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 مقدمه 

كه در ماه « انسان»های تفسير تربيتي و عرفاني سوره مباركه سلسله جلسه

صورت ميالدی( به 2004مطابق با سال ) ق.ه1425مبارک رمضان سال 

تدوین « ابرار و بهشتيان»شد، اكنون با نام كتاب جلسات روزانه برگزار مي

آوری نکات تربيتي و شده است. شایان ذكر است، این تفسير، با جمع

های عقيدتي، صورت درسعرفاني از دیگر تفاسير و كالم بزرگان، به

ای از اخالقي و تربيتي در ماه مبارک رمضان هر سال با انتخاب سوره

 ند.كزبان ساده بيان ميقرآن كریم، مطالب عميق این كتاب آسماني را به

كران اندازه سعه وجودی خود از دریای بيكه هر كسي بهبه اميد این

مند و از لذت شراب طهور آیات روحبخش قرآن كالم وحي بهره

 كار بردن نکات تربيتي نهفته در این تفاسير سعادتمند شود.سرمست، و با به

 در تفسير این سوره، بيشتر به فضائل اهل بيت عصمت و طهارت

بيت و كه اميدوارم مورد قبول خداوند متعال و خوشنودی اهل اشاره شده

 قرار گيرد. مادرم حضرت زهراء

 چه كند بينوا، ندارد بيش       كه ران ملخي است تحفه درویش  
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 محتواي سوره انسان

نظر این سوره كوتاه، محتوایي عميق، متنوع و جامع دارد. چنانچه از یک

 يم كرد:بخش تقستوان آن را به پنجمي

« امشاج»در بخش اول، از آفرینش انسان و خلقت او از نطفه 

گوید. در بخش دوم، مختلط(، و سپس هدایت و آزادی او سخن مي)

سخن از پاداش ابرار و نيکان است كه شأن نزول خاصي در مورد 

هایي دارد كه به آن اشاره خواهد شد. در بخش سوم، با جمله بيتاهل

كند. در بخش ها را بازگو ميیل استحقاق این پاداشكوتاه و مؤثر، دال

چهارم، به اهميت قرآن، و طریق اجرای احکام آن، و راه پر فراز و نشيب 

خودسازی اشاره شده است. بخش پنجم نيز، از حاكميت مشيت الهي، در 

 1عين مختار بودن انسان، سخن به ميان آمده است.

 جمله عالم خود عرض بودند تا

 از چه زاید از صُوَر هاآن عرض

 این جهان یک فکرت است از عقل كل

 انـحـتـان امـــهـم اوّل جــالــع

 «هل اَتي»اندر این معني بيامد  

 وین صُوَر هم از چه زاید از فکر

 عقل چون شاه است صورتها ُرُسل

 1ن و آنـزای ایـي جـانـم ثـالــع

 هاي متعدد این سورهنام

اند از: ها عبارتتعددی است كه مشهورترین آنهای مبرای این سوره، نام

ها از یکي از كلمات البته هر كدام از این نام«. هل أتي»و « دهر»، «انسان»
                                                        

 .976، دفتر دوم، مثنوی معنوی. 1



  13 ) مقدمه

ابتدایي این سوره گرفته شده است؛ هر چند كه در بعضي از روایات، تنها 

 یاد شده است.« هل أتي»از 

سران مدني یا مکي است، در ميان مف« هل أتي»كه سوره در این

وگوهایي هست؛ ولي اجماع علما و مفسران شيعه بر این است كه گفت

كم قسمتي از آیات ابتدایي این سوره كه مقام ابرار و اعمال همه یا دست

كند در مدینه نازل شده است. البته در ادامه بحث، ها را بيان ميصالح آن

حسن و امام  و امام و فاطمه زهراء شأن نزول آن؛ یعني داستان نذر علي

 طور مشروح خواهد آمد.ها فضه، بهو خادمه آن حسين

همچنين، جمع كثيری از بزرگان اهل سنت، نزول آیات ابتدایي این 

اند كه البته نقل كرده سوره را درباره علي و فاطمه و حسن و حسين

دانيم تولد امام حسن و بودن این سوره است؛ زیرا ميشهادتي بر مدني

، «أسباب النزول»در مدینه بوده است؛ مانند: واحدی در  امام حسين

و جمعي « كفایة الطالب»، گنجي شافعي در «تذكره»جوزی در بنسبط

ادریس بنمحمد». این مسأله به قدری معروف و مشهور است كه 1دیگر

 گوید:، یکي از ائمه چهارگانه اهل سنت، در شعر معروفش مي«شافعي
 ي؟ي م الي م و حتي متـال

 و هل زوجت فاطم غيره؟

 اتب في حب هذا الفتي!ـاع 

 و في غيره هل أتي هل أتي؟!

تا كي و تا كي و تا چه زماني؟ مرا در محبت این جوانمرد سرزنش 

                                                        

 .157-170، ص4، جاحقاق الحق. 1
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درباره غير او « هل أتي»كنيد! مگر فاطمه به غير او تزویج شد؟ و مگر مي

 1نازل شد؟

دارند كه آن را مکي  اما با این همه مدارک، بعضي از متعصبان اصرار

بدانند و تمام روایات مربوط به نزول آن در مدینه، و همچنين نزول این 

 انکار كنند!  و حسنين و فاطمه زهرا سوره را درباره علي

را از خلفای راشدین، و از پيشوایان  كنند، و عليكه ادعا ميبا این

كنند، به اعتقاد ه مياظهار عالق دانند و نسبت به اهل بيتبزرگ اسالم مي

ما این عصبيت نتيجه حاكميت روح اموی بر افکار این گروه است، و 

 2زایيده تبليغات آن دوران شوم است.

 فضیلت تالوت سوره انسان

کان جزاؤه « هل أتی»من قرأ سوره آمده است:  در حدیثي از پيامبر اكرم

پاداش او بر ؛ كسي كه سوره هل أتي را بخواند، علی اهلل جنة و حریرا

 3های بهشتي است.خداوند، بهشت و لباس

های آمده است كه، یکي از پاداش و در حدیثي دیگر از امام باقر

كسي كه سوره هل أتي را در هر پنجشنبه بخواند، این است كه در قيامت 

 4خواهد بود. با پيغمبر اكرم
                                                        

 ؛ به نقل از تفسير نمونه.158. همان، ص1

 .327-330، ص25، جتفسير نمونه. 2

 .402، ص10، جمجمع البيان. 3

 . همان.4



  15 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

 ( 4تا  1)تفسیر آیات 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (1)لَى الْإِنْسَاِن حِينٌ مِنَ الدَّهِْر لَمْ یَُكْن شَيْئًا مَذْکُورًاهَلْ أَتَى عَ

( 2)إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

نَا لِلْكَافِرِیَن إِنَّا أَعْتَدْ ( 3)إِنَّا َهدَیْنَاُه السَّبِيَل إِمَّا شَاکًِرا وَإِمَّا کَفُورًا

 (4)سَلَاسَِل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا

 اش هميشگى.و مهربانى اندازه استبه نام خدا که رحمتش بى

آيا بر انسان زمانى از روزگار گذشت که چيزى درخور ذکر 

از مواد و ]ما انسان را از نطفه آميخته و مختلطى « 1»نبود؟

التى و شكلى به شكلى عناصر[ آفريديم و او را از حالتى به ح

]از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به استخوان تا 

ما « 2»طفلى کامل[ درآورديم. پس، او را شنوا و بينا قرار داديم.

« 3»راه را به او نشان داديم؛ يا سپاسگزار خواهد بود يا ناسپاس.

ن ها و آتشي فروزاکنندگان زنجيرها و غُلهمانا ما برای کفران

 «4»ايم.آماده کرده

 ؤالی قابل تأمل س

هاى بهشتى هاى این سوره پيرامون قيامت و نعمتكه بيشترین بحثبا این

است، ولى در ابتدای آن، سخن از آفرینش انسان است؛ چرا كه توجه به 

ساز توجه به قيامت و رستاخيز است. در آغاز سوره  این آفرینش زمينه
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ين نيست كه زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه فرماید، آیا چناینچنين مي

و )چيز قابل ذكرى نبود؟ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاكر باشد 

كنندگان را پذیرا گردد( یا كفران كند. سپس، كيفر بندگان شاكر و كفران

طور كه آشکار است، در ابتدای آیه اول، نوعي تفکر فرماید. همانبيان مي

 فرماید:ست، ميو تدبر نهفته ا

 (1)عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مَِن الدَّهْرِ لَمْ یَُكنْ شَيْئاً مَذُْکوراً  هَلْ أَتى

آيا چنين نيست که زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چيز 

 قابل ذکرى نبود؟ 

فرماید: استفهام در این آیه برای تثبيت مطلب است، و در عالمه مي

كند، و معنای آن این است كه ته اثبات ميطور سر بسنتيجه معنا را به

بسا طور مسلّم روزگاری بوده كه نام و نشاني از انسان نبوده، و چهبه

معنای كلمه در این آیه به« هل»مقصود آن مفسر قدیمي كه گفته، كلمه 

اليس قد أتي علي االنسان حين من »قد « = هل» 1است، همين باشد.« قد»

 «.االدهر لم یکن شياً مذكور

هل أتاک حدیث »در اینجا و در سوره « هل»به اتفاق مفسران، 

كردن برای است؛ زیرا كه استفهام یعني طلب فهم« قد»معني ، به«الغاشيه

كسي كه تمام صفحه موجودات در علم حضوری او مکشوف است، 

 نماید.محال مي
                                                        

. گفتني است، در این كتاب هرجا كه از بيان عالمه بهـره بـرده 344، ص44، جترجمه تفسير الميزان. 1
 مربوط به سوره دهر است. 39شده است، مقصود همين ترجمه الميزان ج
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را حمل بر معني خبر نمود كه حق « هل أتي»این است كه باید 

محققاً گذشت بر انسان زماني طوالني از دهر كه »دهد كه ر ميسبحان خب

 «چيزی درخور یادآوری نبوده است.

« علم خدا»در « انسان»نقل شده كه فرمود:  در حدیثى از امام باقر

 1مذكور نبود.« عالم خلق»مذكور بود؛ هر چند در 

 از نظر حکماء « حین»و « دهر»معنی 

، «حين»فرماید: كلمه یند. و عالمه ميگو« حين»زمان مبهم طوالني را 

 كه كوتاه باشد و چه طوالني. معنای یک قطعه از زمان است؛ چه این

، فوق زمان، و روح زمان و ظرف و محيط بر «دهر»حکماء گویند: 

عبارت است از: از مجموع من حيث المجموع « دهر»زمان است. یعني 

معنای زماني به« دهر»لمه معنای روزگار است. همچنين، كبه« دهر»زمان. 

طوالني و ممتد و بدون حد است؛ یعني زماني كه نه اولش مشخص 

 است، و نه آخرش.

 انسان قبل از ذکر کجا بود ؟ 

از مجموع آیات و اخبار بسياری كه به رموز و اشاره، تصریحاً و تلویحًا 

توان و غير آن رسيده است، مي« عالم ذر، عالم مثال، عالم ارواح»در ثبوت 

استفاده كرد كه، انسان به اعتبار جنبه روحاني، پيش از وجود مادی 
                                                        

 .406، ص10، جمجمع البيان. 1
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 جسماني، در عالم مافوق طبيعت یک نحو وجود و تحققي داشته است.

پس از آن در اطوار خلقت، تطوّراتي نموده تا در این كسوت ماده 

طبيعي فرود آمده و دست قدرت الهي آن را به حركت آورده كه 

سوی كمال و بقاء رهسپار گردد. و شاهباز قدسي روح  الدوام رو بهعلي

كه مدار سير خود وی، با دو بال علم و عمل هميشه در پرواز است تا این

را به اتمام رساند و به فعليت اخير خود نائل گردد؛ لکن تا وقتي كه به 

این صورت فعلي دنيوی تحقّق نيافته، چيزی نبوده كه به وجود شخص 

 .1دد و یاد شودخارجي شناخته گر

، این است كه انسان «شيئاً مذكوراً »فرماید: منظور از جمله عالمه مي

چيزی نبود كه با ذكر نامش جزء مذكورات باشد. زیرا كه هنوز خلق 

برای )نشده بود كه موجود بشود و مثل سایر موجودات نامش برده شود. 

مذكور بودن مثال گفته شود: آسمان، زمين، انسان، درخت و غيره(. پس، 

انسان، كنایه است از موجود بودن بالفعل او، و نفي آن یعني نفي مذكور 

انسان. « بودنشيء»خورده نه به اصل « مذكور بودنش»بودنش، كه تنها به 

دانيم شيئي بوده، ولي خواهد بفرماید، انسان شيئي نبوده، چون مينمي

انا خلقنا »ماید: فرشيئي كه مذكور شود، نبوده. شاهدش این است كه مي

فهماند كه ماده انسان موجود بوده، و مي كه، برای این«االنسان من نطفه...

 صورت انسان در نيامده بود.لفعل بهالکن هنوز ب

                                                        

 .228، ص14، جالعرفانتفسير مخزن. 1
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خواهد و زمينه آیه شریفه و آیات بعدش، زمينه احتجاج است. مي

بفهماند، انسان موجودی است حادث، كه در پدیدآمدنش نياز به صانعي 

طور هم بوده تا او را بسازد، و خالقي كه او را خلق كند، و همين است

است. پروردگارش او را آفرید و به تدبير ربوبيتش به ادوات شعور؛ یعني 

سمع و بصير مجهزش كرده، تا با آن ادوات شعور به راه حق هدایت 

شود؛ راهي كه در طول حياتش واجب است طي كند. حال، اگر كفران 

سوی نعيمي مقيم سير رود، و اگر شکر كند، بهعذابي اليم مي سویكند، به

به تحقيق )قد اتي( آیا آمد )«هل أتي»كند. و معنای آیه این است كه مي

ای محدود از زماني ممتد و غير محدود، كه بالفعل آمد( بر آدمي قطعه

 1آمد.شمار نميآید، بهشمار ميموجود نبود و جزء موجوداتي كه به

 ن خلقت انساندر بیا

به هر حال، بعد از این مرحله نوبت آفرینش انسان، و موجود قابل ذكر 

و در بيان خلقت انسان كه چگونه جسم وی را در این عالم  شدن است.

 فرماید: وجود آوردیم، چنين ميپس از نيستي و عدم به

 (2)عَلْناُه سَمِيعاً بَصِيراًإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَ

آزماييم. ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى

 رو( او را شنوا و بينا قرار داديم.ازاين)

                                                        

 .345و 344، ص44، جه تفسير الميزانترجم. 1
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، آن قوای مختلفي «امشاج»از راغب اصفهاني نقل شده كه مقصود از 

 است كه در نطفه قرار داده شده است، چنانکه در جای دیگر گفته شده:

ثُمَّ جَعَلْنَاُه نُطْفًَة ِفی  ٭ دْ خَلَقْنَا الْإِنْسَاَن ِمْن سُلَالٍَة ِمْن طِينٍ وَلَقَ 

 1قَرَارٍ مَكِينٍ 

سپس آن را  ٭ای از گِل آفريديم همانا ما انسان را از چكيده

 ای در قرارگاهي استوار قرار داديم.نطفه

آرامگاه  دارد: خلقت انسان از گِل است. پس، آن را نطفه، و دربيان مي

 2رحم مادر( استوار قراردادیم.)

معني شيء مخلوط به« امشاج»در تفسير بانو مجتهده امين آمده است: 

، ممکن است اشاره به اختالط «نطفه مخلوط »است. آفرینش انسان از 

بوده باشد، چنانکه در روایات « اوول»و « اسپر»نطفه مرد و زن و تركيب 

یا اشاره است به استعدادهای مختلفي كه  اجماالً به آن اشاره شده است.

ها و مانند آن وجود و از طریق ژن« وراثت»در درون نطفه از نظر عامل 

دارد. و یا اشاره به اختالط مواد مختلف تركيبي نطفه است؛ چرا كه از 

ها با یکدیگر، كه ها ماده مختلف تشکيل یافته. و یا اختالط همه آنده

اشاره به « امشاج»تر است. یا احتمال تر و مناسبمعني اخير از همه جامع

 تطورات نطفه در درون جنين است.

                                                        

 .13و  12. مؤمنون، 1

 .227، ص14ج العرفان،تفسير مخزن. 2



  21 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

 فرماید:در ادامه مي

 ؛ وی را در مقام آزمايش درآورديم.(2)نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً 
 خوانيم:طور كه در سوره ملک ميهمان

که مرگ ؛ آنوَکُمْ أَیُّكُْم أَحْسَنُ عَمَلًاالَّذِي خَلَقَ الْمَوَْت وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُ 

 تان نيكوکارتريد.و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدام

تکليف و تعهد و »، اشاره به رسيدن انسان به مقام «نبتليه»جمله 

است؛ و این یکى از بزرگترین مواهب « مسئوليت و آزمایش و امتحان

تکليف و »ه و او را شایسته خدا است كه به انسان كرامت فرمود

» قرار داده است. و از آنجا كه آزمایش و تکليف، بدون « مسئوليت

ممکن نيست، در آخر آیه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گوش « آگاهى

ها قرار داده است، كه وی را شنوا و بينا كند كه در اختيار انسانمى

 گردد.شم امتحان ميوسيله نعمت گوش و چگردانيدیم. آری، انسان به

 از محسوس به معقول

شود كه ریشه همه ادراكات انسان از در ضمن، از این تعبير استفاده مى

ای كه به انسان كرامت شده ادراكات حسى او است، و قوای پنجگانه

ها معدات و شرایط ادراكات سامعه، باصره، ذائقه، شامه، المسه(، این)

برد، تا از ميحسوس به معقول پيمحسوسات و معقوالت اویند. از م

ظاهر به باطن رسد. و در اثر مؤثر را ببيند. و چون سمع و بصر باالترین و 

رود، این است كه در بسياری از شمار ميترین حاسّه انساني بهشریف
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جاهای قرآن، این دو قوه را مخصوص به ذكر گردانيده است. به تعبير 

است. این نظریه بسياری از « قوالتمع»دیگر، ادراكات حسي، مادر همه 

از طرفداران « ارسطو»باشد. در ميان فالسفه یونان نيز، فالسفه اسالمي مي

 این نظریه است.

 انسان، موجودي قابل ذکر شد!

اى پراكنده بود؛ آرى، زماني بود كه ذرات وجود انسان هر كدام در گوشه

در هوایى كه در جّو  های آب دریاها،الى قطرهها، در البهدر ميان خاک

زمين وجود دارد. هر كدام از مواد اصلى وجود آدمي در گوشه یکى از 

ها گم شده این سه محيط پهناور افتاده بود. در حقيقت، انسان در ميان آن

روست كه بعد از مرحله آفرینش انسان، نوبت بود و قابل ذكر نبود. از این

 فرمود:كه این او است. بعد از« موجود قابل ذكر شدن»به 

 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ 

 ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم.

 فرماید:سپس، مي

 ( 2)نَبْتَلِيهِ فَجََعلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً 

 رو، او را شنوا و بينا قرار داديم.آزماييم. و ازاينو او را مى

 هویت انسان در نگاه قرآن

كه داخل این هيکل فرماید: شکي نيست در اینمه طباطبایي ميعال

نمایيم، مبدئي برای حيات است كه شعور محسوس كه ما آن را انسان مي
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جا كه سخن از و اراده آدمي مستند بدان است. و خدای تعالي در آن

 دارد، نظير آیه: « آدم»عنوان خلقت انسان به

 1يهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ فَإِذَا َسوَّیْتُُه وَنَفَخْتُ فِ

زماني که ]اندام[ او را ]متناسب و[ موزون ساختم، و از روح 

 خود در آن دميدم در برابرش به سجده افتيد!

 و نيز آیه:

 2ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِْن رُوحِهِ 

گاه ]اندام[ او را موزون و معتدل ساخت و از روح خود در آن

 يداو دم

رسد، این است كه روح و ... و آنچه از بدو نظر از دو آیه به ذهن مي

اند. نظير خميری مركب از آرد و آب، انسان بدن، دو حقيقت قرین هم

مجموع هر دو حقيقت است. وقتي روح قرین جسد قرار گرفت، آن 

 انسان زنده است و وقتي از هم جدا شدند، مرگ است. و نيز آیه:

 3اکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُکِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ قُلْ یَتَوَفَّ 

اند ]جان[ ]به اينان[ بگو: فرشتۀ مرگ که او را بر شما گماشته

سوی گاه شما را بهکند، آنطور کامل دريافت ميشما را به

 گردانند.پروردگارتان بازمي
                                                        

 .72؛ ص، 29. حجر، 1

 .9. سجده، 2

 .11. همان، 3
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هماند آن روحي كه در هنگام مرگ فكند. چون مياین معنا را تفسير مي

گيرد، عبارت است از: آن االرواح آن را ميو به حکم آیه ذكر شده، قابض

ها، و و امثال این« تو ـ شما، جنابعالي»گفتيم حقيقتي كه یک عمر به او مي

 آن عبارت است از: انسان به تمام حقيقتش؛ نه یک جزء از مجموعش.

ین است كه جسد را بعينه بدن انسان پس، مراد به نفخ روح در جسد ا

كه واحدی را ضميمه واحد دیگری سازد، كه هم ذاتش غير كند؛ نه این

كه آن باشد و هم آثار ذاتش غير آثار ذات آن باشد. پس، انسان بعد از این

كه روحش از بدنش مفارقت گيرد، و بعد از آنروح به بدنش تعلق مي

ست؛ كه البته از آیه شریفه نيز هم كند، در هر دو حال یک حقيقت امي

 شود.همين معنا استفاده مي

 ها نکته

 معنای مخلوط است.، به«امشاج»معنای زمان و دوران. و ، به«دهر* »

، اختالط نطفه مرد با زن است. «امشاج»فرمود: مراد از  * امام باقر

 تفسير نور الثقلين()

تقدیر الهي بود، ولي چيز در روایتي فرمودند: انسان در  * امام صادق

 تفسير كنزالدقائق()« لم یكن شيئأ مذکوراً »موجودی نبود: 

. انسان 1«کان شيئاً لم یكن مذکوراً »در روایتي فرمودند:  * امام باقر

 چيزی بود؛ ولي قابل ذكر نبود و بعداً قابليت پيدا كرد.
                                                        

 نقل از: تفسير نور.به، تفسير برهان 1
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* برای بيداركردن وجدان خفته، گاهي مسائل قطعي در قالب پرسش 

پرسد: آیا من به تو شير كه مادر از فرزند خود ميشود. چنانمطرح مي

هل اتی علی »باشد. مي« قد»به معنای « هل»ندادم؟ در این آیه هم كلمه 

تحقيق بر هر انساني دوراني گذشته كه چيزی قابل ؛ یعني، به«االنسان...

 ذكر نبوده است.

، ولي «یئاً مذکوراً لم یکن ش»* ناچيزبودن انسان گاهي طبيعي است: 

رساند. خاطر عملکرد نامناسب، خودش را به مرز ناچيزبودن ميگاهي به

یا اهل الكتاب لستم علی الشیٍء حتی تقيموا التوراة و »فرماید: كه قرآن ميچنان

 «1اهل كتاب! اگر كتاب آسماني را برپا ندارید، هيچ نيستيد.ای ؛االنجيل و...

فرینش انسان از نطفه یاد كرده است تا هم مرتبه از آ* قرآن دوازده

سازد، و هم ای انسان ميقدرت خداوند آشکار شود كه چگونه از نطفه

 انسان به غرور و تکبّر مبتال نگردد.

 هاپیام

 «.لم یكن شيئاً مذکوراً ». انسان باید درباره مبدأ وجود خود فکر كند: 1

«.شيئاً مذکوراً  لم یكن». انسان موجودی نوآفریده و حادث است: 2  

. انسان در مسير وجودی خود، روند تکاملي داشته و مراحلي را طي 3

وجودآمدن هم، . بعد از به2«لم یك شياً»كرده است. ابتدا وجود نداشت: 
                                                        

 .68. مائده، 1

 .67. مریم، 2
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 «.لم یكن شيئاً مذکوراً »چيز قابل ذكری نبود: 

ها، غرور انسان را برطرف، و او را تسليم خداوند . یاد ضعف4

 «.یكن شيئاً مذکوراً  لم»كند: مي

إنا »ای از عظمت الهي است: . آفرینش انسان از نطفه ناچيز، جلوه5

 «.خلقنا االنسان من نطفه...

 «.من نطفة امشاج»كند: نمایي مي. خداوند با صورتگری روی آب، قدرت6

 «.خلقنا االنسان...نبتليه». آفرینش انسان، حکيمانه و هدفدار است: 7

كردن آزمایش)«. نبتليه»مسئول و مکلّف است: . انسان موجودی 8

 نشانه تکليف است(

شوند: ها در طول تاریخ مورد آزمایش الهي واقع مي. همه انسان9

 «.نبتليه»

برای نمونه است؛ وگرنه تمام « بينایي»و « شنوایي». بيان دو ویژگي 10

 1«.سميعاً بصيراً »شوند: اعضای بدن مورد امتحان واقع مي

 لهیآزمایش ا

 (2) نَبْتَلِيهِ فَجََعلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً 

 آزماييم او را شنوا و بينا قرار داديم.و او را مى

جا كه تکليف و آزمایش انسان، عالوه بر مسأله آگاهى و ابزار از آن

                                                        

 .321-323، ص12، جتفسير نور. 1



  27 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

است، آیه بعد به « هدایت و اختيار»شناخت، نيازمند دو عامل دیگر؛ یعنى 

 ید: فرماها اشاره كرده و مىآن

 إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاکِرًا وَ إِمَّا کَفُوراً 

ما راه را به او نشان داديم؛ خواه شاکر و پذيرا باشد، يا 

 کننده و ناپذيراکفران

ها را در به این معنا كه ما راه را به او نشان دادیم، و انواع هدایت

های الهي، شاكر و پذیرا تاختيار او قرار دادیم؛ خواه با استفاده از هدای

 (.اما یكون شاکرا و اما یكون کفورا)كننده و ناپذیرا. باشد، یا كفران

 تفسیري زیبا و جامع از عالمه 

معنای ارائه طریق است؛ نه رساندن به به« هدایت»فرماید: كلمه عالمه مي

به حقيقت معنای همان كلمه است، و آن مسيری است « سبيل»مطلوب. و 

و غایت مطلوب برساند، و غایت مطلوب، همان حق است. ي را بهكه آدم

معنای آن است كه نعمت را طوری آشکار سازی كه به ، به«شکر»كلمه 

همه بفهماني این نعمت را فالن منعم به من داده، و ما تفسير این كلمه را 

ایراد نموده، گفتيم حقيقت شاكر بودن  1«سيجزي اهلل الشاکرین»در ذیل آیه: 

بنده برای خدا این است كه خالص برای پروردگارش باشد. و در مقابل، 

نحوی است كه از خلق بپوشاني كه این معنای استعمال آن بهبه« كفران»

 نعمت از منعم است.
                                                        

 .144. آل عمران، 1
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اند؛ دهد: مردم در قبال هدایتي كه ما كردیم دو نوعو آیه چنين معنا مي

هرحال و چه كفور، به یا شاكرند، و یا كفور. خالصه چه شاكر باشند،

 اند.هدایت شده

كه بر دو نکته داللت دارد. اول این« إِمَّا شاکِرًا وَ إِمَّا کَُفوراً »و تعبير به 

ای است كه بر هر انساني واجب است كه در مراد به سبيل، سنت و طریقه

اش آن را بپيماید، و با پيمودن آن به سعادت دنيا و آخرتش زندگي دنيایي

رساند، كه حاصلش دین حق كه این سبيل، او را به كرامتي مي برساند،

 است، كه نزد خدای تعالي همان دین اسالم است.

نکته دوم كه این تعبير بر آن داللت دارد این است كه، آن سبيل كه 

خدا بدان هدایت كرده، سبيلي است اختياری، و شکر و كفری كه 

ار انسان قرار گرفته، هر مترتب بر هدایت نامبرده است، در جوّ اختي

تواند متصف شود، و اكراه و دو كه بخواهد ميهریک از آنفردی به

ثم السبيل »كه در جای دیگر فرمود: اجباری در كار نيست. همچنان

فمن شاء اتخذه الی ربه سبيالً، ما »كه در آخر سوره فرموده: . و این1«یسره

ز بنده وابسته به اراده خدای فهماند آنچه ا، مي«یشاؤن اال ما یشاءاهلل

تعالي است، مشيت بنده است، نه عمل بنده كه مورد مشيت خود بنده 

خواهد تأثير مشيت بنده در عمل او را نفي است. پس، این آیه هم نمي

 كند، كه مکرر به این اشاره شده.

                                                        

 .20. عبس، 1



  29 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

 هدایت فطري و هدایت کالمی 

المتگذاری بر سر هدایتي كه خود نوعي اعالم از ناحيه خدای تعالي و ع

 راه بشریت است، دو نوع است:

است. و آن عبارت از این است كه بشر را به « هدایت فطری»اول، 

اش را به الهامي مجهز كرده كه با آن الهام، اعتقاد نوعي آفریده، و هستي

 كه در جای دیگر فرمود:دهد، همچنانحق و عمل صالح را تشخيص مي

 1 فَأَلَْهمَهَا فُُجورَهَا وَتَقْوَاهَا ٭ وَنَفٍْس وَمَا سَوَّاهَا

 ٭ و به نفْس آدمي و کسي که آن را درست و معتدل ساخت!

 کاری و طريقۀ خودنگهداری از آن را به نفْس شناساندپس، زشت

فرماید: سوگند به نفسي كه او را بدون نقص آفریده، و این آیه مي

تر و این آیه شریفه وسيعفجور و تقوایش را به او الهام كرده است؛ اما از 

 فرماید: تر آیه زیر است كه ميعمومي

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ 

 (3٠)لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

بودِن فرهنگ شرک[ با همۀ وجودت و ]با توجه به پوچ پس

آور! ]و بر[ فطرت بدون هيچ انحرافي به دين يكتاپرستي روی

الهي که مردم را بر اساس آن پديد آورده ]مالزم و پابرجا 

باش![، برای آفرينش خداوند ]که انسان را بر پايۀ فطرت 

                                                        

 .8شمس،  .1
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ت دينِ استوار، گونه تغييری نخواهد بود. اين اسآفريند[، هيچمي

 دانند.ولي بيشتر مردم ]اين حقيقت را[ نمي

است، خداوند بر تمامي « فطرت»گفتني است، براساس این آیه كه آیه 

 خالیق حاكم است؛ نه فقط بر انسان.

شود؛ یعني است كه از طریق دعوت انجام مي« هدایت كالمي»دوم، 

، و كتبي را انزال، و خداوند متعال پيامبراني را مبعوث، و رسلي را ارسال

این وسيله، راه زندگي بشر را روشن، و  كند، و بهشرایعي را تشریع مي

كند. و این دعوت الیزال در بين بشر سعادت و شقاوتش را بيان مي

 كه فرمود: وسيله دعوت فطرت تأیيد شده. همچنانجریان داشته، و به

إَِلى نُوٍح وَالنَّبِيِّيَن ِمْن بَْعدِهِ َوأَوْحَيَْنا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَْيَك کَمَا أَوْحَيْنَا 

إِلَى ِإبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِإسْحَاَق وَیَعُْقوبَ وَالْأَسْبَاِط وَعِيَسى 

 (1٦3) وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُوَن وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُوَد زَبُورًا

که به نوح و پيامبراِن گونه سوی تو وحي فرستاديم، همانما به

بعد از او وحي فرستاديم، و ]نيز[ به ابراهيم و اسماعيل و 

اند[، و اسحاق و يعقوب و نوادگانشان ]که دارای مقام نبوت

عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحي کرديم، و به 

 « 163»بخشيديم« زبور»داود 

 فرماید:های بعدی ميهمچنين، در ادامه و در آیه

رُسُلًا مَُبشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعَْد  

 (1٦٥) الرُّسُلِ  وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَكِيمًا
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دهنده بودند تا برای مردم ]چه در رسان و بيمپيامبراني که مژده

بران، دنيا و چه آخرت[ در پيشگاه خداوند پس از فرستادِن پيام

حجت و عذری ]برای کافر بودنشان[ نباشد؛ خداوند همواره 

 «165» ناپذير و حكيم استتوانای شكست

طور كه به نوح و پيامبران بعد از او یعني، ما به تو وحي كردیم، همان

وحي كردیم. اینان رسوالني بودند كه بشر را بشارت داده، و تهدید 

ای برای گمراهي مردم دیگر بهانهكردند تا حجت بر مردم تمام شود و مي

 نداشته باشند.

 تفاوت میان هدایت فطري و هدایت کالمی 

كه هدایت هایي است. نخست، اینميان هدایت فطری و كالمي، تفاوت

رسد. هيچ انساني از عموميت این است و به همه مي« عمومي»فطری 

دایت هدایت مستثني نيست. هدایت فطری الزمه خلقت بشر است. این ه

در همه افراد و در آغاز خلقتشان موجود است؛ اما در نهایت در برخي 

گذارد تا انسان متوجه شود كه عقل و گردد. چراكه عواملي نمياثر ميبي

خواند. و یا اگر چنين موانع و عواملي فطرتش او را به چه چيزی فرامي

ممکن در كار نباشد؛ یعني انسان دعوت عقل و فطرتش را خوب بفهمد، 

گذارد است ملکات زشتي كه در اثر تکرار گناه در دلش رسوخ یافته، نمي

توان به، ملکه عناد، لجاجت و نظایر تا دعوت فطرت را اجابت كند. مي

« هوای نفس»ها را آن اشاره كرد. خدای تعالي در آیه زیر جامع همه آن
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 فرماید:معرفي نموده، و مي

هَُه هَوَاُه وَأَضَلَُّه اللَُّه عَلَى عِلٍْم وََختَمَ عََلى أَفَرَأَْیَت َمِن اتَّخَذَ إِلَ 

سَمْعِِه وَقَلْبِهِ، وَجَعََل َعلَى بَصَرِِه غِشَاوَةً، فََمْن یَهْدِیِه ِمْن بَْعِد اللَِّه 

 (23)أَفَلَا تَذَکَّرُونَ 

که معبود حقيقي کسي که ]در عين آگاهي به اينآيا ديدی آن

]نامشروع[ خود را معبود خويش قرار  هایخداوند است[ خواسته

داده، و خداوند ]به کيفر اين کار ظالمانه[ او را از روی علم و 

شود[ در گمراهي واگذاشته، داند هدايت نميآگاهي ]خود که مي

و بر گوش و دلش مُهر ]عدم درک حقايق[ نهاده، و بر چشم 

و را ای قرار داده است؟ بعد از خدا چه کسي ا]بصيرت[ او پرده

 1«23»شويد؟!کند؟ آيا هشيار و متذکر نميهدايت مي

این آیه نياز به تفکر و تدبر خاصي دارد. وقتي در ابتدای آیه 

پرسم: چه چيزی را باید ببينم و فرماید، آیا دیدی؟ با تأملي از خود ميمي

فرماید: گاه در ادامه این پرسش ميبه چه چيزی باید توجه كنم؟ آن

هوای نفس خویش را معبود و خدای خود گرفت، و كسي را كه آن

خدای تعالي او را با داشتن علم گمراه نموده، بر گوش و قلبش مهر 

اش پرده افکنده، دیگر بعد از خدا كيست كه او را هدایت نهاده، و بر دیده

فرماید: آیا بيدار و متذكر كند. در ضمن، در پایان آیه نيز دوباره مي

                                                        

 .23. جاثيه، 1
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توان دهنده است! بنابراین، ميكه چقدر این آیه تکان راستيشوید؟ بهنمي

معنای گفت، هدایتي كه در این آیه از هواپرستان نفي شده، هدایت به

مطلوب است، نه هدایت به معنای ارائه طریق. خالصه ایصال به

كنيم. كه هدایت نميرسانيم؛ نه اینفرماید: ما او را به مطلوبش نميمي

 «.واضله اهلل علی علم»ه: چون دنباله آیه آمد

كه دعوت دیني متضمن آن است، چيزی نيست « هدایت زباني»و اما 

كه خدای تعالي از كسي دریغ بدارد. این هدایت باید به جامعه برسد و 

ها قرار گيرد تا هركس كه حق را بر باطل در معرض و دسترس عقل

كه این هدایت یندارد، به آن هدایت دسترسي داشته باشد. و اما امقدم مي

بسا كه فراهم نشود! چراكه علل و اسبابي ای تک افراد جامعه برسد؛به تک

ای از جوامع، تک افراد است، در پارهكه وسيله ابالغ این هدایت به تک

ها و یا درباره برخي از اشخاص، مساعدت نکند. چون معموالً هيچ زمان

خواهد، و مي افراد بشر نميواسطه، یا باواسطه از تماانساني چيزی را بي

تواند خواسته خود را به تمامي افراد بشر برساند. آیه اگر بخواهد نمي

که در ميان و هيچ امتي نبوده مگر آن ؛1وَإِْن ِمْن ُأمٍَّة إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِیرٌ »شریفه 

وْمًا مَا لِتُنْذَِر قَ »معنای اول است. و نيز آیه به ،«ای بوده است.آنان هشداردهنده

تا مردمي را هشدار دهي که ]پيش از اينان[ پدرانشان  ؛2أُنِْذرَ آبَاؤُهُمْ فَهُْم غَافِلُونَ 
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معنای دوم به ،«اند.خبر ]از حقايق[ ماندهاند، به اين سبب بيرا هشدار نداده

 اشاره دارد.

طوری برسد كه حق كه دعوت انبيا به آدمي برسد، و بهپس، همين

كه این  شود، و كسيگردد، حجت خدا بر او تمام ميبرایش روشن 

طور واضح كه حق برایش وی نرسد، و یا اگر برسد آن دعوت به

منکشف شده باشد، نرسيده، چنين كسي را خدای تعالي مورد فضل خود 

قرار داده، او را مستضعف خوانده. زیرا قرآن در مواردی، بعضي از 

 ه است:ها را استثناء كرده و فرمودانسان

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنَِّساءِ وَالْوِلْدَاِن لَا یَْستَطِيعُونَ حِيلًَة 

 (98)وَلَا َیهْتَدُوَن سَبِيلًا

مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفي که ]برای نجات خود 

ای ندارند و راهي ]برای هجرت[ از سرزمين کافران[ هيچ چاره

ای بينديشند، و توانند چارهيعني آنان که، نه مي) «98»يابندنمي

 برند(.نه راه به جايي مي

كه دعوت الهي كه همان كند بر اینای كه داللت ميیکي از ادله

االتباع بر انسان است، این است هدایت بر سبيل است كه حق، و واجب

كند، و خلقتش مجهز به جهازی است كه كه فطرت انسان بدان حکم مي

سوی آن سبيل، كه همان اعتقاد حق و عمل صالح ن جهاز نيز آدمي را بهآ

كند. و عالوه بر این، در خارج هم این دعوت از طریق است، دعوت مي

نبوت و رسالت صورت گرفته، و معلوم است كه سعادت هر موجودی، 
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و كمال وجودش در آثار و اعمالي است كه مناسب با ذات او و سازگار با 

قوائي باشد كه مجهز به آن است. انسان هم از این كليت مستثنا ادوات و 

نيست. سعادت و كمال او نيز در پيروی دین الهي است؛ سنتي كه هم 

سوی آن السالم بهكند، و هم انبيا و رسوالن عليهمعقلش بدان حکم مي

 1اند.دعوتش كرده

 گانه هدایتشعب سه

، «هدایت تکوینى»ى دارد كه اجا معنى وسيع و گستردهدر این« هدایت»

شود؛ هرچند سوق آیه را شامل مي« هدایت تشریعى»و « هدایت فطرى»

جا كه خداوند كه، از آناست. توضيح این« هدایت تشریعى»بيشتر روى 

آفریده است، مقدمات وصول « ابتال، امتحان و تکامل»انسان را به هدف 

هاى الزم را به او بخشيده آفریده، و نيرو به این هدف را نيز در وجود او

. سپس، در اعماق فطرتش است« هدایت تکوینى»است؛ كه این همان 

های فطرى مسير را عشق به پيمودن این راه را قرار داده، و از طریق الهام

 محقق شده است.« هدایت فطرى»به او نشان داده است، و از این نظر امر 

گ را با تعاليم و قوانين از سوى دیگر، رهبران آسمانى و انبياى بزر

هدایت »ها وسيله آنمبعوث كرده، و به« ارائه طریق»روشن براى 

گانه هدایت، جنبه را رقم زده است. البته تمام این شعب سه« تشریعى

رفته، این آیه به سه همشود. رویها را شامل مىعمومى دارد و همه انسان
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كند: مسأله ره مىساز در زندگى انسان اشامسأله مهم و سرنوشت

وملزوم ؛ كه الزم«آزادى اراده و اختيار»و مسأله « هدایت»، مسأله «تکليف»

 و مکمل یکدیگرند.

، خط بطالن «إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً »در ضمن، جمله 

ى ترین تعبير، مناسب«شاکرا و کفورا»كشد. و تعبير به بر مکتب جبر مى

جا امکان دارد؛ چراكه در مقابل نعمت بزرگ هدایت است كه در این

ها كه پذیرا و تسليم شوند، و راه هدایت پيش گيرند، شکر این الهى، آن

ها اند. زیرا آنها كه مخالفت كنند، كفران كردهجا آورده، و آننعمت را به

اند. به بيان هكه این نعمت بزرگ را نادیده بگيرند، باالترین كفران را كرد

ها گذارده است، دیگر، وقتي خداوند انواع وسایل هدایت را در اختيار آن

این نهایت كفران است كه همه را نادیده بگيرد و راه خطا برود. 

است كه هم در مورد  ایواژه« كفور»كه، باید توجه داشت، همچنان

طور كه همان)«یكفران اعتقاد»رود و هم در مورد كار ميبه« نعمتكفران »

 1راغب در مفردات آورده است.(

ها یا فرمودند: خداوند به مردم راه عدالت را شناساند؛ آن امام صادق

كنند. این در سخنان گيرند و یا آن را رها ميميآن راه را پيش

اند، بندگان از خود اختيار ندارند، در مسلکان است كه خيال كردهجبری

فرماید: ما راه خير و شر را نشان دادیم؛ حال صورتي كه پروردگار مي
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جا آورید، یا كفران نعمت خواهيد هدایت یابيد و شکر این نعمت را بهمي

  1كنيد و گمراه شوید.
 نگر نيک و بد تا چه كردی ز پيش

 چـو از تـو بود كژی و بيـرهي

 ببيني همان باز پاداش خویش 

ـاه از چه بر چرخ گردون نهي  1گن

 کنندگاننجزاي کفرا

كند و در آخرین آیات مورد بحث، كيفر كفار و پاداش مؤمنان را بيان مي

پویند، اشاره كوتاه و به سرنوشت كسانى كه راه كفر و كفران را مى

 فرماید:جا مىپرمعنایى كرده است. در این

 إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِینَ ساَلسِلَ وَ أَغاْللًا َو سَعِيراً 

هاى سوزان آتش ان زنجيرها و غلها و شعلهما براى کافر

 ايمآماده کرده

تأكيدى دارد. در  بودن مجازات این گروه، بر مسأله حتمى«اعتدنا»

كند كه وسائل بودن مجازات كافران اعالم مىضمن، براى بيان قطعى

 اكنون آماده است.ها از هممجازات آن

، جمع «اغالل»ت. اس« زنجير»معناى و به« سلسله»، جمع «سالسل»

دهند، ها قرار مىاى است كه بر گردن یا دستمعناى حلقهو به« غل»

، و «غل و زنجير»هرحال، گفتن از بندند. بهسپس آن را با زنجير مى

هاى سوزان آتش، بيانگر مجازات عظيم این گروه است كه در آیات شعله
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، عذاب و دیگر قرآن نيز به آن اشاره شده است. براساس آیات قرآن

ها در شهوات در دنيا، سبب اسارت برای كافران تؤامان است. آزادى آن

هایى هم كه در این دنيا شود. آتشها در قيامت و آخرت مىاسارت آن

 1گيرد.یابد و دامانشان را مىجا تجسم مىاند در آنبرپا كرده

 دالیل آزادي اراده

كنيم، كاری شک مي« ندادنامانج»و « دادنانجام»كه ما در . تردید؛ این1

 دليل بر آزادی و اراده است.

شویم، دليل ایم پشيمان ميكه ما از كاری كه كرده. پشيماني؛ این2

 شدیم.آزادی و اختيار ماست؛ وگرنه پشيمان نمي

كردن دليل آن است كه انسان قابل ادب است و . تأدیب؛ ادب3

 دليل آزادی و اراده است.« قابليت تأدیب»

 كه ما در كاری كه خود انجام دادیم و یا دیگران انجام. انتقاد؛ این4

گاه از یک كنيم، دليل آزادی و اراده است؛ چراكه از ما هيچدادند انتقاد مي

گویيم، چرا درخت گردو، گاه نميكنيم. برای مثال، هيچدرخت انتقاد نمي

برای فرار از سيب نداد! چون درخت، آزادی و اراده ندارد. بنابراین، 

 مسئوليت، گناه را برگردن جبر نگذاریم.

 آبادی ميخانه ز ویراني ماست

 اسالم به ذات خود ندارد عيبي
 جمعيت كفر از پریشـاني ماسـت 

 هر عيب كه هست در مسلماني ماست
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 تواند بهتر از مالئکه شود نسان بااختیار خود میا

مالئکه یا بدتر از حيوان شود.  تواند بهتر ازانسان بااختيار و اراده خود مي

زین اهلل االنسان بلباس االختيار ویمكن لالنسان نفسه أن »اند: كه گفتهاینچه

؛ خداوند انسان را به ینموالی مقام ارفع من المالئكه او یكون أضل من االنعام

اختيار خود، باالتر از  تواند بهلباس اختيار زینت داده است و انسان مي

 «تر از حيوانات قرار گيرد.د نموده و یا گمراهمالئکه رش

؛ كه تاج كرامت بر سر «لقد کرمنا بنی آدم»فرماید: قرآن كریم نيز مي

روست كه به مالئکه برای سجده بر آدم انسان الهي قرار داده شد. ازاین

 فرماید.امر مي

فَإِذَا سَوَّْیتُُه  ٭ ينٍإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاِئكَةِ إِنِّی خَالٌِق بَشَرًا مِنْ طِ

 1وَنَفَْختُ فِيهِ مِنْ رُوحِی فَقَُعوا لَهُ سَاجِدِینَ 

پيامبر! به داستان آدم از طريق وحي توجه کن،[ ای ]و اکنون

زماني که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از ِگل به 

چون ]اندام[ او را معتدل ]و متناسب[ ساختم  ٭ آورموجود مي

 ود در او دميدم، برايش به سجده افتيد.و از روح خ

 فرماید:ها مياما خداوند در جای دیگری از قرآن درباره برخي از انسان

وَلَقَدْ َذرَأْنَا لِجََهنَّمَ کَثِيرًا مَِن الْجِنِّ وَالْإِنْسِ َلهُمْ ُقلُوٌب لَا یَفَْقُهوَن 

أُولَئَِك   آذَاٌن لَا یَسْمَعُونَ بِهَابِهَا وَلَهُمْ أَعْيٌُن لَا یُبْصِرُوَن بِهَا وََلهُمْ 
                                                        

 .72ـ71. ص، 1



 (انسانسوره  تربیتیعرفانی و تفسیر ) ابرار و بهشتیان ( 40

 1 کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

دانيم همواره به اختيار بسياری از جنّيان و آدميان را ]که مي

شدن را خودشان کفر را بر ايمان ترجيح داده، و لياقت بهشتي

هايي را آنان دلدهند[ برای دوزخ آفريديم؛ زياز دست مي

کار بخِش اسالم[ بهدارند که ]در فهم معارفِ سعادت

های مشغوليسبب دلهايي دارند ]که بهگيرند، و چشمنمي

بينند، های حق را[ با آن نميفراوانِ به امور مادی، آثار و نشانه

شنوند. اينان هايي دارند که ]سخن حق را[ با آن نميو گوش

تر. اينان ]از معارف و حقايق لكه گمراهمانند چهارپايانند؛ ب

 خبرند.الهي[ بي

تواند ای است كه اگر بخواهد، ميگونهكيفيت وجود انسان زنده به

آنچه اراده كرده است، بشود. برای مثال، اگر طالب علم باشد و سعي كند، 

رسد. بنابراین، اگر كسي در روز قيامت بگوید چيزی كه بخواهد، ميبه آن

پذیرند. كسي قبول توانستم، یا امکان نداشت، از او نميستم، یا نميداننمي

شود و خطاب های بسياری ذكر ميرو، برای او نمونهشود. ازایننمي

دانستي عمل نکردی؟ و اگر دانستي؟ چرا به آنچه ميرسد: آیا نميمي

شود كه اگر هایي برایش ذكر ميتوانستم بدانم، نمونهبگوید نمي

 توانستي بداني و چرا سعي نکردی بداني كه عمل كني؟تي، ميخواسمي
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 قابل تأملنکته 

كردن و متذكر گردانيدن بشر، در موارد بسياری او قرآن مجيد، برای آگاه

 كه:نماید و در مقام امتنان اشاره دارد به اینرا گوشزد مي

؛ یعني «مَذُْکوراً لَمْ یَكُنْ شَيْئاً »ای انسان! ما تو را از نيستي و آن وقتي كه 

چيز قابل ذكرى نبودی، و چيزی نبودی كه به شمار آیي، تو را از مني 

و لقد خلقنا )وجود آوردیم، و تو را در بهترین صورتمخلوط به كثافات به

ترین اندام خلقت نمودیم و قوای و معتدل 1(االنسان فی أحسن تقویم

امت كردیم و از آن روح به تو كر (فجعلناه سميعاً و بصيرا)ظاهری و باطني

لقد کرمنا بنی »در تو دميدیم. و به تاج  (نفخت فيه من روحی)قدس الهي

ترین موجودات گردانيدیم و تو را مفتخر نمودیم و در شمار شریف« آدم

 تو را نماینده خود در زمين قرار دادیم.« 2إِنِّی جاعِلٌ فِی الَْأرْضِ خَلِيفَة»به 

كه سرسبد موجودات گردانيدیم و پس از آن انسان! تو را گُلای نيز،

( تو را به انا هدیناه السبيل)خلقت تو تمام گردید و الیق هدایت گردیدی

عقل(، )طریق حق و حقيقت رهبری نمودیم و تو به واسطه رسول باطن 

انبيا(، و سفرای الهي، راه هدایت و سعادت كه مقصود )و رسول ظاهر 

ه پيدایش اوست همين است، به تو اصلي از خلقت بشر و آنچه مقدم

سوی سعادت یا شقاوت را در كف اختيار تو نهادیم آموختيم. و سير به
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های گوناگون ( این همه نعمتاما شاکراً) شکرانهكه به اختيار خود، یا به

راه سعادت و فضيلت را اختيار كني و موحد گردی و خداپرست شوی و 

ز حضيض ناسوتي به اوج ملکوتي رشته بندگي به گردن بسته و خود را ا

( نموده و خود را به زنجير اوهام و و اما کفوراً ) رساني. یا كفران نعمت

طبيعت بسته نگاه داشته و آن قوای عقلي و روحاني كه با آن توانستي 

خود را به سعادت عظما رساني و حيات پاكيزه دائمي و هميشگي برای 

هواني نموده و خود را از سعادت خود تأمين نمایي، منقاد و مطيع قوای ش

 1و فضيلت بازداری.

 زنند صفير تو را از كنگره عرش مي

 2ندامت كه در این دامگه چه افتاد است

 تجسم اعمال

 إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِینَ ساَلسِلَ وَ أَغاْلالً وَ سَعِيراً 

 م.ايهاى سوزان آماده کردهها و شعلهما براى کافران زنجيرها و غل

های آری، كسي كه در این نشئه دنيوی خود را به زنجير اوهام و غل

قوای سبعي و بهيمي و حيواني و آمال طبيعي بگسترانيد، و كفران 

های الهي را نمود، و قوای مشاعری كه بایستي در طریق نعمت

كار گرفت، در شکرگزاری و بندگي او صرف نماید، در راه مخالفت او به
                                                        

 .231و  230، ص14ج العرفان،تفسير مخزن. 1

 . دیوان حافظ.2



  43 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

گردد، همين زنجيرهای حقيقت هر چيزی ظاهر مينشئه اخروی كه 

های گردد و به دست و پای او پيچيده و غلمعنوی آرزو و آمال ظاهر مي

گردند، و او را در قيد قرار های دنيوی وی نيز بار سنگيني ميعالقه

گردد، و به كيفر دهند و اعمال زشت و نکوهيده او آتش سوزان ميمي

فرماید: ما براى سوزد. و ميآتش سوزان مي اعمال و اخالقش هميشه در

 ایم.هاى سوزان آماده كردهها و شعلهكافران زنجيرها و غل

بچشيد  ذُوُقوا عَذابَ الْحَرِیقِ؛»شود: در آن روز به اشقيا خطاب مي

ذلِكَ بِما قَدََّمْت أَْیدِیكُْم َو أَنَّ اللََّه لَيَْس بِظاَلٍَّم »چرا؟ «. عذاب سوزان را

هاى شما از پيش فرستاده و خاطر چيزى است كه دستها به؛ این1عَبِيدِ لِلْ

؛ در 2وَ إِنَّ جَهَنَّمَ َلمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِینَ »كند. خود( ستم نمى)خداوند به بندگان 

 «حالى كه جهنم به كافران احاطه دارد!

پس، آشکار است كه در حال حاضر نيز بهشت و جهنم موجود است؛ 

شوند. زیرا اند در قيامت موجود ميچنانچه بعضي گمان كرده كهنه این

سبب بهشت، همان ایمان واقعي، تقوی و عمل صالح است كه اهلش در 

ها را دارند. و اسباب جهنم، زنجيرهای هفتاد ذرعي كه همين عالم دنيا آن

ها و آتش سوزان است كه ناشي از ، غُل«ذرعها سبعين ذراعاً...»فرموده: 

باشد كه در این عالم هوی و هوس دنيوی و مخالفت موال ميپيروی 
                                                        

 .182و  181عمران،  . آل1

 .54. عنکبوت، 2
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نماید؛ ولي وقتي در قيامت پرده طبيعت برافتاد صورت عيش گوارا ميبه

بينند این همان غل و و هر چيزی با حقيقت خود ظاهر گردید، اشقياء مي

اند. به عبارت دیگر، چون سبب است كه خود در دنيا تهيه كرده زنجيری

هنم، اعمال و اخالق خود انسان است و وقتي سبب تحقق بهشت و ج

 پذیرد.یافت، مسبب هم تحقق مي

وجود روست كه بيان شد، بهشت و جهنم از همين عالم بهازاین

آید و بهشت در باطن و حقيقت بهشتيان در معنا، نه در صورت مي

موجود است. و نيز، جهنم در معنا، نه در صورت، و در باطن جهنميان 

 1گردد.فته و محيط بر آنان است و در قيامت صورت گرفته و ظاهر مينه

 که با اختیار خود راه خیر را پیمودندآنان

خوانيم، برای گروهي در هنگام مرگ، مالئکه رحمت در آیات قرآن مي

گویند: دهند و ميآیند و آنان را به بهشت بشارت ميبه استقبال مي

اما پرسش این « ر شما به آنچه صبر کرديد.سالم ب؛ سالم عليكم بما صبرتم»

است كه آنان به چه چيزی صبر كردند؟ و باید گفت، صبر بر معاصي، 

های شيطان و صبر بر طاعات و صبر بر مصائب دنيا، صبر بر وسوسه

اش فرماید: اما كسى كه پروندهعمل برای آخرت. و قرآن درباره اینان مي

گویند: ]اى مردم ![ پرونده ینان مىرا به دست راستش دهند. همچنين، ا
                                                        

 .232و231، ص14ج العرفان،تفسير مخزن. 1



  45 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

بينم ]به مرا بگيرید و بخوانيد. من یقين داشتم كه حساب اعمالم را مى

این سبب همه اعمالم را هماهنگ با احکام خدا انجام دادم و كردار بدم 

هایي را را اصالح كردم.[ و در نهایت، قرآن عاقبت و مقام چنين انسان

 كند: گونه توصيف مياین

قُطُوفَُها  (22)فِی جَنَّةٍ عَالِيَةٍ  (21) هَُو فِی عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَ

 کُُلوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِيَةِ  (23)دَانِيَةٌ

« 21»اى است.در نهايت، او در يك زندگى خوش و پسنديده

]به « 23»هايش در دسترس است.که ميوه« 22»در بهشتى برين 

آنان گويند:[ بخوريد و بياشاميد، گوارايتان باد؛ به سبب اعمالى 

 .که در ايام گذشته انجام داديد

 که با اختیار خود به بیراهه رفتندآنان

آنان  قرآن درباره گروهي دیگر، كه پرونده اعمالشان را به دست چپ

 فرماید:دهند، ميمي

 (2٥)مَالِهِ فَيَقُوُل یَا لَْيتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِ

مَا َأغْنَى  (2٧)یَا لَيْتَهَا کَانَِت الْقَاضِيََة  (2٦)وَلَْم أَْدِر مَا حِسَابِيَهْ 

 (3٠)خُذُوُه فَغُلُّوهُ  (29)هَلََك َعنِّی سُلْطَانِيَْه  (28)عَنِّی مَالِيَْه  

ثُمَّ فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ِذرَاعًا  (31)ثُمَّ الْجَحِيمَ َصلُّوهُ 

 إِنَّهُ کَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ  (32)فَاسْلُكُوهُ 

و « 25»کردمام را دريافت نمىکاش پروندهگويد: اى مى 
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اى کاش همان مرگ اول « 26»دانستم حساب من چيست؟نمى

کرد ]و سره مىارم را يك]که مرا از دنيا به آخرت انتقال داد[ ک

ثروتم عذاب را از من دفع « 27»داد،[ در نيستى ابد قرارم مى

 قدرت و توانم از دست رفت.« 28»نكرد

گاه آن« 30»]فرمان آيد[ او را بگيريد و در غل و زنجيرش کشيد

سپس، او را در زنجيرى که طولش « 31»به دوزخش دراندازيد

خداى بزرگ  زيرا او به« 32»هفتاد ذرع است، به بند کشيد

 آورد.ايمان نمى

هرحال، هر دو گروه سرنوشت خود را با اختيار و اراده خود به

طور كه در سوره واقعه انتخاب كردند و هيچ اجباری در كار نبود. همان

 فرماید:های بهشتيان ميدرباره نعمت

یَُطوُف  (1٦)لِينَ مُتَّكِئِيَن عَلَيْهَا مُتَقَابِ (1٥)عَلَى سُرُرٍ َمْوضُونَةٍ 

بِأَْکوَاٍب وَأَبَارِیقَ وََکأٍْس مِنْ مَعِيٍن  (1٧)عَلَيْهِْم وِلْدَاٌن مُخَلَّدُونَ 

وَفَاکِهٍَة مِمَّا یَتَخَيَّرُوَن  (19)لَا یُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا یُنْزُِفونَ  (18)

کَأَمْثَاِل  (22)وَُحورٌ عِيٌن  (21)وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا یَشَْتهُوَن  (2٠)

لَا یَسْمَعُوَن  (24)جَزَاًء بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ  (23)اللُّؤْلُِؤ الْمَكْنُونِ 

  1(2٦)إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا  (2٥)فِيهَا لَْغوًا وَلَا تَأْثِيمًا 

روى يكديگر بر در حالى که روبه« 15»هايى زربافتبر تخت

                                                        

 .15-26. واقعه، 1



  47 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

نوجوان، همواره ]براى نى هميشهنوجوانا« 16»ها تكيه دارند. آن

ها و ها و کوزهبا قدح« 17»گردندخدمت[ پيرامونشان مى

که از نوشيدنش نه سردرد « 18»هايى از باده ناب و پاکجام

ها از هر نوعى که و ميوه« 19»خرد شوندگيرند، و نه مست و بى

« 21»اى که بخواهندو گوشت پرنده از هر گونه« 20»اختيار کنند

شده در همچون مرواريد پنهان« 22»درشتريانى چشمو حو

پاداشى است در برابر اعمالى که همواره انجام « 23»صدف

شنوند، نه کالم اى مىجا نه سخن بيهودهدر آن« 24»دادندمى

 ى که سالم است و سالم.مگر سخن« 25»آلودىگناه

است در برابر اعمالى  ؛ پاداشىجَزَاًء بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ»فرماید: آری، مي

 «.دادنداختيار خود( همواره انجام مىبه)كه 

 هانکته

 :نه استگود چنیت داه. 1

فالهمها فجورها و »فرماید: اول، هدایت فطری است. چنانچه قرآن مي

 خداوند به نفس بشر، خير و شرّ را الهام كرد. 1«تقواها

تجربه و  دوم، هدایتي است كه از طریق تحصيل، تعقّل، مشورت،

 آید.دست ميمطالعه به

 گيرد.سوم، هدایتي است كه از راه تبليغ و ارشاد انبيا صورت مي
                                                        

 .8. شمس، 1
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ها را از خدا بدانيم. . تشکر، گاهي قلبي است؛ یعني همه نعمت2

های خداوند را فقط در گاهي، عملي است؛ به این معنا كه انسان نعمت

الحمدهلل رّب »انسان راه حق مصرف كند. نيز، گاهي زباني است؛ یعني 

 را بر زبان جاری كند.« العالمين

، «غُل»جمع « اغالل»معنای زنجير. و ، به«سلسله»جمع « سالسل. »3

معنای آتش ، به«سَعير»نهند. معنای طوقي است كه به گردن ميبه

 افروخته است.

 ؛ یعني زنجير در پا و غُل بر گردن.«سالساًل و اغالالً. »4

عرفناه امّا آخذ و »، فرمودند: «امّا شاکراً و امّا کفوراً »یل آیه ذ . امام صادق5

 كند.گيرد و یا رها مي؛ ما راه را به او معرفي كردیم، یا آن را مي1«اِمّا تارک

. انسان در مسير بندگي و تشکر از خداوند، مرحله ضعيف یا متوسط 6

پيماید. را ميكند؛ ولي در طریق سركشي و تمرّد، مرحله باالیي را طي مي

امّا شاکرًا و »است. « كفور»، ولي در كفر، «شکور»در شکر، شاكر است، نه 

 ؛ یعني او در شکر معمولي، ولي در كفر بسيار قوی است!«امّا کفوراً 

است،  ها اشاره كرده. برخي از صفات انسان كه قرآن كریم به آن7

 اند از:عبارت

 .؛ انسان بسيار مأیوس است2«انّه ليؤوس» ▪

                                                        

 .تفسير كنزالدقائق. 1

 .9. هود، 2



  49 ) ( 4تا  1) اتیآ ریتفس

 راستي كه انسان بسيار ظالم است.؛ به1«انّ االنسان لظلوم» ▪

 ؛ انسان موجودی عجول است.2«کان االنسان عجوالً » ▪

 نظر است.؛ انسان، تنگ3«کان االنسان قتوراً » ▪

 طاقت است.؛ انسان بسيار حریص و كم4«کان االنسان خلق هلوعاً » ▪

، بسيار ؛ هنگامي كه شرِّی به او رسد5«اذا مسّه الشر جزوعاً » ▪

 كند.وفزع ميجزع

؛ انسان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس 6«اّن االنسان لربّه لكنود» ▪

 و بخيل است.

 هاپیام

واسطه چشم، آزمایش انسان، بر اساس آگاهي و آزادی است؛ آگاهي به .1

گوش، عقل، فطرت دروني و هدایت بيروني؛ و آزادی بر مبنای اختيار كه 

نبتليه...سميعاً بصيراً، هدیناه...امّا شاکراً و اّما »ده شده است: داها به همه انسان

 «.کفوراً 

 «.انّا هدیناه السبيل». خداوند، حجت را بر انسان تمام كرده است: 2

                                                        

 .34. ابراهيم، 1

 .11. اسراء، 2

 .100. همان، 3

 .19. معارج، 4

 .20. همان، 5

 .6. عادیات، 6
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 مفرد است(.« سبيل»كلمه )، «انّا هدیناه السبيل». راه درست، یکي است. 3

، «ل اّما شاکراً انّا هدیناه السبي». هدایت، نعمتي درخور سپاس است: 4

 پيمودن راه دین، شکر الهي و انحراف از آن، كفران و ناسپاسي است(.)

. كساني كه هدایت پيامبران را نپذیرند، باالترین مرحله از كفر را 5

؛ «امّا کفوراً »، فرموده است: «امّا کافراً»كه بگوید جای آناند. بهمرتکب شده

 اوج كفر است.« كفور»، زیرا «کفوراً امّا شاکرًا و امّا»چه اینکه در آیه: 

امّا ». هر كس شاكر نباشد، كفور است؛ راه سوّمي وجود ندارد: 6

 «.شاکرًا و امّا کفوراً 

رو، ازاین)بيش از بشارت نقش دارد. « هشدار». در تربيت انسان، 7

 «....انّا اعتدنا للكافرین»دهد و سپس بشارت: مي قرآن ابتدا هشدار

انّا اعتدنا للكافرین سالسل »ي دارای مالک و معيارند: . كيفرهای اله8

 «. و اغالالً و سعيراً

. هر انتخابي، سرانجام خود را به دنبال دارد. كفر، دوزخ را، و شکر، 9

 1«...امّا شاکرًا و امّا کفوراً...انّا اعتدنا للكافرین...، انّ االبرار»بهشت را: 

 ( 11تا  5)تفسیر آیات 

 (٥)اَر یَشْرَبُونَ مِنْ َکأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَا کَاُفورًا إِنَّ الْأَبْرَ 

 (٦)عَيْنًا یَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَِّه یُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا 

 (٧)یُوفُونَ بِالنَّذِْر وَیَخَافُوَن یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُْستَطِيرًا 
                                                        

 . 323-325، ص12، جتفسير نور. 1



  51 ) (11تا  5) اتیآ ریتفس

 (8)تِيمًا َوأَسِيرًا وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى ُحبِّهِ مِسْكِينًا وَیَ

 (9)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ ِلوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِْنكُمْ جَزَاءً وَلَا ُشكُورًا 

 (1٠)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا َیوْمًا عَُبوسًا َقمْطَرِیرًا 

 (11)فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُْم نَضْرًَة وَسُرُورًا 

اش آميخته نوشند که نوشيدنىمانا نيكان همواره از جامى مىه

 «5»به کافور ]آن ماده سرد و سپيد و معطر[ است.

نوشند اى است که همواره بندگان خدا از آن مىآن جام از چشمه

 «6»نمايند.و آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جارى مى

ند، و از روزى که کن]همانان که[ همواره نذرشان را وفا مى 

 «7»ترسند. آسيب و گزندش گسترده است، مى

اش، به مسكين و يتيم و اسير داشتنو غذا را در عين دوست

 «8»کنند.انفاق مى

گويند: ]ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام ]و مى 

 «9»کنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم.مى

روزى که روز عبوس و بسيار هولناکى ما از پروردگارمان در 

 «10»ترسيم.است، مى

دار آنان از آسيب و گزند آن روز است و شادابى پس، خدا نگه

 «11»کند.و شادمانى به آنان عطا مى

 شأن نزول آیات

اتفاق سني و شيعه در شأن اهل بيت رسول نازل شده گرچه این سوره به
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ده است، شامل عموم نيز است؛ اما چنانکه در جای خود مبرهن گردی

 گيرد.شود و هر كسي كه متصف به چنين اوصافي باشد را دربرميمي

، در 22تا  11های این سوره در شأن اهل بيت و آیه 12تا  5های آیه

 وصف بهشت و بهشتيان است. 

 فضیلت حضرت زهراء

آیه  18سوره دهر یا انسان، سندی بزرگ در فضيلت اهل بيت است كه 

وکان »تا « ان االبرار»و حسنين است.از  ه حضرت زهراء و عليآن دربار

 نازل شده است. این سوره در محل منزل زهراء« سعيكم مشكوراً 

، «آلوسي»كه به گفته جمعي از دانشمندان اسالمي؛ از جمله جالب این

های بهشتي در این سوره مفسّر معروف اهل سنت، بسياری از نعمت

كه غالباً در قرآن مجيد در عداد « حورالعين»از برشمرده شده است؛ ولي 

های بهشتي آمده است، مطلقاً در این سوره مطرح نيست. ممکن نعمت

خاطر نزول این سوره درباره فاطمه زهراء و همسرش و است این امر به

ذكری از حور به ميان  باشد كه به احترام بانوی اسالممي دو فرزندش

 1نيامده است.

گوید: اگر بگویيم این سوره درباره علي مي« آلوسي»نيز  در جای دیگر

ها بودن آنكاهد؛ زیرا داخلنمي هاو فاطمه نازل نشده، چيزی از قدر آن

 داند.مي در عنوان ابرار، مطلب آشکاری است كه هر كس
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گوید: انسان چه ها پرداخته و ميسپس، به بيان بعضي از فضائل آن 

موالی مؤمنان و  تواند بگوید جز اینکه: علييم درباره این دو بزرگوار

و  و جزء وجود محمد پاره تن رسول خدا و فاطمه وصي پيامبر

اند. اما مفهوم این سخن ، روح و ریحان و آقایان جوانان بهشتحسنين

  1ترک دیگران نيست؛ بلکه هر كس غير این راه را بپوید، گمراه است.

نقل شده كه در مواردی متعدد، به  ليدر بعضي روایات نيز از خود ع

نزول این آیات در مورد خود و فرزندانش در مقابل مخالفان استدالل 

 2كرده است.

 سندي بزرگ بر فضیلت اهل بیت

با جمعي از  بيمار شدند و پيامبر گوید: امام حسن و حسينعباس ميابن

ر نذر كني برای علي! اگای فرمودند: یاران به عيادتشان آمدند و به علي

ها بود كه و فضه، كه خادمه آن و فاطمه شفای حسنين روا باشد. علي

طبق بعضي از روایات )روز روزه بگيرند نذر كردند كه اگر شفا یابند، سه

كنيم كه روزه بگيریم(. چيزی نگذشت نيز گفتند، ما هم نذر مي حسنين

 كه هر دو شفا یافتند. 

سه من جو  ذایي دست خالي بودند، عليدر حالي كه از نظر مواد غ

را آرد كرد و نان پخت. وقت افطار، سوم آنیک قرض گرفت، و فاطمه
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. مستمندی سائلي به در خانه آمد و گفت: السالم عليکم اهل بيت محمد

از مستمندان مسلمين هستم، غذایي به من بدهيد؛ خداوند شما را از 

سکين را بر خود مقدم داشتند ها همگي مغذای بهشتي مرحمت كند. آن

و سهم خود را به او دادند و جز آب ننوشيدند. روز دوم را همچنان روزه 

همان نان جوین(، یتيمي بر )گرفتند و موقع افطار كه غذا را آماده كردند 

در خانه آمد. آن روز نيز ایثار كردند و غذای خود را به او دادند و بار 

ز بعد را نيز روزه گرفتند و در سومين روز، دیگر با آب افطار كردند و رو

اسيری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد، باز سهم غذای خود را به 

 او دادند و با آب افطار كردند.

 را گرفت و به نزد پيامبر دست حسنين هنگامي كه صبح شد علي

به منزل دخترش فاطمه تشریف  رفتند، و نيز گفته شده، حضرت رسول

ها سؤال كرد و دند و دیدند حسنين در شدت ضعف هستند، از حال آنبر

 داستان را به عرض مباركش رسانيد و رسول خدا حضرت زهراء

 گریست. در این اثناء جبرائيل نازل شد و آیات مورد نظر را آورد.

بعضي دیگر  را خواند.« هل أتي»بعضي از مفسران گویند همه سوره  

در « کان سعيكم مشكوراً»تا آیه « إنَّ االبرار»ني از آیه آیه؛ یع 18اند، گفته

 1این موقع نازل شد.
                                                        

يان روایات زیادی كه در ایـن عنوان قدر مشترک م، به«الغدیر»این حدیث با كمي اختصار در كتاب  1.
برد كـه ایـن نفر از علمای معروف اهل سنت نام مي 34باره نقل شده، آمده است. و در همان كتاب از 

اند )با ذكر نام كتاب و صفحه آن(. به این ترتيـب، روایـت فـوق از های خود آوردهحدیث را در كتاب
 است. روایاتي است كه در ميان اهل سنت مشهور، بلکه متواتر
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صورت جای آورد و تبسمي بهحمد و سپاس پروردگار را به پيامبر

ها نمود و فرمود: بگيرید تهنيت و مبارک باد كه جبرئيل آورد از جانب آن

ا نازل رساند و این آیات را در شأن شممي پروردگار و به شما سالم

دختر ای نموده. خداوند نعمتي بر شما نازل نموده كه نابود شدني نيست.

! گوارا باد تو را قرب رحمن و جوار پروردگار در خانه جالل و محمد

پوشاند شما را سندس و استبرق و ارجوان بهشتي و جمال. خداوند مي

شوید از شربت رحيق مختوم. و شما نزدیکترین مخلوقات سيراب مي

ستيد به خدای رحمن، و ایمن باشيد در آن وقتي كه همه مردم محزون ه

 12و ترسانند، خوشا به حال دوستداران شما.

 سيّد و سرفراز آل عبا

 مقدارزان سه قرص جوین بي

 دَرَمي صدقه از كف درویش

 «هل اَتي»یافت تشریف سورهء  

  یافت در پيش حق چنين بازار

 2گر آمد بيشـوانـزار تـاز ه

 داش عظیم ابرارپا

یا « كفور»و « شکور»ها را به دو گروه كه انساندر آیات گذشته، بعد از آن

تقسيم كرد، اشاره كوتاهي به مجازات و كيفر « كنندهكفران»و « شکرگزار»

كنندگان آمده بود. در آیات مورد بحث، به سراغ شکرگذاران سخت كفران
                                                        

برد و با ذكر نام كتابهـای اهـل سـنت نفر از علمای معروف اهل سنت نام مي 34از  الغدیر. در كتاب 1

عـالم سـني كـه ایـن  36از  157ــ171، ص3، جاحقاق الحـقكنند. در كتاب به این حدیث اشاره مي

 برد. اند، نام ميحدیث را ذكر كرده

 . حدیقه سنائي.2
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جالبي در این زمينه یادآوری رود، و نکات مي نيکان و پاكان ()و ابرار 

 فرماید:مي كند. ابتدامي

 (٥)إِنَّ الْأَبْراَر یَشْرَبُونَ مِنْ َکأْسٍ کانَ مِزاجُها کاُفوراً 

 نوشند که با عطر خوشى آميخته است.نيكان( از جامى مى)ابرار 

گوید: معني نيکوكاری است. یکي از مفسران مي، جمع بّر به«ابرار»

اذیت روا ای كس، حتي بر مورچهادق است كه بر هيچبر كسي ص«  برّ»

معني وسعت و گستردگي است. به همين سبب، ندارد. و در اصل به

گویند. از آنجا كه اعمال افراد نيکوكار نتایج مي« بر»صحراهای وسيع را 

 شود.ای در جامعه دارد، این واژه بر آنان اطالق ميگسترده

و نيکوكار كسي است كه تمام افعال، معني نيکوكاری است ، به«برّ»

اعمال، حركات، سکنات، گفتار و كردار آنان روی ميزان عقل و شرع 

 گویند.انجام گرفته و استوار گردیده كه چنين كسي را ابرار مي

معني نيکي توأم با توجه به« برّ »فرق ميان برّ و خير این است كه،  

 است؛ در حالي كه خير معني اعمي دارد.

معاني متعددی دارد. یکي از معاني آن، گياهي است خوشبو و « وركاف»

یکي از معاني آن، گياهي است كه بوی تند دارد و برای مصارف طبي از 

دهد كه مي هرحال، آیه فوق نشانرود. بهمي كاركردن بهجمله ضد عفوني

این شراب طهور بهشتي، بسيار معطر و خوشبو است كه هم ذائقه از آن 

ردیف مشک خوشمزه و خوشبو(. كافور را هم)برد و هم شامه مي لذت
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  1اند كه از بهترین بوهاى خوش است.و عنبر شمرده

شاید تشبيه به كافور از جهت خنکي، آن است، كه اشاره خنکای یقين 

انوار معرفت و »باشد كه ابرار و نيکوكاران در اثر رویه و سجيه نيک 

نماید و از شراب معرفت مي نفوذمحبت الهي در قلب و سریره آنان 

گردد و از نسيم الطاف ها خنک ميگردند و به بَرد یقين دل آنسيراب مي

 «.الهي علي الدوام محظوظ و شادمانند

اند؛ لکن آیه مطلق است و مفسران این آیه را حمل بر قيامت كرده 

ممکن است گفته شود كه اگر در دنيا آن برد یقين در قلب كسي وارد 

 2ردد؛ البته از آن شراب كافوری نيز در آخرت نخواهد چشيد.نگ

 مواج عشق الهی با قطره شراب بهشتی

های فراوان بهشتي كه در این سوره آمده كه در ميان نعمتقابل توجه این

است. و این به آن خاطر « شراب طهور معطر خاصي»است، اولين نعمت 

گام كه در بهشت  است كه پس از فراغ از حساب محشر، در نخستين

نهند، با نوشيدن از این شراب هر گونه غم و اندوه و ناراحتي و مي

شویند و سرمست از عشق حق، به مي ناخالصي را از درون جان خود

  3پردازند.مي استفاده از سایر مواهب بهشتي
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خالصه، شاید مقصود از این آیه، چنين باشد كه نيکوكاران كه قلب و 

سوی جاده حق و حقيقت غش طبيعت پاک گردیده و بهوها از غلدل آن

ها روش اولياء گردیده در اثر نيکوكاری؛ اند، راه و روش آنرهسپار شده

 گرداند. اول به بَرد یقين و عين كافوری، قلب آنان را مطمئن مي

َو یُسْقَوَْن فِيها کَأْسًا کاَن مِزاجُها )و سپس، از آن چشمه، شراب زنجبيلي 

چشانند و پس از آن كه قلب محبان مي هابه آن« كأس محبت»( و يالً زَنْجَبِ

وقت از آن شراب خنک كافوری حق سوخته گردید، آناز آتش عشق به

گردد؛ و گرنه ممکن است ها ترشح ميبه دل و قلب سوخته آنای قطره

آتش، محبت قلب محبان و عاشق مشتهر را بسوزاند و وی را هالک 

 گرداند. 

ور دانند شعلهمي كه هر وقت آتش محبت چنانچه اهلش این است

گردید، در عقب قلب عاشق به بَرد یقين و نسيم خنک الطاف الهي از وله 

 1شود.گردد و آرام ميساكن مي

 نیکوکاران از نسیم الطاف الهی محظوظ، شادمان و مسرورند

جانت برسد و ذائقه به« شراباً زنجبيال و شراباً طهورا»از ای آری اگر قطره

وقت اثر آن در كام دل بچشي، آناز آن خنکي و برد كافوری را بهای ذره

جز دریای موّاج نماید. در آن حال، بهمي تمام اعضای وجودت سرایت

عشق كه استيال پيدا نموده و تمام سراسر وجودت را تحت نفوذ خود 
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ری پدیدار گردی، چيز دیگخبر ميبي كه دیگر از خودطوریدرآورده؛ به

 نيست. 

داود! ابالغ ای وحي رسيد؛ كند كه، به داود نبيشهيد ثاني روایت مي

اهل زمين كه من دوست كسي هستم كه مرا دوست دارد، و كن به

باشم كه با من همنشين باشد، و مونس كسي هستم كه مي همنشين كسي

اختيار  ذكر من مأنوس باشد، و رفيق كسي هستم كه با من رفيق باشد، وبه

كنم كسي را كه مرا اختيار كرده، و مطيع كسي هستم كه از من اطاعت مي

  1تا آخر حدیث كه مفصل است.()نموده باشد... 

شود كه این جام شراب طهور از آن پر ميای سپس، به سرچشمه

 افزاید: مي كند واشاره مي

 (٦)يراً عَيْنًا یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَِّه یُفَجِّرُونَها تَفْجِ

نوشند، و از هر جا اى که بندگان خاص خدا از آن مىچشمه

 سازند.بخواهند آن را جارى مى

دادن آن از روی قدرت و شدت. و آن راندن و جریان، آب«تفجيراً»

نوشند و آن را به اى است كه همواره بندگان خدا از آن مىجام از چشمه

 یند.نمادلخواهشان هرگونه كه بخواهند جارى مى

این است  اضافه تشریفيه است. و اشاره به« اهلل»به « عباد»كردن اضافه

ای از شدت جریان دارد و كاسهای است كه بهكه شراب كافوری، چشمه
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ها كه از اند؛ آنمقام عبودیت و بندگي رسيدهآن نصيب كساني است كه به

کان لموالء  العبد و ما فی یده»اند؛ كه مقامات گذشته و به مقامي رسيده

آنان مصداق این حدیث گردیده كه خود و هر چه را «. نصب العين

 دانند.نگرند از او و قائم به او ميمي

كند كه، ابرار در تفسير روح البيان از تأویالت نجميه چنين نقل مي

اند كه شامل اسم اعظماشاره به بندگان خالص است كه مخصوص به

ها كساني هستند كه پروردگارشان آنان و آنباشند مي «اسماء اهلل»تمامي 

آنان چشانده از كه به« باسط»اسم اند بهرا سيراب گردانيده و تجلي یافته

كاسه محبت شراب طهور عشق، كه ممزوج گردیده به كافور بَرد یقين كه 

ها های آنها، و قلبجاری گردانيده در نهرهای ارواح و اسرار آن

 2 1.ت و شمول نعمت. پایانپرگردیده از زیادتي رحم

ـيده  اندعارفان كه جام حق نوش

 هـر كه را اسرار حق آموختند

ــيده  ــته و پوش ــا دانس  اندرازه

 2تندـانش دوخـمهر كردند و ده

 ظاهر شدن حقیقت و باطن عمل 

جز خواست و اراده اهل بهشت نيازمند های بهشتي بهمندی از نعمتبهره

؛ اهل بهشت هر لهم ما یشاؤن فيها»ود: چيز دیگری نيست؛ همچنانکه فرم

 3«چه را بخواهند دارند.
                                                        

 .234. همان، ص1
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كند كه چگونه از شراب بهشت و این دو آیه تنعيم ابرار را بيان مي

شوند. و بعيد نيست كه این دو آیه در مقام بيان حقيقت مي آخرت متنعم

عمل صالح آنان بر اساس تجسم اعمال باشد، و بفهماند وفای به نذر و 

عام برای رضای خدا، ظاهرش، وفا و اطعام طعام است؛ اما اطعام ط

هم از باطنش نوشيدن از كأسي است كه مزاجش كافوری بوده است، آن

زودی شکافند، و بهمي كه الیزال خودشان با اعمال صالح خودای چشمه

شود، هر چند كه در دنيا حقيقت عملشان در جنة الخلد برایشان ظاهر مي

 «.اطعام طعام استنذر و »صورت به

است كه « یشرب بها»و جمله « یشربون»مؤید این معنا، ظاهر جمله 

 كه در قيامتاند؛ نه اینهمين حاال مشغول نوشيدن»فهماند: مي

عالوه بر «. سيشربوا بها»و « سيشربون»فرمود: مي وگرنه« نوشند.مي

یک سياق نمودن، و ترسيدن، همه را در كه نوشيدن، وفا كردن، اطعاماین

آورده، و فرمود: یشربون، یوفون، یخافون، یطعمون، و نيز ذكر تفجير در 

كه ظهور دارد در ، مؤید دیگری است برای این«یفجرونها تفجيرا»جمله 

اینکه، شکافتن چشمه و جاری ساختن آب آن را با اسباب این كار 

دهند، كه همان وفا، اطعام و خوف است. پس، حقيقت این مي انجام

 1عمال همان تفجير عين است.ا

                                                        

 .355ـ354، ص39، جترجمه الميزان. 1
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 سرچشمه شراب طهور

آری این چشمه طهور، چنان در اختيار ابرار و عباداهلل است كه هر جا 

 آورد.مي جا سر بيروناراده كنند از همان

هى عين فى »نقل شده كه در توصيف آن فرمود:  حدیثى از امام باقر

اى است در خانه ن چشمهای 1؛«تفجر الى دور االنبياء والمؤمنين دار النبى

«. شودكه از آنجا به خانه سایر پيامبران و مؤمنان جارى مى پيغمبر اسالم

 هاى علم و رحمت از خانه پيامبر اكرمآرى، همانگونه كه در دنيا چشمه

شود، در آخرت كه تجسم بزرگى سوى بندگان خدا و نيکان سرازیر مىبه

لهى از همين بيت وحى از این برنامه است، چشمه شراب طهور ا

 2گردد. هاى مؤمنان سرازیر مىهاى آن به خانهجوشد، و شاخهمى

 هاپیام

امّا شاکراً و »از شکر هدایت الهي است: ای . احسان و نيکوكاری جلوه1

 «.امّا کفوراً 

کان »بهشتي مخلوط با مواد خوشبو و معطّر است: های . نوشيدني2

 «.مزاجها کافوراً 

گيرد كه به مرحله عبودیت مي بهشتي به كساني تعلّقای ه. كاميابي3

 «.یشرب بها عباداهلل»رسيده باشند: 
                                                        

 .350، همان، صنمونهاز نقلبه 155، ص29، جروح المعانيو  477، ص5، جتفسير نورالثقلين. 1

 . 350، ص25، جتفسير نمونه. 2



  63 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

های موقّت بندگان خدا در دنيا، در قيامت جبران . محروميت4

 «. یشرب بها عباداهلل» :شودمي

خاطر ، و به«ابرار»خاطر رسيدگي به محرومان، به لقب . اهل بيت، به5

 «.انّ االبرار...عباداهلل»ملقب شدند: « عباداهلل»لقب اطاعت از خداوند، به 

. بندگان خدا، اهل نيکي به دیگران هستند و نيکوكاران، بنده خدا 6

 «.االبرار یشربون...عباداهلل»هستند: 

رسند، و مي . اراده بهشتيان كارساز است و آنان به هر چه اراده كنند7

 1«.ونها تفجيراً یفجر»شود: هر چه را اراده كنند، انجام مي

  (12تا  7)تفسیر آیات 

یا « كفور»و « شکور»كه انسانها را به دو گروه در آیات گذشته، پس از آن

به مجازات و ای كند؛ سپس، اشارهتقسيم مي« كنندهكفران» و « شکرگزار»

های شکرگزاران و ابرار كند و بعد، پاداشكنندگان ميكيفر سخت كفران

 كند.بيان و نکاتي در این زمينه را یادآوری مي نيکان و پاكان( را)

 فرماید:در آیات بعد نيز، به ذكر اوصاف و اعمال ابرار و عباداهلل پرداخته و مي

وَیُطِْعُموَن  (٧)یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُوَن یَوْمًا کَاَن شَرُُّه مُْستَطِيرًا 

إِنَّمَا نُطْعِمُكُْم لِوَْجِه  (8)وَأَسِيًرا الطَّعَاَم َعلَى حُبِِّه مِسْكِينًا وَیَتِيمًا 

إِنَّا نََخافُ مِْن رَبِّنَا یَْوًما  (9)اللَِّه لَا نُرِیُد مِنْكُمْ جَزَاًء وَلَا شُكُورًا 

فَوَقَاهُمُ اللَُّه شَرَّ ذَلَِك الَْيوْمِ وَلَقَّاهُْم نَْضَرًة  (1٠)عَُبوسًا َقمْطَرِیرًا 
                                                        

 .326، ص12، جتفسير نور. 1
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 مْ بِمَا َصبَرُوا جَنًَّة وَحَرِیرًا.وَجَزَاهُ (11)َوسُرُورًا 

کنند، و از روزى که ]همانان که[ همواره نذرشان را وفا مى

و غذا را در « 7»ترسند. آسيب و گزندش گسترده است، مى

اش، به مسكين و يتيم و اسير انفاق داشتنعين دوست

گويند:[ ما شما را فقط براى خشنودى خدا ]و مى« 8»کنند.مى

کنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما اطعام مى

ما از پروردگارمان در روزى که روز عبوس و بسيار « 9»نداريم.

دار آنان از آسيب پس، خدا نگه« 10»ترسيم.هولناکى است، مى

و گزند آن روز است و شادابى و شادمانى به آنان عطا 

دينى و که ]در برابر تكاليف و آنان را براى اين« 11»کند.مى

حوادث روزگار[ شكيبايى ورزيدند، بهشتى ]عنبرسرشت[ و 

 دهد.لباسى ابريشمين پاداش مى

 اوصاف ابرار 

و « ابرار»كه در آیات بعد، به ذكر اعمال و اوصافي كه خالصه این

ها را دارند پرداخته و با ذكر پنج وصف، دليل استحقاق آن« عباداهلل»

 دهد.مي ر توضيحنظيبي هاینسبت به این همه نعمت

 (٧)یُوفُونَ بِالنَّذِْر وَیَخَافُوَن یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُْستَطِيرًا 

کنند، و از روزى که ]همانان که[ همواره نذرشان را وفا مى

 «7»ترسند. آسيب و گزندش گسترده است، مى

 .یُوفُونَ بِالنَّذْرِ كنند:. آنها به نذر خود وفا مي1



  65 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

وَیَخَافُوَن  اند:ب و شّر آن گسترده است، بيمناک. و از روزی كه عذا2

 . یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُْستَطِيرًا

 اولین صفت: نذر

هایي آمده كه ابرار و نيکوكاران ویژگي« برّ »در مقام بعضي از مصادیق 
نذر خود وفا دارند كه اولين آن نذر است. آنان هرگاه نذری كردند، به

؛ یعني از روزی كه «یخافون»این است كه  كنند. و از اوصاف ابرارمي
 اند.عذاب آن گسترده است، بيمناک

های ؛ بمعني گسترده و پراكنده است و اشاره به عذاب«مستطيرا»
و « یخافون»و « یوفون»گوناگون و وسيع آن روز عظيم است. جمله 

دهد كه این مي صورت فعل مضارع آمده و نشانهای بعد از آن، بهجمله
مستمر و هميشگي آنان است. و البته در شأن نزول گفته شد كه  برنامه

ها و فرزندان آن و حضرت زهرا مصدق اتم و اكمل این آیات، علي
هستند كه سه روز با آب افطار كردند و قلب آنان از خوف خدا  حسنين

 و قيامت ماالمال بود.
س ترس آنان از آن روز، اشاره به ایمان به مسئله معاد و احسا

مسئوليت شدید در برابر فرمان الهي است. و اثر این ایمان در اعمالشان 
كامالً نمایان است. به هر حال، آنان وقتي به نذر خود كه بر خودشان 

كنند، بطریق اولي واجبات الهي را محترم شمرده و اند، وفا ميواجب كرده
  1كوشند.مي در انجام آن

                                                        

 .352، ص25، جتفسير نمونه. 1
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 اداي چگونه نذري واجب است؟ 

است: فقها به داللت آیات و  العرفان، خانم امين بيان كردهسير مخزندر تف

اند كه اگر نذری روی ميزان شرع واقع گردید و اخبار چنين استفاده نموده

كه متعلّق نذر بایستي به آن شرائطي كه در محل خود تعيين شده مثل این

الن عمل مباح یا مستحبي باشد، و شخص خود را ملزم نماید كه اگر ف

حاجت من برآورده شد برای خدا فالن عمل خيری را انجام دهم، وفای 

 گردد. به نذر واجب مي

 شرایط نذر 

رود، بایستي عمل نذر فقط برای شمار ميچون نذر یکي از عبادات به

خدا انجام گيرد و قصد دیگری در كار نباشد. پس، مثل بعضي از عوام كه 

كنند، عالوه نذر مي یا حضرت عباس و پيغمبر از روی جهل برای امام

كه خالف كرده كه در عبادت با خدا شریک قرار داده، ظاهرًا بر این

شمار گردد. و نيز، چون نذر یکي از عبادات بهنمي نذرش نيز منعقد

رود؛ بایستي متعلق نذر، و آن كاری كه نذر كرده انجام دهد، حرام یا مي

در آن خير و خوب باشد؛ وگرنه وفای  مکروه و یا لغو و بيهوده نباشد و

  1به آن واجب نيست.

 نکاتی درباره نذر

در قاموس قرآن آمده است: نذر آن است كه چيز غير واجبي را به خود 
                                                        

 . 235ـ234، ص14، جتفسير مخزن العرفان. 1



  67 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

اوجب علی نفسه ما ليس »و  «نَذََر نَذراً»واجب گرداني. و در لغت آمده: 

 واجب كرد بر خود آنچه بر او واجب نبود.( )« بواجب

های های نيکو در راه كمک به محرومان و نيازمندینتیکي از س

جامعه و تعدیل ثروت اجتماع، مسئله نذر است. براساس اعتقاد مذهبي با 

ها انجام پذیرد، و یا بيمارشان شفا كند. كه چنانچه كار مهم آنخدا عهد مي

یابد، و یا برای شکر به درگاه خدا، مقدار معيني از مال خود را برای رضای 

 دا به مصرف مسکينان، یتيمان، اسيران، و سایر امور خيریه، برسانند.خ

 مسائل نذر 

دادن كار معين برای خدای تعالي، با عبارت از: التزام به انجام« نذر. »1

 گرفتن انجام، یا ترک كاری برای خداست.اظهار عبارتي كه بيانگر برعهده

اگر در امور مالي . نذركننده بالغ، عاقل، مختار، و مصمم باشد و 2

 است، ممنوعيت از تصرف در مال نداشته باشد.

. نذر كردن زن در صورتي كه همسرش وی را منع كند صحيح 3

 نيست، بلکه باید با اجازه وی باشد.

برعهده من ». چنانچه نذر مشروط به چيزی نباشد؛ مثاًل بگوید: 4

نذر »آن را گردد و ، چنين نذری منعقد مي«است كه برای خدا چنان كنم

 نامند.مي «تبرعي

كند باید: الف( برای نذر كننده مقدور باشد. ب( . كاری را كه نذر مي5

 نداشته باشد.ای طاعت، یا عمل مستحبي محسوب شود؛ نه كاری كه فایده
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كند، باید آن را به مصاریفي . چنانچه برای اماكن مقدس نذر مي6

تعمير، روشنایي، فرش و  برساند كه به صالح آن اماكن باشد؛ مانند

و احوط این است كه از این مصالح، تجاوز و  ؛نظافت و خوشبو نمودن

 روی نشود.زیاده

. چنانچه نذركننده از پرداخت نذر خود در وقت انجام نذر عاجز 7

گردد. اما اگر از انجام روزه شود و از وی ساقط ميشود، نذرش منحل مي

 نذری عاجز باشد، باید فدیه دهد.

. چنانچه از روی فراموشي یا اجبار و یا جهل یا اضطرار، به موقع 8

شود و باید پس از رفع شدن عذر، به نمي نذر خود را ادا نکند، نذر منحل

 آن وفا نماید؛ در صورتي كه وقت آن باقي باشد.

 طور اختيار نذر شکني كند، موجب كفاره خواهد شد.. اگر كسي به9

های كفاره افطار عمدی یک روز از روزه . كفاره نذرشکني مانند10

درپي باشد روز آن باید پي 31روز روزه كه  60ماه رمضان است؛ یعني: یا 

 1مسکين.  60و یا اطعام 

 انواع نذر

 نذر بر چند قسم است: 

نذری كه متعلق آن، شکر نعمت دنيوی یا اخروی باشد. «: نذر بِرّ . »1

د عطا كند، من فالن كار خير را كنم اگر خدا به من فرزنمثال: عهد مي
                                                        

 نقل از رساله نوین چهار جلدی.؛ به123، ص2، جتحریر الوسيله. امام خميني، 1



  69 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

 انجام دهم و یا اگر موفق به حج شدم، فالن كار را بکنم.

برای رفع بال یا بيماری و یا سایر مشکالت. مثال: اگر «: نذر استدفاع. »2

 بندم كه فالن عمل خير را انجام دهم.مي بيمارم شفا یافت، با خدا پيمان

عنوان مل حرام یا مکروه بهبرای بازداشتن خود از ع«: نذر زجر. »3

كنم كه اگر عمداً دروغ گویم، فالن مقدار از مال خود زجر. مثال: نذر مي

 را در راه خدا بپردازم.

نذری كه مطلق است و مشروط به چيزی نيست. مثال: «: نذر تبرع. »4

 1«.بندم كه فردا را روزه بدارممي با خدا پيمان»

برای مثال بگوید اگر از آن  آن است كه،«: نذر معلق به شرط. »5

گيرم؛ مانند همين داستان روزه برای روز روزه مي 5مرض شفا پيدا كنم، 

 . شفای حسنين

نيت( هر دو دو معتبر است. و صيغه مخصوص )در نذر، لفظ و قصد 

برای خدا بر من است كه فردا را روزه )« هلل عليّ أن اَصوم غداً »كه مثالً 

 ور كه اشاره شد.گوید، همان طبگيرم( مي

نکته: نذر مشروط در نزد فقها قابل انعقاد است، ولي در انعقاد نذر 

كه اگر شرطي در كار نباشد؛ مثالً نذر كند تا نماز شب بخواند( )تبرعي 

توان به انعقاد نذر مي فقها اختالف دارند. ولي چون آیات نذر عام است،

  2تبرعي هم حکم كرد.
                                                        

 .116. همان، ص1

 .124، صناحکام قرآ. 2
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الک و شدائد، بهترین و اعظم اسباب نجات در نتيجه، نذر كردن در مه

 و احسن طرق معالجه و استخالص است.

 دومین صفت: ترس از روز قیامت

 دومين صفت از اوصاف ابرار عبارت است از:

 وَیَخَافُونَ یَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُْستَطِيًرا

 اند.آن پهن گرديده و فراگرفته بيمناک« شرّ »از روزی که 

ا امر عدمي دانند؛ لکن نه عدم مطلق كه هيچ حظي اگرچه حکما شّر ر

ها شرّ را از باب عدم ملکه از وجود دارا نباشد. بعضي از آنای و بهره

را دانند؛ یعني در جایي كه شأنيت وجود داشته باشد و مفقود گردیده آن

 شرّ نامند. 

نسبت به خير، امر عدمي « شرّ »اند، و نيز بعضي از مفسران گفته

رود؛ یعني موجودی كه در آن خيّریت مفقود گردیده، شرّ مي شماربه

مثل كوری، كه به كسي اعمي گویند كه الیق چشم باشد(. )شود ناميده مي

 رود. شمار ميو شرّ یکي از عوارض، و موجود عرضي به

اعتبار فعليت و سعه وجود، این دارد كه در روز قيامت بهآیه اشاره به

گرفته باشد تمام افراد بشر را، و كفار و اشقياء بایستي رحمت الهي فرا

كه آنان را رحمت جای اینخود را از آن رحمت عام محروم نموده و به

گردد؛ این است كه آن روز تمام فراگيرد، آنان را آثار غضب نمودار مي

 افتند.مي افراد بشر در هول و اضطراب



  71 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

، روز «ان شيباً یوم یجعل الولد»چنانکه در اوصاف آن روز فرموده: 

گردد؛ دنيا آید، پير ميبهای فرض، بچهقيامت چنان سخت است كه اگر به

در آن «. ال خوف عليهم وال یحزنون»مگر اولياء اهلل كه در مقام امن هستند: 

روز اوليای الهي را نه خوفي است و نه محزونند؛ بلکه از الطاف الهي 

 1شادمانند.

كه این طائفه در گفتار خود آوردند، سخن كوتاه اینکه، مسئله خوفي 

خوف در مقام عمل است؛ چون حساب عمل بنده با خدا است؛ و بندگي 

مقام هر درجه از كمال برسد، و حتي بهالزمة الینفک انسان است. انسان به

گناهي هم برسد، باز هم بنده است، و بنده ممکن نيست از بي عصمت و

 ه فرمود: همچنانک 2خوف پروردگارش تهي باشد،

 (2٦)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ  (2٥)إِنَّ إِلَيْنَا إِیَابَهُمْ »

 عهده ما استسوی ما و حسابشان بهبرگشت آنان به

 فقط براي حب خدا سومین صفت: 

 سومين وصف از اوصاف ابرار را اینچنين یادآور شده است:

 ا وَیَتِيمًا َوأَسِيرًا وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى ُحبِّهِ مِسْكِينً

اش، به مسكين و يتيم و اسير داشتنو غذا را در عين دوست

 کنند.انفاق مى
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كه نيازمندند و دوست دارند، به آنها غذای خود را در عين این

ها ساده نبود؛ بلکه كردن آندهند. آری، اطعاممي «مسكين و یتيم و اسير»

ست. به این ترتيب، رحمتشان عام و توأم با ایثار در هنگام نياز شدید ا

  1خدمتشان گسترده است.

دهد، این است كه در این آیات تذكر مي« بِرّ »بنابراین، سومين مصداق 

كنند به فقرا كه نيکوكاران با رغبت و احتياج آنان به طعام، اطعام طعام مي

 و ایتام و مساكين كه مصداق آن اشاره به این آیه دارد: 

ا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُِحبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فَإِنَّ لَنْ تَنَالُو

 2اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

رسد؛ مگر از آنچه دوست داريد شما خير و خوبي نميهرگز به

 کنيد، خدا به آن علم دارد. انفاق کنيد، و آنچه را که انفاق مي

عام است؛ اما بعضي از مفسران درباره ط« حبّه»اگر چه ظاهرًا ضمير 

اند: ممکن است درباره خدا باشد؛ كه نيکوكاران از روی محبت به گفته

ها گردیده نمودن آنكنند، و دوستي خدا سبب اطعامخدا اطعام طعام مي

 كه عالقه و نياز به طعام دارند( با این)

 اخالص :چهارمین صفت

 فرماید:شمرد، و ميمي« اخالص»ا چهارمين عمل برجسته ابرار رو در آیه بعد، 
                                                        

 .352، ص25، جتفسير نمونه. 1

 .92. آل عمران، 2



  73 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

 إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ ِلوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِْنكُمْ جَزَاءً وَلَا ُشكُوًرا

کنيم؛ نه گويند ما شما را تنها برای خدا اطعام ميآنها مي

 خواهيم و نه تشكری.مي پاداشي از شما

ه زبان حال است كه ب« اخالص»بنابراین چهارمين ویژگي نيکوكاران 

نمایيم و از شما فقرا، مي و قال گویند ما برای خوشنودی خدا انفاق

 خواهيم.عوض و یا اظهار تشکر و قدرداني یا چيز دیگری نمي

به این معنا كه، عمل ما نه فقط اطعام؛ بلکه تمام اعمال ما خالصانه و 

 برای ذات پاک خداوند است. آری، این برنامه منحصر به اطعام نيست؛

بلکه تمام اعمالشان مخلصانه و برای ذات پاک خداوند است و هيچ 

ها نيست. و اصواًل داشتي به پاداش مردم و حتي تقدیر و تشکر آنچشم

در اسالم ارزش عمل به خلوص نيت است؛ وگرنه اعمالي كه 

خاطر هوای نفس، و یا غير الهي داشته باشند، خواه ریا، یا بههای انگيزه

گونه ارزش معنوی و ني مردم، و یا پاداش مادی، هيچتشکر و قدردا

كساني هستند كه در انفاق بر بفقير منّت نگذارند و « ابرار»الهي ندارد. و 

عوض از او نخواهند؛ بلکه با كمال احتياج خود، خالصانه و مخلصانه 

 لوجه اهلل انفاق نمایند.

« عمال بالنياتال عمل اال بالنيه و انما اال» حدیث مشهور پيغمبر اكرم

همان ذات خدا است؛ « وجه اهلل»اشاره به همين معني است. و منظور از 

وگرنه خدا صورت جسماني ندارد و این همان چيزی است كه در سایر 
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شما » 1؛«وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ »آیات قرآن تأكيد شده است؛ مانند 

 « جز برای خدا انفاق نكنيد.

چنين  سوره كهف در توصيف همنشينان شایسته پيامبر 28و در آیه 

 آمده است: 

وَاْصبِرْ نَفْسَكَ مََع الَّذِیَن یَْدعُونَ رَبَّهُْم بِالْغَدَاِة وَالْعَشِیِّ یُرِیدُوَن 

 وَجْهَُه 

خوانند درحالي مي با کساني که صبح و شام پروردگارشان را

 پايدار باش!  طلبندمي که همواره خشنودی او را

گویند: ما از ها ميفرماید: آنمي «ابرار»در آخرین و پنجمين توصيف 

 پروردگارمان خائفيم از آن روز كه عبوس و شدید است:

 إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا َیوْمًا عَُبوسًا َقمْطَرِیرًا

ما از پروردگارمان در روزى که روز عبوس و بسيار هولناکى 

 ترسيم.است، مى

معني شدید و عبوس است. و تعبير از روز قيامت به روز ، به«قمطریر»

گویند كه عبوس از صفات انسان است و به كسي ميعبوس و سخت، با این

خاطر تأكيد بر وضع وحشتناک آن روز است؛ كشيده، بهاش درهمكه قيافه

ر كننده است كه نه تنها انسان دیعني آنقدر حوادث آن روز سخت و ناراحت

 آن روز عبوس است، بلکه گویي خود آن روز هم عبوس است.
                                                        

 .272. بقره، 1
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كه: اگر ابرار تنها برای ذات پاک آید و آن اینمي در اینجا سؤالي پيش

گویند ما از عذاب روز قيامت بيمناكيم؟ آیا كنند، چرا ميخدا كار مي

 از عذاب قيامت سازگار است؟ !« ترس»انگيزه الهي با انگيزه 

هر ها بهشود. و آن اینکه، آنکته، جواب آن روشن ميبا توجه به یک ن

ترسند، مي دارند و اگر از عذاب قيامتخاطر خدا گام برميحال به

های بهشت عالقه خاطر آن است كه عذاب الهي است و اگر به نعمتبه

ها از ناحيه او است و این همان چيزی است كه دارند، چون این نعمت

گویند، قصد قربت در عبادت ه مطرح است. ميدر باب نيت عبادت در فق

منافات با انگيزه عالقه و شوق به بهشت و ثواب، و ترس از جهنم و یا 

مانند نماز استسقا )حتي مواهب مادی این دنيا از سوی خداوند ندارد 

 كند.ها بازگشت به خداوند ميبرای نزول باران(؛ زیرا همه این

های بهشت ست كه عالقه به نعمتهر چند، مرحله عالي عبادت این ا

انجام گيرد. و « حباً هلل»و ترس از عذاب دوزخ هم انگيزه آن نباشد فقط 

هم شاهد بر این است كه این « إِنَّا نَخَاُف مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا»تعبير به 

 1خوف هم خوف از پروردگار است.

 ترس از خداوند صفت: پنجمین 

بار از ميوه درخت ممنوعه در بهشت خوردند، آدم و حوا اولين زماني كه

ای رخ داد كه من و شما نيازی به تداوم بخشيدن به آن نداریم؛ واقعه
                                                        

 . 356ـ 354، ص25، جتفسير نمونه. 1
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توانيم مرتکب نشویم و حتي تحت مي عملي كه ما با اراده آزاد خود

شيطان نيز در برابر آن مقاومت های شدیدترین و یا ماهرانه ترین وسوسه

چرا كه خداوند هدیه دیگری برای ما تدارک دیده است كه محکم نمایيم. 

 «.ترس از خداوند»ترین حفاظ ممکن عليه گناه در جهان است؛ یعني 

های نزدیک شدن به سوی تردید یکي از راهبي ترس از خداوند،

اوست. پيش از هر چيز، ما باید بدانيم ترس از خداوند چيست تا 

 دست آوریم. زماني كه این عبارت را بتوانيم درک صحيحي از آن به

های متفاوت و گاهي نادرست در ذهن شنویم ممکن است برداشتمي

 ما نقش ببندد. 

داشتن بدی است. این كه ما در حال حاضر ترس از خداوند، مکروه

نظر بودن چه اندازه برای ما مشکل بهزندگي مقدسي نداریم یا مقدس

ا زندگي خود را وقف خداوند كنيم، آید، موضوع اصلي نيست. اگر ممي

و نظر به اخالص ما( ما را در مسير پاكي )نگاهي به قلب ما او قطعاً با نيم

خواهد كه قادر به نمي و قدوسيت قرار خواهد داد. او از ما چيزی

انجامش نباشيم. چنانچه در برداشتن هر گام مطيع او باشيم، حيات طيبه 

كند؛ زیرا اطاعت، ني او در ما تأثير ميشود و صفات حسشامل حال ما مي

 اولين ثمره عشق و ایمان خالصانه است.

شناخت خداوند قلب ما را روشن و لبریز از عشق و پرستش نسبت 

كند. ترس از سازد، و بندگي و عبادت خالصانه در ما ایجاد ميمي به او

 خدا بدین معناست كه با احترام و شگفتي در برابر قدرت نامحدود و
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حاكميت برتر وجودی بایستيم كه برای اوست اسماء حسني، و تعمق 

، جهان را از «كُن»وسيله كالم خود، با كلمه كنيم در وجودی كه تنها به

عدم به هستي در آورد. امروز نيز این جهان عيناً با همان كالم قدرتمند 

 همچنان برپا داشته شده است. 

مين را آفرید، آن را نگه ، آسمان و ز«كُن»خداوند با كالم خود 

آن، به های دارد، و در زمان معين با نابود كردن زشتيمي داشته و

فرماید. این است قدرت حقيقي، قدرت مطلق، مي جهاني تازه تبدیل

 قدرت خدای یگانه.

 ترس از خدا و تاثیر آن 

 انگيزد: مي ترس از خداوند دو واكنش را در ما بر

بخشد: خدا گناه و مي در ما نسبت به گناه شکل. دقيقاً این دیدگاه را 1

 گنهکار را دوست ندارد.

. دركي عميق و آميخته به احترام، از معرفت به قدوسيت و قدرت 2

او، در ما برای دوری از گناه و كفایت و شایستگي ما را برای او پرستش 

 كند. و بندگي در ما ایجاد مي

ای اعت از خدا با هر انگيزهتوان این حقيقت را انکار كرد كه اطنمي

امری در خور شایستگي است. اما مهمترین انگيزه در اطاعت از او، عشق 

 به او بر اساس كسب شناخت از اوست.

به منظور آزمون و امتحان ما در این زمينه، گاهي مشکالتي در  
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 كننده، تردیدبرانگيز و عجيبنظر مأیوسآید كه بهمي زندگي ما پيش

این مواقف و شرایط خاص اطاعت از خدا مورد امتحان قرار  آیند. درمي

های گيرد. اطاعتي كه مانند نسخه پزشک قادر است، تمامي بيماریمي

 ذهني، روحي و حتي جسمي ما را با اراده خدا شفا بخشد. 

 خاطر خداوندي اواطاعت از خدا به

های نشترس از خدا در ارتباط مستقيم با اطاعت از اوست. برخي از واك

 ما در زندگي حاكي از فقدان ترس خدا در ماست. 

ای كه حضرت یونس در آن بود از او زماني كه ملوانان كشتي

آیي و عازم كجا هستي و از شغل و مليت او مي پرسيدند از كجا

من عبراني هستم و از خدای زمين و »پرسيدند، او در جواب گفت: 

  1«.باشممي ترسانآسمان كه دریا و خشکي را آفریده است، 

یابيم كه ترس او ترس از واكنش تر داستان، درمياما با مطالعه دقيق

انسانهایي بود كه او قرار بود پيغام خدا را در شهر نينوا به ایشان برساند و 

نکردن به فرمان خدا و رفتن به جهتي دیگر، فقدان در حقيقت با عمل

 ترس خدا را در خود آشکار ساخت.

آور، به این آگاهي سری تجربيات هراسذشتن از یکیونس با گ

نظر آید؛ اما دست یافت كه اطاعت ممکن است در گام اول سخت به

 پيامدهای نافرماني و نااطاعتي، هميشه سخت تر از عمل اطاعت است.
                                                        

 .9. یونس، 1



  79 ) (12تا  7) اتیآ ریتفس

بریم و همين لطف و رحمت مي ما در همه حال از الطاف الهي بهره

صميم قلب او را اطاعت نمایيم. اما اگر  سازد تا ازمي اوست كه ما را قادر

او، باز هم اطاعت از او را های با وجود این الطاف الهي و نيز هدایت

 نگزینيم، زیرِ داوری و حکم او قرار خواهيم گرفت. 

پس از آگاهي یونس از امتحان الهي، خداوند او را از شکم آن ماهي 

صانه او از خدا، با آورد و پس از آن است كه ترس خالمي عظيم بيرون

سازد؛ مي اطاعت او در رفتن به نينوا و اعالم پيغام الهي، خود را آشکار

 حتي اگر بعضي تصور كنند این داستان صرفاً جنبه سمبوليک داشته است.

هر چه بيشتر درباره معرفت خداوند و شناخت او كوشش كنيم و بر 

تری از مقام و وجود اساس كالم وحي بررسي و مطالعه كنيم، بخش عظيم

نامتناهي او را خواهيم شناخت. هر چه درک ما از عدالت، حکمت، و 

 تر و بيشتر باشد، اطاعت از او آسان تر خواهد بود. محبت او عميق

شود كه اطاعتي محض، زندگي ما هنگامي آشکار مي ترس خداوند در

درنگ از او داشته باشيم. هر چيز دیگری غير از بي شادمانه، خالصانه و

این، نااطاعتي است. اطاعتِ با تأخير، نااطاعتي است. اطاعتِ جزئي، 

نااطاعتي است. غُرولُند و شکایت در انجام آنچه خدا از ما خواسته است 

 هم نااطاعتي است.

دو عاملي كه دست در دست یکدیگر دارند و ما را به اطاعتي عميق و 

كسب شناخت واقعي از وجود او بر اساس »سازند، مي شيرین از او رهنمون

 «.هایمان استشدن ترس خداوند در دلحاصل»، و «وحي و كالم الهي
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درست، پس از این است كه آن لحظه ملکوتي و باشکوه نزدیکي و 

را با خدا تجربه خواهيم كرد و او را در زیبایي  دوستي صميمانه

اش، جاللِ تابناكش، تقدیس نابش، و عمق غير قابل درک و ملکوتي

ناپذیر محبت او را به چشم دل خواهيم دید. و این زماني به كمال پيمایش

 خواهد رسيد كه در پرستش او، با شناخت وارد شویم. 

در هر سطحي از شناخت  شناخت ما از خداوند تا چه اندازه است؟

او كه هستيم، باز هم برای رشد دیر نيست. تنها كافي است كمي از طالی 

وجود خود و عمر عزیزت را در راه معرفت او صرف كني و وقتي را 

اهلل بگذاری، آنگاه شيریني قرب را خواهي چشيد. آنگاه برای معرفت

عالي و حکمت خاطر وجود متكردن از خدا را بهخواهي یافت كه اطاعت

عالي او در احکام و شيریني قرب اوست كه لذت اطاعت و عبادت را در 

 كند. ما ایجاد مي

دهد، كه ما رخ ميخداوند بارها در مشکالت و مسائلي كه در زندگي

دانيم، ما را مورد آزمایش نمي ها راها و غلبه بر آنچگونگي رویداد آن

برایمان آشکار شود. الزم نيست  دهد تا حب و اخالص ادعایي مامي قرار

اند؛ بلکه تنها كافي است با اعتراف به بدانيم چرا این وقایع رخ داده

دست او بسپاریم. چيز را بهمهرباني و قدرت او، به او اعتماد كنيم و همه

داند و مي كران خود پاسخ تمامي چيزها رابي او در معرفت و حکمت

اعت كنيم و با كمال فروتني، خود را همين دليل خوبي است كه از او اط

 دست او بسپاریم.در سخت ترین شرایط به
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توانست در مورد دالئل بسياری كه برای مي حضرت ابراهيم قطعاً

نکردن فرزند خود داشت، كتابي كامالً منطقي بر اساس عالیق قرباني

ز آنچه انساني بنویسد. اما او از گناه نافرماني و نااطاعتي از خدا، بيشتر ا

فرزند خود را دوست داشت بيزار بود. او این امتحان بزرگ را با موفقيت 

پشت سر گذراند و با این كار عمق ترس خود را از خداوند در زندگي 

خویش نمایان ساخت. او در عين اعتماد بر این كه خداوند قادر است 

 پسرش را از مرگ رهایي بخشد، ایمان عظيم خود را به فعل درآورد. 

به همين دليل، تمامي مؤمنان در سرتاسر عالم او را پدر ایمان و 

تر شدن دوستي ما با دانند. اطاعت ما سبب عميقمي دوست خداوند

 خالق هستي خواهد بود. 

زماني كه ما ترس از خداوند را در دل نداریم، به راه خود ميرویم و 

انگيز و هيجاندهيم. در نتيجه رابطه صميمي و هر چه بخواهيم انجام مي

دهيم و به همراه آن تمام بركات مربوط به شيرین را با خدا از دست مي

 آن را هم از دست خواهيم داد.

گونه فکر كنند كه: اگر فقط من و خدا در این شاید بعضي از ما این

های او زندگي كنم، جهان بودیم بسيار آسان بود كه درست مطابق هدایت

كند و گر هم در ميان است...اوضاع فرق ميدیهای ولي وقتي پای آدم

خواهد تو امتحان شوی مي شود. اما بدان كه خداكردن سخت مياطاعت

 كني؟ خدا یا دیگران؟ كه برای كدام زندگي مي

ترس از خدا، تنها راه رهایي از ترس غير خدا و كوشش برای دوستي 
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كه انسان  و فقط با معرفت خداوند متعال است 1سوی خداستو تقرب به

 تواند از بوته امتحان الهي سرفراز و موفق بيرون بياید.  مي

 ز خداوند چرا؟ترس ا

اوست، تقرب و نزدیکي بههای تردید یکي از راهبي ترس از خداوند،

 اهلل است.ترس از خدا ثمره و ميوه شيرین معرفت

عظمت  عالماني كه خداوند را با) 2؛«انّما یخشی اهلَل من عباده العلماء»

شناخته باشند، هيبت و عظمت این « ذوالجالل و االكرام»اسماء و صفات 

اندازه كند، و بهها ترسي همراه با شيریني قرب ایجاد ميمقام، در آن

 كنند. معرفت خود این ترس و قرب را احساس مي

رو، ترس از مقام پروردگاری كه خالق كون و ملک و ملکوت ازاین

ین عظمت خاضع نموده، و گناه كه نافرماني و مخالفت است؛ مرا در مقابل ا

بينم. اگر لرزاند؛ چون خود را در برابر چنين خدایي ميبا امر اوست مرا مي

بدانم كه عالم محضر خداست، مني كه سراسر وجودم فقر و نياز است، در 

 نياز مطلق، در دل خود در پيشگاه او سر تعظيم فرودبي مقابل خدای

گيرم، و اعتراف مي گویم: خداوندا، با احساس حضور تو آرامميآورم. و مي

العالمين و تنها خدا و پروردگار عالم هستي تویي، حاكم كنم كه ربمي

چون و چرای خلقت عالم هستي بي جهان هستي،  قادر مطلق، و زمامدار
                                                        

 ي تصرف(. طور خالصه و با اندك)به 30ـ11، صهای خستهدوستي صميمانه با خدا / شفای دل. 1

 .28. فاطر، 2
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اندیشم، و در مي تویي، در حالي كه به قدوسيت و جالل و عظمت تو

كنم، ترس ن و حاكميت مطلق و جالل و عظمت تو تعمق ميكرابي قدرت

 كنم؛ ترسي شيرین آكنده از عشق.تو را در دل خود احساس مي

پایان و عدالت بي نقص و حکمتبي خاطر وجودخداوندا! تو را به

همتای تو بي خاطر رحمت جاودان و فيضكنم. و بهمطلقت ستایش مي

 آورم.مي در برابرت سر تعظيم فرود

آری، ترس از عظمت خداوند شيرین است و زایيده و ثمره  

اهلل است. باید كوشيد تا عظمت خالق و پروردگار خود را بيشتر معرفت

سوی خودت را بما بشناسيم، و دعا كنيم، خدایا! طریق معرفت و راه به

بياموز تا تو را بيشتر بشناسيم و از احساس حضور تو كامياب شویم و 

 العالمين.آمين ربآرامش یابيم. 

اشاره به ، «إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا َعبُوسًا قَمْطَرِیرًا»، آیه شریفه: خالصه

ترسيم از مي گویندای غالب است كه این است كه خوف بر آنان به اندازه

اند: كه تنگ و گرفته و بسيار سخت و دراز است. چه اینکه، گفتهروزی

عني حرارت شدید است و اشاره به شدت حرارت و مقمطير و قماطير به

د بحث به نتيجه اجمالي خرین آیه مورآر دو درازی روز قيامت دارد. 

 فرماید: اعمال نيک و نيات پاكي كه ابرار دارند پرداخته و مي

 فَوَقَاهُمُ اللَُّه شَرَّ ذَلِكَ الَْيوْمِ وَلَقَّاُهمْ نَضْرَةً َوسُرُوًرا  

دار آنان از آسيب و گزند آن روز است و پس، خداوند نگه

 کند.شادابى و شادمانى به آنان عطا مى
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در آیه عاید ابرار است. دیگر از تفضالتي كه به ابرار « هُم»ضمير 

«. وله و اضطرابند»كه تمام مردم در دارد این است كه در روزیمي مبذول

نين روزی را های بشاش و باطراوت چآنان در مقام امن و امان، با صورت

نمایند و شادمانند كه مورد لطف و الطاف خداوند متعال واقع مي استقبال

 روز كه پهن گردیده در امانند.اند و از شرّ آنگردیده

گفتيم كه اتفاق بين جميع فرق شيعه و سنّي است كه این آیات در 

ولي مورد  ؛است و علي و فاطمه و حسنين شأن عترت رسول اكرم

گردد هر كسي را كه متصف به ت و عمومش شامل ميمخصّص نيس

 1.چنين اوصافي هستند

معني طراوت و خرمي و شادابي خاصي است كه بر اثر ، به«نظرة»

دهد. آری، رنگ رخسار آنان در آن مي وفور نعمت و رفاه به انسان دست

 دهد.مي روز، از آرامش و نشاط دروني آنان خبر

دهد مي های بسيار جالبي است كه نشان، از تعبير«لقّاهم»تعبير به 

كند های گرانقدر با لطف خاصي استقبال ميخداوند بزرگ از این مهمان

 2دهد.مي ها را كه غرق شادی و سرورند، در سایه رحمتش قرارو آن

 نکته

دومين و پنجمين وصف از اوصاف پنجگانه، هر دو مسئله خوف است؛ با 
                                                        

 . 237، ص14، جتفسير مخزن العرفان. 1

 .357، ص25، جتفسير نمونه. 2
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از خوف روز قيامت است، و در دومي این تفاوت كه در اولي تنها سخن 

 خوف از پروردگار است در روز قيامت. در واقع یکي گستردگي آن را

 1رساند و یکي گستردگي كيفي را.مي

فرماید: محبت اهل بيت به خداوند در آیه بعد مي صاحب الميزان

، «علي حبه»و منظور از « انّما نطعمكم لوجه اهلل»گوید: مطرح شده كه مي

ها نيز صورت، عالوه بر اخالص، ایثار آنهاست كه در اینبه آن اشاره

  2شود.ثابت مي

 هاپیام

كند. تان را جاودانه مياگر به فکر نام و شهرت نباشيد، خداوند نام *

كردند، ارزش مادی فراواني نداشت، ولي چون  بيتكاری كه اهل

 خالصانه بود، خداوند آن را ماندگار ساخت. 

آیه كلمات مسکين و یتيم و اسير به صورت نکره آمده تا در این  *

 بگوید: در اطعام نباید گزینش كرد؛ بلکه به هر كس كه بود انفاق كنيد. 

 گوید: پروین اعتصامي درباره اخالص در انفاق مي *
   بزرگي داد یک درهم گدا را

 یکي خندید و گفت این درهم خُرد

مکن هرگز به طاعت خودنمایي  

 كه هنگام دعا یادآر ما را 

 ارزد این بيع و شری را نمي

 حجاب دل مکن روی و ریا را 

                                                        

 .356. همان، ص1

 . 327، ص12نقل از تفسير نور، ج. به2
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 دستي كن به مسکين و تهيتو نيک

 وقت بخشش و انفـاق پروین         ه ـب

 كه نيکي خود سبب گردد دعا را 

 دا را ـنباید داشت در دل جز خ

 معنای خوف از مقام اوست. چنانکه در جایخوف از خداوند، به *

 1«و لمن خاف مقام ربّه»فرماید: مي دیگر

 هاارزش

. كمال واقعي زماني است كه نيکي در انسان نهادینه شود. تمام 1

باشد، آمده است: كماالت با فعل مضارع كه نشانه استمرار فعل مي

 «.یوفون، یخافون، یطعمون، و...»

رد نياز شده مو. اطعام و انفاق زماني ارزش بيشتر دارد كه شيء انفاق2

 «.یطمعون الطعام علی حبه»و عالقه انسان باشد: 

. اطعام، زماني ارزش بيشتری دارد كه از خود و با دست خود باشد: 3

 «.نطعمكم»

دور از منّت و انتظاری باشد: . كمکي ارزش دارد كه خالصانه و به4

 «.نطعمكم لوجه اهلل»

ص در عمل دهد، انگيزه خالصانه و اخالمي . آنچه به عمل ارزش5

 «.نطعمكم لوجه اهلل ال نرید منكم جزاء و ال شكوراً »است: 

تنها با زبان درخواست تشکر ندارند؛ بلکه در دل هم فکر . نيکان، نه6

 «.ال نرید...شكورا»تمجيد و تشکر نيستند: 
                                                        

 .46. الرحمن، 1
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تفاوت باشند. بي . گرچه ابرار انتظار پاداش ندارند، ولي مردم نباید7

خوانيم: حضرت شعيب دخترانش را فرستاد مي سوره قصص 25در آیه 

اّن ابی یدعوک »دادن حضرت موسي را بپردازد: تا پاداش سقّایي و آب

 «.ليجزیك اجر ما سقيت

تنهایي نشانه اخالص نيست؛ بلکه گذشتن از . گذشتن از پاداش، به8

 «.ال نرید منكم جزاء و ال شكورا»تمجيد و تشکر نيز الزم است: 

واجب است. كسي كه به نذر خود وفا نکند، از قهر . وفای به نذر 9

 «.یوفون بالنذر و یخافون یوماً»الهي بترسد: 

 «.نخاف من ربّنا». فقط از قهر خدا باید ترسيد، نه از مردم؛ 10

. داشتن انگيزه الهي، منافات با شوق به ثواب و یا خوف از عقاب ندارد؛ 11

 «....انّا نخاف من ربّنا یوماً عبوساًلوجه اهلل»زیرا ثواب و عقاب نيز از خداست: 

 «.یوماً عبوساً». در قيامت، نه تنها مردم عبوسند؛ بلکه روز عبوس است: 12

. برای فرار از آن روز عبوس، امروز در برابر مسکين و یتيم و 13

 1.«نخاف من ربنا یوماً عبوساً»اسير، چهره را عبوس نکنيد: 

 اهلل و اخالص نکاتی درباره وجه

تعالي ، عبارت است: از صفات فعليه او؛ كه صفات ذاتيه خدای«وجه اهلل»

ماوراء آن صفات قرار دارد، و مبدء آن و در آخر مبدء تمامي خيرات عالم 

شود كه این مياهلل باشد، بهكه عمل برای وجهاست. بنابراین، برگشت این
                                                        

 .327ـ329، ص12، جتفسير نور. 1
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اوست، و او این انگيزه از انسان سر بزند كه باعث رضای عمل انسان به

كه او جميل علي االطالق محبوب ما و رضایتش منظور ما است. برای این

كه انسان، خدای استایناست، و اگر خواهي بگو، برگشت چنين عمل به

 این جهت عبادت كند كه او اهليت عبادت و استحقاق آن را دارد.را تنها به

ل و چنين و را غایت و انگيزه اعمااهلل، و آنهدف واقع شدن وجه

 چناني قرار دادن، در چند جا از كالم مجيد آمده است؛ مانند: 

وَاْصبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدُْعونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَِشیِّ 

 1یُِریدُونَ وَْجهَهُ 

با کساني که صبح و شام پروردگارشان نفس خود را برای بودن 

 ساز.ي ندارند، مقاومجز وجه او هدفخوانند و بهمي را

 2سوره بقره، و آیات دیگر. 272و در این معنا است آیه شریفه 

 معناي اخالص

؛ «االعمال بالنيات»كنند كه فرمود: چنين روایت مي رسولاز حضرت 

این باشد كه گيرد و شاید اشاره بهمي ها تحققسبب نيتیعني اعمال به

پس، ببين برای كه و  اصل و حقيقت عمل همان قصد و نيت او است.

 كني.برای چه كار مي

كند كاری را برای رضای خدا شود كه انسان گمان ميچه بسيار مي
                                                        

 .28. كهف، 1

 .358، ص39، جترجمه الميزان. 2
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داند كه عبادت هوای شود، و نميكند و بر خود او هم امر مشتبه ميمي

 أَفَرَأَْیَت َمِن اتَّخَذَ إَِلهَُه هََواُه َوَأضَلَّهُ »فرماید: مي كند. در سوره جاثيهنفس مي

آیا دیدی كسي كه در عين آگاهي به این كه معبود حقيقي خداوند  1«اللَّهُ 

است، هوای نفس خود را معبود خویش قرار داده، و خداوند او را در 

 گمراهي واگذاشته است. 

كه بشناسيم عمل ما به چه دادن آنالبته، معيار صحيح برای تشخيص

قلب خود را كنجاوی كنيم كه: با دقت درون استگردد، ایننحو واقع مي

كه بدانيم آرزو و آمال ما چيست. آیا طرف توجه ما حظوظ نفساني تا آن

دور او است یا جهات روحاني، هر طرفي كه غالب شد محور اعمال به

 شود. دادن امر او مياو و انجامچرخد و باالخره مقصود رسيدن بهمي

و رسيدن به مقام طلب تمام همّ و آرزوی ابرای مثال، شخص ریاست

باشد و در این زمينه هر چه بکند، ولو صورت عبادت و مرتبه ریاست مي

نظر آید، غير از رسيدن به ریاست چيز دیگری در نظر ندارد. و همچنين به

های ها. بلکه طالب بهشت و نعمتطالب مال یا شهرت یا غير این

؛ لکن باشدمي كه عمل او صحيح و مسقط تکليفاخروی هم ولو آن

 عبادت وی خالي از خودخواهي و كيفيات نفساني نيست. 

باشد، چنانچه در سوره قيامت آیه حال خود ميالبته هر كسي بينای به

ببين در نردبان ترقي و تعالي « بل االنسان علی نفسه بصيره»فرماید: مي 14

                                                        

 .22جاثيه،  .1
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حایز چه درجه و مقامي گشته ای. گمان مکن كه اثر عبادت فقط بعد از 

سوی شود. اینطور نيست؛ زیرا كه طریق سير ما بهپدیدار مي مردن

كمال است. حقيقت همين عالم دنيا است و آخرت محل رسيدن به

عبارت دیگر، دنيا جای استکمال است و آخرت، رسيدن به منتهای به

كه گردد؛ مگر وقتيمقام عبودیت نائل نميخالصه، شخص بهكمال الیق. 

ص از هر گونه غرض نفساني و مخصوص اعمال و عبادات او خال

 تعالي باشد.اطاعت امر حق

دليل عقل دانستيم كه از برای عالم خدای است متصف كه بهبعد از آن

به صفات كمال و خالي از تمام نقائص ممکنات، باید دید از چه راهي 

 ساحت قدس او آشنا گردید.توان او را شناخت و بهمي

ن صعوبتي ندارد؛ زیرا كه استدالل مقدور دليل چندابه»بلي، دانستن 

است. و « وجدانبه»هر عاقلي است. چيزی كه زحمت دارد، شناختن او 

وجدان او را بشناسيم كه تمام مراحل تکامل را پيموده و توانيم بهوقتي مي

« طلب»اند: اول این مراحل سر حد منزل مقصود رسيم. و چنانکه گفتهبه

 دليل و وجدان. تعالي بهحقیعني طلب شناسایي  ؛است

تر، شریف تر و دانستيم: آیا در عالم وجود چيزی بزرگای كاش مي

شود؟ لذا لذت معرفت به خداوند جميل تر از خالق عالم هستي تصور مي

 متعال، قوی تر و لذیذ ترین لذات است.

بدان كه طریق تحصيل محبت خدا و تقویت آن و رسيدن به او، 

ویت آن است. و معرفت و محبت وقتي تحقق تحصيل معرفت و تق
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دنيا پاک و پاكيزه گردد و از هر پذیرد كه قلب از آالیش طبيعت و تعلق به

چه غير او است اعراض كند، و محبت هر چه غير اوست، و تعلقات 

مادی را از دل بيرون كند. زیرا كه قلب مثل ظرفي است كه مثالً اگر از 

يست. و خدای تعالي قرار نداده برای آب پُر شود، جای چيز دیگری ن

 كسي دو قلب. 

كه دوست داری او را استو كمال دوستي  و محبت به حق این

غير حق گردید، به از قلب مشغول بهای تمام قلب. و مادامي كه زاویهبه

قدری وسيع است كه شود. و دایره محبت بهقدر از محبت ناقص ميهمان

تواند از ست و محبت. و انسان وقتي ميتوان گفت هر هست، عشق امي

مند گردد كه جوهر نفس او از آالیش ماده و این محبت و عشق پاک بهره

 اختالط طبيعت مجرد گردد؛ یعني خالص شود. 

و كسي كه به معرفت وجداني حق را شناخت و چشم بصيرتش 

شناسد نمي بيند مگر خدا را ونمي قوت گرفت و نيت او خالص گردید،

كوشد در داند كه در عالم وجود نيست جز او. پس، مياو را و ميمگر 

هر كاری برای رضایت حق، و آرزویي ندارد جز تقرب به خالق 

عزیز! اگر چندی با خلوص نيت توجه به كامل ای بخش. پس،هستي

مطلق نمایي و در پي كسب معرفت حق كمر همت بندی و توجه كامل 

عالم ربوبي گرداني، و از ماسوی او ا بهمبدء بنمایي و روی دل خود ربه

وقت است كه اشعه نور وجود او در اعماق قلب تو اعراض نمایي، آن

كند و نماید و باب رحمتش كثافات و چركي نفس تو را پاک مينفوذ مي
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شود و خود را غرق در عظمت و نور وجود قلب تو نوراني ميكم كم به

 جالل ربوبي بيني. 

 جز خدا نبيند ي كه بهجایرسد آدمي به

 بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت

و این را بدان كه بهشت دار كرامت و جایگاه مقربين و اوليای حق 

شدن كمال انسانيت نرسي هرگز بوی بهشت را نشنوی و كاملاست. تا به

تعالي به گفتار و حركات نيست؛ بلکه به علم و معرفت و محبت به حق

ع مقدس چگونه خلوص نيت را اساس عبادات قرار باشد. ببين شارمي

پذیرد كه معبود شناخته مي داده و معلوم است خلوص نيت وقتي تحقق

 1شود؛ وگرنه عبادت صورت نگيرد.

 فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُْم نَضْرًَة وَسُرُوًرا

ست و دار آنان از آسيب و گزند آن روز اپس، خداوند نگه

 کند.شادابى و شادمانى به آنان عطا مى

« ابرار»و در نهایت، به نتيجه اجمالي اعمال نيک و نيات پاكي كه  

 فرماید: مي دارند اشاره كرده، و

كند، در ها را از شّر آن روز نگهداری ميخداوند آنها خاطر همينبه»

؛ «كندال ميها استقبحالي كه باطراوت و مسرور و شادمان هستند، از آن

 طراوت و شادابي خاصي كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست

                                                        

 ، بانو مجتهده امين. اولياء و طریق سير سعداءسير و سلوک در روش . 1
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 دهد.مي ها خبردهد و از آرامش و نشاط دروني آنمي

خاطر احساس مسئوليت، از آن روز بيمناک بنابراین، اگر در دنيا به

 1كند.ها را در آن روز غرق شادی و سرور ميبودند، خداوند در عوض، آن

  (19تا  12)یات تفسیر آ

 این دارد كه:ترجمه آیات اشاره به

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَاِئِك  (12)وَجَزَاهُمْ بِمَا َصبَرُوا جَنًَّة وَحَرِیرًا 

وَدَانِيًَة عَلَيْهِْم ظِلَالُهَا  (13)لَا یَرَوَْن فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَْمهَرِیرًا 

وَیُطَافُ عَلَْيهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضٍَّة  (14)ا وَذُلَِّلْت قُطُوفُهَا تَذْلِيلً

قََوارِیَر مِنْ فِضٍَّة قَدَّرُوهَا تَقْدِیرًا  (1٥)وَأَکَْوابٍ کَانَتْ قَوَارِیرَا 

عَيْنًا فِيهَا  (1٧)وَیُسْقَوَْن فِيهَا کَأْسًا کَاَن مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا  (1٦)

عَلَيْهِْم وِلْدَاٌن مُخَلَّدُوَن إِذَا رَأَْیتَهُْم وَیَطُوُف  (18)تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا 

 (19)حَسِبَْتهُمْ لُؤْلُؤًا مَْنثُورًا 

زنند، در حالى که آفتابى ]که از ها تكيه مىدر آنجا بر تخت

اش به زحمت گرمايش ناراحت شوند[ و سرمايى ]که از سختى

و هاى درختان به آنان نزديك و سايه«. 13»بينند افتند[ نمى

هايى از و ظرف«. 14»آسانى در دسترس است هايش بهميوه

هايى بلورين ]که پر از غذا و نوشيدنى است[ نقره، و قدح

ها را به هايى از نقره که آن؛ جام«15»گردانند پيرامون آنان مى
                                                        

 .357ـ348ای از ص، خالصه25، جتفسير نمونه. 1
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، و در آنجا جامى که «16»اند گيرى کردهاندازه مناسب اندازه

، «17»نوشانند ست، به آنان مىاش آميخته به زنجبيل انوشيدنى

، و «18»ناميده شود « سلسبيل»اى در آنجا که از چشمه

پيرامونشان نوجوانانى جاودانى ]براى پذيرايى از آنان[ 

 .اندگردند، که چون آنان را ببينى پندارى مرواريدى پراکندهمى

 پاداش ابرار و اوصاف بهشت 

ات ابرار و نيکان از ز اشاره اجمالي در آیات گذشته، و نجا دبع

ها به لقای محبوب، و غرق های دردناک روز قيامت، و رسيدن آنعذاب

عنوان های كه بهدر سرور و شادماني، در آیات بعدی به شرح نعمت

كم، پانزده نعمت را در طي این كند. دستدهد اشاره ميپاداش به ابرار مي

 فرماید: شمرد و ميآیات برمي

  ا َصبَرُوا جَنًَّة وَحَرِیرًاوَجَزَاهُمْ بِمَ

و آنان را برای اين که ]در برابر انجام تكاليف و پرهيز از 

گناهان و حوادث تلخ[ شكيبايي داشتند، بهشتي ]ويژه[ و لباسي 

 دهد. مي ابريشمين پاداش

گوید كه خداوند در ابتدا از مسکن و لباس این بهشتيان سخن مي

هایي از حریر را ها و فرشو لباس برابر صبر و شکيبایي آنان، بهشت

؛ پاداش صبر به نيکوكاران كه مصداق «جزاهم بما صبروا»دهد. و مي پاداش

باشند كه آیات مي خصوص همان كسانيواقعي صابران در اینجا، به
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همان « صبروا»در « واو»و « هم»درباره آنان نازل شده، كه ظاهرًا ضمير در 

 چند نفرند كه ایثار نمودند.

شود و تمام طور كه اشاره شد، این آیه عموم را شامل ميما همانا

این صفات باشند، به پاداش صبری كه در این نيکوكاراني را كه متصف به

ها ها از باغاند، در قيامت چنين نعمتعالم و در حيات دنيوی خود نموده

 شود.ها كرامت ميهای الوان به آنو لباس

، كه نمونه آن وفا «استقامت و ایثار»برابر آن آری، خداوند آنان را در 

دادن با احتياج و نياز خود است، در باغهای داشتن و اطعامبه نذر و روزه

ها ها را بر آندهد و بهترین لباسمي مخصوصي از بهشت جای

پوشاند. در آیات دیگر هم خداوند درباره پاداشهای قيامت در مقابل مي

 است. هایي فرمودهرهصبر و شکيبایي انسان اشا

 انواع صبر و پاداش صابران 

صبر انواعي دارد از جمله: صبر در طریق اطاعت، صبر در برابر معصيت، 

صبر و استقامت در برابر مشکالت و مصائب و صبر در برابر نفس اماره 

خوانيم، فرشتگان به بهشتيان چنين خوشامد و... . ما در سوره رعد مي

« خاطر صبرتان.؛ سالم بر شما بهيكم بما صبرتمسالم عل»گویند: مي

بينند؛ بلکه در دنيا، سالم و رو، صابران نه فقط در قيامت پاداش ميازاین

وَبَشِِّر »فرماید: مي كنند. خداوند به پيغمبرشصلوات الهي را دریافت مي

ده به صابران؛ بر آنان بشارت ب؛ الصَّابِرِینَ.... أُولَئَِك عَلَيْهِْم َصلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
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  1«است صلوات از پروردگارشان.

إِنِّی جَزَیُْتهُمُ الْيَوْمَ بِمَا َصبَرُوا »سوره مؤمنون آمده است: 111و نيز در آیه 

من امروز آنان را در برابر صبری كه كردند پاداش دادم، ؛ أَنَّهُْم هُُم الْفَائِزُونَ

ه مقصد و مراد خویش[ رسيدند و طور یقين ]باند كه بهو اكنون فقط اینان

خاطر صبر ها را بهفرماید: من امروز آنمي آری، خداوند«. رستگار شدند

 ها رستگارانند. و استقامتشان پاداش دادم. آن

های زیبا تکيه ها بر تختافزاید: این در حالي است كه آنمي سپس

 بينند، و نه سردی هوا را: كرده؛ نه آفتاب را مي

 ئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا یَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا َزْمهَرِیرًا مُتَّكِ  

زنند؛ در حالى که آفتابى ]که از ها تكيه مىدر آنجا بر تخت)

اش به زحمت گرمايش ناراحت شوند[ و سرمايى ]که از سختى

 بينند. افتند[ را نمى

ه آرامش و راحتي ها(، اشاره بكردن بر تختتکيه)بيان این حالت 

ها است؛ چرا كه انسان معمواًل در وضعيت داشتن آرامش در كامل آن

برد. تعبير نه سرد و نه گرم، اشاره به اعتدال هوای سر ميچنين حالتي به

درختان بهشتي، هوایي لطيف، مطبوع های بهشت است كه با وجود سایه

 و دلنشين دارد.

یي كه از دُر و یاقوت و انواع هاهرحال، بهشتيان بر سریر و تختبه

                                                        

 .157بقره،  .1
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اند و از هر زحمت، مرارت و مشقتي در جواهرات ساخته شده تکيه زده

 اند.اند؛ چنانکه از گرمي حرارت تابستان و سردی زمستان زمهریری ایمنامان

های جسماني است كه به ابرار و نيکوكاران این آیات درباره نعمت

ها تحت حّد و سبت به آنلکن تفّضالت روحاني ن ؛شودكرامت مي

های روحاني لب فروبسته و آید. این است كه از بيان نعمتنمي شماره

های جسماني پرداخته است. و باید دانست كه فقط به شمارش نعمت

است كه مقرون به « ایمان و تقوی و عمل صالح »ارزش عمل، به ميزان 

و هستند كه  عقل و خلوص نيت انجام گرفته باشد. بسيار كساني بودند

كنند، ولي فضيلتي برای آنان كنند؛ بلکه ایثار هم ميانفاق مال كرده و مي

ای درباره آنان فرودنيامده، و اشاره به همين دارد، قوله تعالي: نشده و آیه

 «. انما یتقبل اهلل من المتقين»

افزاید: این در حالي است كه ها ميآیه بعد در ادامه این نعمت

ها هایش برای آنها فروافتاده، و چيدن ميوهتان بهشتي بر آندرخهای سایه

 بسيار سهل و آسان است.

 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

هايش به آسانى در هاى درختان به آنان نزديك و ميوهو سايه

 دسترس است.

، و نه احتياج به رودمي نه مشکلي وجود دارد، نه خاری در دست

است. البته باید گفت كه اصول حاكم ها تالش و حركتي برای چيدن ميوه

بر زندگي انسان در آن جهان با این جهان بسيار متفاوت است و آنچه 
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تنها اشاراتي است پُر  ؛دارندمي های بهشتي در قرآن بياندرباره نعمت

آیات و روایات معني به آن مواهب عظيم؛ وگرنه طبق تصریح بعضي از 

هيچ چشمي ندیده و هيچ گوشي »های آن جهان را است كه نعمت

 «.نگذشته استای نشنيده و بر هيچ اندیشه

های و از ابن عباس بيان شده است: آنچه را خداوند در قرآن از نعمت

بهشتي نام برده، مَثَل و مانندی در دنيا ندارد، ولي خداوند آن را با نامي كه 

برد. برای مثال، از شراب طهوری كه با مي ته شده است نامبرای ما شناخ

برد كه ماده معطری بود كه عرب به آن مي ممزوج است نام« زنجبيل»

 عالقه داشت. 

 چگونکی پذیرایی از مهمانان در بهشت 

در آیه بعد به توضيح قسمتي از چگونگي پذیرایي از این مهمانان بهشتي 

 فرماید: پردازد. ميكنندگان ميپذیرایي ها وخدا، و وسائل پذیرایي آن

 (1٥)وَیُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ ِفضَّةٍ وَأَکَْوابٍ کَانَتْ قَوَارِیرَا 

 (1٦)قَوَارِیرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِیرًا 

هايى بلورين ]که پر از غذا و هايى از نقره، و قدحو ظرف

هايى از نقره که گردانند؛ جامنوشيدنى است[ پيرامون آنان مى

 اند.گيرى کردهها را به اندازه مناسب اندازهآن

، ظرف بلورین و «قواریر»، قدح و «اكواب»، هر گونه ظرفي. «آنيه»

های ها انواع غذاهای بهشتي، و در آن قدحای است. در این ظرفشيشه
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 همقداری كآفرین بهبخش و نشاطهای لذتبلورین انواع نوشيدني

؛ «قواریر من فضة قدرها تقدیراً »خواهند و عالقه دارند موجود است. مي

اند. و را به اندازه الزم آماده كردههای بلوریني از نقره كه آنظرف

 كنند.ها عرضه ميزنند و به آنها دور ميخدمتکاران بهشتي پيوسته گرد آن

 تصور کنید در بهشت هستید! 

است و گویي زمان حال است برای  ، یکي از اوصاف بهشت«دانيه»

های بهشتيان به همين معنا كه بهشتيان در قرارگاه خود و در آن تخت

اند( و درختان بهشتي بر سر آنان خوابيده و دراز كشيده)اند مرصّع آرميده

ها است، و غلمان و حوران بهشتي در دسترس آنهای سایه انداخته، ميوه

 بهشتي در خدمت آنان هستند. 

های بلورین بهشتي از نقره ساخته شده است، در كه، ظرفجب اینع

های بلورین را از حالي كه در دنيا چنين ظرفي مطلقاً وجود ندارد و ظرف

سازند، ولي همان خدایي كه مي كنندهای مخصوصي كه ذوب ميسنگ

 این امکان را در سنگ تيره آفریده كه قابل تبدیل به شيشه و بلور باشد،

 ند در فلزی چون نقره هم بيافریند.توامي

های بهشتي، هم صفا شود كه ظرفهر حال، از این تعبير استفاده ميبه

و شفافيت بلور را دارد، و هم درخشندگي و زیبایي نقره را، و 

گوید: همه هایي كه در آن است كامالً نمایان است. ابن عباس مينوشابه

های بلورین كه ا دارد، جز ظرفهای بهشتي، شبيه و مانندی در دنينعمت
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 از نقره است كه در دنيا شبيه و مانندی ندارد. 

، آری عکس العمل و نتيجه اعمال «غلمان یطوف عليهم بآنية من فضة...»

كند. البته كسي كه مطيع و بنده حق باشد، ها است كه در قيامت ظهور ميآن

گردند؛ حتي مي گزار اواند، مطيع و خدمتتمام موجودات چون قشون حق

شود و در همين دنيا چنين است، چه برسد به آخرت كه اعمال مجسم مي

 نماید.مي صورت حقيقي خود ظهورهر عمل و هر كاری به

 «قدّرها تقدیرا  »سخنان مفسران در توجیه 

 باشد.مي . آب خوری هر كسي از خاک زمين خودش1

 ر شود. ها از آن پقدر است كه دست آن. جام آب آنان به2

 قدر ریه آنهاست؛ نه بيشتر و نه كمتر.خوری اهل بهشت به. جام آب3

كه طوریاین باشد كه همانفرماید: شاید اشاره بهمي 1بانو مجتهده امين

مقامات بهشتي در خور هر یک از ابرار و مطابق اعمالشان تهيه شده، 

است.  اندازه آب آنان هم كه شرب آنان از آن آب نيز به همين صورت

شراب طهور و شراب زنجبيال و شراباً كافورا، كه مشروب بهشتيان به 

قدر سعه قلب اند است، بهحسب مقام و منزلتي كه بر خود تأمين نموده

مرصّع مقدار معيني آماده شده های ها در كوزهطاهر و روحيه وسيع آن

 گيرد.مي است؛ زیرا كه حقایق در آن وقت صورت

                                                        

 . العرفانتفسير مخزن. 1
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 فرماید: مي بعد

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى  (1٧)یُسْقَوْنَ فِيهَا کَأْسًا کَاَن مَِزاجُهَا زَنْجَبِيلًا وَ 

  (18)سَلْسَبِيلًا 

اش آميخته به زنجبيل است، به و در آنجا جامى که نوشيدنى

 ناميده شود.« سلسبيل»اى در آنجا که نوشانند؛ از چشمهآنان مى

د كه لبریز از شراب طهوری شونمي هایي سيرابآری، در آنجا از جام

 است كه با زنجبيل آميخته است 

در ای از چشمهها درپي ـ روان(، این جامحركت پي)« سلسبيل»

رسد كه عرب دو مي نظرشود. بهشود كه سلسبيل ناميده ميبهشت پُر مي

آور و نشاط»اند: یکي به اصطالح نوع شراب با دو حالت مختلف داشته

كه با « بخشكننده و آراممست»آميخته، و دیگری، مي محرک با زنجبيل

 آميخته.مي كافور

البته شراب این دنيا با شراب آخرت از زمين تا آسمان تفاوت دارد؛ 

بلکه تفاوت دنيا تا آخرت است. و از آنجا كه حقایق عالم آخرت در 

جز این نيست كه ]گفته شود[ ای گنجد، چارهنمي قالب الفاظ این جهان

لفاظ با معاني گسترده تر و واالتری برای آن حقایق بزرگ استخدام این ا

 شده است.
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 کالم مفسران در توجیه زنجبیال  

مشروب بهشتيان فقط در اسم  1دارد:مي بانو امين در تفسير خود بيان

های بهشتي شود نه در معني. دیگر اینکه، آنچه از نعمتزنجبيل ناميده مي

ه، برای این است كه چيزی از آن مفهوم گردد و تشبيه به امور دنيوی نمود

كه مثل آن باشد. و چون نزد عرب زنجبيل مطلوب بوده، از آن نه آن

جهت شراب بهشتي را تشبيه به زنجبيل نموده و به آنان وعده داده كه در 

 گردند.بهشت به مشروبي كه ممزوج به زنجبيل است، سيراب مي

كند و خارجي پيدا مي چون در قيامت معارف و اعمال صورت

یابد؛ یعني آثار جوهری از آن پدید مي عوارض، حقيقت جوهری

گردد، پس كسي كه در این عالم آینه و كأس قلبش پُر شد از حرارت مي

محبت حق تعالي و اوليای او، در قيامت همين محبت، به صورت نهری 

كه ا ماداميگردانند؛ زیرای از آن، محبّ را سيراب ميگردد و به كاسهمي

كند، چون در زندگي محتاج به انسان در این عالم طبيعت زندگي مي

كشاند، ممکن نيست مي طرفيلوازم بسيار است و هر آني طبيعت او را به

 از جام معرفت و محبت سيراب گردد. 

« شهود تام»به مرتبه « علم و معارف»لکن وقتي پرده عقب رفت و 

كه شاید اشاره آیه به آن باشد، سيراب  وقت از آن كأس محبت،رسيد، آن

 یابد.مي« تکامل»شود و گردد و ناتمامي وی تمام ميمي
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؛ تشبيه به سلسبيل از جهت فراواني و جریان «عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا»

های اهل بهشت بدون زحمت و نهرها در منزلها است كه این چشمهآن

ز مصداق آیات كه اهل بيت باشند، هر جاری و دائمي است. پس، غير ا

كس كه متصف به صفات  نيکو گردیده و گام در راه اوليا گذاشته، و رو 

 شود.رود را نيز شامل ميبه كمال مي

 هاپیام

انّا نخاف...یومًا عبوسًا »رساند: مي . خداوند، مخلصان را به مراد خود1

 «.ـ فواقاهم اهلل شرّ ذالك اليوم

انّا نخاف...فواقاهم اهلل شّر »خدا، نجات از قهر اوست:  . ثمره خوف از2

 «.ذالك اليوم

حفظ و نجات محرومان، ). كيفر و عذاب باید مناسب عمل باشد. 3

 «.فواقاهم اهلل شرّ ذالك اليوم»سبب حفظ و نجات انسان در قيامت است(؛ 

. ترس امروز، امنيت فردا، و مسرور كردن امروز، مسرور شدن فردا 4

 «. نخاف من ربّنا...فوقاهم اهلل...و لقّاهم نضرة و سرورا»دنبال دارد: هرا ب

 «.جزاهم بما صبروا»خاطر صبر است: الهي بههای . پاداش5

 «.متكئين فيها علی االرائك»برند: مي سر. بهشتان در آسایش و آرامش به6

 «.ال یرون فيها شمساً و ال زمهریراً ». هوای بهشت بسيار مطبوع است: 7

 «.ذّللت قطوفها تذليالً»تسليم ابرار هستند: ها . در بهشت، نعمت8

 «.یطاف عليهم»چرخند: مي وار به دور آنان. خادمان بهشتيان، پروانه9



 (انسانسوره  تربیتیعرفانی و تفسیر ) ابرار و بهشتیان ( 104

متفاوت و مطابق با اراده های بهشتي در شکل و اندازههای . ظرف10

 1«.قّدروها تقدیراً»و ميل بهشتيان ساخته شده است: 

 ان در بهشت کنندگپذیرایی

كنندگان این بزم پُر سروصدا، كه در جوار رحمت در ادامه، از پذیرایي

 فرماید: مي شود،حق در بهشت برین برپا مي

 وَیَطُوفُ عَلَيْهِْم وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَْیتَهُمْ حَسِْبتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُْثورًا 

رايى از آنان[ و پيرامونشان نوجوانانى جاودانى ]براى پذي

 اند.گردند، که چون آنان را ببينى، پندارى مرواريدى پراکندهمى

، جمع وليد است؛ یعني پسران كوچک كه از شدت لطافت و «ولدان»

بينند، از را مياند. وقتي بهشتيان آناننورانيت گویا از روحانيان تجسم یافته

آنان پدیدار  كه درشدت امعان و نورانيت و حُسن و زیبایي و جمالي

 گردند.ها ميدور آنكنند كه لؤلؤ و مرواریدند كه بهاست، گمان مي

بر )گردند دارد، بر گرد و اطراف بهشتيان نوجوانان جاوداني ميبيان مي

كنند(. هم خودشان در بهشت جاودانه هستند، و هم طراوت ها طواف ميآن

 كردن از آنان. یرایيها جاوداني است و هم پذو زیبایي و نشاط جواني آن

 (22تا  20)آیات تفسیر 

عَالَِيهُمْ ثِيَاُب سُنُْدٍس (2٠)وَإِذَا رَأَْیَت ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا کَبِيًرا 
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خُضٌْر وَإِْستَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوَِر مِنْ فِضٍَّة وَسَقَاهُْم َربُّهُمْ شَرَابًا 

 (22)كُْم جَزَاءً وَکَانَ سَعْيُكُمْ مَشُْكورًا إِنَّ هَذَا کَانَ لَ (21)طَُهورًا 

« 20»بينى،و چون آنجا را ببينى، نعمتى فراوان و کشورى بزرگ

هايى از حرير نازک و سبزرنگ و ديباى ستبر بر اندامشان جامه

اند، و پروردگارشان است و با دستبندهايى از نقره آراسته شده

آنان گويد:[ يقينًا اين  ]به«. 21»نوشاندباده طهور به آنان مى

  «22»ها[ پاداش شماست و تالشتان مقبول افتاده است. ]نعمت

 هاي عظیم بهشتیان!پاداش

یادآوری این نکته ضروری است كه: اصول حاكم بر زندگي انسان در آن 

های بهشتي جهان با این جهان بسيار متفاوت است، و آنچه درباره نعمت

آن آمده، تنها اشاراتي است پُر معني به آن در این آیات و آیات دیگر قر

هایي جا نعمتمواهب عظيم؛ وگرنه طبق تصریح بعضي از روایات در آن

كسي است كه هيچ چشمي ندیده و هيچ گوشي نشنيده و بر اندیشه هيچ

 نگذشته است.

سخني دارد كه در ذیل بعضي از آیات همين سوره بيان « ابن عباس»

های بهشتي نام ه را خداوند در قرآن از نعمتگوید: آنچكرده است، مي

برده، مَثَل و مانندی در دنيا ندارد، ولي خداوند آن را با نامي كه برای ما 

 برد. مي شناخته شده است نام

ممزوج است. این « زنجبيل»برد كه با مي برای مثال، از شراب طهور نام
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های ا كه نعمتو از آنج 1ماده معطری بود كه عرب به آن عالقه داشت.

آید، هر قدر هم كه الفاظ گویا و رسا آخرت( به وصف نمي)جهان دیگر 

 فرماید:كند و ميها اشاره ميصورت سربسته به آنباشد، باز به

 وَإِذَا رَأَْیتَ ثَمَّ َرأَیْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا کَبِيرًا 

 و چون آنجا را ببينى، نعمتى فراوان و کشورى بزرگ بينى.

 و ملک عظیم چیست؟نعیم 

بيني. ها و ملک عظيمي را مينگری، نعمتها را ميفرماید: هنگامي كه آنمي

در  تفاسير بسياری بيان شده است. امام صادق« ملک كبير»و « نعيم»و برای 

 پذیرد.نمي شود و فنانمي فرماید: ملکي كه هرگز زائلمي معني این آیه

آنقدر گسترده است كه از نظر های بهشتي به بيان دیگر، یا نعمت

است كه فرشتگان به آن« ملک كبير»كه آید، یا اینكثرت به وصف نمي

گویند. ها تحيت ميگيرند و با سالم به آنمي هنگام دخول بر بهشتيان اذن

معني یابند.و یا بهمي ها دستكه بهشتيان هر چه اراده كنند، به آنو یا این

 با تحقّق تمام آرزوها است.ملک دایمي و ابدی و توأم 

مُلک »است و « های فراواننعمت»معني كه در لغت به« نعيم»واژه 

دهد، مفهوم وسيع مي های بهشتيان خبركه از عظمت و وسعت باغ« كبير

 2شود.ای دارد كه همه تفسيرهای فوق را شامل ميو گسترده
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 خالصه

ن مکرر نظر كنند، فرماید: و چومي خانم نصرت امين در تفسير این آیه

هر های فراوان و مملکت وسيع؛ اشاره به این كه: بهرا فراگرفته نعمتآنان

علي »نگرند كه نظری نعمت دیگری و مملکت وسيعي برای خود مي

های بهشتي چون ناشي از رحمت غير محفوظ باشند. زیرا نعمت« الدوام

 متناهي الهي است، محدود به حدّی نيست و انتها ندارد.

اعال اند: اشاره آیه از باب ترقي از ادني بهو در تفسير روح البيان گفته

ها را گفتند كه در اینجا امور است. مقصود تعميم است؛ یعني نعمت

تر و عظيم تر از آن است كه گفته شده است. دیگری هم هست كه بزرگ

 لذت« مُلک كبير»راحت اشباح و اجسام است، و « نعيم»اند: و نيز گفته

مشاهده « مُلک كبير»است و « دار»مالحظه « نعيم»باشد. یا اینکه: مي أرواح

 «.دیدار به هيچ نارزدبي دار»دیدار است و 

 جویند و ما دیدار دوستمي زاهدان فردوس

« توحيد»در تأویالت نجميه نيز آمده است: وقتي انسان در مقام 

 ين عالم مشاهدهو در هم ؛گردد به مقام شهودمتمکّن گردید، واصل مي

نماید سلطنت و مملکت پادشاهي را كه در ذات و صفات و اسماء مي

 (.اللهم ارزقنا)1بزرگ است.

ها، های بهشتي از قبيل: مسکن، تختتا اینجا به قسمتي از نعمت
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كننده اشاره شد. اكنون پذیرایيها، گروهها، ظرفها، نوشيدنيها، ميوهسایه

هایي ها لباسفرماید: بر اندام آنمي تيان است،نوبت به وسایل تزئيني بهش

 است از حریر نازک سبز و از دیبای ضخيم.

 عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدٍُس خُضٌْر وَإِْسَتبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ 

هايى از حرير نازک و سبز رنگ و ديباى ستبر بر اندامشان جامه

  اند.استه شدهاست و با دستبندهايى از نقره آر

پارچه ابریشمين ضخيم « استبرق»، پارچه ابریشم نازک و «سندس»

یحلون فيها من اساور من »سوره كهف نيز آمده است:  30است. در آیه 

اشاره به رنگ سبز « شوندمي ، بهشتيان با دستبندهایي از طال تزئينذهب

های بهشتي نيز برای آن است كه رنگي است بسيار برای لباس

های زیبای درختان. البته رنگ سبز انواع و آفرین؛ همانند برگاطنش

 اقسامي دارد كه هر كدام، خود دارای لطفي است.

« فوقهم ثياب سندس»كه دو احتمال است: اول این« عاليهم»پس، در 

كه در آیات قبل « هم»برای غلمان، و احتمال دیگر حال است برای ضمير 

و حال کونهم یعلوهم ثياب »شود: آیه این ميگردد كه معني به ابرار برمي

عنوان آخرین و مهمترین نعمت از و سرانجام در پایان آیه به« سندس خضر

 فرماید: ها، مياین سلسله نعمت

 وَسَقَاهُْم رَبُّهُمْ شَرَابًا َطهُورًا 

 نوشاند.و پروردگارشان شراب طهور به آنان مى



  109 ) (22تا  20) اتیآ ریتفس

 1شراب طهور چیست؟
 دستر بهآب كم جو تشنگي آو

 ابـد خطـآی« اهم ربّهُمُـسق»ا ـت

 بجوشد آبت از باال و پست تا 

 1ه باش اهلل اعلم بالّصوابـتشن

هایي كه از های گوارا از جامها نيز از نوشيدنيگر چه در ميان نعمت

گردند، سخن به شود و بهشتيان از آن سيراب ميچشمه سلسبيل پُر مي

این آیه آمده بسيار متفاوت است؛ زیرا از  ميان آمده بود، ولي با آنچه در

 بودند؛ اما در اینجا ساقي خدا است.« ولدان مخلدون»سو در آنجا ساقي یک

«. ربّ »خصوص با تکيه بر كلمه چه تعبير جالب و عجيبي؛ به

خداوندی كه هميشه این انسان را پرورش داده و مالک و مربي او است، 

شود تا به آخرین مرحله برسد مون ميوی را در مراحل تکامل همواره رهن

اش را به اعال برساند، و با دست قدرتش از است كه ربوبيتاكنون نوبت آن

 جام شراب طهور بندگان ابرار و نيکان را سيرآب و سرخوش كند.

معني چيزی است كه هم پاک است و هم به« طهور»از سوی دیگر، 

وح انسان را از هرگونه این ترتيب، این شراب جسم و ركننده. بهپاک

 اوچنان روحانيت و نورانيت و نشاط بهكند و آنآلودگي و ناكامي پاک مي

 گنجد. نمي بخشد كه در هيچ عبارتيمي

یطهرهم عن کل شیء سوي »نقل شده است:  در حدیثي از امام صادق

های كند و پردهچيز جز خدا پاک ميها را از همهقلب و جان آن« 2اهلل
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برد، و انسان را شایسته حضور مي زند، حجابها را از بينمي ا كنارغفلت ر

كند و نشئه این شراب طهور از هر نعمتي دائم در جوار قرب خدا مي

 برتر، و از هر موهبتي باالتر است. 

كند، و انسان را از خدا دور اگر شراب آلوده دنيا عقل را زایل مي

شود، او را داده مي« الست»ي كند، اما شراب طهوری كه با دست ساقمي

كند. لطفي كه از ماسوی اهلل بيگانه كرده و غرق در جمال و جالل خدا مي

 در این آیه و در این نعمت است از همه برتر و باالتر است.

شود كه چشمه شراب طهور در استفاده مي از حدیثي از رسول خدا

من الحسد!...و ذالك فيسقون منها شربة فيطهراهلل بها قلوبكم بهشت است: 

از این شراب طهور ای جرعه ؛«و سقاهم ربهم شراباً طهوراً »قول اهلل عزّ جل 

و هر گونه )ها را از حسد شود و خدا بوسيله آن قلوب آنها داده ميبه آن

 سازد.مي صفات رذیله( پاک

جالب اینکه: در قرآن، طهور فقط در دو مورد آمده است: یکي در مورد 

كند و دیگر در این آیه كه درباره شراب چيز را پاک و زنده ميهمهباران كه 

 1بخش است.كننده و حياتمخصوص بهشتي است، كه پاک
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 چه بود بيندیش     « سقاهم ربهم»

زهي شربت، زهي لذت، زهي 

 ذوق بهشت و حور و خلد اینجا چه سنجد

 مي چو رویت دیدم و خوردم از آن

 ای باشد خماریپس هر مستي

 هورا چيست صافي گلشن از خویشط 

 زهي حيرت، زهي دولت، زهي شوق

 كه بيگانه در آن خلوت نگنجد 

 ندانم تا چه خواهد شد پس از وی 

 1در این اندیشه دل خون گشت باری

و ) «وَسَقَاهُْم َربُّهُْم شَرَابًا طَُهورًا»1العرفان دربارهدر تفسير مخزن

در : خوانيممي شاند(، چنيننوپروردگارشان شراب طهور به آنان مى

است. مثل قوله تعالي « سيد»معني در اینجا به« ربّ »بعضي احادیث است 

و مقصود از آن اميرالمؤمنان است؛ « اذکرنی عند ربك»در سوره یوسف 

. و از سوی سنّي و ها، علي بن ابيطالبها را سيد آندهد آنمي یعني آب

در قيامت شيعيان «. ي كوثر استعلي ساق»شيعه احادیث بسيار رسيده كه 

 كند.كند و دشمنان خود را رد ميخود را سيراب مي

رّب هب لی من المعيشة سئولی و اعف عّنی »اند: و در این مقام گفته

 2.«حق آل رسولی ــ و اسقنی شربة بكفّ علٍی سيد االولياء زوج بتولیبه

 ها در بهشتانواع شراب

و نيکوكاران سه نوع مشروب وعده داده شده در این سوره مباركه به ابرار 

درباره آنان نازل « هل أتي»كه مصداق كامل آن، همان چند نفرند كه آیات 

 شده است.
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و آن شرابي است كه خاصيت آن « شرابی که مزاجها کافورا»اول: 

خاصيت كافوری است. دوم: شرابي كه مزاجها زنجبيال. و سوم كه 

و انعامي كه برای نيکوكاران تهيه شده، این ترین اكرام باالترین و بزرگ

آشاماند؛ شرابي است مي« شراب طهور»ها است كه پروردگارشان به آن

كه طاهر و پاكيزه است. و نيکوكاران را از هر صفت زشتي و اخالق 

ای از كبر و عجب و ریا، حسد، تدليس، غُل، غش، و باقي نکوهنده

 .كندصفات زشت و رذیله پاک و مطهر مي

دهد، كه رب؛ یعني نسبت مي« ربّ »این است كه این شراب را به 

كننده موجودات است با شراب طهور پروردگار و مربّي بشر كه تربيت

 رساند.مي كند، و این نسبت مزّیت فضيلت ابرار راآنان را سيراب مي

رًا آری، افرادی را سزد از آن شرابًا كافوراً، و شرابًا زنجبيالً، و شراباً طهو

انما یرید اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل »ها آیه: سيراب گردند كه درباره آن

ها اهل بيت عصمت و آل رسولند فرود آمده و آن« البيت و یطهرکم تطهيرا

 1كه از هر غل و غش و كثافات اخالقي پاک و دارای مقام والیتند.

 عرفانی اي نکته

است و مزاج زنجبيل، « سرد و خنک»چنانچه تجربه شده، مزاج كافور، 

و چون در آشاميدن این دو گياه لذت و كيفيتي  ؛افزایدمي« گرم و حرارت»

كه این آیات در مقام لذائذ و گردد، در صورتينمي در ذائقه پدید
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  113 ) (22تا  20) اتیآ ریتفس

 محفوظات اهل بهشت است، پس ممکن است در توجيه آیات گفته شود:

مقامات در این سه نوع مشروب در آیات، اشاره به سه مقام از 

روحاني ابرار و نيکوكاران دارد كه وقتي انسان به تمام معني نيکوكار 

گردید، خداوند قلب او را، در ابتدا به بَرد كافوری، كه اشاره به اطمينان 

نفساني و یقين ثابتي است كه دیگر هيچ تزلزلي و شکّي در آن راه ندارد 

گردیده، به مرتبه  و اضطراب او را كه بر اثر عدم اطمينان نفساني پدید

 ها فرمود: رساند. چنانکه در شأن آنتمکّن و ثبوت مي

 1إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِی جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ 

در « 54»ها و ]کنار[ نهرهايند محققاً پرهيزکاران در بهشت

ومند و پادشاه گاه صدق نزد فرمانروايي نيرجايگاه و نشيمن

 اند.بااقتدار و متمكن و متمرکز گرديده

آری، اثر و نتيجه ایمان حقيقي و تقوی هرگاه ملکه نفساني گردید و 

« عندیت»به حد كمال رسيد، چنين است كه انسان نزد حق تعالي مقام 

كه یقين یابد، همانند مالئکه مقرّبين كه مقام عندیت دارند. و پس از آنمي

توليد « الوهيت»ه اطمينان قلبي رسيد، در قلب او محبت به مقام او به مرتب

گردد. و وقتي توليد مي« عشق»گردد، و محبت وقتي شدت نمود مي

« شراب زنجبيل»ور گردید، اشاره به آن در قلب عاشق شعله« آتش عشق»

ماء »نموده، و حرارت وقتي افزوده گردید، آن آتش و حرارت را به 
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 رداند؛ كه اگر به آب رحمت، عشق را تسکينگخاموش مي« طهور

 گردید.داد، دل و قلب عاشق از آن آتش سوخته مينمي

ای به ذائقه و آن آب رحمتي است كه هرگاه انسان كاملي از آن قطره

گردد و الیق قرب الهي، و در جانش رسيد، از هر غل و غشي پاک مي

 1گزیند.مي مقام مقرّبين منزل

گویند: این تشریفات اشاره به این است كه وقتي بعضي از مفسران مي

به ماء طهور قلب انسان از تمام كثافات اخالقي و اوصاف بهيمي و سبعي 

پاک و پاكيزه و مصفي گردید، نور جمال الهي در قلب وی منعکس 

 و این منتهي درجه و باالترین مقام صدیقين است.  ؛گرددمي

 نهرهاي جاري در بهشت بر حسب مقام 

است و چهار حوض دیگر  وض كوثر در بهشت مخصوص به رسولح

 اختصاص به متقيان دارد: آب، شير، خمر و عسل. در سوره مباركه محمد

 بيان فرموده است: 

 فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آِسنٍ  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

 يَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ ِمنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَ

 وَأَنْهَارٌ ِمنْ َخمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ 

  وَأَنْهَارٌ ِمنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

اند ]چنين است:[ در وصف بهشتي که به پرهيزگاران وعده داده
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  115 ) (22تا  20) اتیآ ریتفس

 آن نهرهايي است از جنس آبي که بدبوشدني نيست، 

 .و نهرهايي از شير که طعمش تغيير نكند

 برای نوشندگان مايه لذت است. و نهرهايي از شراب که

 .نهرهايي از عسل خالص 1و

وَلَهُْم فِيهَا مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاِت وَمَغْفَِرٌة فرماید: كه در ادامه ميو جالب این

برای آنان مهياست، و ]از همه بهتر[ ای ؛ و در آن از هرگونه ميوهمِنْ رَبِّهِمْ

  .«آمرزشي از سوی پروردگارشان ویژۀ آنان است

ها كساني هستند كه دو چشمه دیگر مخصوص به خاشعان است و آن

ها مستولي گردید و اشاره به آن هيبت و خشيت حق تعالي بر قلب آن

دو چشمه نيز مخصوص اهل یمين است.  2«.فيها عينان تجریان»دارد آیه: 

كه به این چهار چشمه در سوره الرحمن اشاره  3؛«فيها عينان نضّاختان»

است، و « ابرار». دیگر چشمه، رحيق است كه مخصوص به شده است

است كه در سوره « مقربان»است كه مخصوص « تسنيم»نيز، دیگر چشمه 

 مطففين ذكر شده است:

إِنَّ األَبْرارَ لَفِی نَعِيمٍ * عَلَی األَرائِكِ َینْظُرُونَ * تَعْرِفُ ِفی 

رَحِيقٍ مَخُْتومٍ * خِتاُمُه وُجُوهِهِمْ َنضْرََة النَّعِيمِ * یُسْقَوَْن مِْن 
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مِسٌْك وَفِی ذلَِك فَلْيَتَنافَِس الْمُتَنافِسُوَن * وَمِزاجُُه ِمْن تَسْنِيٍم * 

 1عَيْنًا یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوَن.

شده، زينتهای بر تخت «22»ترديد، نيكان در نعمتي فراوانندبي

هايشان در چهره «23»نگرندها را[ مي]مناظر زيبای بهشت و نعمت

به  «24» شناسيمي روشني[فراوان را ]بههای شادابي آن نعمت

مُهرش مُشك  «25» نوشانندمي ناب و مُهرشدهای آنان از باده

دست ی ]بهکنندگان بايد براها[ است که رقابتاست، اين ]نعمت

]بادة ناِب مُهرشده[  «26»آوردن[ آن با يكديگر رقابت کنند

که ای چشمه «27»است« تَسنيم»مخلوطي از ]شربت چشمه[ 

 «28»نوشندمي همواره مقرّبان از آن

است و آنرا سلسبيل نامند و « بيتاهل»دو چشمه دیگر مخصوص 

د و را شراب شهود گوینشراب طهور كه از ایشان است، و محققان آن

مرآت دل نوشنده را به لوامع انوار قدم روشن ساخته، و مهيای عکوس 

كلي گرداند كه بهازل و ابد گردانيده و وقت و حال وی را چنان صاف مي

شوائب غيریت در مشارع وحدت باقي نماند و رنگ دوگانگي مبدل 

 گردانيده، و جام مدام یک رنگ سازد.

 است نيست گوئي جاممي همه     مي همه جام ست و نيست گوئي

آنان كه خواهند بهنشينان دار بقا را برای اینعارفي گفته: اگر فردا، بزم
                                                        

 .28ـ22مطففين،  .1
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از سقاهم )اند. شراب طهور چشانند، امروز به اولياء از آن نصيبي تمام داده

 1ربهم بين جمله ابرار مست، در جمال الیزال هفت و پنج چهار مست.(.

 سخن را در این زمينه بيان كرده است:در آخرین آیه مورد بحث، آخرین 

 إِنَّ هَذَا کَانَ لَكُمْ جََزاءً وَکَاَن سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا 

ها[ پاداش شماست و تالشتان ]به آنان گويد :[ يقيناً اين ]نعمت

 مقبول افتاده است. 

نظير پاداش بي های عظيم و مواهبشود: این نعمتبه آنان خطاب مي

سعي و كوشش و تالش شما در طریق اطاعت فرمان اعمال شما است، و 

حق مقبول و شکور است. مبادا كسي تصور كند، این مواهب و 

ها همه جزای سعي و عمل این ؛دهندمي حساببي های عظيم راپاداش

 پوشي از گناه است. ها و چشمها و خودسازیاست و پاداش مجاهدت

شود، به در معني چنين ميدر این آیه، باید كالمي در تقدیر گرفت كه 

باشند كه مي ابرار و نيکوكاران كه مصداق حقيقي آن عترت رسول اهلل

ها نازل شده، و عموماً شامل اتفاق شيعه و سني این آیات در شأن آنبه

شود تمام ابرار و نيکوكاران را، گفته شود: این همه تشریفات و مي

و سعي و زحمت شما  ها، پاداش و جزای اعمال نيک شما است،نعمت

 بخش و مقبول و پسندیده است.رضایت

بيان این مطلب خود لذت و لطف خاصي دارد كه خداوند بزرگ، با 

                                                        

 .248ـ 247، ص14، جتفسير مخزن العرفان. 1
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عنوان قدرداني و فرشتگان او، ابرار و نيکوكاران را مخاطب ساخته و به

ها همه پاداش اعمال شماست، و سعي شما گوید: اینها ميتشکر از آن

گفته بعضي از مفسران، این نعمتي است مافوق مشکور است؛ بلکه به 

ها و موهبتي است باالتر از همه مواهب كه خداوند از انسان همه نعمت

 تشکر كند.

كه فعل ماضي است، ممکن است به این باشد كه این « كان»تعبير به 

چرا كه هر وقت كسي به  ؛ها از قبل برای شما فراهم شده استنعمت

ها پيش دهد، وسائل پذیرایي او را از مدت مهمان خود بسيار اهميت

 كند.آماده مي

است؛ لکن « الشکور»كه: اگرچه یکي از اسماء الحسني نکته دیگر این

معني حقيقي كه سپاسگزاری و اظهار امتنان در مقابل نعمت چون شکر به

 باید حمل بر مجاز شود. ؛است نسبت به حق تعالي روا نيست

ت توأم گردید، مرضي و مقبول عنداهلل عمل شما وقتي با خلوص ني

بودن نزد حق تعالي باالترین منقبت و فضيلت و است، و چون مرضي

رود، این است كه بيان منزلت آنان را تا اینجا به شمار ميمنزلت ابرار به

 1رساند.مي پایان

 فضایل اهل بیت در این سوره از نظر یک عالم سنی 

 م سني درباره فضایل اهل بيتگفتگوی یک عالم شيعي با یک عال
                                                        

 .348. همان، ص1
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است كه آیا سوره مباركه دهر كه در شأن اهل بيت سؤالم اینعالم شيعي: 

و حضرت امام  و فاطمه زهراء عصمت و طهارت؛ یعني حضرت علي

ها بر سایر صحابه نازل شده، مایه امتيازی برای آن حسن و امام حسين

 بوده است یا خير؟ 

تعالي در این سوره خلوص و یرا خدایبدون تردید؛ ز عالم سني:

حدّی بوده كه ها بهها را تصدیق كرده و ایثار و گذشت آناخالص آن

طبق روایات كثيره كه در كتب تفسير نقل شده، حضرت حسن و حسين 

ها عيادت كردند. و جمعي از صحابه از آن مریض شدند رسول اكرم

ه نذر كردند برای ها فضو مادرشان فاطمه و خادمه آن حضرت علي

، سه صاع جو روز روزه بگيرند. حضرت اميرالمؤمنينها سهسالمتي آن

را آرد كرد و یک صاع آن قرض كرد كه با آن افطار كنند. حضرت زهراء

نماز مغرب را خواند و برای افطار  پنج قرص نان تهيه فرمود. وقتي علي

خود ها نان از آن نشست، مسکيني به در خانه آمد و سؤال كرد و هر یک

 را به مسکين دادند و خودشان چيزی نخوردند.

خواستند افطار كنند، مي روز دوم، روزه گرفتند و باز وقت افطار همين كه

ها نان خود ها غذا خواست. باز هر یک از آنشان آمد و از آنیتيمي در خانه

 كهر همينرا به یتيم دادند. روز سوم نيز روزه گرفتند و باز وقت افطا

ها چيزی ها آمد و از آنخواستند افطار كنند، اسيری به در خانه آنمي

 او دادند. ها تمام پنج قرص نان خود را بهخواست. باز در روز سوم آن

 و حسن و حسين در اینجا این سوره مباركه در شأن علي و فاطمه
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یدی نيست كه ها را با بهترین مدایح ستود. و تردنازل شد و خدایتعالي آن

 اند.ها با این فضيلت بر سایر صحابه برتری داشتهاین

ممکن است بفرمایيد، چه فضائلي را خدا در این سوره برای  گفتم:

 ها اقرار كرده است؟ آن

واضح است و چون من قبالً فکرش را نکرده بودم، حاال آیات  گفت:

ها ذكر برای آنخوانيم تا ببينيم چه فضائلي را خدا در این آیات مي را

 كرده است. 

متشکرم. او آیات را از ابتدای سوره تالوت كرد تا رسيد به آیه  گفتم:

 «.ان االبرار»

وصف نيکي و نيکویي و به اصطالحي ها را بهكه خدا آناول آن گفت:

كه قطعًا در ها را ابرار گذاشته است. دوم آنخوبي مطلق یاد كرده و نام آن

خورند، شوند و از چشمه آبي كه بندگان خدا ميمي قيامت وارد بهشت

 آشامند. ها هم ميآن

 تعالي درباره افراد معين كه هنوزآیا این شهادت از خدای گفتم:

 خصوص مثل حضرت حسين بن عليخواهند در دنيا زندگي كنند، بهمي

كه سبب هبط ای كه طفل است، دليل بر عصمت یا الاقل ترک گناه كبيره

 شود، نيست؟ها بهک آناعمال ني

استفاده خوبي شما از این آیه كردید. و ادامه داد: سوم،  .چرا گفت:

وصف وفاداری و متعّهد بودن توصيف كرده ها را بهتعالي آنكه خدایآن

و اگر كسي را خدا در قرآن به وصفي مدح « یوفون بالنذر»فرماید: كه مي
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و بقاء این حالت را برای او تا این وصف معرفي كرده و دوام كند او را به

مردم مسلمان تا روزی وقتي در دنيا هست، اثبات فرموده است. باالخره به

كه قرآن در بين مردم هست؛ یعني تا روز قيامت اطمينان داده كه این افراد 

 اند. متعّهد و وفادار و مسئول

فت ها را متّصف به صآن« یخافون»تعالي با كلمه كه خدایچهارم، آن

كه از خدا و روز خوف و ترس از خدا و روز قيامت معرفي كرده و كسي

 كند. قيامت بترسد، حتي كار مکروه هم نمي

كه یکي از « جود و سخاوت»ها را به صفت تعالي آنپنجم؛ خدای

صفات ممتاز بشریت است و در هر كه بيشتر این صفت وجود داشته 

انيت است معرفي فرموده و با باشد، انسان تر و یا دورتر از صفات حيو

 این معني را اثبات كرده است.« یطعمون الطعام»كلمه 

ها را به صفت مُحبّ خدا بودن كه آن« علي حبه»كه با كلمه ششم، آن

 ترین امتياز و فضيلت یک مرد با ایمان است، توصيف نموده است.بزرگ

باالتر از  كه اگر در سرتاسر قرآن تحقيق كنيم، صفتي بهتر وهفتم، آن

ها را به این صفت شود و خداوند متعال آننمي خلوص و اخالص دیده

ها اثبات این معني را برای آن« لوجه اهلل»معرفي كرده است و با جمله 

 فرموده است.

ها در روز قيامت حساب و فشارهای روز رستاخيز را كه آنهشتم، آن

، در «رَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ َنضْرَةً َوسُرُورًافَوَقَاهُمُ اللَُّه شَ »ندارند و بلکه با كلمه: 

 آن روز، روی خندان و دلي شادمان هم خواهند داشت. 
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ها را به بردباری ، آن«و جزاهم بما صبروا»تعالي با كلمه كه خداینهم، آن

 و تحمّل مشقّات و صبر در راه رسيدن به هدف متّصف كرده است. 

های ها قرار داده و تمام نعمتت را جایگاه آندهم، خدای تعالي بهش

ها كند، مختص آنمفصاّلً پروردگار در این سوره بيان ميبهشتي را كه 

  است. قرار داده

ها تشکر كرده و با كلمه تعالي از زحمات آنكه خداییازدهم، آن

 ها تکميل فرموده است. ، الطافش را بر آن«سعيكم مشكوراً»

توانستم در این وقت كم برای شما از این مي مناین بود آنچه كه 

 سوره در فضائل اهل بيت عصمت و طهارت عرض كنم.

كه با یک عالم منصف كه حقایق را بسيار متشکرم و از این من گفتم:

 1رو هستم ممنونم.كند، روبهبدون تعصب بيان مي

 هانکته

لعين در پرسيدند: چرا در این سوره نامي از حورا از امام كاظم *

فرمود: به خاطر  مطرح نشده است؟ امام پاداش ابرار و اهل بيت پيامبر

 .2مقام حضرت فاطمه زهراء

كنند: هنگامي كه بهشتيان وارد نقل مي از رسول خدا * امام صادق

گسترده دارد و از ای شوند كه سایهمي روشوند، با درختي روبهمي بهشت
                                                        

 . 408تا  405های مکه )ابطحي(، ص. شب1

 . 328، ص3، جمناقب. 2



  123 ) (22تا  20) اتیآ ریتفس

شویند و از مي خود راای ن در چشمهپای آن دو چشمه جاری است، آنا

ها نوشند و پس از آن هيچ بيماری و ناراحتي در بدن آنمي چشمه دیگر

 1«.سقاهم ربّهم شراباً طهوراً »دهد و این است معنای نمي رخ

 بهشت هاي نعمت

بسياری وجود دارد های های دنيا تفاوتبهشتي با نعمتهای ميان نعمت

 كنيم:از آنان اشاره مي ایكه در اینجا به گوشه

 2«فاکهة کثيره». یسيار و زیادند: 1

 3«ال مقطوعة». موسمي و فصلي نيستند: 2

 4«.ال مقطوعة»ها هيچ مانعي نيست: گيری از آن. در بهره3

 5«.ممّا یتخيرون»ها حس انتخاب دارند: . بهشتيان در استفاده از آن4

 6«.ممّا یشتهون». برای هر نوع اشتهایي، نعمتي موجود است: 5

 7«.ال یصدّعون»دنبال ندارد: ها آفات و عوارضي به. استفاده از آن6

 8«.و ذّللت قطوفها تذليالً »ها بدون زحمت است: گيری از آن. بهره7
                                                        

 .212، ص8،  جبحار االنوار. 1

 .32. واقعه، 2

 . 33. همان، 3

 .33. همان، 4

 20. همان، 5

 .21. همان، 6

 .19. همان، 7

 .14ان، . انس8
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 «.و یطوف عليهم»كنند: . هرچه بخواهيد، خادمان برایتان فراهم مي8

 «.مخلّدون»شوند: نمي و هم پير« لؤلؤاً منثوراً». خادمان بهشتي هم زیبا هستند: 9

  1«علی االرائك متّكئون». كاميابي در كمال آرامش است: 10

نزعنا ما فی صدورهم ». در بهشت حسادت و رقابت راهي ندارد: 11

  2«من غلّ

و رضوان من اهلل »با رضا و سالم پروردگار همراه است: ها . نعمت12

 4«.سالم قوالً من ربّ رحيم»، 3«اکبر

 5«.الحقنا بهم ذریتهم»شوند: مي پيوندند و كاميابمي هاریّه مؤمن به آن. ذ13

 6«.و هم جيرانی»شوند: مي . با اوليای الهي همسایه14

 7«.و انهار من لبن...و انهار من عسل»اند: بهشتي متنوعهای . نعمت15

 هاپیام

 دارد. از جمله: ای . پذیرایي در بهشت، خصوصيات ویژه1

كنندگان همواره به ه درخواست و تقاضا ندارد؛ زیرا پذیرایي* نيازی ب

 «.یطوف»گردند: دور بهشتيان مي
                                                        

 .56. یس، 1
 .16. واقعه، 2
  71. توبه، 3
 .58. یس، 4

 .21. طور، 5

 . دعای ندبه.6

 .15. محمد، 7
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 «.یطوف عليهم»* مسئوالن پذیرایي از هر سو بر بهشتيان اشراف دارند: 

 1« ولدان مخلدون»كنندگان نوجوانند: * پذیرایي

 « حسبهم لؤلؤا»* قيافه آنان مانند لؤلؤ درخشنده است: 

 «.ملكاً کبيراً»بهشتيان گسترده است: * حکومت 

و جنس لباس آنان از ابریشم « خضر»* رنگ لباس بهشتيان سبز 

 است.« استبرق»و ضخيم « سندس»نازک 

ها، طهور و نوع شراب آن« سقاهم ربّهم»* ساقي ابرار پروردگار متعال 

 «.شراباً طهوراً»است: 

از غير خدا پاک فرمود: این شراب، قلب بهشتيان را  * امام صادق

 2كند.مي

كه بهشت، فضل و لطف الهي است، اما خداوند آن را مزد و . با آن2

 «.ان هذا کان لك جزاءً»شمرد تا بهشتيان به كار خود ببالند؛ مي اجر ابرار

الهي براساس نيّت و كيفيت انجام كار است؛ نه بر های . پاداش3

قطعه نان جو و این همه  چند)اساس كمّيت كار و مقدار و مبلغ احسان. 

انّ هذا کان لكم جزاءًا » پاداش، فقط به خاطر داشتن اخالص و ایثار است(.

 «.و کان سعيكم مشكوراً 

ال ». كسي كه از مردم، نه پاداش طلب كند و نه تشکّر بخواهد: 4

دهد و هم مي ، خداوند به او هم پاداش«نرید منكم جزاًء و ال شكوراً
                                                        

 .24. طور، 1

 . تفسير نورنقل از ؛ بهتفسير مجمع البيان. 2
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 « لكم جزاءاً و کان سعيكم مشكوراًکان »كند، تشکّر مي
سعيكم ». تشکر و قدرداني از تالش دیگران، یک صفت الهي است: 5

 «.مشكوراً 

بر اثر ایمان و عمل و اخالص و « نطفة امشاج»مقدار بي . نطفه6

و کان »كند: رسد كه آفریدگار هستي از او تشکّر ميمي ایثار به جایي

 1«سعيكم مشكوراً

  (26تا  23)تفسیر آیات 

فَاصْبِْر لِحُكْمِ رَبَِّك وََلا  (23)إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيَْك الْقُرْآنَ تَنْزِیلًا 

وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّكَ ُبكْرَةً َوأَصِيلًا  (24)تُطِعْ مِْنهُمْ آثِمًا أَْو کَُفورًا 

 (2٦)َومِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا َطوِیلًا  (2٥)

پس در « 23»؛به راستى ما قرآن را به تدريج بر تو نازل کرديم

برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش، و از هيچ گنهكار يا کافرى 

و صبح و شام نام پروردگارت « 24»،از اين مردم اطاعت مكن

از شب را برای او سجده کن! و او را ای پاره« 25»را ياد کن.

]از هر عيب و نقصي[ پاک و در شِب طوالني با تسبيح گفتن 

 منزّه بدار !

أيات اين سوره از آغاز تا کنون در باره خلقت انسان و سپس 

معاد و رستاخيز بود، در اين آيات مورد بحث، روی سخن به 
                                                        

 .334ـ332، ص12، جتفسير نور. 1
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کرده و دستورات مؤکدی برای هدايت انسانها و صبر و  پيامبر

 دهد.مي مقاومت در اين راه به او

مانند را نشان بي هایهمه نعمتوصول به آندر حقيقت این آیات راه 

داده است كه تنها از طریق تمسک به قرآن و پيروی از رهبری چون 

 پذیر است. ، و الهام گرفتن از دستورات او امکانپيامبر اسالم

 پنج دستور مهم براي موفقیت در اجراي حکم خدا

 د:فرمایابتدا باید توجه داشت كه مي

 (23)لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِیلًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 تدريج بر تو نازل کرديم.راستى ما قرآن را بهبه

فرماید: به حقيقت و مي است كه طاب متوجه به حضرت رسولخ

تدریج بر تو فرود آوردیم. و در جای آیه و به به درستي ما قرآن را آیه

 فرماید: مي دیگر

 َرأَهُ عَلَى النَّاسِ َعلَى ُمكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِیلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْ 

آيه[ قرار داديم تا آن را با درنگ و بخش، ]و آيهو قرآن را بخش

و ها تأمل بر مردم بخواني، و آن را تدريجًا ]بر پايه مناسبت

 کردني.را نازلحوادث و وقايع[ نازل کرديم؛ آن

قرآن یک حقيقت بسيطي است كه در شود كه از این آیه استفاده مي

موجود است، و از روی حکمت، از آن مرتبه تنزل « ماورءالطبيعه»عالم 

 آیه فرود آورده شده است.داده، و آیه
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و ضمير « انا»د: چون در این آیه دو ضمير ذكر شده، وینگمفسران مي

است  رساند. گویا اشاره به اینمي و این نحو بيان تأكيد در كالم را« نحن»

خداوند( ملک )گویند، این قرآن سحر و كهانت است؛ لکن كه: كفار مي

آیه، و این قرآن از بهگویند ما فرستادیم قرآن را بر تو آیهعالم مؤكداً مي

 1 محل صدق و حقيقت و از نزد پروردگار تو فرود آمده.

دعوت به »دهد. اولين آن، مي سپس، پنج دستور مهم به پيامبر اسالم

 فرماید: مي است و« و استقامت  صبر

« پس، در برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش.؛ فَاصْبِْر لِحُكْمِ رَبِّكَ»

اكنون كه چنين است در طریق تبليغ و اجرای احکام پروردگارت صابر 

ها ترس باش و از مشکالت و موانع راه و كثرت دشمنان و سرسختي آن

؛ ف «فاصبر»ه پيش حركت كن. و هراسي به خود راه مده و همچنان ب

« ربک»پس(، فرع بر نزول قرآن از سوی خدا؛ یعني پشتيبان تو خداست. )

 اشاره لطيفي به این معنا دارد.

بر جفا و سرزنش كفار صبر كن »خالصه اولين دستور این است كه:  

و بر حکم حق تعالي و تبليغ رسالت ثابت قدم باش، و استقامت خود را 

 «.از دست مده

؛ و از هيچ «وَلَا تُطِْع ِمنْهُْم آثِمًا أَْو کَُفورًا»فرماید: مي ر دومين دستورد

تابع مشو كساني را كه در « گنهکار یا كافرى از این مردم اطاعت مکن.

                                                        

 .376، ص14، جتفسير مخزن العرفان. 1
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پرستي مرتکب گناهان كبيره گردیده، و كفران ورزیده و از حق و نفس

 اند.حقيقت رو گردانيده

، گناهکاری است كه «اثماً»مقصود از از بعضي از مفسران رسيده كه 

تو را دعوت به گناه نماید. مثل عتبه بن مغيره كه گفت دست از دعوت 

 تو بدهم.خود بردار تا دختر زیبای خود را به

، آن ناسپاسي است كه تو را به كفر بخواند. چون وليد بن «كفورا»و 

وانگر نمایم. دین آبا و اجداد خود رجوع كن تا تو را تمغيره كه گفت به

كننده( مفهوم وسيعي كافر و كفران)گناهکار( و كفور )معلوم است كه آثم 

مفهوم عام دارد « آثم»شود. و دارد كه همه مجرمان و مشركان را شامل مي

 شود.را نيز شامل مي« كفور»كه 

بنابراین، ذكر كفور از قبيل ذكر خاص بعد از عام و برای تأكيد است، ولي  

بر و استقامت دربرابر هجوم این مشکالت عظيم كار آساني نيست ازآنجاكه ص

 فرماید:مي در سومين دستور 1خاصي الزم دارد، ةتوش ،و پيمودن این راه

 وَاذْکُِر اسْمَ رَبِّكَ ُبكْرًَة وَأَصِيلًا 

 و صبح و شام نام پروردگارت را ياد کن. 

شود. ميبه فاصله ميان طلوع فجر و طلوع آفتاب گفته « بُکرة  »

معنای فاصله عصر تا غروب و آخر روز است. ممکن است ، به«اصيل»

 مراد از این دو كلمه، یاد خدا در آغاز و انجام روز و اقامه نماز باشد. 

                                                        

 صه(.طور خال)به 377ـ376، ص25، جتفسير نمونه. 1
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یاد كن و بخوان پروردگار خود را به اسماء الحسني  ای رسول اكرم

دلتنگ كه تو از گفتار دشمنان در صبحگاه و در طرف شام، اشاره به این

شاید اشاره به تمام روز )مباش و از آنان اعراض نما، و در صبح و شام 

باشد( به ذكر پروردگار و یاد او و توجه به جناب او مشغول باش. و 

نماز عصر « اصيال»یا آغاز روز( و از )نماز صبح « بکرۀ»شاید مقصود از 

 یا آخر روز( باشد.)

 فرماید: مي ددر چهارمين و پنجمين دستور را در آیه بع

 وَِمنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَُه وََسبِّحْهُ لَيْلًا َطوِیلًا 

از شب را برای او سجده کن! و او را در شبِ طوالني ای پاره

 گفتن ]از هر عيب و نقصي[ پاک و منّزه بدار !با تسبيح

است. شبانگاه « تسبح»و پنجمين دستور « سجده»چهارمين دستور 

و مقدار زیادی از شب او را تسبيح گوی تا در سایه برای او سجده كن 

آن ذكر و این سجده و تسبيح، نيروی الزم و قدرت معنوی و پشوانه 

 كافي برای مبارزه با مشکالت این راه را فراهم سازی.

روزی و مستمر به ذات این دو آیه در حقيقت بيانگر لزوم توجه شبانه

وص نمازهای پنجگانه و یا را به خصمقدس پروردگار است و بعضي آن

هایي از است كه نمازها مصداقدانند. و ظاهر ایناضافه نماز شب، ميبه

این ذكر مستمر الهي، و تسبيح و سجده در پيشگاه مقدس اوست. و 

 ممکن است مقصود، نماز شب باشد كه حضرتش به آن مأمور بود.

تعالي و مقصود از سجده همان حالت انقياد و تواضع و بندگي حق 
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سوی كلي روی دل بهباشد كه چون شب از اشتغال به امر تبليغ فارغي، به

حق تعالي نما و از خلق اعراض كن و مشغول حمد و ثنا و ذكر 

گردی عمل نما. نماز شب در پروردگار خود باش، و به آنچه مأمور مي

نگهداشتن اراده انسان در تقویت روح ایمان، و تهذیب نفوس، و زنده

 العاده دارد.اطاعت خدا تأثير فوقطریق 

سجده كن( اشاره به این دارد كه در مقام )« فاسجد له»خالصه اینکه: 

اطاعت و بندگي متواضع و منقاد حق تعالي گردی و تبليغ رسالت، تو را 

 حق و اظهار بندگي باز ندارد.از توجه به

 نکته قابل توجه

 برای پيامبر اكرمای نامهصورت برگانه آیات فوق، گرچه بهدستورات پنج

ذكر شده، ولي در حقيقت سرمشقي است برای همه كساني كه در مسير 

 دارند. رهبری معنوی و انساني جامعه بشری گام برمي

آنها باید بدانند بعد از اطمينان و ایمان كامل به هدف و رسالتي كه 

راه دارند، الزم است صبر و استقامت پيشه كنند و از انبوه مشکالت 

خصوص زماني كه وحشت نداشته باشند. چرا كه هدایت یک جمعيت، به

در مقابل انسان افراد ناآگاه و دشمنان لجوج وجود داشته باشند، هميشه 

توأم با مشکالت عظيم بوده و هست و اگر صبر و استقامت رهبران 

شياطيني های . و باید در برابر وسوسه1رسدنمي ثمرنباشد، هيچ رسالتي به
                                                        

 .380ـ379. همان، ص1
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نمودن كه مصداق آثم و كفورند، و با انواع حيل و تزویر سعي در منحرف

 كنند، صبور و مقاوم بود. مي

آری، مؤمنان و رهبران الهي، باید در تمام مراحل برای قدرت روحي، و 

نيروی اراده، عزم راسخ، و تصميم آهنين، هر صبح و شام به یاد خدا باشند، 

های شبانه و راز و مخصوصاً از عبادتو پيشاني را بر درگاهش بسایند؛ 

نياز با خدای خود، از او مدد گيرند كه اگر این امور رعایت شود پيروزی 

از مراحل مصيبت و شکستي رخ دهد، در ای حتمي است. و اگر در پاره

و  ها را جبران كرد. برنامه زندگي پيامبر اسالمتوان آنمي پرتو این اصول

  1مؤثری برای رهروان این راه است. دعوت و رسالت او سر مشق

 هاپیام

 «.نزّلنا عليك القرآن»تدریج نازل شده است: . قرآن به1

 «.نزّلنا...فاصبر»های قرآن، صبر و مقاومت الزم دارد: كردن فرمان. پياده2

در انجام فرمان پروردگار ارزش دارد؛ نه پافشاری « . پایداری و صبر3

 «.اصبر لحكم ربّكف»شخصي خود: های بر سليقه

 «.لحكم ربّك»های الهي، برای رشد انسان است: . فرمان4

 «.فاصبر لحكم ربّك». انبيا به موعظه الهي نياز دارند: 5

كنند كه در رهبری مسلمين نفوذ . گناهکاران و خالفکاران تالش مي6

 «.فاصبر لحكم ربّك و ال تطع منهم آثماً او کفوراً »كنند: 
                                                        

 .380. همان، ص1
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 «.فاصبر...واذکر...بكرة و اصيالً»كند: ن را صبور و مقاوم مي. یاد خدا، انسا7

 1«.بكرة و اصيالً». از اوقات مناسب برای یاد خدا، آغاز و پایان روز است: 8

 هانکته

در یک آیه كوتاه نشانه ی اهميت « ليل»فرمان عبادت و تکرار كلمه  *

 و نقش شب در عبادت است.

سبحه لياًل »دند: مراد از فرمان پرسي از امام صادق و امام رضا *

 2چيست؟ فرموند: نماز شب.« طویالً

  (31تا  27)تفسیر آیات 

نَْحُن  (2٧)اِنَّ هَؤُلَاءِ یُحِبُّونَ الْعَاجِلََة وَیََذرُوَن وَرَاءَهُْم یَوْمًا ثَقِيلًا 

ِإنَّ  (28)تَبْدِیلًا  خَلَقْنَاُهْم َوشَدَدْنَا َأسْرَهُْم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ 

وَمَا تَشَاءُوَن إِلَّا  (29)هَذِِه تَذْکِرٌَة فََمْن شَاَء اتَّخَذَ إَِلى َربِِّه سَبِيلًا 

یُدْخُِل َمْن یَشَاُء فِی  (3٠)أَنْ یَشَاَء اللَّهُ إِنَّ اللََّه کَاَن عَلِيمًا حَكِيمًا 

 (31)أَلِيمًا رَْحَمتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ َلهُمْ عَذَابًا 

ترديد، اينان ]که گنهكار و ناسپاسند[ دنيای زودگذر را بي

دوست دارند، و روز هولناک و سختي را که پيش رو دارند 

ما آنان را آفريديم و ترکيب اندامشان را « 27»گذارند وامي

که شايسته استوار نموديم، و هرگاه بخواهيم مانندشان را چنان
                                                        

 .335، ص12، جتفسير نور. 1
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راستي اين ]قرآن[ مايۀ به« 28»يم کناست جايگزين آنان مي

تذکر و بيداری است. پس، هرکس ]سعادت دنيا و آخرت را[ 

سوی پروردگار خود پيش گيرد بخواهد ]با عمل به آن[ راهي به

خواهيد؛ مگر اين که شما ]راِه به سوی پروردگار را[ نمي« 29»

خداوند ]برايتان[ بخواهد، همانا خداوند همواره دانا و حكيم 

هرکس را بخواهد در رحمتش درآورد، و برای « 30»ست ا

 «31»ستمكاران عذابي دردناک آماده کرده است 

 مل أهشداري قابل ت

هشدار داده شده كه هرگز تحت تاثير افراد آثم  در آیات گذشته، به پيامبر

ها كساني مجرم و كافر( واقع نشود. و به شهادت تاریخ، آن)و كفور 

 خامشان برای نفوذ در اراده و تصميم پيامبربودند كه به پندار 

های زیبا كمک بگيرند. حال خواستند از تطميع به مال و مقام و زنمي

 فرماید : مي ها را بيشتر معرفي كرده وكه در این آیات آنآن

 اِنَّ هَؤُلَاءِ یُحِبُّونَ الْعَاِجلَةَ وَیَذَرُوَن وَرَاءَهُْم یَوْمًا ثَقِيلًا 

اينان ]که گنهكار و ناسپاسند[ دنيای زودگذر را دوست  ترديد،بي

 گذارند.دارند، و روز هولناک و سختي را که پيش رو دارند وامي

ها زندگي زودگذر این جهان را دوست دارند، در حالي فرماید: آنمي

 كنند و نادیدهكه در پشت سر خود روز سخت و سنگيني را رها مي

رود و نمي از خور و خواب و شهوت فراترها گيرند، افق افکار آنمي

 قيد و شرط مادی است.بي ها همين لذائذآخرین نقطه دید آن
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را هم با همين مقياس  خواهند روح بزرگ پيامبرمي كه:و عجب این

خبران كوردل توجه ندارند كه چه روز سنگيني در بي بسنجند، اما این

از نظر محاسبه، سنگين از  پيش دارند؟! سنگين از نظر مجازاتها، سنگين

 1نظر طول زمان و فضاحت و رسوایي سنگين.

 هانکته

های . محبّت و دلبستگي به دنيا، سرچشمه گناه و كفر و از نشانه1

 «.ال تطع منهم آثمًا و ال کفوراً...انّ هوالء یحبّون العاجلة»پيشگان است: گناه

 «.العاجله». دنيا زودگذر و ناپایدار است: 2

آثماً...یحبون »پيشگي است: گریزی، زمينه گناهياگرایي و آخرت. دن3

 «.العاجله و یذرون ورائهم یوماً ثقيالً

 «.یوماً ثقيالً ». قيامت، روزی بسيار سخت و سنگين است: 4

. توجه به زودگذر بودن دنيا، و سختي و سنگيني روز قيامت، از عواملي 5

 2«.العاجلة...یوماً ثقيالً»م كند: تواند محبت انسان به دنيا را كمي است كه

 دنیاطلبی سبب غفلت از آخرت است

است كه در آیه ذكر شده « آثمًا و كفوراً»اشاره به همان « هوالء»گوید: مي

را دوست پرست، دنيا و لذائذ آنبود؛ كه این جماعت كفار، شقي و نفس

دارند واميدنيا( را گرفته، و )سرا دنبال محظوظات این عاریتدارند و به
                                                        

 .382، ص25، جتفسير نمونه. 1

 .336، ص12، جتفسير نور. 2
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ها است؛ آن روزی كه بسيار سخت و ناگوار است. آنچه را كه پشت سر آن

 اند.ها مشغول به دنيا بودند و از آن روز سنگين قيامت بازماندهیعني آن

وهوس رفتن چشم دل پرستي و دنبال هویآری، محبت دنيا و نفس

نجير آرزو و كند، و زكند و وی را در زاویه دنيا حبس ميآدمي را كور مي

گذارد حركت كند نمي گردد ووپای وی پيچيده ميآمال دنيوی به دست

و پشت سر خود را بنگرد و قدمي به سوی حق و حقيقت بردارد و باال 

 شود. اند: محبت دنيا با خداپرستي جمع نميكه گفتهرود. چنان

 اشاره به آیات و احادیثی در مذمت محبت دنیا  

ری در مذمت دنيا و دلبستگي به آن وجود دارد؛ آیات و احادیث بسيا

 ازجمله

فَلَا یُخَفَُّف عَْنُهُم  ۖ  اُولَئَِك الَّذِیَن اْشتَرَوُا الْحَيَاَة الدُّنْيَا بِالْآخِرَِة 

 الْعَذَاُب وَلَا هُمْ یُنْصَرُوَن 

اينان کساني هستند که زندگي ]زودگذر[ دنيا را به ]بهای 

[ خريدند، از اين جهت نه عذابشان دادنِ[ آخرتِ ]اَبدیازدست

 1کنند.گردد، و نه برای نجات از عذاب حمايتشان ميسبُك مي

آنها خریدند حيات دنيا را به آخرت؛ یعني آخرت را رها كردند و دنيا 

كند. نمي ها را یاریها تخفيف ندارد و نيز كسي آنرا گرفتند و عذاب آن

 آنان كساني هستند كه: 
                                                        

 .86بقره،  .1
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 1اهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ یَعَْلمُونَ ظَ

شناسند، و از آخرت مي فقط ظاهری ]محسوس[ از زندگي دنيا را

 .خبرندبي ]که سرای اَبدی و دارای نعمت جاودانه است[،

بينند و از آخرت و عاقبت آری، كفار و اشقياء ظاهر دنيا را مي

كه خداوند و خالق آنها، و خالق دنيا و آخرت در صورتي امورشان غافلند؛

 دهد: مي تذكر

وَمَا الْحَيَاُة الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وََلْهٌو وَلَلدَّاُر الْآخِرَُة خَيٌْر لِلَّذِیَن یَتَّقُوَن 

 2أَفَلَا تَعْقِلُونَ 

زندگي دنيا ]بدون ايمان و عمل صالح[ جز بازی و سرگرمي 

، سرای آخرت برای آنان که همواره از خدا ترديدنيست. بي

پرهيزند بهتر است. آيا مي ]اطاعت کرده، و از محرّماتش[

 انديشيد؟نمي ]دربارة تفاوت اصولي بين دنيا و آخرت[

اند: خداوند در مناجات با حضرت نيز در این باره فرموده امام صادق

د، بگو: مرحبا به تو روی آورموسي! وقتي دیدی فقر بهای  فرمود، موسي

تو روی آورد، بگو: این گناهي است شعار صالحان، و وقتي دیدی غنا به

 زودی به عقوبت رسد.كه به

دار عقوبت است؛ كه به عقوبت حضرت آدم وقتي كه آن  محققاً دنيا

                                                        

 . 7روم،  .1

 .32انعام،  .2
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اند، خطيه را مرتکب شد، خدا او را در دنيا قرار داد. و دنيا را ملعون گفته

 كار برده شود.او است؛ مگر آنچه برای خدا به و ملعون است آنچه در

قدر رغبت بندگان صالح من اعراض كردند از دنيا به»ای موسي! 

و در آیه «. 1قدر جهل آنان به منآنان به من، و مایل به خلق گردیدند به

 فرماید: مي بعد

 أَمْثَالَهُمْ تَبْدِیلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُْم وَشَدَدْنَا َأسْرَهُْم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا 

ما آنان را آفريديم و ترکيب اندامشان را استوار نموديم، و 

هرگاه بخواهيم مانندشان را چنان که شايسته است جايگزين 

 .کنيمآنان مي

 به قدرت خود مغرور نباش! 

دهد كه، از نيرو و قدرت خود مغرور نشوید؛ كه مي در این آیه یک هشدار

ما گيرد. ميسرعت بازپسا داده و هر زمان كه بخواهد بهها را خدهمه این

ها قوت و ها را آفریدیم و پيوندهای وجودشان را محکم كردیم و به آنآن

بریم و گروه دیگری را مي ها راقدرت بخشيدیم و هر زمان كه بخواهيم آن

 سازیم.مي جانشين آنان

اسيران را از این  معني بستن چيزی با زنجير است، و، در اصل به«اسر»

، در اینجا اشاره به «اسر»بندند. ولي ها را ميگویند كه آنمي« اسير»جهت 

استحکام پيوندهای وجودی انسان است و قدرت حركت و توانایي 
                                                        

 .251، ص14، جتفسير مخزن العرفان. 1
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دهد. قرآن در اینجا، انگشت روی نقطه حساسي مي های مهم به اوفعاليت

های از عصبگذارده است؛ و آن پيوندهای مختلف اجزای وجود بشر 

هم های آهنين عضالت را بهكوچک و بزرگ است كه همچون طناب

ها و عضالت مختلف كه آنچنان قطعات كوچک سازد، تا رباطمي مربوط

های اندام انسان را به یکدیگر محکم بسته ها و گوشتو بزرگ استخوان

ها یک واحد كامالً منسجم كه آماده انجام هرگونه كه از مجموع آن

رفته این جمله كنایه از هميتي است، ساخته شده است؛ اما رویفعال

 است. « قدرت و قوت»

ها و از نيازی ذات پاک را، از آنبي در ضمن، در این آیه، غنا و

آوردن سازد، تا بدانند كه اسراری برای ایمانمي اطاعت و ایمانشان روشن

  دگار.ها نيست؛ در حقيقت لطف و رحمتي است از ناحيه پرورآن

 فرماید:در این باره مي

وَرَبَُّك الَْغنِیُّ ذُو الرَّحْمَِة إِْن یَشَْأ یُذْهِبْكُمْ وَیَْستَخْلِفْ مِنْ بَعْدُِکْم 

 1مَا یَشَاءُ کَمَا أَنْشَأَکُمْ ِمنْ ذُرِّیَّةِ قَْومٍ آخَرِیَن 

نياز و دارای رحمت است، اگر بخواهد همه بي پروردگارت

ند، و پس از شما هرچه بخواهد جايگزين کشما را نابود مي

 که شما را از نسل گروهي ديگر پديد آورد.سازد؛ چنانشما مي

نياز و مهربان است. اگر بخواهد همه شما بي فرماید: پروردگار تومي
                                                        

 . 133. انعام، 1
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ها سازد؛ یعني خلقت آنبرد، و هركس را بخواهد جانشين شما ميرا مي

ها را سخت و مركوب و قوای آنها و اعضا را محکم گردانيدیم و مفصل

ها را قرار دادیم، و هرگاه بخواهيم، یکدیگر، و تعادل و توازن بين آنبه

 ها را خلقتمشيت ما مقتضي گردد، آنان را هالک نموده و امثال آن

وجود آوردیم، قدرت ها را از نيستي بهطوری كه آننمایيم. یعني همينمي

 ها تبدیل نمایيم.امثال آنداریم آنان را هالک نموده، و به

 یک هشدار؛ انتخاب راه با شماست 

هایي كه در این سوره آمده است و مجموع یک برنامه سپس، به بحث

 فرماید: مي دهد، اشاره كرده ومي كامل سعادت را ارائه

 (29)إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا 

]قرآن[ مايه تذکر و بيداری است. پس، هرکس  راستي اينبه

]سعادت دنيا و آخرت را[ بخواهد ]با عمل به آن[، راهي 

 سوی پروردگار خود پيش گيرد.به

فرماید، این یک تذكر و یک یادآوری است، و هر كس بخواهد با مي

كند.وظيفه ما نشان دادن سوی پرورگارش انتخاب مياستفاده از آن راهي به

« عقل و درک»؛ نه اجبار بر انتخاب. این شما هستيد كه باید با راه است

خود، حق را از باطل تشخيص دهيد، و با اراده و اختيار خود تصميم 

؛ آنجا 1بگيرید. در حقيقت، این تأكيدی است بر آنچه در آغاز سوره گذشت
                                                        

 .384ـ383، ص25، جتفسير نمونه. 1
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ها نشان ما راه را به آنورًا؛ إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُ»كه فرمود: 

جا آورد، یا اعراض و دادیم؛ خواه پذیرا شود و شکر این نعمت را به

 1كفران كند.

پس، این آیات موعظه و اندرز است برای كسي كه بخواهد، و راهي 

سوی حق تعالي و تحصيل رضا و نزدیکي به او؛ چنانچه در و طریقي به

ستقيم كشيد و در اطراف آن یک خط م حدیث دارد كه حضرت رسول

شریعت من مثال این خط »ومعوج قرار داد و فرمود: چندین خط كج

  2«كنم.سوی خدا كه شما را به آن دعوت ميمستقيمي است به

 ارادة خداوند: انسان مختار

فکران از تعبير فوق كه نوعي تفویض و در آیه بعد، برای نفي توهم كوته

 فرماید:مي تصور كنند،واگذاری مطلق به بندگان را 

 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَْن یَشَاءَ اللَُّه 

خواهيد؛ مگر اين که خداوند سوی پروردگار را[ نميشما ]راهِ به

 ]برايتان[ بخواهد. 

 كه خدا بخواهد، چرا كه: خواهيد، مگر ایننمي شما چيزی

 (3٠)إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 

 همواره دانا و حكيم است.همانا خداوند 
                                                        

 .385، ص25، جتفسير نمونه. 1
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خواهيد؛ مگر آنچه خدا بخواهد، ثابت و محقق است. هيچ این كه نمي

امری و نه افعالي و عملي بدون خواست و اراده حق تعالي از مرتبه عدم 

حتي اعمال اختياری انسان. زیرا خداوند  ؛آیدنمي وجودو نيستي به

او است و بس؛ زیرا پدیدآورنده انسان است و فقط پدیدآورده و خالق 

الوجود، وجودش و فعلش، از او و قائم به اراده و مشيت او است. ممکن

 اختيارش هم ناشي از اختيار اوست.

شود كه انسان در افعالش مجبور نمي لکن این آیه و امثال آن، دليل

وجه مدخليت در عملش نداشته باشد؛ بلکه اش به هيچباشد و اراده

این است كه: چنين تعلق اشاره به« يمًا و عليماًحک»حکمت و مشيت الهي 

شمار آرد و خواست انسان در گرفته كه اراده انسان را یکي از علل به

 عملش مدخليت داشته باشد.

كه در بسياری از آیات قرآن معلق نموده خواست به عبارت دیگر این

به و اراده انسان را به مشيت خود، شاید یکي از اسرارش این باشد كه 

ای انسان! اگرچه تو در اعمال خود مختاری؛ لکن »بشر گوشزد نماید كه: 

ات باشي؛ بلکه وجودت و ارادهباید بداني كه مستقل به اراده و عمل نمي

 ناشي از اراده اوست؛ كه اراده نموده تا تو در اعمالت مختار باشي.

 شود كه، مشيت الهي چنين اقتضا نموده كه توپس، نتيجه چنين مي

كه اجباری بر تو باشد. اراده خودت اعمالت را انجام دهي؛ بدون اینبه

اراده و اختيار خود بر عملي تصميم گرفت، بنابراین، وقتي انسان به

كند كه آن خداوند برای نفوذ اراده وی كه منافي با اراده او نشود، اراده مي
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طعي بر عمل تحقق خارجي پيدا كند؛ زیرا تا وقتي كه انسان تصميم ق

كاری نگرفته، هنوز بر ترک عمل قدرت دارد، لکن وقتي به انجام عملي 

رود و وقوع خارجي عمل مي اشمصمم شد، گویا دیگر اختيار از كف

 گيرد.مي اراده حق تعالي انجامبه

 بندي جمع

، «كندانسان به اختيار خود عمل مي»كه داللت دارد كه  از مجموع آیاتي

د كه: خدا خواسته كه انسان در افعال اختياری خود شوچنين استفاده مي

طرف، چون وقوع و چون چنين خواسته، و از آن ؛بخواهد و عمل كند

اراده حق تعالي در  ؛گرددنمي خارجي فعل بدون اراده حق تعالي واقع

گردد بر اراده عبد؛ وگرنه نقض غرض الزم آید، نه این زمينه معلق مي

 فرماید:مي حق تعالي باشد. خداوند به رسولش اراده عبد منوط به اراده

 إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِي مَنْ یُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ 

يابند؛ زيرا[ نمي هرچند بر هدايتشان حريص باشي ]هدايت

خداوند کساني را که ]به سبب عناد و طغيانشان[ در گمراهي 

هدايت نخواهد کرد، و برای آنان هيچ ياوری نيست ]که وانهد، 

 از گمراهي نجاتشان دهد[ 

فرموده كه تو هر  این آیه شاهد بر این است كه خطاب به نبي اكرم

قدر حریص باشي بر هدایت آنها، آن كسي كه خودش گمراهي اختيار 

 كند و دیگر یار و یاوری ندارد. نمي كند، خدا وی را هدایت
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رسيده كه، پيرمردی بعد از یکي از  حدیثي از حضرت عليهمچنين، 

در )ها از انسان سؤال كرد: آیا این حركات و كوشش ما در مبارزه جنگ

جنگ( به اختيار خودمان بوده یا به اختيار حق تعالي انجام گرفته است؛ 

امام فرمود: اراده حق تعالي معلق بر اراده انسان است. و این حدیث هم 

گرفتن عبد  اراده خدا بعد از تصميم»مان است كه گفته شد: شاهد بر ه

  1«است بر عمل.

 الجبر وال تفویض، بل امر بین االمرین 

خداوند راه را نشان داده و انتخاب با شما »فرماید: مي سوباید گفت، از یک

انتخاب شما منوط به مشيت الهي »فرماید: مي و از سوی دیگر،« است

بلکه قدرت و توان و اراده  ؛ما استقالل كامل ندارید، و این یعني ش«است

تواند شما همه به خواست خدا و از ناحيه او است و هر زمان اراده كند، مي

این ترتيب، نه تفویض و واگذاری كامل این قدرت و آزادی را سلب كند. به

 است و نه اجبار و سلب اختيار؛ بلکه حقيقتي است ظریف در ميان این دو.

بير دیگر، نوعي آزادی وابسته به مشيت الهي است؛ كه هر لحظه به تع

گيرد. به این معنا كه هم بندگان بتوانند بار تواند آن را بازپسمي بخواهد،

تکليف و مسؤليت را كه رمز تکامل آنهاست بر دوش گيرند، و هم خود 

 نياز از خداوند تصور نکنند. بي را

نياز از هدایت بي كه بندگان خود رااستكه، این تعبير برای آنخالصه این
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گيری در و حمایت و توفيق و تأیيد ذات مقدس ندانند، و در عين تصميم

 كارها، خود را به او بسپارند و تحت حمایت او قرار دهند.

مسلک مانند فخر رازی، شود كه بعضي از مفسران جبریروشن مي

و اعلم ان »اند: اند و گفتههای خود، به این آیه چسبيدهداوریخاطر پيشبه

هذه االیه من جملة االیات التي تالطمت فيها امواج الجبر و القدر!؛ بدان 

 1«كه این آیه از آیاتي است كه امواج جبر در آن متالطم است.

آری، اگر این آیه را از آیات دیگر جدا كنند، جای این توهم وجود 

و در آیه دیگر از « تأثير اختيار»كه در یک آیه از دارد، ولي با توجه به این

« امر بين االمرین»سخن به ميان آمده است، به خوبي مسأله « مشيت الهي»

 شود. تثبيت مي

كنند كه تکيه ميای به آن آیه« تفویض»كه، طرفداران و عجيب این

استناد ای نيز به آن آیه« جبر»سخن از اختيار مطلق دارد، و طرفداران 

های داوریخواهند پيشمي دهد. هر كداممي هایي بوی جبركنند كه به تنمي

خود را با آن توجيه كنند؛ در حالي كه فهم صحيح آیات الهي ایجاب 

داوری قبلي كند كه، همه را در كنار هم بگذارند و بدون تعصب و پيشمي

 قضاوت كنند.
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 تکامل اجباري و تحمیلی، تکامل نیست

همانا خداوند همواره ؛ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»فرماید: مي خداوند در ذیل آیه

چرا كه علم و  ؛كه ممکن است اشاره به این معني باشد« دانا و حکيم است.

كند كه بندگان را در پيمودن راه تکامل آزاد بگذارد؛ حکمت خدا ایجاب مي

 عالوه، علم و حکمتتکامل اجباری و تحميلي، تکامل نيست. به»وگرنه 

دهد كه افرادی را مجبور به كار خير، و افرادی را مجبور نمي خداوند اجازه

 به كار شرّ كند و بعد، گروه اول را پاداش، و گروه دوم را مجازات كند!

سپس، در آخرین آیه، سرنوشت نيکوكاران و بدكاران را در یک جمله 

 فرماید: مي كوتاه و پُر معني اشاره كرده و

 شَاءُ فِی رَحْمَتِِه وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ َلهُمْ عَذَابًا أَلِيمًایُدْخِلُ َمنْ یَ 

هرکس را بخواهد در رحمتش درآورد، و برای ستمكاران 

 عذابي دردناک آماده کرده است.

 دنبال مشیت انسان بر گناه است مشیت بر عذاب، به

ود فرماید: هر كس را بخواهد در رحمت خكه در ابتدای آیه ميجالب این

 فرماید: عذاب را روی ظالمان متمركزمي كند، و در آخر آیهوارد مي

دنبال مشيت انسان دهد كه مشيت او بر عذاب، بهمي سازد. این نشانمي

شود كه مشيت او بر بر ظلم و گناه است. و به قرینه مقابل، روشن مي

دنبال اراده انسان در اعمال و عمل صالح و اجرای عدل رحمت نيز به

كه بعضي توان انتظار داشت. و عجب آننمي و جز این از حکيم ؛است
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مفسران مثل فخررازی با این قرینه روشن، باز آیه را دليل بر مسأله جبر 

« آزادی اراده و عمل ظالمان»كه ذیل آیه را كه درباره آنبي اند؛گرفته

 1 گوید، مورد توجه قرار دهند.سخن مي

گيرد؛ مي ه مشيت و خواست حق انجامالبته دخول در رحمت خدا ب

 لکن مهياشدن برای گرفتن رحمت، به كوشش خود شخص تحقق

اّن في ایام دهركم نفحات اال فتعرضوا »پذیرد. و آن حدیث مشهور كه مي

 شاهد بر این است كه خداوند دائم الفضل و كثير االحسان است.« لها

 اندام ماستبي و هر چه هست از قامت ناصاف

 تشریف تو بر باالی كس كوتاه نيستو نه 

داد؟ مي اگر اختياری در كار نبود، چگونه نسبت ستمکاری به كسي

آدم از خوب و بد به اراده و گویند. تمام اعمال بنيمسلکان ميجبری

كه به اختيار، عملي از او صادر شود. كسيخواست خدا انجام مي

شمار آرند؛ یعني مکاران بهنگردیده، هرگز روا نيست كه او را در تعداد ست

عذابي كه از روی مجازات و كيفر اعمال برای گنهکاران مهيا گردیده، 

گردد، و نيز اگر انسان در عملش مختار نبود، چگونه نمي الیق عدل الهي

طور كه دخول در رحمت به اراده شد.آری، همينمي اراده فعل از او ناشي

در جهنم و عذاب هم به اراده گيرد، دخول و كرم حق تعالي انجام مي

  2گيرد.مي خدا و از روی قانون عدل انجام
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 هاپیام

 «.آثماً...بدّلنا امثالكم». كفر و طغيان بستر نابودی انسان است: 1

. توانایي خداوند بر آفرینش انسان، نشانه توانایي او بر نابودی او نيز 2

 «.خلقناکم...بدّلنا امثالكم»هست: 

 «.هذه تذکره»را بر مردم تمام كرد: ، حجت . خداوند3

 «.انّ هذه تذکره». قرآن، وسيله هوشياری است: 4

خواهد به سعادت برسد، باید . راه خدا، اجباری نيست. هر كه مي5

 «.فمن شاء اتخذ الی ربّه سبيالً »خود، آن را انتخاب كند و بپيماید: 

 زتر او نه بر ، نه مستقل از خواست خداوند است. خواست انسان6

خواهد، اگر مورد خواست خداوند نيز قرار مي ن، بلکه آنچه را انسانآ

 «.ما تشاؤون االّ ان یشاء اهلل»شود: گيرد، محقق مي

 یشاء اهلل...». مشيت خداوند، عالمانه و حکيمانه است، نه گزافه: 7

 «.عليماً حكيماَ

. بر اساس مشيّت حکيمانه، كساني كه بخواهند، مشمول رحمت 8

 «.یدخل من یشاء فی رحمة»شوند: مي هيال

اند: . كساني از رحمت الهي دورند كه خود راه ظلم را  پيش گرفته9

 1«.و الظالمين اعدّ لهم عذاباً اليماً»

 الحمد هلل رب العالمين 
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