال دوزخيان و بهشتيان و  ..... ])...ص745 :
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در تفسير قمي در ذيل آيه" ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً " ...آمده كه :اين صيحه در آخر الزمان خواهد بود ،مردم در آن
روزگار گرفتار يك صيحه ميشوند و در حالي كه مردم در بازارها مشغول مخاصمه هستند ،ناگهان گرفتار اين صيحه گشته
و همه در جا ميميرند .و احدي نيست كه به خانه خود برگردد ،و يا سفارشي به كسي بكند ،و همين است معناي جمله" فَال
يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ ال إِلي أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ" «».9
و در مجمع البيان گفته :در ضمن حديثي آمده كه :وقتي قيامت به پا ميشود كه مردم سرگرم كار و زندگي خويشند و بساط
و كار و كسب خود را گسترده ،سرگرم دادوستدند ،و قبل از آنكه آن را جمع كنند قيامت به پا ميشود و چه بسا كه اشخاصي
لقمه را برداشته به طرف دهان ميبرند ،و قيام قيامت در اين مدت كوتاه فرا ميرسد ،و از رسيدن لقمه به دهانشان جلوگيري
ميكند .و چه بسا مردي در همان حالي كه مشغول پر كردن حوض است تا دامهاي خود را آب دهد ،قبل از آب دادن قيامت
به پا ميشود «».0
__________________________________________________
)(1به تحقيق گوش و چشم و قلب همه اينها مورد بازخواست قرار ميگيرند .سوره اسري ،آيه .03
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .914
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .093
ترجمه الميزان ،ج ،13ص144 :
مؤلف :اين معنا در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا (ص) ،و نيز از قتاده از آن جناب به طور مرسل -بدون ذكر سند-
روايت شده است «».1
و در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ" از امام (ع) روايت آورده كه فرمود":
من االجداث "يعني از قبرها .و در روايت ابي الجارود است كه از امام باقر (ع) در ذيل جمله" يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا"
فرمود :مالئكه در پاسخشان ميگويند ":اين همان وعدهاي است كه رحمان ميداد ،و فرستادگان خدا راست ميگفتند «».9
و در كافي به سندي كه به ابي بصير رسانده از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :ابو ذر -كه خدا رحمتش كند -در
خطبهاش ميفرمود :بين مرگ و قيامت بيش از خوابي كه بكني و سپس بيدار شوي فاصله نيست «».0
و در تفسير قمي در ذيل جمله" إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ" گفته :يعني با زنان مالعبه و بازي ميكنند
«4».
و نيز در همان كتاب در روايت ابي الجارود است كه امام باقر (ع) در تفسير جمله" فِي ظِاللٍ عَلَي الْأَرائِكِ مُتَّكِؤُنَ" فرموده:
كلمه "ارائك" تختهايي است كه روي آن حجلهها باشد «».4
باز در همان كتاب در تفسير جمله" سَالمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ" فرموده :سالم از ناحيه خدا به معناي امان است ،و در ذيل
جمله" وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ" فرموده :چون خدا خلق را در روز قيامت جمع كند ،همه برپا خواهند ماند به حدي كه
عرق ايشان را فرا ميگيرد ،پس ندا ميكنند :پروردگارا به حساب ما رسيدگي كن هر چند كه جهنمي باشيم ،تكليفمان را
معلوم كن ،تا اگر دوزخي هستيم به دوزخ برويم.
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آن گاه فرمود :خداي تعالي بادهايي ميفرستد تا در بين آنان بوزد ،و مناديي ندا ميكند :اي مجرمين امروز از بهشتيان جدا
شويد .پس از يكديگر جدا ميشوند ،مجرمين در آتش ميافتند ،و كسي كه در قلبش ايمان باشد به سوي بهشت ميرود
«».3
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .934
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
)(3اصول كافي ،ج  ،9ص  ،100ح .13
(4و  4و )3تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
ترجمه الميزان ،ج ،13ص143 :
مؤلف :در بعضي از روايات آمده كه :خداي سبحان براي اهل محشر تجلي ميكند ،به جلوهاي كه آنان را از غير به خود
مشغول ميسازد مادامي كه آن تجلي هست به هيچ چيز ديگر توجه ندارند .و مراد از اين تجلي برطرف شدن همه
حجابهايي است كه بين آنان و آفريدگارشان وجود داشت ،نه اينكه مراد ديدن به چشم باشد ،چون ديدن به چشم تنها از راه
مقارنه جهات و ابعاد صورت ميگيرد ،و خداي تعالي در جهت قرار ندارد و چنين چيزي در حق خداي تعالي محال است.
در كتاب اعتقادات صدوق از امام (ع) روايت كرده كه فرمود :هر كس گوش به سخن كسي بدهد ،به همين مقدار او را
پرستيده اگر گوينده از خدا بگويد شنونده خدا را پرستيده و اگر از ابليس بگويد ابليس را پرستيده «».1
و در كافي به سند خود از محمد بن سالم از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود :اينكه در روز قيامت
اعضاي بدن عليه آدمي شهادت ميدهد ،مربوط به آدم مؤمن نيست ،بلكه اين راجع به كساني است كه :عذاب خدا بر آنان
حتمي شده باشد ،و اما مؤمن نامه عملش را به دست راستش ميدهند ،هم چنان كه خداي تعالي فرمود:
"فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا -پس آن كسي كه نامهاش را به دست راستش دهد،
اينگونه اشخاص خود كتاب خويشتن را ميخوانند ،و ذرهاي ظلم نميشوند" «».9
و در تفسير عياشي از مسعدة بن صدقه از امام صادق از جدش (ع) روايت كرده كه فرمود :امير المؤمنين در آن خطبهاش كه
راجع به اوصاف قيامت است ،فرمود:
خداوند بر دهنها مهر ميزند و ديگر كسي نميتواند سخني بگويد ،بلكه به جاي زبان دستها سخن ميگويند ،و پاها شهادت
ميدهند ،و پوست بدنها به زبان ميآيند ،و به آنچه كردهاند ناطق ميشوند ،پس نميتوانند هيچ جرياني را از خدا كتمان
كنند «».0
مؤلف :و در اين معنا رواياتي ديگر هست ،كه -ان شاء اللَّه تعالي -بعضي از آنها را در تفسير سوره" حم سجده" آيه  93نقل
ميكنيم ،و بعضي ديگر از آنها را در تفسير آيه "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا" « »0نقل كرديم.
__________________________________________________
)(1اعتقادات صدوق،
)(2كافي ،ج  ،9ص  .09آخر حديث.
)(3تفسير عياشي ،ج  ،1ص  ،909ح . [.....]100
)(4سوره اسراء ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص143 :
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[سوره يس ( :)31آيات  11تا  ..... ]83ص741 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص748 :

و اگر بخواهيم ديدگانشان را محو ميكنيم آن وقت به سوي صراط ميشتابند و سبقت ميگيرند.
اما نميتوانند ،چون نميبينند ().33
و اگر بخواهيم بر جايشان مسخشان ميكنيم به طوري كه ديگر نتوانند رفت و برگشت كنند ().33
و هر كه را عمر طوالني دهيم خلقتش را دگرگون ميكنيم آيا هنوز هم تعقل نميكنند ().33
و ما پيغمبر را شعر نياموختهايم و شعر گفتن شان او و سزاوار او نيست آنچه بدو آموختيم جز پند و قرآني هويدا نميباشد
().32
تا هر كه را زنده دل است بيم دهد و آنان هم كه كافر و مرده دلند گفتار خدا در باره آنان محقق شود ().33
مگر نميبينيد كه براي انسان از آنچه دست قدرت ما درست كرده حيواناتي آفريديم كه مالك آن شدهاند ().31
و حيوانات را براي ايشان رام كردهايم كه هم مركوبشان است و هم از آن ميخورند ().39
و از آن سودها و نوشيدنيها دارند ،پس چرا باز هم سپاس نميگزارند ().30
غير از خدا خداياني گرفتند تا شايد ياري شوند ().30
بتها نتوانند ايشان را ياري كنند و ايشان سپاه احضار شده آنهايند ().34
گفتارشان تو را اندوهگين نكند چرا كه ما آنچه را پنهان كنند و آنچه را عيان سازند ميدانيم ().33
مگر انسان نميبيند كه ما او را از نطفهاي آفريديم؟ چطور با وجود اين دشمني آشكار شده است ().33
براي ما مثلي زده و خلقت نخستين خود را فراموش كرده ميگويد :چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را در عين اينكه
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وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلي أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّي يُبْصِرُونَ ( )33وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلي مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ
ال يَرْجِعُونَ ( )33وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَال يَعْقِلُونَ ( )33وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ
مُبِينٌ ( )32لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكافِرِينَ ()33
أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ ( )31وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ ( )39وَ لَهُمْ
فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَال يَشْكُرُونَ ( )30وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ( )30ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ
جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ()34
فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ )(76أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ( )33وَ
ضَرَبَ لَنا مَثَالً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ( )33قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
( )32الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ()33
أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلي وَ هُوَ الْخَالَّقُ الْعَلِيمُ ( )31إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( )39فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ()30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص143 :
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پوسيده است زنده ميكند؟ ().33
بگو همان خدايي كه بار اول آن را بدون الگو ايجاد كرد دوباره زندهاش ميكند و او به همه مخلوقات دانا است ().32
آن خدايي كه براي شما از درخت سبز آتش پديد آورد پس شما از آن آتش ميافروزيد ().33
آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده نميتواند مانند آن بيافريند؟ چرا ،و او آفريدگار داناست (). 31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص142 :
كار او وقتي چيزي را اراده كند فقط همين است كه بدو بگويد :باش پس وجود يابد ().39
منزه است آنكه سلطنت همه چيز به دست اوست و به سوي او بازگشت مييابيد ().30
بيان آيات [تهديد كفار به گرفتن چشمان و دگرگون ساختن خلقتشان]  .....ص749 :
اشاره
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اين آيات خالصهاي از معاني سابق است كه در سياقي ديگر بيان شدهاند و در ضمن كفار را به عذاب تهديد نموده و به اين
نكته نيز اشاره ميكند كه پيامبر اسالم (ص) فرستاده خداست و كتاب او ذكر و قرآن است ،نه او شاعر است ،و نه كتابش
شعر .و در آخر به خلقت چارپايان اشاره نموده ،و با آن بر مساله توحيد و معاد احتجاج ميكند.
"وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلي أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّي يُبْصِرُونَ" در مجمع البيان گفته :كلمه" طمس" به معناي محو و
نابود كردن چيزي است ،به طوري كه هيچ اثري از آن نماند ،در نتيجه" طمس بر ديدگانت" مثل پاك كردن خطي است
كه نوشته شده .و نظير آن طمس بر مال است كه به معناي از بين بردن آن است به طوري كه ديگر به هيچ دركي ادراك
نشود .و" كور مطموس" و" طميس" آن كوري را گويند كه اصال شكاف بين دو پلك را نداشته باشد «».1
پس معناي جمله" وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلي أَعْيُنِهِمْ" اين است كه :اگر ما ميخواستيم هر آينه ديدگان ايشان را از بين
ميبرديم به طوري كه هيچ اثري از آن نباشد و ديگر نه ديدهاي داشته باشند ،و نه ديدي.
و معناي جمله" فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ" اين است كه :در طلب و خواست آن بودند كه به سوي طريق حق و واضح سبقت گيرند،
خواستند به آن طريقهاي سبقت گيرند كه سالك آن گمراه نميشود ،ولي آن را نديدند و هرگز هم نخواهند ديد .پس
استبعادي كه از جمله" فَأَنَّي يُبْصِرُونَ" استفاده ميشود ،خود كنايه از اين است كه هرگز نخواهند ديد.
بعضي از مفسرين « »9چنين معنا كردهاند كه ":به سوي صراط و راه حق سبقت ميگيرند ،ولي به سوي آن هدايت
نميشوند" .اما اين تفسير خالي از بعد نيست.
"وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلي مَكانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ ال يَرْجِعُونَ" در مجمع البيان ميگويد :كلمه" مسخ" برگشتن
آدمي به خلقتي زشت و بد منظره
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .001
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
است ،هم چنان كه در داستان بني اسرائيل جمعي از انسانها به صورت ميمون و خوك برگشتند .و نيز در معناي كلمه"
مكانت" ميگويد :اين كلمه و كلمه" مكان" به يك معنا است «».1
و مراد از" مسخ كفار بر مكاني كه دارند" اين است كه ما چنين قدرتي داريم كه كفار را در همان جايي كه فعال نشستهاند
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[توضيح اينكه فرمود :ما به پيامبر شعر نياموختيم و شاعري شايسته او نيست (وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ )] .....ص717 :

"وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ" اين آيه شريفه عطف و برگشت به مطلبي است كه در آغاز
سوره آمده بود ،و آن تصديق رسالت رسول خدا (ص) است و اينكه كتابش از ناحيه خداي تعالي نازل شده.
پس جمله" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ "ميخواهد بفرمايد :ما به او شعر نياموختيم .و الزمه اين نفي آن است كه آن جناب هيچ
سررشتهاي از شعر نداشته باشد ،نه اين كه شعر بلد باشد ولي از گفتن شعر امتناع بورزد ،براي اين كه مثال خدا او را از اين
كار نهي كرده باشد ،و نه اين كه بخواهد بفرمايد قرآن شعر نيست ،هر چند رسول اسالم (ص )شعر هم بلد باشد.
با اين بيان روشن ميگردد كه جمله" وَ ما يَنْبَغِي لَهُ" در مقام منت نهادن بر آن جناب است .و ميخواهد بفرمايد :خداي
سبحان رسول اسالم را از گفتن شعر منزه داشته.
پس جمله مزبور ميخواهد جلو يك احتمالي را كه ممكن است كسي بدهد بگيرد .و حاصل آن اين است كه :خيال نكنيد
اين كه ما به وي شعر نياموختهايم نقصي براي اوست ،بلكه براي او كمال و مايه بلندي درجه ،و نزاهت ساحت اوست،
نزاهت از ننگي كه متخصصين اين فن دارند ،كه با الفاظ معاني را آرايش داده و با تخيالت شعري معاني را تزيين ميكنند،
آن هم تخيالت كاذب ،كه هر چه دروغش دقيقتر باشد ،شعرش مليحتر و دلپسندتر ميشود .و نيز كالم خود را بر طبق
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بدون اينكه از جايشان تكان دهيم ،و بدون اينكه خود را به زحمت اندازيم ،به صرف مشيت خود مسخشان ميكنيم .پس
كلمه" علي مكانتهم" كنايه از اين است كه اين كار براي خداي تعالي آسان است و هيچ سختي ندارد.
معناي جمله" فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًّا وَ ال يَرْجِعُونَ" اين است كه :نه ميتوانند به سوي عذاب روانه شوند و نه از عذاب برگردند
و حالت قبل از عذاب خود را دريابند .پس كلمه" مضي" و" رجوع" كنايه هستند از برگشتن به حالت سالمت ،و از باقي
ماندن بر حالت عذاب و مسخ.
بعضي از مفسرين « »9گفتهاند :مراد ،رفتن به سوي مقاصدشان ،و برگشتن به سوي خانهها و زن و فرزندشان است .ولي
اين تفسير خالي از بعد نيست ".وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَال يَعْقِلُونَ" كلمه" نعمره" از مصدر" تعمير" است كه به
معناي طوالني كردن عمر است (تعبير خانه را هم از اين رو تعمير گفتهاند كه باعث طول عمر آن است) .و كلمه" ننكسه"
از مصدر" تنكيس" است كه به معناي برگرداندن چيزي است به صورتي كه بااليش پايين قرار گيرد و نيرويش مبدل به
ضعف گردد ،و زيادتش رو به نقصان گذارد .و انسان در روزگار پيري همين طور ميشود :قوتش مبدل به ضعف ،و علمش
مبدل به جهل ،و ياد و هوشش مبدل به فراموشي ميگردد.
اين آيه شريفه ميخواهد براي امكان مضمون دو آيه قبل (كه مساله مسخ و كور كردن را خاطرنشان ميساخت) استشهاد
كند و بفرمايد آن خدايي كه خلقت انسان را در روزگار پيرياش تغيير ميدهد ،و هر چه داده ميگيرد ،قادر است بر اينكه
چشم كفار را از آنها بگيرد و ايشان را در همان جايي كه هستند مسخ كند.
و در اين جمله كه فرمود ":أَ فَال يَعْقِلُونَ" كفار را به خاطر نداشتن تعقل توبيخ ميكند و نيز تحريك ميكند به اينكه به تدبر
در اين امور بپردازند ،و از آن عبرت گيرند.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .001
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
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[مقصود از اينكه فرمود :انسان مالك چهار پايان است]  .....ص711 :

و جمله" فَهُمْ لَها مالِكُونَ" تفريع و نتيجهگيري از جمله" خَلَقْنا لَهُمْ" است ،چون معناي" خَلَقْنا لَهُمْ" اين است كه :ما
چارپايان را به خاطر انسان خلق كردهايم و الزمه آن اختصاص چارپايان به انسان است ،و اختصاص هم باألخره منتهي به
ملكيت ميشود ،چون ملك اعتباري در اجتماع ،خود يكي از شعب اختصاص است.
با اين بيان اشكالي كه در كالم بعضي « »1از مفسرين است روشن ميگردد ،چون گفتهاند :نتيجه بودن جمله" فَهُمْ لَها
مالِكُونَ" براي جمله" خَلَقْنا لَهُمْ" خيلي روشن نيست.
ناچار بايد گفت نتيجه آن مطلبي تقديري است و تقدير كالم چنين است ":خلقناها لهم فهم لها مالكون" .در حالي كه
خواننده عزيز توجه فرمود كه هيچ خفايي در اين نتيجهگيري نميباشد و احتياجي هم به تقدير نيست.
__________________________________________________
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آهنگهاي موسيقي درميآورند تا در گوش خوشتر آيد ،و چنين كاري شايسته مقام رسول خدا (ص) نيست .و چگونه
ميتواند شايسته او باشد ،با اينكه او فرستاده خداست ،و آيت رسالت و متن دعوتش قرآن است كه كالمي است در بيان خود
معجز و نيز ذكر است و قرآن مبين.
و جمله" إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ" تفسير و توضيحي است براي جمله" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ" به خاطر اينكه
الزمه معناي آن اين است كه قرآن شعر نيست .پس انحصاري كه از جمله "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ  "...استفاده ميشود ،از باب قصر
قلب است و معنايش اين است كه :قرآن شعر نيست ،و قرآن چيزي نيست به جز ذكر و خواندني آشكارا .و معناي ذكر و
خواندني بودن قرآن اين است كه قرآن ذكري خواندني است ،از طرف خدا كه هم ذكر بودنش روشن است ،و هم خواندني
بودنش و هم از ناحيه خدا بودنش.
"لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَي الْكافِرِينَ" اين تعليل مربوط است به جمله" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ" و معناي مجموع آن
دو چنين
ترجمه الميزان ،ج ،13ص139 :
ميشود :ما به آن جناب شعر نياموختيم ،براي اينكه مردم زنده را با قرآن كه منزه از خيالبافيهاي شعري است انذار كند.
ممكن هم هست متعلق به جمله" إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ  "...باشد ،كه در اين صورت معناي مجموع آن دو چنين ميشود :آنچه بر
مردم ميخواند چيزي به جز ذكر و قرآن مبين نيست كه ما آن را به وي نازل كرديم تا انذار كند آن كسي را كه زنده است.
و به هر تقدير برگشت هر دو احتمال به يك معنا است.
اين آيه -به طوري كه مالحظه ميكنيد -نتيجه ارسال رسول و انزال قرآن به رسول را عبارت دانسته از :يكي انذار كسي كه
زنده باشد ،يعني حق را تعقل بكند ،و آن را بشنود ،و دوم حقانيت قول و واجب شدن آن بر كفار .پس محاذي بودن اين آيه
در برابر آيات اول سوره در اينكه هر دو يك معنا را دنبال ميكنند ،به خوبي روشن گرديد.
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ" در اين آيه يكي ديگر از آيات و دالئل يگانگي خدا در
ربوبيت و تدبير عالم انساني را خاطرنشان ميسازد .آيتي كه نظير آيات توحيد در اول سوره است ،كه مساله زنده كردن زمين
مرده ،بيرون كردن دانهها و ميوهها ،و شكافتن چشمهها را خاطرنشان ميساخت.
و مراد از اينكه فرمود :چارپايان از چيزهايي است كه دستهاي خدا درستش كرده ،اين است كه :كسي در خلقت آنها شركت
ندارد و خلقت آنها مختص به خداست .پس عبارت" درست كردن با دستها" كنايه از اختصاص است.
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)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
بعضي »«1ديگر از مفسرين گفتهاند ":ملك در اينجا به معناي قدرت و قهر است" (و معناي آيه اين است كه :ما چارپايان
را براي آنان خلق كرديم در نتيجه ايشان مسلط و قاهر بر آن چارپايان شدند) ولي اين تفسير صحيح نيست ،زيرا معناي
تسلط و قهر از جمله بعدش كه ميفرمايد ":وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ" استفاده ميشود و بنا به گفته مفسر مزبور بايد جمله مذكور تاكيد
باشد ،و حال آنكه هر جا امر دائر شد بين اين كه جملهاي را تاكيد بگيريم يا تاسيس ،تاسيس بهتر است.
"وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها يَأْكُلُونَ"" تذليل" چارپايان براي انسان به اين معنا است كه خداوند اين حيوانات را
براي انسانها رام و فرمانبردار كرده .اين همان تذليل و تسخير حيوان است براي انسان .و كلمه" ركوب" -به فتحه راء -به
معناي مركب است ،مانند :گاو و شتر كه بار آدمي را ميبرد.
و جمله" مِنْها يَأْكُلُونَ" به معناي اين است كه ":من لحمها ياكلون -از گوشتش ميخورند".
"وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَال يَشْكُرُونَ" مراد از "منافع" هر انتفاعي است كه آدمي از مو ،كرك ،پشم و پوست حيوان
و ساير منافع آن ميبرد .و كلمه" مشارب" جمع" مشرب" است كه مصدر ميمي و به معناي" مشروب "است .و مراد از"
مشروب" شير حيوانات است .و سخن در جمله" أَ فَال يَشْكُرُونَ" همان سخني است كه :در تفسير جمله" وَ ما عَمِلَتْهُ
أَيْدِيهِمْ أَ فَال يَشْكُرُونَ" ايراد كرديم.
و معناي آيات سهگانه اين است كه :آيا كفار نميدانند كه ما به خاطر ايشان و به منظور تدبير امر زندگي ايشان در دنيا،
چارپاياني از شتر و گاو و گوسفند خلق كرديم و نتيجهاش اين شد كه انسان مالك اين حيوانات گرديد ،البته ملكيت به اين
معنا ،كه صحيح است براي او هر نوع تصرفي كه خواست در اين حيوانات بكند ،و معارضي هم نداشته باشد .و ما اين
حيوانات را براي ايشان رام و منقاد و مسخر آنها نموديم ،به طوري كه ياراي عصيان و چموشي نداشته باشند .در نتيجه
بعضي از آنها باربر و مركب ايشان شد و بعضي ديگر ماكول ايشان گشت ،يعني از گوشت آنها استفاده ميكنند و منافع
ديگري هم از مو و پشم و پوست آنها ميبرند و از شير آنها مينوشند ،آيا باز هم شكر خدا نميگزارند كه چنين تدبير كاملي
در حق آنها به كار برده ،تدبيري كه كشف ميكند كه او پروردگار ايشان است و آيا باز هم از در شكر نعمت ،او را عبادت
نميكنند؟
__________________________________________________
)(1تفسير ابن كثير ،ج  ،4ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
"وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ" هر چه ضمير جمع در اين آيه است به مشركين برميگردد ،چون مشركين
بودند كه به جاي خدا خداياني ديگر براي خود گرفتند به اميد اينكه آن خدايان ياريشان كنند .و مراد از" آلهه" همان اصنام
و يا شياطين و يا فرعونهاي بشري است ،نه آن آلههاي كه از جنس مالئكه مقربين ،و يا اوليائي از انسانها براي خود اتخاذ
كرده بودند ،براي اينكه با ذيل آيه كه ميفرمايد :و هم لهم جند محضرون -و مشركين براي آلهه لشكري هستند كه در
قيامت براي جزا حاضر ميشوند "نميسازد ،چون مالئكه مقرب خدا و اولياي او ،در اين جريان گناهي ندارند تا براي كيفر
حاضر شوند.
و اينكه مشركين خداياني ميگرفتند به اين اميد بوده كه آن خدايان ايشان را ياري كنند چون عامه مشركين اين اعتقاد غلط
را داشتند كه تدبير امورشان به اين خدايان واگذار شده ،و خير و شرشان هر چه هست در دست خدايان قرار گرفته ،در نتيجه
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آن خدايان را عبادت ميكردند ،تا با عبادت خود از خويشتن راضيشان كنند ،و در نتيجه بر ايشان خشم نگيرند و نعمت را از
ايشان قطع ننموده و يا بال و نقمت نفرستند.
"ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ" يعني آن آلههاي كه مشركين ،خداي خود گرفتهاند نميتوانند مشركين
را ياري دهند ،براي اينكه هيچ خير و شري را مالك نيستند.
[معناي جمله ":وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ" كه در باره احضار مشركين و آلهه شان در قيامت است]  .....ص715 :
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و در جمله" وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ" ظاهر عبارت ميرساند كه ضمير اول به مشركين ،و ضمير دوم به آلهه برميگردد .و
مراد اين است كه :مشركين لشكريان آلهه هستند ،چون از لوازم لشكري بودن ،تبعيت و مالزمت است ،و مشركين خود را
تابع آلهه ميدانستند ،نه آلهه را تابع خود .پس نميشود گفت :آلهه براي مشركين جند و لشكر هستند.
و مراد از اينكه فرمود ":محضرون -حاضر خواهند شد" اين است كه :مشركين را در روز قيامت حاضر خواهند كرد تا كيفر
شرك خود را بچشند .هم چنان كه خداي تعالي در جاي ديگر همين معنا را فرموده ":وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ
عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" « »1و نيز فرموده ":وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" « »9و حاصل معناي آيه اين
ميشود :آلههاي كه مشركين براي خود ،خدا گرفتهاند نميتوانند ايشان را ياري كنند .اين
__________________________________________________
)(1قرار دادند بين خدا و جن قرابت و نسبتي با اينكه جنيان ميدانند كه به زودي احضار خواهند شد .سوره صافات ،آيه
.143
)(2اگر نعمت پروردگارم نبود من هم از احضار شدگان بودم .سوره صافات ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص134 :
مشركين تابع و پيرو آلهه شدند و مطيع آنها گشتند ،و در نتيجه در قيامت كه آلهه احضار ميشوند آنها نيز احضار خواهند
شد.
اما اينكه بعضي « »1گفتهاند :معنايش اين است كه مشركين خود را لشكر آلهه ميدانند و در دنيا از آلهه دفاع ميكنند .و يا
آن كه :آلهه براي مشركين لشكرياني هستند كه براي عذاب مشركين در روز قيامت احضار ميشوند ،چون در آن روز آلهه
آتشگيره آتشي هستند كه مشركين با آن عذاب ميشوند ،و يا چون بايد به مشركين فهمانده شود كه اين آلهه همانهايند كه
شما اميد ياري از آنها داشتيد و امروز هيچ قدرتي بر نصرت شما ندارند ،و يا براي اينكه مشركين را از شفاعت آلهه نااميد
كنند ،لذا آلهه را براي عذاب آنان احضار ميكنند تا مشركين بفهمند كه آلهه قدرت بر ياري و شفاعت ندارند .معاني
بيهودهاي است.
"فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ" كلمه" فاء" كه بر سر جمله" فَال يَحْزُنْكَ" درآمده فاي تفريع است از
نهي از اندوه بر حقيقت آلههاي كه اتخاذ كردند و آنها را پرستيدند به اميد آن كه ياريشان كنند ،ميفرمايد:
وقتي حقيقت حال مشركين از اين قرار بود كه آن چيزهايي كه براي خود يار فرض كردند ابدا قدرت بر ياري ايشان
نداشتند ،و از سوي ديگر ،هم مشركين و هم ياوران فرضيشان براي عذاب احضار ميشوند ،پس ديگر تو از شرك ايشان
غمگين مباش ،براي اينكه ما از كار آنها غافل نيستيم تا بتوانند غافلگيرمان نموده از عذاب ما فرار كنند .پس تو از سخنان
ايشان محزون مشو ،كه ما از آنچه از سخنان خود را كه پنهان دارند و يا آشكار گويند با خبريم .اين بود آن مطالبي كه در
خصوص آيه مورد بحث به نظر ما رسيد .البته ديگران وجوه ديگري در تركيب آيه اظهار داشتهاند كه چون بيهوده بودند از
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نقلشان صرفنظر كرديم.
"أَ وَ لَمْ يَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ" در اين آيه به مساله قيامت كه در سابق خاطرنشان كرده بود
برگشت نموده و به دنبال انكار مشركين براي اثبات آن احتجاج ميكند و بعيد نيست كه بيان تفصيلي مطالب مشركين باشد
كه جمله" فَال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ  "...اشاره اجمالي بدانست .و مراد از" رؤيت -ديدن" علم قطعي است ،نه ديدن به چشم .و
معنايش اين است كه :آيا انسان علم قطعي ندارد به اينكه ما او را از نطفهاي خلق كرديم؟ و نكره آوردن" نطفه" به منظور
تحقير آن است .و كلمه" خصيم" به معناي دشمني است كه بر خصومت و جدال اصرار ميورزد .و استفهام در آيه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .41
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
استفهام تعجبي است ،و معنايش اين است كه :از عجائب اين است كه انسان ميداند كه ما او را از نطفهاي حقير و پشيز
آفريديم ،با اين حال ناگهان دشمني سرسخت براي خود ما ميشود.
[استبعاد معاد توسط مشركين و جواب خداي تعالي به اين استبعاد]  .....ص711 :
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"وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ" كلمه" رميم" به معناي استخوان پوسيده است .و جمله"
وَ نَسِيَ خَلْقَهُ" حال از فاعل" ضرب" ميباشد .و جمله" قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ" بيان آن مثلي است كه انسان
مذكور (در باره مساله معاد) زده ،و به همين جهت بدون واو عاطفه آمده ،چون كالم در معناي اين است كه كسي بپرسد:
انسانها در انكار معاد چه مثلي زدهاند؟ پس در جواب بفرمايد:
"قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ" و معناي آيه اين است كه :انسان براي ما مثلي زده و خلقت خود را فراموش كرده ،كه
در بار اول از نطفه خلق شده ،و اگر به ياد خلقت خود ميبود ،هرگز آن مثل را نميزد ،و آن مثل اين است كه :چه كسي اين
استخوانها را در حالي كه پوسيده شده زنده ميكند؟ آري ،اگر خلقت بار اول خود را در نظر ميداشت ،خودش جواب اين
اشكال خود را ميداد و كالم خود را رد ميكرد ،هم چنان كه خداي تعالي اين جواب را به رسول گرامي خود تلقين كرد ،و
آن اين است كه ":قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي...".
"قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" اين همان جوابي است كه :خداي تعالي به رسول گرامي خود
تلقين كرده .كلمه" انشاء" به معناي ايجاد ابتدايي است .و اگر فرموده ":اول مرة" با اينكه كلمه" انشاء" آن را افاده ميكرد،
به منظور تاكيد بوده .و جمله" وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" اشاره است به اينكه خداي تعالي نه چيزي را فراموش ميكند و نه
نسبت به چيزي جاهل است ،و وقتي او آفريننده اين استخوانها در آغاز و در نوبت اول بود و در مدتي هم كه اين استخوان
حيات داشت نسبت به هيچ حالي از احوال آن ،جاهل نبود ،و بعد از مردنش هم جاهل به آن نبود ،ديگر چه اشكالي دارد كه
دوباره آن را زنده كند؟ با اينكه قدرت خدا نسبت به احياي اين" عظام" ثابت است ،و جهل و نسياني هم در ساحت او راه
ندارد.
"الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ" اين آيه شريفه بيان است براي جمله" الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ
مَرَّةٍ" .و كلمه" توقدون "مضارع" ايقاد" است كه به معناي شعلهور ساختن آتش است .و اين آيه شريفه در اين صدد است
كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند .استبعاد از اينكه چگونه ممكن
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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[اقوال مختلف در باره خلقت مثل در آيه ":أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ  ..... ]"...ص718 :

بعضي « »1گفتهاند ":مراد خلقت امثال كفار است يعني اشخاص ديگر".
ولي اين معنا صحيح نيست ،براي اينكه با معناي كلمه" مثل" تا آنجا كه از لغت و عرف شناخته شده مغايرت دارد.
بعضي »«2ديگر گفتهاند ":مراد از مثل كفار خود كفار است ،ميخواهد بفرمايد خدا قادر است كفار را در قيامت زنده كند ،و
خلق فرمايد ،ولي به طور كنايه ميفرمايد :قادر است مثل ايشان را خلق كند ،همانطوري كه خود ما به مخاطب خود
ميگوييم :مثل تو شخصي از فالن چيز بينياز است ،يعني تو از آن بينيازي".
اين معنا نيز به نظر ما درست نيست ،براي اينكه اگر تعبير مورد بحث كنايه بود ،بايد تصريح به آن نيز ممكن باشد ،همانطور
كه در مثال مذكور ميتوانستيم به هر دو جور مقصود خود را تفهيم كنيم ،يعني هم بگوييم ":مثل تو شخصي از فالن چيز
بينياز است" و هم بگوييم ":تو از آن بينيازي "ولي در آيه مورد بحث نميتوانيم بگوييم" آيا آن كسي كه آسمانها و زمين
را خلق كرده قادر نيست كه ايشان را خلق كند؟" براي اينكه گفتگو در بعث ايشان در قيامت است ،نه در خلقت ايشان،
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است چيزي كه مرده است زنده شود با اينكه مرگ و زندگي متنافيند؟ جواب ميدهد :هيچ استبعادي در اين نيست ،براي
اينكه آب و آتش هم با هم متنافيند ،مع ذلك خدا از درخت تر و سبز آتش براي شما قرار داده و شما همان آتش را شعلهور
ميكنيد.
و مراد از" شجر" -به طوري كه در بين مفسرين « »1معروف است درخت مرخ -به فتحه ميم و سكون را و خا -و درخت
عفار -به فتحه عين -است كه اين دو درخت ،چنين وضعي دارند كه هر گاه به يكديگر ساييده شوند مشتعل ميگردند و در
قديم مردم براي تهيه آتش قطعهاي از شاخه اين درخت و قطعهاي ديگر از شاخه آن ميگرفتند ،و با اينكه سبز و تر بودند"،
عفار" را در زير و" مرخ" را روي آن قرار داده و به يكديگر ميساييدند ،و هر دو به اذن خدا آتش ميگرفتند .پس مرده را
زنده كردن ،عجيبتر از مشتعل كردن آتش از چوب تر نيست ،با اينكه آب و آتش دو چيز متضادند.
"أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلي وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ" استفهام در آيه استفهام
انكاري است ،و آيه شريفه بيان همان حجت است كه در سابق در جمله" قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ" آمده بود ،چيزي
كه هست اين بيان از بيان قبلي به ذهن نزديكتر است ،چون در بيان سابق ايجاد بار اول انسان را دليل ميگرفت بر اينكه
قادر است بر زنده كردن ايشان در آخرت ،ولي در اين آيه خلقت آسمانها و زمين را كه به حكم و جدان و به فرموده خود
خداي تعالي" لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" « »9بزرگتر از خلقت انسانهاست ،دليل گرفته بر قدرت او.
پس در حقيقت برگشت معناي آيه به اين ميشود كه :چگونه ممكن است كسي اين جرأت را به خود بدهد كه بگويد خدايي
كه عالم آسمانها و زمين را با آن وسعتي كه دارند خلق كرده ،و آن نظام عام عجيب را در سراسر آن برقرار كرده ،به طوري
كه تك تك نظامهاي جزئي آن دهشتآور و محير العقول است ،و يك نمونه آن نظامهاي موجود در خصوص عالم انساني
است ،نميتواند مثل همين مردم را دوباره خلق كند؟ نه ،هرگز چنين چيزي ممكن نيست ،بلكه او قادر است ،چون او خالقي
است عليم .و در اينكه مراد از خلق كردن مثل كفار در قيامت چيست اقوال مختلفي هست.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .44
)(2سوره مؤمن ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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چون مشركين در اينكه خالقشان خداي سبحان است ،حرفي نداشتند.
بعضي « »0ديگر گفتهاند ":ضمير در كلمه" مثلهم" به آسمانها و زمين برميگردد ،به اين اعتبار كه عقالي عالم در آسمانها
و زمين قرار دارند ،و بدين جهت از باب تغليب ضمير عقالء به همه آسمانها و زمين برگشته ،و بنا بر اين مراد از آيه اين
است كه :خدا كه خالق عالم است قادر است مثل اين عالم را خلق كند".
اين وجه نيز به نظر درست نميآيد ،براي اينكه مقام ،مقام اثبات بعث و زنده كردن انسانها در قيامت است ،نه مقام اثبات
بعث آسمانها و زمين .عالوه بر اين ،گفتار در مساله اعاده موجودات قبلي است ،نه خلق كردن مثل آنها ،چون خلق مثل يك
موجود ،اعاده عين آن موجود نيست.
پس حق مطلب اين است كه گفته شود :مراد از خلق كردن مثل كفار اعاده ايشان بعد از مردن است براي جزاء ،هم چنان
كه از كالم طبرسي «» (0رحمة اللَّه عليه) در مجمع البيان نيز استفاده ميشود.
__________________________________________________
(1و )9تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .43
(3و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .004
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
[بيان اينكه منظور از خلقت مثل انسانها در قيامت ،اعاده آنها است ،با توضيحي در مورد تغير و تبدل متوالي بدن و عدم تغير و تبدل نفس و روح]  .....ص719 :
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و اما بيان اينكه چگونه منظور از خلقت مثل ،اعاده است؟ اين است كه :انسان موجودي است مركب از نفس و بدن ،و بدن
انسان در اين نشاه دستخوش تحليل رفتن و دگرگون شدن است ،و پيوسته اجزاي آن تغيير ميكند ،و از آنجا كه هر مركبي
با نابودي يك جزءاش نابود ميشود ،در نتيجه انسان در هر آني ،غير از انسان قبل است ،و اين شخص آن شخص نيست،
در حالي كه ميبينيم شخصيتش هست ،و اين بدان جهت است كه روح آدمي شخصيت انسان را در همه آنات حفظ ميكند،
چون روح آدمي مجرد است ،و منزه از ماده و تغييرات عارض از طرف ماده است ،و باز به همين جهت ايمن از مرگ و فنا
است.
از كالم خداي تعالي هم استفاده ميشود كه :نفس آدمي با مردن بدنش نميميرد و هم چنان زنده و محفوظ است تا روزي
كه به سوي خداي تعالي برگردد ،هم چنان كه در سابق ديديد كه اين معنا را از آيه" 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" « »1استفاده كرديم.
پس بدني كه بعد از مرگ كالبد آدمي ميشود ،وقتي با بدن قبل از مرگش مقايسه شود مثل آن بدن خواهد بود ،نه عين آن،
ولي انسان صاحب بدن الحق وقتي با انسان صاحب بدن سابق مقايسه شود عين آن خواهد بود نه مثل آن براي اينكه :آن
روحي كه وحدت بدن قبل از مرگ را در تمامي مدت عمر حفظ ميكرد ،همين روحي است كه بعد از مرگ در كالبد الحق
درآمده (هم چنان كه بدنهاي متعدد قبل از مرگ به خاطر يكي بودن روح يكي بود.
بدنهاي بعد از مرگ و قبل از مرگ هم به جهت يكي بودن روح يكي هستند و عين همند).
و چون استبعاد مشركين از زنده شدن استخوانهاي پوسيده برگشت ميكند به استبعاد از خلقت بدني جديد ،نه از نفس و
روحي جديد ،به همين جهت خداي سبحان در پاسخ از آن استبعاد ،امكان خلقت مثل آنان را ثابت كرد ،و متعرض برگشتن
عين آنان نشد ،چون خلق شدن عين آنان بعد از مرگ ،وقتي صورت ميگيرد كه روح ايشان كه نزد خدا محفوظ است به
بدنهاي جديدشان متعلق شود و يا تعلق مزبور عين انسانهاي موجود در دنيا دوباره موجود ميشوند ،هم چنان كه خداي
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تعالي فرموده:
__________________________________________________
)(1گفتند آيا پس از آنكه مرديم و تار و پودمان در زمين گم شد دوباره خلقتي جديد به خود ميگيريم؟ اينان به لقاي
پروردگارشان ايمان ندارند .در جوابشان بگو :آن ملك الموتي كه موكل به شما شده است ،شما راي بدون كم و كاست
ميگيرد ،و آن گاه به سوي پروردگارتان رجوع ميكنيد .سوره الم سجده ،آيه . [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
"أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي" « »1و در اين كالم
شريفش احيا را به عين مردگان نسبت داد ،نه به امثال آنها و فرمود ":عَلي أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتي" و نفرمود ":علي ان يحيي
امثال الموتي".
[توضيح مفاد آيه شريفه ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  "...و بيان مراد از امر و قول در آن]  .....ص712 :
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"إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"...
اين آيه شريفه از آيات برجسته قرآن كريم است كه كلمه ايجاد را توصيف ميكند و ميفرمايد :خداي تعالي در ايجاد هر
چيزي كه ايجاد آن را اراده كند ،بغير از ذات متعالي خود به هيچ سببي ديگر نيازمند نيست ،نه در اينكه آن سبب مستقال آن
چيز را ايجاد كند ،و نه در اينكه خدا را در ايجاد آن كمك نمايد ،و يا مانعي را از سر راه خدا بردارد.
قرآن كريم تعبيراتش از اين حقيقت ،مختلف است در آيه مورد بحث فرموده ":انما امره" و در سوره" نحل ،آيه  "03تعبير
به قول كرده و فرموده ":إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" و در سوره" بقره" آيه"  "113تعبير به قضا
كرده و فرموده ":وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ".
و ظاهرا مراد از كلمه" امر" در آيه مورد بحث ،شان باشد ،يعني ميخواهد بفرمايد:
شان خداي تعالي در هنگام اراده خلقت موجودي از موجودات چنين است ،نه اينكه مراد از آن ،امر در مقابل نهي باشد ،هر
چند كه آيه سوره نحل تاييد ميكند كه به اين معنا باشد ،و ليكن تدبر و دقت در آيات اين معنا را افاده ميكند كه غرض در
سه آيه مزبور وصف شان الهي در هنگام اراده خلقت است ،نه اينكه بخواهد بفهماند خداي تعالي وقتي ميخواهد چيزي را
خلق كند اين كالم را ميگويد .پس وجه صحيح همان است كه :ما كلمه" قول" را بر" امر" به معناي شان حمل كنيم به
اين معنا كه بگوييم :اين كلمه از آن جهت كه خودش مصداقي از شان است در اينجا به كار رفته ،نه اينكه" امر" را بر"
قول" در مقابل نهي حمل كنيم و معناي اينكه فرمود ":إِذا أَرادَ شَيْئاً" اين است كه ":اذا اراد ايجاد شيء -وقتي اراده كند
ايجاد چيزي را" .و اين معنا از سياق آيه استفاده ميشود .و در عدهاي از آيات كه متعرض اين حقيقتند ،به جاي" اراده "
كلمه" قضاء" آمده ،مانند آيه" إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »9و هيچ منافاتي هم ندارد ،براي اينكه قضا به
معناي حكم است ،و حكم
__________________________________________________
) (1آيا نفهميدند كه آن خدايي كه آسمانها و زمين را خلق كرد و در خلقت آنها دچار خستگي هم نشد ،قادر است كه
مردگان را زنده كند .سوره احقاف ،آيه .00
)(2سوره بقره ،آيه  .113سوره آل عمران ،آيه  .03سوره مريم ،آيه  04و سوره مؤمن ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
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و قضا و اراده در خداي تعالي يك چيز است ،براي اينكه اراده از صفات فعل و خارج از ذات خداي تعالي است ،و از مقام فعل
او انتزاع ميشود ،و معنايش اين است كه :هر چيز موجود را كه در رابطه با اراده خداي سبحان فرض كنيم طوري است كه
هيچ چارهاي جز هست شدن ندارد .پس معناي جمله" اذا اردناه" اين است كه :وقتي چيزي در موقف تعلق اراده خدا قرار
بگيرد ،شان خدا اين است كه به آن چيز بگويد باش و آن هم موجود شود.
و جمله" أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ" خبر است براي كلمه" إِنَّما أَمْرُهُ" و معنايش اين است كه:
خداوند آن چيز را با كلمه" كن" مورد خطاب قرار ميدهد و اين هم واضح است كه در اين ميان لفظي كه خدا به آن تلفظ
كند در كار نيست ،و گر نه تسلسل الزم ميآيد ،براي اينكه خود لفظ هم چيزي است كه بعد از اراده كردن ،تلفظ ديگري
ميخواهد باز آن تلفظ هم چيزي از چيزها است كه محتاج به اراده و تلفظ ديگري است.
و نيز در اين ميان مخاطبي هم كه داراي گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از در امتثال موجود شود ،در كار
نيست ،براي اينكه اگر مخاطب وجود داشته باشد ،ديگر احتياج به ايجاد ندارد .پس كالم در آيه مورد بحث كالمي است
تمثيلي ،ميخواهد بفرمايد :افاضه وجود ،از ناحيه خدا به هر چيزي كه موجود ميشود ،به جز ذات متعالي خدا به هيچ چيز
ديگر احتياج ندارد ،و چون ذات خداوندي اراده كند هستي آن را ،بدون تخلف و درنگ موجود ميشود.
با اين بيان ،فساد گفتار بعضي « »1از مفسرين به خوبي روشن ميگردد ،كه گفتهاند:
"از ظاهر آيه برميآيد كه در ايجاد هر موجودي لفظي در كار است ،و آن لفظ "كن" است كه خدا آن را ميگويد ،و آن
موجود هستي به خود ميگيرد و بيشتر مفسرين سلف هم همين را گفتهاند ،و چون شؤون خداي تعالي ما وراي فهم بشري
است ،لذا توصيه ميكنيم كه اصال در اين مقوله سخني نگوييد و خصومت نكنيد".
وجه فساد آن اين است كه :درست است كه شؤون خداي تعالي ما وراي فهم بشري است ،و ليكن اين حقيقت نبايد باعث
شود كه به كلي حجتهاي عقلي و قطعي باطل گردد ،براي اينكه اگر بنا باشد حجتهاي عقلي بياعتبار شود ،ديگر
اعتباري براي اصول معارف ديني باقي نميماند و راهي نداريم براي اينكه به دست بياوريم كه قرآن كتابي آسماني است ،و
معارفي كه آورده همه صحيح و درست است .آيا جز اين است كه اين مطالب همه با
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص139 :
حجتهاي عقلي اثبات ميشود؟
و مگر جز اين است كه حجيت خود كتاب و سنت و هر دليل ديگر با عقل اثبات ميشود؟ آن وقت چگونه ممكن است يك
آيه از قرآن و يا يك حديث حجيت عقل را كه اثبات كننده حجيت آن است از كار بيندازد و بياعتبار معرفي كند؟ هرگز
ممكن نيست ،چون در اين صورت آن آيه و آن حديث قبل از ابطال حجيت عقل ،حجيت خودش را ابطال كرده.
و اين نيز واضح است كه در مساله خلقت غير از خدا و آن مخلوق پاي چيز ديگري در ميان نيست ،و اگر عليت و سببيت
خلقت را به اراده خدا نسبت ميدهيم بعد از خلقت نسبت ميدهيم چون گفتيم اراده صفتي است كه از مقام فعل خدا انتزاع
ميشود .و گر نه سبب و علت اصلي خداست نه اراده او ،و گر نه الزم ميآيد يك صفت انتزاعي باعث شود كه اشياء ،ديگر
حاجتي به خود خداي تعالي نداشته باشند ،و بطالن اين حرف واضح است.
و نيز واضح است كه در مساله ايجاد و خلقت چيزي به نام ايجاد و يا وجود از خدا جدا نميشود و به مخلوق نميچسبد ،و
افاضه او نظير افاضه ما نيست كه وقتي چيزي به كسي ميدهيم ،از خود جدا ميكنيم و به او ملحق ميسازيم .پس بعد از

PDF.tarikhema.org

[معناي" ملكوت" و اينكه ملكوت هر چيزي به دست خدا است ] .....ص713 :

"فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" كلمه" ملكوت" مبالغه در معناي ملك است ،مانند كلمه" رحموت"
و كلمه" رهبوت" كه مبالغه در معناي رحمت و وحشتاند.
با انضمام اين آيه به ما قبلش اين معنا به دست ميآيد كه :مراد از" ملكوت" آن جهت از هر چيزي است كه رو به خداست،
چون هر موجودي دو جهت دارد ،يكي رو به خدا ،و يكي ديگر رو به خلق .ملكوت هر چيز آن جهتي است كه رو به خدا
است ،و ملك آن سمت رو به خلق است ممكن هم هست بگوييم :ملكوت به معناي هر دو جهت هر موجود است ،و آيات
زير هم بر همين معنا حمل ميشود "،وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ" «» 0و" أَ وَ
لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" « »0و "قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ" «».4
و اگر فرموده ملكوت هر چيزي به دست خداست ،براي اين است كه :داللت كند بر اينكه خداي تعالي مسلط بر هر چيز
است ،و غير از خدا كسي در اين تسلط بهره و سهمي ندارد.
و برگشت معنا در آيه" فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ "به اين است كه :خدا از استبعادي كه مشركين در مساله معاد
ميكنند ،منزه است ،چون مشركين غافلند از اينكه ملكوت هر چيزي به دست خدا و در قبضه قدرت اوست.
و جمله" وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" خطاب به عموم مردم است ،چه مؤمن و چه مشرك ،و هم بيان نتيجهاي است از بيان سابق بعد از
تنزيه خدا.
__________________________________________________
)(1امر ما نيست مگر واحد و آن هم چون چشم بر هم زدن .سوره قمر ،آيه .43
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خداي تعالي چيز ديگري جز وجود اشياء نيست.
و از اينجا روشن ميگردد كه :كلمه "ايجاد" يعني كلمه" كن" عبارت است از همان وجود چيزي كه خدا ايجادش كرده
البته بدان اعتبار كه وجود منسوب به خدا و قائم به وجود خداست ،و اما به اين اعتبار كه وجودش وجود خود اوست ،موجود
است نه ايجاد .و مخلوق است نه خلق.
و نيز روشن ميشود كه :آنچه از ناحيه خداي تعالي افاضه ميشود ،قابل درنگ و مهلت نيست ،و تبدل و دگرگوني را هم
تحمل نميكند ،و تدريجيت نميپذيرد ،و آنچه تدريجيت و مهلت و درنگ كه از موجودات مشاهده ميكنيم ،از ناحيه خود
آنها است نه از آن ناحيه كه رو به خدايند ،و اين خود بابي است كه هزار باب از آن باز ميشود.
و در آيات ،اشارات لطيفي به اين حقايق شده ،از آن جمله فرموده ":كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" «»1
كه كلمه" كن" را بعد از خلقت آورده و نيز مانند آيه
__________________________________________________
)(1مثل عيسي نزد خدا مثل آدم است كه او راي از خاك خلق فرمود و سپس بدو گفت باش پس ميباشد .سوره آل
عمران ،آيه .42
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
"وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ" « »1و نيز فرموده ":وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً" « »9و آياتي ديگر.
و جمله "فَيَكُونُ" بيانگر اطاعت آن شيء است كه مورد اراده خدا قرار گرفته ،ميخواهد بفرمايد :همين كه هست شدن
چيزي مورد اراده خدا قرار گرفت ،بدون درنگ لباس هستي ميپوشد.
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)(2و امر خدا همواره حساب شده و مقدور بود .سوره احزاب ،آيه .03
)(3ما هر دو سوي آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان ميدهيم براي اينكه از يقينداران باشد.
سوره انعام ،آيه .34
)(4چرا به هر دو سوي آسمانها و زمين نظر نميكنند .سوره اعراف ،آيه .134
)(5بگو آن كيست كه هر دو سوي هر چيز را به دست دارد .سوره مؤمنون ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
بحث روايتي [(رواياتي در باره بيگانه بودن پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) از شعر و شاعري ،اعاده و احياء اموات ،و اراده قول
خداوند)]  .....ص715 :
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در تفسير قمي در ذيل آيه" وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغِي لَهُ  "...آمده كه :قريش ميگفتند :آنچه محمد ميگويد شعر است،
خداي سبحان در همين آيه سخن ايشان را رد نموده و فرموده ":ما به او شعر نياموختهايم ،و او سزاوار شعرگويي نيست ،و
آنچه آورده به جز ذكر و قرآني مبين نميباشد" .و بدون شك رسول خدا (ص) در تمامي طول عمر شريفش حتي يك بار
هم شعر نگفت»
.در مجمع البيان آمده كه از حسن روايت شده كه رسول خدا (ص) وقتي به اين بيت مثل ميزد ":كفي الشيب و االسالم
للمرء ناهيا" اين طور ميخواند:
"كفي االسالم و الشيب للمرء ناهيا" ابو بكر روزي به آن جناب عرضه داشت ،شاعر گفته:
"كفي الشيب و االسالم  "...آن گاه اضافه كرد :من شهادت ميدهم به اينكه تو فرستاده خدايي ،و خدا شعر به تو نياموخته،
و سزاوار تو نيست كه شعر بگويي «2».
و در همان كتاب آمده كه عايشه گفت :رسول خدا (ص) هر گاه ميخواست به شعر برادر بني قيس مثل بزند كه گفته بود:
ستبدي لك االيام ما كنت جاهال و ياتيك باالخبار من لم تزود
شعر او را چنين ميخواند" و ياتيك من لم تزود باالخبار" و چون ابو بكر اعتراض ميكرد كه شعر اين طور نيست،
ميفرمود :من شاعر نيستم ،و سزاوار من شعر گفتن نيست «».0
مؤلف :در الدر المنثور هم اين دو خبر از حسن و عايشه به همين عبارت كه مجمع البيان آورده نقل شده .و صاحب الدر
المنثور اخبار ديگري از تمثلهاي رسول خدا (ص) نقل كرده «».0
و نيز در مجمع البيان آمده :و اما اينكه آن جناب" در ميدان جنگ" رجز ميخواند ،و ميفرمود:
انا النبي ال كذب انا ابن عبد المطلب
جمعي گفتهاند كه ":اصال اين ارجوزه شعر نيست" .بعضي ديگر گفتهاند ":اين
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .009
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .933
ترجمه الميزان ،ج ،13ص134 :
يك بيت اتفاقي از آن جناب سرزد ،و نخواسته شعر بگويد" «».1
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اين بيت از آن جناب نقل شده و در بارهاش بحث زيادي كردهاند ،و به نظر ما طرح روايت و نپذيرفتن آن آسانتر از آن است
كه شعر بودن آن را انكار كنيم ،و يا بگوييم به طور اتفاق از آن جناب سرزده ،و قصد شعر گفتن نداشته.
و در الدر المنثور در تفسير جمله" لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا  "...گفته :ممكن است مراد از" كسي كه زنده باشد" "،كسي كه عاقل
باشد" بوده باشد ،هم چنان كه از علي (ع) هم اين معنا نقل شده «».9
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از حضرت ابي جعفر (ع) نقل شده كه در تفسير جمله" وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ" تا
جمله" محضرون" فرموده :خدايان مشركين توانايي ياري مشركين را ندارند ،و مشركين قشوني هستند براي آلهه كه روزي
احضار ميشوند «3».
و از تفسير عياشي نقل شده كه از حلبي از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :ابي بن خلف استخوان پوسيدهاي را از
ديواري كند ،و آن را با دست نرم كرد و با خود گفت :آيا بعد از آنكه استخواني پوسيده شديم ،دوباره به خلقتي جديد خلق
ميشويم؟ خداي تعالي در پاسخش اين آيه را فرستاد ":قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ
هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ" «».0
مؤلف :الدر المنثور به طرقي بسيار نظير اين حديث را از ابن عباس ،عروة بن زبير ،قتاده ،سدي ،و عكرمه آورده ،و نيز از ابن
عباس روايت كرده كه گفت :گوينده اين سخن عاص بن وائل بوده و باز به طرقي ديگر از ابن عباس نقل كرده كه گفت:
گوينده آن عبد اللَّه بن ابي بوده است «».4
و در كتاب احتجاج در ضمن احتجاج امام صادق (ع) آمده كه :سائل پرسيد :آيا روح آدمي بعد از بيرون شدن از قالبش
متالشي ميشود؟ و يا هم چنان باقي ميماند؟ امام (ع) فرمود :نه ،بلكه تا روزي كه در صور دميده شود باقي ميماند ،و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .009
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص . [.....]992
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
)(4تفسير عياشي ،ج  ،9ص  ،923ح  ،32و تفسير برهان ،ج  ،0ص  ،10ح .0
)(5الدر المنثور ،ج  ،4ص .932
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
بعد از آنكه در صور دميده شد ،همه چيز باطل و فاني ميشود ،ديگر نه حسي ميماند و نه محسوسي ،آن گاه دوباره همه
چيز به حال اول خود برميگردد ،همان طوري كه مدبر آنها بار اول ايجاد كرده بود ،و اين بعد از گذشتن چهار صد سال
سكون و آرامش خلق در فاصله بين دو نفخه است.
سائل پرسيد :چگونه ميتواند دوباره مبعوث شود با اينكه بدنش پوسيده و اعضاي آن متفرق شده ،يك عضوش در يك
شهري طعمه درندگان شده ،و عضو ديگرش در شهري ديگر مورد حمله حشرات آنجا گشته ،و عضو ديگرش خاك شده با
خاك آن شهر به صورت ديوار در آمده؟
امام صادق (ع) فرمود :آن خدايي كه بار نخست او را از هيچ آفريد و بدون هيچ الگويي صورتگري كرد ،ميتواند دوباره به
همان وضع اول اعادهاش دهد.
سائل عرضه داشت :اين معنا را برايم بيشتر توضيح بده .فرمود :هر روحي در مكان مخصوص به خود مقيم است ،روح
نيكوكاران در مكاني روشن و فراخ و روح بدكاران در تنگنايي تاريك ،و اما بدنها خاك ميشود ،همان طور كه اول هم از
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خاك خلق شده بود ،و آنچه درندگان و حشرات از بدنها ميخورند و دوباره بيرون مياندازند ،در خاك هست و در پيشگاه خدا
كه هيچ چيز حتي موجودي ريز به اندازه ذره در ظلمات زمين از او غايب نيست ،و عدد تمامي موجودات و وزن آنها را
ميداند ،محفوظ است و خاك روحانيان به منزله طال است در خاك.
پس چون هنگام بعث ميرسد باران نشوز به زمين ميبارد ،و زمين ورم ميكند ،پس خاك بشر نسبت به خاكهاي ديگر،
چون خاك طاليي كه با آب شسته شود ،مشخص ميگردد و چون كرهاي كه از ماست بگيرند ،جدا ميشود .پس خاك هر
قالبي به قالب خود درميآيد ،و به اذن خداي قادر ،بدانجا كه روح او هست منتقل ميشود ،صورتها به اذن صورتگر به شكل
اول خود برميگردد و روح در آن دميده ميشود .و چون خلقت هر كسي تمام شد هيچ كس از خودش چيزي را ناشناخته
نمييابد «».1
و در نهج البالغه ميفرمايد :چون خدا اراده ميكند او را دوباره خلق كند ،ميگويد :باش و او بيدرنگ خلق ميشود ،و اين
گفتن چون گفتن ما با صوت و آوازي كه شنيده شود نيست ،بلكه كالم خداي سبحان همان فعل اوست ،كه آن را ايجاد
كرده است در
__________________________________________________
)(1احتجاج ،ج  ،9ص .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
حالي كه مثل آن قبال نبود ،چون اگر ميبود قديم بود و خداي دوم ميشد «».1
و نيز در نهج البالغه است كه :خداي سبحان ميگويد ،ولي نه با تلفظ ،و اراده ميكند ،ولي نه با نيت و ضمير «».9
و در كافي به سند خود از صفوان بن يحيي روايت آورده كه گفت :به حضرت ابي الحسن (ع) عرضه داشتم :در باره اراده خدا
و خلق كردنش ،چيزي بفرما ميگويد:
آن جناب فرمودند :اراده در ما مخلوقات به معناي ضمير و خواست باطني است كه به دنبال آن فعل از ما سرميزند ،و اما
اراده در خداي تعالي به معناي ايجاد و احداث فعل است نه غير آن ،براي اينكه :خداي تعالي احتياج به تروي و تفكر قبلي
ندارد ،او مثل ما نيست كه قبل از هر كار نخست تصميم بگيرد و سپس در طرز پياده كردنش فكر كند اين گونه صفات در
خداي تعالي نيست و از خصايص مخلوقات است.
پس اراده خدا همان فعل است نه غير ،به آن فعل ميگويد ":باش" و آن فعل وجود پيدا ميكند ،اينهم كه گفتيم"
ميگويد" گفتن با تلفظ و نطق به زبان نيست ،و تصميم و تفكر ندارد ،و همان طور كه خودش كيفيت ندارد ،فعل او نيز
كيفيت ندارد «».0
مؤلف :روايات وارده از ائمه اهل بيت (ع) در اينكه اراده خدا از صفات فعل است زياد است ،به طوري كه به اصطالح علمي
به حد استفاضه ميرسد.
__________________________________________________
)(1شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ،ج  ،10ص  39خطبه .909
)(2شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ،ج  10و  ،10ص  39خطبه .909
)(3كافي ،ج  ،1ص  ،132ح .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
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)(37سوره صافات مكي است و صد و هشتاد و دو آيه دارد ..... )781( .ص718 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  7تا  ..... ]77ص718 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا ( )1فَالزَّاجِراتِ زَجْراً ( )9فَالتَّالِياتِ ذِكْراً ( )0إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ ()0
رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ () 4إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ ( )3وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ
( )3ال يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ( )3دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ ()2
إِالَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ )(10فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ الزِبٍ ()11
ترجمه آيات  .....ص718 :

بيان آيات  .....ص719 :
اشاره

در اين سوره بر مساله توحيد احتجاج شده ،و مشركين مخالف توحيد را تهديد نموده و مؤمنين خالص را بشارت ميدهد و
سرانجام كار هر يك از دو طايفه را بيان ميكند .سپس نام عدهاي از بندگان مؤمن خود را كه بر آنان منت نهاده و وعده
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به نام خداوند بخشنده مهربان
سوگند به صف كشندگان (از مالئكه) كه صفآرايي كردهاند ().1
قسم به (مالئكه) راننده ابر و باران ().9
و قسم به مالئكهاي كه قرآن را بر پيامبر تالوت ميكنند ().0
كه خداي شما هر آينه يكتاست ().0
اوست پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است و او است پروردگار مشرقها ().4
همانا ماييم كه آسمان دنيا را با زينت ستارگان آراستيم ().3
تا هم زينت آن باشد و هم آسمان را از هر شيطان سركشي حفظ كند ().3
تا شيطانها نتوانند به آنچه در سكان آسمان ميگذرد گوش فرا دهند و اگر خواستند گوش دهند از هر طرف رانده شوند ().3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
و در نتيجه از آسمان دور شوند و براي ايشان است عذابي واجب ().2
آري شيطانها نميتوانند به سخنان فرشتگان گوش فرا دهند مگر آنهايي كه كالم مالئكه را بربايند كه آنها نيز بالفاصله
هدف شهاب ثاقب قرار ميگيرند ().13
حال از مشركين بپرس آيا ايشان از حيث خلقت سختتر و مهمترند يا آنچه از آسمان و زمين و مخلوقات بين آن دو كه ما
خلق كردهايم با اينكه ما انسانها را از گلي چسبنده آفريديم؟ ().11
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داده كه بر دشمنانشان غالب و پيروز كند ،ذكر ميكند و در خاتمه سوره بياني ايراد ميفرمايد كه به منزله خالصهگيري از
غرض سوره است ،يعني تنزيه خدا .و سالم بر بندگان مرسل و حمد خداي تعالي در برابر رفتار نيكي كه با ايشان كرده .و
اين سوره به شهادت سياقش در مكه نازل شده.
"وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِراتِ زَجْراً فَالتَّالِياتِ ذِكْراً" كلمه "صافات" -به طوري كه گفته « »1شده -جمع" صافه" است و"
صافه" نيز جمع" صاف "-با تشديد -است ،و مراد از اين كلمه جماعتي است كه :افراد آن در صفي منظم قرار داشته باشند.
و كلمه" زاجرات" از" زجر" است كه به معناي آن است كه :كسي را با تهديد به مذمت و يا كتك ،از كاري و يا راهي
منصرف كني .و كلمه "تاليات" از ماده" تالوت" است كه به معناي خواندن است.
[وجوه مختلف در باره مراد از سه طايفه ":صافات" "،زاجرات" و" تاليات" كه خداوند بدانها سوگند ياد كرده است]  .....ص719 :

[بيان اينكه مراد ،سه طائفه از مالئكه كه مامور نزول وحي بودهاند ميباشد]  .....ص782 :
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خداي تعالي به اين سه طايفه ،يعني" صافات" "،زاجرات" و" تاليات" سوگند خورده ،حال بايد ديد منظور از اين سه طايفه
كيانند؟
كلمات مفسرين در اين باره مختلف است .مثال در باره" صافات" بعضي « »9گفتهاند ":مراد از آن مالئكه است كه در
آسمان خود را به صف درميآورند
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .003
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص  003و .003
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
همان طور كه انسانها در زمين براي نماز صف ميبندند".
بعضي »«1ديگر گفتهاند ":منظور مالئكه است كه وقتي ميخواهند به زمين نازل شوند بال خود را چون بال عقاب باز نگه
ميدارند و بر هم نميزنند و منتظر فرا رسيدن امر خداي تعالي هستند".
بعضي « »9ديگر گفتهاند ":منظور جماعتي از مؤمنين است كه در نماز و جهاد به صف ميايستند".
و اما در باره" زاجرات" بعضي « »0گفتهاند ":مراد از آن مالئكه است كه بندگان را از معاصي زجر و نهي ميكنند ،و خداي
سبحان آن را به صورت الهام و خطور قلبي به قلب ايشان راه ميدهد ،همانطور كه وسوسههاي شيطان وارد قلب ميشود".
بعضي « »0ديگر گفتهاند ":مراد فرشتگان موكل بر ابرهايند كه آنها را زجر ميدهند و به هر جا كه خدا بخواهد ميرانند".
بعضي « »4هم گفتهاند ":مراد آياتي است از قرآن كه در آنها از كارهاي زشت زجر و نهي شده".
بعضي »«6هم گفتهاند ":مراد مؤمنين هستند كه صداي خود را در هنگام تالوت قرآن بلند ميكنند و به اين وسيله مردم
را از منهيات زجر و نهي ميكنند".
و اما در باره" تاليات".
بعضي « »3گفتهاند ":مراد از آن ،مالئكهاي هستند كه وحي را بر پيامبران ميخواندند".
و بعضي « »3هم گفتهاند ":مراد از آن فرشتگانند كه كتابي را ميخوانند كه خداي تعالي حوادث عالم را در آن نوشته".
و بعضي « »2ديگر گفتهاند ":جماعت قاريان قرآنند كه آن را در نماز ميخوانند".
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و ما احتمال ميدهيم -و خدا داناتر است -كه مراد از هر سه طايفه (صافات و زاجرات و تاليات) سه طايفه از مالئكه باشند
كه مامور نازل كردن وحي بودند و راه اين كار را از مداخله شيطانها ايمن ميكردند و آن را به پيغمبران و يا خصوص پيامبر
اسالم محمد (ص)
__________________________________________________
(1و  9و  0و  0و  )4مجمع البيان ،ج  ،3ص  003و .003
(6و  3و  3و  )2مجمع البيان ،ج  ،3ص .003
ترجمه الميزان ،ج ،13ص131 :
ميرساندند و اين معنا از آيه" عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ
خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ" « »1نيز استفاده ميشود.
و بنا بر احتمال مزبور ،معناي آيات مورد بحث اين ميشود كه ":سوگند ميخورم به فرشتگاني كه در سر راه وحي صف
بستهاند ،و سپس به فرشتگاني كه شيطانها را از اينكه در كار وحي مداخله كنند زجر ميدهند و سپس به فرشتگاني كه وحي
را بر پيغمبر ميخوانند".
و همانطور كه گفتيم -مراد از اين وحي يا عموم وحيهايي است كه به عموم پيامبران ميشده ،و يا خصوص قرآن است كه
به پيامبر اسالم وحي ميشده ،و مؤيد احتمال دوم اين است كه:
از آن تعبير فرموده به تالوت ذكر ،چون در قرآن كريم كلمه ذكر اصطالحي است براي قرآن.
مؤيد اين احتمال اين است كه :آيات مربوط به راندن شياطين به وسيله شهابها ،بعد از آيات مورد بحث قرار گرفته ،و نيز
دنبال آن ميفرمايد ":فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا -از ايشان نظريه بخواه آيا خلقت ايشان مهمتر است ،يا خلقت
مخلوقاتي كه ما آفريدهايم  "...كه باز در جاي خودش اين تاييد را توضيح ميدهيم.
و اگر گفته شود :قرآن كريم نزول وحي را تنها به جبرئيل نسبت داده و فرموده ":مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي
قَلْبِكَ" « »9و نيز فرموده ":نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ" «».0
در پاسخ ميگوييم منافاتي با احتمال ما ندارد ،براي اينكه مالئكه" صافات" و" زاجرات" و "تاليات" اعوان جبرئيلند .پس
اگر بگوييم اين سه طايفه وحي را نازل ميكنند ،باز در حقيقت جبرئيل نازل كرده ،هم چنان كه خود قرآن در جاي ديگر
فرموده:
"فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرامٍ بَرَرَةٍ" « »0و نيز از همان فرشتگان حكايت
__________________________________________________
)(1خدا داناي غيب است و او احدي را بر غيب خود مسلط نميكند مگر تنها آن كسي از رسوالن را كه شايسته اين كار
بداند پس او پيش روي آن فرشته رسول و بعد از او نگهباني ميفرستد تا بداند آيا آن فرشتگان و رسوالن رسالت پروردگار
خود را ابالغ كردند يا نه؟ و به آنچه كه نزد آنان است احاطه يابد .سوره جن ،آيه 28.
)(2كسي كه دشمن جبرئيل است بايد بداند كه او قرآن را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرده .سوره بقره ،آيه .23
)(3روح االمين آن را بر قلب تو نازل كرد .سوره شعراء ،آيه  120و . [.....]120
)(4قرآن در صحيفههايي مورد احترام و بلند پايه و پاك و به دست سفيراني بزرگوار و نيك سرشت نازل شد .سوره عبس،
آيه .13 -10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص139 :
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[توضيح اينكه سوگند به صافات ،زاجرات و تاليات ،متضمن استدالل براي" إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ" است]  .....ص781 :

"إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ" خطاب در اين جمله به عموم مردم است .و سوگندهاي مزبور به خاطر همين جمله
__________________________________________________
)(1ما (به وحي) نازل نميشويم مگر به امر پروردگارت .سوره مريم ،آيه .30
)(2ماييم كه همواره در صفيم ،و ماييم كه هميشه مشغول تسبيح هستيم .سوره صافات ،آيه  133و .134
)(3بگو شما را ملك الموت قبض روح ميكند ،كه موكل بر شما است .سوره سجده ،آيه .11
)(4تا آنكه مرگ يكي از شما برسد ،و فرستادگان ما روح او را قبض كنند .سوره انعام ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
است .ميخواهد بفرمايد به آنچه ذكر شد سوگند كه معبود شما انسانها يكي است و اين كالمي است كه دليل خود را همراه
دارد ،كه توضيح آن خواهد آمد.
"رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ "اين جمله يا خبر دوم است براي كلمه" ان" و معنايش اين است
كه ":به درستي معبود شما يكي است و معبود شما پروردگار آسمانها و زمين است" ،و يا خبر است براي مبتدايي حذف شده،
و تقديرش" هو رب السماوات" است ،و يا اصال خبر نيست بلكه بدل است از كلمه" واحد".
توضيح اينكه گفتيم آيه شريفه كالمي است كه دليل خود را همراه دارد اين است كه :خود اوصاف" صافات" و" زاجرات"
و "تاليات" اشعار دارند بر اينكه" اله" همه يكي است ،هم چنان كه خصوصيت و چگونگي سوگند نيز اشعار دارد بر اينكه
آن معبود واحد رب آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو است.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ميكند كه گفتند ":وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ" « »1پس معلوم ميشود متصدي آوردن وحي يك نفر نيست ،و نيز گفتند ":وَ
إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" «».9
و اينكه يك جا وحي را تنها به جبرئيل نسبت ميدهد و در مواردي ديگر به جماعاتي از مالئكه ،منافات ندارد و نظير اين
است كه :يك جا قبض ارواح را به خصوص ملك الموت نسبت ميدهد و ميفرمايد ":قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ
بِكُمْ" « »0و در جايي ديگر به فرشتگاني فرستاده از ناحيه خودش نسبت ميدهد و ميفرمايد ":حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" « »0و اين بدان جهت است كه اينان اعوان ملك الموت و ملك الموت رئيس ايشان است.
سؤال ديگري كه ممكن است براي خواننده پيش بيايد ،اين است كه :چرا كلمات مخصوص به زنان را در باره مالئكه
استعمال كرده و فرموده ":صافات" و" زاجرات" و" تاليات" و نفرموده ":صافون" و "زاجرون" و" تالون" و شايد همين
تعبير دليل باشد بر اينكه مراد از اين سه كلمه ،مالئكه نباشند.
در جواب ميگوييم :اين تعبير ضرري به احتمال ما نميزند ،براي اينكه :وقتي سخن از جماعتي به ميان آيد ،جايز است كه
لفظ مؤنث را در باره آنان استعمال كرد ،چون كلمه جماعت مؤنث است و" صافات" و "زاجرات" و" تاليات" به اعتبار لفظ
جماعت ،مؤنث آمده ،و مؤنث لفظي است.
از اول قرآن تا اينجا هيچ سورهاي با سوگند آغاز نشده بود و سوره صافات اولين سورهاي است كه با سوگند آغاز ميشود و
خداي سبحان در كالم مجيدش به بسياري از مخلوقات خود سوگند ياد كرده ،از قبيل آسمان ،زمين ،خورشيد ،ماه ،ستاره،
شب ،روز ،مالئكه ،مردم ،شهرها ،و ميوهها ،و اين نيست مگر به خاطر شرافتي كه در آنها هست و آن شرافت اين است كه:
مخلوق خدايند و خدا قيوم آنها است كه خود منبع و سرچشمه همه شرافتها و ارزشها است.

PDF.tarikhema.org

پس گويا فرموده :به درستي" اله" شما يكي است ،به دليل اينكه مالك در الوهيت" اله" و معبود به حق بودن او اين است
كه :او رب و مدبر امر عالم باشد كه خود شما هم به اين مطلب اعتراف داريد و خدا هم رب و مدبر آسمانها و زمين و
موجودات بين آن دو است ،كه در همه آنها دخل و تصرف ميكند .پس معبود به حق در همه عالم اوست .و چگونه نباشد؟ با
اينكه او براي اينكه وحي خود را به پيامبرش برساند ،در آسمانها تصرف ميكند ،و در ساكنان آسمان حكم ميراند و
مالئكه" صافات" در بين آسمان و زمين كه محل رخنه شيطانهاست ،صف ميبندند و آنها را از مداخله در كار وحي منع
ميكنند ،و اين خود تصرف اوست در بين آسمان و زمين و هم در شيطانها.
و آن فرشتگان ،وحي را بر پيغمبر وي تالوت ميكنند ،و اين تالوت ،خود تكميل مردم و تربيت آنان است حاال چه تصديق
بكنند و چه تك ذيب .پس در وحي به تنهايي هم تصرف در عالم آسمانها است ،و هم تصرف در زمين و موجودات بين آن دو،
و چون چنين است ،پس خدا به تنهايي رب تمامي عالم و مدبر امور آن است ،و در نتيجه معبود واحد هم اوست.
و منظور از كلمه" مشارق" نقطههايي از افقهايي است كه خورشيد در فصول چهارگانه از آن نقطهها طلوع ميكند ،البته
احتمال اين معني هست كه مراد از" مشارق" مشرقهاي خصوص خورشيد نباشد ،بلكه مشرقهاي مطلق ستارگان و يا مطلق
مشارق باشد .و اگر نامي از مغربها نياورد و تنها مشرقها را نام برد ،به خاطر مناسبتي بود كه مشرق با طلوع وحي از آسمان
به وسيله مالئكه داشت ،هم چنان كه در جاي ديگر وحي را به طلوع تشبيه كرده ،و فرموده ":و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص130 :
وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ" « »1و نيز فرموده ":وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلي" «».9

"إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ" مراد از" زينت" هر چيزي است كه به وسيله آن چيز ديگري را آرايش دهند و زيبا
سازند .و كلمه" كواكب" عطف بيان و يا بدل از زينت است .و در كالم خداي سبحان مساله زينت دادن آسمان دنيا به
وسيله ستارگان مكرر آمده ،از آن جمله فرموده ":وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ" « »0و نيز فرموده ":وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا
بِمَصابِيحَ" « »0و نيز فرموده ":أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَي السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها" «».4
و اين آيات خالي از اين ظهور نيستند كه :آسمان دنيا يكي از آسمانهاي هفتگانهاي است كه قرآن كريم نام برده و مراد از
آن همان فضايي است كه ستارگان باالي زمين در آن فضا قرار دارند ،هر چند كه بعضي از مفسرين اين آيات را طوري
توجيه و معنا كردهاند كه با فرضيههاي هيات قديم موافق درآيد و بعضي ديگر آن را طوري توجيه كردهاند كه با فرضيههاي
هيات جديد منطبق شود.
"وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ" مراد از" شيطان" افراد شرير از جن است و مراد از" مارد" فرد خبيثي است كه عاري از
خير باشد .و كلمه" حفظا" مفعول مطلق براي فعلي است كه حذف شده و تقدير آن" حفظناها حفظا" است.
"ال يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ" كلمه" يسمعون" در اصل "يتسمعون" بوده و" تسمع" به معناي
گوش دادن است .و اينكه فرمود ":شيطانهاي خبيث نميتوانند به آنچه در مأل أعلي ميگذرد گوش دهند" ،كنايه است از
اينكه آنها از نزديكي بدانجا ممنوع هستند ،و به همين عنايت است كه عبارت مذكور صفت همه شيطانها شده ،و اگر اين
معناي كنايهاي مراد نباشد و معناي تحت اللفظي منظور باشد و بخواهد بفرمايد :شيطانها به آنچه در مأل أعلي ميگذرد
گوش نميدهند ،ديگر معنا
__________________________________________________

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

[بيان آيات راجع به تزيين آسمان دنيا به زيور كواكب و حفظ آن از شياطين مارد و  ..... ]...ص785 :
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)(1او را در افق روشن بديد .سوره تكوير ،آيه .90
)(2او در افق باالتر است .سوره نجم ،آيه .3
)(3ما آسمان دنيا را با چراغهايي زينت داديم .سوره حم سجده ،آيه .19
)(4به تحقيق كه ما آسمان دنيا را با چراغهايي زينت داديم .سوره ملك ،آيه .4
)(5آيا نظر نميكنند به آسماني كه باالي سرشان است ،چگونه آن را بنا كرديم و زينت داديم؟.
سوره ق ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص134 :
ندارد دنبالش بفرمايد :و از هر طرف تيرباران ميشوند .پس به خاطر همين جمله بايد بگوييم:
عبارت قبلي كنايه است ،و صريح آن مراد نيست.
كلمه "مأل" به معناي" اشراف" از هر قوم است ،آنهايي كه چشمها را پر ميكنند ،و "مأل أعلي" همان مالئكه مكرمي
هستند كه شيطانها ميخواهند به گفتگوي ايشان گوش دهند ،و آنها سكنه آسمانهاي باال را تشكيل ميدهند ،به دليل اين
آيه كه ميفرمايد ":لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا" «1».
و مقصود شيطانها از گوش دادن به مأل أعلي اين است كه :بر اخبار غيبي كه از عالم ارضي پوشيده است اطالع پيدا كنند،
مانند حوادثي كه بعدها در زمين رخ ميدهد و اسرار پنهاني كه آيه" وَ ما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ وَ ما يَنْبَغِي لَهُمْ وَ ما يَسْتَطِيعُونَ
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ" « »9بدان اشاره دارد ،و همچنين آيه" وَ أَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَ شُهُباً وَ
أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً" « »0و كلمه" قذف" در جمله" وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ
جانِبٍ" به معناي تيراندازي است .و كلمه" جانب" به معناي جهت و ناحيه است.
"دُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ" كلمه "دحور" به معناي طرد و راندن ،و هم به معناي دفع است ،و اين كلمه مصدر است به
معناي مفعول كه چون حال واقع شده منصوب شده است .و اين كلمه مصدر به معني مفعول است يعني اين شيطانها مدحور
و رانده شده درگاه خدايند ممكن هم هست مفعول له و يا مفعول مطلق باشد .و كلمه" واصب" به معناي واجب و الزم
است.
"إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ "كلمه" خطفة" به معناي قاپيدن و چيزي را دزدكي ربودن است .و كلمه"
شهاب" به معناي ستارگاني است كه در فضا به سرعت حركت ميكنند و نابود ميشوند و كلمه" ثاقب" از" ثقوب" است
كه به معناي فرو رفتن و نفوذ چيزي در چيز ديگر است .و" شهاب" را از اين
__________________________________________________
)(1هر آينه از آسمان فرشتهاي نازل ميكرديم تا رسول برايشان باشد .سوره اسري ،آيه .24
)(2شيطانها نميتوانند قرآن را نازل كنند ،و سزاوار اين كار نيستند ،چون ايشان از شنيدن ممنوعند .سوره شعراء ،آيه -932
.919
)(3ما شيطانها آسمان را لمس كرديم (و بدان نزديك شديم) ديديم كه پر از نگهبانان قهرمان ،و پر از تيرهاست ،با اينكه ما
قبل از بعثت اين پيامبر همواره در آسمانها براي گوش دادن مينشستيم ،ولي اآلن هر كس گوش دهد خواهد ديد كه تيرها
در آن كمين كردهاند .سوره جن ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
بابت" ثاقب" ناميدهاند كه از هدف خطا نميرود و همواره به هدف ميخورد.
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و مراد از" خطفه" اين است كه :شيطاني دزدكي خود را به صدارس مالئكه برساند تا حرفهاي آنان را گوش دهد .و در جاي
ديگر از اين عمل به" استراق سمع "تعبير كرده ،و فرموده ":إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ" « »1و اين استثناء
استثناي از ضمير فاعل در جمله" ال يسمعون" است.
و بعضي از مفسرين گفتهاند :جايز است آن را استثنايي منقطع ،و نامربوط به ما قبل بگيريم.
و معناي آيات پنجگانه مورد بحث اين است كه :ما آسمان دنيا يعني نزديكترين آسمانها به شما -و يا پايينترين آسمانها-
را با زينتي بياراستيم ،و آن همان ستارگان بود كه در آسمان قرار داديم ،و آن آسمان را از هر شيطاني خبيث و عاري از خير
حفظ كرديم ،و حتي از اينكه سخنان ساكنين آسمان را بشنوند منعشان نموديم ،تا از اخبار غيبي كه ساكنان مأل أعلي بين
خود گفتگو ميكنند اطالع نيابند ،و به همين منظور از هر طرف تيرباران ميشوند در حالي كه مطرود و رانده هستند و
عذابي واجب دارند كه هرگز از ايشان جدا شدني نيست.
پس كسي از جن نميتواند به اخبار غيبي كه در آسمان دنيا بين مالئكه رد و بدل ميشود ،اطالع يابد مگر آنكه از راه
اختالس و قاچاق چيزي از آن اخبار را به دست بياورد كه در اين صورت مورد تعقيب" شهاب ثاقب" واقع ميشود ،تير
شهابي كه هرگز از هدف خطا نميرود.
گفتاري در معناي شهاب [گفتاري در معناي شهاب (در ذيل آيه ":إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ")]  .....ص: 186
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مفسرين براي اينكه مساله" استراق سمع" شيطانها در آسمان را تصوير كنند ،و نيز تصوير كنند كه چگونه در اين هنگام به
سوي شيطانها با شهابها تيراندازي ميشود بر اساس ظواهر آيات و روايات كه به ذهن ميرسد توجيهاتي ذكر كردهاند كه
همه بر اين اساس استوار است كه آسمان عبارت است از :افالكي كه محيط به زمين هستند ،و جماعتهايي از مالئكه در
آن افالك منزل دارند ،و آن افالك در و ديواري دارند كه هيچ چيز نميتواند وارد آن شود ،مگر چيزهايي كه از خود آسمان
باشد ،و
__________________________________________________
)(1مگر شيطاني كه بخواهد استراق سمع كند كه بالفاصله شهابي مبين دنبالش ميكند .سوره حجر ،آيه . [.....]13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
اينكه در آسمان اول ،جماعتي از فرشتگان هستند كه شهابها به دست گرفته و در كمين شيطانها نشستهاند كه هر وقت
نزديك بيايند تا اخبار غيبي آسمان را استراق سمع كنند ،با آن شهابها به سوي آنها تيراندازي كنند و دورشان سازند ،و اين
معاني همه از ظاهر آيات و اخبار ابتداء به ذهن ميرسد.
و ليكن امروز بطالن اين حرفها به خوبي روشن شده ،و عيان گشته ،و در نتيجه بطالن همه آن وجوهي هم كه در تفسير"
شهب" ذكر كردهاند -،كه وجوه بسيار زيادي هم هستند -و در تفاسير مفصل و طوالني از قبيل تفسير كبير فخر رازي
« ،»1و روح المعاني آلوسي « »9و غير آن دو نقل شده ،باطل ميشود.
ناگزير بايد توجيه ديگري كرد كه مخالف با علوم امروزي و مشاهداتي كه بشر از وضع آسمانها دارد نبوده باشد .و آن توجيه
به احتمال ما -و خدا داناتر است -اين است كه :اين بياناتي كه در كالم خداي تعالي ديده ميشود ،از باب مثالهايي است كه
به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده ،تا آنچه خارج از حس است به صورت محسوسات در افهام بگنجد ،هم چنان
كه خود خداي تعالي در كالم مجيدش فرموده ":وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ" « »0و اينگونه مثلها
در كالم خداي تعالي بسيار است ،از قبيل عرش ،كرسي ،لوح و كتاب ،كه هم در گذشته به آنها اشاره شد ،و هم در آينده به
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بحث روايتي [(چند روايت در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص788 :

در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا" آمده كه منظور مالئكه و انبيايند «».9
و در همان كتاب از پدرش و از يعقوب بن يزيد ،از ابن ابي عمير ،از بعضي از راويان
__________________________________________________
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بعضي از آنها اشاره خواهد رفت.
بنا بر اين اساس ،مراد از آسماني كه مالئكه در آن منزل دارند ،عالمي ملكوتي خواهد بود كه افقي عاليتر از افق عالم ملك
و محسوس دارد ،همان طور كه آسمان محسوس ما با اجرامي كه در آن هست عاليتر و بلندتر از زمين ماست.
و مراد از نزديك شدن شيطانها به آسمان ،و استراق سمع ،و به دنبالش هدف شهابها قرار گرفتن ،اين است كه :شيطانها
ميخواهند به عالم فرشتگان نزديك شوند ،و از اسرار خلقت و حوادث آينده سر درآورند .و مالئكه هم ايشان را با نوري از
ملكوت كه شيطانها تاب تحمل آن را ندارند ،دور ميسازند .و يا مراد اين است كه :شيطانها خود را به حق نزديك ميكنند،
تا آن را با تلبيسها و نيرنگهاي خود به صورت باطل جلوه دهند ،و يا باطل را با
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .191
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .30
)(3اينها همه مثالهايي است كه ما براي مردم ميزنيم ،و اين مثلها را نميفهمند مگر مردم عاقل.
سوره عنكبوت ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص133 :
تلبيس و نيرنگ به صورت حق درآورند ،و مالئكه رشتههاي ايشان را پنبه ميكنند ،و حق صريح را هويدا ميسازند ،تا همه
به تلبيس آنها پي برده ،حق را حق ببينند ،و باطل را باطل.
و اين كه خداي سبحان داستان استراق سمع شياطين و هدف شهاب قرار گرفتنشان را دنبال سوگند به مالئكه وحي و
حافظان آن از مداخله شيطانها ذكر كرده ،تا اندازهاي گفتار ما را تاييد ميكند -و خدا داناتر است-.
"فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ الزِبٍ" كلمه" الزب" به معناي دو چيز به هم چسبيده است،
به طوري كه هر يك مالزم ديگري شده باشد .و در مجمع البيان گفته ":الزب" و" الزم" به يك معني است «».1
و مراد از جمله" من خلقنا" يا مالئكهاي است كه در آيات قبلي به آنان اشاره كرد كه حافظ وحي و تيراندازان شهابهايند ،و
يا مخلوقات عظيم ديگري غير از انسان است ،از قبيل آسمانها ،زمين و مالئكه ،و اگر در باره آنها با ضمير" هم" كه
مخصوص عقالء است تعبير كرد و فرمود ":آيا خلقت ايشان بزرگتر است ،يا كسي كه ما خلق كردهايم" و نفرمود:
"چيزي كه ما خلق كردهايم" بدان جهت است كه در بين نامبردگان مالئكه هم منظور بودند ،و مالئكه داراي عقلند ،جانب
آنان را غلبه داده و از همه آسمانها و زمين و مالئكه تعبير كرده به" كسي كه ما خلقش كردهايم".
و معناي آيه اين است كه :وقتي خداي سبحان رب آسمانها و زمين و موجودات بين آن دو و مالئكه بود ،تو اي رسول
گراميم ،از ايشان نظرخواهي كن و بپرس آيا خلقت ايشان مهمتر و بزرگتر است ،يا خلقت غير ايشان از موجودات ديگري كه
ما خلق كردهايم ،آن وقت متوجه خواهند شد كه خلقت آنان ضعيفتر و ناچيزتر از خلقت موجودات ديگر است ،براي اينكه
خلقت ايشان از يك گل چسبنده بود و معلوم است كه اين گل چسبنده ناچيز نميتواند ما را عاجز سازد.
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[سوره الصافات ( :)31آيات  71تا  ..... ]12ص792 :
اشاره

بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ ( )19وَ إِذا ذُكِّرُوا ال يَذْكُرُونَ )(13وَ إِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ( )10وَ قالُوا إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ()14
أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ()13
أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ ( )13قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ ( )13فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ ( )12وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ
)(20هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ()91
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ ( )99مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ ( )90وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ
مَسْؤُلُونَ ( )90ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ ( )94بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ()93
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)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .002
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
ترجمه الميزان ،ج ،13ص132 :
شيعه ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود امير المؤمنين (ع) فرموده:
اين ستارگان كه در آسمان است ،شهرهايي است مانند شهرهايي كه در زمين است ».1« ...
باز در همان كتاب در روايت ابي الجارود ،از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرموده ":عَذابٌ واصِبٌ" يعني عذاب دائم و
دردناك كه دردش تا دلها ميرسد «2».
و باز در همان كتاب از رسول اللَّه (ص) نقل كرده كه در داستان معراج فرمود :پس جبرئيل باال رفت و من نيز با او باال
رفتم ،تا رسيدم به آسمان دنيا ،بر روي آن آسمان فرشتهاي ديدم كه او را اسماعيل ميگفتند ،و او همان صاحب خطفه است
كه خداي عز و جل در بارهاش فرموده ":إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ" و زير فرمان آن هفتاد هزار فرشتهاند كه
زير فرمان هر فرشته هفتاد هزار فرشته ديگرند ».0« ...
مؤلف :اينگونه روايات در اين باب بسيار زياد است كه :ما بعضي از آنها را در تفسير آيه" إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ
مُبِينٌ »" «4نقل كرديم و بعضي ديگر از آنها را ان شاء اللَّه تعالي در تفسير دو سوره ملك و جن ايراد خواهيم كرد.
در نهج البالغه است كه :خداي تعالي از تمامي روي زمين ،چه زمين سخت ،و چه سهلش ،چه زمين صالح و چه
شورهزارش ،خاكي برگرفت و آن را با آب درآميخت ،تا وقتي كه خالص گشت ،و آن گاه آن را با شبنمي تر كرد ،تا چسبنده
شد «».4
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .913
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .991
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .0
)(4سوره حجر ،آيه .13
)(5شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ،ج  ،1ص  ،23خطبه .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
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ترجمه آيات  .....ص797 :

(نه تنها ايمان نميآورند) بلكه وقتي تو از گمراهي آنان تعجب ميكني تو را مسخره ميكنند ().19
و چون تذكر داده ميشوند پند نميپذيرند ().10
و چون آيتي ميبينند مسخره ميكنند ().10
و ميگويند :اين نيست مگر سحري آشكار ().14
آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره زنده ميشويم؟ ().13
(ما) و حتي پدران گذشته ما؟ ().13
بگو :بله ،زنده ميشويد در حالي كه خوار و ذليل باشيد ().13
و اين زنده شدن انسانها با يك نهيب صورت ميگيرد كه ناگهان همگي نگران برميخيزند ().12
و ميگويند :اي واي بر ما اين همان روز جزاست ().93
اين روز جدايي حق از باطل است كه تا در دنيا بوديد تكذيبش ميكرديد ().91
ترجمه الميزان ،ج ،13ص129 :
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وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ ( )93قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ )(28قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( )92وَ ما كانَ
لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ ( )03فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ ()01
فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ ( )09فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ ( )00إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ () 00إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ
لَهُمْ ال إِلهَ إِالَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ( )04وَ يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ ()03
بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ( )03إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ ( )03وَ ما تُجْزَوْنَ إِالَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( )02إِالَّ عِبادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ( )03أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ()01
فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ ( )09فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( )00عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ( )00يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( )04بَيْضاءَ لَذَّةٍ
لِلشَّارِبِينَ ()03
ال فِيها غَوْلٌ وَ ال هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ ( )03وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ () 03كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ( )02فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي
بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ ( )43قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ ()41
يَقُولُ أَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ( )49أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ ( )40قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ )(54فَاطَّلَعَ فَرَآهُ
فِي سَواءِ الْجَحِيمِ ( )44قالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ()43
وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ( )43أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ( )43إِالَّ مَوْتَتَنَا الْأُولي وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ( )42إِنَّ هذا لَهُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( )33لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ ()31
أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُالً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ( )39إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ( )30إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ )(64طَلْعُها كَأَنَّهُ
رُؤُسُ الشَّياطِينِ ( )34فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ ()33
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ ( )33ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَي الْجَحِيمِ )(68إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ ( )32فَهُمْ عَلي آثارِهِمْ
يُهْرَعُونَ ()33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص121 :
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(هان اي فرشتگان) همه آنها كه ظلم كردند و اتباع و اشباه آنها را و آنچه را كه ميپرستيدند يك جا جمع كنيد ().99
آري آنچه كه به جاي خدا عبادت ميكردند ،پس آن گاه به سوي دوزخ ببريد ().90
آنجا نگهشان بداريد كه بايد بازخواست شوند ().90
در آنجا از ايشان ميپرسند چرا مانند دنيا از يكديگر حمايت نميكنيد؟ ().94
(جوابي ندارند) بلكه ايشان امروز تسليماند ().93
بعضي به بعضي رو ميكنند و از يكديگر پرسش ميكنند ().93
پيروان به سردمداران گويند شما بوديد كه به عنوان بشارت و ميمنت ميآمديد و ما را به دين خود ميخوانديد ().93
در پاسخشان گويند خود شما بنا نداشتيد ايمان بياوريد ().92
و ما بر شما دست تسلط نداشتيم (و اجبارتان نميكرديم) بلكه خودتان مردمي طغيانگر بوديد ().03
و در نتيجه حكم خدا و قضاي او در باره ما حتمي گشت و ما عذاب را خواهيم چشيد ().01
آري ما شما را گمراه كرديم چون خودمان گمراه بوديم ().09
در نتيجه همه آنان در عذاب شريكند ().00
ما با مجرمين اينچنين رفتار ميكنيم ().00
چون ايشان اين طور بودند كه وقتي ال اله اال اللَّه برايشان گفته ميشد كبر ميورزيدند ().04
و ميگفتند آيا به خاطر مردي ديوانه خدايان خود را رها كنيم ().03
با اينكه او حق آورده و رسوالن قبلي را تصديق ميكند ().03
محققا شما عذاب دردناك را خواهيد چشيد ().03
و اين جزايتان نيست مگر بخاطر همان اعمالي كه ميكرديد ().02
مگر بندگان مخلص خدا ().03
كه ايشان رزقي معلوم دارند ().01
ميوههايي و ايشان گرامي هستند ().09
در بهشتهاي پر نعمت ().00
بر تختهايي رو به روي هم ().00
قدحها از آب بهشتي از هر سو برايشان حاضر ميشود ().04
آبي زالل و لذت بخش براي نوشندگان (). 03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص120 :
نه در آن ضرر و فسادي است و نه از آن مست ميشوند ().03
و پيش ايشان حوريان درشت چشم پركرشمه و نازند ().03
گويي از سفيدي ،سفيده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود ().02
پس بعضي به بعضي ديگر روي آورده از يكديگر پرسش ميكنند ().43
يكي از آن ميان ميپرسد :من رفيقي داشتم ().41
كه بارها از من خرده ميگرفت كه تو هم از معتقدين به معادي ().49
آيا بعد از آنكه مرديم و خاك و استخوان شديم دوباره براي پاداش زنده ميشويم؟ ().40
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بيان آيات [حكايت استهزاء مشركين آيات خدا و دعوت پيامبر را و استبعادشان رستاخيز خود و پدرانشان را]  .....ص793 :
اشاره

در اين آيات استهزايي كه كفار به آيات خدا ميكردند و پارهاي از سخنان ايشان كه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص120 :
بر اساس كفر و انكار معاد ميگفتهاند ،و ردي كه از سخنان ايشان شده حكايت شده است ،و در رد آنان به تقرير مساله بعث
پرداخته و بيان كرده كه كفار در آن روز چه شدتي و چه عذابهاي گوناگوني دارند ،و خداوند چگونه بندگان مخلص خود را با
نعمتها و كرامتهاي خود گرامي ميدارد.
و نيز چگونگي بحث و جدال دوزخيان با يكديگر را نقل ميكند كه در روز قيامت چه سخناني بين آنان رد و بدل ميشود .و
سخناني را هم كه بين اهل بهشت با خودشان و يا با بعضي از اهل آتش رد و بدل ميشود ذكر كرده.
"بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ وَ إِذا ذُكِّرُوا ال يَذْكُرُونَ" يعني اي محمد! بلكه تو از تكذيب ايشان تعجب ميكني كه چگونه
تكذيبت ميكنند ،با اينكه تو ايشان را به سوي كلمه حق ميخواني ،و تازه وقتي تعجب ميكني تو را در اين تعجب مسخره
ميكنند ،و يا تو را در همين دعوت به سوي حق مسخره ميكنند ،و چون به وسيله آيات داله بر توحيد و دين حق ،تذكر
داده ميشوند ،باز متذكر نگشته و بيدار نميشوند.
"وَ إِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ" در مجمع البيان ميگويد ":كلمه" سخر" و" استسخر" هر دو به يك معنا است" «».1
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شما هيچ از او خبر داريد؟ ().40
در همين بين به دوزخ مينگرد و رفيق خود را در وسط جهنم ميبيند ().44
به او ميگويد به خدا قسم نزديك بود مرا به ضاللت بيفكني ().43
و اگر نعمت پروردگارم نبود حتما من نيز از حاضر شدگان در دوزخ ميبودم ().43
دوستان بهشتي از شدت خرسندي و شادي به يكديگر ميگويند آيا راستي اين ماييم كه ديگر نميميريم؟ ().43
و به جز همان مرگ اولمان ديگر مرگي نداشته و عذاب هم نميشويم؟ ().42
محققا و به راستي كه اين چه رستگاري عظيمي است كه خدا به ما روزي كرد ().33
و شايسته است كه اهل عمل براي چنين زندگي تالش كنند ().31
آيا براي پذيرايي ،اين رزق كريم بهتر است و يا درخت زقوم ().39
ما آن را فتنه ستمگران كرديم ().30
درختي است كه از قعر جهنم سر درميآورد ().30
ميوهاش گويي سر شيطانها است ().34
چون ايشان از آن خواهند خورد و شكمها را از آن پر خواهند كرد ().33
و سپس از روي آن خوراك ،آبي بينهايت سوزنده مينوشند ().33
و سپس بازگشت نهايي آنان به سوي جهنم خواهد بود ().33
همينها بودند كه در دنيا پدران خود را گمراه يافتند ().32
و با اين حال به دنبال آثار پدران خود بشتافتند ().33
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و در نتيجه گفتار وي ،معناي آيه چنين ميشود :و چون اين مشركين آيتي معجزهآسا از آيات معجزه خدا را ميبينند ،مثال
قرآن و يا شق القمر را مشاهده ميكنند آن را استهزاء ميكنند.
"وَ قالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ" در اينكه مشركين در اشاره به آيت كلمه" هذا" را به كار بردهاند ،اشعاري است از ايشان به
اينكه ما اصال از اين چيز كه تو آن را آيت ميخواني هيچ چيز نميفهميم ،مگر همين قدر كه آن چيزي است از چيزها بدون
مزيت ،و اين تعبير بدترين توهيني است كه به عمل شخصي بكنند.
"أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ" اين آيه حكايت انكار مشركين نسبت به مساله معاد است،
كالمي است كه به غير از استبعاد هيچ پايه و دليلي ندارد ،در نظر وهم اين معنا بعيد ميآيد كه انسان بميرد و بدنش
متالشي گشته ،به صورت خاك و استخوان درآيد ،آن گاه دوباره به صورت اولش برگردد.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .003
ترجمه الميزان ،ج ،13ص124 :
دليل بر اينكه غير از استبعاد پايهاي ديگر ندارد ،اين است كه استفهام انكاري را نسبت به نياكان خود دوباره تكرار كردهاند،
چون استبعاد وهم آدمي از زنده شدن نياكان و اجداد كه آثارشان به كلي محو شده و به جز داستانها از ايشان چيزي باقي
نمانده ،بيشتر و شديدتر از استبعادي است كه از زنده شدن خودش دارد .و اگر منظورشان از اين گفتار تمسك به دليل عقلي
يعني محال بودن اعاده معدوم بود ،اين دليل در اعاده خودشان و اجدادشان يكسان بود و ديگر احتياج نبود كه استفهام
انكاري را در باره اعاده اجداد و نياكان خود تكرار كنند.
"قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ" در اين آيه خداي تعالي پيامبر عزيز خود را دستور ميدهد
كه در پاسخشان بگويد :بله همهشان زنده خواهند شد.
"وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ" -يعني زنده ميشويد در حالي كه خوار و بي مقدار و ذليل باشيد .و اين در حقيقت احتجاج و استدالل به
عموميت قدرت خدا و نفوذ اراده بيدرنگ او است ،آري" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -دستور او وقتي اراده
چيزي كند همين است كه بگويد باش و پس او موجود ميشود" .و به همين جهت به دنبال آن فرمود ":فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ
واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَنْظُرُونَ -مساله بعث يك زجره و نهيب بيش نيست كه وقتي صادر شد ،مردم ناگهان زنده شده و مبهوت
نظر ميكنند" هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ
أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" «».1
و اينكه بر سر جمله" فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ" حرف" فاء" آورده ،به اين منظور بوده كه تعليل را افاده كند و در نتيجه جمله
مذكور تعليل ميباشد براي جمله" وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ" .و تعبير به كلمه" زجرة" نيز اشعار به خواري و ذلت آنان دارد.
"وَ قالُوا يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ" اين آيه شريفه عطف است بر جمله" ينظرون" كه
اشعار به مبهوت بودن آنان داشت و ميفهمانيد كه مشركين بعد از زنده شدن مبهوت و دهشت زده هستند ،و همه در فكر
آنند كه آيا عالم قيامت را به خواب ميبينند يا به بيداري؟ آن وقت متوجه ميشوند كه نه ،خواب نيستند و اين همان روز
بعث و روز جزا است و چون به خاطر كفر و تكذيبشان ،از جزا حذر و
__________________________________________________
)(1براي خداست غيب آسمانها و زمين ،و مساله قيامت نيست مگر نظير چشم بر هم زدن و يا نزديك تر از آن ،كه خدا بر
هر كاري قادر است .سوره نحل ،آيه .33
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
دلواپسي دارند ،ميگويند ":هذا يَوْمُ الدِّينِ -اين روز جزاست" و نميگويند ":هذا يوم البعث -اين روز قيامت است".
و اگر در اول آيه تعبير به ماضي آورد و فرمود ":قالوا -گفتند :اي واي بر ما "با اينكه هنوز نگفتهاند ،بلكه در قيامت خواهند
گفت به خاطر اين است كه مساله معاد محقق الوقوع است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":جمله" هذا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ" كالمي است كه كفار به يكديگر ميگويند.
بعضي « »9ديگر گفتهاند ":كالم مالئكه و يا خود خداي تعالي است كه به ايشان خطاب ميكند" .آيه بعدي مؤيد احتمال
دوم است ،چون آن آيه به طور مسلم كالم خداست كه ميفرمايد ":محشور كنيد ستمكاران و قرينهاي آنان را و آنچه را
كه به جاي خدا عبادت ميكردند".
[اشاره به وجه تسميه قيامت به" يوم الفصل"]  .....ص791 :

[مراد از" الَّذِينَ ظَلَمُوا" "،ازواج" و" ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" در آيه ":احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ..."] .....ص791 :

و تعبير به ماضي در كلمه" ظلموا" وصف را افاده ميكند و منظور از آن كساني است كه داراي صفت ظلم هستند ،نه
كساني كه -و لو يك بار -مرتكب ظلم شده باشند ،هم چنان كه اگر كسي بپرسد :فالني در زندگياش چه كرد؟ و شما در
پاسخ بگويي ظلم كرد .اين پاسخ شما هر چند فعل ماضي است ،ولي فايده وصف را ميدهد و در كالم خداي تعالي از
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و كلمه" فصل" به معناي تميز بين دو چيز است ،و اگر روز قيامت را روز فصل خوانده ،بدين مالحظه است كه آن روز روز
جدا شدن حق از باطل است ،روزي كه به حكم خدا و قضاي او بين حق و باطل و يا بين مجرم و متقي ،جدايي ميافتد .و
هر يك از ديگري متمايز ميشود ،هم چنان كه در جاي ديگر فرمود ":وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ" «».0
"احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ" اين كالمي است از خداي
تعالي به مالئكه ،و معنايش اين است كه :ما به مالئكه گفتيم ايشان را محشور كنيد.
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :اين آيه كالمي است از مالئكه كه به يكديگر ميگويند.
و كلمه" حشر" -به طوري كه راغب گفته -به معناي اين است كه جماعتي از مقرشان به زور اخراج شوند تا به سوي جنگ
و امثال آن روانه گردند «».4
و مراد از" الَّذِينَ ظَلَمُوا" -به طوري كه آخر آيه هم آن را تاييد ميكند -مشركين هستند ،البته نه همه مشركين ،بلكه آن
مشركيني كه در برابر حق عناد ميورزند ،و سد راه
__________________________________________________
(1و )9تفسير قرطبي ،ج  ،4ص .39
)(3هان اي مجرمين امروز جدا شويد .سوره يس ،آيه . [.....]42
)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .32
)(5مفردات راغب ،ماده" حشر".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
پيشرفت آن هستند ،هم چنان كه از آيه" فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ" « »1نيز همين معنا استفاده ميشود.

PDF.tarikhema.org

[وجه تعبير به هدايت در" فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ"]  .....ص798 :
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اينگونه تعبيرها بسيار است ،مانند آيه" وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً" « »9و آيه "وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّ َم
زُمَراً" « »0و آيه "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْني وَ زِيادَةٌ" «( »0كه در آيه اول كلمه "اتقوا" و در دومي كلمه" كفروا" و در سومي
كلمه" احسنوا" هر سه فعل ماضي است ،ولي معناي وصف را افاده ميكند ،و منظور كساني است كه داراي صفت تقوي و
يا كفر و يا احسان هستند ،نه كساني كه يك بار و دو بار تقوي يا كفر و يا احسان از ايشان سرزده باشد).
ظاهر از جمله" و ازواجهم" اين است كه مراد از" ازواج" قرينهاي شيطاني ايشان باشد ،چون به حكم آيه" وَ مَنْ يَعْشُ
عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ  ...حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ"
« »4كساني كه از ياد خدا اعراض ميكنند قريني از شيطان دارند.
بعضي « »3از مفسرين گفتهاند ":مراد از "ازواج" اشباه و نظائر ايشان است ،ميخواهد بفرمايد :هر كسي با نظير خود
محشور ميشود ،اشخاص زناكار ،با زناكاران ،و اشخاص
__________________________________________________
)(1پس منادياي در بين آنان ندا داد كه لعنت خدا بر ستمكاران ،آنان كه از راه خدا جلوگيري ميكردند و آن را منحرف
ميخواستند و به آخرت كافر بودند .سوره اعراف ،آيه  00و .04
)(2كساني كه بخاطر پروردگارشان تقوا پيشه ميكنند گروه گروه به سوي جنت سوق داده ميشوند .سوره زمر ،آيه .30
)(3كساني كه كفر ورزيدند گروه گروه به سوي جهنم سوق داده شدند .سوره زمر ،آيه .31
)(4كساني كه خوبي كردند ،پاداش خوب و زيادتر از اعمال خوبشان دارند .سوره يونس ،آيه .93
)(5و كسي كه از ياد خداي رحمان اعراض كند شيطاني بر او بگماريم كه همواره همنشين او باشد  ...تا آنكه نزد ما آيد ،آن
وقت ميگويد :اي كاش بين من و تو به قدر فاصله مغرب و مشرق فاصله بود كه چه بد قريني بودي .سوره زخرف ،آيه 03
و .03
)(6مجمع البيان ،ج  ،3ص .001
ترجمه الميزان ،ج ،13ص123 :
شرابخواران با شرابخواران محشور ميگردند".
ليكن اين تفسير صحيح نيست ،چون الزمه آن اين است كه مراد از" الَّذِينَ ظَلَمُوا" طايفه خاصي از اهل هر معصيت باشد و
حال آنكه عبارت آيه با آن نميسازد عالوه بر اين ذيل آيه شريفه هم كه سخن از معبودهاي باطل دارد با اين تفسير سازش
ندارد.
بعضي « »1ديگر گفتهاند ":مراد از" ازواج" زنان كافر ايشان است" ولي اين وجه نيز مانند وجه قبليش ضعيف است.
و از ظاهر جمله" وَ ما كانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" برميآيد كه مراد از آن معبودها همان بتهايي است كه ميپرستيدند ،چون
ظاهر لفظ" ما -چيزهايي كه" همين بتها است ،چون اگر فرشتگان و يا جن و يا خدايان بشري مراد بود ،به جاي" ما"
ميفرمود ":من -كساني كه" پس آيه شريفه نظير آيه "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" «» 9ميباشد.
ممكن هم هست مراد از لفظ" ما" اعم از خدايان بيشعور و با شعور باشد ،و در نتيجه شامل فراعنه و نمرودها هم بشود،
ولي بنا بر اين احتمال هم ،مفهوم" ما" شامل مالئكه و حضرت مسيح (ع) نميشود ،چون در جمله" إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ
مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ »" «3اين دو طايفه استثنا شدهاند.
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[مراد از سؤال در" وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ" سؤال از چيست؟]  .....ص799 :

"وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ" در مجمع البيان ميگويد :وقتي كسي ميگويد"
وقفت انا" معنايش اين است كه:
من ايستادم ،وقتي هم بگويد ":وقفت غيري" معنايش اين است كه :من فالني را به ايستادن و توقف وادار كردم .خالصه
كلمه" وقف" هم الزم و بدون مفعول استعمال ميشود و هم متعدي ،ولي بعضي از بني تميم وقتي ميخواهند متعدي
استعمالش كنند ،به باب افعالش برده ميگويند" اوقفت الدابة -من حيوان را نگه داشتم" و خالصه در صورت تعدي از باب
افعال استفاده ميكنند ،و ثالثي مجرد را در مورد تعدي به كار نميبرند «2».
و بنا به گفته وي معناي جمله" و قفوهم" اين ميشود كه ايشان را نگه داريد و نگذاريد بروند كه بايد بازخواست شوند .و از
سياق استفاده ميشود كه اين امر به بازداشت و بازخواست ،در سر راه جهنم صورت ميگيرد.
و در اينكه از چه چيز بازخواست ميشوند ،كلمات مفسرين مختلف است ،بعضي «» 0گفتهاند ":از اينكه آيا از عهده كلمه"
ال اله اال اللَّه" برآمدهاند يا نه؟" و بعضي « »0ديگر گفتهاند ":از اين كه آيا شكر آب خنك را به جاي آوردهاند يا خير؟ و اين
سؤال از باب استهزاي ايشان است" .و بعضي « »4ديگر گفتهاند ":از اينكه آيا واليت علي (ع) را كه بدان مامور بودند
چگونه و تا چه حد رعايت كردند؟".
و اين وجوه بر فرض كه درست باشد ،هر يك به يكي از مصاديق اشاره دارند ،نه اينكه منحصرا از فالن چيز بازخواست
خواهند كرد ،و از سياق برميآيد كه مطلب مورد بازخواست همان مطلبي است كه جمله" ما لَكُمْ ال تَناصَرُونَ" مشتمل بر
آن است ،ميفرمايد:
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"فَاهْدُوهُمْ إِلي صِراطِ الْجَحِيمِ" -كلمه" جحيم" در قرآن يكي از اسمهاي جهنم است كه از ماده" جحمة" مشتق شده،
كه -بنا به گفته راغب »0« -به معناي شدت سوزش آتش است.
و مراد از اينكه فرموده :ايشان را به سوي صراط جحيم هدايت كنيد ،اين است كه ايشان را به سوي جهنم ببريد و در جهنم
بيفكنيد ،چون كلمه هدايت همه جا به معناي راهنمايي نيست ،بلكه گاهي به معناي رساندن به هدف و مقصد است.
بعضي از مفسرين گفتهاند ":اگر بردن به سوي دوزخ را هدايت به سوي آن خوانده ،از باب استهزاء است".
در مجمع البيان گفته ":اين تعبير از اين جهت است كه كفار هم مانند ديگران لياقت
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .001
)(2شما و آنچه ميپرستيديد هيزم جهنميد .سوره انبياء ،آيه .23
)(3آنهايي كه از پيش ،قلم ما احسان برايشان نوشته ،از جهنم دور نگه داشته ميشوند .سوره انبياء ،آيه .131
)(4مفردات راغب ،ماده" جحم".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص122 :
و استعداد آن را داشتند كه به سوي بهشت هدايت شوند ،خدا هم جز هدايت كاري ندارد ،ولي خود آنان كارهايي كردند كه
هدايت خدا مبدل به هدايت به سوي دوزخ شود ،و اين تعبير نظير تعبيري است كه در آيه" فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ -پس به
عذاب دردناك بشارتشان بده" آمده ،چون در اين آيه نيز خود كفار بشارت خداي را مبدل به بشارت به سوي عذاب كردند"
«».1
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"شما را چه شده كه يكديگر را ياري نميدهيد ،همان طور كه در دنيا پشتيبان يكديگر بوديد و در برآوردن حوائج خود ،و به
مقصد رسيدن ،از يكديگر كمك ميگرفتيد؟".
و جمله بعدش كه ميفرمايد ":بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ -آخر ايشان امروز تسليم
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .001
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]001
(3و  0و )4تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
شدند ،ديگر كبري برايشان نمانده تا تكبر كنند" خود دليل است بر اينكه :مراد از جمله" ما لكم ال تناصرون" اين است كه
چرا از اطاعت حق استكبار نميكنيد ،همان طور كه در دنيا استكبار ميكرديد.
پس در حقيقت سؤال از ياري نكردن آنان يكديگر را در قيامت ،سؤال از سبب استكباري است كه در دنيا داشتند ،پس با اين
بيان روشن گرديد كه مورد بازخواست ،عبارت است از هر حقي كه در دنيا از آن روي گردانيدهاند ،چه اعتقاد حق و چه عمل
حق و صالح ،و اين روگرداني آنان به دو جهت بوده :يكي كبر ورزيدن ،و يكي هم پشتگرمي به داشتن ياران و
كمككاران.

"وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ  ...إِنَّا كُنَّا غاوِينَ" اين شش آيه حكايت مخاصمه تابعين و متبوعين است كه در روز
قيامت با يكديگر دارند ،و اگر از اين مخاصمه تعبير به" تسائل -پرسش طرفيني" كرده ،از اين جهت است كه مخاصمه
آنان در معناي اين است كه به عنوان مالمت و عتاب ،اين عده از آن عده ميپرسند كه شما متبوعين و رؤسا چرا ما را به
كفر كشانديد و آن عده در پاسخ ميگويند :شما چرا به حرف ما گوش داديد ،مگر ما شما را مجبور كرديم؟
پس در جمله" وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ"" بعض" اول عبارتند از :اعتراض كنندگان و" بعض" دوم عبارتند از:
اعتراض شدگان ،چون سياق" تساؤل" در مقام مخاصمه اين معنا را افاده ميكند .و كلمه" تسائل" به معناي تخاصم است.
و جمله" قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ" معنايش اين است كه شما خود را خيرخواه ما معرفي ميكرديد .و استعمال
كلمه" يمين" در اين معنا شايع است ،از آن جمله قرآن كريم ميفرمايد ":وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ" «».1
و معناي آيه مورد بحث اين است كه :تابعين دنبال رو ،به رؤسا و متبوعين اعتراض ميكنند كه شما آنچه را به ما ميگفتيد
عنوان خير و سعادت به آن ميداديد ،و در نتيجه بين ما و خير و سعادتمان حايل ميشديد و ما گمراه شديم.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند ":مراد از كلمه" يمين" دين است" .و اين گفتار به وجه قبلي نزديك است .بعضي «»0
ديگر گفتهاند ":مراد از" يمين" قهر و غلبه و نيرومندي است
__________________________________________________
)(1سوره واقعه ،آيه .93
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص931 :
هم چنان كه در آيه" فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ" ،به همين معنا است ،چون زدن با دست راست قويتر است .اين وجه «»1
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[اعتراض كفار به بزرگان و رهبران خود در قيامت كه شما باعث گمراهي ما بوديد و جواب رؤساي كفر به پيروان خود]  .....ص122 :

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

هم با توجه به جوابي كه متبوعين دادهاند بي معنا نيست.
و جمله" قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ  ...غاوِينَ" پاسخي است كه رؤسا و متبوعين به پيروان
خود ميدهند ،و خود را از بدبخت كردن آنان تبرئه ميكنند ،و جرم آنان را به سوء اختيارشان مستند ميسازند.
پس اينكه گفتند ":بلكه خود شما ايمان نداشتيد" معنايش اين است كه :علت بدبختي شما ما نبوديم ،بلكه خود شما ايمان
نداشتيد ،نه اينكه ما ايماني را كه داشتيد از شما گرفتيم.
آن گاه اضافه ميكنند ":وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ -و ما هيچ دست زوري بر شما نداشتيم" و اين در حقيقت جواب
ديگري روي فرض تسليم است ،گويا ميگويند :تازه بر فرض هم كه شما ايمان داشتهايد ،ما به زور ايمان شما را از شما
سلب نكرديم ،عالوه بر اين اصال سلطنت و قدرتي كه سردمداران دنيا به دست ميآورند ،به دست همين تابعين برايشان
فراهم ميشود ،پس اين خود تابعين و ملتها هستند ،كه يك سلطان را بر خود مسلط ميسازند.
سپس اضافه ميكنند كه ":بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ -بلكه خودتان مردمي طاغي و سركش بوديد" .و" طغيان" به معناي
تجاوز از حد و مرز است .و كلمه" بل -بلكه" اعراض است از جمله قبلي كه ميگفتند ":لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" گويا گفتهاند:
سبب هالكت شما صرف نداشتن ايمان نبود ،تا اگر ما ايمان را از شما سلب كرديم ،علت هالكت شما بوده باشيم ،بلكه علت
اصلي اين بود كه شما مردمي طاغي بوديد ،همان طور كه ما هم مردمي متكبر و طاغي بوديم .پس ما و شما هر دو دست
به دست هم داديم و يكديگر را بدبخت نموده ،راه رشد را رها كرده و راه ضاللت را پيموديم ،و كلمه عذاب بر ما حتمي
گشت ،كلمهاي كه خدا قضاي آن را رانده و فرموده بود ":إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً لِلطَّاغِينَ مَآباً" « »9و نيز فرموده بود":
فَأَمَّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي" «».0
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .32
)(2دوزخ كمينگاهي است و محلي است براي بازگشت طاغيان .سوره نبا ،آيه  91و .99
)(3و اما آن كس كه طغيان كند ،و زندگي دنيا را بر آخرت مقدم بدارد ،جهنم منزلگاه اوست.
سوره نازعات ،آيه .02 -03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص939 :
و به خاطر همين معنا بود كه دنبال جمله" بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ" از قول آنان فرمود:
"فَحَقَّ عَلَيْنا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَذائِقُونَ" يعني ما عذاب را حتما خواهيم چشيد.
سپس گفتند ":فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ" اين سخن از آنجا كه متفرع بر ثبوت عذاب و آخرين سبب هالكت آنان است،
حرف" فا" بر سرش آورد تا بفهماند طغيان ،نخست گمراهي ميآورد و سپس آتش دوزخ را ،هم چنان كه در آيه "إِنَّ
عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ" « »1كه خطاب خداي تعالي به
ابليس است ،اثر پيروي ابليس ،اول گمراهي آورده ،و سپس جهنم را.
پس گويا فرموده :پس از آنكه متصف به طغيان شديد ،گمراهي گريبانتان را بگرفت ،و هر چند اين گمراهي به دست ما
گريبان شما را گرفت ،و ليكن ما شما را مجبور به آن نكرديم ،بلكه خود شما ما را پيروي كرديد و در اثر اتصالتان به ما
گمراهي ما هم به شما سرايت كرد ،و اين طغيان طبيعي است كه گمراه جز گمراهي از او ترشح نميكند و اين مثلي است
معروف كه" از كوزه همان برون تراود كه در اوست".
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و كوتاه سخن اينكه :شما مجبور نبوديد ،و اختيار از شما سلب نشده بود ،بلكه از همان اولين قدمي كه به سوي هالكت
برداشتيد ،تا به آخر كه در هالكت افتاديد ،همه جا اختيار داشتيد.
[تابع و متبوع در عذاب مشتركند]  .....ص121 :
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"فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ  ...يَسْتَكْبِرُونَ" ضمير جمع در كلمه" فانهم" به تابعين و متبوعين هر دو برميگردد،
ميفرمايد :هر دو در عذاب شريكند ،براي اينكه در ظلم شركت داشتند و يكديگر را بر جرم كمك ميكردند ،و هيچ يك بر
ديگري مزيت نداشتند.
بعضي »«2از مفسرين چنين اظهار نظر كردهاند كه :گمراه كنندگان عذاب بيشتري دارند ،براي اينكه هم كيفر و وزر گناه
خود را حمل ميكنند و هم كيفر و وزر كساني را كه گمراه كردند ،و صرف اينكه در اين آيه فرموده هر دو طايفه با هم
شريكند ،دليل بر آن نميشود كه كيفر هر دو مساوي باشد.
پس حق مطلب اين است كه :آيات مورد بحث تنها در اين مقامند كه بفرمايند :اين دو طايفه در ظلم و جرم و عذابي كه از
ناحيه ظلم و جرم به ايشان ميرسد سهيم و شريكند،
__________________________________________________
)(1به درستي كه تو بر بندگان من تسلطي نداري مگر آن كسي از گمراهان كه پيروي تو كند و به درستي كه جهنم
وعدهگاه همه ايشان است .سوره حجر ،آيه  09و .00
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
ولي ممكن است هر يك از اين دو طايفه به خاطر كارهايي كه شخص خودشان كردند ،و آن طايفه ديگر در آن كارها
دخالتي نداشته ،عذابهاي گوناگون ديگري داشته باشند ،هم چنان كه آيه شريفه" وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ"
« »1و آيه شريفه" رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال تَعْلَمُونَ" « »9بر اين معنا داللتي
روشن دارند.
و جمله" إِنَّا كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ" تحقق عذاب را تاكيد ميكند .و مراد از "مجرمين" همان مشركين هستند ،به دليل
جمله بعدي كه ميفرمايد ":إِنَّهُمْ كانُوا إِذا قِيلَ لَهُمْ ال إِلهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ" يعني اينان وقتي دين توحيد به ايشان عرضه
ميشود كه بدان ايمان بياورند و يا كلمه اخالص به ايشان عرضه ميشود كه آن را بگويند از گفتن آن استكبار ميورزند ،و
بر استكبار خود پافشاري هم ميكنند.
"وَ يَقُولُونَ أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ" ميگويند آيا خدايان خود را به خاطر مردي
شاعر و ديوانه رها كنيم؟ اين كالم ايشان در حقيقت انكاري است نسبت به رسالت پيامبر (ص) بعد از آن استكباري كه از
پذيرفتن توحيد ورزيدند و آن را انكار كردند .و جمله بعدي كه ميفرمايد:
"بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ" رد كالم ايشان است كه ميگفتند ":لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ" آن جناب شاعر است و مجنون ،و
كتاب او شعر است و از سخنان در حال جنون .خداوند اين گفتار مشركين را رد كرده و ميفرمايد :بلكه آنچه او آورده حق
است ،و در آن رسالت رسوالن سابق تصديق شده ،پس مانند شعر و سخنان مجانين باطل نيست ،و چيز تازهاي هم نيست،
بلكه قبل از او هزاران نفر مانند او به اين رسالت مامور شده بودند.
"إِنَّكُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأَلِيمِ" در اين جمله ايشان را به خاطر استكباري كه كردند ،و به حق نسبت باطل دادند ،تهديد
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فرموده.
"وَ ما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" يعني و در جزايي كه خواهيد ديد ،هيچ ظلمي وجود ندارد ،براي اينكه عين اعمال شما به
شما برميگردد.
__________________________________________________
)(1به طور مسلم و به يقين هم بار گناهان خود را به دوش ميكشند و هم بار گناهاني ديگر با بار گناهان خود .سوره
عنكبوت ،آيه .10
)(2تابعين گفتند پروردگارا ،اين متبوعين ما را گمراه كردند ،پس عذابي دو چندان از آتش به ايشان بده ،فرمود :هر دو طايفه
عذابي دو چندان دارند ،ولي نميدانند .سوره اعراف ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
"إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ  ...بَيْضٌ مَكْنُونٌ"
[مقصود از" عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" و اينكه" رزق معلوم" دارند و  ..... ]...ص125 :
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اين استثنا ،استثنايي است منقطع « »1از ضمير در" لذائقوا" و ممكن هم هست استثنا از ضمير" ما تجزون" باشد و هر دو
هم صحيح و داراي وجه است ،بنا بر نظريه اول معنايش اين ميشود ":و ليكن بندگان مخلص خدا رزقي معلوم دارند ،و از
چشندگان عذاب اليم نيستند" و بنا بر نظريه دوم معنايش اين ميشود ":و ليكن بندگان مخلص خدا رزقي معلوم دارند ما
وراي جزاي اعمالشان" .و به زودي ان شاء اللَّه به معناي آيه اشاره خواهيم كرد.
ولي آنچه مسلم است اين است كه :نميتوان استثناي مذكور را متصل گرفت ،و احتمال اينكه استثنا متصل باشد ،ضعيف
بوده و خالي از تكلف و زحمت نيست.
قرآن كريم اين وعده را بندگان مخلص خدا ناميده ،و عبوديت خداي را براي آنان اثبات كرده و معلوم است كه :عبد ،نه
مالك اراده خودش است ،و نه مالك كاري از كارهاي خودش ،پس اين طايفه اراده نميكنند ،مگر آنچه را كه خدا اراده كرده
باشد ،و هيچ عملي نميكنند مگر براي خدا.
آن گاه اين معنا را براي آنان اثبات كرده كه مخلص -به فتحه الم -هستند ،و معنايش اين است كه :خدا آنان را خالص
براي خود كرده ،غير از خدا كسي در آنان سهيم نيست ،و ايشان جز به خداي تعالي به هيچ چيز ديگري علقه و بستگي
ندارند ،نه به زينت زندگي دنيا و نه نعيم آخرت ،و در دل ايشان غير از خدا چيز ديگري وجود ندارد.
و معلوم است كسي كه اين صفت را دارد ،التذاذش به چيز ديگري است غير از آن چيزهايي كه سايرين از آن لذت ميبرند و
ارتزاقش نيز به غير آن چيزهايي است كه سايرين بدان ارتزاق ميكنند ،هر چند كه در ضروريات زندگي از خوردنيها،
نوشيدنيها و پوشيدنيها با سايرين شركت دارد.
با اين بيان اين نظريه تاييد ميشود كه :جمله "أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ" اشاره دارد به اينكه در بهشت رزق ايشان كه
بندگان مخلص خ دايند غير از رزق ديگران است و هيچ شباهتي بر رزق ديگران ندارد ،اگر چه نام رزق ايشان و رزق ديگران
يكي است ،و ليكن رزق ايشان هيچ خلطي با رزق ديگران ندارد.
__________________________________________________
)(1يعني افراد مخلص در بين چشندگان عذاب دردناك نبودند ،تا با استثنا بيرون شوند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص934 :
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پس معناي جمله" أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ" اين است كه :ايشان رزقي خاص و معين و ممتاز از رزق ديگران دارند .پس
معلوم بودن رزق ايشان ،كنايه است از ممتاز بودن آن ،هم چنان كه در آيه" وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ" « »1نيز اشاره به
اين امتياز شده .و اگر در آيه مورد بحث با كلمه" اولئك" كه مخصوص اشاره به دور است ،به ايشان اشاره كرده ،براي اين
است كه داللت كند بر علو مقام ايشان.
و اما تفسيري كه بعضي « »9از مفسرين براي آيه مورد بحث كردهاند كه ":مراد از" رزق معلوم بندگان مخلص "اين است
كه :آثار مخصوصي دارد ،از آن جمله اين است كه :قطع و منع نميشود ،منظرهاي زيبا ،طعمي لذيذ و بويي خوش دارد" .و
نيز آن تفسير ديگر كه گفتهاند "»0« :مراد اين است كه :وقت معلومي دارد ،چون كه آيه" وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا"
« »0آن را افاده ميكند" .و نيز آن تفسير ديگري كه بعضي « »4كرده و گفتهاند ":مراد از رزق معلوم بهشت است ".هيچ
يك تفسير متقن و صحيح نيست.
از اينجا اين نكته نيز روشن ميشود كه اگر كسي جمله" إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" را استثنا از ضمير در" ما تجزون" بگيرد-،
همان طور كه در سابق هم اشاره كرديم -بي وجه نيست.
"فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ" -كلمه" فواكه "جمع" فاكهه" است كه به معناي هر ميوهاي است كه به
اصطالح امروز به عنوان دسر خورده ميشود ،نه به عنوان غذا ،و اين آيه بيان همان رزق معلوم مخلصين است ،چيزي كه
هست خداي تعالي جمله" وَ هُمْ مُكْرَمُونَ" را ضميمهاش كرد تا بر امتياز اين رزق و اين ميوه از رزقهاي ديگران ،داللت كند
و بفهماند :هر چند ديگران نيز اين ميوهها را دارند ،اما مخلصين اين ميوهها را با احترامي خاص دارند ،احترامي كه با خلوص
و اختصاص مخلصين به خدا مناسب باشد و ديگران در آن شريك نباشند.
و در اينكه كلمه" جنات" را به كلمه" نعيم "اضافه كرده باز براي اين است كه به همين احترام خاص اشاره كرده باشد .در
تفسير آيه" فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" « »3و نيز
__________________________________________________
)(1سوره صافات ،آيه .130
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .34
)(4و در بهشت روزي آنها صبح و شب ميرسد .سوره مريم ،آيه . [.....]39
)(5تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .34
)(6پس آنان با كساني كه خدا به آنها عنايت كامل فرموده محشور خواهند شد .سوره نساء ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
آيه" وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" « »1و موارد ديگر گفتيم كه :حقيقت اين نعمت عبارت است از:
واليت و آن اين است كه :خود خداي تعالي قائم به امور بندهاي بوده باشد.
"عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ" -كلمه" سرر" جمع" سرير" است ،كه به معناي تختي است كه رويش مينشينند .و رو در رو بودن
تختهاي مخلصين معنايش اين است كه :آنان در بهشت دور يكديگرند و با هم مانوسند ،به روي يكديگر نظر ميكنند،
بدون اينكه پشت سر هم را ببينند.
"يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ" -كلمه" كاس" به معناي همان كاسه فارسي است كه نام ظرف آب و شراب است .و از
بسياري از علماي اهل لغت « »9نقل شده كه گفتهاند:
ظرف آب و شراب را" كاس" نميگويند مگر وقتي كه پر از آب و شراب باشد ،و اگر خالي شد نامش" قدح" است ،و كلمه"
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معين" در نوشيدنيها به معناي آن نوشيدني است كه از پشت ظرف ديده شود( ،مانند آب و شرابي كه در ظرف بلورين باشد)،
و اين كلمه از ماده" عين" مشتق شده ،وقتي ميگويند ":عان الماء" معنايش اين است كه :آب ظاهر گشت و روي زمين
جريان يافت ،و مراد از" كاس معين" زالل بودن آب و يا شراب است ،و به همين جهت دنبالش فرمود ":بيضاء".
"بَيْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ" -يعني شرابي صاف و زالل كه صفا و زاللياش براي نوشندگان لذت بخش است .پس كلمه" لذة"
در آيه مصدري است كه معناي وصفي از آن اراده شده ،تا مبالغه را افاده كند ،ممكن هم هست مؤنث" لذ" باشد كه آن
نيز -بنا به گفته بعضي « -»0به معناي لذيذ است.
"ال فِيها غَوْلٌ وَ ال هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ" -كلمه" غول" به معناي ضرر رساندن و فاسد كردن است .راغب گفته :كلمه"
غول" به معناي آن است كه :چيزي را به طوري فاسد كني كه محسوس نباشد « .»0پس اگر در آيه شريفه" غول" را از
شراب نفي كرده ،در حقيقت ضررهاي شراب را از آن نفي كرده است .و كلمه" ينزفون" از مصدر" انزاف" است كه به
مستي تفسير شده ،البته آن مرحله از مستي كه عقل را از بين ببرد ،ولي اصل اين كلمه به معناي از بين بردن چيزي است
به تدريج .و حاصل معناي جمله اين است كه :در آن خمري
__________________________________________________
)(1و بر شما نعمت را تمام كردم .سوره مائده ،آيه .0
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .33
)(4مفردات راغب ،ماده" غول".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
كه براي مخلصين آماده شده ضررهاي خمر دنيوي و مستي آن و از بين بردن عقل وجود ندارد.
"وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ" -اين آيه وصف حورياني است كه براي مخلصين آماده شده .و" قاصرات الطرف" كنايه
است از اين كه :نگاه كردن آنان با كرشمه و ناز است ،و مؤيد آن اين است كه دنبال آن ،كلمه" عين" را آورده كه جمع"
عيناء" است ،و" عيناء" مؤنث" أعين" است ،و هر دو به معناي چشمي است كه :درشت و در عين حال زيبا باشد (مانند
چشم آهو).
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":معناي" قاصِراتُ الطَّرْفِ" اين است كه :حوريان فقط به همسران خود نگاه ميكنند ،و آن
قدر ايشان را دوست ميدارند كه نظر از ايشان به ديگر سو ،نميگردانند و مراد از كلمه" عين" آن است كه :هم سياهي
چشمهاي حوريان نامبرده بسيار سياه است ،و هم سفيدياش بسيار سفيد".
"كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ" -كلمه" بيض" به معناي تخم مرغ و اسم جنس است كه:
واحدش" بيضه" است .و كلمه" مكنون" به معناي پنهان شده و ذخيره شده است.
بعضي »«2از مفسرين گفتهاند ":منظور از تشبيه حوريان به" بَيْضٌ مَكْنُونٌ "اين است كه :همانطور كه تخم مرغ مادامي
كه در زير پر مرغ و يا در النه و يا در جاي ديگر محفوظ ميباشد ،هم چنان دست نخورده ميماند و غباري بر آن نمينشيند
حوريان نيز اين طورند".
بعضي ديگر گفتهاند ":منظور تشبيه آنان به باطن تخم است ،قبل از آنكه شكسته شود و دست خورده گردد.
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"فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ  ...فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ" اين جمله گفتگويي را كه بين اهل بهشت رخ ميدهد حكايت
كرده و ميفرمايد:
بعضي از ايشان احوال بعضي ديگر را ميپرسند ،و بعضي ،آنچه در دنيا بر سرش آمده براي ديگران حكايت ميكند و
سرانجام ،رشته سخنشان بدينجا ميرسد كه با بعضي از اهل دوزخ كه در وسط آتش قرار دارند سخن ميگويند.
پس ضمير جمع در جمله" فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ" به اهل بهشت از بندگان مخلص خدا برميگردد .و معناي"
تسائل -پرسش طرفيني" -همان طور كه گفتيم-
__________________________________________________
)(1تفسير قرطبي ،ج  ،14ص .33
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .000
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
اين است كه :حال يكديگر را ميپرسند ،كه چه بر سرشان گذشت.
و معناي جمله" قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كانَ لِي قَرِينٌ" اين است كه :يكي از اهل بهشت به ديگران ميگويد :من در دنيا
رفيقي داشتم كه از بين مردم تنها او را انتخاب كرده بودم ،و او تنها مرا رفيق خود گرفته بود .اين آن معنايي است كه از
سياق استفاده ميشود.
ولي بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مراد از" قرين" همزادي از شيطانها است" و ليكن اين حرف صحيح نيست ،زيرا
قرآن كريم داشتن قرين از شيطانها را تنها براي كساني قائل است كه از ذكر خدا و ياد او غافلند ،و اما مخلصين از داشتن
چنين قرين هايي ،در عصمت الهي قرار دارند ،و نيز خداي تعالي ايشان را از اينكه تحت تاثير شيطانها قرار گيرند حفظ كرده،
همان طور كه از ابليس در آيه" فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ »" «2حكايت كرده كه گفت
بندگان مخلص تو از اغواي من مستثني هستند .بله ممكن است شيطانها متعرض بندگان مخلص خدا بشوند ،اما نميتوانند
ايشان را تحت تاثير وسوسه خود قرار دهند ،و چنين متعرضي را نميتوان قرين نام نهاد.
"يَقُولُ أَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ" -ضمير در كلمه" يقول" به "قرين" برميگردد و
مفعول" مصدقين" بعث و زنده شدن براي جزاست كه جمله" أَ إِذا مِتْنا  "...به جاي آن قرار گرفته و كلمه" مدينون" به
معناي" مجزيون "است.
و معناي آيه اين است كه :آن رفيقي كه داشتم همواره از در تعجب و استبعاد و انكار از من ميپرسيد :راستي تو مساله بعث
براي جزا را تصديق داري ،و راستي باور داري كه بعد از آنكه خاك و استخوان شديم ،و بدنهايمان متالشي گشت و صورتها
دگرگون شد ،دوباره زنده ميشويم تا جزا داده شويم؟ راستش من كه نميتوانم اين معنا را تصديق كنم ،چون قابل تصديق
نيست.
"قالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ" -ضمير در" قال" به همان گوينده قبلي برميگردد ،همان كسي كه به رفقاي بهشتياش
ميگفت :من رفيقي چنين و چنان داشتم .و كلمه" اطالع" به معناي مشرف بودن انسان بر چيزي است .و معناي جمله اين
است كه :همان شخص سپس رفقاي بهشتي خود را مخاطب ساخته ،ميگويد :آيا شما به جهنم اشراف داريد و اهل جهنم را
ميبينيد و ميتوانيد آن رفيق مرا در جهنم پيدا كنيد و ببينيد چه حالي دارد؟
__________________________________________________
)(1تفسير جامع االحكام القرآن ،ج  ،14ص .39
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)(2به عزتت سوگند كه همه آنان را اغوا ميكنم ،مگر بندگان مخلصت را .سوره ص ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص932 :
"فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ" -كلمه" سواء" به معناي وسط است ،و" سواء الطريق" هم به معناي وسط راه است و
معناي جمله مورد بحث اين است كه :خود آن گوينده به جهنم مشرف ميشود ،و رفيق خود را در وسط آتش ميبيند.
"قالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ" -كلمه" ان" در اينجا مخفف كلمه" ان -به درستي كه" ميباشد .و كلمه" تردين" از ماده "
ارداء" است كه به معناي ساقط شدن از مكاني بلند ،چون قله كوه ميباشد ،و اين عبارت كنايه از هالكت است .و معناي
جمله اين است كه :به خدا سوگند ميخورم كه نزديك بود تو مرا هم مثل خودت هالك كني و بدينجا ساقط سازي كه
خودت سقوط كردي.
"وَ لَوْ ال نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ" -منظور از" نعمت" در اينجا توفيق و هدايت و دستگيري خداست .و كلمه"
محضرين" از" احضار" است كه به معناي جلب كردن مجرم براي شكنجه و عذاب است .در مجمع البيان ميگويد ":كلمه"
احضار" اگر مطلق استعمال شود ،جز به معناي احضار براي شر و عذاب نميآيد" «».1
و معناي جمله مورد بحث اين است كه :اگر توفيق پروردگارم دستگيرم نميشد ،و اگر خدا هدايتم نكرده بود ،من نيز مثل تو
از آنهايي بودم كه براي عذاب احضار شدند.
"أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولي وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ" -اين استفهام براي تقرير آميخته با تعجب است .و مراد از "موت
اول" مرگ دنيوي است ،نه مرگ عالم برزخ كه آيه شريفه" رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ" « »9داللت بر آن دارد ،زيرا
در آيه مورد بحث به آن اعتنا نشده ،چون منكرين معاد ،مرگ دنيايي را فنا و نابودي ميپنداشتند و اعتقادي به مردن در
برزخ نداشتند.
و معناي آيه با در نظر گرفتن جزئياتي كه در كالم حذف شده اين است كه ":سپس همان گوينده به خودش و به رفقايش
برگشته و با تعجب ميگويد :آيا راستي ما براي هميشه در بهشت متنعم هستيم؟ و ديگر مرگي نداريم ،مرگ ما همان يك
باري بود كه در دنيا داشتيم و آيا راستي ديگر ما عذاب نخواهيم ديد؟
صاحب مجمع البيان ميگويد :منظورشان از اين پرسش محقق كردن مطلب است ،نه اينكه در مساله دچار شك و ترديد
شده باشند ،و بدين جهت اين سخن را ميگويند كه در گفتن آن سرور و فرحي مجدد و دو چندان هست ،هر چند كه علم
به اين معنا دارند كه :در
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .000
)(2پروردگارا تو ما را دو بار ميراندي و باز زنده كردي .سوره مؤمن ،آيه .11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص913 :
بهشت جاودانه خواهند بود ،و اين در مثل نظير آن است كه مال فراواني به كسي بدهند و او با اينكه ميداند اين همه اموال
مال اوست ،مع ذلك از در تعجب ميپرسد :راستي اين همه مال از آن من است ،هم چنان كه آن شخصي كه آرزوي ديدن
كعبه را داشته ،بعد از رسيدن به مكه گفته است ":ابطحاء مكة هذا الذي اراه عيانا و هذا انا -آيا اين محلي كه دارم ميبينم،
خود مكه است و آيا اين منم كه مكه را ميبينم؟".
صاحب مجمع البيان سپس اضافه ميكند :به همين جهت دنبال آن جمله ،اضافه كردند كه ":إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-
راستي اينكه ميبينم هر آينه رستگاري عظيمي است" «».1
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[وصف شجره" زقوم"]  .....ص177 :

و كلمه" زقوم" -به طوري كه گفتهاند »1« -نام درختي است كه برگهايي كوچك و تلخ و بدبو دارد و چون برگ آن را
بكنند در محل كنده شده شيري بيرون ميآيد كه به هر جا از بدن آدمي برسد آنجا ورم ميكند و اين درخت در سرزمين"
تهامه" و نيز در هر سرزمين خشك و بيآب و علف ميرويد ،سرزمينهايي كه مجاور صحراي خشك باشد .و درختي كه در
آيه شريفه توصيف شده" زقوم" ناميده شده.
و بعضي « »9گفتهاند :قريش اصال چنين درختي را نميشناخت كه در بحث روايتي روايتش خواهد آمد.
و كلمه" خير" در آيه شريفه به معناي وصف است ،نه به معناي لغوياش (كه در فارسي به معني بهتر است) ،چون معنا
ندارد بگوييم درخت زقوم بهتر نيست ،زيرا درخت" زقوم" اصال خوب نيست ،هم چنان كه در آيه" ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ
اللَّهْوِ" « »0نيز به همين معنا است ،چون" لهو" اصال خوب نيست ،تا ثوابهاي خدايي از آن بهتر باشد و اين آيه شريفه -به
طوري كه از سياق برميآيد -كالم خداست ،نه تتمه كالم آن گوينده كه آيات قبل آن را حكايت ميكرد.
و ضمير" ها" در جمله" إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ" به" شجره زقوم" برميگردد .و" فتنه" به معناي محنت و عذاب است.
و جمله" إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ" وصف" شجره زقوم "است .و" اصل جحيم" به معناي قعر جهنم است .و
اين تعجب ندارد كه در آتش جهنم درختي برويد و هم چنان باقي بماند و نسوزد ،براي اينكه زنده ماندن دوزخيان در آتش
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"إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" -اين جمله تتمه گفتار همان گوينده است كه هم موهبت خلود در بهشت و رهايي از عذاب را
عظيم شمرده و هم شكر آن نعمت را به جاي آورده است.
"لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ "-از ظاهر سياق برميآيد كه اين جمله نيز تتمه كالم همان گوينده باشد .و مشار اليه به
اشاره" هذا" همان فوز عظيم و يا ثواب است و معنايش اين است كه :براي مثل اين رستگاري و يا مثل چنين ثوابي بايد
عامالن عمل كنند و در دنيا كه دار تكليف است سعي نمايند.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند ":اين جمله كالم خداي سبحان است".
و بعضي « »0ديگر گفتهاند ":كالم اهل بهشت است نه گوينده".
به طور كلي بايد دانست كه :مفسرين در بيشتر جمالت سابق و اينكه هر يك حكايت كالم چه كسي است ،مثال فالن جمله
كالم مالئكه است ،و يا كالم اهل بهشت و يا كالم همان گوينده؟ اختالف كردهاند و آنچه ما اختيار كرديم ،وجهي بود كه
سياق آيات با آن مساعدت داشت.
"أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ  ...يُهْرَعُونَ" در اين آيه بين نعمتهايي كه خداي تعالي براي اهل بهشت آماده كرده و
آنها را به وصف رزق كريم توصيف نموده و بين آن جايگاهي كه براي اهل آتش تهيه ديده و آن را درخت زقوم ناميده ،كه
شكوفههايش گويا سر شيطانها است و نيز شرابي از حميم است ،مقايسه شده.
و مشار اليه به اشاره" ذلك" همان رزق كريمي است كه در سابق فرمود براي اهل
__________________________________________________
(1و  9و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .004
ترجمه الميزان ،ج ،13ص911 :
بهشت آماده شده .و كلمه" نزل" -به ضمه نون و زا -چيزي است كه قبل از وارد شدن ميهمان براي پذيرايي از او آماده
ميكنند ،تا وقتي وارد شد تقديمش بدارند مانند انواع ميوهها و خوراكيها.
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عجيبتر است .و خدا هر كاري بخواهد ميتواند بكند.
"طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ" -كلمه" طلع" به معناي شكوفه ميوهاي است كه در اولين بار در درخت خرما يا در هر
درخت ميوه ديگر پيدا ميشود .در اين آيه ميوه درخت" زقوم" را به سر شيطانها تشبيه كرده و اين بدان عنايت است كه:
عوام از مردم شيطان را در
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص  004و روح المعاني ج  ،90ص .24
)(3آنچه نزد خداست خوب است نه لهو .سوره جمعه ،آيه . [.....]11
ترجمه الميزان ،ج ،13ص919 :
زشتترين صورتها تصوير ميكنند ،هم چنان كه وقتي بخواهند عكسي از فرشتهاي بكشند ،او را در زيباترين صورت ترسيم
ميكنند ،و هر زيباي ديگر را به فرشته تشبيه مينمايند ،هم چنان كه زنان درباري مصر وقتي يوسف را ديدند گفتند ":ما
هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" « »1با اين بيان ديگر جايي براي اين اشكال نميماند كه در تشبيه هر چيز اين معنا الزم
است كه به چيزي تشبيه شود كه شنونده آن را بشناسد ،و مردم سر شيطانها را نديدهاند و نميشناسند.
"فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ" -حرف" فا" كه در آغاز جمله است ،فاي تعليل است و بيان ميكند كه درخت
مزبور وسيله پذيرايي از ستمگران است كه از آن ميخورند .و در اينكه فرمود ":پس شكمها را از آن پر خواهند كرد" اشاره
است به گرسنگي شديد اهل دوزخ ،به طوري كه آن قدر حريص بر خوردن ميشوند ،كه ديگر در فكر آن نيستند چه
ميخورند.
"ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ" -كلمه" شوب" به معناي مخلوط و آميخته است.
و كلمه" حميم" به معناي آب داغ و بسيار سوزنده است .و معناي جمله اين است كه:
ستمگران نامبرده عالوه بر عذابهايي كه گفته شد ،مخلوطي از آب داغ و بسيار سوزنده مينوشند ،و آن آب با آنچه از درخت
زقوم خوردهاند مخلوط ميشود.
"ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَي الْجَحِيمِ" -يعني تازه بعد از آنكه شكمها را از درخت" زقوم" و آب" حميم" پر كردند ،به سوي دوزخ
برميگردند ،و در آنجا ميمانند تا عذاب ببينند .در اين آيه اشاره است به اينكه :حميم مذكور در داخل جهنم نيست.
"إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ فَهُمْ عَلي آثارِهِمْ يُهْرَعُونَ" -كلمه" الفوا" از" الفاء" است كه به معناي يافتن است و معناي
اينكه ميگوييم" الفيت فالنا" اين است كه :من فالني را يافتم و به او برخوردم .و كلمه" يهرعون" فعل مضارع مجهول
است از ماده" اهراع" كه به معناي سرعت گرفتن است.
معناي آيه اين است كه :علت خوردنشان از درخت" زقوم" و نوشيدنشان از" حميم" و برگشتن به سوي" دوزخ" اين است
كه :اينان پدران خود را گمراه يافتند -،و با اينكه ميدانستند ايشان گمراهند ،با اين حال از ايشان كه ريشه و مرجع آنان
بودند تقليد كردند -و به همين جهت دنبال پدران خود به سرعت به سوي دوزخ ميروند ،نخست به خوراكيهاي مذكور
برميخورند ،و سپس به سوي دوزخ برميگردند .درست جزاي آخرتشان مطابق رفتار دنيايشان
__________________________________________________
)(1اين بشر نيست و جز فرشتهاي بزرگوار نميتواند باشد .سوره يوسف ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص910 :
است.
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در الدر المنثور است كه :ابن منذر ،از ابن جريح ،روايت كرده كه در ذيل جمله" بل عجبت" گفته است رسول خدا (ص)
فرمود :من وقتي قرآن نازل شد از نزول آن تعجب كردم ،و گمراهان بني آدم آن را مسخره كردند (درست عكس العمل من
و آنها در دو نقطه ضد و مقابل هم بود) «».1
و در تفسير قمي در ذيل آيه "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا" آورده كه امام فرمود :يعني محشور كنيد آناني را كه به آل محمد (ع) در
حقشان ظلم كردند" و ازواجهم" يعني آناني را كه در اين ظلم شبيه به آنان بودند «».9
مؤلف :صدر روايت از باب ذكر مصداق است ،نه اينكه ظلم منحصر در ظلم به آل محمد (ع) باشد.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ" فرموده :بعضيها گفتهاند:
يعني از واليت علي (ع) بازخواست ميشوند -نقل از ابي سعيد خدري».0« -
مؤلف :اين روايت را شيخ طوسي هم در امالي خود به سند خود از انس بن مالك از رسول خدا (ص) آورده « »0و در كتاب
عيون از حضرت علي ،و از حضرت رضا (ع) از رسول خدا (ص) نقل كرده « »4و در تفسير قمي آن را از امام (ع) روايت
كرده است «6».
و در كتاب خصال از امير المؤمنين (ع) حديث كرده كه فرمود :رسول خدا (ص) فرمود :بنده خدا در روز قيامت قدم از قدم
برنميدارد تا از چهار چيز بازجويي شود ،از عمرش كه در چه كاري تباه كرد .از جوانياش كه در چه كاري به سر
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .939
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .999
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .001
)(4امالي شيخ طوسي ،ج  ،1ص .923
)(5عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص .010
)(6تفسير قمي ،ج  ،9ص .999
ترجمه الميزان ،ج ،13ص910 :
برد .از مالش كه از چه راهي كسب كرد و در چه راهي خرج كرد .و از محبت ما اهل بيت «».1
مؤلف :نظير اين روايت را صاحب كتاب علل نيز آورده «».9
و در نهج البالغه است كه :اي مردم! از خدا در باره بندگان و بالدش بترسيد كه شما حتي از قطعه قطعههاي زمين و از
چارپايان بازخواست خواهيد شد «».0
و در الدر المنثور است كه :بخاري (در تاريخ خود) ،ترمذي ،دارمي ،ابن جرير ،ابن منذر ،ابن ابي حاتم ،حاكم و ابن مردويه
همگي از انس روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود ":هيچ دعوت كنندهاي به هيچ عملي دعوت نميكند مگر
آنكه روز قيامت او را نگه ميدارند در حالي كه كار او هم به وي چسبيده و مالزم اوست و از او جدا نميشود هر چند كه
مردي مرد ديگر را دعوت كرده باشد ،كه همه بايد بايستند تا به سؤاالت پاسخ گويند .آن گاه اين آيه را قراءت فرمود ":وَ
قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ" «».0
و در روضه كافي به سند خود از محمد بن اسحاق مدني از ابي جعفر (ع) از رسول خدا (ص) روايت آورده كه در ضمن
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حديثي فرمود :اما اين آيه كه ميفرمايد ":أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ" معنايش اين است كه :رزقي دارند كه نزد خدام بهشت
معلوم است ،و آن رزق را از براي اولياي خدا حاضر ميكنند ،قبل از آنكه اولياي خدا درخواست آن را كرده باشند .و اما آيه"
فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ "معنايش اين است كه اهل بهشت ميل به هيچ چيز پيدا نميكنند مگر آنكه به احترام برايشان حاضر
ميسازند «».4
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود ،از حضرت ابي جعفر (ع) در تفسير آيه" فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ" آمده كه
فرمود :يعني در وسط جهنم «».3
و نيز در همان كتاب در ذيل آيه" أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتِينَ  "...به سند خود از پدرش از علي بن مهزيار و حسين بن محبوب ،از
نضر بن سويد از درست ،از ابي بصير ،از حضرت ابي جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود :وقتي اهل بهشت داخل بهشت
ميشوند ،و اهل جهنم به آتش درميآيند ،مرگ را به صورت گوسفندي ميآورند و بين بهشت و دوزخ سرميبرند و
__________________________________________________
)(1خصال صدوق ،ج  ،1ص .940
)(2علل الشرائع.
)(3نهج البالغه فيض ،خطبه  ،133ص .400
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .930
)(5روضه كافي ،ج  ،3ص  ،39ح .32
)(6تفسير قمي ،ج  ،9ص .990
ترجمه الميزان ،ج ،13ص914 :
ميگويند ديگر براي احدي مرگ نيست و هر كس تا ابد در جاي خود هست ،در اين هنگام اهل بهشت ميگويند ":آيا ديگر
ما نميميريم ،مرگ ما همان مرگ اول بود؟ و آيا ما عذاب نميشويم؟ راستي اين چه رستگاري عظيمي است و براي چنين
مقامي شايسته است كه تالشگران تالش كنند" «».1
مؤلف :داستان سر بريدن مرگ به صورت گوسفند در روز قيامت ،از روايات معروف بين شيعه و اهل سنت است ،و اين در
حقيقت تمثلي است از جاودانگي زندگي آخرت.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" شجرة الزقوم" گفته :و روايت شده كه قريش وقتي اين آيه را شنيدند گفتند :ما تا كنون
چنين اسمي را نشنيده بوديم ،و چنين درختي را نميشناسيم .ابن زبعري گفت :زقوم به زبان بربرها نام طعامي است كه از
خرما و كره درست ميشود ،و در روايتي به لغت اهل يمن آمده كه ابو جهل به كنيز خود گفت:
"زقمينا -زقوم برايمان بياور" كنيز هم خرما و كره آورد ،ابو جهل به رفقايش گفت ":تزقموا بهذا الذي يخوفكم به محمد-
از همين زقوم كه محمد شما را از آن ميترساند بخوريد" محمد پنداشته كه در آتش ،درخت سبز ميشود و حال آنكه آتش
درخت را ميسوزاند .پس در پاسخ وي اين آيه آمد ":إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ" ما اين درخت را مايه آزمايش ستمكاران
كرديم «».9
مؤلف :اين معنا به چند طريق روايت شده.
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص . [.....]990
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)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
ترجمه الميزان ،ج ،13ص913 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  17تا  ..... ]773ص171 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص171 :

قبل از ايشان هم بيشتر اقوام گذشته گمراه شدند ().31
و همانا ما در بين آنان انذاركنندگاني فرستاديم ().39
حال ببين عاقبت آن اقوام انذار شده چگونه بود ().30
(همه محروم از سعادت و هالك گشتند) مگر بندگان مخلص خدا ().30
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وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ( )31وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ( )39فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ( )30إِالَّ عِبادَ اللَّهِ
الْمُخْلَصِينَ ( )30وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ()34
وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( )33وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ )(77وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ( )33سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي
الْعالَمِينَ ( )32إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ()33
إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ( )31ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ( )39وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ ( )30إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( )30إِذْ قالَ لِأَبِيهِ
وَ قَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ ()34
أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ( )33فَما ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ ( )33فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ( )33فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ ( )32فَتَوَلَّوْا عَنْهُ
مُدْبِرِينَ ()23
فَراغَ إِلي آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ ال تَأْكُلُونَ ( )21ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ () 29فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ( )20فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ( )20قالَ
أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ ()24
وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ ( )23قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ( )23فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ ( )23وَ قالَ إِنِّي
ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ () 22رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ()133
فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ ( )131فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ
ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ )(102فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ( )130وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ ( )130قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ()134
إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ ( )133وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ( )133وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ )(108سَالمٌ عَلي إِبْراهِيمَ ()132
كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ()113
إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ( )111وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ( )119وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ
وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ()110
ترجمه الميزان ،ج ،13ص913 :
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از آن جمله نوح ما را ندا كرد و چه پاسخگوي خوبي بوديم براي او ().34
او و اهلش را از اندوه عظيم نجات داديم ().33
و تنها ذريه او را در روي زمين باقي گذاشتيم ().33
و ذكر خيرش را در امتهاي بعد حفظ كرديم ().33
سالم بر نوح در همه عالميان (9).3
آري ما نيكوكاران را اين طور جزا ميدهيم ().33
آخر او از بندگان مؤمن ما بود ().31
او را باقي گذاشته و ديگران را غرق كرديم ().39
به درستي كه ابراهيم يكي از پيروان اوست ().30
ابراهيمي كه با دلي سالم به درگاه پروردگارش شتافت ().30
آن زمان كه به پدر و همه بستگانش و مردم شهرش گفت :آخر اين چيست كه ميپرستيد؟ ().34
آيا (سزاوار است) كه از كوتهبيني و افتراء به جاي خدا مريد چيزهايي پستتر از خود شويد ().33
راستي شما در باره رب العالمين چه فكر ميكنيد؟ ().33
در اين هنگام نظر مخصوصي به ستارگان كرد ().33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص913 :
و گفت :من بيمارم ().32
مردم شهر به ناچار او را به حال خود گذاشته به بيرون شهر رفتند ().23
ابراهيم كه شهر را خالي از اغيار ديد به سوي خدايان ايشان رفت (و ديد كه بر حسب معمول هر عيدي ،طعام پيش روي
آنهاست) پرسيد :پس چرا نميخوريد؟ ().21
(و چون جوابي نشنيد) گفت :چرا حرف نميزنيد؟! ().29
پس با نيروي هر چه تمامتر بر آنها كوفت (و همه را خرد كرد) ().20
مردم شهر كه خبردار شده بودند سراسيمه به سوي او شتافتند ().20
ابراهيم پرسيد چيزي را كه خودتان ميتراشيد ميپرستيد؟ ().24
با اينكه خدا شما و عمل شما را آفريده؟ ().23
گفتند بايد براي سوزاندنش آتشخانهاي بسازيد و او را در آتش بيفكنيد ().23
آري آنها نقشه اين كار را ميكشيدند ولي خدا پستشان كرد ().23
(ابراهيم پس از نجات از آتش) گفت من به سوي پروردگارم خواهم رفت و او به زودي مرا راهنمايي ميكند ().22
پروردگارا فرزندي به من بده كه از صالحان باشد ().133
ما هم او را به فرزندي حليم بشارت داديم ().131
همين كه به حد كار كردن رسيد بدو گفت پسرم در خواب ميبينم كه تو را ذبح ميكنم نظرت در اين باره چيست؟ گفت
پدرجان آنچه مامور شدهاي انجام ده كه به زودي ان شاء اللَّه مرا از صابران خواهي يافت ().139
همين كه تسليم امر خدا شدند و ابراهيم او را به زمين انداخت و پهلوي صورتش را به زمين نهاد ().130
ما او را ندا داديم كه اي ().130
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ابراهيم ماموريت را به انجام رساندي ما اين چنين نيكوكاران را جزا ميدهيم ().134
اين به راستي آزمايشي بس آشكارا بود ().133
و آن ذبح را به ذبحي بزرگ عوض كرديم ().133
و نام نيكش را در آيندگان حفظ نموديم ().133
سالم بر ابراهيم ().132
ما اين چنين نيكوكاران را جزاء ميدهيم ().113
آري راستي او از بندگان مؤمن ما بود ().111
ترجمه الميزان ،ج ،13ص912 :
و ما او را به اسحاق بشارت داديم در حالي كه پيامبري از صالحان باشد ().119
و بر او و بر اسحاق بركت نهاديم و از ذريه ايشان بعضي نيكوكار بودند و بعضي آشكارا به خود ستم كردند ().110
بيان آيات  .....ص179 :
اشاره

[بيان آيات مربوط به منزلت" نوح" عليه السالم و اجابت دعاي او]  .....ص179 :

"وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ" الم در كلمه" لقد" و در كلمه" لنعم" هر دو الم قسم است .و اين دو سوگند داللت بر
كمال عنايت به نداي نوح و اجابت خداي تعالي ميكند .و خداي سبحان خود را در اجابت كردن نداي نوح مدح كرده .و اگر
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اين آيات غرض سياق سابق را كه متعرض شرك و تكذيب كفار به آيات خدا بود و ايشان را به عذابي اليم تهديد ميكرد
تعقيب نموده ،ميفرمايد :بيشتر امتهاي گذشته نيز ضاللتي شبيه ضاللت اينان را داشتند ،رسوالن خدا را كه ايشان را انذار
ميكردند تكذيب نمودند ،همانطوري كه اينان تكذيب ميكنند .آن گاه به عنوان شاهد داستانهايي از نوح ،ابراهيم ،موسي،
هارون ،الياس ،لوط و يونس (ع) ميآورد .و آنچه كه در آيات مورد بحث آمده داستان نوح و خالصه داستان ابراهيم (ع)
است.
"وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ  ...الْمُخْلَصِينَ" اين كالمي است كه سياقش براي انذار مشركين اين امت است ،ميخواهد
تشبيه كند اين مشركين را به امتهاي هالك شده قبل ،چون اكثر امتهاي گذشته گمراه شدند ،همان طور كه اينان گمراه
گشتند و به سوي آن امتها رسوالني فرستاده شدند ،همان طور كه به سوي اين امت رسولي فرستاده شد و آنها رسوالن
خود را تكذيب كردند ،و در اثر تكذيب هالك شدند ،مگر عده معدودي كه مخلص بودند.
الم در جمله" لَقَدْ ضَلَّ" الم قسم است ،و همچنين الم در جمله" لَقَدْ أَرْسَلْنا" .و" منذرين" -به كسره ذال -در آيه" "39
پيغمبران هستند كه انذار كنندگان امتهاي گذشته بودند و" منذرين "-به فتحه ذال -در آيه"  "30امتهاي گذشته
هستند.
"إِلَّا عِبادَ اللَّهِ" -اگر مراد از آنان بندگان مخلص از امتها باشد ،استثناء متصل ميشود و اگر منظور اعم از مخلصين و انبيا
باشد ،استثنا منقطع ميشود مگر اينكه غير انبيا را بر انبيا غلبه داده باشد و نام همه را مخلصين نهاده باشد .و معناي آيه
روشن است.
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[نكتهاي در باره اينكه فرمود ":سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ"]  .....ص117 :

"سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ" مراد از" عالمين" همه عالم است ،براي اينكه كلمه" عالمين" در آيه با الف و الم آمده ،و از
نظر ادبيات كلمه جمع اگر با الف و الم بيايد عموميت را افاده ميكند و ظاهرا مراد از "عالمين" همه عوالم بشري و امتها
و جماعتهاي بشري تا روز قيامت باشد.
و اين سالمي كه خداي تعالي به نوح داده تا روز قيامت ،خود تهنيتي است مبارك و طيب كه خداي تعالي از ناحيه تمامي
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خود را با اينكه يكي است" مجيبون -اجابت كنندگان "
ترجمه الميزان ،ج ،13ص993 :
خوانده ،به منظور تعظيم است .و -به طوري كه از سياق استفاده ميشود -منظور از نداي نوح همان نفريني است كه به قوم
خود كرد و به درگاه پروردگار خويش براي هالكت آنان استغاثه نمود ،همان نفريني كه در آيه" وَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي
الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً" « »1و نيز آيه" فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ" « »9حكايت شده است.
"وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ" كلمه" كرب" -به طوري كه راغب « »0گفته -به معناي اندوه شديد است .و مراد از
آن در اينجا همان طوفان و يا آزار قوم نوح است .و مراد از" اهل" نوح ،اهل بيت او و گروندگان به او از قوم خودش است،
هم چنان كه در باره آنان در سوره هود فرموده ":قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ
آمَنَ" « .»0و كلمه" أهل" همان طور كه بر همسر مرد و فرزندانش اطالق ميشود ،بر همه خواص آدمي نيز اطالق
ميشود.
"وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ" يعني ذريه او را از بين همه مردم جزو باقي ماندگان قرار داديم ،كه بعد از قرن نوح (ع) در
زمين باقي بمانند -و ما در داستان نوح (ع) در سوره هود راجع به اين معنا بحث كرديم.
"وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ" مراد از كلمه" ترك" باقي گذاشتن است و مراد از كلمه" آخرين" امم بعد از نوح (ع) و قبل از
رسول خدا (ص) است ،نه فقط امتهاي گذشته .و اين جمله را بعد از ذكر ابراهيم (ع) نيز در همين سوره آورده ،و در همين
قصه در سوره شعراء به جاي اين عبارت فرموده ":وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ" و ما در آن سوره از اين عبارت
چنين استفاده كرديم كه مراد از" لسان صدق" اين است كه خداوند بعد از ابراهيم كسي را مبعوث كند كه دعوت ابراهيم
(ع) را در بشر دنبال نموده و مردم را به سوي كيش او كه همان دين توحيد است بخواند.
__________________________________________________
)(1پروردگارا از كافران احدي را بر روي زمين باقي مگذار .سوره نوح ،آيه .93
)(2پروردگار خود را چنين خواند كه :من زير دست شدم و از تو ياري ميخواهم .سوره قمر ،آيه .13
)(3مفردات راغب ،ماده" كرب".
)(4بدو گفتيم :از هر نر و مادهاي دو تا و نيز اهل بيتت را به جز آنهايي كه قرار است هالك شوند داخل كشتي كن ،و نيز
همه كساني را كه ايمان آوردهاند در آن حمل كن .سوره هود ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص991 :
از اينجا اين معنا تاييد ميشود كه :مراد از" باقي گذاشتن" نيز همين است كه خداي تعالي دعوت نوح را به سوي توحيد بعد
از او هم در بشر زنده نگه داشته و در هر عصري بعد از عصر ديگر تا روز قيامت اثر مجاهدتهاي آن جناب را در راه خدا باقي
و محفوظ داشته است.
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[نكتهاي در باره اينكه فرمود ":سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ"]  .....ص111 :

"وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ" كلمه" شيعه" عبارت است از مردمي كه پيرو غير خود باشند ،و دنبال او به راه بيفتند و كوتاه
سخن :مردمي كه موافق طريقه كسي حركت كنند ،چنين مردمي شيعه آن كس ميباشند ،حال چه اينكه آن كس جلوتر از
آن قوم باشد ،يا بعد از آن قوم ،هم چنان كه خداي تعالي فرمود ":وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ
قَبْلُ" « »1به طوري كه مالحظه ميكنيد در اين آيه شيعه را به كساني اطالق كرده كه قبل از افراد مورد نظر عذاب شدند،
و بين آنان و لذتهايشان حائل شد.
و از ظاهر سياق برميآيد كه ضمير در كلمه "شيعته" به نوح برميگردد و معنايش اين است كه :ابراهيم يكي از شيعيان نوح
بود ،چون دينش موافق دين او ،يعني دين توحيد بود.
بعضي از مفسرين « »9گفتهاند :ضمير مذكور به رسول خدا (ص) بر ميگردد .ولي هيچ دليلي از ناحيه الفاظ آيه بر اين قول
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امتهاي بشري كه در اثر مجاهدتها و دعوت نوح ،از اعتقادات صحيح و اعمال صالح برخوردار شدهاند ،به نوح داده است .
آري آن جناب اولين كسي است كه در بين بشر به دعوت توحيد و مبارزه عليه شرك و آثار شرك كه همان اعمال زشت
است قيام نمود ،و در اين راه شديدترين رنجها و محنتها را تحمل كرد ،آنهم نه يك سال و دو سال بلكه نزديك به هزار
سال ،آنهم نه با كمك كسي ،بلكه خودش به تنهايي.
پس آن جناب به تنهايي در هر خير و صالحي كه در بشريت تا روز قيامت رخ بدهد سهيم و شريك است .و در كالم خداي
تعالي چنين سالمي به احدي داده نشده كه اين قدر وسيع باشد.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از" عالمين" عوالم مالئكه و جن و انس است.
"إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" اين جمله منتي را كه خدا بر نوح (ع) نهاده و كرامتي كه به وي كرده -از آن جمله اينكه
ندايش را اجابت نمود و او و اهلش را از كرب عظيم نجات داد و ذريهاش را در قرون بعد باقي نگهداشت و آثارش را در
قرون بعد از خودش حفظ كرد و درودي كه تا روز قيامت از ناحيه فرد فرد بشر صالح به وي فرستاده تعليل ميكند.
و اگر پاداش او را به پاداش محسنين و نيكوكاران تشبيه كرده اين تشبيه تنها در اصل پاداش است نه در خصوصيات
ميخواهد بفرمايد :همانطور كه به همه نيكوكاران پاداش ميدهيم به نوح نيز پاداش داديم و نميخواهد بفرمايد :به همه
نيكوكاران همين پاداش را كه به نوح داديم ميدهيم ،و اين خود واضح است.
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .22
ترجمه الميزان ،ج ،13ص999 :
"إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ" اين جمله نيكوكاري نوح (ع) را كه از جمله قبلي استفاده ميشد تعليل ميكند كه چگونه نوح او
نيكوكاران بود ،ميفرمايد :براي اينكه از بندگان مؤمن ما بود .آري نوح (ع) خداي عز و جل را به حقيقت بندگي ،بندگي كرد.
او غير از آنچه خدا ميخواست نميخواست ،و غير از آنچه خدا دستور داده بود نميكرد .و نيز براي اينكه آن جناب از مؤمنين
حقيقي بود .از اعتقادات ،غير از آنچه كه حق بود معتقد نبود ،و اين اعتقاد به حق در تمامي اركان وجودش جريان داشت ،و
كسي كه چنين باشد غير از حسن و نيكويي از او عملي سرنميزند .پس او از نيكوكاران است.
"ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ" كلمه" ثم" بعديت در كالم را ميرساند ،نه بعديت در زمان را ،و مراد از كلمه" آخرين -ديگران"
همان قوم مشرك اويند.
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نيست.
بعضي »«3گفتهاند :در نظم اين آيات ترتيب زيبايي به كار رفته ،چون دنبال داستان نوح كه آدم دومي و ابو البشر ثاني
است ،داستان ابراهيم را آورد كه پدر انبياء است ،يعني تمامي
__________________________________________________
)(1خداوند بين آنان و لذتهايشان حائل شد و درست با آنان همان رفتار را كرد كه قبال با پيروانشان كرد .سوره سبأ ،آيه .40
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص  22و .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص990 :
انبيايي كه بعد از او آمدند نسبشان بدو منتهي ميشود ،و نيز تمامي اديان زندهاي كه در دنيا هستند از قبيل اديان موسي،
عيسي و محمد (ع) همه بر دين ابراهيم تكيه دارند كه همان دين توحيد است .و نيز نوح (ع) از غرق شدن در آب نجات
يافت و ابراهيم (ع) از سوختن در آتش نمرود.
[مراد از" قلب سليم" داشتن ابراهيم (عليه السالم) عدم تعلق او به غير خدا است]  .....ص113 :

[وجه اينكه ابراهيم (عليه السالم) به ستارگان نظر افكند و سپس از بيماري خود خبر داد (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ)]  .....ص115 :
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"إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ" آمدن نزد پروردگار كنايه است از تصديق خدا و ايمان به او .و مؤيد اين معنا اين است كه مراد از"
قلب سليم " آن قلبي است كه از هر چيزي كه مضر به تصديق و ايمان به خداي سبحان است خالي باشد ،از قبيل شرك
جلي و خفي ،اخالق زشت و آثار گناه و هر گونه تعلقي كه به غير خدا باشد و انسان جذب آن شود و باعث شود كه صفاي
توجه به سوي خدا مختل گردد.
از اينجا روشن ميشود كه مراد از" قلب سليم" آن قلبي است كه هيچ تعلقي به غير از خدا نداشته باشد ،هم چنان كه در
حديثي كه در بحث روايتي آينده -ان شاء اللَّه -ميآيد نيز به همين معنا تفسير شده.
ولي بعضي « »1گفتهاند ":معنايش قلب سالم از شرك است" .ممكن است اين گفتار را به نحوي توجيه كنيم كه به همان
معنا كه ما ذكر كرديم برگشت ميكند .بعضي »«2ديگر گفتهاند ":مراد قلب اندوهناك است" ولي اين ديگر قابل توجيه
نيست.
ظرف "اذ" در آيه شريفه متعلق به جمله" من شيعته" است ،و چون آن قواعدي كه در غير ظرف بخشوده نيست در ظرفها
بخشوده شده .لذا ديگر نبايد اعتراض كرد كه مگر قبل از آمدن نزد پروردگار ،از شيعه نوح نبود .و بعضي « »0گفتهاند :
ظرف" اذ" متعلق به" اذكر" تقديري است.
"إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ" يعني :چه چيز ميپرستيد؟ و اگر با اينكه ميديد كه بت ميپرستند ،مع ذلك پرسيد چه
ميپرستيد؟ منظورش از اين سؤال اظهار تعجب است ،و خواست بفهماند اين عمل شما سخت عجيب و غريب است.
"أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ" يعني آيا از در افتراء خداياني ديگر به جاي خداي عز و جل قصد ميكنيد .و اگر كلمه
__________________________________________________
(1و  9و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص990 :
"افك" و كلمه" آلهه" را مقدم ذكر كرده ،با اينكه ميبايست ميفرمود ":ا تريدون آلهة دون اللَّه إفكا" بدين جهت است
كه عنايت به آن دو كلمه داشته است.
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"فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ" شكي نيست در اينكه ظاهر اين دو آيه اين است كه خبر دادن ابراهيم (ع) از
مريضي خود مربوط است به نظر كردن در نجوم ،حال اين نگاه كردن در ستارگان يا براي اين بوده كه وقت و ساعت را
تشخيص دهد ،مثل كسي كه دچار تب نوبه است ،و ساعات عود تب خود را با طلوع و غروب ستارهاي و يا از وضعيت خاص
نجوم تعيين ميكند.
و يا براي آن بوده كه از نگاه كردن به نجوم ،به حوادث آيندهاي كه منجمها آن حوادث را از اوضاع ستارگان بدست
ميآورند ،معين كند .و صابئي مذهبان به اين مساله بسيار معتقد بودند و در عهد ابراهيم (ع) عده بسياري از معاصرين او از
همين صابئيها بودهاند.
بنا بر وجه اول ،معنايش آيه چنين ميشود :وقتي اهل شهر خواستند همگي از شهر بيرون شوند تا در بيرون شهر مراسم عيد
خود را به پا كنند ،ابراهيم نگاهي به ستارگان انداخت و سپس به ايشان اطالع داد كه به زودي كسالت من شروع ميشود ،و
من نميتوانم در اين عيد شركت كنم.
و بنا بر وجه دوم معنايش اين ميشود :ابراهيم در اين هنگام نگاهي به ستارگان كرد و طبق قواعد منجمين پيشگويي كرد
كه به زودي من مريض خواهم شد ،و در نتيجه نميتوانم با شما از شهر بيرون شوم.
ولي وجه اولي با وضع ابراهيم (ع) مناسبتر به نظر ميرسد ،براي اينكه آن جناب با اينكه توحيدي خالص داشت ،ديگر معنا
ندارد براي غير خدا تاثيري قائل باشد .و از سوي ديگر دليلي هم كه به قوت داللت كند بر اينكه آن جناب در آن ايام
مريض نبوده در دست نداريم ،بلكه دليل داريم بر اينكه مريض بوده ،براي اينكه از يك سو خداي تعالي او را صاحب قلبي
سليم معرفي كرده و از سوي ديگر از او حكايت كرده كه صريحا گفته است :من مريضم و كسي كه داراي قلب سليم است،
دروغ و سخن بيهوده نميگويد.
اين بود آن وجهي كه ما در تفسير اين دو آيه اختيار كرديم .و مفسرين در توجيه آن وجوهي ذكر كردهاند كه از همه وجيهتر
و بهتر اين است « »1كه :نگاه كردنش به نجوم ،و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .002
ترجمه الميزان ،ج ،13ص994 :
خبر دادنش از مريضي خود ،از باب معاريض كالم است .و معاريض عبارت است از اينكه:
گوينده چيزي را بگويد كه شنونده از ظاهر آن معنايي بفهمد و خود او معناي ديگري اراده كند .پس شايد نظر كردن آن
جناب در ستارگان نظر كردن موحد در صنع خداي تعالي باشد ،تا از آن راه بر وجود خداي تعالي و يكتايي او استدالل كند،
ولي مردم خيال كردند كه نظر كردن او مثل نظر كردن منجمها است ،كه ميخواهد از وضع ستارگان بر پيش آمدن حوادثي
استدالل كند .آن گاه فرموده ":من مريضم" و منظورش اين بوده كه او به زودي دچار بيماري ميشود ،چون آدمي در طول
عمر بدون بيماري نميشود ،هم چنان كه باز از همان جناب حكايت كرده كه گفت ":وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" « »1چيزي
كه هست مردم خيال كردند منظور او اين است كه همين امروز كه روز عيد ايشان است مريض است ،و آنچه در نظر آن
جناب مرجح بوده كه اين همه زحمت به خود بدهد ،اين بوده كه در شهر تنها بماند و آن هدفي را كه در نظر داشته انجام
دهد ،يعني بتهاي اهل شهر را بشكند.
ليكن اين وجه -كه گفتيم بهترين وجوهي است كه مفسرين ذكر كردهاند -وقتي صحيح است كه آن جناب در آن روز
مريض نبوده باشد و حال آنكه خواننده عزيز متوجه شد كه گفتيم هيچ دليلي بر اين معنا نيست.
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عالوه بر اين گفتن معاريض براي انبياء جايز نيست ،زيرا باعث ميشود اعتماد مردم به سخنان ايشان سست گردد.
"فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ" ضمير جمع در" تولوا" به مردم معاصر ابراهيم (ع) و ضمير مفرد در" عنه" به خود آن جناب
برميگردد و معناي جمله اين است كه :مردم از آمدن ابراهيم صرف نظر كرده ،او را تنها گذاشته از شهر خارج شدند.
[سخنان ابراهيم (عليه السالم) بابتها! و احتجاج او بابت پرستان]  .....ص114 :
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"فَراغَ إِلي آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ ال تَأْكُلُونَ ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ" كلمه" راغ" ماضي از مصدر" روغ" است و" روغ" و" رواغ" و "
روغان" همه به معناي متوجه شدن و ميل كردن است .و بعضي « »9گفتهاند :ميل كردن به يك سو به منظور خدعه است.
و در اينكه به بتها گفت ":أَ ال تَأْكُلُونَ" اين نقل « »0كه مشركين در ايام عيدشان طعام نزد بتها ميگذاشتند تاييد
ميشود اين جمله و جمله بعدش كه فرمود ":ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ"
__________________________________________________
)(1و چون بيمار شوم او است كه شفايم ميدهد .سوره شعراء ،آيه .33
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .190
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .190
ترجمه الميزان ،ج ،13ص993 :
سخناني است كه ابراهيم (ع) به بتهاي مشركين گفته ،با اينكه بتها سنگ و چوب بودند و او ميدانست كه جمادات نه
غذا ميخورند و نه حرف ميزنند و ليكن شدت خشمي كه از آنها داشته وادارش كرده آنها را موجوداتي با شعور فرض كند و
همان اعتراضهايي كه به اشخاص با شعور ميشود به آنها بكند.
ابراهيم (ع )نظري به بتها افكند كه درست به شكل انسانهايند ،انسانهايي كه در پيش رو طعام دارند و مشغول خوردنند،
پس سرشار از خشم و غيظ گشته ،پرسيد ":أَ ال تَأْكُلُونَ" و چون پاسخي نشنيد ،پرسيد ":ما لَكُمْ ال تَنْطِقُونَ" با اينكه شما
خداياني هستيد كه پرستندگانتان خيال ميكنند شما عاقل و قادر و مدبر امور ايشانيد .اينجا بود كه آخرين تصميم خود را
گرفت .و بتها را شكست ".فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ" حرف" فا" در آغاز اين جمله اين معنا را ميرساند كه نتيجه آن
خطابها اين شد كه تصميم گرفت با دست راست و يا با قدرت بتها را درهم بكوبد ،و اينكه گفتيم با قدرت ،چون دست
راست كنايه از قدرت است.
بعضي « »1از مفسرين كلمه" يمين" را به معناي سوگند گرفتهاند .و اين بعيد است ،و بنا به گفته آنان معناي آيه چنين
ميشود :تصميم گرفت تا به خاطر سوگندي كه قبال خورده بود ،و گفته بود ":تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ" « »9بتها را درهم
بشكند.
"فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ" كلمه" زف" و نيز" زفيف" به معناي راه رفتن به سرعت است ،و معناي آيه اين است كه :مردم با
سرعت به طرف ابراهيم (ع) آمدند ،به خاطر اهتمامي كه نسبت به حادثه داشتند و احتمال ميدادند كه به دست ابراهيم (ع)
پيش آمده باشد.
و در اين كالم حذف و اختصارگويي به كار رفته ،برگشتن مردم از مراسم عيد ،و آمدنشان به بتخانه ،ديدن آن منظره،
تحقيق حادثه و گمانشان به آن حضرت كه در سوره انبياء آمده بود اينجا حذف شده است.
"قالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ" در اين جمله نيز حذف و اختصارگويي به كار رفته :دستگيري ابراهيم
(ع)
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__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]043
)(2قسم به خدا نقشهاي براي بتهايتان خواهم ريخت .سوره انبياء ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص993 :
آوردنش در جلو چشم مردم ،بازجويي كردن از او و ساير جزئيات ديگر ،حذف شده.
استفهامي كه در آيه شريفه هست استفهام توبيخي است ،و در عين حال احتجاجي است بر بطالن طريقه مردم ،ميفرمايد:
چيزي كه انسان آن را به دست خود تراشيده ،صالحيت ندارد كه مدبر انسان و معبود او باشد ،با اينكه آفريدگار انسان و
اعمالش خداست و معلوم است كه خلقت از تدبير جدا نيست « ،»1پس همان طور كه خداي سبحان خالق آدمي است ،رب
آدمي نيز هست و اين از سفاهت و حماقت است كه اين خداي عزيز و رب واقعي را كنار گذاشته و سنگ و چوب بپرستند.
با اين بيان روشن گرديد كه كلمه" ما" در جمله" ما تَنْحِتُونَ" موصول است ،و رابط آن (كه ضميري است كه از صله به
موصول برميگردد) ،حذف شده و تقدير آن" ما تنحتونه" بوده ،و همچنين" ما" در جمله" وَ ما تَعْمَلُونَ" موصول و تقدير
آن" ما تعملونه" بوده است.
بعضي « »9از مفسرين احتمال دادهاند كه كلمه "ما" در هر دو جا مصدريه باشد .ليكن مصدريه بودن اولي از آن دو بسيار
بعيد است( ،چون معنا ندارد از مردم بپرسد آيا ميپرستيد تراشيدن خود را؟).

و اگر خلقت را به اعمال انسانها و يا مصنوع انسانها هم نسبت داده ،فرموده ":خدا شما را و اعمال شما را و يا مصنوع شما را
خلق كرده" عيبي ندارد ،براي اينكه آنچه انسان اراده ميكند و بعد از اراده انجام ميدهد ،هر چند با اراده و اختيار خود
ميكند به اراده خداي سبحان نيز هست ،يعني خدا خواسته است كه انسان آن را بخواهد و به اختيار خود انجام دهد ،و اين
نوع از اراده خداي تعالي باعث نميشود كه اراده انسان باطل و بياثر مانده ،در نتيجه عمل او يك عمل جبري و بي اختيار
شود ،و اين خود روشن است (پس خدا هم خالق ما است و هم خالق آثار و اعمال ما ،چه اعمال فكري از قبيل اراده و امثال
آن و چه اعمال بدني).
و اگر مراد آيه شريفه اين بوده باشد كه بخواهد بفرمايد :خدا اعمال شما را خلق كرده و خود شما و اراده شما هيچ دخالت و
وساطتي نداريد و خالصه اگر آيه شريفه بخواهد جبر را افاده كند ،در اين صورت ديگر توبيخ و تقبيح نيست بلكه عذري
است براي بندگان و حجتي
__________________________________________________
) (1زيرا تدبير همين است كه فالن موجود را دنبال آن موجود ديگر و قبل از فالن موجود بيافريند ،و خالصه موجودات را با
نظم خلق كند ،پس خلقت بدون تدبير و تدبير بدون خلقت ممكن نيست -مترجم-.
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .190
ترجمه الميزان ،ج ،13ص993 :
است به نفع ايشان و عليه خدا .و حال آنكه ميدانيم اين طور نيست ،بلكه خداي تعالي ميخواهد در اين آيه مردم را توبيخ
كند ،نه اينكه بهانه به دست ايشان بدهد.
"قالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْياناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ "كلمه" بنيان" مصدر براي" بني ،يبني" است ،و مراد از آن اسم مفعول ،يعني "
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[معني و وجه اينكه فرمود خدا اعمال شما را خلق كرده (وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ)]  .....ص111 :
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مبني" است .و كلمه" جحيم" به معناي آتشي است كه شعلههايش شديد باشد ،و معنايش اين است كه :براي شكنجه وي
محلي بسازيد كه گنجايش آتش افروخته داشته باشد ،سپس وي را در آن آتش بيفكنيد.
"فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ" كلمه" كيد" به معناي حيله است .و مراد از آن نقشه كشيدن براي نابودي ابراهيم (ع)
و سوزاندنش در آتش است .و جمله "فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ" كنايه است از اينكه ما ابراهيم را بر آنان غالب ساختيم ،به طوري
كه نقشه شوم آنان هيچ اثري در وي نگذاشت و آن اين بود كه به آتش گفتيم :براي ابراهيم سرد و گلستان باش ":يا نارُ
كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَ" «».1
در اينجا يك فصل از داستانهاي ابراهيم (ع) خاتمه مييابد و خالصه آن اين است كه :ابراهيم (ع) عليه پرستش بتها قيام
كرد و با بت پرستان به خصومت برخاست و سرانجام كارش بدينجا كشيد كه او را در آتش افكندند و خداي تعالي نقشه
ايشان را باطل و بياثر كرد.
"وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ" از اينجا فصل ديگري از داستانهاي ابراهيم (ع) شروع ميشود ،و آن عبارت است از:
مهاجرت وي از بين قومش ،و درخواست فرزند صالحي از خدا و اجابت خدا درخواست او را ،و داستان ذبح كردن اسماعيل و
آمدن گوسفندي به جاي اسماعيل.
[مراد ابراهيم (عليه السالم) از اينكه فرمود ":إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ"]  .....ص118 :
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پس در حقيقت جمله" وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي  "...خالصهاي است از گفتار مفصلي كه قبال با آزر داشت ،و به وي فرموده
بود ":وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسي أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا" «».9
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .32
)(2من از شما و آنچه به جاي خدا ميخوانيد دوري و كنارهگيري ميكنم و از پروردگارم حاجت ميطلبم ،اميدوارم حاجت
خواهيام از پروردگارم بينتيجه نباشد .سوره مريم ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص992 :
و از اين آيه معلوم ميشود كه مراد آن جناب از اينكه گفت ":به سوي پروردگارم ميروم "رفتن به محلي است خلوت ،تا در
آنجا با فراغت به حاجت خواهي از خدا و عبادت او بپردازد ،و آن محل عبارت بود از سرزمين" بيت المقدس".
و اينكه بعضي »«1گفتهاند ":مراد از جمله مورد بحث اين است كه من بدانجا ميروم كه پروردگارم دستور داده" تفسيري
است كه هيچ شاهد و دليلي بر آن نيست.
و همچنين است اين كه بعضي ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه من به مالقات پروردگارم ميروم ،چون شما مرا در آتش
ميسوزانيد و قهرا من خواهم مرد و بعد از مردن ،پروردگارم را ديدار نموده و او مرا به سوي بهشت هدايت ميكند.
عالوه بر اين -همانطور كه ديگران هم گفتهاند -ذيل آيه كه ميفرمايد" رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ -خدايا فرزندي از
صالحان به من مرحمت فرما" و نيز جمله" فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ -ما او را به فرزندي حليم بشارت داديم" با اين تفسير
نميسازد.
"رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ "اين جمله حكايت دعا و فرزند خواستن ابراهيم (ع) از خدا است و معنايش اين است كه
ابراهيم گفت ":پروردگارا  "...و آن جناب فرزندي را كه خواست مقيد كرد به اينكه از صالحان باشد.
"فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ" يعني پس ما او را بشارت داديم به اينكه به زودي فرزندي بردبار روزي او خواهيم كرد .و در اين

PDF.tarikhema.org

تعبير اشاره به اين است كه آن فرزند ،پسر خواهد بود ،و به حد غالمان (جوانان) خواهد رسيد .و اگر آن فرزند را توصيف كرد
به" غالم" با اينكه اسماعيل از حد جواني هم گذشت ،و به حد بزرگساالن رسيد ،براي اين است كه خواست اشاره كند به
آن حالتي كه در آن حالت صفت كمال و صفاي ذات او و حلمش نمايان و شكفته ميشود و آن حد جواني است ،و براي
همين بود كه گفت ":يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ" و در قرآن كريم هيچ يك از انبيا به وصف
حلم ستايش نشدهاند به جز اين پيغمبر بزرگوار در اين آيه و نيز پدرش ابراهيم (ع) كه در آيه "إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ"
« »9او را حليم خوانده.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .193
)(2همانا ابراهيم بسيار حليم بود و بسيار به درگاه خدا دعا و انابه ميكرد .سوره هود ،آيه .34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
[گفتگوي ابراهيم و اسماعيل (عليهما السالم) در باره رؤياي ذبح و  ..... ]...ص132 :
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"فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَري"...
حرف "فا" در اول آيه فاي فصيحه است كه ميفهماند چيزي در اينجا حذف شده و تقدير كالم اين است كه ":فلما ولد له
و نشا و بلغ معه السعي -همين كه خداي تعالي پسري به او داد و آن پسر نشو و نمو كرد و به حد سعي و كوشش رسيد" .و
منظور از رسيدن به حد سعي و كوشش رسيدن به آن حد از عمر است كه آدمي عادتا ميتواند براي حوائج زندگي خود
كوشش كند و اين همان سن بلوغ است ،و معناي آيه اين است كه :وقتي آن فرزند به حد بلوغ رسيد ،ابراهيم به او گفت اي
پسرم ...
"قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَري فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ "-اين جمله حكايت رؤيايي است كه ابراهيم در خواب ديد .و تعبير به" اني
اري "داللت دارد بر اينكه اين صحنه را مكرر در خواب ديده ،هم چنان كه اين تعبير در آيه" وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري "...
« »1نيز همين استمرار را ميرساند.
"فَانْظُرْ ما ذا تَري" -كلمه" تري" در اين جا به معناي "ميبيني" نيست بلكه از ماده" رأي" به معناي اعتقاد است ،يعني
چه نظر ميدهي ،ميخواسته بفرمايد :تو در باره سر نوشت خودت فكر كن و تصميم بگير و تكليف مرا روشن ساز .و اين
جمله خود دليل است بر اينكه ابراهيم (ع) در رؤياي خود فهميده كه خداي تعالي او را امر كرده فرزندش را قرباني كند و
گرنه صرف اين كه خواب ديده فرزندش را قرباني ميكند ،دليل بر آن نيست كه كشتن فرزند برايش جايز باشد .پس در
حقيقت امري كه در خواب به او شده به صورت نتيجه امر در برابرش ممثل شده است ،و به همين جهت كه چنين مطلبي را
فهميده ،فرزندش را امتحان كرد ،تا ببيند او چه جوابي ميدهد.
"قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ" -اين آيه پاسخي است كه فرزند به پدر ميدهد .و جمله "
پدرجان! انجام بده آنچه بدان مامور شدهاي" اظهار رضايت اسماعيل است نسبت به سر بريدن و ذبح خودش ،چيزي كه
هست اين اظهار رضايت را به صورت امر آورد .و نيز اگر گفت ":بكن آنچه را كه بدان مامور شدهاي" ،و نگفت ":مرا ذبح
كن"  ،براي اشاره به اين است كه بفهماند :پدرش مامور به اين امر بوده و به جز اطاعت و انجام آن ماموريت چارهاي
نداشت.
__________________________________________________
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)(1سوره يوسف ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص901 :
"سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ" -اين جمله از ناحيه اسماعيل يك نحوه دلجويي است نسبت به پدر ،ميخواهد به پدر
بگويد :من از اينكه قربانيام كني به هيچ وجه اظهار ترس نميكنم و در پاسخ چيزي نگفت كه باعث ناراحتي پدر شود و از
ديدن آن جسد به خون آغشته فرزندش به هيجان درآيد ،بلكه سخني گفت كه اندوهش پس از ديدن آن منظره كاسته شود،
و اين كالم خود را كه يك دنيا صفا در آن بود با قيد" إِنْ شاءَ اللَّهُ" مقيد كرد ،تا صفاي بيشتري پيدا كند.
چون با آوردن اين قيد معناي كالمش چنين ميشود :من اگر گفتم در اين حادثه صبر ميكنم ،اتصافم به اين صفت
پسنديده از خودم نيست و زمام امرم به دست خودم نيست ،بلكه هر چه دارم از مواهبي است كه خدا به من ارزاني داشته ،و
از منتهايي است كه خدا بر من نهاده .اگر او بخواهد من داراي چنين صبري خواهم شد و او ميتواند نخواهد و اين صبر را از
من بگيرد.
"فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ"" اسالم" به معناي رضايت دادن و تسليم شدن است .و كلمه" تل" به معناي به زمين انداختن
كسي است .و كلمه" جبين" به معناي يكي از دو طرف پيشاني است .و الم در" للجبين "بيان ميكند كه كجاي اسماعيل
روي زمين قرار گرفت ،نظير آيه" يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً" « »1و معناي آيه اين است كه :ابراهيم و اسماعيل تسليم امر خدا
شدند و به آن رضايت دادند ،و ابراهيم (ع) فرزندش را به پهلو خواباند.
و اين جمله پاسخي ميخواهد كه در كالم نيامده ،چون معناي تحت اللفظي كالم چنين است ":پس همين كه تسليم شدند،
ابراهيم فرزند خود را به زمين خواباند و يك طرف پيشانياش را به زمين نهاد" و ديگر نفرموده كه چه شد ،و اين به خاطر
آن است كه بفهماند جواب" لما" از بس مهم و مصيبت آن جناب آن قدر شديد و تلخ بود كه قابل گفتن نيست.
"وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا" اين آيه عطف است بر جوابي كه گفتيم از" لما" حذف شده .و معناي جمله" قَدْ
صَدَّقْتَ الرُّؤْيا" اين است كه :با آن رؤيا معامله رؤياي راست و صادق نمودي و امري كه ما در آن رؤيا به تو كرديم امتثال
نمودي .و منظور از اين كالم اين است كه :امري كه ما بتو كرديم براي امتحان تو و تعيين مقدار و ميزان بندگي تو بوده كه
در امتثال چنين امري همين كه آماده
__________________________________________________
)(1به عنوان سجده با چانه به زمين ميافتد .سوره اسري ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص909 :
شدي آن را انجام دهي ،كافي است ،چون همين مقدار از امتثال ميزان بندگي تو را معين ميكند.
"إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ" كلمه" كذلك" اشاره به داستان قرباني كردن اسماعيل است كه در
آن آزمايشي سخت و محنتي دشوار بود .و مشار اليه به كلمه" هذا" نيز همان داستان است و ميخواهد شدت امر را تعليل
كند.
و معنايش اين است كه :ما به همين منوال نيكوكاران را جزاء ميدهيم :نخست امتحانهاي به ظاهر شاق و دشوار و در واقع
آسمان برايشان پيش ميآوريم ،تا وقتي به شايستگي از امتحان درآمدند ،بهترين جزا را هم در دنيا و هم در آخرت به ايشان
بدهيم .و اين را بدان دليل ميگوييم كه در داستان ابراهيم به روشني ديدند كه ابتاليش صرف امتحان بود و واقعيت نداشت
و همان ظاهر هم بسيار شاق و ناگوار بود.
"وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ" يعني ما فرزند او را فدا داديم به ذبحي عظيم كه -بنا بر آنچه در روايات آمده -عبارت بود از قوچي
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بحث روايتي [رواياتي در باره مراد از" قلب سليم" و اينكه ابراهيم (عليه السالم) فرمود ":إِنِّي سَقِيمٌ" و اينكه خدا را دو اراده و
مشيت است]  .....ص133 :
اشاره

در تفسير قمي در ذيل جمله" بقلب سليم" ميفرمايد :قلب سليم قلبي است كه خدا را ديدار ميكند در حالي كه به جز
خداي عز و جل كسي ديگر در آن نباشد «1».
و نيز در همان كتاب است كه :امام قلب سليم را معنا كردهاند به قلب سليم از شك «».9
و در روضه كافي به سند خود از حجر از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود پدرم ،امام باقر (ع) فرمود :ابراهيم به خدايان
مشركين بد گفت ،پس نظري به ستارگان افكند و گفت ":إِنِّي سَقِيمٌ" و به خدا نه مريض بود و نه دروغ گفت «3».
مؤلف :در اين معنا روايات ديگري هست كه در بعضي از آنها آمده كه ابراهيم (ع) نه مريض بود و نه دروغ گفت ،بلكه
منظورش اين بوده كه مريض در دين و دچار شك و ترديد است (كه خود مرضي است قلبي).
__________________________________________________
(1و )9تفسير قمي ،ج  ،9ص .190
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كه جبرئيل از ناحيه خداي تعالي آورد .و مراد از" ذبح عظيم" بزرگي جثه قوچ نيست ،بلكه چون از ناحيه خدا آمد و خداي
تعالي آن را عوض اسماعيل قرار داد عظمت داشت.
"وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ" در سابق تفسير شد.
"سَالمٌ عَلي إِبْراهِيمَ" اين جمله تحيتي است از خداي تعالي به ابراهيم (ع) ،و اگر" سالم" را بدون الف و الم و نكره آورد،
براي اين است كه بفهماند سالمي بر ابراهيم (ع) باد كه بيان نتواند عظمت آن را در خود بگنجاند.
"كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ" تفسير هر دو آيه در سابق گذشت.
"وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ" ضمير به ابراهيم (ع) برميگردد .ميفرمايد :ما ابراهيم (ع) را بشارت داديم كه
صاحب فرزندي ميشود به نام اسحاق.
بايد دانست اين آيه شريفه كه متضمن بشارت به والدت اسحاق (ع) است،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص900 :
به خاطر اينكه بعد از بشارت قبلي است ،كه از تولد اسماعيل خبر ميداد ،و ميفرمود:
"فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ" و دنبالش فرمود ":فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ" ظاهر و بلكه صريح در اين است كه :ذبيح غير از اسحاق
است ،بلكه اسماعيل است .و ما در تفسير سوره انعام در ذيل قصص ابراهيم (ع) اين معنا را به طور مفصل اثبات كردهايم.
"وَ بارَكْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ" جمله "باركنا" از مصدر" مباركة" است ،و آن به
اين است كه خير و دوام پر حاصلي را نصيب موجودي كنند .پس معناي آيه چنين ميشود :ما ابراهيم و اسحاق را خير و
دوام داديم و آن دو را پر حاصل و پر اثر گردانديم.
ممكن هم هست جمله" وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِما  "...قرينه باشد بر اينكه مراد از جمله" باركنا" اين باشد كه ما بركت و كثرت را در
اوالد او و اوالد اسحاق قرار داديم .و بقيه الفاظ آيه روشن است .ميفرمايد ":و از ذريه ابراهيم ،و اسحاق بعضي نيكوكار و
بعضي آشكارا به خود ستم كردند".
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)(3روضه كافي ،ج  ،3ص  ،030ح .442
ترجمه الميزان ،ج ،13ص900 :
اين روايات در داستان احتجاج كردن ابراهيم با قوم خود و شكستن بتها و در آتش افكندنش در تفسير سوره انعام ،مريم،
انبياء و شعراء گذشت.
و در كتاب توحيد از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي در پاسخ مردي كه معناي آياتي كه بر او مشتبه شده
بود پرسيد ،فرمود :من كه قبال هم به تو گفتم كه بسيار ميشود كه آيهاي از كتاب خداي عز و جل تاويل و معناي باطني
آن غير از تنزيل و معناي ظاهري آن ميباشد .آري ،كالم خداي تعالي شباهتي به كالم بشر ندارد و من همين حاال
نمونههايي از آن آيات را برايت ذكر ميكنم ،آن قدر كه -ان شاء اللَّه -تو را بس باشد:
از آن جمله كالم ابراهيم (ع) است كه گفت ":إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ" كه منظور از رفتن به سوي خدا توجه در عبادت
به سوي خداست ،و سعي و كوشش در تقرب به خداي عز و جل است ،نه رفتن با پا ،حال خوب فهميدي كه تنزيل اين آيه
غير از تاويل آن است؟ «».1
باز در همان كتاب به سند خود از فتح بن يزيد جرجاني ،از حضرت ابي الحسن (رضا) (ع) روايت آورده كه به فتح فرمود :اي
فتح براي خدا دو اراده و دو مشيت است ،يكي اراده حتمي و يكي اراده عزمي ،و لذا ميبينيم در مواردي از چيزهايي نهي
كرده كه انجام آن را خواسته است و به چيزهايي امر كرده كه انجام آن را نخواسته ،آيا نميبيني كه آدم و همسران او را از
خوردن فالن درخت نهي كرد با اينكه ميخواست از آن درخت بخورند؟
اگر نميخواست آنها هم نميخوردند ،و اگر ميخوردند بايد شهوت و خواست آن دو بر مشيت خدا كه نخواسته غلبه كرده
باشد و خدا برتر از آن است( .پس جواب اين است كه :نهي از خوردن درخت نهي ظاهري و صوري است و منافاتي با
خواست باطني خدا ندارد).
و نيز به ابراهيم (ع) دستور ميدهد فرزندش را قرباني كند ،ولي از سوي ديگر اين را هم خواسته كه سر اين فرزند از تنش
جدا نشود ،و اگر نميخواست كه اسماعيل ذبح نشود الزمهاش اين بود كه مشيت ابراهيم بر مشيت خدا غلبه كند( .يعني خدا
ذبح او را خواسته باشد ،و ابراهيم نخواسته باشد ،و خواست ابراهيم تحقق پيدا كند) عرضه داشتم:
عقدهاي از من گشودي ،خدا از تو عقدهگشايي كند «».9
و از امالي شيخ نقل شده كه به سند خود از سليمان بن يزيد روايت كرده كه گفت:
__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ،ص .933
)(2توحيد صدوق ،ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص904 :
علي بن موسي (ع) براي ما حديث كرد و فرمود :پدرم از پدرش ،از حضرت باقي ،از پدرش ،از پدران بزرگوارش (ع) برايم
حديث كرد كه فرمودند :ذبيح همان اسماعيل (ع) است «».1
مؤلف :نظير اين معنا در مجمع البيان از حضرت باقر و حضرت صادق (ع) به اين مضمون آمده « .»9و روايات بسياري ديگر
از ائمه اهل بيت (ع ) در اين باره هست ،ولي در بعضي از آنها آمده كه ذبيح اسحاق بوده ،كه چون اين روايات با آيات قرآن
مخالف است ،مطروح و مردود است.

PDF.tarikhema.org
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و از كتاب فقيه نقل شده كه شخصي از امام صادق (ع) از ذبيح پرسيد :چه كسي بوده؟ فرمود :اسماعيل بوده ،براي اينكه:
خداي تعالي داستان تولد اسحاق را در كتاب مجيدش بعد از داستان ذبح نقل كرده و فرموده ":وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ
الصَّالِحِينَ" «».0
مؤلف :اين معنا در بيان آيه مذكور گذشت ،كه گفتيم :سياق آن ظاهر و بلكه صريح در اين معنا است.
و در مجمع البيان از ابن اسحاق روايت كرده كه گفت :ابراهيم (ع) هر وقت ميخواست اسماعيل (ع) و مادرش هاجر را ديدار
كند ،برايش براق ميآوردند ،صبح از شهر شام سوار براق ميشد و قبل از ظهر به مكه ميرسيد ،بعد از ظهر از مكه حركت
ميكرد و شب نزد خانوادهاش در شام بود ،و اين آمد و شد هم چنان ادامه داشت تا آنكه اسماعيل (ع) به حد رشد رسيد،
پدرش وقتي در خواب ديد كه اسماعيل (ع) را ذبح ميكند ،به او فرمود :طناب و كاردي بردار تا به اتفاق به اين دره كوه
برويم و هيزم بياوريم.
پس همين كه به آن دره خلوت كه نامش" دره ثبير" بود رسيدند ،ابراهيم (ع) او را از دستوري كه خداي تعالي در باره وي
به او داده آگاه كرد ،اسماعيل گفت :پدرجان با اين طناب دست و پاي مرا ببند ،تا دست و پا نزنم و دامن خود را جمع كن تا
خون من آن را نيااليد و مادرم آن خون را نبيند و كارد خود را تيز كن و به سرعت گلويم را ببر ،تا زودتر راحت شوم ،چون
مرگ سخت است ،ابراهيم (ع) گفت :پسرم راستي در اطاعت فرمان خدا
__________________________________________________
)(1امالي شيخ طوسي ،ج  ،1ص . [.....]003
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .040
)(3من ال يحضره الفقيه ،ج  ،9ص  ،103ح .4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
چه كمك كار خوبي هستي براي من.
آن گاه ابن اسحاق دنبال داستان را هم چنان نقل ميكند ،تا ميرسد به اينجا كه ابراهيم (ع) خم شد و با كاردي كه به
دست داشت خواست گلوي فرزند را ببرد.
جبرئيل كارد او را برگردانيد ،و اسماعيل را از زير دست او كنار كشيد .و از سوي ديگر قوچي را كه از ناحيه دره" ثبير" آورده
بود به جاي اسماعيل قرار داد و از طرف چپ مسجد خيف صدايي برخاست كه اي ابراهيم! رؤياي خود را تصديق كردي و
دستور خدا را انجام دادي «».1
مؤلف :روايات در خصوص اين قصه بسيار زياد است و خالي از اختالف نيست.
و نيز در مجمع البيان از تفسير عياشي نقل كرده كه وي به سند خود از يزيد بن معاويه عجلي نقل كرده كه گفت :از امام
صادق (ع) پرسيدم :بين دو بشارتي كه به ابراهيم (ع) داده شد ،يكي بشارت به والدت اسماعيل و ديگري بشارت به والدت
اسحاق ،چند سال فاصله بود؟ فرمود :بين اين دو بشارت پنج سال فاصله شد ،و آيه شريفه" فَبَشَّرْناهُ بِغُالمٍ حَلِيمٍ" اولين
بشارتي بود كه خداي تعالي به فرزنددار شدن ابراهيم (ع) داد ،و منظور از" غالم حليم "اسماعيل (ع) بود «».9
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .040
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)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .044
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  775تا  ..... ]731ص131 :
اشاره

وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلي مُوسي وَ هارُونَ ( )110وَ نَجَّيْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( )114وَ نَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ ( )113وَ
آتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ ( )113وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ()113
وَ تَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ ( )112سَالمٌ عَلي مُوسي وَ هارُونَ ( )193إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( )191إِنَّهُما مِنْ عِبادِنَا
الْمُؤْمِنِينَ )(122وَ إِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ()190
إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ ال تَتَّقُونَ ( )190أَ تَدْعُونَ بَعْالً وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ ( )194اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ( )193فَكَذَّبُوهُ
فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ( )193إِالَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ()193
وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ( )192سَالمٌ عَلي إِلْياسِينَ ( )103إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( )101إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
()109

و همانا ما بر موسي و هارون منت نهاديم ().110
و آن دو و قوم آن دو را از اندوهي عظيم رهايي بخشيديم ().114
و نصرتشان داديم در نتيجه آنان غالب آمدند ().113
و كتابي رازگشا به آن دو داديم ().113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
و آن دو را به صراط مستقيم راهنمايي نموديم ().113
و آثار و بركات و نام نيكشان را براي آيندگان حفظ كرديم ().112
سالم بر موسي و هارون ().193
ما اين چنين نيكوكاران را جزا ميدهيم ().191
آري آن دو از بندگان مؤمن ما بودند ().199
و به درستي كه الياس از پيامبران بود ().190
به يادش آور آن دم كه به قوم خود گفت آيا نميخواهيد با تقوي باشيد ().190
آيا بت" بعل" را ميخوانيد و بهترين خالقان را واميگذاريد ().194
همان اللَّه را كه رب شما و رب پدران نخستين شما است ().193
ولي مردم او را تكذيب كردند و در نتيجه از احضار شدگان شدند ().193
آري همهشان احضار خواهند شد مگر بندگان مخلص خدا ().193
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ترجمه آيات  .....ص131 :
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ما نام نيك و آثار و بركات الياس را هم در آيندگان باقي گذاشتيم ().192
سالم بر آل ياسين ().103
آري ما به نيكوكاران اينچنين جزا ميدهيم ().101
كه او از بندگان مؤمن ما بود ().109
بيان آيات [بيان آيات متضمن خالصهاي از داستان موسي و هارون (عليهما السالم) و داستان الياس و دعوت او (عليه السالم)] .....
ص138 :
اشاره
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اين آيات خالصهاي است از داستان موسي و هارون (ع) البته اشارهاي هم به داستان الياس (ع) دارد ،و نعمتها و منتهايي
را كه خداي تعالي بر آنان ارزاني داشته ،برميشمارد ،و نيز بيان ميكند كه چگونه دشمنان تكذيبگر آنان را عذاب كرد،
چيزي كه هست در اين آيات جانب رحمت و بشارت بر جانب عذاب و انذار غلبه دارد.
"وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلي مُوسي وَ هارُونَ" كلمه "منت" به معناي" انعام" است ،كه احتمال دارد مراد از آن ،همان نعمتهايي باشد
كه بعدا در باره موسي و هارون (ع) و قوم آن دو ميشمارد كه چگونه از شر فرعونيان نجاتشان داده و ياريشان كرد و كتاب
به سويشان نازل نمود و به سوي خود هدايتشان فرمود و امثال اينها ،و در نتيجه ،جمله" وَ نَجَّيْناهُما "...عطف تفسيري
همان جمله" مننا" خواهد بود ،و تفسير ميكند كه آن منت چه بود .ترجمه الميزان ،ج ،13ص902 :
"وَ نَجَّيْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ" منظور از" كرب عظيم" اندوه شديدي است كه بني اسرائيل از شر فرعون
داشتند ،كه آنان را ضعيف كرد و بدترين شكنجهها را به آنان داد و بچههايشان را ميكشت ،و زنان و دخترانشان را زنده نگه
ميداشت.
"وَ نَصَرْناهُمْ فَكانُوا هُمُ الْغالِبِينَ" نصرت بني اسرائيل اين بود كه منجر به بيرون رفتن از مصر و عبور از دريا ،و غرق شدن
فرعون و لشكريانش در دريا گرديد.
اين را بدان جهت گفتيم تا اشكالي كه شده دفع شود ،چون بعضي توهم كردهاند كه:
مقتضاي ظاهر اين است كه كلمه نصرت قبل از نجات دادن ذكر شود ،چون نجات يافتن بني اسرائيل نتيجه نصرت خدا
بود ،در حالي كه ميبينيم اول فرمود ":ما آنها را از اندوه شديد نجات داديم" بعد فرمود ":و ياريشان كرديم تا غلبه كردند".
جواب اين توهم همان است كه گفتيم ،با اين توضيح كه نصرت همواره در جايي استعمال ميشود كه شخص نصرت شده
هم خودش مختصر نيرويي داشته باشد و هم به ضميمه نيروي ناصر كاري را از پيش ببرد ،به طوري كه اگر اين نصرت
نبود نيروي خود او كافي نبود كه شر را از خود دفع كند ،و بني اسرائيل در هنگام بيرون شدن از مصر مختصر نيرويي
داشتند .پس اطالق كلمه" نصرت" در آن هنگام مناسب است.
به خالف كلمه" نجات دادن" كه بايد در جايي استعمال شود كه نجات يافته هيچ نيرويي از خود نداشته باشد ،و آن در
داستان بني اسرائيل در روزگاري است كه اسير در دست فرعون بودند .پس استعمال كلمه نصرت در آن هنگام مناسبت
ندارد.
"وَ آتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ" يعني كتابي كه مجهوالت نهاني را روشن ميكند و آن اموري را كه مورد احتياج مردم در
دنيا و آخرت است و براي خود آنان پوشيده است ،بيان مينمايد.

PDF.tarikhema.org

"وَ هَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ" مراد از" هدايت به سوي صراط المستقيم" ،هدايت به تمام معناي كلمه است ،و به همين
جهت آن را به موسي و هارون (ع) اختصاص داد و از قوم آن دو كسي را شريك آن دو نكرد و ما در سابق در تفسير سوره
فاتحه هدايت به صراط مستقيم را معنا كرديم.
"وَ تَرَكْنا عَلَيْهِما فِي الْآخِرِينَ  ...الْمُؤْمِنِينَ" كه تفسيرش گذشت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
"وَ إِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" بعضي « »1گفتهاند ":الياس (ع )از دودمان هارون (ع) بوده ،و در شهر بعلبك -يكي از
شهرهاي لبنان كه به مناسبت اينكه بت بعل در آنجا منصوب بوده آن را بعلبك خواندند -مبعوث شد" .و ليكن گوينده اين
حرف شاهدي بر گفتار خود نياورده ،در كالم خداي تعالي هم شاهدي بر آن نيست.
"إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ ال تَتَّقُونَ أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ  ...الْأَوَّلِينَ "اين قسمتي از دعوت الياس (ع) است كه در آن
قوم خود را به سوي توحيد دعوت ميكند ،و به پرستش" بعل" -كه بتي از بتهاي آنان بوده -و نپرستيدن خدا ،توبيخ
مينمايد
[حجتي بر توحيد كه در سخن الياس (عليه السالم) به قوم خود ،با استناد به خالق بودن خدا اقامه شده است]  .....ص152 :

بحث روايتي [(دو روايت در باره مراد از" بعل" در ":أَ تَدْعُونَ بَعْلًا  "...و" ال ياسين"]  .....ص157 :
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و كالم آن جناب عالوه بر اينكه توبيخ و سرزنش مشركين است ،مشتمل بر حجتي كامل بر مساله توحيد نيز هست ،چون
در جمله" وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" مردم را نخست سرزنش ميكند كه چرا" أحسن
الخالقين" را نميپرستيد؟ و خلقت و ايجاد همان طور كه به ذوات موجودات متعلق است ،به نظام جاري در آنها نيز متعلق
است كه آن را تدبير ميناميم .پس همان طور كه خدا خالق است مدبر نيز هست و همان طور كه خلقت مستند به او است
تدبير نيز مستند به او است و جمله "اللَّه ربكم" بعد از ستايش به جمله" احسن الخالقين" اشاره به همين مساله تدبير است.
و سپس اشاره ميكند به اينكه :ربوبيت خداي تعالي اختصاص به يك قوم و دو قوم ندارد .و خدا مانند بت نيست كه هر بتي
مخصوص به قومي ميباشد ،و بت هر قوم رب مخصوص آن قوم ميباشد .بلكه خداي تعالي رب شما و رب پدران گذشته
شما است ،اختصاص به يك دسته و دو دسته ندارد ،چون خلقت و تدبير او عام است و جمله" اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ" اشاره به اين معنا دارد.
"فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" كلمه" محضرون" به اين معنا است كه :تكذيب كنندگان مبعوث ميشوند تا براي عذاب
احضار شوند ،و در سابق هم گفتيم كه كلمه" احضار" هر جا به طور مطلق بيايد ،به معناي احضار براي شر و عذاب است.
"إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" احضار اين جمله دليل بر آن است كه در قوم" الياس" جمعي از مخلصين بودهاند.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .043
ترجمه الميزان ،ج ،13ص901 :
"وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ  ...الْمُؤْمِنِينَ" در سابق در نظاير اين آيه سخن رفت.
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در تفسير قمي در ذيل آيه" أَ تَدْعُونَ بَعْلًا" آمده كه قوم الياس (ع) بتي داشتند كه آن را" بعل" ميناميدند «».1
و در كتاب معاني به سند خود از قادح از امام صادق (ع) از پدرش از پدران بزرگوارش از علي (ع) روايت كرده كه در باره
آيه" سالم علي آل يس" فرمود ":يس" رسول خدا (ص) است .و آل يس ما هستيم «».9
مؤلف :و از كتاب عيون از امام رضا (ع) نظير اين حديث روايت شده «».0
و البته اين دو روايت بر اين مبني صحيح است كه ما آيه را به صورت" آل يس "بخوانيم ،هم چنان كه در قراءت نافع و
ابن عامر و يعقوب و زيد اين طور قراءت شده.
سخني پيرامون داستان الياس (ع)  .....ص157 :
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1نخست ببينيم در قرآن كريم در باره آن جناب چه آمده؟ در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره انعام آنجا كه هدايتانبيا را ذكر ميكند و ميفرمايد ":وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ" « »0جاي ديگري نامش برده
نشده.
و در اين سوره هم از داستان او به جز اين مقدار نيامده كه آن جناب مردمي را كه بتي به نام" بعل "ميپرستيدهاند ،به
سوي پرستش خداي سبحان دعوت ميكرده ،عدهاي از آن مردم به وي ايمان آوردند و ايمان خود را خالص هم كردند ،و
بقيه كه اكثريت قوم بودند او را
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .993
)(2معاني االخبار ،ج  ،9ص .199
)(3عيون االخبار الرضا ،ج  ،9ص .903
)(4سوره انعام ،آيه .34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص909 :
تكذيب نمودند ،و آن اكثريت براي عذاب احضار خواهند شد.
و در سوره انعام آيه"  "34در باره آن جناب همان مدحي را كرده كه در باره عموم انبيا (ع) كرده ،و در سوره مورد بحث
عالوه بر آن او را از مؤمنين و محسنين خوانده ،و به او سالم فرستاده ،البته گفتيم در صورتي كه كلمه مذكور بنا بر قرائت
مشهور" ال ياسين" باشد  -9حال ببينيم در احاديث در باره آن جناب چه آمده؟ احاديثي كه در باره آن جناب در دست
است ،مانند ساير رواياتي كه در باره داستانهاي انبيا (ع) هست ،و عجايبي از تاريخ آنان نقل ميكند ،بسيار مختلف و ناجور
است نظير حديثي كه ابن مسعود آن را روايت كرده ميگويد :الياس همان ادريس است « .»1يا آن روايت ديگر كه ابن
عباس از رسول خدا (ص) آورده كه فرمود :الياس همان خضر است « .»9و آن روايتي كه از وهب و كعب االحبار و غير آن
دو رسيده كه گفتهاند :الياس هنوز زنده است ،و تا نفخه اول صور زنده خواهد بود «».0
و نيز از وهب نقل شده كه گفته :الياس از خدا درخواست كرد :او را از شر قومش نجات دهد و خداي تعالي جنبندهاي به
شكل اسب و به رنگ آتش فرستاد ،الياس روي آن پريد ،و آن اسب او را برد .پس خداي تعالي پر و بال و نورانيتي به او داد
و لذت خوردن و نوشيدن را هم از او گرفت ،در نتيجه مانند مالئكه شد و در بين آنان قرار گرفت «».0
باز از كعب االحبار رسيده كه گفت :الياس دادرس گمشدگان در كوه و صحرا است ،و او همان كسي است كه خدا او را ذو
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النون خوانده ،و از حسن رسيده كه گفت:
الياس موكل بر بيابانها ،و خضر موكل بر كوهها است ،و از انس رسيده كه گفت :الياس رسول خدا (ص) را در بعضي از
سفرهايش ديدار كرد و با هم نشستند و گفتگو كردند .سپس سفرهاي از آسمان بر آن دو نازل شد .از آن مائده خوردند و به
من هم خورانيدند ،آن گاه الياس از من و از رسول خدا (ص) خدا حافظي كرد .سپس او را ديدم كه بر باالي ابرها به طرف
آسمان ميرفت .و احاديثي ديگر از اين قبيل ،كه سيوطي آنها را در تفسير الدر المنثور در ذيل آيات اين داستان آورده «».4
و در بعضي از احاديث شيعه آمده كه امام (ع) فرمود :او زنده و جاودان است « .»3و ليكن اين روايات هم ضعيف هستند و با
ظاهر آيات اين قصه نميسازند.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .934
(2و  0و  0و )4الدر المنثور ،ج  ،4ص .933
)(6به نقل از قصص االنبياء.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص900 :
و در كتاب بحار در داستان الياس از" قصص االنبيا" و آن كتاب به سند خود از صدوق ،و وي به سند خود از وهب بن منبه
و نيز ثعلب در عرائس از ابن اسحاق و از ساير علماي اخبار ،به طور مفصلتر از آن را آوردهاند ،و آن حديث بسيار مفصل
است كه خالصهاش اين است كه :بعد از انشعاب ملك بني اسرائيل ،و تقسيم شدن در بين آنان ،يك تيره از بني اسرائيل به
بعلبك كوچ كردند و آنها پادشاهي داشتند كه بتي را به نام" بعل" ميپرستيد و مردم را بر پرستش آن بت وادار ميكرد.
پادشاه نامبرده زني بدكاره داشت كه قبل از وي با هفت پادشاه ديگر ازدواج كرده بود ،و نود فرزند -غير از نوهها -آورده بود،
و پادشاه هر وقت به جايي ميرفت آن زن را جانشين خود ميكرد ،تا در بين مردم حكم براند پادشاه نامبرده كاتبي داشت
مؤمن و دانشمند كه سيصد نفر از مؤمنين را كه آن زن ميخواست به قتل برساند از چنگ وي نجات داده بود .در همسايگي
قصر پادشاه مردي بود مؤمن و داراي بستاني بود كه با آن زندگي ميكرد و پادشاه هم همواره او را احترام و اكرام مينمود.
در بعضي از سفرهايش ،همسرش آن همسايه مؤمن را به قتل رسانيد و بستان او را غصب كرد وقتي شاه برگشت و از ماجرا
خبر يافت ،زن خود را عتاب و سرزنش كرد ،زن با عذرهايي كه تراشيد او را راضي كرد خداي تعالي سوگند خورد كه اگر
توبه نكنند از آن دو انتقام ميگيرد ،پس الياس (ع) را نزد ايشان فرستاد ،تا به سوي خدا دعوتشان كند و به آن زن و شوهر
خبر دهد كه خدا چنين سوگندي خورده شاه و ملكه از شنيدن اين سخن سخت در خشم شدند ،و تصميم گرفتند او را
شكنجه دهند و سپس به قتل برسانند ولي الياس (ع) فرار كرد و به باالترين كوه و دشوارترين آن پناهنده شد هفت سال در
آنجا به سر برد و از گياهان و ميوه درختان سد جوع كرد.
در اين بين خداي سبحان يكي از بچههاي شاه را كه بسيار دوستش ميداشت مبتال به مرضي كرد ،شاه به" بعل" متوسل
شد ،بهبودي نيافت شخصي به او گفت ":بعل" از اين رو حاجتت را برنياورد كه از دست تو خشمگين است ،كه چرا الياس
(ع) را نكشتي؟ پس شاه جمعي از درباريان خود را نزد الياس فرستاد ،تا او را گول بزنند و با خدعه دستگير كنند اين عده
وقتي به طرف الياس (ع )ميرفتند ،آتشي از طرف خداي تعالي بيامد و همه را بسوزانيد ،شاه جمعي ديگر را روانه كرد،
جمعي كه همه شجاع و دالور بودند و كاتب خود را هم كه مردي مؤمن بود با ايشان بفرستاد ،الياس (ع) به خاطر اينكه آن
مرد مؤمن گرفتار غضب شاه نشود ،ناچار شد با جمعيت به نزد شاه برود .در همين بين
ترجمه الميزان ،ج ،13ص900 :
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[سوره الصافات ( :)31آيات  733تا  ..... ]758ص154 :
اشاره

وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )100إِذْ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ( )100إِالَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ ( )104ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ( )103وَ
إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ()103
وَ بِاللَّيْلِ أَ فَال تَعْقِلُونَ ( )103وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ( )102إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( )103فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ () 101فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ()109
فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ( )100لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ )(144فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ ( )104وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ
شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ( )103وَ أَرْسَلْناهُ إِلي مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ()103
فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ ()103
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پسر شاه مرد و اندوه شاه الياس (ع) را از يادش برد و الياس (ع) سالم به محل خود برگشت.
و اين حالت متواري بودن الياس به طول انجاميد ،ناگزير از كوه پايين آمده در منزل مادر يونس بن متي پنهان شود ،و
يونس آن روز طفلي شيرخوار بود ،بعد از شش ماه دوباره الياس از خانه مزبور بيرون شده به كوه رفت .و چنين اتفاق افتاد كه
يونس بعد از او مرد ،و خداي تعالي او را به دعاي الياس زنده كرد ،چون مادر يونس بعد از مرگ فرزندش به جستجوي
الياس برخاست و او را يافته درخواست كرد دعا كند فرزندش زنده شود.
الياس (ع) كه ديگر از شر بني اسرائيل به تنگ آمده بود ،از خدا خواست تا از ايشان انتقام بگيرد و باران آسمان را از آنان
قطع كند نفرين او مؤثر واقع شد ،و خدا قحطي را بر آنان مسلط كرد .اين قحطي چند ساله مردم را به ستوه آورد لذا از كرده
خود پشيمان شدند ،و نزد الياس آمده و توبه كردند و تسليم شدند .الياس (ع) دعا كرد و خداوند باران را بر ايشان بباريد و
زمين مرده ايشان را دوباره زنده كرد.
مردم نزد او از ويراني ديوارها و نداشتن تخم غله شكايت كردند ،خداوند به وي وحي فرستاد دستورشان بده به جاي تخم
غله ،نمك در زمين بپاشند و آن نمك نخود براي آنان رويانيد ،و نيز ماسه بپاشند ،و آن ماسه براي ايشان ارزن رويانيد.
بع د از آنكه خدا گرفتاري را از ايشان برطرف كرد ،دوباره نقض عهد كرده و به حالت اول و بدتر از آن برگشتند ،اين برگشت
مردم ،الياس را ملول كرد ،لذا از خدا خواست تا از شر آنان خالصش كند ،خداوند اسبي آتشين فرستاد ،الياس (ع )بر آن
سوار شد و خدا او را به آسمان باال برد ،و به او پر و بال و نور داد ،تا با مالئكه پرواز كند.
آن گاه خداي تعالي دشمني بر آن پادشاه و همسرش مسلط كرد ،آن شخص به سوي آن دو به راه افتاد و بر آن دو غلبه
كرده و هر دو را بكشت ،و جيفهشان را در بستان آن مرد مؤمن كه او را كشته بودند و بوستانش را غصب كرده بودند
بينداخت «».1
اين بود خالصهاي از آن روايت كه خواننده عزيز اگر در آن دقت كند خودش به ضعف آن پي ميبرد.
__________________________________________________
)(1بحار االنوار ،ج  ،13ص .029
ترجمه الميزان ،ج ،13ص904 :
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ترجمه آيات  .....ص154 :

بيان آيات  .....ص151 :
اشاره

اين آيات خالصهاي است از داستان لوط (ع) و سپس يونس (ع) كه خدا او را مبتال كرد به شكم ماهي ،به كيفر اينكه در
هنگام مرتفع شدن عذاب -كه مقدمات نزولش رسيده بود -از قوم خود اعراض كرد.
"وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ" منظور از نجات لوط و خاندانش ،نجات او از عذابي است كه بر قوم
لوط نازل شد ،و آن -به طوري كه در قرآن آمده -اين بود كه از آسمان سنگريزه" سجيل" بر آنان باريد ،و زمين هم دهان
باز كرده و همه را در خود فرو برد.
"إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ" يعني مگر پير زني كه در ميان باقي ماندگان در عذاب باقي ماند و هالك شد و آن پير زن همان
همسر لوط بود.
"ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ"
كلمه "دمرنا" از مصدر" تدمير" است كه به معناي هالك كردن است .و منظور از كلمه "آخرين" همان قوم لوط (ع) است
كه آن جناب به عنوان رسول به سويشان فرستاده شده بود .
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و همانا لوط از مرسلين بود ().100
به يادش باش كه ما او و اهل او همگي را نجات داديم ().100
مگر پير زني در باقي ماندگان در عذاب بود ().104
و بقيه را هالك كرديم ().103
و شما (مردم حجاز) همه روزه از ويرانه آنان عبور ميكنيد ().103
و همچنين در شبها آيا باز هم نميانديشيد؟ ().103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
و همانا يونس هم از پيامبران بود ().102
به يادش آور زماني كه به طرف يك كشتي پر بگريخت ().103
پس قرعه انداختند و او از مغلوبين شد ().101
پس ماهي او را ببلعيد در حالي كه مالمت زده بود ().109
و اگر او از تسبيحگويان نميبود ().100
حتما در شكم ماهي تا روزي كه خلق مبعوث شوند باقي ميماند ().100
ولي چون از تسبيحگويان بود ما او را به خشكي پرتاب كرديم در حالي كه مريض بود ().104
و بر باالي سرش بوتهاي از كدو رويانديم ().103
و او را به سوي شهري كه صد هزار نفر و بلكه بيشتر بودند فرستاديم ().103
پس ايمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامي معين (مدت عمر آن قوم) بهرهمندشان گردانيديم ().103

PDF.tarikhema.org

ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
"وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فَال تَعْقِلُونَ"
يعني و شما همواره صبح و شام از سرزمين آنان عبور ميكنيد ،چون مردم لوط در سرزميني وسط شام و حجاز زندگي
ميكردند ،و منظور از" عبور كردن در صبح و شام" ،عبور كردن از خرابههاي آن ديار است .و -به طوري كه ميگويند-
امروز آن خرابهها زير آب رفته است.
[مراد از اينكه فرمود :يونس به سوي كشتي فرار كرد (إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)]  .....ص151 :

[معناي اينكه فرمود :اگر نبود اينكه يونس از سجين بود تا روز بعث در شكم ماهي ميماند]  .....ص158 :

"فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ" اين آيه شريفه يونس را جزو تسبيح كنندگان شمرده و
معلوم است مسبح كسي را گويند كه مكرر و به طور دائم تسبيح ميگويد به طوري كه اين عمل صفت وي شده باشد .از
اين ميفهميم كه آن جناب مدتي طوالني كارش تسبيح بوده.
بعضي « »1گفتهاند ":قبل از رفتن در شكم ماهي تسبيح ميگفته".
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"وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" يعني و يونس نيز از پيامبران بود كه به سوي كشتي فرار كرد ،با
اينكه كشتي ظرفيت سوار شدن او را نداشت و" اباق" به معناي فرار كردن عبد از مواليش ميباشد...
مراد از فرار كردن او به طرف كشتي اين است كه او از بين قوم خود بيرون آمد و از آنان اعراض كرد .و آن جناب هر چند
در اين عمل خود خدا را نافرماني نكرد ،و قبال هم خدا او را از چنين كاري نهي نكرده بود ،و ليكن اين عمل شباهتي تام
بفرار يك خدمتگزار از خدمت مولي داشت ،و به همين جهت خداي تعالي او را به كيفر اين عمل بگرفت كه شرح بيشتر
داستانش در تفسير آيه" وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ" « »1گذشت.
"فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ"
كلمه "ساهم" ماضي از باب مساهمه است كه به معناي قرعهكشي است .و كلمه" مدحضين "اسم مفعول از" ادحاض"
است كه به معناي غالب آمدن است و معناي آيه اين است كه :در كشتي قرعه انداختند و يونس از مغلوبين شد ،و جريان
بدين قرار بود كه نهنگي بر سر راه كشتي درآمد و كشتي را متالطم كرد و چون سنگين بود خطر غرق همگي را تهديد
كرد ،ناگزير شدند از كساني كه در كشتي بودند شخصي را در آب بيندازند ،تا نهنگ او را ببلعد ،و از سر راه كشتي به كناري
رود قرعه انداختند به نام يونس (ع) اصابت كرد به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ آن جناب را ببلعيد.
"فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ".
ماهي او را لقمهاي كرد ،در حالي كه او مالمت زده بود .كلمه" التقام" به معناي ابتالع و بلعيدن است .و كلمه" مليم" اسم
فاعل از" الم" است ،كه به معناي داخل شدن در مالمت است ،مانند احرام كه به معناي داخل شدن در حرم است ،و ممكن
است
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه . [.....]33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص903 :
معناي كلمه اين باشد كه يونس داراي مالمت شد.
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و بعضي « »9ديگر گفتهاند ":در شكم ماهي ،بسيار تسبيح ميگفته" .عدهاي ديگر گفتهاند ":اصوال او بر اين كار مداومت
داشته ،هم قبل از فرو رفتن در شكم ماهي و هم بعد از آن".
و اما آنچه قرآن كريم از تسبيح او حكايت كرده اين است كه ميفرمايد ":فَنادي فِي الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" « »0و الزمه اين آيه شريفه آن است كه او تنها در شكم ماهي و يا هم در آنجا و هم قبال تسبيح
ميگفته .پس احتمال اينكه منظور تسبيح گفتن قبل از ماجراي ماهي باشد احتمال ضعيفي است كه نبايد آن را پذيرفت.
عالوه بر اين از جمله" سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" كه هم تسبيح و هم اعتراف به ظلم است (البته ظلم به آن معنايي
كه بعدا خواهيم گفت) استفاده ميشود كه منظور از تسبيح او تسبيح از معنايي است كه عمل وي و رفتن از ما بين آنان
داللت بر آن دارد و آن معنا اين است كه اگر فرار كند ديگر دست خدا به او نميرسد ،هم چنان كه جمله" فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ -خيال كرد دست ما به او نميرسد" بر آن داللت دارد.
و جمله" فَلَوْ ال أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ  "...داللت دارد بر اينكه صرفا تسبيح او باعث نجاتش شده ،و الزمه اين گفتار آن
است كه يونس گرفتار شكم ماهي نشده باشد مگر به خاطر همين كه خدا را منزه بدارد از آن معنايي كه عملش حكايت از
آن ميكرد ،و در نتيجه از آن گرفتاري كه عملش باعث آن شده بود نجات يافته و به ساحت عافيت قدم بگذارد.
از اين بيان روشن ميشود كه عنايت كالم همه در اين است كه بفهماند تسبيح او در شكم ماهي مايه نجاتش شد .پس از
سه قولي كه نقل كرديم قول وسط معقولتر و بهتر است.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .100
)(2تفسير منهج الصادقين ،ج  ،3ص .99
)(3پس در ظلمتها فرياد كرد كه الها خدايي به جز ذات يكتاي تو نيست تو پاك و منزهي و من از ستمكارانم .سوره انبياء،
آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص902 :
بنا بر اين ظاهر قضيه اين است كه مراد از تسبيح يونس ،همين نداي او در ظلمات باشد كه گفته ":ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" و اگر قبل از تسبيح ،تهليل (ال اله اال اللَّه) را ذكر كرد ،براي اين بود كه به منزله علتي باشد براي
تسبيحش ،گويا فرموده ":خدايا معبود به حقي كه بايد به سويش توجه كرد غير از تو كسي نيست ،پس تو منزهي از آن
معنايي كه عمل من آن را ميرسانيد ،چون من از تو فرار كردم و از عبوديت تو اعراض نمودم و به غير تو متوجه شدم پس
اينك من متوجه تو ميشوم و تو را بري و پاك ميدانم از آنچه عملم حكايت از آن ميكرد ،حال ميگويم :كه غير از تو
كسي و چيزي كارساز نيست.
اين بود معناي تسبيح يونس كه اگر اين معنا را نگفته بود ،تا ابد از آن بليه نجات نمييافت ،چون -همان طور كه گفتيم-
سبب نجاتش تنها و تنها همين تسبيح بود به آن معنايي كه ذكر كرديم.
با اين بيان روشن ميشود كه مراد از جمله" لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ" جاويد بودن مكث آن جناب است در شكم
ماهي ،تا روزي كه مبعوث شود و از شكم ماهي بيرون آيد مانند قبر كه مردم در آن دفن ميشوند و مكث ميكنند تا روزي
كه مبعوث شوند و از آن خارج گردند ،هم چنان كه در باره بيرون شدن همه انسانها از زمين فرموده ":مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها
نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْري" «».1
در آيه شريفه مورد بحث هيچ داللتي بر اين نيست كه يونس تا روز قيامت در شكم ماهي زنده ميماند و يا جنازهاش در
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شكم ماهي سالم ميماند و شكم ماهي قبل او ميشد ،يا به اينكه ماهي تا روز قيامت زنده ميماند و يا به نحوي ديگر .پس
ديگر محلي براي اين اختالف باقي نميماند كه آيا آن جناب هم چنان زنده ميماند؟ و يا شكم ماهي قبر او ميشد؟ و نيز
آيا مراد از" يَوْمِ يُبْعَثُونَ" روزي است كه صور اول دميده ميشود و همه مردم ميميرند؟ و يا صور دوم است كه همه زنده
ميشوند؟ و يا آنكه اين عبارت كنايه است از اينكه مدتي طوالني در شكم ماهي ميماند؟
"فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ" كلمه" نبذ" به معناي دور انداختن چيزي است .كلمه" عراء" به معناي محلي روباز
__________________________________________________
)(1شما را از زمين آفريديم و در زمين هم برميگردانيم و در آخر بار ديگر از زمين بيرونتان ميكنيم .سوره طه ،آيه .44
ترجمه الميزان ،ج ،13ص943 :
است ،كه ديوار و حايلي ديگر در آن نباشد و چيزي كه انسان در زير سايهاش قرار گيرد نداشته باشد ،نه سقفي و نه خيمهاي
و نه درختي.
و معناي جمله -آن طور كه از سياق برميآيد -اين است كه :يونس در شكم ماهي از تسبيحگويان شد و در نتيجه ما او را از
شكم ماهي بيرون انداختيم و در بيرون دريا در زميني كه نه سايه داشت و نه سقف ،پرت كرديم ،در حالي كه بيمار بود ،و
سايهاي هم نبود كه به آنجا برود.
"وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ" كلمه" يقطين" به معناي نوعي از كدو است كه برگهاي پهن و مدور دارد ،و خدا اين
بوته را رويانيد تا برگهايش بر بدن او سايه بيفكند.
"وَ أَرْسَلْناهُ إِلي مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ" كلمه" او" در اينجا به معناي ترديد نيست ،چون خداي تعالي در عدد آن جمعيت
ترديد ندارد ،بلكه به معناي ترقي است ،و معنا چنين است كه :ما او را به رسم پيامبري به سوي مردمي فرستاديم كه
عددشان صد هزار و بلكه بيشتر بود .و منظور از اين مردم اهل" نينوي" است.
"فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ" يعني اين قوم به وي ايمان آوردند و ما ايشان را به آن عذابي كه قبال به ايشان نزديك شده
بود هالك نكرديم ،و آنان را از نعمت حيات و بقاء برخوردار كرديم كه تا فرا رسيدن اجلشان زندگي كنند.
و اين آيه شريفه در اين اشعارش كه عذاب از قوم يونس برداشته شد ،اشاره دارد به آيه" فَلَوْ ال كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها
إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ" «».1
سياق آيه مورد بحث خالي از اين اشعار و بلكه داللت نيست كه مراد از ارسال يونس در جمله "وَ أَرْسَلْناهُ" اين است كه :آن
جناب را امر فرموده كه بار ديگر به سوي قومش برگردد.
و مراد از ايمان قومش در جمله" فَآمَنُوا  "...ايمان آوردن به تصديق او و پيروياش ميباشد بعد
__________________________________________________
)(1هيچ قريهاي نبود كه پس از آمدن عذاب ايمان بياورد ،و ايمانش سودي برايش داشته باشد ،مگر قوم يونس كه چون
ايمان آوردند ،ما عذاب خوار كننده را از ايشان برداشتيم و تا مدتي معين به آنان زندگي داديم .سوره يونس ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص941 :
از ايمان آوردن به خدا و توبه كردن بعد از ديدن عذاب.
از اينجا ضعف اين گفتار روشن ميشود كه بعضي « »1به آيه شريفه و آيه قبليش استدالل كردهاند بر اينكه منظور از
جمله" وَ أَرْسَلْناهُ" ارسال بعد از بيرون شدن از شكم ماهي است ،و خالصه يونس در آغاز مامور شده كه به سوي اهل "
نينوي" كه مردمي بتپرست بودند برود و يونس از آنجا كه اين ماموريت را سنگين ديد ،از خانه خود بيرون آمد ،ولي
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مستقيم به سوي نينوي نرفت ،بلكه در زمين سير ميكرد تا شايد كه خدا اين تكليف را از او بردارد ،و در ضمن گردش سوار
كشتي شده و به داستان ماهي گرفتار گشت و بعد از آنكه در بيابان افكنده شد و حالش جا آمد ،بار دوم مامور شد به سوي
آن مردم برود و رفت ،و مردم هم دعوتش را پذيرفتند ،و خدا عذابي را كه همواره ايشان را به آن تهديد ميكرد ،از ايشان
برداشت.
دليل ضعف اين گفتار آن است كه :سياق (همانطور كه شنيدي) داللت دارد بر اينكه منظور از جمله" وَ أَرْسَلْناهُ" ارسال
دومي است و قبل از آن يك بار ديگر به سوي آن مردم ارسال شده بود .و نيز منظور از جمله" فامنوا" ايمان بار دوم مردم
است ،بعد از ايمان و توبه و زندگي تا مدتي معين هم نتيجه ايمان بار دوم ايشان بوده نه نتيجه برطرف شدن عذاب ،آري
اگر بار دوم به آن رسول بزرگوار ايمان نميآوردند ،خدا رهاشان نميكرد ،هم چنان كه ديديم در نوبت اول هم وقتي عذاب
را از ايشان برگردانيد كه ايمان آورده و توبه كردند -دقت بفرماييد.
عالوه بر اين آيه شريفه" وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً" « »9و آيه شريفه" وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ"
« »0با گفتار آن مفسر هيچ سازشي ندارد و همچنين آيه" إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ
الدُّنْيا" ،چون كشف عذاب در جايي اطالق ميشود كه عذاب يا واقع شده باشد ،و يا مشرف به وقوع باشد.
گفتاري در چند فصل پيرامون داستان يونس (ع)  .....ص147 :
[1-داستان آن جناب در قرآن كريم]  .....ص147 :
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1قرآن كريم از سرگذشت اين پيامبر و قوم او جز قسمتي را متعرض نشده .در سوره__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .103
)(2ياد آور يونس را هنگامي كه از ميان قوم خود غضبناك بيرون رفت ،سوره انبياء ،آيه .33
)(3مانند يونس مباش كه در حال اندوه خدا را خواند .سوره قلم ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص949 :
صافات اين مقدار را متعرض شده كه آن جناب به سوي قومي فرستاده شد و از بين مردم فرار كرده و به كشتي سوار شد و
در آخر نهنگ او را بلعيد .و سپس نجات داده شده و بار ديگر به سوي آن قوم فرستاده شد و مردم به وي ايمان آوردند.
اينك آيات آن سوره از نظر خواننده ميگذرد.
"وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ فَلَوْ ال أَنَّهُ
كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ وَ أَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَ أَرْسَلْناهُ إِلي
مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ"
.و در سوره انبياء متعرض تسبيحگويي او در شكم ماهي شده كه علت نجاتش از آن بليه شد ،ميفرمايد ":وَ ذَا النُّونِ إِذْ
ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادي فِي الظُّلُماتِ أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ
نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ" «».1
و در سوره قلم متعرض ناله اندوهگين او در شكم ماهي شده و سپس بيرون شدنش و رسيدن به مقام اجتباء را آورده،
ميفرمايد ":فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ ال تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ لَوْ ال أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

هُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" «».9
و در سوره يونس متعرض ايمان آوردن قومش و بر طرف شدن عذاب از ايشان شده ،ميفرمايد ":فَلَوْ ال كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ
فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلي حِينٍ" «».0
خالصه آنچه از مجموع آيات قرآني استفاده ميشود ،با كمك قرائن موجود در اطراف اين داستان اين است كه :يونس (ع)
يكي از پيامبران بوده كه خدا وي را به سوي مردمي گسيل داشته كه جمعيت بسياري بودهاند ،يعني آمارشان از صد هزار نفر
تجاوز ميكرده و آن قوم دعوت وي را اجابت نكردند و به غير از تكذيب عكس العملي نشان ندادند ،تا آنكه عذابي كه
يونس (ع) با آن تهديدشان ميكرد فرا رسيد .و يونس (ع) خودش از ميان قوم بيرون رفت.
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .33 -33
)(2سوره القلم ،آيه  02و .43
)(3سوره يونس ،آيه .23
ترجمه الميزان ،ج ،13ص940 :
همين كه عذاب نزديك ايشان رسيد و با چشم خود آن را ديدند ،همگي به خدا ايمان آورده و توبه كردند خدا هم آن عذاب
را كه در دنيا خوارشان ميساخت ،از ايشان برداشت.
و اما يونس (ع) وقتي خبردار شد كه آن عذابي كه خبر داده بود از ايشان برداشته شده ،و گويا متوجه نشده كه قوم او ايمان
آورده و توبه كردهاند ،لذا ديگر به سوي ايشان برنگشت در حالي كه از آنان خشمگين و ناراحت بود .هم چنان پيش رفت ،در
نتيجه ظاهر حالش حال كسي بود كه از خدا فرار ميكند و به عنوان قهر كردن از اينكه چرا خدا او را نزد اين مردم خوار
كرد دور ميشود ،و نيز در حالي ميرفت كه گمان ميكرد دست ما به او نميرسد ،پس سوار كشتي پر از جمعيت شد و رفت.
در بين راه نهنگي بر سر راه كشتي آمد ،چارهاي نديدند جز اينكه يك نفر را نزد آن بيندازند ،تا سرگرم خوردن او شود و از
سر راه كشتي به كناري رود ،به اين منظور قرعه انداختند و قرعه به نام يونس درآمد ،او را در دريا انداختند ،نهنگ او را بلعيد
و كشتي نجات يافت.
آن گاه خداي سبحان او را در شكم ماهي چند شبانه روز زنده نگه داشت ،و حفظ كرد يونس (ع) فهميد كه اين جريان يك
بال و آزمايشي است كه خدا وي را بدان مبتال كرده و اين مؤاخذهاي است از خدا در برابر رفتاري كه او با قوم خود كرد ،لذا
از همان تاريكي شكم ماهي فريادش بلند شد به اينكه ":ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".
خداي سبحان اين ناله او را پاسخ گفت و به نهنگ دستور داد تا يونس را باالي آب و كنار دريا بيفكند .نهنگ چنين كرد.
يونس وقتي به زمين افتاد مريض بود .خداي تعالي بوته كدويي باالي سرش رويانيد ،تا بر او سايه بيفكند .پس همين كه
حالش جا آمد ،و مثل اولش شد خدا او را به سوي قومش فرستاد ،و قوم هم دعوت او را پذيرفتند و به وي ايمان آوردند ،در
نتيجه با اينكه اجلشان رسيده بود ،خداوند تا يك مدت معين عمرشان داد.
و رواياتي كه از طرق امامان اهل بيت (ع) در تفسير اين آيات وارد شده ،با اينكه بسيار زياد است و نيز بعضي از رواياتي كه
از طرق اهل سنت آمده ،هر دو در اين قسمت شريكند كه بيش از آنچه از آيات استفاده ميشود چيزي ندارند ،البته با
مختصر اختالفي كه در بعضي از خصوصيات دارند ،و ما هم به همين جهت از نقل آنها صرف نظر كرديم ،هم به دليلي كه
گفتيم و هم به اين دليل كه يك يك آن احاديث خبر واحدند و خبر واحد تنها در احكام حجت است ،نه در مثال مقام ما كه
مقام تاريخ و سرگذشت است ،عالوه بر اين ،وضع آن روايات طوري است كه اگر مراجعه كني ،خواهي ديد نميتوان
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خصوصيات آنها را به وسيله آيات قرآني تصحيح كرد ،حرفهايي دارد كه قابل تصحيح نيست.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص940 :
[2-داستان او از ديدگاه اهل كتاب]  .....ص145 :
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2در اين فصل به سرگذشت آن جناب از ديدگاه اهل كتاب ميپردازيم ،داستان يونس (ع) در چند جاي از عهد قديم بهعنوان" يوناه بن امتاي" آمده و همچنين در چند جا از عهد جديد آمده كه در بعضي از موارد به داستان زنداني شدنش در
شكم ماهي اشاره ميكند .و ليكن هيچ يك از آنها سرگذشت كامل يونس (ع) را نياوردهاند.
آلوسي در تفسير روح المعاني در داستان يونس (ع) از ديدگاه اهل كتاب مطالبي آورده كه بعضي از كتب اهل كتاب هم آن
را تاييد ميكند.
او نقل كرده كه :خداي تعالي يونس (ع) را امر فرمود تا براي دعوت اهل" نينوي "بدانجا رود ".نينوي" يكي از شهرهاي
بسيار بزرگ آشور بود كه در كنار دجله قرار داشت و تا آنجايي كه يونس قرار داشت سه روز راه بود .عالوه بر اين مردم
نينوي مردمي شرور و فاسد بودند ،لذا اين ماموريت بر يونس گران آمد و از آنجايي كه بود به سوي" ترسيس" فرار كرد كه
آن نيز نام يكي ديگر از شهرهاي آن روز است .سپس به شهر" يافا" آمد كه هم اكنون نيز" يافا" خوانده ميشود ،در آنجا
يك كشتي آماده يافت كه قصد داشت سرنشينان خود را به "ترسيس" ببرد ،او هم اجرتي داد تا به" ترسيس" برود ،همين
كه سوار بر كشتي شد و كشتي به راه افتاد بادي سخت وزيدن گرفت و امواج دريا بلند و بسيار شد و كشتي مشرف به غرق
گشت.
پس مالحان ترسيدند و مقداري از بارهاي مسافرين را به دريا انداختند ،تا كشتي سبك شود ،در همين هنگام بود كه يونس
در شكم كشتي به خواب خوش رفته بود .و صداي خرنايش بلند شده بود ،رئيس كشتي وقتي او را ديد از در تعجب پرسيد:
چه خبرت هست؟ كه در چنين هنگامهاي به خواب رفتهاي ،برخيز و معبودت را بخوان ،بلكه ما را از اين مهلكه نجات
بخشد ،و ما در اين ورطه هالك نشويم.
بعضي از مسافرين به بعضي ديگر گفتند :بياييد قرعه بيندازيم تا معلوم شود اين شر از جانب كيست ،خود او را به دريا
بيندازيم تا تنها او هالك گردد ،پس قرعه انداختند به نام يونس اصابت كرد ،به او گفتند :مگر تو چه كردهاي كه قرعه به نام
تو درآمد و تو اهل كجايي از كجا ميآيي و به كجا ميروي و از چه تيرهاي هستي؟ گفت :من بنده رب كه اله آسمان و
خالق دريا و خشكي است ،هستم ،آن گاه جريان خود را براي آنان نقل كرد ،آنها بسيار ترسيدند و او را توبيخ كردند كه چرا
فرار كردي و يك مشت مردم را در هالكت گذاشتي؟! آن گاه گفتند :حاال به نظر شما چه كاري در حق تو بكنيم تا اين دريا
آرام گيرد؟
گفت :بايد مرا به دريا بيندازيد تا آرام گيرد ،چون من ميدانم تمامي ناآراميهاي دريا به ترجمه الميزان ،ج ،13ص944 :
خاطر من است ،مردم هر چه تالش كردند تا شايد كشتي را به طرف خشكي برگردانند و بدون غرق شدن يونس از ورطه
نجات يابند نشد ،و ناگزير و به اصرار خود آن جناب او را به دريا انداختند و كشتي در همان دم آرام گرفت.
خداي تعالي به نهنگي دستور داد تا يونس را ببلعد ،و يونس سه روز در شكم نهنگ ماند و در همان جا نماز خواند و به درگاه
پروردگار خود استغاثه كرد .پس خداي سبحان به نهنگ دستور داد تا به ساحل آيد ،و يونس را در خشكي بيندازد ،نهنگ
چنين كرد ،همين كه يونس در خشكي قرار گرفت ،پروردگارش فرمود :برخيز و به طرف اهل نينوي برو و در بين آنان به
بانگ بلند آنچه به تو گفتهام ابالغ كن.
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[موارد اختالف داستان يونس (عليه السالم) نزد اهل كتاب ،با ظواهر آيات قرآن كريم]  .....ص141 :

موارد اختالفي كه در اين نقل با ظواهر آيات قرآن هست بر خواننده پوشيده نيست ،مثل اين نسبت كه به آن جناب داده كه
از انجام رسالت الهي شانه خالي كرده و فرار كرده است ،و اينكه از برطرف شدن عذاب از قوم ناراحت شده ،با اينكه از ايمان
و توبه آنان خبر داشته ،و چنين نسبتهايي را نميتوان به انبياء (ع) داد.
حال اگر بگويي نظير اين نسبتها در قرآن كريم آمده ،در آيات همين داستان در سوره صافات نسبت" اباق" (فرار) به آن
جناب داده و نيز او را" مغاضب" و خشمگين خوانده ،و در سوره انبياء به وي اين نسبت را داده كه پنداشته خدا بر او دست
نمييابد.
در پاسخ ميگوييم بين اين نسبتها و نسبتي كه در كتب عهدين به آن جناب داده فرق است ،آري كتب مقدسه اهل كتاب
يعني عهد قديم و جديد سرشار از نسبت گناه و حتي گناهان كبيره و مهلكه به انبياء (ع) است ،ديگر جا ندارد يك مفسر در
اين مقام برآيد كه نسبت معصيت را طوري توجيه كند كه از معصيت بيرون شود ،به خالف قرآن كريم كه ساحت انبيا را با
صراحت منزه از معاصي و حتي گناهان صغيره ميداند ،و يك مفسر چاره ندارد جز اينكه اگر به آيه و روايتي برخورد كه به
وي چنين نسبتي از آن ،ميآمد ،آن را توجيه كند ،براي اينكه آياتي كه بر عصمت انبيا (ع) داللت دارد ،خود قرينه قطعي
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يونس (ع) به طرف نينوي رفت و در بين اهلش فرياد زد :هان اي مردم! تا سه روز ديگر نينوي در زمين فرو ميرود ،پس
جمعي از مردان آن شهر به خدا ايمان آوردند ،ندا دادند كه هان اي مردم ،روزه بگيريد ،و همگي لباس پشمينه پوشيدند ،و
چون خبر به پادشاه رسيد ،او هم از تخت سلطنت خود برخاست و جامههاي سلطنتي را از خود كند و لباس كهنهاي پوشيده
و روي خاكستر نشست و دستور داد مناديان ندا دهند كه هيچ انسان و حيواني طعام و شراب نخورد و به سوي پروردگار ناله
و فرياد سر دهند و از شر و ظلم برگردند و چون چنين كردند ،خدا هم به ايشان رحم كرد ،و عذاب نازل نشد.
يونس (ع) ناراحت شد و عرضه داشت :الهي من هم از اين عذاب كه فرار كردم ،با اينكه از رحمت و رأفت و صبر و توابيت
تو خبر داشتم ،پروردگارا پس جان مرا بگير ،كه ديگر مرگ از زندگي برايم بهتر است ،خداي تعالي فرمود :اي يونس آيا جدا
از اين كار خودت غصهدار شدي؟ عرضه داشت :آري ،پروردگارا.
پس يونس از شهر خارج شد ،و در مقابل شهر نشست و در آنجا برايش سايباني درست كردند در زير آن سايبان نشست
ببيند در شهر چه ميگذرد؟ پس خداي تعالي به درخت كدويي دستور داد باالي سر يونس قرار بگير و بر او سايه بيفكن.
يونس از اين جريان بسيار خوشنود شد ولي چيزي نگذشت كه به كرمي دستور داد تا ريشه كدو را بخورد و كدو را خشك
كند ،كرم نيز كار خود را كرد باد سموم هم از طرفي ديگر برخاست ،آفتاب هم به شدت تابيد ،امر بر يونس (ع) دشوار شد ،به
حدي كه آرزوي مرگ كرد.
خداي تعالي فرمود :اي يونس جدا از خشكيدن بوته كدو ناراحت شدي؟ عرضه داشت :پروردگارا آري سخت اندوهناك شدم.
فرمود :آيا از خشك شدن يك بوته كدو ناراحت شدي ،با اينكه نه زحمت كاشتنش را كشيده بودي و نه زحمت آبيارياش را
بلكه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص943 :
خودش يك شبه روييد و يك شبه هم خشكيد ،آن گاه انتظار داري كه من بر مردم نينوي آن شهر بزرگ و آن جمعيتي كه
بيش از دوازده ربوه ميشدند ،ترحم نكنم؟ و با اينكه مردمي نادان هستند ،دست چپ و راست خود را تشخيص نميدهند،
آنان را و حيوانات بسياري را كه دارند هالك سازم؟ «».1
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است بر اينكه ظاهر چنين آيه و روايتي مراد نيست ،و بايد حمل بر خالف ظاهرش شود ،و به همين جهت در معناي كلمه"
اذ ابق" و نيز در معناي" مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ  "...بياني آورديم كه ديديد هيچ منافاتي با عصمت انبيا (ع) نداشت و
حاصل آن معنا اين بود كه گفتيم كلمات حكايت حال و ايهامي است كه :فعل يونس (ع) موهم آن بود و خالصه يونس (ع)
نه از انجام ماموريت فرار كرد و نه از برطرف شدن عذاب خشمگين بود ،ولي كاري كرد كه آن كار ايهامي به اين معاني
داشت.
3خداي تعالي در چند مورد از قرآن كريم يونس (ع) را ستايش كرده .و در سوره انبيا ،آيه" " 33او را از مؤمنين خوانده ودر سوره القلم ،آيه"  "43فرموده :او را" اجتباء"
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص943 :
كرده .و به خاطر داريد كه گفتيم ":اجتباء" به اين است كه خداوند بندهاي را خالص براي خود كند و نيز او را از صالحان
خوانده ،و در سوره انعام ،آيه"  "33در زمره انبياء شمرده ،و فرموده :كه او را بر عالميان برتري داده ،و او و ساير انبياء را به
سوي صراط مستقيم هدايت كرده.
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيات مربوط به داستان يونس (عليه السالم))]  .....ص141 :
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در كتاب فقيه از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :هيچ قومي در ميان خود قرعه نينداختند ،و امر خود را به خدا واگذار
نكردند ،مگر آنكه آنچه حق بود از قرعه بيرون آمد .و نيز فرموده :چه حكمي باالتر از حكم قرعه و عادالنهتر از آن است؟
وقتي اشخاص امر خود را به خدا واگذارند ،آيا اين خداي سبحان نيست كه ميفرمايد ":فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ"
؟ «».1
و در كتاب بحار از كتاب بصائر نقل كرده كه او به سند خود از" حبه عرني "روايت كرده كه گفت :امير المؤمنين (ع) فرمود:
خداي تعالي واليت مرا بر همه اهل آسمانها و اهل زمين عرضه كرد ،جمعي بدان اقرار و جمعي ديگر انكار كردند .يونس از
آنان بود كه انكار كرد و خدا او را به همين سبب در شكم ماهي حبس نمود ،تا سرانجام اقرار نمود «».9
مؤلف :در معناي اين روايت ،روايات ديگري نيز هست ،و مراد از اين واليت ،واليت كلي الهي است كه خود امير المؤمنين
(صلوات اللَّه عليه) اولين كسي است از اين امت كه فتح باب آن كرد و آن عبارت از آن است كه خدا قائم مقام بندهاي ،در
تدبير امر او گردد ،و در نتيجه ،آن بنده جز به سوي خدا توجه نكند ،و جز خواست خدا را نخواهد و اين مقام را با پيمودن
طريق عبوديت به بنده ميدهند ،طريقي كه بنده را به حدي ميرساند كه خالص براي خدا ميشود ،و به غير از خدا ،احدي
از آن بنده سهم نميبرد.
و ظاهر عمل يونس (ع) -همان طور كه گفتيم -ظاهري بود كه مرضي خدا نبود و نميشد آن را به اراده خدا نسبت داد ،و
به همين جهت خدا او را مبتال كرد ،تا به ظلمي كه
__________________________________________________
)(1من ال يحضره الفقيه ،ج  ،0ص  ،49ح .134
)(2بحار االنوار ،ج  ،10ص  ،021ح . [.....]13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص943 :
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او به نفس خود كرد اعتراف كند آري خداي سبحان منزه است از اراده مثل اين كارها .پس باليا و محنتهايي كه اولياي
خدا بدان مبتال ميشوند ،تربيتي است الهي كه خدا به وسيله آن باليا ،ايشان را تربيت ميكند و به حد كمال ميرساند و
درجاتشان را باال ميبرد ،هر چند كه بعضي از آن باليا جهات ديگر داشته باشند كه بتوان آن را مؤاخذه و عقاب ناميد ،و اين
خود معروف است كه گفتهاند ":البالء للوالء -بال الزمه واليت و دوستي است".
مؤيد اين معنا حديثي است كه صاحب كتاب علل به سند خود از ابي بصير آورده ،كه گفت :به امام صادق (ع) عرضه داشتم:
به چه علت خدا عذاب را از قوم يونس برداشت با اينكه تا باالي سرشان آمد ،و بر سرشان سايه افكند و اين معامله را با هيچ
قومي ديگر نكرد؟
در جواب فرمود :براي اينكه در علم خداي تعالي اين معنا بود كه به زودي عذاب را از آنان برميگرداند ،به خاطر اينكه توبه
ميكنند .و اگر اين جريان را به اطالع يونس نرساند ،براي اين بود كه يونس فارغ براي عبادت او باشد ،و در شكم ماهي به
مناجات با او بپردازد ،و در عوض مستوجب ثواب و كرامت او گردد«1».
__________________________________________________
)(1علل الشرائع ،ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص942 :
[سوره الصافات ( :)31آيات  759تا  ..... ]781ص149 :

فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ () 102أَمْ خَلَقْنَا الْمَالئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ ( )143أَال إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
( )141وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ( )149أَصْطَفَي الْبَناتِ عَلَي الْبَنِينَ ()140
ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ( )140أَ فَال تَذَكَّرُونَ ( )144أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ ( )143فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )(157وَ
جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ()143
سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ( )142إِالَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ () 133فَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ( )131ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ )(162إِالَّ
مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ ()130
وَ ما مِنَّا إِالَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ( )130وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ( )134وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ( )133وَ إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ ( )133لَوْ أَنَّ
عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ ()133
لَكُنَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ( )132فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ () 133وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ( )131إِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْصُورُونَ ( )139وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ )(173
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ ( )130وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ( )134أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ ( )133فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ
الْمُنْذَرِينَ ( )133وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ ()133
وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ( )132سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ( )133وَ سَالمٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ ( )131وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعالَمِينَ ()139
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
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اشاره
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ترجمه آيات  .....ص112 :
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از ايشان نظر بخواه آيا براي پروردگارت دختران و براي ايشان پسران است؟ ().102
و آيا روزي كه ما مالئكه را ماده خلق ميكرديم ايشان شاهد و ناظر بودند ().143
آگاه باش كه اينان از بس در دروغگويي بيپروا هستند كه خواهند گفت ().141
خدا بچه آورده و حال آنكه دروغ گويند ().149
آيا خدا دختران را بر پسران برگزيده ().140
واي بر شما! اين چه حكمي است كه ميكنيد؟ ().140
و چرا متذكر نميشويد ().144
يا آنكه راستي برهان روشني داريد؟ ().143
اگر كتابي در اين باره بر شما نازل شده پس آن كتابتان را بياوريد اگر راست ميگوييد ().143
(دروغ ديگرشان اين است كه) بين خدا و جن خويشاوندي قايل شدند با اينكه جن هم ميدانند كه روزي براي حساب
احضار ميشوند ().143
منزه است خدا از اين وصفها كه برايش ميتراشند ().142
مگر اوصافي كه بندگان مخلص او براي او قائلند ().133
اين شما و اين خدايانتان هر چه ميخواهيد بكنيد ().131
شما هر كاري بكنيد نميتوانيد عليه خدا فتنه به پا كنيد ().139
و در آن فتنه افراد را گمراه سازيد مگر كسي را كه خودش دنبال جهنم ميگردد ().130
و هر يك از ما (فرشتگان) مقام و پستي معين داريم ().130
همواره آماده به خدمت در صف ايستادهايم ().134
دائما در حال تسبيح اوييم ().133
(بعد از شنيدن اين دليل از مالئكه) به طور مسلم خواهند گفت ().133
اگر نزد ما هم كتابي از جنس كتب گذشتگان ميبود ().133
ما نيز از بندگان مخلص خدا بوديم ().132
(ولي اين هم دروغ است چون مشرك نزول كتاب از آسمان را محال ميداند) و به اين معنا كافر است و به زودي خواهند
فهميد ().133
فرمان ما از سابق به نفع بندگان مرسل ما صادر شده ().131
ترجمه الميزان ،ج ،13ص931 :
كه ايشان تنها ياري خواهند شد ().139
و لشكر ما به تنهايي غالب خواهد گشت ().130
پس تو تا مدتي روي از ايشان برتاب ().130
ببين چه عكس العملهايي نشان ميدهند و به زودي ثمره رفتار خود را ميبينند ().134
آيا به عذاب ما شتاب ميكنند ().133
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پس همين كه بر آنها احاطه كرد آن وقت ميفهمند كه چه روزگار بدي دارند ().133
تو تا چندي روي از ايشان برتاب ().133
و رفتارشان را زير نظر داشته باش به زودي خودشان هم خواهند ديد ().132
منزه است پروردگار تو كه رب العزه است از آنچه اينان در بارهاش ميگويند ().133
و سالم بر فرستادگان ().131
و ستايش مخصوص خدا است كه پروردگار عالميان است ().139
بيان آيات [رد اعتقاد مشركين به دختر داشتن خدا و خويشاوندي بين او و جن]  .....ص117 :
اشاره
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در سابق اين معنا را بيان فرموده بود كه او رب و معبود حقيقي است ،جمعي از بندگان مخلص چون انبياي گرامي ،او را
پرستيدند ،و به حد خلوص رسيدند و بعضي ديگر به ربوبيت او كافر شدند ،و خداوند بندگانش را نجات داده ،و كافران را
هالك و به عذاب اليم مبتال كرد.
اينك در اين آيات متعرض عقايد كفار شده كه در باره خدايان خود كه يا مالئكه و يا جن بودند ،چه عقايدي داشتند و
چگونه مالئكه را دختران خدا ناميده و براي جن قائل به نسبت و خويشاوندي با خدا شدند.
به طور كلي بتپرستان ،كه يا برهمايي هستند ،و يا بودايي ،و يا صابئي ،معتقد نبودند كه تمامي مالئكه دختر و زنند ،بله
بعضي از آنان اين اعتقاد را داشتند ،ليكن آنچه از بعضي از قبايل عرب مانند وثنيهاي قبيله جهينه ،سليم ،خزاعه ،و بني
مليح حكايت شده ،اين است كه :اينان قايل به انوثيت مالئكه بودند.
و اما اعتقاد به اينكه بين جن و خدا خويشاوندي هست و نسبت جن سرانجام به خدا منتهي ميشود ،في الجمله از تمامي
فرقههاي مشرك ،نقل شده.
و كوتاه سخن اينكه :خداي تعالي در اين آيات به فساد عقيده ،آنان اشاره نموده ،سپس ترجمه الميزان ،ج ،13ص939 :
رسول گرامي خود را بشارت ميدهد به اينكه به زودي او را ياري ميكند و مشركين را تهديد ميكند به اينكه به عذاب
مبتاليشان ميسازد و آن گاه سوره مورد بحث را با تقديس و منزه بودن خدا از داشتن شريك و نيز با سالم بر همه
رسوالن ،و حمد خدا كه رب العالمين است ،ختم مينمايد.
"فَاسْتَفْتِهِمْ أَ لِرَبِّكَ الْبَناتُ وَ لَهُمُ الْبَنُونَ" خداي سبحان اعتقاد مشركين را به اينكه مالئكه دختران خدايند باز نموده كه چه
لوازمي دارد و آن لوازم اين است كه :مالئكه فرزندان خدا و دختر باشند و خدا اين دختران را به خود اختصاص داده باشد (و
تنها او دختر بزايد) اما مردم همه پسر بزايند و هر چه پسر هست مخصوص مردم باشد و سپس اين لوازم را يكي پس از
ديگري رد نمود سخن اول ايشان را كه دختران از آن خدا و پسران از آن ايشان باشند رد نموده ،ميفرمايد ":از ايشان بپرس
آيا براي پروردگار تو دختران باشد و براي خود آنان پسران؟" و اين استفهام استفهامي است انكاري ،به انكار الزمه كالم،
چون الزمه اين گفتار اين است كه :مشركين از خدا باالتر باشند ،چون مشركين اين اعتقاد را هم داشتهاند كه پسر بهتر از
دختر است و ميخواستند كه از داشتن دختر منزه باشند ،و به همين جهت دختران را زنده به گور ميكردند ،تا نزاهتشان
لكهدار نشود.
"أَمْ خَلَقْنَا الْمَالئِكَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ" كلمه" ام" در اينجا منقطعه و به معناي" بلكه" است ،نه به معناي" يا اين و يا
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آن" و معناي آيه اين است كه :بلكه از سؤال قبلي مهمتر اين است كه از ايشان بپرسي .آيا ما مالئكه را ماده خلق كردهايم،
و آيا مشركين در روزي كه ما مالئكه را خلق ميكرديم آنجا حاضر بودند و مادگي مالئكه را ديدند؟ يا اينكه نه تنها حاضر
نبودند ،بلكه چنين ادعايي هم نميتوانند بكنند؟ عالوه بر اين اصوال نري و مادگي ،يك مسالهاي است كه جز از راه حس
نميتوان اثباتش كرد و مالئكه براي مشركين محسوس نبودند و اين جمله رد ماده بودن مالئكه است.
"أَال إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ" اين آيه شريفه رد الزمه ديگر گفتار مشركين است و آن اثبات
والدت مالئكه از خداست ،و اين سخن را صرف" افك" ميشمارد ،و" افك" عبارت است از اينكه سخني را به غير آن
وجههاي كه دارد برگرداني و وجهه حق آن را به سوي باطل صرف كني .و خالصه خلقت مالئكه را كه براي كسي معلوم
نيست چگونه بوده؟ برگرداني و نام والدت بر آن بگذاري ،پس مشركين در اين سخن خود مرتكب افك شدهاند ،و دروغي
روشن گفتهاند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
"أَصْطَفَي الْبَناتِ عَلَي الْبَنِينَ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَ فَال تَذَكَّرُونَ" در اين آيه ،انكار انتخاب دختران بر پسران را تكرار
كرده ،تا شدت شناعت و زشتي اين سخن را افاده كند ،يك بار فرموده :آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده كه خودش
تنها دختر بزايد و پسر زاييدن را به شما واگذار كند؟ و بار ديگر فرموده :آخر اين چه حكمي است كه ميكنند؟ و بار سوم
فرموده :راستي نميخواهيد متذكر شويد؟
آن گاه ايشان را توبيخ نموده ميفرمايد ":ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" ،چون سخن ايشان حكمي است بدون دليل ،و سپس
دنبالش فرموده ":أَ فَال تَذَكَّرُونَ" كه هم توبيخ است و هم اشاره است به اينكه اين حرف صرف نظر از اينكه هيچ دليلي
ندارد ،بلكه بر خالفش دليل هست چيزي كه هست مشركين متذكر آن دليل نميشوند ،اگر متذكر شوند ميفهمند كه
ساحت خداي سبحان منزه از آن است كه متجزي شود و جزئي به نام فرزند از او جدا گردد ،و نيز منزه از آن است كه
محتاج فرزند شود و در صدد فرزنددار شدن برآيد .و اين گونه احتجاجها در كالم خداي تعالي عليه مشركين مكرر آورده شده
است.
در آيه مورد بحث التفاتي از غيبت" أَال إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ" ،به خطاب" ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" به كار رفته ،در جمله
اول مشركين را غايب حساب كرده و فرموده ":ايشان از در افك خواهند گفت "و در جمله دوم خطاب به مشركين فرموده":
واي بر شما اين چه حكمي است كه ميكنيد" و اين التفات براي آن است كه بر شدت خشم خدا داللت كند ،شدت خشمي
كه باعث شده خدا شفاها با خود مشركين سخن گويد.
"أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" كلمه" ام" در اين آيه نيز منقطعه و به معناي" بلكه" است و مراد
از" سلطان" -به طوري كه از سياق برميآيد -برهان و كتابي است كه از ناحيه خداي سبحان بر مشركين نازل شده باشد،
و در آن كتاب خدا به ايشان خبر داده باشد كه مالئكه دختران منند ،چون وقتي عقل و حس اجازه چنين عقيدهاي را ندهد،
باقي ميماند دليل نقلي و كتابي كه از ناحيه خدا آن را اثبات كرده باشد پس اگر مدعاي مشركين حق است ،بايد كتابي
آسماني ارائه دهند ،تا مدعاي آنان را اثبات كند.
و اگر كلمه" كتاب" را بر مشركين اضافه كرد ،و فرمود ":كتابتان" به اين عنايت است كه فرض كرد مشركين كتابي داشته
باشند كه بر مدعايشان داللت كند.
"وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" قرار دادن نسبت بين خدا و جن ،عبارت از همين
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عقيده مشركين است كه ميگويند :
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
[توضيحي در باره استثناي عباد مخلصين در آيه ":سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" و اينكه چرا خدا از وصف واصفان (جز وصف عباد مخلصين) منزه است] .....
ص115 :
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جن اوالد خدا هستند كه شرح مفصل اين عقيده آنان در تفسير سوره هود آنجا كه در باره بتپرستان بحث كرديم گذشت.
"وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" -يعني خود جنيان ميدانند روزي براي حساب و يا عذاب حاضر خواهند شد .و اينكه
گفتم .حساب يا عذاب ،به خاطر اطالق كلمه" محضرون" است .و به هر حال جنيان ميدانند كه خود مربوب خدا هستند ،و
خدا به زودي از ايشان حساب ميكشد و بر طبق اعمالشان جزا ميدهد .پس نسبتي كه بين جنيان و خدا هست نسبت
مربوبيت و ربوبيت است ،نه نسبت والدت و كسي كه خودش مربوب ديگري است ،شايستگي پرستش ندارد.
و از عجايب ،سخن بعضي « »1از مفسرين است كه گفتهاند :مراد از كلمه" جنة "طايفهاي از مالئكه است كه به اين اسم
ناميده شدهاند .و بنا بر اين بايد ضمير" انهم" را به كفار برگردانيد ،نه به كلمه" جنة" ،و معنايش اين است كه :طايفهاي از
مالئكه ،كه نامشان جن است ،ميدانند كه كفار براي عذاب حاضر ميشوند ،و اين تفسيري است كه هيچ شاهدي از قرآن
كريم بر آن نيست ،عالوه بر اين از سياق بعيد است.
"سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" ضمير در جمله" يصفون" -با در نظر گرفتن اينكه اين آيه متصل به آيه
قبل است -به كفار نامبرده برميگردد ،و استثناي "اال" در آن استثناي منقطع است ،و معناي آيه اين است كه :خدا از
توصيفي كه كفار ميكنند منزه است ،و يا خدا از آنچه كه كفار در بارهاش ميگويند ،و از اوصافي كه برايش ميتراشند از
قبيل والدت و نسبت و شركت و امثال آن منزه است ،ولي بندگان مخلص خدا او را به اوصافي وصف ميكنند كه اليق
ساحت قدس اوست و يا طوري وصف ميكنند كه اليق اوست.
و بعضي « »9از مفسرين گفتهاند ":اين استثنا ،استثناي منقطع از ضمير در" لمحضرون" است".
بعضي »«3ديگر گفتهاند ":استثناي از فاعل در" جعلوا" است و جملههايي كه بين اين ضمير و مرجعش فاصله شدهاند،
جمالت معترضه است" .ولي اين دو وجه بعيد است.
و در صورتي كه اين دو آيه را مستقل در نظر بگيريم ،هم چنان كه مستقل نيز هستند،
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .149
(2و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .149
ترجمه الميزان ،ج ،13ص934 :
معنايي وسيعتر و دقيقتر از آن معاني دارد ،چون در اين صورت بايد ضمير در "يصفون" را به عموم مردم برگردانيم ،و چون
كلمه" يصفون" مطلق است ،و شامل همه گونه وصف ميشود ،آن گاه اگر استثنا را هم متصل بگيريم ،معنا چنين ميشود:
خداي تعالي منزه است از تمامي وصفهايي كه واصفان برايش ميكنند ،مگر تنها بندگان مخلص خدا كه وصف آنان
درست است.
اما منزه بودن خدا از وصف همه واصفان ،علتش اين است كه :واصفان خدا را با مفاهيمي كه نزد خود آنان محدود است
توصيف ميكنند ،و خداوند غير محدود است( ،مثال اگر ميگويند خدا بينا است ،چشم هم براي خدا اثبات ميكنند ،چون
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[بيان مفاد آيه ":فَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ"]  .....ص111 :

فَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ"
اين آيه كه در آغازش حرف" فاء" قرار دارد ،تفريع و نتيجهگيري از حكم مستثني و مستثني منه و يا تنها از حكم مستثني
است و معنايش اين است كه :بعد از آنكه مسلم شد كه آنچه شما از اوصاف براي خدا تراشيدهايد ،همه ضاللت است -،به
خالف بندگان مخلص خدا كه در وصف كردن خود دچار ضاللت نميشوند -پس اين نتيجه عايد ميشود كه شما با اين
گمراهي خود نميتوانيد گمراه كنيد مگر مردم دوزخي را ،يعني آنهايي را كه با پاي خود راه دوزخ را طي ميكنند.
و آنچه از سياق به روشني به چشم ميخورد ،اين است كه :كلمه" ما" در جمله" ما تَعْبُدُونَ" موصوله باشد و مراد از آن
بتها ميباشد و بس ،و يا بتها و همه آلهه ضاللت و پيشوايان گمراهي از قبيل شيطانهاي جني ميباشد.
و نيز ظاهر سياق اين است كه :كلمه" ما" در جمله" ما انتم" نافيه است .و ضمير در "عليه" به خداي سبحان برميگردد و
ظرف (عليه) متعلق است به" فاتنين" و كلمه "فاتنين" جمع" فاتن" است كه اسم فاعل از" فتنه" به معناي گمراه كردن
مردم است .و كلمه" صالي" از ماده" صلو" اشتقاق يافته كه به معناي پيروي است ،و "صالي جحيم" به معناي دنبالهرو
جهنم است ،به طوري كه هر جا راه جهنم را سراغ داشته باشد به آنجا برود و عمل دوزخيان را مرتكب شود .و استثناء در آيه
مفرغ است( ،مستثني منه آن در كالم نيامده) ،و تقدير كالم چنين است ":ما انتم بفاتنين احدا اال من هو صال الجحيم".
و معناي آيه اين است كه :شما و خدايان ضاللت كه ميپرستيد ،هر چند دست به دست هم بدهيد نميتوانيد احدي را
مفتون و گمراه كنيد ،مگر تنها آن كساني را كه خود راه جهنم را دنبال ميكنند.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :كلمه" ما" در اول مصدريه و يا موصوله است و جمله" فانكم و ما تعبدون" كالمي است
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بينايي در بين خود آنان مستلزم داشتن چشم است ،و معلوم است كه وقتي چشم اثبات شود ،سر نيز اثبات ميشود و حال
آنكه بينايي خدا مربوط به چشم نيست) و همچنين هيچ يك از اوصاف او قابل تحديد نيست ،و هيچ لفظي نميتواند قالب
تمام عيار اسماء و صفات او گردد ،پس هر چيزي كه واصفان در باره خدا بگويند ،خدا از آن بزرگتر است ،و هر آنچه كه از
خدا در توهم آدمي بگنجد ،باز خدا غير از آن چيز است.
و اما اينكه وصف عباد مخلصين در باره خدا درست است ،دليلش اين است كه:
خداي عز و جل بندگاني دارد كه ايشان را براي خود خالص كرده ،يعني ديگر هيچ موجودي غير از خدا در اين افراد سهمي
ندارد ،و خود را به ايشان شناسانده ،و غير خود را از ياد ايشان برده ،در نتيجه تنها خدا را ميشناسند و غير از خدا را فراموش
ميكنند ،و اگر غير از خدا ،چيزي را هم بشناسند به وسيله خدا ميشناسند ،چنين مردمي اگر خدا را در نفسشان وصف كنند،
به اوصافي وصف ميكنند كه اليق ساحت كبريايي اوست و اگر هم به زبان وصف كنند -هر چند الفاظ قاصر و معاني آنها
محدود باشد -دنبال وصف خود اين اعتراف را ميكنند كه بيان بشر عاجز و قاصر است از اينكه قالب آن معاني باشد و زبان
بشر الكن است از اينكه اسماء و صفات خدا را در قالب الفاظ حكايت كند ،هم چنان كه رسول خدا (ص) كه سيد مخلصين
است فرموده ":ال احصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك" « »1كه بر خدا ثنا گفته و نقص ثنايش را اينگونه كامل
كرده كه آنچه را كه خداوند در ثناي بر خودش اراده ميكند منظورش ميباشد -دقت بفرماييد.
__________________________________________________
)(1پروردگارا من نميتوانم تو را وصف گويم و ستايش كنم تو همان طوري كه خودت در باره خودت ميگويي.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
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تام و مستقل ،از قبيل اينكه ميگويند ":انت و شانك -برو پي كارت" و معناي آيه اين است كه ":شما و آنچه ميپرستيد و
يا شما و بتپرستيتان" يعني برويد پي اين كارها كه داريد ،آن گاه با جملهاي استينافي يعني ابتدايي فرموده ":ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ
بِفاتِنِينَ" و" فاتنين" متضمن معناي حمل است ،و ضمير در" عليه "در صورت مصدري بودن ما به كلمه" ما" در" ما
تَعْبُدُونَ" برميگردد ،و در صورت موصوله بودن آن ،به
__________________________________________________
)(1تفسير قرطبي ،ج  ،14ص .104
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
مضافي تقديري برميگردد .و معناي آيه اين است كه شما نميتوانيد تحميل كنيد بر عبادت خود و يا بر بتپرستي خود مگر
كسي را كه خودش پيرو جهنم است.
و بعضي « »1ديگر گفتهاند :ممكن است كلمه" علي" به معناي" با" باشد ،و ضمير به كلمه" ما تَعْبُدُونَ" و يا تنها به
كلمه" ما" در صورتي كه موصوله باشد برگردد و كلمه" فاتنين" همان معناي ظاهري خود را ميدهد ،و متضمن معناي
تحميل و حمل نيست ،و معناي آيه اين است كه :شما نميتوانيد با عبادت خود و يا با عبادت بتهاي خود گمراه كنيد ،مگر
پيروان دوزخ را.
و همه اين سخنان وجوهي است نادرست و در حقيقت بدون جهت خود را به زحمت انداختن است .و در آيه مورد بحث
التفات به كار رفته ،و نكته اين التفات عينا همان است كه :در التفات در آيات سابق ذكر كرديم.

"وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" اين سه آيه -به طوري كه از سياق برميآيد-
اعتراضي است از كالم جبرئيل و يا كالم او و ياراني كه از فرشتگان وحي دارد ،نظير حكايتي كه از خود جبرئيل و يارانش
نقل كرده و فرموده ":وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ" «».9
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند ":سه آيه مورد بحث كالم رسول خدا (ص) است ،كه خودش و مؤمنين را براي كفار توصيف
ميكند ،تا ايشان را توبيخي خوار كننده كرده باشد .و آيات مورد بحث متصلند به آيه" فاستفتهم" و تقدير كالم چنين است:
از ايشان استفتاء كن و بعد از آنكه استفتاء كردي بگو ":هيچ يك از ما مسلمان نيست مگر آنكه در قيامت جايگاه و مقامي
معلوم و در خور اعمال خود دارد و به درستي ماييم كه در نماز به صف ميايستيم و ماييم تسبيح كنندگان".
و ليكن اين وجه ،وجه مناسبي نيست ،و با سياق سازگاري ندارد.
اين آيات سه گانه در اين مقامند كه عقيده مشركين بر الوهيت مالئكه را باطل كنند ،از اين طريق كه با اعتراف خود عقيده
كفار را باطل ميكنند ،توضيح اينكه :مشركين اعتراف دارند به اينكه مالئكه خودشان مربوب و عبد خداي تعالي هستند،
چيزي كه هست ميگويند:
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .149
)(2ما جز به امر پروردگارت نازل نميشويم هر چه در پيش رو و پشت سر و ما بين آن دو داريم از خداست .سوره مريم ،آيه
.30
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .140
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[رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه مالئكه دختران خدايند ،با بيان موقف و موقعيت مالئكه در عالم خلقت و اعمال صادره از ايشان]  .....ص111 :
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
همين مربوبهاي خدا خود رب موجودات پايينتر از خويشند و در آن موجودات استقالل در تدبير و تصرف دارند و از تدبير
عالم چيزي مربوط به خدا نيست ،و مالئكه خودشان اين معنا را قبول ندارند ،يعني خود را مستقل در تدبير عالم نميدانند،
هر چند كه واسطه و سبب متوسط بين خدا و خلق هستند .پس آنچه كه در اين آيات مالئكه از خود نفي ميكنند ،همان
استقالل در تدبير است ،نه سببيت به اذن خدا ،پس اعتقاد مشركين به مربوب بودن مالئكه كافي است در ابطال اعتقاد
ديگرشان ،و آن اينكه مالئكه رب عالم باشند ،هم چنان كه آيه "بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ"
« »1هم از يك سو سببيت و وساطت مالئكه را اثبات ميكند و هم از سوي ديگر استقالل آنان را انكار مينمايد.
پس اينكه فرمود ":وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ" معنايش اين است كه :هر يك از ما مقامي معين و پستي مشخص داريم ،كه
ما را بدان گماردهاند و با گمارده شدن ديگر استقالل معني ندارد ،چون شخص گمارده شده نميتواند از خط مشي كه برايش
تعيين كردهاند تجاوز كند ،مالئكه نيز مجعول (آفريده شده) بر اين هستند كه خدا را در آنچه امر ميكند اطاعت نموده و او را
بپرستند.
و اينكه فرمود ":وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ" معنايش اين است كه :ما فرشتگان همواره نزد خدا در صف ايستاده منتظر اوامر او
هستيم ،تا اوامري كه در تدبير عالم صادر ميكند ،بر طبق خواستهاش اجرا كنيم ،هم چنان كه از آيه" ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما
أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" نيز اين معنا استفاده ميشود .اين آن معنايي بود كه ما به كمك سياق از آيات مورد بحث
استفاده كرديم .و چه بسا بعضي « »9گفتهاند كه ":مراد از اين جمله اين است كه :ما مالئكه نزد خدا به صف ايستادهايم
براي نماز" .ولي اين خيلي از فهم دور است و شاهدي هم بر آن نيست.
و اينكه فرمود ":وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" معنايش اين است كه :ما خدا را از آنچه اليق ساحت كبريايي او نيست تنزيه
ميكنيم ،هم چنان كه در جاي ديگر باز فرموده ":يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَفْتُرُونَ" «».0
پس اين آيات سهگانه موقف و موقعيت مالئكه در عالم خلقت را توصيف ميكنند و
__________________________________________________
)(1بلكه بندگان شريف خدايند ،كه در سخن از او پيشي نميگيرند و همه به امر او عمل ميكنند .سوره انبياء ،آيه  93و .93
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .140
)(3فرشتگان شب و روز خداي را تسبيح ميگويند و خسته نميشوند ،سوره انبياء ،آيه .93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص932 :
عملي كه مناسب خلقت آنان است بيان مينمايند و آن عمل عبارت است از در صف ايستادن براي گرفتن اوامر خداي
تعالي ،و نيز منزه داشتن ساحت كبريايي خدا از شريك و از هر چيزي كه اليق به كمال ذات او نيست .ذاتي كه عقل و وهم
بدان دست نمييابد.
وَ إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" در اين آيه به سياق قبلي بازگشت شده ضمير
جمع در" كانوا" و در" ليقولون" به قريش و هر قومي كه عقيده آنان را داشته باشند برميگردد .و كلمه" ان" در اول آيه
مخفف" ان" است .و مراد از" ذكر اولين" كتابي آسماني از جنس كتابهاي نازل بر اولين است.
و معناي آيه اين است كه :اگر نزد ما قريش نيز كتابي آسماني نظير كتب آسماني نازل بر اقوام گذشته ميبود ،ما نيز هدايت
ميشديم و بندگان مخلص خدا ميبوديم و منظورشان از اين سخن اين است كه :از كفر خود عذر بخواهند و بگويند از
ناحيه خدا حجتي بر ما تمام نشده.
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و اين در حقيقت عذري است بدتر از گناه ،براي اينكه :مذهب وثنيت و بتپرستي مساله نبوت و رسالت و نزول كتابي از
آسمان را به كلي محال ميداند.
"فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ"" فا" در اول جمله -به اصطالح ادبي -فاي فصيحه است و معناي جمله اين است كه:
پس ما همين قرآن را بر آنان نازل كرديم ،تا ديگر گله نكنند كه ما كتابي آسماني نداشتيم ،ولي به همين قرآن كفر ورزيدند
و به آنچه گفتند وفا نكردند و به زودي خواهند دانست كه وبال كفرشان چيست .و اين جمله اخير تهديدي از خداي تعالي به
ايشان است.
[مقصود از اينكه انبياء (عليهم السالم) منصور هستند و جند خدا غالبند]  .....ص119 :
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"وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ"" كلمه" خداي تعالي براي ايشان ،عبارت است از قضايي كه
در باره آنان رانده و حكمي كه كرده .و" سبقت كلمه" يا به اين است كه عهد آن مقدم باشد و يا به اين است كه به نفوذ و
غلبه مقدم شود .و حرف" الم "در جمله" لهم" معناي منفعت را افاده ميكند ،ميفرمايد :ما قضايي حتمي در باره ايشان
رانديم كه به طور يقين ياري شدگان باشند .و -به طوري كه مالحظه ميكنيد -اين معنا را با چند نوع تاكيد بيان كرده.
يكي حرف" الم" در ابتداي آيه ،يكي كلمه" قد" ،يكي كلمه" ان" و يكي حرف" الم" در" لهم".
در اين آيه شريفه نصرت را مقيد نكرده كه انبيا (ع) را در دنيا نصرت ميدهد و يا در آخرت و يا به نحوي ديگر .بلكه در آيه
ديگر نصرت را عموميت داده و فرموده:
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
"إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ" «».1
پس رسوالن خدا هم در حجت و دليل منصورند ،براي اينكه راه حق را پيش گرفتهاند و راه حق هرگز شكست نميخورد ،و
هم بر دشمنان خود منصورند ،يا به اينكه خدا ياريشان ميدهد تا دشمنان را زير دست كنند ،و يا به اينكه از ايشان انتقام
ميگيرند ،چنانچه خداي تعالي فرموده ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري  ...حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ
الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ ال يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ" «».9
و هم در آخرت منصورند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" « -»0و در
همين نزديكيها در سوره مؤمن بياني در اين معنا گذشت.
َ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ"
كلمه "جند" به معناي مجتمعي است انبوه و متراكم و لشكر را هم به همين جهت" جند "ميخوانند .بنا بر اين ،كلمه"
جند" با كلمه" حزب" قريب المعنا ميباشند و لذا ميبينيم در قرآن كريم در باره آمدن احزاب يك جا تعبير به" جند"
نموده ،ميفرمايد ":إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ" « ،»0و در جايي ديگر در همين باره ميفرمايد ":وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ" « »4و
نيز در جايي ديگر فرموده ":وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ" «».3
و مراد از" جندنا" جامعهاي است كه فرمانبردار امر خدا باشد و در راه خدا جهاد
__________________________________________________
)(1ما محققا رسوالن خود را ياري ميكنيم و نيز آنان را كه به ايشان ايمان آوردند ،هم در دنيا و هم در روز قيامت كه
گواهان به پا ميخيزند .سوره مؤمن ،آيه .41
)(2قبل از تو نفرستاديم مگر مرداني از اهل قراء را كه به ايشان نيز وحي ميكرديم  ...تا وقتي كه رسوالن مايوس ميشدند
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و ميپنداشتند كه به آنان دروغ گفته شده كه ناگهان نصرت ما ميرسيد و هر كس را كه ميخواستيم نجات مييافت ،ولي
عذاب ما حتي يك نفر از مجرمين را هم باقي نگذاشت .سوره يوسف ،آيه  113و .132
)(3روزي كه خدا پيغمبر و گروندگان به او را خوار نميگرداند .سوره تحريم ،آيه . [.....]3
)(4هنگامي كه لشكرياني به مدد و ياري شما آمدند .سوره احزاب ،آيه .2
)(5و مؤمنان چون لشكر و نيروهاي كفار را به چشم ديدند .سوره احزاب ،آيه .99
)(6كسي كه خدا و رسول و مؤمنان را دوست بدارد ،غالب است ،براي اينكه حزب خدا غالب است .سوره مائده ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص931 :
نمايد ،و اين جامعه عبارت است از گروه مؤمنان و يا انبياء به ضميمه مؤمنان ،كه پيرو انبيايند ،بنا بر احتمال دوم در اين
كالم تعميم بعد از تخصيص به كار رفته ،و به هر حال پس مؤمنان مانند پيشوايان خود منصورند ،هم چنان كه در جاي
ديگر خطاب به مؤمنان فرموده ":وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" « »1كه در گذشته تعدادي آيات
كه بر اين معنا داللت داشت ،گذشت.
و اين حكم يعني نصرت و غلبه حكمي است اجتماعي و منوط است بر تحقق عنوان و ال غير ،يعني اين نصرت و غلبه تنها
نصيب انبيا و مؤمنين واقعي است ،كه جند خدا هستند و به امر او عمل ميكنند و در راه او جهاد ميكنند هر جامعهاي كه
اين عناوين بر آن صادق باشد ،يعني ايمان به خدا داشته باشد ،و به اوامر خدا عمل كند و در راه او جهاد نمايد منصور و
غالب است ،نه جامعهاي كه اين اسامي و عناوين را دارد و واقعيت آنها را ندارد .پس جامعهاي كه از ايمان جز اسم در آن
نمانده باشد و از انتسابش به خدا جز سخني در آن نمانده باشد ،نبايد اميد نصرت و غلبه را داشته باشد.
"وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ" اين جمله تفريع بر داستان نصرت و غلبه است ،و در حقيقت وعدهاي است به رسول خدا (ص)
كه به زودي نصرت و غلبهاش ميدهد و تهديدي است عليه مشركين و مخصوصا مشركين قريش.
و از اينكه نخست دستور ميدهد به اينكه آن جناب از مشركين اعراض كند و سپس با جمله" حتي حين" آن را موقت
ميسازد ،به دست مي آيد كه اين مدت خيلي طوالني نيست ،و واقعيت هم همين طور بود ،چون بعد از مدتي كوتاه رسول
خدا (ص) از بين مشركين مهاجرت كرد ،و سپس رؤسا و بزرگان آنان را در جنگ بدر و غير آن نابود كرد.
"وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ" از اينكه در آغاز ،امر به بينايي ميكند و سپس خبر ميدهد كه به زودي خواهند ديد ،و سپس
كالم را بر اعراض فوري در آيه قبلي عطف ميكند ،از نظر سياق استفاده ميشود كه ميخواهد بفرمايد :لجبازي و جحود
ايشان را نيك بنگر ،و ببين در مقابل انذار و تخويف تو چه عكس العملي نشان ميدهند و چگونه انكار ميكنند و به زودي
خواهند ديد سرانجام
__________________________________________________
)(1سست و اندوهناك مشويد .كه غلبه با شماست اگر در ايمان ثابت قدم باشيد .سوره آل عمران ،آيه .102
ترجمه الميزان ،ج ،13ص939 :
لجبازي و استكبارشان چيست.
"أَ فَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ" اين آيه مشركين را در برابر عجلهشان توبيخ ميكند كه
ميگفتند ":مَتي هذَا الْوَعْدُ -پس اين وعده عذابت چه شد؟" و" مَتي هذَا الْفَتْحُ -پس اين وعده فتح چه شد؟" و نيز اعالم
ميكند به اينكه اين عذاب چيزي نيست كه در آن عجله شود ،چون روزي بسيار سخت و صبحي بسيار شوم در پي دارد.
و نزول عذاب به ساحت آنان ،كنايه است از نزول آن از همه طرف ،به طوري كه عذاب ايشان را احاطه كند .و معناي
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بحث روايتي [(چند روايت در ذيل آيه ":وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ  ..... ])"...ص113 :

در كتاب الدر المنثور آمده كه محمد بن نضر و ابن عساكر ،از عالء بن سعيد ،روايت كردهاند كه گفت :روزي رسول خدا
(ص) به اهل مجلس خود فرمود:
"اطت السماء و حق لها ان تئط" يعني كمر آسمان از سنگيني خميد و حق دارد كه خم شود ،چون هيچ جاي پايي از
آسمان نيست ،مگر آنكه فرشتهاي در آنجا قرار دارد ،كه يا در ركوع است و يا در سجده ،آن گاه اين آيه را قرائت فرمود ":وَ
إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" «».1
مؤلف :اين معنا به غير از طريق نامبرده نيز از آن جناب روايت شده".
و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ص) چنين بود كه هر وقت به نماز
ميايستاد ميفرمود :صف نماز را منظم كنيد ،فالني تو قدري جلو بيا ،و فالني تو قدري عقب برو ،آن گاه ميفرمود :اگر
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جمله" فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ" اين است كه :در بين همه صبحها صبح انذار شدگان بسيار صبح بدي است و منظور از انذار
شدگان مشركين قريشند.
"وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّي حِينٍ وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ" اين آيه ،تاكيد همان مضمون آيه قبلي است ،چون -بنا به گفته بعضي-
« »1تكرار مضمون تنها به اين منظور بوده .بعضي « »9ديگر احتمال دادهاند :منظور از جمله قبلي ،تهديد به عذاب دنيا و از
جمله مورد بحث ،تهديد به عذاب آخرت باشد" .و اين احتمال خالي از وجه نيست ،چون در آيه مورد بحث براي جمله"
أبصر" مفعولي ذكر نشده ،ولي در آيه قبلي ذكر شده و فرموده:
"ابصرهم" و حذف آن در آيه مورد بحث اشعار بر عموميت دارد و مراد از" ابصار" ديدن كفر و فسوقي است كه عموم
مردم مرتكب آن بودند ،و مناسب چنين كفري تهديد به عذاب در قيامت است.
"سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ" اين آيه ،خداي سبحان را از آن اوصافي كه مشركين و مخالفين دعوت رسول خدا
(ص) برايش ذكر كردهاند -و قبال در همين سوره حكايت شد -منزه ميدارد ،چون كلمه" سبحان" اضافه شده به كلمه "
ربك" ميفرمايد :منزه است آن پروردگاري كه تو او را عبادت ميكني و به سوي او دعوت ميكني .و نيز براي بار دوم
كلمه" رب" را بر عزت اضافه كرد تا بفهماند خدا مختص به عزت است پس او مقامي منيع دارد.
كه منيع بودن مقامش علي االطالق است ،يعني هيچ عامل ذلتي نميتواند او را ذليل كند و هيچ غالبي نيست كه بر او غلبه
نمايد و هيچ كسي نميتواند از تخت سلطنت او بگريزد ،پس مشركين كه دشمنان حقند و به عذاب تهديد شدهاند نميتوانند
او را به ستوه بياورند.
__________________________________________________
)(1تفسير قرطبي ،ج  ،14ص .103
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .143
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
"وَ سَالمٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ" اين جمله ،سالم بر همه رسوالن خداست ،و مصونيت آنان را از هر عذاب و ناماليمي از ناحيه
خدا اعالم ميدارد.
"وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" در تفسير سوره فاتحه معناي اين جمله و مطالب مربوط به آن گذشت.
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صفوف خود را منظم كنيد ،و به خط مستقيم بايستيد خداي تعالي شما را مانند مالئكه هدايت ميكند ،آن گاه اين آيه را
تالوت ميفرمود ":وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ" «».9
و در نهج البالغه است كه :امير المؤمنين (ع) در وصف مالئكه فرموده:
ايشان صف بستگاني هستند كه هرگز از صف خود جدا نميشوند و تسبيحگوياني هستند كه از تسبيح گفتن خسته
نميگردند «».0
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .920
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .920
)(3شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ،ج  ،1ص  ،21خطبه .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
)(38سوره ص مكي است و هشتاد و هشت آيه دارد ( ..... )88ص115 :
[سوره ص ( :)38آيات  7تا  ..... ]71ص115 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص115 :

به نام خداي رحمان و رحيم.
ص ،سوگند به قرآن كه داراي تذكر است (). 1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص934 :
كه كافران در سركشي و خالفند ().9
پيش از آنان چه نسلها را كه هالك كرديم ،وقتي به فرياد آمدند كه كار از كار گذشته بود ().0
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ )(1بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ ( )9كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ التَ حِينَ مَناصٍ
( )0وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ ()0
أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ ( )4وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ ()3
ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِالَّ اخْتِالقٌ ( )3أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا
عَذابِ ( )3أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ()2
أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ ( )13جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ ( )11كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ ( )19وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ ( )10إِنْ كُلٌّ إِالَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ
فَحَقَّ عِقابِ ()10
وَ ما يَنْظُرُ هؤُالءِ إِالَّ صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ ( )14وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ ()13
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و تعجب كردند كه بيمرساني از خودشان به سويشان آمده و كافران گويند اين جادوگري دروغگو است ().0
چگونه خدايان را يك خدا كرده اين چيزي سخت عجيب است ().4
و اشراف و بزرگانشان به راه افتادند و گفتند برويد و با خدايانتان بسازيد كه اين خود روشي است مطلوب ().3
چنين چيزي از ديگر ملتها نشنيدهايم و اين به جز دروغ نميتواند باشد ().3
چگونه از بين ما قرآن به او نازل شود؟ اينها همه بهانه است بلكه اينان از تذكار من به شك اندرند چون هنوز عذاب را
نچشيدهاند ().3
مگر خزانههاي رحمت پروردگار مقتدر و بخشنده نزد آنهاست؟ ().2
و يا ملك آسمانها و زمين و آنچه بينشان هست از ايشان است تا به هر سبب كه ميتوانند باال روند ().13
اين سپاه نااليق اينجا نيز چون دستههاي ديگر شكست پذير است ().11
پيش از آنها نيز قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پيامبران ما را) تكذيب كردند ().19
و قوم ثمود و قوم لوط و اهل ايكه كه آنها دستهها بودند ().10
همگي پيغمبران را تكذيب كردند و مجازات من بر آنها محقق گشت ().10
اينان نيز جز يك صيحه را كه بازگشت ندارد انتظار نميبرند ().14
گويند پروردگارا پيش از رسيدن روز رستاخيز سهم ما را بياور ().13

اشاره

در اين سوره گفتار پيرامون رسول خدا (ص) دور ميزند و اينكه آن جناب با ذكري از ناحيه خدا كه بر او نازل شده مردم را
انذار ميكند و به سوي توحيد و اخالص در بندگي خداي تعالي دعوت ميكند.
و لذا مطلب را از اينجا شروع ميكند كه كفار به عزت خيالي خود ميبالند و به همين جهت دست از دشمني با تو برنداشته
از پيروي و ايمان به تو استكبار ميورزند ،و مردم را هم از اينكه به تو ايمان بياورند جلوگيري كرده ،به اين منظور سخناني
باطل ميگويند ،و ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
آن گاه آن سخنان را در فصلي جداگانه رد ميكند.
و پس از آن رسول گرامي خود را امر به صبر نموده و سرگذشت بندگان" اواب" خود را در يك فصل به يادش ميآورد ،و
آن گاه عاقبت كار مردم با تقوي و سرانجام طاغيان را در فصلي خاطرنشان نموده .سپس آن جناب را دستور ميدهد به
اينكه ماموريت خود را در انذار انجام دهد و مردم را به سوي توحيد دعوت كند .و نيز در فصلي ديگر ميفرمايد :كه خدا از
همان روز نخست كه به مالئكه امر كرد تا براي آدم سجده كنند و شيطان امتناع كرد ،اين قضاي حتمي را راند كه سرانجام
پيروان شيطان و خود او به آتش منتهي شود .و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده.
[توضيح معناي آيه ":وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ"]  .....ص111 :

"ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ" مراد از" ذكر" ذكر خداي تعالي و يادآوري اوست به توحيدش و
به معارف حقي كه از توحيد او سرچشمه ميگيرد ،مانند :معاد ،نبوت و غير آن دو .و كلمه" عزة" به معناي امتناع و زير بار
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نرفتن است .و كلمه" شقاق" به معناي مخالفت است.
در مجمع البيان آمده كه :اصل كلمه" شقاق" به اين معنا بوده كه هر يك از دو طايفه مخالف هم به طرفي بروند ،و از
همين باب است كه ميگويند :فالني شق عصا كرد ،يعني مخالفت نمود" «».1
و از سياق برميآيد كه جمله" وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ" سوگند باشد ،مانند سوگندي كه در "يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ" و در" ق وَ
الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ" و در" ن وَ الْقَلَمِ" است ،نه اينكه عطف بر ما قبل باشد.
چيزي كه هست بايد در جستجوي" مقسم عليه" آن باشيم ،يعني ببينيم براي چه مطلبي سوگند ياد كرده؟ آنچه از اعراضي
كه در جمله" بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاقٍ" است ،برميآيد اين است كه :آن مطلب امري است كه مشركين از قبول آن
خودداري ميكردهاند و عزت و شقاق به خرج ميدادهاند ،و ملتهاي بيشماري به خاطر امتناع از پذيرفتن آن هالك
گشتهاند.
از سوي ديگر از اينكه بعد از اين سوگند و هالكت ملتها ،به منذر بودن رسول خدا (ص) و نقل سخناني كه كفار عليه او
گفتند ،و دستوراتي كه سران كفار در مقابل انذار آن جناب به كفار دادهاند ميپردازد ،برميآيد آن مطلبي كه به خاطر اثبات
آن،
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص  ،030و ص .034
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
سوگند خورده ،چيزي نظير" إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" بوده است ،چون عالوه بر قرائني كه گفتيم ،در اين سوره مكرر متعرض
انذار آن جناب شده است.
مفسرين ،هم در باره اعراب و هم در باره معناي آيه" ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ "وجوه بسيار آوردهاند كه بيشتر آنها بيمعنا
است و ما از ايراد آن خودداري كرديم ،چون فايدهاي نداشت.
و معناي آيه مورد بحث -و خدا داناتر است -اين است كه :من به قرآن كه متضمن ذكر و يادآوري است سوگند ميخورم كه
تو به طور قطع و يقين از انذاركنندگاني ،بلكه آنهايي كه كافر شدند ،از قبول اين معنا و پيروي تو امتناع ورزيدند و مخالفت
كردند.
"كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادَوْا وَ التَ حِينَ مَناصٍ" كلمه" قرن" به معناي مردمي است كه در يك عصر زندگي
ميكنند .و كلمه" مناص" مصدر" ناص -ينوص" است كه بنا به گفته صاحب مجمع البيان « »1اگر با" نون" خوانده شود
معناي تاخر را ميدهد و اگر با" باء" خوانده شود معناي تقدم را ميدهد .بعضي « »9هم آن را به معناي فرار دانستهاند.
و معناي آيه چنين است كه :ما قبل از اين كفار ،چه بسيار قرنها و امتها را كه به كيفر تكذيب پيامبران منذر هالك
كرديم ،و در هنگام نزول عذاب ديگر مجال فرار برايشان نماند و گفتن واويال به دردشان نخورد و هر چه فرياد زدند ":يا
وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ" سودي به حالشان نبخشيد و هر چه به خداي سبحان استغاثه كردند ،فايدهاي نديدند ،چون هنگام،
هنگام تاخر عذاب و مؤاخذه نبود و يا هنگام فرار نبود.
"وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ" يعني تعجب كردند از آمدن منذري از جنس خودشان،
يعني از جنس بشر ،چون مسلك وثنيت منكر رسالت بشر است.
كفار در اينكه گفتهاند ":هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ" اشاره كردهاند به رسول خدا (ص) و او را متهم به سحر كردهاند ،چون از آوردن
مثل آنچه كه آن جناب آورد يعني قرآن عاجز شدند .و نيز آن جناب را متهم كردند به دروغ ،و گمان كردند كه وي به دروغ،
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قرآن و معارف حقيقي آن را به خدا نسبت ميدهد.
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص .030
)(2تفسير قرطبي ،ج  ،14ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
"أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ" كلمه "عجاب" بدون تشديد جيم ،اسم مبالغه است ،و با تشديد جيم مبالغه
بيشتري را ميرساند ،و معنايش" بسيار عجيب" است.
و اين جمله تتمه كالم كفار است و استفهام در آن استفهام تعجب است ،يعني شنونده را به تعجب واداشتن .و كلمه "جعل"
به معناي گرداندن و قرار دادن است ،و -به طوري كه گفتهاند « -»1تصيير به حسب قول و اعتقاد و ادعا است ،نه به حسب
واقع ،هم چنان كه در آيه" وَ جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً" «» 9مؤنث قرار دادن مالئكه به حسب ادعا و
اعتقاد است ،نه اينكه راستي جنس ملك را تغيير داده باشند.
پس در آيه مورد بحث معناي اينكه گفتند :آيا محمد (ص) خدايان را يك خدا كرده؟ اين است كه :آيا الوهيت آلهه را باطل
كرده و آن را منحصر در يك خدا كرده كه ميگويد" ال اله اال اللَّه"؟
[بيان سخنان اشراف و بزرگان كفار در رد دعوت پيامبر اكرم (صلي اللَّه عليه و آله) و سفارش به ادامه پرستش آلهه]  .....ص118 :
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"وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ" اينكه انطالق را به بزرگان و اشراف قوم نسبت
داده و نيز كالم حكايت شده را از همان اشراف حكايت كرده ،اشاره به اين معنا دارد كه اشراف قريش نزد رسول خدا (ص)
جمع شدند و در باره حل مشكلي كه آن جناب با دعوت خود به سوي توحيد و ترك آلهه پيش آورده بود با آن جناب گفتگو
كردند ،تا به نوعي آن جناب را متمايل نمايند ،و آن جناب حاضر نشدهاند به هيچ يك از سخنان آنان تن در دهند ،در نتيجه
اشراف به راه افتاده و به يكديگر و يا به پيروان خود گفتهاند :برويد و در پايداري و حمايت از خدايان خود پايمردي و
شكيبايي به خرج دهيد .اين مطلبي را كه ما از لحن آيه استفاده كرديم مورد تاييد رواياتي است كه :در شان نزول آيه وارد
شده ،و ان شاء اللَّه به زودي در بحث روايتي خواهد آمد.
در جمله" أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ" كلمه" گفتند" در تقدير است و تقدير آن چنين است" اشراف قوم به راه افتادند،
در حالي كه ميگفتند :برويد و بر حمايت از خدايان پايمردي كنيد و پرستش آنها را ترك مكنيد ،هر چند كه محمد (ص)
اين عمل را نكوهش كند" .و از ظاهر سياق برميآيد كه اين كالم را به يكديگر گفته باشند،
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .133
)(2مالئكه را كه بندگان رحمانند مؤنث قرار دادند .سوره زخرف ،آيه . [.....]12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص932 :
احتمال هم دارد -همان طور كه قبال معنا كرديم -اشراف به عامه مردم گفته باشند.
"إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ" -ظاهر اين جمله اين است كه :ميخواهد به غرض و الزمه دعوت رسول خدا (ص) اشاره كند ،البته
غرض و الزمهاي كه مشركين از دعوت آن جناب فهميدهاند ،و آن اين است كه :آن جناب منظورش از دعوت به توحيد،
رياست و حكومت بر مردم است و دعوت خود را وسيله نيل به اين هدف قرار داده ،و اين معنا نظير كالمي است كه بزرگان
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[اعراض از سخنان آنان و تهديد و تحقيرشان]  .....ص182 :

"بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ" اين جمله اعراض از همه گفتههاي ايشان است ،ميفرمايد :ايشان آنچه
را كه گفتند از روي ايمان و اعتقاد نبوده ،بلكه هنوز در باره ذكر من يعني قرآن در شكند و احتمال ميدهند كه حق باشد.

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

قوم نوح به عامه مردم آن روز گفتند ،و قرآن كريم آن را حكايت نموده ،ميفرمايد ":ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ
عَلَيْكُمْ" «».1
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند معناي آيه اين است كه ":اين اصراري كه ما مشاهده ميكنيم از محمد (ص) و اين تصلب و
سرسختي كه بر دعوت خود ميورزد امر عظيمي است كه او در نظر گرفته".
و بعضي « »0ديگر گفتهاند ":معنايش اين است كه :اين امر يكي از بالهاي روزگار است كه متوجه ما شده و هيچ حيله و
چارهاي نيست ،جز اينكه برويد و در پرستش خدايان خود پايمردي و شكيبايي كنيد".
بعضي »«4ديگر گفتهاند :معنايش اين است كه ":صبر ،خلقي است پسنديده كه عقالي عالم از ما انتظار دارند در چنين
شرايطي از خود نشان دهيم" معناي ديگري هم براي آيه كردهاند كه هيچ يك از آنها با سياق آيه سازگاري ندارد.
"ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِالقٌ "منظورشان از" ملت آخرت" مذهبي است كه ساير ملل و امتهاي
معاصر و يا قريب به عصر آن روز عرب به آن مذهب متدين بودند ،در مقابل مذهبهاي اولي كه امم گذشته متدين به آن
بودهاند ،گويا خواستهاند بگويند :اين ديني نيست كه تمام اهل دنيا آن را به عنوان آخرين دين بپذيرند ،بلكه از همان
افسانههاي قديمي است.
بعضي « »4از مفسرين گفتهاند ":مراد از" ملت آخرت" مسيحيت است ،چون دين مسيح در آن روز آخرين دين آسماني بود،
كه آن نيز دعوت به توحيد نميكرد ،چون مسيحيت به سه خدا قائل بود .پس درست است كه مشركين بگويند دعوت به
توحيد را حتي از آخرين
__________________________________________________
)(1اين مرد جز بشري مانند شما نيست ،او ميخواهد به اين وسيله بر شما برتري داشته باشد .سوره مؤمنون ،آيه .90
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .133
(3و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .133
)(5تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
دين آسماني هم نشنيدهايم".
ليكن اين تفسير درست نيست و ضعفش روشن است ،براي اينكه مشركين اعتنايي به نصرانيت نداشتند ،هم چنان كه
اعتنايي به اسالم نداشتند.
"إِنْ هذا إِلَّا اخْتِالقٌ" -يعني اين دين چيزي به جز دروغ و خود ساخته نيست.
"أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا" اين جمله استفهامي است انكاري ،به داعي تكذيب ،ميخواستهاند بگويند :هيچ مرجحي نزد
محمد (ص) نيست كه به وسيله آن از ما برتري و امتيازي داشته باشد ،و به خاطر آن امتياز ،قرآن بر او نازل بشود ،و بر ما
نازل نگردد ،بنا بر اين جمله مورد بحث در انكار امتياز ،نظير جمله" ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا -تو نيستي مگر بشري مثل ما"
است كه اختصاص رسالت به آن جناب را انكار ميكند.
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و اگر به حقانيت آن معتقد نشدهاند ،نه بدان جهت است كه قرآن در داللت كردن بر حقانيت نبوت و آيت بودنش براي آن،
خفايي داشته و از افاده اين معنا قاصر است و نميتواند براي مردم يقين و اعتقاد بياورد ،بلكه تعلق دلهاي آنان به عقايد
باطل ،و پافشاري آنان بر تقليد كوركورانه است ،كه ايشان را از نظر و تفكر در داللت آيت الهي و معجزه او بر نبوت باز
ميدارد .و در نتيجه در باره اين آيت يعني قرآن در شكند در حالي كه قرآن آيتي معجزه است.
و جمله" بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ "اعراضي است از اعراض قبلي ،و معنايش اين است كه :انكار قرآن از ناحيه مشركين و ايمان
نياوردن آنان به حقانيت آن ،ناشي از شكي نيست كه نسبت به آن داشته باشند ،بلكه ناشي از روح سركشي و استكباري
است كه دارند ،اين روحيه باعث شده كه به حقانيت قرآن اعتراف نكنند ،هر چند نسبت به آن يقين داشته باشند و اين
سركشي را هم چنان ادامه ميدهند تا وقتي كه عذاب را بچشند ،آن وقت به حكم اضطرار ناگزير ميشوند اعتراف كنند ،هم
چنان كه اقوام ديگري كه مثل ايشان بودند ،بعد از چشيدن عذاب اعتراف كردند.
و اينكه فرمود ":لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ -هنوز عذاب مرا نچشيدهاند" خود تهديدي است به عذابي كه واقع خواهد شد .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص931 :
"أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ" اين گفتار در جاي اعراض واقع شده ،و كلمه" أم" در آن منقطعه است و
كالم ،ناظر به گفتار مشركين است كه گفتند ":أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا" و معنايش اين است كه:
"بلكه آيا نزد ايشان خزانههاي رحمت پروردگارت هست ،كه از آن خزانهها به هر كس هر چه بخواهد ميدهد تا آن را از
تو دريغ بدارند؟ بلكه اين خزانهها منحصرا در اختيار خود خداست و او بهتر ميداند كه رسالت را در چه دودماني و چه
شخصي قرار داده ،و چه كسي را مورد رحمت خاص خود قرار دهد".
و اگر در ذيل كالم فرمود ":الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ" ،براي اين بود كه خالصه گفتار را تاييد كند .و معنايش اين است كه هيچ
سهمي از خزانههاي رحمت خدا به دست ايشان نيست براي اينكه خدا عزيز است ،يعني مقامش منيع است و احدي در كار
او نميتواند دخالت كند و نيز آنها نميتوانند رحمت خدا را از احدي جلوگيري كنند ،براي اينكه خدا وهاب ،و بسيار بخشنده
است.
"أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ" در اين جمله نيز كلمه" أم "منقطعه است .و فرمان"
فليرتقوا" فرماني است تعجيزي.
و كلمه" ارتقاء" به معناي باال رفتن است .و كلمه" اسباب" به معناي پلهها و راههايي است كه به وسيله آن به آسمانها
صعود ميكنند ،و ممكن است مراد از" ارتقاء" اسباب حيلهها و وسيلههايي باشد كه با آن به هدف منع و صرف خود از حق
ميرسند.
و معناي آيه اين است كه ":و يا آنكه آيا ملك آسمانها و زمين از آن ايشان است و در نتيجه ميتوانند در اين آسمانها و
زمين دخل و تصرف كنند و جلو نزول وحي آسماني را بگيرند؟ كه اگر راستي اين طور هستند ،پس به آسمانها عروج نموده
و يا حيلههاي خود را به كار بزنند و جلو وحي آسمان را بگيرند!".
"جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزابِ" كلمه" مهزوم" از" هزيمت "است كه به معناي خذالن و بيچارگي است .و جمله"
من االحزاب" بياني است براي "جند ما" .و كلمه" ما" در جمله مزبور براي افاده قلت و تحقير است .و كالم در آيه در مقام
تحقير امر كفار است .و ميخواهد علي رغم آن غرور و اعتزاز و اعجابي كه از كالمشان استفاده ميشد ،ايشان را خوار و
ناچيز معرفي كند.
دليل اين معنا نكره آمدن كلمه" جند" و تتميم آن با لفظ" ما" است و نيز اشاره به
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص939 :
موقعيت ايشان با لفظ" هنالك" است كه مخصوص اشاره به دور است .و نيز دليل ديگرش اين است كه :ايشان را جزو
احزابي معرفي كرده كه همواره عليه انبيا صفآرايي نموده و حزب تشكيل ميدادند و خداوند هم همواره ايشان را هالك
ميكرده ،هم چنان كه به زودي در آيات بعد ،از آنان نام ميبرد و به همين منظور آنان را لشكري شكست خورده معرفي
كرد ،با اينكه هنوز جنگي نكرده بودند و شكست نخورده بودند.
و معناي آيه اين است كه :اين كفار لشكري ناچيز و اندك و بيمقدار و شكست خوردهاند و از آن احزابي هستند كه همواره
عليه فرستادگان خدا حزب تشكيل ميدادند و ايشان را تكذيب ميكردند و عذاب من بر آنان حتمي شد.
"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ  ...فَحَقَّ عِقابِ" كلمه" ذو االوتاد" صفت فرعون است ،و كلمه "اوتاد"
جمع" وتد" است كه به معناي ميخ است .بعضي « »1گفتهاند :اگر فرعون را" ذو االوتاد -داراي ميخها" معرفي نموده ،از
اين جهت است كه فرعون با ميخهايي بازي برد و باخت داشته .و بعضي « »9ديگر گفتهاند:
جهتش اين است كه فرعون به هر كس غضب ميكرد ،او را چهار ميخ ميكرده ،يعني دو دست و دو پا و سر او را بر زمين
ميخكوب ميكرده و بعد شكنجهاش ميداده .بعضي »«3ديگر گفتهاند :معنايش" ذو الجنود -صاحب لشكرها" است ،چون
لشكر براي كشور به منزله ميخ است .بعضي ديگر وجوه ديگري براي آن ذكر كردهاند ،كه بر هيچ يك از آن وجوه دليل
قابل اعتمادي نيست.
اصحاب" ايكه" قوم شعيباند كه سرگذشت آنان در تفسير سوره حجر و شعراء گذشت .و معناي جمله" فحق عقاب "اين
است كه :عقاب من بر آنان ثابت شد و مستقر گشت و در آخر هالكشان كرد.
"وَ ما يَنْظُرُ هؤُالءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ "كلمه" نظر" به معناي انتظار و كلمه" فواق" به معناي برگشتن و
مهلت اندك است.
و معناي آيه اين است كه :اين تكذيب كنندگان از امت تو ،انتظار نميبرند ،مگر يك صيحه را كه همگي آنان را هالك كند
و با آمدنش ديگر براي آنان بازگشت و يا مهلت نيست ،و آن عذاب استيصال است.
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص  .131مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
مفسرين »«1گفتهاند :مراد از" صيحه" صيحه روز قيامت است ،چون امت محمد (ص) هرگز قبل از قيامت دچار عذاب
نميشود .ولي در تفسير سوره يونس گفتيم كه اين سخن خالف ظاهر آيات كتاب است -بدانجا مراجعه شود.
"وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ" كلمه" قط" به معناي بهره و نصيب است .و اينكه گفتند ":پروردگارا سهم ما
را قبل از روز قيامت بده "عجلهاي است كه نسبت به عذاب خدا كرده گفتند :سهم عذاب ما را قبل از رسيدن قيامت بده .و
اين كالم در حقيقت استهزاي داستان روز حساب ،و استهزاي تهديد به عذاب آن روز است.
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در كتاب كافي به سند خود از جابر از امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود:
روزي ابو جهل بن هشام به همراهي قومي از قريش نزد ابي طالب (ع) آمده ،گفتند :برادرزادهات ما و خدايان ما را اذيت
كرد ،او را بخوان و به او دستور بده تا دست از خدايان ما بردارد تا ما نيز از خداي او دست برداريم.
ابو طالب ( ع) نزد رسول خدا (ص) كسي را فرستاد تا بيايد ،چون داخل شد ،ديد در خانه به غير از مشركين كسي نيست ،لذا
نگفت" السالم عليكم" بلكه گفت ":السَّالمُ عَلي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدي -سالم بر هر كس كه پيرو هدايت باشد".
آن گاه نشست ابو طالب او را از ماجرا خبر داد .رسول خدا (ص) فرمود:
من پيشنهادي بهتر از اين دارم ،پيشنهادي كه با به كار بستن آن عرب ساالر ميشوند ،و تمام گردنها برايشان خاضع
ميگردد ،آيا ميخواهيد آن پيشنهاد را بكنم؟ ابو جهل گفت :بله ،بگو ببينم آن چيست؟ فرمود :اينكه بگوييد ":ال اله اال
اللَّه".
امام باقر (ع) سپس فرمود :مشركين انگشتها را به گوش خود گرفته ،برخاستند و بيرون شدند ،در حالي كه ميگفتند :ما اين
پيشنهاد را حتي در آخرين ملت هم نشنيديم ،اين نيست مگر ساخته و پرداخته خود او ،پس خداي تعالي آيه" ص وَ الْقُرْآنِ
ذِي الذِّكْرِ  ...إِلَّا اخْتِالقٌ" را در اين باره نازل فرمود «».9
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص  .033روح المعاني ،ج  ،90ص  ،139تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .139
)(2كافي ،ج  ،9ص  ،302ح .4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص930 :
و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه" وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ" آمده كه وقتي رسول خدا (ص) دعوت خود را ظاهر
ساخت ،قريش نزد ابو طالب جمع شده ،گفتند :اي ابو طالب برادرزادهات عقايد ما را سفيهانه خواند خدايان ما را ناسزا گفت و
جوانان ما را فاسد نمود و جمعيت ما را متفرق كرد ،اگر داعي او بر اين كار اين است كه ميخواهد از ناداري نجات يابد ،ما
براي او آن قدر مال جمع ميكنيم كه از همه ما ثروتمندتر شود .و حتي او را پادشاه خود ميكنيم.
ابو طالب جريان را به رسول خدا (ص) خبر داد ،حضرت فرمود:
اگر خورشيد را به دست راست من بگذارند ،و ماه را به دست چپم ،نميپذيرم ،و ليكن يك كلمه به من بدهند تا (هم مرا
راضي كرده باشند ،و هم) به وسيله آن سرور عرب گشته و غير عرب هم به دين ايشان بگروند و نيز خود آنان پادشاهاني در
بهشت باشند ،ابو طالب پاسخ آن جناب را به اطالع ايشان رسانيد .ايشان گفتند :يك كلمه چيزي نيست ده كلمه از ما
بخواهد ،رسول خدا (ص) فرمود شهادت دهند به اينكه" ال اله اال اللَّه و اني رسول اللَّه" مشركين گفتند :شگفتا !آيا سيصد
و شصت خدا را رها كنيم ،و يك خدا بگيريم؟
پس خداي سبحان اين آيه را فرستاد ":وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ  ...إِلَّا اخْتِالقٌ" يعني
بهم مخلوط شده ".أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي  ...مِنَ الْأَحْزابِ" يعني آنهايي كه در روز احزاب
جمعيت تشكيل دادند «».1
مؤلف :اين قصه از طرق اهل سنت نيز نقل شده ،و در بعضي از روايات ايشان آمده كه وقتي رسول خدا (ص) كلمه توحيد را
بر آنان عرضه كرد و گفتند چيز ديگري از ما بخواه ،فرمود :اگر خورشيد را براي من فراهم كنيد و بياوريد و در دست من
قرار دهيد ،غير از اين از شما چيزي نميخواهم .مشركين از اين سخن وي در خشم شده ،برخاستند و رفتند « »9و پاسخ
پيامبر (ص) به آنان كنايه از اين بوده كه حتي اگر مشركين زمام نظام عالم ارضي را به آن جناب واگذارند دست از دعوتش
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[سوره ص ( :)38آيات  71تا  ..... ]19ص181 :
اشاره

اصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( )13إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ ( )13وَ الطَّيْ َر
مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ( )12وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ ( )93وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ
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برنخواهد داشت چون خورشيد و ماه از بزرگترين مؤثرات در زمينند ،و آن دو را دو جرم كوچك و به همان اندازه كه به
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .992
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .924
ترجمه الميزان ،ج ،13ص934 :
چشم ميخورند تصور كرد ،تا بتواند مطلب خود را بيان نمايد.
و در كتاب علل به سند خود از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت :از ابي الحسن موسي بن جعفر (ع) پرسيدم :چه شد كه
نماز داراي يك ركوع و دو سجده گشت و چه شد كه داراي دو سجده شد ولي داراي دو ركوع نشد؟ فرمود :حال كه از
چيزي سؤال كردي دلت را براي فهميدن جوابش خالي و حواست را جمع كن .اولين نمازي كه رسول خدا (ص) خواند
نمازي بود كه در آسمان در پيش روي خداي تبارك و تعالي در جلو عرش او خواند .و آن چنان بود كه وقتي آن جناب را به
معراج بردند تا جلو عرش باال رفت .خداي تعالي به او فرمود :اي محمد! نزديك" صاد "بيا و محل سجده خود را بشوي و
طاهر كن و براي پروردگارت نماز بخوان .پس رسول خدا (ص) به همان نقطهاي كه خداي تعالي دستورش داده بود نزديك
شده ،وضو گرفت و وضويش را كامل كرد.
پرسيدم :فدايت شوم" صاد" چه بود؟ كه آن جناب مامور شد از آن براي وضو گرفتن استفاده كند؟ فرمود :چشمهاي است
كه از يكي از اركان عرش ميجوشد و آن را" آب حيوان" مينامند .و آن همان است كه خداي تعالي در بارهاش
ميفرمايد ":ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ" -تا آخر حديث «».1
مؤلف :اين معنا -كه" صاد" نهري است كه از ساق عرش بيرون ميآيد -در كتاب معاني االخبار از سفيان ثوري از امام
صادق (ع) نيز روايت شده « »9و در مجمع البيان از ابن عباس روايت آورده كه گفت ":صاد" يكي از اسماي خداست .و
سپس اضافه كرده كه اين معنا از امام صادق (ع) نيز روايت شده «3».
و در كتاب معاني به سند خود از اصبغ از علي (ع) روايت آورده كه در معناي آيه" وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ
الْحِسابِ" فرمود :منظورشان بهرهاي است كه از عذاب خدا دارند «».0
__________________________________________________
)(1علل الشرائع ،ص  ،000ح .1
)(2معاني االخبار ،ص .99
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
)(4معاني االخبار ،ص  ،994ح . [.....]1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
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()91
إِذْ دَخَلُوا عَلي داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا ال تَخَفْ خَصْمانِ بَغي بَعْضُنا عَلي بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ ال تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلي سَواءِ
الصِّراطِ ( )99إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ ( )90قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلي نِعاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ إِالَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ وَ
ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ ( )90فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ ( )94يا داوُدُ إِنَّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ ()93
وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِالً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ( )93أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ( )93كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا
الْأَلْبابِ )(29
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
ترجمه آيات  .....ص181 :
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بر آنچه ميگويند صبر كن و به ياد آور بنده ما داوود را كه نيرومند بود و بسيار به خدا رجوع داشت ().13
ما كوهها را با او مسخر كرديم كه صبح و شام در تسبيح با او دمساز باشند ().13
و نيز مرغان را مسخر كرديم كه نزد او مجتمع گردند و همه به سوي او رجوع ميكردند ().12
و ما پايههاي ملك او را محكم كرديم و او را حكمت و فصل خصومت داديم ().93
آيا از داستان آن مردان متخاصم كه به باالي ديوار محراب آمدند خبر داري ().91
وقتي كه بر داوود درآمدند از ايشان بيمناك شد گفتند :مترس ما دو متخاصم هستيم كه بعضي بر بعضي ستم كرده تو بين
ما به حق داوري كن و در حكم خود جور مكن و ما را به سوي راه راست رهنمون شو ().99
اينك اين برادر من است كه نود و نه گوسفند دارد و من يك گوسفند دارم او ميگويد :اين يك گوسفندت را در تحت
كفالت من قرار بده و در اين كالمش مرا مغلوب هم ميكند ().90
داوود گفت :او در اين سخنش كه گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد به تو ظلم كرده و بسياري از شريكها هستند
كه بعضي به بعضي ديگر ستم ميكنند مگر كساني كه ايمان دارند و عمل صالح ميكنند كه اين دسته بسيار كمند .داوود
فهميد كه ما با اين صحنه او را بيازموديم پس طلب آمرزش كرد و به ركوع درآمد و توبه كرد ().90
ما هم اين خطاي او را بخشوديم و به راستي او نزد ما تقرب و سرانجام نيكي دارد ().94
اي داوود ما تو را جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم به حق داوري كن و به دنبال هواي نفس مرو كه از راه خدا به
بيراهه ميكشد و معلوم است كساني كه از راه خدا به بيراهه ميروند عذابي سخت دارند به جرم اينكه روز حساب را از ياد
بردند ().93
و پنداشتند كه ما آسمان و زمين را به باطل آفريديم و حال آنكه چنين نبود و اين پندار كساني است كه كفر ورزيدند پس
واي بر كافران از آتش ().93
و يا پنداشتند كه ما با آنهايي كه ايمان آورده و عمل صالح كردند و آنهايي كه در زمين فساد انگيختند يكسان معامله
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ميكنيم و يا متقين را مانند فجار قرار ميدهيم ().93
اين كتابي است كه ما به سوي تو نازلش كرديم تا در آيات آن تدبر كنند و در نتيجه خردمندان متذكر شوند ().92
ترجمه الميزان ،ج ،13ص933 :
بيان آيات  .....ص188 :
اشاره

خداي سبحان بعد از آنكه تهمت كفار را مبني بر اينكه دعوت به حق آن جناب را خود ساخته خواندند و آن را وسيله و بهانه
رياست ناميدند و نيز گفتار آنان را كه او هيچ مزيتي بر ما ندارد تا به خاطر آن اختصاص به رسالت و انذار بيابد ،و نيز
استهزاي آنان به روز حساب و عذاب خدا را كه بدان تهديد شدند نقل فرمود ،اينك در اين آيات رسول گرامي خود را امر به
صبر ميكند و سفارش ميفرمايد ياوهگوييهاي كفار او را متزلزل نكند ،و عزم او را سست نسازد .و نيز سرگذشت جمعي از
بندگان اواب خدا را به ياد آورد كه همواره در هنگام هجوم حوادث ناماليم ،به خدا مراجعه ميكردند.
و از اين عده نام نه نفر از انبياي گرامي خود را ذكر كرده كه عبارتند از -1 :داوود  -9سليمان 3-ايوب  -0ابراهيم -4
اسحاق  -3يعقوب  -3اسماعيل  -3اليسع  -2ذو الكفل (ع )كه ابتدا نام داوود را آورده و به قسمتي از داستانهاي او اشاره
ميفرمايد.

"اصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ" كلمه" أيد" به معناي نيرو است و حضرت داوود (ع) در تسبيح
خداي تعالي مردي نيرومند بود و خدا را تسبيح ميكرد و كوهها و مرغان هم با او همصدا ميشدند ،و نيز مردي نيرومند در
سلطنت و نيرومند در علم ،و نيرومند در جنگ بود ،و همان كسي است كه جالوت را به قتل رسانيد -كه داستانش در سوره
بقره گذشت.
و كلمه" اواب" اسم مبالغه است از ماده" أوب" كه به معناي رجوع است ،و منظور كثرت رجوع او به سوي پروردگارش
است.
"إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ" ظاهرا كلمه" معه" متعلق است به جمله" يسبحن" و جمله" معه
يسبحن" بيان معناي تسخير است .و اگر كلمه" معه" كه ظرف است ،مقدم بر "يسبحن" آمده ،به خاطر عنايتي است كه
در فهماندن تبعيت كردن جبال و طير از تسبيح داوود ،داشته (اين در صورتي است كه ظرف" معه" را متعلق به جمله "
يسبحن" بدانيم) و ليكن آيه شريفه" وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ" « »1مؤيد اين احتمال است كه ظرف مزبور
متعلق به جمله
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص932 :
"سخرنا" باشد ،هم چنان كه در جاي ديگر از كالم خداي تعالي همين طور آمده ،و آن آيه" يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ"
« »1است كه در آن سخني از تسبيح نرفته .و كلمه" عشي" به معناي شام و كلمه" اشراق" به معناي صبح است.
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[بيان آيات مربوط به اوصاف و اقوال داوود (عليه السالم) :تسبيح كوهها و پرندگان با او و  ..... ]...ص188 :
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[مراد از" حكمت" "،فصل الخطاب" كه به داوود (عليه السالم) داده شده بود]  .....ص192 :

و كلمه" حكمت" در اصل به معناي نوعي از حكم است ،و مراد از آن ،معارف حق و متقني است كه به انسان سود بخشد و
به كمال برساند .بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از آن ،نبوت است .بعضي « »9ديگر گفتهاند :مراد از آن ،زبور و علم شرايع
است .و بعضي ديگر معاني ديگري براي حكمت ذكر كردهاند كه هيچ يك از آنها معناي خوبي نيست.
و كلمه" فصل الخطاب" به معناي آن است كه انسان قدرت تجزيه و تحليل يك كالم را داشته باشد ،و بتواند آن را
تفكيك كند و حق آن را از باطلش جدا كند .و اين معنا با قضاوت صحيح در بين دو نفر متخاصم نيز منطبق است.
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :مراد از" فصل الخطاب" كالمي است متوسط بين ايجاز و اطناب ،يعني كالمي كه بسيار
كوتاه نباشد به حدي كه معنا را نرساند و آن قدر هم طوالني نباشد كه شنونده را خسته كند" .بعضي « »0ديگر گفتهاند:
مراد از آن ،جمله" اما بعد" است ،كه قبل از سخن ميآورند ،چون اولين كسي كه اين رسم را باب كرد داوود (ع) بود.
ولي آيه بعدي كه ميفرمايد ":وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ  "...مؤيد همان معنايي است كه ما براي" فصل الخطاب" كرديم.
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كلمه" ان" در جمله" إِنَّا سَخَّرْنَا" تعليل را ميرساند .و آيه شريفه با آياتي كه بدان عطف شده همه بيانگر اين معنا است كه
داوود (ع) مردي نيرومند در ملك و نيرومند در علم ،و" اواب" به سوي پروردگار خويش بوده است.
"وَ الطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ" كلمه" محشورة "از" حشر" به معناي جمعآوري به زور است ،و معناي جمله اين است
كه :ما طير را هم تسخير كرديم با داوود ،كه بي اختيار و به اجبار دور او جمع ميشدند و با او تسبيح ميگفتند.
جمله" كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ" جملهاي است استينافي كه تسبيح كوهها و مرغان را كه قبال ذكر شده بود بيان ميكند ،و معنايش اين
است كه :هر يك از كوهها و مرغان" اواب" بودند ،يعني بسيار با تسبيح به سوي ما رجوع ميكردند ،چون تسبيح يكي از
مصاديق رجوع به سوي خداست .البته احتمال بعيدي هست در اينكه ضمير" له" به داوود برگردد .اين را هم بايد دانست كه
تاييد خداي تعالي از داوود (ع) به اين نبوده كه كوهها و مرغان را تسبيحگو كند ،چون تسبيحگويي اختصاص به اين دو
موجود ندارد ،تمامي موجودات عالم به حكم آيه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" « »9تسبيح
ميگويند بلكه تاييدش از اين بابت بوده كه تسبيح آنها را موافق و هماهنگ تسبيح آن جناب كرده و صداي تسبيح آنها را
به گوش وي و به گوش مردم ميرسانده -،كه گفتار ما در معناي تسبيح موجودات براي خدا سبحان در تفسير آيه" "00
سوره اسري ،گذشت و گفتيم كه تسبيح آنها نيز به زبان قال است ،نه به زبان حال.
"وَ شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ" راغب ميگويد :كلمه" شد" به معناي گره محكم است ،وقتي گفته
ميشود:
"شددت الشيء" معنايش اين است كه :گره آن را محكم بستم" « .»0بنا به گفته وي" شد
__________________________________________________
)(1اي كوهها و اي مرغان شما نيز با داوود تسبيح گوييد .سوره سبا ،آيه .13
)(2هيچ چيز نيست مگر آنكه خدا را به حمد تسبيح ميگويد ،و ليكن شما تسبيح آنها را نميفهميد .سوره اسري ،آيه .00
)(3مفردات راغب ،ماده" شد".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص923 :
ملك "از باب استعاره به كنايه خواهد بود كه مراد از آن اين است كه :ملك او را تقويت نموده ،اساس آن را به وسيله هيبت
و لشكريان و خزينهها و حسن تدبير محكم كرده ،همه وسائل محكم شدن سلطنت را برايش فراهم كرده بوديم.
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[معناي" خشيت" "،خوف" و" فزع" و توضيحي در باره فزع داوود (عليه السالم) در ماجراي مراجعه دو خصم نزد او براي داوري]  .....ص197 :

و قبال هم گفتيم كه" خشيت" عبارت است از تاثر قلب ،تاثري كه به دنبالش اضطراب و نگراني باشد ،و اين خود يكي از
رذايل اخالقي و مذموم است ،مگر در مورد خداي تعالي كه خشيت از او از فضايل است ،و به همين جهت است كه انبياء
(ع) به جز از خدا از كس ديگري خشيت ندارند .و خداي تعالي در بارهشان فرموده ":وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ" «».9
ولي كلمه" خوف "به معناي تاثر از ناماليمات در مقام عمل است ،يعني به معناي آن جنب و جوشي است كه شخص
ترسيده براي دفع شر انجام ميدهد ،به خالف" خشيت" كه گفتيم تاثر در مقام ادراك است ،بنا بر اين خوف بالذات رذيله و
مذموم نيست ،بلكه در مواردي جزو اعمال نيك شمرده ميشود ،هم چنان كه خداي تعالي در خطابش به رسول گرامياش
فرموده ":وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً" «».0
و چون" فزع" عبارت است از انقباض و نفرتي كه از منظرهاي مخوف در دل حاصل ميشود ،قهرا امري خواهد بود كه به
مقام عمل برگشت ميكند ،نه به ادراك ،پس بالذات از رذايل نيست ،بلكه فضيلتي است مربوط به مواردي كه مكروه و
ناماليمي در شرف پيش آمدن است ،و دارندگان اين فضيلت آن مكروه را دفع ميكنند .پس اگر در آيه شريفه نسبت فزع به
داوود (ع) داده ،براي او نقصي نيست تا بگويي آن جناب از انبيا بوده كه جز از خدا خشيت ندارند.
"قالُوا ال تَخَفْ خَصْمانِ بَغي بَعْضُنا عَلي بَعْضٍ" -وقتي ديدند داوود (ع) به
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" فزع".
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"وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ" كلمه "خصم" مانند كلمه" خصومت" مصدر است و در اين جا منظور
اشخاصي است كه خصومت در بينشان افتاده .و كلمه" تسور" به معناي باال رفتن بر ديوار بلند است ،مانند كلمه" تسنم"
كه به معناي باال رفتن بر كوهان شتر است .و كلمه" تذري "كه به معناي باال رفتن بر بلندي كوه است .مفسرين كلمه"
محراب" را به باالخانه و شاهنشين معنا كردهاند .و استفهام" هل آتيك" به منظور به شگفتي واداشتن و تشويق به شنيدن
خبر است.
و معناي آيه اين است كه :اي محمد آيا اين خبر به تو رسيده كه قومي متخاصم از ديوار محراب داوود (ع) باال رفتند؟
"إِذْ دَخَلُوا عَلي داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ"...
كلمه" اذ" ظرف است براي جمله" تسوروا" ،هم چنان كه" اذ" اولي ظرف است
__________________________________________________
(1و  9و  0و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص921 :
براي جمله" نبؤا الخصم" و حاصل معنا اين است كه :اين قوم داخل شدند بر داوود ،در حالي كه آن جناب در محرابش بود،
و اين قوم از راه معمولي و عادي بر او وارد نشدند ،بلكه از ديوار محراب باال رفتند ،و از آنجا بر وي درآمدند ،و به همين
جهت داوود از ورود ايشان به فزع و وحشت درآمد ،چون ديد آنان بدون اجازه و از راه غير عادي وارد شدند.
"فَفَزِعَ مِنْهُمْ" -راغب ميگويد كلمه" فزع" به معناي انقباض و نفرتي است كه در اثر برخورد با منظرهاي هولناك به آدمي
دست ميدهد ،و اين خود از جنس جزع است ،و فرقش با ترس اين است كه نميگويند ":فزعت من اللَّه" ولي گفته
ميشود" خفت منه" «».1

PDF.tarikhema.org

[قضاوت و حكم داوود (عليه السالم) و سپس استغفار و انابه او]  .....ص193 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

)(2سوره احزاب ،آيه .02
)(3و اگر از قومي ترس آن داشتي كه خيانت كنند .سوره انفال ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص929 :
فزع افتاده ،خواستند او را دلخوش و آرام ساخته و فزعش را تسكين دهند ،لذا گفتند ":ال تخف -مترس" .و اين در حقيقت
نهي از فزع است به صورت نهي از علت فزع كه همان خوف باشد ".خَصْمانِ بَغي" اين جمله در تقدير" نحن خصمان"
است ،يعني ما دو خصم هستيم ،و مراد از دو خصم دو نفر نيست ،بلكه دو طايفه متخاصم است ،كه بعضي بر بعضي ظلم
كردهاند.
"فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَ ال تُشْطِطْ  -"...كلمه" شطط" به معناي جور است و معناي جمله اين است كه :اي داوود بين ما
حكمي كن كه به حق باشد ،و در حكم كردنت جور مكن .و ما را به راه وسط و طريق عدل راه بنما.
"إِنَّ هذا أَخِي"...
اين جمله مطلب مورد نزاع را بيان ميكند ،ميگويد ":اين برادر من است  "...و اين جمله كالم يكي از دو طايفه است كه به
يك نفر از طايفه ديگر اشاره نموده ميگويد:
"اين شخص كه ميبيني برادر من است...".
و با اين بيان فساد استداللي كه بعضي « »1به اين آيه كردهاند كه كمترين عدد جمع ،دو است ،روشن ميشود ،چون با بيان
ما روشن گرديد كه كلمه" خصمان" و جمله" هذا اخي "هيچ داللتي ندارد بر اين كه مراجعه كنندگان به داوود دو نفر
بودهاند ،تا بگويي پس جمع" إِذْ تَسَوَّرُوا" و نيز" إِذْ دَخَلُوا" در مورد دو نفر استعمال شده در نتيجه صيغه جمع بر دو نفر نيز
اطالق ميشود.
براي اينكه گفتيم :ممكن است اين دو متخاصم دو طايفه بودهاند و هر يك از دو طرف بيشتر از يك نفر بودهاند هم چنان
كه ميبينم صيغه تثنيه در آيه" هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا  »9« "...در دو نفر به كار نرفته ،بلكه در دو
جمعيت استعمال شده ،به شهادت اينكه هم فرموده "اخْتَصَمُوا" و هم در باره يكي از آن دو خصم فرموده:
"فَالَّذِينَ كَفَرُوا" البته ممكن هم هست اصل خصومت در بين دو فرد از دو طايفه واقع شده باشد ،ولي پاي بقيه افراد نيز به
ميان كشيده شده باشد ،تا آن دو را در ادعايشان كمك كنند.
"لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ" -كلمه "نعجة" به معناي گوسفند ماده
است (كه به فارسي آن را ميش مينامند) .و معناي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .031
)(2اين دو گروه كه در دين خدا با هم به جدال برخاستند دشمن يكديگرند  ...سوره حج ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص920 :
"اكفلنيها" اين است كه آن را در كفالت من و در تحت سلطنت من قرار بده .و معناي" وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ" اين است
كه :در خطاب بر من غلبه كرد .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
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"قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلي نِعاجِهِ  ...وَ قَلِيلٌ ما هُمْ" اين آيه شريفه حكايت پاسخي است كه داوود (ع) به مساله
آن قوم داده ،و بعيد نيست كه پاسخ او قضاوت و حكمي تقديري بوده ،چون اگر چنين نبود ،جا داشت از طرف مقابل هم
بخواهد تا دعوي خود را شرح دهد و بعدا بين آن دو قضاوت كند.
آري ،ممكن است داوود (ع) از قرائني اطالع داشته كه صاحب نود و نه گوسفند محق است ،و حق دارد آن يك گوسفند را از
ديگري طلب كند و ليكن از آنجا كه صاحب يك گوسفند سخن خود را طوري آورد كه رحمت و عطوفت داوود را
برانگيخت ،لذا به اين پاسخ مبادرت كرد كه اگر اين طور باشد كه تو ميگويي او به تو ستم كرده.
پس المي كه بر سر جمله" لَقَدْ ظَلَمَكَ" آمده الم قسم است ،و سؤالي كه در آيه آمده و فرموده:
"بسؤال" -به طوري كه گفتهاند « -»1متضمن معناي اضافه است ،و به همين جهت با كلمه" الي" به مفعول دوم متعدي
شده ،پس معنا چنين ميشود :سوگند ميخورم كه او به تو ظلم كرده كه سؤال كرده اضافه كني ميش خود را بر
ميشهايش.
"وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ ،إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ قَلِيلٌ ما هُمْ "-اين قسمت تتمه كالم
داوود (ع) است كه با آن ،گفتار اول خود را روشن ميكند .و كلمه" خلطاء" به معناي شريكها است كه مال خود را با هم
خلط ميكنند.
"وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ".
يعني داوود بدانست كه ما او را با اين واقعه بيازموديم ،چون كلمه" فتنه" به معناي امتحان است و كلمه" ظن" هم در
خصوص اين آيه به معناي علم است.
ولي بعضي « »9گفتهاند :كلمه" ظن" به همان معناي معروف است (كه در فارسي به معناي پندار است) و پندار غير از علم
است" «».0
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .131
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .031
)(3زيرا علم به هر چه تعلق پيدا كند ديگر احتمال خالف آن نميرود به خالف ظن و پندار كه با احتمال خالف نيز
ميسازد ،اگر يقين كنيم كه مثال فالن خبر درست است ،ديگر احتمال نادرستيش را نميدهيم ،ولي اگر به درستي آن ظن
يعني احتمال زيادي پيدا كنيم ،احتمال ضعيفي ميدهيم كه نادرست باشد ،هم چنان كه اگر احتمال درستي و نادرستي آن در
دل يكسان باشد ،آن وقت نسبت به آن خبر شك ميكنيم ".مترجم".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص920 :
و مؤيد گفتار ما كه گفتيم" ظن" در اين مورد به معناي يقين و علم ميباشد اين است كه :استغفار و توبه داوود مطلق آمده،
و اگر كلمه مذكور به معناي معروفش ميبود ،بايد استغفار و توبه مقيد به آن صورت ميشد كه" ظن" با واقع مطابق درآيد،
يعني واقعه مذكور به راستي فتنه بوده باشد ،و چون اين دو لفظ مطلق آمده ،پس ظن به معناي علم خواهد بود.
كلمه" خر" -به طوري كه « »1راغب گفته -به معناي افتادن و سقوطي است كه صداي خرير از آن شنيده شود ،و" خرير"
به معناي صداي آب ،باد ،و امثال آن است كه از باال به پايين ريخته شود .و كلمه" ركوع "-بنا به گفته راغب »9« -به
معناي مطلق انحنا و خم شدن است.
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و كلمه "انابه" به معناي رجوع است .و انابه به سوي خدا -به گفته راغب »0« -به معناي بازگشت به سوي اوست به توبه
و اخالص عمل و اين كلمه از ماده" نوب" است كه به معناي برگشتن پي در پي است.
[بيان اينكه مراجعه كنندگان نزد داوود مالئكه بودهاند و داستان مرافعه تمثل بوده و حكم ناصواب در عالم غير واقعي گناه محسوب نميشود]  .....ص195 :
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و معناي آيه اين است كه :داوود (ع) بدانست كه اين واقعه امتحاني بوده كه ما وي را با آن بيازموديم و فهميد كه در طريقه
قضاوت خطا رفته .پس ،از پروردگار خود طلب آمرزش كرد از آنچه از او سرزده و بيدرنگ به حالت ركوع درآمد و توبه كرد.
اكثر مفسرين « »0به تبع روايات بر اين اعتقادند كه اين قوم كه به مخاصمه بر داوود وارد شدند ،مالئكه خدا بودند ،و خدا
آنان را به سوي وي فرستاد تا امتحانش كند -كه به زودي روايات آن از نظر خواننده خواهد گذشت و به وضع آنها آگاهي
خواهد يافت .-ليكن خصوصيات اين داستان داللت ميكند بر اينكه اين واقعه يك واقعه طبيعي( ،هر چند به صورت
مالئكه )نبوده ،چون اگر طبيعي بود بايد آن اشخاص كه يا انسان بودهاند و يا ملك ،از راه طبيعي بر داوود وارد ميشدند ،نه
از ديوار .و نيز با اطالع وارد ميشدند ،نه به طوري كه او را دچار فزع كنند .و ديگر اينكه اگر امري عادي بود ،داوود از كجا
فهميد كه جريان صحنهاي بوده براي امتحان وي .و نيز از جمله" فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي" بر ميآيد كه
خداي تعالي او را با اين صحنه بيازموده تا راه داوري را به او ياد بدهد و او را در
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" خر]". [.....
)(2مفردات راغب ،ماده" ركع".
)(3مفردات راغب ،ماده" نوب".
)(4تفسير قرطبي ،ج  ،14ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص924 :
خالفت و حكمراني در بين مردم استاد سازد .همه اينها تاييد ميكنند اين احتمال را كه مراجعه كنندگان به وي مالئكه
بودهاند كه به صورت مرداني از جنس بشر ممثل شده بودند.
در نتيجه اين احتمال قوي به نظر ميرسد كه واقعه مذكور چيزي بيش از يك تمثل نظير رؤيا نبوده كه در آن حالت افرادي
را ديده كه از ديوار محراب باال آمدند ،و به ناگهان بر او وارد شدند يكي گفته است :من يك ميش دارم و اين ديگري نود و
نه ميش دارد ،تازه ميخواهد يك ميش مرا هم از من بگيرد .و در آن حالت به صاحب يك ميش گفته :رفيق تو به تو ظلم
ميكند...
پس سخن داوود (ع) -به فرضي كه حكم رسمي و قطعي او بوده باشد -در حقيقت حكمي است در ظرف تمثل هم چنان
كه اگر اين صحنه را در خواب ديده بود ،و در آن عالم حكمي بر خالف كرده بود گناه شمرده نميشد ،و حكم در عالم تمثل
گناه و خالف نيست ،چون عالم تمثل مانند عالم خواب عالم تكليف نيست ،و تكليف ظرفش تنها در عالم مشهود و بيداري
است ،كه عالم ماده است .و در عالم مشهود و واقع نه كسي به داوود (ع) مراجعه كرد و نه ميشي در كار بود و نه ميشهايي،
پس خطاي داوود (ع) خطاي در عالم تمثل بوده ،كه گفتيم در آنجا تكليف نيست ،هم چنان كه در باره خطا و عصيان آدم
هم گفتيم كه عصيان در بهشت بوده ،چون در بهشت از درخت خورد كه هنوز به زمين هبوط نكرده بود و هنوز شريعتي و
ديني نيامده بود.
خواهي گفت :پس استغفار و توبه چه معنا دارد؟ ميگوييم :استغفار و توبه آن عالم هم مانند خطاي در آن عالم و در خور آن
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است ،مانند استغفار و توبه آدم از آنچه كه از او سر زد .همه اين حرفها را بدان جهت زديم ،كه خواننده متوجه باشد كه
ساحت مقدس داوود (ع) منزه از نافرماني خداست ،چون خود خداي تعالي آن جناب را خليفه خود خوانده ،همان طور كه به
خالفت آدم (ع) در كالم خود تصريح نموده -كه توضيح بيشتر اين مطلب در داستان آدم در جلد اول اين كتاب گذشت.
و اما بنا بر اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند كه دو طرف دعوا كه بر داوود (ع) وارد شدند از جنس بشر بودهاند ،و داستان به
همان ظاهرش حمل ميشود.
ناگزير بايد براي جمله" لَقَدْ ظَلَمَكَ" چارهاي انديشيد ،و چارهاش اين است كه حكم داوود (ع) فرضي و تقديري است ،و
معنايش اين است كه :اگر واقع داستان همين باشد كه تو گفتي رفيق تو به تو ظلم كرده ،مگر آنكه دليلي قاطع بياورد كه
يك ميش هم مال اوست .ترجمه الميزان ،ج ،13ص923 :
دليل بر اينكه بايد كالم داوود (ع )را فرضي گرفت ،اين است كه عقل و نقل حكم ميكنند بر اينكه انبياء (ع) به عصمت
خدايي معصوم از گناه و خطا هستند .چه گناه بزرگ و چه كوچك .عالوه بر اين ،خداي سبحان در خصوص داوود (ع) قبال
تصريح كرده بود به اينكه حكمت و فصل خطابش داده و چنين مقامي با خطاي در حكم نميسازد.
"وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ" كلمه" زلفي" و" زلفه" به معناي مقام و منزلت است .و كلمه" ماب" به معناي مرجع
است و كلمه" زلفي" و" ماب" را نكره (يعني بدون الف و الم) آورد تا بر عظمت مقام و مرجع داللت كند .و بقيه الفاظ آيه
روشن است.

"يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ"...
ظاهرا در اين كالم ،كلمه" قلنا" در تقدير است ،و تقدير آن" فغفرنا له و قلنا يا داود  "...است.
و ظاهر كلمه" خالفت" اين است كه :مراد از آن خالفت خدايي است ،و در نتيجه با خالفتي كه در آيه" وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ
لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" « »1آمده منطبق است ،و يكي از شؤون خالفت اين است كه :صفات و اعمال
مستخلف را نشان دهد ،و آينده صفات او باشد .كار او را بكند .پس در نتيجه خليفه خدا در زمين بايد متخلق به اخالق خدا
باشد ،و آنچه خدا اراده ميكند او اراده كند ،و آنچه خدا حكم ميكند او همان را حكم كند و چون خدا همواره به حق حكم
ميكند" وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ" او نيز جز به حق حكم نكند و جز راه خدا راهي نرود ،و از آن راه تجاوز و تعدي نكند.
و به همين جهت است كه ميبينيم در آيه مورد بحث با آوردن" فا" بر سر جمله" فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" حكم به حق
كردن را نتيجه و فرع آن خالفت قرار داده ،و اين خود مؤيد آن است كه مراد از" جعل خالفت "اين نيست كه شانيت و
مقام خالفت به او داده باشد ،بلكه مراد اين است كه شانيتي را كه به حكم آيه" وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ "قبال به
او داده بود ،به فعليت برساند ،و عرصه بروز و ظهور آن را به او بدهد.
بعضي از مفسرين « »9گفتهاند ":مراد از" خالفت" جانشيني براي انبياي قبل است ،و
__________________________________________________
)(1به ياد آور آن گاه كه پروردگار تو به مالئكه فرمود من در زمين خليفه ميگمارم .سوره بقره ،آيه .03
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .122
ترجمه الميزان ،ج ،13ص923 :
اگر جمله" فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ" را متفرع بر اين خالفت كرده بدان جهت است كه خالفت نعمت عظيمي است كه
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[مقصود از اينكه خداوند داوود (عليه السالم) را خليفه در زمين قرار داد]  .....ص191 :
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بايد شكرگزاري شود ،و شكر آن ،عدالت در بين مردم است ،و يا به اين جهت است كه حكومت در بين مردم چه به حق و
چه به ناحق از آثار خالفت و سلطنت است ،و تقييد آن به كلمه" حق" براي اين است كه سداد و موفقيت او در آن بوده"
صحيح نيست و بدون دليل در لفظ آيه تصرف كردن است.
[عصمت باعث سلب اختيار نيست و توجه خطاب" ال تَتَّبِعِ الْهَوي" به داوود (عليه السالم) بال اشكال است]  .....ص191 :

[احتجاج بر مساله معاد با بيان اينكه خلق سماء و ارض باطل نيست]  .....ص198 :

"وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا"...
بعد از آنكه كالم به ياد روز حساب منتهي شد ،عنان كالم را به سوي همين مساله برگردانيد تا آن را روشن سازد ،لذا بر
اصل ثبوت آن به دو حجت احتجاج نمود يكي احتجاجي است كه سياق آيه مورد بحث آن را ميرساند ،و اين احتجاج از
طريق غايات است ،چون اگر امر خلقت آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است -با اينكه اموري است مخلوق و مؤجل،
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"وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" -عطف اين جمله به جمله ما قبل و مقابل آن قرار گرفتن ،اين معنا را به آيه
ميدهد كه "،در داوري در بين مردم پيروي هواي نفس مكن كه از حق گمراهت كند ،حقي كه همان راه خداست" و در
نتيجه ميفهماند كه سبيل خدا حق است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند در اينكه داوود (ع) را امر كرد به اينكه به حق حكم كند و نهي فرمود از پيروي هواي نفس،
تنبيهي است براي ديگران يعني هر كسي كه سرپرست امور مردم ميشود ،بايد در بين آنان به حق حكم نموده و از پيروي
باطل بر حذر باشد ،و گر نه آن جناب به خاطر عصمتي كه داشته هرگز جز به حق حكم ننموده ،و پيروي از باطل نميكرده.
ولي اين اشكال بر او وارد است كه صرف اينكه خطاب متوجه به او ،براي تنبيه ديگران است ،دليل نميشود بر اينكه به
خاطر عصمت اصال متوجه خود او نباشد ،چون عصمت باعث سلب اختيار نميگردد( ،و گر نه بايد معصومين هيچ فضيلتي بر
ديگران نداشته باشند ،و فضائل آنان چون بوي خوش گلهاي خوشبو باشد) بلكه با داشتن عصمت باز اختيارشان به جاي
خود باقي است ،و ما دام كه اختيار باقي است تكليف صحيح است ،بلكه واجب است ،همان طور كه نسبت به ديگران
صحيح است چون اگر تكليف متوجه آنان نشود ،نسبت به ايشان ديگر واجب و حرامي تصور ندارد و طاعت از معصيت
متمايز نميشود ،و همين خود باعث ميشود عصمت لغو گردد ،چون وقتي ميگوييم داوود (ع) معصوم است ،معنايش اين
است كه آن جناب گناه نميكند ،و گفتيم كه گناه فرع تكليف است.
"إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ" -اين جمله نهي از پيروي هواي نفس را تعليل
ميكند به اينكه اين كار باعث ميشود انسان از روز حساب غافل شود و فراموشي روز قيامت هم عذاب شديد دارد و منظور
از فراموش كردن آن
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص923 :
بياعتنايي به امر آن است.
در اين آيه شريفه داللتي است بر اينكه هيچ ضاللتي از سبيل خدا ،و يا به عبارت ديگر هيچ معصيتي از معاصي منفك از
نسيان روز حساب نيست.
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[احتجاج ديگري بر معاد با بيان اينكه خداوند" متقين" و" فجار" را در يك رديف قرار نميدهد]  .....ص199 :

"أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ" اين آيه حجت دومي را بيان
ميكند كه بر مساله معاد اقامه كرده ،و تقريرش اين است كه :بالضروره و بيترديد انسان هم مانند ساير انواع موجودات
كمالي دارد و كمال انسان عبارت است از اينكه در دو طرف علم و عمل از مرحله قوه و استعداد درآمده به مرحله فعليت
برسد ،يعني به عقايد حق معتقد گشته و اعمال صالح انجام دهد ،كه فطرت خود او اگر سالم مانده باشد اين عقايد حق و
اعمال صالح را تشخيص ميدهد ،و عبارت ميداند از ايمان به حق و عملهايي كه مجتمع انساني را در زمين صالح
ميسازد.
پس تنها كساني كه ايمان آورده و به صالحات عمل كردند ،و خالصه مردم با تقوي ،انسانهاي كامل هستند ،و اما مفسدان
در زمين يعني آنها كه عقايد فاسد و اعمال فاسد دارند و نام" فجار" معرف آنان است ،افرادي هستند كه در واقع در
انسانيتشا ن نقص دارند ،و مقتضاي آن كمال و اين نقص اين است كه در مقابل كمال حياتي سعيد و عيشي طيب باشد و در
ازاي آن نقص ،حياتي شقي ،و عيشي نكبتبار باشد.
و معلوم است كه زندگي دنيا كه هم آن طايفه و هم اين طايفه از آن استفاده ميكنند ،در تحت سيطره اسباب و عوامل
مادي اداره ميشود ،كه تاثير آن اسباب و عوامل در مورد انسان كامل و ناقص ،مؤمن و كافر يكسان است (زهرش هر دو را
ميكشد ،آتشش هر دو را ميسوزاند ،آفتابش به هر دو ميتابد) ،در نتيجه هر كس عمل خود را نيكو و آن طور كه بايد انجام
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يكي پس از ديگري موجود ميشوند ،و فاني ميگردند -به سوي غايتي باقي و ثابت و غير مؤجل منتهي نشود ،امري باطل
خوا هد بود ،و باطل به معني هر چيزي كه غايت نداشته باشد ،محال است تحقق پيدا كند و در خارج موجود شود ،عالوه بر
اين صدور چنين خلقتي از خالق حكيم محال است ،و در حكيم بودن خالق هم هيچ حرفي نيست.
و بسيار ميشود كه كلمه" باطل" به بازي اطالق ميگردد ،و اگر در آيه مورد بحث هم مراد اين معنا باشد ،معناي آن چنين
ميشود ":ما آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است به بازي نيافريديم و جز به حق خلق نكرديم" ،و اين همان معنايي
است كه آيه "وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ" « »1آن را افاده ميكند.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند ":آيه مورد بحث از نظر معنا عطف است بر ما قبلش ،و گويا فرموده :پيروي هوا مكن ،چون
اين پيروي سبب گمراهيت ميشود .و نيز به خاطر اينكه خدا عالم را براي باطل كه پيروي هوي مصداقي از آن است،
نيافريده ،بلكه براي توحيد و پيروي شرع خلق كرده است".
ليكن اين تفسير درست نيست ،براي اينكه آيه بعدي كه ميفرمايد ":أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ" با اين معنا سازگار نيست.
"ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ" -يعني اينكه خدا عالم را به باطل و بدون غايت خلق كرده باشد و روز
حسابي كه در آن نتيجه امور معلوم ميشود ،در كار نباشد ،پندار و ظن كساني است كه كافر شدند پس واي به حال ايشان از
عذاب آتش.
__________________________________________________
)(1سوره دخان ،آيه .02
)(2تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص922 :
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بحث روايتي [(داستان مراجعه دو طائفه متخاصم نزد داوود (عليه السالم) و  ..... ])...ص322 :

در الدر المنثور به طريقي از انس و از مجاهد و سدي و به چند طريق ديگر از ابن عباس ،داستان مراجعه كردن دو طايفه
متخاصم به داوود (ع) را با اختالفي كه در آن روايات هست نقل كرده است «».1
و نظير آن را قمي در تفسير خود آورده «».9
و نيز در عرائس و كتبي ديگر نقل شده ،و صاحب مجمع البيان آن را خالصه كرده كه اينك از نظر خواننده ميگذرد:
داوود (ع) بسيار نماز ميخواند ،روزي عرضه داشت :بارالها ابراهيم را بر
__________________________________________________
)(1تفسير الدر المنثور ،ج  ،4ص  033و .031
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .903
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
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دهد ،و اسباب مادي هم با عمل او موافقت داشته باشد قهرا زندگي مطلوبي خواهد داشت ،و هر كس بر خالف اين باشد،
زندگي تنگ و ناراحتي خواهد داشت.
و بنا بر اين اگر زندگي منحصر در همين زندگي دنيا باشد ،كه گفتيم نسبتش به هر دو طايفه يكسان است ،و ديگر حيات
آخرت با زندگي مختص به هر يك از اين دو طايفه و مناسب با حال او نبوده باشد ،با عنايتي كه خداي تعالي نسبت به
رساندن هر حقي به صاحب حقش دارد ،منافات دارد ،و با عنايتي كه آن ذات اقدس به دادن مقتضاي هر چيز به مقتضياش
دارد نميسازد.
و اگر بخواهي ميتواني از بيان قبلي كه حجتي است برهاني صرفنظر نموده ،حجتي جدلي اقامه كني ،و بگويي :يكسان
معامله كردن با هر دو طايفه ،و لغو كردن آنچه صالح اين و فساد آن اقتضا دارد ،خالف عدالت خداست.
و اين آيه شريفه -به طوري كه مالحظه ميكني -نميخواهد بفرمايد :مؤمن و كافر
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
يكسان نيستند ،بلكه ميخواهد مقابله بين كساني كه ايمان آورده و عمل صالح كردهاند ،با كساني كه اينطور نيستند بيان
كند ،حال چه اينكه ايمان نداشته باشند ،و يا ايمان داشته و عمل صالح نداشته باشند ،و به همين جهت دوباره مقابله را بين
متقيان و فجار قرار داد.
"كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ "يعني اين قرآن كتابي است كه از جمله اوصافش اين و اين
است ،و اگر در اين آيه او را به" انزال" توصيف كرد ،كه به نازل شدن به يك دفعه اشعار دارد ،نه به" تنزيل" كه به نازل
شدن تدريجي داللت دارد ،براي اين است كه تدبر و تذكر مناسبت دارد كه قرآن كريم به طور مجموع اعتبار شود ،نه تكه
تكه و جدا جدا.
و مقابله بين جمله" ليدبروا" با جمله" وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ" اين معنا را ميفهماند كه مراد از ضمير جمع ،عموم مردم
است.
و معناي آيه اين است كه :اين قرآن كتابي است كه ما آن را به سوي تو نازل كرديم ،كتابي است كه خيرات و بركات بسيار
براي عوام و خواص مردم دارد ،تا مردم در آن تدبر نموده به همين وسيله هدايت شوند ،و يا آنكه حجت بر آنان تمام شود ،و
نيز براي اينكه صاحبان خرد از راه استحضار حجتهاي آن و تلقي بياناتش متذكر گشته و به سوي حق هدايت شوند.
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من برتري دادي و او را خليل خود كردي ،موسي را برتري دادي و او را كليم خود ساختي.
خداي تعالي وحي فرستاد كه اي داوود ما آنان را امتحان كرديم ،به امتحاناتي كه تا كنون از تو چنان امتحاني نكردهايم ،اگر
تو هم بخواهي امتيازي كسب كني بايد به تحمل امتحان تن دردهي .عرضه داشت :مرا هم امتحان كن.
پس روزي در حيني كه در محرابش قرار داشت ،كبوتري به محرابش افتاد ،داوود خواست آن را بگيرد ،كبوتر پرواز كرد و بر
دريچه محراب نشست .داوود بدانجا رفت تا آن را بگيرد .ناگهان از آنجا نگاهش به همسر" اوريا" فرزند" حيان" افتاد كه
مشغول غسل بود.
داوود عاشق او شد ،و تصميم گرفت با او ازدواج كند .به همين منظور اوريا را به بعضي از جنگها روانه كرد ،و به او دستور
داد كه همواره بايد پيشاپيش تابوت باشي -و تابوت عبارت است از آن صندوقي كه سكينت در آن بوده -اوريا به دستور
داوود عمل كرد و كشته شد.
بعد از آنكه عده آن زن سرآمد ،داوود با وي ازدواج كرد ،و از او داراي فرزندي به نام سليمان شد .روزي در بيني كه او در
محراب خود مشغول عبادت بود ،دو مرد بر او وارد شدند ،داوود وحشت كرد .گفتند مترس ما دو نفر متخاصم هستيم كه
يكي به ديگري ستم كرده -تا آنجا كه ميفرمايد -و ايشان اندكند.
پس يكي از آن دو به ديگري نگاه كرد و خنديد ،داوود فهميد كه اين دو متخاصم دو فرشتهاند كه خدا آنان را نزد وي روانه
كرده ،تا به صورت دو متخاصم مخاصمه راه بيندازند و او را به خطاي خود متوجه سازند پس داوود (ع) توبه كرد و آن قدر
گريست كه از اشك چشم او گندمي آب خورد و روييد.
آن گاه صاحب مجمع البيان ميگويد -و چه خوب هم ميگويد -داستان عاشق شدن داوود سخني است كه هيچ ترديدي در
فساد و بطالن آن نيست ،براي اينكه اين نه تنها با عصمت انبيا سازش ندارد ،بلكه حتي با عدالت نيز منافات دارد ،چطور
ممكن است انبيا كه امينان خدا بر وحي او و سفرايي هستند بين او و بندگانش ،متصف به صفتي باشند كه اگر يك انسان
معمولي متصف بدان باشد ،ديگر شهادتش پذيرفته نميشود و حالتي داشته باشند كه به خاطر آن حالت ،مردم از شنيدن
سخنان ايشان و پذيرفتن آن متنفر باشند؟! «1».
مؤلف :اين داستان كه در روايات مذكور آمده از تورات گرفته شده ،چيزي كه هست نقل تورات از اين هم شنيعتر و رسواتر
است ،معلوم ميشود آنهايي كه داستان مزبور را در
__________________________________________________
)(1تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص .039
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
روايات اسالمي داخل كردهاند ،تا اندازهاي نقل تورات را -كه هم اكنون خواهيد ديد -تعديل كردهاند.
اينك خالصه آنچه در تورات ،اصحاح يازدهم و دوازدهم ،از سموئيل دوم آمده:
شبانگاه بود كه داوود از تخت خود برخاست ،و بر باالي بام كاخ به قدم زدن پرداخت ،از آنجا نگاهش به زني افتاد كه داشت
حمام ميكرد ،و تن خود را ميشست ،و زني بسيار زيبا و خوش منظر بود.
پس كسي را فرستاد تا تحقيق حال او كند .به او گفتند :او" بتشبع" همسر" اورياي حثي" است ،پس داوود رسوالني
فرستاد تا زن را گرفته نزدش آوردند ،و داوود با او هم بستر شد ،در حالي كه زن از خون حيض پاك شده بود ،پس زن به
خانه خود برگشت ،و از داوود حامله شده ،به داوود خبر داد كه من حامله شدهام.
از سوي ديگر اوريا در آن ايام در لشكر داوود كار ميكرد و آن لشكر در كار جنگ با" بني عمون" بودند ،داوود نامهاي به"
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يوآب" امير لشكر خود فرستاد ،و نوشت كه اوريا را نزد من روانه كن ،اوريا به نزد داوود آمد ،و چند روزي نزد وي ماند ،داوود
نامهاي ديگر به يوآب نوشته ،به وسيله اوريا روانه ساخت و در آن نامه نوشت :اوريا را ماموريتهاي خطرناك بدهيد و او را
تنها بگذاريد ،تا كشته شود .يوآب نيز همين كار را كرد .و اوريا كشته شد و خبر كشته شدنش به داوود رسيد.
پس همين كه همسر اوريا از كشته شدن شوهرش خبردار شد ،مدتي در عزاي او ماتم گرفت ،و چون مدت عزاداري و
نوحهسرايي تمام شد ،داوود نزد او فرستاده و او را ضميمه اهل بيت خود كرد .و خالصه همسر داوود شد ،و براي او فرزندي
آورد ،و اما عملي كه داوود كرد در نظر رب عمل قبيحي بود.
لذا رب "،ناثان "پيغمبر را نزد داوود فرستاد .او هم آمد و به او گفت در يك شهر دو نفر مرد زندگي ميكردند يكي فقير و
آن ديگري توانگر ،مرد توانگر گاو و گوسفند بسيار زياد داشت و مرد فقير به جز يك ميش كوچك نداشت ،كه آن را به
زحمت بزرگ كرده بود در اين بين ميهماني براي مرد توانگر رسيد او از اينكه از گوسفند و گاو خود يكي را ذبح نموده از
ميهمان پذيرايي كند دريغ ورزيد ،و يك ميش مرد فقير را ذبح كرده براي ميهمان خود طعامي تهيه كرد.
داوود از شنيدن اين رفتار سخت در خشم شد ،و به ناثان گفت :رب كه زنده است ،چه باك از اينكه آن مرد طمعكار كشته
شود ،بايد اين كار را بكنيد ،و به جاي يك ميش
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
چهار ميش از گوسفندان او براي مرد فقير بگيريد ،براي اينكه بر آن مرد فقير رحم نكرده و چنين معاملهاي با او كرده.
ناثان به داوود گفت :اتفاقا آن مرد خود شما هستيد ،و خدا تو را عتاب ميكند و ميفرمايد :بالء و شري بر خانهات مسلط
ميكنم و در پيش رويت همسرانت را ميگيرم ،و آنان را به خويشاوندانت ميدهم ،تا در حضور بني اسرائيل و آفتاب با آنان
هم بستر شوند ،و اين را به كيفر آن رفتاري ميكنم كه تو با اوريا و همسرش كردي.
داوود به ناثان گفت :من از پيشگاه رب عذر اين خطا را ميخواهم .ناثان گفت:
خدا هم اين خطاي تو را از تو برداشت و ناديده گرفت و تو به كيفر آن نميميري ،و ليكن از آنجا كه تو با اين رفتارت
دشمناني براي رب درست كردي كه همه زبان به شماتت رب ميگشايند ،فرزندي كه همسر اوريا برايت زاييده خواهد مرد.
پس خدا آن فرزند را مريض كرد و پس از هفت روز قبض روحش فرمود ،و بعد از آن همسر اوريا سليمان را براي داوود
زاييد «».1
و در كتاب عيون است كه -در باب مجلس رضا (ع) نزد مامون و مباحثهاش با ارباب ملل و مقاالت -امام رضا (ع) به ابن
جهم فرمود :بگو ببينم پدران شما در باره داوود چه گفتهاند؟ ابن جهم عرضه داشت :ميگويند او در محرابش مشغول نماز
بود كه ابليس به صورت مرغي در برابرش ممثل شد ،مرغي كه زيباتر از آن تصور نداشت .پس داوود نماز خود را شكست و
برخاست تا آن مرغ را بگيرد .مرغ پريد و داوود آن را دنبال كرد ،مرغ باالي بام رفت ،داوود هم به دنبالش به بام رفت ،مرغ
به داخل خانه اوريا فرزند حيان شد ،داوود به دنبالش رفت ،و ناگهان زني زيبا ديد كه مشغول آب تني است.
داوود عاشق زن شد ،و اتفاقا همسر او يعني اوريا را قبال به ماموريت جنگي روانه كرده بود ،پس به امير لشكر خود نوشت
كه اوريا را پيشاپيش تابوت قرار بده ،و او هم چنين كرد ،اما به جاي اينكه كشته شود ،بر مشركين غلبه كرد .و داوود از
شنيدن قصه ناراحت شد ،دوباره به امير لشكرش نوشت او را هم چنان جلو تابوت قرار بده! امير چنان كرد و اوريا كشته شد،
و داوود با همسر وي ازدواج كرد.
راوي ميگويد ":حضرت رضا (ع) دست به پيشاني خود زد و فرمود" إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" آيا به يكي از انبياي خدا
نسبت مي دهيد كه نماز را سبك شمرده و آن را شكست ،و به دنبال مرغ به خانه مردم درآمده ،و به زن مردم نگاه كرده و
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گفتاري در چند فصل پيرامون سرگذشت داوود (ع)  .....ص324 :

1سرگذشت داوود (ع) در قرآن :در قرآن كريم از داستانهاي آن جناب به جز چند اشاره ،چيزي نيامده ،يك جا بهسرگذشت جنگ او در لشكر طالوت اشاره كرده كه در آن جنگ ،جالوت را به قتل رسانده و خداوند سلطنت را بعد از طالوت
به او واگذار نموده و حكمتش داده و آنچه ميخواسته بدو آموخته است « .»1در جاي ديگر به اين معنا اشاره فرموده كه او را
خليفه خود كرد ،تا در بين مردم حكم و داوري كند ،و فصل الخطاب (كه همان علم داوري بين مردم است) به او آموخته
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عاشق شده ،و شوهر
__________________________________________________
)(1تورات ،ب  ،11ص .023
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
او را متعمدا كشته است؟
ابن جهم پرسيد :يا بن رسول اللَّه پس گناه داوود در داستان دو متخاصم چه بود؟ فرمود واي بر تو خطاي داوود از اين قرار
بود كه او در دل خود گمان كرد كه خدا هيچ خلقي داناتر از او نيافريده ،خداي تعالي (براي تربيت او ،و دور نگه داشتن او از
عجب) دو فرشته نزد وي فرستاد تا از ديوار محرابش باال روند ،يكي گفت ما دو خصم هستيم ،كه يكي به ديگري ستم
كرده ،تو بين ما به حق داوري كن و از راه حق منحرف مشو ،و ما را به راه عدل رهنمون شو.
اين آقا برادر من نود و نه ميش دارد و من يك ميش دارم ،به من ميگويد اين يك ميش خودت را در اختيار من بگذار و اين
سخن را طوري ميگويد كه مرا زبون ميكند ،داوود بدون اينكه از طرف مقابل بپرسد :تو چه ميگويي؟ و يا از مدعي مطالبه
شاهد كند در قضاوت عجله كرد و عليه آن طرف و به نفع صاحب يك ميش حكم كرد ،و گفت :او كه از تو ميخواهد يك
ميشت را هم در اختيارش بگذاري به تو ظلم كرده .خطاي داوود در همين بوده كه از رسم داوري تجاوز كرده ،نه آنكه شما
ميگوييد ،مگر نشنيدهاي كه خداي عز و جل ميفرمايد ":يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
...".
ابن جهم عرضه داشت :يا بن رسول اللَّه پس داستان داوود با اوريا چه بوده؟ حضرت رضا (ع) فرمود :در عصر داوود حكم
چنين بود كه اگر زني شوهرش ميمرد و يا كشته ميشد ،ديگر حق نداشت شوهري ديگر اختيار كند ،و اولين كسي كه خدا
اين حكم را برايش برداشت و به او اجازه داد تا با زن شوهر مرده ازدواج كند ،داوود (ع) بود كه با همسر اوريا بعد از كشته
شدن او و گذشتن عده ازدواج كرد ،و اين بر مردم آن روز گران آمد «».1
و در امالي صدوق به سند خود از امام صادق (ع) روايت كرده كه به علقمه فرمود :انسان نميتواند رضايت همه مردم را به
دست آورد و نيز نميتواند زبان آنان را كنترل كند همين مردم بودند كه به داوود (ع) نسبت دادند كه :مرغي را دنبال كرد تا
جايي كه نگاهش به همسر اوريا افتاد و عاشق او شد و براي رسيدن به آن زن ،اوريا را به جنگ فرستاد ،آن هم در پيشاپيش
تابوت قرارش داد تا كشته شود ،و او بتواند با همسر وي ازدواج كند ».9« ...
__________________________________________________
)(1عيون اخبار الرضا ،انتشارات جهان ،ج  ،1ص .120
)(2امالي صدوق ،مجلس  ،99ص . [.....]0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
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[سوره ص ( :)38آيات  32تا  ..... ]52ص321 :
اشاره

وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ )(30إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ () 01فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّي حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ ( )09رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ ( )00وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلي كُرْسِيِّهِ
جَسَداً ثُمَّ أَنابَ ()00
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً ال يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ( )04فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ
أَصابَ ( )03وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ ( )03وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ ( )03هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ
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« .»9و در جاي ديگر به اين معنا اشاره فرموده كه خدا او و سلطنتش را تاييد نموده و كوهها و مرغان را مسخر كرد تا با او
تسبيح بگويند « .»0و جايي ديگر به اين معنا اشاره كرده كه آهن را براي او نرم كرد تا با آن هر چه ميخواهد و مخصوصا
زره درست كند «».0
2ذكر خير داوود (ع) در قرآن :خداي سبحان در چند مورد او را از انبيا شمرده و بر او و بر همه انبيا ثنا گفته ،و نام او رابخصوص ذكر كرده و فرموده ":وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً -ما به داوود زبور داديم" « »4و نيز فرموده ":به او فضيلت و علم داديم"
« »3و نيز فرموده ":به او حكمت و فصل الخطاب داديم ،و او را خليفه در زمين كرديم" « »3و او را به اوصاف" اواب" و"
دارنده زلفا و قرب در پيشگاه الهي "و" دارنده حسن ماب" ستوده «».3
3آنچه از آيات استفاده ميشود :دقت در آياتي كه متعرض داستان آمدن دو متخاصم نزد داوود (ع) است بيش از ايننميرساند كه اين داستان صحنهاي بوده كه خداي تعالي براي آزمايش داوود در عالم تمثل به وي نشان داده تا او را به
تربيت الهي تربيت كند و راه و رسم داوري عادالنه را به وي بياموزد ،تا در نتيجه هيچ وقت مرتكب جور در حكم نگشته و از
راه عدل منحرف نگردد.
اين آن معنايي است كه از آيات اين داستان فهميده ميشود ،و اما زوايدي كه در غالب روايات هست ،يعني داستان اوريا و
همسرش ،مطالبي است كه ساحت مقدس انبيا از آن منزه است ،كه در بيان آيات و بحث روايتي مربوط به آن محصل كالم
گذشت.
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .941
)(2سوره ص ،آيه .93 -93
)(3سوره انبياء ،آيه  32و سوره ص ،آيه .12
)(4سوره انبياء ،آيه  33و سوره سبأ ،آيه .11
)(5سوره نساء ،آيه  .130سوره انعام ،آيه  30و .33
)(6سوره سبأ ،آيه  .13سوره نمل ،آيه .14
)(7سوره ص ،آيه  93و .93
)(8سوره ص ،آيه  94و .12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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()02
وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ ()03
ترجمه آيات  .....ص321 :

بيان آيات  .....ص321 :
اشاره

اين آيات راجع به دومين داستان از قصص بندگان" اواب" است كه خداي تعالي آن را براي پيغمبرش بيان نموده و
دستورش ميدهد به اينكه صبر پيشه سازد و در هنگام سختي به ياد اين داستان بيفتد.
"وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" يعني ما به داوود فرزندي داديم به نام سليمان .بقيه الفاظ آيه از بيان قبلي ما
روشن ميشود.
"إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ" كلمه" عشي" در مقابل" غداة" است ،كه به معناي اول روز است و در نتيجه"
عشي" به معناي آخر روز و بعد از ظهر است .و كلمه" صافنات" -به طوري كه در مجمع البيان گفته -جمع" صافنة" است،
و" صافنة" آن اسباني را ميگويند كه بر سه پاي خود ايستاده و يك دست را بلند ميكند تا نوك سمش روي زمين قرار
گيرد .و -نيز بنا به گفته وي -كلمه" جياد" جمع" جواد" است كه" واو" آن در جمع به" ياء "قلب ميشود ،و اصل" جياد"
جواد -به كسره جيم -بوده ،و معنايش تندرو است ،گويا حيوان از دويدن بخل نميورزد «».1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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و ما به داوود سليمان را عطا كرديم كه چه بنده خوبي بود و بسيار رجوع كننده (به ما) بود ().03
به يادش آور كه وقتي اسباني نيك بر او عرضه شد ().01
(از شدت عالقه به تماشاي آنها از نماز اول وقت باز ماند و خود را مالمت كرد) و گفت من عالقه به اسبان را بر ياد خدا
ترجيح دادم تا خورشيد غروب كرد (و يا اسبان از نظرم ناپديد شدند) ().09
آنها را به من برگردانيد و چون برگرداندند سر و گردنهايشان را نشان كرد تا وقف راه خدا باشند (). 00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
ما سليمان را هم بيازموديم و جسد بيجان (فرزندش) را بر تختش افكنديم پس به سوي ما متوجه شد ().00
و گفت پروردگارا مرا بيامرز و به من سلطنتي بده كه سزاوار احدي بعد از من نباشد البته تو بخشندهاي ().04
پس ما به او سلطنتي داديم كه دامنهاش حتي باد را هم گرفت و باد هر جا كه او ميخواست بوزد به نرمي ميوزيد ().03
و نيز شيطانها را برايش رام كرديم شيطانهايي كه يا بناء بودند و يا غواص ().03
و اما بقيه آنها را (كه جز شرارت هنري نداشتند) همه را در غل و زنجير كرديم (تا مزاحم سلطنت او نباشند) ().03
اين است عطاي ما و لذا بدو گفتيم از نعمت خود به هر كه خواهي عطا كن و از هر كه خواهي دريغ نما كه عطاي ما
بيحساب است ().02
و به راستي او در درگاه ما تقرب و سرانجامي نيك دارد ().03
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[چند وجه در معناي سخن سليمان (عليه السالم) ":إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي  "...و توضيحي در باره عالقه آن جناب به اسبها و باز ماندنش از عبادت خدا]  .....ص:
328
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"فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ" ضمير" قال -گفت" به سليمان برميگردد ،و مراد از "
خير" -به طوري كه « »9گفتهاند -اسب است ،چون عرب اسب را خير مينامند ،و از رسول خدا (ص) هم روايت شده كه
فرمود :تا قيامت خير را به پيشاني اسبها گره زدهاند.
بعضي « »0هم گفتهاند ":مراد از كلمه" خير" مال بسيار است و در بسياري از موارد در قرآن به اين معنا آمده ،مانند آيه"
إِنْ تَرَكَ خَيْراً" «».0
مفسرين « »4در تفسير جمله" أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ "گفتهاند :كلمه" احببت" متضمن معناي ايثار است ،و كلمه" عن" به
معناي" علي "است ،و منظور سليمان (ع) اين است كه :من محبتي را كه به اسبان دارم ايثار و اختيار ميكنم بر ياد
پروردگارم ،كه عبارت است از نماز ،در حالي كه آن را نيز دوست ميدارم ،و يا معنايش اين است كه :من اسبان را دوست
ميدارم دوستياي كه در مقابل ياد پروردگارم نميتوانم از آن چشم بپوشم ،در نتيجه وقتي اسبان را بر من عرضه ميدارند از
نمازم غافل ميشوم تا خورشيد غروب ميكند.
"حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ" -ضمير در" توارت" -به طوري كه »«6گفتهاند -به كلمه" شمس" برميگردد ،با اينكه قبال
نامش نيامده بود ،ولي از كلمه" عشي" كه در آيه قبلي بود استفاده ميشود .و مراد از تواري خورشيد غروب كردن و پنهان
شدن در پشت پرده افق است ،مؤيد اينكه ضمير به خورشيد برميگردد كلمه" عشي" در آيه قبلي است ،چون اگر مقصود
تواري خورشيد نبود ،ذكر كلمه" عشي" در آن آيه بدون غرض ميشد و غرضي كه هر خواننده آن را بفهمد براي آن باقي
نميماند.
پس حاصل معناي آيه اين است كه من آن قدر به اسب عالقه يافتم ،كه وقتي اسبان را بر من عرضه كردند ،نماز از يادم
رفت تا وقتش فوت شد ،و خورشيد غروب كرد .البته بايد دانست كه عالقه سليمان (ع )به اسبان براي خدا بوده ،و عالقه به
خدا او را عالقهمند به اسبان ميكرد ،چون ميخواست آنها را براي جهاد در راه خدا تربيت كند ،پس رفتنش و حضورش
براي عرضه اسبان به وي ،خود عبادت بوده است .پس در حقيقت عبادتي او را از
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .030
(2و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
)(4اگر كسي بميرد و خيري از خود بگذارد .سوره بقره ،آيه .133
(5و )3مجمع البيان ،ج  ،3ص  030و .034
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
عبادتي ديگر بازداشته ،چيزي كه هست نماز در نظر وي مهمتر از آن عبادت ديگر بوده است.
بعضي ديگر از مفسرين گفتهاند ":ضمير در" توارت" به كلمه" خيل" برميگردد و معنايش اين است كه :سليمان از شدت
عالقهاي كه به اسبان داشت ،بعد از سان ديدن از آنها ،هم چنان به آنها نظر ميكرد ،تا آنكه اسبان در پشت پرده بعد و
دوري ناپديد شدند" .ولي در سابق گفتيم كه :كلمه" عشي" در آيه قبلي ،مؤيد احتمال اول است ،و هيچ دليلي هم نه در
لفظ آيه و نه در روايات بر گفتار اين مفسر نيست»1« .
"رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ" بعضي « »9از مفسرين گفتهاند ":ضمير در" ردوها" به كلمه" شمس "
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[جسدي كه بر تخت سليمان (عليه السالم) افكنده شد جنازه فرزند او بوده كه براي آزمايش و تنبيه او ميرانده شده و  ..... ]...ص372 :

"وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَ أَلْقَيْنا عَلي كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ" كلمه" جسد" به معناي جسمي است بيروح.
بعضي »«2از مفسرين گفتهاند ":مراد از جسدي كه بر تخت سليمان افتاد ،خود سليمان (ع) بوده كه خدا او را به مرضي
مبتال و آزمايش كرد ،و تقدير كالم اين است كه:
"القيناه علي كرسيه كجسد ال روح فيه من شدة المرض -ما او را مانند جسدي بيروح از شدت مرض بر تختش انداختيم".
ليكن اين وجه صحيح نيست ،براي اينكه هيچ گوينده فصيحي ضمير را از كالم حذف نميكند ،و از كالمي كه ظاهرش
انداختن جسدي بر تخت سليمان (ع) است ،انداختن خود سليمان (ع) را اراده نميكند ،آن هم گويندهاي كه كالمش
فصيحترين كالم است.
مفسرين ديگر اقوال مختلفي در مراد از آيه دارند ،و هر يك از روايتي پيروي كرده و آنچه به طور اجمال از ميان اقوال و
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برميگردد ،و سليمان (ع) در اين جمله به مالئكه امر ميكند كه :آفتاب را برگردانند ،تا او نماز خود را در وقتش بخواند .و
منظور از جمله" فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ" اين است :سليمان شروع كرد پاها و گردن خود را دست كشيدن و به
اصحاب خود نيز دستور داد اين كار را بكنند ،و اين در حقيقت وضوي ايشان بوده .آن گاه او و اصحابش نماز خواندند .و اين
معنا در بعضي از روايات ائمه اهل بيت (ع) هم آمده".
بعضي « »0ديگر از مفسرين گفتهاند ":ضمير به كلمه" خيل" برميگردد ،و معنايش اين است كه :سليمان دستور داد تا
اسبان را دوباره برگردانند ،و چون برگرداندند ،شروع كرد به ساق و گردنهاي آنها دست كشيدن و آنها را در راه خدا سبيل
كردن .و اين عمل را بدان جهت كرد ،تا كفاره سرگرمي به اسبان و غفلت از نماز باشد".
بعضي »«4ديگر گفتهاند ":ضمير به كلمه" خيل" برميگردد ،ولي مراد از دست كشيدن به ساقها و گردنهاي آنها ،زدن
آنها با شمشير و بريدن دست و گردن آنهاست ،چون كلمه" مسح" به معناي بريدن نيز ميآيد .بنا بر اين سليمان (ع) از
اينكه اسبان ،او را از عبادت خدا بازداشتهاند خشمناك شده ،و دستور داده آنها را برگردانند ،و آن گاه ساق و گردن همه را با
شمشير زده و همه را كشته است.
ولي اين تفسير صحيح نيست ،چون چنين عملي از انبيا سرنميزند ،و ساحت آنان منزه از مثل آن است .هر بيننده و
شنوندهاي ميپرسد كه :اسب بيچاره چه گناهي دارد كه با شمشير به جان او بيفتي ،و قطعه و قطعهاش كني ،عالوه بر اين،
اين عمل اتالف مال محترم است.
__________________________________________________
(1و  9و  0و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص  030و .034
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
و اما اينكه :بعضي « »1از مفسرين به روايت ابي بن كعب استدالل كردهاند بر صحت اين تفسير ،و در آخر اضافه كردهاند
كه :سليمان (ع) اسبان را در راه خدا قرباني كرده ،و ال بد قرباني اسب هم در شريعت او جايز بوده ،به هيچ وجه صحيح
نيست ،براي اينكه در روايت ابي ،اصال سخني از قرباني كردن اسب به ميان نيامد.
عالوه بر اين -همان طور كه گفتيم -سليمان (ع) از عبادت غافل و مشغول به لهو و هوي نشده ،بلكه عبادتي ديگر آن را
مشغول كرده .پس از بين همه وجوه همان وجه اول قابل اعتماد است ،البته اگر لفظ آيه با آن مساعد باشد ،و گر نه وجه
دوم از همه بهتر است.

PDF.tarikhema.org

[معناي اينكه فرمود ":فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً  ..... ]"...ص377 :

"فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ "اين آيه فرع و نتيجه درخواست ملك است و از استجابت آن درخواست
خبر ميدهد و ملكي را كه سزاوار احدي بعد از او نباشد بيان ميكند و آن ملكي است كه دامنهاش حتي باد و جن را هم
گرفته ،و آن دو نيز مسخر وي شدند.
و كلمه "رخاء" -به ضمه را -به معناي نرمي است و ظاهرا مراد از جريان باد به نرمي و به امر سليمان اين باشد كه :باد در
اطاعت كردن از فرمان سليمان نرم بوده و بر طبق خواسته او به آساني جريان مييافته .پس ديگر اشكال نشود به اينكه
توصيف باد به صفت نرمي ،با توصيف آن به صفت" عاصفه -تند" كه آيه" وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ" « »9آن
را حكايت كرده ،منافات دارد .براي اينكه گفتيم :منظور از جريان باد به نرمي ،اين است كه:
جاري ساختن باد براي آن جناب هزينهاي نداشته ،و به آساني جاري ميشده ،حال يا به نرمي و يا به تندي.
ولي بعضي « »0از مفسرين از اين اشكال جواب دادهاند به اينكه :ممكن است خداوند باد را مسخر سليمان (ع) كرده ،كه هر
وقت او خواست نرم بوزد ،و هر وقت او خواست تند بوزد.
و معناي جمله" حَيْثُ أَصابَ" اين است كه :به هر جا هم كه او خواست بوزد ،چون
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(2و باد تند سير را ما مسخر سليمان گردانيديم تا به امر او جريان يابد .سوره انبياء ،آيه .31

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

روايات ميتوان پذيرفت ،اين است كه :جسد نامبرده جنازه كودكي از سليمان (ع) بوده كه خدا آن را بر تخت وي افكند ،و
در جمله" ثُمَّ أَنابَ قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي "اشعار و بلكه داللت است بر اينكه :سليمان (ع) از آن جسد اميدها داشته ،و يا در راه
خدا به او اميدها بسته بوده ،و خدا او را قبض روح نموده و جسد بيجانش را بر تخت سليمان افكنده تا او بدين وسيله متنبه
گشته و امور را به خدا واگذارد ،و تسليم او شود.
"قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً ال يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ "از ظاهر سياق برميآيد كه اين استغفار
مربوط به آيه قبلي و داستان انداختن جسد بر
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]034
)(2تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص011 :
كرسي سليمان (ع) است ،و اگر واو عاطفه نياورده ،براي اين است كه كالم به منزله جواب از سؤالي است كه ممكن است
بشود ،گويا بعد از آنكه فرموده ":ثُمَّ أَنابَ" كسي پرسيده :در انابهاش چه گفت؟ فرموده ":گفت پروردگارا مرا بيامرز...".
چه بسا از مفسرين كه بر اين درخواست سليمان كه گفت ":ملكي به من بده كه بعد از من سزاوار احدي نباشد ،اشكال
كردهاند كه اين چه بخلي است كه سليمان مرتكب شده ،و از خدا خواسته مثل سلطنت او را بعد از او به احدي ندهد؟ «».1
و جواب آن اين است كه :درخواست او درخواست براي خودش است ،نه درخواست منع از ديگران ،نميخواهد درخواست كند
كه ديگران را از سلطنتي چون سلطنت او محروم كند ،و فرق است بين اينكه ملكي را مختص به خود درخواست كند ،و
اينكه اختصاص آن را به خود بخواهد.
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه!" فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي  "...و در باره افتادن جسدي بر تخت او)]  .....ص:
371

در مجمع البيان در ذيل آيه" فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي  "...گفته:
بعضي از مفسرين گفتهاند :رسيدگي به كار اسبان ،او را از نماز عصر بازداشت تا وقت نماز
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص010 :
فوت شد -،به نقل از علي (ع) .-و در روايات اصحاب ما اماميه آمده كه فضيلت اول وقت از او فوت شد «».1
و نيز در مجمع البيان گفته :ابن عباس نقل كرده كه از علي (ع) از اين آيه پرسيدم ،فرمود :اي ابن عباس تو در باره اين آيه
چه شنيدهاي؟ عرض كردم :از كعب شنيدم ميگفت :سليمان سرگرم ديدن از اسبان شد تا وقتي كه نمازش فوت شد ،پس
گفت اسبان را به من برگردانيد ،و اسبها چهارده تا بودند ،دستور داد با شمشير ساقها و گردنهاي اسبان را قطع كنند و بكشند
و خداي تعالي به همين جهت چهارده روز سلطنت او را از او بگرفت ،چون به اسبان ظلم كرد ،و آنها را بكشت.
علي (ع) فرمود :كعب دروغ گفته و مطلب بدين قرار بوده كه سليمان روزي از اسبان خود سان ديد ،چون ميخواست با
دشمنان خدا جهاد كند ،پس آفتاب غروب كرد ،به امر خداي تعالي به مالئكه موكل بر آفتاب گفت تا آن را برگردانند،
مالئكه آفتاب را برگرداندند ،و سليمان نماز عصر را در وقتش بجاي آورد .آري انبيا (ع) هرگز ظلم نميكنند ،و به ظلم دستور
هم نميدهند ،براي اينكه پاك و معصومند «».9
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)(3تفسير مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص019 :
اين جمله متعلق به جمله" تجري" است.
"وَ الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ" يعني ما شيطانهاي جني را براي سليمان (ع) مسخر كرديم ،تا هر يك از آنها كه كار بنايي
را ميدانسته ،برايش بنايي كند و هر يك از آنها كه غواصي را ميدانسته برايش در درياها غواصي كند ،و لؤلؤ و ساير منافع
دريايي را برايش استخراج كند.
"وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ" كلمه" اصفاد" جمع" صفد" است ،كه به معناي غل آهني است ،و معناي جمله اين است
كه :ما ساير طبقات جن را براي او مسخر كرديم ،تا همه را غل و زنجير كند و از شرشان راحت باشد.
"هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ" يعني اين سلطنت كه به تو داديم عطاي ما به تو بود ،عطايي بيحساب ،و
ظاهرا مراد از بي حساب بودن آن ،اين است كه :عطاي ما حساب و اندازه ندارد كه اگر تو از آن زياد بذل و بخشش كني ،كم
شود .پس هر چه ميخواهي بذل و بخشش بكن ،و لذا فرمود ":فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ -ميخواهي بذل بكن و نخواستي نكن"
يعني هر دو يكسان است ،چه بخشش بكني و چه نكني ،تاثيري در كم شدن عطاي ما ندارد.
ولي بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مراد از بيحساب بودن عطا ،اين است كه :روز قيامت از تو حساب نميكشيم" بعضي
« »9ديگر گفتهاند ":مراد اين است كه :عطاي ما به تو از باب تفضل بوده ،نه از باب اينكه خواسته باشيم پاداش به تو داده
باشيم" .و معاني ديگري هم براي آن كردهاند.
"وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفي وَ حُسْنَ مَآبٍ" معناي اين جمله در سابق گذشت.
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مؤلف :اين قسمت از كالم كعب كه گفت :خداي تعالي چهارده روز ملك را از او بگرفت ،اشاره است به انگشتري كه
ماجرايش از نظر خواننده ميگذرد.
و در كتاب فقيه از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :سليمان بن داوود ،روزي بعد از ظهر از اسبان خود بازديد به عمل
آورد ،و مشغول تماشاي آنها شد تا آفتاب غروب كرد ،به مالئكه گفت :آفتاب را برايم برگردانيد تا نمازم را در وقتش بخوانم.
مالئكه چنين كردند ،سليمان برخاست و نماز خود را خواند .و آفتاب دوباره غروب كرده و ستارگان درخشيدن گرفتند ،و اين
است معناي كالم خداي عز و جل كه ميفرمايد ":و وهبنا لداود سليمان" ،تا آنجا كه ميفرمايد ":مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ"
«».0
مؤلف :اين روايت اگر لفظ آيه با آن مساعدت كند ،يعني با جمله" فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ" بسازد ،روايت بياشكالي
است ،و اما مساله برگشتن خورشيد اشكالي ندارد ،براي اينكه وقتي ما معجزه را براي انبياء بپذيريم و اثبات كنيم ،ديگر چه
فرقي بين
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
)(3من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص  ،192ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص010 :
معجزات هست؟ مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه از نظر روايات ،آفتاب تنها براي سليمان (ع) برنگشته بلكه براي يوشع بن
نون و علي بن ابي طالب (ع) نيز بازگشته و روايات آن در كمال اعتبار است ،پس ديگر نبايد به اشكالي كه فخر رازي «»1
در تفسير كبير خود كرده اعتنا نمود.
و اما پي كردن اسبان و زدن گردنهاي آنها با شمشير ،مطلبي است كه (تنها در اين روايت نيامده) در چند روايت ديگر نيز از
طريق اهل سنت نقل شده ،كه قمي « »9هم آنها را در تفسير خود آورده .ولي چيزي كه هست همه اين روايات به كعب
االحبار يهودي االصل بر ميگردد ،هم چنان كه در روايات گذشته از ابن عباس هم گذشت ،و به هر حال به همان بياني كه
گذشت نبايد به آن اعتنا كرد.
اين مفسرين در اغراق گوييشان در باره اين داستان آن قدر تندروي كردهاند كه روايت كردهاند كه آن اسبان بيست هزار
بوده كه همه داراي بال بودهاند « ،»0نظير آن روايتي كه در ذيل "حَتَّي تَوارَتْ بِالْحِجابِ" از كعب روايت كردهاند كه گفت:
آن حجاب از ياقوت سبز بوده ،ياقوتي كه محيط به همه خاليق است ،و از سبزي آن آسمان سبز شده! «( »0غافل از اينكه
آسمان اصال سبز نيست).
باز نظير آن از عجايبي كه در اين داستان نقل كردهاند روايتي است كه در ذيل" وَ أَلْقَيْنا عَلي كُرْسِيِّهِ جَسَداً" آوردهاند كه خدا
به او پسري داد ،و او از ترس جن -و در بعضي روايات ديگر از ترس ملك الموت -به ابر سپرد تا او را در دامن خود حفظ
كند ،ولي روزي جسد مرده او را بر تخت خود يافت! و باز روايتي كه آوردهاند روزي سليمان گفت :امشب با صد نفر از زنان
خود جماع ميكنم تا از هر يك از آنها پسري شجاع برايم متولد شود و در راه خدا جهاد كند ،و در اين كالم خود ان شاء اللَّه
نگفت ،و در نتيجه هيچ يك از همسرانش باردار نشدند ،مگر يك نفر كه فرزندي نيمه تمام زاييد و سليمان او را بسيار
دوست ميداشت و بدين جهت او را نزد يكي از جنيان پنهان كرد .تا اينكه دست ملك الموت او را گرفته قبض روح كرد و
جسدش را بر تخت سليمان انداخت.
__________________________________________________
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[سوره ص ( :)38آيات  57تا  ..... ]58ص371 :
اشاره

وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ ( )01ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ (َ )09و
وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ ( )00وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً
نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ( )00وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ ()04
إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ ( )03وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ ( )03وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ
مِنَ الْأَخْيارِ ()03
ترجمه آيات  .....ص371 :

به ياد آور بنده ما ايوب را آن زمان كه پروردگار خود را ندا داد كه شيطان مرا دچار عذاب و گرفتاري كرد ().01
(بدو گفتيم) پاي خود به زمين بكش كه آب همين جا نزديك توست ،آبي خنك ،در آن آبتني كن و از آن بنوش ().09
و اهلش را با فرزنداني به همان تعداد و دو برابر فرزنداني كه داشت به او بداديم تا رحمتي باشد از ما به او و تذكري باشد
براي خردمندان ().00
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)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .933
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .904
(3و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص014 :
و نيز از حرفهاي عجيب و غريب ،مطلبي است كه در روايات بسياري آمده كه عدهاي از آنها به ابن عباس ميرسد ،و ابن
عباس تصريح كرده كه من اين حرف را از كعب شنيدم ،و آن اين است كه :سليمان انگشتري داشت و يكي از شيطانها آن
را از وي دزديد و در نتيجه چند روزي ملك سليمان زايل شد و تسلطش بر شياطين پايان يافت ،و بر عكس شيطانها بر
ملك او مسلط شدند ،تا آنكه خداوند انگشترش را به او برگردانيد و در نتيجه سلطنتش دوباره برگشت!.
و باألخره در داستان سليمان (ع) اموري روايت كردهاند كه هر خردمندي بايد ساحت انبيا را منزه از آن امور بداند ،و حتي از
نقل آنها در باره انبيا شرم كند ،مثال يكي از آنها اين است كه :منظور از افتادن جسد بر تخت اين است كه شيطان بر تخت
او نشست.
اينها همه مطالب بيپايهاي است كه دست خائنان و جعاالن آنها را در روايات داخل كرده ،و -همان طور كه قبال هم
گفتيم -نبايد به آنها اعتنا نمود ،و اگر خواننده عزيز عالقمند به ديدن آن روايات است ،همهاش در تفسير الدر المنثور
سيوطي نقل شده ،بدانجا مراجعه نمايد «».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
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و نيز به او گفتيم حال كه سوگند خوردهاي كه همسرت را صد تركه چوب بزني تعداد صد تركه به دست بگير و آنها را يك
بار به زنت بزن تا سوگند خود نشكسته باشي ،ما ايوب را بندهاي خويشتندار يافتيم چه خوب بود همواره به ما رجوع ميكرد
().00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
و به ياد آور بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه مرداني نيرومند و بينا بودند ().04
(بدين جهت نيرومند و بينا بودند كه) ما آن را به خصلتي خالص كه همان ياد آخرت باشد خالص و پاك كرديم ().03
و ايشان نزد ما از برگزيدگان اخيارند ().03
و به ياد آور اسماعيل و يسع و ذو الكفل را و هر يك از اخيار بودند ().03
بيان آيات  ......ص371 :
اشاره

[مقصود از" بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ" كه ايوب (عليه السالم) بدان مبتال بود و وجه اينكه ابتالء خود به آن دو را به شيطان نسبت داد (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ) ..... ].ص371 :

كلمه" نصب" به معناي تعب و به تنگ آمدن است .و جمله" إِذْ نادي  "...به اصطالح ادبي بدل اشتمال « »1است .در آغاز
ميفرمايد ":به ياد آر بنده ما ايوب را" بعدا بعضي از خاطرات او را نام برده ،ميفرمايد :به ياد آر اين خاطرهاش را كه
پروردگار خود را خواند كه" اي پروردگار من  ."...پس جمله "إِذْ نادي" هم ميتواند بدل اشتمال از كلمه" عبدنا" باشد ،و
هم از كلمه "ايوب" .و جمله" أَنِّي مَسَّنِيَ  "...حكايت نداي ايوب است.
و از ظاهر آيات بعدي برميآيد كه مرادش از" نصب و عذاب" بد حالي و گرفتاريهايي است كه در بدن او و در خاندانش پيدا
شد .همان گرفتاريهايي كه در سوره انبيا،
__________________________________________________
)(1بدل اشتمال آن است كه تابع از مشتمالت و متعلقات متبوع باشد ،نه جزئي از آن مثل اين كه ميگويي:
"بلبل مرا به وجد آورد" و سپس ميگويي" صدايش".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
آن را از آن جناب چنين حكايت كرده كه گفت ":مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»"
.البته اين در صورتي است كه بگوييم كلمه" ضر" شامل مصيبت در خود آدمي و اهل بيتش ميشود .و در اين سوره و
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اين آيات متعرض سومين داستاني است كه رسول خدا (ص) مامور شده به ياد آنها باشد و در نتيجه صبر كند ،و آن عبارت
است از :داستان ايوب پيغمبر (ع) و محنت و گرفتاريهايي كه خدا برايش پيش آورد تا او را بيازمايد .و سپس رفع آن
گرفتاريها و عافيت خدا و عطاي او را ذكر كرده ،و سپس دستور ميدهد تا ابراهيم و پنج نفر از ذريه او از انبيا را به ياد آورد.
"وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ" اين جمله دعايي است از ايوب (ع) كه در آن از خدا
ميخواهد عافيتش دهد ،و سوء حالي كه بدان مبتال شده از او برطرف سازد .و به منظور رعايت تواضع و تذلل درخواست و
نياز خود را ذكر نميكند ،و تنها از اينكه خدا را به نام" ربي -پروردگارم" صدا ميزند فهميده ميشود كه او را براي حاجتي
ميخواند.
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[بيان امكان مداخله شيطان در ابدان و اموال و ديگر متعلقات مادي معصومين (عليهم السالم)]  .....ص379 :

در تفسير كشاف اين وجه را كه گفتيم انكار كرده و گفته :به هيچ وجه نميتوانيم اين وجه را بپذيريم كه خدا شيطان را بر
انبياي خود مسلط كند تا هر جور دلش خواست آن حضرات را اذيت و آزار كند و دچار عذاب نمايد و از اين راه داغ دل خود
را از آنان بستاند ،چون اگر بنا باشد اين كار نسبت به انبياء جايز باشد ،نسبت به پيروان انبياء يعني مردم صالح نيز (به طريق
اولي) جايز است ،آن وقت رانده درگاه خدا هيچ مؤمن صالحي را از اين انتقام خود سالم نميگذارد ،همه را بيچاره و هالك
ميكند با اينكه در قرآن كريم مكرر آمده ،كه شيطان به غير از وسوسه هيچ دخالت و تاثير ديگر ندارد «».1
ليكن اين اشكال زمخشري وارد نيست ،براي اينكه آنچه در قرآن كريم از خصائص انبياء و ساير معصومين شمرده شده،
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سوره انبياء هيچ اشارهاي به از بين رفتن اموال آن جناب نشده ،هر چند كه اين معنا در روايات آمده است.
و ظاهرا مراد از "مس شيطان به نصب و عذاب" اين است كه :ميخواهد" نصب" و" عذاب" را به نحوي از سببيت و تاثير
به شيطان نسبت دهد .و بگويد كه شيطان در اين گرفتاريهاي من مؤثر و دخيل بوده است .و همين معنا از روايات هم
برميآيد.
و در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه يكي از گرفتاريهاي ايوب مرض او بود ،و مرض علل و اسباب عادي و طبيعي دارد،
پس چگونه آن جناب مرض خود را هم به شيطان نسبت داد و هم به بعضي از علل طبيعي؟ جواب اين اشكال آن است كه:
اين دو سبب يعني شيطان و عوامل طبيعي ،دو سبب در عرض هم نيستند ،تا در يك مسبب جمع نشوند ،و نشود مرض را
به هر دو نسبت داد ،بلكه دو سبب طولياند و توضيح آن در تفسير آيه" وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ
بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ" « ،»9در جلد هشتم اين كتاب بيان گرديده ،بدانجا مراجعه شود.
ممكن است گفته شود :اگر چنين استنادي ممكن باشد ،ولي صرف امكان دليل بر وقوع آن نميشود ،از كجا كه شيطان
چنين تاثيري در انسانها داشته باشد كه هر كس را خواست بيمار كند؟ در پاسخ ميگوييم :نه تنها دليلي بر امتناع آن نداريم،
بلكه آيه شريفه" إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ" « »0دليل بر وقوع آن است ،براي
اينكه در اين آيه ،شراب و قمار و بتها و ازالم را به شيطان نسبت داده و آن را عمل شيطان خوانده ،و نيز از حضرت موسي
(ع) حكايت كرده كه بعد از كشتن آن مرد قبطي گفته ":هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ" « »0كه در تفسيرش
گفتيم كلمه" هذا" اشاره است به مقاتله آن دو.
و به فرضي هم كه از روايات چشمپوشي كنيم ،ممكن است احتمال دهيم كه مراد
__________________________________________________
)(1مرا بيماري و رنج سخت رسيده و تو از همه مهربانان مهربانتري .سوره انبياء ،آيه .30
)(2سوره اعراف ،آيه . [.....]23
)(3سوره مائده ،آيه .23
)(4اين يكي از عملهاي شيطان است كه او دشمني است گمراه كننده آشكار .سوره قصص ،آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،13ص012 :
از نسبت دادن" نصب" و" عذاب" به شيطان اين باشد كه شيطان با وسوسه خود مردم را فريب داده و به مردم گفت :از
اين مرد دوري كنيد و نزديكش نشويد ،چون اگر او پيغمبر بود اين قدر بالء از همه طرف احاطهاش نميكرد ،و كارش
بدينجا نميكشيد ،و عاقبتش بدينجا كه همه زبان به شماتت و استهزايش بگشايند نميانجاميد.
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[استجابت دعاي ايوب (عليه السالم) با شفاي امراضش و باز گردان اهل او به او]  .....ص312 :

"وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ" در روايات آمده :تمامي كسان او به غير از همسرش
مردند و آن جناب به داغ همه فرزندانش مبتال شده بود ،و بعدا خدا همه را برايش زنده كرد ،و آنان را و مثل آنان را به آن
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همانا عصمت است كه به خاطر داشتن آن ،از تاثير شيطان در نفوسشان ايمنند ،و شيطان نميتواند در دلهاي آنان وسوسه
كند .و اما تاثيرش در بدنهاي انبياء و يا اموال و اوالد و ساير متعلقات ايشان ،به اينكه از اين راه وسيله ناراحتي آنان را فراهم
سازد ،نه تنها هيچ دليلي بر امتناع آن در دست نيست ،بلكه دليل بر امكان وقوع آن هست ،و آن آيه شريفه" فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ" « »9ميباشد كه راجع است به داستان مسافرت موسي با همسفرش يوشع (ع) و
يوشع به موسي ميگويد:
اگر ماهي را فراموش كردم اين فراموشي كار شيطان بود ،او بود كه نگذاشت من به ياد ماهي بيفتم.
پس از اين آيه برميآيد كه شيطان اين گونه دخل و تصرفها را در دلهاي معصومين دارد .و اما اينكه گفت :الزمه جواز و
امكان مداخله شيطان در دلهاي انبياء اين است كه در دلهاي پيروان انبياء نيز دخل و تصرف بكند ،در پاسخش ميگوييم:
اين مالزمه را قبول نداريم ،زيرا ما كه ميگوييم ممكن است شيطان چنين تصرفهايي در دلهاي معصومين بكند ،معتقديم
كه هر جا چنين تصرفهايي بكند به اذن خدا ميكند ،به اين معنا كه خدا جلوگيرش نميشود،
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .23
)(2سوره كهف ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
چون مداخله شيطان را مطابق مصلحت ميبيند ،مثال ميخواهد مقدار صبر و حوصله بندهاش معين شود.
و الزمه اين حرف اين نيست كه شيطان بدون مشيت و اذن خدا هر چه دلش خواست بكند و هر باليي كه خواست بر سر
بندگان خدا بياورد ،و اين خود روشن است.
"ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ" واقع شدن اين آيه در دنبال آيه قبلي كه درخواست و نداي ايوب (ع) را حكايت
ميكرد ،اين معنا را افاده ميكند كه خداي سبحان خواسته است به وي اعالم كند كه دعايش مستجاب گشته .و جمله"
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ" حكايت آن وحيي است كه در هنگام كشف از استجابت به آن جناب فرموده .و يا اينكه در اين جمله چيزي
از ماده" قول "تقدير گرفته شده ،كه اگر اظهار ميشد چنين ميشد ":فاستجبنا له و قلنا أركض "...و سياق آيه كه سياق
امر است اشعار دارد بلكه كشف ميكند از اينكه :آن جناب در آن موقع آن قدر از پا درآمده بود كه قادر به ايستادن و راه
رفتن با پاي خود نبوده ،و در سراپاي بدن بيماري داشته ،و خداي تعالي اول مرض پاي او را شفا داده ،و بعد چشمهاي در
آنجا برايش جوشانده ،و دستور داد كه از آن چشمه حمام بگيرد ،و بنوشد تا ظاهر و باطن بدنش از ساير مرضها بهبودي يابد.
و اين مطالبي كه گفتيم از سياق آيه استفاده ميشود ،مورد تاييد روايات هم هست.
و در آيه شريفه از طريق حذف جزئيات ايجاز به كار رفته ،و تقدير آن اين است كه:
"اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب ،فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأ اللَّه من مرضه -پاي خود به زمين بكش كه
پهلويت چشمهاي خنك و نوشيدني ايجاد شده ،پس ايوب پاي خود بدان سو كشيد ،و چشمه را يافته از آن غسل كرد ،و از
آبش نوشيد و در نتيجه خدا او را از همه مرضها بهبودي داد".
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[وجه اينكه ابراهيم و اسحاق و يعقوب (عليهم السالم) را به داشتن دست و چشم مدح فرمود]  .....ص317 :

"وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ" اين آيه شريفه انبياي نامبرده را مدح ميكند به اينكه:
داراي ايدي و ابصارند ،و كلمه" يد" و نيز كلمه" بصر" وقتي قابل مدحند كه دست و چشم انسان باشند (و گرنه حيوانات
هم دست و چشم دارند) و در مواردي استعمالش نمايند كه آفريدگار آن دو را براي همان موارد آفريده باشد ،و شخص
نامبرده دست و چشم خود را در راه انسانيت خود به خدمت گرفته باشد ،و در نتيجه با دست خود اعمال صالح انجام داده ،و
خير به سوي خلق خدا جاري ساخته باشد.
و با چشم خود راههاي عافيت و سالمت را از موارد هالكت تميز داده ،و به حق رسيده باشد،
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .032
ترجمه الميزان ،ج ،13ص099 :
نه اينكه حق و باطل برايش يكسان و مشتبه باشد.
پس اينكه فرمود :ابراهيم و اسحاق و يعقوب داراي دست و چشم بودند ،در حقيقت خواسته است به كنايه بفهماند نامبردگان
در طاعت خدا و رساندن خير به خلق ،و نيز در بيناييشان در تشخيص اعتقاد و عمل حق ،بسيار قوي بودهاند.
آيه شريفه" وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ
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جناب بخشيد.
بعضي گفتهاند كه فرزندانش در ايام ابتاليش از او دوري كردند و خدا با بهبودياش آنان را دوباره دورش جمع كرد ،و همان
فرزندان زن گرفتند و بچهدار شدند .پس معناي اينكه خدا فرزندانش را و مثل آنان را به وي بخشيد همين است كه آنان و
فرزندان آنان را دوباره دورش جمع كرد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص091 :
"رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ" -كلمه" رحمة" مفعول له است .و معناي جمله اين است كه :ما اين كار را كرديم براي
اينكه رحمتي از ما به وي بوده باشد ،و نيز تذكري براي صاحبان عقل باشد تا با شنيدن سرگذشت آن جناب متذكر شوند.
"وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" در مجمع البيان ميگويد :كلمه" ضغث" به
معناي يك مشت پر از شاخه درخت و يا از گياه و يا از خوشه خرما است « »1و ايوب (ع) سوگند خورده بود كه اگر حالش
خوب شود همسرش را صد تازيانه بزند ،چون در امري او را ناراحت كرده بود -كه به زودي روايتش ذكر ميشود -و چون
خداي تعالي عافيتش داد ،به وي فرمود تا يك مشت شاخه به عدد تازيانههايي كه بر آن سوگند خورده بود (صد عدد) در
دست گرفته يك نوبت آن را به همسرش بزند تا آن كه سوگند خود را نشكسته باشد.
و سياق اين آيه به آنچه ذكر شده اشاره دارد .و اگر جرم همسر او و سبب سوگند او را ذكر نكرده براي اين است كه هم
تادب و هم نامبرده را احترام كرده باشد.
"إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً" -يعني ما او را در برابر ابتالئاتي كه به وسيله آن او را آزموديم يعني در برابر مرض و از بين رفتن اهل و
مال صابر يافتيم .و اين جمله تعليل جمله" و اذكر" و يا تعليل جمله" عبدنا" است و چنين معنا ميدهد كه اگر ما او را عبد
ناميديم ،و يا عبد خود ناميديم ،براي اين است كه ما او را صابر يافتيم.
البته در بين اين دو احتمال احتمال اول بهتر است .و جمله" نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" مدح ايوب (ع) است.

PDF.tarikhema.org

وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ" « »1به آن دو معنا كه در آيه مورد بحث آمده اشاره نموده و متعرض هر دو
شده است ،چون ائمه بودن ،و به امر خدا هدايت كردن ،و وحي خدا را گرفتن همه آثار" ابصار" است و زكات دادن و فعل
خيرات ،و اقامه نماز ،آثار" ايدي" است .اين معنا را قمي هم در تفسير خود از ابي الجارود از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده،
چون در آن روايت" اولي االيدي" به نيرومندي در عبادت ،و ابصار به داشتن بصيرت در عبادت تفسير شده است «».9
"إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ" كلمه "خالصة" وصفي است كه در جاي موصوف خود آمده .و حرف" با" كه بر سر-
آن است ،باي سببيت است ،و تقدير كالم" بسبب خصلة خالصة" است .و جمله" ذكري الدار "بيان آن خصلت است .و
منظور از كلمه" دار" دار آخرت ميباشد.
[معناي اينكه در تعليل مدح ايشان فرمود ":إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ"]  .....ص311 :
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اين آيه ،يعني جمله" إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ  "...تعليل مضمون آيه قبلي است كه نامبردگان از انبيا را" أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ "
ميخواند .ممكن هم هست تعليل باشد براي كلمه" عبادنا" و يا براي جمله" و اذكر" و از اين سه احتمال اولي از همه
مناسبتر است ،براي اينكه وقتي انسان مستغرق در ياد آخرت و جوار رب العالمين شد ،و تمامي همش مرتكز در آن گرديد،
قهرا معرفتش نسبت به خدا كامل گشته ،نظرش در تشخيص عقايد حق مصاب ميگردد ،و نيز در سلوك راه عبوديت حق،
تبصر پيدا ميكند ،و ديگر بر ظاهر حيات دنيا و زينت آن مانند ابناي دنيا جمود ندارد ،هم چنان كه در شان چنين كساني در
جاي ديگر نيز فرموده ":فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" « ،»0پس
__________________________________________________
)(1ما به وي اسحاق و يعقوب را بخشيدم ،و همه را صالح قرار داديم ،و ايشان را پيشواياني كرديم كه به امر ما هدايت
ميكردند .و به ايشان فعل خيرات و اقامه نماز و دادن زكات را وحي كرديم ،و ايشان عبادتگران ما بودند .سوره انبياء ،آيه
 39و .30
)(2تفسير قمي،
)(3پس از كساني كه از ياد ما اعراض ميكنند ،و به جز حيات دنيا نظري ندارند ،اعراض كن كه اينان بيش از چارچوب دنيا
علمي ندارند .سوره النجم ،آيه  92و .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص090 :
جمله "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ" براي تعليل جمله" أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ" مناسبتر است تا براي جمله" عبادنا" و يا جمله" و
اذكر".
و معناي آيه اين است كه :اگر گفتيم اينان صاحبان ايدي و ابصارند ،براي اين است كه ما آنان را به خصلتي خالص و غير
مشوب ،خالص كرديم ،خصلتي بس عظيم الشان ،و آن عبارت است از ياد خانه آخرت.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از كلمه" دار" همين دار دنيا است ،و منظور آيه اين است كه :ما ايشان را خالص
كرديم براي دار دنيا يعني ما دام كه دنيا برقرار باشد ذكر خير آنان بر سر زبانها باشد ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده":
وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ -تا آنجا كه ميفرمايد -وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا" « »9ولي وجه سابق به نظر ما مناسبتر
است.
"وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ" در سابق گذشت كه "اصطفا" مالزم با اسالم و تسليم شدن به تمام معنا براي
خداي سبحان است .و در اين آيه شريفه اشارهاي دارد به آيه" إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي
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الْعالَمِينَ" «».0
كلمه "اخيار" -به طوري كه گفتهاند « -»0جمع" خير" است كه در معنا مقابل" شر "است ولي بعضي « »4گفتهاند كه":
جمع" خير" -با تشديد ياء ،و يا با تخفيف ،-مانند" اموات" كه جمع" ميت" -با تشديد ،-و" ميت" -بدون تشديد -است.
"وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ" معناي اين آيه روشن است و حاجتي به توضيح ندارد.
گفتاري در سرگذشت ايوب (ع) [(در قرآن و حديث)] در چند فصل  .....ص313 :
اشاره
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 1داستان ايوب از نظر قرآن :در قرآن كريم از داستان آن جناب به جز اين نيامده كه :خداي تعالي او را به ناراحتي جسميو به داغ فرزندان مبتال نمود ،و سپس ،هم عافيتش
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .031
)(2سوره مريم ،آيه .43
)(3سوره آل عمران ،آيه .00
(4و )4مجمع البيان ،ج  ،3ص .031
ترجمه الميزان ،ج ،13ص090 :
داد ،و هم فرزندانش را و مثل آنان را به وي برگردانيد .و اين كار را به مقتضاي رحمت خود كرد ،و به اين منظور كرد تا
سرگذشت او مايه تذكر عابدان باشد «».1
 2ثناي جميل خداي تعالي نسبت به آن جناب :خداي تعالي ايوب (ع) را در زمره انبيا و از ذريه ابراهيم شمرده ،و نهايتدرجه ثنا را بر او خوانده « »9و در سوره" ص" او را صابر ،بهترين عبد ،و اواب خوانده است «».0
3داستان آن جناب از نظر روايات :در تفسير قمي آمده كه پدرم از ابن فضال ،از عبد اللَّه بن بحر ،از ابن مسكان ،از ابيبصير ،از امام صادق (ع) چنين حديث كرد كه ابو بصير گفت :از آن جناب پرسيدم گرفتاريهايي كه خداي تعالي ايوب (ع )را
در دنيا بدانها مبتال كرد چه بود ،و چرا مبتاليش كرد؟ در جوابم فرمود :خداي تعالي نعمتي به ايوب ارزاني داشت ،و ايوب
(ع) همواره شكر آن را به جاي ميآورد ،و در آن تاريخ شيطان هنوز از آسمانها ممنوع نشده بود و تا زير عرش باال ميرفت.
روزي از آسمان متوجه شكر ايوب شد و به وي حسد ورزيده عرضه داشت :پروردگارا! ايوب شكر اين نعمت كه تو به وي
ارزاني داشتهاي به جاي نياورده ،زيرا هر جور كه بخواهد شكر اين نعمت را بگذارد ،باز با نعمت تو بوده ،از دنيايي كه تو به
وي دادهاي انفاق كرده ،شاهدش هم اين است كه :اگر دنيا را از او بگيري خواهي ديد كه ديگر شكر آن نعمت را نخواهد
گذاشت .پس مرا بر دنياي او مسلط بفرما تا همه را از دستش بگيرم ،آن وقت خواهي ديد چگونه لب از شكر فرو ميبندد ،و
ديگر عملي از باب شكر انجام نميدهد .از ناحيه عرش به وي خطاب شد كه من تو را بر مال و اوالد او مسلط كردم ،هر چه
ميخواهي بكن.
امام سپس فرمود :ابليس از آسمان سرازير شد ،چيزي نگذشت كه تمام اموال و اوالد ايوب از بين رفتند ،ولي به جاي اينكه
ايوب از شكر بازايستد ،شكر بيشتري كرد ،و حمد خدا زياده بگفت .ابليس به خداي تعالي عرضه داشت :حال مرا بر زراعتش
مسلط گردان .خداي تعالي فرمود :مسلطت كردم .ابليس با همه شيطانهاي زير فرمانش بيامد ،و به زراعت ايوب بدميدند،
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همه طعمه حريق گشت .باز ديدند كه شكر و حمد ايوب زيادت يافت .عرضه داشت :پروردگارا مرا بر گوسفندانش مسلط كن
تا همه را هالك سازم ،خداي تعالي مسلطش كرد .گوسفندان هم كه از بين رفتند باز شكر و حمد ايوب بيشتر شد.
__________________________________________________
)(1سوره انبياء ،آيه  30و  .30سوره ص ،آيه  01و .00
)(2سوره انعام ،آيه . [.....]23
)(3سوره ص ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص094 :
ابليس عرضه داشت :خدايا مرا بر بدنش مسلط كن ،فرموده مسلط كردم كه در بدن او به جز عقل و دو ديدگانش ،هر
تصرفي بخواهي بكني .ابليس بر بدن ايوب بدميد و سراپايش زخم و جراحت شد .مدتي طوالني بدين حال بماند ،در همه
مدت گرم شكر خدا و حمد او بود ،حتي از طول مدت جراحات كرم در زخمهايش افتاد ،و او از شكر و حمد خدا باز
نميايستاد ،حتي اگر يكي از كرمها از بدنش ميافتاد ،آن را به جاي خودش برميگردانيد ،و ميگفت به همانجايي برگرد كه
خدا از آنجا تو را آفريد .اين بار بوي تعفن به بدنش افتاد ،و مردم قريه از بوي او متاذي شده ،او را به خارج قريه بردند و در
مزبلهاي افكندند.
در اين ميان خدمتي كه از همسر او -كه نامش" رحمت" دختر افراييم فرزند يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم (ع)
بود -سرزد اين كه دست به كار گدايي زده ،هر چه از مردم صدقه ميگرفت نزد ايوب ميآورد ،و از اين راه از او پرستاري و
پذيرايي ميكرد.
امام سپس فرمود :چون مدت بال بر ايوب به درازا كشيده شد ،و ابليس صبر او را بديد ،نزد عدهاي از اصحاب ايوب كه
راهبان بودند ،و در كوهها زندگي ميكردند برفت ،و به ايشان گفت :بياييد مرا به نزد اين بنده مبتال ببريد ،احوالي از او
بپرسيم ،و عيادتي از او بكنيم .اصحاب بر قاطراني سفيد سوار شده ،نزد ايوب شدند ،همين كه به نزديكي وي رسيدند،
قاطران از بوي تعفن آن جناب نفرت كرده ،رميدند .بعضي از آنان به يكديگر نگريسته آن گاه پياده به نزدش شدند ،و در
ميان آنان جواني نورس بود .همگي نزد آن جناب نشسته عرضه داشتند :خوبست به ما بگويي كه چه گناهي مرتكب شدي؟
شايد ما از خدا آمرزش آن را مسألت كنيم ،و ما گمان ميكنيم اين باليي كه تو بدان مبتال شدهاي ،و احدي به چنين باليي
مبتال نشده ،به خاطر امري است كه تو تا كنون از ما پوشيده ميداري.
ايوب (ع) گفت :به مقربان پروردگارم سوگند كه خود او ميداند تا كنون هيچ طعامي نخوردهام ،مگر آنكه يتيم و يا ضعيفي با
من بوده ،و از آن طعام خورده است ،و بر سر هيچ دو راهي كه هر دو طاعت خدا بود قرار نگرفتهام ،مگر آن كه آن راهي را
انتخاب كردهام كه طاعت خدا در آن سختتر و بر بدنم گرانبارتر بوده است .از بين اصحاب آن جوان نورس رو به سايرين
كرد و گفت :واي بر شما آيا مردي را كه پيغمبر خداست سرزنش كرديد تا مجبور شد از عبادتهايش كه تا كنون پوشيده
مي داشته پرده بردارد ،و نزد شما اظهار كند؟! ايوب در اينجا متوجه پروردگارش شد ،و عرضه داشت :پروردگارا اگر روزي در
محكمه عدل تو راه يابم ،و قرار شود كه نسبت به خودم اقامه حجت كنم ،آن وقت همه حرفها و درد دلهايم را فاش
ميگويم.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
ناگهان متوجه ابري شد كه تا باالي سرش باال آمد ،و از آن ابر صدايي برخاست :اي ايوب تو هم اكنون در برابر محكمه
مني ،حجتهاي خود را بياور كه من اينك به تو نزديكم هر چند كه هميشه نزديك بودهام.
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[رواياتي در ذيل داستان ايوب (عليه السالم) و ابتالئات او]  .....ص311 :

مؤلف:ابن عباس هم قريب به اين مضمون را روايت كرده .و از وهب روايت شده كه همسر ايوب دختر ميشا فرزند يوسف
بوده .و اين روايت -به طوري كه مالحظه گرديد -ابتالي ايوب را به نحوي بيان كرد كه مايه نفرت طبع هر كسي است ،و
البته روايات ديگري هم مؤيد اين روايات هست ،ولي از سوي ديگر از ائمه اهل بيت (ع) رواياتي رسيده كه اين معنا را با
شديدترين لحن انكار ميكند و -ان شاء اللَّه -آن روايات از نظر خواننده خواهد گذشت .و از خصال نقل شده كه از قطان از
سكري ،از جوهري ،از ابن عماره ،از پدرش از امام صادق ،از پدرش (ع )روايت كرده كه فرمود :ايوب (ع) هفت سال مبتال
شد ،بدون اينكه گناهي كرده باشد ،چون انبيا به خاطر عصمت و طهارتي كه دارند ،گناه نميكنند ،و حتي به سوي گناه -هر
چند صغيره باشد -متمايل نميشوند.
و نيز فرمود :هيچ يك از ابتالئات ايوب (ع) عفونت پيدا نكرد ،و بدبو نشد ،و نيز صورتش زشت و زننده نگرديد ،و حتي
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ايوب (ع) عرضه داشت :پروردگارا! تو ميداني كه هيچگاه دو امر برايم پيش نيامد كه هر دو اطاعت تو باشد و يكي از
ديگري دشوارتر ،مگر آن كه من آن اطاعت دشوارتر را انتخاب كردهام ،پروردگارا آيا تو را حمد و شكر نگفتم؟ و يا تسبيحت
نكردم كه اين چنين مبتال شدم؟! بار ديگر از ابر صدا برخاست ،صدايي كه با ده هزار زبان سخن ميگفت ،بدين مضمون كه
اي ايوب! چه كسي تو را به اين پايه از بندگي خدا رسانيد؟ در حالي كه ساير مردم از آن غافل و محرومند؟ چه كسي زبان
تو را به حمد و تسبيح و تكبير خدا جاري ساخت ،در حالي كه ساير مردم از آن غافلند .اي ايوب! آيا بر خدا منت مينهي ،به
چيزي كه خود منت خداست بر تو؟ امام ميفرمايد :در اينجا ايوب مشتي خاك برداشت و در دهان خود ريخت ،و عرضه
داشت :پروردگارا منت همگي از تو است و تو بودي كه مرا توفيق بندگي دادي.
پس خداي عز و جل فرشتهاي بر او نازل كرد ،و آن فرشته با پاي خود زمين را خراشي داد ،و چشمه آبي جاري شد ،و ايوب
را با آن آب بشست ،و تمامي زخمهايش بهبودي يافته داراي بدني شادابتر و زيباتر از حد تصور شد ،و خدا پيرامونش باغي
سبز و خرم برويانيد ،و اهل و مالش و فرزندانش و زراعتش را به وي برگردانيد ،و آن فرشته را مونسش كرد تا با او بنشيند و
گفتگو كند.
در اين ميان همسرش از راه رسيد ،در حالي كه پاره ناني همراه داشت ،از دور نظر به مزبله ايوب افكند ،ديد وضع آن محل
دگرگون شده و به جاي يك نفر دو نفر در آنجا نشستهاند ،از همان دور بگريست كه اي ايوب چه بر سرت آمد و تو را كجا
بردند؟ ايوب صدا زد ،اين منم ،نزديك بيا ،همسرش نزديك آمد ،و چون او را ديد كه خدا همه چيز را به او برگردانيده ،به
سجده شكر افتاد .در سجده نظر ايوب به گيسوان همسرش افتاد كه بريده شده ،و جريان از اين قرار بود كه او نزد مردم
ميرفت تا صدقهاي بگيرد ،و طعامي براي ايوب تحصيل كند و چون گيسواني زيبا داشت ،بدو گفتند :ما طعام به تو ميدهيم
به شرطي كه گيسوانت را به ما بفروشي ".رحمت" از روي اضطرار و ناچاري و به منظور اين كه همسرش ايوب گرسنه
نماند گيسوان خود را بفروخت.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
ايوب چون ديد گيسوان همسرش بريده شده قبل از اينكه از جريان بپرسد سوگند خورد كه صد تازيانه به او بزند ،و چون
همسرش علت بريدن گيسوانش را شرح داد ،ايوب (ع) در اندوه شد كه اين چه سوگندي بود كه من خودم ،پس خداي عز و
جل بدو وحي كرد ":وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ -يك مشت شاخه در دست بگير و به او بزن تا سوگند خود را
نشكسته باشي .او نيز يك مشت شاخه كه مشتمل بر صد تركه بود گرفته چنين كرد و از عهده سوگند برآمد" «».1
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ذرهاي خون و يا چرك از بدنش بيرون نيامد ،و احدي از ديدن او تنفر نيافت و از مشاهدهاش وحشت نكرد ،و هيچ جاي
بدنش كرم نينداخت ،چه ،رفتار خداي عز و جل در باره انبيا و اولياي مكرمش كه مورد ابتاليشان قرار ميدهد ،اين چنين
است .و اگر مردم از او دوري كردند ،به خاطر بي پولي و ضعف ظاهري او بود ،چون مردم نسبت به مقامي كه او نزد
پروردگارش داشت جاهل بودند ،و نميدانستند كه خداي تعالي او را تاييد كرده ،و به زودي فرجي در كارش ايجاد ميكند و
لذا ميبينيم رسول خدا (ص) فرموده :گرفتارترين مردم از جهت بالء انبيا و بعد از آنان هر كسي است كه مقامي نزديكتر به
مقام انبيا داشته باشد.
و اگر خداي تعالي او را به باليي عظيم گرفتار كرد ،باليي كه با آن در نظر تمامي مردم خوار و بيمقدار گرديد ،براي اين بود
كه مردم در بارهاش دعوي ربوبيت نكنند ،و از
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .902 -901
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
مشاهده نعمتهاي عظيمي كه خدا به وي ارزاني داشته ،او را خدا نخوانند.
و نيز براي اين بود كه مردم از ديدن وضع او استدالل كنند بر اينكه ثوابهاي خدايي دو نوع است ،چون خداوند بعضي را به
خاطر استحقاقشان ثواب ميدهد ،و بعضي ديگر را بدون استحقاق به نعمتهايي اختصاص ميدهد.
و نيز از ديدن وضع او عبرت گرفته ،ديگر هيچ ضعيف و فقير و مريضي را به خاطر ضعف و فقر و مرضش تحقير نكنند،
چون ممكن است خدا فرجي در كار آنان داده ،ضعيف را قوي ،و فقير را توانگر ،و مريض را بهبودي دهد.
و نيز بدانند كه اين خداست كه هر كس را بخواهد مريض ميكند ،هر چند كه پيغمبرش باشد ،و هر كه را بخواهد شفا
ميدهد به هر جور و به هر سببي كه بخواهد ،و نيز همين صحنه را مايه عبرت كساني قرار ميدهد ،كه باز مشيتش به
عبرتگيري آنان تعلق گرفته باشد ،هم چنان كه همين صحنه را مايه شقاوت كسي قرار ميدهد كه خود خواسته باشد و
مايه سعادت كسي قرار ميدهد كه خود اراه كرده باشد ،و در عين حال او در همه اين مشيتها عادل در قضا ،و حكم در
افعالش است .و با بندگانش هيچ عملي نميكند مگر آن كه صالحتر به حال آنان باشد و بندگانش هر نيرو و قوتي كه داشته
باشند از او دارند" «».1
و در تفسير قمي در ذيل جمله" وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ  "...آمده كه خداي تعالي آن افرادي را هم كه از اهل خانه
ايوب قبل از ايام بالء مرده بودند به وي برگردانيد ،و نيز آن افرادي را كه بعد از دوران بالء مرده بودند همه را زنده كرد و با
ايوب زندگي كردند.
و وقتي از ايوب بعد از عافيت يافتنش پرسيدند :از انواع بالها كه بدان مبتال شدي كداميك بر تو شديدتر بود؟ فرمود:
شماتت دشمنان" «».9
و در تفسير مجمع البيان در ذيل جمله" أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ " ...گفته :بعضيها گفتهاند دخالت شيطان در كار ايوب بدين
قرار بود ،كه وقتي مرض او شدت يافت بطوري كه مردم از او دوري كردند ،شيطان در دل آنان وسوسه كرد كه آن جناب را
پليد پنداشته ،و از او بدشان بيايد ،و نيز به دلهايشان انداخت كه او را از شهر و از بين خود بيرون كنند ،و حتي اجازه آن
ندهند كه همسرش كه يگانه پرستار او بود ،بر آنان درآيد ،و ايوب از اين بابت سخت متاذي شد ،به طوري كه در مناجاتش
هيچ شكوهاي از دردها كه خدا بر او مسلط كرده بود نكرد .بلكه تنها از شيطنت شيطان شكوه كرد كه او را از نظر مردم
انداخت.
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__________________________________________________
)(1خصال (صدوق) ،ص  ،022ح .133
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .909
ترجمه الميزان ،ج ،13ص092 :
قتاده گفته :اين وضع ايوب هفت سال ادامه داشت ،و همين معنا از امام صادق (ع) هم روايت شده «».1
خبري از يسع و ذو الكفل (ع)  .....ص319 :

[سوره ص ( :)38آيات  59تا  ..... ]15ص332 :
اشاره
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خداي سبحان نام اين دو بزرگوار را در كالم مجيدش برده ،و آن دو را از انبيا شمرده ،و بر آن دو ثنا خوانده ،و آنها را از اخيار
معرفي فرموده «». 9و ذو الكفل را از صابران شمرده « .»0در روايات هم نامي از اين دو پيغمبر ديده ميشود.
در بحار از كتاب احتجاج ،و كتاب توحيد ،و كتاب عيون ،در ضمن خبري طوالني كه حسن بن محمد نوفلي آن را از حضرت
رضا (ع) نقل كرده آمده :آن جناب در ضمن احتجاج عليه جاثليق نصاري به اينجا رسيد كه فرمود :يسع همان كارهايي را
ميكرد كه عيسي (ع) ميكرد ،يعني او نيز روي آب راه ميرفت ،و مردگان را زنده ميكرد ،و كور مادرزاد ،و بيمار برصي را
شفا مي داد با اين تفاوت كه امت او قائل به خدايي او نشدند ،و شما قائل به خدايي مسيح (ع) شديد ».0« ...
و از قصص االنبياء نقل شده كه صدوق ،از دقاق ،از اسدي ،از سهل ،از عبد العظيم حسني (ع) روايت كرده كه فرمود :
نامهاي به امام جواد (ع) نوشتم ،و در آن از ذو الكفل پرسيدم كه نامش چه بود؟ و آيا از مرسلين بود يا خير؟ در جوابم نوشت:
خداي عز و جل صد و بيست و چهار هزار پيغمبر فرستاد كه سيصد و سيزده نفر آنان مرسل بودند ،و ذو الكفل يكي از آن
مرسلين است كه بعد از سليمان بن داوود ميزيست ،و در ميان مردم مانند داوود (ع) قضاوت ميكرد ،و جز براي خداي عز و
جل خشم نكرد ،و نام شريفش" عويديا" بود ،و او همان است كه خداي عز و جل در كتاب عزيزش نامش را برده ،و
فرموده ":وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ" «».4
مؤلف :البته در باره ذو الكفل و يسع روايات متفرقه ديگري در باره گوشههايي از زندگي آن دو بزرگوار هست كه چون معتبر
و قوي نبود ،و نميشد بر آنها اعتماد كرد از ايرادش صرف نظر كرديم.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(2سوره ص ،آيه .03
)(3سوره انبياء ،آيه .34
)(4بحار ،ج  ،13ص  ،030ح .1
)(5بحار ،ج  ،10ص  ،034ح .9
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
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هذا ذِكْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ( )02جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ ( )43مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ
شَرابٍ ( )41وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ ( )49هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ ()40
إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ ( )40هذا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ( )44جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ ( )43هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ
غَسَّاقٌ ( )43وَ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ )(58
هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ال مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ ( )42قالُوا بَلْ أَنْتُمْ ال مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ ( )33قالُوا
رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ ( )31وَ قالُوا ما لَنا ال نَري رِجاالً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ( )39أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ
زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ ()30
إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ()30
ترجمه آيات  .....ص332 :

بيان آيات [وصف حال متقيان در بهشت]  .....ص337 :
اشاره

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اين داستانها كه از" اوابين" آورديم ثناي جميلي بود از ايشان ،و مردم با تقوي سرانجامي نيك دارند ().02
بهشتهايي دائمي با درهاي گشوده و بدون مانع ().43
در حالي كه در بهشت تكيه داده ميوههاي بسيار و نوشيدني در اختيار دارند ().41
ترجمه الميزان ،ج ،13ص001 :
پرهيزكاران همسراني پر ناز و كرشمه دارند ().49
اين همان پاداشهايي است كه براي روز قيامت وعده داده شدهايد ().40
اين همان رزق ما است كه فنا پذير نيست ().40
اين بود آنچه مربوط به متقين است و اما طاغيان بدترين بازگشتگاهي دارند ().44
جهنمي كه حرارتش را خواهند چشيد و چه بد بستري است جهنم ().43
اين است كه بايد آن را بچشند ،آبي است داغ و چركي است متعفن ().43
و اشباه ديگري نظير آن ().43
اين فوج انبوه كه با خود ميبينيد پيروان شما پيشوايانند .در پاسخ ميگويند :مرحبا برايشان مباد ،چون بطور قطع داخل آتش
خواهند شد ().42
پيروان در پاسخ گويند :بلكه مرحبا بر خودتان مباد ،چون شما اين آتش را از پيش براي ما درست كرديد كه چه بد قرارگاهي
است ().33
گفتند :پروردگارا هر كس اين عذاب را از پيش براي ما درست كرد عذابي دو چندان برايش در آتش بيفزاي ().31
و گفتند چه ميشود ما را كه نميبينيم مرداني را كه همواره از اشرارشان ميپنداشتيم؟ ().39
آيا آنان را به خطا مسخره گرفته بوديم يا چشمهايمان به آنان نميافتد؟ ().30
اين است به حقيقت تخاصم اهل آتش ().30
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اين آيات فصل ديگري است از كالم كه در آن سرانجام كار متقين و طاغيان را بيان نموده متقين را بشارت داده ،و كفار را
انذار و تهديد ميكند.
"هذا ذِكْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ" كلمه" هذا" اشاره است به داستانهايي كه از" اوابين" از انبياي گرام نقل فرموده و
اينكه ميفرمايد ":اين ذكر است" مراد از" ذكر" شرف و ثناي جميلي است كه :از "اوابين" كرده .و معناي جمله -به
طوري كه ديگران « »1هم گفتهاند -اين است كه :اين داستانها كه آورديم شرف و ذكر جميل و ثناي نيكي است براي"
اوابين "از انبياء .و
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .031
ترجمه الميزان ،ج ،13ص009 :
خاطرات و ذكر خيري است كه تا دنيا برقرار است از ايشان ميماند ،هم چنان كه ثواب آخرت هم برايشان آماده است ،تا
بازگشتگاه نيكي برايشان باشد.
و بنا بر اين تفسير ،مراد از" متقين" يا فقط همان انبياي نامبرده شده هستند و يا عموم اهل تقوي خواهد بود كه انبياء هم
داخل آنان هستند .و در نتيجه زمينه گفتار همان متقين هستند ،و اگر در پنج آيه بعد سخني از طاغيان به ميان آورده ،از باب
استطراد ميباشد.
ولي به نظر ما اين طور نيست ،چون از ظاهر آيه برميآيد كه كلمه" هذا" اشاره به قرآن باشد .ميفرمايد :قرآن ذكر است،
يعني كتابي است مشتمل بر ذكر ،و در نتيجه از اين آيه به بعد ،اجمال در آيه اول سوره كه ميفرمود ":وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ"
به تفصيل بيان ميشود ،و در اين آيات خداي سبحان دار آخرت را شرح ميدهد كه در آن براي متقين ثواب ،و براي
طاغيان عقاب آماده شده است.
"وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ" -كلمه" ماب" به معناي" مرجع" است .و اگر آن را نكره آورده به منظور تعظيم آن است .و
معناي جمله روشن است.
"جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ" يعني آن بازگشتگاه خوب ،عبارت است از جنتهاي با استقرار و دائمي .و باز بودن درها
به روي آنان ،كنايه است از اينكه متقين هيچ مانعي از تنعم به نعمتهاي موجود در آن جنات ندارند ،چون جنات براي آنها
درست شده ،و مال آنان است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از اين جمله اين است كه :درها به روي ايشان باز است ،و احتياجي نيست كه پشت در
بايستند ،و يا حلقه در را بكوبند ،تا به رويشان باز شود.
بعضي « »9ديگر گفتهاند :مراد اين است كه :درها بدون كليد به رويشان باز ،و بدون قفل به رويشان بسته ميشود .و به هر
حال اين آيه و چند آيه بعد در مقام بيان" حسن ماب" است.
"مُتَّكِئِينَ فِيها يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرابٍ" يعني در حالي كه در آن جنات نشسته باشند ،و مانند اشراف و عزيزان
تكيه كرده باشند.
و منظور از جمله "يَدْعُونَ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرابٍ" اين است كه بفهماند اهل تقوي در بهشت حكمشان روا است ،به
نحوي كه بين آنان و خواستههايشان واسطهاي نيست ،مثال ،از ميوههاي بهشتي كه انواعي بسيار است ،هر يك را صدا
بزنند خود آن ميوه و يا شراب
__________________________________________________
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[وصف حال طاغيان در جهنم و حكايت تخاصم و مشاجره متبوعان و تابعان در دوزخ]  .....ص333 :

"هذا وَ إِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ" كلمه" هذا" اشاره به مطالبي است كه در باره متقين بيان نموده ميفرمايد :اينها كه گفتيم
در باره بازگشتگاه متقين بود .ممكن هم هست كلمه" هذا" اصال اسم اشاره نباشد بلكه اسم فعل باشد و به معناي" خذا
هذا" .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ" كلمه" يصلونها" از مصدر "الصلي" است كه به معناي داخل آتش شدن ،و چشيدن حرارت
آن است .و يا به معناي تابع آتش شدن است .كلمه" مهاد" -به طوري كه در مجمع البيان آمده -به معناي بستر گسترده
است ،مثال ،وقتي گفته ميشود ":مهدت له تمهيدا "
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
معنايش نظير معناي اين عبارت است كه :بگوييم" وطات له توطئة" « .»1و آيه شريفه با آيه بعدش تفسير سرانجام طاغيان
است.
"هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَّاقٌ" كلمه" حميم" به معناي حرارت بسيار زياد است .و كلمه" غساق" -به طوري كه در مجمع
البيان آمده -به معناي چركي است كه تعفن بسيار داشته باشد .البته به معناي ديگري هم تفسير شده است »«2و دو
كلمه" حَمِيمٌ وَ غَسَّاقٌ" بيان ميكنند كلمه" هذا" را .و جمله "فليذوقوه" ميفهماند كه خود طاغيان نميخواهند از" حميم"
و" غساق" بخورند ،ولي مجبورشان ميكنند به خوردن ،چون قاعده آن است كه ميفرمود ":هذا حميم و غساق فليذوقوه-
اين حميم و غساق است كه بايد بخورندش" ولي جمله" فليذوقوه "را جلوتر آورد و به حميم و غساق اشاره كرد تا در هنگام

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

(1و )9تفسير منهج الصادقين ،ج  ،3ص .39
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
نزدشان حاضر ميشود ،بدون اين كه احتياج باشد كه كسي آن ميوه را برايشان بياورد.
"وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ" ضمير" هم" به متقين برميگردد .و كلمه" قاصِراتُ الطَّرْفِ" صفتي است كه در جاي
موصوف خود به كار رفته ،و تقدير كالم" و عندهم ازواج قاصرات الطرف -نزد ايشان همسراني است قاصرات الطرف"
ميباشد و منظور از صفت" قاصرات الطرف" اين است كه :آن همسران به شوهران خود راضي و قانعند ،و چشم به ديگري
ندارند .ممكن هم هست كنايه باشد از اينكه همسراني پر ناز و كرشمهاند.
و كلمه" أتراب" به معناي" اقران" است .ميخواهد بفرمايد :همسران بهشتي همتاي شوهران خويشند ،نه از جهت سن با
آنان اختالف دارند ،و نه از جهت جمال .ممكن هم هست مراد از" اقران" اين باشد كه مثل شوهران خويشند ،هر قدر
شوهران نور و بهائشان بيشتر شود ،از ايشان هم حسن و جمال بيشتر ميگردد.
"هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ" كلمه" هذا" اشاره به مطالبي است كه در باره بهشت و نعمتهايش بيان كرد .و خطاب
در" توعدون -وعده داده شدهايد" به متقين است ،در نتيجه در آيه شريفه التفاتي از غيبت به خطاب به كار رفته و نكتهاش
اين است كه :خواسته است بفهماند صاحب سخن (خداي تعالي) به شما اهل بهشت نزديك است ،و به شما اشراف دارد تا
نعمتهاي صوري شما با اين نعمت معنوي تكميل گردد.
"إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ" كلمه" نفاد" به معناي فنا ،و قطع شدن جيره است .و به طوري كه از سياق به دست ميآيد
آيه شريفه تتمه خطاب قبلي است.
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فرمان نام آنها را نبرده باشد ".وَ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ" شكل هر چيزي عبارت است از چيزي كه مشابه آن ،و از جنس آن
باشد .و كلمه" ازواج" به معناي انواع و اقسام است .و معناي جمله اين است كه :اين نوع ديگري از جنس حميم و غساق
است كه انواع مختلفي دارد و بايد آن را بچشند.
"هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ  ...فِي النَّارِ" اين سه آيه -به طوري كه از سياق برميآيد -تخاصم تابعان و متبوعان دوزخي را كه
از طاغيان بودند حكايت ميكند.
پس جمله" هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ" خطابي است از ناحيه خداي تعالي به متبوعين ،و كلمه" هذا" اشاره به فوجي از تابعين
است كه دنبال متبوعين به دوزخ ميروند ،و كلمه" مقتحم" اسم فاعل از" اقتحام" است كه به معناي داخل شدن به
سختي و دشواري است.
و جمله" ال مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ" پاسخي است كه متبوعين به گوينده جمله" هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ" ميدهند .و كلمه"
مرحبا" تحيتي است كه به شخص وارد ميدهند ،و در حقيقت" رحب" (وسعت) خانه را تقديم آن شخص ميكنند ،پس اين
كه پيشوايان و متبوعين ضاللت در باره تابعين خود ميگويند" ال مَرْحَباً بِهِمْ" .معنايش اين است كه :وسعت و گشايشي
براي آنان مباد .و اينكه باز در باره آنان ميگويند ":إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ" معنايش اين است كه :ايشان در آتش داخل خواهند
شد ،و حرارت آن را خواهند چشيد ،و يا تابع آتش خواهند شد .و اين جمله در حقيقت جمله" ال مَرْحَباً بِهِمْ" را تعليل
ميكند.
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .039
ترجمه الميزان ،ج ،13ص004 :
و جمله" قالُوا بَلْ أَنْتُمْ ال مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ" ،حكايت جوابي است كه تابعان به متبوعان داده،
ميگويند :بلكه" ال مرحبا" به خود شما كه اين آتش را شما به جان ما افكنديد ،و ما را به اين قرارگاه كه بدترين
قرارگاهست مبتال ساختيد.
"قالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ" خداي سبحان در اينجا ديگر نقل نميكند كه پيشوايان در جواب
پيروان كه گناه را به گردن ايشان انداختند چه گفتند ،ولي در سوره صافات كه باز تخاصم آنان را حكايت كرده ،نقل ميكند
كه گفتهاند ":بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ ما كانَ لَنا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طاغِينَ" « »1پس آيه مورد بحث كه از
قول پيروان نقل ميكند كه گفتند ":پروردگارا هر كس كه اين سرنوشت را براي ما درست كرد ،به دو برابر عذاب در آتش
مبتال كن" در حقيقت سخني است كه پيروان بعد از ختم تخاصم گفتهاند.
و جمله" من قدم" جمله شرطيه ،و جمله" فَزِدْهُ عَذاباً "جزاي آن است .و كلمه" ضعف" به معناي مثل است .و" عذاب
ضعف" به معناي عذاب داراي ضعف و مثل است ،و خالصه عذاب دو برابر است.
"وَ قالُوا ما لَنا ال نَري رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ" گويندگان اين سخن -به طوري كه از سياق برميآيد -عموم اهل
دوزخاند ،و مرادشان از رجالي كه دوزخيان آنان را از اشرار ميپنداشتند ،مؤمنين است كه در آن هنگام كه در بهشت هستند
و دوزخيان دنبال آنان ميگردند ،و پيدايشان نميكنند ،به يكديگر ميگويند :چه ميشود ما را كه آن مرداني را كه از اشرار
ميدانستيم نميبينيم و پيدا نميكنيم؟
"أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ" يعني :آيا ما ايشان را در دنيا به مسخره گرفته بوديم ،و به خطا رفتيم ،در حالي
كه آنان اهل نجات بودند؟ و يا آنكه چشم ما در دوزخ به ايشان نميافتد؟
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"إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ" كلمه" ذلك" اشاره است به همان تخاصمي كه در باال از ايشان حكايت فرمود .و بيان
ميكند كه اين تخاصم اهل دوزخ امري است ثابت و واقع شدني كه هيچ ترديدي در وقوعش نيست ،چون در حقيقت
تخاصم آن روزشان كشف و ظهور ملكاتي است كه دلهايشان در دنيا ،در اثر ممارست در تنازع و تشاجر كسب كرده است،
__________________________________________________
)(1يعني پيشوايان ضاللت در پاسخ پيروان كه گناه را به گردن آنان انداختند گفتند :شما خودتان به خدا ايمان نياورديد و ما
بر شما تسلط نداشتيم بلكه خودتان مردمي طاغي بوديد .سوره صافات ،آيه  92و .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
[سوره ص ( :)38آيات  14تا  ..... ]88ص331 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص331 :

بگو من تنها بيم رسانم و هيچ معبودي به جز خداي واحد قهار نيست (). 34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است خدايي كه عزيز و غفار است ().33
بگو مساله توحيد خبري است عظيم ().33
كه شما از آن روي برميگردانيد ().33
من هرگز علمي به گروه فرشتگان در آن روز كه راجع به خلقت بشر مخاصمه ميكردند ندارم ().32
چون من از ناحيه خود هيچ علمي ندارم تنها آگهيهاي من به وسيله وحي است و وحي هم تنها در چار ديواري مسايل
مربوط به انذار است ().33
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قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِالَّ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ( )34رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ( )33قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
( )33أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ( )33ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي إِذْ يَخْتَصِمُونَ ()32
إِنْ يُوحي إِلَيَّ إِالَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ( )33إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ( )31فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ( )39فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ( )30إِالَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ )(74
قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ ( )34قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ( )33قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ( )33وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلي يَوْمِ الدِّينِ ( )33قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ
يُبْعَثُونَ )(79
قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ( )33إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ( )31قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ () 39إِالَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
( )30قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ ()30
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( )34قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ( )33إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ
لِلْعالَمِينَ ( )33وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ()33
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بيان آيات  .....ص338 :
اشاره

اين آيات آخرين فصل از فصول سوره" ص" است كه مشتمل بر چند نكته است :اول آن كه به پيامبر (ص) دستور ميدهد
كه انذارهاي خود را و دعوت به سوي توحيد را به مردم ابالغ فرمايد .و ديگر اين كه ابالغ كند كه اعراض از حق و پيروي
شيطان كار آدمي را به عذاب دوزخ منتهي ميسازد ،عذابي كه خداوند قضايش را در حق شيطان و پيروان او رانده است .در
همين جاست كه اين سوره خاتمه مييابد.
"قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ  ...الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ" در اين دو آيه به رسول خدا (ص) دستور ميدهد به مردم
برساند.
كه من بيم دهنده ميباشم و خداي تعالي يكتاي در" الوهيت" است .پس جمله" إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ "ميخواهد غرض آن جناب
را منحصر در" انذار" كند ،و ساير اغراض را مانند توقع مال و مقام -كه چه بسا دعوت به حق ،در بين مردم مشتبه به آنها
ميشود -از آن جناب نفي كند ،هم چنان كه در آخرين آيات باز به همين انحصار اشاره نموده ميفرمايد ":بگو من از شما
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به ياد آور آن زمان را كه پروردگارت به مالئكه گفت من بشري از گل خواهم آفريد ().31
متوجه باشيد كه چون از اسكلتش بپرداختم و از روح خود در او بدميدم همگي برايش به سجده بيفتيد ().39
پس مالئكه همه و همه سجده كردند ().30
مگر ابليس كه تكبر كرد چون از پيش كافر بود ().30
خداي تعالي فرمود :اي ابليس چه بازت داشت از اينكه براي كسي سجده كني كه من خود او را به دست خود آفريدم آيا
تكبر كردي و يا واقعا بلند مرتبه بودي؟ ().34
گفت :آخر من از او بهترم چون تو مرا از آتش و او را از گل آفريدي ().33
گفت :پس بيرون شو از بهشت چون كه تو رانده شدهاي ().33
و بدان كه لعنت من تا قيامت شامل حال تو است ().33
گفت :پروردگارا حال كه چنين است پس تا قيامت كه همه مبعوث ميشوند مرا زنده بدار ().32
گفت :باشد تو از زندگاني ().33
تا روزي كه آن وقت معلوم ميرسد ().31
گفت پس به عزتت سوگند كه همه و همهشان را گمراه خواهم كرد ().39
مگر بندگان مخلصت از ايشان را ().30
گفت پس حق اين است و من حق ميگويم ().30
كه جهنم را از تو و از هر كه پيرويت كند از همه پر ميكنيم ().34
بگو من از شما در مقابل رسالتم اجري نميخواهم و من از آنها نيستم كه چيزي را كه ندارند به خود ميبندند ().33
اين قرآن به جز تذكر براي عالميان نيست ().33
و به زودي خبرش را بعد از زماني خواهي دانست ().33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
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هيچ اجر و پاداشي نميخواهم ،و من از متكلفين نيستم".
و جمله" وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ" -تا آخر دو آيه -توحيد را با حجتي كه آن را اثبات كند ،يعني ،آنچه از اسماء و صفات خدا بر
توحيد داللت ميكند را ابالغ ميدارد.
پس جمله" وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ" الوهيت را -كه عبارت است از معبوديت به حق -از تمامي آلهه نفي ميكند .و اما اثبات"
الوهيت" براي خداي تعالي امري است كه بعد از انتفاي الوهيت از غير خدا ،قهرا و خود بخود حاصل است ،چون بين اسالم
و وثنيت در اصل اينكه معبود به حقي وجود دارد اختالف و نزاعي نيست ،نزاعي كه هست در اين است كه آن اله و معبود به
حق اللَّه تعالي است ،و يا غير اوست؟ هر چند كه گفتيم اسماء و صفاتي كه در آيه آمده ،خود دليل اثبات الوهيت خدا نيز
هست ،و تنها الوهيت غير خدا را نفي نميكند.
[تقرير احتجاجات متعدد بر وحدانيت خداي تعالي كه آيه ":قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ  "...متضمن است ] .....ص338 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"الْواحِدُ الْقَهَّارُ" -اين دو اسم وحدانيت خدا را در هستي و قهرش بر هر چيز اثبات ميكند ،به اين بيان كه ميفرمايد :خداي
تعالي موجودي است كه هيچ موجودي وجودش مانند او نيست ،و چون او كمالي ال يتناهي دارد -كمالي كه عين وجود
اوست -پس او غني بالذات و علي االطالق است ،و غير از او هر چه باشد فقير و محتاج به او است ،آنهم نه تنها از يك
جهت ،بلكه از تمام جهات .از جهت وجود ،و از جهت آثار وجود .غير او هر چه دارند
ترجمه الميزان ،ج ،13ص002 :
همه نعمت و افاضه خداي سبحان است .پس خدا قاهر بر هر چيز است بر طبق اراده خويش.
و هر چيزي مطيع است در آنچه خداوند اراده كند و خاضع است در برابر آنچه او بخواهد.
و اين خضوع ذاتي كه در هر موجود است همان حقيقت عبادت است .پس اگر جايز باشد براي چيزي در عالم هستي عملي
به عنوان عبادت انجام داد ،عملي كه عبوديت و خضوع آدمي را مجسم سازد ،همان عمل عبادت خداي سبحان است ،چون
هر چيز ديگري به غير از او فرض شود ،مقهور و خاضع براي اوست ،و از خود ،مالك هيچ چيز نيست ،نه مالك خويش است
و نه مالك چيزي ديگر .و در هستي خودش و غير از خودش ،و نيز در آثار هستي استقالل ندارد ،پس نتيجه ميگيريم كه
تنها خداي سبحان معبود به حق است ،و نه ديگري.
و جمله" رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا" حجت ديگري را بر وحدانيت خدا در" الوهيت "افاده ميكند ،به اين بيان كه
نظام تدبيري كه در سراسر جهان جريان دارد نظامي است واحد و متصل ،نظامي كه هيچ ناحيهاش از ناحيه ديگر جدا نيست،
و ممكن نيست ،مثال ،نظام در آسمانهايش را از نظام در زمين جدا كرد .قبال هم مكرر گفته بوديم كه خلقت و تدبير از
يكديگر جدا نيستند ،بلكه تدبير عبارت از آن است كه موجودات را رديف و پشت سر هم ،و هر يك را در جايي كه بايد باشد
خلق كند ،پس تدبير به يك معنا همان خلقت است ،هم چنان كه خلقت به معنايي ديگر همان تدبير است.
و چون مشركين هم اعتراف دارند بر اينكه پديد آورنده و خالق آسمانها و زمين كسي جز خداي سبحان نيست ،پس تنها او
رب و مدبر عالم است ،و در نتيجه او اله و معبودي است كه بايد مورد عبادت قرار گيرد -چون عبادت عملي است كه
عبوديت و مملوكيت عابد را در برابر معبود و مالك خود مجسم ميسازد ،و نيز تصرف مالك ،و افاضه نعمت به مملوك ،و
دفع نقمت از او را ممثل ميكند -پس خداي سبحان تنها اله در آسمانها و زمين و ما بين آن دو است و اله ديگري جز او
نيست -دقت فرماييد و ممكن هم هست بگوييم :جمله" رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا" بيان است براي كلمه"
القهار" و يا براي دو كلمه" الْواحِدُ الْقَهَّارُ".
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و دو كلمه "الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ" نيز حجتي ديگر بر يگانگي خدا در" الوهيت" را افاده ميكند .به اين بيان كه :خداي تعالي"
عزيز" است ،يعني هيچ چيز بر او غالب نميآيد تا او را بر خالف خواسته و ارادهاش مجبور كند ،و يا از آنچه كه خواسته و
اراده كرده جلوگير شود.
پس او عزيز علي االطالق است ،و هر عزيزي ديگر در برابر او ذليل و مطيع و فرمانبر است.
عبادت هم كه گفتيم چيزي جز اظهار ذلت نيست ،و اين اظهار ذلت جز در برابر عزيز معنا ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
ندارد ،و به جز خدا هم كسي عزيز نيست ،چون هر عزيزي عزتش از اوست.
اين آن حجتي است كه از كلمه" عزيز" براي يگانگي خدا در" الوهيت" استفاده كنيم .و اما استفاده آن از كلمه" غفار"
بيانش اين است كه ":عبادت" عبارت از عملي است كه عبوديت و تقرب به معبود را مجسم نموده و دوري بنده را از مالك
برطرف كند و اين همان مغفرت گناه است ،و چون يگانه كسي كه مستقل به رحمت رساندن بر خلق است ،و هر چه رحمت
ميرساند خزينههايش تهي نميگردد خداست ،و او كسي است كه بندگان عابد خود را در آخرت به دار كرامت خود ميبرد،
پس يگانه غفار هم كه به طمع آمرزش سزاوار عبادت است ،او است.
ممكن هم هست دو كلمه" عزيز" و" غفار" اشاره باشد به علت دعوت به توحيد ،و يا وجوب ايمان به آن دعوت ،وجوبي كه
بر حسب مقام از جمله" وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" استفاده ميشود ،و معناي اين باشد كه :من شما را به سوي توحيد
خدا دعوت ميكنم ،به دعوتم ايمان بياوريد ،براي اينكه خدا عزيزي است كه عزتش آميخته با ذلت نيست ،و نيز براي اينكه
او" غفار "است ،و معبود هم بايد همان كسي باشد كه غفار است.
"قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ" مرجع ضمير" هو" همان داستان وحدانيت خداست كه جمله" وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ
 "...بيانش ميكرد.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":مرجع آن قرآن كريم است ،ميفرمايد :قرآن نبا عظيم است ،كه مردم از آن اعراض
ميكنند"  .و اين وجه با سياق آيات سابق هم سازگارتر است ،چون سياق همه آنها با قرآن ارتباط داشت .و نيز با آيه بعدي
هم كه ميفرمايد ":ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي إِذْ يَخْتَصِمُونَ" ،سازگارتر است .و معناي آيه مورد بحث و آيه بعدي،
اين ميشود كه :من از پيش خود هيچ علمي به مأل اعلي و تخاصم آنان نداشتم ،تا آنكه قرآن اين نبا عظيم مرا خبردار كرد.
بعضي « »9ديگر گفتهاند :مرجع" هو "قيامت است .ولي اين وجه از همه بعيدتر است.
"ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي إِذْ يَخْتَصِمُونَ" منظور از" مأل اعلي" جماعتي از مالئكه است ،و گويا مراد از مخاصمه
آنان همان مطلبي باشد كه آيه" إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" -تا آخر آيات -آن را
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]030
ترجمه الميزان ،ج ،13ص001 :
كه در اوايل سوره بقره گذشت حكايت ميكند.
و گويا ميخواهد بفرمايد :من هيچ اطالعي از مخاصمه مالئكه نداشتم ،تا آنكه خداي تعالي آن را در كتابش به من وحي
كرد ،پس من همانا منذري هستم كه تابع وحي خداي تعالي ميباشم.
"إِنْ يُوحي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ" اين آيه تاكيد جمله" إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ" است ،و به منزله تعليلي است براي جمله" ما كانَ
لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلي" و معنايش اين است كه :من هرگز علمي نداشتم و نميتوانستم داشته باشم ،چون علم من از
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جانب خودم نيست ،بلكه هر چه هست به وسيله وحي است ،و چيزي به من وحي نميشود ،مگر آنچه كه مربوط به انذار
باشد.
[توضيح در باره ارتباط آيه ":إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ" با قبل]  .....ص357 :
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"إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ "آنچه از سياق برميآيد اين است كه :آيه مورد بحث و ما بعد آن تتمه
كالم رسول خدا (ص) كه ميفرمود ":إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ  "...نميباشد .و شاهد بر آن كلمه" ربك -پروردگارت" ميباشد ،ناگزير
بايد گفت :اين دو آيه كالم خداي تعالي است كه به زمان مخاصمه مالئكه اشاره ميكند .و ظرف" اذ" متعلق به همان
چيزي است كه ظرف در جمله" اذ يختصمون" متعلق به آن بود ،و يا متعلق به محذوف است ،و تقدير آن" اذكر اذ قال
ربك للملئكة  "...ميباشد ،چون جمله" إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" كه خطاب خدا به مالئكه است ،و جمله" إِنِّي خالِقٌ
بَشَراً مِنْ طِينٍ" كه آن نيز خطاب خدا به مالئكه است ،دو جمله متقارن هستند كه در يك زمان و يك ظرف واقع شدهاند.
بنا بر اين برگشت معناي" إِذْ قالَ رَبُّكَ  ،"...نظير اين ميشود كه بگوييم :ياد بياوريد آن وقتي كه پروردگارت چنين و چنان
گفت و آن همان وقتي بود كه مالئكه مخاصمه ميكردند.
بعضي از مفسرين « »1جمله" إِذْ قالَ رَبُّكَ "...را تفسير جمله" إِذْ يَخْتَصِمُونَ" دانسته ،و بعد از آنكه منظور از اختصام را
تقاول و سؤال و جواب گرفتهاند ،آن را عبارت دانستهاند از مجموع كالم خدا به ايشان در جمله" إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
خَلِيفَةً" و كالم مالئكه ،در جمله" أَ تَجْعَلُ  "...و باز كالم خدا به آدم و كالم آدم به مالئكه ،و كالم خدا به ايشان ،در
جمله" إِنِّي خالِقٌ بَشَراً" و كالم ابليس با خداي تعالي.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
ترجمه الميزان ،ج ،13ص009 :
و سپس گفته بنا بر اين كه منظور از اختصام مخاصمه و گفتگوي مالئكه در بين خودشان باشد ،نه بين ايشان و خداي
سبحان ،در اين صورت خبر دادن خدا از اينكه" إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" و نيز از اينكه" إِنِّي خالِقٌ بَشَراً  "...حتما به
توسط فرشتهاي از فرشتگان صورت گرفته است ،و همچنين خطاب خدا به آدم و ابليس به توسط فرشته مزبور بوده است و
در نتيجه گفتار مالئكه به پروردگارشان ،كه گفتند ":أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها"، ...
و ساير گفتارهاي ايشان ،كالمي بوده از ايشان به آن فرشته واسطه ،آن وقت اختصام و مخاصمه در بين خود مالئكه درست
ميشود.
و ليكن خواننده عزيز خودش متوجه هست كه هيچ يك از اين مقدمات كه اين مفسر براي اخذ نتيجهاي كه منظور داشت
ذكر كرد ،از سياق آيات استفاده نميشود.
"إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ" -كلمه" بشر" به معناي انسان است .راغب ميگويد:
"بشره" به معناي ظاهر پوست ،و" أدمه" به معناي باطن آن است كه به گوشت چسبيده ،چون عموم اهل ادب اين طور
معنا كردهاند آن گاه ميگويد :و اگر از انسان به كلمه" بشر" تعبير كرده ،به اعتبار اين است كه در بين همه جانداران تنها
آدمي است كه پر و كرك و مو و پشم ظاهر بدنش را نپوشانده ،به خالف ساير حيوانات كه يا پشم بشره آنها را پوشانده و يا
كرك.
و سپس ميگويد :كلمه" بشر" هم در مفرد استعمال ميشود ،و هم در جمع ،ولي در دو نفر به صيغه تثنيه درميآيد ،مانند
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[وجه اينكه فرمود آدم را با دو دستم آفريدم]  .....ص353 :

"قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ" اينكه در اين آيه خلقت بشر را بدست
خود نسبت داده ،و فرموده ":چه مانعت شد از اينكه براي چيزي سجده كني كه من آن را با دستهاي خود آفريدم" به اين
منظور بوده كه براي آن شرافتي اثبات نموده ،بفرمايد :هر چيز را به خاطر چيز ديگر آفريدم ،ولي آدم را به خاطر خودم .هم
چنان كه جمله" وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي -و از روح خود در او دميدم" نيز اين اختصاص را ميرساند و اگر كلمه" يد" را
تثنيه آورد ،و فرمود ":يدي -دو دستم" با اينكه ميتوانست مفرد بياورد براي اين است كه به كنايه بفهماند :در خلقت او
اهتمام تام داشتم ،چون ما انسانها هم در عملي هر دو دست خود را به كار ميبنديم كه نسبت به آن اهتمام بيشتري داشته
باشيم ،پس جمله" خلقت بيدي" نظير جمله" مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا »" «2است.
ولي بعضي « »0از مفسرين گفتهاند مراد از كلمه" يد" قدرت است ،و تثنيه آوردن آن تنها تاكيد را ميرساند ،مانند آيه" ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" « »0روايتي هم بر طبق اين تفسير وارد شده.
__________________________________________________
)(1من از نخست حاضر نبودم براي بشري كه تو او را از گلي از لجن خشكيده درست كرده باشي ،سجده كنم .سوره حجر،
آيه .00
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آيه" أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ" و در قرآن كريم هر جا از انسان به بشر تعبير شده ،منظور همان جثه و هيكل و ظاهر بدن اوست "
«1».
و در آيه شريفه مورد بحث مبدأ خلقت آدمي گل معرفي شده ،و در سوره روم مبدأ خلقتش خاك و در سوره حجر صلصالي از
حمإ مسنون ،و در سوره رحمان صلصالي چون فخار (سفال) آمده ،و اين اختالف در تعبير اشكالي به وجود نميآورد ،براي
اينكه همان مبدأ واحد احوال مختلفي به خود گرفته ،و در هر جاي از قرآن كريم نام يكي از آن احوال را نام برده است.
"فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ""تسويه انسان" به معناي تعديل اعضاي اوست ،به اينكه اعضاي
بدني او را با يكديگر تركيب و تكميل كند تا به صورت انساني تمام عيار درآيد ،و" دميدن روح در آن" ،عبارت است از اينكه
او را موجودي زنده قرار دهد ،و اگر روح دميده شده در انسان را به خود
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" بشر".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
خداي تعالي نسبت داده و فرموده ":از روح خودم در آن دميدم" ،به منظور شرافت دادن به آن روح است .و جمله" فقعوا"
امر و از ماده" وقوع" است ،و اين امر نتيجه و فرع تسويه و نفخ روح واقع شده ،ميفرمايد :حال كه از روح خودم در آن
دميدم ،شما مالئكه بر او سجده كنيد.
"فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ" داللت اين جمله بر اينكه تمامي فرشتگان براي آدم سجده كردند و احدي از آن تخلف
نكرده روشن است.
"إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ" يعني ابليس تكبر كرد و از سجده براي او دريغ ورزيد ،و او از سابق بر اين كافر
بود .و اينكه ابليس قبل از اين صحنه كافر بوده ،از آيه شريفه" لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»"
هم به خوبي استفاده ميشود.
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)(2سوره يس ،آيه .31
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
)(4سوره ملك ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
بعضي »«1ديگر گفتهاند :مراد از دو دست نعمتهاي دنيا و آخرت است ممكن هم هست بگوييم منظور از آن يكي مبدأ
پيدايش بدن و يكي ديگر مبدأ پيدايش روح است ،و يا يكي صورت آدمي ،و ديگر معناي اوست ،و يا يكي صفات جالل خدا،
و ديگري صفات جمال اوست .و ليكن همه اينها معاني هستند كه از ناحيه لفظ آيه هيچ داللتي بر هيچ يك از آنها نيست.
[معناي جمله ":أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ "كه استفهام توبيخي از ابليس در باره سجده نكردنش براي آدم است]  .....ص: 344

[مبدء ارتكاب معاصي ،انكار مالكيت مطلقه خدا و حكمت او است]  .....ص354 :

"قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" اين پاسخي است كه ابليس از پرسش خدا داده و علت سجده نكردن
خود را بيان ميكند ،و آن اين است كه :من شرافت ذاتي دارم ،چون مرا از آتش خلق كردهاي و آدم مخلوقي است از گل .و
در اين پاسخ اشارهاي است به اينكه از نظر ابليس اوامر الهي وقتي الزم االطاعه است كه حق باشد ،نه اينكه ذات أوامر او
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و جمله" أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ" استفهامي است توبيخي ،معنايش اين است كه :آيا سجده نكردنت از اين بابت است
كه عارت ميشد ،و خود را از اين كار بزرگتر ميدانستي؟ و يا اينكه به راستي شان تو اجل از اين عمل بود .و تو از كساني
بودي كه قدر و منزلتشان باالتر از آن است كه مامور به سجده بر آدم شوند؟ و از همين جا بعضي « »9از مفسرين استفاده
كردهاند كه :معلوم ميشود خداي تعالي مخلوقاتي عالي دارد كه مقامشان اجل از آن است كه براي آدم سجده كنند ،بندگاني
هستند مستغرق در توجه به سوي پروردگارشان ،و هيچ چيزي را به جز او درك نميكنند.
بعضي »«3ديگر گفتهاند :مراد از" علو" هم همان استكبار است ،هم چنان كه در آيه "وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ"
« »0به همين معنا است و اگر بگويي معنا ندارد كه بگوييم" آيا تو استكبار كردي و يا از مستكبرين بودي ".ميگوييم :هيچ
عيبي ندارد ،چون اولي راجع به زمان سجده است ،و دومي راجع به ما قبل آن ،و معنايش اين است كه ":آيا از اينكه امر به
سجدهات كرديم دچار استكبار شدي ،و يا آنكه از قبل مستكبر بودي؟".
ليكن اين وجه صحيح نيست ،چون با مقتضاي مقام نميسازد ،مقتضاي مقام اين است كه ابليس را داراي استكبار معرفي
كند ،نه اينكه زمان استكبار او را معين كند كه قديمي است و يا تازه.
بعضي « »4ديگر گفتهاند :مراد از كلمه" عالين" مالئكه آسمان است ،چون آن مالئكه كه مامور به سجده براي آدم شدند،
مالئكه زمين بودند .اين هم صحيح نيست ،براي اينكه آيه عموميت دارد.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .994
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص  993و .993
)(4بدرستي فرعون در زمين استكبار و بلندپروازي كرد .سوره يونس ،آيه .30
)(5روح المعاني ،ج  ،90ص .993
ترجمه الميزان ،ج ،13ص004 :
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الزم االطاعة باشد و چون امرش به سجده كردن حق نبوده ،اطاعتش واجب نيست.
و برگشت اين حرف به اين است كه ابليس اطالق مالكيت خدا و حكمت او را قبول نداشته ،و اين همان اصل و ريشهاي
است كه تمامي گناهان و عصيانها از آن سرچشمه ميگيرد ،چون معصيت وقتي سرميزند كه صاحبش از حكم عبوديت
خداي تعالي و مملوكيت خودش براي او خارج شود و از اينكه ترك معصيت بهتر از ارتكاب آن است ،اعراض كند و اين
همان انكار مالكيت مطلقه خدا ،و نيز انكار حكمت او است.
"قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلي يَوْمِ الدِّينِ" كلمه" رجيم" از ماده" رجم" به معناي طرد شده است .و
كلمه" يوم الدين" به معناي روز جزاست.
در اين آيه فرموده ":وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي" و در سوره حجر فرموده ":وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ" « »1بعضي « »9از مفسرين در وجه
اين اختالف تعبير گفتهاند :اگر الم در" اللعنة" براي عهد باشد ،ديگر فرقي بين اين دو تعبير نيست ،براي اينكه در اولي
فرموده ":بر تو باد لعنت من" و در دومي فرموده ":بر تو باد همان لعنت" و اما اگر الم در آن براي جنس باشد ،باز هم
فرقي نخواهد داشت ،براي اينكه در اولي فرموده ":بر تو باد لعنت من" و در دومي فرموده ":بر تو باد همه لعنتها" و معلوم
است كه لعنت غير خدا از قبيل مالئكه و مردم معنايش دوري از رحمت خداست ،اگر اين لعنت بدون اذن خدا باشد كه هيچ
اثري ندارد ،و اگر به اذن خدا باشد نتيجهاش دوري ابليس از رحمت خدا ميشود ،و اين هم همان لعنت خود خدا خواهد بود.
[اشاره به اينكه عين خواسته ابليس (فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ) اجابت نشده و او" الي وقت اليوم المعلوم" مهلت داده شده]  .....ص354 :
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"قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ  ...إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ" از ظاهر اينكه ابليس انتهاي مهلت را روز مبعوث شدن
انسانها معين كرد و خداي تعالي انتهاي آن را تا روز وقت معلوم مقرر داشت ،برميآيد كه اجابت خواسته ابليس با
__________________________________________________
)(1سوره حجر ،آيه .04
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .993
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
خواستهاش اختالف دارد ،و عين خواستهاش اجابت نشده .پس ناگزير معلوم ميشود آن روز يعني روز وقت معلوم آخرين
روزي است كه بشر به تسويالت ابليس نافرماني خدا ميكند و آن قبل از روز قيامت و بعث است .و ظاهرا مراد از روز ،روز
معمولي نيست ،بلكه مراد ظرف است ،و در نتيجه اضافه شدن كلمه" يوم" به كلمه" وقت "اضافه تاكيدي است ،چون
گفتيم كه خود" يوم" هم به معناي وقت و ظرف است.
"قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ" حرف" باء" در" بعزتك" براي سوگند است ابليس به عزت
خدا سوگند ياد ميكند كه به طور حتم تمامي ابناي بشر را اغوا ميكند ،آن گاه مخلصين را استثنا مينمايد .و" مخلصين"
عبارتند از كساني كه خداي تعالي آنان را براي خود خالص كرده و ديگر هيچ كس در آنان نصيبي ندارد ،در نتيجه ابليس هم
در آنان نصيبي ندارد.
"قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ" اين آيه پاسخي است از خداي سبحان به
ابليس كه مشتمل است بر قضايي كه خدا عليه ابليس و پيروانش رانده كه به زودي همه را داخل آتش خواهد كرد.
پس كلمه" فالحق" مبتدايي است كه خبرش حذف شده ،و يا خبري است كه مبتدايش حذف شده است .و كلمه" فاء" كه
در اول آن است براي ترتيب و قرار دادن جمله ما بعد است بعد از جمله ما قبل .و مراد از" حق" چيزي است كه مقابل باطل
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است ،به شهادت اينكه دوباره اين كلمه را اعاده ميكند ،و با الف و الم هم اعاده ميكند ،و چون به طور قطع ميدانيم
منظور از حق دومي چيزي است كه مقابل باطل است ،پس مراد از اولي هم همان خواهد بود .و تقدير آيه چنين است":
فالحق اقسم به ألمألن جهنم منك  ،"...اين در صورتي است كه خبر حق را محذوف بدانيم ،و اگر خود آن را خبر و
مبتدايش را محذوف بدانيم ،تقديرش چنين ميشود ":فقولي حق...".
و جمله" و الحق اقول" جملهاي است معترضه كه در وسط كالم اضافه شده تا بفهماند كه اين قضاء حتمي است و نيز پندار
ابليس را رد كند كه پنداشته بود" أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ -من از او بهترم" چون از اين گفتار برميآيد كه او امر خدا را كه فرموده بود"
براي آدم سجده كن" غير حق ميدانسته .و از اين كه در اين جمله معترضه" حق" را مقدم بر" اقول" آورده و نيز كلمه"
حق" را با الف و الم آورده ،حصر فهميده ميشود ،و معنايش اين است كه :من به غير حق چيزي نميگويم.
و جمله" لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ" متن آن قضايي است كه
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
خدا به آن حكم كرده و گويا مراد از كلمه" منك" جنس شيطانها باشد ،و در نتيجه هم شامل ابليس ميشود ،و هم ذريه و
قبيله او و كلمه" منهم" به" من تبعك "مربوط است و معنايش اين است كه :از ذريه آدم هر كس از تو پيروي كند او نيز
جهنمي است.
و ما در سابق در نظاير اين آيه از قبيل سوره حجر و در همين قصه از سوره بقره و اعراف و اسراء بحث مفصلي راجع به اين
قصه نموديم بدانجا مراجعه شود.
"قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ" در اين آيه به مطلبي كه در اول سوره و نيز در خالل آيات سوره
گذشت رجوع شده ،و آن اين بود كه قرآن كريم ذكر است و پيامبر اسالم به جز انذار هيچ منصب ديگري ندارد .و نيز رد آن
تهمتي است كه در اين كالم خود زدند ":امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلي آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ" «».1
پس در جمله" ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ" اجر دنيوي از مال و رياست و جاه را از خود نفي ميكند .و در جمله "وَ ما أَنَا مِنَ
الْمُتَكَلِّفِينَ" خود را از تصنع و خودآرايي به چيزي كه آن را ندارد بريء ميسازد.
"إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "يعني قرآن ذكري است جهاني و براي همه جهانيان و براي جماعتهاي مختلف ،و نژادها و
امتهاي گوناگون و خالصه ذكري است كه اختصاص به قومي خاص ندارد ،تا كسي در برابر تالوتش از آن قوم مزدي
طلب كند و يا در برابر تعليمش پاداشي بخواهد ،بلكه اين ذكر براي همه عالم است.
"وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ" يعني به زودي و پس از گذشت زمان ،خبر پيشگوييهاي قرآن از وعد و وعيدش و غلبهاش بر
همه اديان و امثال آن به گوشتان ميرسد.
بعضي »«2از مفسرين گفتهاند :منظور از" بعد حين" روز قيامت است .بعضي « »0ديگر گفتهاند :روز مرگ هر كسي است.
و بعضي « »0ديگر آن را روز جنگ بدر دانستهاند .بعيد نيست كسي بگويد :خبرهاي قرآن مختلف است ،و اختصاص به يك
روز معين ندارد ،تا آن روز را مراد بداند ،بلكه مراد از" بعد حين" مطلق است ،پس براي يك يك از اقسام خبرهاي
__________________________________________________
)(1برويد و دست از آلهه خود برنداريد كه اين شخص از دعوت خود منظوري دارد .سوره ص ،آيه .3
(2و  0و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص . [.....]903
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
قرآن حيني و زماني است.
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قمي در تفسيرش به سند خود از اسماعيل جعفي ،از امام باقر (ع) حديثي در باره معراج از رسول خدا (ص) نقل كرده كه در
آن آمده :خداي تعالي فرمود :اي محمد! گفتم لبيك پروردگار من .فرمود :هيچ ميداني مأل اعلي در چه چيز مخاصمه
ميكردند؟ عرضه داشتم :منزهي تو اي خدا ،من هيچ چيز زائد بر آنچه تو يادم دادهاي نميدانم .آن گاه رسول خدا (ص)
فرمود :پس خداي سبحان دست خود را -يعني دست قدرت خود را -بين دو سينهام نهاد .و من برودت و خنكي آن را در
بين دو شانهام احساس كردم .آن گاه فرمود :از آن به بعد هر چه از گذشته و آينده از من پرسيد ،جوابش را دانا بودم ،پس
مجددا از من پرسيد :اي محمد مأل اعلي در چه چيز مخاصمه كردند؟ عرضه داشتم :در سه چيز :اول در آنچه كه كفاره
گناهان ميشود ،دوم در آنچه درجات آدمي را باال ميبرد ،سوم در آنچه حسنات شمرده ميشود ».1« ...
و در مجمع البيان آمده كه ابن عباس از رسول خدا (ص) روايت كرده كه فرمود پروردگارم به من فرمود :هيچ ميداني كه
مأل اعلي در چه چيز مخاصمه كردند؟ عرضه داشتم :نه ،فرمود :مخاصمه آنها در كفارات و درجات بود .اما كفارات سه چيز
است :يكي وضوي كامل گرفتن در شبهاي سرد ،دوم قدمها را يكي پس از ديگري برداشتن به سوي جماعتها ،سوم انتظار
رسيدن وقت نماز بعدي بعد از هر نماز .و اما درجات ،آن نيز سه چيز است :اول به صداي بلند و واضح سالم كردن ،دوم
اطعام طعام ،و سوم نماز خواندن در تاريكي شب كه همه در خوابند «».9
مؤلف :اين روايت را صدوق هم در خصال از رسول خدا (ص) نقل كرده « »0ولي آنچه در اينجا تفسير كفارات قرار گرفته
در روايت او تفسير درجات واقع شده و به عكس آنچه در اينجا تفسير درجات قرار گرفته در آن روايت تفسير كفارات واقع
شده.
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .900 -902
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .034
)(3خصال صدوق ،ص  ،30ح .19
مه الميزان ،ج ،13ص002 :
و در الدر المنثور هم حديث مجمع البيان را به طرق بسياري از عدهاي از صحابه از رسول خدا (ص) روايت كرده كه البته در
مضامين آنها اختالف مختصري هست «1».
بهر حال سياق آيه با مضمون هيچ يك از اين روايات تطبيق نميكند ،و هيچ دليلي نداريم كه داللت كند بر اينكه اين
روايات تفسير آيه هستند و ممكن است مخاصمه مزبور در اين روايات غير از مخاصمهاي باشد كه آيه شريفه از آن خبر
ميدهد.
و در نهج البالغه آمده كه امام امير المؤمنين فرمود :حمد آن خدايي را سزد كه عزت و كبرياء جامه اوست ،و آن دو را به
شخص خود اختصاص داد ،و نه به مخلوقاتش و نيز آن دو را قرقگاه خويش كرد و بر غير از خودش حرام كرد .و آن دو را از
بين ساير اوصاف براي جالل خود انتخاب نمود و لعنت را براي هر كسي كه بخواهد خود را در آن دو شريك خدا كند قرار
داد.
آن گاه با همين عزت و كبرياي خود مالئكه مقرب خود را بيازمود تا مشخص كند كدام يك متواضع و كدام يك مستكبرند؟
لذا با اينكه او عالم بسويداي دلها و نهانهاي غيبهاست ،مع ذلك فرمود :من بشري از گل خواهم آفريد پس همين كه
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خلقتش را به كمال و تمام رساندم و از روح خود در او دميدم ،همه برايش به سجده بيفتيد ،پس مالئكه همه و همه به
سجده افتادند ،مگر ابليس كه غيرتش مانع شد و به خلقت خود كه از آتش بود بر او افتخار نمود ،و به اصل و ريشهاش بر او
تعصب كرد.
حال ببينيد كه خداي متعال اين دشمن خود را كه پيشواي متعصبين و سلف مستكبرين است ،و همين ابليس را كه اساس
عصبيت را پي ريزي كرد ،و با خدا در رداي جبروتيش هماوردي نمود ،و در لباس تعززش هماهنگي كرده ،زي تذلل و جامه
عبوديت را كنار گذاشت ،چگونه به جرم تكبرش خوار و كوچك كرد ،و به جرم بلندپروازياش بيمقدار ساخت ،او را در دنيا
طرد كرد و در آخرت هم آتش افروخته نصيبش ساخت ».9« ...
و در كتاب عيون به سند خود از محمد بن عبيده روايت آورده كه گفت :از حضرت رضا (ع) معناي آيه" ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ
لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ" را كه خطاب به ابليس است پرسيدم .فرمود :منظور از كلمه" يدي" قدرت و قوت است «».0
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .093
)(2نهج البالغه (فيض االسالم) ،ص  ،333خ .900
)(3عيون اخبار الرضا ،ج  ،1ص  ،193ح .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
مؤلف :نظير اين روايت را صدوق در كتاب توحيد به سند خود از محمد بن مسلم ،از امام صادق (ع) نقل كرده «».1
و در اين قصه روايات ديگري نيز هست كه ما آنها را در ذيل اين قصه در سوره بقره و اعراف و حجر و اسراء آوردهايم،
بدانجا مراجعه شود.
و از كتاب جوامع الجامع از رسول خدا (ص) روايت شده ،كه فرمود :براي متكلف (كسي كه چيزي را براي خود قائل است
كه اهل آن نيست) ،سه عالمت است :اول آنكه با ما فوق خود درميافتد ،دوم اينكه به كارهايي اقدام ميكند و آرزوهايي در
سر ميپروراند كه هرگز به آنها نميرسد ،و سوم اينكه چيزهايي ميگويد كه علمي بدان ندارد «».9
مؤلف :نظير اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب خصال از امام صادق (ع) از لقمان نقل كرده كه در ضمن وصيتهايش به
فرزندش فرموده است « .»0و نيز از طرق اهل سنت « »0نظير آن نقل شده .و در بعضي از اين روايات به جاي" ينازع من
فوقه -با ما فوق خود درميافتد "عبارت" ينازل من فوقه -با ما فوق خود هماوردي ميكند" آمده.
__________________________________________________
)(1توحيد الصدوق ،ص  ،140ح  ،1طبع جامعه مدرسين.
)(2جوامع الجامع ،ط قم ،ص .024
)(3خصال الصدوق ،ص  ،191ح .110
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .099
ترجمه الميزان ،ج ،13ص041 :
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اشاره

ترجمه آيات  .....ص341 :

به نام خداوند بخشنده مهربان.
اين كتابي است كه از ناحيه خداي عزيز و حكيم نازل شده ().1
ما كتاب را به حق بر تو نازل كرديم پس خدا را عبادت كن در حالي كه دين را خالص براي او بداني ().9
آگاه باش كه دين خالص تنها براي خداست و كساني هم كه به جاي خدا اوليايي ميگيرند منطقشان اين است كه ما آنها را
بدين منظور مي پرستيم كه قدمي به سوي خدا نزديكمان كنند به درستي كه خدا در بين آنان در خصوص آنچه مورد
اختالفشان است حكم ميكند .به درستي خدا كسي را كه دروغگو و كفران پيشه است هدايت نميكند ().0
اگر خدا بخواهد فرزند بگيرد از بين آنچه خلق كرده هر چه را بخواهد انتخاب ميكند اما او منزه است .او خداي واحد قهار
است ().0
آسمانها و زمين را به حق آفريد و داخل ميكند شب را بر روز و داخل ميكند روز را بر شب و آفتاب و ماه را آن چنان
مسخر كرده كه هر يك براي مدتي معين در جريانند .آگاه باش كه او عزيز و آمرزنده است ().4
شما را از يك انسان آفريد و آن گاه همسر آن انسان را هم از جنس خود او قرار داد و براي شما از چارپايان هشت جفت
نازل كرد شما و چارپايان را در شكم مادران نسال بعد نسل ميآفريند آن هم در ظلمتهاي سهگانه ،اين خداست پروردگار
شما كه ملك از آن اوست .جز او هيچ معبودي نيست پس ديگر به كجا منحرف ميشويد ().3
اگر كفر بورزيد خدا بينياز از شماست و او كفر را براي بندگان خود نميپسندد .و اگر شكر بگزاريد همان را برايتان ميپسندد
و هيچ گناهكاري وزر گناه ديگري را به دوش نميكشد و در آخر به سوي پروردگارتان بازگشتتان است و او شما را به آنچه
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ( )1إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ( )9أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِالَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ ال
يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ ( )0لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً الصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ()0
خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَي النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ
مُسَمًّي أَال هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ( )4خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي
بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَالثٍ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّي تُصْرَفُونَ ( )3إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ( )3وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا
إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيالً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ ( )3أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ
ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ()2
قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسابٍ ()13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص049 :
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ميكردهايد خبر ميدهد كه او داناي به اسرار سينههاست ().3
و چون ناماليمي به انسان برسد پروردگار خود را همي خواند در حالي كه به سوي او برگشته باشد و چون نعمتي از خود به
وي دهد باز همان دعا و زاري قبلي خود را فراموش ميكند و براي خدا شركائي ميگيرد تا مردم را از راه خدا گمراه كند .به
او بگو سرگرم كفر خود باش و به اين بهره اندك دلخوش باش كه تو از اهل آتشي ().3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص040 :
آيا كسي كه در اوقات شب در حال سجده و ايستاده به عبادت مشغول است و از آخرت ميترسد و اميدوار رحمت پروردگار
خويش است مانند از خدا بيخبران است؟ بگو آيا آنها كه ميدانند و آنها كه نميدانند يكسانند؟ هرگز ولي تنها كساني متذكر
ميشوند كه داراي خرد باشند ().2
بگو اي بندگان من كه ايمان آورده و از پروردگارتان ميترسيد آنهايي كه در اين دنيا نيكي ميكنند پاداشي نيك دارند و
زمين خدا هم گشاده است كساني كه خويشتندار باشند اجرشان را بدون حساب و به طور كامل درخواهند يافت ().13
بيان آيات [محتواي كلي سوره مباركه زمر و زمينه نزول آن]  .....ص343 :
اشاره
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از خالل آيات اين سوره برميآيد كه مشركين معاصر رسول خدا (ص) از آن جناب درخواست كردهاند كه از دعوتش به
سوي توحيد و از تعرض به خدايان ايشان صرف نظر كند ،و گر نه نفرين خدايان گريبانش را خواهد گرفت .در پاسخ آنان
اين سوره كه به وجهي قرين سوره" ص" است ،نازل شده و به آن جناب تاكيد كرده كه دين خود را خالص براي خداي
سبحان كند ،و اعتنايي به خدايان مشركين نكند ،و عالوه بر آن به مشركين اعالم نمايد كه مامور به توحيد و اخالص دين
است ،توحيد و اخالصي كه آيات و ادله وحي و عقل همه بر آن تواتر دارند .و لذا ميبينيم خداي سبحان در خالل سوره چند
نوبت كالم را متوجه اين مساله ميسازد ،مثال در آغاز سوره ميفرمايد ":فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" و باز در آيه بعدي
ميفرمايد ":أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ "سپس در وسط سوره دوباره به اين مساله بر ميگردد و ميفرمايد ":قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ
أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" و باز در آيه  10ميفرمايد:
"قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي" و در آيه  14ميفرمايد ":فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ".
آن گاه در آيه  03اعالم ميدارد كه ":إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ  "...و در آيه  03ميپرسد ":أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ
يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" و در آيه  02تهديد ميكند به اينكه ":قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ" و در آيه 30
ميفرمايد ":قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ" و همچنين اشارات ديگري كه همه داللت بر اين دارد كه مشركين
از آن جناب خواسته بودند دست از دعوت به توحيد بردارد.
آن گاه به استدالل بر يكتايي خدا در ربوبيت و الوهيت پرداخته ،هم از طريق وحي و ترجمه الميزان ،ج ،13ص040 :
هم از طريق برهان عقلي ،و هم از راه مقايسه بين مؤمنين و مشركين ،آن را اثبات ميكند .و مقايسه مزبور مقايسهاي لطيف
است .چند نوبت مؤمنين را به بهترين اوصاف ستوده ،و به پاداشهايي كه به زودي در آخرت دارند بشارت ميدهد .و هر جا
سخن از مشركين به ميان آورده -عالوه بر وبال اعمالشان ،كه در دنيا گريبانشان را ميگيرد ،وبالي نظير آن وبالها كه به
ساير امت هاي گذشته به كيفر تكذيب آيات خدا رسيد ،و آن عبارت بود از خواري در دنيا كه البته عذاب آخرت قابل مقايسه
با آن نيست -ايشان را به خسران و عذاب آخرت بشارت ميدهد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

و به همين منظور در اين سوره -و مخصوصا در آخرش -روز قيامت را به روشنترين اوصافش وصف كرده ،و در همين جا
سوره را خاتمه داده است.
و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده ،و چنين به نظر ميرسد كه يك دفعه نازل شده باشد ،چون آيات آن
بسيار به هم مربوط و متصل است.
و اين ده آيه كه ما از اول آن آورديم ،هم از طريق وحي دعوت ميكند .و هم از طريق حجتهاي عقلي ،و نخست روي
سخن را متوجه رسول خدا (ص) ميكند.
"تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" كلمه" تَنْزِيلُ الْكِتابِ" خبر است براي مبتدايي كه حذف شده .و كلمه" تنزيل"
مصدر به معناي مفعول است ،در نتيجه اضافه اين مصدر به كلمه" كتاب" اضافه صفت به موصوف خودش است .و كلمه"
من اللَّه" متعلق به تنزيل است .در نتيجه معناي آيه چنين ميشود :اين كتابي است نازل شده از طرف خداي عزيز حكيم.
ولي بعضي از مفسرين « »1كلمه" تَنْزِيلُ الْكِتابِ" را مبتدا و كلمه" من اللَّه" را خبر آن گرفتهاند .و بعيد نيست وجه اول به
ذهن نزديكتر باشد.
"إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" در اين آيه بر خالف آيه قبلي تعبير به انزال كرده ،نه تنزيل،
براي اينكه در اين آيه منظور بيان اين نكته است كه بفهماند قرآن كريم به حق نازل شده ،و در چنين مقامي مناسب آن
است كه تعبير به انزال كند كه به معناي نازل شدن مجموع قرآن است ،بخالف مقام در آيه قبلي كه چون چنين مقامي
نبود ،تعبير به تنزيل كرد كه به معناي نازل شدن تدريجي است.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .900
ترجمه الميزان ،ج ،13ص044 :
و "باء" در كلمه" بالحق" براي مالبست است ،كه معنايش چنين ميشود :ما قرآن را به سوي تو نازل كرديم در حالي كه
متلبس به جامه حق بود ،پس در هر جاي از آن كه امر به عبادت و پرستش خداي يگانه شده است ،حق است .و چون
حرف" باء "اين معنا را به آيه ميدهد جمله" فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" را با حرف" فاء" متفرع بر آن كرد .و فهمانيده
حاال كه معلوم شد قرآن متلبس به لباس حق نازل شده ،پس خداي يگانه را عبادت كن ،در حالي كه دين را براي او خالص
كرده باشي ،براي اينكه در اين قرآن مكرر آمده كه بايد خداي يگانه را بپرستي.
و مراد از كلمه" دين" -به طوري كه از سياق برميآيد -عبادت است .و ممكن هم هست سنت حيات از آن اراده شود،
يعني طريقهاي كه در زندگي اجتماعي انساني پيموده ميشود .و مراد از" عبادت "همان اعمالي است كه خضوع قلبي و
پرستش دروني را مجسم و ملموس ميكند ،و آن عبارت از همان طريقهاي است كه خود خداي سبحان آن را تشريع كرده
و معناي آيه اين است كه :حال كه قرآن به حق نازل شده پس عبوديت قلبي خود را براي خدا در تمامي شؤون زندگيت با
پيروي كردن از آنچه براي تو تشريع كرده اظهار كن در حالي كه دين خود را براي او خالص سازي ،و غير از آنچه خدا براي
تو تشريع كرده پيروي مكن".
"أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ" در اين جمله آنچه را در كلمه" بالحق" سر بسته فرموده بود ،علني و روشن بيان ميكند ،و آنچه
را در جمله" فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" به طور خاص بيان كرده بود تعميم ميدهد ،ميفرمايد ":آنچه به تو وحي كرديم
كه دين را براي خدا خالص كني ،مخصوص به شخص تو نيست ،بلكه اين وظيفهاي است بر هر كس كه اين ندا را بشنود"
و به خاطر اينكه جمله مورد بحث ندايي مستقل بود ،لذا اسم جالله" اللَّه" را به كار برد ،و با آوردن ضمير نفرمود ":اال له
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الدين الخالص" با اينكه مقتضاي ظاهر كالم همين بود كه ضمير بياورد.
و معناي خالص بودن دين براي خدا اين است كه :خدا عبادت آن كسي را كه فقط براي او عبادت نميكند نميپذيرد ،حال
چه اينكه هم خدا را بپرستد و هم غير خدا را و چه اينكه اصال غير خدا را بپرستد.
[ معناي اينكه دين خالص براي خداست و بيان مبناي اعتقادي بت پرستان در باره عبادت ارباب و آلهه و مقصود از اينكه آنان غير خدا را اولياء اتخاذ كردهاند]  .....ص344 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي"...
در سابق گفتيم كه مسلك وثنيت معتقد است كه خداي سبحان بزرگتر از آن است كه ادراك انسانها محيط بر او شود ،نه
عقلش ميتواند او را درك كند و نه وهم و حسش.
پس او منزه از آن است كه ما ،روي عبادت را متوجه او كنيم .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
ناگزير واجب ميشود كه از راه تقرب به مقربين او به سوي او تقرب جوييم و مقربين درگاه او همان كسانياند كه خداي
تعالي تدبير شؤون مختلف عالم را به آنان واگذار كرده.
ما بايد آنان را ارباب خود بگيريم ،نه خداي تعالي را .سپس همانها را معبود خود بدانيم و به سويشان تقرب بجوييم تا آنها به
درگاه خدا ما را شفاعت كنند ،و ما را به درگاه او نزديك سازند .و اين آلهه و ارباب عبارتند از مالئكه و جن و قديسين از
بشر ،اينها ارباب و آلهه حقيقي ما هستند.
و اما اين بتها كه در بتكدهها و معابد نصب ميكنند ،تمثالهايي از آن ارباب و آلهه هستند ،نه اينكه راستي خود اين بتها
خدا باشند .چيزي كه هست عوام آنها بسا ميشود كه بين بتها و ارباب آنها فرق نگذاشته ،خود بتها را هم ميپرستند
همان طور كه ارباب و آلهه را ميپرستند .عرب جاهليت هم اين طور بودند .و همچنين عوامهاي صابئين .بسا ميشود كه
فرقي بين بتهاي كواكب و كواكب كه آنها نيز بتهاي ارواح موكل بر آنها هستند ،و بين ارواح كه ارباب و آلهه حقيقي نزد
خواص صابئين هستند ،فرقي نميگذارند.
به هر حال پس ارباب و آلهه معبود در نزد وثنيت هستند ،و اين ارباب موجوداتي ممكن و مخلوقند ،چيزي كه هست خداوند
اين مخلوقات را از آنجا كه مقرب درگاه خود ميداند موكل بر تدبير عالم كرده و هر يك را بر حسب مقام و منزلتي كه دارد
ماموريتي داده.
و اما خود خداي سبحان به غير از خلق كردن و پديد آوردن كار ديگري ندارد ،و او رب ارباب و اله آلهه است.
حال كه اين معاني را متوجه شدي ميتواني بفهمي كه منظور از آيه مورد بحث كه ميفرمايد ":وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِياءَ" چيست؟ منظور همين وثنيت است كه قائلند غير از خدا اربابي دگر هستند ،كه امور عالم را تدبير ميكنند ،و ربوبيت و
تدبير منسوب به ايشان است ،نه منسوب به خداي تعالي.
پس در نظر وثنيت اين ارباب مدبر امور هستند ،نتيجهاش هم اين است كه پس بايد در مقابل همين ارباب خاضع شد و آنها
را عبادت كرد تا ما را از منافعي برخوردار و بالها و ضررها را دفع كنند .و حتي بايد از اينها تشكر كرد ،چون كارها همه به
دست آنان است ،نه به دست خدا.
پس معلوم شد كه مراد از" اتخاذ اولياء" اين است كه مشركين به غير از خدا اربابي ميگيرند ،و خالصه ميخواهيم بگوييم
واليت و ربوبيت قريب المعني هستند ،چون رب به معناي مالك مدبر است و ولي به معناي مالك تدبير و يا متصدي تدبير
است.
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
و به همين جهت دنبال كلمه" اوليا" مساله عبادت را ذكر كرده و فرموده ":ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا" .بنا بر اين ،كلمه" الذين"
در جمله "وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ" مبتدا و خبر آن جمله "إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  "...ميباشد .و مراد از" الذين" مشركين
است كه قائل به ربوبيت شركا و الوهيت آنها هستند ،و براي خدا ربوبيت و الوهيتي قائل نيستند ،مگر عوام آنها ،كه معتقدند
خدا هم با ارباب در معبوديت شريك است.
و جمله" ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي" تفسيري است براي معناي اتخاذ اوليا به جاي خدا .و اين جمله حكايت كالم
مشركين است و يا به تقدير قول است كه در اين صورت تقدير آن" يقولون ما نعبدهم  "...است ،يعني ميگويند ما شركاء را
نميپرستيم مگر بدين جهت كه آنها ما را قدمي به سوي خدا نزديك كنند.
پس مشركين از خدا به سوي غير خدا عدول كردهاند و اگر مشركشان ميناميم از اين جهت است كه مشركين براي خدا
شريك قائل شدهاند ،يعني غير خدا را ارباب و آلهه عالم خواندهاند ،و خدا را رب و اله آن ارباب و آلهه ناميدهاند .و اما شركت
در خلقت و ايجاد ،مطلبي است كه احدي از مشركين و موحدين قائل بدان نيست.
و در جمله" إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" بعضي «» 1گفتهاند :ضمير جمع در آن به مشركين و اولياي
آنان ،يعني همان خدايان برميگردد و معنايش اين است كه خدا بين مشركين و بين اولياي ايشان ،در آنچه اختالف دارند
حكم ميكند.
و بعضي « »9ديگر گفتهاند :ضمير مزبور در هر دو جا به مشركين و دشمنان آنان ،يعني اهل اخالص در دين كه از سياق
فهميده ميشود برميگردد ،و معناي آن اين است كه:
خداي تعالي بين مشركين و متدينين حكم خواهد كرد.
و كلمه" كفار" در جمله" إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ" به معناي كسي كه نعمتهاي خدا را بسيار كفران ميكند و
يا به معناي اين است كه بسيار حق را ميپوشاند .و در اين جمله اشعار بلكه داللتي است بر اينكه آن حكمي كه خدا در روز
قيامت بين مشركين و مخلصين ميكند عليه مشركين است ،نه به نفع ايشان .و ميرساند كه مشركين به سوي آتش
خواهند رفت .و مراد از" هدايت" در اينجا رساندن به حسن عاقبت است ،نه راهنمايي (چون خداي تعالي هدايت به معناي
راهنمايي را از هيچ كس دريغ نميفرمايد).
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .904
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .903
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
"لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ" اين آيه شريفه احتجاجي است عليه
اين اعتقاد مشركين كه خدا فرزند براي خود گرفته و نيز عليه اين اعتقاد ديگر بعضي از ايشان است كه مالئكه دختران
خدايند.
و اعتقاد به فرزند داشتن خدا در بين عموم وثنيها شايع است ،البته با اختالفي كه در مذاهب خود دارند ،مثال نصاري
معتقدند كه مسيح پسر خداست و يهوديان بنا به حكايت قرآن معتقدند به اينكه عزيز پسر خداست ،و گويا منظور اين دو
مذهب از پسر بودن مسيح و عزيز براي خدا صرف احترام از آن دو باشد.
و مساله فرزند داشتن خداي تعالي به هر معنايي كه باشد اقتضا دارد كه بين پدر و فرزند شركتي باشد .حال اگر فرزند حقيقي
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باشد ،يعني فرزند از پدر مشتق و متولد شده باشد ،الزمهاش اين ميشود كه آن شركت هم شركت حقيقي باشد ،يعني فرزند
در ذاتش و خواصش و آثاري كه از ذات او سرچشمه ميگيرد عين پدر باشد ،همان طوري كه فرزند بودن يك انسان براي
انساني ديگر اقتضاي همين شركت را دارد ،يعني او هم مانند پدرش انسانيت و لوازم آن را دارد.
و اگر مساله فرزندي آنها براي خدا يك تشريف و احترامي باشد ،نظير فرزندي يك فرد براي اجتماع كه آن را" تبني"
ميگويند در اين صورت بايد اين فرزند با پدرش در شؤونات خاصه او شريك باشد ،مثال اگر او در اجتماع سيادت و آقايي
دارد و يا ملك و امالك و يا حيثيت و آبرو و يا تقدم و وراثت و پارهاي احكام نسب را دارد ،فرزند هم بايد داشته باشد .و
حجتي كه در آيه اقامه شده داللت ميكند بر اينكه فرزند گرفتن بر خداي تعالي به هر دو معنا محال است.
پس جمله "لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً" جملهاي است شرطيه و به خاطر اين كه كلمه" لو" كه داللت بر امتناع مدلول خود
دارد ،بر سر آن آمده ميفهماند كه چنين چيزي ممكن نيست .و معناي جمله" لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ" اين است كه:
اگر خدا ميخواست فرزندي براي خود بگيرد از هر مخلوقي كه خودش ميخواست ميگرفت .و خالصه آن كسي را فرزند
خود ميگرفت كه متعلق مشيت و ارادهاش باشد .اين آن معنايي است كه از سياق استفاده ميشود .و اگر فرمود ":مِمَّا
يَخْلُقُ" براي اين است كه ماسواي خدا هر چه فرض شود مخلوق اوست.
و اينكه فرمود ":سبحانه" تنزيهي است از خداي سبحان .و جمله" هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "
ترجمه الميزان ،ج ،13ص042 :
بيان محال بودن جمله شرطيه است يعني جمله" اگر خدا ميخواست فرزند بگيرد" .و وقتي جمله شرطيه محال شد ،قهرا
جمله جزائيه ،يعني" لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ" نيز محال ميشود .به اين بيان كه خداي سبحان در ذاتش واحد و متعالي
است و چيزي نه با او مشاركت دارد و نه مشابهت ،و اين حكم ادله توحيد است .و همچنين واحد در صفات ذاتي است كه
عين ذات اوست ،مانند حيات ،قدرت و علم .و همچنين واحد در شؤوني است كه از لوازم ذات او است مانند خلق كردن،
مالك بودن ،عزت ،و كبريا كه هيچ موجودي در اين گونه شؤون با او مشاركت ندارد.
و نيز خداي سبحان به حكم آيه مورد بحث ،قهار است ،يعني بر هر چيز قاهر به ذات و صفات است ،در نتيجه هيچ چيزي
در ذاتش و وجودش مستقل از ذات و وجود خدا نيست ،و در صفات و آثار وجودياش مستغني از او نميباشد .پس تمامي
عالم نسبت به او ذليل و خوارند و مملوك و محتاج اويند.
پس حاصل برهان آيه يك برهان استثنايي ساده است كه در آن نقيض مقدم استثنا ميشود ،تا نقيض تالي را نتيجه دهد و
در مثل مانند اين است كه بگوييم ":اگر خدا ميخواست فرزندي بگيرد ،بعضي از كساني از مخلوقات خود را كه مشيتش بدو
تعلق ميگرفت انتخاب ميكرد ،و ليكن اراده فرزند گرفتن براي او ممتنع و محال است ،به خاطر اينكه واحد و قهار است،
پس انتخاب آن بعض هم محال خواهد بود".
بعضي از مفسرين « »1در توجيه و بيان برهان آيه سخني عجيب و غريب گفتهاند و آن اين است كه ":حاصل معناي آيه
چنين ميشود كه اگر خداي سبحان اراده ميكرد فرزندي بگيرد ،اين اراده ممتنع ميشد ،چون به امري ممتنع (فرزنددار
شدن) متعلق شده است ،و اراده ممتنع از خدا جايز نيست ،چون باعث ميشود بعضي از ممكنات بر بعضي رجحان پيدا كنند.
و اصل كالم در آيه اين است كه اگر خدا فرزند بگيرد ممتنع ميشود ،چون مستلزم چيزي است كه با الوهيت او نميسازد،
ولي قرآن كريم اين طور نفرموده ،و به جاي آن فرموده:
"اگر خدا اراده كند فرزند گرفتن را همين اراده ممتنع ميشود" بدين جهت به اين تعبير عدول كرده تا در رساندن معنا
بليغتر و رساتر باشد .آن گاه جواب "اگر" را يعني جمله" همين اراده ممتنع ميشود" را حذف كرده و به جايش جمله "
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الصطفي" را آورده تا خواننده را متوجه كند اين كه اين يكي (الصطفي) ممكن است ،نه آن اولي (همين اراده ممتنع
ميشود) ،و نيز
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص . [.....]903
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
بفهماند كه اگر (الصطفي) اتخاذ ولد شمرده شود ،چنين اتخاذ ولدي براي خداي سبحان جايز است ،پس با اين بيان بدون
هيچ صعوبتي هم تالزم بين شرط و جزا درست شد ،و هم نفي الزم و اثبات ملزوم".
[تقرير احتجاج بر رد و نفي فرزند گرفتن خدا براي خود (چه فرزندي حقيقي و چه اعتباري) در آيه ":لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ  ..... ]"...ص312 :

[احتجاج بر وحدت خداوند در الوهيت و ربوبيت ،با بيان انحصار خلق و تدبير در او عز و جل]  .....ص317 :
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و گويا اين حرف را از كالم زمخشري در كشاف گرفته كه در تفسير آيه ميگويد:
"معنايش اين است كه اگر خدا اراده اتخاذ ولد كند ممتنع ميشود ،و صحيح نيست ،براي اينكه محال است و بيش از اين
شدني نيست كه بعض مخلوقات خود را انتخاب كند ،و خصايصي به آنها بدهد ،و مقرب درگاه خود كند ،همان طور كه يك
انسان ما بين فرزند خود و بيگانگان فرق ميگذارد و او را به خود نزديك و مقرب ميسازد و خدا همين كار را با مالئكه
كرده ،و همين خود باعث شده كه شما مشركين به اشتباه بيفتيد و از روي جهل مالئكه را فرزندان خدا بپنداريد ،جهل به
خدا و به حقيقت او كه مخالف با حقايق اجسام و اعراض است.
پس گويا فرموده :اگر خدا اراده اتخاذ ولد هم بكند كاري بيش از آنچه كرده نميكند ،باز هم بعضي از مخلوقات خود را كه
همان مالئكه باشند ،اصطفا ميكند چيزي كه هست اين اشتباه از شماست كه خيال ميكنيد اصطفاي مالئكه به معناي
فرزند گرفتن است بعدا هم اين جهل و اشتباه خود را ادامه داده و مالئكه را دختران خدا قرار داديد .پس شما مشتي مردم
كذاب و كفار و دروغ پرداز و جنجالي هستيد ،كه بزرگترين افترا را به خدا و مالئكه او بسته و در كفر غلو كرديد" «».1
و خواننده عزيز خود متوجه است كه سياق آيه شريفه هيچ سازگاري با اين بيان ندارد.
عالوه بر اين ،همه اين حرفها جواب اشكال تبني تشريفي را نميدهد .چون يهود نگفتهاند كه خدا عزيز را زاييده ،بلكه به
عنوان احترام و تشريف او را فرزند خدا ميدانند ،چون در او خصايصي سراغ دارند كه در ديگران نيست ،و اين همان اصطفا
است.
البته در اين آيه شريفه توجيهات و بيانات ديگري نيز هست كه فايدهاي در نقل آنها نيست.
"خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ"...
بعيد نيست اشاره اين آيه به مساله خلقت و تدبير ،بياني باشد براي قهاريت خداي تعالي ،و ليكن اتصال دو آيه و ارتباطشان
به يكديگر از نظر مضمون و مخصوصا اينكه آيه دومي
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
با جمله" ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ  "...ختم ميشود ،تقريبا صريح در اين است كه آيه مورد بحث مربوط به ما قبل نباشد ،و بياني
مستقل و از نو براي احتجاج بر توحيد ربوبيت باشد.
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پس اين آيه و آيه بعدش در اين سياق و مقامند كه توحيد در ربوبيت را اثبات كنند .در اين دو آيه بين خلقت و تدبير جمع
شده ،و اين بدان جهت است كه هم چنان كه -بارها گفتهايم -اثبات وحدت خالق مستلزم ابطال مرام مشركين نيست ،چون
مشركين هم خالق را واحد و خلقت و ايجاد را منحصر در خداي تعالي ميدانند ،و به همين جهت خداي سبحان در كالم
عزيزش هر جا در صدد اثبات توحيد در ربوبيت و الوهيت ،و ابطال مسلك مشركين بر ميآيد ،بين خلقت و تدبير جمع
ميكند و به اين نكته اشاره ميكند كه تدبير خارج از خلقت نيست ،بلكه به يك معنا همان خلقت است ،هم چنان كه خلقت
به يك معنا همان تدبير است .و با اين بيان است كه احتجاج عليه شرك تمام ميشود ،و به مشركين كه معتقدند تدبير عالم
واگذار به ارباب شده ميفهماند كه تدبير نيز مانند خلقت منحصر در خداي تعالي است.
پس جمله" خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ" اشاره است به مساله خلقت ،و جمله" بالحق" -با در نظر گرفتن اينكه" باء"
در آن براي مالبست است -اشاره است به مساله بعث و قيامت ،چون خلقت وقتي به حق و غير باطل است كه غرض و
غايتي در آن باشد ،و خلقت به سوي آن غرض سوق داده شود .و اين همان بعث است كه خداي تعالي در بارهاش فرموده:
"وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا" «».1
و جمله" يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَي النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَي اللَّيْلِ" به مساله تدبير اشاره ميكند .در مجمع البيان در باره كلمه "يكور"
گفته است :تكوير عبارت است از اين كه بعضي از اجزاي چيزي را روي بعض ديگرش بيندازيم « »9بنا بر اين مراد انداختن
شب است روي روز و انداختن روز است بر روي شب .در نتيجه عبارت مزبور استعاره به كنايه ميشود .و معنايش نزديك به
معناي آيه" يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ" « »0ميگردد ،و مراد از آن پشت سر هم قرار گرفتن شب و روز به طور استمرار است كه ال
ينقطع ميبينيم روز شب را و شب روز را پس ميزند و خود ظهور ميكند ،و اين همان مساله تدبير است.
"وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي" -يعني خداي سبحان خورشيد و
__________________________________________________
)(1ما زمين و آسمان و آنچه را ما بين آن دو است به باطل نيافريديم .سوره ص ،آيه .93
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .033
)(3سوره اعراف ،آيه .40
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
ماه را رام و مسخر كرده تا بر طبق نظام جاري در عالم زميني ،جريان يابند و اين جريان تا مدتي معين باشد ،و از آن تجاوز
نكنند.
"أَال هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ" -ممكن است ذكر اين دو اسم از بين همه اسمهاي خداي تعالي به منظور اشاره به همان برهان باشد
كه بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت اقامه فرمود .چون عزيزي كه هرگز دچار ذلت نميشود اگر باشد تنها خداي
تعالي است پس تنها اوست كه بايد عبادت شود ،نه غير او كه اگر عزتي دارند مشوب به ذلت است ،و خود سراپا فقرند .و
همچنين است غفار كه چون با سايرين كه چنين نيستند مقايسه شود ،پرستش متعين در او ميگردد.
ممكن هم هست ذكر اين دو اسم تشويق و تحريك بر توحيد و ايمان به خداي واحد بوده باشد و معنايش چنين باشد :من
شما را متنبه ميكنم به اينكه خدا عزيز است ،پس به او ايمان بياوريد تا به عزتش اعتزاز يابيد ،و او غفار است ،پس به او
ايمان آوريد تا شما را بيامرزد ".خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها"...
خطاب در اين آيه به عموم بشر است .و مراد از" نفس واحده" ،به طوري كه نظاير اين آيه تاييد ميكند ،آدم ابو البشر است
و مراد از" زوجها" همسر اوست كه از نوع خود او است .و در انسانيت مثل او است ،و كلمه" ثم" براي تراخي و تاخر رتبي
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در كالم است.
و مراد اين است كه :خداي تعالي اين نوع را خلق كرد ،و افراد آن را از نفس واحد و همسرش بسيار كرد.
"وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ" -كلمه" انعام "به معناي شتر و گاو و گوسفند و بز است ،و اگر آنها را هشت جفت
خوانده ،به اين اعتبار مجموع نر و ماده آنهاست.
و نيز اگر از خلقت چارپايان در زمين تعبير كرده به اينكه ما آنها را نازل كرديم با اينكه آن حيوانها از آسان نازل نشدهاند ،به
اين اعتبار است كه خداي تعالي ظهور موجودات در زمين را بعد از آنكه نبودند انزال آن خوانده ،چون در آيه شريفه" وَ إِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »1به طور كلي موجودات را نازل شده ،و اندازهگيري شده از
خزينههايي ميداند كه از هر چيز بياندازهاش در آنجاست.
__________________________________________________
)(1و هيچ چيز در عالم نيست جز آن كه منبع و خزينه آن نزد ما خواهد بود ولي از آن بر عالم خلق جز به قدر معين
نميفرستيم .سوره حجر ،آيه .91
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
"يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَالثٍ" -اين جمله بيان كيفيت خلقت نامبردگان قبلي ،يعني
انسان و انعام است .و اينكه خطاب را تنها متوجه انسان كرده و ميفرمايد ":شما را خلق ميكند" به اعتبار اين است كه در
بين اين پنج نوع جاندار ،تنها انسان داراي عقل است ،لذا جانب او را بر ديگران غلبه داده و خطاب را متوجه او كرده است و
معناي خلق بعد از خلق ،پشت سر هم بودن آن است ،مانند نطفه را علقه كردن ،و علقه را مضغه كردن ،و همچنين .و مراد
از" ظلمات ثالث" -به طوري كه گفتهاند « -»1ظلمت شكم ،رحم ،و ظلمت مشيمه (تخمدان) است ،و همين معنا را
صاحب مجمع البيان از امام باقر (ع) روايت كرده «».9
بعضي « »0هم گفتهاند ":مراد از آن ،ظلمت صلب پدر ،و رحم مادر ،و مشيمه اوست" ولي اين اشتباه است ،چون آيه شريفه
كه ميفرمايد ":فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ" صريح در اين است كه مراد ظلمتهاي سهگانه در شكم مادران است ،نه پشت پدران.
"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ" -يعني آن حقيقتي كه در اين دو آيه به خلقت و تدبير وصف شده ،تنها او پروردگار شماست ،نه غير او،
چون پروردگار عبارت است از كسي كه مالك و مدبر امر ملك خود باشد .و چون خدا خالق شما و خالق هر موجود ديگري
غير از شما است ،و نيز پديد آورنده نظام جاري در شماست ،پس او مالك و مدبر امر شماست ،در نتيجه او رب شماست ،نه
ديگري.
"لَهُ الْمُلْكُ" -يعني بر هر موجودي از مخلوقات دنيا و آخرت كه بنگري ،مليك علي االطالق آن ،خداست .و اگر ظرف"
له" را جلوتر آورد و نفرموده" الملك له" ،براي اين است كه افاده حصر كند ،يعني بفهماند ملك عالم تنها از اوست .و اين
جمله خبري است بعد از خبري ديگر براي جمله" ذلكم اللَّه" ،هم چنان كه جمله" ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" خبر سومي است براي"
ذلكم".
و انحصار الوهيت در خدا ،فرع آن است كه ربوبيت منحصر در او باشد ،چون" اله" بدين جهت عبادت ميشود كه" رب"
است و مدبر االمور .ناگزير عبادت ميشود تا امور را به نفع عابد به جريان اندازد( ،اگر انگيزه در عبادت رجا باشد) و باليا و
امور خطرناك را از عابد دور كند( ،اگر انگيزه در عبادت خوف باشد) و يا آنكه عبادت ميشود صرفا براي اينكه شكرش بجا
آورده شود.
__________________________________________________
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(1و  9و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .021
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
"فَأَنَّي تُصْرَفُونَ" -يعني پس باز چگونه از عبادت خدا به سوي عبادت غير خدا بر ميگرديد ،با اينكه او رب شماست كه
شما را خلق كرده و امرتان را تدبير نموده ،و مليك و حكمران بر شماست.
[تفسير آيه ":إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ  "...كه راجع به كفران نعمت و شكر آن است]  .....ص315 :
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"إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ"...
اين آيه در صدد بيان اين معنا است كه دعوت به سوي توحيد و اخالص دين براي خداي سبحان ،از اين جهت نيست كه
خداي تعالي محتاج است به اينكه مشركين رو به سوي او آورند و از عبادت غير او منصرف شوند ،بلكه بدين جهت است كه
خداي تعالي به سعادتمندي ايشان عنايت و لطف دارد و ايشان را به سوي سعادتشان دعوت ميكند ،همانطور كه به رزقشان
عنايت دارد و نعمتهاي بيشمار به ايشان افاضه ميكند ،و هم چنان كه به حفظشان نيز عنايت دارد ،و به همين جهت
ايشان را ملهم كرده كه آفات را از خود دفع كنند.
پس در جمله" إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ" خطاب به عموم مكلفين است.
ميفرمايد :اگر به خدا كفر بورزيد و او را يگانه ندانيد ،او به ذات خود از شما بينياز است .از ايمان و طاعت شما بهرهمند و از
كفر و نافرمانيتان متضرر نميشود ،چون به طور كلي نفع و ضرر و احتياج در عالم امكان پيدا ميشود ،و اما واجب ،غني
بالذات است ،و در حق او نه انتفاع تصور دارد ،و نه متضرر شدن.
و جمله" وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ" دفع توهمي است كه ممكن است از جمله" فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ" به ذهن كسي آيد ،و
آن توهم اين است كه :وقتي خدا از ما بينياز است ،نه از كفر ما متضرر ميشود و نه از ايمان ما بهرهمند پس ديگر براي چه
از ما ميخواهد كه ايمان آورده و شكرش به جاي آوريم؟ جمله مورد بحث اين توهم را دفع ميكند كه هر چند خدا از شما
بينياز است ،ليكن عنايت الهيهاش اقتضا ميكند كه كفر را براي شما نپسندد ،چون شما بندگان او هستيد (هم چنان كه
اقتضا ميكند كه هر يك از آفريدههايش را به كمالي كه براي آن كمال خلق شده برساند).
و مراد از كفري كه خدا بر بشر نميپسندد كفران نعمت است كه عبارت است از ترك شكر ،چون جمله مقابل اين جمله كه
ميفرمايد ":وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ -و اگر شكر گزاريد شكر را برايتان ميپسندد" قرينه بر اين معنا است .و از همين جا
روشن ميشود كه چرا فرمود ":خدا براي بندگانش كفر را نميپسندد" و نفرمود" براي شما" براي اين است كه خواست به
علت حكم (راضي نبودن) اشاره كرده باشد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
و حاصل معناي آيه اين ميشود :شما بنده و مملوك خداي سبحانيد ،و غوطهور در نعمتهاي او ،رابطه مملوكيت و مالكيت و
عبوديت و مولويت با كفران عبد و ناديده گرفتن نعمتهاي مواليش سازگار نيست .عبد نميتواند واليت موالي خود را
فراموش كند و براي خود اوليايي ديگر بگيرد .او نميتواند به موالي خود كه غرق در نعمتهاي اوست عصيان ورزد ،آن وقت
دشمن او را اطاعت كند ،با اينكه آن دشمن هم بنده خداست و مهر بندگي او به پيشانياش خورده و مالك هيچ نفع و
ضرري براي خودش نيست ،تا چه رسد براي غير.
"وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ" -ضمير در "يرضه" به شكر برميگردد كه از كلمه" تشكروا" استفاده ميشود ،نظير آيه "
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوي»"
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كه ضمير" هو" در آن به عدالتي برميگردد كه از كلمه" اعدلوا" استفاده ميشود.
و معنايش اين است كه :اگر به مقتضاي عبوديت و اخالص دين براي خدا ،شكر خدا را بجا آورديد ،خداوند همين شكر را
براي شما كه بندگان او هستيد ميپسندد .و شكر خدا منطبق با ايمان به خداست ،هم چنان كه در مقابلش كفران خدا
منطبق با كفر به وي است.
و از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه" عباد" در جمله "وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ" عام است و شامل جميع بندگان خدا
ميشود ،پس اينكه بعضي « »9از مفسرين گفتهاند كه :منظور از اين كلمه اشخاص خاصي است كه در آيه" إِنَّ عِبادِي
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ" « »0سخن از آنان رفته و آنان عبارتند از" مخلصين" و يا -بنا بر تفسير
زمخشري « "-»0معصومين" ،صحيح نيست.
چون الزمه اين تفسير آن است كه بگوييم :خدا ايمان را براي مؤمنين و كفر را براي كفار پسنديده ،مگر معصومين كه از
ايشان ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده .اين تفسيري است كه بسيار ناپسند و سياق جدا آن را رد ميكند ،چون اگر
معناي آيه اين باشد آن وقت آيه اشعار دارد به اينكه خدا كفر را براي كفار پسنديده در اين صورت برگشت كالم به مانند
اين ميشود كه بگوييم :اگر كافر شويد خدا از شما بينياز است ،و براي انبيايش مثال كفر را نميپسندد ،چون ايمان را براي
آنان پسنديده و اما اگر شما شكر كنيد براي شما هم
__________________________________________________
)(1عدالت بورزيد كه آن به تقوي نزديكتر است .سوره مائده ،آيه .3
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .114
)(3تو بر بندگان من سلطنتي نداري تنها كساني را ميتواني گمراه كني كه به اختيار خود پيروي تو ميكنند .سوره حجر،
آيه .09
)(4تفسير كشاف ،ج  ،0ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
همين شكر را ميپسندد ،و اگر كفران كنيد همين كفران را برايتان ميپسندد .و اين معنا به طوري كه مالحظه ميفرماييد
بسيار سخيف و بيپايه و ساقط است ،و مخصوصا از نظر وقوعش در سياق آياتي كه بشر را به سوي خدا و شكر او دعوت
ميكند.
عالوه بر اين ،انبيا -مثال -داخل در شكرگزارانند ،و خدا شكر و ايمان را برايشان پسنديده ،و كفر را برايشان نپسنديده ،پس
ديگر چه معنايي دارد كه دوباره تنها انبيا را نام ببرد و بفرمايد ":وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ" با اينكه قبال يعني در جمله" وَ إِنْ
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ" خشنودي خود را از انبيا در ضمن همه شكرگزاران اعالم كرده بود.
"وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري" -يعني هيچ كس كه خود حامل وزر ،و بار گناه خويش است ،بار گناه ديگري را نميكشد ،يعني
به جرم گناهي كه ديگران كردهاند مؤاخذه نميگردد ،يعني كسي به جرم گناهان مؤاخذه ميشود كه مرتكب آن شده باشد.
"ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ" -يعني اينهايي كه در باره شكر و كفران ذكر شد،
همه راجع به دنياي كساني بود كه شكر و يا كفر ميورزيدند ،سپس شما را دوباره زنده ميكند و حقيقت اعمالتان را برايتان
روشن ساخته و بر طبق آنچه كه در دلهايتان هست شما را محاسبه ميكند .و در معاني اين چند جمله در سابق مكررا بحث
و گفتگو كرديم.
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"رضا" يكي از معاني است كه صاحبان شعور و اراده با آن توصيف ميشوند ،و به عبارتي وصف صاحبان شعور و اراده
است( ،هيچ وقت نميگوييم اين سنگ از من راضي است) و در مقابل اين صفت ،صفت خشم و سخط قرار دارد .و هر دو
وصف وجودي هستند (نه چون علم و جهل كه علم وجودي و جهل عدمي است ،و به معناي عدم علم است).
مطلب ديگر اين كه :رضا و خشنودي همواره به اوصاف و افعال مربوط ميشود ،نه به ذوات( ،مثال ميگوييم من از اوصاف و
افعال فالني راضيم ،و نميگوييم من از اين گل راضي هستم) .در قرآن كريم ميفرمايد ":وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ" « »1و نيز فرموده:
"وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا" «».9
__________________________________________________
)(1و اگر ايشان خشنود باشند از آنچه خدا و رسول به ايشان داده .سوره توبه ،آيه .42
)(2به زندگي دنيا راضي شدند .سوره يونس ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و اگر گاهي ميبينيم كه به ذوات هم مربوط ميشود ،حتما عنايتي در كار هست و باألخره برگشتش باز به همان معني
ميشود ،مانند آيه" وَ لَنْ تَرْضي عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصاري" «( »1كه هر چند عدم رضايت يهود و نصاري را مربوط به
شخص رسول خدا (ص) كرده ،ولي ميدانيم كه منظور رفتار رسول خداست ،و معنايش اين است كه:
يهود و نصاري هرگز از رفتار تو راضي نميشوند مگر آن كه چنين و چنان كني).
و ديگر اينكه :بايد دانست كه رضا عبارت از اراده نيست ،هر چند كه هر عملي كه اراده متعلق بدان شود ،بعد از وقوعش
رضايت هم دنبالش هست ،ولي رضايت عين اراده نيست ،براي اينكه اراده -به طوري كه ديگران هم گفتهاند -همواره به
امري مربوط ميشود كه هنوز واقع نشده ،و رضا همواره به چيزي تعلق ميگيرد كه واقع شده و يا وقوعش فرض شده .و
راضي بودن انسان از يك عمل ،عبارت از اين است كه آن عمل را با طبع خود سازگار ببيند ،و از آن متنفر نباشد ،و اين
حالت حالتي است قائم به شخص راضي نه به عمل مرضي.
مطلب ديگر اينكه :رضا به خاطر اينكه بعد از وقوع چيزي بدان متعلق ميشود ،در نتيجه با وقوع و حادث شدن آن عمل
حادث مي گردد ،لذا ممكن نيست آن را صفتي از اوصاف قائم به ذات خدا بدانيم ،چون خداي تعالي منزه هست از اينكه
محل حوادث قرار گيرد .پس هر جا رضايت به خداي سبحان نسبت داده شده ،بايد بدانيم كه رضا صفت فعل او و قائم به
فعل اوست ،و خالصه صفتي است كه از فعل انتزاع ميشود مانند رحمت ،غضب ،اراده و كراهت .و ما براي نمونه چند آيه از
كالم مجيدش در اين جا ذكر ميكنيم ":رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ" « »9و آيه" وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ" « »0و آيه"
وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ دِيناً" «».0
پس رضايت خدا از امري از اموري ،عبارت از اين است كه فعل خدا با آن امر سازگار باشد ،در نتيجه از آنجا كه فعل خدا به
طور كلي دو قسم است ،يكي تشريعي و يكي تكويني ،قهرا رضاي او هم دو قسم ميشود ،رضاي تكويني و رضاي تشريعي.
پس هر امر تكويني يعني هر چيزي كه خدا ارادهاش كرده و ايجادش نموده ،مرضي به رضاي تكويني خداست ،به اين معنا
كه فعل او (ايجادش) ناشي از مشيتي سازگار با آن موجود بوده.
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__________________________________________________
)(1يهود و نصاري از تو هرگز راضي نميشوند .سوره بقره ،آيه .193
)(2خدا از ايشان راضي و ايشان از خدا راضي شدند .سوره بينه ،آيه . [.....]3
)(3خدايا توفيقم ده عمل صالحي كنم كه مورد رضاي تو باشد .سوره نمل ،آيه .12
)(4و اسالم را به عنوان ديني براي شما پسنديدم .سوره مائده ،آيه .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و هر امر تشريعي يعني دستورات و تكاليف اعتقادي و عملي ،مانند ايمان آوردن و عمل صالح كردن ،مرضي خداست ،به
رضاي تشريعي او .به اين معنا كه آن اعتقاد و آن عمل با تشريع خدا سازگار است.
و اما عقايد و اعمالي كه در مقابل اين عقايد و اعمال قرار دارند ،يعني عقايد و اعمالي كه نه تنها امر بدان نفرموده ،بلكه از
آن نهي نموده ،مورد رضاي او نميتواند باشد ،چون با تشريع او سازگار نيست ،مانند كفر و فسوق هم چنان كه خودش
فرموده ":إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ ال يَرْضي لِعِبادِهِ الْكُفْرَ" « »1و نيز فرموده ":فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَرْضي
عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ" «».9
[ انسان بالفطره خدا شناس است و در حال اضطرار به اوست ولي در حال تنعم و خوشي ،غافل از او]  .....ص318 :
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"وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ"...
كلمه "انابه" به معناي برگشتن است .و كلمه" خوله" ماضي است از باب تفعيل و از ماده" خول" "،تخويل" -به طوري
كه در مجمع البيان « »0گفته -به معناي عطيهاي بزرگ به عنوان بخشش و كرامت است.
بعد از آنكه در آيه قبلي سخن از كفرانگران نعمت بود و در آن فرمود :خداي سبحان با اينكه بينياز از مردم است ،مع ذلك
اين عمل را براي آنان نميپسندد ،اينك در اين آيه تنبه ميدهد به اينكه انسان طبعا كفران پيشه است ،با اينكه او بالفطره
پروردگار خود را ميشناسد و در هنگام بيچارگي و اضطرار كه دستش از همه جا كوتاه ميشود ،بيدرنگ رو به سوي او
ميكند و از او نجات ميطلبد هم چنان كه خود او فرموده ":وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً" « »0و نيز فرموده ":إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ
كَفَّارٌ" «».4
بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود كه :وقتي شدت و يا مرض يا قحطي و امثال آن به انسان ميرسد ،پروردگار خود را در
حالي كه اعتراف به ربوبيتش دارد ميخواند ،و به سوي او برميگردد ،و از ماسواي او اعراض ميكند ،از او ميخواهد كه
گرفتارياش را برطرف سازد.
__________________________________________________
)(1سوره زمر ،آيه .3
)(2هر چند شما از ايشان راضي شويد خدا راضي نيست! چون خدا هرگز از مردم فاسق راضي نميشود .سوره توبه ،آيه .23
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .023
)(4انسان همواره كفران پيشه است .سوره اسري ،آيه .33
)(5به درستي انسان ستمگر و كفران پيشه است .سوره ابراهيم ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
و معناي" ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ" اين است كه :چون خداي سبحان گرفتاريش را برطرف
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[برابر نبودن انسان متنعم غافل از خدا با مؤمن متهجد ،و عدم تساوي عالم به خدا با جاهل به او]  .....ص312 :

"أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ"...
اين آيه بيمناسبت و بدون اتصال با آيه قبلي نيست كه ميفرمود ":وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري" ،چون فحواي آيه قبل اين
است كه :كافر و شاكر برابر نيستند ،و با هم متشبه و مختلط نميگردند ،و در آيه مورد بحث آن را توضيح داده ميفرمايد:
قانت و عابدي كه از عذاب خدا ميترسد ،و به رحمت پروردگارش اميدوار است ،با كسي كه چنين نيست يكسان نميباشد.
پس جمله" أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ" يكي از دو طرف ترديد است و طرف
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كرد و نعمتي از ناحيه خود به او داد ،سرگرم و مستغرق در آن نعمت شده ،دوباره آن گرفتارياش را از ياد ميبرد ،گرفتاريي
كه خدا را به سوي آن ميخواند ،يعني ميخواند تا آن را برطرف كند.
و بنا بر اين كلمه" ما" در جمله" ما كانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ" موصوله است ،و منظور از آن همان گرفتاريهاي قبل از نجات است.
و ضمير در" اليه" به همان" ما" برميگردد .ولي بعضي «» 1گفتهاند ":ما" مصدريه است و ضمير در" اليه" به خداي
سبحان برميگردد ،و معنايش اين است كه :دعا كردن به سوي پروردگارش را از ياد ميبرد ،دعايي كه قبل از رفع گرفتاري
ميكرد بعضي « »9ديگر گفتهاند :كلمه" ما" موصوله است" و مراد از آن خداي سبحان است.
اين كالم از ساير وجوه بعيدتر است.
"وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ" -كلمه" اندادا" به معناي امثال است ،و مراد از آن -به طوري كه گفته شده»0« -
بتها و رب النوعهاي آنهاست .و الم در جمله" لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ" الم عاقبت است ،و معنايش اين است كه :براي خدا
امثالي گرفته كه آنها را به پندار خود شريك در ربوبيت و الوهيت ميدانند تا آنجا كه همين پندار باعث آن ميشود كه مردم
از راه خدا گمراه گردند ،چون مردم داراي اين طبيعتند كه به يكديگر نگاه ميكنند ،هر چه آن يكي كرد اين هم كوركورانه
تقليد ميكند و همان طور كه با زبان دعوت ميشوند با عمل هم دعوت ميشوند.
و بعيد نيست كه مراد از" انداد" مطلق اسبابي باشد كه بشر بر آنها اعتماد نموده ،و آرامش دروني پيدا ميكند و در نتيجه از
خدا غافل ميماند .و يكي از آن اسباب ،بتهاي بتپرستان است ،چون آيه شريفه همه انسانها را به اين وصف معرفي
ميكند ،و همه انسانها بتپرست نيستند ،اگر چه مورد آيه كفارند ،اما مورد مخصص نميشود و باعث نميگردد كه بگوييم
منظور از آيه هم همين مورد خاص است.
"قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ "-يعني اي انسان غافل از خدا! با همين بيخبريت از خدا ،سرگرم باش،
سرگرمي اندك و ناپايداري ،چون تو از اهل آتشي ،بازگشتت به سوي آتش است .و اين امر (سرگرم باش) امر و دستوري
است تهديدي و در
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .904
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .113
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .021
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
معناي خبر دادن است .يعني تو سرانجام به سوي آتش ميروي ،و اين سرگرمي در چند روزي اندك ،آتش را از تو دفع
نميكند.
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ديگرش حذف شده ،و تقدير كالم چنين است ":أ هذا الذي ذكرنا خير ام من هو قانت...".
و كلمه" قنوت" -به طوري كه راغب « »1گفته -به معناي مالزم بودن با عبادت است ،البته عبادت با خضوع .و كلمه"
آناء" جمع" أني" است كه به معناي وقت است ،و معناي" يَحْذَرُ الْآخِرَةَ" "،يحذر عذاب اآلخرة" است ،هم چنان كه خداي
تعالي فرموده ":إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً" « »9و اين جمله با جمله" يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ" مجموعا خوف از عذاب و رجاء
رحمت را ميرسانند .و اگر عذاب را مقيد به آخرت كرد ،ولي رحمت را مقيد به آن نكرد ،بدين جهت است كه رحمت آخرت
اي بسا دنيا را هم فرا ميگيرد.
و معناي آيه اين است كه :آيا اين كافر كه گفتيم از اصحاب آتش است ،بهتر است يا كسي كه همواره مالزم با اطاعت و
خضوع براي پروردگارش است و در اوقاتي از شب هنگامي كه فرا ميرسد به نماز ميايستد و در حالي كه يا در سجده است
و يا ايستاده ،و از عذاب آخرت ميترسد و در عين حال اميدوار به رحمت پروردگارش است؟ يعني اين دو با هم يكسان
نيستند.
"قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ" -در اين آيه شريفه علم داشتن و نداشتن هر دو مطلق آمده ،و
نفرموده ،علم به چه چيز ،و ليكن مراد از آن بر حسب مورد آيه ،علم به خداست ،چون علم به خداست كه آدمي را به كمال
ميرساند و نافع به حقيقت معناي كلمه است ،و نيز نداشتنش ضرر ميرساند ،و اما علوم ديگر مانند مال هستند ،كه تنها
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" قنت".
)(2عذاب آخرت حذر شدني است .سوره اسري ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
در زندگي دنيا بدرد ميخورد و با فناي دنيا فاني ميگردد.
"إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ" -يعني از اين تذكر تنها كساني متذكر ميشوند كه صاحبان عقلند ،و اين جمله در مقام تعليل
مساوي نبودن دو طايفه است ،ميفرمايد :اينكه گفتيم مساوي نيستند ،علتش آن است كه اولي به حقايق امور متذكر
ميشود و دومي نميشود ،پس برابر نيستند ،بلكه آنها كه علم دارند بر ديگران رجحان دارند.
"قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ"...
جار و مجرور" فِي هذِهِ الدُّنْيا" متعلق است به جمله" احسنوا" در نتيجه مراد از آن وعدهاي است به كساني كه نيكوكارند،
يعني همواره مالزم اعمال نيكند .ميفرمايد :اين گونه اشخاص حسنه و پاداشي دارند كه نميتوان وصف آن را بيان كرد.
و در اين آيه حسنه را مطلق آورده و معين نكرده كه مراد از آن پاداشهاي دنيوي و يا اخروي است ،و ظاهر اين اطالق آن
است كه مراد از آن اعم از حسنه آخرت و حسنه دنيا است كه نصيب مؤمنين نيكوكار ميشود ،از قبيل طيب نفس ،سالمت
روح ،و محفوظ بودن جانها از آنچه دلهاي كفار بدان مبتال است ،مانند تشويش خاطر ،پريشاني قلب ،تنگي سينه ،خضوع ،در
برابر اسباب ظاهري ،و نداشتن كسي كه در همه گرفتاريهاي روزگار به او پناهنده شود و از او ياري بگيرد ،و در هنگام
پيش آمدن حوادث ناگوار به او تكيه داشته باشد.
و همچنين براي مؤمنين نيكوكار در آخرت سعادت جاودان و نعيم مقيم است و بعضي »«1از مفسرين گفتهاند ":جمله"
فِي هذِهِ الدُّنْيا" متعلق به" حسنه "است" .ولي اينطور نيست.
"وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ" -اين جمله تحريك و تشويق ايشان است به مهاجرت كردن از مكه ،به خاطر اين كه توقف در مكه
براي مؤمنين به رسول خدا (ص) دشوار بود ،و مشركين هر روز بيشتر از روز قبل سختگيري ميكردند و ايشان را دچار
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بحث روايتي [(رواياتي در باره اخالص "،الَّذِينَ يَعْلَمُونَ" ،و شان نزول آيه ":أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ  "...و اجر صابران )] .....ص311 :

در الدر المنثور است كه :ابن مردويه از يزيد رقاشي روايت كرده كه گفت :مردي به رسول خدا (ص) عرضه داشت :ما اموال
خود را به اين و آن ميدهيم تا در غياب ذكر خير ما گويند ،آيا در اين گونه انفاقها اجري هم داريم يا نه؟ رسول خدا (ص)
فرمود :خداي تعالي هيچ عمل نيكي را نميپذيرد ،مگر از كسي كه آن را خالص براي خدا انجام داده باشد ،آن گاه اين آيه را
تالوت فرمود ":أَال لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ" «».9
و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از طريق جويبر ،از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير جمله" وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْلِياءَ  "...گفته :اين آيه در باره سه قبيله بني عامر ،بني كنانه ،و بني سلمه ،نازل شد كه هر سه بت ميپرستيدند و
ميگفتند مالئكه دختران خدايند .و نيز ميگفتند ":ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي" «».0
مؤلف :آيه شريفه مطلق است ،و شامل عموم وثني مذهبان ميشود ،و جمله" ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي" منطق
همگي آنان است ،و همچنين اعتقاد به فرزند داشتن خدا ،و در آيه هم تصريحي نشده به اينكه مالئكه را دختران خدا
ميپنداشتند .پس حق مطلب آن است كه اين روايت از باب تطبيق است.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص . [.....]903
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .099

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

فتنه و گرفتاري مينمودند البته آيه شريفه از نظر لفظ عام است و اختصاص به مهاجرت از مكه ندارد .بعضي « »9از
مفسرين گفتهاند ":مراد از" ارض اللَّه" بهشت است ميفرمايد :بهشت وسيع است ،و در آن مزاحمتي نيست ،پس در صدد به
دست آوردن آن به وسيله اطاعت و عبادت باشد" و ليكن اين معنا از لفظ آيه بعيد است.
"إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ" "-توفيه" اجر به معناي آن است كه آن را به طور تام و كامل بدهند .و از سياق
برميآيد انحصاري كه كلمه "انما" مفيد آن است،
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .029
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
متوجه جمله" بغير حساب" باشد .بنا بر اين جار و مجرور" بغير حساب" متعلق ميشود به كلمه" يوفي" و صفتي است
براي مصدري كه" يوفي" بر آن داللت دارد.
و معنايش اين است كه :صابران اجرشان داده نميشود ،مگر اعطايي بيحساب.
پس صابران بر خالف ساير مردم به حساب اعمالشان رسيدگي نميشود و اصال نامه اعمالشان بازنميگردد ،و اجرشان
همسنگ اعمالشان نيست.
در آيه شريفه" صابران" هم مطلق ذكر شده و مقيد به صبر در اطاعت و يا صبر در ترك معصيت و يا صبر بر مصيبت نشده
هر چند كه صبر در برابر مصائب دنيا ،بخصوص صبر در مقابل اذيتهاي اهل كفر و فسوق كه به مؤمنين مخلص و با تقوا
ميرسد با مورد آيه منطبق است (و ليكن همانطور كه در ساير موارد گفتهايم مورد مخصص نيست).
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":بغير حساب" حال از" اجرهم" است يعني اجر بيحساب و بسيار ولي وجه سابق قريبتر
است به ذهن.
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[سوره الزمر ( :)39آيات  77تا  ..... ]12ص315 :
اشاره
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
و در كافي « »1و علل الشرائع هر يك به سند خود از زراره از امام باقر (ع )روايت آوردهاند كه در ذيل جمله" آناءَ اللَّيْلِ
ساجِداً وَ قائِماً "فرمود :منظور نماز شب است».9« ،
و در كافي به سند خود از امام ابي جعفر (ع) روايت آورده كه در ذيل اين آيه از كالم خداي عز و جل كه ميفرمايد ":هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ" فرموده :ما هستيم كه داراي علميم و دشمنان مايند كه
بيعلمند و شيعيان ما صاحبان خردند «».0
مؤلف :اين مضمون به طرق بسياري از امام باقر و صادق (ع) روايت شده ،و از باب تطبيق كلي بر مورد است ،نه از باب
تفسير.
و در الدر المنثور است كه :ابن سعد در طبقات خود و ابن مردويه ،از ابن عباس روايت كردهاند كه در ذيل جمله" أَمَّنْ هُوَ
قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً" گفته است :اين آيه در حق عمار بن ياسر نازل شد «».0
مؤلف :نظير اين مضمون از جويبر از عكرمه نيز نقل شده .و از جويبر از ابن عباس نيز آمده كه گفت :اين آيه در باره ابن
مسعود ،عمار ،و سالم موالي ابي حذيفه نازل شده ،و از ابي نعيم و ابن عساكر از ابن عمر روايت شده كه گفت :عثمان بوده
و روايات ديگري آن را در باره اشخاص ديگري دانستهاند .و همه اين روايات از باب تطبيق عموم آيه به مورد آن است ،نه
اينكه آيه در خصوص موردي نازل شده باشد تا شان نزول اصطالحي باشد ،چون اين سوره يك مرتبه و دفعتا نازل شده
است( ،ديگر معنا ندارد كه در باره همه نامبردگان نازل شده باشد) .و در مجمع البيان آمده كه عياشي به سند خود از عبد اللَّه
بن سنان از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود رسول خدا (ص) فرمود :روزي كه نامههاي اعمال باز ميشود و ميزان
اعمال نصب ميگردد ،براي اهل بالء نه ميزاني نصب ميشود ،و نه نامه عملي بازميگردد ،آن وقت اين آيه را تالوت
فرمود ":إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ" «».4
مؤلف :در الدر المنثور هم از ابن مردويه ،از انس بن مالك ،از رسول خدا (ص) روايتي نقل كرده كه در آن اين مضمون آمده
«».3
__________________________________________________
)(1كافي ج  ،0ص  ،000ح .11
)(2علل الشرائع ،ص  ،030ح .3
)(3كافي ،ج  ،1ص  ،919ح .1
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .090
)(5مجمع البيان ،ج  ،3ص .029
)(6الدر المنثور ،ج  ،4ص .090
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
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قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ )(11وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ( )19قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي
عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( )10قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ( )10فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ()14
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ ( )13وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ
يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري فَبَشِّرْ عِبادِ ( )13الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ
هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ( )13أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ( )12لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها
غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللَّهِ ال يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ ()93
ترجمه آيات  .....ص315 :

بيان آيات  .....ص314 :
اشاره

در اين آيات به نوعي به آغاز كالم برگشت شده ،رسول خدا (ص) را دستور ميدهد به مردم ابالغ كند كه اگر ايشان را به
توحيد و اخالص دين براي خدا ميخواند ،بدان جهت است كه او مامور از طرف خداست ،و نيز مامور شده است كه خود او
هم مانند سايرين به اين دعوت پاسخ مثبت دهد ،چيزي كه هست اين فرق را با سايرين دارد كه او بايد اولين كس باشد به
اسالم آوردن و تسليم در برابر آنچه به سويش دعوت ميكند ،و خالصه به چيزي دعوت كند كه خودش قبل از دعوت
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بگو من مامور شدهام كه خدا را بپرستم و دين را خالص براي او بدانم ().11
و نيز مامورم كه اولين مسلمان باشم ().19
بگو من ميترسم در صورت نافرمانيام از امر خدا دچار عذاب روزي عظيم گردم ().10
بگو من تنها خدا را ميپرستم و دين خود را براي او خالص ميسازم (). 10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
شما هر چه ميخواهيد به جاي خدا بپرستيد بگو براستي زيانكاران واقعي آنهايند كه نفس خود و خويشان خود را در روز
قيامت باخته باشند ،آگاه باشيد كه براستي خسران مبين همين است ().14
كه از باالي سر طبقاتي از آتش و در زير پا طبقاتي از آتش دارند اين است كه خداوند بندگان خود را با آن ميترساند كه اي
بندگان من از قهر من بپرهيزيد ().13
و كساني كه اجتناب دارند از طاغوت از اينكه او را بپرستند و به سوي خدا بازميگردند ايشان (نزد خدا) بشارت دارند .پس
بندگان مرا بشارت ده ().13
همانهايي را كه به هر سخني گوش ميدهند پس بهترين آن را پيروي ميكنند ،آنان هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنان
هستند صاحبان خرد ().13
آيا كسي كه عذاب برايش حتمي شده آيا تو ميخواهي كسي را كه داخل آتش است نجات دهي؟ ().12
ليكن كساني كه از پروردگارشان ميترسند غرفههايي دارند كه ما فوق آن نيز غرفههايي است بنا شده كه از دامنه و چشم
اندازش نهرها جاري است اين وعده خداست و خدا خلف وعده نميكند ().93
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[بيان جمله" أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ" و اينكه پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) نيز پيشاپيش ديگران مكلف و مامور به اسالم و عبادت مخلصانه است]  .....ص311 :

و جمله" وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ" اشاره است به اينكه در امري كه متوجه من شده زيادتي است بر امري كه
متوجه همه شده است ،و آن زيادتي عبارت از اين است كه خطاب ،قبل از شما متوجه من شده ،و غرض از توجه آن به من
قبل از شما اين است كه من اولين كسي باشم كه تسليم اين امر شدهام و به آن ايمان آوردهام.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :الم در جمله" الن اكون" الم تعليل است ،و چنين معنا ميدهد :من به اين علت مامور
شدهام كه اولين مسلم هستم ،بعضي « »9ديگر گفتهاند ":الم" زايد است ،هم چنان كه ميبينيم در آيه" قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ" « »0حرف الم نيامده.
__________________________________________________
(1و )9تفسير منهج الصادقين ،ج  ،3ص  .39و روح المعاني ،ج  ،90ص .943
)(3من مامور شدهام اولين كسي باشم كه اسالم آورده .سوره انعام ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
ولي برگشت هر دو وجه به يك معنا است ،براي اينكه اولين مسلمان بودن آن جناب ،عنواني به اسالم او ميدهد ،و همين
عنوان هم ميتواند غايت امر به اسالم آوردن باشد ،و هم ميتواند متعلق امر باشد ،و به آن امر بفرمايد ،مثل اينكه هم
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ديگران به آن ايمان داشته باشد حال چه اينكه مردم دعوتش را بپذيرند و يا آن را رد كنند.
پس ديگر مردم چشم اين طمع را نبايد داشته باشند كه آن جناب بر خالف دعوتش عمل كند و سيرهاش مخالف دعوتش
باشد ،براي اينكه آن جناب دعوت پروردگار خود را قبال پذيرفته و اجابت كرده ،و او در دين خود استوار و ثابت قدم و از
عصيان خداي تعالي ترسان است ،با چنين حالي مردم را دعوت ميكند ،كفار را انذار و مؤمنين را بشارت ميدهد .آنان را به
عذابي كه خدا برايشان آماده كرده ،و اينان را به نعيمي كه خدا برايشان تهيه كرده
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
"قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ  ...أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ" اين آيه به نحوي به اول سوره برگشت كرده ،كه
ميفرمود ":إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" و منظور از آن اين است كه كفار را به كلي از اينكه آن
جناب انعطافي بخرج دهد مايوس كند تا ديگر طمعي به او نكنند و سخني از ترك دعوت و سازگاري با شرك ورزيدن او به
ميان نياورند ،و اين معنا در اول سوره" ص" و نيز در آياتي ديگر خاطرنشان شده است.
پس گويا در آيه مورد بحث ميخواهد بفرمايد :به ايشان بگو آنچه من بر شما تالوت كردم كه بايد خدا را بپرستم و دين خدا
را خالص كنم ،هر چند خطاب در آن متوجه من است ،و ليكن بايد متوجه باشيد كه اين صرف دعوت نيست كه من فقط
شنوندهاي باشم و مامور باشم كه خطاب خدا را به شما برسانم ،و خودم هيچ وظيفهاي ديگر نداشته باشم ،بلكه من نيز مانند
يك يك شما مامورم او را عبادت نموده ،دين را براي او خالص سازم .باز تكليف من به همين جا خاتمه نمييابد ،بلكه
مامورم كه قبل از همه شما در برابر آنچه بر من نازل شده تسليم باشم ،و به همين جهت قبل از همه شما من تسليم شدهام،
و اينك بعد از تسليم شدن خودم به شما ابالغ ميكنم .آري من از پروردگارم ميترسم و او را به اخالص ميپرستم ،و به او
ايمان آوردهام ،چه اينكه شما ايمان بياوريد و يا نياوريد .پس ديگر طمعي به من نداشته باشيد.
پس اينكه فرمود ":قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ" اشاره است به اينكه آن جناب در اطاعت دستور خدا به
اخالص در دين و داشتن دين خالص مانند ساير مردم است.
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[مقصود از خسران نفس و اهل ،و اينكه چنين زياني" خسران مبين" است]  .....ص318 :

"قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ"...
كلمه "خسر" و" خسران" هر دو به معناي از دست دادن سرمايه است ،يا همهاش و يا بعضي از آن .البته كلمه" خسران"
رساتر از كلمه" خسر" است ،و" خسران نفس" به معناي آن است كه آدمي نفس خود را در معرض هالكت و بدبختي قرار
دهد ،به طوري كه استعداد كمالش از بين برود و سعادت به كلي از او فوت شود ".خسارت اهل" هم به همين معنا است.
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صحيح است بگوييم" او را بزن براي اينكه ادب بشود" و هم صحيح است بگوييم" او را با زدن ادب كن"( .كه در اين مثال
تاديب كه عنوان فعل است ،در اولي غايت و علت واقع شده ،و در دومي خود آن متعلق امر واقع شده است).
در كشاف ميگويد در معناي اين آيه شريفه چند وجه است:
يكي اينكه" من اولين كسي باشم كه در عصر خودم و از بين قومم اسالم آورده باشم "چون آن جناب اولين كسي بود كه با
دين پدران خود مخالفت كرده ،و نيز اولين كسي بوده كه بتها را رها كرده و نابود نموده است.
دوم اينكه" من اولين كسي از بين دعوت شدگان باشم كه اسالم آورده".
سوم اينكه" من اولين كسي باشم كه خودش را به همان چيزي كه ديگران را دعوت كرده ،دعوت كرده باشد ،تا هم در
قولم و هم در فعلم مقتداي قومم باشم ،و چون پادشاهان نباشم كه مردم را به چيزي دعوت ميكنند كه خود عمل
نميكنند .و اين كه رفتارم ،به گونهاي باشد كه با اوليت در اسالم سازگار باشد تا مردم را به سبب عمل كه همان اوليت
است رهنمون شود" «».1
و ليكن خواننده عزيز متوجه است كه از وجوه مزبور آنكه با سياق آيات سازگارتر است همان وجه سوم است ،و آن همان
وجهي است كه ما قبال گفتيم و البته ساير وجوه هم از لوازم آن وجه است.
"قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" مراد از نافرماني رسول خدا (ص) نسبت به پروردگارش ،به شهادت سياق
اين است كه :با امر او به اين كه دين را براي خداي اخالص نمايد مخالفت ورزد .و مراد از" يوم عظيم" روز قيامت است .و
اين آيه در حقيقت به منزله زمينهچيني براي آيه بعدي است.
"قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ" اين آيه تصريح دارد به اينكه رسول خدا (ص) امر پروردگار خود
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .112
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
را اطاعت و امتثال كرده ،بر خالف آيه قبلي كه همين معنا را به طور كنايه ميرساند .در اين آيه بكلي كفار را مايوس كرده،
و براي هميشه از اينكه آن جناب در برابر خواستههايشان (كه همان مخالفت با اوامر الهي است) روي خوش نشان دهد،
نوميدشان ساخته است.
و اگر كلمه" اللَّه" را كه از نظر تركيببندي كالم ،مفعول كلمه" اعبد" است ،و بايد بعد از آن آمده باشد ،جلوتر آورده ،براي
اين است كه انحصار را افاده كند ،و بفهماند كه من تنها خدا را ميپرستم .و جمله" مُخْلِصاً لَهُ دِينِي" معناي حصر را تاكيد
ميكند .و جمله" فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ" امري است تهديدي كه ميفهماند به غير خدا هر چه را بپرستيد سودي به
حالتان نخواهد داشت و باألخره عذاب و وبال اعراضتان از پرستش خدا با اخالص ،گريبانتان را خواهد گرفت .و اين معنا كه
از مفهوم جمله مزبور استفاده ميشود ،صريح در ذيل آيه است كه ميفرمايد ":قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ...".
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در اين آيه شريفه تعريضي است به مشركين ،كه در جمله" فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ" مورد خطاب واقع شدهاند ،گويا فرموده ،شما
هر چه را بپرستيد باألخره سرمايه نفس را از دست دادهايد ،به خاطر اينكه آن را با به كفر كشاندن به هالكت رسانديد ،و
همچنين اهل و خويشاوندان خود را هالك كرديد ،چون شما آنان را وادار به كفر و شرك كرديد ،و اين كفر و شرك همان
خسران حقيقي است.
"أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ "-آگاه باشيد كه خسران حقيقي هم همين است ،براي اينكه خسرانهاي مربوط به امور دنيا
هر چه باشد چه مال و چه جاه ،ناپايدار است ،به خالف خسران روز قيامت كه پاياني ندارد ،دائم و جاودان است ،چون نه
زايل ميشود و نه منقطع.
عالوه بر اين ،مال و يا جاه وقتي با خسران از دست رفت ،جبرانش ممكن است ،چه بسا ميشود كه مثل آن و يا بهتر از آن
جايگزين آن گردد ،به خالف خسران نفس ،كه ديگر جبران نميپذيرد.
البته اين در صورتي است كه مراد از" اهل" خويشاوندان و نزديكان دنيايي انسان
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
باشد .چون بعضي گفتهاند ":مراد از آن همسران و خدمتكاراني است كه خدا براي انسان مؤمن و متقي در بهشت آماده
كرده" و اين معنا بهتر و با مقام آيه مناسبتر است ،چون خويشاوندي و هر رابطه اجتماعي دنيا در روز قيامت از هم
گسيخته ميشود ،هم چنان كه خداي تعالي خبر داده كه" فَال أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ»"
و نيز فرموده ":يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً" « »9و آياتي ديگر غير از اينها.
و نيز مؤيد معناي دوم اين آيه است كه ميفرمايد ":فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً وَ يَنْقَلِبُ إِلي
أَهْلِهِ مَسْرُوراً" «».0
"لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ"...
كلمه "ظلل" جمع" ظله" است و -به طوري كه گفتهاند -به معناي ساتري است در باالي سر .و مراد از اينكه ساتري از
آتش در باالي سر و ساتري ديگر در زير پا دارند ،اين است كه آتش از همه جهات به ايشان احاطه دارد .و بقيه الفاظ آيه
روشن است.
"وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري" راغب گفته :كلمه" طاغوت" عبارت است از هر متجاوز
و از هر معبودي به غير خداي تعالي .و اين كلمه هم در يك نفر استعمال ميشود ،و هم در جمع « »0و ظاهرا مراد از آن در
آيه شريفه بتها و هر معبود طاغي ديگري است كه به جاي خدا پرستيده شود.
در آيه شريفه به صرف اجتناب از پرستش طاغوت اكتفاء نشده ،بلكه بر آن" وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ" اضافه كرده است و اين اشاره
بدان است كه صرف نفي خدايان ديگر هيچ فايدهاي ندارد ،آنچه فايده ميدهد اين است كه انسان بين نفي آن آلهه و اثبات
اله واحد ،جمع كند.
هم خدا را بپرستد و هم غير او را نپرستد .اين است عبادت با اخالص دين.
"لَهُمُ الْبُشْري" -اين جمله ،جملهاي است انشايي ،كه در عين حال خبر واقع شده براي" الَّذِينَ اجْتَنَبُوا...".
"فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ"...
مقتضاي ظاهر عبارت اين بود كه بفرمايد ":لهم البشري فبشرهم" و حاجت نبود كه
__________________________________________________
)(1امروز ديگر رابطه و نسبتي بينشان نيست .سوره مؤمنون ،آيه .131
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[مفاد جمله" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ" كه در وصف بندگان خود فرموده است]  .....ص382 :

پس جمله" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ "مفادش اين است كه :بندگان خدا طالب حق و رشدند ،به هر سخني كه
گوش دهند بدين اميد گوش ميدهند كه در آن حقي بيابند و ميترسند كه در اثر گوش ندادن به آن ،حق از ايشان فوت
شود.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از "گوش دادن به حرف و پيروي كردن از بهترين آن" گوش دادن به قرآن و غير
قرآن ،و پيروي كردن از قرآن است.
بعضي « »9ديگر گفتهاند :مراد استماع اوامر خداي تعالي و پيروي كردن بهترين آنها
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .020
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .940
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
است ،مثال در مساله قصاص ،خدا هم اجازه قصاص به ايشان داده ،و هم عفو ،و ايشان عفو را پيروي ميكنند .و نيز هم
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)(2روزي كه هيچ كس براي ديگري مالك چيزي نيست .سوره انفطار ،آيه .12
)(3و اما كسي كه نامه عملش به دست راستش داده شود ،به زودي محاسبه ميشود در حالي كه حسابي آسان خواهد
داشت .با خرسندي به اهلش ملحق خواهد شد .سوره انشقاق ،آيه .2 -3
)(4مفردات راغب ،ماده" طغي]". [.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
كلمه "عباد" آورده شود ،و ليكن به منظور از آوردن آن اين بوده كه با اضافه شدن به ضمير متكلم آورده شود ،تا احترامي از
آنان به عمل آمده باشد ،و هم دنبالش با جمله" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ  "...توصيف شوند.
و مراد از" قول" به شهادت اينكه دنبالش مساله" اتباع" آمده ،آن قولي است كه ارتباط و مساسي با عمل داشته باشد ،پس
بهترين قول آن قولي است كه آدمي را بهتر به حق برساند ،و براي انسان خيرخواهانهتر باشد .و انسان فطرتا اين طور است
كه حسن و جمال را دوست ميدارد و به سويش مجذوب ميشود ،و معلوم است كه هر چه آن حسن بيشتر باشد اين جذبه
شديدتر است .و اگر زشت و زيبا ،هر دو را ببيند ،به سوي زيبا متمايل ميشود ،و اگر زيبا و زيباتر را ببيند به سوي زيباتر
ميگرايد .و اما اگر به سوي زيباتر نرود ،و باز به همان زيبا سرگرم شود معلوم ميشود كه سرگرمياش به زيبا به خاطر
زيبايي آن نبوده ،چون اگر براي زيبايي آن بود با بيشتر شدن زيبايي ،بايد بيشتر مجذوب شود ،و زيبا را رها كرده به طرف
زيباتر متمايل شود.
پس اينكه آيه شريفه بندگان خدا را توصيف فرموده به اينكه" پيرو بهترين قولند" معنايش اين است كه مطبوع و مفطور بر
طلب حقند و به فطرت خود رشد و رسيدن به واقع را طالبند .پس هر جا امرشان دائر شود بين حق و باطل ،بين رشد و
گمراهي ،البته حق و رشد را متابعت ميكنند و باطل و گمراهي را رها مينمايند .و هر جا امرشان داير شود بين" حق" و"
احق" -حقتر -و رشد و رشد بيشتر ،البته حقتر و رشد بيشتر را انتخاب ميكنند.
پس حق و رشد ،مطلوب بندگان خداست ،و به همين جهت هر چه بشنوند به آن گوش ميدهند و اين طور نيست كه
متابعت هواي نفس كنند و هر سخني را به صرف شنيدن بدون تفكر و تدبر رد كنند.
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اجازه داده صدقه را آشكارا دهند و هم پنهاني ،و ايشان پنهاني صدقه ميدهند.
ولي اين دو قولي كه از مفسرين نقل كرديم بدون دليل عموم آيه را تخصيص ميزند.
"أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ" -اين جمله اشاره است به اينكه صفت پيروي از بهترين قول ،خود هدايتي است الهي ،و اين
هدايت -كه گفتيم عبارت است از طلب حق و آمادگي تام براي پيروي از آن هر جا كه يافت شود -هدايتي است اجمالي كه
تمامي هدايتهاي تفصيلي و رسيدن به هر يك از معارف الهي بدان منتهي ميشود.
"وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ" -يعني اينهايند تنها كساني كه صاحب عقلند .و از اين جمله استفاده ميشود كه عقل عبارت
است از نيرويي كه با آن به سوي حق راه يافته ميشود ،و نشان داشتن عقل پيروي از حق است .و در تفسير آيه" وَ مَنْ
يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" « »1كه از آن استفاده ميشود كه سفيه آن كسي است كه دين خدا را پيروي
نكند ،در نتيجه عاقل آن كسي است كه دين خدا را پيروي كند.
"أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ" كلمه عذاب براي هر كس كه كفر بورزد آن روز ثابت شد كه آدم
به سوي زمين هبوط ميكرد ،در آن روز به او گفتند ":وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ"
« »9و در اين معنا آيات ديگري نيز هست.
مقتضاي سياق اين است كه در آيه چيزي در تقدير گرفته شده باشد ،چيزي كه جمله" أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ" بر آن
داللت كند ،و تقدير كالم اين است كه ":أ فمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه -آيا كسي كه كلمه عذاب بر او ثابت شده،
از عذاب نجات مييابد؟" .و اين تقدير بهتر از آن است كه بگوييم تقديرش" ا فمن حق عليه كلمة العذاب خير أم من وجبت
عليه الجنة -آيا كسي كه كلمه عذاب بر او ثابت شده بهتر است ،يا كسي كه بهشت بر او واجب گشته "ميباشد.
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند ":معني جمله اين است كه آيا كسي كه وعيد خداي
__________________________________________________
)(1هيچ كس از آيين ابراهيم روي نگرداند بجز مردم بيخرد .سوره بقره ،آيه .103
)(2و كساني كه كفر بورزند و آيات ما را تكذيب كنند ،اهل آتش و در آن جاويد خواهند بود.
سوره بقره ،آيه .02
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .020
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
تعالي به عقاب بر او واجب گشته ،آيا تو ميتواني او را از آتش خالص كني و با آوردن" مَنْ فِي النَّارِ" اكتفاء كرده ،از اينكه
ضمير" تنقذه" را بياورد .و براي اينكه بيشتر شنونده را متوجه معنا كند ،استفهام را تكرار كرده".
بعضي »«1ديگر گفتهاند ":تقدير آيه" أ فانت تنقذ من في النار منهم" است ،يعني آيا تو ميتواني از ايشان آن كساني را
كه در آتشند نجات دهي؟ چيزي كه هست ضمير" منهم" از آن حذف شده" .و اين وجه از همه وجوه نامربوطتر است.
"لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" كلمه" غرف" جمع" غرفه" به معناي
باالخانه است .بعضي « »9گفتهاند ":اين جمله در مقابل جمله" لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ" كه در
باره كفار است قرار دارد.
"وَعْدَ اللَّهِ" -يعني خداوند به ايشان وعده داده اين وعده را .در نتيجه كلمه مزبور مفعول مطلق است كه به جاي فعل خود
نشسته.
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"ال يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعادَ" -اين جمله از سنت خداي تعالي در وعدههايش خبر ميدهد و در عين حال دلهاي بندگان خود را
خرسند ميسازد.
بحث روايتي [(چند روايت در باره خسران نفس و اهل ،اطاعت جباران ،و  ..... ])...ص381 :

[سوره الزمر ( :)39آيات  17تا  ..... ]31ص385 :
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در تفسير قمي در روايت ابي الجارود ،از امام ابي جعفر (ع) آمده كه در ذيل جمله" قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيهِمْ" فرموده :يعني در نفس خود و اهلشان مغبون شدند «».0
و در مجمع البيان در ذيل آيه" وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري" ميگويد :ابو بصير از امام
صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :شما (پيروان مكتب اهل بيت )همانها هستيد .و هر كس جباري را اطاعت كند گويا او را
پرستيده «».0
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .020
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .903
)(4مجمع البيان ،ج  ،3ص .020
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
مؤلف :اين روايت از باب تطبيق مصداق بر مفهوم عام است.
و در كافي است كه بعضي از اصحاب ما بدون ذكر سند از هشام بن حكم روايت كردهاند كه گفت :امام ابو الحسن موسي
بن جعفر (ع) به من فرمود :اي هشام خداي تبارك و تعالي اهل عقل و فهم را در كتاب خود بشارت داده و فرموده ":فَبَشِّرْ
عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ" «».1
و در الدر المنثور است كه :ابن جرير و ابن ابي حاتم از زيد بن اسلم روايت كردهاند كه در ذيل آيه" وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ
أَنْ يَعْبُدُوها" گفته است :اين دو آيه در باره سه نفر كه در جاهليت ميگفتهاند" ال اله اال اللَّه" نازل شده ،و آن سه نفر
عبارت بودند از زيد بن عمرو بن نفيل ،و ابو ذر غفاري ،و سلمان فارسي «».9
مؤلف :اين روايت را صاحب مجمع البيان از عبد اللَّه بن زيد نقل كرده « »0و در الدر المنثور هم از ابن مردويه از ابن عمر
آورده كه گفت :در باره سعيد بن زيد و ابو ذر و سلمان نازل شده .و نيز از جويبر از جابر بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت :در
باره مردي از انصار نازل شده كه وقتي آيه" لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ  "...نازل شد هفت غالم خود را آزاد كرد « .»0ولي ظاهرا
تمامي اين روايات از باب تطبيق داستان بر آيه ميباشد.
__________________________________________________
)(1اصول كافي ،ج  ،1ص  ،10ح .19
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .090
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص  020كه بجاي" عبد اللَّه بن زيد" "،عبد الرحمن بن زيد" ميباشد.
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .094
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
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اشاره

ترجمه آيات  .....ص384 :

مگر نديدي كه خدا از آسمان آبي را فرستاد و همان را در رگ و ريشهها و منابع زيرزميني بدوانيد و سپس به وسيله همان
آب همواره كشت و زرع بيرون ميآورد ،زرعي با رنگهاي گوناگون و سپس آن زرع را ميخشكاند و تو ميبيني كه پس از
سبزي و خرمي زرد ميشود آن گاه آن را حطامي ميسازد كه در اين خود تذكري است براي خردمندان ().91
آيا كسي كه خدا سينهاش را پذيراي اسالم كرد و در نتيجه همواره با نور الهي قدم برميدارد چون سنگدالن است .پس واي
بر سنگدالني كه ياد خدا دلهايشان را نرم نميكند آنان در ضاللتي آشكارند (22).
خدا بهترين سخن را نازل كرده كتابي كه ابعاضش بهم مربوط و به يكديگر منعطف است آنهايي كه از پروردگارشان خشيت
دارند از شنيدنش پوست بدنشان جمع ميشود و در عين حال پوست و دلشان متمايل به ياد خدا ميگردد اين هدايت
خداست كه هر كه را بخواهد با آن هدايت ميكند و كسي كه خدا گمراهش كند ديگر راهنمايي نخواهد داشت ().90
آيا كسي كه روي خود را از عذاب در روز قيامت حفظ ميكند مثل بيپروايان است در آن روز به ستمكاران گفته ميشود
بچشيد آنچه را كه خود كسب كردهايد ().90
كساني هم كه قبل از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند در نتيجه عذاب ،آنان را گرفت در حالي كه احتمالش را هم
نميدادند ().94
پس خداي تعالي خواري در زندگي دنيا را به آنان چشانيد و هر آينه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بفهمند ().93
در اين قرآن براي مردم از هر نوع مثلي آورديم شايد متذكر شوند ().93
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أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُ ُه
حُطاماً إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ ( )91أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ
ذِكْرِ اللَّهِ أُولئِكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ )(22اللَّهُ 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 وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ )(23أَ فَمَنْ يَتَّقِي
بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ( )90كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ
ال يَشْعُرُونَ ()94
فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ () 93وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( )93قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( )93ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً رَجُالً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُالً
سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَالً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ ( )92إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ()03
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ( )01فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَي اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْويً لِلْكافِرِينَ ( )09وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( )00لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ
( )00لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ ()04
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ( )03وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَ
لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ ()03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
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قرآني عربي و بدون انحراف شايد كه بپرهيزند ().93
خداي تعالي مردي را مثل زده كه چند شريك ناسازگار بر سر او نزاع كنند و مردي را كه تنها مملوك يك نفر باشد آيا اين
دو در مثل با هم يكسانند؟ حمد همهاش از خدا است و ليكن بيشترشان نميدانند ().92
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
تو خواهي مرد و ايشان هم خواهند مرد ().03
و سپس همه شما در روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه خواهيد كرد ().01
پس كيست ستمكارتر از كسي كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راستي را كه آمده تكذيب كند؟ آيا پنداشته كه در دوزخ جايي
براي كفار نيست ().09
و كساني كه سخن راست دارند و سخن راست را تصديق هم ميكنند تنها ايشانند پرهيزكاران ().00
كه نزد پروردگارشان هر چه بخواهند دارند و اين است جزاي نيكوكاران ().00
تا خدا بدترين گناهانشان را بريزد و اجرشان را بر طبق بهترين عملشان بدهد ().04
آيا خدا كافي براي امور بنده خود نيست؟ و شما را از معبودهاي ديگر ميترساند و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد ديگر
راهنمايي برايش نخواهد بود ().03
و كسي كه خدا هدايتش كرده باشد او هم ديگر گمراه كنندهاي برايش نخواهد بود آيا خدا عزيز و منتقم نيست؟ ().03

اشاره

در اين آيات به همان احتجاجي كه در آغاز سوره بر ربوبيت خداي تعالي ميشد ،برگشت شده ،و نيز پيرامون هدايت راه
يافتگان ،و ضاللت گمراهان و مقايسه بين اين دو گروه و سرانجام كار هر يك از آن دو ،سخن ميرود ،و نيز بيان ميشود
كه هدايت قرآن به چه معنا است.
"أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ"...
در مجمع البيان ميگويد :كلمه" ينابيع" جمع" ينبوع" است ،و آن جايي است كه آب از آن ميجوشد ،مثال ميگويند ":نبع
الماء من موضع كذا -آب از فالن محل ميجوشد و فوران ميكند" و كلمه" زرع" عبارت است از آنچه از زمين ميرويد و
مانند درخت ساقه ندارد .و كلمه" شجر" عبارت است از آنچه كه ساقه و شاخه دارد .و كلمه" نبات" هر دو قسم روييدني را
شامل ميشود .و كلمه" بهيج" از مصدر" هيج" است كه به معناي نهايت مرتبه خشك شدن نبات است ،و كلمه" حطام "
به معناي كاه و خس متفرق است «».1
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .020
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و معناي جمله" فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ" اين است كه :خداوند آب را در چشمهها و رگههاي زميني كه چون رگهاي بدن
آدمي است داخل كرده ،و زمين آن را از جانبي به جانبي ديگر انتقال ميدهد .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
آيه شريفه -به طوري كه مالحظه ميكنيد -بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت احتجاج ميكند.
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بيان آيات  .....ص381 :
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[الزمه هدايت ،شرح صدر براي اسالم ،و الزمه ضاللت ،قساوت قلب از ياد خداست]  .....ص381 :

[مراد از اينكه قرآن" احسن الحديث" "،كتابا متشابها" و" مثاني" است و ...] .....ص388 :

"اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ"...
اي ن آيه شريفه نسبت به آيه قبلي نظير اجمال بعد از تفصيل است ،چون در آيه قبلي هدايت را بطور مفصل بيان كرده بود ،و
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"أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ"...
ب عد از آنكه در آيه قبلي فرمود كه در مساله انزال آب از آسمان و روياندن روييدنيها تذكري است براي خردمندان ،كه همان
بندگان با تقوي خدايند .و نيز قبال فرموده بود كه اين طايفه همان كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده ،اينك در اين آيه
ميفرمايد :اين طايفه چون ديگران گمراه نيستند و علت اين معنا را توضيح ميدهد ،و آن اين است كه اين طايفه داراي
نوري از ناحيه پروردگار خويشند كه با آن نور ،حق را ميبينند .و سبب ديگرش اين است كه اين طايفه دلي نرم دارند كه از
پذيرفتن حق ،و هر كالم نيكويي كه بشنوند سرپيچي نميكنند.
پس جمله" أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ  "...مبتدايي است كه خبرش حذف شده .و جمله" فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ" ، ...ميفهماند
كه آن خبر چيست ،و تقدير كالم چنين است ".أ فمن شرح اللَّه صدره لالسالم كالقاسية قلوبهم -آيا كسي كه خدا دلش را
براي پذيرفتن اسالم نرم و پذيرا كرده ،چون سنگدالنند؟" و اين استفهام انكاري است و معنايش اين است كه :هرگز برابر
نيستند.
و" شرح صدر" به معناي گشادگي سينه است ،تا ظرفيت پذيرفتن سخن را داشته باشد و چون شرح صدر به خاطر اسالم
است ،و اسالم عبارت است از تسليم در برابر خدا و آنچه او اراده كرده و او هم جز حق را اراده نميكند ،در نتيجه شرح صدر
براي اسالم ،به اين معنا خواهد بود كه انسان وضعي به خود بگيرد كه هر سخن حقي را بپذيرد و آن را رد نكند.
البته معناي اين حرف اين نيست كه هر سخني را هر چه باشد كوركورانه بپذيرد ،بلكه با بصيرت نسبت به حق و شناختن راه
رشد ،آن را ميپذيرد ،و به همين جهت دنبالش اضافه كرده ":فَهُوَ عَلي نُورٍ مِنْ رَبِّهِ" و با آوردن كلمه "علي" او را به
سوارهاي تشبيه كرد كه بر نوري سوار شده ،راه ميپيمايد ،و از هر چه بگذرد (هر چه كه بر دلش بگذرد) ،آن را به خوبي
ميبيند و اگر حق باشد آن را از باطل تميز ميدهد ،به خالف گمراهي كه در سينهاش شرحي و ظرفيتي نيست تا گنجايش
حق را داشته باشد ،و نيز بر مركبي از نور سوار نيست ،تا حق را از باطل تميز دهد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و جمله "فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ" تفريع بر جمله قبلي است ،چون داللت ميكند بر اين كه اشخاص قاسية
القلوب -با در نظر داشتن اينكه قساوت قلب و سختي آن الزمه نداشتن شرح صدر و نور قلبي است -با آيات خدا متذكر
نميشوند ،و در نتيجه به سوي حقي كه آيات خدا بر آن داللت ميكند راه نمييابند ،و به همين جهت دنبالش فرموده:
"أُولئِكَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ".
و در اين آيه شريفه هدايت به الزمهاش تعريف شده ،كه همان شرح صدر و نورانيت قلب باشد ،و ضاللت هم به الزمهاش،
يعني قساوت قلب از ذكر خدا.
در سابق در تفسير آيه" فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ  »1« "...نيز گفتاري در معناي هدايت ايراد كرديم
بدانجا مراجعه فرماييد.
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در اين آيه بطور اجمال بيان ميكند ،هر چند كه اين آيه بيان هدايت قرآن و تعريف آن نيز هست.
پس منظور از بهترين حديث در جمله" اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ" قرآن كريم است و كلمه" حديث" به معناي سخن است،
هم چنان كه در آيه" فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ" « »9و نيز در آيه" فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ» ،" «3نيز به همين معنا است.
پس قرآن بهترين سخن است ،به خاطر اينكه مشتمل است بر محض حق ،حقي كه باطل بدان رخنه نميكند ،نه در عصر
نزولش ،نه بعد از آن ،و نيز به خاطر اينكه كالم مجيد خداست.
"كِتاباً مُتَشابِهاً "-يعني كتابي است كه هر قسمتش شبيه ساير قسمتها است ،و اين تشابه غير از تشابهي است كه در
مقابل محكم استعمال شده ،چون تشابه دومي صفت بعضي از آيات قرآن است و در آيه مورد بحث همه آيات را متشابه
خوانده ،پس اين تشابه غير آن تشابه است ،آن تشابه به معناي واضح نبودن معناي آيه است ،و اين تشابه به معناي آن است
__________________________________________________
)(1پس هر كه را خدا بخواهد هدايت كند قلبش را به نور اسالم روشن گرداند .سوره انعام ،آيه . [.....]194
)(2اگر قبول ندارند كه اين قرآن كالم خدا است پس حديثي مانند آن بياورند .سوره طور ،آيه .00
)(3پس بعد از قرآن ديگر به چه حديثي ايمان ميآورند .سوره مرسالت ،آيه .43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
كه سراسر قرآن آياتش از اين جهت كه اختالفي با هم ندارند ،و هيچ آيهاي با آيه ديگر ضديت ندارد مشابه يكديگر هستند.
"مثاني" -اين كلمه جمع" مثنيه" است كه به معناي معطوف است ،و قرآن را "مثاني" خوانده ،چون بعضي از آياتش
انعطاف به بعضي ديگر دارد ،و هر يك ديگري را شرح و بيان ميكند ،بدون اينكه اختالفي در آنها يافت شود و يكديگر را
نفي و دفع كنند ،هم چنان كه فرموده ":أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً" «».1
"تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ" -اين جمله مانند جمالت قبل كتاب را وصف ميكند ،نه اينكه جملهاي ابتدايي و
نو باشد .و كلمه" تقشعر" از مصدر" اقشعرار" است كه به معناي جمع شدن پوست بدن است به شدت ،از ترسي كه در اثر
شنيدن خبر دهشت آور و يا ديدن صحنهاي دهشت آور دست ميدهد .و اين جمع شدن پوست بدن اشخاص در اثر شنيدن
قرآن ،تنها به خاطر اين است كه خود را در برابر عظمت پروردگارشان مشاهده ميكنند ،پس در چنين وضعي وقتي كالم
خدا را بشنوند ،متوجه ساحت عظمت و كبريايي او گشته و خشيت بر دلهايشان احاطه مييابد و پوست بدنهايشان شروع به
جمع شدن ميكند.
"ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ اللَّهِ" -كلمه" تلين" متضمن معناي سكون و آرامش است ،چون اگر چنين نبود
احتياج نداشت كه با حرف" الي" متعدي شود ،پس معنايش اين است كه :بعد از جمع شدن پوستها از خشيت خدا ،بار ديگر
پوست بدنشان نرم ميشود .و دلهايشان آرامش مييابد ،چون به ياد خدا ميافتند ،و با همان ياد خدا آرامش مييابند.
در جمله قبلي كه جمع شدن پوستها را بيان ميكرد ،سخني از قلوب به ميان نياورد ،براي اينكه مراد از" قلوب" جانها و
نفوس است و جان "اقشعرار" يعني جمع شدن پوست ندارد ،عكس العمل جانها در برابر قرآن همانا خشيت و ترس است.
"ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ" -يعني اين حالت جمع شدن پوست از شنيدن قرآن كه به ايشان دست ميدهد و آن
حالت سكونت پوستها و قلبها در مقابل ياد خدا ،هدايت خداست ،و اين تعريف ديگري است براي هدايت از طريق الزمه آن.
__________________________________________________
)(1چرا در قرآن تدبر نميكنند ،و نميانديشند كه اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود اختالفهاي بسياري در آن مييافتند.
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سوره نساء ،آيه .39
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
[هدايت فقط كار خداست ،بدون واسطه يا به واسطه انبياء و اولياء]  .....ص392 :

[معني و مراد از" أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ"]  .....ص397 :

و استفهام در اين آيه انكاري و خبر" من" در كالم نيامده و نفرموده ":كسي كه روي خود از عذاب به قيامت نگه ميدارد"
چه كرده و يا چه ميكند ،و تقدير آن اين است ":آيا كسي كه روي خود از عذاب بد قيامت نگه ميدارد ،مثل كسي است كه
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"يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" -يعني خداوند با هدايت خود هر كه از بندگانش را بخواهد هدايت ميكند ،و آنها كساني
هستند كه استعدادشان براي پذيرش هدايت باطل نگشته ،و سرگرم كارهايي چون فسق و ظلم كه مانع هدايتند ،نيستند و
در اين سياق اشعاري هم به اين معنا هست كه هدايت خود از فضل خدا است ،نه اينكه چيزي آن را بر خدا واجب كرده
باشد و او مجبور بدان شده باشد.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":مشار اليه به اشاره "ذلك" در جمله" ذلِكَ هُدَي اللَّهِ" قرآن است ،يعني اين قرآن هدايت
خداست .و ليكن خواننده خود ميداند كه اين حرف صحيح نيست.
بعضي از مفسرين با اين آيات استدالل كردهاند بر اينكه هدايت صنع خداست و احدي در آن دخالت ندارد .ولي حق مطلب
اين است كه :اين آيات هيچ گونه داللتي بر اين مدعا ندارد ،هر چند كه اصل مطلب صحيح و حق است ،به اين معنا كه
اصل هدايت از خداي سبحان است و تبعا به كساني نسبت داده ميشود كه خدا اختيارشان كرده است ،هم چنان كه از امثال
آيه" قُلْ إِنَّ هُدَي اللَّهِ هُوَ الْهُدي" «» 9و آيه" إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدي" « »0و آيه" وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا" « »0و آيه" وَ
إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" « ،»4استفاده ميشود.
پس هدايت همهاش از خداست ،يا بدون واسطه و يا به واسطه هدايتي كه قبال به انبيا و اولياي راه يافته خود داده .و بنا بر
اين پس اگر از خلقش كسي را گمراه كرده باشد ،يعني نه بدون واسطه و نه با وساطت هاديان راه يافتهاش هدايت نكرده
باشد ،هادي ديگر براي او نخواهد بود .و اين همان حقيقتي است كه جمله" وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ" بيانگر آن
است ،و به زودي بعد از چند آيه به آن ميرسيم ،و اين معنا در كالم خداي تعالي مكرر آمده.
"أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ" مقايسهاي است بين اهل عذاب در
قيامت و بين ايمنان از آن عذاب ،يعني بين اهل ضاللت و اهل هدايت ،و به همين جهت آيه مورد بحث را دنبال آيه قبلي
آورده.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .024
)(2بگو هدايت واقعي تنها هدايت خداست .سوره بقره ،آيه .193
)(3هدايت تنها بر ما و كار ماست .سوره ليل ،آيه .19
)(4ايشان را پيشواياني كرديم كه به امر ما هدايت كنند .سوره انبياء ،آيه .30
)(5و به درستي كه تو به سوي صراط مستقيم هدايت ميكني .سوره شوري ،آيه .49
ترجمه الميزان ،ج ،13ص021 :
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[مثلي براي بيان حال موحد و مشرك (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ  ..... ])...ص391 :
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از آن ايمن است؟".
و كلمه" يوم القيامة" متعلق است به كلمه "يتقي" و معنايش اين است ":آيا كسي كه تالش ميكند روي خود از عذاب بد
قيامت نگه بدارد ،چون با دست نميتواند ،زيرا دستهايش را به گردنش بستهاند ،مثل كسي است كه اصال مكروهي به او
نميرسد؟" اين معنايي است كه ديگران «» 1براي آيه كردهاند.
بعضي « »9هم گفتهاند ":جمله" يَتَّقِي بِوَجْهِهِ "به آن معنايي كه كردهاند درست نيست ،زيرا" وجه" (روي) از چيزهايي
نيست كه آدمي با آن مكروهي را از خود دور كند ،بلكه مراد آن است كه كليه اعضا و يا فقط صورت خود را در دنيا از عذاب
قيامت حفظ كند ،و قيد" يوم القيامة" قيد عذاب است ،نه قيد حفظ كردن ،در نتيجه منظور عكس وجه سابق است براي
اينكه در وجه قبلي جمله" أَ فَمَنْ يَتَّقِي" وصف دوزخيان بود و در اين وجه وصف اهل نجات است و معنايش اين است كه:
آيا كسي كه در دنيا به وسيله تقوي خود را از عذاب روز قيامت حفظ ميكند ،مثل كسي است كه بر كفر خود اصرار
ميورزد؟ "ليكن اين تفسير خالي از تكلف نيست.
"وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ" -اين حرف را مالئكه دوزخ به ظالمين ميگويند ،و ظاهر آن اين است كه در
اصل -چه كلمه" قد" در تقدير بگيريم و يا نگيريم "-و قيل لهم" بوده .و اگر به جاي ضمير ،كلمه" ظالمين" را آورده،
براي آن است كه به علت حكم اشاره كرده بفهماند اگر به كفار چنين خطاب و شماتتي ميكنند ،به خاطر ظلم ايشان است.
"كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ" يعني قبل از اين مردم ،اقوامي ديگر آيات خدا را تكذيب
كردند .پس عذاب به سويشان از جهتي كه هيچ احتمالش را نميدادند آمد .در نتيجه عذابشان ناگهاني و غافلگير بود ،كه
خود بدترين عذاب است و در اين آيه و آيه بعدش بيان عذاب خزي است ،كه بعضي از كفار بدان مبتال ميشوند ،تا مايه
عبرت ديگران شوند.
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .194
)(2تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .934
ترجمه الميزان ،ج ،13ص029 :
"فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ" كلمه" خزي" به معناي ذلت و خواري است و
خدا به كفار اين قسم عذاب را به صورتهاي مختلف چشانيد :گاهي به وسيله غرق و گاهي به فرو رفتن در زمين ،گاهي با
صيحه آسماني ،گاهي با زلزله و مسخ شدن ،و يا كشتار دسته جمعي.
"وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" يعني براي مردم در اين قرآن از هر مثلي آورديم ،باشد
كه متذكر گردند .و منظور از هر مثل اين است كه از هر نوع مثل چيزي آورديم ،تا شايد متنبه گشته و عبرت گيرند و با
تذكر مضامين آن مثلها پند پذيرند.
"قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" كلمه" عوج" به معناي انحراف و انعطاف است ،و دو كلمه" قرآنا" و" عربيا"
منصوب به مدح است ،يعني فعل "امدح -مدح ميكنم" و يا" اخص -اختصاص ميدهم" و امثال آن در تقدير است و يا
حالي است متكي بر وصف.
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"ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ"...
راغب ميگويد :كلمه" شكس" -به فتح حرف اول و كسر حرف دوم -به معناي شخص بد اخالق است .و در قرآن جمله"
شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ" معنايش شركايي است كه از بد خلقي هميشه با هم مشاجره داشته باشند" « »1و كلمه" سلم" را به
چيزي تفسير كردهاند كه از آن يك نفر و ملك خالص او باشد ،نه اينكه جمع كثيري در آن شريك باشند.
اين آيه متضمن مثلي است كه خداي تعالي براي مشرك و موحد زده ،مشركي كه ارباب و آلهه متعدد و مختلف ميپرستد
كه همه در شخص وي شريكند .و بر سر او با هم مشاجره دارند .اين خدا او را دستور ميدهد كاري را انجام دهد و آن
خداي ديگر از آن عملش نهي ميكند ،و هر يك از خدايان ميخواهند كه مشرك نامبرده بنده خصوصي او باشد .و تنها او را
خدمت كند.
و موحدي كه خالص در اختيار يك مخدوم است و احدي با آن مخدوم در وي شركت ندارد ،در نتيجه موحد تنها او را بر
طبق ارادهاش خدمت ميكند بدون اينكه كسي با خدا بر سر او منازعه داشته باشد و نزاعش منجر به حيرت گردد.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" شكس".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
پس مشرك مردي است كه" شركايي متشاكس" دارد و موحد مردي است كه" سلم" براي يكي است ،و اين دو مرد
وضعي يكسان ندارند ،بلكه وضع آنكه خالص براي يك نفر است بهتر است از وضع آن بيچارهاي كه در اختيار چند نفر
است.
و اين يك مثل ساده و همه كس فهم است ،چيزي كه هست با دقت در آن از يك برهان عقلي سر درميآورد ،برهاني كه
آيه" لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا" « »1بر نفي تعدد ارباب و آلهه اقامه كرده است.
و جمله" الْحَمْدُ لِلَّهِ" ثنايي است براي خدا بدان جهت كه بندگي كردن براي او بهتر است از بندگي براي غير او.
و معناي جمله" بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ" اين است كه بيشتر آنان مزيت و برتري پرستش خدا بر پرستش غير خدا را
نميدانند ،با اينكه اين مزيت براي كسي كه كمترين بصيرتي داشته باشد كامال روشن است.
"إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ" جمله اولي كه ميفرمايد" تو ميميري و ايشان هم
ميميرند" مقدمه است براي جمله دوم كه ميفرمايد ":روز قيامت نزد پروردگارتان مخاصمه خواهيد كرد" .و خطاب در"
انكم" به رسول خدا (ص) و عموم امت او و يا خصوص مشركين از امت آن جناب است .و كلمه" اختصام" به طوري كه در
مجمع البيان « »9آمده ،به معناي اين است كه هر يك از دو طرف دعوي ،كالم طرف ديگر را كه بر وجه انكار بيان شده
رد كند.
و معناي آيه چنين است :عاقبت تو و عاقبت ايشان هر دو مردن است و سپس شما همگي در روز قيامت بعد از آنكه نزد
پروردگارتان حاضر شديد ،مخاصمه خواهيد كرد .و در سوره فرقان گوشهاي از اين اختصام يعني كالم رسول خدا (ص) عليه
دشمنانش را حكايت كرده ميفرمايد ":وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً" «».0
و اين دو آيه به حسب لفظ عامند ،و اختصام همه انبيا با امت آنان را شامل ميشود و ليكن چهار آيه بعد از آن ،اين معنا را
تاييد ميكند كه مراد از" اختصام" ،مخاصمه است كه
__________________________________________________
)(1اگر در آسمانها و زمين خدايان ديگري غير از اللَّه ميبود ،فاسد ميشدند .سوره انبياء ،آيه .99
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)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .023
)(3رسول ميگويد پروردگارا قوم من اين قرآن را متروك گذاشتند .سوره فرقان ،آيه . [.....]03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
در روز قيامت بين رسول اسالم (ص) با كفار از امتش اتفاق ميافتد.
[مراد از كذب بر خدا و اينكه چرا مرتكب آن" اظلم ستمگرترين" است]  .....ص395 :
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"فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَي اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْكافِرِينَ" در اين آيه و آيه بعدش به ذكر
سرانجام كار اختصام در قيامت مبادرت شده و نيز اشاره دارد به اينكه نتيجه داوري بين آن جناب و كفار چه خواهد بود.
گويا فرموده :نتيجه حكمي كه بين شما خواهد شد معلوم است و نيز معلوم است كه كدام يك از شما دو گروه نجات
مييابد؟ و كدام يك هالك ميشود ناجي از شما دو فريق كيست؟ ،چون داوري در روز قيامت ،همه بر محور ظلم و احسان
است .و معلوم است كه هيچ ستمكاري ظالمتر از كافر و هيچ نيكوكاري نيكوكارتر از محسن متقي نيست و ظلم راه به سوي
آتش و احسان راه به سوي بهشت ميبرد .اين معنايي است كه از سياق استفاده ميشود.
پس منظور از دروغ بستن به خدا در جمله "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَي اللَّهِ" افترا بستن به خدا است ،به اينكه برايش
شركايي قائل شوند ،و چون بزرگي و كوچكي ظلم با در نظر گرفتن موقعيت متعلق ظلم فرق ميكند ،به اين معنا كه هر قدر
متعلق آن بزرگتر باشد ،به همان نسبت ظلم بزرگتر ميشود ،و چون در مساله شرك ،متعلق ظلم خداي سبحان است كه از
هر بزرگي بزرگتر است ،ناگزير ظلم به او بزرگترين ظلم و مرتكب آن بزرگترين ظالم است.
و در جمله" وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ" مراد از" صدق" خبرهاي صادق است كه در اينجا به قرينه جمله" اذ جاءه" عبارت
است از دين الهي كه رسول آن را آورده.
و در جمله" أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْكافِرِينَ"" مثوي" اسم مكان و به معناي منزل و محل اقامت است ،و استفهام در آن
تقريري است ،يعني :در جهنم جا براي اين ستمكاران هست ،به خاطر تكبري كه در برابر حق كردند ،و همين تكبر باعث
شد بر خدا افتراء ببندند و خبرهاي صادق را كه رسول آورده بود تكذيب كنند.
اين آيه شريفه مخصوص به مشركين عهد رسول خدا (ص) ،و يا مشركين از امت اوست ،ولي بر حسب سياق عام است و
هر كسي را كه بدعتي بگذارد و يا سنتي از سنتهاي دين را ترك كند شامل ميشود.
"وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" مراد از آوردن صدق آوردن دين حق است .و مراد از تصديق به آن،
ايمان آوردن بدان است .و مراد از آن كسي كه آن را آورده ،رسول خدا (ص) است.
و اينكه در جمله" أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" با لفظ جمع" اولئك" به شخص آورنده دين
ترجمه الميزان ،ج ،13ص024 :
اشاره شده شايد به لحاظ معني بوده باشد ،چون به حسب معنا عبارت ميشود از هر پيغمبري كه دين حق را آورده و به آن
مؤمن ميباشد و بلكه هر مؤمني كه به دين حق ايمان آورده و به سوي آن دعوت كرده باشد ،چون دعوت به سوي حق چه
زباني و چه عملي از شؤون پيروي انبيا است ،هم چنان كه قرآن ميفرمايد ":قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ
مَنِ اتَّبَعَنِي" «».1
"لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ" اين آيه پاداشي را كه متقين نزد پروردگارشان دارند ،بيان ميكند ،و آن
عبارت است از اينكه ايشان هر چه كه خواستشان بدان تعلق گيرد در اختيار دارند ،پس سرمايه در بهشت تنها خواستن است
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كه سبب تامي است براي به دست آمدن آنچه مورد خواست واقع شود ،حال هر چه ميخواهد باشد ،به خالف دنيا كه به
دست آوردن چيزي از مقاصد دنيا ،عالوه بر خواستن ،احتياج به عوامل و اسباب بسيار دارد كه يكي از آنها سعي و عمل با
استمداد از تعاون اجتماعي است.
پس آيه شريفه اوال داللت دارد بر اينكه متقين در دار قرب و جوار رب العالمين هستند ،و ثانيا هر چه بخواهند در اختيار
دارند ،پس اين دو پاداش متقين است كه عبارتند از:
نيكوكاران .پس علت تامه اين اجرشان همان احسانشان است ،و همين نكته سبب شد كه به جاي ضمير" ذلك جزاؤهم"
اسم ظاهر بياورد و بر خالف مقتضاي ظاهر بفرمايد" ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ".
و توصيف متقين به احسان و ظهور آن در عمل صالح و اعتقاد حق و يا تنها در عمل صالح همه شاهد بر آن است كه مراد
از تصديق مذكور تصديق قولي و فعلي است .عالوه بر اين قرآن كريم كسي را كه پارهاي از احكام خدا را پشت پا زده،
هرگز مصدق قرآن نخوانده پس مصدق آن كسي است كه تمامي احكام آن را تصديق كند ،هم زباني و هم عملي.
[معناي اينكه در باره متقين كه در اعتقاد و در عمل ،دين حق را تصديق كردند فرمود خدا از آنان" أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا" را ميپوشاند و" بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" پاداش ميدهد ]
.....ص394 :
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"لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا"...
و معلوم است كه وقتي بدترين اعمال آنان تكفير شود ،پايينتر از آن نيز تكفير ميشود .و مراد از بدترين اعمال همان شرك
و نيز گناهان كبيرهاي است كه در حال شرك مرتكب شدهاند.
__________________________________________________
)(1بگو اين راه من است كه به سوي خدا با بصيرت دعوت ميكنم ،هم من و هم هر كس كه مرا پيروي كند .سوره
يوسف ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
در مجمع البيان در ذيل اين آيه گفته است ":يعني خدا عقاب شرك و گناهاني را كه قبل از ايمان آوردن مرتكب شدهاند ،از
آنان ساقط كرد به خاطر اينكه ايمان آوردند و نيكوكاري نمودند و به سوي خداي تعالي برگشتند" « »1و اين معناي خوبي
است براي آيه ،از جهت اينكه هم شامل همه اعمال زشت ميشود و هم اينكه ساقط كردن را مقيد كرده به گناهان قبل از
ايمان و احسان و توبه ،چون آيه شريفه اثر تصديق صدق را بيان ميكند و آن عبارت است از تكفير گناهان به خاطر تصديق
و نيز جزاي خير در آخرت.
"وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" بعضي « »9از مفسرين گفتهاند :مراد اين است كه به اعمال ايشان نظر
ميشود ،آن وقت به بهترين آن اعمال با بهترين جزايي كه اليق بدان است پاداش ميدهند ،و باقي اعمال نيكشان را بر
طبق آن به بهترين جزاء پاداش ميدهند .بنا بر اين حرف" باء" در جمله "باحسن" براي مقابله است مانند بايي كه در
جمله" بعت هذا بهذا" به كار ميرود.
و ممكن است گفته شود ":مراد اين است كه در بلندپايهترين اعمال ايشان نظر ميشود ،و درجات ايشان را بر حسب آن
عمل باال ميبرند ،و در نتيجه هيچ درجهاي از كمال كه عملشان به آن رسيده از ايشان فوت نميشود ".ليكن اين وجه آن
طور كه بايد روشن نميكند كه چطور نظير اين كالم در مساله "أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا" جريان مييابد؟
بعضي « »0ديگر گفتهاند :اصال كلمه" أسوء" و" احسن" در اين آيه به معناي بدتر و بهتر نيست ،بلكه در زيادي مطلق
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل آيه ":أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ  "،"...عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ" و مراد از" الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ
 "...و  ..... ])...ص391 :

از روضة الواعظين شيخ مفيد (رحمت اللَّه عليه) نقل شده ،كه وي از رسول خدا (ص) روايت كرده كه بعد از تالوت آيه" أَ
فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلي
__________________________________________________
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استعمال شده ،چون معصيت خدا همهاش بد ،و اطاعتش همهاش خوب است.
"أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" مراد از" بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" به طوري كه از سياق استفاده ميشود
آلهه مشركين است و مراد از" عبد" همان بندگاني است كه در آيات سابق مدح آنان را ميكرد كه در درجه اول شامل
رسول خدا (ص )ميشد.
و استفهام در آيه تقريري است و معنايش اين است كه :خدا كافي امور بندگان خود هست .و در اين جمله به رسول خدا
(ص) تامين ميدهد ،در مقابل تهديدي كه مشركين به خدايان خود نسبت به وي كردند .و نيز كنايه است از وعده به
كفايتي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .023
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
كه جمله" فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" « »1به آن تصريح دارد.
"وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلٍّ"...
اين آيه مشتمل بر دو جمله عكس هم است كه به عنوان دو ضابطه كلي ايراد شده و به همين جهت با اينكه در آيات قبل
ضميري به" اللَّه" برميگردانيد ،در اين جا خود اين نام مقدس را آورده ،پس اين آيه از قبيل به كار بردن اسم ظاهر در جاي
ضمير است.
و در اينكه دنبال جمله" أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ " ...فرمود ":وَ مَنْ يُضْلِلِ  "...خود اشاره است به اينكه اين تهديد كنندگان كه
رسول خدا (ص) را به خدايان خود تهديد ميكردند ،تا ابد به سوي ايمان راه نمييابند ،و سعي و تالششان به نتيجه نميرسد
و هرگز به آرزوي خود در باره رسول خدا (ص) و اميدهاي خامشان نميرسند ،براي اينكه خدا او را كه هدايت كرده هرگز
گمراه نميكند.
و استفهام در جمله" أَ لَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ" ،استفهامي است تقريري ،يعني مطلب همين طور است ،خدا عزيز و داراي
انتقام است ،و اين خود تعليلي روشن است براي جمله" وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ  ،"...براي اينكه عزت خدا و انتقام داشتن او ،اقتضا
ميكند از كسي كه حق را انكار و بر كفر خود اصرار ورزيده انتقام بگيرد و انتقامش اين است كه او را گمراه كند و ديگر
راهنمايي نباشد كه او را هدايت كند ،چون خداي تعالي عزيزي است كه كسي بر اراده او غالب نميشود ،و عكس قضيه نيز
چنين است ،يعني اگر او كسي را به پاداش تقوا و احسانش هدايت كند ،ديگر احدي نميتواند آن هدايت شده را گمراه نمايد.
و در تعليل مزبور اين داللت هست كه اضالل خدايي به عنوان مجازات است و گر نه خدا ابتداء هيچ كس را گمراه نميكند.
و اين نكته مكرر در اين كتاب خاطرنشان شده است.
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)(1خداوند شما را از شر و آسيب آنان نگاه ميدارد ،چون او دعاي اهل ايمان را ميشنود .سوره بقره ،آيه .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
نُورٍ مِنْ رَبِّهِ" فرمود :نور وقتي در قلب قرار گرفت ،قلب براي پذيرش آن گشاد و پذيرا ميگردد.
اصحاب عرضه داشتند :يا رسول اللَّه آيا براي آن عالمتي هست كه با آن شناخته شود؟ فرمود :عالمتش دست برداشتن از
ماديات دار غرور و رجوع به سوي دار خلود و مستعد گشتن براي مرگ ،قبل از فرا رسيدن آن است «».1
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه ،از عبد اللَّه بن مسعود و حكيم ترمذي از ابن عمر و نيز ابن جرير و
ديگران از قتاده روايت كردهاند «».9
و در تفسير قمي در ذيل آيه" أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ  "...ميگويد :اين آيه در باره امير المؤمنين (ع) نازل شده است «».0
مؤلف :نازل شدن سوره به يك دفعه با اين روايت سازگار نيست هم چنان كه نظيرش گذشت.
و در الدر المنثور است كه :ابن جرير ،از ابن عباس روايت كرده كه اصحاب عرضه داشتند :يا رسول اللَّه چه ميشد قدري
براي ما سخن ميگفتي؟ پس اين آيه نازل شد ":اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ" «».0
مؤلف :اين روايت از باب تطبيق است ،نه اينكه آيه مخصوص اين مورد باشد.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  "...ميگويد از عباس بن عبد المطلب روايت شده كه گفت :رسول خدا
(ص) فرمود :هر گاه پوست بدن بنده از ترس خدا جمع شد ،گناهانش ميريزد ،همانطور كه برگهاي خشك از درخت
ميريزد «».4
و در الدر المنثور در ذيل جمله" قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ" ميگويد :ديلمي در مسند الفردوس از انس از رسول خدا (ص )
روايت كرده كه در معناي جمله" غَيْرَ ذِي عِوَجٍ" فرمود :يعني غير مخلوق «6».
مؤلف :آيه شريفه نميتواند منطبق با اين روايت باشد .در سابق هم در تفسير آيه" تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ"
« »3در جلد دوم اين كتاب سخني پيرامون كالم مزبور
__________________________________________________
)(1روضة الواعظين ،ص .003
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .094
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .903
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .094
)(5مجمع البيان ،ج  ،3ص .024
)(6الدر المنثور ،ج  ،4ص .093
)(7سوره بقره ،آيه .940
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
ايراد كرديم.
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ" ميگويد :حاكم ابو القاسم حسكاني ،به سند خود از علي (ع) روايت
كرده كه فرمود :منم آن مردي كه خالص از آن رسول خدايم «».1
مؤلف :اين حديث را از عياشي هم نقل كرده ،كه او به سند خود از ابي خالد ،از ابي جعفر (ع) حديث كرده است « »9و هر
دو نقل از باب جري و تطبيق است ،و گر نه مثل عمومي است.
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و نيز در همان كتاب در ذيل جمله" ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ" از ابن عمر روايت آورده كه گفت :ما معتقد
بوديم اين آيه در باره ما و يهود و نصارا نازل شده و ما خيال ميكرديم منظور از اختصام در آن ،مخاصمه ما با اهل كتاب
است ،چون باور نميكرديم كه ما امت اسالم با اينكه پيامبرمان يكي و كتابمان يكي است ،رو در روي هم بايستيم و جنگ
و مخاصمه كنيم ،تا آنكه ديدم رو در روي هم ايستاديم .و شمشير به روي هم كشيديم ،فهميدم كه آيه در باره خود ما نازل
شده.
و ابو سعيد خدري هم گفته :همواره ميگفتم پروردگار ما يكي ،پيامبرمان يكي و دينمان يكي است ،پس منظور از خصومت
در اين آيه چيست؟ تا آنكه جنگ صفين پيش آمد ،و مسلمانان به شدت به روي هم شمشير كشيدند ،آن وقت گفتيم بله،
آيه شريفه پيشگويي امروز را ميكرد «».0
مؤلف :در الدر المنثور حديث اولي را به طرقي مختلف از ابن عمر روايت كرده و در الفاظ آنها اختالفي هست ،ولي معناي هر
دو نقل يكي است ،و نيز آن را از عدهاي از اصحاب كتب جوامع از ابراهيم نخعي نقل كرده ،و قريب به آن مضمون را به دو
طريق از زبير بن عوام نقل كرده ،و حديث دوم را از سعيد بن منصور ،از ابي سعيد خدري نقل كرده است «».0
ولي اين احاديث معارض است با روايتي كه ميگويد :صحابه رسول خدا (ص) آنها كه مجتهدند نزد خدا ماجورند ،چه اينكه
به صواب رأي دهند ،و چه به خطا روند «».4
__________________________________________________
(1و  9و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .023
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .093
)(5منظور مؤلف رد گفتار اهل سنت است كه معتقدند صرف صحابي بودن دليل بر درستي و عدالت است ".مترجم ".
][.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و در مجمع البيان در ذيل جمله" وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ" ميگويد :بعضي گفتهاند :منظور از آن كس كه صدق
آورده ،رسول خدا (ص )است و منظور از آنكه وي را تصديق كرده علي بن ابي طالب (ع) است .و اين معنا از ائمه هدي از
آل محمد (ع) نيز روايت شده «».1
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور « »9هم از ابن مردويه ،از ابو هريره روايت كرده و ظاهرا مضمونش از باب تطبيق باشد،
چون در ذيل آيه تصديق كنندگان را به متقين تعبير نموده.
و از طرق اهل سنت روايت شده « »0كه آن كس كه رسول خدا (ص) را تصديق كرد ،ابو بكر بود .اين روايت هم از باب
تطبيق خود راوي است ،و روايت »«4شده كه آن كس كه قرآن را آورده جبرئيل است .و آن كس كه قرآن را تصديق
كرده رسول خدا (ص) است .اين روايت هم باز از باب تطبيق است ،عالوه بر اين سياق آن را تكذيب ميكند ،چون آيات
مورد بحث در مقام بيان اوصاف رسول خدا (ص) و مؤمنين است و جبرئيل از اين سياق بيگانه است و سخني در باره او
نيست.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .023
(2و  0و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .093
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
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[سوره الزمر ( :)39آيات  38تا  ..... ]41ص527 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص521 :

و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را خلق كرد حتما ميگويند خدا .بگو پس خبر دهيد مرا از اين خدايان كه
ميپرستيد چكارهاند؟ آيا اگر خدا شر مرا بخواهد آنها ميتوانند آن را برطرف سازند و يا اگر رحمتي برايم بخواهد آنها
ميتوانند جلوگيرش شوند؟! بگو خدا مرا بس است ،بر او توكل ميكنند متوكالن ().03
بگو اي قوم! به همين كفر خود ادامه دهيد من نيز به كار خود ميپردازم به زودي خواهيد فهميد ().02
كه چه كسي دچار عذاب ميشود ،و عذاب او را خوار ميكند و به عذابي دائم دچار ميشود ().03
ما اين كتاب را كه بر تو نازل كرديم براي مردم و به حق نازل كرديم ،پس هر كس از هدايت آن بهرهمند شود به نفع خود
اوست و هر كس گمراه گردد عليه خود اوست و تو وكيل و مسئول آنان نيستي ().01
خداست كه جانها را در دم مرگ ميگيرد و آنها هم كه نمردهاند در خواب ميگيرد ،پس هر يك از جانها كه مرگش
رسيده باشد ،نگه ميدارد و آن ديگري را به بدنش برميگرداند تا مدتي معين ،به درستي كه در اين جريان آيتها هست
براي مردمي كه تفكر كنند ().09
مثل اينكه خدايان دروغين را شفيعاني براي خود گرفتهاند از ايشان بپرس حتي اگر مالك هيچ چيز نباشند و عقل نداشته
باشند باز هم شفيعند؟ ().00

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ
كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ( )03قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي
مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( )02مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ () 03إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ
بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدي فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( )01اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ
تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ()09
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا ال يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ ال يَعْقِلُونَ ( )00قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ
الْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( )00وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ( )04قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
( )03وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ الفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ
يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ()03
وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ( )03فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما
أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ ( )02قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ()43
فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُالءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ ( )41أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )49
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
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بيان آيات [احتجاج عليه مشركين بر وحدانيت خداي تعالي در خلقت و ربوبيت]  .....ص523 :
اشاره

در اين آيات حمله ديگري به مشركين شده و بر يگانگي خداي تعالي در ربوبيت و عدم صالحيت شركاء براي ربوبيت
احتجاج شده است .و نيز اين معنا خاطرنشان گشته كه شفاعتي كه مشركين براي شركاي خود قائلند ،و كسي به جز خدا
مالك آن نيست ،و امور ديگري مربوط به دعوت به توحيد از قبيل موعظه و انذار و تبشير نيز در آن آمده.
"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ"...
در اين آيه شروع به اقامه حجت شده و قبل از اقامه ،مقدمهاي آورده كه حجت مذكور مبتني بر آن است ،مقدمهاي كه خود
خصم ،آن را قبول دارد ،و آن اين است كه خالق عالم خداي سبحان است ،چون خصم در اين مساله هيچ نزاعي ندارد ،او
هم معتقد است كه آفريننده تنها خداست ،و خدا در آفرينش شريك ندارد ،و شركاي ايشان به زعم ايشان ،شريك در تدبير
خلقند ،نه در آفرينش.
و وقتي خلقت مستند به خدا بود ،پس آنچه در آسمانها و زمين هست ،چه عين آنها ،و ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
چه اثرشان ،مستند به خداي تعالي است ،پس هر چيزي كه خير برساند و يا شر ،هستياش از خداست .و احدي نميتواند
جلو خيري كه خدا ميخواهد برساند بگيرد و يا شري را كه خداي تعالي ميخواهد به كسي برساند او جلوگيري كند ،براي
اينكه گفتيم خير و شر هم مخلوقي از خدا هستند ،و كسي در خلقت شريك خدا نيست تا در خلقت مزاحم او شود ،و يا جلو
خلق كردن او را بگيرد و يا در خلقت چيزي از او پيش دستي كند.
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بگو شفاعت همهاش از آن خداست ملك آسمانها و زمين از اوست و سپس به سوي او باز ميگرديد ().00
و چون سخن از خداي يگانه ميشود دلهاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند متنفر ميشود و چون سخن از خدايان ديگر
ميشود خشنود ميگردند (). 04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
بگو بار الها اي آفريدگار آسمانها و زمين و اي داناي غيب و شهود تويي كه بين بندگانت در آنچه اختالف ميكنند داوري
ميكني ().03
و اگر ستمگران دو برابر تمامي آنچه در زمين است مالك باشند همه را براي دفع عذاب روز قيامت ميدهند آري در آن روز
چيزهايي برايشان هويدا ميشود كه هرگز احتمالش را نميدادند ().03
و آثار سوء اعمالي كه كردند برايشان ظهور ميكند و همان عذابها كه مسخرهاش ميكردند بر سرشان ميآيد ().03
انسان چنين است كه وقتي گرفتار ميشود ما را ميخواند و همين كه نعمتي به او ارزاني ميداريم ميگويد اين از علم خودم
به دست آمده ليكن همين نعمت فتنه و آزمايش اوست اما بيشترشان نميفهمند ().02
اقوام قبل از ايشان نيز همين سخن را ميگفتند اما آنچه ميكردند به دردشان نخورد ().43
در نتيجه آثار سوء گناهانشان گريبانشان را بگرفت و كساني كه از اينان ستمكار باشند به زودي آثار سوء اعمالشان را
خواهند ديد و نميتوانند خدا را عاجز كنند ().41
آيا ندانستند كه خدا رزق را براي هر كسي بخواهد فراخ نموده و يا تنگ ميگيرد ،به راستي در همين جريان آيتهايي است
براي مردمي كه ايمان آورند ().49
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و تدبير جز همين نيست كه امور را با نظم و ترتيب بيافرينند ،به طوري كه بين آنها ترتيب باشد و يكي مترتب بر ديگري
شود ،و اين خود ،آفريدن و ايجاد است .پس خداي تعالي كه خالق هر چيزي است كافي در تدبير امر عالم است ،براي اينكه
گفتيم خالق هر چيز است ،و غير از خلقت چيزي ديگري سواي آن نيست تا به غير او نسبت دهند ،پس او رب هر چيز و اله
هر چيز است ،و ربي به غير او و معبودي سواي او نيست.
پس اينكه فرموده ":قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" معنايش اين است كه :اي پيامبر من! عليه اين مشركين احتجاج
كن و حجت خود را بر اين مقدمه كه مسلم نزد خود ايشان است مبتني كن كه خدا خالق هر چيز است ،وقتي اعتراف كردند،
نتيجه بگير و بگو :به من خبر دهيد از اين خدايان كه معتقديد شريك خدا هستند و از آنها به لفظ آلهه تعبير ميكنيد ،آيا
چيزي خلق كردهاند يا نه؟ خواهند گفت :نه! نتيجه بگير :كه پس آنها مدبر هم نيستند ،چون تدبير عبارت است از خلقت چند
چيز مترتب.
و اگر در آيه شريفه از خدايان مشركين به كلمه" ما -آنچه" تعبير كرد ،نه به كلمه" من -آنان كه" و يا" الذين -كساني
كه" به اين منظور بود كه عموميت بيشتري به بيان دهد ،و احتجاج در آيه ،هم شامل بتها شود و هم شامل ارباب آنها،
چون خواص از مشركين هر چند عبادت را منحصر بر ارباب كه مالئكه هستند و يا جن و يا كملين از بشر ميكنند و بتها
را قبله آن ارباب و آلهه و وسيله توجه به ارباب ميدانند و ليكن عوام از ايشان بسا ميشود كه خود بتها را معبود و ارباب و
آلهه ميپندارند ،و براي خود آنها عبادت ميكنند ،در نتيجه احتجاج در آيه متوجه هر دو طايفه ميشود.
"إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ" -كلمه" ضر" به معناي مرض و
شدت و امثال آن است ،و ظاهر مقابله آن با رحمت ميرساند كه مراد از آن عموم گرفتاريها و مصائب است .و اضافه شدن
اين كلمه و كلمه" رحمت" به ضمير خداي تعالي در" ضره" و" رحمته" به منظور حفظ نسبت است و به عبارت ساده اينكه
ميفهماند اگر كسي نيست كه گرفتاري كسي را برطرف كند و يا رحمت خدا را از او بگرداند ،براي اين است كه گرفتاري و
رحمت از خداست.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
و اگر گرفتاري و رحمت خصوص رسول خدا (ص) را مورد كالم قرار داده و فرموده ":بگو اگر خدا گرفتاري و يا رحمت مرا
بخواهد" با اينكه گرفتاري و رحمت تمامي مردم از خداست ،و حجت هم حجتي است براي آن جناب و همه مردم بدين
جهت است كه طرف خصومت مشركين ،در اصل آن جناب است و مشركين آن جناب را به" نفرين" خدايان خود تهديد
ميكردند.
و اگر در جمله" هل هن" ضمير جمع مؤنث را به خدايان مشركين ارجاع داده از باب غلبه دادن جانب خدايان بيشعور يعني
بتها است ،و همين خود مؤيد بيان ما است كه در ذيل جمله" أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" گفتيم :بدين جهت
فرمود ":ما تدعون" و نفرمود" من تدعون" كه حجت را عموميت دهد تا هم شامل ارباب اصنام گردد و هم شامل خود
اصنام.
"قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ" -در اين جمله رسول خدا (ص) را امر به توكل بر خداي تعالي ميكند ،هم چنان كه جمله بعدش هم كه
ميفرمايد "عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ" مؤيد آن است و اين جمله در جاي نتيجه حجت قرار گرفته ،گويا فرموده :به ايشان بگو:
من خدا را وكيل خود گرفتم ،براي اينكه امر تدبير من به دست اوست ،هم چنان كه امر تدبير خلقتم به دست وي است.
پس جمله مورد بحث در معناي اين است كه گفته باشيم :پس حجت داللت كرد بر ربوبيت خدا ،و منهم اين معنا را عمال
تصديق ميكنم ،يعني تنها او را در امور خود وكيل ميگيرم.
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"عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ" -ميتوانست بفرمايد ":و المتوكلون يتوكلون عليه" و اگر ظرف (عليه) را بر متعلق آن مقدم
داشت ،براي اين بود كه داللت كند بر انحصار و بفهماند متوكلين تنها بر او توكل ميكنند ،نه بر غير او ،و اگر فعل "توكل"
را به وصفي از همان ماده" متوكلين" نسبت داده ،براي اين است كه داللت كند بر اينكه مراد از متوكلين ،متوكلين به
حقيقت معناي كلمه است ،در نتيجه ،در جمله ،مورد بحث ثنايي هم از خداي تعالي شده به اينكه او اهليت آن را دارد كه بر
او توكل كنند و اهل بصيرت هم در توكل تنها بر او توكل مينمايند .پس من اگر گفتم ":حَسْبِيَ اللَّهُ" نبايد مالمت شوم،
چون بر كسي توكل كردهام كه تنها او اهليت آن را دارد.
"قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ  ...عَذابٌ مُقِيمٌ" كلمه "مكانت" به معناي مقام و منزلت و قدر است ،و اين
كلمه در معقوالت به كار
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
ميرود ،هم چنان كه كلمه" مكان" در محسوسات استعمال ميشود ،در اين جمله دستور ميدهد كه بر مكانت خود عمل
كنند و معنايش اين است كه مشركين ميتوانند به اين حال و روش خود يعني كفر و عناد و جلوگيري از راه خدا ادامه دهند.
"فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ" -ظاهرا كلمه" من "استفهامي ،و به معناي" چه كسي" است ،نه موصوله به
معناي" كسي كه" ،چون ميفرمايد :به زودي ميفهميد .و فهميدن به جمله اطالق ميشود ،نه به مفرد ،در نتيجه معنايش
اين است كه ":به زودي ميفهميد چه كسي دچار عذاب ميشود ،و عذاب او را خوار ميكند" ،ولي اگر موصوله باشد معنا
چنين ميشود ":به زودي ميفهمي كسي را كه دچار عذاب ميشود ،و عذاب او را خوار ميكند".
"وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ" "-عذاب مقيم" به معناي عذاب دايم است ،و مناسب با حلول هم همين است ،و جدا كردن
عذابي كه خواركننده است از عذاب مقيم ،شاهد آن است كه مراد از اولي ،عذاب دنيا و مراد از دومي عذاب آخرت است .و در
اين جمله شديدترين تهديد است.
و معنايش اين است كه به مشركين از قوم خود خطاب كن و بگو :اي مردم هم چنان و مستمر عمل كنيد بر همين حال
كفر و عناد كه در آن هستيد ،من هم بر طبق آنچه مامور شدهام به استمرار عمل ميكنم و به هيچ وجه از آن منصرف
نميشوم .پس به زودي ميفهميد چه كسي در دنيا به عذابي دچار ميشود كه خوارش كند -،هم چنان كه در جنگ بدر
دچار شدند -و در آخرت به عذابي كه هرگز از او جدا شدني نيست.
"إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ"...
اين آيه در مقام تعليل دستوري است كه در آيه قبلي داده بود .و الم در كلمه "للناس" الم تعليل است ،يعني ما اين كتاب را
براي مردم بر تو نازل كرديم ،تا تو بر آنان تالوت كني و مطالبش را به آنان برساني ،و حرف" باء" در كلمه "بالحق" براي
مالبست است ،يعني كتاب را در حالي كه حق بوده و با هيچ باطلي آميخته نبود بر تو نازل كرديم.
"فَمَنِ اهْتَدي فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها" اين جمله فرع و نتيجه انزال كتاب است به حق ،براي اينكه هر كس
به وسيله آن راه يابد ،نفع اين هدايت كه سعادت زندگي دنيا و ثواب دار آخرت است به خودش عايد ميشود و هر كس به
گمراهي خود باقي بماند و با اين كتاب راه را نيابد ،شقاوت و وبال گمراهياش كه (بدبختي در دنيا و) عذاب آخرت است به
خودش عايد ميشود ،پس خداي سبحان بزرگتر
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
از آن است كه از هدايت آنان سود و از گمراهيشان ضرر ببيند.
"وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ" -يعني امر آنان به تو واگذار نشده تا در تدبير شؤون آنان مسئول باشي و در نتيجه تالش كني تا
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هدايت را به هر نحوي شده در دل آنان وارد سازي.
و معناي آن اين است كه ما به تو دستور دادهايم ايشان را به آنچه گفتهايم تهديد كني ،چون ما قرآن را به حق و براي اين
نازل كردهايم كه آن را بر مردم بخواني و بس ،حال هر كس با آن هدايت يافت ،نفع هدايتش عايد خودش ميشود و هر
كس گمراه شد و هدايت نيافت ،ضرر گمراهي نيز عايد خودش ميشود ،و تو از طرف من وكيل و مدبر شؤون آنان نيستي،
تا هدايت را در دل آنان جاي دهي ،تو از اين بابت هيچ اختياري و مسئوليتي نداري.
[معناي توفي انفس و وجه اسناد آن به خداوند در جايي ،و به" ملك الموت" و" رسل" در جاهاي ديگر]  .....ص521 :

[اشاره به تغاير نفس و بدن و اينكه مردن و خواب هر دو توفي و قبض روح است]  .....ص528 :

"وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها" -اين جمله عطف است بر كلمه "أنفس" در جمله قبلي و ظاهرا كلمه" منام" اسم زمان و
متعلق به كلمه" يتوفي "باشد .و تقدير آيه" يتوفي االنفس التي لم تمت في وقت نومها" باشد ،يعني و آن أنفسي كه در
هنگام خواب نمردهاند.
خداي تعالي ما بين همين ارواح و انفسي كه در هنگام خواب قبض ميشوند ،تفصيل ميدهد ،و آن را دو قسم ميكند و
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"اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها"...
در مجمع البيان گفته :كلمه" توفي" به معناي گرفتن چيزي است به طور تمام ،مثال وقتي ميگويند ":توفيت حقي من
فالن" و نيز" استوفيت حقي من فالن" معنايش اين است كه من تمامي حقم را از فالني گرفتم «».1
و اگر در آيه شريفه مسند اليه "اللَّه" را مقدم بر مسند" يتوفي" آورد ،براي اين است كه حصر را برساند و بفهماند قبض
روح تنها كار خدا است ،نه غير .و اگر اين آيه با آيه" قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ" « »9و آيه "حَتَّي إِذا جاءَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا" «».0
ضميمه شود ،اين معنا را ميدهد كه :اصالت در گرفتن جانها كار خداست نه غير ،ولي به تبعيت و به اجازه خدا كار ملك
الموت و فرستادگان خدا كه ياران ملك الموتند نيز هست ،همانطور كه اين ياران هم به اجازه ملك الموت كار ميكنند.
"اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها" -مراد از" انفس" ،ارواح است ،ارواحي كه متعلق به بدنها است ،نه مجموع روح و بدن،
چون مجموع روح و بدن كسي در هنگام مرگ گرفته نميشود ،تنها جانها گرفته ميشود ،يعني عالقه روح از بدن قطع
ميگردد ،و ديگر روح به كار تدبير بدن و دخل و تصرف در آن نميپردازد .و مراد از كلمه" موتها" مرگ بدنها است ،حال يا
اينكه مضافي در عبارت تقدير بگيريم و بگوييم تقدير آيه" اللَّه يتوفي االنفس حين موت ابدانها -خدا جانها را در هنگام
مرگ بدنها ميگيرد" بوده ،و يا اينكه نسبت دادن مرگ به
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .433
)(2بگو جان شما را ملك الموتي كه موكل بر شما است ميگيرد .سوره سجده ،آيه .11
)(3تا آنكه مرگ يكي از شما برسد ،آن وقت فرستادگان ما او را ميگيرند .سوره انعام ،آيه .31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
روح را مجاز عقلي بگيريم ،و عين همين حرف در كلمه" منامها" ميآيد ،چون روح نميخوابد ،بلكه اين بدن است كه به
خواب ميرود .پس در اينجا نيز يا بايد بگوييم :تقدير" في منام ابدانها" است و يا مجاز عقلي قائل شويم.
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ميفرمايد ":فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي" يعني آن ارواحي كه قضاي خدا بر مرگشان
رانده شده ،نگه ميدارد و ديگر به بدنها برنميگرداند ،و آن ارواحي كه چنين قضايي بر آنها رانده نشده ،آنها را روانه به سوي
بدنها ميكند ،تا آنكه براي مدتي معين كه منتهي اليه زندگي آنهاست زنده بمانند.
و اينكه مدت معين را غايت روانه كردن ارواح قرار داده ،خود دليل بر آن است كه مراد از روانه كردن ارواح ،جنس آن است،
به اين معنا كه بعضي از أنفس را يك بار ارسال ميكند ،و بعضي را دو بار و بعضي را بيشتر و بيشتر تا برسد به آن مدت
مقرر.
از اين جمله دو نكته استفاده ميشود:
اول اينكه :نفس آدمي غير از بدن اوست ،براي اينكه در هنگام خواب از بدن جدا ميشود و مستقل از بدن و جداي از آن
زندگي ميكند.
دوم اينكه :مردن و خوابيدن ،هر دو توفي و قبض روح است ،بله اين فرق بين آن دو هست كه مرگ قبض روحي است كه
ديگر برگشتي برايش نيست ،و خواب قبض روحي است كه ممكن است روح دوباره برگردد.
خداي سبحان سپس آيه را با جمله" إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" تمام ميكند و ميفهماند كه :مردم متفكر از همين
خوابيدن و مردن متوجه ميشوند كه مدبر أمر آنان خداست ،و روزي همه آنان به سوي خدا برميگردند و خداوند سبحان به
حساب اعمالشان ميرسد.
"أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ"...
كلمه "أم" منقطعه و به معناي" بلكه" است .و معناي آيه چنين است ":بلكه مشركين به جاي خدا شفيعاني كه همان
خدايانشان باشد گرفته ،و آنها را پرستيدند ،تا نزد خدا شفاعتشان كنند" .و اين همان مضموني است كه آيه اول سوره يعني"
ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
و آيه" وَ يَقُولُونَ هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ" « »1آن را افاده ميكنند.
"قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا ال يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ ال يَعْقِلُونَ" -در اين جمله رسول خدا (ص) را دستور ميدهد سخن مشركين را از اين
طريق كه اطالق كالمشان درست نيست رد كند ،چون اين معنا بديهي است كه شفاعت وقتي تصور دارد كه شفيع علمي به
حال ما داشته باشد و بفهمد كه از مقام باالتر خود براي ما چه بخواهد و نيز بداند كه از چه كسي ميخواهد و براي چه
كسي ميخواهد؟ بنا بر اين ،معنا ندارد كه مشتي سنگ بيشعور كه نامش را شفيع نهادهاند شفيع بوده باشند.
عالوه بر اين شفيع بايد مالك شفاعت و داراي چنين اختياري باشد ،و مقام باالتر به او چنين حقي داده باشد ،و ما ميدانيم
كه غير از خدا كسي مالك چيزي نيست ،مگر آنچه را كه باز خدا به كسي تمليك كرده باشد ،و اجازه تصرف در آن چيز را
به او داده باشد ،پس اينكه به طور مطلق ميگويند :اين بتها و اولياي ما شفيع ما هستند ،درست نيست ،چون اطالق
كالمشان شامل ميشود آنچه را حتي مالك نيستند ،و آنچه را كه اصال علمي بدان ندارند ،با اينكه هيچ دليل و اطالعي
ندارند كه خدا چنين حقي به بتها داده ،پس اين سخن مشركين گزافي بيش نيست و گزاف ،نميشود پايه عقايد آدمي
باشد.
پس استفهام در جمله" أَ وَ لَوْ كانُوا  "...استفهام انكاري است ،و معنايش اين است كه به ايشان بگو :آيا آلهه را شفيعان خود
ميگيريد ،هر چند كه مانند مالئكه از پيش خود مالك هيچ چيز نباشند؟ و يا مانند بتها علم و عقلي نداشته باشند؟ اين
عقيده ،بسيار سفيهانه است.
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"قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"...
اين جمله توضيح و تاكيد مطلب سابق است كه ميفرمود ":هر چند اگر مالك چيزي نباشند؟" .و الم در كلمه" للَّه -براي
خدا" الم ملكيت است .و جمله" لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" در مقام تعليل جمله قبل است و معنايش اين است كه :هر
شفاعتي كه فرض شود مملوك خداست ،براي اينكه مالك تمامي اشيا اوست ،مگر آنكه او به كسي اجازه در چيزي را بدهد،
در آن صورت آن كس مالك آن چيز ميشود( ،در عين حالي كه باز مالك اصلي و حقيقي همان چيز خداست) و اما اينكه
معتقدند كه بعضي از بندگان خدا مانند مالئكه مالك شفاعت هستند ،هيچ دليلي بر آن ندارند ،بلكه خود خداي تعالي صريحا
فرموده:
__________________________________________________
)(1و ميگويند اين بتها شفيع ما نزد خدا هستند .سوره يونس ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
"ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ" «».1
البته براي آيه شريفه مورد بحث معنايي دقيقتر هست ،در صورتي كه آن را با امثال آيه" لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ ال
شَفِيعٌ" « »9ضميمه كنيم ،و آن معنا اين است كه شفيع در حقيقت ،خود خداي سبحان است .و شفيعان ديگري كه به
راستي ميتوانند شفاعت كنند ،شفاعت آنان نيز به اذن خدا است .و ما در جلد اول اين كتاب در بحث شفاعت گفتيم كه:
برگشت شفاعت باألخره به اين ميشود كه يكي از صفات خدا بين خدا و شخص شفاعت خواه واسطه گردد تا حال او را
اصالح كند ،مانند واسطه شدن رحمت و مغفرت او ،بين او و بين بنده گنهكار ،تا او را از وبال گناهش و از عذاب ،نجات
بخشد.
و فرق بين اين ملك و ملك در وجه قبلي اين است كه در وجه قبلي مالك شفاعت متصف به مملوكش نميشود ،يعني او را
شفيع نميگويند ،و شفاعت داشتن او مثل خانه داشتن زيد و عمرو نيست ،بخالف ملك در اين وجه ،كه مالك در آن متصف
به مملوكش ميشود ،و او را شفيع ميناميم ،همان طور كه زيد شجاع را به خاطر اينكه مالك شجاعت و داراي آن است
شجاع ميناميم.
"ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" -اين جمله تعليل ديگري است براي جمله قبلي كه ميفرمود :خدا مالك همه شفاعتها است و شفاعت
را در خدا منحصر ميكرد .به اين بيان كه شفاعت را كسي مالك است كه امر مشفوع له و شخص محتاج به شفاعت
باألخره به او منتهي ميشود ،اگر خواست شفاعت را قبول نموده و حال او را اصالح ميكند و گرنه ،نه .و اما غير او ،وقتي
مالك شفاعت ميشود كه باز آن مالك راضي باشد و به وي اجازه شفاعت داده باشد و تنها كسي كه امور بندگان محتاج به
شفاعت به او منتهي ميشود خداست نه آلههاي كه مشركين به جاي خدا ميخوانند ،پس مالك تمامي شفاعتها خداست،
پس اينكه ميگويند :اوليايشان به طور مطلق شفيعان ايشان هستند و به همين جهت به طور مطلق آنها را عبادت ميكنند،
عقايدي است كه هيچ مبناي قابل اعتمادي ندارد.
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :جمله" ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" تهديدي است براي كفار ،گويا فرموده :سپس به سوي او
برميگرديد و ميفهميد كه آلهه شما .شما را شفاعت نميكنند ،آن وقت عبادت يك عمرتان هدر رفته است.
__________________________________________________
)(1هيچ كس مالك شفاعت نيست ،مگر به اذن او .سوره يونس ،آيه .0
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)(2ايشان به غير از خدا سرپرست و شفيعي ندارند .سوره انعام ،آيه .41
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص011 :
بعضي »«1ديگر گفتهاند :احتمال دارد كه اين جمله تصريح باشد بر اينكه خدا مالك آخرت است كه شفاعت بيشتر در آنجا
سود ميدهد ،و نيز اشاره باشد به اينكه ملكهاي صوري كه غير خدا خود را مالك آن ميپندارند روزي خواهد رسيد كه از
غير خدا منقطع گردد .ولي وجه صحيح همان است كه ما گفتيم.
"وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ"...
مراد از اينكه فرمود ":وقتي خدا به تنهايي ذكر ميشود" اين است كه وقتي خدا را ياد ميكنند و نامي از خدايان ايشان
نميبرند ،كه مصداق روشن آن كلمه" ال اله اال اللَّه" است .و كلمه" اشمازت" از مصدر" اشمئزاز" است كه به معناي
انقباض و نفرت از چيزي است.
و اگر از اوصاف مشركين تنها مساله بيايماني به آخرت را نام برد ،بدين جهت است كه ريشه و اساس نفرت آنان از شنيدن
نام خدا همين بيايماني به آخرت بوده است ،چون اگر به آخرت ايمان ميداشتند و باور داشتند كه روزي به سوي خدا
برميگردند و جزاي كردههاي خود را ميبينند ،قطعا خدا را پرستش ميكردند ،نه اولياي خود را و هرگز از شنيدن نام خدا به
تنهايي نفرت نميكردند.
"وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ" -منظور از" الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ "همان آلهه ايشان است .و كلمه" استبشار" به
معناي مسرت دروني است ،مسرتي كه اثرش در چهره انسان ظاهر شود.
"قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ"...
وقتي رشته كالم به جايي رسيد كه ديگر براي كسي اميد خيري در مشركين نماند ،چون امر آخرت را فراموش و بازگشت به
سوي خدا را انكار كردند ،به حدي كه از شنيدن نام خدا متنفر ميشدند ،لذا پيامبر خود را دستور ميدهد نام خداي تعالي را
به تنهايي ببرد و حكم او در بندگان را در آنچه اختالف دارند به صورت التجا به خداي تعالي به ايشان تذكر دهد ،التجايي
كه در آن اقرار به معاد هست ،در اين التجا خداي تعالي را به وصف" فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" ستوده ،يعني خدايي كه
آسمانها و زمين را از كتم عدم به ساحت وجود درآورده ،و نيز به وصف" عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ" ستوده ،يعني خدايي كه هيچ
چيزي بر او پوشيده نيست( ،نه از عالم ما وراي محسوسات و نه از محسوسات) ،و الزمه چنين علمي اين است كه به حق
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص019 :
حكم كند و حكمش هم نافذ است.
"وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ"...
مراد از" لِلَّذِينَ ظَلَمُوا" كساني است كه در دنيا ظلم كردند ،بنا بر اين فعل" ظلموا" در اينجا مفاد وصف را افاده ميكند و
مراد منكرين معادند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
"أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ" «».1
و معناي آيه اين است كه :اگر ظالمين كه منكر معادند دو برابر آنچه در زمين از اموال و ذخائر و گنجينهها است ،ميداشتند،
همانا همه آن را ميدهند تا از سوء عذاب برهند.
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"وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ" -كلمه "بدا" فعل ماضي از مصدر" بداء" و" بدو" است كه به معناي ظهور
است .و كلمه "يحتسبون" از مصدر" حساب" و" حسبان" است كه به معناي شمردن است .و" احتساب "به اين معنا است
كه انسان بنا بگذارد چيزي را مورد اعتنا قرار داده ،آن را چيزي بشمارد و بپندارد ،و بسيار ميشود كه" حسبان" و"
احتساب" به معناي ظن و پندار استعمال ميشود ،هم چنان كه بعضي « »9گفتهاند در جمله" ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ" به
همين معنا استعمال شده است ،يعني در قيامت چيزهايي برايشان هويدا ميشود كه خيالش را هم نميكردند.
ليكن راغب ميان" حسبان" و" ظن" فرق گذاشته ،چون ميگويد ":حسبان" اين است كه به يكي از دو نقيض مثال آمدن
و نيامدن مسافر حكم كند و در ذهن ترجيح دهد كه او ميآيد بدون اينكه اصال به احتمال نيامدن توجهي داشته باشد ،ولي
نسبت به آمدن او در معرض آن باشد كه دچار شك شود "،ظن" هم قريب به همين معنا است .و ليكن با اين تفاوت كه
صاحب" ظن" ،هم احتمال آمدن وي را ميدهد و هم احتمال نيامدن ،ولي احتمال آمدن در نظرش قويتر است «».0
و مقتضاي سياق آيه اين است كه :مراد اين باشد كه اعالم بدارد :مشركين به زودي در روز قيامت به اموري برخواهند خورد
كه وضع آن امور ما فوق تصورشان و بزرگتر و
__________________________________________________
)(1به درستي كه لعنت خدا شامل ستمگران است ،همانهايي كه از راه خدا جلوگيري ميكنند و آن را كج و معوج ميخواهند
و به آخرت كفر ميورزند .سوره اعراف ،آيه .04 -00
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .439
)(3مفردات راغب ،ماده" حسب".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص010 :
هول انگيزتر از آن بوده كه به ذهن آنان خطور كرده ،نه اينكه مراد اين باشد كه ايشان چيزهايي خواهند ديد كه اعتقاد به آن
نداشتند.
و كوتاه سخن آنكه مشركين از انبيا و مؤمنين ميشنيدند كه خدا حساب و ميزاني براي اعمال دارد و قضا و آتش و الواني از
عذاب دارد ،آن گاه شنيدههاي خود را -با انكاري كه نسبت به آن داشتند -بر آنچه در ذهنشان بود يعني آتش دنيا و عذاب
دنيا و حساب و ميزان دنيا مقايسه ميكردند و چون در قيامت به آنها برخورند ،خواهند ديد كه بزرگتر از آن است كه در دنيا
به خاطر كسي خطور كند .پس اين آيه در توصيف عذاب خدا ،نظير آيه" فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ" «»1
است در توصيف نعيم اهل بهشت.
و نيز مقتضاي سياق آن است كه ظهور مزبور از قبيل ظهور بعد از خفا ،و انكشاف بعد از استتار باشد ،هم چنان كه آيه" لَقَدْ
كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" « »9نيز همين معنا را ميرساند و ميفهماند كه عالم
آخرت در همين عالم نيز بوده ،و ليكن پنهان و در پرده ،و در قيامت اين پردهها كنار ميرود.
"وَ بَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا"...
يعني در آن روز كارهاي زشتشان بعد از آنكه در دنيا از نظرشان پنهان بود ،برايشان آشكار ميشود .بنا بر اين ،اين جمله
همان را ميگويد كه آيه "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ" « ،»0آن را افاده ميكند.
"وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ" -يعني همان عذابهاي گوناگون و هولها و شدايدي كه از اولياي دين در باره قيامت
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[ناسپاس بودن آدمي ،كه چون خدا نعمتي به او داد ميگويد ":أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ"]  .....ص575 :

و در جمله" ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ" كلمه" خولناه" ماضي از مصدر" تخويل" است و تخويل به
معناي عطا كردن به طور بخشش است .و اگر نعمت را مقيد به قيد" منا" كرد ،براي اين است كه بفهماند وصف نعمت
براي آن محفوظ است ،و معنايش اين است كه :چون نعمتي از ناحيه خود به او بدهيم كه نعمت بودنش كامال روشن است،
و همه ميدانند كه از ناحيه ماست ،مع ذلك ميگويد :اين نعمتها از هنرمندي خودم است.
و ضمير در" اوتيته" به نعمت برميگردد ،البته نه به اعتبار لفظش "چون اگر به اين اعتبار بود بايد ميفرمود" اوتيتها" چون
لفظ نعمت مؤنث است و بايد ضمير مؤنث بدان برگردد" ،بلكه به اعتبار معناي نعمت كه يا مال است و يا مطلق شيء و
چون كلمه" مال" و كلمه" شيء" مذكر است ميتوان ضمير مذكر به آن برگردانيد .و عنايت در جمله مورد بحث اين است
كه اشاره كند كه چنين انسان ناسپاسي ،اعتراف نميكند كه نعمتش از ماست ،بلكه رابطهاش را از ما قطع ميكند ،و به
همين منظور نميگويد ":اوتيتها" (چون كلمه نعمت داللت دارد بر اينكه منعمي آن را داده) بلكه ميگويد ":اوتيته" ،تا
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ميشنيدند ،و آن را استهزا ميكردند ،بر آنان نازل شد و به ايشان رسيد.
"فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ"...
اين آيه شريفه در مقام تعليل آن بياني است كه در سابق در وصف ظالمان داشت و به همين جهت بر سر آن" فا" تفريع
آورد تا سخن را نتيجه و متفرع بر مطالب قبل كند ،تفرعي
__________________________________________________
)(1هيچ كس نميداند كه چه خيرات مسرتآور و مايه روشني چشم برايشان پنهان كردهاند.
سوره سجده ،آيه . [.....]13
)(2تو در دنيا از اين عالم در غفلت بودي ،ما پرده غفلتت را كنار زديم ،در نتيجه ديدگانت امروز تيزبين شده است .سوره ق،
آيه .99
)(3روزي كه هر كس آنچه از خير و شر عمل كرده حاضر ميبيند .سوره آل عمران ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص010 :
كه بيان بر مبين دارد .پس خداي تعالي بعد از آنكه حال ستمگران را بيان كرد كه از هر آيتي كه بر حق داللت ميكرد
رويگردان بودند و به حجتهايي بر عليهشان اقامه ميشد گوش فرا نميدادند و موعظه را نميشنيدند و به عبرت ،اعتنايي
نداشتند ،و در نتيجه همين سرسختيها ربوبيت خداي تعالي و مساله بعث و حساب را منكر شدند و كارشان به جايي رسيد
كه حتي دلهايشان از شنيدن نام خداي يگانه متنفر ميشد.
اينك در اين آيه ميفرمايد كه :اين اعراض ،مخصوص كفار معاصر آن جناب نيست ،بلكه اين مقتضاي طبع هر انساني
است كه به پيروي هواي نفس گرايش دارد و به نعمتهاي مادي و اسباب ظاهري پيرامونش مغرور است ،پس انسان طبعا
هم فراموشكار است ،هر وقت دچار گرفتاري شود ،متوجه پروردگارش گشته و او را به خلوص ميخواند و چون پروردگارش
نعمتي به او ارزاني بدارد ،آن نعمت را به خودش نسبت ميدهد ،و ميگويد هنر خودم بود و پروردگارش را فراموش ميكند،
و نميداند كه همين خود فتنهاي است كه با آن امتحانش ميكنند.
پس جمله" فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ" يعني و چون مرض يا شدتي به انسان برسد "،دعانا" ما را ميخواند ،و تنها به سوي ما
متوجه ميشود ،و از غير ما قطع اميد ميكند.
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[دو جواب به انسان ناسپاس متنعمي كه برخورداري مستند به خود ميداند]  .....ص571 :

اين آيه رد سخن ايشان و اثبات اين معنا است كه نعمت مزبور فتنهاي است كه با آن امتحان ميشوند ،ميفرمايد :اگر اين
نعمتها كه در دست دارند ،با هنر خود كسب كرده باشند و اين نيرو و توانايي خودشان است كه مايه چنين نعمتها شده،
بايد همين نيرو نگذارد عذاب گناهان ،آنها را از دستشان ببرد ،بلكه بايد آن نعمتها را براي خود حفظ كنند و هميشه از آن
متنعم باشند نه اينكه آن نعمتها را بگذارند و خود هالك گردند .با اينكه چنين نيست نه ميتوانند نعمتها را براي خود
حفظ كنند و نه با خود ببرند ،اينك اقوام قبل از آنان شاهد صدق اين حقيقتند ،چون آنها هم همين سخنان را از در غرور
گفتند ،ولي كسب و تجارت و حول و قوهشان جلو هالكتشان را نگرفت و همه به كيفر كردههاي زشت خود رسيدند.
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اعتراف نكرده باشد به اينكه خدا آن نعمت را به او داده .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص014 :
و نيز نميگويد ":آتاني اللَّه" ،خدا آن را به من داده ،بلكه با صيغه مجهول تعبير ميكند و ميگويد" اوتيته" تا به كلي دهنده
را مسكوت بگذارد .و اين دو تعبير ،يعني تعبير" نعمة منا" و تعبير" اوتيته" از تعبيرهاي لطيف قرآني است .البته مفسرين
ديگر براي مذكر آمدن ضمير در" اوتيته" وجوه ديگري ذكر كردهاند كه هيچ يك موجه نيست و اگر خواننده بخواهد به آنها
اطالع يابد ،بايد به تفاسير مفصل مراجعه كند.
و سازگار با سياق آيه آن است كه معناي "علي علم" "،علي علم مني" باشد ،يعني من اين مال را با علم و هنر و خبرگي
خودم به دست آوردهام و راه جمع كردن ثروت را ميدانستم.
ولي بعضي «» 1از مفسرين گفتهاند :مراد اين است كه من اين مال را با علمي از خدا به دست آوردم ،چون خدا در من
خيري سراغ داشت .و خالصه چون ميدانست من آدم خوبي هستم ،و مستحق آنم كه نعمتم بدهد ،لذا آن را به من ارزاني
داشت.
بعضي »«2ديگر گفتهاند ":مراد اين است كه من اين مال را كه به دست آوردم ،ميدانستم كه خدا از من راضي است".
ولي خواننده عزيز خود متوجه است به اينكه بياني كه ما در معناي جمله" ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ" آورديم با
هيچ يك از اين اقوال نميسازد.
"بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَعْلَمُونَ" -يعني بلكه آن نعمتي كه ما به وي داديم فتنه و آزمايشي بود كه خواستيم او را
به وسيله آن نعمت بيازماييم ،اما بيشترشان متوجه اين معنا نيستند.
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند ":معناي آن اين است كه بلكه نعمت مزبور عذابي است براي آنان".
و بعضي « »0ديگر گفتهاند ":بلكه اين سخني كه ميگويند ،فتنهاي است براي آنان كه به خاطر همان عقاب خواهند شد".
ولي اين دو وجه و مخصوصا وجه دومي بعيد است.
"قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا".
ضمير در" قَدْ قالَهَا" به سخن قبلي ناسپاسان برميگردد و به اين اعتبار آن را مؤنث آورده كه مقاله و يا كلمهاي به شمار
ميرود.
__________________________________________________
(1و  9و  0و )0مجمع البيان ،ج  ،3ص .439
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
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و ظاهرا جمله" قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" اشاره به قارون و امثال وي ميكند ،چون قارون هم نظير همين حرف را زد و به
حكايت قرآن گفت ":إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ عِنْدِي" « »1كه داستانش در سوره قصص گذشت.
"وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُالءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِينَ" كلمه" هؤالء -اينان" به قوم رسول خدا (ص)
اشاره دارد و معنايش اين است كه :اين ستمگران از قوم تو ،راهشان راه اقوام گذشته است ،به زودي عذاب آنچه كردهاند به
ايشان خواهد رسيد .و نميتوانند با جلوگيري از آمدن و بال اعمالشان ،خدا را عاجز كنند.
"أَ وَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ"...
اين جمله پاسخ ديگري از گفتار آن كسي است كه از بين آن مردم ناسپاس گفته:
"إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ" چيزي كه هست جواب اول يعني جمله" قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  "...جواب نقضي بود ،ولي اين
جواب از طريق معارضه است ،به ادلهاي اشاره ميكند كه همه داللت دارند بر اينكه رزق را خداي سبحان براي بعضي فراخ
و براي بعضي تنگ ميگيرد.
توضيح اينكه :سعي و كوشش آدمي و علم و اراده او براي تحصيل رزق سبب تام به دست آمدن آن نيست ،و گر نه
ميبايستي همواره و در همه اشخاص اين سعي و اين كارداني
__________________________________________________
)(1قارون گفت :من اين مال و ثروت فراوان را به علم و تدبير خود به دست آوردم .سوره قصص ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
مؤثر واقع شود ،و صاحبش را به رزق فراوان برساند ،با اينكه به چشم خود ميبينيم كه اين طور نيست ،بسيار جويندگان
هستند كه مايوس برميگردند و بسيار كوشندگان هستند كه نتيجهاي عايدشان نميشود.
پس معلوم ميشود غير از كوشش و كارداني خود انسان شرايط و علل زماني و مكاني ديگري هم مؤثر است و موانع
مختلفي هم هست ،كه به اختالف ظروف ،مانع از به نتيجه رسيدن كوششها ميشوند .و اين شرايط از حد شمار بيرونند در
صورتي كه همه عوامل و شرايط دست به دست هم دهند و هيچ يك از موانع هم پيش نيايد ،آن وقت سعي و كوششها و
كاردانيها هم مؤثر ميشوند و اجتماع همه علل و شرايط با آن همه اختالف و تفرقه و تشتت كه از نظر ماده و زمان و
مكان و مقتضيات ديگر در آنها هست كه مرتبط به آن عواملند ،بعضي مقارن آنها و بعضي ديگر جلوتر از آن عواملند ،و اين
دسته اخير هم خود علل بي شمار ديگري دارند ،يك اجتماع و اتفاق تصادفي نيست ،براي اينكه تصادف هيچ وقت دايمي و
حتي اكثري نيست ،يعني اين طور نيست كه در تمامي آثار و يا بيشتر آنها علل و شرايطش تصادفا دست به دست هم داده
باشند ،و قانون ارتزاق ما انسانها و يا ما و ساير موجودات زنده و روزي خوار ،يك نظام جداگانهاي از نظام جاري در اقطار
عالم ماده و مشهود ندارد ،بلكه داخل در آن نظام است ،و اين نظام عمومي عالم با همه وسعتش امري است ثابت و محفوظ
كه اگر از هم گسيخته شود ،در همان لحظه اول فورا تمامي اشياء نابود ميشوند.
و اين نظام جاري با اينكه يك نظام است و اجزايش با هم تناسب و سازگاري دارند ،خود داللت بر وحدانيت ناظم و مدبر و
مديرش دارد ،مدبر و مديري كه خودش جزو اجزاي اين عالم نيست ،چون گفتيم اجزاي عالم به وسيله اين نظام محفوظ
ماندهاند پس نميشود ناظم ،خودش يكي از اجزاي عالم باشد ،و آن مدبر واحد خداي عز و جل است.
عالوه بر اين ،نظام ،خود از تدبير است ،و مكرر در باره تدبير هم گفتيم كه از خلقت است( ،و عبارت است از خلق كردن
موجودي بعد از موجود ديگر) ،پس بنا بر اين خالق عالم مدبر آن است و مدبر آن رازق آن است ،و آن همان خداي تعالي
شانه است.
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و اين برهان كه شنيدي از جمله" لِمَنْ يَشاءُ" در آيه استفاده ميشود ،چون وقتي فراخي رزق و كمي آن به مشيت خداي
تعالي باشد ،قهرا مشيت خود انسان كه بدان ميبالد ،و دم از كارداني و كوشش خود ميزند ،هيچ دخالتي در آن ندارد ،هم
چنان كه مشيت و ايجاب هيچ يك از علل و اسبابي كه علت و سبب پيدايش آنند ،در پيدايش آن دخالت ندارد ،و اين خيلي
روشن است ،از سوي ديگر اين را هم نميتوانيم بگوييم كه اين فراخي و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص013 :
تنگي رزق تصادفي است ،چون ميبينيم كه بر طبق نظام جريان دارد ،نتيجه ميگيريم كه پس به مشيت مجري اين نظام،
يعني خداي سبحان جريان مييابد.
در سابق هم در ذيل آيه" وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ" « »1گفتاري در معناي رزق گذشت و به زودي در تفسير آيه" فَوَ
رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ" « »9نيز خواهد آمد -ان شاء اللَّه.
بحث روايتي [(رواياتي در باره توفي انفس ،خواب و رؤيا)]  .....ص578 :
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در كتاب توحيد ،از علي (ع) روايت شده كه در ضمن حديثي كه پاسخ به سؤاالت مردي است كه آياتي از قرآن برايش
مشتبه شده فرمود :اما آيه "يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ" با آيه" اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها" .و آيه" تَوَفَّتْهُ
رُسُلُنا وَ هُمْ ال يُفَرِّطُونَ" و آيه" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ" و آيه" الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَالمٌ عَلَيْكُمْ"( ،كه چطور در اولي قبض روح انسانها را به ملك الموت ،و در دومي به خود خدا ،و در سومي به رسوالن و در
چهارمي و پنجمي به مالئكه نسبت ميدهد ،جوابش اين است كه ):همانا خداي تبارك و تعالي يگانه مدبر امور است ،به هر
طور كه خودش بخواهد و كساني از مخلوقات خود را كه ميخواهد موكل بر اموري ميكند كه خودش بخواهد ،و اما ملك
الموت ،خدا او را به خصوص ،موكل براي قبض روح اشخاص معيني از خلق كه خود بخواهد ميكند و رسوالن را از مالئكه
انتخاب نموده ،و براي قبض روح بعضي ديگر از خلقش ،كه باز خودش بخواهد موكل ميكند.
و چنان نيست كه هر علمي را كه صاحب علم داراي آن است ،ممكن باشد براي همه مردم شرح دهد ،زيرا مردم همگي در
درك علوم يكسان نيستند ،بعضي قويند و بعضي ضعيف.
ديگر اينكه اصال بعضي از علوم هست كه مانند بعض ديگر قابل فرا گرفتن نيست ،چون ما فوق طاقت است ،مگر كسي از
اولياي خدا كه خدا آن را برايش آسان كرده و در حمل آن ياريش كرده باشد.
و اين مقدار تو را بس است كه بداني كه خدا محيي (زنده كننده) و مميت (ميراننده)
__________________________________________________
)(1و روزي ميدهي هر كه را بخواهي بدون حساب .سوره آل عمران ،آيه .93
)(2پس به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه آن وعده حق است همان طور كه سخن گفتن شما را نميتوان حاشا كرد.
سوره ذاريات ،آيه .90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص012 :
است .و اوست كه جانها را بدست هر كس از خلقش كه بخواهد ميگيرد چه مالئكه ،و چه غير ايشان «».1
و در خصال از علي (ع) روايت اربعماة ( 033بندي) را آورده كه در آن فرمود :مسلمان جنب نميخوابد ،و جز با طهارت به
بستر نميرود ،حتي اگر آب نيافت با خاك تيمم ميكند ،چون روح مؤمن در خواب به سوي خداي تعالي باال ميرود و اگر با
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[سوره الزمر ( :)39آيات  43تا  ..... ]17ص517 :
اشاره
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طهارت باشد ،خدا او را ميپذيرد ،و مباركش ميكند ،حال اگر اجلش رسيده باشد ،او را در گنجينههاي رحمت خود جاي
ميدهد و اگر نرسيده باشد ،او را با امينان از مالئكهاش روانه ميكند تا او را به جسدش باز گردانند «2».
و در مجمع البيان است كه عياشي به سند خود از حسن بن محبوب ،از عمرو بن ثابت ،از ابي المقدام ،از پدرش ،از امام ابي
جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود :هيچ كس به خواب نميرود مگر آنكه نفسش به آسمان عروج ميكند و جانش در بدنش
باقي ميماند و بين نفس و جان او رابطهاي چون شعاع خورشيد برقرار است ،حال اگر خدا اجازه قبض ارواح را داده باشد،
جان هم به سوي نفس ميرود ،و اگر اجازه برگشتن روح را داده باشد ،نفس به سوي روح ميرود ،و اين است معناي آيه"
اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها...".
پس نفس هر آنچه را كه در ملكوت آسمانها مشاهده كرده باشد ،رؤياي صادقهاي است كه تاويل دارد ،و هر آنچه را كه در
ما بين آسمان و زمين ديده ،از موهوماتي است كه شيطان در خيال او انداخته ،و تاويلي ندارد «».0
و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابن مردويه ،از سليم بن عامر ،روايت كرده كه گفت :عمر بن خطاب گفت ،عجب
است اين رؤياها كه آدمي ميبيند ،انسان به خواب ميرود و چيزهايي ميبيند كه تا آن ساعت اصال به ذهنش خطور نكرده
و چون بيدار ميشود عين آن را ميبيند .و شخص ديگر رؤيايي ميبيند كه در بيداري هيچ اثري از آن پيدا نميشود.
پس علي بن ابي طالب فرمود :اي امير مؤمنان آيا ميخواهي بگويم علتش چيست؟
خداي تعالي ميفرمايد ":اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ
الْأُخْري إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي" پس به حكم اين آيه همه نفسها را
__________________________________________________
)(1توحيد ،ص  933و .932
)(2خصال صدوق ،ص .310
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .431
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
خدا ميگيرد ،پس آنچه نفس در آسمان نزد خدا ميبيند ،رؤياي صادقه است ،و آنچه در مراجعت به سوي جسد خود ميبيند،
تلقينات شيطانهاي در هواست ،شيطانها ديدههاي او را تكذيب ميكنند ،و از اباطيلي به او خبر ميدهند ،عمر از كالم علي
(ع) تعجب كرد «».1
مؤلف :گفتار مفصل ما پيرامون رؤيا در سوره يوسف گذشت و مراجعه بدانجا براي فهميدن معناي اين دو روايت مؤثر است.
اين را هم بگوييم كه در اين دو روايت كلمه" سماء" بر همان معناي اصطالحي علمي يعني بر عالم مثال اعظم اطالق شده
كه بزرگتر از آسمان و زمين است و كلمه "ما بين آسمان و زمين" بر عالم مثال اصغر در اصطالح علمي اطالق شده است،
متوجه اين نكته باشيد.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .092
ترجمه الميزان ،ج ،13ص091 :
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قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( )40وَ أَنِيبُوا
إِلي رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ ( )40وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ ( )44أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ
( )43أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ()43
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( )43بَلي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ
الْكافِرِينَ ( )42وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْمُتَكَبِّرِينَ ( )33وَ يُنَجِّي اللَّهُ
الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ ال يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ ()31
ترجمه آيات  .....ص517 :

بيان آيات  .....ص511 :
اشاره

در اين آيات رسول خدا (ص) را دستور ميدهد كه مشركين را به اسالم و به پيروي از آنچه خدا نازل كرده دعوت كند و از
عواقب اسرافشان بر نفس خود ،يعني از حسرت و ندامت روزي كه حسرت و ندامت سود نميدهد .بر حذر دارد ،آري چگونه
سود مي دهد با اينكه در دنيا از پذيرفتن حق ،استكبار ورزيدند .و نيز به يادشان بياورد كه در آن روز متقين رستگاري و نجات
و كفار خسران و آتش دارند .و در لسان اين آيات لحن رأفت و رحمت به خوبي استفاده ميشود.
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بگو اي بندگانم كه بر نفس خود ستم و اسراف كرديد از رحمت خدا نوميد مشويد كه خدا تمامي گناهان را ميآمرزد ،زيرا او
آمرزنده رحيم است ().40
و به سوي پروردگارتان رجوع نموده قبل از آنكه عذاب بر سرتان آيد و ديگر ياري نشويد ،تسليمش گرديد ().40
ترجمه الميزان ،ج ،13ص099 :
و آنچه را كه از ناحيه پروردگارتان نازل شده كه بهترين حديث است پيروي كنيد قبل از آنكه عذاب ناگهاني و بي خبر شما
را بگيرد ().44
بترسيد از روزي كه هر كسي به خود ميگويد :وا حسرتا بر من از آن ستمها كه به درگاه خدا روا داشتم ،اعتراف ميكنم كه
به راستي از مسخره كنندگان بودم (56).
و يا ميگويد :اگر خدا هدايتم كرده بود از پرهيزكاران ميبودم ().43
و يا وقتي عذاب را ميبيند ميگويد :اي كاش ميتوانستم برگردم و از نيكوكاران ميشدم ().43
در پاسخش مي گويند آري آيات من برايت بيامد و تو به آيات من تكذيب كردي و از پذيرفتن آن تكبر نمودي و اصوال از
كافران بودي ().42
و روز قيامت تكذيب كنندگان بر خدا را ميبيني كه رويشان سياه است آيا در دوزخ جايي براي متكبران نيست ().33
خدا كساني را كه براي رستگاريشان تقوا پيشه كردند نجات ميدهد و به چنين كساني عذاب نميرسد و اندوهناك
نميگردند ().31
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[مقصود از" عبادي" و" رحمت اللَّه" در آيه" قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"]  .....ص511 :
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"قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"...
در اين آيه رسول خدا (ص) را دستور ميدهد تا مردم كافر را از طرف خداوند و با لفظ" يا عبادي -اي بندگان من" صدا
بزند .و اين تعبير نكتهاي را هم به يادشان ميآورد و آن اين است كه چرا خدا كفار را به عبادت خود دعوت ميكند .و نيز
ترغيب آنان به پذيرفتن دعوت است ،اما يادآوري دليل دعوت براي اين است كه يادآوري كند كه ايشان عبد اويند و او
موالي ايشان است و حق مولي بر عبدش اين است كه او را عبادت كند و اوامرش را اطاعت كند ،پس مولي حق دارد كه او
را به اطاعت و عبادت خود دعوت كند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص090 :
و اما اينكه گفتيم ترغيب ميكند به اينكه دعوت را بپذيرند ،براي اينكه كلمه "عباد" را بر" يا" ي متكلم اضافه كرده،
ميفرمايد" بندگان من" و اين تعبير ايشان را بر ميانگيزد تا به ذيل رحمت و مغفرت او متمسك شوند.
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ" -كلمه" أسرفوا" جمع غايب ماضي از مصدر "اسراف" است و -به طوري كه راغب «»1
گفته "-اسراف" به معناي تجاوز از حد در هر عملي است كه كسي انجام دهد ،هر چند كه در خصوص خرج كردن مال
مشهورتر است ،و گويي در آيه مورد بحث متضمن معناي جنايت و يا معنايي قريب به آن نيز هست ،چون با كلمه" علي"
متعدي شده.
و اسراف بر نفس تعدي بر نفس به جنايت كردن و به ارتكاب گناه است چه شرك باشد و چه گناهان كبيره و چه گناهان
صغيره ،چون سياق اين عموميت را افاده ميكند.
جمعي از مفسرين «» 9گفتهاند :مراد از" عباد" مؤمنانند ،چون كه در قرآن استعمال" عبادي" كه به" يا" ي متكلم اضافه
شده در مؤمنين غلبه دارد .پس معناي آيه چنين ميشود:
بگو اي مؤمنيني كه مرتكب گناه شدهايد.
و ليكن اين حرف صحيح نيست ،براي اينكه آيه مورد بحث تا هفت آيه بعد از آن همه در يك سياق و متصل به يكديگرند،
و همه در مقام دعوتند ،و ما ميبينيم كه در ضمن اين آيات ميفرمايد ":بَلي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ -آري
آيات من به سوي تو اي مشرك بيامد ،ولي تو آن را تكذيب كردي و استكبار ورزيدي" و اين خود مثل تصريح است به
اينكه كلمه "عبادي" در اول آيات ،شامل مشركين هم ميشود.
و اگر ميبينيم كه لفظ "عبادي" در چيزي بيشتر از ده مورد به معناي مؤمنان آمده ،همه اين موارد قرينههايي در خود كالم
همراه دارد كه نميشود با بودن آن قرائن لفظ مزبور را اعم از مؤمن و مشرك گرفت ،ولي چنان هم نيست كه هر جايي
بدون قرينه و مطلق استعمال شد ،باز منصرف به مؤمنين باشد ،هم چنان كه ميبينيم در كالم خدا هر جا مطلق ذكر شده،
اعم از مؤمن و مشرك اراده شده است.
و كوتاه سخن آنكه شمول لفظ" يا عبادي" در آيه شريفه در مورد مشركين ،جاي هيچ ترديد نيست ،بلكه ميتوان گفت اين
نظريه كه كلمه" يا عبادي" در آيه مورد بحث به خاطر
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" سرف".
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .10
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص090 :
سياقي كه دارد مختص به مشركين است ،قابل قبولتر است از اينكه بگوييم مختص به مؤمنين است ،هم چنان كه از ابن
عباس هم نقل شده «».1
"ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" "-قنوط" به معناي نوميدي است ،و مراد از" رحمت" در آيه مورد بحث به قرينه اينكه خطاب
و دعوت در آن به گناهكاران است ،رحمت مربوط به آخرت است ،نه رحمت اعم از دنيا و آخرت و اين هم معلوم است كه از
شؤون رحمت آخرت آن قسمت كه مورد احتياج مستقيم و بال واسطه گناهكاران است ،همانا مغفرت خداست .پس ميتوان
گفت مراد از" رحمت" در اينجا مغفرت است ،و به همين جهت نهي از نوميدي را با
[توضيحاتي در ذيل جمله ":إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" و اينكه مفاد آن آمرزش همه گناهان حتي شرك است ،به سبب توبه ] .....ص515 :
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جمله" إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" تعليل آورد.
در اين آيه شريفه التفاتي از تكلم" عبادي" ،به غيبت" يغفر" به كار رفته ،با اينكه جا داشت بفرمايد ":اني اغفر -من
ميآمرزم" ،و اين التفات براي آن به كار رفته كه اشاره نمايد به اينكه :آن كسي كه ميگويد" اي بندگان من از رحمت من
نوميد نشويد" اللَّه است كه اسمايي حسني دارد كه از آن جمله است "غفور" و" رحيم" .گويا فرموده :از رحمت من نوميد
مشويد ،چون كه من اللَّه هستم ،همه گناهان را ميآمرزم ،چون اللَّه غفور و رحيم است.
"إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" -اين جمله نهي از نوميدي را تعليل نموده و هم اعالم ميدارد كه تمامي گناهان قابل
آمرزشند پس مغفرت خدا عام است ،ليكن آمرزش گناهان هر كسي سبب ميخواهد و به طور گزاف نميباشد و آنچه كه
قرآن سبب مغفرت معرفي فرموده دو چيز است :يكي شفاعت كه بحث آن در جلد اول اين كتاب گذشت و يكي هم توبه.
حال ببينيم در جمله مورد بحث كه گفتيم خطاب در آن به عموم بندگان خدا اعم از مشرك و مؤمن است ،كدام يك از اين
دو سبب آمرزش است؟ به طور مسلم شفاعت نميتواند باشد ،چون شفاعت به نص قرآن كريم در آياتي چند شامل شرك
نميگردد و در سابق هم گفتيم كه آيه" إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" « »9ناظر به شفاعت
است ،يعني ميفرمايد ما دون شرك را براي كساني كه شفيع داشته باشند ميآمرزد.
ناگزير از آن دو سبب باقي ميماند توبه و كالم خداي تعالي هم صريح در اين است كه خدا همه گناهان حتي شرك را هم
با توبه ميآمرزد.
از اين هم كه بگذريم گفتيم كه آيات هفتگانه مورد بحث در يك سياق قرار دارد.
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .003
)(2خدا اين گناه را نميآمرزد كه به وي شرك ورزند ولي ما دون آن را براي هر كس بخواهد ميآمرزد .سوره نساء ،آيه
. [.....]03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص094 :
كالمي است واحد و متصل به هم كه در آن نخست و به عنوان زمينه چيني از نوميد شدن نهي ميكند و سپس امر به توبه
و اسالم و عمل صالح ميفرمايد و آيه اولي كالمي مستقل و بريده از آيات بعد نيست تا كسي احتمال دهد عموم مغفرت
مقيد به توبه و هيچ سبب ديگري كه فرض شود ،نشده .و اين آيه شريفه يعني جمله "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" در بين
مفسرين معركه آراء شده .بعضي « »1گفتهاند :عموم مغفرت در آن مقيد است به غير از شرك و غير از گناهاني كه خدا

PDF.tarikhema.org

[مراد از پيروي بهترين چيزي خدا نازل كرده (وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)]  .....ص511 :

"وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ".
اين خطاب عام است و مانند خطابهاي قبلي هم شامل مؤمن و هم كافر ميگردد ،براي اينكه قرآن عزيز در باره هر دو
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وعده آتش به مرتكبين آنها داده و اما به توبه مقيد نيست ،در نتيجه عموم آيه تنها شامل گناهان صغيره ميشود.
دستهاي « »9ديگر گفتهاند :اطالق مغفرت نه مقيد به توبه است ،و نه به هيچ قيدي ديگر از اسباب مغفرت .چيزي كه
هست اين عده ،اطالق مزبور را مقيد به غير شرك كردهاند ،چون آيه" إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ
لِمَنْ يَشاءُ" صريح در اين است كه شرك آمرزيده نميشود ،آن گاه نتيجه گرفتهاند ،كه مغفرت عموميت دارد هر چند كه
سبب مخصصي مانند شفاعت و توبه در كار نباشد تا گناهكار آمرزيده را بر گناهكار ناآمرزيده ترجيح دهد ،و اين همان
مغفرت گزافي است ،كه ما ردش كرديم ،و استداللهايي هم كه بر گفته خود كردهاند هيچ يك درست نيست.
از آن جمله ،آلوسي « »0در تفسير روح المعاني براي اثبات اين مدعا كه مغفرت در آيه مقيد به توبه نيست به هفده وجه
استدالل كرده كه هيچ فايدهاي دست نداده و در اين شبهه ما كه گفتيم ":آمرزيدن بعضي از گناهكاران و نيامرزيدن ديگران
سببي ميخواهد ،تا گزافي و منافي با حكمت نشود" مناقشه كرده .و تنها اطالق آيه را مقيد به قيد" لِمَنْ يَشاءُ" كرده ،كه
در بعضي از قراءتهاي غير مشهور آمده .خواننده عزيز اگر بخواهد به وجوه او واقف شود ،ميتواند به تفسير وي مراجعه كند.
اين را هم بگوييم كه خواننده خود توجه دارد كه مورد آيه ،شرك و ساير گناهان است ،و از كالم خداي تعالي اين معنا معلوم
است كه شرك جز با توبه آمرزيده نميشود پس به هر حال چارهاي جز مقيد كردن اطالق آيه به توبه نداريم.
"وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ" اين آيه عطف است بر جمله" ال تقنطوا" .و
كلمه" أنيبوا" امر از مصدر" انابه" است
__________________________________________________
(1و  9و )0تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
كه به معناي برگشتن به سوي خداست ،كه آن را توبه هم ميگويند .و جمله" الي ربكم" از باب به كار بردن اسم ظاهر در
جاي ضمير است ،چون مقتضاي ظاهر كالم اين بود كه بفرمايد ":و انيبوا اليه" ،و حال آن كه اين طور نفرمود تا به علت
اين دستور اشاره كرده باشد ،چون مالك در برگشتن به سوي خدا همانا صفت ربوبيت اوست.
و مراد از" اسالم" تسليم شدن و منقاد گشتن براي خداست در آنچه اراده ميكند .و اگر فرمود ":أَسْلِمُوا" و نفرمود" آمنوا"،
براي اين است كه قبل از اين آيه و بعد از آن سخن از استكبار كفار در برابر حق رفته و مقابل استكبار اسالم است ،نه
ايمان.
و جمله" مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ" متعلق به دو كلمه" أنيبوا "و" أسلموا" است .و مراد از" عذاب" به
قرينه آيات بعد ،عذاب آخرت است ،و به احتمالي بعيد ممكن است مراد مطلق عذابهايي باشد كه توبه بردار نيست ،مانند
عذاب استيصال و انقراض ،هم چنان كه در باره آن فرموده ":فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ
فِي عِبادِهِ" «».1
و مراد از جمله" ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ "اين است كه آمرزش هرگز به شما نميرسد ،چون سبب آن محقق نيست ،اما توبه كه
مفروض آن است كه توبه نكردند ،و شفاعت هم شامل شرك نميشود.
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طايفه نازل شده است.
و در اين آيه دستور ميدهد به اينكه از بين آنچه از ناحيه خدا نازل شده ،بهترش را پيروي كنند ،حال ببينيم معناي بهتر
چيست؟ بعضي « »9گفتهاند :مراد پيروي احكام آن از حالل و حرام است ،نه داستانهاي آن .بعضي « »0ديگر گفتهاند:
منظور پيروي عزائم يعني واجبات و محرمات آن است( ،نه مستحبات و مكروهات) ،بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد
دستوراتي است كه بدان امر و از آن نهي كرده ،چون بجا آوردن واجبات و مستحبات و اجتناب از محرمات و مكروهات .
بعضي « »4ديگر گفتهاند :پيروي ناسخ آن است ،نه منسوخ .و بعضي «»3
__________________________________________________
) (1بعد از آنكه عذاب ما را ديدند ديگر ايمان آوردن سودي برايشان نداشت ،و اين سنتي بوده كه خدا همواره در بندگانش
جاري ميساخته .سوره مؤمن ،آيه .34
(2و  0و  0و  4و )3روح المعاني ،ج  ،90ص  ،13مجمع البيان ،ج  ،3ص .430
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
ديگر گفتهاند منظور از جمله" ما أنزل" تمامي كتابهاي آسماني است ،و منظور از "احسن -بهتر" آنها قرآن است .پس
پيروي از بهترين دستوري كه نازل شده همان پيروي از قرآن است.
و انصاف اين است كه جمله" وَ أَسْلِمُوا لَهُ" كه در آيه قبلي بود ،شامل مضمون همه اين اقوال ميشود .پس حمل كردن
آيه" وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ" بر يكي از آنها تقريبا تكراري است بيجهت.
و بعيد نيست مراد از" أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ" خطابهايي باشد كه به طريقه به كار بردن حق عبوديت در راه امتثال خطابهاي الهي
اشاره ميكند ،چه آنها كه مربوط به عقايد است و چه آنها كه مربوط به اعمال ،مانند خطابهايي كه دعوت به استغراق در ذكر
خداي تعالي ميكند.
و نيز دعوت به حب خدا و تقواي از او به حق ،و به اخالص دين براي او ميكند ،چون پيروي اين خطابها انسان را به حياتي
طيب زنده ميكند و روح ايمان را در او ميدمد و اعمالش را صالح ميسازد ،و او را در واليت خدا يعني كرامتي كه ما فوقش
كرامت نيست ،داخل مينمايد.
"مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ ال تَشْعُرُونَ" -اين آيه مناسبتر است با آن معنايي كه ما گفتيم ،براي اينكه غالبا در
جايي دعوت به عمل را با تهديد به فوت وقت ميآورند و ميگويند تا فرصت از دست نرفته و ناگهان مانعي فرصت را از
دستت نگرفته اين كار را انجام بده كه طرف مقابل در انجام آن عمل امروز و فردا ميكند ،و دل خود را به اين خوش دارد
كه اگر امروز نشد فردا انجام ميدهم ،در چنين جايي است كه دعوت كننده او را تهديد ميكند ،به پيش آمدن ناگهاني
موانع ،و از دست رفتن فرصت ،و اين طرز بيان و اين نحوه دعوت با اصالح باطن سازگارتر است تا موارد اصالح ظاهر و
آوردن كالبد بيروح عمل .خالصه بيشتر در مواردي اين تهديد را ميآورند كه ميخواهند طرف را به اصطالح به باطن خود
دعوت كنند ،و گر نه آوردن عملي بيروح اين همه اهميت ندارد كه پاي چنين تهديدي در ميان آيد .پس منظور از" أَحْسَنَ
ما أُنْزِلَ" همان خطابهايي است كه با باطن انسانها سر و كار دارد ،و ميخواهد آنجا را اصالح كند ،مانند خطابهايي كه به
يادآوري خدا و محبت ورزيدن به او ،و ترس از او و اخالص دين براي او دعوت ميكند ،هم چنان كه آيه" يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ" « .»1قريب به همين معنا را
افاده ميكند.
__________________________________________________
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)(1اي كساني كه ايمان آوردهايد اجابت كنيد خدا و رسول را چون شما را به چيزي دعوت ميكنند كه مايه حيات شماست.
و بدانيد كه خدا بين هر كس و دل او حايل است .سوره انفال ،آيه .90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص093 :
[زنهار از فوت وقت و دچار حسرت قيامت شدن]  .....ص518 :
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"أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ"...
در مجمع البيان گفته :كلمه" تفريط" به معناي اهمال كاري در عملي است كه بايد فورا به آن اقدام نمود ،تا جايي كه
وقتش فوت شود .و نيز در معناي كلمه" يا حسرتا" گفته:
"تحسر" به معناي غم خوردن از چيزي است كه وقتش فوت شده باشد ،به خاطر انحسار (متضرر شدن) آدمي به صورتي
كه ديگر تداركش ممكن نباشد «1».
و راغب در معناي كلمه" جنب" گفته در اصل به معناي عضو (پهلو )بوده ،سپس به طور استعاره در سمت آن عضو
استعمال كردهاند ،چون عادتشان در ساير اعضاء نيز بر اين بوده كه نام آن را در سمت آن به نحو استعاره استعمال ميكردند.
مانند راست و چپ « »9و بنا بر اين" جنب اللَّه" كه به معناي جانب و ناحيه خدا است عبارت است از چيزهايي كه بر عبد
واجب است با خداي خود معامله نموده از سوي خود به سوي خدا روانه كند و مصداق آن اين است كه تنها او را عبادت كند
و از نافرماني او اجتناب ورزد .و" تفريط" در جنب خدا به معناي كوتاهي در آن است.
و در جمله" وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ" كلمه" ان" مخفف" ان" است .و" ساخرين" اسم فاعل از" سخر" به معناي
استهزاء كنندگان ميباشد.
و معناي آيه چنين است :اگر من شما را به اين خطاب مخاطب ميسازم ،تنها بدان جهت است كه بيم آن ميرود -و يا تا
آنكه نكند -يكي از شما بگويد :وا حسرتا! از آن كوتاهي كه من در جانب خدا كردم ،و من به درستي از استهزاء كنندگان
بودم .و محل گفتن اين سخن قيامت است.
"أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ" ضمير در" تقول" به همان نفس برميگردد ،و مراد از هدايت در "هديني"
ارشاد و نشان دادن راه است ،و معنايش اين است ":تا آنكه كسي نگويد :اگر خدا راهنماييم ميكرد از پرهيزكاران ميبودم"،
در حقيقت با اين خطاب عذر و بهانه را از دست كفار ميگيرد.
"أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ" كلمه "لو" براي تمني است (كه در فارسي ميگوييم :اي
كاش) .و كلمه" كرة"
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .430
)(2مفردات راغب ،ماده" جنب".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص092 :
به معناي برگشت است .و معناي آيه چنين است :و يا ،تا آن كه نكند كسي و آرزومندي هنگام ديدن عذاب روز قيامت
بگويد :اي كاش برگشتي به دنيا بود ،در نتيجه من از نيكوكاران ميشدم.
"بَلي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ" اين آيه رد و پاسخ خصوص كالم دوم او است كه
ميگفت ":اگر خدا مرا هدايت كرده بود از پرهيزكاران ميبودم" و اين جواب را خداي تعالي در قيامت ميدهد ،هم چنان كه
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سخن او هم در همان موطن است .و سياق جواب ،شاهد بر آن است.
در اين آيات بين سخن كافر و جوابش آيه" أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي  ،"...فاصله شده و جوابي هم به آن نداده ،تنها جواب از
سخن دوم او را داده است ،كه گفت ":لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ".
و دليلش اين است كه :اين سه جملهاي كه از" نفس" نقل كرده ،مترتب بر ترتيب صدورش از مجرمين است ،چون در
قيامت مجرمين متوجه ميشوند كه امروز روزي است كه جزاي اعمال را ميدهند و ايشان در عمل كوتاهي كردهاند ،و وقت
تدارك هم گذشته ،لذا حسرت ميخورند و به حسرت فرياد ميزنند و ميگويند" يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ" .در خصوص اين
اظهار حسرت در جاي ديگر فرموده ":حَتَّي إِذا جاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قالُوا يا حَسْرَتَنا عَلي ما فَرَّطْنا فِيها" «».1
آن گاه وقتي به حسابشان رسيدگي شد و به متقين دستور داده شود كه به بهشت در آيند و گفته ميشود ":وَ امْتازُوا الْيَوْمَ
أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ" « ،»9آن وقت تعلل كرده ميگويند ":لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ -اگر خدا مرا هم هدايت كرده
بود ،از متقيان ميبودم".
و چون دستور ميرسد كه به آتش در آيند و بر كنار آتششان ميبرند ،و سپس به آتش واردشان ميكنند آرزو ميكنند اي
كاش به دنيا برميگشتند تا در آنجا كار نيك كنند و سعادتمند شوند ":أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَي الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً" .در جاي
ديگر راجع به همين آرزو ميفرمايد ":وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلَي النَّارِ فَقالُوا يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَ ال نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ" « ،»0و نيز از قول ايشان حكايت كرده كه خواهند گفت:
__________________________________________________
)(1تا آنكه قيامت به طور ناگهاني بسر وقتشان بيايد ،آن وقت ميگويند :وا حسرتا بر آنچه كه در بارهاش كوتاهي كرديم.
سوره انعام ،آيه .01
)(2اي مجرمان! امروز شما از صف نيكوكاران جدا شويد .سوره يس ،آيه .42
)(3و اگر حال آنها راي هنگامي كه بر آتش دوزخ باز دارند مشاهده كني كه در آن حال با نهايت حسرت ميگويند اي كاش
ما راي به دنيا بازميگردانيدند تا ديگر آيات خداي خود راي تكذيب نكرده و بدان ايمان ميآورديم .سوره انعام ،آيه 27.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
"رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ" «».1
سپس ،بعد از آنكه اقوال را با ترتيبي كه در آنها است نقل كرده شروع نموده به جواب دادن و اگر جمله اول را كه در آخر
همه سخنان جواب داده ،در آخر سخنان و متصل به جواب ميآورد و يا جواب را جلوتر و متصل به آن كالم قرار ميداد،
نظم كالم بهم ميخورد «».9
و به طوري كه مالحظه ميكنيد از بين اين سه سخن ،تنها سخن دوم را كه گفتند:
"لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي  "...پاسخ داده ،و از پاسخ آن دو جمله ديگر يعني اولي و سومي خودداري نموده و اين بدان جهت است
كه جمله اولي مساله استهزاء به حق و به اهل حق بود .و در جمله سومي آرزو ميكردند كه به دنيا برگردند ،و خداي سبحان
در روز قيامت اين طايفه را زجر ميدهد ،و نميگذارد سخني بگويند و پاسخي هم به سخن ايشان نميدهد ،هم چنان كه
آيه شريفه زير بدان اشاره ميكند ":قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنَّا قَوْماً ضالِّينَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ قالَ
اخْسَؤُا فِيها وَ ال تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
سِخْرِيًّا حَتَّي أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ" «».0
"وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْمُتَكَبِّرِينَ" كذب بر خدا به همين است
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بحث روايتي [(رواياتي در باره مغفرت الهي و شان نزول آيه ":يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ  ..... ])"...ص537 :

در مجمع البيان از امير المؤمنين (ع) روايت كرده كه فرمود :در قرآن كريم هيچ آيهاي به قدر آيه" يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
عَلي أَنْفُسِهِمْ  "...گشايشآورتر نيست «».9
مؤلف :اين روايت را الدر المنثور هم از ابن جرير ،از ابن سيرين ،از آن جناب نقل كرده و -ان شاء اللَّه -بزودي در تفسير
سوره ليل ،همين روايت را از آن جناب نقل ميكنيم ،كه خود آن حضرت فرموده :در قرآن هيچ آيهاي اميدواركنندهتر از آيه"
وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي" نيست «».0
و نيز در الدر المنثور است كه احمد ،ابن جرير ،ابن ابي حاتم ،و ابن مردويه و بيهقي -در كتاب شعب االيمان -از ثوبان
روايت آوردهاند ،كه گفت :من از رسول خدا (ص)
__________________________________________________
)(1سوره مؤمنون ،آيه .111
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كه كسي بگويد :خدا شريك دارد و يا بگويد خدا فرزند
__________________________________________________
)(1اي پروردگار ما! ما را از اينجا بدر آر كه اگر باز هم به كفر نخستين برگرديم آن وقت ديگر ستمكار هستيم .سوره
مؤمنون ،آيه .133
)(2اصل اين وجه در تفسير ابي السعود ميباشد و ما آن را با اصالحي در اينجا ذكر كرديم .تفسير ابي سعود ،ج  ،3ص
.931
)(3دوزخيان گفتند :پروردگارا! شقاوت ما بر ما غلبه كرد و در نتيجه مردمي گمراه شديم.
پروردگارا اينك ما را از دوزخ در آر كه حتما راه تو را خواهيم رفت ،اگر اين بار هم به همان ضاللت بار اول برگرديم آن
وقت ستمگر خواهيم بود .خطاب رسيد خفه شويد در دوزخ و ديگر حرف مزنيد (آيا فراموشتان شده كه) اندكي از بندگان من
ميگفتند :پروردگارا ايمان آورديم ،پس ما را بيامرز و به ما رحم كن ،كه تو بهترين رحيماني .آن گاه شما آنان را مسخره
ميكرديد تا اينكه همين عمل ،ياد مرا از دلهايتان ببرد .و شما از آن عده بخنده ميافتاديد ،اينك امروز ايشان را جزا ميدهم
به خاطر آن صبري كه كردند ،آنها همانا رستگارند .سوره مؤمنون ،آيه .111 -134
ترجمه الميزان ،ج ،13ص001 :
دارد ،و يكي هم عبارت است از بدعت گذاشتن در دين .و" سواد وجه" (و رو سياهي) نشانه ذلت است كه سزاي تكبر ايشان
است ،و به همين جهت فرمود ":أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْمُتَكَبِّرِينَ".
"وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ ال يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ "ظاهرا كلمه" مفازه" مصدر ميمي از" فوز" به
معناي رستگاري باشد كه عبارت ميشود از ظفر يافتن و رسيدن به هدف .و حرف" باء" كه بر سر اين كلمه در آمده باي
مالبست و يا سببيت است ،پس فوزي كه خدا حكم آن را برايشان رانده ،سبب نجات ايشان است.
و جمله" ال يمسهم  ،"...بيان اين نجات دادن است ،گويا فرموده :خداوند نجاتشان ميدهد ،و ديگر نه از خارج بدي و
ناماليمي به ايشان ميرسد و نه از درون اندوهي آزارشان ميدهد.
و اين آيه شريفه نظري دارد به آيه" إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ" « »1كه در ذيل آيات سوره مؤمنون در
چند سطر قبل گذشت دقت بفرماييد و از اين نكته غافل نمانيد.
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)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]430
)(3الدر المنثور ،ج  ،4ص .001
ترجمه الميزان ،ج ،13ص009 :
شنيدم كه فرمود :من دوست نميدارم كه دنيا و آنچه را كه در آن است با آيه" يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ "...
معاوضه كنم .پس مردي عرضه داشت :يا رسول اللَّه! آيا اين آيه شرك را هم شامل ميشود؟ رسول خدا (ص) سكوت كرد،
و سپس فرمود :نه ،شرك را شامل نيست «».1
مؤلف :در اين روايت اشكالي است و آن اشكال در تفسير خود آيه گذشت ،كه گفتيم:
مورد آيه مساله شرك است و آيه مقيد شده به توبه.
و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه ،و مسلم ،از ابي ايوب انصاري روايت كردهاند كه گفت :از رسول خدا (ص)
شنيدم كه فرمود :اگر شما گناه نميكرديد خداي تعالي خلقي ميآفريد تا گناه كنند ،و او بيامرزد «».9
مؤلف :مغفرتي كه در اين حديث آمده با قيود و اسبابي كه براي مغفرت هست -مانند توبه و شفاعت -منافاتي ندارد.
و در مجمع البيان آمده كه بعضي گفتهاند :آيه" يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا  "...در باره" وحشي" قاتل حمزه نازل شد .و آن،
هنگامي بود كه وي ميخواست مسلمان شود ميترسيد توبهاش قبول نشود .پس همين كه آيه نازل شد ،اسالم آورد .بعضي
از صحابه پرسيدند :يا رسول اللَّه! آيا اين آيه بخصوص در باره قبول توبه وحشي نازل شده ،و يا براي عموم مسلمين است؟
فرمود :نه ،براي عموم مسلمانان است «».0
و از كتاب سعد السعود تاليف ابن طاووس ،به نقل از تفسير كلبي آمده كه وحشي و جماعتي نزد رسول خدا (ص) پيام
فرستادند ،كه چرا بايد ما از دين تو محروم باشيم ،هيچ مانعي براي ما نيست جز اينكه از كتاب تو شنيدهايم كه ميفرمايد":
هر كس با اللَّه خداياني ديگر بخواند و قتل نفس و زنا كند اثر گناه خود را ميبيند .و در آتش جاودان است" و ما همه اين
كارهاي زشت را كردهايم رسول خدا (ص) پيام فرستاد كه ":إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً" آن جماعت پيام دادند ممكن
است ايمان بياوريم ،و توبه هم بكنيم ،ولي خوف داريم كه عمل صالح به جا نياوريم.
باز رسول خدا (ص) پيام فرستاد ":إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ" گفتند :ميترسيم كه داخل
در مشيت قرار نگيريم .ايشان در
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .001
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .009
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .430
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
پاسخشان اين آيه را فرستاد ":يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً" پس
آن جمعيت آمدند و مسلمان شدند.
پس رسول خدا (ص) به وحشي فرمود ":تا ميتواني" با من رو برو مشو كه من نميتوانم قاتل حمزه عمويم را ببينم ،لذا
وحشي به شام رفت ،و در اثر ميگساري بمرد «».1
مؤلف :قريب به اين مضمون را الدر المنثور به چند طريق روايت كرده و در بعضي از آن طريقها آمده كه آيه" يا عِبادِيَ
الَّذِينَ أَسْرَفُوا  "...در باره او نازل شده »«2همان طور كه در خبر سابق مجمع البيان آمده بود .ولي يك اشكال ،اين روايت
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را ضعيف ميكند ،و آن اين است كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده ،و وحشي بعد از هجرت ،مسلمان شده .عالوه بر
اين ،از ظاهر خبر برميآيد كه اطالق مغفرت در آيه مقيد به توبه نشده ،و حال آنكه توجه فرموديد كه سياق با اين سخن
سازگار نيست.
و اينكه در روايت آمده كه ":فمات في الخمر -وي در شام در اثر ميگساري بمرد" ،احتمال دارد كه اين كلمه" خمر" -به
فتحه" خاء" و تشديد" ميم" -باشد كه نام محلي از اطراف مدينه است ،و احتمال هم دارد غلطي از ناسخ باعث شده"
حمص" را" خمر" بنويسد .و احتمال هم دارد كه مراد آن باشد كه وي به خاطر ميگساري مرده است ،چون وحشي هميشه
ميگساري ميكرده ،و چند نوبت به خاطر همين گناه تازيانه خورد ،بعد رهايش كردند.
در اين بين روايات بسياري هم از ائمه اهل بيت (ع) آمده كه آيات مورد بحث را بر شيعيان خود تطبيق كردهاند و" جنب
اللَّه" را عبارت از ايشان دانستهاند و همه اين روايات و آن روايات از باب تطبيق مصداق بر آيه است ،نه از باب تفسير ،و به
همين جهت ما از ايراد آنها خودداري نموديم.
__________________________________________________
)(1سعد السعود ،ص .911
)(2الدر المنثور ،ج  ،4ص .001
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :

اشاره

اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ () 39لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُ ُم
الْخاسِرُونَ ( )30قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ ( )30وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ ( )34بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ()33
وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ ( )33وَ
نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِالَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ( )33وَ
أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ () 32وَ وُفِّيَتْ كُلُّ
نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ )(70وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ
خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلي وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَي
الْكافِرِينَ ()31
قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ ( )39وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها وَ
فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَالمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ ( )30وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ( )30وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ()34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص004 :
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[سوره الزمر ( :)39آيات  11تا  ..... ]14ص535 :
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ترجمه آيات  .....ص534 :

بيان آيات  .....ص531 :
اشاره

فصلي است از آيات سوره زمر كه سوره با آن ختم ميشود ،و در آن خالصهاي از آنچه از ادله مزبور در سوره استنتاج
ميشود بيان كرده و سپس رسول خدا (ص) را مامور ميكند كه مشركين را مخاطب قرار دهد و بگويد :پيشنهادي كه عليه
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خدا آفريدگار هر چيزي است و او بر هر چيزي وكيل است ().39
كليدهاي آسمانها و زمين از اوست و آنان كه به آيات خدا كفر ورزيدند تنها آنان زيانكارند ().30
بگو اي مردم نادان آيا با اين حال باز هم به من دستور ميدهيد غير از خدا را بپرستم؟ ().30
و با اينكه به تو و به انبياي قبل از تو وحي شد كه اگر شرك بورزي عملت بدون اجر ميشود و به طور قطع از زيانكاران
خواهي بود ().34
بلكه تنها خدا را بپرست و از شاكران باش ().33
و خدا را آن طور كه حق شناسايي او است نشناختهاند چون او را از نظر معاد نشناختهاند كه تمامي موجودات زمين در قبضه
او و آسمانها به دست قدرت او است ،منزه و متعالي است از شركي كه به وي ميورزند ().33
و در صور دميده ميشود كه ناگهان آنچه جنبدهاي در آسمانها و هر كس كه در زمين است ميميرند مگر كسي كه خدا
خواسته باشد .سپس نفخهاي ديگر در آن دميده ميشود كه ناگهان همه به حالت قيام درآمده خيره نگاه ميكنند ().33
و زمين به نور پروردگارش روشن ميشود و كتاب را پيش رو ميگذارند و پيامبران و شهداء را ميآورند و بين مردم به حق
داوري ميشود و به كسي ظلم نميشود ().32
و هر كسي عمل خود را به تمام و كمال دريافت ميكند و چيزي از عمل كسي كم نميگذارند و او داناتر است به آنچه مردم
ميكردند ().33
و كساني كه كافر شدند دسته دسته به سوي جهنم رانده ميشوند تا آنجا كه به كنار جهنم برسند درها به رويشان باز
ميشود و خازنان دوزخ به ايشان ميگويند آيا رسوالني از جنس خود شما به سوي شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر
شما بخوانند و شما را از لقاي امروزتان بترسانند .ميگويند :بله ،آمدند و ليكن كلمه عذاب عليه كفار محقق شده بود ().31
آن گاه گفته ميشود :از هر در به دوزخ داخل شويد در حالي كه در آن ،كه جاي متكبرين است ،جاودان باشيد ().39
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
و كساني كه از پروردگارشان ميترسند دسته دسته به سوي بهشت رانده ميشوند تا وقتي كه نزديك آن شوند درهايش
گشوده ميشود و خازنانش به ايشان گويند سالم بر شما كه پاك بوديد پس براي هميشه داخل بهشت شويد ().30
و گفتند حمد خدا را كه به وعده خود وفا كرد و زمين را به ارث در اختيار ما قرار داد تا در هر جاي بهشت كه بخواهيم منزل
كنيم و چه خوب است اجر اهل عمل ().30
و مالئكه را ميبيني كه پيرامون عرش ميچرخند و به حمد خدا تسبيح ميكنند و بين ايشان به حق داوري ميشود و گفته
ميشود :الحمد للَّه رب العالمين (75).
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[اشاره به وحدانيت خدا در ربوبيت با بيان اينكه او خالق همه چيز و وكيل بر همه چيز است]  .....ص531 :

"وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" و اين بدان جهت است كه خلقت و هستي هر چيز منتهي بدو است ،و اين اقتضا دارد كه او
مالك هر چيز باشد ،پس هيچ موجودي از موجودات مالك چيزي نيست ،نه خودش را و نه چيز ديگر را كه از وجود خودش
ترشح ميشود ،مگر به تمليكي از خداي تعالي ،پس هر چيزي كه تصور شود ،به خاطر فقر مطلقش مالك هيچ تدبيري
نيست .و خدا مالك تدبير آن است.
و اما تمليك خدا نسبت به هستي آن موجود ،و عمل آن ،نيز نوعي از تدبير خدا است و ملك او را تاكيد ميكند ،نه اينكه با
مالكيتش منافات داشته باشد ،حتي اگر مالئكه را وكيل خود بر چيزي از امور ميكند اين خود قوت وكالت خودش را
ميرساند ،نه اينكه امري را به آن مالئكه تفويض كرده باشد ،و دست وكالت خود را بسته باشد( ،بخالف تمليك ما و توكيل
ما ،كه وقتي چيزي را به كسي تمليك ميكنيم ،ديگر خود مالك آن نيستيم ،و يا اگر كسي را وكيل در كاري ميكنيم دامنه
دخل و تصرفات خود را كمتر ميكنيم) -دقت بفرماييد.
و كوتاه سخن آنكه :وقتي هر موجودي از موجودات كه فرض شود مالك خود نباشد ،قهرا خداي سبحان وكيل او و قائم
مقام او و مدبر امر او خواهد بود ،حال چه اينكه موجود فرض شده از اسباب عالم باشد و چه از مسببات ،پس هر چه باشد
خداي سبحان يگانه ،رب او است.
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او كردند مبني بر اين كه آن جناب هم خدايان ايشان را بپرستد ،جز جهل به مقام خداي تعالي منشاي نداشته .و تذكرشان
دهد كه هم به او و هم به ساير انبياي قبل از او وحي شده كه اگر شرك بورزند ،اعمالشان بينتيجه ميشود.
سپس خداي سبحان تذكر ميدهد كه مشركين آن طور كه بايد خدا را نشناختهاند ،و گر نه در ربوبيت خدا نسبت به ايشان
شك و ترديد نميكردند ،و غير از خدا را نميپرستيدند ،و سپس خداي تعالي نظام بازگشت به سوي خود را كه همان تدبير
معاد خلق است ،ذكر نموده و با بياني جامع و كافي كه بيش از آن تصور ندارد ،توضيح داده ،و سوره را با حمد خود ختم
ميكند.
"اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" اين همان حقيقتي است كه قبال اعتراف مشركين را در بارهاش ذكر كرد ،و فرمود:
"وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" « ،»1و اين اعتراف را زير بناي اين استدالل خود كه تدبير همه
اشياء مستند به خدا است ،قرار داد.
و اين جمله در مقام زمينه چيني است براي همان مساله تدبير ،كه بعدا خاطر نشان
__________________________________________________
)(1سوره زمر ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
ميكند ،چون -قبال هم مكرر گفتهايم -كه خلقت جداي از تدبير نيست ،به همين جهت در مقام استناد خلقت به خدا ،منتقل
ميشود به اينكه ملك هم مختص به خداست ،و ميفرمايد:
"لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" .و از اختصاص ملك براي خدا ،منتقل ميشود به اينكه پس خدا وكيل بر هر چيز و قائم
مقام آن در تدبير امر آن است.
و ما در سابق در ذيل آيه" ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" « »1در جلد هفتم اين كتاب گفتاري پيرامون
معناي شمول خلقت نسبت به همه چيز گذرانديم.
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پس روشن شد كه جمله مورد بحث در اين مقام است كه به يگانگي خدا در ربوبيت اشاره كند ،و مقصود هم بيان همين
نكته است .پس اينكه بعضي از مفسرين « »9گفتهاند ":ذكر
__________________________________________________
)(1سوره انعام ،آيه .139
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .91
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
جمله "وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" بعد از جمله" اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" براي آن است كه داللت كند بر اينكه خداي تعالي
غني مطلق است ،و منافع و مضار مربوط به بندگان است" و يا گفتهاند « »1كه" مراد اين است كه بفهماند خداي تعالي
حافظ هر چيز است ،پس ميخواهد اشاره كند به اينكه اشيا در بقايشان محتاج به اويند ،هم چنان كه در پيدايش خود محتاج
او هستند "بياناتي است كه به كلي اجنبي از معناي آيه است.
"لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ"...
كلمه" مقاليد" -به طوري كه گفتهاند « -»9به معناي كليدها است ،و اين كلمه جمعي است كه مفرد ندارد.
و منظور از مفاتيح و مقاليد آسمانها و زمين ،مفاتيح خزاين آسمان و زمين است ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ لِلَّهِ
خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" « »0و خزاين آسمانها و زمين ،عبارت است از :غيبت آنها كه اشياء و نيز نظام اشياء از آن غيب
درآمده ،ظهور پيدا ميكنند ،و به عالم شهود منتقل ميشوند .هم چنان كه باز در اين باره فرموده ":وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا
خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" «4».
و مالك كليدهاي آسمانها و زمين بودن ،كنايه است از اينكه مالك آن خزينههايي است كه هستي موجودات و ارزاقشان و
عمرها و اجلهايشان و ساير چيزهايي كه از آغاز پيدايش تا وقتي كه به خدا باز ميگردند و در مسير هستي به آنها مواجه
ميشوند از آنجاست.
و اين جمله يعني جمله" له مقاليد " ...در مقام تعليل جمله" وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" است ،و به همين جهت واو عاطفه
بين آن دو نياورده است.
"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ" در سابق گفتيم كه جمله" اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" تا جمله" و األرض" ،از
حجتهايي كه در خالل آيات سابق بود خالصهگيري ميكند .و بنا بر همين ادعا ،جمله" وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ "...
عطف بر جمله" اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ "ميشود ،و معناي مجموع آن چنين ميشود :آنچه حجتها و آيات بر آن داللت
ميكند اين است كه خدا خالق و در
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .91
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .12
)(3خزينههاي آسمان و زمين از آن خدا است .سوره منافقون ،آيه .3
)(4و هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه خزينههاي آن نزد ما خواهد بود و از آن به عالم خلق نميفرستيم مگر به قدر معين.
سوره حجر ،آيه .91
ترجمه الميزان ،ج ،13ص002 :
نتيجه مالك و در نتيجه مالك بودن هم وكيل بر هر چيز است ،و خالصه يگانه در ربوبيت و الوهيت است .و كساني كه به
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[اشاره به عدم منافات عصمت با اختيار و بيان اينكه نهي پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) از شرك ورزيدن ،نهي حقيقي است]  .....ص552 :

و خطاب در آيه به رسول خدا (ص) و ساير انبيا (ع) به نهي از شرك و انذارشان به حبط شدن عمل و جزو زيانكاران شدن
خطابي است حقيقي ،و تهديد و انذاري است واقعي ،چون همانطور كه قبال هم گفتيم غرض اين سوره اشاره به اين حقيقت
است كه رسول خدا (ص) هم مامور به ايمان آوردن است او مشركين را به هر چه دعوت ميكند كه بدان ايمان آورند،
خودش نيز بايد بدان ايمان آورد و به هر تكليفي كه دعوت ميكند انجام دهند خودش هم بايد انجام دهد .خالصه او هم
فردي از افراد مسلمين است ،پس ديگر نميتواند پيشنهاد مشركين را در پرستش بتهاي ايشان بپذيرد.
و صرف اينكه انبياء معصوم به عصمت الهي هستند و با داشتن آن ديگر ممكن نيست معصيت از ايشان سر بزند ،باعث
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آيات پروردگارشان كفر ورزيده ،و او را يگانه در ربوبيت ندانسته و عبادتش نكردند ،زيانكارند.
مفسرين در اينكه جمله" وَ الَّذِينَ كَفَرُوا  "...به كجا عطف شده ،اختالف كردهاند ،و وجوه بسيار و مختلفي آوردهاند كه چون
فايدهاي در نقلش نديديم ،از نقل آن صرفنظر كرديم ،شما ميتوانيد به تفاسير مفصل مراجعه كنيد.
"قُلْ أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ" بعد از آنكه خداي سبحان خالصه حجتهاي مزبور در سوره را ،يعني يگانگي
خدا را در خلقت ،ملك و تدبير را بيان كرد .و الزمه آن ،يگانگي او در ربوبيت و الوهيت بود ،لذا به رسول گرامي خود دستور
ميدهد كه مشركين را -كه به وي ميگفتند خدايان ايشان را بپرستد -مخاطب قرار داده ،بفرمايد :بعد از آن همه حجتهاي
روشن ديگر محلي براي پرستش غير خدا و پذيرفتن پيشنهاد شما باقي نميماند ،و آيا اين پيشنهاد به غير از جهل چيز
ديگري ميتواند باشد؟
پس در جمله "أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ" حرف" فا" براي آن است كه مضمون جمله را بر جمله" اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" -تا
آخر و آيه -تفريع كند و اين را نتيجه آن قرار دهد .و استفهام در آن استفهام انكاري است و كلمه" غير اللَّه" مفعول جمله"
اعبد" است ،و اگر مفعول جلوتر از فعلش قرار گرفته ،براي اين است كه بر ذكر آن عنايت داشته .و جمله" تامروني "
جملهاي است معترضه كه بين فعل و مفعولش فاصله شده ،و اصل جمله" تامروني"" ،تامرونني" بوده كه يكي از نونها در
نون ديگر ادغام شده است.
و جمله "أَيُّهَا الْجاهِلُونَ" خطاب رسول خدا (ص) به ايشان است تا اشاره كند به اينكه پيشنهاد آنان -كه آن جناب هم غير
خدا را بپرستد -با اينكه ادله گذشته در يگانگي خدا در ربوبيت و الوهيت روشن بود ،چيزي جز نفهمي و ناداني ايشان
نميتواند باشد.
"وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ"...
اين جمله مدلول و معناي حجتهاي عقلي را كه به وسيله وحي اقامه شد ،تاييد ميكند ،گويا فرموده :غير از خدا را نپرست،
چون پرستش غير خدا جهل است ،و چگونه جايز باشد براي تو با اينكه وحي صريحا تو را داللت كرد بر اينكه از اين كار
نهي شدهاي هم چنان كه عقل هم از آن نهي ميكند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
پس در جمله" وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ" الم ،الم قسم است ،و جمله" لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ" ،بيان ميكند كه آن وحيي
كه نازل شده چه بوده ،و تقدير كالم چنين است :سوگند ميخورم كه اين معنا به تو وحي شده كه اگر شرك بورزي چنين و
چنان ميشود ،و به انبياي قبل از تو نيز وحي شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان بينتيجه گشته و از زيانكاران خواهيد
شد.
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نمي شود كه تكليف از ايشان ساقط باشد و توجه تكليف به ايشان صحيح نباشد ،چون اگر اين طور بود ديگر عصمت در
حقشان تصور نميشد ،هم چنان كه در حق جمادات و گياهان تصور ندارد ،پس معصوم به كسي گفته ميشود كه بتواند گناه
كند ،ولي نكند.
عالوه بر اين ،عصمت -كه عبارت است از قوهاي كه با داشتن آن صدور معصيت ممتنع ميشود -خود از شؤون مقام علم
است ،و اين معنا همانطور كه در سابق در تفسير آيه" وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ"
»«1بداند اشاره كرديم ،منافات با داشتن اختيار ندارد ،چون اختيار از شؤون مقام عمل است ،و معنايش اين است كه :هم
صدور فعل از جوارح و اعضا صحيح باشد و هم ترك فعل.
و معلوم است كه علم قطعي به مفسده گناه كه مانع از صدور آن گناه از دارنده آن علم باشد منافاتي با اينكه دارنده آن علم
مختار باشد ندارد ،مثال كسي كه علم قطعي دارد به اينكه در اثر خوردن فالن سم ميميرد .و يا نابينا ميشود ،چنين علمي
مانع قطعي او از خوردن سم است ،ولي الزمه اين منع اين نيست كه خوردن سم از او محال باشد ،بلكه باز هم صدور و
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه . [.....]110
ترجمه الميزان ،ج ،13ص001 :
عدم صدور اين عمل از اعضا و جوارح او صحيح است ،هم ميتواند بخورد و هم ميتواند اجتناب كند ،در نتيجه پس باز هم
صحيح است كه به او بگوييم :از خوردن سم اجتناب كن.
و از آنچه گذشت به خوبي روشن شد اينكه از كالم بعضي از مفسرين « »1برميآيد كه خواستهاند بگويند :نهي از شرك و
امثال آن نسبت به معصوم نهي صوري است ،و منظور نهي امت است ،و مبناي كالم از باب مثل معروف است كه
ميگويند ":دخترم بتو ميگويم عروسم تو بشنو" ،حرف درستي نيست.
و وجه نادرستياش از آنچه گذشت واضح شد .و اما اينكه خود ما هم در سابق گفتيم ،و در بعضي روايات هم آمده كه
اينگونه خطابهاي قرآني كه به معصومين شده از باب مثل معروف" دخترم بتو ميگويم عروسم تو بشنو" است ،معنايش اين
نيست كه خطاب به معصوم اصال غلط است ،بلكه معنايش اين است كه اگر تكليف به كساني را كه هم ممكن است آن را
اطاعت كنند ،و هم ممكن است مخالفت و معصيت كنند ،متوجه كسي كنيم كه حتما آن را اطاعت ميكند ،مؤثرتر ميافتد،
همانطور كه گفتهاند :كنايه رساتر از تصريح است.
"وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ" -معناي اين جمله از بياني كه گذشت روشن شد ،و ممكن است الف و الم در" الخاسرين" عهد
را افاده كند ،آن وقت معنا چنين ميشود :در اين صورت تو از همان خاسريني خواهي بود كه به آيات خدا كفر ورزيده ،و از
حجتهاي داله بر وحدانيت خدا اعراض كردند.
"بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ" كلمه" بل" اعراض از نهي مستفاد از كالم قبلي را ميرساند ،گويا فرموده :پس بنا بر
آنچه گفته شد غير خدا را نپرست ،بلكه تنها خدا را بندگي كن .و اگر اسم مقدس" اللَّه" را كه مفعول است جلوتر از فعل"
فاعبد" آورد ،براي افاده حصر است.
و حرف" فاء" در جمله" فاعبد" زايده است و -به طوري كه گفتهاند »9« -تنها به منظور تاكيد در كالم آمده .ولي بعضي
« »0هم گفتهاند كه فاي جزاء است ،جزايي كه شرط آن حذف شده ،و تقدير كالم ":بل ان كنت عابدا او عاقال فاعبد اللَّه"
بوده.
"وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ" -يعني با خداپرستيت از شاكرين شو ،از كساني كه شكر
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__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .433
(2و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص009 :
نعمت خدا به جا ميآورند .نعمتهايي كه همه بر يگانگي او در ربوبيت و الوهيت داللت دارد .در تفسير جمله" وَ سَيَجْزِي
اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" « »1و جمله" وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ" « ،»9گفتيم كه مصداق شاكرين -البته شاكرين به حقيقت معناي
كلمه -همانا مخلصين -به فتحه الم -هستند بدانجا مراجعه فرماييد.
[معناي اينكه در باره مشركين فرمود ":وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ"]  .....ص551 :
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"وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ"...
قدر هر چيز ،همان مقدار و اندازه آن است ،حال يا اندازه حجمش ،يا عددش ،يا وزنش ،يا امثال آن .ولي همين كلمه را به
طور استعاره در امور معنوي هم ،يعني در مقام و منزلت نيز به كار ميبرند.
پس اينكه فرمود ":و نميتوانند خدا را آن طور كه حق اندازهگيري او است ،اندازه بگيرند" ،تمثيلي است براي اينكه مردم
آن طور كه بايد خدا را نميشناسند ،چون از حيث معاد و برگشت اشياء به او ،كه جمله" وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ"-
تا آخر سوره -آن را افاده ميكند او را نميشناسند .چون در اين جمله اين معنا را خاطر نشان ميكند كه در روز قيامت
تمامي اسباب از سببيت ميافتند و دست خلق از همه آنها بريده ميشود ،تنها يك سبب ميماند و آن هم خداي مسبب
االسباب است .و در آن روز زمين را قبضه ميكند ،آسمانها را درهم ميپيچد ،و براي مردن همه زندهها ،و زنده شدنشان در
صور ميدمد ،و زني به نور پروردگارش نوراني ميگردد ،و كتاب را ميگذارند و انبياء و شهداء را ميآورند ،و بين خلق داوري
ميشود ،و هر كسي آنچه را كه كرده به طور كامل دريافت ميكند ،و مجرمين را به سوي آتش و متقين را به سوي بهشت
ميبرند .خوب ،خدايي كه چنين شاني در مالكيت و تصرف دارد اگر كسي او را با اين شؤون بشناسد ،همين شناسايي ايجاب
ميكند كه تنها به سوي او روي آورد و به كلي از غير او اعراض كند.
و ليكن مشركين چون ايماني به معاد ندارند پس در حقيقت قدر خدا را به حقيقت قدرداني ندانسته و نشناختهاند ،و بدين
سبب بوده كه از پرستش او اعراض نموده به پرستش غير او پرداختهاند.
"وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" منظور از كلمه" أرض" كره زمين است با همه اجزأ و اسبابي كه در آن در يكديگر
__________________________________________________
)(1سوره آل عمران ،آيه .100
)(2سوره اعراف ،آيه .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
فعاليت دارند .و كلمه" قبضة" مصدر به معناي" مقبوض" است ،و قبض بر هر چيز و بودن آن در قبضه ،كنايه است از
تسلط تام بر آن ،يا انحصار تسلط صاحب قبضه بر آن .و مراد در اينجا معناي دوم است ،چون آيه" وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ" «»1
و آياتي ديگر اين معنا را تاييد ميكند.
در سابق هم مكرر گفتيم كه آيه معناي انحصار ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز قيامت براي خداي تعالي،
اين نيست كه اين عناوين در دنيا منحصر در خدا نباشد ،بلكه معنايش اين است كه در قيامت اين عناوين بهتر ظهور دارد و
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اهل محشر آنها را به وضوح درك ميكنند ،بر خالف دنيا كه در آنجا اين معاني براي همه روشن نيست و گرنه در دنيا هم
اين عناوين مال خدا است .پس معناي بودن زمين در قيامت در قبضه خدا ،اين است كه در قيامت اين معنا را براي مردم
روشن ميشود ،نه اينكه اصل آن تنها در قيامت پيدا ميشود و خدا تنها در آن روز داراي چنين تسلط و مالكيت ميگردد.
"وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" -يمين هر چيزي ،دست راست و سمتي كه از سمت ديگر قويتر است ميباشد ،و اين كلمه
را به طور كنايه در قدرت استعمال ميكنند .و از سياق آيه بر ميآيد كه حاصل دو جمله ،يعني دو جمله" وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" و جمله" وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" ،اين است كه در آن روز سببهاي زميني و آسماني از سببيت
ميافتند ،و ساقط ميشوند و آن روز اين معنا ظاهر ميگردد كه هيچ مؤثري در عالم هستي بجز خداي سبحان نيست.
"سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ" -اين جمله خداي تعالي را از شركهايي كه مشركين ورزيده و غير خدا را شريك در
ربوبيت و الوهيت خدا دانستند و در نتيجه تدبير عالم را به خدايان خود نسبت دادند و آنها را پرستيدند ،منزه ميدارد.
[توضيحي در باره نفخه صور و صعقه آسمانيان و زمينيان و مقصود از استثناء" إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ" در آيه" وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ  ..... ]"...ص553 :
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"وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ"...
ظاهر آنچه در كالم خداي تعالي در معناي نفخ صور آمده اين است كه اين نفخه دو بار صورت ميگيرد ،يك بار براي اينكه
همه جانداران با هم بميرند ،و يك بار هم براي اينكه همه مردگان زنده شوند .و اين معنا از روايات وارده از ائمه اهل بيت
(ع) ،و بعضي از روايات وارده از طرق اهل سنت از رسول خدا (ص )برميآيد ،هر چند كه بعضي ديگر از روايات اهل سنت
خالي از ابهام نيست و همين جهت باعث شده كه
__________________________________________________
)(1امر امروز از خداست .سوره انفطار ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص000 :
بعضي »«1از علماي اهل سنت ،اين نظريه را اختيار كنند كه :نفخه صور در سه نوبت صورت ميگيرد :اول براي ميراندن.
دوم براي زنده كردن و بعث .و سوم براي فزع و صعقه .و بعضي « »9ديگر بگويند كه ":چهار نفخه است" و ليكن اثبات
اين معنا از ظواهر آيات بسيار مشكل است.
و شايد همين انحصار نفخ صور در دو نفخه" اماته" و" احيا" ،باعث شده كه كلمه" صعق" را در نفخه اول به مردن خاليق
تفسير كنند ،با اينكه معروف از معناي اين كلمه غش كردن است .صاحب صحاح ميگويد :وقتي گفته ميشود ":صعق
الرجل صعقا و تصعقا" معنايش اين است كه غش كرد و" اصعقه غيره" ،يعني ديگري او را به غش درآورد آن گاه
ميگويد ":صعقه" در آيه" فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ" به معناي مردن است «».0
و جمله" إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ" استثنايي است از اهل آسمانها و زمين .و اما اينكه اين استثناء شدگان چه كساني هستند ،بعضي
»«4گفتهاند :جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيلند ،كه پيشوايان فرشتگانند ،چون اين نامبردگان در هنگام نفخ صور
نميميرند ،بلكه بعد از آن ميميرند.
بعضي « »4ديگر گفتهاند :آن چهار نفر با حامالن عرشند .بعضي »«6هم گفتهاند :آن نامبردگان با رضوان و حور و مالك
و زبانيهاند .بعضي »«7ديگر -كه سخنشان از همه سخنان سخيفتر و بيپايهتر است -گفتهاند :منظور از جمله" مَنْ شاءَ
اللَّهُ" ،خود خداي سبحان است.
و خواننده عزيز توجه دارد كه هيچ يك از اين اقوال به دليلي از لفظ آيات كه بتوان بدان استناد جست مستند نيستند.
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[مراد از" اشراق زمين به نور پروردگار" در قيامت ،و وجوهي كه در اين باره گفته شده است]  .....ص554 :

"وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها"...
"اشراق االرض" به معناي نوراني شدن زمين است .و كلمه" نور" معنايش معروف است .البته اين كلمه در كالم خداي
تعالي در بسياري موارد به همان معناي معروفش يعني نور حسي آمده ،و در بعضي موارد به عنايتي بر ايمان و بر قرآن نيز
اطالق شده است ،و آن عنايت اين است كه ايمان و قرآن حقايقي را براي دارندهاش روشن ميكند ،كه اگر ايمان و قرآن
__________________________________________________
)(1امروز ملك از آن كيست .سوره مؤمن ،آيه .13
)(2ملك امروز همهاش از خداي واحد قهار است .سوره مؤمن ،آيه .13
)(3و در صور دميده ميشود كه ناگهان از گورهاي خود به سوي پروردگارشان ميشتابند .سوره يس ،آيه .41
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بله اگر براي خدا خلقي تصور شود كه در وراي آسمانها و زمين بوده باشند ،آن وقت ممكن است بگوييم استثناي مزبور به
طور منقطع آنان را استثنا كرده.
و يا بگوييم مرگ عبارت است از جدايي روح از جسد ،و اين تنها در جانداران داراي جسد تصور دارد ،و اما ارواح نميميرند ،و
منظور از استثنا ايشانند ،و در اين صورت استثناي مزبور منقطع نيست ،بلكه متصل است ،چون ارواح هم در بين "مَنْ فِي
السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ" هستند .مؤيد اين وجه بعضي از رواياتي است كه از ائمه اهل بيت (ع) رسيده.
__________________________________________________
)(1تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .13
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .92
)(3صحاح اللغة ،ماده" صعق".
(4و  4و  3و )3روح المعاني ،ج  ،90ص .93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص004 :
مانند آن روايتي كه در ذيل آيه شريفه" لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" « »1وارد شده كه فرمودهاند:
جوابي كه در آيه آمده ،يعني جمله" لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" « ،»9كالم ارواح انبياء (ع) است ،و رواياتي ديگر كه اين معنا را تاييد
ميكند.
"ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ" -ضمير در" فيه "به كلمه" صور" بر ميگردد .و كلمه" أخري" صفت براي
موصوفي است كه حذف شده و تقديرش" و نفخ فيه نفخة اخري" است .و كلمه" قيام" جمع" قائم" است .و كلمه "
ينظرون" به معناي" ينتظرون -منتظرند" و يا به معناي معروف خود كلمه است كه همان نظر كردن باشد.
و معناي آيه اين است كه :در صور نفخه ديگري دميده ميشود كه ناگهان همه از قبرها برميخيزند و منتظر ميايستند تا
چه دستوري برسد ،و يا چه رفتاري با ايشان ميشود .و يا معنايش اين است :برميخيزند و مبهوت و متحير نگاه ميكنند.
و اينكه در اين آيه آمده كه بعد از نفخه دوم برميخيزند و نظر ميكنند ،منافاتي با مضمون آيه" وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذا هُمْ
مِنَ الْأَجْداثِ إِلي رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ" « »0و آيه" يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً" « »0و آيه" وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ
فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ" « »4ندارد ،براي اينكه فزعشان و دويدنشان به سوي عرصه محشر ،و آمدن آنان فوج فوج
بدانجا ،مانند بپا خاستن و نظر كردنشان حوادثي نزديك بهمند ،و چنان نيست كه با هم منافات داشته باشند.
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)(4روزي كه در صور دميده ميشود فوج فوج ميآييد .سوره نبأ ،آيه .13
)(5روزي كه در صور دميده ميشود همه آنان كه در آسمانها و آنان كه در زمينند به فزع در ميآيند .سوره نمل ،آيه . 33
][.....
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
نبود به آن حقايق دست نمييافت ،از جمله موارد اطالقش بر ايمان آيه" اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي
النُّورِ »" «1است .و يكي از موارد اطالقش بر قرآن آيه" فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا" « »9ميباشد.
مفسرين در معناي" اشراق زمين به نور پروردگارش" اختالف كردهاند .بعضي « »0گفتهاند :آن روز زمين به نوري روشن
ميشود كه خدا خلقش كرده ،نه به نور اجسام نوراني چون خورشيد و ماه .و اگر نور را به كلمه" پروردگارش" اضافه كرده،
در حقيقت از قبيل" روحي" و" ناقة اللَّه" است.
ليكن اين وجه هيچ دليل قابل اعتمادي ندارد.
بعضي »«4ديگر گفتهاند :مراد از آن ،تجلي پروردگار متعال است براي داوري بين خلق ،هم چنان كه در بعضي اخبار از
طرق اهل سنت نيز آمده است.
اشكال اين وجه اين است كه به فرضي كه آن روايت صحيح باشد ،هيچ داللتي بر اين معنا ندارد كه اشراق زمين ناظر به
آن نور باشد.
بعضي )»«5ديگر گفتهاند :مراد از آن ،روشن شدن زمين به عدالت پروردگار است در قيامت ،چون همانطور كه نور علم به
عمل است ،نور زمين هم به عدالت است.
اشكال اين هم آن است كه :اگر فرضا استعاره گرفتن نور را در عدالت صحيح بدانيم ،الزمهاش آن نيست كه نور در آيه هم
به همان معناي عدالت باشد ،مگر آنكه دليلي بر آن داللت كند ،آنهم به عهده صاحب اين قول است كه بياورد ،و نياورده.
و در تفسير كشاف آمده كه :خداي عز و جل كلمه" نور" را استعاره گرفته براي حق و برهان ،و اين استعاره در چند جاي
قرآن آمده كه آيه مورد بحث هم يكي از آنها است ،و معنايش اين است كه :زمين به خاطر آن حقي كه در آن اقامه
ميشود ،و آن عدلي كه در آن گسترده ميگردد ،و آن ميزان حقي كه با آن حسنات و سيئات را ميسنجد ،نوراني ميشود.
و همين كه كلمه نور را به نام خودش اضافه كرد و فرمود" به نور رب" با در نظر گرفتن اينكه رب همان حق و عدل است
و نيز اضافه كردن نام خودش بر ضمير زمين" ربها" ،با در نظر گرفتن اينكه نام او زمين را زينت ميدهد ،چون عدل خود را
در آن ميگستراند ،و موازين
__________________________________________________
)(1خدا سرپرست كساني است كه ايمان دارند ،آنان را از ظلمتها به سوي نور بيرون ميآورد.
سوره بقره ،آيه .943
)(2پس ايمان آوريد به خدا و رسول او ،و نوري كه ما نازل كرديم .سوره تغابن ،آيه .3
(3و  0و )4روح المعاني ،ج  ،90ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
قسط را در آن نصب ميكند ،و بين اهل زمين به حق حكم ميكند ،خود به بانگ بلند اين معنا را تاييد مينمايد.
آري ،آراستهترين مكانها آنجا است كه در آن عدالت باشد و از آن آبادتر نخواهي يافت .و در اين اضافهها اين اشاره هست
كه رب و خالق زمين است كه در زمين عدالت را بر قرار ميكند و اگر در زمين جور ميشود از ناحيه غير خدا است.
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و نيز عطفي" كه بر جمله" أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها" كرده ،يعني جمله" وَ وُضِعَ الْكِتابُ" و جمله" وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ" و
خالصه كتاب را نهادن و بر طبق آن حكم كردن ،و آوردن انبيا و شهدا و صديقين ،و داوري به حق ،همه عبارتند از همان
نور.
چون در بين خود ما نيز معمول است ،و ميبيني كه مردم به پادشاه عادل ميگويند:
"اشرقت االفاق و اضاءت الدنيا بقسطك -همه آفاق و سراسر جهان با عدالت تو روشن گرديد" و نيز در مقابلش
ميگويند ":اظلمت البالد بجور فالن -تمام شهرها از ظلم فالني تاريك شد" رسول خدا (ص) هم فرموده ":ظلم همان
ظلمات روز قيامت است" و نيز ميبينيم كه آيه شريفه با اثبات عدالت آغاز شده و با نفي ظلم خاتمه يافته است «».1
و ما بر آن دو اشكال داريم :اول اينكه در آغاز كالمش گفت :در بسياري از موارد كلمه" نور" در قرآن كريم ،استعاره در حق
و قرآن و برهان شده" .قرآنش را قبول داريم ،ولي استعاره شدن آن را براي حق و برهان قبول نداريم ،چون از هيچ آيهاي
چنين چيزي برنميآيد.
دوم اينكه :كلمه" حق" و" عدل" هر چند كه در بعضي موارد يك مصداق پيدا ميكنند ،ولي هر چه باشد دو مفهوم
متغايرند ،و صرف اينكه نور در آيه استعاره براي حق شده باشد ،مستلزم آن نيست كه مقصود از آن عدالت بوده باشد .و آقاي
زمخشري وقتي ميخواهد بگويد كه از كلمه نور عدالت اراده شده ،پاي حق و عدالت هر دو را به ميان ميآورد ،آن وقت
عدالت به تنهايي را نتيجه ميگيرد ،و ديگر سخني از حق به ميان نميآورد.
و اما آنچه به نظر ما ميرسد -و خدا داناتر است -اين است كه :بعيد نيست مراد از" اشراق زمين به نور پروردگارش "آن
حالتي باشد كه از خصايص روز قيامت است ،از قبيل كنار رفتن پردهها ،و ظهور حقيقت اشيا و بروز و ظهور واقعيت اعمال،
از خير يا شر ،اطاعت يا معصيت ،حق يا باطل ،به طوري كه ناظران حقيقت هر عملي را ببينند ،چون اشراق هر چيزي
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .104
ترجمه الميزان ،ج ،13ص003 :
عبارت است از ظهور آن به وسيله نور ،و اين هم جاي شك نيست ،كه ظهور دهنده آن روز خداي سبحان است ،چون غير
از خدا هر سبب ديگري در آن روز از سببيت ساقط است .پس اشيا در آن روز با نوري كه از خداي تعالي كسب كرده روشن
ميشوند.
و اين اشراق هر چند عمومي است و شامل تمامي موجودات ميشود و اختصاصي به زمين ندارد ،و ليكن از آنجا كه غرض
بيان حالت آن روز زمين ،و اهل زمين است ،لذا تنها از اشراق زمين سخن گفته و فرموده ":وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها" .و
اگر به جاي كلمه" اللَّه" كلمه" رب" را آورده براي تعريض بر مشركين است ،كه منكر ربوبيت خداي تعالي براي زمين ،و
موجودات زميني هستند.
و مراد از زمين در عين حال زمين و موجودات در آن و متعلقات آن است ،هم چنان كه در جمله" وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ"،
نيز گفتيم كه منظور ،زمين و آنچه در آن است ميباشد.
اين معنايي كه به نظر ما رسيده از مواضعي از كالم خداي تعالي استفاده ميشود:
مانند آيه" لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ" « »1و آيه" يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ
مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ" « »9و آيه شريفه" يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً
لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" « ،»0و آيات بسياري ديگر كه داللت دارند بر
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ظهور اعمال و تجسم آنها ،و شهادت اعضاي بدن آدميان و امثال آن.
"وَ وُضِعَ الْكِتابُ" -بعضي « »0از مفسرين گفتهاند ":مراد از نهادن كتاب رسيدگي به حساب اعمال است" .ولي اين وجه-
به طوري كه مالحظه ميكنيد -صحيح نيست .و بعضي « »4ديگر گفتهاند :مراد از كتاب ،همان نامههاي اعمال است ،كه
حساب بر طبق آنها صورت ميگيرد و بر طبق آن حكم ميكنند .و بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد از كتاب لوح
__________________________________________________
)(1تو از چنين وضعي در غفلت بودي ،ما پرده غفلت را كنار زديم اينك ديدگانت امروز تيز بين و خيره شده است .سوره ق،
آيه .99
)(2روزي كه هر نفسي آنچه از عمل خير كرده و آنچه از بديها كه مرتكب شده حاضر مييابد.
سوره آل عمران ،آيه .03
)(3امروز زمين اخباري را كه دارد ميگويد ،چون پروردگار تو به آن وحي كرده .امروز مردم دسته دسته بيرون ميآيند تا
اعمال خود را ببينند .پس هر كس به سنگيني يك ذره عمل خيري كرده باشد ،آن را ميبيند و هر كس به سنگيني يك ذره
عمل شري كرده باشد ،آن را خواهد ديد .سوره زلزال ،آيه .3 -0
(4و  4و )3روح المعاني ،ج  ،90ص .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص002 :
محفوظ است .مؤيد اين وجه آيه" هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" « »1است.
"وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِ" -اما آوردن انبيا -به طوري كه از سياق برميآيد -براي اين است كه از ايشان بپرسند آيا
رسالت خدا را انجام داديد يا نه؟ و آيه شريفه" فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" « ،»9هم مؤيد اين معنا
است.
و اما آوردن شهدا كه عبارتند از گواهان اعمال ،آن نيز براي اين است كه آنچه از اعمال قوم خود ديدهاند و تحمل كردهاند،
اداء كنند كه در جاي ديگر در اين باره فرموده:
"فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤُالءِ شَهِيداً" «».0
"وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" -دو ضمير جمع كه در" بينهم" و" ال يظلمون" است ،به عموم مردم كه از
سياق استفاده ميشود ،برميگردد ،هر چند كه كلمه" ناس" قبال ذكر نشده باشد .و قضاي بين مردم ،عبارت است از داوري
بين آنان در آنچه كه در آن اختالف ميكردند .و اين معنا مكرر در كالم خداي تعالي آمده ،مانند ":إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ «»".0
"وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ "كلمه" توفيه" به معناي دادن و پرداختن چيزي است به حد كمال و
تمام .و در جمله مورد بحث به خود عمل متعلق شده ،يعني فرموده در قيامت خود اعمال را به صاحبانشان ميدهيم ،نه جزا
و پاداش آن را و اين بدان جهت است كه ديگر جاي شكي در عادالنه بودن جزاي آن روز باقي نگذارد ،و در نتيجه آيه
مزبور به منزله بيان براي جمله" وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" است.
"وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ" -يعني حكم خدا بدين منوال كه كتاب را بگذارند و از روي
__________________________________________________
)(1اين كتاب ما است كه به حق عليه شما نطق ميكند و ما در دنيا همواره آنچه شما ميكرديد از نامه عملتان در اين
كتاب استنساخ ميكرديم .سوره جاثيه ،آيه 29.
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)(2سوگند ميخوريم كه به زودي از امتهايي كه برايشان پيامبر ارسال كرديم ،و از خود آن پيامبران بازخواست خواهيم
كرد .سوره اعراف ،آيه .3
)(3چگونهاند آن روزي كه از هر امتي گواهي بياوريم ،و تو را هم گواه اينان بياوريم .سوره نساء ،آيه .01
)(4به درستي پروردگارت در روز قيامت در بين مردم در آنچه كه اختالف ميكردند ،داوري خواهد كرد .سوره يونس ،آيه
.20
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
آن به حساب خاليق برسند ،و همچنين آوردن انبياء و شهداء بدين جهت نيست كه خدا از اعمال بندگان بياطالع است و
محتاج است تا آگاهان و گواهان بيايند و شهادت دهند ،بلكه بدين منظور است كه حكمش بر اساس عدالت اجرا گردد .و
گرنه او به هر چه كه خاليق ميكنند آگاه است.
آيه سابق در باره اصل قضاي خدا و حكم او بود ،و آيه مورد بحث در خصوص اجراي آن است و آيات بعدي همين اجرا را
تفصيل ميدهد.
"وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ"...
كلمه "سيق" ماضي مجهول از مصدر" سوق" به -فتحه سين و سكون واو -است ،و به طوري كه در مجمع البيان «»1
گفته به معناي به حركت واداشتن است « .»9و كلمه "زمر" جمع" زمرة" است كه -به طوري كه در صحاح « »0آمده -به
معناي جماعتي از مردم است.
و معناي آيه چنين است :در قيامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوي جهنم ميرانند ".حَتَّي إِذا جاؤُها" و چون به
جهنم ميرسند "فُتِحَتْ أَبْوابُها" درهاي آن باز ميشود ،تا داخل آن شوند .و از اينكه در اينجا فرمود درهاي آن باز ميشود
معلوم ميشود درهاي متعددي دارد .آيه "لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ" « »0به اين معنا تصريح ميكند "،وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها" ،خازنان
دوزخ يعني مالئكهاي كه موكل بر آنند ،از در مالمت و انكار برايشان ميگويند ":أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ" ،آيا رسوالني از
خود شما يعني از نوع خود شما انسانها به سويتان نيامدند؟
"يتلون" تا بخوانند" عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ" بر شما آيات پروردگارتان را؟ و آن حجتها و براهيني كه بر وحدانيت خدا در
ربوبيت ،و وجوب پرستش او داللت ميكند برايتان اقامه كنند؟" قالُوا بَلي" گفتند چرا چنين رسوالني براي ما آمدند ،و آن
آيات را براي ما خواندند "،و لكن" زير بار نرفتيم و آنان را تكذيب كرديم ،و در نتيجه" حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَي الْكافِرِينَ"
فرمان خدا و حكم ازلياش در باره كفار به كرسي نشست .و منظور از" كلمه عذاب" همان است كه در هنگامي كه به آدم
فرمان ميداد به زمين فرود آيد ،فرمود:
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .413
")(2سائق" آن راي گويند كه حيوان راي از پشت سر براند ،و رائد آن راي كه از جلو مهارش راي بكشد.
مترجم][.....
)(3صحاح اللغة ،ماده" زمر".
)(4سوره حجر ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص041 :
"وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" «».1
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"قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ" گوينده اين فرمان -به طوري كه از سياق برميآيد -خازنان
دوزخند .و از جمله" فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ" برميآيد كه اين فرمان در باره كفاري صادر ميشود كه از در تكبر آيات خدا را
تكذيب كرده ،و با حق عناد ورزيدهاند.
"وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها" در اين آيه بر خالف آيه قبلي جواب" اذا" ذكر
نشده ،و اين خود اشاره به آن است كه امر بهشت ما فوق آن است كه با زبان گفته شود و ما وراي هر مقياسي است كه
اندازهاش را معين كند .و جمله" وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها" حاليه است ،يعني تا آنكه به بهشت ميرسند ،در حالي كه درها برايشان باز
شده .و منظور از جمله" خزنتها" مالئكهاي هستند كه موكل بر بهشتند.
و معناي آيه اين است كه ":سيق" به حركت وا ميدارند" الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً" كساني را كه از انتقام پروردگار
خود پرهيز داشتند دسته دسته به سوي بهشت" حَتَّي إِذا جاؤُها" تا آنكه بدانجا برسند ،در حالي كه "فتحت ابوابها" ،درهاي
آن برويشان باز شود" وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها "موكلين بهشت در حالي كه بهشتيان را استقبال ميكنند به ايشان ميگويند ":
سَالمٌ عَلَيْكُمْ" شما همگي در سالمت مطلق خواهيد بود ،و جز آنچه مايه خشنودي است نخواهيد ديد ".طبتم" بعيد نيست
كه اين جمله بيانگر علت اطالق سالم باشد ".فَادْخُلُوها خالِدِينَ" اينك داخل شويد كه اثر پاكي شما اين است كه جاودان
در آن زندگي كنيد.
[سخن بهشتيان بعد از ورود به بهشت]  .....ص547 :
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"وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ"...
گويندگان اين سخن -به گفته جمعي -مردم پرهيزگارند ،و مرادشان از وعدهاي كه خدا به آنان داده بود ،آن وعدهاي است
كه در قرآن و در ساير وحيها كه به انبياي ديگر كرده بود مكرر آمده ،و متقين را وعده بهشت داده ،از آن جمله در قرآن
عزيزش فرموده ":لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ" « »9و نيز فرموده ":إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ" «» 0بعضي «»0
هم گفتهاند:
__________________________________________________
)(1و كساني كه كفر بورزند ،و آيات ما را تكذيب كنند ،آنان اهل آتش و در آن جاودانهاند.
سوره بقره ،آيه .02
)(2براي كساني كه تقوي پيشه كردند نزد پروردگارشان بهشتها است .سوره آل عمران ،آيه .14
)(3مردم پرهيزگار نزد پروردگارشان بهشتهاي نعيم دارند .سوره قلم ،آيه .00
)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص049 :
مراد از اين وعده وعده آمدن قيامت و ثواب در آن است.
و بعيد نيست كه مراد از اين وعده ،وعده به ارث دادن بهشت باشد ،هم چنان كه در قرآن فرموده ":أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ" « ،»1و بنا بر اين احتمال جمله" وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ" عطف تفسير ميشود براي
جمله" صَدَقَنا وَعْدَهُ" (و معنا چنين ميشود :گفتند حمد آن خدايي را سزد كه به وعده خود وفا كرد ،و بهشت ديگران را هم
به ما ارث داد).
"وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ" -مراد از كلمه" أرض" -به طوري كه گفتهاند »9« -زمين بهشت است ،يعني همانجايي كه بهشتيان در
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آنجا مستقر ميشوند .و در اول سوره مؤمنون هم گذشت كه مراد از ارث دادن بهشت ،اين است كه :بهشت را برايشان باقي
گذاشت ،با اينكه در معرض آن بود كه ديگران آن را ببرند و يا حد اقل شريك ايشان شوند ،ولي آن ديگران (در اثر گناه و
شرك) سهم بهشت خود را از دست دادند و به اينان منتقل گرديد.
"نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ" -اين جمله بيانگر ارث دادن زمين به ايشان است ،و اگر با اينكه جا داشت بفرمايد" نتبوء
منها" ،فرمود ":نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ" و خالصه با اينكه جا داشت ضمير كلمه" أرض" را به كار ببرد كلمه" جنت" را آورد براي
اين است كه كلمه" ارض" را معنا كند ،و بفهماند كه منظور ما از" أرض" همان بهشت است.
ولي بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :مراد از" ارض" همين زمين دنيا است .ولي تفسيري است بسيار بيپايه ،مگر اينكه آن
را توجيه كنند ،و بگويند بهشت عبارت است از آخرت همين زمين دنيا ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":أُولئِكَ لَهُمْ
عُقْبَي الدَّارِ" «».0
و معناي آيه اين است كه :پرهيزكاران بعد از داخل شدن در بهشت ،ميگويند حمد خدايي را كه به وعده خود وفا كرد ،آن
وعدهاي كه ميداد كه به زودي ما را داخل بهشت ميكند .و يا آن وعدهاي كه ميداد كه به زودي بهشت را به ما به ارث
ميدهد ،و ما در بهشت هر جايش كه دلمان بخواهد مسكن خواهيم كرد -و از اين جمله اخير به دست ميآيد كه بهشتيان
هر چه بخواهند در بهشت دارند.
"فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ" -يعني چه خوب است اجر آنهايي كه براي خدا عمل كردند ،و
__________________________________________________
)(1اينانند آنهايي كه بهشت فردوس را ارث ميبرند و هم در آن جاودانهاند .سوره مؤمنون ،آيه  13و .11
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .411
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .04
)(4ايشانند كه داراي خانه آخرتند .سوره رعد ،آيه .99
ترجمه الميزان ،ج ،13ص040 :
اين جمله -به طوري كه از سياق برميآيد -سخن اهل بهشت است .احتمال هم دارد تتمه كالم خداي تعالي باشد.
"وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ"...
كلمه "حافين" اسم فاعل از ماده" حف" است كه به معناي احاطه كردن و حلقه زدن دور چيزي است .و كلمه" عرض"
عبارت است از آن مقامي كه فرامين و اوامر الهي از آن مقام صادر ميشود ،فراميني كه با آن امر عالم را تدبير ميكند .و "
مالئكه" عبارتند از:
مجريان مشيت خدا ،و عامالن به اوامر او .و ديدن مالئكه به اين حال كنايه است از اينكه بعد از درهم پيچيده شدن
آسمانها ،مالئكه را به اينصورت و حال ميبيني.
و معناي آيه اين است كه :تو در آن روز مالئكه را ميبيني در حالي كه گرداگرد عرشند و پيرامون آن طواف ميكنند ،تا
اوامر صادره را اجرا كنند ،و نيز ميبيني كه سرگرم تسبيح خدا با حمد اويند.
"وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ" -احتمال دارد ضمير" هم" به مالئكه برگردد .و احتمال هم دارد به مالئكه و مردم هر دو برگردد .و
احتمال هم دارد به جميع خاليق و يا تنها به مردم برگردد ،و معناي" قضاء" داوري در بين اهل بهشت و اهل آتش و يا بين
انبيا و امتهاي ايشان باشد.
ولي يك نكته احتمال اخير را تضعيف ميكند و آن اين است كه داوري در بين مردم را قبال در جمله" وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ
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بحث روايتي [(رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص545 :
اشاره

در تفسير قمي در ذيل جمله" لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ" آمده :اين گفتگو و خطاب با رسول خدا
(ص )است ،ولي منظور امت اوست ،و اين همان كالم امام صادق (ع) است كه ميفرمايد :خداي تعالي پيغمبر خود را به
روش" دخترم به تو ميگويم عروسم تو بشنو "مبعوث فرموده «».4
و از كتاب توحيد حكايت شده كه وي به سند خود از فضيل بن يسار روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع) شنيدم كه
فرمود :خداي عز و جل را نبايد وصف كرد ،چون به وصف نميگنجد.
آن گاه ميگويد :زراره از امام باقر (صلوات اللَّه عليه) روايت كرده كه فرمود :خداي تعالي وصف نميشود ،و چگونه ممكن
است او را وصف كرد با اينكه خودش در كالم
__________________________________________________
(1و  9و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .03
)(4آخرين سخنشان اين است كه ميگويند ":الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" .سوره يونس ،آيه .13
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وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "فرموده بود و دوباره سخن از قضاي بين مردم راندن تكراري است بيجهت.
ليكن ظاهر قضاوت در ما بين يك جماعت ،اين است كه به نفع بعضي ،و به ضرر بعضي داوري شود ،چون در جايي قضا به
كار ميآيد كه اختالفي در بين آن گروه بوده باشد و اختالف در بين مالئكه فرض ندارد و همين خود مؤيد آن است كه
ضمير مزبور به مالئكه بر نگردد و به غير مالئكه يعني مردم برگردد .چيزي كه هست كلمه" قضا" همان طور كه بر حكم
حاكم و داوري او اطالق ميشود ،اطالقش بر مجموع حكم و مقدمات و آثار و دنبالههاي آن ،از قبيل احضار دو طرف
دعوي ،طرح دعوي ،و شهادت خواستن از شهود ،حكم حاكم ،و رساندن حق به صاحب حق ،نيز صحيح است.
پس ممكن است مراد از كلمه" قضا" در آيه قبل ،خود حكم الهي باشد ،و مراد از" قضا" در جمله مورد بحث مجموع
جزئيات باشد ،جزئياتي كه از ساعت مبعوث شدن تا آخرين لحظه ،يعني لحظه داخل شدن دوزخيان در دوزخ و استقرار در
آن و در آمدن بهشتيان در بهشت ،و استقرار در آن ،پيش ميآيد .پس با اين بيان اشكال تكرار كلمه" قضا" برطرف ترجمه
الميزان ،ج ،13ص040 :
شده و تكرار آن بدون جهت نميباشد.
"وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" -اين كلمه خاتمه آغاز و انجام خلقت است ،و هم ثنايي است عمومي براي خداي تعالي،
كه هيچ كاري نكرده و نميكند ،مگر آنكه آن كار جميل و زيبا است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :گوينده اين حمد همان متقين هستند ،چون حمد اولشان براي داخل شدن در بهشت بوده ،و
حمد دومشان براي اين بوده كه خدا حكم را به نفع آنان صادر فرمود و به حق بين ايشان و غير ايشان داوري كرد .بعضي
« »9ديگر گفتهاند :گوينده آن مالئكه هستند ،و اگر صريحا به ايشان نسبت نداد ،براي اين است كه خواست تعظيمشان
كرده باشد .بعضي « »0ديگر گفتهاند :صاحب اين كالم تمامي خالئقاند.
مؤيد وجه اول اين آيه شريفه است كه در صفت اهل بهشت ميفرمايد ":وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" « »0و
اين خود حمدي است عام كه قبال گفتيم حمد آخرين روز خلقت است.
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[دو روايت در باره اينكه بهشت و جهنم را دربهايي است]  .....ص541 :

و در مجمع البيان ،در ذيل آيه" لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ" گفته است :در معناي اين آيه دو قول است ،يكي روايتي است كه از علي،
امير المؤمنين (ع )نقل شده كه فرمود :جهنم كه هفت در دارد بدين جهت است كه هفت طبقه دارد ،هر طبقه روي طبقه
ديگر قرار گرفته.
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)(5تفسير قمي ،ج  ،9ص .941
ترجمه الميزان ،ج ،13ص044 :
مجيدش فرموده ":وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" ،پس خدا با هيچ مقياسي توصيف نميشود اال آنكه او از آن توصيف بزرگتر
است «».1
و نيز در همان كتاب به سند خود از سليمان بن مهران روايت كرده كه گفت :از امام صادق (ع )از آيه" وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" پرسيدم ،فرمود :يعني مالك زمين اوست و احدي با او شريك در ملك او نيست.
و كلمه "قبض" از خداي تعالي در جاي ديگر به معناي دريغ ورزيدن از بخشش ،و كلمه "بسط" به معناي اعطا و گشايش
دادن آمده ،از آن جمله فرموده ":وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" يعني خداي تعالي تنگ ميگيرد و عطا ميكند و
وسعت مي دهد و قبض از ناحيه اوست .و به وجهي ديگر قبض به معناي گرفتن به عنوان قبول است ،هم چنان كه فرمود:
"وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ" ،يعني خدا صدقات را ميپذيرد ،و اهلش را در برابر آن اجر ميدهد.
عرضه داشتم :پس معناي جمله" وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" چيست؟ فرمود :منظور از" يمين" دست است و منظور از
دست هم قدرت و قوت است .و معناي اينكه فرموده ":وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ" اين است كه :آسمانها به قدرت و قوه
خداي سبحان در هم پيچيده شده ،و او بزرگتر از آن است كه مشركين در بارهاش ميگويند «».9
مؤلف :در الدر المنثور از ابو هريره از رسول خدا (ص) روايت آورده كه رسول خدا (ص) در ذيل آيه" فَصَعِقَ مَنْ فِي
السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ "فرموده ":اينهايي كه استثنا شدهاند ،شهيداني هستند كه شمشيرها را به كمر
بسته پيرامون عرش خدا قرار دارند" « »0كه از ظاهر آن برميآيد منظور از "نفخه" در اين آيه غير از نفخه اول است كه
براي مردن جاندارها دميده ميشود ،در حالي كه در سابق گفتيم ظاهر آيه خالف اين را ميرساند.
و از انس از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود" استثنا شدگان در آيه جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت و
حامالن عرشند كه در آن نفخه نميميرند ،بلكه بعدا ميميرند  »0« "...آيه مورد بحث ظاهر در خالف اين روايت نيز هست.
و از جابر روايت آورده كه گفت ":اين آيه موسي (ع) را استثنا ميكند،
__________________________________________________
)(1توحيد صدوق ،ص . [.....]193
)(2توحيد (صدوق) ،ص .131
(3و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .003
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
چون او يك بار در زمان حياتش دچار صعقه شد  »1« "...و اين روايت از اين نظر قابل قبول نيست ،كه كلمه" صعقه" چه
به معناي غش كردن باشد ،و چه مردن ،اختصاص به موسي نداشت ،بلكه چندين نفر از بني اسرائيل هم با او بودند و دچار
آن صعقه شدند.
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)(40سوره مؤمن در مكه نازل شده و هشتاد و پنج آيه دارد ( ..... )84ص541 :
[سوره غافر ( :)52آيات  7تا  ..... ]1ص541 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ()1تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( )9غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ()0
ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِالَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَال يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِالدِ ()0
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كانَ عِقابِ ( )4وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ )(6
ترجمه آيات  .....ص541 :

به نام خداي رحمان و رحيم،
حم ().1
كتابي است نازل شده از ناحيه خداي عزيز عليم ().9
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آن گاه براي مجسم كردن مطلب ،دستهاي خود را روي هم گذاشت ،و فرمود :همين طور روي همند و خداي تعالي
بهشت را همكف زمين قرار داده و آتش دوزخ را روي هم ،كه از همه پايينتر" جهنم" است ،و طبقه دوم آن" لظي" و
سومش" حطمة" و چهارمش" سقر" و پنجمش" جحيم" و ششمش "سعير" و هفتمش" هاويه" است و در روايت كلبي
طبقه زيرين را" هاويه" و طبقه باالتر از همه را" جهنم" دانسته «».9
و در خصال از امام صادق (ع) از پدرش ،از جدش ،از علي (ع) روايت آورده كه فرمود :براي بهشت هشت در است ،دري كه
از آن ،انبياء و صديقين داخل ميشوند ،و دري كه از آن ،شهداء و صالحين وارد ميشوند ،و از پنج در ديگرش شيعيان و
محبين ما وارد ميشوند .و من هم چنان بر صراط ميايستم و دعا ميكنم ،ميگويم پروردگارا شيعيان من ،دوستانم ،ياورانم،
و هر كس كه در دار دنيا به من محبت ميورزيده ،سالمت بدار .از دل عرش ندا ميرسد :دعايت مستجاب شد ،و شفاعتت
در باره شيعيانت پذيرفته گشت ،حتي در آن روز هر يك نفر از شيعيان و دوستان و ياوران و آنها كه با دشمنان من جنگيدند،
چه با زبان و چه با عمل ،شفاعتشان در هفتاد هزار نفر از همسايگان و اقربايشان پذيرفته ميشود.
و دري ديگر است كه ساير مسلمانان يعني كساني كه شهادت به" ال اله اال اللَّه" ميدادهاند و در دلشان ذرهاي بغض ما
اهل بيت نبوده از آن در وارد ميشوند «».0
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .003
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .003
)(3خصال (صدوق) ،ص  ،033ح .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
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آمرزنده گناه و پذيرنده توبه و شديد العقاب و نيرومند است ،معبودي جز او نيست و بازگشت به سوي اوست ().0
در آيات خدا جدال نميكنند مگر كساني كه كافر شدند پس غوطهور شدنشان در ناز و نعمت تو را مغرور نسازد ().0
قبل از ايشان هم قوم نوح و احزابي كه بعد از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند و هر امتي قصد جان پيامبر خود كرد تا
او را بگيرند و با حربه باطل عليه حق مجادله كردند تا حق را از بين ببرند و من ايشان را گرفتم و چه عجيب است عذاب
().4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص043 :
و همچنين كلمه عذاب پروردگارت بر آنان كه كافر شدند حتمي شد كه بايد اهل آتش باشند ().3
بيان آيات [اشاره به مطالبي كه سوره مباركه مؤمن متضمن است]  .....ص548 :
اشاره
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اين سوره پيرامون بلندپروازيهاي كفار ،و جدالشان به باطل به منظور از بين بردن حقي كه بر آنان نازل شده ،سخن
ميگويد ،و لذا ميبينيم كه آيات آن يكي پس از ديگري متعرض جدال آنان ،و پاسخ دادن به جدالشان ميشود ،يك جا
ميفرمايد ":ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَال يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِالدِ" ،جاي ديگر ميفرمايد ":الَّذِينَ يُجادِلُونَ
فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً" ،باز هم ميفرمايد ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ".
و با اين تكرار ،سورت استكبار و جدال آنان را از راه به رخ كشيدن عذابي كه امم گذشته به جرم تكذيب گرفتار آن شدند
ميشكند ،و به همين منظور عذابهاي خوار كنندهاي را كه خدا به ايشان وعده داده ،با ذكر نمونهاي از آنچه در آخرت بر
سرشان ميآيد خاطر نشان ميكند.
و سخنان باطلشان را با حجتهايي كه گوياي وحدانيت خدا در ربوبيت و الوهيت است ،به كلي مردود ميسازد و رسول
گرامي خود (ص) را امر به صبر نموده هم آن جناب و هم همه مؤمنين را وعده نصرت ميدهد .و نيز آن جناب را امر
ميكند به اينكه به كفار اعالم كند كه تسليم پروردگار خويش است و دست از پرستش او برنخواهد داشت ،تا به كلي از آن
جناب مايوس گردند.
و اين سوره تمامي آياتش در مكه نازل شده ،چون آيات آن به هم اتصال دارند و مضامين آن بر اين معنا شهادت ميدهد.
ولي بعضيها « »1گفتهاند :پارهاي از آياتش در مدينه نازل شده .و اين حرف قابل اعتنا نيست ،و به زودي -ان شاء اللَّه -به
آن آيات اشاره خواهيم كرد.
"حم تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" كلمه" تنزيل" مصدر به معناي مفعول (نازل شده) است .و بنا بر اين ،عبارت
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص042 :
"تَنْزِيلُ الْكِتابِ" از قبيل اضافه صفت بر موصوف خودش است و تقدير آن" كتاب منزل من اللَّه -كتابي نازل شده از خدا"
ميباشد.
و اگر در بين صفات خداي تعالي دو صفت" عزيز" و" عليم" را اختصاص به ذكر داد -،به قول بعضي « »1از مفسرين-
براي اين است كه به اعجاز و انواع علوم قرآن اشاره كند ،علومي كه قدرت فهم بشر از آن عاجز است .و به قول بعضي
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«» 9ديگر براي اين است كه تفنني در تعبير كرده باشد .ولي هيچ يك از اين دو وجه به نظر درست نيست.
وجه صحيح آن است كه بگوييم سوره مورد بحث از آنجا كه پيرامون انكار منكرين و جدال آنان در پيرامون آيات خداست .و
اينكه جدالشان جاهالنه و جدال به باطل است ،و چون جاهلند خيال ميكنند كه جدالشان عالمانه است ،و به همين جهت به
خود ميبالند كه چه خوب احتجاج ميكنند هم چنان كه قرآن كريم اين باليدنشان را در آخر همين سوره چنين حكايت
كرده ":فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" « »0و نيز از فرعون حكايت كرده كه در باره حضرت
موسي به قوم خود گفت ":إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ" « »0و نيز به ايشان گفته ":ما أُرِيكُمْ
إِلَّا ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ" «».4
بدين جهت سوره را با دو نام" عزيز" و" عليم" افتتاح كرد تا اشاره كرده باشد به اينكه اين كتاب كه بر آنان نازل شده ،از
ناحيه كسي است كه عزيز علي االطالق است و هيچ غالبي بر او غلبه نميكند تا بترسد دشمنان بر آن كتاب غالب شوند و
به خاطر اوهام و خرافاتي كه دارند ،از پذيرفتن آن استكبار كنند .و نيز او" عليم "علي االطالق است ،و علم او آميخته با
جهل و ضاللت نيست ،پس جدال به باطل كفار نميتواند تاب مقاومت در مقابل دين حق را بياورد ،دين حقي كه آن را با
حجتها و براهيني روشن بيان كرده است.
مؤيد اين وجه مضموني است كه در آيه بعد است ،و ميفرمايد ":غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ" ، ...كه -ان شاء اللَّه -بيانش
خواهد آمد.
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  ،90ص .01
)(3پس همين كه رسوالن خدا به سويشان آمدند به علمي كه خود داشتند بباليدند.
)(4من از اين ميترسم كه وي دين شما را عوض كند و يا فساد در زمين ظاهر گرداند .سوره غافر ،آيه .93
)(5من همانهايي را كه او نشان شما داد نشانتان ميدهم و من جز به راه رشاد هدايتتان نميكنم .سوره غافر ،آيه .92
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
"غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ" اينكه در جمله" غافِرِ الذَّنْبِ "و جمله" قابِلِ
التَّوْبِ" مطلب را در قالب اسم فاعل آورده بعيد نيست كه براي اين بوده كه بر استمرار تجددي داللت كند ،چون مغفرت و
قبول توبه از صفات فعليه خداست ،و خداي تعالي همه روزه و ال يزال گناهاني را ميآمرزد و توبههايي را قبول ميكند.
و اگر جمله" وَ قابِلِ التَّوْبِ" را با واو عاطفه آورد ،ولي در جمله" شَدِيدِ الْعِقابِ" و جمله" ذِي الطَّوْلِ" واو عاطفه به كار نبرد،
بدين جهت است كه مجموع" غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ" به منزله يك صفت است و يك رفتار خدا با بندگان گنهكار را
افاده ميكند و آن اين است كه ايشان را ميآمرزد ،چيزي كه هست گاهي با توبه ،و گاهي بدون توبه و با شفاعت.
كلمه" عقاب" و همچنين" معاقبة" عبارت است از مؤاخذهاي كه در عاقبت گناه متوجه گنهكار ميشود .راغب ميگويد":
عقب" و "عقبي" تنها در مورد ثواب و اجر خير به كار ميرود ،هم چنان كه در قرآن فرموده ":خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً" و نيز
فرموده ":أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ" و اما كلمه" العاقبة" اگر بدون اضافه در كالم آيد ،باز مختص به ثواب و اجر خير است و
در عذاب به كار نميرود ،مانند" وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" و اگر به كلمهاي ديگر اضافه شود در اين صورت گاهي در معناي عقوبت
و عذاب ميآيد ،مانند آيه" ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا" و آيه" فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ" .و اين در حقيقت از باب
استعاره گرفتن كلمهاي است در ضد معناي اصلياش .و اما كلمه" عقوبت" و" معاقبة" همواره در عذاب استعمال ميشود ،و
مختص بدانست «1».
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بنا بر اين كلمه" شديد العقاب" مانند كلمه" ذو انتقام" از اسماي حسنايي است كه صفت خداي تعالي را در طرف عذاب
حكايت ميكند ،هم چنان كه كلمه" غفور" و" رحيم" صفتش را در جانب رحمت حكايت مينمايد.
و اما كلمه "طول" -به طوري كه مجمع البيان « »9گفته -به معناي انعامي است كه مدتش طوالني باشد .پس معناي" ذو
الطول" با معناي" منعم" يكي است .و هر دو از اسماي حسناي الهي است ،و ليكن ذو الطول اخص از منعم است ،چون
تنها نعمتهاي طوالني را شامل ميشود ،ولي منعم هم آن را شامل است و هم نعمتهاي كوتاه مدت را.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عقب".
)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .410
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
[بيان اينكه اساس تنزيل كتاب ،علم محيط خدا به خلق خود ميباشد و تنزيل كتاب مقتضاي" غافر الذنب" "،قابل التوب" "،شديد العقاب" و "ذي الطول" بودن خداي تعالي
است]  .....ص517 :
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در آيه مورد بحث بعد از كلمه" عليم" اسماي چهارگانه" غافِرِ الذَّنْبِ" "،قابِلِ التَّوْبِ" و" شَدِيدِ الْعِقابِ" ،و" ذِي الطَّوْلِ "را
آورد ،تا اشاره كرده باشد به اينكه اساس تنزيل اين كتاب كه مشتمل بر دعوت حق است و دعوت حق هم مبتني بر علم
است ،مبني بر آن حقايقي است كه مضامين اين اسما اقتضاي آن را دارد.
توضيح اينكه :عالم انساني در عين اينكه از نظر برخورداري از نعمتهاي الهي يك عالم است و همه انسانها در آن مشتركند
و همه از نعمتهاي مستمر و متوالي او در طول زندگي دنيا برخوردارند ،ليكن از حيث زندگي آخرت دو سنخ موجود و دو نوع
انسانند :يكي سعيد و يكي ديگر شقي و خداي سبحان به جزئيات و خصوصيات خلقش عالم و آگاه است و چگونه ممكن
است عالم نباشد؟ و حال آنكه او خالق آنها و فاعل آنهاست و مخلوقات فعل اويند.
و مقتضاي" غافِرِ الذَّنْبِ" و" قابِلِ التَّوْبِ" بودن خدا ،اين است كه هر فردي را كه لياقت و استعداد آمرزش و قبول شدن
توبه را داشته باشد او را بيامرزد و توبهاش را قبول كند ،و مقتضاي اينكه او" شَدِيدِ الْعِقابِ" است ،نيز اين است كه هر كس
را كه مستحق عقاب است عقاب كند.
ناگزير مقتضاي اين معنا آن است كه مردم را به سوي صراط سعادت هدايت فرمايد ،هم چنان كه خودش فرموده ":إِنَّ عَلَيْنا
لَلْهُدي وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولي" « »1و نيز فرموده ":وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ" « ،»9تا در نتيجه مردم به دو دسته تقسيم
شوند ،و سعيد از شقي ،و مهتدي از گمراه جدا گشته ،آن را ترحم و اين را عذاب كند.
پس تنزيل كتاب از ناحيه خداي عزيز و عليم اساسش مبني بر علم محيط خدا به خلقش ميباشد ،او ميداند كه خلقش
محتاج به دعوتي هستند ،تا به وسيله آن دعوت قومي هدايت يافته و قومي ديگر با رد آن دعوت گمراه شوند ،و باز در نتيجه
او قومي را بيامرزد و قومي ديگر را عذاب كند.
و نيز او مي داند كه خلقش به دعوتي نيازمندند ،تا به وسيله آن نظام معاششان در دنيا منتظم گشته و از طول و انعام او
برخوردار گردند و بعد از دنيا هم در دار قرار از بركات آن دعوت منتفع شوند.
پس شان كتابي كه او نازل كرده چنين شاني است ،كتابي كه او با علم خود نازل
__________________________________________________
)(1اين بر ما است كه خلق را هدايت كنيم و دنيا و آخرت هم از آن ما است .سوره ليل ،آيه  10و .19
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)(2اين بر خداست كه راه ميانه را معرفي كند .سوره نحل ،آيه . [.....]2
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
كرده ،علمي كه آميخته با جهل نيست ،كتابي است بر حق كه با هيچ باطلي آميخته نيست ،چنين كتابي چگونه ممكن است
با تكذيب مشتي جاهل و كوتهبين باطل گردد ،مشتي افراد ظاهربين كه از زندگي دنيا چيزي جز ظاهر آن نميدانند و
ميخواهند با جدال باطل حق را از بين ببرند.
و گواه بر اين بياني كه ذكر كرديم ،و گفتيم عنايت در آيه شريفه به مساله علم است آيهاي است كه به زودي ميآيد كه در
آن دعاي مالئكه را حكايت ميكند كه براي مؤمنين طلب مغفرت ميكنند و ميگويند ":رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً
فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ" -در اين آيه دقت بفرماييد.
"ال إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ" -در اينجا ذكر كلمه توحيد" ال اله اال اللَّه" براي آن است كه به وجوب پرستش خداي يگانه
اشاره كرده باشد تا دع وت ديني كه با تنزيل كتاب آغاز شده ،بي اثر و لغو نباشد و بعد از كلمه مزبور مساله بازگشت تمامي
مردم به سوي خدا ،يعني مساله معاد را ذكر كرد ،تا به اين نكته اشاره كند كه اصال او علت عمده و داعي اصلي به سوي
ايمان به كتاب و پيروي آن است چون اعتقاد به روز حساب باعث ميشود كه مردم در بين خوف و رجا قرار گيرند ،خوف از
عذاب ،و اميد به ثواب كه هم آن انسان را به عبادت واميدارد ،و هم اين.
"ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَال يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِالدِ" بعد از آنكه تنزيل كتاب را ذكر فرمود و به حجتي
باهره بر حقانيت آن اشاره نمود ،حجتي كه از صفات كريمه مذكور در دو آيه قبل استفاده ميشد و ميفهمانيد كه قرآن
كريم به علم خدا نازل شده كه آميخته با جهل نيست و به حق نازل شده ،حقي كه هيچ باطلي نميتواند آن را از بين ببرد،
اينك در اين آيه متعرض حال كساني شده كه با جدال به باطل ميخواهند با حجتهاي حق مقابله كنند و بدين منظور به
طور اشاره ميفرمايد :اينطور اشخاص اهل عقابند و از قلم خدا نميافتند و خدا از ايشان غافل نيست ،چون همان طور كه
كتاب را نازل كرده تا مظهري براي دو نام" غافِرِ الذَّنْبِ" و" قابِلِ التَّوْبِ" فراهم گشته ،جمعي را بيامرزد ،و توبهشان را
بپذيرد ،همچنين آن را نازل كرد تا مظهري براي نام" شَدِيدِ الْعِقابِ "محقق گردد ،و اهل عقابي باشد تا عقابش كند ،پس
پيامبر نبايد از جدال آنان ناراحت شود و از حال و وضعي كه در آنان مشاهده ميكند مغرور نگردد و فريب نخورد.
پس اگر فرمود" ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ" و نفرمود" ما يجادل في القران" ،براي اين است كه جمله داللت كند بر اينكه
جدالي كه كفار ميكنند جدال در حق است كه آيات
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
بدان جهت كه آياتند بر حق بودن آن داللت دارند .عالوه بر اين ،طرف مقابلشان در اين جدال شخص رسول خدا (ص)
است كه او نيز به حكم آيات به سوي حق دعوت ميكند .پس معلوم ميشود كه جدالشان براي از بين بردن حق است ،نه
براي دفاع از حق.
از اين هم كه بگذريم جدال در آيه بعدي مقيد به باطل و براي از بين بردن حق شده ،پس مراد از مجادله در آيات خدا ،در
آيه مورد بحث نيز مجادله به منظور از بين بردن حق ،و خالصه مجادله مذموم است و شامل جدال براي اثبات حق و دفاع
از آن نيست و چگونه ميتواند غير اين باشد با اينكه خداي سبحان رسول گرامي خود را مامور ميكند به جدال ،البته جدال
به بهترين وجهش و ميفرمايد ":وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" «».1
"إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا" -از ظاهر سياق برميآيد كه مراد از" الَّذِينَ كَفَرُوا" كساني هستند كه كفر در دلهايشان رسوخ كرده ،آن
چنان كه ديگر اميد زوال آن از دلهايشان قطع شده.
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و اينكه فرمود ":ما يجادل" و نفرمود ":ال يجادل" و نيز ظاهر اينكه فرمود ":فَال يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِالدِ -تسلطشان در
بالد تو را فريب ندهد" ،شهادت ميدهد كه منظور از كفار نامبرده ،كفار معاصر رسول خدا (ص) است ،نه فقط كفار اهل
مكه.
و معناي" تقلب در بالد" اي ن است كه :از حالتي از حالتهاي زندگي به حالتي ديگر و از نعمتي به نعمت ديگر منتقل ميشوند
و داراي سالمت و صحت و عافيتند .و اينكه نهي (از مغرور گشتن در اثر تقلب كفار در بالد) را متوجه رسول خدا (ص )
كرده ،در حقيقت كنايه است از اينكه آن جناب از مشاهده وضع كفار مغرور نگردد ،يعني نپندارد كه كفار خداي سبحان را
عاجز كردهاند.
[حال كفاري كه با جدال به باطل در صدد مقابله با حجتهاي حق بر آمدند و خدا آنان را بگرفت]  .....ص513 :
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"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ"...
اين آيه در مقام جواب دادن از شبههاي است كه بعد از آيات قبل ممكن است به ذهن كسي وارد شود ،و آن شبهه اين است
كه ما ميبينيم هميشه برد با همين كفار است كه از پذيرفتن حق استكبار ميورزند و در آيات خدا جدال ميكنند و هيچ
گرفتاري هم پيدا نميكنند و باطل خود را پيش هم ميبرند.
و حاصل جواب اين است كه :امتهاي گذشته چون قوم نوح ،و گروههاي بعد از ايشان مانند عاد و ثمود و قوم لوط و غيره،
از كفار امروز در تكذيب و جدال به باطل قويتر
__________________________________________________
)(1با ايشان جدال كن به نحوي كه بهتر از آن تصور نشود .سوره نحل ،آيه .194
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
بودند ،آنها هم تا اين حد پيشروي كردند كه ميخواستند رسول خدا را بگيرند و از بين ببرند ،ولي عذاب خدا مهلتشان نداد و
اين قضا در حق همه كفار رانده شده .پس توهم اينكه كفار معاصر از خدا پيشي گرفتهاند و اراده خود را عليه اراده خدا به
كار زدند ،توهمي است باطل.
پس جمله" كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ" دفع آن توهم است ،و به همين جهت جواب را بدون واو عاطفه
آورد .و در جمله" وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ" ،كلمه" همت" كه با حرف" با" متعدي شده ،به معناي اين است كه
هر امتي قصد كرد رسول خود را ،چون عبارت" هم به" به معناي" قصد كرد آن را" ميباشد ،چيزي كه هست بيشتر در
مورد قصد سوء استعمال ميشود .پس معناي اين عبارت در آيه اين است كه :هر امتي قصد سوء به پيغمبر خود كرد ،و
خواستند تا او را بگيرند و به قتل برسانند و يا از شهر خارج كنند ،يا آزاري ديگر برسانند ،هم چنان كه تك تك انبيا و رفتار
امت آنان در قرآن كريم آمده.
"وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ" كلمه" ادحاض" به معناي زايل كردن و باطل ساختن است ،و اينكه فرموده:
"فاخذتهم -من ايشان را گرفتم" با اينكه جا داشت بفرمايد ":فاخذهم -خدا آنان را بگرفت" ،براي اشاره به اين نكته است
كه كار اين طغيان و استكبارشان آن قدر خطرناك و فاحش بود ،كه امر آن تنها به دست خداي تعالي بود و ديگر بين خدا و
بين ايشان هيچ كس دخالتي نداشت ،تا شفاعتي كند و يا ايشان را ياري نمايد ،هم چنان كه در جاي ديگر در باره اين
امتها فرموده ":فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «».1
و در جمله" فَكَيْفَ كانَ عِقابِ" ذهن شنونده را به چيزي كه خودش ميداند يعني به كيفيت عقاب آنان متوجه ميكند تا
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[سوره غافر ( :)52آيات  1تا  ..... ]71ص511 :
اشاره

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ
عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ )(7رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ
آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( )3وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ( )2إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَي الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ ( )13قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ()11
ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ()19
ترجمه آيات  .....ص511 :

آنان كه عرش را حمل ميكنند و آنان كه پيرامون عرش هستند پروردگار خود را حمد و تسبيح ميگويند و به او ايمان دارند
و براي كساني كه ايمان آوردهاند استغفار ميكنند كه اي پروردگار ما سعه رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته پس
كساني را كه توبه كردند و راه تو را پيروي نمودند بيامرز و از عذاب جهنم حفظ فرما ().3
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شدت بالي آنان در ذهنش حاضر شود و خالصه ميفهماند تو خود ميداني كه ما چگونه آنان را هالك كرديم و نسلشان را
منقرض ساختيم ،چون خداي تعالي قبال به داستان يك يك آنها اشاره كرده بود.
"وَ كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَي الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ" از ظاهر سياق برميآيد كه مطلب در اين آيه به مطلب در
آيه سابق تشبيه شده ،و كلمه" كذلك" اين تشبيه را ميرساند و خالصه ميفرمايد :در آخرت هم رفتار خداي تعالي در باره
__________________________________________________
)(1پس خدا تازيانه عذاب را بر سرشان فرود آورد كه پروردگار تو هر آينه در كمين گاه است.
سوره فجر ،آيه  10و .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
همه كفار ،شبيه به رفتاري است كه در آيه قبلي بدان اشاره شد كه كفار از امتهاي گذشته را در دنيا به عقاب خود بگرفت.
و مراد از جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا" مطلق كفار گذشته است و معناي آيه اين است كه همان طور كه تكذيب كنندگان از
امتهاي گذشته را به عذاب دنيا گرفتار كرد ،همچنين كلمه عذاب آخرت نيز بر آن كفار از قوم تو حتمي شده است.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند :مراد از جمله" الَّذِينَ كَفَرُوا" كفار مكه است .ولي سياق آيه با اين تفسير سازگار نيست ،و
بنا بر اين تفسير ،نظام تشبيه اختالل مييابد.
و اگر فرمود" كلمة ربك" و نفرمود ":كلمتي -كلمه من "براي اين است كه رسول خدا (ص) را دلخوش سازد و به اين
وسيله او را تاييد كند كه آن ركني كه بدان تكيه داري ،ركني است شديد القوي.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
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پروردگار! ايشان را در جنات عدن كه وعدهشان دادهاي داخل فرما هم ايشان را و هم پدران و همسران و ذريات ايشان را
كه صالحيت دارند به درستي و به راستي كه تنها تو عزيز فرزانهاي (). 3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و از كيفر گناهان و بديها حفظشان كن كه هر كس را تو از كيفر بديها حفظش كني براستي رحمتي بر او كردهاي رحمتي
كه رستگاري عظيم ،همان رحمت است ().2
به درستي آنان كه كافر شدند از نقطهاي دور ندا ميشوند :خشم خدا از خشم خود شما بسيار بزرگتر و سختتر است آيا
يادتان هست كه هر چه به سوي ايمان دعوت ميشديد كفر ميورزيديد ().13
ميگويند پروردگارا تو ما را دو بار ميراندي و دو نوبت زنده كردي اينك به گناهان خود اعتراف ميكنيم حال آيا راهي براي
بيرون شدن از آتش هست؟ ().11
اين عذاب شما بدان جهت است كه وقتي خدا به تنهايي خوانده ميشد كفر ميورزيديد و چون به وي شرك ورزيده ميشد
به آن ايمان ميآورديد پس حكم تنها از آن خداي بلند مرتبه بزرگ است (12).
بيان آيات  .....ص511 :
اشاره
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بعد از آنكه در آيات قبل تكذيب كفار و جدال به باطلشان در آيات خدا را خاطرنشان ساخت و نيز اشاره كرد به اينكه اينها
نميتوانند خدا را عاجز سازند و خدا از اينان غافل نيست ،بلكه منظور او از اين دعوت همين است كه اينان تكذيب و جدال
بكنند ،تا از ديگران متمايز و جدا گشته ،كلمه عذاب بر عليه آنان حتمي شود ،اينك در اين آيات به آغاز كالم برگشت كرده،
به آنجا كه ميفرمود :نازل كردن كتاب و به پا خاستن دعوت به منظور مغفرت و قبول توبه جمعي و عقاب جمعي ديگر
است ،در اين آيات خاطر نشان ميسازد كه مردم در مقابل اين دعوت دو جورند .يك طايفه آنهايند كه مالئكه حامل عرش
خدا و طواف كنندگان پيرامون آن برايشان استغفار ميكنند و آنان عبارتند از :توبه كنندگان كه به سوي خدا بر ميگردند و
راه او را پيروي ميكنند و نيز صلحا از پدران و همسران و ذريه ايشانند.
و دسته دوم عبارتند از ،كساني كه به جرم كفر ورزيدن به توحيد ،اهل عذابند.
"الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ"...
خداي سبحان در اين آيه و در هيچ جا از كالم عزيزش معرفي نفرموده كه اين حامالن عرش چه كساني هستند ،آيا از
مالئكهاند؟ يا كساني ديگر؟ ولي عطف كردن جمله "و من حوله" بر حامالن عرش ،اشعار دارد بر اينكه حامالن عرش هم
از مالئكهاند :چون در آيه" وَ تَرَي الْمَالئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ" « »1تصريح دارد كه طواف كنندگان پيرامون عرش از
__________________________________________________
)(1و مالئكه را ميبيني كه پيرامون عرش در طوافند .سوره زمر ،آيه .34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
مالئكهاند .پس نتيجه ميگيريم كه حاملين عرش نيز از اين طايفهاند.
و ما در جلد هشتم اين كتاب گفتار مفصلي پيرامون معناي عرش گذرانديم.
و با در نظر داشتن آن بحث معناي جمله" الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ" چنين ميشود :آن مالئكهاي كه حامل
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عرشند ،عرشي كه تمامي اوامر و همه احكام الهي از آنجا صادر ميشود اوامر و احكامي كه با آنها امور عالم تدبير ميشود ،و
نيز آن مالئكهاي كه پيرامون عرشند ،يعني مقربين از مالئكه ،چنين و چنان ميكنند.
"يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ "-يعني خدا را منزه ميدارند ،در حالي كه اين تنزيهشان همراه با ثناي پروردگارشان است .پس
مالئكه ،خداي تعالي را از هر چيز كه اليق ساحت قدس او نيست ،و از آن جمله شريك داشتن در ملك ،منزه ميدارند و بر
فعل او و تدبيرش ثنا ميگويند.
"وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ" -ايمان آوردن مالئكه به خدا -با اينكه حامل عرش ملك و تدبير خدايند و يا پيرامون آن طواف ميكنند تا
او امر صادره را بگيرند و نيز او را از هر نقصي تنزيه نموده بر افعالش ثنا ميگويند -به اين معنا است كه مالئكه به وحدانيت
خدا در ربوبيت و الوهيت ايمان دارند .پس ذكر عرش و نسبت دادن تنزيه و تحميد و ايمان به مالئكه خود ردي است بر
مشركين كه مالئكه مقرب خدا را شركاي خدا در ربوبيت و الوهيت ميپنداشتند و آنها را به جاي خدا ارباب خود گرفته و
ميپرستيدند.
[توضيح استغفار و دعاي مالئكه حامل عرش و پيرامونيان عرش براي مؤمنان و پدران و همسران و فرزندان ايشان]  .....ص518 :
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"وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا" -يعني از خداي سبحان ميخواهند تا هر كس را ايمان آورده بيامرزد.
"رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً  -"...اين جمله حكايت متن استغفار مالئكه است ،مالئكه قبل از درخواست خود
نخست خدا را به سعه رحمت و علم ستودهاند ،و اگر در بين صفات خداوندي رحمت را نام برده و آن را با علم جفت كردند،
بدين جهت است كه خدا با رحمت خود بر هر محتاجي انعام ميكند و با علم خود احتياج هر محتاج و مستعد رحمت را
تشخيص ميدهد.
"فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ" حرف" فا" كه بر سر اين جمله آمده ،ميفهماند كه جمله فرع و
نتيجه ثنايي است كه در جمله قبلي كرده ،و خدا را به سعه علم و رحمت ستودند .و مراد از راهي كه مؤمنين از آن پيروي
كردند ،همان ديني است كه خدا براي آنان تشريع كرده ،و آن دين اسالم است .و پيروي دين اسالم عبارت است از اينكه
عمل خود را با آن تطبيق دهند .پس مراد از" توبه"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
اين است كه با ايمان آوردن به طرف خدا برگردند.
و معناي جمله اين است كه :خدايا حال كه رحمت و علم تو واسع است ،پس كساني را كه با ايمان آوردن به يگانگي تو و با
پيروي دين اسالم ،به سوي تو برگشتند ،بيامرز و از عذاب جحيم حفظشان فرما .و اين همان غايت و غرض نهايي از
مغفرت است ".رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ"...
در اين آيه مجددا نداي" ربنا" را تكرار كردند تا عطوفت الهي را بيشتر برانگيزند .و مراد از وعدهاي كه خداي تعالي داده،
وعدههايي است كه به زبان انبيايش و در كتب آسمانياش داده است.
"وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ" -اين جمله عطف است بر محل ضميري كه در جمله" ادخلهم" است ،و
مراد از" صالحيت" ،صالحيت براي داخل بهشت شدن است .و معناي جمله چنين است :پروردگارا و هر كس از ايشان و
پدران و همسران و فرزندان ايشان كه صالحيت داخل شدن بهشت را دارند ،داخل بهشتهاي عدن بفرما.
اين نكته از سياق آيات به خوبي معلوم است كه استغفار مالئكه براي عموم مؤمنين است و نيز معلوم است كه مؤمنين را دو
قسمت كردند :يكي آن مؤمنيني كه خودشان توبه كرده و راه خدا را پيروي كردند كه خدا هم وعده جنات عدن به ايشان
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[مراد از" سيئات" در دعاي مالئكه براي تائبين و صالحين ":وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ  ..... ]"...ص512 :

و مراد از" سيئات" -به طوري كه ديگران گفتهاند « -»9آثار گناهان است كه همان كيفر آنهاست .و اگر آثار گناهان را"
سيئات" خوانده ،بدين مناسبت است كه كيفر بدي هم
__________________________________________________
) (1و آنان كه به خدا ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان پيرو ايشان شدند ما آن فرزندان را به آنها برسانيم و از عمل
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داده .و قسم دوم آن مؤمنيني كه خودشان چنين نبودهاند و ليكن صالحيت داخل شدن در بهشت را دارند و مالئكه قسم
اول را متبوع و قسم دوم را تابع آنان خواندند.
از اين تقسيم برميآيد طايفه اول اشخاصي هستند كه در ايمان و عمل كاملند ،چون مقتضاي حقيقت معناي" لِلَّذِينَ تابُوا وَ
اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ" همين است ،لذا اول اين طايفه را ذكر كردند و از پروردگار خود خواستند تا ايشان را بيامرزد و وعده بهشت
عدني كه به ايشان داده در حقشان منجز فرمايد.
و طايفه دوم در مقام و منزلت پايينتر از طايفه اولند .كساني هستند كه ايمان و عمل صالح خود را به حد كمال نرساندهاند و
ايماني ناقص و ضعيف دارند و عملي زشت .ولي به طايفه اول منسوبند ،يا پدر و يا فرزند و يا همسر آنهايند لذا سپس اين
طايفه را ذكر كرده و از خداي تعالي درخواست كردهاند كه اين طايفه را هم به طايفه اول كاملين در ايمان در جنات عدن
ملحق نموده ،و از بديها حفظشان فرمايد.
بنا بر اين بيان ،آيه شريفه مورد بحث در معناي آيه" وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ"
»«1خواهد بود ،با اين تفاوت كه آيه مورد بحث دامنه شمولش وسيعتر است ،چون شامل پدران و همسران نيز ميشود ،به
خالف آيه سوره طور كه تنها شامل "ذريات" ميشود ،و از نظر ديگر نيز وسيعتر است ،چون در آيه سوره طور ايمان ذريه
قيد شده و در آيه مورد بحث صالحيت ذريه و آبا و ازواج ،و صالحيت اعم از ايمان است.
"إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" -مالئكه اين جمله را آوردند تا درخواستهاي خود را تعليل كنند ،چيزي كه هست ،مقتضاي
ظاهر كالم اين بود كه بگويند ":انك انت الغفور الرحيم" چون مغفرت و رحمت خدا را درخواست كرده بودند ،ليكن به جاي
آن گفتند ":عزيز الحكيم" ،و اين بدان جهت است كه در آغاز مسألت خود ،خدا را به رحمت و علم ستوده بودند ،و الزمه
سعه رحمت يعني عموم اعطا اين است كه هر چه بخواهد و به هر كه بخواهد عطا كند ،و كسي جلوگيرش نباشد ،و اين
همان" عزت" است ،چون عزت هم به همين معنا است كه قدرت بر اعطا و منع داشته باشد.
و الزمه سعه علم او و شمول دامنه علمش به تمامي موجودات اين است كه علم او به تمامي اقطار و نواحي فعل خودش
نافذ باشد و در هيچ جهت جهل نداشته باشد و الزمه داشتن چنين علمي اين است كه هر عملي ميكند متقن و از هر جهت
درست باشد و اين همان حكمت است.
پس اينكه فرمود ":إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" در معناي شفيع قرار دادن سعه رحمت و سعه علم خداي تعالي است كه در
آغاز درخواست خود ،به عنوان زمينه چيني براي بيان حاجت يعني آمرزش و بهشت ذكر كرده بودند.
"وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ"...
از ظاهر سياق چنين برميآيد كه ضمير در كلمه" قهم" به مجموع" لِلَّذِينَ تابُوا" و" من صلح" برميگردد.
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[توضيحي در مورد عدم منافات در خواست مغفرت و بهشت براي تائبين و مؤمنين ،با اينكه بر خدا واجبست تائبين و مؤمنين را ببخشد و مؤمنان را داخل بهشت كند]  .....ص:
511
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فرزندان هيچ نكاهيم .سوره طور ،آيه .91
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص031 :
بدي است ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها" «».1
بعضي »«2هم گفتهاند :مراد از كلمه" سيئات" خود گناهان و نافرمانيها است و در كالم چيزي كه مضاف به كلمه"
سيئات" بوده حذف شده ،و تقدير كالم" و قهم جزاء السيئات" و يا" و قهم عذاب السيئات" بوده ،يعني :پروردگارا ايشان را
از جزاي گناهان و يا عذاب گناهان حفظ بفرما.
و ظاهرا اين آيه هم از آياتي است كه داللت ميكند بر اينكه پاداش روز قيامت خود اعمال است ،هم چنان كه كيفر اعمال
زشت نيز خود آن اعمال است و امثال اين گونه آيات در كالم خداي تعالي بسيار و مكرر آمده ،مانند ":إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ" «».0
و به هر حال مراد از" سيئات" كه مالئكه درخواست حفظ مؤمنين را از آنها كردهاند ،هراسها و شدايدي است كه در روز
قيامت همه با آن مواجهند ،نه عذاب جهنم ،تا جمله" وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ" و جمله "وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ" دو جمله تكراري
شود.
بعضي « »0گفتهاند :مراد از" سيئات" خود آن گناهاني است كه در دنيا واقع ميشود ،و كلمه" يومئذ" هم اشاره به دنيا
است و معناي جمله اين است كه :پروردگارا مؤمنين را به توفيق خود در دنيا از ارتكاب گناهان حفظ فرما.
ولي اين تفسير صحيح نيست ،چون سياق مؤيد آن است كه مراد از كلمه" يومئذ -امروز" روز قيامت باشد هم چنان كه
جمله" وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ" در آيه هفتم و جمله" وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ" در آيه هشتم نيز شاهد بر اين است كه گفتگو
در اين سياق در باره روز قيامت است ،پس حق اين است كه مراد از كلمه" سيئات "هول و هراسها و شدايدي است كه در
روز قيامت براي مردم ظهور ميكند.
و از اين آيات كه مشتمل بر دعاي مالئكه و درخواست ايشان براي مؤمنين است دو نكته استفاده ميشود:
اول ،رعايت ادبي است كه مالئكه در دعاي خود كردهاند و قبل از درخواست حاجت ،خداي عزيز را حمد و ثنا گفتهاند و
عالوه بر اين ،از اسماي حسناي او اسمايي را كه مناسب با درخواستشان بوده شفيع قرار دادهاند.
__________________________________________________
)(1و جزاي بدي ،بديي مثل آن است .سوره شوري ،آيه .03
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .03
)(3تنها جزايتان همان اعمالي است كه ميكرديد .سوره تحريم ،آيه .3
)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
دوم اينكه ،درخواست آمرزش را قبل از درخواست بهشت كردهاند و اين معنا يعني ذكر آمرزش قبل از ذكر بهشت در كالم
خداي تعالي هر جا كه با هم آمدهاند مكرر آمده .و همين هم با عقل موافق است ،براي اينكه به دست آمدن استعداد براي
درك هر نعمتي ،با زوال موانع تامين ميشود ،يعني اول بايد موانع برطرف گردد ،بعد نعمت به دست آيد.
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بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :جمله" فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا " ...داللت دارد بر اينكه برداشتن و اسقاط عقاب بعد از توبه،
تفضلي است از خداي تعالي ،چون اگر واجب بود ديگر احتياج نداشت مالئكه درخواست آن را بكنند ،بلكه خود خداي تعالي
عقاب تائبين را اسقاط ميكرد.
ليكن اين استدالل صحيح نيست ،براي اينكه واجب بودن اسقاط عقاب تائبين يا صدور هر كار ديگر از خداي تعالي منافاتي
با صحت درخواست آن ندارد ،به شهادت كالم خود مالئكه ،كه بعد از استغفار گفتهاند ":رَبَّنا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي
وَعَدْتَهُمْ" « ،»9چون ميبينيم با اعترافشان به اينكه خدا وعده جنات عدن داده و با اينكه مالئكه ميدانند كه خدا خلف
وعده نميكند ،با اين حال درخواست كردهاند كه مؤمنين را داخل آن جنات بفرمايد.
و از اين آيه صريحتر آيه ":رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلي رُسُلِكَ وَ ال تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ ال تُخْلِفُ الْمِيعادَ" « »0ميباشد كه
حكايت دعاي خود مؤمنين است.
و قبول توبه از چيزهايي است كه خداي تعالي بر خود واجب كرده و آن را حق توبه كنندگان دانسته و فرموده ":إِنَّمَا التَّوْبَةُ
عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ" « »0بنا بر اين طلب هر حقي كه خدا
بر خود واجب كرده ،از قبيل درخواست مغفرت گناه توبه كننده (و درخواست طلب روزي ،و يا استجابت دعا و امثال آن) در
حقيقت مراجعه به خداست براي اينكه وعده خود را انجاز كند ،و نيز اظهار اشتياق براي رسيدن به رستگاري به سبب كرامت
اوست.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .414
)(2پروردگارا در آن جنات عدني كه به ايشان وعده دادهاي داخلشان كن.
)(3پروردگارا و آنچه كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده دادهاي ،به ما بده و ما را در قيامت خوار مگردان كه تو خلف
وعده نميكني .سوره عمران ،آيه .120
)(4جز اين نيست كه قبول توبه كساني كه عمل زشت ميكنند و بالفاصله توبه ميكنند ،بر خدا واجب و حق توبه كنندگان
است و ايشان (مطمئن باشند كه) خدا از گناهانشان در ميگذرد .سوره نساء ،آيه . [.....]13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
و همچنين صرف اينكه ميدانيم فالن رفتار خدا با بندگانش تفضل است ،دليل نميشود بر اينكه اين رفتار بر خدا واجب
نيست ،چون هر عطيه از عطاياي خدا كه فرض كني ،تفضل او است ،چه واجب الصدور باشد و چه غير واجب ،چون اگر
صدور فعلي از افعال از خداي تعالي واجب باشد ،چنان نيست كه ديگري در ايجاب آن دخالت كرده باشد و خدا را مقهور
تاثير خود ساخته باشد ،چون مؤثر در هر چيز تنها و تنها خود او است و چيزي در او اثر نميگذارد .و معناي وجوب صدور آن
فعل اين است كه خداي عزيز ،صدور آن را بر خود واجب كرده .و برگشت معناي وجوب ،به اين است كه خداي عزيز قضا
رانده كه اين كار انجام شود و اين عطيه افاضه گردد و قضايش هم حتمي است.
پس اگر آن كار را كه فرض كرديم بر خود واجب كرده ،انجام ميدهد به مشيتي از ناحيه خويش انجام ميدهد ،او منزه
است از اينكه ديگري او را به كار مجبور و كاري را بر او الزام كند ،بلكه اگر آن كار عطيهاي باشد ،در عين اينكه بر حسب
فرض واجب بوده ،تفضلي است كه كرده .پس فعل او تفضلي است از او هر چند كه واجب الصدور باشد و اما اگر واجب
الصدور نباشد ،تفضل بودنش واضحتر است.
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَي الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ" كلمه" مقت" به معناي
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شديدترين مرحله خشم است .خداي تعالي بعد از آنكه پارهاي از آثار ايمان مؤمنين را برشمرد ،اينك به سراغ كفار برگشته،
پارهاي از آثار سويي كه از جهت كفر دارند ،برميشمارد.
و ظاهر اين آيه و آيه بعدش اين است كه :ندايي كه در اين آيه حكايت ميكند ،ندايي است كه كفار در آخرت و بعد از داخل
شدن در آتش به آن نداء ميشوند .آن هنگامي كه عذاب كفر خود را ميچشند و ميفهمند كه كفرشان در دنيا در حقيقت
خشم گرفتن بر خودشان بوده است ،آن روزي كه از طرف انبيا دعوت ميشدند به سوي ايمان و آن دعوت را مسخره
ميكردند ،به دست خود اين آتش را براي خود افروختند و خويشتن را به هالكت دايمي دچار كردند.
در آن روز از جانب خداي سبحان اين ندا را ميشنوند :سوگند ميخورم كه شدت خشم خدا براي شما خيلي بزرگتر و بيشتر
از شدت خشمي است كه خودتان بر خود گرفتيد ،آن هنگام كه دعوت ميشديد -اگر مضارع آورده به اعتبار حكايت حال
گذشته معناي گذشته را ميدهد -به سوي ايمان ،يعني انبيا شما را بدان دعوت ميكردند ،و شما كفر ميورزيديد.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
[حكايت اعتراف بي حاصل كفار دوزخي به يقينشان به معاد و اقرارشان به گناهانشان ،براي نجات يافتن از عذاب]  .....ص515 :
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"قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ" سياق آيه و ما قبل آن اشعار دارد كه كفار
اين سخن را بعد از شنيدن آن پاسخ ميگويند ،در حالي كه در آتش قرار دارند ،به دليل اينكه در آخرش ميگويند ":فَهَلْ إِلي
خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ -آيا راهي هست كه ما از آتش بيرون شويم؟".
كفار قبل از اين التماس ،نخست اعتراف به گناه ميكنند و اين خود نوعي سبب خواهي و توسل است ،براي نجات از عذاب،
اما" وَ التَ حِينَ مَناصٍ" وقتي اين تشبثات را ميكنند كه كار از كار گذشته ،براي اينكه تا چندي كه در دنيا بودند نسبت به
مساله معاد در شك بودند و ايماني به بازگشت به سوي خدا نداشتند و به همين جهت آن را انكار نموده و روز حساب را
فراموش كردند .و همين فراموشي روز حساب باعث افسار گسيختگي ايشان در گناهان شد كه بدون هيچ پروايي به سوي
گناهان شتافتند .آري فراموشي روز جزا كليد تمامي گناهان و گمراهيها است ،هم چنان كه خداي تعالي فرموده ":إِنَّ الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ" «».1
آن گاه وقتي خداوند قبض روحشان كرد كه به حساب اماتهاي بعد از اماتهاي ديگر بود ،و سپس زندهشان كرد ،كه احيايي
بعد از احياي ديگر بود ،آن وقت شك و ترديدشان در باره بعث و برگشتن به سوي خدا از بين رفت ،چون بقاي بعد از مرگ
و حيات بعد از حيات را عينا ديدند ،با اينكه در دنيا مردن را فنا و نابودي ميپنداشتند ،و ميگفتند ":إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا
(نَمُوتُ وَ نَحْيا) وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ" «2».
و كوتاه سخن آنكه :در آن روز با حاصل شدن يقين ،شك و ترديدي برايشان نميماند ،ولي گناهان و نافرمانيها باقي مانده
است و به همين جهت است كه براي خالصي از عذاب يك بار متوسل به اعتراف به يقين خود ميشوند كه خدايا ديگر
شك و ترديد نداريم و يقين پيدا كرديم و قرآن اين اعترافشان را چنين حكايت ميكند ":وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا
رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ" « »0و باري ديگر
__________________________________________________
)(1آنهايي كه از راه خدا گمراه شدند عذابي سخت دارند ،به خاطر اينكه روز حساب را فراموش كردند .سوره ص ،آيه .93
)(2زندگي به جز همين زندگي دنيايي ما نيست ،و ما هرگز مبعوث نخواهيم شد .سوره انعام ،آيه .92
)(3و اگر مجرمين را ببيني كه در آن روز نزد پروردگارشان سرها به زير افكنده ميگويند:
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پروردگارا به عيان ديديم و شنيديم ،حال ما را برگردان تا عمل صالح كنيم كه ديگر صاحب يقين شديم.
سوره الم سجده ،آيه .19
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
متوسل ميشوند به اعتراف به گناهان خود ،هم چنان كه آيه مورد بحث آن را حكايت ميكند ،به اينكه تا در دنيا بودند خود
را در اراده و افعال آزاد و مستقل ميدانستند ،به طوري كه ميتوانستند بدون هيچ رادعي هر چيزي را بخواهند و هر كاري را
بكنند ،بدون اينكه حساب و كتابي در نظر داشته باشند ،و بدون اينكه صواب و خطايي بفهمند.
از اين بيان روشن ميشود كه به چه وجهي جمله" فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا" را با حرف" فاء" بر جمله" أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا
اثْنَتَيْنِ" مترتب كرد و آن را فرع اين قرار داد .آري ،اعتراف در حقيقت فرع و مترتب بر يقين يافتن به معاد است ،چون وقتي
اين يقين پيدا شود ،يقين ديگري به دنبالش پيدا ميشود ،و آن اين است كه انحرافهايشان از راه خدا ضاللت و گناه بود.
[مراد از دو اماته و دو احياء در سخن كفار در جهنم ":رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ  "...و وجوه مختلف در اين باره]  .....ص514 :
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و مراد از اينكه گفتند ":أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ -دو بار ما را ميراندي و دو بار زنده كردي" -به طوري كه بعضي »«1
گفتهاند -ميراندن در آخرين روز زندگي دنيا و زنده كردن در برزخ است و سپس ميراندن از برزخ ،و زنده كردن در قيامت
براي حساب است .پس آيه شريفه كه سخن از دو ميراندن و دو زنده كردن دارد ،اشاره به ميراندن بعد از زندگي دنيا و
ميراندن بعد از زندگي در برزخ ،و احياي در برزخ ،و احياي در قيامت ميكند ،چون اگر زندگي در برزخ نبود ،ديگر ميراندن
دومي تصور صحيحي نداشت ،چون هم ميراندن بايد بعد از زندگي باشد و هم احيا بايد بعد از مردن و هر يك از اين دو بايد
مسبوق به خالفش باشد و گرنه" اماته" و" احياء" نميشود.
در نتيجه زندگي داراي سه مرحله ميشود :يكي زندگي در دنيا ،دوم در برزخ ،سوم در قيامت ،و كفار در اين كالم خود
متعرض حيات دنيوي نشدهاند ،و گرنه ميبايستي گفته باشند ":و أحييتنا ثالثا -و ما را سه زندگي دادي" با اينكه زندگي
دنيا هم احيا بود ،براي اينكه اين زندگي هم بعد از مرگ يعني بعد از دوراني واقع شده ،كه هنوز روح در بدن دميده نشده.
و علتش اين است كه :مرادشان از احيا آن احيايي بوده كه باعث پيدا شدن يقين به معاد گشته ،و آن عبارت است از احياي
در برزخ ،و احياي در قيامت .و اما زندگي دنيا هر چند كه آن هم احيا است و ليكن به خودي خود باعث پيدا شدن يقين به
معاد نيست ،به
__________________________________________________
)(1تفسير روح المعاني ،ج  ،90ص .49
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
شهادت اينكه كفار تا چندي كه در دنيا بودند نسبت به معاد در شك و ترديد بودند.
با اين بيان فساد آن اعتراضي كه به اين بحث شده روشن ميگردد كه اگر مراد از دو احيا ،احيا در برزخ و احياي در قيامت
باشد بايد ميگفتند ":امتنا اثنتين و احييتنا ثالثا" چون منظور شمردن مرگها و زندگيهايي است كه بر آنان گذشته ،و آن
عبارت است از دو اماته و سه احياء «».1
وجه فسادش همان است كه گفتيم :منظور تنها شمردن مطلق اماتهها و احياءهايي كه بر آنان گذشته ،نبوده ،بلكه آن اماته
و احيايي منظور بوده كه در حصول يقين براي آنان دخالت داشته ،و احياي در دنيا چنين دخالتي نداشته.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند :مراد از" اماته اولي" حالت نطفگي انسان است ،آن وقتي كه هنوز روح در آن دميده نشده و
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مراد از" احياء اولي" حالت آدمي بعد از دميده شدن روح در كالبد است .و مراد از" اماته دوم" اماته در دنيا و قبض روح
است ،و مراد از" احياي دوم" احياء براي روز قيامت و حساب است ،و آيه شريفه درست همان را ميگويد كه آيه شريفه"
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" « »0در مقام بيان آن است.
گويندگان اين توجيه و تفسير وقتي احساس كردند كه كلمه "اماته" بر حالت نطفگي آدمي ،يعني حالت قبل از دميده شدن
روح در آن ،صدق نميكند ،چون اماته وقتي صادق است كه قبال حياتي باشد ،لذا در مقام رفع و رجوع اين اشكال برآمدهاند
و به نيرنگهاي عجيب و غريب متوسل شدهاند ،كه اگر از خوانندگان كسي بخواهد به آنها واقف شود ،بايد به تفسير كشاف و
شرحهاي آن مراجعه كند.
عالوه بر اين خواننده عزيز متوجه شد كه نام بردن اماتهها و احياءهايي كه بر آنان گذشته ،همه و همه براي اشاره به اسباب
حصول يقين ايشان به مساله معاد است و زندگي دنيا و مرگ قبل از آن زندگي ،هيچ اثري در پيدا شدن يقين به معاد ندارد.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :حيات اولي ،زندگي دنيا و دومي ،زنده شدن در قبر است .و موت اولي مرگ در دنيا و موت دومي
مردن در قبر است .و آيه شريفه اصال متعرض زندگي در
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .49
)(2چگونه به خدا كفر ميورزيد ،با اينكه امواتي بوديد ،پس خدا زندهتان كرد و سپس شما را ميراند ،و آن گاه زندهتان كرد.
سوره بقره ،آيه .93
(3و )0مجمع البيان ،ج  ،4ص .413
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
قيامت نيست.
اشكالي كه بر اين تفسير و توجيه وارد است ،اين است كه گفتيم :زندگي دنيا اصال مورد نظر نيست ،و وجهي ندارد كه نام
آن را ببرند ،به خالف زندگي در قيامت كه در حصول يقين كمال تاثير را دارد.
بعضي « »1ديگر گفتهاند :مراد از "احياء" ،احياي در بعث و احياي قبل از بعث است ،و احياي بعث هم دو قسم است :يكي
احياي در قبر و يكي هم در خود قيامت ،چيزي كه هست آيه شريفه متعرض اين تقسيم نشده ،ولي شامل هر دو قسم آن
ميشود ،در نتيجه شامل سه قسم احياء و دو اماته ميگردد.
اشكالي كه بر اين تفسير وارد است همان اشكالي است كه بر دو وجه قبلي وارد بود ،عالوه بر اشكالي كه ديگران « »9بر
آن كردهاند و آن اين است كه نام بردن اماته دومي يعني اماته در قبر ،دليل بر اين است كه تقسيم مورد نظر آيه بوده و مراد
تعدد شخصي است نه نوعي.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد احياي نفوس در عالم ذر و سپس اماته در آن عالم و آن گاه احياي آنها در دنيا ،و سپس اماته
آنها در دنيا و در آخر احياي آنها در بعث است .اشكال اين توجيه هم همان اشكالهاي سابق است.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :منظور از تثنيه آوردن دو كلمه" احياء" و" اماته" به منظور تاكيد است ،هم چنان كه در آيه" ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ" « »4منظور تاكيد است ،و گرنه معناي آيه اين است كه :خدايا تو ما را ميراندي ،ميراندني بعد از
ميراندن ،و احياء كردي احيايي بعد از احياء.
مفسرين « »3بر اين توجيه اشكال كردهاند كه :اين حرف وقتي صحيح است كه خود كلمه" اماته" و "احياء" را تثنيه آورده
باشد و گفته باشد ":أمتنا إماتتين و احييتنا إحياءين" و يا" كرتين" ،ولي اينطور نگفته ،بلكه خود عدد را دو تا آورده و گفته":
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أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ -دو بار ميراندي" و با اين حال ديگر جايي براي احتمال تاكيد نيست ،نظير جمله" إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ -دو خدا" «»3
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .40
(2و  0و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .40
)(5باز دوباره به چشم بصيرت دقت كن .سوره ملك ،آيه .0
)(6روح المعاني ،ج  ،90ص .40
)(7سوره نحل ،آيه .41
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
"فَهَلْ إِلي خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ" -اين جمله دعا و درخواست است ،به صورت استفهام و پرسش .و اگر دو كلمه" خروج" را
بدون الف و الم آورد ،براي اشاره به اين معنا است كه ميخواهيم ما از دوزخ خارج بشويم ،به هر طريق و هر قسم خروج كه
باشد راضي هستيم ،و اين خود داللت دارد بر نهايت درجه فشار و ناراحتي ،اما هيچ راهي به سوي خروج ندارند ،چون روز
قيامت روزي است كه تمامي درها به روي كفار بسته ميشود و تمامي سببها از كار ميافتد ،و ديگر سببي نميماند ،كه
اميد آن رود كه اثر كند و ايشان را از عذاب خالص سازد.
"ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا"...
خطاب در" ذلكم" به كفار است و موطن اين خطاب روز قيامت است ،و احتمال هم دارد كه موطنش همين دنيا باشد و
منظور اين باشد كه با اين خطاب ايشان را از شرك ورزيدن نهي كند و باز بدارد.
و" ذلكم" اشاره به حالت شدت و سخت كفار است .و جمله" وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ" داللت بر دوام و استمرار دارد .و سياق كالم
براي بيان دشمني كفار با حق و با دين توحيد است ،چون كفار چنين بوده و هستند كه به هر چيزي و هر دعوتي كه بويي از
توحيد در آن باشد كفر ميورزند ،و هر عقيدهاي را كه نشانهاي از شرك در آن باشد ميپذيرند ،در نتيجه وضعشان چنين
است كه براي خدا هيچ حقي و حرمتي قايل نبوده ،و جانب حق سبحان را به هيچ وجه رعايت نميكنند ،خداي سبحان هم
رحمت خود را بر آنان حرام كرده ،در احكام خود هيچ رعايتي از جانب آنان نميكند.
و با اين معنايي كه براي آيه كرديم جمله" فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ" به خوبي به اول آيه متصل ميشود ،آن وقت نتيجه اين
اتصال اين ميشود كه گويا خواسته است بفرمايد:
وقتي شما يكباره از خدا بريديد و به هر چيزي كه او اراده ميكند شما كفر ميورزيد ،و به هر چيزي كه او دوست نميدارد
ايمان ميآوريد ،جز اين نبايد توقع داشته باشيد كه او هم از شما ببرد ،و از هر حكمي در باره شما ميكند هيچگونه رعايتي
نسبت به حال شما نكند.
و بنا بر اين آيه شريفه مورد بحث همان مطلبي را افاده ميكند كه آيه شريفه" نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" « »1آن را بيان ميكند.
و جمله "فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ" ،هر چند في نفسه عموميت دارد ،و ليكن از نظر سياق خاص است ،و ميخواهد كفار را
تهديد كند و به همين منظور براي تاكيد اين تهديد ،آيه را با دو نام مقدس" علي" و" كبير" ختم ميفرمايد.
__________________________________________________
)(1خدا را فراموش كردند ،خدا هم فراموششان كرد .سوره توبه ،آيه .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
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[سوره غافر ( :)52آيات  73تا  ..... ]12ص519 :
اشاره

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَ ما يَتَذَكَّرُ إِالَّ مَنْ يُنِيبُ ( )10فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِ َه
الْكافِرُونَ ( )10رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالقِ ( )14يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ
ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ( )13الْيَوْمَ تُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيعُ الْحِسابِ )(17
وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ ( )13يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما
تُخْفِي الصُّدُورُ () 12وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ()93
ترجمه آيات  .....ص519 :

بيان آيات [اقامه دو حجت بر توحيد ،با بيان اينكه ارسال رسل و انزال رزق فقط از ناحيه خداي سبحان است]  .....ص582 :
اشاره

در اين آيات بر مساله توحيد احتجاج شده ،و بعد از آنكه مردم را به دو دسته تقسيم ميكند :يكي آنهايي كه به سوي خدا
رجوع ميكنند ،و راه او را پيروي مينمايند ،و يكي هم آنهايي كه آيات او را تكذيب نموده و در مقابل آن به باطل جدال
ميكنند ،آن گاه اين طايفه را انذار ميفرمايد.
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او همان خدايي است كه آيات خود را همواره به شما نشان ميدهد و براي شما از باال رزقي ميفرستد اما جز كساني كه به
خدا رجوع پي در پي دارند كسي متذكر نميشود ().10
پس خدا را بخوانيد در حالي كه دين را خالص براي او بدانيد هر چند كه كفار بدشان آيد ().10
خدايي كه داراي درجاتي بلند و صاحب عرش است روح را كه از فرمان خودش است بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل و
القا ميكند تا مردم را از روز ديدار بترساند (15).
روزي كه همه مردم از پرده برون ميافتند و از ايشان هيچ سري بر خدا پوشيده نميماند در آن روز گفته ميشود :امروز
ملك از آن كيست؟ از آن خداي واحد قهار ().13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
امروز هر كسي به آنچه كه كرده است جزا داده ميشود امروز ديگر ظلمي نيست چون كه خدا سريع الحساب است ().13
اي پيامبر ايشان را از روز آزفه بترسان ،از آن وقتي كه دلها از شدت ترس به گلوگاه ميرسد و دچار ترس و اندوه شديد
ميگردد روزي كه براي ستمكاران هيچ دوست و هيچ شفيعي كه شفاعتش پذيرفته شود نيست ().13
او نگاه زير چشمي چشمها را ميداند و از آنچه در سينهها نهفته است خبر دارد ().12
و خدا به حق داوري ميكند و خداياني كه به جاي خدا ميخوانند هيچ گونه داوري ندارند ،به درستي خدا شنوا و بينا است
().93
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"هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ"...
مراد از" آيات" در اينجا عاليم و حجتهايي است كه بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت داللت ميكند ،به دليل
تفريعي كه -به زودي ميآيد -بر آن مينمايد و ميفرمايد ":فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -حال كه چنين است پس خدا را
در حالي بخوانيد كه دين را خالص براي او بدانيد" .و كلمه" آيات" چون مطلق است ،هم شامل آيات تكويني و ديدني عالم
ميشود ،كه هر انسان صحيح االدراكي آن را ميبيند و هم شامل آيات و معجزاتي كه به دست انبيا جاري ميشود و هم
براهيني كه انبيا از طريق وحي اقامه ميكردند.
و اين جمله مشتمل است بر يك برهان ،به اين بيان كه اگر در واقع معبودي بوده باشد كه پرستش او بر انسان واجب باشد
و نيز در پرستش او كمال و سعادت آدمي تامين شود ،تماميت و كمال تدبير او اقتضا ميكند كه انسانها را به سوي خود
هدايت كند و آن معبودي كه آيات هستي بر ربوبيت و الوهيت او داللت ميكند و انبياء و رسوالن هم با ترجمه الميزان،
ج ،13ص031 :
دعوت خود و معجزاتشان آن آيات را تاييد ميكنند "،خداي" سبحان است و اما آلهه مشركين كه مشركين آنها را به جاي
خدا ميپرستند و ميخوانند ،هيچ آيات و دليلي از ناحيه آنها نيست كه بر الوهيت آنها داللت كند .پس همان" خداي"
سبحان معبودي است يگانه و بي شريك -و امير المؤمنين (ع) هم در اين كالم خود كه فرموده ":لو كان لربك شريك
ألتتك رسله -اگر پروردگار تو شريكي ميداشت ،رسوالن آن شريك هم به سويت ميآمدند" ،به اين برهان اشاره فرموده.
جمله" وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً" هم ،حجتي ديگر بر يگانگي خداي تعالي است ،و اين حجت از جهت رزق اقامه شده،
ميفرمايد :رزق دادن به بندگان يكي از شؤون ربوبيت و الوهيت است و چون همه ميدانند كه رزق از ناحيه خداست ،نه از
ناحيه شركاي ايشان ،پس تنها او رب و اله است.
مفسرين «»" 1رزق" در آيه را به باران و كلمه" سماء" را به سمت باال تفسير كردهاند .و بعيد نيست مراد از" رزق" خود
آن ارزاقي باشد كه مردم با آن ارتزاق ميكنند ،و مراد از نازل شدن آن از آسمان اين باشد كه ارزاق از غيب به شهود
ميآيند ،هم چنان كه آيه شريفه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" « »9آن را افاده ميكند.
"وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ" -اين جمله جملهاي است معترضه كه در بين احتجاجات اين معنا را ميرساند كه :متذكر شدن
به اين حجتها تنها شان يكي از دو طايفهاي است كه قبال نام برده شدند ،يعني انابه كنندگان رجوع كننده به سوي خدا .و
اما مجادلين كفر پيشه از اين دو طايفه متذكر نميشوند ،براي اينكه كفر و لجبازي استعداد تذكر به حجيت و پيروي حق را
به كلي باطل ميكند.
"فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ" مناسبتر با سياق اين است كه خطاب عمومي و شامل مؤمنين و غير
مؤمنين ،و متفرع بر حجت قبلي باشد ،ولي شامل كفاري كه در آخر آيه نامبرده شدهاند ،يعني تكذيب كنندگان و مجادلين به
باطل نميشود.
گويا فرموده :وقتي آيات بر وحدانيت خداي تعالي داللت كرد و معلوم شد كه تنها رازق او است ،ناگزير بر همه مردم -البته
غير آن كفاري كه آيات را تكذيب كرده ،و مجادله
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص . [.....]413
)(2هيچ چيز نيست مگر آنكه خزينههايش نزد ماست و ما آن را نازل نميكنيم مگر به اندازهاي معين .سوره حجر ،آيه .91
ترجمه الميزان ،ج ،13ص039 :
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نمودند -الزم است كه او را بخوانند ،در حالي كه دين را خالص براي او بدانند و اما كفاري كه از دين توحيد بدشان ميآيد،
آنها مورد گفتار نيستند ،چون اميدي به آنها نيست و هيچ آيت و حجتي مفيد به حالشان واقع نگشته و قانعشان نميكند .
پس شما خدا را با اخالص بپرستيد ،و كفار را به حال خودشان واگذاريد ،چون از اين دين كراهت دارند.
[معناي اينكه خداي تعالي" رَفِيعُ الدَّرَجاتِ" است]  .....ص581 :

[معناي اينكه خداي تعالي" رَفِيعُ الدَّرَجاتِ" است]  .....ص583 :
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"رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ"...
در اين آيه شريفه سه صفت از صفات خداي تعالي را به عنوان سه خبر براي يك مبتدا ذكر فرموده ،و آن مبتدا ضمير در
جمله" هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ" ميباشد ،و سياق اين آيه و آيه بعدش براي انذار است.
مفسرين براي جمله" رَفِيعُ الدَّرَجاتِ" معاني مختلفي ذكر كردهاند :بعضي «» 1گفتهاند :معنايش" رافع الدرجات" است،
يعني او درجات انبياء و اولياء را در بهشت باال ميبرد .و بعضي « »9ديگر گفتهاند :رافع آسمانهاي هفتگانهاي است كه
مالئكه از آن آسمانها به سوي عرش خدا باال ميروند.
و بعضي «» 0گفتهاند :معنايش اين است كه نردبانهاي صعود به سوي عرشش رفيع و بلند است .بعضي « »0ديگر گفتهاند:
اصال معناي تحت اللفظي آن منظور نيست ،بلكه اين جمله كنايه است از رفعت شان و سلطنت خداي تعالي.
ولي آنچه با دقت از آيه شريفه استفاده ميشود اين است كه :اين آيه و آيه بعدش ملك خدا بر خلقش را توصيف ميكند به
اين بيان كه خداي تعالي داراي عرشي است كه زمام تمامي امور مخلوقات در آنجا جمع ميشود و اوامر راجعه به خلق از
آنجا نازل ميشود ،البته آن مقام هم ،بر حسب مراتبي كه در خلق خدا هست ،داراي مراتبي و درجاتي است متعالي ،و شايد
آن مراتب عبارت باشد از آسمانها كه در كالم مجيدش به عنوان مسكن مالئكه معرفي شده كه امر خدا از عرش به سوي
ايشان نازل ميشود و همين آسمانهايند كه بين مردم و عرش خدا حائل شدهاند.
آن گاه ميفرمايد :روزي -كه همان روز تالقي و ديدار باشد -فرا خواهد رسيد كه در آن روز ديگر حجابي بين خدا و مردم
نميماند ،روزي است كه از جلو چشم و بصيرت مردم كشف غطا ميشود و پردهها كنار زده ميشود و در همان روز است كه
به دست خدا آسمانها
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .413
(2و  0و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .44
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
در هم پيچيده ميگردد و عرش خدا براي مردم هويدا ميشود ،آن روز براي همه روشن ميشود كه تنها حاكم بر هر چيز او
بوده و ملكي جز ملك او نيست ،در چنين روزي او در بين مردم حكم ميكند.
پس مراد از" درجات" بنا بر اين بيان ،درجاتي است كه از آنجا به سوي عرش خدا باال ميروند و آن وقت جمله "رَفِيعُ
الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ" كنايه استعاري است از بلندي عرش ملك خدا ،از افق خلق و غايب بودن آن از خلق قبل از قيامت،
آنهم غايب بودن به درجاتي بس رفيع و مسافتي بس دور.
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[مقصود از بروز مردم براي خدا در روز قيامت]  .....ص585 :

پس جمله" يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ" اشاره است به از بين رفتن هر سببي كه در دنيا حاجب و مانع از درك حقايق بود .و جمله" ال
يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ" تفسير همان بروز براي خداست و معناي آن را توضيح ميدهد ،و ميفهماند كه دلها و
اعمالشان همه زير نظر خدا بوده ،ظاهر و باطنشان براي خدا ظاهر بوده و آنچه به ياد دارند و آنچه فراموش كردهاند ،همه
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"يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" اين جمله اشاره دارد به امر رسالت كه يكي از شؤون آن انذار است .و اگر
روح را به قيد" من امره" مقيد كرد ،براي اين است كه داللت كند بر اينكه مراد از "روح" همان روحي است كه در آيه"
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" «» 1آمده ،و همان روحي است كه در آيه" يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ
أَنْ أَنْذِرُوا" « ،»9بدان اشاره فرموده.
در نتيجه مراد از" القاي روح بر هر كس كه خدا بخواهد "نازل كردن آن با مالئكه وحي است بر آن كس .و مراد از جمله"
مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" رسوالني هستند كه خدا ايشان را براي رسالت خود برگزيده .و در معناي روح القاء شده بر نبي اقوال
ديگري هست ،كه قابل اعتنا نيستند.
"لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالقِ" -منظور از" يوم التالق" روز قيامت است .و بدين جهت آن را به اين نام ناميده كه در آن روز خاليق
يكديگر را مالقات ميكنند ،و يا خالق و مخلوق بهم بر ميخورند ،و يا اهل آسمان و زمين با هم تالقي ميكنند ،و يا ظالم
و مظلوم به يكديگر ميرسند ،و يا در آن روز هر كسي به عمل خود ميرسد -البته براي هر يك از اين وجوه قائلي هست-.
و ممكن است قول دوم را يعني تالقي خالق و مخلوق را به مضموني كه مكرر در قرآن آمده تاييد كرد و آن مضمون عبارت
از همين است كه روز قيامت مردم پروردگار خود را ميبينند .يكي از آيات كه اين مضمون را خاطر نشان ميسازد آيه "بِلِقاءِ
رَبِّهِمْ لَكافِرُونَ" «».0
__________________________________________________
)(1سوره اسري ،آيه .34
)(2مالئكه را به معيت روح كه از امر اوست بر هر كس كه او بخواهد نازل ميكند ،و به او اين ماموريت را ابالغ ميكنند
كه بايد انذار كنيد .سوره نحل ،آيه .9
)(3سوره روم ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص030 :
است .يكي ديگر آيه" أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ" « »1است و يكي ديگر آيه" يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقِيهِ "
»«2است .و معناي" لقاء" اين است كه :در آن روز تمامي سببهايي كه در دنيا مردم را به خود مشغول ميكرد از كار
ميافتند و در آن روز اين حقيقت فاش و روشن ميشود كه تنها حق مبين خداست ،و در آن روز حقيقت هر كسي نيز براي
خدا بروز ميكند" يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ"...
اين آيه شريفه كلمه" يوم التالق" را تفسير ميكند ،ميفرمايد :يوم التالق روزي است كه باطن مردم ظاهر ميشود .و
معناي" بروز مردم براي خدا" اين نيست كه خدا در دنيا از باطن مردم خبر نداشت ،و در آن روز خبردار ميشود ،بلكه
معنايش اين است كه :مردمي كه در دنيا به خاطر اشتغال به سببهاي موهوم از معرفت پروردگارشان محجوب بودند و
متوجه نبودند كه ملك خدا بر آنها احاطه دارد و تنها حاكم بر آنان خداست ،و يگانه در ربوبيت و الوهيت است ،روز قيامت به
خاطر از كار افتادن آن سببهاي موهوم اين معاني برايشان بروز ميكند.
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[توضيحي در مورد" ال ظُلْمَ الْيَوْمَ" و تعليل آن به" إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ"]  .....ص584 :

و جمله" إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ" تعليل نفي ظلم است كه جمله "ال ظُلْمَ الْيَوْمَ" از آن خبر ميداد ،ميفرمايد :اينكه گفتيم
در امروز هيچ ظلمي نيست ،بدين علت است كه خداي تعالي در محاسبه سريع است ،چنان نيست كه رسيدگي به حساب
يك نفر او را از حساب افراد ديگر باز بدارد ،تا در نتيجه به اشتباه بيفتد و جزاي اين را به آن و پاداش آن را به اين بدهد ،و
در نتيجه ظلمي پيش بيايد.
و اين تعليل ناظر به اين است كه ظلم ناشي از اشتباه را نفي ميكند ،و اما ظلم عمدي احتياج به نفي ندارد ،براي اينكه
وقتي بنا شد عين عمل انسان را به عنوان جزا به انسان بدهند ،ديگر چنين ظلمي تصور ندارد.
"وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ كاظِمِينَ"...
كلمه "آزفه" از اوصاف روز قيامت ،و به معناي نزديك است .پس معناي اين جمله آن است كه مردم را از روز نزديك انذار
كن ،و اين معنا يعني نزديك بودن قيامت در آيه" إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً" « »9نيز آمده.
"إِذِ الْقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ" "-حناجر" جمع" حنجره" به معناي سر حلق است .اين جمله كنايه است از نهايت درجه ترس،
گويا كار مردم از شدت وحشت به جايي ميرسد كه گويي دلهايشان از جاي خود كنده ميشود و تا حنجره باال ميآيد .و
كلمه" كاظمين" اسم فاعل از" كظم" است و" كظم" به معناي شدت اندوه است.
"ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ" -كلمه "حميم" به معناي نزديك و خويشاوند است ،و معناي جمله اين است كه
كفار خويشاوند و نزديكي ندارند كه به ياري آنان بپا خيزد و حميت قرابتش به هيجان آيد .و اين معنا در جمله" فَال أَنْسابَ
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ" «».0
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براي خدا مكشوف و هويداست.
"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ" -اين جمله سؤال و جوابي است از ناحيه خداي سبحان كه با اين سؤال و جواب
حقيقت روز قيامت را بيان ميكند كه روز ظهور ملك و سلطنت خدا بر خلق است ،ملك و سلطنت علي االطالق.
و اگر در اين جمله خدا را به صفت "واحد قهار" توصيف كرد ،براي اين است كه انحصار ملك در خدا را تعليل كند كه چرا
گفتيم ملك تنها و تنها براي خداست ميفرمايد:
بدين جهت كه ملك خدا به سبب سلب استقالل از هر چيز قاهر و مسلط بر آن چيز است ،و چون خدا واحد است ،پس ملك
هم تنها براي اوست.
__________________________________________________
)(1آنها خدا را مالقات ميكنند .سوره هود ،آيه .92
)(2اي انسان البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت و عبادت حق بكوشي عاقبت به حضور پروردگار خود ميروي .سوره
انشقاق ،آيه .3
ترجمه الميزان ،ج ،13ص034 :
"الْيَوْمَ تُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ" حرف" باء" در جمله" بما كسبت" به اصطالح
باي صله است ،و مراد بيان يكي از خصايص روز قيامت است و آن اين است كه :در آن روز به هر نفسي عين آنچه را كه
كرده به عنوان جزاي كردههايش ميدهند .پس جزاي هر كس همان عمل اوست ،هم چنان كه در جاي ديگر ميفرمايد":
يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" «».1
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__________________________________________________
)(1اي كساني كه كفر ورزيديد! امروز عذر و بهانه نياوريد ،چون به غير آنچه كه كردهايد جزايتان نميدهند .سوره تحريم،
آيه .3
)(2ايشان قيامت را دور ميبينند ولي ما آن را نزديك ميبينيم .سوره معارج ،آيه .3 -3
)(3امروز ديگر پيوند خويشي در بينشان نيست .سوره مؤمنون ،آيه .131
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
نيز آمده .و معناي جمله" وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ" اين است كه :كفار شفاعت پذيرفته ندارند.
"يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ" بعضي «» 1گفتهاند :كلمه" خائنة" مصدر است ،مانند" خيانت" نظير كلمه"
كاذبة" و "الغية" كه اولي به معناي" كذب" و دومي به معناي" لغو" است ،و مراد از "خائنة االعين" تمامي گناهان
نيست ،بلكه تنها آن گناهاني منظور است كه براي ديگران هويدا نباشد ،و از آنان پوشيده باشد ،مانند" سارقة النظر" كه به
معناي نگاههاي زير چشمي و پنهاني است ،به دليل اينكه جمله" خائنة االعين "با جمله" و ما تخفي الصدور" آمده.
بعضي « »9ديگر گفتهاند جمله مزبور از باب اضافه صفت به موصوف است و الزمه آن اين است كه علم خدا به" خائنة
االعين" به معناي معرفت باشد و معناي آيه چنين باشد كه:
خدا چشمهاي خائن را ميشناسد .ولي معناي صحيح همان معناي اول است.
و جمله" وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ" به معناي وجوه كفر و نفاق و گناهان است كه صاحبش آن را در نفس خود پنهان ميداشت.

"وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَقْضُونَ بِشَيْءٍ"...
اين جمله حجت ديگري است بر يگانگي خداي تعالي در الوهيت ،كه آن را بعد از داستان انحصار ملك در خدا در روز
قيامت ،نيز بعد از ذكر اينكه خدا "خائِنَةَ الْأَعْيُنِ" را ميداند ،آورده ،تا آن دو جمله مقدمه براي جمله مورد بحث بوده باشند.
و حاصل اين حجت آن است كه :يكي از لوازم ضروري و بديهي الوهيت اين است كه اله بايد در بندگان خود و در بين آنان
به حق داوري كند و خداي سبحان در قيامت در بين خلقش به حق داوري ميكند ،اما خداياني كه شما مشركين اتخاذ
كردهايد ،هيچ حكمي نميكنند ،نه به حق و نه به باطل ،براي اينكه اين آلهه خود مملوك خدايند ،و هيچ چيز را مالك
نيستند.
و يكي از موارد قضاي خداي تعالي تدبير جزئيات امور بندگان است كه از راه خلقت چيزي بعد از خلقت چيز ديگر انجام
ميدهد ،آري اين تدبير خود مصداقي از حكم و قضا است ،به شهادت اينكه يك جا ميفرمايد ":إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « ،»0و جايي ديگر همين خلقت و تدبير را تعبير به قضا كرده فرموده
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،3ص .412
)(3فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چيزي راي كند به محض اينكه گويد باش بالفاصله موجود خواهد شد .سوره
يس ،آيه .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
"إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »1و غير خداي تعالي هيچ كس و هيچ چيز سهم و نصيبي از اين قضا ندارد.
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[احتجاج بر توحيد با بيان اينكه خدا قضاي به حق ميكند]  .....ص581 :
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و يكي ديگر از موارد قضاي او تشريع دين است ،ديني كه آن را براي رساندن خلق به سوي خود راهي پسنديده دانسته و
فرموده ":وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" «».9
"إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" -يعني خدا داراي حقيقت علم به مسموعات و به مبصرات است و اين علمش ذاتي اوست و
غير از او هيچ كس چنين نيست .و هر كس هر قدر از اين علم را دارا باشد ،خدا به او تمليك كرده و اجازهاش را به وي
داده ،نه اينكه خودش ذاتا چنين باشد.
بحث روايتي [(رواياتي در باره" يوم التالق" ،فاني شدن دنيا به هنگام قيامت ،توبه ،و" خائنة األعين"]  .....ص581 :
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در تفسير قمي ،در ذيل جمله" يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" ميگويد :منظور" روح القدس" است كه
مخصوص رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت (صلوات اللَّه عليهم اجمعين) است «».0
و در معاني االخبار به سند خود از حفص ابن غياث از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود ":يوم التالق" روزي است كه
اهل آسمان با اهل زمين تالقي ميكنند «».0
مؤلف :اين روايت را قمي « »4هم در تفسير خود آورده ،با اين تفاوت كه نه سند آن را ذكر كرده و نه نام امام (ع) را برده.
و در توحيد به سند خود از ابن فضال از حضرت رضا (ع) از پدران بزرگوارش از علي (ع) روايت كرده كه در ضمن حديثي
فرمود :خداي تعالي ميفرمايد:
"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" در پاسخش ارواح انبيا و رسوالنش و حجتهايش ميگويند ":للَّه الواحد القهار" آن گاه خداي جل
جالله ميفرمايد ":الْيَوْمَ تُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ" «».3
__________________________________________________
)(1چون مشيت او به خلقت چيزي قرار گيرد به محض اينكه گويد موجود باش همان دم موجود شود .سوره آل عمران ،آيه
. [.....]03
)(2پروردگارت حكم چنين رانده كه غير او را نپرستيد .سوره اسري ،آيه .90
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .943
)(4معاني االخبار ،ص .143
)(5تفسير قمي ،ج  ،9ص .943
)(6توحيد صدوق ،ص  ،900ح .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص033 :
و در نهج البالغه ميفرمايد :خداي سبحان بعد از فناي دنيا مانند روز ازل تنها ميماند ،ديگر هيچ چيز با او نخواهد بود،
همانطور كه قبل از آغاز خلقت تنها بود ،بعد از فناي آن نيز تنها ميشود ،در حالي كه ديگر نه وقتي ميماند و نه زماني و نه
حيني و نه مكاني .در آن هنگام است كه اجلها و مدتها و سالها و ساعتها همه معدوم ميشوند ،چيزي وجود ندارد به غير از
خداي واحد قهار كه بازگشت همه امور به سوي اوست .بدون قدرت خود آنها خلقتشان آغاز گشت ،و بدون امتناعشان از
هستي نابود ميشوند و اگر قدرت بر امتناع از نيستي ميداشتند بقايشان دوام مييافت «».1
و در تفسير قمي به سند خود از ثوير بن ابي فاخته از علي بن الحسين (ع) روايت كرده كه شخصي از آن جناب از فاصله
بين دو نفخه پرسيد كه چقدر است؟ فرمود :هر قدر كه خدا بخواهد.
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آن گاه امام (ع) كيفيت نفخ و مردن اهل زمين و آسمان را بيان كرده ،تا آنجا كه ميفرمايد :پس خلق هم چنان در اين حال
ميمانند تا خدا بخواهد ،آن گاه به آسمان امر ميكند تا مضطرب گردد و به كوهها دستور ميدهد تا به راه افتند ،هم چنان
كه خودش فرموده ":يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً وَ تَسِيرُ الْجِبالُ سَيْراً" يعني كوهها پهناور شوند و زمين غير اين زمين شود ،يعني
زميني گردد كه ديگر بر پشت آن گناهي نشود ،زمين فاش گردد كه ديگر نه كوهي بماند و نه گياهي ،عينا مانند آن روزي
كه زمين را براي اولين بار ميگسترد ،و نيز عرش خدا هم مانند روز نخست بر آب قرار گيرد ،به سبب عظمت و قدرت
خدايي.
آن گاه امام فرمود :در اين هنگام است كه جبار -جل جالله -با صوتي بسيار بلند كه از ناحيه او برميخيزد ،ندا ميكند،
ندايي كه همه اقطار آسمانها و زمين آن را ميشنوند ":لمن الملك اليوم -امروز ملك از آن كيست؟" و كسي جوابش
نميگويد .در اين هنگام جبار -عز و جل" پاسخ خود را چنين ميگويد ":لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ -ملك از آن خداي يكتاي قهار
است" «2».
مؤلف :دقت در سه روايت اخير انسان را به اين نكته راهنمايي ميكند كه آنچه از خلق فاني ميشود ،عبارت است از
استقالل وجودشان و روابط و نسبتهايي كه در بين آنها است ،هم چنان كه آيات قرآني نيز اين معنا را افاده ميكند و نيز به
اين نكته رهنمون ميشود
__________________________________________________
)(1نهج البالغه (صبحي الصالح) ،ص  ،933خطبه .133
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .949
ترجمه الميزان ،ج ،13ص032 :
كه ارواح نميميرند ،و بين دو نفخه هم وقت و زماني وجود ندارد( ،چون وقتي آسمان متالشي شد ،ديگر خورشيدي و
حركتي نميماند ،تا از حركت آن شب و روز و صبح و شامي درست شود) -پس از اين نكات غفلت مورز.
و در روايات اين باب اشارات لطيفي به كار رفته كه تنها اهل تدبر متوجه آنها ميشوند ،و در ضمن نكاتي هست كه ظاهرش
با روايات قبل مخالفت دارد.
و در روضه كافي به سند خود از ابن ابي عمير ،از امام موسي بن جعفر (ع) روايتي نقل كرده كه در ضمن آن فرموده :اي ابو
احمد! هيچ مؤمني در دنيا گناهي مرتكب نميشود و مگر آنكه از ارتكاب آن ناراحت ميشود و پشيمان ميگردد ،و رسول
خدا (ص) هم فرموده ":كفي بالندم توبة -براي توبه همين كافي است كه گنهكار پشيمان گردد" و نيز فرموده ":من سرته
حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن -كسي كه كار نيكش خرسندش كند و كار بدش ناراحتش سازد ،او مؤمن است" بنا بر اين
اگر كسي از گناهي كه مرتكب شده پشيمان نشود ،مؤمن نيست و شفاعتي برايش واجب نميشود و او از ستمكاران است كه
خداي تعالي در بارهشان فرموده ":ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ ال شَفِيعٍ يُطاعُ -براي ستمكاران نه دوست دلسوزي هست و نه
شفيعي كه شفاعتش پذيرفته شود" «».1
و در معاني االخبار به سندي كه به عبد الرحمن بن سلمه جريري دارد روايت كرده كه گفت :من از امام صادق (ع )پرسيدم:
معناي اين كالم خداي تعالي چيست كه ميفرمايد ":يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ" فرمود :مگر نميبيني كه گاهي انسان به چيزي
نظر ميكند و چنين وانمود ميكند كه آن را نميبيند ،اين همان" خائنة االعين" است «».9
و در الدر المنثور است كه ابو داوود ،نسايي و ابن مردويه از سعد روايت كردهاند كه گفت :چون روز فتح مكه شد ،رسول خدا
(ص) همه مردم را امان داد ،مگر چهار مرد ،و دو زن را كه در باره آنان دستور داد هر جا ديديد به قتلشان برسانيد ،حتي اگر
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[سوره غافر ( :)52آيات  17تا  ..... ]45ص597 :
اشاره

أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُ ُم
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ ( )91ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ
الْعِقابِ ( )99وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ ( )90إِلي فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ ( )90فَلَمَّا جاءَهُمْ
بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَ ما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِالَّ فِي ضَاللٍ ()94
وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسي وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ ( )93وَ قالَ مُوسي إِنِّي
عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ ( )93وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُالً
أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ( )93يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا قالَ
فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِالَّ ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إِالَّ سَبِيلَ الرَّشادِ ( )92وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ
()03
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ () 01وَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ ()09
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ ( )00وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما
زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّي إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوالً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ ()00
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به پرده كعبه آويخته بودند .و يكي از آن چهار نفر عبد اللَّه بن سعد بن ابي سرح بود كه او خود را نزد عثمان بن عفان پنهان
كرد.
و چون رسول خدا (ص) مردم را دعوت به بيعت فرمود ،عثمان عبد اللَّه را آورد ،و عرضه داشت :يا رسول اللَّه (ص) با عبد
اللَّه بيعت كن.
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،0ص  ،413روضه كافي.
)(2معاني االخبار ،ص .103
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
رسول خدا (ص) فقط نگاهي به او كرد ،و از بيعت امتناع ورزيد .بار دوم و سوم عثمان سخن خود را تكرار كرد ،و بعد از بار
سوم بيعت كرد .آن گاه رو به اصحاب خود نموده فرمود :چطور يك مرد رشيد در بين شما پيدا نشد كه وقتي ديد من از
بيعت اين مرد خودداري كردم برخيزد و او را به قتل برساند .عرضه داشتند :يا رسول اللَّه (ص) ما چه خبر از نيت دروني شما
داشتيم .چرا با چشم به ما اشاره ننمودي؟ فرمود :براي اينكه براي يك پيغمبر شايسته نيست كه "خائنة االعين" داشته باشد
«».1
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .002
ترجمه الميزان ،ج ،13ص021 :
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ترجمه آيات  .....ص593 :

آيا در زمين سير نميكنند تا ببينند سرانجام كساني كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ آنان از اينان نيرومندتر بودند و آثار
بيشتري در زمين داشتند با اين حال ،خدا به كيفر گناهانشان بگرفت و از ناحيه خدا هيچ حافظي نداشتند (21).
اين بدان جهت بود كه رسوالنشان به سويشان ميآمدند و آياتي روشن ميآوردند ولي كفر ميورزيدند خدا هم ايشان را
بگرفت كه خدا قوي و شديد العقاب است ().99
همين ما بوديم كه فرستاديم موسي را با آيات خود و سلطاني مبين ().90
به سوي فرعون و هامان و قارون پس گفتند :وي ساحري است دروغپرداز ().90
و چون حق را از ناحيه ما آورد گفتند فرزندان هر كس كه طرفدار اوست به قتل برسانيد و زنانشان را زنده نگه داريد ولي
كيد و نقشههاي فرعون كيدي كور و نقشهاي بر آب بود ().94
و فرعون گفت كه مرا واگذاريد تا موسي را بكشم و او بايد پروردگار خود را بخواند كه من ميترسم دين شما را دگرگون
ساخته و يا در زمين فساد انگيزد ().93
موسي گفت :من به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه ميبرم از هر متكبري كه به روز حساب ايمان ندارد ().93
و مردي از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان ميداشت گفت :آيا مردي را ميكشيد كه ميگويد پروردگار من اللَّه است با
اينكه از ناحيه پروردگارتان آياتي روشن آورده؟ و اگر دروغگو باشد وزر دروغش به عهده خود اوست .ولي اگر راست بگويد:
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الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ
جَبَّارٍ ()04
وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ ( )03أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلي إِلهِ مُوسي وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَ
كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِالَّ فِي تَبابٍ ( )03وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ
سَبِيلَ الرَّشادِ ( )03يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ )(39مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَال يُجْزي إِالَّ مِثْلَها وَ
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ ()03
وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَي النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَي النَّارِ () 01تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ
إِلَي الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ( )09ال جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ ال فِي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَي اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ
هُمْ أَصْحابُ النَّارِ ( )00فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ () 00فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ ()04
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ )(46وَ إِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ
الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ ( )03قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ
حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ ( )03وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ ( )02قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلي قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِالَّ فِي ضَاللٍ ()43
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ )(51يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ ( )49وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْهُدي وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ ( )40هُديً وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ ()40
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
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بعضي از آن وعدههايي كه به شما داده به شما ميرسد .به درستي كه خدا كسي را كه اسرافگر و دروغگو باشد نميآمرزد
().93
اي قوم من ،امروز سلطنت و قدرت به دست شماست و در زمين نيرومند هستيد ولي اگر فردا عذابي از ناحيه خدا بيايد چه
كسي ما را ياري ميكند؟ فرعون گفت :هيچ رأي جز آنچه ارائه دادم ندارم و شما را جز به راه رشد هدايت نميكنم ().92
دوباره همان كسي كه ايمان آورده بود گفت :اي قوم من ،به راستي بر شما ميترسم از عذابي مثل عذاب روز احزاب ().03
مثل سنتي از عذاب كه در قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از ايشان جريان يافت و خدا هرگز اراده ظلم نسبت به بندگان
ندارد (). 01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص020 :
و نيز من بر شما اي قوم ميترسم از روز قيامت ،روزي كه بانگ و فرياد مردم از هر سو بلند ميشود ().09
روزي كه از عذاب پا به فرار ميگذاريد ولي از ناحيه خدا هيچ حافظي نداريد و كسي كه خدا گمراهش كند ديگر هيچ راهنما
نخواهد داشت ().00
همين شما بوديد كه در گذشته يوسف به سويتان بيامد و ال يزال نسبت به ديني كه برايتان آورده بود در شك بوديد تا آنكه
از دنيا رفت گفتيد ديگر خدا هرگز بعد از وي رسولي مبعوث نميكند اينطور خدا هر اسرافگر شكاك را گمراه ميكند (34).
همان كساني كه بدون دليلي آسماني در آيات خدا جدال ميكنند و اين جدال عداوت بزرگي است نسبت به خدا و به كساني
كه ايمان آوردهاند خداوند اين چنين مهر ميزند بر هر قلبي كه متكبر و جبار باشد ().04
(از آن جمله) فرعون است كه به وزيرش هامان گفت براي من قصري بلند با آجر بساز شايد به راهها دست يابم ().03
راههاي آسمان ،و در نتيجه معبود موسي را ببينم و راست ميگويم كه من او را دروغگو ميپندارم.
و اين چنين اعمال زشت فرعون در نظرش زيبا جلوه كرده بود و از راه باز داشته شده بود و نقشه فرعون جز به هالكت وي
نيانجاميد ().03
و آنكه ايمان آورده بود گفت :اي قوم مرا پيروي كنيد تا شما را به راه رشد هدايت كنم ().03
اي قوم اين زندگي دنيا متاعي است و خانه آخرت خانه قرار و دائمي است ().02
كسي كه عمل زشتي كند تنها كيفري مثل آن خواهد داشت ولي كسي كه عملي صالح انجام دهد چه مرد و چه زن بشرطي
كه ايمان داشته باشد چنين كساني داخل بهشت ميشوند و در آن بيحساب روزي داده خواهند شد ().03
و اي قوم من! چه ميشود مرا كه شما را به سوي نجات ميخوانم در عوض شما مرا به سوي آتش دعوت ميكنيد ().01
مرا ميخوانيد كه به خدا كفر ورزم و برايش شريك قايل شوم كه هيچ دليلي بر شرك او ندارم و من شما را به سوي خداي
عزيز آمرزنده دعوت ميكنم ().09
اين حقيقتي است كه آنچه شما مرا به سويش ميخوانيد نه در دنيا دعوتي دارد و نه در آخرت و محقق است كه بازگشت ما
به سوي خداست و محققا تنها اسرافگران اهل آتشند ().00
پس به زودي متوجه آنچه به شما ميگويم خواهيد شد و من امر خود را به خدا واگذار ميكنم كه خدا داناي به بندگان است
(). 00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص024 :
خداي تعالي هم او را از نقشههاي سويي كه برايش كشيده بودند حفظ فرموده و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد ().04
آتشي كه هر صبح و شام بر آن عرضه ميشوند تا قيامت به پا شود و چون به پا شد گفته ميشود اي آل فرعون داخل
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شديدترين عذاب شويد ().03
همان روزي كه در آتش با يكديگر بگو مگو ميكنند ضعفاء به گردنكشان ميگويند ما در دنيا پيرو شما بوديم حال آيا امروز
ميتوانيد مقداري از اين عذاب آتش را از ما برگردانيد؟ ().03
گردنكشان در پاسخ ميگويند ما و شما هر دو دسته در آتش هستيم امروز هم خدا در بين بندگانش حكم كرده (و خالصه
حاكم خدا بوده نه اين و آن) ().03
و همه آنها كه در آتشند به خازنان دوزخ ميگويند پروردگارتان را بخوانيد يك روز هم كه شده عذاب را بر ما تخفيف دهد
().02
در پاسخ ميگويند آيا همواره رسوالنتان با معجزات و آيات روشن به سويتان نيامدند؟ ميگويند:
بله آمدند .در پاسخ ميگويند :پس بخوانيد كه دعاي كافران جز در ضاللت نخواهد بود ().43
به درستي كه ما رسوالن خود را و آنان را كه ايمان آوردند هم در دنيا و هم در روزي كه گواهان به پا خاسته ميشوند ياري
كرده و ميكنيم ().41
در آن روز ستمكاران را پشيماني و عذرخواهي سود ندهد و براي آنها خشم و لعن و منزلگاه بد (جهنم) مهياست ().49
و همين ما بوديم كه به موسي هدايت داديم و كتاب را به ارث به بني اسرائيل داديم ().40
كتابي كه هدايت و تذكر براي خردمندان بود ().40

اشاره

در اين آيات كفار را موعظه ميفرمايد كه به آثار امتهاي گذشته و داستانهاي ايشان مراجعه كنند و در آنها نظر نموده و
عبرت بگيرند و بدانند كه قوت اقوياء و استكبار مستكبران روزگار و مكر مكاران ،خدا را عاجز نميكند ،و به همين منظور از
باب نمونه پارهاي از قصص موسي و فرعون را ذكر ميكند و در آن قصه مؤمن آل فرعون را ميآورد.
"أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا"...
استفهام در اين آيه انكاري است .و كلمه" واقي" اسم فاعل از مصدر" وقاية" است به معناي حفظ كردن چيزي از هر چه
آن را اذيت كند و به آن ضرر بزند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
و معناي آيه اين است كه ":أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا" چرا اين مردمي كه ما پيامبر به سويشان گسيل داشتهايم به سير" فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا" در زمين نميپردازند ،تا به نظر تفكر و عبرتگيري بنگرند كه" كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ" عاقبت
مردمي كه قبل از ايشان ميزيستهاند چگونه بوده و آن امتها در اثر تكذيب پيامبران خود چه سرانجامي داشتند.
"كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً" با اينكه آن امتها از اينان نيرومندتر و داراي تمكني و تسلطي بيشتر" و آثارا" و آثاري چون
شهرهاي محصور به قلعههاي محكم و كاخهاي عالي و پي ريزي شده داشتند" ،فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ" در همين
زمين كه اينان زندگي ميكنند زندگي ميكردند ،ولي خدا ايشان را به كيفر گناهانشان بگرفت و به جرم اعمالشان هالكشان
كرد" وَ ما كانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ" و از ناحيه خدا هيچ حافظي كه حفظشان كند نداشتند.
"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ"...
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بيان آيات  .....ص594 :
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كلمه" ذلك" اشاره به همان اخذ الهي است .و مراد از" بينات" آيات روشن است.
و بقيه الفاظ آيه ظاهر است.
[داستان ارسال موسي (عليه السالم) به سوي فرعون و گفتگوي فرعون در باره كشتن او]  .....ص591 :
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وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ مُبِينٍ"
بعيد نيست مراد از" آيات" معجزات و خارق العادههايي باشد كه موسي با آنها به سوي فرعون فرستاده شد ،از قبيل عصا ،يد
بيضاء و غير آن دو .و مراد از "سُلْطانٍ مُبِينٍ" سلطه الهي باشد كه خدا به وسيله آن موسي (ع) را تاييد كرد ،و به وسيله آن
جلو فرعون را از كشتن موسي و خاموش كردن نور او بگرفت.
بعضي »«1گفتهاند :مراد از" آيات" براهين و دالالت است ،و مراد از" سلطان "معجزات موسي ،چون عصا ،يد بيضاء ،و
غير آن دو .بعضي ديگر هم حرفهايي ديگر زدهاند.
"إِلي فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ" كلمه" فرعون" نام جبار و ديكتاتور نژاد قبط و پادشاه ايشان است .و"
هامان" نام وزير اوست و" قارون" نام يكي از طاغيان بني اسرائيل است كه داراي خزايني مملو از پول بوده .و اگر از ميان
همه دو امت قبطي و سبطي تنها نام اين سه نفر را ذكر كرده ،براي اين بوده كه تمامي فتنهها و فسادها به اين سه نفر
منتهي ميشده.
"فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ"...
در اين آيه ما بين آنچه موسي برايشان آورد و بدان دعوتشان كرد ،با مقابلهاي كه آنان
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .412
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
كردند و نقشههاي شيطاني كه ريختند ،مقابله و مقايسه شده است ،ميفرمايد :موسي براي آنان حق را آورده بود و جا داشت
حق را بپذيرند ،به خاطر همين كه حق است و نيز به خاطر اينكه آنچه آورده بود از ناحيه خداي تعالي بود ،بدين جهت الزم
بود آن را قبول كنند و رد نكنند ،ولي در عوض كيد كردند و آنچه كه گفتند بدين منظور گفتند كه كسي به موسي ايمان
نياورد .اما خداي عزيز كيد ايشان را بينتيجه و خنثي ساخت و نگذاشت آن كيد به گروندگان به موسي اصابت كند.
سياق آيه اين اشعار را دارد كه يكي از گويندگان اين حرف قارون بوده كه خود از بني اسرائيل بوده است و اشكالي هم
ندارد ،چون فرمان به كشتن پسران بني اسرائيل و زنده نگهداشتن دختران از ناحيه فرعونيان و قبل از دعوت موسي (ع)
بوده ،و فرمان در اين آيه كه گفتيم قارون هم در آن شريك بوده ،بعد از دعوت موسي و در خصوص فرزندان مؤمنين به وي
بوده است و هيچ مانعي ندارد كه قارون هم در اين فرمان با فرعونيان موافقت كرده باشد ،چون او با موسي و مؤمنين
عداوت ميورزيده.
و در اينكه فرمود ":الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ" و نفرمود ":آمنوا به" اشاره است به اينكه گروندگان به موسي از آن جناب پشتيباني هم
ميكردند و در دعوتش كمكش مينمودند.
"وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسي وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ"...
جمله "ذروني" به معناي" اتركوني" است ،يعني مانع من نشويد و بگذاريد موسي را بكشم ،و اين خطابي است كه فرعون
به درباريان خود كرده .و در آن اين داللت است كه در برابرش مردمي بودهاند كه با كشتن موسي مخالفت ميكردهاند و به
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وي ميگفتهاند :او را مكش و دست از او بردار ،هم چنان كه آيه" قالُوا أَرْجِهْ وَ أَخاهُ" « »1نيز اين اشاره را دارد.
و جمله ":وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ" سخني است كه فرعون از روي تكبر و طغيان گفته .ميگويد:
بگذاريد من موسي را بكشم ،آن وقت او پروردگار خود را بخواند ،تا اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از كشتن
خالصش كند.
و در جمله" إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ" تصميم خود را توجيه و تعليل ميكند ،ميگويد :من
از موسي بر شما ميترسم كه مبادا دين و دنياي شما را تباه كند .اما از جهت دين -يعني پرستش بتها -براي اينكه
ميترسم او دين ديگري به جاي آن رواج دهد و آن پرستش خداي يگانه است .و اما از جهت دنيا چون ميترسم كار او باال
__________________________________________________
)(1گفتند از او و برادرش مهلت بخواه .سوره شعراء ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص023 :
بگيرد و نيرومند شود و پيروانش زياد گشته ،به آساني سر از اطاعت ما برتابد و كار منجر به مشاجره و جنگ و از بين رفتن
امنيت گردد.
[موسي (عليه السالم) از شر هر متكبر بي ايمان به روز حساب به خدا پناه ميبرد]  .....ص598 :
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"وَ قالَ مُوسي إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ" اين آيه شريفه حكايت كالم موسي (ع) است،
كالمي كه با آن تهديد فرعون را با تهديد خود مقابله ميكند ،او تهديد به كشتن وي كرده بود و آن جناب تهديدش كرده
به اينكه به پروردگارش پناه ميبرد.
و جمله" عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ" در مقابل گفتار فرعون است كه گفت ":وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ" ،چون فرعون در اين جمله رب را
اختصاص به موسي داد و گفت ":موسي پروردگار خود را بخواند" .و موسي (ع) در پاسخش پروردگار خود را پروردگار ايشان
نيز خواند ،و گفت ":من پناه ميبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما" و فهماند كه خداي تعالي همانطور كه پروردگار من
است ،پروردگار شما هم هست ،همانطور كه حكمش در من نافذ است ،در شما نيز نافذ است .پس چون چنين است ميتواند
پناهنده خود را از شر شما حفظ كند ،هم چنان كه تا كنون حفظ فرموده.
از اينجا روشن ميشود كه خطاب در جمله" ربكم" به فرعون و درباريان او بوده ،نه به قوم اسرائيلي خودش.
و در جمله" مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ" ،اشاره ميكند به فرعون و هر كس ديگري كه در دو صفت تكبر و
بي ايماني به روز حساب با او شركت دارد و معلوم است كسي كه اين دو صفت را داشته باشد ،از هيچ شري پروا ندارد.
"وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ"...
از ظاهر سياق برميآيد كه جمله" مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ" صفت آن مرد باشد و جمله" يَكْتُمُ إِيمانَهُ" صفت ديگري از او باشد ،در
نتيجه معلوم ميشود مؤمن آل فرعون از دودمان خود فرعون ،يعني از نژاد قبطيان بوده و نيز از خواص درباريان وي بوده و
كسي از ايمان دروني او خبردار نشده ،چون ايمان خود را از آنان مخفي ميكرده و تقيه مينموده.
ولي بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :اصل كالم" و قال رجل مؤمن يكتم ايمانه من ال فرعون" بوده ،در نتيجه مؤمن
نامبرده از بني اسرائيل بوده و ايمان خود را از آل فرعون كتمان ميكرده .و بنا به گفته اين مفسر جمله" من آل فرعون"
مفعول دوم" يكتم" است كه جلوتر از
__________________________________________________
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)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .30
ترجمه الميزان ،ج ،13ص022 :
آن ذكر شده .مفسر نامبرده در پاسخ از اينكه اگر جمله مزبور مفعول دوم" يكتم "است ،پس چرا كلمه" من" در كار آمده ،با
اينكه ميتوانست بفرمايد" يكتم ايمانه آل فرعون" ،گفته است :هر چند غالبا بدون حرف" من" مفعول دوم را ميگيرد،
مانند آيه" وَ ال يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً" « »1و ليكن گاهي هم ميشود كه با حرف" من" متعدي ميشود ،هم چنان كه در
مصباح به اين مطلب تصريح شده است.
و ليكن سياق آيه اين تفسير را نميپذيرد ،براي اينكه اوال مقدم آوردن مفعول دوم حتما بايد براي افاده نكتهاي از قبيل
حصر و امثال آن باشد و در جمله مورد بحث چنين نكتهاي در كار نيست ،و ثانيا مؤمن نامبرده در كالم خود فرعون و
فرعونيان را به عنوان" يا قوم -اي قوم من" صدا ميزند و اگر از دودمان فرعون نبود ،نبايد چنين ميگفت.
"أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ" در اين قسمت فرعونيان را نهي و توبيخ ميكند ،از اينكه
تصميم بر قتل او گرفتهاند.
و از اينكه جمله" من ربكم "را به كار برد ،فهميده ميشود آن معجزات و بيناتي كه موسي (ع) آورده معجزات و بيناتي بوده
كه داللت داشته بر اينكه اللَّه تعالي رب ايشان نيز هست ،همانطور كه او اللَّه را رب خود گرفته .پس كشتن او كشتن مردي
است كه از ناحيه پروردگار فرعونيان حق را برايشان آورده.
"وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ" -بعضي از مفسرين گفتهاند :فرضي كه در اين جمله كرده ،تلطفي از ناحيه او بوده ،نه اينكه
راستي احتمال ميداده كه موسي دروغگو باشد و در راستگويي وي شك داشته ،خواسته است از در مهرباني سخن گفته
باشد.
"وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ" -در اين جمله مخاصمه را تا آسانترين فرض تنزل داده ،گويا ميگويد ":و
اگر صادق باشد آن وقت آن انواع عذابهايي كه وعدهاش را داده به شما ميرسد و اگر همه آن عذابها نرسد ،ال اقل بعضي از
آنها به شما خواهد رسيد.
پس منظور تنزل دادن مخاصمه بوده ،و گرنه الزمه صدقش اين است كه تمامي آن عذابهايي كه وعدهاش را داده به ايشان
ميرسيد.
"إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ" -اين جمله تنها فرض دومي را تعليل ميكند و معنايش اين است كه :اگر موسي
در ادعاي خود دروغگو باشد ،همان دروغ خودش برايش بس است .و اگر راستگو باشد ،آن وقت به فرضي كه همه عذابهايي
كه وعدهاش را داده به
__________________________________________________
)(1سوره نساء ،آيه . [.....]09
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
شما نرسد ،ال اقل مقداري از آن به شما خواهد رسيد ،چون در اين فرض شما مسرف و متجاوز هستيد كه پا از گليم خود
فراتر نهادهايد .و نيز كذاب هستيد ،چون ربوبيت پروردگار خود را انكار كرده ،اربابي ديگر به جاي خدا اتخاذ نمودهايد و خدا
كسي را كه مسرف و كذاب باشد هدايت نميكند .و اما بر فرضي كه او دروغ بگويد ،در آن صورت پروردگاري كه معرفي
ميكند ربوبيت ندارد تا آنكه در باره هدايت كردنش و نكردنش گفتگو شود.
از اين بيان روشن ميگردد ،اينكه بعضي گفتهاند ":جمله مزبور تعليل هر دو فرض است و به هر دو جمله ارتباط دارد" حرف
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صحيحي نيست ".يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا" معناي كلمه" ظاهرين"
غلبه و علو در ارض است .و منظور از" ارض" سر زمين مصر و منظور از" باس اللَّه" اخذ خدا و عذاب اوست .و استفهام در
آيه انكاري است.
معنايش اين است كه :مؤمن آل فرعون به فرعونيان ميگويد :اي قوم و قبيله من ،امروز ملك و سلطنت در دست شماست،
و شما بر ساير مردم يعني بني اسرائيل غلبه داريد و در زمين علو و بلندپروازي ميكنيد ،فردا اگر عذاب خدا به سوي ما آيد،
هم چنان كه موسي وعدهاش را داده ،چه كسي ما را ياري ميكند؟ در اين بيان خودش را هم داخل در آنان و جزو آنان قرار
داده تا در ترساندنشان از عذاب خدا مؤثرتر و در خيرخواهي آنان رساتر سخن گفته باشد و سخن بهتر در دلهايشان جاي
بگيرد ،و خالصه بفهماند كه عاقبتي را كه براي خودش ميخواهد ،براي آنان نيز ميخواهد.
"قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَري وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ" فرعون در پاسخ گفت :من شما را جز به طريق صواب و
مطابق واقع راهنمايي نميكنم ،و منظورش اين بوده كه بگويد :خودم بدانچه مردم را به سويش راهنمايي ميكنم يقين
دارم ،و آن طريقه عالوه بر اينكه برايم معلوم است ،با واقع هم مطابق است ،و اين سخن از فرعون يك فريبكاري و زرنگي
عجيبي است.
[مؤمن آل فرعون ،فرعونيان را از قتل موسي (عليه السالم) نهي و نسبت به تصميم بر آن توبيخ ميكند و بدانان هشدار ميدهد]  .....ص422 :

[اشاره به وجه تسميه روز قيامت به" يوم التناد"]  .....ص427 :

"وَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ  ...مِنْ هادٍ" منظور از" يوم التناد" روز قيامت است .و تسميه قيامت به اين اسم ،به
خاطر اين است كه در آن روز ستمگران يكديگر را با صداي بلند صدا ميزنند ،و داد و فريادشان به واويال بلند ميشود،
همانطور كه در دنيا به داد و فرياد عادت كرده بودند.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از" تنادي" نداهايي است كه بين بهشتيان و دوزخيان پيش ميآيد و قرآن آن را در
سوره اعراف حكايت كرده .البته وجوه ديگري نيز براي اين نامگذاري ذكر كردهاند ،كه فايدهاي در بر ندارد.
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"وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ  ...لِلْعِبادِ" مراد از جمله" الَّذِي آمَنَ" همان مؤمن آل فرعون
است و نبايد به گفته بعضي « »1كه آن را عبارت از موسي (ع )دانستهاند ،به اين دليل كه كالم كالمي است محكم ،اعتناء
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص431 :
كرد .و مراد از" احزاب" امتهاي مذكور در آيه بعدي است ،يعني قوم نوح ،عاد ،ثمود ،و آنهايي كه بعد از ايشان بودهاند .و
جمله" مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ" ،بياني است براي مثل قبلي و كلمه" دأب" به معناي عادت است.
و معناي آيه چنين است :مؤمن آل فرعون مجددا رو به مردم كرده گفت :اي قوم و قبيله من به راستي من بر شما از همان
عذاب ميترسم كه بر سر اقوام گذشته آمد ،من از روزي ميترسم كه مانند يك عادت هميشگي بر اقوام گذشته يكي پس از
ديگري گذشت ،به خاطر اينكه كفر ورزيدند و پيامبران خود را تكذيب كردند ،ممكن هم هست كلمه" جزا" در تقدير
بگيريم ،و آيه را چنين معنا كنيم :من بر شما ميترسم از روزي كه برسد بر شما مثل جزاي عادت دائمي گذشتگان ،عادت
دائميشان بر كفر و تكذيب ،و خداوند هرگز نميخواهد بر بندگان ستم كند.
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[مقصود از فرعون از اينكه به وزير خود گفت ":يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ  ..... ]"...ص421 :
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"يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ" -منظور از اين" يوم" باز همان روز قيامت است و شايد مراد اين باشد كه
كفار در آن روز در دوزخ از شدت عذاب از اين سو به آن سو فرار ميكنند شايد كه راه نجاتي پيدا كنند ،ولي از هر طرف كه
ميدوند برگردانده ميشوند ،هم چنان كه در جاي ديگر قرآن كريم آمده ":كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ
ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ" «».9
"وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ" -اين جمله به منزله تعليلي است براي جمله" ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ" ،و معنايش
اين است كه شما پشت كرده و فرار ميكنيد و ليكن هيچ پناهي نداريد ،چون اگر پناهي باشد از ناحيه خداست ،و از آن ناحيه
هم پناهي نيست ،براي
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .33
)(2هر چه ميخواهند از اندوهي بيرون شوند ،به سوي آن بازگردانده ميشوند ،و خطاب ميشوند:
بچشيد عذاب سوزان را .سوره حج ،آيه .99
ترجمه الميزان ،ج ،13ص439 :
اينكه خدا شما را گمراه كرده و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد ،ديگر راهنمايي نخواهد داشت.
"وَ لَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ"...
بعد از آنكه گفت خدا ايشان را گمراه كرده و ديگر راهنمايي ندارند ،به عنوان شاهد ،داستان يوسف (ع) كه در مصر مبعوث
شد و رفتاري كه مصريان با او داشتند را ذكر ميكند كه ما دام در بين آنان بود ،در نبوتش شك ميكردند ،و بعد از آن كه از
دنيا رفت گفتند :ديگر پيامبري بعد از او نيست.
بنا بر اين معناي آيه چنين ميشود :سوگند ميخورم كه قبل از اين هم يوسف به سوي شما مصريان آمد ،و آياتي بينات
آورد ،آياتي كه ديگر هيچ شكي در رسالتش براي كسي باقي نميگذاشت ،ولي تا او زنده بود شما همواره در باره دعوت او در
شك بوديد و همين كه از دنيا رفت گفتيد :ديگر بعد از يوسف ،خداي سبحان ،رسولي مبعوث نميكند ،و با اين سخن گفتار
خود را نقض كرديد و هيچ پروايي هم نكرديد.
آن گاه بيان خود را تاكيد و در عين حال تعليل كرده و فرموده ":كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ -آري اين چنين
خداوند هر اسرافگر شكاكي را گمراه ميكند".
"الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ"...
اين آيه توصيف همان" مسرف مرتاب" آيه قبلي است ،چون كسي كه پا از گليم خود بيرون كند و از زي خود خارج شود،
يعني از حق اعراض نمايد و از هواي نفس پيروي كند و در نتيجه شك و ترديد در دلش جايگزين گردد ،و بر هيچ سخني
هر چه هم علمي باشد اعتماد نميكند و به هيچ حجتي كه او را به سوي حق راهنمايي ميكند دل نميبندد ،چنين كسي
آيات خدا را هم در صورتي كه با مقتضاي هواي نفسش مخالف باشد ،بدون هيچ برهاني رد ميكند و براي رد آن ،به باطل
جدال مينمايد.
"كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ" -اين جمله ميفهماند كه دلهاي آنان مهر خورده و ديگر هيچ حرف حسابي و
برهاني قاطعي را نميفهمند و به هيچ دليل قانع كننده اعتماد نميكنند.
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"وَ قالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً  ...فِي تَبابٍ" در اين آيه فرعون به وزير خود هامان دستور ميدهد :برايش بناي
بلندي بسازد ،تا به وسيله آن از اله موسي اطالعي به دست آورد ،و گويا اين دستور را در اثناي بگومگويش با مؤمن آل
فرعون ،و بعد از منصرف شدن از كشتن موسي داده ،و به همين جهت در بين موعظههاي
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
مؤمن نامبرده و احتجاجات او واقع شده.
كلمه "صرح" -به طوري كه صاحب مجمع البيان « »1گفته -به معناي بنايي است كه از چشم بيننده ،هر قدر هم دور
باشد پوشيده نماند .و كلمه" اسباب" جمع" سبب "است كه به معناي هر چيزي است كه به وسيله آن به مقصد و هدف
دور خود برسي.
و جمله" لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ" به منزله تعليلي است براي دستور مزبور ،و معنايش اين است كه :اگر به تو دستور ميدهم براي
من برج بلندي بسازي ،علتش اين است كه اميدوارم به وسيله آن و با صعود بر باالي آن به اسباب دست يابم .آن گاه
خودش اسباب را تفسير كرده ،به" اسباب السماوات" ،و بر آن متفرع كرده كه ":فَأَطَّلِعَ إِلي إِلهِ مُوسي" تا بر خداي موسي
مشرف شوم .گويا خواسته بگويد :آن اله كه اين مرد به سوي آن دعوت ميكند ،و موسي هم به سوي آن ميخواند ،در زمين
نيست ،چون در زمين ،غير از من اله ديگر وجود ندارد ،پس اگر باشد ال بد در آسمان است ،پس برايم برجي بساز ،شايد كه
من با صعود بر باالي آن ،به اسباب آسماني كه نهانيهاي آسمان را كشف ميكند ،دست يابم ،و از راه آن اسباب كشف كنم
كه اله موسي كجا است ،چون من موسي را دروغگو ميپندارم.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند :مراد فرعون اين بوده كه برايش رصد خانهاي بسازند و در آن رصد خانه اوضاع آسماني را
زير نظر بگيرند ،باشد كه به اين وسيله به چيزي دست يابد كه با آن بر وجود اله موسي استدالل كند ،چون از وسايل زميني
مايوس شده ،و از اين راه نتوانسته دليلي پيدا كند .و اين توجيه توجيه خوبي است.
به هر حال معناي سخن فرعون هر چه باشد ،با هيچ يك از مذاهب وثنيت سازگار نيست و بعيد نيست كه خواسته به اين
وسيله مردم را نوميد كند ،و يا آنكه اصال از مذاهب وثنيت آگاهي نداشته -و از ستمگران هر چه بگويي برميآيد.
"وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ" -مفاد سياق اين است كه جمله مورد بحث به منزله يك قاعده و
ضابطه كلي باشد و بفهماند چرا فرعون در مقابل حقي كه موسي وي را به سوي آن ميخواند اين طور دست و پا ميزد؟
براي اينكه شيطان عمل زشت او را در نظرش زيبا جلوه داده بود و او را از راه رشاد باز داشته بود ،ناگزير احساس كرد كه در
بن بستي قرار گرفته است ،لذا با اباطيل خود در برابر آن مجادله كرد و دست به اينگونه كارهاي
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .490
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
ناشايست و نقشههاي سفيهانه زد تا شايد حق را از بين ببرد.
و به همين مناسبت آيه شريفه با جمله" وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبابٍ" ختم شد ،يعني كيد فرعون جز به سوي هالكت و
بينتيجگي ره نميبرد.
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"وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ" مؤمن آل فرعون بار ديگر قوم خود را مخاطب قرار داده و ايشان را
به پيروي خود دعوت ميكند كه اگر پيرويش كنند هدايتشان خواهد كرد ،چون پيروي او پيروي موسي است .و" سبيل
رشاد" عبارت است از راهي كه سلوك آن آدمي را به حق ميرساند ،و به سعادت دست مييابد .و كلمه" هدايت" در اينجا
به معناي نشان دادن راه است .و جمله" أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ" ،طعن بر فرعون است كه طريقه خود را" ارشاد" ميخواند و
ميگفت ":وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ" .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ" اين مهمترين سندي است كه مؤمن آل فرعون سلوك سبيل
رشاد و تدين به دين حق را به آن مستند نموده ،كه در هيچ حالي آدمي از آن بينياز نيست و آن عبارت است از اين عقيده
كه آدمي بعد از زندگي ناپايدار دنيا زندگي ابدي و جاوداني دارد كه عبارت است از زندگي آخرت ،و اين زندگي دنيا در آخرت
متاعي است ،و در حقيقت مقدمهاي است براي آن ،و به همين جهت در بيان معناي سبيل رشاد اول اين معنا را خاطرنشان
ساخت و بعدا به ذكر عمل زشت و صالح پرداخت.
"مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَال يُجْزي إِلَّا مِثْلَها"...
يعني آنچه در آخرت به آدمي ميرسد و با آن زندگي ميكند ،نظير همان اعمالي است كه در زندگي دنيا ميكند ،دنيايي كه
در آخرت متاعي است ،آري دنيا جاي عمل است و آخرت محل جزا.
كسي كه در دنيا عمل زشت انجام دهد ،عملي كه داراي صفتي زشت باشد ،در آخرت جزا داده نميشود ،مگر مثل آن عمل،
يعني جزايي كه او را بد حال و گرفتار كند .و كسي كه عمل صالحي انجام دهد ،چه مرد باشد و چه زن ،بدون هيچ فرقي
بين آن دو ،البته به شرطي كه ايمان هم داشته باشد ،چنين كساني در آخرت داخل بهشت گشته و در آن رزقي بيحساب
خواهند داشت.
در اين آيه اشارهاي هم به يكسان بودن زن و مرد در قبولي عمل كرده .و اگر عمل صالح را در تاثيرش مقيد به ايمان كرد،
براي اين است كه عمل هر چه هم صالح باشد ،بدون ترجمه الميزان ،ج ،13ص434 :
ايمان حبط و بياجر ميشود ،هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر فرموده ":وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" « »1و
آياتي ديگر نظير آن.
مؤمن آل فرعون در كوتاهترين عبارت ،تمامي اركان دين حق و سبيل رشاد را جمع كرده و آن اين است كه آدمي حياتي
دارد پايدار و داراي قرار -بر خالف حيات ناپايدار دنيا كه در آن حيات به آنچه در دنيا كرده جزا داده ميشود ،چه عمل
زشتش و چه صالحش .و چون چنين است ،آدمي بايد عمل صالح كند و عمل زشت مرتكب نگردد .و براي مزيد بيان اين را
هم اضافه كرد كه اگر كسي عمل صالح كند بدون حساب روزي داده ميشود.
"وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَي النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَي النَّارِ  ...الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ" از اين كالم برميآيد كه گويا مؤمن آل فرعون بعد
از سخنان و نصايح قبلياش ،با دعوت مردم به پرستش آلهه ايشان روبرو شده و به جاي اينكه دعوت او را بپذيرند ،او را به
پرستش خدايان خود دعوت كردهاند ،لذا در پاسخ گفته :من شما را به سوي نجات ميخوانم و شما مرا به سوي آتش؟
ممكن است از وضع مردم كه به باطل جدال ميكرده .و بر شرك اصرار ميورزيدند ،چنين استنباط كرده كه ميخواهند اين
طور بگويند و خالصه زبان حالشان اين بوده ،لذا اين زبان حال را به ايشان نسبت داده و آن گاه اظهار تعجب كرده از اين
كه با دعوت به حق او ،با دعوت به باطل خود مقابله كردند.
و بدين جهت گفت :اي قوم من! چرا بايد چنين باشد كه من شما را به سوي نجات يعني نجات از آتش دعوت كنم ،و شما
مرا به سوي آتش بخوانيد؟ در اينجا سؤال پيش ميآيد كه مؤمن مذكور مردم را به سوي سبب نجات دعوت ميكرد و مردم
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او را به سوي سبب آتش دعوت مينمودند ،نه خود آتش ،پس به چه جهت او گفت من شما را به سوي نجات ميخوانم و
شما مرا به سوي آتش؟ جوابش اين است كه آوردن مسبب و اراده سبب متداول است .و يا براي اين است كه جزاي عمل
به وجهي خود عمل است.
آن گاه به تفسير دعوت ايشان و دعوت خود پرداخته ،ميگويد ":تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ -شما مرا دعوت ميكنيد كه كفر بورزم"
يعني به خدا كفر بورزم و برايش شريكي قائل شوم كه علمي بدان ندارم ،يعني دليلي ندارم كه داللت كند بر اينكه آن چيز،
شريك خدا است و در نتيجه دعوتم ميكنيد كه بدون علم بر خدا افترا ببندم و اما من شما را دعوت ميكنم به
__________________________________________________
)(1و كسي كه ايمان را قبول نداشته باشد ،اجر عملش حبط ميشود .سوره مائده ،آيه .4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
پرستش خدايي كه" عزيز" است ،يعني غالبي است كه هرگز مغلوب نميشود و" غفار" است ،يعني آن كس را كه توبه كند
و به سويش باز گردد و به وي ايمان آورد ،ميآمرزد .و خالصه من شما را دعوت ميكنم به ايمان به خدا و تسليم شدن در
برابر او.
[نفي شريك براي خداي سبحان با بيان اينكه شريك ادعايي فرعونيان براي خدا ،نه در دنيا و نه در آخرت دعوتي ندارد]  .....ص421 :
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"ال جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ ال فِي الْآخِرَةِ"...
كلمه "ال جرم" به معناي" حقا" و يا به معناي" ال بد" است .و مفاد آيه اين است كه :ميخواهد حجت اقامه كند بر اينكه
آنچه شما مرا به سويش ميخوانيد اله نيست و اين حجت را از اين راه اقامه ميكند كه خدايان شما دعوتي ندارند .و اين
خود تاييد كالم سابقش نيز هست ،كه گفت :مرا دعوت ميكنيد براي خدا شريكي بگيرم كه علمي به شركت او ندارم ،چون
اگر خدايان مشركين دعوت ميداشتند ،مؤمن آل فرعون هم به خدايي آنها علم پيدا ميكرد.
و معناي آيه اين است كه :بروشني ثابت شد كه آنچه شما مرا به سويش ميخوانيد و نامش را شريك خداي سبحان
ميگذاريد ،هيچ دعوتي در دنيا ندارد ،چون سابقه ندارد كه پيغمبري به سوي مردم فرستاده باشد تا مردم را به پرستش او
دعوت كند و نيز در آخرت هم دعوتي ندارد ،چون احدي از خلق به سوي او برنميگردد.
بخالف آن خدايي كه من شما را به سويش ميخوانم كه هم در دنيا دعوت دارد و هم در آخرت و آن خداي سبحان است
كه در دنيا انبيا و رسوالن متصدي ابالغ دعوت اويند و از طرف او مبعوثند و از ناحيه او مؤيد به حجتها و معجزاتند و در
آخرت هم مردم به سويش باز ميگردند ،تا در بينشان فصل قضا كند ،هم چنان كه در باره دعوت آخرت خودش فرموده:
"يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ" «».1
و همان طور كه در ذيل آيه" هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ" « »9گفتيم ،اين معنا مسلم و معلوم است كه ربوبيت بدون دعوت در
دنيا و نظير آن دعوت در آخرت تمام نميشود ،و چون خدايي كه مؤمن آل فرعون مردم را به سوي او ميخواند ،هم دعوت
در دنيا دارد و هم در آخرت ،ناگزير اله تنها همو است ،نه آن بتهايي كه مشركين وي را به پرستش او ميخواندند ،براي
اينكه بتها نه در دنيا دعوت دارند و نه در آخرت ،پس اله نيستند.
"وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَي اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ" -اين جمله عطف است بر
__________________________________________________
)(1روزي كه شما را دعوت ميكند و شما با حمد او را اجابت ميكنيد .سوره اسري ،آيه .49
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)(2سوره مؤمن ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
جمله "أَنَّما تَدْعُونَنِي" ،در نتيجه معنايش اين ميشود :ناگزير برگشتگاه ما به سوي خدا خواهد بود ،پس بايد در برابر او
تسليم شويم و طريقه او را پيروي كنيم و حدود عبوديتش را رعايت نماييم و ناگزير اسرافكاران كه از زي عبوديت تجاوز
ميكنند -همين شما مردم هستيد -اصحاب دوزخند .پس آن خدايي كه من شما را به سويش ميخوانم ،مايه نجات
شماست ،نه آنچه كه شما مرا بدان ميخوانيد.
[اشاره به مقامات سه گانه عبوديت :توكل ،تفويض و تسليم]  .....ص421 :
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"فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" صدر آيه شريفه ايشان را موعظه و تهديد ميكند و
به عنوان نتيجهگيري از جمله" وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَي اللَّهِ  "...ميگويد :حال كه به ناچار بايد به سوي خدا برگشت كنيم و حال كه
عذاب خدا بر اسرافگران خواهد رسيد كه شما هم از آنهاييد ،و هر چه امروز به شما ميگويم گوش نميدهيد ،پس هم چنان
باشيد تا به زودي وقتي كه عذاب را به چشم خود ببينيد متوجه گفتههاي من بشويد ،آن وقت ميفهميد كه من خيرخواه
شما بودم.
"وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ" -راغب كلمه "تفويض" را به معناي رد دانسته .و بنا به گفته وي تفويض امر به خدا ،برگرداندن
و واگذاري امر است به او ،در نتيجه تفويض با توكل و تسليم قريب المعني ميشود ،چيزي كه هست اعتبارها مختلف است.
و اگر آن را تفويض ميگويند به اين اعتبار است كه بنده خدا آنچه را كه به ظاهر منسوب به خودش است ،به خدا
برمي گرداند و حال عبد در چنين وضعي حال كسي است كه بركنار باشد و هيچ امري راجع به او نباشد و اگر توكلش
ميخوانند به اين اعتبار است كه بنده خدا پروردگار خود را وكيل خود ميگيرد ،تا هر تصرفي را كه خواست در امور او بكند و
اگر تسليمش مينامند ،به اين اعتبار است كه بنده خدا رام و منقاد محض است در برابر هر ارادهاي كه خداي سبحان در
بارهاش بكند ،و هر كاري كه از او بخواهد بدون اينكه هيچ امري را به خود نسبت دهد ،اطاعت ميكند .پس تفويض و
توكل و تسليم مقامات سهگانهاي هستند از مراحل عبوديت ،از همه پايينتر و سطحيتر توكل است و از آن دقيقتر و باالتر
تفويض و از آنهم دقيقتر و مهمتر تسليم است.
"إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" -اين جمله ،واگذاري امر به خدا را تعليل ميكند كه چرا من امور خود را به خدا واگذار كردم؟ و در
اينكه فرمود ":ان اللَّه" و نام خدا را برد ،با اينكه مقتضاي ظاهر عبارت و سياق اين بود كه بفرمايد ":انه بصير بالعباد" ،براي
اين است كه علت بصير بودن خدا را هم بيان كرده باشد ،گويا گفته :خدا بيناي به حال بندگان است براي اينكه اللَّه -عز
اسمه -است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
"فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا" اين جمله تفريع و نتيجه تفويض امور است به خداي تعالي ،ميفرمايد :نتيجه واگذاري امورش
به خدا اين شد كه خداي سبحان شر كفار و نقشههاي شوم آنان را از وي بگردانيد .و در اين جمله اشارهاي هم به اين معنا
هست كه كفار نسبت به او قصد سوء داشتند.
و ليكن خداي تعالي شر آنها را دفع كرد.
"وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ  ...أَشَدَّ الْعَذابِ" يعني به دنبال اين جريان عذابي سخت بر آل فرعون نازل شد .و بنا بر اين
عبارت" سوء العذاب" از باب اضافه صفت به موصوف است .و اگر موصوف مزبور را با مصدر "سوء" توصيف كرد ،و
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نفرمود" عذاب سيئ" براي اين است كه در تعبير مبالغه كرده باشد .و منظور از آل فرعون پيروان اوست ،و چه بسا گفته
ميشود آل فالني و شامل خود آن شخص نيز ميشود.
"النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ" از ظاهر سياق برميآيد كه ميخواهد
كلمه" سوء العذاب "را معنا كند ،نه اينكه جملهاي نو و ابتدايي باشد.
[نكاتي در باره كيفيت و مراحل تعذيب فرعونيان در عالم برزخ و قيامت]  .....ص428 :

[اينكه در جهنم كفار زير دست (تابعان) كم كردن عذاب خود را از بزرگان و متبوعان خود سؤال ميكنند از باب ظهور ملكات دنيويشان است ] .....ص429 :

"وَ إِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  ...بَيْنَ الْعِبادِ" سياق آيه اين نكته را افاده ميكند كه ضمير در
جمله" يتحاجون" به آل فرعون بر ميگردد ،دليل ديگرش هم تغيير سياق در جمله" وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ" است .و
معنايش اين است كه :عذاب سوء بر آل فرعون وقتي نازل شد كه در آتش محاجه ميكردند و يا اين است كه :به ياد آر از
بدي عذاب آل فرعون ،وقتي كه در آتش محاجه ميكنند .ضعفاي ايشان به اقوياي متكبر ميگويند :ما در دنيا تابع شما
بوديم ،و الزمهاش اين است كه شما در مواقع حاجت به كمك ما بشتابيد و در شدايد ياريمان كنيد و هيچ حاجت و شدتي
شديدتر از وضعي كه امروز داريم نيست ،حال آيا ميتوانيد كاري براي ما بكنيد و مقداري از اين آتش و عذاب را از ما
برداريد؟ توقع نداريم كه همه اين عذاب را برداريد ،بلكه مقداري را هم برداريد ما قانعيم.
اين سخن از ايشان در حقيقت ظهور (ملكه) تملقي است كه در دنيا نسبت به اقويا و بزرگان خود داشتند كه در هر شدتي به
آنها پناهنده ميشدند ،نه به خداي تعالي و گرنه اگر ظهور قهري آن ملكه نباشد ،چگونه چنين درخواستي ميكنند ،با اينكه
ميدانند كه خود اقويا گرفتارترند و در وضعي و روزگاري قرار دارند كه هيچ كس به درد هيچ كس نميخورد ،روزي كه امر
همه به دست خداست ،و از اينگونه ظهورها نظائري در قرآن كريم از مردم دوزخ حكايت شده ،مثل اينكه در آنجا همان
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و اين آيه شريفه در افاده چند نكته صريح است :اول اينكه :با آل فرعون اين طور معامله ميشود كه اول آنان را بر آتش
عرضه ميكنند ،و سپس آنان را در آن داخل ميكنند و اين هم پيداست كه داخل آتش شدن سختتر است ،از اينكه انسان
را بر آتش عرضه كنند.
نكته دوم اينكه :عرضه آنان بر آتش قبل از روز قيامت است كه در آن روز دوزخيان را داخل دوزخ ميكنند .پس معلوم
ميشود عرضه كردن آل فرعون بر آتش ،در عالمي قبل از عالم قيامت صورت ميگيرد ،و آن عالم برزخ است كه فاصله بين
دنيا و آخرت است.
نكته سوم اينكه شكنجه در برزخ با شكنجه در قيامت به وسيله يك چيز صورت ميگيرد ،آنهم آتش است ،چيزي كه هست
اهل برزخ از دور از آتش رنج ميبرند ،و اهل قيامت در داخل آن قرار ميگيرند.
و در اينكه فرمود ":غُدُوًّا وَ عَشِيًّا" اشاره است به اينكه عرضه كفار بر آتش پشت سر هم واقع ميشود ،و ال ينقطع ادامه
مييابد .و اي بسا اين استفاده هم بشود ،كه اهل برزخ از آنجا كه به كلي از نداي منقطع نشدهاند ،مانند اهل دنيا صبح و
شام دارند.
و در عبارت" وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا" به منظور كوتاهگويي چيزي حذف شده و تقدير آن" و يوم تقوم الساعة قيل ادخلوا
آل فرعون اشد العذاب" است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص432 :
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دروغگويي دنيا را از سر ميگيرند و سوگند دروغ ميخورند ،و كارهايي كه كردهاند حاشا ميكنند و يكديگر را تكذيب
مينمايند و از اين قبيل اظهارات كه همه از باب ظهور ملكات دنيوي است.
"قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ" اين آيه پاسخي است كه اقويا به ضعفا ميدهند ،حاصلش اين
است كه :امروز روز جزا است ،نه روز عمل ،امروز همه اسباب از تاثير افتادهاند ،آن خيالهايي كه ما در دنيا در باره خود
ميكرديم و خود را قوي و نيرومند ميپنداشتيم همه بيهوده شد ،امروز حال ما و حال شما يكي است ،چون ميبينيد كه هر
دو طايفه در آتشيم.
پس اينكه گفتند ":إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ" مفادش اين است كه:
ظهور حكم الهي احكام ساير اسباب و تاثيرهاي آنها را باطل كرد و ما و شما در سرنوشتي برابر قرار گرفتيم ،ديگر مانند دنيا
ما امتيازاتي از شما نداريم و آن قوت شوكتي كه در دنيا ما را از شما ممتاز ميساخت نمانده ،تا در اينجا چيزي از عذاب را از
شما برطرف كنيم .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص413 :
يكي از حرفهايي كه مفسرين « »1در اين آيه زدهاند ،اين است كه :ضمير در جمله "يتحاجون" به مطلق كفار دوزخي
برميگردد .و اين همانطور كه توجه فرموديد احتمالي است بعيد .بعضي « »9ديگر گفتهاند :به قريش برميگردد ،اين احتمال
از آن هم بعيدتر است.

"وَ قالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ" اين آيه شريفه حكايت گفتگوي دوزخيان -كه
آل فرعون هم جزو ايشانند -با خازنان جهنم است ،كه خداي سبحان آن را دنبال داستان آل فرعون آورده .و اگر دوزخيان از
خازنان جهنم التماس دعا ميكنند ،چون از استجابت دعاي خود مايوسند.
و مراد از "يَوْماً مِنَ الْعَذابِ" يك روز از روزهاي دنيا نيست ،بلكه يك روز از روزهاي عالم خودشان است كه در نتيجه
معنايش اين ميشود :از خدا بخواهيد پارهاي از عذاب جهنم را بر ما تخفيف دهد.
"قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلي قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ" خازنان دوزخ در پاسخشان
ميگويند :مگر پيامبران خدا با بينات و براهين و معجزات به سوي شما نيامدند؟ در جواب ميگويند :چرا ،آمدند .و همين
خود اعترافي است از ايشان به اينكه به انبيا كفر ورزيدند ،در عين اينكه به حقانيت آنان علم داشتند و اين خود كفر به مساله
نبوت است و به همين جهت خازنان دوزخ ديگر در باره درخواست آنان چيزي نگفتند كه ما دعا ميكنيم يا نميكنيم ،بلكه
گفتند :خودتان دعا كنيد و در ضمن متوجهشان كردند كه دعايشان مستجاب نيست.
و معناي اينكه گفتند ":وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ" ،اين است كه دعاي كفار در جو و شرايطي است كه ضاللت و
بيفايدگي از هر سو حكمفرما است ،در نتيجه چنين دعايي به هدف اجابت نميرسد .و اين جمله تتمه كالم خازنان دوزخ
است ،البته اين چيزي است كه از سياق استفاده ميشود و گرنه احتمال بعيدي هست كه جزو كالم خداي تعالي باشد.
و اين جمله چه از خازنان دوزخ باشد و چه از خداي متعال ،معناي تعليل را ميدهد و حاصل معنايش اين است كه :خود شما
دعا كنيد ،ولي دعاي شما مستجاب نميشود ،چون كافريد و دعاي كافر مستجاب شدني نيست.
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  ،90ص .30
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[توضيحي در باره وعده خدا به استجابت دعا و معني و وجه اينكه خزنه جهنم در جواب التماس دعاي دوزخيان ميگويند ":فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ"]  .....ص472 :
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص411 :
و ارتباط دادن عدم استجابت را به وصف كفر ،خود اشعار به عليت كفر دارد .حال خواهي گفت :چرا دعاي كافر مستجاب
نميشود؟ ميگوييم :براي اينكه هر چند خداي سبحان وعده قطعي داده كه دعاي هر كس از بندگانش را كه او را بخواند
مستجاب كند ،و فرموده ":أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ" « »1و دعا در صورتي كه حقيقتا دعا باشد ،به هيچ وجه رد نميشود.
و ليكن آنچه كه در متن اين وعده به عنوان قيد آمده اين است كه اوال دعا ،دعا و طلب حقيقي باشد ،نه بازي و شوخي ،و
ثانيا ارتباط آن حقيقتا به خدا باشد ،يعني دعا كننده تنها از خدا حاجت بخواهد و در اين خواستنش از تمامي اسبابهايي كه به
نظرش سبب هستند منقطع گردد.
و كسي كه به عذاب آخرت كفر ميورزد و آن را انكار ميكند ،و حقيقت آن را ميپوشاند ،نميتواند رفع آن را به طور جدي
از خدا بخواهد ،چون اين خواستنش يا در دنيا است كه جدي نبودن آن خيلي روشن است و يا در آخرت است ،در آنجا هم
هر چند عذاب را به چشم ميبيند( ،و با همه ظاهر و باطنش لمس ميكند) ،و از شدت آن به ناچار از هر سبب ديگر منقطع
شده ،تنها متوسل به خداي سبحان ميشود و ليكن آن ملكه انكاري كه از دنيا به همراه خود آورده ،و بال و طوق لعنتي
شده كه هرگز از او جدا نميشود ،و آتشي كه در آن است جزاي همان انكار است ،در نتيجه نميگذارد رفع چيزي را كه
منكرش بوده به طور جدي از خدا بخواهد.
عالوه بر اين ،سخن در باره انقطاعش از سببها و توسلش به خداي تعالي ،همان سخني است كه در طلب جدياش گفتيم،
همانطور كه او نميتواند بطور جدي دعا كند همچنين نميتواند بطور جدي از سببهاي ديگر بريده و متوسل به خداي عزيز
گردد و چگونه ميتواند چنين توسلي جدي داشته باشد؟ با اينكه در دنيا آن را كسب نكرده بود -دقت بفرماييد.
از اينجا پايه ضعف استدالل بعضي « »9از مفسرين روشن ميشود كه به اين آيه استدالل كردهاند بر اينكه دعاي كافر
مطلقا مستجاب نيست ،چون توجه فرموديد كه آيه شريفه نميخواهد بفرمايد دعاي كافر بطور كلي مستجاب نيست بلكه
ميخواهد بفرمايد :دعاي او در
__________________________________________________
)(1من اجابت ميكنم دعاي دعا كننده را در صورتي كه مرا بخواند .سوره بقره ،آيه .133
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص419 :
خصوص آنچه كه در دنيا منكر آن بوده مستجاب نيست ،و گرنه در ساير حوائج چرا مستجاب نباشد؟ با اينكه آيات بسياري
از قرآن كريم اين معنا را خاطرنشان ميسازد كه خداي سبحان در موارد اضطرار دعاي كفار را هم مستجاب كرده است.
"إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ" كلمه" اشهاد" جمع" شهيد" است ،البته شهيد به
معناي شاهد .و آيه شريفه وعدهاي نوعي ميدهد ،نه وعده شخصي و براي يك يك اشخاص انبيا و تك تك وقايعي كه
براي آنان پيش ميآيد .و در سابق در تفسير آيه" إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ" « »1در باره معناي نصرت الهي بياني گذرانديم.
"يَوْمَ ال يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" اين آيه تفسيري است براي "يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ" .و ظاهر
اينكه مصدر را بر فاعل آن اضافه كرده و فرموده" معذرتهم -معذرتشان" و نفرموده ":ان يعتذروا -اينكه عذر بخواهند"،
اين است كه در آن روز به نوعي معذرت خواهند خواست ،و اما اينكه در سوره مرسالت فرموده" هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال
يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ" « ،»9مربوط به بعضي از مراحل روز قيامت است ،و بايد آن را اينطور معنا كنيم ،براي اينكه آيات
ديگري هست كه داللت ميكند بر اينكه روز قيامت مردم تا اندازهاي حرف ميزنند.
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بحث روايتي [(رواياتي در باره :تقيه ،تفويض امر به خدا ،و اينكه فرعونيان هر صبح و شام بر آتش عرضه ميشوند)]  .....ص:
473

در كتاب علل به سند خود از اسماعيل بن منصور ابي زياد ،از مردي از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت از امام صادق
(ع) از كالم فرعون كه به حكايت قرآن كريم گفته بود" ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسي" ،پرسيدم :كه چطور شود موسي (ع) را نكشت؟
فرمود :براي اينكه زنازاده نبود و انبيا و اوالد انبيا را نميكشند مگر فرزندان زنا «».1
و در مجمع البيان ميگويد :امام صادق (ع )فرمود :تقيه دين من و دين پدران من است .كسي كه تقيه ندارد ،دين ندارد .و
تقيه سپر خدا است در زمين ،چون مؤمن آل فرعون ،اگر اظهار اسالم ميكرد كشته ميشد «( »9و ديگر نميتوانست در
چنين مجلسي حساس از موسي و دعوتش دفاع كند).
مؤلف :روايات از طرق شيعه در باب تقيه بسيار است ،آيات قرآن هم مؤيد آنها است ،مانند آيه" إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً" «،»0
و آيه" إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ" «».0
و در محاسن به سند خود از ايوب بن حر ،از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا"
فرموده :اين آيه نمي خواهد بفرمايد :خدا نگذاشت آل فرعون آن مرد مؤمن را به قتل برسانند ،بلكه بر او حمله كردند و او را
كشتند .آيا ميدانيد چه چيز را حفظ كرد !منظور آيه اين است كه خدا او را از اينكه در دينش شكست دهند حفظ فرمود
«».4
__________________________________________________
)(1علل الشرائع ،ج  ،1ص  ،43ح . [.....]1
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"وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ "-يعني ايشان دوري از رحمت خدا را دارند ".وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" يعني و ايشان خانه بدي دارند كه عبارت
است از جهنم.
"وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْهُدي وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ  ...لِأُولِي الْأَلْبابِ" اين آيه خاتمه سرگذشتي است كه قبال از موسي
(ع) و فرستادن او با معجزات و براهين روشن و مجادله آل فرعون به باطل و احتجاج مؤمن آل فرعون ،بيان كرده بود ،در
اين خاتمه كه با الم قسم آغاز شده ،به حقانيت ماموريت موسي و ظلم فرعونيان در مقابل او اشاره ميفرمايد:
و مراد از كلمه" الهدي" ديني است كه موسي آورد .و مراد از ارث دادن كتاب به بني اسرائيل اين است كه تورات را در بين
آنان باقي گذاشت ،تا بدان عمل كنند و به وسيله
__________________________________________________
)(1البته آنها بر كافران فتح و پيروزي يابند .سوره صافات ،آيه .139
)(2امروز روزي است كه زبان نميگشايند و اجازهشان نميدهند كه معذرت خواهي كنند.
سوره مرسالت ،آيه .03 -04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص410 :
آن هدايت شوند.
و معناي جمله" هُديً وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ" اين است كه :ما اين كتاب را در بني اسرائيل باقي گذاشتيم ،در حالي كه
هدايتي بود كه عوام آنها ميتوانستند با آن هدايت شوند و تذكري بود كه خواص و خردمندان آنها ميتوانستند با آن متذكر
گردند.
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)(2مجمع البيان ،ج  ،3ص .491
)(3مگر آنكه بخواهيد به نوعي از ايشان تقيه كنيد .سوره آل عمران ،آيه .93
)(4مگر كسي كه مجبور شود و او را وادار به اظهار كفر كنند و او اظهار بكند ،در حالي كه دلش مطمئن به ايمان باشد.
سوره نحل ،آيه .133
)(5محاسن برقي ،ج  ،1ص  ،912ح .101
ترجمه الميزان ،ج ،13ص410 :
مؤلف :در معناي اين روايت روايات ديگري هست ،و در بعضي از رواياتي كه از طرق اهل سنت نقل شده ،آمده كه :خدا او را
از كشتن نجات داد.
و در خصال از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود :من تعجب ميكنم از كسي كه از چهار چيز جزع و فزع ميكند و به
چهار چيز پناه نميبرد -تا آنجا كه فرمود -و تعجب ميكنم از كسي كه فزع ميكند از اينكه مبادا دشمن به او مكر كند و
نيرنگ بزند ،ولي پناه نميبرد به آيه" وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ" براي اينكه ميشنوم كه خداي عز و جل
دنبالش ميفرمايد ":فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا" «».1
مؤلف :اين حديث در غير خصال نيز نقل شده.
و در تفسير قمي ميگويد :مردي به امام صادق (ع) عرضه داشت :شما در باره آيه "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا" چه
ميفرمايد؟ فرمود :بگو ببينم مردم چه ميگويند؟ عرضه داشت :ميگويند اين عذاب در آتش دوزخ است كه آتش خلد است،
و ايشان در عين حال معذب به آن نميشوند .حضرت فرمود :پس ايشان از سعدا هستند .شخص ديگري عرضه داشت:
فدايت شوم پس خودتان بفرماييد ،كه چگونه است؟ فرمود :اين در دنيا است و اما در آخرت كه دار خلد است داخل در عذاب
ميشود ،هم چنان كه دنبالش فرموده:
"يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ" «».9
مؤلف :منظور امام (ع) از دنيا زندگي برزخ است كه تعبير از آن به دنيا در بسياري از روايات اهل بيت آمده است.
و در مجمع البيان از نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت :رسول خدا (ع )فرمود :هر يك از شما كه بميرد ،در هر صبح و
شام جايگاهش را به او نشان ميدهند ،اگر اهل بهشت باشد ،جايگاهش از بهشت را و اگر اهل آتش باشد از آتش را نشانش
ميدهند و ميگويند :اينجا جايگاه تو است تا وقتي كه خدا مبعوثت كند و بدينجا بيايي «».0
بخاري و مسلم اين حديث را در صحيح خود آوردهاند.
مؤلف :سيوطي هم در الدر المنثور از بخاري و مسلم ،از ابن ابي شيبه و ابن مردويه اين حديث را آورده « .»0و اين مضمون
در روايات ائمه اهل بيت (ع) بسيار وارد شده و بسياري از آن روايات در بحث برزخ ،در جلد اول اين كتاب و مواردي ديگر
نقل شد.
__________________________________________________
)(1خصال ،ص  ،913ح .00
)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .943
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .493
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .049
ترجمه الميزان ،ج ،13ص414 :
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[سوره غافر ( :)52آيات  44تا  ..... ]12ص474 :
اشاره

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ ( )44إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ
سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِالَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( )43لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ
مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ ( )43وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ال
الْمُسِيءُ قَلِيالً ما تَتَذَكَّرُونَ ( )43إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ ()42
وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ()33
ترجمه آيات  .....ص474 :

بيان آيات [استنتاج از داستان موسي و فرعون و امر پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله) به صبر ،استغفار و تسبيح]  .....ص471 :
اشاره

بعد از آنكه داستان موسي (ع) و ارسال به حق او را به سوي فرعون و قومش بيان كرد ،و نيز مجادله به باطل آل فرعون در
آيات خدا را ،و نيرنگ بازيهايشان را خاطرنشان ساخت ،و نيز بيان كرد كه چگونه خداي تعالي پيامبر خود را ياري كرد و كيد
آنان را باطل ساخت ،و در آخر به مال كار آنان ،يعني بيثمر شدن تالشهايشان و عاقبت شرشان اشاره نمود ،اينك در اين
آيات به عنوان فروع و نتيجه آن بيانات ،پيامبر گرامي خود را دستور ميدهد كه صبر پيشه خود كند ،و هشدار ميدهد كه
وعده خدا به نصرت او حق ،و نيرنگها و جدال به باطل مردم و استكبارشان از قبول دعوت او به زودي باطل گشته ،تمامي
تالشهايشان جز عليه خودشان ،نتيجه نميدهد .بنا بر اين ،كفار نميتوانند خدا را عاجز سازند .و به زودي قيامت موعود بپا
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پس صبر كن كه وعده خدا حق است ،و از گناهت استغفار كن و هر صبحگاه و شبانگاه پروردگار خود را حمد و تسبيحگوي
().44
بدرستي كساني كه بدون هيچ دليلي كه از ناحيه خدا در دست داشته باشند در آيات خدا جدال ميكنند هيچ انگيزهاي به جز
نخوت دروني ندارند و جدالشان به جايي نخواهد رسيد و با جدال به هدف خود نميرسند ،پس توبه خدا پناه بر كه شنواي
بينا است ().43
بايد بدانند خلقت آسمانها و زمين بزرگتر از خلقت مردم است و ليكن بيشتر مردم نميدانند ().43
نه نابينا و بينا يكسان است و نه آنهايي كه ايمان آورده و عمل صالح كردند با بدكاران برابرند اماچه كم متذكر ميشويد
().43
ترجمه الميزان ،ج ،13ص413 :
قيامت بطور قطع آمدني است و هيچ شكي در آن نيست و ليكن بيشتر مردم ايمان نميآورند ().42
پروردگارتان اين دعوت را كرد كه مرا بخوانيد تا استجابت كنم بدرستي كساني كه از عبادت من استكبار ميورزند به زودي
با كمال ذلت داخل جهنم خواهند شد ().33
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[علت اينكه با باطل در برابر حق مجادله ميكنند ،كبر آنان است]  .....ص471 :

"إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ"...
اين آيه بيان آيه قبلي را كه به رسول خدا (ص) امر به صبر ميفرمود ،و با وعده نصرت دلگرمش ميساخت تاكيد ميكند ،و
حاصلش اين است كه :اين مجادلين به آرزوي خود نميرسند ،و هرگز نخواهند رسيد ،پس تو از جدال ايشان غمناك مباش،
و از اين ناحيه دلخوش دار.
پس جمله" إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ" علت مجادله ايشان را منحصر ميكند در كبر ايشان ،و ميفرمايد :عاملي كه ايشان را
وادار به اين جدال ميكند ،نه حس جستجوي از حق است و نه شك در حقانيت آيات ما است تا بخواهند با مجادله حق را
روشن كنند ،و حجت و برهاني هم ندارند ،تا بخواهند با مجادله ،آن حجت را اظهار بدارند بلكه تنها عامل جدالشان آن
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گشته ،با ذلت و خواري بدرون جهنم در ميآيند.
"فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ"...
حرف "فا" كه بر سر اين جمله در آمده ،جمله را فرع و نتيجه بيان قبلي ميسازد ،كه دستور ميداد مردم از راه سير در زمين
عبرت بگيرند ،و ميفرمود ":أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ" و نيز براي تاييد آن
دستور ،داستان موسي و مال امر مستكبريني كه با باطل به جنگ حق ميآمدند ،و خدا حق و اهل حق را ياري كرد ،بيان
ميفرمود.
و معناي آيه اين است كه :وقتي مطلب از اين قرار است ،پس تو بايد در مقابل آزار مشركين و مجادله آنان به باطل صبر
كني كه وعده خدا حق است ،و به زودي به آن وفا ميكند .و مراد از" وعده" همان وعده چند آيه قبل است كه ميفرمود":
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا" و در آن وعده نصرت ميداد.
و در جمله" وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ" به آن جناب دستور استغفار ميدهد ،البته استغفار از عملي كه نسبت به ساحت قدس آن
جناب گناه باشد ،هر چند كه گناه به معناي معروف ترجمه الميزان ،ج ،13ص413 :
يعني مخالفت امر مولوي نباشد ،چون آن جناب داراي عصمت است ،و در سابق هم گفتاري در معناي گناه و مغفرت در
اواخر جلد ششم اين كتاب گذرانديم.
البته گناهي كه به آن جناب منسوب شود ،معناي ديگري هم دارد كه -ان شاء اللَّه -در اول سوره فتح بدان اشاره خواهيم
كرد .بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :مراد از گناه آن جناب گناه امت اوست ،آن گناهاني كه ممكن باشد با شفاعت آن
جناب آمرزيده شود.
"وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ" -يعني خداي سبحان را تسبيح بگو ،تسبيحي كه همراه حمد او باشد ،حمدش بر
نعمتهاي جميلش ،حمدي كه با توالي ايام استمرار داشته باشد .و يا :حمدي كه در هر صبح و شام انجام شود .و بنا بر معني
اول ،دو كلمه" عشي" و" ابكار" از قبيل كنايه خواهد بود.
بعضي از مفسرين «» 9گفتهاند :مراد از تسبيح به حمد در صبح و شام ،همان نماز صبح و عصر است ،و به همين جهت بايد
گفت :اين آيه از بين همه آيات سوره در مدينه نازل شده.
ليكن اين تفسير صحيح نيست ،بدين جهت كه از نظر روايات و مخصوصا روايات معراج مسلم است كه نمازهاي پنجگانه
همه در مكه و قبل از هجرت واجب شده ،و بنا بر اين اگر مراد از تسبيح به حمد نماز صبح و عصر باشد ،بايد آيه شريفه در
مكه و قبل از واجب شدن ساير نمازها نازل شده باشد.
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كبريست كه در سينه دارند .آري ،آن كبر است كه ايشان را وادار كرده در برابر حق جدال
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  ،90ص .33
ترجمه الميزان ،ج ،13ص413 :
كنند ،و به وسيله آن حق صريح روشن را باطل جلوه دهند.
"ما هُمْ بِبالِغِيهِ" -ضمير در كلمه" ببالغيه" به كبر برميگردد ،به اعتبار سببي كه موجب آنست ،چون كبر سبب جدال است
كه مي خواستند با آن ،حق را و آورنده دعوت حقه را سركوب كنند .و معناي جمله اين است كه :ايشان به مراد دل خود و
آرزوهايي كه از جدال خود دارند نميرسند ،جدالي كه بخاطر كبرشان مرتكب ميشوند.
"فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" -يعني پس از ايشان و كبري كه دارند به خدا پناه ببر ،هم چنان كه موسي (ع) از هر متكبر جدالگري به
خدا پناه برد ،و خدا آن را چنين حكايت ميكند ":وَ قالَ مُوسي إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسابِ" «».1
"إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" -يعني :او شنواي دعاي بندگان و بيناي به حوائج ايشان است ،و شدت و رخاي ايشان را ميبيند.
"لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" الم ابتداي آيه الم سوگند است ،و مراد از"
سماوات و االرض" مجموع عالم است ،و معناي آيه بر حسب آنچه مقام افاده ميكند اين است كه :مشركين به آرزوي خود
نميرسند ،و خدا را نميتوانند عاجز كنند ،چون خدايي كه قادر بر خلقت تمامي عالم است ،و همه عالم با آن همه عظمت
كه در آن است وي را عاجز نكرد ،هرگز ممكن نيست يك جزو كوچك از آن -يعني انسانها -بتوانند او را عاجز سازند .و
ليكن بيشتر مردم جاهلند ،و به خاطر جهل خود خيال ميكنند ميتوانند با جدالي كه به راه مياندازند ،و يا با هر نيرنگ
ديگر ،او را عاجز و خسته كنند.
"وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ"...
بعد از آنكه تذكر داد كه بيشتر مردم نميدانند ،در اين جمله همين معنا را تاكيد كرد كه مردم همه يكسان نيستند ،بعضي
كور و بعضي بينايند ،و اين دو برابر نيستند .آن گاه بعد از كلمه" بصير" جمله" الَّذِينَ آمَنُوا  "...را بر آن عطف كرد ،و سپس
كلمه" مسيء" را آورد ،در نتيجه طايفه اول صاحبان بصيرتند كه آن تذكر را ميپذيرند ،و طايفه دوم كوردالن هستند كه
متذكر نميشوند.
"قَلِيلًا ما تَتَذَكَّرُونَ" -اين جمله خطاب به مردم است به انگيزه توبيخ آنها و همين
__________________________________________________
)(1موسي (ع) گفت :من از شر هر كافر متكبري كه به روز حساب ايمان نميآورد به پروردگارم و پروردگار شما پناه ميبرم.
سوره مؤمن ،آيه .93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص412 :
منظور باعث شده كه سياق از غيبت به حضور التفات يابد ،چون اگر اين نكته نبود ،جا داشت بفرمايد" قليال ما يتذكرون".
"إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ" خداي تعالي در اين آيه مردم را به آمدن قيامت تذكر ميدهد،
و در آيه بعدي با دعوت پروردگارشان به دعا و عبادت او متذكر ميكند ،هم چنان كه مؤمن آل فرعون در داستان سابق آنان
را به آمدن قيامت ،و به اينكه دعوت از ناحيه خداست نه از ناحيه آلهه ايشان ،تذكر ميداد و ميگفت آلهه شما مردم نه در
دنيا دعوتي دارند ،نه در آخرت.
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"وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" اين آيه دعوتي است از خداي تعالي به همه بندگانش ،دعوتي است به دعا و خواندن
او ،و وعدهاي است به استجابت آنان .و به طوري كه مالحظه ميكنيد هم دعا را مطلق آورده ،و هم مستجاب كردن آن را.
و ما در بحثي كه پيرامون معناي دعا و اجابت در ذيل آيه" أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ" « »1در جلد دوم اين كتاب ايراد
كرديم پيرامون آن مفصال بحث نموديم.
"إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ" -كلمه" داخرين" جمع اسم فاعل از مصدر "دخور" است كه
به معناي ذلت است .در اين آيه دعاي در آيه قبلي را به عبادت مبدل كرده تا بفهماند كه دعا خود نوعي عبادت است.
بحث روايتي [(رواياتي در باره دعاء و استجابت آن در ذيل آيه ":ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  ..... ])"...ص479 :
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در صحيفه سجاديه است كه :پروردگارا تو خودت فرمودي" ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُو َ
ن
جَهَنَّمَ داخِرِينَ" و در اين كالم شريفت دعا و خواندن خود را عبادت ،و ترك آن را استكبار خواندي ،و تاركين را به دخول در
جهنم با خواري تهديد فرمودي «».9
و در كافي به سند خود از حماد بن عيسي ،از امام صادق (ع) روايت آورده كه گفت :از آن جناب شنيدم كه فرمود :دعا كن و
مگو مقدرات تقدير شده و دعا تغييرش
__________________________________________________
)(1سوره بقره ،آيه .133
)(2صحيفه سجاديه ،دعاي .04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص493 :
نميدهد ،براي اينكه دعا خود عبادت است ،و خداي عز و جل ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
داخِرِينَ" و نيز فرموده ":ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" «».1
مؤلف :اينكه امام فرمود" دعا خود عبادت است" و به آيه شريفه استشهاد كرد ،در حقيقت احتجاجي است كه بر فرمايش
قبلش كرده كه فرمود" دعا كن" و اما استشهادش به آيه" ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" احتجاج به آن گفتار دومش است كه
فرمود" مگو چنين و چنان" و به همين جهت در بيان خود ،ذيل آيه را بر صدرش مقدم آورد.
و در كتاب خصال از معاوية بن عمار ،از امام صادق (ع )روايت آورده كه فرمود :اي معاويه به كسي كه سه چيز داده شده
باشد از سه چيز محروم نميشود :كسي كه توفيق و حال دعايش داده باشند ،از اجابت محرومش نميكنند ،و كسي كه
توفيق شكر نعمتش داده باشند ،از زياد كردن نعمتش دريغ نميكنند ،و كسي كه توكلش داده باشند ،از كفايت امور او
مضايقه نميكنند .چون خداي عز و جل در كتاب عزيزش ميفرمايد ":وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -كسي كه بر خدا
توكل كند او كفايت كننده امور وي است" و نيز ميفرمايد ":لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ -اگر شكر بگذاريد نعمتتان را زيادت
كنم" ،و نيز فرموده ":ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ -مرا بخوانيد تا اجابتتان كنم" «».9
و در كتاب توحيد به سندي كه به امام موسي بن جعفر (ع) دارد از آن جناب روايت كرده كه فرمود :جمعي به امام صادق (ع)
گفتند :چرا ما خدا را ميخوانيم ولي دعايمان مستجاب نميشود؟ فرمود :براي اينكه كسي را ميخوانيد كه نميشناسيدش
«».0
مؤلف :ما در ذيل آيه" أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ" « ،»0در جلد دوم اين كتاب تعدادي از روايات دعا را ايراد كرديم.
__________________________________________________
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)(1كافي ،ج  ،9ص  ،033ح .0
)(2خصال (صدوق) ،ص  ،131ح . [.....]43
)(3توحيد (صدوق) ،ص
)(4سوره بقره ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص491 :
[سوره غافر ( :)52آيات  17تا  ..... ]18ص417 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص417 :

خدا همان كسي است كه برايتان شب را درست كرد تا در آن به استراحت پردازيد و روز را تا همه جا برايتان قابل ديدن
باشد ،چون خدا داراي فضل مخصوصي است نسبت به مردم ولي بيشتر مردم شكر نميگزارند ().31
همين خدا پروردگار شما است كه خالق هر موجود است ،معبودي بجز او نيست ،پس چگونه به خود اجازه ميدهيد كه از
عبادت او به عبادت غير او منحرف شويد ().39
ترجمه الميزان ،ج ،13ص499 :
آري ،همه آنهايي كه آيات خدا را تكذيب ميكنند اين چنين دچار انحراف ميشوند ().30
خدا همو است كه زمين را براي شما مستقر و آسمان را بنا قرار داد و شما را به بهترين شكلي صورتگري نمود و از چيزهاي
پاكيزه روزيتان نمود .همين اللَّه است كه پروردگار شما است كه چه پر بركت است اللَّه رب العالمين ().30
او زنده زندگي بخش است معبودي بجز او نيست پس تنها همو را بخوانيد و دين را خالص براي او سازيد الحمد للَّه رب
العالمين ().34
بگو مرا از پرستش خداياني كه شما ميپرستيد نهي كردهاند چون بعد از آمدن بينات از ناحيه پروردگارم ديگر جا براي اين
شرك نيست و نيز مامور شدهام كه تنها براي رب العالمين تسليم باشم ().33
خدا همو است كه شما را از خاك و سپس از نطفه و آن گاه از علقه بيافريد و آن گاه به صورت طفل شما را بيرون ميكند تا
به حد بلوغ برسيد و بعد از آن پير و سالخورده گرديد ،ولي بعضي از شما قبل از رسيدن به پيري ميميريد و نيز بيرون

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ ( )31ذلِكُ ُم
اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ ( )39كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ( )30اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ
() 30هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ()34
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ )(66هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْالً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّي مِنْ قَبْلُ
وَ لِتَبْلُغُوا أَجَالً مُسَمًّي وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( )33هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ فَإِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ()33
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ميكند تا به اجل معين خود برسيد و شايد تعقل كنيد ().33
او همان خدايي است كه زنده ميكند و ميميراند پس همين كه قضاي چيزي را راند تنها ميگويد" باش" و آن چيز موجود
ميشود ().33
بيان آيات [اثبات توحيد خداوند و الوهيت و ربوبيت با بيان او در آفاق و انفس]  .....ص411 :
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در اين آيات براي بار دوم به آيات توحيد كه در اول سوره بود و با آيه "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ" آغاز ميشد ،و يگانگي خداي
تعالي در ربوبيت و الوهيت را اثبات ميكرد ،برگشت شده.
"اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهارَ مُبْصِراً"...
يعني آن خداي يگانه كسي است كه به خاطر شما شب را تاريك كرد تا در آن از خستگي روز كه در اثر كار و كوشش و
تالش روزي عارضتان شده ،آرامش يابيد و روز را هم به خاطر شما روشن قرار داد تا از فضل خدا و از پروردگارتان طلب
كنيد ،و روزيتان را به دست آوريد .و اين دو از اركان تدبير زندگي انسانهاست.
و با معنايي كه ما براي آيه كرديم ،روشن گرديد كه اگر روز را" مبصر -بينا "ناميده ،از باب مجاز عقلي است ،و آن طور كه
بعضي از مفسرين ادعا كردهاند ،هيچ داللتي بر مبالغه ندارد.
"إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ" -در اين جمله به فضل خدا بر مشركين منت مينهد و
توبيخ ميكند به اينكه فضل خدا را شكر نميگزارند ،چون اگر ترجمه الميزان ،ج ،13ص490 :
اين فضل عظيم را شكرگزاري ميكردند او را ميپرستيدند .در اين جمله جا داشت به جاي كلمه "ناس" دوم ،ضمير بياورد،
و بفرمايد" إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ال يَشْكُرُونَ" ولي چنين نكرد ،بلكه دوباره اين كلمه را تكرار كرد تا
بفهماند كفران نعمت طبع مردم است ،بدين جهت كه مردمند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرمود ":إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ"
«».1
"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ" يعني اين است آن خدايي كه امر حيات و رزق شما را تدبير
ميكند ،شب را مايه سكونت شما ،و روز را وسيله سعي و كوشش شما قرار ميدهد ،و او اللَّه تعالي است .و او رب شما است،
چون تدبير امر شما به دست او است.
"خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" -يعني براي اينكه رب همه چيز است ،چون خالق همه چيز است ،و خلقت از تدبير جدايي پذير نيست .و
الزمه اين آن است كه غير خداي تعالي هيچ ربي در عالم هستي نباشد ،نه براي شما و نه براي غير شما ،و به همين جهت
دنبال جمله مورد بحث فرمود ":ال إِلهَ إِلَّا هُوَ" يعني حال كه چنين است ،پس هيچ معبود به حقي غير خداي تعالي نيست،
چون اگر معبود ديگري در اين ميان باشد ،قهرا ربي ديگر خواهد بود ،چون الوهيت از شؤون ربوبيت است.
"فَأَنَّي تُؤْفَكُونَ" يعني پس چگونه از پرستش او به سوي پرستش ديگري منحرف و منصرف ميشويد.
"كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ" يعني نظير اين افك بود كه منكرين آيات خدا در امتهاي ديگر نيز
مرتكب شدند ،چون آيات خدا روشن بود ،و هيچ خفايي در آن نبود ،پس انصراف از مدلول آنها سببي نداشت مگر همين
انكار و لجبازي.
"اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءً"...
كلمه "قرار" به معناي مستقر و جايگاهي است كه آدمي بر آن قرار ميگيرد .و كلمه "بناء" به طوري كه ديگران گفتهاند به
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معاني قبه و بارگاه است ،و از آن جمله بناهايي است كه عرب بر آن قبه ميزنند .خداي تعالي در اين آيه اين نعمت را به رخ
انسانها ميكشد كه آنان را در زمين و زير آسمان جاي داد ،و اين خانه مسقف را منزلگاه ايشان كرد.
__________________________________________________
)(1انسان ظلوم و كفرانگر است .سوره ابراهيم ،آيه .00
ترجمه الميزان ،ج ،13ص490 :
"وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ" -حرف" فا" كه بر سر جمله" فاحسن "در آمده ،فاي تفسيري است ،و به آيه چنين معنا
مي دهد :خداوند خلقت صورتهاي شما را نيكو كرد ،و اين بدان جهت است كه خداي تعالي صورت انسان را مجهز به جهازي
بسيار دقيق كرد كه با آن جهاز و وسايل ميتواند انواع كارهاي عجيب را انجام دهد ،كارهايي كه ساير موجودات جاندار از
انجام آن عاجز است .و نيز از مزايايي از زندگي بهرهمند است كه آن مزايا براي غير انسان ابدا فراهم نيست.
"وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ" -منظور از طيبات انواع رزقهاي گوناگوني است كه طبيعتش با طبيعت آدمي سازگار است ،و با
طبيعت ساير حيوانات سازگار نميباشد ،مانند انواع دانهها ،و گوشتها و غير آن.
"ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ" -يعني اين اللَّه است كه رب شما است و امور شما را تدبير ميكند ".فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ" -اين
جمله ثنايي است بر خداي عز و جل به اينكه ربوبيت و تدبيرش تمامي عالمها را فرا گرفته ،و با آوردن حرف" فا" بر سر اين
جمله ،آن را متفرع كرد بر جمله قبلي ،در نتيجه ربوبيتش براي همه عالمها را فرع ربوبيتش براي انسان قرار داد ،و اين به
منظور آن بود كه بفهماند ربوبيت خداي تعالي يكي است ،و تدبيرش نسبت به امور انسان عين تدبيرش نسبت به امور همه
عالم است ،چون نظام جاري در سراسر جهان يكي است ،و انطباق آن بر سراسر جهان عين انطباقش بر يك يك نواحي آن
است ،پس خداي سبحان منشا خير كثير است كه در لغت آن را" بركت" گويند ":فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ" «».1
"هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ"...
در جمله" هو الحي" اطالقي است كه به هيچ وجه مقيد نميشود ،نه عقال و نه نقال.
عالوه بر اين ،انحصار را هم افاده ميكند ،در نتيجه معنايش اين ميشود كه :تنها خداي تعالي حياتي دارد كه دستخوش
مرگ و زوال نميشود ،پس خداي تعالي حي بالذات است و هر زنده ديگري با احياي او داراي حيات شده.
و چون معلوم شد كه در اين ميان يك حي بالذات است و يك حي به وسيله غير ،در نتيجه تنها كسي بالذات مستحق
عبادت است كه حياتش نيز بالذات باشد و او خداي تعالي
__________________________________________________
)(1و از اين تفريع ميتوان استفاده كرد كه نظام آفرينش فرع بر نظام انسانها ،و خلقتش به خاطر خلقت انسانها بوده است.
اين احتمال را مؤلف بزرگوار نيز پسنديد .مترجم.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص494 :
است و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود ":ال إِلهَ إِلَّا هُوَ".
و اين دو جمله مقدمه است براي جمله بعدي كه در آن امر به دعا ميكند ،البته نه خواندن خدا به طور مطلق ،بلكه
خواندنش به توحيد و در حالي كه دين را براي او خالص كنند ،چون تنها او حي بالذات است و نه ديگري ،و چون تنها اوست
كه استحقاقش براي پرستش ذاتي است ،و هيچ كس ديگري چون او نيست ،لذا است كه بعد از دو جمله" هو الحي" و" ال
إِلهَ إِلَّا هُوَ" متفرع بر آن دو فرمود ":فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ".
و جمله" الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ" ثنايي است بر ربوبيت خداي تعالي ".قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا
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جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ" معناي آيه روشن است .و در آن مشركين را براي هميشه از اينكه
رسول خدا موافق با آنها شود ،و آلهه آنان را بپرستد ،نوميد ميكند .و اين معنا در سوره زمر مكرر آمده بود ،و به همين قرينه
ميتوان احتمال راجح داد كه اين سوره بعد از سوره زمر نازل شده باشد.
"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ"...
مراد از خلقت آنان از خاك ،اين است كه پدر ايشان آدم را از خاك آفريد ،چون خلقت غير آدم (ع) باألخره منتهي به خلقت
آدم ميشود كه از خاك بوده ،در نتيجه خلقت ايشان نيز در اصل از خاك بوده است .ممكن هم هست مراد از خلقت ايشان
از خاك ،اين باشد كه تكوين نطفه پدرها از مواد بسيط زمين بوده.
"ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ  -"...يعني سپس شما را از نطفهاي آفريديم ،و نكره آوردن "نطفه" براي اشاره به حقارت آن است ،و
همچنين نكره آوردن" علقه" در جمله "ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ" ".ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ" يعني سپس شما را از شكم مادران بيرون
ميآوريم "،طفال" در حالي كه طفل هستيد .و كلمه" طفل" به طوري كه ميگويند ،هم بر مفرد اطالق ميشود ،و هم بر
جمع ،هم چنان كه در آيه" أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلي عَوْراتِ النِّساءِ" « »1بر جمع اطالق شده است.
"ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ" -الم در اين جمله الم غايت است ،و گويا متعلق آن حذف شده و تقديرش" ثم ينشئكم لتبلغوا
اشدكم "باشد ،يعني سپس شما را نشو و نمو ميدهد تا به حد بلوغ برسيد .و حد بلوغ اشد از عمر آدمي آن زماني است كه
نيروي بدني انسان به حد كمال ميرسد ".ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً" اين جمله عطف بر جمله" لتبلغوا" است "،وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّي
مِنْ قَبْلُ"
__________________________________________________
)(1يا طفلي كه هنوز عورتهاي زنان راي تشخيص نميدهند .سوره نور ،آيه .01
ترجمه الميزان ،ج ،13ص493 :
يعني بعضي از شما قبال ميميرد و به اين مراحل از عمر كه گفتيم يعني مرحله بلوغ اشد ،و مرحله پيري و ساير مراحل
نميرسد.
"وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّي" -و تا برسيد به اجلي كه معين شده ،و اين آخرين مهلتي است كه به آدمي ميدهند و آن اجل
حتمي است كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست ،و اين اجل معين غايتي است كه شامل تمام مردم ميشود ،حال هر كسي هر
چه عمر كرده باشد .و در جاي ديگر از چنين اجلي خبر داده ،ميفرمايد ":وَ أَجَلٌ مُسَمًّي عِنْدَهُ" « ،»1و به همين جهت ديگر
اين جمله را با كلمه" ثم" عطف نكرد ،تا از آن دو غايت مذكور در سابق متمايز شود.
"وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" -يعني تا شايد شما حق را با نيروي تعقل -كه غريزه شما است -درك كنيد .و اين غايت خلقت انسان
از نظر حيات معنوي او است ،هم چنان كه رسيدن به اجل مسمي ،غايت و نهايت زندگي دنيايي و صوري او است.
"هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ"...
يعني خداي تعالي كسي است كه عمل زنده كردن و ميراندن از آن اوست ،و با اين عمل ،زندگان را از عالمي به عالمي ديگر
منتقل ميكند .و هر يك از اين ميراندن و زنده كردن مبدءي است براي تصرفاتش به نعمتهايي كه با آن نعمتها بر آن
كس كه تدبير امرش را ميكند تفضل نمايد ،چون هر يك از ميراندن و زنده كردن عالمي را به سوي آدمي ميگشايد كه در
آن عالم از انواع نعمتهاي خدايي استفاده ميكند.
"فَإِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" -تفسير اين جمله مكرر بيان شد.
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بحث روايتي «([»1نقل و رد رواياتي كه در باره شان نزول آيه ":لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ "نقل شده] .....
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در الدر المنثور است كه :عبد بن حميد و ابن ابي حاتم به سند صحيح از ابي العاليه روايت كردهاند كه گفت :يهوديان نزد
رسول خدا (ص) آمده ،عرضه داشتند :دجال كه در آخر الزمان ظهور ميكند از ماست و از خصائصش اين و اين است .و
خيلي در باره او غلو كردند و امر او را بزرگ جلوه دادند و گفتند كه چنين و چنان ميكند.
خداي تعالي در پاسخ آنان اين آيه را فرستاد ":إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما
هُمْ بِبالِغِيهِ" آن گاه در معنايش گفت :اينها به آنچه ميگويند
__________________________________________________
)(1و اجلي كه نزد خدا معين شده است .سوره انعام ،آيه .9
)(2به نظر ميرسد كه اين بحث روايتي مربوط به آيات  33 -44باشد كه در الميزان عربي اشتباها در اينجا قرار گرفته و ما
به خاطر رعايت امانت از جابجايي آن صرفنظر كرديم .ناشر.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص493 :
نميرسند ".فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" رسول گرامي خود را دستور ميدهد از فتنه دجال به خدا پناه ببرد.
"لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" يعني از خلقت دجال" «».1
و نيز در همان كتاب آمده كه :ابن ابي حاتم از كعب االحبار روايت كرده كه در ذيل آيه" إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ
بِغَيْرِ سُلْطانٍ" گفت :اين آيه در باره يهوديان نازل شد ،البته در باره اين عقيده آنها كه منتظر امر دجال هستند «».9
و باز در همان كتاب است كه ابن منذر از ابن جريح نقل كرده كه در تفسير آيه" لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
النَّاسِ" گفته است :مي گويند يهوديان معتقد بودند كه در آخر الزمان پادشاهي خواهند داشت كه دريا تا زانويش ،و ابرها تا
فرق سرش ميرسند ،آن قدر بلند باال است كه مرغان را از بين آسمان و زمين با دست ميگيرد ،و با او كوهي از نان و
نهري از آب است .در پاسخ ايشان اين آيه نازل شد" لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" «».0
مؤلف :در سابق توجه فرموديد كه گفتيم :غرض سوره -به طوري كه از سياق آياتش استفاده ميشود -گفتگو در پيرامون
استكبار و مجادله كفار در آيات خدا است ،آنهم مجادله به غير حق .پس در اين سوره گفتار از اين جا آغاز شد ،و در چند
نوبت باز به همين نكته عود كرد ،مثل اينكه يك جا فرمود ":ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا" جاي ديگر فرمود:
"وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ" بار سوم فرمود ":الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً" ،بار چهارم
فرمود ":إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ" بار پنجم فرمود ":أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ
يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ" .پس بنا بر اين ،سياق آيات اين سوره اين معنا را نميپذيرد كه بعضي از آنها در باره
حادثهاي نازل شده باشد كه ساير آيات آن ربطي به آن حادثه نداشته باشد ،در حالي كه چند روايت باال ميخواهد اين را
بگويد.
عالوه بر اين ،مضمون اين روايات ،يعني قصه خبر دادن يهود از دجال ،با دو آيه مزبور هيچ تطبيق نميكند ،و خواننده عزيز
اگر در مضمون اين دو آيه يعني آيه" إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ -تا جمله -وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ" دقت بفرمايد ،خواهد ديد
كه از مضمون روايت اجنبي است .از اينجا روشن ميشود اين قول كه اين دو آيه به دليل اين روايات در مدينه نازل شده
صحيح نيست.
__________________________________________________
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(1و  9و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص .040
ترجمه الميزان ،ج ،13ص493 :
[سوره غافر ( :)52آيات  19تا  ..... ]18ص418 :
اشاره

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ ( )32الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( )33إِذِ
الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّالسِلُ يُسْحَبُونَ ( )31فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ( )39ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ
()30
مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ ( )30ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ( )34ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ ( )33فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ ( )33وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُالً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ
مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ
الْمُبْطِلُونَ ()33

آيا هيچ نديدي كه آنان كه در آيات خدا جدال ميكنند چگونه از راه حق منحرف ميشوند ().32
كساني كه كتاب و آنچه را كه بوسيله رسوالن خود فرستاديم تكذيب ميكنند پس به زودي خواهند فهميد ().33
آن هنگامي كه غل و زنجيرها به گردنهايشان افتاده باشد و كشيده شوند ().31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص492 :
در آب داغ و سپس در آتش افروخته گردند ().39
و آن گاه به ايشان گفته شود كجا است آن چيزهايي كه شريك خدايش ميپنداشتيد ().30
و به جاي خدايش ميپرستيديد ميگويند هر چه نظر ميكنيم آنها را نميبينيم بلكه اصال ما در دنيا چيزي نميپرستيديم،
آري خداوند اين طور كفار را گمراه ميكند ().30
اين قهر و عذاب بدان سبب است كه در دنيا از پي تفريح (و هوسراني) باطل بوديد و دائم به نشاط و شهوتپرستي سرگرم
شديد ().34
حال به درون دوزخ شويد در حالي كه بيرون شدن برايتان نيست پس چه بد است منزلگاه متكبران ().33
پس تو اي پيامبر! صبر كن كه وعده خدا حق است پس چه اينكه در حيات تو پارهاي از عذابهايمان را كه وعده دادهايم به
ايشان بچشانيم و چه اينكه قبل از نشان دادن تو را قبض روح كنيم در هر حال همه آنان به سوي ما برخواهند گشت
(77).
مگر نه اين بود كه قبل از تو رسوالني از جنس خود اين مردم به سويشان گسيل داشتيم رسوالني كه داستانهاي بعضي از

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ترجمه آيات  .....ص418 :
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آنان را برايت حكايت كرديم و بعضي ديگر را حكايت نكرديم؟ هيچ رسولي چنين حقي نداشته كه از پيش خود آيتي بياورد
هر آيتي ميآوردند به اذن خدا بوده و چون حكم حق و حتمي خدا فرا رسد كافران مبطل زيانكار شوند ().33
بيان آيات  .....ص419 :
اشاره

در اين آيات براي بار پنجم به مساله آنهايي كه در آيات خدا مجادله ميكنند برگشت شده و متعرض سرانجام كار آنان
ميشود .البته ما كار آنان را با بيان مال كار مجادله كنندگاني كه در امتهاي گذشته بودند بيان ميكنند و ميفرمايد :خداي
تعالي سرانجام ،دين خود را حفظ و ياري نمود .و اين معنا را در اول سوره بطور اجمال ،و سپس با آوردن مساله دعوت
موسي (ع) و داستانهايي از آن جناب و نصرتي كه خدا از خصوص او كرد ،بيان فرمود .و آن گاه همين معنا را در ضمن امر
به پيامبر اسالم به صبر و وعدهاش به نصرت بيان كرد.
و در اين آيات براي آخرين بار بر آنان جمله ميكند ،و مال امرشان را و اينكه كارشان به كجا ميانجامد ،خاطرنشان
ميسازد و ميفرمايد كه مال امرشان عذاب جاودان است .آن گاه به رسول خدا (ص) امر ميفرمايد كه صبر كند ،و وعدهاش
ميدهد كه يارياش خواهد كرد .و دلگرمش ميكند به اينكه وعده خدا حق است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :

"أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ أَنَّي يُصْرَفُونَ" جمله" أَ لَمْ تَرَ -آيا نميبيني" تعجب را ميرساند .و كلمه "اني"
به معناي" كيف -چگونه" است .و معناي آيه اين است كه :آيا تعجب نميكني -و يا -آيا تعجب نكردي از امر اين
اشخاصي كه در آيات خدا مجادله ميكنند ،چگونه از حق به سوي باطل و از هدايت به سوي ضاللت منحرف ميشوند؟
و منظور از اينكه در اين آيه باز متعرض حال مجادلين شده ،اين است كه اشاره كند كه اين طايفه از حق و هدايت منحرف
شدهاند و اينكه سرانجام چه سرنوشتي خواهند داشت.
ولي در آيه" إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ" متعرض حال آنان
شده ،از اين جهت كه چه عاملي باعث ميشود در مقابل حق جدال كنند ،و آن را عبارت ميداند از كبر ،و آن گاه ميفرمايد:
به آن كبريايي كه در سر ميپرورانند نميرسند .پس آيه مورد بحث تكرار آيه مزبور نيست ،بلكه هر يك از آن دو يك جهت
را متعرضند.
از اين بيان اشكالي كه در كالم بعضي از مفسرين « »1هست روشن ميشود ،مفسر نامبرده گفته است :تكرار كردن مساله
مجادله ،بايد محمل صحيحي داشته باشد ،و آن اين است كه:
بگوييم مجادلين متعدد بودهاند ،آن مجادليني كه آيه قبلي متعرض حالشان بود ،غير از آن مجادلين هستند كه در آيه مورد
بحث نامبرده شدهاند .و يا بگوييم مورد مجادله متعدد بوده ،مثل اينكه مجادله در آيه سابق در مساله معاد بوده ،و مجادله در
آيه مورد بحث در مساله توحيد بوده است.
و خواننده از بيان سابق ،متوجه اشكالي كه بر اين مفسر وارد است ميباشد .عالوه بر اين ،از گفتار او پيداست كه اصال
متوجه غرض اين سوره نبوده است.
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"الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" آنچه از سياق آيات بعدي برميآيد اين است كه مراد از اين
مجادلين تنها مجادلين با پيامبر است بنا بر اين مناسبتر اين ميباشد كه بگوييم :مراد از" كتاب" هم قرآن كريم است ،و
مراد از جمله" بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا" كتابها و ادياني است كه ساير انبياء (ع )آوردهاند ،در نتيجه وثنيت كه قرآن و ساير
كتابهاي آسماني را منكرند در
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص401 :
حقيقت مساله نبوت را منكرند.
"فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" -اين جمله تفريع است بر مجادله و تكذيب كفار و هم تهديد ايشان است به اينكه به زودي به حقيقت
اين مجادله در آيات خدا ،و تكذيب كتاب و رسوالن الهي پي خواهند برد.
"إِذِ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّالسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ" در مجمع البيان ميگويد :كلمه" اغالل"
جمع" غل" است ،و آن عبارت است از طوقي كه به گردن اشخاص مياندازند ،تا خواري و ذلت او را بنمايانند .و كلمه"
غل" در اصل به معناي داخل شدن است .و نيز گفته :كلمه" سالسل" جمع" سلسله" و آن عبارت است از حلقههايي كه از
جهت طول پشت سر هم قرار ميگيرد( .كه در فارسي بدان زنجير ميگويند).
و نيز گفته است :كلمه" سحب" به معناي كشاندن چيزي است بر روي زمين ،اين معناي اصلي كلمه است .و نيز گفته
است :كلمه" سجر" در اصل به معناي افكندن هيزم است در آتشي كه زياد باشد ،مانند آتش تنور كه با هيزم افروخته شود
«».1
كلمه "اذ" ظرف است براي جمله" فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ" و بعضي « »9گفتهاند آوردن اين كلمه با اينكه مخصوص گذشته است
براي اين بوده كه تحقق وقوع را برساند هر چند كه جريان در آينده واقع شود و بنا بر اين جمع بين" اذ" و" سوف "منافات
ندارد.
"إِذِ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ" جملهاي است مركب از مبتدا و خبر ،و كلمه" سالسل" عطف است بر" اغالل" و جمله"
يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ" نيز خبري است بعد از آن خبر ديگر .و جمله" ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ" عطف است بر جمله"
يسحبون" .و معناي آيه اين است كه :به زودي حقيقت عمل خود را خواهند فهميد ،آن وقتي كه غلها و زنجيرها در
گردنشان باشد و در آبي سوزان كشيده شوند و سپس در آتش افكنده گردند .و بعضي»
گفتهاند :معناي جمله" ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ" اين است كه به زودي در آتش افروخته خواهند شد و آتشگيره آن خواهند
گشت ،مؤيد اين معنا آيه ديگري است كه در وصف جهنم ميفرمايد:
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،3ص .409
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .34
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .409
ترجمه الميزان ،ج ،71ص409 :
"وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ" « »1و نيز ميفرمايد ":إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" «».9
"ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا"...
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[معناي اينكه فرمود ":ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  ..... ]"...ص433 :

ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ"
كلمه "تفرحون" مضارع از" فرح" است و" فرح" به معناي مطلق خوشحالي است ،ولي" مرح "به معناي افراط در
خوشحالي است كه از اعمال مذموم بشمار ميرود .راغب گفته ":فرح" به معناي گشادگي دل است ،به وسيله لذتي زودگذر

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

يعني به ايشان گفته ميشود -و در حالي كه بين كشيده شدن روي زمين و سوختن در آتش قرار دارند -پس كجايند آن
خداياني كه ميپرستيدند و شريك خدا ميپنداشتيد تا شما را ياري كنند و از اين عذاب نجات دهند .و يا همان طور كه
معتقد بوديد در مقابل عبادتهايي كه براي آنها ميكرديد شفاعتتان كنند.
"قالُوا ضَلُّوا عَنَّا" -يعني ميگويند :آن آلهه از نظر ما غايبند ،چون كلمه" ضل" به معناي" غاب" است ،ميگويند ":ضلت
الدابة" يعني حيوان ناپديد شده و مكانش معلوم نيست .اين جمله پاسخي است از آن ندايي كه به ايشان ميشود ":أَيْنَ ما
كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ".
"بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً" -اين جمله تتمه جواب آنان و اعراض از جواب اولشان است ،چون متوجه ميشوند كه
آن آلههاي كه در دنيا شركاي خدا ميپنداشتند بجز اسمايي بدون مسمي نبودند .مفاهيمي بودند كه در سراسر عالم با هيچ
چيز تطبيق نداشتند ،و عبادتهايي كه براي آنها كردند همه بيهوده بود ،و لذا منكر عبادت خود ميشوند و ميگويند:
اصال ما بت نميپرستيديم .در مواردي ديگر به اين معنا اشاره نموده ،ميفرمايد ":فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ" « »0و نيز ميفرمايد ":لَقَدْ
تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ" «».0
بعضي «» 4هم گفتهاند :جمله مورد بحث يكي از دروغهاي روز قيامت مشركين را حكايت ميكند ،هم چنان كه آيه" وَ اللَّهِ
رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ" «» 3دروغ ديگري از آنهاست.
"كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ" -يعني در ساير مواردي كه خدا كافران را گمراه ميكند ،به خاطر اينكه كافرند ،يعني حق را
ميپوشانند ،شبيه به اين مورد است كه باطل را حق ميبينند و به طلبش ميروند و بعدا ميفهمند كه هر چه كردهاند بيهوده
بوده ،و سعيشان باطلي بوده در صورت حق ،و سرابي بوده در سيماي حقيقت.
__________________________________________________
)(1آتشگيره آن انسانها و سنگ است .سوره بقره ،آيه .90
)(2شما و آنچه به عوض خدا ميپرستيد هيزم جهنميد .سوره انبياء ،آيه . [.....]23
)(3رابطهاي كه با بتها داشتند زايل كرديم .سوره يونس ،آيه .93
)(4رابطه بين شما قطع شد و آنچه را كه خدا ميپنداشتيد ناپديد گشت .سوره انعام ،آيه .20
)(5روح المعاني ،ج  ،90ص .33
)(6به خدا كه پروردگار ماست ما هرگز شرك نورزيديم .سوره انعام ،آيه .90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص400 :
و معناي آيه بنا بر وجه دوم كه جمله" بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً" دروغي باشد از مشركين ،اين ميشود :خداوند مثل
اين ضاللت ،كافران را گمراه ميكند ،آن وقت برگشت كارشان به اين ميشود كه ناگزير شوند به دروغ گفتن در موقعي كه
يقين دارند كه اين دروغ گفتن سودي به حالشان ندارد.
البته جمله مورد بحث به معاني ديگري نيز تفسير شده كه نزديك به يكديگرند و با تفسيري هم كه ما كرديم نزديكترند.
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كه بيشتر در لذتهاي بدني است « ،»1ولي" مرح" به معناي شدت فرح و بي بند و باري در آن است «».9
و جمله" ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ" اشاره است به عذابي كه كفار در آن قرار دارند ،و حرف" با" در كلمه" بما" باي سببيت و يا باي
مقابله است.
و معنايش اين است كه :اين عذابي كه شما در آن قرار گرفتهايد به سبب (و يا در مقابل) فرحي است كه در زمين بدون حق
ميكرديد ،از لذات عاجل دنيا كام ميگرفتيد .و نيز به سبب (و يا در مقابل) افراطي است كه در فرح خود ميكرديد ،چون
دلهايتان شيفته لذات دنيا و زينت آن بود و با هر حقي كه مخالف باطل شما بود دشمني ميكرديد ،در نتيجه به خاطر احياي
باطل خود و از بين بردن حق و كوبيدن آن فرح و مرح ميكرديد.
در مجمع البيان گفته :اگر فرح را مقيد به قيد" بغير الحق" كرد ،ولي" مرح" را مطلق آورد ،براي اين است كه گاهي فرح به
خاطر حق دست ميدهد ،و چنين فرحي ممدوح است ،گاهي هم ميشود كه به باطل دست ميدهد كه آن مذموم است ،ولي
مرح جز مذموم و باطل نميتواند باشد «».0
"ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ" يعني داخل درهاي جهنم شويد كه برايتان تقسيم كردهاند ،در
حالي كه در آن
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" فرح".
)(2مفردات راغب ،ماده" مرح".
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .400
ترجمه الميزان ،ج ،13ص400 :
جاودانه باشيد ،و چه بسيار بد مقامي است كه متكبرين از حق دارند .در سابق هم گذشت كه گفتيم مراد از" ابواب جهنم"
دركات آنست.
"فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ"...
بعد از آنكه مال امر جدال كنندگان در آيات خدا را بيان كرد كه آتش دوزخ است ،و نيز فرمود خدا ايشان را به كيفر كفرشان
گمراه نمود ،اينك در اين جمله متفرع بر آن بيان ،رسول خدا (ص) را امر به صبر ميكند و علتش را هم اين ميداند كه
وعده خدا حق است.
"فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ" -منظور از اين بعض ،عذاب دنيا است.
"أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ" -و يا تو را با مرگت بگيريم و آن را نشانت ندهيم ".فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ" -خالصه ميفرمايد :چه اينكه
مختصري از عذابي كه به آنان وعده داديم ،در اين دنيا با بودن تو در حيات به ايشان بچشانيم ،و تو آن را ببيني و چه اينكه
قبل از اين نشان دادن وعده خود تو را با مرگت بگيريم ،به هر حال اين كفار نزد ما خواهند برگشت و از چنگ ما بيرون
شدني نيستند ،آن وقت وعده خود را در حقشان عملي ميكنيم.
"وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ"...
اين آيه كيفيت نصرت مزبور در آيه قبل را چنين بيان ميكند كه :خداي تعالي زمام امر آن نصرت را -كه آيه" وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ
رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ" « »1آن را سنت خدا معرفي ميكند كه به منظور داوري بين
هر رسول و امتش و به منظور پيروز كردن حق بر باطل نازل ميكند -به دست هيچ رسولي از رسوالن قبل از تو نسپرد،
بلكه هر پيغمبري كه خود خدا ميخواست از آن نصرت بهرهمند ميكرد و حال تو نيز مانند حال ساير انبيا است ،ممكن است
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ما به تو اذن بدهيم كه آن نصرت را بياوري و در نتيجه گوشهاي از آن عذابها كه به كفار وعده داديم بر كفار نازل كني و
خودت هم آن را ببيني و ممكن هم هست قبل از نزول چنين عذابي بر كفار ،ما جان تو را بگيريم ،ولي به هر حال اين
مسلم است كه امر خدا وقتي بيايد ،در بين آنان به حق داوري ميكند و در آن صورت پيروان باطل زيانكار خواهند بود .اين
آن معنايي است كه سياق به آيه ميدهد.
پس آيه مورد بحث ميخواهد اشاره كند به سنت جاريهاي از خداي تعالي كه در آخر
__________________________________________________
)(1سوره يونس ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص404 :
سوره متعرض آن ميشود.
"وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ..."-كلمه" آيت" هر چند اعم از معجزهاي است كه يك پيامبر براي تاييد
رسالت خود ميآورد بالهايي كه خدا به منظور نصرت دادن به حق و داوري عملي بين هر پيامبر و امتش ميفرستد و ليكن
در آيه مورد بحث -به طوري كه از سياق استفاده كردهايم -منظور قسم دوم است.
"فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ" -يعني و چون امر خدا به عذاب صادر شود ،به حق داوري
ميشود ،يعني حق را غالب و باطل را رسوا ميكند و در اين هنگام است كه افرادي كه به باطل تمسك ميكردهاند زيانكار
ميشوند ،هم در دنيا و هم در آخرت ،اما در دنيا دچار هالكت ميگردند ،و اما در آخرت به عذاب دائم مبتال ميشوند.
بعضي « »1از مفسرين به اين آيه شريفه استدالل كردهاند بر اينكه :بعضي از پيغمبران بودهاند كه داستانشان در قرآن
نيامده .و ليكن اين استدالل درست نيست ،زيرا آيه شريفه در مكه نازل شده و بيش از اين داللت ندارد كه تا اين تاريخ،
سرگذشت بعضي از انبيا را برايت شرح ندادهايم ،ولي در سوره نساء كه بعد از سوره مورد بحث و در مدينه نازل شده،
ميفرمايد:
"وَ رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ" « »9يعني سرگذشت پيغمبراني را قبال برايت گفتيم و
بعضي ديگر را نگفتيم ،و به همين جهت ميبينيم در سورههايي كه بعد از سوره نساء نازل شده ،نام هيچ يك از انبيايي كه
نامشان در قرآن آمده برده نشده (و خالصه اينكه آيه مورد بحث داللتي بر اين مدعا ندارد ،ولي آيه سوره نساء اين داللت را
دارد).
و در مجمع البيان است كه از علي (ع) روايت شده كه فرمود :خداي تعالي پيغمبري سياه چهره مبعوث كرد و داستان او را در
قرآن براي ما بيان نفرمود «».0
و نيز الدر المنثور ،نظير اين معنا را از تفسير أوسط طبراني ،و از ابن مردويه ،از آن جناب روايت كرده «».0
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .33
)(2سوره نساء ،آيه .130
)(3مجمع البيان ،ج  ،3ص .400
)(4الدر المنثور ،ج  ،4ص .043
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
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[سوره غافر ( :)52آيات  19تا  ..... ]84ص431 :
اشاره

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ ( )32وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْها وَ
عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ( )33وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ )(81أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ () 39فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ()30
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( )30فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ
خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ()34
ترجمه آيات  .....ص431 :

بيان آيات  .....ص431 :
اشاره

در اين آيات براي چندمين بار به ذكر پارهاي از آيات و ادله توحيد برگشت نموده مردم را به عبرتگيري از حال امتهاي
گذشته ،كه هالك شدهاند و از سنتي كه در بين آنها جاري ساخته ،ارجاع ميدهد .و آن سنت اين است كه نخست در بين
هر امتي رسولي مبعوث ميكند و سپس بين آن رسول و امتش قضاء ميراند و آن قضاء باآلخره به خسران كفار از آنان
منجر ميشود و در اينجا سوره خاتمه مييابد.
"اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ" خداي سبحان از بين همه چيزهايي كه آدميان در زندگي از آن
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خدا همان كسي است كه چارپايان را برايتان خلق كرد تا بر بعضي از آنها سوار شده و از بعضي ديگر آنها بخوريد ().32
و در آنها منافع بسيار هست .و اينكه با سوار شدن و بار كردن بنه خود بر آنها به مقاصدي كه داريد برسيد و بر آنها و بر
كشتيها حمل شويد ().33
و او همواره آيات خود را به شما نشان ميدهد ،كدام يك از آيات او را ميتوانيد انكار كنيد (). 31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
آيا اين مردم در زمين هيچ سير نكردند تا ببينند عاقبت آنها كه قبل از ايشان بودند چه شد؟ با اينكه عددشان بيش از اينها و
نيرويشان قويتر از اينها بود و آثار بيشتري در زمين داشتند و عملكردشان هيچ سودي به حالشان نكرد ().39
آنها نيز هر وقت رسوالنشان معجزات روشن ميآوردند گوششان بدهكار نبود خشنود و سرگرم دانش خود بودند و در نتيجه
اثر استهزايشان گريبانشان را گرفت ().30
پس همين كه عذاب ما را بديدند گفتند ما تنها به خدا ايمان آورده و به آنچه شريك خدا ميپنداشتيم كفر ميورزيم ().30
ولي ايمانشان بعد از ديدن عذاب ما هرگز سودي به حالشان نداشت اين خود سنتي است از خدا كه همواره در بندگانش
جريان دارد در اينجاست كه كافران زيانكار ميشوند ().34
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منتفع ميشوند ،و تدبير امر انسانها بدانها بستگي دارد ،چارپايان را نام ميبرد كه مراد از آن شتر و گاو و گوسفند است ،هر
چند كه بعضي « »1گفتهاند :مراد از آن در اينجا تنها شتر است.
"جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْكُلُونَ" "-جعل" در اينجا به معناي آفريدن و يا مسخر كردن است .و الم در
جمله" لتركبوا" الم غرض است .و حرف" من" براي تبعيض است .و معناي آيه اين است كه :خداي سبحان براي خاطر
شما چارپايان را بيافريد( ،و چارپايان را براي شما مسخر كرد) .غرض از اين خلقت و يا تسخير اين است كه شما بر بعضي از
آنها مانند يك قسم از شتران سوار شويد و از شير بعضي ديگر مانند قسمي از شتر و گاو و گوسفند بخوريد.
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
"وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ"...
يعني براي شما در آنها منافعي است ،مانند :شير ،پشم ،كرك ،مو ،پوست ،و ساير منافعشان.
"وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ" -يعني و غرض ديگر از خلقت آنها اين است كه بر پشت آنها سوار شويد و به مقاصد
و حاجتهايي كه در سينه داريد برسيد.
"وَ عَلَيْها وَ عَلَي الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ" -اين جمله كنايه است از وسيله پيمودن بيابانها و درياها كه بيابانها را با شتران ميپيمايند
و درياها را با كشتي.
َ يُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ"
معناي نشان دادن خدا آيات خود را ،در تفسير اوائل اين سوره گذشت .و گويا جملهَ يُرِيكُمْ آياتِهِ"
منظور اصلي نيست تا مستلزم تكرار باشد ،بلكه منظور زمينهچيني بوده براي توبيخ كفار ،كه ميفرمايدَ:أَيَّ آياتِ اللَّهِ
تُنْكِرُونَ"
كدام يك از آيات خدا را انكار ميكنيد" يعني كدام يك از اين آيات را كه خدا به شما نشان داده و به چشم خود ميبينيدو بيان ما را در باره آن ميشنويد ،انكار ميكنيد؟ انكاري كه بهانه باشد براي اعراض از توحيد خدا.
"أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا"...
اين آيه شريفه مشركين را مالمت ميكند و آنان را به سرگذشت امتهاي سابق و سنت قضاي الهي كه در آن امتها
جريان داشت توجه ميدهد .و نظير اين آيه در اوائل سوره نيز گذشت و گويا غرض از آن در آنجا اين بوده كه براي آنها
روشن سازد كه خدا هر يك از آن امتها را به گناهانشان بگرفت ،چون هر وقت پيغمبرشان با معجزات به سويشان آمدند،
كفر ورزيدند و به همين جهت در آنجا دنبال آيه فرمود ":فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ -خدا ايشان را به گناهانشان بگرفت" ولي در
اينجا غرض اين بوده كه براي مشركين روشن كند كه آنچه در زندگي به دست ميآورند ،بينيازشان نميكند و از عذاب خدا
جلوگيري نمينمايد ،نه آن خوشحاليها كه از دانش خود دارند و نه توبهشان و ندامتشان از آنچه كه كردهاند.
و اگر در ابتداي آيه مورد بحث" فاء "تفريع آورد ،براي اين است كه آيه را بر جمله آخر آيه قبلي كه ميفرمودَ:أَيَّ آياتِ اللَّهِ
تُنْكِرُونَ"
تفريع كرده باشد ،يعني اين را فرع و نتيجه آن قرار داده باشد .و اگر از خطاب در جمله قبلي (تنكرون) به غيبت (ا فلم
يسيروا) التفات كرد ،براي اين است كه بفهماند مردمي كه از آيات او رو بگردانند و آن را انكار كنند ،قابل آن نيستند كه
مورد خطاب ما واقع شوند ،لذا گويا از آنان رويگردانيد و متوجه
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص402 :
رسول خدا (ص) گرديد .و گويا فرموده :وقتي آيات خداي تعالي ظاهر و روشن است ،ديگر قابل انكار نيست ،و از جمله آنها
يكي آن آياتي است كه در آثار گذشتگان هست و به زبان بيزباني از هالكت صاحبانش خبر ميدهد ،و اين مردم آن آثار را
ديدهاند ،ولي در آن به نظر عبرت نمينگرند تا بفهمند گذشتگان با اينكه قويتر از ايشان بودند ،هم از نظر مقدار و هم از
جهت كيفيت ،مع ذلك قدرتشان و فرحي كه از علم و قدرت خود داشتند ،سودي به حالشان نداد.
"فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ"...
ضميرهاي هفتگانه جمع كه در اين آيه است ،همه به اقوام قبل از مشركين معاصر رسول خدا برميگردد .مراد از جمله" بِما
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" اطالعاتي است كه از زينت زندگي دنيا و فنون تدبيري است كه براي به دست آوردن آن داشتند ،و خداي
سبحان اين فنون تدبير را" علم" ناميده ،تا بفهماند غير از آن علمي نداشتند ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
"يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ" « »1و نيز فرموده ":فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ
يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" «».9
و مراد از فرحشان از علمي كه دارند ،غرور و خودپسندي ناشي از زرنگي و علم ظاهري است كه در اداره زندگي خود دارند.
و خودباختگي در مقابل اين اطالعات و زرنگيها ،باعث شد كه از معارف حقيقي كه به وسيله رسوالن خدا عرضه ميشود،
اعراض كنند و آن را چيزي به حساب نياورند و مسخره كنند و به همين جهت دنبال جمله" فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ"
فرمود ":وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ".

و در معناي جمله" فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" اقوال ديگري نيز هست:
يكي »«3اينكه :مراد از" بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" عقايد فاسد و آراي باطلي است كه داشتند و آن را از ناداني علم ناميدند ،و
به همان عقايد و آراي باطل خوشحالي ميكردند و بدين جهت علم انبيا را تحقير مينمودند .ولي خواننده عزيز خودش
متوجه است ،كه اين مفسر تصويري براي آيه كرده كه هيچ دليلي بر آن داللت نميكند.
يكي « »0ديگر اينكه :مراد از علم ،علوم فلسفه يونان و دهري مسلكان است كه دارندگان
__________________________________________________
)(1تنها ظاهري از زندگي دنيا را ميدانند و اما از آخرت غافلند .سوره روم ،آيه . [.....]3
)(2پس ديگر به اينان مپرداز كه از ذكر ما رويگرداندهاند و به جز زندگي دنيا نميخواهند ،چون علمشان همين مقدار است.
سوره نجم ،آيه  92و .03
(3و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
اين علوم وقتي وحي آسماني و معارف نبوي را ميشنيدند ،اظهار بياعتنايي ميكردند و به علم خود ميباليدند .اين تفسير
هم مانند تفسير قبلي است ،به اضافه اينكه با احدي از امتهاي گذشته كه قرآن كريم در اين آيات سرگذشتشان را بيان
ميكند تطبيق نميكند ،چون نه امت نوح از فالسفه يونان و دهري مسلك بودند و نه قوم عاد ،نه قوم ثمود و نه قوم
ابراهيم ،و لوط و شعيب و سايرين.
يكي « »1ديگر اينكه :اصل معناي آيه اين است كه :وقتي رسول هر امتي با بينات ميآمد ،از آمدن علم انبيا خوشحال
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[معناي جمله فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ كه عكس العمل كفار بر خوردار از علوم مادي را در مقابل دعوت پيامبران الهي حكايت مي كند]  .....ص439 :
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)(41سوره فصلت ،مكي است و پنجاه و چهار آيه دارد ( ..... )45ص451 :
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نميشدند ،چيزي كه هست به جاي اين عبارت فرموده:
"از جهلي كه خود داشتند خوشحالي ميكردند" ،و سپس از باب طعنه و تعريض به جاي كلمه" جهل" "،علم" را آورد و
فرمود ":فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" .و اين تفسير عالوه بر اينكه روبراه نيست و از فهم دور است ،اشكال وجه اول هم بر
آن وارد است.
يكي »«2ديگر اينكه :ضمير در" فرحوا" به كفار و ضمير در" عندهم" به رسوالن بر ميگردد و معناي آن اين است كه:
كفار به علمي كه نزد انبيا بود ،خوشحالي ميكردند ،يعني خنده و مسخره مينمودند .اشكال اين وجه اين است كه الزمه آن
مختل شدن ضميرهايي است كه همه در يك سياق قرار دارند ،مثل اينكه عبارت "عوام به علمي كه داشتند خوشحالي
ميكردند" را معنا كنيم به اينكه" عوام به علمي كه علما داشتند به عنوان مسخرگي خوشحالي ميكردند" .عالوه بر اين
خنده و مسخرگي كردن خودش واژه مخصوص دارد ،و معنا ندارد واژه" فرح -خوشحالي" را در آن به كار بگيرد ،و به
فرضي هم به خاطر جهاتي استعمال كنند ،بايد قرينهاي در كالم بياورند و در آيه چنين قرينهاي نيست.
يكي « »0ديگر اين است كه :دو ضمير در" فرحوا" و در" عندهم" به رسل برميگردد و معناي آيه اين است كه :رسوالن
وقتي به سر وقت قوم خود آمدند و ديدند كه چقدر جاهلند و تا چه حدي بر كفر وجود خود پافشاري دارند و نيز از همين جا
فهميدند كه چه عاقبت بدي در پي دارند ،شكر خدا را كردند كه مثل ايشان نيستند و به علمي كه خود داشتند آنهم علم به
حق خوشحال گشتند.
اشكال اين وجه آن است كه سياق آيات بهترين شاهد است بر اينكه اين آيه در مقام بيان حال كفار است ،نه حال انبيا و
ميخواهد بفرمايد :كفار بعد از آنكه انبيا به سراغشان ميرفتند ،چه عكس العملي از خود نشان ميدادند و چگونه در اثر
نپذيرفتن دعوت انبيا
__________________________________________________
(1و  9و )0روح المعاني ،ج  ،90ص .21
ترجمه الميزان ،ج ،13ص401 :
كارشان به نزول عذاب كشيده شد و بعد از آمدن عذاب ديگر ايمان سودي برايشان نداشت.
اين سياق چه ربطي دارد به اينكه انبيا در مقايسه وضع خود با وضع مردم خوشحال ميشدند از اينكه علوم حقهاي دارند.
عالوه بر اين الزمه اين وجه نيز اين است كه مرجع ضميرهاي يك سياق ،مختلف شود.
"فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ" كلمه" باس" به معناي شدت عذاب است .و بقيه الفاظ
آيه تفسير نميخواهد.
"فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا"...
و سود نبخشيدن ايمان بعد از ديدن عذاب ،براي اين است كه چنين ايماني اختياري نيست و ارزشي ندارد.
"سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ" -يعني آن سنتي كه خداي تعالي در گذشته در بين بندگانش باب كرده ،اين است كه
توبه بعد از ديدن عذاب را قبول نكند ".وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ" ،اينجاست كه كفار زيانكار ميشوند.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص409 :
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[سوره فصلت ( :)57آيات  7تا  ..... ]71ص451 :
اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
حم ( )1تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( )9كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( )0بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ال
يَسْمَعُونَ ()0
وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ ( )4قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ( )3الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كافِرُونَ ( )3إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ( )3قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ )(9
وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ () 13ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ
دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ( )11فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ
أَمْرَها وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ()19
ترجمه آيات  .....ص451 :
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به نام خداي رحمان رحيم
حم ().1
اين كتاب نازل شده از ناحيه رحمان رحيم است ().9
ترجمه الميزان ،ج ،13ص400 :
كتابي است كه آياتش از يكديگر جداست كتابي است خواندني عربي براي مردمي كه علم داشته باشند ().0
در حالي كه بشارتده و بيمرسان است و در عين حال بيشترشان از آن رويگردانيده در نتيجه آن را نميشنوند ().0
ميگويند دلهاي ما از پذيرفتن آنچه ما را به سويش ميخوانيد در غالفهايي روي هم است و در گوشهايمان سنگيني است و
بين ما و تو حجابي است تو كار خود كن كه ما نيز كار خود خواهيم كرد ().4
بگو من تنها بشري هستم مثل شما با اين فرق كه به من وحي ميشود كه معبود شما معبودي است يكتا پس همه يك
صدا به سويش رو كنيد و از شركي كه به وي ورزيدهايد استغفار كنيد و واي به حال آنان كه شرك ميورزند ().3
همانهايي كه زكات نميدهند و نسبت به آخرت كافرند ().3
در مقابل كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح ميكنند اجري دارند كه هرگز قطع نميشود ().3
بگو راستي شما به خدايي كفر ميورزيد كه زمين را در دو روز خلق كرد و براي او شريكها قايل ميشويد با اينكه اين خدا
رب تمامي عوالم است؟ ().2
و در زمين كوههاي ريشهدار قرار داد كه قسمت بيرونياش سر به آسمان كشيده و نيز در زمين آنچه قوت و رزق هست در
چهار فصل پديد آورده قوت و رزقي كه كفاف همه روزيخواران را بدهد ().13
سپس بر آسمان كه در آن هنگام دودي بود بپرداخت و آن گاه به هر دو فرمود :چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد تحت فرمان
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درآييد گفتند به طوع و رغبت تحت فرمانيم ().11
پس آسمانها را هفت عدد قرار داد آنهم در دو روز و امر هر آسماني را در آن وحي كرد و ما آسمان دنيا را به فانوسهايي
زينت داديم ستارگاني كه هم زينت آسمانند و هم حافظ آن ،اين است تقدير خدايي كه عزيز و داناست ().19
بيان آيات [غرض اصلي اين سوره مباركه]  .....ص453 :
اشاره

[نكتهاي كه از جمله" تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" استفاده ميشود ،معناي تفصيل قرآن]  .....ص455 :

"حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" كلمه" تنزيل" خبر است براي مبتدايي كه حذف شده و اين كلمه هر چند مصدر است،
ولي به معناي اسم مفعول است ،در نتيجه تقدير آيه اين ميشود ":هذا منزل من الرحمن الرحيم -اين كتاب نازل شده از
ناحيه رحمان رحيم است" .و اگر از بين همه اسماء و صفات خدا نام دو صفت" رحمان" و" رحيم" را برد ،كه اولي رحمت
عامه خدا را حكايت ميكند كه شامل مؤمن و كافر هر دو ميشود و دومي از رحمت خاصه خدا خبر ميدهد كه تنها شامل
مؤمنين است ،به اين منظور است كه اشاره كند به اينكه اين تنزيل مايه اصالح دنياي مردم است ،هم چنان كه مايه اصالح
آخرتشان است.
"كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" اين آيه خبري است بعد از خبر قبلي ،يعني بعد از كلمه" تنزيل" .و كلمه"
فصلت" از مصدر" تفصيل" است كه در مقابل كلمه" احكام" و كلمه" اجمال" است .و مراد از تفصيل آيات قرآن اين است
كه ابعاض و اجزاي آن را از يكديگر جدا و متمايز كند ،به اينكه آن را آن قدر نازل و در خور فهم شنونده كند كه شنونده
عارف به اسلوبهاي كالم بتواند معاني آن را بفهمد و مقاصدش را تعقل كند ،هم چنان كه آيه" كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ
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اين سوره پيرامون اعراض كفار از كتابي كه بر آنان نازل شده ،يعني از قرآن كريم ،سخن ميگويد .غرض اصلي سوره اين
است و به همين جهت مالحظه ميكنيد كه يك قسمت از اين سوره در باره همين مساله است ،از همان ابتداي سوره اين
معنا را خاطرنشان ميسازد ،و بعد از هر چند آيه يك بار همان را متعرض ميشود .براي اينكه اولين آيه آن آيه" تَنْزِيلٌ مِنَ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  "...است ،كه تا شش آيه مساله انكار كتاب را دنبال ميكند،
ترجمه الميزان ،ج ،13ص400 :
سپس در آيه"  "93مجددا همين مطلب را متذكر شده ميفرمايد ":وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ  "...و براي
نوبت سوم در آيه "" 40همين مطلب را از سر گرفته ،ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا  "...و
دنبالش ميفرمايد ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ  "...و در اواخر سوره باز سخن از خدايي بودن قرآن نموده،
ميفرمايد ":قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ...".
و الزمه اعراض مشركين از كتاب خدا انكار اصول سهگانه دين است كه اساس دعوت حقه اسالم را تشكيل ميدهد ،و آن
عبارت است از وحدانيت خدا ،نبوت خاتم االنبياء (ص) ،و معاد ،و چون چنين الزمهاي در كار بود ،لذا در باره اين سه اصل
مفصل سخن ميگويد ،و در ضمن بشارت و انذار ميدهد.
و به طوري كه از روايات استفاده ميشود اين سوره در اوايل بعثت نازل شده و مضامين آياتش نيز بر اين معنا داللت دارد،
پس در نتيجه اين سوره مكي خواهد بود.
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فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ" « »1و نيز آيه
__________________________________________________
)(1كتابي است كه آياتش نخست محكم بوده و سپس از ناحيه خداي حكيم خبير تفصيل داده شد .سوره هود ،آيه .1
ترجمه الميزان ،ج ،13ص404 :
"وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ" « »1به آن اشاره دارند.
[توضيحي راجع به عربي بودن قرآن و جهاني و عمومي بودن دعوت خاتم االنبياء (صلي اللَّه عليه و آله)]  .....ص454 :
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و جمله" قُرْآناً عَرَبِيًّا" حال از كتاب و يا از كلمه" آياته "ميباشد .و الم در جمله" لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" الم تعليل و يا اختصاص
است .و مفعول" يعلمون" يا حذف شده و تقديرش" لقوم يعلمون معانيه" است ،يعني كتابي است كه آياتش مفصل شده
براي مردمي كه معاني آن را ميدانند ،چون زبانشان همان زباني است كه قرآن با آن نازل شده ،يعني زبانشان عربي است .
ممكن هم هست اصال مفعول آن متروك شده و معنايش" براي مردمي داراي علم "باشد.
الزمه معناي اول اين است كه عربي نازل شدن قرآن براي آن باشد كه نژاد عرب مورد اعتنا بودهاند ،هم چنان كه آيه" وَ لَوْ
جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ" « »9و نيز قريب به آن آيه" وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلي بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ" «» 0بدين معنا اشعار دارد.
در اينجا ممكن است كسي بپرسد :اگر معناي آيه اين باشد ،آيا با عموم دعوت خاتم االنبياء (ص) منافات پيدا نميكند؟
ميگوييم :نه ،زيرا دعوت آن جناب هر چند جهاني بوده و ليكن مرحله به مرحله صورت ميگرفته ،اولين دعوتي كه كرد
دعوت مردم در مراسم حج بود كه با انكار شديد مشركين مواجه شد .آن گاه از آن به بعد مدتي به طور سري و پنهاني
دعوت كرد ،و در مرحله سوم مامور شد عشيره و نزديكان خود را دعوت كند ،هم چنان كه آيه شريفه" وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ" « »0بدان اشاره دارد .و در مرحله چهارم مامور شد همه قومش را دعوت كند ،هم چنان كه آيه" فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ
وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" « »4به آن اشاره دارد.
و در مرحله پنجم ،مامور شد به دعوت عموم مردم كه آيه" قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً" « »3و نيز آيه" وَ
أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ" « ،»3به آن اشاره
__________________________________________________
)(1سوره زخرف ،آيه  9و  0و .0
)(2اگر آن را قرآني غير عربي قرار ميداديم عربها ميگفتند :چرا آياتش روشن و شكفته نيست ،اين عجمي است يا عربي.
سوره حم سجده ،آيه .00
)(3اگر قرآن را بر بعضي نژادهاي غير عرب نازل ميكرديم و آن غير عرب ،آن را بر عربها ميخواند ،هرگز به آن ايمان
نميآوردند .سوره شعراء ،آيه  123و .122
)(4سوره شعراء ،آيه .910
)(5حال به آنچه مامور شدهاي قيام كن و از مشركين روي برتاب .سوره حجر ،آيه .20
)(6بگو هان اي مردم به درستي من فرستاده خدا به سوي همگي شمايم .سوره اعراف ،آيه .143
)(7اين قرآن بر من نازل شده تا شما را و هر كس را كه پيام من به او برسد انذار كنم .سوره انعام ،آيه .12
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
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دارند.
عالوه بر اين ،اين معنا از مسلمات تاريخ است كه يكي از گروندگان به آن جناب سلمان فارسي است كه ايراني بوده ،يكي
ديگر بالل بوده كه اهل حبشه بوده است و يكي صهيب بوده كه اهل روم آن روز بوده .و نيز اين هم مسلم است كه آن
جناب يهوديان را هم دعوت ميكرده و وقايعي كه بين آن جناب و يهوديان اتفاق افتاده معروف است .و نيز اين مسلم است
كه آن جناب به پادشاهان ايران ،مصر ،حبشه ،و روم نامه نوشته و همه را به اسالم دعوت كرده ،همه اين شواهد داللت دارد
بر اينكه دعوت آن جناب جهاني و عمومي بوده است.
"بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ".
دو كلمه" بشيرا" و" نذيرا" دو حال از كتاب در آيه قبلي است .و مراد از نشنيدن بيشتر مردم ،به قرينه اينكه فرمود":
فاعرض" ،نشنيدن به سمع قبول است ،نه اينكه گوششان نميشنيده.
"وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ"...
راغب ميگويد :كلمه" أكنة" از كلمه" كن" گرفته شده و اين كلمه به معناي ظرفي است كه چيزي در آن حفظ و
نگهداري شود .و نيز ميگويد ":كنان" به معناي روپوشي است كه چيزي در زير آن نهفته شود ،و جمع آن" اكنه" ميآيد:
هم چنان كه جمع كلمه" غطاء" "،اغطيه" ميآيد ،و در قرآن آمده ،آنجا كه فرموده ":وَ جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ"
«».1
و بنا بر اين جمله" قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ" ،كنايهاي خواهد بود از اينكه دلهاي ما وضعي به خود گرفته كه به هيچ
وجه دعوتت به دين توحيد را نميفهمد ،مثل اينكه با روپوشهايي پوشيده شده كه هيچ منفذي براي راه يافتن و رخنه كردن
چيزي از خارج در آن نمانده است.
"وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ" -يعني در گوشهاي ما سنگيني و كري پيدا شده ،ديگر گوش ما از دعوت تو چيزي نميشنود ".وَ مِنْ
بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ" ،يعني بين ما و تو پردهاي است كه نميگذارد ما به سويت آييم .پس ما در هيچ يك از خواستههاي تو
با تو جمع نميشويم.
كفار با اين اعالم خود آن جناب را از قبول دعوتش به كلي مايوس كردند ،چون بار
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" كن".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
اول گفتند :دلهاي ما در ظرفي پنهان شده كه ديگر هيچ دعوتي در آن رخنه نميكند تا ما آن را بفهميم .و بار دوم گفتند:
راههاي ورود دعوت تو به دلهاي ما كه دو گوش ما باشد بسته شده ،و هيچ انذار و بشارتي در آن نفوذ نمينمايد .و نوبت
سوم گفتند :بين ما و تو حجاب و حائلي است كه نميگذارد ما و تو يك جا و بر سر يك مساله جمع شويم .و اين خود
مايوس كردن به تمام معنا است.
"فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ" -اين جمله تفريع و نتيجهگيري از جملههاي قبل است ،و بويي هم از تهديد ميدهد ،و بنا بر اين
معنايش اين ميشود :وقتي هيچ راهي براي تفاهم بين ما و تو نمانده ،ناگزير تو هر چه ميتواني بكن و اعتقادات ما را باطل
بساز ما هم هر تالشي كه داريم براي ابطال دعوت تو ميكنيم.
بعضي « »1از مفسرين در معناي اين جمله گفتهاند :تو بر دين خودت عمل كن ،ما هم بر طبق دين خود عمل خواهيم كرد.
بعضي « »9ديگر هم گفتهاند :معنايش اين است كه تو در هالك ما بكوش ،ما هم در نابودي تو ميكوشيم .ولي اين دو
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قول خالي از بعد و دوري از ذهن نميباشد.
"قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ" اين آيه شريفه -به طوري كه از سياق
برميآيد -در مقام پاسخ گويي از اين سخن ايشان است كه گفتند ":قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ" و حاصل جواب اين
است كه :اي پيامبر به ايشان بگو من بشري هستم مانند شما كه در بين شما معاشرت ميكنم ،آن طور كه خود شما با
يكديگر معاشرت ميكنيد و با شما سخن ميگويم ،آن طور كه خود شما با يكديگر گفتگو ميكنيد ،پس من جنس ديگري
مخالف جنس شما از قبيل فرشته نيستم ،تا بين من و شما حايل و حجابي باشد و يا سخنم به گوش شما نرسد و يا كالمم
به دلهاي شما وارد نشود .تنها تفاوت من با شما اين است كه به من وحي ميشود و آنچه من به شما ميگويم و شما را به
سوي آن دعوت مينمايم ،وحيي است كه به من ميشود و آن اين است كه معبود شما آن معبودي كه سزاوار پرستش باشد
يكي است ،نه آلهه متفرق و گوناگون.
"فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ" -يعني حال كه به جز يك اله بيشريك وجود ندارد ،پس به توحيد او قيام كنيد ،و شركا را از
او نفي نماييد و از او نسبت به شرك و گناهاني كه تا
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،2ص .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص403 :
كنون مرتكب شدهايد طلب مغفرت نماييد.

"وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ" اين آيه شريفه مشركين را كه براي خدا شركايي اثبات
ميكردند و قائل به يگانگي او نبودند ،تهديد ميكند و آنان را به دو صفت از اخص صفاتشان توصيف ميكند :يكي اينكه
زكات نميدهند و يكي هم اينكه به آخرت كفر ميورزند.
و مراد از" دادن زكات" مطلق انفاق مال در راه خدا به فقراء و مساكين است ،براي اينكه زكات به معناي صدقه واجبي كه
از احكام اسالم است آن روز يعني در روزهايي كه اين سوره نازل ميشد واجب نشده بود ،چون سوره مورد بحث از
قديميترين سورههاي مكي است.
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :مراد از" دادن زكات" تزكيه نفس ،و تطهير آن از پليديهاي گناهان است و اينكه نفس را
با رشدي پاك كه تنها از راه عبادت خداي سبحان دست ميدهد ،تربيت و نمو دهند .و اين تفسير تفسير خوبي است ،اما در
صورتي كه اطالق جمله" زكات دادن" بر تزكيه نفس اطالقي صحيح باشد.
و جمله" وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ" وصف ديگري است از مشركين .وصفي است كه از لوازم مذهب آنان در انكار معاد به
شمار ميرود و به همين جهت جمله را با ضمير فصل" هم" آغاز كرد تا بفهماند كفر به آخرت از مشخصات مشرك است.
«»9
"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ".
يعني مؤمنين اجري غير مقطوع و دائمي دارند ،هم چنان كه بعضي از مفسرين" ممنون" را اين طور معنا كردهاند .و
بعضي»
ديگر آن را به غير معدود معنا كردهاند ،همان معنايي كه آيه" يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ" « »0نيز بدان اشاره ميكند.
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[انفاق نكردن مال ،و كفر به معاد ،دو صفت از اخص صفات مشركين]  .....ص458 :
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[مقصود از خلقت زمين در دو روز ،خلقت آن در دو قطعه از زمان و در دو مرحله است]  .....ص459 :

و مراد از كلمه" يوم" در جمله" خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ "پارهاي از زمان است ،نه دو روز از روزهاي معمولي و معهود ذهن
ما ،چون روز از نظر ما ساكنان زمين عبارت است از مقدار حركت كره زمين به دور خودش ،كه يك دور آن را يك روز (و يا
به عبارتي :يك شبانه روز) ميناميم ،و احتمال اينكه مراد از دو روز در آيه چنين روزي باشد احتمالي است
__________________________________________________
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بعضي »«5ديگر احتمال دادهاند كه منظور از اين جمله اين باشد كه :در رزق مردم با ايمان و صالح منت و اذيت نيست و
دهنده رزق عمل خود را با منت نهادن مكدر نميكند.
ممكن است ما نيز اين معنا را توجيه نموده ،بگوييم :اينكه اين رزق را اجر ناميده ،اشعار بر
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص . [.....]0
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .4
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .22
)(4در بهشت روزي بيحسابي داده ميشوند .سوره مؤمن ،آيه .03
)(5مجمع البيان ،ج  ،2ص .4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص402 :
اين معنا دارد كه رزق مزبور حق مردم با ايمان و صالح است ،هر چند كه اين استحقاق را هم خدا به آنها داده ،نه اينكه از
پيش خود به دست آورده باشند ،هم چنان كه فرمود ":إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً" « »1و معلوم است
رزقي كه به عنوان مزد به كسي ميدهند ،ديگر منت برنميدارد.
"قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً"...
در اين آيه شريفه براي بار دوم به رسول خود دستور ميدهد كه از مشركين نسبت به كفر و شركشان به خدا پرسش نمايد
كه با اينكه آيات و داليل وحدانيت خدا در خلقت آسمانها و زمين و تدبير امر آن دو روشن است ،چرا شرك ميورزند؟ و اين
دستور را بعد از پاسخي فرموده كه از گفتار مشركين كه گفتند ":قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ" داده بود.
و استفهام در اين آيه استفهام تعجبي است ،و به همين مناسبت مطلب مورد استفهام را با حرف" ان" و حرف" الم" تاكيد
كرد ،گويا شخص استفهام كننده به هيچ وجه باور نميكند كه مردمي به خدا كفر بورزند و قائل به شركايي براي خدا شوند،
با اينكه برهان و حجت بر وحدانيت او اين قدر روشن است.
"وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً" -اين جمله تفسير جمله" لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ"...
است .و كلمه" انداد" جمع" ند" است كه معناي مثل را ميدهد ،و مراد از" جعل انداد" شريك گرفتن براي خداست،
شركايي كه در ربوبيت و الوهيت مثل او باشند.
و اگر در جمله" ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ" با كلمه" ذلك" كه مخصوص براي اشاره به دور است ،به خداي تعالي اشاره كرد ،براي
دور بودن ساحت مقدس او و نزاهتش از داشتن مثل و از نظاير اين اوهام است .پس او رب العالمين است ،كه تدبير امر
تمامي مخلوقات به دست اوست و با اين حال ديگر هيچ مجوزي براي اين توهم نيست كه غير او ربي ديگر و معبودي
ديگر باشد.
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[وجوهي كه در باره تقدير روزيها در چهار روز (وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) و جمع بين آن و اينكه خلقت زمين و آسمانها در شش روز بوده ،گفته شده است]  .....ص442 :

"وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ" -بعضي « »0گفتهاند :در ظرف" اربعة ايام -چهار روز" چيزي حذف شده
كه مربوط به كلمه" قدر" است و تقدير كالم" و قدر االقوات في تتمة اربعة ايام من حين بدء الخلق" ميباشد ،يعني خداوند
ارزاق روزيخواران را در تتمه چهار روز از حين آغاز خلقت مقدر فرمود .در نتيجه دو روز به خلقت زمين پرداخت و
__________________________________________________
)(1ما اين ايام را در بين مردم جابجا ميكنيم .سوره آل عمران ،آيه .103
)(2پس آيا در انتظار آنند كه همان ايامي كه امتهاي گذشته داشتند داشته باشند .سوره يونس ،آيه .139
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص441 :
دو روز هم -كه تتمه چهار روز است -به تقدير ارزاق.
ولي بعضي « »1گفتهاند :ظرف" اربعة ايام" متعلق به حصول ارزاق است ،البته تقدير مضاف هم يعني كلمه" تتمه" نيز به
حال خود باقي است ،در نتيجه تقدير كالم چنين ميشود ":و قدر حصول أقواتها في تتمة اربعة ايام" ،يعني خداوند پديد
آوردن ارزاق را در تتمه چهار روز مقدر فرمود ،كه ظرف چهار روز ظرف براي خلقت زمين و پديد آوردن ارزاق هر دو است.
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)(1اين پاداش كه ميبينيد از پيش جزاي شما بود و كوشش شما قابل تقدير بود .سوره دهر ،آيه .99
ترجمه الميزان ،ج ،13ص443 :
فاسد و فسادش بر همه روشن .پس -همان طور كه گفتيم -مراد از روز پارهاي از زمان است و اطالق روز بر پارهاي از زمان
بسيار شايع است ،از آن جمله كالم خداي تعالي است كه ميفرمايد ":وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ" « »1و نيز
ميفرمايد ":فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ" « ،»9و امثال اين موارد كه ايام در پارهاي از زمان اطالق
شده است.
پس مراد از دو روزي كه خدا در آن زمين را آفريده دو قطعه از زمان است كه در آن تكون زمين و زمين شدن آن تمام شده.
و اگر آن را دو قطعه از زمان خواند ،نه يك قطعه ،براي اين است كه داللت كند بر اينكه زمين در تكون نخستينش ،دو
مرحله متغاير را طي كرده:
يكي مرحله خامي و كالي و دوم مرحله پختگي و رسيده شدن .و يا به عبارتي ديگر :يكي مرحله ذوب بودن ،و ديگري
مرحله منجمد شدن ،و امثال اين تعبيرها.
"وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها"...
اين آيه شريفه عطف است بر جمله" خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ" و فاصله شدن دو جمله:
"وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً" و" ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ" ،بين معطوف و معطوف عليه ،ضرري ندارد ،براي اينكه جمله اول ميخواهد
جمله" لتكفرون" را تفسير كند و جمله دوم ميخواهد استفهام شگفتانگيز را توجيه نمايد.
و كلمه" رواسي" صفتي است براي موصوفي تقديري ،يعني براي" جبال" كه در كالم نيامده و تقدير كالم" جباال رواسي"
است ،يعني :و قرار داد در زمين كوههايي ريشهدار و ثابت.
"و بارك فيها" -يعني و در زمين خير بسياري قرار داد كه موجودات زنده روي زمين از نبات و حيوان و انسان در زندگي
خود انواع بهرهها را از آن خيرات ميبرند.
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[مقصود از سؤال در ":سَواءً لِلسَّائِلِينَ" استعداد ذاتي و احتياج طبيعي نباتات و حيوانات و انسان است]  .....ص441 :

"سَواءً لِلسَّائِلِينَ" -كلمه" سواء" مفعول مطلق است براي فعلي تقديري ،و معنايش اين است كه :اقوات تقدير شده فراهم
شد ،فراهم شدني مخصوص ،براي محتاجان .ممكن هم هست حال باشد از اقوات و معنايش اين باشد كه :خدا اقوات را
تقدير كرد ،در حالي كه براي محتاجان يكسان و برابر بود ،به طوري كه همه از آن استفاده كنند ،نه زياد بيايد و نه كم.
و منظور از" سائلين "انواع نباتات و حيوانات و انسان است كه همه در بقاي خود محتاج به ارزاقند و به اعتبار اين احتياج
ذاتي آنان را" سائل -درخواست كننده" خواند ،چون با زبان حال از پروردگار خود رزق ميخواهند.
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بعضي ديگر گفتهاند :ظرف مزبور متعلق است به حصول همه اموري كه در آيه شريفه ذكر شده ،هم قرار دادن كوهها ،و هم
بركتدار كردن آنها و تقدير كالم اين است كه حصول همه اينها در تتمه چهار روز بوده .ولي اين توجيه مستلزم حذف
كردن و تقدير گرفتن بيشتري است.
و زمخشري در كشاف ظرف را متعلق به مبتدا و خبري گرفته كه هر دو حذف شدهاند و ديگر مانند چند وجه قبلي مضافي
در تقدير نگرفته و به گفته وي تقدير كالم چنين ميشود" كل ذلك كائن في اربعة ايام -همه اينها در چهار روز بوده" ،و در
نتيجه جمله" فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ" از قبيل خالصهگيري از كالم ميشود ،گويا فرموده :خدا زمين را در دو روز ،و ارزاق
روزيخواران و ساير حيوانات را هم در دو روز آفريد ،در نتيجه همه اينها در چهار روز بوده «».9
مفسرين در پاسخ اين سؤال كه چرا آيه را حمل نكنيم بر اين كه قرار دادن كوهها و يا تقدير ارزاق در چهار روز بوده؟
گفتهاند :براي اين كه الزمهاش اين ميشود كه مجموع خلقت زمين و آنچه در آن است در شش روز انجام شده باشد ،و
چون بعد از اين آيه ميفرمايد كه:
"آسمانها در دو روز خلق شده" ،در نتيجه مجموع هشت روز ميشود ،در حالي كه قرآن كريم مكرر فرموده كه مجموع
خلقت آسمان ها و زمين در شش روز بوده ،ناگزير بايد اين وجه را حمل بر يكي از وجوه سابق كرد ،آن وقت اشكال حذف و
تقديري كه بر آنها وارد بود بر اين نيز وارد ميشود.
و انصاف قضيه اين است كه آيه شريفه يعني جمله" وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ" ظهورش در غير آن
چيزي است كه مفسرين گفتهاند :قرائني كه در پيرامون آن هست تاييد ميكند كه مراد از تقدير اقوات زمين در چهار روز،
تقدير آن در چهار فصل است كه
__________________________________________________
)(1تفسير ابي السعود ،ج  ،3ص .4
)(2تفسير كشاف ،ج  ،0ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص449 :
بر حسب ظاهر حس به دنبال ميل شمالي و جنوبي خورشيد پديد ميآيد .پس ايام چهارگانه همان فصول چهارگانه است.
و اما ايامي كه در اين آيات براي خلقت آسمانها و زمين آمده ،چهار روز است دو روز براي خلقت زمين ،و دو روز براي به پا
داشتن آسمانهاي هفتگانه ،بعد از آنكه دود بود ،و اما ايامي كه در آن اقوات درست شده ايام تقدير اقوات است ،نه خلقت
آنها ،و آنچه كه در كالم خداي تعالي مكرر آمده اين است كه خداي تعالي آسمانها و زمين را در شش روز آفريده ،نه مجموع
خلق و تقدير را .پس حق اين است كه ظرف مزبور تنها قيد براي جمله اخير است و ديگر نه حذفي الزم ميآيد ،و نه
تقديري ،و مراد بيان تقدير ارزاق زمين در چهار فصل سال است.

PDF.tarikhema.org

آري هر چند ظاهر اين دو آيه شريفه اين است كه تنها در باره صاحبان عقل سخن ميگويد و ليكن از آن دو و مخصوصا از
آيه دومي برميآيد كه مراد از سؤال -همان طور كه گفتيم -احتياج و استعداد است .و بنا بر اين كه چنين باشد ،آيه عموميت
خواهد داشت و شامل نبات هم ميشود و اگر ضمير صاحبان عقل را آورده ،از باب غلبه دادن جانب آنان است.
هم چنان كه آيه ":يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" « »1و آيه" وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ" « »9نيز داللت دارد بر
اينكه منظور از اين درخواست ،درخواست زباني نيست ،بلكه درخواست طبيعت و ذات آنهاست" «».0
__________________________________________________
)(1همه آنان كه در آسمانها و زمين هستند از او درخواست دارند .سوره رحمان ،آيه .92
)(2هر چه را كه درخواست كنيد به شما داده .سوره ابراهيم ،آيه .00
)(3چون ميبينيم كه كفار مانند سايرين مصداق جمله" مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ" هستند ،با اينكه به زبان از خدا سؤال و
درخواست نميكنند .پس معلوم ميشود منظور از اين سؤال ،درخواست ذاتي محتاجان است( .مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص440 :
[معناي جمله ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ" و بيان اينكه مفاد كلمه" ثم" تاخر زماني خلقت آسمان نيست]  .....ص443 :
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"ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ" كلمه "استوي" -به طوري كه
راغب « »1گفته -وقتي با كلمه" علي" متعدي شود معناي استيالء و تسلط را ميدهد ،مانند آيه" الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ
اسْتَوي -رحمان بر عرش مسلط است" و چون با كلمه" الي" متعدي گردد ،معناي رسيدن به چيزي را ميدهد.
و نيز در مفردات گفته »9« :كلمه" كره" -به فتحه كاف -به معناي مشقتي است كه از خارج و به اكراه و اجبار ديگران بر
آدمي تحميل شود ،ولي كلمه" كره" -به ضمه كاف -به معناي مشقتي است كه از ناحيه خود انسان برسد.
پس معناي اينكه فرمود ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ" اين است كه خدا سپس متوجه آسمان شد ،و به امر آن بپرداخت .و منظور
از توجه به آسمان خلق كردن آن است ،نه اينكه بدانجا رود ،چون قصد مكاني جز با انتقال قاصد از مكاني به مكاني ديگر و
از جهتي به جهت ديگر تصور ندارد ،و خداي تعالي از چنين چيزي منزه است.
و ظاهر اينكه جمله را با كلمه" ثم" عطف كرد ،اين است كه خلقت آسمانها بعد از خلقت زمين بوده .و ليكن بعضي گفتهاند
كلمه "ثم" كه بعديت را ميرساند ،صرفا بعديت در خبر را ميرساند ،نه بعديت به حسب وجود و تحقق را .مؤيد اين قول
آيه" أَمِ السَّماءُ بَناها  ...وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها وَ الْجِبالَ أَرْساها" « »0است كه خلقت زمين را
بعد از آسمان ميداند.
بعضي »«4گفتهاند :اين آيات سوره نازعات داللت ندارد بر اينكه خلقت زمين بعد از آسمان بوده ،چون آيات مزبور
گستردن زمين را بعد از آسمان ميداند ،نه خلقت آن را .ولي اين اعتراض وارد نيست ،براي اينكه زمين كروي شكل است و
گستردن آن به جز خلقتش به اين شكل نميتواند باشد.
عالوه بر اين ،آيات مزبور بعد از گستردن زمين ،به اخراج آب و چراگاه زمين و ريشهدار كردن كوههايش اشاره كرده و اين
عينا همان مطلبي است كه جمله
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" سوا]". [.....
)(2مفردات راغب ،ماده" كره".
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)(3آيا خلقت شما سختتر است يا آسمان كه خدا بنايش كرد  ...و بعد از آن زمين راي بگسترد ،آب و چراگاه آن راي
بيرون نمود و كوههاي ريشهدار در آن پديد آورد .سوره نازعات ،آيه .03 -93
)(4تفسير منهج الصادقين ،ج  ،3ص .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص440 :
"وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها" ،در آيات مورد بحث بيان ميكند ،چون در اين آيات قرار
دادن كوهها در زمين و بركت دادن به زمين و تقدير ارزاق را با خلقت زمين يك جا بيان كرده و سپس خلقت آسمان را با
كلمه" ثم" به آن عطف كرده .پس ديگر نميتوانيم اين كلمه را به معناي بعديت زماني بگيريم .به عبارت سادهتر :در آيات
مورد بحث كلمه" ثم" ظهور در اين دارد كه خلقت آسمانها بعد از زمين بوده و در آيات سوره" نازعات" كلمه" بعد ذلك"
نيز ظهور دارد در اينكه خلقت زمين (كه گفتيم با دحو و گستردن آن يكي است) ،بعد از خلقت آسمانها بوده ،ولي ظهور
جمله" بعد ذلك" روشنتر ،و قويتر از ظهور كلمه" ثم" در بعديت است -و خدا داناتر است.
"وَ هِيَ دُخانٌ" -اين جمله حال است از كلمه" سماء" و جمله چنين معنا ميدهد:
خداي تعالي متوجه آسمان شد ،تا آن را بيافريند ،در حالي كه چيزي بود كه خدا نامش را دود گذاشت و آن مادهاي بود كه
خدا به صورت آسمانش در آورد و آن را هفت آسمان كرد ،بعد از آن كه از هم متمايز نبودند و همه يكي بودند .و به همين
مناسبت در آيه مورد بحث آن را مفرد آورد و فرمود ":ثُمَّ اسْتَوي إِلَي السَّماءِ" و نفرمود ":الي السماوات".

"فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" -حرف" فاء "كه بر سر اين جمله آمده ،آن را فرع ما قبل كرده -كه همان توجه
خدا به سوي آسمان باشد -و چون بدون شك مورد و مقام آيه مورد تكوين است ،در نتيجه اينكه به آسمان و زمين فرمان
ميدهد كه" ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً -چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد بياييد" ،كلمه و فرمان تكويني است ،نه اينكه خداوند
چنين سخني گفته باشد ،بلكه همان امر تكويني است كه در هنگام ايجاد موجودي صادر ميكند و آيه" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ
شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" « »1از آن خبر ميدهد.
و مجموع دو جمله "ائتيا" و جمله" أتينا" كه اولي فرمان خدا و دومي پاسخ زمين و آسمان است ،صفت ايجاد و تكوين را
ممثل ميكند ،تا فهم مردم ساده آن را درك كند .و به طوري كه از كالم خداي تعالي استفاده ميشود ،علم را براي تمامي
موجودات قائل است ،چيزي كه هست سخن گفتن خدا با هر چيزي به حسب حال آن چيز و مناسب با آن است ،و بنا بر اين
جمله مورد بحث كه يكي از مواردي را كه خدا با موجودات سخن گفته حكايت ميكند حقيقتي تحليلي خواهد بود.
و ما در مباحث قبلي مقداري در باره اين مطلب بحث كردهايم ،و -ان شاء اللَّه تعالي-
__________________________________________________
)(1سوره يس ،آيه .39
ترجمه الميزان ،ج ،13ص444 :
مقداري ديگر در تفسير آيه" قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ" آيه  91از همين سوره بحث خواهيم كرد.
و اينكه بعضي از مفسرين گفتهاند ":مراد از فرمان" ائتيا" اين است كه آثار و منافع خود را ظاهر سازند ،نه امر به موجود
شدن و تكوين يافتن باشد" ،صحيح نيست ،براي اينكه تكون آسمان را هنوز بيان نكرده و بعدا بيان ميكند و معنا ندارد قبل
از اينكه آن را بيان كند ،امر كند كه آثار و منافع خود را ظاهر سازد.
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[توضيح در مورد فرمان خداوند به آسمان و زمين (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) و تخيير آن دو بين آمدن به طوع يا كره]  .....ص445 :
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[معناي اينكه در باره خلقت آسمانها فرمود ":فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ  ..... ]"...ص441 :
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در جمله" ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" آمدن را بر آن دو واجب كرده و مخيرشان كرده به اينكه به طوع بيايند و يا به كراهت ،و اين
را ميتوان به وجهي توجيه كرد ،به اينكه منظور از" طوع" و" كره" -كه خود نوعي قبول كردن و نكردن و ماليمت و
سازگاري و عدم آن است ،اين باشد كه آسمان و زمين موجود شوند ،چه اينكه قبال استعداد آن را داشته باشند ،و چه نداشته
باشند .در نتيجه جمله" ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" كنايه ميشود از اينكه چارهاي جز هستي پذيرفتن ندارند و هست شدن آن دو
امري است كه به هيچ وجه تخلف پذير نيست ،چه بخواهند و چه نخواهند چه درخواست داشته باشند و چه نداشته باشند،
بايد موجود شوند .آسمان و زمين هم اين فرمان را پذيرفتند و پاسخ گفتند كه ما امر تو را پذيرفتيم ،اما نه به كراهت ،يعني
نه بدون داشتن استعداد قبلي و قبول ذاتي ،بلكه با داشتن آن و بدين جهت گفتند" أتينا طائعين" يعني ما ،استعداد پذيرفتن
هستي را داريم.
و اينكه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":جمله" طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" در مقام تمثيل اين حقيقت است كه تاثير قدرت خداي
تعالي در آسمان و زمين حتمي است و محال است آن دو از پذيرفتن آن تاثير امتناع ورزند ،نه اينكه بخواهد براي آسمان و
زمين طوع و كراهتي اثبات كند" تفسير صحيحي نيست ،براي اينكه در جمله بعدي كه ميگويند" أَتَيْنا طائِعِينَ" ،با آن
منافات دارد ،چون اگر جمله اولي در مقام اثبات كراهت و طوع براي آسمان و زمين نباشد ،معنا ندارد كه آسمان و زمين در
پاسخ براي خود اثبات طوع كنند.
"قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "-اين جمله پاسخي است از آسمان و زمين ،به خطابي كه خداي تعالي به ايشان فرمود و در آن اظهار
ميدارند :ما به اختيار و طوع پذيرفتيم .و اگر كلمه "طائعين" را كه مخصوص صاحبان عقل است به كار برد ،با اينكه آسمان
و زمين داراي عقل نيستند ،بدين جهت است كه مقام ،مقام مخاطبه و جواب است و اين دو مقام مخصوص دارندگان عقل
است.
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .132
ترجمه الميزان ،ج ،13ص443 :
و اگر اين كلمه را به صيغه جمع آورد ،با اينكه جا داشت بگويند" اتينا طائعين -ما دو تن به طوع و رغبت آمديم" بعيد
نيست براي اين بوده كه خواستهاند اظهار تواضع كنند و خود را از ساير مخلوقات خدا كه آنها نيز مطيع امر اويند متمايز و
جدا حساب نكنند و بدين جهت به لسان جمع پاسخ دادهاند ،نظير اينكه نمازگزار با اينكه يك نفر است ،ميگويد:
"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" «».1
در آيات مورد بحث بعد از آنكه خلقت و تدبير امر آسمان را بيان كرده ،مع ذلك در آيه مورد بحث آسمان را دو باره با زمين
شركت داده ،با اينكه جا داشت تنها سخن از زمين به ميان آورد ،و اين خالي از اين اشعار نيست كه بين آن دو نوعي ارتباط
در وجود و اتصال در نظام هست ،و همين طور هم هست چون فعل و انفعال و تاثير و تاثر در بين تمامي اجزاي عالم
مشهود است.
و در اينكه فرمود" فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا" كه احتماالت در آن گذشت به هر حال اين اشاره را دارد كه كلمه" ثم" در
جمله" ثُمَّ اسْتَوي" تاخر رتبي كالم را ميرساند ،نه بعديت زماني را.
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"فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها" معناي اصلي" قضاء" ،جدا كردن چند چيز از يكديگر
است .و ضمير" هن" به آسمانها برميگردد .و جمله" سبع سماوات" حال از ضمير است .و ظرف" في يومين" متعلق است
به جمله" فقضاهن" ،در نتيجه جمله مزبور ميفهماند كه آسماني كه خدا متوجه آن شد ،به صورت دود بود و امر آن از نظر
فعليت يافتن وجود مبهم و غير مشخص بود و خداي تعالي امر آن را متمايز كرد و آن را در دو روز هفت آسمان قرار داد.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند :كلمه "قضاء" در اين آيه معني گردانيدن را متضمن است و در نتيجه" سبع سماوات "
مفعول دوم آن است .وجوه ديگري هم در اين آيه ذكر كردهاند كه نقل آنها اهميتي ندارد.
و اين آيه شريفه با آيه قبليش ناظر به تفصيل اجمالي است كه در آيه" أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا
رَتْقاً فَفَتَقْناهُما" « »0متعرض آن بود.
__________________________________________________
)(1ما تو را ميپرستيم و از تو ياري ميخواهيم .سوره حمد ،آيه .4
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .130
) (3آيا كساني كه كافر شدند نديدند كه آسمانها و زمين يكپارچه بود ،ما آنها را از هم جدا كرديم .سوره انبياء ،آيه .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص443 :
[مراد از" وحي" و مقصود از امر آسمانها در جمله ":وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها"]  .....ص441 :
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وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها"
بعضي « »1از مفسرين گفتهاند :منظور از امر آسمان كه ميفرمايد :خدا به هر آسماني امر آن را وحي كرد ،آثاري است كهاستعداد داشتن آن را داشته و يا حكمت اقتضاء ميكرده آن آثار را داشته باشد ،مثل اينكه فرشتگاني در آنجا باشند ،يا
ستارهاي در آن خلق شود ،و يا امثال اين .و كلمه" وحي" به معناي خلقت و ايجاد است و جمله مورد بحث عطف است بر
جمله" قضاهن" و ميخواهد اين را هم مقيد به زمان آن كند و بفرمايد :وحي در هر آسمان نيز در همان دو روز صورت
گرفت .و معناي جمله مورد بحث اين است كه :خداوند در همان دو روز موجودات در هر آسماني را ،كه يا مالئكه بودند ،يا
ستاره ،و يا غير آن ،بيافريد.
ولي خواننده عزيز خود متوجه است كه معنا كردن" وحي" به خلقت و معنا كردن" امر" به موجودات داخل آسمانها از قبيل
فرشته و يا ستاره ،عنايت بسياري الزم دارد كه بدون دليل روشن نميتوان از آن كلمات اين معاني را اراده كرد و همچنين
مقيد كردن جمله عطف شده به دو روز كه در جمله معطوف عليه مذكور بود ،نيز دليل ميخواهد.
بعضي « »9ديگر گفتهاند :مراد از امر آسمانها ،تكليف الهي متوجه به اهل هر آسمان است كه همان مالئكه ساكن در آن
باشد و معناي" وحي "همان معناي معروفش است .و معناي جمله اين است كه :خداي تعالي به اهل هر آسماني و
مالئكهاي كه در آنند اوامري در باره عبادت وحي فرمود.
اشكال اين وجه هم اين است كه اگر عبارت آيه شريفه" اوحي الي كل سماء" بود ،باز ممكن بود بگوييم مراد از" وحي"
همان وحي معمول است ،ولي فرموده ":أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ" و اين عبارت با آن معنا آن طور كه بايد نميسازد.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد از امر آسمان ،آن چيزي است كه خدا از آسمان خواسته.
و اين وجه در حقيقت به يكي از دو وجه قبلي رجوع ميكند ،چون اگر منظور از "وحي" خلق و ايجاد باشد ،اين وجه به وجه
اول برميگردد و اگر معناي معروفش باشد به وجه دومي برگشت ميكند.
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پس بايد فكر ديگري كرد ،و از آيات ديگر كمك گرفت ،از آياتي كه در آن به امر آسمانها اشارهاي رفته ،معنايي دقيقتر
فهميده ميشود .اينك آن آيات:
__________________________________________________
(1و )9روح المعاني ،ج  ،90ص .130
)(3تفسير تبيان ،ج  ،2ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص443 :
"يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَي الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ" « "،»1اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
بَيْنَهُنَّ" « "،»9وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَ ما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ" «».0
از آيه اولي استفاده ميشود كه آسمان مبدأ امري است كه به وجهي از ناحيه خداي تعالي به زمين نازل ميشود و آيه دوم
داللت دارد بر اينكه امر از آسماني به آسماني ديگر نازل ميشود تا به زمين برسد و آيه سوم ميفهماند كه آسمانها راههايي
هستند براي سلوك امر از ناحيه خداي صاحب عرش و يا آمد و شد مالئكهاي كه حامل امر اويند ،هم چنان كه آيه" تَنَزَّلُ
الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ" « »0و آيه" فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ" « ،»4نيز تصريح دارند به اينكه امر
خدا را مالئكه از آسمان به زمين ميآورند.
و اگر مراد از" امر" ،امر تكويني خداي تعالي باشد كه عبارت است از كلمه ايجاد ،همان طور كه از آيه" إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ
شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ" « »3نيز استفاده ميشود ،در اين صورت اگر آيات را به يكديگر ضميمه كنيم ،و اين معنا را افاده
ميكند كه :منظور از امر الهي كه در زمين اجرا ميشود ،عبارت است از خلقت و پديد آوردن حوادث كه آن حوادث را مالئكه
از ناحيه خداي صاحب عرش حمل نموده و در نازل كردنش طرق آسمان را طي ميكنند ،تا از يك يك آسمانها عبور داده و
به زمين برسانند.
و به طوري كه از آيه شريفه" حَتَّي إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ" « »3استفاده
ميشود :امر خداي تعالي را مالئكه هر آسمان حمل ميكند و به مالئكه آسمان پايينتر تحويل ميدهد ،كه در تفسير
سوره" سبا" پيرامون اين معنا بحث شد .و نيز به طوري كه از آيه شريفه "وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ" « ،»3و آيه شريفه
__________________________________________________
)(1خداي تعالي امر را از آسمان تا زمين تدبير ميكند ،و سپس به سوي آن صعود مينمايد .سوره الم سجده ،آيه .4
)(2اللَّه آن كسي است كه هفت آسمان و از زمين نيز مثل آن بيافريد كه امر از بين آنها نازل ميشود .سوره طالق ،آيه .19
)(3با اينكه ما بر باالي سر شما هفت طريقه خلق كرديم ،آن وقت چگونه ما از خلق غافل ميشويم .سوره مؤمنون ،آيه
.13
)(4مالئكه و روح در آسمانها به اذن پروردگارشان هر امري را نازل ميكنند .سوره قدر ،آيه . [.....]0
)(5در آن هر امر مقتضي تفصيل داده ميشود .سوره دخان ،آيه .0
)(6سوره يس ،آيه .30
)(7سوره سبا ،آيه .90
)(8چه بسيار فرشتگان كه در آسمانهايند .سوره نجم ،آيه .93
ترجمه الميزان ،ج ،13ص442 :
"ال يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ" « ،»1استفاده ميشود آسمانها مسكن مالئكه است.
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در نتيجه امر خدا يك نسبت به تك تك آسمانها دارد ،به اعتبار مالئكهاي كه در آن ساكنند و نسبتي هم به هر فرقه از
فرقههاي مالئكه دارد ،به اعتبار اينكه حامل آن امرند .و خداوند امر را به آنان تحميل كرده ،يعني به ايشان وحي فرموده،
چون در آيه" إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ»"
امر خداي را قول خدا خوانده.
در نتيجه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه معناي آيه" وَ أَوْحي فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها "اين شد كه خداي سبحان در هر
آسماني امر الهي را كه منسوب و متعلق به آن آسمان است به اهلش ،يعني مالئكه ساكن در آن ،وحي ميكند .و اما اينكه
كلمه "يومين" در آيه ظرف باشد ،هم براي خلقت آسمانهاي هفتگانه ،و هم براي اين وحي ،هيچ دليلي از الفاظ آيه بر آن
داللت نميكند.
[وجه اينكه فرمود" سماء دنيا" را با" مصابيح" آراستيم ..... ].ص449 :
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"وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ" در اين آيه شريفه كلمه" سماء" را مقيد به دنيا كرد و
فرمود :آسمان دنيا را با چراغهايي زينت داديم تا داللت كند بر اينكه آن آسماني كه قرارگاه ستارگان است ،نزديكترين
آسمان به كره زمين است ،چون به حكم آيه" خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً" « »0آسمانها طبقه طبقه و بعضي فوق بعض ديگر
قرار دارند.
و از ظاهر اينكه فرموده :آن را با چراغهايي زينت داديم ،و اينكه در آيه" إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ" « »0صريحا
فرموده كه آن چراغها عبارتند از ستارگان ،برميآيد كه ستارگان ،همه در آسمان دنيا و پايينتر از آن قرار دارند ،و براي زمين
مانند قنديلهايي هستند كه آويزان شده باشند.
بعضي »«5از مفسرين گفتهاند :كواكب در همه آسمانها هست ،ولي از آنجايي كه براي مردم روي زمين چنين به نظر
ميرسد كه در آسمان دنيا ميدرخشند ،از اين جهت آنها را زينت آسمان دنيا خواند .و اين حرف صحيح نيست ،براي اينكه
اگر ستارگان در همه آسمانها
__________________________________________________
)(1سخن مالئكه آسمانها به گوش آنان نميرسد و اگر بخواهند گوش دهند از هر طرف به قهر رانده شوند .سوره صافات،
آيه .3
)(2قول ما در باره هر چيزي كه ارادهاش كنيم اين است كه بگوييم باش .سوره نحل ،آيه .03
)(3هفت آسمان را طبقه به طبقه آفريد .سوره ملك ،آيه .0
)(4سوره صافات ،آيه .3
)(5روح البيان ،ج  ،3ص .903
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
پراكنده بودند ،با در نظر گرفتن اينكه آسمانها صاف و شفافند ،بايد ستارگان براي تمامي آسمانها زينت باشند ،نه تنها
آسمان دنيا.
و اما اينكه آيه" أَ لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً »" «1ماه و
خورشيد را نور و چراغ هفت آسمان خوانده ،دليل نميشود بر اينكه ماه و خورشيد در هفت آسمان نور و چراغند ،بلكه از آنجا
كه روي سخن با ما بوده كه شب و روز از نور اين دو كره استفاده ميكنيم ،آن دو را نور و چراغ ناميده .و در جاي ديگر نيز
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فرموده ":وَ جَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً" «».9
"و حفظا" -يعني و ما آسمانها را از شيطانها حفظ كرديم ،هم چنان كه در جاي ديگر فرموده ":وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطا ٍ
ن
رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ" «».0
"ذلك تقدير العزيز العليم" -اين جمله اشاره به نظم و ترتيبي است كه در سابق (آيات اواسط سوره كه در باره آسمان و
زمين و ستارگان بود) بحث شد.
گفتاري در تكميل مطالب گذشته [(راجع به آسمانها و اينكه آسمانها منزلگاه مالئكه است)]  .....ص412 :
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از آنچه گذشت چند نكته به دست آمد:
اول اينكه :آنچه از ظاهر آيات -البته فراموش نشود كه ميگوييم ظاهر نه صريح -استفاده ميشود اين است كه آسمان دنيا
از بين آسمانهاي هفتگانه عبارت است از آن فضايي كه اين ستارگان باالي سر ما در آن قرار دارند.
دوم اينكه :اين آسمانهاي هفتگانه نامبرده ،همه جزو خلقت جسمانياند و خالصه همه در داخل طبيعت و ماده هستند ،نه ما
وراي طبيعت چيزي كه هست اين عالم طبيعت هفت طبقه است كه هر يك روي ديگري قرار گرفته و از همه آنها نزديكتر
به ما ،آسماني است كه ستارگان و كواكب در آنجا قرار دارند و اما آن شش آسمان ديگر ،قرآن كريم هيچ حرفي در بارهشان
نزده ،جز اينكه فرموده روي هم قرار دارند.
__________________________________________________
)(1آيا نميبينند چگونه خدا هفت آسمان را روي هم آفريد و ماه را در آنها نور و خورشيد را چراغ كرد .سوره نوح ،آيه  14و
.13
)(2ما چراغي روشن درست كرديم .سوره نبأ ،آيه .10
)(3ما آنها را از هر شيطاني رانده شده حفظ كرديم ،مگر شيطاني كه استراق سمع كند كه بالفاصله شهابي روشن دنبالش
ميكند .سوره حجر ،آيه  13و .13
ترجمه الميزان ،ج ،13ص431 :
سوم اينكه :منظور از آسمانهاي هفتگانه ،سيارات آسمان و يا خصوص بعضي از آنها از قبيل خورشيد و ماه و غير آن دو
نيست.
چهارم اينكه :اگر در آيات و روايات آمده كه آسمانها منزلگاه مالئكه است ،و يا مالئكه از آسمان نازل ميشوند ،و امر خداي
تعالي را با خود به زمين ميآورند ،و يا مالئكه با نامه اعمال بندگان به آسمان باال ميروند ،و يا اينكه آسمان درهايي دارد،
كه براي كفار باز نميشود و يا اينكه ارزاق از آسمان نازل ميشود ،و يا مطالبي ديگر غير اينها ،كه آيات و روايات متفرق
بدانها اشاره دارد ،بيش از اين داللت ندارد كه امور مزبور نوعي تعلق و ارتباط با آسمانها دارند .اما اينكه اين تعلق و ارتباط
نظير ارتباطي كه ما بين هر جسمي با مكان آن جسم ميبينيم ،بوده باشد ،آيات و روايات هيچ داللتي بر آن ندارد ،و
نميتواند هم داشته باشد ،چون جسمانيت مستلزم آن است كه محكوم به نظام مادي جاري در آنها باشد ،همان طور كه
عالم جسماني محكوم به دگرگوني ،تبدل و فنا و سستي است ،آن امور هم محكوم به اين احكام بشود.
آري امروز اين مساله واضح و ضروري شده كه كرات و اجرام آسماني هر چه و هر جا كه باشند ،موجودي مادي و عنصري
جسماني هستند كه آنچه از احكام و آثار كه در عالم زميني ما جريان دارد ،نظيرش در آنها جريان دارد .و آن نظامي كه در
آيات شريفه قرآن براي آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن اموري كه در آنها جريان مييابد ،و در تفسير آيات مورد بحث
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بدانها اشاره شد ،هيچ شباهتي به اين نظام عنصري و محسوس در عالم زميني ما ندارد ،بلكه به كلي منافي با آن است.
عالوه بر اين ،اصال در روايات آمده :مالئكه از نور خلق شدهاند و غذايشان تسبيح خدا است.
و اينكه خلقتشان چگونه است ،و اينكه خلقت آسمانها و آسمانيان چطور است هيچ شباهت و ربطي با نظام جاري در زمين
ندارد.
پس مالئكه براي خود عالمي ديگر دارند ،عالمي است ملكوتي كه (نظير عالم مادي ما) هفت مرتبه دارد ،كه هر مرتبهاش را
آسماني خواندهاند و آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمانها خواندهاند ،چون از نظر علو مرتبه و احاطهاي كه به
زمين دارند ،شبيه به آسمانند كه آن نيز نسبت به زمين بلند است و از هر سو زمين را احاطه كرده و اين تشبيه را بدان جهت
كردهاند كه دركش تا حدي براي سادهدالن آسان شود.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص439 :
بحث روايتي [روايتي در باره قرائت آيات اول سوره فصلت (حم سجده) توسط پيامبر (صلي اللَّه عليه و آله) در جواب فرستاده
قريش]  .....ص: 562
اشاره
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در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه ،عبد بن حميد ،ابو يعلي و حاكم -وي حديث را صحيح دانسته ،-ابن مردويه ،ابو نعيم،
و بيهقي -هر دو در كتاب خود به نام داليل ،-و ابن عساكر از جابر بن عبد اللَّه روايت آوردهاند كه گفت :روزي قريش دور
هم جمع شده و گفتند :تحقيق كنيد ببينيد از همه شما داناتر به سحر و كهانت و شعر كيست ،برود نزد اين مرد كه بين جمع
ما تفرقه افكنده و نظام ما را درهم و برهم كرده و به دين ما بدگويي ميكند ،تا با او حرف بزند ببيند چه جواب ميشنود.
همگي گفتند :ما به جز عتبة بن ربيعه كسي را داناتر از خود سراغ نداريم ،رو به عتبه كردند و گفتند :اي ابو وليد ،برخيز و نزد
اين مرد برو.
عتبه نزد رسول خدا (ص) آمده ،گفت :اي محمد! تو بهتري يا پدرت عبد اللَّه؟ تو بهتري يا جدت عبد المطلب؟ رسول خدا
(ص) هيچ نگفت .دو باره عتبه گفت :اگر ميپنداري كه نامبردگان از تو بهتر بودند ،بايد قبول كني كه بتپرستي آنان نيز
درست بوده و تو به ناحق بتها را عيب ميگويي .و اگر ميپنداري تو بهتر از آناني ،پس حرف بزن تا بشنويم.
به خدا سوگند ما براي قومت هيچ فرزندي شوم سراغ نداريم كه شومتر از تو باشد .تو جمع ما را پراكندي ،امور منظم ما را از
هم گسيختي ،دين ما را مورد حمله و عيبجويي قرار دادي .تو ما را در بين عرب رسوا ساختي ،تا آنجا كه در بين همه عرب
شايع شد كه در قريش ساحر و كاهني پيدا شده و به خدا سوگند ما ديگر هيچ راه چارهاي برايمان نمانده ،مگر اينكه بيخبر
و ناگهان دست به اسلحه برده ،به جان يكديگر بيفتيم .هان اي مرد! بگو تا اگر احتياجاتت فزوني گرفته برايت پول جمع
آوري كنيم ،آن قدر كه از تمامي افراد قريش توانگرتر شوي و مرد يگانه قريش گردي ،و اگر شهوتت گل كرده ،بگو تا هر
زني از قريش ميخواهي هر چند ده زن باشد برايت بگيريم.
رسول خدا (ص) فرمود :تمام شد؟ گفت :بله ،ديگر حرفي ندارم .فرمود ":بسم اللَّه الرحمن الرحيم حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" و هم چنان آيات اين سوره را خواند تا رسيد به اين آيه" فَإِنْ أَعْرَضُوا
فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ".
عتبه گفت :ديگر بس است .آيا غير از اينها سخني نداري؟ فرمود :نه .عتبه نزد
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
قريش شد پرسيدند :چه خبر آوردي؟ گفت :من آنچه را كه احتمال ميدادم شما بخواهيد به او بگوييد همه را گفتم ،ديگر
چيزي فروگذار نكردم .پرسيدند جوابت را داد؟ گفت به آن بتي كه بچههاي قبيله ما آن را نصب كردند ،من از گفتار او چيزي
نفهميدم ،جز اين جمله را كه گفت" أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ" ،گفتند :واي بر تو مگر او به غير عربي حرف
ميزد كه نفهميدي؟ گفت :نه به خدا سوگند عربي حرف ميزد ،اما من به جز قضيه صاعقه چيزي از او نفهميدم «».1
مؤلف :اين روايت در الدر المنثور از چند كتاب ديگر نيز قريب به همين مضمون نقل شده و در بعضي از طرق آمده كه
قريش پرسيدند :ابا وليد! چه خبر آوردي؟ در پاسخ گفت :به خدا سوگند كالمي از او شنيدم كه تا كنون مثل آن را نشنيده
بودم .به خدا سوگند نه شعر بود ،نه سحر بود ،و نه كهانت ،و باز به خدا سوگند ميخورم اين كالمي كه من از او شنيدم ،به
زودي موجي در دنبال خواهد داشت .و در بعضي ديگر از آن طرق مطالبي ديگر آمده.
و در اينكه رسول خدا (ص) در پاسخ وليد بن مغيره نيز آيات اول -اين سوره را خواند ،رواياتي هست كه -ان شاء اللَّه -در
تفسير سوره" مدثر" ،در ذيل آيه" ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً  "...از نظر شما خواهد گذشت.
[چند روايت حاكي از گفتگوي يهوديان با رسول اللَّه (صلي اللَّه عليه و آله) در باره خلقت شش روزه زمين و آسمانها ،و بيان ضعف آنها]  .....ص413 :
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و در همان كتاب آمده كه :ابن جرير ،از ابو بكر روايت كرده كه گفت :يهود نزد رسول خدا (ص) شدند و گفتند :اي محمد! به
ما خبر ده ببينيم خداوند در اين ايام ششگانه چه خلق كرده؟ فرمود :در روز يك شنبه و دو شنبه زمين را و در سهشنبه كوهها
را و در چهار شنبه شهرها و ارزاق و نهرها و آباديها و خرابيها را .و در پنجشنبه تا سه ساعت از روز جمعه در ساعت اول
اجلها و در ساعت دوم آفتها و در ساعت سوم آدم را آفريد .گفتند :اگر تكميلش كني درست گفتي .رسول خدا (ص) فهميد
منظورشان چيست ،خشمگين شد و در نتيجه آيه" وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ" نازل گشت «».9
مؤلف :قريب به اين مضمون از ابن عباس ،عبد اللَّه بن سالم ،مكرمة و ديگران روايت شده « .»0و در بعضي از اخبار شيعه
نيز آمده .و اينكه در اين روايت يهوديان گفتند :درست گفتي اگر تكميلش كني ،منظور يهود اين بوده كه آن جناب بر طبق
عقايد يهوديان بفرمايد :و روز
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .043
(2و )0الدر المنثور ،ج  ،4ص . [.....]033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
شنبه كه خداي تعالي از كار خلقت فارغ شد استراحت كرد و به اين جهت رسول خدا (ص) ناراحت شد.
و از نظر ما اين روايات بوي جعل ميدهد ،به چند دليل:
اول اينكه :در اين روايات آمده كه يهود پاسخ رسول خدا (ص) را پسنديد و آن را موافق عقايد خود يافت ،در حالي كه موافق
نيست زيرا در تورات در سفر تكوين آمده كه :خداي تعالي نور و ظلمت و شب و روز را در يكشنبه آفريد و آسمان را در
دوشنبه ،و زمين و درياها و گياهان را در سهشنبه ،و خورشيد و ماه و ستارگان را در چهار شنبه و جنبندگان دريا و مرغان را
در پنجشنبه و حيوانات صحرا و انسان را در جمعه ،و در نتيجه در روز شنبه به فراغت و استراحت پرداخت.
در اينجا ممكن است كسي بگويد :از كجا كه تورات امروز و تورات زمان رسول خدا (ص) يكي بوده ،ممكن است با آن فرق
داشته باشد ،ليكن اين اشكال وارد نيست.
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دوم اينكه:پديد آمدن روزهاي هفته كه عبارت است از يك روز با شب همان روز ،مولود حركت وضعي زمين به دور محور
خودش است كه از هر يك بار كه به دور خود دور ميزند ،يك شب و يك روز پديد ميآيد ،چون هميشه يك طرفش رو به
خورشيد است و يك طرفش پشت به خورشيد .بنا بر اين ديگر چه معنا دارد كه قبل از آنكه خداي تعالي آسمانها و آسمانيان
و زمين را خلق كرده و آن را كرهاي دوار و متحرك ساخته باشد ،شنبه و يكشنبهاي وجود داشته باشد؟ نظير اين اشكال در
خلقت آسمانها نيز ميآيد ،كه قبل از خلقت آن و خلقت آسمانها كه يكي از آنها خورشيد است ،دوشنبهاي وجود داشته باشد.
سوم اينكه:در اين روايات يك روز را براي خلقت كوهها قرار داده و حال آنكه خلقت كوهها تدريجي بوده .و همچنين نظير
اين اشكال در خلقت شهرها و نهرها و رزقها وارد است ،چون آنها نيز به تدريج درست شده ،نه در يك روز.
[رواياتي در باره آغاز خلقت عالم]  .....ص415 :
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و در روضه كافي به سند خود از محمد بن عطيه از امام ابي جعفر (ع) روايت كرده كه فرمود :خداي تعالي نخست آن
مادهاي را كه تمامي اشياء را از آن درست كرده ،بيافريد و آن عبارت بود از آب كه تمامي اشياء را مولود آن دانسته ،ولي
ديگر براي آب نسبتي و مادهاي كه خلقتش را به آن نسبت دهد قرار نداده .و از جمله چيزهايي كه از آب خلق كرده باد
است.
خداي تعالي باد را كه از آب پديد آورد ،بر آب مسلط كرد ،تا شكم آب را پاره كند و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص434 :
آب را بر هم زند تا كف كند ،آن قدر كه خود خدا ميخواست كف كند ،سپس از آن كف زميني سفيد و پاكيزه كه در آن هيچ
بلندي و پستي و هيچ سوراخ و برآمدگي و هيچ درخت نبود ،درست كرد و آن گاه آن را در هم پيچيده روي آب قرار داد.
و سپس از آب آتش را بيافريد ،آتش نيز شكم آب را باز كرده و آن را بر هم زد ،تا بخار و دودي از آن برخاست ،آن قدر كه
خود خدا ميخواست برخيزد و سپس از آن دود آسماني صاف و شفاف بيافريد ،كه در آن هيچ برآمدگي و سوراخي نبود ،اين
است كه ميفرمايد ":وَ السَّماءِ وَ ما بَناها" «».1
مؤلف :در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست .و ممكن است مضمون آنها را و نيز مضامين آيات را به فرضيات مسلمه علوم
امروزي تطبيق كرد ،فرضياتي كه در باره آغاز خلقت عالم و هيات آن دارند ،چيزي كه هست از آنجايي كه حقايق قرآني را
نميتوان با حدس و فرضيات علمي محدود كرد ،لذا متعرض اين تطبيق نشديم ،بله اگر روزي اين فرضيات آن قدر قطعي و
مسلم شد كه به صورت برهان علمي درآمد ،آن وقت ممكن است در مقام تطبيق آن با آيات قرآني برآمد.
و در نهج البالغه است كه :يكي از شواهد خلقت او ،آفرينش آسمانها است كه بدون پايه و ستوني استوار و پا بر جا است.
خداي سبحان آنها را دعوت كرد ،بدون درنگ و به فوريت اجابت كردند ،در حالي كه مطيع و معترف به ربوبيتش بودند و اگر
اقرار آنها به ربوبيت خداي تعالي نبود و به اطاعتش گردن ننهاده بودند ،خداي تعالي آنها را محل عرش خود نميكرد ،و
مسكن فرشتگان خويش و محل صعود كلمه طيب و عمل صالح بندگانش نميساخت «».9
و در كتاب كمال الدين به سندي كه به فضيل رسان دارد ،از او روايت كرده كه گفت :محمد بن ابراهيم نامهاي به امام
صادق (ع )نوشت و در آن عرضه داشت :ما را از فضل و برتري كه شما اهل بيت داريد خبر بده .امام صادق (ع) در پاسخش
نوشت :ستارگان امان اهل آسمان هستند ،به طوري كه اگر از بين بروند ،وعدهاي كه به اهل آسمان داده شده فرا ميرسد و
همه نابود ميگردند و رسول خدا (ص) فرمود :اهل بيت من هم امان اهل زمينند ،اگر اهل بيت من از زمين رخت بربندد ،آن
وعدهاي
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__________________________________________________
)(1روضه كافي ،ج  ،3ص  ،20ح .33
)(2نهج البالغه (صبحي الصالح) ،خطبه .139
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
كه خدا داده ،به امت من خواهد رسيد «».1
مؤلف :اين معنا در روايات بسياري وارد شده.
و در بحار از كتاب الغارات و او به سند خود از ابن نباته ،روايت كرده كه گفت :از امير المؤمنين (ص) پرسيدند :فاصله بين
زمين و آسمان چقدر است؟ فرمود به قدري كه چشم كار كند و به مقداري كه نفرين مظلوم باال رود «».9
مؤلف :و اين پاسخ امام (ع) از لطائف كلمات آن جناب است كه هم به ظاهر آسمان اشاره كرده و هم به باطن آن كه بيانش
گذشت.
__________________________________________________
)(1كمال الدين ،ج  ،1ص  ،934ح .13
)(2بحار األنوار ،ج  ،44ص  ،20ح .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :

اشاره

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ ( )10إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ
اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ )(14فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ ( )14فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ
نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزي وَ هُمْ ال يُنْصَرُونَ ( )13وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا
الْعَمي عَلَي الْهُدي فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ()13
وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ ( )13وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَي النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ( )12حَتَّي إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ
سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ( )93وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ
هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ () 91وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُكُمْ وَ ال جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ
ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ ال يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ ()99
وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ ( )90فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْويً لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ
مِنَ الْمُعْتَبِينَ ( )90وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ ()94
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
ترجمه آيات  .....ص418 :
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[سوره فصلت ( :)57آيات  73تا  ..... ]14ص411 :
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بيان آيات [انذار به عذاب دنيوي ،عذابي مثل صاعقه عاد و ثمود كه پيامبران به سويشان رفتند و  ..... ]...ص419 :
اشاره

اين آيات هم متضمن انذار به عذاب دنيوي است كه قوم عاد و ثمود به كيفر كفرشان به پيغمبران و انكارشان به آيات خدا
به آن مبتال شدند و هم عذاب اخروي كه به زودي دشمنان خدا از اهل جحود كه كلمه عذاب در حقشان محقق شده به آن
مبتال ميشوند .و در آن اشارهاي هم به اين معنا هست كه چگونه خداوند در دنيا گمراهشان كرد و چگونه در آخرت اعضاي
بدنشان را به زبان ميآورد.
"فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ" در مجمع البيان ميگويد :كلمه" صاعقه" به معناي هالك
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با اين حال اگر باز هم رو گردانيدند پس بگو من شما را از صاعقهاي چون صاعقه عاد و ثمود انذار ميكنم ().10
آن زمان كه رسوالن به سويشان آمدند هم در عصر خودشان و هم بعد از ايشان و همه همين را گفتند كه بجز اللَّه نپرستيد
گفتند اگر پروردگار ما ميخواست فرشتهاي به عنوان رسول ميفرستاد به همين دليل ما به آنچه شما بدان فرستاده شدهايد
كافريم ().10
اما عاد كه در زمين بدون حق استكبار ورزيدند و گفتند كيست كه نيرومندتر از ما باشد؟ (شگفتا) مگر نديدند كه آن خدا كه
ايشان را خلق كرد نيرومندتر از ايشان است؟ كه (اينچنين) آيات ما را انكار ميكنند ().14
نتيجه اين انكارشان آن شد كه ما بادي سموم و تند بر آنان فرستاديم آن هم در ايامي نحس تا بچشاند به ايشان عذاب
خواري را در زندگي دنيا در حالي كه عذاب آخرت خواركنندهتر است و ديگر ياري نخواهند شد (16).
و اما ثمود؟ ما آنها را نيز هدايت كرديم اما به اختيار خود كوري را بر هدايت ترجيح دادند نتيجهاش هم اين شد كه عذاب
خواري ،ايشان را بگرفت به خاطر آن اعمالي كه ميكردند ().13
البته در بين آنان كساني را كه ايمان آوردند و پرهيز داشتند نجات داديم ().13
و روزي كه اعداي خدا به طرف آتش محشور ميشوند در يك جا جمع ميگردند تا بعديها به قبليها ملحق شوند ().12
تا آنكه نزديك آتش آيند آنجا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه كردهاند شهادت ميدهند ().93
به پوست بدن خود ميگويند چرا عليه ما شهادت داديد ميگويند خدايي كه هر چيز را به زبان ميآورد ما را به زبان آورد و
همو است كه شما را در اولين بار در دنيا خلق كرد و به سوي همو بازگشت ميكنيد ().91
و شما كه گناه خود را پنهان ميكرديد از اين جهت نبود كه از شهادت گوش و چشم و پوست خود پروا داشتيد بلكه خيال
ميكرديد كه خدا از بسياري از كارهايتان بيخبر است ().99
و همين پندار كه نسبت به پروردگار خود داشتيد شما را هالك كرد و از زيانكاران ساخت ().90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص432 :
حال اگر مرد آن هستند كه تحمل عذاب كنند جايشان آتش است تحمل آن بكنند و اگر به التماس و استرضا بيفتند خدا
هرگز از ايشان راضي نخواهد شد ().90
ما قرينان خوبي را كه ميتوانستند داشته باشند به قرينان بدي تبديل كرديم تا آنچه را دارند و آنچه را كه آرزويش را دارند
در نظرشان جلوه دهند و فرمان عذاب خدا بر آنان حتمي شد آن چنان كه در امتهاي گذشته از جن و انس حتمي شد چون
كه اينگونه امتها زيانكار بودند ().94
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كننده از هر چيز است «».1
و راغب از بعضي از اهل لغت نقل كرده كه گفتهاند ":صاعقه" سه جور معنا ميدهد :يكي مرگ كه در جمله" فَصَعِقَ مَنْ
فِي السَّماواتِ" ،و جمله" فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ" به اين معنا است.
دوم عذاب كه در آيه" أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ" به اين معنا آمده .سوم آتش كه در آيه" وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ
فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ" به اين معنا آمده است «».9
ليكن آنچه را كه راغب معناي كلمه" صاعقة" دانسته ،معناي آن نيست ،بلكه آثاري است از معناي آن ،چون معناي"
صاعقه" صداي بسيار شديدي است كه در فضا بپيچد و به دنبالش يا آتش باشد ،يا مرگ ،و يا عذاب .پس صاعقه يك چيز
است ،و آن سه معنا از آثار آن است.
و بنا بر آنچه گذشت صاعقه بر دو عذابي كه بر عاد و ثمود نازل شد منطبق ميشود ،چون يكي از آن دو باد سخت بود و
ديگري صداي بلند .و اگر فرمود ":أنذرتكم -شما را انذار
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .2
)(2مفردات راغب ،ماده" صعق".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
كردم" با اينكه بايد ميفرمود :شما را انذار ميكنم ،براي اين است كه حتمي بودن آن عذاب را برساند.

"إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ"...
كلمه "اذ -زماني كه" ظرف است براي صاعقه دوم ،چون انذار به صاعقه در حقيقت انذار به وقوع و فرا رسيدن آن است ،در
نتيجه معناي آيه اين است :من شما را هشدار ميدهم از صاعقهاي ،مانند صاعقهاي كه در قوم عاد و ثمود بيامد...
و اگر آمدن را به" رسل" نسبت داده كه صيغه جمع است ،با اينكه رسول عاد و رسول ثمود دو تن بودند ،يكي هود و يكي
هم صالح" عليهما السالم" ،به اين اعتبار است كه رسوالن خدا همه به يك دين دعوت ميكنند ،در نتيجه هر كدام را كه
در نظر بگيريم ،هر چند در يك قوم خاصي مبعوث شده ،ولي در حقيقت در همه بشر مبعوث شده است.
و بر همين حساب كسي كه يك پيغمبر را تكذيب كند ،در حقيقت همه را تكذيب كرده ،و لذا ميبينيم خداي عز و جل در
آيه" كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ" « »1و آيه" كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ" « »9و آيه "كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ" « »0و نيز آياتي
ديگر تكذيب يك پيغمبر را تكذيب همه انبيا دانسته است.
و اينكه بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :اطالق كلمه" رسل" كه جمع است بر هود و صالح (ع) از باب اطالق صيغه جمع بر
كمتر از سه نفر است ،و اين رقم اطالق شايع است ،و از همين باب است كه در جمله" إِذْ جاءَتْهُمُ" ضمير جمع را به دو قوم
برگردانده" حرف درستي نيست ،براي اينكه اطالق كلمه جمع بر دو نفر صحيح نيست ،و برگرداندن ضمير جمع در جمله"
إِذْ جاءَتْهُمُ" به دو قوم عاد و ثمود ،هم از اين باب نيست ،بلكه از اين جهت است كه دو قوم عاد و ثمود هر چند دو قوم
بودند ،ولي جمعيتي را تشكيل ميدادند ،و به اين جهت بايد ضمير جمع به آنها برگردد.
"مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ" -منظور از آمدن پيامبران از پيش رو ،و از پشت سر اين است كه :پيامبران از هر سو به
سوي ايشان آمدند .و استعمال اين دو جهت در همه جهات شايع است .و بعضي جايز دانستهاند كه مراد از" بين ايديهم"
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[وجه اينكه از هود و صالح (عليه السالم) با صيغه جمل" الرسل" ياد كرد]  .....ص412 :
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آينده و مراد از" و من خلفهم"
__________________________________________________
)(1قوم عاد همه مرسلين را تكذيب كردند .سوره شعراء ،آيه .190
)(2قوم ثمود همه مرسلين را تكذيب كردند .سوره شعراء ،آيه .101
)(3قوم لوط مرسلين را تكذيب كردند .سوره شعراء ،آيه .133
)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص431 :
گذشته باشد و جمله" جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ" ،كنايه باشد از اينكه انبيا اين دو قوم را از هر راهي كه
ممكن بود دعوت كردند ،گاهي در خلوت و گاهي در جلوت ،گاهي تك تك و گاهي در مجلس عمومي ،گاهي به دادن
بشارت و گاهي به دادن اندرز و هشدار اما همه آنان به يك چيز دعوت ميكردند و به همين جهت آمدن اينطوري آنان در
جمله بعد تفسير شده به" أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ" يعني به دين توحيد.
"قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً" -اين جمله پاسخي است كه مردم به رسالت انبيا دادهاند كه اگر خدا ميخواست رسولي
نزد ما بفرستد ،فرشتهاي را ميفرستاد .در سابق هم نظير اين پاسخ از كفار به انبياء (ع) مكرر گذشت و اين پاسخ اساسي به
جز انكار پيامبر شدن بشر ندارد.
"فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ" -اين جمله به خاطر حرف" فا" كه بر سر آن آمده ،فرع و نتيجه نفيي است كه از جمله قبلي
استفاده ميشد و معنايش اين است كه :حال كه خدا نخواست و فرشتهاي به عنوان رسول براي ما نفرستاد ،ناگزير ما به
آنچه شما بدان ارسال شدهايد ،يعني به دين توحيد ،كافريم.
"فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ"...
در اين آيه شريفه حال هر يك از دو طايفه را جداگانه شرح ميدهد كه در اثر كفر چه وزر و وبالي گريبانشان را گرفت .و
كلمه" بغير الحق" قيدي توضيحي است ،چون استكبار در زمين دو جور نيست ،يكي به حق و يكي به غير حق ،پس آوردن
آن جز براي توضيح نميتواند باشد .و بقيه الفاظ آيه روشن است.
"فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ...".
كلمه "صرصر" هم به باد سخت و سمي تفسير شده و هم به باد بسيار سرد ،و هم به باد پر سر و صدا ،كه قهرا مستلزم
سخت وزيدن نيز هست .و كلمه" نحسات" -به كسره حاء -صفت مشبهه از ماده" نحس" است ،كه ضد" سعد" است .و"
ايام نحسات" يعني ايام شوم.
بعضي « »1هم گفتهاند ":ايام نحسات" به معناي روزهاي غباري و خاكآلود است ،به طوري كه مردم يكديگر را نبينند .آيه
شريفه" فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ" «».9
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .110
)(2همين كه آن را ديدند كه از كرانه بيابانهايشان به طرفشان ميآيد ،گفتند :اين باد ميآيد تا بر ما باران ببارد ،ولي چنين
نيست ،اين همان عذابي است كه تا كنون ميگفتيد پس چه شد آن عذاب؟ اين بادي است كه در آن عذابي دردناك است .
سوره احقاف ،آيه .90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص439 :
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[مراد از حشر دشمنان خدا به سوي آتش]  .....ص413 :

"وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَي النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ" كلمه" يحشر" مضارع مجهول از" حشر" است و -به طوري كه راغب
گفته «2»-به معناي آن است كه جمعيتي را از خانه و يا قرارگاهشان به زور بيرون كنند براي رفتن به جنگ و يا امثال
آن .و كلمه" يوزعون" نيز مضارع مجهول است ،از ماده" وزع" و اين كلمه به معناي آن است كه جلو جمعيت را بگيري تا
آخرش به آن ملحق شود ،و همه يك جا جمع شوند.
بعضي « »0از مفسرين گفتهاند :مراد از حشر دشمنان خدا به سوي آتش اين است كه ايشان را از قبرها به سوي محشر
بيرون كنند تا در آنجا بازخواست شوند و به حسابشان رسيدگي شود .و اگر آتش را هدف اين حشر قرار داده ،براي اين است
كه عاقبت بازخواست و حسابشان آتش است( ،و خالصه از اعمالي كه كردهاند معلوم است كه چه سرانجامي دارند) و دليل
بر معناي مزبور اين است كه دنبالش مساله شهادت دادن اعضاي بدن ايشان را آورده ،و گواهي خواستن از اعضاي بدن كفار
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"وَ هُمْ ال يُنْصَرُونَ" -يعني هيچ نجات دهندهاي نيست كه نجاتشان دهد ،و هيچ شفيعي نيست تا شفاعتشان كند .و بقيه
الفاظ جمله روشن است.
"وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمي عَلَي الْهُدي"...
مراد از هدايت ثمود ،نشاندادن راه سعادت و داللتشان بر حق است ،به اينكه اعتقاد حق و عمل به آن اعتقاد را برايشان بيان
كرد .و مراد از اينكه فرمود ":كوري را بر هدايت استحباب كردند" اين است كه آن را بر اين مقدم داشتند و از بين اين دو،
كوري را اختيار كردند .و بعيد نيست كه كلمه" استحباب" متضمن اين معاني باشد و به همين جهت به وسيله كلمه" علي"
مفعول دوم را گرفته و گرنه اگر متضمن نبود ،كلمه" استحباب" معناي اختيار و ايثار را افاده نميكرد.
و مراد از" عمي" ،گمراهي است ،كه به استعاره آن را كوري ناميده .و در اينكه در مقابل كوري هدايت را قرار داده ،اشارهاي
است كه هدايت خود براي انسان بينايي است ،هم چنان كه ضاللت كوري است .و كلمه" هون" مصدر و به معناي ذلت
است ،و اگر عذاب را با اين كلمه وصف كرد ،با اينكه بايد ميفرمود ":عذاب المهين -عذاب خوار كننده" ،براي اين است كه
مبالغه در خواري را افاده كند .ممكن هم هست كلمه" ذي" در تقدير گرفته ،بگوييم تقدير آيه" فاخذتهم صاعقة العذاب
ذي الهون -پس صاعقه عذاب داراي مذلت ايشان را بگرفت" ميباشد.
و معناي آيه اين است كه :اما قوم ثمود ،پس ما ايشان را بر طريق حق داللت كرديم و هدايت را با جدا كردنش از ضاللت
به ايشان شناسانديم ،پس ايشان ضاللت را كه در حقيقت كوري است بر هدايت كه خود بينايي براي انسانهاست ،ترجيح
دادند ،پس صيحه عذاب داراي مذلت ايشان را گرفت ،و يا عذاب ايشان را گرفت -البته در صورتي كه" صاعقه" به معناي
عذاب و اضافه آن بر كلمه" عذاب "بيانيه باشد -و اين عذاب به خاطر اعمال و كفري است كه مرتكب شدند.
"وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ" ضميمه نمودن تقوي به ايمان و تعبير از تقوي به عبارت" وَ كانُوا يَتَّقُونَ" كه به خاطر
كلمه "كانوا" استمرار را ميرساند ،براي آن است كه بفهماند اين دسته بين عمل صالح و ايمان جمع ميكردند ،هم آن را
داشتند و هم اين را ،و اين جمع كردن سبب نجاتشان ازعذاب انقراض شد ،طبق آن وعدهاي كه خداي تعالي داد و فرموده
بودَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ"
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
»«1و از ظاهر امر چنين برميآيد كه آيه شريفه مربوط به هر دو داستان و متمم هر دو باشد ،هر چند كه از ظاهر كالم
مفسرين برميآيد كه تنها مربوط به داستان دوم دانستهاند.
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قبل از دستور به داخل شدن در آتش است.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد از حشر آنها به سوي آتش ،خود آتش است و ممكن است مساله شاهد گرفتن اعضا دو جا
صورت بگيرد .يكي در موقف حساب و يكي هم در پرتگاه جهنم .ولي اين تفسير همان طور كه ميبينيد بي اشكال نيست.
و مراد از" أَعْداءُ اللَّهِ -دشمنان خدا" -به طوري كه گفته « »4شده -مشركين هستند كه رسول خدا (ص) را تكذيب كردند،
نه مطلق كفار ،به دليل اينكه دنبالش ميفرمايد ":وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ" « »3و ما ميدانيم كه
تمامي كفار معاصر رسول خدا (ص) هالك نشدند ،بلكه تنها از مشركين و آن هم تكذيب كنندگان بودند كه هالك شدند.
__________________________________________________
)(1سوره روم ،آيه .03
)(2مفردات راغب ،ماده" حشر]". [.....
)(3روح البيان ،ج  ،3ص .903
)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .110
)(5جامع احكام القرآن ،ج  ،14ص .043
)(6آن فرماني كه در امتهاي گذشته صادر شد در حق ايشان محقق گشت .سوره حم سجده ،آيه .94
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :

"حَتَّي إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ" كلمه" ما" در جمله" إِذا ما جاؤُها" زايده
است ،كه تنها خاصيت تاكيد را دارد ،و ضمير" ها" در آن جمله به آتش برميگردد.
و شهادت دادن اعضاي بدن ،و يا قواي بدن آدمي در روز قيامت به اين است كه آنچه از اعمال زشت كه از صاحبش ديده،
بشمارد و از آن خبر دهد ،چون اگر تحمل شهادت ،يعني ديدن اعمال صاحبش در حين عمل و تشخيص اينكه اين عمل
گناه است ،نباشد ،شهادت در قيامت معنا ندارد .پس معلوم ميشود در دنيا اعضاي بدن آدمي ،نوعي درك و علم و بينايي
دارند و اگر تحمل شهادت در هنگام عمل نداشته باشند و تنها خدا در روز قيامت چنين شعوري و نطقي به اعضا بدهد و در
آن روز عالم شود به اينكه صاحبش چه كارهاي زشتي كرده و يا در آن روز خداي تعالي زباني و صوتي براي اعضا قرار دهد،
تا بتواند شهادت دهد هر چند شعور نداشته باشد ،چنين چيزي (هر چند در جاي خود ممكن است) ،اما اطالق شهادت بر آن
صحيح نيست ،و در قيامت با اين چنين شهادتي حجت بر بنده خدا تمام نميشود پس همان طور كه گفتيم ،از كلمه شهادت
فهميده ميشود اعضاي بدن آدمي نوعي درك و شعور و زبان دارند.
و اينكه بعضي « »1از مفسرين گفتهاند ":خداي تعالي در روز قيامت براي اعضاي بدن انسانها علم و قدرت بر حرف زدن
خلق ميكند ،و در نتيجه خبر ميدهند كه صاحبشان چه گناهاني كرده و شهادت در آيه به اين معنا است" و نيز اينكه
بعضي »«2ديگر گفتهاند ":خداي تعالي در كنار اعضاي بدن صدايي خلق ميكند كه معناي آن آواز شهادت به رفتار
صاحب عضو است" .و نيز اينكه بعضي « »0ديگر گفتهاند ":اصال كلمه شهادت در اين آيه به معناي داللت حال است،
يعني حال و روز هر كس شهادت ميدهد كه او فالن گناه را كرده "درست نيست( ،زيرا اين معاني را شهادت نميگويند).
و از ظاهر آيه برمي آيد كه شهادت گوش و چشم عبارت است از گواهي دادن به آن مشهوداتي كه در دنيا تحمل كرده
بودند ،هر چند كه معصيت خود آن اعضا نباشد .و خالصه نميخواهد بفرمايد هر عضوي به گناهاني شهادت ميدهد كه
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[توضيح راجع به شهادت اعضاء و پوست بدن آدمي عليه او در قيامت ،و وجوهي كه در اين باره گفته شده است]  .....ص415 :
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صاحبش به وسيله خود آن عضو مرتكب شده ،بلكه هر عضوي به گناهان ساير اعضا نيز شهادت ميدهد ،مثال گوش
شهادت ميدهد كه من آيات خدا را كه تالوت ميشد شنيدم ،ولي صاحب من از آن اعراض كرد و يا
__________________________________________________
(1و  9و  )0تفسير فخر رازي ،ج  ،93ص .114
ترجمه الميزان ،ج ،13ص434 :
من از زبان صاحبم شنيدم كه كفر ميگفت .و نيز چشم شهادت ميدهد كه من آيات داله بر وحدانيت خداي تعالي را ديدم،
اما صاحبم آنها را نديده گرفت .و يا من از صاحبم ديدم كه به غيبت گوش ميداد و يا به ساير چيزهايي كه شنيدنش حرام
است گوش ميداد .بنا بر اين آيه مورد بحث همان را ميفرمايد كه آيه شريفه" إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ
عَنْهُ مَسْؤُلًا" « »1در مقام بيانش است.
و بر اين اساس ،شهادت گوشها و چشمها با شهادت پوستها مختلف ميشود ،چون گوش و چشم ميتوانند عليه ساير اعضا
نيز شهادت دهند ،هر چند كه خود آنها مباشرتي در آن گناه نداشته باشند ،ولي پوست به خاطر نداشتن شنوايي و بينايي تنها
مي تواند به گناهي شهادت دهد كه خودش آلت و ابزار انجام آن بوده باشد و به همين جهت است كه در آيه بعدي ،اشخاص
تنها به پوستها اعتراض ميكنند كه تو چرا عليه من شهادت دادي؟ يعني تو كه چشم و گوش نيستي كه گناهان ساير اعضا
را هم ببيني و بشنوي.
و مراد از" جلود -پوستها" از آنجايي كه در آيه شريفه قيدي برايش ذكر نشده ،مطلق پوست بدن است كه ميتواند به خيلي
از گناهان شهادت دهد ،گناهاني كه جز با داشتن پوست بدن انجام نميشود ،مانند زنا و امثال آن .البته ممكن هم هست در
اين صورت شهادت جلود را عموميت داده ،بگوييم :همين يك شهادت شامل شهادت دستها و پاها كه در آيه" الْيَوْمَ نَخْتِمُ
عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ" « »9نيز ميشود هر چند كه اين احتمال بعيد است.
بعضي «» 0از مفسرين گفتهاند :هر چند كه قيدي براي جلود نياورده و نفرموده پوست كداميك از اعضا ولي مطلق پوست
هم مراد نيست ،بلكه تنها پوست آلت تناسلي منظور بوده ،كه به خاطر رعايت ادب نام آن را نبرده.
"وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا" اين جمله عتاب و اعتراضي است از گنهكاران به پوست بدنشان كه چرا عليه ما شهادت
داديد .بعضي از مفسرين «» 0گفتهاند :اعتراض نيست ،بلكه استفهام تعجبي است ،و
__________________________________________________
)(1به درستي كه گوش و چشم و دل ،همه اينها روزي مورد بازخواست قرار خواهند گرفت .سوره اسري ،آيه .03
)(2سوره يس ،آيه .34
)(3تفسير منهج الصادقين ،ج  ،3ص .131
)(4مجموعه من التفاسير ،ج  ،4ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
ميخواهند براي رفع تعجب خود از اينكه پوست بدن هم زبان دارد ،سبب آن را بپرسند .و اگر اين سؤال را تنها از پوست
بدن خود ميكنند ،نه از گوش و چشم خود ،با اينكه آن دو نيز عليه ايشان شهادت دادهاند ،براي اين است كه شهادت دادن
چشم و گوش خيلي تعجب آور نيست ،چون عينا نظير شهادت دادن گواهان عليه ديگران است .چشم و گوش هم عليه ساير
اعضاء شهادت ميدهند .اين عجب است كه پوست بدن عليه خودش شهادت دهد ،و آن گناهي را كه به وسيله خودش
ارتكاب شده برمال بسازد.
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بعضي»
از مفسرين گفتهاند :بدين جهت تنها نام جلود را آورده كه گنهكاران را بيشتر رسوا كند ،مخصوصا اگر مراد از جلود پوست
آلت تناسلي باشد .مفسرين ديگر وجوه ديگري را نيز ذكر كردهاند.
[توضيح جمله ":أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ" كه جواب اعضاء و پوست بدن در جواب آدميان كه ميگويند ":لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا؟" ميباشد]  .....ص411 :
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"قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ"...
برگرداندن ضمير عقالء به اعضاء و جوارح ،براي اين است كه مقام ،مقامي است كه اعضاء و جوارح جزء عقالء حساب
شدهاند ،چون نسبت شهادت و نطق به آنها داده و اين دو از شؤون عقالء است ،و بدين جهت فرموده ":قالوا -گفتند" ،و
گرنه بايد ميفرمود" قالت".
حال ببينيم معناي" نطق" چيست؟ آنچه از معناي اين كلمه قدر متيقن است ،اين است كه هر جا بطور حقيقت استعمال
شود ،نه بطور مجاز ،معنايش اظهار ما في الضمير است از راه زبان و سخن گفتن .و چنين معنايي محتاج به اين است كه
ناطق علمي داشته باشد و بخواهند آن را براي غير خود فاش سازد .راغب ميگويد كلمه" نطق" هيچ وقت در غير انسان
استعمال نميشود ،مگر به طور تبعي و به نوعي از تشبيه « .»9و از ظاهر سياق آيات و الفاظ "قول" "،تكلم" "،شهادت""،
نطق" كه در آنها آمده ،اين است كه مراد از اين الفاظ نطق به معناي حقيقي كلمه است ،نه به معناي مجازي.
پس شهادت اعضاي يك مجرم ،در حقيقت نطق و تكلم واقعي است كه از علمي ناشي شده كه قبال آن را تحمل كرده
است ،به دليل اينكه خود اعضاء ميگويند ":أَنْطَقَنَا اللَّهُ -خدا ما را به زبان آورد" .و از سوي ديگر جمله" أَنْطَقَنَا اللَّهُ" جوابي
است كه اعضاء به مجرمين ميدهند ،كه پرسيده بودند ":لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا -چرا عليه ما شهادت داديد"؟ و در اين جواب
ميخواهند آن سببي را كه باعث شد به زبان بيايند نشان دهند ،و بگويند :ما در
__________________________________________________
)(1تفسير منهج الصادقين ،ج  ،3ص .131
)(2مفردات راغب ،ماده" نطق".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
دنيا داراي علم بوديم ،علمي پنهان و ذخيره شده در باطن ما ،اين باعث شده كه خدا ما را به زبان آورد ،اگر ما علمي
نميداشتيم جهت و فايدهاي نداشت كه به زبان بياييم ،وقتي بدين جهت به زبان درآورد ،ما چارهاي نداشتيم جز اينكه آنچه
ميدانيم بگوييم.
خواهيد گفت :چنين شهادتي حجت را تمام نميكند ،و به همين جهت نافذ هم نيست ،براي اينكه شهادتي است اجباري .در
پاسخ ميگوييم :شهادت اجباري وقتي نافذ نيست و حجت نميشود كه بر خالف باشد ،يعني طرف را مجبور كنند دروغ
بگويد ،و يا جرمي را پردهپوشي و انكار كند ،و اما اگر مجبور كنند كه آنچه در ضمير دارد بگويد ،هيچ ضرري به نفوذ و
حجيتش نميزند.
"الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ" -در اين جمله اعضاي مجرمين خدا را ميستايند به اينكه او است كه تمامي موجودات را به زبان
ميآورد .و نيز اشاره ميكند به اينكه مساله نطق اختصاص به اعضاي بدن ندارد ،تا تنها از آنها بپرسند كه چرا شهادت داديد،
بلكه عمومي است ،و شامل تمام موجودات ميشود ،و علت آن هم خداي سبحان است.
"وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ" -اين جمله تتمه كالم سابق و از كالم خداي تعالي است ،نه از اعضاي بدن .در اين
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جمله احتجاج ميكند بر اينكه خداي تعالي عالم به اعمال مردم است ،و چگونه نباشد و حال آنكه او اعضاي بدن شما را به
زبان ميآورد تا آنچه ميدانند بگويند.
ميفرمايد :وجود شما از خداي تعالي آغاز ميشود و به سوي او انجام ميپذيرد .آن روزي كه از كتم عدم سر درميآورديد -و
خدا براي اولين بار خلقتان كرد -هستي را او به شما داد ،و صفات و اعمالتان را او به شما تمليك كرد ،ولي شما آنها را به
خودتان نسبت ميداديد ،ولي وقتي به سوي او برگرديد همه آنهايي كه به شما داده بود و بر حسب ظاهر ملك شما كرده
بود ،باز به خود او برميگردد ،در نتيجه ديگر ملكي باقي نميماند ،مگر آنكه از خداي سبحان است.
پس خداي سبحان مالك همه چيزهايي است كه نزد شما است ،هم در اول و هم در آخر .آنچه در اول هستيتان نزد شما
بود او به شما داده ،و تمليك كرده بود ،و او داناتر از هر كس ديگري است كه چه چيزهايي به شما داده ،و در شما به وديعت
سپرده ،آنچه را هم كه در هنگام بازگشت به سوي او نزدتان هست ،آن را هم او از شما ميگيرد ،و مالكش ميشود ،با اين
حال ديگر چگونه ممكن است از آن بيخبر باشد؟ پس همين انكشاف اعمال شما براي او ،در هنگامي كه به سويش
برميگرديد ،خود به زبان آوردن شما ،و شهادت دادن شما عليه خودتان است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
با اين بيان روشن ميشود كه چرا جمله" هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ" را مقيد كرد به جمله" اول مرة" و معلوم ميشود كه مراد از اين
قيد ،اولين لحظهاي است كه انسانها هستي ميپذيرند.
مفسرين در تفسير جمله" أَنْطَقَنَا اللَّهُ "و اينكه معناي به زبان آوردن پوست بدن چيست؟ همان اقوالي را كه در تفسير "شَهِدَ
عَلَيْهِمْ" داشتند دارند .بعضي « »1گفتهاند :خداوند در آن روز علم و قدرت بر نطق براي آنها خلق ميكند ،در نتيجه به زبان
درميآيند.
بعضي »«2ديگر گفتهاند :در كنار هر عضوي صدايي خلق ميكند ،شبيه به صداي نطق گويندگان .و مراد از نطق اعضاء
آن صداست .بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد از نطق ،داللت ظاهر حال است بر اينكه مثال فالن گناه را كرده.
و همچنين در تفسير اينكه فرمود ":أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ" وجوهي ذكر كردهاند .بعضي «» 0گفتهاند :اين عموميت تخصيص
خورده به موجودات زنده ،و داراي نطق ،چون تمامي موجودات و حتي تمامي موجودات زنده ،نطق به معناي حقيقي كلمه
ندارند ،و نظير اين تخصيص در كالم خداي تعالي شايع است ،مثل اينكه در باره بادي كه به قوم عاد فرستاد ،فرموده" تُدَمِّرُ
كُلَّ شَيْءٍ "-و همه چيز را نابود كرد" « »4با اينكه منظور همه انسانها است ،نه همه چيزها.
بعضي « »3ديگر گفتهاند :مراد از" نطق" در جمله" أَنْطَقَنَا اللَّهُ" همان معناي حقيقي كلمه است ،ولي در جمله" أَنْطَقَ كُلَّ
شَيْءٍ" به معناي داللت است ،و در نتيجه اطالق جمله باقي ميماند و تخصيصي در كار نميآيد.
اشكالي كه متوجه اين دو تفسير است ،اين است كه :تخصيص زدن به آيه ،و يا حمل آن بر معناي مجازي (داللت) ،وقتي
درست است كه ما اين معنا را مسلم بدانيم كه غير انسان و حيوان و فرشته و جن كه حيات و نطق دارند ،بقيه موجودات
فاقد علم و نطقاند.
ليكن صرف اينكه ما موجودات را اين طور ميبينيم دليل نميشود بر اينكه غير از آن چهار طبقه ديگر هيچ موجودي اراده و
شعور ندارد ،نه در ظاهر ،و نه در پس پرده ،و نه در باطن ذاتشان ،چون ما دسترسي به باطن ذات موجودات نداريم ،تا ببينيم
آنجا چه خبر است؟ علم و
__________________________________________________
(1و  9و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .2
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)(4روح المعاني ،ج  ،90ص .113
)(5سوره احقاف ،آيه . [.....]94
)(6روح المعاني ،ج  ،90ص .113
ترجمه الميزان ،ج ،13ص432 :
شعوري هست يا نه؟ ماييم و آيات قرآني كه آنهم و مخصوصا آياتي از آن كه متعرض شؤون روز قيامت است ،ظهور در اين
دارد كه علم عموميت دارد ،و تمامي موجودات از آن سهمي را دارا هستند.
بحث اجمالي قرآني [(قسمتي از آيات قرآني كه داللت دارند بر اينكه تمامي موجودات داراي علم هستند)]  .....ص419 :
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در بحثهاي گذشته مكرر گفتيم كه از كالم خداي تعالي چنين ظاهر ميشود كه تمامي موجودات داراي علم هستند ،از آن
جمله در تفسير آيه" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" « »1بود ،كه گفتيم جمله" و لكن ال
تفقهون -تسبيح آنها را نميفهميد" بهترين دليل است بر اينكه منظور از تسبيح موجودات ،تسبيح ناشي از علم و به زبان
قال است ،چون اگر مراد زبان حال موجودات و داللت آنها بر وجود صانع بود ،ديگر معنا نداشت بفرمايد :شما تسبيح آنها را
نميفهميد.
و از اين قبيل است آيه شريفه" فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ" كه بيان ما در تفسيرش گذشت.
باز از اين قبيل است اين آيه ":وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ ال يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ
غافِلُونَ وَ إِذا حُشِرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أَعْداءً وَ كانُوا بِعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ" « »9و به طور قطع سنگ و چوب جزو اين معبودها
هستند ،حال يا به تنهايي منظورند ،و يا با ساير معبودها «».0
و نيز ميفرمايد ":يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحي لَها" «».0
__________________________________________________
)(1سوره اسري ،آيه .00
)(2كيست گمراهتر از آن كسي كه معبودي غير از خدا ميخواند ،معبودي كه تا روز قيامت نميتواند دعايش را مستجاب
كند ،معبودهايي كه اصال از دعاي آنان خبر ندارند ،و چون مردم محشور شوند ،همان معبودها دشمن ايشان خواهند بود،
چون در دنيا هم به عبادت آنان كافر بودند .سوره احقاف ،آيه  4و .3
)(3پس معلوم ميشود سنگ و چوبي كه بعنوان خدا پرستش ميشوند ،در همين دنيا به اين عمل كافرند ،و اين مستلزم آن
است كه علم و اطالعي و كفر و ايماني در آنها تصور ميشود( .مترجم).
)(4در اين روز كره زمين اخبار خود را در ميان ميگذارد ،چون پروردگار تو به او وحي كرده است .سوره زلزال ،آيه  0و .4
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
و نيز از اين قبيل است آياتي كه داللت ميكند بر شهادت دادن اعضاي بدن انسانها و به زبان آمدن و سخن گفتنشان با
خدا ،و پاسخ دادن به سؤاالت او ،مخصوصا ذيل آيات مورد بحث كه در همين نزديكي گذشت كه اعضا ميگويند ":أَنْطَقَنَا
اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ"...
در اينجا ممكن است كسي بگويد :اگر غير از انسان و حيوان ،ساير موجودات از نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته
باشند ،بايد آثار اين شعور از آنها نيز بروز كند و همان آثاري كه انسانها و حيوانات از خود نشان ميدهند ،آنها نيز نشان
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دهند ،اينها داراي علمند ،و فعل و انفعالهاي شعوري دارند ،آنها نيز بايد داشته باشند ،و حال آنكه ميدانيم ندارند؟
در پاسخ ميگوييم :هيچ دليلي نداريم بر اينكه علم داراي يك سنخ است تا وقتي ميگوييم :نباتات و جمادات هم شعور
دارند ،آثار شعور واقع در انسان و حيوان نيز از آنها بروز كند .ممكن است شعور هم براي خود مراتبي داشته باشد و به خاطر
اختالف مراتب ،آثارش نيز مختلف گردد.
عالوه بر اينكه آثار و اعمال عجيب و متقني كه از نباتات و ساير انواع موجودات طبيعي در عالم مشهود است ،هيچ دست
كمي از اتقان و نظم و ترتيبي كه در آثار موجودات زنده مانند انسان و حيوان ميباشد ،ندارد.
بحث اجمالي فلسفي [(در باره علم داشتن موجودات مادي و غير مجرد)]  .....ص482 :
اشاره

[تفسير آيه ":وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ  "...و بيان اينكه اعمال بندگان از آفريدگار پوشيده نبوده ،خدا بر هر چيزي شهيد و رقيب است]  .....ص487 :

"وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُكُمْ وَ ال جُلُودُكُمْ"...
هيچ شكي نيست در اينكه خداي سبحان خالق هر چيزي است ،و به جز او هيچ چيزي پديد آورنده نيست .و معلوم است كه
بين او و پديدههايي كه پديد آورده چيزي حائل نميشود ،و او را از خلقش بيخبر و غافل نميسازد ،پس در نتيجه او با يك
يك موجودات در هر حال و در هر جا هست ،هم چنان كه خودش فرموده ":إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" « »1و نيز
فرموده ":وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً" «».9
پس انسان هم كه يكي از موجودات است هر جا و به هر حال كه باشد خدا با اوست ،و هر عملي كه انجام دهد خدا با
عملش هم هست و هر عضوي از اعضاي خود را كه بكار بزند ،و هر سبب و ابزاري هم كه بكار ببندد ،و هر طريقهاي را هم
كه اتخاذ بكند ،خداي عز و جل با آن عضو و آن سبب و آن طريقه نيز هست ،و بدين جهت است كه ميفرمايد ":وَ هُوَ
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در فلسفه در مباحث علم اين معنا محقق شده كه اوال علم عبارت است از حضور چيزي براي چيز ديگر ،و ثانيا علم با وجود
مجرد مساوي است ،چون مجرد چيزي است كه آنچه از كمال كه براي او فعليت يافته ،نزدش حاضر باشد ،و ديگر چيزي
براي او بالقوه و فعليت نيافته نباشد ،و عين اين تعريف در مورد علم نيز صادق است ،پس هر وجود مجردي كه ممكن باشد
وجود پيدا كند ،براي ساير مجردات حاضر است ،و نيز ساير مجردات هم براي او حاضرند ،و خالصه آنچه كه براي يك
مجرد ممكن به امكان عام باشد ،براي مجرد مفروض ما بالضروره هست.
پس هر عالمي مجرد است ،و همچنين هر معلوم نيز مجرد است ،و اين دو قضيه به عكس نقيض منعكس ميشود ،به اينكه
ماده و آنچه كه از ماده تركيب يافته ،نه ميتواند عالم باشد ،نه معلوم.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص431 :
پس علم مساوي و مساوق است با وجود مجرد ،در نتيجه وجودهاي مادي نه علمي بدانها متعلق ميشود ،و نه آنها به چيزي
علم پيدا ميكنند ،ليكن بر همين حال ،يعني بر اينكه مادياند و متغير و متحركند و بر هيچ حالي استقرار ندارند ،ثبوت دارند،
و دائما بر اين حال هستند ،و اين حال در آنها دستخوش دگرگوني و تحول نگشته ،هرگز از آن انقالب پيدا نميكنند.
و بنا بر اين ،پس موجودات مادي از همين جهت كه ثابت در وضع خود هستند ،تجرد و علم دارند ،و علم در آنها نيز مساوي
است ،هم چنان كه در مجردات محض و عقليات مثالي جاري است -دقت بفرماييد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ" « »0و نيز فرموده ":أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ" « »0و نيز فرموده:
"إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" «».4
از اينجا نتيجه ميگيريم كه انسان -كه همواره اعمالي انجام ميدهد -در بين كمينگاههاي بسياري قرار دارد ،و پروردگارش
از هر سو او را ميبيند و مراقب و ناظر او
__________________________________________________
)(1خدا بر هر چيزي ناظر است .سوره حج ،آيه .13
)(2و خدا همواره مراقب تمامي موجودات است .سوره احزاب ،آيه .49
)(3و او با شما هست هر جا كه باشيد .سوره حديد ،آيه .0
)(4سوره رعد ،آيه .00
)(5به درستي پروردگار تو در كمينگاه است .سوره فجر ،آيه .10
ترجمه الميزان ،ج ،13ص439 :
است ،پس كسي كه مرتكب گناه ميشود ،در همان حالي كه سرگرم كار زشت خويش است ،و از خداي خود غافل ،و نسبت
به مقام پروردگارش در جهلي عظيم فرو رفته و دارد به ساحت قدس او بي اعتنايي ميكند در همان حال پروردگارش او را
ميبيند ،گناهش را ،و غفلتش را ،و بياعتنايياش به مقام ربوبيتش را ناظر و مراقب است.
و اين حقيقت همان مطلبي است كه جمله" وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ  "...البته به كمك سياق ،آن را افاده ميكند.
پس جمله" وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ" استتار و پوشيدگي بندگان را كه در دنيا در حال معصيتند ،نفي ميكند و ميفرمايد :در آن
حال به هيچ وجه نميتوانيد خود را از نظر خدا بپوشانيد .و جمله" أَنْ يَشْهَدَ  "...منصوب به حذف حرف جر است ،و
تقديرش" من أن يشهد  "...است.
"وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ ال يَعْلَمُ" -اين جمله استدراك در معناي اعراض است ،و از چيزي كه حذف شده و در صدر آيه بر
آن داللت ميكرده اعراض ميكند .و تقدير كالم" و لم تظنوا انها ال تعلم اعمالكم و لكن ظننتم ان اللَّه ال يعلم -شما گمان
نكرده بوديد كه اعضاي بدنتان از اعمال شما خبر ندارند ،بلكه گمان ميكرديد حتي خدا هم از اعمالتان خبر ندارد".
و اين بيان توبيخ مشركين و يا عموم گنهكاران مجرم است كه در روز قيامت از ناحيه خدا به آنان گفته ميشود.
و حاصل معنا اين است كه :شما در دنيا در هنگام معاصي پروا نداشتيد از اينكه اعضاي بدنتان كه آنها را در معصيت به كار
ميزديد عليه شما شهادت دهند ،و اين پروا نداشتن شما براي اين نبود كه شما ميپنداشتيد اعضاي بدنتان درك و شعور
ندارند ،و اعمال شما را نميبينند ،بلكه براي اين بود كه ميپنداشتيد خدا از بسياري از كارهاي شما بيخبر است .و خالصه
در هنگام معصيت به اعضاي بدن خود بي اعتنايي نميكرديد بلكه به شهادت ما بي اعتنايي مينموديد.
پس ميتوان گفت كه آمدن كلمه" لكن" به معناي كلمه" بل" در اين آيه شريفه ،نظير استعمال آن در آيه" وَ ما رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي" « »1و نيز در آيه" وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" « »9است «».0
__________________________________________________
)(1سوره انفال ،آيه .13
)(2سوره بقره ،آيه .43
)(3توضيح اينكه كلمه" لكن" كارش اين است كه قسمتي از مطلب قبل را استثناء كند مثل اينكه بگوييم همه آمدند ليكن
رضا نيامد .و كلمه" بل" همه را انكار ميكند مثل اينكه ميگوييم مردم اين قريه عرب نيستند بلكه عجماند و در آيه مورد
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بحث و آيه  13سوره انفال و  43بقره كلمه" لكن" به معناي كلمه" بل" آمده است( .مترجم).
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
"كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ" -يعني گمان كرديد كه خداي تعالي بيشتر كارهاي شما را نميداند .در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه
چرا نفرمود" گمان كرديد خدا كارهاي شما را نميداند" و چرا كلمه" كثيرا" را آورد؟ شايد جهتش اين بوده كه مشركين
اعتقاد به خدا و صفات علياي او كه يكي از آنها علم است داشتند ،و معتقد بودند كه تا اندازهاي علم دارد ،ولي حالشان در
ارتكاب گناهان حال كسي بود كه معتقد است خدا به بيشتر كارهايش اطالع ندارد.
از آيه شريفه مورد بحث استفاده ميشود كه شهادت شهود به وجهي شهادت خداي تعالي نيز هست ،و اين معنا صريح آيه
شريفه" وَ ال تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ" « »1ميباشد.
مفسرين در توجيه معناي آيه اقوال ديگري دارند كه سياق آيات مساعد با آن نيست.
عالوه بر اين ،توجيهاتي است كه با تكلف و زحمت تمام ميشود ،و بدين جهت متعرض نقل آن نشديم.
"وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ" كلمه" أرداكم" از مصدر" ارداء" است كه باب افعال
از" ردي" به معناي هالكت است .جمله" ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ" مبتدا و خبر است ،و جمله" ارديكم" خبر دوم آن مبتدا است.
ممكن هم هست جمله" ظنكم" بدل باشد از كلمه" ذلكم".
و معناي آيه شريفه بنا بر احتمال اول اين است كه :اين ظني كه گفتيم شما داشتهايد ،ظني بود كه شما آن را پنداشتيد،
ظني بود كه شما را به هيچ مقداري از حق بي نياز نميكرد ،و جلو علم و شهادت خدا را نگرفت ،و همين ظن شما را هالك
كرد ،يك وقت به خود آمديد و فهميديد كه زيانكار شدهايد.
و بنا بر احتمال دوم ،اين است كه :اين ظني كه شما در باره پروردگارتان پنداشتيد كه او از بيشتر اعمالتان اطالعي ندارد،
شما را هالك كرد ،براي اينكه باعث شد گناه در نظرتان آسان گردد ،و گناه بسيار هم كارتان را به كفر كشانيد ،در نتيجه
زيانكار شديد.
__________________________________________________
)(1هيچ عملي انجام نميدهيد مگر آنكه او در همان آني كه وارد آن عمل ميشويد شاهد بر شما است .سوره يونس ،آيه
. [.....]31
ترجمه الميزان ،ج ،13ص430 :
"فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْويً لَهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ" در مفردات ميگويد :كلمه" ثواء" كه كلمه" مثوي "
اسم مكان از آن است ،به معناي اقامت بطور استقرار است ،در نتيجه كلمه "مثوي" ،به معناي محل چنين اقامتي خواهد بود
« »1اين بود گفتار راغب ،و در مجمع در معناي جمله" يستعتبوا" گفته مصدر استعتاب به معناي طلب عتبي يعني رضايت
است ،در نتيجه استعتاب به معناي استرضا ،و اعتاب كه كلمه" معتبين "جمع اسم فاعل از آن است به معناي ارضا است ،و
اصل اعتاب در نزد عرب به اين معنا بوده كه پوستي را كه درست دباغي نشده ،دو باره دباغي كنند ،تا اصالح شود ،سپس
اين كلمه را بطور استعاره در هر عملي كه باعث عطف نظر و توجه و عالقه و الفت كسي انجام شود استعمال كردند ،اين
بود گفتار صاحب مجمع «».9
و معناي آيه شريفه اين است كه اگر به همين حال صبر كنند ،كه آتش منزلگاه و قرارگاهشان است ،و اگر هم از خدا
بخواهند تا از ايشان راضي شود ،و اعتذار جويند ،تا از عذاب رهايي يابند ،از آنهايي كه خدا از ايشان راضي شود نخواهند بود،
و اعتاب و اعتذارشان پذيرفته نخواهد شد ،در نتيجه آيه شريفه در معناي آيه" اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ ال تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ"
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[معناي اينكه قرينهاي سوء براي مشركين" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ" را زيبا جلوه دادند]  .....ص484 :

"فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ" يعني آن قرينان سوء در نظر ايشان جلوه داد پيش رو و پشت سرشان را ،و شايد
مراد اين باشد كه هم لذتهاي مادي را كه داشتند در نظرشان جلوه داد ،و هم آنها را كه آرزومند بودند داشته باشند ،و در
آينده بدست آورند.
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند :منظور از" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ" گناهاني است كه در اثر زينت دادن آن قرينها مرتكب شدند ،و
منظور از" وَ ما خَلْفَهُمْ" ،سنتهاي زشتي است كه در مردم و براي بعد از خود باب كردند ،و ممكن است اين وجه را در وجه
قبلي درج نمود.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :مراد از" ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ" زندگي دنياي ايشان است كه بدان اقبال نموده و آن را مقدم بر آخرت
داشتند ،و همه براي آن سعي و تالش كردند .و مراد از" وَ ما خَلْفَهُمْ" امر آخرت است كه قرينان سوء ايشان را به انكار آن
دعوت نموده گفتند :قيامتي و نشوري و حسابي و بهشتي و دوزخي در كار نيست .ولي اين وجه ،وجه بعيدي است ،براي
اينكه انكار قيامت و حساب ،زينت دادن زندگي آخرت نيست.
"وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ" -يعني كلمه عذاب عليه ايشان ثابت و واجب شد ،در
حالي كه در امتهايي شبيه به خود بودند ،امتهايي از جن و انس كه قبل از ايشان ميزيستند .و منظور از كلمه عذاب،
آيه" وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" «» 0است ،و نيز آيه" لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ
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« »0خواهد بود.
"وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ"...
كلمه "قيضنا" از مصدر تقييض است ،و تقييض به طوري كه در مجمع البيان آمده ،در اصل به معناي تبديل بوده ،و كلمه"
قرناء" جمع قرين است ،كه معنايش معروف است.
پس جمله ":قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ" اشاره به اين است كه كفار استعداد اين را داشتند كه ايمان بياورند ،و تقوا پيشه كنند ،و در
نتيجه خداي تعالي قرينهايي برايشان معين كند ،كه ايشان را بيش از پيش تسديد و هدايت كنند ،هم چنان كه آيه":
أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ" « ،»0از اين تاييد خبر ميدهد.
ولي با داشتن چنين استعدادي كفر ورزيدند ،و مرتكب فسق شدند ،و خداي تعالي به
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" ثوي".
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .2
)(3درون آتش شويد كه چه صبر كنيد و چه نكنيد به حالتان يكسان است .سوره طور ،آيه .13
)(4خدا ايمان را در دلهاي ايشان نوشته بود ،و بر وحي هم از ناحيه خود تاييدشان فرمود .سوره مجادله ،آيه .99
ترجمه الميزان ،ج ،13ص434 :
جاي آن قرينها ،قرين هاي ديگر از شيطانها برايشان قرار داد ،تا مالزم آنان باشند ،و اين را به عنوان مجازات در مقابل كفر
و فسوقشان كرد.
بعضي «» 1از مفسرين گفتهاند :معناي آيه اين است كه ما به جاي آن قرينهاي صدق ،كه مامور بودند با آنها همنشين
باشند ،و نشدند ،قرينهاي بدي از جن و انس برايشان معين كرديم ولي شايد معنايي كه ما كرديم بهتر باشد.
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تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ" « »4ميباشد و در آيه مورد بحث جمله" إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ" تعليل واجب شدن كلمه عذاب ،و يا
تعليل همه مطالب قبل است.
__________________________________________________
)(1مجمع البيان ،ج  ،2ص .13
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .11
)(3روح المعاني ،ج  ،90ص .113
)(4و كساني كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند ،اهل آتش و در آن جاوداناند .سوره بقره ،آيه .02
)(5بطور يقين جهنم را از تو و از هر كس كه پيرويت كند پر ميكنم .سوره ص ،آيه .34
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
و از آن آيه شريفه برميآيد كه جنيان مانند آدميان حكم مرگ در ميان آنها جاري است.
بحث روايتي [(رواياتي راجع به حسن ظن به خدا ،و مراد از گواهي دادن پوست بدن در قيامت)]  .....ص481 :
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در كتاب فقيه از امير المؤمنين (ع) روايت آورده كه در وصيتش به فرزندش ابن حنفيه اين آيه را آورد كه خداي تعالي
ميفرمايد ":وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُكُمْ وَ ال جُلُودُكُمْ" و سپس فرمود :منظور از جلود آلت
تناسلي است «».1
و در تفسير قمي به سند خود از ابي عمر و زبيري از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير همين آيه فرمود :منظور از
جلود آلت تناسلي و ران آدمي است «».9
و در مجمع البيان مي گويد :امام صادق (ع) فرمود :براي مؤمن سزاوار آن است كه از خدا آن طور بترسد كه گويا خود را
مشرف به آتش دوزخ ميبيند ،و آن طور اميد رحمت از او داشته باشد كه گويا از اهل بهشت است ،چه خداي تعالي در مذلت
كفار كه ترس از او نداشتند ،ميفرمايد ":وَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ" و در باره حسن ظن و اميدواري به رحمتش در
حديث قدسي ميفرمايد :من بر طبق ظن بنده مؤمن خود رفتار ميكنم ،اگر حسن ظن داشته باشد ،همان ظنش را محقق
ميسازم ،و اگر هم سوء ظن داشته باشد ،مطابق ظنش با او رفتار ميكنم «».0
و در تفسير قمي به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج ،از امام صادق (ع) روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود :رسول
خدا (ص) فرموده :هيچ بندهاي نيست كه به خداي عز و جل حسن ظن داشته باشد ،مگر آنكه خدا را مطابق ظن خود
خواهد يافت ،و اين همان قول خداي عز و جل است كه ميفرمايد ":ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ" «».0
و در الدر المنثور است كه احمد ،طبراني ،عبد بن حميد ،مسلم ،ابو داوود ،ابن ماجه ،ابن حبان ،و ابن مردويه همگي از جابر
روايت كردهاند كه گفت :رسول خدا (ص) فرمود :زنهار هيچ يك از شما از دنيا نرود مگر اينكه نسبت به خداي تعالي حسن
ظن داشته باشد ،چون مردمي بودند كه خداي تعالي به خاطر سوء ظنشان به خدا ،هالكشان كرد ،و در بارهشان فرمود ":وَ
ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ»"
.مؤلف  :در شان نزول بعضي از آيات مورد بحث ،رواياتي وارد شده كه آن طور كه بايد و شايد با سياق آيات سازگاري ندارد،
و به همين جهت از نقل آنها صرفنظر كرديم.
__________________________________________________
)(1نور الثقلين ،ج  ،0ص .400
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)(2تفسير قمي ،ج  ،9ص .930
)(3مجمع البيان ،ج  ،2ص .13
)(4تفسير قمي ،ج  ،9ص .930
)(5الدر المنثور ،ج  ،4ص . [.....]039
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
[سوره فصلت ( :)57آيات  11تا  ..... ]39ص481 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص488 :

و آنان كه كفر ورزيدند به يكديگر سفارش ميكردند كه هنگام شنيدن صداي قرآن به آن گوش ندهيد و جار و جنجال كنيد
به طوري كه صداي شما بر صداي قرآن غلبه كند و در نتيجه كسي آن را نشنود ().93
ما هم به طور يقين به كساني كه كفر ورزيدند عذاب سختي ميچشانيم و به بدتر از آنچه ميكردند كيفر ميدهيم ().93
اين چنين است كه كيفر دشمنان خدا آتش است در شكم آتش خانهاي جاودانه دارند به كيفر اينكه همواره آيات ما را انكار
ميكردند ().93
(همين كفار كه در دنيا آن سفارش را به يكديگر ميكردند) در آخرت ميگويند :پروردگارا گمراه كنندگان جني و انسي را به
ما نشان بده تا آنان را زير پا گذاريم تا خوارتر از خود ما شوند ().92
اما آنهايي كه گفتند پروردگار ما اللَّه است و بر گفته خود پافشاري و استواري هم كردند مالئكه بر آنان نازل گشته و

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ( )93فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَ َأ
الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ ( )93ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ ( )93وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَالَّنا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ( )92إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَالَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ()03
نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ () 01نُزُالً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ
( )09وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمَّنْ دَعا إِلَي اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )(33وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ ال السَّيِّئَةُ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ( )00وَ ما يُلَقَّاها إِالَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِالَّ ذُو حَظٍّ
عَظِيمٍ ()04
وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( )03وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ال
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ ال لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ( )03فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ
لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ ( )03وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ الَّذِي
أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتي إِنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()02
ترجمه الميزان ،ج ،13ص433 :
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بيان آيات  .....ص489 :
اشاره

در اين آيات به ايمان نياوردن كفار به قرآن كريم كه در صدر سوره آمده بود ،برگشت شده ،و متعرض نقشههايي شده كه
آنان به منظور ابطال حجت قرآن ميكشيدند .و در اين آيات بين كفار و مؤمنين با استقامت مقابله شده ،كفار و پارهاي از
عواقب ضاللت آنان را ،از يك سو ،و مؤمنين با استقامت و پارهاي از پاداشهاي آخرتي ايشان را ،از سوي ديگر آورده .و نيز
متعرض مطالب متفرقه ديگري ميشود.
"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ" كلمه" الغوا" امر از مصدر" لغو" است ،و لغو به معناي
هر چيزي است كه اصل و ريشهاي نداشته باشد ،و در كالم به معناي آن گفتاري است كه معنا نداشته باشد .وقتي گفته
ميشود" لغي" ،و" يلغو" "،لغوا" معنايش اين است كه كار لغو كرد ،و ميكند .و كلمه" هذا" كه اشاره به قرآن است ،و دو
باره نام قرآن را آوردن "،اين قرآن" ،دليل بر اين است كه كمال عنايت را به قرآن و از بين بردن آن داشتهاند.
و اين آيه داللت ميكند بر نهايت عجز كفار در مبارزه عليه قرآن ،به طوري كه بعد از آنكه نتوانستند كالمي مثل آن را
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ميگويند نترسيد و غم مخوريد و به بهشت بشارت و خوشوقتي داشته باشيد بهشتي كه در دنيا همواره وعدهاش را به شما
ميدادند ().03
آري ،ماييم اولياي شما هم در دنيا و هم در آخرت و شما در بهشت هر چه دلتان بخواهد و بلكه هر چه طلب كنيد در اختيار
خواهيد داشت ().01
اينها همه مراسمي است كه قبال براي پذيرايي شما از ناحيه خداي آمرزنده رحيم فراهم شده ().09
راستي خوش گفتارتر از كسي كه بشر را به سوي خدا دعوت ميكند و عمل صالح انجام ميدهد و ميگويد :من به يقين از
تسليم شدگانم كيست؟ ().00
و چون معلوم است كه خوبي و بدي يكسان نيست ال جرم تو بديهاي مردم را بهترين عكس العمل دفع كن تا آن كسي
كه بين تو و او دشمني هست چنان از دشمني دست بردارد كه گويي دوستي مهربان است ().00
اما اين نصيحت را نميپذيرند مگر كساني كه خويشتن دارند و نيز نميپذيرد مگر آنكه بهره عظيمي از سعادت داشته باشد
().04
و اگر از ناحيه شيطان به نحوي تحريك شدي پناه به خدا بر كه او شنواي دانا است ().03
و يكي از آيات او شب و روز و خورشيد و ماه است ،پس ديگر معنا ندارد كه براي خورشيد و ماه سجده كنيد بلكه بايد براي
خدايي سجده كنيد كه آنها را آفريده اگر به راستي ميخواهيد عبادتي كنيد ().03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص432 :
و اگر ديدي كه باز كفار استكبار ميكنند غمگين مباش كه آنان كه نزد پروردگار تواند شب و روز او را تسبيح ميگويند و
خسته نميشوند ().03
و يكي از آياتش اين است كه زمين را ميبيني مرده و بيجنب و جوش است ولي وقتي ما باران بر آن نازل ميكنيم به
جنب و جوش ميافتد و باال ميآيد ،آري ،آن كس كه مردگان را زنده ميكند همان كسي است كه زمين را زنده ميكند كه
او بر هر چيزي قادر است ().02
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بياورند ،و يا اقامه برهاني عليه آن بكنند ،كارشان در بيچارگي به اينجا كشيد كه به يكديگر سفارش كنند كه گوش به قرآن
ندهند ،و هر جا قرآن خوانده شود سر و صداهاي بي معنا در آورند ،تا صداي آن شخص به گوش كسي نرسد ،و در نتيجه
اثرش لغو گردد .و منظور از جمله" باشد كه شما غالب شويد" اين غلبه است.
([رواياتي راجع به حسن ظن به خدا ،و مراد از گواهي دادن پوست بدن در قيامت)]  .....ص489 :
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"فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً"...
الم در جمله" لنذيقن" الم سوگند است .و مراد از" الذين كفروا" به حسب مورد آيه ،همان كساني است كه گفته بودند :به
قرآن گوش ندهيد .هر چند كه صرفنظر از مورد ،آيه شريفه بر حسب لفظ مطلق است.
ترجمه الميزان ،ج ،13ص423 :
"وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" -بعضي «» 1گفتهاند :مراد از" أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ" همه اعمال زشت آنان
است ،و كلمه" أسوء -بدتر" در اينجا از معناي أفعل تفضيلي خود افتاده ،در نتيجه به معناي" بد" شده ،نه" بدتر" بعضي
« »9از مفسرين گفتهاند:
مراد اين است كه به عنوان مبالغه در نهي و زجر ،جزاي بدترين اعمالشان را ذكر كند ،و از بقيه اعمال بدشان سكوت نمايد.
"ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللَّهِ النَّارُ"...
جمله "ذلك جزاء" مبتدا و خبر است ،و كلمه" النار" بدل از كلمه" ذلك" ،و يا عطف بيان براي آن است .ممكن هم هست
خبري باشد براي مبتدايي كه حذف شده ،و تقدير آن" ذلك جزاء اعداء اللَّه هي النار" باشد ،يعني اين است جزاي دشمنان
خدا كه عبارت است از آتش .و يا مبتدا باشد براي اين خبر كه ميفرمايد ":لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ" يعني آتش براي آنان خانهاي
است جاودانه.
"لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ" -يعني آتش به همه آنان احاطه دارد ،هر يك از ايشان در درون آتش خانهاي مخصوص به خود دارد،
كه در آن جاودانند.
"جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ" -كلمه" جزاء" مفعول مطلق است براي فعلي تقديري ،و تقدير كالم چنين است" يجزون
جزاء" يعني جزاء داده ميشوند جزايي مخصوص.
و ممكن است مفعول مطلق باشد براي مصدري كه قبال در كالم بود ،يعني" ذلك جزاء" نظير اين آيه كه ميفرمايد ":فَإِنَّ
جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً".
"وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ" اين آيه حكايت كالمي است كه كفار در داخل آتش ميگويند،
و از خداي تعالي درخواست ميكنند كه متبوعين و پيشوايان ضاللت جني و انسيشان را نشان ايشان بدهد تا آنان را زير
پاي خود لگدمال و ذليل كنند ،و به همين مقدار عذابشان را بيشتر سازند ،به شهادت اينكه دنبالش ميگويند" نَجْعَلْهُما تَحْتَ
أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ -زير پاي خود قرارشان دهيم تا از پستترين مردم شوند" «».0
"إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ"...
راغب ميگويد :كلمه استقامت در اصل در خصوص طريقي به كار ميرفته كه به
__________________________________________________
(1و )9مجمع البيان ،ج  ،2ص .11
)(3چون براستي جهنم جزاي شما است ،جزايي فراوان .سوره اسري ،آيه .30
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ترجمه الميزان ،ج ،13ص421 :
خط مستقيم كشيده شده باشد ،و در آيه شريفه" اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ" حق را به چنين راهي تشبيه كرده .سپس ميگويد:
و استقامت انسان به اين معني است كه همواره مالزم طريقه مستقيم باشد كه خداي تعالي در باره چنين انسانهايي فرموده":
إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا" « »1ولي در صحاح اللغة استقامت را به معناي اعتدال گرفته ،و گفته :وقتي ميگويند"
استقام له االمر" معنايش اين است كه اين امر براي او در حد اعتدال بود «».9
پس مراد از جمله" ثُمَّ اسْتَقامُوا "اين است كه مالزم وسط راه باشند ،و دچار انحراف نگردند ،و بر سخني كه گفته استوار
باقي بمانند .مثال در آيه" فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ" « »0معنايش اين است كه ما دام كفار با شما معتدل بودند ،شما
هم براي آنان اعتدال داشته باشيد و از وسط راه منحرف نگرديد .و در آيه" وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ" «»0
معنايش اين است كه :آن طور كه مامور شدهاي عمل كن ،يعني راه ميانه را پيش بگير ،و هواهاي ايشان را پيروي مكن.
همه تفسيرهاي مختلفي كه براي اين آيه كردهاند به همين معنا كه ما گفتيم برميگردد.
[بيان حسن حال مؤمنين استقامت پيشه و آينده نيكويي كه در انتظارشان است]  .....ص497 :
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و اين آيه و آيه بعدش حسن حال مؤمنين را بيان ميكند ،هم چنان كه آيات قبلش بدي حال كفار را بيان ميكرد.
"تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" -اين آيه شريفه از آيندهاي كه در انتظار
مؤمنين است ،و مالئكه با آن به استقبال ايشان ميآيند ،خبر ميدهد .و آن تقويت دلها و دلگرمي آنان و بشارت به كرامت
است.
پس مالئكه ايشان را از ترس و اندوه ايمني ميدهند .و ترس هميشه از مكروهي است كه احتمال پيش آمدن دارد ،و در
مورد مؤمنين يا عذابي است كه از آن ميترسند ،و يا محروميت از بهشت است كه باز از آن بيم دارند .و حزن و اندوه هم،
همواره از مكروهي است كه واقع شده ،و شري كه پديد آمده ،مانند گناهاني كه از مؤمنين سر زده و از آثارش غمنده
ميشوند و يا خيراتي كه باز به خاطر سهلانگاري از آنها فوت شده ،و از فوت آن اندوهگين ميگردند ،و مالئكه ايشان را
دلداري مي دهند به اينكه ايشان از چنان خوف و چنين اندوهي در امانند ،چون گناهانشان آمرزيده شده ،و عذاب از ايشان
برداشته شده است.
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" قوم".
)(2صحاح اللغة ،ج  ،4ص .9313
)(3سوره توبه ،آيه .3
)(4سوره شوري ،آيه .14
ترجمه الميزان ،ج ،13ص429 :
آن گاه بشارتشان ميدهند به بهشتي كه وعده داده شدهاند ،ميگويند ":أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" .و اينكه گفتند "
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" داللت دارد بر اينكه نازل شدن مالئكه بر مؤمنين به اين بشارت ،بعد از زندگي دنيا است ،چون معناي
عبارتشان اين است كه :مژده باد شما را به آن بهشتي كه همواره وعدهاش را به شما ميدادند ".نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ
الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ"...
اين آيه شريفه تتمه بشارت مالئكه است .و بنا بر اين ،اينكه در آخرت به مؤمنين ميگويند :ما در زندگي دنيا اولياي شما

PDF.tarikhema.org

[دعوت پيامبر اسالم (صلي اللَّه عليه و آله) احسن القول است]  .....ص493 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

بوديم -با اينكه همانطور كه گفتيم اين گفتگو بعد از انقضاي زندگي دنيا است -در حقيقت مقدمه و زمينهچيني است ،براي
آوردن جمله" و في اآلخرة" تا اشاره كنند به اينكه واليت در آخرت فرع و نتيجه واليت در دنيا است ،پس كانه گفتهاند :ما
اولياي شما در آخرتيم همانطور كه در دنيا بوديم ،و يا بدان جهت كه در دنيا بوديم ،و به زودي متولي امور شما خواهيم شد،
همانطور كه در دنيا بوديم.
و اوليا بودن مالئكه براي مؤمنين منافات با اين ندارد كه خدا هم ولي ايشان باشد ،چون مالئكه واسطه رحمت و كرامت
اويند ،نه اينكه از پيش خود اختياري داشته باشند .و اي بسا اينكه در آيه شريفه واليت مالئكه را ذكر كرده نه واليت خدا را،
براي اين بوده باشد كه بين اولياي خدا و دشمنان او مقابله و مقايسه كند ،چون در حق دشمنانش فرموده بود ":و قضينا لهم
قرناء -ما براي كفار قرينهاي بدي قرار داديم" و در آيه مورد بحث در مقابل آن قرينها ،از قول مالئكهاش ميفرمايد ":ما
اولياي شما هستيم".
و نتيجه اين مقابله آن است كه معلوم شود كه مراد از واليت مالئكه براي مؤمنين ،تسديد و تاييد مؤمنين است ،چون
مالئكه مؤيد آنهايند كه مختص به اهل واليت خدايند ،و اما مالئكهاي كه حارس و نگهبان خلقند ،و يا آنهايي كه موكل بر
ارزاق و اجلهاي مردم و ساير شؤون آنهايند ،اختصاصي به مؤمنين ندارند ،بلكه مؤمن و كافر برايشان يكسان است.
بعضي از مفسرين « »1گفتهاند :اصال اين آيه شريفه كالم خدا است نه كالم مالئكه.
"وَ لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ"
ضمير در" فيها" ي اول و دوم هر دو به كلمه" اخرة" برميگردد .و كلمه "تشتهي" مضارع از مصدر" اشتهاء" است .واصل آن نيز كلمه" شهوت" است كه به معناي از جا كنده شدن يكي از قواي آدمي بطرف خواستهاش ميباشد ،خواستهاي
كه از آن لذت ميبرد ،مانند شهوت طعام و نوشيدني ،و
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .191
ترجمه الميزان ،ج ،13ص420 :
شهوت جنسي.
كلمه "تدعون" در اصل" تدتعيون" بر وزن" تفتعلون" بود كه بر حسب قواعد علم صرف ،به اين صورت درآمده .و اين
كلمه از باب افتعال از دعا است ،و معنايش "تطلبون الدعوة" ميباشد ،يعني طلب دعا ميكنيد .در نتيجه جمله دوم يعني
جمله" وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ"
دامنه شمولش وسيعتر از جمله اول ،يعني جمله" لَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ"
است ،چون شهوت طلب مخصوص است ،و طلب اعم از آن است.
و بنا بر اين ،آيه شريفه به ايشان بشارت ميدهد به اينكه در آخرت هر خير و لذتي را كه تصور بشود ،و براي شهوتشان
ممكن باشد كه اشتهاي آن كند ،دارا هستند ،چه از خوردنيها و چه نوشيدنيها ،و چه لذتهاي جنسي ،و چه غير آن .بلكه از
اين هم وسيعتر و باالتر دارند ،و آن اين است كه هر چه را بخواهند بيش از آن را دارند ،هم چنان كه فرمود ":لَهُمْ ما
يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ" «».1

PDF.tarikhema.org

[معناي جمله ":ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"]  .....ص495 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

"وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَي اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" اين آيه شريفه متصل است به آيه سابق كه
ميفرمود ":وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ" براي اينكه كفار همانطور كه در مقام دشمني با قرآن
بودند ،با رسول خدا (ص) نيز دشمني ميكردند ،هم چنان كه بخاطر داريد كه در اوايل اين سوره به آن جناب ميگفتند":
قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ  "...بنا بر اين ،خداي تعالي در آيه شريفه مورد بحث آن جناب را تاييد ميكند ،به اينكه سخن
تو ،يعني دعوتت ،بهترين سخن است.
پس در آيه مورد بحث مراد از" وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إِلَي اللَّهِ" رسول خدا (ص) است ،هر چند كه لفظ آيه عموميت
دارد و شامل همه كساني ميشود كه به سوي خدا دعوت ميكنند ،چيزي كه هست چون در بين اين داعيان به سوي خدا
ممكن است كسي يافت شود كه بخاطر رسيدن به غرض فاسد به سوي خدا دعوت كند ،و معلوم است كه چنين دعوتي
احسن القول نميتواند باشد ،لذا دنبال جمله نامبرده اين شرط را اضافه كرد كه" وَ عَمِلَ صالِحاً "بشرطي كه خودش هم
عمل صالح كند ،چون عمل صالح كشف ميكند از اينكه صاحبش نيتي صالح دارد.
و نيز از آنجايي كه عمل صالح داللت بر اعتقاد حق ،و التزام به آن ندارد ،و اين نيز
__________________________________________________
)(1هر چه بخواهند دارند و نزد ما بيش از آنهم هست .سوره ق ،آيه .04
ترجمه الميزان ،ج ،13ص420 :
معلوم است كه سخن آن كسي كه دعوت به سوي خدا ميكند ،و عمل صالح هم دارد ،ولي ايماني به حق نداشته ،و التزامي
به آن ندارد ،احسن القول نيست ،به همين جهت دو جمله گذشته را مقيد به شرطي ديگر كرد ،و آن اين است كه" وَ قالَ
إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" ،يعني اعتقاد به اسالم داشته باشد .چون كلمه" قال" به طوري كه از سياق برميآيد در اينجا به معناي
رأي و اعتقاد است.
پس اگر كسي اعتقاد به اسالم و عمل صالح داشت ،آن گاه به سوي خدا دعوت كرد ،سخنش احسن القول خواهد بود ،براي
اينكه احسن القول عبارت است از سخني كه به حقيقت نزديكتر ،و نيز سودمندتر باشد ،و هيچ كلمهاي به حق نزديكتر و
نيز سودمندتر از كلمه توحيد نيست ،براي اينكه اين كلمه آدمي را به سوي حاق سعادتش رهنمون ميشود.
"وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ...".
بعد از آنكه احسن القول را خاطرنشان كرد ،فرمود كه احسن القول عبارت است از دعوت به سوي خدا ،و چون قائم به چنين
دعوت در درجه اول رسول خدا (ص) بود ،لذا در آيه شريفه التفاتي بكار برده ،روي سخن را متوجه آن جناب كرد تا بهترين
طريق در دعوت به سوي خدا و نزديكترين راه رسيدن به هدف را برايش بيان كند ،و نزديكترين راه دعوت به سوي خدا،
و مؤثرترين آن عبارت از طرز دعوتي است كه بيشتر در دلها اثر بگذارد ،و به اين منظور روي سخن به آن جناب نموده،
فرمود ":ال تستوي...".
پس جمله" ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ" معنايش اين است كه :دعوت به سوي خدا با داشتن خصلت نيك ،و با نداشتن
آن ،و داشتن خصلت بد يكسان و تاثيرش در نفوذ برابر با هم نيست .و كلمه" ال" در جمله" وَ لَا السَّيِّئَةُ" زايده است كه تنها
خاصيت تاكيد را دارد ،و نفي را تاكيد ميكند.
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"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" اين جمله استينافي و سخني نو است كه توهمي را كه ممكن است كسي بكند دفع مينمايد .گويا
وقتي شنونده جمله" ال تَسْتَوِي  "...را ميشنود ،ميپرسد :چه بايد كرد؟ در جواب ميفرمايد" بدي را به بهترين راهش دفع
كن"  .و معناي آن اين است كه :بدي را با خصلتي كه مقابل آن است دفع نما ،مثال باطل آنان را با حقي كه نزد تو است
دفع كن ،نه به باطلي ديگر ،و جهل آنان را با حلم و بديهايشان را با عفو ،و همچنين هر بدي ديگرشان را با خوبي مناسب
آن دفع كند.
"فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" -اين قسمت از آيه مورد بحث ،اثر دفع به احسن و نتيجه آن را بيان
ميكند .و مراد اين است كه :وقتي تو همه بديها و باطلها را ترجمه الميزان ،ج ،13ص424 :
به بهترين وجه دفع كردي ،ناگهان خواهي ديد همان دشمنت آن چنان دوست ميشود كه گويي عالوه بر دوستي شفقت
هم دارد .بعضي « »1گفتهاند :تعبير به" الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ" بليغتر از آن است كه بفرمايد" عدوك -دشمنت" و به
همين جهت با اينكه دومي مختصرتر بود ،تعبير اولي را آورد.
آن گاه خداي سبحان دفع به أحسن را تعظيم و مدح كرده ،به بهترين نقطه و بليغترين مدح ،و فرموده ":وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ
صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ" ،يعني كسي اين سفارش را نميپذيرد ،مگر تنها آنهايي كه داراي صفت صبرند ،و
آنهايي كه بهرهاي عظيم از كمال انسانيت و خصال نيك دارند.
و در آيه شريفه عالوه بر مطالب باال ،اين داللت را هم به روشني دارد كه حظ عظيم تنها نصيب صاحبان صبر ميشود.

"وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".
كلمه "نزغ" به معناي" نخس" است ،يعني سيخ و يا تازيانه زدن به پهلوي حيوان و يا به عقب آن تا تحريك شود و تندتر
برود و كلمه" ما" در جمله" إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ" زايده است ،و اصل آن" و ان ينزغنك" ميباشد.
حال بايد ديد نازغ (تحريك كننده) كيست؟ ممكن است خود شيطان باشد .و ممكن هم هست تسويلها و وسوسههاي او
باشد ،ولي چون خطاب در آيه به رسول خدا (ص) است ،مناسبتر به مقام شامخ آن جناب احتمال اول است ،چون تسويالت
و وساوس شيطاني در آن جناب راه ندارد.
بله ،اين امكان دارد كه آن خبيث با وسوسه مردم ،يعني كفار و معانديني كه آن جناب دعوتشان ميكرده ،امور را عليه وي
دگرگون سازد ،مثال زحمات آن جناب را خنثي نموده ،كفر و جحود را در كفار و منكرين بيشتر سازد ،و در دشمني و آزار
پيامبر آتششان را تيزتر كند ،و نتيجهاش اين شود كه دفع به احسن آن جناب كمتر مؤثر بيفتد .و بنا بر اين ،برگشت اين نزغ
از شيطان به افكندن دشمني در بين آن جناب و مردم ميشود .و خالصه همان نزغي خواهد بود كه آيه شريفه" مِنْ بَعْدِ أَنْ
نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي" « »9نام ميبرد ،و همان چيزي خواهد بود كه آيه شريفه
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .190
)(2بعد از آنكه شيطان بين من و برادرانم دشمني افكند .سوره يوسف ،آيه .133
ترجمه الميزان ،ج ،13ص423 :
"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ" « »1آن را" القاء در امنية" خوانده.
و اما اگر احتمال دوم را بگيريم ،چارهاي جز اين نيست كه آيه را حمل كنيم بر مطلق دستور ،تا متمم امر باشد ،و آن وقت
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آيه شريفه به وجهي شبيه به مثل معروف" دخترم به تو ميگويم عروسم تو بشنو" ميشود.
"فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" -كلمه" عوذ" و نيز" عياذ" -به كسره عين -و نيز" معاذ" ،و همچنين" استعاذه"،
همه يك معنا را ميدهند ،و آن عبارت است از پناه بردن .و معناي جمله مورد بحث اين است كه :هر وقت ديدي شيطان در
كارت وسوسه ميكند ،پناه ببر به خدا از شيطنت او ،كه خدا شنواي مسألت تو ،و داناي به حال تو است .و يا :شنواي سخنان
تو ،و داناي به اعمال تو است.
"وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ"...
خداي سبحان بعد از آنكه روشن كرد كه دعوت رسول اسالم (ص) احسن القول است ،و آن گاه به او سفارش كرد به اينكه
بديها را به احسن الخصال دفع كند در اين آيه دو باره به اصل دعوت برگشته ،بر وحدانيت خدا و بر مساله معاد احتجاج
ميكند.
احتجاج بر مساله توحيد را در اين آيه و آيه بعديش ،و بر مساله معاد را در آخرين آيات مورد بحث ميآورد.
پس جمله" وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ" احتجاجي است از راه وحدت تدبير سراسر عالم و پيوستگي آن بر وحدت رب مدبر .و
باز احتجاجي است از راه وحدت رب ،بر پرستش او به تنهايي .و به همين جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود ":و براي
خورشيد و قمر سجده مكنيد...".
پس كالم در اين آيه در واقع دفع دخلي است از توهمي كه ممكن است بشود ،گويا بعد از آنكه فرمود ":و يكي از آيات او
شب و روز است  "...و با اين جمله يگانگي خداي تعالي در ربوبيت را اثبات كرد ،كسي پرسيده پس حال چه بايد كرد؟ در
پاسخ فرموده :براي خورشيد و ماه سجده مكنيد ،كه آن دو مخلوق خدا و مدبر به تدبير اويند ،بلكه تنها خداي را سجده كنيد،
و تنها او را عبادت كنيد .و عموم وثني مذهبان خورشيد و ماه را تعظيم ميكردند ،ولي آنها را نميپرستيدند ،تنها صابئين
بودند -كه به طوري كه ميگويند -اين دو
__________________________________________________
)(1هيچ رسولي و پيامبري قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه هر وقت آرزويي ميكرد شيطان آرزويش را بر هم ميزد .سوره
حج ،آيه .49
ترجمه الميزان ،ج ،13ص423 :
را عبادت ميكردند .و ضمير در" خلقهن" به ليل و نهار و شمس و قمر برميگردد.
"إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" -يعني عبادت خدا با عبادت غير خدا نميسازد .اگر ميخواهيد خدا را عبادت كنيد ،بايد اين
موجودات نامبرده را عبادت نكنيد.
"فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَ" كلمه "يسئمون" از مصدر" سامة" است كه
به معناي مالل و آزردگي است .و مراد از جمله" فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ -آنها كه نزد پروردگار تواند" ،مالئكه و مخلصين از
بندگان خدا است كه در تفسير آيه" إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ" « »1بحثي در
باره اين جمله گذشت.
در اين آيه شريفه فرموده ":يُسَبِّحُونَ لَهُ" با اينكه ممكن بود بفرمايد" يسبحونه" و اين بدان جهت است كه خواست حصر و
اختصاص را برساند ،و بفهماند فرشتگان تنها و تنها خدا را تسبيح ميگويند .و منظور از" بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ" اين است كه دائما
در حال تسبيح اويند.
و معناي آيه اين است كه :اگر اين كفار عارشان آمد از اينكه براي خداي يگانه سجده كنند ،بايد بدانند كه با تكبر آنان چنان
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نيست كه در عالم وجود كسي يافت نشود كه براي او سجده كند ،بلكه كساني هستند كه دائما و ال ينقطع و بدون خستگي
و مالل او را تسبيح ميگويند ،و آنها كساني هستند كه نزد پروردگار تواند.
"وَ مِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْأَرْضَ خاشِعَةً"...
كلمه "خاشعة" از خشوع است كه به معناي اظهار ذلت است .و كلمه" اهتزت" از مصدر "اهتزاز" است كه به معناي
حركت شديد است .و كلمه" ربت" از مصدر" ربوه" است كه به معناي نشو و نما و علو است .و منظور از اهتزاز زمين و ربوه
آن ،به حركت در آمدنش به وسيله گياهاني است كه از آن سر درميآورند ،و بلند ميشوند.
در اين آيه شريفه استعارهاي تمثيلي به كار رفته ،يعني خشكي و بي گياهي زمين در زمستان ،و سپس سرسبز شدن و باال
آمدن گياهانش ،به كسي تشبيه شده كه قبل افتاده حال و داراي لباسهاي پاره و كهنه بوده ،و خواري و ذلت از سر و
رويش ميباريده ،و سپس به مالي رسيده كه همه نارساييهاي زندگيش را اصالح كرده ،و جامههاي گرانبها بر تن نموده ،و
داراي نشاطي و تبختري شده است كه خرمي و ناز و نعمت از سر و رويش هويداست.
و اين آيه شريفه همانطور كه گفتيم در مقام اثبات معاد ،و احتجاج بر آن است كه
__________________________________________________
)(1سوره اعراف ،آيه .933
ترجمه الميزان ،ج ،13ص423 :
چون بحث در پيرامون مضمون آن مكرر شده ،ديگر به تفسير بيشتر آن نميپردازيم.

در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه" أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا "ميگويد :منظور اهل جهنم از كساني كه گمراهشان كردهاند ابليس
االبالسة (پدر همه شيطانها) و قابيل پسر آدم است كه براي اولين بار گناه را به بشر ياد داد و اين معنا از علي (ع) روايت
شده «».1
مؤلف :شايد اين روايت نوعي جري ،يعني تطبيق آيه بر يكي از مصاديقش باشد ،چون آيه شريفه عموميت دارد.
و نيز در همان كتاب در ذيل آيه" إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا" ميگويد :از انس روايت شده كه گفته است :رسول
خدا (ص )آيه مزبور را بر ما قرائت كرد ،و سپس فرمود :بسياري از مردم گفتند "رَبُّنَا اللَّهُ" ولي بيشترشان به گفته خود كفر
ورزيدند ،پس تنها آن كس بر اين گفتار استقامت ورزيده كه تا دم مرگش آن را بگويد «».9
باز در همان كتاب در ذيل آيه" تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ" گفته است ،يعني در دم مرگشان مالئكه بر آنان نازل ميشود -،نقل
از مجاهد و سدي -و اين معنا از امام صادق (ع) نيز روايت شده «».0
و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه" نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"
فرمود :ما شما را از شر شيطانها حفظ ميكنيم .و در ذيل جمله" وَ فِي الْآخِرَةِ"
فرمود :يعني در دم مرگ «».0
و در مجمع البيان در ذيل اين آيه ميگويد :بعضي گفتهاند معناي" نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا"
اين است كه ما فرشتگان ،شما را در دنيا و در هنگام مرگ در آخرت حفظ ميكنيم «».4
و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه" ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" فرموده :بديهاي هر كسي را كه به تو بدي ميكند با حسنه
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بحث روايتي [معناي آيه ":وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  ..... ]"...ص498 :
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خود دفع كن تا در نتيجه آن كس كه بين تو و او دشمني است كانه دوستي مهربان است «».3
__________________________________________________
(1و  9و )0مجمع البيان ،ج  ،2ص .19
)(4تفسير قمي ،ج  ،9ص . [.....]934
)(5تفسير مجمع البيان ،ج  ،2ص .10
)(6تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
ترجمه الميزان ،ج ،13ص422 :
[سوره فصلت ( :)57آيات  52تا  ..... ]45ص499 :
اشاره

ترجمه آيات  .....ص122 :

به يقين كساني كه در آيات ما الحاد و كفر ميورزند امرشان بر ما پوشيده نيست آيا كسي كه به آتشش ميافكنند بهتر است
و يا كسي كه روز قيامت با ايمني ميآيد با اين حال باز اختيار با خود شما است هر چه دلتان ميخواهد بكنيد كه او به آنچه
ميكنيد بينا است ().03
كساني كه به قرآن كفر ورزيدند يعني مشركين عرب كه قرآن به زبان آنان نازل شده در آتشند براي اينكه به كتابي ناياب
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إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ () 03إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ( )01ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( )09ما يُقالُ لَكَ إِالَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ ( )00وَ لَوْ
جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُديً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ
وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًي أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ ()00
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ( )04مَنْ عَمِلَ
صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَالَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( )03إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَ ما
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثي وَ ال تَضَعُ إِالَّ بِعِلْمِهِ وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ( )03وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا
يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ( )03ال يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ ()02
وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ )(50وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأي بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ
الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ ( )41قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ ( )49سَنُرِيهِمْ
آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( )40أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ
مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ )(54
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
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كفر ورزيدند ().01
كتابي كه نه در عصر نزولش باطلي در آن رخنه ميكند و نه تا قيامت كتابي كه از ناحيه خداي حكيم حميد نازل شده ().09
اين سخنان وهن آوري كه به تو ميگويند همان سخناني است كه به رسوالن قبل از تو نيز ميگفتند كه پروردگار تو داراي
آمرزش و هم داراي عقابي است دردناك (43).
و اگر ما قرآن را غير عربي نازل ميكرديم آن وقت عربها ميگفتند چرا آياتش جداي از هم نيست و چرا با عرب به زبان
غير عربي و يا غير فصيح صحبت ميكند .بگو اين قرآن براي كساني است كه ايمان بياورند كه اگر عرب باشند و يا غير
عرب قرآن براي آنان هدايت و شفاء است و كساني كه ايمان نميآورند در حقيقت گوششان دچار سنگيني شده و همين
قرآن مايه كوري آنان است و به همين جهت در قيامت از فاصلهاي دور ندا ميشوند ().00
هم چنان كه ما به موسي كتاب داديم و قومش در آن اختالف كردند و اگر از سابق قلم قضاي پروردگارت ننوشته بود
همهشان هالك شده بودند .آري ،ايشان نيز در باره تورات در شكي حيرتآور قرار داشتند ().04
هر كس عمل صالحي كند به نفع خود كرده و هر كس بدي كند به ضرر خود كرده و پروردگار تو -ستمگر بر بندگانش
نيست ().03
تنها خدا است كه ميداند قيامت كي است و چه ميوهاي از غالفش بيرون ميآيد و جانداران ماده چه فرزندي ميزايند و
هيچ مادري تنها فرزند خود را به زمين نميگذارد مگر با علم خدا و روزي كه از راه دور از ايشان ميپرسد كجايند شريكان
من ،در پاسخ ميگويند ما اعالم ميداريم كه هيچ يك از ما به داشتن شريك براي تو گواهي نميدهد ().03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص331 :
در آن روز خداياني را كه در دنيا ميپرستيدند نمييابند و يقين ميكنند كه ديگر راه فراري ندارند ().03
آري ،انسان از طلب خير خسته نميشود و همين كه دچار شر ميشود خيلي زود نوميد و مايوس ميگردد ().02
اگر رحمتي از خود به او بچشانيم مخصوصا بعد از باليي كه به او رسيده باشد حتما ميگويند اين از كارداني خودم بود و من
اصال گمان نميكنم قيامتي بپا شود و به فرض هم كه بپا شود در آن روز نيز محترم و داراي امتياز خواهيم بود (اينك
اعالم ميداريم كه) به زودي كفار را به نتيجه آنچه ميكردند خبر خواهيم داد و به آنها از عذابي غليظ خواهيم چشانيد
().43
و چون به انسان نعمتي ارزاني داريم روي ميگرداند و دوري ميكند و چون به شري مبتال ميشود دعاهايي طوالني دارد
().41
بگو مرا خبر دهيد اگر فرضا اين قرآن از ناحيه خدا باشد و شما به آن كفر ورزيده باشيد در اين صورت گمراهتر از خود سراغ
داريد كه در خالفي ريشهدار قرار گرفتهايد؟ ().49
به زودي آيات خود را هم در آفاق و خارج از وجود آنان و هم در داخل وجودشان نشان خواهيم داد تا روشن گردد كه خدا
حق است آيا اين شهادت براي پروردگار تو بس نيست كه او ناظر و گواه بر هر چيزي است ().40
ولي تو بدان كه منشا همه اين بهانهجوييها اين است كه در مساله معاد در شكند و بدان كه خدا به هر چيزي احاطه دارد
().40
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[وجوه مختلف در باره خبر" ان" در آيه ":إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ  ..... ]"...ص123 :

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

در اين آيات بار ديگر به مساله قرآن و كفر مشركين بدان -با اينكه آياتش روشن و مقامش بلند است -برگشت شده و
بيانصافيها و كوتاهيهايي كه در باره آن كردند و تهمتهايي كه به آورندهاش زدند ،و لجبازيهايي كه در برابر حق نموده،
و كفري كه نسبت به آيات آن ورزيدند ،و آثار و توابعي كه اين رفتارهايشان داشت ،برشمرده و سوره را پايان ميدهد.
و آيه اولي يعني آيه" إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا  "...به منزله برزخ و رابطي است
ترجمه الميزان ،ج ،13ص339 :
كه اين فصل از آيات سوره را با فصل قبلي ارتباط و اتصال ميدهد ،چون اين آيه در وسط آيه بعدش كه ميفرمايد" إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ  ،"...و آيه اول از فصل قبل كه ميفرمود" وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ  "...و آيه
اواخر آن كه ميفرمود" وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ  ،"...قرار گرفته است ،پس همانطور كه گفتيم ميتواند برزخ و رابطي بين
دو دسته آيات باشد.
"إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا"...
سياق اين آيه شريفه سياق تهديد ملحدين اين امت است ،هم چنان كه آيه بعدي نيز اين معنا را تاييد ميكند .و الحاد به
معناي انحراف است.
و چون كلمه" يلحدون" و نيز كلمه" آياتنا" مطلق آمده ،شامل همه الحادها ميشود ،چه الحاد در آيات تكويني خدا ،از
قبيل خورشيد و ماه و غير آن دو ،كه مشركين آنها را آيات خدا ميشمارند و در عين حال آنها را ميپرستند و مرتكب
انحراف و الحاد ميشوند ،و چه الحاد در آيات وحي و نبوت كه باز مشركين ،قرآن كريم را افتراء بر خدا و گفتار پيامبر اسالم
دانسته ،و يا براي نشنيدنش سر و صداهاي بيمعنا براه مياندازند .و يا غير مشركين از فرق ضاله آن را از پيش خود تفسير
نموده و يا به منظور فتنه انگيزي در بين مسلمين تاويلش ميكنند ،كه تمامي اينها الحاد در آيات خدا است كه بيان جامعش
اين است كه آيات الهي را در غير آن موضعي كه دارد وضع ميكنند و از جايي كه دارد به جاي ديگر ميبرند.
"أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ" -اين آيه شريفه جزاي روز قيامت را اعالم ميكند كه عبارت است
از اينكه اهل جهنم را به زور و بدون اينكه دستشان به مامني برسد و انتظار مامني از قبيل شفيع يا ناصر و يا عذر مقبول
داشته باشند ،در آتش مياندازند .در نتيجه به غير از افتادن در آتش هيچ سرنوشت ديگري ندارند .و ظاهرا جمله" أَمْ مَنْ
يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ" در اين مقام باشد كه بفرمايد مردم در قيامت دو طايفهاند ،و طايفه سومي ندارند .اول ،طايفهاي كه در
ايمان به خدا و به آيات او استوارند .و دوم ،طايفهاي كه در آيا خدا الحاد و انحراف ميورزند .و با اين تقسيم روشن ميشود
كه اهل استقامت در روز قيامت در ايمني قرار دارند.
"اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "-يعني هر چه ميخواهيد بكنيد كه خدا به آنچه ميكنيد بينا است .و اين جمله
تهديد قبلي را تشديد ميكند.
"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ  ...مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" مراد از" ذكر" قرآن كريم است ،چون قرآن مشتمل بر ذكر
خداست .و اينكه جمله را
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
مقيد به قيد" لَمَّا جاءَهُمْ" كرده ،داللت دارد بر اينكه مراد از" الَّذِينَ كَفَرُوا" مشركين عربند كه معاصر با نزول قرآن بودند،
چه قريش و چه غير آنان.
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[مراد از اينكه در باره قرآن فرمود كتاب عزيز است و" ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ"]  .....ص: 604

"وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ" -ضمير" انه" به ذكر برميگردد كه همان قرآن باشد .و" عزيز" به معناي بي نظير و يا منيع است،
يعني از اينكه مغلوب چيزي شود امتناع دارد .و البته معناي دوم با جمله بعدي كه ميفرمايد" ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
ال مِنْ خَلْفِهِ" مناسبتر است.
"ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" -آمدن باطل به سوي قرآن ،به اين معنا است كه باطل در آن راه پيدا كند،
يا بعضي از اجزاي آن از بين برود و باطل شود ،و يا همهاش ،به طوري كه بعضي از حقايق و معارف حقه آن غير حقه شود،
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مفسرين در اينكه خبر كلمه" ان" چيست اختالف كردهاند ،و از نظر ما ممكن است بگوييم :از سياق برميآيد كه خبر آن
حذف شده باشد ،چون كلمه" آيات اللَّه" بر آن داللت ميكرده ،و لذا خود خبر در آيه نيامده ،و احتياجي نبوده كه بيايد .و بنا
بر اين ،تقدير آيه چنين ميشود ":ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون في النار يوم القيامة -بدرستي كه آنها كه به ذكر
خدا بعد از آمدنش كافر شدند در روز قيامت در آتش خواهند افتاد" و اگر اين خبر را نياورد ،براي اين بود كه ذهن شنونده
همه جا برود و هر احتمالي را كه ممكن است بدهد ،و در نتيجه بيشتر دلواپس شود .غرض از كالم هم كه گفتيم ،تهديد و
ايجاد دلواپسي است .پس نياوردن خبر اين غرض را بهتر تامين ميكرده ،لذا آن را نياورده .معنايي هم كه زمخشري در
كشاف آورده كه جمله" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  "...بدل است از جمله" إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا" به همان معناي ما برگشت
ميكند «».1
بعضي « »9از مفسرين گفتهاند .خبر كلمه" ان" جمله ":أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" است ،كه در ضمن چند آيه بعد قرار
دارد.
بعضي »«3ديگر گفتهاند :خبر كلمه مذكور جمله" ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" است .و اگر بگويي :در اين
صورت بايد ميفرمود" ال ياتيه منهم باطل" تا معنا چنين شود" آنهايي كه به ذكر كافر شدند بعد از آنكه به سويشان نازل
شد بايد بدانند كه از ناحيه آنان هيچ چيزي نميتواند آن را باطل كند و آنان قادر به اينكار نيستند" در پاسخ ميگوييم:
بله ،بايد ميفرمود" باطلهم" ولي اين ضمير از كالم حذف شده است .و ممكن هم هست بگوييم الف و المي كه بر سر
كلمه" باطل" آمده عوض همان ضمير است ،و معناي" الباطل" "،باطلهم" ميباشد.
بعضي « »0ديگر گفتهاند :جمله" وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ  "...قائم مقام خبر است ،و تقدير كالم چنين است" ان الذين كفروا
بالذكر كفروا به و انه لكتاب عزيز -كساني كه به ذكر كافر شدند در حالي كه آن ذكر كتابي است عزيز".
بعضي « »4ديگر گفتهاند :خبر" ان" جمله" ما يُقالُ لَكَ  "...است ،چيزي كه هست
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج  ،0ص .931
(2و  0و  0و )4روح المعاني ،ج  ،90ص .193
ترجمه الميزان ،ج ،13ص330 :
ضميري در آن حذف شده ،و تقدير كالم" فيهم ما يقال لك" است .و معناي آيه چنين است:
در بين كساني كه به ذكر كافر شدند ،در باره تو گفته نميشود مگر همان حرفهايي كه در باره رسوالن قبل از تو گفته
ميشد ،بدرستي كه آنان در دنيا عذابي منقرض كننده دارند ،و در آخرت عذاب آتش".
و خواننده عزيز جهات تكلف در اين وجوه را متوجه است اگر كسي بينا باشد و دقت كند برايش پوشيده نيست.
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و يا بعضي از احكام و شرايع آن ،و توابع آن احكام از معارف اخالقي ،و يا همه اين موارد ذكر شده لغو گردد ،به طوري كه
ديگر قابل عمل نشود( ،و چنين چيزي محال است بشود .و آيات و سورههاي قرآن و معارف اعتقادي و اخالقي و عمليش تا
قيامت به اعتبار خود باقي ميماند).
و بنا بر اين مراد از جمله" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" زمان نزول قرآن و عصرهاي بعد از آن است تا روز قيامت.
بعضي »«1از مفسرين گفتهاند :مراد از" مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" تمامي جهات است ،هم چنان كه دو كلمه" صبح و
شام" كنايه از همه زمانها است .و بنا بر اين ميخواهد بفرمايد :قرآن كريم از هر جهت مصون از اين است كه دستخوش
بطالن گردد ،و اين عموميت بنا بر وجه اول كه نظريه ما بود از اطالق نفي در جمله" ال ياتيه" استفاده ميشود.
به هر حال ،چه بنا به گفته ما ،و چه بنا بر گفته آن مفسر ،مضمون آيه اين است كه:
در بيانات قرآن تناقضي ،و در خبرهايي كه داده دروغي ،و در معارفش و حكمتها و شرايع و احكامش هيچ بطالني نيست ،نه
مورد معارضه چيزي واقع ميشود ،و نه دستخوش دگرگونگي ميگردد .و ممكن نيست چيزي كه از قرآن نيست در قرآن راه
يابد ،مثال آياتش را تحريف
__________________________________________________
)(1روح المعاني ،ج  ،90ص .193
ترجمه الميزان ،ج ،13ص334 :
كنند ،و جاي آنها را تغيير دهند و يا كم و زياد كنند.
بنا بر اين ،آيه شريفه همان را ميگويد كه آيه شريفه" إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ" « »1در صدد بيانش ميباشد.
"تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ" -اين جمله به منزله تعليل است براي عزيز بودن قرآن ،و بيان ميكند كه چگونه باطل از هيچ
جهتي به قرآن راه ندارد ،ميفرمايد :و چگونه چنين نباشد با اينكه از ناحيه حكيمي محكمكار نازل شده حكيمي كه سستي
در عمل او راه ندارد ،حكيمي كه ستوده علي االطالق است.
"ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ"...
كلمه "ما" در جمله" ما يُقالُ لَكَ" نافيه است .مراد از اين گويندگان كفاري هستند كه آن جناب را ساحر يا مجنون يا شاعر
لغوگوي خواندند .و يا گفتند همه حرفهايش بهانه است كه بر ما آقايي و سروري كند ،و گويندگاني كه اين حرفها را به
انبياي گذشته گفتند ،امتهاي آن انبياء بودند.
و معناي آيه اين است كه :كفاري كه تو به سوي آنها فرستاده شدي و ايشان را دعوت ميكني ،به تو نميگويند مگر همان
حرفهايي را كه به انبياي قبل از تو ميگفتند.
"إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ" -اين جمله در مقام تهديد و وعيد است ،ميفرمايد پروردگار شما همانطور كه داراي
مغفرت است ،داراي عقابي دردناك نيز هست ،يعني منتظر باش ،و يا اينان منتظر باشند ،تا ببينند از ناحيه پروردگارشان چه
بر سرشان ميآيد ،آيا با اينكه همان حرفهايي كه امتهاي گذشته ميزدند و اينان نيز ميزنند خدا با مغفرتش با ايشان
معامله ميكند ،و يا با عقابش؟ و بنا بر اين ،آيه شريفه در معناي آيه" اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" ميباشد ،يعني
آنچه از نيكي و بدي انجام دهيد جزايش عينا به شما ميرسد.
بعضي از مفسرين « »9گفتهاند :معناي آيه اين است كه :به تو در باره اينهايي كه به ذكر كافر شدند وحي نميشود مگر
همان كه به رسوالن قبل از تو وحي ميشد ،و آن اين بود كه پروردگار تو داراي مغفرت و عقابي دردناك است .پس مراد
از "قول" وحي است .و جمله" إِنَّ رَبَّكَ  "...بيان" ما قد قيل" است.
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__________________________________________________
)(1سوره حجر ،آيه .2
)(2روح المعاني ،ج  ،90ص .192
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
[توضيح آيه ":وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا  ..... ]"...ص121 :
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"وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ" راغب ميگويد كلمه" عجمه" در مقابل "ابانه-
روشنگويي" است (كه به فارسي آن را كالم گنگ ميگويند) .و نيز ميگويد ":عجم" به معناي غير عرب است ،و غير
عرب را عجمي ميگويند ،و اعجم به كسي ميگويند كه در زبانش لكنت باشد ،حال چه اينكه عرب باشد يا غير عرب ،چون
عرب همان طور كه زبان غير عربي را نميفهمد ،زبان چنين كسي را هم دير ميفهمد ،و لو اينكه عربي حرف بزند «.»1
پس كلمه" اعجمي" به معناي غير عربي و غير بليغ است ،چه اينكه اصال عرب نباشد ،يا آنكه عرب باشد ولي لكنتي در
زبانش باشد .پس كلمه" أعجمي" صفت چنين شخصي است ،نه صفت كالم ،و اگر در آيه شريفه بر كالم اطالق شده،
مانند اطالق عربي بر كالم ،مجازي است.
پس معناي آيه اين است كه :اگر ما قرآن را أعجمي ميكرديم ،يعني كالمي بود كه مقاصدش را نميرساند ،و نظمش بليغ
نبود كفار از قوم تو ميگفتند چرا آياتش را روشن و مبين نكردي ،و چرا مطالبش را از هم جدا نساختي ،آيا كتابي أعجمي و
گنگ بر مردمي عربي نازل ميشود؟ و اين دو با هم منافات دارد.
و اگر فرمود" عربي" و نفرمود" عربيون" و يا" عربية" با اينكه كتاب به جمعيتي كه همان عرب باشد نازل شده ،براي اين
بود كه منظور صرف عربيت بود ،و كاري به يك نفر و چند نفر نداشت ،بلكه تنها منظور بيان اين نكته است كه نبايد بين
كالم و مخاطب به آن تنافي باشد ،حال چه مخاطب يكي باشد و چه بسيار.
در كشاف گفته :اگر بپرسي چطور ممكن است منظور از كلمه" عربي" مردمي باشد كه قرآن براي آنان نازل شده و اين
صحيح نيست كه كلمه" عربي" بر امت عرب اطالق شود ،در جواب ميگوييم :اين اطالق در اين مقام بايد همين طور
باشد ،چون در مقامي كه منكر ميخواهد نامهاي گنگ و غير مفهوم را انكار و مذمت كند ،هر چند كه نامه به قومي از عرب
نوشته شده باشد ،ميگويد :آيا براي خواننده عربي نامهاي أعجمي مينويسد؟ براي اينكه مقام ،مقام نامناسب بودن حال نامه
با حال خواننده آن است ،نه بيان اينكه خواننده يك نفر است يا يك جمعيت ،و به همين جهت بايد عبارت از هر خصوصيت
ديگري كه ممكن است ذهن شنونده را متوجه آن كند ،و از غرض باز بدارد مجرد سازد.
و لذا ميبيني كه اشخاص وقتي لباس بلند بر تن زني كوتاهقامت ميبينند ،ميگويند
__________________________________________________
)(1مفردات راغب ،ماده" عجم".
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
"لباس بلند و البس قصير است" .و اگر بگويند" لباس بلند و البسه قصيره" است ،در حقيقت لكنتي در كالم آوردهاند ،و
به اصطالح زيادي حرف زدهاند ،براي اينكه گفتگو در باره مذكر بودن البس يا مؤنث بودن او نبود ،بلكه گفتگو در باره
غرضي بود ما وراي آن «».1
"قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُديً وَ شِفاءٌ" -اين جمله اين نكته را بيان ميكند كه اثر و خاصيت قرآن دائر مدار واژه عربيش
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نيست ،بلكه اين مردمند كه در مقابل آن دو جورند ،طايفهاي با ايمان و طايفهاي ديگر بيايمانند ،و گرنه قرآن هدايت و
شفاء است براي هر كس كه داراي ايمان باشد ،و او را به سوي حق هدايت ميكند .و بيماريهاي دروني را ،از قبيل شك و
ريب ،شفا ميدهد .و در عين حال براي كساني كه ايمان نميآورند ضاللت و كوري است ،و باعث آن است كه حق و راه
رشاد را تشخيص ندهند.
و در اينكه مردم بيايمان را چنين توصيف كرده كه در گوشهايشان "وقر" و سنگيني دارند ،اشاره است به اعترافي كه خود
آنان كرده بودند ،و در اول همين سوره از ايشان حكايت كرد كه گفتند" وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ".
"أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ" -منظور از ندا شدنشان از محلي دور اين است كه نه صدايي را ميشنوند ،و نه صاحب
صدا را ميبينند ،و اين خود تمثيلي است از حال كفار كه نه موعظتي را ميپذيرند ،و نه حجتي را تعقل ميكنند.
[معناي اينكه مالئكه به مؤمنين ميگويند ما در دنيا و آخرت اولياء شما هستيم]  .....ص121 :
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"وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ"...
اين آيه شريفه رسول خدا (ص) را از اينكه قومش لجبازي ميكنند و به كتابش كفر ميورزند ،تسليت ميدهد.
"وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ" -منظور از اين كلمه كه" اگر از ناحيه پروردگار متعال قبال نگذشته بود به
زندگي كفار خاتمه داده ميشد" همان جمله" وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ" « »9است كه در آغاز خلقت
خطاب به بني نوع آدم فرموده بود.
"وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ" -يعني قوم حضرت موسي (ع) نسبت به كتاب موسي در شكي ريبآور بودند ،اين را بدان
جهت ميفرمايد تا خاطر خطير رسول خدا (ص) را نسبت به آنچه از قوم خود ميبيند تسليت دهد.
"مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها"...
يعني عمل ،قائم به صاحب عمل است ،و بيانگر حال او است .اگر عمل صالح و
__________________________________________________
)(1تفسير كشاف ،ج ،ص
)(2سوره اعراف ،آيه .90
ترجمه الميزان ،ج ،13ص333 :
مفيد باشد خود او هم از آن سود ميبرد ،و اگر مضر و بد باشد ،خودش از آن متضرر ميگردد.
پس اين رفتار خداي تعالي كه نفع عمل صالح را به صاحبش ميرساند و او را ثواب ميدهد ،و ضرر عمل بد را نيز به
صاحبش ميرساند و عقابش ميكند ،اصال ظلمي نيست ،و چنان نيست كه وضع شيء در غير موضعش باشد.
و اگر اين روش از خداي تعالي ظلم باشد ،بايد در ثواب دادن ميليونها بنده و عقاب كردن ميليونها ديگر ،در برابر ميلياردها
عمل نيك و بد ،ظالم بندگان باشد ،ولي از آنجايي كه گفتيم اين روش ظلم نيست ،پس خداي تعالي ظالم بندگان
نميباشد ،و با اين بيان روشن ميشود كه چرا فرمود" پروردگار تو ظالم بندگان نيست" و نفرمود ":پروردگار تو ظالم به
بندگان نيست" «».1
"إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ  ...إِلَّا بِعِلْمِهِ" برگشتن علم به قيامت به سوي خدا ،به معناي آن است كه اين علم مختص به او است،
و احدي به جز او اطالعي از آن ندارد .و اين معنا در كالم مجيدش مكرر آمده.
"وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها" -كلمه" ثمرات" در اين جمله فاعل" تخرج" است .و حرف" من" كه بر سر آن آمده
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زايده است و تنها خاصيت تاكيد را دارد ،مانند حرف" باء" در جمله" وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً" « »9و كلمه" أكمام" جمع "كم"
است كه به معناي غالف و پوسته روي ميوه است ،و معناي جمله اين است كه :هيچ ميوهاي از ظرف و غالفش بيرون
نميآيد و هيچ مادهاي حامله نميشود و وضع حمل نميكند ،مگر با علم خدا ،يعني خداي تعالي به تمام جزئيات احوال هر
چيزي دانا است.
__________________________________________________
)(1مؤلف در هنگام مقابله ،اين احتمال را هم دادند كه آوردن صيغه مبالغه به منظور اين بوده كه بفهماند انواع عذابها در
قيامت بسيار است.
ممكن هم هست علت آوردن صيغه مبالغه" ظالم" را اين بگيريم كه خواسته است به كيفيت ظلم اشاره كرده باشد ،نه به
كميت آن كه در وجه قبلي گذشت .به اين بيان كه :اشاره كند به اينكه عذاب دوزخ آن قدر شديد و طاقتفرسا است كه از
هر كسي نسبت به هر كس ديگري سرميزند ،مردم او را" ظالم -بسيار ستمگر" ميدانستند ،چون هيچ ستمگري حاضر
نيست دشمن خود را به چنين عذابي گرفتار كند ،و اصال چنين عذابي در اختيار احدي نيست ،چون آتشي است كه دست خدا
افروخته ،نه آتش معمولي ،ولي چون عذاب مذكور اثر و خاصيت اعمال خود مردم است ،و به عبارتي :عين اعمال ايشان
است كه در آخرت به اين صورت در ميآيد ،لذا نميتوان گفت خدا ظالم به بندگان است .مترجم.
)(2سوره نساء ،آيه .32
ترجمه الميزان ،ج ،13ص332 :
پس خداي سبحان بدان جهت كه آفريدگار اشياء است ،و گرداننده احوال آنها است ،عالم به آنها و به جزئيات حاالت آنها ،و
مراقب وضع آنها نيز هست ،و اين بهترين تدبير است و به همين جهت تنها او رب و معبود است.
بنا بر اين ،آيه شريفه در مقام اشاره به يگانگي خداي تعالي در ربوبيت و الوهيت است ،و به همين جهت است كه در ذيل
اين صدر فرموده ":وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي...".
"وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ  ...مِنْ مَحِيصٍ" ظرف" يوم" متعلق است به جمله" قالوا" .بعضي
« »1گفتهاند :ظرف است براي مطلبي تقديري كه فعال نميشود بيان نمود و بدين جهت عمدا نام آن را نبرد تا اعالم كند
كه آن قدر مهم است كه بيان ،قاصر از معرفي آن است ،هم چنان كه در جمله" يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ" نيز ظرف" يوم"
متعلق به چنين مظروفي است «».9
بعضي « »0ديگر گفتهاند :متعلق است به چيزي كه حذف شده ،از قبيل" بياد آر" و امثال آن.
و بعيد نيست كه وجه اول با صدر آيه مناسبتر باشد ،البته به شرطي كه صدر آيه را به همان معنايي بگيريم كه ما احتمالش
را داديم كه در اين صورت آيه شريفه در مقام نفي شركاء خواهد بود ،از اين راه كه تدبير عالم قائم به خداي تعالي است ،و
خود مشركين هم در قيامت به آن اعتراف ميكنند.
كلمه "آذناك" از مصدر" ايذان" است كه به معناي اعالم ميباشد .و مراد از اينكه ميگويند :ما به تو اعالم ميكنيم كه
هيچ يك شهيد نيستيم ،اين است كه هيچ يك از ما شهادت زباني نميدهد .و يا شهيد به معناي رؤيت حضوري است كه بنا
بر معناي دوم جمله" وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ "عطف تفسيري ميشود كه علت انتفاي شهادت را بيان ميكند.
"وَ ظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ" -كلمه" ظن" به طوري كه ميگويند در اينجا به معناي يقين است .و كلمه" محيص" به
معناي مفر و گريزگاه است .و معناي آيه اين است كه:
__________________________________________________
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[نكوهش انسان از جهت اينكه در حال تنعم از خدا غافل و روي گردان است و در سختي و تنگي به دعا ميپردازد]  .....ص172 :

"وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي"...
با در نظر گرفتن آيه قبلي ،جا داشت بفرمايد" و ان ذاق خيرا قال هذا لي" و ليكن اينطور نفرمود ،و به جاي" ذاق" فرمود"
أذقناه" و به جاي" خيرا" فرمود "رحمة منا" ،بدان جهت كه بفهماند خيري كه چشيده رحمتي از ناحيه خدا بود ،و خدا آن
خير را به كامش ريخته ،و گرنه او خودش نميتوانست آن خير را به سوي خود جلب كند ،چون مالك آن نيست .اگر مالكش
بود هيچ وقت از او جدا نميشد ،و گرفتار" ضراء" نميگشت .و به همين منظور جمله" وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ" را مقيد كرد به جمله"
مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ".
"لَيَقُولَنَّ هذا لِي" -يعني ميگويد :خود ،مالك اين خير هستم ،و به همين جهت اختيار آن را دارم كه هر كاري بخواهم با
آن بكنم ،و هر جور كه بخواهم در آن تصرف نمايم و
ترجمه الميزان ،ج ،13ص311 :
احدي حق ندارد مرا از هيچ جهت از آن منع كند ،و يا بر سر كاري از كارهايم از من حساب بكشد .و چون زبانحال انسان در
چنين حالي اين است لذا دنبالش اضافه كرد ":وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً" ،و من اصال ايماني به قيام قيامت كه روز حسابرسي
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)(1روح المعاني ،ج  ،94ص .0
)(2توضيح اينكه در اين دو آيه نميفرمايد روزي كه ندا ميشوند و يا روزي كه خدا رسوالن را جمع ميكند چه ميشود
براي اينكه اشاره كند به عظمت مطلب و اينكه بيان قاصر از ايفاي آن است.
مترجم]. [.....
)(3روح المعاني ،ج  ،94ص .0
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
روزي كه خداي تعالي مشركين را از دور صدا ميزند :كجا هستند شريكان من؟ -يعني آن سنگ و چوبهايي كه شما شريك
من ميپنداشتيد؟ ميگويند :اينكه به تو اعالم ميكنيم كه احدي از ما نيست كه عليه تو به وجود شركايي شهادت و گواهي
دهد .و يا اين است كه:
احدي از ما نيست كه شركايي براي تو ببيند .آري در آن روز آن خداياني كه در دنيا به جاي خدا ميخواندند از نظر ايشان
غايب ميشوند ،و يقين ميكنند كه ديگر هيچ گريزگاهي از عذاب ندارند.
"ال يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَ إِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ" كلمه" يسئم" از مصدر" سامه" است كه به معناي مالل و
آزردگي است ،و كلمه" يؤس" و" قنوط" هر دو به معناي قطع شدن اميد است ،و كلمه" دعا" به معناي طلب است.
از اين آيه شريفه شروع به پايان دادن سوره شده و علت جحود و لجبازي كفار در مقابل حق صريح را بيان ميكند ،و
ميفرمايد :انسان به خودش مغرور است ،وقتي شري به او ميرسد كه از دفعش عاجز ميماند ،از هر خيري مايوس گشته،
متوسل به دعاء و درخواست و توجه به پروردگارش ميشود .و اگر خيري به او برسد به آن خير مشغول و سرگرم ميشود ،و
دچار خودبيني و خودپسندي شده ،و همان خير ،هر حق و حقيقتي را از ياد او ميبرد.
و معناي آيه اين است كه :انسان از طلب خير خسته نميشود ،هر چه را كه براي زندگيش نافع ببيند در طلبش برميخيزد ،و
اگر شري به او برسد بيش از اندازه دچار نوميدي و ياس ميگردد ،چون ميبيند اسبابي را كه به آنها تكيه داشت همه از كار
افتاده .و اين نوميدياش به بياني كه خواهد آمد منافات ندارد با اينكه در همين حال به خدا اميد ببندد.
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است ندارم.
"وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني" -يعني و به فرض هم كه بازگشتي به سوي خدا داشته باشم ،تازه نزد او
مثوبتي حسني و سرانجامي نيك خواهم داشت .و اين زبان حال هم ناشي از عقيدهاي است كه انسان خودپسند در باره خود
دارد ،يعني خود را داراي كرامت ميداند ،و مستحق خير ميپندارد ،گويا ميگويد :آنچه از خير كه بدستم آمده (اگر از ناحيه
خودم بوده كه كسي حق حسابكشي از مرا ندارد) ،و اگر از ناحيه خدا بوده ،پس معلوم ميشود من نزد خدا كرامت و
احترامي دارم ،و همين خود دليل است بر اينكه اگر قيامتي هم باشد ،و به سوي پروردگارم برگردم ،نزد او نيز سرانجامي
نيك خواهم داشت.
بنا بر اين ،معناي آيه چنين ميشود :سوگند ميخورم بر اينكه اگر به انسان از ناحيه خود رحمتي بچشانيم ،رحمتي كه از
ناحيه ما است ،و او نه مالك آن است و نه استحقاقش را دارد (براي اينكه من اين رحمت را بعد از ضرائي كه به او رسيده
بود چشاندم ،و او بايد بفهمد كه مالك و مستحق آن خير و رحمت نيست ،زيرا اگر بود از اول ميبود ،و ديگر لحظهاي پيش
دچار ضراء نميشد) ميگويد ":هذا لِي -اين خير از آن من است" بدين جهت كه حال و روز سابقش را فراموش كرده.
و در جمله" هذا لِي" اشاره به خود نعمت ميكند ،نميگويد اين رحمت از آن من است ،چون اگر بگويد اين رحمت ،در
حقيقت اعتراف كرده به اينكه از ناحيه خداست ،بلكه از روي تكبر و غرور ميگويد" اين از آن من است" و احدي حق ندارد
مرا از هر كاري كه با آن ميكنم منع نمايد ،و از من حساب بكشد ،و من گمان نميكنم قيامتي بپا شود -،و در آن به حساب
اشخاص برسند -و سوگند ميخورم كه به فرض هم كه به سوي پروردگارم برگردم ،و قيامت قيام كند ،تازه نزد پروردگارم
عاقبت خوبي دارم ،چون من در درگاه او حرمتي دارم ،به شهادت آن نعمتها كه به من ارزاني داشت.
اين آيه شريفه نظير آيه" ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلي رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً"
« »1است ،كه راجع به داستان آن مردي است كه باغي بزرگ
__________________________________________________
)(1سوره كهف ،آيه  04و .03
ترجمه الميزان ،ج ،13ص319 :
داشت ،و شرحش تا اندازهاي در تفسير سوره كهف گذشت.
"فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ" -اين آيه شريفه تهديد و وعيدي است به كفار.
"وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأي بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ" كلمه" نا" از ماده" ناي" است كه به
معناي دور شدن است .و مراد از كلمه" جانب" پهلو است ،و ممكن است مراد از آن جهت و مكان باشد ،پس اينكه فرمود":
وَ نَأي بِجانِبِهِ" كنايه است از دور شدن و خود را كنار كشيدن ،و اين هم كنايه است از تكبر و نخوت ،و مراد از" دعاي
عريض" دعاي وسيع و طوالني است ،و اين خود كنايه است از استمرار و اصرار دعا كننده در دعاي خود .و آيه شريفه در
مقام مذمت انسان و توبيخ وي است به اينكه وقتي خداي تعالي به او نعمتي ميدهد او از خدا روي ميگرداند ،و تكبر
ميكند .و چون نعمتي را از او سلب ميكند ،باز به ياد خدا ميافتد و به سويش روي ميآورد ،و بطور دايم دست به دعا
برميدارد ،و در دعايش اصرار ميورزد.
"قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ" كلمه" أ رأيتم" (بر خالف معنايي كه از
ماده و هيئتش به نظر ميرسد) به معناي" خبر دهيد مرا" ميباشد .و كلمه" شقاق" و نيز كلمه" مشاقه" به معناي خالف و
مخالفت است .و كلمه" شقاق بعيد" به معناي اختالف شديد است كه قابل اتفاق نيست و جمله" مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ"
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كنايه است از مشركين .و اگر نفرمود" منكم -از شما" با اينكه خطاب به مشركين بود ،بلكه به جاي آن موصولي (من)
وصلهاي" هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ" را آورد ،براي اين است كه صله و موصول معناي صفت را ميدهد ،و خواست تا به اين وسيله
بر علت حكم -يعني اينكه از شما گمراهتر كسي نيست -داللت كرده باشد ،و بفهماند بدين جهت كسي گمراهتر از شما
نيست كه شما در شقاقي بعيد هستيد ،بعيد از حق ،آن حقي كه ديگر ما فوق ندارد.
[اعراض از قرآن حتي با احتمال اينكه از ناحيه خدا باشد ،بر خالف حكم عقل است]  .....ص171 :

[سه احتمال در باره مراد از" آيات" در آيه ":سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ  ..... ]"...ص173 :

و آياتي كه بتواند حقانيت قرآن را اثبات كند ،آياتي از خود قرآن خواهد بود كه از حوادث و وعدههايي خبر ميدهد كه به
زودي واقع خواهد شد ،مانند آياتي كه خبر ميدهد كه به زودي خداي سبحان پيامبرش و مؤمنين را ياري ميكند ،و زمين
را در اختيار آنان قرار داده ،دين آنان را بر تمامي اديان غلبه ميدهد و از مشركين قريش انتقام ميگيرد.
هم چنان كه ديديم اينطور شد ،نخست پيامبر خود را دستور داد تا از مكه به مدينه هجرت كند ،چون ديگر كارد به استخوان
رسيده بود ،و آن جناب و مؤمنين به وي در نهايت شدت قرار گرفته بودند ،نه كسي ما فوق خود داشتند تا در زير سايه
قدرت او ايمن باشند ،و نه در خانه خود ميتوانستند درنگ كنند ،و بعد از هجرت ،صناديد و بزرگان قريش را در بدر شكست
داد ،و مدام امر آن جناب باال ميگرفت تا آنكه مكه بدست حضرتش فتح شد ،و همه شبه جزيره عرب بفرمانش در آمد ،و
بعد از آن كه خود آن جناب از دنيا رفت ،بيشتر آبادي كره زمين به دست مسلمانان فتح گرديد ،و خداي سبحان آيات خود را
در آفاق و نواحي زمين به مشركين نشان داد ،و هم آيات خود را در نفس مشركين نشان داد ،و همه آنان را در بدر به
هالكت رسانيد.
البته اين حوادث تاريخي از اين جهت كه حوادثي تاريخي بودند آيت خدا بر حقانيت قرآن نبودند ،بلكه از اين جهت آيت
بودند كه قبل از اينكه واقع شوند قرآن كريم از وقوع آنها خبر داده بود ،و درست همانطور كه قرآن خبر داده بود واقع شد.
احتمال هم دارد مراد از" آيات" و روشن شدن حق به وسيله آن آيات ،آن مطلبي باشد كه از آيات ديگر استفاده ميشود ،و
آن اينكه خداي تعالي به زودي دين خود را به تمام معناي كلمه ظاهر ،و بر همه اديان غالب ميسازد ،به طوري كه ديگر در
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در نتيجه مفاد آيه اين است كه :قرآن شما را به سوي خدا ميخواند ،و به بانك بلند اعالم ميدارد كه از ناحيه خداست ،پس
حد اقل ،احتمال اين را بدهيد كه در ادعاي خود راست ميگويد ،چون همين كه اين احتمال عقاليي را بدهيد ،كافي است
كه به حكم عقل نظر كردن در امر آن برايتان واجب شود ،زيرا عقل دفع ضرر احتمالي را هم واجب ميداند ،و چه ضرري
خطرناكتر از هالكتي ابدي كه اين قرآن شما را از آن هشدار ميدهد؟ پس به حكم عقل ديگر معنا ندارد كه به كلي از آن
اعراض كنيد .
ترجمه الميزان ،ج ،13ص310 :
"سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ"...
كلمه "آفاق" جمع افق است كه به معناي ناحيه است .و كلمه" شهيد" به معناي شاهد ،و يا به معناي مشهود است ،و البته
معناي دوم با سياق آيه مناسبتر است .و ضمير" انه" به طوري كه از سياق برميآيد به قرآن برميگردد .آيه قبلي هم كه
كفر مشركين در قرآن را ذكر ميكرد مؤيد آن است .و بنا بر اين ،پس آيه مورد بحث اين وعده را ميدهد كه خداي سبحان
به زودي آياتي در آفاق و در نفس خود بشر نشان ميدهد ،تا براي همه روشن گردد كه قرآن حق است.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

روي زمين غير از خداي يگانه هيچ چيزي پرستش نشود ،و هماي سعادت بر سر تمامي افراد نوع بشر بال بگستراند كه
رسيدن چنين روزي غايت و هدف از خلقت بشر بود .و ما اگر به خاطر داشته ترجمه الميزان ،ج ،13ص310 :
باشيد اين معنا را از آيه شريفه" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ" « ،»1و آياتي ديگر
استفاده كرديم ،و با دليل عقلي هم تاييدش نموديم.
و فرقي كه بين اين وجه با وجه قبلي است ،اين است كه بنا بر وجه اول روي سخن در آيه مورد بحث تنها به مشركين مكه
و پيروان ايشان است .و بنا بر وجه دوم به عموم مشركين امت است ،ولي به هر حال خطاب در آن عمومي و اجتماعي است،
و ممكن هم هست بين هر دو وجه جمع كرد.
احتمال هم دارد مراد آن حالتي باشد كه انسان در لحظات آخر عمر پيدا ميكند ،كه همه پندارهايش نقش بر آب شده ،و
ادعاءهايي كه داشت از بين رفته ،و ديگر دستش از همه جا بريده ،به غير از خداي عز و جل چيزي برايش نمانده است،
مؤيد اين معنا ذيل آيه و آيه بعد از آن است .و بنا بر اين ،احتمال ضمير در "أَنَّهُ الْحَقُّ" به خداي سبحان برميگردد.
البته مفسرين در معناي آيه اقوالي ديگر دارند كه از نقل آنها صرفنظر كرديم.
"أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" فاعل "لم يكف" جمله" بربك" است ،چون حرف" با" در آن زايد ،است ،و
جمله" أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" بدل از فاعل است ،و استفهام در جمله استفهام انكاري است ،و معناي جمله اين است كه:
آيا براي روشن شدن حق كافي نيست كه پروردگار تو مشهود بر هر چيز است؟ آري كافي است براي اينكه هيچ موجودي
نيست مگر آنكه از جميع جهاتش محتاج به خدا و وابسته به او است ،و او قائم بر آن و قاهر و ما فوق آن است ،پس خداي
تعالي براي هر چيزي مشهود و معلوم است ،هر چند كه بعضي او را نشناسند.
و اتصال جمله مورد بحث به جمله "سَنُرِيهِمْ  "...بنا بر وجه سوم از وجوه گذشته روشن است ،ولي بنا بر دو وجه اول وجه
اتصالش خيلي روشن نيست ،و شايد اين باشد كه مشركين اگر به قرآن كفر ورزيدند ،براي اين بود كه به توحيد دعوت
ميكرده ،و به همين جهت در صدر آيه شريفه كه استدالل ميكرد بر حقانيت قرآن ،ناگهان به حقانيت دعوتش منتقل شده،
و بدون اينكه واسطهاي قرار دهد در ذيل آيه مستقيما به استدالل بر آن پرداخته.
گويا فرموده :به زودي آيات خود را به ايشان مينمايانيم تا برايشان روشن گردد كه قرآن حق است ،و در نتيجه از اين راه
برايشان محقق شود كه پروردگار تو يكي است و شريك
__________________________________________________
)(1خدا به كساني كه ايمان آورده و عمل صالح كردند وعده داده كه ايشان را جانشين در زمين كند .سوره نور ،آيه .44
ترجمه الميزان ،ج ،13ص314 :
ندارد ،آن گاه فرموده :نه ،اين راه ،راه دوري است ،و در اين ميان راهي نزديكتر هست ،و آن اين است كه بگوييم ":آيا
براي ايشان كافي نيست كه پروردگار تو معلوم براي هر چيز است"؟
"أَال إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ"...
آنچه از سياق استفاده ميشود اين است كه در آيه شريفه هشدار ميدهد به اينكه مشركين از اجتماع بر وحدانيت خداي
تعالي از اين طريق كه او شهيد بر هر چيز است استفاده نميكنند ،با اينكه اين طريق روشنترين برهان بر مساله توحيد
است ،اگر كسي تعقل كند.
و اين بدان جهت است كه دلهايشان در باره مساله معاد و لقاي خدا دچار بيماري شك و ريب است ،و بدين جهت است كه
نميتوانند بفهمند خداي تعالي شهيد بر هر چيز است ،و او و صفات و افعالش محجوب از هيچ يك از مخلوقات خود نيست.
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آن گاه هشدار ميدهد به اينكه" أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ" تا به وسيله آن اين شك و ريب از دلهايشان برطرف و ريشهكن
شود ،و آن هشدار عبارت است از اينكه :خداي تعالي به هر چيزي احاطه دارد ،البته نه احاطهاي كه ما به چيزي داريم ،بلكه
احاطهاي كه اليق به ساحت قدس و كبريايي او باشد ،پس هيچ مكان و مكيني از خدا خالي نيست ،و هيچ چيز از نظر او
پنهان نيست ،و داخل در هيچ چيزي هم نيست.
مفسرين در معناي اين آيه اقوالي دارند ،كه اگر به آنها مراجعه كني قطعا تعجب خواهي كرد.
بحث روايتي [(رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته)]  .....ص174 :
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در الدر المنثور است كه ابن عساكر از عكرمة روايت كرده كه در تفسير آيه "أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ
الْقِيامَةِ" گفته است :اين آيه شريفه در باره عمار بن ياسر (رضوان اللَّه عليه) و ابي جهل نازل شده «».1
مؤلف :و نيز الدر المنثور اين روايت را از تعدادي از كتب از بشر بن تميم روايت كرده .ابن مردويه هم از ابن عباس نقل كرده
كه :گفت منظور از" أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ" ابي جهل بن هشام ،و منظور از" أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ" ابو بكر صديق
است .ولي همه اين
__________________________________________________
)(1الدر المنثور ،ج  ،4ص .033
ترجمه الميزان ،ج ،13ص313 :
روايات از باب تطبيق است.
و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از حضرت ابي جعفر (ع) روايت كرده ،كه در معناي آيه" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا
جاءَهُمْ "فرموده :يعني قرآن .و در ذيل جمله" ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ" فرموده :يعني نه از راه تورات باطلي به قرآن
راه مييابد ،و نه از طريق انجيل و زبور "،وَ ال مِنْ خَلْفِهِ" يعني و نه بعد از آن كتابي پيدا ميشود كه آن را باطل كند « .»1و
در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته است :در معناي آن اقوالي است .تا آنجا كه ميگويد :قول سوم اين است كه آيه
شريفه ميخواهد بفرمايد :در خبرهايي كه قرآن از گذشته داده باطلي نيست ،و در خبرهايي هم كه از آينده داده باطلي
نيست ،بلكه اخبار قرآن همهاش مطابق با واقع است ،و اين معنا از حضرت ابي جعفر باقر و امام صادق (ع) نيز روايت شده
« .»9و در تفسير قمي در ذيل آيه" ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ" فرموده :اگر اين قرآن اعجمي بود ميگفتند :چطور ما آن را
بياموزيم ،در حالي كه زبان ما عربي است ،و چرا آن را عربي نياوردي ،لذا خداي تعالي خواست آن را به زبان ايشان نازل
كند ،هم چنان كه فرموده ":وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ -هيچ رسولي نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش" «».0
و در روضه كافي به سند خود از طيار از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه" سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ
حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ" فرموده :منظور فرو رفتن در زمين ،و مسخ شدن ،و هدف سنگهاي آسماني قرار گرفتن است.
راوي ميگويد:
پرسيدم" حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ" يعني چه؟ فرمود :اين را فعال رها كن ،اين مربوط به قيام قائم است «».0
و در ارشاد مفيد از علي بن ابي حمزه ،از ابي الحسن موسي بن جعفر (ع) روايت آورده كه در ذيل آيه شريفه باال فرمود:
منظور فتنههايي است كه در آفاق زمين رخ ميدهد و مسخي كه دشمنان حق را نابود ميكند «».4
و در روضه كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق (ع) روايت آورده كه فرمود :آيت در انفس ،مسخ ،و آيت در آفاق
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ناسازگاري روزگار است تا قدرت خداي عز و جل را هم در نفس خود ببينند و هم در آفاق .عرضه داشتم ":حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُ ْم
أَنَّهُ الْحَقُّ" چه معنا دارد؟ فرمود :منظور خروج قائم است ،چون آن حقي كه نزد خدا است و روزي براي خلق هويدا ميشود و
خلق او را ميبينند ،همان قائم (ص) است»3« .
و الحمد للَّه رب العالمين
__________________________________________________
)(1تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
)(2مجمع البيان ،ج  ،2ص .14
)(3تفسير قمي ،ج  ،9ص .933
)(4كافي ،ج  ،3ص  ،133ح .113
)(5ارشاد مفيد ،ص .042
)(6روضه كافي ،ج  ،3ص  ،031ح .434

درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آيه )01
با اموال و جانهاى خود ،در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّالم) :خدا رحم
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد  ...علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد ،زيرا مردم اگر سخنان
نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص 142
بنيانگذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي (ره) يكي از علماي برجسته شهر اصفهان
بودند كه در دلدادگي به اهلبيت (عليهم السالم )بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا (عليه السالم) و امام عصر (عجل
اهلل تعالي فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال  1003هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه
هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند.
مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال  1034هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي (قدس
سره الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه ،فعاليت خود را در زمينه هاي
مختلف مذهبي ،فرهنگي و علمي آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين (كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم) تقويت انگيزه جوانان
و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسائل ديني ،جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در
تلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگيزه نشر
معارف ،سرويس دهي به محققين و طالب ،گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار
هاي علوم اسالمي ،در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي :با

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات
را در سطح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را در سطح جهان سرعت بخشيد.
از جمله فعاليتهاي گسترده مركز:
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب ،جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني
ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن سهمراه
ج)توليد نمايشگاه هاي سه بعدي ،پانوراما  ،انيميشن  ،بازيهاي رايانه اي و  ...اماكن مذهبي ،گردشگري و...
د)ايجاد سايت اينترنتي قائميه  www.ghaemiyeh.comجهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندين
سايت مذهبي ديگر
ه)توليد محصوالت نمايشي ،سخنراني و  ...جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي
و)راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي ،اخالقي و اعتقادي (خط )9043490
ز)طراحي سيستم هاي حسابداري  ،رسانه ساز  ،موبايل ساز  ،سامانه خودكار و دستي بلوتوث ،وب كيوسك SMS ،و...
ح)همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام ،حوزه هاي علميه ،دانشگاهها ،اماكن مذهبي
مانند مسجد جمكران و...
ط)برگزاري همايش ها ،و اجراي طرح مهد ،ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه
ي)برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي (حضوري و مجازي) در طول سال
دفتر مركزي :اصفهان/خ مسجد سيد /حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي  /مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه
اصفهان
تاريخ تأسيس 1034 :شماره ثبت  9030 :شناسه ملي 13333149393 :
وب سايت : www.ghaemiyeh.comايميل : Info@ghaemiyeh.comفروشگاه اينترنتي :
www.eslamshop.com
تلفن  )3011( -9043390-94فكس  )3011( 9043399دفتر تهران  )391( 33013399بازرگاني و فروش 32109333132
امور كاربران )3011(9000304
نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمي  ،غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده اي خير انديش اداره و تامين گرديده
و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست ،از اينرو اين
مركز به فضل و كرم صاحب اصلي اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه اهلل االعظم عجل اهلل تعالي فرجه
الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل.
شماره حساب  ، 391333240شماره كارت 1230-0304-4001-3930:و شماره حساب شبا: IR90-0180-0000-
0000-0621-0609-53به نام مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان نزد بانك تجارت شعبه اصفهان – خيابان
مسجد سيد
ارزش كار فكري و عقيدتي
االحتجاج -به سندش ،از امام حسين عليه السالم  :-هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت ما ،او را از ما جدا
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده ،به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند ،خداوند به او ميفرمايد« :اي بنده
بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن ،از تو سزاوارترم .فرشتگان من! براي او در بهشت ،به عدد هر حرفي كه
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ياد داده است ،هزار هزار ،كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمتها ،آنچه را كه اليق اوست ،به آنها ضميمه كنيد».
التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم :امام حسين عليه السالم به مردي فرمود« :كدام يك را دوستتر
ميداري :مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميرَهاني ،يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني
بينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد ،امّا تو دريچهاي [از علم] را بر او ميگشايي كه آن بينوا ،خود را بِدان ،نگاه ميدارد و با
حجّتهاي خداي متعال ،خصم خويش را ساكت ميسازد و او را ميشكند؟».
[سپس ]فرمود« :حتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي .بيگمان ،خداي متعال ميفرمايد« :و هر كه او را زنده
كند ،گويي همه مردم را زنده كرده است»؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان ،ارشاد كند ،گويي همه مردم را زنده
كرده است ،پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد».
مسند زيد :امام حسين عليه السالم فرمود« :هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق ،فرا بخواند و او اجابت كند ،اجري
مانند آزاد كردن بنده دارد».
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