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مقدمه
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﯥ ﭛﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﯳ ملک 2- 1

کتابهای آسمانی،کتاب هدایت انساناند و قرآن کریم کاملترین آنها
و عالی ترین دســتور برای رســیدن به قلهی سعادت است .در این میان
فقط قرآن کریم است که الفاظ آن عین وحی الهی است و دسیسهگران
هیچگاه نتوانســته و نخواهند توانســت دســت ناپا ک خــود را به تحریف
آن آلوده سازند.
گرچــه نیــاز انســان به قرآن ،به زمــان خاصی اختصاص نــدارد ،اما به
جــرأت می توان مدعی شــد کــه نیاز انســان معاصر به آیــات نورانی قرآن
به مراتب بیشــتر است .بدون تردید انسان دورافتاده از خویشتن خویش
و فاصلــه گرفتــه از فضایــل اخالقــی و عواطــف انســانی و محصــور در
اضطــراب هــا و نگرانــی ها ،تشــنهی حقیقت نــاب بوده و بــه دنبال آب
حیات است و آن را جز در اسالم و کتاب قرآن نخواهد یافت .
چنــد ســالی اســت کــه در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ،بــا
همکاری نهادهای قرآنی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ،طرح ملی قرآنی
با محوریت یکی از سوره های قرآن کریم برگزار میشود .
خــدارا شــا کریم کــه در ســال  -1396ســال اقتصــاد مقاومتــی؛ تولید
و اشــتغال بــار دیگــر طرح ملــی قرآنی وچند رســانهای  1451و ایــن بار با
محوریت سورهی مبارکهی ملک،به جامعهی قرآنی مان عرضه میشود

7

ً
و قطعا اجرای چنین طرح های ملی گستره ای ،بدون همدلی ،همراهی
و همکاری نهادها ،ســازمانها و مؤسســات مختلف امکانپذیر نخواهد
بود .در اینجا از همه عزیزانی که در این راه تالش کرده اند به ویژه جناب
آقای دکتر حسین ساری بنیانگذار این طرح سپاسگزاری می کنیم.
در راســتای طــرح  1451اســتاد ارجمنــد ،جنــاب حجــت االســام و
المســلمین حمیــد محمــدی و همکاران ایشــان ،تفســیر ســوره ملک در
قطــع مختصر ( 133صفحــه پالتویی) تقدیم عالقه منــدان و دلدادگان
فرهنگ قرآنی نمودهاند .در این اثر ،مولفان محترم با قلمی ســاده و گویا
کوشیدهاند تا نکات کاربردی و مفیدی را برای تعالی فکر و عمل انسان
در زندگی روزمره با اســتفاده از آیات نورانی ســورهی مبارکهی ملک ارایه
نمایند.
شــبکهی قــرآن و معــارف ســیما و ســتاد طــرح ملــی قرآنــی ،1451بــا
معاضدت صاحب نظران ،اساتید و همراهان این طرح چند رسانهای،
امیــدوار اســت بتوانــد گامــی موثــر در مســیر نشــر فرهنــگ غنــی قرآنــی و
اسالمی بردارد.
محمدحسین محمدزاده
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
اردیبهشت 1396
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پیشدرآمد
ﭑﭒﭓ

الحمد هلل رب العالمین و َص ّلی ُ
اهلل علی َس ّی ِدنا ّ
محم ٍد
و آله َ
الطاه َ
الط ّیب َ
رین.
ین ِ
ِ
خــدای را ســپاسگزاریم کــه حرکت قرآنــی خویش را با نــام زیبای
(الر ٰ
حمــن و ّ
او (اهلل) و وصــف دلربایــش ّ
الرحیــم) آغــاز میکنیــم و از
یســتاییم که با رحمت فراگیر و جهانگســترش ،نور
عمق جان او را م 
بیمثال قرآن را بر ما تاباند.
قرآن کریم ،کتاب هدایت همه انســانها در همه زمانها اســت و
پهن ـهی زمیــن و گســترهی زمان ،حوزهی نورافشــانی خورشــید هماره
تابان قرآن کریم اســت .تمســک و چنگ زدن به دامان این رکن بزرگ
در کنــار ّ
تمســک بــه اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ شــرط اصلــی پایــداری بر
هدایــت و دور مانــدن از ضاللــت و گمراهــی و ضامــن اصلی حرکت
جامعهی اسالمی در مسیر سعادت است.
«گروه تدوین متون درســی آمــوزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم» در
راســتای نهادینهکردن فرهنگ قرآن و عترت در میان اقشــار مختلف
مــردم و فراه مکــردن زمین ـهای بــرای انــس و به رهبــرداری بیشــتر از این
دریای بیکران الهی ،با ارایهی کتابهای آموزشــی در دو قالب کلی
زیر ،حرکت در این مسیر را آغاز کرده است:
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.1ارایهی مجموعهی بزرگ و منســجم «مجموعــه فهم زبان قرآن بر
محور ســورهها» ،که در ســه سطح مقدماتی ،متوســطه و عالی تنظیم
شــده اســت .این مجموعــه ،که بر محــور «حزب ّ
مفصل قــرآن» یعنی
ً
سوره ناس تا محمد ،حرکت میکند ،بر آن است که در روندی کامال
آموزشــی و با ســیری مشــخص ،مهارت انتقــال خودآ گاه بــه ترجمه و
مفهــوم واژگان آیــات قرآن کریم را ایجاد کند .بــرای این منظور در این
شهــای گونا گــون و متعددی برای آشــنایی بــا واژگان،
مجموعــه بخ 
قواعــد ز بــان عر بــی ،ترجمــه و در نهایــت معــارف واالی قــرآن کریــم
گنجانده شده است.
ً
.2ارای ـهی مجموع ههــای کوتــاه و غالبا تکجلدی ،کــه با حرکت
بــر محــور برخی از ســورههای قرآن ،همــراه با ترجمه و اشــاره به نکات
اصلــی و کلیدی معارف آنها تنظیم شــده اســت .کتابــی که اکنون
تقدیم خوانندگان محترم میشود ،از این دست است.
ویژگــی بارزی کــه در همهی ایــن مجموعهها وجــود دارد ،حرکت
بر محور سورههاســت .بهنظر میرســد چارچوب یک ســوره ،بهترین و
مناسبترین بستر برای آموزش قرآن است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مجموع ـهی پی ـشرو ،تنهــا بــه اشــارهای به
معــارف موجــود در ایــن ســوره بســنده کــرده اســت؛ البتــه بــا توجه به
اینکه ســورهی مبارکهی ملــک ،در محدودهی حزب مفصل قرآن قرار
میگیرد ،این سوره به شکلی مفصلتر و شاملتر در مجموعهی «فهم
ز بــان قــرآن بر محور ســورهها» نیز ارایه شــده اســت ،که بــه خوانندگان
محترم توصیه میشــود با بهرهگیری از آن ،ضمن برقراری انس بیشــتر
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با این سورهی مبارکه ،با معارف آن به شکلی عمیقتر و جامعتر آشنا
شوند.

در پایــان ،از درگاه ّ
احدیــت ،بــرای هم ـهی کســانی کــه در تنظیــم

و تدو یــن مجموعــه حاضــر کوشــیدهاند ،بهخصــوص جنــاب آقــای
امینایی ،آرزوی توفیق رو زافزون میکنم و از استادان و صاحبنظران
ارجمنــد ،صمیمانــه تقاضــا دارم پیشــنهادهای اصالحــی خــود را به
آدرس پست الکترونیک  info@zabanequran.comارسال نموده ،ما
را رهین لطف خویش قرار دهند.
پروردگارا! ما را با قرآن زنده بدار؛ با قرآن بميران و با قرآن در قيامت
محشور بفرما.
حمید محمدی
مسئول گروه تدوین متون درسی
آموزش ترجمه و مفاهیم
1396/2/2
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1

َ ْ ْ
ما ِلك ال ُملك

ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﯥ

خجســته و ُپ رخیــر اســت آن کــه فرمانروای ــی [ب ــر هم ــۀ
هستی] به دست [قدرت] اوست ،و فقط او بر هر کاری
تواناست

ﭑ
«تبارک اهلل» یعنی هر آنچه خیر و برکت است ،از خدای متعال
ســر زده اســت .این عبارت ،مدح و ســتایش خدای متعال اســت
و بیانگــر ایــن اســت که هــر خیــر ،کمال ،شــرف و فضیلتــی که در
عالــم خلقــت وجــود دارد ،همگــی از خداســت .بنابرایــن جملــه
َ«ت َ
بار َک» در آغاز این ســوره ،ســه کارکرد دارد .1 :از عظمت و کمال
خــدای متعــال خبر میدهد .2 ،خدای متعال خود را با این جمله
میستاید .3 ،به ما میآموزد چگونه او را مدح و ستایش کنیم.

ﭒﭓ ﭔ
فعل «تبارک» است ،با یک
فاعل ِ
در این بخش از آیه ،خدای متعال که ِ

یشــود :کارگردان عالم تنها اوســت و فرمانروایی
ویژگــی مهم معرفی م 
جهــان ،تنها در دســت قدرت اوســت .اوســت کــه هر آنچــه بخواهد،
انجــام میدهــد ،هر کــه را بخواهد ،عزت میدهد و هــر که را بخواهد،
ُ َّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ
شاء َوتن ِز ُع
ذلیل و خوار میکند :ق ِل اللهم ما ِلك المل ِك تؤتِي الملك من ت
ُ
ْال ُم ْل َك ِم َّم ْن َت ُ
شاء َو ُت ِذ ّل َم ْن َت ُ
شاء َو ُت ِع ُّز َم ْن َت ُ
شاء( ...آلعمران.)26:

14

یشــود انسانها گمان کنند کارها
حسگرایی و ظاهرنگری ،باعث م 
در دست این و آن است ،غافل از اینکه هر آنچه فرمانروایی و ملکیت
و مالکیت در جهان هســت ،همه اعتباری و گذراست .در حقیقت
ـکان اعتباری جهان ،مانند کودکانی هســتند که در
فرمانروایــان و مالـ ِ
دنیای خیالی خود ،برای خویشــتن نقشــی شــبه واقعی تصور نموده و
در آن نقش بازی میکنند.

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ
قــدرت او از آنچــه بــه درک بشــر درآیــد ،فراتر اســت .او قــدرت و توانی
نامتناهــی دارد و بــر انجام هــر کار و ایجاد هر چیز تواناســت .تردید به
خود راه ندهید که او هرآنچه بخواهد ،میتواند انجام دهد.
توانایــی پــروردگار متعــال و کارگردانــی هســتی بهدســت او بــر هیــچ
بینایــی پوشــیده نیســت؛ چراکه آثار قــدرت بینهایــت او پیرامون ما
بهروشنی قابل مشاهده است .روشنتر از آثار بیرونی ،آثاری است که
در درون مــا وجــود دارد .امــام صــادق؟ع؟ در کالمی زیبا بــا بیان این
آثــار ،ابنابــی العوجاء ،ملحد معروف را مبهوت و متحیر میکند .ابن
ابی العوجاء از امام میپرســد که چرا خدای متعال خود را از بندگان
پوشــیده داشــته و ب هجــای اینکــه خــود در بین مــردم حاضر شــود ،به
سوی مردم پیامبر میفرستد .امام در پاسخ میفرماید:
«وای بر تو! چگونه کسی که قدرت خود را در وجود تو به تو نشان داده،
از تــو پنهان اســت؟ [از جملــه ] :بهوجود آوردن تــو درحالیکه نبودی،
بــزرگ شــدن تــو پــس از کوچک ـیات ،توانای ـیات پــس از ناتوانــیات
و ناتوان ـیات پــس از توانای ـیات ،بیمــار یات پــس از ســامتیات و
ســامتیات پــس از بیمــار یات ،خشــنودیات پــس از خشــمت و
خشمت پس از خشنودیات ،اندوهت پس از شادیات ،شادیات
ا
كْل ْملا َِكلم
ُ
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پس از اندوهت ،دوست داشتنت پس از دوست نداشتنت ،دوست
نداشــتنت پــس از دوســت داشــتنت ،...،اینکــه گاهــی چیــزی بــه
ذهنت میرسد که هرگز در ذهنت نبوده و گاهی چیزی که با ذهنت
گره خورده از یادت میرود»...
ابــن ابــی العوجــاء میگو یــد :امــام؟ع؟ همچنان آثــار قــدرت الهی در
وجودم را برای من برمیشمرد تا جایی که گمان بردم بهزودی خدای
متعال بین من و او ظاهر خواهد شد!
ایــن دو روایــت زیبــا و خواندنــی نشــان میدهد کــه توجه بــه قدرت و
تدبیر الهی در عالم هســتی تا چه اندازه میتواند در شــناخت خدا به
انسان یاری رساند .آری ،خدایی که چنین ملک در دست اوست و
بر همه چیز تواناست ،شایسته ستایش و پرستش است.

در محضر معصومان؟مهع؟
ُ ُ َُ ُ َ
ً
امام صادق؟ع؟ درباره عبارت « ِل َي ْبل َوك ْ م أ ّيك ْ م أ ْح َس ُن َع َمل» فرمود:
َ
َّ ْ
َ
ً
ً
ُ
َ َْ ُ
ُ َ ْ ُ
ل ْي َس َي ْع ِني أ كث َرك ْ م َع َملَ ،و ِلك ْن أ ْص َو َبك ْم َع َملَ ،و ِإن َما ِال َص َابة خش َية
َ ّ َّ ُ َّ َ ُ ْ
ُ
الص ِادقة َو ال َح َس َنة.
النية
اهَّلل و ِ
ِ
الكافي (دارالحديث):46-45/3

این عبارت به این معنا نیســت که «کدام یک از شما ،عمل بیشتری
دارد»؛ بلکه به این معناســت که «کدام یک از شــما عمل درستتری
دارد» و مراد از عمل درســت ،ترس و خشــیت از خدا ،نیت صادقانه
و کار نیک است.
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حـکـایـت و هـــدایــت
یکــی از ملحدیــن به نــام عبداهلل شــاکر َدیصانی از امــام صادق؟ع؟
خواست خدا را برای او اثبات کند .امام؟ع؟ تخم پرندهای را از فرزند
کودک خود گرفت و به او نشان داد و فرمود:
«ای َدیصانی ،این تخم پرنده ،محفظهای محکم است که داخل آن
پیدا نیســت .پوســته ضخیمی دارد و زیر این پوسته ضخیم ،پوسته
نازکی وجود دارد و زیر پوســته نازک ،طالی مایع و نقره مذابی هســت
کــه نــه آن طالی مایع با آن نقــره مذاب در میآمیزد و نه آن نقره مذاب
یشــود .این تخم پرنــده در همین حالت
بــا آن طــای مایع مخلوط م 
هست؛ نه سازندهای ماهر از آن خارج شده که بخواهد از سالم بودن
آن خبــر دهــد و نــه خرابــکاری به آن وارد شــده کــه بخواهــد از خرابی
آن خبــر دهــد .معلوم نیســت برای پرنــده مذکر آفریده شــده یا مؤنث!
رنگهایــی چــون رنــگ بالهای طــاووس از آن بهوجود میآیــد! آیا به
نظر تو چنین مخلوقی ،مدبری دارد؟»
در این هنگام دیصانی برای مدتی طوالنی ســرش را به زیر انداخت و
َ َ ََ
َ ً
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ
اهَّلل َو ْحد ُه ل ش ِــر يك ل ُه َو أ ّن ُم َح ّمدا
ســپس گفت :أشــهد أن ل ِإله ِإل
ََ َ ْ
َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َّ َ
ــك إ َم ٌ
ــام َو ُح َّج ٌــة ِم َ
اهَّلل علــى خل ِق ِــه؛ و مــن از
ــن ِ
عبــده و رســوله و أن ِ
اعتقادات گذشته خود توبه میکنم!»

ا
كْل ْملا َِكلم
ُ
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2

آمدنم بهر چه بود؟

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﯳ

آن که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که
کدامتان نیکوکارترید ،فقط او توانای شکست ناپذیر و
بسیار آمرزنده است

ﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
هــر عاقلــی اگر با دقت در نظــام مرگ و زندگی تأمــل کند ،درمییابد
کــه تدبیــری حکیمانــه ورای آن نهفتــه اســت .اینکــه انســانها
نوبتبهنوبت وارد دنیا میشوند و پس از یک زندگی کوتاه یا طوالنی
رخــت بــر میبندنــد ،بیتردیــد تقدیری الهی اســت که بایــد هدفی
بهدنبال داشــته باشــد .در این آیه ،این نظام و این هدف به زیبایی
در عبارتــی کوتــاه بیــان شــده اســت :آن که مــرگ و زندگــی را آفرید و
ّ
مقــدر کــرد تــا شــما را بیازماید تا معلوم شــود کدامیک از شــما کردار
نیکوتری دارد .از این عبارت چند نکته برداشت میشود که در نظر
داشتن آنها نقشه یک عمر زندگی را برای انسان ترسیم میکند:
 .1نظام مرگ و زندگی که همان زندگی در دنیاست ،بهخودیخود
اصالــت نــدارد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرماید« :ای مــردم ،دنیا
ســرای گذر است و آخرت ،ســرای ماندن؛ پس ،از گذرگاه خود
برای سرای پایدار خود توشه برگیرید»...
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 .2دنیــا مخلــوق خداســت؛ بنابرایــن بههیــچ وجــه نباید آن را ســرزنش
کرد .آنچه قابل ســرزنش اســت ،سبک زندگیای است که بر اساس
اصالتبخشــی بــه دنیــا تنظیــم شــده اســت .امیــر المؤمنیــن؟ع؟
میفرماید« :دنیا چه خوب سرایی است برای کسی که به آن راضی
نشود و چه خوب محلی است برای کسی که آن را مکان اقامت خود
قرار ندهد ».همچنین از پیامبر؟ص؟ روایت شده« :هنگامی که بنده
میگوید :خدا دنیا را لعنت کند ،دنیا میگوید :خدا لعنت کند هر
یک از ما دو نفر را که نسبت به پروردگارش بیشتر نافرمانی میکند!»
ُ ُ
 .3هــدف اصلــی زندگی دنیا ،آزمایش اســتِ « :ل َي ْبل َوك ْــم» .بنابراین
لحظهلحظه آن مهم و در زندگی پایدار و حقیقی آخرت تأثیرگذار
اســت .بنابراین برای خردمند ،حتــی یک لحظه غفلت هم روا
نیســت؛ چرا که ممکن اســت آزمونی که در همــان لحظه در آن
قرار دارد ،مسیر نهایی زندگی ابدی او را تعیین کند!
 .4هــدف از آزمایشهــای الهــی ،ظهور و بروز کردار نیک از انســان
است« :ﭠ ﭡ ﭢ» .اگر آزمایش نباشد ،انسانها نمیتوانند
راستی ایمان خود را اثبات کنند و در نتیجه پاداش و جزا معنا
نخواهد داشت.
قيامت كه بازار مينو نهند

منازل به اعمال نيكو دهند

 .5بــا مرور نکات قبل ،به نکته جالبی خواهیم رســید :دنیا آفریده
شده تا آزمایش تحقق یابد و آزمایش تحقق مییابد تا کار نیکی
انجام شــود و کار نیک انجام میشــود تا خــدای متعال پاداش
آن را به نیکوکار تفضل کند .این یعنی خلقت همه عالم بهانه
اســت تا انســانها احســان کنند و خدا در برابر احسانی ناچیز،
پاداشــی بیحدومــرز به آنان عطــا کند .توجه به ایــن حقیقت،
؟دوب هچ رهب مندمآ
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نگاه انســان به زندگی را تغییر میدهد و باعث میشــود انســان
بهجای اینکه از نامالیمات زندگی شکایت کند یا ناامید شود،
تالش کند از آنها بهعنوان فرصتی برای نزدیکتر شــدن به خدا
بهره برد:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست
به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقیست
به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست

ﭤﭥﭦ

َ
«العزیز» یعنی کســی که همیشــه غالب است و هیچ کس را یارای
ً
مقابله با او نیست .ظاهرا ذکر این اسم الهی در انتهای آیه ،تهدیدی
اســت بــرای پردهدرانی که خــدا را نافرمانی میکننــد و اعتقادی به
حســاب و جزا ندارند .در کنار این اســم ،اسم دیگری نیز ذکر شده
اســت« :الغفــور» .غفور یعنی کســی که از لغزشها میگــذرد و آنها
ً
را نادیــده میگیــرد .ظاهرا ذکر این نام زیبا ،برای امید بخشــیدن به
کســانی است که زندگیشان بر مدار طاعت است؛ اما گاه غفلت
میکنند و از روی ناآ گاهی گناهانی از آنان سر میزند .این دو اسم
در کنــار هم ،انســان را در مســیری بیــن خوف و رجا قــرار میدهد؛
مسیری که انتهای آن چیزی جز سعادت ابدی نیست.
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در محضر معصومان؟مهع؟
َ
ْ َ
َّ َ ّ َ َ ٌ َ َ
ــيئة َو قضاء
ــض َو ل َب ْس ٍــط ِإل و ِل ِف ِيه م ِش
ــن ق ْب ٍ 
امــام صــادق؟ع؟َ :مــا ِم 
َ
ٌ َو ْاب ِتل ٌء :هیچ تنگی و هیچ گشایشی در زندگی نیست ،مگر اینکه مشیت
و خواست و قضای خدای متعال بوده و آن را برای آزمودن مقدر کرده است.
کافی152/1:

حـکـایـت و هـــدایــت
روزی پیامبــر اکــرم؟ص؟ به ســلمان و ابــوذر درهمی دادند .ســلمان
درهــم خــود را صدقــه داد .ولی ابــوذر آن را برای خانــواده اش خرج
کرد .روز بعد خدمت پیامبر؟ص؟ رسیدند .پیامبر؟ص؟ دستور دادند
آتشی بیفروزند و سنگی را بر آن بگذارند ،همین که سنگ گرم شد
وحــرارت آتش بر آن اثر کرد ،به ســلمان و ابــوذر فرمودند :هر کدام با
پــای برهنه باالی این ســنگ بروید و حســاب دقیــق درهم دیروز را
بیان کنید .ســلمان بی درنگ و بدون ترس پا بر ســنگ گذاشت و
گفــت :آن یــک درهــم را در راه خــدا صدقه دادم .وقتــی نوبت ابوذر
شــد ،ترس او را فرا گرفت و از اینکه با پای برهنه روی ســنگ داغ
بــرود و تفصیــل مصرف یک درهــم را بیان کند،نگران بــود .پیامبر
اکــرم؟ص؟ فرمودنــد :ابــوذر! از تو گذشــتم ،زیــرا تاب تحمــل گرمای
ایــن ســنگ را نــداری و حســابت به طــول مــی انجامــد؛ وای بدان
کــه صحرای محشــر از این ســنگ ،داغ تر و تابــش آفتاب قیامت از
شعله های فروزان آتش ،سوزان تر است .سعی کن با حساب پاک
و دامنی به معصیت نیالوده،وارد صحرای محشر شوی.

؟دوب هچ رهب مندمآ
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3

به هر که هر چه سزا دید ،آن داد

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﯾ
هم او که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفریده است،
در آفرینش خدای رحمان هیچ ناهماهنگی نمی بینی،
بار دیگر نگاهی [عمیق] بینداز! آیا هیچ خللی مشاهده
میکنی؟

ﭨ ﭩﭪﭫﭬ
در آیــه قبــل ســخن از ایــن بــود کــه نظــام مــرگ و زندگــی که بــر حیات
انســان حاکم است ،نظامی است هدفمند .در این آیه خدای متعال
مــا را از زندگــی انســان بــه عالم بیــرون منتقــل کــرده و در پهناورترین و
شــگفتانگیزترین مخلوقــات خــود ســیر میدهــد؛ مخلوقاتــی به نام
آســمان کــه نزدیکتریــن آنهــا به مــا دارای میلیاردها ســتاره و ســیاره و
منظومه و کهکشــان است و آنقدر وســیع و گسترده است که ممکن
است ستارهای که ما اآلن نور آن را در آسمان میبینیم ،میلیاردها سال
پیش از بین رفته باشــد و این نور میلیاردها ســال است در راه است تا
به زمین و چشــم ما برســد! تفکر در این آفریده عظیم الهی انســان را در
برابر حقیقتی انکارنشدنی قرار میدهد :قدرت بیانتهای خدا و تدبیر
بینظیر او:
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َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َّ َ ْ َ َ َّ
َل َخ ْل ُق َّ
الن ِاس لا
لكن أكثر
ماوات و الأر ِض أكبر ِمن خل ِق الن ِاس و ِ
الس ِ
َي ْع َل ُم َ
ون (غافر)57 :؛ قطعا آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش اين مردم
بزرگتر است ،ولى بيشتر مردم نمىدانند و تأمل نمیکنند!
در آیه سوم سوره ملک سه واژه اساسی وجود دارد .1 :طباق به معنای
مطابــق و هماهنــگ و منظــم .2 ،تفــاوت بــه معنــای ناســازگاری و
َ
ناهماهنگی و  .3فطور جمع فطر به معنای شکاف و انشقاق .این سه
واژه همچون نخ تسبیح اجزای آیه را به هم متصل کرده است:
ابتدا خدای متعال را اینگونه معرفی میکند :کسی که هفت آسمان
را بهگون ـهای هماهنــگ آفرید .آســمانها و آنچه در آنها هســت ،با هم
هماهنگ و ســازگار و همه بر اساس نظامی دقیق و تدبیری حکیمانه
در حرکــت و جنــب و جــوش هســتند .تــا آنجــا کــه مــا بــا چشــم خود
میبینیــم و تــا آنجا که علم نجوم و ریاضیات به ما نشــان میدهد ،در
همین آسمان نخست ،هر ستاره و سیارهای مسیر خود را میشناسد و
هماهنگ با مرکز مدار خود در مدار خود با سرعتی متناسب در گردش
است:
آن که هفت اقلیم عالم را نهاد
هر کسی را هرچه الیق بود ،داد
آیا چنین آفرینشــی برای کســی که بهدنبال نشــانهای برای رســیدن به
خالق و معبود خویش است ،کافی نیست؟

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ســپس میفرمایــد :در آفرینــش خــدای رحمــان هیــچ ناســازگاری
و ناهماهنگ ـیای نمیبینــی! آســمانها آفر یــده او هســتند و همــه
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آفریدههای او بینقصاند و اینها همه از رحمت بیکران اوست!
ُم َق ّ ِدرى كه به ُگل َن َ
ن داد
كهت و به ِگل جا 
به هر که هر چه سزا دید ،آن داد
او «الرحمــن» اســت ،کســی کــه رحمتــش گســترده اســت و همــه
مخلوقــات و همــه انســانها ،چــه مؤمن و چــه کافر در ســایه رحمت
رحمانیــه او هســتند .ایــن نظام خلقــت که بهگونهای تدبیر شــده که
شــرایط زندگی برای انســان در آن فراهم باشد و انسانها بتوانند خدا
را بپرســتند و کار نیک انجام دهند و به او نزدیک شــوند و ســعادت
خــود را در آن رقــم بزننــد ،همــه و همــه از رحمــت رحمانیه پــروردگار
رحمان سرچشمه میگیرد.

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
در مرحله سوم ،همه را دعوت میکند دوباره به آسمان نگاه کنند .اما
نه با این هدف که عظمت آن را دریابند و خالق آن را بستایند؛ بلکه با
این هدف که عیب و نقص یا شکاف و خلل یا ناهماهنگیای در آن
بیابند! تالش کنید ببینید آیا میتوانید خللی بیابید؟!!
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

در محضر معصومان؟مهع؟
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُّ
ُْ
اهَّلل َو ِفي قد َر ِت ِه.
التفك ِر ِفي ِ 
ان
امام صادق؟ع؟ :أفضل ال ِع َباد ِة ِإدم 

بهترین عبادت ،اندیشیدن دائم درباره خدا و درباره قدرت اوست.
کافی55/2 :
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حـکـایـت و هـــدایــت
پیامبــری از پیامبــران بنی اســرائیل از کنار شــخص مؤمنی گذشــت
کــه ز یــر دیــواری جان داده بــود و نیمی از بدنــش را بیرون از دیــوار درنده و
حیوانات پاره کرده بودند.
از آن شهر گذشت و به شهر دیگری آمد و دید :یکی از بزرگان آن شهر
کــه مــرده بــود کفن دیباج بــر او نموده و بر تابــوت زر قیمت نهــاده و عود و
عنبــر بر جنــازهاش میریختند و جمعیت زیادی در تششــیع جنازهاش
شرکت کردهاند!
عرض کرد« :خدایا تو حکیم عادل هســتی و ســتم روا نمیداری از چه
رو آن بندهات که هرگز شرک نیاورد ،آن طور بمیرد ،و این شخص که هرگز
پرستش ننموده این طور بمیرد».
خطاب شد« :همانطور که گفتی من حکیم هستم و ستم روا نمیدارم،
اما آن بنده گناهانی داشــت ،خواســتم به این نوع مــردم کفاره گناهانش
باشد  ،که پاکیزه نزدم آید .و این شخص نیکوکاریهایی داشت ،خواستم
آن را در دنیا به او بدهم و چون نزدم آید کردار نیکی برایش نباشد».
نمونه معارف 299 :5؛ الکافی 288 :2
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4

دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ
ً
باز همبهطور ّ
مکرر نگاهی[عمیق]بینداز!تا[نهایتا]نگاهت

آفرینش حق] به سویت بازگردد
خسته و درمانده [از یافتن خلل در
ِ
«خاســئ» به معنای چشــمی است که مدتی با تأمل و دقت زیاد در
پی مشاهده چیزی بوده ،اما پس از تالش بسیار نتوانسته آن را پیدا
کند و درمانده ،ناکام و خسته است.
«ﮆ» نیز به شتری گفته میشود که از خستگی رفتوآمد بسیار،
قوای خود را از دســت داده و الغر شــده است .این واژه صفت برای
چشم نیز هست؛ چشمی که از گشتوگذار و زل زدن بسیار ،خسته
شده است.
دیدیم آیه قبل شنودگان را دعوت میکند دوباره به آسمان نگاه کنند
و دربــاره آن به تأمل و تفکــر بپردازند؛ با این هدف که ناهماهنگی و
عیب و نقصی در آن بیابند .خدای متعال به دعوت قبلی بســنده
نمیکند و باز هم مردم را به نگاه کردن دعوت میکند:

ﭽﭾ ﭿ ﮀ
بارهــا و بارهــا دیــده خــود را روانه آســمان کنید و در آن ســیر دهید و
ببینند آیا خللی در آن مییابید؟
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سپس خود نتیجه این تالش را بیان میکند:

ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
دیدهات خســته و درمانده باز میگردد و این ســفر هیچ دستاوردی
برای او به همراه نخواهد داشت!
در مورد این دو آیه به دو نکته باید توجه داشت:
نخســت اینکــه مخاطــب ایــن دو آیه ،تنهــا کافــران و خدانابــاوران
نیســتند؛ بلکــه خدای متعــال در این آیــه همه مردم ،چــه مؤمنان و
چــه کافــران را به ســیر در عالم خلقــت دعوت میکنــد .نتیجه این
ســیر بــرای مؤمنــان ایــن اســت که بــر ایمانشــان افــزوده میشــود و از
شــگفتیها و زیباییهــای عالم خلقت لذت میبرنــد و با یادآوری
اینکه پروردگارشان این نظام بینقص را برای آنان آفریده تا به کمال
برســند ،انگیــزه و اراده خــود را تقویــت میکننــد تا در مســیر طاعت
پــروردگار و ســعادت خویــش جانانــه قــدم بردارنــد .خــدای متعال
درباره اینان میفرماید:
َّ
َ
َْ
ّ
ً
ً
َ
ُ
َ
ْ ُ
ال ِذ َين َيذك ُر َون ا ّلل َه ِق ياما َو ق ُع ودا َو َع ل ى ُج ُن ِوب ِه ْم َو َي َتفك ُر َون ف ِي خل ِق
َْ
َ َ
ً
َ
ََْ َ
َّ
باطلا ُس ْب حان َك ف ِقنا َع ذ َاب
ماوات َو ال ْأر ِض َرّبنا ما خلقت ه اذ ِ
الس ِ
َّ
الن ِار (آل عمــران)191 :؛ «همانــان كه در همه حال ،ايســتاده ،نشســته و
بــر پهلــو آرميده ،خدا را يــاد مىكنند و در آفرينش آســمانها و زمين
مىانديشــند كــه :پروردگارا ،ايــن جهان را بىهــدف نيافريدهاى ،تو
ّ
منزه و بینقصی! پس ما را از عذاب آتش نگه دار!»
در مقابــل ،نتیجــه ایــن ســیر بــرای کافران این اســت که هر شــک و
ابهامــی از آنها برطرف شــده و حجابها از مقابل دیدگانشــان کنار
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میرود و حجت بر آنان تمام میشــود؛ در نهایت یا به عجزو ناتوانی
خود و قدرت و عظمت پروردگارشان اعتراف کرده و ایمان میآورند
یا با لجاجت ،به سرکشی خود ادامه داده و سرنوشت شومی را برای
خود رقم خواهند زد.
نکته دوم اینکه مطالعه کتاب آفرینش ،هیچ نیازی به ســواد ویژه،
تحصیالت آ کادمیک و هوش باال ندارد و تنها چیزی که نیاز دارد،
دیــده باز و بینشــی اســت که خــدای متعال ،اگر چــه در اندازههای
گوناگــون ،بــه همــه انســانها عطــا کــرده اســت .آفرینش پــروردگار،
دانشــمند و بیســواد ،و شهرنشین و بادیهنشین نمیشناسد و همه
را به تأمل و تفکر و تحسین وادار میکند:
آفرینش همه تنبیه خداوند دلست
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
خبرت هست که مرغان سحر میگویند
آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

در محضر معصومان؟مهع؟
امیر المؤمنین؟ع؟ :هر كه دلش را از هر چيز فارغ كند و انديشهاش
را به كار گيرد تا بداند چگونه عرشت را به پا داشتهاى و چگونه
ّ
موجودات را آفريدهاى و چگونه آسمانها را در هوا معلق نمودهاى و
چگونه زمين را بر امواج آب گستراندهاى ،ديدهاش وامانده ،عقلش
درمانده ،گوشش سرگردان و فكرش حیران مىشود.
نهج البالغه :خطبه160
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حـکـایـت و هـــدایــت
هشــام بن سالم میگوید« :خدمت هشام بن حکم که از شاگردان
بزرگ مکتب امام صادق؟ع؟ بود رســیدم .از او پرســیدم که اگر کسی
از مــن ســؤال کــرد؛ چگونــه خدایــت را شــناختی؟ به او چطــور جواب
بدهم؟»
هشــام گفــت« :ا گــر کســی از مــن بپرســید خدایــت را چگونــه
شــناختی؟ در پاســخ میگو یــم :من خداونــد را به واســطه وجود خودم
شــناختم .او نزدیکترین چیزها به من اســت .چون میبینم اندام من
دارای تشــکیالتی است که اجزای گوناگون آن با نظم خاص در جای
خــود قرار گرفته اســت .ترکیــب این اجزا با کمال دقــت انجام گرفته و
دارای آفرینــش دقیقــی اســت و انواع نقاشــیها بــدون کم و ز یــاد در آن
وجود دارد .میبینم که برای من حواس گوناگون و اعضای مختلف از
قبیل چشم ،گوش ،قوه شامه ،ذائقه و المسه آفریده شده و هر کدام به
تنهایی وظیفه خویش را انجام میدهد.
در اینجا هر انسان عاقل ،عقال محال میداند که ترکیب منظم بدن
ناظم و نقشه دقیق بدون نقاش بوجود آید .از این راه فهمیدم که نظام
وجــود و نقشــهای بدنم بــدون ناظم و طراح باهوش نبــوده و نیازمند به
آفریدگار میباشد»...
توحید صدوق 289:
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5

ستارگان ،زیور آسمان

ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ
ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ما نزدیک ترین آســمان را با چراغ هایی [چون ســتارگان]
راندن شــیاطین قرار دادیم [تا
آراســتیم ،و آن ها را وســیلۀ ِ

نتواننــد از عالــم بــاال خبر بگیرنــد ]،و آتشــی افروخته برای
آنان آماده کرده ایم

ﮈﮉﮊ ﮋﮌ
«الدنیــا» اســم تفضیــل مؤنث از مــاده «دنو» بــه معنــای «نزدیکتر»
اســت؛ بنابرایــن «الســماء الدنیــا» یعنــی آســمان نزدیکتــر یــا
نزدیکتریــن آســمان .ایــن عبارت در قــرآن کریم برای آســمانی که
باالی ســر ماست و ستارگان و ســیارهها و کهکشانها در آن وجود
دارد ،بهکار رفته اســت؛ چرا که این آســمان از بین هفت آسمان به
ما که ساکنان زمین هستیم ،نزدیکتر است.
در آیــات پیشــین ،ســخن از ایــن بــود کــه هیچ کــس نمیتواند کاســتی
و خللــی در آفرینــش آســمانها بیابــد .در ایــن آیــه بــه نشــانهای از
حکیمانهبودن آفرینش خدای متعال تنها در یکی از هفت آسمان اشاره
میکنــد؛ نشــانهای که برای همه قابلمشــاهده اســت« :مــا نزدیکترین
آسمان نسبت به شما را بهوسیله چراغهایی زینت دادیم».
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ســتارگان بــه چــراغ تشــبیه شــدهاند ،از آن جهــت کــه هــر دو نوری
چشــمکزن تولید میکنند و هر دو در شــب تا حدودی انسان را از
تاریکــی مطلق نجات میدهند و کمک میکنند بتواند راه خود را
پیدا کند؛ افزون بر اینکه چراغهای آسمان ،آسمان را چنان زینت
دادهاند که انسان از دیدن و درنگ در آن سیر نمیشود:
ظاهــر ایــن آیــه و آیــات ماننــد آن ،نشــان میدهــد کــه هــر آنچــه از
ســتارگان و کواکب و کهکشــانها در آســمان دیده میشــود ،همه
و همه مربوط به آســمان اول هســتند که به عنوان نمونهای از اتقان
صنــع خــدای متعــال در آیــه مطــرح شــده اســت .بنابرایــن چنین
نمونهای ،تنها مشتی از خروار و قطرهای از دریای عظمت آفرینش
هفت آسمان است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش
زین معما هیچ دانا در جهان آ گاه نیست

ﮍﮎﮏ
«رجــوم» ،جمــع «رجــم» بــه معنــای چیــزی اســت کــه بــه ســمت
هدفــی پرتــاب میشــود .بنابرایــن معنــای عبــارت این اســت« :ما
این چراغها ،یعنی ســتارگان را ســنگها و پرتابههایی برای راندن
شــیاطین قرار دادیم ».مشــابه این آیه در ســورههای دیگــر نیز وجود
دارد؛ برای نمونه آیات  16تا  18سوره حجر و همچنین آیات  6تا 10
سوره صافات نیز مضمونی شبیه این آیات دارد .این آیات در کنار
هم نشــان میدهد که گاه شــیاطین جنی از مرزهایی که برای آنان
ً
معیــن شــده ،تجاوز میکنند تا ســخن فرشــتگانی که ظاهــرا تدبیر
امــور از جانــب خدای متعال بر عهــده آنها نهاده شــده را مخفیانه
نامسآ رویز ،ناگراتس
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بشــنوند و از امــور غیبــی مطلع گردنــد .اما در انجام ایــن کار ناکام
میماننــد؛ چــرا کــه اگــر پــا را از حد خــود فراتــر نهند ،چیزی شــبیه
شهاب به سمت آنان پرتاب شده و آنان را دور میکند .البته طبق
آیــه  9ســوره مبارکه جــن ،جنیان پیش از بعثــت پیامبر؟ص؟ امکان
استراق سمع را داشتهاند؛ اما پس از رسالت ایشان و نزول قرآن ،از
چنین کاری باز داشته شدهاند.
پرســش دشــواری که در این زمینه مطرح اســت این است که آیا مراد
از شــهاب در این آیات ،همان شــهابهایی اســت که ما در آســمان
میبینیــم و آیــا همیــن کواکبی که در آســمان هســتند ،مانع اســتراق
ســمع شــیاطین میشــوند؟ تعــدادی از مفســران در برابــر این پرســش
اظهار درماندگی کرده و به آن پاسخ ندادهاند .تعدادی دیگر همچون
مرحــوم عالمــه؟هر؟ بــر ایــن باورنــد که مــراد از شــهاب ،شــهابهای
ً
موجود در آســمان نیســت؛ بلکه ایــن الفاظ صرفا مثلهایی هســتند
كه براى روشن شدن حقايق غيرمحسوس بیان میشوند.

ﮑﮒﮓ ﮔ
در پایــان آیــه ،خدای متعال شــیاطین را به عــذاب وعده میدهد؛
َ ْ
آتشــی که از پیش آماده شده است« .أ ْع َتدنا» در اصل «أعددنا» به
معنــای «آماده کردیم» بوده که بــرای تلفظ راحتتر ،یکی از دالها
بــه تاء تبدیل شــده اســت .همچنیــن َّ
«الس ِــعير» به معنــای لهیب
آتش است که گرمترین بخش آن بهشمار میآید.
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در محضر معصومان؟مهع؟
امــام صادق؟ع؟:خانــهای که در آن قــرآن خوانده میشــود و در آن
خــدای متعال یاد میشــود ،خیر و برکتش افزون شــده ،فرشــتگان
در آن حاضــر و شــیاطین از آن کــوچ میکننــد و همانگونــه کــه
ســتارگان برای اهل زمین میدرخشند ،این خانه برای اهل آسمان
میدرخشد.
کافی498/2:

حـکـایـت و هـــدایــت
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هرکس کهنمکخوردونمکدانبشکست...

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
برای کســانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب دوزخ
است ،و دوزخ عاقبت بدی است!

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ
در آیــه پیش ،فصل نخســت ســوره به پایان رســید؛ فصلی کــه موضوع آن
تأ کیدبرمالکیتو قدرتو تدبیرپروردگار متعالو هدفآن،زندهکردننور
فطرتدر درونمخاطبانو ایجادخشیتدر دلآناندر برابرعظمتالهی
بود .از آیه ششــم ،فصل دوم ســوره آغاز میگردد؛ فصلی در زمینه عاقبت
کسانیاست کهدر برابرچنانخداییناسپاسیمیکنند.
َْ
کفربهمعنایپوشاندناست.اینمادهدر قرآندر معانیمختلفی بهکار رفته:
َ
َ
َ
َ
ْ ُ
ُ
ْ ُ
 .1پوشاندن نعمت یا ناسپاسی ،مانندِ :ل َي ْبل َونِي أ أشك ُر أ ْم أكف ُر» (نمل)40 :؛
 .2انــکار خــدا ،نبوت ،معاد ،دین و آیات الهی ،مانندُ :ق ْل يــا َأ ُّي َها ْالكاف ُر َ
ون
ِ
َ َ َ َْ
(کافــرون)1 :؛  .3کشــاورز کــه دانه را در زمین میپوشــاند ،در آیه :كمثـ ِـل غي ٍث
َ
ْ ُ َّ َ ُ
أ ْع َج َب الكف َار نبات ُه (حدید( )20 :بر اساس نظر برخی مفسران)؛ .4پوشاندن
َ ّ َ َّ
َ ْ َ ُُ
ّ
ئاتنا (آلعمران:
گناهان مانند واژه کفاره یا :فاغ ِف ْر لنا ذن َوبنا َو ك ِف ْر عنا َس ِ ّي ِ
 .)193کافررا کافرنامیدهاند،بهایندلیل کهباایماننیاوردنو اطاعتنکردن
از پروردگار خویش ،نعمتهای او را ناسپاسی میکند یا به این دلیل که حق
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را با اینکه میداند حق است ،میپوشاند و آن را انکار میکند.
این آیه از دو راه به آیات فصل پیشین سوره متصل میشود:
نخســت اینکــه در آیه پنجم ،ســخن از وعده عذاب به شــیاطین بــود .در
یشــود :نه فقط شــیاطین ،بلکه
ایــن آیــه ،آن وعــده ب هطــور کاملتر بیان م 
همه کسانی که حق پروردگارشان را نشناختند و از طاعت او سر باز زدند،
همگیبایدمنتظرعذابباشند.
دوم اینکــه در آیــه دوم ســوره ســخن از ایــن بود که خلقت آفرینــش و نظام
مرگ و زندگی با هدف ابتال و آزمودن انســانها ،تقدیر و تدبیر شــده اســت
تا معلوم شــود چه کســی از نظر عمل و پیروی از دســتورات الهی ،برترین و
بهترین اســت .روشــن اســت که در پی این آزمایش ،پاداش و کیفری نیز
وجود خواهد داشت که در این آیه به بیان کیفر آنان که نافرمانی میکنند،
پرداختهشدهاست.
یکــی از نــکات قابل توجه در این آیه ،این اســت که بهجای «کفــروا باهلل»،
عبارت «کفروا ّ
بربهم» بهکار رفته است .از این ظرافت میتوان دو نکته مهم
را برداشت کرد:
نخستاینکهخدایرحماندر مقامتهدیدنیزبهدنبالایناست که کافر
را از خواب غفلت بیدار کند؛ چرا که انسان با شنیدن این آیه ،بار دیگر نام
ّ
«رب» را بــر زبــان جــاری میکند و این نــام او را به یاد الطاف و نعمتهای
پروردگارشمیاندازد:
اگر بد كنم ،بر تن خود كن م
پاداش نيكى چرا بد كنم؟
به
ِ
دوم اینکــه کنــار هــم قرار گرفتــن دو واژه کفــر و ّ
رب ،اوج بیانصافی کافر را
ـگ حقشــناسِ ،ب ْــه از آدمى
نمایان م 
یســازد؛ چرا که به قول ســعدی :سـ ِ
ناسپاس.
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35

ن بشكست
هر كس كه نمك خورد و نمكدا 
ْ
مذهب ِرندان جهان ،سگ ِبه از اوست!
در
ِ

ﮜﮝ
«صار إلی مکان» یعنی به سمت آن مکان حرکت کرد و آن را مقصد نهایی
خود قرار داد« .مصیر» اسم مکان از همین فعل و به معنای مقصد نهایی
و سرنوشتی است که شخص برای خود انتخاب کرده است« .بئس» نیز
از افعال ذم اســت که برای ســرزنش به کار میرود« .بئس المصیر» یعنی:
سرنوشت شوم عذاب جهنم که آنان با کفر خود برای خود رقم زدهاند ،بد
سرنوشتیاست!
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش
که پس از مرگ میسر نشود درمانش
هر که دانه نفشاند به زمستان در خاک
ناامیدیبوداز دخلبهتابستانش
دولتت باد و گر از روی حقیقت برسی
دولت آنست که محمود بود پایانش

در محضر معصومان؟مهع؟
َ
پیامبراکرم؟ص؟َ :ل إ َل َهإ ّل ُ
اهَّللنزدخداسخنیبزرگو ارجمنداست؛هر کس
ِ ِ
با اخالص آن را بگوید ،بهشت بر او واجب میشود و هر کس آن را به دروغ

بر زبان جاری کند ،مال و خونش را حفظ میکند؛ اما پایان کارش به سوی
آتشاست.
توحید صدوق23:
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نهیب جهنم

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ
چــون در آن افکنــده شــوند درحالــی کــه در فــوران اســت
صدایی هولناک از آن می شنوند
«شــهیق» صدای بازدم کســی اســت که در حال گریهکردن ،همراه با
حزن و اندوه بســیار اســت و نمیتواند صدای خود را باال ببرد؛ چیزی
شبیه صدای بازدم درازگوش در زمان آوازخواندن« .تفور» از ماده «فور»
به معنای جوشش و فوران است.
پــس از اینکــه در آیــه پیش ،جهنم را به عنوان جایگاه و سرنوشــتی بد
بــرای کافران معرفی کرد ،در این آیه و آیات بعد درباره چگونگی ورود
آنها به جهنم و گفتگوهایی که در آن صورت میگیرد ،سخن به میان
میآورد .در آیه هفتم میفرماید :زمانی که در جهنم افکنده میشوند،
یشــنوند؛ درحالیکه جهنم در حال
صدایی زشــت و عجیب از آن م 
فوران و جوشش شدید است.
نکته  .1القاء به معنای پرتاب کردن اســت و میتوان دو پیام از بهکار
بردن این فعل در این آیه برداشت کرد:
نخست اینکه جهنمیان آنچنان بیارزش هستند که همچون زبالهای
که در زبالهدان پرتاب میشود ،به درون جهنم پرتاب میشوند؛
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دوم اینکه جهنم آنچنان وســیع و عمیق و آتش آن ،آنچنان شــعلهور
اســت کــه بــرای اینکــه جهنمیان بــه جایگاهشــان برســند ،راهی جز
َ ْ َ َ ً
احــذ ُروا نارا
پرتــاب آنــان وجود نــدارد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرماید :ف
َ َ ْ َ ٌ َ َ
َ
َ
َ
ٌ
َ ٌ
ٌ
ق ْع ُر َهــا َب ِعيــد َو َح ُّر َهــا شـ ِـديد َو َعذ ُاب َها َج ِديد َد ٌار ل ْي َس ِفيهــا رحمة و ل
ُ ٌ
ٌ َ َُ
ُ
ت ْسـ َـم ُع ِف َيهــا َد ْعـ َـوة َو ل تفـ َّـر ُج ِف َيها ك ْر َبة (نهج البالغه :نامه)27؛ «از آتشــی
بپرهیزید که منتهای آن دور و گرمایش شدید و عذابش نو و بیسابقه
اســت؛ ســرایی که رحمتی در آن نیســت و صدای فریاد کســی در آن
شنیده نمیشود و اندوه کسی در آنجا برطرف نمیشود!»
نکتــه  .2فعــل «فــار» هم برای جوشــیدن مایعات بهکار م ـیرود ،هم برای
ً
شــعلهور شــدن آتش و هم برای شعلهور شــدن آتش خشم انسان .ظاهرا
در ایــن آیــه ،فعــل «تفور» افزون بر معنــای دوم ،بر معنای ســوم نیز داللت
دارد؛ چرا که در آیه بعد ،سخن از خشم آتش به میان آمده است.
نکته « .3شــهیق» واژهای اســت که برای صدای نفس جانداران بهکار
میرود .از طرف دیگر در جاهای دیگری از قرآن ،ویژگیهای موجودات
زنده و از جمله انســان به جهنم نســبت داده شــده اســت .برای نمونه
َْ َُ ُ
َُ ُ
َ
در آیه  30از ســوره ق آمده اســتَ :ي ْو َم نقول ِل َج َه ّن َم َه ِل ْام َتلأ ِت َو تقول
َ
يد؛ «روزی که به جهنم میگوییم :آیا پر شــدی؟ و جهنم در
هـ ْـل ِمـ ْـن َم ِز ٍ
پاسخ میگوید[ :هنوز پر نشدهام؛] آیا باز هم هست؟» برخی از مفسران
همچــون عالمــه طباطبایی؟هر؟ بر ایــن باورند که جهنــم نیز موجودی
زنــده و بــا شــعور اســت .چگونه چنیــن نباشــد؛ درحالیکــه در قیامت
پوســت ،گوش ،چشــم ،دســت ،پــا و دیگر اعضــای بدن انســان که در
ظاهر بیجان هستند و درک ندارند ،سخن میگویند؟

منهج بیهن
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نکتــه  .4ایــن آیه نمون ـهای از زیباترین صحنههایی اســت که قرآن با
الفــاظ بــه تصویــر میکشــد :جهنمــی پر از آتــش که صدایــی عجیب
شــبیه صــدای بــازدم نالــه از آن بیرون میآیــد و در حال فوران اســت.
یجــای قــرآن کریــم وجــود دارد و
چنیــن تصویرســاز یهایی در جا 
تأثیــر بســزایی در مخاطبــی که اهل تدبر اســت ،میگــذارد .تنها یکی
از ایــن زیباییهــا کافی اســت تا دلــی به لرزه افتــد و از خواب غفلت
بیــدار شــود کــه «در خانه اگر کس اســت یک حرف بس اســت» .چه
بســیار انســانهای اهــل بینــش کــه بــا شــنیدن چنیــن آیاتــی و تصور
عذاب الهی ،ســاعتها اشــک میریزند و از خــدای متعال عاجزانه
َ َ
َ َّ َ ْ ْ َ
َ
كان
اص ِرف َع ّنا َع ـذ َاب َج َه ّنـ َـم ِإ ّن َعذ َابها
درخواســت میکننــد :ربنــا
َ ً
غرامــا (فرقــان)65 :؛ «پــروردگارا ،عــذاب جهنــم را از ما برگــردان؛ چراکه
عذاب آن ،شدید و دامنگیر است».
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟« :بدانيــد كــه ايــن پوســت نــازک را طاقــت بــر آتــش
نيســت ،پــس بــه خــود رحــم كنيــد! شــما خــود را در دنيــا بــه مصائب و
رنجهــا آزمودهایــد .آيا دیدهايد يكى از شــما به خاطر خارى كه به بدنش
فــرو مــىرود و از لغزيدنــى كه دچــار خونريزى مىگــردد ،و از ريگ داغى
كــه او را مىســوزاند چگونــه ناله ســر داده و اظهــار درد مىكند؟ پس چه
طاقت و حالى خواهد داشــت وقتى بين دو طبقه از آتش قرار گيرد ،در
حالى كه همخوابه سنگ سوزان و همنشين شيطان گردد؟!
نهج البالغه ،خطبه183

حـکـایـت و هـــدایــت

منهج بیهن
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8

با هشدارها چه کردید؟

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ

گویــا نزدیــک اســت دوزخ از شــدت خشــم پــاره پاره شــود،
هــر زمــان گروهــی را در آن بیندازنــد نگهبانانــش از آنان می
پرســند :آیــا بــرای شــما هشــداردهنده ای بــه ایــن عــذاب
دردناک نیامد؟

ﮨﮩ ﮪﮫ

ّ
«تمیــز» به معنای فروپاشــیدن و تکهتکه شــدن اســت« .غیــظ» نیز به
معنای خشــم شــدید اســت .این عبارت نیز تصویــری دیگر از جهنم
ارائــه میدهــد؛ تصویری کــه در آن موجــودی خشــمگین ،آنچنان از
شــدت خشــم در حال فوران و جوشش است که گویی نزدیک است
از هم فرو بپاشد و تکهتکه شود؛ درست مانند انسان خشمگینی که
از شــدت خشــم ســرخ شــده و رگهای گردنش بیرون زده و آرام و قرار
نــدارد .در ایــن عبارت نیــز صفتی دیگر از صفات موجــودات زنده به
جهنم نسبت داده شده است :خشم شدید.

ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
«فــوج» بــه معنــای گروهــی از مردم اســت که با ســرعت به ســمتی در
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ً
حرکــت هســتند .در آیــه  71و  73ســوره زمر نیز از واژه «زمــر» که تقریبا
به همین معناست ،برای جهنمیان و بهشتیان استفاده شده است:
َ َّ
َ َّ
ً
َّ َ َ َ ْ َ
َ
َ َ
يق ال ِذ َين كف ُر وا ِإل ى َج َه ّن َم ُز َمرا؛ َو ِس
َو ِس
يق ال ِذ َين اتق ْوا َر ّب ُه ْم ِإلى ال َج ّنةِ
َْ ُ ُ ُ
ُ ً
مام ِه ْم؛
ز َمرا .در آیه  71ســوره اســرا نیز آمــدهَ :ي ْو َم ندعوا ك َّل أنـ ٍ
ـاس ِب ِإ ِ
«روزی که هر گروه از مردم را به نام امام و پیشوایشــان فرا میخوانیم».
ََ
همچنیــن درباره فرعون میفرمایدَ :ي ْق ُد ُم َق ْو َمـ ُـه َي ْو َم ْال ِق َ
يامةِ فأ ْو َر َد ُه ُم
َّ
النـ َـار (هــود)98 :؛ «فرعــون در روز قيامــت پيشــاپيش قومــش مــىرود؛
سپس آنان را وارد آتش میکند».
یتــوان از این آیــات گرفت این اســت کــه در قیامت
نتیج ـهای کــه م 
اجتماع مردم برای حســاب و همچنین ورود آنان به بهشــت یا جهنم
بــه صــورت انفــرادی نیســت؛ بلکه ب هصــورت گروهی اســت؛ بــه این
صورت که پیشــوایان هدایت و پیشوایان ضاللت ،پیشاپیش پیروان
خــود حرکــت میکننــد و آنان را به ســمت سرنوشــتی که بــرای آنان بر
اســاس اندیشه و روش زندگیشان تعیین شــده ،همراه خود میبرند.
چنیــن حقیقتی اهمیت دقت در انتخاب الگو و پیشــوا برای زندگی
را بهخو بــی نشــان میدهــد .در امالــی مفیــد؟هر؟ (ص )285از امــام
صــادق؟ع؟ نقــل شــده :در روز قیامــت منــادی نــدا میزنــد :خلیفــه
خــدا در زمیــن کجاســت؟ امیــر المؤمنیــن علــی بــن ابــی طالب؟ع؟
یشــود :ای گروه مردم،
برمیخیــزد .از جانــب خدای متعال ندا زده م 
این علی ابن ابی طالب خلیفه خدا در زمین و حجت او بر بندگانش
است .هر کس در دنیا به ریسمان او چنگ زده ،امروز نیز به ریسمان
او چنگ بزند تا از نور او بهره ببرد و پشت سر او به جایگاههای واالی
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بهشــت رهسپار شــود .در این هنگام مردمی که در دنیا به ریسمان او
چنگ زده بودند ،برخاســته و با او رهســپار بهشــت میشــوند .سپس
ندایــی از جانــب خــدای متعــال برمیخیــزد کــه هــر کــس در دنیــا به
پیشوایی اقتدا کرده ،در پی او به جایی رود که آن پیشوا او را میبرد!
در این هنگام پیشوایان از پیروان خود بیزاری میجویند!»
مــراد از خزنــه یــا خزانهداران جهنم ،فرشــتگانی هســتند کــه اداره امور
جهنــم به آنان واگذار شــده اســت .این فرشــتگان در آیــات دیگری از
ََْ َ َ ٌ ٌ
لاظ ش ـد ٌاد لا َي ْع ُص َ
ون
لائكة ِغ
ِ
قــرآن اینگونه وصف شــدهاند :عليهــا م ِ
ون مــا ُي ْؤ َم ُر َ
ا َّللـ َـه مــا َأ َم َر ُهـ ْـم َو َي ْف َع ُل َ
ون (تحریــم)6 :؛ «بر جهنم فرشــتگانی
ســنگدل و ســختگیر گمارده شــدهاند کــه از فرمانهایی که خدای
متعــال به آنــان میدهد ،ســرپیچی نمیکنند و هر آنچه بدان دســتور
داده شوند را انجام میدهند».
در جملــه پایانــی ایــن آیــه میفرمایــد :ایــن فرشــتگان در پرسشــی
حســرتآفرین و همراه با ســرزنش از اهل آتش میپرســند :آیا کســی از
جانب خدا به سوی شما نیامد تا به شما نسبت به این عاقبت شوم
هشدار دهد؟
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در محضر معصومان؟مهع؟
شخصی از امام صادق؟ع؟ پرسید :چرا خدای متعال انبیا و رسل را
به سوی مردم مبعوث کرد؟
فرمود :تا پس از فرستادن پیامبران حجتی برای مردم در برابر خدا وجود
نداشته باشــد و نگویند هیچ بشارتدهنده و هیچ هشداردهندهای
ب هســوی مــا نیامــد و اتمــام حجــت خــدا بر آنــان تحقــق یابد .آیــا این
کالم خــدای متعــال را نشــنیدهای کــه از نگهبانان جهنــم نقل کرده و
احتجــاج آنــان را بــر اهل آتش که مبتنی بر ارســال انبیا و رســل اســت
َ َ َ َّ
ََ ْ َْ ُ ْ َ ٌ ُ
ُْ
قالوا َبلى َق ْد َ
جاءنا ن ِذ ٌير فكذ ْبنا َو قلنا ما
بیان میکند :ا لم يأ ِتكم ن ِذير
ْ َ ْ ُ َّ
َ
َ
َ
َن َّز َل ُ
الل ك ِبير
اهَّلل ِم ْن ش ْي ٍء ِإن أنت ْم ِإل ِفي ض ٍ
علل الشرائع121-120/1:
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9

آخر ،این اقرار خواهی کرد...

ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ
میگویند :آری ،البته هشــداردهنده آمد ،ولی انکار کردیم
و گفتیم :خداوند هیچ حکم و موعظه ای نازل نکرده ،شما
هشداردهندگان جز در گمراهی بزرگ نیستید
در آیــه پیــش بیــان شــد کــه نگهبانــان جهنــم کــه بســیار خشــن و
ســختگیر هســتند ،اهل جهنم را توبیخ کرده و از آنان میپرسند:
«آیــا هیــچ کــس بــه ســوی شــما نیامــد تــا شــما را از این سرنوشــت
بیرحمانــه آ گاه کنــد و به شــما هشــدار دهــد؟» در این آیه پاســخ
کافران به این پرســش بیان شده است .کافران ،خود ،میدانند که
فرشــتگان خشــمگین برای توبیخ و ســرزنش و افزودن
پرســش این
ِ

حســرت آنان اســت ،نه برای دریافت جواب؛ ولی با وجود این ،به
ایــن پرســش پاســخ میدهند و با حســرت و اندوه زبــان به اعتراف
گشــوده و میگوینــد« :آری ،چنیــن بــود و نذیــر و هشــداردهندهای
بهســوی مــا آمد و به ما هشــدار داد و راه هدایت را را بــه ما نمایاند؛
اما ما به سخنان آنان گوش فرا ندادیم و آنان را دروغگو انگاشتیم و
به آنان گفتیم :خدای متعال هیچ وحی و رسالتی برای هیچ کس
نفرســتاده و ادعای رسالت شما دروغ اســت؛ شما نهتنها فرستاده
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خدا نیستید ،بلکه در بدترین گمراهیها بهسر میبرید».
آری ،آنــان زبــان بــه اعتــراف میگشــایند؛ امــا زمانی کــه خیلی دیر
است:
َ
آخر اين اقرار خواهى كرد هين

هم ز ّاول روز آخر را ببين

نکتــه اول :کافرانی که در دنیا نبوت پیامبران و دعوتکنندگان به
صراط مستقیم را انکار میکنند ،دو گروه هستند:
 .1گــروه اول میداننــد که حقیقت چیســت؛ ولی بــرای اینکه منافع
خــود را در خطــر میبیننــد ،آن را انــکار میکننــد .انــکار فرعون و
َ َ
اطرافیــان او از همیــن نــوع بوده اســتَ :و َج َحـ ُـدوا ِبها َو ْاســت ْيق َن ْتها
ُ ْ ً ُ
َْ ُ
أنف ُسـ ُـه ْم ظلمــا َو ُعلـ ًّـوا (نمــل)14 :؛ «فرعــون و اطرافيانــش بــا اينكــه
دلهايشــان به درســتى معجزات ما يقين داشت آنها را به ستم و
از سر ّ
تكبر انكار كردند ».روشن است که این گروه ،چون حقیقت
را شناختهاند ،هیچ بهانهای در روز قیامت نخواهند داشت.
 .2گــروه دوم کســانی هســتند کــه یقیــن ندارنــد و در شــک بهســر
میبرنــد؛ ولــی با وجود ایــن ،بهخاطر راحتطلبــی و برای فرار از
بــار مســئولیت و تکلیــف ،نهتنها دعــوت پیامبــران و دینداران
را نمیپذیرنــد؛ بلکــه بــه مقابله بــا آن برمیخیزند .ایــن گروه نیز
ً
ً
بــه این دلیل کــه اوال به دنبال کشــف حقیقت نمیرونــد ،ثانیا
چیزی را انکار میکنند که نسبت به نادرستی آن یقین ندارند،
در روز قیامت پاسخی در برابر خدای متعال نخواهند داشت.
نکتــه دوم اینکه یکی از راههای کافران ومفســدان و مخالفان حق
برای مقابله با افراد مصلح این است که با تهمت زدن و بهریشخند
گرفتن آنان ،فضای جامعه را به سمتی ببرند که دیگران از گرویدن
بــه مصلحــان و پیــروی از دعــوت آنان شــرم کنند و به آنــان بدبین
...درک یهاوخ رارقا نیا ،رخآ
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شــوند! در ایــن آیــه میبینیم که اهــل آتش اعتــراف میکنند که به
نپذیرفتن دعوت پیامبران بسنده نکردند و به آنان تهمت زدند که
ً
ً
اوال خــدا چیــزی نــازل نکرده و شــما دروغ میگویید و ثانیا شــما در
گمراهی بزرگی بهسر میبرید.
تهمت زدن به پیامبران ،عالمان دینی و دینداران و تمســخر آنان،
فقــط مربــوط به امتهای پیشــین و یــا امتهای بیدین نیســت.
اگر در جاهلیت عدهای پیامبران را مسخره میکردند ،امروز نیز در
جاهلیــت مدرن عــدهای که به ناحــق خود را روشــنفکر نامیدهاند
و دینــداری را عقبماندگــی و دینــداران را افــرادی خرافهپرســت و
دور از تمــدن میداننــد ،مقدســات دینــی را به تمســخر گرفته و به
بــزرگان دیــن توهین میکنند و با این کار فضا را بر ضد کار تبلیغی
آنــان گلآلود کرده و شــخصیت آنان را نیــز در اذهان مردم تخریب
میکنند .متأسفانه این کار با گسترش استفاده نادرست از فضای
مجازی به شــکلی فراگیرتر در حال انجام است و بیشک بهترین
راه فــرار از ایــن دام برای مردم عادی که فرصت و امکانات مطالعه
و تحقیــق بــرای کشــف حقیقــت ندارند ،این اســت کــه از گروهها
و شــبکههای مجــازی که چنین روالــی در پیــش گرفتهاند ،خارج
ً
شــوند؛ خصوصــا بــا توجه بــه اینکه اســتقبال از این افــراد اگرچه با
قصد حمایت از آنان نباشــد ،باعث افزایش بازدهی فعالیت آنان
شــده و میتوانــد کمــک بــه گنــاه بهشــمار آیــد .خداوند متعــال به
پیامبر اســام؟ص؟ دستور میدهد اگر مشاهده کردی کسانى آیات
قرآن را به تمســخر گرفته و نســبت به آن ســخنان ناروا میگویند ،از
آنان روی بگردان.
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امــام صادق؟ع؟:خــدای متعــال دو آیــه از کتابــش را بــه بندگانش
اختصاص داده :یکی اینکه تا زمانی که نمیدانند ،سخن نگویند
و دیگــری اینکــه چیــزی را که نمیداننــد ،انکار نکننــد؛ او در قرآن
َّ
ُ ْ
َْ ُ ُ ََ
ََ ْ َ ْ َ
اهَّلل ِإل
فرمــوده« :أ ل ْــم ُيؤخذ َعل ْي ِه ْ م ِميثــاق ال ِك ِ 
تاب أن ال َيقولوا على ِ
ْ
ال َح َــق»؛ «آیــا از آنــان پیمــان کتاب گرفته نشــد که بر خــدا جز حق
ََ ْ
ْ
نگوینــد» و فرمــوده«َ :ب ْــل َك َّذ ُبــوا بما َل ْــم ُي ِح ُ
يطوا ِب ِعل ِم ِــه َو ل ّمــا َيأ ِت ِه ْم
ِ
َْ ُ
تأ ِو يل ُه»؛ «بلکه آنان چیزی را دروغ شمردند که نسبت به آن آ گاهی
کامل ندارند و معنای آن برای آنان آشکار نشده است.
کافی43/1:

حـکـایـت و هـــدایــت
روزی حضرت علی؟ع؟ در جامع کوفه جمعی را مورد خطاب قرار
داد و فرمود :شــما را به خدا ســوگند! کدام یک از شما در بازگشت
از «حجــة الــوداع» از پیامبــر خدا؟ص؟ شــنید که گفــت« :من کنت
مــواله فعلی مــواله»؟ گروهی شــهادت دادند .انس بــن مالک -که
در زمــان حیــات پیامبــر؟ص؟ خــادم آن حضــرت بــود -در جمــع
حضــور داشــت؛ ولی شــهادت نــداد .علی؟ع؟ بــه او فرمــود :تو که
در آن صحنه حضور داشــتی ،چرا شــهادت نمیدهی؟ گفت پیر
شدهام و فراموشم شده است .علی؟ع؟ فرمود :اگر دروغ میگویی،
خدا تو را گرفتار مرضی کند که ّ
عمامه نیز نتواند آن را بپوشــاند .به
َ
نفریــن آن حضرت ،انس گفتار برص و پیســی شــد؛ لــذا پس از آن
نفرین،هرگز بدون نقاب مشاهده نشد!

ادب فنای ّ
مقربان 364/1 :

...درک یهاوخ رارقا نیا ،رخآ
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کاشمیشنیدیم،کاشمیاندیشیدیم...

ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
گوش
و میگوینــد :اگر ما دعوت ســعادت بخش انبیاء را به ِ
قبــول شــنیده بودیم ،یا در آنچــه برای ما آوردند اندیشــه می
کردیم در زمرۀ اهل آتش سوزان نبودیم.
اهل آتش پس از اینکه پاســخ پرســش فرشتگان گماشته بر جهنم را
دادنــد ،بــه همدیگــر رو کــرده و با حســرت و اندوه میگوینــد« :اگر ما
گوش شنوا داشتیم و به سخنان پیامبران گوش میدادیم یا از عقل و
خرد خود بهره میبردیم و درباره خود و عاقبت خود میاندیشیدیم،
هرگز در میان جهنمیان نبودیم و سرنوشتی دیگر داشتیم».
جهنمیــان در ایــن ســخن خود ،بــه دو ابزار کــه خدا به انســان عطا
کــرده ،اشــاره میکننــد و حســرت میخورند کــه چرا از ایــن دو بهره
نبردهانــد؛ یکــی گوش و دیگری عقــل .آنان نجات را در اســتفاده از
یکــی از ایــن دو معرفــی میکننــد و خــدای متعال با نقــل این گفته
آنــان ،این مطلــب را تأیید میکند .در آیات دیگــری از قرآن نیز این
دو در کنار هم قرار گرفتهاند و بر نجاتبخش بودن آنها تأ کید شده
َ
َ َ َ ْ
َ
ى ِل َمن كا َن
اســت .در آیه  37ســوره قــاف آمدهِ :إ ّن فـ ِـى ذا ِلك ل ِذكـ َـر 
ـب َأ ْو َأ ْل َقــى َّ
السـ ْـم َع َو ُهـ َـو َشــه ٌ
َلـ ُـه َق ْلـ ٌ
يد؛ «در این مطلب تذکری اســت
ِ

50

بــرای کســی که بهرهای از عقــل دارد یا گوش فرا دهــد و دلش جای
دیگــر نباشــد ».از امام کاظم؟ع؟ نقل اســت که قلــب در این آیه به
معنــای عقل اســت .در آیه  44ســوره فرقان نیز کســانی که از گوش
َ
حسـ ُ
یا عقل بهره نمیگیرند ،به چهارپایان تشــبیه شــدهاند :أ ْم َت َ
ـب
َ
َّ
َْ َ ْ
َ َّ َ ْ
ون َأ ْو َي ْعق ُل َ
ك َثر ُهـ ْـم َي ْسـ َـم ُع َ
ون ِإ ْن ُهـ ْـم ِإلا كالأن َع ِام َب ْل ُه ْم أ َض ُّل
أن أ
ِ
َ ً
سـ ِـبيلا؛ «آيا گمان مىكنى بيشــتر آنان [ســخن حق را] مىشنوند ،يا
[در حقايق] مىانديشــند؟ آنان جز مانند چهارپايان نيســتند بلكه
گمراهتر از این هســتند!» عالمه طباطبایی؟هر؟ علت اینکه این دو
در کنار هم قرار گرفتهاند را اینگونه تبیین میکند« :کسانی که ایمان
بــه حق دارند ،دو دســتهاند :دســته اول کســانی کــه دارای عقلاند
و میتواننــد در مــورد حــق تحقیــق و تفکــر کــرده و مصــداق حــق را
تشــخیص دهند و به آن اذعان کرده و ایمان بیاورند ،و دســته دوم
کســانی هســتند که قدرت تفکر ندارند تا بتوانند حق و خیر و نفع را
تشخیص دهند؛ این دسته باید گوش فرا دهند و تبعیت کنند».
دو نکته:
ً
نکته نخست :در این آیه سمع پیش از عقل آمده است .ظاهرا این
تقدم به این دلیل است که برای بیشتر مردم به هر دلیلی یافتن راه
درســت ،آن هم در همه زمینهها ،بهوسیله عقل و تفکر امکانپذیر
نیست و باید از کسانی که از نظر علم ،عقل ،عمل و تقوا از آنها برتر
هستند ،تبعیت کنند.
نکتــه دوم :عمــوم مــردم که وظیفــه آنهــا تبعیت و تقلید اســت ،در
مرحلــه اول بایــد بتوانند تشــخیص دهند از چه کســی باید پیروی
کنند .از آیات قرآن میتوان برخی از ویژگیهای کســانی که باید از
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آنان پیروی کرد را استخراج نمود .برای نمونه:
َْ ُ ََْْ ّ
الذ ْكر إن ُك ُنت ْم َل َت ْع َل ُم َ
ون (نحل)43 :؛ «اگر نمی
 .1علم :فســئلوا أهل ِ ِ ِ
دانید از اهل ذکر بپرسید».
َ
َ
2و :3عاقــل بــودن و اطمینــان از هدایتیافتــه بــودنَ .و إذا ِق َ
يل ل ُه ُم
ِ
َّ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
كانَ
ات ِبعــوا مــا أنزل الله قالوا بــل نت ِبع ما ألفينا عليهِ ءاباءنــا أولو
َ َ ُ ُْ َ َْ ُ َ َ ً
يئا َو َل َاي ْه َت ُد َ
ون (بقره)170 :؛ «و هنگامى كه به
ءاباؤهم لا يع ِقلون ش
آنان [كه آلوده به شرك و كفرند] گفته میشود :از آنچه خدا نازل
كــرده پيــروى كنيد ،پاســخ دهند :بلكــه از آيينى كــه پدرانمان
را بــر آن يافتيــم ،پيــروى مىكنيم .آيــا هر چند پدرانشــان چيزى
نمىفهميدنــد و راه نمىيافتهانــد [بــاز كوركورانــه از آنــان پيروى
خواهنــد كــرد]؟» مفهــوم ایــن آیه نشــان میدهــد در صورتی که
شــخصی عاقل و اندیشمند و هدایتیافته باشد ،میتوان از او
پیروی کرد.
 .4خیرخواهــی بــرای دیگران و انتظار تشــکر و جبران نداشــتن :در
ســوره مبارکــه یس از قــول مردی کــه از نقطهای دوردســت برای
تأییــد و دفــاع از پیامبــران و نصیحــت قــوم خود آمــد (جاء من
ُ ُ َ
َّ ْ َّ
اقصــی المدینة) نقل شــده اســت :ات ِب ُعــوا َمن لا َي ْسـ َـئلكم أ ْج ًرا َو
ُهم ُّم ْه َت ُد َ
ون (یس« )21 :از كسانى پيروى كنيد كه پاداشى از شما
نمىخواهند و خود ،راهيافتهاند ».در این آیه نیز گوینده مردم را
به تبعیت از پیامبران نصیحت میکند و برای این دعوت خود
دو دلیل عقالیی می آورد :یکی اینکه این رسوالن برای منفعت
خود تبلیغ نمیکنند و خیرخواه شــما هستند و دوم اینکه خود
هدایت یافتهاند.
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َ ْ َ َ َ ً َ ََُ ٌََ ْ َ ََُ ٌ َ َ ْ ََ
ين َدخلال َج ّنة.
انع ِاقل كانله ِدينو من كانله ِد
نك 
امام صادق؟ع؟ :م 
هــر کس عاقل باشــد ،دین دارد و هر کس دین داشــته باشــد ،وارد
بهشت میشود.

الکافی11/1 :

حـکـایـت و هـــدایــت
جبرئیل؟ع؟ بر آدم نازل شد و به او گفت:
 ای آدم؟ع؟ ،بــه مــن دســتور داده شــده تا ســه چیز را بــه تو عرضهکــرده و تــو را بین یکی از این ســه ّ
مخیــر کنم تا هر کــدام را بخواهی
انتخاب کنی و دو چیز دیگر را رها کنی.
آدم؟ع؟ به او گفت:
 ای جبرئیل ،آن سه چیز چیست؟جبرئیل؟ع؟ در پاسخ گفت:
 عقل ،حیا و دین.آدم؟ع؟ فرمود:
من عقل را انتخاب کردم!
جبرئیل؟ع؟ به حیا و دین گفت:
 بروید و او را واگذارید!حیا و دین گفتند:
 ای جبرئیل ،به ما دستور داده شده هرجایی عقل هست ،همراهاو باشیم!
جبرئیل؟ع؟ گفت:
 -خود دانید! و رفت...

الکافی11-10/1 :
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دوزخیان و رحمت؟!

ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
به این صورت به گناهشان اعتراف میکنند ،پس دوری از
آتش سوزنده باد!
رحمت خدا بر اهل ِ
ً
ســحق به معنای دوری اســت و عبارت ُ«سحقا له» نفرین است؛ به
این معنا که خدا او را از رحمت خود و از خیر دور کند.
در آیات پیش سخن از این بود که اهل آتش اقرار میکنند پیامبران را
تکذیب کرده و آنان را به تمسخر گرفتهاند و از اینکه به سخنان حق
گوش فرا نداده و از عقل خود بهره نبردهاند ،ابراز پشیمانی میکنند.
این گفتار و رفتار آنان در زمانی اتفاق میافتد که دروغگفتن و انکار
کــردن هیــچ فایــدهای نــدارد و چیــزی جز حقیقت آشــکار نیســت؛
بنابرایــن خــدای متعــال در آیــه یازدهــم از ایــن ماجــرا نتیجهگیــری
میکنــد :ببینید آنها چگونــه لب به اعتراف میگشــایند و خطاها و
لغزشها و گناهان گذشــته خود را میپذیرند و از اینکه چشــم خود
را در دنیا بر حقیقت بســته بودند ،اظهار پشــیمانی میکنند! چنین
کسانی شایستگی هیچ چیزی را ندارند ،جز نفرین خدایی که همه
چیز را برای ایمان و ســعادت آنها فراهم کرد و پیامبرانی دلســوز برای
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هدایت آنان فرستاد :رحمت خدا از اهل آتش دور باد!
از ایــن آیــه کوتــاه میتوان یک نکته مهم را برداشــت کــرد و آن اینکه
خدای متعال برای هدایت مردم در دنیا و رســیدن آنان به ســعادت
ابــدی هــر آنچــه الزم بــوده و بلکــه بیــش از آن را فراهــم کــرده اســت؛
بهگونــهای کــه کافــران و اهــل دوزخ در جهنــم هرگز لب به شــکایت
نمیگشــایند و به خــدای متعال اعتراض نمیکننــد که ضاللت ما
دســت خودمان نبود و اگر چنین و چنان میکردی ،ما گمراه نشــده
بودیم؛ بلکه همه اهل دوزخ خود را مقصر میدانند و به اشــتباهات
خود اقرار میکنند .چنین چیزی در بیان قرآن ،روایات و متکلمان،
«اتمــام حجــت» نامیده میشــود .بــرای نمونــه در قرآن کریــم به این
نکته اشاره شده که یکی از اهداف نزول قرآن این است که مردم در
قیامت بهانهای نداشته باشند:
ٌ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ٌ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
كتاب أنزلناه مبارك فات ِبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا
َو ه اذ ِ
ُ
َ
ْ َْ َ ْ ُ
ك َّنا َع ْن ِد َ
إ َّنمــا أ ْنــز َل ْال ِكتـ ُ
راسـ ِـت ِه ْم
طائف َت ْي ِن ِمــن قب ِلنــا و ِإن
ـاب َعل ـ ى ِ
ِ
ِ
َ ُ َّ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ْ
ى م ْن ُه ْم َف َقدْ
ُ
ل ِ
غاف ِليــن * أو تقولــوا لو أنا أنـ ِـزل علينا ال ِكتاب لكنــا أهد  ِ
َ
َ
َ ّ
جاء ُكـ ْـم َب ّي َن ٌة م ْن َر ّب ُك ْم َو ُهـ ً َ ْ ٌ َ ْ َ َ
َ
آيات
ـدى َو رح َمة ف َم ْن أظل ُم ِم ّم ْن كذ َب ِب ِ
ِ ِ ِ
َ
ُ َ ْ
ّ
َّ
ُ َ َ
َ
َ َ َْ
ـوء ال َعذ ِاب ِبما
آياتنا سـ
الل ِه َو َصدف عنها َســن ْج ِزي ال ِذ َين َي ْص ِدفون ع ْن ِ
ُ
ُ َ
كانوا َي ْص ِدفون (انعام)157-155 :
«و ايــن قــرآن كتابــى اســت پرخير و بركت كــه ما آن را فروفرســتاديم؛
پــس ،از آن پيــروى كنيــد و تقــوا پيشــه ســازيد تــا مــورد رحمــت قرار
گيريــد *.قــرآن را فروفرســتاديم تا نگوييد :تنها بــر دو طايفه (يهوديان
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و مســيحيان) كــه پيــش از ما بودند كتاب آســمانى نازل شــد و ما از
تــاوت و فراگيــرى آنــان بىخبر بوديــم * .يا نگوييد :اگــر بر ما كتاب
آسمانى فروفرستاده مىشد ما از آنان هدايتيافتهتر بوديم .اكنون از
جانب پروردگارتان دليلى آشــكار و رهنمود و رحمتى به ســوى شما
آمد؛ پس كيســت ســتمكارتر از آنكس كه آيات خدا را دروغ شمرد و
از آنها روى برتابد؟ به زودى كسانى را كه از آيات ما روى برمىتابند،
به سزاى روى برتافتنشان به عذاب ناگوار كيفر مىدهيم».
همچنین در آیه دیگری که بخشی از آن را در دعای ندبه میخوانیم،
آمده است:
ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ً
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ذاب ِمن قب ِل ِه لقالوا ر بنا لو ال أرسلت ِإلينا رسول
و لو أنا أهلكناهم ِبع ٍ
َ َ
َ
َ َ ْ َ َّ َ ْ
ف َن ّت ِب َع آيا ِتك ِم ْن ق ْب ِل أن ن ِذل َو نخزى (طه)134 :
«و اگــر مــا آنــان را پيــش از نــزول قــرآن بــه عذابــى هــاك مىكرديــم،
مىگفتنــد :پــروردگارا ،چــرا پيامبــرى بــه ســوى مــا نفرســتادى؟ اگــر
پيامبــرى فرســتاده بودى ،ما پيــش از آنكه بر اثر عذاب خوار و رســوا
شويم از آيات تو پيروى مىكرديم!»
ایــن آیات نشــان میدهــد با نزول قرآن و رســالت پیامبــر؟ص؟ و البته
بهرهمنــدی از وجــود مبــارک معصومان؟مهع؟ حجت بر همــه ما تمام
اســت و باید مراقب باشــیم که مبادا سرنوشت خود را با دست خود
تباه کنیم!

56

در محضر معصومان؟مهع؟
َّ َّ َ َ َّ
َ ً
َ
َ ً َ ً
اس ُح ّج َت ْي ِن ُح ّجة ظ ِاه َرة َو ُح ّجة
الن
امام کاظم؟ع؟«ِ :إن ِل على
ِ
َ َ ً َ َ َّ َّ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ
اطنة فالعقول»
اطنة فأما الظ ِاهرة فالرسل و الن ِبياء و ال ِئمة ع و أما الب ِ
ب ِ
خــدای متعــال دو حجــت بر مــردم دارد؛ حجتــی آشــکار و بیرونی و
حجتــی پنهــان و درونــی .حجت بیرونــی ،همان فرســتادگان خدا و
پیامبران و امامان؟مهع؟ هستند و حجت درونی ،عقلهاست».

حـکـایـت و هـــدایــت
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ترس از نادیدنی در پنهان

ﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
بــی تردیــد برای کســانی کــه در پنهــان از پرورگارشــان می ترســند
آمرزش و پاداش بزرگی است
در ابتــدای ســوره ملک ،ســخن از ابتال و آزمایش بهمیان آمد .ســپس
از گروهی یاد شــد که با کفر خود و تکذیب پیامبران ،سرنوشــت شوم
جهنم را برای خود رقم میزنند .در این آیه به گروهی دیگر اشــاره دارد
کــه در مقابــل گروه پیش قــرار دارند .ایــن افراد از آزمایش الهی ســرافراز
بیرون خواهند آمد؛ چرا که از خدای بزرگ ،ترسی در دل دارند که آنان
را از گناه باز میدارد .آنان خدا را نمیبینند؛ اما میدانند که خدا آنان
را میبیند و در همه حال نزد آنان حاضر و ناظر است .پروردگار مهربان
نیز این شرم و حیای آنان را بیپاسخ نمیگذارد؛ ابتدا سایه مغفرت و
آمــرزش خــود را بر آنان میگســترد و از گناهانی که گاه از روی جهالت
و غفلــت انجام دادهانــد در میگذرد و آنان را پاک مینماید و ســپس
پاداشی بزرگ به آنان عطا میکند.
ً
«الخشــیة» به معنای ترســی اســت که معمــوال برخاســته از عظمت
طرف مقابل اســت .بنابراین تا زمانی که شــخص ،عظمت کســی را
درک نکند و نسبت به آن معرفت نداشته باشد ،از او خشیت نخواهد
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َّ
داشت .شاید به همین دلیل باشد که خدای متعال میفرماید«ِ :إنما
ْ َ َّ َ
بادهِ ْال ُع َل ُ
ماء» (فاطر« )28 :تنها عالمان و آ گاهان ،از اهلل
َيخشى الله ِم ْن ِع ِ
خشــیت دارند ».هر چه مقدار معرفت انسان به خدای متعال بیشتر
باشد ،فروتنی و ترس او از خدا نیز بیشتر خواهد شد و در نتیجه کمتر
گناه خواهد کرد.
خشــیت و تــرس از خــدا یکــی از کلیدواژههــای نجاتبخــش قرآنــی
است .خدای متعال در چند آیه از قرآن بر این نکته تأ کید دارد که قرآن
و سخنان پیامبر؟ص؟ تنها در کسانی تأثیر میگذارد که خشیت دارند:
َّ َ ْ
َْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ
ً
ْ
ى (طه)3-2 :؛
ك َرة ِل َم ْن َيخش ـ 
• ما أن َزلنا َعل ْيك الق ْرآن ِلتشــق ى * ِإلا تذ ِ
«اى پيامبر ،ما اين قرآن را بر تو فرونفرستاديم تا به رنج بيفتى * .بلكه
ّ
آن را فرو فرستاديم تا براى كسى كه خشیت دارد تذكرى باشد».
َ ّ
ْ
َّ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ّ ْ
َْ
ك َر َو َخ ِشـ َـي َّ
الر ْح َمن ِبالغ ْي ِب ف َب ِشـ ْـر ُه ِب َمغ ِف َرةٍ َو
الذ
• ِإنما تن ِذر م ِن اتبع ِ
َ
َ
أ ْج ٍر ك ِر ٍيم (یس)11 :؛ «تو فقط كسى را هشدار مىدهى و هشدار تو
براى او سودمند است كه از قرآن پیروی کند و از خداى رحمان كه
براى او در حجاب است ،خشیت داشته باشد .چنين كسى را به
آمرزش گناهان و پاداشى ارزشمند نويد ده».
و بهشت پاداش کسانی است که خشیت دارند:
َ
َ
َ
• ذ ِلك ِل َم ْن خ ِشـ َـي َر ّب ُه (بینه)8 :؛ «پاداش بهشــت ،برای کسانی است
که از پروردگارشان خشیت دارند».
َ
ْ
َ
َ
َ
وع ُد َ
ْ
• ه اذ ما ُت َ
ون ِل ُك ّل أ َّواب َ
يظ * َم ْن خ ِشـ َـي ّ
الرح َمن بالغ ْيب َو َ
ف
ح
جاء
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ
ب َق ْلـ ُ
ـب (ق)33-32 :؛ «[به بهشــتیان مىگوينــد ] :اين همان
ـب م ِنيـ ٍ
ِ ٍ
پاداشى است كه آن را به شما و هر آن کس که به خدا روی آورد و از
عهدی که خدا با او دارد محافظت کند ،وعده مىدادند * .همان

ناهنپ رد یندیدان زا سرت

59

كسى كه از خداى رحمان كه از ديد او نهان بود ،خشیت داشت و
با قلبى سرشار از توجه به خدا نزد او آمد)33( .

در محضر معصومان؟مهع؟
ْ
َ ََ
ُ ُّ َ ْ َ ٌ
اك َية َي ْــو َم ال ِق َي َام ِة غ ْي َر ثل ٍث َع ْي ٍن َس ِــه َر ْت ِفي
امــام باقــر؟ع؟ :كل عي ٍن ب ِ
َ
ُ
َ َ
َ ْ
اهَّلل َو َع ْين غ ّض ْ  َ
َ
اهَّلل.
اهَّلل َو َع ْي ٍن فاض ْت ِم ْن خش َي ِة ِ 
ت ع ْن َم َح ِار ِم ِ
يل ِ
ٍ
س ِب ِ
هر چشــمی در روز قیامت گریان اســت ،جز ســه چشــم :چشــمی که
در راه خدا خواب نداشته باشد و چشمی که از خشیت الهی اشک
بریزد و چشمی که از محارم الهی بسته شود.
کافی80/2 :

َ
ُ َ َ ُ َ َّ
امام باقر؟ع؟َ :ق َال ُس َــل ْي َم ُ
الن ُاس َو َما ل ْم
ان ْب ُن َد ُاو َد؟امهع؟ :أو ِتينا ما أو ِتي
َ َّ َ َ َ ْ َ ً َ ْ َ َ
ُ ْ َ ْ َ ُ ّ ْ َ َ ُ ّ َ َّ
الن ُاس َو َما ل ْم ُي َعل ُموا فل ْم ن ِجد ش ْــيئا أفضل ِم ْن
يؤتــوا و ع ِلمنــا ما ع ِلم
ْ َ َ َْ ْ َ َ
َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ
َ ْ
ْ
َ
ب و المشــه ِد و القص ِد ِفي ال ِغنــى و الفق ِر و ك ِلم ِة
اهَّلل ِفــي الغي ِ 
خش َــي ِة ِ
َ َّ
َ َّ َ ُ َ
ُّ
ّ َ َْ َ
ْ َ ّ
اهَّلل َع ّز َو َجل ِفي ك ِل َح ٍال.
الرضا َو الغض ِب و
التض ّر ِع ِإلى ِ
الح ِق ِفي ِ
سلیمان بن داود فرمود :هر آنچه به مردم داده شده و داده نشده ،به ما
داده شد و هر آنچه به مردم آموخته شده و آموخته نشده ،به ما آموخته
شــد .ما چیزی بهتر از خشــیت از خدا در پنهان و آشــکار و میانهروی
در بینیازی و نیازمندی و سخن حق در حالت خشنودی و خشم و
زاری به درگاه خدای عز و جل در همه حال نیافتیم.

خصال241/1 :
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حـکـایـت و هـــدایــت
«ســلیمان بن خالد» گفــت :این آیه را خدمــت حضرت صادق؟ع؟
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ً َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َُّ
الل
قرائت کردم«ِ :إل من تاب وآمن وع ِمل عمل صا ِلحا فأول ِئك يب ِدل
َ
ات» هر که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام
َس ِّيئا ِت ِه ْم َح َس َن ٍ
دهد،خداوند گناهان او را به حسنات تبدیل میکند.
فرمــود :ایــن آیه درباره شــما اســت .روز قیامت بنــدهی مؤمن گنهکار
را میآورنــد در پیشــگاه خــدای -متعــال -میایســتد .خداونــد خــود
متصدی حساب او میشود به یکی از گناهانش او را متوجه میکند
که در فالن روز و ساعت چنین کاری کردی میگوید :آری ،پروردگارا،
همینگونــه اســت .آنگاه به تمام گناهانش پی میبرد و همــه را اقرار و
اعترافمینماید.
ســپس خداونــد میفرمایــد :بندهی مــن! در دنیــا این گناهــان را بر تو
پوشاندم .اینک نیز میبخشم .فرمان میرسد از طرف خداوند که به
جــای گنــاه او را ثواب بدهید  ،در این جمله که گناهان به حســنات
تبدیل شــد ،نامه عمل او را میان مردم میآورند .اهل محشــر تعجب
میکنند ،از این نامه که یک گناه در آن نیســت و میگویند این بنده
یک معصیت هم نکرده،این است معنی آیه.
پند تاریخ225-223 /4:
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از راز درون سیز هم آ گاه است

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

گفتارتان را پنهان کنیدیا آشکار ،برای خدا تفاوت نمیکند؛ زیرا
او بی گمان به اسرار و نیات باطن ها آ گاه است
در ابتدای سوره ،از سیطره کامل خدا بر همه هستی و قدرت بیانتهای
او ســخن به میان آمد .در این آیه و آیه بعد ،بر علم نامتناهی پروردگار
تأ کیدمیشود.
ِاســرار قول ،به معنای آهســته و پنهانی سخن گفتن است؛ بهگونهای
که دیگران نشــنوند .جهر قول نیز به معنای بلند ســخن گفتن است.
خدای متعال در این آیه میفرماید :پنهانی سخن بگویید یا آشکارا،
بــرای خــدای متعــال هیچ فرقی نمیکند؛ چــرا که او به همــه چیز و از
جملــه آنچــه در دل داریــد ،آ گاه اســت .او پیــش از آنکه شــما لب به
ســخن بگشایید ،از دل شــما با خبر است و میداند چه میخواهید
بگویید .ســادهانگاری است اگر تصور کنید با پنهانی سخن گفتن،
خدای متعال از سخنانتان باخبر نمیشود! در آیه  7سوره طه آمده:
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ّ َ َ ْ
السـ ّـر َو أخفى(طه)7 :؛ «اگر آشــکارا ســخن
و ِإن تجهر ِبالقو ِل ف ِإنه يعلم ِ
بگویی ،او [نهتنها سخن آشکارا را میشنود ،بلکه] اسرار پنهان و بلکه
از آن پنهانتر را نیز میداند».
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َْ
ّ ُ
َ
الس ّر َما ك َت ْم َت ُ ه فِي نف ِس َك
امام صادق؟ع؟ درباره این آیه میفرمایدِ :
َو َأ ْخ َفــى َمــا َخ َط َر ب َبال َك ُث َّم ُأ ْنسـ َ
ـيت ُه (معانی االخبار)143 :؛ ّ
«ســر ،آن چیزی
ِ
ِ ِ
است که در درونت پنهان میکنی و پنهانتر از ّ
سر آن چیزی است که
به ذهنت خطور میکند ،سپس آن را فراموش میکنی».
در آیات دیگر قرآن نیز بر علم خدای متعال نسبت به جزئیترین امور
تأ کید شده است .برای نمونه در آیهای که در نماز غفیله میخوانیم،
َّ
ْ ْ
َ
َ
َْ
ْ َ
فات ُح الغ ْي ِب لا َي ْعل ُمها ِإلا ُهـ َـو َو َي ْعل ُم ما فِي ال َب ّ ِر َو ال َب ْح ِر
آمــدهَ :و ِعنــد ُه َم ِ
َْ
ُ ُ
َ َ َّ َ
َ ُ
َ
مات الأ ْر ِض َو لا َر ْط ٍب
َو ما ت ْســق ُط ِم ْن َورقةٍ ِإلا َي ْعل ُمها َو لا َح ّبةٍ فِي ظل ِ
َّ
َ
ـاب ُم ِبيـ ٍـن (انعام)59 :؛ «و كليدهــاى [امور] نهان
يابـ ٍـس ِإلا فِــي ِ
و لا ِ
كتـ ٍ
نزد اوســت؛ هيچ كس جز او آنها را نمىداند؛ و او آنچه را در خشــكى

و درياست مىداند و هيچ برگى فرو نمىافتد ،مگر اینكه او نسبت به
آن آ گاه است و هيچ دانهاى در تاريكىهاى زمين و هيچ تر و خشكى
نيست ،جز آنكه در نوشتهای روشن موجود است».
یکــی از بنمایههــای مهم ســبک زندگــی قرآنی کــه در زندگی انســان
بســیار تأثیرگذار اســت ،باور مســتحکم نســبت به علم الهی اســت.
انسان ّ
موحد ،باید باور داشته باشد در پنهان و آشکار هر فعلی انجام
دهــد ،بلکــه هر آنچه بــه دل و ذهنش خطور میکنــد ،همه و همه زیر
ســیطره علم الهی اســت و خدای متعال نسبت به آنها آ گاهی کامل
دارد و بههیــچ وجــه هیــچ چیز از معلومات بیانتهــای خدای متعال
ى
از بیــن نخواهــد رفــت و فراموش نخواهد شــد :لا َي ِض ُّل َربِّي َو لا َي ْنس ـ 
(طه)52 :؛ «پروردگار من ،نه در دانش خود ،دچار اشــتباه میشــود و نه
فرامــوش میکند ».چنین باوری در کنار باور به روز ســخت حســاب
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جایــی برای گناه و حتی اندیشــیدن به گناه و ظلــم باقی نمیگذارد.
همین تأثیرگذاری است که لقمان را بر آن داشت به فرزندش اینگونه
نصیحت کند که:
َ
ُ َ َّ َّ ْ َ ُ ْ َ
قال َح َّبةٍ م ْن َخ ْر َدل َف َت ُك ْن في َص ْخ َرةٍ أ ْو في َّ
يا بني ِإنها ِإن تك ِمث
ماوات
ِ
الس ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ
َ َْ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ّ
ّ
أ ْو فِي الأ ْر ِض َيأ ِت ِب َها الل ُه ِإ ّن الل َه ل ِطيف خ ِب ٌير (لقمان)16 :؛
«پسرکم!بىگماناگر كار شايستهياناشايستهتوهموزنيكدانهخردل
باشــد و آن هم در دل صخرهاى يا در آســمانها و يا در دل زمين نهان
باشــد ،خدا آن را براى حسابرسى حاضر خواهد كرد ،چرا كه خداوند
علمش در ژرفاى هرچيزى نفوذ دارد و به كنه موجودات آ گاه است».

در محضر معصومان؟مهع؟
َ ْ
َْ َ
َ
اص َي
يــج ال ُو ُح ِ 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟َ :ي ْعل ُــم َع ِج 
ات َو َم َع ِ
ــوش ِفــي الفل َــو ِ
ْ
ْ
ْ َ َ
ََ
َْ
ات َو ْاخ ِت َل َف ِّ َ
ات َو تل ُط َم
ــان ِفي ال ِب َح ِار الغ ِام َر ِ
ــاد ِفي الخل َو ِ
ال ِع َب ِ
النين ِ
َّ َْ َ
َْ
ات
اصف ِ
الر ي ِاحالع ِ
الم ِاء ِب ِ
خدای متعال نسبت به آوای وحوش در بیابانها و گناهان بندگان در
خلوتها و آمدوشد نهنگها در دریاهای بزرگ و برهم خوردن آبها
از بادهای سخت آ گاه است.
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نهج البالغه :خطبه 198

حـکـایـت و هـــدایــت
ُ
یهــا و ایثــار و نبــرد قهرمانانــه یکــی از اصحــاب بــه نــام قزمان در
دالور 
جنگ احد را برای پیامبر تعریف کردند .پیامبر؟ص؟ به جای این که او
را تمجید کند ،فرمود« :او اهل دوزخ است».
یاران از ســخن پیامبر؟ص؟ تعجب کردند ،چرا که از راز ســخن بی خبر
ُ
بودنــد تــا این که بعضی به حضــور پیامبر؟ص؟ آمده و گفتنــد که قزمان
مجروح شد.
فرمــود« :همــان کــه گفتــم ،خداوند آنچــه را بخواهــد در مورد عــذاب او
در دوزخ انجــام میدهــد ».چرا؟ مگــر او در رکاب پیامبر؟ص؟ با دشــمن
نجنگیده و در این راه مجروح نشــده اســت؟ طولی نکشــید که پاسخ
به این ســؤال روشــن شــد .آنــگاه که قزمان در بســتر افتــاده بود ،جمعی
از مســلمانان به عیادت او آمده و به او گفتند :تو را مژده باد! خوشــا به
ســعادت تو که آن همه زحمت را ّ
تحمل کردی و اهل بهشــت خواهی
ّ
عصبانیت گفت :مــرا به چه چیز مژده میدهید؟ ســوگند به
بــود .او بــا
خــدا من برای اســام و دفــاع از آن ،نمیجنگیدم ،بلکه به قصد دفاع از
قبیلــه و بســتگانم میجنگیدم ،تــا آنها را از گزند دشــمن  ،نجات دهم.
ُ
یاران ،تا حدودی به راز ســخن پیامبر؟ص؟ پی بردندکه قزمان به ســبب
ایــن کــه ّنیتش بــرای خدا و دفاع از اســام نبــود ،اهل دوزخ اســت .اما
هنوز موضوع ،به طور کامل برایشــان روشــن نبود تا این که خبر رســید او
در برابر دردهای زخم بدنش مقاوت نکرد و تصمیم به خودکشی گرفت
و با تیر خود را کشــت .همه فهمیدند که پیامبر؟ص؟ راســت فرمود که او
از دوزخیان اســت ،زیرا ّنیت ناپاک داشــت و همان ّنیت آلوده ،او را به
هال کت رســانید .پیامبر؟ص؟ او را فاسق خواند و فرمود« :خداوند ،دین
اسالم را به واسطه این مرد فاسق تأیید کرد».
اقتباس از اعالم الوری :ص94
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14

آن که میآفریند ،میداند!




ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ

آیــا کســی که آفریننده اســت اوضــاع و احوال آفریــدۀ خود را
نمی داند؟! و حال آنکه بسیار دقیق نگر و آ گاه است
واژه «لطیــف» در قــرآن بــرای خــدای متعال در ســه معنا بــهکار رفته
است:
 .1به معنای کسی که با دیگران مدارا و به آنان لطف دارد و با کرامت
َ
و بخشــش با آنــان برخورد میکند .برای نمونه لطیــف در آیه ا ّلل ُه
َ ٌ
بادهِ (شورى )19 :به همین معناست.
ل ِطيف ِب ِع ِ

 .2به معنای شیء لطیف و ظریف در مقابل شیء ضخیم و متراکم
اســت .به ســخنی که معنــای ظریفــی دارد که برای همه آشــکار
نیســت ،کالم لطیــف گفتــه میشــود .همچنین به اشــیائی که
حواس انســان توانایی درک آنها را ندارد (مانند جنیان) ،لطایف
گفتــه میشــود .ایــن صفــت برای خــدا به ایــن معناســت که او
موجودی لطیف است که کسی توانایی دیدن و درک چیستی او
را ندارد .برای نمونه به آیه زیر توجه کنید:
َّ
ْ
ُ
َ
لا ُت ْدر ُكـ ُـه ْال َأ ْبصـ ُـار َو ُه َو ُيـ ْـدر ُك ْال َأ ْب َ
صار َو ُهـ َـو الل ِطيف الخ ِب ُير (انعــام)103 :؛
ِ
ِ
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«چشــمها او را در نمییابند ،درحالیکه او چشــمها را درمییابد و او
لطیف (نادیدنی) و آ گاه است».
ایــن آیــه بهخوبــی معنــای واژه اللطیــف را نشــان میدهــد؛ چــرا کــه
ُ ُ َْ
ایــن واژه با ابتدای آیــه یعنی عبارت :لا ت ْد ِرك ُه الأ ْبصـ ُـار ارتباط دارد.
همچنین واژه الخبیر با عبارت َو ُه َو ُي ْدر ُك ْال َأ ْب َ
صار مرتبط است و به
ِ
این معناست که او از همه چیز باخبر و آ گاه است.
 .3بــه معنای کســی کــه از جزییات و امور پنهانــی موجودات باخبر
اســت و بــا لطافــت ،ظرافــت و حکمــت ،امــور را تدبیــر میکند:
َّ َ ّ َ ٌ
يف ِلما َي ُ
شاء (یوسف)100 :؛ «پروردگارم هر آنچه را بخواهد،
ِإن ربِي ل ِط
حکیمانــه و باظرافــت تدبیــر میکنــد ».ظاهــرا لطیــف در آیه 14
سوره ملک به همین معناست.
در آیــه  13از ســوره مبــارک ملک بر این نکته تأ کید شــد که پروردگار
هســتی از گفتارهــای پنهانــی و آشــکار و فراتــر از ایــن ،از آنچه درون
ســینه مــردم پنهان اســت ،آ گاهــی دارد .ممکن اســت برای کســی
این پرســش مطرح شــود که مگر میشود کســی از راز درون سینه که
کســی غیر از خود انســان از آن آ گاه نیســت ،باخبر باشــد؟ در آیه 14
بهزیبایی با یک پرسش ،به این پرسش پاسخ میدهد :آیا کسی که
آفریده ،از آفریده خود آ گاه نیست؟ اوست که انسان و ذهن و دل او
ً
را آفریده و طبیعتا از آفریده خود باخبر است.
در پایــان آیــه ،دو صفت از صفات الهی بیان شــده تا دوباره به مردم
یادآوری کند خدا نســبت به همه چیز آ گاهی کامل دارد :او لطیف
است و از جزییات و امور پنهانی موجودات باخبر است و با لطافت،
ظرافت و حکمت ،آنان را تدبیر میکند .همچنین او خبیر اســت و
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هر اتفاقی که در عالم هستی میافتد ،از او پنهان نیست.
توجه به این ویژگیهای خدای لطیف و خبیر ،باعث میشود انسان
نگاهی متفاوت به زندگی داشته باشد .برای کسی که خالق را درک
کرده و او را ناظر و شاهد میداند ،رفتار کسانی که برای منافع ناچیز
دنیایــی بــه پنهانکاری و دروغ و ریا و نفــاق روی میآورند ،خندهآور
خواهــد بــود؛ کســانی کــه از مــردم شــرم دارنــد و مراقبانــد تــا مبــادا
آبرویشــان پیــش دیگران بــرود؛ ولی از خالق خود کــه از جزییترین و
نادیدنیترین امور آ گاه است ،شرم ندارند.

در محضر معصومان؟مهع؟
َّ
َّ
َ ً ْ
َ ََ َ
َ
الش ْ
يف
ــي ِء الل ِط ِ 
...و كذ ِلك َس ّــم ْي َن ُاه ل ِطيفا ِل ِعل ِم ِه ِب
امام جواد؟ع؟:
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ َُْ َ
ْ
ُ
ــن ذ ِلــك َو َم ْو ِضع ّ
وض ِــة َو أخفــى ِم ْ
ــوء ِم ْن َهــا َو ال َعق ِل َو
ــل البع
النش ِ
ِم َث ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َْ
لســف ِاد َو ال َحدب على ن ْس ِــل َها َو إقام َب ْع ِ َ
ض َو
الش ْــه َو ِة ِل ّ ِ
ِ
ِ
ضها على ب ْع َ ٍ
ِ
ْ َ َ ََْ
َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ــاو ِز َو ال ْو ِد َي ِة
نق ِلهــا الطعام و الشــراب ِإلــى أول ِدها ِفي ال ِجب ِال و المف ِ
ْ َ
َو ال ِقف ِار...
ما خدا را لطیف مینامیم ،چون به اشیاء لطیف که به سختی دیده
میشــوند ،مانند پشه و حتی پنهانتر از پشه آ گاه است و همچنین
از کیفیت رشــد اعضای آنها و نیروی ادراکی و نیروی جنســی برای
تولید نسل و مهربانی آنها نسبت به نسل خود و روابط اجتماعی که
با یکدیگر دارند و جابجا کردن غذا و آب برای فرزندانشان در کوهها
و بیابانها و درهها و کویرها باخبر است.
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حـکـایـت و هـــدایــت
دانــش آموزی چنین حکایت میکند :ســاعت امتحان درس دینی
بود .تنبلی و سستی در درس خواندن کار دستم داده بود و اضطراب
ســراپای وجودم را فرا گرفته بــود .چه کنم؟ هر لحظه فکری به ذهنم
ً
میآمد ،آخر تصمیم خود را گرفتم و از روشی که قبال نیز بارها استفاده
کرده بودم،کمک گرفتم .آری ،کتاب بینش دینی را در کشوی میزی
گذاشــته و با ظرافت تمام آن را طوری قرار دادم که نه کســی متوجه
شــود و نه به هنگام اســتفاده دچار مشکل شوم .لحظهای احساس
ّ
آرامش کردم .خانم معلم وارد کالس شــد و ســؤالها را به ما داد و من
آمادهّ ...اما ناگهان او همه بچههای کالس را غافلگیر کرد .آهســته
آهســته به ســوی تخت ســیاه رفت و بر روی آن آیهای کوتاه از کتاب
بزرگ آسمانی نوشتّ :
«ان ربک لبا المرصاد» (به راستی خدای تو در
کمین گنهکاران است)
ســپس رو بــه مــا کــرد و تنها یــک کالم گفــت« :آخرین نفــر ورقههای
امتحان بچهها را به دفتر بیاورد و به من تحویل بدهد» .و آنگاه پیش
چشــمان مبهــوت ما از کالس خارج شــد .او نگاه همــواره ناظر خدا
را بــه یــاد مــا آورد و خود رفــت .حالت عجیبی به من دســت داد .در
ورقهام هیچ چیز ننوشتم ،جز یک بیت شعر:
خوشا در مکتب وجدان نشستن
			

شدن صفر و ز نامردی گسستن
ر .ک :ماهنامه بشارت شماره 34/9

!دناد یم ،دنیرفآ یم هک نآ
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بر زمین رام ،گام نهید!

ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

اوســت کــه زمیــن را بــه ســود شــما رام و مطیــع و قابــل بهره
بــرداری قرار داد ،پس در اطراف و اکنافش گام بردارید ،و از
رزق خداوند بخورید که برانگیخته شدن به سوی اوست
ّ ُّ
«ذلول» صفت مشبهه از ِذل یا ذل به معنای نرمخو ،مطیع و رام است.
ایــن صفت بیشــتر برای انســان یا چارپایــان بهکار مــیرود؛ چارپایانی
ماننــد اســب و گاو که رام و مطیع انســان هســتند و انســان بهراحتی
«منکب» به معنای
از آنــان برای کارهای مختلف اســتفاده میکندِ .
مکان بلند و مرتفع اســت .به دوش یا شــانه یعنی قســمتی از بدن که
بین بازو و کتف قرار دارد نيز منکب گفته میشود .بنابراین در این آیه
زمین از دو جهت به چارپایان تشبیه شده:
 .1اینکه همچون چارپایان رام و مسخر انسان است
 .2همچون چارپایان ،منکب و شانهای دارد که انسان بر آن سوار است.

ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ

در آیــات پیــش از قــدرت و علــم بیانتهــای خــدای متعــال ســخن
بهمیــان آمــد تــا مــردم را بــر آن دارد نســبت بــه رفتــار و سرنوشــت خود
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بیتفــاوت نباشــند و بدانند خداونــد از هر گفتار و رفتاری از آنان ســر
میزند ،آ گاهی دارد و روزی به حســاب آنان رســیدگی و مجرمان را از
پرهیزکاران جدا خواهد نمود .در آیه  15سوره ملک ،این هدف از راهی
دیگــر دنبال میشــود و پــروردگار ّمنان با بیــان نعمتهایی که فقط و
فقط برای انسان آفریده ،رستاخیز را به او یادآوری میکند:
اوســت آن کســی کــه زمیــن را همچــون چارپایــی رام و مطیــع ،بــرای
ّ
شــما آفریــد و آن را مســخر شــما کــرد .ایــن زمیــن ،کوهها ،دشــتها،
بیابانهــا ،دریاهــا ،چارپایــان ،گیاهــان و هــر آنچــه در زمین هســت،
همه برای شــما و فرمانبردار شــما آفریده شــده و رایگان در اختیار بشر
َْ
ْ َْ َ َ
ـام (الرحمــن)10 :؛ «و زمین
قــرار داده شــده اســتَ :و الأرض َوض َعهــا ِللأنـ ِ

را بــرای آدمیــان آفریــد!» .امــام عســکری از امام هــادی از امام جــواد از
امــام رضــا از امــام کاظم از امام صــادق از امام باقر از امام ســجاد؟مهع؟
َّ
ً
َ ُ َْ َ
روایــت کرده که ایشــان در تفســیر آیــه الـ ِـذي َج َع َل لكـ ُـم الأ ْرض ِفراشــا
(بقره )22 :فرمود:
«خدای متعال زمین را مناســب سرشــت شــما و ســازگار با بدنهای
شــما آفرید؛ نه آن را پرحرارت و گرم قرار داد تا شــما را بســوزاند و نه آن
را ســرد قرار داد تا شــما را منجمد کند .نه آن را بســیار خوشــبو قرار داد
تا سردرد بگیرید و نه آن را بسیار بدبو قرار داد تا شما را هال ک کند .نه
ســطح آن را مانند آب ،بســیار نرم قرار داد تا شــما را در خود غرق کند
و نه آن را بسیار سخت قرار داد تا نتوانید خانه بسازید و مردگان خود
را دفن کنید .خدای متعال سطح زمین را در حدی محکم قرار داده
کــه بتوانیــد از آن بهــره ببریــد و در آن برقرار باشــید و بدنها و ســاختار
جسم شما بر آن پایدار بماند و در زمین چیزهایی قرار داد تا بهوسیله

!دیهن ماگ ،مار نیمز رب
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آنها زمین مســخر شما باشــد و بتوانید برای خانهها و قبرها و بسیاری
از منافــع دیگــر خود از آن بهره ببرید .به همین دلیل اســت که خدای
متعال میفرماید زمین را برای شما بستر قرار داده است».
(توحید صدوق)404-403 :

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

حــال کــه همه چیــز برای شماســت ،بر دوش زمیــن ،این حیــوان رام،
روزی خدا که برای شــما در
آزادانه راه بروید و از آن اســتفاده کنید و از ِ

زمین قرار داده ،بخورید و البته به یاد داشته باشید ،نهایت کار شما،
رفتــن به ســوی همیــن خدایی اســت که ایــن نعمتها را برای شــما
آفریده است .او برای شما سنگ تمام گذاشته و این همه نعمت برای
شما آفریده تا همه شرایط برای شما فراهم باشد تا راه کمال را بپیمایید
َ َ
و به جایگاهی که شایسته آن هستید ،دست پیدا کنید :كذ ِلك ُي ِت ُّم
ن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْسل ُم َ
ون (نحل)81 :؛ «اینگونه نعمتش را بر شما
ِ
ِ
کامل میکند تا مگر فرمانبردار او باشید».
بهراستی ،آیا ممکن است ورای این طبیعت و این زیستگاه بینظیر
که از هر لحاظ با ویژگیهای انسان سازگار است و هر آنچه انسان نیاز
دارد در آن یافــت میشــود ،تدبیر و برنامه حکیمانهای وجود نداشــته
باشــد؟ آیا ممکن اســت ما بهعنوان کسانی که همه چیز مسخر و رام
ماســت ،در ســاختار هســتی فقط نقش موجودی بیارزش را داشــته
باشــیم که متولد میشــود و چند صباحی بعد میمیرد و با مرگ ،کار
او خاتمه مییابد؟ یا اینکه همه اینها تدبیر شــده تا مقدمهای باشــد
حقیقی موجودی که روح خدا در آن دمیده شده است؟
برای زندگی
ِ
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در محضر معصومان؟مهع؟
َ ْ ً َّ َ
َ ً
َّ َ ْ َ َ َّ
ُّ ْ ْ
اس قدرا ال ِذي ل َي َرى الدن َيا ِل َنف ِس ِه خ َطرا
الن
امام کاظم؟ع؟«ِ :إن أعظم
ِ
َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َّ ْ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ
َ
ْ
أما ِإن أبدانكم ليس لها ثمن ِإل الجنة فل ت ِبيعوها ِبغي ِرها»
الکافی19/1 :

«باارزشترین مردم کســی اســت کــه دنیا را برای خــود مهم نمیداند.
آ گاه باشید بدنهای شما بهایی جز بهشت ندارد؛ پس آن را به چیزی
جز بهشت نفروشید».

حـکـایـت و هـــدایــت
حضرت علی؟ع؟صحنه مرگ را چنین بیان میفرمایند :درلحظهی
مــرگ اطــراف بــدن شــل میشــود رنــگ میپــرد .مــرگ میآیــد .زبــان
میگیرد .انسان هنوز میبیند و میشنود ولی قدرت حرف زدن ندارد.
فکــرش کار میکنــد .بــا خود فکــر میکند که عمــرش را در چــه راهی
صرف و تباهکرده و ایامش را چگونه ســپری کرده اســت؟ درآن لحظه
از امــوال و ثروتهایــی که در طول عمرش جمــع کرده یاد میکند و با
خــود میگویــد :این اموال را از چه راهی بدســت آوردهام و فکر حالل و
حرام آن نبودم اکنون گناه و حسابش با من است و لذت و بهرهاش با
دیگــران ولی مامور مرگ همچنــان روح او را از اعضای او جدا میکند
تــا زبــان و گــوش هــم ازکار میافتــد و فقــط چشــمانش میبینــد و بــه
اطــراف خود نگاه میکند و تالش و وحشــت حرکت اطرافیان خود را
مشــاهده میکند .دیگر نمیشنود و حرفی هم نمیزند .درلحظه آخر
روح از چشــم هم گرفته میشــود و او مانند مرداری در میان دوستان و
بستگان میافتد و همه از او میترسند و از کنارش فرار میکنند و پس
از اندکی او را به خاک سپرده از او دور میشوند و او را به دست عملش
میسپارند و برای همیشه از دیدارش چشم میپوشند!
!دیهن ماگ ،مار نیمز رب
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16

زمین هم صبری دارد

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿ

آیا از کســی که فرمانروایــی و حاکمیتش در عوالم باال حتمی
است چه رسد در زمین ،در امان هستید از این که با شکافتن
زمین ،درحالی که به شدت می لرزد شما را در آن َ
فروب َرد؟
مراد از خســف زمین ،شــکافته شدن آن و فرورفتن اشــیای روی آن در
َ َ ْ
زمین اســت؛ مانند آنچه برای قارون و اموال او رخ داد :فخ َســفنا ِبهِ َو
َْ َ
ِب ـد ِارهِ الأ ْرض( ...قصــص .)81 :ایــن واقعه با یک زمینلرزه شــدید همراه
اســت که ســطح زمین را زیــرورو میکند«َ .مور» نیــز به معنای حرکت
رفتوبرگشتی و سریع همراه با دوران و چرخش است.
در آیه پیش ،به یکی از نعمتهای بزرگ الهی برای انسان اشاره شد:
زمینی که برای زندگی انســان آفریده و مهیا شــده است .پس از اینکه
بــه مــردم یــادآوری کــرد که خدا خالق زمین اســت و اوســت کــه آن را
برای مردم مسخر ساخت تا رام آنها باشد و بتوانند از آن بهراحتی بهره
ببرند ،در این آیه ناگهان از واقعهای وحشتناک سخن بهمیان میآید
که هدف از آن ایجاد ترس در دل کســانی اســت که به رفاه و آرامش و
امنیت عادت کردهاند و بهراحتی بر روی زمین گناه میکنند ،بدون
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اینکه به نتیجه کردار خود بیندیشند:
زندگی آلوده
«آیــا مردمــی که بر روی ایــن زمین ،غرق در نعمتها ،بــه
ِ

بــه گناه مشــغولاند و خــود و خدای خــود را فراموش کردهانــد ،خود را
ایمن میدانند از اینکه روزی فرشتگانی که در آسمان گمارده شدهاند
و مأمــوران گوشبهفرمــان پروردگارند ،بــا اراده الهی ،زمیــن را با اهلش
زیرورو کنند که ناگاه در اثر آن ،اضطراب و لرزشی شدید در زمین پدید
آید و در نهایت آنان در زمین فرو روند و هیچ اثری از آنان باقی نماند؟»
آری ،خدا زمین را آفریده تا شرایط برای پیاده شدن نظام مرگ و زندگی
انسان مهیا شود؛ نظامی که بر اساس آیه دوم همین سوره ،هدف از آن،
آزمایش الهی و بروز و ظهور کارهای نیک از انسان و در نهایت رسیدن
او بهسعادت است .اگر انسان از این نظام بهره نبرد و کار نیک انجام
ندهد و از مسیر اصلی خود منحرف شود ،برقرار بودن زمین دیگر چه
توجیهی خواهد داشت؟ البته که در چنین شرایطی ،زمین حق دارد
اهلش را در خود ببلعد تا مگر روزی فرا رسد و نسلی باتقوا و نیکوکار بر
آن ساکن شود.
روشن است که هدف از ایجاد این ترس ،بیدار کردن غافالن از خواب
غفلت است .بهعبارت دیگر ،حتی آیات تهدیدآمیز قرآن ،از جهتی از
روی شفقت و ترحم است و پروردگار مهربان چون دوست ندارد کسی
از بندگانش ،گرفتار عذاب شــود ،اینگونه آنان را میترســاند تا مگر از
خواب بیدار شوند و عاقالنه رفتار کنند؛ درست مانند پدری که وقتی
دیــد نصیحتهای دلســوزانهاش در فرزندش اثر نکرد ،تالش میکند
با تهدید به او هشدار دهد و او را از کار نادرست خود باز دارد .اما چه
میتــوان کــرد وقتی فرزندی آنچنان ناخلف اســت کــه چون مردگان

دراد یربص مه نیمز
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هیچ نمیشنود و هیچ سخنی در او اثر نمیکند.
نکتهای که در سیر آیات باید بدان توجه کرد این است که آیاتی که تا
کنونباآنهاآشناشدیم،مجموعهایبوداز امیدهاو ترسهاو بشارتها
ً
و تهدیدها .از «تبارک» که نوید خیر میداد تا «ســحقا» که نفرینی بود
برای نابودی؛ از بشــارت اهل خشــیت تا تهدید اهل معصیت .همه
ً
اینها نشــان میدهد اوال :قرآن کتابی اســت که همه روشها را برای
ً
نجات و هدایت انسان بهکار میگیرد و ثانیا :به ما میآموزد برای تبلیغ
دین خدا از همین روش بهره بگیریم.

در محضر معصومان؟مهع؟
َ ّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ّ َّ
ََ ُ ْ ُ َْ
الن َاس
امیرالمؤمنین؟ع؟ :أ ل أخ ِب ُرك ْم ِبالف ِق ِيه ح ِق الف ِق ِيه من لم يق ِن ِط
َ
َ َ ْ ُْ ُْ ْ ْ َ َ
َ ّ
اصي
ن َر ْح َم ِة ِ 
ِم ْ 
اهَّلل َو ل ْم ُي َر ِخ ْص ل ُه ْم ِفي َم َع ِ
اب ِ
اهَّلل و لم يؤ ِمنهم ِمن عذ ِ
َ
َ َ
ْ ً
ُْ
اهَّلل َو ل ْم َي ْت ُر ِك الق ْر َآن َرغ َبة َع ْن ُه ِإلى غ ْي ِر ِه...
ِ
کافی36/1 :
آیا بهشما خبر دهم که چه کسی دین را در حد کمال فهمیده است؟
کسی که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و [در مقابل] باعث نشود
آنــان خــود را از عذاب الهی ایمن بدانند و درباره معصیتهای الهی بر
آنان آسان نگیرد و قرآن را بهخاطر گرایش به دیگر کتابها ،رها نکند...
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حـکـایـت و هـــدایــت
فرعون فرمان داد ،تا یک کاخ آسمان خراش برای او بسازند ،دژخیمان
ستمگر او هم مردم را از زن و مرد برای ساختن آن کاخ و بیگاری گرفته
بودند ،حتی زنهای آبستن از این فرمان استثناء نشده بودند.
یکی از زنان جوان که آبستن بود ،سنگی سنگین را برای آن ساختمان
حمل میکرد و چارهی جز این نداشت.
زیرا همه تحت کنترل مأموران خونخوار بودند ،اگر او از بردن آن سنگها
شانه خالی میکرد  ،زیر تازیانه جالدان به هال کت میرسید.
آن زن جوان در برابر چنین فشــاری قرار گرفت و بار ســنگین سنگ را
همچنــان حمل میکــرد ،ولی ناگهان حالش منقلب شــد و بچهاش
سقط گردید.
در این تنگنای سخت از اعماق دل غمبارش ناله کرد و در حالی که
گریــه گلویش را گرفته بود،گفت :ای خدا آیا خوابی؟ آیا نمیبینی این
طاغوت زورگو با ما چه میکند؟
چنــد ماهــی از ایــن ماجــرا نگذشــت کــه همیــن زن در کنــار رود نیل
نشسته بود که ناگهان نعش فرعون را در روبروی خود دید.
آن زن صدای هاتفی را شنید که به او گفت :هان ای زن ،ما در خواب
نیستیم ما در کمین ستمگران میباشیم.

دراد یربص مه نیمز
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بزودی خواهید دانست

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ّ
یا از کســی که فرمانروایی و حاکمیتش در عوالم باال مســلم
اســت چــه رســد در زمیــن ،در امــان هســتید کــه توفانــی از

ســنگریزه بــر شــما فرســتد؟ بــه زودی خواهید دانســت که
هشدار من چگونه است؟!
ِ
حصبــاء به معنــای ســنگریزه اســت و َ
الح ْصــب ،مصــدر بهمعنای
پرتابکردن سنگریزه است .حاصب یعنی پرتاب کننده سنگریزه و
مراد از این واژه در این آیه ،بادی شدیدی است که سنگریزه به همراه
دارد .چنیــن بــادی یکی از عذابهای الهی اســت که قــوم لوط با آن
ً َّ
ُّ ُ َّ َ ْ ْ َ َ
َ َّ ْ َ ُ
حاصبا ِإلا
وط ِبالنذ ِر * ِإنا أر َســلنا عل ْي ِهـ ْـم ِ
نابود شــدهاند :كذبَــت ق ْو ُم ل ٍ
َآل ُلوط َن َّج ْي ُ
ناه ْم ِب َسـ َـح ٍر (قمر)34-33 :؛ «قوم لوط نيز هشــدارها را دروغ
ٍ
انگاشتند * ما هم بر آنان بادى كه سنگبارانشان كرد فرستاديم و تنها
خاندان لوط بودند كه آنان را در سحرگاهى نجات بخشيديم».
آیــه پیــش تهدیــدی بــود بــرای مخاطبانــی که بــا وجــود بهرهمنــدی از
نعمتهایــی کــه خــدا بــر روی زمین قــرار داده ،ناسپاســی کــرده و به
ســخنان نجاتبخــش پیامبر؟ص؟ گــوش فــرا نمیدهند .ایــن آیه نیز
تهدیدی دیگر اســت مکمل تهدید پیشــین با این هدف که شاید دو
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تهدیــد در کنار هم تأثیر کند و مخاطــب را تکان دهد .تفاوت تهدید
اول و دوم در ایــن اســت کــه تهدید اول ،بالیی زمینی اســت و تهدید
دوم ،بالیی آسمانی:
«یــا اینکــه آیــا مردمــی کــه بــر روی ایــن زمیــن ،غــرق در نعمتهــا ،به
زندگی آلوده به گناه مشغولاند ،خود را ایمن میدانند از اینکه روزی
ِ

فرشــتگانی که در آســمان گمــارده شــدهاند و مأمــوران گوشبهفرمان
پروردگارنــد ،بــا اراده الهی ،بادی شــدید که آنان را ســنگباران کند ،بر
آنان بفرستند و آنان را از بین ببرند؟»

ﮊﮋ ﮌ

«نذیر» در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته است:
نذر یا هشداردهنده که در این صورت یکی از صفات
 .1به معنای ُم ِ
پیامبران است؛ مانند:
ًَ َُّ ًَ َ ً
َ ُ َّ َّ َ ْ ْ
َ
شاه اد و مب ِشرا و ن ِذيرا (احزاب.)45 :
يا أ ّي َها الن ِب ُّي ِإنا أر َسلناك ِ
 .2به معنای انذار و هشدار و تهدید؛ مانند نذیر در این آیه .باید توجه
َ
َ
يــری» به
يــر» در انتهــای ایــن آیــه ،در اصل «ن ِذ ِ
داشــت کــه واژه «ن ِذ ِ
هشــدار من» بوده که ضمیر یــاء از آخر آن حذف
معنــای «تهدید و
ِ
شده است.
همیشــه افــراد زیــادی هســتند کــه از روی تکبــر و خودبزرگبینــی و
جهالت ،به هیچ نصیحتی گوش فرا نمیدهند و هیچ تهدیدی آنان
را تکان نمیدهد و حاضر نیستند اراده کنند تا از خواب بیدار شوند و
در یــک کلمــه ،خود را از این عذابها ایمن میپندارند .این بخش از
آیه ،هشداری دوباره برای آنان است:
«ای کســانی کــه ایــن تهدیدهــا را جــدی نمیگیریــد و بــه آنهــا توجــه
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نمیکنیــد و همچنــان به راه اشــتباه خــود ادامه میدهید ،بــهزودی و
پــس از تحقق تهدیدها ،خواهید دید که هشــدار و تهدید من چگونه
است!»
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که ما هرگز نباید بهخاطر
انــدک اعتقــاد و ایمانی که داریم خــود را از این تهدیدها ایمن بدانیم.
امــام ســجاد؟ع؟ میفرماینــد :ای مــردم ،نگوییــد خدای متعــال این
تهدیدها را برای اهل شــرک بیان کرده؛ چگونه چنین باشــد ،درحالی
َ َ ْ
َ ْ ْ َ َْ ْ َ َ ُْ َُ َْ
م نف ٌس
وازين ال ِقســط ِليو ِم ال ِقيامــةِ فلا تظل 
کــه میفرمایدَ :و نض ُع ال َم
ِ
َ ً
َ َ ََ
َ
َ ْ َ َ
ين
حاسـ ِـب َ 
شـ ْـيئا َو ِإ ْن
كان ِمثقــال َح ّبــةٍ ِم ْن خ ْرد ٍ ل أت ْينا ِبها َو كف ى ِبنا ِ
(انبیــا)47 :؛ «و روز قيامــت ترازوهــاى عدالــت را در ميــان مىنهيم و به
هيچكس اندك ستمى نخواهد شد .و اگر عملى كه سنجيده مىشود
هموزن دانه خردلى باشد آن را به حساب مىآوريم و همين بس كه ما
حسابرس باشيم»؛ ای بندگان خدا ،بدانید برای اهل شرک نه ترازویی
گذاشته میشود و نه نامه اعمالی باز میگردد؛ بلکه آنان گروه گروه به
ســمت جهنم محشور میشــوند؛ بلکه نصب ترازوها و گشوده شدن
نامه اعمال ،برای رسیدگی به حساب اهل اسالم است! (کافی)75/8 :

در محضر معصومان؟مهع؟
َ َ َّ
ُُ ُ َ َ
َْ َ ُ
َْ
اهَّلل َو تذك ُروا َما قد َو َعدك ُم
امام ســجاد؟ع؟َ ... :و أش ِــع ُروا قل َوبك ْم خ ْوف ِ
ْ َ
ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ ْ َ
اب
اهَّلل ِفي مر ِج ِعكم ِإلي ِه ِمن حس ِن ثو ِاب ِه كما قد خوف َكم ِمن ش ِد ِيد ال ِعق ِ
َفإ َّن ُه َم ْن َخ َاف َش ْي ًئا َح ِذ َر ُه َو َم ْن َح ِذ َر َش ْي ًئا َت َر َك ُه َو ل َت ُك ُونوا ِم َن ْال َغ ِاف ِل َ
ين
َ َ ْ ُّ َ
ين َم َك ُروا َّ
الد ْن َيا ّال ِذ َ
ْالِ َما ِئ ِل َ
الس ِّي َئات...
ين ِإلى زه َر ِة
کافی74/8 :
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به دلهایتان احســاس ترس از خدا را بچشــانید و پاداش نیکویی که
خدا بههنگام بازگشــتتان به ســوی او به شــما وعده داده و همچنین
کیفر ســختی را که شــما را از آن ترســانده ،بهیاد داشته باشید؛ چرا که
کســی کــه از چیزی بترســد ،از آن پرهیز میکند و کســی کــه از چیزی
پرهیــز کنــد ،آن را تــرک مینمایــد .از غافلینــی که بــه زینتهای دنیا
تمایل دارند و مرتکب گناه میشوند ،نباشید...

حـکـایـت و هـــدایــت
مختار دستور دادحفص-پسرعمرسعد-راحاضر کنندتاسربریدهپدر
را ببیند .مختار رو به حفص کرد و گفت :این سر را میشناسی؟
حفص در حالی که از وحشت میلرزید گفت :آری! این سر پدرم-عمر
سعد-است پس مختار گفت :آیا این سر سزاوار این بود که بریده شود.
حفص گفت :بلی ای امیر!
مختــار ســرش را تــکان داد و گفــت  :پــس ســزاوار اســت ســر تــو دو بار
بریده شود.زیرا هم پدرت را به این کار زشت تشویق میکردی و هم به
پیروزی پدرت ،در میان مردم افتخار میکردی.
حفــص کــه انتظار این ســخن را نداشــت به خــود لرزید و فــوری به پا
خاســت تا خود را از چنگال مرگ نجات دهد ،نگهبانان اورا گرفتند
و پس از زدن تازیانه اورا به قتلگاه بردند تا ســر اورا از تنش جدا کنند.
چون که امکان نداشــت یک ســر دو بار بریده شود ،مختار دستور داد
ســر او را بــا دو خنجــر بریدنــد و آن یــاری دهنــده جنایــت کار را هم به
پدرش ملحق کردند.
مختار در آیینه تاریخ؛ به نقل از الکامل (ابن اثیر) ج  ،4ص241
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پند تاریخ

ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

همانا کســانی که پیش از اینان بودند آیات من و پیامبران را
انکار کردند ،پس بنگر که مجازات من چگونه بود؟!

ﮎﮏ ﮐﮑﮒ

در آیــات  13تــا  ،17خدای متعــال منکران و گناهــکاران را مخاطب
قرار داده و با اســتدالل ،علم نامتناهی خویــش را برای آنان ثابت کرد
روزی آنان بر روی
و ســپس با بیان اینکه زمین برای آنان خلق شــده و ِ

زمیــن مقدر شــده ،نعمتهای خویــش را به آنــان یادآوری نمــود و در
پایان ،آنان را از عذاب خود ترســاند تا مگر از گناه دســت بردارند و به
طاعــت روی آورنــد .اما هنوز نیز ممکن اســت افراد زیادی ،همچنان
این تهدیدها را جدی نگیرند و آنها را بعید بدانند .در این آیه ،با توجه
به اینکه چنین افرادی که تا این حد خود را به تجاهل و غفلت زدهاند،
دیگر شایستگی این را ندارند که خدای متعال بهطور مستقیم با آنان
ســخن بگوید ،روی ســخن را از آنان به سمت پیامبر؟ص؟ بازگردانده و
بهطور غیر مستقیم به آنان پاسخ میدهد:
اینان گمان نکنند نزول چنین عذابهایی بعید و دور از ذهن است.
پیش از این نیز کســانی بودند که درســت مانند اینــان ،پیامبران ما را
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تکذیــب کردنــد و دعوت آنــان را دروغ انگاشــتند ،اقوامی کــه اینان از
محــل زندگــی و تاریخ و عاقبت کار آنان باخبرند و داســتان آنــان را از
پدران خویش نسل به نسل و سینه به سینه شنیدهاند .بنابراین ،خود،
بهخوبی میدانند که ما آنان را با عذابهایی شبیه همین عذابها،
نابود کردیم:
َ
َ
ً
َ
ْ
َ
َ
َ ْ
َفـ ُـك ًّلا َأ َخ ْذنــا بذ ْنبهِ َفم ْن ُه ْم َم ْن أ ْر َســلنا َ
ْ
حاصبا َو ِم ْن ُهـ ْـم َم ْن أخذت ُه
ي
ل
ع
هِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
الص ْي َحـ ُـة َو م ْن ُهـ ْـم َم ْن َخ َسـ ْـفنا بهِ ْال َأ ْر َض َو م ْن ُه ْم َمـ ْـن َأ ْغ َر ْقنا َو ما كانَ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ْ
ُ
كانوا َأ ْن ُف َسـ ُـه ْم َي ْظل ُم َ
ون (عنکبوت)40 :؛ «پس هر
لك ْن
ِ
الله ِل َيظ ِل َم ُه ْم َو ِ
یک از آنان را بهخاطر گناهانشــان ،عذاب کردیــم؛ بر برخى از آنان باد
همراه با شــن فرســتاديم و برخى را بانگ آسمانى فرو گرفت و برخی را
در زمین فروبردیم و برخى را غرق كرديم .خداوند اهل این نبود به آنان
ستم كند؛ ولى آنان خود به خويش ستم مىكردند».

ﮓﮔ ﮕ

َ ُّ
«ت َنکــر» بــه معنای دگرگون شــدن از حالتی خوش بــه حالتی ناخوش
اســت« .إنــکار» و «نکیر» مصدر و اســم مصدر از فعــل «أنکر علیه» به
معنای ایجاد چنین تغییری است و مراد از آن در این آیه ،ایجاد تغییر
َ
ير»
از نعمت به بال ،از زندگی به مرگ و از آبادانی به ویرانی است« .ن ِك ِ
َ
َ
يری» بوده به معنای «دگرگون
در ایــن آیــه مانند «ن ِذ ِير» در آیه قبل« ،ن ِك ِ
کردن من» که یاء ضمیر از انتهای آن حذف شده است.
ِ
در پایان آیه و پس از یادآوری داستان دیگر اقوام برای عبرت ،بار دیگر با

یک استفهام به دنبال اقرار گرفتن از مخاطب است:
شــما که از داســتان آنان آ گاه هســتید ،بگویید عذاب من و دگرگون
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َ
شدن حال آنها چگونه بود؟ آیا ناگهانی ،شدید ،ویرانگر و هال ککننده
نبود؟ آیا کســی توانســت از آن بگریزد و خود را نجات دهد؟ با اینکه
شــما اینهــا را میدانید ،باز هم چنین عذابی را بعیــد میپندارید و در
آن تردید دارید؟
قرآن کریم بر داستان دیگر اقوام و یادآوری عاقبت کار آنان تأ کید بسیار
زیادی دارد ،بهگونهای که این کتاب آسمانی پر است از داستانهای
عبرتانگیز پیشــینیان .عاقل آن اســت که با شــنیدن و تأمل در این
داســتانها ،پنــد گیرد و خود را جــای آنان بگذارد و تصور کند یک بار
مانند آنان زندگی کرده و عذاب را تجربه نموده و عمری دوباره از خدا
گرفته تا راه گذشــته را نرود و این بار پایانی نیک را برای خود رقم بزند؛
نه اینکه کاری کند که خود عبرتی شــود بــرای آیندگان .چه زیبا امام
َ َ ْ
َ ً
ســجاد؟ع؟ از خدای متعــال درخواســت میکنــدَ :و لا ت ْج َعل ِني ِعظة
َّ َ
ِل َم ِن ات َعظ؛ (صحیفه ســجادیه :دعای « )47خدایا مرا پندی برای کســانی

که پندپذیرند ،قرار مده!»
همان ِب ْه كاين نصيحت ياد گيريم
			كه پيش از مرگ ،يك نوبت بميري م
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در محضر معصومان؟مهع؟
اگــر مــردگان پس از مــرگ به زبــان مىآمدند ،از وصف آنچه مشــاهده
كردند و با آن روبرو شدند ،عاجز مىماندند ،و اگر آثارشان از بين رفته
و اخبارشان قطع شده ،هر آينه ديدههاى عبرتپذير آنان را مىبيند و
گوش عقول ،داســتان آنها را مىشــنود و بدون ابزار نطق ،بلكه با زبان
حال مىگويند :چهرههاى خرم و زيباى ما زشــت شــد ،بدنهاى نرم و
نازكمان از هم گسيخت ،لباسهاى كهنگى و پوسيدگى در بر كرديم،
تنگى قبر ما را به ســختى انداخت ،از يكديگر تنهایی به ارث برديم،
خانههاى خاموش قبر بر ما فرو ريخت و زيباييهاى انداممان را نابود
نمــود ،و صورتهاى خوش آب و رنگمان زشــت گرديد ،و اقامتمان در
ايــن منــازل وحشــتزا طوالنى شــد ،نــه از اندوه رهايــى داريــم ،و نه از
تنگىفراخىيافتيم...

حـکـایـت و هـــدایــت
حســن بــن صیقــل میگویــد :از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدم :مــردم از
پیامبر؟ص؟ روایت میکنند که اندیشیدن یک ساعت ،بهتر از عبادت
یک شب است  ،منظور چگونه اندیشیدن است؟
ـار خرابــه یــا خانه
امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد :هنگامــی کــه انســان از کنـ ِ
ُ
ـاکنوکْ ،أی َن بانــوک ،ما بالک
(رهــا شــدهای) میگــذرد ،بگو یــدْ :أیـ َـن سـ ِ
َ َ
ال ت َتک ِلمیــن؛ آنهــا کــه در میــان تــو ســکونت داشــتند ،کجاینــد؟ آنهــا
کــه تــو را ســاختند کجاینــد؟ چــرا ســخن نمیگوئــی؟»
الکافی 54 :2
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پرندگان ،آیه رحمان

ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

پرندگان بــاالی سرشــان را درحالی که
آیــا ندانســته اند کــه
ِ
بــال َوپــر می گشــایند فقــط خداونــد رحمان از ســقوط نگه
میدارد؟ به راستی او بر همه چیز بیناست

ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

«طیــر» اســم جمــع بــه معنــای پرنــدگان و مفــرد آن «طائــر» اســت.
ّ
«صــف» بــه معنــای قــراردادن دو یا چنــد چیز در یک خط راســت
َّ
اســت« .صافات» مشــتق از این واژه و در این آیه به معنای حالتی
اســت کــه در آن پرنــدگان در زمان پــرواز ،بالهای خــود را باز کرده
و در یــک راســتا نگــه میدارنــد«َ .ي ْقب ْض َ
ــن» نیــز از مــاده قبــض در
ِ
مقابل بسط است و به حالتی از پرواز اشاره دارد که در آن پرندگان
بالهای خود را میبندند و دوباره باز میکنند.
در آیــه نخســت ســوره ملک ،ســخن از ملکیــت تــام و تصرف مطلق
خــدای متعــال در عالم هســتی بود و ســپس به نظام مــرگ و زندگی و
هــدف آن پرداختــه شــد .در ادامه برای غفلتزدایی از مــردم و ایجاد
رغبــت در آنهــا بــرای انتخــاب راه درســت ،درباره عذاب اهــل آتش و
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همچنین درباره سرنوشــت اهل خشــیت ســخن بهمیان آمــد .آیات
اخیر نیز پس اشاره به نعمت زمین که بستری مناسب برای زندگی بشر
است ،در پی تهدید و ترساندن کسانی بود که هنوز از خواب غفلت
بیدار نشده بودند .در این آیه به یکی از نشانههای عجیب از تصرف
تام خدای متعال در عالم هســتی اشــاره شــده تا آنان که هنوز قدرت
الهی را درک نکردهاند ،با تمام وجود آن را لمس کرده و نســبت به آن،
به یقین برسند:
آیــا به پرنــدگان نگاه نمیکننــد و از آفرینش آنها در فکر فــرو نمیروند؛
پرندگانــی کــه بــر خــاف دیگر حیوانــات ،کــه فقط بــر روی زمیــن راه
میرونــد ،قادرنــد بهشــکلی حیرتانگیــز خــود را از زمین جــدا کرده و
در آســمان پــرواز کنند (ﮛ) و در حالت پرواز نیــز گاه برخی از آنها
مانند پرندگان شکاری ،بالهای خود را در یک راستا نگه میدارند و
َّ
ــات) و گاه بالها را جمع کرده و دوباره
در فضــا معلق میمانند (صاف ٍ
بــاز میکننــد تا در حرکــت خود ،شــتاب بگیرنــد (ﮝ)؟ آری،
پرندگانــی کــه ما به پــرواز آنان عــادت کردهایم ،اگر نیــک بنگریم و در
آفرینــش آنها تأمل کنیم ،خود ،نشــانهای عجیــب از تصرف و قدرت
پروردگار متعالهستند.
نکته زیبایی که در این آیه باید به آن توجه داشــت این اســت که واژه
َّ
ات» به صورت اســم فاعل بهکار رفته که بر ثبوت داللت دارد و
«صاف ٍ
ْ ْ
واژه َ«يق ِبض َن» بهصورت فعل مضارع بهکار رفته که در اینجا بر حدوث
و تجــدد داللــت میکند .ایــن تفاوت به این دلیل اســت که ثبوت با

حالــت اول پــرواز ،یعنی گســتردهبودن بالهــا که امری ثابت اســت،
ســازگار اســت و حدوث و تجــدد با حالــت دوم پرواز ،یعنــی بالزدن
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پرندگان تناسب دارد که امری است دارای حرکت تجددی.

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ

«إمســاک» به معنای گرفتن و نگه داشــتن اســت .وقتی انســان درباره
پــرواز پرندگان تأمل میکند ،به این اندیشــه فــرو میرود که چگونه این
موجودات میان زمین و آسمان ،معلق در حال حرکتاند ،بدون اینکه
آموزش ببینند و بدون اینکه خود در ساخت ابزار پرواز ،یعنی بال نقشی
داشــته باشــند؟ این بخش از آیه به این پرســش پاســخ میدهد« :این
خدای رحمان اســت که با آفرینش ویژه و ابزار پروازی که به آنها داده،
آنها را بین زمین و آسمان نگه میدارد و از سقوط حفظ میکند!»

ﮤ ﮥﮦﮧ

«ﮧ» در ایــن آیــه ،بــه معنــای ذا بصیــرة یــا دارای بصیــرت اســت و
بصیرت یعنی علم و معرفت نسبت به حقیقت امور.
آری ،خدای متعال است که آنان را اینگونه آفریده و به آنان این امکان
را داده که پرواز کنند؛ چراکه او به حقیقت همه موجودات آ گاه است
و بر اساس حکمت خود و نیاز موجودات ،آفرینشی که شایسته آنان
است را به آنان عطا کرده است.
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در محضر معصومان؟مهع؟
امام صادق؟ع؟:زمانی که موسی به طور رفت ،پروردگارش را خواند و
گفت :پروردگارا ،خزائن و گنجینههای خود را به من نشان بده .خدای
متعالفرمود:
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ َ
ول ل ُه ك ْن ف َيك ُ
ــون»؛ «ای
َ«يــا ُم َوســى ِإن َما خ َزا ِئ ِنــي ِإذا أ َر ْد ُت ش ْــيئا أ ْن أق 
موســی ،گنجینههای من این است که هر گاه چیزی را اراده کنم ،به

آن میگویم :باش ،بیدرنگ موجود میشود!»
التوحید133 :

حـکـایـت و هـــدایــت
رسول خدا؟ص؟ بر زنی که آتش در تنور روشن کرده بود و نان می پخت
گذشتند ،این زن طفلی داشت که پهلوی خود نشانیده بود .همین
که چشمش به آن حضرت افتاد عرض کرد :یا رسول اهلل؟ص؟ شنیدهام
شما فرمودهاید« :خداوند مهربانتر است به بنده خود از مادر نسبت
به فرزند خود» آیا راست است؟ فرمودند :بلی.
زن عــرض کرد :مادر طفل خــود را در این تنور نمیاندازد خدا چگونه
بنده خود را به جهنم میبرد؟!
پس رســول خدا؟ص؟ بنا کرد گریه کردن و فرمود :خدا با آتش کســی را
عــذاب نمی کند مگر اینکه تکبر کنــد و از گفتن «ال اله اال اهلل» پرهیز
کند.
قصص اهلل ٬ج ٬ ۱ص ۸۲
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دیگر پرستی ...امید به هیچ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ

یا گروهی که بتوان سپاهی برای شما باشد تا شما را در برابر
خداونــد رحمان به وقت نزول عذاب یاری دهد کدام گروه
است؟! کافران جز در غرور نیستند

ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ

«ﮩ» مرکب است از «أم» و «من» که در کتابت قرآن ،بهشکل متصل
نوشته شده است« .أم» در این آیه حرف اضراب انتقالی است؛ یعنی
حرفی که نشــان میدهد متکلم مطلب پیش را بهپایان رســانده و به
مطلبی دیگر منتقل شــده اســت« .من» نیز اسم استفهام و به معنای
«چه کســی» اســتُ .
«جند» به معنای گروه اســت و بیشــتر به گروهی
گفته میشود که برای یاری کسی ،گرد آمدهاند.
در آیات پیشین ،سخن از عذاب اخروی یعنی آتش جهنم و عذاب
دنیــوی یعنــی فروبردن زمین یا بادهای همراه با شــن به میــان آمد .اما
انسانها عادت کردهاند روی کمک همدیگر حساب باز کنند و اگر
کسی خواست به آنها آسیبی وارد کند ،دوستان ،یاوران و همپیمانان
خود را فرا میخوانند تا با یاری آنها ،خود را نجات دهند .چنین رسمی
در میان عرب جاهلی وجود داشت و برخی اشخاص از برخی قبایل
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تقاضا میکردند آنان را به عنوان یک عضو بپذیرند تا بتوانند از حمایت
قبیلهبهرهمندباشند.همچنینبرخیقبایلبایکدیگرپیماننصرت
میبستند که اگر قبیله سومی به یکی از این قبایل هجوم آورد ،قبیله
دیگــر از آن حمایــت کنــد .اما آیا چنیــن تصور غلطی بــرای نجات از
غضب و عذاب الهی نیز وجود دارد؟
َ
ّ
َ
َ
ً
در آیه  74سوره یس آمدهَ :و َّات َخ ُذوا م ْن ُدون ا ّلله آل َهة ل َعل ُه ْم ُي ْن َص ُر َ
ون؛
ِ ِ ِ
ِ
«آنان کســانی جز اهلل را خدایان خود پنداشــتهاند تا شاید به آنها یاری

برســانند ».همچنیــن در آیه  18ســوره یونــس آمده که مشــرکان درباره
َ
لاء ُشـ َـف ُ
ون ُ
معبودهــای خود میگوینــدَ :ي ُق ُول َ
هؤ ِ
عاؤنا ِع ْنـ َـد ا ّلله؛ «اینان
شفیعان ما نزد خدا هستند ».از برخی از سران جاهلیت نقل شده که
میگفتند :اگر بر فرض قیامت برپا شد ،الت و عزی یا دیگر خدایان ما
برای ما میانجیگری میکنند! به هر حال ،آیات قرآن نشــان میدهد
آنان در پاسخ به وعده عذاب الهی ،موضوع شفاعت و یاری خدایان
خود را مطرح کردهاند؛ اگر چه ممکن است خود به یاری بتها اعتقاد
ً
نداشته باشند و صرفا برای ریشخند و بهسخریه گرفتن قرآن و سخنان
پیامبر؟ص؟ چنین سخنی را بر زبان جاری میکردهاند .خدای متعال
در این آیه ،جهت سخن را از پند و تهدید ،به سوی خدایان آنان تغییر
ً
میدهــد تــا آنها را بــه فکر وادارد که خدایانشــان ،حقیقتا هیــچ توان و
ارادهای ندارند:
کیســتاند این کسانی که ادعا میکنید برای حمایت شما آمادهاند
و هــرگاه آنــان را بخوانیــد شــما را در برابر عذاب الهــی یاری میکنند؟
ً
آیا حقیقتا گمان میکنید این خدایان بیخاصیت شــما ،میتوانند
شما را از خدایی که ملک تنها در دست اوست و بر هر چیز تواناست،
نجات دهند؟
چیه هب دیما ...یتسرپ رگید
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ﯕﯖﯗ ﯘﯙ

«غرور» یعنی غفلت و حالت توهمی که انسان را از واقعیت دور کرده
و باعث میشود اعمال جاهالنه انجام دهد.
در پایــان آیه ،به ریشــه باورهــا و رفتارهای نادرســت و جاهالنه کافران
اشارهشدهاست :کافرانیکمشکلاساسیدارند کههمهاشتباهات
آنان از همین مشــکل نشــأت گرفته اســت و آن این اســت که آنان در
غفلت بهســر میبرند ،غفلت از حقیقت و غفلت از مرگ و عذاب.
آنــان توهماتــی در ذهــن خــود پرداختهاند و بر اســاس ایــن توهمات،
باورهایــی برای خود برســاختهاند که هیچ بهــرهای از حقیقت ندارد.
آنان اگر بهدنبال نجات خویش هســتند ،چــارهای ندارند جز اینکه از
این پوســته غرور و غفلت بیرون آیند و واقعیت را آن طور که هســت،
ببینند.

در محضر معصومان؟مهع؟
امــام باقر؟ع؟:شــما را بــه کرامــت همیشــگی خــدای متعــال ترغیب
میکنم و از عذاب او میترســانم ،عذابی که منقطع نمیشــود و اگر بر
کســی واجب شد ،راه نجاتی از آن ندارد .پس دنیا شما را غافل نکند
و فریــب ندهــد و بــه دنیا تکیــه نکنید؛ چر که خانه غفلت اســت که
خدای متعال نابودی را برای آن و اهل آن مقدر کرده است.
کافی.422/3:
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حـکـایـت و هـــدایــت
کنار «رود نیل» هنگاه باســتان شناسی صندوق بزرگی را
روزگاری در ِ
در صندوق را باز کردند ،جســد مومیایی شــدهای
پیدا کردند .وقتی ِ

را دیدند که در اطرافش چند خروار جواهر قرار داشــت .وقتی تحقیق
کردنــد ،فهمیدنــد یکــی از ملکههــای مصــر بــوده کــه بعــد از مرگش،
همــراه جواهــرات،
جســدش را مومیایــی کردهانــد .در ایــن صنــدوق
ِ
لوحــی نیز پیدا کردند که روی آن نوشــته شــده بــود« :این ّ
وصیتنامه
من اســت .پس از مرگم هر کس جنازهام را میبیند ،بداند که در زمان
سلطنت من،در مملکتم ،قحطی شد و کار به آنجا رسید که،من که
ملکه مصر بودم ،حاضر شدم تمام این جواهرات را بدهم و یک عدد
نان در عوض آنها بگیرم ،اما ّ
میسر نشد تا این که از گرسنگی به بستر
مرگ افتادم .این را همه باید بخوانند تا عبرت بگیرند و بفهمند که تا
وقتی خداوند نخواهد ،هیچ چیز نمیتواند انســان را بینیاز کند  ،اگر
خداوند نخواهد ّ ،
حتی اگر تمام وسایل و زمینهها را فراهم کنی هیچ
کاری نمیتوانی از پیش ببری!»
داستانهای شهید دستغیب؟هر؟58 :

چیه هب دیما ...یتسرپ رگید
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امان از لجاجت

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ

یــا کیســت آن که اگــر خداوند روزی اش را از شــما بازدارد به شــما
روزی دهــد؟ نــه ایــن که به حقایق توجه ندارند ،بلکــه در تجاوز از
حدود الهی و گریز شان از حق پافشاری و لجاجت می ورزند!

ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ

در آیه  ،15سخن از این بود که پروردگار متعال زمین را برای انسان آفرید
و از لطف و کرم خویش ،روزی انسان را در آن قرار داد و به او اجازه داد
از آنچه در زمین هست ،برای حیات طیبه دنیوی خویش بهره ببرد«َ :و
ُُ
كلوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه» .در این آیه ،برای اینکه مردم را بار دیگر متوجه این کند
که خدایان دیگر هیچ خاصیتی ندارند ،پرسش دیگر مطرح میکند:
کیســت آن کســی که ادعا میکنید اگر خدای متعــال روزی خود را از
شــما دریــغ دارد ،میتواند به شــما روزی بدهد؟ آیــا این الهههایی که
میپرســتید ،میتوانند روزی یک روز شما را تأمین کنند؟ آری ،شما
خدایی که همه چیز را برای شما آفرید ،رها کردهاید و به سراغ کسانی
رفتهایــد کــه خــود میدانید هیــچ کاری از آنها بر نمیآیــد .آنان نهتنها
نمیتوانند کاری برای شما انجام دهند ،بلکه حتی نمیتوانند از خود
دفاع کنند:
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ـون َو لا َي ْمل ُك َ
ون َشـ ْـي ًئا َو ُه ْم ُي ْخ َل ُقـ َ
َو َّات َخـ ُـذوا مـ ْـن ُدونــهِ آل َه ًة لا َي ْخ ُل ُق َ
ون
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ ًّ َ َ ْ ً َ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ ً َ ُ ُ ً
ِلأنف ِس ِهم ضرا و لا نفعا و لا يم ِلكون موتا و لا حياة و لا نشورا (فرقان)3:؛
مشــركان بــه جاى خدا معبودانى اختيار كردهانــد كه نه تنها چيزى را
نمىآفرينند؛ بلكه خود به دســت پرستشگرانشــان ســاخته شــدهاند
و بــراى خــود مالک هیچ زیان و ســودی نیســتند [چه رســد به اينكه
بر دفع زيان از پرستشــگران خود و رســاندن ســود به آنان توانا باشند].
و همچنیــن اختیار هیچ زندگی و مرگ و رســتاخیزی در دســت آنان
نیست.
در آیه  73از سوره حج نیز این ناتوانی به گونهای زیبا به تصویر کشیده
شده است:
َ ُّ َ َّ ُ ُ َ َ َ ٌ َ
اس َتم ُعوا َل ُه إ َّن َّالذ َين َت ْد ُع َ
ون ِم ْن ُدون ا َّلل ِه َلنْ
ْ
ِ ِ
يا أيها الناس ض ِرب مثل ف ِ
ِ
ُ
ً
ُ
َ ُُْ ُ ً
ُ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
بابا َو َلو ْاج َت َم ُعوا َل ُه َو إن ي ْســل ْب ُه ُم الذ ُ
باب شــيئا لا ي ْســتن ِقذ ُوه
يخلقوا ذ
ْ ُ ِ
ِ
ْ ُ َ ُ َ َّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ِمنــه ضعــف الط ِالب و المطلوب؛ اى مردم مثلى زده شــده ،پس بدان
گوش فرا دهيد :كســانى كه شــما آنها را به جاى خدا مىخوانيد هرگز
نمىتوانند مگسى بيافرينند ،هرچند براى آفريدن آن همگی گرد هم
جمــع آینــد! و اگر مگس چيــزى از آنها بربايد نمىتواننــد آن را باز پس
گيرند؛ هم خدايانى كه در پى آن مگس برآيند ناتواناند و هم مگسى
كه در پى آناند ،ناتوان است.

ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ

ّ
لج به معنای پافشــاری بر دشــمنی و عناد و درگیری استّ .
«عتو» نیز
به معنای استکبار و گردنکشی و «نفور» به معنای کراهت داشتن از
چیزی و فرار از آن است.
هر کس در این آیه و آیه قبل خوب تفکر کند و به این بیندیشد که آیا اگر
قرار باشد خدا بر انسانها بهخاطر گناهان و نافرمانیهایشان غضب
تجاجل زا ناما
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کرده و آنها را عذاب کند ،هیچ کس نمیتواند آنها را نجات دهد و اگر
روزی آنان را قطع نماید ،هیچ کس نمیتواند
خدای متعال اراده کند ِ
بــه آنــان روزی بدهــد ،بیتردیــد بــه این نتیجه میرســد که پرســتش
خدایــی جــز اهلل و کرنــش در برابر معبودی جز خــدای رحمان ،چیزی
جز جهالت نیست .اما چه میشود که کسانی با اینکه حقیقت را در
مییابند ،همچنان بر کفر خود پافشاری میکنند؟ در ادامه آیه به این
پرسش پاسخ داده شده است:
آنان با عقل و فهم خویش میتوانند حقیقت را دریابند؛ ولی مشــکل
آنان در درک حقیقت نیســت! مشــکل آنان این است که بر دشمنی
و گردنکشی خود و گریز از حقیقت اصرار دارند و قصد ندارند از این
لجاجت دست بردارند .بنابراین هیچ نصیحتی در آنان تأثیر ندارد،
جز مرگ:
ب اگر كوته است ار دراز
از اين خوا 
َ
گ ِه مرگ بيدار گرديم باز

در محضر معصومان؟مهع؟
خدایــا ،تــو مــا را در روز یهایمان با ســوء ظن [نســبت به اینکــه مبادا
روز یمــان نرســد] آزمودی و مــا را در مرگهایمــان با آرزوهــای دراز [که
مبــادا مرگمان برســد و به آرزوهایمان نرســیده باشــیم] امتحان کردی
تــا جایــی کــه روزی تــو را نزد کســانی کــه خــود روز یخور تو هســتند،
درخواســت کردیم و بهخاطر آرزوهایمان ،طمع عمر طوالنی داشتیم.
خدایا ،بر محمد و آلش درود فرســت و به ما یقینی راســتین [نســبت
به خودت] عنایت کن که با آن ما را از دغدغه و زحمت درپی روزی
بــودن کفایــت کنــی و به ما اطمینانی خالص ببخش که مــا را با آن از
خستگی زیاد در این راه ،رهایی بخشی...
صحیفه سجادیه :دعای 29
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حـکـایـت و هـــدایــت
روزی مرد جوانی نشســته بود و با همســرش غذا میخورد و پیش روی
آنان مرغ بریان قرار داشت .در این هنگام گدایی به خانه ی آنان آمد و
چیزی خواست .جوان از خانه بیرون آمد و با خشونت تمام ،سایل را
از در خانه راند .مرد محتاج نیز راه خود را گرفت و رفت.
پــس از مدتی چنــان اتفاق افتاد که همان جوان ،فقیر و تنگ دســت
شد و همسرش را نیز طالق داد .زن هم بعد با مرد دیگری ازدواج کرد.
از قضا روزی آن زن با شوهر دوم خود نشسته بود و غذا میخورد .مرغی
بر یــان پیــش روی آنان بود ،ناگهان گدایی در خانــه را به صدا درآورد و
تقاضای کمک کرد.
مرد به همسرش گفت :برخیز و این مرغ بریان را به این سائل بده! زن
از جا برخواست و مرغ بریان را گرفت و به سوی در خانه رفت ،ناگهان
مشاهده کرد سائل،همان شوهر نخستین او است ،مرغ را به او داد
و با چشم گریان برگشت! شوهر سبب گریه ی همسرش را پرسید .زن
گفت این گدا ،شــوهر اول من اســت و ســپس داستان خود را با سائل
پیشین که شوهرش او را آزرده بود بیان کرد.وقتی زن حکایت هویش
را به پایان آورد شــوهر دومش گفت :ای زن! به خدا ســوگند آن گدا نیز
من بودم!
از مکافات عمل غافل مشو

گندم از گندم بروید جو ز جو

پند تاریخ ،ج  ،4ص 130؛ به نقل از :ثمرات االوراق
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یک مقایسه ساده

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵ
آیا کسی که در راهی لغزنده و ناهموار حرکت می کند و پی

درپی به صورت درمی افتد هدایت یافته تر است ،یا آن که
راست قامت به راهی مستقیم می رود؟
ّ
کــب به معنای واژگون کردن شــیء اســت؛ مانند وارونــه کردن ظرف.
ً
کبا علی وجهه» یعنی کسی که بر روی صورت واژگون استّ .
ُ«م ّ
سوی
در این آیه یعنی راست قامت و بااعتدال.
یکــی از روشهــای قــرآن بــرای هدایــت انســانها در کنــار اســتفاده از
بشــارت ،تهدیــد و داســتان ،بهرهبــردن از تمثیلهای زیبــا و تأثیرگذار
اســت .یکــی از ایــن تمثیلها کــه هــدف از آن نشــان دادن حالت دو
گروه کافر و مؤمن و مقایسه آن دو با یکدیگر است ،در این آیه بیان شده
است:

ﯩﯪﯫﯬﯭ

ً
ظاهرا مراد از کسی که بر روی صورت راه میرود ،این است که شخص
دائم به زمین میخورد .زمین خوردن دو علت مهم دارد:
 .1جاده پستیها و بلندیهای زیادی دارد و این ناهموار یها راه رفتن
را دشوار میکند
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 .2شــخصی که راه میرود ،نابیناســت و نمیتواند پیش پای خود
را ببینــد و بــه همیــن دلیل دائم بــه زمین میخورد .فــرض کنیم هم
جاده ناهموار باشــد و هم شــخص ،کور! در چنین حالتی او چنان
دائم بر زمین میخورد که گویی تمام مسیر را بر صورت میپیماید!
کافران نیز چنین حالتی دارند .آنان باور راستین و اعتقاد محکمی
ندارند که بتوانند بر اساس آن ،نقشه راه زندگی خود را ترسیم کنند.
بنابرایــن در مســیر زندگــی ،در جــادهای ناهمــوار و نامشــخص قدم
ً
گذاشــتهاند و افــزون بر این ،اصال نمیداننــد در نهایت باید به کجا
برسند .از طرف دیگر بر اساس آیه  20همین سوره ،در غفلت و توهم
َ َّ
ْ
ُ
كافـ ُـر
ون ِإلا فِــي غـ ُـر ٍور و همچنیــن بر اســاس آیه  ،21در سرکشــی
ِإ ِن ال ِ
ُُ ّ َ ُُ
َ ْ َ ُّ
ور .چنین
و حالــت گریــز از حق بهســر میبرند :بــل لجوا فِي عتـ ٍـو و نف ٍ
غفلتــی ،باعــث میشــود آنــان از دیــدن حقیقت کور شــوند و هیچ
واقعیتی را نه میتوانند ببینند _ چون غفلت و غرور مانع میشود _
و نه میخواهند ببینند _ چون لجاجت و اصرار بر گردنکشــی مانع
چنین ارادهای میشــود .کسی که در چنین وضعیتی بهسر میبرد؛
یعنــی نــه نقشــه راه دارد ،نــه هدف و نه چشــم بینا ،آیا مانند کســی
نیســت کــه در راه رفتــن ،حیــران و ســرگردان ،دائم زمیــن میخورد،
گویی تمام مسیر را با صورت پیموده است؟

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ

در این تمثیل ،دو صفت برای شخص ،ذکر شده است:
ّ .1
سویا :یعنی بهطور متوازن و عادی در حال حرکت است.
ُ َ
َ
يم :مســیری کــه میپیمایــد ،راهی مســتقیم و
 .2عل ـ ى ِصـ ٍ
ـراط م ْســت ِق ٍ
مشــخص اســت .حرکــت و مســیر مؤمــن در زندگــی اینگونه اســت.
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او بــرای زندگی نقشــه دارد ،نقشــهای کــه آن را از خالق علیم و حکیم
خود برگرفته اســت :نقشــه دین بــرای زندگی .بنابرایــن راه را از چاه باز
میشناســد ،میداند در کدام جاده قدم بگذارد و میداند در نهایت
قرار است به کجا برسد .افزون بر این ،دیدهای بینا دارد و واقعیتها را
آنگونه که هست ،میبیند.
حــال به ســراغ غرض کلــی از آیه میرویــم .خدای متعــال در این آیه،
یک پرسش مطرح کرده است؛ پرسشی که پاسخ آن برای همه روشن
اســت و تنهــا برای این بیان شــده که از مخاطب اقرار بگیــرد و او را به
اندیشیدن وادار کند:
آیــا کســی که افتاده بر صورت ،راه میپیماید با کســی که متــوازن و با
اعتــدال در راهــی مســتقیم در حال حرکت اســت ،یکســان اســت؟
اگر یکســان نیســتند ،کدام یک در مســیر درســت حرکت میکنند و
هدایتیافتهاند؟ شــما کافران ،به زندگی خود و مؤمنان توجه کنید و
خود ،داوری کنید شما در کدام سوی این مقایسه قرار دارید و مؤمنان
در کدام سو؟!
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در محضر معصومان؟مهع؟
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ــن َول َي ِة َع ِل ّي؟ع؟ ك َم ْن
کاظــم؟ع؟:إن اهَّلل ضرب مثل من حاد ع
امــام
ِ
ٍَ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َي ْم ِشي َعلى َو ْج ِه ِه ل َي ْه َت ِدي ِل ْم ِر ِه َو َج َعل َم ْن ت ِب َع ُه َس ِو ّيا َعلى ِص َر ٍاط
ّ ُ ْ َ َ
يمأ ِم ُير ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
الص َراط ال ُم ْست ِق ُ
ين؟ع؟
ُم ْس َت ِق ٍيم َو ِ
خدای متعال کسی را که از والیت علی؟ع؟ منحرف شده را به کسی
تشبیه کرده که بر صورت راه میرود و نمیتواند راه خود را بیابد و کسی
را که از او پیروی کند ،مانند کسی دانسته که متوازن ،بر راهی مستقیم
در حرکت است و راه مستقیم ،امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
کافی433/1:

حـکـایـت و هـــدایــت
مشــهور اســت یکــی از علمــا بــاالی منبــر خطاب بــه بازاریــان چنین
میگفت :ای بازار یها! نکند این مشتریهای ساده و بی آالیش سر
شما را کاله بگذارند  .یکی گفت :خاج آقا! شما کجای کاری ،ما سر
آنها کاله میگذاریم.
عالم فرمود :من هم دقیقا منظورم همین است ،شما خیال میکنید
که سر آن ها کاله میگذارید در حالی که آنها سر شما کاله میگذارند؛
چون شما با این کار ،دنیای آن ها را میگیرید ،ولی آن ها دین شما را!
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نعمت تمام است...

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃ

گو :اوســت که شــما را پدید آورد ،و برای شــما گوش و چشــم و
گزار نعمت های حق هستید
دل قرار داد ،ولی اندکی سپاس ِ

از ابتدای سوره تا کنون ،برخی از مظاهر و نشانههای قدرت ،حکمت
و لطف الهی بیان شــد؛ از جمله :تدبیر نظام مرگ و زندگی ،خلقت
آســمانهای هفتگانــه و ســتارگان ،آفرینــش زمیــن بهعنوان بســتری
مناسب برای زندگی انسان و آفرینش عجیب پرندگانی که بین زمین
و آسمان ،پرواز میکنند .در این آیه ،به یکی دیگر از این نشانهها که
نمایانگر لطف و امتنان پروردگار بر انسان است ،اشاره شده است:
اوســت همــان کســی که شــما را که هیــچ نبودیــد ،بهوجــود آورد و به
شما سه نعمت مهم عطا کرد .1 :گوش برای شنیدن .2 ،چشم برای
دیــدن .3 ،عقــل و دل برای فهمیدن و درک کــردن .اگر هر یک از این
ســه نعمت نباشد ،زندگی شما بههم میریزد و لذتی از آن نخواهید
برد .شما باید از این سه نعمت بهره ببرید و شکرگزار آنها باشید .اما
شما بسیار اندک ،شکرگزاری میکنید!
ً
ظاهرا اشــاره به گوش و چشــم و دل از بین اعضای بدن ،بهخاطر
اهمیت ویژه آنها نسبت به دیگر اعضا برای پیدا کردن راه درست
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و دســتیابی بــه ســعادت اســت .گــوش ،حرف حــق را میشــنود و
چشــم ،نشــانههای وجود خدا و همچنین سرنوشــت و آثار دیگران
را میبینــد و عبــرت میگیرد و دل ،میاندیشــد و به باور میرســد.
پیــش از ایــن نیــز در آیه دهم دیدیــم که اهل آتــش از اینکه از گوش
و عقــل خــود بهــره نبردهانــد ،اظهــار ندامت کــرده و میگوینــد :اگر
میشــنیدیم و میاندیشــیدیم ،در میان اهل آتش نبودیم! بنابراین
شــکرگزاری ویژه از این ســه نعمت و بهکار بردن آنها ،نتیجهای جز
هدایت و ســعادت در پی نخواهد داشــت .در آیه  36ســوره اســرا
نیــز آمــدهَ :و لا َت ْقـ ُـف ما َل ْي َس َل َك بــهِ ع ْل ٌم إ َّن َّ
السـ ْـم َع َو ْال َب َص َر َو ْال ُف َ
ؤاد
ِ ِ ِ
ً
ُك ُّل ُأولئـ َ
َ
كان َع ْنـ ُـه َم ْسـ ُـؤلا؛ «و از باورهــا ،رفتارهــا و گفتارهايــى
ـك
ِ
كــه بدانهــا علم ندارى پيــروى مكن؛ زيرا [از انســان] درباره گوش و
چشــم و دل ،هر سه پرسیده میشــود [که چگونه از آنها بهره گرفته
شــده اســت »].این آیه نیز نشــان میدهد اگر کســی از این سه بهره
ببرد ،بیتردید از چیزی جز علم و یقین پیروی نخواهد کرد.
افــزون بــر ایــن ،ایــن ســه در کنار دیگــر اعضای بــدن انســان ،همگی
نعمتهای الهی هســتند که باعث میشوند انســان از زندگی لذت
ببــرد؛ نعمتهایــی کــه شــکرگزاری پــروردگار بهخاطــر آنها بــر همه ما
واجب اســت و البته مهمترین شــکرگزاری این اســت که حــق آنها را
بهجا آوریم .در بخشی از رساله حقوق امام سجاد؟ع؟ آمده:
حق نفســت بر تو این اســت که آن را در مســیر طاعت خدای متعال
بهکار گیری و حق زبانت این است که آن را از دشنام ارجمندتر بدانى
و به سخن خوب عادت دهى و سخن زیاد را که هیچ فایدهای ندارد،
ترک کنی و به مردم نیکی کنی و درباره آنها به خوبی سخن بگویی و
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حق گوش این اســت که آن را از شــنیدن غیبت و هر آنچه شنیدنش
حالل نیســت ،حفظ کنی و حق چشــم این است که آن را در برابر هر
آنچــه بر تو حالل نیســت ،ببنــدی و با نگاه کردن بهوســیله آن عبرت
بگیــری و حق دســتت این اســت که آن را بهســوی چیزی کــه برای تو
حــال نیســت ،دراز نکنــی و حــق دو پایت این اســت که بــا آن دو به
ســوی جایــی نــروی که بــرای تو حالل نیســت؛ چــرا که قرار اســت در
قیامت با همین دو پا بر صراط قرار بگیری! پس مراقب باش که این دو
پا در آنجا تو را نلغزانند که اگر بلغزی ،هال ک شدهای ،و حق شکمت
ایــن اســت کــه آن را ظرفی برای حرام قرار ندهی و بیش از حد ســیری
نخــوری و حق شــرمگاهت این اســت که آن را از زنا مصــون داری و از
اینکه دیده شود ،حفظ کنی( ...الفقیه)619/2:

در محضر معصومان؟مهع؟
َ َّ َ
َ ْ ْ
ُ َ
ْ
المؤمنین؟ع؟:اع َج ُبوا ِل َهذا ِالن َس ِان َي ْنظ ُر ِبش ْح ٍم َو َي َتكل ُم ِبل ْح ٍم َو
امیر
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َْ
يسمع ِبعظ ٍم و يتنفس ِمن خر م
از اين انســان شــگفت زده شــويد :با پيهای مىبيند ،با تکه گوشــتى
سخن مىگويد ،با استخوانى مىشنود و از حفرهاى نفس میکشد!
نهج البالغه :حکمت8
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حـکـایـت و هـــدایــت
حضرت عیسی؟ع؟ روزی در سیر و سیاحت خود مردی نابینا را دید
کــه عالوه بــر کوری ،به بیماری جــذام و برص مبتال اســت و بدنش از
دو طرف فلج و زمینگیر است و در عین حال ّ
مکرر میگوید« :خدایا
شکرت که مرا از بسیاری از بیمار یها حفظ نمودی ».عیسی؟ع؟ به
او گفت« :تو به هر بالیی مبتال شدهای پس به کدام بال گرفتار نیستی
کــه چنان شــکر میکنی؟» نابینا گفت« :مــن از آن کس که مانند من
معرفت به خدا ندارد بهترم ،از این رو شاکر هستم».
حضرت عیسی؟ع؟ گفت« :راست گفتی ،دست خود را به من بده!
او دســتش را بــه عیســی؟ع؟ داد ،ناگهــان به اعجاز عیســی؟ع؟ او از
همه بیمار یها آزاد شد و زیباترین شکل را پیدا کرد و از آن پس رفیق
عیسی؟ع؟ بود .آری! شکر نعمت َ
نعمتت افزون کند.
کشکول شیخ بهایی ص499
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مبداء و مقصد

ﰄﰅ ﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌ

بگــو :اوســت کــه شــما را در زمیــن آفریــد ،و بــه ســوی او
محشورتان میکنند
«ذرء» بــه معنــای پراکنــده کــردن دانه بــر روی زمین اســت« .ﰇ ﰈ
ﰉ» یعنی شما را در زمین پراکنده کرد .واژه «حشر» در مقابل «ذرء»
و به معنای جمع کردن است .محشر نیز اسم مکان و به معنای محل
اجتماع است.
ایــن آیــه دو بخــش دارد کــه در مقابــل هــم هســتند و همیــن مقابلــه،
تصویری زیبا در ذهن ایجاد میکند:

ﰄﰅ ﰆﰇ ﰈﰉ

بگو اوست آن کسی که شما را آفرید ،نسل شما را زیاد کرد و اینگونه در
زمین پراکنده نمود .او همه کره زمین را با تمام وسعتش و هر آنچه در
آن هست ،در اختیار شما قرار داد و راههایی بر سطح زمین آماده کرد
تا بتوانید از جایی به جای دیگر بروید:
َ
ُ
ّ
َ
ُ
َّالــذي َج َعـ َـل َل ُك ُم ْال َأ ْر َض َم ْه ً اد َو َج َع َل َلك ْم فيها ُسـ ُـب ًلا ل َعلك ْم َت ْه َت ُد َ
ون
ِ
ِ
(زخرف)10:

حتی به شما آموخت چگونه کشتی بسازید تا بتوانید دریاها را نیز به
تسخیر خود در آورید:
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َّ
ْ ُ ُ
َّ ْ
َ ً ً َ ْ
َو ُهـ َـو الـ ِـذي َســخ َر ال َب ْحـ َـر ِل َتأكلــوا ِم ْن ُه ل ْحمــا َط ِر ّيــا َو ت ْسـ َـتخ ِر ُجوا ِم ْن ُه
َ َّ ُ
ْ ً َْ
َ َ
َ ْ
ُْ ْ َ
ُ
واخ َر ِفيهِ َو ِل َت ْب َتغوا ِم ْن فض ِلهِ َو ل َعلك ْم
ِحل َية تل َب ُســونها َو ت َرى الفلك َم ِ
َت ْش ُك ُر َ
ون (نحل)14:؛ «و اوست آنكه دريا را براى شما رام ساخته است
تــا از آن گوشــتى تازه بخوريــد و زيورى كه آن را مىپوشــيد از آن بيرون
آوريد ،و كشــتىها را در آن مىبينى كه آب را مىشــكافند و به پيش
مىروند ،تا شما بهرهها ببريد و از فضل خدا روزى خويش را بجوييد و
شايد خدا را بر اين نعمتها سپاسگزارى كنيد».
همچنین نژادها ،رنگها ،چهرهها و زبان شــما را متفــاوت قرار داد تا
یکدیگر را بشناسید و بتوانید با تکیه بر مشترکات ،زندگی اجتماعی
تشکیل داده و نیازهای خود را برآورده کنید:
َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً
ى و جعلناكم شــعوبا
يــا أيهــا الناس ِإنــا خلقناكم ِمــن ذكـ ٍـر و أنث 
َ َ َُ
َ
عارفــوا (حجــرات)13:؛ «اى مــردم ،ما شــما را از يك مرد و يك
بائــل ِلت
َو ق ِ
زن (آدم و ّ
حــوا) آفريديــم و بــه صورت تيرههــاى گوناگون و قبيلههاى
مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد»...
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ
َو م ْن آياتهِ َخ ْل ُق َّ
وانكم ِإن
ِ
ماوات و الأر ِض و اخ ِتلاف أل ِسن ِتكم و أل ِ
ِ
الس ِ
ْ
َ
َ
عال ِم َ
ين (روم)22:؛ «و از نشانههاى او آفرينش آسمانها
آيات ِلل ِ
فِي ذ ِلك ل ٍ
و زميــن و اختــاف زبانها و رنگهاى شماســت .قطعــا در آنچه ياد
شد ،براى دانشوران نشانههايى است بر اينكه خداوند تنظيمكننده
امور آدميان است».
ً
همــه اینها نشــان میدهد کــه اوال این نظــام آفرینش که بــرای زندگی
انســان مهیــا شــده ،بیحکمــت نیســت و بیتردیــد بــا نظــام مــرگ و
ً
زندگی و آزمایش انسان در ارتباط است و ثانیا :تنها کسی که شایسته
پرســتش و کرنش و اطاعت اســت ،همین خدای حکیم اســت و نه
هیچ موجود دیگر.
دصقم و ءادبم
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ﰊﰋ

بخــش نخســت آیــه ،دربــاره مرحلــه پــس از آفرینش انســان ،یعنی
اولین مرحله زندگی بود که به پراکنده شدن انسانها بر روی زمین
برای ســپری کردن زندگی گذرای دنیایی اشــاره داشت؛ زندگیای
کــه اصالــت نــدارد و تنهــا مقدمهای اســت بــرای زندگی ابــدی .در
بخش دوم آیه درباره مرحله نهایی سخن بهمیان آمده است:
او همان کســی بود که شــما را در زمین پراکنده کرد و اوست همان
کسی که همه شما در نهایت نزد او گرد خواهید آمد تا در سرنوشتی
کــه در زمیــن برای خــود رقم زدهاید ،بــه زندگی ابــدی و اصیل خود
ادامه دهید.

در محضر معصومان؟مهع؟
شخصی از امام رضا؟ع؟ درباره سجده شکر پرسید و گفت :میبینم
که برخی از شیعیان بعد از نماز یک سجده بهجا میآورند و میگویند:
این سجده شکر است .امام فرمود:
َ
َ
ّ
َ
َّ ُّ ْ َ َ ْ َ َ
َّ
ُ َ
َ ُ
ول ُس ْب َ
حانال ِذي َسخ َرلناه اذ َوماك ّنا
ِإن َماالشك ُرِإذاأن َع َما ّلل ُه َعلى َع ْب ِدهِ أ ْن َيق 
َ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ْ َ
ين َوإ َّناإل  َ َ ْ َ َ
عال ِم َ
َُ ُْ َ
ين.
ون(زخرف)14-13:والحمد ِلل ِهر ِبال
ىر ِّبنال ُمنق ِل ُب 
لهمق ِر ِن  ِ ِ
شکر این است که هنگامی که خدای متعال نعمتی به بندهاش داد،
بگوید :پاك و ّ
منزه اســت كســى كه اين نعمت را به تسخير ما درآورد؛
و گرنــه مــا را يارى آن نبود كه اين را در اختيار خويش گيريم و قطعا ما
به سوى پروردگارمان باز خواهيم گشت و سپاس مخصوص پروردگار
جهانیاناست.
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حـکـایـت و هـــدایــت
رســول خــدا؟ص؟ فرمود :در شــب معراج،خداوند مرا به آســمانها ســیر
میداد ،در آســمان فرشــتهای را دیدم که لوحی از نور در دستش بود ،و
آنچنان به آن توجه داشــت که به جانب راســت و چپ نگاه نمیکرد
و مانند شخص غمگین ،در خود فرو رفته بود  ،به جبرئیل گفتم :این
فرشته کیست؟
گفت :این فرشــته مرگ (عزرائیل) اســت که به قبض روحها اشــتغال
دارد .گفتم :مرا نز د او ببر ،تا با او سخن بگویم .جبرائیل مرا نزدش برد،
به او گفتم :ای فرشته مرگ! آیا هر کسی که مرده یا در آینده میمیرد روح
او را تو قبض کردهای و یا قبض میکنی؟
گفت :آری ،گفتم :خودت نزد آن حاضر میشوی؟ گفت :آری خداوند
همه دنیا را همچنان در تحت اختیار و تسلط من قرار داد ،همچون
پولی که در دست شخصی باشد ،و آن شخص ،آن پول را در دستش
هرگونــه کــه بخواهد جابجا نماید .هیچ خانهای در دنیا نیســت مگر
اینکه در هر روز پنج بار به آن خانه سر میزنم ،وقتی که گریه خویشان
مرده را میشنوم به آنها میگویم:
گریه نکنید من باز ّ
مکرر به سوی شما میآیم تا همه شما را از این دنیا
ببرم.
عالم برزخ38 :؛ بحاراالنوار 141 :6
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وقتی عذاب هم به ریشخند گرفته می شود

ﰍﰎﰏﰐ ﰑ ﰒﰓﰔ

کافران از روی تمسخر می گویند :اگر راستگویید این وعدۀ
قیامت و عذاب کی خواهد بود؟
در آیات پیش دیدیم که خدای متعال از چندین راه برای هدایت
مــردم اســتفاده کــرد؛ راههایــی ماننــد اســتدالل بــر قــدرت و علــم
خویــش ،ترســاندن از جهنم ،بشــارت به مغفرت و پــاداش ،تهدید
بهوســیله عذابهای دنیایی ،اشــاره به آفرینش آســمان ،ســتاره،
زمین ،پرنده ،گوش ،چشــم و عقل ،یادآوری داســتان گذشــتگان
بــرای عبرت و اســتفاده از تمثیــل .اما برخی انســانها چنان کور و
کر و الل هستند که هیچ سخنی در آنها تأثیر ندارد .به تعبیر قرآن:
َ
َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ك َم َثل ّالـ ِـذي َي ْن ِع ُق بما لا َي ْسـ َـم ُع إ َّلا ُد ً
عاء َو ِند ًاء
و مثــل ال ِذيــن كفر وا
ِ
ِ
ُِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُصـ ٌّـم ُبكـ ٌـم ُع ْم ٌي ف ُهـ ْـم لا يع ِقلون (بقــره)171:؛ «حكايت [تــو و] كافران،
همچــون حكايــت چوپانــى اســت كه بــر گوســفندان خــود نهیب
میزنــد؛ گوســفندانی که جــز فریاد چوپــان که برای رانــدن یا جمع
شــدن آنها بــهکار میبرد ،چیزی نمیشــنوند .كــر و الل و كورند؛ نه
سخن سودمند را مىشنوند و نه خود درست سخن مىگويند و نه
نشانههاى حق را مىنگرند؛ ازاينرو هيچ حقيقتى را درنمىيابند».
ایــن افراد وقتــی حرف حق را میشــنوند ،نهتنها ایمــان نمیآورند،
بلکه تالش میکنند با قطع کردن ســخن پیامبر؟ص؟ و بهریشــخند
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گرفتــن مؤمنــان و باورهــای آنــان ،هــم آنــان را آزرده کننــد تــا مگر از
ایمان خود دســت بردارند و هم دیگــران را از ایمان آوردن بازدارند.
در آیه پیش ،سخن از حشر و گردآمدن مردم نزد خدا برای حساب
بود .اینان در برابر این وعده حق الهی ،چنین امر سرنوشتســازی
را دســتکم گرفتــه و به شــیوهای دیگر برای فــرار از آن ،مؤمنان را به
استهزا میگیرند و میگویند:

ﰍﰎﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ

«اگر راســت میگویید ،بگویید بدانیم این قیامتی که از آن ســخن
میگوییــد و مــا را از آن میترســانید ،کــی تحقــق خواهــد یافــت؟
پاســخ شما به این پرسش نشان میدهد که شما راست میگویید
یا دروغ! چرا که کسی که سخن از یک وعده میدهد ،حداقل باید
حدود زمان آن را بداند! شــما که خودتان هم نمیدانید این روزی
کــه بــا ایــن آب و تــاب از آن ســخن میگوییــد ،کــی اســت ،چطور
انتظار دارید ما ســخن شــما را قبول کنیم؟!!! کاش میشــد زودتر
میآمد تا ما آن را میدیدیم و عذاب خود را میچشیدیم!»
ً
راســتی قیامت چه ربطی به دانســتن زمــان آن دارد؟ آیا ما
حقیقتــا
ِ
کــه یقیــن داریــم روزی میمیریم ،اگــر ندانیم کی و کجــا میمیریم،
میتوانیــم نتیجــه بگیریــم :پــس نمیمیریــم؟! ببینید تا چــه اندازه
ً
ســخن آنها احمقانه و بیاســاس اســت .ظاهرا چنین سخنی تنها
یــک بار گفته نشــده؛ بلکــه بارها و بارها کافــران و منکران قیامت،
ایــن ســخن را بــر زبان جــاری کردهانــد .همین آیــه با همیــن الفاظ
شــش بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت .عبــارات دیگــری همچــون
ْ
ُ َ
ب (ماننــد :حــج47:؛ عنکبــوت53:و )54نیــز در قرآن
َي ْسـ َـت ْع ِجلون َك ِبال َع ـ اذ 
وجــود دارد که نشــان میدهــد آنــان از روی تمســخر ،از پیامبر؟ص؟
دوش یم هتفرگ دنخشیر هب مه باذع یتقو
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میخواســتند عذابــی که بــه آنها وعده میدهــد را زودتر بــر آنان فرو
فرســتد! همچنیــن بــرای آزار پیامبــر؟ص؟ و زخم زبان زدن بــه او ،به
همدیگر میگفتند:
َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُ ّ ْ ُ ْ ُ َّ ُ َ َّ
و قال ال ِذين كفر وا هل ندلكم عل ى رج ٍل ين ِبئكم ِإذا م ِزقتم كل ممز ٍق
َ َ َ ًَ
َّ ُ َ َ ْ
ٌَ
ََْ
ِإنك ْم ل ِفي خل ٍق َج ِد ٍيد * أفتر 
ى َعلى ا ّلل ِه ك ِذبا أ ْم ِبهِ ِج ّنة( ...سبأ)8-7:؛
«کافران از روى اســتهزا گفتند :آيا مردى را به شــما نشــان دهيم كه
بــه شــما قاطعانه خبر مىدهــد كه چون ُمرديــد و بدنهايتان كامال
متالشــى و پراكنــده گشــت ،در آفرينشــى جديــد قــرار مىگيريــد و
حياتــى دوبــاره مىيابيد؟ * نمىدانيم آيا آ گاهانه ســخن دروغينى
را كه خود ســاخته اســت به خدا نســبت مىدهد و يا نوعى جنون
دامنگيرش شده؟!»
بهراســتی ،انســان تا کجــا باید عقل خــود را کنار بگذارد تــا در برابر
حرف حق اینگونه مقاومت کرده و به ســخنانی اینگونه سخیف
پناه ببرد؟

در محضر معصومان؟مهع؟
كفر بر چهار پايه اســتوار اســت :كنجكاوى بیش از حد ،درگیری با
مــردم ،انحــراف از حــق و دشــمنى .آن كه كنجــكاوى بیش از حد
كنــد ،بــه حــق باز نمیگــردد و آن كــه از روی جهالت بــه درگیری با
مــردم برخیــزد ،نابیناییاش نســبت بــه حق ادامه مییابــد و آن كه
از حــق منحرف گردد ،خوبــى را بدى و بدى را خوبى ديده و دچار
مســتى گمراهى میشــود و آن كه دشمنى نماید ،راههايش دشوار،
كارش پیچیده و راه نجاتش تنگ میگردد.
نهج البالغه:حکمت31
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حـکـایـت و هـــدایــت
حضرت نوح؟ع؟ طبق ّ
نص صریح قرآن  ،قریب نهصد و پنجاه سال
ّ
مــرم را بــه ســوی خدا دعوت کــردّ ،اما به جــز عدهی کمی بــه او ایمان
نیاوردند.حضرت نوح؟ع؟ به فرمان خدا مشغول ساختن کشتی بود،
تا هنگام عذاب طوفان ،او و مؤمنین سوار بر آن شده ،نجات یابند.
کافــران نزد نوح میآمدند و کشــتی ســه طبقــهی او را ،آن هم در جای
خشکی که میدیدند ،مسخره میکردند.
یکــی میگفت :این محل آب و چاهی ندارد که کشــتی میســازی و
این نادانی است.
دومی میگفت :ای پیر! سوار کشتی شو و با سرعت از اینجا برو.
سومی میگفت :پر و بالی هم برای کشتی بساز.
چهارمی میگفت :دنبالهی کشتی که میسازی ،کج است.
پنجمی میگفت :مگر عقل خود را از دست دادهای؟!
ششمی میگفت :پس از پیغمبری ،تازه ّ
نجار شدهای.
حضرت نوح؟ع؟ با تمســخر واســتهزای آنها از ســاختن باز نماند و
در پاسخ آنها میفرمود :این کار به امر خداوند است ،اگر شما امروز
ما را مســخره میکنید ،روزی هم بیاید که ما شــما را مســخره کنیم
ّ
و بــه زودی خوتهیــد دانســت که عذاب و ذلت به ســراغ کدام یک
از ما خواهد آمد؟!
پس به امر خداوند ،آب از زمین جوشید و اهل کشتی نجات یافتند و
استهزا کنندگان به عذاب ابدی دچار شدند.
اقتباس از تاریخ انبیاء52/1: ،

دوش یم هتفرگ دنخشیر هب مه باذع یتقو
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تنها او میداند

ﰕﰖﰗ ﰘﰙﰚ ﰛﰜ ﰝ ﰞ

دانش زمان وقوع قیامت فقط نزد خداست ،و من تنها
بگو:
ِ
هشداردهنده ای آشکارم

« ﰜ» در این آیه به معنای ُمنذر و هشداردهنده و « ﰝ» اسم فاعل
از َ
«أبان» به معنای روشن کننده است.
در آیــه پیــش بیــان شــد کــه منکــران قیامــت تــاش میکردنــد بــا
بهریشــخند گرفتــن مؤمنان و باورهای آنان ،هــم پیامبر؟ص؟ و دیگر
مؤمنــان را آزرده کننــد و هــم دیگــران را از ایمــان آوردن بازدارنــد؛
بنابرایــن بارهــا از روی اســتهزا میگفتنــد« :ا گــر راســت میگوییــد،
بگوییــد بدانیــم این قیامتی که از آن ســخن میگوییــد و ما را از آن
میترسانید ،کی تحقق خواهد یافت؟»
در توضیــح آیــه پیــش گفتیم که چنین پرسشــی یک مغالطه اســت
و ندانســتن زمــان برپایــی قیامــت یــا نــزول عــذاب ،نمیتوانــد علت
دروغبــودن آن تلقی شــود .تبییــن این مغالطه میتواند هر انســانی را از
بیاســاس بــودن آن آ گاه کنــد .اما خدای متعــال در قرآن هرگز چنین
پرسشی را بهطور مستقیم پاسخ نداده است؛ شاید به این دلیل که:
اوال :چنین پرسشــی ،یک پرســش حقیقی نبود که پرسشگر به دنبال
ً
پاســخ آن باشــد؛ بلکــه هــدف از آن ،صرفا اســتهزا بود .روشــن اســت
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که اگر قرار باشــد هر پرسشــی با هر هدفی و از جانب هر کســی مطرح
میشــود ،پاســخ داده شــود ،فرصتــی برای پرداختــن به امــور اصلی و
پاسخ به نیازهای اساسی باقی نمیماند!
ً
ثانیا :پرسشگر کسی بود که به هیچ جوابی گوش فرا نمیداد و از اساس
تصمیم نداشت هدایت شود .فرض کنیم پیامبر؟ص؟ به این پرسش
پاســخ میداد و میفرمود تو پنجاه ســال دیگر میمیری یا قیامت هزار
ســال دیگر بر پا میشــود؛ آیا این پرسشــگر ایمان میآورد یا با پرسشــی
تازه ،جدال و تمسخر را ادامه میداد؟
ً
ثالثا مغالطه بودن این پرسش روشن بود و هر عاقلی با اندکی تأمل به
بیاساس بودن آن اقرار میکرد.
بههرحال خدای متعال در واکنش به این پرسش ،ابتدا به پیامبر؟ص؟
چنین دستور میدهد:
بگــو علــم به زمــان وقوع قیامت ،تنها نزد خداســت .حتــی من نیز که
پیامبــر او هســتم از زمــان وقوع آن خبــر ندارم .تنها چیــزی که میدانم
این است که چنین واقعهای رخ خواهد داد و به من دستور داده شده
شــما را از آن آ گاه کنم و نســبت به آن هشــدار دهم .من ،فقط هشدار
دهندهای هســتم که حقیقت و واقعیت را برای شــما تبیین و روشــن
میکنــم و وظیفــهای فراتر از این بر عهده من نیســت .همین که یقین
دارم قیامتــی بــر پــا میشــود ،بــرای انجــام این رســالت کافی اســت و
ندانستن زمان وقوع آن در انجام این وظیفه ،هیچ تأثیری ندارد.
از ابتــدای ســوره تــا کنــون بیان شــد کــه اوال :حکمت آفرینش شــما،
ابتالســت و در نهایت قرار اســت بر اســاس همین آزمایشها ،زندگی
ً
نهایی شما شکل بگیرد؛ ثانیا :آثار و نشانههایی از قدرت و تدبیر الهی
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ً
برای شــما بیان شــد تا در قدرت و تدبیر او تردید نداشــته باشید؛ ثالثا
اســتداللهایی عقلی برای اثبات علم خدا حتی نســبت به آنچه در
ســینه داریــد ،مطرح شــد .آیا همه اینها کافی نیســت که بــه این باور
برسید که قیامت و حسابی هست و باید برای آن آماده شوید؟

در محضر معصومان؟مهع؟
امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد :پدرم به مــن فرمود« :آیا بــه تو بگویم پنج
چیــزی کــه خــدا هیچ یــک از آفریدههــای خــود را از آنهــا آ گاه نکرده،
چیست؟» گفتم :آری ،فرمود:
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َّ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ ّ َ
ْ
َ
ِ«إن اللــه ِعنــده ِعلــم
حام َو ما
الســاعةِ َو ين ِزل الغ ْيــث َو ي ْعل ُم ما فِــي الأر ِ
َ
َ
ً
ْ
ّ ْ َُ ُ َ
ُ َ
َْ
َْ
َ
َ
َ
وت ِإ ّن
ـب غ اد َو ما تـ ْـد ِري نف ٌس ِبــأ ِي أر ٍض تم
تـ ْـد ِري نفـ ٌـس ما ذا تك ِسـ
َّ َ َ ٌ َ
يم خ ِب ٌير» (لقمان)34:؛
الله ع ِل
 .1آ گاهــى از زمــان برپايــى قيامت تنها نزد خداســت و  .2اوســت كه
بــاران را فرومىفرســتد و [زمــان ،مــكان و مقــدار آن را مىدانــد] و .3
بــه جنينهايى كــه در رحمهــا هســتند ،آ گاه اســت ،و  .4هيچكس
نمىداند فردا چه دستاوردى خواهد داشت [اما خدا سرنوشت همه
را میداند] و  .5هيچكس نمیداند كه در چه سرزمينى خواهد مرد؛ به
راستى خداوند دانا و خبير است!
خصال290/1:
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حـکـایـت و هـــدایــت
روزى مالــك اشــتر از بــازار كوفــه مــى گذشــت  .در حاليكــه عمامه و
پيراهنى از كرباس بر تن داشــت  .مردى بازارى بر در دكانش نشســته
بود و به عنوان اهانت ،زباله اى (كلوخ ) به طرف او پرتاب كرد.
مالك اشتر بدون اين كه به كردار زشت بازارى توجهى بكند و از خود
واكنش نشان دهد ،راه خود را پيش گرفت و رفت .
مالــك مقــدارى دور شــده بود .يكــى از رفقاى مرد بــازارى كه مالك را
مىشناخت به او گفت :آيا اين مرد را كه به او توهين كردى شناختى؟
مرد بازارى گفت :نه! نشــناختم .مگر اين شــخص كه بود؟ دوســت
بازارى پاسخ داد :او مالك اشتر از صحابه معروف اميرالمؤمنين بود.
همين كه بازارى فهميد شــخص اهانت شــده فرمانده و وزير جنگ
سپاه على عليه السالم است ،از ترس و وحشت لرزه بر اندامش افتاد.
با سرعت به دنبال مالك اشتر دويد تا از او عذرخواهى كند .مالك را
ديد كه وارد مسجد شد و به نماز ايستاد .پس از آن كه نماز تمام شد
خود را به پاى مالك انداخت و مرتب پاى آن بزرگوار را مىبوسيد.
مالك اشتر گفت :چرا چنين مى كنى؟
بــازارى گفــت :از كار زشــتى كه نســبت بــه تــو انجــام دادم ،معذرت
مىخواهم و پوزش مىطلبم .اميدوارم مرا مورد لطف و مرحمت خود
قرار داده از تقصيرم بگذری
مالك اشتر گفت :هرگز ترس و وحشت به خود راه مده! به خدا سوگند
مــن وارد مســجد نشــدم مگر ايــن كه درباره رفتار زشــت تــو از خداوند
طلب رحمت و آمرزش نموده و از خداوند بخواهم كه تو را به راه راست
هدايتنمايد.
بحاراالنوار157/42 :
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عاقب شما هم باور خواهید کرد

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ

دانش زمان وقوع قیامت فقط نزد خداست ،و من تنها
بگو:
ِ
هشداردهنده ای آشکارم

َ
َ«زلــف» بــه معنای پیــش آمدن و نزدیک شــدن چیزی اســت« .زلفة»
در این آیه به معنای بســیار نزدیک بهکار رفته اســت« .ســیئت» فعل
مجهــول از «ســاء» بــه معنای زشــت و ناخوش کردن اســت؛ بنابراین
«ســيئت ُو ُ
جوههم» یعنی چهرههایشــان از ناراحتی و اندوه ،ناخوش،
درهــم و گرفتــه میشــود«َ .ت َّد ُع َ
ــون» نیز به معنــای ادعا کــردن چیزی و
برای خود پنداشتن آن است .این فعل در اصل متعدی بنفسه است
ً
کــه در ایــن آیــه با حرف جر باء متعدی شــده و ظاهرا متضمن معنای
ّ
«تکذبون» است .بنابراین «به َت َّد ُع َ
ون» یعنی :ادعا میکردید نادرست
ِِ
است و آن را دروغ میپنداشتید.
در آیهپیشنخستینپاسخخدایمتعالبهمنکرانو مسخرهکنندگان
رستاخیز بیان شد .گفتیم پرسشگر کسی بود که به هیچ جوابی گوش
فرا نمیداد و از اســاس تصمیم نداشــت هدایت شــود و اگر بر فرض،
زمان وقوع قیامت هم به او گفته میشــد ،چیز دیگری را دســتاویز قرار
میداد! تنها پاسخی که میتوانست او را ساکت کند خود قیامت بود،
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تــا مگــر بیاید و ببینــد و باور کند! خــدای متعال در ایــن آیه به همین
نکته اشــاره میکند و به منکران قیامت نســبت به اینکه مبادا دیر به
باور برسند ،هشدار میدهد:
آنچه آنها چشــمبهراهش هستند ،بیتردید خواهد آمد و زمانی که آن
را بســیار نزدیــک دیدند ،چهرههای کســانی کــه آن را باور نداشــتند و
کفــر میورزیدنــد ،از تــرس و اندوه ،درهم و گرفته میشــود .در آن زمان
اســت که برای سرزنش و افزودن حســرت آنان ،به آنان گفته میشود:
این همان روزی است که ادعا داشتید هرگز برپا نمیشود و آن را دروغ
میانگاشــتید .آنــان در چنــان روزی ،بــاور خواهند کرد کــه قیامت و
حسابی هست؛ اما افسوس که خیلی دیر است!
یکی از روشهاى تربيتى قرآن زنده کردن یاد مرگ و قیامت در دل انسان
َ ُ ْ
ُ َْ
ذائقة ال َمـ ْـو ِت» (آلعمــران185:؛
اســت .هشــدارهایی مانند« :ك ُّل نفـ ٍـس ِ
َ
ْ ُ ْ
َ ُ ُ
َ ُ
انبیــاء35:؛ عنکبوت« ،)57:أ ْي َنمــا تكونوا ُي ْد ِركك ُم ال َم ْو ُت َول ْو ك ْن ُت ْم فِي
َ
ُب ُر ٍوج ُمش َّي َدة» (نساء)78:؛ «هر كجا باشيد هر چند در قلعههاى مرتفع
َ َّ
و استوار ،مرگ شما را درمىيابد»؛ ُ«ق ْل إ َّن ْال َم ْو َت َّالذي َتف ُّر َ
ون ِم ْن ُه ف ِإن ُه
ِ ِ
ِ
ُ
لاقيكم» (جمعه)8:؛ «بگو :اين مرگ كه از آن فرار مىكنيد ،سرانجام با
ُم ِ
شما مالقات خواهد كرد» تأثیر زیادی در ريشهكن كردن دوستى دنيا و
رذايل اخالقى داشته و باعث میشود انسان همواره در پی استفاده از
فرصتهای زندگی برای دستیابی به سعادت در زندگی پس از مرگ
باشد .اگر انسان دنيا را فانى و خود را راهى بداند ،بىگمان به تربیت
خويش اهتمام ورزیده ،خود را براى ســراى جاودانى آماده مىســازد.
امیرالمؤمنین؟ع؟میفرماید:
«هر كه دورى سفر را به ياد آورد ،خويشتن را آماده مىكند».
(نهج البالغه :حکمت)280
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همچنین ایشان اینگونه مردم را اندرز داده و آنها را نسبت به عمل برای
آخرت ترغیب میکند:
«هر کس از شــما اهل عمل اســت ،باید در روزهای مهلتش ،پیش از
آن که مرگش فرارســد ،و در زمان فراغتش ،پیش از آن که گرفتار یها
او را مشغول سازد و زمانی که نفس میکشد ،پیش از آن که گلویش را
بفشارند ،اقدام به عمل کند و باید خود را و گامش را آماده کند و باید
از خانه کوچ کردن برای خانه اقامتش توشه بردارد».
نهج البالغه :خطبه86

از امــام ســجاد؟ع؟ نیز روایت شــده« :ســختترین لحظــات آدمیزاد
ســه لحظه اســت :لحظهای که فرشــته مــرگ را میبینــد ،و لحظهای
کــه از قبــرش برمیخیــزد ،و لحظــهای که در پیشــگاه خــدای متعال
میایستد(».خصال)119/1:

در محضر معصومان؟مهع؟
پیامبراکــرم؟ص؟ :ای پســران عبدالمطلــب ،راهنما به افراد خــود دروغ
نمیگویــد .ســوگند بــه آنکــه مــرا بــه حــق برانگیخــت ،همچنــان که
میخوابیــد ،میمیریــد و همچنــان کــه بیــدار میشــوید ،برانگیخته
میشــوید و پــس از مــرگ ،خانــهای جــز بهشــت یا آتــش وجود نــدارد!
آفرینشهمهمخلوقاتو برانگیختنآنهابرایخدایعزوجلهمچون
آفرینــش و برانگیختن یک تن اســت .خــدای متعــال میفرماید« :ما
َُْ ُ
ُ ُ َّ َ َ ْ
س َ
واحدة» (لقمان.)28:
خلقك ْم َو لا َب ْعثك ْم ِإلا كنف ٍ  ِ
بحار األنوار.47/7:
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حـکـایـت و هـــدایــت
عصــر رســول خدا ؟ص؟ بــود .بانویی دردمنــد و رنجور از دنیــا رفت ،هر
کس با خبر می شد طبق معمول میگفت :آن زن از دنیا راحت شد،
چنانکه روزمره شنیده میشود که اگر کسی در این دنیا بسیار در درد و
رنج باشد و بمیرد میگویند راحت شد ،بالل حبشی نیز بر این اساس،
به حضور رسول خدا ص آمد و گفت :فالن زن راحت شد .پیامبر؟ص؟
از این سخن بالل خشمگین شد و به او فرمود :بدان که کسی راحت
شود که مورد آمرزش قرار گیرد .یعنی هر کسی که -در هر حال باشد-
بمیرد ،راحت نمیشود ،بلکه آعاز ناراحتی اوست جز کسی که بر اثر
ایمان و تقوی ،آمرزیده گردد ،چنین کسی راحت میشود.
داستان دوستان 201 :5

درک دیهاوخ رواب مه امش بقاع
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سرنوشتهرکستسلیمارادهاوست

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮ

بگو :به من خبر دهید چنانچه خداوند به خواست شما مرا
و هرکه را با من اســت هال ک کند یا به مشــیت خویش مورد
رحمــت قرارمــان دهــد ،پس چه کســی کافــران را از عذاب
دردناک پناه خواهد داد؟
عبارت « ﭠ» یک تعبیر در زبان عربی است به معنای «به من خبر
دهید» یا «بهنظر شــما» یا «به اعتقاد شــما» « .ﭩ» باب افعال از ماده
جور ،به معنای پناه دادن و محافظت کردن است.
در آیه  25دیدیم که منکران قیامت ،با پرسش از زمان وقوع قیامت باور
به حســاب و کیفر را ب ه ریشــخند میگرفتند .این ،یکی از ترفندهای
آنان برای بازداشتن دیگران از ایمان به پیامبر؟ص؟ بود .راه حل دیگری
کــه در برابــر او در پیش گرفتند تا به خیال خود ،خود را از فشــار خشــم
و شکســت خــارج کننــد ،ایــن بــود کــه بــرای پیامبــر؟ص؟ آرزوی مرگ
ـب ْال َم ُ
میکردنــد«َ :أ ْم َي ُق ُول َ
ـاع ٌر َن َت َر َّب ُص بهِ َريْـ َ
ون» (طور)30:؛ «بلكه
ن
ـ
ش
ون
ِ
ِ
ِ
مىگوينــد :او شــاعرى اســت كــه بــراى او منتظر حــوادث تلــخ روزگار
و آمدن مرگش هســتیم!» در این آیه پیامبر؟ص؟ مأمور میشــود به آنان
بفهماند که سرنوشت آنان و عذابی که به آنان وعده داده شده ،ربطی
شخص پیامبر؟ص؟ ندارد که خیال کنند با مرگ او ،آسوده میشوند:
به
ِ
به آنان بگو :فرض کنیم خدای متعال جان مرا و همه کسانی که همراه
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مــن ایمان آوردهانــد را گرفت ،یا اینکه از رحمــت خود عمری طوالنی
به ما داد؛ به من بگویید در هر صورت ،کیســت که شــما را از عذابی
شدید و دردناک که خدا وعده آن را به شما داده ،امان دهد؟ چه من
زنــده بمانــم و چه خدا جانــم را بگیرد ،وعده خدا پابرجاســت و آنچه
شــما را به ســوی سرنوشــتی دردناک و شــوم روانه میکند ،عمل خود
شماســت ،نه وجود من! من تنها کاری که انجام میدهم این اســت
که شما را نسبت به آن آ گاه میکنم و به شما هشدار میدهم.
کافــران جاهــل ،گمــان میکردنــد وظیفــه مهم رســالت پیامبــر؟ص؟ و
سخنان ،وعدهها ،تهدیدها و پاسخهای او ،یک مسأله شخصی بین
آنان و پیامبر؟ص؟ است و پیامبر؟ص؟ برای دغدغهها و منافع شخصی
خود سخنانی را مطرح کرده و وارد درگیری با آنان شده است .بنابراین
گمان میکردند با از دنیا رفتن پیامبر؟ص؟ کار تمام میشود و از سخنان
و آموزههای او که نظام زندگی جاهالنه و متکبرانه آنان را بر هم میزد،
آسوده میشوند؛ همانگونه که گاه تالش میکردند با وعده مال و مقام
او را از این کار باز دارند .مشــابه همین تصورات درباره دیگر پیامبران
هم وجود داشته است .حضرت شعیب نیز قوم خود را از اینکه مبادا
دشــمنی شــخصی با او باعث شود سخنان او را نشــنوند و به عذاب
َ
َ ُ
َ
گرفتــار شــوند ،بــر حــذر مــیدارد«َ :و يــا قـ ْـو ِم لا َي ْج ِر َم ّنكـ ْـم ِشــقاقِي أ ْن
َ
َ
ُيص َيب ُك ْم م ْث ُل ما َأ َ َ ُ َ َ ُ
صال ٍح( »...هود)89:؛
صاب ق ْو َم ن ٍوح أ ْو ق ْو َم ه ٍ
ود أ ْو ق ْو َم ِ
ِ
ِ
«اى قوم من ،مبادا ستيز و دشمنی شما با من سبب شود كه مانند آن
عذابى كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد به شما نيز برسد»...
نکتهای که در این آیه باید به آن توجه شود این است که بهجای اینکه
بگوید «به ما فرصت زندگی بدهد» ،میفرماید«َ :ر ِح َمنا :رحمت خود
ً
را نصیب ما کند» .این انتخاب فعل ،نشان میدهد طول عمر اصالتا
رحمــت اســت و اگر همــراه با اطاعــت پــروردگار باشــد ،این رحمت
متجلــی شــده و بــروز مییابــد .اما اگر از آن در مســیر معصیــت خدا و
تسوا هدارا میلست سکره تشونرس
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دشــمنی با او بهره برده شود ،این رحمت ،به نقمت تبدیل میشود و
لحظه به لحظه شخص را در قعر جهنم خشم الهی فرو میبرد.

در محضر معصومان؟مهع؟
پیامبر؟ص؟ فرمود :زندگی من برای شما خیر است و مرگ من نیز برای
شما خیر است.
پرسیدند :ای رسول خدا ،چگونه چنین است؟
َ
كان ا َّللهُ
فرمــود :خــدای متعــال درباره زندگــی من میفرمایــد«َ :و مــا
ّ
َ َ
ِل ُي َع ِذ َب ُهـ ْـم َو أنْــت ِف ِيهـ ْـم» (انفــال)33:؛ «خدای متعــال درحالی که تو در
میان آنان هســتی ،اراده نمیکند آنان را عذاب کند» .اما درباره مرگ
من و جدا شدنم از شما ،اعمال شما هر روز بر من عرضه میشود .اگر
نیک باشد ،از خدا درخواست میکنم بدان بیفزاید و اگر زشت باشد،
از خدا برای شما درخواس آمرزش میکنم.
الفقیه191/1:

حـکـایـت و هـــدایــت
ّ
سورهمبارکهالرحمناز سورههایمکیمیباشد.پیامبراکرم؟ص؟درجمعی
کــه حضــرت علی؟ع؟ در آن حضورنداشــتند فرمودند :کدام یک از شــما
حاضرید این سوره را بر مشرکین بخوانید؟ ابنمسعود گفت :من حاضرم.
امــا از آنجایــی که ضعیف ّ
الجثــه و کوچک بود مورد مســخر ه حضار قرار
گرفت .پیامبر؟ص؟ فرمودند :بنشین! پیامبر؟ص؟ سوال خود را تکرار فرمود.
باز ابنمسعود اعالم آمادگی کرد .تا اینکه در مرتبه سوم حضرت قبول کرد.
خواندن قرآن کرد .ابوجهل
ابنمسعود به مسجد رفت و با رشادت شروع به
ِ
جلو آمده و یک سیلی به او زد به طوری که از صورت و گوشش خون جاری
گردید و به سختی بر زمین افتاد .بعد از ساعتی ایشان را پیش پیامبر؟ص؟
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آوردند.پیامبر؟ص؟فرمود :گفتمنرو چونطاقتنداری!
در اینموقعپیامبر؟ص؟ ّ
تبسمی کردولیچیزینگفت.
سال ّدوم هجری در جریان جنگ بدر که با پیروزی با مسلمین همراه بود،
ِ
پیامبر؟ص؟ دید ابنمسعود نشسته است و نمیتواند به جنگ برود ،چون
کوچک و ضعیف بود .پیامبر به وی فرمود :شمشیر بردار ،به میدان برو ،هر
کافری را که دیدی افتاده و زخم کاری خورده از بین ببر! ابنمسعود شمشیر
را گرفت و به میدان رفت  ،ناگهان چشمش به ابوجهل افتاد ،زخم کاری
خورده ،لکن خر و پفی میکند .ابنمسعود از صدای او ترسید که اگر برای
بریدن سر برود ممکن است حرکتی کند و ابنمسعود را از بین ببرد .از دور
ً
مناسب سر بریدن است.
نیزه را دراز کرد و گلویش را فشار داد دید کامال
ِ
ابوجهل به ابنمسعود گفت :ای بچه چوپان وقتی مرا کشتی به صاحبت
ـزد مــن بدتــر نیســت! من
بگــو حــاال کــه میخواهــم بمیــرم ،از تــو کســی نـ ِ
دشمنترینمردمباتوهستم.
وقتی ابنمسعود ماجرا را به پیامبر؟ص؟ عرض کرد .فرمودند :او بدتر از فرعون
اســت ،فرعــون در حال غرق شــدن گفت ایمــان آوردم ،ولی این بدبخت
مرگ را میبیند ّاماباز هملجاجتمیکند!
داستانهای شهید دستغیب؟هر؟51 :3

تسوا هدارا میلست سکره تشونرس
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بگو :ما به او باور داریم

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼ ﭽ

بگــو :او خــدای رحمــان اســت ،بــه او ایمــان آوردیــم و بــر او
توکل کرده ایم ،پس به زودی خواهید دانســت چه کسی در
گمراهی آشکار است !

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

در آیــه پیش ،گفتیم که کافران برای پیامبر؟ص؟ آرزوی مرگ میکردند
و حضور او را مانع زندگی آرام خود میدانستند .پیامبر؟ص؟ مأمور شد
بــه آنــان بگوید مرگ یــا زندگی او و دیگر مؤمنان ،تأثیری در سرنوشــت
آنــان نــدارد و هر کس ،خود ،سرنوشــت خود را رقم میزند؛ سرنوشــتی
کــه بــرای کافران ،چیزی جز عذاب نخواهد بــود .پس از آن تهدیدها و
پاسخهای کوبنده ،این آیه با جملهای زیبا و سرشار از رحمت و امید
شروع میشود:
ای پیامبر ،بگو :آن خدایی که من از او سخن میگویم ،نشانههای او
را بــرای شــما بیان کــردم و از عذاب او و از رحمــت و آمرزش او گفتم،
همــان الرحمــن اســت؛ همان خــدای رحمان کــه رحمتــش فراگیر و
گسترده است و همه موجودات در سایه رحمت او قرار دارند .آری ،ما
به او ایمان آوردهایم و او را باور کردهایم و به یاری و عنایت او اطمینان
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َّ َ َ َ
داریــم و تنهــا بــه او تــوکل کردهایم و معتقدیم َ«مـ ْـن َي َتـ َـوك ْل َعلى ا ّللـ ِـه ف ُه َو
َح ْس ُب ُه» (طالق)3:؛ «هر کس بر خدا توکل کند ،خدا او را بس است!»
این شروع متفاوت که در حقیقت منشوری کوتاه از اعتقادات مؤمنان
اســت ،دو غرض مهم میتواند داشــته باشــد :نخست اینکه مرهمی
اســت بــر زخمهایی که کافــران با کنایهها و تمســخرهای خود بر جان
و دل مؤمنــان وارد کردهانــد؛ چراکــه ذکــر نــام رحمــان و تأ کید بــر اعالم
علنی ایمان به او و بیان اینکه آنان پشتیبانی دارند که بیتردید آنان را
رها نمیکند ،باور و اعتماد آنان را راســخ و آنان را در برابر هر لغزشــی در
ناحیهایمانتحتتأثیریاوهگوییهای کافرانحفظمیکند.دوماینکه
ایــن عبارات میتواند حتــی در کافران نیز تأثیر بگذارد؛ چرا که صفت
رحمان ،دل هر انســانی را مجذوب خود میکند؛ انســانی که بهدنبال
تکیهگاهی مطمئن و دلسوز است تا با تکیه به او به آرامش برسد.
نکتهای که باید به آن توجه داشــت این اســت که در این آیه در مقام
بیان اعتقادات پیامبر؟ص؟ و مؤمنان ،تنها چیزی که در کنار ایمان به
خدا که اساس توحید است ،قرار گرفته ،توکل به اوست .این امر نشان
میدهــد ایمــان بدون توکل معنا نــدارد .به عبارت دیگر اگر کســی در
اعتماد به خدا دچار تردید بود و در کنار او به دیگران نیز تکیه داشت،
ْ
ان
باید در ایمان خود شک کند .امیر المؤمنین؟ع؟ میفرماید« :ال ِإ َيم ُ 
َ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ٌ َّ ُّ
َ َ َ
ل َع َلى ا َّلله َو َت ْفو ُ
يض ْال َأ ْمر إ َلى ا َّلل ِه َو ّ
ُ
ك
له أركان أربعة الت َو

الر َضا ِبقض ِاء ا ّلل ِه
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َّ ْ ُ َ َ َ
و التسـ ِـل
يم ِلأ ْم ِر ا ّللـ ِـه َع ّز َو َج َّل» (الکافــی)47/2:؛ «ایمان چهار رکن دارد:
توکل بر خدا ،واگذاری امور به خدا ،رضایت به قضای خدا و تســلیم
شدن در برابر دستورات خدا».

میراد رواب وا هب ام :وگب
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ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

مــا بــه خــدای رحمان ایمــان داریم و بــه او تکیه کردهایم .شــما به چه
کســی ایمــان دارید؟ آیــا او نیز بهاندازه خــدای ما ،رحمــت دارد؟ آیا او
نیــز بهانــدازه خدای ما قابل اعتماد اســت؟ آیا آنقدر قــدرت و احاطه
بــر موجودات دارد که بتوانید به او تکیه کنید و مطمئن باشــید شــما
را یــاری میکند؟ اگر بــه خدایان خود اطمینان دارید و ما را همچنان
در توهــم و خیالپردازی میدانید ،همین راهی که در پیش گرفتهاید
را ادامــه دهیــد ،مــا نیز بــر اعتقادات خویــش میمانیم؛ امــا در نهایت
خواهید دید که از بین ما و شــما چه کســی در گمراهی بهســر میبرده
است؛ آن هم گمراهی آشکاری که با اندکی اندیشیدن ،میتوانست
از آن رهایی یابد.

در محضر معصومان؟مهع؟
یکی از اصحاب امام رضا؟ع؟ از ایشان درباره ایمان و اسالم پرسید.
امام فرمود :امام باقر؟ع؟ فرمود :دین همان اسالم آوردن است و ایمان
یک درجه باالتر از اسالم است و تقوا یک درجه باالتر از ایمان است و
یقین یک درجه باالتر از تقواست و یقین کمتر از هر چیز دیگر بین مردم
تقسیم شده است.
آن شخص پرسید :یقین چیست؟
امام؟ع؟ پاســخ داد :توکل بر خدا و تســلیم بودن در برابر خدا و رضا به
قضای خدا و واگذاردن امور به خدا.
الکافی52/2:
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حـکـایـت و هـــدایــت
هنگامی که حضرت ابراهیم ؟ع؟ را به جرم شکستن بت ها گرفتند،
نمرود و اطرافیانش گفتند :او را آتش بزنید و خدایان خود را یاری کنید.
اراهیم را زندانی کردند تا مقدمات آتش سوزی فراهم شود.
مدتی بود که نمرودیان از اطراف هیمه جمع آوری میکردند و این کار
چنان برای آن ها اهمیت داشت که اگر کسی مریض میشد وصیت
میکرد فالن قدر از مالش را هیمه بخرند و برای سوزاندن ابراهیم به کار
بگیرند و یا زن ها پشم میرشتند و پول آن را برای تهیه هیزم به متصدیان
آتش میدادند .آتشــی افروختند پرندگان از فراز آن نمیتوانســتند عبور
کنند .محل مرتفعی آماده کردند تا نمرود از آنجا نگاه کند ،وقتی آتش
افروخته شــد و شــعله های آن سر به فلک کشــید از انداختن ابراهیم
میان آتش عاجز شدند.
شیطان به آن ها تعلیم داد منجنیقی بسازند و به وسیله آن ابراهیم ع را
در آتش اندازند.نمرود از جایگاه خود مشغول تماشا بود ،ابراهیم خلیل
؟ع؟ را به آتش انداختند ،جوش و خروش در کاینات بر پا شد ،هر کس
به زبان حال به خدا شــکایت کردند .زمین گفت :خدایا! کســی غیر
از او روی مــن تــو را پرســتش نمیکرد ،آیا میگــذاری طعمه آتش نمرود
شود؟ مالیکه عرض کردند :پروردگارا! دوست و خلیل تو را در آتشمی
اندازند؟ خطاب آمد اگر او مرا بخواند به دادش میرسم.
پند تاریخ 181-197/5؛به نقل از بحار االنوار 32 ،23/13
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ا گر آب فرو رود...

ﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ

بگو :او خدای رحمان است ،به او ایمان آوردیم و بر او توکل کرده ایم،
پس به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است !
به فرورفتن چشم در حدقه ،خورشید در افق و آب در زمین «غور» گفته
میشود« .معین» از ماده «معن» به آبی گفته میشود که بر سطح زمین
قرار دارد.
آب ،اساســیترین عنصر مورد نیاز برای زندگی بشــر است .هر جا آب
نیست ،حیات هم نیست .از طرف دیگر نزول باران و فراوانی و شیرینی
آب دست بشر نیست .خدای متعال در سوره واقعه میفرماید:
َ
َ
َْ َ َ ََ
َ َ
َّ
ْ
َ
ون * أ أ ْن ُتـ ْـم أ ْن َز ْل ُت ُمـ ُ
«أ َف َرأ ْي ُتـ ُـم ْالمـ َ
ـوه ِمـ َـن ال ُمـ ْـز ِن أ ْم ن ْحـ ُـن
ـاء الـ ِـذي تشــر ُب
ُْْ ُ َ َْ َ ُ َ َ ْ ُُ ً
جاجا َف َل ْو لا َت ْشـ ُـك ُر َ
ون» (واقعه)70-68:؛ «به
المن ِزلون * لو نشــاء جعلناه أ
من بگوييد ،اين آبى كه مىآشاميد ،آيا شما آن را از ابر فرود آوردهايد يا
ما فرود آورندهايم؟ اگر بخواهيم آن را شور مىگردانيم؛ پس چرا سپاس
خدانمىگزاريد؟»

در آخرین آیه سوره ملک ،خدای متعال برای اثبات اینکه ُملک ،تنها
در دست اوست و همه مقهور اراده او هستند ،بر آب به عنوان نعمتی
الهی که فراوانی و قحطی آن تنها به دست اوست ،تأ کید میکند:
ای پیامبــر؟ص؟ ،بــه این کافــران و خداناباوران بگو :بــه من بگویید اگر
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آبهای ســطح زمین که از آنها بهره میبرید و زندگی شــما بر مدار آن
میچرخــد ،بــه اراده الهــی فــرو رود ،کیســت که شــما را از نعمت آب
جاری و در دسترس بهرهمند کند؟
خدای متعال مقدر کرده همه آبهایی که از آسمان میبارد ،در زمین
فــرو نــرود و قســمتی از آنها در چشــمهها ،رودها ،قناتهــا و چاههای
کمعمــق باقــی بماند تا در دســترس باشــد و مردم برای اســتفاده از آن
دچار ســختی و دردســر نشــوند .فرض کنیــد این آبها هــم در عمق
زمیــن فرو میرفــت؛ آیا امکان زندگی در روی زمین وجود داشــت؟ آیا
تأمین آب آشامیدنی ،کشــاورزی ،پرورش دام و تنظیم درجه حرارت
هوا بدون آبهای ســطحی ممکن بود؟ اگر کمی بیندیشــیم میبینیم
همیــن کــه مقــداری از آبهــا در ســطح زمیــن میماند ،نعمت بســیار
بزرگــی اســت که چــون در آن غرق هســتیم و به آن عــادت کردهایم ،از
آن غافلیــم؛ اگرچه ســاکنان ســرزمین خشــک حجاز ،کــه مخاطبان
نخستین این آیه بودند ،قدر آب را بیش از ما میدانستند و این آیه در
آنان بیشتر تأثیر گذاشته است.
نکته:
در برخی روایات ،آب در این آیه به امام تفسیر شده است .برای نمونه
ُ
از امام کاظم؟ع؟ نقل شــده کــه درباره این آیه فرمــود« :إ َذا َغ َ
اب َع ْنك ْم
ِ
ْ ُ
ُ َ
ِإ َم ُامك ْم ف َم ْن َيأ ِتيك ْم ِب ِإ َم ٍام َج ِد ٍيد» (کافی)340/1:؛ «اگر امام شما از شما
غایب شد ،چه کسی امامی جدید برای شما میآورد؟»
زیبایی این تفســیر زمانی روشــن میشــود کــه بدانیم در قــرآن ایمان و
هدایت به حیات ،و کفر و ضاللت به مرگ تشــبیه شــده است .برای
َ ٌ َ َ
وات غ ْي ُر أ ْحياء» به
نمونه در آیه  21ســوره نحل ،برای مشــرکان تعبیر «أ ْم
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کار رفته و در آیه  122سوره انعام آمده:
َ
َ
ً
َ
َ
ناه َو َج َع ْلنا َل ُه ُنورا َي ْم ِشي بهِ في ّ
َ
كان َم ْي ًتا َفأ ْح َي ْي ُ
«أ َو َم ْ
الن ِاس ك َم ْن
ن
ِ ِ
ُّ
َُ
الظ ُلمـ ِ َ ْ َ
خار ٍج ِم ْنها»...؛ «آيا كســى كه مرده بود و ما او
َمثلـ ُـه فِــي
ـات ليس ِب ِ
را بــه ســبب ايمان حيات بخشــيديم و براى او نورى قــرار داديم كه به

وسيله آن در ميان مردم حركت كند مانند كسى است كه حكايتش
اين است كه در تاريكىهاى گمراهى به سر مىبرد و از آن بيرو نشدنى
نيست؟»
این تعابیر و تمثیلها نشــان میدهد در گفتمان قرآن حیات معنوی
چیزی جز ایمان و هدایت نیست .از طرفی بر اساس روایاتی که برخی
از آنهــا در «بــاب االضطرار الی الحجة» از کتاب شــریف کافی آمده،
ایمان و هدایت متوقف بر امام و هادی است .بنابراین امام در حیات
معنــوی انســان ،همان نقــش آب برای حیــات مادی را ایفــا میکند و
همانطــور که حیات مادی بدون آب امکانپذیر نیســت ،هدایت و
ایمــان نیــز بدون امام تحقق نخواهد یافت .به همین دلیل اســت که
امام؟ع؟ آب فرو رفته در زمین را به امام غایب که در دسترس همگان
نیست ،تفسیر نموده است.

در محضر معصومان؟مهع؟
َ
صــادق؟امهع؟:ل َي ُك ُ
ون ْال َع ْب ُــد ُم ْؤ ِم ًنا َح َّتى َي ْعــر َف َ
اهَّلل َو

امــام باقــر یا امام
ِ
َ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ّ َ َ
ُ
رسوله و ال ِئمة كلهم و ِإمام زما ِن ِه و يرد ِإلي ِه و يس ِلم له.
بنده ،مؤمن نیســت تا زمانی که خدا و پیامبرش و همه امامان و امام
زمانش را بشناسد و به او رجوع کند و تسلیم او باشد.
کافی180/1:
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حـکـایـت و هـــدایــت
منصور بن حازم گويد :بامام صادق؟ع؟ عرض كردم :خدا برتر و بزرگوارتر از
ايناست كهباخلقششناختهشود؛بلكهمخلوقباخداشناختهشوند.
امام فرمود :درست گفتى.
عرض كردم :كســى كه بداند براى او پروردگاري هســت ،ســزاوار اســت
كــه بدانــد آن پــروردگار رضایت و خشــم دارد و خرســندى و خشــم او جز
بهوســيله وحى يا فرســتاده او معلوم نمیشود و كســى كه بر او وحى نازل
نشــود بايد در جستجوى پيامبران باشد و زمانی که ايشان را یافت ،بايد
بداند آنان حجت خدا هستند و اطاعتشان الزم است.
مــن بــه ایــن مــردم کــه از اهل ســنت هســتند گفتــم :آيــا شــما معتقدید
پيامبــر؟ص؟ حجــت خدا در میان خلــق بود؟ گفتنــد :آرى .گفتم :چون
پيامبر درگذشت ،حجت خدا بر خلقش كيست؟ گفتند :قرآن ،من در
قــرآن نــگاه کــردم و ديدم ســنى و مفوضه و حتی بیدین كه بــه آن ايمان
ندارد ،براى مباحثه و غلبه بر دیگران در مجادله به آن استدالل میکنند.
از همیــن فهمیــدم قــرآن بــدون قيم و سرپرســت که از حقیقــت آن آ گاه
باشد ،حجت نیست و آن قيم هر چه نسبت به قرآن گويد حق است.
به آنان گفتم :قي م قرآن كيســت؟ گفتند :ابن مســعود قرآن را ميدانست،
عمر هم ميدانست ،حذيفة هم ميدانست ،گفتم تمام قرآن را؟ گفتند:
نــه ،مــن كســي را جــز علــی؟ع؟ نیافتــم کــه دربــاره او بگویند تمــام قرآن
را میدانســت .زمانــی کــه مســألهای در بیــن مردم بــه وجود میآمــد ،اين
میگفت :نميدانم و آن میگفت :نميدانم و دیگری میگفت نميدانم؛
ولی علی؟ع؟ میگفت :ميدانم! پس گواهى میدهم كه على؟ع؟ قيم
قــرآن اســت و اطاعتش الزم اســت و اوســت حجت خدا بر مــردم پس از
پیامبر و هر چه نسبت بقرآن گويد حق است.
امام؟ع؟ فرمود :خدا تو را رحمت كند.
الکافی169-168/1:
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