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مقدمة ناشر

سوره «الرحمن» ،خالصهاي از همه زيباييها و نعمتهاي آفرينش را به
تصوير ميکشد و ازاينرو ،به «عروس قرآن» شهرت يافته است.
در اعجاز اين سوره همينبس که با «الرحمن» آغاز و به «ذيالجالل
واالکرا » ختم ميشود؛ الرحمن ،رمزي است از رحمت واسعه الهي و
ذيالجالل واالکرا  ،اشارهاي است به صفات جمال و جالل خداوند ،و
ايندو با محتواي سوره هماهنگ است.
اين سوره ،آينهاي است که شکوه نعمتهاي الهي را بازمينماياند،
دفتري است که مؤمنان را بشارت ميدهد و تذکرهاي است که جايجاي
آن تذکر آالء و نعمتهاي پروردگار بلندمرتبه است .اين سوره ،با انسان
سخن ميگويد ،مخاطب را همراه خويش ميکند و در هر پله از عروج
آسماني آدمي بهسوي نور ،يادآور ميشود که :کدا يک از نعمتهاي
پرودگارتان را تکذيب ميکنيد؟
نوشتار حاضر ،تفسيري است از اين سوره زيبا؛ تفسيري که نکتههايي
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تربيتي و عرفاني را به خوانندگانش ارايه ميدهد .فضيلت و ثواب سوره
الرحمن ،اشاره به نعمتهاي دنيايي و اخروي ،چرايي آفرينش شيطان و
فلسفه مهلتدادن به وي ،تشريح معناي دوبهشت ،بيان مواقف و عقبات
قيامت ،توصيفي از بهشت و جهنم و بيان حاالت بهشيان و گنهکاران و ...
از جمله مباحث مطرح شده در اين کتاب است.
اميد آنکه اين کتاب ساده و روان ،که شامل نکتهها و پيا هاي آيات
نوراني اين سوره مبارکه است ،مقبول خداوند منان شود و خوشايند
خوانندگان فرهيخته خود قرار گيرد.

مقدمه

با سال و درود بر سيد االنبياء و المرسلين ،ابوالقاسم محمد .کتابي که
در دست شماست «نسيم رحمت» ،تفسير سوره مبارکه الرحمن است.
خداوند متعال به اين بنده حقير توفيق عنايت فرمود ،هر سال در ماه
مبارک رمضان به تفسير تربيتي و عرفاني يکي از سورههاي قرآن در جمع
جوانان مشتاق کال وحي(خارج از ايران) بپرداز  .نوشتار حاضر ،حاصل
سلسله جلسههاي تفسير سوره مبارکه الرحمن ميباشد .و تاکنون از اين
مجموعه تفاسير عرفاني و تربيتي ،کتابهاي ديگري نيز به چاپ
رسيدهاند .از اين جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
1ـ سوره حمد(تجلي اسماء اهلل)2 ،ـ سوره شمس (صفاي دل)3 ،ـ
سوره لقمان4 ،ـ سوره يوسف(عشق حقيقي و شيريني انتظار)5 ،ـ سوره
انسان6 ،ـ سوره حشر7 ،ـ و سوره الرحمن(نسيم رحمت :کتاب حاضر).
اين مجموعهها چاپ يا آماده چاپ هستند .نيز ،تفاسير ديگري از جمله:
 8ـ سوره اعلي 9ـ سوره واقعه 11ـ سوره حديد 11ـ سوره يس
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12ـ سوره رو  ،و چندين سوره کوچک قرآن آماده ويرايش ميباشد.
اميدوار خداوند متعال توفيق و عمري عنايت فرمايد تا اين کتابها و
ديگر تأليفات آماده و مورد استفاده فرزندان معنويا قرار گيرند .از
لطف خداوند متعال نااميد نيستم.
هر کدا از اين تفاسير تربيتي ،با مطالب ساده و روان ،در به  27تا 31
جلسه بيان شدهاند و به نظر بنده ،براي همه قابل استفاده است؛
بهخصوص براي کساني که دوست دارند با آيات تربيتي قرآن آشنا شوند
و اميدوار مورد قبول حقتعالي و عنايت مواليم صاحبالزمان
حجةبنالحسنأ قرار گيرد و براي اين بنده حقير و خادمه قرآن و اهل
بيت ،که تنها افتخار اين است که از ذريه سادات و خادمه اهل بيت
هستم ،مورد قبول و موجب شفاعت باشند.
شايان ذکر است ،چون من همواره در سفر هستم و تفاسيري که در
اختيار داشتم از چاپهاي مختلف بود ،ممکن است در شماره صفحههاي
منابع اختالف باشد .همچنين ،چون مدت زمان قابل توجهاي از بيان اين
تفاسير ميگذرد ،ممکن است بعضي از منابع فراموش شده باشند .اما
هميشه تالش بنده بر اين بوده که از تفاسير و منابع معتبر استفاده کنم.
طاهره سادات زرگرمرادي /قم المقدسه

سوره نعمت يا رحمت ( 31

سوره نعمت يا رحمت

سوره الرحمن مکي و داراي  78آيه است و بعضي آن را مدني ميدانند.
نا سوره برگرفته از آيه اول است« .الرحمن» ،همچون «اهلل» از نا ها و
صفات مخصوص خداوند است؛ خداوندي که به عنوان آموزگار قرآن و
آفريدگار بشر و آموزندة بيان ،ذکر شده است.
محتواي سوره

سوره الرحمن ،در خطابي به انس و جن ،از آفرينش جهان و از
نعمتهاي فراوان و گوناگون خدا در دنيا و آخرت(بهشت) ،و نيز از
عقوبتهاي اهل دوزخ ،سخن گفته است و با تکرار  31بار آيه «فَبِأَيِّ آلَاء

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» همواره اين پرسش را مطرح ميکند که :کدا يک از
نعمتهاي پروردگار تکذيب ميکنيد؟!
اين سوره در زبان ائمه به «عروس قرآن» معروف است و از
آفرينش جن و انس و نعمتهاي بزرگ خلقت ،تعليم و تربيت ،حساب
و ميزان وسايل رفاهي انسان ،غذاهاي روحي و جسمي ،نعمتهاي دنيا و
آخرت سخن ميگويد.
در ضمن ،اين سوره خاطرنشان ميکند که خداي تعالي عالم و اجزاي
آن را از زمين ،آسمان ،خشکيها ،درياها ،انس و جان را طوري آفريده و
نيز اجزاي هر يک را چنان نظم داده که انس و جن بتوانند در زندگي خود
از آن بهرهمند شوند ،و قهراً عالم به دو قسمت و دو نشئه تقسيم ميشود:
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 .1يکي نشئه دنيا که به زودي خود با اهلش فاني ميشود.
 .2و يکي ديگر نشئه آخرت که هميشگي است ،و در آن نشئه
سعادت از شقاوت و نعمت از نقمت متمايز است.
با اين بيان روشن ميشود که عالم هستي از دنيا گرفته تا آخرت،
نظامي واحد دارد .تمامي اجزاء و ابعاد اين عالم با اجزا و ابعاد آن عالم
مرتبط است .و اجزاء عالم هستي ارکاني قويم دارند که هر يک يکديگر
را اصالح ميکنند .اين جزء مايه تماميت جزء ديگر است ،و آن مايه
تماميت اين است.
پس ،آنچه در عالم هست ،چه عيناش و چه اثرش از نعمتها و آالء
خداي تعالي است .به همين جهت ،با تکرار ،تأکيد و عتاب از خاليق
ميپرسد« :فباي آالء ربکما تکذبان؛ کدا يک از نعمتهاي پروردگار تکذيب
ميکنيد؟» (اين سوره بيانگر نعمتهاي خدا به انس و جن است و اين
خطاب عتابآميز به انس و جن در اين سوره سيويکبار تکرار شده است).
همچنين ،اين سوره با نا «رحمن» آغاز شده است (تنها سورهاي که
بعد از بسماهلل ،در آن يکي از اسماء خدا آمده است)؛ زيرا صفت «رحمن»
عمومي و همگاني خداست؛ رحمتي که مؤمن و کافر ،و دنيا و آخرت را
دربردارد .و در آخر سوره با عبارت نوراني «تبارک اسم ربک ذي الجالل
واالکرا » ختم ميشود 1.البته اين سيويک مرتبه تکرار «فبأي آالء ربکما
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص 187و .188
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تکذبان» ،در هر مرتبه مناسب همان تفسير است که خدا اين قرآن را به
وسيله پيامبر بزرگش محمد به جن و انس تعليم فرمود.
به طور کلي اين سوره از يک نظر ،يک بخش بههم پيوسته پيرامون
نعمتهاي خداوند منان است؛ اما از نظر ديگر ،ميتوان محتواي آن را به
پنج بخش تقسيم کرد:
بخش اول ،مقدمه و آغاز سوره است .اين بخش از نعمتهاي بزرگ
خلقت ،تعليم و تربيت ،حساب و ميزان ،وسايل رفاهي انسان ،غذاهاي
روحي و جسمي او سخن ميگويد.
بخش دوم ،توضيحي است بر مسأله چگونگي آفرينش جن و انس.
بخش سوم ،بيانگر نشانهها و آيات خداوند در زمين و آسمان است.
بخش چهارم ،از نعمتهاي دنيوي فراتر رفته ،سخن از «نعمتهاي
جهان ديگر» است ،که با دقت و ظرافت خاصي ريزهکاريهاي
نعمتهاي بهشتي ،اعم از باغها ،چشمهها ،ميوهها ،همسران زيبا و با وفا،
و انواع لباسها را توضيح داده است.
و باالخره در بخش پنجم اين سوره ،به سرنوشت مجرمان و قسمتي از
مجازاتهاي دردناک آنها اشاره کوتاهي شده است ،ولي از آنجا که
اساس سوره بر بيان رحمت الهي است ،در اين قسمت توضيح بيشتري
داده نشده است .بهعکس ،نعمتهاي بهشتي که به طور مشروح و
گسترده آمده است ،آنچنان که دلهاي مؤمنان را غرق سرور و اميد
ميکند که غبار غم را از دل برميدارد و نهال شوق را در خاطر مينشاند.

 ) 02نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

تکرار آيه «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» آن هم در مقطعهاي کوتاه ،آهنگ
جالب و زيبايي به اين سوره داده است و چون با محتواي زيبايش آميخته
ميشود ،جاذبه خيرهکنندهاي پيدا ميکند.
جالب آنکه اين آيه تکراري ،هم انسانها را مورد خطاب قرار ميدهد
و هم جنّيان را؛ که کدا يک از نعمتهاي بيشمار الهي را تکذيب ميکنيد؟
ازاينرو ،جاي تعجب نيست که در حديثي از پيامبر گرامياسال



نقل شده است« :براي هر چيزي عروسي است ،و عروس قرآن سوره
الرحمن است».
در سوره قمر ،يک هشدار تکرار شده بود« :عذابي و نذر» و در اين
سوره ،نعمتها تکرار ميشود« :فبايّ االء ربکما»...
سوره قمر با قيامت شروع و با قدرت الهي تما شد« :اقترب
الساعه...مليک مقتدر»؛ ولي در اين سوره با رحمت شروع و با اکرا پايان
ميپذيرد« :الرّحمن...ذي الجالل واالکرا ».
فضيلت و ثواب تالوت سوره الرحمن

از آنجا که اين سوره ،حس شکرگزاري را در انسانها در عاليترين
وجهي برميانگيزد ،و با بيان نعمتهاي مادي و معنوي دنيا و آخرت،
شوق طاعت و بندگي را در دل او افزايش ميدهد ،فضيلتهاي فراواني
براي تالوت آن در روايات آمده است؛ البته تالوتي که در اعماق روح
انسان نفوذ کند و مبدأ حرکت گردد ،نه فقط لقلقه زبان باشد.

فضيلت و ثواب تالوت سوره الرحمن ( 03

از جمله در حديثي از رسول خدا ميخوانيم« :هر کسي سوره الرحمن
را بخواند ،خداوند به ناتواني او (در اداي شکر نعمتها) رحم ميکند ،و
حق شکر نعمتهايي را که به او ارزاني داشته خودش اداء ميکند».1
و در حديث ديگري از آن حضرت آمده است« :هر کس سوره
الرحمن را بخواند و هنگاميکه به آيه «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» ميرسد
بگويد« :ال بشيءٍ من االئِکَ ربِّ اُکُذِّب» (خداوندا ،هيچيک از نعمتهاي تو
را انکار نميکنم) اگر اين تالوت در شب باشد و بميرد شهيد خواهد بود،
و اگر در روز بميرد نيز شهيد خواهد بود.2

 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.92
 .2همان ،ص.114

 ) 00نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

تفسير آيات ( 1تا )6

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرَّحْمَنُ( )١عَلَّمَ الْقُرْآنَ( )٢خَلَقَ الْإِنْسَانَ( )٣عَلَّمَهُ الْبَيَانَ()٤
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ( )5وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (.)٦
به نام ايزد هستيبخش داراي رحمت عام و خاص .بهنام خدا
كه رحمتش بىاندازه است و مهربانىاش هميشگى.
[خداى] رحمان« »1قرآن را تعليم داد »2«.انسان را آفريد؛« »3به
او بيان آموخته؛« »4خورشيد و ماه با حسابى [منظم و دقيق]
روانند؛ « »5و گياه و درخت همواره [براى او] سجده مىكنند.

اين سوره مبارکه با کلمه «الرحمن» ،افتتاح شده است .در قرآن کريم
اين تنها سورهاي است که بعد از بسماهلل با يکي از اسماء خداوند
جلّجالله؛ يعني «الرحمن» آغاز شده است .بيشتر آيات آن مشتمل بر
انعامات و اکراماتي است که از قبيل رحمت واسعه پديدار گرديده است.
و نيز اشاره به آن فيض منبسط و رحمت رحماني لميزلي است که فيّاض
مطلق شمهاي از آن فيض غيرمتناهي ،و از آن اشعه نور رحمت واسطه
رحماني پرتو افکنده و به سراسر موجودات احاطه نموده ،و اعدا را از
ظلمت عد و نيستي به عالم نور و هستي ظهور و بروز داده ،و هر
ممکني را در خور استمداد و قابليت از آن فيض منبسط و رحمت واسعه
(و رحمتي وسعت کل شيء) بهرهمند گردانيده است( .هر کسي را هر چه
اليق بود داد).

تفسير آيات ( 3تا 01 ( )6

بزرگوار خداي رحمن و جواد مطلقي که به صفت رحمانيت و
فيّاضيت از هيچ ممکني از ممکنات منع فيض ننموده و هر يک را در
خور استعداد و به قدري که حکمت اقتضاء نموده از نعمتهاي
غيرمتناهي خود برخوردار گردانيده است.1
سرآغاز نعمتهاي الهي

از آنجا که اين سوره بيانگر انواع نعمتها و مواهب بزرگ الهي است ،با
نا مقدس «رحمان» که رمزي از رحمت واسعه او است ،آغاز ميشود؛
چراکه اگر صفت «رحمانيت» او نبود ،اينچنين خوان نعمت را براي
دوست و دشمن نميگستراند .ازاينرو ،ميفرمايد« :خداوند رحمان».
«الرحمن» .کلمه «رحمن» صيغه مبالغه از رحمت است و بر بسياري
رحمت داللت ميکند؛ رحمت به وسيله بذل نعمت ،و بههمينجهت،
مناسب آمد که در اين سوره ،نعمتهاي عمومي را به رخ بکشد؛ چه
نعمتهاي دنيايي مؤمن و کافر را ،و چه نعمتهاي آخرتي مؤمن را.
و چون نا رحمن داللت بر رحمت عموميخدا داشت ،در اول سوره
واقع شد .که در آن انواع نعمتهاي دنيوي و اخروي که مايه انتظا عالم
انس و عالم جان است ،ذکر شده است.
بعضي از مفسرين گفتهاند :نا رحمن از اسامي خاص خداي تعالي
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،13ص 4و.5

 ) 01نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

است .غير خدا را رحمان نمينامند؛ به خالف رحيم و راحم ،که بر
ديگران نيز نهاده ميشود.

1

تفاوت ميان اهلل و رحمن

در تفسير کنزالعرفان آمده است« :رحمن» مانند «اهلل» نامي است مخصوص
به ذات کبريايي که احدي را نسزد و موصوف به آن گردد .شايد يکي از
اسرارش اين باشد که «اهلل» داللت دارد بر ذاتي که جامع تمامي
اسماءالحسني و اوصاف جالل و جمال احدي است.
همچنين« ،رحمن» داللت دارد بر شمول رحمت غيرمتناهي ايزدي و
اين دو وصف ،ذاتي را سزد که در حد ذات خود غيرمتناهي و در مرتبه
صفت رحمانيت نيز غيرمحدود باشد .و اين دو نا شريف اختصاص به
ذات کبريايي پيدا نموده و ديگري را نشايد .زيرا که جز او ،همه محدود
و متناهي ميباشند.
«الرحمن علي العرش استوي» ،اشاره به استيالء ،سلطنت ،کبريايي ،و
احاطه و سعة رحمت رحماني اوست که تما ممکنات را فراگرفته و همه
موجودات تحت پرچم و سيطره قهاريّت او مسخّر امر تکويني او گرديده و
انجا وظيفه ميکنند ،و رحمن و رحيم دو اسم از اسماء حسني الهياند.
حال آنکه ،رحمن شامل تما موجودات و ممکنات گرديده و تما
موجودات از پرتو همين اسم شريف ،ظهور و بروز نمودهاند و در شمول
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.189
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رحمت همه يکسانند؛ اما رحمت رحيمي اختصاص به خواص و
موحدين دارد و باقي از آن محرومند ،اين است که در «بسماهلل الرحمن
الرحيم» ،الرّحمن را مقد کرده است.
و اينکه سوره را به نا «الرحمن» افتتاح نموده ،اشاره به فيض
غيرمتناهي خداوند رحمن بر مخلوقات خود است ،که اشعه نور رحمت
واسعة رحماني بر ممکنات پرتو افکنده ،و سراسر موجودات را احاطه
نموده است.
بزرگوار خداي رحمن ،و جواد مطلقي است که به صفت رحمانيت و
فيّاضيت از هيچ ممکني از موجودات منع فيض ننموده و هريک را در
خور استعداد و به قدري که حکمت اقتضاء نموده از نعمتهاي
غيرمتناهي خود ،برخوردار نموده است.
«الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ»

1

٢

[خداى] رحمان قرآن را تعليم داد.

نخستين موجودي که مشمول رحمت رحماني و از اشعه نور وجود
ازلي در عالم ماديات تظاهر کرده ،آيات قرآني(و من خوطب به) او است؛
که مخاطب به خطابهاي فرقاني است ،و همين آيات قرآني است که
پس از تنزّالتي از عالم ما فوقالطبيعة به صورت الفاظ و عبارات شيرين
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.5
 .2الرحمن 1 ،و .2

 ) 06نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

برآمده و به وصف فرقاني در محل قدس ،و قلبي که به نور الهي تأللؤ
يافته ،توسط فرشته رحمت(نزل به الروحاالمين علي قلبک لتکون من
المنذرين) فرود آمده که آن نبي رحمت که مظهر اسم رحمن(و رحمة
للعالمين و اوّل ما خلق اهلل) بهشمار ميرود ،آيات وعد و وعيد را به مرد
بياموزاند ،و به اين وسيله خلق را از کجروي به سوي جاده مستقيم ،که
منتهي ميگردد به جوار قرب ربّ العالمين ،رهبري نمايد.
و همانطور که آد ابوالبشر با آموختن اسماء ،بر تما مالئکه
فضيلت و شرافت يافت و مسجود آنها گرديد ،آن پيمبر رحمت را نيز
به تعليم قرآن فضيلت و برتري داد بر تما موجودات ،اعال نمود
(لوالک لما خلقت االفالک) .اشاره به اين که تما موجودات به طفيل
وجود تو خلق شدهاند.

1

اولين نعمت خداوند تعليم قرآن است

اولين نعمت در جملة «علم القرآن» نمايانگر است که به عنوان آغازي به
شمارش نعمتهاي الهي به شمار ميرود .و از آنجايي که قرآن کريم
عظيمترين نعمتهاي الهي بود و در قدر و منزلت مقامي رفيعتر از ساير
نعمتها داشت ،چون کالمياست از خداي تعالي که صراط مستقيم را
ترسيم ميکند ،و متضمن بيان راههاي سعادت است ،سعادتي که آرزوي
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،13ص 5و .6
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تما آرزومندان ،و هدف تمامي جويندگان است ،آن را جلوتر از ساير
نعمتها قرار داد ،و تعليم آن را حتي از خلقت انس و جن که قرآن براي
تعليم آنان نازل شده جلوتر ذکر کرد.

1

در صورتي که ،نخست بايد از نظر ترتيب طبيعي ،به مسأله خلقت
انسان ،و بعد به نعمت تعليم بيان و سپس ،به نعمت تعليم قرآن اشاره
شود .اما عظمت قرآن ايجاب کرده است که بر خالف اين ترتيب،
نخست از قرآن سخن گويد.
و اينکه خداوند قرآن را به چه کسي تعليم کرده؟ مفسران تفسيرهاي
گوناگون دارند .گاه گفتهاند :جبرائيل و فرشتگان ،گاه به شخص پيامبر،
گاه به همه انسانها و حتي جن تفسير شده است.
عالمه طباطبايي ميفرمايند :احتمال (علماالنس و الجن ،القرآن) به ذهن
نزديکتر است .چون در اين سوره ،هر چند يکبار ،جن و انس را مخاطب
قرار ميدهد .ولي اگر تعليم قرآن مخصوص انسانها بود و شامل جن
نميشد ،صحيح نبود مرتب جن و انس هر دو را مخاطب کنند.

2

نکتهها

 .1خداوند رحمن است« :الرحمن» .پيامبرش ،مايه رحمت است« .وَما
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.189
 .2همان.

 ) 08نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

أَرْسَلْناكَ إِالّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ» 1.قرآنش نيز رحمت است« .هُدي وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤمِنِينَ».

2

« .2رحمن» ،نا مخصوص خداوند است که  169بار در قرآن آمده و
 114بار در هر «بسماهلل» تکرار شده است.
 .3در مواردي از قرآن ،کلمه «الرحمن» بهجاي «اهلل» به کار رفته است:
«قالوا اتّخذاهلل ولدا»؛« ٣قالوا اتّخذ الرحمن ولدا».
«قل ادعوا اهلل او ادعوا الرّحمن».

٤

5

 .4در آيين سخنوري و نگارش ،سرفصل سخن ،نشانه و نمودار تما
سخن است .در اين جا نيز ،چون اين سوره نگاهي به نعمتهاي الهي
دارد ،در آغاز آن «الرحمن» آمده است.
 .5آمورش قرآن ،بايد محور همه امور باشد .در سوره قمر ،بارها
آسانبودن قرآن مطرح شد« :لقد يسّرنا القرآن للذّکر» .در اين سوره نيز
خداوند ،بهعنوان اولين معلّم آن معرفي ميشود« :علم القرآن».
 .6علمي جلوه رحمت است که :از سوي خداوند آموزش داده شود:
«الرحمن علّم».
 که جامع باشد« :تبياناً لکلّ شيء».
 .1انبياء.117 ،
 .2اسراء.82 ،
 .3بقره.116 ،
 .4مريم.88 ،
 .5اسراء.111 ،
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 در هر زمان کاربرد داشته باشد.
 بصيرتآفرين و تقويآفرين باشد.
 سعادت فرد و جامعه و اينجهان و آنجهان را تأمين کند.
7ـ تعليم قرآن توسط خداوند «علّم القرآن» ،يعني:
 تعليم حق« :نزل عليک الکتاب بالحق».

1

 تعليم داوري« :انزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس».2
 تعليم آنچه فراگيري آن از راههاي عادي ممکن نيست« :علّمک ما لم

تکن تعلم»

3

 تعليم برهان« :قد جاءکم برهان».

4

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

5

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

لما في الصدور و هديً و رحمة للمؤمنين».6
 تعليم غيب« :ذالک من انباء الغيب».

7

 تعليم بهترين داستانها« :نحن نقصّ عليک احسن القصص».
 .1آل عمران.3 ،
 .2نساء.115 ،
 .3همان.113 ،
 .4همان.174 ،
 .5اعراف.171،
 .6يوسف.57 ،
 .7همان.112 ،
 .8همان.3 ،

8

 ) 12نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

 تعليم شناخت حقايق« :تبياناً لکلّ شيء».

1

 تعليم برترينها« :وال يأتونک بمثل االّ جئناك بالحق واحسن تفسيراً».
 تعليم ميزان حق از باطل« :انزل الکتاب بالحق و الميزان».

3

 تعليم سالم ترين سخن« :ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه».
 تعليم موعظه« :فذکّر بالقرآن من يخاف وعيد».
 تعليم رشد« :يهدي الي الرّشد».

2

4

5

6

 تعليم کتابي که بقاي آن بيمه شده است« :انّا نحن نزّلنا الذکر وانا له لحافظون».
 8ـ سرچشمه قرآن:
 قدرت و عظمت« :تنزيالً ممن خلق االر و السموا العلي».
 عزت و حکمت« :تنزيلُ الکتاب من اهلل العزيز الحکيم».
 لطف و رحمت« :تنزيلٌ من الرّحمن الرّحيم».
 ربوبيّت« :تنزيلٌ من ربّ العالمين».
 .1نحل.89 ،
 .2فرقان.33 ،
 .3شوري.17 ،
 .4فصلت.42 ،
 .5ق.45 ،
 .6جن.2 ،
 .7طه.2 ،
 .8زمر.1 ،
 .9فصلت.2 ،
 .11واقعه.81،

11

9

8

7
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پيامها

 .1خداوند اولين معلم قرآن است« :الرحمن علّم القرآن».
 .2شريعت ،بر اساس رحمت است« :الرّحمن علّم القران».
 .3شبهات را بايد پاسخ داد .در برابر کساني که ميگويند :قرآن را
بشري به پيامبر آموخته است (يعلمه بشر) ،بايد گفت :خدا آموخت
(الرّحمن علّم القرآن).
 .4تعليم قرآن به انسان ،جلوهاي از رحمت الهي است« :الرّحمن علّم القرآن».
 .5معلمي ،شأن خداوند است« :الرّحمن علّم القرآن».
 .6کار تعليم و تعلّم ،بايد بر اساس محبت و رحمت باشد« :الرّحمن

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

1

دومين نعمت؛ خلقت انسان

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ()٣
انسان را آفريد.

بعد از ذکر نعمت بيمثال قرآن ،به مهمترين نعمت بعد از آن اشاره
ميکند و ميفرمايد« :خلق االنسان»؛ انساني که در آيات بعد به خصوصيت
خلقتش پرداخته ميشود« :خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ».2
 .1تفسير نور ،ج ،11ص.371-372
 .2الرحمن.14 ،

 ) 10نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

تفسير نمونه بيان ميدارد :مسلماً منظور از انسان در اينجا ،نوع انسان
است نه حضرت «آد »؛ چرا که در چند آية بعد درباره او جداگانه سخن
ميگويد .و نه شخص پيامبر اسال  هر چند حضرت برترين و واالترين
مصداق آن است .و «نعمت بيان» که بعد از آن ميآيد ،شاهدي بر معني
انسان است.
و بهدرستي که آفرينش انسان ،اين مجموعه شگفت عالم هستي ،اين
خالصه موجودات ،اين عالم صغير که عالم کبير در آن درج است .نعمتي
است بي نظير و بي مانند؛ چرا که هر يک از ابعاد وجود او خود يک
نعمت بزرگي است.
گرچه آغاز وجود او يک نطفه بي ارزش ،و يا صحيحتر يک موجود
ذرهبيني که در آن نطفه بي ارزش شناور است بيش نيست ،ولي در سايه
ربوبيت پروردگار آنچنان مراحل تکامل را طي ميکند که به مقا
شريفترين موجود عالم خلقت ارتقاء مييابد.
ذکر نا انسان بعد از قرآن نيز قابل دقت است؛ چرا که قرآن مجموعه
اسرار هستي به صورت تدوين است و انسان خالصة اسرار به صورت
تکوين است ،و هر کدا نسخهاي است از اين عالم بزرگ و پهناور!

1

پس ،دومين موجودي که به اعتبار مقا و رتبه مشمول اين نا شريف
«رحمن» گرديده و از پرتو نور رحماني به وجود آمده «انسان کامل»
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.98
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است؛ که جامع تما فضائل و گنجينه اسرار الهي است.
و نيز چکيده عوامل امکاني و شاهکار خلقت است ،و نماينده اوصاف
احدي(خدا) ،و خليفه او است در روي زمين؛ که مبدأ آفرينش ،به دست
قدرت ازلي خود ،در شالوده خلقت انساني ،اسرار خلقت و رموز آفرينش
را نهفته .و نظر به همان شرافت انساني است که آد را مسجود مالئکه
قرار داده و تما موجودات را مسخّر بشر و مأمور به خدمت او گردانيده،
و آنچه در عالم کبير منتشر و پراکنده ،به نظر ميآيد در نسخه وجود آدمي
به نحو وحدت مرتکز نموده.
وي را مظهر و نماينده اوصاف ازلي خود قرار داده و وي را به تاج «و
لقد کرمنا بني آدم» مفتخر و سرافراز گردانيده و به «نفخت فيه من روحي»
او را به مقا قرب و عنديت و منزلت در مقا قدس معرّفي فرموده.

1

انسان؛ عجيبترين مخلوق

آري! انسان يا يکي از عجيبترين مخلوقات است و يا از تما مخلوقات
عجيبتر است؛ البته اين «عجيبتر بودن» وقتي کامالً روشن ميشود که
خلقت او را با خلقت ساير مخلوقات مقايسه کني .و دقت نمايي ،طريق
کمالي که از باطنش شروع شده به ظاهرش منتهي ميگردد.
از دنيايش آغاز شده به آخرتش ختم ميگردد 2.همانطور که قرآن
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،13ص.6
 .2ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص191

 ) 11نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

بيان فرموده:
«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
* الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا ِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ»

1

با اينكه ما انسان را در بهترين قوام خلق كرديم ،ولي
آنگاه همان انسان را در پستترين پستيها برگردانديم،
مگر آنهايي كه ايمان آورده و اعمال صالح كردند.
نکتهها

 .1آفرينش انسان از جهات مختلف قابل توجه است:
الف .از نظر سير تکاملي ،که چگونه از خاک بيجان ،موجودي جاندار
و با شعور بهنا انسان برميآيد.
ب .از جهت تأمين نيازهاي مادي ،که چگونه جهان طبيعت در تسخير
او قرار گرفته است.
ج .از نظر گرايشهاي مثبت و منفي ،که قرآن به بعضي از آنها اشاره
کرده است .از جمله:
 زود نااميد ميشود« :قتوراً».2
 حريص است« :هلوع».3
 .1تين.4-6 ،
 .2اسراء.111 ،
 .3معارج.19 ،
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 بيتاب است« :جزوعاً»

1

 زيانکار است« :لفي خسر».2
 زيادهخواه است« :ليطغي» .3
 ستمگر است« :ظلوماً».4
 نادان است« :جهوالً» .5
 شتابزده است« :عجوالً» .6
 ناسپاس است« :کفور» .7
 قدر نشناس است« :کنود» .8
آيات ديگر قرآن ،ويژگيهاي مثبت انسان را اينگونه بيان ميکند:
 مسؤوليتپذيري ،داشتن آزادي و قدرت انتخاب؛
 امکان تغيير روش ،توبه و انقالب و جهش دروني؛
 دارا بودن استعدادها و ظرفيتهاي بزرگ دروني؛
 ويژگي بينهايتطلبي؛
 جانشيني خداوند روي زمين؛
 .1همان.2 ،
 .2والعصر.2 ،
 .3علق.6 ،
 .4أحزاب.72 ،
 .5همان.
 .6همان.11 ،
 .7همان.67 ،
 .8عاديات.6 ،

 ) 16نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

 مسجود فرشتگان؛
 دارا بودن قدرت تقليد و اثرپذيري يا قابليت الگو شدن و تأثيرگذاري؛
 ترکيبي از تضادها ،عقل و فطرت در برابر غريزه و شهوت؛
 داراي قدرت تفکّر و خالقيت و ابتکار.
2ـ آنجا که بحث آموزش قرآن است؛ بر آفرينش انسان مقد شده است:
«علّم القرآن خلق االنسان» ،اما آنجا که آموزش علو ديگر مطرح است،
آفرينش انسان مقدّ شده است« :خلق االنسان من علق  ...الذّي علّم بالقلم».

1

پيامها

1ـ خداوند ،خالق انسان است؛ نه طبيعت بيجان« :الرّحمن...خلق االنسان».

2ـ خلقت انسان ،جلوهاي از رحمت الهي است« :الرّحمن...خلق االنسان».
3ـ مؤلف کتاب تشريح ،همان مؤلف کتاب تکوين است« :علّم القرآن؛

خلق االنسان».
4ـ قرآن بر انسان ،شرافت و تقد دارد(.فکر و معرفت ،بر جسم و
طبيعت مادي مقدّ است« ).علم القرآن ،خلق االنسان».
5ـ قرآن سرآمد تما کتابها ،و انسان سرآمد تما مخلوقات است:
«علّم القرآن ،خلق االنسان».
6ـ انسان ،در سايه فراگيري قرآن ،به کمال خلقتش دست مييابد:
«علّم القرآن ،خلق االنسان».

2

 .1علق2 ،ـ.4
 .2تفسير نور ،ج ،11ص 373ـ .374
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سومين نعمت؛ نعمت بيان

در آيه بعد به يکي از مهمترين نعمتها ،بعد از نعمت آفرينش انسان،
اشاره ميفرمايد:
«عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»
به او بيان آموخت؛

خداوند بيان را به او تعليم کرد .و کلمة «بيان» در جمله مورد بحث،
بهمعناي پردهبرداري از همهچيز است ،و مراد در اينجا کالمي است که از
آنچه در ضمير است پرده برميدارد ،و خود اين از عظيمترين نعمتهاي
الهي است ،و تعليم اين بيان از بزرگترين عنايات الهي به انسانها است.
(آري! اينکه خداي سبحان ابزار سخنگفتن را به ما داده و چگونگي آن
را به ما آموخته است تا آنچه در دل خود داريم را به ديگران منتقل کنيم،
و به آن ها بفهمانيم که چه ميخواهيم و چه ميفهميم ،به راستي از
عظيمترين نعمتها است).
در تفسير نمونه؛ اشاره به «علمه البيان» (خداوند بيان را به او تعليم
کرد) آمده است:
«بيان» از نظر مفهو  ،معني گستردهاي دارد ،و به هر چيزي گفته
ميشود که مبين و آشکارکننده چيزي باشد .بنابراين ،نه فقط نطق و سخن
را شامل ميشود که حتي کتابت ،و خط ،و انواع استدالالت عقلي ،و
منطقي که مبين مسائل مختلف و پيچيده است ،همه در مفهو بيان جمع
است ،هر چند شاخص اين مجموعه همان «سخنگفتن» است.

 ) 18نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

گرچه ما بهخاطر عادت به سخنگفتن آن را مسأله سادهاي فکر
ميکنيم ،ولي در حقيقت سخنگفتن از پيچيدهترين و ظريفترين اعمال
انسان است ،بلکه ميتوان گفت :هيچ کاري به اين ظرافت و پيچيدگي
نيست! زيرا:
 .1از يکسو دستگاههاي صوتي براي ايجاد اصوات مختلف با
يکديگر همکاري ميکنند.
 .2ريه هوا را در خود جمع کرده و آنرا بهتدريج از حنجره بيرون ميفرستد.
 .3تارهاي صوتي به صدا درميآيند ،و صداهاي کامالً متفاوت که
بعضي نشانه رضا و ديگري خشم و ديگري استمداد ،و ديگري تکلم و
ديگري محبت يا عداوت است ،ايجاد ميکنند .سپس ،با اين صداها با
کمک زبان و لبها و دندانها و فضاي دهن ،حروف الفبا را به سرعت و
ظرافت خاصي بهوجود ميآورند .و به تعبير ديگر ،آن صداي ممتد و
يکنواخت که از حنجره بيرون ميآيد به اشکال و اندازههاي مختلف
بريده ميشود و حروف از آن تشکيل ميگردد.
از سوي ديگر ،مسأله وضع لغات پيش ميآيد که انسان بر اثر پيشرفت
فکري ،لغات گوناگوني را براي انواع نيازهاي مادي و معنوي وضع ميکند.
و عجيب اينکه هيچگونه محدوديتي براي انسان در وضع لغات نيست ،و
تعداد زبانهاي موجود در دنيا به قدري زياد است که دقيقاً نميتوان آنها
را احصا کرد.
و حتي با گذشت زمان ،لغات و زبانهاي جديدي تدريجاً تشکيل
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ميشود .بعضي تعداد زبانهاي موجود در دنيا را سه هزار زبان ميدانند و
بعضي اين عدد را باالتر از اين ذکر کردهاند .ولي به نظر ميرسد که
هدف ،شمارش اصول السنه بوده ،مثالً زبان فارسي؛ وگرنه اگر زبانهاي
محلي را در نظر بگيريم ،مطلب از آن هم فراتر است تا آنجا که ديده
شده ،دو روستاي مجاور با دو زبان مختلف محلي صحبت ميکنند.
همچنين ،مسأله تنظيم جملهبنديها و استدالالت با بيان احساسات از
طريق عقل و فکر پيش ميآيد که روح بيان و نطق است و به همين دليل،
سخنگفتن مخصوص انسانهاست.
اما حيوانات؛ درست است که بسياري از حيوانات براي تفهيم
نيازهايشان اصوات مختلفي ايجاد ميکنند ،ولي تعداد اين اصوات بسيار
محدود و گنگ و مبهم است .در حالي که «بيان» به صورت گسترده و
نامحدود در اختيار انسانها قرار دارد؛ چرا که خداوند ،قدرت فکري الز
را براي سخنگفتن به آنها بخشيده است.
نقش بيان در تکامل

از اينها که بگذريم ،اگر نقش «بيان» را در تکامل و پيشرفت زندگي
انسانها و پيدايش و ترقي تمدنها در نظر بگيريم ،يقين خواهيم کرد که
اگر اين نعمت بزرگ نبود ،انسان هرگز نميتوانست تجربيات و علو
خود را به سادگي از نسلي به نسل ديگر منتقل سازد ،و باعث پيشرفت
علم ،دانش ،تمدن ،دين و اخالق گردد.
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و اگر يک روز اين نعمت بزرگ از انسانها گرفته شود ،جامعه
انساني بهسرعت راه قهقرا را در پيش خواهد گرفت .و هرگاه بيان را به
معني وسيع آن ،که شامل خط و کتابت و حتي انواع هنرها ميشود تفسير
کنيم ،نقش فوقالعاده مهم آن در زندگي انسانها روشنتر ميگردد.
اينجاست که ميفهميم چرا بعد از نعمت خلقت انسان از تعليم بيان
در اين سوره الرحمن ،که مجموعهاي است از مواهب پروردگار ،به ميان
آمده است.

1

فضيلتي خاص براي انسان

از راغب اصفهاني است که «بيان» کشف و ظاهر نمودن چيزي را گويند؛
اعم از آنکه کال و نطق و آنچه برايش صفت باشد يا غير آن.
در مقا معرفي انسان ،اوّل صفتي که انسان را بر ساير موجودات امتياز
و برتري ميدهد اين است که به او قوه بيان عطاء نموده و وي را به اين
صفت ممتاز گردانيدهاند؛ چنانکه در وصف وي فرمود:
«الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»

٢

همان كه بهوسيله قلم آموخت[ ،و] به انسان آنچه را نمىدانست
تعليم داد.
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.119-111
 .2علق 4 ،و .5

تفسير آيات ( 3تا 13 ( )6

و تعليم به قلم ،کرامتي است مخصوص به انسان که هيچ موجودي،
خواه کراماً کاتبين باشد ،يا موجودي مجرّد باشد يا مادّي ،به چنين
فضيلتي مخصوص نگرديده است.
در اينکه مقصود از انسان کيست که در اين سوره مبارکه که در مرتبه
دو از مشموالن رحمت رحماني و فيض منبسط الهي واقع گرديده ،و به
وي بيان آموخته ،در اينجا ميان مفسران گفتاري است:
 .1آد ابوالبشر است که اين رأي را تأکيد ميکند قوله تعالي «وَعَلَّمَ آدَمَ

األَسْمَاء کُلَّهَا» 1که تما اسماء را به آد آموخت و وي را بقوله تعالي(انبئهم
باسمائهم) مأمور گردانيديم ،مالئکه را به آن اسماء خبردار نمايد.
 .2مقصود پيغمبر خاتم؛ زيرا در حديث است که خداوند حضرتش
را به علو اولين و آخرين دانا گردانيد.
لکن نظر به «الف و ال » در انسان که داللت بر جنس دارد ،شايد
مقصود جنس انسان است که تما افراد بشر مشمول همين منقبت و
فضيلت ميباشند؛ زيرا خداوند رحمن به هر فردي از بشر قوّهاي در باطن
و روحيه وي نهاده و آن قوه عقل وي است که بين خوب و بد تمييز
ميدهد ،و کليات را درک مينمايد ،و خير و شر را ميشناسد.
و نيز در ظاهر قوه نطق و سخنراني به وي عطا نموده که ترجمان
عقل او باشد و مافيالضمير او را ارائه ميدهد .به همين قوه ،انسان از
 .1بقره.31 ،
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حيوانات امتياز و برتري پيدا نموده ،در اين آيه وي را در مرتبه ثاني
خلقت بهشمار آورده و به اين صفت او را معرفي نموده.
اينکه خداوند اسم اين سوره را الرحمن مفتوح نموده و ابتدا به ذکر
قرآن ،اشاره به اينکه قرآن اساس دين متين ،و اصل «اصول دين» ،و از
بزرگترين نعمتهاي الهي ،و باالترين اقسا وحي ،و اعزّ کتب الهي
است در اعجاز.
اينکه خلقت انسان را پس از تعليم قرآن بيان فرموده ،براي اين است
که دانسته شود ،غرض از آفرينش انسان ،متدين گرديدن وي است به
دين حق ،و چون علت غايي مقد بر علت فاعلي است ،لذا خلقت قرآن
را مقد انداخته بر آموختن او را نطق و بيان.
زيرا که انسان بهوسيله کال ارائه ميکند آنچه را که در باطن خود
نهفته دارد« .بيان» به معناي پردهبرداري از همه چيز است.

1

«بيان» در کالم عالمه

مراد به «بيان» ،در اينجا کالمي است که از آنچه در ضمير است ،پرده
برميدارد .و خود اين از عظيمترين نعمتهاي الهي است ،و تعليم اين بيان
از بزرگترين عنايات خدايي به انسانها است (آري! اينکه خداي سبحان
ابزار سخنگفتن را به ما داده ،و چگونگي آن را به ما آموخته است تا آنچه
در دل خود داريم را به ديگران منتقل کنيم ،و به آنها بفهمانيم که چه
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص  6و .7
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ميخواهيم و چه ميفهميم ،به راستي از عظيمترين نعمتهاست.
پس ،کال صرف آواز نيست که ما آن را با بهکار بردن ريه و قصبة
آن ،و حلقو از خود سر دهيم .همانطور که حيوانات از خود سر
ميدهند .و نيز صرف تنوعدادن به صوتي که از حلقو بيرون ميشود
نيست ،که در نتيجه ،فرق ما با ساير حيوانات اين باشد که ما ميتوانيم از
حلقو خود صدا در آوريم و در فضاي دهن آن را تکهتکه نموده به
اشکال مختلف درآوريم.
بلکه انسان با الهامي طبيعي که موهبتي است از ناحية خداوند سبحان
با يکي از اين صوتهاي تکيهدار بر مخرج دهان که آن را حرف
مينامند ،و يا با چند حرف از اين حروف که با هم ترکيب ميکند،
عالمتي درست ميکند که آن عالمت به مفهومي از مفاهيم اشاره ميکند.
و به اين وسيله آنچه از حس شنونده و ادراکش غايب است را
براي او ،ممثل ميسازد ،و شنونده بر احضار تمامي اوضاع عالم شهود،
چه روشن و درشت آن ،و چه باريک و دقيقش ،چه موجودش و چه
معدومش ،چه گذشتهاش و چه آيندهاش در ذهن خود توانا شود ،و
پس از حضور مفاهيم به هر وضعي از اوضاع معاني غيرمحسوس (که
تنها راه درکش نيروي فکر آدمياست و حس ظاهري را بدان راهي
نيست) دست يابد.
خالصه :گوينده با صدايي که از خود در ميآورد ،با حروف ترکيب
نيافته و ترکيبيافتهاش تمامي اينها را که گفتيم در ذهن شنونده خود
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حاضر سازد ،و در پيش چشم دلش ممثل سازد ،به طوري که گويي دارد
آنها را ميبيند ،هم اعيان آنها را و هم معاني را.
مقدار دخالت اين نعمت؛ يعني نعمت سخنگفتن در زندگي انسانها
حاجت به بيان ندارد .چون همه ميدانيم ،زندگي آدميان اجتماعي و مدني
است ،و اين زندگي در آغاز پيدايش بشر صورت نگرفت ،و به ترقي و
تکامل امروزياش نرسيد ،مگر از همين راه که براي هر چيزي نامي نهاده و
بدين وسيله باب تفهيم و تفهم ،فهميدن و فهماندن را بهروي خود بگسترد.
و اگر اين نبود ،هيچ فرقي ميان او و حيوان بيزبان نبود ،زندگي او نيز
مانند حيوانات جامد و راکد ميماند ،و بهترين و قويترين دليل بر اينکه
الها الهي بشر را به سوي بيان هدايت نموده ،مسأله بيان و سخنگفتن
ريشه از اصل خلقت دارد.
و نيز اختالف لغتها و زبانها در امتهاي مختلف ،و حتي طوائف
مختلف از يک امت است چون ميبينيم که اختالف امتها و طوائف در
خصائص روحي ،و اخالق نفساني و نيز اختالف آنان به حسب مناطق
طبيعي که در آن زندگي ميکنند اثر مستقيم در اختالف زبانهايشان دارد.
چنانکه خداوند ميفرمايد:
«وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ»

١

از آيات او خلق آسمانها و زمين ،و اختالف زبانها و
رنگهاي شماست.
 .1رو .22 ،
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چگونگي پيدايش لغات

منظور از اينکه فرمود« :علمه البيان» اين نيست که خداوند لغات را براي
بشر وضع کرده و سپس ،بهوسيله وحي به پيغمبري از پيامبران و يا
بهوسيله وحي به همه مرد آن لغات را به بشر تعليم داده باشد.
بلکه خود انسان بدان جهت که به حکم اضطرار در ظرف اجتماع
قرار گرفت ،طبعاً به اعتبار تفهيم و تفهم وادار شد اول با اشاره ،سپس با
صدا ،و در آخر ،وضع لغات؛ يعني قرارداد دستهجمعي به اين مهم
بپردازد .و اين همان تکلم و نطق است که گفتيم اجتماع مدني بشر بدون
آن تما نميشد.
عالوه بر اين ،فعل خدا عبارت است از :تکوين و ايجاد ،قهراً شامل
امور اعتباري نميشود .چون امور اعتباري عبارت است از :قرارداد
دستهجمعي(مثل قرارداد ايرانيان در ميان يکديگر مثل کلمه نان را به ياد
آورد و فهميدن طعامياست که از گند دست درست ميکنند).
و همچنين ،باقي کلمات و اين امر اعتباري حقيقت خارجي ندارد ،تا
خلقت و تکوين خداي تعالي شامل آن شده باشد .و بگوييم زبانهاي
مختلف را خدا خلق کرده.
آنچه خدا خلق کرده ،انسان و فطرت اوست؛ فطرتي که او را به
شکل اجتماع مدني و سپس ،به وضع لغات واداشت ،و او را به اين معنا
رهنمون نمود که الفاظي را به عالمت معاني قرار دهد ،به طوري که وقتي
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فالن کلمه را به شنونده القاء ميکند ،ذهن شنونده منتقل به فالن معنا
شود .مثل اينکه گوينده خود معنا را به او نشان داده باشد.
و نيز رهنمود شد که اشکال مخصوصي از خط را عالمت آن الفاظ
قرار دهد .پس ،خط خود مکمل غرض کال است و کال را ممثل
ميسازد؛ همانطوري که کال معنا را مجسم ميساخت .و سخن کوتاه
آنکه« :بيان» ،قدرت بر سخن ،از اعظم نعمت و آالء رباني است ،که براي
بشر موقف انسانيت را حفظ نموده ،و بهسوي هر خيري هدايتش ميکند.

1

نکتهها

قدرت بيان و سخن گفتن ،هديه الهي به انسان است و قرآن براي شيوه
بيان دستوراتي داده است .از جمله:
 مستدل و محکم باشد« :قوالً سديداً».2
 پسنديده و بهاندازه باشد« :قوالً معروفاً».3
 نر و مهربانانه باشد« :قوالً ليناً»

4

 شيوا و رسا و واضح باشد« :قوالً بليغاً» .5
 کريمانه و بزرگوارانه باشد« :قوالً کريماً».6
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.191-193
 .2نساء.9 ،
 .3بقره.235 ،
 .4طه.44 ،
 .5نساء.63 ،
 .6اسراء.23 ،
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 زيبا ،نيکو و مطلوب باشد« :قولوا للناس حسناً» .1
 بهترينها گفته شود« :يقولوا التي هي احسن» .2
 حتي مجادلهها و گفتگوهاي انتقادي ،به بهترين وجه باشد« :جادلهم

بالّتي هي احسن»

3

پيامها

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

 ...علّمه» (کلمه «علّم» تکرار شده است).
 .2بيان و لغت خاص مهم نيست ،اصل قدرت بيان است« :علّمه البيان».
 .3زبان ،وسيله بيان است .اصل بيان هديه الهي است« :علّمه البيان».
 .4پدر و مادر ،قوه سخنگفتن را که خداوند در نهاد هر نوزادي نهفته
است ،آشکار ميکنند و به فعليت ميرسانند« :علّمه البيان».
 .5آفرينش انسان در ميان دو تعليم الهي قرار گرفته است« :الرّحمن،

علّمه البيان».
 .6قدرت بيان ،جلوهاي از رحمت الهي است« :الرّحمن...علّمه البيان».
 .7کساني که قدرت توانايي سخنگفتن به چند زبان را دارند ،هنر
خود را از خدا بدانند« :علّمه البيان».
 .1بقره.83 ،
 .2اسراء.53 ،
 .3نحل.125 ،
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 ..8علمي مورد ستايش است که بيان شود« :علّم القران...علّمه البيان».

1

چهارمين نعمت؛ نعمت خورشيد و ماه
5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

خورشيد و ماه با حسابى [منظم و دقيق] روانند

الميزان :خورشيد و ماه بر طبق حساب منظمي ميگردند؛ تقدير کال
چنين است که خورشيد و ماه با حسابي از خداي تعالي در حرکتند،
يعني در مسيري و به نحوي حرکت ميکنند که خداي تعالي براي آن
در تقدير فرموده.
يکي ديگر از نعمتهايي که مشمول فيض رحماني به شمار آورده،
شمس و قمر است که پس از مرتبه و مقا قرآن و آزمودن آن ،و پس از
خلقت انسان و آزمودن وي را به نطق و بيان ،اول ظهور رحمت عا او در
عالم طبيعيّات که مقدمه پيدايش انسان ،و براي نفع و بهرهبردن و آسايش او
الز  ،و ابقاء نوع بشر منوط به آن است ،خورشيد است؛ که در عالم ماديات
مظهر اتم فيض سبحاني است .و ماه که خليفه و جانشين وي است که در
شب ،زمين را به نور خود روشني ميدهد و رونق ميبخشد.
«بحسبان» اشاره به اين که :شمس و قمر هر يک به نظا معيّن در
فلک خود همان طوري که ناظم و مربي عالم در طبيعت آنها گذاشته و
مقرر فرموده ،مسخّر امر تکويني الهي گرديدهاند .و بدون آنکه سر
 .1تفسير نور ،ج ،11ص 375ـ .376
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سوزني از مدار خود تجاوز نمايند ،انجا وظيفه ميدهند و اشاره به نظم و
نسق حرکات ماه و خورشيد دارد .چنانکه در سوره يس ميخوانيم:
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِکَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ( )٣٣وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ( )٣٣لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي
لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَکُلٌّ فِي فَلَکٍ
يَسْبَحُونَ()٤٤

١

و خورشيد [نيز براى آنان نشانهاى از قدرت ماست] كه
همواره به سوى قرارگاهش حركت مىكند .اين اندازهگيرى
تواناى شكستناپذير و داناست »33«،و براى ماه منزلهايى
قرار داديم تا اينكه به صورت شاخه كهنه هاللىشكل و
زردرنگ خرما برگردد [و باز بهتدريج بدر كامل شود »33« ]،نه
براى خورشيد اين توان هست كه به ماه برسد ،و نه شب از
روز پيشى مىگيرد ،و هر كدام در مدارى شناورند.

اشاره به اينکه:
شمس در همان قرارگاه و محل استقرار خود حرکت ميکند؛ لکن
قمر منزلهايي را طي مينمايد ،اما هيچکدا از مدار خود تجاوز ننموده و
هر يک در فلک و کره مخصوص به خود شناورند.
 .1يس38 ،ـ.41
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص..8
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الف .نعمت خورشيد و ماه

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ.
خورشيد و ماه با حسابي [منظم و دقيق] روانند

اصل وجود «خورشيد» از بزرگترين نعمتها براي انسان است ،چرا
که بدون نور و حرارت حاصل از آن زندگي در منظومة شمسي
غيرممکن است .و نيز ،هر جنبش و حرکتي در کره خاکي ما صورت
ميگيرد ،سرچشمه اصلي آن نور و حرارت خورشيد است .رشد و نمو
گياهان و تما مواد غذايي ،بارش بارانها ،وزش بادها ،همه به برکت اين
موهبت الهي است.
«ماه» نيز به سهم خود نقش مهمي در حيات انسان ايفا ميکند عالوه بر
اين که چراغ شبهاي تاريک است ،جاذبه آنکه سرچشمه جزر و مد در
اقيانوسهاست ،عاملي است براي بقاء حيات در درياها و مشروبساختن
بسياري از سواحل که رودخانهها در مجاورت آن به دريا ميريزند.
و افزودن بر همة اينها ،نظا ثابت در اين دو حرکت (به تعبير ديگر
حرکت ماه به دور زمين و حرکت زمين به دور خورشيد) که سبب پيدايش
منظم شب ،و روز ،سال و ماه ،و فصول ،مختلف است ،سبب نظم زندگي
انسانها و برنامهريزي براي امور تجاري و صنعتي و کشاورزي است ،که
اگر اين سير منظم نبود ،زندگي بشر هرگز نظا نمييافت.
نه تنها حرکت اين کرات آسماني نظا بسيار دقيقي دارد؛ بلکه مقدار
جر و جاذبة آنها و فاصلهاي که از زمين و از يکديگر دارند ،همه روي

تفسير آيات ( 3تا 13 ( )6

حساب و حسبان است ،و به طور قطع هر کدا از اين امور به هم بخورد
اختالالت عظيمي در منظومة شمسي و بهدنبال آن در نظا زندگي بشر
رخ ميدهد.
و عجب اينکه به هنگاميکه اجزاي اين منظومه از کره خورشيد جدا
شده بسيار پريشان و نامنظم به نظر ميرسد ،ولي سرانجا در شکل
کنوني تثبيت شد.
يکي از دانشمندان علو طبيعي در اين زمينة چنين ميگويد« :منظومه
شمسي شما از مخلوط (ظاهراً) درهمبرهم مواد و مصالحي که با حرارت
 12هزار درجه از خورشيد جدا شده و با سرعتي غير قابل تصور در
فضاي بيپايان پراکنده گشته ،به وجود آمده است.
اما در همين آشفتگي ظاهري و انقالب جوي ،چنان نظم و ترتيب
دقيق و منظمي ايجاد شده که امروز حتي دقايق و لحظات حوادث
آينده آن را ميتوانيم پيشبيني کنيم ،و نتيجه اين نظا و ترتيب آن
است که اوضاع فلکي ما هزار ميليون سال است که به همين حال باقي
مانده است».

1

اين نکته نيز قابل توجه است که خورشيد هر چند در وسط منظومه
شمسي ظاهراً بدون حرکت و ثابت مانده است ،ولي نبايد فراموش کرد
که آن هم به اتفاق تما سيارات و اقمارش در دل کهکشاني که به آن
 .1راز آفرينش انسان ،ص28؛ بهنقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص.112
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تعلق دارد ،به سوي نقطه معيني(ستاره معروف وگا) در حرکت است و
اين حرکت نيز نظم و سرعت معيني دارد.

1

پنجمين نعمت؛ نعمت گياهان و درختان

و النجم و الشجر يسجدان
و گياه و درخت همواره [براى او] سجده مىكنند.

در بيان ديگر موهبت بزرگ الهي ،ميفرمايد :و گياه و درخت براي او
سجده ميکنند«ِ .نجم» ،گاه به معني ستاره ميآيد ،و گاه به معني گياهان
بدون ساقْ و در اينجا به قرينه شجر(درخت) ،منظور معناي دو ؛ يعني
گياهان بدون ساقه است .اصوالً اين واژه در اصل به معني طلوع است ،و
اگر به اين گياهان «نجم» گفته ميشود نيز به خاطر طلوع آن است.
ميدانيم تما مواد غذايي انسانها در اصل از گياهان گرفته ميشود .با
اين تفاوت که قسمتي از انسانها مستقيماً مصرف ميکنند .و قسمت
ديگري صرف تغذيه حيوانات ميشود که جزء مواد غذايي انسان است.
اين معني حتي در مورد حيوانات دريايي نيز صادق است؛ زيرا آنها
هم از گياهان خيلي کوچک تغذيه ميکنند که ميليونها ميليون از آن در
هر گوشه و کنار دريا در پرتو پر نور آفتاب ميرويد و در البهالي امواج
در حرکت است.
به اين ترتيب« ،نجم» انواع گياهان کوچک و خزنده که ساقه ندارد
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.111-113
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و روي زمين پهن ميشود( مثل کدو ،خيار ،خربزه و امثال آنها) ،و
شجر انواع گياهان ساقهدار مانند غالت و درختان ميوه و غير آن را
شامل ميشود .و تعبير «يسجدان» (اين دو سجده ميکنند) اشاره به
تسليم بيقيدوشرط آنها در برابر قوانين آفرينش ،و در مسير منافع
انسانهاست؛ مسيري که خدا براي آنها معين کرده ،و آن را
بيکموکاست ميپيمايند.
در ضمن ،اشاره به اسرار توحيدي آنها نيز هست ،چرا که در هر
برگ و هر دانه گياه ،آيات عجيبي از عظمت و علم پروردگار وجود دارد.
برگ درختان سبز در نظر هوشيار
هر ورقش دفتريست معرفت کردگار
البته اين احتمال نيز داده شده که منظور از نجم در آية فوق ،ستارگان
آسمان باشد .ولي آنچه در باال گفته شد با قرائن موجود در آيه مناسبتر
و سازگارتر است.

1

مقصود از سجده گياهان

صاحب الميزان ميفرمايد :اينکه فرمود گياه و درخت براي خدا سجده
ميکنند ،منظور از سجده ،خضوع و انقياد اين دو موجود است براي امر
خدا ،که براي امر خدا نشو و نما ميکنند که به امر او سر از زمين بر
ميدارند ،و رگ و ريشه خود را براي جذب مواد عنصري زمين و تغذيه
 .1همان ،ص 113و .114
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به آن در جوف زمين ميدوانند ،و همين خود سجده آنها است.
و نيز عالمة طباطبايي ميفرمايند :نجم هر روييدني است که نجم
ميکند و ساقه ندارد ،شجر به معني روييدنيهايي است که ساقه دارد .اين
معناي خوبي است .مؤيدش آمدن کلمه نجم با شجر است و آن دو را با
هم جمع کرده هر چند نا شمس و قمر چهبسا آدمي را به اين توهم
مياندازد که نکند مراد به نجم ستاره باشد منتهي .1
و نيز در مخزنالعرفان بيان شده که :شايد مقصود از نجم چنانچه
بعضي مفسرين را رأي چنين است ستارگان باشند .که نسبت به عالم
بشري از حيث رتبة و مقا بعد از شمس و قمر بهشمار ميآيند و مرجع
ضمير(يسجدان) نجم و شجر است و اشاره به اينکه اينان خاضع و منقاد
امر تکويني پروردگارند ،و هيچوقت از خدمت مرجوعه به خود سستي
نميکنند و اگر کسي به ديده تحقيق و به چشم دل آن را بنگرد ،انگار به
چشم دل که به مراتب بسيار بيناتر و روشن تر از چشم سر است ،ميبيند
چگونگي رکوع و سجود آنها را.

2

قوله تعالي:
«أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَي مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِالَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ
وَالْشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ»
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.194
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج.13
 .3نحل.48 ،
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آيا بهسوى آنچه خدا آفريده نظر نكردند كه سايههاى آنان
درحالىكه فروتنانه براى خدا سجده مىكنند ،از راست و
چپ برمىگردد؟
مراتب سجده

سجده مراتبي دارد از تکويني و تشريعي .و همينگونه که ظلّ و ساية
شيئي تابع ذيظل و قائم به وي است ،تما موجودات قائم به وجود حق
تعالي و موجود به او و همه خاضع و مسخر امر تکويني الهي ميباشند.
پس ،به اين لحاظ همه اشياء سجده تکويني دارند.
بعضي از مفسران بيان ميدارند :مقصود از سجده آنها سايه آنها
است که سايه از وقت طلوع تا غروب عليالدّوا کم يا زياد ميشود .مثل
کسي که گاهي براي رکوع خم ميشود و گاهي براي سجده در زمين
پهن ميگردد.
نيز ،بعضي ديگر از مفسران عقيده دارند:
دانشمندان گويند هر نوعي از موجودات را سجده خاصي است که
مخصوص به وي است و ما با اين چشم نميتوانيم سجده آنها را فهم کنيم.
چنانچه هر نوعي از موجودات را تسبيح مخصوصي است که نتوانيم
چگونگي آن را درک نماييم و قوله تعالي(و لکن ال تفقهون تسبيحهم)
اشاره به آن است.

1

 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص9و.11
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نکتهها

 .1بر اساس قرآن ،خورشيد و ماه و ستارگان ،مدار دارند و همه به
سويي در تکاپو و شناورند« ،کلٌ في فلک يسبحون» 1و عمر تعيين شده
دارند« .کل يجري الجل مسمي».

2

 .2گردش شب و روز و پيدايش فصلها ،يک زمانبندي ساده و در
عين حال دقيق ،براي همه مرد در همه مکانها و زمانهاست .برنامههاي
عبادي اسال  ،همچون نماز و روزه ،بر اساس طلوع و غروب خورسيد و
گردش ماه در ايا سال تنظيم شده است .چنانکه در قرآن ميخوانيم:
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

٣

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
اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّکَ تَرْضَى

٤

پيش از طلوع خورشيد و پس از غروب آن ،خداوند را
تسبيح و ستايش كن.
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
 .1انبياء .33 ،يس.41 ،
 .2رعد .2 ،فاطر .13 ،زمر.5 ،
 .3اسراء.78 ،
 .4طه.131 ،
 .5بقره.187 ،
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و روزه را تا شب هنگام تمام كنيد.

در روايات آمده است« :صمّ للرؤيه و افطر للرؤيه»؛ 1روزه را با ديدن ماه
رمضان آغاز و با ديدن ماه شوال تما کن.
 .3منظور از سجده گياه و درخت در اين آيه ،خضوع تکويني آنها در
برابر فرامين الهي است که مسيري را که خدا براي آنها تعيين کرده بي
کموکاست ميپيمايند و تسليم قوانين آفرينشاند.
پيامها

 .1زمين آسمان ،تحت يک نظا  ،اداره ميشوند« .الشمس و القمر...النجم

و الشجر».
 .2گياهان زميني ،حيات و رويش خود را مرهون خورشيد و ماه
آسمانياند« .الشمس و القمر...و النجم و الشجر».
 .3هستي ،تسليم نظا از پيش تعيينشده الهي است« .بحسبان  ...يسجدان».

2
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وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( )٧أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ( )٣وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ( )٣وَالْأَرْ َ وَضَعَهَا
لِلْأَنَامِ ( )١٤فِيهَا فَاکِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَا ُ الْأَکْمَامِ ( )١١وَالْحَبُّ ذُو
الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ( )١٢فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ
 .1وسائل ،ج ،11ص257؛ به نقل از تفسير نمونه.
 .2تفسير نور ،ج ،11ص 376و .377
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و آسمان را برافراشت و [براى سنجش هر امر معنوى و
مادى] ترازو نهاد؛« »7تا در [سنجيدن با] ترازو طغيان
روامداريد [و از مرز عدالت فراتر نرويد »3« ].و ترازو را
به عدالت برپا داريد و از ترازو مكاهيد؛« »3و زمين را
براى [زندگى] مردم نهاد؛« »11در آن ميوهها و نخلها با
خوشههاى غالفدار است؛« »11و دانههاى با سبوس و
كاه و گياهان خوشبوست »12«،پس [اى انس و جن!]
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
ششمين نعمت؛ آفرينش آسمانها

«وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»
و آسمان را بر افراشت و ميزان و قانون(در آن) گذاشت.

قرآن کريم در ادامه برشمردن نعمتهاي خداوند ،به ششمين نعمت
که نعمت آفرينش آسمانها است اشاره ميکند .خداوند آسمان را بر
افراشت( :و السماء رفعها) .نعمت آسمان مشمول رحمت رحماني قرار
گرفته است.
«سماء» مأخوذ از «سمو» و بهمعني علو و بلندي است که نسبت به
زمين ارتفاع دارد و شايد مقصود از«رفعها» اين باشد که نسبت به زمين
هم علّو مکاني دارند و هم رفعت شرفي؛ که موجودات سماوي کمّاً و
کيفاً علو و برتري دارند بر زمين و آنچه بر زمين است .مگر انسان که
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خالصه و چکيده تما موجودات ارضي و سمائي است ،و افضل و
ارجمندتر از تما موجودات به شمار ميآيد.

1

و صاحب الميزان ميفرمايند :منظور از رفع ،رفع حسي است نه
معنوي .و اگر منظور از رفع سماء ،منازل مالئکه و مصادر امر الهي و از
آن جمله وحي بوده باشد در اين صورت مراد به رفع ،رفع معنوي خواهد
بود .و ممکن است منظور از رفع را اعم از(معنوي و مادي بگيريم)
آسمان را بر افراشت و براي هر چيز ميزاني قرار داد.منتهي

2

و در تفسير نمونه چنين آمده( :آسمان) اين آيه خواه به معني «جهت
باال» باشد يا «کواکب آسماني» و يا «جو زمين» (يعني قشر عظيم هوايي
که گرداگرد اين کره را فراگرفته و همچون سپري از زمين در مقابل
اشعه زيانبار کيهاني خورشيد و سنگهاي آسماني حفظ ميکند ،و نيز
گرماي آفتاب و رطوبت برخاسته از دريا را براي تشکيل ابرها و نزول
باران در خود نگاه ميدارد) ،هر کدا باشد موهبتي است بزرگ و نعمتي
است بينظير.
چرا که بدون آن زندگيکردن براي انسان محال است و يا ناقص.
آري ،نور و روشنايي که مايه گرما ،هدايت ،و حيات ،و حرکت است ،و
نيز باران از طريق آسمان ميبارد ،و نزول وحي نيز از آسمان است (در
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،13ص.11
 .2ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.196
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اين صورت آسمان مفهو اعم از ماده و معنوي دارد) از همه اينها
گذشته اين آسمان برافراشته با تما مفاهيمش آيت عظيمياز آيات خدا
است ،و در طريق معرفتش به انسانها بهترين کمک را ميکند ،و
هنگاميکه «اولوااللباب» در آن ميانديشند ،بي اختيار ميگويند« :رَبَّنَا مَا

خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً»( 1پروردگارا اين دستگاه باعظمت را بيهوده نيافريدهاي).
هفتمين نعمت؛ نعمت ميزان

وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ
خداوند ميزان را قرار داد.

«ميزان» به معني هرگونه سنجش است .سنجش حق از باطل ،سنجش
عدالت از ظلم و ستم ،و سنجش ارزشها ،و سنجش حقوق انسانها ،در
مراحل و مسيرهاي مختلف اجتماعي.
«ميزان» ،هر قانون تکويني و دستور تشريعي را شامل ميشود؛ چراکه
همه وسيله سنجشاند.
و مسلماً ميزاني که در اين آيه ،بعد از ذکر آفرينش آسمان به آن اشاره
شده ،مفهو گستردهاي دارد که هر وسيله سنجش و همه قوانين تکوين و
تشريع را فراميگيرد ،نه فقط وسيله سنجش وزن اجناس.
 .1آل عمران.191 ،
 .2تفسير نمونه ،ج  ،23ص .117
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انواع ميزان

براي هر چيزي ميزاني است .ميزان قپان ،براي اشياء سنگين .ميزان
الحراره ،براي هوا .ميزان طول ،ميزان طال و ...ميزانها گاه با هم فرق
ميکنند و ميزاني که با آن اخالق و گفتار و عقايد را ميسنجند چيز ديگر
است .براي مثال ،عملي را با عملي بسنجند.
و اولي اينکه ميزان براي اعمّ از موازنه حسّي و معنوي وضع گرديده
زيرا که ميزان لفظ عامي است و داراي مصاديق عديده است و در تما
امور از اعتقادات و اخالقيات و امور ديگر تعديل ميشود و شامل
ميگردد .و نيز ميزان معمولي در معامالت براي عدالت و آنچه را در
معني موازنه باشد؛ مثل تعديل در قواي شهويه و غضبيه.
درست است که «ميزان» در لغت بهمعني ترازو و وسيلة وزنکردن
سنگيني است؛ اما مسلماً ميزاني که در اين آيه ،بعد از ذکر آفرينش آسمان
به آن اشاره شده ،مفهو گستردهاي دارد که هر وسيله سنجش و همه
قوانين تکوين و تشريع را فراميگيرد ،نه فقط وسيله سنجش وزن اجناس.
اصوالً برافراشتهبودن آسمان و نظم دقيقي که بر ميليونها کرة آسماني
حاکم است ،بدون ميزان و قوانين حسابشدهاي امکانپذير نيست و
اينکه ميبينيم در بعضي از عبارات «ميزان» بهمعني «قرآن» و يا بهمعني
«عدل» يا «شريعت» يا «ترازو» تفسير شده است ،در حقيقت هر کدا
اشاره به مصداقي از اين مفهو کل و گسترده است.
 .1همان.

1
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در آية بعد ،نتيجهگيري جالبي از اين موضوع کرده است« :هدف از
قرار دادن ميزان در عالم هستي اين است که شما هم ميزان را رعايت
کنيد و در آن طغيان ننماييد».
«أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ»

١

تا در [سنجيدن با] ترازو طغيان روامداريد [و از مرز
عدالت فراتر نرويد ].و ترازو را به عدالت برپا داريد و از
ترازو مکاهيد.

شما نيز بخشي از اين عالم عظيم هستيد .هرگز نميتوانيد بهصورت
يک وصله ناهمرنگ در اين جهان بزرگ زندگي کنيد .عالم نظا و ميزاني
دارد ،شما هم بايد نظا و ميزان داشته باشيد .اگر ميزان و قانون از عالم
بزرگ برچيده شود ،راه فنا و نابودي پيش ميگيرد.
و اگر زندگي شما هم فاقد نظم و ميزان باشد ،بهسوي فنا خواهيد رفت.
چه تعبير جالبي که از کل عالم هستي به انسان منتقل ميشود ،و قوانين
حاکم بر آن عالم کبير را با قوانين حاکم بر زندگي انسان صغير هماهنگ
ميشمرد .و اين است حقيقت توحيد که اصول حاکم همهجا يکي است.
بار ديگر ،روي مسأله عدالت و وزن تکيه کرده و ميگويد :شما وزن را
بر اساس عدالت بر پا داريد و در ميزان کم و کسر نگذاريد« ،واقيموا الوزن
 .1الرحمن 8 ،و .9
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بالقسط وال تخسروا الميزان» .قابل توجه اينکه در اين آيات سهمرتبه ميزان
ذکر شده .ممکن است در هر يک معناي غير از ديگري باشد ،و از تناسب
آيات چنين برميآيد که در مرحلة اول «و وضع الميزان» ،چون بعد از ذکر
اوضاع عالم از شمس و قمر و نجو و اشجار و رفعت آسمان ،سخن از
اوضاع و قوانيني است که خداوند در سراسر عالم هستي قرار داده است.
در مرحله دو  ،سخن از طغيان انسانها در تما موازين زندگي فردي
و اجتماعي است که طبعاً دايره محدودتري دارد .و حد وسط بين افراط و
تفريط را بگيريد و ممکن است ميزان عا در امور حسي و معنوي هر دو
استعمال شود.

1

ميانهروي و اعتدال در تمام امور

مرحله سو  ،روي مسألة وزن بهمعني خاص آن تکيه کرده ،و دستور
ميدهد که در سنجش و وزن اشيا به هنگا معامله چيزي کم و کسر
نگذارند و اين مرحله محدودتر است .به اين ترتيب ،انسجا جالبي در
آيات به صورت سلسله مراتب در مسألة ميزان و سنجش به کار رفته
است که از دايرههاي بزرگ به دواير کوچکتر منتقل ميشود.
اهميت ميزان به هر معني در زندگي و حيات انسان چنان است که
هرگاه همين مصداق محدود و کوچکش يعني(ترازو) را يک روز از
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.118
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زندگي حذف کنيم براي مبادلة اشيا گرفتار چه دردسرها و هرجومرج و
دعواها و نزاعها خواهيم شد.
به همين نسبت ،هرگاه مفاهيم گستردهتر آن حذف شود ،نابساماني
افزونتر و بيحساب است.

1

وجود امام ميزان است

از آنچه گفتيم ،روشن ميشود که در بعضي از روايات ،ميزان به وجود
اما عليهالسال تفسير شده .به خاطر که وجود اما معصو وسيلهاي
است براي سنجش حق از باطل ،و معياري است براي تشخيص حقايق،
و عامل مؤثري است براي هدايت ،و همچنين ،تفسير ميزان به «قرآن
مجيد» نيز ناظر به همين معني است.
به هر حال ،با توجه به اين که اين آيات در مقا ذکر نعمتهاي الهي
است ،روشن ميشود که «وجود ميزان» چه در کل جهان هستي و چه در
جامعة انسانيت ،و روابط اجتماعي ،و چه در کار و کسب و تجارت ،همه
از نعمتهاي گرانبهاي خداوند است 2و ممکن است گفته شود در آيه
اول «ميزان» ،مقصود تعادل و توازن بين امور سماوي و ارضي است؛ زيرا
که تعادل و توازن بين تما اجزاء موجودات برقرار است .چنانکه اگر در
اجزاي موجودي از موجودات سر سوزني خلل يابد يا نظا و تعادل
 .1همان ،ص 118و .119
 .2همان ،ص 119و .121
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وجودش به هم خورد آن موجود به سوي عد و نيستي رهسپار خواهد
گرديد؛ زيرا موجودات با وجود کثرتي که بين آنها است ،از کماً و کيفاً و
تضاد و تبايني که بين آنها ديده ميشود (بجمعها حقيقة واحدة الهيه) ،جلوه
وحدت ربوبي و ظهور فيض رحمت رحماني در تما آنها نمودار است و
به آن جلوه وحدت الهي است که متفرقات لباس وحدت پوشيده و با هم
الفت نموده و همه در انجا فرمان تکويني حقتعالي ميکوشند.

1

نکتهها

 .1بعد از بيان نعمت الهي و نعمت تعليم و بيان حساب و خورشيد و ماه
و سجده موجودات که نوعي توجه به رابطه خدا با انسان و طبيعت است،
اين آيات نحوه رابطه انسان با جامعه را مطرح ميکند.
پيامها

 .1جايگاه آسمان و زمين تصادفي نيست؛ برافراشتگي آسمان و حجم
و اندازه و فاصله ستارگان ،حکيمانه و جلوهاي از رحمت الهي است.
«الرّحمن...و السماء رفعها و وضع الميزان»
 .2نظا هستي بر پايه ميزان است؛ زندگي ما نيز بايد بر مدار ميزان
باشد« .وضع الميزان االّ تطغوا في الميزان».
 .3عدل و ميزان ،هم در آسمان عامل ثبات و پايداري است ،هم در
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.12
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زمين و هم جامعه« .وضع الميزان االّ تطغوا في الميزان».
 .4جامعه براي رسيدن به رستگاري دو بال ميخواهد :علم و عدالت.
(در دنياي امروز علم هست ولي عدالت نيست).
 .5راه رسيدن به عدالت ،عمل به قرآن است« .علّم القرآن...االّ تطغوا

في الميزان».

1

هشتمين نعمت؛ نعمت زمين

«وَالْأَرْ َ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ»

٢

و زمين را براي خاليق آفريد.

ال «لألنا » ال غايت است که براي فايده عمل به کار ميرود.
هشتمين از تظاهرات فيض رحماني ،زمين و نعمتهاي آن است.
کلمه «أنا » را بعضي بهمعني انسانها و بعضي به معناي «انس و جن»
و بعضي به هر موجودي ذيروح تفسير کردهاند؛ البته جمعي از ارباب
لغت و مفسران ،آن را به مطلق خلق نيز تفسير کردهاند .ولي قرائن موجود
و خطابهاي سوره که متوجه انس و جن است ،نشان ميدهد که منظور
در اينجا همان «انس و جن» است.
آري ،اين کره خاکي در اينجا به عنوان يک موهبت مهم الهي ذکر
شده است .در آيات ديگر نيز از آن به عنوان «مهاد» (گهواره) ياد شده
 .1تفسير نور ،ج ،11ص .378-381
 .2الرحمن.11 ،

تفسير آيات ( 1تا 61 ( )31

است :أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْ َ مِهَادًا.
زمين ،بهعنوان قرارگاه مطمئن و آرا و آمادهاي است که براي بيشتر
ما اهميتش در حالت عادي درک نميشود ،اما هنگامي که يک زمينلرزه
کوچک همهچيز را به هم ميريزد ،و يک آتشفشان ،شهري را زير مواد
مذاب و دود و آتش دفن ميکند ،به اين حقيقت پيميبريم که اين زمين
آرا چه نعمت و برکتي است ،بهويژه اينکه اگر به آنچه دانشمندان درباره
سرعت زمين به دور خود ،و به دور آفتاب گفتهاند بينديشيم ،اهميت اين
آرامش در عين حرکت سريع و سرسا آورش ،نه يک حرکت بلکه انواع
حرکات؛ مختلف روشنتر ميشود.
سرعت حرکت زمين به دور خورشيد(حرکت انتقالي) را  35کيلومتر
در ثانيه ذکر کردهاند و سرعت سير آن به دور خود در حدود 1611
کيلومتر در ساعت (در مناطق استوايي) است.
تعبير «وضع» در مورد زمين در برابر«رفع» در مورد آسمانها ،عالوه بر
لطف خاصي که در اين مقابله است ،اشاره پر معنايي به تسليمبودن زمين
و منابع آن در خدمت انسانها است .همانگونه که فرمود:
«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْ َ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا
مِن رِّزْقِهِ»

١

او كسي است كه زمين را «رام» و «مسخر» شما قرار داد.
 .1ملک.15 ،
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در جادهها و طرق مختلف آن حركت كنيد ،و از رزق الهي
كه در آن آفريده شده است ،استفاده كنيد.

و بدينترتيب ،هشتمين نعمت بزرگ را مشخص ميکند.

1

و نيز گفته شده :اين که مقصود از انا خصوص انسان است يا اعم از
انسان و جن و يا مقصود تما خلق روي زميناند ،هر کس نسبت به آن
اظهار رأي نموده؛ لکن وقتي اين آيه را با آن جا که فرمود« :خلق لکم ما في
االر

جميعاً» جمع کنيم ،ميتوان چنين استفاده کرد ،اگرچه لفظ «انا »

تعميم داشته باشد و اهل زمين را شامل گردد ،لکن علت غايي خلقت
زمين و آنچه در زمين است ،نفعبرداري انسان است.

2

و در تفسير روح البيان ،چنين گويد ،اشاره به بسط ارض وجود
بشريت است تا اين که هر صنفي از افراد بشر تعيّش و زندگي خود را بر
آنچه ماليم طبع آنهاست به کمال برسانند.
چنانچه تعيش نوع بشر به استيفاي شهوات حيواني و لذائذ جسمانيه
است ،و تعيش ارباب قلوب و اهل معني به واردات غيبية و الهامات قلبيه
است ،و تعيش ارواح علويه بتجليات روحانيه و محاضرات ربانيه انجا
گيرد ،و تعيش صاحبان اسرار الهوتيه قدسيه به تجليات ذاتيه احديه که
معني و فناکننده ماسواست خاتمه مييابد.

3

 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.121
 .2تفسير مخزن العرفان ،ج ،13ص 12و .13
 .3تفسير روحالبيان؛ بهنقل از :تفسير مخزنالعرفان ،ج ،23ص.13
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نهمين و دهمين نعمت

فِيهَا فَاکِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَا ُ الْأَکْمَامِ

١

پس از آنکه اشاره به خلق زمين و وضع آن نموده ،در مقا تعداد منافع
زمين برآمده و بعضي از نعمتهاي زمين را در اين آيات تذکر ميدهد که
از جمله منافع زمين پديدشدن فاکهه است که شامل ميگردد انواع و اقسا
ميوهجات را که خلق زمين از آن متنفع گردند و تغذيه نمايند.
و در اين آيه به نهمين و دهمين نعمت که بخشي از مواد غذايي
انسان را تشکيل ميدهد اشاره شده ،ميگويد :در زمين ميوهها و نخل
هاي پرشکوفه است .فاکهه بهمعني هرگونه ميوه است .نخل ،درخت
خرما که در آن غالف و ليف قرار داده است تا از آفات سماوي و ارضي
در پوست غالف محفوظ بماند.
«اکما » جمع «کم» به غالفي ميگويند که ميوه را ميپوشاند« .کم»
بهمعني آستين است که دست را ميپوشاند .انتخاب اين توصيف درباره
درخت نخل که در آغاز در غالفي پنهان است ،و سپس غالف ميشکافد
و خوشه نخل به طرز جالبي بيرون ميريزد ،ممکن است بهخاطر زيبايي
خيرهکننده آن باشد ،و يا بهخاطر منافعي است که در همان غالف نهفته
است و داراي عصاره مخصوص است که هم جنبه غذايي دارد و هم
دارويي ،و از همه اينها گذشته اين غالف همچون رحم مادر فرزندان
 .1الرحمن.11 ،
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نخل را تا مدتي در خود پرورش ميدهد ،و از آفات حفظ ميکند ،و
هنگاميکه توانستند راه خود را در برابر هوا و نور آفتاب ادامه دهند،
غالف جدا ميشود و کنار ميرود.

1

سبحاناهلل! آيا با ديدن اين همه عظمت خلقت ،چگونه ممکن است
باز کسي منکر ربوبيت رب العالمين شود؟ کور باد چشمي که اينهمه
عظمت را نبيند؛ يعني اکنون کور است که نميبيند ،گرچه فاقد بصر نباشد
ولي فاقد بصيرت است.
آري ،از جمله نعمتهاي خداوند ،آفريدن انواع و اقسا ميوهجات
است که خلق زمين از آن منتفع گردند و تغذيه نمايند.
يازدهمين و دوازدهمين نعمت

«وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ»

٢

و سرانجا از يازدهمين و دوازدهمين نعمت و مواهبش ميفرمايد :در
زمين دانههايي است همراه با ساقه و برگهايي که به صورت کاه درميآيد
و همچنين گياهان خوشبو و معطر.
فايده زمين و محصوالت آن

براي زمين چهار محصول و فايده را ذکر مينمايد :اول ،فاکهه و ميوها.
 .1تفسير نمونه ،ج .23
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دو  ،نخل و درخت خرما .و سو از منافع زمين ،حبوبات است که بعد از
فاکهه و نخل بيان شده .حبوبات از قبيل گند  ،جو ،ارزن ،عدس ،و باقي
حبوبات که از زمين روييده ميشود و انسان از آن تغذيه ميکند و
«عصف» در لغت پوست حبوبات است که براي حفظ آن است تا وقتي
که به ثمر رسد و پس از رسيدن و درو کردن پوست آن ها را جدا
ميکنند و خوراک چهارپايان ميگردد .و انسان از گوشت و پوست و
پشم آن ها استفاده ميکند.
چهار از فايده زمين ،روييدهشدن «ريحان» است .ريحان چيز
خوشبو را گويند و شايد مقصود از ريحان تما انواع و اقسا گلها و
رياحيني باشد که انسان از استشما آن محظوظ ميگردد ،گياهان
خوشبو و گلها را نيز در زمين آفريده که مشا جسم و جان را معطر
ميکند ،و روح را آرامش و نشاط ميبخشد ،و به اين وسيله
نعمتهايش را بر انسان تما کرده است.
گوشهاي از نعمتها در سوره الرحمن

اولين نعمت« ،تعليم قرآن» .دو « ،خلق انسان» .سو « ،علم بيان» .چهار ،
«الشمس والقمر بحسبان» .پنجم« ،النجم و الشجر يسجدان» .ششم،
«والسماء رفعها» .هفتم« ،وضع الميزان و «ميزان اعمال در قيامت».
هشتمين نعمت« ،وضع زمين» .نهمين و دهمين نعمت« ،فاکهه و نخل».
يازدهمين و دوازدهمين نعمت« ،الحب و الريحان».

 ) 10نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

و ميفرمايد « :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» ،1که  31بار تکرار شده است.
پس از ذکر اين نعمتهاي گوناگون مادي و معنوي در آخرين آية مورد
بحث جن و انس را مخاطب قرار داده و ميگويد :کدا يک از نعمتهاي
پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟
نعمتهايي که يکي از ديگري گرانبهاتر و پرارزشتر است.
نعمتهايي که سراسر زندگي شما را در برگرفته ،و هر يک نشانه روشني
از قدرت و لطف و مهر پروردگار است ،چگونه ممکن است اينها را
تکذيب کرد؟!
اين استفها  ،استفها تقريري است که در مقا اقرار گرفتن ميآورند.
ازاينرو ،در روايتي به ما دستور داده شده که بعد از ذکر اين جمله «فبأي
آالء ربکما تکذبان» ،بگوييم« :ال بشيءٍ من آالئک رب اکذّب»؛ پروردگار!
هيچيک از نعمتهاي تو را تکذيب نميکنم.
از جابر انصاري چنين نقل ميکنند که :پيغمبر اکر  فرمود اين سوره
را تا آخر بخواند .پس از آن فرمود :چرا شما را خاموش ميبينم .جنّيان از
شما بهترند؛ زيرا که هر بار که آيه مبارکه براي آنها خوانده ميشد .آنان
در پاسخ ميگفتند« :ال بشيئي من نعمک ربنّا نکذّب فلک الحمد»؛ يعني
هيچيک از نعمتهاي تواي پروردگار را انکار نميکنيم و حمد و ستايش
مخصوص به تو است.
 .1همان.13 ،
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مفسران گويند ضمير «کما» درباره انس و جن است ،به دليل اين که
«أنا » در آيه «وَالْأَرْ َ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ» 1جن و انساند و نيز «جان» و «ثقالن» که
در آيات بعد ذکر شده اين را تأکيد ميکند .در اين سوره  31بار تکرار شده
و هر بار تکرار ،نه فقط براي تأکيد است .چنانچه در نظر اول چنين ميآيد؛
بلکه تقرير و تنبّه غافلين و توبيخ و تنبيه جاحدين و منکرين نعمتهاي
الهي است که عقب هر نعمتي تذکر ميدهد ،که بايستي يکيک موجودات
بدانند که آنچه روي زمين و باالي زمين ،بلکه هر مملکتي که در عالم
ظهور کرده و ميکند ،تماماً ملک خدا و تحت تصرف او و ظهور پرتوي
است از رحمت رحمانيه غيرمتناهيه او ،و نمايشي است که از فيض
منبسط(و رحمتي وسعت کل شيء) بروز و ظهور نموده و نيز پس از
دانستن و توجّهداشتن که هر چه موجود است از نعمتهاي غير متناهي
اوست و در مقا شکرگزاري ولينعمت خود برآيند.
فايده تکرار آيه

تکرار آية دو فايده دارد:
 .1يکي تذکر نعمتبودن آنچه را که در آيات تذکر ميدهد ،و نيز به
مناسبت کثرت نعمتهاست.
 .2همچنين ،متذکر گرديده که بدانند که اينها از نعمتهاي الهي
است و از روي تفضل به نوع بشر عطا فرموده است .ازاينرو ،لذا کسي
 .1همان.11 ،
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که متذکر اين دو جهت گردد؛ البته در مقا شکرگزاري برميآيد.
زيرا بيشتر مرد ؛ حتي موحدّين ،با اين فراواني نعمتهايي که در
دسترس آنها گذاشته شده است ،اصالً توجه به نعمتبودن آن ندارند،
چه برسد که متوجه باشند که اينها نعمتي است از نعمتهاي غيرمتناهي
الهي که بايستي به شکرانه آن به وظايف درباره آن عمل نمايند.
از دست و زبان که بر آيد

کز عهده شکرش به در آيد

و بعضي از مفسران بر آنند که :تکرار براي مبالغه است .آيا به تو توجه
نکرد وقتي تو را نجات داد  .آيا به تو توجه نکرد وقتي بخشش کرد .
بههر حال ،خداوند متعال با اين جمله انس و جن را در برابر اين
واقعيت قرار ميدهد که پيرامون اين مسائل بينديشند ،و بعد بيآنکه نياز
به تعليم ديگري باشد از عقل خود سؤال بکنند که« :آيا هيچيک از اين
نعمتهاي الهي قابل انکار است» و اگر نيست چرا ولينعمت خود را
نشناسند؟ چرا شکر منعم را وسيله شناخت او قرار ندهند؟ و چرا در
آستان مقدسش سر تعظيم فرود نياورند؟!
تعبير به «ايّ» ،اشاره به اين است که هر يک از اين نعمتها دليل بر مقا
ربوبيت پروردگار و لطف و احسان او است .تا چه برسد به مجموع آنها.
نکتهها

شناخت نعمتها ،نردبان معرفتاهلل است .اندکي دقت در نعمتهاي
دوازدهگانه فوق(نعمت قرآن ،خلقت انسان ،تعليم بيان ،حساب منظم زمان،
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آفرينش گياهان ،و انواع اشجار ،آفرينش آسمان ،آفرينش حبوبات ،خلقت
گلها و گياهان معطر ،حاکميت قوانين ،آفرينش زمين با ويژگيهايش،
خلقت ميوهها ،خلقت نخل ،با جزئيات و ريزهکاريها و اسراري که در هر
يک نهفته است کافي است) که حس شکرگزاري را در انسان برانگيزد ،و
او را به دنبال عرفان و شناخت مبدأ اين نعمتها بفرستد.
و به همين دليل خداوند متعال از بندگانش بعد از ذکر اين نعمتها
نسبت به هر يک از آنها اقرار ميگيرد .و اين جمله را در آيات آينده هم
بعد از ذکر نعمتهاي ديگر تکرار ميکند که مجموعاً  31بار ميشود ،و
اين تکرار ،منافات با فصاحت ندارد؛ بلکه عين فصاحت است.
اين همانند آن ميماند که پدري فرزند فراموشکار را مخاطب قرار
دهد و بگويد :آيا فراموش کردي کودکي خود را که ناتوان بودي؟ و
فداکاريهاي خود را نسبت به او تذکر دهد و بگويد :پس اين سرکشي و
طغيان و بيمهري از چيست؟
خداوند منان نيز نعمتهاي گوناگونش را به بشر فراموشکار يادآور
ميشود ،و به دنبال هر بخشي از اين نعمتها از او سؤال ميکند که
کدا يک از اينها را ميتواني انکار کني .پس ،اين نافرماني و طغيان از
چيست؟ در حالي که اطاعت من نيز رمز تکامل و پيشرفت خود شما
است و از آن چيزي عايد پروردگارتان نميشود.
نکته ديگر مسأله نظم و حساب در زندگي است .در بدن ما بيش از
بيست فلز و شبهفلز بهکار رفته است که هر کدا با کيفيت خاص و
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کميت معيني است ،و هر گاه کمترين تغييري در ميزان و معيار آنها رخ
دهد ،سالمت ما به خطر ميافتد .براي نمونه ،در فصل گرما که انسان
بسيار عرق ميکند ،گرفتار گرمازدگي ميشود ،و بي آنکه بيماري ديگري
داشته باشد ،ممکن است تا سر حد مرگ پيش رود .در حالي که علت آن
مسأله بسيار سادهاي است و آن ،کمشدن آب بدن و نمک خون است .و
درمان آن جز نوشيدن آب و خوردن نمک اضافي نيست!
اين يک نمونه ساده از نظم و حساب در ساختمان تن ماست .گاه
اندازهگيريها در ساختمان موجودهاي ظريفتر همچون سلولها ،و از آن
ظريفتر ،اتمها به قدري دقيق و ظريف است که يکهزار  ،و گاه
يکميليونيم ميليمتر ،يا ميليگر  ،سرنوشتساز است ،تاآنجاکه دانشمندان
ناچارند براي محاسبههاي دقيق از مغزهاي الکتروني استفاده کنند.
در اين نظا تکوين است که در جريانهاي اجتماعي نيز انحراف از
قانون عدالت ،ملتي را در کا نيستي فروميبرد.
قرآن مجيد در چهاردهقرن قبل با تعبيراتي که در آيات فوق خوانديم
پرده از روي اين حقيقت برداشته است ،و با جمله
«وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ»

١

همه گفتنيها را گفته است و طغيان و سرکشي از قوانين تشريعي را
همسنگ طغيان و سرپيچي از قوانين تکويني حاکم بر آسمانها شمرده است.
چه تصوير جالبي قرآن در اين آيات از جهان هستي ،و از عالم
 .1همان 7 ،و .8
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انسانيت ارايه ميدهد .نهتنها اين جهان که جهان آخرت نيز «يو الحساب»،
و روز «نصبالموازين» است؛ بلکه در آنجا حساب و ميزان بينهايت
دقيقتر از اينجا است ،و به همين دليل در روايات اسالمي به ما دستور
داده شده که حساب خودمان را برسيم ،پيش از آنکه ما را وزن کنند:
«حاسبوا انفسکم قبل از تحاسبوا و وزنوها قبل ان توزنوا».

1
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خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ ( )١٤وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ
مِنْ نَارٍ ( )١5فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ
انسان را از گلى خشكيده مانند سفال آفريد « »14و جن را از
آميزهاى [از شعلههاى مختلف] آتش بهوجود آورد »15«.پس
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟

خداوند بعد از بيان نعمتهاي گذشته از جمله آفرينش انسان به
صورت سربسته ،در آيات مورد بحث ،درباره آفرينش انس و جن شرح
ميدهد؛ شرحي که هم نشانه قدرت عظيم اوست ،و هم درسهاي
عبرتي براي همگان دربردارد .ميفرمايد:
«خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ کَالْفَخَّارِ»

٢

انسان را از گل خشكيدهاي همچون سفال آفريد.
 .1وسايل الشيعه ،ج ،16ص99؛ به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص.127
 .2الرحمن.14 ،
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«صلصال» :در لغت ،گِل خشکي را گويند که از شدت جفاف و
خشکي در موقع جداشدن اجزاي آن صدا ميکند .و بعضي بهمعني گِل
بدبو(لجن) است ،ولي معني اول مشهورتر و معروفتر است« .فخّار» :گِل
پخته را گويند .مثل آجر و خزف و امثال آن که از ضخامت و سفتي وقتي
به دست انسان اصابت نمايد ،دست را صدمه دهد.
نکته اخالقي

«فخار» از ماده «فخر» گرفته شده و به معني کسي است که بسيار فخر
کند ،و از آنجا که اينگونه اشخاص آد هاي توخالي هستند و پر
سروصدا ،اين کلمه به کوزه و هر گونه سفال بهخاطر سر و صداي زيادي
که دارد ،اطالق شده است.

1

از آيات مختلف قرآن و تعبيرات گوناگون که درباره مبدأ آفرينش
انسان آمده است ،به خوبي استفاده ميشود که انسان در آغاز خاک بوده،
«انا خلقناکم من تراب» (حج)5 ،
سپس ،با آب آميخته شده و به صورت گِل در آمده است «هو الذي

خلقکم من طين» (انعا )2 ،
و بعد ،بهصورت گِل بدبو (جن) درآمد «و لقد خلقنا االنسان من

صلصال من حماٍ مسنون» ٍ(حجر .)28 ،سپس ،حالت «چسبندگي» پيدا کرد.
«انا خلقناهم من طين الزب» (صافات( )11 ،ملتزق بعضه ببعض) و بعداً
 .1مفردات راغب؛ به نقل از :تفسير نمونه.
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بهصورت گِل خشکيده درآمد و حالت «صلصال کالفخّار» بهخود
گرفت .پس ،اين آيات مخالف با هم نيستند .به ضميمة بعضي احاديث
از مجموعش چنين بر ميآيد که خداوند انسان را از خاک خلقت کرد.1
خالصه اينکه :پس از آنکه خاک را گِل نمود (من طين الزب)؛ يعني
گل چسبنده گرديد .پس از آنکه آن گِل مدتي ماند(حماٍ مسنون)؛ يعني
گِل مثل الي و لجن گرديد ،آن گِل(من صلصال)؛ خشک و سفت شد.
مثل خزف (کالفخار) گرديد .پس ،منافاتي بين آيات نيست و تماماً
حاالت گِل است که آد از آن خلقت شده است.
چند سؤال قابل تأمل

اين مراحل از نظر بُعد زماني چقدر طول کشيد؟
انسان در هر مرحلهاي چقدر توقف کرد؟ و اين حالتهاي انتقالي
تحت چه عواملي به وجود آمد؟ از علم و دانش ما مخفي است و تنها
خدا ميداند و بس .آنچه مسلم است ،اين که تعبيرات مزبور بيانگر يک
واقعيت است که با مسايل تربيتي انسان پيوند مهمي دارد و آن اينکه،
ماده اوليه ،انسان بيارزش و بيمقدار و از حقيرترين مواد روي زمين بوده
است ،اما خداوند بزرگ از چنين ماده بيارزشي چنان مخلوق پرارزشي
ساخت که گُل سرسبد جهان آفرينش شد.
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.118
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ارزش انسان به روح الهي اوست

در ضمن ،اشاره به اين معني که ارزش واقعي انسان را همان «نفحه رباني»
و «روح الهي» که در آيات ديگر قرآن مانند آيه  25سوره حجر «فاذا سويته و

نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» آمده است تشکيل ميدهد ،تا با
شناخت اين حقيقت راه تکامل خود را به خوبي دريابد ،و بداند از کدامين
مسير بايد برود تا ارزش واقعي خويشتن را در عالم هستي بازيابد.

1

پس ،با اينکه نظر به شرافت انسان دارد که در اول سوره ،وي را در
مرتبه دو از مظاهر رحمت خود به شمار آورده ،لکن در اينجا در مقا
قدرتنمايي ذات کبريايي خود برآمده که انساني که اينقدر شريف است،
وجود جسماني و طبيعي او از پست ترين مواد تهيه شده که شالوده پدر او
از گِل خشک ،و پس از آن خلقت افراد بشر از (ماء مهين) آب پست مني
به وجود آمده و آخر او جيفه مردار گنديده خواهد گرديد.
و در بين شاهکار خلقت چه عجايب وجودي پديد گردانيده که از
بيشترين موجودات شرافت دارد و امتياز پيدا نموده ،بلکه از تما
موجودات وي را برتري داده؛ به دليل آنکه پس از خلقت آد تماماً
مالئک را مأمور گردانيد که به آد سجده کنند و اگر انسان افضل از تما
مالئکه نبود چگونه روا بود که مالئکه مقربين در پيشگاه او سجده که
اظهار کوچکي و تواضع است ،بنمايد.
 .1همان ،ص 118و .119
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.16

2
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تفاوت خلقت انسان و جنّ

سپس ،بعد از خلقت انسان به خلقت «جن» اشاره ميکند و ميگويد:
«وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ»

١

و جن را از شعلههاي مختلط و متحرک آتش آفريد «مارج» در لغت
به معني اضطراب آمده و «مارج من نار» ،ظرف آتش را گويند که مخلوط
به دود باشد و در «المنجد» است که مارج (الشعله ذات اللهب الشديد)؛
يعني شعله آتشي که بسيار شديد باشد.
در باب نهم کتاب فتوحات مکي چنين آمده است :مارج آتشي است
ممزوج به هوا ،که آن را هواي مشتعل گويند و«جانَ» مخلوق از دو عنصر
آتش و هوا است.
و آد آفريده شده از دو عنصر آب و خاک .چون آب و خاک ممزوج
بههم گرديد ،طين شد .و تناسل بشر با لقاء آب نطفه است در رحم ،و
تناسل جن با لقاء هوا است در رحم ماده(انثي) و بين آفرينش «جان» و
«انسان» مدت هشت هزار سال طول کشيد.

2

و نيز گفته شده :کلمه «مارج» بهمعني زبانة «شعله» خالص و بدون
دود از آتش است و بعضي گفتهاند :به معناي زبانة آميختة با سياهي است.
و بعضي گفتهاند مراد به جان ،پدر جن است و مراد به انس پدر انسانها
آد  است.

3

 .1الرحمن.15 ،
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص 16و .17
 .3ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.211
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و نيز گفته شده :مارج در اصل از مزج ،بهمعني اختالط و آميزش
است ،و در اينجا به منظور اختالط شعلههاي آتش است ،زيرا هنگاميکه
آتش شعلهور ميشود ،گاه به رنگ سرخ و گاه به رنگ زرد ،گاه به رنگ
آبي ،و گاه به رنگ سفيد درميآيد.
باز در اينجا دقيقاً براي ما روشن نيست که آفرينش «جن» از اين
آتشهاي رنگارنگ چگونه بوده است؟ همانگونه که ويژگيهاي ديگر آن
نيز از طريق قرآن مجيد و وحي آسماني براي ما ثابت شده است.
محدودبودن معلومات ما در برابر مجهوالت هرگز به ما اجازه نميدهد که
اين حقايق را انکار کنيم ،يا ناديده بگيريم؛ بعد از اينکه از طريق وحي
اثبات گردد هر چند علم ما به آن راهي نيابد.
بههر حال ،بيشترين موجوداتي که ما با آنها سروکار داريم ،آب،
خاک ،باد و آتش است؛ خواه آنها را چون قدما بسيط بدانيم ،و يا
همچون دانشمندان امروز مرکب از اجزاي گوناگون .ولي در هر صورت
مبدأ آفرينش انسان آب و خاک بوده در حالي که مبدأ آفرينش «جن» باد
و آتش است .و اين دوگانگي مبدأ آفرينش سرچشمة تفاوتهاي زيادي
بين اين دو است.

1

اختالف بين فالسفه و حکما در چيستي حقيقت جن

مشهور و معروف بين علماي اسالمي اين است که جن ،جسم لطيف
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص 119و .121
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شفّاف است که عنصر غالب آن آتش و هوا است و چون آتش و هوا
سريعاالنتقال ميباشد ،اين است که افراد جن بتوانند بههر شکلي که
بخواهند متشکّل گردند .براي ايضاح آن که حقيقت جن چيست ،از کتاب
تفسير کبير مختصري بيان ميشود.
در اين کتاب آمده است :که از زمان قديم تا زمان جديد در آنکه
ماهيت و حقيقت جنّ چيست ،مورد بحث دانشمندان عالم واقع بوده.
بعضي از فالسفه و حکماء اصالً وجود جن را منکر بودند و بسياري از
فالسفه و قائلين به وجود ارواح ،معترف به وجود جن ميباشند و فالسفه
جن را ارواح ارضي مينامند.

1

سخني درباره جن

ابوعليسينا در رسالهاي که در حدود اشياء نوشته ،چنين گفته است :جن
حيواني است هوايي ،متشکّل ميگردد به اشکال مختلف .پس از آن نيز
بيان کرده است که ،اين معني شرحاالسم است؛ يعني بيان اسم جن است
نه حقيقت آن.
و بيشتر ملتها و پيروان اديان گوناگون ،تماماً به وجود جن اذعان
دارند ،لکن اختالف آراء در اين است که حقيقت جن چيست؟ بعضي
گمان کردهاند که جن جسم و جسماني نيست؛ بلکه به اعتبار ذات،
 .1تفسير کبير؛ به نقل از :تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص.137
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جوهري است مجرد و داراي انواع و اصناف بيشمار .بعضي ،اهل خير و
صالح ،و بعضي اهل شرّ و فساد و عدد آنان را جز خدا نميداند.
و اين ارواح مجردّه هم ميبينند و هم ميشنوند و هم ،به انجا اعمال
شاقه تن ميدهند و دور نيست بگوييم هر نوعي از آنان به نوع
مخصوصي از اجسا اين عالم تعلق دارند.
و چنانچه در جاي خود مبرهن گرديده که نفس ناطقه اول تعلق
ميگيرد به روح حيواني که آن اجسا لطيف بخاري است که از قلب
متصاعد ميگردد به دماغ ،و به توسط آن روح بخاري ،نفس ناطقه
تصرف در اعضا مينمايد.
همينطور ،دور نيست بگوييم ،هر يک از افراد جن ،اول تعلق
ميگيرد به جزيي از اجزاي هوا ،و هوا سريان و نفوذ مينمايد در بعضي
اجسا ثقيل و به اين واسطه در اجسا تصرف مينمايند.
و بعضي گويند :جن مجرد نيست؛ بلکه مادي است .و ميان قائلين به
جسمانيبودن جن دو رأي مختلف نقل شده است .بعضي اظهار ميکنند که
تما اصناف و انواع جن در جسمانيبودن و قابل ابعاد ثالثه عرض ،طول،
عمقداشتن مساوياند؛ لکن در انواع و حقيقت مختلفند و داراي انواع
بسيارند و هر نوعي را اصنافي است و هر صنفي از آنان را افراد زيادي است.
همچنين ،برخي ديگر چنين اظهار ميکند که اصناف و انواع جن در
جسمانيت و لطافت و کثافت ،بسيار تفاوت دارند .و نيز ،بعضي از آنان
علوي و بعضي سفلي ميباشند.

تفسير آيات ( 31تا 81 ( )36

و ديگري را عقيده است که تما افراد و اصناف جنّ در ماهيت
نوعي ،يکي ميباشند و در عوارض و خصوصيات فردي تفاوت دارند.
فخر رازي ادلّه و براهين هر يک از آرا و اعتراضاتي که بر يکديگر
وارد شده ،مفصالً بيان ميکند.

1

خلقت ماليکه ،جن و انس

آنچه از مجموع آيات و روايات و گفتار دانشمندان برميآيد ،همين است
که جن وجود دارد و افراد آن داراي اجسا لطيف و شفاف ميباشند؛
زيرا که از آتش يا باد آفريده شدهاند و شايد عنصر غالب بعضي از انواع
آنان از آتش و بعضي از باد ،تکوين شده باشد.
چنانچه انواع ماليکه از نورند و بعضي از هوا .چه اينکه عنصر غالب
انسان از خاک است و عنصر غالب ملک؛ يعني انواع جسماني آنها شايد
نور باشد .و عنصر غالب جن آتش است و چون جسم لطيفاند ،قدرت
دارند بر اينکه متشکّل گردند به اشکال مختلفه.
بعضي از آنان ايمان دارند و تقوي ،و بعضي فاسق و کافر و شرورند.
اما اينکه مثل انسان داراي نفس مجردند يا مادّي و جسماني ميباشند،
دليلي که بتوان به آن اعتماد نمود براي اثبات ،هيچيک نداريم؛ زيرا که ادلّه
هيچکدا از قائلين به تجرد يا جسمانيبودن آنان تما نيست .علم آن نزد
خدا و راسخين در علم است.

2

 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص137و .139
 .2همان ،ص.138
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پيامبر اکرم و جنيان

آيا حضرت رسول هنگا استماع قرآن جن را ميديد؟
دو قول است اما جمع بين اين دو قول ،اينکه :گاهي به طريق وحي
حضرتش خبردار ميگرديد که جنيّان استماع قرآن مينمايند ،و گاهي
خود آنان را رؤيت مينمود و با آنها تکلم ميکرد و به مومنين آنان
دستوراتي ميداد و آنان اطاعت مينمودند.
و بايستي همينطور باشد؛ زيرا حضرت خاتم براي جن و انس
پيغمبر بود ،و اگر هيچوقت آنها را نميديد ،چگونه ممکن بود آنها را به
راه حق و حقيقت رهبري نمايد و به اسال دعوتشان فرمايد و قانون و
مقرراتي بين آنها تأسيس نمايد .هرگز ممکن نبود.

1

قرآن از قول جنيان ميفرمايد:
«وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا»

٢

جنيان گفتند :بعضي از ما صالح و نيکوکارند ،و بعضي چنين نيستند
بلکه در مسيرهاي مختلف سير ميکنند .بعضي مؤمن ،بعضي کافر ،بعضي
شرور و مفسد ،بعضي خيرّ و صالح .در توجيه «طرائق قدداً» از مفسران
چندين وجه نقل شده است:
 .1جنّيان رنگهاي مختلف دارند؛
 .1همان ،ص.141
 .2جن.11 ،
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 .2جنّيان در نوع متعدد و مختلفاند؛
 .3جنّيان شعب و فرقهاي مختلف دارند؛
 .4جنيّان مذاهب و طرق مختلف دارند :بعضي جبري ،بعضي قدري،
بعضي مرجي که به اميد کر خدا دست از عمل برميدارند.

1

محتواي سوره جن

در سوره جنّ به داستان چند نفر از طائفه جن اشاره ميکند که صوت
قرآن را شنيدند و ايمان آوردند .همچنين ،به اصول معارف دين اقرار
کردند و از اين اشاره تسجيل نبوت رسول خدا نتيجهگيري ميشود.
گفتاري پيرامون جن

کلمه «جن» بهمعناي نوعي از مخلوقات خدا است که از حواس ما
مستورند ،و قرآن کريم وجود چنين موجوداتي را تصديق کرده ،و در
آنباره مطالبي بيان و فرموده است:
اول :اين نوع مخلوق از مخلوقات ،قبل از بشر خلق شدهاند؛
دو  :اين مخلوق از جنس آتش خلق شدهاند؛
وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ

٢

جان را ما پيشتر از آتشي سموم آفريده بوديم.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص 143و .144
 .2حجر.27 ،
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سو  :اين نوع ،مانند انسان زندگي و مرگ و قيامت دارند .چنانکه
خداوند فرموده:
أُوْلَئِکَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ
الْجِنِّ وَالْإِنسِ

١

اينان كسانياند كه همان عذابها كه امتهاي گذشته جني
و انسي را منقرض كرده بود ،برايشان حتميشده است.

چهار  :اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و
توالد و تکاثر دارند .ميفرمايد:
وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

٢

و اينكه مرداني از انس بودند كه به مرداني از جن پناه ميبرند

پنجم :اين نوع ،مانند نوع بشر داراي شعور و اراده است .ضمن
اينکه ،آنها ميتوانند کارهاي سريع و اعمال شاقه را انجا دهند که از
بشر ساخته نيست.
چنانکه در آيات مربوط به داستانهاي حضرت سليمان ،ميخوانيم
که جن مسخر آن جناب بودند ،و در قصه شهر سبأ پيشنهاد آوردن تخت
بلقيس از سوي آنان مطرح شد.
و نيز در سوره جن ميخوانيم:
 .1احقاف.18 ،
 .2جن.6 ،
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قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا( )١يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ()٢

١

بگو :به من وحي شده كه گروهي از جنّيان [به قرآن
خواندنِ من] گوش داده و گفتهاند :ما قرآنِ شگفتآوري
شنيديم« »1كه به سوي خير و صالح راهنمايي ميكند ،به
اين علت به آن مؤمن شديم ،و هرگز اَحدي را شريك
پروردگارمان قرار نخواهيم داد « »2و [از روي يقين اعتراف
ميكنيم به] اين كه :عظمت و جالل پروردگارمان واال و
بلند است؛ نه همسري براي خود گرفته و نه فرزندي دارد.

آنچه در اين آيات مشاهده ميشود ،اين است که آنها موحدند و
ايمانشان به قرآن همان ايمان به خدايي است که قرآن را نازل کرده در
نتيجه رب ايشان هم همان خداست .و موحدند.
ششم :جن هم مانند انس ،مؤمن و کافر دارند .بعضي صالح و بعضي
فاسدند؛ چنانکه قرآن کريم ميفرمايد؛
« .1وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»؛ 2من جن و انس را خلق نکرد
مگر براي اين که مرا عبادت کنند.
« .2إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا( )١يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
 .1همان 1 ،و .2
 .2ذاريات.56 ،
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أَحَدًا(»)٢؛ 1ما قرآنِ شگفتآوري شنيديم که بهسوي خير و صالح راهنمايي
ميکند ،و هرگز اَحدي را شريک پروردگارمان قرار نخواهيم داد.
« .3وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ»؛ 2و اينکه گروهى از ما تسليم
[فرمانها و احکا ] خدايند ،و برخى منحرفاند.
 « .4وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ»؛ 3اين ماييم که مسلمانان دادگر از مايند.
« .5قالوا يا قومنا انا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسي ،مصدقاً لما بين يديه»؛
گفتند :اي قو ما! آگاه باشيد؛ ما کتابي را شنيدهايم که بعد از موسي نازل
شده و کتابهاي آسماني قبل را تصديق ميکند.
« .6يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَإِلَي طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ»؛ 4کتابي
است که بهسوي حق و بهسوي صراط (طريق مستقيم) هدايت ميکند.اي
قو ما! منادي حق را اجابت کنيد.
ابليس کان من الجن

از کال خداوند متعال استفاده ميشود که ابليس از طايفه جن بوده و
داراي فرزندان و قبيلهاي است .ميفرمايد:
«کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ»
 .1جن1 ،و.2
 .2همان.14 ،
 .3همان.11 ،
 .4احقاف 31 ،و .31
 .5کهف.51 ،

5
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او از جن بود و در آخر از امر پروردگار سرپيچي كرد.
«أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي»

١

آيا ابليس و ذريه او را بهجاي من اولياي خود ميگيريد؟

و ميفرمايد:
«إِنَّهُ يَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ الَ تَرَوْنَهُمْ»

٢

او و قبيلهاش از جايي كه شما ايشان را نبينيد ،ميبينند.

و نيز آيات ديگر.
سخني درباره آفرينش جن

«جن» چنانکه از مفهو لغوي آن برميآيد ،موجودي است ناپيدا که قرآن
کريم مشخصات بسياري را براي او بيان فرموده است:
 .1موجودي است که از شعلههاي آتش آفريده شده است؛ بر خالف
انسان که از خاک آفريده شده است« .خَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ»

3

 .2داراي علم و ادراک و تشخيص حق از باطل و قدرت و منطق و
استدالل است .مراجعه شود به آيات سوره جن.
 .3داراي تکليف و مسؤوليت است( .آيات سوره جن و الرحمن).
 .4گروهي از آنها مؤمن و گروهي کافرند« :وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا

 .1همان.
 .2اعراف.27 ،
 .3الرحمن.15 ،

 ) 10نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

دُونَ ذَلِکَ».

1

 .5آنها داراي حشر و نشر و معادند« :وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»

2

 .6آنها بيشتر قدرت نفوذ در آسمانها و خبرگيري و استراق سمع
داشتند ،و سپس از اين کار منع شدند:
«کُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا».

3

 .7آنها با بعضي از انسانها ارتباط برقرار ميکردند و با آگاهي
محدودي که نسبت به بعضي از اسرار نهاني داشتند ،به اغواي آنان
ميپرداختند« :وَأَنَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا».

4

 .8در ميان آنها افرادي يافت ميشوند که از قدرت بسياري برخوردارند.
همانگونه که در ميان انسانها نيز چنين است .در داستان حضرت سليمان و
تخت بلقيس ميخوانيم:
«قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ» ،5يکي از
گردنکشان جن به سليمان گفت :من تخت ملکه سبأ را پيش از آنکه از
جاي برخيزي از سرزمين او به اينجا ميآور .
 .9آنها قدرت بعضي از کارهاي مورد نياز انسان را دارند« :يَعْمَلُونَ لَهُ
 .1جن.11 ،
 .2همان.15 ،
 .3همان.9 ،
 .4همان.6 ،
 .5نمل.39 ،
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مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ»؛ 1گروهي از جن پيش روي
سليمان به اذن پروردگار کار ميکردند ،و براي او معبدها ،تمثالها ،و
ظروف بزرگ غذا تهيه ميکردند.
 .11خلقت آنها در روي زمين قبل از خلقت انسانها بوده است:
«وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ»

2

عقيده و خرافات درباره جن

بهعالوه ،از آيات قرآن بهخوبي استفاده ميشود که بر خالف خرافات
مرد درباره جن ،و بر خالف آنچه در ميان مرد عوا مشهور است و
آنها را «از ما بهتران» ميدانند ،انسان نوعي برتر از آنها است ،به دليل
اينکه تما پيامبران الهي از انسانها برگزيده شدند ،و آنها نيز به پيامبر
اسال که از نوع بشر است ايمان آوردند و از او تبعيت کردند .در ضمن،
واجبشدن سجده در برابر آد بر شيطان که بنا به تصريح قرآن آن روز
از بزرگان طايفه جن بود 3دليل بر فضيلت نوع انسان بر جنّ ميباشد.
تا اينجا سخن از مطالبي بود که از قرآن مجيد درباره اين موجود
ناپيدا استفاده ميشود که خالي از هرگونه خرافه و مسائل غير علمي
است .ولي ميدانيم که مرد عوا و ناآگاه خرافات بسياري را درباره اين
 .1سبا.13 ،
 .2حجر.27 ،
 .3کهف.51 ،
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موجود ساختهاند که با عقل و منطق جور نميآيد .بههمينجهت ،يک
چهره خرافي و غير منطقي به اين موجود دادهاند که وقتي کلمه «جن»
گفته ميشود ،مشتي خرافات نيز به همراه آن تداعي ميشود.
از جمله آنکه آنها را با اشکال غريب و عجيب و وحشتناک ،و
موجوداتي دُ دار و سُمدار! موذي و پرآزار ،کينهتوز و بدرفتار معرفي
ميکنند ،که ممکن است از ريختن يک ظرف آب داغ در يک نقطه خالي،
خانههايي را به آتش کشند! و موهومات ديگري از اين قبيل.
در حالي که اگر موضوع وجود جن از اين خرافات پيراسته شود،
اصل مطلب کامالً قابل قبول است؛ چرا که هيچ دليلي بر انحصار
موجودات زنده به آنچه ما ميبينيم ،نداريم.
بلکه دانشمندان علو طبيعي و علما ميگويند :موجوداتي را که انسان
با حواس خود ميتواند درک کند ،در برابر موجوداتي که با حواس قابل
درک نيستند ،ناچيز است.
تا اين اواخر که موجودات زنده ذرهبيني کشف نشده بود ،کسي باور
نميکرد که در يک قطره آب ،يا چند قطره خون ،هزارانهزاران موجود
زنده باشد که انسان قدرت ديدن آنها را نداشته باشد.
جوارح ما قدرت محدود دارند .و نيز دانشمندان ميگويند :چشم ما
رنگهاي محدودي را ميبيند ،و گوش ما امواج صوتي محدودي را
ميشنود .رنگها و صداهايي که با چشم و گوش ما قابل درک نيست،
بسيار بيش از آن است که قابل درک است .وقتي وضع جهان چنين باشد،
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چه جاي تعجب که انواع موجودات زندهاي در اين عالم وجود داشته
باشند که ما نتوانيم با حواس خود آنها را درک کنيم؟
به هر حال ،از يکسو قرآن کال ناطق و صادق ،خبر از وجود جن
با ويژگيهايي که در باال ذکر شد ،داده است .و از سوي ديگر ،هيچ دليل
عقلي بر نفي آن وجود ندارد .بنابراين ،بايد آن را پذيرفت ،و از توجيهات
غلط و ناروا برحذر بود .همانگونه که از خرافات عوا در اين قسمت
بايد اجتناب کرد.
اين نکته نيز قابل توجه است که :جن گاهي بر يک مفهو وسيعتر
اطالق ميشود که انواع موجودات ناپيدا را شامل ميگردد .اعم از آنها
که داراي عقل و درک هستند ،و آنها که عقل و درک ندارند و حتي
گروهي از حيوانات که با چشم ديده ميشوند و معموالً در النهها پنهان
هستند ،نيز در اين معني وسيع داخلاند ،وارد است.

1

شاهد اين سخن ،روايتي است از پيامبر اکر  ،نقل که فرمود:
خلقاهلل الجن خسمه اصناف :صنف کالريح في الهواء ،و صنف
حيّا  ،و صنف عقارب ،و صنف حشرا
کبني آدم عليهم الحساب و العقاب.

٢

خداوند جن را پنج صنف آفريده است:
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص .154-156
 .2سفينةالبحار ،ج  ،1ص186؛ بهنقل از :تفسير نمونه ،ج ،25ص.157

االر  ،و صنف
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 .1صنفي مانند باد در هوا (ناپيدا هستند)؛
 .2صنفي به صورت مارها؛
 .3صنفي به صورت عقارب؛
 .4صنفي حشرات زميناند؛
 .5و يکدسته از آنها مانند انساناند ،و حساب و عقاب بر آنهاست.
با توجه به اين روايات و مفهو گسترده آن ،بسياري از مشکالتي که
در روايات و داستانها در مورد جن گفته ميشود ،حل خواهد شد .براي
مثال ،اميرالمؤمنان فرمود:
«ال تشرب الماء من ثلمه االناء و ال من عروته فان الشيطان
يقعد علي العروه و الثلمه»؛

١

از قسمت شكسته كوزه و طرف دستگيره آن آب نخوريد؛
زيرا شيطان روي دستگيره و عروه مينشيند.

با توجه به اينکه شيطان از جن است و با توجه به اينکه جاي
شکسته ظرف و همچنين دسته آن محل اجتماع ميکروبهاست ،بعيد
نيست که جن و شيطان به مفهو عا  ،اينگونه موجودات را نيز شامل
شود .هر چند معني خاصي دارد که «موجودي است که داراي فهم و
شعور و مسؤوليت و تکليف است».

2

عالمه طباطبايي ميفرمايند :در تفسير و خطاب «فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا
 .1کتاب کافي ،ج ،6ص .385حديث  5بهنقل از :تفسير نمونه ،ج.25
 .2تفسير نمونه ،ج ،25ص .154-157
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تُکَذِّبَانِ» خطاب را متوجه کل اجنه و انس ميداند و با برشمردن
نعمتهاي رحمان از شدائد روز قيامت و عقوبتهاي مجرمان و اهل
آتش خبر ميدهد ،و آنها را هم جزء نعمتها ميشمارد .البته همين
شدائد و عقوبتها وقتي با کل انسان و اجنه مقايسه شود ،نعمت ميشود؛
مانند جزا و عقاب مجرمان.
ايشان ميفرمايد :آنچه از عذاب و عقاب که در آتش براي اهل آتش
است ،و آنچه که از کرامت و ثواب که در بهشت براي اهلش آماده شده،
هر دو آالء و نعمتهاي خدا است.
همانطور که براي کل جن و انس خورشيد ،قمر ،آسمان بلند ،زمين
پست ،نجم ،شجر ،و غيره اينها آالء و نعمتهايي است بر اهل دنيا ،از
اين آيه برميآيد که :جن هم مانند انس في الجمله از نعمتهاي نامبرده
استفاده ميکند .چون اگر نبود نميبايست اجنه را هم در مالمتهايي که
کرده شريک انسانها نموده ،و هر دو را مالمت کرده و از اول سوره تا
به آخر يکسره بفرمايد« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» به کدا يک از نعمت
پروردگارتان را تکذيب ميکنيد.

1

يک روايت

مردي شامي در ضمن سؤاالتي که از علي کرد ،پرسيد :نا پدر بزرگ
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.211
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طائفه جن چيست؟ اما فرمود :شومان ،و اين شخص همان کسي است
که خداي تعالي او را از آتشي خالص بيافريد.
آيا شيطان فرشته بود؟

در آيات بسياري خداوند درباره مسأله ابليس و شيطان و سرپيچي او از
فرمان سجده بر آد سخن گفته شده است .بهتر است بدانيم که انحرافات
از وسوسههاي ابليس سرچشمه ميگيرد و تسليمشدن در برابر
وسوسههاي او ،که از آغاز کمر دشمني ما را بسته است ،چقدر احمقانه
است؟ ميفرمايد:
«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِکَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ»

١

اين استثناء ممکن است موجب توهم شود که ابليس از جنس
فرشتگان بود؛ در حالي که فرشتگان معصو اند ،پس چگونه طغيان کرد.
ولي بعد ،بالفاصله ميگويد« :کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ».2
او از جن بود و از فرشتگان نبود .ولي بهخاطر بندگي و اطاعت و
قرب به پروردگار در صف فرشتگان جاي گرفت ،و سپس از فرمان
پروردگارش خارج شد.
آري ،ابليس جن بود .ولي در صف فرشتگان قرار گرفت و حتي شايد
معلم آنان بود؛ اما به خاطر يکساعت غرور و کبر آنچنان سقوط کرد که
 .1بقره.34 ،
 .2کهف.51 ،
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همه سرماية معنويت خود را از دست داد و راندهترين و منفورترين موجود
از درگاه خدا شد ،و سپس ميگويد:
«أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ
لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا»

١

با اين حال ،آيا او و فرزندانش را به جاي من اولياي خود
انتخاب ميكنيد؛ در صورتيكه آنها دشمن شما هستند.

دشمن قسمخورده که تصميم به گمراهي و بدبختي همه شما گرفته
است و عداوت خود را از اولين روز نسبت به پدران شما آشکارا اظهار
کرده است .با اين وصف ،شيطان و فرزندان او را به جاي خدا پذيراشدن
بسيار بد است؛ زيرا «ما کان اهلل سبحانه ليدخل الجنه بشراً بامر اخرج به منها

ملکا»2؛ هرگز ممکن نيست خداوند انساني را در برابر کاري که بهخاطر
آن فرشتهاي را از بهشت رانده است ،به بهشت بفرستد.
منطق ابليس اين بود« :خلقتني من نار و خلقته من طين؛ من را از آتش
خلق کردي و او را از گِل.
کالميدرباره مالئکه

چرا ابليس از فرشتگان نبود؟ ميدانيم فرشتگان پاک و معصو اند .قرآن
هم به پاکي و عصمت آنها اعتراف دارد .ميفرمايد:
 .1همان.
 .2نهجالبالغه.
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«بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»

١

آنها بندگان گراميخدا هستند ،در هيچ سخني بر او پيشي
نميگيرند و فرمانهاي او را گردن مينهند.

اصوالً ازآنجاکه در جوهر آنها عقل است نه شهوت؛ بنابراين کبر،
غرور ،خودخواهي ،و به طور کلي انگيزه گناه در آنها وجود ندارد .پس،
ساختمان جوهره فرشتگان به خوبي گواهي ميدهد که ابليس هرگز فرشته
نبود ،ولي از آنجا که در صف آنها قرار داشت و آنقدر پرستش خدا کرده
بود که به مقا فرشتگان مقرب تکيهزده بود ،مشمول خطاب آنها در مسألة
سجدة بر آد شده و سرپيچي او به صورت يک استثنا بيان شده است.
پاسداري آسمان از نفوذ شياطين

خداوند در قرآن کريم ميفرمايد:
«إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْکَوَاکِبِ * وَحِفْظًا مِّن کُلِّ شَيْطَانٍ
مَّارِدٍ * لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلَي وَيُقْذَفُونَ مِن کُلِّ جَانِبٍ *
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ
شِهَابٌ ثَاقِبٌ»

2

همانا ما آسمان دنيا را به زيور ستارگان آراستيم ،و آن را از
هر شيطان سركشى حفظ كرديم .آنان نمىتوانند به سخنان
 .1انبياء 26 ،و .27
 .2صافات6 ،ـ.11
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فرشتگان بسيار مكرم و شريف گوش فرادهند ،و [هرگاه به
گوشدادن برخيزند] از هر سو [شهابسنگ] به سويشان
پرتاب مىشود ،تا با خفت و خوارى رانده شوند .و براى
آنان عذابى هميشگى است؛ مگر آنكه شيطانى خبرى را
[دزدانه و] با سرعت بربايد [و فرار كند] كه در اينصورت،
گلولهاى آتشين و شكافنده او را دنبال مىكند.

بعضي از مفسران ميگويند :منظور از آسمانهايي که فرشتگان ساکن
آن هستند ،عالم ملکوت است که افقش برتر از اين عالم حسي است ،و
منظور از نزديکشدن شياطين به آسمانها و (استراق سمع) و طردشدن
بهوسيله «شهاب» اين است که هرگاه اين شياطين بخواهند به عالم
فرشتگان نزديک شوند تا از اسرار خلقت و حوادث آينده باخبر گردند،
بهوسيله نور ملکوت که طاقت تحمل آن را ندارد ،طرد ميشوند.

1

اين احتمال هم است که «سما» در اينجا کنايه از آسمان ايمان و
معنويت است که همواره شياطين تالش ميکنند به اين محدوده راه يابند
و از طريق وسوسه در دل مؤمنين راستين نفوذ کنند؛ اما پيامبران الهي و
معصومين و پيروان فکري و محلي آنها با شهاب ثاقب علم و تقوي بر
آنها هجو و آنها را از نزديکشدن به اين آسمان منع ميکنند.
 .1تلخيص تفسير الميزان ،ج ،17ص131؛ به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،19ص.21
 .2تفسير نمونه ،ج ،19ص.21

2
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معني شيطان

«شيطان» از شطنَ بهمعني خبيث و پست آمده ،و شيطان موجود سرکش
و متمرد اعم از انسان يا جن و يا هر جنبنده ديگري ،و بهمعني روح
شرور و دور از حق نيز آمده(هر موجود موذي و منحرفکننده).

1

پس ،شياطين جمع شيطان معني وسيعي دارد و بهمعني هر موجود
سرکشي و طغيانگر و موذي است .ازاينرو ،در قرآن به انسانهاي پست
و خبيث و طغيانگر نيز کلمه «شيطان» ابالغ ميشود.
کلمه شيطان ،به شيطانهاي انس و غير انسي که از نظر ما پنهان هستند
اطالق شده است« :شياطين االنس و الجن يوحي بعضهم الي بعض»؛ دشمني از
شياطين انس و جن ،که سخنان فريبنده و بياساس(براي اغفال مرد ) به
طور سرّي و در گوشي به يکديگر ميگفتند.
اما «ابليس» اسم خاص براي شيطاني است که در برابر آد  قرار
گرفت و در حقيقت رئيس همه شياطين است .بنابراين ،شيطان اسم
جنس و ابليس اسم خاص است.

2

آيا جنون از شياطين است؟

با اينکه ميدانيم ،صرع و جنون از بيماريهاي رواني و غالباً عوامل
شناخته شدهاي دارند ،جمعي معتقدند که تعبير «مسالشيطان» کنايه از آن
 .1همان ،ج ،1ص 191و .192
 .2همان.
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است .البته اين تعبير در ميان عرب معمول بوده؛ نه اين که واقعاً شيطان
تأثيري در روح انسان بگذارد.
ولي هيچ بعيد نيست که بعضي از کارهاي شيطاني و اعمال بيرويه و
نادرست ،سبب يک نوع جنون شيطاني گردد؛ يعني به دنبال آن اعمال،
شيطان در شخصي اثر بگذارد و تعادل رواني او را برهم زند .از اين گذشته،
اعمال شيطاني و نادرست هنگاميکه روي هم متراکم گردد ،اثر طبيعي آن از
دسترفتن تشخيص صحيح و قدرت بر تفکر منطقي ميباشد.
در منابع ما آمده است« :آکل الربا ال يخرج من الدنيا حتي يتخبطه

الشيطان؛ رباخوار از دنيا نميرود؛ مگر اينکه به نوعي از جنون مبتال
خواهد شد».
چرا به ابليس شيطان ميگويند؟ به خاطر فساد و شرارتي است که در
او وجود دارد.
شيطان معاني مختلفي دارد .يکي از مصداقهاي روشن آن «ابليس» و
لشکريان و اعوان او است .مصداق ديگر آن ،انسانهاي مفسد و منحرفکننده
و احياناً در پارهاي موارد به ميکروبهاي موذي آمده.

1

چرا خدا شيطان را آفريد؟

بسيار ميپرسند :شيطان که موجودي اغواگر است؛ پس ،چرا آفريده شد
و فلسفه وجود او چيست؟
 .1همان ،ص.193
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اوالً :خداوند شيطان را شيطان نيافريد .به اين دليل که سالها همنشين
فرشتگان و بر فطرت پاک بود .ولي بعد ،از آزادي سوء استفاده کرد و
بناي طغيان و سرکشي گذاشت .در واقع ،در آغاز پاک آفريده شد و
انحرافش بر اثر خواست خودش بود.
ثانياً :از نظر سازمان آفرينش ،وجود شيطان براي افراد باايمان و آنها که
ميخواهند راه حق را بپويند زيانبخش نيست؛ بلکه وسيلة پيشرفت و تکامل
است ،چه اينکه پيشرفت و تکامل ،همواره در ميان تضادها صورت ميگيرد.
به عبارت روشنتر ،انسان تا در برابر دشمن نيرومند قرار نگيرد،
هرگز نيروها و نبوغ خود را بسيج نميکند و بهکار نمياندازد .همين
وجود دشمن نيرومند ،سبب تحرک و جنبش هر چه بيشتر انسان ،و در
نتيجه ترقي و تکامل اوست .در قرآن ميخوانيم:
«إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء»

١

شيطان ميخواهد بين شما دشمني و بغض و كينه ايجاد كند.

يريد :فعل استمرار= اراده هميشگي شيطان.

2

انحراف تدريجي بهوسيله شيطان

«وَالَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَا ِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ» «إِنَّمَا يَأْمُرُکُمْ
بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء»
 .1مائده.91 ،
 .2تفسير نمونه ،ج ،1ص 193و .194
 .3بقره 168 ،و .169

٣
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از گامهاي شيطان پيروي نكنيد ،چه اينكه او دشمن آشكار
شما است .او شما را فقط به بديها و انحرافات فرمان ميدهد.

خطوات :گا به گا  .شيطان ،انسان را معموالً قد بهقد در پشت سر
خود به هالکت ميرساند .براي مثال ،جوان ،ابتدا تماشاچي قمار بدون
برد و باخت است و کمکم شروع به گناه ميکند تا .غرق در آن ميشود.
قرآن ميگويد :اولين قد را نرو.
شيطان ،دشمن آشکار

در قرآن ميخوانيم :شيطان صريحاً از دشمني خود را با انسان خبر داده و
اعال کرده است :ميکوشم تا همه را گمراه کنم« :ألُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»

1

چگونگي وسوسة شيطان؟

شيطان به دوستان خود و کساني که آماده پذيرش دستورات آنها هستند،
وحي ميکند .وحي در اصل همان صداي مخفي و مرموز و احياناً
تأثيرهاي ناآگاه است .در قرآن ميخوانيم:
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوکُمْ

٢

قطعاً شياطين [شبهات ناروايى را به ضد احكام خدا] به
دوستانشان القاء مىكنند.
 .1حج.39 ،
 .2انعا .121 ،
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تفاوت ميان وحي الهي با وسوسه شيطان

الهامات الهي چون با فطرت سازگار است ،جسم و روح با آن آشناست و
حالت انبساط و نشاط در انسان ايجاد ميکند .اما وسوسه ،تأثير شيطان در
وجود انسان است ،که يک نوع تأثير خفي و ناخودآگاه ميباشد ،و در
بعضي از آيات تعبير به «ايحاء» شده است .مانند وسوسه در نماز.
گفتوگوي خداوند و شيطان

شيطان چگونه با خدا سخن گفت؟ مگر بر او وحي نازل ميشده است؟
در پاسخ بايد گفت :گفتگوي خداوند هميشه جنبة وحي ندارد؛ بلکه
«وحي» عبارت از پيا نبوت و رسالت است .هيچ اشکالي ندارد که
خداوند از طريق الها دروني يا بهوسيله بعضي از فرشتگان سخن بگويد؛
خواه اين شخص از صالحان و پاکان باشند ،همانند مادر موسي و
حضرت مريم ،و يا از ناصالحان مثل شيطان باشد.

1

چرا ابليس با يک گناه طرد شد؟

عصيان ابليس از سجده بر آد  ،يک گناه امتناع ساده و معمولي نبود؛ بلکه
يک تمرد آميخته با اعتراض و انکار مقا پروردگار بود .گفت :من از او
بهتر ؛ يعني فرمان تو براي سجده بر خالف حکمت و عدالت است! و
اين مخالفت ،بيانگر کفر ابليس ،و انکار علم و حکمت خدا بود.
 .1تفسير نمونه ،ج ،6ص.115
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بههمينجهت ،بايد تما مقا ها و موفقيتهاي خويش را از دست بدهد.
اينچنين بود که فرمود« :فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَکُونُ لَکَ أَن تَتَکَبَّرَ فِيهَا» .1و سرچشمه
اين سقوط و تنزل را با اين جمله براي او شرح ميدهد« :تو حق نداري
در اين مقا و مرتبه ،راه تکبر را پيش گيري».
و براي تآکيد بيشتر ،در ادامه ميفرمايد« :بيرون رو که از افراد پست و
ذليل هستي»؛ يعني نهتنها با اين عمل بزرگ نشدي ،بلکه بهعکس به
خواري و پستي گراييدي« :فاخرج انک من الصاغرين».
از اين جمله بهخوبي روشن ميشود که تما بدبختي شيطان ،مولود
«تکبر» او بود .اين خودبرتربيني او ،که خود را در مقامي بيش از آنچه
شايسته آن بود قرار داد ،سبب شد که نه تنها بر آد سجده نکند؛ بلکه
علم و حکمت خدا را انکار نمايد و به فرمان او خرده گيرد ،و سرانجا
تما حيثيت خود را از دست بدهد ،و بهجاي بزرگي ،پستي و ذلت را
براي خويش بخرد.

2

خداوند ،ابليس را بهخاطر سرکشي و طغيان مؤاخذه کرد و گفت چه
چيز سبب شد که در برابر آد سجده نکني و فرمان مرا ناديده بگيري؟
«قَالَ مَا مَنَعَکَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ

وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ»
 .1اعراف.13 ،
 .2تفسير نمونه ،ج ،6ص 115و .116
 .3اعراف.12 ،
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[خداوند به او] فرمود :زماني که تو را [به سجده] فرمان دادم،
چهچيز تو را از سجدهکردن بازداشت؟ گفت :من از او بهترم؛
مرا از آتش پديد آوردي و او را از گِل آفريدي.

در جواب ،به يک عذر ناموجه متوسل گرديد و گفت :من از او بهتر ؛
به دليل اينکه مرا از آتش آفريدهاي و او را از خاک و گِل .گويا چنين
فکر ميکرد که آتش از خاک بهتر است .اين يکي از بزرگترين اشتباهات
ابليس بود .بلکه هم ميدانست ،ولي تکبر کرد.
اول کسي که قياس کرد ،ابليس بود که گفت« :خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن

طِينٍ» .1او آتش و گِل را با هم مقايسه کرد ،در حالي که اگر نورانيت و
روحانيت آد را با نورانيت آتش مقايسه ميکرد .تفاوت و برتري آن دو
را درمييافت .او فوايد زمين و فوايد آتش را نميدانست.
مقايسهاي ميان خاک و آتش

ميدانيم ،خاک سرچشمة انواع برکات و منبع تما مواد حياتي و
مهمترين وسيله براي ادامه زندگي موجودات زنده است ،در حالي که
آتش چنين نيست.
در کره زمين از آنزمان حيات و زندگي پيدا شد که خاک و گِل جاي
آتش را گرفت .عالوه بر اين ،آتش از موادي سرچشمه ميگيرد که از
 .1ص.76 ،
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خاک به دست آمده .خاک سرچشمه پرورش گياهان و درختان است و
درختان سرچشمه پيدايش آتش ميباشند.
از همه اينها گذشته ،امتياز آد از اين نبود که از خاک است؛ بلکه
امتياز اصلي او روح انسانيت و مقا خالفت و نمايندگي پروردگار بوده
است .بنابراين ،بر فرض که ماده اوليه شيطان بهتر از او باشد ،دليل
نميشود که در برابر آفرينش آد با آن روح و عظمت خدادادي ،و مقا
نمايندگي پروردگار ،سجده و خضوع نکند .و ظاهر اين است که شيطان
همه اين مطالب را ميدانست .تنها تکبر و خودپرستي جلوي او را گرفت
و همه اينها بهانه بود

1

فلسفة آفرينش و مهلتدادن به شيطان

در اينگونه بحثها معموالً سواالت مختلفي به ذهن ميآيد که مهمترين
آنها عبارت است از:
 .1چرا خداوند شيطان را آفريد؛ با اينکه ميدانست سرچشمة وسوسهها
و گمراهيها ميشود؟
 .2بعد از اينکه شيطان مرتکب چنان گناه بزرگي شد؛ چرا خداوند
تقاضاي او را مبني بر ادامة حيات او پذيرفت؟
پاسخ پرسش:

اوالً ،خلقت ابليس از آغاز ،خلقت پاک و بي عيبي بود .به همين دليل،
 .1تفسير نمونه ،ج ،6ص 99و .111
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ساليان دراز در صف مقربان درگاه خدا و فرشتگان بزرگش جاي گرفته
بود؛ اگر چه از نظر آفرينش جزء آنها نبود .سپس ،با سوء استفاده از
آزادي خود ،بناي طغيان و سرکشي گذاشت و رانده درگاه حق گرديد و
لقب شيطان را به خود اختصاص داد.
ثانياً :وجود شيطان براي پويندگان راه حق نهتنها زيانبخش نيست؛
بلکه رمز تکامل نيز محسوب ميشود .زيرا وجود يک دشمن قوي در
مقابل انسان ،باعث پرورش و ورزيدگي او ميگردد ،و اصوالً هميشه
تکاملها در ميان تضادها به وجود ميآيد .و هيچ موجودي راه کمال را
نميپويد ،مگر اينکه در مقابل ضد نيرومندي قرار گيرد.
نتيجه اينکه :شيطان ،گرچه به حکم آزادي اراده در برابر اعمال
خالف خود مسؤول است ،ولي وسوسه او زياني براي بندگان خدا و
آنهايي که بخواهند در راه حق گا بردارند ندارد؛ بلکه بهطور غيرمستقيم
براي آنها ثمربخش خواهد بود.
پاسخ پرسش دوم:

پاسخ بسيار روشن است؛ زيرا ادامه حيات شيطان به عنوان وجود يک
نقطة منفي براي تقويت نقاط مثبت نهتنها ضرر نداشت ،بلکه مؤثر هم
بود؛ چون که غير از شيطان در وجود ما ،غرائز مختلفي وجود دارد که
چون در برابر نيروهاي عقالني و روحاني قرار گيرند ،يک ميدان تضاد را
تشکيل ميدهند و در اين حال ،پيشرفت و تکامل انسان صورت ميگيرد،
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و ادامة حيات شيطان نيز تقويت مباني اين تضاد است .به تعبير ديگر :تا
راههاي انحرافي نباشد ،راه مستقيم شناخته نخواهد شد.
نكته :بايد توجه داشت که شيطان بعد از انجا آن گناه ،سعادت و
نجات خود را در جهان ديگر به کلي به خطر انداخت ،و لذا در برابر
عباداتي که کرده ،تقاضاي عمر طوالني در اين دنيا کرد که طبق قانون
عدالت پروردگار ،اين تقاضا پذيرفته شد.

1

به اين نکته مهم نيز بايد توجه داشت که خداوند اگر چه شيطان را در
انجا وسوسههايش آزاد گذاشته ،ولي انسان را در برابر او بيدفاع قرار
نداده است .زيرا:
اوالً ،نيروي عقل را به او بخشيده که ميتواند سدّ نيرومندي در مقابل
وسوسههاي شيطان بهوجود آورد ،بهخصوص اگر پرورش يابد و تربيت شود.
ثانياً :فرشتگاني که الها بخش نيکيها هستند به کمک انسانهايي که
ميخواهند از وسوسههاي شيطان بر کنار باشد ،ميفرستد .چنانکه ميفرمايند:
«ان الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئکه».
فرشتگان بر آنها نازل ميشوند (براي تقويت روحية آنها
و انواع بشارتها و دلگرميها را به آنها ميدهد).

و در جاي ديگر ميفرمايد:
«اذ يوحي ربک الي المالئکه اني معکم فثبتوا الذين آمنوا».
 .1همان ،ص111و .112
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پروردگار تو به فرشتگان وحي ميكرد كه من با شما هستم
و به شما كمك ميكنم كه افراد با ايمان را در مسير حق
كمك كنيد و ثابت نگاه داريد.

1

نکتهها

فباي آالء ربکما تکذبان

پس كدامين نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب ميكنيد

بعد از بيان خلقت جن و انسان ،گويا خطاب سرزنشآميز به جن و
بشر مينمايد که چرا به خلقت خود رجوع نميکنيد تا اينکه بدانيد از
چه ماده و عنصر ضعيفي بهدست قدرت ازلي ،بهصورت بشريت و
«جن» ،به هيئت مخصوص بهخود درآمدهايد و از مرتبه پست جمادي،
پس از تحول ،چه مراتب و چه مراحلي را پيموده تا صاحب عقل و
ادراک گرديدهايد .پس ،چگونه ميتوانيد با اينهمه تفضالتي که پروردگار
درباره شما انواع جنّ و انس نموده است ،انکار نعمت نماييد يا انکار کنيد
که اين نعمتها از سوي پروردگار است.
تفسير آيات ( 17تا )52

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ( )١٧فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()١٣
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ( )١٣بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ( )٢٤فَبِأَيِّ آلَاءِ
 .1همان ،ص.113
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رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٢١يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ( )٢٢فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٢٣وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ ُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ ()٢٤
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()٢5
پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است »17«.پس
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟«»13
دو درياى [شيرين و شور] را روان ساخت ،در حالى كه
همواره باهم تالقى و برخورد دارند؛«[ »13ولى] ميان آن دو
حايلى است كه به هم تجاوز نمىكنند[درنتيجه باهم مخلوط
نمىشوند!] « »21پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
را انكار مىكنيد؟« »21از آن دو دريا ،لؤلؤ و مرجان بيرون
مىآيد »22«.پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را
انكار مىكنيد؟« »23و او را در دريا ،كشتىهاى بادبان
برافراشته چون كوههاست »24«.پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
در معناي دو مشرق و دو مغرب

«رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ»
او پروردگار دو شرق و دو مغرب است.

باز بهدنبال نعمتهايي که در آيات قبل بيان فرموده؛ به بيان يکي ديگر
از نعمتهاي الهي پرداخته ،ميفرمايد :پروردگار دو مشرق و پروردگار
دو مغرب است.
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درست است که خورشيد در هر روزي از ايا سال از نقطهاي طلوع و
در نقطهاي غروب ميکند ،و به اين ترتيب ،به تعداد روزهاي سال مشرق
و مغرب دارد؛ اما با توجه به حداکثر(ميل شمالي) تابستان ،آفتاب و(ميل
جنوبي) زمستان ،آن در حقيقت دو شرق و دو مغرب دارد ،و بقيه در
ميان اين دو ميباشد.
با حرکت زمين به دور خورشيد ،طلوع و غروب آفتاب دائماً متغير
است .پس ،منظور از دو مشرق ،مشرق تابستان و مشرق زمستان است،
که به خاطر دو جا بودن آن دو ،چهار فصل پديد ميآيد ،و ارزاق
روزيخواران انتظا ميپذيرد.
بعضي هم گفتهاند :مراد به دو شرق ،مشرق خورشيد و مشرق ماه
است و دو مغرب هم ،دو مغرب آن دو است .اين نظا که مبدأ پيدايش
فصول چهارگانه سال است و با برکات فراوان ،در حقيقت تأکيدي و
تکميلي است براي آنچه در آيات قبل آمده.
آنجا که سخن از سير خورشيد و ماه در ميان است ،و همينطور
سخن از ميزان در آفرينش آسمانها ،و در مجموع هم ،بيانگر نظا دقيق
آفرينش و حرکت زمين و ماه و خورشيد ،ميباشد و هم اشاره است به
نعمتهايي که از اين رهگذر عايد انسان ميشود.

1

و اين يکي از تظاهرات رحمت رحماني و آالء و نعمتهاي
 .1همان ،ص 131و .132
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غيرمتناهي او اين است که پروردگار رحمن پديدآورنده و تربيتکننده دو
مشرق و دو مغرب است .مشرق و مغرب زمستاني و تابستاني که طلوع و
غروب خورشيد و نيز باقي کواکب در تابستان و زمستان مخالف
يکديگرند و کمال قدرت و احاطه رحمت او را نشان ميدهد.
و اين اختالف ناشي از گردش موجودات و حرکت اوضاع سمائي و
ارضي به گرد يکديگر ،و براي اين است که شب و روز و ماه و سال و
اختالف فصول پديد آيد.
در نتيجه ،انواع مواليد سهگانه (ثالثه) حادث گردد .سرانجا آنکه
غايت و فايده حرکات موجودات است از نقص به کمال رساندن بشر،
بلکه ساير موجودات ميباشد ،و پديد شدن موجود بشري است.
پس ،بعد از ذکر اين نعمت ،باز جن و انس را مخاطب ساخته و
ميفرمايد« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»( 1کدامين نعمت از نعمتهاي
پروردگارتان را انکار ميکنيد؟)
و در آيات  19تا  25ميفرمايد:
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ( )١٣بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ( )٢٤فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٢١يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ( )٢٢فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٢٣وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ ُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ ()٢٤
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٢5
 .1الرحمن.18 ،
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دو درياى [شيرين و شور] را روان ساخت ،در حالى كه
همواره باهم تالقى و برخورد دارند؛«[ »13ولى] ميان آن
دو حايلى است كه بههم تجاوز نمىكنند [درنتيجه باهم
مخلوط نمىشوند!] « »21پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟« »21از آن دو دريا ،لؤلؤ و
مرجان بيرون مىآيد »22«.پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟« »23و او را در دريا،
كشتىهاى بادبانبرافراشته چون كوههاست »24«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
منظور از اين دو دريا چيست؟

«مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ»
دو درياي مختلف را در كنار هم قرار داد ،در حالي كه با
هم تماس دارند ،اما ميان آن دو برزخي است كه يكي بر
ديگري غلبه نميكند!

در ادامه شرح نعمتهاي پروردگار ،سخن از درياها به ميان آمده
است ،اما نه همه درياها ،بلکه کيفيت خاصي در پارهاي از درياها که هم
پديدهاي است عجيب و هم نشانهاي از قدرت بيپايان حق ،و هم
وسيلهاي براي پديدآمدن بعضي از متاعهاي مورد استفاده انسانها.
ميفرمايد :دو درياي مختلف را در کنار هم قرار داد ،در حالي که باهم
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تماس دارند :مرج البحرين يلتقيان ،اما در ميان آن دو برزخي است که
مانع طغيان و غلبه يکي بر ديگري ميباشد« :بينهما برزخ ال يبغيان».
مقصود از اين دو دريا ،دو درياي آب «شيرين» و «شور» است.
آنجا که ميفرمايد:
«وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَا ٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا»

١

او كسي است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد ،يكي
گوارا و شيرين است ،و ديگري شور و تلخ ،و در ميان آنها
برزخي قرار داد تا با هم مخلوط نشوند.

از اينکه منظور از اين دو دريا چيست ،اختالف نظر وجود دارد .در
آيات ديگر قرآن نيز اشاراتي شده است ،چنانکه در سوره فاطر ميخوانيم:
«وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَا ٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَمِن کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا»

٢

اين دو دريا يکسان نيستند که يکي شيرين و گوارا و نوشيدنش
بالمانع ،و اين يکي ديگر ،شور و تلخ است و با اينکه يکسان
نيستند شما از هر دو بهرهمند ميشويد .گوشت تازه ميخوريد،
و مرواريد و مرجان استخراج نموده و آرايش خود ميکنيد.
 .1فرقان.53 ،
 .2فاطر.12 ،
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خداي تعالي دو درياي شيرين و گوارا ،و شور و تلخ را مخلوط کرده
است ،در عين اينکه تالقي آن دو دائمي است و به وسيله حاجزي که
ميان آن دو قرار داده است ،نميگذارد در يکديگر مستهلک شوند تا يکي
صفت گوارايي ديگري را از بين ببرد ،و ديگري صفت شوري آن يکي
را ،دست آخر هريک نظا زندگي جانداران و بقاء آن يکي را تهديد کنند.
بنگر قدرت خدا را

رودخانههاي عظيم آب شيرين هنگاميکه به دريا و يا به اقيانوس
ميريزند ،معموالً دريايي از آب شيرين در کنار ساحل تشکيل ميدهند و
آب شور را به عقب ميرانند و عجب اينکه ،تا مدت زيادي اين دو آب
شيرين و شور به خاطر تفاوت درجه غلظت بههم آميخته نميشوند.
جالب اينکه ،به هنگا مد دريا که سطح اقيانوس باال ميآيد ،آبهاي
شيرين عقب رانده ميشوند ،بي آنکه با آب شور مخلوط گردد(،مگر در
مواقع خشکسالي و کمآبي) و قسمت زيادي از خشکي را ميپوشانند.
ازاينرو ،ساحلنشينان در اين مناطق با مهار کردن اين آبهاي شيرين،
نهرهاي زيادي در منطقه بهوجود ميآورند که به وسيلة آن زمينهاي
فراواني مشروب ميشود.
اين نهرها که از برکت جزر و مد ساحلي و تأثير آن در آب اين نهرها
بهوجود ميآيند در شبانه روز دوبار از آب شيرين پر و خالي ميشود ،و
وسيلة بسيار مؤثري براي آبياري مناطق وسيعي هستند.
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آري ،اينچنين است که در مقا سرزنش(عتاب) ،خطاب به انس و
جان ميفرمايد :که با اين عجايب خلقت ،چگونه نعمت و رحمت
پروردگار و مربي عالم را انکار مينمايند« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»

1

ذخاير گرانبهاي درياها

سپس ،ادامه ميدهد ،از اين دو دريا ،لؤلؤ و مرجان خارج ميشود« :يَخْرُجُ

مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ»

2

«لؤلؤ» را در فارسي «مرواريد» گويند؛ دانة شفاف و قيمتي است که در
درون صدف در اعماق درياها پرورش مييابد .و هر چه درشت تر باشد
گرانبهاتر است ،و در طب موارد استعمال گستردهاي دارد.
«مرجان» را بعضي به لؤلؤهاي کوچک تفسير کردهاند .ولي حقيقت
چيز ديگر است :مرجان ،موجود زندهايست که شبيه شاخه کوچک
درخت در اعماق درياها ميرويد ،و تا مدتها دانشمندان آن را نوعي
«گياه» ميپنداشتند .ولي بعداً روشن شد که نوعي حيوان است؛ هر چند
که به صخرههاي کف دريا ميچسبد ،و گاه منطقه وسيعي را ميپوشاند،
و تدريجاً افزوده ميشود ،و جزايري را تشکيل ميدهد که به جزائر
مرجان معروف است.
مرجان معموالً در آبهاي ساکن نشو و نما ميکند و صيادان آن را از
 .1الرحمن.21 ،
 .2همان.22 ،
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سواحل درياي احمر و مديترانه و بعضي نقاط ديگر صيد ميکنند .و
بهترين نوع زينتي آن مرجان سرخرنگ است.
«مرجان» نيز عالوه بر جنبه زينت ،استعمال طبي دارد .به عالوه ،خواص
بسياري براي آن ذکر کردهاند .از جمله ،از آن داروهايي ميسازند که براي
تقويت قلب ،دفع سم افعي ،تقويت اعصاب ،معالجه اسهال ،و خونريزيهاي
رحم ،بهرهگيري ميکنند ،و گفتهاند براي بيماري صرع نيز مفيد است.
نکته اينکه ميفرمايد« :يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ،از آن دو دريا بيرون
آيد مرواريد و مرجان» .چون ميگويند مرواريد از درياي شور بيرون
ميآيد نه درياي شيرين .در اين آيه مرجع ضمير«منهما» هر دو دريا است
بدون تعيين لؤلؤ و مرجان.
و گفته شده است ،کسي غير از خالق و مربي عالم خبر از ژرفاي دريا
را ندارد و شايد در ژرفاي درياي شيرين نيز مرواريد و مرجان يافت
شود .چه اين که ،مرواريد و مرجان براي استفادههاي فراواني که دارند به
عنوان دو نعمت بيان شدهاند و ميفرمايد :فباي آالء ربکما تکذبان.
سخنان مفسران در تأويل آيه

در روايت است :مرج البحرين علي و فاطمه ،برزخ بينهما رسولاهلل،
لؤلؤ و المرجان به حسنين ،و تشبيه بحرين اشاره به سعة فضل و خير
آنها است.

1

 .1مجمع البيان؛ به نقل از :تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.18
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و بهروايت منهج ،از اهل تسنن چنين گفته است :من از عبدالرحمن
اسلمي شنيد که گفت من از مالک شنيد که گفت من از رسول

اهلل

شنيد که فرمود :وقتي خورشيد را مفقود نموديد ،به قمر روي آريد.
وقتي قمر را نيافتيد ،رو به زهره آريد .و وقتي زهره را نيافتيد رو به
فرقدين آريد .پس از سوال که شمس و قمر و زهره و فرقدين چيست؟
فرمود :من خورشيد و علي بهجاي من مثل ماه است و

فاطمه

بهجاي زهره و حسن و حسين به منزله فرقدين.
اشاره به اين که نجات از ظلمات گمراهي موقوف به اشراقات انوار
باهره و مصباح هدايت آل عبا حاصل ميگردد و بدون تمسک بهانوار
هدايت آنان ممکن نيست کسي از ورطه هالکت نجات يابد .در اينجا،
شاعر گفته است:
لي خمسة اطفي بهم حرّ الجحيم الحاطمه
المصطفي و المرتضي و ابناهما و الفاطمه

رأي دوم :مقصود از دو دريا ،اطاعت و مخالفت نفس است و بين آن
برزخ رحمت و غضب است و «ال يبغيان» اشاره به اينکه نفس بر معرفت
دل طغيان نکند.
سوم :بين بنده و خدا دو دريا است؛ يکي درياي نجات و آن قرآن است
که هر کس به آن تمسک نمايد از غرقاب هالکت نجات يابد ،و يکي،
درياي هالکت و آن دنيا است که هر کس رو به آن آرد ،هالک گردد و
برزخ بين آن دو مواعظ الهي است که دل مؤمن بـه آن منوّر گردد.
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و همانطوريکه از درياي شور دُرّ و مرجان بيرون آيد ،از درياي
شيرين رحمت که قرآن است ،دُرّ علم حالل و حرا بيرون آيد(.عطاء).
چهارم :درياي عقل است و درياي هوي .و برزخ بين آنها لطف
حضرت عزّت و لؤلؤ و مرجان توفيق و عصمت.
پنجم :دو درياي خوف و رجاء است ،يا قبض و بسط ،يا اُنس و هيبت
و برزخ قدرت بي علت ،و لؤلؤ حاالت صافيه و مرجان لطائف وافيه.
و از کشفاالسرار چنين نقل ميکنند که :خوف و رجاء نسبت به
عمو مسلمانان مانند دو دريايي است که از آن گوهر صدق و ورع بيرون
ميآيد ،و قبض و بسط نسبت به خواص مؤمنين ،مانند دو دريايي است
که از آن جواهر فقد و وصل زايش ميکند .و اُنس و هيبت نسبت به
انبياء و صديقين که از آن گوهر فناء بيرون آيد تا وقتي که آنان در منزل
بقاء بياسايند.
ز قعـر بحـر فنـا گوهر بقا يابي
وگرنه غوطه خوري اين گهر کجا يابي
همچنين ،از بزرگان عرفاء نقل ميکنند که دو دريا اشاره به بحر روح
و بحر قلب است .درياي روح اشاره به جريان تجليات ذاتيه الهيه دارد ،و
در درياي قلب اشاره به تجليات صفاتيه دارد ،و التقاء و تماس روح و
قلب در مقا وحدت و اتحاد آنها با بقاء برزخ معنوي ،اشاره است به
اينکه بين درياي روح و درياي قلب حاجز و مانعي قرار داده که درياي
روح در درياي قلب ريزش نکند و خاصيت قلب را فاسد نگرداند ،و نيز
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درياي قلب غلبه نکند و مخلوط بهدرياي روح گردد تا خاصيت قلب
باقي ماند« .و ما منّا االّ و له مقا معلو » ،اشاره به همين است که هر
موجودي بايست در مرتبه خود باقي ماند تا خاصيت درباره خود را در
معرض عمل آرد.

1

باز در ادامه آيات همين بخش از نعمتها ،به مسأله کشتيها که در
حقيقت بزرگترين و مهمترين وسيله حمل و نقل بشر در گذشته بوده
اشاره ميکند و ميفرمايد:
«وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآ ُ فِي الْبَحْرِ کَالْأَعْلَامِ ( )٢٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا

تُکَذِّبَانِ ()٢5

٢

و او را در دريا كشتىهاى بادبانبرافراشته چون كوههاست»24«.
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟

و نيز از تظاهرات رحمت رحماني و فيض سبحاني ،کشتيهايي است
که در دريا روان است .و گفتهاند «منشئات» ،کشتيهايي را گويند که با
بادبانها حرکت ميکنند.
و در دو آيه ،آشاره به اين است که وقتي شما آيات و نشانههاي
قدرت و عظمت پروردگار خود را مشاهده ميکنيد ،و از جمله الطاف
خداوندي او اين است که ميبينيد درياي به اين عظمت را به توسط پاره
چوب بيمقداري زير پاي شما را گردانيده و شما را بر آن سوار نموده؛
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص 19و .21
 .2الرحمن.24 ،
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چگونه آال و نعمتهاي پروردگار خود را انکار مينماييد؟ آيا جز پادشاه
جبّار قهّار کسي به شما چنين قدرت و استياليي داده؟

1

ميفرمايد :و براي او است کشتيهاي ساختهشدهاي که در دريا به
حرکت درميآيند که همچون کوهي هستند!
«جوار» ،جمع جاريه بهمعناي کشتي است( .جريان و حرکت
کشتيها)« .منشآت» ،اسم مفعول از ماده انشاء و به معني ايجاد است .و
بعضي آن را اشاره به کشتيهاي بادباني ميدانند که از برافراشتن بادبانها
و قراردادن آنها در مسير بادها به عنوان نيروي محرک کشتيها استفاده
ميکردند« .اعال » جمع «علم» به معني کوه است؛ هر چند در اصل
بهمعني عالمت و اثري است که از چيزي خبر ميدهد ،و چون کوهها از
دور نمايان هستند ،از آنها تعبير به علم شده است.
و جالب اينکه در عين تعبير به منشآت که حکايت از مصنوعبودن
کشتيها به وسيله انسان ميکند ،ميفرمايد« :له» (از براي خدا است) .در
واقع ،اشاره به اين دارد که :مخترعان و سازندگان کشتي از خواص
خدادادي استفاده کردهاند ،مثل چوب ،آهن ،ميخ ،و ساير اجزايي که
کشتي از آن درست شده است و انسانهايي که اين اجزاء را ترکيب
ميکنند ،و به صورت کشتي درميآورند و نيز شعور اين انسان و درک و
فکر و ارادهاش همه مخلوق خدا و مملوک او هستند .و طبعاً نتيجه عمل
هم ،که يا کشتي است يا چيز ديگر ،ملک خداي تعالي است.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.21
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پس ،منعم حقيقي کشتيها به انسان ،خدا است .چون خداي تعالي
به انسانها الها کرد که چگونه کشتي بسازند ،و اينکه چه منافعي و
آثاري بر اين صنع مترتب است ،و نيز راه استفاده از منافع بسيار آن را به
او الها فرمود.
همچنين ،از خاصيت سيالبودن آب درياها و نيروي وزش بادها بهره
ميگيرند و خدا است که در آن مواد و درياها و باد اين خواص و آثار را
آفريده است .ازاينرو ،در جاي ديگر قرآن تعبير «مسخر کردن» آمده
است و ميفرمايد:
«وَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ»

١

خداوند كشتي را مسخر فرمان شما كرد كه به فرمانش در
دريا به حركت درآيد.

به اين ترتيب ،قرآن روي کشتيهاي بزرگ که بر صفحه اقيانوسها و
درياها حرکت ميکنند تکيه کرده است 2.پس ميفرمايد« :فباي آالء ربکما
تکذبان» .اشاره به اين که وقتي شما آيات رحمت و نشانههاي قدرت و
عظمت پروردگار خود را مشاهده ميکنيد ،چگونه آالء و نعمتهاي
پروردگار خود را انکار مينماييد« .آيا جز ،پادشاه قهّار و جبّار کسي به
شما چنين قدرت و استياليي داده است؟»
 .1ابراهيم.32 ،
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص 28و .29
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نکتهها

 .3دريا ،کانون نعمتهاي الهي

همانطور که ديديم ،در اين بخش از آيات به مسأله دريا و اهميت آن در
زندگي بشر اشاره شده است .ميدانيم درياها سهچهار سطح کره روي
زمين را فراگرفته است و منبع عظيمي براي مواد غذايي ،دارويي،
زينتآالت ،و طريق مهمي براي حملونقل کاالها و انسانها است .و از
همه مهمتر نزول باران و تعديل هوا و حتي بخشي از وزش بادها از
برکات درياها است.
اگر سطح درياها کمتر يا بيشتر از آنچه اکنون هست بود يا کره زمين
به خشکي ميگراييد و يا آنچنان مرطوب ميشد که جاي زندگي نبود!...
ازاينرو ،قرآن بارها و به تعبيرات مختلف ،انسانها را به اين نعمت
بزرگ توجه داده و آنها را به انديشه واميدارد؛ گاه ميگويد« :سخر لکم
الفلک»؛ يعني کشتيها را براي شما تسخير کرد .گاه ميگويد« :سخّر لکم
ما في االرض»؛ يعني آنچه در روي زمين است ،مسخر شما ساخت.
از همه اينها گذشته ،دريا ديار عجائب است .کوچکترين گياه ذرهبيني،
و بلندترين درختان عالم در درياها ميرويند .همينطور کوچکترين
حيوانات و عظيمترين حيوانات غولپيکر نيز در درياها زندگي ميکنند.
زندگي در اعماق درياها در آنجا که نه نوري وجود دارد و نه غذايي،
به قدري شگفت انگيز است که انسان از مطالعة آن سير نميشود .و
عجيب آنکه ،حيوانات در آنجا از خودشان نور پخش ميکنند ،و مواد
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غذايي آنها در سطح آب ساخته ميشود و تهنشين ميکند .و اندا آنها
چنان محکم و مقاو و توأ با فشار داخلي ساخته شده است که در مقابل
آن فشار عظيم آب ،که اگر انسان به حال عادي در آنجا قرار گيرد
استخوانهايش تبديل به آرد ميشود ،مقاومت ميکند!
 .5رودخانههاي عظيم دريايي!

در سراسر اقيانوس هاي جهان رودهاي عظيمي در حرکت است که يکي
از نيرومندترين آنها گلف استريم نا دارد.
اين آبها که از مناطق نزديک به «خط استوا» حرکت ميکنند ،گر
هستند .عرض اين رود عظيم دريايي (گلف استريم) حدود  151کيلومتر،
و عمق چند صد متر ،سرعت آن در بعضي از مناطق به قدري است که
در يک روز  161کيلومتر طي ميکند ،تفاوت حرارت اين آبها با
آبهاي مجاور  11تا  15درجه است .به اين جهت ،حاشيه غربي آن را
ديوار سرد مينامند.
اين رود عظيم از سواحل امريکاي مرکزي حرکت و سراسر اقيانوس
اطلس را ميپيمايد و به سواحل اروپاي شمالي ميرسد.
اين رود ،بادهاي گرمي را بهوجود ميآورد و مقداري حرارت به
طرف کشورهاي شمالي قاره اروپا ميبرد ،و هواي اين کشورها را مطبوع
ميکند و اگر نبود زندگي در اين کشورها سخت و طاقتفرسا بود .و از
اين رودخانه در پنج قاره جهان ،اين جريان دريايي فراوان است و عامل
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اصلي آن تفاوت حرارت منطقه استوايي زمين و مناطق قطبي است که
اين حرکت را در درياها بهوجود ميآورد.
شگفتآور اينکه ،اين رودخانههاي عظيم دريايي با آبهاي اطراف
خود کمتر آميخته ميشوند و هزاران کيلومتر راه را به همان صورت
ميپيمايد؛ مصداق «مرج البحرين يلتقيان».
و جالب اينکه ،در محل برخورد اين آبهاي گر با آبهاي سرد
مجاور ،پديدهاي رخ ميدهد که براي انسان بسيار پرسود است؛ زيرا در
محل تقاطع اين آبهاي گر و سرد ،يک نوع حالت بيحسي يا مرگ
دستهجمعي براي حيوانات ذرهبيني که در ميان آب معلق هستند به وجود
ميآيد و از اين راه ،ماده غذايي فراوان و بيحساب جمع ميشود که
سبب جلب دستههاي بزرگ ماهيان ميگردد و به اين ترتيب ،اين منطقه
يکي از بهترين مناطق صيد ماهي در کره زمين است.

1

 . 1تفسيري از بطون آيات

در حديثي از اما صادق نقل شده است که در تفسير آية «مرج البحرين

يلتقيان »...فرمود« :علي و فاطمه دو درياي عميقاند که هيچيک بر ديگري
تجاوز نميکند ،و از اين دو دريا ،لؤلؤ و مرجان؛ يعني حسن و حسين
خارج شدهاند»2.
 .1همان ،ص .131-132
 .2تفسير قمي؛ به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص .131-132
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و در تفسير «درالمنثور» ،همين معنا از بعضي اصحاب حضرت
رسول ذکر شده است.
ميدانيم که قرآن مجيد داراي بطوني است و يک آيه ممکن است
چندين معني و يا دهها معني داشته باشد ،و آنچه در اين حديث آمده ،از
بطون قرآن است که منافاتي با معني ظاهر آن ندارد.

1

تفسير آيات ( 56تا )13
نعمتها در آخرت

کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ( )٢٦وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ()٢٧
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٢٣يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ کُلَّ

يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ( )٢٣فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()٣٤
همه آنان كه روى اين زمين هستند ،فانى مىشوند »22«.و
تنها ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى مىماند»27« .
پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
« »23هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواست
[حاجت] مىكند ،او هر روز در كارى است »23«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
همه فاني و بقاء بس تو راست

در ادامه آيات ،به فصل جديدي از نعمتها اشاره دارد که در آخرت
 .1تفسير نمونه ،ج  ،23ص.133
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است .در مقدمه ذکر نعمتها در آخرت ،به فناي موجودات در روي
زمين اشاره دارد .گويي اين آيات ،برزخي است بين نعمتهاي دنيوي و
اخروي .ميفرمايد:
«کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَي وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ»

١

تمام كساني كه روي آن (زمين) هستند فاني ميشوند .و
تنها ذات ذوالجالل و گرامي پروردگارت باقي ميماند.

آري ،ما همه فاني ،و بقا بس تو راست .باز ،در ادامه نعمتهاي الهي
در اين آيات ميفرمايد :تما کساني که بر روي زمين زندگي ميکنند،
فاني ميشوند :کل من عليها فان.
حال سؤال اين است که :چگونه «مسأله فنا» ميتواند در زمره
نعمتهاي الهي قرار بگيرد؟ ممکن است از اين نظر باشد که اين فنا به
معني فناي مطلق نيست؛ بلکه دريچهاي است به عالم بقا و داالن و
گذرگاهي است که شرط وصول به سراي جاويدان عبور از آن است.

2

دنيا با تمام نعمتهايش زندان مؤمن است

خروج از اين دنيا ،آزادشدن از اين زندان تنگ و تاريک است ،و يا از اين
نظر که ذکر نعمتهاي فراوان گذشته ممکن است ماية غفلت و
غرقشدن گروهي در نعمتها و در زندگي دنيا ،و انواع خوردنيها و
 .1الرحمن 26 ،و .27
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص.147
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آشاميدنيها و لؤلؤ ،مرجان ،مرکبهاي سواري شود ،لذا يادآوري ميکند
که اين دنيا جاي بقا نيست ،مبادا دلبستگي به اينها پيدا کنيد ،و از آنها
در مسير پروردگار بهره نگيريد که اين تذکر خود نعمتي است بزرگ.

1

پس« ،کل من عليها فان» خبر از آينده ميدهد .آنچه بر روي زمين
است فاني بوده که مدت و اجل نشئه دنيا با فناء جن و انس سرميآيد و
عمرش پايان ميپذيرد ،و نشئه آخرت طلوع ميکند ،و هر دو مطلب
يعني فناء جانداران صاحب شعور زمين(انس و جن) ،و طلوع نشئه
آخرت که نشئه جزاء است ،از نعمتهاي واالي خداي تعالي است.
چون زندگي دنيا حياتي است مقدماتي ،براي غرض آخرت ،و معلو
است که انتقال از مقدمه به غرض و نتيجه نعمت است.
پس ،جواب اين که فنا چه نعمتي است؟ اين است که حقيقت اين فنا
انتقال از دنيا به آخرت و رجوع به خداي تعالي است ،همچنانکه در
بسياري از آيات قرآن اين فنا به انتقال نامبرده تفسير شده ،و فهمانده که
منظور از آن فناي مطلق و هيچ و پوچ نيست.

2

و از ظاهر آيه چنين برميآيد که اشياء در حدّ ذات خود فاني و ناچيز،
و باقي وجه اهلل است که در هيچ حالي فناء پذير نيست(.مخزن) .وجه
باقي ،فيض منبسط الهي و فاني حقيقت ممکنات است
 .1همان ،ص.137
 .2ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص 214و .215
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و در آيه بعد ميفرمايد:
«وَيَبْقَي وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ»،
و تنها ذات ذوالجالل و گرامي پروردگارت باقي ميماند.

«وجه» ،بهمعني صورت است آنهنگا که کسي روبرو ميشويم ،ولي
هنگامي که در مورد خداوند بهکار ميرود ،منظور ذات پاک او است.
بعضي نيز «وجه ربک» را در اينجا به صفات پروردگار دانستهاند که
از طريق برکات آن و نعمتها بر انسانها نازل ميشود؛ همچون علم،
قدرت ،رحمت ،مغفرت .اين احتمال نيز داده ميشود که منظور اعمالي
است که به خاطر خدا انجا داده ميشود.
بنابراين ،همه فاني ميشوند و تنها چيزي که باقي ميماند اعمالي
است که از روي اخالص نيت و براي رضاي او انجا گرفته است ،ولي
معني اول روشنتر است.
بدينترتيب ،معني آيه رويهمرفته چنين ميشود :تنها ذات پاک
خداوندي که متصف به صفات ثبوتيه و منزه از صفات سلبيه است در
اين عالم باقي و برقرار ميماند؛ زيرا ذوالجالل و االکرا که توصيفي براي
وجه است ،اشاره به صفات جمال و جالل خدا است.
«ذو الجالل» ،از صفاتي خبر ميدهد که خداوند« ،اجل» و برتر از آن
است(صفات سلبيه)« .اکرا » ،به صفاتي اشاره ميکند که حسن و ارزش
چيزي را ظاهر ميسازد و آن اسماء و صفات ثبوتيه خداوند؛ مانند علم،
قدرت و حيات او است.
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بعضي از مفسرين نيز صاحب اکرا بودن خداوند را اشاره به الطاف و
نعمتهايي ميدانند که با آن اولياي خود را اکرا و گرامي ميدارد ،جمع
ميان معاني در آية فوق نيز ممکن است.

1

خانم مجتهده امين ميفرمايد« :کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ» ،اشاره به اين دارد که
تما موجوداتي که در عالم عرض اندا نموده و خودآرايي ميکنند ،از
جهت ذات و حقيقتشان چون ممکن هستند ،فيحدذات خود فاقد وجود
و شيئيت است .پس ،به اين لحاظ فاني و هالک و ناچيز است ،مگر وجه
ذوالجالل و االکرا و آن وجه ،محقق و وجود ثابتي است که موجودات
«رو به آن جالل و وجه کريم دارند» و از آن اشعة نور ،وجودي که از
صفت ،فياضيّت ،و رحمت رحماني ،و فيض منبسط الهي اشراق گرديده،
و تما ممکنات(موجودات) را روشن گردانيده ،فيض وجود ميطلبند.
پس ،آنچه موجود است وجه حق است و هر چيزي جز مظاهر اسماء
و صفات الهي ،فنا و هالک از لواز ذات و حقيقت آن است.
واجب الوجود و ممکن الوجود

شايد مقصود از وجه باقي وجود ربطي و ظلّي موجودات باشد ،زيرا
ممکنات وجود استقاللي ندارند و موجوديتشان عبارت از ارتباط آنها به
خالقشان است.
به عبارت واضحتر ،شايد مقصود از فاني و هالک دائمي حقيقت
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.136
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موجودات باشد .و از «وجه باقي» آن وجود ربطي و ظلي آنان است که
ارتباط به خالقشان دارند ،بلکه وجود آنها عين ربط و افتقار است.
و اين معني را از اسم «القيو » که يکي از اسماء الحسني است ميتوان
استفاده نمود؛ زيرا در لغت «القيو » گفتهاند« :قائم بذاته مقو لغيره»؛ يعني
به ذات خود موجود و قوا هستي ديگران بسته به وجود و اراده او است
که به عقيده بعضي «القيو » اسم اعظم الهي است.
و به همين معني ،دانشمنداني گفتهاند :کسي که ممکنات را مالحظه
نمايد ،واجب را مالحظه نموده من غير ال يشعر؛ زيرا که معني «قوا
ممکنات بواجب» چنانچه از اسم «القيو » استفاده ميشود ،اين است که
موجودات را تحققّي نيست مگر به آن چيزي که قوا هستي آنان بسته به
وي است.
وقتي حقيقت شيئي چنين شد ،و چون علم صحيح آن است که
مطابق معلو باشد ،پس در شناختن وجود ممکنات بايستي اول واجب را
شناخت و بعد ممکن را به او شناخت؛ وگرنه شناسايي ممکنات به
درستي ممکن نيست.
اين است که گفتهاند :وجود ممکن مثل معني حرفي است؛ مانند دو
حرف «من و الي» که براي ابتدا و انتها هر چيزي وضع شده و به تنهايي
معني مستقل نميدهند؛ وجود ممکنات هم چون وجود مستقل ندارند،
نميتوان به نظر استقاللي آنان را نگريست ،مگر از جهت ربط آنها به
خالق و موجدشان.
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اين است که گفتهاند :ممکن «في ذاته ليس و به ايس»؛ يعني ممکن از
حيث امکان نيست ،مگر قوة صرف و عد محض و فاقد کل کماالت است
و هر کماالتي که در او ديده ميشود از تجليات کمال خالق وي است.
خالصه ،هرگاه موجودات را به اعتبار ذات و حقيقتشان بنگريم ،فنا و
زوال از لواز ذات آنان است ،و هر گاه به اعتبار قوا وجودشان به موجد
و خالقشان بنگريم ،در احاطه علمي او باقي و دائماند؛ زيرا که فاني و
هالک حقيقت ممکناتند که ازالً و ابداً فانياند.
وجه باقي ،دوا فيض رحمت رحماني حق تعالي است که از نور
رحمت ،پرتوي به ممکنات اشراق گرديده و هر ممکني را به قدر استعداد
و آنچه در خور او است لباس وجود و هستي پوشانيده و نظر به همين
نعمت وجود و فيض رباني دارد که بعد از آيه فرموده« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا

تُکَذِّبَانِ» زيرا چه آال و نعمتي بزرگتر و باالتر از وجود است که از طرف
فيّاض مطلق ،موجودات را خلعت وجود بخشوده و از نيستي به هستي و
از عد به وجود آورده.

1

پيامها

 .1مرگ ،يک قانون عا و فراگير است« :کل من عليها فان».
 .2به کسي جز خدا تکيه نکنيم که همه فناپذيرند« :کل من عليها فان و

يبقي وجه ربّک».
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص22و .23
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 .3ارزش انسان ،با تقرب به خداوند است نه داشتن امکانات« :کل من

عليها فان و يبقي وجه ربک».
 .4مرگ ،گامي در مسير تربيت انسان است« :کل من عليها فان و يبقي

وجه ربک».
 .5پيامبر ،تحت تربيت و ربوبيت خاص خداوند است« :ربّک».
 .6مرگ موجودات ،نشانه تما شدن قدرت و کر الهي نيست« :کل من

عليها فان و يبقي...ذوالجالل واالکرام».
 .7جالل الهي همراه با رحمت و رأفت است« :ذوالجالل و االکرام».
8ـ مرگ ،نعمت است« :کل من عليها فان...و باي آالء ربّکما» .با آنکه در
آيات  26و  27نا هيچ نعمت مادي نيامده است ،اما در آيه  29باز هم
جمله «فبايّ آالء »...تکرار شده است .پس مرگ نيز نعمت است.
 .9جن نيز همچون انسان ،مرگ دارد .زيرا خطاب «ربّکما» به جن و
انس باز ميگردد.

1

همه محتاج ،و او غني مطلق است

در آيه بعد ميفرمايد:
«يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»

٢

محتواي اين آيه در واقع نتيجهاي از آيات قبل است؛ زيرا ميفرمايد
 .1تفسير نور ،ج ،11ص.391
 .2رحمن.29 ،
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تما کساني که در آسمانها و زمين هستند ،همواره نيازهاي خود را از او
ميخواهند ،و از او سوال ميکنند« :يسأله من في السموا و االر » .و چرا
اينچنين نباشد؟ در حالي که همه فانياند و او باقي است .نهتنها در پايان
جهان همه کائنات جز ذات پروردگار راه فنا ميپويند؛ که هم اينک نيز
همه در برابر او فاني هستند ،و بقاي آنها بسته به بقا و مشيت او است.
همچنانکه اگر لحظهاي نظر لطفش را از کائنات برگيرد« ،فروريزند
قالبها»! با اين حال ،مگر کسي جز او هست که اهل آسمانها و زمين از
وي تقاضا کنند؟ تعبير به «يسأله» به صورت «فعل مضارع» ،دليل بر اين
است که اين سوال و تقاضا دائمي است ،و همگي به زبان حال از آن مبدأ
فياض دائماً فيض ميطلبند ،هستي ميخواهند ،و حوائج خود را تمنا
ميکنند ،و اين اقتضاي ذات موجود (موجودات ممکن) است که نهتنها
در حدوث ،بلکه در بقا نيز وابسته و متکي به واجبالوجودند.
سپس ،ميافزايد« :کل يو هو في شأن» .آري! خلقت او دائم و مستمر
است .و جوابگويي او به نيازهاي سائالن و نيازمندان نيز چنين است .و
هر روز طرح تازهاي ابداع ميکند .يک روز قومي را قدرت ميدهد ،روز
ديگر ضعف و ناتواني ميدهد ،غم و اندوه را از دل ميزدايد ،مايه
اندوهي ميآفريند ،خالصه هر روز طبق حکمت و نظا احسن ،پديدة
تازه و خلق و حادثة جديدي دارد.
توجه به اين حقيقت ،از يکسو نياز مستمر ما را به ذات پاک او
روشن ميکند و از سوي ديگر ،پردههاي يأس و نوميدي را از دل کنار
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ميزند ،و نيز غرور و غفلت را در هم ميشکند .آري ،او هر روز در شأن
و کاري است.
گرچه بعضي از مفسّرين هر کدا گوشهاي از اين معني گسترده را به
عنوان تفسير آيه ذکر کردهاند ،بعضي تنها آمرزش گناهان ،و بر طرف
ساختن اندوهها ،و تعالي و سقوط اقوا را ،و بعضي تنها مسأله آفرينش و
رزق و حيات و مرگ و عزت و ذلت را ،و بعضي ديگر ،تنها مسأله
آفرينش و مرگ انسانها را عنوان نموده و گفتهاند:
خداوند هر روز سه لشكر دارد؛ لشكري از اصالب پدران
به ارحام مادران منتقل ميشوند و لشكري از رحم مادران
به عالم دنيا گام ميگذارند .و لشكري از اين دنيا روانه قبر
ميشوند .ولي همانطور كه گفته شد ،آيه مفهوم گستردهاي
دارد و هرگونه آفرينش تازه و خلقت جديد و دگرگوني و
تحول را در اين جهان دربرميگيرد.

1

آري! تما موجودات چه به لسان حال و استعداد و چه به لسان قال
از او طلب حاجت ميکنند ،و چون فناء و زوال ذات ممکنات است و
ممکن ،هم در اصل وجود و هم در بقاء محتاج به واجبالوجود و
هستيبخش خود ميباشد و به لسان استعداد و اضطرار عليالدوا از
وجود مطلق ،فيض وجود و بقاء ميطلبد ،اين است که گفتهاند :دعا به
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص .137-139
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لسان استعداد و حال ردّ نميشود ،شايد اشاره به همين موضوع است.
«أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَکْشِفُ السُّوءَ»

١

آب کم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از باال و پست
خالصه در موقع احتياج و طلب حاجت از قاضيالحاجات ،دعا ردّ
نميشود و هر موجودي به اعتبار استعداد خود از جواد مطلق چيزي
ميطلبد ،يکي نعمت دنيا خواهد ،يکي بهشت ميطلبد ،يکي ديدار
دوست ميجويد.

2

«يو » ،به معني روز نيست که در مقابل شب است؛ بلکه هم دورانهاي
طوالني را شامل ميشود و هم ساعات و لحظات را ،و مفهومش اين است
که خداوند متعال هر زمان در شأن و کاري است.
حضرت امير مؤمنان در يکي از خطبهها ميفرمايند« :الحمد هلل الذي ال

يمو و ال تنقضي عجائبه النه کل يوم هو في شأن من احداث بديع لم يکن»3؛ حمد
و ثناي مخصوص خداوندي است که هرگز نميميرد ،و شگفتيها
و(عجائب) خلقتش پايان نميگيرد ،چرا که هر روز در شأن و کاري
است ،و موضوع تازهاي ميآفريند که هرگز نبوده.
همچنين ،از رسول در تفسير اين آيه آمده است« :من شأنه ان يغفر ذنبا،
 .1نمل.62 ،
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص 24و.25
 .3اصول کافي؛ به نقل از :نورالثقلين ،ج ،5ص193؛ به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص.139
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و يفرج کرباً و يرفع قوماً يضع آخرين؛ از کارهاي او اين است که گناهان را
ميبخشد ،و ناراحتي و رنجي را بر طرف ميسازد ،گروهي را باال ميبرد،
و گروه ديگري را پايين ميآورد.

1

پس ،و کل يو هو في شأن» اشاره به دوا فيض و رحمت الهي است
که اگر آني فيض وجود به ممکن نرسد ،بهسوي عد اصلي رهسپار
خواهند شد.
«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» ،تنبيه غافلين است که بدانند و متذکر باشند که
موجودات عليالدوا مشمول فيض رحمت و الطاف الهي ميباشند؛ پس
چگونه نعمتها و آالي غير متناهي الهي را انکار مينمايند.

2

حقيقت فنا چيست؟

اينکه در آيات فوق خوانديم هر کس جز خدا فاني ميشود؛ بهمعني
نابودي مطلق نيست ،به اين معني که حتي روح انسان نيز نابود ميشود ،و
يا خاکهاي حاصل از جسم او معدو ميگردد ،چرا که :آيات قرآن
تصريح به وجود برزخ تا روز قيامت ميکند.
و از سوي ديگر ،بارها ميگويد که مردگان در قيامت از قبرها
برميخيزند ،و استخوانهاي پوسيده و «عظم رميم» به فرمان خدا لباس
حيات در تن ميپوشند ،و اينها همه گواه براي اين است که فنا در اين آيه
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.139
 .2همان.
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و آيات مشابه بهمعني بههمريختن نظا جسم و جان ،و قطع پيوندها ،و بر
هم خوردن نظم عالم خلقت و جانشين شدن عالم ديگر به جاي آن است.

1

هر روز پديده تازهاي ميآفريند

گفتيم آيه «کل يوم هو في شأن» هم اميدوارکننده و هم غرورشکن است که
مغرور نباش .و نيز ،نشانه دوا خلقت و استمرار آفرينش است .به همين
دليل ،گاهي پيشوايان اسال براي اميد بخشيدن به افراد بهخصوص روي
علي

اين آيه تکيه ميکردند ،چنانکه در داستان تبعيد ابوذر به ربذه ،اما

و حسنين با کلمات پرمعني او را بدرقه کردند .از جمله« :ان اهلل قادر ان
يغير ما قد تري ،اهلل کل يوم هو في شأن ،و قد منعک القوم دنياهم و منعتهم دينک...

فاسأل اهلل الصبر و النصر»...؛ 2خداوند قادر است که اين شرايط را عوض
کند(دگرگون کند) و او هر روز در شأن و کار تازهاي است .آنها تو را
مزاحم دنياي خود ديدند و تو را باز داشتند و تو هم آنها را مزاحم دين
خود ديدي و از آن بازداشتي ....از خدا شکيبايي و پيروزي بطلب.

3

حرکت جوهري

بعضي از طرفداران «حرکت جوهري» به آياتي از قرآن استدالل ميکنند و
يا دستکم آن را اشارهاي بر مقصود خود ميدانند .از جمله ،همين آيه
 .1همان ،ص.141
 .2الغدير ،ج ،8ص.311
 .3تفسير نمونه ،ج ،23ص141و.142
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«کل يو هو في شأن».
توضيح اينکه :قدماي فالسفه معتقد بودند ،حرکت تنها در چهار
مقوله ارضيه امکانپذير است (مقولههاي «اين» و «کم» و «کيف» و
«وضع») و به تعبير سادهتر ،ممکن است يک جسم از نظر مکان تغيير
حرکت دهد ،و يا نمو کرده بر کميتاش افزوده شود ،يا فيالمثل رنگ و
بو و طعم آن همچون يک سيب بر درخت تغيير يابد ،و يا در جاي خود
و به دور خويش بگردد؛ مانند حرکت وضعي زمين .ولي معتقد بودند
هرگز در جوهر و ذات جسم حرکت امکانپذير نيست؛ چرا که در هر
حرکتي بايد ذات متحرک ثابت باشد ،و عوارض آن دگرگون شود ،وگرنه
حرکت مفهومي نخواهد داشت.
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
در عوارض ظاهر ميشود.
نخستين کسي که اين نظريه را به صورت مشروع و مستدل عرضه
کرد ،مالصدرا بود .او گفت :تما ذرات کائنات و جهان ماده يکپارچه
حرکت است .به تعبير ديگر ،ماده اجسا  ،وجودي است سيال که دائماً
ذاتش دگرگون ميشود ،و هر لحظه وجود تازهاي است که با وجود قبل
فرق دارد ،اما چون اين دگرگونيها با هم اتصال دارد ،يک شيء
محسوب ميشود .بنابراين ،ما هر لحظه وجود تازهاي هستيم ،اما اين
وجودات متصل و مستمر است ،و صورت واحدي دارد.
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يا به تعبير ديگر ،ماده داراي چهار بُعد است :طول و عرض و عمق و
بُعد ديگري که نامش را «زمان» ميگذاريم ،و اين زمان چيزي جز مقدار
حرکت در جوهر نيست(دقت کنيد).
اشتباه نشود حرکت جوهري ارتباطي با مسأله حرکت درون اتمها
ندارد ،چرا که آن حرکتي است در مکان و حرکتي است در عرض.
حرکت جوهري مفهو بسيار عميقتري دارد که ذات و هويت جسم
را شامل ميشود ،و عجب اينکه در اينجا متحرک عين حرکت ميشود،
و اشياء داالني ميشوند براي خودشان! (دقت کنيد).
و نتيجه اين عقيده فلسفي اين است که ما مسأله خداشناسي را از هر
زمان روشنتر درک کنيم؛ چرا که خلقت و آفرينش تنها در آغاز دنيا
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
فيض ذات او هستيم« .و کل يو هو في شأن» را نيز به اين معني تفسير
کردهاند؛ البته مانعي ندارد که آن هم جزئي از مفهو گسترده آيه باشد.

1

و نيز در ترجمه تفسير الميزان در تفسير اين آيه چنين ميخوانيم:
«يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»

2

منظور از درخواست تما آسمانيان و زمينيان ،درخواست به زبان
 .1همان ،ص ( 141-144با تلخيص).
 .2الرحمن.29 ،
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نيست؛ بلکه درخواست به احتياج است .چون احتياج خودش زبان است،
و معلو است که موجودات زمين و آسمان از تمامي جهات وجودشان
محتاج خدايند ،هستيشان بسته به خدا و متمسک به ذيل غناء وجود
اويند .چنانچه فرمود« :انتم الفقراء الياهلل واهلل هو الغني»؛ همه شما محتاج
خداييد ،تنها کسي که محتاج کسي نيست؛ خداست .حال آنکه ،منظور از
درخواست ،درخواست زباني نيست؛ بلکه درخواست حاجتي است.
فرمود« :و آتاکم من کل ما سألتموه؛ از هر چه که درخواست کرديد به
شما داد» .چون ما سراپاي وجودمان حاجت است ،و اين حوائج را با
زبان سر از خدا نخواستيم .براي مثال ،از او چشم ،و گوش ،و کبد ،معده،
عقل و ...نخواسته بوديم .پس ،منظور از اين درخواست ،درخواست به
زبان حاجت است ،و «آتاکم من کل ما سألتموه» اين است که از هر چه
محتاج بوديد چيزي و مقداري به شما داد.
کلمه «شأن» چون در آيه شريفه فوقالذکر ،بدون الف و ال آمده ،نکره
است؛ بدان سبب که براي اين بود که تفرق و اختالف را برساند .در نتيجه،
معناي جمله چنين ميشود :خداي تعالي در هر روزي کاري دارد؛ غير اين
کاري که در روز قبل داشت ،و غير آن کاري که روز بعدش دارد .پس،
هيچيک از کارهاي او تکراري نيست ،و هر شأني از شئون او و هر چه
ميکند بدون الگو و قالب و نمونه است؛ بلکه ابداع و ايجاد است .به همين
جهت ،خود را «بديع» ناميده است« :بديع السموا و االر ».
 .1بقره.17 ،

1
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اشارهاي به باطن آيه

در تفسير قمي در ذيل آيه «کل من عليها فان» آمده که اما فرمودهاند :هر
کسي که بر روي زمين قرار دارد(يعني هر چيزي و هر کسي که بر روي
زمين قرار دارد) فاني است.
منظور از وجه پروردگار «يبقي وجه ربک» ،دين او است .نيز ،اما
عليبنالحسين فرمود :وجه خدا که مرد رو بهسوي آن ميآورند ،ماييم.
همچنين اما صادق فرمود :وجهاهلل ماييم .پس ،وجهاهلل به اما و دين
خدا تأويل شده.

1

نکتهها و پيامها

 .1سؤال و درخواست ،گاهي به زبان حال است و گاهي به زبان قال .چه
نيازمندي خود را به خداوند به زبان آورد و چه نياورد ،در هر صورت
همواره محتاج است.
 .2مراد از «يو » در آيه« ،روز» نيست؛ بلکه مطلق زمان است .زيرا
خداوند در زمان نميگنجد ،بلکه فراتر از زمان است.
3ـ در تفسير آيه «کل يوم هو في شأن» ،در حديث ميخوانيم :خداوند هر
روز امر جديدي ايجاد ميکند که قبالً نبوده است« :من احداث بديع لم يکن».

2

 .4حضرت علي به مناسبت آيه «کل يو هو في شأن» فرمود :هر
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص .217-219
 .2تفسير کنز الدقائق؛ بهنقل از :تفسير نور ،ج ،11ص.391
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روز گناهي را ميبخشد ،غمي را برطرف ميکند ،گروهي را باال و عدهاي
را فروميآورد.

1

و پيا آيات اين است که :فرشتگان و موجودات آسماني نيز همچون
زمينيان ،دست نياز بهسوي خدا دارند« :يسئله من في السموا و االر ».
و اينکه کارهاي الهي تقليدي نيست ،بلکه ابتکار و نوآوري است:
«کل يوم هو في شأن».
و ديگر اينکه ،نياز دايمي موجودات ،لطف و فيض دائميخدا را
طلب ميکند( .او هر لحظه داراي فيضي جديد و مستمر براي آفريدهها
است ).و چنين نيست که خداوند ،عالم را آفريد و آن را به حال خود رها
کرده باشد ،بلکه همواره امور هستي را تدبير و اراده ميکند« :کل يوم هو

في شأن».

2

تفسير آيات ( 11و )15
بخش دوم آيات آخرت

سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ( )٣١فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()٣٢
اى انس و جن! بهزودى به [حساب] شما مىپردازيم»31«.
پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
 .1تفسير برهان؛ بهنقل از :تفسير نور ،ج ،11ص.391
 .2تفسير نور ،ج 11ص.391
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مرحله جديد نعمتها در آخرت

نعمتهايي که تاکنون در آيات اين سوره بيان شد ،مربوط به اين جهان
بود ،ولي در آيات مورد بحث از محاسبه قيامت و بعضي از خصوصيات
آن سخن ميگويد .اين آيات فصل دو از آيات اين سوره است که نشئه
دو جن و انس را توصيف ميکند؛ نشئهاي که بهسوي خدا برميگردند،
و به جزاي اعمال خود ميرسند و آالء و نعمتهايي را که خدا در آن
نشئه به ايشان ارزاني ميدارد ،برميشمارد.
چنانکه در فصل گذشته ،نشئه اول را توصيف ميکرد ،آالء خدا در آن
نشئه را برميشمرد که در عين تهديد بودن براي مجرمان ،وسيله تربيت،
آگاهي بيداري ،و هم وسيله تشويق و دلگرمي مؤمنان است و به همين
جهت ،نعمت محسوب ميشود .ازاينرو ،بعد از ذکر هر کدا  ،همان
سؤال را دربارة نعمتها تکرار ميکند« :فباي آالء ربکما تکذبان».
در آيات بعد ،ميفرمايد:
«سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ * فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»

١

اي دو گروه انس و جن! بهزودي به حساب شما ميپردازيم.
پس ،كدامين نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب ميكنيد؟

آري! در آن روز خداوند عالم قادر ،دقيقاً همه اعمال و گفتار و نيات
انس و جن را مورد بررسي و حساب دقيق قرار ميدهد و کيفر و پاداش
مناسب را براي آنها تعيين ميکند.
 .1الرحمن 31 ،و .32
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با اينکه خداوند هرگاه به چيزي بپردازد از چيز ديگري غافل
نميشود و در يک لحظه به همه کائنات احاطه علمي دارد و هرگز چيزي
او را از چيز ديگر مشغول نميسازد« ،ال يشغله شأن عن شأن» ،ولي با اين
حال ،تعبير به «سنفرغ» جالب است.
چرا که اين تعبير معموالً در موردي گفته ميشود که شخصي تما
کارهاي خود را رها ميکند تا با خيال راحت و با حواس جمع به کاري
بپردازد ،و اين تنها در مورد مخلوقاتي است که به حکم محدوديت،
هرگاه توجه به چيزي کنند از چيز ديگر بازميمانند .ولي اين تعبير در
مورد خدا ،چيزي جز هر چه بيشتر تأکيد بر مسأله رسيدگي به حساب
نيست .بهگونهاي که هيچ مثقال ذرهاي از قلم نخواهد افتاد ،و چه عجيب
است که خداوند بزرگ حساب بندگان کوچک خود را برعهده ميگيرد،
و چه هولناک و وحشتناک است اينچنين محاسبه؟!
«ثقالن» از ماده ثقل بر وزن کبر ،بهمعني بار سنگين ،و به معني وزن نيز
آمده است .و ثَقَل بر وزن خبر ،معموالْ به متاع و بار مسافر گفته ميشود ،و
خطاب به اين دو گروه ،چون عمده تکاليف الهي به آنها متکلف هستند و
اطالق آن بر گروه جن و انس به خاطر سنگيني معنوي آنهاست ،چرا که
خداوند به آنها از نظر عقل و شعور و علم و آگاهي ،وزن و ارزش خاصي
داده ،هر چند از نظر جسميدر مجموع سنگيني قابل مالحظه ندارد.
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص  146و .147

1

تفسير آيات ( 13و 311 ( )10

اما بعضي همان ثقل معنوي را بيان کردهاند« :اني تارك فيکم الثقلين کتاب

اهلل و عترتي».
بنابراين ،معناي جمله «سنفرغ لکم» ،اين ميشود که ما بهزودي بساط
نشئه اول خلقت را درهم ميپيچيم و به کار شما مشغول ميشويم .آنگاه،
در آيات بعد بيان ميکند که منظور از مشغول شدن خدا به کار جن و
انس؛ اين است که ايشان را مبعوث و به حسابشان رسيدگي ،و بر طبق
اعمالشان به آنها جزاي ميدهد؛ اگر خير باشد خير ،و اگر شر باشد شر.
پس« ،فراغ» براي جن و انس تعبيري است استعاره به کناية تبديل نشئه
دنيا به نشئه آخرت .پس مقصود ،تبديل نشئه دنيا به نشئه آخرت است.
و ضمير «لکم» «استطعتم» که به جاي مثني جمع آمده ،بدين جهت
است که هر چند جن و انس دو طائفه هستند از خلق ،لکن افراد اين دو
طائفه بسيارند.1
و بعضي را کال درباره «سنفرغ لکم» اين است؛ يعني بهزودي قصد
شما را ميکنيم ،و نيز گفتهاند ،کال در مقا تهديد است .مانند اينکه آقا
هنگا غضب به غالمش گويد :بهزودي فراغت پيدا ميکنم و به حساب
تو رسيدگي مينمايم؛ در صورتي که مولي مشغول کاري نيست.
حال آنکه ،در جمع بين اين آيه «سنفرغ لکم» و آيه «کل يو هو في
شأن» ممکن است چنين بگوييم :چون «ممکن الوجود» ماداميکه در دنيا
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص ( 212-215با تلخيص).
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حيات دارد عليالدوا در راه استکمال قد ميزند ،تا وقتي که آن جهات
و استعدادهايي که در حقيقت او قرار گرفته ،از مبدأ فيض ميطلبد تا از
قوه به فعليت برسد تا وقت مرگ ،اين است که وقتي مبدأ متعال از کار او
و فيض دائميکه بايستي عليالدوا او را از قوه به فعل آورد و به کمال
رساند فارغ گرديد ،آنوقت که به جهات قابلي به انتها رسد ،ديگر اليق
فيض جديد نيست.
اگرچه «ممکن الوجود» ماداميکه موجود است ،همينطوري که در
اصل وجود محتاج به واجب الوجود است در بقاء نيز محتاج او است؛
لکن اين استعداد کمال ،چون بعد از مرگ ديگر باقي نميماند که از حق
فيض بطلبد ،اين است که گويا حق تعالي از کار او فارغ شده 1.البته به
نظر من 2،ممکنالوجود بهخصوص انسان ،هميشه به فيض حق نياز دارد
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.
و بعد از ذکر اين معني ،باز سوال را تکرار مينمايد« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»
نکتهها

 .1منظور از «سنفرغ» بعد از شغل نيست؛ بلکه به معناي توجه خواص و
پرداختن تما به امري مهم است.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.27
 .2مؤلف.
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 .2اگر در حسابرسي خداوند ،کلمه فراغت بهکار رفته است؛ پس
قاضي نيز بايد به هنگا قضاوت ،از هر امري خود را فارغ نمايد .آري،
دادرسي عادالنه فراغت ميخواهد.
 .3از همه نعمتها حسابرسي ميشود .از آغاز سوره تا اينجا نعمتهاي
مادي و معنوي مطرح شد .در اين آيه ميفرمايد« :سنفرغ لکم آيّه الثقالن».
 .4به گفته صاحب تفسير مجمع البيان ،چون جنّ و انس نسبت به
ساير موجودات برتري دارند و داراي عقل و قدرت انتخاب و تشخيص
هستند ،به اينها «ثِقل» گفته شده است« .ايّه الثقالن».
حساب در قيامت

 .1حسابگر خداوند است« :کفي بنا حاسبين» .2 .1حسابرسي سريع
است« :و هو اسرع الحاسبين» .2از حضرت امير پرسيدند :چگونه خداوند
به حساب همه خلق ميرسد؟ فرمود :همانطور که همه را رزق ميدهد.
 .3از تما نعمتها ميپرسند« :لنسئلنّ يومئذٍ عن النعيم»

3

4

 .4از همه ميپرسند؛ حتي از پيامبران« :فلنسئلنّ الذين ارسل عليهم و

لنسئلنّ المرسلين».5
 .1انبياء.47 ،
 .2انعا .62 ،
 .3نهجالبالغه ،حکمت .311
 .4تکاثر.8 ،
 .5اعراف.26 ،
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 .5حسابرسي بعضي آسان است« :حساباً يسيراً»

1

 .6حسابرسي بعضيها سخت است« :يخافون سوء الحساب»« ،2حساباً شديداً».3
 .7در حديث ميخوانيم :نوع حساب ،به ميزان دادهها و الطاف الهي
بستگي دارد« :انّما يداق اهلل العباد يوم القيامه علي قدر ما اتاهم من العقول في

الدنيا»4؛ همانا ميزان دقت در حسابرسي بندگان در روز قيامت به مقدار
فهم و عقل آنان در دنياست.
 .8در روايات ميخوانيم :اگر در دنيا خود را محاسبه کنيد از خودتان
حساب بکشيد ،خداوند در قيامت بر شما آسان ميگيرد .و اما

کاظم

فرمود :از ما نيست کسي که در دنيا از خودش غافل باشد و به حساب
خود رسيدگي نکند.

5

پيامها

 .1همه بايد آماده حسابرسي باشند« :سنفرغ لکم ايّه الثقالن»
 .2خداوند ،هر لحظه در شأن و کاري است .امروز عطا و فردا
حسابرسي ميکند« :کل يوم هو في شأن سنفرغ لکم».
 .3با اينکه هيچ چيز او را از چيز ديگري باز نميدارد« :ال يشغله شأن
 .1انشقاق.8 ،
 .2رعد.21 ،
 .3طالق.8 ،
 .4کافي ،ج ،1ص.11
 .5وسائل ،ج ،11باب محاسبة النفس.
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علي شأن» ،ولي براي نشاندادن اهميت حساب ،او «فارغاً» به حسابرسي
ميآيد« :سنفرغ لکم».
 .4ايمان به حسابرسي خداوند ،در چگونگي بهرهگيري ما از نعمتهاي
دنيوي اثر دارد« :سنفرغ لکم ايّه الثقالن».
 .5جن و انس هر دو مکلّف و مورد حسابرسي هستند« :ايّه الثقالن».
 .6خداوند براي حسابرسي تما امکانات را بسيج ميکند(.بهکار بردن
«نفرغ» به جاي «افرغ» ،ميتواند اشاره به اين امر باشد).

1
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يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ( )٣٣فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٣٤
اى گروه جن و انس! اگر مىتوانيد از كرانههاى آسمانها
و زمين بيرون رويد؛ پس بيرون رويد .نمىتوانيد بيرون
رويد ،مگر با نوعى توانايى و قدرت »33«.پس ،كداميك
از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
اگر ميتوانيد از مرزهاي آسمانها بگذريد!

در تعقيب آية گذشته که از مسألة حساب دقيق سخن ميگفت ،باز انس
 .1تفسير نور ،ج ،11ص 392و .393
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و جن را مخاطب ساخته ميفرمايد :بهراستي اگر ميخواهيد از مجازات
و کيفر الهي بر کنار مانيد؛ اگر ميتوانيد از مرزهاي آسمانها و زمين
بگذريد و از حيطة قدرت او خارج شويد .ولي هرگز قادر بر اين کار
نيستيد ،مگر با نيروي الهي ،و چنين نيروي الهي نيز در اختيار شما
نيست .در اين آيه ميفرمايد:
«يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَاوَا ِ وَالْأَرْ ِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ»

1

اي گروه جن و انس! اگر ميتوانيد از مرزهاي آسمانها و
زمين بگذريد ،ولي هرگز قادر نيستيد ،مگر با نيروي(الهي).

به اين ترتيب ،شما هرگز ياراي فرار از دادگاه عدل خدا و پيامدهاي
آن را نداريد .هر جا برويد ملک خدا است .هر کجا نيز باشيد محل
حکومت او است.
آري! اين موجود ضعيف و ناتوان کجا ميتواند از عرصة قدرت
خداوند بگريزد؟ امير مؤمنان در دعاي کميل ميفرمايد« :و ال يمکن الفرار

من حکومتک».
«معشر» در اصل از «عشر»؛ بهمعني «عدد ده» گرفته شده است ،و چون
عدد ده يک عدد کامل است ،واژه «معشر» به جمعيت کاملي گفته ميشود
که از اصناف و طرائف مختلف تشکيل گردد.
.1الرحمن 31 ،و .32
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«سلطان» ،قدرتي يا قوّتي است که انسان بر چيزي استيالء يابد.
همچنين ،به قدرت قهريّه و مادي نيز گفته ميشود که سبب سلطه بر
ديگران است .ضمن اينکه قدرت علمي و دليل و برهان و استدالل
محکم که سبب تسلّط فکري و علمي ميشود را نيز سلطان ميگويند« :و

لقد ارسلنا موسي باياتنا و سلطان مبين»« ،1يجادلون في آيا اهلل بغير سلطان».

2

«اقطار» ،جمع قطر؛ بهمعني اطراف چيزي است.
«تنفذوا» ،از ماده نفوذ در اصل بهمعني پارهکردن و عبورکردن از چيزي
است .تعبير به «من اقطار» ،اشاره به اين است که جوانب آسمانها را
بشکافيد ،و از آن بگذريد و به خارج آن سفر کنيد.
در ضمن ،مقد داشتن «جن» در اينجا ،ممکن است به اين خاطر
باشد که آنها آمادگي بيشتري براي سير آسمانها دارند.
در اينکه آية فوق مربوط به قيامت است يا دنيا يا هر دو ،در ميان
مفسران گفتگو است .چون آيات قبل و بعد از آن ناظر به رويدادهاي
سراي ديگر است ،به نظر ميرسد که اين آيه نيز مربوط به فرار از چنگال
عدالت الهي در قيامت باشد.
و بعضي نيز با توجه به جملة «ال تنفذون االّ بسلطان» (نميتوانيد
بگذريد ،مگر با قدرت و نيرو) آن را اشاره به مسافرتهاي فضايي بشر
دانستهاند که قرآن شرط آن را داشتن سلطة علمي و صنعتي بر اين کار
 .1غافر.23 ،
 .2همان.35 ،
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دانسته است 1.و اگر اين طور باشد يکي از معجزات و پيشگوييهاي
قرآن بهشمار ميرود :معلق گردانيده عروج به آسمان و کرات را به يک
قدرت و استيالء فوقالعاده.
و شايد اشاره به اين باشد که براي آدميان و همچنين جنيّان ممکن
است عروج به قطرهاي آسمانها و زمين نمايند .لکن با يک قوّت و
قاهريّت فوقالعاده ،چون در آن زمانها عروج بشر به کرات و اطراف
آسمانها به نظر محال مينموده ،بسياري آن را حمل بر قيامت نموده.2
البته اين احتمال نيز داده شده است که هم ناظر به رستاخيز باشد ،و هم
ناظر به دنيا؛ يعني نه در اين جا قادريد بدون قدرت در اقطار آسمان نفوذ
کنيد ،و نه در آنجا .منتها در اينجا وسيله محدود در اختيار شما قرار
دارد ،اما در آنجا هيچ وسيلهاي نيست.
فرودآمدن فرشتگان هفت آسمان

در حديثي از اما صادق بيان شده است :روز قيامت خداوند بندگان را
در محل واحدي جمع ميکند و به فرشتگان پايين وحي ميفرستد ،فرود
آييد .آنها که دو برابر جمعيت روي زمين از جن و انس هستند فرود
ميآيند .سپس ،اهل آسمان دو که آنها نيز دو برابر همه ميباشند ،فرود
ميآيند .به همين ترتيب ،فرشتگان هفت آسمان فرود ميآيند ،و همچون
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص 148و.149
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.28
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هفت حجابي گرداگرد انس و جن را احاطه ميکند.
اينجاست که منادي صدا ميزند،اي جمعيت جن و انس! اگر
ميتوانيد از اقطار آسمانها و زمين بگذريد ،اما هرگز نميتوانيد جز با
قدرت الهي ،و در اينجا ميبينيد اطراف آنها را هفت گروه عظيم از
فرشتگان فراگرفتهاند ،و راهي براي فرار از چنگال عدالت نيست 1.با اين
وصف ،بايد اشاره کرد که :جمع بين تفاسير نيز امکانپذير است.
سخن مفسران در توجيه آيه

 .1اگر قدرت داريد از مرگ فرار نماييد و به اقطار آسمانها و زمين فرار
کنيد؛ لکن نتوانيد ،مگر به استيال و سلطنتي که من به شما عطا کنم و
چنين تسلطي براي شما نيست .و معني سلطان ،قوّتي است که انسان بر
چيزي استيال يابد و چنين قوتي براي شما نيست هر جا رويد مرگ مالز
شما است.
 .2در روز قيامت مالئکه گرداگرد اهل محشر صف کشند و زبانة
آتش جهنم به آنان احاطه نمايد و منادي ندا کند:اي آدميان و پريان! اين
عرصة محشر است .اگر توانيد بيرون رويد؛ لکن نميتوانيد بيرون رويد،
مگر به حجت و برهان ،و شما را برهاني نيست.
 .3اگر قادريد ،بيرون رويد از اقطار آسمانها و زمين تا عالم شويد به
 .1تفسير صافي ،ص  .517تفسير مجمع البيان ،ج ،9ص215؛ بهنقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص.162
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آنچه در ملکوت علوي و سفلي است .بيرون رويد؛ لکن قادر نيستيد بيرون
رويد مگر به بيّنه و حجتي که خدا به شما کرامت فرمايد(.ابن عباس).
و غير اين از توجيهات ديگر درباره اين آيه از مفسرين که نقل شده،
و لکن قطع نظر از ظاهر آيه ،آن توجيه سو مناسب تر به نظر ميآيد،
چون در اين زمان که ميبينيم ،اروپاييها به قدرت علم و اختراع وسائل
و اسبابي فراهم نمودهاند و در شرف عروج به اطراف آسمانها و کرات
ميباشند .معني ظاهر آيه به خوبي نمايان ميگردد و ديگر محتاج به اين
توجيهات نيستيم .در آيه بعد ميفرمايد« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ».
اشاره به اينکه خداوند قدرت و قوّتي در بشر نهاده و همچنين در
جن که به قوت علم و عمل سلطنت و استيالء پيدا نمايند ،که اراده کنند
عروج به آسمانها نمايند .پس ،چگونه شکر خدا و ولينعمت خود را
بهجا نميآوريد.

1

آري! باز در اينجا دو گروه را مخاطب ساخته ،ميگويد :پس،
کدا يک از نعمتهاي پروردگارتان را انکار ميکنيد؟! درست است که
تهديد فوق به ظاهر در مسير مجازات و کيفر است ،ولي از آنجا که ذکر
آن هشداري است به همه انسانها و عاملي است براي اصالح و تربيت،
طبعاً لطف و نعمتي محسوب ميشود .و اصوالً وجود حساب در هر
دستگاه نعمت بزرگي است.

2

 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.29
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص.162
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نکتهها

 .1آيه  ،33ميتواند مربوط به دنيا و فضانوردي و گذر از جوّ زمين و
نفوذ در آسمانها باشد ،و يا به قرينه آيات قبل و بعد ،مربوط به قيامت و
عد امکان فرار از دادگاه الهي است.
 .2عمق زمين و لوح فضا و کرات آسماني ،براي انسان و جن قابل
تسخير است .تعبير «ان استطعتم» بهجاي «لو استطعتم» ،نشانه امکان ،و
جمله «االّ بسلطان» رمز آن است که ميتوان در آسمانها و زمين نفوذ پيدا
کرد .بهويژه آنکه در قرآن معموالً کلمه سلطان براي سلطه علمي به کار
رفته است(.تفسير نور)
پيامها

 .1جنّ و انس ،در قيامت در کنار يکديگر مورد خطاب الهي قرار
ميگيرند« .يا معشر الجنّ و االنس».
 .2توجه به قدرت الهي و عجز انسان ،بازدارنده از انحراف است« :ال تنفذون.»...
 .3موجودات لطيف همچون جنّ نيز توان فرار از دادگاه الهي را
ندارند« :يا معشر الجنّ...ال تنفذون».
 .4رهايي از کيفر در قيامت ،جز با داشتن دليل و حجّت عقلي يا
شرعي براي هيچيک از جنّ و انس ميسّر نيست« :يا معشر الجنّ و االنس...ال

تنفذون االّ بسلطان».

1

 .1تفسير نور ،ج ،11ص  394و .395
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تفسير آيات ( 12و )16
يُرْسَلُ عَلَيْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ( )٣5فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٣٦
بر شما شعلههايى از آتش بىدود و دود آتشآلود فرستاده
خواهد شد .در نتيجه ،نمىتوانيد يكديگر را [براى دفع
عذاب] يارى دهيد! پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
را انكار مىكنيد؟
چه مهيب و عجيب است دادگاه قيامت

در آيه بعد ،بر آنچه در آيه قبل ،داير بر عد قدرت انس و جن بر فرار از
چنگال عدالت آمده است ،تاکيد ميفرمايد:
يُرْسَلُ عَلَيْکُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ()٣5
بر شما شعلههايى از آتش بىدود ،و دود آتشآلود
فرستاده خواهد شد .در نتيجه ،نمىتوانيد يكديگر را [براى
دفع عذاب] يارى دهيد!

از يکسو ،فرشتگان شما را احاطه کردهاند و از سوي ديگر،
شعلههاي گر و سوزان آتش و دودهاي تيره و تار و خفقانآور اطراف
محشر را فراميگيرد و راهي براي گريز نيست.
«شواظ» ،بهمعني شعلههاي بي دود آتش است ،و بعضي آن را بهمعني
زبانههاي آتش که از خود آتش به ظاهر بريده ميشود و سبز رنگ است

تفسير آيات ( 11و 363 ( )16

تفسير کردهاند .در هر حال ،اين تعبير اشاره به شدت حرارت آن است.
«نحاس» ،به معني دود (و يا شعلههاي قرمز رنگ و آتش دودآلود
است که به رنگ مس در ميآيد) .بعضي نيز آن را بهمعني «مس مذاب»
تفسير کردهاند.
تعبير قرآن از نحاس ،سخن از موجودي در ميان است که انسان را در
قيامت احاطه کند و از فرار از دادگاه عدل الهي باز دارد .چه عجيب و
مهيب است دادگاه قيامت؛ که انسان از هر سو در احاطه کامل مأموران
الهي و آتش سوزان و دود کشنده قرار گرفته ،و راهي جز حضور در آن
دادگاه و تسليم در برابر حکم آن محکمه ندارد 1.باز ميفرمايد:
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٣٦
پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟

تعبير به نعمت در اينجا نيز به خاطر همان لطفي است که بيان شد و
ذکر آن هشداري و عاملي براي اصالح و تربيت است.
نکتهها

 .1قيامت در اين آيات ،بدينگونه تصوير شده است:
 از يکسو خداوند با عنايت حسابرسي ميکند« :سنفرغ لکم».
 از سوي ديگر ،انسان هيچ راه فراري ندارد« :ان استطعتم ان

تنفذوا...فانفذوا».
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص151و.151
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 همچنين ،عذاب از هر سو فروميريزد« :يرسل عليکم شواظ...و نحاس».
 ضمن اينکه ،هيچکس نميتواند کمک بگيرد« :فال تنتصران».
 .2آنکس که از ارسال پيامبران سودي نبرده« ،يرسل رسوالً» 1و آنکس
که از ارسال نعمتهاي مادي بهره درستي نگرفته است« ،يرسل السماء

عليکم مدراراً»« ،2يرسل الرياح مبشّرا »3؛ چنين انساني بايد منتظر ارسال
عذاب با مس گداخته باشد« :يرسل عليکم شواظ من نار و نحاس».
پيامها

 .1در قيامت ،آتش و مس گداخته مانع فرار تکذيبکنندگان خواهد
بود« :يرسل عليکما شواظ من نار و نحاس فال تنتصران».
 .2جن نيز با اينکه نژادش از آتش است؛ اما مثل انسان از آتش
آسيبپذير است« :يرسل عليکم شواظ من النار».
 .3آگاهي از عذابهاي آينده ،نعمتي است؛ زيرا باعث دوري از گناه
ميگردد« :فبايّ آالء ربکما تکذبان».

4

تفسير آيات ( 17و )13
فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ ( )٣٧فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()٣٣
 .1شوري.51 ،
 .2هود.52 ،
 .3نمل.63 ،
 .4تفسير نور ،ج ،11ص 395و .396
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و ناگهان آسمان بشكافد و چون چرمى سرخرنگ و گلگون
شود .پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
اشارهاي به اوضاع وقوع قيامت

در ادامه آيات گذشته ،بعضي از حوادث قيامت را بازگو ميکند .اين آيات
همچنان ادامه همان بحث و ذکر خصوصيات ديگري از صحنة قيامت ،و
چگونگي حساب ،و مجازات و کيفر است.
ابتدا ميفرمايد:
«فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهَانِ»
در آنهنگام كه آسمان شكافته شود ،و همچون روغن
مذاب گلگون گردد( ،حوادث هولناكي رخ ميدهد كه
تاب تحمل آن را نداريد [نخواهيد داشت]).

«شق» ،بهمعني شکافتن و بهدو نصف گرديدن آمده است؛ مانند« :اذا
السماء انشقت»« ،ثم شققنا االرض شقّا»« ،يو تشقق السّماء بالغما » و
امثال اينها در قرآن ،اشاره به اين است که هنگا وقوع قيامت ،عالم
مادّيات و طبيعيات پراکنده ميگردند.
«سماء» ،شايد مقصود کرات و سيّارات و کهکشانها باشد؛ زيرا سماء
مأخوذ از سمو است .اگر شيئي مادّي و طبيعي موصوف به سمّو گردد،
مرتبه باال و علوّ مکاني آن مقصود است .و اگر امر معنوي موصوف به
سمّو گردد علوّ مرتبه و بلندي مقا و رتبه آن مقصود است .و در قرآن
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«سماء» را به «دخان» معرّفي نموده است؛ آنجا که فرمود« :ثم استوي الي

السماء و هي دخان» .اشاره به «دخان» شايد اشاره به جسم لطيف اثيري ،يا
شبيه به او باشد.
و مقصود از شکافتن آن ،تفرق کرات و سيارات باشد ،که به فقدان
آن قوه اثيري و نيرويي که به تقدير (عزيز عليم) آنها را با هم جمع نمود.
وقتي آن نيرو و جسم اثيري به اراده حق تعالي مضمحل گرديد،
اوضاع آسماني ازهم گسيخته و اجزاي آن پراکنده ميگردد.

1

از مجموع آيات قيامت بهخوبي استفاده ميشود که در آن روز ،نظا
کنوني جهان به کلي درهم ميريزد ،و حوادث بسيار هولانگيز در
سرتاسر عالم رخ ميدهد .کواکب و سيارات و زمين و آسمان دگرگون
ميشوند ،و مسائلي که تصور آن ،امروز براي ما مشکل است واقع
ميگردد .و از جمله ،چيزي که در آية فوق است که کرات آسماني از هم
ميشکافد و به رنگ سرخ و به صورت مذاب همچون روغن درميآيد.
«ورده» و «ورد» ،بهمعني «گُل» است و از آنجا که گلها غالباً
سرخرنگند معني سرخ را در اينجا تداعي ميکند.

2

و نيز گفته شده «ورده کالدّهان»؛ يعني حمراء که آسمان بعد از
شکافتهشدن متلون و رنگبهرنگ ميگردد .مثل روغن آبشده که اول
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص34و.35
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص153و.154
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زرد و پس از آن قرمز و سرخ ميگردد؛ مثل گل سرخ« .دهان» جمع
«دهِن»؛ به معني روغن است .و نيز گفته شده «کالدهان» ،تشبيه به روغن
زيت از جهت آن است که هر ساعت روغن زيت به رنگي مينمايد.
پس ،در آن روز آسمان مثل ورد باشد در رنگ و مثل دهن باشد در
اختالف الوان(.مجاهد و قتاده و ضحاک).
و در پايان« ،فباي آالء ربکما تکذبان» ،شايد اشاره به اين باشد که آن کسي
که در مدّت مديدي اوضاع عالم را روي يک ميزان مضبوطي نگاه داشته ،و
هر يک از اجزاء عالم ارضي و سمايي را در محل و مقرّ خود موظف به
انجا عملي گردانيده ،و در مدت معيّني به قدري که حکمت الهي اقتضاء
بقاء آن را داشته باشد ،همگي دستبهدست هم داده و به يکصورت
وحداني ،بهطرز حکيمانه اين کاخ مجلّل عالم جهاني را تشکيل دادهاند؛ که
افراد بشر و افراد جن در اين عالم استکمال روحاني و جسماني پيدا نمايند،
و پس از منحلشدن عالم طبيعيات ،عالم ديگري که آخرين مقا انساني و
در خور رتبه و مقا وي است به جزاي اعمال خود(ان خيراً فخيراً ،و ان شراً

فشراً) برسند .پس ،چگونه نعمتهاي الهي را تکذيب مينماييد.

1

تفسير آيات ( 13و )13
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ( )٣٣فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا

تُکَذِّبَانِ()٤٤
 .1همان.
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در آن روز [بهعلت سرعت فوقالعاده حسابرسى و روشنبودن
همه امور] هيچ انس و جنّى را از گناهش نپرسند »33«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
روزي که باطنها ظاهر ميگردد

در اين آيه و در ادامه اوضاع قيامت و بعد از حوادث تکويني قيامت ،در
آن روز به وضع انسان گنهکار پرداخته ميشود و ميفرمايد « :فَيَوْمَئِذٍ لَّا

يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ».1
پس از شکافتهشدن آسمان و پديد شدن عالم قيامت ،نه از آدمي و نه
از جن سوال نميشود که چه کرديد؛ زيرا اعمال هر کسي در بشره وي
ظاهر ميگردد.
بلکه يکي از اوصاف قيامت «تبلي السرائر» است که باطنها ظاهر
ميگردد .و نيز تما اجزاي بدن انسان به زبان آيند و بر ضرر او شهادت
ميدهند .اين است که قيامت را «عالم حيوان» معرفي نمودهاند .وقتي
چنين است ،ديگر چه جاي سوال است؛ (آنجا که عيان است ،چه
حاجت به بيان است)  2و باز ميفرمايد :فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()٤٤
نکتهها

 .1در روايات ميخوانيم ،قيامت پنجاه موقف دارد 3.در يک موقف ،فرمان
 .1الرحمن.39 ،
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.36
 .3بحاراالنوار ،ج ،7ص.126
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بازداشت و حسابرسي و سوال است« :وقفوهم انهم مسئولون»

1

در موقف ديگر ،مُهر بر لبها زده ميشود« :نختم علي افواههم» .2در
موقف ديگر از يکديگر استمداد ميکنند ،و در يک موقف ديگر ،همه
گريانند .بنابرين ،اگر در اين آيات ميخوانيم که از هيچکس سوال
نميشود ،مربوط به موقف خاصّي است.
 .2ممکن است مراد آيه اين باشد که تنها از گناه سوال نميشود« :ال
يسئل عن ذنبه»؛ زيرا گناه خالفکار در آن روز حاضر است« :و وجدوا ما

عملوا حاضرا» 3و اسرار دروني او آشکار« :تبلي السرائر» .4پس ،سؤال از
چيزهاي ديگري از قبيل :عمر و درآمد و مصرف ميشود ،نه از گناهان.
 .3در آينده ،آسمانها از هم شکافته و ذوب خواهند شد .آسمانهايي
که «سبعاً شداداً» 5هستند ،مثل روغن مذاب ،روان ميشوند.
پيامها

 .1ظهور قيامت ،با دگرگوني در نظا طبيعت صورت ميگيرد« :فاذا

انشّقت السماء.»...
 .2پايان اين جهان ،فروپاشيدن و درهمپيچيدن است؛ اما آغازي است
 .1صافات.24 ،
 .2يس.65 ،
 .3کهف.49 ،
 .4طارق.9 ،
 .5نبأ.12 ،
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براي جهان ديگر« :فاذا انشّقت السماء...فيومئذ.»...
 .3جنّ نيز همچون انسان ،مرتکب گناه ميشود« 1:ال يسئل عن ذنبه انس

و ال جانّ».
تفسير آيات ( 11و )15
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ( )٤١فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٤٢
گناهكاران به نشانههايشان شناخته مىشوند ،در نتيجه آنان
را به موهاى پيش سر و به پاهايشان مىگيرند [و به آتش
مىاندازند »41« ].پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
را انكار مىكنيد؟
گنهکاران از سيمايشان شناخته ميشوند!

و در تأييد آيات قبل ميفرمايد:
«يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ»

٢

گناهپيشگان را از نشانههايشان ميشناسند .پس ،موهاي
جلوي سر و پاهايشان را ميگيرند [و به دوزخشان مياندازند]

اين آيه در مقا پاسخ از پرسشي تقديري است ،کأنه کسي ميپرسد:
خب ،وقتي از گناهشان پرسش نميشوند ،پس از کجا معلو ميشود
 .1تفسير نور ،ج ،11ص 396و .397
 .2الرحمن.41 ،
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گناهکارند؟ در پاسخ فرمود :مجرمين از سيمايشان شناخنه ميشوند. ...
ازاينرو ،آيه  41همين معني را تأييد مينمايد ،که روز قيامت در صورت
و سيماي گناهکاران آثار گناه ظاهر و هويدا است.
«سيما» در اصل بهمعني عالمت و نشانه است و هر گونه عالمت و
نشانهاي را که در صورت ،و يا ساير نقاط بدن آنها باشد شامل ميشود.
ولي از آنجا که عاليم خوشحالي و بدحالي بيشتر در صورت نمايان
ميگردد ،به هنگا ذکر اين لفظ ،غالباً صورت تداعي ميشود .در آن روز،
گروهي داراي چهرههاي بشاش ،نوراني و درخشانند که بيانگر ايمان و
عمل صالح آنهاست و گروهي ديگر ،صورتهاي سياه و تاريک و
زشت و عبوس دارند؛ که نشانگر نشانه کفر و گناه آنهاست.
مواقف و عقبات قيامت

«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِکَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا

غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ»

١

در آن روز ،چهرههايي درخشان و نورانياند ،و چهرههايي
تاريك ،كه سياهي مخصوصي آن را پوشانده است.

اين منافات با آيات ديگر نيست که داللت دارد که از همه سؤال
ميشود .مثل قوله تعالي« :فوربک لنسئلنهم اجمعين عمّا کانوا يعملون»2؛ پس،
 .1عبس.31-48 ،
 .2حجر 92 ،و .93
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قسم به خداوند که هر آينه از تما آنها سؤال ميکنم از آنچه بودند و
عمل ميکردند .يا اينکه ميفرمايد« :وقفوهم إنهم مسئولون»؛ نگاه داريد آن
را که آنها پرسيدهشوندگانند.
زيرا مواقف و مراحل و عقبات قيامت بسيار است و شايد اين آيه (ال

يسئل) درباره يکي از مواقف باشد ،يا اين که اول ظهور قيامت مراد باشد

1

و اينکه قيامت يک روز بسيار طوالني است و انسان از مواقف و
گذرگاههاي متعددي بايد بگذرد و در هر صحنه و موقفي بايد مدتي
بايستد ،طبق بعضي از روايات اين مواقف پنجاه موقف است .در بعضي
از مواقف سؤال نميشود؛ بلکه ،رنگ ،رخساره خبر ميدهد از سرّ درون.
چنانچه از آيات ديگر فهميده ميشود.
و در بعضي مواقف ،مُهر بر دهان انسان گذاشته ميشود و اعضاي
بدن به شهادت برميخيزند .در بعضي مواقف نيز از انسانها دقيقاً پرسيده
ميشود« :وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ»2؛ (و [بر سر راه دوزخ] نگاهشان داريد که
مسلّماً مورد بازپرسي قرار خواهند گرفت.
يا اينکه ميفرمايد« :فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ»« ،3عَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ» .4و در
بعضي مواقف ديگر؛ انسانها به جدال و دفاع و مخاصمه برميخيزند.»5
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص 36و .37
 .2صافات.24 ،
 .3حجر.92 ،
 .4همان.93 ،
 .5نحل.111 ،
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خالصه ،هر صحنهاي شرايطي دارد و هر صحنه از صحنة ديگر
خوفناکتر است.
باز در تعقيب به آن ،همگان را مخاطب ساخت و ميفرمايد« :فباي آالء

ربکما تکذبان»؛ کدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟

1

آري در آن روز سؤال نميشود ،بلکه «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ»،2
مجرمان با قيافههايشان شناخته ميشوند.
سپس ،ميفرمايد« :فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ» .3آنگاه آنها را با موهاي
پيش سر ،و پاهايشان ميگيرند و به دوزخ ميافکنند.
«نواصي» ،موهاي پيش سر« .اقدا » جمع قد  -پاها .گرفتن مجرمان با
موي پيش سر و پاها ،ممکن است به معني حقيقي آن باشد ،که مأموران
عذاب اين دو را ميگيرند و آنها را از زمين برداشته ،و با نهايت ذلت به
جهنم ميافکنند .يا کنايه از نهايت ضعف و ناتواني است در چنگال
مأموران عذاب الهي ،که اين گروه را با خواري تما به دوزخ ميبرند ،و
چه صحنة دردناک و وحشتناکي است آن صحنه؟

4

طبرسي از اما رضا چنين روايت ميکند که فرمود :هر کس معتقد
به خدا باشد و گناه کند و توبه نکند در عالم برزخ او را عذاب کنند و
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص157و158
 .2الرحمن.41 ،
 .3همان.
 .4تفسير نمونه ،ج ،13ص156و.157
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روز قيامت ديگر بر او گناهي نيست که از او سؤال شود.
«بالنواصي و االقدام»؛ يعني آنها را به موي پيشاني و قد هايشان
ميگيرند ،و شايد اشاره به اين بکند که آثار گناه مجرمان از موي پيشاني
آنان تا به قد آنها گرفته ،و در تما اندا آنها آثار غضب الهي هويدا و
ظاهر گرديده و اين آيه تأييد مينمايد آن اخبار و احاديثي را که داللت
دارد که در قيامت هر کسي به صورت عملش وارد محشر ميشود و به
صورت اخالقش ظهور مينمايد.
«فباي آالء ربکما تکذبان» ،شايد اشاره به اين باشد که آن پروردگاري که
پس از مردن و منحلگرديدن بدن شما و خرابشدن دنيا ،شما را فاني
نميگرداند؛ بلکه در عالم ديگري که از حيث رتبه و تماميت فوق اين
عالم دنياست ،شما را حيات نويني ميبخشد و شما را زنده ميگرداند به
زندگي تما تر و کاملتر ،تا اينکه به نتيجه اعمال و افعال خود برسيد؛
پس چگونه ولينعمت خود را ستايش نميکنيد و نعمتهاي او را
تکذيب ميکنيد.

1

نکتهها

گويا اين آيه به دنبال سؤالي است که در آيه قبل قابل طرح است که اگر
از گناه سؤال نميشود ،پس چگونه مجرمان شناخته ميشوند؟ اين آيه
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.37
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در پاسخ ميفرمايد« :يعرف المجرمون به سيماهم» ،مجرمان از سيمايشان
شناخته ميشوند.

1

 .2همانگونه که تبهکاران از سيمايشان شناخته ميشوند ،نيکوکاران
را نيز از سيمايشان ميشناسند« :يعرف في وجوههم نضرة النعيم».

2

چهرهها در قيامت

 روسفيدان« :تبيضّ الوجوه» 3و روسياهان« :وجوهم مسودّة»

4

 شادان« :وجوه يومئذ ناضره»« 5،وجوه يومئذ ناعمة» 6.و گرفته و غمگين:
«وجوه يومئذ باسرة»

7

 خندان؛ «وجوه يومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة»

8

 غبار گرفته و گرد زده« :وجوه يومئذ عليها غبرة»
 خوار و ذليل« :وجوه يومئذ خاشعه».11
 .1تفسير الميزان؛ بهنقل از :تفسير نور ،ج.11
 .2مطففين.24 ،
 .3آل عمران.116 ،
 .4زمر.4 ،
 .5قيامت.22 ،
 .6غاشيه.8 ،
 .7قيامت.24 ،
 .8عبس.37 ،
 .9همان.41 ،
 .11غاشيه.2 ،
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پيامها

 .1افکار و اعمال انسان در چهره او جلوه دارند« :يعرف المجرمون بسيماهم».
 .2مجر درنهايت ذلّت ،گرفتار قهر الهي ميشود« :فيومئذ بالنواصي و االقدام».
 .3آنان که در دنيا از هيچ گناهي فروگذار نکردند و از موي سر تا
نوک پا ،مخالف فرمان الهي عمل کردند ،در قيامت نيز با موي سر گرفته
شده و در عذاب داخل شوند« :فيومئذ بالنوصي و االقدام».
 .4تفکيک خوبان از بدان و شناختهشدن آنان ،يکي از نعمتهاي الهي
است« :فبايّ آالئ ربّکما تکذبان».

1

تفسير آيات ( 11تا )12
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ( )٤٣يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ
آنٍ ( )٤٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ()٤5

اين همان دوزخى است كه گنهكاران آن را دروغ
مىپنداشتند »43«.آنان در ميان آتش و آب جوشان رفت و
آمد مىكنند« »44پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
را انكار مىكنيد؟

اين آيات از جملهاي حکايت ميکند که آن روز به مجرمان گفته
ميشود :اين است جهنمي که مجرمين تکذيبش ميکردند« :هذه جهنم التي

يکذب بها المجرمون».
 .1تفسير نور ،ج ،11ص .398
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«هذه» از اسماء اشاره است؛ و اشاره به آيه باال است که گويا مالئکه يا
خزنه جهنم به گناهکاران گويند :اين آن جهنمياست که انبياء به شما
گفتند و شما دانسته از روي کبر و عناد ،يا ندانسته و بر اثر بي خردي و
عد تدّبر انکار نموديد و دروغ پنداشتي.
نظر مفسران مختلف نقل است در اينکه :مخاطبان ،حاضران در محشرند
و اين سخن در قيامت به آنها گفته ميشود؛ يا اينکه خداوند به پيامبرش

ميگويد اين اوصاف دوزخي است که همواره مجرمان در اين دنيا آن را
انکار ميکنند ،و يا اينکه مخاطب ،همه انس و جن هستند که به آنها
هشدار ميدهد جهنميکه مجرمان آن را انکار ميکنند ،داراي چنين اوصافي
است که ميشنويد ،بايد به هوش باشيد ،عاقبت کارتان به آنجا نرسد.

1

توصيفي از جهنم

باز در توصيف جهنم و عذابهاي دردناک آن ميافزايد :مجرمان در ميان
دوزخ و آب سوزان در رفتوآمدند« :يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ».
«حميم» ،آب جوشان را گويند« .آن» ،آبي است که در نهايت حرارت
و سوزندگي اشتداد و شدت حرارت .پس ،آنها از يکسو در ميان
شعلههاي سوزان آتش جهنم ميسوزند و تشنه ميشوند و تمناي آب
ميکنند ،و از سوي ديگر ،آب جوشان به آنها ميدهند (يا بر آنها
ميريزند) ،و اين مجازاتي است دردناک.
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.157
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و از بعضي آيات قرآن استفاده ميشود که چشمه سوزان «حميم» در
کنار جهنم است ،که اول دوزخيان را در آن ميبرند ،و سپس در آتش
ميافکنند« :و يسبحون في الحميم ثم في النار يسجرون» 1.تعبير به «يَطُوفُونَ بَيْنَهَا

وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ» ،در اين آيه مورد بحث مناسب همين آيه است.

2

پس ،در اينجا در مقا تهديد گناهکاران برآمده و اشاره به سختي
عذاب آنهايي است که منکر معاد و جهنم و بهشت و باقي اوضاع
اخروي ميباشند ،که وقتي آنها را به جهنم انداختند ،آنها در بين درکات
دوزخ و بين آب جوشاني که درمنتها درجه شدت است ،دور ميزنند.
همانطوري که بهشتيان در درجات بهشت ،مقامات و درجات غير
محدودي دارند ،از هر درجهاي به درجه ديگر صعود نمايند و از
نعمتهاي بهشتي محفوظ گردند؛ زيرا آنان مشمول الطاف الهي و
بهشت ،دار کرامت و مظهر اسم «الرحمن» است و فيض حق تعالي
محدود به حدّي نيست ،و غير محدود است.
و همينطور «جهنم» که مظهر غضب و نماينده اسم «شديد العقاب»
است ،درکات غير محدودي دارد و منکرين معاد که آية باال اشاره به آنها
است در آن درکات دور ميزنند و شايد «يطوفون» اشاره به اين باشد که
همانطوري که در دنيا آنان مثل کر ابريشم عليالدوا به دور آرزوهاي
 .1مؤمن71 ،و.72
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص.158
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دور و دراز خود ميچرخند و در مقا انسانيت و معارف الهيّه قدمي باال
نميروند ،همينطور در جهنم ،که نتيجه اعمال آنها است ،براي چشيدن
عذاب در درکات آن دور ميزنند و صعود و خروجي براي آنان نيست.
در تفسير منهجالصادق چنين آمده است :در بعضي روايات است که
يک وادي در جهنم است که در آن چرک و ريم جهنميان جمع شده و
اهل جهنم را با همان زنجير و غلهايي که بسته شدهاند به آنجا
ميکشانند ،و همه را در آن جا معذب نمايند تا آنکه مفصلها و رگهاي
آنها از هم بگسلد و دو مرتبه رگهاي آنها به هم پيوندد .پس ،آنها به
اين ترتيب هميشه معذب باشند.

1

«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» چون اين سوره مبارکه به اسم «رحمن» افتتاح
گرديده و تکرار اين آيه نيز اشاره به آالء و نعمتهاي «رحمن» است،
آنچه هر عملي از براي بشر مهيّا نموده و به وي وعده يا وعيد داده،
همگي؛ حتي جهنم ،به داللت حديث «غلبت رحمتي علي غضبي» ،آن نيز
بيشتر نعمت و رحمت است.
آيا جهنم نعمت است و فايده دارد؟

جهنم دو فايده دارد .نخست اين که ،براي تهديد و انذار بشر است که
شايد از عذاب جهنم ترسناک شود و وي را از مخالفت حق تعالي ،و
نفس و هويپرستي باز دارد تا آن که سعادتمند گردد .ديگر افراد موّحد و
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.38
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گناهکار چون در اثر گناه و قذرات نفساني اليق بهشت که داراي کرامت
الهي است نميباشد ،در آخرت مثل طالي مغشوش که در کوره آتش
زرگري آن را آب ميکنند تا غش آن گرفته شود و طالي ناب بيرون آيد،
خداي رحمن نيز جهنم را قرار داده که آد موّحد گناهکار مدّت زيادي
«بسته به قذارت گناه» در کوره جهنمي سوخته گردد تا آن که طالي روح
و قلب وي از کثافات و گناهان بيرون آيد و اليق بهشت که جاي نيکان و
دار رحمت الهي است بگردد؛ وگرنه چطور با عدل الهي مناسب است که
مردمان پاک و ناپاک جمع شوند .پاک و ناپاک را با هم جمع کند و آن ها
را با يک نظر بنگرد؛ هرگز چنين نيست.
و اين نوع رحمت نيز شامل آد گناهکار ميگردد نه کفار؛ زيرا به داللت
آيات قرآني ،کفّار مخلد در جهنم ميباشند .پس از اخطار شديد بيدارکننده
که لطفي است از ناحية خداوند 1ميفرمايد« :فباي آالء ربکما تکذبان».
نکتهها

 .1تکذيب بهشت و جهنم و باور نداشتن قيامت ،از جمله عوامل
دوزخيشدن انسان است ،چنانکه در سوره مدّثر نيز يکي از داليل ورود
به جهنم ،تکذيب قيامت بيان شده است« :ما سلککم في سقر ،قالوا لم نکن من

المصلّين  ...و کنّا نکذّب بيوم الدين».
 .2بهشتيان محور طوافاند و خادمان بهشتي دور آنان ميگردند:
 .1همان ،ص  38و .39
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«يطوف عليهم ولدان مخلّدون»

١

نوجواناني جاودان (در شكوه و طراوت) پيوسته گرداگرد
آنان ميچرخند.
«يطاف عليهم بصحاف من ذهب و اکواب».

٢

ظرفهاي غذا و جامهاي طاليي(نوشيدنيهاي پاكيزه)
گرداگرد آنها گردانده ميشود.
«يطاف عليهم بکأس من معين»

٣

قدحهاي لبريز گرداگردشان چرخانده ميشود.
ولي دوزخيان بايد ذليالنه بهدور دوزخ و آب سوزان بگردند« :يطوفون

بينها و بين حميم آن».

4

پيامها

 .1مجرمان آنچه را پيوسته انکار ميکنند در برابر خود خواهند
ديد« :هذه جهنم».
 .2جر و گناه ،زمينه تکذيب قيامت است« :يکذب بها المجرمون».
 .3دوزخيان به دور عذاب ميگردند تا شايد راه فراري بيابند« .يطوفون

بينها و بين حميم آن».
 .1واقعه.17 ،
 .2زخرف.71 ،
 .3صافات.45 ،
 .4انسان.15 ،
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 .4عدل الهي و کيفر دادن از نعمتهاي الهي است« :فبايّ آالء ربّکما تکذبان».
تفسير (آيات  16تا )21
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ( )٤٦فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ( )٤٧ذَوَاتَا

أَفْنَانٍ ( )٤٣فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٤٣فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ()5٤
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )5١فِيهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ

( )5٢فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()5٣
و براى كسى كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش [در
قيامت براى حسابرسى] بترسد دو بهشت است »42«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟«»47
]دو بهشتى كه[ داراى درختان و شاخسارهاى باطراوت
و انبوه است »43«.پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟« »43در آن دو بهشت ،دو
چشمهاى است كه همواره جارى است »51«.پس كداميك
از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟« »51در آن
دو بهشت از هر ميوهاى دو نوع فراهم است »52«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟«»53
پاداش کسيکه هيبت و عظمت الهي بر وي غالب گردد

در اين آيات ،دوزخيان را به حال خود رها کرده ،به سراغ بهشتيان
ميرود ،و از نعمتهاي دلپذير و بي نظير و شوقانگيز بهشت،
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قسمتهايي را بر ميشمرد ،تا در مقايسه با کيفرهاي شديد و دردناک
دوزخيان ،اهميت هر کدا روشنتر گردد.
ميفرمايد:
«و لمن خاف مقام ربه جنتان»
براي كسي كه از مقام پروردگار بترسد در بهشت است.

براي اين آيه چند تفسير بيان شده است:
 .1کسي که بترسد از ايستادن در موقف حساب و نزد پروردگار ،و
ترک معاصي کند.
 .2کسي که بترسد و بداند خدا شاهد و حافظ اعمال او است ،و در
معصيت جسارت ننمايد و به طاعات اتيان نمايد .چنين کسي وي را دو
بهشت است .شايد مقصود از «مقا ربه» مرتبة عظمت و کبريايي او است.
و چون خوف و خشيت بدون معرفت به مقا ربوبي براي کسي ميسر
نخواهد گرديد ،پس ممکن است اشاره به اين باشد که آن کس که خدا را
به عظمت و جالل و به مقا الوهيّت شناخت ،و شناسايي او سبب خوف
و خشيت او گرديد ،چنانکه فرمود« :انما يخشي اهلل من عباده العلماء» ،براي
چنين کسي دو بهشت است.

1

حديثي از اما صادق« :من علم ان اهلل يراه ،و يسمع ما يقول ،يعلم ما يعلمه،
من خير و شر ،فيحجزء ذلک عن القبيح من االعمال ،فذلک الذي خاف مقام ربه و
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.39
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نهي النفس عن الهوي»؛ کسي که ميداند خدا او را ميبيند ،و آنچه ميگويد
ميشنود .و آنچه از خير و شر انجا ميدهد ميداند ،و اين توجه و اين
علم او را از معاصي باز دارد ،براي چنين کسي دو بهشت است.

1

و نيز در تفسير ديگري آمده است :که منظور ،ترس از خدا است ،نه
به خاطر آتش جهنم و طمع در نعيم بهشت؛ بلکه تنها به خاطر «مقا
پروردگار و جالل او» خائف است.
در تفسيري ديگر ميخوانيم :منظور از «مقا پروردگار» ،مقا عدالت
او است؛ چراکه ذات مقدس او مايه خوف نيست ،بلکه خوف از عدالت
او است .و خوف از عدالت هم برميگردد به خوف از اعمال خود انسان،
زيرا کسي که پاک است از محاسبه چه باک است؟
مجرمان هنگاميکه از کنار محکمه و دادگاه ميگذرند ميترسند ،اما
براي پاکان فرق نميکند که آنجا دادگاه است يا هر مکان ديگر.
سر چشمه خوف از خدا

البته خوف از خدا سرچشمههاي مختلفي دارد:
گاه همان اعمال ناپاک و افکار آلوده است ،و گاه مقربان به خاطر
قرب به ذات پاکش ،از کمترين ترک اولي و غفلت وحشت دارند.
و گاه بدون همه اينها ،هنگاميکه تصور آن ذات نامحدود و عظمت
بي انتها را ميکنند در مقابل او احساس حقارت کرده و حالت خوف به
 .1منهج الصادقين؛ به نقل از :تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.41
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آنها دست دهد .و اين خوفي است که از نهايت معرفت پروردگار
حاصل ميشود و مخصوص عارفان و مخلصان درگاه اوست ،و اين
چهار تفسير با هم تضادي ندارند و ممکن است در مفهو جمع باشد.

1

عالمه طباطبايي ميفرمايند« :لمن خاف» که مقصود جن و انس است،
آن کساني که اهل اخالص ،آنهايي که خاضع در برابر جالل خداي
تعالي هستند ،و او را بدين جهت عبادت ميکنند که او «اهلل» است ،نه
بدين جهت که جهنم دارد ،و نه به طمع بهشت و ثوابي که ميدهد ،و
بعيد نيست که اين طائفه آنها باشند که خداوند در سوره واقعه ،در گروه
سو بيان فرموده:
«وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّا ِ النَّعِيمِ * ثُلَّةٌ

مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ»

٢

و پيشىگيرندگان [به اعمال نيك] كه پيشىگيرندگان [به
رحمت و آمرزش]اند »11« ،اينان مقرباناند »11«،در بهشتهاى
پر نعمتاند »12«.گروهى بسيار از پيشينيان »13«،و اندكى
از پسينيان.

اما در اينکه مقصود از جنتان «دو بهشت» چيست ،گفتاري از مفسّران
نقل شده و هريک اظهار رأي کردهاند.
 .1تفسير نمونه ،ج  ،23ص161و.162
 .2واقعه.11-14 ،
 .3ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.221
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گفتار مفسران درباره دو بهشت

 .1يکي بهشت عدن و ديگري بهشت نعيم.
 .2يکي براي انسان آماده شده و ديگري براي جن؛ زيرا خطاب به
ثقلين يعني انس و جن است.
 .3يکي براي اداي طاعت آماده و ديگري براي ترک معصيت مهيا
شده است.
 .4يکي براي خاد  ،ديگري براي مخدو و آقا( .بيروني و اندروني)
 .5يکي از روي عدل عطا گرديده و ديگري بر سبيل فضل بخشيده
شده است .چنانکه ميخوانيم« :لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن

فَضْلِهِ»1؛ هدف اين است که خداوند پاداش بهترين اعمال آنها را بدهد و
از فضلش بر آن بيفزايد.
 .6يکي از طال ساخته شده است يکي از نقره.
 .7يکي از ياقوت سرخ و ديگري از زبرجد سبز ،و خاک آن از
ياقوت و عنبر و گلش از مشک ازفر.
 .8يکي بهشت روحاني و ديگري بهشت جسماني است.
همانطور که در آيه  15سوره آل عمران ميخوانيم:
«لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّا ٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد»
 .1نور.38 ،

تفسير (آيات  16تا 381 ( )11

بگو :آيا شما را به بهتر از اين [امور] خبر دهم؟ براى آنان
كه [در همه شؤون زندگى] پرهيزكارى پيشه كردهاند ،در
نزد پروردگارشان بهشتهايى است كه از زيرِ [درختانِ]
آن نهرها جارى است ،در آن جاودانهاند و [نيز براى آنان]
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
ميگذرد و همسران پاک در آن هستند ،از بهشت معنوي که خشنودي
خدا است نيز سخن ميگويد.
بهترين توجيهات که به حقيقت نزديکتر مينمايد ،همان است که
گفته شود :مقصود از دو بهشت ،بهشت روحاني و بهشت جسماني است؛
زيرا بهشت اسم جنس است و تما انواع و اقسا بهشتها را شامل
ميگردد و تعداد آن به انواع است نه بهافراد.
و نيز بهشت روحاني و جسماني دو نوع از بهشت ميشود که تحت
هر يک از آن افرادي است ،و اين دو نوع بهشت با تما خصوصيات از
هم جدا و متمايز است؛ جز آنکه هر دو در ازاي عمل نيک تفضالً عنايت
ميگردد و ميفرمايد :ميتوان اين رأي را ترجيح داد ،يکي خود آيه و
آياتي که ذکر شد.
و حديث اما صادق و نيز حديث ديگر که وقتي حضرت امير،
عمرو بن عبدود را کشت ،به او گفتند از او نترسيدي؟ فرمود« :کيف
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يخاف سوي اهلل من لم يعبد سواه طرفه عين»؛ چگونه کسي از غير خدا
بترسد در حالي که لحظهاي غير خدا را نپرستيده است.
از مجموع اينها استفاده ميشود که :دو بهشت موعود براي کساني
است که داراي دو صفت باشند :خوف و بندگي.
دو بهشت موعود براي کسي است که داراي دو صفت باشد :يکي از
عظمت خدا و بزرگواري او بترسد؛ و ديگر ،در مقا بندگي پايداري نمايد.
و خوف از خدا منوط به معرفت است .کسي که خدا را به
«علماليقين» يا «عيناليقين» شناسد ،هرگز خوف و خشيت بر وي غالب
نميگردد؛ و در مقا بندگي استقامت و پايداري مينمايد .و معرفت چون
امر روحاني است ،و بايد جزاي عمل در خور عمل باشد ،جزاي او
بهشت روحاني است .و ايستادگي در عمل چون به عمل جسماني تما
ميگردد ،جزاي آن بهشت جسماني است.
آري! خوف و خشيت منوط به معرفت است .و قيا و ايستادگي در
مقا اطاعت براي کسي است که در طريق بندگي و اطاعت و فرمانبري
ثابت ،و با متانت و استقامت باشد .و چنين موهبتي کسي را ميسّر است
که معارف وي از «علم اليقين» تجاوز نموده و به «عيناليقين» يا حقاليقين
رسيده باشد؛ و آنان «سابقين» هستند که درباره آنها است
«وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّا ِ النَّعِيمِ»
 .1واقعه.12-11 ،

١
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و پيشىگيرندگان [به اعمال نيك] كه پيشىگيرندگان [به رحمت و
آمرزش]اند »11«،اينان مقرباناند »11«،در بهشتهاى پرنعمتاند.

و نيز درباره آنان است« ،روح و ريحان و جنه نعيم»؛ البته چنين اشخاصي
نه فقط در آخرت ،بلکه ميتوان گفت اينان در همين دنيا نيز داراي دو
بهشت هستند؛ بهشت روحاني و بهشت جسماني .زيرا روحاً و جسماً
هميشه از الطاف الهي و نظر «بوجه الکريم» ،محفوظ و شادمانند و درباره
آنان صادق آيد قوله تعالي« :للذين احسنوا الحسني و زياده»
از بعضي از عرفا است که :دو بهشت؛ يکي بهشت همين دنيا است و
آن لذت مناجات و آن حظوظ و لذايذي است که عارفين را از قبل
مناجات و کشف حقايق و واردات قلبي ميسر ميگردد .و ديگر ،بهشت
موعود که در عالم آخرت از آن کامياب ميگردند.

1

همه اين معاني ممکن است در آيه جمع باشد ،و آنچه مسلم است
خداوند باغهاي متعددي از بهشت در اختيار بندگان صالح ميگذارد که
در آن رفتوآمد دارند .و دوزخيان در ميان آتش و آب گر و سوزان در
طوافاند ،و اينها در باغهاي بهشت .پس ،بهدنبال اين نعمت بزرگ،
همگان را خطاب ساخته و ميفرمايد« :فباي آالء ربکما تکذبان».
توصيفي از دو بهشت

سپس ،در توصيف اين دو بهشت ميافزايد :آنها داراي انواع نعمتها و
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص 41و.41
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درختان پرشاخه و باطراوتند .ميفرمايد« :ذواتا افنان».
«ذواتا» ،تثنيه «ذات» بهمعني «صاحب» و دارنده است« .افنان» ،جمع
فنن است و عبارت از غصون و غنچهاي است که اول در اشجار پديد
ميگردد (شاخههاي تازه و پربرگ) يا به معني نوع؛ يعني تنوع نعمتهاي
بهشت و انواع مواهب آن است.
اين احتمال نيز وجود دارد که درختان بهشتي بهگونهاي هستند که در
يک درخت ،شاخههاي مختلفي است و بر هر شاخه نوعي از ميوهها.
و مرجع ضمير تثنيه در «افنان» دو بهشتي است که اشاره شد .و اشاره به
اينکه ،اين دو بهشت صاحب غصون و غنچههايي است؛ اگر چه مفسرين
توجيهاتي درباره «افنان» نمودهاند که مقصود ميوههاي رنگارنگ يا ميوههاي
مختلف يا غنچههايي است که در اشجار بهشت روييده شده ،لکن شايد
مقصود از «افنان» غنچههايي است که در اثر معارف حقه و اعمال صالحه در
باغستان نفس ناطقه انساني در اين عالم دنيا روييده شده است ،و در عالم
آخرت به ثمر رسيده و صورت خارجي پيدا کرده در دو بهشت روحاني و
جسماني آنان نمودار گرديده .و شجره توحيد که «اصلها ثابت و فرعها في السماء»،
هر قدر قطورتر و محکمتر باشد ،ساقهها و غنچههاي آن زيادتر ميگردد.

1

«فباي آالء ربکما تکذبان»؛ باز در برابر اين نعمت همان سؤال تکرار
ميشود که :کدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را انکار ميکنيد.
 .1همان ،ج ،23ص.42
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«فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ( )5٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»
در آن دو بهشت ،دو چشمهاى است كه همواره جارى
است »51«.پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را
انكار مىكنيد؟
چشمههاي «سلسبيل» و «تسنيم» در بهشت

از آنجا که يک باغ سرسبز و خر و پر طراوت ،عالوه بر درختان ،بايد
سرچشمههاي آب جاري نيز داشته باشد ميفرمايد« :فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

فِيهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ».
در آن دو بهشت دو چشمه به طور مدا جريان دارد .پس ،در مقا
اوصاف آن دو بهشت موعود بر آمده که در آن دو بهشت ،دو چشمه آب
جريان دارد ،از هر ميوهاي جفتجفت براي اهلش مهيّا است .يعني در آن
بهشت از هر ميوه دو نوع است ،دو صنف است.
بعضي از مفسران درباره اين دو صنف ميوه گفتهاند :يک صنف آن،
ميوههايي است که آن را ميشناسند ،چون در دنيا آن را ديده بودند.
صنف ديگر ميوه آن است که در دنيا نديده بودند ،آن را نميشناسند.
بنابراين ،اگر دو بهشت ،هر دو جسماني باشند اين اوصاف نيز
جسماني ميشود؛ لکن چنانچه از آيه استظهار نموديم ،اگر يکي جسماني
و ديگري روحاني مقصود باشد ،صفات هر کدا نيز بايستي در خور
خودش باشد ،مثل اينکه شجره بهشت روحاني آن است که فرموده «کلمه
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طيبه کشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء» و نيز چشمه آن عين کافوري
و عين زنجبيلي و ماء سلسبيل است ،و ميوه آن لذايذ روحافزايي است که
روح و قلب اهلش را تقويت مينمايد و در وصف آن صادق آيد که نه
چشمي ديده و نه گوشي شنيده و نه به خاطر احدي خطور نموده و
قوتبخش حيات جان آنان است و نعمتهاي بهشت جسماني نيز در
خور خودش ،حياتبخش قواي جسماني است.

1

اينکه از چگونگي اين چشمه سخني به ميان نيامده است و تنها تعبيري
از آن به عنوان «نکره» ديده ميشود ،دليل بر عظمت و اهميت است.
بعضي از مفسران ،اين دو چشمه را چشمه «سلسبيل» و «تسنيم» ،که
در آيههاي  18سوره مبارکه دهر و  27سوره مبارکه مطففين آمده تفسير
کردهاند« :عَيْنًا فِيهَا تُسَميسَلْسَبِيلًا» 2و « وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ».

3

و گاه گفته شده اين دو چشمه .1 ،چشمه ماء طهور و  .2چشمه عسل
مصفي است .و در سوره محمد ميفرمايد:
«فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّي وَلَهُمْ فِيهَا مِن کُلِّ
الثَّمَرَا ِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا

فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ»
 .1همان ،ص.43
 .2انسان.18 ،
 .3مطففين.27 ،
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صفت بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده [چنين
است ]:در آن نهرهايى است از آبى كه مزه و رنگش
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
ميوهاى براى آنان فراهم است ،و نيز آمرزشى از سوى
پروردگارشان [ويژه آنان است .آيا اينان] مانند كسانى
هستند كه در آتش جاودانهاند ،و از آبى جوشان به آنان
مىنوشانند كه رودههايشان را متالشى مىكند؟!«»15

و اگر «جنتان» را در آيات گذشته بهمعني بهشت معنوي و مادي
تفسير کنيم؛ طبعاً اين دو چشمه نيز يکي معنوي(همچون چشمة معرفت)
و ديگر چشمه مادي(همچون چشمههاي آب زالل يا شير و عسل ،و
شراب طهور است) .باز در برابر اين نعمت همان سؤال تکرار ميشود؛
«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»
ادامه توصيف نعمتهاي بهشت

و در ادامه وصف بهشت و نعمتهاي آن ميافزايد« :فِيهِمَا مِن کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ»

1

در اين آيه حاال نوبت به ميوههاي اين دو باغ بهشتي ميرسد،
ميفرمايد :در آن جا از هر ميوهاي دو نوع است؛ نوعي که در دنيا نمونه
 .1الرحمن.52 ،
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آنرا ديدهايد ،و نوعي که هرگز شبيه و نظير آن را در اين جهان نديدهايد.
بعضي از مفسران آن را دو ميوه ،دو نوع ميوه تابستاني ،زمستاني،و يا
خشک ،تر و يا کوچک و بزرگ ،تفسير کردهاند ،ولي هيچيک از اينها
دليل روشني ندارند .اين اندازه مسلم است که ميوههاي بهشتي کامالً
متنوع و گوناگون ميباشد ،و هر کدا از ديگري بهتر و جالبتر است.

1

خالصه آنکه ،بهشت روحاني و چشمه آن و ميوه آن ،لذايذ
روحافزايي است که روح و قلب اهلش را تقويت ميکند و قوتبخش
حيات جان آنان است و نعمتهاي جسماني نيز در خور خودش
حياتبخش قواي جسماني است( .اين مطلب نياز به تأمل دارد).
چه اينکه ،باز در ادامه ميفرمايد« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» .اشاره به
اينکه شما افراد آدميان و جنّيان با اين همه نعمتهاي دنيوي و اخروي
که از طرف پروردگار برايتان مهيا شده ،چگونه سپاسگزاري نميکنيد ،و
انکار نعمت مينماييد؟
نکتهها

 .1در بند چهلم دعاي جوشن کبير ميخوانيم «يا خير المحبوبين»؛
خداوند بهترين محبوب است .پس ،ترس ما از مقا اوست ،نه ذات او،
مقا آگاهي و حضور و عدل و احاطه او.
 .2خوف از مقا الهي ،عامل پيشگيري از گناه و رسيدن به بهشت
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص164و.165
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است .چنانکه در آيه  41سوره نازعات ميخوانيم« :و اما من خاف مقام ربه

و نهي النفس عن الهوي فان الجنة هي المأوي»؛ آنکه از مقا پروردگارش
خوف داشته باشد و نفس خود را از هوسها باز دارد ،پس قطعاً بهشت
موعود جايگاه اوست.
 .3سرچشمه خوف بايد معرفت و شناخت پروردگار باشد« :خاف
مقا ربّه» .چنانکه اشکي ارزشمند است که بر اساس شناخت باشد.
«تفيض من الدمع ممّا عرفوا من الحق» ،1يعني به خاطر شناخت و معرفتي که
پيدا کردند ،اشک ميريختند.
 .4در سوره انسان ،درباره اهل بيت ميخوانيم که غذاي خود را به
يتيم و مسکين و اسير دادند و گفتند« :انّا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً»

2

و در اين آيه ميخوانيم« :و لمن خاف مقام ربّه جنّتان» .پس ،اهل بيت قطعاً
بهشتي هستند.
 .5در روايات آمده است که هر کس در دنيا از خداوند خوف داشت،
در آخرت در امان است و هر کس در دنيا احساس امنيت کرد ،در آخرت
در خوف است.

3

 .6اما صادق فرمود« :من علم انّ اهلل يراه و يسمع ما يقول من خير و شر
فيحجزه ذالک عن القبيح من االعمال فذالک الذي خاف مقام ربّه و نهي النفس عن
 .1مائده.83 ،
 .2انسان.11،
 .3تفسير کنزالدقائق؛ بهنقل از :تفسير نور.
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الهوي»؛ 1هر کسي باور کند که خداوند او را ميبيند و هر چه بگويد
ميشنود و اين ايمان ،او را از کارهاي زشت باز دارد ،پس او همان
کسي است که از مقا خداوند خائف بوده و نفس خود را از هوس باز
داشته است.
 .7رسول خدا به اما علي فرمود :چند چيز سبب نجات است که
يکي از آنها خوف از خداوند در نهان و آشکار است.

2

 .8رابطه تنگاتنگ با عالم رباني ،سبب تقويت خوف از مقا خداوند
است .در حديث ميخوانيم« :من مشي في طلب العلم خطوتين و جلس عند
العالم ساعتين و سمع من العلم کلمتين اوجب اهلل له جنتين کما قال :و من خاف مقام

ربه جنتان»3؛ هر کس براي تحصيل علم دو قد بردارد و نزد عالم دو
ساعت بنشيند و از استاد دو کلمهاي فراگيرد ،خداوند براي او دو باغ
بهشتي واجب مينمايد.
 .9خوف از مقا پروردگار در دنيا ،وسيله در امانماندن تما خوفها
در آخرت است .چنانکه در آيات ديگر قرآن ،اين عبارت تکرار شده
است« :اال انّ اولياء اهلل ال خوف عليهم و ال يحزنون».4
 .11ميوههاي بهشتي ،نه زحمت چيدن دارد« :جني الجنتين دان» ،و نه
 .1همان.
 .2همان.
 .3ارشادالقلوب ،ج ،1ص195؛ به نقل از :تفسير نور.
 .4يونس.62 ،

تفسير (آيات  16تا 311 ( )11

دسترسي به آن زمان ميبرد« :قطوفها دانية» 1،و نه محدوديت دارد« :فاکهة

کثيرة» ،2و نه موسم خاص« :ال مقطوعة و ال ممنوعة».3
 .11لقمان به فرزندش سفارش کرد :آنگونه خوف الهي داشته باش
که عبادت جنّ و انس تو را آرا نکند و آنگونه به فضل الهي اميدوار
باش که گناه ثقلين تو را مأيوس نکند ،اين کال از حضرت علي نيز
نقل شده است.

4

 .12اما باقر از رسول خدا نقل ميکند که :هيچ کس به اعمال
خود تکيه نکند؛ بلکه تنها به فضل و رحمت خداوند تکيه کنيد.

5

پيامها

 .1در دادگاه الهي ،نژاد ،رنگ ،شغل ،سن و جنسيت مالک نيست« :و

لمن خاف...جنّتان».
 .2خداترسي ،سرچشمه حقپذيري و عمل صالح است و ازاينرو،
براي ورود به بهشت ،شرط ديگري در کنار خوف نيامده است« :و لمن

خاف...جنّتان».
 .3ذات خداوند منشأ رحمت است .توجه انسان به مقا و جايگاه
 .1حافه.23 ،
 .2واقعه.32،
 .3همان.33 ،
 .4اربعين حديث اما خميني ،ص221؛ بهنقل از :تفسير نور.
 .5همان ،ص.226
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خداوند در نظا هستي و دادگاه قيامت ،موجب دقت در رفتار و گفتار و
پيشگيري از وقوع جر و گناه ميشود« :خاف مقا ربّه».
 .4در تربيت بايد تهديد و تشويق در کنار هم باشد« :هذه جهنّم...جنّتان».
 .5در بهشت هم فراواني است« :من کلّ فاکهة» ،هم تنوّع« :زوجان» و
هم در دسترس بودن« :جني جنتين دان».

1

تفسير آيات ( 21و )22
مُتَّکِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ( )5٤فَبِأَيِّ

آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()55
[بهشتيان] بر بسترهايى كه آستر آنها از حرير درشتبافت
است تكيه مىزنند ،و ميوههاى رسيده آن دو بهشت [به
آسانى] در دسترس است »54«.پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
در حاالت بهشتيان

در آيات پيشين ،سه قسمت از ويژگيهاي اين دو باغ بهشتي مطرح شد.
اکنون به سراغ ويژگي چهار ميرويم که ميفرمايد:
«مُتَّکِئِينَ عَلَي فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَي الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»

اين در حالي است که بر فرشهايي تکيه کردهاند که آستر آنها از
 .1تفسير نور ،ج ،11ص .411 -413
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پارچههاي ابريشمين است ،و ميوههاي رسيده آن دو باغ بهشتي در
دسترس است.
ميفرمايد :بهشتيان بر فرشهايي نشسته و تکيه کردهاند« .متکئين»
براي بهشتيان است که در آيات قبل به عنوان «و لمن خاف مقام ربه جنتان»
ذکر شده است« .بطائن» جمع «بطانه» بهمعني آستر است ،و «استبرق»
بهمعني حرير ضخيم است.
جالب توجه اين که ،در اينجا گرانقيمتترين پارچهاي که در دنيا
تصور ميشود ،آستر اين فرشها ذکر شده است و بدان معنا که قسمت
رويين آن ،چيزي است که از لطافت و زيبايي و جذابيت در وصف
نميگنجد .چون در دنيا معموالً آستر را به دليل اينکه ديده نميشود از
پارچههاي بيارزش قرار ميدهند .بدين ترتيب ،کماهميتترين
جنسهاي آنجهان پرارزشترين جنس اين جهان است .اکنون بايد فکر
کرد که متاع پُرارزش آن چگونه است؟
قدر مسلم ،اين است که مواهب الهي در سراي ديگر چيزي نيست که
در الفاظ ما بگنجد و يا قدرت تصور آن را داشته باشيم ،تنها شبحي از
دور ،در البهالي اينگونه آيات پُر معني براي ما تجلي ميکند.
اين نکته نيز قابل توجه است ،در آيات ديگر قرآن ميخوانيم که
بهشتيان بر «ارائك» (تختهاي سايباندار) و «سرير» (تختهاي بدون
سايبان) تکيه ميکنند .اما در اينجا ميگويد :تکيه بر فرشها دارند.
ممکن است اينها همه به خاطر تنوع در لذات بهشتي باشد ،که گاهي بر
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آن و گاهي بر اين تکيه ميزنند ،و نيز ممکن است اين فرشهاي گرانبها
را بر آن تختها بگسترانند .و يا اشاره به مسائل مهمتري است که درک
آن براي ما ساکنان دنيا ممکن نيست.

1

ادامه نعمتهاي بهشت

و باالخره در پنجمين نعمت به چگونگي نعمتهاي اين باغ بهشتي
اشاره کرده ميگويد:
«و جني الجنتين دان»؛ ميوههاي رسيده اين دو بهشت در دسترس است.
آري! زحمتي که معموالً در چيدن ميوههاي دنيا وجود دارد ،در آنجا به
هيچوجه نيست«.جني» ،بهمعني ميوهاي است که موقع چيدن آن فرا
رسيده ،و «دان» ،در اصل «داني» و به معني نزديک است.2
خالصه اينکه آيه در مقا تعداد نعمتهايي است که براي کساني
مهيّا گرديده که هميشه خائف و ترسناک باشند ،که مبادا در مقا عبوديت
و بندگي استوار نگرديده باشند.
اين آيات مانند ديگر آيات قرآن چنين است و ميتوان از آنها رموز
و اسرار استخراج نمود .شايد اشاره به اين که آن کساني که در طريق
بندگي قيا و استقامت نمودند «متکئين علي فرش» دو بهشت ،از تعب ،و
مشقت ،و زحمت و از هر گونه آال  ،و مشتقات ،و بيچارگيهاي دنيوي
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص165و.166
 .2همان.
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راحت گرديده ،و در دستگاه سلطنتي و مقا مجلّل خود بدون هرگونه
رنج و تعب جسماني و روحاني استراحت نموده و تکيه زدهاند.
«بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ»؛ که آستر فرش بهشتيان از استبرق تهيه شده است.
از آنجا که استبرق از باالترين اشياء نفيس و قيمتي دنيا بهشمار ميرود،
شايد اشاره به اين باشد که شريفترين و نفيسترين موجودات اين عالم
دنيا نسبت به عالم آخرت پست و زبون هستند و در مرتبه زيرين آن واقع
است؛ زيرا دنيا مأخوذ از دني و پستي است ،در مقابل عالم آخرت که
عالمياست از حيث رتبه و مقا فوق عالم دنيا بهشمار ميرود.
و چون عوالم در طول هم واقع است ،عالم آخرت فوق عالم دنيا
است که نهايت شرف و کمال به عالم داني دنيوي دارد؛ چراکه بدايت
عالم اخروي است ،بهخصوص مقا بهشتيان و درجات صعود آنان؛ زيرا
بهشتيان کساني ميباشند که مراتب کمال را پيموده و به آخرين درجه
کمال انسانيت رسيدهاند ،و علّو روحاني پيدا نموده و روحانيتشان غالب
بر طبيعت آنها گرديده است.
اين است که جامع تما مراتب زيرين که در راهنوردي خود کسب
نمودهاند ،گرديدهاند .و به فعليت اخير خود رسيدهاند.
اين حال بهشت جسماني آنها است؛ چه جاي بهشت روحاني آنها
که مقا مقربين است که فوق تما مراتب و درجات است و اصالً در
وصف نيايد؛ زيرا آن از منتهي درجه کمال انساني بروز و ظهور نموده و
چون عمو بشر تا در اين جلبات عالم طبيعي پيچيده شدهاند ،نتوانند مقا
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بهشت مقربين را درک نمايند ،اين است که در اکثر آيات هر جا توصيفي
از بهشت شده ،تشبيه به اشياء نفيس دنيوي نموده که هر کس به قدر فهم
خود از آن استفاده نمايد.
«وَجَنَي الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ»؛ ميوههاي بهشت نزديک به زمين و در دسترس آنان
قرار گرفته است .اين آيه اشاره به اين دارد که اهل بهشت در آنجا در
کمال استراحت و خوشي ميباشند؛ حتي زحمت برخاستن و ميوهچيدن
از درخت براي آنان نيست.
مقربين؛ مظهر صفات الهي

اهل بهشت بهخصوص آن قسمت مقربان آنها ،چون مظهر و نماينده
صفات حق تعالي و محيط بر موجودات و متصرف در ماديّاتاند ،همه
چيز نزد آنان حاضر است و بر همه چيز مسلط و استيالء دارند و هرچه
بخواهند به محض اراده نزد آنها حاضر ميشود؛ بلکه به داللت آن روايت
مشهور (العبوديه جوهره کنهها الربوبيه) ،ظهور تا اين مقا در قيامت تحقق
پذيرد و به اذن حقتعالي خالّق بهشت و نعمتهاي بهشتي ميگردند.
چنانکه در روايات رسيده ،که علي قسمتکننده بهشت و جهنم
ميباشد ،اگر احاطه و استياليي نباشد ،چگونه حضرتش قسمتکننده
بهشت و جهنم ميگردد.

1

فباي آالء ربکما تکذبان؛ چون اکثر آيات در اين سوره در مقا بيان
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص43و.44
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نعمتها و تفضّالت گوناگون است ،و شکر هر نعمتي بايست در خور
همان نعمت باشد ،اين است که به دنبال آيهاي که مشتمل بر نعمتها و
بيان چيزهايي که از چشمه فيض صفت رحماني اله عالم جلشأنه تراوش
نموده ،بشر را تذکر ميدهد که بايد هميشه شکرگزار باشد.
تفسير آيات ( 26تا )23
فِيهِنَّ قَاصِرَا ُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ( )5٦فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )5٧کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُو ُ وَالْمَرْجَانُ ( )5٣فَبِأَيِّ آلَاءِ

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()5٣
در آن بهشتها ،زنانى هستند كه فقط به همسرانشان عشق
مىورزند ،و پيش از آنان ،دست هيچ انس و جنى به آنان
نرسيده است »52«.پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
را انكار مىكنيد؟« »57گويى آن زنان بهشتى ،ياقوت و
مرجاناند »53« .پس ،كداميك از نعمتهاى پروردگارتان
را انكار مىكنيد؟
حوريان و همسران پاک بهشتي

در آيات گذشته 5 ،قسمت از مواهب و ويژگيهاي اين دو باغ بهشتي
عنوان شده بود .در اينجا به سراغ ششمين نعمت ميرويم ،و آن همسران
پاک بهشتي است .در اين آيات درباره همسران بهشتي ميفرمايد:

 ) 020نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

«فِيهِنَّ قَاصِرَا ُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»

١

در اين قصرهاي بهشتي زناني هستند كه جز به همسران
خود چشم ندوخته ،و جز به آنها عشق نميورزند ،و
هيچ انس و جن قبالً با آنها تماس نگرفته است.

«فيهن قاصرا الطرف»؛ فيهن ضمير جمع ،در قصور و منازل آن دو
(جنتين) در آيه باالست« .قاصرات الطرف» ،صفت حوريان بهشت است
که آنان چشم فروبندند از اينکه به غير شوهرهاييکه براي آنها مهيّا
گرديدهاند ،بنگرند.
از ابن عباس چنين نقل ميکنند که ،هر يک از آن زنان حوريه به
شوهرهاي خود گويند به عزّت و جالل خدا در بهشت از تو زيباتر
نميبينم ،خدا را شکر ميکنم که مرا نصيب تو گردانيده و تو را همسر من
قرار داده است؛ يعني فقط به شوهرهاي خود نگاه ميکنند و اين يکي از
بزرگترين امتيازات همسر است که جز به همسرش نينديشد و به غير او
عالقه نداشته باشد.
«لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»؛ «لم يطمثهن» از ماده «طمث» ،و در
اينجا اشاره به اين است که زنان بکر بهشتي هرگز همسراني نداشتهاند،
هيچ انس و جني با آنان تماس نگرفته و آنان را مس ننموده است.
بنابراين ،آنان دوشيزهاند ،و دست نخورده ،و پاک از هر نظر.
 .1الرحمن.56 ،
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص.169
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تجسم اعمال

اين آيه نيز مثل آيات ديگر اسرار و رموزي دارد و شايد يکي از
اسرارش اين باشد که گوشزد کند ،همانطوري که عذاب اخروي نتيجه
اعمال و افعال بد انسان است ،چنانچه از روايات استفاده ميشود که در
قيامت و همچنين در قبر اعمال مجسم ميشود و صورت ميگيرد و آثار
خارجي پيدا مينمايد ،همينطور نعمتهاي بهشتي که به مؤمنين ،و
متقين ،و خائفين ،وعده داده شده نيز نتيجه اعمال و ظهور افعال و
اخالقيات خود انسان و عکس العمل او ،و ناشي از خود وي است« :و

ليس اهلل بظالّم للعبيد».
پس ،از اين بيان معلو ميشود که شايد «قاصرات الطرف» اشاره به
اين باشد که ،چون آن حوريان ناشي از اعمال خود انساناند که عمل
نيک آنها علت و سبب پيدايش آنان گرديده ،زيرا هر معلولي تابع علّت
و هر مسببي تابع سبب خود است ،اين است که حوريان چشم از
غيرشوهر خود بسته و تابع شوهر خود هستند و از او جدا نميشوند .و
دليل از آيات و اخبار که داللت دارد بر تجسم اعمال بسيار است.
مثل قوله تعالي« :يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا» .در احاديث وارد
شده که معاذبنجبل از حضرت رسول از معني اين آيه سؤال کرد؛
حضرتش پس از آنکه بسيار گريست فرمود:اي کسي که سؤال بزرگي
نمودي بدان که روز قيامت مرد ده نوع ميگردند ،و به ده صورت
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محشور ميشوند .بعضي به صورت ميمون و بعضي به صورت خنزير تا
دهم آن را ميشمارد.

1

متن روايات

در روز محشر مرد به صورتهاي مختلف محشور ميشوند .انسانها تا
ده نوع و هر نوع به صورتي وارد محشر ميشوند ،و تما آنها از
مسلمانان هستند.
بعضي بهصورت بوزينه بعضي بهصورت خوک(خنزير) .بعضي
سرنگون .بعضي کور .بعضي کر و گنگ .بعضي زبانها بر سينه افتاده و
زبان خود را ميجوند .بعضي دستها و پاهايشان بريده .بعضي از
درخت آتش آويزان .بعضي بوي گندي از آنها بيرون آيد مثل بوي
مردار .و بعضي لباس قطران پوشيدهاند.
سخنچينان به صورت بوزينهگانند .رشوهگيران به صورت خوکاناند.
آنکه سرنگون وارد محشر ميشود ،رباخوار است .آنکه کور وارد
ميشود ،آن قاضي است که حکم به ناحق کرده باشد .آنکه زبان خود را
ميجود ،عالم بيعمل است که عمل خود را بزرگ ميشمارد .آنکه
دست و پا بريده وارد ميگردد ،کسي است که همسايه خود را اذيت و
آزار ميکنند .آنکه بر دار آتش آويختهاند ،کسي است که بدگويي مرد را
نزد سلطان ميکند .آنکس که از وي بوي مردار ميآيد ،کسي است که به
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص45و.46
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پيروي شهوات و لذّات مشغول است و حقوق الهي را ادا نمينمايد ،و
آنکس که لباس آتش پوشيده ،کسي است که از اهل کبر و نخوت
باشد(.اين حديث را مفسرين نيز نقل کردهاند ،از معاذ با کمي تغيير).
شيخ بهائي(ره) از اما صادق نقل ميکند که فرمود :روز قيامت
خداوند مؤمن را از قبرش مبعوث ميگرداند و با او «مثالي» است در جلو
او ،و هر گاه مؤمن از هول قيامت به فزع ميافتد« ،مثال» به وي گويد:
نترس و محزون مباش ،و او را از جانب خدا بشارت ميدهد به سرور و
کرامت .مؤمن از وي سؤال ميکند :تو کيستي يرحمک اهلل .گويد :من آن
سروري ميباشم که در دنيا داخل نمودي بر برادر مؤمن خود ،خداوند
مرا خلق کرده از آن سرور.
شيخ بهايي فرموده است اين روايت داللت دارد که اعمال در روز
قيامت تجسّم پيدا ميکند.
و در بعضي اخبار وارد شده که اعتقادات نيز تجسم پيدا ميکند .پس،
اعمال صالحه و اعتقادات صحيحه ظاهر ميگردد بهصورت نوراني و نيکو
و باعث سرور و ابتهاج صاحبش ميگردند ،و اعمال سيئه نيز به صورت
قبيح ظلماني ظاهر ميگردند و باعث حزن و اندوه صاحبش ميگردند.

1

«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»؛ باز در تعقيب اين نعمت بهشتي تکرار ميکند:
کدا يک از نعمتهاي پروردگارتان را انکار ميکنيد؟
 .1کال شيخ بهايي؛ بهنقل از :تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.46
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توصيفي ديگر از همسران بهشتي

در ادامه ،به توصيف بيشتري از همسران بهشتي ميپردازد و ميگويد:
آنها همچون ياقوت و مرجاناند؛ در صفاي رنگ و بها ،و تلؤلؤْ چون
ياقوت و مرجاناند ،يعني لبها چون ياقوت و چهره چون مرجان:
«کانهن الياقو و المرجان».
ياقوت ،سنگي است معدني و معموالً سرخرنگ .مرجان ،حيواني
است دريايي شبيه شاخههاي درخت با رنگ سرخ ،يا رنگهاي ديگر که
اينجا ظاهراً منظور نوع سفيد آن است.
سرخي ،صفا و درخشندگي «ياقوت» و به سفيدي و زيبايي شاخه
«مرجان» که وقتي اين دو رنگ؛ يعني سفيد و سرخ شفاف ،بههم آميزند،
زيباترين رنگ را به آنها ميدهد.

1

خانم امين در مخزنالعرفان ميفرمايد :گويا حوريان در قرمزي مانند
ياقوتاند و در سفيدي و روشني مانند مرجان و مرواريدند .چنانکه
گويند از زير چندين حلّه و لباس ،سفيدي ساق پاي آنان نمايان است.
آري! تظاهرات و صفاي قلب بهشتيان است ،که در آن وقت تظاهر نموده
و به صورت زيبا درآمده و جلوهگري مينمايد.
ضرورت تفکر و تدبر در آيات قرآن

خالصه ،چنانکه اشاره نموديم ،در اين آيات اسرار و رموزي نهفته ،لکن
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.171
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اندکي تأمل و دقت نظر الز دارد .آيات قرآن را نبايد سطحي و سرسري
نگريست ،اينقدر که از طرف معصومين براي قرائت قرآن ثواب و
فضيلت رسيده ،و براي ثواب خواندن قرآن درجاتي گفته شده ،نه فقط از
جهت تلفظ آيات و لقلقه زبان است ،بايستي در آن تأمل نمود ،تا هر
کسي به قدر استطاعت و فهم خود ،ذرهاي از آن دُرّ و جواهراتي که در
خالل کلمات روحافزاي الهي مکنون است را استخراج نمايد.
در سوره محمد در مذمّت کساني برآمده که تفکر و تدّبر در آيات
قرآني ندارند؛ ميفرمايد:
«أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»1؛ آيا آنها در قرآن تفکر و تدبر
ندارند .آيا بر قلبهاي آنان قفل زده شده است .همچنين ،تعريف و تمجيد
مينمايد کساني را که از قرآن استنباط مينمايند؛ براي مثال ،آيه  85سوره
نساء که معلو است استنباطنمودن از قران منوط به تدبر در آن است.

2

فباي آالء ربکما تکذبان؛ بار ديگر به دنبال اين نعمت بهشتي ميفرمايد:
کدا يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟
نکتهها

در اين آيات به کاميابيهاي مادي و طبيعي بهشت اشاره شده است:
 .1سکونت در باغ و بستان و کنار چشمهها« :جنّتان ،افنان ،عينان».
 .1محمد.24 ،
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.47
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 .2بهرهمندي از انواع خوراکيها و ميوهها« :کلّ فاکهة زوجان».
 .3آسايش و آرامش کامل« :متّکئين».
 .4همسران پاک و زيبا« 1 :قاصرات الطرف».
 .5زنان بهشتي ،هم عفيف و پاکدامن هستند« :قاصرا الطرف» ،و هم
باکره و دست نخورده« :لم يطمثهن ،»...و هم لطيف و زيبا« :کانهنّ الياقو

و المرجان».
پيامها

 .1خوف امروز ،آرامش فرداست« :و لمن خاف...متکئين علي فرش.»...
 .2بهشتيان داراي تمايالت جنسي هستند« :فيهنّ قاصرا الطرف».
 .3جن نيز داراي غريزه جنسي است« :لم يطمثهنّ قبلهم انس و ال جان».
 .4تمايل انسان به پاکي ،بکارت و زيبايي همسر ،خواستهاي اصيل
است .نه تمايلي تلقيني و زائيده فرهنگ و محيط« :لم يطمثهن قبلهم.»...
 .5زنان بهشتي غير از همسران بهشتي در دنيا هستند؛ زيرا احدي با
آنها تماس نگرفته است« :لم يطمثهنّ قبلهم»
 .6اول ،عفت زن؛ بعد زيبايي او .ابتدا «لم يطمثهنّ» ،و سپس «کانهنّ

الياقو ».

2

 .1تفسير کبير فخر رازي.
 .2تفسير نور ،ج ،11ص.414
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در ادامه آيات به موضوع بسيار جالبي اشاره ميشود و ميافزايد:
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ( )٦٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٦١
آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟ پس ،كداميك از
نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
دليلي براي نعمتهاي بهشتي

در پايان اين بحث ميفرمايد« :هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»1؛ آيا جزاي
نيکي جز نيکي خواهد بود.
«هل» در اين آيه براي استفها انکاري است و در حقيقت ،اين آيه دليلي
است براي آيات پيشين که سخن از نعمتهاي ششگانه بهشتيان است.
«احسان» ،چيزي برتر از عدالت است؛ زيرا عدالت اين است که آنچه
بر عهدة او است بدهد ،و آنچه متعلق به او است ،بگيرد .ولي احسان اين
است که انسان بيش از آنچه وظيفه او است انجا دهد ،و کمتر از آنچه
حق او است بگيرد.
پس ،اين استفها انکاري است ،و ميخواهد احساني را که خدا با
دادن دو بهشت به اولياي خود داده بود تحليل کند ،و نعمتهاي
گوناگوني که در آن بهشتها قرار داده بود تعليل کند .و بفرمايد :علت
اين احسانها آن بود که ايشان نيز اهل احسان بودند؛ يعني با ترس از
 .1الرحمن.61 ،
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مقا پروردگار هر چه ميکردند احسان بود ،البته از اين آيه شريفه تنها
اين مقدار استفاده ميشود که احسان بنده بدون تالفي و جبران نيست،
خداوند پاداش آن را به احساني نظير آن ميدهد.
اما نکته ديگر که از آيات استفاده ميشود اين است که احسان خدا
بيش از احسان بنده است و اضافه بر جزاي اعمال او است .احسان از
جانب خداوند وقتي تما ميشود که بيشتر از احساني باشد که محسنين
و نيکوکاران در راه او ميکنند .پس ،جمله «اال االحسان» ،داللت بر اين
زيادتي هم دارد 1.آيا آنها که در دنيا کار نيک کردهاند ،جز پاداش نيک
الهي انتظاري درباره آنها ميرود؟
مقصود از احسان در اين آيه چيست؟

گرچه در روايات اسالمي يا تفسير مفسران ،احسان در اين آيه تنها
بهمعني «توحيد» يا بهمعني «توحيد و معرفت» يا بهمعني «اسال » تفسير
شده است ،ولي پيداست که اينها هر کدا مصداق روشني از اين
مفهو گسترده است که هرگونه نيکي را در «عقيده» «گفتار» و «عمل»
شامل ميشود.
در حديثي از اما صادق ميخوانيم که فرمود:
آيه في کتاب اهلل سجله ،قلت و ماهي؟ قال قوله اهلل عزوجل« :هَلْ
جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» ،جر
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص224و.225

في الکافر و المؤمن ،و البر و

تفسير آيات ( 62و 033 ( )63

الفاجر ،و من صنع اليه معروف فعليه ان يکافئ به و ليس المکافاه ان
تضع کما صنع ،..فان صنعت کما صنع کان له الفضل باالبتداء!؛

١

فرمود :آيهاي در قرآن است كه عموميت و شمول كامل
دارد .راوي ميگويد :عرض كردم كدام آيه است؟ فرمود:
اين سخن خداوند متعال كه ميفرمايد :هل جزاء االحسان
اال االحسان :كه درباره كافر ،و مؤمن ،نيكوكار ،بدكار،
جاري ميشود(كه پاسخ نيكي را بايد به نيكي داد) و هر
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،
زيرا اگر همانند آن باشد نيكي او برتر است ،چرا كه او
آغازگر بوده!

بنابراين ،پاداش الهي در قيامت نيز پيش از عمل انسان در دنيا خواهد
بود؛ طبق همان استداللي که اما در حديث فوق فرموده است.

2

پاداش نيکي يک قانون عمومي است

آنچه از آيه «هل جزاء االحسان اال االحسان» دريافت ميشود ،يک قانون
عمومي در منطق قرآن است ،که خدا و خلق و همة بندگان را شامل
 .1تفسير عياشي؛ بهنقل از :نورالثقلين ،ج ،5ص 199و تفسير مجمع البيان ،ج ،9ص .218تفسير
نمونه ،ج ،23ص.171
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص 171و.171
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ميشود .عموميت اين قانون به همه مسلمانان تعليم ميدهد که هر نيکي
را از هر کسي که باشد جبران کنند.
اما صادق ميفرمايند :جبران ،آن نيست که همانندش را انجا
دهند ،بلکه بايد بهتر باشد ،وگرنه آنکه ابتداي به احسان کرده است
برتري خواهد داشت! در مورد اعمال ما در پيشگاه خداوند ،مسأله شکل
ديگري به خود ميگيرد؛زيرا طرف ما ،خداوند کريمي است که امواج
رحمتش سرتاسر عالم هستي را فراگرفته ،و اکرا و انعامش شايسته ذات
او است ،نه هموزن اعمال بندگان .بنابراين ،جاي تعجب نيست که در
تاريخ امم کراراً ميخوانيم که افرادي با انجا کار کوچکي از روي
اخالص ،مشمول عنايات بزرگي شدهاند.
از جمله اينکه ،مفسران نقل کردهاند :يکي از مسلمانان ،پيرزن کافري
را ديد که دانههايي براي پرندگان در وقت زمستان ميپاشيد ،به او گفته
شد ،از امثال تو اين عمل پذيرفته نميشود .او در جواب گفت :من اين
کار را ميکنم ،خواه پذيرفته شود يا نشود .اين ماجرا گذشت .بعد از
مدتي او را در حر کعبه ديد گفت:اي مرد! خداوند به برکت يک مشت
دانه براي پرندگان ،نعمت اسال را به من ارزاني داشت.

1

در تفسير مخزنالعرفان خانم امين آمده است« :هل جزاء احسان اال

االحسان» ،آيا جزاي احسان غير از احسان خواهد بود؟ و البته جزاي
 .1همان ،ص .171-173
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احسان ،احسان است .اين آيه تأييد مينمايد مطالب و رموزي را که از
آيات استخراج نموديم؛ اشاره به اينکه اين دو بهشت و نعمتهاي آن
پاداش و نتيجه و اثر خوبيهاي اعمال و اخالق و سجيّه نيکوي شما
است که بر آن مترتّب ميگردد.
بهشت؛ پاداش معرفت به توحيد

از حضرت رسول روايت ميکنند که ايشان بعد از تالوت اين آيه
فرمود :آيا ميدانيد پروردگار شما چه ميگويد؟ گفتند :خدا و رسول او
داناتر است .گفت :خداي شما ميگويد نيست جزاي کسي که توحيد به
او کرامت نموديم؛ مگر بهشت.
و از محمد حنفيه نقل ميکنند که بيان کرده است :آيه مسجله للبر و

الفاجر؛ يعني آيه مرسل است که هر کس نيکي کند ،نيکي و هر کس بدي
کند ،بدي .آري! آيه مطلق است و اختصاص به مؤمن ندارد؛ شامل مؤمن
و کافر ميگردد .عکسالعمل نيک ،نيک است و عکسالعمل بد ،بد:
بلبل به شـاخ سـرو بـه گلبانـگ پهلـوي
ميخوانـد دوش درس مقامـات معنوي
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کاي نور چشم من به جز از گشته ندروي
چـون کـه بـد کـردي بترس ايمن مباش
کـه بــود تـخــم و بـرويـانــد خداش

 ) 031نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

فعل تو است اين غصـههاي د بهد
ايـن بـود مـعنـاي قــد جـفّ الـقلـم
لکن مؤمن وجه قلبش به روي خدا است و هدف وي در اعمال و
افعالش رضا و خشنودي او است که در آخرت که محل قرارگاه انسان
است با چندين برابر ،نتيجه اعمالش عايد وي ميگردد .اگر چه در دنيا نيز
از نتيجه اعمال خود بهرهمند است.
لکن کافر ،چون وجه قلبش رو به دنيا است ،و مقصودش انتفاعات
دنيوي و حظوظات مادي و لذائذ طبيعي است ،نتيجه اعمال خوب وي
در همين دنيا عايدش ميگردد .زيرا غايت و مقصود او همين بوده.
چنانکه قرآن اشاره مينمايد« :ان اهلل ال يضيع عمل عامل منکم من ذکر و

انثي» و نيز به همين مطلب اشاره دارد کال رسول اکر  در آن حديث
مشهور (لکل امرء مانوي).

1

باز در اينجا از بندگان اقرار ميگيرد و ميفرمايد« :فباي آالء ربکما تکذبان»؛
چرا که اين قانون؛ يعني جزاي احسان به احسان ،خود نعمتي است
بزرگ از ناحية خداوند بزرگ ،و نشان ميدهد که پاداش او در برابر
اعمال بندگان نيز در خور کر او است؛ نه در خور اعمال آنها .تازه اگر
آنها عملي دارند و اطاعتي ميکنند آن هم به توفيق و لطف خدا است و
برکاتش نيز به خودشان برميگردد.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص47و.48
 .2تفسير نمونه ،ج ،23ص.172
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نکتهها

« .1احسان» دو معنا دارد :يکي کار نيک و ديگري نيکي به ديگران.
مراد از احسان اول در آيه ،کار نيک و مراد از احسان دو  ،نيکي به غير
است« 1:هل جزاء االحسان االّ االحسان».
 .2اما صادق فرمود :جمله «جزاء االحسان ،»...درباره کافر و مؤمن
جاري است و هر کس براي ديگري کار نيکي انجا دهد ،الز است
جبران کند.

2

 .3در قرآن ،اصل مقابلهبهمثل بارها تکرار شده است:
«فاذکروني اذکرکم»3؛ ياد کنيد مرا تا ياد کنم شما را.
«ان عُدتم عُدنا»4؛ اگر برگرديد ما نيز برميگرديم.
«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم» ،5به همان اندازه که لطمه زدند ،به
آنان لطمه بزنيد.
«و لهنّ مثل الذي عليهنّ»6؛ به همان مقدار مسؤوليت که بر عهده زن
است ،براي او حق و حقوق است.
 .1تفسير راهنما؛ بهنقل از :تفسير نور ،ج .11
 .2تفاسير مجمع البيان و الميزان به نقل از تفسير نور.
 .3بقره.152 ،
 .4اسراء.8 ،
 .5بقره.194 ،
 .6همان.228 ،

 ) 036نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

«اِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم»1؛ اگر قصد انتقا از دشمن داريد ،به
همان مقدار که ضرر ديديد ،ضربه وارد کنيد.
«ان تنصروا اهلل ينصرکم»2؛ اگر خدا را ياري کنيد ،شما را ياري ميکند.
«فلمّا زاغوا ازاغ اهلل»3؛ اگر به اراده خود کج روند ،خدا آنان را در کجي
رها ميکند.
 .4حضرت علي از رسول خدا نقل ميکند که خداوند فرمود :آيا
پاداش کسي که به او نعمت توحيد داده ا غير از بهشت است« :هل جزاء

من انعمت عليه بالتوحيد االّ الجنّه».
پيامها

 .1در برابر احسان و نيکي ديگران ما نيز نيکي کنيم« :هل جزاء االحسان.»...
 .2آيا در برابر اين همه احسان خداوند به انسان ،جز نيکوکاري بنده
سزاوار است؟ «هل جزاء االحسان االّ االحسان».
 .3فقط به ارزشها بيانديشيم نه افراد ،جنسيّت ،نژاد ،سن ،منطقه،
قبيله« :هل جزاء االحسان االّ االحسان».
 .4پاداش انسان به هر شکل ،به هر مقدار ،در هر زمان و مکان و
نسبت به هر شخصي بايد احسان باشد« :هل جزاء االحسان اال االحسان».
 .1نمل.126 ،
 .2محمد.7 ،
 .3صف.5 ،
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 .5يکي از فلسفههاي قيامت ،اجراي عدل و جزاي احسانهاست« :هل

جزاي االحسان االّ االحسان».
 .6پاداش نيک خداوند به نيکيهاي ما ،نعمت است« :فبايّ آالء ربّکما

تکذبان».
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وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ( )٦٢فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٦٣
مُدْهَامَّتَانِ ( )٦٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٦5فِيهِمَا عَيْنَانِ

نَضَّاخَتَانِ ( )٦٦فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٦٧
و جز آن دو بهشت ،دو بهشت ديگر [هم] هست »22«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
« »23آن [دو بهشت ديگر] در نهايت سرسبزىاند »24«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
« »25در آن دو بهشت همواره دو چشمه جوشان و در
حال فوران است »22«.پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟«»27
دو بهشت ديگر با اوصاف شگفتآور

در ادامه بحث گذشته که درباره دو بهشت خائفان با ويژگيهاي واال
 .1تفسير نور ،ج ،11ص415و .416

 ) 038نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

سخن ميگفت ،در اين آيات نيز از دو بهشت سخن ميگويد ،که در
مرحله پايينتري و طبعاً براي افرادي است که در سطح پايينتري از
ايمان و خوف از پروردگار قرار دارند ،و به تعبير ديگر ،هدف بيان وجود
سلسله مراتب به تناسب ايمان ،و عمل صالح است .اول ميفرمايد:
«وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ»

١

و پايينتر از آنها ،دو بهشت ديگر است؛ دو بهشت ديگر
با اوصاف شگفتانگيز.

براي اين جمله ،دو تفسير ذکر کردهاند .تفسير اول همان که در باال
گفتيم .تفسير ديگر ،تعبير «من دونهما جنتان»؛ يعني غير از آن دو بهشت،
دو بهشت ديگر براي همان مؤمنان است که به عنوان تنوع در ميان اين
باغهاي بهشتي در گردشاند؛ چراکه طبع آدمي تنوعطلب است و از آن
لذت ميبرد .ولي با توجه به لحن اين آيات ،و همچنين رواياتي که در
تفسير آن وارد شده ،تفسير اول مناسبتر به نظر ميرسد.
در حديثي از رسول خدا در تفسير اين آيه ميفرمايد« :جنتان من فضه

آنيتهما و ما فيها ،جنتان من ذهب آنيتهما و ما فيها» ،دو بهشت که بناي آنها و
هر چه در آنها است از نقره است .و دو بهشت است که بناي آنها و هر
چه در آنها است از طال است .تعبير به طال و نقره ممکن است اشاره به
تفاوت ارزش مواهب آنها باشد.
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 .1الرحمن.62 ،
 .2مجمع البيان؛ بهنقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص.175
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از اما صادق در تفسير همين آيه روايت شده است که فرمودهاند:
ال تقولن الجنه واحده ،ان اهلل يقول« :وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ» و ال تقولن
درجه واحده ان اهلل يقول «درجا

القوم االعمال؛

بعضها فوق بعض» انما تفاضل

١

نگو بهشت يكي است ،چراكه خداوند ميفرمايد :غير از آن
دو بهشت ،دو بهشت ديگر است ،نگو درجه واحدي است،
چرا كه خداوند ميفرمايد« :درجاتي است كه بعضي باالتر از
بعض ديگر است» و اين تفاوت به خاطر اعمال ميباشد.

روي همين اصل در حديثي از پيامبر آمده است :دو بهشت از طال
است براي مقربان« :جنتان من ذهب للمقربين ،و جنتان من ورق
الصحاب اليمين» ،دو بهشت از نقره براي اصحاب اليمين(2تعبير به طال و
نقره ،ممکن است اشاره به تفاوت مرتبه اين دو بهشت باشد).
تفاوت دو بهشت در فضل و شرف است

عالمه طباطبايي ميفرمايند :معني اين است که دو بهشت ديگر نيز هست
که هر چند محتوي و نعمتهايي که در آن است شبيه دو بهشت اول
است ،ولي از نظر درجة فضل و شرف ،پايينتر از آن دو است .و گفتيم
که اين دو بهشت مخصوص اهل اخالص است که ترسشان از عذاب
 .1همان.
 .2دّور المنثور ،ج ،6ص143؛ بهنقل از :تفسير نمونه ،ج ،23ص.176

 ) 002نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

خدا و از فوت ثوابهاي او نيست؛ بلکه از مقا او است.
پس ،اين دو بهشت مخصوص مؤمنيني است ،که درجه ايمانشان
پايينتر از درجه ايمان اهل اخالص است؛ مؤمنيني که خداي سبحان را
به اين جهت عبادت ميکنند که از آتش او ميترسند ،و يا به ثواب و
بهشت او طمع دارند ،و اين دسته از مؤمنين همان اصحاب يمين هستند
در سوره واقعه.

1

اختيار ازدواج در بهشت

شخصي از اما صادق نقل ميکند :گفتم فداي تو شو ! مرا خبر ده از
مرد مؤمن ،که وي را در دنيا زن مؤمنهاي باشد .آيا در بهشت بين آنان
ازدواج هست يا نه.
فرمود :يا ابامحمد خدا عادل و حکيم است .اگر مرد افضل از زن
باشد ،او را مخيّر گرداند تا آن زن را از جمله زوجات خود قرار دهد .و
اگر زن بهتر باشد ،مخيّر گرداند اگر خواهد شوهر خود را اختيار کند که
او زوج وي باشد .بعد از آن فرمود :نگوييد بهشت يکي است ،زيرا خدا
فرموده« :و من دونهما جنتان» و نگوييد که بهشت يک درجه دارد و يک
مقا  ،زيرا که خدا فرموده« :درجا بعضها فوق بعض» (و مراتب و درجات
آن به قدر اعمال است).
گويد :گفتيم يابنرسول اهلل !چون در قيامت مقا بعض مؤمنين
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.225
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عاليتر و بلندتر از بعضي ديگر است ،اگر بخواهند يکديگر را مالقات
نمايند؛ چگونه ميسّر ميگردد؟ فرمود :آنکه مرتبه او فوق باشد تواند
هبوط نمايد به مرتبه پايينتر و آنکه در مرتبة پايين تر است ،نتواند صعود
نمايد به باال .زيرا شايسته آن مقا نميباشد و هرگاه ميل مالقات يکديگر
را نمايند در يک مکان مرتفعي همديگر را مالقات مينمايند.
در حديثي عالء بن سيّابه گويد :گفتم يا اباعبداهلل !مرد از گفتار ما
تعجب ميکنند که گوييم بعضي را از جهنم بيرون آرند و به بهشت برند
و در آنجا اوليا اهلل باشند.
فرمود :اي عالء! حق تعالي فرموده« :وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ»؛ به خدا قسم
آنها اولياء اهلل نباشند ،گفتيم آنان کافرند؟ فرمود :اگر کافر بودند بهشت
نميرفتند .گفتم :پس مؤمن مرّدد باشند؟ فرمود :به خدا قسم اگر مؤمن
بودند به دوزخ نميرفتند؛ ولکن ميانهحال باشند(.پايان کال طبرسي به
نقل از مخزن).

1

سپس ،افزود« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»؛ کدا يک از نعمتهاي پروردگارتان
را انکار ميکنيد؟
ويژگيهاي اين دو بهشت

« .1مُدْهَامَّتَانِ»

2

 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص49و.51
 .2الرحمن.64 ،

 ) 000نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

بعد به پنج ويژگي اين دو بهشت که بعضي به آنچه دربارة دو بهشت
سابق گفته شد ،شباهت دارد ،و بعضي متفاوت پرداخته ميگويد هر دو
کامالً خر و سرسبزند.
«مدهامتّان» ،از ماده (دهمه) به معناي سرسبز است؛ به طوري که
شدت سبزي رنگش متمايل به سياهي شده باشد .در اين جمله در وصف
دو بهشت نامبرده ميفرمايد :که سبزياش و غرور و ابتهاج درختانش به
نهايت رسيده ،و برگها متمايل به سياهي است.

1

و از آنجا که چنين رنگي نشانه نهايت شادابي ،و طراوت گياهان و
درختان است ،اين تعبير بيانگر نهايت خرمي آن دو بهشت است.
«فباي آالء ربکما تکذبان»؛ باز در اينجا اضافه ميکند :کدا يک از
نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟
« .2فيهما عينان نضاخّتان»
يعني در آن دو بهشت دو چشمه است که چون فواره با شدت
ميجوشند« .نضاخّتان» از ماده نضخ به معني فوران آب ميباشد(.در حال
فوران)( .نمونه).
در اين دو بهشت ،دو چشمهاي است که طوري آب از زمين آن
ميجوشد که سنگريزهها و ريگهاي اطراف آن را باال مياندازد ،و اين
اشاره به تفاوت مراتب اين دو بهشت است و داللت دارد بر پستي مرتبه
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص.226
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اين دو چشمه نسبت به دو چشمهايکه در آيه باال ذکر شده.

1

دگر بار از جن و انس به صورت استفها انکاري ميپرسد« :فَبِأَيِّ آلَاء

رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»2؛ کدا يک نعمت پروردگارتان را تکذيب ميکنيد؟
تفسير آيات ( 63و )63
فِيهِمَا فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( )٦٣فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ

در آنها ميوههاى فراوان و درخت خرما و انار است »23« .پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
چرا از ميان ميوههاي بهشتي به نخل و رمّان اشاره شده است؟

«فِيهِمَا فَاکِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ»

٣

در اين آيه دربارة ميوههاي اين دو بهشت ميگويد :در آنها ميوههاي
فراوان و درخت خرما و انار است .بدون شک« ،فاکهه» مفهو گستردهاي
دارد و همة انواع ميوه را شامل ميشود .ولي به خاطر اهميت خرما و انار
و منافع بسيار آنها ،سبب شده که بهخصوص از آن دو نا برده شود.
قابل توجه اينکه :در آيات فوق از ميان غذاهاي بهشتي ،بهخصوص
روي ميوهها تکيه شده و از ميان ميوهها به ويژه خرما و انار را نا برده
است .ولي عجب آنکه بهجاي خرما ،به «درخت خرما» اشاره شده ،ولي
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.51
 .2الرحمن.67 ،
 .3همان.68 ،

 ) 001نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

در مورد انار ،نا خود ميوه آمده است .به نظر ميرسد ،هر کدا نکتهاي
دارد .اما اشاره ويژه به ميوههاي بهشتي ،بهخاطر اهميتي است که ميوهها
در تغذيه دارند ،تا آنجا که انسان را موجودي «ميوهخوار» ناميدهاند .نقش
ميوهها در طراوت و شادابي و نشاط انسان نهتنها از نظر علمي؛ بلکه از
نظر تجربه عمومي مرد نيز آشکار است .و اما اشاره به نخل بهجاي ميوه،
ممکن است از اين نظر باشد که درخت نخل عالوه بر ميوهاش از جهات
مختلف نيز مورد استفاده است ،در حالي که درخت انار چنين نيست.
از برگهاي نخل انواع وسايل زندگي ،از فرش گرفته تا کاله و لباس
و وسيله حملونقل و تختخواب ،تهيه ميشود ،و از الياف آن
استفادههاي فراواني ميکنند .بعضي از قسمتهاي آن خواص دارويي
دارد ،و حتي از تنه آن نيز بهعنوان ستون براي بعضي عمارتها يا پل
براي عبور از نهرها استفاده ميکنند.
بر اين اساس ،انتخاب اين دو ميوه از ميوههاي بهشتي به خاطر تنوع
اين دو ميباشد ،يکي غالباً در مناطق گر ميرويد و ديگري ،در مناطق
سرد .يکي ماده قندي دارد و ديگري ،ماده اسيدي .يکي از نظر طبيعت
گر است و ديگري از نظر طبيعت سرد .يکي غذاست و ديگري
برطرفکننده تشنگي .درباره مواد حياتي موجود در خرما و انواع
ويتامينها گفتهاند ،بالغ بر  13ماده حياتي و  5نوع ويتامين در آن تا امروز
کشف شده است .همچنين ،ساير خواص ديگر که در سوره مريم آمده به
عنوان يک غذاي نيرومند معرفي شده است.
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اما درباره انار که در بعضي از روايات به عنوان «سيد الفاکهه» (بهترين
ميوهها) معرفي شده است ،دانشمندان مطالب بسياري گفتهاند ،از جمله،
روي قدرت پاککننده خون ،و مقدار قابل توجه ويتامين «ث» در آن تکيه
کردهاند .البته فوايد ديگري براي انار(شيرين و ترش) بيان شده است که
از جمله ،تقويت معده ،دفع تبهاي صفرايي ،يرقان ،جرب (بيماريهاي
خارش) ،تقويت ديد چشم ،رفع جراحات مزمن ،تقويت لثه ،و دفع
اسهال است.
از اما صادق روايت شده است« :اطعموا صبيانکم الرمان ،فانه اسرع
لشبابهم؛ به کودکان خود انار دهيد که موجب رشد سريع آنها است».
در روايتي ديگر نيز آمده است« :فانه اسرع اللسنتهم؛ زودتر به سخن ميآيند».
همچنين ،در حديث ديگر از اما باقر و اما صادق نقل کردهاند
که فرمودند« :ما علي وجه االر

ثمره کانت احب الي رسول اهلل من الرمان»؛

هيچ ميوهاي در روي زمين نزد رسول خدا محبوبتر از انار نيست.

1

و باز دوباره و پس از بيان اين نعمتها همان سؤال را تکرار
ميفرمايد« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»؛ کدا يک نعمتهاي پروردگارتان را
انکار ميکنيد؟
نکتهها

« .1دون» گاهي به معني «غير» است ،گاهي به معناي «پايين» .ازاينرو،
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص .177-181

 ) 006نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

براي آيه «و من دونهما جنّتان» دو معنا مطرح شده است:
الف :غير از آن دو بهشت ،دو بهشت ديگر نيز هست.
ب :براي اولياي خدا آن دو بهشت است که گفته شد« :و لمن

خاف...جنتان»؛ اما براي مؤمنين عادي دو بهشت ديگر است که پايينتر از
بهشت اولياي خداست.

1

 .2در حديث آمده است که ،آب و سبزه و روي نيکو ،نشاط و
شادابي ميآورد.

2

شاعر اين حديث را به شعر زير در آورده است:
ثالثهٌ يذهن عن قلب الحَزن

الماء و الخضراء و الوجهُ الحسن

سهچيز است که حزن و اندوه را از قلب ميزدايد :آب ،سبزي و
سيماي نيکو.
در اين آيات هر سه مورد در ميان نعمتهاي بهشتي مطرح است.
آب؛ «عينان نضاختان» .سبزي؛ «مدهامتان» ،و صورت زيبا «کانهنّ الياقوت
و المرجان».
پيامها

 .1درختان بهشتي همواره سرسبز و شاداب هستند« :مدهامّتان».
 .2قرآن به رنگ سبز توجه دارد« :مدهامّتان».
 .1تفسير برهان.
 .2بحاراالنوار ،ج ،59ص.144
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 .3بهترين لذتها ،مشاهده مناظر طبيعي است« :عينان نضّاختان».
 .4آب يک نعمت است و جوشش آن يک نعمتي ديگر« :عينان نضّاختان».
 .5جوشش چشمهها؛ (نضّاختان) همراه با جريان نهرها (تجري من تحتها

االنهار) و وجود آبشارها (و ماء مسکوب) و تنوع نهرهايي از شير و عسل و
شراب و آب ،نعمتهايي غيرقابلوصف هستند« :فبايّ آالء ربّکما تکذّبان».

1

تفسير آيات ( 73تا )77
فِيهِنَّ خَيْرَا ٌ حِسَانٌ ( )٧٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٧١حُورٌ
مَقْصُورَا ٌ فِي الْخِيَامِ ( )٧٢فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ( )٧٣لَمْ

يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ( )٧٤فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ ()٧5
مُتَّکِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ( )٧٦فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا
تُکَذِّبَانِ ()٧٧

در آنها زنانى نيكوسيرت و زيباصورتاند »71«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
« »71حوريانى كه در سراپردهها مستورند »72«.پس،
كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟
« »73پيش از همسران بهشتىشان دست هيچ انس و جنّى
به آنان نرسيده است »74«.پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟« »75بر بالشهاى سبز و
 .1تفسير نور ،ج ،11ص 416و.417

 ) 008نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

فرشهاى زيبا تكيه مىزنند »72« .پس ،كداميك از نعمتهاى
پروردگارتان را انكار مىكنيد؟()77
همسران بهشتي

در ادامه شرح نعمتهاي دو بهشتي که در آيات سابق آمده است ،در
اين آيات نيز به قسمتهاي ديگري از اين مواهب اشاره شده است.
نخست ميفرمايد:
«فِيهِنَّ خَيْرَا ٌ حِسَانٌ»

١

در آن باغهاي بهشتي زناني هستند نيكوخلق ،نيكو سيرت
و زيبا.

«فيهنّ» ،در مقا صفت ديگري است از اوصاف آن دو بهشت ديگر و
مرجع ضمير جمع در فيهن ،قصور و منازل آن دو بهشت است با اوصاف
و خصوصيات آن.
«خيرات» :بعضي گفتهاند جمع «خيره» (بر وزن سيده) است که
بهخاطر تخفيف آن را خيرات گفتهاند .و بعضي آن را «خيره» بر وزن
حيره دانستهاند و در هر حال معني وصفي دارند نه معني «افضل
التفضيل»؛ چرا که افعل التفضيل جمع بسته نميشود( .مخزنالعرفان)
و خيرات جمع خيره؛ يعني زنهاي برگزيده نيکوسيرت و
زيباصورت ،رعناقامت ،که آنان با اخالق نيک و اعمال شايسته و سجيّه
 .1الرحمن.71 ،
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نيکو آراستهاند ،و «خيرات حسان» را به زنهاي صالحه آدمي تفسير
نمودهاند .زناني که جمع ميان «حسن سيرت» و «حسن صورت» کردهاند؛
چراکه «خير» غالباً در مورد صفات نيک و جمال معنوي بهکار ميرود و
«حسن» غالباً در زيبايي و جمال ظاهر.
در رواياتي که در تفسير اين آيه وارد شده ،صفات نيک بسياري براي
همسران بهشتي شمرده شده است که ميتواند اشاره به صفات عالي زنان
دنيا نيز باشد ،و الگويي براي همه زنان محسوب شود .از جمله،
خوشزبانبودن ،نظافت و پاکي ،آزار نرسانيدن ،نظري به بيگانگان
نداشتن ،و مانند آن.
خالصه اينکه ،تما صفات کمال و جمال که در يک همسر مطلوب
است ،در آنها جمع است و آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند.
بههمين دليل ،قرآن در يک تعبير کوتاه و پُرمعني از آنها به عنوان
«خيراتٌ حسان» تعبير کرده است.

1

همانند گذشته و دوباره بهدنبال ذکر اين نعمت ،باز ميفرمايد« :فَبِأَيِّ

آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»؛ 2کدا يک از نعمتهاي پروردگارتان را انکار ميکنيد؟
سپس ،ادامه در توصيف اين زنان بهشتي اضافه ميکند« :حُورٌ مَّقْصُورَا ٌ

فِي الْخِيَامِ»3؛ آنها حورياني هستند که در خيمههاي بهشتي مستورند.
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص182و.183
 .2الرحمن.71 ،
 .3همان.

 ) 012نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

«حور» جمع «حوراء» است و به کسي ميگويند که سياهي چشمش کامالً
مشکي و سفيدي آن کامالً شفاف است ،و گاه به زنان سفيدچهره نيز
اطالق شده است.
«مقصورات» ،اشاره به اين است که آنها تنها تعلق به شوهرانشان
دارند و از ديگران مستور و پنهان هستند.
«خيا » جمع «خيمه» است ،ولي به طوري که در روايات اسالميآمده،
خيمههاي بهشتي شباهتي به خيمههاي اين جهان ندارند؛ از نظر گستردگي،
و وسعت ،و زيبايي.

1

مفسران بيان ميکنند« :خيمه» بهمعني خيمههاي پارچهاي که در ميان
ما معروف است ،نميباشد؛ بلکه به خانههاي چوبي و يا حتي به هر خانه
مدوري کلمة «خيمه» اطالق ميشود .و گاه گفته شده :خيمه عبارت است
از هر خانهاي که از سنگ و مانند آن ساخته نشده است.

2

عالمه طباطبايي ميفرمايد« :حوريان مقصور در خيمههايند»؛ معنايش
اين است که از دستبرد اجانب محفوظند؛ زناني مبتذل نيستند که غير
شوهران نيز ايشان را تماشا کنند.

3

بار ديگر ،در اينجا همان سؤال پرمعني را تکرار ميکند و ميگويد:
«فباي آالء ربکما تکذبان»؛
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص.183
 .2همان ،ص183و.184
 .3ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،27ص.227
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کدا يک نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را انکار ميکنيد؟
توصيف ديگري از حوريان بهشتي

توصيف ديگر برميگردد به حور مقصورات .آيه بعد ،توصيف ديگري
است دربارة حوريان بهشتي .ميفرمايد:
«لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ»
هرگز پيش از اين ،جن و انس ديگري با آنها تماس
نگرفته است و آنان دوشيزهاند.

خانم مجتهده امين ميفرمايد :يعني اين حوريان نامبرده ،براي
بهشتياناند و قبالً نه انساني و نه جنّي آنها را مس ننموده.
بنابراين ،توجيه که مقصود از «خيرا حسان» زنان دنيوي باشند ،يعني
«زنان مؤمنه» فضيلت ديگري است براي آن دو بهشت ،نه آنکه صفت يا
بدل از «خيرا

حسان» باشد .و «لم يطمثهن» صفت حوريان است ،نه

اوصاف زنهاي دنيا.

1

مقام زنان مؤمنه در بهشت

اما صادق ميفرمايد« :خيرات حسان» از جنس زنان اهل دنيا هستند که
از حورالعين هم زيباترند.
البته چنانکه از آيات ديگر قرآن استفاده ميشود ،زنان و مرداني که در اين
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.51

 ) 010نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

دنيا همسر يکديگرند ،هر گاه هر دو با ايمان و بهشتي باشند در آنجا به هم
ملحق ميشوند ،و با هم در بهترين شرايط و حاالت زندگي ميکنند( .نمونه)
حامالن عرش الهي

در قرآن ميخوانيم :فرشتگان که حامالن عرشاند ،براي مؤمنان استغفار
ميکنند ،و عرضه ميدارند:
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّا ِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ
وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ

پروردگارا! آنان را و هركس از پدران و همسران و
فرزندانشان را كه درستكارند به بهشتهاي جاويداني كه
وعدهشان دادهاي درآور؛ زيرا تو تواناي شكستناپذير و
حكيمي[ .همة] آنان را از سختيها [و ناراحتيهاي روز
قيامت] حفظ كن! كه هركس را در آن روز از سختيها [و
ناراحتيها] حفظ كني ،مسلّماً او را مورد رحمت قرار
دادهاي ،و اين همان كاميابي بزرگ است!

آري! اين دعاي فرشتگان است :خدايا! آنها را در باغهاي جاويدان
بهشت که به آنها وعده فرمودي وارد کن. ...
و از روايات استفاده ميشود که مقا اين زنان(مؤمنه) از حوريان بهشت
برتر است؛ به خاطر عبادات و اعمال صالحي که در اين دنيا انجا دادهاند.
 .1تفسير نمونه ،ج  ،23ص.184

1

تفسير آيات ( 12تا 011 ( )11

آخرين کالم درباره حورالعين

يک گروه از حورالعين که افضل ديگران هستند ،همان زنهاي مؤمنهاند که در
آخرت به صورت حورالعين شدهاند ،و انيس و مونس مومنان خواهند بود.
اما باقر ميفرمايند« :انتم الطيبون و نسائکم الطيبا کل مؤمنه حوراء عيناه

و کل مؤمن صديق» شما پاک هستيد و زنهاي شما پاکيزگاناند و تما زنان
باايمان حورالعين و تما مردان مؤمن صديق هستند .راوي سؤال کرد :اگر
زني دو شوهر کرده باشد ،در آخرت او را به کدا يک از شوهرانش
ميدهند؟ فرمودند :به شوهري که محبت او زيادتر باشد.
برنامه اوليااللباب در بهشت

گرچه نعمتهاي بهشت فضل الهي است؛ اما شامل حال مؤمناني ميشود
که در دنيا به امر موال ،و خالص براي رضاي خداوند ،بندگي کردند و در
برابر فرمان و احکا الهي تسليم بودند .در سوره رعد ميخوانيم:
«وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَالَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِکَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ *
جَنَّا ُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَالمَالَئِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن کُلِّ بَابٍ * سَالَمٌ عَلَيْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ» (رعد)24-22/

در اين آيه براي بهشتيان صفتهايي را برشمرده است که عبارتاند از:
 آن هايي که به عهد الهي وفا ميکنند و پيمان را نميشکنند؛

 ) 011نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

 آنها که به خاطر ذات(پاک) پروردگارشان شکيبايي(صبر) ميکنند
 و نماز را بر پا ميدارند؛
 و از آنچه به آنها روزي دادهايم در پنهان و آشکار انفاق ميکنند.
 و با حسنات ،سيئات را از ميان ميبرند.
 و در پايان ،فرجا آنان را چنين بيان ميدارد:
 پايان نيک و سراي ديگر از آن آنهاست؛
 باغهاي جاوداني بهشت که وارد آن ميشوند؛
 همچنين ،پدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛
 فرشتگان از هر دري بر آنان وارد ميگردند و به آنها ميگويند:
سال بر شما به خاطر صبر و استقامتتان .چه پايان خوبي که اين سرا
نصيبتان شد .عاقبت بهخير شديد.
در اين آيات قسمتي از صفتهاي بهشتيان را بيان کرده و عاقبت
بهخيري و نعمتهاي بهشتي را براي آنها و پدران صالح و ازواج و ذريه
آنها بشارت ميدهد.
آيا انسان در دار دنيا غير از اين نعمتها چيز ديگري در نظر دارد که
اين همه سعي و کوشش و تالش ميکند؛ نعمت ،آسايش ،آرامش ،عزتي
که با استقبال مالئکه و بشارت به حيات طيبه باشد.
آري! تسليم به فرمان الهي و استقامت در راه رضاي موال سعادت دنيا
و آخرت را در بر دارد ،گرچه بيشتر ما از آن غافليم و مانند کر ابريشم
در امور دنيا غرق شدهايم و دنبال سعادت ميگرديم!
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انسان منزوي نيست

البته در سورة رعد صفات ديگري براي آنها بيان شده است که ازجمله:
«وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ»

١

انسان مؤمن بايد ارتباطي با خدا ،پيامبران ،ائمه اطهار،
دوست ،همسايه ،برادران ديني ،خويشاوندان ،همنوعان ،و
ارتباطي نيز با خود داشته باشد.

به دستور آيه فوق ،بايد همه اين رابطهها و پيوندها را محتر شمرد.
حق همه را ادا کرده ،و کاري که منجر به قطع يکي از اين پيوندها
ميشود را انجا ندهد .انسان موجودي منزوي نيست؛ بلکه بايد:
 .1پيوند با خدا داشته باشد.
 .2پيوند با پيامبران و اولياء اهلل و ائمه اطهار داشته باشد.
 .3پيوند با جامعه داشته باشد.
 .4پيوند با خود داشته باشد؛ يعني انسان مأمور به حفظ منافع خود
(مادي و معنوي) و ترقي و تکامل آن است .و بايد خود را عبد مخلص
در حضور موالي خويش ربالعالمين بداند.
آري! انسانهاي مؤمن الهي داراي اين صفاتند:
«يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ»« ،وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ»
از پروردگارشان خشيت دارند و از بدي حساب در دادگاه
قيامت ميترسند.
 .1رعد.21 ،

 ) 016نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

از اما صادق در تفسير آيه «و لمن خاف مقام ربه جنتان» روايت شده
است :کسي که بداند خدا او را ميبيند و آنچه ميگويد ميشنود ،و از
آنچه ميکند چه خير و چه شر باشد اطالع دارد ،همين علم او را از
اعمال زشت بازميدارد.
ازاينرو ،آن کسي که از مقا پروردگارش خائف است ،نفس خود را
از پيروي هواي نفس نهي ميکند« :و لمن خاف مقام ربه جنتان»« ،و اما من

خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوي فان الجنه هي المأوي».

1

و تکرار ميفرمايد «:فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»؛ کدا يک از نعمتهاي
پروردگارتان را انکار ميکنيد؟
حاالت بهشتيان

آخرين توصيفي را که در اين آيات از نعمتهاي بهشتي کرده است،
اينگونه ميفرمايد:
«مُتَّکِئِينَ عَلَي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ»

٢

ساكنان اين دو بهشت دون ،در حالي هستند كه تكيه بر
تختهايي زدهاند ،كه با زيباترين پارچههاي سبز رنگ
پوشانده است.

«رفرف» ،در اصل بهمعني برگهاي گسترده درختان است و سپس،
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،37ص .227-229
 .2الرحمن.76 ،
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به پارچههاي زيباي رنگارنگ که شباهت به منظر باغها است ،اطالق
شده است.
«عبقري» ،در اصل بهمعني هر موجود بي نظير يا کم نظير است ،و لذا
به دانشمنداني که وجود آنها در ميان مرد نادر است «عباقره» ميگويند.
«عبقري» ،بهمعني نوعي جامه يا جامهاي از پشم و نخ يا به معناي ديبا.
ولي بههر حال ريشه اصلي فعالً متروک شده ،و عبقري به صورت يک
کلمه مستقل بهمعني «نادرالوجود» يا «عزيزالوجود» بهکار ميرود.
«حسان» ،بهمعني خوب و زيبا است .بههرحال ،اين تعبيرات همه
حاکي از اين است که بهشت همه چيزش ممتاز است ،ميوهها ،غذاها،
قصرها ،فرشها.
و خالصه هر چيزش در نوع خود بي نظير است؛ بلکه بايد گفت اين
تعبيرات نيز هرگز نميتواند آن مفاهيم عظيم و بزرگ و بيمانند را در
خود جاي دهد و تنها شبحي از آن را در ذهن ما ترسيم ميکند.

1

جمعبندي نعمتهاي دو بهشت

«مُتَّکِئِينَ عَلَي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ» (رحمن)72/

يعني اهل بهشت دون ،تکيهکنندگانند بر فرشهاي عالي گسترده ،و
بالشهاي سبز و بساطهاي قيمتي هستند که در منتهاي زيبايي است.
راغب اصفهاني ميگويد« :عبقري حسان» يک قسمي از فرش است که
 .1تفسير نمونه ،ج  ،23ص185و.186

 ) 018نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

خداي تعالي مثل آورده بر فرشهاي بهشتي.
چنانکه گفته شد ،اکثر مفسران آن دو بهشت اول را به مقربيّن و آن دو
بهشت دون و من دونهما جنتان که اشاره به انحطاط مرتبه اوست را به
اصحاب يمين اختصاص دادهاند.
غير از کلمه «من دونهما» که اشاره به اين است که آن دو بهشت درجه
و مقا پايينتري دارد ،آثار و خواص و نعمتهايي که براي هريک از آندو
بهشت بيان فرمودهاند ،بهگونهاي ظاهر ميشود؛ زيرا آن دو بهشت اول را
خصوصياتي و آثاري معرفي نمود براي «مقربين» و براي آن دو بهشت دون
آثار و خصوصياتي ديگر بيان فرمود براي «اصحاب يمين».
«ذواتا افنان» که اشاره به شاخههاي اشجار دارد و مخصوص به دو
بهشت اول است .و«مدها متّان» که مخصوص دو بهشت دو است،
تفسير به سبزيجات زميني و علفزارهاي سبز و خر شده است ،و اگر چه
سبزيجات و اشجار هر دو از نباتات به شمار ميروند؛ لکن از حيث
شرف و فضيلت بين آن دو ،تفاوت بسيار است.
و نيز «عينان تجريان» که مخصوص به دو بهشت اول است و شدّت
و زيادي آب و جريان دائمي آن را ميرساند ،در مقابل «نضّاختان» که
اختصاص به دو بهشت ديگر دارد که چنين جرياني ندارد؛ بلکه چنانچه
تفسير شده ،مانند فوارهايست که از آن آب ريزش نمايد و معلو است
که بين اين دو تفاوت بسيار است.
و نيز آيه «من کل فاکهه زوجان» که لفظ «کلّ» اشاره به انواع ميوهجاتي
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است که براي بهشتيان درجه اول مهيّا گرديده و مزيد شرافت آن را
ميرساند .و شايد «زوجان» اشاره به نعم روحاني و جسماني هر دو باشد
و آن را مقابل انداخته با «فيها فاکهه و نخل و رمان» که اختصاص به دو
بهشت ديگر دارد.
و لفظ «کلّ» در وصف «فاکهه» ،دو بهشت اول است و در دو بهشت
دو نيست که محدوديت آن دو بهشت ديگر را ميرساند.
و نيز «فيهن قاصرا الطرف» که در وصف حوريان دو بهشت اول
است ،در مقابل «خيرات حسان» که از اوصاف آن دو بهشت ديگر است
و به زنهاي زيباصورت ،نيکوسيرت تفسير شده.
آنان اگر چه بشر و انسان کامل و صالحاند که مقا بهشتي دارند ،و از
اين جهت بر حوريان بهشتي شرافت و مزيّت دارند ،و لکن چنانچه گفته
شده،حوريان آن دو بهشت اول ،مزّيت آنان به اين است که چون «به
قاصراتالطرف» معرفي شدهاند ،و قاصرات الطرف چنانکه تفسير
نمودهاند ،آنان چشم از غير شوهر خود پوشيدهاند و تابع شوهر خود
ميباشند .از اينجا ميتوان پي برد ،که اين حوريان نتيجه اعمال و از آثار
اخالقيات خود اهل آن دو بهشت هستند ،به خالف «خيرات حسان» که
به زنهاي دنيوي تفسير شده.
و در روايتي فرمود :در صورت مايلبودن آنها به زوج خود با شوهر
خود ازدواج مينمايند.
پس ،تابع آنها نميباشند؛ زيرا که اهل بهشت ،خواه زن باشد و خواه

 ) 012نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

مرد ،هريک شخصيتي براي خود دارند ،و آزادند و تابع غير نميشوند.
پس ،از اين حيث بين آنان تفاوت بسيار است .و نيز آيه «کانهن الياقو و

المرجان» که از اوصاف حوريان آن دو بهشت اول بهشمار آورده ،مقابل با
«حور مقصورا في الخيام» که از اوصاف حوريان آن دو بهشت ديگر است،
براي آنان چنين لطافت و نور و صفايي ذکر نشده.
و نيز «متکئين علي فرش بطائنها من استبرق» چنانکه گفته شده ،اشاره به
نهايت مرغوبيت و اشياء نفيس دنيوي ،که بدايت و اول درجه آن دو
بهشت اول بهشمار ميرود و فضيلت آنها را با «رفرف خضر» که
اوصاف فرشهاي آن دو بهشت ديگر است ،و اگرچه آنها را به
پارچههاي سبز قيمتي معرفي نمودهاند؛ لکن از آيه چنين استفاده توان کرد
که روي فرش آن دو بهشت ديگر ،مطابق با زير فرشهاي آن دو بهشت
اول است.
شايد اشاره به اين باشد که مرتبه آن دو بهشت ديگر ،زير و پايينتر از
آن دو بهشت اول محسوب ميگردد.
خالصه ،اين توصيفات و مقابل هم انداختن اين دو بهشت را با هم،
دليل بارزي است بر همان توجيهي که در آيه نموديم؛ زيرا همانطوري
که بين کماالت مقربين و اصحاب يمين تفاوت بسيار است ،همينطور
بين مقامات اخروي آنان نيز تفاوت بياندازه است.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص .52-54

1
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نکتهها

 .1کاميابيهاي دنيا معموالّ همراه با غفلت و گناه است ،ولي در
بهشت ،هرگز چنين نواقصي راه ندارد و ويژگي همسران بهشتي« ،خيرا

حسان» و «حور مقصورا في الخيام» است.
 .2ميان دو دسته باغهايي که در اين سوره مطرح شده ،نکتهها و
تفاوتهايي وجود دارد ،از جمله:
الف :در دو باغ اول ،حتي پوشش داخلي بسترها ابريشم است ،ولي
در باغ دو  ،تنها ظاهر پارچهها زيبا و رنگارنگ است.
ب :در دو باغ متقين ،از هر ميوه دو نوع وجود داشت« ،فيهما من کلّ

فاکهة زوجان ،ولي در دو باغ مؤمنان عادي ،تنها به وجود ميوه اشاره شده
است« :فيهما فاکهة».
ج :در مورد همسراني که در دو باغ اول هستند ،تعبير «قاصرا الطرف»
آمده و در دو باغ دو «مقصورا في الخيام».
د :آنچه در چهار باغ يکسان است ،باکره بودن همسران است .در هر
دو مورد آمده است« :لم يطمثهنّ انس قبلهم و ال جان».
 .3در ميان ميوههاي بهشتي« ،خرما» و «انار» جايگاه ويژهاي دارند و
ازاينرو ،در کنار عنوانِ کلّي «فاکهة» که شامل همهگونه ميوه ميشود ،اين
دو ميوه جداگانه ذکر شده است.
 .4پيامبر اکر  فرمود :زنان بهشتي داراي اخالق نيک و صورت زيبا

 ) 010نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

هستند« .خيرا االخالق حسان الوجوه»

1

 .5در روايت ميخوانيم« :خيرا حسان» ،زنان صالحه دنيا هستند که در
قيامت زيباتر از حورالعين ميباشند.

2

« .6حور مقصورا » غير از «خيرات حسان» هستند .جمله «لم يطمهنّ»
براي «حور مقصورات» است ،نه براي «خيرات حسان» .زيرا با حوريهها
هيچ انسان و جنّي آميزش نکرده است ،ولي خيرات حسان ،زنان دنيوي
هستند که چه بسا مورد آميزش قرار گرفتهاند.
پيامها

 .1تشويق بايد به وسيله چيزهايي باشد که براي انسان مأنوس،
معروف و مورد عالقه است« :فاکهة و نخل و رمّان».
 .2از افراد و اشياي ويژه بايد جداگانه نا برد .در کنار عنوان ميوه ،نا
خرما و انار جداگانه آمده است« :و نخل و رمّان».
 .3زنان بهشتي هم نيکوسيرتاند« :خيرات» ،و هم نيکوصورت« :حسان».
 .4پرده و پوشش حتّي در بهشت يک ارزش است« :حور مقصورا في

الخيام».

3

سپس ،براي آخرين بار (سيويکمينمرتبه) اين سؤال را از انس و
 .1تفسير نورالثقلين.
 .2کافي ،ج ،8ص.156
 .3تفسير نور ،ج ،11ص 419و .411
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جن و از تما افراد ميکند« :فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ»؛ کدا يک نعمت از
نعمتهاي پروردگارتان را انکار ميکنيد؟
نعمتهاي معنوي؟ يا نعمتهاي مادي؟ نعمتهاي اين جهان؟
نعمتهاي آن جهان؟ نعمتهايي که سر تا پاي وجود شما را گرفته و دائماً
غرق آن هستيد ،و گاه بر اثر غرور و غفلت همه آنها را به دست فراموشي
ميسپريد ،و از بخشنده اين همه نعمتها و کسي که در آينده هم در انتظار
نعمتهاي او هستيد ،غافل ميشويد ،کدا يک را منکر هستيد؟

1

واليت و امامت؛ اتمام نعمتها

البته يکي از بزرگترين نعمتهاي الهي بعد از کتاب خدا و کال اهلل
مجيد ،وجود مبارک پيامبر اکر  و اهل بيت او و «مساله واليت» است.
آنجا که خداوند ارحمالراحمين در آخرين ايا حيات و رسالت پيامبرش،
رسول اکر  ،ميفرمايد:
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ

اي پيامبر! آنچه از سوي پروردگارت [دربارۀ معرفي
عليبنابيطالب به مقام واليت و امامت بر امت] بر تو
نازل شده ابالغ كن! اگر انجام ندهي ،پيام خدا را به مردم
 .1تفسير نمونه ،ج ،23همان ص.186

 ) 011نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

نرساندهاي! خداوند تو را از [گزند] مردم حفظ ميكند،
مسلّماً خداوند قوم كافر را هدايت نميكند

1

آري! خداي رحمان اهميت مسأله واليت و امامت را در مقابل تما
ابالغ و زحمات رسول اکر  ميشمارد و بعد از معرفي عليبنابيطالب
به عنوان ولي مسلمين بعد از رسول اکر که فقط حدود دو ماه و ده روز
قبل از وفات رسول گرامي در واقعه غدير در  18ذيالحجه در سال دهم
هجرت واقع شد ،آخرين آيه نازل ميشود و ميفرمايد:
الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَکُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

٢

امروز كافران از [شكست و نابودي] دينتان [كه اسالم
ناب آسماني است] نااميد شدهاند ،جاي آن نيست كه از
آنان بترسيد ،بايد از من بيم داشته باشيد [كه مبادا با
ضربهزدن به دين ،به دست خودتان دچار عذابِ سختِ
من در دنيا و آخرت شويد].

امروز [با نصب عليبنابيطالب به امامت و واليت ]،دينتان را به
کمال رساند  ،و نعمتم را بر شما تما کرد  ،و اسال را براي شما به
عنوان دين پسنديد .
 .1ترجمه و تفسير انصاريان ،به نقل از سايت اينترنتي ايشان.
 .2مائده.3 ،
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آري! با مسآله واليت است که اکمال دين صورت ميگيرد و
نعمتهاي الهي تما ميشود و رضايت خداوند متعال را دربردارد.
پس ،سعادت بندگان و رسيدن به اين نعمتهاي مادي و معنوي در
بهشت که گوشهاي از اين نعمتها در سوره الرحمن ذکر شد ،در پرتو
دين محمدي و واليت علوي است که خداوند آن را «اتما نعمت»
فرموده است .و هر کس به هر مقا و نعمتي برسد در پرتو اين دو نعمت
عظما است.
«الحمد هلل علي اکمال الدين و إتمام النعمة بوالية علي بن ابيطالب»؛ و خدا را
شکر ميکنيم که ما را از متمسکين به واليت قرار داد که اميدوار توفيق
پيروي از آنها را هم به ما عنايت فرمايد.
حضرت رسول اکر  فرمودند« :انا مدينة العلم و علي بابها» و هر کسي
که بخواهد به معرفتاهلل برسد بايد از طريق رسول خدا ،و باب معرفت
او وصي پيغمبر؛ يعني از طريق «واليت» به معرفتاهلل برسد تا بتواند از
نعمتهاي الهي به طور کامل بهرهمند گردد.
در تفسير عرفاني و تربيتي سوره انسان (از همين مؤلف) درباره اهل
بيت و اين نعمت الهي ،مطالبي بيان شده است.
«فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» ،1اشاره به اين دارد که با اينهمه نعمتهاي
 .1الرحمن.77 ،

 ) 016نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

دنيوي و اخروي که به شما عطا فرموده است ،چگونه نعمتهاي
پروردگار خود را تکذيب نموده و انکار ميکنيد.
مبدأ فيض را با صفات جالل و اکرام ستايش کن

و در آخرين آيه ميفرمايد:
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ ()٧٣
هميشه سودمند و با بركت است نام پروردگار با شكوه و ارجمندت.

در اين آيه ميفرمايد :بزرگ و بزرگوار است نا پروردگار تو که صاحب
جالل و عظمت و صاحب کر و رحمت و فيّاض علياالطالق است.
اول سوره را به نا «رحمن» که داللت بر سعة فيض و رحمت
رحماني و فيض منبسط احدي دارد افتتاح نموده و انواع و اقسا فياضيت
خود را در خالل آيات ارائه داده ،و آخر سوره را به نا ذوالجالل و
االکرا  ،خاتمه داده است.
اشاره به اينکه ،آنچه عطا نموده فقط از روي کر و دليل بر عظمت
و بزرگواري او است ،و تنبيه بر اين است که بايد مبدأ فيض را به صفات
جالل و اکرا ستايش نماييد.

1

سپس ،در آخرين آيه اين سوره ميفرمايد« :تبارك اسم ربک ذيالجالل

و االکرام؛ پر برکت و زوالناپذير است نا پروردگارت که صاحب جالل
و اکرا است».
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،13ص.54
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«تبارک» ،در معناي ثابتماندن ،پايدار و با دوا بودن بهکار رفته ،و از
آنجا که سرمايه بادوا و زوالناپذير فوايد زياد دارد ،به موجودي پرفايده
مبارک ميگويند.
و ذات پاک خداوند است که شايسته ترين کسي است که اين عنوان
براي او سزاوار است که سرچشمة همه خيرات و برکات ميباشد .اين
تعبير به خاطر آن است که در اين سوره انواع نعمتهاي الهي ،در زمين،
آسمان ،خلقت بشر و در دنيا و آخرت آمده است ،و از آنجا که همه از
وجود پربرکت پروردگار افاضه ميشود ،مناسبترين تعبير همان است که
در اين آيه آمده است؛ زيرا منظور از «اسم» در اينجا اوصاف پروردگار
است ،مخصوصاً صفت «رحمانيت» که منشاء همه اين برکات است.
و به تعبير ديگر ،افعال خداوند از صفات او سرچشمه ميگيرد .اگر
عالم هستي را با نظا آفريد ،و در همهچيز حکمفرما فرمود« :علم و عدل»
او ايجاب ميکند ،و اگر مجرمان را در انواع مجازاتهايي که در اين
سوره اشاره شد گرفتار ميسازد« ،منتقم» بودنش اقتضا مينمايد .و اگر
مؤمنان صالح را مشمول انواع مواهب معنوي و مادي در اين جهان و
جهان ديگر قرار ميدهد« ،فضل و رحمت» واسعة او ايجاب ميکند.
بنابراين« ،اسم» اشاره به صفات او است ،و صفات او عين ذات او
است .تعبير به «ذي الجالل و االکرا » اشاره است به تما صفات جمال و
جالل او« .ذوالجالل» اشاره به صفات سلبيه و «ذواالکرا » اشاره به صفات
ثبوتيه است.

 ) 018نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

جالب اين که اين سوره با نا خداوند رحمن آغاز شده و با نا
پروردگار ذيالجالل و االکرا پايان يافت .و هر دو هماهنگ با مجموعة
محتواي سوره است.

1

و نيز در ترجمه الميزان درباره اين آيه ميخوانيم:
«تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّکَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ»؛

اين آيه ثنائي است جميل براي خداي تعالي ،که چگونه دو نشئه دنيا
و آخرت ماالمال از نعمتها و آالء و برکات نازله از ناحيه او شده و
رحمتش سراسر دو جهان را فراگرفته .با همين بيان روشن ميشود که
مراد باسم متبارک خداي تعالي ،همان «رحمن» است که سوره با آن آغاز
شده ،و کلمه «تبارک» ....و کثرت خيرات و برکات صادره را معنا ميدهد.
پس ،اين که فرمود« :تبارک اسم ربک» ،معنايش اين ميشود که
متبارک است اهلل که به رحمان ناميده شد ،بدان جهت متبارک است که
اينهمه آرا و نعمتها ارزاني داشته ،و افاضه فرموده.
و جمله «ذيالجالل و االکرام» ،اشاره به اين است که خداي سبحان
خود را به اسماء حسني نامگذاري کرده ،و به مدلول آن اسماءالحسني
متصف هم هست ،و معاني وصفي و نعوت جالل و جمال را واقعاً دارا و
واجد است.
و معلو است که صفات فاعل در افعالش ظهوري و اثري دارد ،و از
اين دريچه خود را نشان ميدهد ،و همين صفات است که فعل را به
 .1تفسير نمونه ،ج ،23ص186و .187
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فاعلش ارتباط ميدهد .پس ،خداي تعالي ،هم اگر خلقي را بيافريد و
نظامي در آن جاري ساخت ،بدين جهت بود که داراي صفتي بود که
اقتضاي چنين افعالي را داشت؛ اين بود که او خالق و مبدي و بديع بود،
و اگر کارهايش هم متقن (دقيق) و بدون نقطه ضعف است ،باز براي اين
است که او داراي صفاتي است که فعل متقن را اقتضاء ميکند؛ و آن
صفات اين است که او عليم و حکيم است.
و اگر اهل طاعت را جزاي خير ميدهد ،اين عملش ترشحي و
نمودي از صفاتي است که چنين اقتضايي دارد ،و آن اين که او «ودود،
شکور ،غفور ،رحيم» است و اگر اهل فسق را جزاي شرّ ميدهد ،باز
براي اين است که در او صفتي وجود دارد که چنين قسم جزا دادن را
اقتضاء دارد؛ و آن صفت «منتقم و شديدالعقاب» است.
پس ،اگر کلمه «رب» را که در آية «و لمن خاف مقا ربه» به سعة
رحمت ستايش شده بود ،در اينجا به صفت «ذيالجالل و االکرا »
ستوده ،براي اين بود که بفهماند اسماء حسناي خدا و صفات عليائش در
نزول برکات و خيرات از ناحيه او دخالت دارند ،اشاره به اينکه نعمتها
و آالء او همه به مهر اسماء حسني و صفات علياي او مارک خورده.

1

نکتهها

 .1در آيه  37اين سوره بعد از ذکر نعمتهاي مختلف معنوي و مادي دنيا
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ذيل همين آيه ،ص.228

 ) 012نسيم رحمت (تفسير عرفاني و تربيتي سوره الرّحمن)

ميفرمايد« :و يبقي وجه ربک ذو الجالل و االکرام» .در پايان سوره ،بعد از ذکر
انواع نعمتهاي بهشتي ميفرمايد« :تبارك اسم ربک ذي الجالل و االکرام».
 .2اين دو تعبير بيانگر اين واقعيت است که همه خطوط ،همه چيز به ذات
پاک او منتهي ميشود .هر چه هست از ناحيه اوست؛ دنيا از ناحية او است ،و
عقبي نيز از ناحية او است .و جالل و اکرا او همه چيز را فراگرفته است.
در حديثي از پيامبر گرامي ميخوانيم :شخصي در محضرش دعا
ميکرد و ميگفت :يا ذا الجالل و االکرام؛ اي خدايي که صاحب جالل و
اکرامي .پيامبر فرمود :قد استجيب لک فسأل؛ اکنون که خدا را به اين نا
خواندي دعايت مستجاب شد ،هر چه ميخواهي بخواه.
در حديثي از اما باقر ميخوانيم که :در تفسير آية «تبارك اسم ربک

ذي الجالل و االکرام» فرمود :نحن جالل اهلل و کرامته التي اکرم اهلل العباد؛ بطاعتنا؛
ما جالل خداوند و کرامت او هستيم که بندگان را به اطاعت ما گرامي
داشته است .روشن است که اهل بيت پيامبر جز بهسوي خدا دعوت
نميکنند ،و جز به اطاعت او نميخوانند ،آنان هاديان راه و کشتيهاي
نجات در اين درياي متالطم زندگي دنيا هستند.
بنابراين ،يکي از مصداقهاي جالل و اکرا الهي محسوب ميشوند؛
چه اينکه خداوند به وسيله ايشان(اوليائش) ،مرد را مشمول نعمت
هدايت ميسازد.

1

 .1تفسير نمونه ،ج  ،23ص187و.188

کالم پاياني ( 013

نکتههاي پاياني

 .1آغاز سوره با «الرحمن» و پايان آن با «اکرا » است؛ يعني سرچشمه
همه نعمتها ،رحمتها و کرامتها خداوند است.
 .2در تما قرآن ،عبارت «ذوالجالل و االکرام» دو بار آمده است و آن
هم در همين سوره است.
 .3خداوند سرچشمه همه خيرات و برکتهاست و تبرّک جستن به
نا مبارک او شايسته است« :تبارك اسم ربّک».
 .4تما نعمتها و زيباييها و کيفرها و پاداشها ،نمودي از ربوبيّت
خداوند است« :تبارک اسم ربّک».
 .5جالل و شکوه خداوند همراه با اکرا و محبّت است« :ذوالجالل

واالکرام».

1

کالم پاياني

در آغاز و پايان سوره اشاره به اسماء اهلل است .اولين آيه نا مبارک
«الرحمن» است .و در آخرين آيه «ذوالجالل و االکرام» اشاره به اسماء اهلل
«جالل و جمال» است.
آيه اول «رحمن» ،که رحمت عا خداوند است که شامل همه
مخلوقات و ممکنات ميشود ،و در نهايت موجودات در رحمت
 .1تفسير نور ،ج ،11ص.411
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رحيميت خدا قرار ميگيرند و از همه نعمتهاي الهي برخوردار و بهره
ميگيرند .آري! عنايت و فيض خداي رحيم جز بهشت نيست.
بايد از «رحمانيت» خدا استفاده کرد تا به «رحيميت» او رسيد ،و در
پرتو تجلي نور رحيميت و رحمت واسعه حق تعالي قرار گرفت؛ زيرا
«رحمته وسعت کل شيء» .حيف است که انسان خودش را محرو کند
و خود را تحت اين همه رحمت واسعه الهي قرار ندهد.
باشد که با تذکر اين نعمتهاي الهي از رحمت و فيض بي نهايت او
بهرهمند شويم ،و از خدا بخواهيم که به ما توفيق عنايت فرمايد و با اولياء
و بندگان خاص خودش محشور نمايد.
خداوندا! تو ذوالجالل و االکرامي ،به جالل و کرمت از تو ميخواهيم
که ما را از نعمتها و مواهب بهشتي محرو مگردان.
پروردگارا! دايرة رحمتت بسيار گسترده است ،هر چند ما عملي که
شايسته آن باشد نداريم و انجا ندادهايم؛ آنچه اليق مقا رحمانيت تو
است با ما رفتار کن.
بارالها! ما هيچيک از نعمتهاي تو را تکذيب نميکنيم ،و خود را
همواره غرق احسان تو ميدانيم؛ آن نعمتها را بر ما مستدا دار ،آمين يا
رب العالمين.
والحمدهلل؛ خدا را شکر ميکنم و مواليم را وسيله قرار ميدهم که
خداوند ،توفيق ويرايش و نشر بقيه آثار و درسها و سخنرانيهايم را

کالم پاياني ( 011

به فضل و رحمت خودش ،که هميشه شامل حال اين بنده حقير بوده،
عنايت فرمايد.
طاهرهسادات زرگرمرادي
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فهرست منابع

 .1قرآن کريم
 .2ترجمه قرآن  /حسين انصاريان از اينترنت
 .3ترجمه تفسير الميزان  /عالمه طباطبايي /ترجمه دانشمند محتر
آقاي سيد محمد باقر موسوي همداني /چاپ سو  /کانون انتشارات
محمّدي  /چاپ مروي.1364 /
 .4تفسير مخزن العرفان  /بانو مجتهده نصرت امين  /انتشارات انجمن
حمايت از خانواده بي سرپرست اصفهان /.چاپ نشاط اصفهان
 .5تفسير نمونه  /آيت اهلل مکار شيرازي و جمعي از فضالء  /ناشر
دارالکتب االسالميه /1371 /چاپ مدرسه االما اميرالمؤمنين قم (البته
بايد گفت چون من هميشه در سفر هستم تفسير نمونه را از دو مجموعه
و دو چاپ مختلف استفاده کردها لذا در منابع ممکن است شماره
صفحات مختلف باشد).
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 .6پيا قرآن  /آيت اهلل مکار شيرازي.
 .7تفسير نور  /حاج محسن قرائتي /.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
چاپ ششم.1386 /
 .8تفسير روح البيان.
 .9تفسير کبير فخر رازي.
 .11تفسير مجمع البيان.
 .11تفسير کنزالدقائق.
 .12تفسير برهان.
 .13تفسير صافي.
 .14تفسير نور الثقلين.
 .15تفسير راهنما  /به نقل از تفسير نور.
 .16کافي
 .17بحار االنوار.
 .18ارشاد القلوب.
 .19نهج البالغه.
 .21اربعين حديث  /اما خميني.
 .21راز آفرينش انسان.
 .22وسائل الشيعه.
 .23فتوحات مکي  /ابن عربي
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 .24راغب اصفهاني
 .25تفسير قمي
 .26اربعين شيخ بهايي.

