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 مقدمة ناشر

هاي آفرينش را به ها و نعمتاز همه زيبايياي ، خالصه«الرحمن»سوره 

  .شهرت يافته است« عروس قرآن»رو، به کشد و ازاينتصوير مي

الجالل ذي»آغاز و به « الرحمن»با که بس در اعجاز اين سوره همين

شود؛ الرحمن، رمزي است از رحمت واسعه الهي و ختم مي« کرا االو

و  ،صفات جمال و جالل خداونداي است به ، اشارهکرا االالجالل وذي

 .دو با محتواي سوره هماهنگ استاين

نماياند، هاي الهي را بازمياي است که شکوه نعمتاين سوره، آينه

جاي اي است که جايدهد و تذکرهدفتري است که مؤمنان را بشارت مي

اين سوره، با انسان  .هاي پروردگار بلندمرتبه استآن تذکر آالء و نعمت

کند و در هر پله از عروج يگويد، مخاطب را همراه خويش مميسخن 

هاي يک از نعمتشود که: کدا سوي نور، يادآور ميآسماني آدمي به

 کنيد؟پرودگارتان را تکذيب مي

هايي نوشتار حاضر، تفسيري است از اين سوره زيبا؛ تفسيري که نکته
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فضيلت و ثواب سوره  .دهدتربيتي و عرفاني را به خوانندگانش ارايه مي

هاي دنيايي و اخروي، چرايي آفرينش شيطان و الرحمن، اشاره به نعمت

دادن به وي، تشريح معناي دوبهشت، بيان مواقف و عقبات فلسفه مهلت

 ...قيامت، توصيفي از بهشت و جهنم و بيان حاالت بهشيان و گنهکاران و 

 .از جمله مباحث مطرح شده در اين کتاب است

هاي آيات ها و پيا که اين کتاب ساده و روان، که شامل نکتهاميد آن

ند منان شود و خوشايند ومقبول خدانوراني اين سوره مبارکه است، 

 .خوانندگان فرهيخته خود قرار گيرد

 



 
 
 
 

 

 مقدمه

کتابي که  .با سال  و درود بر سيد االنبياء و المرسلين، ابوالقاسم محمد

  .، تفسير سوره مبارکه الرحمن است«نسيم رحمت»در دست شماست 

هر سال در ماه  ،خداوند متعال به اين بنده حقير توفيق عنايت فرمود

هاي قرآن در جمع مبارک رمضان به تفسير تربيتي و عرفاني يکي از سوره

نوشتار حاضر، حاصل  .بپرداز  (جوانان مشتاق کال  وحي)خارج از ايران

و تاکنون از اين  .باشدبارکه الرحمن ميتفسير سوره مهاي سلسله جلسه

هاي ديگري نيز به چاپ مجموعه تفاسير عرفاني و تربيتي، کتاب

 توان به موارد زير اشاره کرد:ميجمله اين از  .اندرسيده

ـ 3، (ـ سوره شمس )صفاي دل2، (ـ سوره حمد)تجلي اسماء اهلل1

ـ سوره 5، (ـ سوره يوسف)عشق حقيقي و شيريني انتظار4سوره لقمان، 

 .(کتاب حاضر: ـ و سوره الرحمن)نسيم رحمت7ـ سوره حشر، 6انسان، 

 تفاسير ديگري از جمله:  ،نيز .ها چاپ يا آماده چاپ هستنداين مجموعه

ـ سوره يس 11ـ سوره حديد 11ـ سوره واقعه 9ـ سوره اعلي  8
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 .باشدسوره رو ، و چندين سوره کوچک قرآن آماده ويرايش مي ـ12

ها و اين کتابتا دوار  خداوند متعال توفيق و عمري عنايت فرمايد امي

از  .ا  قرار گيرندليفات آماده و مورد استفاده فرزندان معنويأديگر ت

 .لطف خداوند متعال نااميد نيستم

 31تا  27به در اين تفاسير تربيتي، با مطالب ساده و روان، هر کدا  از 

 ؛براي همه قابل استفاده است ه،بند به نظر و اندجلسه بيان شده

خصوص براي کساني که دوست دارند با آيات تربيتي قرآن آشنا شوند هب

الزمان و عنايت مواليم صاحب تعاليو اميدوار  مورد قبول حق

قرار گيرد و براي اين بنده حقير و خادمه قرآن و اهل  أالحسنبنحجة

دات و خادمه اهل بيت که تنها افتخار  اين است که از ذريه سا ،بيت

 .مورد قبول و موجب شفاعت باشند ،هستم

تفاسيري که در و در سفر هستم همواره چون من شايان ذکر است، 

هاي ممکن است در شماره صفحهبود، هاي مختلف چاپاز اختيار داشتم 

از بيان اين اي قابل توجهچون مدت زمان همچنين،  .منابع اختالف باشد

اما  .گذرد، ممکن است بعضي از منابع فراموش شده باشندتفاسير مي

  .کنمکه از تفاسير و منابع معتبر استفاده اين بوده  تالش بنده برهميشه 

 طاهره سادات زرگرمرادي/ قم المقدسه

 



  31 ) سوره نعمت يا رحمت

 سوره نعمت يا رحمت

 .دانندبعضي آن را مدني مياست و آيه  78و داراي سوره الرحمن مکي 

ها و نا از « اهلل»همچون ، «الرحمن» .آيه اول استنا  سوره برگرفته از 

عنوان آموزگار قرآن و ه که بخداوندي  ؛خداوند است صفات مخصوص

 .آفريدگار بشر و آموزندة بيان، ذکر شده است

 محتواي سوره 

رحمن، در خطابي به انس و جن، از آفرينش جهان و از السوره 

و نيز از  ،(بهشتآخرت)و  گوناگون خدا در دنياو هاي فراوان نعمت

فَبِأَيِّ آلَاء »بار آيه  31هاي اهل دوزخ، سخن گفته است و با تکرار عقوبت

يک از  کداکند که: همواره اين پرسش را مطرح مي« رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 کنيد؟! هاي پروردگار تکذيب مينعمت

ز معروف است و ا «عروس قرآن» به در زبان ائمه هورساين 

هاي بزرگ خلقت، تعليم و تربيت، حساب آفرينش جن و انس و نعمت

 هاي دنيا وو ميزان وسايل رفاهي انسان، غذاهاي روحي و جسمي، نعمت

 .گويدسخن مي آخرت

 يخداي تعالي عالم و اجزاکه د کنميخاطرنشان در ضمن، اين سوره 

و  ا طوري آفريدهجان ر و انس ها، درياها،از زمين، آسمان، خشکيرا آن 

خود نظم داده که انس و جن بتوانند در زندگي  چناناي هر يک را زنيز اج

 :شودمند شوند، و قهراً عالم به دو قسمت و دو نشئه تقسيم مياز آن بهره
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 .شودمي فاني اهلش با خود زودي به که دنيا نشئه يکي .1

و در آن نشئه  ،است گييکي ديگر نشئه آخرت که هميش و .2

 .سعادت از شقاوت و نعمت از نقمت متمايز است

 ،شود که عالم هستي از دنيا گرفته تا آخرتبا اين بيان روشن مي

آن عالم  داين عالم با اجزا و ابعا داجزاء و ابعا تمامي .واحد دارد نظامي

يکديگر  که هر يک دنعالم هستي ارکاني قويم دار و اجزاء .مرتبط است

 هو آن ماي ،تماميت جزء ديگر است هاين جزء ماي .کنندرا اصالح مي

 .تماميت اين است

ها و آالء ش و چه اثرش از نعمتاچه عين ،آنچه در عالم هست ،پس

از خاليق تأکيد و عتاب  با تکرار، ،به همين جهت .خداي تعالي است

هاي پروردگار تکذيب يک از نعمتکدا  ؛فباي آالء ربکما تکذبان: »پرسدمي

هاي خدا به انس و جن است و اين اين سوره بيانگر نعمت)« يد؟کنمي

 (.بار تکرار شده استکيوآميز به انس و جن در اين سوره سيخطاب عتاب

که  اي)تنها سورهشده است آغاز  «رحمن»اين سوره با نا  همچنين، 

 «نرحم»صفت زيرا  ؛(است يکي از اسماء خدا آمدهدر آن  ،اهللبعد از بسم

و دنيا و آخرت را  ،رحمتي که مؤمن و کافر ؛و همگاني خداست عمومي

تبارک اسم ربک ذي الجالل »عبارت نوراني  و در آخر سوره با .دربردارد

بأي آالء ربکما ف»تکرار  مرتبه ويکسياين البته  1.شودختم مي «واالکرا 
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  31 ) همحتواي سور

است که خدا اين قرآن را به  تفسيردر هر مرتبه مناسب همان  ،«تکذبان

  .به جن و انس تعليم فرمود سيله پيامبر بزرگش محمدو

هم پيوسته پيرامون هيک بخش ب ،به طور کلي اين سوره از يک نظر

توان محتواي آن را به اما از نظر ديگر، مي ؛هاي خداوند منان استنعمت

 پنج بخش تقسيم کرد: 

هاي بزرگ از نعمتاين بخش  .مقدمه و آغاز سوره است ،بخش اول

غذاهاي  ل رفاهي انسان،يت، تعليم و تربيت، حساب و ميزان، وساخلق

 .گويداو سخن مي روحي و جسمي

 .توضيحي است بر مسأله چگونگي آفرينش جن و انس ،بخش دوم

  .ها و آيات خداوند در زمين و آسمان استبيانگر نشانه ،بخش سوم

هاي تنعم»هاي دنيوي فراتر رفته، سخن از از نعمت ،بخش چهارم

هاي کارياست، که با دقت و ظرافت خاصي ريزه« جهان ديگر

ها، همسران زيبا و با وفا، ها، ميوهها، چشمههاي بهشتي، اعم از باغنعمت

 .ها را توضيح داده استو انواع لباس

اين سوره، به سرنوشت مجرمان و قسمتي از بخش پنجم باالخره در و 

جا که است، ولي از آناشاره کوتاهي شده ا ههاي دردناک آنمجازات

بيشتري اساس سوره بر بيان رحمت الهي است، در اين قسمت توضيح 

هاي بهشتي که به طور مشروح و نعمت ،عکسبه .است داده نشده

هاي مؤمنان را غرق سرور و اميد چنان که دلگسترده آمده است، آن

 .نشاندال شوق را در خاطر ميدارد و نهکه غبار غم را از دل برميکند مي



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 02

کوتاه، آهنگ  يهاآن هم در مقطع« فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»تکرار آيه 

خته يش آميبايز يو چون با محتوا است سوره دادهاين به  ييبايجالب و ز

 .کنديدا ميپ ياکنندهرهيشود، جاذبه خيم

دهد يها را مورد خطاب قرار م، هم انسانيه تکرارين آيکه اجالب آن

 د؟يکنيب ميرا تکذ يشمار الهيب يهاک از نعمتي؛ که کدا ان رايهم جنّو 

 اسال يامبر گرامياز پ يثيست که در حديتعجب ن يجارو، ازاين

است، و عروس قرآن سوره  يعروس يزيهر چ يبرا: »است نقل شده

 .«الرحمن است

ن يدر او  «و نذر يعذاب»بود:  هشدار تکرار شدهقمر، يک در سوره 

 « ...االء ربکما يّفبا» :شوديها تکرار منعمت ،سوره

اقترب »تما  شد:  يامت شروع و با قدرت الهيبا ققمر سوره 

ان ين سوره با رحمت شروع و با اکرا  پايدر ا يول ؛«ک مقتدريمل...الساعه

  .«الجالل واالکرا  يذ...الرّحمن» :رديپذيم

 تالوت سوره الرحمنب ثوافضيلت و 

ترين ها در عاليجا که اين سوره، حس شکرگزاري را در انساناز آن

هاي مادي و معنوي دنيا و آخرت، انگيزد، و با بيان نعمتوجهي برمي

هاي فراواني فضيلت ،دهدشوق طاعت و بندگي را در دل او افزايش مي

در اعماق روح  البته تالوتي که ؛براي تالوت آن در روايات آمده است

 .باشد لقلقه زبانفقط انسان نفوذ کند و مبدأ حرکت گردد، نه 



  03 ) فضيلت و ثواب تالوت سوره الرحمن

هر کسي سوره الرحمن »خوانيم: مي از جمله در حديثي از رسول خدا

کند، و رحم مي (ها)در اداي شکر نعمت خداوند به ناتواني او ،را بخواند

 «.1ندکهايي را که به او ارزاني داشته خودش اداء ميحق شکر نعمت

هر کس سوره »و در حديث ديگري از آن حضرت آمده است: 

رسد مي« فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»که به آيه الرحمن را بخواند و هنگامي

تو  يهاک از نعمتيچيه ،)خداوندا «ال بشيءٍ من االئِکَ ربِّ اُکُذِّب»بگويد: 

د خواهد بود، يرد شهيشد و بمن تالوت در شب باياگر ا (کنميرا انکار نم

  .2د خواهد بوديز شهيرد نيو اگر در روز بم
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 00

 (6تا  1)تفسير آيات 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

( ٤)عَلَّمَهُ الْبَيَانَ( ٣)خَلَقَ الْإِنْسَانَ( ٢)عَلَّمَ الْقُرْآنَ (١)نُالرَّحْمَ

 .(٦) يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ( 5)الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

نام خدا به .بخش داراي رحمت عام و خاصنام ايزد هستيه ب

 .اش هميشگىو مهربانى اندازه استكه رحمتش بى

به « 3»انسان را آفريد؛ «2».قرآن را تعليم داد «1»]خداى[ رحمان

[ دقيق و منظم] حسابى با ماه و خورشيد «4»؛هاو بيان آموخت

 .دكننت همواره ]براى او[ سجده مىگياه و درخ و «5» ؛روانند

در قرآن کريم  .، افتتاح شده است«الرحمن»با کلمه مبارکه سوره اين 

از اسماء خداوند  اهلل با يکياست که بعد از بسم اياين تنها سوره

آيات آن مشتمل بر بيشتر  .آغاز شده است« الرحمن» له؛ يعنيجالجلّ

 .حمت واسعه پديدار گرديده استانعامات و اکراماتي است که از قبيل ر

يزلي است که فيّاض لم و نيز اشاره به آن فيض منبسط و رحمت رحماني

اي از آن فيض غيرمتناهي، و از آن اشعه نور رحمت واسطه مطلق شمه

رحماني پرتو افکنده و به سراسر موجودات احاطه نموده، و اعدا  را از 

ور و بروز داده، و هر ظلمت عد  و نيستي به عالم نور و هستي ظه

 ممکني را در خور استمداد و قابليت از آن فيض منبسط و رحمت واسعه

)هر کسي را هر چه  .است مند گردانيدهبهره (ء)و رحمتي وسعت کل شي

  .(اليق بود داد



  01 ) (6تا  3تفسير آيات )

بزرگوار خداي رحمن و جواد مطلقي که به صفت رحمانيت و 

ه و هر يک را در فيّاضيت از هيچ ممکني از ممکنات منع فيض ننمود

هاي خور استعداد و به قدري که حکمت اقتضاء نموده از نعمت

 .1استمتناهي خود برخوردار گردانيده رغي

 هاي الهي سرآغاز نعمت

ها و مواهب بزرگ الهي است، با جا که اين سوره بيانگر انواع نعمتاز آن

د؛ شوآغاز مي ،که رمزي از رحمت واسعه او است« رحمان»نا  مقدس 

چنين خوان نعمت را براي ناو نبود، اي« رحمانيت»چراکه اگر صفت 

  .«خداوند رحمان»فرمايد: ميرو، ازاين .گسترانددوست و دشمن نمي

صيغه مبالغه از رحمت است و بر بسياري  «رحمن» کلمه .«الرحمن»

 ،جهتنهميله بذل نعمت، و بهوسيه رحمت ب ؛کندرحمت داللت مي

چه  ؛رخ بکشده را ب هاي عمومينعمت ،ر اين سورهمناسب آمد که د

 .هاي آخرتي مؤمن راي مؤمن و کافر را، و چه نعمتيهاي دنيانعمت

در اول سوره  ،خدا داشتو چون نا  رحمن داللت بر رحمت عمومي

هاي دنيوي و اخروي که مايه انتظا  عالم که در آن انواع نعمت .واقع شد

  .شده استذکر  ،انس و عالم جان است

خاص خداي تعالي  اند: نا  رحمن از اساميبعضي از مفسرين گفته
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 01

به خالف رحيم و راحم، که بر  ؛نامندغير خدا را رحمان نمي .است

  1.شودديگران نيز نهاده مي

 اهلل و رحمنتفاوت ميان 

است مخصوص  نامي «اهلل»مانند  «رحمن»: آمده است کنزالعرفاندر تفسير 

شايد يکي از  .وف به آن گرددصموو زد سي که احدي را نيابه ذات کبري

 داللت دارد بر ذاتي که جامع تمامي «اهلل»اسرارش اين باشد که 

  .الحسني و اوصاف جالل و جمال احدي استاسماء

داللت دارد بر شمول رحمت غيرمتناهي ايزدي و  «رحمن»همچنين، 

رمتناهي و در مرتبه ذاتي را سزد که در حد ذات خود غي اين دو وصف،

و اين دو نا  شريف اختصاص به  .صفت رحمانيت نيز غيرمحدود باشد

او، همه محدود  جززيرا که  .نشايدرا ي پيدا نموده و ديگري يذات کبريا

  .دنباشو متناهي مي

ي، و ياشاره به استيالء، سلطنت، کبريا ،«الرحمن علي العرش استوي»

گرفته و همه ه تما  ممکنات را فراک رحمت رحماني اوست ةسع و هاحاط

موجودات تحت پرچم و سيطره قهاريّت او مسخّر امر تکويني او گرديده و 

 .اندو رحمن و رحيم دو اسم از اسماء حسني الهي کنند،انجا  وظيفه مي

رحمن شامل تما  موجودات و ممکنات گرديده و تما   ،حال آنکه

اند و در شمول بروز نموده ظهور و ،موجودات از پرتو همين اسم شريف
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  01 ) (6تا  3تفسير آيات )

اختصاص به خواص و  رحمت رحيمياما  ؛رحمت همه يکسانند

الرحمن  اهللبسم» اين است که در ،باقي از آن محرومند و موحدين دارد

 .کرده استالرّحمن را مقد   ،«الرحيم

اشاره به فيض  ،افتتاح نموده «الرحمن» که سوره را به نا و اين

اشعه نور رحمت  من بر مخلوقات خود است، کهخداوند رحغيرمتناهي 

احاطه را و سراسر موجودات  ،ممکنات پرتو افکنده رواسعة رحماني ب

 .است نموده

رحمانيت و  صفت هبزرگوار خداي رحمن، و جواد مطلقي است که ب

يک را در ض ننموده و هرفيّاضيت از هيچ ممکني از موجودات منع في

هاي نموده از نعمت مت اقتضاءخور استعداد و به قدري که حک

 1.است برخوردار نموده ،متناهي خودرغي

 ٢«عَلَّمَ الْقُرْآنَ * الرَّحْمَنُ»

 .قرآن را تعليم داد ]خداى[ رحمان

نخستين موجودي که مشمول رحمت رحماني و از اشعه نور وجود 

او است؛  (آيات قرآني)و من خوطب به ،ازلي در عالم ماديات تظاهر کرده

هاي فرقاني است، و همين آيات قرآني است که خاطب به خطابکه م

الطبيعة به صورت الفاظ و عبارات شيرين ا فوقپس از تنزاّلتي از عالم م
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 06

برآمده و به وصف فرقاني در محل قدس، و قلبي که به نور الهي تأللؤ 

االمين علي قلبک لتکون من نزل به الروحتوسط فرشته رحمت) ،يافته

 رحمةکه مظهر اسم رحمن)و  رود آمده که آن نبي رحمتف (المنذرين

آيات وعد و وعيد را به مرد   ،رودشمار ميهب (للعالمين و اوّل ما خلق اهلل

روي به سوي جاده مستقيم، که بياموزاند، و به اين وسيله خلق را از کج

  .گردد به جوار قرب ربّ العالمين، رهبري نمايدمنتهي مي

بر تما  مالئکه  ،آموختن اسماءبا  د  ابوالبشرطور که آو همان

ها گرديد، آن پيمبر رحمت را نيز فضيلت و شرافت يافت و مسجود آن

 اعال  نمود ،به تعليم قرآن فضيلت و برتري داد بر تما  موجودات

ل اشاره به اين که تما  موجودات به طفي .()لوالک لما خلقت االفالک

 1.اندوجود تو خلق شده

 نعمت خداوند تعليم قرآن است اولين

 ي بهآغازنمايانگر است که به عنوان  «علم القرآن» جملة در اولين نعمت

ي که قرآن کريم يجاو از آن .رودبه شمار ميهاي الهي شمارش نعمت

تر از ساير رفيع هاي الهي بود و در قدر و منزلت مقاميترين نعمتعظيم

داي تعالي که صراط مستقيم را است از خچون کالمي ،ها داشتنعمت

سعادتي که آرزوي ، هاي سعادت استو متضمن بيان راه، کندترسيم مي
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  01 ) (6تا  3تفسير آيات )

آن را جلوتر از ساير ، جويندگان است تما  آرزومندان، و هدف تمامي

و تعليم آن را حتي از خلقت انس و جن که قرآن براي  ،ها قرار دادنعمت

 1.تعليم آنان نازل شده جلوتر ذکر کرد

به مسأله خلقت  ،از نظر ترتيب طبيعينخست بايد  ،ر صورتي کهد

اشاره نعمت تعليم قرآن به  ،نعمت تعليم بيان و سپسبه انسان، و بعد 

، که بر خالف اين ترتيباست اما عظمت قرآن ايجاب کرده  .شود

  .سخن گويدقرآن از نخست 

يرهاي که خداوند قرآن را به چه کسي تعليم کرده؟ مفسران تفسو اين

، اند: جبرائيل و فرشتگان، گاه به شخص پيامبرگاه گفته .گوناگون دارند

  .است تفسير شدهها و حتي جن گاه به همه انسان

به ذهن  (القرآن ،االنس و الجنعلم) فرمايند: احتمالمي عالمه طباطبايي

جن و انس را مخاطب  ،هر چند يکبار ،چون در اين سوره .تر استنزديک

ها بود و شامل جن اگر تعليم قرآن مخصوص انسان ليو .دهديقرار م

 2.صحيح نبود مرتب جن و انس هر دو را مخاطب کنند ،شدنمي

 ها نکته

وَما » .يامبرش، مايه رحمت استپ .«الرحمن» :خداوند رحمن است .1
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 08

 2.«حْمَةٌ لِلْمُؤمِنِينَهُدي وَرَ» .قرآنش نيز رحمت است 1.«أَرْسَلْناكَ إاِلّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ

قرآن آمده و  بار در 169نا  مخصوص خداوند است که  ،«رحمن» .2

 .تکرار شده است« اهللبسم»بار در هر  114

 به کار رفته است:« اهلل»جاي به« الرحمن»در مواردي از قرآن، کلمه  .3

 ٤.«قالوا اتّخذ الرحمن ولدا» ٣؛«قالوا اتّخذاهلل ولدا»

 5.« او ادعوا الرّحمنقل ادعوا اهلل»

در آيين سخنوري و نگارش، سرفصل سخن، نشانه و نمودار تما   .4

هاي الهي سوره نگاهي به نعمتاين چون  ،در اين جا نيز .سخن است

 .آمده است« الرحمن»دارد، در آغاز آن 

در سوره قمر، بارها  .امور باشدهمه آمورش قرآن، بايد محور  .5

نيز در اين سوره  .«لقد يسّرنا القرآن للذّکر»د: بودن قرآن مطرح شآسان

 .«علم القرآن: »شوداولين معلّم آن معرفي ميعنوان به، وندخدا

 :وند آموزش داده شودخدااز سوي  :جلوه رحمت است کهعلمي  .6

 .«الرحمن علّم»

 تبياناً لکلّ شيء» :که جامع باشد». 

                                                        

 .117انبياء،  .1

 .82اسراء،  .2

 .116بقره،  .3

 .88مريم،  .4

 .111اسراء،  .5



  01 ) (6تا  3تفسير آيات )

 داشته باشد دربدر هر زمان کار. 

 آفرين باشدتقوي آفرين ورتبصي. 

 جهان را تأمين کندجهان و آننسعادت فرد و جامعه و اي. 

 ، يعني: «علّم القرآن»ـ تعليم قرآن توسط خداوند 7

 1.«نزل عليک الکتاب بالحق» :تعليم حق  

 2«انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس» :تعليم داوري.  

 علّمک ما لم » :ممکن نيستهاي عادي تعليم آنچه فراگيري آن از راه

  3«تکن تعلم

 4.«قد جاءکم برهان» :تعليم برهان 

 5.«انا ال نضيع اجر المصلحين...والذين يمسکون بالکتاب» :تعليم عمل صالح 

 قد جاءکم موعظة من ربّکم و شفاء » :تعليم موعظه، شفا، هدايت و رحمت

 .6«لما في الصدور و هديً و رحمة للمؤمنين

 7.«ک من انباء الغيبذال» :تعليم غيب  

 8.«نحن نقصّ عليک احسن القصص» :هاتعليم بهترين داستان 
                                                        

 .3آل عمران،  .1
 .115نساء،  .2
 .113همان،  .3
 .174همان،  .4

 .171اعراف، .5

 .57يوسف،  .6
 .112همان،  .7

 .3ن، هما .8
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 1.«تبياناً لکلّ شيء» :تعليم شناخت حقايق 

 2.«وال يأتونک بمثل االّ جئناك بالحق واحسن تفسيراً» :هاتعليم برترين 

 3.«انزل الکتاب بالحق و الميزان» :تعليم ميزان حق از باطل 

 4.«ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه» :رين سخنتعليم سالم ت 

 5.«فذکّر بالقرآن من يخاف وعيد» :تعليم موعظه 

 6.«يهدي الي الرّشد» :تعليم رشد 

 انّا نحن نزّلنا الذکر وانا له لحافظون» :تعليم کتابي که بقاي آن بيمه شده است». 

 ـ سرچشمه قرآن:  8

  :7.«ر  و السموا  العليتنزيالً ممن خلق اال»قدرت و عظمت 

  :8.«تنزيلُ الکتاب من اهلل العزيز الحکيم»عزت و حکمت 

  :9.«تنزيلٌ من الرّحمن الرّحيم»لطف و رحمت 

 11.«تنزيلٌ من ربّ العالمين» :ربوبيّت 

                                                        

 .89نحل،  .1

 .33فرقان،  .2

 .17شوري،  .3

 .42فصلت،  .4

 .45ق،  .5

 .2جن،  .6

 .2طه،  .7

 .1زمر،  .8

 .2فصلت،  .9

 .81واقعه، .11
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 هاپيام

 .«الرحمن علّم القرآن» :خداوند اولين معلم قرآن است .1

 .«م القرانالرّحمن علّ» :شريعت، بر اساس رحمت است .2

گويند: قرآن را در برابر کساني که مي .شبهات را بايد پاسخ داد .3

بايد گفت: خدا آموخت  ،(يعلمه بشر)بشري به پيامبر آموخته است 

 .(الرّحمن علّم القرآن)

 .«الرّحمن علّم القرآن» :اي از رحمت الهي استتعليم قرآن به انسان، جلوه .4

 .«الرّحمن علّم القرآن» :معلمي، شأن خداوند است .5

الرّحمن » :کار تعليم و تعلّم، بايد بر اساس محبت و رحمت باشد .6

  .«علّم القرآن

 1.«علّم القرآن» :قرآن قابل درک و شناخت براي بشر است .7

 خلقت انسان  ؛دومين نعمت

  (٣) خَلَقَ الْإِنْسَانَ

 .انسان را آفريد

بعد از آن اشاره ترين نعمت مبه مه ،مثال قرآنبعد از ذکر نعمت بي 

انساني که در آيات بعد به خصوصيت  ؛«خلق االنسان»فرمايد: ميکند و مي

 .2«خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ»شود: مي خلقتش پرداخته
                                                        

 .371-372، ص11، جتفسير نور .1

 .14الرحمن،  .2
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نوع انسان  ،جامنظور از انسان در اين مسلماًدارد: تفسير نمونه بيان مي

چرا که در چند آية بعد درباره او جداگانه سخن  ؛«آد »است نه حضرت 

هر چند حضرت برترين و واالترين  و نه شخص پيامبر اسال  .گويدمي

شاهدي بر معني  ،آيدکه بعد از آن مي «نعمت بيان»و  .مصداق آن است

 .انسان است

اين مجموعه شگفت عالم هستي، اين  ،درستي که آفرينش انسانبهو 

نعمتي  .عالم کبير در آن درج است عالم صغير که ينخالصه موجودات، ا

چرا که هر يک از ابعاد وجود او خود يک  ؛است بي نظير و بي مانند

  .نعمت بزرگي است

ک موجود تر يو يا صحيح گرچه آغاز وجود او يک نطفه بي ارزش،

ولي در سايه  ،بيني که در آن نطفه بي ارزش شناور است بيش نيستذره

کند که به مقا  چنان مراحل تکامل را طي ميردگار آنت پروربوبي

 .يابدترين موجود عالم خلقت ارتقاء ميشريف

چرا که قرآن مجموعه  ؛ذکر نا  انسان بعد از قرآن نيز قابل دقت است

اسرار هستي به صورت تدوين است و انسان خالصة اسرار به صورت 

 1!بزرگ و پهناور است از اين عالماي و هر کدا  نسخه ت،تکوين اس

دومين موجودي که به اعتبار مقا  و رتبه مشمول اين نا  شريف  ،پس

 «انسان کامل»گرديده و از پرتو نور رحماني به وجود آمده  «رحمن»
                                                        

 .98، ص23، جتفسير نمونه .1
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  .که جامع تما  فضائل و گنجينه اسرار الهي است است؛

چکيده عوامل امکاني و شاهکار خلقت است، و نماينده اوصاف نيز و 

به دست ، که مبدأ آفرينش و خليفه او است در روي زمين؛ ،(ااحدي)خد

اسرار خلقت و رموز آفرينش ، شالوده خلقت انسانيدر  قدرت ازلي خود،

سجود مالئکه مآد  را  و نظر به همان شرافت انساني است که .را نهفته

 شر و مأمور به خدمت او گردانيده،بقرار داده و تما  موجودات را مسخّر 

 آيد در نسخه وجود آدميبه نظر مي ،در عالم کبير منتشر و پراکنده و آنچه

  .به نحو وحدت مرتکز نموده

و » وي را مظهر و نماينده اوصاف ازلي خود قرار داده و وي را به تاج

 «نفخت فيه من روحي»مفتخر و سرافراز گردانيده و به  «لقد کرمنا بني آدم

 1.در مقا  قدس معرّفي فرمودهاو را به مقا  قرب و عنديت و منزلت 

 ترين مخلوقانسان؛ عجيب

ترين مخلوقات است و يا از تما  مخلوقات انسان يا يکي از عجيب !آري

شود که روشن مي وقتي کامالً «تر بودنعجيب»البته اين  ؛تر استعجيب

طريق ، ييو دقت نما .خلقت او را با خلقت ساير مخلوقات مقايسه کني

  .گردداطنش شروع شده به ظاهرش منتهي ميکمالي که از ب

طور که قرآن همان 2.گردداز دنيايش آغاز شده به آخرتش ختم مي
                                                        

 .6، ص13، جتفسير مخزن العرفان .1

  191، ص37، جترجمه تفسير الميزان .2
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 بيان فرموده: 

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»

  1«مْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ* الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا ِ فَلَهُ

 ليو كه ما انسان را در بهترين قوام خلق كرديم،اين با

 ها برگردانديم،ترين پستيگاه همان انسان را در پستآن

 .ي كه ايمان آورده و اعمال صالح كردنديهامگر آن

 هانکته

 آفرينش انسان از جهات مختلف قابل توجه است: .1

جان، موجودي جاندار ر تکاملي، که چگونه از خاک بياز نظر سي .الف

  .آيدنا  انسان برميهو با شعور ب

از جهت تأمين نيازهاي مادي، که چگونه جهان طبيعت در تسخير  .ب

 .او قرار گرفته است

ها اشاره هاي مثبت و منفي، که قرآن به بعضي از آناز نظر گرايش .ج

 از جمله:  .استکرده 

 2«قتوراً» :شودد ميزود ناامي. 

 3«هلوع» :حريص است. 

                                                        

 .4-6تين،  .1

 .111اسراء،  .2

 .19معارج،  .3
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 1«جزوعاً» :تاب استبي  
 2«لفي خسر» :زيانکار است. 

 3« ليطغي» :خواه استزياده. 
 4«ظلوماً» :ستمگر است. 
 5« جهوالً» :نادان است. 
 6« عجوالً» :شتابزده است. 
 7« کفور» :ناسپاس است. 
 8« کنود» :قدر نشناس است. 

 : کندبيان ميگونه مثبت انسان را ايني هاويژگيآيات ديگر قرآن، 
 ؛پذيري، داشتن آزادي و قدرت انتخابمسؤوليت 
 امکان تغيير روش، توبه و انقالب و جهش دروني؛ 
 هاي بزرگ دروني؛دارا بودن استعدادها و ظرفيت 
 طلبي؛تنهايويژگي بي 

 جانشيني خداوند روي زمين؛ 
                                                        

 .2همان،  .1

 .2والعصر،  .2

 .6علق،  .3

 .72أحزاب،  .4

 همان. .5

 .11همان،  .6

 .67همان،  .7

 .6عاديات،  .8
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 مسجود فرشتگان؛ 

  اثرپذيري يا قابليت الگو شدن و تأثيرگذاري؛دارا بودن قدرت تقليد و 

 ترکيبي از تضادها، عقل و فطرت در برابر غريزه و شهوت؛ 

 داراي قدرت تفکّر و خالقيت و ابتکار. 

 :آفرينش انسان مقد  شده استر جا که بحث آموزش قرآن است؛ بـ آن2

، جا که آموزش علو  ديگر مطرح استاما آن ،«علّم القرآن خلق االنسان»

 1.«الذّي علّم بالقلم ... خلق االنسان من علق» :آفرينش انسان مقدّ  شده است

 هاپيام

 .«خلق االنسان...الرّحمن»: جانخداوند، خالق انسان است؛ نه طبيعت بي ـ1
 .«خلق االنسان...الرّحمن» :از رحمت الهي استاي ـ خلقت انسان، جلوه2
علّم القرآن؛ » :تکوين استـ مؤلف کتاب تشريح، همان مؤلف کتاب 3

 .«خلق االنسان
)فکر و معرفت، بر جسم و .ـ قرآن بر انسان، شرافت و تقد  دارد4

 .«علم القرآن، خلق االنسان» (.طبيعت مادي مقدّ  است
 :آمد تما  مخلوقات استو انسان سر ها،آمد تما  کتابرـ قرآن س5

 .«علّم القرآن، خلق االنسان»
 :يابدفراگيري قرآن، به کمال خلقتش دست مي ـ انسان، در سايه6

 2.«علّم القرآن، خلق االنسان»
                                                        

 .4ـ2علق،  .1

 .374ـ  373، ص11، جتفسير نور .2
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 نعمت بيان ؛سومين نعمت

ها، بعد از نعمت آفرينش انسان، ترين نعمتدر آيه بعد به يکي از مهم

 :فرمايدمياشاره 

 «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

 به او بيان آموخت؛

 ،در جمله مورد بحث «بيان» و کلمة .خداوند بيان را به او تعليم کرد

است که از جا کالمي ، و مراد در اينچيز استبرداري از همهپرده معنايبه

هاي ترين نعمتدارد، و خود اين از عظيمآنچه در ضمير است پرده برمي

 .ها استترين عنايات الهي به انسانالهي است، و تعليم اين بيان از بزرگ

آن چگونگي گفتن را به ما داده و ار سخنکه خداي سبحان ابز)آري! اين

به ديگران منتقل کنيم، را تا آنچه در دل خود داريم  است را به ما آموخته

فهميم، به راستي از خواهيم و چه ميو به آن ها بفهمانيم که چه مي

 .(ها استترين نعمتعظيم

عليم )خداوند بيان را به او ت «علمه البيان»اشاره به  ؛تفسير نمونهدر 

 آمده است:  (کرد

اي دارد، و به هر چيزي گفته معني گسترده ،از نظر مفهو  «بيان»

نه فقط نطق و سخن  ،بنابراين .شود که مبين و آشکارکننده چيزي باشدمي

و انواع استدالالت عقلي، و  ،شود که حتي کتابت، و خطرا شامل مي

فهو  بيان جمع همه در م ،منطقي که مبين مسائل مختلف و پيچيده است

  .است« گفتنسخن»است، هر چند شاخص اين مجموعه همان 
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اي فکر گفتن آن را مسأله سادهخاطر عادت به سخنگرچه ما به

ترين اعمال ترين و ظريفگفتن از پيچيدهولي در حقيقت سخن ،کنيممي

توان گفت: هيچ کاري به اين ظرافت و پيچيدگي بلکه مي ،انسان است

 :زيرا نيست!

ي براي ايجاد اصوات مختلف با صوت هايدستگاه سويک از .1

 .کننديکديگر همکاري مي

 .فرستدمي بيرون حنجره از تدريجبه آنرا و کرده جمع خود در را هوا ريه .2

 که متفاوت کامالً صداهاي و آيند،درمي صدا به صوتي تارهاي .3

يگري تکلم و و د ،رضا و ديگري خشم و ديگري استمداد نشانه بعضي

با اين صداها با  ،سپس .کنندايجاد مي ،ديگري محبت يا عداوت است

ها و فضاي دهن، حروف الفبا را به سرعت و ها و دندانکمک زبان و لب

و به تعبير ديگر، آن صداي ممتد و  .آورندوجود ميبه ظرافت خاصي

مختلف  هايآيد به اشکال و اندازهيکنواخت که از حنجره بيرون مي

  .گرددشود و حروف از آن تشکيل ميبريده مي

آيد که انسان بر اثر پيشرفت مسأله وضع لغات پيش مي ،از سوي ديگر

 .کندبراي انواع نيازهاي مادي و معنوي وضع مي ي رالغات گوناگون ،فکري

گونه محدوديتي براي انسان در وضع لغات نيست، و که هيچو عجيب اين

ها توان آننمي موجود در دنيا به قدري زياد است که دقيقاًهاي تعداد زبان

  .را احصا کرد

هاي جديدي تدريجاً تشکيل لغات و زبان ،و حتي با گذشت زمان
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دانند و هاي موجود در دنيا را سه هزار زبان ميبعضي تعداد زبان .شودمي

د که رسولي به نظر مي .اندن ذکر کردهبعضي اين عدد را باالتر از اي

هاي گرنه اگر زبانو ؛زبان فارسي مثالً شمارش اصول السنه بوده، ،هدف

جا که ديده مطلب از آن هم فراتر است تا آن، محلي را در نظر بگيريم

  .کننددو روستاي مجاور با دو زبان مختلف محلي صحبت مي ،شده

 ها و استدالالت با بيان احساسات ازبنديمسأله تنظيم جملههمچنين، 

 ،آيد که روح بيان و نطق است و به همين دليلطريق عقل و فکر پيش مي

  .هاستگفتن مخصوص انسانسخن

درست است که بسياري از حيوانات براي تفهيم  ؛اما حيوانات

کنند، ولي تعداد اين اصوات بسيار نيازهايشان اصوات مختلفي ايجاد مي

صورت گسترده و  به «بيان»در حالي که  .محدود و گنگ و مبهم است

قدرت فکري الز   ،چرا که خداوند ؛ها قرار داردنامحدود در اختيار انسان

  .ها بخشيده استگفتن به آنسخن را براي

 نقش بيان در تکامل

را در تکامل و پيشرفت زندگي « بيان»اگر نقش  ،ها که بگذريماز اين

خواهيم کرد که يقين  ،ها در نظر بگيريمها و پيدايش و ترقي تمدنانسان

توانست تجربيات و علو  انسان هرگز نمي ،اگر اين نعمت بزرگ نبود

و باعث پيشرفت ، خود را به سادگي از نسلي به نسل ديگر منتقل سازد

 .علم، دانش، تمدن، دين و اخالق گردد
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جامعه  ،ها گرفته شودو اگر يک روز اين نعمت بزرگ از انسان 

و هرگاه بيان را به  .در پيش خواهد گرفت سرعت راه قهقرا رابه انساني

شود تفسير شامل خط و کتابت و حتي انواع هنرها مي که ،معني وسيع آن

 .گرددتر ميها روشنالعاده مهم آن در زندگي انساننقش فوق کنيم،

فهميم چرا بعد از نعمت خلقت انسان از تعليم بيان جاست که مياين

به ميان  ،اي است از مواهب پروردگارهکه مجموع ،در اين سوره الرحمن

 1.آمده است

 فضيلتي خاص براي انسان

 ؛کشف و ظاهر نمودن چيزي را گويند «بيان»از راغب اصفهاني است که 

 .که کال  و نطق و آنچه برايش صفت باشد يا غير آناعم از آن

اوّل صفتي که انسان را بر ساير موجودات امتياز  ،در مقا  معرفي انسان

نموده و وي را به اين  دهد اين است که به او قوه بيان عطاءبرتري ميو 

 ه در وصف وي فرمود: کچنان اند؛صفت ممتاز گردانيده

  ٢«عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ*  الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»

دانست ]و[ به انسان آنچه را نمى وسيله قلم آموخت،همان كه به

 .تعليم داد

                                                        

 .119-111، ص23، جتفسير نمونه .1

 .5و  4علق،  .2
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 ،کرامتي است مخصوص به انسان که هيچ موجودي ،و تعليم به قلم

به چنين  ،مجرّد باشد يا مادّي موجوديکاتبين باشد، يا  خواه کراماً

 .است فضيلتي مخصوص نگرديده

که مقصود از انسان کيست که در اين سوره مبارکه که در مرتبه در اين

و به  ،ي واقع گرديدهن رحمت رحماني و فيض منبسط الهدو  از مشموال

 مفسران گفتاري است:ميان جا در اين، وي بيان آموخته

وَعَلَّمَ آدَمَ » تعالي قوله کندمي تأکيد را رأي اين که است ابوالبشر آد  .1

را به آد  آموخت و وي را بقوله تعالي)انبئهم  که تما  اسماء 1«األَسْمَاء کُلَّهَا

 .که را به آن اسماء خبردار نمايدمالئ ،مأمور گردانيديم (باسمائهم

 حضرتش خداوند است که حديث در زيرا ؛خاتم پيغمبر مقصود .2

 .گردانيد دانا آخرين و اولين علو  به را

شايد  ،در انسان که داللت بر جنس دارد «الف و ال »به لکن نظر 

مقصود جنس انسان است که تما  افراد بشر مشمول همين منقبت و 

در باطن  ايزيرا خداوند رحمن به هر فردي از بشر قوّه؛ دباشنفضيلت مي

و روحيه وي نهاده و آن قوه عقل وي است که بين خوب و بد تمييز 

  .شناسدو خير و شر را مي ،نمايدو کليات را درک مي دهد،مي

و نيز در ظاهر قوه نطق و سخنراني به وي عطا نموده که ترجمان 

انسان از  به همين قوه، .دهدميو را ارائه الضمير اعقل او باشد و مافي
                                                        

 .31بقره،  .1
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 در اين آيه وي را در مرتبه ثاني حيوانات امتياز و برتري پيدا نموده،

  .و را معرفي نمودهاشمار آورده و به اين صفت خلقت به

رحمن مفتوح نموده و ابتدا به ذکر الکه خداوند اسم اين سوره را اين

و از  ،«اصول دين»ين متين، و اصل د سکه قرآن اساقرآن، اشاره به اين

کتب الهي  هاي الهي، و باالترين اقسا  وحي، و اعزّترين نعمتبزرگ

 .است در اعجاز

براي اين است  که خلقت انسان را پس از تعليم قرآن بيان فرموده،اين 

متدين گرديدن وي است به دانسته شود، غرض از آفرينش انسان،  که

لذا خلقت قرآن  ،ي مقد  بر علت فاعلي استيين حق، و چون علت غاد

 .را مقد  انداخته بر آموختن او را نطق و بيان

کند آنچه را که در باطن خود وسيله کال  ارائه ميرا که انسان بهزي

 1.برداري از همه چيز استبه معناي پرده «بيان» .نهفته دارد

 در کالم عالمه  «بيان»

پرده  ،است که از آنچه در ضمير است يجا کالمدر اين ،«بيان»مراد به 

هاي الهي است، و تعليم اين بيان ترين نعمتو خود اين از عظيم .داردبرمي

که خداي سبحان اين !)آري ها استي به انسانيترين عنايات خدااز بزرگ

تا آنچه  است آن را به ما آموختهچگونگي و  گفتن را به ما داده،ابزار سخن

ها بفهمانيم که چه به ديگران منتقل کنيم، و به آنرا يم در دل خود دار
                                                        

 .7و  6، ص 13، جالعرفانير مخزنتفس .1
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 .هاستترين نعمتفهميم، به راستي از عظيمخواهيم و چه ميمي

کار بردن ريه و قصبة هرا با ب کال  صرف آواز نيست که ما آن ،پس

طور که حيوانات از خود سر همان .و حلقو  از خود سر دهيم آن،

شود صوتي که از حلقو  بيرون ميه دادن بز صرف تنوعو ني .دهندمي

توانيم از فرق ما با ساير حيوانات اين باشد که ما مي ،نيست، که در نتيجه

تکه نموده به را تکه حلقو  خود صدا در آوريم و در فضاي دهن آن

 .اشکال مختلف درآوريم

طبيعي که موهبتي است از ناحية خداوند سبحان  بلکه انسان با الهامي

دار بر مخرج دهان که آن را حرف هاي تکيهيکي از اين صوت با

کند، و يا با چند حرف از اين حروف که با هم ترکيب مي ،نامندمي

 .کنداز مفاهيم اشاره مي کند که آن عالمت به مفهوميعالمتي درست مي

است را  بو به اين وسيله آنچه از حس شنونده و ادراکش غاي 

 اوضاع عالم شهود، زد، و شنونده بر احضار تماميسابراي او، ممثل مي

و چه باريک و دقيقش، چه موجودش و چه  چه روشن و درشت آن،

و  ،در ذهن خود توانا شود اشاش و چه آيندهمعدومش، چه گذشته

)که  پس از حضور مفاهيم به هر وضعي از اوضاع معاني غيرمحسوس

اهري را بدان راهي است و حس ظتنها راه درکش نيروي فکر آدمي

  .دست يابد (نيست

آورد، با حروف ترکيب ي که از خود در مييگوينده با صدا خالصه:

ها را که گفتيم در ذهن شنونده خود اين اش تمامييافتهنيافته و ترکيب
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ي دارد يحاضر سازد، و در پيش چشم دلش ممثل سازد، به طوري که گو

 .ها را و هم معاني راهم اعيان آن بيند،ها را ميآن

ها گفتن در زندگي انساننعمت سخنيعني  ؛مقدار دخالت اين نعمت

دانيم، زندگي آدميان اجتماعي و مدني چون همه مي .حاجت به بيان ندارد

است، و اين زندگي در آغاز پيدايش بشر صورت نگرفت، و به ترقي و 

نهاده و  چيزي ناميمگر از همين راه که براي هر  ،ش نرسيداتکامل امروزي

 .دسترروي خود بگهفهميدن و فهماندن را ب ،بدين وسيله باب تفهيم و تفهم

زبان نبود، زندگي او نيز هيچ فرقي ميان او و حيوان بي ،و اگر اين نبود

که ترين دليل بر اينو بهترين و قوي ،ماندمانند حيوانات جامد و راکد مي

گفتن ان و سخنمسأله بي دايت نموده،الها  الهي بشر را به سوي بيان ه

  .ريشه از اصل خلقت دارد

و حتي طوائف  هاي مختلف،ها در امتها و زباناختالف لغتو نيز 

ها و طوائف در بينيم که اختالف امتمختلف از يک امت است چون مي

خصائص روحي، و اخالق نفساني و نيز اختالف آنان به حسب مناطق 

 .هايشان داردکنند اثر مستقيم در اختالف زبانزندگي ميطبيعي که در آن 

 فرمايد: که خداوند ميچنان

 ١«وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ»

ها و و اختالف زبان زمين، وها نسماآاز آيات او خلق 

 .هاي شماسترنگ
                                                        

 .22رو ،  .1
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 لغاتچگونگي پيدايش 

اين نيست که خداوند لغات را براي  «لمه البيانع» که فرمود:منظور از اين

وسيله وحي به پيغمبري از پيامبران و يا هب ،بشر وضع کرده و سپس

 .وسيله وحي به همه مرد  آن لغات را به بشر تعليم داده باشدهب

بلکه خود انسان بدان جهت که به حکم اضطرار در ظرف اجتماع 

سپس با  ،اول با اشاره طبعاً به اعتبار تفهيم و تفهم وادار شد ،رفتقرار گ

جمعي به اين مهم يعني قرارداد دسته ؛و در آخر، وضع لغات ،صدا

و اين همان تکلم و نطق است که گفتيم اجتماع مدني بشر بدون  .بپردازد

 .شدآن تما  نمي

قهراً شامل  ،تکوين و ايجاد :فعل خدا عبارت است از ،عالوه بر اين

قرارداد  :ست ازا چون امور اعتباري عبارت .شودامور اعتباري نمي

ياد ه برا مثل کلمه نان  يکديگرميان جمعي)مثل قرارداد ايرانيان در دسته

 .(کنندمي درستاست که از گند  دست و فهميدن طعامي دآور

 تا باقي کلمات و اين امر اعتباري حقيقت خارجي ندارد، ،و همچنين

 يهايم زبانيو بگو .خلقت و تکوين خداي تعالي شامل آن شده باشد

 .مختلف را خدا خلق کرده

فطرتي که او را به ؛ انسان و فطرت اوست آنچه خدا خلق کرده، 

و او را به اين معنا  ،به وضع لغات واداشت ،شکل اجتماع مدني و سپس

طوري که وقتي  هب ،عالمت معاني قرار دهدبه رهنمون نمود که الفاظي را 
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ذهن شنونده منتقل به فالن معنا  ،کندفالن کلمه را به شنونده القاء مي

 .که گوينده خود معنا را به او نشان داده باشدمثل اين .شود

و نيز رهنمود شد که اشکال مخصوصي از خط را عالمت آن الفاظ 

خط خود مکمل غرض کال  است و کال  را ممثل  ،پس .قرار دهد

و سخن کوتاه  .ساختطوري که کال  معنا را مجسم ميهمان ؛سازدمي

از اعظم نعمت و آالء رباني است، که براي  ،قدرت بر سخن ،«بيان» که:آن

 1.کندسوي هر خيري هدايتش ميبهو بشر موقف انسانيت را حفظ نموده، 

 ها نکته

وه قدرت بيان و سخن گفتن، هديه الهي به انسان است و قرآن براي شي

 از جمله:  .بيان دستوراتي داده است

 2«قوالً سديداً» :مستدل و محکم باشد. 

 3«قوالً معروفاً» :اندازه باشدده و بهپسندي.  

 4«قوالً ليناً» :نر  و مهربانانه باشد  

 5« قوالً بليغاً» :شيوا و رسا و واضح باشد. 

 6«قوالً کريماً» :کريمانه و بزرگوارانه باشد. 
                                                        

 .191-193، ص37، جترجمه تفسير الميزان .1
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 1« قولوا للناس حسناً» :طلوب باشدزيبا، نيکو و م. 

 2« يقولوا التي هي احسن» :ها گفته شودبهترين. 

 جادلهم » :و گفتگوهاي انتقادي، به بهترين وجه باشد هاهحتي مجادل

  3«بالّتي هي احسن

 هاپيام

 علّم» :علم، برترين کمالي است که خداوند به انسان عطا کرده است .1

 .(تکرار شده است« لّمع»)کلمه  «علّمه ...

 .«علّمه البيان» :بيان و لغت خاص مهم نيست، اصل قدرت بيان است .2

 .«علّمه البيان» :اصل بيان هديه الهي است .زبان، وسيله بيان است .3

گفتن را که خداوند در نهاد هر نوزادي نهفته قوه سخن پدر و مادر، .4

 .«علّمه البيان» :رسانندکنند و به فعليت مياست، آشکار مي

 الرّحمن،» :آفرينش انسان در ميان دو تعليم الهي قرار گرفته است .5

 .«علّمه البيان

 .«علّمه البيان...الرّحمن» :از رحمت الهي استاي قدرت بيان، جلوه .6

گفتن به چند زبان را دارند، هنر کساني که قدرت توانايي سخن .7

 .«علّمه البيان» :خود را از خدا بدانند

                                                        

 .83بقره،  .1

 .53اسراء،  .2

 .125نحل،  .3
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 1.«علّمه البيان...علّم القران» :مورد ستايش است که بيان شود علمي ..8

 نعمت خورشيد و ماه ؛چهارمين نعمت

 5الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

 خورشيد و ماه با حسابى ]منظم و دقيق[ روانند

تقدير کال   ؛گردندمي خورشيد و ماه بر طبق حساب منظمي: الميزان

ورشيد و ماه با حسابي از خداي تعالي در حرکتند، چنين است که خ

کنند که خداي تعالي براي آن يعني در مسيري و به نحوي حرکت مي

 .تقدير فرموده رد

 ي که مشمول فيض رحماني به شمار آورده،يهايکي ديگر از نعمت

شمس و قمر است که پس از مرتبه و مقا  قرآن و آزمودن آن، و پس از 

اول ظهور رحمت عا  او در  مودن وي را به نطق و بيان،خلقت انسان و آز

بردن و آسايش او نفع و بهره و براي عالم طبيعيّات که مقدمه پيدايش انسان،

که در عالم ماديات  خورشيد است؛، ستا و ابقاء نوع بشر منوط به آن الز ،

در که و ماه که خليفه و جانشين وي است  .مظهر اتم فيض سبحاني است

 .بخشددهد و رونق ميمين را به نور خود روشني ميز ،شب

که: شمس و قمر هر يک به نظا  معيّن در  اشاره به اين «بحسبان»

ها گذاشته و فلک خود همان طوري که ناظم و مربي عالم در طبيعت آن

که سر و بدون آن .انددهمسخّر امر تکويني الهي گردي ،مقرر فرموده
                                                        

 .376ـ  375، ص11، جتفسير نور .1
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دهند و اشاره به نظم و انجا  وظيفه مي ،مايندسوزني از مدار خود تجاوز ن

 خوانيم: که در سوره يس ميچنان .نسق حرکات ماه و خورشيد دارد

وَالْقَمَرَ  (٣٣) الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ تَقْدِيرُ لِکَذَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي  (٣٣) دِيمِالْقَ کَالْعُرْجُونِ عَادَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى 

وَکُلٌّ فِي فَلَکٍ  لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

 ١(٤٤)يَسْبَحُونَ

اى از قدرت ماست[ كه و خورشيد ]نيز براى آنان نشانه

گيرى اين اندازه .كندهمواره به سوى قرارگاهش حركت مى

هايى و براى ماه منزل «33»و داناست، ناپذيرتواناى شكست

شكل و كه به صورت شاخه كهنه هاللىقرار داديم تا اين

نه  «33» تدريج بدر كامل شود،[زردرنگ خرما برگردد ]و باز به

براى خورشيد اين توان هست كه به ماه برسد، و نه شب از 

 .دگيرد، و هر كدام در مدارى شناورنروز پيشى مى

  که:اشاره به اين

لکن  ؛کندگاه و محل استقرار خود حرکت ميمان قرارشمس در ه

کدا  از مدار خود تجاوز ننموده و هيچ اما ،نمايدي را طي مييهاقمر منزل

 2.هر يک در فلک و کره مخصوص به خود شناورند

                                                        

 .41ـ38. يس، 1

 ..8، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .2
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 و ماه  خورشيدنعمت  .الف

 .الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ

 ظم و دقيق[ روانندخورشيد و ماه با حسابي ]من

ها براي انسان است، چرا ترين نعمتاز بزرگ «خورشيد»اصل وجود 

که بدون نور و حرارت حاصل از آن زندگي در منظومة شمسي 

هر جنبش و حرکتي در کره خاکي ما صورت  ،نيزو  .غيرممکن است

و نمو رشد  .سرچشمه اصلي آن نور و حرارت خورشيد است ،گيردمي

ها، وزش بادها، همه به برکت اين ي، بارش بارانيمواد غذا گياهان و تما 

  .موهبت الهي است

عالوه بر  کندنيز به سهم خود نقش مهمي در حيات انسان ايفا مي «ماه»

که سرچشمه جزر و مد در ک است، جاذبه آنهاي تاريکه چراغ شب اين

اختن ساها و مشروبعاملي است براي بقاء حيات در دري ،هاستاقيانوس

 .ريزندها در مجاورت آن به دريا ميبسياري از سواحل که رودخانه

)به تعبير ديگر  اين دو حرکت درنظا  ثابت  ،هاو افزودن بر همة اين

که سبب پيدايش  (حرکت ماه به دور زمين و حرکت زمين به دور خورشيد

سبب نظم زندگي ، منظم شب، و روز، سال و ماه، و فصول، مختلف است

که  ،ريزي براي امور تجاري و صنعتي و کشاورزي استها و برنامهنسانا

  .يافتزندگي بشر هرگز نظا  نمي ،اگر اين سير منظم نبود

بلکه مقدار  ؛نه تنها حرکت اين کرات آسماني نظا  بسيار دقيقي دارد

همه روي  ،اي که از زمين و از يکديگر دارندها و فاصلهجر  و جاذبة آن



  13 ) (6تا  3تفسير آيات )

سبان است، و به طور قطع هر کدا  از اين امور به هم بخورد حساب و ح

دنبال آن در نظا  زندگي بشر در منظومة شمسي و به اختالالت عظيمي

  .دهدرخ مي

اي اين منظومه از کره خورشيد جدا زکه اجکه به هنگاميو عجب اين

ولي سرانجا  در شکل  ،رسدشده بسيار پريشان و نامنظم به نظر مي

 .تثبيت شد کنوني

منظومه » گويد:يکي از دانشمندان علو  طبيعي در اين زمينة چنين مي

حرارت ا هم مواد و مصالحي که ببردرهم (ظاهراً) شمسي شما از مخلوط

هزار درجه از خورشيد جدا شده و با سرعتي غير قابل تصور در  12

  .پايان پراکنده گشته، به وجود آمده استفضاي بي

آشفتگي ظاهري و انقالب جوي، چنان نظم و ترتيب اما در همين 

ايجاد شده که امروز حتي دقايق و لحظات حوادث  دقيق و منظمي

بيني کنيم، و نتيجه اين نظا  و ترتيب آن توانيم پيشآينده آن را مي

 است که اوضاع فلکي ما هزار ميليون سال است که به همين حال باقي

 1.«است مانده

ل توجه است که خورشيد هر چند در وسط منظومه اين نکته نيز قاب

، ولي نبايد فراموش کرد است ثابت ماندهو شمسي ظاهراً بدون حرکت 

اني که به آن هکشکه آن هم به اتفاق تما  سيارات و اقمارش در دل ک
                                                        

 .112، ص23، جتفسير نمونهنقل از: ؛ به28، صراز آفرينش انسان .1
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در حرکت است و  (به سوي نقطه معيني)ستاره معروف وگا ،تعلق دارد

 1.دارداين حرکت نيز نظم و سرعت معيني 

 پنجمين نعمت؛ نعمت گياهان و درختان

 و النجم و الشجر يسجدان

 .كنندت همواره ]براى او[ سجده مىو گياه و درخ

فرمايد: و گياه و درخت براي او موهبت بزرگ الهي، ميبيان ديگر  در

آيد، و گاه به معني گياهان گاه به معني ستاره مي ،«نجمِ» .کنندسجده مي

يعني  ؛دو معناي منظور  ،(جا به قرينه شجر)درختاين و در بدون ساقْ

اصوالً اين واژه در اصل به معني طلوع است، و  .استگياهان بدون ساقه 

  .شود نيز به خاطر طلوع آن استگفته مي« نجم»اگر به اين گياهان 

با  .شودها در اصل از گياهان گرفته ميي انسانيدانيم تما  مواد غذامي

و قسمت  .کنندها مستقيماً مصرف ميه قسمتي از انساناين تفاوت ک

 .ي انسان استيمواد غذا شود که جزءديگري صرف تغذيه حيوانات مي

ها زيرا آن ؛اين معني حتي در مورد حيوانات دريايي نيز صادق است 

ها ميليون از آن در کنند که ميليوناز گياهان خيلي کوچک تغذيه مي هم

الي امواج هرويد و در البيا در پرتو پر نور آفتاب ميهر گوشه و کنار در

  .در حرکت است

ندارد  هانواع گياهان کوچک و خزنده که ساق «نجم»، به اين ترتيب
                                                        

 .111-113، ص23، جتفسير نمونه .1



  11 ) (6تا  3تفسير آيات )

و  ،(هانآخيار، خربزه و امثال کدو،  مثل )شودو روي زمين پهن مي

دار مانند غالت و درختان ميوه و غير آن را شجر انواع گياهان ساقه

اشاره به  (کنند)اين دو سجده مي «يسجدان» و تعبير .شودمي شامل

منافع  ها در برابر قوانين آفرينش، و در مسيرقيدوشرط آنتسليم بي

ها معين کرده، و آن را مسيري که خدا براي آن ؛ستهاانسان

 .پيمايندکاست ميوکمبي

 ها نيز هست، چرا که در هراشاره به اسرار توحيدي آن ،در ضمن

  .آيات عجيبي از عظمت و علم پروردگار وجود دارد ،برگ و هر دانه گياه

  برگ درختان سبز در نظر هوشيار

 ست معرفت کردگارهر ورقش دفتري 

ستارگان  ،البته اين احتمال نيز داده شده که منظور از نجم در آية فوق

تر سبمنا هولي آنچه در باال گفته شد با قرائن موجود در آي .آسمان باشد

 1.و سازگارتر است

 مقصود از سجده گياهان 

که فرمود گياه و درخت براي خدا سجده : اينفرمايدمي ميزانالصاحب 

خضوع و انقياد اين دو موجود است براي امر  ،منظور از سجده ،کنندمي

کنند که به امر او سر از زمين بر خدا، که براي امر خدا نشو و نما مي

يشه خود را براي جذب مواد عنصري زمين و تغذيه دارند، و رگ و رمي
                                                        

 .114و  113همان، ص .1
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  .ها استدوانند، و همين خود سجده آنبه آن در جوف زمين مي

يدني است که نجم يفرمايند: نجم هر روي مييعالمة طباطبا نيز و

اين  .ي است که ساقه دارديهانييديشجر به معني رو کند و ساقه ندارد،مي

کلمه نجم با شجر است و آن دو را با مؤيدش آمدن  .معناي خوبي است

را به اين توهم  بسا آدميمع کرده هر چند نا  شمس و قمر چههم ج

 .1منتهي  اندازد که نکند مراد به نجم ستاره باشدمي

شايد مقصود از نجم چنانچه  :که العرفان بيان شدهو نيز در مخزن 

به عالم  که نسبت .بعضي مفسرين را رأي چنين است ستارگان باشند

آيند و مرجع شمار ميرتبة و مقا  بعد از شمس و قمر بهبشري از حيث 

که اينان خاضع و منقاد نجم و شجر است و اشاره به اين (ضمير)يسجدان

وقت از خدمت مرجوعه به خود سستي و هيچ، امر تکويني پروردگارند

نگار به ا ،کنند و اگر کسي به ديده تحقيق و به چشم دل آن را بنگردنمي

بيند مي چشم دل که به مراتب بسيار بيناتر و روشن تر از چشم سر است،

  2.ها راچگونگي رکوع و سجود آن

 قوله تعالي: 

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَي مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظاِلَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ »

  3«ونَوَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُ
                                                        

 .194، ص37، جترجمه تفسير الميزان .1

 .13العرفان، جتفسير مخزن .2

 .48نحل،  .3



  11 ) (6تا  3تفسير آيات )

هاى آنان سوى آنچه خدا آفريده نظر نكردند كه سايهآيا به

كنند، از راست و كه فروتنانه براى خدا سجده مىدرحالى

 گردد؟چپ برمى

 مراتب سجده 

که ظلّ و ساية  گونهو همين .سجده مراتبي دارد از تکويني و تشريعي

به وجود حق تما  موجودات قائم  ،ظل و قائم به وي استشيئي تابع ذي

 .باشندتعالي و موجود به او و همه خاضع و مسخر امر تکويني الهي مي

 .دنبه اين لحاظ همه اشياء سجده تکويني دار ،پس

ها ها سايه آن: مقصود از سجده آندارندبيان مي نامفسراز عضي ب

مثل  .شودميالدّوا  کم يا زياد وقت طلوع تا غروب علياز است که سايه 

شود و گاهي براي سجده در زمين اهي براي رکوع خم ميکسي که گ

 .گرددپهن مي

 : عقيده دارند ناديگر از مفسربعضي  ،نيز

دانشمندان گويند هر نوعي از موجودات را سجده خاصي است که 

 .کنيمها را فهم توانيم سجده آنمخصوص به وي است و ما با اين چشم نمي

ح مخصوصي است که نتوانيم چنانچه هر نوعي از موجودات را تسبي

 (يم و قوله تعالي)و لکن ال تفقهون تسبيحهميچگونگي آن را درک نما

 1.اشاره به آن است
                                                        

 .11و9، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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 هانکته

بر اساس قرآن، خورشيد و ماه و ستارگان، مدار دارند و همه به  .1

و عمر تعيين شده  1«کلٌ في فلک يسبحون»سويي در تکاپو و شناورند، 

  2.«جل مسميکل يجري ال» .دارند

بندي ساده و در ک زمانها، يگردش شب و روز و پيدايش فصل .2

هاي برنامه .هاستها و زمانعين حال دقيق، براي همه مرد  در همه مکان

همچون نماز و روزه، بر اساس طلوع و غروب خورسيد و  ،عبادي اسال 

 خوانيم: قرآن ميکه در چنان .گردش ماه در ايا  سال تنظيم شده است

 ٣الْفَجْرِ وَقُرْآنَ اللَّيْلِ غَسَقِأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى 

از هنگام زوال آفتاب تا اول تاريكي شب و به هنگام صبح، 

 .نماز را به پا دار

 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ

 ٤اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّکَ تَرْضَى

پيش از طلوع خورشيد و پس از غروب آن، خداوند را 

 .تسبيح و ستايش كن

  5ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
                                                        

 .41. يس، 33انبياء،  .1

 .5. زمر، 13. فاطر، 2رعد،  .2

 .78اسراء،  .3

 .131. طه، 4

 .187بقره،  .5



  11 ) (31تا  1تفسير آيات )

 .و روزه را تا شب هنگام تمام كنيد

دن ماه يزه را با درو 1؛«صمّ للرؤيه و افطر للرؤيه» :ات آمده استيدر روا

  .دن ماه شوال تما  کنيرمضان آغاز و با د

ها در آن ينيه، خضوع تکوين آياه و درخت در ايمنظور از سجده گ .3

 ين کرده بييها تعآن يرا که خدا برا يرياست که مس ين الهيبرابر فرام

 .اندنشين آفريم قوانيند و تسليمايپيکاست موکم

 هااميپ

النجم ...الشمس و القمر» .شونديک نظا ، اداره مين، تحت ن آسمايزم .1

 .«و الشجر

د و ماه يش خود را مرهون خورشيات و روي، حينياهان زميگ .2

  .«و النجم و الشجر...الشمس و القمر» .انديآسمان

 2.«يسجدان ... بحسبان» .است يشده الهنييش تعيم نظا  از پي، تسليهست .3

 (11تا  7)تفسير آيات 

وَأَقِيمُوا  (٣) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٧) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

وَالْأَرْ َ وَضَعَهَا  (٣) الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

ذُو وَالْحَبُّ  (١١) فِيهَا فَاکِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَا ُ الْأَکْمَامِ (١٤) لِلْأَنَامِ

 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (١٢) الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
                                                        

 ؛ به نقل از تفسير نمونه.257، ص11، جوسائل .1

 .377و  376، ص11، جتفسير نور .2
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و آسمان را برافراشت و ]براى سنجش هر امر معنوى و 

در ]سنجيدن با[ ترازو طغيان  تا «7»مادى[ ترازو نهاد؛

و ترازو را  «3» [.مداريد ]و از مرز عدالت فراتر نرويدروا

و زمين را  «3»ازو مكاهيد؛به عدالت برپا داريد و از تر

ها با ها و نخلدر آن ميوه «11»براى ]زندگى[ مردم نهاد؛

هاى با سبوس و و دانه «11»دار است؛هاى غالفخوشه

[ !پس ]اى انس و جن «12»كاه و گياهان خوشبوست،

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

  ها؛ آفرينش آسمانششمين نعمت

 «السَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَوَ»

 .گذاشت (و آسمان را بر افراشت و ميزان و قانون)در آن

به ششمين نعمت  ،هاي خداوندنعمتبرشمردن در ادامه قرآن کريم 

خداوند آسمان را بر  .کندها است اشاره ميکه نعمت آفرينش آسمان

حمت رحماني قرار نعمت آسمان مشمول ر .()و السماء رفعها: افراشت

 .است گرفته

معني علو و بلندي است که نسبت به و به «سمو»مأخوذ از  «سماء»

به زمين اين باشد که نسبت  «رفعها»زمين ارتفاع دارد و شايد مقصود از

که موجودات سماوي کمّاً و  ؛علّو مکاني دارند و هم رفعت شرفيهم 

مگر انسان که  .ين استکيفاً علو و برتري دارند بر زمين و آنچه بر زم



  11 ) (31تا  1تفسير آيات )

و افضل و ، خالصه و چکيده تما  موجودات ارضي و سمائي است

 1.آيدارجمندتر از تما  موجودات به شمار مي

رفع حسي است نه  ،فرمايند: منظور از رفعميو صاحب الميزان 

منازل مالئکه و مصادر امر الهي و از  ،و اگر منظور از رفع سماء .معنوي

باشد در اين صورت مراد به رفع، رفع معنوي خواهد  جمله وحي بوده آن

 (مادي بگيريم و عم از)معنويرا او ممکن است منظور از رفع  .بود

 2منتهي .آسمان را بر افراشت و براي هر چيز ميزاني قرار داد

جهت » اين آيه خواه به معني ()آسمان و در تفسير نمونه چنين آمده:

ي ي)يعني قشر عظيم هوا «جو زمين»يا  و «کواکب آسماني» باشد يا «باال

گرفته و همچون سپري از زمين در مقابل ن کره را فراکه گرداگرد اي

و نيز  ،کندهاي آسماني حفظ مياشعه زيانبار کيهاني خورشيد و سنگ

گرماي آفتاب و رطوبت برخاسته از دريا را براي تشکيل ابرها و نزول 

باشد موهبتي است بزرگ و نعمتي  هر کدا  ،(داردباران در خود نگاه مي

 .نظيراست بي

 .کردن براي انسان محال است و يا ناقصچرا که بدون آن زندگي

 و است، و حرکت ي که مايه گرما، هدايت، و حيات،ينور و روشنا ،آري

)در  بارد، و نزول وحي نيز از آسمان استباران از طريق آسمان مي نيز

                                                        

 .11، ص13، جتفسير مخزن العرفان .1
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ها از همه اين (ماده و معنوي دارداين صورت آسمان مفهو  اعم از 

از آيات خدا گذشته اين آسمان برافراشته با تما  مفاهيمش آيت عظيمي

کند، و ها بهترين کمک را ميو در طريق معرفتش به انسان ،است

رَبَّنَا مَا » :گويندبي اختيار مي ،انديشنددر آن مي «اولوااللباب» کههنگامي

 .(ايعظمت را بيهوده نيافريده)پروردگارا اين دستگاه با 1«خَلَقْتَ هَذا بَاطاِلً

 ؛ نعمت ميزانهفتمين نعمت

 وَضَعَ الْمِيزَانَ وَ

 .خداوند ميزان را قرار داد

سنجش حق از باطل، سنجش  .گونه سنجش استهر به معني «ميزان»

ها، در ها، و سنجش حقوق انسانعدالت از ظلم و ستم، و سنجش ارزش

 .ي مختلف اجتماعيمراحل و مسيرها

که چرا ؛شودهر قانون تکويني و دستور تشريعي را شامل مي ،«ميزان»

 .نداهمه وسيله سنجش

و مسلماً ميزاني که در اين آيه، بعد از ذکر آفرينش آسمان به آن اشاره 

دارد که هر وسيله سنجش و همه قوانين تکوين و اي شده، مفهو  گسترده

 2.ط وسيله سنجش وزن اجناسگيرد، نه فقميع را فراتشري

                                                        

 .191آل عمران،  .1

 .117، ص 23، ج تفسير نمونه .2



  63 ) (31تا  1تفسير آيات )

 انواع ميزان

ميزان  .ميزان قپان، براي اشياء سنگين .براي هر چيزي ميزاني است

گاه با هم فرق  هاميزان ...ميزان طال و، ميزان طول .الحراره، براي هوا

سنجند چيز ديگر د را مييکنند و ميزاني که با آن اخالق و گفتار و عقامي

 .ملي را با عملي بسنجندع براي مثال، .است

که ميزان براي اعمّ از موازنه حسّي و معنوي وضع گرديده و اولي اين

است و داراي مصاديق عديده است و در تما   زيرا که ميزان لفظ عامي

شود و شامل امور از اعتقادات و اخالقيات و امور ديگر تعديل مي

الت و آنچه را در و نيز ميزان معمولي در معامالت براي عد .گرددمي

 .مثل تعديل در قواي شهويه و غضبيه ؛معني موازنه باشد

کردن لة وزنمعني ترازو و وسيدر لغت به «ميزان» درست است که

ميزاني که در اين آيه، بعد از ذکر آفرينش آسمان  اما مسلماً ؛سنگيني است

 دارد که هر وسيله سنجش و همهاي مفهو  گسترده ،به آن اشاره شده

 .گيرد، نه فقط وسيله سنجش وزن اجناسميع را فراقوانين تکوين و تشري

ها کرة آسماني بودن آسمان و نظم دقيقي که بر ميليوناصوالً برافراشته 

پذير نيست و امکان ايشدهن حساببدون ميزان و قواني ،حاکم است

معني بها و ي «قرآن»معني به« زانمي»بينيم در بعضي از عبارات که مياين

در حقيقت هر کدا   ،تفسير شده است« ترازو»يا « شريعت»يا « عدل»

 1 .اشاره به مصداقي از اين مفهو  کل و گسترده است
                                                        

 همان. .1
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هدف از : »است گيري جالبي از اين موضوع کردهجهنتي ،در آية بعد

قرار دادن ميزان در عالم هستي اين است که شما هم ميزان را رعايت 

 .«يديننما کنيد و در آن طغيان

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا »

 ١«الْمِيزَانَ

مداريد ]و از مرز در ]سنجيدن با[ ترازو طغيان روا تا

و ترازو را به عدالت برپا داريد و از  [.عدالت فراتر نرويد

 .ترازو مکاهيد

صورت د بهتوانيهرگز نمي .عظيم هستيد شما نيز بخشي از اين عالم

عالم نظا  و ميزاني  .اهمرنگ در اين جهان بزرگ زندگي کنيدنيک وصله 

زان و قانون از عالم اگر مي .دارد، شما هم بايد نظا  و ميزان داشته باشيد

 .گيردراه فنا و نابودي پيش مي ،چيده شودبزرگ بر

 .فنا خواهيد رفتسوي به ،شدو اگر زندگي شما هم فاقد نظم و ميزان با

شود، و قوانين چه تعبير جالبي که از کل عالم هستي به انسان منتقل مي

حاکم بر آن عالم کبير را با قوانين حاکم بر زندگي انسان صغير هماهنگ 

 .جا يکي استد که اصول حاکم همهو اين است حقيقت توحي .شمردمي

شما وزن را  :گويدميو ه کرده بار ديگر، روي مسأله عدالت و وزن تکي 

موا الوزن اقيو» بر اساس عدالت بر پا داريد و در ميزان کم و کسر نگذاريد،
                                                        

 .9و  8الرحمن،  .1
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مرتبه ميزان ات سهکه در اين آيقابل توجه اين .«ال تخسروا الميزانبالقسط و

ممکن است در هر يک معناي غير از ديگري باشد، و از تناسب  .ذکر شده

چون بعد از ذکر  ،«و وضع الميزان»در مرحلة اول آيد که مين برآيات چني

سخن از  ،اوضاع عالم از شمس و قمر و نجو  و اشجار و رفعت آسمان

 .اوضاع و قوانيني است که خداوند در سراسر عالم هستي قرار داده است

ها در تما  موازين زندگي فردي سخن از طغيان انسان ،در مرحله دو 

و حد وسط بين افراط و  .يره محدودتري داردو اجتماعي است که طبعاً دا

تفريط را بگيريد و ممکن است ميزان عا  در امور حسي و معنوي هر دو 

 1.استعمال شود

 روي و اعتدال در تمام امورميانه

معني خاص آن تکيه کرده، و دستور مسألة وزن به مرحله سو ، روي

ي کم و کسر دهد که در سنجش و وزن اشيا به هنگا  معامله چيزمي

انسجا  جالبي در  ،به اين ترتيب .نگذارند و اين مرحله محدودتر است

کار رفته ه آيات به صورت سلسله مراتب در مسألة ميزان و سنجش ب

  .شودتر منتقل ميکوچکدواير هاي بزرگ به است که از دايره

اهميت ميزان به هر معني در زندگي و حيات انسان چنان است که 

را يک روز از  (همين مصداق محدود و کوچکش يعني)ترازوهرگاه 
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مرج و وگرفتار چه دردسرها و هرج زندگي حذف کنيم براي مبادلة اشيا

 .ها خواهيم شددعواها و نزاع

نابساماني  ،تر آن حذف شودگاه مفاهيم گستردههر ،به همين نسبت

  1.حساب استتر و بيافزون

 ميزان است  وجود امام

شود که در بعضي از روايات، ميزان به وجود روشن مي ،گفتيماز آنچه 

اي به خاطر که وجود اما  معصو  وسيله .السال  تفسير شدهاما  عليه

است براي سنجش حق از باطل، و معياري است براي تشخيص حقايق، 

قرآن »تفسير ميزان به  ،ينچنو عامل مؤثري است براي هدايت، و هم

 .ين معني استنيز ناظر به هم «مجيد

هاي الهي که اين آيات در مقا  ذکر نعمت با توجه به اين ،به هر حال

چه در کل جهان هستي و چه در « وجود ميزان»شود که روشن مي ،است

همه  ،و تجارت و کسب و چه در کار و روابط اجتماعي،، جامعة انسانيت

آيه در است گفته شود ممکن و  2است هاي گرانبهاي خداونداز نعمت

زيرا  ؛مقصود تعادل و توازن بين امور سماوي و ارضي است ،«ميزان» اول

اگر در که چنان .موجودات برقرار استاجزاء تعادل و توازن بين تما  که 

يا نظا  و تعادل سر سوزني خلل يابد موجودي از موجودات  ياجزا
                                                        

 .119و  118همان، ص .1

 .121و  119همان، ص .2



  61 ) (31تا  1تفسير آيات )

رهسپار خواهد  موجود به سوي عد  و نيستيخورد آن هم وجودش به 

و کيفاً و کماً از  ،موجودات با وجود کثرتي که بين آنها استزيرا  ؛دگردي

جلوه  ،(بجمعها حقيقة واحدة الهيه) شودها ديده ميتضاد و تبايني که بين آن

در تما  آنها نمودار است و وحدت ربوبي و ظهور فيض رحمت رحماني 

م و با ه ت پوشيدهدحوآن جلوه وحدت الهي است که متفرقات لباس به 

 1.کوشندتعالي ميتکويني حق فرماندر انجا  و همه نموده الفت 

 هانکته

بعد از بيان نعمت الهي و نعمت تعليم و بيان حساب و خورشيد و ماه  .1

و سجده موجودات که نوعي توجه به رابطه خدا با انسان و طبيعت است، 

  .کنداين آيات نحوه رابطه انسان با جامعه را مطرح مي

 هاپيام

جايگاه آسمان و زمين تصادفي نيست؛ برافراشتگي آسمان و حجم  .1

 .از رحمت الهي استاي و اندازه و فاصله ستارگان، حکيمانه و جلوه

 « و السماء رفعها و وضع الميزان...الرّحمن»

نظا  هستي بر پايه ميزان است؛ زندگي ما نيز بايد بر مدار ميزان  .2

 .«تطغوا في الميزان وضع الميزان االّ» .باشد

عدل و ميزان، هم در آسمان عامل ثبات و پايداري است، هم در  .3
                                                        

 .12، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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 .«وضع الميزان االّ تطغوا في الميزان» .زمين و هم جامعه

 .خواهد: علم و عدالتجامعه براي رسيدن به رستگاري دو بال مي .4

 .()در دنياي امروز علم هست ولي عدالت نيست

االّ تطغوا ...علّم القرآن» .ت، عمل به قرآن استراه رسيدن به عدال .5

 1.«في الميزان

 زمين ؛ نعمتهشتمين نعمت

  ٢«وَالْأَرْ َ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»

 .و زمين را براي خاليق آفريد

 .رودبه کار ميال  غايت است که براي فايده عمل  «لألنا »ال  

  .است هاي آنزمين و نعمت ،هشتمين از تظاهرات فيض رحماني

« انس و جن»به معناي ها و بعضي معني انسانبه را بعضي« أنا »کلمه 

البته جمعي از ارباب  ؛اندر کردهروح تفسيبه هر موجودي ذي و بعضي

ولي قرائن موجود  .اندر کردهآن را به مطلق خلق نيز تفسي ،لغت و مفسران

منظور دهد که نشان مي ،هاي سوره که متوجه انس و جن استو خطاب

 .است «انس و جن»جا همان اين در

جا به عنوان يک موهبت مهم الهي ذکر اين کره خاکي در اين ،آري

شده ياد  ()گهواره «مهاد»به عنوان نيز از آن در آيات ديگر  .استشده 
                                                        

 .378-381، ص 11، جتفسير نور .1
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  .أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْ َ مِهَادًااست: 

بيشتر براي  اي است کهعنوان قرارگاه مطمئن و آرا  و آمادههبزمين، 

لرزه زمين که يک شود، اما هنگاميما اهميتش در حالت عادي درک نمي

ريزد، و يک آتشفشان، شهري را زير مواد چيز را به هم ميکوچک همه

بريم که اين زمين ميبه اين حقيقت پي ،کندفن ميدمذاب و دود و آتش 

دانشمندان درباره به آنچه که اگر ويژه اينبه ،آرا  چه نعمت و برکتي است

اند بينديشيم، اهميت اين سرعت زمين به دور خود، و به دور آفتاب گفته

آورش، نه يک حرکت بلکه انواع آرامش در عين حرکت سريع و سرسا 

  .شودتر ميمختلف روشن ؛حرکات

کيلومتر  35را  (سرعت حرکت زمين به دور خورشيد)حرکت انتقالي

 1611عت سير آن به دور خود در حدود اند و سردر ثانيه ذکر کرده

 .است ()در مناطق استوايي کيلومتر در ساعت

عالوه بر  ،هادر مورد آسمان «رفع»در مورد زمين در برابر «وضع» تعبير

بودن زمين مي به تسليياشاره پر معنا، لطف خاصي که در اين مقابله است

 :دگونه که فرموهمان .ها استو منابع آن در خدمت انسان

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْ َ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا »

 ١«مِن رِّزْقِهِ

 .شما قرار داد« مسخر»و  «رام» او كسي است كه زمين را

                                                        

 .15. ملک، 1
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و از رزق الهي  ،ها و طرق مختلف آن حركت كنيددر جاده

 .استفاده كنيد ،كه در آن آفريده شده است

 1.کندهشتمين نعمت بزرگ را مشخص مي ،يبترتيندو ب

و نيز گفته شده: اين که مقصود از انا  خصوص انسان است يا اعم از 

هر کس نسبت به آن  ،نداانسان و جن و يا مقصود تما  خلق روي زمين

خلق لکم ما في »لکن وقتي اين آيه را با آن جا که فرمود:  ؛اظهار رأي نموده

« انا »چه لفظ اگر توان چنين استفاده کرد،مي ،جمع کنيم« االر  جميعاً

تعميم داشته باشد و اهل زمين را شامل گردد، لکن علت غايي خلقت 

 2.برداري انسان استنفع ،زمين و آنچه در زمين است

چنين گويد، اشاره به بسط ارض وجود  ،در تفسير روح البيانو 

زندگي خود را بر  که هر صنفي از افراد بشر تعيّش و اينتا بشريت است 

  .هاست به کمال برسانندآنچه ماليم طبع آن

تعيش نوع بشر به استيفاي شهوات حيواني و لذائذ جسمانيه  چنانچه

و تعيش ارباب قلوب و اهل معني به واردات غيبية و الهامات قلبيه ، است

و تعيش ارواح علويه بتجليات روحانيه و محاضرات ربانيه انجا  ، است

عيش صاحبان اسرار الهوتيه قدسيه به تجليات ذاتيه احديه که ت، و گيرد

 3.يابدمعني و فناکننده ماسواست خاتمه مي
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  61 ) (31تا  1تفسير آيات )

 نهمين و دهمين نعمت 

 ١فِيهَا فَاکِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَا ُ الْأَکْمَامِ

که اشاره به خلق زمين و وضع آن نموده، در مقا  تعداد منافع پس از آن

دهد که هاي زمين را در اين آيات تذکر ميتزمين برآمده و بعضي از نعم

گردد انواع و اقسا  شدن فاکهه است که شامل ميداز جمله منافع زمين پدي

  .جات را که خلق زمين از آن متنفع گردند و تغذيه نمايندوهمي

ي ينهمين و دهمين نعمت که بخشي از مواد غذااين آيه به در و 

 ها و نخلگويد: در زمين ميوهمي ،دهد اشاره شدهانسان را تشکيل مي

درخت  ،نخل .گونه ميوه استهر معنيفاکهه به .پرشکوفه است هاي

خرما که در آن غالف و ليف قرار داده است تا از آفات سماوي و ارضي 

 .در پوست غالف محفوظ بماند

 «کم» .پوشاندگويند که ميوه را ميبه غالفي مي« کم»جمع « اکما »

نتخاب اين توصيف درباره ا .پوشانداست که دست را مين ستيمعني آبه

شکافد درخت نخل که در آغاز در غالفي پنهان است، و سپس غالف مي

خاطر زيبايي هريزد، ممکن است بو خوشه نخل به طرز جالبي بيرون مي

خاطر منافعي است که در همان غالف نهفته هکننده آن باشد، و يا بخيره

ه مخصوص است که هم جنبه غذايي دارد و هم است و داراي عصار

ها گذشته اين غالف همچون رحم مادر فرزندان دارويي، و از همه اين
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کند، و دهد، و از آفات حفظ مينخل را تا مدتي در خود پرورش مي

 ،که توانستند راه خود را در برابر هوا و نور آفتاب ادامه دهندهنگامي

 1.رودشود و کنار ميغالف جدا مي

چگونه ممکن است  ،آيا با ديدن اين همه عظمت خلقت !اهللسبحان

همه نکه اي کور باد چشمي ؟باز کسي منکر ربوبيت رب العالمين شود

بيند، گرچه فاقد بصر نباشد يعني اکنون کور است که نمي ؛عظمت را نبيند

  .ولي فاقد بصيرت است

جات وهع و اقسا  مينواهاي خداوند، آفريدن ااز جمله نعمت ،آري

  .که خلق زمين از آن منتفع گردند و تغذيه نمايند ستا

 يازدهمين و دوازدهمين نعمت 

  ٢«وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ»

فرمايد: در ميو مواهبش يازدهمين و دوازدهمين نعمت و سرانجا  از 

آيد صورت کاه درميي که به يهاي است همراه با ساقه و برگيهازمين دانه

 .و همچنين گياهان خوشبو و معطر

 و محصوالت آن  ده زمينيفا

 .فاکهه و ميوها ،نمايد: اولبراي زمين چهار محصول و فايده را ذکر مي

                                                        

 . 23، ج تفسير نمونه .1
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  13 ) (31تا  1تفسير آيات )

حبوبات است که بعد از  ،سو  از منافع زمينو  .نخل و درخت خرما ،دو 

عدس، و باقي حبوبات از قبيل گند ، جو، ارزن،  .فاکهه و نخل بيان شده

 کند وشود و انسان از آن تغذيه مييده مييحبوبات که از زمين رو

براي حفظ آن است تا وقتي  که در لغت پوست حبوبات است «عصف»

ها را جدا  که به ثمر رسد و پس از رسيدن و درو کردن پوست آن

و انسان از گوشت و پوست و  .گرددکنند و خوراک چهارپايان ميمي

 .کنداستفاده ميآن ها پشم 

ريحان چيز  .است «ريحان»شدن يدهيرو ،ده زمينيچهار  از فا 

ها و خوشبو را گويند و شايد مقصود از ريحان تما  انواع و اقسا  گل

گردد، گياهان وظ ميظرياحيني باشد که انسان از استشما  آن مح

ها را نيز در زمين آفريده که مشا  جسم و جان را معطر خوشبو و گل

بخشد، و به اين وسيله کند، و روح را آرامش و نشاط ميمي

 .هايش را بر انسان تما  کرده استنعمت

 ها در سوره الرحمناي از نعمتگوشه

 ،چهار  .«علم بيان» ،سو  .«خلق انسان» ،دو  .«تعليم قرآن» ،اولين نعمت

 ،ششم .«النجم و الشجر يسجدان» ،پنجم .«القمر بحسبانالشمس و»

 .«ميزان اعمال در قيامت» وضع الميزان و» ،هفتم .«ماء رفعهاوالس»

 .«فاکهه و نخل» ،نهمين و دهمين نعمت .«وضع زمين» ،هشتمين نعمت

  .«الحب و الريحان» ،يازدهمين و دوازدهمين نعمت
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 .بار تکرار شده است 31 که ،1«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ »فرمايد: و مي

هاي گوناگون مادي و معنوي در آخرين آية مورد اين نعمتپس از ذکر 

هاي يک از نعمتگويد: کدا ميقرار داده و بحث جن و انس را مخاطب 

 کنيد؟پروردگارتان را تکذيب مي

 .تر استي که يکي از ديگري گرانبهاتر و پرارزشيهانعمت

روشني گرفته، و هر يک نشانه شما را در بر ي که سراسر زندگييهانعمت

ها را چگونه ممکن است اين ،از قدرت و لطف و مهر پروردگار است

 تکذيب کرد؟!

 .آورنداين استفها ، استفها  تقريري است که در مقا  اقرار گرفتن مي

فبأي »که بعد از ذکر اين جمله  هدر روايتي به ما دستور داده شدرو، ازاين

 !پروردگار ؛«ئک رب اکذّبال بشيءٍ من آال»بگوييم:  ،«آالء ربکما تکذبان

  .کنمهاي تو را تکذيب نمييک از نعمتهيچ

اين سوره فرمود  کنند که: پيغمبر اکر از جابر انصاري چنين نقل مي

جنّيان از  .بينمپس از آن فرمود: چرا شما را خاموش مي .را تا آخر بخواند

آنان  .شده ميها خواندآنبراي که آيه مبارکه هر بار زيرا که  ؛شما بهترند

يعني  ؛«ال بشيئي من نعمک ربنّا نکذّب فلک الحمد» گفتند:در پاسخ مي

کنيم و حمد و ستايش انکار نميرا پروردگار اي هاي تويک از نعمتهيچ

 .مخصوص به تو است
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که  درباره انس و جن است، به دليل اين «کما» مفسران گويند ضمير 

که  «ثقالن»و  «جان»ند و نيز اجن و انس 1«هَا لِلْأَنَامِوَالْأَرْ َ وَضَعَ»آيه در  «أنا »

بار تکرار شده  31در اين سوره  .کندتأکيد ميرا در آيات بعد ذکر شده اين 

 ؛آيدچنانچه در نظر اول چنين مي .استنه فقط براي تأکيد  ،تکرارهر بار و 

هاي متبلکه تقرير و تنبّه غافلين و توبيخ و تنبيه جاحدين و منکرين نع

يک موجودات که بايستي يک، دهدالهي است که عقب هر نعمتي تذکر مي

بلکه هر مملکتي که در عالم  ،بدانند که آنچه روي زمين و باالي زمين

ملک خدا و تحت تصرف او و ظهور پرتوي  تماماً ،کندظهور کرده و مي

و نمايشي است که از فيض  است از رحمت رحمانيه غيرمتناهيه او،

ز پس از بروز و ظهور نموده و ني (بسط)و رحمتي وسعت کل شيءمن

هاي غير متناهي داشتن که هر چه موجود است از نعمتدانستن و توجّه

  .نعمت خود برآينداوست و در مقا  شکرگزاري ولي

 فايده تکرار آيه

 تکرار آية دو فايده دارد: 

، و نيز به هددکه در آيات تذکر مي را آنچه بودننعمت تذکر يکي .1

  .هاستمناسبت کثرت نعمت

الهي هاي نعمتها از بدانند که اين متذکر گرديده کههمچنين،  .2

کسي لذا رو، ازاين .استبه نوع بشر عطا فرموده از روي تفضل و است 
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 .آيدالبته در مقا  شکرگزاري برمي ؛که متذکر اين دو جهت گردد

که در  ييهانعمتفراواني  با اين ،موحدّينحتي  ؛مرد بيشتر زيرا 

 ،بودن آن ندارنداصالً توجه به نعمتاست، ها گذاشته شده دسترس آن

غيرمتناهي هاي نعمتها نعمتي است از چه برسد که متوجه باشند که اين

 .ف درباره آن عمل نماينديالهي که بايستي به شکرانه آن به وظا

 آيدکز عهده شکرش به در   از دست و زبان که بر آيد

توجه آيا به تو  .: تکرار براي مبالغه استبر آنند که نامفسراز و بعضي 

 .نکرد  وقتي بخشش کرد توجه آيا به تو  .نکرد  وقتي تو را نجات داد 

خداوند متعال با اين جمله انس و جن را در برابر اين  ،هر حالبه

که نياز آندهد که پيرامون اين مسائل بينديشند، و بعد بيواقعيت قرار مي

يک از اين آيا هيچ» :ال بکنند کهؤبه تعليم ديگري باشد از عقل خود س

نعمت خود را ست چرا ولييو اگر ن« هاي الهي قابل انکار استنعمت

وسيله شناخت او قرار ندهند؟ و چرا در را نشناسند؟ چرا شکر منعم 

 آستان مقدسش سر تعظيم فرود نياورند؟!

ها دليل بر مقا  به اين است که هر يک از اين نعمتاشاره  ،«ايّ»تعبير به 

 .هاتا چه برسد به مجموع آن .ربوبيت پروردگار و لطف و احسان او است

 هانکته

هاي دقت در نعمتاندکي  .اهلل استنردبان معرفت ،هاشناخت نعمت

گانه فوق)نعمت قرآن، خلقت انسان، تعليم بيان، حساب منظم زمان، دوازده



  11 ) (31تا  1تفسير آيات )

ش گياهان، و انواع اشجار، آفرينش آسمان، آفرينش حبوبات، خلقت آفرين

هايش، حاکميت قوانين، آفرينش زمين با ويژگي ،ها و گياهان معطرگل

ها و اسراري که در هر کاريها، خلقت نخل، با جزئيات و ريزهخلقت ميوه

و  که حس شکرگزاري را در انسان برانگيزد، (يک نهفته است کافي است

 .ها بفرستدو را به دنبال عرفان و شناخت مبدأ اين نعمتا

ها و به همين دليل خداوند متعال از بندگانش بعد از ذکر اين نعمت

و اين جمله را در آيات آينده هم  .گيردها اقرار مينسبت به هر يک از آن

شود، و بار مي 31کند که مجموعاً هاي ديگر تکرار ميبعد از ذکر نعمت

 .بلکه عين فصاحت است ؛منافات با فصاحت ندارد ،راراين تک

کار را مخاطب قرار فرزند فراموش ماند که پدريآن ميهمانند اين 

و ناتوان بودي؟  را کهد ودهد و بگويد: آيا فراموش کردي کودکي خ

پس اين سرکشي و تذکر دهد و بگويد: نسبت به او هاي خود را فداکاري

 مهري از چيست؟طغيان و بي

آور ادهاي گوناگونش را به بشر فراموشکار يخداوند منان نيز نعمت

که  کندال ميؤها از او سشود، و به دنبال هر بخشي از اين نعمتمي

اين نافرماني و طغيان از  ،پس .تواني انکار کنيها را مييک از اينکدا 

چيست؟ در حالي که اطاعت من نيز رمز تکامل و پيشرفت خود شما 

 .شودد پروردگارتان نميياز آن چيزي عااست و 

ر بدن ما بيش از د .ستا مسأله نظم و حساب در زندگينکته ديگر 

کار رفته است که هر کدا  با کيفيت خاص و فلز بهست فلز و شبهبي
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ها رخ ترين تغييري در ميزان و معيار آنکميت معيني است، و هر گاه کم

در فصل گرما که انسان  ،ي نمونهبرا .افتدسالمت ما به خطر مي ،دهد

که بيماري ديگري شود، و بي آنزدگي ميگرفتار گرما ،کندميعرق بسيار 

در حالي که علت آن  .ممکن است تا سر حد مرگ پيش رود ،داشته باشد

و  .شدن آب بدن و نمک خون استکم ،است و آناي مسأله بسيار ساده

 ي نيست! درمان آن جز نوشيدن آب و خوردن نمک اضاف

گاه  .اين يک نمونه ساده از نظم و حساب در ساختمان تن ماست

ها، و از آن تر همچون سلولها در ساختمان موجودهاي ظريفگيرياندازه

هزار ، و گاه کها به قدري دقيق و ظريف است که ياتم ،ترظريف

ندان جاکه دانشمساز است، تاآنگر ، سرنوشتمتر، يا ميليميليونيم ميليکي

  .هاي دقيق از مغزهاي الکتروني استفاده کنندناچارند براي محاسبه

هاي اجتماعي نيز انحراف از در جريان که در اين نظا  تکوين است

 .بردميفرو قانون عدالت، ملتي را در کا  نيستي

قرن قبل با تعبيراتي که در آيات فوق خوانديم د در چهاردهقرآن مجي

 ، و با جملهاست قيقت برداشتهپرده از روي اين ح

 ١«وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ» 

و طغيان و سرکشي از قوانين تشريعي را  ها را گفته استهمه گفتني 

 .است ها شمردههمسنگ طغيان و سرپيچي از قوانين تکويني حاکم بر آسمان

آن در اين آيات از جهان هستي، و از عالم چه تصوير جالبي قر 
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، «الحسابو ي» تنها اين جهان که جهان آخرت نيزنه .دهده مييانسانيت ارا

نهايت بيجا حساب و ميزان بلکه در آناست؛  «الموازيننصب» و روز

به ما دستور  جا است، و به همين دليل در روايات اسالميتر از ايندقيق

 :که ما را وزن کنندپيش از آن ،خودمان را برسيمداده شده که حساب 

 1.«حاسبوا انفسکم قبل از تحاسبوا و وزنوها قبل ان توزنوا»

 (16تا  11)تفسير آيات 

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ  (١٤) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ

  کَذِّبَانِفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُ (١5) مِنْ نَارٍ

و جن را از  «14» انسان را از گلى خشكيده مانند سفال آفريد

پس  «15».وجود آوردش بههاى مختلف[ آتاى ]از شعلهآميزه

  كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

هاي گذشته از جمله آفرينش انسان به نعمتبيان خداوند بعد از 

شرح آفرينش انس و جن درباره  ،د بحثصورت سربسته، در آيات مور

هاي و هم درس شرحي که هم نشانه قدرت عظيم اوست، دهد؛مي

 فرمايد: مي .برداردهمگان در عبرتي براي

 ٢«خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ»

 .اي همچون سفال آفريدانسان را از گل خشكيده
                                                        

 .127، ص23، جتفسير نمونه؛ به نقل از: 99، ص16، جوسايل الشيعه .1
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 18

ه از شدت جفاف و ل خشکي را گويند کگِ ،: در لغت«صلصال»

ل معني گِبه و بعضي .کندآن صدا مي يشدن اجزادر موقع جدا يکخش

ل : گِ«فخّار» .تر استولي معني اول مشهورتر و معروف ،است (بدبو)لجن

مثل آجر و خزف و امثال آن که از ضخامت و سفتي وقتي  .پخته را گويند

  .دست را صدمه دهد ،به دست انسان اصابت نمايد

 القينکته اخ

گرفته شده و به معني کسي است که بسيار فخر « فخر»از ماده « فخار»

هستند و پر  هاي توخاليگونه اشخاص آد جا که اينکند، و از آن

خاطر سر و صداي زيادي کلمه به کوزه و هر گونه سفال به اين صدا،سرو

 1.است اطالق شده ،که دارد

آفرينش  أدرباره مبد آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگون کهاز 

شود که انسان در آغاز خاک بوده، به خوبي استفاده مياست، انسان آمده 

  (5)حج،  «انا خلقناکم من تراب»

هو الذي »است  ل در آمدهبا آب آميخته شده و به صورت گِ ،سپس

  (2)انعا ،  «خلقکم من طين

من و لقد خلقنا االنسان »درآمد  ()جن ل بدبوصورت گِبه ،و بعد

 .پيدا کرد« چسبندگي»حالت  ،سپس .(28 )حجر،ٍ «صلصال من حماٍ مسنون

 و بعداً (ملتزق بعضه ببعض)( 11 )صافات، «انا خلقناهم من طين الزب»
                                                        

 تفسير نمونه. ؛ به نقل از:مفردات راغب .1



  11 ) (36تا  31تفسير آيات )

خود به« صلصال کالفخّار»و حالت  آمدده درصورت گِل خشکيبه

به ضميمة بعضي احاديث  .اين آيات مخالف با هم نيستند ،پس .گرفت

 .1خداوند انسان را از خاک خلقت کرد که آيدچنين بر مي از مجموعش

يعني  ؛(من طين الزب) ل نمودکه خاک را گِپس از آنکه: خالصه اين

يعني  ؛(حماٍ مسنونمدتي ماند)ل آن گِکه پس از آن .گل چسبنده گرديد

 .خشک و سفت شد ؛(من صلصالل)آن گِ ،ل مثل الي و لجن گرديدگِ

منافاتي بين آيات نيست و تماماً  ،پس .ديدگر (کالفخار) مثل خزف

 .شده استل است که آد  از آن خلقت حاالت گِ

 چند سؤال قابل تأمل 

 عد زماني چقدر طول کشيد؟اين مراحل از نظر بُ

هاي انتقالي اي چقدر توقف کرد؟ و اين حالتانسان در هر مرحله

و تنها وجود آمد؟ از علم و دانش ما مخفي است ه تحت چه عواملي ب

که تعبيرات مزبور بيانگر يک  اين ،آنچه مسلم است .داند و بسخدا مي

 ،کهدارد و آن اين ل تربيتي انسان پيوند مهمييواقعيت است که با مسا

 مقدار و از حقيرترين مواد روي زمين بودهارزش و بيانسان بي ،ماده اوليه

مخلوق پرارزشي ارزشي چنان اما خداوند بزرگ از چنين ماده بي ،است

 .ل سرسبد جهان آفرينش شدساخت که گُ
                                                        

 .118، ص23، جتفسير نمونه .1



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 82

 ارزش انسان به روح الهي اوست 

« نفحه رباني»اشاره به اين معني که ارزش واقعي انسان را همان  ،در ضمن

فاذا سويته و »سوره حجر  25 آيه که در آيات ديگر قرآن مانند« روح الهي»و 

تا با ، دهدتشکيل مي استآمده « نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

شناخت اين حقيقت راه تکامل خود را به خوبي دريابد، و بداند از کدامين 

 1.يابدباز مسير بايد برود تا ارزش واقعي خويشتن را در عالم هستي

وي را در  ،شرافت انسان دارد که در اول سورهبه که نظر با اين ،پس

جا در مقا  لکن در اين، مرتبه دو  از مظاهر رحمت خود به شمار آورده

 ،قدر شريف استنآمده که انساني که ايخود بر ييي ذات کبرياينماقدرت

وجود جسماني و طبيعي او از پست ترين مواد تهيه شده که شالوده پدر او 

ست مني پآب  ()ماء مهين و پس از آن خلقت افراد بشر از ل خشک،از گِ

 .خواهد گرديدوجود آمده و آخر او جيفه مردار گنديده ه ب

از و در بين شاهکار خلقت چه عجايب وجودي پديد گردانيده که 

بلکه از تما   بيشترين موجودات شرافت دارد و امتياز پيدا نموده،

که پس از خلقت آد  تماماً به دليل آن ؛موجودات وي را برتري داده

ما  مالئک را مأمور گردانيد که به آد  سجده کنند و اگر انسان افضل از ت

مالئکه نبود چگونه روا بود که مالئکه مقربين در پيشگاه او سجده که 

 2.بنمايد ،اظهار کوچکي و تواضع است
                                                        

 .119و  118همان، ص .1
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  83 ) (36تا  31تفسير آيات )

 تفاوت خلقت انسان و جنّ 

  گويد:ميو کند اشاره مي« جن»انسان به خلقت بعد از خلقت  ،سپس
 ١«وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ»

در لغت  «مارج» ي مختلط و متحرک آتش آفريدهاو جن را از شعله 

ظرف آتش را گويند که مخلوط  ،«مارج من نار»به معني اضطراب آمده و 
 ؛()الشعله ذات اللهب الشديد است که مارج «المنجد» به دود باشد و در

  .يعني شعله آتشي که بسيار شديد باشد
است  مارج آتشيآمده است: فتوحات مکي چنين کتاب باب نهم  در

مخلوق از دو عنصر  «جانَ»که آن را هواي مشتعل گويند و ،ممزوج به هوا
 .آتش و هوا است

چون آب و خاک ممزوج  .و آد  آفريده شده از دو عنصر آب و خاک
و  و تناسل بشر با لقاء آب نطفه است در رحم، .طين شد ،هم گرديدبه

و  «جان»رينش و بين آف (تناسل جن با لقاء هوا است در رحم ماده)انثي
 2.مدت هشت هزار سال طول کشيد «انسان»

خالص و بدون  «شعله» معني زبانةبه «مارج» کلمهو نيز گفته شده: 
 .اند: به معناي زبانة آميختة با سياهي استدود از آتش است و بعضي گفته

ها ن است و مراد به انس پدر انسانجپدر  ،اند مراد به جانو بعضي گفته
 3.است آد 

                                                        

 .15الرحمن،  .1

 .17و  16، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .2
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 80

معني اختالط و آميزش به ،مارج در اصل از مزجو نيز گفته شده: 

که زيرا هنگامي ،هاي آتش استجا به منظور اختالط شعلهاست، و در اين

گاه به رنگ سرخ و گاه به رنگ زرد، گاه به رنگ  ،شودور ميآتش شعله

 .آيدرنگ سفيد درميبه آبي، و گاه 

از اين « جن»روشن نيست که آفرينش براي ما  جا دقيقاًباز در اين 

ديگر آن هاي ويژگيهاي رنگارنگ چگونه بوده است؟ همانگونه که آتش

 .است براي ما ثابت شده نيز از طريق قرآن مجيد و وحي آسماني

دهد که بودن معلومات ما در برابر مجهوالت هرگز به ما اجازه نميمحدود

که از طريق وحي بعد از اين ؛يميا ناديده بگير اين حقايق را انکار کنيم،

  .اثبات گردد هر چند علم ما به آن راهي نيابد

 آب، ،کار داريمها سروبيشترين موجوداتي که ما با آن ،هر حالبه

بسيط بدانيم، و يا قدما ها را چون خواه آن ؛آتش است و خاک، باد

رت ولي در هر صو .همچون دانشمندان امروز مرکب از اجزاي گوناگون

باد « جن»مبدأ آفرينش انسان آب و خاک بوده در حالي که مبدأ آفرينش 

هاي زيادي تفاوت و اين دوگانگي مبدأ آفرينش سرچشمة .و آتش است

 1.بين اين دو است

 حقيقت جن چيستي اختالف بين فالسفه و حکما در 

جسم لطيف  ،اين است که جن مشهور و معروف بين علماي اسالمي

                                                        

 .121و  119، ص23، جتفسير نمونه .1



  81 ) (36تا  13تفسير آيات )

ه عنصر غالب آن آتش و هوا است و چون آتش و هوا شفّاف است ک

که هر شکلي توانند بهباين است که افراد جن باشد، مياالنتقال سريع

براي ايضاح آن که حقيقت جن چيست، از کتاب  .بخواهند متشکّل گردند

 .شودتفسير کبير مختصري بيان مي

که آن : که از زمان قديم تا زمان جديد دردر اين کتاب آمده است

 .مورد بحث دانشمندان عالم واقع بوده ،ماهيت و حقيقت جنّ چيست

بعضي از فالسفه و حکماء اصالً وجود جن را منکر بودند و بسياري از 

باشند و فالسفه معترف به وجود جن مي فالسفه و قائلين به وجود ارواح،

 1 .نامندجن را ارواح ارضي مي

 جندرباره سخني 

: جن است چنين گفته ،که در حدود اشياء نوشته ايالهسينا در رسعليابو

نيز پس از آن  .گردد به اشکال مختلفمتشکّل مي ،ييحيواني است هوا

يعني بيان اسم جن است  ؛االسم استاين معني شرحبيان کرده است که، 

 .نه حقيقت آن

تماماً به وجود جن اذعان  ،ها و پيروان اديان گوناگونبيشتر ملتو 

بعضي ؟ لکن اختالف آراء در اين است که حقيقت جن چيست ،دارند

 ،بلکه به اعتبار ذات ؛اند که جن جسم و جسماني نيستگمان کرده

                                                        

 .137، ص14ج رفان،العتفسير مخزنبه نقل از:  تفسير کبير؛ .1
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اهل خير و  ،بعضي .شمارست مجرد و داراي انواع و اصناف بيا جوهري

 .داندو بعضي اهل شرّ و فساد و عدد آنان را جز خدا نمي صالح،

انجا  اعمال به  ،شنوند و همبينند و هم ميو اين ارواح مجردّه هم مي

يم هر نوعي از آنان به نوع يدهند و دور نيست بگوميتن شاقه 

 .مخصوصي از اجسا  اين عالم تعلق دارند

و چنانچه در جاي خود مبرهن گرديده که نفس ناطقه اول تعلق  

گيرد به روح حيواني که آن اجسا  لطيف بخاري است که از قلب مي

نفس ناطقه  و به توسط آن روح بخاري، ،گردد به دماغد ميمتصاع

  .نمايدتصرف در اعضا مي

اول تعلق  ،هر يک از افراد جن ،يميدور نيست بگو ،طورهمين

نمايد در بعضي و هوا سريان و نفوذ مي، هوا يي از اجزايگيرد به جزمي

  .نماينداجسا  ثقيل و به اين واسطه در اجسا  تصرف مي

قائلين به ميان و  .بلکه مادي است ؛گويند: جن مجرد نيست و بعضي

کنند که بعضي اظهار مي .استبودن جن دو رأي مختلف نقل شده جسماني

بودن و قابل ابعاد ثالثه عرض، طول، تما  اصناف و انواع جن در جسماني

ع انوالکن در انواع و حقيقت مختلفند و داراي  ؛نداداشتن مساويعمق

 .افي است و هر صنفي از آنان را افراد زيادي استصنهر نوعي را ا بسيارند و

کند که اصناف و انواع جن در چنين اظهار ميهمچنين، برخي ديگر 

بعضي از آنان  ،و نيز .بسيار تفاوت دارند ،جسمانيت و لطافت و کثافت

 .باشندعلوي و بعضي سفلي مي



  81 ) (36تا  31تفسير آيات )

نّ در ماهيت و ديگري را عقيده است که تما  افراد و اصناف ج 

 .باشند و در عوارض و خصوصيات فردي تفاوت دارندمي ييک ،نوعي

فخر رازي ادلّه و براهين هر يک از آرا و اعتراضاتي که بر يکديگر 

 1.کندمفصالً بيان مي ،وارد شده

 انس  و که، جنيخلقت مال

همين است  ،آيدميات و گفتار دانشمندان برآنچه از مجموع آيات و رواي

 ؛باشندشفاف ميو وجود دارد و افراد آن داراي اجسا  لطيف  که جن

اند و شايد عنصر غالب بعضي از انواع ده شدهآتش يا باد آفرياز زيرا که 

 .ين شده باشدوتک ،آنان از آتش و بعضي از باد

که عنصر غالب اينچه  .که از نورند و بعضي از هوايچنانچه انواع مال 

ها شايد يعني انواع جسماني آن ؛غالب ملکخاک است و عنصر از انسان 

قدرت  ،نداو عنصر غالب جن آتش است و چون جسم لطيف .نور باشد

 .که متشکّل گردند به اشکال مختلفهدارند بر اين

 .بعضي از آنان ايمان دارند و تقوي، و بعضي فاسق و کافر و شرورند

 ،باشندماني ميکه مثل انسان داراي نفس مجردند يا مادّي و جساما اين

زيرا که ادلّه  ؛يک نداريمهيچ ،دليلي که بتوان به آن اعتماد نمود براي اثبات

علم آن نزد  .بودن آنان تما  نيستکدا  از قائلين به تجرد يا جسمانيهيچ

 2.خدا و راسخين در علم است
                                                        

 .139و 137، ص14، جالعرفانتفسير مخزن .1
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 86

 و جنيان  پيامبر اکرم

 ديد؟هنگا  استماع قرآن جن را مي آيا حضرت رسول

گاهي به طريق وحي : کهاين ،قول است اما جمع بين اين دو قولدو 

و گاهي  ،نمايندگرديد که جنيّان استماع قرآن ميحضرتش خبردار مي

کرد و به مومنين آنان ها تکلم مينمود و با آنخود آنان را رؤيت مي

 .نمودندداد و آنان اطاعت ميدستوراتي مي

براي جن و انس  رت خاتمزيرا حض ؛طور باشدنو بايستي همي 

ها را به چگونه ممکن بود آن ،ديدها را نميوقت آنو اگر هيچ، پيغمبر بود

راه حق و حقيقت رهبري نمايد و به اسال  دعوتشان فرمايد و قانون و 

  1.هرگز ممکن نبود .ها تأسيس نمايدمقرراتي بين آن

 فرمايد: قرآن از قول جنيان مي

  ٢«الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًاوَأَنَّا مِنَّا الصَّ»

و بعضي چنين نيستند  جنيان گفتند: بعضي از ما صالح و نيکوکارند،

بعضي مؤمن، بعضي کافر، بعضي  .کنندمختلف سير ميمسيرهاي بلکه در 

ن ااز مفسر «طرائق قدداً» در توجيه .شرور و مفسد، بعضي خيرّ و صالح

 : جه نقل شده استو ينچند

 ؛دارند مختلف هايرنگ جنّيان .1

                                                        

 .141همان، ص .1

 .11. جن، 2



  81 ) (36تا  31تفسير آيات )

 ؛ندامتعدد و مختلف نوع در جنّيان .2

 ؛دارند مختلف هايفرق و شعب جنّيان .3

 ،قدري بعضي ،جبري بعضي :دارند مختلف طرق و مذاهب جنيّان .4

 1.دارندبرمي عمل از دست خدا کر  اميد به که مرجي بعضي

 ي سوره جنامحتو

کند که صوت به داستان چند نفر از طائفه جن اشاره مي در سوره جنّ

به اصول معارف دين اقرار همچنين،  .قرآن را شنيدند و ايمان آوردند

 .شودگيري مينتيجه کردند و از اين اشاره تسجيل نبوت رسول خدا

 گفتاري پيرامون جن

معناي نوعي از مخلوقات خدا است که از حواس ما به «جن» کلمه

در و قرآن کريم وجود چنين موجوداتي را تصديق کرده، و  ند،مستور

 :است فرمودهو باره مطالبي بيان آن

 ؛اندقبل از بشر خلق شده ،اين نوع مخلوق از مخلوقات اول:

 ؛اندن مخلوق از جنس آتش خلق شدهاي دو :

  ٢وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

 .از آتشي سموم آفريده بوديمشتر پيجان را ما 

                                                        

 .144و  143، ص14، جالعرفانتفسير مخزن .1

 .27حجر،  .2
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ه کچنان .مانند انسان زندگي و مرگ و قيامت دارند ،اين نوع سو :

 خداوند فرموده: 

أُوْلَئِکَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ 

 ١الْجِنِّ وَالْإِنسِ

هاي گذشته جني متها كه اند كه همان عذابااينان كساني

 .است شدهبرايشان حتمي ،و انسي را منقرض كرده بود

اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و  چهار :

 فرمايد: مي .توالد و تکاثر دارند

  ٢وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

 برندني از انس بودند كه به مرداني از جن پناه ميكه مرداو اين

ضمن  .مانند نوع بشر داراي شعور و اراده است ،اين نوعپنجم: 

که از  کارهاي سريع و اعمال شاقه را انجا  دهندتوانند ها ميکه، آناين

  .بشر ساخته نيست

خوانيم مي، سليمانهاي حضرت داستانکه در آيات مربوط به چنان

آوردن تخت پيشنهاد أ مسخر آن جناب بودند، و در قصه شهر سبن که ج

 .از سوي آنان مطرح شد بلقيس

 خوانيم: و نيز در سوره جن مي

                                                        

 .18احقاف،  .1

 .6جن،  .2



  81 ) (36تا  31تفسير آيات )

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا 

 ١(٢) وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا هِيَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِ (١)عَجَبًا

بگو: به من وحي شده كه گروهي از جنّيان ]به قرآن 

آوري اند: ما قرآنِ شگفتخواندنِ من[ گوش داده و گفته

كند، به نمايي ميكه به سوي خير و صالح راه «1»شنيديم

اين علت به آن مؤمن شديم، و هرگز اَحدي را شريك 

و ]از روي يقين اعتراف  «2» پروردگارمان قرار نخواهيم داد

كنيم به[ اين كه: عظمت و جالل پروردگارمان واال و مي

  .دارد نه همسري براي خود گرفته و نه فرزندي ؛تبلند اس

ها موحدند و شود، اين است که آنمشاهده مياين آيات آنچه در 

ي است که قرآن را نازل کرده در يايمانشان به قرآن همان ايمان به خدا

  .و موحدند .نتيجه رب ايشان هم همان خداست

صالح و بعضي  بعضي .مؤمن و کافر دارند ،جن هم مانند انسششم: 

 ؛فرمايدميکه قرآن کريم چنان ؛فاسدند

من جن و انس را خلق نکرد   2؛«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» .1

 .که مرا عبادت کنند مگر براي اين

نُشْرِكَ بِرَبِّنَا  وَلَنْ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ (١)إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا» .2

                                                        

 .2و  1همان،  .1
 .56ذاريات،  .2

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=72&ayeh=1
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=72&ayeh=2
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 يير و صالح راهنمايخ يسوکه به ميديشن يآورما قرآنِ شگفت 1؛«(٢)أَحَدًا

 .م داديک پروردگارمان قرار نخواهيرا شر يکند، و هرگز اَحديم

که گروهى از ما تسليم و اين 2؛«وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ» .3

 .اندخدايند، و برخى منحرف ها و احکا []فرمان

 .يم که مسلمانان دادگر از مايندياين ما 3؛«وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ » .4

؛ «لما بين يديه انزل من بعد موسي، مصدقاً قالوا يا قومنا انا سمعنا کتاباً» .5

بعد از موسي نازل که ايم دهما کتابي را شني ؛آگاه باشيد !قو  مااي  گفتند:

  .کندهاي آسماني قبل را تصديق ميکتابو ه شد

 کتابي 4؛«يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ*  يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَإِلَي طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ» .6

اي .کندهدايت مي (طريق مستقيم)سوي صراط حق و به سوياست که به

 .منادي حق را اجابت کنيد !قو  ما

 الجنابليس کان من 

شود که ابليس از طايفه جن بوده و استفاده ميمتعال از کال  خداوند 

 فرمايد:مي .اي استداراي فرزندان و قبيله

  5«کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» 
                                                        

 .2و1جن،  .1
 .14همان،  .2

 .11همان،  .3
 .31 و 31احقاف،  .4
 .51کهف،  .5



  13 ) (36تا  31تفسير آيات )

 .او از جن بود و در آخر از امر پروردگار سرپيچي كرد 

  ١«يَاء مِن دُونِيأَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِ»

 ؟گيريدخود مي يجاي من اولياه او را بهآيا ابليس و ذري

 فرمايد: و مي 

  ٢«إِنَّهُ يَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ الَ تَرَوْنَهُمْ»

 .بينندمي ،ي كه شما ايشان را نبينيدياش از جااو و قبيله

 .آيات ديگرنيز و 

 آفرينش جنسخني درباره 

قرآن موجودي است ناپيدا که  ،آيدکه از مفهو  لغوي آن برميچنان «جن»

 بيان فرموده است:براي او بسياري را مشخصات کريم 

 خالف بر است؛ شده آفريده آتش يهاشعله از که است موجودي .1

  3«خَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ» .است شده آفريده خاک از که انسان

 و منطق و قدرت و باطل از حق تشخيص و ادراک و علم داراي .2

 .آيات سوره جنبه مراجعه شود  .است استدالل

 .(الرحمن و جن سوره آيات) .است مسؤوليت و تکليف داراي .3

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا » :کافرند گروهي و مؤمن هاآن از گروهي .4

                                                        

 همان. .1
 .27اعراف،  .2
 .15الرحمن،  .3
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 1.«دُونَ ذَلِکَ

  2«وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» :معادند و نشر و حشر داراي هاآن .5

 سمع استراق و خبرگيري و هاآسمان در نفوذ قدرتبيشتر  هاآن .6

 سپس از اين کار منع شدند: و داشتند،

  3.«بًا رَّصَدًاکُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَا»

 آگاهي با و کردندمي برقرار ارتباط هاانساناز  بعضي با هاآن .7

آنان  اغواي به ،داشتند نهاني اسرار از بعضي به نسبت که محدودي

  4.«وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا» :پرداختندمي

 .برخوردارندبسياري  قدرت از که شوندمي يافت افرادي هاآن ميان در .8

حضرت سليمان و در داستان  .است چنين نيز هاانسان ميان در که گونههمان

 خوانيم: مي تخت بلقيس

يکي از ، 5«قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ»

که از را پيش از آن أن جن به سليمان گفت: من تخت ملکه سبکشاگردن

  .آور جا ميجاي برخيزي از سرزمين او به اين

يَعْمَلُونَ لَهُ » :دارند را انسان نياز مورد کارهاي از بعضي قدرت هاآن .9
                                                        

 .11جن،  .1
 .15همان،  .2
 .9همان،  .3

 .6همان،  .4

 .39نمل،  .5



  11 ) (36تا  31تفسير آيات )

ي گروهي از جن پيش رو 1؛«مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ

ها، و کردند، و براي او معبدها، تمثالسليمان به اذن پروردگار کار مي

 .کردندظروف بزرگ غذا تهيه مي

: ها بوده استن قبل از خلقت انسانزمي روي در هاآن خلقت .11

  2«وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ»

 عقيده و خرافات درباره جن 

شود که بر خالف خرافات اده ميخوبي استفبه از آيات قرآن ،عالوهبه

مرد  عوا  مشهور است و ميان بر خالف آنچه در ، و مرد  درباره جن

، به دليل است هادانند، انسان نوعي برتر از آنمي «از ما بهتران» ها راآن

به پيامبر  نيزها ها برگزيده شدند، و آنکه تما  پيامبران الهي از انساناين

در ضمن،  .و از او تبعيت کردند است ايمان آوردنداسال  که از نوع بشر 

شدن سجده در برابر آد  بر شيطان که بنا به تصريح قرآن آن روز واجب

  .باشدمي دليل بر فضيلت نوع انسان بر جنّ 3بزرگان طايفه جن بود از

جا سخن از مطالبي بود که از قرآن مجيد درباره اين موجود تا اين

 علمي شود که خالي از هرگونه خرافه و مسائل غيرناپيدا استفاده مي

درباره اين بسياري را مرد  عوا  و ناآگاه خرافات که دانيم ولي مي .است
                                                        

 .13سبا،  .1

 .27حجر،  .2

 .51کهف،  .3
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يک  ،جهتنهميبه .آيداند که با عقل و منطق جور نميموجود ساخته

 «جن» که وقتي کلمهاند چهره خرافي و غير منطقي به اين موجود داده

 .شودآن تداعي ميهمراه خرافات نيز به  مشتي ،شودگفته مي

ها را با اشکال غريب و عجيب و وحشتناک، و که آناز جمله آن 

معرفي  توز و بدرفتاردار! موذي و پرآزار، کينهمسُ و دار موجوداتي دُ

که ممکن است از ريختن يک ظرف آب داغ در يک نقطه خالي،  کنند،مي

 .موهومات ديگري از اين قبيلي را به آتش کشند! و يهاخانه

در حالي که اگر موضوع وجود جن از اين خرافات پيراسته شود، 

 رانحصچرا که هيچ دليلي بر ا ؛قابل قبول است اصل مطلب کامالً

  .بينيم، نداريمموجودات زنده به آنچه ما مي

موجوداتي را که انسان  گويند:بلکه دانشمندان علو  طبيعي و علما مي

تواند درک کند، در برابر موجوداتي که با حواس قابل س خود ميبا حوا

  .ناچيز است ،درک نيستند

بيني کشف نشده بود، کسي باور تا اين اواخر که موجودات زنده ذره

هزاران موجود ا چند قطره خون، هزارانکرد که در يک قطره آب، ينمي

  .ها را نداشته باشدآن نزنده باشد که انسان قدرت ديد

گويند: چشم ما و نيز دانشمندان مي .رح ما قدرت محدود دارندواج

بيند، و گوش ما امواج صوتي محدودي را هاي محدودي را ميرنگ

 ،ي که با چشم و گوش ما قابل درک نيستيها و صداهارنگ .شنودمي

 ،وقتي وضع جهان چنين باشد .از آن است که قابل درک استبيش بسيار 



  11 ) (36تا  31تفسير آيات )

در اين عالم وجود داشته اي انواع موجودات زنده چه جاي تعجب که

 ها را درک کنيم؟باشند که ما نتوانيم با حواس خود آن

سو قرآن کال  ناطق و صادق، خبر از وجود جن کاز ي ،به هر حال

هيچ دليل  ،و از سوي ديگر .داده است ،ي که در باال ذکر شديهابا ويژگي

را پذيرفت، و از توجيهات  بايد آن ،نبنابراي .عقلي بر نفي آن وجود ندارد

گونه که از خرافات عوا  در اين قسمت همان .حذر بودبرغلط و ناروا 

 .بايد اجتناب کرد

تر اين نکته نيز قابل توجه است که: جن گاهي بر يک مفهو  وسيع

ها اعم از آن .گرددشود که انواع موجودات ناپيدا را شامل مياطالق مي

ها که عقل و درک ندارند و حتي و آن درک هستند، که داراي عقل و

ها پنهان در النه شوند و معموالًگروهي از حيوانات که با چشم ديده مي

 1.وارد است ،نداداخل هستند، نيز در اين معني وسيع

 نقل که فرمود: ،اکر  روايتي است از پيامبر ،شاهد اين سخن

يح في الهواء، و صنف اهلل الجن خسمه اصناف: صنف کالرخلق

ا ، و صنف عقارب، و صنف حشرا  االر ، و صنف حيّ

 ٢.بني آدم عليهم الحساب و العقابک

  :را پنج صنف آفريده است جنخداوند 

                                                        

 .154-156، ص 25، جتفسير نمونه .1
 .157، ص25، جتفسير نمونهنقل از: ؛ به186، ص1، ج البحارسفينة .2
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 ؛(هستند ناپيدا) هوا در باد مانند صنفي .1

  ؛مارها صورت به صنفي .2

 ؛ت عقاربصور به صنفي .3

  ؛اندصنفي حشرات زمين .4

 .هاستو حساب و عقاب بر آن ،نداها مانند انسانه از آندستکو ي .5

بسياري از مشکالتي که  ،با توجه به اين روايات و مفهو  گسترده آن

براي  .شود، حل خواهد شدها در مورد جن گفته ميدر روايات و داستان

 فرمود:  نااميرالمؤمنمثال، 

الشيطان الماء من ثلمه االناء و ال من عروته فان  بال تشر»

  ١؛«يقعد علي العروه و الثلمه

 ؛رف دستگيره آن آب نخوريدطاز قسمت شكسته كوزه و 

 .نشيندزيرا شيطان روي دستگيره و عروه مي

که جاي که شيطان از جن است و با توجه به اينبا توجه به اين 

بعيد ، هاستشکسته ظرف و همچنين دسته آن محل اجتماع ميکروب

گونه موجودات را نيز شامل اين ،ن به مفهو  عا نيست که جن و شيطا

موجودي است که داراي فهم و » هر چند معني خاصي دارد که .شود

  2.«وليت و تکليف استؤشعور و مس

فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا »فرمايند: در تفسير و خطاب مي ييعالمه طباطبا
                                                        

 .25، جتفسير نمونهنقل از: به 5. حديث 385، ص6، جفيکتاب کا .1

 .154-157، ص 25، جتفسير نمونه .2



  11 ) (36تا  31تفسير آيات )

و با برشمردن ند دامي خطاب را متوجه کل اجنه و انس «تُکَذِّبَانِ

ن و اهل اهاي مجرمهاي رحمان از شدائد روز قيامت و عقوبتنعمت

البته همين  .شماردها ميها را هم جزء نعمتو آن ،دهدآتش خبر مي

 ؛شودنعمت مي ،جنه مقايسه شوداها وقتي با کل انسان و شدائد و عقوبت

 .ناجزا و عقاب مجرممانند 

اب و عقاب که در آتش براي اهل آتش فرمايد: آنچه از عذميايشان 

است، و آنچه که از کرامت و ثواب که در بهشت براي اهلش آماده شده، 

 .هاي خدا استهر دو آالء و نعمت

طور که براي کل جن و انس خورشيد، قمر، آسمان بلند، زمين همان 

از  ،ي است بر اهل دنيايهاها آالء و نعمتاين هو غير پست، نجم، شجر،

هاي نامبرده آيد که: جن هم مانند انس في الجمله از نعمتن آيه برمياي

ي که يهااجنه را هم در مالمت بايستچون اگر نبود نمي .کنداستفاده مي

ها نموده، و هر دو را مالمت کرده و از اول سوره تا کرده شريک انسان

يک از نعمت به کدا « انِفَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَ» :به آخر يکسره بفرمايد

 1.کنيدپروردگارتان را تکذيب مي

 روايتيک 

بزرگ  پرسيد: نا  پدر ،کرد االتي که از عليؤدر ضمن س مردي شامي

                                                        

 .211، ص37، جترجمه تفسير الميزان .1
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فرمود: شومان، و اين شخص همان کسي است اما  طائفه جن چيست؟ 

 .که خداي تعالي او را از آتشي خالص بيافريد

 آيا شيطان فرشته بود؟

خداوند درباره مسأله ابليس و شيطان و سرپيچي او از ياري بسدر آيات 

 بدانيم که انحرافاتبهتر است  .شده استسجده بر آد  سخن گفته فرمان 

شدن در برابر مگيرد و تسليهاي ابليس سرچشمه مياز وسوسه

چقدر احمقانه  ،که از آغاز کمر دشمني ما را بسته است ،هاي اووسوسه

 د: فرماياست؟ مي

  ١«وَإِذْ قُلْنَا لِلْماَلَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إاِلَّ إِبْلِيسَ»

اين استثناء ممکن است موجب توهم شود که ابليس از جنس 

 .ند، پس چگونه طغيان کردادر حالي که فرشتگان معصو  ؛فرشتگان بود

 .2«عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ»گويد: بالفاصله مي ،ولي بعد

خاطر بندگي و اطاعت و به ولي .فرشتگان نبودجن بود و از او از 

قرب به پروردگار در صف فرشتگان جاي گرفت، و سپس از فرمان 

  .پروردگارش خارج شد

و حتي شايد ولي در صف فرشتگان قرار گرفت  .ابليس جن بود ،آري

و کبر آنچنان سقوط کرد که  ساعت غرورخاطر يکه اما ب ؛معلم آنان بود
                                                        

 .34بقره،  .1

 .51کهف،  .2



  11 ) (36تا  31تفسير آيات )

ترين و منفورترين موجود همه سرماية معنويت خود را از دست داد و رانده

 گويد: درگاه خدا شد، و سپس مي از

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ »

  ١«لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

خود  يو فرزندانش را به جاي من اوليا آيا او ،با اين حال

 .ها دشمن شما هستندكه آندر صورتي؛ ديكنانتخاب مي

شما گرفته  هخورده که تصميم به گمراهي و بدبختي همدشمن قسم

آشکارا اظهار شما  و عداوت خود را از اولين روز نسبت به پدران است

شدن راخدا پذي شيطان و فرزندان او را به جايبا اين وصف،  .کرده است

ما کان اهلل سبحانه ليدخل الجنه بشراً بامر اخرج به منها »زيرا  ؛بسيار بد است

خاطر که به هرگز ممکن نيست خداوند انساني را در برابر کاري ؛2«ملکا

  .، به بهشت بفرستداي را از بهشت رانده استآن فرشته

من را از آتش ؛ خلقته من طينو خلقتني من نار : »منطق ابليس اين بود

 .خلق کردي و او را از گِل

 درباره مالئکه کالمي

قرآن  .ندادانيم فرشتگان پاک و معصو مي ؟چرا ابليس از فرشتگان نبود

 فرمايد: مي .ها اعتراف داردهم به پاکي و عصمت آن

                                                        

 همان. .1
 البالغه.نهج .2
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 ١«ونَبَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُ»

خدا هستند، در هيچ سخني بر او پيشي ها بندگان گراميآن 

 .نهندهاي او را گردن ميگيرند و فرماننمي

بنابراين کبر،  ؛ها عقل است نه شهوتجاکه در جوهر آناصوالً ازآن 

 ،پس .ها وجود نداردطور کلي انگيزه گناه در آنه غرور، خودخواهي، و ب

دهد که ابليس هرگز فرشته خوبي گواهي ميساختمان جوهره فرشتگان به 

قدر پرستش خدا کرده ها قرار داشت و آنجا که در صف آنولي از آن ،نبود

ها در مسألة مشمول خطاب آن ،زده بودبود که به مقا  فرشتگان مقرب تکيه

 .استسجدة بر آد  شده و سرپيچي او به صورت يک استثنا بيان شده 

 شياطينپاسداري آسمان از نفوذ 

 فرمايد: خداوند در قرآن کريم مي

وَحِفْظًا مِّن کُلِّ شَيْطَانٍ  إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْکَوَاکِبِ *»

مَّارِدٍ * لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلَي وَيُقْذَفُونَ مِن کُلِّ جَانِبٍ * 

* إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ  بٌدُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِ

 2«شِهَابٌ ثَاقِبٌ

و آن را از  همانا ما آسمان دنيا را به زيور ستارگان آراستيم،

توانند به سخنان آنان نمى .هر شيطان سركشى حفظ كرديم
                                                        

 .27و  26. انبياء، 1

 .11ـ6صافات،  .2
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فرادهند، و ]هرگاه به  فرشتگان بسيار مكرم و شريف گوش

سنگ[ به سويشان شهابدادن برخيزند[ از هر سو ]گوش

براى  و .خوارى رانده شوند تا با خفت و شود،پرتاب مى

كه شيطانى خبرى را مگر آن ؛آنان عذابى هميشگى است

 ،صورتت بربايد ]و فرار كند[ كه در اين]دزدانه و[ با سرع

 .كنداى آتشين و شكافنده او را دنبال مىگلوله

ي که فرشتگان ساکن يهاانگويند: منظور از آسمن ميامفسراز بعضي 

عالم ملکوت است که افقش برتر از اين عالم حسي است، و  ،آن هستند

و طردشدن  (استراق سمع) ها وشدن شياطين به آسمانکمنظور از نزدي

اين است که هرگاه اين شياطين بخواهند به عالم  «باشه» وسيلهبه

 ،خبر گردندبا ندهفرشتگان نزديک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آي

 1.شوندطرد مي ،وسيله نور ملکوت که طاقت تحمل آن را نداردهب

جا کنايه از آسمان ايمان و در اين «سما» اين احتمال هم است که

کنند به اين محدوده راه يابند معنويت است که همواره شياطين تالش مي

ن الهي و اما پيامبرا ؛و از طريق وسوسه در دل مؤمنين راستين نفوذ کنند

ها با شهاب ثاقب علم و تقوي بر معصومين و پيروان فکري و محلي آن

 2.دنکنشدن به اين آسمان منع ميکها را از نزديها هجو  و آنآن

                                                        

 .21، ص19، جنمونهتفسير  ؛ به نقل از: 131، ص17، جتلخيص تفسير الميزان .1
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 معني شيطان 

معني خبيث و پست آمده، و شيطان موجود سرکش هاز شطنَ ب «شيطان»

معني روح هبو متمرد اعم از انسان يا جن و يا هر جنبنده ديگري، و 

 1.(کنندهشرور و دور از حق نيز آمده)هر موجود موذي و منحرف

هر موجود معني دارد و به شياطين جمع شيطان معني وسيعي ،پس

هاي پست در قرآن به انسانرو، ازاين .سرکشي و طغيانگر و موذي است

 .شودابالغ مي «شيطان» و خبيث و طغيانگر نيز کلمه

هاي انس و غير انسي که از نظر ما پنهان هستند به شيطان ،کلمه شيطان

دشمني از  ؛«شياطين االنس و الجن يوحي بعضهم الي بعض» است: اطالق شده

ه ب (اساس)براي اغفال مرد که سخنان فريبنده و بي ،شياطين انس و جن

 .گفتنددر گوشي به يکديگر مي و يطور سرّ

قرار  برابر آد اسم خاص براي شيطاني است که در  «ابليس» اما

شيطان اسم  ،بنابراين .شياطين است هگرفت و در حقيقت رئيس هم

  2.است جنس و ابليس اسم خاص

 ؟آيا جنون از شياطين است

عوامل  هاي رواني و غالباًصرع و جنون از بيماري ،دانيمکه ميبا اين

آن کنايه از  «الشيطانمس» جمعي معتقدند که تعبير، اي دارندشناخته شده
                                                        

 .192و  191، ص1همان، ج .1

 همان. .2
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نه اين که واقعاً شيطان  ؛اين تعبير در ميان عرب معمول بودهالبته  .است

 .تأثيري در روح انسان بگذارد

رويه و ولي هيچ بعيد نيست که بعضي از کارهاي شيطاني و اعمال بي

يعني به دنبال آن اعمال،  ؛سبب يک نوع جنون شيطاني گردد ،نادرست

 ،از اين گذشته .اني او را برهم زندشيطان در شخصي اثر بگذارد و تعادل رو

آن از  اثر طبيعي ،که روي هم متراکم گردداعمال شيطاني و نادرست هنگامي

 .باشدرفتن تشخيص صحيح و قدرت بر تفکر منطقي ميدست

آکل الربا ال يخرج من الدنيا حتي يتخبطه »است: در منابع ما آمده 

که به نوعي از جنون مبتال مگر اين ؛رودرباخوار از دنيا نمي؛ الشيطان

 «.خواهد شد

خاطر فساد و شرارتي است که در ه گويند؟ بچرا به ابليس شيطان مي

  .او وجود دارد

و « ابليس»هاي روشن آن يکي از مصداق .شيطان معاني مختلفي دارد

 کنندههاي مفسد و منحرفانسان ،مصداق ديگر آن .لشکريان و اعوان او است

 1.هاي موذي آمدهاي موارد به ميکروبهارپ و احياناً در

 شيطان را آفريد؟خدا چرا 

چرا آفريده شد پس،  ؛شيطان که موجودي اغواگر است :پرسندبسيار مي

 و فلسفه وجود او چيست؟ 
                                                        

 .193همان، ص .1
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ها همنشين به اين دليل که سال .: خداوند شيطان را شيطان نيافريداوالً

دي سوء استفاده کرد و از آزا ،ولي بعد .فرشتگان و بر فطرت پاک بود

در آغاز پاک آفريده شد و در واقع،  .شتبناي طغيان و سرکشي گذا

 .انحرافش بر اثر خواست خودش بود

ها که ايمان و آنافراد با وجود شيطان براي ،ثانياً: از نظر سازمان آفرينش

بلکه وسيلة پيشرفت و تکامل  ؛خواهند راه حق را بپويند زيانبخش نيستمي

 .گيرداينکه پيشرفت و تکامل، همواره در ميان تضادها صورت مي چه ،است

 ،تر، انسان تا در برابر دشمن نيرومند قرار نگيردبه عبارت روشن 

همين  .اندازدکار نميهکند و بهرگز نيروها و نبوغ خود را بسيج نمي

در و  تر انسان،سبب تحرک و جنبش هر چه بيش ،وجود دشمن نيرومند

 خوانيم:در قرآن مي .و تکامل اوست نتيجه ترقي

  ١«إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء»

 .خواهد بين شما دشمني و بغض و كينه ايجاد كندشيطان مي

 2.اراده هميشگي شيطان =فعل استمرار :يريد

 شيطانوسيله هبانحراف تدريجي 

إِنَّمَا يَأْمُرُکُمْ « »واْ خُطُوَا ِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌواَلَ تَتَّبِعُ»

  ٣«بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء
                                                        

 .91مائده،  .1

 .194و  193، ص1، جتفسير نمونه .2
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كه او دشمن آشكار هاي شيطان پيروي نكنيد، چه ايناز گام

 .دهدمان ميفرها و انحرافات او شما را فقط به بدي .شما است

قد  در پشت سر بهقد  ا معموالًانسان رشيطان،  .گا  به گا  خطوات:

قمار بدون  تماشاچيابتدا  ،جوانبراي مثال،  .رساندخود به هالکت مي

 .شودميدر آن غرق .کند تا ميگناه به شروع کم کم و است برد و باخت

 .نرورا اولين قد   :گويدقرآن مي

 دشمن آشکار ،شيطان

را با انسان خبر داده و دشمني خود از يحاً صرشيطان خوانيم: در قرآن مي

 1«ألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» :کوشم تا همه را گمراه کنممي: است اعال  کرده

 چگونگي وسوسة شيطان؟

 ،ها هستندشيطان به دوستان خود و کساني که آماده پذيرش دستورات آن

وحي در اصل همان صداي مخفي و مرموز و احياناً  .کندوحي مي

 خوانيم: در قرآن مي .استتأثيرهاي ناآگاه 

  ٢ لِيُجَادِلُوکُمْ أَوْلِيَائِهِمْوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى 

قطعاً شياطين ]شبهات ناروايى را به ضد احكام خدا[ به 

  .كننددوستانشان القاء مى

                                                        

 .39حج،  .1

 .121انعا ،  .2
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 وحي الهي با وسوسه شيطان تفاوت ميان 

روح با آن آشناست و جسم و  ،الهامات الهي چون با فطرت سازگار است

وسوسه، تأثير شيطان در اما  .کندايجاد ميحالت انبساط و نشاط در انسان 

در  باشد، وميآگاه و ناخود يک نوع تأثير خفياست، که وجود انسان 

 .مانند وسوسه در نماز .شده است «حاءاي»به ر يبعبعضي از آيات ت

 گوي خداوند و شيطانوگفت

  ؟است هشدنازل ميوحي مگر بر او ؟ گفتبا خدا سخن چگونه شيطان 

بلکه  ؛هميشه جنبة وحي ندارد وندگفتگوي خدا بايد گفت:پاسخ در 

هيچ اشکالي ندارد که  .عبارت از پيا  نبوت و رسالت است «وحي»

 ؛وسيله بعضي از فرشتگان سخن بگويدا بهخداوند از طريق الها  دروني ي

، همانند مادر موسي و خواه اين شخص از صالحان و پاکان باشند

 1.باشد مريم، و يا از ناصالحان مثل شيطانحضرت 

 چرا ابليس با يک گناه طرد شد؟

بلکه  ؛يک گناه امتناع ساده و معمولي نبود ،آد  رز سجده با عصيان ابليس

من از او  گفت: .کار مقا  پروردگار بودناعتراض و ا ايک تمرد آميخته ب

و  !سجده بر خالف حکمت و عدالت استيعني فرمان تو براي  ؛بهتر 

 .بود و انکار علم و حکمت خدا ،ابليسر کف گربيان اين مخالفت،
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 .ش را از دست بدهديهاي خوها و موفقيتبايد تما  مقا  ،جهتنهميبه

و سرچشمه  .1«فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَکُونُ لَکَ أَن تَتَکَبَّرَ فِيهَا»فرمود: اينچنين بود که 

تو حق نداري »دهد: ن سقوط و تنزل را با اين جمله براي او شرح مياي

 « .پيش گيري را در اين مقا  و مرتبه، راه تکبر

بيرون رو که از افراد پست و »فرمايد: ميدر ادامه و براي تآکيد بيشتر، 

عکس به تنها با اين عمل بزرگ نشدي، بلکه بهنه يعني ؛«ذليل هستي

 .«فاخرج انک من الصاغرين» :يخواري و پستي گراييد

شود که تما  بدبختي شيطان، مولود خوبي روشن مين جمله بهاز اي

بيش از آنچه  برتربيني او، که خود را در مقامين خوداي .او بود «تکبر»

بلکه  ؛شايسته آن بود قرار داد، سبب شد که نه تنها بر آد  سجده نکند

رمان او خرده گيرد، و سرانجا  علم و حکمت خدا را انکار نمايد و به ف

جاي بزرگي، پستي و ذلت را ت خود را از دست بدهد، و بهتما  حيثي

  2.براي خويش بخرد

خاطر سرکشي و طغيان مؤاخذه کرد و گفت چه س را بهابلي ،خداوند

  ؟چيز سبب شد که در برابر آد  سجده نکني و فرمان مرا ناديده بگيري

تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ  قَالَ مَا مَنَعَکَ أاَلَّ»

  ٣«وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
                                                        

 .13اعراف،  .1

 .116و  115، ص6، جتفسير نمونه .2
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 ،]خداوند به او[ فرمود: زماني که تو را ]به سجده[ فرمان دادم

کردن بازداشت؟ گفت: من از او بهترم؛ ز تو را از سجدهچيچه

 .آفريديمرا از آتش پديد آوردي و او را از گِل 

 ؛به يک عذر ناموجه متوسل گرديد و گفت: من از او بهتر  ،در جواب

گويا چنين  .لو او را از خاک و گِاي که مرا از آتش آفريدهبه دليل اين

ترين اشتباهات اين يکي از بزرگ .کرد که آتش از خاک بهتر استفکر مي

  .ولي تکبر کرد ،دانستبلکه هم مي .ابليس بود

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن : »که گفت ابليس بود ،قياس کرد اول کسي که

در حالي که اگر نورانيت و  ،ل را با هم مقايسه کرداو آتش و گِ .1«طِينٍ

آن دو  تفاوت و برتري .کردروحانيت آد  را با نورانيت آتش مقايسه مي

 .دانستد آتش را نمييد زمين و فوايو فواا .يافتميرا در

 خاک و آتش ميان اي سهمقاي

دانيم، خاک سرچشمة انواع برکات و منبع تما  مواد حياتي و مي

در حالي که  ،ترين وسيله براي ادامه زندگي موجودات زنده استمهم

  .آتش چنين نيست

ل جاي زمان حيات و زندگي پيدا شد که خاک و گِن از آندر کره زمي

گيرد که از موادي سرچشمه مي آتش از ،عالوه بر اين .آتش را گرفت
                                                        

 .76ص،  .1
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خاک سرچشمه پرورش گياهان و درختان است و  .دست آمدهه خاک ب

  .باشنددرختان سرچشمه پيدايش آتش مي

بلکه  ؛امتياز آد  از اين نبود که از خاک است ،ها گذشتهاز همه اين

روح انسانيت و مقا  خالفت و نمايندگي پروردگار بوده  امتياز اصلي او

بنابراين، بر فرض که ماده اوليه شيطان بهتر از او باشد، دليل  .است

و مقا   ي،آن روح و عظمت خدادادشود که در برابر آفرينش آد  با نمي

ست که شيطان ا و ظاهر اين .نمايندگي پروردگار، سجده و خضوع نکند

پرستي جلوي او را گرفت تنها تکبر و خود .دانستهمه اين مطالب را مي

 1ها بهانه بود ينو همه ا

 دادن به شيطاننش و مهلتفلسفة آفري

ترين آيد که مهمسواالت مختلفي به ذهن مي ها معموالًگونه بحثندر اي

 :عبارت است از هاآن

ها وسوسه سرچشمة دانستمي کهاين با ؛آفريد را شيطان خداوند چرا .1

  شود؟مي هاگمراهي و

 خداوند چرا ؛شد بزرگي گناه چنان بمرتک شيطان کهاين از بعد .2

 اي او را مبني بر ادامة حيات او پذيرفت؟تقاض

 : پاسخ پرسش

 ،به همين دليل .خلقت ابليس از آغاز، خلقت پاک و بي عيبي بود ،اوالً
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ساليان دراز در صف مقربان درگاه خدا و فرشتگان بزرگش جاي گرفته 

با سوء استفاده از  ،سپس .ها نبوداگر چه از نظر آفرينش جزء آن ؛بود

آزادي خود، بناي طغيان و سرکشي گذاشت و رانده درگاه حق گرديد و 

  .لقب شيطان را به خود اختصاص داد

 ؛تنها زيانبخش نيستندگان راه حق نهثانياً: وجود شيطان براي پوي

زيرا وجود يک دشمن قوي در  .شودبلکه رمز تکامل نيز محسوب مي

و اصوالً هميشه  گردد،پرورش و ورزيدگي او ميمقابل انسان، باعث 

و هيچ موجودي راه کمال را  .آيدها در ميان تضادها به وجود ميتکامل

  .که در مقابل ضد نيرومندي قرار گيردمگر اين ،پويدنمي

گرچه به حکم آزادي اراده در برابر اعمال  ،که: شيطاننتيجه اين

زياني براي بندگان خدا و ول است، ولي وسوسه او ؤخالف خود مس

طور غيرمستقيم هبلکه ب ؛ي که بخواهند در راه حق گا  بردارند ندارديهاآن

 .ها ثمربخش خواهد بودبراي آن

 دوم:پاسخ پرسش 

به عنوان وجود يک شيطان زيرا ادامه حيات  ؛است روشنپاسخ بسيار 

ثر هم بلکه مؤ ،تنها ضرر نداشتنقطة منفي براي تقويت نقاط مثبت نه

مختلفي وجود دارد که غرائز  ،چون که غير از شيطان در وجود ما ؛بود

يک ميدان تضاد را  ،چون در برابر نيروهاي عقالني و روحاني قرار گيرند

، گيردپيشرفت و تکامل انسان صورت مي ،در اين حالو  دهندتشکيل مي
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ديگر: تا  به تعبير .ادامة حيات شيطان نيز تقويت مباني اين تضاد استو 

 .هاي انحرافي نباشد، راه مستقيم شناخته نخواهد شدراه

بايد توجه داشت که شيطان بعد از انجا  آن گناه، سعادت و  نكته:

نجات خود را در جهان ديگر به کلي به خطر انداخت، و لذا در برابر 

تقاضاي عمر طوالني در اين دنيا کرد که طبق قانون  ،عباداتي که کرده

 1.وردگار، اين تقاضا پذيرفته شدعدالت پر

بايد توجه داشت که خداوند اگر چه شيطان را در نيز اين نکته مهم به 

دفاع قرار ولي انسان را در برابر او بي ،هايش آزاد گذاشتهانجا  وسوسه

  :زيرا .نداده است

تواند سدّ نيرومندي در مقابل اوالً، نيروي عقل را به او بخشيده که مي

 .اگر پرورش يابد و تربيت شود خصوصهب ،وجود آوردههاي شيطان بوسوسه

ي که يهاها هستند به کمک انسانبخش نيکيثانياً: فرشتگاني که الها 

 فرمايند:که ميچنان .فرستدمي ،هاي شيطان بر کنار باشدخواهند از وسوسهمي

 «.المالئکه ان الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم»

ها )براي تقويت روحية آن شوندها نازل ميفرشتگان بر آن

  .(دهدها ميها را به آنها و دلگرميو انواع بشارت

 :فرمايدمي و در جاي ديگر

 .«اذ يوحي ربک الي المالئکه اني معکم فثبتوا الذين آمنوا» 
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كرد كه من با شما هستم پروردگار تو به فرشتگان وحي مي

كنم كه افراد با ايمان را در مسير حق شما كمك ميو به 

 1.كمك كنيد و ثابت نگاه داريد

 هانکته

 فباي آالء ربکما تکذبان

 كنيدتكذيب ميرا هاي پروردگارتان پس كدامين نعمت

آميز به جن و ا خطاب سرزنشبعد از بيان خلقت جن و انسان، گوي

که بدانيد از کنيد تا اينرجوع نمي خود نمايد که چرا به خلقتبشر مي

صورت بشريت و هب ،دست قدرت ازليهچه ماده و عنصر ضعيفي ب

يد و از مرتبه پست جمادي، اخود درآمدهئت مخصوص بهبه هي ،«جن»

چه مراتب و چه مراحلي را پيموده تا صاحب عقل و  ،پس از تحول

ه پروردگار ک همه تفضالتينتوانيد با ايميچگونه  ،پس .ايدادراک گرديده

 کنيديد يا انکار ي، انکار نعمت نمااست درباره شما انواع جنّ و انس نموده

  .پروردگار استسوي ها از که اين نعمت

 (52تا  17)آيات  تفسير

 (١٣)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (١٧) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

فَبِأَيِّ آلَاءِ  (٢٤)بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٣) يَلْتَقِيَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

                                                        

 .113همان، ص .1
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فَبِأَيِّ آلَاءِ  (٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢١) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (٢٤) عْلَامِوَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ ُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَ (٢٣) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (٢5)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ 

پس  «17».پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است

 «13»كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

در حالى كه  ،دو درياى ]شيرين و شور[ را روان ساخت

ن آن دو ]ولى[ ميا «13»همواره باهم تالقى و برخورد دارند؛

كنند]درنتيجه باهم مخلوط حايلى است كه به هم تجاوز نمى

هاى پروردگارتان يك از نعمتكدام ،پس «21» شوند![نمى

لؤلؤ و مرجان بيرون  ،از آن دو دريا «21»كنيد؟را انكار مى

هاى پروردگارتان را يك از نعمتكدام ،پس «22».آيدمى

 هاى بادبانكشتى ،و او را در دريا «23»كنيد؟انكار مى

هاى يك از نعمتكدام ،پس «24».هاستبرافراشته چون كوه

  كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

 دو مشرق و دو مغرب معناي در 

 «رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ»

 .او پروردگار دو شرق و دو مغرب است

به بيان يکي ديگر  ؛دهي که در آيات قبل بيان فرمويهادنبال نعمتباز به

فرمايد: پروردگار دو مشرق و پروردگار مي هاي الهي پرداخته،از نعمت

  .دو مغرب است
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طلوع و اي درست است که خورشيد در هر روزي از ايا  سال از نقطه

به تعداد روزهاي سال مشرق  ،و به اين ترتيب ،کندغروب مياي در نقطه

تابستان، آفتاب و)ميل  (داکثر)ميل شمالياما با توجه به ح ؛و مغرب دارد

و بقيه در  زمستان، آن در حقيقت دو شرق و دو مغرب دارد، (جنوبي

 .باشدميان اين دو مي

طلوع و غروب آفتاب دائماً متغير  ،با حرکت زمين به دور خورشيد

 ،مشرق تابستان و مشرق زمستان است منظور از دو مشرق، ،پس .است

و ارزاق  ،آيدچهار فصل پديد مي ،بودن آن دوکه به خاطر دو جا 

 .پذيردخواران انتظا  ميروزي

اند: مراد به دو شرق، مشرق خورشيد و مشرق ماه بعضي هم گفته 

اين نظا  که مبدأ پيدايش  .دو مغرب آن دو است ،است و دو مغرب هم

در حقيقت تأکيدي و  ،فصول چهارگانه سال است و با برکات فراوان

 .است براي آنچه در آيات قبل آمدهتکميلي 

طور جا که سخن از سير خورشيد و ماه در ميان است، و همينآن

و در مجموع هم، بيانگر نظا  دقيق  ها،سخن از ميزان در آفرينش آسمان

باشد و هم اشاره است به و ماه و خورشيد، مي آفرينش و حرکت زمين

 1.شودي که از اين رهگذر عايد انسان مييهانعمت

هاي و اين يکي از تظاهرات رحمت رحماني و آالء و نعمت
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کننده دو تآورنده و تربيدپروردگار رحمن پدي است کهاين غيرمتناهي او 

مشرق و مغرب زمستاني و تابستاني که طلوع و  .مشرق و دو مغرب است

غروب خورشيد و نيز باقي کواکب در تابستان و زمستان مخالف 

  .دهدقدرت و احاطه رحمت او را نشان مي يکديگرند و کمال

و اين اختالف ناشي از گردش موجودات و حرکت اوضاع سمائي و 

اين است که شب و روز و ماه و سال و براي ارضي به گرد يکديگر، و 

 .دآياختالف فصول پديد 

که سرانجا  آن .حادث گردد )ثالثه(گانه سه انواع مواليد ،در نتيجه

، کات موجودات است از نقص به کمال رساندن بشرغايت و فايده حر

 .پديد شدن موجود بشري استو باشد، بلکه ساير موجودات مي

و  باز جن و انس را مخاطب ساخته ،بعد از ذکر اين نعمت ،پس

هاي )کدامين نعمت از نعمت 1«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»فرمايد: مي

  (نيد؟کپروردگارتان را انکار مي

 فرمايد: مي 25تا  19و در آيات 

فَبِأَيِّ آلَاءِ  (٢٤)بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (١٣) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

فَبِأَيِّ آلَاءِ  (٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢١) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (٢٤) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ ُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ (٢٣) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (٢5) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ
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در حالى كه  ،دو درياى ]شيرين و شور[ را روان ساخت

]ولى[ ميان آن  «13»همواره باهم تالقى و برخورد دارند؛

رنتيجه باهم كنند ]دهم تجاوز نمىبه دو حايلى است كه

هاى يك از نعمتكدام ،پس «21» شوند![مخلوط نمى

لؤلؤ و  ،از آن دو دريا «21»كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

هاى يك از نعمتكدام ،پس «22».آيدمرجان بيرون مى

 ،و او را در دريا «23»كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

 ،پس «24».هاستبرافراشته چون كوههاى بادبانكشتى

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

 منظور از اين دو دريا چيست؟

 «بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ*  مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ»

در حالي كه با  دو درياي مختلف را در كنار هم قرار داد،

يكي بر هم تماس دارند، اما ميان آن دو برزخي است كه 

 كند! ديگري غلبه نمي

هاي پروردگار، سخن از درياها به ميان آمده در ادامه شرح نعمت

اي از درياها که هم کيفيت خاصي در پارهبلکه ه همه درياها، ناما است، 

و هم  ،پايان حقاي از قدرت بياي است عجيب و هم نشانهپديده

 .هااستفاده انسان هاي موردپديدآمدن بعضي از متاع براياي وسيله

هم که با در حالي ،فرمايد: دو درياي مختلف را در کنار هم قرار دادمي
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اما در ميان آن دو برزخي است که  ،مرج البحرين يلتقيان :تماس دارند

 .«بينهما برزخ ال يبغيان» :باشدمانع طغيان و غلبه يکي بر ديگري مي

 .است «شور» و «شيرين» دو درياي آب مقصود از اين دو دريا،

 فرمايد:جا که ميآن

الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَا ٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ  وَهُوَ» 

  ١«بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

او كسي است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد، يكي  

ها لخ، و در ميان آنگوارا و شيرين است، و ديگري شور و ت

 .برزخي قرار داد تا با هم مخلوط نشوند

در  .نظر وجود دارداختالف  ،منظور از اين دو دريا چيستکه از اين

 خوانيم:که در سوره فاطر ميچناناست، آيات ديگر قرآن نيز اشاراتي شده 

وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَا ٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ »

 ٢«وَمِن کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

اين دو دريا يکسان نيستند که يکي شيرين و گوارا و نوشيدنش 

که يکسان شور و تلخ است و با اين ،و اين يکي ديگر بالمانع،

خوريد، گوشت تازه مي .ويدشمند مينيستند شما از هر دو بهره

  .کنيدآرايش خود ميو و مرواريد و مرجان استخراج نموده 
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و شور و تلخ را مخلوط کرده  ،خداي تعالي دو درياي شيرين و گوارا

وسيله حاجزي که ه ب و است که تالقي آن دو دائميدر عين ايناست، 

تا يکي  وندگذارد در يکديگر مستهلک شنمياست، آن دو قرار داده ميان 

يکي صفت شوري آن ديگري و  ،را از بين ببردديگري ي يصفت گوارا

  .را تهديد کننديکي نظا  زندگي جانداران و بقاء آن دست آخر هريک  ،را

  بنگر قدرت خدا را

که به دريا و يا به اقيانوس آب شيرين هنگاميعظيم هاي رودخانه

دهند و ر کنار ساحل تشکيل ميي از آب شيرين ديدريا معموالً ،ريزندمي

تا مدت زيادي اين دو آب  که،رانند و عجب اينآب شور را به عقب مي

 .شوندهم آميخته نميشور به خاطر تفاوت درجه غلظت به شيرين و

هاي آب ،آيدکه، به هنگا  مد دريا که سطح اقيانوس باال ميجالب اين

شور مخلوط گردد،)مگر در  آب که باشوند، بي آنشيرين عقب رانده مي

 .پوشانندو قسمت زيادي از خشکي را مي (آبيو کم مواقع خشکسالي

 ،هاي شيريننشينان در اين مناطق با مهار کردن اين آبساحلرو، ازاين

هاي آورند که به وسيلة آن زمينوجود ميهنهرهاي زيادي در منطقه ب

 .شودفراواني مشروب مي

اين نهرها  جزر و مد ساحلي و تأثير آن در آباين نهرها که از برکت 

و  ،شودآيند در شبانه روز دوبار از آب شيرين پر و خالي ميوجود ميهب

  .وسيلة بسيار مؤثري براي آبياري مناطق وسيعي هستند
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خطاب به انس و  ،(در مقا  سرزنش)عتاباينچنين است که آري، 

نعمت و رحمت  چگونه ،ب خلقتيفرمايد: که با اين عجاجان مي

 1«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» :نمايندپروردگار و مربي عالم را انکار مي

 درياها  ذخاير گرانبهاي

يَخْرُجُ » :شودلؤلؤ و مرجان خارج مي ،از اين دو دريا دهد،ادامه مي ،سپس

 2« مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

دانة شفاف و قيمتي است که در  ؛گويند «ريدمروا» در فارسيرا  «لؤلؤ»

و هر چه درشت تر باشد  .يابددرون صدف در اعماق درياها پرورش مي

 .دارداي و در طب موارد استعمال گسترده، گرانبهاتر است

ولي حقيقت  .اندر کردهلؤلؤهاي کوچک تفسيبه بعضي  را «مرجان»

شاخه کوچک  ايست که شبيهموجود زنده ،مرجان: چيز ديگر است

ها دانشمندان آن را نوعي رويد، و تا مدتدرخت در اعماق درياها مي

هر چند  ؛روشن شد که نوعي حيوان است ولي بعداً .پنداشتندمي« گياه»

 پوشاند،و گاه منطقه وسيعي را مي چسبد،هاي کف دريا ميبه صخرهکه 

هد که به جزائر دشود، و جزايري را تشکيل ميافزوده مي و تدريجاً

 .مرجان معروف است

و صيادان آن را از  کندهاي ساکن نشو و نما ميمرجان معموالً در آب
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 .22همان،  .2



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 302

و  .کنندمديترانه و بعضي نقاط ديگر صيد مي درياي احمر و سواحل

  .رنگ استمرجان سرخ بهترين نوع زينتي آن

خواص  به عالوه، .نيز عالوه بر جنبه زينت، استعمال طبي دارد« مرجان»

سازند که براي از جمله، از آن داروهايي مي .اندبراي آن ذکر کردهبسياري 

هاي تقويت قلب، دفع سم افعي، تقويت اعصاب، معالجه اسهال، و خونريزي

 .اند براي بيماري صرع نيز مفيد استکنند، و گفتهگيري ميرحم، بهره

از آن دو دريا بيرون  ،ؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّ»فرمايد: که مينکته اين

گويند مرواريد از درياي شور بيرون چون مي .«آيد مرواريد و مرجان

هر دو دريا است  «منهما»در اين آيه مرجع ضمير .آيد نه درياي شيرينمي

 .بدون تعيين لؤلؤ و مرجان

يا درژرفاي کسي غير از خالق و مربي عالم خبر از  است، و گفته شده

درياي شيرين نيز مرواريد و مرجان يافت ژرفاي شايد در و ندارد را 

هاي فراواني که دارند به براي استفاده مرواريد و مرجانچه اين که،  .شود

  .فباي آالء ربکما تکذبانفرمايد: اند و ميعنوان دو نعمت بيان شده

 ن در تأويل آيهاسخنان مفسر

 ،اهللبرزخ بينهما رسول ،ي و فاطمهمرج البحرين علاست: روايت در 

تشبيه بحرين اشاره به سعة فضل و خير ، و حسنينلؤلؤ و المرجان به 

 1.ها استآن
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: من از عبدالرحمن است از اهل تسنن چنين گفته ،روايت منهجهو ب

 شنيد  که گفت من از مالک شنيد  که گفت من از رسول اهلل اسلمي

 .به قمر روي آريد ،شيد را مفقود نموديدشنيد  که فرمود: وقتي خور

و وقتي زهره را نيافتيد رو به  .رو به زهره آريد ،وقتي قمر را نيافتيد

پس از سوال که شمس و قمر و زهره و فرقدين چيست؟  .فرقدين آريد

 جاي من مثل ماه است و فاطمههب فرمود: من خورشيد  و علي

 .قدينجاي زهره و حسن و حسين به منزله فرهب

اشاره به اين که نجات از ظلمات گمراهي موقوف به اشراقات انوار 

انوار هگردد و بدون تمسک بباهره و مصباح هدايت آل عبا حاصل مي

در اينجا،  .هدايت آنان ممکن نيست کسي از ورطه هالکت نجات يابد

 :گفته استشاعر 

 لي خمسة اطفي بهم حرّ الجحيم الحاطمه

 و ابناهما و الفاطمهالمصطفي و المرتضي 

اطاعت و مخالفت نفس است و بين آن  ،مقصود از دو دريا :رأي دوم

که نفس بر معرفت اشاره به اين« ال يبغيان»برزخ رحمت و غضب است و 

 .دل طغيان نکند

بين بنده و خدا دو دريا است؛ يکي درياي نجات و آن قرآن است  :سوم

 ،کت نجات يابد، و يکيکه هر کس به آن تمسک نمايد از غرقاب هال

هالک گردد و  ،درياي هالکت و آن دنيا است که هر کس رو به آن آرد

 .برزخ بين آن دو مواعظ الهي است که دل مؤمن بـه آن منوّر گردد
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که از درياي شور دُرّ و مرجان بيرون آيد، از درياي طوريو همان

 .()عطاء.يددُرّ علم حالل و حرا  بيرون آ ،شيرين رحمت که قرآن است

ها لطف و برزخ بين آن .يدرياي عقل است و درياي هو :چهارم

 .حضرت عزّت و لؤلؤ و مرجان توفيق و عصمت

دو درياي خوف و رجاء است، يا قبض و بسط، يا اُنس و هيبت  :پنجم

 .و برزخ قدرت بي علت، و لؤلؤ حاالت صافيه و مرجان لطائف وافيه

خوف و رجاء نسبت به  :ند کهکناالسرار چنين نقل ميو از کشف

عمو  مسلمانان مانند دو دريايي است که از آن گوهر صدق و ورع بيرون 

مانند دو دريايي است  ،آيد، و قبض و بسط نسبت به خواص مؤمنينمي

و اُنس و هيبت نسبت به  .کندکه از آن جواهر فقد و وصل زايش مي

تا وقتي که آنان در منزل انبياء و صديقين که از آن گوهر فناء بيرون آيد 

 .بقاء بياسايند

 ا گوهر بقا يابيـر فنـر بحـز قع

 نه غوطه خوري اين گهر کجا يابيوگر

کنند که دو دريا اشاره به بحر روح از بزرگان عرفاء نقل ميهمچنين، 

درياي روح اشاره به جريان تجليات ذاتيه الهيه دارد، و  .و بحر قلب است

تجليات صفاتيه دارد، و التقاء و تماس روح و در درياي قلب اشاره به 

ها با بقاء برزخ معنوي، اشاره است به قلب در مقا  وحدت و اتحاد آن

که بين درياي روح و درياي قلب حاجز و مانعي قرار داده که درياي اين

روح در درياي قلب ريزش نکند و خاصيت قلب را فاسد نگرداند، و نيز 
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درياي روح گردد تا خاصيت قلب هخلوط بدرياي قلب غلبه نکند و م

اشاره به همين است که هر  ،«و ما منّا االّ و له مقا  معلو » .باقي ماند

موجودي بايست در مرتبه خود باقي ماند تا خاصيت درباره خود را در 

 1.معرض عمل آرد

ها که در ها، به مسأله کشتيباز در ادامه آيات همين بخش از نعمت 

ترين وسيله حمل و نقل بشر در گذشته بوده ترين و مهمحقيقت بزرگ

 فرمايد:ميو کند اشاره مي

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا  (٢٤) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ ُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ»

 ٢(٢5) تُکَذِّبَانِ

 «24».هاستبرافراشته چون كوههاى بادبانو او را در دريا كشتى

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتپس كدام

است  ييهايکشت ،يض سبحانيو ف يز از تظاهرات رحمت رحمانيو ن

ند که با يرا گو ييهايکشت ،«منشئات»اند و گفته .ا روان استيکه در در

 .کننديها حرکت مبادبان

 يهاات و نشانهيشما آ ين است که وقتيآشاره به ا ،هيو در دو آ

د، و از جمله الطاف يکنيقدرت و عظمت پروردگار خود را مشاهده م

ن عظمت را به توسط پاره يبه ا يايد درينيبين است که مياو ا يخداوند

ده و شما را بر آن سوار نموده؛ يشما را  گردان ير پايز يمقداريچوب ب
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اه ا جز پادشيد؟ آيينمايپروردگار خود را انکار م يهاچگونه آال و نعمت

 1داده؟ ييالين قدرت و استيبه شما چن يجبّار قهّار کس

اي که در دريا به شدهساخته هاياو است کشتي و برايد: يفرمايم

 آيند که همچون کوهي هستند!حرکت درمي

)جريان و حرکت  .معناي کشتي استه بهجمع جاري ،«جوار»

و  .يجاد استبه معني او اسم مفعول از ماده انشاء  ،«منشآت» .(هاکشتي

ها دانند که از برافراشتن بادبانهاي بادباني ميبعضي آن را اشاره به کشتي

 ها استفادهها در مسير بادها به عنوان نيروي محرک کشتيو قراردادن آن

 هر چند در اصل ؛به معني کوه است« علم»جمع « اعال » .کردندمي

ها از و چون کوه ،دهدمعني عالمت و اثري است که از چيزي خبر ميبه

 .ها تعبير به علم شده استاز آن ،دور نمايان هستند

بودن ت از مصنوعکه در عين تعبير به منشآت که حکايو جالب اين

در  .()از براي خدا است «له» فرمايد:مي، کندها به وسيله انسان ميکشتي

 مخترعان و سازندگان کشتي از خواصدارد که:  اشاره به اينواقع، 

ي که يمثل چوب، آهن، ميخ، و ساير اجزا اند،خدادادي استفاده کرده

ي که اين اجزاء را ترکيب يهاو انساناست کشتي از آن درست شده 

آورند و نيز شعور اين انسان و درک و ميدر کنند، و به صورت کشتيمي

و طبعاً نتيجه عمل  .اش همه مخلوق خدا و مملوک او هستندفکر و اراده

 .ملک خداي تعالي است ،که يا کشتي است يا چيز ديگر هم،
                                                        

 .21، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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چون خداي تعالي  .خدا است ،ها به انسانمنعم حقيقي کشتي ،پس

که چه منافعي و و اين ،ها الها  کرد که چگونه کشتي بسازندبه انسان

به آثاري بر اين صنع مترتب است، و نيز راه استفاده از منافع بسيار آن را 

 .داو الها  فرمو

بودن آب درياها و نيروي وزش بادها بهره الخاصيت سياز  ،همچنين

و درياها و باد اين خواص و آثار را  گيرند و خدا است که در آن موادمي

آمده « مسخر کردن»در جاي ديگر قرآن تعبير رو، ازاين .است آفريده

 فرمايد: مياست و 

  ١«بَحْرِ بِأَمْرِهِوَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِيَ فِي الْ»

خداوند كشتي را مسخر فرمان شما كرد كه به فرمانش در 

 .آيدا به حركت دردري

ها و هاي بزرگ که بر صفحه اقيانوسقرآن روي کشتي ،به اين ترتيب

فباي آالء ربکما »فرمايد: پس مي 2.کنند تکيه کرده استدرياها حرکت مي

هاي قدرت و ات رحمت و نشانهاشاره به اين که وقتي شما آي .«تکذبان

هاي کنيد، چگونه آالء و نعمتعظمت پروردگار خود را مشاهده مي

آيا جز، پادشاه قهّار و جبّار کسي به » .يدينماپروردگار خود را انکار مي

 «؟ي داده استيشما چنين قدرت و استيال
                                                        

 .32ابراهيم،  .1

 .29و  28، ص23، جتفسير نمونه .2
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 هاهنکت

 هاي الهيکانون نعمت ،دريا .3

اين بخش از آيات به مسأله دريا و اهميت آن در  طور که ديديم، درهمان

سطح کره روي چهار  سهدانيم درياها مي .زندگي بشر اشاره شده است

ي، يي، دارويبراي مواد غذا گرفته است و منبع عظيمين را فرازمي

و از  .ها استنقل کاالها و انسانوحمل براي آالت، و طريق مهميزينت

نزول باران و تعديل هوا و حتي بخشي از وزش بادها از  ترهمه مهم

 .برکات درياها است

تر از آنچه اکنون هست بود يا کره زمين تر يا بيشاگر سطح درياها کم

 ...شد که جاي زندگي نبود!چنان مرطوب ميا آنيد و ييگرابه خشکي مي

ين نعمت ها را به اقرآن بارها و به تعبيرات مختلف، انسانرو، ازاين

سخر لکم » گويد:گاه مي ؛داردها را به انديشه واميبزرگ توجه داده و آن

ر لکم سخّ» گويد:گاه مي .ها را براي شما تسخير کردکشتييعني  ؛«الفلک

  .مسخر شما ساخت ،آنچه در روي زمين استيعني  ؛«ما في االرض

بيني، گياه ذرهترين کوچک .ها گذشته، دريا ديار عجائب استاز همه اين

ترين طور کوچکنهمي .رويندو بلندترين درختان عالم در درياها مي

 .کننددر درياها زندگي مينيز پيکر ترين حيوانات غولحيوانات و عظيم

 ،ييجا که نه نوري وجود دارد و نه غذازندگي در اعماق درياها در آن

و  .شودنميبه قدري شگفت انگيز است که انسان از مطالعة آن سير 

کنند، و مواد جا از خودشان نور پخش ميحيوانات در آن ،کهب آنيعج
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ها و اندا  آن .کندنشين ميشود و تهها در سطح آب ساخته ميي آنيغذا

که در مقابل است  هچنان محکم و مقاو  و توأ  با فشار داخلي ساخته شد

قرار گيرد  جاآن فشار عظيم آب، که اگر انسان به حال عادي در آن

 کند! شود، مقاومت ميهايش تبديل به آرد مياستخوان

 !ييهاي عظيم دريارودخانه .5

در حرکت است که يکي  هاي جهان رودهاي عظيمي در سراسر اقيانوس

 .نا  دارد گلف استريم هااز نيرومندترين آن

 گر  ،کنندحرکت مي« خط استوا»که از مناطق نزديک به  هاآباين  

کيلومتر،  151حدود  ()گلف استريم اين رود عظيم درياييعرض  .تندهس

آن در بعضي از مناطق به قدري است که سرعت  عمق چند صد متر،و 

ها با کند، تفاوت حرارت اين آبکيلومتر طي مي 161در يک روز 

حاشيه غربي آن را به اين جهت،  .درجه است 15تا  11هاي مجاور آب

 .نامندديوار سرد مي

اين رود عظيم از سواحل امريکاي مرکزي حرکت و سراسر اقيانوس  

  .رسدپيمايد و به سواحل اروپاي شمالي مياطلس را مي

آورد و مقداري حرارت به وجود ميبهرا  بادهاي گرمي ،اين رود

برد، و هواي اين کشورها را مطبوع طرف کشورهاي شمالي قاره اروپا مي

و از  .فرسا بودن کشورها سخت و طاقتي در ايکند و اگر نبود زندگمي

ي فراوان است و عامل ياين جريان دريا اين رودخانه در پنج قاره جهان،
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ي زمين و مناطق قطبي است که ياصلي آن تفاوت حرارت منطقه استوا

 .آوردوجود مياها بهاين حرکت را در دري

هاي اطراف آبي با يايهاي عظيم دراين رودخانه ،کهاينآور شگفت

شوند و هزاران کيلومتر راه را به همان صورت تر آميخته ميخود کم

 .«مرج البحرين يلتقيان»مصداق  ؛پيمايدمي

هاي سرد آب هاي گر  بادر محل برخورد اين آب ،کهو جالب اين

زيرا در  ؛دهد که براي انسان بسيار پرسود استاي رخ ميمجاور، پديده

حسي يا مرگ يک نوع حالت بي ،هاي گر  و سردمحل تقاطع اين آب

بيني که در ميان آب معلق هستند به وجود جمعي براي حيوانات ذرهدسته

شود که حساب جمع ميي فراوان و بييماده غذا ،آيد و از اين راهمي

اين منطقه  ،گردد و به اين ترتيبهاي بزرگ ماهيان ميسبب جلب دسته

 1.صيد ماهي در کره زمين استيکي از بهترين مناطق 

 از بطون آيات يتفسير . 1

مرج البحرين »نقل شده است که در تفسير آية  در حديثي از اما  صادق

يک بر ديگري ند که هيچاعلي و فاطمه دو درياي عميق»فرمود:  «...يلتقيان

ن يعني حسن و حسي ؛لؤلؤ و مرجان ،کند، و از اين دو درياتجاوز نمي

 «2.اندخارج شده
                                                        

 .131-132همان، ص  .1

 .131-132، ص 23، جتفسير نمونه؛ به نقل از: تفسير قمي .2
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از بعضي اصحاب حضرت  اعنم همين ،«درالمنثور»و در تفسير 

 .است ذکر شده رسول

دانيم که قرآن مجيد داراي بطوني است و يک آيه ممکن است مي

از  ،ها معني داشته باشد، و آنچه در اين حديث آمدهچندين معني و يا ده

 1.بطون قرآن است که منافاتي با معني ظاهر آن ندارد

 (13تا  56)آيات  تفسير

 ها در آخرتنعمت

 (٢٧)وَالْإِکْرَامِ الْجَلَالِ ذُو رَبِّکَ وَجْهُ ٰوَيَبْقَى (٢٦) کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

کُلَّ  يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ (٢٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (٣٤)يِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِفَبِأَ (٢٣) يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

و  «22».شوندهمه آنان كه روى اين زمين هستند، فانى مى

 «27» .ماندتنها ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى مى

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام ،پس

ها و زمين است از او درخواست هر كه در آسمان «23»

 ،پس «23».كند، او هر روز در كارى است[ مى]حاجت

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

 همه فاني و بقاء بس تو راست

ها اشاره دارد که در آخرت به فصل جديدي از نعمت ،در ادامه آيات
                                                        

 .133، ص23، ج تفسير نمونه .1
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ها در آخرت، به فناي موجودات در روي در مقدمه ذکر نعمت .است

هاي دنيوي و برزخي است بين نعمت ،يي اين آياتگو .زمين اشاره دارد

 فرمايد: مي .اخروي

 ١«وَيَبْقَي وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ*  کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ»

و  .شوندهستند فاني مي ()زمين تمام كساني كه روي آن

 .ماندپروردگارت باقي مي الجالل و گراميتنها ذات ذو

هاي الهي در ادامه نعمت ،باز .و بقا بس تو راست ما همه فاني،آري، 

 ،کنندزمين زندگي مي يتما  کساني که بر رو فرمايد:در اين آيات مي

  .کل من عليها فان :شوندفاني مي

تواند در زمره مي« مسأله فنا»چگونه حال سؤال اين است که: 

ر باشد که اين فنا به ممکن است از اين نظ هاي الهي قرار بگيرد؟نعمت

اي است به عالم بقا و داالن و بلکه دريچه ؛معني فناي مطلق نيست

  2.گذرگاهي است که شرط وصول به سراي جاويدان عبور از آن است

 است هايش زندان مؤمندنيا با تمام نعمت

آزادشدن از اين زندان تنگ و تاريک است، و يا از اين  ،خروج از اين دنيا

هاي فراوان گذشته ممکن است ماية غفلت و نظر که ذکر نعمت

ها و و انواع خوردني ،ها و در زندگي دنياشدن گروهي در نعمتغرق
                                                        

 .27و  26. الرحمن، 1

 .147، ص23، جتفسير نمونه .2
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 کندلذا يادآوري مي ،شود هاي سواريو لؤلؤ، مرجان، مرکب هاآشاميدني

ها و از آن ها پيدا کنيد،ت، مبادا دلبستگي به اينکه اين دنيا جاي بقا نيس

  1.است بزرگ يدر مسير پروردگار بهره نگيريد که اين تذکر خود نعمت

آنچه بر روي زمين  .دهدخبر از آينده مي «کل من عليها فان» ،پس

آيد و ميا با فناء جن و انس سرکه مدت و اجل نشئه دني هاست فاني بود

کند، و هر دو مطلب و نشئه آخرت طلوع مي د،پذيرعمرش پايان مي

و طلوع نشئه  ،(يعني فناء جانداران صاحب شعور زمين)انس و جن

 .تعالي است خداي يهاي واالاز نعمت ،آخرت که نشئه جزاء است

و معلو   چون زندگي دنيا حياتي است مقدماتي، براي غرض آخرت، 

  .است است که انتقال از مقدمه به غرض و نتيجه نعمت

حقيقت اين فنا اين است که که فنا چه نعمتي است؟  جواب اين ،پس

که در ، همچنانانتقال از دنيا به آخرت و رجوع به خداي تعالي است

بسياري از آيات قرآن اين فنا به انتقال نامبرده تفسير شده، و فهمانده که 

 2.منظور از آن فناي مطلق و هيچ و پوچ نيست

آيد که اشياء در حدّ ذات خود فاني و ناچيز، مين برو از ظاهر آيه چني

وجه  .()مخزن.و باقي وجه اهلل است که در هيچ حالي فناء پذير نيست

 فيض منبسط الهي و فاني حقيقت ممکنات است  ،باقي
                                                        

 .137همان، ص .1

 .215و  214، ص37، جترجمه تفسير الميزان .2
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 فرمايد: و در آيه بعد مي

 ،«وَيَبْقَي وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ»

 .ماندميپروردگارت باقي  الل و گراميالجو تنها ذات ذو

شويم، ولي کسي روبرو ميکه هنگا  آنمعني صورت است به ،«وجه»

  .منظور ذات پاک او است ،رودکار ميکه در مورد خداوند به هنگامي

اند که جا به صفات پروردگار دانستهرا در اين« وجه ربک»بعضي نيز 

همچون علم،  ؛شودها نازل ميانها بر انساز طريق برکات آن و نعمت

شود که منظور اعمالي اين احتمال نيز داده مي .قدرت، رحمت، مغفرت

 .شوداست که به خاطر خدا انجا  داده مي

ماند اعمالي تنها چيزي که باقي ميو شوند همه فاني مي ،بنابراين

است که از روي اخالص نيت و براي رضاي او انجا  گرفته است، ولي 

  .تر استاول روشن معني

تنها ذات پاک  :شودرفته چنين ميهممعني آيه رويترتيب، بدين

خداوندي که متصف به صفات ثبوتيه و منزه از صفات سلبيه است در 

زيرا ذوالجالل و االکرا  که توصيفي براي  ؛مانداين عالم باقي و برقرار مي

 .اشاره به صفات جمال و جالل خدا است ،وجه است

و برتر از آن « اجل» ،دهد که خداونداز صفاتي خبر مي ،«الجالل ذو»

کند که حسن و ارزش به صفاتي اشاره مي ،«اکرا » .(است)صفات سلبيه

مانند علم،  ؛سازد و آن اسماء و صفات ثبوتيه خداوندچيزي را ظاهر مي

  .قدرت و حيات او است
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ره به الطاف و بودن خداوند را اشاز صاحب اکرا بعضي از مفسرين ني

دارد، جمع مي دانند که با آن اولياي خود را اکرا  و گراميي مييهانعمت

 1.در آية فوق نيز ممکن است نياميان مع

اشاره به اين دارد که  ،«کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ»فرمايد: خانم مجتهده امين مي

نند، از کي مييتما  موجوداتي که در عالم عرض اندا  نموده و خودآرا

ذات خود فاقد وجود حدفي ،جهت ذات و حقيقتشان چون ممکن هستند

هالک و ناچيز است، مگر وجه  به اين لحاظ فاني و ،پس .ئيت استيو ش

محقق و وجود ثابتي است که موجودات  ،ذوالجالل و االکرا  و آن وجه

 وجودي که از ،و از آن اشعة نور «رو به آن جالل و وجه کريم دارند»

 صفت، فياضيّت، و رحمت رحماني، و فيض منبسط الهي اشراق گرديده،

 .طلبندفيض وجود مي ،را روشن گردانيده (و تما  ممکنات)موجودات

آنچه موجود است وجه حق است و هر چيزي جز مظاهر اسماء  ،پس

  .ستا فنا و هالک از لواز  ذات و حقيقت آن ،الهيو صفات 

 واجب الوجود و ممکن الوجود 

زيرا  ،شايد مقصود از وجه باقي وجود ربطي و ظلّي موجودات باشد

ها به موجوديتشان عبارت از ارتباط آنو ممکنات وجود استقاللي ندارند 

 .است خالقشان

حقيقت  هالک دائمي شايد مقصود از فاني و ،تربه عبارت واضح
                                                        

 .136، ص23، جتفسير نمونه. 1
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ت که آن وجود ربطي و ظلي آنان اس «وجه باقي»و از  .موجودات باشد

 .ها عين ربط و افتقار استارتباط به خالقشان دارند، بلکه وجود آن

توان که يکي از اسماء الحسني است مي« القيو »و اين معني را از اسم 

يعني  ؛«قائم بذاته مقو  لغيره: »اندگفته «القيو »زيرا در لغت  ؛استفاده نمود

و اراده او است  به ذات خود موجود و قوا  هستي ديگران بسته به وجود

 .الهي است عظماسم ا «القيو » که به عقيده بعضي

اند: کسي که ممکنات را مالحظه دانشمنداني گفته ،و به همين معني

قوا  » زيرا که معني ؛واجب را مالحظه نموده من غير ال يشعر ،نمايد

اين است که  ،شوداستفاده مي «القيو » چنانچه از اسم «ممکنات بواجب

را تحققّي نيست مگر به آن چيزي که قوا  هستي آنان بسته به  موجودات

  .وي است

و چون علم صحيح آن است که  ،وقتي حقيقت شيئي چنين شد

پس در شناختن وجود ممکنات بايستي اول واجب را  ،مطابق معلو  باشد

ي ممکنات به يوگرنه شناسا ؛شناخت و بعد ممکن را به او شناخت

 .درستي ممکن نيست

مانند دو  ؛مثل معني حرفي استممکن اند: وجود است که گفته ناي 

ي يبه تنهاو که براي ابتدا و انتها هر چيزي وضع شده  «من و الي»حرف 

 ،وجود ممکنات هم چون وجود مستقل ندارند ؛دهندمعني مستقل نمي

ها به مگر از جهت ربط آن ،توان به نظر استقاللي آنان را نگريستنمي

 .شانخالق و موجد
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يعني ممکن از  ؛«في ذاته ليس و به ايس» اند: ممکناين است که گفته 

مگر قوة صرف و عد  محض و فاقد کل کماالت است  ،حيث امکان نيست

 .شود از تجليات کمال خالق وي استو هر کماالتي که در او ديده مي

فنا و  ،هرگاه موجودات را به اعتبار ذات و حقيقتشان بنگريم ،خالصه

و هر گاه به اعتبار قوا  وجودشان به موجد  ل از لواز  ذات آنان است،زوا

 زيرا که فاني و ؛ندااو باقي و دائم در احاطه علمي ،و خالقشان بنگريم

 .اندو ابداً فاني هالک حقيقت ممکناتند که ازالً

دوا  فيض رحمت رحماني حق تعالي است که از نور  ،وجه باقي

کنات اشراق گرديده و هر ممکني را به قدر استعداد ممبه پرتوي  رحمت،

و آنچه در خور او است لباس وجود و هستي پوشانيده و نظر به همين 

فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا » :نعمت وجود و فيض رباني دارد که بعد از آيه فرموده

ف تر و باالتر از وجود است که از طر و نعمتي بزرگالزيرا چه آ« تُکَذِّبَانِ

موجودات را خلعت وجود بخشوده و از نيستي به هستي و  فيّاض مطلق،

  1.از عد  به وجود آورده

 هاپيام

  .«کل من عليها فان» :مرگ، يک قانون عا  و فراگير است .1

کل من عليها فان و » :به کسي جز خدا تکيه نکنيم که همه فناپذيرند .2

 .«يبقي وجه ربّک
                                                        

 .23و 22، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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کل من » :به خداوند است نه داشتن امکانات ارزش انسان، با تقرب .3

 .«عليها فان و يبقي وجه ربک

کل من عليها فان و يبقي » :در مسير تربيت انسان است مرگ، گامي .4

 .«وجه ربک

 .«ربّک» :پيامبر، تحت تربيت و ربوبيت خاص خداوند است .5

کل من » :شدن قدرت و کر  الهي نيستمرگ موجودات، نشانه تما  .6

  .«ذوالجالل واالکرام...يها فان و يبقيعل

  .«ذوالجالل و االکرام»: جالل الهي همراه با رحمت و رأفت است .7

که در با آن .«و باي آالء ربّکما...کل من عليها فان» :ـ مرگ، نعمت است8

باز هم  29، اما در آيه است نا  هيچ نعمت مادي نيامده 27و  26آيات 

 .پس مرگ نيز نعمت است .رار شده استتک« ...فبايّ آالء»جمله 

به جن و « ربّکما»زيرا خطاب  .جن نيز همچون انسان، مرگ دارد .9

 1.گرددانس باز مي

 همه محتاج، و او غني مطلق است

 فرمايد: در آيه بعد مي

 ٢«يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»

فرمايد زيرا مي ؛اي از آيات قبل استدر واقع نتيجهي اين آيه امحتو
                                                        

 .391، ص11، جتفسير نور .1

 .29، رحمن .2
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همواره نيازهاي خود را از او  ها و زمين هستند،تما  کساني که در آسمان

چرا و  .«يسأله من في السموا  و االر » :کنندخواهند، و از او سوال ميمي

ان تنها در پاينه .اند و او باقي استنباشد؟ در حالي که همه فانياينچنين 

هم اينک نيز که  ؛پويندجهان همه کائنات جز ذات پروردگار راه فنا مي

 .بسته به بقا و مشيت او استها آن يهمه در برابر او فاني هستند، و بقا

فروريزند » ،اي نظر لطفش را از کائنات برگيرداگر لحظهکه همچنان

زمين از ها و با اين حال، مگر کسي جز او هست که اهل آسمان«! هاقالب

دليل بر اين  ،«فعل مضارع»به صورت « يسأله»وي تقاضا کنند؟ تعبير به 

است، و همگي به زبان حال از آن مبدأ  است که اين سوال و تقاضا دائمي

خواهند، و حوائج خود را تمنا هستي مي ،طلبندفياض دائماً فيض مي

تنها هاست که ن ()موجودات ممکن کنند، و اين اقتضاي ذات موجودمي

  .الوجودندبلکه در بقا نيز وابسته و متکي به واجب ،در حدوث

خلقت او دائم و مستمر  !آري .«کل يو  هو في شأن» افزايد:مي ،سپس

و  .ي او به نيازهاي سائالن و نيازمندان نيز چنين استيو جوابگو .است

ز دهد، رورا قدرت مي يک روز قومي .کنداي ابداع ميهر روز طرح تازه

زدايد، مايه غم و اندوه را از دل مي ،دهدديگر ضعف و ناتواني مي

آفريند، خالصه هر روز طبق حکمت و نظا  احسن، پديدة اندوهي مي

  .تازه و خلق و حادثة جديدي دارد

سو نياز مستمر ما را به ذات پاک او توجه به اين حقيقت، از يک

س و نوميدي را از دل کنار هاي يأپرده ،از سوي ديگرو کند روشن مي
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او هر روز در شأن  ،آري .شکندغرور و غفلت را در هم ميو نيز زند، مي

  .و کاري است

اي از اين معني گسترده را به رين هر کدا  گوشهگرچه بعضي از مفسّ

بعضي تنها آمرزش گناهان، و بر طرف  ،اندعنوان تفسير آيه ذکر کرده

بعضي تنها مسأله آفرينش و ، و قوط اقوا  راها، و تعالي و سساختن اندوه

تنها مسأله  ،بعضي ديگر، و رزق و حيات و مرگ و عزت و ذلت را

 اند: ها را عنوان نموده و گفتهآفرينش و مرگ انسان

خداوند هر روز سه لشكر دارد؛ لشكري از اصالب پدران 

شوند و لشكري از رحم مادران به ارحام مادران منتقل مي

و لشكري از اين دنيا روانه قبر  .گذارنددنيا گام مي به عالم

اي آيه مفهوم گسترده ،طور كه گفته شدولي همان .شوندمي

دارد و هرگونه آفرينش تازه و خلقت جديد و دگرگوني و 

  1.گيردتحول را در اين جهان دربرمي

تما  موجودات چه به لسان حال و استعداد و چه به لسان قال  !آري

کنند، و چون فناء و زوال ذات ممکنات است و طلب حاجت مياز او 

الوجود و هم در اصل وجود و هم در بقاء محتاج به واجب ،ممکن

ا  از والدباشد و به لسان استعداد و اضطرار عليبخش خود ميهستي

اند: دعا به ن است که گفتهاي ،طلبدفيض وجود و بقاء مي وجود مطلق،

                                                        

 .137-139، ص 23، جتفسير نمونه .1
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 .شايد اشاره به همين موضوع است ،شوددّ نميلسان استعداد و حال ر

 ١«أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَکْشِفُ السُّوءَ»

 آب کم جو تشنگي آور به دست

 ت از باال و پستبتا بجوشد آ

دعا ردّ  ،الحاجاتخالصه در موقع احتياج و طلب حاجت از قاضي

ود از جواد مطلق چيزي شود و هر موجودي به اعتبار استعداد خنمي

طلبد، يکي ديدار يکي نعمت دنيا خواهد، يکي بهشت مي ،طلبدمي

  2.جويددوست مي

هاي بلکه هم دوران ؛به معني روز نيست که در مقابل شب است ،«يو »

شود و هم ساعات و لحظات را، و مفهومش اين است طوالني را شامل مي

  .است که خداوند متعال هر زمان در شأن و کاري

الحمد هلل الذي ال »فرمايند: ها مييکي از خطبهن در امؤمن حضرت امير

حمد  ؛3«يمو  و ال تنقضي عجائبه النه کل يوم هو في شأن من احداث بديع لم يکن

ها ميرد، و شگفتيو ثناي مخصوص خداوندي است که هرگز نمي

کاري  گيرد، چرا که هر روز در شأن وخلقتش پايان نمي (و)عجائب

  .آفريند که هرگز نبودهاي مياست، و موضوع تازه

 من شأنه ان يغفر ذنبا،»: آمده استدر تفسير اين آيه  از رسولهمچنين، 
                                                        

 .62نمل،  .1

 .25و 24، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .2

 .139، ص23، جتفسير نمونه؛ به نقل از: 193، ص5، جنورالثقلين؛ به نقل از: افياصول ک .3
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از کارهاي او اين است که گناهان را  ؛يضع آخرين و يفرج کرباً و يرفع قوماً

رد، بسازد، گروهي را باال ميبخشد، و ناراحتي و رنجي را بر طرف ميمي

 1.آوردين مييو گروه ديگري را پا

اشاره به دوا  فيض و رحمت الهي است  «و کل يو  هو في شأن ،پس

سوي عد  اصلي رهسپار به ،که اگر آني فيض وجود به ممکن نرسد

  .خواهند شد

تنبيه غافلين است که بدانند و متذکر باشند که  ،«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»

پس  ؛باشندالدوا  مشمول فيض رحمت و الطاف الهي ميت عليموجودا

 2 .نمايندهي الهي را انکار مياها و آالي غير متنچگونه نعمت

 حقيقت فنا چيست؟

معني به ؛شودکه در آيات فوق خوانديم هر کس جز خدا فاني مياين

 و ،شودنابودي مطلق نيست، به اين معني که حتي روح انسان نيز نابود مي

چرا که: آيات قرآن  ،گرددهاي حاصل از جسم او معدو  مييا خاک

  .کندتصريح به وجود برزخ تا روز قيامت مي

گويد که مردگان در قيامت از قبرها بارها مي ،و از سوي ديگر

به فرمان خدا لباس « عظم رميم»هاي پوسيده و خيزند، و استخوانبرمي

گواه براي اين است که فنا در اين آيه ها همه و اين ،پوشندحيات در تن مي
                                                        

 .139، ص23، جتفسير نمونه .1

 همان. .2



  313 ) (12تا  60تفسير آيات )

ريختن نظا  جسم و جان، و قطع پيوندها، و بر همبه معنيات مشابه بهو آي

 1.هم خوردن نظم عالم خلقت و جانشين شدن عالم ديگر به جاي آن است

 آفرينداي ميتازه ههر روز پديد

که  است هم غرورشکنو هم اميدوارکننده « کل يوم هو في شأن» هگفتيم آي

به همين  .است نشانه دوا  خلقت و استمرار آفرينشنيز، و  .مغرور نباش

خصوص روي هبگاهي پيشوايان اسال  براي اميد بخشيدن به افراد  ،دليل

 اما  علي ،ربذه ابوذر به داستان تبعيد ، چنانکه درکردنداين آيه تکيه مي

ان اهلل قادر ان »مله: از ج .با کلمات پرمعني او را بدرقه کردند يننو حس

 ...يغير ما قد تري، اهلل کل يوم هو في شأن، و قد منعک القوم دنياهم و منعتهم دينک

ط را عوض يخداوند قادر است که اين شرا 2؛«...فاسأل اهلل الصبر و النصر

ها تو را آن .اي استو او هر روز در شأن و کار تازه (کند)دگرگون کند

ها را مزاحم دين د و تو را باز داشتند و تو هم آنمزاحم دنياي خود ديدن

  3.ي و پيروزي بطلبياز خدا شکيبا ....خود ديدي و از آن بازداشتي

 حرکت جوهري

کنند و ميبه آياتي از قرآن استدالل « حرکت جوهري»بعضي از طرفداران 

همين آيه  ،از جمله .دانندبر مقصود خود مياي را اشاره آنکم دستيا 
                                                        

 .141همان، ص .1
 .311، ص8، جالغدير .2
 .142و141، ص23، جتفسير نمونه .3
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 .«يو  هو في شأن کل»

حرکت تنها در چهار  ،که: قدماي فالسفه معتقد بودندتوضيح اين

و « کيف»و « کم»و « اين»هاي )مقوله پذير استه امکانمقوله ارضي

ممکن است يک جسم از نظر مکان تغيير  ،ترر سادهو به تعبي («وضع»

ثل رنگ و المش افزوده شود، يا فياحرکت دهد، و يا نمو کرده بر کميت

همچون يک سيب بر درخت تغيير يابد، و يا در جاي خود  بو و طعم آن

ولي معتقد بودند  .مانند حرکت وضعي زمين؛ و به دور خويش بگردد

چرا که در هر  ؛نيست پذيرهرگز در جوهر و ذات جسم حرکت امکان

نه باشد، و عوارض آن دگرگون شود، وگر حرکتي بايد ذات متحرک ثابت

 .نخواهد داشت وميحرکت مفه

ولي فالسفه متأخرين اين نظريه را رد کردند و معتقد به حرکت 

جوهري شدند و گفتند: اساس حرکت در ذات و جوهر است که آثار آن 

  .شوددر عوارض ظاهر مي

نخستين کسي که اين نظريه را به صورت مشروع و مستدل عرضه 

جهان ماده يکپارچه او گفت: تما  ذرات کائنات و  .صدرا بودمالکرد، 

ماده اجسا ، وجودي است سيال که دائماً  ،به تعبير ديگر .حرکت است

اي است که با وجود قبل شود، و هر لحظه وجود تازهذاتش دگرگون مي

يک شيء  ،ها با هم اتصال داردفرق دارد، اما چون اين دگرگوني

ما اين اي هستيم، اما هر لحظه وجود تازه ،بنابراين .شودمحسوب مي

 .وجودات متصل و مستمر است، و صورت واحدي دارد
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ماده داراي چهار بُعد است: طول و عرض و عمق و  ،يا به تعبير ديگر

گذاريم، و اين زمان چيزي جز مقدار مي« زمان»بُعد ديگري که نامش را 

 .(حرکت در جوهر نيست)دقت کنيد

ها اتم اشتباه نشود حرکت جوهري ارتباطي با مسأله حرکت درون

 .ندارد، چرا که آن حرکتي است در مکان و حرکتي است در عرض

تري دارد که ذات و هويت جسم حرکت جوهري مفهو  بسيار عميق 

شود، جا متحرک عين حرکت ميکه در اينشود، و عجب اينرا شامل مي

 .(شوند براي خودشان! )دقت کنيدو اشياء داالني مي

است که ما مسأله خداشناسي را از هر  و نتيجه اين عقيده فلسفي اين

چرا که خلقت و آفرينش تنها در آغاز دنيا  ؛تر درک کنيمزمان روشن

نبوده، بلکه هر ساعت و هر لحظه آغازي است، و دائماً خداوند دست در 

کار خلقت و آفرينش جديدي است، و دائماً ما وابسته او و مستفيض از 

ر را نيز به اين معني تفسي« ي شأنو کل يو  هو ف» .فيض ذات او هستيم

 1.البته مانعي ندارد که آن هم جزئي از مفهو  گسترده آيه باشد ؛اندکرده

خوانيم: و نيز در ترجمه تفسير الميزان در تفسير اين آيه چنين مي

  2«يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»

درخواست به زبان  ،ت تما  آسمانيان و زمينيانمنظور از درخواس
                                                        

 )با تلخيص(. 141-144همان، ص  .1

 .29الرحمن،  .2
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چون احتياج خودش زبان است،  .بلکه درخواست به احتياج است ؛نيست

جهات وجودشان  و معلو  است که موجودات زمين و آسمان از تمامي

شان بسته به خدا و متمسک به ذيل غناء وجود محتاج خدايند، هستي

همه شما محتاج  ؛«اهلل هو الغنياهلل وء اليانتم الفقرا»چنانچه فرمود:  .اويند

منظور از که، حال آن .خداست ؛يد، تنها کسي که محتاج کسي نيستيخدا

 .بلکه درخواست حاجتي است ؛درخواست زباني نيست ،درخواست

از هر چه که درخواست کرديد به ؛ و آتاکم من کل ما سألتموه» فرمود:

و اين حوائج را با  ،ت استچون ما سراپاي وجودمان حاج .«شما داد

معده،  از او چشم، و گوش، و کبد، ،مثالبراي  .زبان سر از خدا نخواستيم

به درخواست ، درخواستمنظور از اين  ،پس .نخواسته بوديم ...عقل و

اين است که از هر چه  «آتاکم من کل ما سألتموه»و  زبان حاجت است،

  .محتاج بوديد چيزي و مقداري به شما داد

، نکره بدون الف و ال  آمدهالذکر، در آيه شريفه فوقچون  «شأن»کلمه 

 ،در نتيجه .براي اين بود که تفرق و اختالف را برسانداست؛ بدان سبب که 

غير اين  ؛خداي تعالي در هر روزي کاري دارد: شودمعناي جمله چنين مي

 ،پس .روز بعدش داردکه و غير آن کاري  کاري که در روز قبل داشت،

يک از کارهاي او تکراري نيست، و هر شأني از شئون او و هر چه هيچ

به همين  .بلکه ابداع و ايجاد است ؛کند بدون الگو و قالب و نمونه استمي

 1.«بديع السموا  و االر » است: ناميده «بديع» خود را ،جهت
                                                        

 .17بقره،  .1



  311 ) (12تا  06تفسير آيات )

 باطن آيهاي به اشاره

: هر اندآمده که اما  فرموده «کل من عليها فان»در ذيل آيه  در تفسير قمي

)يعني هر چيزي و هر کسي که بر روي کسي که بر روي زمين قرار دارد

  .فاني است (زمين قرار دارد

اما  نيز،  .دين او است ،«يبقي وجه ربک»منظور از وجه پروردگار 

 .يمي، ماآورندميسوي آن ن فرمود: وجه خدا که مرد  رو بهالحسيبنعلي

اهلل به اما  و دين وجه ،پس .يمياهلل ما: وجهفرمود ادقاما  صهمچنين 

 1.خدا تأويل شده

 هاو پيامها نکته

چه  .سؤال و درخواست، گاهي به زبان حال است و گاهي به زبان قال .1

چه نياورد، در هر صورت و نيازمندي خود را به خداوند به زبان آورد 

 .همواره محتاج است

زيرا  .بلکه مطلق زمان است ؛نيست «روز»، در آيه« يو »مراد از  .2

 .گنجد، بلکه فراتر از زمان استخداوند در زمان نمي

خوانيم: خداوند هر ، در حديث مي«کل يوم هو في شأن»ـ در تفسير آيه 3

 2.«من احداث بديع لم يکن» :نبوده است کند که قبالًروز امر جديدي ايجاد مي

فرمود: هر « يو  هو في شأنکل »به مناسبت آيه  حضرت علي .4
                                                        

 .217-219، ص 37، جنترجمه تفسير الميزا .1

 .391، ص11، جتفسير نورنقل از: ؛ بهتفسير کنز الدقائق .2



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 316

 ايکند، گروهي را باال و عدهرا برطرف مي بخشد، غميروز گناهي را مي

 1.آوردميرا فرو

و پيا  آيات اين است که: فرشتگان و موجودات آسماني نيز همچون 

 .«يسئله من في السموا  و االر » :سوي خدا دارنداز بهزمينيان، دست ني

 :بلکه ابتکار و نوآوري است ،قليدي نيستکه کارهاي الهي تو اين

 .«کل يوم هو في شأن»

خدا را موجودات، لطف و فيض دائمي ميينياز دا ،کهو ديگر اين

ها )او هر لحظه داراي فيضي جديد و مستمر براي آفريده .کندطلب مي

و چنين نيست که خداوند، عالم را آفريد و آن را به حال خود رها  (.است

کل يوم هو » :کندشد، بلکه همواره امور هستي را تدبير و اراده ميکرده با

 2.«في شأن

 (15و  11)تفسير آيات 

 بخش دوم آيات آخرت

 (٣٢)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٣١) سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

 «31».پردازيمزودى به ]حساب[ شما مىبه !اى انس و جن

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتدامك ،پس
                                                        

 .391، ص11، جتفسير نورنقل از: ؛ بهتفسير برهان .1

 .391ص 11، جتفسير نور .2



  311 ) (10و  13تفسير آيات )

 ها در آخرتنعمت مرحله جديد

مربوط به اين جهان  ،بيان شدي که تاکنون در آيات اين سوره يهانعمت

بود، ولي در آيات مورد بحث از محاسبه قيامت و بعضي از خصوصيات 

ئه شن اين آيات فصل دو  از آيات اين سوره است که .گويدآن سخن مي

گردند، ميخدا بر سويکه به اينشئه ؛کنددو  جن و انس را توصيف مي

ي را که خدا در آن يهارسند و آالء و نعمتو به جزاي اعمال خود مي

  .شماردميبر ،داردنشئه به ايشان ارزاني مي

آالء خدا در آن  کرد،نشئه اول را توصيف مي ،ه در فصل گذشتهکچنان

 ،وسيله تربيت ،د که در عين تهديد بودن براي مجرمانشمرمينشئه را بر

مؤمنان است و به همين  و هم وسيله تشويق و دلگرمي آگاهي بيداري،

همان  ،بعد از ذکر هر کدا رو، ازاين .شودنعمت محسوب مي ،جهت

 .«فباي آالء ربکما تکذبان» :کندها تکرار ميسؤال را دربارة نعمت

  فرمايد:مي ،در آيات بعد

  ١«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ*  سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ»

 .پردازيمزودي به حساب شما ميبه !اي دو گروه انس و جن

 كنيد؟تكذيب ميهاي پروردگارتان را كدامين نعمت ،پس

 دقيقاً همه اعمال و گفتار و نيات ،در آن روز خداوند عالم قادر !آري 

و کيفر و پاداش  دهدميانس و جن را مورد بررسي و حساب دقيق قرار 

 .کندها تعيين ميمناسب را براي آن
                                                        

 .32و  31الرحمن،  .1



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 318

که خداوند هرگاه به چيزي بپردازد از چيز ديگري غافل با اين 

دارد و هرگز چيزي  احاطه علميبه همه کائنات يک لحظه شود و در نمي

، ولي با اين « يشغله شأن عن شأنال» سازد،او را از چيز ديگر مشغول نمي

  .جالب است «سنفرغ»تعبير به  ،حال

شود که شخصي تما  چرا که اين تعبير معموالً در موردي گفته مي

با حواس جمع به کاري  و خيال راحت کند تا باکارهاي خود را رها مي

 ،و اين تنها در مورد مخلوقاتي است که به حکم محدوديت بپردازد،

ولي اين تعبير در  .مانندميگر بازجه به چيزي کنند از چيز ديهرگاه تو

رسيدگي به حساب  بر مسألهتأکيد بيشتر  هر چه مورد خدا، چيزي جز

و چه عجيب  از قلم نخواهد افتاد،اي اي که هيچ مثقال ذرهگونهبه .نيست

 گيرد،است که خداوند بزرگ حساب بندگان کوچک خود را برعهده مي

 چنين محاسبه؟!اينناک و وحشتناک است و چه هول

و به معني وزن نيز ، معني بار سنگينبه ،بر وزن کبر از ماده ثقل «قالنث»

و  ،شودبه متاع و بار مسافر گفته مي معموالْ ل بر وزن خبر،قَو ثَ .آمده است

ها متکلف هستند و چون عمده تکاليف الهي به آن ،خطاب به اين دو گروه

چرا که  هاست،گروه جن و انس به خاطر سنگيني معنوي آناطالق آن بر 

عقل و شعور و علم و آگاهي، وزن و ارزش خاصي  رظنها از خداوند به آن

 1.داردندر مجموع سنگيني قابل مالحظه هر چند از نظر جسمي ،داده
                                                        

 .147و  146، ص 23، جتفسير نمونه .1



  311 ) (10و  13تفسير آيات )

اني تارك فيکم الثقلين کتاب : »اندان کردهاما بعضي همان ثقل معنوي را بي

  .«ترتياهلل و ع

بساط  زوديشود که ما بهاين مي ،«سنفرغ لکم» معناي جمله ،بنابراين

 ،گاهآن .شويمو به کار شما مشغول مي پيچيمهم مينشئه اول خلقت را در

کند که منظور از مشغول شدن خدا به کار جن و در آيات بعد بيان مي

بر طبق  ست که ايشان را مبعوث و به حسابشان رسيدگي، وا اين ؛انس

 .شر باشد شراگر خير باشد خير، و اگر  ؛دهدمي يجزاها به آناعمالشان 

براي جن و انس تعبيري است استعاره به کناية تبديل نشئه  «فراغ» ،پس 

 .است تبديل نشئه دنيا به نشئه آخرت ،پس مقصود .دنيا به نشئه آخرت

ن جهت بدي ،که به جاي مثني جمع آمده «استطعتم« »لکم» و ضمير 

لکن افراد اين دو  ،است که هر چند جن و انس دو طائفه هستند از خلق

  .1طائفه بسيارند

زودي قصد به يعني ؛ستا اين «فرغ لکمنس»و بعضي را کال  درباره 

که آقا اينمانند  .کال  در مقا  تهديد است ،اندکنيم، و نيز گفتهشما را مي

کنم و به حساب ت پيدا ميزودي فراغبه :هنگا  غضب به غالمش گويد

  .نيست يدر صورتي که مولي مشغول کار ؛نمايمتو رسيدگي مي

کل يو  هو في »و آيه  «سنفرغ لکم»جمع بين اين آيه در که، حال آن

که در دنيا مادامي« الوجودممکن »چون  :يميممکن است چنين بگو «شأن
                                                        

 )با تلخيص(. 212-215، ص 37، جترجمه تفسير الميزان .1
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قتي که آن جهات تا و ،زندالدوا  در راه استکمال قد  ميحيات دارد علي

طلبد تا از فيض مي أاز مبد ي که در حقيقت او قرار گرفته،يو استعدادها

متعال از کار او  أاين است که وقتي مبد، قوه به فعليت برسد تا وقت مرگ

الدوا  او را از قوه به فعل آورد و به کمال که بايستي عليو فيض دائمي

ديگر اليق  ،لي به انتها رسدجهات قابکه به وقت آن ،رساند فارغ گرديد

 .فيض جديد نيست

طوري که در نهمي که موجود است،مادامي« الوجودممکن »چه اگر 

 ؛اصل وجود محتاج به واجب الوجود است در بقاء نيز محتاج او است

ماند که از حق چون بعد از مرگ ديگر باقي نمي اين استعداد کمال،لکن 

البته به  1.عالي از کار او فارغ شدهاين است که گويا حق ت ،فيض بطلبد

هميشه به فيض حق نياز دارد  ،خصوص انسانهالوجود بممکن 2،نظر من

و بعد از مرگ نيز نيازمند رحمت الهي است و حتي در قيامت هم هر 

  .لحظه براي تکامل و رفع نواقص خود بي نياز از فيض الهي نيست

 «فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» :نمايدمي باز سوال را تکرار ،و بعد از ذکر اين معني

 هانکته

بلکه به معناي توجه خواص و  ؛بعد از شغل نيست« سنفرغ»منظور از  .1

  .پرداختن تما  به امري مهم است
                                                        

 .27، ص13، جالعرفانفسير مخزنت .1

 مؤلف. .2



  313 ) (10و  13تفسير آيات )

پس  ؛کار رفته استخداوند، کلمه فراغت به اگر در حسابرسي .2

 ،آري .خود را فارغ نمايدقاضي نيز بايد به هنگا  قضاوت، از هر امري 

  .خواهددادرسي عادالنه فراغت مي

هاي جا نعمتاز آغاز سوره تا اين .شودها حسابرسي مياز همه نعمت .3

 «.سنفرغ لکم آيّه الثقالن»فرمايد: در اين آيه مي .مادي و معنوي مطرح شد

به گفته صاحب تفسير مجمع البيان، چون جنّ و انس نسبت به  .4

جودات برتري دارند و داراي عقل و قدرت انتخاب و تشخيص ساير مو

  .«ايّه الثقالن» .گفته شده است« ثِقل»ها هستند، به اين

 حساب در قيامت

حسابرسي سريع  .2 .1«کفي بنا حاسبين» :حسابگر خداوند است .1

از حضرت امير پرسيدند: چگونه خداوند .2« و هو اسرع الحاسبين» :است

  3.دهدطور که همه را رزق ميرسد؟ فرمود: همانمي به حساب همه خلق

 4«لنسئلنّ يومئذٍ عن النعيم» :پرسندها مياز تما  نعمت .3

فلنسئلنّ الذين ارسل عليهم و » :حتي از پيامبران ؛پرسنداز همه مي .4

 .5«لنسئلنّ المرسلين
                                                        

 .47انبياء،  .1

 .62انعا ،  .2

 .311، حکمت البالغهنهج .3

 .8تکاثر،  .4

 .26اعراف،  .5
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 1« حساباً يسيراً» :حسابرسي بعضي آسان است .5

 .3«حساباً شديداً» ،2«يخافون سوء الحساب» :ا سخت استهحسابرسي بعضي .6

ها و الطاف الهي خوانيم: نوع حساب، به ميزان دادهدر حديث مي .7

انّما يداق اهلل العباد يوم القيامه علي قدر ما اتاهم من العقول في »بستگي دارد: 

دار همانا ميزان دقت در حسابرسي بندگان در روز قيامت به مق ؛4«الدنيا

 .فهم و عقل آنان در دنياست

خوانيم: اگر در دنيا خود را محاسبه کنيد از خودتان در روايات مي .8

 و اما  کاظم .گيردحساب بکشيد، خداوند در قيامت بر شما آسان مي

فرمود: از ما نيست کسي که در دنيا از خودش غافل باشد و به حساب 

 5.خود رسيدگي نکند

 هاپيام

 « سنفرغ لکم ايّه الثقالن» :يد آماده حسابرسي باشندهمه با .1

امروز عطا و فردا  .خداوند، هر لحظه در شأن و کاري است .2

 .«کل يوم هو في شأن سنفرغ لکم» :کندحسابرسي مي

ال يشغله شأن » :داردکه هيچ چيز او را از چيز ديگري باز نميبا اين .3
                                                        

 .8انشقاق،  .1

 .21رعد،  .2

 .8طالق،  .3

 . 11، ص1، جکافي .4

 ، باب محاسبة النفس.11، جوسائل .5



  311 ) (11و  11تفسير آيات )

به حسابرسي « فارغاً»اب، او دادن اهميت حسنشان ولي براي ،«علي شأن

 .«سنفرغ لکم» :آيدمي

هاي گيري ما از نعمتچگونگي بهرهايمان به حسابرسي خداوند، در  .4

 .«سنفرغ لکم ايّه الثقالن» :دنيوي اثر دارد

 .«ايّه الثقالن» :جن و انس هر دو مکلّف و مورد حسابرسي هستند .5

کار بردن ه)ب.کنديج ميخداوند براي حسابرسي تما  امکانات را بس .6

 1.(تواند اشاره به اين امر باشدمي ،«افرغ»به جاي « نفرغ»

 (11و  11)تفسير آيات 

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ 

فَبِأَيِّ  (٣٣) لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ فَانْفُذُوا

 (٣٤) آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

ها هاى آسمانتوانيد از كرانهاى گروه جن و انس! اگر مى

توانيد بيرون نمى .پس بيرون رويد ؛و زمين بيرون رويد

يك كدام ،پس «33».مگر با نوعى توانايى و قدرت ،رويد

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىاز نعمت

 ها بگذريد!توانيد از مرزهاي آسمانمياگر 

باز انس  ،گفتدر تعقيب آية گذشته که از مسألة حساب دقيق سخن مي
                                                        

 .393و  392، ص11، جتفسير نور .1
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خواهيد از مجازات ميراستي اگر د: بهفرمايو جن را مخاطب ساخته مي

ها و زمين از مرزهاي آسمان توانيداگر مي ؛و کيفر الهي بر کنار مانيد

ولي هرگز قادر بر اين کار  .ارج شويدبگذريد و از حيطة قدرت او خ

مگر با نيروي الهي، و چنين نيروي الهي نيز در اختيار شما  ،نيستيد

 فرمايد: در اين آيه مي .نيست

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ »

 1«ونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍالسَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُ

ها و توانيد از مرزهاي آسماناي گروه جن و انس! اگر مي

 .(مگر با نيروي)الهي ،زمين بگذريد، ولي هرگز قادر نيستيد

شما هرگز ياراي فرار از دادگاه عدل خدا و پيامدهاي  ،به اين ترتيب

 باشيد محلنيز هر کجا  .هر جا برويد ملک خدا است .آن را نداريد

 .حکومت او است

تواند از عرصة قدرت اين موجود ضعيف و ناتوان کجا مي !آري

و ال يمکن الفرار »فرمايد: ن در دعاي کميل ميامؤمن امير ؟خداوند بگريزد

  .«من حکومتک

گرفته شده است، و چون « هد عدد»معني به ؛«عشر»در اصل از  «معشر»

شود يت کاملي گفته ميبه جمع« معشر»واژه  ،ده يک عدد کامل است عدد

 .که از اصناف و طرائف مختلف تشکيل گردد
                                                        

 .32و  31.الرحمن، 1



  311 ) (11و  11تفسير آيات )

 .قدرتي يا قوّتي است که انسان بر چيزي استيالء يابد ،«سلطان»

شود که سبب سلطه بر گفته مينيز به قدرت قهريّه و مادي همچنين، 

و دليل و برهان و استدالل  قدرت علميکه ضمن اين .ديگران است

و » گويند:را نيز سلطان مي شودمي فکري و علميمحکم که سبب تسلّط 

 2.«يجادلون في آيا  اهلل بغير سلطان»، 1«لقد ارسلنا موسي باياتنا و سلطان مبين

  .معني اطراف چيزي استبه ؛جمع قطر ،«اقطار»

کردن و عبورکردن از چيزي معني پارهاز ماده نفوذ در اصل به ،«تنفذوا»

ها را اشاره به اين است که جوانب آسمان ،«من اقطار»تعبير به  .است

  .بشکافيد، و از آن بگذريد و به خارج آن سفر کنيد

خاطر اين ممکن است به  ،جادر اين« جن»داشتن ، مقد در ضمن

  .ها دارندها آمادگي بيشتري براي سير آسمانباشد که آن

ميان در  ،که آية فوق مربوط به قيامت است يا دنيا يا هر دودر اين

چون آيات قبل و بعد از آن ناظر به رويدادهاي  .مفسران گفتگو است

رسد که اين آيه نيز مربوط به فرار از چنگال به نظر مي ،سراي ديگر است

  .عدالت الهي در قيامت باشد

توانيد نمي) «بسلطان ال تنفذون االّ»و بعضي نيز با توجه به جملة  

ي بشر يهاي فضاا اشاره به مسافرتآن ر (مگر با قدرت و نيرو ،بگذريد

و صنعتي بر اين کار  اند که قرآن شرط آن را داشتن سلطة علميدانسته
                                                        

 .23غافر،  .1

 .35همان،  .2
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 هايييو اگر اين طور باشد يکي از معجزات و پيشگو 1.دانسته است

به آسمان و کرات را به يک  جروعمعلق گردانيده : رودشمار ميقرآن به

 .العادهقدرت و استيالء فوق

اشاره به اين باشد که براي آدميان و همچنين جنيّان ممکن  و شايد 

لکن با يک قوّت و  .ها و زمين نماينداست عروج به قطرهاي آسمان

ها عروج بشر به کرات و اطراف العاده، چون در آن زمانقاهريّت فوق

 .2بسياري آن را حمل بر قيامت نموده ،نمودهها به نظر محال ميآسمان

به رستاخيز باشد، و هم ناظر که هم است احتمال نيز داده شده اين البته 

نفوذ يعني نه در اين جا قادريد بدون قدرت در اقطار آسمان  ؛ناظر به دنيا

جا وسيله محدود در اختيار شما قرار منتها در اين .جادر آنو نه  کنيد،

  .اي نيستجا هيچ وسيلهاما در آن دارد،

 سمانفرودآمدن فرشتگان هفت آ

: روز قيامت خداوند بندگان را است بيان شده از اما  صادقدر حديثي 

فرود  ،فرستدين وحي مييکند و به فرشتگان پادر محل واحدي جمع مي

ها که دو برابر جمعيت روي زمين از جن و انس هستند فرود آن .آييد

فرود  ،باشندها نيز دو برابر همه مياهل آسمان دو  که آن ،سپس .آيندمي

آيند، و همچون فرشتگان هفت آسمان فرود مي ،به همين ترتيب .آيندمي
                                                        

 .149و148، ص 23، جتفسير نمونه .1
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  .کندهفت حجابي گرداگرد انس و جن را احاطه مي

اگر  !جمعيت جن و انساي زند،جاست که منادي صدا مياين

توانيد جز با ها و زمين بگذريد، اما هرگز نميتوانيد از اقطار آسمانمي

م از ها را هفت گروه عظيبينيد اطراف آنجا ميقدرت الهي، و در اين

با اين  1.اند، و راهي براي فرار از چنگال عدالت نيستفرشتگان فراگرفته

 .پذير استجمع بين تفاسير نيز امکانوصف، بايد اشاره کرد که: 

 در توجيه آيه ناسخن مفسر

مين فرار ها و زيد و به اقطار آسمانياگر قدرت داريد از مرگ فرار نما .1

، مگر به استيال و سلطنتي که من به شما عطا کنم و لکن نتوانيد ؛کنيد

و معني سلطان، قوّتي است که انسان بر  .چنين تسلطي براي شما نيست

چيزي استيال يابد و چنين قوتي براي شما نيست هر جا رويد مرگ مالز  

 .شما است

و زبانة  در روز قيامت مالئکه گرداگرد اهل محشر صف کشند .2

اين  !آدميان و پرياناي :آتش جهنم به آنان احاطه نمايد و منادي ندا کند

 ،توانيد بيرون رويدلکن نمي ؛اگر توانيد بيرون رويد .عرصة محشر است

 .مگر به حجت و برهان، و شما را برهاني نيست

ها و زمين تا عالم شويد به بيرون رويد از اقطار آسمان ،اگر قادريد .3
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لکن قادر نيستيد بيرون  ؛بيرون رويد .در ملکوت علوي و سفلي است آنچه

 .()ابن عباس.رويد مگر به بيّنه و حجتي که خدا به شما کرامت فرمايد

و غير اين از توجيهات ديگر درباره اين آيه از مفسرين که نقل شده، 

آيد، و لکن قطع نظر از ظاهر آيه، آن توجيه سو  مناسب تر به نظر مي

ها به قدرت علم و اختراع وسائل اروپايي ،بينيمدر اين زمان که ميچون 

ها و کرات اند و در شرف عروج به اطراف آسمانو اسبابي فراهم نموده

گردد و ديگر محتاج به اين معني ظاهر آيه به خوبي نمايان مي .باشندمي

 .«مَا تُکَذِّبَانِفَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُ»فرمايد: در آيه بعد مي .توجيهات نيستيم

خداوند قدرت و قوّتي در بشر نهاده و همچنين در که اشاره به اين

که اراده کنند  ،جن که به قوت علم و عمل سلطنت و استيالء پيدا نمايند

را نعمت خود و وليچگونه شکر خدا  ،سپ .ها نمايندعروج به آسمان

  1.آوريدجا نميهب

 ،گويد: پسمي ،مخاطب ساختهجا دو گروه را باز در اينآري! 

درست است که  کنيد؟!هاي پروردگارتان را انکار مييک از نعمتکدا 

جا که ذکر ولي از آن تهديد فوق به ظاهر در مسير مجازات و کيفر است،

ها و عاملي است براي اصالح و تربيت، انسان هبه هم آن هشداري است

وجود حساب در هر  و اصوالً .شودمحسوب مي لطف و نعمتي طبعاً

 2.دستگاه نعمت بزرگي است
                                                        

 .29، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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 هانکته

تواند مربوط به دنيا و فضانوردي و گذر از جوّ زمين و ، مي33آيه  .1

ها باشد، و يا به قرينه آيات قبل و بعد، مربوط به قيامت و نفوذ در آسمان

 .عد  امکان فرار از دادگاه الهي است

آسماني، براي انسان و جن قابل عمق زمين و لوح فضا و کرات  .2

و  ،نشانه امکان ،«لو استطعتم»جاي به« ان استطعتم»ر تعبي .تسخير است

دا ها و زمين نفوذ پيتوان در آسمانرمز آن است که مي« االّ بسلطان»جمله 

به کار که در قرآن معموالً کلمه سلطان براي سلطه علمي ويژه آنبه .کرد

 ()تفسير نور.رفته است

 هاپيام

جنّ و انس، در قيامت در کنار يکديگر مورد خطاب الهي قرار  .1

 .«يا معشر الجنّ و االنس» .گيرندمي

 .«...ال تنفذون» :توجه به قدرت الهي و عجز انسان، بازدارنده از انحراف است .2

موجودات لطيف همچون جنّ نيز توان فرار از دادگاه الهي را  .3

 .«ال تنفذون...الجنّيا معشر » :ندارند

رهايي از کيفر در قيامت، جز با داشتن دليل و حجّت عقلي يا  .4

ال ...يا معشر الجنّ و االنس» :يک از جنّ و انس ميسّر نيستچشرعي براي هي

 1.«تنفذون االّ بسلطان
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  (16و  12) آيات تفسير

فَبِأَيِّ آلَاءِ  (٣5) رَانِيُرْسَلُ عَلَيْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِ

 (٣٦) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

آلود فرستاده دود و دود آتشهايى از آتش بىلهبر شما شع

توانيد يكديگر را ]براى دفع نمى ،در نتيجه .خواهد شد

 هاى پروردگارتانيك از نعمتكدام ،پس !عذاب[ يارى دهيد

 كنيد؟را انكار مى

 گاه قيامت چه مهيب و عجيب است داد

، بر آنچه در آيه قبل، داير بر عد  قدرت انس و جن بر فرار از بعده آيدر 

  فرمايد:تاکيد مياست، چنگال عدالت آمده 

 (٣5) يُرْسَلُ عَلَيْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ

آلود و دود آتش ،دودهايى از آتش بىبر شما شعله

توانيد يكديگر را ]براى نمى ،در نتيجه .شدفرستاده خواهد 

 !دفع عذاب[ يارى دهيد

 ،اند و از سوي ديگرفرشتگان شما را احاطه کرده ،سواز يک 

آور اطراف هاي گر  و سوزان آتش و دودهاي تيره و تار و خفقانشعله

  .نيستگيرد و راهي براي گريز ميمحشر را فرا

معني آن را به ي دود آتش است، و بعضيهاي بمعني شعلهبه ،«شواظ»

شود و سبز رنگ است هاي آتش که از خود آتش به ظاهر بريده ميزبانه



  363 ) (16و  11آيات )تفسير 

  .اين تعبير اشاره به شدت حرارت آن است ،در هر حال .اندتفسير کرده

دودآلود آتش قرمز رنگ و  هاي)و يا شعله به معني دود ،«نحاس»

 «مس مذاب» معنيز آن را بهبعضي ني .(آيداست که به رنگ مس در مي

  .اندتفسير کرده

سخن از موجودي در ميان است که انسان را در  ،تعبير قرآن از نحاس

عجيب و چه  .قيامت احاطه کند و از فرار از دادگاه عدل الهي باز دارد

که انسان از هر سو در احاطه کامل مأموران  ؛دادگاه قيامت است مهيب

ن و دود کشنده قرار گرفته، و راهي جز حضور در آن الهي و آتش سوزا

 فرمايد:باز مي 1.ندارددادگاه و تسليم در برابر حکم آن محکمه 

 (٣٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

  كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتپس كدام

و ت که بيان شد جا نيز به خاطر همان لطفي استعبير به نعمت در اين 

 .است ذکر آن هشداري و عاملي براي اصالح و تربيت

 ها نکته

 گونه تصوير شده است:نقيامت در اين آيات، بدي .1

 سنفرغ لکم» :کندسو خداوند با عنايت حسابرسي ميکاز ي». 

 ان استطعتم ان » :انسان هيچ راه فراري ندارد ،از سوي ديگر

 .«فانفذوا...تنفذوا
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  ،و نحاس...يرسل عليکم شواظ» :ريزدميعذاب از هر سو فروهمچنين». 

 فال تنتصران» :تواند کمک بگيردکس نميچهيکه، ضمن اين». 

کس و آن 1«يرسل رسوالً»کس که از ارسال پيامبران سودي نبرده، آن .2

يرسل السماء » ،هاي مادي بهره درستي نگرفته استکه از ارسال نعمت

چنين انساني بايد منتظر ارسال  ؛3«سل الرياح مبشّرا ير»، 2«عليکم مدراراً

 .«يرسل عليکم شواظ من نار و نحاس» :عذاب با مس گداخته باشد

 هاپيام

کنندگان خواهد در قيامت، آتش و مس گداخته مانع فرار تکذيب .1

  .«يرسل عليکما شواظ من نار و نحاس فال تنتصران» :بود

اما مثل انسان از آتش  ؛ز آتش استکه نژادش اجن نيز با اين .2

 .«يرسل عليکم شواظ من النار» :پذير استآسيب

هاي آينده، نعمتي است؛ زيرا باعث دوري از گناه آگاهي از عذاب .3

 4.«فبايّ آالء ربکما تکذبان» :گرددمي

 (13و  17)آيات تفسير 

 (٣٣)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٣٧) انِفَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَ

                                                        

 .51شوري،  .1

 .52هود،  .2

 .63نمل،  .3

 .396و  395، ص11، جتفسير نور .4



  361 ) (18و  11تفسير آيات )

رنگ و گلگون هان آسمان بشكافد و چون چرمى سرخو ناگ

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام ،پس .شود

 اي به اوضاع وقوع قيامتاشاره

ات اين آي .کندبعضي از حوادث قيامت را بازگو مي ،آيات گذشتهادامه در 

همچنان ادامه همان بحث و ذکر خصوصيات ديگري از صحنة قيامت، و 

  .چگونگي حساب، و مجازات و کيفر است

 فرمايد:ميابتدا 

 «فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ»

هنگام كه آسمان شكافته شود، و همچون روغن ندر آ 

دهد كه رخ مي )حوادث هولناكي مذاب گلگون گردد،

  .([نخواهيد داشت] را نداريد تاب تحمل آن

اذا : »است؛ ماننددو نصف گرديدن آمده همعني شکافتن و ب، به«شق»

و  «يو  تشقق السّماء بالغما »، «ثم شققنا االرض شقّا»، «انشقت السماء

عالم  ،که هنگا  وقوع قيامتاست  اشاره به اين ،در قرآنها امثال اين

  .گردندات و طبيعيات پراکنده ميمادّي

زيرا سماء  ؛ها باشد، شايد مقصود کرات و سيّارات و کهکشان«سماء»

 ،اگر شيئي مادّي و طبيعي موصوف به سمّو گردد .مأخوذ از سمو است

و اگر امر معنوي موصوف به  .مرتبه باال و علوّ مکاني آن مقصود است

و در قرآن  .به آن مقصود استسمّو گردد علوّ مرتبه و بلندي مقا  و رت
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ثم استوي الي »جا که فرمود: آناست؛ معرّفي نموده  «دخان»را به  «ءسما»

يا  ري،يشايد اشاره به جسم لطيف اث «دخان» اشاره به .«السماء و هي دخان

 .ه به او باشديشب

که به فقدان  ،تفرق کرات و سيارات باشد و مقصود از شکافتن آن، 

  .ها را با هم جمع نمودآن ()عزيز عليم ي که به تقديرييروآن قوه اثيري و ن

 ،حل گرديدموقتي آن نيرو و جسم اثيري به اراده حق تعالي مض

 1.گرددآن پراکنده مي يهم گسيخته و اجزااز اوضاع آسماني

نظا   ،شود که در آن روزخوبي استفاده ميبه قيامت از مجموع آيات

انگيز در ار هولو حوادث بسي ،يزدرهم ميدر کنوني جهان به کلي

کب و سيارات و زمين و آسمان دگرگون اکو .دهدسرتاسر عالم رخ مي

امروز براي ما مشکل است واقع  شوند، و مسائلي که تصور آن،مي

چيزي که در آية فوق است که کرات آسماني از هم  ،و از جمله .گرددمي

  .آيدميروغن در رخ و به صورت مذاب همچونشکافد و به رنگ سمي

ها غالباً جا که گلاست و از آن «لگُ» معنيبه ،«ورد»و « ورده»

 2.کندجا تداعي ميرنگند معني سرخ را در اينسرخ

که آسمان بعد از حمراء يعني  ؛«ورده کالدّهان»و نيز گفته شده 

شده که اول مثل روغن آب .گرددرنگ ميبهلون و رنگمتشدن شکافته

                                                        

 .35و34، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1

 .154و153، ص23، جتفسير نمونه .2



  361 ) (12و  11تفسير آيات )

جمع  «دهان» .مثل گل سرخ ؛گردداز آن قرمز و سرخ ميزرد و پس 

روغن  تشبيه به ،«کالدهان»و نيز گفته شده  .به معني روغن است ؛«دهِن»

 .نمايدرنگي مي زيت از جهت آن است که هر ساعت روغن زيت به

در آن روز آسمان مثل ورد باشد در رنگ و مثل دهن باشد در  ،پس

 .(ده و ضحاک)مجاهد و قتا.اختالف الوان

شايد اشاره به اين باشد که آن کسي ، «فباي آالء ربکما تکذبان»و در پايان، 

و  که در مدّت مديدي اوضاع عالم را روي يک ميزان مضبوطي نگاه داشته،

خود موظف به  ي را در محل و مقرّيهر يک از اجزاء عالم ارضي و سما

 ه حکمت الهي اقتضاءو در مدت معيّني به قدري ک انجا  عملي گردانيده،

صورت کدست هم داده و به يبهدست همگي ،را داشته باشد بقاء آن

که ؛ اندطرز حکيمانه اين کاخ مجلّل عالم جهاني را تشکيل دادهبه ،وحداني

 ،افراد بشر و افراد جن در اين عالم استکمال روحاني و جسماني پيدا نمايند

ديگري که آخرين مقا  انساني و عالم  شدن عالم طبيعيات،و پس از منحل

و ان شراً فخيراً، ان خيراً در خور رتبه و مقا  وي است به جزاي اعمال خود)

 1.يدينماهاي الهي را تکذيب ميچگونه نعمت ،پس .برسند (فشراً

 (13و  13)آيات تفسير 

لَاءِ رَبِّکُمَا فَبِأَيِّ آ (٣٣) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ

 (٤٤)تُکَذِّبَانِ
                                                        

 همان. .1
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بودن العاده حسابرسى و روشنعلت سرعت فوقدر آن روز ]به

 ،پس «33».همه امور[ هيچ انس و جنّى را از گناهش نپرسند

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

 گردد ها ظاهر ميروزي که باطن

در بعد از حوادث تکويني قيامت،  در اين آيه و در ادامه اوضاع قيامت و

فَيَوْمَئِذٍ لَّا  »: فرمايدمي شود ومي به وضع انسان گنهکار پرداختهآن روز 

 .1«يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

و نه  نه از آدمي ،شدن آسمان و پديد شدن عالم قيامتافتهپس از شک

ر کسي در بشره وي زيرا اعمال ه ؛که چه کرديدشود سوال نمياز جن 

 .گرددظاهر مي

ها ظاهر است که باطن «تبلي السرائر» بلکه يکي از اوصاف قيامت

بدن انسان به زبان آيند و بر ضرر او شهادت  يو نيز تما  اجزا .گرددمي

وقتي  .اندمعرفي نموده «عالم حيوان» اين است که قيامت را .دهندمي

چه  ،جا که عيان است)آن؛ ديگر چه جاي سوال است ،چنين است

 (٤٤)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِفرمايد: و باز مي 2 (حاجت به بيان است

 هانکته

در يک موقف، فرمان  3.قيامت پنجاه موقف دارد ،خوانيمدر روايات مي .1
                                                        

 .39الرحمن،  .1

 .36، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .2
 .126، ص7ج، بحاراالنوار .3



  361 ) (12و  11تفسير آيات )

  1«وقفوهم انهم مسئولون» :بازداشت و حسابرسي و سوال است

در  .2«نختم علي افواههم» :شودها زده ميبمُهر بر ل ،در موقف ديگر

همه  ،موقف ديگريک کنند، و در موقف ديگر از يکديگر استمداد مي

کس سوال چخوانيم که از هياگر در اين آيات مي ،بنابرين .گريانند

 .مربوط به موقف خاصّي است ،شودنمي

ال » :ودشممکن است مراد آيه اين باشد که تنها از گناه سوال نمي .2

و وجدوا ما » :زيرا گناه خالفکار در آن روز حاضر است ؛«يسئل عن ذنبه

سؤال از  ،پس .4«تبلي السرائر» :و اسرار دروني او آشکار 3«عملوا حاضرا

  .نه از گناهان ،شودعمر و درآمد و مصرف مي :از قبيل يچيزهاي ديگر

هايي آسمان .ها از هم شکافته و ذوب خواهند شدآسمان ،در آينده .3

 .شوندهستند، مثل روغن مذاب، روان مي 5«سبعاً شداداً»که 

 هاپيام

فاذا » :گيردظهور قيامت، با دگرگوني در نظا  طبيعت صورت مي .1

  .«...انشّقت السماء

اما آغازي است  ؛پيچيدن استدن و درهمپاشين جهان، فروپايان اي .2
                                                        

 .24صافات،  .1

 .65يس،  .2

 .49کهف،  .3

 .9طارق،  .4

 .12نبأ،  .5
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 .«...فيومئذ...فاذا انشّقت السماء» :براي جهان ديگر

ال يسئل عن ذنبه انس » 1:شودجنّ نيز همچون انسان، مرتکب گناه مي .3

 .«و ال جانّ

 (15و  11)آيات تفسير 

فَبِأَيِّ آلَاءِ  (٤١) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

 (٤٢) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

شوند، در نتيجه آنان هايشان شناخته مىهگناهكاران به نشان

گيرند ]و به آتش را به موهاى پيش سر و به پاهايشان مى

 هاى پروردگارتانيك از نعمتكدام ،پس «41» [.اندازندمى

 كنيد؟را انكار مى

 شوند!شان شناخته ميگنهکاران از سيماي

 فرمايد: و در تأييد آيات قبل مي

 ٢«بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ»

 موهاي ،پس .شناسندشان ميهايپيشگان را از نشانهگناه

 اندازند[ گيرند ]و به دوزخشان ميجلوي سر و پاهايشان را مي

پرسد: اين آيه در مقا  پاسخ از پرسشي تقديري است، کأنه کسي مي

شود پس از کجا معلو  مي ،شوندنميوقتي از گناهشان پرسش  ،خب
                                                        

 .397و  396، ص11، جتفسير نور .1

 .41الرحمن،  .2



  361 ) (10و  13تفسير آيات )

 . ...شوندشان شناخنه ميگناهکارند؟ در پاسخ فرمود: مجرمين از سيماي

که روز قيامت در صورت  نمايد،همين معني را تأييد مي 41آيه رو، ازاين

  .و سيماي گناهکاران آثار گناه ظاهر و هويدا است

ر گونه عالمت و معني عالمت و نشانه است و هدر اصل به «سيما»

 .شودها باشد شامل ميا ساير نقاط بدن آنيو  اي را که در صورت،نشانه

م خوشحالي و بدحالي بيشتر در صورت نمايان يجا که عالولي از آن

در آن روز،  .شودغالباً صورت تداعي مي ،به هنگا  ذکر اين لفظ ،گرددمي

د که بيانگر ايمان و نوراني و درخشانن ،هاي بشاشگروهي داراي چهره

هاي سياه و تاريک و صورت ،هاست و گروهي ديگرعمل صالح آن

  .هاستکه نشانگر نشانه کفر و گناه آن ؛زشت و عبوس دارند

 مواقف و عقبات قيامت

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِکَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا »

  ١«رْهَقُهَا قَتَرَةٌغَبَرَةٌ * تَ

ي يهاند، و چهرهاي درخشان و نورانييهاچهره ،در آن روز

  .است تاريك، كه سياهي مخصوصي آن را پوشانده

اين منافات با آيات ديگر نيست که داللت دارد که از همه سؤال 

 ،پس ؛2«لونمک لنسئلنهم اجمعين عمّا کانوا يعربفو»مثل قوله تعالي:  .شودمي
                                                        

 .31-48عبس،  .1

 .93و  92حجر،  .2
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و کنم از آنچه بودند ها سؤال ميسم به خداوند که هر آينه از تما  آنق

نگاه داريد آن  ؛«وقفوهم إنهم مسئولون»فرمايد: که مييا اين .کردندعمل مي

 .شوندگاننددهها پرسيرا که آن

ال ) زيرا مواقف و مراحل و عقبات قيامت بسيار است و شايد اين آيه

 1اول ظهور قيامت مراد باشدکه اين يا  ،باشددرباره يکي از مواقف  (يسئل

که قيامت يک روز بسيار طوالني است و انسان از مواقف و و اين

هاي متعددي بايد بگذرد و در هر صحنه و موقفي بايد مدتي گذرگاه

در بعضي  .بايستد، طبق بعضي از روايات اين مواقف پنجاه موقف است

 .دهد از سرّ درونخساره خبر ميبلکه، رنگ، ر ؛شوداز مواقف سؤال نمي

 .شودفهميده مي ديگرچنانچه از آيات 

 شود و اعضايه ميشتهر بر دهان انسان گذامُ ،و در بعضي مواقف 

ها دقيقاً پرسيده از انساننيز در بعضي مواقف  .خيزندميبدن به شهادت بر

د که يزخ[ نگاهشان دار)و ]بر سر راه دو؛ 2«وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» :شودمي

  .قرار خواهند گرفت يمسلّماً مورد بازپرس

و در  .4«عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ» ،3«فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ» فرمايد:که مييا اين

 .«5خيزندميها به جدال و دفاع و مخاصمه برانسان ؛بعضي مواقف ديگر
                                                        

 .37و  36، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
 .24صافات،  .2
 .92حجر،  .3
 .93همان،  .4
 .111نحل،  .5



  313 ) (10و  13تفسير آيات )

رد و هر صحنه از صحنة ديگر طي داياي شراهر صحنه ،خالصه

 .تر استخوفناک

فباي آالء »فرمايد: ميو همگان را مخاطب ساخت  ،باز در تعقيب به آن

 1؟کنيدهاي پروردگارتان را تکذيب ميکدامين نعمت از نعمت ؛«ربکما تکذبان

، 2«يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ»بلکه  ،شودآري در آن روز سؤال نمي

 .شوندهايشان شناخته ميبا قيافهمجرمان 

ها را با موهاي گاه آنآن .3«فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ»فرمايد: مي ،سپس

 .افکنندگيرند و به دوزخ ميو پاهايشان مي پيش سر،

گرفتن مجرمان با  .پاها -جمع قد  «اقدا » .موهاي پيش سر ،«نواصي»

که مأموران ، است به معني حقيقي آن باشد ممکن موي پيش سر و پاها،

با نهايت ذلت به و ها را از زمين برداشته، گيرند و آنعذاب اين دو را مي

يا کنايه از نهايت ضعف و ناتواني است در چنگال  .افکنندجهنم مي

و  ،دنبرکه اين گروه را با خواري تما  به دوزخ مي مأموران عذاب الهي،

 4؟ حشتناکي است آن صحنهچه صحنة دردناک و و

هر کس معتقد  که فرمود: کندچنين روايت مي اما  رضاطبرسي از 

به خدا باشد و گناه کند و توبه نکند در عالم برزخ او را عذاب کنند و 
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 .41الرحمن،  .2

 همان. .3
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  .دشوروز قيامت ديگر بر او گناهي نيست که از او سؤال 

هايشان ها را به موي پيشاني و قد يعني آن ؛«بالنواصي و االقدام»

ن از موي پيشاني اگيرند، و شايد اشاره به اين بکند که آثار گناه مجرممي

ها آثار غضب الهي هويدا و و در تما  اندا  آن ،ها گرفتهآنان تا به قد  آن

نمايد آن اخبار و احاديثي را که داللت يد مييظاهر گرديده و اين آيه تأ

شود و به د محشر ميدر قيامت هر کسي به صورت عملش وارکه دارد 

  .نمايدصورت اخالقش ظهور مي

که  شايد اشاره به اين باشد که آن پروردگاري ،«فباي آالء ربکما تکذبان»

شدن دنيا، شما را فاني و خراب گرديدن بدن شماپس از مردن و منحل

بلکه در عالم ديگري که از حيث رتبه و تماميت فوق اين  ؛گرداندنمي

گرداند به و شما را زنده مي بخشدحيات نويني ميرا  شما ،عالم دنياست

 ؛که به نتيجه اعمال و افعال خود برسيدتا اين ،ترتر و کاملزندگي تما 

هاي او را کنيد و نعمتنعمت خود را ستايش نميپس چگونه ولي

 1.کنيدتکذيب مي

 هانکته

رح است که اگر آيه قبل قابل طدر گويا اين آيه به دنبال سؤالي است که 

شوند؟ اين آيه شود، پس چگونه مجرمان شناخته مياز گناه سؤال نمي
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  311 ) (10و  13تفسير آيات )

شان مجرمان از سيماي ،«يعرف المجرمون به سيماهم»فرمايد: در پاسخ مي

 1.شوندشناخته مي

شوند، نيکوکاران شان شناخته ميگونه که تبهکاران از سيمايهمان .2

 2.«عرف في وجوههم نضرة النعيمي» :شناسندشان ميرا نيز از سيماي

 در قيامتها چهره

 4«وجوهم مسودّة» :و روسياهان 3«تبيضّ الوجوه» :روسفيدان 

 و گرفته و غمگين 6.«وجوه يومئذ ناعمة» 5،«وجوه يومئذ ناضره» :شادان: 

 7«وجوه يومئذ باسرة»

 8«وجوه يومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة» ؛خندان 

 9«ومئذ عليها غبرةوجوه ي» :غبار گرفته و گرد زده 

 11«وجوه يومئذ خاشعه» :خوار و ذليل. 

                                                        

 .11، جتفسير نورنقل از: ؛ بهتفسير الميزان .1

 .24مطففين،  .2

 .116آل عمران،  .3

 .4زمر،  .4

 .22قيامت،  .5

 .8غاشيه،  .6

 .24قيامت،  .7

 . 37عبس،  .8
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 هاپيام

 .«يعرف المجرمون بسيماهم» :افکار و اعمال انسان در چهره او جلوه دارند. 1

 .«فيومئذ بالنواصي و االقدام» :شودمجر  درنهايت ذلّت، گرفتار قهر الهي مي .2

و از موي سر تا گذار نکردند فرو آنان که در دنيا از هيچ گناهي .3

نوک پا، مخالف فرمان الهي عمل کردند، در قيامت نيز با موي سر گرفته 

 .«فيومئذ بالنوصي و االقدام» :شده و در عذاب داخل شوند

هاي الهي شدن آنان، يکي از نعمتک خوبان از بدان و شناختهتفکي .4

  1.«فبايّ آالئ ربّکما تکذبان» :است

 (12تا  11)آيات تفسير 

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ  (٤٣)الْمُجْرِمُونَ بِهَا يُکَذِّبُ الَّتِي جَهَنَّمُ هِذِهَ

 (٤5)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٤٤) آنٍ

اين همان دوزخى است كه گنهكاران آن را دروغ 

آنان در ميان آتش و آب جوشان رفت و  «43».پنداشتندمى

هاى پروردگارتان يك از نعمتپس كدام «44»كنندآمد مى

 كنيد؟را انكار مى

ن گفته اکه آن روز به مجرمکند اي حکايت مياز جملهاين آيات 

هذه جهنم التي »: کردندکه مجرمين تکذيبش مي شود: اين است جهنميمي

 « .کذب بها المجرموني
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  311 ) (11تا  11تفسير آيات )

مالئکه يا  گويا کهو اشاره به آيه باال است  از اسماء اشاره است؛ «هذه»

است که انبياء به شما اين آن جهنمي :خزنه جهنم به گناهکاران گويند

بي خردي و و بر اثر يا ندانسته  گفتند و شما دانسته از روي کبر و عناد،

 .عد  تدّبر انکار نموديد و دروغ پنداشتي

ن در محشرند احاضر ،نامخاطب :کهنظر مفسران مختلف نقل است در اين

 که خداوند به پيامبرشيا اين ؛شودها گفته ميقيامت به آن و اين سخن در

گويد اين اوصاف دوزخي است که همواره مجرمان در اين دنيا آن را مي

ها همه انس و جن هستند که به آن ،که مخاطبو يا اين کنند،انکار مي

داراي چنين اوصافي  ،کنندکه مجرمان آن را انکار ميدهد جهنميهشدار مي

 1.رسدنجا به آنکارتان شنويد، بايد به هوش باشيد، عاقبت ست که ميا

 توصيفي از جهنم 

ان ن در ميافزايد: مجرماهاي دردناک آن ميبباز در توصيف جهنم و عذا

 .«يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ»: آمدندودوزخ و آب سوزان در رفت

ي است که در نهايت حرارت آب ،«آن» .آب جوشان را گويند ،«حميم»

سو در ميان ها از يکآن ،پس .و شدت حرارت دادو سوزندگي اشت

شوند و تمناي آب سوزند و تشنه ميهاي سوزان آتش جهنم ميشعله

ها )يا بر آن دهندها ميآب جوشان به آن ،سوي ديگراز و  ،کنندمي

 .، و اين مجازاتي است دردناک(ريزندمي
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در  «حميم»شود که چشمه سوزان ات قرآن استفاده ميو از بعضي آي 

و سپس در آتش  ،رندبکه اول دوزخيان را در آن مي کنار جهنم است،

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا »تعبير به  1.«و يسبحون في الحميم ثم في النار يسجرون» :افکنندمي

 2.است آيه همينمناسب در اين آيه مورد بحث  ،«وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

آمده و اشاره به سختي د گناهکاران برجا در مقا  تهديدر اين ،پس

ي است که منکر معاد و جهنم و بهشت و باقي اوضاع يهاعذاب آن

ها در بين درکات آن ،را به جهنم انداختند هاکه وقتي آن ،دنباشاخروي مي

 .زننددور مي ،تها درجه شدت استمندوزخ و بين آب جوشاني که در

مقامات و درجات غير  ،ري که بهشتيان در درجات بهشتطوهمان

اي به درجه ديگر صعود نمايند و از از هر درجه ،محدودي دارند

زيرا آنان مشمول الطاف الهي و  ؛هاي بهشتي محفوظ گردندنعمت

است و فيض حق تعالي  «الرحمن» دار کرامت و مظهر اسم ،بهشت

 .و غير محدود است ،محدود به حدّي نيست

 «شديد العقاب» که مظهر غضب و نماينده اسم «جهنم»طور نهمي و

ها درکات غير محدودي دارد و منکرين معاد که آية باال اشاره به آن ،است

اشاره به اين باشد که  «يطوفون»زنند و شايد است در آن درکات دور مي

 الدوا  به دور آرزوهايطوري که در دنيا آنان مثل کر  ابريشم عليهمان
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  311 ) (11تا  11تفسير آيات )

باال  چرخند و در مقا  انسانيت و معارف الهيّه قدميدور و دراز خود مي

براي چشيدن  ها است،که نتيجه اعمال آن ،طور در جهنمهمين ،روندنمي

  .زنند و صعود و خروجي براي آنان نيستعذاب در درکات آن دور مي

در بعضي روايات است که آمده است: الصادق چنين در تفسير منهج

وادي در جهنم است که در آن چرک و ريم جهنميان جمع شده و  يک

جا اند به آني که بسته شدهيهااهل جهنم را با همان زنجير و غل

هاي ها و رگکه مفصلو همه را در آن جا معذب نمايند تا آن ،کشانندمي

ها به آن ،پس .دها به هم پيوندهاي آنها از هم بگسلد و دو مرتبه رگآن

 1.ترتيب هميشه معذب باشنداين 

افتتاح  «رحمن» چون اين سوره مبارکه به اسم« فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»

 ،است «رحمن»هاي و نعمت ءآالگرديده و تکرار اين آيه نيز اشاره به 

 ،آنچه هر عملي از براي بشر مهيّا نموده و به وي وعده يا وعيد داده

آن نيز  ،«غلبت رحمتي علي غضبي» داللت حديث به ،حتي جهنم ؛همگي

  .بيشتر نعمت و رحمت است

 آيا جهنم نعمت است و فايده دارد؟

 که است بشر انذار و تهديد براي ،نخست اين که .جهنم دو فايده دارد

و  ،حق تعالي تاز مخالف وي را وشود  ترسناک جهنم عذاب از شايد

ديگر افراد موّحد و  .ادتمند گرددکه سع پرستي باز دارد تا آننفس و هوي
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گناهکار چون در اثر گناه و قذرات نفساني اليق بهشت که داراي کرامت 

در آخرت مثل طالي مغشوش که در کوره آتش  ،باشدالهي است نمي

کنند تا غش آن گرفته شود و طالي ناب بيرون آيد، آب ميآن را زرگري 

موّحد گناهکار مدّت زيادي جهنم را قرار داده که آد  نيز خداي رحمن 

که طالي روح  سوخته گردد تا آن در کوره جهنمي« بسته به قذارت گناه»

و قلب وي از کثافات و گناهان بيرون آيد و اليق بهشت که جاي نيکان و 

گرنه چطور با عدل الهي مناسب است که و ؛دار رحمت الهي است بگردد

ها  را با هم جمع کند و آن پاک و ناپاک .مردمان پاک و ناپاک جمع شوند

  .هرگز چنين نيست ؛را با يک نظر بنگرد

زيرا به داللت  ؛گردد نه کفارو اين نوع رحمت نيز شامل آد  گناهکار مي

کننده داراخطار شديد بياز پس  .باشندار مخلد در جهنم ميکفّ ،آيات قرآني

 .«تکذبانفباي آالء ربکما »فرمايد: مي 1که لطفي است از ناحية خداوند

 هانکته

تکذيب بهشت و جهنم و باور نداشتن قيامت، از جمله عوامل  .1

ل ورود يکه در سوره مدّثر نيز يکي از دالچنان ،شدن انسان استدوزخي

ما سلککم في سقر، قالوا لم نکن من »: به جهنم، تکذيب قيامت بيان شده است

 .«و کنّا نکذّب بيوم الدين ... المصلّين

  :گردندند و خادمان بهشتي دور آنان ميايان محور طوافبهشت .2
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  311 ) (11تا  11تفسير آيات )

  ١«يطوف عليهم ولدان مخلّدون»

پيوسته گرداگرد  ()در شكوه و طراوت نوجواناني جاودان

 .چرخندآنان مي

  ٢.«يطاف عليهم بصحاف من ذهب و اکواب»

 (هاي پاكيزههاي طاليي)نوشيدنيهاي غذا و جامظرف

 .شودردانده ميها گگرداگرد آن

  ٣«يطاف عليهم بکأس من معين»

 .شودهاي لبريز گرداگردشان چرخانده ميقدح

يطوفون » :دور دوزخ و آب سوزان بگردندبهولي دوزخيان بايد ذليالنه 

 4.«بينها و بين حميم آن

 هاپيام

کنند در برابر خود خواهند مجرمان آنچه را پيوسته انکار مي .1

  .«نمهذه جه» :ديد

 .«يکذب بها المجرمون» :جر  و گناه، زمينه تکذيب قيامت است .2

يطوفون » .تا شايد راه فراري بيابند گردنددوزخيان به دور عذاب مي .3

  .«بينها و بين حميم آن
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 .«فبايّ آالء ربّکما تکذبان» :هاي الهي استعدل الهي و کيفر دادن از نعمت .4

 (21تا  16آيات )تفسير 

ذَوَاتَا  (٤٧)فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٤٦) نْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِوَلِمَ

 (5٤)فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٤٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٤٣) أَفْنَانٍ

 فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِمَا مِنْ کُلِّ (5١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (5٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (5٢)

و براى كسى كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش ]در 

 ،پس «42».قيامت براى حسابرسى[ بترسد دو بهشت است

 «47»كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

رهاى باطراوت داراى درختان و شاخسا] دو بهشتى كه[

هاى يك از نعمتكدام ،پس «43».و انبوه است

دو  ،در آن دو بهشت «43»كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

يك پس كدام «51».اى است كه همواره جارى استچشمه

در آن  «51»كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىاز نعمت

 ،پس «52».اى دو نوع فراهم استدو بهشت از هر ميوه

 «53»كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتمكدا

 که هيبت و عظمت الهي بر وي غالب گردد پاداش کسي

دوزخيان را به حال خود رها کرده، به سراغ بهشتيان  ،در اين آيات

 انگيز بهشت،وقر و شيهاي دلپذير و بي نظرود، و از نعمتمي



  383 ) (11تا  16تفسير )آيات 

کيفرهاي شديد و دردناک  شمرد، تا در مقايسه باي را بر مييهاقسمت

  .تر گردداهميت هر کدا  روشن ،دوزخيان

 فرمايد: مي

 «و لمن خاف مقام ربه جنتان»

 .براي كسي كه از مقام پروردگار بترسد در بهشت است

 : است براي اين آيه چند تفسير بيان شده

 و ،پروردگار نزد و حساب موقف در ايستادن از بترسد که کسي .1

 .دکن معاصي ترک

 در و است، او اعمال حافظ و شاهد خدا بداند و بترسد که کسي .2

 دو را وي کسي چنين .نمايد اتيان به طاعات و ننمايد جسارت معصيت

  .است او کبريايي و عظمت مرتبة «ربه مقا » از مقصود شايد .است بهشت

و چون خوف و خشيت بدون معرفت به مقا  ربوبي براي کسي ميسر 

پس ممکن است اشاره به اين باشد که آن کس که خدا را  ،نخواهد گرديد

ي او سبب خوف يو شناسا ،به عظمت و جالل و به مقا  الوهيّت شناخت

، براي «انما يخشي اهلل من عباده العلماء»ه فرمود: کچنان ،و خشيت او گرديد

 1.چنين کسي دو بهشت است

 ما يقول، يعلم ما يعلمه، من علم ان اهلل يراه، و يسمع»: از اما  صادقحديثي 

من خير و شر، فيحجزء ذلک عن القبيح من االعمال، فذلک الذي خاف مقام ربه و 
                                                        

 .39، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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گويد و آنچه مي بيند،داند خدا او را ميکسي که مي ؛«نهي النفس عن الهوي

داند، و اين توجه و اين دهد ميو آنچه از خير و شر انجا  مي .شنودمي

 1.بهشت است وبراي چنين کسي ددارد، ز علم او را از معاصي با

نه  ،ترس از خدا است ،که منظور: است آمده ديگريتفسير و نيز در 

مقا  »بلکه تنها به خاطر  ؛به خاطر آتش جهنم و طمع در نعيم بهشت

  .خائف است« پروردگار و جالل او

مقا  عدالت  ،«مقا  پروردگار»: منظور از خوانيمديگر مي يتفسيردر 

که ذات مقدس او مايه خوف نيست، بلکه خوف از عدالت چرا ؛ستاو ا

گردد به خوف از اعمال خود انسان، و خوف از عدالت هم برمي .او است

 زيرا کسي که پاک است از محاسبه چه باک است؟ 

اما  ،ترسندگذرند ميکه از کنار محکمه و دادگاه ميمجرمان هنگامي

  .دادگاه است يا هر مکان ديگرجا کند که آنبراي پاکان فرق نمي

 سر چشمه خوف از خدا

 هاي مختلفي دارد: البته خوف از خدا سرچشمه

گاه همان اعمال ناپاک و افکار آلوده است، و گاه مقربان به خاطر 

 .دارندشت حترين ترک اولي و غفلت وکماز  ،قرب به ذات پاکش

امحدود و عظمت که تصور آن ذات نهنگامي ،هاو گاه بدون همه اين

کنند در مقابل او احساس حقارت کرده و حالت خوف به بي انتها را مي
                                                        

 .41، ص13، جالعرفانتفسير مخزن؛ به نقل از: هج الصادقينمن .1
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و اين خوفي است که از نهايت معرفت پروردگار  .ها دست دهدآن

شود و مخصوص عارفان و مخلصان درگاه اوست، و اين حاصل مي

 1.چهار تفسير با هم تضادي ندارند و ممکن است در مفهو  جمع باشد

 ،که مقصود جن و انس است «لمن خاف» فرمايند:ي مييطباطباعالمه 

ي که خاضع در برابر جالل خداي يهاآن کساني که اهل اخالص، آن

نه  ،است «اهلل»کنند که او تعالي هستند، و او را بدين جهت عبادت مي

دهد، و وابي که ميثو نه به طمع بهشت و  ،بدين جهت که جهنم دارد

گروه در  ها باشند که خداوند در سوره واقعه،ائفه آنبعيد نيست که اين ط

 سو  بيان فرموده: 

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّا ِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ »

 ٢« مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

گيرندگان ]به گيرندگان ]به اعمال نيك[ كه پيشىو پيشى

 هاىدر بهشت «11»اند،اينان مقربان «11» اند،رحمت و آمرزش[

و اندكى  «13»گروهى بسيار از پيشينيان، «12».اندپر نعمت

 .از پسينيان

ن اگفتاري از مفسّر ،چيست «دو بهشت»که مقصود از جنتان اما در اين

 3.اندنقل شده و هريک اظهار رأي کرده
                                                        

 .162و161، ص23، ج تفسير نمونه .1

 .11-14واقعه،  .2

 .221، ص37، جترجمه تفسير الميزان .3
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 دو بهشتباره در انگفتار مفسر

 .بهشت نعيم ديگري و بهشت عدن يکي .1

 به خطاب زيرا جن؛ براي ديگري و شده آماده انسان براي يکي .2

 .است جن و انس يعني ثقلين

 مهيا معصيت ترک براي يديگر و آماده طاعت يادا براي يکي .3

 .است شده

 ()بيروني و اندروني .ديگري براي مخدو  و آقا ،خاد  براي يکي .4

 بخشيده فضل سبيل بر ديگري و گرديده عطا عدل روي از يکي .5

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن »خوانيم: که ميچنان .است شده

ها را بدهد و هدف اين است که خداوند پاداش بهترين اعمال آن ؛1«فَضْلِهِ

 .از فضلش بر آن بيفزايد

 .نقره از يکياست  شده ساخته طال از يکي .6

و خاک آن از  ،سبز زبرجد از ديگري و سرخ ياقوت از يکي .7

 .ياقوت و عنبر و گلش از مشک ازفر

 .است جسماني بهشت ديگري و روحاني بهشت يکي .8

 : خوانيممران ميسوره آل ع 15آيه در  طور کههمان

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّا ٌ تَجْرِي »

 «وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ

                                                        

 .38. نور، 1
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بگو: آيا شما را به بهتر از اين ]امور[ خبر دهم؟ براى آنان 

اند، در كه ]در همه شؤون زندگى[ پرهيزكارى پيشه كرده

ايى است كه از زيرِ ]درختانِ[ هنزد پروردگارشان بهشت

اند و ]نيز براى آنان[ آن نهرها جارى است، در آن جاودانه

همسرانى پاكيزه و رضايتى كامل از سوى خداست؛ و 

 .خدا به بندگان بيناست

در اين آيه عالوه بر بهشت جسماني که نهرها از زير درختانش 

ه خشنودي از بهشت معنوي ک ،گذرد و همسران پاک در آن هستندمي

 .گويدسخن مينيز خدا است 

همان است که  ،نمايدتر ميبهترين توجيهات که به حقيقت نزديک 

 ؛مقصود از دو بهشت، بهشت روحاني و بهشت جسماني است :گفته شود

ها را شامل زيرا بهشت اسم جنس است و تما  انواع و اقسا  بهشت

 .دافراهبگردد و تعداد آن به انواع است نه مي

شود که تحت بهشت روحاني و جسماني دو نوع از بهشت مينيز و  

تما  خصوصيات از با و اين دو نوع بهشت  ،هر يک از آن افرادي است

عمل نيک تفضالً عنايت  يکه هر دو در ازاجز آن ؛هم جدا و متمايز است

يکي خود آيه و  توان اين رأي را ترجيح داد،فرمايد: ميگردد و ميمي

 .ي که ذکر شدآيات

، و نيز حديث ديگر که وقتي حضرت امير و حديث اما  صادق 

کيف » فرمود: ؟به او گفتند از او نترسيدي ،عمرو بن عبدود را کشت
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چگونه کسي از غير خدا  ؛«يخاف سوي اهلل من لم يعبد سواه طرفه عين

  .است غير خدا را نپرستيدهاي بترسد در حالي که لحظه

دو بهشت موعود براي کساني  :شود کها استفاده ميهاز مجموع اين

 .خوف و بندگي :است که داراي دو صفت باشند

يکي از  :دو بهشت موعود براي کسي است که داراي دو صفت باشد

 .، در مقا  بندگي پايداري نمايدو ديگر ؛عظمت خدا و بزرگواري او بترسد

به  کسي که خدا را .و خوف از خدا منوط به معرفت است

هرگز خوف و خشيت بر وي غالب  ،شناسد «اليقينعين»يا  «اليقينعلم»

و معرفت چون  .نمايدو در مقا  بندگي استقامت و پايداري مي ؛گرددنمي

جزاي او  ،جزاي عمل در خور عمل باشد دامر روحاني است، و باي

و ايستادگي در عمل چون به عمل جسماني تما   .بهشت روحاني است

 .جزاي آن بهشت جسماني است ،گرددمي

و قيا  و ايستادگي در  .خوف و خشيت منوط به معرفت است !آري

کسي است که در طريق بندگي و اطاعت و فرمانبري براي مقا  اطاعت 

ا ميسّر است رو چنين موهبتي کسي  .و با متانت و استقامت باشد ثابت،

اليقين يا حق «ليقيناعين»به  تجاوز نموده و «علم اليقين» که معارف وي از

 ها است هستند که درباره آن «سابقين» و آنان ؛باشد رسيده

 ١«فِي جَنَّا ِ النَّعِيمِ*  أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ*  وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ»
                                                        

 .12-11، واقعه .1
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گيرندگان ]به رحمت و گيرندگان ]به اعمال نيك[ كه پيشىو پيشى

 .اندهاى پرنعمتدر بهشت «11»اند،اينان مقربان «11»آمرزش[اند،

البته چنين اشخاصي  ؛«و ريحان و جنه نعيم روح» و نيز درباره آنان است، 

توان گفت اينان در همين دنيا نيز داراي دو بلکه مي ،نه فقط در آخرت

و جسماً  زيرا روحاً .بهشت روحاني و بهشت جسماني ؛بهشت هستند

باره ر، محفوظ و شادمانند و د«مبوجه الکري»هميشه از الطاف الهي و نظر 

 «للذين احسنوا الحسني و زياده» :د قوله تعاليآنان صادق آي

يکي بهشت همين دنيا است و  ؛است که: دو بهشت از بعضي از عرفا

ذي است که عارفين را از قبل ياآن لذت مناجات و آن حظوظ و لذ

بهشت  ،و ديگر .گرددمناجات و کشف حقايق و واردات قلبي ميسر مي

  1.گردندموعود که در عالم آخرت از آن کامياب مي

همه اين معاني ممکن است در آيه جمع باشد، و آنچه مسلم است 

گذارد که هاي متعددي از بهشت در اختيار بندگان صالح ميخداوند باغ

دوزخيان در ميان آتش و آب گر  و سوزان در و  .آمد دارندودر آن رفت

 ،دنبال اين نعمت بزرگبه ،پس .هاي بهشتدر باغها ند، و ايناطواف

  .«فباي آالء ربکما تکذبان» فرمايد:همگان را خطاب ساخته و مي

 توصيفي از دو بهشت 

ها و ها داراي انواع نعمتآن :افزايددر توصيف اين دو بهشت مي ،سپس
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 .«ذواتا افنان»: فرمايدمي .باطراوتندو  هدرختان پرشاخ

جمع  ،«افنان» .و دارنده است «صاحب» معنيبه «ذات» يهثنت ،«ذواتا»

ي است که اول در اشجار پديد انچهغصون و غفنن است و عبارت از 

هاي يعني تنوع نعمت ؛يا به معني نوع (هاي تازه و پربرگ)شاخه گرددمي

  .بهشت و انواع مواهب آن است

ي هستند که در اگونهبه اين احتمال نيز وجود دارد که درختان بهشتي

 .هاهاي مختلفي است و بر هر شاخه نوعي از ميوهشاخه ،يک درخت

و اشاره به  .دو بهشتي است که اشاره شد «افنان» در تثنيه و مرجع ضمير 

اگر چه مفسرين  ؛ي استيهااين دو بهشت صاحب غصون و غنچه ،کهاين

هاي هاي رنگارنگ يا ميوههاند که مقصود ميونموده «افنان»توجيهاتي درباره 

 لکن شايد يده شده،يي است که در اشجار بهشت رويهانچهغمختلف يا 

ي است که در اثر معارف حقه و اعمال صالحه در يهاغنچه «افنان»مقصود از 

و در عالم ، يده شده استيباغستان نفس ناطقه انساني در اين عالم دنيا رو

ورت خارجي پيدا کرده در دو بهشت روحاني و و ص هآخرت به ثمر رسيد

 ،«اصلها ثابت و فرعها في السماء» و شجره توحيد که .جسماني آنان نمودار گرديده

 1.گرددهاي آن زيادتر ميها و غنچهتر باشد، ساقههر قدر قطورتر و محکم

باز در برابر اين نعمت همان سؤال تکرار ؛ «فباي آالء ربکما تکذبان»

 .کنيدهاي پروردگارتان را انکار ميکدامين نعمت از نعمت :شود کهمي

                                                        

 .42، ص23همان، ج .1
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 «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (5٤) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ»

اى است كه همواره جارى دو چشمه ،در آن دو بهشت

هاى پروردگارتان را يك از نعمتكدام ،پس «51».است

 كنيد؟انكار مى

 در بهشت «ميتسن»و  «ليسلسب» ايهچشمه

جا که يک باغ سرسبز و خر  و پر طراوت، عالوه بر درختان، بايد از آن

 فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ» فرمايد:داشته باشد مينيز هاي آب جاري سرچشمه

 .«فِيهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ 

در مقا   ،پس .ان داردطور مدا  جريه در آن دو بهشت دو چشمه ب 

دو چشمه آب  ،اوصاف آن دو بهشت موعود بر آمده که در آن دو بهشت

يعني در آن  .جفت براي اهلش مهيّا استجفت ايجريان دارد، از هر ميوه

 .بهشت از هر ميوه دو نوع است، دو صنف است

اند: يک صنف آن، ن درباره اين دو صنف ميوه گفتهامفسراز بعضي  

 .شناسند، چون در دنيا آن را ديده بودندرا مي ي است که آنياهميوه

 .شناسنددر دنيا نديده بودند، آن را نمياست که صنف ديگر ميوه آن 

هر دو جسماني باشند اين اوصاف نيز  ،اگر دو بهشت ،بنابراين

اگر يکي جسماني  ،لکن چنانچه از آيه استظهار نموديم ؛شودجسماني مي

مقصود باشد، صفات هر کدا  نيز بايستي در خور  و ديگري روحاني

کلمه » که شجره بهشت روحاني آن است که فرمودهخودش باشد، مثل اين



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 312

و نيز چشمه آن عين کافوري  «طيبه کشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء

افزايي است که يذ روحو ميوه آن لذاسلسبيل است، ء و عين زنجبيلي و ما

نمايد و در وصف آن صادق آيد که نه ش را تقويت ميروح و قلب اهل

ديده و نه گوشي شنيده و نه به خاطر احدي خطور نموده و  چشمي

هاي بهشت جسماني نيز در بخش حيات جان آنان است و نعمتقوت

  1.بخش قواي جسماني استاتحي ،خور خودش

تعبيري  تنها است و به ميان نيامدهسخني اين چشمه  چگونگياز که اين

  .دليل بر عظمت و اهميت است ،شودديده مي «نکره» به عنوان ناز آ

، که «تسنيم»و  «سلسبيل»ن، اين دو چشمه را چشمه امفسراز بعضي 

 تفسير آمده مطففينسوره مبارکه  27 و دهرسوره مبارکه  18هاي در آيه

  3.«جُهُ مِن تَسْنِيمٍوَمِزَا »و  2«سَلْسَبِيلًاعَيْنًا فِيهَا تُسَمي» :اندکرده

 عسل چشمه .2و  طهور ماء چشمه .1 ،و گاه گفته شده اين دو چشمه

 : فرمايدميو در سوره محمد  .است مصفي

فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ »

بِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّي وَلَهُمْ فِيهَا مِن کُلِّ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِ

الثَّمَرَا ِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا 

 «فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ
                                                        

 .43همان، ص .1

 .18انسان،  .2

 .27ففين، مط .3



  313 ) (11تا  16تفسير )آيات 

صفت بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده ]چنين 

است از آبى كه مزه و رنگش است:[ در آن نهرهايى 

برنگشته و نهرهايى از شير كه طعمش دگرگون نشده و 

نهرهايى از شراب كه براى نوشندگان مايه لذت است و 

نهرهايى از عسل خالص است، و در آن از هر گونه 

اى براى آنان فراهم است، و نيز آمرزشى از سوى ميوه

د كسانى آيا اينان[ مانن .پروردگارشان ]ويژه آنان است

از آبى جوشان به آنان  اند، وهستند كه در آتش جاودانه

  «15»!كند؟هايشان را متالشى مىنوشانند كه رودهمى

معني بهشت معنوي و مادي ات گذشته بهدر آيرا  «جنتان» و اگر 

 (طبعاً اين دو چشمه نيز يکي معنوي)همچون چشمة معرفت ؛تفسير کنيم

هاي آب زالل يا شير و عسل، و هو ديگر چشمه مادي)همچون چشم

 ؛شودباز در برابر اين نعمت همان سؤال تکرار مي .(شراب طهور است

 «فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»

 هاي بهشت ف نعمتيوصتادامه 

 1«فِيهِمَا مِن کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ»افزايد: هاي آن ميو در ادامه وصف بهشت و نعمت

رسد، هاي اين دو باغ بهشتي مين آيه حاال نوبت به ميوهدر اي

نوعي که در دنيا نمونه  ؛دو نوع استاي جا از هر ميوه فرمايد: در آنمي
                                                        

 .52الرحمن،  .1
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 .ايدايد، و نوعي که هرگز شبيه و نظير آن را در اين جهان نديدهدهرا ديآن

و يا دو نوع ميوه تابستاني، زمستاني، ،ن آن را دو ميوهامفسراز بعضي 

ها يک از ايناند، ولي هيچخشک، تر و يا کوچک و بزرگ، تفسير کرده

هاي بهشتي کامالً مسلم است که ميوه هزااين اند .دليل روشني ندارند

 1.تر استباشد، و هر کدا  از ديگري بهتر و جالبمتنوع و گوناگون مي

ذ يلذا ،بهشت روحاني و چشمه آن و ميوه آن ،کهآنخالصه 

بخش کند و قوتي است که روح و قلب اهلش را تقويت مييافزاروح

هاي جسماني نيز در خور خودش حيات جان آنان است و نعمت

 .()اين مطلب نياز به تأمل دارد .بخش قواي جسماني استاتحي

اشاره به  .«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»فرمايد: که، باز در ادامه مياين چه

هاي دنيوي و اخروي که شما افراد آدميان و جنّيان با اين همه نعمتاين

کنيد، و اري نميزگچگونه سپاس ،مهيا شده تانکه از طرف پروردگار براي

 ؟يدينماانکار نعمت مي

 هانکته

 ؛«يا خير المحبوبين»خوانيم در بند چهلم دعاي جوشن کبير مي .1

ا از مقا  اوست، نه ذات او، ترس م ،پس .خداوند بهترين محبوب است

  .مقا  آگاهي و حضور و عدل و احاطه او

خوف از مقا  الهي، عامل پيشگيري از گناه و رسيدن به بهشت  .2
                                                        

 .165و164، ص23، جتفسير نمونه .1
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و اما من خاف مقام ربه » :خوانيمسوره نازعات مي 41که در آيه چنان .است

ش که از مقا  پروردگارآن ؛«و نهي النفس عن الهوي فان الجنة هي المأوي

ها باز دارد، پس قطعاً بهشت خوف داشته باشد و نفس خود را از هوس

 .موعود جايگاه اوست

خاف » :سرچشمه خوف بايد معرفت و شناخت پروردگار باشد .3

 .که اشکي ارزشمند است که بر اساس شناخت باشدچنان .«مقا  ربّه

معرفتي که  يعني به خاطر شناخت و ،1«تفيض من الدمع ممّا عرفوا من الحق»

 .ريختنداشک مي ،پيدا کردند

خوانيم که غذاي خود را به مي باره اهل بيتدر سوره انسان، در .4

 2«انّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً»يتيم و مسکين و اسير دادند و گفتند: 

اهل بيت قطعاً  ،پس .«و لمن خاف مقام ربّه جنّتان»خوانيم: و در اين آيه مي

 .هستند بهشتي

در روايات آمده است که هر کس در دنيا از خداوند خوف داشت،  .5

در آخرت در امان است و هر کس در دنيا احساس امنيت کرد، در آخرت 

 3.در خوف است

من علم انّ اهلل يراه و يسمع ما يقول من خير و شر »فرمود:  اما  صادق .6

اف مقام ربّه و نهي النفس عن فيحجزه ذالک عن القبيح من االعمال فذالک الذي خ

                                                        

 .83مائده،  .1

 .11انسان، .2

 نقل از: تفسير نور.؛ بهتفسير کنزالدقائق .3



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 311

بيند و هر چه بگويد هر کسي باور کند که خداوند او را مي 1؛«الهوي

شنود و اين ايمان، او را از کارهاي زشت باز دارد، پس او همان مي

کسي است که از مقا  خداوند خائف بوده و نفس خود را از هوس باز 

  .داشته است

: چند چيز سبب نجات است که فرمود به اما  علي رسول خدا .7

 2.ها خوف از خداوند در نهان و آشکار استيکي از آن

رابطه تنگاتنگ با عالم رباني، سبب تقويت خوف از مقا  خداوند  .8

من مشي في طلب العلم خطوتين و جلس عند »خوانيم: در حديث مي .است

قال: و من خاف مقام  العالم ساعتين و سمع من العلم کلمتين اوجب اهلل له جنتين کما

هر کس براي تحصيل علم دو قد  بردارد و نزد عالم دو  ؛3«ربه جنتان

گيرد، خداوند براي او دو باغ فرا ايساعت بنشيند و از استاد دو کلمه

 .نمايدبهشتي واجب مي

ها ماندن تما  خوفله در امانخوف از مقا  پروردگار در دنيا، وسي .9

در آيات ديگر قرآن، اين عبارت تکرار شده  کهچنان .در آخرت است

  .4«اال انّ اولياء اهلل ال خوف عليهم و ال يحزنون»است: 

نه و  ،«جني الجنتين دان» :هاي بهشتي، نه زحمت چيدن داردميوه .11

                                                        

 همان. .1

 همان. .2

 ؛ به نقل از: تفسير نور.195، ص1، جارشادالقلوب .3

 .62يونس،  .4
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فاکهة » :نه محدوديت داردو  1،«قطوفها دانية» :برددسترسي به آن زمان مي

 .3« مقطوعة و ال ممنوعةال» :و نه موسم خاص ،2«کثيرة

گونه خوف الهي داشته باش : آنلقمان به فرزندش سفارش کرد .11

گونه به فضل الهي اميدوار جنّ و انس تو را آرا  نکند و آن که عبادت

نيز  باش که گناه ثقلين تو را مأيوس نکند، اين کال  از حضرت علي

 4.نقل شده است

هيچ کس به اعمال  :کند کهينقل م از رسول خدا اما  باقر .12

 5.بلکه تنها به فضل و رحمت خداوند تکيه کنيد ؛خود تکيه نکند

 هاپيام

و » :در دادگاه الهي، نژاد، رنگ، شغل، سن و جنسيت مالک نيست .1

 .«جنّتان...لمن خاف

رو، ازاينپذيري و عمل صالح است و حقترسي، سرچشمه خدا .2

و لمن » :ي در کنار خوف نيامده استبراي ورود به بهشت، شرط ديگر

 .«جنّتان...خاف

توجه انسان به مقا  و جايگاه  .ذات خداوند منشأ رحمت است .3
                                                        

 .23حافه،  .1

 .32واقعه، .2

 .33همان،  .3

 نقل از: تفسير نور.؛ به221، صيث اما  خمينياربعين حد .4

 . 226همان، ص .5
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خداوند در نظا  هستي و دادگاه قيامت، موجب دقت در رفتار و گفتار و 

 .«خاف مقا  ربّه» :شودپيشگيري از وقوع جر  و گناه مي

 .«جنّتان...هذه جهنّم» :نار هم باشددر تربيت بايد تهديد و تشويق در ک .4

و « زوجان» :هم تنوّع ،«من کلّ فاکهة» :در بهشت هم فراواني است .5

 1.«جني جنتين دان» :هم در دسترس بودن

 (22و  21)آيات تفسير 

فَبِأَيِّ  (5٤) وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ إِسْتَبْرَقٍ مِنْ بَطَائِنُهَا فُرُشٍمُتَّکِئِينَ عَلَى 

 (55) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ آلَاءِ

بافت ها از حرير درشت]بهشتيان[ بر بسترهايى كه آستر آن

هاى رسيده آن دو بهشت ]به زنند، و ميوهاست تكيه مى

 هاىيك از نعمتكدام ،پس «54».آسانى[ در دسترس است

 كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

 در حاالت بهشتيان

 .هاي اين دو باغ بهشتي مطرح شدمت از ويژگيسه قس ،در آيات پيشين

 فرمايد: رويم که مياکنون به سراغ ويژگي چهار  مي

 «مُتَّکِئِينَ عَلَي فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَي الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»

ها از ستر آنآاند که تکيه کرده هايياين در حالي است که بر فرش
                                                        

 .411 -413، ص 11، جتفسير نور .1
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هاي رسيده آن دو باغ بهشتي در ريشمين است، و ميوههاي ابپارچه

 .دسترس است

« متکئين» .اندهي نشسته و تکيه کرديهابهشتيان بر فرشفرمايد: مي

 «و لمن خاف مقام ربه جنتان»که در آيات قبل به عنوان است براي بهشتيان 

« استبرق»و معني آستر است، به« بطانه»جمع « بطائن» .شده استذکر 

 .معني حرير ضخيم استهب

اي که در دنيا ترين پارچهجا گرانقيمتکه، در اين جالب توجه اين 

قسمت بدان معنا که  است و ها ذکر شدهآستر اين فرش ،شودتصور مي

ي و جذابيت در وصف يچيزي است که از لطافت و زيبا ،ين آنيرو

از شود يده نميکه دبه دليل اينستر را آچون در دنيا معموالً  .گنجدنمي

ترين اهميتکم ،بدين ترتيب .دهندقرار ميارزش هاي بيپارچه

اکنون بايد فکر  .استاين جهان ترين جنس جهان پرارزشآن يهاجنس

 ؟ ارزش آن چگونه استرکرد که متاع پُ

اين است که مواهب الهي در سراي ديگر چيزي نيست که  ،قدر مسلم

قدرت تصور آن را داشته باشيم، تنها شبحي از گنجد و يا بدر الفاظ ما 

 .کندر معني براي ما تجلي ميگونه آيات پُنالي ايبهدور، در ال

خوانيم که در آيات ديگر قرآن مي ،اين نکته نيز قابل توجه است

هاي بدون )تخت «سرير»و  (دارهاي سايبان)تخت «ارائك»بهشتيان بر 

 .ها دارندگويد: تکيه بر فرشجا ميناما در اي .کنندتکيه مي (سايبان

 ه گاهي برکها همه به خاطر تنوع در لذات بهشتي باشد، ممکن است اين
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هاي گرانبها زنند، و نيز ممکن است اين فرشآن و گاهي بر اين تکيه مي

تري است که درک و يا اشاره به مسائل مهم .ها بگسترانندرا بر آن تخت

 1.ممکن نيستآن براي ما ساکنان دنيا 

 هاي بهشتادامه نعمت

هاي اين باغ بهشتي و باالخره در پنجمين نعمت به چگونگي نعمت 

 گويد:اشاره کرده مي

 .هاي رسيده اين دو بهشت در دسترس استميوه ؛«و جني الجنتين دان»

جا به در آن ،هاي دنيا وجود داردزحمتي که معموالً در چيدن ميوه !آري

اي است که موقع چيدن آن فرا معني ميوهبه ،«جني».ستوجه نيهيچ

  .2و به معني نزديک است« داني»در اصل  ،«دان»رسيده، و 

ي است که براي کساني يهاکه آيه در مقا  تعداد نعمتخالصه اين

که مبادا در مقا  عبوديت  ،مهيّا گرديده که هميشه خائف و ترسناک باشند

  .دو بندگي استوار نگرديده باشن

رموز ها از آنتوان و مياين آيات مانند ديگر آيات قرآن چنين است 

شايد اشاره به اين که آن کساني که در طريق  .و اسرار استخراج نمود

از تعب، و  ،دو بهشت «متکئين علي فرش» بندگي قيا  و استقامت نمودند

هاي دنيوي مشقت، و زحمت و از هر گونه آال ، و مشتقات، و بيچارگي
                                                        

 .166و165، ص23، جتفسير نمونه .1

 همان. .2
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راحت گرديده، و در دستگاه سلطنتي و مقا  مجلّل خود بدون هرگونه 

 .اندرنج و تعب جسماني و روحاني استراحت نموده و تکيه زده

 .است استبرق تهيه شده که آستر فرش بهشتيان از ؛«بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ»

 ،رودر ميشماا بهاستبرق از باالترين اشياء نفيس و قيمتي دنيجا که از آن

ترين موجودات اين عالم ترين و نفيسشايد اشاره به اين باشد که شريف

دنيا نسبت به عالم آخرت پست و زبون هستند و در مرتبه زيرين آن واقع 

مقابل عالم آخرت که در زيرا دنيا مأخوذ از دني و پستي است،  ؛است

 .رودشمار ميا بهاست از حيث رتبه و مقا  فوق عالم دنيعالمي

عالم آخرت فوق عالم دنيا  ،و چون عوالم در طول هم واقع است 

بدايت چراکه  ؛دارد عالم داني دنيويبه  است که نهايت شرف و کمال

زيرا ؛ خصوص مقا  بهشتيان و درجات صعود آنانهب ،عالم اخروي است

باشند که مراتب کمال را پيموده و به آخرين درجه بهشتيان کساني مي

و علّو روحاني پيدا نموده و روحانيتشان غالب  ،انددهنيت رسيکمال انسا

 .استها گرديده بر طبيعت آن

نوردي خود کسب ن که در راهاين است که جامع تما  مراتب زيري 

 .انددهو به فعليت اخير خود رسي .انداند، گرديدهنموده

ها چه جاي بهشت روحاني آن ؛استها آناين حال بهشت جسماني  

در  اصالًه مقا  مقربين است که فوق تما  مراتب و درجات است و ک

زيرا آن از منتهي درجه کمال انساني بروز و ظهور نموده و  ؛نيايد فصو

نتوانند مقا   ،اندده شدهچون عمو  بشر تا در اين جلبات عالم طبيعي پيچي



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 022

 بهشت مقربين را درک نمايند، اين است که در اکثر آيات هر جا توصيفي

تشبيه به اشياء نفيس دنيوي نموده که هر کس به قدر فهم  ،از بهشت شده

 .خود از آن استفاده نمايد

هاي بهشت نزديک به زمين و در دسترس آنان ميوه ؛«وَجَنَي الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»

جا در که اهل بهشت در آندارد  اشاره به ايناين آيه  .استقرار گرفته 

چيدن وهحتي زحمت برخاستن و مي ؛باشندمي کمال استراحت و خوشي

 .از درخت براي آنان نيست

 مظهر صفات الهي  ؛مقربين

چون مظهر و نماينده  ،هان آناخصوص آن قسمت مقرببهاهل بهشت 

همه  ،نداصفات حق تعالي و محيط بر موجودات و متصرف در ماديّات

چه هرو دارند و بر همه چيز مسلط و استيالء است چيز نزد آنان حاضر 

داللت آن روايت به بلکه  ؛شودميها حاضر بخواهند به محض اراده نزد آن

ظهور تا  اين مقا  در قيامت تحقق  ،(الربوبيه هاکنهالعبوديه جوهره ) مشهور

  .گردندهاي بهشتي ميتعالي خالّق بهشت و نعمترد و به اذن حقپذي

ه بهشت و جهنم کنندقسمت که علي ،هدسيره در روايات کچنان

کننده چگونه حضرتش قسمت ،ي نباشديباشد، اگر احاطه و استيالمي

 1.گرددبهشت و جهنم مي

چون اکثر آيات در اين سوره در مقا  بيان  ؛فباي آالء ربکما تکذبان
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  023 ) (11تا  16تفسير آيات )

ها و تفضاّلت گوناگون است، و شکر هر نعمتي بايست در خور نعمت

ها و مشتمل بر نعمتکه اي هآيبه دنبال اين است که  ،همان نعمت باشد

شأنه تراوش اله عالم جل ي که از چشمه فيض صفت رحمانييبيان چيزها

 .ار باشدزهميشه شکرگ ددهد که بايبشر را تذکر مي ،نموده

 (23تا  26)آيات تفسير 

يِّ فَبِأَ (5٦) فِيهِنَّ قَاصِرَا ُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

فَبِأَيِّ آلَاءِ  (5٣) کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُو ُ وَالْمَرْجَانُ (5٧) آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

 (5٣) رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

زنانى هستند كه فقط به همسرانشان عشق  ،هادر آن بهشت

دست هيچ انس و جنى به آنان  ،ورزند، و پيش از آنانمى

 هاى پروردگارتانيك از نعمتپس كدام «52».نرسيده است

ياقوت و  ،گويى آن زنان بهشتى «57»كنيد؟را انكار مى

هاى پروردگارتان يك از نعمتكدام ،پس «53» .اندمرجان

 كنيد؟را انكار مى

 حوريان و همسران پاک بهشتي

هاي اين دو باغ بهشتي قسمت از مواهب و ويژگي 5 ،در آيات گذشته

رويم، و آن همسران جا به سراغ ششمين نعمت ميدر اين .عنوان شده بود

 فرمايد:باره همسران بهشتي ميات دردر اين آي .پاک بهشتي است



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 020

  ١«فِيهِنَّ قَاصِرَا ُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»

در اين قصرهاي بهشتي زناني هستند كه جز به همسران 

ورزند، و ها عشق نميآنخود چشم ندوخته، و جز به 

 .ها تماس نگرفته استبا آن هيچ انس و جن قبالً

 فيهن ضمير جمع، در قصور و منازل آن دو ؛«فيهن قاصرا  الطرف»

ان بهشت است حوري ت، صف«قاصرات الطرف» .در آيه باالست ()جنتين

ها مهيّا که براي آنييکه به غير شوهرهابندند از اينکه آنان چشم فرو

 .بنگرند ،انديدهگرد

هر يک از آن زنان حوريه به  ،کنند کهاز ابن عباس چنين نقل مي

شوهرهاي خود گويند به عزّت و جالل خدا در بهشت از تو زيباتر 

کنم که مرا نصيب تو گردانيده و تو را همسر من کر ميشبينم، خدا را نمي

اين يکي از کنند و شوهرهاي خود نگاه ميبه يعني فقط است؛ قرار داده 

ترين امتيازات همسر است که جز به همسرش نينديشد و به غير او بزرگ

  .عالقه نداشته باشد

و در  ،«طمث» از ماده «لم يطمثهن» ؛«لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»

اند، نداشته جا اشاره به اين است که زنان بکر بهشتي هرگز همسرانياين

 .است ني با آنان تماس نگرفته و آنان را مس ننمودههيچ انس و ج

 2.و پاک از هر نظر اند، و دست نخورده،هزآنان دوشي ،بنابراين
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  021 ) (11تا  16تفسير آيات )

 تجسم اعمال

اين آيه نيز مثل آيات ديگر اسرار و رموزي دارد و شايد يکي از 

طوري که عذاب اخروي نتيجه همان، کنداسرارش اين باشد که گوشزد 

شود که در چنانچه از روايات استفاده مي نسان است،اعمال و افعال بد ا

گيرد و آثار شود و صورت ميقيامت و همچنين در قبر اعمال مجسم مي

هاي بهشتي که به مؤمنين، و طور نعمتنهمي، نمايدخارجي پيدا مي

نتيجه اعمال و ظهور افعال و نيز متقين، و خائفين، وعده داده شده 

و »: و ناشي از خود وي است ،س العمل اواخالقيات خود انسان و عک

 .«ليس اهلل بظالّم للعبيد

اشاره به  «قاصرات الطرف» شود که شايداز اين بيان معلو  مي ،پس

ند که عمل اچون آن حوريان ناشي از اعمال خود انسان ،اين باشد که

هر معلولي تابع علّت زيرا  ها علت و سبب پيدايش آنان گرديده،نيک آن

اين است که حوريان چشم از  ،سببي تابع سبب خود استو هر م

و  .شوندو از او جدا نمي هستندغيرشوهر خود بسته و تابع شوهر خود 

 .دليل از آيات و اخبار که داللت دارد بر تجسم اعمال بسيار است

ث وارد در احادي .«يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا» :مثل قوله تعالي

 ؛از معني اين آيه سؤال کرد ز حضرت رسولجبل اشده که معاذبن

کسي که سؤال بزرگي اي فرمود: گريستکه بسيار حضرتش پس از آن

و به ده صورت  گردند،که روز قيامت مرد  ده نوع مي نمودي بدان



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 021

بعضي به صورت ميمون و بعضي به صورت خنزير تا  .شوندمحشور مي

 1.شمارددهم آن را مي

 متن روايات

تا ها انسان .شوندهاي مختلف محشور ميشر مرد  به صورتدر روز مح

ها از تما  آنو  شوند،ده نوع و هر نوع به صورتي وارد محشر مي

 .مسلمانان هستند

بعضي  .(صورت خوک)خنزيربه صورت بوزينه بعضيبه بعضي 

ها بر سينه افتاده و بعضي زبان .گنگ و بعضي کر .بعضي کور .سرنگون

از بعضي  .ها و پاهايشان بريدهبعضي دست .جوندا ميزبان خود ر

ها بيرون آيد مثل بوي بعضي بوي گندي از آن .درخت آتش آويزان

  .اندبعضي لباس قطران پوشيدهو  .مردار

 .نداگيران به صورت خوکانرشوه .گانندچينان به صورت بوزينهسخن

ه کور وارد کآن .خوار استربا ،شودکه سرنگون وارد محشر ميآن

که زبان خود را آن .آن قاضي است که حکم به ناحق کرده باشد ،شودمي

 کهآن .شماردعمل خود را بزرگ ميکه عمل است جود، عالم بيمي

کسي است که همسايه خود را اذيت و  ،گردددست و پا بريده وارد مي

مرد  را ي يکسي است که بدگو ،اندبر دار آتش آويختهکه آن .کنندآزار مي

کسي است که به  ،آيدکس که از وي بوي مردار ميآن .کندنزد سلطان مي
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نمايد، و پيروي شهوات و لذّات مشغول است و حقوق الهي را ادا نمي

کسي است که از اهل کبر و نخوت  ،کس که لباس آتش پوشيدهآن

 .(تغيير از معاذ با کمي ،اندنقل کرده نيزاين حديث را مفسرين ).باشد

روز قيامت  :فرمود که کندنقل مي از اما  صادق ()رهشيخ بهائي

است در جلو  «مثالي»گرداند و با او خداوند مؤمن را از قبرش مبعوث مي

 :به وي گويد «مثال» ،افتداو، و هر گاه مؤمن از هول قيامت به فزع مي

سرور و به دهد و او را از جانب خدا بشارت مي ،نترس و محزون مباش

من آن  :گويد .يرحمک اهلل تو کيستي :کندمؤمن از وي سؤال مي .امتکر

باشم که در دنيا داخل نمودي بر برادر مؤمن خود، خداوند سروري مي

  .مرا خلق کرده از آن سرور

اين روايت داللت دارد که اعمال در روز است ي فرموده يشيخ بها

 .کندقيامت تجسّم پيدا مي

 ،پس .کندده که اعتقادات نيز تجسم پيدا ميو در بعضي اخبار وارد ش 

صورت نوراني و نيکو گردد بهاعمال صالحه و اعتقادات صحيحه ظاهر مي

گردند، و اعمال سيئه نيز به صورت و باعث سرور و ابتهاج صاحبش مي

 1.گردندگردند و باعث حزن و اندوه صاحبش ميقبيح ظلماني ظاهر مي

 :کندباز در تعقيب اين نعمت بهشتي تکرار مي؛ «تُکَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا»

 ؟ديکنهاي پروردگارتان را انکار مييک از نعمتکدا 
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 026

 توصيفي ديگر از همسران بهشتي

 :گويدميپردازد و مي به توصيف بيشتري از همسران بهشتيدر ادامه، 

چون  در صفاي رنگ و بها، و تلؤلؤْ ؛نداها همچون ياقوت و مرجانآن

 :ها چون ياقوت و چهره چون مرجانلبيعني  ،نداياقوت و مرجان

  .«کانهن الياقو  و المرجان»

حيواني  ،مرجان .رنگسنگي است معدني و معموالً سرخ ،ياقوت

هاي ديگر که رنگ سرخ، يا رنگ باهاي درخت ي شبيه شاخهياست دريا

 .منظور نوع سفيد آن است جا ظاهراًاين

 ي شاخهيو به سفيدي و زيبا «ياقوت» فا و درخشندگيص ،سرخي

هم آميزند، به ،يعني سفيد و سرخ شفاف؛ اين دو رنگ وقتيکه  «مرجان»

  1.دهدها ميزيباترين رنگ را به آن

: گويا حوريان در قرمزي مانند فرمايدالعرفان ميدر مخزن خانم امين

ه کچنان .اريدندمرجان و مرومانند ند و در سفيدي و روشني اياقوت

 .سفيدي ساق پاي آنان نمايان است ،گويند از زير چندين حلّه و لباس

تظاهرات و صفاي قلب بهشتيان است، که در آن وقت تظاهر نموده  !آري

 .نمايدگري ميآمده و جلوهبا درو به صورت زي

 در آيات قرآنتفکر و تدبر ضرورت 

لکن  ،سرار و رموزي نهفتهه اشاره نموديم، در اين آيات اکچنان ،خالصه
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آيات قرآن را نبايد سطحي و سرسري  .اندکي تأمل و دقت نظر الز  دارد

براي قرائت قرآن ثواب و  قدر که از طرف معصوميناين نگريست،

نه فقط از  ،و براي ثواب خواندن قرآن درجاتي گفته شده فضيلت رسيده،

أمل نمود، تا هر جهت تلفظ آيات و لقلقه زبان است، بايستي در آن ت

که در  رّ و جواهراتياز آن دُاي کسي به قدر استطاعت و فهم خود، ذره

 .استخراج نمايدرا افزاي الهي مکنون است خالل کلمات روح

در مذمّت کساني برآمده که تفکر و تدّبر در آيات  در سوره محمد 

 : فرمايدمي ؛قرآني ندارند

ها در قرآن تفکر و تدبر آيا آن؛ 1«أَمْ عَلَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ»

تعريف و تمجيد همچنين،  .است هاي آنان قفل زده شدهآيا بر قلب .ندارند

سوره  85آيه براي مثال،  ؛نمايندنمايد کساني را که از قرآن استنباط ميمي

  2.در آن است نمودن از قران منوط به تدبراستنباط نساء که معلو  است

فرمايد: بار ديگر به دنبال اين نعمت بهشتي مي ؛فباي آالء ربکما تکذبان

 ؟کنيدهاي پروردگارتان را تکذيب مييک از نعمتکدا 

 هانکته

 هاي مادي و طبيعي بهشت اشاره شده است:در اين آيات به کاميابي

 .«، افنان، عينانجنّتان» :هاسکونت در باغ و بستان و کنار چشمه .1
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 .«کلّ فاکهة زوجان» :هاها و ميوهمندي از انواع خوراکيبهره .2

 .«متّکئين» :آسايش و آرامش کامل .3

 .«قاصرات الطرف» 1 :همسران پاک و زيبا .4

هم و  ،«قاصرا  الطرف» :زنان بهشتي، هم عفيف و پاکدامن هستند .5

کانهنّ الياقو  » :و هم لطيف و زيبا ،«...لم يطمثهن» :باکره و دست نخورده

 .«و المرجان

 ها پيام

 .«...متکئين علي فرش...و لمن خاف» :خوف امروز، آرامش فرداست .1

 .«فيهنّ قاصرا  الطرف» :بهشتيان داراي تمايالت جنسي هستند .2

 .«لم يطمثهنّ قبلهم انس و ال جان» :جن نيز داراي غريزه جنسي است .3

اصيل اي ن به پاکي، بکارت و زيبايي همسر، خواستهتمايل انسا .4

 .«...لم يطمثهن قبلهم» :نه تمايلي تلقيني و زائيده فرهنگ و محيط .است

زيرا احدي با  ؛زنان بهشتي غير از همسران بهشتي در دنيا هستند .5

 « لم يطمثهنّ قبلهم» :آنها تماس نگرفته است

کانهنّ »و سپس  ،«لم يطمثهنّ»ابتدا  .بعد زيبايي او ؛عفت زن ،اول .6

 2.«الياقو 
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 (61و  63)تفسير آيات 

 افزايد:شود و ميدر ادامه آيات به موضوع بسيار جالبي اشاره مي

 (٦١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٦٤) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

از  يككدام ،پس آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟

  كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىنعمت

 هاي بهشتي دليلي براي نعمت

آيا جزاي ؛ 1«هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» فرمايد:در پايان اين بحث مي

 .نيکي جز نيکي خواهد بود

اين آيه دليلي  ،در اين آيه براي استفها  انکاري است و در حقيقت «هل»

 .گانه بهشتيان استهاي ششآيات پيشين که سخن از نعمتاست براي 

زيرا عدالت اين است که آنچه  ؛، چيزي برتر از عدالت است«احسان»

ولي احسان اين  .بگيرد ،بر عهدة او است بدهد، و آنچه متعلق به او است

تر از آنچه چه وظيفه او است انجا  دهد، و کمش از آناست که انسان بي

  .دحق او است بگير

خواهد احساني را که خدا با نکاري است، و ميااين استفها   ،پس

هاي خود داده بود تحليل کند، و نعمت يدادن دو بهشت به اوليا

فرمايد: علت بو  .ها قرار داده بود تعليل کندگوناگوني که در آن بهشت

يعني با ترس از  ؛ها آن بود که ايشان نيز اهل احسان بودنداين احسان
                                                        

 .61الرحمن،  .1
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کردند احسان بود، البته از اين آيه شريفه تنها قا  پروردگار هر چه ميم

شود که احسان بنده بدون تالفي و جبران نيست، اين مقدار استفاده مي

  .دهدخداوند پاداش آن را به احساني نظير آن مي

که احسان خدا اين است شود اما نکته ديگر که از آيات استفاده مي

احسان از  .است و اضافه بر جزاي اعمال او استبيش از احسان بنده 

شود که بيشتر از احساني باشد که محسنين جانب خداوند وقتي تما  مي

داللت بر اين  ،«اال االحسان» جمله ،پس .کنندو نيکوکاران در راه او مي

جز پاداش نيک  ،اندها که در دنيا کار نيک کردهآيا آن 1.زيادتي هم دارد

 رود؟ ها ميدرباره آن الهي انتظاري

 مقصود از احسان در اين آيه چيست؟ 

ه تنها احسان در اين آي يا تفسير مفسران، چه در روايات اسالميگر

تفسير « اسال »معني ا بهي« توحيد و معرفت»معني ا بهي« توحيد»معني به

ن ها هر کدا  مصداق روشني از ايولي پيداست که ايناست، شده 

« عمل»و « گفتار« »عقيده»گونه نيکي را در است که هرمفهو  گسترده 

  .شودشامل مي

 خوانيم که فرمود: مي در حديثي از اما  صادق

هَلْ »آيه في کتاب اهلل سجله، قلت و ماهي؟ قال قوله اهلل عزوجل: 

و البر و  جر  في الکافر و المؤمن، ،«جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
                                                        

 .225و224، ص37، جترجمه تفسير الميزان .1
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ن صنع اليه معروف فعليه ان يکافئ به و ليس المکافاه ان الفاجر، و م

 ١؛، فان صنعت کما صنع کان له الفضل باالبتداء!..تضع کما صنع

اي در قرآن است كه عموميت و شمول كامل فرمود: آيه

گويد: عرض كردم كدام آيه است؟ فرمود: راوي مي .دارد

سان فرمايد: هل جزاء االحاين سخن خداوند متعال كه مي

اال االحسان: كه درباره كافر، و مؤمن، نيكوكار، بدكار، 

و هر  (شود)كه پاسخ نيكي را بايد به نيكي دادجاري مي

كس به او نيكي شود بايد جبران كند، و راه جبران اين 

نيست كه به اندازه او نيكي كند، بلكه بايد بيش از آن باشد، 

چرا كه او  زيرا اگر همانند آن باشد نيكي او برتر است،

 آغازگر بوده! 

پاداش الهي در قيامت نيز پيش از عمل انسان در دنيا خواهد  ،بنابراين

  2.طبق همان استداللي که اما  در حديث فوق فرموده است ؛بود

 است پاداش نيکي يک قانون عمومي

يک قانون شود، دريافت مي «هل جزاء االحسان اال االحسان»آيه از آنچه 

است، که خدا و خلق و همة بندگان را شامل  نآطق قردر من عمومي

                                                        

تفسير . 218، ص9، جتفسير مجمع البيانو  199، ص5، جثقليننورالنقل از: ؛ بهتفسير عياشي .1
 .171، ص23، جنمونه

 .171و 171، ص23، جتفسير نمونه .2
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دهد که هر نيکي عموميت اين قانون به همه مسلمانان تعليم مي .شودمي

 .باشد جبران کنندکه را از هر کسي 

آن نيست که همانندش را انجا   ،جبرانفرمايند: مي اما  صادق

ن کرده است به احسا يکه ابتداگرنه آند بهتر باشد، ودهند، بلکه باي

مسأله شکل  ،برتري خواهد داشت! در مورد اعمال ما در پيشگاه خداوند

است که امواج  خداوند کريميما، طرف  زيرا؛گيردديگري به خود مي

گرفته، و اکرا  و انعامش شايسته ذات را فرا سر عالم هستيرحمتش سرتا

که در جاي تعجب نيست  ،بنابراين .وزن اعمال بندگاناو است، نه هم

خوانيم که افرادي با انجا  کار کوچکي از روي مي تاريخ امم کراراً

 .اندشده مشمول عنايات بزرگي ،اخالص

پيرزن کافري  ،يکي از مسلمانان :اندن نقل کردهامفسر ،کهاين از جمله 

گفته  پاشيد، به اوي براي پرندگان در وقت زمستان مييهارا ديد که دانه

او در جواب گفت: من اين  .شودتو اين عمل پذيرفته نميشد، از امثال 

بعد از  .اين ماجرا گذشت .خواه پذيرفته شود يا نشود ،کنمکار را مي

خداوند به برکت يک مشت  !مرداي مدتي او را در حر  کعبه ديد گفت:

 1.نعمت اسال  را به من ارزاني داشت ،دانه براي پرندگان

هل جزاء احسان اال »آمده است:  امين خانمالعرفان در تفسير مخزن

 يو البته جزاخواهد بود؟ اي احسان غير از احسان جز، آيا «االحسان

                                                        

 .171-173همان، ص  .1



  031 ) (63و  62تفسير آيات )

نمايد مطالب و رموزي را که از اين آيه تأييد مي .احسان است ،احسان

هاي آن که اين دو بهشت و نعمتاشاره به اين ؛آيات استخراج نموديم

مال و اخالق و سجيّه نيکوي شما هاي اعپاداش و نتيجه و اثر خوبي

 .گردداست که بر آن مترتّب مي

 بهشت؛ پاداش معرفت به توحيد 

بعد از تالوت اين آيه ايشان کنند که روايت مي از حضرت رسول

گفتند: خدا و رسول او  ؟گويددانيد پروردگار شما چه ميفرمود: آيا مي

توحيد به  سي کهگويد نيست جزاي کگفت: خداي شما مي .داناتر است

 .بهشتمگر  ؛او کرامت نموديم

آيه مسجله للبر و : بيان کرده استکنند که و از محمد حنفيه نقل مي

نيکي و هر کس بدي  ،يعني آيه مرسل است که هر کس نيکي کند ؛الفاجر

شامل مؤمن  ؛اختصاص به مؤمن ندارد و آيه مطلق است !آري .بدي ،کند

 بد: ،العمل بدنيک است و عکس ،نيکالعمل عکس .گرددو کافر مي

 ويـگ پهلـه گلبانـرو بـاخ سـبلبل به ش

 ات معنويـد دوش درس مقامـخوانمي

 دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

 جز از گشته ندرويه کاي نور چشم من ب

 ردي بترس ايمن مباشـد کـه بـون کـچ

 د خداشــانـرويـم و بــخـود تــه بـک
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 د هبهاي د هـصفعل تو است اين غ

 مـقلـفّ الـد جــاي قـعنـود مـن بـاي

روي خدا است و هدف وي در اعمال و ه لکن مؤمن وجه قلبش ب

گاه انسان او است که در آخرت که محل قرار افعالش رضا و خشنودي

اگر چه در دنيا نيز  .گرددنتيجه اعمالش عايد وي مي ،است با چندين برابر

 .مند استبهرهاز نتيجه اعمال خود 

لکن کافر، چون وجه قلبش رو به دنيا است، و مقصودش انتفاعات  

نتيجه اعمال خوب وي  ،دنيوي و حظوظات مادي و لذائذ طبيعي است

  .زيرا غايت و مقصود او همين بوده .گرددمي شدر همين دنيا عايد

کر و ان اهلل ال يضيع عمل عامل منکم من ذ: »نمايداشاره ميقرآن ه کچنان

در آن حديث  و نيز به همين مطلب اشاره دارد کال  رسول اکر  «انثي

 1.(لکل امرء مانوي) مشهور

 ؛«فباي آالء ربکما تکذبان» :فرمايدو مي گيردجا از بندگان اقرار ميباز در اين

خود نعمتي است  ،يعني جزاي احسان به احسان ؛چرا که اين قانون 

دهد که پاداش او در برابر و نشان ميبزرگ از ناحية خداوند بزرگ، 

تازه اگر  .هانه در خور اعمال آن ؛اعمال بندگان نيز در خور کر  او است

کنند آن هم به توفيق و لطف خدا است و ها عملي دارند و اطاعتي ميآن

 2.گرددبرکاتش نيز به خودشان برمي
                                                        

 .48و47، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1

 .172، ص23، جتفسير نمونه .2
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 هانکته

 .نيکي به ديگران دو معنا دارد: يکي کار نيک و ديگري« احسان» .1

مراد از احسان اول در آيه، کار نيک و مراد از احسان دو ، نيکي به غير 

 .«هل جزاء االحسان االّ االحسان» 1:است

درباره کافر و مؤمن  ،«...جزاء االحسان»فرمود: جمله  اما  صادق .2

جاري است و هر کس براي ديگري کار نيکي انجا  دهد، الز  است 

 2.جبران کند

 مثل بارها تکرار شده است: بهل مقابلهدر قرآن، اص .3

 .ياد کنيد مرا تا ياد کنم شما را ؛3«فاذکروني اذکرکم»

 .گرديماگر برگرديد ما نيز برمي ؛4«ان عُدتم عُدنا»

به همان اندازه که لطمه زدند، به  ،5«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم»

 .آنان لطمه بزنيد

به همان مقدار مسؤوليت که بر عهده زن  ؛6«عليهنّو لهنّ مثل الذي »

 .است، براي او حق و حقوق است
                                                        

 .11نقل از: تفسير نور، ج ؛ بهتفسير راهنما. 1

 لميزان به نقل از تفسير نور.تفاسير مجمع البيان و ا .2

 .152بقره،  .3

 .8اسراء،  .4

 .194بقره،  .5

 .228همان،  .6
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اگر قصد انتقا  از دشمن داريد، به  ؛1«اِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم»

 .ضربه وارد کنيد ،همان مقدار که ضرر ديديد

 .کنداگر خدا را ياري کنيد، شما را ياري مي ؛2«ان تنصروا اهلل ينصرکم»

اگر به اراده خود کج روند، خدا آنان را در کجي  ؛3«لمّا زاغوا ازاغ اهللف»

 .کندرها مي

کند که خداوند فرمود: آيا نقل مي از رسول خدا حضرت علي .4

هل جزاء » :پاداش کسي که به او نعمت توحيد داده ا  غير از بهشت است

 .«من انعمت عليه بالتوحيد االّ الجنّه

 هاپيام

 .«...هل جزاء االحسان» :برابر احسان و نيکي ديگران ما نيز نيکي کنيم در .1

آيا در برابر اين همه احسان خداوند به انسان، جز نيکوکاري بنده  .2

  .«هل جزاء االحسان االّ االحسان»سزاوار است؟ 

ها بيانديشيم نه افراد، جنسيّت، نژاد، سن، منطقه، فقط به ارزش .3

  .«الحسان االّ االحسانهل جزاء ا» :قبيله

، به هر مقدار، در هر زمان و مکان و شکلپاداش انسان به هر  .4

 .«هل جزاء االحسان اال االحسان» :نسبت به هر شخصي بايد احسان باشد

                                                        

 .126نمل،  .1

 .7محمد،  .2

 .5صف،  .3
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هل » :هاستهاي قيامت، اجراي عدل و جزاي احسانيکي از فلسفه .5

  .«جزاي االحسان االّ االحسان

فبايّ آالء ربّکما » :هاي ما، نعمت استد به نيکيپاداش نيک خداون .6

  1.«تکذبان

 (67تا  65)آيات تفسير 

 (٦٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٦٢) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

فِيهِمَا عَيْنَانِ  (٦5) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٦٤) مُدْهَامَّتَانِ

 (٦٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٦٦) تَانِنَضَّاخَ

 ،پس «22».و جز آن دو بهشت، دو بهشت ديگر ]هم[ هست

 كنيد؟انكار مىهاى پروردگارتان را يك از نعمتكدام

 ،پس «24».اندآن ]دو بهشت ديگر[ در نهايت سرسبزى «23»

 ؟كنيدهاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

در آن دو بهشت همواره دو چشمه جوشان و در  «25»

هاى يك از نعمتكدام ،پس «22».حال فوران است

 «27»كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

 آورگر با اوصاف شگفتدو بهشت دي

هاي واال دو بهشت خائفان با ويژگيدرباره در ادامه بحث گذشته که 
                                                        

 .416و 415، ص11، جتفسير نور .1
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که در  ،گويدسخن مياز دو بهشت نيز در اين آيات  ،گفتسخن مي

تري از نييتري و طبعاً براي افرادي است که در سطح پانييمرحله پا

ايمان و خوف از پروردگار قرار دارند، و به تعبير ديگر، هدف بيان وجود 

 فرمايد: اول مي .سلسله مراتب به تناسب ايمان، و عمل صالح است

  ١«وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ»

دو بهشت ديگر  ؛دو بهشت ديگر است ،هانتر از آينيو پا

  .انگيزبا اوصاف شگفت

تفسير اول همان که در باال  .انددو تفسير ذکر کرده ،براي اين جمله

يعني غير از آن دو بهشت،  ؛«من دونهما جنتان»تعبير  ،تفسير ديگر .گفتيم

دو بهشت ديگر براي همان مؤمنان است که به عنوان تنوع در ميان اين 

طلب است و از آن تنوع ه طبع آدميکچرا ؛نداهاي بهشتي در گردشغبا

ولي با توجه به لحن اين آيات، و همچنين رواياتي که در  .بردلذت مي

  .رسدتر به نظر ميتفسير اول مناسب ،تفسير آن وارد شده

جنتان من فضه »فرمايد: در تفسير اين آيه مي در حديثي از رسول خدا

ها و ، دو بهشت که بناي آن«فيها، جنتان من ذهب آنيتهما و ما فيها آنيتهما و ما

ها و هر و دو بهشت است که بناي آن .ها است از نقره استهر چه در آن

تعبير به طال و نقره ممکن است اشاره به  .ها است از طال استچه در آن

 2.ها باشدتفاوت ارزش مواهب آن
                                                        

 .62الرحمن،  .1
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 : اندهفرمودروايت شده است که  در تفسير همين آيه از اما  صادق

و ال تقولن « وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ»ال تقولن الجنه واحده، ان اهلل يقول: 

انما تفاضل « درجا  بعضها فوق بعض»درجه واحده ان اهلل يقول 

 ١؛القوم االعمال

فرمايد: غير از آن نگو بهشت يكي است، چراكه خداوند مي

ست، نگو درجه واحدي است، دو بهشت، دو بهشت ديگر ا

درجاتي است كه بعضي باالتر از »فرمايد: چرا كه خداوند مي

 .باشدو اين تفاوت به خاطر اعمال مي« بعض ديگر است

بهشت از طال  وآمده است: د روي همين اصل در حديثي از پيامبر

جنتان من ذهب للمقربين، و جنتان من ورق » :است براي مقربان

)تعبير به طال و 2بهشت از نقره براي اصحاب اليمين ود ،«الصحاب اليمين

 .(ممکن است اشاره به تفاوت مرتبه اين دو بهشت باشد ،نقره

 دو بهشت در فضل و شرف استتفاوت 

ست که دو بهشت ديگر نيز هست ا فرمايند: معني ايني مييعالمه طباطبا

اول ست شبيه دو بهشت ا ي که در آنيهاکه هر چند محتوي و نعمت

و گفتيم  .تر از آن دو استينيپا ،است، ولي از نظر درجة فضل و شرف

که اين دو بهشت مخصوص اهل اخالص است که ترسشان از عذاب 
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 .بلکه از مقا  او است ؛هاي او نيستخدا و از فوت ثواب

اين دو بهشت مخصوص مؤمنيني است، که درجه ايمانشان  ،پس

مؤمنيني که خداي سبحان را  ؛است تر از درجه ايمان اهل اخالصينيپا

ترسند، و يا به ثواب و کنند که از آتش او ميبه اين جهت عبادت مي

 بهشت او طمع دارند، و اين دسته از مؤمنين همان اصحاب يمين هستند

 1.در سوره واقعه

 اختيار ازدواج در بهشت

 مرا خبر ده از !: گفتم فداي تو شو کندنقل مي شخصي از اما  صادق

آيا در بهشت بين آنان  .اي باشدمرد مؤمن، که وي را در دنيا زن مؤمنه

  .ازدواج هست يا نه

اگر مرد افضل از زن  .فرمود: يا ابامحمد خدا عادل و حکيم است

و  .آن زن را از جمله زوجات خود قرار دهد تا باشد، او را مخيّر گرداند

خود را اختيار کند که  اگر زن بهتر باشد، مخيّر گرداند اگر خواهد شوهر

زيرا خدا  ،يد بهشت يکي استيبعد از آن فرمود: نگو .او زوج وي باشد

يد که بهشت يک درجه دارد و يک يو نگو «و من دونهما جنتان» فرموده:

)و مراتب و درجات  «درجا  بعضها فوق بعض» که خدا فرموده: ازير ،مقا 

 .(آن به قدر اعمال است

چون در قيامت مقا  بعض مؤمنين  !اهلل رسولنبايگويد: گفتيم 
                                                        

 .225، ص37، جترجمه تفسير الميزان .1



  003 ) (61تا  60تفسير آيات )

اگر بخواهند يکديگر را مالقات  ،تر و بلندتر از بعضي ديگر استعالي

که مرتبه او فوق باشد تواند فرمود: آن ؟گرددچگونه ميسّر مي ؛نمايند

نتواند صعود  ،ين تر استيکه در مرتبة پاتر و آنينيهبوط نمايد به مرتبه پا

گاه ميل مالقات يکديگر باشد و هررا شايسته آن مقا  نميزي .نمايد به باال

  .نمايندرا نمايند در يک مکان مرتفعي همديگر را مالقات مي

مرد  از گفتار ما  !عالء بن سيّابه گويد: گفتم يا اباعبداهللدر حديثي 

يم بعضي را از جهنم بيرون آرند و به بهشت برند يکنند که گوتعجب مي

 .يا اهلل باشندجا اولو در آن

به خدا قسم  ؛«وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ»حق تعالي فرموده:  !عالءاي  فرمود:

اگر کافر بودند بهشت  :فرمود؟ گفتيم آنان کافرند ،ها اولياء اهلل نباشندآن

فرمود: به خدا قسم اگر مؤمن  ؟گفتم: پس مؤمن مرّدد باشند .رفتندنمي

)پايان کال  طبرسي به .حال باشندميانه لکنو ؛رفتندبودند به دوزخ نمي

 1.(نقل از مخزن

هاي پروردگارتان يک از نعمتکدا  ؛«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»افزود:  ،سپس

 ؟کنيدرا انکار مي

 هاي اين دو بهشتويژگي

  2«مُدْهَامَّتَانِ» .1
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رة دو بهشت بعد به پنج ويژگي اين دو بهشت که بعضي به آنچه دربا 

گويد هر دو شباهت دارد، و بعضي متفاوت پرداخته مي ،سابق گفته شد

 .کامالً خر  و سرسبزند

به طوري که  ؛به معناي سرسبز است ()دهمه ، از ماده«مدهامتّان» 

در اين جمله در وصف  .شدت سبزي رنگش متمايل به سياهي شده باشد

ور و ابتهاج درختانش به ش و غرافرمايد: که سبزيدو بهشت نامبرده مي

 1.ها متمايل به سياهي استنهايت رسيده، و برگ

جا که چنين رنگي نشانه نهايت شادابي، و طراوت گياهان و و از آن

 .آن دو بهشت است درختان است، اين تعبير بيانگر نهايت خرمي

يک از کند: کدا جا اضافه ميباز در اين ؛«فباي آالء ربکما تکذبان»

  ؟کنيداي پروردگارتان را تکذيب ميهنعمت

 «فيهما عينان نضاخّتان» .2

شدت  يعني در آن دو بهشت دو چشمه است که چون فواره با 

)در حال .باشداز ماده نضخ به معني فوران آب مي« نضاخّتان» .جوشندمي

 .()نمونه .(فوران

اي است که طوري آب از زمين آن دو چشمه ،در اين دو بهشت

اندازد، و اين را باال مي هاي اطراف آنها و ريگريزهکه سنگجوشد مي

اشاره به تفاوت مراتب اين دو بهشت است و داللت دارد بر پستي مرتبه 
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 1.که در آيه باال ذکر شدهاياين دو چشمه نسبت به دو چشمه

فَبِأَيِّ آلَاء » :پرسددگر بار از جن و انس به صورت استفها  انکاري مي

 ؟کنيدنعمت پروردگارتان را تکذيب مي يککدا ؛ 2«کُمَا تُکَذِّبَانِرَبِّ

 (63و  63)تفسير آيات 

 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٦٣) فِيهِمَا فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

 ،پس «23» .هاى فراوان و درخت خرما و انار استها ميوهدر آن

 كنيد؟ارتان را انكار مىهاى پروردگيك از نعمتكدام

 است؟ هاي بهشتي به نخل و رمّان اشاره شدهميوهميان چرا از 

  ٣«فِيهِمَا فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ»

هاي ها ميوهگويد: در آنهاي اين دو بهشت ميدر اين آيه دربارة ميوه

اي ردهمفهو  گست «فاکهه» ،بدون شک .فراوان و درخت خرما و انار است

ولي به خاطر اهميت خرما و انار  .شوددارد و همة انواع ميوه را شامل مي

  .خصوص از آن دو نا  برده شودهسبب شده که ب ،هاآنبسيار و منافع 

خصوص به ،در آيات فوق از ميان غذاهاي بهشتي که:قابل توجه اين

 و انار را نا  برده خرماويژه ها به ها تکيه شده و از ميان ميوهروي ميوه

ولي  ،شدهاشاره  «درخت خرما»به  ،جاي خرماکه بهولي عجب آن .است
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اي هر کدا  نکتهرسد، به نظر مي .نا  خود ميوه آمده است ،در مورد انار

ها خاطر اهميتي است که ميوهبه ،هاي بهشتيميوهاشاره ويژه به اما  .دارد

نقش  .اندناميده« خوارميوه»سان را موجودي جا که اندر تغذيه دارند، تا آن

بلکه از  ؛تنها از نظر علميها در طراوت و شادابي و نشاط انسان نهميوه

 ،جاي ميوهنخل بهاشاره به و اما  .مرد  نيز آشکار است نظر تجربه عمومي

اش از جهات ممکن است از اين نظر باشد که درخت نخل عالوه بر ميوه

 .در حالي که درخت انار چنين نيست ،ورد استفاده استمنيز مختلف 

ل زندگي، از فرش گرفته تا کاله و لباس يهاي نخل انواع وسااز برگ

و از الياف آن  ،شودتهيه مي ،خوابنقل و تختوله حملو وسي

ي يهاي آن خواص داروبعضي از قسمت .کنندميفراواني هاي استفاده

ها يا پل عنوان ستون براي بعضي عمارتبه نيزدارد، و حتي از تنه آن 

  .کنندبراي عبور از نهرها استفاده مي

هاي بهشتي به خاطر تنوع انتخاب اين دو ميوه از ميوهبر اين اساس، 

در مناطق  ،ديگريو رويد در مناطق گر  مي باشد، يکي غالباًاين دو مي

کي از نظر طبيعت ي .ماده اسيدي ،ديگري و يکي ماده قندي دارد .سرد

يکي غذاست و ديگري  .گر  است و ديگري از نظر طبيعت سرد

درباره مواد حياتي موجود در خرما و انواع  .کننده تشنگيبرطرف

در آن تا امروز نوع ويتامين  5ماده حياتي و  13بالغ بر اند، گفتهها ويتامين

به  هآمد در سوره مريم کهديگر  ساير خواص ،همچنين .کشف شده است

 .معرفي شده است عنوان يک غذاي نيرومند
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بهترين )« سيد الفاکهه»انار که در بعضي از روايات به عنوان درباره اما 

 ،اند، از جمله، دانشمندان مطالب بسياري گفتهاست معرفي شده (هاميوه

در آن تکيه  «ث»کننده خون، و مقدار قابل توجه ويتامين روي قدرت پاک

 که استبيان شده  (د ديگري براي انار)شيرين و ترشيفوابته ال .اندکرده

هاي )بيماري ي، يرقان، جربيهاي صفراتقويت معده، دفع تب ،از جمله

دفع و تقويت لثه،  تقويت ديد چشم، رفع جراحات مزمن، ،(خارش

 .اسهال است

اطعموا صبيانکم الرمان، فانه اسرع »: روايت شده است از اما  صادق

 «.ها استبه کودکان خود انار دهيد که موجب رشد سريع آن ؛بهملشبا

 «.آيندزودتر به سخن مي ؛فانه اسرع اللسنتهم»آمده است: نيز ديگر روايتي در 

اند نقل کرده و اما  صادق در حديث ديگر از اما  باقرهمچنين، 

؛ «رمانمن ال رسول اهلل ما علي وجه االر  ثمره کانت احب الي»فرمودند: که 

  1.تر از انار نيستدر روي زمين نزد رسول خدا محبوباي هيچ ميوه

همان سؤال را تکرار ها دوباره و پس از بيان اين نعمتو باز 

هاي پروردگارتان را نعمت يککدا ؛ «فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»فرمايد: مي

 ؟کنيدانکار مي

 هانکته

رو، ازاين .«پايين»گاهي به معناي  ،است «غير»عني گاهي به م« دون» .1
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 دو معنا مطرح شده است: « و من دونهما جنّتان»براي آيه 

 .الف: غير از آن دو بهشت، دو بهشت ديگر نيز هست

و لمن »ب: براي اولياي خدا آن دو بهشت است که گفته شد: 

تر از اييناما براي مؤمنين عادي دو بهشت ديگر است که پ ؛«جنتان...خاف

 1 .بهشت اولياي خداست

آب و سبزه و روي نيکو، نشاط و  ،در حديث آمده است که .2

 2.آوردشادابي مي

 شاعر اين حديث را به شعر زير در آورده است: 

 الماء و الخضراء و الوجهُ الحسن         ثالثهٌ يذهن عن قلب الحَزن

آب، سبزي و زدايد: چيز است که حزن و اندوه را از قلب ميسه

 .سيماي نيکو

 .هاي بهشتي مطرح استدر اين آيات هر سه مورد در ميان نعمت

کانهنّ الياقوت »و صورت زيبا  ،«مدهامتان» ؛سبزي .«عينان نضاختان» ؛آب

  .«و المرجان

 هاپيام

 .«مدهامّتان» :سبز و شاداب هستندهمواره سر درختان بهشتي .1

 .«مدهامّتان» :قرآن به رنگ سبز توجه دارد .2
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 .«عينان نضّاختان» :ها، مشاهده مناظر طبيعي استبهترين لذت .3

 .«عينان نضّاختان» :آب يک نعمت است و جوشش آن يک نعمتي ديگر .4

تجري من تحتها )همراه با جريان نهرها  (نضّاختان) ؛هاجوشش چشمه .5

ي از شير و عسل و و تنوع نهرهاي (و ماء مسکوب)و وجود آبشارها  (االنهار

 1.«فبايّ آالء ربّکما تکذّبان» :وصف هستندهايي غيرقابلشراب و آب، نعمت

 (77تا  73)آيات تفسير 

حُورٌ  (٧١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٧٤) فِيهِنَّ خَيْرَا ٌ حِسَانٌ

لَمْ  (٧٣) کَذِّبَانِفَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُ (٧٢) مَقْصُورَا ٌ فِي الْخِيَامِ

 (٧5) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ (٧٤) يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا  (٧٦) حِسَانٍ وَعَبْقَرِيٍّ خُضْرٍ رَفْرَفٍمُتَّکِئِينَ عَلَى 

 (٧٧) تُکَذِّبَانِ

 ،پس «71».اندورتها زنانى نيكوسيرت و زيباصدر آن

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

 ،پس «72».ها مستورندحوريانى كه در سراپرده «71»

 كنيد؟هاى پروردگارتان را انكار مىيك از نعمتكدام

شان دست هيچ انس و جنّى پيش از همسران بهشتى «73»

هاى يك از نعمتكدام ،پس «74».به آنان نرسيده است

هاى سبز و بر بالش «75»كنيد؟پروردگارتان را انكار مى
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 هاىيك از نعمتكدام ،پس «72» .زنندهاى زيبا تكيه مىفرش

 (77)كنيد؟پروردگارتان را انكار مى

 همسران بهشتي

در  ،هاي دو بهشتي که در آيات سابق آمده استدر ادامه شرح نعمت

 .از اين مواهب اشاره شده است يهاي ديگراين آيات نيز به قسمت

 فرمايد: نخست مي

 ١«فِيهِنَّ خَيْرَا ٌ حِسَانٌ»

 سيرتنيكو  ،هاي بهشتي زناني هستند نيكوخلقدر آن باغ

 .و زيبا

، در مقا  صفت ديگري است از اوصاف آن دو بهشت ديگر و «فيهنّ»

مرجع ضمير جمع در فيهن، قصور و منازل آن دو بهشت است با اوصاف 

 .وصيات آنو خص

که  است ()بر وزن سيده «خيره»اند جمع بعضي گفته «:خيرات»

بر وزن « خيره»و بعضي آن را  .اندخيرات گفته خاطر تخفيف آن رابه

افضل »اند و در هر حال معني وصفي دارند نه معني حيره دانسته

  (العرفان)مخزن .شودچرا که افعل التفضيل جمع بسته نمي ؛«التفضيل

و  هاي برگزيده نيکوسيرتيعني زن ؛رات جمع خيرهو خي

رعناقامت، که آنان با اخالق نيک و اعمال شايسته و سجيّه  ،زيباصورت
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  001 ) (11تا  12تفسير آيات )

تفسير  هاي صالحه آدميرا به زن «خيرات حسان»و  ،اندنيکو آراسته

 ؛اندکرده« حسن صورت»و « حسن سيرت»زناني که جمع ميان  .اندنموده

رود و کار ميبه در مورد صفات نيک و جمال معنوي غالباً« خير»چراکه 

 .ي و جمال ظاهريغالباً در زيبا« حسن»

صفات نيک بسياري براي  ،در رواياتي که در تفسير اين آيه وارد شده

تواند اشاره به صفات عالي زنان که مياست همسران بهشتي شمرده شده 

از جمله،  .زنان محسوب شود هي براي هميدنيا نيز باشد، و الگو

آزار نرسانيدن، نظري به بيگانگان  بودن، نظافت و پاکي،زبانخوش

 .نداشتن، و مانند آن

تما  صفات کمال و جمال که در يک همسر مطلوب  ،کهخالصه اين

 .ها تنها دارندها جمع است و آنچه خوبان همه دارند آن، در آناست

ها به عنوان عني از آنمرهمين دليل، قرآن در يک تعبير کوتاه و پُبه

 1.تعبير کرده است «خيراتٌ حسان»

فَبِأَيِّ »فرمايد: باز مي ،دنبال ذکر اين نعمتبههمانند گذشته و دوباره 

 کنيد؟هاي پروردگارتان را انکار مييک از نعمتکدا  2؛«آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

حُورٌ مَّقْصُورَا ٌ » :کندادامه در توصيف اين زنان بهشتي اضافه مي ،سپس

 .هاي بهشتي مستورندها حورياني هستند که در خيمهآن ؛3«فِي الْخِيَامِ
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 012

 گويند که سياهي چشمش کامالًبه کسي مياست و  «حوراء»جمع  «حور»

چهره نيز دو گاه به زنان سفي مشکي و سفيدي آن کامالً شفاف است،

 .اطالق شده است

ها تنها تعلق به شوهرانشان ست که آن، اشاره به اين ا«مقصورات»

 .دارند و از ديگران مستور و پنهان هستند

آمده، است، ولي به طوري که در روايات اسالمي «خيمه»جمع  «خيا »

از نظر گستردگي،  ؛هاي اين جهان ندارندهاي بهشتي شباهتي به خيمهخيمه

  1.ييو وسعت، و زيبا

اي که در ميان هاي پارچهمعني خيمهبه «خيمه» :کنندن بيان ميامفسر

هر خانه به هاي چوبي و يا حتي بلکه به خانه ؛باشدنمي ،ما معروف است

و گاه گفته شده: خيمه عبارت است  .شوداطالق مي« خيمه»مدوري کلمة 

  2.اي که از سنگ و مانند آن ساخته نشده استاز هر خانه

معنايش  ؛«هايندان مقصور در خيمهحوري»فرمايد: ي مييعالمه طباطبا

زناني مبتذل نيستند که غير  ؛اين است که از دستبرد اجانب محفوظند

 3.شوهران نيز ايشان را تماشا کنند

گويد: ميکند و مي رهمان سؤال پرمعني را تکرادر اينجا  ،بار ديگر

 ؛«فباي آالء ربکما تکذبان»
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  013 ) (11تا  12تفسير آيات )

 کنيد؟ را انکار ميهاي پروردگارتان نعمت از نعمت يککدا 

 توصيف ديگري از حوريان بهشتي

توصيف ديگري  ،آيه بعد .گردد به حور مقصوراتبرميتوصيف ديگر 

 فرمايد: مي .است دربارة حوريان بهشتي

 «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»

ها تماس جن و انس ديگري با آن ،هرگز پيش از اين

 .اندزهدوشي است و آنان نگرفته

براي  ،فرمايد: يعني اين حوريان نامبردهامين ميمجتهده خانم 

 .ها را مس ننمودهنه انساني و نه جنّي آن ند و قبالًابهشتيان

 يعني ،زنان دنيوي باشند «خيرا  حسان» توجيه که مقصود از ،بنابراين

ا که صفت ينه آن ،فضيلت ديگري است براي آن دو بهشت «زنان مؤمنه»

نه  ،صفت حوريان است «لم يطمثهن»و  .باشد «خيرا  حسان» بدل از

  1.هاي دنيااوصاف زن

 مقام زنان مؤمنه در بهشت

از جنس زنان اهل دنيا هستند که  «خيرات حسان»فرمايد: مي اما  صادق

 .از حورالعين هم زيباترند

ني که در اين شود، زنان و مرداکه از آيات ديگر قرآن استفاده ميالبته چنان
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جا به هم هر گاه هر دو با ايمان و بهشتي باشند در آن ،دنيا همسر يکديگرند

 ()نمونه .کنندط و حاالت زندگي مييشوند، و با هم در بهترين شراملحق مي

 حامالن عرش الهي 

براي مؤمنان استغفار  ،نداشعرحامالن که  فرشتگانخوانيم: در قرآن مي

 ارند: دو عرضه مي ،کنندمي

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّا ِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ 

 إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ  وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

پروردگارا! آنان را و هركس از پدران و همسران و 

كه  اي جاويدانيهكارند به بهشتكه درسترا فرزندانشان 

ناپذير و شكست درآور؛ زيرا تو تواناياي شان دادهوعده

هاي روز ها ]و ناراحتي]همة[ آنان را از سختي .حكيمي

ها ]و قيامت[ حفظ كن! كه هركس را در آن روز از سختي

حمت قرار مسلّماً او را مورد ر ،ها[ حفظ كنيناراحتي

 بي بزرگ است!اي، و اين همان كامياداده

هاي جاويدان ها را در باغآن !خداياآري! اين دعاي فرشتگان است: 

  . ...ها وعده فرمودي وارد کننبهشت که به آ

از حوريان بهشت  (شود که مقا  اين زنان)مؤمنهو از روايات استفاده مي

 1.اندبه خاطر عبادات و اعمال صالحي که در اين دنيا انجا  داده ؛برتر است
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  011 ) (11تا  12تفسير آيات )

 آخرين کالم درباره حورالعين

اند که در مؤمنه هايزنديگران هستند، همان از حورالعين که افضل يک گروه 

 .اند، و انيس و مونس مومنان خواهند بودن شدهصورت حورالعيه آخرت ب

منه حوراء عيناه ؤانتم الطيبون و نسائکم الطيبا  کل م»فرمايند: مي اما  باقر

ند و تما  زنان اهاي شما پاکيزگانپاک هستيد و زنشما « من صديقؤو کل م

ال کرد: اگر ؤراوي س .من صديق هستندؤباايمان حورالعين و تما  مردان م

يک از شوهرانش در آخرت او را به کدا  ،زني دو شوهر کرده باشد

 .فرمودند: به شوهري که محبت او زيادتر باشد ؟دهندمي

 لباب در بهشتااليبرنامه اول

شود ني ميااما شامل حال مؤمن ؛هاي بهشت فضل الهي استنعمت گرچه

بندگي کردند و در  ،که در دنيا به امر موال، و خالص براي رضاي خداوند

 خوانيم: د ميدر سوره رع .برابر فرمان و احکا  الهي تسليم بودند

ةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّالَ»

 * سِرًّا وَعاَلَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِکَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ

جَنَّا ُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ 

ساَلَمٌ عَلَيْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ *  ونَ عَلَيْهِم مِّن کُلِّ بَابٍوَالماَلَئِکَةُ يَدْخُلُ

 (24-22)رعد/ «فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ

 اند از:هايي را برشمرده است که عبارتصفتدر اين آيه براي بهشتيان 

 ؛شکنندکنند و پيمان را نميي که به عهد الهي وفا مييها آن 



 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 011

 کنندمي (ي)صبريروردگارشان شکيباپ (ها که به خاطر ذات)پاکآن 

 ؛دارندو نماز را بر پا مي 

 کنندايم در پنهان و آشکار انفاق ميداده ها روزيو از آنچه به آن.  

 برندسيئات را از ميان مي ،و با حسنات. 

  دارد: آنان را چنين بيان ميدر پايان، فرجا  و 

 ؛هاستپايان نيک و سراي ديگر از آن آن 

 ؛شوندداني بهشت که وارد آن ميهاي جاوباغ 

 ؛هاپدران و همسران و فرزندان صالح آن ،همچنين 

 گويند: ها ميگردند و به آنفرشتگان از هر دري بر آنان وارد مي

اين سرا  ي کهچه پايان خوب .سال  بر شما به خاطر صبر و استقامتتان

 .خير شديدعاقبت به .نصيبتان شد

بهشتيان را بيان کرده و عاقبت هاي صفتدر اين آيات قسمتي از  

ها و پدران صالح و ازواج و ذريه هاي بهشتي را براي آنخيري و نعمتبه

  .دهدها بشارت ميآن

ها چيز ديگري در نظر دارد که آيا انسان در دار دنيا غير از اين نعمت

نعمت، آسايش، آرامش، عزتي  ؛کنداين همه سعي و کوشش و تالش مي

  .بال مالئکه و بشارت به حيات طيبه باشدکه با استق

آري! تسليم به فرمان الهي و استقامت در راه رضاي موال سعادت دنيا 

چه بيشتر ما از آن غافليم و مانند کر  ابريشم ، گرو آخرت را در بر دارد

 گرديم! ايم و دنبال سعادت ميشدهغرق در امور دنيا 



  011 ) (11تا  12تفسير آيات )

 انسان منزوي نيست 

 ازجمله:است که ها بيان شده صفات ديگري براي آنرعد  ةدر سورالبته 

 ١«وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ»

، اطهار ائمه با خدا، پيامبران، يارتباطمؤمن بايد انسان 

نوعان، و هم خويشاوندان، دوست، همسايه، برادران ديني،

  .داشته باشد ارتباطي نيز با خود

 .ها و پيوندها را محتر  شمردبايد همه اين رابطه ،آيه فوقدستور به 

و کاري که منجر به قطع يکي از اين پيوندها  ،ردهحق همه را ادا ک

  :بلکه بايد ؛انسان موجودي منزوي نيست .هدانجا  ندرا شود مي

 .داشته باشد خدا با پيوند. 1

 .داشته باشد اطهار ائمهو اولياء اهلل و پيامبران پيوند با . 2

  .داشته باشد جامعه با پيوند. 3

 انسان مأمور به حفظ منافع خوديعني  داشته باشد؛ خود با پيوند. 4

و بايد خود را عبد مخلص  .و ترقي و تکامل آن است (مادي و معنوي)

  .العالمين بداندرب در حضور موالي خويش

 هاي مؤمن الهي داراي اين صفاتند: آري! انسان

 «وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ»، «نَ بِعَهْدِ اللّهِيُوفُو»

ان خشيت دارند و از بدي حساب در دادگاه شاز پروردگار

  .ترسندقيامت مي
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 (حمنسوره الرّ تربيتيعرفاني و تفسير نسيم رحمت ) ( 016

روايت شده « و لمن خاف مقام ربه جنتان» در تفسير آيه از اما  صادق

از شنود، و مي گويدبيند و آنچه ميکسي که بداند خدا او را مي است:

اطالع دارد، همين علم او را از باشد خير و چه شر چه کند آنچه مي

 .دارداعمال زشت بازمي

نفس خود را  ،آن کسي که از مقا  پروردگارش خائف استرو، ازاين

و اما من »، «و لمن خاف مقام ربه جنتان» :کندي نفس نهي ميااز پيروي هو

 1.«هوي فان الجنه هي المأويخاف مقام ربه و نهي النفس عن ال

هاي از نعمت يککدا ؛ «فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ »فرمايد:و تکرار مي

 ؟کنيدپروردگارتان را انکار مي

 حاالت بهشتيان 

است، هاي بهشتي کرده که در اين آيات از نعمترا آخرين توصيفي 

 فرمايد:ميگونه اين

 ٢«رَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍمُتَّکِئِينَ عَلَي رَفْ»

ساكنان اين دو بهشت دون، در حالي هستند كه تكيه بر 

هاي سبز رنگ اند، كه با زيباترين پارچهي زدهيهاتخت

  .پوشانده است

 ،هاي گسترده درختان است و سپسمعني برگدر اصل به ،«رفرف»
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ها است، اطالق باغ هاي زيباي رنگارنگ که شباهت به منظربه پارچه

 .است شده

معني هر موجود بي نظير يا کم نظير است، و لذا در اصل به ،«عبقري»

 .گويندمي «عباقره»ها در ميان مرد  نادر است وجود آنکه به دانشمنداني 

 .از پشم و نخ يا به معناي ديبااي معني نوعي جامه يا جامهبه ،«عبقري»

ک متروک شده، و عبقري به صورت ي اصلي فعالًه هر حال ريشبه ولي

 .رودکار ميبه« زالوجودعزي»يا « نادرالوجود»معني کلمه مستقل به

اين تعبيرات همه  ،حالهربه .معني خوب و زيبا استبه ،«حسان»

 ها، غذاها،ميوه حاکي از اين است که بهشت همه چيزش ممتاز است،

 .هافرش قصرها،

بلکه بايد گفت اين  ؛خود بي نظير است و خالصه هر چيزش در نوع

مانند را در تواند آن مفاهيم عظيم و بزرگ و بيتعبيرات نيز هرگز نمي

 1.کندترسيم مي خود جاي دهد و تنها شبحي از آن را در ذهن ما

 دو بهشت هاينعمت بنديجمع

 (72)رحمن/ «مُتَّکِئِينَ عَلَي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ»

و  هاي عالي گسترده،کنندگانند بر فرشتکيه عني اهل بهشت دون،ي

 .ي استيي زيبااکه در منتههستند هاي قيمتي هاي سبز و بساطبالش

از فرش است که  يک قسمي «عبقري حسان» :گويدمي راغب اصفهاني
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  .هاي بهشتيخداي تعالي مثل آورده بر فرش

ت اول را به مقربيّن و آن دو ن آن دو بهشاه گفته شد، اکثر مفسرکچنان

به را و من دونهما جنتان که اشاره به انحطاط مرتبه اوست  بهشت دون

 .ندادهدااختصاص اصحاب يمين 

که آن دو بهشت درجه است  که اشاره به اين «من دونهما» غير از کلمه 

دو يک از آنهر ي که براييهاتري دارد، آثار و خواص و نعمتينيو مقا  پا

زيرا آن دو بهشت اول را  ؛شودظاهر مي ايگونهبه ،اندبيان فرموده بهشت

آن دو بهشت دون براي و « مقربين»براي  خصوصياتي و آثاري معرفي نمود

  .«اصحاب يمين»براي  آثار و خصوصياتي ديگر بيان فرمود

هاي اشجار دارد و مخصوص به دو که اشاره به شاخه «ذواتا افنان»

 ،استکه مخصوص دو بهشت دو   «مدها متّان»و .بهشت اول است

و اگر چه  ،است سبزيجات زميني و علفزارهاي سبز و خر  شدهبه تفسير 

لکن از حيث  ؛روندسبزيجات و اشجار هر دو از نباتات به شمار مي

 .تفاوت بسيار است شرف و فضيلت بين آن دو،

شدّت که مخصوص به دو بهشت اول است و  «عينان تجريان»و نيز 

که  «نضّاختان» رساند، در مقابلآن را مي و زيادي آب و جريان دائمي

بلکه چنانچه  ؛اختصاص به دو بهشت ديگر دارد که چنين جرياني ندارد

ست که از آن آب ريزش نمايد و معلو  است ايتفسير شده، مانند فواره

  .که بين اين دو تفاوت بسيار است

جاتي اشاره به انواع ميوه «کلّ» که لفظ «من کل فاکهه زوجان» و نيز آيه
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است که براي بهشتيان درجه اول مهيّا گرديده و مزيد شرافت آن را 

اشاره به نعم روحاني و جسماني هر دو باشد  «زوجان» و شايد .رساندمي

که اختصاص به دو  «فيها فاکهه و نخل و رمان» و آن را مقابل انداخته با

  .بهشت ديگر دارد

دو بهشت در دو بهشت اول است و  ،«فاکهه» در وصف «کلّ» و لفظ

  .رساندمحدوديت آن دو بهشت ديگر را ميکه دو  نيست 

که در وصف حوريان دو بهشت اول  «الطرف فيهن قاصرا » و نيز

 که از اوصاف آن دو بهشت ديگر است «خيرات حسان» در مقابل ،است

 .هاي زيباصورت، نيکوسيرت تفسير شدهو به زن

ند که مقا  بهشتي دارند، و از اآنان اگر چه بشر و انسان کامل و صالح

اين جهت بر حوريان بهشتي شرافت و مزيّت دارند، و لکن چنانچه گفته 

به » مزّيت آنان به اين است که چون ،حوريان آن دو بهشت اولشده،

ه تفسير کقاصرات الطرف چنان اند، ومعرفي شده «الطرفقاصرات

اند و تابع شوهر خود د، آنان چشم از غير شوهر خود پوشيدهاننموده

توان پي برد، که اين حوريان نتيجه اعمال و از آثار جا مياز اين .باشندمي

که  «خيرات حسان» به خالف هستند،اخالقيات خود اهل آن دو بهشت 

 .هاي دنيوي تفسير شدهبه زن

به زوج خود با شوهر  هابودن آنلفرمود: در صورت مايروايتي و در  

 .نمايندخود ازدواج مي

خواه زن باشد و خواه  ،زيرا که اهل بهشت ؛باشندها نميتابع آن ،پس 
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 .شوندبراي خود دارند، و آزادند و تابع غير نمي ييک شخصيتهر ،مرد

کانهن الياقو  و » و نيز آيه .از اين حيث بين آنان تفاوت بسيار است ،پس

 مقابل با شمار آورده،ان آن دو بهشت اول بهاف حوريکه از اوص «المرجان

است، که از اوصاف حوريان آن دو بهشت ديگر  «حور مقصورا  في الخيام»

 .ي ذکر نشدهيچنين لطافت و نور و صفا براي آنان

اشاره به  ،ه گفته شدهکچنان «متکئين علي فرش بطائنها من استبرق» و نيز

بدايت و اول درجه آن دو که  وي،نهايت مرغوبيت و اشياء نفيس دني

که  «رفرف خضر» ها را بارود و فضيلت آنشمار ميبهشت اول به

ها را به چه آنو اگر هاي آن دو بهشت ديگر است،اوصاف فرش

 لکن از آيه چنين استفاده توان کرد ؛اندنموده هاي سبز قيمتي معرفيپارچه

هاي آن دو بهشت فرش مطابق با زير روي فرش آن دو بهشت ديگر، که

  .اول است

تر از ينيزير و پا ،شايد اشاره به اين باشد که مرتبه آن دو بهشت ديگر

  .گرددآن دو بهشت اول محسوب مي

 ،خالصه، اين توصيفات و مقابل هم انداختن اين دو بهشت را با هم

طوري زيرا همان ؛دليل بارزي است بر همان توجيهي که در آيه نموديم

طور نهمي ،ن کماالت مقربين و اصحاب يمين تفاوت بسيار استکه بي

 1.اندازه استتفاوت بي بين مقامات اخروي آنان نيز

                                                        

 .52-54، ص 13ج العرفان،تفسير مخزن .1
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 هانکته

هاي دنيا معموالّ همراه با غفلت و گناه است، ولي در کاميابي .1

خيرا  »بهشت، هرگز چنين نواقصي راه ندارد و ويژگي همسران بهشتي، 

  .است« ورا  في الخيامحور مقص»و « حسان

ها و نکته ،هايي که در اين سوره مطرح شدهميان دو دسته باغ .2

 ، از جمله:هايي وجود داردتفاوت

الف: در دو باغ اول، حتي پوشش داخلي بسترها ابريشم است، ولي 

 .ها زيبا و رنگارنگ استدر باغ دو ، تنها ظاهر پارچه

فيهما من کلّ »دو نوع وجود داشت، ب: در دو باغ متقين، از هر ميوه 

ولي در دو باغ مؤمنان عادي، تنها به وجود ميوه اشاره شده  ،فاکهة زوجان

 .«فيهما فاکهة» :است

« قاصرا  الطرف»ج: در مورد همسراني که در دو باغ اول هستند، تعبير 

 .«مقصورا  في الخيام»آمده و در دو باغ دو  

در هر  .باکره بودن همسران است د: آنچه در چهار باغ يکسان است،

 .«لم يطمثهنّ انس قبلهم و ال جان»دو مورد آمده است: 

اي دارند و جايگاه ويژه «انار»و  «خرما»هاي بهشتي، در ميان ميوه .3

شود، اين گونه ميوه ميکه شامل همه« فاکهة» در کنار عنوانِ کلّيرو، ازاين

 .دو ميوه جداگانه ذکر شده است

فرمود: زنان بهشتي داراي اخالق نيک و صورت زيبا  امبر اکر پي .4
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 1« خيرا  االخالق حسان الوجوه» .هستند

زنان صالحه دنيا هستند که در  ،«خيرا  حسان»خوانيم: در روايت مي .5

 2.باشندقيامت زيباتر از حورالعين مي

« لم يطمهنّ»جمله  .هستند« خيرات حسان»غير از « حور مقصورا » .6

ها زيرا با حوريه .«خيرات حسان»نه براي  ،است« حور مقصورات»براي 

هيچ انسان و جنّي آميزش نکرده است، ولي خيرات حسان، زنان دنيوي 

 .اندهستند که چه بسا مورد آميزش قرار گرفته

 هاپيام

تشويق بايد به وسيله چيزهايي باشد که براي انسان مأنوس،  .1

 .«فاکهة و نخل و رمّان» :است معروف و مورد عالقه

در کنار عنوان ميوه، نا   .از افراد و اشياي ويژه بايد جداگانه نا  برد .2

 .«و نخل و رمّان» :خرما و انار جداگانه آمده است

 .«حسان»هم نيکوصورت: ، و «خيرات»ند: ازنان بهشتي هم نيکوسيرت .3

مقصورا  في حور » :پرده و پوشش حتّي در بهشت يک ارزش است .4

 3.«الخيام

اين سؤال را از انس و  (مرتبهنيکميو)سي براي آخرين بار ،سپس
                                                        

 .تفسير نورالثقلين .1

 .156، ص8، جکافي .2

 . 411و  419، ص11ج تفسير نور، .3
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نعمت از  يککدا ؛ «فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» :کندجن و از تما  افراد مي

 ؟کنيدهاي پروردگارتان را انکار مينعمت

ن؟ هاي اين جهاهاي مادي؟ نعمتهاي معنوي؟ يا نعمتنعمت

ي که سر تا پاي وجود شما را گرفته و دائماً يهاهاي آن جهان؟ نعمتنعمت

ها را به دست فراموشي غرق آن هستيد، و گاه بر اثر غرور و غفلت همه آن

انتظار آينده هم در ها و کسي که در سپريد، و از بخشنده اين همه نعمتمي

 1هستيد؟يک را منکر کدا  ،شويدهاي او هستيد، غافل مينعمت

 هااتمام نعمت ؛واليت و امامت

هاي الهي بعد از کتاب خدا و کال  اهلل ترين نعمتالبته يکي از بزرگ

 .است« مساله واليت»و اهل بيت او و  مجيد، وجود مبارک پيامبر اکر 

الراحمين در آخرين ايا  حيات و رسالت پيامبرش، جا که خداوند ارحمآن

 فرمايد: مي ،رسول اکر 

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ

  إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ وَاللَّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ رِسَالَتَهُ

اي پيامبر! آنچه از سوي پروردگارت ]دربارۀ معرفي 

به مقام واليت و امامت بر امت[ بر تو  طالبابيبنعلي

پيام خدا را به مردم  ،نازل شده ابالغ كن! اگر انجام ندهي

                                                        

 .186، همان ص23، جتفسير نمونه .1
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كند، اي! خداوند تو را از ]گزند[ مردم حفظ مينرسانده

 1كندمسلّماً خداوند قوم كافر را هدايت نمي

ن اهميت مسأله واليت و امامت را در مقابل تما  اآري! خداي رحم

ابيطالب بنشمارد و بعد از معرفي عليمي الغ و زحمات رسول اکر اب

به عنوان ولي مسلمين بعد از رسول اکر  که فقط حدود دو ماه و ده روز 

الحجه در سال دهم يذ 18در واقعه غدير در  قبل از وفات رسول گرامي

 فرمايد: شود و ميهجرت واقع شد، آخرين آيه نازل مي

لْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَکُمُ الْيَوْمَ أَکْمَ

 ٢الْإِسْلَامَ دِينًا

امروز كافران از ]شكست و نابودي[ دينتان ]كه اسالم  

اند، جاي آن نيست كه از ناب آسماني است[ نااميد شده

د ]كه مبادا با آنان بترسيد، بايد از من بيم داشته باشي

به دين، به دست خودتان دچار عذابِ سختِ  زدنضربه

 [.من در دنيا و آخرت شويد

نتان را به يت،[ ديبه امامت و وال طالبياببنيامروز ]با نصب عل 

شما به  يکمال رساند ، و نعمتم را بر شما تما  کرد ، و اسال  را برا

  .د ين پسنديعنوان د

                                                        

 سايت اينترنتي ايشان.ترجمه و تفسير انصاريان، به نقل از  .1

 .3مائده،  .2
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رد و يگين صورت ميت است که اکمال دي! با مسآله واليآر

  .ت خداوند متعال را دربردارديشود و رضايتما  م ياله يهانعمت

در  يو معنو يماد يهان نعمتيدن به ايسعادت بندگان و رس ،پس

ها در سوره الرحمن ذکر شد، در پرتو ن نعمتياز ا يابهشت که گوشه

 «تما  نعمتا»است که خداوند آن را  يت علويو وال ين محمديد

ن دو نعمت يبرسد در پرتو ا يو هر کس به هر مقا  و نعمت .فرموده است

  .عظما است

و خدا را  ؛«الحمد هلل علي اکمال الدين و إتمام النعمة بوالية علي بن ابيطالب»

ق يدوار  توفيت قرار داد که امين به واليم که ما را از متمسکيکنيشکر م

 .ديت فرمايها را هم به ما عنااز آن يرويپ

 يو هر کس« انا مدينة العلم و علي بابها»فرمودند:  ل اکر حضرت رسو

ق رسول خدا، و باب معرفت يد از طرياهلل برسد باکه بخواهد به معرفت

اهلل برسد تا بتواند از به معرفت« تيوال»ق ياز طر يعني ؛غمبريپ ياو وص

  .مند گرددبهرهکامل به طور  ياله يهانعمت

باره اهل در ()از همين مؤلف وره انساندر تفسير عرفاني و تربيتي س

  .بيت و اين نعمت الهي، مطالبي بيان شده است

هاي همه نعمتنبا اي دارد که اشاره به اين ،1«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»

                                                        

 .77الرحمن،  .1
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هاي چگونه نعمتفرموده است، شما عطا به دنيوي و اخروي که 

 .کنيدميپروردگار خود را تکذيب نموده و انکار 

 مبدأ فيض را با صفات جالل و اکرام ستايش کن 

 فرمايد: و در آخرين آيه مي

 (٧٣) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

 .هميشه سودمند و با بركت است نام پروردگار با شكوه و ارجمندت

صاحب  بزرگ و بزرگوار است نا  پروردگار تو کهفرمايد: ميدر اين آيه 

  .االطالق استجالل و عظمت و صاحب کر  و رحمت و فيّاض علي

که داللت بر سعة فيض و رحمت  «رحمن» اول سوره را به نا 

رحماني و فيض منبسط احدي دارد افتتاح نموده و انواع و اقسا  فياضيت 

الجالل و و آخر سوره را به نا  ذو خود را در خالل آيات ارائه داده،

 .مه داده استاالکرا ، خات

نموده فقط از روي کر  و دليل بر عظمت  که، آنچه عطااشاره به اين 

فيض را به صفات  أمبد دو بزرگواري او است، و تنبيه بر اين است که باي

 1.يديجالل و اکرا  ستايش نما

الجالل تبارك اسم ربک ذي»فرمايد: در آخرين آيه اين سوره مي ،پسس

ناپذير است نا  پروردگارت که صاحب جالل والپر برکت و ز ؛و االکرام

  «.و اکرا  است
                                                        

 .54، ص13، جالعرفانتفسير مخزن .1
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کار رفته، و از بودن بهدوا  پايدار و با ماندن،ثابتدر معناي  ،«تبارک»

د زياد دارد، به موجودي پرفايده يناپذير فوابادوا  و زوال هجا که سرمايآن

 .گويندمبارک مي

که اين عنوان است شايسته ترين کسي  کهو ذات پاک خداوند است 

اين  .باشدبراي او سزاوار است که سرچشمة همه خيرات و برکات مي

هاي الهي، در زمين، تعبير به خاطر آن است که در اين سوره انواع نعمت

جا که همه از آخرت آمده است، و از آن آسمان، خلقت بشر و در دنيا و

بير همان است که ترين تعمناسب ،شودوجود پربرکت پروردگار افاضه مي

جا اوصاف پروردگار در اين «اسم» زيرا منظور از ؛در اين آيه آمده است

 .اين برکات است هکه منشاء هم« رحمانيت»مخصوصاً صفت  است،

اگر  .گيردافعال خداوند از صفات او سرچشمه مي ،و به تعبير ديگر 

« علم و عدل» فرما فرمود:چيز حکمد، و در همهعالم هستي را با نظا  آفري

ي که در اين يهاکند، و اگر مجرمان را در انواع مجازاتاو ايجاب مي

و اگر  .نمايدبودنش اقتضا مي «منتقم» ،سازدسوره اشاره شد گرفتار مي

مؤمنان صالح را مشمول انواع مواهب معنوي و مادي در اين جهان و 

 .کندواسعة او ايجاب مي« فضل و رحمت»دهد، جهان ديگر قرار مي

اشاره به صفات او است، و صفات او عين ذات او  «اسم» ،بنابراين

اشاره است به تما  صفات جمال و « ذي الجالل و االکرا »تعبير به  .است

اشاره به صفات  «ذواالکرا »و اشاره به صفات سلبيه  «ذوالجالل» .جالل او

 .ثبوتيه است
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شده و با نا  جالب اين که اين سوره با نا  خداوند رحمن آغاز 

و هر دو هماهنگ با مجموعة  .الجالل و االکرا  پايان يافتپروردگار ذي

  1.محتواي سوره است

 خوانيم:باره اين آيه ميزان درو نيز در ترجمه المي

 ؛«تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ»

نشئه دنيا اين آيه ثنائي است جميل براي خداي تعالي، که چگونه دو 

ده و او ش هها و آالء و برکات نازله از ناحيو آخرت ماالمال از نعمت

شود که با همين بيان روشن مي .گرفتهرحمتش سراسر دو جهان را فرا

است که سوره با آن آغاز  «رحمن» همان ،مراد باسم متبارک خداي تعالي

  .دهدعنا ميو کثرت خيرات و برکات صادره را م ....«تبارک» و کلمه شده،

شود که معنايش اين مي ،«تبارک اسم ربک» که فرمود: اين ،پس

متبارک است اهلل که به رحمان ناميده شد، بدان جهت متبارک است که 

  .ها ارزاني داشته، و افاضه فرمودههمه آرا و نعمتناي

اشاره به اين است که خداي سبحان  ،«الجالل و االکراميذ» و جمله

الحسني حسني نامگذاري کرده، و به مدلول آن اسماء ءسماخود را به ا

و معاني وصفي و نعوت جالل و جمال را واقعاً دارا و  متصف هم هست،

 .واجد است

و معلو  است که صفات فاعل در افعالش ظهوري و اثري دارد، و از 

دهد، و همين صفات است که فعل را به اين دريچه خود را نشان مي
                                                        

 .187و 186، ص23، جتفسير نمونه .1



  011 ) (11تا  12تفسير آيات )

خداي تعالي، هم اگر خلقي را بيافريد و  ،پس .دهدميفاعلش ارتباط 

بدين جهت بود که داراي صفتي بود که  ،در آن جاري ساخت نظامي

اين بود که او خالق و مبدي و بديع بود،  ؛اقتضاي چنين افعالي را داشت

 و بدون نقطه ضعف است، باز براي اين ()دقيق و اگر کارهايش هم متقن

و آن  ؛کندتي است که فعل متقن را اقتضاء ميست که او داراي صفاا

  .صفات اين است که او عليم و حکيم است

دهد، اين عملش ترشحي و و اگر اهل طاعت را جزاي خير مي

ودود، »و آن اين که او  ي دارد،ياست که چنين اقتضا يتانمودي از صف

دهد، باز مي است و اگر اهل فسق را جزاي شرّ «شکور، غفور، رحيم

ست که در او صفتي وجود دارد که چنين قسم جزا دادن را ا براي اين

 .است «منتقم و شديدالعقاب»و آن صفت  ؛دارد اقتضاء

به سعة  «و لمن خاف مقا  ربه» را که در آية «رب» اگر کلمه ،پس

 «الجالل و االکرا ذي» جا به صفتدر اين ،رحمت ستايش شده بود

ند اسماء حسناي خدا و صفات عليائش در ستوده، براي اين بود که بفهما

ها که نعمتنزول برکات و خيرات از ناحيه او دخالت دارند، اشاره به اين

  1.حسني و صفات علياي او مارک خورده و آالء او همه به مهر اسماء

 ها نکته

 دنيا مادي و معنوي مختلف هاينعمت ذکر از بعد سوره اين 37 آيه در .1
                                                        

 .228، ذيل همين آيه، صترجمه تفسير الميزان .1
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در پايان سوره، بعد از ذکر  .«و يبقي وجه ربک ذو الجالل و االکرام»: فرمايدمي

  .«تبارك اسم ربک ذي الجالل و االکرام»فرمايد: هاي بهشتي ميانواع نعمت

خطوط، همه چيز به ذات  هاين دو تعبير بيانگر اين واقعيت است که هم .2

ناحية او است، و دنيا از  ؛هر چه هست از ناحيه اوست .شودپاک او منتهي مي

 .است گرفتهز را فراو جالل و اکرا  او همه چي .عقبي نيز از ناحية او است

شخصي در محضرش دعا  :خوانيممي از پيامبر گرامي يحديثدر  

ي که صاحب جالل و يخدااي  ؛يا ذا الجالل و االکرامگفت: کرد و ميمي

ه خدا را به اين نا  اکنون ک ؛لأقد استجيب لک فسفرمود:  پيامبر .اکرامي

 .خواهي بخواههر چه مي ،خواندي دعايت مستجاب شد

تبارك اسم ربک »در تفسير آية  :خوانيم کهمي در حديثي از اما  باقر

؛ بطاعتنا ؛نحن جالل اهلل و کرامته التي اکرم اهلل العبادفرمود:  «ذي الجالل و االکرام

 را به اطاعت ما گراميما جالل خداوند و کرامت او هستيم که بندگان 

سوي خدا دعوت جز به روشن است که اهل بيت پيامبر .داشته است

هاي هاديان راه و کشتي خوانند، آنانکنند، و جز به اطاعت او نمينمي

  .نجات در اين درياي متالطم زندگي دنيا هستند

 ؛شوندهاي جالل و اکرا  الهي محسوب مييکي از مصداق ،بنابراين

مرد  را مشمول نعمت  ،(که خداوند به وسيله ايشان)اوليائشاين چه

 1.سازدهدايت مي
                                                        

 .188و187، ص23، ج نمونهتفسير  .1



  013 ) کالم پاياني

 پاياني هاي نکته

چشمه سر يعني ؛است« اکرا »و پايان آن با « الرحمن»آغاز سوره با  .1

 .خداوند است هاو کرامت هاها، رحمتهمه نعمت

آن  است و دو بار آمده« ذوالجالل و االکرام»در تما  قرآن، عبارت  .2

 .هم در همين سوره است

هاست و تبرّک جستن به خداوند سرچشمه همه خيرات و برکت .3

 .«تبارك اسم ربّک» :نا  مبارک او شايسته است

ها، نمودي از ربوبيّت ها و کيفرها و پاداشها و زيباييتما  نعمت .4

 .«تبارک اسم ربّک» :خداوند است

ذوالجالل » :مراه با اکرا  و محبّت استجالل و شکوه خداوند ه .5

 1.«واالکرام

 کالم پاياني

اولين آيه نا  مبارک  .در آغاز و پايان سوره اشاره به اسماء اهلل است

 اشاره به اسماء اهلل« ذوالجالل و االکرام»و در آخرين آيه  .است« الرحمن»

 .است «جالل و جمال»

که شامل همه ، که رحمت عا  خداوند است «رحمن»آيه اول  

شود، و در نهايت موجودات در رحمت مخلوقات و ممکنات مي
                                                        

 .411، ص11، جتفسير نور .1
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هاي الهي برخوردار و بهره گيرند و از همه نعمترحيميت خدا قرار مي

  .آري! عنايت و فيض خداي رحيم جز بهشت نيست .گيرندمي

او رسيد، و در  «رحيميت»خدا استفاده کرد تا به  «رحمانيت»بايد از 

زيرا  ؛رحيميت و رحمت واسعه حق تعالي قرار گرفت پرتو تجلي نور

حيف است که انسان خودش را محرو  کند  .«رحمته وسعت کل شيء»

 .و خود را تحت اين همه رحمت واسعه الهي قرار ندهد

ت او هاي الهي از رحمت و فيض بي نهايباشد که با تذکر اين نعمت

عنايت فرمايد و با اولياء  مند شويم، و از خدا بخواهيم که به ما توفيقبهره

 .و بندگان خاص خودش محشور نمايد

خواهيم از تو مي تو ذوالجالل و االکرامي، به جالل و کرمت !خداوندا

  .ها و مواهب بهشتي محرو  مگردانکه ما را از نعمت

هر چند ما عملي که  ،رة رحمتت بسيار گسترده استيپروردگارا! دا

آنچه اليق مقا  رحمانيت تو  ؛ايما  ندادهم و انجآن باشد نداري هشايست

 .است با ما رفتار کن

کنيم، و خود را هاي تو را تکذيب نمييک از نعمتما هيچ بارالها!

آمين يا  ،ها را بر ما مستدا  دارآن نعمت ؛دانيمهمواره غرق احسان تو مي

 .رب العالمين

دهم که ر ميکنم و مواليم را وسيله قراخدا را شکر مي؛ والحمدهلل

هايم را ها و سخنرانيخداوند، توفيق ويرايش و نشر بقيه آثار و درس
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