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مقدمه

ﭑﭒﭓ

ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ
(واقعه)3- 1 :

بهــای آســمانی ،کتــاب هدایت انســاناند و قرآن کریــم کاملترین
کتا 
آنهــا و دربردارنــده برتریــن برنامــه زندگــی بــرای رســیدن بــه قله ســعادت
اســت .در بین کتابهای آســمانی برجامانده ،تنها قرآن کریم است که
حتی الفاظ آن نیز وحی الهی اســت و دسیســهگران هیچگاه نتوانســته و
نخواهند توانست دست ناپاک خود را به تحریف آن آلوده سازند.
نیــاز انســان بــه قرآن ،نیازی همیشــگی اســت؛ اما این نیــاز در دوران
معاصر بهمراتب بیشــتر اســت .انســان معاصر که در غوغــای دنیاگرایی
مــدرن ،از خویشــتن خویــش دور افتــاده و از فضایل اخالقــی و عواطف
انســانی فاصله گرفته و در اضطراب و نگرانی محصور شــده ،احســاس
میکند چیزی کم دارد که فراتر از آنی است که در پیرامون خود میبیند.
او ســخت تشــن ه حقیقت نابی اســت که حســگرهای فطرتش او را برای
حرکت به سمت آن ،تحریک میکنند؛ حقیقتی که آن را در جایی بهتر
از محضر قرآن و اهل بیت؟مهع؟ نخواهد یافت .
چنــد ســالی اســت کــه در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ،بــا
همــکاری نهادهــای قرآنــی ،اجتماعی و فرهنگی جامعــه ،طرحی ملی،
قرآنــی و چندرســانهای بــا محوریــت یکــی از ســورههای قرآن کریــم برگزار
میشــود  .خــدا را شــا کریم کــه توفیــق داد در ســال  ،1396ســال اقتصاد
مقاومتــی -تولید و اشــتغال ،بــار دیگر این طرح با عنــوان طرح ملی قرآنی
مقدمه
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و چندرســانهای  1451و با محوریت ســوره مبارکه واقعه ،به جامعه قرآنی
عرضــه شــود .از همــه عزیزانــی که برای به ثمر نشســتن این شــجره طیبه
تــاش کردهاند ،به ویژه جناب آقای دکتر حســین ســاری بنیانگذار این
طرح ،سپاسگزاری می کنیم.
در راســتای طــرح  1451اســتاد ارجمنــد ،جنــاب حجــت االســام و
المســلمین حمیــد محمــدی و همــکاران ایشــان ،گوشــهای از معــارف
ناب ســوره واقعه را در مجموعهای کوتاه ( 120صفحه پالتویی)گرد آورده
و تقدیــم عالقمنــدان و دلــدادگان فرهنــگ قرآنــی نمودهانــد .در این اثر،
مؤلفــان محتــرم بــا قلمی ســاده و گویــا کوشــیدهاند تا نــکات کاربردی و
مفیدی را برای تعالی اندیشــه و عمل انســان در زندگی روزمره با استفاده
از آیات نورانی این سوره ارائه نمایند.
شــبکه قــرآن و معــارف ســیما و ســتاد طــرح ملــی قرآنــی ،1451امیدوار
است بتواند با یاری صاحب نظران ،اساتید و همراهان این طرح ،گامی
موثر در مسیر نشر فرهنگ غنی قرآنی و اسالمی بردارد.
محمدحسین محمدزاده
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
اردیبهشت 1396
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پیشدرآمد

ﭑﭒﭓ

الحمد هلل ّ
رب العالمین
محمد و آله َ
و َص ّلی ُ
الطاه َ
الط ّیب َ
رین
ین ِ
اهلل علی َس ّی ِدنا ّ ٍ ِ
خــدای را سپاســگزاریم که حرکت قرآنی خویــش را با نام زیبای او
«الر ٰ
حمــن» و ّ
«اهلل» و دو وصــف دلربایــش ّ
«الرحیم» آغــاز میکنیم و از
یســتاییم که با رحمت فراگیر و جهانگســترش ،نور
عمق جان او را م 
بیمانند قرآن را بر ما تاباند.
قــرآن کر یــم ،کتــاب هدایت همه انســانها در همه زمانها اســت
و پهنه زمین و گســتره زمان ،بســتر نورافشــانی خورشــید همــاره تابان
آن اســت .تمســک و چنــگ زدن بــه دامــان ایــن رکــن بــزرگ در کنــار
پیــروی از اهل بیت پیامبر؟مهع؟ تنها راه تضمین هدایت و دور ماندن
از ضاللــت و گمراهی و یگانه راهنمای جامعه اســامی برایحرکت
جمعی 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
بهــای آموزشــی در دو قالب کلی
در یــای بیکــران الهــی ،با ارایه کتا 
زیر ،حرکت در این مسیر را آغاز کرده است:
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.1ارائــه بســته بــزرگ و منســجم «مجموعــه فهــم زبــان قــرآن بــر محــور
سورهها» ،که در سه سطح مقدماتی ،متوسطه و عالی تنظیم شده
اســت .ایــن مجموعــه که بر محــور حــزب ّ
مفصل قرآن یعنی ســوره

نــاس تــا ّ
محمــد؟ص؟ ،حرکــت میکنــد ،بــر آن اســت کــه در روندی

آموزشــی و با ســیری مشــخص ،مهارت انتقــال به ترجمــه و مفهوم
واژگان آیات قرآن کریم را به مخاطب آموزش دهد .برای این منظور
در ایــن مجموعه بخشهــای گوناگون و متعددی برای آشــنایی با
واژگان ،قواعــد زبان عربی ،ترجمــه و در نهایت معارف واالی قرآن
کریم گنجانده شده است.
ً
 .2ارائ ه مجموعههای کوتاه و غالبا تکجلدی که دربردارنده ترجمه و
نکات اصلی و کلیدی معارف برخی سورههای کوتاه قرآن است.
ویژگــی بــارزی کــه در همه ایــن مجموعهها وجــود دارد ،حرکت بر
محور سورههاســت .بــا توجه به اینکه ارائه معــارف در چارچوب یک
سوره ،بهترین و مناسبترین راه برای آموزش قرآن است ،امید است
بتواند تأثیر بهتری در مخاطب گذاشته و ماندگاری بیشتری در ذهن
او داشته باشد.
آموزش ترجمه و تفسیر سوره واقعه

کتابی که اکنون در دســت دارید ،تفســیر سوره واقعه در قالب دوم
است .البته با توجه به اینکه این سوره در محدوده حزب ّ
مفصل قرآن
قرار دارد ،آموزش آن در مجموعه «فهم زبان قرآن بر محور سورهها» نیز
ارائه شده که به خوانندگان محترم توصیه میشود با بهرهگیری از آن،
ضمن برقراری انس بیشتر با این سوره مبارکه ،با معارف آن به شکلی
عمیقتر و جامعتر آشنا شوند.
ســوره واقعــه ،ســورهای مکی اســت کــه به موضــوع مهــم قیامت و
زندگی ابدی انسان در آخرت میپردازد .محورهای اصلی این سوره،
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تأ کید بر وقوع قیامت ،پاسخ به شبهات منکران معاد و ایجاد انگیزه
در مخاطبــان بــرای انتخــاب راه درســت اســت .قیامــت ،واقعــهای
اســت که نظام دنیا را بر میچیند و نظامی نوین حا کم میکند که تا
ابــد ادامــه دارد! ازای ـنرو آ گاهــی از آن و قوانین آن نقشــی بیبدیل در
چگونگــی زندگــی انســان در این دنیــا و سرنوشــت او در آن دنیا دارد؛
سرنوشتی که انسان را در یکی از این از این سه دسته قرار میدهد:
 .1سابقان و پیشتازان؛
 .2سعادتمندان و نیکبختان؛
 .3شقاوتمندان و تیره بختان.
در پایــان ،از درگاه ّ
احدیــت ،بــرای همــه کســانی کــه در تنظیــم و
تدوین مجموعه حاضر کوشــیدهاند ،بهخصوص جناب آقای سعید
امینایی ،آرزوی توفیق رو زافزون میکنم و از استادان و صاحبنظران
ارجمنــد ،صمیمانــه تقاضــا دارم پیشــنهادهای اصالحــی خــود را به
آدرس پســت الکترونیــک  info@zabanequran.comارســال نموده و
ما را در بهتر شدن این مجموعه یاری کنند.
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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درباره سوره واقعه

ً
ســوره واقعــه ،ســورهای مکی اســت و ظاهرا چهل و ششــمین ســوره
قرآن اســت که پس از ســوره طه و پیش از ســوره شعرا بر قلب مبارک
پیامبر؟ص؟ نازل شده است.
فضیلت قرائت سوره واقعه
قرائت و تدبر در ســوره واقعه نیز مانند دیگر ســورههای قرآن ،تأثیراتی
دارد کــه در روایــات بــه آنها اشــاره شــده اســت .در برخــی روایات بر
قرائــت ایــن ســوره در هــر شــب و پیــش از خــواب تأ کید شــده؛ امام
باقر؟ع؟ میفرماید:
«هر کس ســوره واقعه را هر شب پیش از اینکه بخوابد ،بخواند،
خدای متعال را مالقات میکند ،درحالیکه چهرهاش همچون
ماه شب چهاردهم درخشان است!» (ثواب االعمال)117:

برخــی روایــات نیــز بــه قرائــت ایــن ســوره در شــب جمعــه ســفارش
میکند؛ از امام صادق؟ع؟ نقل شده:
«هــر کــس ســوره واقعــه را در هــر شــب جمعــه بخوانــد ،خــدای
متعــال او را دوســت خواهــد داشــت و همچنیــن او را در بیــن
همــه مــردم ،محبــوب خواهــد کــرد و هرگــز در زندگی ،ســختی،
فقــر ،تنگدســتی و آفتــی از آفــات دنیایــی را نخواهــد دیــد و از
همنشــینان امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهد بود .این سوره مخصوص
امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت و هیچ کس با او در این ســوره شــریک
نیست!» (ثواب االعمال)117:

درباره این روایت بیان دو نکته الزم است:
 .1درباره اینکه مداومت بر قرائت این سوره ،فقر را از بین میبرد ،در
منابع اهل ســنت نیز روایاتی از پیامبر اکرم؟ص؟ ذکر شــده اســت.
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بزرگان و عرفا نیز یکی از راهکارهای افزایش رزق و روزی حالل را
قرائت این سوره در هر شب معرفی کردهاند.
ً
 .2ظاهرا علت اینکه این سوره مخصوص امیرالمؤمنین؟ع؟ معرفی
شــده ،ایــن اســت کــه در این ســوره در بــاره ســابقان و پیشــتازان
و مقــام و منزلــت رفیــع آنــان ســخن گفتــه شــده و در روایــات،
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه عنــوان مهمتریــن و بارزترین مصــداق این
گروه معرفی شده است .شیعیان نیز با پیروی از ایشان میتوانند
از چنین جایگاهی برخوردار باشند.
نام و موضوع سوره
نام ســوره برگرفته از نخســتین آیه آن و به معنــای «رخدادی قطعی و
تردیدناپذیــر» اســت .البته این نام ،موضوع ســوره نیز هســت؛ یعنی
ســوره در بــاره روز قیامــت و آنچــه در آن روز اتفــاق خواهــد افتــاد و
دعوت مردم برای ایمان به این روز ،سخن میگوید.
اهمیت و ضرورت موضوع
ســعادت و رســتگاری انســان در زندگی ،به یک نکته مهم بســتگی
دارد؛ آ گاهــی از ایــن کــه حقیقــت چیســت و چگونه میتــوان به آن
دست یافت؟ چه چیز واقعیت و پایدار است و چه چیز وهم و خرافه
است و ناپایدار؟ سوره واقعه به یکی از این واقعیتها و حقیقتها
که مهمترین تأثیر را در سرنوشــت انسان دارد ،پرداخته است:لحظه
لحظه دنیا در سرنوشــت مردم در قیامت تاثیر گذار اســت؛ واقعهای
کــه با برچیــدن نظام دنیا آغاز میشــود و با پیاد هشــدن نظامی نوین
پس از برانگیخته شــدن مردم و رســیدگی به حســاب آنها ،اســتمرار
مییابــد و هرگــز پایــان نمیپذیــرد! انســان هــر انــدازه کــه در زندگــی
دنیــوی با این واقعه بیشــتر آشــنا باشــد و از تأثیر پنــدار ،گفتار و رفتار
خود پس از مرگ ،آ گاهی بیشــتری داشــته باشــد و زندگی خود را در
راســتای آن تعریف کند ،سرنوشــتی بهتر خواهد داشت؛ سرنوشتی
که از ســه حالت خارج نیســت :یا از سابقان و پیشتازان است؛ یا از
سعادتمندان و نیکبختان ،و یا از تیرهبختان و شقاوتمندان.
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سیمای هدایتی سوره
بیان شــد که موضوع کلی سوره واقعه« ،واقعه» یعنی قیامت است.
ایــن ســوره در فضایــی نــازل شــده کــه دیــدگاه رایــج مشــرکان ،نفی
امــکان معاد بوده اســت .آنان باور به معــاد و باورمندان به معاد را به
ســخریه میگرفتند که نمونهای از سخریههای آنان را در میانه سوره
میخوانیم:
ً َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ ُ
َ ْ َ ُ َّ ُ ً
َ
َ
«أ ِإذا ِمتنا و کنا ترابا و ِعظاما أ ِإنا لمبعوثون؟! أو آباؤنا الأولون؟!»
(واقعه)48-47:؛ آيا چون مرديم و خاک گشتيم و به استخوانهایی
تبدیل شديم ،آيا به راستى دوباره برانگيخته مىشويم؟! و آيا پدران
نخستين ما که نابود شدهاند ،آنها هم برانگيخته مىشوند؟!
ایــن ســوره از ابتــدا تا انتها در چند بخش به دنبال تقویت بــاور به معاد و
اصالحجهتزندگیمردمبهسمتدستیابیبهسعادتاخرویاست:
• بخــش اول :ایــن بخــش بــر قطعیــت وقــوع قیامــت تأ کیــد کــرده
َََ ْ ُ
واق َعة» و بیــان میکند هیچ دلیلی برای انکار آن وجود
ِ«إذا وقع ِت ال ِ
ٌَ
ََْ َْ
َ
کاذبة» .در ادامه ،برخی از حوادث مهمی که
ندارد «ليس ِلوقع ِتها ِ
در زمان وقوع قیامت رخ میدهد را به تصویر میکشد (آیات .)6-4
▪ هــدف :هشــدار بــه مخاطــب و توج ـهدادن او نســبت بــه اهمیــت
موضوع قیامت.
• بخــش دوم :مردم در قیامت به ســه گــروه .1 :اصحاب المیمنة یا
ســعادتمندان .2 ،اصحاب المشــئمه یا تیرهبختان .3 ،سابقان
یــا پیشــتازان تقســیم میشــوند (آیــات  .)10-7برخــی ویژگیها و
عاقبــت هــر یک از این ســه گــروه نیز در آیــات  11تــا  56به تصویر
کشیده شده است.
▪ هــدف :ایجــاد انگیــزه در مخاطــب بــرای انتخــاب بهتریــن راه و
برترین سرنوشت.
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• بخــش ســوم :پــس از پایــان بخــش قبل ،با یــک آیه کوتاه بــه زیبایی
َ ْ ُ ََْ ُ
ناک ْم َف َل ْو لا ُت َص ّد ُق َ
ون»
به بخش ســوم منتقــل م 
یشــود« :نحن خلق
ِ
(واقعه)57:؛در این بخش نشانههایی محسوس و دردسترس از قدرت
و حکمت پروردگار متعال بیان شده تا این اعتقاد بیاساس ،یعنی
ناممکن دانستن زند هشــدن مجدد مردگان در روز حساب ،اصالح
شود (آیات .)74-57
▪ هدف :تقویت باور مخاطبان نسبت به قدرت و حکمت خدای
متعال و در نتیجه تقویت باور به معاد.
• بخــش چهــارم :وقوع معاد یکی از مهمترین مباحث مطرح شــده
در قــرآن اســت .این امر اساس ـیترین عامــل انکار قــرآن بهعنوان
کتابــی آســمانی توســط منکــران معــاد بــود .در ایــن بخــش که با
یشــود ،بر حقانیت قرآن و محتوای آن تأ کید شده تا
قســم آغاز م 
عظمت قرآن نیز مورد توجه قرار گیرد (آیات .)82-75
لهــا و اطمینــاندادن به مردم
▪ هــدف :تثبیــت عظمــت قــرآن در د 
نسبت به الهیبودن آن.
• بخش پنجم :در این بخش ،اســتداللی دیگر بر اساس حکیمانه
بــودن مــرگ ،ارائه شــده اســت .در این اســتدالل خــدای متعال
بــرای منکــران معــاد چنیــن اســتدالل م ـیآورد کــه اگر باور شــما
درســت بــود کــه پس از مرگ حســابی در کار نیســت ،بایــد ارواح
در جس ـمها میماند و از آن جدا نمیشد؛ چرا که فایدهای ندارد
پــس از اینکــه روح در بــدن دمیده شــد ،دوباره از بدن جدا شــود
و انســان به نیســتی بپیوندد .پس اگر راســت میگوییــد و زندگی
دیگــری در کار نیســت ،مقاومــت کنیــد و نگذار یــد روح از بــدن
محتضر جدا شود و به نیستی تبدیل شود! (آیات .)94-83
▪ هدف :تأیید و تقویت باور به معاد همراه با تلقین حکمت آن و ایجاد
حرکت در مخاطب در راستای آمادگی برای مرگ.
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قیامت خواهد آمد

ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
هنگامی

که آن رخداد قطعی ،رخ میدهد؛ «»1

رخدادی که برای وقوع آن ،تردید و دروغ جایی ندارد»2«...

قرآن و بازشناسی واقعیت از ّ
توهم
آنچه در جهان هســتی به چشــم میآید ،ترکیبی اســت از واقعیت
و ّ
توهــم یــا بــه عبــارت قرآنــی ،حــق و باطــل .حــق ،اســتوار و پایدار
اســت و باطــل ،سســت و زوالپذیــر و به تعبیر قرآن در آیه  17ســوره
مبارکــه رعــد ،حق ،آب اســت و باطل ،کف روی آب؛ نه تشــنهای
را ســیراب میکنــد و نه گیاهی از آن میرویــد .با وجود اینکه باطل
اینگونه سست و پوچ است ،اما آنچنان اطراف ما را پوشانده که
مانع میشود حق و واقعیت ،خود را آشکار کند .یکی از مهمترین
اهــداف قــرآن ،معرفی حــق و باطل و به عبارت بهتــر ،کفزدایی و
ّ
توهمزدایی از آب حقیقت است؛ هدفی که میتوان نمونهای از آن
را از ابتدا تا انتهای سوره مبارکه واقعه دنبال کرد:
َََ ْ ُ َ
ٌ
ْ
كاذ َبة«...»2
واق َعة« »1ل ْي َس ِل َوق َع ِتها ِ
ِإذاوقع ِت ال ِ
َ َ ّ ْ ْ َّ َ ْ
َّ َ ُ َ َ ُّ ْ
َ
َ
يم «»96
ين « »95فس ِبح ِباس ِم ر ِبك الع ِظ ِ
ِإن ه اذلهو حق الي ِق ِ
اما حقیقتی که این سوره به آن میپردازد ،کدام است؟
قیامت ،واقعیتی تردیدناپذیر
هیــچ کــس در ایــن تردید نــدارد کــه روزی خواهد مرد و دســتش از
دنیــا و هر آنچه در دنیا اندوخته ،کوتاه خواهد شــد؛ اگر چه بیشــتر
مردم برای این یقین خود ،هیچ اهمیتی قائل نیســتند و بهگونهای
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زندگــی میکننــد که گویــی در دنیــا جاودانــه خواهند زیســت! اما
پرسشی که که در این میان جلوه گری می کند ،این است که پس
از مرگ چه سرنوشــتی در انتظار انســان اســت؟ آیا با مرگ ،انســان
بهطــور کلــی نابود میشــود یا زندگی تــازهای در انتظار اوســت؟ اگر
قــرار اســت حیات انســان پــس از مرگ بهگونــهای دیگر ادامــه یابد،
چــه ارتباطی میان زندگی پیــش از مرگ و زندگی پس از مرگ وجود
دارد؟ ســوره واقعه نازل شــده تا به این پرســشهای دشوار ،اساسی
و سرنوشتســاز پاســخ دهــد و مــردم را بــا حقیقتــی آشــنا کنــد که
درستی آن را زالل وحی تضمین می کند.
نخســتین پرســش این اســت که پایــان کار دنیا چگونه اســت؟ آیا
ن قرار اســت تا ابــد ادامه پیدا کند یا روزی بســاط
زندگی نوع انســا 
ایــن زندگــی جمــع شــده و مرحلــه جدیــدی آغــاز خواهــد شــد؟
مضمون آیات نخســت سوره ،به پاســخ این پرسشها اشاره دارد و
بــا جمالتــی قاطع ،تأ کیــد میکند دیر یــا زود ،روزی خواهد آمد که
بساط زندگی دنیایی برچیده خواهد شد:

ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
آن هنــگام کــه آن رخداد قطعی ،رخ میدهد؛ رخدادی که به هیچ
وجه ،دروغ نیست و واقعیتی تحققپذیر و انکارناشدنی است.
واژه «الواقعة» که نام سوره نیز از آن گرفته شده ،به معنای حادثهای
اســت که وقوع آن قطعی اســت .واژه «کاذبة» نیز مصدر و به معنای
تکذیب و دروغانگاشــتن اســت .بنابراین آیه دوم به این معناست
کــه وقــوع چنیــن روزی ،تردیدپذیــر و دروغانگاشــتنی نیســت .امــا
بهراســتی ،علــت ایــن تأ کیدها و اصــرار بر حتمیت وقــوع قیامت،
چه میتواند باشد؟
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4

جایگاه قیامت در نظام هستی

ﮑﮒﮓ ﮔ
رخدادی که برای وقوع آن ،تردید و دروغ جایی ندارد.
تردیدناپذیری قیامت ،کلیدواژهای قرآنی
در قــرآن کر یــم ،روز قیامــت حــدود یــازده بــار بــا عباراتــی همچــون
یب فیه» و «لا َر َ
«لا َر َ
یب فیها» کــه بــر تردیدناپذیــری وقــوع آن داللــت
دارد ،وصف شده است .در آیه  87سوره نساء آمده:
«ا َّلل ُه لا إ َله إ َّلا ُه َو َل َي ْج َم َع َّن ُك ْم إلى َي ْو ِم ْال ِق َ
يامةِ لا َريْ َب ِفيهِ َو َم ْن
ِ
ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َّ َ ً
ً
أصدق ِمن الل ِه ح ِديثا»؛ قطعــا خداونــد كــه معبــودى شايســته
پرستش جز او نيست ،شما را در روز قيامت كه هيچ ترديدى در
آن وجود ندارد گرد مىآورد و چه كسى از خدا راستگوتر است؟!
نهــای متفاوت بــر وقوع
افــزون بــر این وصــف ،در آیاتــی دیگر بــا بیا 
قیامــت تأ کیــد شــده اســت .در آیه  85ســوره حجر ،خــدای متعال
ابتــدا بــر ب هحــق بودن خلقت عالــم مادی و محســوس تأ کید کرده و
ً
بیدرنگ پس از آن میفرماید :قیامت قطعا آمدنی است:
َّ ْ َ ّ َ َّ َّ َ
َْ َ
َ«و ما َخ َل ْق َنا َّ
ماوات َو الأ ْرض َو ما َب ْي َن ُهما ِإلا ِبالح ِق و ِإن
الس َاعة
الس ِ
َ ٌ
ل ِآت َية»؛و ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است ،جز
ً
به حق نيافريدهايم ،و قیامت ،قطعا آمدنی است.
همچنیــن قــرآن در برابــر انــکار بیدلیــل منکــران معــاد اینگونــه بــا
سوگند ،قاطعانه واکنش نشان میدهد:
َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َّ ُْ
َ َ َّ َ َ َ
«و قال ال
ذين كف ُر وا لا تأتينا الساعة قل بلى و ربِي لتأ ِتينكم
َْ
عال ِم الغ ْيب» (ســبأ)3:؛ كســانى كه كافر شدند ،گفتند :قيامت به
ِ
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ســراغ ما نخواهد آمد .بگو :آرى؛ به پروردگارم كه نهان را مىداند
سوگند كه به سراغ شما خواهد آمد!
برآیند هستی به سمت قیامت
در قــرآن هیچ واقعیت دیگری را نمیتوان یافت که اینگونه با اصرار
بر قطعیت وقوع آن تأ کید شــده باشــد .همین امر نشــان میدهد در
جهانبینی و هستیشناســی قرآنی ،باور به قیامت نقشــی اساســی
و محــوری دارد و تــا چنیــن بــاوری در وجــود انســان نهادینــه نشــود،
نمیتوانــد ادعــا کنــد هدف خلقــت و زندگی خــود را باز شــناخته و
در مســیر صحیــح حرکــت میکند .پیونــدی که آیه  85ســوره حجر
بیــن حقانیت خلقت آســمان و زمین و قطعیت وقــوع قیامت برقرار
میکنــد ،نشــان میدهــد برآیند هســتی ،به ســمت روزی اســت که
سرنوشــت حقیقی همه در آن روز مشــخص میشــود .همچنین آیه
 26ســوره ص ،نشــان میدهــد شــقاوت و بدبختــی اهــل آتش ،یک
دلیل مهم دارد و آن ،فراموشی چنین روزی است:
َّ َّ
َ
ذين َيض ُّل َ
ون َع ْن َسبيل ا َّلله َل ُه ْم َعذ ٌاب َش ٌ
ديد ِبما ن ُسوا َي ْو َم
ِ«إن ال َ ِ
ِ ِ
ْ
ساب» ؛بىترديــد كســانى كــه از راه خــدا منحرف مىشــوند،
ال ِح ِ
چون روز حساب را فراموش كردهاند ،عذابى سخت دارند.

در چنیــن شــرایطی ،حتــی یــک لحظــه غفلــت از چنیــن حقیقتــی
روا نیســت و بایــد برآینــد پنــدار ،کــردار و گفتــار انســان ،بــه مــوازات
جهت حرکت هســتی ،به ســمت قیامت باشــد .امیرالمؤمنین؟ع؟
مردم
میفرمایــد« :خداوند ســبحان دنيــا را براى آخرت قــرار داده ،و ِ
دنيــا را در دنيــا میآزمایــد تا معلــوم كند عمل كداميك بهتر اســت.
ما را براى دنيا نيافريدهاند و به كوشــش در كار دنيا مأمور نشــدهايم؛
بلکه ما را در دنيا قرار دادهاند تا به آن آزمايش شويم».
(نهج البالغه :نامه)55
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قیامت ،انقالبی تمامعیار

ﮕﮖ ﮗ

[واقعهای که] پایینآورنده و باالبرنده است.
انقالبها زیر و رو میکنند
در هــر جامعهای ،افراد مختلف جایگاهی متفــاوت از یکدیگر دارند.
برخی صاحب قدرت و حاکمیت هستند و از هر امکاناتی برخوردار،
برخــی زیر خط فقرنــد و حتی از کمترین امکانــات نابرخوردار و برخی
بین این دو ،از برخی امکانات برخوردارند و از برخی محروم .قرار گرفتن
فرد در این جایگاهها ،علل مختلفی میتواند داشــته باشد .گاه اصل
و نســب خانوادگی ،گاه پایبندی شخص به قواعد و ضوابط مکتوب
یــا نامکتــوب در نظــام جامعــه ،گاه روابــط و یــژه اقتصادی یا سیاســی
کــه شــخص با حاکمــان و صاحبان قــدرت دارد و گاه اســتعداد ذاتی
شخص و دانش او ،ارزش و جایگاه او را در جامعه تعیین میکنند.
این جایگاهها تا زمانی پایدار اســت که تغییر و تحولی بنیادین از نظر
سیاســی و ایدئولوژیک ،در ســاختار جامعه رخ ندهــد .اما اگر انقالبی
اتفــاق افتــاد ،بیتردیــد اوضــاع دگرگــون خواهد شــد .در یــک انقالب
واقعی ،ارزشها تغییر میکند و چیزی که در نظام گذشته ،ارزش تلقی
میشده ،چهبسا در نظام کنونی ضدارزش شمرده شود .وقتی ارزشها
ً
تغییر یافت ،طبیعتا جایگاهها هم دگرگون شده و عزیز ،ذلیل و ذلیل،
عزیز میگردد.
قیامت ،انقالبی واقعی
ً
نظــام دنیــا و نظــام آخرت کامــا با یکدیگر متفــاوت هســتند .در دنیا
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انسان میتواند فرمانروایی کند و به دیگران دستور دهد؛ اما در قیامت:
َ
ْ ْ ُ
ّ
حاكميــت و فرمانروايــى ويژه
• «ال ُملك َي ْو َم ِئ ٍذ ِل ّلهِ» (حــج)56:؛ آن روز،
خداست.
َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ ْ ً َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
• «يوم لا تم ِلك نفس ِلنف ٍس شيئا و الأمر يوم ِئ ٍذ ِلل ِه» (انفطار)19:؛ روزى

كــه هيچ كس قادر بر انجام كارى به ســود ديگرى نيســت؛ و همه
امور در آن روز از آن خداست!

در دنیــا ،انســان میتواند مالک مالی باشــد و به اعتبار مــال و دارایی
خود ،مورد احترام قرار گیرد؛ اما در قیامت:
ْ
َ
َْ َ ََْ ُ ٌ َ َُ َ
ون * إ َّلا َم ْن َأتَى ا َّلل َ
َ
ل
س
ب
ل
ق
ب
ه
يم» (شعرا)89-88:
ِ
ٍ
ِ ٍ
«يوم لا ينفع مال و لا بن ِ

روزى كــه هيــچ مــال و اوالدى ســودی ندارد؛ مگر كســى كه دلى

سالم [از رذايل وخبايث] به پيشگاه خدا بياورد.
در دنیــا ،خویشــاوندی و روابــط دوســتی جایــگاه و یــژهای دارد و
خویشاوندان و دوستان به یاری هم میشتابند؛ اما در قیامت:
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ
• «لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم يوم ال ِقيامةِ يف ِصل بينكم»
(ممتحنه)3:؛ روز قيامت خويشان و فرزندانتان سودى به حال شما
ندارند ،خدا ميان شما و آنان جدايى مىاندازد.
َ
ُ
َ
َ ُ َ
ُّ
ساءل َ
الصور َفلا أ ْن َ
ساب َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َو لا َيت َ
• «ف ِإذا ن ِفخ فِي
ون»
ِ
(مؤمنــون)101:؛ هنگامــى كــه در صــور دميــده مىشــود ،در آن روز ،نه
ميانشان خويشاوندى و نسبى وجود خواهد داشت و نه از اوضاع
و احوال يكديگر مىپرسند!
َ
ْ
َ
ّ
• ْ«ال َأ ِخ َّلا ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض َع ُد ٌّو إلا ال ُم ّت ِق َ
ين» (زخــرف)67:؛ در آن
ِ
روز دوستان دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران.

همه این دگرگونیها ،نشــان میدهد انقالبی که قیامت برپا میکند،
انقالبــی ریش ـهای اســت کــه همه چیــز را تغییــر میدهد .همــه روابط
دنیایــی گسســته خواهــد شــد و نظامی با ســاختار و قواعــدی جدید
یشــود .اما این تغییرات چگونه خواهد بــود و ارزشهایی که بر
بر پــا م 
اساس آنها جایگاه افراد تعیین میشود ،کداماند؟
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نظام ارزشگذاری در قیامت

ﮕﮖ ﮗ

[واقعهای که] پایینآورنده و باالبرنده است.
در بخــش پیــش بیــان شــد کــه هــر انقالبــی ،تحولــی بنیادیــن در
جامعــه در پی خواهد داشــت و پــس از آن ،معیارهــای ارزشگذاری
یشــود .انقالب قیامت نیز از این قاعده مســتثنا نیســت و
دگرگون م 
ارزشهایی که در قیامت جایگاه افراد بر اساس آنها تعیین میشود،
با معیارهای دنیایی تفاوتی اساسی دارد که به برخی از این تفاوتها
اشاره میکنیم:
یشــوند مردم
 .1در دنیا مال و ثروت ،اعتبارآفرین هســتند و باعث م 
ً
فــارغ از اینکــه ثروتمنــد کیســت ،صرفــا بهخاطر ثروتمند بــودن او،
او را تکر یــم کننــد .اما مؤمنــان میدانند ثــروت دنیایی در قیامت
هیــچ ســودی نــدارد و به همیــن دلیل بــرای این ارزش ســاختگی
اهمیتــی قائــل نیســتند .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرمایــد« :هــر کس
نــزد ثروتمنــدی آمــد و بــه خاطر ثروتــش در برابــر او تواضع کــرد ،دو
ســوم دینش را از دست داده اســت»(نهج البالغه ،حکمت .)228این
ثروتمنــد کــه در نظــام دنیــا عزیز اســت ،ا گــر چیــزی از ارزشهای
واقعی اخروی در خود نداشــته باشــد ،در قیامت خوار و بیمقدار
خواهد بود!
 .2در دنیا ،نســبتها و روابط ،اعتبارآفرین هســتند .اینکه انســان از
چــه قبیل ـهای اســت و پدر و مادرش کیســت ،در نگاه مــردم به او
تأثیــر دارد .چــه بســیار افرادی که امیــرزاده یــا عا ِلمزادهاند و بدون
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اینکــه بهــرهای از علــم ،حکمت و تدبیر پدران خود برده باشــند،
مــورد احتــرام و تکر یــم قــرار میگیرنــد .امــا در قیامــت هــر کــس
فــارغ از اصــل و نســب خود و بر اســاس کردار و داشــتههای خود
یشــود؛ بلکه بســیاری از مــردم از هــول آن روز ،از
ارزشگــذاری م 
نزدیکترین بستگان خود فرار میکنند:
َ
ُ
َ
ُ ْ
صاح َب ِتهِ َو َب ِنيهِ *
َ«ي ْو َم َي ِف ّر ال َم ْر ُء ِم ْن أ ِخيهِ * َو أ ِّمهِ َو أ ِبيهِ * َو ِ
ُ
َ ٌْ ْ
ْ
ِلك ِ ّل ْام ِر ٍئ ِمن ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ شأن ُيغ ِنيهِ » (عبس)37-34:
 .3در اندیشه دنیاگرایانه ،بسیاری از رفتارهای نیک و انساندوستانه
معنا ندارد .اموری مانند دســتگیری از نیازمند ،گذشتن از مال،
جــان و عمــر در راه عقیده و انجام اعمــال عبادی همچون نماز،
روزه و حــج و پرداختــن خمــس و زکات ،برای دنیادوســت هیچ
توجیهی ندارد و حتی بســیار اتفاق میافتد کسانی که به چنین
کارهایی مشــغول هســتند ،توســط دنیادوستان به اســتهزا گرفته
ً
میشــوند .امــا اتفاقــا در قیامت ،همین امور ســاده ،تنهــا دارایی
انســان است که میتواند با آن با خدا معامله کند؛ داراییای که
دنیادوستان در روزی که به آن نیاز دارند ،از آن بهکلی بیبهرهاند:
َّ
ُ ّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ
ياة ُّالد ْنيا َو َي ْس َخ ُر َ
ون ِم َن ال ِذ َين َآم ُنوا
«ز ِين ِلل ِذين كفر وا الح
َ
ْ
َو ّال ِذ َين َّات َق ْوا َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ال ِق َ
يامةِ » (بقــره)212:؛ زندگــى دنيــا
بــراى كافران آراســته شــده ،و مؤمنــان را مســخره مىكنند،
درحالىكه پرواپيشگان در روز قيامت برتر از آنان هستند.
ٌ
َ ٌ
راف َعة».
«خافضة ِ
همه آنچه بیان شد ،تفصیلی بود از مفهوم دو واژهِ :
«رفــع» بــه معنای باالبــردن و «خفض» در مقابل آن بــه معنای پایین
آوردن اســت .خــدای متعــال بــا دو واژه ،در نهایت ایجــاز قیامت را
انقالبی واقعی معرفی میکند که برخی را از باال به پایین میکشــد و
برخی دیگر را از پایین به باال رفعت میبخشد.
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قیامت ،پایان عمر زمین

hﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤ
هنگامــی کــه زمیــن بهشــدت میلــرزد « »4و کوههــا بــه حرکــت در
میآیند « »5و سپس به ذرههایی ریز و پراکنده تبدیل میشوند»6« .

در انقالبهــای دنیایــی ،هــر تغییــر و تحولی که رخ دهــد ،یک چیز
پابرجاســت و تغییــر نمیکنــد گــر چه ممکــن اســت در آن تغییراتی
ظاهــری رخ دهــد؛ آن چیــز ،زیســتگاه مــردم یعنــی زمیــن اســت که
یشــود .بر خالف انقالبهای
بســتر و ظرف وقوع تحوالت قلمداد م 
دنیایــی ،در انقــاب قیامــت ،زمیــن و فراتــر از ایــن ،ســاختار نظــام
مادی کنونی حتی آســمانها و ســتارگان نیز دگرگون و بلکه نیســت
یشــوند .آیــات زیادی از قــرآن به ترســیم اینگونه تحوالت
و نابــود م 
که در آســتانه قیامت در عالم هســتی رخ میدهد ،پرداخته اســت.
بــه نظر میرســد تکــراری که در این گونــه آیات وجــود دارد برای این
ً
است که به مخاطب هشدار دهد که باید در انتظار آیندهای کامال
متفــاوت بــا امــروز باشــد .ایــن ،یعنی همــان انقــاب تمامعیــار که
پیشتر از آن سخن گفتیم.
در آیات چهارم تا ششم سوره واقعه به بخشی از این تحوالت اشاره
شده است:

hﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
َ«ر ّج» بــه معنــای حرکــت دادن شــدید چیــزی اســت .بنابرایــن ِ«إذا
َْ ُ
ُر َّج ِت الأ ْرض َر ًّجا» یعنی زمانی که زمین به شــدت لرزانده میشــود.
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شبیه این ،در آیه ابتدایی سوره حج آمده است:
َ ُّ َ َّ
َ
الن ُاس َّات ُقوا َر َّب ُك ْم إ َّن َز ْل َز َل َة َّ
َ
الس َاعةِ ش ْي ٌء ع ِظ ٌ
«يا أيها
يم»؛ اى
ِ
مــردم! از پروردگارتــان پروا كنيد ،چرا کــه بىترديد زلزله قيامت،
واقعهاى بزرگ است.

ﮝﮞﮟﮠ
ّ
«بس» در دو معنا به کار رفته است .1 :سوق دادن و راندن چهارپایان
 .2کوبیــدن و خــرد کــردن چیــزی .در ایــن آیــه هــر دو معنــا میتواند
صحیــح باشــد .بر اســاس معنــای اول ،ترجمه آیه چنین اســت« :و
یشــوند و به حرکت در میآیند» .شــبیه این ،در جای
کوهها رانده م 
َ
ْ
ُ
َ
دیگــر قــرآن نیز آمــده اســت«َ :و َي ْو َم ن َس ِّي ُر ال ِجبال» (کهــف)47:؛ َ«و ت ِس ُير
َ ْ ُ
ً
ْ ُ
ال ِجبال َس ْيرا» (طور)10:؛ َ«و ِإذا ال ِجبال ُس ِّي َر ْت» (تکویر .)3:بر اساس معنای
دوم ،ترجمه آیه چنین است« :و کوهها خرد و متالشی میشوند».
ﮡﮢﮣﮤ
«هباء» به ذرههای بسیار ریزی گفته میشود که در زیر شعاع آفتاب
ّ
ـث» نیز به معنــای پراکنده و ّ
متفرق اســت.
یشــوند« .منبـ
نمایــان م 
بنابراین ترجمه آیه ششــم چنین اســت« :ســپس کوهها به ذرههایی
ریز و پراکنده تبدیل میشوند».
این دگرگونیها که حتی استوارترین قسمت کره زمین ،یعنی کوهها
را نیز متالشــی میکند ،نشــانهای اســت از روزی بســیار دشــوار برای
کسانی که خود را آماده نکردهاند و این آیات ،بیدارباشی است برای
آنــان کــه همچنــان در خــواب غفلت به ســر میبرند .امــام رضا؟ع؟
میفرمایــد« :نامأنوستریــن و وحش ـتانگیزترین چیزهــا بــرای ایــن
مردم ،ســه جایگاه اســت :روزی که به دنیا میآید و از شکم مادرش
خارج شده و دنیا را میبیند؛ روزی که میمیرد و آخرت و اهل آن را
میبیند؛ روزی که مبعوث میشــود و احکام و قوانینی میبیند که
آنها را در دنیا ندیده است»(.الخصال)107:
نیمز رمع نایاپ ،تمایق 25
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گروههای سهگانه

ﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘ
و شــما ســه گــروه خواهيــد بــود[ :ســعادتمندان ،تیرهبختــان و
پیشــتازان] « »7پس ســعادتمندان ،چه ســعادتمندانی هستند!
« »8و شــقاوتمندان ،چه شقاوتمندانی هستند! « »9و پيشتازان،
همان پيشتازاناند! «»10

پیشتر بیان شد که قیامت انقالبی است که همه چیز را زیرورو و عزیز
ٌ
َ ٌ
راف َعة» .اما
«خافضة ِ
را ذلیــل و ذلیــل را عزیــز میکند و به تعبیــر قــرآنِ :
جایگاههایــی که مردم پــس از وقوع قیامت میتوانند در آنها قرار گیرند،
چگونه است و صاحبان این جایگاهها چه ویژگیهایی دارند؟ بخش
عمدهآیاتباقیماندهسورهواقعهبهپاسخ ایندو پرسشپرداختهاست:

ﮥﮦﮧﮨ
«زوج» در قرآن در دو معنا به کار رفته است:
َ
َ
آياتهِ أ ْن َخ َل َق َل ُك ْم ِم ْن أ ْن ُف ِس ُكمْ
َ .1جفــت و همســر؛ ماننــد«َ :و ِم ْن ِ
ً
أ ْز واجا» (روم)21:؛ و از نشــانههاى او ايــن اســت كــه بــراى شــما از
جنس خودتان همسرانى آفريد؛
َ
َ َْ
َ
ْ
 .2صنــف ،گــروه و نــوع؛ ماننــد«َ :و أن َزل م َن َّ
ماء ً
الس ِ
ماء فأخ َر ْجنا ِبهِ
ِ
َ َّ
َْ ً َ
بات شتى» (طــه)53:؛ و از آســمان آبــى نازل كرد ،پس به
أز واجا ِم ْن ن ٍ
وسيله آن انواعى از روييدنىهاى گوناگون بيرون آورديم.
این واژه در این آیه ،در معنای دوم بهکار رفته است .بنابراین ترجمه
آیه چنین است« :و سه گروه میشوید».
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ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ
ایـن آیـه و دو آیـه بعـد بـه معرفـی اجمالـی ایـن سـه گـروه پرداختـه
َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنةِ » معرفـی شـدهاند«ُ .یمـن»
اسـت .گـروه اول بـا نـام «أص
و «میمنـة» کـه هـر دو در فارسـی کاربـرد دارنـد ،بـه معنـای برکـت،
َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنةِ » بـه
خجسـتگی و نیکبختـی اسـت .بنابرایـن «أص
َ
عبـارت «ما أ ْصحابُ
معنـای نیکبختـان و سـعادتمندان اسـت.
ِ
ْ
ال َم ْي َم َنةِ » یـک عبـارت پرسشـی اسـت کـه ترجمـه تحـت اللفظـی آن
چنیـن اسـت« :سـعادتمندان کیسـتند؟»؛ امـا ایـن عبـارت در ایـن
آیـه بـرای اظهـار تعجـب و تمجیـد از سـعادتمندی آنـان بـهکار رفتـه
اسـت و میتـوان آن را در قالـب جملات تعجبـی فارسـی نیـز ترجمه
کـرد« :سـعادتمندان ،چـه سـعادتمندانی هسـتند!» .ایـن جملـه
پرسشـی-تعجبی بیانکننـده مقـام و منزلت واالی این گروه اسـت؛
جایگاهـی کـه رفعـت آن درخـور اظهـار تعجـب و مـدح اسـت.
ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ
َ ْ ُ ْ ْ
حاب ال َمش َئ َمةِ» معرفی شدهاند« .شؤم» و «مشئمة»
گروه دوم با نام «أص
در مقابــل ُیمن و به معنای تیرهبختی و نگونبختی اســت .بنابراین
َ ْ ُ ْ ْ
حاب ال َمش َئ َمةِ » بــه معنــای تیرهبختــان و نگونبختــان اســت.
«أص
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ـارت «ما أصحاب المشئمةِ » نیــز ماننــد «ما أصحاب الم ْيمنةِ »،
عبـ ِ
یــک عبارت پرسشــی اســت کــه بــرای اظهــار تعجــب از تیرهبختی
آنــان ب ـهکار رفتــه و میتــوان آن را اینگونــه ترجمه کــرد« :تیرهبختان،
چه تیرهبختانی هســتند!» .این جمله پرسشی-تعجبی بیانکننده
جایــگاه پســت و ب ـیارزش این گروه اســت؛ جایگاهی کــه بهقدری
پست است که تعجب و حیرت دیگران را بر میانگیزد.
ﯖﯗﯘ
گروه ســوم با نام َّ
«الساب ُق َ
ون» به معنای پیشــگامان ،معرفی شدهاند.
ِ
در درس بعد به این گروه خواهیم پرداخت.
هناگ هس یاه هورگ 27
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پیشتازان

ﯖﯗﯘ
و پيشتازان ،همان پيشتازاناند!
در درس پیــش بیــان شــد کــه مــردم در قیامــت بــه ســه گــروه تقســیم
میشوند :سعادتمندان ،تیرهبختان و پیشگامان .آیه دهم ،گروه سوم
َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنة»
را معرفــی میکنــد؛ گروهی کــه جایگاهــی فراتــر از «أص
َ َّ ُ َ َّ
الساب ُق َ
ون» .درباره این آیه به چهار نکته در قالب
دارند« :و الس ِابقون ِ
سه درس خواهیم پرداخت:
َّ
«الساب ُق َ
ون» چه کسانی هستند؟
.1
ِ
َ
«الســابق» اســم فاعل از فعل َ«سـ َـبق» به معنای پیشــی گرفتن است.
ً
بنابرایــن َّ
«الساب ُق َ
ون» کســانی هســتند کــه از دیگــران و خصوصــا
ِ
َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنة» در امــوری ســبقت گرفتهانــد .امــا ایــن امــور،
«أص
چیستند؟
در قرآن کریم سبقت گرفتن از دیگران در سه چیز ستوده شده است:
َّ
ُ ُ َ َََ ْ َ
ْ
ُ
وان َنا
 .1ایمــان«َ :و ال ِذ َين جاؤوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َيقولون ر ّبنا اغ ِف ْر لنا َو ِل ِإخ ِ
ْ
َّ َ َ ُ
يمان» (حشــر)10:؛ كســانى كه بعد از آنان [انصار و
ال ِذين س َبقونا ِبال ِإ ِ
مهاجرين] آمدند ،درحالىكه مىگويند :پروردگارا! ما و برادرانمان
را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز.
این آیه نشان میدهد پیشتازی در ایمان ،فضیلت است.
 .2کار نیک :در قرآن ســفارش شــده مردم در حرکت به سوی کارهای
نیک از یکدیگر پیشی گیرند:
َ َ ُ َْ
رات» (بقره148:؛ مائده.)48:
• «ف ْاست ِبقوا الخ ْي ِ
همچنین خاندان برخی پیامبران اینگونه مدح شدهاند که:
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ُ ُ ُ َ َْ
َّ ُ ْ
رات» (انبیــاء)90:؛ آنــان در كارهــاى
سارعون فِي الخ ْي ِ
• ِ«إنهم كانوا ي ِ
نيك شتاب مىكردند.
 .3بهشت :در قرآن بارها به مردم سفارش شده که برای ورود به بهشت
شتاب کنند و از یکدیگر پیشی بگیرند:
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ماء َو
«سابقوا ِإل ى َمغ ِف َرةٍ ِم ْن َر ِّبك ْم َو َج ّنةٍ َعرضها كعر ِض الس ِ
• َ ِ
ْ
الأ ْر ِض» (حدید)21:؛ سبقت جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان
و بهشتى كه پهنايش چون پهناى آسمان و زمين است...
َ
َ َََْ َ ْ
َ
• «إ َّن ْال ْ
ـرار َل ِفــي َن ِعيــم َ ...
َ
ناف ُســون»
ـ
ب
ناف
ت
ي
ل
ف
ـك
ـ
ل
ذ
ي
ف
و
س ال ُم َت ِ
ِ
ِ
ٍ *
ِ
ِ
(مطففیــن)26-22:؛ نيــكان در نعمتــى فــراوان خواهنــد بــود ...و
رقابتکننــدگان بــرای دســتیابی به چنیــن نعمتهایــی باید با
یکدیگر رقابت کنند.
البته میتوان این سه را با یکدیگر قابل جمع دانست:
امام صادق؟ع؟ در پاســخ به این پرســش که «آیا ایمان ،مرکب از قول
ُ ٌ ُ ُّ
ْ
ان َع َمل كله»؛
«ال َيم
و عمل با هم است یا صرف قول است» ،فرمودِ :
ایمان ،همهاش عمل است! (الکافی )34/2:بنابراین شتاب در ایمان،
چیزی جز پیشی گرفتن برای انجام کارهای نیک نیست.
همچنین شتاب در رسیدن به بهشت ،راهی جز انجام کارهای نیک
ندارد:
ً
َ َّ ََْْ َ ْ َ َ ً
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
صالحا» (کهــف)110:؛ پــس
«فمن كان يرجوا ِلقاء ر ِبهِ فليعمل عملا ِ
هــر كــه به لقــاى پــروردگارش (و روز معاد) ایمــان دارد ،بايد كارى
شايسته انجام دهد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت این هر ســه ،ســه منظر از یک واقعیت
است و ایمان ،عمل صالح و بهشت هر سه در یک جهت قرار دارند:
ً
ََ َ َ ً
َ ُ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ
نين الذين يعملون
«و يب ِشر المؤ ِم 
حات أ ّن ل ُه ْم أ ْجرا َح َسنا»
الص ِال ِ
(کهــف)2:؛ [قــرآن نــازل شــده تــا] بــه مؤمنان كــه كارهاى شايســته
مىكنند نويد دهد كه پاداشى نيكو (بهشت) خواهند داشت.
بنا بر آنچه بیان کردیم پاسخ پرسش اول روشن شد؛ طبق آیات قرآن مراد
از «السابقون» کســانی هستند که در ایمان آوردن و انجام کارهای خیر
درنگ نکرده ،فرصت را از دست نمیدهند و از دیگران پیشی میگیرند.
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ویژ گیهای پیشتازان

ﯖﯗﯘ
و پيشتازان ،همان پيشتازاناند!
در درس پیش ،مراد از «السابقون» را تبیین کردیم .پرســش دیگری
که باید به آن پاســخ داد این اســت که «السابقون» چه ویژگیهایی
دارند و چگونه میتوان خود را به مقام آنان نزدیک کرد:
 .2ویژگیهای «السابقون»
در ســوره واقعــه چیــزی در بــاره ویژگیهــای «السابقون» بیان نشــده
اســت؛ امــا از آیات دیگر قــرآن میتــوان ویژگیهای آنان را بهدســت
آورد .در آیات  57تا  61سوره مؤمنون آمده:
َّ
َّ َّ
ُ
ُ
ْ ُ َ
َ ْ َ
َ
آيات
ِإن ال ِذ َين ه ْم ِم ْن خش َيةِ ر ِّب ِه ْم ُمش ِفقون «َ »57و ال ِذين ه ْم ِب ِ
َّ
ون «َ »58و َّالذ َين ُه ْم ب َر ّبه ْم لا ُي ْشر ُك َ
َر ّبه ْم ُي ْؤم ُن َ
ون «َ »59و ال ِذ َين
ِ
ِ
َ ِ ِِ
ِِ
ِ
ُ
ون « »60أولئكَ
ون ما َآت ْوا َو ُق ُل ُوب ُه ْم َوج َل ٌة أ َّن ُه ْم إلى َر ّبه ْم راج ُع َ
ُي ْؤ ُت َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
َ ُْ َ
ُ
ُ ُ َ َْ
َ
سابقون «»61
سارعون فِي الخ ْي ِ
رات و هم لها ِ
ي ِ
در ایــن آیــات ،ابتدا چند ویژگی بیان شــده و ســپس صاحبان این
ُ َ ُ ُ َ َْ
ْ
رات
ي
خ
سارعون فِي ال
ویژگیها ،اینگونه وصف شدهاند که« :أ ِ
ِ
ولئك ي ِ
َو ُه ْم َلها ساب ُق َ
ون»؛ آنان هســتند كه در انجام كارهاى نيك شــتاب
ِ
مىكنند و به سوى آنها بر يكديگر پيشى مىگيرند.
ً
ظاهــرا میتوان بین این آیه و آیه دهم ســوره واقعه پیوند برقرار کرده و
ویژگیهای سابقون را اینگونه برشمرد:
 .1آنان کســانی هســتند کــه عظمت و بزرگی خــدا را درک کردهاند و
همین درک عظمت ،در دلهای آنها ترس و خشیتی ایجاد کرده
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َ َّ
که آنان را از خشــم و مجازات الهی پرهیز میدهد«ِ :إ ّن ال ِذ َين ُه ْم
م ْن َخ ْش َيةِ َر ّبه ْم ُم ْشف ُق َ
ون» .بــه عبــارت دیگــر آنــان میداننــد کــه
ِ
ِ
ِِ
ســعادت تنها در گرو رضای پروردگار و شــقاوت نتیجه خشــم و
غضب اوست.
 .2آنان کســانی هســتند که به همه نشــانهها و آیات پروردگار ایمان
میآورنــد«َ :و َّالذ َين ُه ْم بآيات َر ّبه ْم ُي ْؤم ُن َ
ون» .آنان همه پیامبران،
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
بهــای آســمانی ،وعد ههــا ،وعیدهــا و احــکام دینــی را بــاور
کتا 
دارند و بر اساس آموزههای دینی زندگی میکنند.
 .3آنــان در طاعــت هیچ کــس را در کنار خدا قــرار نمیدهند و رضای
خدا را با هیچ چیز عوض نمیکنند«َ :و َّالذ َين ُه ْم ب َر ّبه ْم لا ُي ْشر ُك َ
ون».
ِ
ِ ِِ
ِ
 .4آنــان هــر عمل صالحــی بتوانند ،انجام میدهنــد و هیچ فرصتی
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ
ون ما آت ْوا»؛ و کسانی که انجام
را از دســت نمیدهند« :و ال ِذين يؤت
میدهند آنچه را که انجام میدهند!
 .5آنــان بــا اینکــه ایمــان و اخــاص دارنــد و در انجــام اعمــال نیک
کوتاهــی نمیکنند ،بــاز در دلهای خود اضطراب و دلهره دارند؛
چراکه میدانند قرار اســت روزی به سوی پروردگار خود بازگردند
و در برابر او قرار گیرند«َ :و ُق ُل ُوب ُه ْم َوج َل ٌة َأ َّن ُه ْم إل ى َر ّبه ْم راج ُع َ
ون».
ِ ِِ ِ
ِ
این پنج ویژگی ،در «السابقون» وجود دارد و اگر کسی بخواهد از چنین
جایگاهیبرخوردار باشد،بایداینصفاتدر دروناو وجودداشتهباشد.
 .3ترکیب و ترجمه آیه
َّ ُ
َّ ُ
َ
َ
بســیاری از مفســران معتقدند «الس ِابقون» اول ،مبتدا و «الس ِابقون»

دوم ،خبــر اســت .بنابرایــن ترجمــه آیه چنین اســت« :و پيشــتازان،
همــان پيشــتازاناند!» .مفهــوم آیــه این اســت کــه پیشــتازان چنان
یتــوان آنان را بــا وصفی جز عنوانشــان ســتود؛
منزلتــی دارنــد کــه نم 
ماننــد اینکــه در ســتایش دختــر پیامبر؟اهع؟ گفتــه میشــود :فاطمه،
فاطمه است!
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السابقون در روایات

ﯖﯗﯘ
و پيشتازان ،همان پيشتازاناند!
بــا توجــه بــه اینکــه در آیــات بعــد ،جایگاهــی و یــژه و رفیــع بــرای
«السابقون» در قیامــت ترســیم شــده ،ایــن امــر اهمیــت مییابد که
بدانیــم مصادیــق ایــن گروه در دنیا ،چه کســانی هســتند و آیا ما نیز
میتوانیــم امیــدوار باشــیم به چنــان جایگاهــی نائل شــویم .روایاتی
وجــود دارد کــه در آنها مصادیق «السابقون» معرفی شــده اســت که
در این درس به بررسی این روایات میپردازیم.
« .4السابقون» در روایات
روایات معتبر در این زمینه را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
گــروه نخســت روایاتی اســت که در آنهــا ،پیامبران و اوصیــای آنها به
عنــوان مصــداق «السابقون» معرفی شــدهاند .بــرای نمونه در کتاب
کمال النعمة ( )276/1از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده که از پیامبر؟ص؟
درباره این آیه پرسیدند؛ ایشان فرمود« :خدای متعال این آیه را درباره
انبیــا و اوصیــای آنهــا نــازل کرده اســت .مــن بهترین انبیا و رســوالن
هســتم و وصــی مــن علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ برترین اوصیاســت» .
ُ
َ َ َّ ُ
همچنین در الکافی ( )271/1آمده«َ :ف َّ ُ َ ُ
اصة
اهَّلل و خ
الس ِابقون ه ْم ُر ُسل ِ
ْ َ ْ
ً
َ َّ ُ
اهَّلل» اوصیا
ـن خل ِقـ ِـه» .در ایــن روایت نیز ظاهــرا مراد از «خ
اهَّلل ِمـ 
اصــة ِ
ِ
هســتند .در عیون اخبــار الرضا؟ع؟ ( )65/2نیــز از امیرالمؤمنین؟ع؟
نقل شده که این آیه درباره ایشان نازل شده است.
گــروه دوم روایاتی اســت که در آنها شــیعیان و پیــروان اهل بیت؟مهع؟
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نیــز بــه عنــوان مصــداق ایــن آیــه معرفــی شــدهاند .بــرای نمونــه از
ابنعباس نقل شــده که از پیامبر؟ص؟ درباره این آیه پرسیدم؛ ایشان
فرمــود :جبرئیــل به من گفت« :الســابقون ،علی و شــیعیان و پیروان
او هســتند؛ آناناند که به ســوی بهشــت از دیگران پیشــی میگیرند
و بهخاطــر اینکــه خدای متعال آنــان را بزرگ داشــته ،در درگاه الهی
مقرباند»( .امالی مفید ،ص)298

در بــاره وجــه جمع این روایــات میتوان گفت :روایات دســته اول در
مقــام بیــان بارزتریــن مصادیق «السابقون» هســتند و روشــن اســت
که پیامبران و اوصیای آنها پیشــتازترین پیشــتازان در ایمان و انجام
اعمــال صالحانــد .از آنجــا کــه شــیعیان و پیــروان اهلبیــت؟مهع؟
پیشــوایانی راهآشــنا دارنــد کــه بــا عالــم ملکوت ارتبــاط دارنــد ،آنان
نیــز میتواننــد بــا اقتــدا بــه امامــان خــود و اکتســاب ویژگیهایی که
در درس پیــش بیــان شــد ،به این گــروه درآمــده و از ّ
مقربان باشــند.
امــام صــادق؟ع؟ از پدرش امام باقر؟ع؟ نقل میکند که به جمعی از
شیعیان در مسجد پیامبر؟ص؟ سالم کرد و فرمود:
«ب هخــدا ســوگند ،من بوی شــما و ارواح شــما را دوســت دارم .با
ورع (خویشــتنداری) و تالش و تحمل مشقتها مرا یاری کنید
تا شــما را دوســت داشته باشم! بدانید والیت و دوستی ما جز با
ورع و تحمل سختیها به دست نمیآید .هر کس از شما کسی
را پیشــوای خود قرار داد ،باید همچون او عمل کند[ ،پس شــما
کردارتان باید مانند ما باشــد] .شما شــیعیان و پیروان خدایید،
شــما یاوران خدایید ،شــما سابقون اول و سابقون آخر و سابقون
در دنیــا و ســابقون در آخــرت بــه ســوی بهشــت هســتید .مــا بــه
ضمانــت خدا و پیامبر خدا ؟ص؟ بهشــت را برای شــما ضمانت
کردیم .ســوگند به خدا ،در درجات بهشــت ،آسودهتر و مرفهتر از
شــما وجود نــدارد؛ پس در باال تــر بردن درجات خــود ،با یکدیگر
رقابت کنید( »...الکافی)213-212/8 :
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12

دوست نزدیکتر از من به من است

ﯙﯚﯛ
آناناند که ّ
مقرباند.

در ســه آیه پیش ،ســه گروه به اجمال معرفی شــدند :سعادتمندان،
تیرهبختــان و پیشــتازان .از آیــه  11تا آیه  ،56درباره جایگاه این ســه
گروه در قیامت سخن به میان آمده است .از آنجا که سابقون دارای
واالترین جایگاه هستند ،ابتدا به این گروه پرداخته شده است.
خدا همیشه نزدیک است!
«قــرب» در مقابــل ُ«بعد» به معنــای نزدیکی از نظر مکانی اســت که
گاه بــرای نزدیکــی معنوی (غیرمادی) نیز به کار میرود؛ مانند أقرباء
که به معنای خویشــاوندان و نزدیکان خانوادگی است .این ماده در
قــرآن بــرای نزدیکی خدا نســبت به انســان و در مقابل نزدیکشــدن
انسان به خدا بهکار رفته است .اما در این زمینه نکته جالبی وجود
دارد؛ بدیهی اســت که نزدیکبودن ،امری دو طرفه است؛ یعنی اگر
شــیء اول به شــیء دوم نزدیک باشــد ،میتوان نتیجه گرفت شیء
دوم نیز به شــیء اول نزدیک اســت .این درحالی است که بر اساس
آیات قرآن خدا همواره به انســان نزدیک اســت؛ ولی انســان همیشه
به خدا نزدیک نیست و باید تالش کند خود را به او نزدیک کند! به
راستی ،راز این مطلب چیست؟
معنای نزدیکبودن خدا
درباره نزدیکبودن خدا به انسان در قرآن آمده:
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َ َ ََ َ
بادي َعنّي َفإن ّي َقر ٌ
يب» (بقــره)186:؛ هــرگاه بندگانــم
ع
ك
• «و ِإذا سأل
ِ
ِ
ِ ِِ ِ

درباره من از تو پرسیدند[ ،بگو] من نزدیکم!
ْ
َ
َ َْ
• َ«و ن ْح ُن أق َر ُب ِإل ْيهِ ِم ْن َح ْب ِل ال َو ِر ِيد» (ق)16:؛ و مــا از رگ گــردن بــه
انسان نزدیکتریم!
مــراد از ایــن قــرب ،احاطه خدا بر همه چیز و از جمله انســان اســت
که در قرآن با عباراتی شبیه قرب ،مانند معیت نیز به آن اشاره شده
ُ َ
ُ
م أ ْي َن ما ك ْن ُت ْم» (حدید)4:؛ هر کجا باشید ،خدا با
است«َ :و ُه َو َم َعك ْ 
شماست .بنابراین قرب و نزدیکبودن خدا یعنی:
َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ْ َُ
م
• خدا از آنچه انسان در دل دارد ،آ گاه است« :و اعلموا أن الله يعل 
َْ ُ ُ ْ َ ْ َ
ما ف ي أنف ِسكم ف
احذ ُر ُوه» (بقــره)235:؛ و بدانيــد كــه خداونــد آنچه
درون شماســت را مىدانــد ،پــس [مراقب اعمالتان باشــید و] از
[خشم و کیفر] او برحذر باشید!
َ ََْ ُ ْ َ ً
َ َ
• بــر اعمــال او نظارت دارد«ِ :إ ّن ا ّلل َه كان عليكم ر ِقيبا» (نســاء)1:؛
بىگمان خداوند بر شما چشم دارد.

یشــنود و اجابــت
• و هنگامــی کــه انســان او را میخوانــد ،م 
ُ
جيب َد ْع َو َة َّالد اع إذا َ
میکند« :أ ُ
عان» (بقره)186:؛ دعاكننده چون
د
ِ
ِ
ِ
مرا بخواند ،دعاى او را پاسخ مىدهم.
در روایــت آمــده« :موســی؟ع؟ از خدای متعال پرســید :خدایــا :آیا از
من دوری تا هنگام ســخن گفتن با تو ،با صدای بلند ســخن بگویم
یا به من نزدیکی و تا با تو نجوا کنم و آهســته ســخن بگویم؟ خدای
متعــال فرمــود :مــن همنشــین آنــم کــه مرا یــاد کنــد [و نجوا و ســخن
آهســته او را میشــنوم]!» (التوحیــد .)182:به دلیل همیــن نزدیکبودن
خــدا به انســان اســت که به رازونیــاز با خدا «مناجــات» ،یعنی نجوا
کردن و صحبت کردن آهسته و مخفیانه گفته میشود.
در مقابــل ،اینگونــه نیســت کــه انســانها همیشــه بــه خــدا نزدیک
باشــند؛ بلکه بایــد تالش کنند با ایمان و کــردار نیک ،به مقام قرب
الهی دست یابند .در درس آینده در این باره سخن خواهیم گفت.
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وین عجبتر که من از وی دورم

ﯙﯚﯛ
آناناند که ّ
مقرباند.

در درس پیــش در بــاره معنــای نزدیــک بــودن خدا به انســان ســخن
گفتیــم .در ایــن درس بــه بیان معنــای تقرب به خــدا ،یعنی نزدیک
شدن انسان به خدا میپردازیم.
معنای ّ
تقرب انسان به خدا
بیان شــد که تنها بخشی از انسانها به مقام قرب الهی دست پیدا
ّ
یشــوند .معنــای اولــی تقرب
میکننــد و بــه تعبیــر قــرآن «مقـ ّـرب» م 
بــه خــدا این اســت که انســان بــا ایمــان و کردار درســت ،خــود را به
خــدا نزدیــک کند ،رضایــت او را به دســت آورد و زیر ســایه رحمت
و مغفــرت الهــی قــرار بگیــرد .بــر اســاس ایــن معنــا ،هــر نافرمانــی و
معصیتی انســان را یک یا چند گام از رضای الهی و رحمت او دور
میکند و هر اطاعت و کار نیکی انســان را چند گام به خشــنودی و
مغفرت خدا نزدیک میکند.
امــا ایــن مفهــوم میتوانــد معنایــی عمیقتر نیز داشــته باشــد؛ اینکه
انسان صفات و اخالق خود را به صفات و اخالق خدا نزدیک کند
و الهی شــود .توضیح اینکه ،خدای متعال صفاتی دارد و بر اســاس
آن صفــات چیــزی را اراده میکنــد و کاری را انجــام میدهــد؛ برای
نمونــه «رحیــم» و «رحمان» اســت و رحمتش همــه را در بر میگیرد،
«واســع المغفرة» اســت و با اندک بهانهای از خطــای گناهکاران در
میگذرد« ،حکیم» است و بر اساس حکمت رفتار میکندّ ،
«ستار»
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اســت و گنــاه بندگان را میپوشــاند .اگر انســانی تالش کنــد خود را
بــه خــدا شــبیه کند و صفــات الهــی را در خود پرورش دهــد و مانند
خــدا رفتــار کند و بــه تعبیر بهتر ،اخالق الهی داشــته باشــد ،خود را
بــه خــدا نزدیک کرده و به معنای واقعی کلمهّ ،
مقرب شــده اســت.
چنین انسانی تا جایی میتواند به پروردگار نزدیک شود که اعضای
بدنــش ،در اختیــار خدا باشــد و کاری جز آنچه خــدا اراده میکند،
انجــام ندهــد و البته چنین مقامی جــز از راه طاعــت و فرمانبرداری
خدا بهدست نمیآید .خدای متعال در معراج به پیامبر؟ص؟ فرمود:
« ...هیچ بندهای به چیزی دوستداشــتنیتر برای من از آنچه
بر او واجب کردهام ،به من ّ
تقرب نمیجوید .با وجود این ،بنده

من با نوافل و مســتحبات به من ّ
تقرب میجوید تا او را دوســت
داشــته باشــم .هنگامــی کــه او را دوســت بــدارم ،مــن گــوش او
میشوم که با آن میشنود و چشم او میشوم که با آن میبیند و
زبان او میشوم که با آن سخن میگوید و دست او میشوم که
بــا آن میگیــرد .هر گاه مرا بخواند ،پاســخش را میدهم و هرگاه
چیزی بخواهد به او میدهم( »...الکافی)353-352/2:

«السابقون» همان مقرباناند
پــس از ایــن کــه واژه ّ
مقربــان را بررســی کردیــم ،بــه بیــان معنــای آیــه
میپردازیم .خدای متعال در این آیه میفرماید :سابقون و پیشتازان،
یعنــی کســانی که در ایمــان و انجــام کارهای خیر از دیگران پیشــی
مقربــان هســتند؛ ّ
میگیرنــد ،ایــن افــراد همــان ّ
مقربانــی کــه صفات
و اخالقــی الهــی دارنــد و بــه دلیل عبودیــت و اطاعتپذیــری خود،
نزدیکترین افراد به رضا و رحمت و مغفرت الهی هستند.
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بهشت پیشتازان

ﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
در بهشــتهایی سرشــار از ناز و نعمت و رفاه بهســر میبرند»12« .

[آنــان شــامل] جماعتــی از انســانهای پیــش از ظهــور اســام
هستند « »13و اندکی از انسانهای پس از ظهور اسالم»14« .

در آیه دهم از «السابقون» اینگونه تمجید شد که آنان سابقوناند و
َ َّ ُ َ َّ
الساب ُق َ
ون».
همین عنوان برای ستودن آنان کافی است« :والس ِابقون ِ
در آیه یازدهم ،ســابقون با عنوانــی جدید که بر جایگاه رفیع آنان نزد
پــروردگار داللــت داشــت ،وصــف شــدند«ُ :أولئ َك ْال ُم َق َّر ُب َ
ون» .آیــه
ِ
دوازدهم ،به جایگاه آنان در آخرت اشاره دارد:

ﯜﯝﯞﯟ
مــاده «نعــم» بــه معنای رفــاه ،خوشــی و راحتی در زندگی اســت .به
یشــود که ســختی
نعمتهــای الهــی از آن جهــت نعمــت گفتــه م 
َّ
«الن َعم» و بــه چارپایان
را از جهتــی از زندگــی رفــع میکنــد .بــه شــتر
َ َّ
ات
«األنعــام» میگوینــد؛ چون مایه آســودگی زندگیاند .مــراد از «جن ِ
َّ
الن ِع ِيم» بهش ـتهایی اســت که ســاکنان آن در رفاه و آرامش کامل

به سر میبرند و هر آنچه بخواهند برایشان فراهم است.

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
در ایــن دو آیــه به این مطلب اشــاره شــده که ســابقون در تمام طول
تاریخ وجود داشتهاند و منحصر به زمانی خاص نیستند.
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بر اســاس دیدگاه بسیاری از مفســران ،مراد از «الأولین» انسانهایی
هســتند که از زمان هبوط آدم تا ظهور اســام میزیســتهاند و مراد از
ْ
آخر َ
ين» انســانهایی هســتند کــه از زمــان ظهور اســام تــا برپایی
«ال ِ ِ
قیامت خواهند زیست.
ُ َّ ٌ
«ثلة» به معنای جماعتی از مردم اســت ،چه کم باشــند و چه زیاد.
درباره این لفظ باید به دو نکته توجه داشت:
ً
▪ نخســت اینکــه :ا گــر چــه ایــن لفــظ بــر جماعــت نســبتا انــدک نیز
ً
اطالق میشود ،ولی ظاهرا به جمعی که تعداد آنان بسیار اندک و
ّ
غیرقابلتوجه است« ،ثلة» گفته نمیشود.
▪ دوم اینکــه :ممکــن اســت جماعتــی نســبت بــه مجموعــه کل ،در
خود این جماعت بریده از مجموعه کل ،تعداد
اقلیت باشند؛ اما ِ
زیادی باشند .برای نمونه هشتصدهزار نفر ایرانی فقط یک درصد از
جمعیت هشتاد ملیونی ایران بهشمار میآیند؛ اما همین جماعت
هشــتصدهزار نفــری ،فی نفســه و فارغ از مقایســه بــا جمعیت کل،
تعــداد باالیی ب هشــمار میآیند .حال ،پرســش این اســت کــه آیا بر
چنین جماعتی که در مقایسه با کل ،بسیار اندک ،ولی فی نفسه،
ً
ُ َّ ٌ
یشــود یا خیر؟ پاسخ ظاهرا
قابل توجه هســتند ،واژه «ثلة» اطالق م 
مثبت اســت؛ چرا که در اطالق این واژه ،صرف اینکه تعداد افراد،
فی نفسه قابل توجه باشد ،کافی است.
َ
ْ
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد مــراد از ُ«ث َّل ٌة ِم َن الأ َّو ِل َ
ين» ایــن اســت کــه
جماعتی قابل توجه از افرادی که پیش از ظهور اسالم میزیستهاند،
از گــروه ســابقون بودهانــد کــه مقـ ّـرب درگاه الهــی و شایســته ورود بــه
َ َ ٌ َ ْ
َّ
َ َّ
آخر َ
ين» این
«جن ِ
ات الن ِع ِيم» هستند .همچنین مراد از «و ق ِليل ِمن ال ِ ِ
اســت کــه تعدادی انــدک از انســانهایی که پــس از ظهور اســام تا
قیامت خواهند زیست ،از این گروه هستند.
درباره این دو آیه سه پرسش مطرح است که در دو درس بعد به آنها
خواهیم پرداخت.
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پاسخ به چند پرسش ()1

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
[آنان شامل] جماعتی از انسانهای پیش از ظهور اسالم
هستند « »13و اندکی از انسانهای پس از ظهور اسالم»14« .

برای فهم دقیقتر این دو آیه ،باید به ســه پرســش پاسخ داد .پرسش
اول اشــکالی مهــم و دیرینــه اســت که برخــی آن را مطــرح کردهاند و
بهدنبــال پاســخ دادن بــه آن بودهاند که در این درس بــه آن خواهیم
پرداخت.
پرسش اول:
بــر اســاس ایــن دو آیه ،تنهــا تعداد کمــی از ســابقان از انســانهایی
هســتند کــه پــس از ظهور اســام تا قیامــت خواهند زیســت و جمع
ز یــادی از آنان از امتهای پیشــین هســتند .چگونه چنین اســت،
ً
درحالیکه اوال تعداد این افراد از پیشــینیان به مراتب بیشتر خواهد
ً
بود و ثانیا این امر با ظهور اســام و کامل شــدن دین الهی نسبت به
ً
ادیان پیشین و رشد معنوی مردم سازگار نیست و ثالثا پس از ظهور
حضرت قائم؟ع؟ عقل و دینداری مردم رشد زیادی خواهد داشت
ً
و طبیعتــا نتیجــه آن باید این باشــد که افراد بیشــتری بــه مقام قرب
الهی نائل شوند؟
پاسخ به پرسش
ً
پاس ـخهای متعددی به این اشکال داده شده است .اما ظاهرا این
اشــکال از اساس وارد نیســت و منشأ آن فهم نادرست از این دو آیه
است.
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در درس پیــش گفتیــم کــه مــراد از ُ«ث َّل ٌة ِم َن ْال َأ َّو ِل َ
ين» ایــن اســت کــه
جماعتی از پیشــینیان از ســابقان هستند .در واقع این عبارت خبر
است برای مبتدای محذوفُ :
«[هم] ُث َّل ٌة ِم َن ْال َأ َّو ِل َ
ين»؛ «آنان جمعی
از پیشــینیان هســتند [به اضافه اندکی از آخرین]»؛ درحالیکه فهم
پرسشکننده از آیه این است که بیشتر سابقان از پیشینیان هستند
و تقدیر آیه را اینگونه فرض کرده«ُ :ث َّل ٌة [منهم] ِم َن ْال َأ َّو ِل َ
ين»؛ «بیشــتر
ُ َّ ٌ
آنــان از پیشــینیان هســتند» .افــزون بر این ،گفتیــم کــه واژه «ثلة» به
معنــای اکثــر و بیشــتر نیســت و به معنــای جماعتی از مردم اســت.
بنابراین حتی بر فرض این تقدیر ،معنای آیه چنین اســت« :جمعی
از سابقان (که تعداد آنان نامعلوم است) از پیشینیان هستند».
َ َ ٌ َ ْ
آخر َ
ين» نیز به این معنا نیست که «تعداد
در مقابل ،آیه «و ق ِليل ِمن ال ِ ِ
َ ْ
َ َ ٌ ُ
آخر َ
ين»؛
اندکی از سابقان ،از آخرین هستند»« :و ق ِليل ِ[منهم] ِمن ال ِ ِ
بلکــه به این معناســت کــه «آنان[ ،افزون بر جماعتی از پیشــینیان،
شــامل] تعــداد کمــی از آخریــن [نیــز] هســتند»«َ :و [هــم] َق ِل ٌ
يل ِم َن
ْ
آخر َ
ين» .بنابرایــن مــراد از قلیل بودن این افراد ،قلیل بودن نســبت
ال ِ ِ
به جمعیت آخرین اســت ،نه نســبت به جمعیت سابقان و با توجه
به اینکه
ً
ً
ُ َّ ٌ
اوال در واژه ثلــة معنــای اکثر یــت وجــود نــدارد و صرفــا بــه معنای
جمعیتی با تعداد نفرات قابلتوجه است
ً
و ثانیا جمعیت آخرین به مراتب بیشتر از اولین است،
َ ٌ َ ْ
آخر َ
ين» میتواند به
روشــن اســت که مجموع
تعداد افراد َ«ق ِليل ِمن ال ِ ِ
َ
ْ
ّ
ُ
ٌ
َ
مراتب بیشتر از تعداد افراد «ثلة ِم َن الأ ّو ِل َ
ين» باشد.
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پاسخ به چند پرسش ()2

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
[آنان شامل] جماعتی از انسانهای پیش از ظهور اسالم
هستند « »13و اندکی از انسانهای پس از ظهور اسالم»14« .

پرسش دوم:
ّ
ً
پیــش از ایــن گفتیــم کــه واژه «ثلة» ظاهــرا به جمعیت بســیار اندک
اطــاق نمیشــود و بایــد تعداد آنــان قابلتوجه باشــد .از طرف دیگر
ّ
در این دو آیه «ثلة» در مقابل «قلیل» قرار گرفته اســت .آیا از ایندو،
یتــوان نتیجــه گرفــت درصــد پیشــینیانی کــه از ســابقان بودهانــد
م 
نســبت بــه جمعیــت کل آنهــا ،از درصــد آخرینــی کــه به ایــن مقام
خواهند رســید ،بیشــتر اســت؟ برای نمونه آیا میتوان از کاربرد این
ً
دو واژه نتیجه گرفت مثال ده درصد از پیشــینیان و تنها یک درصد
از آخرین از سابقان هستند؟
پاسخ:
آیــات دیگــر قــرآن تصریح دارند که افراد مؤمن پیش از اســام بســیار
انــدک بودهانــد .بــرای نمونــه در آیــه  14ســوره عنکبــوت آمــده کــه
حضــرت نــوح؟ع؟ پیــش از نــزول عــذاب نهصــد و پنجاه ســال قوم
خو یــش را بــه پرســتش خدای متعــال دعــوت میکرد .با وجــود این
تبلیــغ طوالنیمــدت ،در زمان نزول عذاب ،افــراد اندکی به او ایمان
آورده بودنــد«َ :و ما َآم َن َم َع ُه إ َّلا َق ِل ٌ
يل» (هــود)40:؛ و جــز گروهــی انــدک،
ِ
کسی به او ایمان نیاورده بود.
همچنیــن خدای متعال خطاب بــه آل داود میفرماید«َ :و َق ِل ٌ
يل ِم ْن

42

َّ ُ
باد َي الشك ُور» (سبأ)13:؛ تنها اندکی از بندگان من ،شکور هستند.
ِع ِ
از زبان حضرت داود نیز نقل شــده که درباره کسانی که ایمان آورده
و عمل صالح انجام میدهند ،فرمود«َ :و َق ِل ٌ
يل ما ُه ْم» (ص)24:؛ آنان
بسیار اندکاند.
َ
در آیه  26ســوره حدید درباره امتهای پیشــین آمــده« :ف ِم ْن ُه ْم ُم ْه َت ٍد َو
َكث ٌير م ْن ُه ْم فاس ُق َ
ون»؛ برخــی از آنــان هدایتیافتــه و بســیاری از آنــان
ِ
ِ ِ
ُ
َ
َ
ْ
ٌ
ُ
فاسقون» در آیه  16این
فاسق بودند .همچنین عبارت َ«و ك ِثير ِمنه ْم ِ
سوره برای همه اهل کتاب و در آیه  27برای پیروان حضرت عیسی به
کار رفته است .باید دقت کرد که این دو عبارت برای اهل کتاب یعنی
پیــروان حضرت موســی و حضرت عیســی؟امهع؟ که مدعــی دینداری
بودند بهکار رفته است؛ نه برای مجموع دینداران و بیدینان!
همه این آیات بر این داللت دارند که افراد مؤمن در امتهای پیش
نیز اندک بودهاند و روشن است که سابقان و مقربان آن امتها ،تنها
اندکی از این گروه اندک را تشــکیل میدادهاند! بنابراین نمیتوان از
ّ
واژه «ثلــة» برداشــت کــرد که درصد ایــن افراد زیاد بوده اســت؛ بلکه
ً
این واژه صرفا برای داللت بر مجموعه تمام سابقان دوران چندهزار
ساله پیش از اسالم بهکار رفته است.
پرسش سوم و پاسخ آن:
ُ َّ
َ َ ٌ َ ْ
آخر َ
ين» مانند آیه قبل از واژه «ثلة» اســتفاده
چرا در آیه «و ق ِليل ِمن ال ِ ِ

نشده است؟

مفســران در این باره گفتهاند :این امر میتواند به این دلیل باشــد که
به مخاطبان که خود از گروه «آخرین» هســتند ،تأ کید کند ســابقان
اندک و کمیاب هستند و رسیدن به این مقام ،دشوار است و کمتر
کســی به آن دســت مییابد؛ بنابراین برای ّ
مقرب شدن بسیار تالش
کنید و فرصت را از دست ندهید.
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بزم قرب

ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
بر تختهایی بافتهشده [نشستهاند] « »15درحالیکه بر آنها
تکیه داده و رو در روی یکدیگرند»16« .

در آیه دوازدهم ،به جایگاه ســابقان و ّ
مقربان اشــاره شــد که آنان در
َّ
ات
بهش ـتهایی پر از رفاه و ناز و نعمت بهســر خواهند برد« :فِي َجن ِ
َّ
الن ِع ِيم» .آیــات  15تــا  26جلوهای از رفاه و نعمتهای بهشــتی را به
تصویــر میکشــد؛ تصویــری کــه انســانها با نــگاه مادی خــود ،آن را
بسیار دوست دارند و مشتاق رسیدن به آن هستند:

ﯨﯩ ﯪﯫ
ُ«سـ ُـرر» جمــع َ«ســریر» به معنــای تختهایی اســت که شــخص در
ً
حالتی تکیهداده و راحت بر روی آن مینشیند .معموال پادشاهان،
بزرگان و ثروتمندان بر روی چنین تختهایی مینشستند و آن را از
بهترین چوبها یا فلزات رنگین ،میساختند و با طال و نقره و عاج
زینت میدادند.
َ«وضــن» به نوع بافتن زره گفته میشــود کــه در آن حلقههایی فلزی
ً
َ
در هم تنیده میشــود .ظاهــرا مراد از وصــف َ«م ْو ُضونة» برای تخت
این اســت که کف این تختها که بر روی آنها فرش پهن میشــود،
از چــوب نیســت کــه ســختی آن ،تختنشــین را آزار دهــد؛ بلکه از
فلزاتی درهم تنیده مانند تار و پود ساخته شده تا انعطافپذیر ،نرم
و راحت باشد.
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ﯬﯭﯮﯯ
آیــه قبــل محل نشســتن ّ
مقربان را وصــف کرد و این آیه نوع نشســتن
آنان را به تصویر میکشد:
ّ
«اتــکاء» بــه معنــای نشســتنی اســت که در آن شــخص یــک پهلو را
بــر روی زمیــن گذاشــته و بــر آرنــج تکیه میدهــد .این نوع نشســتن،
نشســتنی راحــت اســت و شــخص میتواند بــرای مدتــی طوالنی با
کمتریــن خســتگی اینگونــه بنشــیند .همچنیــن آنــان ُ«م َتقاب َ
لین»
ِ
یعنــی رو بــروی یکدیگــر نشســتهاند و از گفتگو با هم لــذت برده و در
ً
فضایــی کامــا صمیمــی و دوســتانه بــدون هیــچ کینه ،کــدورت و
حسادتی به سر میبرند:
ً
ْ
َ
ُ ُ
َ ََ ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
قاب ِلين»
«و نزعنا ما فِي صد ِور ِهم ِمن ِغ ٍ ّل ِإخوانا على سر ٍر مت ِ
(حجــر)47:؛ و هــر دشــمنى و كينهاى كه در سينههايشــان اســت
برمىكنيم و برادرانه روبهروى هم بر تختهايى مىنشينند.
اندکــی درنــگ و تدبر در همیــن واژه ســاده ُ«م َتقاب َ
لین» میتواند ما را
ِ
بــه یــک نکته مهم و کاربردی در زندگی رهنمون شــود .آری ،برادری
و دوســتی خالصانــه و خالــی بــودن دل از بغــض و کینــه نســبت به
دیگــران یکــی از بارزترین نعمتهای بهشــتی اســت که بهشــتیان،
خــود ،از آن لــذت میبرنــد! این امــر نشــان میدهد آنان کــه در دنیا
دل خود را از کینه پر میکنند و تالش نمیکنند دیگران را ببخشــند
و نســبت بــه آنان بدبین نباشــند ،بــا اراده خود ،خویشــتن را از یکی
از بهتریــن و دلنشــینترین نعمتهــای الهــی محــروم کردهانــد .از
امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شــده که فرمــود« :هر کس کینه را دور اندازد،
دل و ذهنــش آســوده میشــود» (غررالحکــم .)624:همچنیــن از امــام
صادق؟ع؟ روایت شده« :كينه مؤمن يك لحظه است و زمانى كه از
برادر خود جدا شد ،در دل خود كينهاى نسبت به او نگه نمىدارد؛
اما كينه كافر مادامالعمر است»( .بحار االنوار)211/72:
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جامهای لبریز

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
در آنجا نوجوانانی همواره نوجوان و شاداب ،برای خدمت بر
ُ
گردشان مىگردند « »17با قدحها ،خمها و شرابهایی فراوان

و روان « »18که نه از نوشيدن آن سردرد گيرند و نه از آن مست و
بىخرد شوند»19« .
ِ

در دو آیه پیش درباره اســتراحتگاه و نوع نشســتن ّ
مقربان در بهشت
و رابطــه دوســتانه آنــان بــا یکدیگــر ســخن گفتــه شــد .این آیــات به
ترسیم صحنه پذیرایی از آنها میپردازد:

ﭑﭒﭓﭔﭕ

ْ
ِ«ولد ٌان» جمــع «ولیــد» بــه معنــای نوجــوان اســت .علــت اینکــه
مهمانداران بهشــت نوجوانان هســتند ،این است که آنان خشونت
ســیمای مــردان را ندارنــد و میتوانند با لطافتی کــه در رفتار و چهره
دارند مایه آرامش بیشتر بهشتیان باشند.
َ َّ
ُ
ُ«مخلــد» از مــاده «خلــد» به معنــای پایــداری و زوالناپذیری اســت.
ایــن وصف بــرای نوجوانانــی که پذیرایــی میکنند میتوانــد دو معنا
داشته باشد .1 :حالت طواف و پذیرایی آنان همیشگی است و دائم
گرداگرد بهشتیان میگردند .2 ،نوجوانی و لطافت آنان جاودانه است
و ماننــد نوجوانــان دنیا به ســمت جوانی و بزرگســالی نمیروند .البته
َ َّ
َ َ
این احتمال نیز وجود دارد که واژه ُ«مخلد» از «خلد» به معنای «نوعی
َ َّ
گوشــواره» گرفته شده باشــد؛ بنابراین ُ«مخلدون» به معنای نوجوانانی
است که گوشهای آنان با گوشواره زینت داده شده است.

46

ُ َ
همچنیــن َ«ي ُطوف َعل ْي ِه ْم»؛ گردا گــرد آنــان میگردنــد ،کنایــه از ایــن
است که دائم در دسترس و در خدمت آنها حاضرند.

ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ

این آیه ظرفهایی که مهمانداران نوجوان در دست دارند را وصف
میکند:
َ ْ
«أكواب» جمــع «کــوب» ،نوعــی ظرف شرابنوشــی گرد اســت که
َ
بار َيق» جمــع «إبریــق» ،ظرفی اســت دارای دســته و
«أ
دســته نــداردِ .
لوله برای توزیع شــراب که شــراب از آن در ظرفهای کوچکتر مانند
«کوب» ریخته میشود.
َْ
ُ ُ ََ
ْ
ْ
«کأس» در دو معنا کابرد دارد .1 :شراب ،مانند«:يطاف علي ِهم ِبكأ ٍس
َ ْ َ َ َّ َّ
لشارب َ
ْ َ
ين»؛ (صافــات )46-45:گــرد آنــان شــرابى
ين * بيضاء لذةٍ ِل ِ ِ
ِمن م ِع ٍ
سرشــار مىگردانند؛ شــرابی ســفيد و درخشــان كه براى نوشندگان،
خوشگوار است .2 .ظرف و قدح پر از شراب .در این آیه هر دو معنا
میتواند درست باشد.
َ«معین» به آب جاری گفته میشود .زمانی آب در چشمهها و نهرها
و بــر ســطح زمین جاری میشــود که فراوان باشــد؛ بنابرایــن َ«معین»
بودن شراب بهشتی ،به فراوانی آن اشاره دارد.
شــرابهای دنیایی ،اگرچه ممکن اســت لذتهایی اندک و گذرا
داشــته باشــد ،اما باعث ســردرد میشــود و عقل آدمی که مهمترین
نعمــت الهــی بــه انســان اســت را زایــل میکنــد و بــه عبــارت دیگر،
یبــرد .آیــا شــرابهای بهشــتی نیــز چنین
آدمیــت آدمــی را از بیــن م 
عارضههایی دارند؟ آیه نوزدهم به این پرسش پاسخ میدهد:

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ُ
«صــداع» بــه معنــای ســردرد اســت و «تصدیــع» یعنی دچار ســردرد
شــدن؛ بنابرایــن «لا ُي َص َّد ُع َ
ون َع ْنها» یعنــی بهخاطــر نوشــیدن ایــن
َ
شــراب دچار ســردرد نمیشــوند« .نزف» نیز به معنای بههم ریختن
عقــل و آشــفته شــدن آن اســت« .لا ُي ْنز ُف َ
ون» یعنــی دچــار آشــفتگی
ِ
عقلی نمیشوند.
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وآنچه خواهد دلت همان بینی

ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴ ﭵﭶ

[آن پســران خدمتگــزار] با هرگونه ميوه كه ّ
مقربــان برگزينند «»20
و با گوشــت پرندگانــى كه میل دارند[ ،بر گردشــان مىگردند].
« »21و [در آن بهشــتها] زنانــی ســیاه چشــم و درشــت چشــم
حضــور دارنــد »22« .کــه همچون مرواريــد نهفته هســتند»23« .

ايــن نعمتهــا را بــه آنان ارزانى مىداريم تا ســزايى باشــد براى
كارهاى پسنديدهاى كه مىكردند. »24« .
آیــات پیــش درباره مهمانداران و نوع پذیرایی آنها بود که ابتدا در آیه
هجدهم به نوشــیدنی بهشــتیان اشاره شــد .در آیات  21و  22سخن
از خوراک بهشتیان به میان آمده است:

ﭢﭣﭤ ﭥ
مهمانــداران نوجــوان بــا میوههایــی کــه بهشــتیان ،خــود انتخــاب
میکنند ،پیرامون آنان میگردند.
مــاده «فکه» به معنای سرخوشــی و شــادابی اســت .بــه میوهها از آن
یشــود کــه خــوردن آنهــا باعــث طــراوت و
«فاکهة» گفتــه م 
جهــت ِ
شــادابی انســان میشــود .باید در نظر داشــت در زبان عربی افزون بر
میوهها به تنقالت مانند پسته و بادام نیز فاکهة گفته میشود.
هر چه بینی ،دلت همان خواهد
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وآنچه خواهد دلت ،همان بینی

ﭦﭧ ﭨﭩﭪ
همچنیــن ایــن مهمانــداران ،در کنــار آن نوشــیدنیهای گــوارا و
میوههای لذیذ ،گوشت پرندگان نیز برای آنان آماده کردهاند؛ هر نوع
گوشت پرندهای که آنان میل داشته باشند!
ایــن بــود وصف مهمانــداران و پذیرایــی آنها .در دو آیــه بعد به یکی
دیگر از نعمتهای بهشتی اشاره شده است:

ﭫﭬﭭ

ً
«ح ٌور ِع ٌ
ُ
ين» ظاهرا مبتدایی است که خبر آن حذف شده و در اصل:
َ«و [فیهــا] ُحـ ٌ
ـور ِعيـ ٌـن» بــوده اســت؛ یعنــی «در آن بهش ـتها ،زنانــی
زیباچشم حضور دارند».
«حور» جمع َ
ُ
«حوراء» به معنای زنانی است که سفیدی چشمانشان،

بســیار سفید و ســیاهی چشمانشان ،بسیار سیاه اســت«ِ .عين» نیز
جمع «عيناء» به معنای زنان درشتچشــم اســت .چشمانی با این
ً
دو ویژگی ،حقیقتا زیباییآفرین است.

ﭮﭯ ﭰﭱ

ْ ْ
ُّ ُ
«الل ْؤلؤ» یعنــی مروار یــد و «ال َمك ُنون» یعنــی پنهــان .زنــان زیبــاروی
بهشــتی در نفیــس و ارزشــمند بــودن همچــون مروار یــد هســتند و به
همین دلیل همچون جواهر ،پنهان نگه داشته میشوند.

ﭲﭳﭴ ﭵﭶ
همــه ایــن نعمتهای بزرگ ،بــه تفضل و ا کــرام و انعام الهی ،پاداشــی
است در برابر آنچه در دنیا انجام میدادند .آنان از بسیاری از لذتهای
دنیا گذشتند ،سختیها و مشقتها را تحمل کردند ،در راه خدا جهاد
و تالش بسیاری داشتند و رضای خدا را با هیچ چیز عوض نکردند .ما
قانونی داریم که بر اســاس آن پاداش احســان ،احسان استَ :
«ه ْل َج ُ
زاء
ْالإ ْحسان إ َّلا ْالإ ْح ُ
تهــا را به
سان» (الرحمــن)60:؛ بنابرایــن همــه ایــن نعم 
ِِ ِ
ِ
ّ
عنوان احسانی در برابر احسان مقربان ،به آنان تفضل میکنیم.
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یک پرسش

ﭲﭳﭴ ﭵﭶ

[اين نعمتها را به آنان ارزانى مىداريم] تا سزايى باشد براى
كارهاى پسنديدهاى كه مىكردند.
در زمینه این آیات و آیات مشابه ،پرسشی ممکن است مطرح باشد
که به بررسی آن میپردازیم:
پرسش
عقــل حکــم میکنــد انســان فارغ از پــاداش و کیفــر ،همینکــه بداند
خــدای متعــال خالــق همه چیــز ،از جمله اوســت و هر آنچــه دارد از
ســفره انعــام و ا کــرام اوســت ،کافی اســت تا قانــع شــود بیدرنگ به
خــدا ایمان بیاورد و برای کســب رضایت و رحمــت چنین پروردگار
مهربانــی ،در انجــام کارهای خیر از دیگران ســبقت بگیرد .در واقع،
انگیــزه مؤمــن برای پرســتش خــدا و اطاعت او ،بایــد درک عظمت و
شایســتگی ذاتی پروردگار هستی برای الوهیت باشد .اما بهراستی،
ـداد قابلتوجه در قرآن وجود
چرا چنین تصویرســاز یهایی با این تعـ ِ
دارد؟ آیــا چنیــن آیاتی باعــث تقویت روحیه عبودیــت تاجرمآبانه در
دینداران نمیشود؟
پاسخ
در زندگــی روزمره ،نعمتها و زینتهای دنیا پیرامون ما را فرا گرفته
و ما با آنها انس گرفتهایم .این زینتها و همچنین اشــتغال بیش از
حــد مــردم برای کســب رفاه در زندگی ،باعث میشــود انســان دچار
غفلت شده و هدف اصلی آفرینش خود را فراموش کند و بهصورت
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ناخــودآ گاه کمکم اصالت را بــه دنیا بدهد و تمام تالش خود را برای
رســیدن بــه زندگــی مرفــه و آرام در دنیا بهکار گیــرد .نتیجه این روش
زندگی ،فراموشی آخرت و از دست دادن آن است.
فــرض کنیــد کســی در گیــرودار ایــن نــوع زندگــی ،به لطــف هدایت
الهــی از خــواب غفلت بیدار شــود و دریابد که باید مســیر خویش را
تغییر دهد .چنین شخصی در ابتدای مسیر ،کار دشواری در پیش
دارد و باید از بســیاری از خواســتهها و تمایالت مادی خود بگذرد و
خــود را برای تحمل دشــوار یهای بســیار آماده کند .طبیعی اســت
کــه در ابتــدای امر گذشــتن از لذتهای دنیا کار ســادهای نیســت.
اینجاست که این تصویرساز یهای قرآن از نعمتهای بهشتی که
برای او مأنوس اســت و در واقع آرزوهای دس ـتنایافتنی او هستند،
میتواند شــهوت او نســبت به نعمتهای دنیــا را آرام کند و دریچه
امیدی نســبت به آینده به روی او بگشــاید؛ امید به اینکه لذتها و
نعمتهایــی برتــر از ایــن لذتهای گذرا وجــود دارد و من با طاعت
و عبودیــت به آنهــا خواهم رســید .بنابراین ،اینگونه آیــات بهعنوان
یک مشـ ّـوق ،ورود به مســیر عبودیت و حرکت ابتدایی در آن را برای
نودینداران آسان میکند.
زمانــی کــه انســان از دنیا دل برید و وارد مســیر شــد و لــذت عبودیت
را چشــید ،درخواهــد یافت همه ایــن وعدههای شــبهمادی ،اگر چه
تمام حقیقت نیست و فراتر از اینها هم حقیقتی
حقیقت است ،اما ِ

وجــود دارد کــه بایــد با هدف رســیدن بــه آن تالش خــود را دوچندان
کند .حقیقتی که گاه در قرآن پس از بیان این نعمتها به آن اشــاره
شده است:
َ
َ
ْ
َ«و ر ْض ٌ
وان ِم َن ا ّلل ِه أك َب ُر» (توبــه)72:؛ و خشــنودى خــدا [که بســیار
ِ
باارزش است ،از همه موهبتهاى بهشتى] برتر است.

آنجاســت که هدفــش از عبودیت و بندگی پــروردگار تغییر مییابد و
خدا را برای ّ
تقرب به او و کسب رضا و خشنودی او پرستش میکند.
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گوشهای آسوده

ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ

در آنجا نه سخن بيهودهاى مىشنوند
و نه به گناهى ّمتهم مىشوند.
َّ
ََ
«ج ّنات
الن ِع ِيم» بود که مایه
آیــات گذشــته ،وصــف نعمتهایــی از

راحت جسم هستند .این آیه و آیه بعد به نعمتی بهشتی اشاره دارد
که مایه آرامش و راحت روح و روان است:

ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ
خیلــی از ســخنانی کــه در دنیــا بــر ز بــان مــردم جــاری میشــود،
ســخنانی اســت بیفایــده و ب ـیارزش و بــه تعبیــر قرآن «لغو» اســت؛
گاه بــه یکدیگــر گوشــه و کنایــه میزننــد ،گاه یکدیگــر را بــا القــاب
ناشایست میخوانند ،گاه به هم تهمت میزنند و از یکدیگر غیبت
میکننــد و ز بــان بــه ســخنچینی میگشــایند و گاه وقت خــود را در
داستانســراییها و خاطرهگوییهــای بیفایــده کــه گاه حتــی تأثیــر
منفی دارد ،ســپری میکنند .همه این ســخنان ،انســانهای ســلیم
النفس را آزار میدهد .انســانی که دارای شــخصیت و مناعت طبع
است ،دوست ندارد او را با القاب زشت بخوانند ،به او تهمت بزنند
و در برابر او ،غیبتی بر زبان جاری شود یا سخنان بیهوده گفته شود.
بهشــت ،چنیــن فضایــی نــدارد و بهشــتیان هیــچ ســخن بیهــوده و
ً
َ
لاغ َية» (غاشیه .)11:شاید
لغوی به گوششــان نمیرســد« :لا ت ْس َم ُع ِفيها ِ
بــه ایــن دلیل کــه آنان در وجود خود ،هیچ احســاس کاســتی ندارند
کــه بخواهنــد آن را بــا بیهودهگویــی جبران یــا فراموش کننــد! آنان در
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اوج قرب بهســر میبرند و وجودشــان پر اســت از حقیقت و معرفت؛
چگونه فرصتی برای بیهودهگویی داشته باشند؟!
َ َّ
«تأثیــم» مصــدر فعــل «أث َمــه» اســت بــه معنــای« :بــه او گفــت :گناه
کــردی» .نســبت دادن گنــاه بــه دیگــری و اتهامزنــی نیز یکــی از امور
رایج در بین مردم است که البته خود ،یکی از مصادیق لغو بهشمار
میآیــد .علــت اینکه این امــر ب هطــور جداگانه مطرح شــده میتواند
این باشــد که اتهامزنی به افراد ســلیم النفس و دارای مناعت طبع،
آنان را بیش از هر سخن لغو دیگری آزرده میکند.
لغو ،شرآفرین است
اینکه در وصف بهشــت ،از بین همه لذتهای معنوی و روحی ،بر
آســودگی از شنیدن ســخنان بیهوده تأ کید شده ،امر عجیبی است
کــه نشــان میدهــد اگر همــه مــردم در دنیــا از بیهودهگویی دســت بر
میداشتند ،بسیاری از مشکالت روحی مردم در دنیا حل میشد و
دنیا از این جهت بهشت میشد!
بیهودهگویی آن قدر آفتزاست که خدای متعال در مقام برشمردن
ویژگیهــای مؤمنــان ،رویگردانی از لغو و توجهنکــردن به آن را پس از
َّ
خشــوع در نماز بهعنوان دومین ویژگی مؤمنــان ذکر میکند«َ :وال ِذ َين
ُه ْم َعن َّالل ْغو ُم ْعر ُض َ
ون» (مؤمنون )3:و یکی از ویژگیهای عباد الرحمن
ِ ِ
ِ
َّ ْ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
َ
را گذشتن بزرگوارانه از کنار سخن لغو میداند« :و ِإذا مر وا ِباللغ ِو مر وا
ً
ِك َراما» (فرقــان .)72:علــت تأ کیــد بــر رویگردانــی از لغو ،ممکن اســت
این باشد که چنین سخنانی میتواند منشأ بسیاری از شرور باشد؛
ُ َّ َ َ ُ َ ً
ب شـ ّـرا»؛ (غــرر الحکم)380:
جل
غو ي ِ
بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ «رب ل ٍ
«چه بسیار سخن بیهودهای که شر به دنبال دارد!»
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جلوهای از لطافت قرآن

ﭾﭿﮀﮁﮂ

[هيچ سخن لغوی نمیشنوند] جز گفته :سالم ،سالم!
در آیــه پیــش ،فضای بهشــت اینگونه وصف شــد که :بهشــتیان در
یشــنوند .این آیه ،یک استثناســت از
آن هیــچ ســخن بیهودهای نم 
جمله آیه قبل« :هیچ سخن لغوی نمیشنوند؛ مگر سالم!».
در ضمن چند نکته به توضیح این آیه میپردازیم:
استثنای سالم از لغو
ُ
ُ
در اســتثنا ،اصــل ایــن اســت که «مســتثنا» و «مســتثنا ِمنــه» از یک
جنس باشــند .اما در این آیه ،مســتثنا یعنی سالم ،از جنس مستثنا
ً
ِمنــه یعنــی لغو نیســت؛ بلکه این دو کامــا با هم در تضاد هســتند.
علت این امر چیست؟
پیش از پاســخ به این پرسش ،به این جمله توجه کنید« :علی هیچ
عیبی ندارد ،مگر اینکه بســیار کریم و بزرگوار اســت!»؛ روشــن است
یشــود؛ اما
کــه کرامــت و بزرگــواری برای هیچ کس عیب شــمرده نم 
چرا گوینده آن را از عیب استثنا کرده است؟
پاســخ ایــن اســت کــه چنیــن جمال تــی در مقــام مــدح هســتند کــه
بــرای تأ کیــد مــدح و تأثیرگــذاری بیشــتر آن ،در چنیــن قالبهایــی
یشــنود« :علی هیــچ عیبی ندارد»،
قــرار میگیرند .وقتی مخاطب م 
نســبت بــه علی اطمینــان پیدا میکند؛ امــا وقتی «مگــر اینکه »...را
میشنود ،اطمینانش متزلزل شده ،برای شنیدن عیب ،سراپا گوش
میشود .او مضطرب و کنجکاو ،امیدوار است عیبی که میشنود،
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چندان بزرگ نباشــد که بنیان اطمینانش نســبت بــه علی را بهکلی
ویران کند .اما ناگهان با صفتی ستودنی روبهرو میشود ...« :بسیار
کریم و بزرگوار اســت!» .با شــنیدن این جمله ،اطمینانی که قرار بود
متزلزل شود ،با لبخندی که در عمق وجود میشکفد ،به اطمینانی
راسخ تبدیل میشود .این گونه جمالت نوعی طنز بهشمار میآیند
که در قرآن نیز بهکار رفتهاند و بر لطافت آن افزودهاند.
حــال ،تمــام آنچه درباره این نمونه فارســی بیان شــد را بــر این دو آیه
تطبیــق دهیــد و از لطافــت آن لــذت ببر یــد :در آیــه قبــل در وصــف
بهشــت بیان شــد که ّ
«مقربان هیچ ســخن بیهودهای نمیشنوند!».
ایــن جمله فضایی دوستداشــتنی برای مخاطب ترســیم میکند.
َّ ً
بــا عبــارت«ِ :إلا ِقيلا»...؛ مگــر یــک ســخن ،...این فضا دچــار تزلزل
یشــود و مخاطــب بیصبرانــه منتظــر اســت بدانــد چــه ســخن
م 
لغوی اســت که حتی بهشــت نیز از آن آســوده نیســت .ناگاه واژهای
ً
َ ً
«سلاما َسلاما» .همین باال و
دلنشین ،دو بار بر گوشش آرام میگیرد:
پایین رفتنهاست که آیات قرآن را شیرین و تأثیرگذار کرده است.
واژگان آیه
«قیل» مانند «قول» مصدر اســت به معنای ســخن یا ســخن گفتن.
ّ ْ
َّ َ
«الســا َمة» به معنای سالم بودن از آفات و نقایص درونی
«الســلم» و
ِ
و بیرونــی اســت« .ســام» یکــی از اســمای حســنای الهــی اســت
(حشر)23:؛ به این معنا که هیچ نقص و آفتی در ذات اقدس او وجود
«دار َّ
نــدارد .بــه بهشــت ُ
یشــود؛ چراکه هیــچ آفت و
الســام » گفته م 
نقصــی ماننــد فقر ،بیمــاری ،ذلت و مرگ در آن نیســت .این واژه به
ً
معنای آرامش ،امنیت و صلح نیز بهکار میرود؛ ظاهرا از این جهت
که نبودن آرامش و امنیت ،نقص و آفتی بزرگ است.
درباره مفهوم و کارکردهای سالم در درس بعد سخن خواهیم گفت.
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سالمّ ،
تحیت مسلمانان

ﭾﭿﮀﮁﮂ

[هيچ سخن لغوی نمیشنوند] جز گفته :سالم ،سالم!

اقــوام مختلف ،هــر کدام ّ
تحیتی دارند که ابتدای مالقات با یکدیگر
بــرای اظهــار محبت و دوســتی آن را بر زبان جــاری میکنندّ .
تحیت
مســلمانان ،بر اســاس قرآن و روایات ،واژه «ســام» است .در سوره نور
آمده:
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ ّ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ً ْ ْ َّ ُ َ َ ً
«ف ِإذا دخلتم بيوتا فس ِلموا عل ى أنف ِسكم ت ِحية ِمن ِعن ِد الل ِه مباركة
ً
َط ِّي َبة» (النور)61:؛ و هنگامى كه به خانههايى درآمديد ،به يكديگر
ســام كنيــد كــه ســام درودى اســت مبــارك و خوشــايند كــه از
جانب خدا ّ
مقرر شده است.
همچنین از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شــده« :هر گاه با هم روبهرو شــدید،
بــا ســام كــردن و دســت دادن روب ـهرو شــوید و چــون جــدا شــديد ،با
آمرزشخواهى [براى يكديگر] از هم جدا شويد» (الکافی.)181/2:خدای
متعــال در آیــه  54ســوره انعام بــه پیامبر؟ص؟ دســتور داده با ســام که
نشــانه دوســتی و صمیمیت و رحمت اســت ،به پیشــواز مسلمانان،
ً
خصوصا تازهمسلمانان برود:
َ َّ
َُ ْ َ ٌ َ ُ
َ
ْ ُ َ
َ«و إذا َ
لام َعل ْيك ْم ك َت َب
آياتنا فقل س
جاءك ال ِذ َين ُيؤ ِمنون ِب ِ
ِ
َّ ْ َ َ
َ ُّ ُ ْ َ َ ْ
ربكم عل ى نف ِسهِ الرحمة»؛ و هــر گاه كســانى كــه به آيات ما ايمان
میآورند ،نزد تو آمدند ،بگو :سالم بر شما؛ پروردگارتان رحمت را
بر خود واجب كرده است.
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البتــه ّ
تحی ِت «ســام» ،پیش از اســام نیز در بیــن برخی مردم حجاز
ً
رایج بوده است .این نوع تحیت ظاهرا میراث آیین حنیف حضرت
ابراهیم؟ع؟ بوده که در سرزمین حجاز باقی مانده است .آیات قرآن
نشان میدهد ّ
تحیت او همین واژه سالم بوده است؛ از جمله اینکه
ُ
در ماجرای رویارویی او با فرشتگان آمده است«َ :و َل َق ْد َ
جاء ْت ُر ُسلنا
ُ َ ً َ
َ ْ ْ
قال َس ٌ
لام» (هــود)69 :؛ و فرســتادگان مــا
يم ِبال ُبشرى قالوا سلاما
راه
ِإ ْب ِ
براى ابراهيم بشارت آوردند؛ آنها سالم گفتند ،او نيز سالم گفت.
کارکردهای سالم
پیامبر اکرم؟ص؟ ،افشــا و انتشــار واژه ســام در عالم را بهترین اخالق
اهــل دنیــا و آخرت معرفی کرده اســت (بحار االنــوار .)12/73:همچنین
َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ ُ ُّ ْ َ َ َّ َ
از امــام باقــر؟ع؟ نقــل شــده«ِ :إن الله عز و جل ي ِحب ِإفشاء
ام»
السل ِ
(الکافــی .)645/2:در روایــات دیگــری نیــز کــه تعــداد آنهــا قابلتوجــه
اســت ،بر ترویج ســام و زیادسالمکردن تأ کید شده است .بیتردید
ایــن واژه کارکرد اجتماعــی فراوانی دارد که اینگونه مــورد تأ کید قرار
گرفتــه و حتــی رواج آن در بهشــت نیــز بــه عنــوان یــک ویژگــی ممتاز
معرفی شده است.
یکــی از ابتداییتریــن نیازهــای زندگــی اجتماعــی ،راوابــط خــوب
متقابل و احســاس امنیت افراد در جامعه نسبت به یکدیگر است.
واژه ســام بــا ســامت و صمیمیتی کــه در دل مفهوم خــود دارد ،به
مخاطــب اطمینــان میدهــد که طــرف مقابــل قصد دوســتانهای از
فرض خوشبینانه در شــروع کالم،
شــروع ارتبــاط دارد .همیــن پیش ِ

مانع بسیاری از برداشتهای نادرست از سخنان دو طرف میشود
و در نتیجه بسیاری از شروری که برخاسته از برداشتهای نادرست
اســت ،دفــع خواهــد شــد .همچنیــن رواج ســام در جامعــه ،روح
دوســتی و صمیمیت را بین مســلمانان تقویت میکند و مقدمهای
اســت بــرای ایجاد محبــت و رحمتی که باید در بین مؤمنان باشــد:
ُ«ر َح ُ َ
ماء َبین ُهم» (فتح)29:
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سالم ،تحیت بهشتیان

ﭾﭿﮀﮁﮂ

[هيچ سخن لغوی نمیشنوند] جز گفته :سالم ،سالم!
در بحث پیش گفتیم که از منظر قرآن و روایات ،یکی از ویژگیهای
جامعــه ایــدهآل ،رواج ســام بیــن مردم اســت کــه نتیجــه آن ،ایجاد
آرامــش ،صمیمیــت و اطمینــان در افراد نســبت به یکدیگر اســت.
قــرآن کریم بهشــت را بهعنوان اقامتگاهی کــه از همه جهات در اوج
کمال است ،اینگونه معرفی میکند که در آن سالم رواج دارد .تکرار
ً
َ ً
(سلاما َسلاما) ،بــر ایــن داللت دارد که طنین دلنشــین
ســام در آیــه

و آرامشبخــش ایــن واژه ،دائــم بــه گــوش ّ
«السابقون» میرســد .این
ِ
ُ
ـاز روحــی و روانــی بهشــت را بــه تصویر میکشــد و
ویژگــی ،بعــد ممتـ ِ
آرامشی که در آن وجود دارد را به مخاطب القا میکند.
اما چه کسانی به بهشتیان سالم میکنند؟
 .1پروردگاری رحیم
نخستین کسی که به بهشتیان سالم میکند ،پروردگار آنان است:
َ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ٌ َ ً
َ
فاكهة و لهم ما يدعون * س
لام ق ْولا ِم ْن َر ٍّب َر ِح ٍيم»
«ل ُه ْم ِفيها ِ
(یس)58-57:؛ برای آنان در بهشــت میوههایی لذیذ فراهم اســت
و هــر آنچــه طلــب کنند ،بــرای آنهــا مهیاســت[ ،همچنین برای
آنها] سالمی است که از جانب پروردگاری رحمتآفرین به آنان
گفته میشود.
نکاتی ادبی در این آیه وجود دارد که نشان میدهد لذت این سالم
الهی برای بهشتیان ،چیزی بسیار فراتر از لذت دیگر نعمتهاست.
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 .2فرشتگان
گروه دوم ،فرشــتگانی هســتند که به استقبال بهشتیان میآیند یا در
بهشت با آنان در ارتباط هستند:
َ ٌ َ َ ْ ُْ
ُ
ْ
َ«و ْال َم ِ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ
باب * سلام عليكم ِبما
لائكة يدخلون علي ِهم ِمن ك ِ ّل ٍ
ُ
َص َب ْرت ْم» (رعد)24-23:؛ و فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مىگردند
[و میگويند] درود بر شما به پاس صبر و شكيبايىتان!
سالم فرشتگان نیز نویدی است به بهشتیان که در این منزلگاه ،در
ِ

امنیت و سالمت کامل خواهید بود و از جانب ما چیزی جز آرامش
به شما نخواهد رسید.
 .3بهشتیان
گروه سوم خود بهشتیان هستند که به یکدیگر سالم میکنند:
َ َ
ُ
َ«د ْع ُ
حان َك ّالل ُه َّم َو َت ِح َّي ُت ُه ْم ِفيها َس ٌ
لام َو ِآخ ُر َد ْعواه ْم
واه ْم ِفيها ُس ْب
َ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ْ َ
عال ِم َ
ين» (یونس)10:؛ نخستين ندايشان در آنجا
أ ِن الحمد ِلل ِه ر ِب ال
ايــن اســت كــه :خداوندا ،تــو از هرعيب و نقصى پيراســتهاى؛ و
درودشــان در آنجا ســام است و آخرين ندایشان اين است كه
ستايش ،همه از آن خدا ،پروردگار جهانیان است.
در واقــع آنان در بهشــت ،وقتــی جاللت و عظمت پــروردگار را درک
میکننــد ز بــان بــه تســبیح او میگشــایند و وقتــی بــه اطرافیــان خود
مینگرنــد و آنان را همچون خویش ،غرق در الطاف الهی مییابند،
صمیمانه به آنان ســام میکنند و با آنان انس میگیرند و زمانی که
صدق وعده الهی و نعمتهای فراوان بهشــتی را میبینند ،زبان به
ستایش پروردگار میگشایند.
ایــن اســت فضایــی آ کنــده از آرامش و دوســتی کــه قرآن از بهشــت
ترسیم میکند.
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گروه دوم :سعادتمندان

ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ
و سعادتمندان ،چه سعادتمندانی هستند! «»27

در دل درختان

ُ

نار بىخار «»28
ك ِ

آیــات  10تــا  26بــه شــرح حــال ّ
«السابقون» کــه برتریــن گــروه هســتند،
پرداخت .از آیه  27تا  40سخن از گروه دوم ،یعنی اصحاب یمین است:

ﮆ ﮇ ...ﮈ

َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنةِ » معرفی شدند.
پیش از این در آیه  ،8این گروه با نام «أص
گفتیــم کــه َ
«الم َیمنة» بــه معنــای برکت ،خجســتگی و نیکبختی و
َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنةِ » بــه معنــای نیکبختــان و ســعادتمندان اســت.
«أص
در این آیه از عنوانی دیگر شــبیه عنوان پیش اســتفاده شــده اســت:
َ ْ ُ ْ
حاب ال َي ِمين» .آیا این دو عنوان معنایی متفاوت دارند؟
«أص
«یمیــن» و «میمنــة» هــر دو از یــک مــاده هســتند« .یمیــن» دو معنــا
میتواند داشته باشد:
 .1صفــت مشــبهه بــه معنــای «بــا خیــر و برکــت» :در ایــن صــورت
َ ْ ُ ْ
َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنةِ » معنایی مشابه دارند.
«أص
حاب ال َي ِمين» و «أص

 .2بــه معنــای دســت راســت :ایــن معنا با معنــای نخســت بیارتباط
نیســت؛ عربها ســمت راســت را خــوش ُیمــن میدانســتند و اگر
پرنــدهای از ســمت راســت میآمــد ،بــه آن فــال نیــک میزدنــد .به
همین دلیل به دست راست« ،یمین» یعنی «خوش ُیمن و بابرکت»
َ ْ ُ ْ
حاب ال َي ِمين» یعنی کســانی
میگویند .بر اســاس این احتمال« ،أص
ُ
ََ
َ
ْ
َ
ّ
یشــود« :فأما من أوت ِ َي
که نامه اعمالشــان به دســت راستشان داده م 
ً
ً
َ
تاب ُه ب َي ِم ِينهِ * َف َس ْو َف ُي َ
حاس ُب ِحسابا َي ِسيرا» (انشقاق.)8-7:
ِك ِ
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َ ْ ُ ْ
حاب ال َي ِمين» از
بــه قرینــه آیــه  41ایــن ســوره کــه در آن در برابــر «أص
ّ
َ ْ ُ ّ
«الشمال» به معنای دســت
الشمال» نــام بــرده شــده و واژه ِ
«أصحاب ِ
ً
چپ اســت ،میتوان گفــت احتمال دوم قویتر اســت؛ خصوصا با
توجه به اینکه معنای «دســت راســت» ،احتمال نخست ،یعنی «با
خیر و برکت بودن» را نیز در دل خود دارد.

...ﮅﮆ ﮇﮈ

َ ْ ُ ْ
حاب ال َم ْي َم َنةِ ».
نظیــر این عبارت نیــز در آیه  8وجود داشــت« :ما أص
بیــان شــد این عبارت ،یک عبارت پرسشــی اســت که بــرای اظهار
تعجب از سعادتمندی و ستودن جایگاه آنان بهکار رفته است.

ﮉﮊ ﮋﮌ
یهــای متفاوت و
ســدر نــام درختی اســت کــه انواعــی دارد بــا ویژگ 
ً
ُ
ظاهرا درخت کنار یا زالزالک نوعی از آن اســت .بهترین نوع ســدر،
سدری است که کنار آب میروید و شبیه درخت عناب است و از
برگ آن بهعنوان شوینده (مانند صابون) استفاده میشود و میوهای
زردرنــگ انــدازه عنــاب دارد کــه دهــان و لبــاس را خوشــبو میکند.
بهــای مکــه درخــت ســدر را بهخاطــر میــوه لذیــذ و خوشــبو،
عر 
ســایه بلنــد و منظــر زیبــای آن دوســت داشــتند؛ امــا بهدلیــل اینکه
باغهایشــان شــرایط رشد این درخت را نداشته ،از کشت آن محروم
ً
بودهاند .ظاهرا به همین دلیل اســت که از بین درختان بهشــتی ،به
این درخت اشاره شده است.
َ
َ
َ
ُ
َ
دت الشــج َر؛ تی غهــای درخت را
مخضود اســم مفعــول از فعل «خض 
کندم» ،به معنای درخت بیخار است .درخت سدر دارای خارهایی
اســت که انســان را زمان چیدن میوه آن ،آزار میدهد؛ اما در بهشــت
هیچ چیز آزاردهندهای وجود ندارد؛ از جمله چنین خارهایی.
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همیشه در او ،ناز و نعمت فراخ
ﮒﮓﮔﮕ

ﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ

و در دل درختــان طلــح کــه شــاخهها و میوههای آن بــر روی هم
انباشــته شــده اســت « »29و زير سايهاى گســترده؛ « »30و در كنار
آبــى ريــزان و روان؛ « »31و در ميــان ميوههايى فــراوان »32« ،كه نه
تمام شدنى است و نه مانعی از استفاده از آنها وجود دارد! «»33

این آیات ادامه آیات پیش اســت و به ترســیم فضایی میپردازد که
اصحاب یمین در آن متنعم خواهند بود:

ﮍﮎ ﮏ

َ«طلح» نیز مانند ســدر ،نام درختی اســت تنومند و دارای شاخههای
بلند و پر از خار که در بیابان رشد میکند و بسیار سبز و دارای سایهای
وســیع و شکوفههایی خوشبوست و به آن صمغ عربی نیز میگویند.
البته برخی از مفسران معتقدند مراد از طلح ،درخت موز است.
َ
َ«منضود» اســم مفعــول از «نضد» به معنای انباشــتن چنــد چیز روی
یکدیگــر اســت .بنابراین مــراد از این وصــف برای درخــت طلح این
است که شاخهها یا میوههای آن متراکم و روی هم انباشته است.

ﮐﮑ ﮒ
با وجود این درختان پر شاخه و برگ ،آنان در زیر سایههایی هستند
وسیع که هیچگاه کوتاه نمیشود و این سایهها همیشگی است:
ُّ
ُ ُ ُ
دائ ٌم َو ِظلها» (رعد)35:؛ ميوه آن هميشــگى و ســايهاش
«أكلها ِ
پايدار است.
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ﮓﮔﮕ
َ«سـ َـك َب المـ َ
سکوب» ایــن
«ماء َم
ـاء» یعنــی آب را ریخــت .مــراد از ٍ
ٍ
اســت که آب چشــمههای بهشــت بهوفور روی زمین جریان دارد یا
همچون آبشار از باال بر زمین میریزد.
ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
میو ههــای فراوان ،نعمتی دیگر از نعمتهایی اســت که در بهشــت
برای اصحاب یمین فراهم شده است .این میوهها دو صفت دارند:
« .1لا َم ْق ُط َ
وعةٍ » :میو ههــای دنیایــی فصلــی هســتند و اگر تابســتانی
یشــوند و برعکس .همچنین مقدار
باشــند ،در زمستان یافت نم 
آنهــا محــدود اســت و پایان میپذیــرد .اما همه میوههای بهشــتی
یشــوند و به تعبیر
همیشــه مهیا و در دســترس هســتند و تمام نم 
این آیه َ«م ْق ُط َ
وعةٍ » یعنی قطعشدنی نیستند.
«َ .2و لا َم ْم ُن َ
وعةٍ » :در دنیــا گاه امــوری مانــع اســتفاده از میوههــا
یشــوند؛ مثال صاحبان درختان ،بیماری ،ســیری ،در دسترس
م 
نبــودن ،بلندبــودن یا خاردار بودن درختان ؛ اما میوههای بهشــتی
َ«م ْم ُن َ
وعةٍ » نیستند و هیچ مانعی از استفاده از آنها وجود ندارد.
همهسالهریحاناو سبزشاخ

همیشه در او ،ناز و نعمت فراخ

اینها بخشــی از نعمتهایی اســت که برای راحتی جسم بهشتیان
فراهــم شــده؛ کســانی کــه در دنیــا از بســیاری از اینگونــه نعمتهــا
گذشــتند ،بــرای جهــاد در راه خــدا و کســب روزی حــال در آفتاب
ســوزان ،بــا دشــمن و بــا نفــس خــود جنگیدند و مشــقت جســمانی
بسیاری را تحمل کرند .آنان به عهد خود با خدای خود وفا کردند و
امروز نوبت خداست که به وعدههای خود وفا کند.
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همسران بهشتی

ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ

و [اصحــاب یمیــن] در كنــار همســرانى بلندمرتبــه و زيبــا
هستند »34« .ما آن همسران را در نهایت کمال پديد آوردهایم
« »35و آنــان را همــواره دوشــيزه گردانيدهايــم « »36و دلربا برای
همسرانشان و همسنوسال قرار دادهایم»37« .

خدای متعال همسر را در دنیا مایه آرامش انسان معرفی کرده و بیان
فرموده که خود ،بین همسران مودت و رحمت ایجاد کرده است:
َْ ُ ُ َ
ً َ ُ َ
َ ََ َ ُ
آياتهِ أ ْن خل َق لك ْم ِم ْن أنف ِسك ْم أ ْز واجا ِلت ْسك ُنوا ِإل ْيها َو َج َع َل
َ«و ِم ْن ِ
ُ
ً
ًَ
َب ْي َنك ْم َم َو ّدة َو َر ْح َمة» (روم)21:؛ و از جمله نشــانههاى او اين اســت
كــه براى شــما از جنس خودتان همســرانى آفريد تا در كنارشــان
آرامش يابيد و ميان شما الفت و رحمت برقرار ساخت.
ایــن آیــات در ادامــه آیات قبــل و پس از معرفی نعمتهایــی که برای
یپــردازد که بــرای آرامش
آرامــش جســم فراهم شــده بود ،بــه نعمتی م 
روح و جــان آفر یــده شــده اســت :همســران بهشــتی؛ همســرانی که از
نظر زیبایی و ادب واالمرتبه و ستودنی هستند .آری ،بهشت ،جایی
است که خوبیهای دنیا ،در آن در کاملترین صورت خود موجودند:

ﮞﮟﮠ

ُ
«ف ُرش» جمــع ِ«فــراش» بــه معنــای هر چیزی اســت که بــر روی زمین
ً
بــرای نشســتن پهن شــود .البته ایــن واژه مجــازا به معنای هــر یک از
زوجیــن نیــز بهکار میرود .با توجه به آیات بعد ،برای این آیه ،معنای
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دوم مناس ـبتر بهنظر میرســد .بنابراین آیه درباره همســران بهشتی
اســت کــه از نظــر زیبایی ،فضــل ،ادب و حیــا دارای رفعــت مقام و
کمنظیر هستند.

ﮡ ﮢﮣ ﮤ
این همسران ،همسرانی هستند ساخته و مخلوق دست ما که آنان
را در اوج کمال و جمال ایجاد کردهایم!
انشــاء بــه معنــای ایجاد کردن اســت؛ چه ایــن ایجاد ،ایجــادی نو و
ً
ابداعی باشــد و چه ایجاد مجدد چیزی که قبال موجود بوده اســت.
بنابراین برخی از مفســران معتقدند این آیه همسران دنیایی مؤمنان
و زنان مؤمن را نیز دربرمیگیرد که خدای متعال آنان را با ویژگیها و
زیباییهای زنان بهشتی ،راهی بهشت میکند.

ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
آنان را ایجاد کردهایم و دوشیزه قرار دادهایم و افزون بر این دوشیزگی
همیشگی ،دو وصف دیگر نیز برای آنان قرار دادهایم:
ُ ً
«ع ُربا» :رفتــار ،گفتار و چهرههایی جذاب و دلربا دارند که آنان
.1
را نزد همسرانشان دوستداشتنی میکند؛
َْ ً
« .2أترابا» :همــه آن زنــان بهشــتی همسنوســال هســتند؛ همــه
جوان و زیبا.
«عـ ُـرب» جمــع َ
ُ
«عروب» به معنای زن دلرباســت که رفتار و گفتاری
از خــود نشــان میدهــد کــه محبتــش را در دل شــوهر ز یــاد میکنــد.
َْ
«أتراب» نیز جمع ِترب به معنای همسال است.
این اســت وصف همســران بهشتی که مانند همســران دنیایی مایه
آرامشاند و جلوهای از رحمت الهی.
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ّ
ّ
ا گر لذت ترک لذت بدانی

ﮫﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
[همه این نعمتها] برای سعادتمندان است «»38

آنــان ،جمعــی از پیشــینیاناند « »39و جمعی از انســانهای
پس از ظهور اسالم»40« .

در ســه درس پیش ،تصویری از بهشــت و نعمتهای آن ارائه شــد،
ّ
تصویری که شــنیدن و وصف آن نیز لذتبخش است! پس از بیان
آن نعمتهــا در یــک آیــه میفرمایــد :بهشــتی با این وصــف ،چیزی
اســت که خــدای متعال بــرای اصحــاب یمین یعنی ســعادتمندان
َ ْ
َْ
ين».
فراهم کرده استِ « :لأص ِ
حاب الي ِم ِ
ّ
ّ
لذتهای بهشتی و لذتهای دنیایی
ّ
ّ
تگــرا ســت .از ایــن رو بــه هر چیز لذتبخشــی
انســان موجــودی لذ 
ّ
گرایش داشــته و از هر چیزی که مانع لذتبردن او باشــد ،نفرت دارد.
ّ
اســام با لذتبردن انســان مخالف نیســت؛ اما بر این تأ کید دارد که
ّ
ّ
ّ
بایــد لــذت حقیقــی را از لذت دروغین بازشــناخت .لــذت حقیقی،
ّ
لذتــی اســت که از طرفی همیشــگی و دائمی بوده و تکــرار آن ماللآور
نباشــد ،و از طــرف دیگــر بــا انســانیت انســان در تعارض نباشــد و به
تعبیر دیگر او را به کمال انســانی نزدیک کند ،نه این که او را تا ســطح
حیوانات و بلکه پایینتر ،نزول دهد.
ّ
مقدمه شــناخت چنین لذتی ،شــناخت انســان و جایــگاه و منزلت
اوســت .اگر انســان نســبت به جایگاه خــود در میــان مخلوقات آ گاه
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باشــد و اســتعدادهای خود را در مسیر رســیدن به کمال و مقام قرب
الهــی بشناســد و ارزش نفس خود را که نفخــه روح الهی در آن دمیده
شــده ،بدانــد ،هرگــز خود را به لذات حــرام و زودگــذر دنیایی نخواهد
فروخت .امیرالمؤمنین؟ع؟ میفرماید:
«آیا آزادمردی نیست تا این لقمه نیمجویده حرام دنیا را به اهلش
نهــای شــما بهایی جز
وا گــذارد [و خــود ،از آن پرهیــز کنــد]؟ جا 
بهشت ندارد؛ پس آنها را جز به بهشت نفروشید!».
(نهج البالغه :حکمت)456

ّ
ّ
ا گــر لــذت تــرک لــذت بدانــی

ّ
دگــر شــهوت نفــس ،لــذت نخوانــی

هزاران در از خلق بر خود ببندی

گــرت بــاز باشــد دری آســمانی

ولیکــن تــو را صبر عنقا نباشــد
ّ
وصیت همین است جان برادر

که در دام شهوت به گنجشک مانی
کــه اوقــات ضایــع مکــن تــا توانــی

ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
در پایــان معرفــی ایــن گــروه نیــز ،بــه ایــن اشــاره میکنــد کــه در همه
نهــا گروهــی بوده و هســتند که راه ســعادتمندی را برگزیده و به
دورا 
این نعمتهای بهشتی نائل خواهند شد.
ّ
پیــش از ایــن گفتیم که «ثلة» به معنای جماعــت و گروهی از مردم
اســت و مــراد از ّ
«الأولین» افــرادی بودهانــد کــه پیش از ظهور اســام
میزیســتهاند و مــراد از «الآخرین» افــرادی هســتند کــه پــس از ظهور
اسالم تا برپایی قیامت خواهند زیست.

ت

ت
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گروه سوم :تیرهبختان

ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ

و ّاما اصحاب دست چپ و تیرهبختان،
چه تیرهبختانی هستند!
پیش از این ،از بین گروههای س ـهگانه ،به بیان فرجام خوش دو گروه
ســابقان و اصحاب یمین پرداخته شــد .از آیات  41تا  56درباره گروه
َ ْ ُ ْ ْ
حاب ال َمش َئ َمةِ » سخن به میان آمده است:
سوم ،یعنی «أص

ﯚ ﯛ...ﯜ

َ ْ ُ ْ ْ
حاب ال َمش َئ َمةِ » معرفــی
پیــش از ایــن در آیــه  ،9ایــن گــروه بــا نــام «أص
شــدند .گفتیــم که «مشــئمة» در مقابل ُیمن و به معنــای تیرهبختی و
َ ْ ُ ْ ْ
حاب ال َمش َئ َمةِ » به معنای تیرهبختان و نگونبختان
نگونبختی و «أص
است .در این آیه برای اشاره به این گروه از عنوانی دیگر استفاده شده
َ ْ ُ ّ
مال» .آیا این دو عنوان ،معنایی متفاوت دارند؟
است« :أصحاب ِ
الش ِ
واژه «شــمال» در مقابل «یمین» قرار دارد و در قرآن به معنای «ســمت
راســت» یا «دســت راســت» ب ـهکار رفته اســت .بــرای نمونه در بــاره دو
فرشتهای که موکل بر انسان هستند و اعمال او را ثبت میکنند ،آمده:
َ
ّ
َ
«إ ْذ َي َت َل َّقى ْال ُم َت َل ِّق ِ َ ْ َ
مال ق ِع ٌيد» (ق)17:؛ يــاد
ين َو ع ِن ِ
الش ِ
يان ع ِن الي ِم ِ
ِ
كــن زمانــى را كه آن دو فرشــته ،اعمال آدمــى را دريافت مىكنند؛
يكى از آنها بر جانب راست و ديگرى بر جانب چپ او نشستهاند.
َ
«الشمال» در این آیه به معنای «دست چپ» است و مراد از «أ ْص ُ
حاب
ّ
مال» افرادی هســتند که نامه اعمالشــان به دست چپ آنها داده
ِ
الش ِ
میشود:
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ُ
َ
تاب ُه بشمال َف َي ُق ُول يا َل ْي َتني َل ْم ُأ َ
ك َ
َ«و أ َّما َم ْ
َ
تاب َي ْه»
ك
وت
ي
وت
أ
ن
هِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
(حاقه)25:؛ و اما كســى كه كارنامهاش به دست چپش داده شود،
مىگويد :اى كاش كارنامهام به من داده نمىشد.
َ ْ ُ ّ
َ ْ ُ ْ ْ
حاب ال َمش َئ َمةِ » بیارتبــاط
الش
مال» بــا «أص
البتــه عبــارت «أصحاب ِ ِ
نیســت .عربها ســمت چپ را ُ
بدیمن میدانستند و اگر پرندهای از
این سمت میآمد ،به آن فال بد میزدند .بنابراین دست چپ نماد
بدیمنی و تیرهبختی بوده است.

...ﯙﯚ ﯛﯜ

َ ْ ُ ْ
َ ْ ُ ّ
حاب ال َیمین» ،یــک
مال» نیــز ماننــد «ما أص
الش
عبــارت« :ما أصحاب ِ ِ
عبارت پرسشی است که برای اظهار تعجب از عاقبت بد آنان بهکار
رفته و بیانکننده جایگاه پست و بیارزش این گروه است.
نکتهای در زمینه فال زدن
باید توجه داشت استفاده از دو واژه «الیمین» و «الشمال» در قرآن برای
اشــاره بــه نیکبختی و نگونبختی ،تأییدی بــرای اعتقادات خرافی
نهــا از جانــب معصومان؟مهع؟
اهــل حجــاز نیســت و اینگونه فالزد 
بهشدت رد شده است .برای نمونه از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده:
«وقتــي يکــي از شــما فال بــد زد ،بایــد از کنارش بگــذرد و خدای
متعال را به ياد آورد»( .الخصال ،ج ،2ص)624

همچنیــن برخی از کســانی کــه اعتقاد به فال زدن داشــتند ،ســفر در
چهارشــنبه آخــر ماه را بد میدانســتند .شــخصی در این بــاره از امام
رضا؟ع؟ پرسید ،ایشان در پاسخ نوشت:
«هر کس برای مخالفت با تفألزنان ،چهارشــنبه آخر ماه به ســفر
برود ،از هر آفتی محفوظ و از هر نوع آسیبی در امان است و خدای
متعال حاجت او را برآورده خواهد کرد!» (الفقیه)266/2:
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اقامتگاه دوزخیان

ﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ

آنان در ميان حرارتى ســوزان و آبى بس داغ و جوشــان به ســر
مىبرنــد « »42و در ســايهاى از دود ســياه « »43كــه نــه خنــك
است و نه دلنشین و خوش! «»44

بهشتیاندر فضاییآرام،دلنشینو دوستانه،از شراب،میوههاو غذاهای
بهشتیبهرهمندبودند؛امااصحابشمالچهسرنوشتیدارند؟

ﯝﯞﯟﯠ

آنان در ميان بادی سوزان و آبى بس داغ و جوشان به سر مىبرند.
َ
وم» به معنای بادی است دارای حرارت شدید که بسیار خشک
«س ُم ٍ
ً
و ســوزان اســت .ظاهــرا ایــن واژه از َســم گرفتــه شــده؛ چــون هنگامی
کــه ایــن نوع باد به انســان برخورد میکند ،مانند ســم انســان را هال ک
میکند.
َ
«ح ِميم» نیز به معنای آب بسیار گرم و جوشان است.
این دو ،آنان را هم از بیرون میسوزاند و هم از درون؛ چراکه وقتی نفس
میکشــند ،همین باد ســوزان را تنفس میکنند که همه وجودشــان را
یســوزاند و وقتی درخواســت آب میکنند ،از همین آب جوشان به
م 
آنان میدهند که اعماق وجودشان را پارهپاره میکند:
َ
ً َ ً
ُ
يما َف َق َّط َع أ ْم َ
عاء ُه ْم» (محمــد؟ص؟)15:؛ و بــه آنــان آبــى
َ«و ُسقوا ماء ح ِم
داغ مینوشانند كه رودههايشان را پارهپاره میکند.
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ﯡﯢﯣﯤ
بهشــتیان در ســایه خنک و گسترده و دائمی بهشــت در زیر درختان
تهــای نــرم و راحــت ســکونت
زیبــای ســدر و طلــح و بــر روی تخ 
داشتند؛ اما جهنمیان در سايهاى از دود سياه بهسر میبرند؛ سايهاى
كه نه خنك است و نه خوش!
َ«ی ُ
حموم» یعنــی دود ســیاه .امــا مگــر کســی ز یــر ســایه دود پناهنــده
میشود؟ آیا این آیه میخواهد بگوید که جهنمیان هم برای رهایی از
گرمای آفتاب همچون بهشتیان سایهای دارند؛ اما این سایه از جنس
ً
دود ســیاه است؟! ظاهرا اینگونه نیســت و این آیه ،برای خردکردن و
بهسخره گرفتن آنان است و مراد این است که« :آیا آنان انتظار دارند
همچون بهشــتیان در زیر سایه باشند؟ آری ،آنان هم سایه دارند! اما
ســایهای از دود غلیظ و ســیاهی که از آتش سوزان جهنم برمیخیزد!
ســایهای کــه بهجای اینکه مایه راحتی آنان باشــد ،مایــه عذاب آنان
است».
خــدای متعــال در ادامه وصف ســایهای که جهنمیان در ز یــر آن قرار
میگیرند ،میفرماید:

ﯥﯦ ﯧﯨﯩ

بار ٍد» ،و بهطورکلی
این سایه مانند سایه بهشتیان خنک نیست« :لا ِ

هیــچ ویژگــی از ویژگیهای یک ســایه مطلــوب و دلنشــین را ندارد:
َ
َ«ولا ك ِر ٍيم».
َ
«کریم» یعنــی چیزی که ویژگیهای خوب در آن جمع شــده اســت.
بنابراین «سایه کریم» ،یعنی سایهای که از هر آنچه یک سایه مطلوب
و دلچســب باید داشــته باشد ،برخوردار اســت؛ برای نمونه بادهای
آزاردهنده در آن وجود ندارد ،از حشــرات موذی در امان اســت ،زمین
آن کثیف نیست و سنگهای آزاردهنده ندارد.
ایــن اســت بخشــی از عــذاب جهنمیــان؛ اما بهراســتی ،چــرا خدای
متعال این عذابهای سخت را برای مجرمان قرار داده است؟
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چرا عذاب؟

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ

[اين عذاب ،بدان سبب است كه] آنان پيش از اين [در
دنيا] ،در اثر نعمتهاى خدا سرمست بودند [و بخشنده
نعمت را از ياد برده بودند].
بهــای اصحاب شــمال بیان شــد .با
در آیــات پیــش ،برخــی از عذا 
شنیدن این عذابهای دردناک پرسشی برای انسان مطرح میشود:
مگر اینگونه نیســت که خداوند انســان را آفریده و او را دوســت دارد؟
چطور چنین خدایی راضی میشود انسان را اینگونه عذاب کند؟
عذاب الهی یا تجسم اعمال
بر اساس آیات و روایات و همچنین براهین عقلی ،عدل خداوند متعال
اقتضا میکند عذابش هراندازه هم شدید و دردناک باشد ،چیزی فراتر
از اعمــال ناشایســت خود بندگان نباشــد .در جایجای قــرآن کریم به
روشــنی بیان شــده که در روز قیامت ،همان حقیقت و چهره ملکوتی
اعمال ناشایست انسانها ،سبب عذاب و دردکشیدن آنان میگردد؛
َّ
َّ
ُ
الس ّي َئ َف ُك َّب ْت ُو ُج ُ
َ«و َم ْن َ
الن ِار َه ْل ت ْج َز ْو َن ِإلا ما
وه ُه ْم فِي
جاء ِب َّ ِ ةِ
ُُْ َ ُ
ن (نمــل)90:؛ و آنــان کــه کار بــد آورند ،چهرههاشــان در
كنت ْم ت ْع َملو 
آتش سرنگون گردد؛ [و به آنان گویند] آیا جز آنچه میکردید کیفر
داده میشوید؟
بــه بیــان دیگر ،عذاب دردناک آنان ،همان اعمالی اســت که در دنیا
انجــام داده اند و در آخرت حقیقتش که آتش و درد اســت ،برایشــان
آشکار می شود.
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آنچه که از ناحیه خداوند متعال برای ما ترسناک است این است که
او بخواهد بهجای فضل و رحمتش ،با عدلش با ما برخورد کند؛ امام
ســجاد؟ع؟ در فــراز  16از دعــای 37ام صحیفــه خطاب بــه خداوند
میفرماید:
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ«ك ُر ْمـ َ
ـك ِإل ال َعــدل ،ل ُيخشــى َجـ ْـو ُرك َعلــى َم ْن
ـاف ِم ْنـ 
ـت أن ُيخـ 
َع َصاك»؛ تو بزرگوارتر از آنی که جز از دادگری تو ،بهراســند؛ از تو ،بر
کسی که با تو نافرمانی کرده است ،بیم ستم نیست».
یشــود
امــا اینکــه چرا فضــل و رحمت خداوند شــامل حال برخی نم 
و آنــان بــه واســطه عــدل الهــی ،در آتــش اعمــال خــود می ســوزند ،به
خودشــان بــر میگردد .چشــمه فیض و رحمت پــروردگار ،همــواره در
حال جوشش است اما دریافت این فضل و رحمت نیاز به استعداد
و آمادگی دارد .متأســفانه برخی با اعمال ناشایســت خود -از جمله
اعمالی که در این آیات بیان خواهد شــد -زمینه و استعداد پذیرش
ایــن رحمــت را در خود از میان بر میدارنــد و در آتش آنچه خود کرده
یســوزند .اگر کســی به خورشــید پشــت کنــد و خــود را از نور آن
انــد م 
محروم کند ،گناه خورشید فروزان چیست؟!
یک نکته
در آیاتــی کــه درباره ســابقان و اصحــاب یمین بود ،به ســبک زندگی
آنان در دنیا و علت دســتیابی آنان به این جایگاه اشــارهای نشد .اما
درباره اصحاب شــمال در میانه بحث از سرنوشــت آنان ،در آیاتی به
ســبک زندگی آنان در دنیا که عامل شــقاوت و بدبختی آنان اســت،
یپــردازد .شــاید بــه ایــن دلیل که انســان بــرای این آفریده شــده که
م 
بــه بهشــت بــرود و در بزم قــرب الهــی از نعمتهای او بهرهمند شــود؛
بنابراین بهشــتی شدن ،امری طبیعی است .آنچه نیاز به بیان علت
یشــود انســان با آن کرامت و عظمت ،با
دارد ،این اســت که چطور م 
خود چنان کند که اینگونه در جهنم خرد و تحقیر شود!
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عوامل شقاوت ()1

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ

[ايــن عــذاب ،بدان ســبب اســت كه] آنــان پيــش از اين [در
دنيــا] ،در اثــر نعمتهــاى خدا سرمســت بودند [و بخشــنده
نعمــت را از يــاد برده بودند »45« ].و بر آن پیمانشــكنی بزرگ
اصرار مىورزيدند»46« .

در درس پیش گفتیم این آیات عللی را بیان میکند که باعث شــده
خدای متعال اصحاب شمال را بهسختی عذاب کند.
علت نخست :غرق شدن در نعمتهای دنیا
نخســتین علت که مربوط به سبک زندگی آنان است ،این است که
آنان در نعمتهای دنیایی غرق شده و هدف اصلی خلقت خود را
فراموش کرده بودند:

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ

ُّ
«الترفة» به معنای نعمت واســع و ُ«م ْت َرف» به معنای کســی است که
غرق در نعمت و رفاه است.
تهــای دنیایی بهخودیخود هرگز ناپســند
برخــورداری از رفــاه و نعم 
نیســت .بســیاری از افــراد صالح ،با اســتفاده درســت از نعمتهای
الهــی همچــون مــال و ثــروت ،هــوش و ذکاوت ،قدرت بدنــی و علم و
دانش ،در مســیر کســب رضای الهی ،خود را به خدا نزدیک میکنند
و بهشــت را بــرای خــود میخرند .امــا بههرحال رفاه و نعمــت فراوان،
آفتهایی دارد؛ از جمله فراموشی خدا و از یاد بردن مرگ.

74

مــراد از ُ«م ْتـ َـرف» در ایــن آیــه ،بــه قرینــه آیــه بعــد ،افــرادی هســتند که
تهــای دنیایــی آنــان را دچــار سرخوشــی و سرمســتی کــرده،
نعم 
بهگون ـهای که دلهایشــان بــا حب دنیا گره خــورده و خــدا را فراموش
کردهاند و همین سرمستی باعث شده دین و دینداری و معادباوری
را بــه ســخره بگیرند .آنــان از نعمتهای الهی بهره میبرنــد و در ازای
آن ،او را نافرمانی میکنند:
ْ ُ ُ َ َ َْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ َّ َ َ
َ
َ
ُ
ك َف ُر وا َي َت َم َّتعون َو يأكلون كما تأك ُل الأن ُ
عام َو
«و ال ِذين
َ
َّ
الن ُار َم ْث ً
وى ل ُه ْم » (محمد)12:؛ ّاما كســانى كه كافر شــدهاند[ ،خوى
انســانى را رها مىكنند] و [زندگــى دنيا را] به كامرانى مىگذرانند
و [بىهيــچ هدفى] مانند چارپایان مىچرند و مىخورند ،و آتش
دوزخ جايگاهى براى آنان خواهد بود».
علت دوم :گناه و شرک
دومین علت که به رفتار آنان مربوط اســت ،این اســت که آنان بر آن
گناه بزرگ یا آن پیمانشکنی بزرگ پافشاری میکردند:

ﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
درباره معنای واژه «حنث» در این آیه دو احتمال وجود دارد:
« .1حنــث» بــه معنای گناه اســت .مفســران احتمال دادهانــد مراد از
ْ
ْ
«ال ِح ْن ِث ال َع ِظ ِيم» یــا گنــاه بــزرگ ،شــرک بــه خــدای متعــال باشــد:
َّ ّ َ ُ ْ
م» (لقمان.)13:
الش ْر َك لظل ٌم َع ِظي ٌ
ِ«إن ِ
نشــکنی اســت .امــا پیمانــی که نقض
« .2حنــث» بــه معنــای پیما 
آن «عظیــم» دانســته شــده و برخی انســانها بهخاطر شکســتن آن
ً
یشــوند ،کدام پیمان اســت؟ ظاهرا مراد
بــه عذاب الهی گرفتار م 
همان پیمان فطری است که خدا در عالم ذر از انسانها گرفته که
جز او را نپرستند.
َْ
ْ
ْ
بنابرایــن منظــور از «ال ِحن ِث الع ِظ ِيم» خروج از عبودیت خدای متعال

و شرکورزیدن به اوست.
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عوامل شقاوت ()2
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
و مىگفتنــد :آيــا چــون مرديم و به خــاک و اســتخوانهایی تبدیل
شــديم ،آيا به راستى دوباره برانگيخته مىشــويم؟!« »47و آيا پدران
نخستينما[كهنابودشدهاند،آنهاهمبرانگيختهمىشوند]؟!«»48

در درس پیــش ،دو عامــل از عوامــل شــقاوت انســان کــه او را به وادی
هال ککننــده جهنــم میراند ،بیان شــد؛ یکــی ،اتراف و سرخوشــی و
غرق شدن در نعمتها و فراموش کردن خدا و معاد و دیگری ،اصرار
و پافشــاری بر شــرک و ترک عبودیت پروردگار .در این درس ،به تبیین
سومین علت پرداخته میشود:
علت سوم :انکار معاد
اجساد مردگان تبدیل به استخوانی پوسیده میشود و همین استخوان
نیز پس از چندی متالشــی میشود .گردآوردن این ذرهها و زندهکردن
مجدد مرده ،برای انســان ناممکن اســت؛ اما بــرای خدای متعال که
خالق آن از هیچ اســت ،بههیچ وجه دشــوار نیست .کسانی هستند
و بودنــد کــه قــدرت بیانتهای پروردگار هســتی را با قــدرت محدود و
ناچیز خود مقایســه میکردند و قاطعانه میگفتند :زند هشــدن مجدد
مــردگان ناممکــن اســت .البته بســیاری از ایــن منکــران ،حقیقت را
میدانستند و فقط برای فرار از واقعیت و مسئولیتپذیری ،جنجال
بهپا میکردند .برای نمونه در سوره مبارکه یس آمده است:
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یکی از دشــمنان پیامبر؟ص؟ اســتخوان پوســیده مردهای را در دســت
گرفــت و نــزد او آمــد و اســتخوان را در دســت خــود خرد کــرد و به این
خیال که با این کار او را در پاسخ به این شبهه ناکام خواهد گذاشت،
گفــت :ای محمــد!؟ص؟ ،گمان میکنی خدا این اســتخوان پوســیده
خرد شده را دوباره زنده خواهد کرد؟ آیا امکان دارد کسی که میمیرد
و به خاک تبدیل میشود ،دوباره زنده شود:
ْ
َ ََ َ َ ََ ً ََ َ ََْ ُ َ
ظام َو ِه َي َر ِم ٌ
قال َم ْن ُي ْحي ال ِع َ
يم»
«وضرب لنا مثلا ون ِسي خلقه
ِ
(یــس)78:؛ در حالى كه آفرينش نخســتين خــود را از ياد برده براى
مــا مثلــى زد ،گفــت :چه كســى ايــن اســتخوانها را در حالى كه
پوسيدهاند ،زنده مىكند؟
در آیــات ایــن درس میبینیم انکار معاد و فــرار از پذیرش این واقعیت
مهم ،بهعنوان یکی از عوامل شــقاوت و بدبختی انســان معرفی شــده
ست .آنان با اظهار تعجب میگفتند:
ً
َ ْ َ ُ َّ ُ ً
ُ
ظاما َأ إ َّنا َل َم ْب ُعوث َ
رابا َ
ون»؛ آیــا زمانــی کــه مردیم
ع
و
«أ ِإذا ِمتنا و كنا ت
ِ
ِ
و تبدیل به خاک و استخوان شدیم ،آیا ما برانگیخته میشویم؟

و از آنجا که پدران و اجداد آنان سالها و قرنها بود مرده بودند و اثری
نتــر مینمود ،بر
از آنــان نبــود و بــه همین دلیل زند هشــدن آنــان ناممک 
ناممکن بودن زندهشدن آنها تأ کید میکردند:
َ«أ َو ُ
آباؤ َنا ْال َأ َّو ُل َ
ون»؛ و آیا پدران پیشین ما که هیچاثری از آنها بر روی
زمین نیست ،آیا آنها نیز برانگیخته خواهند شد؟!
روشــن اســت که انکار معاد و روز حساب ،نتیجهای جز انحطاط در
رفتــار و ولنــگاری در زندگــی و بهدنبــال آن شــقاوت و عــذاب در پی
نخواهد داشــت .البته این پرس ـشها بیپاسخ رها نشده و در بخش
سوم سوره (آیات  )74-57به این موضوع پرداخته شده است.
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همه را گرد میآوریم...

ﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍ ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ

ً
بگــو :قطعــا مــردم نخســتين و آينــدگان »49« ،قطعــا بهســوی
مکانــی کــه بــرای روزی معیــن ،اختصــاص یافتــه ،روانه شــده
و در آنجــا گــردآورده میشــوند »50« .پــس شــما اى گمراهــان و
ّ
تکذیبکننــدگان »51« ،قطعــا از درختانــی بهنام زقــوم خواهيد
خورد « »52و شكمهايتان را از آنها پر خواهيد

كرد»53« .

در ادامــه آیــات قبــل ایــن آیــات و آیــات درس بعد ،ضمــن رد ادعای
منکــران معــاد ،بــه بیــان جلــوه دیگــری از عــذاب اصحــاب شــمال
پرداخته است .ابتدا قاطعانه ادعای منکران را اینگونه رد میکند:

ﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
به آنان بگو :مهم نیست مرده ،از اولین و از گذشته دور باشد که هیچ
چیز از جســمش باقی نمانده ،یا از آخرین و تازهگذشــتگان باشــد که
ً
هنوز اثری از جسمشان باقی است؛ همه و همه قطعا بهسوی مکانی
که برای روزی معین ،اختصاص یافته ،روانه شده و در آنجا گردآورده
میشوند و انکار شما این واقعیت را تغییر نخواهد داد.
ً
ِ«ميقات» بــه دو معنای «وقت» و «مکان» بهکار رفته اســت و ظاهرا در
ُ
َ
وم» روزی اســت که
این آیه به معنای «مکان» اســت .مراد از «ی ْو ٍم َم ْعل ٍ
ُ
معین است و مراد از ِ«م ِ َ
زمان آن در علم الهی ّ
وم» مکانی
يقات ي ْو ٍم َم ْعل ٍ
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است که برای گردآوری مردم در آن روز معین اختصاص یافته است.
ا گــر کســی شــبههای واقعــی در زمینه معــاد و هر یک از مســائل دینی
داشــت ،بایــد بــه آن پاســخ داد و شــبهه او را برطــرف کــرد .امــا انــکار
منکــران معاد که مخاطب قرآن بودند ،بیاســاس و بدون دلیل بود و
آنــان از روی هواپرســتی و برای فرار از بار تکلیف و مســئولیتپذیری
حاضــر به پذیرفتــن این واقعیت نبودند؛ ازای ـنرو ،خدای متعال آنان
را با دو واژه «گمراه» و «تکذیبکننده» فراخوانده و به عذابی ســخت
وعده میدهد:

ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ
ای گمراهانی که تکذیب و دروغانگاشتن واقعیتها عادتتان شده،
پــس از اینکــه همــه در آن روز معیــن و در آن مــکان مشــخص ،گــرد
آمدنــد ،برای شــما میوهای آماده کردهایم کــه از آن بخورید! درختانی
ّ
در جهنــم وجــود دارد به نام «زقوم»؛ شــما از ثمره آن درختان خواهید
خورد و شکمهای خود را از میوه آنها پر خواهید کرد!
پیــش از ایــن بیــان شــد کــه ایــن افــراد در دنیــا اهــل خوشــگذرانی و
ً
شگــذران عادت دارند همیشــه
سرمســتی بودنــد و معمــوال افــراد خو 
شــکمی پر داشــته باشــند .آیه  53میتواند کنایهای به آن شکمهای
همیش ـهپر باشد که در جهنم نیز بر اســاس همین عادت ،همیشه پر
ّ
خواهد بود؛ اما اینبار از زقوم!
«شــجر» اســم جنس جمعــی ،بهمعنای درختــان و مفرد آن «شــجرة»
ّ
است .در این سوره درباره درخت زقوم چیزی ذکر نشده؛ اما در سوره
صافات و دخان در این زمینه توضیحاتی داده شده که در درس بعد
به آیات سوره دخان خواهیم پرداخت.
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اینها ،همه ،نخستین پذیرایی است!

ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮ

آنگاه روى آن ،از آب جــوش خواهيــد نوشــيد؛ « »54آن را
همچون نوشــيدن شــتران تشــنه ،مىآشــاميد »55« .اين اســت
آنچه در روز جزا بدان پذيرايى مىشوند»56« .

ّ
در آیــات  52و  53منکــران معاد بــه درختی ب هنــام «زقوم» وعده داده
شــدهاند؛ درختی که شکمهایشــان از میوه آن پر خواهد شــد .اما این
درخت جهنمی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ در سوره دخان این
درخت اینگونه وصف شده:
َ
ْ
ْ
ْ
َّ َ َ َ َ َّ ُّ
َ ُْ َْ
ُ
وم * َط ُ
ِ«إن شجرة
ون *
الزق ِ
عام الأ ِث ِ
يم * كالمه ِل يغ ِلي فِي ال ُبط ِ
ََْ ْ
ّ
كغل ِي ال َح ِم ِيم» (دخــان)46-43:؛ بهراســتى درخــت زقــوم * ،خوراك
گناهپيشه است * .همانند فلز ذوب شده در شكمها مىجوشد؛
* همچون جوشيدن آب جوشان!
ایــن اســت آن درختی کــه جهنمیــان از آن خواهند خــورد .البته این
پایــان کار نیســت و خوردن هر غذایی ،تشــنگی م ـیآورد؛ بهویژه این
غذا که بسیار داغ و سوزان است .برای جهنمیان نیز آبی فراهم شده
تا تشنگی خود را برطرف کنند:

ﭡﭢﭣﭤ ﭥ
آنانرویاینغذایسوزان،شرابیخواهندنوشید؛شرابیاز آبجوشان!
آنهــا نمیتواننــد از خــوردن آن غــذا و ایــن نوشــیدنی امتنــاع ورزنــد؛
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بخواهنــد و نخواهنــد بایــد از آنهــا بخورنــد و بنوشــند ،آن هــم نه یک
نوشیدن عادی؛ بلکه:

ﭦ ﭧﭨ ﭩ
همچون شــترانی که گرفتــار بیماری عطش شــدهاند و هر چقدر آب
یشــوند ،آنــان نیــز اینگونه از این آب جوشــان
میخورنــد ســیراب نم 
خواهند نوشید!
ُ
«هیام» نام یک بیماری اســت که شــتر به آن مبتال میشود .بهسبب
یشــود و بــر اثر آن،
ایــن بیمــاری ،شــتر دچار تــب و گرمایی در روده م 
هر چه آب مینوشــد ،باز احســاس تشنگی میکند .به چنین شتری
َ
«أهیم» گفته میشود و جمع آن «هیم» است.
آیا این طعام و شراب ،همه عذاب جهنم بود؟ نه؛ چنین نیست؛ بلکه:

ﭪﭫﭬﭭﭮ
این ،تنها پذیرایی نخستین آنها در روز جزاست!
ُ
یشــود که برای مهمان آماده شــده تا
«ن ُزل» به طعام و شــرابی گفته م 
بهمحض رسیدن از او پذیرایی شود .روشن است که استفاده از این
واژه برای عذاب ،نوعی تحقیر و تمسخر است.
ّ
الد ِين» در این آیه به این امر اشاره دارد که :گمان
استفاده از واژه َ«ي ْو َم ِ
نکنیــد ایــن عذابها نابجا و ظالمانه اســت؛ آن روز ،روز جزاســت و
روشــن اســت آنان کــه در دنیا بهخوشــگذرانی مشــغول بودنــد و برای
رســیدن به منافع نامشروع خود ،به انسانهای دیگر ستم کرده و حق
دیگــران را پایمــال نمودنــد و ب هشــکرانه ایــن همه نعمت خــدادادی،
لحظهای ســر بر آســتان عبودیت او فرو نیاوردند و بلکه با انکار معاد
و ب هســخره گرفتــن دین خدا ،مؤمنــان را آزار میدادنــد و مانع ایمان و
هدایت دیگران میشدند ،نباید جزایی جز این داشته باشند!
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چرا باور نمیکنید؟!

ﭯﭰﭱ ﭲﭳ

[اى منكران رستاخيز ]،ماييم كه شما را آفريدهايم ،پس چرا
سخن ما را [درباره رستاخيز] باور نمىكنيد؟
یشــود .در بیان ســیمای ســوره،
از ایــن آیه ،بخش ســوم ســوره آغاز م 
گفتیم در این بخش نشــانههایی محســوس و دردســترس از قدرت و
حکمت پروردگار متعال بیان شده تا به انکار بیاساس منکران معاد
پاسخ داده شود .این استداللها و نشانهها که مخاطب مستقیم آنها
منکرانی هستند که در آیات پیش درباره آنها سخن گفته شد ،چند
کارکرد میتواند داشته باشد:
کارکردهای استداللهای قرآنی
 .1انــکار منکــران معــاد و شــبههافکنیهای آنان ممکن اســت ایمان
مؤمنــان را دچــار تزلــزل کنــد؛ چرا کــه مــردم از نظــر درجــات ایمــان
یکســان نیســتند و برخــی بــا شــبههای بیاســاس ،ایمــان خــود را
از دســت میدهنــد .بــر ایــن اســاس حتــی ا گــر معلــوم باشــد کــه
شــبههافکن ،قابل هدایت نیســت ،برای پیشــگیری از تأثیرگذاری
شبهه در اجتماع باید به آن پاسخ گفت .بنابراین نخستین کارکرد
این آیات ،تثبیت ایمان مؤمنان و پیشــگیری از تأثیرگذاری شــبهه
استبعاد معاد است.
 .2اگرچه اصرار بر انجام برخی گناهان امکان بازگشت و توبه را بسیار
دشــوار میکنــد ،امــا انســان ،هــر قــدر هم کــه گناه کــرده باشــد ،باز
مختار است و میتواند مسیر خود را تغییر دهد .بنابراین همچنان
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این احتمال وجود دارد که برخی از این منکران ،با شنیدن سخن
یا تجربه حادثهای ،از خواب غفلت بیدار شوند و در مسیر صحیح
قــرار بگیرنــد .بنابراین دومین کارکــرد این آیــات ،هدایت منکرانی
است که امکان هدایت آنها همچنان وجود دارد.
 .3اگرچــه بســیاری از آموز ههــای دینی ،با عقل و فطرت انســان قابل
درک و پذیــرش اســت ،امــا ســنت خــدای متعــال ایــن اســت کــه
حجت را بر همگان تمام کند تا کسی در قیامت بهانهای نداشته
باشــد؛ به همین دلیل با تکرار اســتداللها و اســتفاده از تمثیلها
به شــبهات منکران پاســخ میدهد تا در روز قیامت در برابر خدای
متعــال از ایــن شــکایت نکننــد کــه ا گــر اســتداللی بــرای آنــان ذکر
میشد ،ایمان میآوردند.
نشانه اول :خلقت انسان
این بخش از سوره ،با یک آیه کوتاه و پرمعنا که پاسخی نهفته در دل
دارد ،بهزیبایی آغاز میشود:

ﭯﭰﭱ ﭲﭳ
ای منکــران معــاد کــه ســخنان مــا را نمیپذیر یــد ،آن که به شــما روز
قیامت را وعده میدهد ،همان کســی اســت که شما را آفریده! آری؛
این ،ما هســتیم که شــما را آفریدهایم و توانایی خود را در خلقت شما
به اثبات رســاندهایم و همین ما هستیم که میخواهیم شما را دوباره
پس از مرگ زنده کنیم! پس چرا سخنان ما را باور نمیکنید؟
منکران معاد میگفتند جمعکردن استخوانهای پوسیده و جسمی که
تبدیل به خاک شده ،ناممکن است .خدای متعال در این آیه اینگونه
پاســخ میدهد که خدایی که شــما را از هیچ آفرید ،بهطریق اولی قادر
است دوباره شما را بازآفریند:
َ َ َ َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ«ق ْل ُي ْحي َيها ّال ِذي أ ْن َشأها أ ّول َم ّرةٍ َو ه َو بك ّل خلق َع ِل ٌ
يم» (یس)79:؛ بگو:
ِ
ِ ِ ٍ
همان کسى كه نخستين بار آن استخوانها را پديد آورد ،آنها را زنده
مىكند و او از هرآفريدهاى آ گاه است.
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ما میآفرینیم یا شما؟!

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
به من بگوييد ،اين نطفه كه در رحمها مىريزيد »58« ،آيا شماييد

كه آن را به صورت انسان درمىآوريد یا ما هستيم كه آن را به صورت
انسان درمىآوريم؟ «»59

در درس پیــش گفتیــم کــه خدای متعــال در این بخش نشــانههایی
محســوس از ربوبیــت و قــدرت خــود را بیــان میکنــد تــا نشــان دهــد
زند هکــردن دو بــاره مــردگان ،در برابر قدرت بیانتهــای او کاری ممکن
اســت .نخستین نشــانه ،خلقت نخستین انســان بود .منکران معاد
کــه مخاطب مســتقیم قرآن بودنــد« ،اهلل» را خالق خود و تمام هســتی
میدانســتند (انحراف آنان این بود که خدایانی دیگر را در کنار «اهلل»
در تدبیــر امــور عالم شــریک دانســته و آنهــا را میپرســتیدند)؛ ازاینرو
استدالل بر اساس خلقت نخستین انسان ،برای آنان کارگشا بود.
شگفتیهای خلقت نخستین
امیر المؤمنین؟ع؟ خلقت خدای متعال را اینگونه وصف میکند:
«خدايى كه آفريدهها را به وجود آورد؛ بدون اينكه از نقشه ديگرى
اقتبــاس نمايــد ،يــا در بــه وجــود آوردن آنها از بــه وجــود آورندهاى
پيش از خود الگو بردارد ...اوست به وجود آورنده انواع موجودات
بىآنكــه انديش ـهاى بــه كار بــرد ،و بــدون اينكه تصــورى در باطن
علمش پنهان داشته باشد ،و بدون اينكه از تجربهاى از حوادث
آفرينش
روزگاران گذشــته اســتفاده نمايد ،و بدون اينكه به او در
ِ
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ـودات شــگفتانگيز ،شــريكى يــارى رســاند .پــس آفرينش
موجـ ِ
بــه امــر او قامتى تمام يافــت ،و به فرمانبــردارى از او گردن نهاد ،و
دعوت حضرتش را پاسخ گفت»...
(نهج البالغه ،خطبه  91معروف به خطبه اشباح)

خلقت دوباره ،آسانتر است
بر اساس آیات قرآن کریم کسی که پذیرفته خدای متعال او را آفریده،
نباید آفرینش مجدد خود را ناممکن بداند؛ بلکه اگر خلقت نخستین
ممکن بود ،خلقت مجدد بهطریق اولی ممکن است:
َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َْ
«و هو ال ِذي يبدؤا الخلق ثم ي ِعيده و هو أهون عليهِ» (روم)27:؛
و اوســت آن كــه موجودات را نخســت پديد مىآورد ،ســپس آنها
را با آفرينشــى جديد به ســوى خود باز مىگرداند و [در نگاه شما]
تجديد حيات و بازگرداندن آنها براى او آسانتر است!
بنابراین کســانی که معاد را ناممکن میدانند ،اگر به این نکته توجه
کننــد ،شــبهه آنهــا برطــرف خواهد شــد .دو آیه بعــد برای توجــه دادن
مخاطبان به همین نکته است.
مگر شما خالقید؟!

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
به من بگویید :آن نطفهای که شــما وارد رحم همســران خود میکنید
و پس از گذراندن مراحلی ،به نوزادی زیبا و کامل تبدیل میشود ،آیا
این شما هستید که او را از نطفهای بیمقدار به انسانی کامل تبدیل
میکنید یا ما هستیم که او را خلق میکنیم؟
شــما خالق انســان نیســتید و قدرت چنین کاری را ندارید؛ پس چرا
یســنجید؟ چرا بــه این توجه
زند هکــردن مــردگان را بــا قــدرت خــود م 
ندار یــد کــه همان که خالق انســان اســت ،قرار اســت به او آفرینشــی
ْ
ََ
َ
َ َْ
قاد ٍر على أن ُي ْح ِي َي ال َم ْوتى؟» (قیامت)40:
مجدد عطا کند؟ «أل ْي َس ذ ِلك ِب ِ
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مرگ ،تقدیری الهی

ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ

ّ
ماييــم كه مرگ را ميان شــما مقدر كردهايــم و ما هرگز مغلوب
ّ
نيســتيم[ »60« .مــرگ را مقــدر كرديم] بر این اســاس که امثال
شــما را جايگزين شــما سازيم و شما را در آفرينش ديگرى كه
از آن آ گاهــى نداريــد درآوريــم »61« .به يقين ،شــما از آفرينش
نخست آ گاهی دارید ،پس چرا متذکر نمیشوید؟ «»62

در درس پیــش ،بــه خلقــت نخســتین انســان بــه عنــوان نشــانهای از
نشــانههای قــدرت پــروردگار بــرای اثبات امکان معاد اشــاره شــد .در
ً
آیات  60و  ،61به یک پرســش پاســخ داده شــده اســت :اینکه اساســا
چــرا خدای متعال انســانها را دو بار میآفرینــد و متولد میکند؛ یک
بار برای زندگی دنیا و بار دیگر برای زندگی آخرت؟
مرگ ،تقدیر حتمی الهی
َ
ّ
خدای متعال مقدر کرده مرگ بر زندگی انســانها حاکم باشــد« :ن ْح ُن
ُ ْ
ََ
ق ّد ْرنا َب ْي َنك ُم ال َم ْو َت» .آری؛ مرگ تقدیر الهی است و همه انسانها باید
بمیرند و هیچ کس قرار نیست تا ابد در دنیا بماند؛ چرا که اگرچه دنیا
برای انسان خلق شده ،ولی انسان برای دنیا آفریده نشده است .ما مرگ
ّ
ّ
را مقدر کردهایم و ما اگر امری را مقدر کردیم ،آن را بهانجام میرسانیم و
هیچ کس نمیتواند مانع اراده ما شود«َ :و ما َن ْح ُن ب َم ْس ُب ِوق َ
ين».
ِ
«مســبوق» در ایــن آیــه به معنای «مغلوب» اســت و مــراد از َ«و ما َن ْحنُ
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ب َم ْس ُب ِوق َ
ين» ایــن اســت کــه مــا در بهتحقق رســاندن اراده خــود ،هرگز
ِ
مغلوب اراده دیگری نمیشویم.

حکمت تقدیر مرگ
ّ
چــرا خــدای توانا ،اینگونه مقدر نکرد که انســانها تا ابــد در روی زمین
زندگی کنند؟ در آیه  ،61دو حکمت برای تقدیر مرگ بیان شده است:
 .1جایگزینی نسلها
ما مرگ را مقدر کردهایم ،بر این اساس که شما را از روی زمین ببریم
َ ُ َ
و گروهــی دیگــر مانند شــما را جایگزین شــما کنیــم«َ :على أ ْن ن َب ّ ِدل
َ َ ُ
أ ْمثالك ْم» .اراده ما بر این تعلق گرفته در هر دورهای نسلی متفاوت
از انســانها بــر روی کــره زمیــن زندگی کننــد .چند صباحــی دیگر
هیچ یک از شــما روی زمین نیســتید و بهجای شما افرادی دیگر از
امکانات روی زمین و از خانهها و اموال شما استفاده خواهند کرد!
 .2زندگی دوباره در دنیایی متفاوت
ّ
مــا مــرگ را مقــدر کردهایم تا شــما را پس از مــرگ در قالب و هیئتی
ً
نویــن بازآفرینــی کنیــم؛ قالــب و هیئتــی کــه فعــا چیــزی از آن
نمیدانیــد«َ :و ُن ْنش َئ ُك ْم في ما لا َت ْع َل ُم َ
ون» .شــما در قالبــی دیگــر
ِ
ِ
یشــوید و بر اســاس کــردار خــود در دنیــا ،جایگاهی نو
بازآفر یــده م 
خواهید داشت.
َّ ْ َ
پیش از این گفتیم «إنشاء» به معنای ایجاد کردن است« .النشأة» در
آیه بعد نیز از همین ماده و به معنای خلقت است.
چرا درس نمیگیرید؟
َّ ْ َ َ ْ ُ
شــما کــه خلقت اولیه خود یــا همــان «النشأة الأولى » را میبینید و در
حــد دانــش خود از شــگفتیهای آن آ گاهی دارید و قــدرت خالق آن
ّ
یشــوید و بــه قــدرت خالــق آن اقــرار
را درک میکنیــد ،چــرا متذکــر نم 
نمیکنیــد و همچنان در قدرت او برای خلقــت دوباره ،تردید دارید:
َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ك ُر َ
ون؟»
«و لقد ع ِلمتم النشأة الأولى فلو لا تذ
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ُ
جلوه آب صاف در گل و خار

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
به من بگوييد ،آنچه را كشت مىكنيد»63« ،

آيا شما آن را مىرويانيد يا ما روياننده آن هستيم؟ «»64

در ایــن آیات به نشــانهای دیگر از نشــانههای ربوبیت ،قــدرت و اراده
خدای متعال برای پاسخ به منکران معاد اشاره شده است.
نشانه دوم :رویاندن گیاهان
کشــاورزی از نخســتین شغلهایی است که بشــر به آن مشغول شد و
همه با آن آشــنا هســتند و کمتر کســی اســت که در یک روز از یکی از
محصوالت کشــاورزی اســتفاده نکند .دانهای کوچک در شکافی از
یشــود و چند صباحی بعــد گیاهی ســبز از دل خاک
زمیــن پنهــان م 
جوانــه میزنــد و پــس از چند هفته یا چند مــاه ،محصولی مفید از آن
یشــود که از دل دانهای خشک
یشــود .به راســتی ،چه م 
برداشــت م 
ماننــد دانــه گندم که بهظاهــر جان ندارد ،جوانهای ســبز و زنده بیرون
میزند و از آن دانههایی فراوان بهوجود میآید؟ مگر با این دانه چیزی
جــز آب بیرنــگ و خــاک مــرده ارتبــاط دارد کــه اینچنیــن رنگیــن و
سرزنده و زیبا میشود؟
چشمبگشابه گلستانو ببین

جلوه آب صاف در گل و خار

ز آببیرنگصدهزارانرنگ

اللــه و گل نگــر در ایــن گلزار

آیا این کار ،کار شما انسانهاست؟ آیا شمایید که جوانه گیاهان را از
دل خاک بیرون میآورید و آن را به گیاهی سرســبز تبدیل میکنید یا
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َ
َ َ ََْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ
ون * أ أن ُت ْم ت ْز َر ُعون ُه
ما هســتیم که آن را میرویانیم« :أ فرأيتم ما تحرث
َ ْ َ ْ ُ َّ
الزار ُع َ
ون؟» روشــن اســت که این کار از عهده شما بر نمیآید
أم نحن ِ
یشــکافد و از آنهــا گیــاه
و ایــن خداســت کــه دان ههــا و هســتهها را م 
َّ
میرویاند« :إ َّن ا َّلل َه ِ ُ ْ َ ّ
ب َو النوى»( .انعام)95:
فالق الح ِ
ِ
«حرث» به معنای شــکافتن زمین برای کاشــتن دانه اســت که در آیه
ً
 63مجــازا به معنای کاشــتن بــه کار رفته اســت« .زرع» نیز به معنای
رویاندن و رشددادن است.
ارتباط آیه با معاد
پیشتر بیان شد که منکران معاد ،بازآفرینی انسان را از استخوانهایی
پوســیده و مــرده ناممکن میدانســتند .این آیات خلقــت گیاهان از
دانهای بهظاهر خشک و مرده را بهعنوان نمونهای دردسترس از قدرت
پروردگار هستی مطرح میکند؛ نمونهای که همگان نه در داستانها
و تخیــات ،بلکــه در زندگــی روزمــره آن را لمــس کردهانــد .توجــه بــه
ایــن نوع آفرینش ،معقول بودن امکان آفرینش مجدد اســتخوانهای
پوسیده را اثبات میکند:
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
َ ََ
َ ْ
َ َّ َ َ
ْ َ
خاش َعة ف ِإذا أن َزلنا َعل ْي َها ال
ماء ْاهت ّز ْت
آياتهِ أنك ت َرى الأرض ِ
َ«و ِم ْن ِ
ْ َ َّ َ
ْ
َ
َّ
ُ َ َ
َو َربَت ِإ ّن ال ِذي أ ْحياها ل ُم ْح ِي ال َم ْوتى ِإن ُه َعلى ك ِ ّل ش ْي ٍء ق ِد ٌير»
(فصلــت)39:؛ و از نشــانههاى ّ
ربوبيــت او اين اســت كــه تو زمين را
افتــاده و رام مىبينــى ،پــس هنگامى كه آب بر آن فروفرســتيم ،با
رويش گياهان به جنبش درمىآيد و با رشد آنها فراز مىآيد .آرى،
همان كســى كه زميــن را با روياندن گياهان زنده كــرد ،مردگان را
حياتى دوباره مىبخشد .به راستى او بر هرچيزى تواناست.
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ا گر ما اراده کنیم...
ﮡﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
اگــر میخواســتیم آن را بــه صــورت خــرده خاشــاك درمىآوريــم،
آنگاه شــما با یکدیگر به خوشــگذرانی مینشســتید[ »65« ،و به هم
میگفتید ]:به راســتى كه مــا زيانديدهايم »66« ،بلكه ما [از ســرمایه
خود] محروم شدهايم»67« .

بــر اســاس دو آیــه پیــش ،تبدیــل شــدن دانــه بــه جوانــه و ســربرآوردن
جوانــه از خــاک و رو یــش گیــاه ،امری خدایی اســت که انســان در آن
هیچ نقشــی جز نهادن دانه در زمین ندارد .با وجود این ممکن اســت
برخــی همچنان گمــان کنند افعالی که خودشــان انجــام میدهند،
مانند کاشــتن دانــه و آب دادن به آن ،باعث رو یــش خودبهخود گیاه
یشــود و ا گــر آنهــا اراده کننــد و بخواهند محصولی را در ســالی و در
م 
جایی برداشت کنند ،بهراحتی دانه آن را کشت میکنند و در پایان،
محصول مطلوب را درو میکنند .خدای متعال در آیه  65میفرماید:
گمان نکنید گیاهان به اراده شما رشد میکنند و محصول میدهند؛
چرا کــه ا گــر مــا میخواســتیم ،اجــازه نمیدادیــم هیــچ گیاهــی ب هبــار
بنشــیند و پیــش از ب هبــار نشســتن ،آن را بــا آفتــی ماننــد حشــرات یــا
بادهای ســوزان یا ســرما میخشــکاندیم تا بهجای محصــول ،مجبور
ً
شاء َل َج َع ْل ُ
باشید کاه و خاشاک خرد شده درو کنید«َ :ل ْو َن ُ
ناه ُحطاما».
آن موقع بود که پشیمان و حیران ،زمان خوشنشینیها و گفتگوهای
َ َ ْ َ َ َّ
لذتبخشتان فرا میرسید« :فظل ُت ْم تفك ُهونَ» و به یکدیگر میگفتید:
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وای بــر مــا کــه محصولی که برای یک ســال بــدان محتاج بودیــم را از
دســت دادیم! قطعا ما زیاندیــده و خســارتزدهایم« :إ َّنا َل ُم ْغ َر ُم َ
ون!»؛
ِ
بلکه ما سرمایه ،بذر و عمر خود را از دست دادیم و از همه چیز محروم
و بیبهره شدهایم«َ :ب ْل َن ْح ُن َم ْح ُر ُوم َ
ون»!
حال که چنین اســت ،پیش از آنکه دیر شــود بدانید به اراده ماســت
که کشتزار شما محصول میدهد و به اراده ماست که گاه دسترنج
کشت شما نابود میشود.
واژگان آیات

«حطــم» بــه معنای خرد کردن و ُ
«حطام» به معنای شــیء خرد شــده
َ َ ُّ
است« .تفكه» به معنای لذتبردن و بهرهبردن از چیزی لذتبخش
اســت .فعــل َ«ت َف َّك ُه َ
ون» در ایــن آیه ،برای تحقیر و کنایــه زدن به آنان
بهکار رفته است؛ چراکه از دست دادن سرمایه و عمر با خوشگذرانی
ُ
و لذت سازگاری ندارد« .غ ْرم» به معنای زیان مالی و خسارتی است
که به انسان میرسد و ُ«م َ
غرم» به معنای زیاندیده است.
یک نکته
ایــن آیــات افزون بر اینکه اراده خدا در بهبارنشســتن گیاهان را اثبات
میکنــد ،یــک پیــام اخالقی نیز دارد :هــر آنچه از رزق و روزی به شــما
میرســد ،همــه و همــه از جانــب خداســت و ا گــر او نمیخواســت،
کارهای شــما نتیجه نمیداد؛ پس سپاســگزار او باشــید و همانگونه
که خدا به شما احسان کرد ،شما نیز به نیازمندان احسان کنید.
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ابرهای به ظاهر بیبار

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

به من بگوييد اين آبى كه مىآشــاميد »68« ،آيا شــما آن را از ابرهای
سفید فرود آوردهايد يا ماییم که فرود آورندهايم؟ « »69اگر بخواهيم آن
را شور و تلخ مىگردانيم؛ پس چرا سپاسگزاری نمیکنید؟ «»70

سومین نشانه
ســومین نشــانه از نشــانههای ربوبیت ،تدبیر و قدرت خدای متعال،
نزول باران اســت .آب ،بهحق مایه حیات معرفی شــده اســت .همه
موجــودات زنــده از جمله گیاهــان و حیوانات به آب نیــاز دارند و اگر
چرخه حرکت آب نبودّ ،
جو زمین صالحیت خود را برای زندگی در آن
ْ
از دســت میداد .البته این آیات درباره آب آشــامیدنی اســت« :ال َ
ماء
َّالذي َت ْش َر ُب َ
ون»؛ آبــی گــوارا و پاک که نافعترین و برترین آبهاســت ،و
ِ
نیاز هر روز و بلکه هر ساعت بشر است.
آب باران ،ســالمترین ،شیرینترین و مناسبترین آب برای نوشیدن
اســت و بیشــترین آبی که بشــر بــرای نوشــیدن اســتفاده میکند ،آب
باران اســت .آبی که درون چشــمهها ،رودها و سدها نیز جاری است
همه مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه بارانی است که در طول یک سال
بر زمین میبارد .به همین دلیل است که در این آیات ،باران بهعنوان
منشأ آب آشامیدنی معرفی شده است.
ّ
اما بهراســتی ،کیســت که مقدر کــرده ابرهای بارانزا مســیری بهطول
هزاران کیلومتر را سپری کنند و باالی سر شما جمع شوند و ملیونها
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متر مکعب آب را بهآرامی و در نهایت طراوت و زیبایی فرو بریزند؟ به
من بگویید ،آیا این آب زاللی که از آن مینوشید ،این شمایید که آن
را از ابرها اینگونه شیرین و گوارا بر روی زمین فرو فرستادهاید یا ماییم
َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ون * أ أن ُت ْم أن َزل ُت ُم ُوه
که آن را فرو میفرستیم« :أ فرأيتم الماء ال ِذي تشرب
م َن ْال ُم ْزن َأ ْم َن ْح ُن ْال ُم ْنز ُل َ
ون؟»
ِ
ِ
ِ
ْ
«ال ُم ْزن» اســم جنــس جمعــی ،بــه معنــای ابرهــای ســفید و مفــرد آن
ْ
«ال ُم ْزنة» است.
ارتباط آیات با معاد
برخی مفسران در این باره گفتهاند:
ً
حقیقتــا وقتــی بــه ابرهای پراکنــده در آســمان نگاه میکنیــم ،اثری از
آب در آنهــا نمیبینیــم؛ چگونــه در آنهــا آب وجــود داشــته باشــد و بر
یشــوند
روی زمیــن نریــزد؟! امــا ب هنــاگاه همین ابرهــا گرد هم جمع م 
و میلیاردهــا قطــره بــاران که حیات زمین به آنها وابســته اســت ،فرود
میآینــد .این ،نشــان میدهد خــدای متعال ّقوه بــارش را در ابری که
یشــود ،قرار داده اســت و پس همین
هیچ اثری از آب در آن دیده نم 
خدا قادر اســت قوه خلقت مجدد را در اســتخوانهای پوســیده قرار
دهد و در نتیجه ،خرده استخوانهایی که ما هیچ اثری از حیات در
آنها نمیبینیم ،بهناگاه گرد آیند و به انسان تبدیل شوند.
اگر ما اراده میکردیم...
البته اگر ما اراده میکردیم ،این آب گوارایی را که مایه حیات شماست،
َْ َ ُ َ َ ْ ُُ ً
بســیار شــور و تلخ قرار میدادیم« :لو نشاء جعل
ناه أجاجا» اما اراده ما بر
این قرار گرفته که این نعمت را از شــما دریغ نکنیم؛ پس چرا ســپاس
نمیگزارید«َ :ف َل ْو لا َت ْش ُك ُر َ
ون؟»؛ چرا دست از کفر و شرک بر نمیدارید و
بهپاس این نعمتها در برابر خدای ّمنان کرنش نمیکنید؟
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چوبهای خیس آتشزا

ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

به من بگوييد ،اين آتشــى كه شــما با كشيدن شاخه دو درخت
(مــرخ و عفــار) به يكديگر ،مىافروزيد »71« ،آيا شــما درخت آن را
آفريده و پرورش دادهايد يا ما آفريننده و پرورشدهنده آنيم؟ «»72

چهارمین نشانه:
نشانه چهارم از نشانههای تدبیر و قدرت الهی که با زندهشدن مردگان
مشــابهت دارد ،آتش اســت .عربهایی که مخاطب قرآن بودند برای
روش ـنکردن آتش ،از چوب برخی درختان خاص اســتفاده میکردند.
آنــان چــوب دو درخت به نا مهــای َ«مرخ» و َ«عفــار» را درحالیکه تر بود
یســاییدند که از دل آن دو ،جرقههای
و از آن آب میچکید ،به هم م 
آتــش بیــرون میجهید و با آن جرقهها آتش روشــن میکردند .به چوب
ْ
ْ
باالیی َ«زند» و به چوب پایینی َ«زندة» گفته میشد .همین امر عجیب
بهعنوان یکی از نمونههای مشابه معاد در عالم دنیا مطرح شده است:
به من بگویید ،آتشــی که شــما با مالش دو چوب از درختانی خاص
روشــن میکنید ،آیا این شــما هستید که این درختان خاص را ایجاد
َ َ َ ْ ُ َّ َّ
الن َار ال ِتي
کردهایــد یــا ما هســتیم کــه ایجــاد کننــده آنهاییــم« :أ ف َرأيت ُم
ْ ْ
ُ ُ َ َ َْ َْ َ ُْ َ َ َ َ
ون * أ أن ُت ْم أنشأت ْم ش َج َرتها أ ْم ن ْح ُن ال ُمن ِش ُؤ َن؟»
تور
ََ ّ ُ
ى الزنــد» (ثال ثــی مجرد) یعنی آتشزنه جرقه زد و از آن آتش خارج
«و ر 
َْ
ّ
ّ
شــد« .أورى الزنــد» یا «أورى النار» (باب إفعــال) یعنی چوب زند را به
ماننــد آن ،ســایید و از آن آتــش خارج شــد .تورون در آیــه  71از همین
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ماده است بهمعنای «دو چوب را به هم میساییم».
َ
َ
«شـ َـج َرتها» یا «شــجرة النار» نیز همان درختان مخصوصی است که
برای روشن کردن آتش از آنها استفاده شده است.
ارتباط آیه با معاد:
کســی کــه از خاصیــت درونی ایــن دو چوب آ گاهــی نــدارد ،در ابتدا
محــال میدانــد از دو چــوب تر ،کــه از آنها آب میچکــد ،آتش بیرون
بیاید .این دو آیه اینگونه به منکران پاسخ میدهد:
آیا برای شــما عجیب اســت که اســتخوانی پوســیده و بیجان که با
خاک هیچ تفاوتی ندارد ،دارای حیات شود؟ مگر شما نمیبینید که
در زندگی روزمره خود ،دو شــاخه ســبز و تر را به هم سایش میدهید و
از دل آن آتش بیرون میریزد؟ مگر آب دشمن آتش نیست؟ آیا از این
تعجب نمیکنید که خدای متعال چگونه برای شما از دل شاخهای
تــر ،آتــش ایجــاد میکند؟ همان خدایــی که آب و آتــش را در یک جا
در کنار هم جمع کرده و از آب ،آتش بیرون میریزد ،میتواند حیاتی
دوباره در این استخوانهای بیجان بدمد.
پیــش از ایــن گفتیــم در ســوره یــس آمــده :شــخصی اســتخوانهای
پوســیدهای را نــزد پیامبــر؟ص؟ آورد و از او پرســید :کیســت کــه ایــن
استخوانها را زنده میکند؟ همین استدالل در پاسخ به او نیز مطرح
شده است:
َ
َّ
َ
َ
ً
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
«الذي َج َع َل لك ْم م َن الش َجر الأ ْخ َضر نارا فإذا أن ُت ْم م ْن ُه توق ُد َ
ون»
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(یــس)80:؛ همــان توانمنــدى كه براى شــما از درخت ســبز (مرخ و

عفار) كه تروتازه اســت آتشى پديدار كرد كه شما بىدرنگ از آن،
آتش مىافروزيد.

از شتآ سیخ یاه بوچ 95

43

آتش دنیا ،یادآور آتش عقبی

ﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ

ّ
ما اين آتش را مايه تذكر و وسيله استفاده براى كسانى كه در بيابان
فرود مىآيند ،قرار دادهايم.
در دو آیه پیش ،به روشــن شــدن آتش از شــاخه درختان ســبز ،بهعنوان
اســتداللی برای اثبات امکان معاد اشاره شــد .بهفراخور بحث از آتش،
در آیه  73به دو فایده مهم از فواید آفرینش آتش در دنیا اشاره شده است:
آتش دنیا ،یادآور آتش جهنم
َ ْ ُ َ َْ
َْ ًَ
كرة».
 .1آتــش دنیــا ،یــادآور آتــش جهنــم اســت« :نحن جعلناها تذ ِ
اینکه شــما در دنیا ،سوزاندن آتش را تجربه و سوزش آن را احساس
میکنیــد و از آن بــر حــذر هســتید ،میتوانــد شــما را بــه یــاد آتشــی
بهمراتب سوزانندهتر بیندازد که باید از آن بر حذر باشید:
َ ُ َّ
َ ُ
ُ َْ ُ ُ
َ
ً ُ
َ
ّ
ُ
«يا أ ّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا قوا أنف َسك ْم َو أ ْه ِليك ْم نارا َوقودها الن ُاس
َ ْ َُ
و ال ِح
جارة» (تحر یــم)6:؛ اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد ،خــود و
خانوادههايتان را از آتشى كه هيزمش مردم و سنگها خواهند
بود ،حفظ کنید!
مفید برای مسافران بیابان
 .2مســافرانی که در بیابانها در حال ســفر هستند ،بهشدت نیازمند
ً
آتش هســتند تا اوال اطراف خود را ببینند و بتوانند از شــر حیوانات
ً
ً
موذی در امان بمانند ،ثانیا خود را از ســرما حفظ کنند و ثالثا برای
َ َ ً
تاعا ِل ْل ُم ْقو َ
خود غذا تهیه کنند« :و م
ين».
ِ
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یشــود و ُ«مقوی»
«متاع» به معنای چیزی اســت که از آن فایده برده م 
به معنای کسی است که در بیابان بیآبعلف فرود میآید .این واژه
به معنای مسافر نیز آمده است.
در ایــن آیــه ،فایده اخروی آتش ،یعنی یادآوری آتش جهنم ،بر فایده
دنیوی آن مقدم شده است .چرا که در گفتمان قرآنی ،دنیا و منافع
دنیوی در برابر آخرت و منافع اخروی بی فروغ است.
ایجاد انگیزه در دل معرفتبخشی
نکته جالب این اســت که در البهالی اســتداللهایی که برای معاد
مطرح شده ،گاه به نکاتی تأثیرگذار اشاره شده تا مخاطب را در میانه
مباحث نظری ،از نظر اخالقی و انگیزشی نیز تحتتأثیر قرار دهد:
• پس از بحث از خلقت نخستین ،سخن از تقدیر مرگ و نظام مرگ و
زندگی بهمیان آمد تا اصالت دنیا را در ذهن مخاطب متزلزل کند،
• پــس از بحــث از رویانــدن گیــاه از دانــه ،از اراده مطلــق خــدا در
ثمربخش بودن کشــتزارها ســخن رفت تا مخاطب خــدا را در متن
زندگی احساس کند،
• پس از اســتدالل به بارش باران ،به اراده خدا در گوارابودن آب برای
بهــره بهتر انســان اشــاره شــد تــا وجــدان انســان را برای شــکرگزاری
تحریک کند،
• و پــس از اســتدالل بــه آتــش ،درکنــار ذکــر منافــع دنیــوی آن کــه
شــکرگزاری پــروردگار را میطلبد،آتش را یــادآور آتش جهنم معرفی
میکنــد تــا روان آدمی را در اضطــراب انــدازد و در او انگیزهای برای
یــک اراده جــدی ایجاد کنــد؛ ارادهای برای حرکت در مســیری که
پایانش رهایی از آتش است!
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عجیب اما ممکن

ﯶﯷﯸﯹﯺ

پس نام پروردگارت را كه بزرگ است ،تسبیح بگو و از آن به پاكى و
پيراستگى از هرعيب و كاستى ياد كن.
این آیه ،آیه پایانی بخش ســوم اســت .پیش از بیان معنای آیه ،مناســب
است استداللهای مطرح شده در این بخش را از نظر شباهتها ،مرور
کنیم:
ظهور امری دور از انتظار
ِ

همه نشــانههایی که ذکر شــد ،اموری ملموس بودند که انســانها دائم با

آنها در ارتباط هستند .نقطه مشترک میان این امور ملموس و دردسترس
ایــن اســت کــه در همه آنها ،امری تحقــق میپذیرد که بــروز و ظهور آن با
اندیشه مادی ،غیرممکن مینماید؛ اگرچه تحقق بیشمار آن در زندگی،
این امر را عادی جلوه داده است:
• نطفه ،مادهای اســت بــه ظاهر بیجان و بیارزش .برای کســی که از
حقیقت درون نطفه آ گاه نیســت ،باید عجیب باشد چگونه ممکن
اســت مایعــی بدبــو ،بــه انســانی کامــل دارای اعضایی دقیــق مانند
چشــم ،گــوش ،قلــب ،کبــد ،عقــل و دارای توانایــی ســخن گفتــن و
اندیشیدن تبدیل شود؟
• دانه و هســته گیاهان ،در ظاهر خشــک و بیجان هســتند .حتی اگر
درون آنها شکافته شود ،چیز جدیدی در آن مشاهده نمیشود .آیا اگر
کمی دقیق بیندیشیم ،عجیب نیست که گیاهی سبز و زنده از درون
آن بیرون میآید؟
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• ابرهایی که در آسمان در حرکتاند ،در ظاهر تنها تودههایی از بخارند.
اما از همین تودههای بخار ،ملیونها متر مکعب آب بیرون میریزد!
• آتــش زدن ابتدایـ ِـی چــوب تــر ،کاری بســیار دشــوار اســت؛ بــه همین
یشــود .اما
دلیل برای روشــن کردن آتش ،از هیزم خشــک اســتفاده م 
چوبهایی وجود دارد که با سایش آنها در حالتی که تر است ،از آنها
جرقه آتش بیرون میجهد! آیا این امری عجیب نیست؟
تمــام ایــن امــور ،اموری هســتند که اگر ما بــه آنها عادت نداشــتیم ،هرگز
تحقق آنها را باور نمیکردیم! معاد و زندهشدن مجدد مردگان نیز ،شبیه
همین امور است .بقایای جسد مردگان ،استخوان و خاکی است که در
ظاهر و در اندیشــه مادی ،امکان زندهشدن آنها عجیب بهنظر میرسد.
اما آیا این عجیب بودن ،میتواند دلیلی بر انکار آن باشــد؟ اگر عجیب
یشــود ،در اینجا نیز چنین
بــودن آن مــوارد چهارگانه ،مانــع تحقق آنها م 
اســت؛ وگرنــه باید حکــم کرد برانگیخته شــدن مــردگان نیز امری بســیار
عجیب و در عین حال ممکن است!
نکته
از آنجا که بیشتر افراد توانایی درک استداللها و برهانهای دقیق فلسفی
را ندارنــد ،بــرای پاســخ به شــبهات و پرس ـشهای دینی و یــا رد باورهای
نادرســت الزم نیســت به دنبال ارائه دلیل عقلی و فلســفی باشیم؛ بلکه
گاه بــا ذکــر یــک نمونــه ،یــک مثــال نقــض ،یــک نکته و یــا یک داســتان
میتوانیم شــخص را -ب هشــرط این که مغرض و لجوج نبــوده و بهدنبال
حقیقت باشد  -قانع کنیم .این آیات ،نمونهای زیبا از پاسخهای ساده
و در عینحال قانع کننده است.
به عنوان نمونهای دیگر :خدای متعال در رد این باور نادرست مسیحیان
که« :چون عیسی؟ع؟ پدر نداشت ،فرزند خداست» ،از حضرت آدم؟ع؟
بهعنوان انسانی که نه پدر داشت و نه مادر ،یاد میکند؛ به این معنا که اگر
پدر نداشتن دلیل این است که شخص ،فرزند خدا باشد ،آدم؟ع؟ که نه
پدر داشت و نه مادر ،به طریق اولی باید فرزند خدا باشد!
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سبحان ّربی العظیم

ﯶﯷﯸﯹﯺ

پس نام پروردگارت را كه بزرگ است ،تسبیح بگو و از آن به پاكى و
پيراستگى از هرعيب و كاستى ياد كن.
پــس از بیــان نشــانههایی از قــدرت خــدا و اثبــات امکان معــاد ،خدای
متعــال بــه پیامبر؟ص؟ دســتور میدهد نام پــروردگار بزرگ خود را تســبیح
بگویدَ « :ف َس ّب ْح ب ْ َ ّ َ ْ َ
يم»
اس ِم ر ِبك الع ِظ ِ
ِ ِ
درباره این آیه به چند نکته اشاره میکنیم:
معنای تسبیح
تسبیح ،بهمعنای تعظیم و تنزیه پروردگار متعال است .بهعبارت دیگر،
تسبیح نوعی اعتراف به کمال ،عظمت و بزرگی پروردگار و دور دانستن
او از هر عیب ،نقص و کاستی است .از امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره تفسیر
َ
اهَّلل» پرسیدند ،فرمود:
«سبحان ِ
«این ذکر ،بزرگداشــت جاللت خدای عزوجل و دوردانستن او از هر
نســبتی اســت که مشــرکان به او دادهاند؛ هنگامی کــه بندهای این
ذکر را میگوید ،همه فرشتگان بر او درود میفرستند».
(توحید صدوق)312:

بنابراین هر قول و هر فعلی که بر چنین امری داللت داشته باشد ،نوعی
تسبیح بهشمار میآید؛ مانند .1 :افعال قلبی همچون یاد خدا و تقویت
اعتقاد به عظمت او در دل و جان .2 ،اقوالی همچون ســبحان اهلل که بر
عظمت خدا داللت دارند  .3افعالی مانند نماز.
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همه موجودات تسبیح میگویند
بنابــر آیــات قرآن کریم همه موجودات در عالم هســتی او را تســبیح
َْ ُ
الس ُ
میگوینــدُ « :ت َس ّب ُح َل ُه َّ
ماوات َّ
الس ْب ُع َو الأ ْرض َو َم ْن ِف ِيه َّن َو ِإ ْن
ِ
ْ َ ْ َّ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ
ُ
َ
ْ
ْ
لكن لا تفقهون تس ِبيحهم»(اسراء)44:؛
ِمن شي ٍء ِإلا يس ِبح ِبحم ِدهِ و ِ
آســمانهاى هفتگانــه و زميــن و هركــه در آنهاســت او را تســبيح
مىگويند ،و هيچ چيزى نيست مگر اينكه خدا را همراه با ستايش
او تسبيح مىگويد ،ولى شما تسبيح آنها را درنمىيابيد.
این گونه آیات نشان میدهند همه موجودات درکی از عظمت پروردگار
دارند .چه شــرمآور اســت آدمی با اینکه اشــرف مخلوقات است ،از این
کار غافل باشد:
گفتم این شــرط آدمیت نیســت مرغ تســبیح گوی و مــا خاموش
معنای اسم
درباره معنای«اسم» ،دو احتمال وجود دارد:
َ
َ
َ
ّ
ْ
 .1به معنای نام پروردگار است؛ در این حالت مراد از «ف َس ّبح ب ْ
اس ِم ر ِبك»
ِ ِ
ّ
این است که نام پروردگارت را از هر کاستی و نقصانی دور و منزه بدان.
روشن است که تنزیه نام پروردگار ،تنزیه خود پروردگار نیز هست.
َ
 .2مراد از اسم ،ذکر و مراد از « َف َس ّب ْح ب ْ
اس ِم َر ِّبك» این است که با یادکردن
ِ ِ
پروردگار بزرگت ،او را از هر عیب و نقصی دور بدان.
ارتباط آیه با آیات پیشین
در آیات پیشین ،ادعایی از جانب مشرکان نقل شد :معاد و آفرینش مجدد
استخوانهای پوسیده ممکن نیست و خدای متعال قدرت چنین کاری
را نــدارد .الزمــه چنیــن ادعایــی ،اثبــات نقــص و کاســتی در ذات اقدس
پروردگار بود .سپس این ادعا و این شبهه در چند آیه پاسخ داده شد .حال
و پس از اثبات قدرت و عظمت خدا ،الزم است مخاطبان خدای متعال
را از آن نقصــی کــه بــه او اســناد داده شــده بود و از هر نقــص دیگری ،تنزیه
کنند تا مبادا اثری از این شبهه در دل آنان باقی بماند.
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سوگند نمیخورم!

ﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅﰆ

سوگند ياد نمىكنم به جايگاههاى ستارگان «»75
و بىترديد اين سوگند -اگر بدانيد -سوگندى است بزرگ! «»76

انکار معاد ،انکار قرآن
این آیات ،شروع بخش چهارم سوره است .گفتیم وقوع معاد و تحقق
روزی بــرای حســاب و جزا ،یکی از مهمتریــن و کلیدیترین مباحث
مطــرح شــده در قرآن اســت .تأ کید قرآن بــر این موضوع ،باعث شــده
بــود منکــران معــاد در برابــر قــرآن موضــع بگیرند و بــدون اینکــه درباره
آن تأمــل کننــد ،فقــط بهخاطــر اینکه این کتــاب از برانگیخته شــدن
انســانها در قیامت ســخن میگوید ،آن را کتابی ســاختگی قلمداد
کنند .بنابراین انکار معاد ،انکار بیاســاس قرآن را نیز در پی داشــت.
حال که به شــبهات معاد پاســخ داده شد ،وقت آن است که قرآن نیز
از تمام این اتهاماتّ ،
مبرا و جایگاه حقیقی آن دوباره به مردم گوشزد
شــود .بنابرایــن هــدف از این بخش ،تثبیت عظمت قــرآن در دلها و
اطمینان دادن به مردم نسبت به الهی بودن آن است.
سوگند نمیخورم!
در آیه  ،75خدای متعال میفرماید :به قرارگاههای ســتارگان ســوگند
ُّ
َ ُْ
وم!» پرســش ایــن اســت کــه چــرا
نم 
یخــورم« :فلا أق ِس ُم ِب َم ِ
واق ِع الن ُج ِ
بهجای سوگند خوردن ،در این آیه سخن از نفی سوگند است؟
حتــر
بــه ایــن پرســش پاس ـخهایی داده شــده؛ امــا پاســخی کــه صحی 
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بهنظر میرسد این است که مراد از «سوگند نمیخورم» این است که
ســخنی که میخواهم بیان کنم ،آن قدر واضح و بدیهی اســت که با
انــدک تأملی همه مخاطبــان آن را تأیید میکنند؛ بنابراین چه نیازی
به ســوگند اســت؟ سوگند یاد نمیکنم ،چون ســخنم بدیهی است و
نیازی به سوگند ندارد!
تأکیدی فراتر از سوگند
درســت اســت کــه در این اســلوب ،متکلم ســوگند یاد نمیکنــد و از
ایــن نظــر ،کالم تأ کیدی نــدارد؛ اما از جهتی دیگــر میتوان گفت این
اسلوب ،تأ کیدی فراتر از اسلوب سوگند دارد؛ چراکه در این حالت،
متکلــم افــزون بــر اینکــه اعــام میکند ســخنش حــق اســت ،تأ کید
میکند که حق بودن آن واضح است و جای انکار ندارد؛ درحالیکه
در ســوگند ،همیشــه اینگونه نیســت و ممکن است سخنی که برای
تأ کید آن سوگند یاد میشود ،بدیهی نباشد.
ُّ
واقع الن ُجوم
َم ِ
واقع» جمع «موقع» به معنای محل و قرارگاه است .ظاهر این است
َ«م ِ
ُّ
الن ُجوم» جایگاهی است که در نظام فلکی برای هر
واقع
که مراد از َ«م ِ
ستاره مشخص شده است .این عبارت به این حقیقت علمی اشاره
دارد که هر ســتارهای بیحســاب در آســمان رها نشده؛ بلکه هر کدام
جایگاهی مخصوص دارد و از نظامی دقیق و متقن تبعیت میکند.
ُّ
الن ُجوم» نشــانهای از اتقــان و حکمــت در نظــام
واقع
از آنجــا کــه َ«م ِ
هستی و در نتیجه ،آیهای از آیات عظیم پروردگار است ،امری عظیم
و شــریف اســت و در نتیجه ،سوگند به آن نیز سوگندی عظیم است؛
البتــه انســانها نمیتوانند به راحتی عظمت ایــن آفریدههای دقیق و
عجیب را درک کنند«َ :و إ َّن ُه َل َق َس ٌم َل ْو َت ْع َل ُم َ
ون َع ِظ ٌ
يم».
ِ
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کالمی خواندنی

ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘ

اين كتاب ،کالمی خواندنی ،گرانمايه و ســودمند اســت»77« .

کــه در لوحى كــه از هرگونــه تغيير و دگرگونى مصون اســت
قرار دارد.

«»78

کالمی خواندنی و سودمند
پس از تأ کید سوگند گونهای که در درس قبل گذشت ،جمله اصلی
که تأ کید برای آن آورده شــده ،ذکر شــده اســت :این کتاب که بر این
پیامبــر؟ص؟ نــازل شــده و او آن را بر شــما میخواند ،کالمی شــنیدنی،
َّ َ ُ
خواندنــی و بســیار گرانمایــه ،حکیمانه و ســودمند اســت«ِ :إن ُه لق ْر ٌآن
َ
ك ِر ٌيم».
قــرآن بهمعنــای کالم خواندنــی اســت ،یعنــی ســخنی که دائــم باید
خوانده شــود .کالم خدا کالمی است شایسته تدبر و تأمل فراوان که
تکرار تالوت آن ،ماللآور و خســتهکننده نیســت؛ بلکه هر بار قرائت
یگــذارد .امــام رضا؟ع؟ از
آن ،در قرائتکننــده تأثیــری نــو بــر جای م 
پدر بزرگوارش روايت كرده كه مردى از حضرت صادق؟ع؟ پرســيد:
یشــود که هر چه قرآن را نشــر دهنــد و در آن تحقیق کنند،
«چطــور م 
باز طراوت و تازگى دارد؟» امام؟ع؟ فرمود:
«ز يــرا خــدای متعــال آن را از بــراى زمانى خــاص و مردمى معین
نازل نکرده اســت؛ بنابراین قرآن در هر زمان ،جديد اســت و نزد
هر قومى ،تازگى دارد تا روز قيامت!»
(عیون اخبار الرضا؟ع؟)87/2:
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پیــش از ایــن ،در بیــان آیــه  44گفتیــم «کر یــم» از هر نوعــی ،به معنای
مصداقی از آن نوع است که برترین صفات را داراست .بنابراین مراد از
ُ
َ
«ق ْر ٌآن ك ِر ٌيم» ،ســخنی است که برترین ،متقنترین و ارزشمندترین
محتــوا و معــارف را در خود جای داده و بیشــترین ســود را به خواننده
میرساند .از رسول خدا؟ص؟ نقل شده:
ََ َ ْ
ََ
َ ْ ُ ُْ
ْ ََ ََ ْ
اهَّلل علــى خل ِقـ ِـه»
«فضــل القـ ْـر ِآن علــى َســا ِئ ِر الــكل ِم كفضـ ِـل ِ
(بحــار االنــوار)19/89:؛ برتــرى قرآن بر ديگر ســخنان ،همچون برترى
خدا بر خلق اوست.
کتابی از ملکوت
پــس از اینکــه قــرآن با وصف «کریم» ســتوده شــد ،به دومیــن ویژگی از
ویژگیهای این کتاب ارجمند اشــاره شــده اســت :این قرآن ،کتابی
َ ُْ
ون».
است که در لوحى ثابت و پنهان قرار دارد« :فِي ِ
تاب مكن ٍ
ك ٍ
«کتاب» بــه معنــای مکتــوب و نوشــته شــده اســت .ایــن واژه گاهــی
بهمعنــای امــر ثابــت و تحققیافت ـهای که قابلتغییر نیســت نیــز بهکار
میرود« .مکنون» نیز از ماده «کنن» به معنای پوشیده و پنهان است.
ً
ظاهــرا مــراد از آیــه این اســت کــه حقیقت این کتــاب ،پیــش از نزول
بــر پیامبــر؟ص؟ نــزد خدای متعــال و در علم او ،ب هصــورت امری ثابت،
قطعــی و تغییرناپذیــر وجــود دارد؛ ولــی ایــن امــر از انســانها پوشــیده
است .مشابه این آیه در پایان سوره بروج نیز آمده است:
َ
ُ
ٌ
ُ ُ ٌ
وظ» (بــروج)22-21:؛ بلکــه ایــن
َ«ب ْل ه َو ق ْرآن َم ِجيد * فِي ل ْو ٍح َم ْحف ٍ
کتاب ،كتابى اســت خواندنی و ارجمند * كه در لوحى محفوظ
قرار دارد.
ً
ظاهرا غرض از این آیات ،تأ کید بر این اســت که قرآن ،ســاخته بشــر
يا القاى شياطين نيست؛ بلکه کتابی است باعظمت و دارای منشأ
آسمانی و ملکوتی.
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فقط پا کشدگان!

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
و جز پيراستگان از گناه و پلیدی هيچكس به آن دسترسى ندارد
« »79و از جانب پروردگار جهانيان فروفرستاده شده است»80« .

در درس پیــش ،دو صفــت برای قرآن بیان شــد :کریم اســت و منشــأ آن،
کتابی مکنون و پنهان اســت .در آیات  79و  80نیز دو صفت دیگر بیان
شده است:
ّ
مطهران به آن دسترسی دارند
در آیه  78بیان شد که محتوا و الفاظ قرآن ،پیش از نزول بر پیامبر؟ص؟ در
نزد خدای متعال و در علم او ،بهصورت امری ثابت ،قطعی و تغییرناپذیر
وجــود دارد؛ ولی این امر از انســانها پوشــیده اســت .در آیــه  79یک قید
برای این پوشــیدهبودن ذکر شــده است :به این کتاب مکنون هیچ کس
مطهران« :لا َي َم ُّس ُه إ َّلا ْال ُم َط َّه ُر َ
دسترسی ندارد ،جز ّ
ون».
ِ
«مس» به معنای دسترسی پیدا کردن استّ .
ّ
«مطهرون» نیز اسم مفعول
از تطهيــر بــه معنای کســانی اســت که خــدای متعــال آنــان را از رجس و
پلیدی گناهان و فراتر از این ،از تعلق قلب به غیر خدا پاک کرده است.
برخی مراد از مطهرون را مالئکه مقرب میدانند؛ اما بر اساس آیات قرآن،
انسانهای برگزیده دیگری نیز هستند که از این ویژگی برخوردارند:
َّ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ْ ً
الرجس أهل البي ِت و يط ِهركم تط ِهيرا»
ِ«إنما ي ِريد الله ِليذ ِهب عنكم ِ
(احــزاب)33:؛ جــز اين نيســت كه خــدا مىخواهد پليدى را از شــما
اهل بيت بزدايد و شما را از آثار آن بهطور كامل پاك دارد.
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مــراد از اینکــه مطهــران به کتاب مکنون دسترســی دارند ،این اســت که
آنان پیش از نزول قرآن ،از حقیقت این کتاب که در علم الهی بهصورت
امری ثابت ،قطعی و تغییرناپذیر قرار دارد ،آ گاه هستند.
تطهیر ظاهری ،جلوهای از تطهیر باطنی
ّ
قرآن منشأی نورانی و ملکوتی دارد که جز مطهران به آن دسترسی ندارند.
ایــن امر نشــان میدهد این کتاب ،کتابی اســت شــریف کــه باید بزرگ
داشته شود .به همین دلیل است که ما موظفیم هنگام ّ
مس متن ظاهری
قرآن که تجلی کتاب مکنون است ،حداقل تطهیر ظاهری داشته باشیم
و بدون وضو آن را ّ
مس نکنیم.
قرآن و ربوبیت پروردگار
چهارمیــن صفتــی کــه برای قــرآن ذکر شــده ،این اســت که ایــن کتاب،
پــس از اینکــه در کتــاب مکنــون ،محفوظ بــود ،بــه اراده الهــی از جانب
پروردگار جهانیان برای هدایت شــما انسانها نازل شدَ « :ت ْنز ٌ
يل ِم ْن َر ِّب
ِ
ْ َ
عال ِم َ
ين».
ال
َ
ْ
اســتفاده از وصف « َر ّب العال ِم َ
ين» بهخوبی نشان میدهد که نزول قرآن
ِ
با ربوبیت پروردگار در ارتباط است؛ خدای متعال پروردگاری است که

ربوبیــت تکوینی و تشــریعی موجودات ،هر دو بــه او اختصاص دارد و به
همین دلیل برای پرورش معنوی انسانها قرآن را فروفرستاده است.
غرض آیات
برخی منکران قرآن ،قرآن را کالمی میدانستند که شیاطین و جنیان آن
را بر پیامبر؟ص؟ القا کردهاند .این آیات تأ کید میکند منشــأ این کتاب،
پنهان و محفوظ اســت و جز افرادی پاک و مطهر کســی به آن دسترســی
ندارد و همه الفاظ آن از جانب پروردگار نازل شده است:
َ ً
َ
« َو ما ُه َو ب َق ْول شاعر َقل ًيلا ما ُت ْؤم ُن َ
كاه ٍن ق ِليلا ما
ون * َو لا ِبق ْو ِل
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ َ ْ ٌ ْ َ ّ ْ َ
َ
تذكر ون * تن ِزيل ِمن ر ِب العال ِمين» (حاقة)43 -41:
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بیاعتنایی به چنین کتابی؟!

ﭣﭤ ﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬ

آيا اين ســخن را كه از جانب خداســت سبك مىشمريد و به
آن توجــه نمىكنيــد؟! « »81و بهره خود را از آن ،تنها اين قرار
مىدهيد

كه آن را دروغ بشــماريد؟! «»82

حال که شــأن و جایگاه قرآن مشــخص شــد ،این آیات با اســتفهامی
توبیخــی در پــی بیــدار کــردن غافــان اســت .دربــاره ایــن دو آیــه ،دو
احتمال تفسیری وجود دارد که هر دو قابل تأمل است:
تفسیر اول
َ ْ
َ
در این تفسیر مراد از «هذا الح ِديث» قرآن و یا محتوای این سوره است،
ً
خصوصــا اســتداللهایی کــه بــرای اثبات امــکان معاد بیان شــد .بر
اساس این تفسیر ،معنای آیات چنین است:
مــا عظمــت و جایــگاه قــرآن را بــرای شــما تبییــن کردیــم .همچنیــن
اســتداللهایی متقن برای شــما منکران معاد ذکر نمودیم .حال شما
در برخــوردی کــه با ایــن کتاب یا بــا این اســتداللها داشــتهاید تأمل
کنید :آیا نســبت به چنین کالمی با این شــأن و عظمت یا نســبت به
چنیــن اســتداللهایی قانعکننده ،بایــد اینگونه بیتفاوت باشــید و
ََ َ
هذ ْال َحديث َأ ْن ُت ْم ُم ْده ُن َ
ون؟» آیا تنها
ا
راحــت از کنــار آنها بگذر یــد« :أ ف ِب
ِ
ِ ِ
بهــرهای کــه باید از این کتاب نصیب شــما شــود این اســت کــه آن را
ون ر ْز َق ُك ْم َأ َّن ُك ْم ُت َك ّذ ُب َ
َ َ ْ َُ َ
ون؟»
ِ
تکذیب کنید و دروغ انگارید« :و تجعل ِ
«إدهان»(مصــدر ُم ْده ُن َ
ون ) در ایــن تفســیر به معنای ســبک شــمردن
ِ ِ
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چیزی و توجه نکردن به آن اســت و مراد از «رزق» بهرهای اســت که از
چیزی سودمند نصیب انسان میشود.
تفسیر دوم
َ َْ
در این تفســیر مراد از «هذا الح ِديث» ســخنانی است که منکران معاد
ُ
كانوا َي ُق ُول َ
ون
و قــرآن بــر زبــان میراندنــد؛ ماننــد ایــن ســخن کــه«َ :و
َ
َ
ً
ْ َ ُ َّ ُ ً
ون * َأ َو ُ
آباؤ َنا ْالأ َّو ُل َ
ظاما َأ إ َّنا َل َم ْب ُع ُوث َ
رابا َ
ون»
ع
و
ت
ا
ن
ك
و
نا
ت
م
ذا
إ
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
(واقعه .)48-47:همچنین مراد از «إدهان» به سازش و نرمش با دیگران
است .بر این اساس معنای آیه چنین است:
آیــا میخواهیــد بهوســیله ایــن ســخنان و تکذیــب معــاد و رســالت
پیامبر؟ص؟ و دروغانگاشتن قرآن ،با دیگر دوستان و رفیقان خود سازش
ََ َ
هذا ْال َحديث َأ ْن ُت ْم ُم ْده ُن َ
ون»؟! آیا
کنیــد و دل آنها را بدســت آور یــد «أ ف ِب
ِ
ِ ِ
میترســید بــا تصدیــق معــاد و قــرآن ،ریاســت ،جایــگاه اجتماعــی و
تجــارت خــود را از دســتبدهیــد که رزق خــود را در عــوض تکذیب
ون ر ْز َق ُك ْم َأ َّن ُك ْم ُت َك ّذ ُب َ
َ َ ْ َُ َ
ون»؟!
ِ
معاد و قرآن قرار دادهاید« :و تجعل ِ
بر اساس برخی از آیات قرآن ،یکی از عوامل و انگیزههای انکار رسالت
پیامبران؟مهع؟ و دعوت آنها ،حفظ روابط دوســتانه با دوســتان مشــرک
قدیمــی بود .افــرادی بودند که حقیقت را در مییافتند؛ اما برای اینکه
دل دوستان خود را از دست ندهند ،همچنان ایمان نمیآوردند .قرآن
کریم از زبان حضرت ابراهیم؟ع؟ چنین نقل میکند:
َْ
َ َ ً ََ ُ
ّ ُْ
َ َّ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
ون ا ّلل ِه أ ْوثانا َم َو ّدة َب ْي ِنك ْم فِي الحياةِ الدنيا
َ«و قال ِإنما اتخذت ْم ِمن د ِ
ً
ُ ُ
ْ
ُ ُ
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
ثم يوم ال ِق
يامةِ َيكف ُر َب ْعضك ْم ِب َب ْع ٍض َو َيل َع ُن َب ْعضك ْم َب ْعضا»
(عنکبــوت)25:؛ گفــت :جــز ايــن نيســت كــه شــما غيــر از خداوند،
بتهايــى برگرفتهايــد تــا مايــه دوســتى در ميانتــان در زندگى دنيا
باشد؛ سپس روز قيامت برخى از شما برخى ديگر را انكار و برخى
از شما برخى ديگر را لعن خواهد كرد.
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در لحظه احتضار...

ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ

[اگــر مرگ به تقدير خدا نيســت ]،چــرا آنگاه كه جان محتضر
به گلو مىرسد »83« ،و شما در این هنگام او را مىبينيد»84« ،

درحالیکــه ما از شــما بــه او نزديكتريم ،ولى شــما نمىبينيد،
« »85اگر [رســتاخيز حقيقت ندارد و] شــما [در برابر اعمالتان]
جزا داده نمیشــوید »86« ،اگر راســت میگوییــد ،چرا جان آن
محتضر را باز نمىگردانيد؟«»87

یشــود .پیش از این در بخش
از این آیات ،بخش پنجم ســوره آغاز م 
سوم سوره ،استداللهایی برای اثبات امکان معاد بیان شد .اما هنوز
ممکن است عدهای در برابر آن استداللها مقاومت ورزند و همچنان
به تکذیب خود ادامه دهند .در این بخش استداللی دیگر که مبتنی
بر حکیمانهبودن نظام مرگ و زندگی است ،مطرح شده است.
ّ
در درس  38و در بیان آیات  60و  61گفتیم خدای متعال مقدر فرموده
ُ ْ
َ ََ
که مرگ بر زندگی انسانها حاکم باشد« :ن ْح ُن ق ّد ْرنا َب ْي َنك ُم ال َم ْو َت» و
یکی از حکمتهای تقدیر مرگ این اســت که انســانها پس از مرگ
ً
در قالب و هیئتی نوین وارد عالمی جدید شــوند که فعال چیزی از آن
نمیدانند«َ :و ُن ْنش َئ ُك ْم في ما لا َت ْع َل ُم َ
ون»؛ عالمی که در آن به حساب
ِ
ِ
یشــود و زندگی اصلــی و ابدی خــود را آغاز
دنیایــی آنــان رســیدگی م 
میکنند .حال پرســش این اســت که اگر مرگ چنین حکمت مهمی
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نداشت ،چرا باید تقدیر الهی به آن تعلق میگرفت؟ مگر جان آدمیان
عزیز نیست؟ اگر قرار است با مرگ ،زندگی انسان برای همیشه پایان
ً
پذیــرد ،اساســا چــرا خدا انســان را آفر یــد؟ مگر چند صباحــی زندگی
تهــای زودگــذر آن ،آن هــم بــا این همه
در دنیــا و لــذت بــردن از نعم 
مشکالت ،دردها ،دغدغهها و ظلمها ارزشی دارد که موجودی با آن
عظمت بخواهد تنها برای آن خلق شود؟ اینها پرسشهایی است که
منکران معاد باید به آن پاسخ دهند!
بنیان این آیات ،بر این پرسشها بنا نهاده شده است .در این آیات،
لحظه احتضار بهتصویر کشــیده شده؛ لحظهای که در آن قرار است
روح از بــدن جــدا شــده و بــه اعتقــاد منکران معاد ،انســان به نیســتی
ً
تبدیل شود .آنچه ظاهرا از این آیات بهطور اجمالی برداشت میشود،
چنین است که خدای متعال میفرماید:
ّ
مــن بــه شــما خبــر دادم کــه مــرگ را مقدر کــردهام تــا پــس از آن ،خود،
دوباره شــما را زنده کنم و به حســاب اعمالتان رســیدگی شود .نشانه
ً
این تقدیر حتمی من این اســت که جان شــما را قهرا میگیرم و شــما
نمیتوانید در برابر اراده من مقاومت کنید .اگر باور شــما درســت بود
که پس از مرگ حسابی در کار نیست ،باید ارواح در جسمها میماند
و از آن جدا نمیشد؛ چرا که فایدهای ندارد پس از اینکه روح در بدن
دمیده شــد ،دوباره از بدن جدا شــود و انسان به نیستی بپیوندد .پس
اگر راست میگویید و زندگی دیگری در کار نیست ،مقاومت کنید و
نگذارید روح از بدن محتضر جدا شود و به نیستی تبدیل شود!
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ا گر راست میگویید ...

ﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ

[اگر مرگ به تقدير خدا نيست ]،چرا آنگاه كه جان محتضر به گلو
مىرسد »83« ،و شما در این هنگام او را مىبينيد »84« ،درحالیکه
ما از شما به او نزديكتريم ،ولى شما نمىبينيد »85« ،اگر [رستاخيز
حقيقت ندارد و] شما [در برابر اعمالتان] جزا داده نمیشوید»86« ،
اگر راست میگویید ،چرا جان آن محتضر را باز نمىگردانيد؟«»87

گفتیم در این آیات ،آخرین اســتدالل سوره برای اثبات معاد مطرح شده
است ،استداللی که بر اساس حکیمانه بودن تقدیر مرگ ارائه شده است.
پیش از ورود به آیات ،باید به نکتهای درباره ساختار آیات اشاره کنیم:
نکتهای درباره «لوال»
َ
«لولا» در ایــن آیــات ،حــرف تحضیــض اســت؛ یعنــی حرفــی کــه بــرای
تشــویق و تحر یــک کســی برای انجــام کاری ب ـهکار میرود .ایــن حرف بر
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ
ســر فعل مضارع میآیــد؛ ماننــد« :لولا تستغ ِفر
ون الل َ ه» (نمــل)46:؛ چرا از

خداوند درخواست آمرزش نمىكنيد؟
َْ ُ َ
در این آیات فعلی که مورد تحضیض قرار گرفته« ،تر ِجعونها» در آیه 87
َ
اســت (چرا جان محتضر را بر نمیگردانید؟) .بنابراین بین «ل ْولا» در آیه
 83و فعل تحضیض در آیه  87چند آیه فاصله افتاده است .به همین
َ
دلیل «لولا» دوباره در آیه  86تکرار شده تا این فاصله جبران شود.
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بیان آیات
حــال بــه توضیح آیات بر اســاس محتوایی که در درس پیش ارائه شــد،
میپردازیم:
ای کســانی کــه روز حســاب را باور ندار یــد ،چرا هنگامی کــه جان یکی
ََ
از شــما به حلقوم میرســد و وقت احتضار و مرگش فرا میرســد« :فل ْولا
إذا َب َل َغ ِت ْال ُح ْل ُق َ
وم» و شــما در کنــار او مینشــینید و جانکنــدن او را بــا
ِ
َ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ
َ
ُ
چشــمان خــود میبینیــد« :و أنتم ِحين ِئ ٍذ تنظر ون» و البته گمان نکنید
که تنها شــما کنار او هســتید! ما نیز کنار او هســتیم و بلکه از شــما به او
ُ
َ
َ َْ
نزدیکتریم؛ ولی شما توان دیدن ما را نداریدَ « :و ن ْح ُن أق َر ُب ِإل ْيهِ ِم ْنك ْم
َو لك ْن لا ُت ْبص ُر َ
ون»؛ حال ،اگر بر اساس باورهای شما ،قرار نیست پس
ِ
ِ
ْ ُ
ك ْن ُتمْ
از مــرگ دوبــاره زنــده شــوید و به حســابتان رســیدگی شــودِ« :إن
ً
َغ ْي َر َم ِد ِين َ
ين» ،ا گــر واقعــا راســت میگوییــد ،چــرا تــاش نمیکنید جان
ََ
َ
َ
او را کــه در حــال بیــرون رفتــن اســت ،برگردانیــد« :فل ْولا ...ت ْر ِج ُعونها ِإ ْن
ُُْ
صاد ِق َ
ين؟» اگر راســت میگویید و زندگی دیگری در کار نیســت،
كنت ْم ِ
مقاومــت کنیــد و نگذار یــد روح از بــدن محتضر جدا شــود و به نیســتی
تبدیل شود! همین که چنین تالشی نمیکنید ،نشان میدهد شما مرگ
را بهعنــوان یــک حقیقت قطعی پذیرفتهاید! پس چرا درباره حکمت آن
تأمل نمیکنید؟
چند نکته:
َََ
• فاعــل «بلغت» ،واژه «نفــس» یــا «روح» بــه معنــای «جان» اســت که به
قرینــه مقام حــذف شــده اســت و « َب َل َغ ِت ْال ُح ْل ُق َ
وم» کنایه از مشــرف
شدن قطعی شخص بر مرگ است.
• دربــاره قر یــب بــودن خداوند به انســان در درس  12ســخن گفتیم :مراد
از این قرب ،احاطه کامل خدا بر انســان اســت که همیشــگی است و
مخصوص زمان مرگ نیست.
یشــود .ایــن واژه از فعل
• «مدیــن» یعنــی کســی که جــزای کار او داده م 
َ
َ
َ ُ
جزي» گرفته شده است.
«دان ،یدین» به معنای «جزى ،ي ِ
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دریچهای به پس از مرگ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ

[ما جان او را مىستانيم] پس اگر از ّ
مقربان باشد »88« ،پاداش او،
راحتى و بوی خوش گیاهان خوشبو  ،و بهشتى پرنعمت است؛

« »89و اگر از اصحاب یمین باشد »90« ،از سوى اصحاب یمین،
براى تو سالمی مخصوص است؛ « »91و ّاما اگر از كسانى باشد كه
حق را دروغ انگاشته و گمراه بودند »92« ،با آبى جوشان پذيرايى
خواهد شد »93« .و به آتش سوزان دوزخ درخواهد آمد»94« .

اگرچــه غــرض اصلی از آیات پیش ،اســتدالل برای اثبــات وقوع معاد
بــود ،امــا از آنجا که این اســتدالل با بحث مــرگ و حالت احتضار گره
خــورده بــود ،در ایــن آیــات دوبــاره بــه سرنوشــت انســان پــس از مــرگ و
حشــده در بخش دوم سوره میپردازد تا بار دیگر
گروههای س ـهگانه مطر 
به مخاطب برای انتخاب راه درست انگیزه دهد:
گردشی دوباره در قیامت
ً
آن فردی که لحظه احتضارش فرا رسیده و شما قطعا نمیتوانید مرگ را
از او دور کنید ،خواهد مرد و پس از مرگ تمام آنچه ما وعده میدهیم،
رخ خواهد داد:
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ََ
َ
• ا گــر او ،یکــی از ّ
كان ِم َن
مقربــان و پیشــتازان باشــد« :فأ َّما ِإ ْن
ْال ُم َق َّرب َ
ين» ،راحتــی و آســایش ،فضایــی عطرآ گیــن از بــوی خــوش
ِ
گیاهان خوشــبو ،و بهشــتی پر از نعمت در انتظار اوســت«َ :ف َر ْو ٌح وَ
َُ َ
َر ْي ٌ
حان َو َج ّنة ن ِع ٍيم».
َ«ر ْوح» بــه معنــای راحتی و َ«ریحان» به معنای هر گیاهی اســت که
از آن رایحه خوش بیرون میتراود .در روایتی از امام صادق؟ع؟ نقل
ََُ
«ج ّنة
شــده کــه دو پــاداش َ«ر ْوح» و َ«ریحان» مربوط به عالم بــرزخ و
َ
ن ِع ٍيم» مربوط به قیامت است.
• و اگر یکی از سعادتمندانی باشد که نامه عملش به دست راستش
َ
َ
ـود«و َأ َّما إ ْ
كان ِم ْن أ ْصحاب ْال َ
یشـ َ
م
ي
ن
ين» ،ســامی از
داده م 
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
جانب دیگر بهشتیان نیکبخت ،در انتظار اوست« :ف َس ٌ
لام لك ِم ْن
َ
أ ْصحاب ْال َ
م
ي
ين».
ِ
ِ
ِ
دربــاره معنــای آیه  91احتمــاالت دیگری نیز مطرح شــده که غرض
از همه آنها یکی است :تکریم و بزرگداشت مقام اصحاب یمین.
• و اگر یکی از شــقاوتمندانی باشــد که حقیقت را تکذیب کرده و در
َ
َ َ ْ ُ َ ّ َ َّ
الض ِّال َ
دنیــا به بیراهــه میرفتنــد َ«و أ َّما ِإ ْن كان ِمن المك ِذ ِبين
ين»،
َُ ٌ
پذیراییای از آب سوزان در انتظار اوست «فن ُزل ِم ْن َح ِم ٍيم» و در آتش
ُ
َ
جهنم خواهد سوخت«َ :و ت ْص ِل َية َج ِح ٍيم».
ّ
َ
«ت ْص ِل َية» مصــدر فعــل «صــاه» بــه معنای ســوزاندن و بر یــان کردن
چیزی بر روی آتش اســت .درباره گروه ســوم ب هجــای اینکه از آنها با
ّ
ّ
نــام اصحاب شــمال یاد شــود ،با دو وصــف ُ«مکـ ِـذب» و «ضال» از
آنها نام برده شده تا به این اشاره کند که علت این عذاب برای آنها،
تکذیب بیاساس و گمراهی آنان بوده است.
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واقعه ،حقیقتی تردیدناپذیر

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ً
قطعا اين سخنان ،راست و درست است و شک و ترديدى

در آن نيست »95« .پس نام پروردگار بزرگ خويش را به پاكى و
پيراستگى از هرعيب و نقصى ياد كن»96« .

این دو آیه ،تأ کیدی اســت بر اینکه هر آنچه در این ســوره درباره واقعه
قیامت ،برپایی روز حساب ،تقسیم مردم به سه گروه ،پاداش و جزای
این سه و اثبات معاد ذکر شد ،همه و همه حق و ثابت است ،حقی که
َّ
َ ُ َ َ ُّ ْ َ
ين».
هیچ تردیدی در آن راه ندارد«ِ :إن هذا لهو حق الي ِق ِ
ً
مــراد از ّ
«حق» ،امــری اســت کــه در عالــم خارج قطعا تحقــق میپذیرد.
«یقین» نیز به علمی گفته میشود که هیچ شک و تردیدی در درستی
آن وجود ندارد .بنابراین در این آیه چهار تأ کید وجود دارد:
َ
َ
ِ«إ ّن» ،الم ابتــدا در «لهــو» ،ضمیــر فصــل «هــو» و واژه «الیقیــن» کــه بــر
تردیدناپذیری داللت دارد.
دوباره تسبیح
در آیه پایانی سوره ،دوباره دستور میدهد :نام پروردگار بزرگت را تسبیح
بگــو و او را بــزرگ بدار و از هر عیب و کاســتی منزه بــدان«َ :ف َس ّب ْح ب ْ
اس ِم
ِ ِ
ْ
َر ِّب َك ال َع ِظ ِيم».
آری ،حــال کــه دریافتــی پــروردگارت حکیم اســت و مرگ را بر اســاس
حکمتــی مقــدر کــرده ،قــادر اســت و امــوری عجیــب و غیرمنتظــره را
محقق میکند و میتواند انســان را دوباره زنده کند و عادل اســت و به
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هر کس بر اساس عملی که انجام داده ،پاداش و کیفر میدهد ،او را از
هر باوری برخالف اینها که مشرکان در دل دارند ،پاک و ّ
منزه بدان و از
او با عظمت یاد کن.
تأثیر تالوت سوره
همانگونه که در ابتدای ســوره گفتیم ،در این سوره بارها بر این تأ کید
شــده کــه قیامــت و روز حســاب و زندگــی دوبــاره با نظامــی متفاوت،
حقیقتــی اســت که هر انســانی بایــد به آن باور داشــته باشــد .از طرف
دیگــر ،در درس نخســت گفتیم روایاتی وجــود دارد که در آنها بر قرائت
ایــن ســوره در هر شــب و پیــش از خواب تأ کید شــده اســت .بنابراین
باید اقرار کرد کســی که هر شــب این ســوره را با این همه تأ کید تالوت
میکند ،باور به حقانیت قیامت و گذرا بودن و اصالت نداشتن دنیا،
ً
در گوشت و پوست و استخوان او رسوخ میکند و قطعا در روش زندگی
او تأثیر خواهد گذاشت .چنین شخصی ،نهتنها از مرگ هراسی ندارد،
بلکه برای مالقات پروردگار خویش و رســیدن به وعدههای صادق او
لحظهشماریمیکند.
از امــام جــواد؟ع؟ پرســیدند :چرا مســلمانان مــرگ را دوســت ندارند؟
فرمود:
یشــناختند و از دوســتان
«چــون بــا آن آشــنا نیســتند و اگر آن را م 
خدای متعال بودند ،دوســتش داشــتند و یقیــن میکردند آخرت
برای آنان از دنیا بهتر است»( .معانی االخبار)290:
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