حم
بس
حي
م اهلل الر ن الر م

سرشناسه

:

زرگر مرادی ،طاهرهسادات- ۱۳۲۵ ،

عنوان و نام پديدآور

:

ابرار و بهشتيان  :تفسير عرفاني و تربيتي سوره انسان /طاهرهسادات

مشخصات نشر

:

يزد :شهد علم.۱۳۹۷ ،

مشخصات ظاهری

:

 ۱۵0ص.؛  ۲۱/۵ × ۱۴/۵سم.

شابک

:

۹۷8-600-8۴۱8-۲6-۹

زرگرمرادی.

وضعيت فهرست نويسي

:

فيپا

عنوان ديگر

:

تفسير عرفاني و تربيتي سوره انسان.

موضوع

:

تفاسير (سوره دهر)

موضوع

:

تفاسير شيعه  --قرن ۱۴
th century۲0Qur'an -- Shiite hermeneutics --

موضوع

:

رده بندی کنگره

:

/۹۳۳/BP۱0۲ز۲الف۱۳۹۷ ۴

رده بندی ديويي

:

۱8/۲۹۷

شماره کتابشناسي ملي

:

۵۱۲۴۳۷8

نشر ،پخش و فروش:
یزد ،خیابان فرخی ،مقابل بیمارستان ،پاساژ  110انتشارات شهد علم
تلفن 035-36220908

همراه 09100106326

▪ ابرار و بهشتيان (تفسير عرفاني و تربيتي سوره انسان)
•
•

•
•
•
•

مقدمه و سادهنويسي :طاهره سادات زرگر مرادی
ناشر :شهدعلم
نوبت و تاريخ چاپ :نخست  -ارديبهشت 1397
چاپخانه :زالل کوثر
شمارگان 1000 :نسخه
قيمت 13000 :تومان

 .شابک987-600-8418-25-2 :

ابرار و بهشتيان
تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان

طاهرهسادات زرگر مرادي

انتشارات شهدعلم
بهار 1397

تقديم

اين ارث را تقديم مي كنم هب جنپ تن آل عبا
هب افطمه و ابواه و بعلها و بنواه

ل خم طف به ح لجح
ي
ل
طم
ي سة ا ي م ر ا م ا حا ه
لم
ص
طف
تض
م
ل
طم
ه
ا ي و ا ر ي و ابنا ما و الفا ه

فهرست مطالب
11........................
................................
................................
مقدمه ................................
12................................
..
................................
محتواي سوره انسان ................................
12...........................
................................
نامهاي متعدد این سوره ................................
14.....................
................................
فضیلت تالوت سوره انسان ................................
15
.............................
................................
تفسیر آیات ( 1تا ................................ ) 4
15........
................................
................................
سؤالی قابل تأمل ................................
17.....
................................
معنی «دهر» و «حین» از نظر حکماء................................
17....................
................................
انسان قبل از ذکر کجا بود؟ ................................
19................................
.
................................
در بیان خلقت انسان ................................
21
...............................
................................
از محسوس به معقول ................................
22...............
................................
انسان ،موجودي قابل ذکر شد! ................................
22......................
................................
هویت انسان در نگاه قرآن ................................
24...........................
................................
................................
نکتهها ................................
25............................
................................
................................
پیامها ................................

 ) 6ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

26..............
................................
................................
آزمایش الهی ................................
27................
................................
تفسیري زیبا و جامع از عالمه ................................
29..............
................................
هدایت فطري و هدایت کالمی ................................
31........................
تفاوت میان هدایت فطري و هدایت کالمی ................................
35
...............................
................................
شعب سهگانه هدایت ................................
37
................................
................................
جزاي کفرانکنندگان ................................
38.....
................................
................................
دالیل آزادي اراده ................................
39................
انسان بااختیار خود میتواند بهتر از مالئکه شود ................................
41...........
................................
................................
نکته قابل تأمل ................................
42................
................................
................................
تجسم اعمال ................................
44
.............................
آنانکه با اختیار خود راه خیر را پیمودند ................................
45................................
...
آنانکه با اختیار خود به بیراهه رفتند ................................
47...........................
................................
................................
نکتهها ................................
49............................
................................
................................
پیامها ................................
50
...........................
................................
تفسیر آیات ( 5تا ................................ )11
51.........
................................
................................
شأن نزول آیات ................................
52............................
................................
فضیلت حضرت زهراء................................ 
53.......
................................
سندي بزرگ بر فضیلت اهل بیت................................ 
55......
................................
................................
پاداش عظیم ابرار ................................
57................................
.
مواج عشق الهی با قطره شراب بهشتی ................................
نیکوکاران از نسیم الطاف الهی محظوظ ،شادمان و مسرورند 58..........................
60............
................................
ظاهر شدن حقیقت و باطن عمل ................................
62
.............................
................................
سرچشمه شراب طهور ................................
62............................
................................
................................
پیامها ................................

فهرست مطالب ( 7

63
...........................
................................
تفسیر آیات ( 7تا ................................ )12
64................
................................
................................
اوصاف ابرار ................................
65.........
................................
................................
اولین صفت :نذر ................................
66............
................................
اداي چگونه نذري واجب است؟ ................................
66...................
................................
................................
شرایط نذر ................................
66.........
................................
................................
نکاتی درباره نذر................................
67...................
................................
................................
مسائل نذر ................................
68......................
................................
................................
انواع نذر ................................
70.........
................................
دومین صفت :ترس از روز قیامت ................................
71......
................................
سومین صفت :فقط براي حب خدا ................................
72..........................
................................
چهارمین صفت :اخالص ................................
75...........
................................
پنجمین صفت :ترس از خداوند ................................
77............................
................................
ترس از خدا و تاثیر آن ................................
78.......
................................
اطاعت از خدا بهخاطر خداوندي او ................................
82
...............................
................................
ترس از خداوند چرا؟ ................................
84
...............................
................................
................................
نکته ................................
85............................
................................
................................
پیامها ................................
86........................
................................
................................
ارزشها ................................
87...............
................................
نکاتی درباره وجهاهلل و اخالص ................................
88............
................................
................................
معناي اخالص ................................
93........................
................................
تفسیر آیات ( 12تا ................................ )19
94..................
................................
پاداش ابرار و اوصاف بهشت ................................
95.....................
................................
انواع صبر و پاداش صابران ................................
98
................................
چگونکی پذیرایی از مهمانان در بهشت ................................

 ) 8ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

99.................
................................
تصور کنید در بهشت هستید!................................
100........................
سخنان مفسران در توجیه «قدّرها تقدیراً» ................................
102..........
................................
ال ................................
کالم مفسران در توجیه زنجبی ً
103.........................
................................
................................
پیامها ................................
104..................
................................
پذیراییکنندگان در بهشت ................................
104.....................
................................
تفسیر آیات ( 20تا ................................ )22
105...................
................................
پاداشهاي عظیم بهشتیان! ................................
106.................
................................
نعیم و ملک عظیم چیست؟ ................................
107......................
................................
................................
خالصه ................................
109............................
................................
شراب طهور چیست؟................................
111.......................
................................
انواع شرابها در بهشت ................................
112.........
................................
................................
نکتهاي عرفانی ................................
114...........................
نهرهاي جاري در بهشت بر حسب مقام................................
118......
فضایل اهل بیت در این سوره از نظر یک عالم سنی ................................
122........................
................................
................................
نکتهها ................................
123................................
...
................................
نعمتهاي بهشت ................................
124.........................
................................
................................
پیامها ................................
126.....................
................................
تفسیر آیات ( 23تا ................................ )26
127........
پنج دستور مهم براي موفقیت در اجراي حکم خدا ................................
131........
................................
................................
نکته قابل توجه ................................
132.........................
................................
................................
پیامها ................................
133........................
................................
................................
نکتهها ................................
133.....................
................................
تفسیر آیات ( 27تا ................................ )31
134
................................
................................
هشداري قابل تأمل ................................

فهرست مطالب ( 9

135........................
................................
................................
نکتهها ................................
135
...............................
دنیاطلبی سبب غفلت از آخرت است ................................
136.............
اشاره به آیات و احادیثی در مذمت محبت دنیا ................................
138.................
................................
به قدرت خود مغرور نباش!................................
140.....
................................
یک هشدار؛ انتخاب راه با شماست ................................
141....................
................................
ارادة خداوند :انسان مختار ................................
143.................
................................
................................
جمعبندي ................................
144
...............................
الجبر وال تفویض ،بل امر بین االمرین ................................
146.............................
تکامل اجباري و تحمیلی ،تکامل نیست ................................
146....
مشیت بر عذاب ،بهدنبال مشیت انسان بر گناه است ................................
148.........................
................................
................................
پیامها ................................

مقدمه

سلسله جلسههای تفسير تربيتي و عرفاني سوره مباركه «انسان» كه در ماه
مبارک رمضان سال 1425ه.ق (مطابق با سال  2004ميالدی) بهصورت
جلسات روزانه برگزار ميشد ،اكنون با نام كتاب «ابرار و بهشتيان» تدوین
شده است .شایان ذكر است ،این تفسير ،با جمعآوری نکات تربيتي و
عرفاني از دیگر تفاسير و كالم بزرگان ،بهصورت درسهای عقيدتي،
اخالقي و تربيتي در ماه مبارک رمضان هر سال با انتخاب سورهای از
قرآن كریم ،مطالب عميق این كتاب آسماني را بهزبان ساده بيان ميكند.
به اميد اینكه هر كسي بهاندازه سعه وجودی خود از دریای بيكران
كالم وحي بهرهمند و از لذت شراب طهور آیات روحبخش قرآن
سرمست ،و با بهكار بردن نکات تربيتي نهفته در این تفاسير سعادتمند شود.
در تفسير این سوره ،بيشتر به فضائل اهل بيت عصمت و

طهارت

اشاره شده كه اميدوارم مورد قبول خداوند متعال و خوشنودی اهلبيت و
مادرم حضرت زهراء قرار گيرد.
كه ران ملخي است تحفه درویش

چه كند بينوا ،ندارد بيش

 ) 12ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

محتواي سوره انسان

این سوره كوتاه ،محتوایي عميق ،متنوع و جامع دارد .چنانچه از یکنظر
ميتوان آن را به پنجبخش تقسيم كرد:
در بخش اول ،از آفرینش انسان و خلقت او از نطفه «امشاج»
(مختلط) ،و سپس هدایت و آزادی او سخن ميگوید .در بخش دوم،
سخن از پاداش ابرار و نيکان است كه شأن نزول خاصي در مورد
اهلبيت دارد كه به آن اشاره خواهد شد .در بخش سوم ،با جملههایي
كوتاه و مؤثر ،دالیل استحقاق این پاداشها را بازگو ميكند .در بخش
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
عين مختار بودن انسان ،سخن به ميان آمده است.

1

جمله عالم خود عرض بودند تا

اندر این معني بيامد «هل اَتي»

صوَر
آن عرضها از چه زاید از ُ

وین صُوَر هم از چه زاید از فکر

این جهان یک فکرت است از عقل كل

عقل چون شاه است صورتها ُرسُل

عــالــم اوّل جـهـــان امـتـحـان

1

عــالـم ثـانـي جـزای ایـن و آن

نامهاي متعدد این سوره

برای این سوره ،نامهای متعددی است كه مشهورترین آنها عبارتاند از:
«انسان»« ،دهر» و «هل أتي» .البته هر كدام از این نامها از یکي از كلمات
 .1مثنوی معنوی ،دفتر دوم.976 ،
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ابتدایي این سوره گرفته شده است؛ هر چند كه در بعضي از روایات ،تنها
از «هل أتي» یاد شده است.
در اینكه سوره «هل أتي» مدني یا مکي است ،در ميان مفسران
گفتوگوهایي هست؛ ولي اجماع علما و مفسران شيعه بر این است كه
همه یا دستكم قسمتي از آیات ابتدایي این سوره كه مقام ابرار و اعمال
صالح آنها را بيان ميكند در مدینه نازل شده است .البته در ادامه بحث،
شأن نزول آن؛ یعني داستان نذر علي و فاطمه زهراء و امام حسن و امام
حسين و خادمه آنها فضه ،بهطور مشروح خواهد آمد.
همچنين ،جمع كثيری از بزرگان اهل سنت ،نزول آیات ابتدایي این
سوره را درباره علي و فاطمه و حسن و حسين نقل كردهاند كه البته
شهادتي بر مدنيبودن این سوره است؛ زیرا ميدانيم تولد امام حسن و
امام حسين در مدینه بوده است؛ مانند :واحدی در «أسباب النزول»،
سبطبنجوزی در «تذكره» ،گنجي شافعي در «كفایة الطالب» و جمعي
دیگر .1این مسأله به قدری معروف و مشهور است كه «محمدبنادریس
شافعي» ،یکي از ائمه چهارگانه اهل سنت ،در شعر معروفش ميگوید:
اعـاتب في حب هذا الفتي!
الـي م الي م و حتي متي؟
و هل زوجت فاطم غيره؟

و في غيره هل أتي هل أتي؟!

تا كي و تا كي و تا چه زماني؟ مرا در محبت این جوانمرد سرزنش
 .1احقاق الحق ،ج ،4ص.157-170

 ) 14ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

ميكنيد! مگر فاطمه به غير او تزویج شد؟ و مگر «هل أتي» درباره غير او
نازل شد؟

1

اما با این همه مدارک ،بعضي از متعصبان اصرار دارند كه آن را مکي
بدانند و تمام روایات مربوط به نزول آن در مدینه ،و همچنين نزول این
سوره را درباره علي و فاطمه زهرا و حسنين انکار كنند!
با اینكه ادعا ميكنند ،و علي را از خلفای راشدین ،و از پيشوایان
بزرگ اسالم ميدانند و نسبت به اهل بيت اظهار عالقه ميكنند ،به اعتقاد
ما این عصبيت نتيجه حاكميت روح اموی بر افکار این گروه است ،و
زایيده تبليغات آن دوران شوم است.

2

فضیلت تالوت سوره انسان

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

علی اهلل جنة و حریرا؛ كسي كه سوره هل أتي را بخواند ،پاداش او بر
خداوند ،بهشت و لباسهای بهشتي است.

3

و در حدیثي دیگر از امام باقر آمده است كه ،یکي از پاداشهای
كسي كه سوره هل أتي را در هر پنجشنبه بخواند ،این است كه در قيامت
با پيغمبر اكرم خواهد بود.

4

 .1همان ،ص158؛ به نقل از تفسير نمونه.
 .2تفسير نمونه ،ج ،25ص.327-330
 .3مجمع البيان ،ج ،10ص.402
 .4همان.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ن شَيْئًا َمذْکُورًا()1
هَلْ أَتَى عَلَى الْ ِإنْسَا ِن حِينٌ ِمنَ الدَّهْ ِر َلمْ یَ ُك ْ
إِنَّا َخلَ ْقنَا ا ْلإِنْسَانَ ِمنْ ُن ْطفَةٍ َأمْشَاجٍ نَبْ َتلِيهِ فَجَعَ ْلنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا()2
ن
ل ِإمَّا شَا ِکرًا وَإِمَّا کَفُورًا( )3إِنَّا أَ ْعتَ ْدنَا لِ ْلكَا ِفرِی َ
سبِي َ
إِنَّا َه َدیْنَا ُه ال َّ
ل َوأَ ْغلَالًا َوسَعِيرًا()4
سَلَاسِ َ
به نام خدا که رحمتش بىاندازه است و مهربانىاش هميشگى.
آيا بر انسان زمانى از روزگار گذشت که چيزى درخور ذکر
نبود؟« »1ما انسان را از نطفه آميخته و مختلطى [از مواد و
عناصر] آفريديم و او را از حالتى به حالتى و شكلى به شكلى
[از نطفه به علقه ،از علقه به مضغه ،از مضغه به استخوان تا
طفلى کامل] درآورديم .پس ،او را شنوا و بينا قرار داديم »2«.ما
راه را به او نشان داديم؛ يا سپاسگزار خواهد بود يا ناسپاس»3«.
همانا ما برای کفرانکنندگان زنجيرها و غُلها و آتشي فروزان
آماده کردهايم»4«.
سؤالی قابل تأمل

با اینكه بيشترین بحثهاى این سوره پيرامون قيامت و نعمتهاى بهشتى
است ،ولى در ابتدای آن ،سخن از آفرینش انسان است؛ چرا كه توجه به
این آفرینش زمينه ساز توجه به قيامت و رستاخيز است .در آغاز سوره
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اینچنين ميفرماید ،آیا چنين نيست كه زمانى طوالنى بر انسان گذشت كه
چيز قابل ذكرى نبود؟ ما راه را به او نشان دادیم ،خواه شاكر باشد (و
پذیرا گردد) یا كفران كند .سپس ،كيفر بندگان شاكر و كفرانكنندگان را
بيان ميفرماید .همانطور كه آشکار است ،در ابتدای آیه اول ،نوعي تفکر
و تدبر نهفته است ،ميفرماید:
ن شَيْئ ًا مَذْکُور ًا ()1
ن الدَّ ْهرِ َلمْ یَ ُك ْ
هَلْ أَتى َعلَى ا ْلإِنْسانِ حِينٌ مِ َ
آيا چنين نيست که زمانى طوالنى بر انسان گذشت که چيز
قابل ذکرى نبود؟

عالمه ميفرماید :استفهام در این آیه برای تثبيت مطلب است ،و در
نتيجه معنا را بهطور سر بسته اثبات ميكند ،و معنای آن این است كه
بهطور مسلّم روزگاری بوده كه نام و نشاني از انسان نبوده ،و چهبسا
مقصود آن مفسر قدیمي كه گفته ،كلمه «هل» در این آیه بهمعنای كلمه
«قد» است ،همين باشد« 1.هل» = قد «اليس قد أتي علي االنسان حين من
الدهر لم یکن شياً مذكورا».
به اتفاق مفسران« ،هل» در اینجا و در سوره «هل أتاک حدیث
الغاشيه» ،بهمعني «قد» است؛ زیرا كه استفهام یعني طلب فهمكردن برای
كسي كه تمام صفحه موجودات در علم حضوری او مکشوف است،
محال مينماید.
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،44ص .344گفتني است ،در این كتاب هرجا كه از بيان عالمه بهـره بـرده
شده است ،مقصود همين ترجمه الميزان ج 39مربوط به سوره دهر است.
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این است كه باید «هل أتي» را حمل بر معني خبر نمود كه حق
سبحان خبر ميدهد كه «محققاً گذشت بر انسان زماني طوالني از دهر كه
چيزی درخور یادآوری نبوده است».
در حدیثى از امام باقر نقل شده كه فرمود« :انسان» در «علم خدا»
مذكور بود؛ هر چند در «عالم خلق» مذكور نبود.

1

معنی «دهر» و «حین» از نظر حکماء

زمان مبهم طوالني را «حين» گویند .و عالمه ميفرماید :كلمه «حين»،
معنای یک قطعه از زمان است؛ چه اینكه كوتاه باشد و چه طوالني.
حکماء گویند« :دهر» ،فوق زمان ،و روح زمان و ظرف و محيط بر
زمان است .یعني «دهر» عبارت است از :از مجموع من حيث المجموع
زمان« .دهر» بهمعنای روزگار است .همچنين ،كلمه «دهر» بهمعنای زماني
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 تلویح ًا
در ثبوت «عالم ذر ،عالم مثال ،عالم ارواح» و غير آن رسيده است ،ميتوان
استفاده كرد كه ،انسان به اعتبار جنبه روحاني ،پيش از وجود مادی
 .1مجمع البيان ،ج ،10ص.406
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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
عليالدوام رو به سوی كمال و بقاء رهسپار گردد .و شاهباز قدسي روح
وی ،با دو بال علم و عمل هميشه در پرواز است تا اینكه مدار سير خود
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
خارجي شناخته گردد و یاد شود.1
عالمه ميفرماید :منظور از جمله «شيئاً مذكور ًا» ،این است كه انسان
چيزی نبود كه با ذكر نامش جزء مذكورات باشد .زیرا كه هنوز خلق
نشده بود كه موجود بشود و مثل سایر موجودات نامش برده شود( .برای
مثال گفته شود :آسمان ،زمين ،انسان ،درخت و غيره) .پس ،مذكور بودن
انسان ،كنایه است از موجود بودن بالفعل او ،و نفي آن یعني نفي مذكور
بودنش ،كه تنها به «مذكور بودنش» خورده نه به اصل «شيءبودن» انسان.
نميخواهد بفرماید ،انسان شيئي نبوده ،چون ميدانيم شيئي بوده ،ولي
شيئي كه مذكور شود ،نبوده .شاهدش این است كه ميفرماید« :انا خلقنا

االنسان من نطفه ،»...برای اینكه ميفهماند كه ماده انسان موجود بوده ،و
لکن هنوز بالفعل بهصورت انسان در نيامده بود.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص.228
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و زمينه آیه شریفه و آیات بعدش ،زمينه احتجاج است .ميخواهد
بفهماند ،انسان موجودی است حادث ،كه در پدیدآمدنش نياز به صانعي
است تا او را بسازد ،و خالقي كه او را خلق كند ،و همينطور هم بوده
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
كند ،بهسوی عذابي اليم ميرود ،و اگر شکر كند ،بهسوی نعيمي مقيم سير
ميكند .و معنای آیه این است كه «هل أتي»(قد اتي) آیا آمد (به تحقيق
آمد) بر آدمي قطعهای محدود از زماني ممتد و غير محدود ،كه بالفعل
موجود نبود و جزء موجوداتي كه بهشمار ميآید ،بهشمار نميآمد.

1

در بیان خلقت انسان

به هر حال ،بعد از این مرحله نوبت آفرینش انسان ،و موجود قابل ذكر
شدن است .و در بيان خلقت انسان كه چگونه جسم وی را در این عالم
پس از نيستي و عدم بهوجود آوردیم ،چنين ميفرماید:
ج َنبْ َتلِيهِ فَجَ َعلْنا ُه سَمِيع ًا بَصِيراً()2
ن ُنطْ َف ٍة َأمْشا ٍ
إِنَّا خَ َلقْنَا ا ْلإِنْسانَ مِ ْ
ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم ،و او را مىآزماييم.
(ازاينرو) او را شنوا و بينا قرار داديم.
 .1ترجمه تفسير الميزان ،ج ،44ص344و .345
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از راغب اصفهاني نقل شده كه مقصود از «امشاج» ،آن قوای مختلفي
است كه در نطفه قرار داده شده است ،چنانکه در جای دیگر گفته شده:
ن ٭ ُث َّم جَ َعلْنَا ُه ُن ْطفَ ًة فِی
ن طِي ٍ
ن ُسلَا َل ٍة ِم ْ
وَلَ َقدْ َخلَقْنَا الْإِ ْنسَا َن ِم ْ
1
ن
قَرَا ٍر َمكِي ٍ
همانا ما انسان را از چكيدهای از گِل آفريديم ٭ سپس آن را
نطفهای در قرارگاهي استوار قرار داديم.

بيان ميدارد :خلقت انسان از گِل است .پس ،آن را نطفه ،و در آرامگاه
(رحم مادر) استوار قراردادیم.

2

در تفسير بانو مجتهده امين آمده است« :امشاج» بهمعني شيء مخلوط
است .آفرینش انسان از «نطفه مخلوط » ،ممکن است اشاره به اختالط
نطفه مرد و زن و تركيب «اسپر» و «اوول» بوده باشد ،چنانکه در روایات
اجماالً به آن اشاره شده است .یا اشاره است به استعدادهای مختلفي كه
در درون نطفه از نظر عامل «وراثت» و از طریق ژنها و مانند آن وجود
دارد .و یا اشاره به اختالط مواد مختلف تركيبي نطفه است؛ چرا كه از
دهها ماده مختلف تشکيل یافته .و یا اختالط همه آنها با یکدیگر ،كه
معني اخير از همه جامعتر و مناسبتر است .یا احتمال «امشاج» اشاره به
تطورات نطفه در درون جنين است.
 .1مؤمنون 12 ،و .13
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص.227
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در ادامه ميفرماید:
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً ()2؛ وی را در مقام آزمايش درآورديم.

همانطور كه در سوره ملک ميخوانيم:
سنُ عَ َملًا؛ آنکه مرگ
ت وَا ْلحَيَاةَ لِ َيبْ ُلوَ ُکمْ َأیُّكُ ْم َأحْ َ
الَّذِي َخلَقَ الْ َموْ َ
و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد که کدامتان نيكوکارتريد.

جمله «نبتليه» ،اشاره به رسيدن انسان به مقام «تکليف و تعهد و
مسئوليت و آزمایش و امتحان» است؛ و این یکى از بزرگترین مواهب
خدا است كه به انسان كرامت فرموده و او را شایسته «تکليف و
مسئوليت» قرار داده است .و از آنجا كه آزمایش و تکليف ،بدون «
آگاهى» ممکن نيست ،در آخر آیه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گوش
مىكند كه در اختيار انسانها قرار داده است ،كه وی را شنوا و بينا
گردانيدیم .آری ،انسان بهوسيله نعمت گوش و چشم امتحان ميگردد.
از محسوس به معقول

در ضمن ،از این تعبير استفاده مىشود كه ریشه همه ادراكات انسان از
ادراكات حسى او است ،و قوای پنجگانهای كه به انسان كرامت شده
(سامعه ،باصره ،ذائقه ،شامه ،المسه) ،اینها معدات و شرایط ادراكات
محسوسات و معقوالت اویند .از محسوس به معقول پيميبرد ،تا از
ظاهر به باطن رسد .و در اثر مؤثر را ببيند .و چون سمع و بصر باالترین و
شریفترین حاسّه انساني بهشمار ميرود ،این است كه در بسياری از
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جاهای قرآن ،این دو قوه را مخصوص به ذكر گردانيده است .به تعبير
دیگر ،ادراكات حسي ،مادر همه «معقوالت» است .این نظریه بسياری از
فالسفه اسالمي ميباشد .در ميان فالسفه یونان نيز« ،ارسطو» از طرفداران
این نظریه است.
انسان ،موجودي قابل ذکر شد!

آرى ،زماني بود كه ذرات وجود انسان هر كدام در گوشهاى پراكنده بود؛
در ميان خاکها ،در البهالى قطرههای آب دریاها ،در هوایى كه در ج ّو
زمين وجود دارد .هر كدام از مواد اصلى وجود آدمي در گوشه یکى از
این سه محيط پهناور افتاده بود .در حقيقت ،انسان در ميان آنها گم شده
بود و قابل ذكر نبود .از اینروست كه بعد از مرحله آفرینش انسان ،نوبت
به «موجود قابل ذكر شدن» او است .بعد از اینكه فرمود:
ج
ن ُنطْ َف ٍة َأمْشا ٍ
إِنَّا خَ َلقْنَا ا ْلإِنْسانَ مِ ْ
ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم.

سپس ،ميفرماید:
نَبْ َتلِيهِ فَجَ َعلْناهُ سَمِيع ًا َبصِير ًا ()2
و او را مىآزماييم .و ازاينرو ،او را شنوا و بينا قرار داديم.
هویت انسان در نگاه قرآن

عالمه طباطبایي ميفرماید :شکي نيست در اینكه داخل این هيکل
محسوس كه ما آن را انسان مينمایيم ،مبدئي برای حيات است كه شعور
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و اراده آدمي مستند بدان است .و خدای تعالي در آنجا كه سخن از
خلقت انسان بهعنوان «آدم» دارد ،نظير آیه:
ن
فَإِذَا َس َّویْ ُت ُه وَنَ َف ْختُ فِي ِه ِمنْ رُوحِی فَقَعُوا َلهُ سَاجِدِی َ

1

زماني که [اندام] او را [متناسب و] موزون ساختم ،و از روح
خود در آن دميدم در برابرش به سجده افتيد!

و نيز آیه:
ن رُو ِح ِه
خ فِيهِ مِ ْ
ثُمَّ سَوَّاهُ وَ َنفَ َ

2

آنگاه [اندام] او را موزون و معتدل ساخت و از روح خود در
او دميد

 ...و آنچه از بدو نظر از دو آیه به ذهن ميرسد ،این است كه روح و
بدن ،دو حقيقت قرین هماند .نظير خميری مركب از آرد و آب ،انسان
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:
ل یَ َتوَ َّفاکُ ْم مَ َلكُ ا ْل َم ْوتِ ا َّلذِي ُو ِّکلَ بِ ُكمْ ثُ َّم إِلَى رَ ِّبكُ ْم ُت ْرجَعُو َن
قُ ْ

3

[به اينان] بگو :فرشتۀ مرگ که او را بر شما گماشتهاند [جان]
شما را بهطور کامل دريافت ميکند ،آنگاه شما را بهسوی
پروردگارتان بازميگردانند.
 .1حجر29 ،؛ ص.72 ،
 .2سجده.9 ،
 .3همان.11 ،
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این معنا را تفسير ميكند .چون ميفهماند آن روحي كه در هنگام مرگ
و به حکم آیه ذكر شده ،قابضاالرواح آن را ميگيرد ،عبارت است از :آن
حقيقتي كه یک عمر به او ميگفتيم «تو ـ شما ،جنابعالي» و امثال اینها ،و
آن عبارت است از :انسان به تمام حقيقتش؛ نه یک جزء از مجموعش.
پس ،مراد به نفخ روح در جسد این است كه جسد را بعينه بدن انسان
كند؛ نه اینكه واحدی را ضميمه واحد دیگری سازد ،كه هم ذاتش غير
آن باشد و هم آثار ذاتش غير آثار ذات آن باشد .پس ،انسان بعد از اینكه
روح به بدنش تعلق ميگيرد ،و بعد از آنكه روحش از بدنش مفارقت
ميكند ،در هر دو حال یک حقيقت است؛ كه البته از آیه شریفه نيز هم
همين معنا استفاده ميشود.
نکتهها

* «دهر» ،بهمعنای زمان و دوران .و «امشاج» ،بهمعنای مخلوط است.
* امام باقر فرمود :مراد از «امشاج» ،اختالط نطفه مرد با زن است.
(تفسير نور الثقلين)
* امام صادق در روایتي فرمودند :انسان در تقدیر الهي بود ،ولي چيز
موجودی نبود« :لم یكن شيئأ مذکور ًا» (تفسير كنزالدقائق)
* امام باقر در روایتي فرمودند« :کان شيئاً لم یكن مذکور ًا» .1انسان
چيزی بود؛ ولي قابل ذكر نبود و بعداً قابليت پيدا كرد.
 1تفسير برهان ،بهنقل از :تفسير نور.
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* برای بيداركردن وجدان خفته ،گاهي مسائل قطعي در قالب پرسش
مطرح ميشود .چنانكه مادر از فرزند خود ميپرسد :آیا من به تو شير
ندادم؟ در این آیه هم كلمه «هل» به معنای «قد» ميباشد« .هل اتی علی
االنسان»...؛ یعني ،بهتحقيق بر هر انساني دوراني گذشته كه چيزی قابل
ذكر نبوده است.
* ناچيزبودن انسان گاهي طبيعي است« :لم یکن شیئاً مذکور ًا» ،ولي
گاهي بهخاطر عملکرد نامناسب ،خودش را به مرز ناچيزبودن ميرساند.
چنانكه قرآن ميفرماید« :یا اهل الكتاب لستم علی الشی ٍء حتی تقيموا التوراة و

االنجيل و...؛ای اهل كتاب! اگر كتاب آسماني را برپا ندارید ،هيچ نيستيد»1.
* قرآن دوازدهمرتبه از آفرینش انسان از نطفه یاد كرده است تا هم
قدرت خداوند آشکار شود كه چگونه از نطفهای انسان ميسازد ،و هم
انسان به غرور و تکبّر مبتال نگردد.
پیامها

 .1انسان باید درباره مبدأ وجود خود فکر كند« :لم یكن شيئ ًا مذکور ًا».
 .2انسان موجودی نوآفریده و حادث است« :لم یكن شيئ ًا مذکور ًا».
 .3انسان در مسير وجودی خود ،روند تکاملي داشته و مراحلي را طي
كرده است .ابتدا وجود نداشت« :لم یك شياً» .2بعد از بهوجودآمدن هم،
 .1مائده.68 ،
 .2مریم.67 ،
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چيز قابل ذكری نبود« :لم یكن شيئاً مذکور ًا».
 .4یاد ضعفها ،غرور انسان را برطرف ،و او را تسليم خداوند
ميكند« :لم یكن شيئاً مذکور ًا».
 .5آفرینش انسان از نطفه ناچيز ،جلوهای از عظمت الهي است« :إنا

خلقنا االنسان من نطفه.»...
 .6خداوند با صورتگری روی آب ،قدرتنمایي ميكند« :من نطفة امشاج».
 .7آفرینش انسان ،حکيمانه و هدفدار است« :خلقنا االنسان...نبتليه».
 .8انسان موجودی مسئول و مکلّف است« :نبتليه»( .آزمایشكردن
نشانه تکليف است)
 .9همه انسانها در طول تاریخ مورد آزمایش الهي واقع ميشوند:
«نبتليه».
 .10بيان دو ویژگي «شنوایي» و «بينایي» برای نمونه است؛ وگرنه تمام
اعضای بدن مورد امتحان واقع ميشوند« :سميع ًا بصير ًا».

1

آزمایش الهی

نَبْ َتلِيهِ فَجَ َعلْناهُ سَمِيع ًا َبصِير ًا ()2
و او را مىآزماييم او را شنوا و بينا قرار داديم.

از آنجا كه تکليف و آزمایش انسان ،عالوه بر مسأله آگاهى و ابزار
 .1تفسير نور ،ج ،12ص.321-323
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شناخت ،نيازمند دو عامل دیگر؛ یعنى «هدایت و اختيار» است ،آیه بعد به
آنها اشاره كرده و مىفرماید:
ل إِمَّا شاکِر ًا وَ ِإمَّا کَفُور ًا
سبِي َ
إِنَّا هَ َدیْناهُ ال َّ
ما راه را به او نشان داديم؛ خواه شاکر و پذيرا باشد ،يا
کفرانکننده و ناپذيرا

به این معنا كه ما راه را به او نشان دادیم ،و انواع هدایتها را در
اختيار او قرار دادیم؛ خواه با استفاده از هدایتهای الهي ،شاكر و پذیرا
باشد ،یا كفرانكننده و ناپذیرا( .اما یكون شاکرا و اما یكون کفورا).
تفسیري زیبا و جامع از عالمه

عالمه ميفرماید :كلمه «هدایت» بهمعنای ارائه طریق است؛ نه رساندن به
مطلوب .و «سبيل» به حقيقت معنای همان كلمه است ،و آن مسيری است
كه آدمي را بهغایت مطلوب برساند ،و غایت مطلوب ،همان حق است .و
كلمه «شکر» ،بهمعنای آن است كه نعمت را طوری آشکار سازی كه به
همه بفهماني این نعمت را فالن منعم به من داده ،و ما تفسير این كلمه را
در ذیل آیه« :سيجزي اهلل الشاکرین» 1ایراد نموده ،گفتيم حقيقت شاكر بودن
بنده برای خدا این است كه خالص برای پروردگارش باشد .و در مقابل،
«كفران» بهمعنای استعمال آن بهنحوی است كه از خلق بپوشاني كه این
نعمت از منعم است.
 .1آل عمران.144 ،
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و آیه چنين معنا ميدهد :مردم در قبال هدایتي كه ما كردیم دو نوعاند؛
یا شاكرند ،و یا كفور .خالصه چه شاكر باشند ،و چه كفور ،بههرحال
هدایت شدهاند.
و تعبير به «إِمَّا شاکِر ًا وَ ِإمَّا کَفُور ًا» بر دو نکته داللت دارد .اول اینكه
مراد به سبيل ،سنت و طریقهای است كه بر هر انساني واجب است كه در
زندگي دنيایياش آن را بپيماید ،و با پيمودن آن به سعادت دنيا و آخرتش
برساند ،كه این سبيل ،او را به كرامتي ميرساند ،كه حاصلش دین حق
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
مترتب بر هدایت نامبرده است ،در جوّ اختيار انسان قرار گرفته ،هر
فردی بههریک از آندو كه بخواهد ميتواند متصف شود ،و اكراه و
اجباری در كار نيست .همچنانكه در جای دیگر فرمود« :ثم السبيل
یسره» .1و اینكه در آخر سوره فرموده« :فمن شاء اتخذه الی ربه سبيالً ،ما

یشاؤن اال ما یشاءاهلل» ،ميفهماند آنچه از بنده وابسته به اراده خدای
تعالي است ،مشيت بنده است ،نه عمل بنده كه مورد مشيت خود بنده
است .پس ،این آیه هم نميخواهد تأثير مشيت بنده در عمل او را نفي
كند ،كه مکرر به این اشاره شده.
 .1عبس.20 ،
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هدایت فطري و هدایت کالمی

هدایتي كه خود نوعي اعالم از ناحيه خدای تعالي و عالمتگذاری بر سر
راه بشریت است ،دو نوع است:
اول« ،هدایت فطری» است .و آن عبارت از این است كه بشر را به
نوعي آفریده ،و هستياش را به الهامي مجهز كرده كه با آن الهام ،اعتقاد
حق و عمل صالح را تشخيص ميدهد ،همچنانكه در جای دیگر فرمود:
س وَمَا سَوَّاهَا ٭ َفأَلْ َه َمهَا فُجُو َرهَا وَتَ ْقوَاهَا
وَنَ ْف ٍ

1

و به نفْس آدمي و کسي که آن را درست و معتدل ساخت! ٭
پس ،زشتکاری و طريقۀ خودنگهداری از آن را به نفْس شناساند

این آیه ميفرماید :سوگند به نفسي كه او را بدون نقص آفریده ،و
فجور و تقوایش را به او الهام كرده است؛ اما از این آیه شریفه وسيعتر و
عموميتر آیه زیر است كه ميفرماید:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ()3٠
پس [با توجه به پوچبود ِن فرهنگ شرک] با همۀ وجودت و
بدون هيچ انحرافي به دين يكتاپرستي رویآور! [و بر] فطرت
الهي که مردم را بر اساس آن پديد آورده [مالزم و پابرجا
باش!] ،برای آفرينش خداوند [که انسان را بر پايۀ فطرت
 .1شمس.8 ،
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ن استوار،
ميآفريند] ،هيچگونه تغييری نخواهد بود .اين است دي ِ
ولي بيشتر مردم [اين حقيقت را] نميدانند.

گفتني است ،براساس این آیه كه آیه «فطرت» است ،خداوند بر تمامي
خالیق حاكم است؛ نه فقط بر انسان.
دوم« ،هدایت كالمي» است كه از طریق دعوت انجام ميشود؛ یعني
خداوند متعال پيامبراني را مبعوث ،و رسلي را ارسال ،و كتبي را انزال ،و
شرایعي را تشریع ميكند ،و به این وسيله ،راه زندگي بشر را روشن ،و
سعادت و شقاوتش را بيان ميكند .و این دعوت الیزال در بين بشر
جریان داشته ،و بهوسيله دعوت فطرت تأیيد شده .همچنانكه فرمود:
ن بَ ْع ِدهِ َو َأ ْوحَيْنَا
ن ِم ْ
ح وَالنَّبِيِّي َ
ك کَمَا َأوْحَ ْينَا إِلَى نُو ٍ
إِنَّا َأ ْوحَيْنَا إِلَ ْي َ
ط وَعِيسَى
ق َویَعْقُوبَ وَالْ َأسْبَا ِ
إِلَى ِإ ْبرَاهِيمَ وَ ِإسْمَاعِيلَ وَ ِإ ْسحَا َ
َوأَیُّوبَ َویُو ُنسَ وَهَارُو َن وَ ُسلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُو َد زَبُورًا ()1٦3
ما بهسوی تو وحي فرستاديم ،همانگونه که به نوح و پيامبرا ِن
بعد از او وحي فرستاديم ،و [نيز] به ابراهيم و اسماعيل و
اسحاق و يعقوب و نوادگانشان [که دارای مقام نبوتاند] ،و
عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحي کرديم ،و به
داود «زبور» بخشيديم«»163

همچنين ،در ادامه و در آیههای بعدی ميفرماید:
شرِینَ َومُ ْنذِرِینَ ِلئَلَّا َیكُونَ لِلنَّاسِ َعلَى اللَّهِ حُ َّجةٌ بَعْ َد
ُرسُلًا مُ َب ِّ
الرُّ ُسلِ َوکَانَ اللَّ ُه عَزِیزًا حَكِيمًا ()1٦٥
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پيامبراني که مژدهرسان و بيمدهنده بودند تا برای مردم [چه در
دنيا و چه آخرت] در پيشگاه خداوند پس از فرستاد ِن پيامبران،
حجت و عذری [برای کافر بودنشان] نباشد؛ خداوند همواره
توانای شكستناپذير و حكيم است «»165

یعني ،ما به تو وحي كردیم ،همانطور كه به نوح و پيامبران بعد از او
وحي كردیم .اینان رسوالني بودند كه بشر را بشارت داده ،و تهدید
ميكردند تا حجت بر مردم تمام شود و مردم دیگر بهانهای برای گمراهي
نداشته باشند.
تفاوت میان هدایت فطري و هدایت کالمی

ميان هدایت فطری و كالمي ،تفاوتهایي است .نخست ،اینكه هدایت
فطری «عمومي» است و به همه ميرسد .هيچ انساني از عموميت این
هدایت مستثني نيست .هدایت فطری الزمه خلقت بشر است .این هدایت
در همه افراد و در آغاز خلقتشان موجود است؛ اما در نهایت در برخي
بياثر ميگردد .چراكه عواملي نميگذارد تا انسان متوجه شود كه عقل و
فطرتش او را به چه چيزی فراميخواند .و یا اگر چنين موانع و عواملي
در كار نباشد؛ یعني انسان دعوت عقل و فطرتش را خوب بفهمد ،ممکن
است ملکات زشتي كه در اثر تکرار گناه در دلش رسوخ یافته ،نميگذارد
تا دعوت فطرت را اجابت كند .ميتوان به ،ملکه عناد ،لجاجت و نظایر
آن اشاره كرد .خدای تعالي در آیه زیر جامع همه آنها را «هوای نفس»
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معرفي نموده ،و ميفرماید:
ضلَّ ُه ال َّل ُه عَلَى ِعلْ ٍم وَ َخ َتمَ عَلَى
ن ا َّت َخذَ إِ َل َه ُه َهوَا ُه َوأَ َ
ت َم ِ
أَ َفرَ َأ ْی َ
ن بَ ْع ِد ال َّل ِه
ن َیهْدِی ِه ِم ْ
ص ِر ِه ِغشَا َوةً ،فَ َم ْ
ل َعلَى بَ َ
سَمْ ِع ِه وَ َقلْ ِبهَِ ،وجَعَ َ
أَفَلَا تَذَ َّکرُو َن()23
آيا ديدی آنکسي که [در عين آگاهي به اينکه معبود حقيقي
خداوند است] خواستههای [نامشروع] خود را معبود خويش قرار
داده ،و خداوند [به کيفر اين کار ظالمانه] او را از روی علم و
آگاهي [خود که ميداند هدايت نميشود] در گمراهي واگذاشته،
و بر گوش و دلش مُهر [عدم درک حقايق] نهاده ،و بر چشم
[بصيرت] او پردهای قرار داده است؟ بعد از خدا چه کسي او را
هدايت ميکند؟ آيا هشيار و متذکر نميشويد؟!«»23

1

این آیه نياز به تفکر و تدبر خاصي دارد .وقتي در ابتدای آیه
ميفرماید ،آیا دیدی؟ با تأملي از خود ميپرسم :چه چيزی را باید ببينم و
به چه چيزی باید توجه كنم؟ آنگاه در ادامه این پرسش ميفرماید:
آنكسي را كه هوای نفس خویش را معبود و خدای خود گرفت ،و
خدای تعالي او را با داشتن علم گمراه نموده ،بر گوش و قلبش مهر
نهاده ،و بر دیدهاش پرده افکنده ،دیگر بعد از خدا كيست كه او را هدایت
كند .در ضمن ،در پایان آیه نيز دوباره ميفرماید :آیا بيدار و متذكر
 .1جاثيه.23 ،
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نميشوید؟ بهراستي كه چقدر این آیه تکاندهنده است! بنابراین ،ميتوان
گفت ،هدایتي كه در این آیه از هواپرستان نفي شده ،هدایت بهمعنای
ایصال بهمطلوب است ،نه هدایت به معنای ارائه طریق .خالصه
ميفرماید :ما او را به مطلوبش نميرسانيم؛ نه اینكه هدایت نميكنيم.
چون دنباله آیه آمده« :واضله اهلل علی علم».
و اما «هدایت زباني» كه دعوت دیني متضمن آن است ،چيزی نيست
كه خدای تعالي از كسي دریغ بدارد .این هدایت باید به جامعه برسد و
در معرض و دسترس عقلها قرار گيرد تا هركس كه حق را بر باطل
مقدم ميدارد ،به آن هدایت دسترسي داشته باشد .و اما اینكه این هدایت
به تکتک افراد جامعه برسد؛ای بسا كه فراهم نشود! چراكه علل و اسبابي
كه وسيله ابالغ این هدایت به تکتک افراد است ،در پارهای از جوامع،
زمانها و یا درباره برخي از اشخاص ،مساعدت نکند .چون معموالً هيچ
انساني چيزی را بيواسطه ،یا باواسطه از تمامي افراد بشر نميخواهد ،و
اگر بخواهد نميتواند خواسته خود را به تمامي افراد بشر برساند .آیه
ن ُأ َّم ٍة إِلَّا خَلَا فِيهَا َنذِی ٌر1؛ و هيچ امتي نبوده مگر آنکه در ميان
شریفه «وَإِ ْن ِم ْ

آنان هشداردهندهای بوده است ،».بهمعنای اول است .و نيز آیه « ِلتُ ْنذِ َر َقوْمًا مَا
أُنْ ِذ َر آبَاؤُهُ ْم َفهُ ْم غَافِلُو َن2؛ تا مردمي را هشدار دهي که [پيش از اينان] پدرانشان
 .1فاطر.24 ،
 .2یس.6 ،
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را هشدار ندادهاند ،به اين سبب بيخبر [از حقايق] ماندهاند ،».بهمعنای دوم
اشاره دارد.
پس ،همينكه دعوت انبيا به آدمي برسد ،و بهطوری برسد كه حق
برایش روشن گردد ،حجت خدا بر او تمام ميشود ،و كسي كه این
دعوت به وی نرسد ،و یا اگر برسد آنطور واضح كه حق برایش
منکشف شده باشد ،نرسيده ،چنين كسي را خدای تعالي مورد فضل خود
قرار داده ،او را مستضعف خوانده .زیرا قرآن در مواردی ،بعضي از
انسانها را استثناء كرده و فرموده است:
س َتطِيعُونَ حِي َل ًة
ن ِمنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَا ْلوِ ْلدَا ِن لَا یَ ْ
ستَضْعَفِي َ
إِلَّا ا ْلمُ ْ
وَلَا َی ْهتَدُو َن سَبِيلًا()98
مگر مردان و زنان و کودکان مستضعفي که [برای نجات خود
از سرزمين کافران] هيچ چارهای ندارند و راهي [برای هجرت]
نمييابند«( »98يعني آنان که ،نه ميتوانند چارهای بينديشند ،و
نه راه به جايي ميبرند).

یکي از ادلهای كه داللت ميكند بر اینكه دعوت الهي كه همان
هدایت بر سبيل است كه حق ،و واجباالتباع بر انسان است ،این است
كه فطرت انسان بدان حکم ميكند ،و خلقتش مجهز به جهازی است كه
آن جهاز نيز آدمي را بهسوی آن سبيل ،كه همان اعتقاد حق و عمل صالح
است ،دعوت ميكند .و عالوه بر این ،در خارج هم این دعوت از طریق
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
ادوات و قوائي باشد كه مجهز به آن است .انسان هم از این كليت مستثنا
نيست .سعادت و كمال او نيز در پيروی دین الهي است؛ سنتي كه هم
عقلش بدان حکم ميكند ،و هم انبيا و رسوالن عليهمالسالم بهسوی آن
دعوتش كردهاند.

1

شعب سهگانه هدایت

«هدایت» در اینجا معنى وسيع و گستردهاى دارد كه «هدایت تکوینى»،
«هدایت فطرى» و «هدایت تشریعى» را شامل ميشود؛ هرچند سوق آیه
بيشتر روى «هدایت تشریعى» است .توضيح اینكه ،از آنجا كه خداوند
انسان را به هدف «ابتال ،امتحان و تکامل» آفریده است ،مقدمات وصول
به این هدف را نيز در وجود او آفریده ،و نيروهاى الزم را به او بخشيده
است؛ كه این همان «هدایت تکوینى» است .سپس ،در اعماق فطرتش
عشق به پيمودن این راه را قرار داده ،و از طریق الهامهای فطرى مسير را
به او نشان داده است ،و از این نظر امر «هدایت فطرى» محقق شده است.
از سوى دیگر ،رهبران آسمانى و انبياى بزرگ را با تعاليم و قوانين
روشن براى «ارائه طریق» مبعوث كرده ،و بهوسيله آنها «هدایت
تشریعى» را رقم زده است .البته تمام این شعب سهگانه هدایت ،جنبه
عمومى دارد و همه انسانها را شامل مىشود .رویهمرفته ،این آیه به سه
 .1ترجمه الميزان ،ج ،39ص.347-351

 ) 36ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

مسأله مهم و سرنوشتساز در زندگى انسان اشاره مىكند :مسأله
«تکليف» ،مسأله «هدایت» و مسأله «آزادى اراده و اختيار»؛ كه الزموملزوم
و مکمل یکدیگرند.
در ضمن ،جمله «إِنَّا هَ َدیْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُور ًا» ،خط بطالن
بر مکتب جبر مىكشد .و تعبير به «شاکرا و کفورا» ،مناسبترین تعبيرى
است كه در اینجا امکان دارد؛ چراكه در مقابل نعمت بزرگ هدایت
الهى ،آنها كه پذیرا و تسليم شوند ،و راه هدایت پيش گيرند ،شکر این
نعمت را بهجا آورده ،و آنها كه مخالفت كنند ،كفران كردهاند .زیرا آنها
كه این نعمت بزرگ را نادیده بگيرند ،باالترین كفران را كردهاند .به بيان
دیگر ،وقتي خداوند انواع وسایل هدایت را در اختيار آنها گذارده است،
این نهایت كفران است كه همه را نادیده بگيرد و راه خطا برود.
همچنانكه ،باید توجه داشت« ،كفور» واژهای است كه هم در مورد
«كفران نعمت» بهكار ميرود و هم در مورد «كفران اعتقادی»(همانطور كه
راغب در مفردات آورده است).

1

امام صادق فرمودند :خداوند به مردم راه عدالت را شناساند؛ آنها یا
آن راه را پيشميگيرند و یا آن را رها ميكنند .این در سخنان
جبریمسلکان است كه خيال كردهاند ،بندگان از خود اختيار ندارند ،در
صورتي كه پروردگار ميفرماید :ما راه خير و شر را نشان دادیم؛ حال
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص.336-338
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ميخواهيد هدایت یابيد و شکر این نعمت را بهجا آورید ،یا كفران نعمت
1

كنيد و گمراه شوید.
نگر نيک و بد تا چه كردی ز پيش
چـو از تـو بود كژی و بيـرهي

ببيني همان باز پاداش خویش
1

گنـاه از چه بر چرخ گردون نهي

جزاي کفرانکنندگان

در آخرین آیات مورد بحث ،كيفر كفار و پاداش مؤمنان را بيان ميكند و
به سرنوشت كسانى كه راه كفر و كفران را مىپویند ،اشاره كوتاه و
پرمعنایى كرده است .در اینجا مىفرماید:
إِنَّا أَ ْعتَدْنا ِللْكا ِفرِینَ سَال ِسلَ وَ َأغْاللًا َو سَعِير ًا
ما براى کافران زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان آتش
آماده کردهايم

«اعتدنا» ،بر مسأله حتمىبودن مجازات این گروه تأكيدى دارد .در
ضمن ،براى بيان قطعىبودن مجازات كافران اعالم مىكند كه وسائل
مجازات آنها از هماكنون آماده است.
«سالسل» ،جمع «سلسله» و بهمعناى «زنجير» است« .اغالل» ،جمع
«غل» و بهمعناى حلقهاى است كه بر گردن یا دستها قرار مىدهند،
سپس آن را با زنجير مىبندند .بههرحال ،گفتن از «غل و زنجير» ،و
شعلههاى سوزان آتش ،بيانگر مجازات عظيم این گروه است كه در آیات
 .1اسدی طوسي.

 ) 38ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

دیگر قرآن نيز به آن اشاره شده است .براساس آیات قرآن ،عذاب و
اسارت برای كافران تؤامان است .آزادى آنها در شهوات در دنيا ،سبب
اسارت آنها در قيامت و آخرت مىشود .آتشهایى هم كه در این دنيا
برپا كردهاند در آنجا تجسم مىیابد و دامانشان را مىگيرد.

1

دالیل آزادي اراده

 .1تردید؛ اینكه ما در «انجامدادن» و «انجامندادن» كاری شک ميكنيم،
دليل بر آزادی و اراده است.
 .2پشيماني؛ اینكه ما از كاری كه كردهایم پشيمان ميشویم ،دليل
آزادی و اختيار ماست؛ وگرنه پشيمان نميشدیم.
 .3تأدیب؛ ادبكردن دليل آن است كه انسان قابل ادب است و
«قابليت تأدیب» دليل آزادی و اراده است.
 .4انتقاد؛ اینكه ما در كاری كه خود انجام دادیم و یا دیگران انجام
دادند انتقاد ميكنيم ،دليل آزادی و اراده است؛ چراكه از ما هيچگاه از یک
درخت انتقاد نميكنيم .برای مثال ،هيچگاه نميگویيم ،چرا درخت گردو،
سيب نداد! چون درخت ،آزادی و اراده ندارد .بنابراین ،برای فرار از
مسئوليت ،گناه را برگردن جبر نگذاریم.
آبادی ميخانه ز ویراني ماست

جمعيت كفر از پریشـاني ماسـت

اسالم به ذات خود ندارد عيبي

هر عيب كه هست در مسلماني ماست

 .1نمونه همان ص.338
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انسان بااختیار خود میتواند بهتر از مالئکه شود

انسان بااختيار و اراده خود ميتواند بهتر از مالئکه یا بدتر از حيوان شود.
چهاینكه گفتهاند« :زین اهلل االنسان بلباس االختيار ویمكن لالنسان نفسه أن

ینموالی مقام ارفع من المالئكه او یكون أضل من االنعام؛ خداوند انسان را به
لباس اختيار زینت داده است و انسان ميتواند به اختيار خود ،باالتر از
مالئکه رشد نموده و یا گمراهتر از حيوانات قرار گيرد».
قرآن كریم نيز ميفرماید« :لقد کرمنا بنی آدم»؛ كه تاج كرامت بر سر
انسان الهي قرار داده شد .ازاینروست كه به مالئکه برای سجده بر آدم
امر ميفرماید.
شرًا ِمنْ طِينٍ ٭ فَإِذَا سَ َّو ْی ُت ُه
ق بَ َ
إِذْ قَالَ رَ ُّبكَ لِ ْلمَلَا ِئ َكةِ إِنِّی خَالِ ٌ
1
ن
ن رُوحِی فَقَعُوا َلهُ سَاجِدِی َ
ت فِيهِ مِ ْ
وَنَ َف ْخ ُ
[و اکنونای پيامبر! به داستان آدم از طريق وحي توجه کن]،
زماني که پروردگارت به فرشتگان گفت :من بشری از گِل به
وجود ميآورم ٭ چون [اندام] او را معتدل [و متناسب] ساختم
و از روح خود در او دميدم ،برايش به سجده افتيد.

اما خداوند در جای دیگری از قرآن درباره برخي از انسانها ميفرماید:
ب لَا یَفْ َقهُو َن
ن وَا ْلإِ ْنسِ َل ُهمْ ُقلُو ٌ
ن الْجِ ِّ
وَلَ َقدْ َذ َرأْنَا لِجَ َه َّنمَ َکثِيرًا مِ َ
ك
صرُو َن ِبهَا وَ َل ُهمْ آذَا ٌن لَا َیسْمَعُونَ ِبهَا أُو َلئِ َ
ن لَا ُیبْ ِ
بِهَا وَلَ ُهمْ َأعْيُ ٌ
 .1ص71 ،ـ.72

 ) 40ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

کَالْأَنْعَا ِم َبلْ ُهمْ َأضَلُّ أُو َلئِكَ هُمُ ا ْلغَافِلُونَ

1

بسياری از جنّيان و آدميان را [که ميدانيم همواره به اختيار
خودشان کفر را بر ايمان ترجيح داده ،و لياقت بهشتيشدن را
از دست ميدهند] برای دوزخ آفريديم؛ زيرا آنان دلهايي
ش اسالم] بهکار
دارند که [در فهم معارفِ سعادتبخ ِ
نميگيرند ،و چشمهايي دارند [که بهسبب دلمشغوليهای
فراوانِ به امور مادی ،آثار و نشانههای حق را] با آن نميبينند،
و گوشهايي دارند که [سخن حق را] با آن نميشنوند .اينان
مانند چهارپايانند؛ بلكه گمراهتر .اينان [از معارف و حقايق
الهي] بيخبرند.

كيفيت وجود انسان زنده بهگونهای است كه اگر بخواهد ،ميتواند
آنچه اراده كرده است ،بشود .برای مثال ،اگر طالب علم باشد و سعي كند،
به آنچيزی كه بخواهد ،ميرسد .بنابراین ،اگر كسي در روز قيامت بگوید
نميدانستم ،یا نميتوانستم ،یا امکان نداشت ،از او نميپذیرند .كسي قبول
نميشود .ازاینرو ،برای او نمونههای بسياری ذكر ميشود و خطاب
ميرسد :آیا نميدانستي؟ چرا به آنچه ميدانستي عمل نکردی؟ و اگر
بگوید نميتوانستم بدانم ،نمونههایي برایش ذكر ميشود كه اگر
ميخواستي ،ميتوانستي بداني و چرا سعي نکردی بداني كه عمل كني؟
 .1اعراف.179 ،
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نکته قابل تأمل

قرآن مجيد ،برای آگاهكردن و متذكر گردانيدن بشر ،در موارد بسياری او
را گوشزد مينماید و در مقام امتنان اشاره دارد به اینكه:
ای انسان! ما تو را از نيستي و آن وقتي كه «لَمْ یَ ُكنْ شَيْئاً مَذْکُور ًا»؛ یعني
چيز قابل ذكرى نبودی ،و چيزی نبودی كه به شمار آیي ،تو را از مني
مخلوط به كثافات بهوجود آوردیم ،و تو را در بهترین صورت(و لقد خلقنا

االنسان فی أحسن تقویم) 1و معتدلترین اندام خلقت نمودیم و قوای
ظاهری و باطني(فجعلناه سميعاً و بصيرا) به تو كرامت كردیم و از آن روح
قدس الهي(نفخت فيه من روحی) در تو دميدیم .و به تاج «لقد کرمنا بنی

آدم» تو را مفتخر نمودیم و در شمار شریفترین موجودات گردانيدیم و
ل فِی الْ َأ ْرضِ َخلِيفَة »2تو را نماینده خود در زمين قرار دادیم.
به «إِنِّی جاعِ ٌ
نيز،ای انسان! تو را گُل سرسبد موجودات گردانيدیم و پس از آنكه
خلقت تو تمام گردید و الیق هدایت گردیدی(انا هدیناه السبيل) تو را به
طریق حق و حقيقت رهبری نمودیم و تو به واسطه رسول باطن (عقل)،
و رسول ظاهر (انبيا) ،و سفرای الهي ،راه هدایت و سعادت كه مقصود
اصلي از خلقت بشر و آنچه مقدمه پيدایش اوست همين است ،به تو
آموختيم .و سير بهسوی سعادت یا شقاوت را در كف اختيار تو نهادیم
 .1تين.2 ،
 .2بقره.30 ،

 ) 42ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

كه به اختيار خود ،یا بهشکرانه (اما شاکراً) این همه نعمتهای گوناگون
راه سعادت و فضيلت را اختيار كني و موحد گردی و خداپرست شوی و
رشته بندگي به گردن بسته و خود را از حضيض ناسوتي به اوج ملکوتي
رساني .یا كفران نعمت (و اما کفور ًا) نموده و خود را به زنجير اوهام و
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
خود تأمين نمایي ،منقاد و مطيع قوای شهواني نموده و خود را از سعادت
و فضيلت بازداری.

1

تو را از كنگره عرش ميزنند صفير
ندامت كه در این دامگه چه افتاد است

2

تجسم اعمال

إِنَّا أَ ْعتَدْنا ِللْكا ِفرِینَ سَال ِسلَ وَ َأغْالالً وَ سَعِيراً
ما براى کافران زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان آماده کردهايم.

آری ،كسي كه در این نشئه دنيوی خود را به زنجير اوهام و غلهای
قوای سبعي و بهيمي و حيواني و آمال طبيعي بگسترانيد ،و كفران
نعمتهای الهي را نمود ،و قوای مشاعری كه بایستي در طریق
شکرگزاری و بندگي او صرف نماید ،در راه مخالفت او بهكار گرفت ،در
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص 230و .231
 .2دیوان حافظ.
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نشئه اخروی كه حقيقت هر چيزی ظاهر ميگردد ،همين زنجيرهای
معنوی آرزو و آمال ظاهر ميگردد و به دست و پای او پيچيده و غلهای
عالقههای دنيوی وی نيز بار سنگيني ميگردند ،و او را در قيد قرار
ميدهند و اعمال زشت و نکوهيده او آتش سوزان ميگردد ،و به كيفر
اعمال و اخالقش هميشه در آتش سوزان ميسوزد .و ميفرماید :ما براى
كافران زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان آماده كردهایم.
در آن روز به اشقيا خطاب ميشود« :ذُوقُوا عَذابَ ا ْل َحرِیقِ؛ بچشيد
س ِب َظالَّ ٍم
ت َأ ْیدِیكُ ْم َو أَ َّن ال َّل َه لَ ْي َ
عذاب سوزان را» .چرا؟ «ذ ِلكَ بِما َقدَّ َم ْ

لِلْعَبِي ِد1؛ اینها بهخاطر چيزى است كه دستهاى شما از پيش فرستاده و
ن2؛ در
خداوند به بندگان (خود) ستم نمىكند« .وَ ِإنَّ َجهَ َّنمَ َل ُمحِي َطةٌ بِالْكافِرِی َ
حالى كه جهنم به كافران احاطه دارد!»
پس ،آشکار است كه در حال حاضر نيز بهشت و جهنم موجود است؛
نه اینكه چنانچه بعضي گمان كردهاند در قيامت موجود ميشوند .زیرا
سبب بهشت ،همان ایمان واقعي ،تقوی و عمل صالح است كه اهلش در
همين عالم دنيا آنها را دارند .و اسباب جهنم ،زنجيرهای هفتاد ذرعي كه
فرموده« :ذرعها سبعين ذراعاً ،»...غُلها و آتش سوزان است كه ناشي از
پيروی هوی و هوس دنيوی و مخالفت موال ميباشد كه در این عالم
 .1آل عمران 181 ،و .182
 .2عنکبوت.54 ،
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بهصورت عيش گوارا مينماید؛ ولي وقتي در قيامت پرده طبيعت برافتاد
و هر چيزی با حقيقت خود ظاهر گردید ،اشقياء ميبينند این همان غل و
زنجيری است كه خود در دنيا تهيه كردهاند .به عبارت دیگر ،چون سبب
بهشت و جهنم ،اعمال و اخالق خود انسان است و وقتي سبب تحقق
یافت ،مسبب هم تحقق ميپذیرد.
ازاینروست كه بيان شد ،بهشت و جهنم از همين عالم بهوجود
ميآید و بهشت در باطن و حقيقت بهشتيان در معنا ،نه در صورت
موجود است .و نيز ،جهنم در معنا ،نه در صورت ،و در باطن جهنميان
نهفته و محيط بر آنان است و در قيامت صورت گرفته و ظاهر ميگردد.

1

آنانکه با اختیار خود راه خیر را پیمودند

در آیات قرآن ميخوانيم ،برای گروهي در هنگام مرگ ،مالئکه رحمت
به استقبال ميآیند و آنان را به بهشت بشارت ميدهند و ميگویند:
«سالم عليكم بما صبرتم؛ سالم بر شما به آنچه صبر کرديد ».اما پرسش این
است كه آنان به چه چيزی صبر كردند؟ و باید گفت ،صبر بر معاصي،
صبر بر مصائب دنيا ،صبر بر وسوسههای شيطان و صبر بر طاعات و
عمل برای آخرت .و قرآن درباره اینان ميفرماید :اما كسى كه پروندهاش
را به دست راستش دهند .همچنين ،اینان مىگویند[ :اى مردم !] پرونده
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص231و.232
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مرا بگيرید و بخوانيد .من یقين داشتم كه حساب اعمالم را مىبينم [به
این سبب همه اعمالم را هماهنگ با احکام خدا انجام دادم و كردار بدم
را اصالح كردم ].و در نهایت ،قرآن عاقبت و مقام چنين انسانهایي را
اینگونه توصيف ميكند:
ضيَ ٍة ( )21فِی جَ َّنةٍ عَالِ َيةٍ (ُ )22قطُوفُهَا
شةٍ رَا ِ
فَهُ َو فِی عِي َ
دَانِ َيةٌ( )23کُلُوا وَا ْش َربُوا َهنِيئًا بِمَا َأسْ َلفْ ُتمْ فِی الْ َأیَّا ِم ا ْلخَالِ َي ِة
در نهايت ،او در يك زندگى خوش و پسنديدهاى است»21«.
در بهشتى برين « »22که ميوههايش در دسترس است[ »23«.به
آنان گويند ]:بخوريد و بياشاميد ،گوارايتان باد؛ به سبب اعمالى
که در ايام گذشته انجام داديد.
آنانکه با اختیار خود به بیراهه رفتند

قرآن درباره گروهي دیگر ،كه پرونده اعمالشان را به دست چپ آنان
ميدهند ،ميفرماید:
َوأَمَّا َمنْ أُو ِتیَ ِکتَا َبهُ بِشِمَا ِلهِ فَ َيقُو ُل یَا لَ ْي َتنِی َلمْ أُوتَ ِکتَابِ َيهْ ()2٥
ت الْقَاضِ َي َة ( )2٧مَا َأ ْغنَى
وَلَ ْم أَ ْد ِر مَا حِسَابِ َيهْ ( )2٦یَا لَيْ َتهَا کَانَ ِ
ك َعنِّی ُسلْطَانِيَ ْه ( )29خُذُو ُه فَغُلُّوهُ ()3٠
عَنِّی مَالِ َي ْه (َ )28هلَ َ
صلُّوهُ ( )31ثُمَّ فِی سِ ْلسِ َلةٍ َذرْ ُعهَا سَبْعُونَ ِذرَاعًا
ثُمَّ الْ َجحِيمَ َ
ن بِاللَّ ِه الْ َعظِي ِم
فَاسْ ُلكُو ُه ( )32إِ َّنهُ کَانَ لَا یُ ْؤمِ ُ
مىگويد :اى کاش پروندهام را دريافت نمىکردم« »25و
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نمىدانستم حساب من چيست؟« »26اى کاش همان مرگ اول
[که مرا از دنيا به آخرت انتقال داد] کارم را يكسره مىکرد [و
در نيستى ابد قرارم مىداد »27« ]،ثروتم عذاب را از من دفع
نكرد« »28قدرت و توانم از دست رفت.
[فرمان آيد] او را بگيريد و در غل و زنجيرش کشيد« »30آنگاه
به دوزخش دراندازيد« »31سپس ،او را در زنجيرى که طولش
هفتاد ذرع است ،به بند کشيد« »32زيرا او به خداى بزرگ
ايمان نمىآورد.

بههرحال ،هر دو گروه سرنوشت خود را با اختيار و اراده خود
انتخاب كردند و هيچ اجباری در كار نبود .همانطور كه در سوره واقعه
درباره نعمتهای بهشتيان ميفرماید:
ف
ن عَلَ ْيهَا مُتَقَابِلِينَ (َ )1٦یطُو ُ
عَلَى ُس ُررٍ َم ْوضُو َنةٍ (ُ )1٥متَّ ِكئِي َ
ن
س ِمنْ مَعِي ٍ
ب َوأَبَارِیقَ وَ َک ْأ ٍ
عَلَ ْيهِ ْم وِلْدَا ٌن مُ َخلَّدُونَ (ِ )1٧بأَ ْکوَا ٍ
( )18لَا ُیصَ َّدعُونَ عَ ْنهَا وَلَا یُنْزِفُونَ ( )19وَفَا ِکهَ ٍة ِممَّا یَ َتخَ َّيرُو َن
ن (َ )22کأَ ْمثَا ِل
( )2٠وَ َل ْحمِ طَ ْيرٍ مِمَّا َیشْ َتهُو َن (َ )21وحُورٌ عِي ٌ
ال ُّلؤْلُ ِؤ ا ْلمَ ْكنُونِ ( )23جَزَا ًء بِمَا کَانُوا یَعْ َملُونَ ( )24لَا یَسْمَعُو َن
فِيهَا لَ ْغوًا وَلَا تَأْثِيمًا ( )2٥إِلَّا قِيلًا َسلَامًا َسلَامًا ()2٦

1

بر تختهايى زربافت« »15در حالى که روبهروى يكديگر بر
 .1واقعه.15-26 ،
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آنها تكيه دارند »16« .نوجوانانى هميشهنوجوان ،همواره [براى
خدمت] پيرامونشان مىگردند« »17با قدحها و کوزهها و
جامهايى از باده ناب و پاک« »18که از نوشيدنش نه سردرد
گيرند ،و نه مست و بىخرد شوند« »19و ميوهها از هر نوعى که
اختيار کنند« »20و گوشت پرنده از هر گونهاى که بخواهند«»21
و حوريانى چشمدرشت« »22همچون مرواريد پنهانشده در
صدف« »23پاداشى است در برابر اعمالى که همواره انجام
مىدادند« »24در آنجا نه سخن بيهودهاى مىشنوند ،نه کالم
گناهآلودى« »25مگر سخنى که سالم است و سالم.

آری ،ميفرماید« :جَزَا ًء بِمَا کَانُوا یَ ْعمَلُونَ؛ پاداشى است در برابر اعمالى
كه (بهاختيار خود) همواره انجام مىدادند».
نکتهها

 .1هدایت چند گونه است:
اول ،هدایت فطری است .چنانچه قرآن ميفرماید« :فالهمها فجورها و

تقواها» 1خداوند به نفس بشر ،خير و ش ّر را الهام كرد.
دوم ،هدایتي است كه از طریق تحصيل ،تعقّل ،مشورت ،تجربه و
مطالعه بهدست ميآید.
سوم ،هدایتي است كه از راه تبليغ و ارشاد انبيا صورت ميگيرد.
 .1شمس.8 ،
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 .2تشکر ،گاهي قلبي است؛ یعني همه نعمتها را از خدا بدانيم.
گاهي ،عملي است؛ به این معنا كه انسان نعمتهای خداوند را فقط در
ب
راه حق مصرف كند .نيز ،گاهي زباني است؛ یعني انسان «الحمدهلل ر ّ

العالمين» را بر زبان جاری كند.
« .3سالسل» جمع «سلسله» ،بهمعنای زنجير .و «اغالل» جمع «غُل»،
بهمعنای طوقي است كه به گردن مينهند« .سَعير» ،بهمعنای آتش
افروخته است.
ال و اغالالً»؛ یعني زنجير در پا و غُل بر گردن.
« .4سالس ً
 .5امام صادق ذیل آیه «امّا شاکراً و امّا کفوراً» ،فرمودند« :عرفناه امّا آخذ و

اِمّا تارک»1؛ ما راه را به او معرفي كردیم ،یا آن را ميگيرد و یا رها ميكند.
 .6انسان در مسير بندگي و تشکر از خداوند ،مرحله ضعيف یا متوسط
را طي ميكند؛ ولي در طریق سركشي و تمرّد ،مرحله باالیي را ميپيماید.
در شکر ،شاكر است ،نه «شکور» ،ولي در كفر« ،كفور» است« .امّا شاکر ًا و

امّا کفور ًا»؛ یعني او در شکر معمولي ،ولي در كفر بسيار قوی است!
 .7برخي از صفات انسان كه قرآن كریم به آنها اشاره كرده است،
عبارتاند از:
▪ «انّه ليؤوس»2؛ انسان بسيار مأیوس است.
 .1تفسير كنزالدقائق.
 .2هود.9 ،
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▪ «ا ّن االنسان لظلوم»1؛ بهراستي كه انسان بسيار ظالم است.
▪ «کان االنسان عجو ًال»2؛ انسان موجودی عجول است.
▪ «کان االنسان قتور ًا»3؛ انسان ،تنگنظر است.
▪ «کان االنسان خلق هلوع ًا»4؛ انسان بسيار حریص و كمطاقت است.
▪ «اذا مسّه الشر جزوع ًا»5؛ هنگامي كه شرِّی به او رسد ،بسيار
جزعوفزع ميكند.
▪ «ا ّن االنسان لربّه لكنود»6؛ انسان نسبت به پروردگارش بسيار ناسپاس
و بخيل است.
پیامها

 .1آزمایش انسان ،بر اساس آگاهي و آزادی است؛ آگاهي بهواسطه چشم،
گوش ،عقل ،فطرت دروني و هدایت بيروني؛ و آزادی بر مبنای اختيار كه
به همه انسانها داده شده است« :نبتليه...سميعاً بصيراً ،هدیناه...امّا شاکراً و امّا

کفور ًا».
 .2خداوند ،حجت را بر انسان تمام كرده است« :انّا هدیناه السبيل».
 .1ابراهيم.34 ،
 .2اسراء.11 ،
 .3همان.100 ،
 .4معارج.19 ،
 .5همان.20 ،
 .6عادیات.6 ،
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 .3راه درست ،یکي است« .انّا هدیناه السبيل»( ،كلمه «سبيل» مفرد است).
 .4هدایت ،نعمتي درخور سپاس است« :انّا هدیناه السبيل امّا شاکر ًا»،
(پيمودن راه دین ،شکر الهي و انحراف از آن ،كفران و ناسپاسي است).
 .5كساني كه هدایت پيامبران را نپذیرند ،باالترین مرحله از كفر را
مرتکب شدهاند .بهجای آنكه بگوید «امّا کافراً» ،فرموده است« :امّا کفور ًا»؛
چه اینکه در آیه« :امّا شاکر ًا و امّا کفوراً» ،زیرا «كفور» اوج كفر است.
 .6هر كس شاكر نباشد ،كفور است؛ راه سوّمي وجود ندارد« :امّا

شاکر ًا و امّا کفور ًا».
 .7در تربيت انسان« ،هشدار» بيش از بشارت نقش دارد( .ازاینرو،
قرآن ابتدا هشدار ميدهد و سپس بشارت« :انّا اعتدنا للكافرین.»...
 .8كيفرهای الهي دارای مالک و معيارند« :انّا اعتدنا للكافرین سالسل

و اغالالً و سعيراً».
 .9هر انتخابي ،سرانجام خود را به دنبال دارد .كفر ،دوزخ را ،و شکر،
بهشت را« :امّا شاکر ًا و امّا کفوراً...انّا اعتدنا للكافرین ،...ا ّن االبرار»...
تفسیر آیات ( 5تا )11

شرَبُو َن ِمنْ َک ْأسٍ کَانَ مِزَا ُجهَا کَافُورًا ()٥
إِنَّ ا ْلأَ ْب َرا َر یَ ْ
ش َربُ ِبهَا ِعبَادُ اللَّ ِه یُفَ ِّجرُو َنهَا تَفْجِيرًا ()٦
عَيْنًا یَ ْ
س َتطِيرًا ()٧
یُوفُونَ بِال َّنذْ ِر وَ َیخَافُو َن یَ ْومًا کَانَ َش ُّرهُ مُ ْ
 .1تفسير نور ،ج ،12ص.323-325
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َو ُیطْعِمُو َن الطَّعَامَ عَلَى ُح ِّبهِ مِسْكِينًا َویَتِيمًا َو َأسِيرًا ()8
إِنَّمَا ُنطْعِمُ ُكمْ ِل َو ْجهِ ال َّل ِه لَا ُنرِیدُ مِ ْن ُكمْ جَزَاءً وَلَا ُشكُورًا ()9
ف ِمنْ رَ ِّبنَا َی ْومًا عَبُوسًا َق ْم َطرِیرًا ()1٠
إِنَّا َنخَا ُ
ضرَ ًة َوسُرُورًا ()11
فَوَقَاهُ ُم ال َّلهُ َشرَّ ذَلِكَ الْ َيوْ ِم وَ َلقَّاهُ ْم نَ ْ
همانا نيكان همواره از جامى مىنوشند که نوشيدنىاش آميخته
به کافور [آن ماده سرد و سپيد و معطر] است»5«.
آن جام از چشمهاى است که همواره بندگان خدا از آن مىنوشند
و آن را به دلخواهشان هرگونه که بخواهند جارى مىنمايند»6«.
[همانان که] همواره نذرشان را وفا مىکنند ،و از روزى که
آسيب و گزندش گسترده است ،مىترسند»7« .
و غذا را در عين دوستداشتناش ،به مسكين و يتيم و اسير
انفاق مىکنند»8«.
[و مىگويند[ :ما شما را فقط براى خشنودى خدا اطعام
مىکنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما نداريم»9«.
ما از پروردگارمان در روزى که روز عبوس و بسيار هولناکى
است ،مىترسيم»10«.
پس ،خدا نگهدار آنان از آسيب و گزند آن روز است و شادابى
و شادمانى به آنان عطا مىکند»11«.
شأن نزول آیات

گرچه این سوره بهاتفاق سني و شيعه در شأن اهل بيت رسول نازل شده
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است؛ اما چنانکه در جای خود مبرهن گردیده است ،شامل عموم نيز
ميشود و هر كسي كه متصف به چنين اوصافي باشد را دربرميگيرد.
آیههای  5تا  12این سوره در شأن اهل بيت و آیههای  11تا  ،22در
وصف بهشت و بهشتيان است.
فضیلت حضرت زهراء

سوره دهر یا انسان ،سندی بزرگ در فضيلت اهل بيت است كه  18آیه
آن درباره حضرت زهراء و علي و حسنين است.از «ان االبرار» تا «وکان

سعيكم مشكور ًا» این سوره در محل منزل زهراء نازل شده است.
جالب اینكه به گفته جمعي از دانشمندان اسالمي؛ از جمله «آلوسي»،
مفسّر معروف اهل سنت ،بسياری از نعمتهای بهشتي در این سوره
برشمرده شده است؛ ولي از «حورالعين» كه غالباً در قرآن مجيد در عداد
نعمتهای بهشتي آمده است ،مطلقاً در این سوره مطرح نيست .ممکن
است این امر بهخاطر نزول این سوره درباره فاطمه زهراء و همسرش و
دو فرزندش ميباشد كه به احترام بانوی اسالم ذكری از حور به ميان
نيامده است.

1

در جای دیگر نيز «آلوسي» ميگوید :اگر بگویيم این سوره درباره علي
و فاطمه نازل نشده ،چيزی از قدر آنها نميكاهد؛ زیرا داخلبودن آنها
در عنوان ابرار ،مطلب آشکاری است كه هر كس ميداند.
 .1روح المعاني ،جلد  ،29ص158؛ به نقل از تفسير نمونه ،ج ،25ص.348
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سپس ،به بيان بعضي از فضائل آنها پرداخته و ميگوید :انسان چه
درباره این دو بزرگوار ميتواند بگوید جز اینکه :علي موالی مؤمنان و
وصي پيامبر و فاطمه پاره تن رسول خدا و جزء وجود محمد و
حسنين ،روح و ریحان و آقایان جوانان بهشتاند .اما مفهوم این سخن
ترک دیگران نيست؛ بلکه هر كس غير این راه را بپوید ،گمراه است.

1

در بعضي روایات نيز از خود علي نقل شده كه در مواردی متعدد ،به
نزول این آیات در مورد خود و فرزندانش در مقابل مخالفان استدالل
كرده است.

2

سندي بزرگ بر فضیلت اهل بیت

ابنعباس ميگوید :امام حسن و حسين بيمار شدند و پيامبر با جمعي از
یاران به عيادتشان آمدند و به علي فرمودند:ای علي! اگر نذر كني برای
شفای حسنين روا باشد .علي و فاطمه و فضه ،كه خادمه آنها بود كه
نذر كردند كه اگر شفا یابند ،سهروز روزه بگيرند (طبق بعضي از روایات
حسنين نيز گفتند ،ما هم نذر ميكنيم كه روزه بگيریم) .چيزی نگذشت
كه هر دو شفا یافتند.
در حالي كه از نظر مواد غذایي دست خالي بودند ،علي سه من جو
قرض گرفت ،و فاطمه یکسوم آنرا آرد كرد و نان پخت .وقت افطار،
 .1روح المعاني ،جلد  29ص 158به نقل از تفسير نمونه ،ج ،25ص.347
 .2احتجاج طبرسي و خصال صدوق (طبق نقل از الميزان ،ج ،20ص( .224نمونه ،ص.)347
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سائلي به در خانه آمد و گفت :السالم عليکم اهل بيت محمد .مستمندی
از مستمندان مسلمين هستم ،غذایي به من بدهيد؛ خداوند شما را از
غذای بهشتي مرحمت كند .آنها همگي مسکين را بر خود مقدم داشتند
و سهم خود را به او دادند و جز آب ننوشيدند .روز دوم را همچنان روزه
گرفتند و موقع افطار كه غذا را آماده كردند (همان نان جوین) ،یتيمي بر
در خانه آمد .آن روز نيز ایثار كردند و غذای خود را به او دادند و بار
دیگر با آب افطار كردند و روز بعد را نيز روزه گرفتند و در سومين روز،
اسيری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد ،باز سهم غذای خود را به
او دادند و با آب افطار كردند.
هنگامي كه صبح شد علي دست حسنين را گرفت و به نزد

پيامبر

رفتند ،و نيز گفته شده ،حضرت رسول به منزل دخترش فاطمه تشریف
بردند و دیدند حسنين در شدت ضعف هستند ،از حال آنها سؤال كرد و
حضرت زهراء داستان را به عرض مباركش رسانيد و رسول

خدا

گریست .در این اثناء جبرائيل نازل شد و آیات مورد نظر را آورد.
بعضي از مفسران گویند همه سوره «هل أتي» را خواند .بعضي دیگر
گفتهاند 18 ،آیه؛ یعني از آیه «إنَّ االبرار» تا آیه «کان سعيكم مشكوراً» در
این موقع نازل شد.

1

 .1این حدیث با كمي اختصار در كتاب «الغدیر» ،بهعنوان قدر مشترک ميان روایات زیادی كه در ایـن
باره نقل شده ،آمده است .و در همان كتاب از  34نفر از علمای معروف اهل سنت نام ميبرد كـه ایـن
حدیث را در كتابهای خود آوردهاند (با ذكر نام كتاب و صفحه آن) .به این ترتيـب ،روایـت فـوق از
روایاتي است كه در ميان اهل سنت مشهور ،بلکه متواتر است.
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پيامبر حمد و سپاس پروردگار را بهجای آورد و تبسمي بهصورت
آنها نمود و فرمود :بگيرید تهنيت و مبارک باد كه جبرئيل آورد از جانب
پروردگار و به شما سالم ميرساند و این آیات را در شأن شما نازل
نموده .خداوند نعمتي بر شما نازل نموده كه نابود شدني نيست.ای دختر
محمد !گوارا باد تو را قرب رحمن و جوار پروردگار در خانه جالل و
جمال .خداوند ميپوشاند شما را سندس و استبرق و ارجوان بهشتي و
سيراب ميشوید از شربت رحيق مختوم .و شما نزدیکترین مخلوقات
هستيد به خدای رحمن ،و ایمن باشيد در آن وقتي كه همه مردم محزون
و ترسانند ،خوشا به حال دوستداران شما.

21

سيّد و سرفراز آل عبا

یافت تشریف سورهء «هل اَتي»

زان سه قرص جوین بيمقدار

یافت در پيش حق چنين بازار

دَرَمي صدقه از كف درویش

2

از هـزار تـوانـگر آمد بيش

پاداش عظیم ابرار

در آیات گذشته ،بعد از آنكه انسانها را به دو گروه «شکور» و «كفور» یا
«شکرگزار» و «كفرانكننده» تقسيم كرد ،اشاره كوتاهي به مجازات و كيفر
سخت كفرانكنندگان آمده بود .در آیات مورد بحث ،به سراغ شکرگذاران
 .1در كتاب الغدیر از  34نفر از علمای معروف اهل سنت نام ميبرد و با ذكر نام كتابهـای اهـل سـنت
به این حدیث اشاره ميكنند .در كتاب احقاق الحـق ،ج ،3ص171ــ 157از  36عـالم سـني كـه ایـن
حدیث را ذكر كردهاند ،نام ميبرد.
 .2حدیقه سنائي.
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و ابرار (نيکان و پاكان ) ميرود ،و نکات جالبي در این زمينه یادآوری
ميكند .ابتدا ميفرماید:
شرَبُو َن ِمنْ َک ْأسٍ کانَ مِزاجُها کافُور ًا ()٥
إِنَّ ا ْلأَبْرا َر یَ ْ
ابرار (نيكان) از جامى مىنوشند که با عطر خوشى آميخته است.

«ابرار» ،جمع ب ّر بهمعني نيکوكاری است .یکي از مفسران ميگوید:
«برّ» بر كسي صادق است كه بر هيچكس ،حتي بر مورچهای اذیت روا
ندارد .و در اصل بهمعني وسعت و گستردگي است .به همين سبب،
صحراهای وسيع را «بر» ميگویند .از آنجا كه اعمال افراد نيکوكار نتایج
گستردهای در جامعه دارد ،این واژه بر آنان اطالق ميشود.
«برّ» ،بهمعني نيکوكاری است و نيکوكار كسي است كه تمام افعال،
اعمال ،حركات ،سکنات ،گفتار و كردار آنان روی ميزان عقل و شرع
انجام گرفته و استوار گردیده كه چنين كسي را ابرار ميگویند.
فرق ميان برّ و خير این است كه« ،ب ّر» بهمعني نيکي توأم با توجه
است؛ در حالي كه خير معني اعمي دارد.
«كافور» معاني متعددی دارد .یکي از معاني آن ،گياهي است خوشبو و
یکي از معاني آن ،گياهي است كه بوی تند دارد و برای مصارف طبي از
جمله ضد عفونيكردن بهكار ميرود .بههرحال ،آیه فوق نشان ميدهد كه
این شراب طهور بهشتي ،بسيار معطر و خوشبو است كه هم ذائقه از آن
لذت ميبرد و هم شامه (خوشمزه و خوشبو) .كافور را همردیف مشک
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و عنبر شمردهاند كه از بهترین بوهاى خوش است.

1

شاید تشبيه به كافور از جهت خنکي ،آن است ،كه اشاره خنکای یقين
باشد كه ابرار و نيکوكاران در اثر رویه و سجيه نيک «انوار معرفت و
محبت الهي در قلب و سریره آنان نفوذ مينماید و از شراب معرفت
سيراب ميگردند و به بَرد یقين دل آنها خنک ميگردد و از نسيم الطاف
الهي علي الدوام محظوظ و شادمانند».
مفسران این آیه را حمل بر قيامت كردهاند؛ لکن آیه مطلق است و
ممکن است گفته شود كه اگر در دنيا آن برد یقين در قلب كسي وارد
نگردد؛ البته از آن شراب كافوری نيز در آخرت نخواهد چشيد.

2

مواج عشق الهی با قطره شراب بهشتی

قابل توجه اینكه در ميان نعمتهای فراوان بهشتي كه در این سوره آمده
است ،اولين نعمت «شراب طهور معطر خاصي» است .و این به آن خاطر
است كه پس از فراغ از حساب محشر ،در نخستين گام كه در بهشت
مينهند ،با نوشيدن از این شراب هر گونه غم و اندوه و ناراحتي و
ناخالصي را از درون جان خود ميشویند و سرمست از عشق حق ،به
استفاده از سایر مواهب بهشتي ميپردازند.
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص350ـ .348
 .2تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.233
 .3تفسير نمونه ،ج ،25ص. 351
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خالصه ،شاید مقصود از این آیه ،چنين باشد كه نيکوكاران كه قلب و
دل آنها از غلوغش طبيعت پاک گردیده و بهسوی جاده حق و حقيقت
رهسپار شدهاند ،راه و روش آنها روش اولياء گردیده در اثر نيکوكاری؛
اول به بَرد یقين و عين كافوری ،قلب آنان را مطمئن ميگرداند.
و سپس ،از آن چشمه ،شراب زنجبيلي ( َو یُسْ َقوْ َن فِيها َکأْس ًا کا َن مِزاجُها

ال) و «كأس محبت» به آنها ميچشانند و پس از آن كه قلب محبان
زَنْ َجبِي ً
از آتش عشق بهحق سوخته گردید ،آنوقت از آن شراب خنک كافوری
قطرهای به دل و قلب سوخته آنها ترشح ميگردد؛ و گرنه ممکن است
آتش ،محبت قلب محبان و عاشق مشتهر را بسوزاند و وی را هالک
گرداند.
این است كه هر وقت آتش محبت چنانچه اهلش ميدانند شعلهور
گردید ،در عقب قلب عاشق به بَرد یقين و نسيم خنک الطاف الهي از وله
ساكن ميگردد و آرام ميشود.

1

نیکوکاران از نسیم الطاف الهی محظوظ ،شادمان و مسرورند

آری اگر قطرهای از «شراباً زنجبيال و شراباً طهورا» بهذائقه جانت برسد و
ذرهای از آن خنکي و برد كافوری را بهكام دل بچشي ،آنوقت اثر آن در
تمام اعضای وجودت سرایت مينماید .در آن حال ،بهجز دریای موّاج
عشق كه استيال پيدا نموده و تمام سراسر وجودت را تحت نفوذ خود
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.233
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درآورده؛ بهطوریكه دیگر از خود بيخبر ميگردی ،چيز دیگری پدیدار
نيست.
شهيد ثاني روایت ميكند كه ،به داود نبي وحي رسيد؛ای داود! ابالغ
كن بهاهل زمين كه من دوست كسي هستم كه مرا دوست دارد ،و
همنشين كسي ميباشم كه با من همنشين باشد ،و مونس كسي هستم كه
بهذكر من مأنوس باشد ،و رفيق كسي هستم كه با من رفيق باشد ،و اختيار
ميكنم كسي را كه مرا اختيار كرده ،و مطيع كسي هستم كه از من اطاعت
نموده باشد( ...تا آخر حدیث كه مفصل است).

1

سپس ،به سرچشمهای كه این جام شراب طهور از آن پر ميشود
اشاره ميكند و ميافزاید:
ش َربُ بِها عِبادُ اللَّ ِه یُفَ ِّجرُونَها تَفْجِير ًا ()٦
عَيْن ًا یَ ْ
چشمهاى که بندگان خاص خدا از آن مىنوشند ،و از هر جا
بخواهند آن را جارى مىسازند.

«تفجيراً» ،آبراندن و جریاندادن آن از روی قدرت و شدت .و آن
جام از چشمهاى است كه همواره بندگان خدا از آن مىنوشند و آن را به
دلخواهشان هرگونه كه بخواهند جارى مىنمایند.
اضافهكردن «عباد» به «اهلل» اضافه تشریفيه است .و اشاره به این است
كه شراب كافوری ،چشمهای است كه بهشدت جریان دارد و كاسهای از
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص234ـ.232
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آن نصيب كساني است كه بهمقام عبودیت و بندگي رسيدهاند؛ آنها كه از
مقامات گذشته و به مقامي رسيدهاند؛ كه «العبد و ما فی یده کان لموالء

نصب العين» .آنان مصداق این حدیث گردیده كه خود و هر چه را
مينگرند از او و قائم به او ميدانند.
در تفسير روح البيان از تأویالت نجميه چنين نقل ميكند كه ،ابرار
اشاره به بندگان خالص است كه مخصوص بهاسم اعظماند كه شامل
تمامي «اسماء اهلل» ميباشند و آنها كساني هستند كه پروردگارشان آنان
را سيراب گردانيده و تجلي یافتهاند بهاسم «باسط» كه بهآنان چشانده از
كاسه محبت شراب طهور عشق ،كه ممزوج گردیده به كافور بَرد یقين كه
جاری گردانيده در نهرهای ارواح و اسرار آنها ،و قلبهای آنها
پرگردیده از زیادتي رحمت و شمول نعمت .پایان.

21

عارفان كه جام حق نوشـيدهاند

رازهــا دانســته و پوشــيدهاند

هـر كه را اسرار حق آموختند

2

مهر كردند و دهـانش دوخـتند

ظاهر شدن حقیقت و باطن عمل

بهرهمندی از نعمتهای بهشتي بهجز خواست و اراده اهل بهشت نيازمند
چيز دیگری نيست؛ همچنانکه فرمود« :لهم ما یشاؤن فيها؛ اهل بهشت هر
چه را بخواهند دارند».
 .1همان ،ص.234
 .2مولوی.
 .3ق.35 ،

3
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این دو آیه تنعيم ابرار را بيان ميكند كه چگونه از شراب بهشت و
آخرت متنعم ميشوند .و بعيد نيست كه این دو آیه در مقام بيان حقيقت
عمل صالح آنان بر اساس تجسم اعمال باشد ،و بفهماند وفای به نذر و
اطعام طعام برای رضای خدا ،ظاهرش ،وفا و اطعام طعام است؛ اما
باطنش نوشيدن از كأسي است كه مزاجش كافوری بوده است ،آنهم از
چشمهای كه الیزال خودشان با اعمال صالح خود ميشکافند ،و بهزودی
حقيقت عملشان در جنة الخلد برایشان ظاهر ميشود ،هر چند كه در دنيا
بهصورت «نذر و اطعام طعام است».
مؤید این معنا ،ظاهر جمله «یشربون» و جمله «یشرب بها» است كه
ميفهماند« :همين حاال مشغول نوشيدناند؛ نه اینكه در قيامت
مينوشند ».وگرنه ميفرمود« :سيشربون» و «سيشربوا بها» .عالوه بر
اینكه نوشيدن ،وفا كردن ،اطعامنمودن ،و ترسيدن ،همه را در یک سياق
آورده ،و فرمود :یشربون ،یوفون ،یخافون ،یطعمون ،و نيز ذكر تفجير در
جمله «یفجرونها تفجيرا» ،مؤید دیگری است برای اینكه ظهور دارد در
اینکه ،شکافتن چشمه و جاری ساختن آب آن را با اسباب این كار
انجام ميدهند ،كه همان وفا ،اطعام و خوف است .پس ،حقيقت این
اعمال همان تفجير عين است.
 .1ترجمه الميزان ،ج ،39ص354ـ.355
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سرچشمه شراب طهور

آری این چشمه طهور ،چنان در اختيار ابرار و عباداهلل است كه هر جا
اراده كنند از همانجا سر بيرون ميآورد.
حدیثى از امام باقر نقل شده كه در توصيف آن فرمود« :هى عين فى

دار النبى تفجر الى دور االنبياء والمؤمنين»؛ 1این چشمهاى است در خانه
پيغمبر اسالم كه از آنجا به خانه سایر پيامبران و مؤمنان جارى مىشود».
آرى ،همانگونه كه در دنيا چشمههاى علم و رحمت از خانه پيامبر

اكرم

بهسوى بندگان خدا و نيکان سرازیر مىشود ،در آخرت كه تجسم بزرگى
از این برنامه است ،چشمه شراب طهور الهى از همين بيت وحى
مىجوشد ،و شاخههاى آن به خانههاى مؤمنان سرازیر مىگردد.

2

پیامها

 .1احسان و نيکوكاری جلوهای از شکر هدایت الهي است« :امّا شاکراً و

امّا کفور ًا».
 .2نوشيدنيهای بهشتي مخلوط با مواد خوشبو و معطّر است« :کان

مزاجها کافور ًا».
 .3كاميابيهای بهشتي به كساني تعلّق ميگيرد كه به مرحله عبودیت
رسيده باشند« :یشرب بها عباداهلل».
 .1تفسير نورالثقلين ،ج ،5ص 477و روح المعاني ،ج ،29ص 155بهنقلاز نمونه ،همان ،ص.350
 .2تفسير نمونه ،ج ،25ص. 350
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 .4محروميتهای موقّت بندگان خدا در دنيا ،در قيامت جبران
ميشود« :یشرب بها عباداهلل».
 .5اهل بيت ،بهخاطر رسيدگي به محرومان ،به لقب «ابرار» ،و بهخاطر
اطاعت از خداوند ،به لقب «عباداهلل» ملقب شدند« :ا ّن االبرار...عباداهلل».
 .6بندگان خدا ،اهل نيکي به دیگران هستند و نيکوكاران ،بنده خدا
هستند« :االبرار یشربون...عباداهلل».
 .7اراده بهشتيان كارساز است و آنان به هر چه اراده كنند ميرسند ،و
هر چه را اراده كنند ،انجام ميشود« :یفجرونها تفجير ًا».

1
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در آیات گذشته ،پس از آنكه انسانها را به دو گروه «شکور» و «كفور» یا
«شکرگزار» و « كفرانكننده» تقسيم ميكند؛ سپس ،اشارهای به مجازات و
كيفر سخت كفرانكنندگان ميكند و بعد ،پاداشهای شکرگزاران و ابرار
(نيکان و پاكان) را بيان و نکاتي در این زمينه را یادآوری ميكند.
در آیات بعد نيز ،به ذكر اوصاف و اعمال ابرار و عباداهلل پرداخته و ميفرماید:
س َتطِيرًا ( )٧وَ ُیطْ ِعمُو َن
یُوفُونَ بِال َّن ْذرِ َو َیخَافُو َن َیوْمًا کَا َن شَ ُّر ُه مُ ْ
الطَّعَا َم َعلَى حُ ِّب ِه ِمسْكِينًا َو َیتِيمًا َوأَسِيرًا (ِ )8إنَّمَا ُنطْعِ ُمكُ ْم لِ َو ْج ِه
ن رَ ِّبنَا یَ ْومًا
ال َّل ِه لَا ُنرِی ُد ِمنْ ُكمْ جَزَا ًء وَلَا شُكُورًا ( )9إِنَّا نَخَافُ مِ ْ
ض َر ًة
ك الْ َي ْومِ وَلَقَّاهُ ْم نَ ْ
عَبُوسًا َق ْم َطرِیرًا (َ )1٠فوَقَا ُهمُ ال َّل ُه َش َّر ذَلِ َ
 .1تفسير نور ،ج ،12ص.326
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ص َبرُوا جَ َّن ًة َو َحرِیرًا.
َو ُسرُورًا ( )11وَجَزَاهُ ْم ِبمَا َ
[همانان که] همواره نذرشان را وفا مىکنند ،و از روزى که
آسيب و گزندش گسترده است ،مىترسند »7« .و غذا را در
عين دوستداشتناش ،به مسكين و يتيم و اسير انفاق
مىکنند[ »8«.و مىگويند ]:ما شما را فقط براى خشنودى خدا
اطعام مىکنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از شما
نداريم »9«.ما از پروردگارمان در روزى که روز عبوس و بسيار
هولناکى است ،مىترسيم »10«.پس ،خدا نگهدار آنان از آسيب
و گزند آن روز است و شادابى و شادمانى به آنان عطا
مىکند »11«.و آنان را براى اينکه [در برابر تكاليف دينى و
حوادث روزگار] شكيبايى ورزيدند ،بهشتى [عنبرسرشت] و
لباسى ابريشمين پاداش مىدهد.
اوصاف ابرار

خالصه اینكه در آیات بعد ،به ذكر اعمال و اوصافي كه «ابرار» و
«عباداهلل» دارند پرداخته و با ذكر پنج وصف ،دليل استحقاق آنها را
نسبت به این همه نعمتهای بينظير توضيح ميدهد.
س َتطِيرًا ()٧
یُوفُونَ بِال َّنذْ ِر وَ َیخَافُو َن یَ ْومًا کَانَ َش ُّرهُ مُ ْ
[همانان که] همواره نذرشان را وفا مىکنند ،و از روزى که
آسيب و گزندش گسترده است ،مىترسند»7« .

 .1آنها به نذر خود وفا ميكنند :یُوفُونَ بِال َّنذْرِ.
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 .2و از روزی كه عذاب و ش ّر آن گسترده است ،بيمناکاندَ :و َیخَافُو َن

س َتطِيرًا.
َیوْمًا کَانَ َش ُّرهُ مُ ْ
اولین صفت :نذر

در مقام بعضي از مصادیق «ب ّر» آمده كه ابرار و نيکوكاران ویژگيهایي
دارند كه اولين آن نذر است .آنان هرگاه نذری كردند ،بهنذر خود وفا
ميكنند .و از اوصاف ابرار این است كه «یخافون»؛ یعني از روزی كه
عذاب آن گسترده است ،بيمناکاند.
«مستطيرا»؛ بمعني گسترده و پراكنده است و اشاره به عذابهای
گوناگون و وسيع آن روز عظيم است .جمله «یوفون» و «یخافون» و
جملههای بعد از آن ،بهصورت فعل مضارع آمده و نشان ميدهد كه این
برنامه مستمر و هميشگي آنان است .و البته در شأن نزول گفته شد كه
مصدق اتم و اكمل این آیات ،علي و حضرت زهرا و فرزندان آنها
حسنين هستند كه سه روز با آب افطار كردند و قلب آنان از خوف خدا
و قيامت ماالمال بود.
ترس آنان از آن روز ،اشاره به ایمان به مسئله معاد و احساس
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
واجب كردهاند ،وفا ميكنند ،بطریق اولي واجبات الهي را محترم شمرده و
در انجام آن ميكوشند.
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 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص.352
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اداي چگونه نذري واجب است؟

در تفسير مخزنالعرفان ،خانم امين بيان كرده است :فقها به داللت آیات و
اخبار چنين استفاده نمودهاند كه اگر نذری روی ميزان شرع واقع گردید و
به آن شرائطي كه در محل خود تعيين شده مثل اینكه متعلّق نذر بایستي
عمل مباح یا مستحبي باشد ،و شخص خود را ملزم نماید كه اگر فالن
حاجت من برآورده شد برای خدا فالن عمل خيری را انجام دهم ،وفای
به نذر واجب ميگردد.
شرایط نذر

چون نذر یکي از عبادات بهشمار ميرود ،بایستي عمل نذر فقط برای
خدا انجام گيرد و قصد دیگری در كار نباشد .پس ،مثل بعضي از عوام كه
از روی جهل برای امام و پيغمبر یا حضرت عباس نذر ميكنند ،عالوه
بر اینكه خالف كرده كه در عبادت با خدا شریک قرار داده ،ظاهر ًا
نذرش نيز منعقد نميگردد .و نيز ،چون نذر یکي از عبادات بهشمار
ميرود؛ بایستي متعلق نذر ،و آن كاری كه نذر كرده انجام دهد ،حرام یا
مکروه و یا لغو و بيهوده نباشد و در آن خير و خوب باشد؛ وگرنه وفای
به آن واجب نيست.

1

نکاتی درباره نذر

در قاموس قرآن آمده است :نذر آن است كه چيز غير واجبي را به خود
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص234ـ.235
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واجب گرداني .و در لغت آمدهَ « :نذَ َر نَذراً» و «اوجب علی نفسه ما ليس

بواجب» (واجب كرد بر خود آنچه بر او واجب نبود).
یکي از سنتهای نيکو در راه كمک به محرومان و نيازمندیهای
جامعه و تعدیل ثروت اجتماع ،مسئله نذر است .براساس اعتقاد مذهبي با
خدا عهد ميكند .كه چنانچه كار مهم آنها انجام پذیرد ،و یا بيمارشان شفا
یابد ،و یا برای شکر به درگاه خدا ،مقدار معيني از مال خود را برای رضای
خدا به مصرف مسکينان ،یتيمان ،اسيران ،و سایر امور خيریه ،برسانند.
مسائل نذر

« .1نذر» عبارت از :التزام به انجامدادن كار معين برای خدای تعالي ،با
اظهار عبارتي كه بيانگر برعهدهگرفتن انجام ،یا ترک كاری برای خداست.
 .2نذركننده بالغ ،عاقل ،مختار ،و مصمم باشد و اگر در امور مالي
است ،ممنوعيت از تصرف در مال نداشته باشد.
 .3نذر كردن زن در صورتي كه همسرش وی را منع كند صحيح
نيست ،بلکه باید با اجازه وی باشد.
ال بگوید« :برعهده من
 .4چنانچه نذر مشروط به چيزی نباشد؛ مث ً
است كه برای خدا چنان كنم» ،چنين نذری منعقد ميگردد و آن را «نذر
تبرعي» مينامند.
 .5كاری را كه نذر ميكند باید :الف) برای نذر كننده مقدور باشد .ب)
طاعت ،یا عمل مستحبي محسوب شود؛ نه كاری كه فایدهای نداشته باشد.
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 .6چنانچه برای اماكن مقدس نذر ميكند ،باید آن را به مصاریفي
برساند كه به صالح آن اماكن باشد؛ مانند تعمير ،روشنایي ،فرش و
نظافت و خوشبو نمودن؛ و احوط این است كه از این مصالح ،تجاوز و
زیادهروی نشود.
 .7چنانچه نذركننده از پرداخت نذر خود در وقت انجام نذر عاجز
شود ،نذرش منحل ميشود و از وی ساقط ميگردد .اما اگر از انجام روزه
نذری عاجز باشد ،باید فدیه دهد.
 .8چنانچه از روی فراموشي یا اجبار و یا جهل یا اضطرار ،به موقع
نذر خود را ادا نکند ،نذر منحل نميشود و باید پس از رفع شدن عذر ،به
آن وفا نماید؛ در صورتي كه وقت آن باقي باشد.
 .9اگر كسي بهطور اختيار نذر شکني كند ،موجب كفاره خواهد شد.
 .10كفاره نذرشکني مانند كفاره افطار عمدی یک روز از روزههای
ماه رمضان است؛ یعني :یا  60روز روزه كه  31روز آن باید پيدرپي باشد
و یا اطعام  60مسکين.
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انواع نذر

نذر بر چند قسم است:
« .1نذر بِ ّر» :نذری كه متعلق آن ،شکر نعمت دنيوی یا اخروی باشد.
مثال :عهد ميكنم اگر خدا به من فرزند عطا كند ،من فالن كار خير را
 .1امام خميني ،تحریر الوسيله ،ج ،2ص123؛ بهنقل از رساله نوین چهار جلدی.
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انجام دهم و یا اگر موفق به حج شدم ،فالن كار را بکنم.
« .2نذر استدفاع» :برای رفع بال یا بيماری و یا سایر مشکالت .مثال :اگر
بيمارم شفا یافت ،با خدا پيمان ميبندم كه فالن عمل خير را انجام دهم.
« .3نذر زجر» :برای بازداشتن خود از عمل حرام یا مکروه بهعنوان
زجر .مثال :نذر ميكنم كه اگر عمداً دروغ گویم ،فالن مقدار از مال خود
را در راه خدا بپردازم.
« .4نذر تبرع» :نذری كه مطلق است و مشروط به چيزی نيست .مثال:
«با خدا پيمان ميبندم كه فردا را روزه بدارم».

1

« .5نذر معلق به شرط» :آن است كه ،برای مثال بگوید اگر از آن
مرض شفا پيدا كنم 5 ،روز روزه ميگيرم؛ مانند همين داستان روزه برای
شفای حسنين.
در نذر ،لفظ و قصد (نيت) هر دو دو معتبر است .و صيغه مخصوص
كه مثالً «هلل عليّ أن اَصوم غد ًا» (برای خدا بر من است كه فردا را روزه
بگيرم) ميگوید ،همان طور كه اشاره شد.
نکته :نذر مشروط در نزد فقها قابل انعقاد است ،ولي در انعقاد نذر
تبرعي (كه اگر شرطي در كار نباشد؛ مثالً نذر كند تا نماز شب بخواند)
فقها اختالف دارند .ولي چون آیات نذر عام است ،ميتوان به انعقاد نذر
تبرعي هم حکم كرد.
 .1همان ،ص.116
 .2احکام قرآن ،ص.124
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در نتيجه ،نذر كردن در مهالک و شدائد ،بهترین و اعظم اسباب نجات
و احسن طرق معالجه و استخالص است.
دومین صفت :ترس از روز قیامت

دومين صفت از اوصاف ابرار عبارت است از:
س َتطِيرًا
َو َیخَافُونَ َیوْمًا کَا َن َش ُّر ُه مُ ْ
از روزی که «ش ّر» آن پهن گرديده و فراگرفته بيمناکاند.

اگرچه حکما ش ّر را امر عدمي دانند؛ لکن نه عدم مطلق كه هيچ حظي
و بهرهای از وجود دارا نباشد .بعضي از آنها شرّ را از باب عدم ملکه
دانند؛ یعني در جایي كه شأنيت وجود داشته باشد و مفقود گردیده آنرا
شرّ نامند.
و نيز بعضي از مفسران گفتهاند« ،ش ّر» نسبت به خير ،امر عدمي
بهشمار ميرود؛ یعني موجودی كه در آن خيّریت مفقود گردیده ،شرّ
ناميده ميشود (مثل كوری ،كه به كسي اعمي گویند كه الیق چشم باشد).
و شرّ یکي از عوارض ،و موجود عرضي بهشمار ميرود.
آیه اشاره بهاین دارد كه در روز قيامت بهاعتبار فعليت و سعه وجود،
بایستي رحمت الهي فراگرفته باشد تمام افراد بشر را ،و كفار و اشقياء
خود را از آن رحمت عام محروم نموده و بهجای اینكه آنان را رحمت
فراگيرد ،آنان را آثار غضب نمودار ميگردد؛ این است كه آن روز تمام
افراد بشر در هول و اضطراب ميافتند.

تفسیر آیات ( 7تا 71 ( )12

چنانکه در اوصاف آن روز فرموده« :یوم یجعل الولدان شيب ًا» ،روز
قيامت چنان سخت است كه اگر بهفرض ،بچهای بهدنيا آید ،پير ميگردد؛
مگر اولياء اهلل كه در مقام امن هستند« :ال خوف عليهم وال یحزنون» .در آن
روز اوليای الهي را نه خوفي است و نه محزونند؛ بلکه از الطاف الهي
شادمانند.

1

سخن كوتاه اینکه ،مسئله خوفي كه این طائفه در گفتار خود آوردند،
خوف در مقام عمل است؛ چون حساب عمل بنده با خدا است؛ و بندگي
الزمة الینفک انسان است .انسان بههر درجه از كمال برسد ،و حتي بهمقام
عصمت و بيگناهي هم برسد ،باز هم بنده است ،و بنده ممکن نيست از
خوف پروردگارش تهي باشد 2،همچنانکه فرمود:
«إِنَّ إِلَيْنَا ِإیَا َبهُ ْم (ُ )2٥ثمَّ ِإنَّ عَلَ ْينَا حِسَابَ ُهمْ ()2٦
برگشت آنان بهسوی ما و حسابشان بهعهده ما است
سومین صفت :فقط براي حب خدا

سومين وصف از اوصاف ابرار را اینچنين یادآور شده است:
َو ُیطْعِمُو َن الطَّعَامَ عَلَى ُح ِّبهِ مِسْكِينًا َویَتِيمًا َو َأسِيرًا
و غذا را در عين دوستداشتناش ،به مسكين و يتيم و اسير
انفاق مىکنند.
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص 235و .236
 .2ترجمه الميزان ،ج ،39ص.360
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آنها غذای خود را در عين اینكه نيازمندند و دوست دارند ،به
«مسكين و یتيم و اسير» ميدهند .آری ،اطعامكردن آنها ساده نبود؛ بلکه
توأم با ایثار در هنگام نياز شدید است .به این ترتيب ،رحمتشان عام و
خدمتشان گسترده است.

1

بنابراین ،سومين مصداق «بِ ّر» كه در این آیات تذكر ميدهد ،این است
كه نيکوكاران با رغبت و احتياج آنان به طعام ،اطعام طعام ميكنند به فقرا
و ایتام و مساكين كه مصداق آن اشاره به این آیه دارد:
یءٍ فَإِ َّن
لَنْ َتنَالُوا الْ ِبرَّ َحتَّى تُ ْنفِقُوا مِمَّا ُت ِحبُّونَ َومَا تُ ْنفِقُوا ِمنْ شَ ْ
ال َّل َه ِبهِ عَلِي ٌم

2

هرگز بهشما خير و خوبي نميرسد؛ مگر از آنچه دوست داريد
انفاق کنيد ،و آنچه را که انفاق ميکنيد ،خدا به آن علم دارد.

اگر چه ظاهر ًا ضمير «حبّه» درباره طعام است؛ اما بعضي از مفسران
گفتهاند :ممکن است درباره خدا باشد؛ كه نيکوكاران از روی محبت به
خدا اطعام طعام ميكنند ،و دوستي خدا سبب اطعامنمودن آنها گردیده
(با اینكه عالقه و نياز به طعام دارند)
چهارمین صفت :اخالص

و در آیه بعد ،چهارمين عمل برجسته ابرار را «اخالص» ميشمرد ،و ميفرماید:
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص.352
 .2آل عمران.92 ،
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إِنَّمَا ُنطْعِمُ ُكمْ ِل َو ْجهِ ال َّل ِه لَا ُنرِیدُ مِ ْن ُكمْ جَزَاءً وَلَا ُشكُورًا
آنها ميگويند ما شما را تنها برای خدا اطعام ميکنيم؛ نه
پاداشي از شما ميخواهيم و نه تشكری.

بنابراین چهارمين ویژگي نيکوكاران «اخالص» است كه به زبان حال
و قال گویند ما برای خوشنودی خدا انفاق مينمایيم و از شما فقرا،
عوض و یا اظهار تشکر و قدرداني یا چيز دیگری نميخواهيم.
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
چشمداشتي به پاداش مردم و حتي تقدیر و تشکر آنها نيست .و اصو ًال
در اسالم ارزش عمل به خلوص نيت است؛ وگرنه اعمالي كه
انگيزههای غير الهي داشته باشند ،خواه ریا ،یا بهخاطر هوای نفس ،و یا
تشکر و قدرداني مردم ،و یا پاداش مادی ،هيچگونه ارزش معنوی و
الهي ندارد .و «ابرار» كساني هستند كه در انفاق بر بفقير منّت نگذارند و
عوض از او نخواهند؛ بلکه با كمال احتياج خود ،خالصانه و مخلصانه
لوجه اهلل انفاق نمایند.
حدیث مشهور پيغمبر اكرم« ال عمل اال بالنيه و انما االعمال بالنيات»
اشاره به همين معني است .و منظور از «وجه اهلل» همان ذات خدا است؛
وگرنه خدا صورت جسماني ندارد و این همان چيزی است كه در سایر

 ) 74ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

آیات قرآن تأكيد شده است؛ مانند «وَمَا تُ ْنفِقُونَ إِلَّا ا ْبتِغَاءَ َو ْجهِ اللَّ ِه»؛« 1شما

جز برای خدا انفاق نكنيد».
و در آیه  28سوره كهف در توصيف همنشينان شایسته پيامبر چنين
آمده است:
ی ُیرِیدُو َن
ن یَ ْدعُونَ رَ َّبهُ ْم بِالْ َغدَا ِة وَالْ َعشِ ِّ
سكَ مَ َع ا َّلذِی َ
ص ِبرْ نَفْ َ
وَا ْ
َو ْجهَ ُه
با کساني که صبح و شام پروردگارشان را ميخوانند درحالي
که همواره خشنودی او را ميطلبند پايدار باش!

در آخرین و پنجمين توصيف «ابرار» ميفرماید :آنها ميگویند :ما از
پروردگارمان خائفيم از آن روز كه عبوس و شدید است:
ف ِمنْ رَ ِّبنَا َی ْومًا عَبُوسًا َق ْم َطرِیرًا
إِنَّا َنخَا ُ
ما از پروردگارمان در روزى که روز عبوس و بسيار هولناکى
است ،مىترسيم.

«قمطریر» ،بهمعني شدید و عبوس است .و تعبير از روز قيامت به روز
عبوس و سخت ،با اینكه عبوس از صفات انسان است و به كسي ميگویند
كه قيافهاش درهمكشيده ،بهخاطر تأكيد بر وضع وحشتناک آن روز است؛
یعني آنقدر حوادث آن روز سخت و ناراحتكننده است كه نه تنها انسان در
آن روز عبوس است ،بلکه گویي خود آن روز هم عبوس است.
 .1بقره.272 ،
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در اینجا سؤالي پيش ميآید و آن اینكه :اگر ابرار تنها برای ذات پاک
خدا كار ميكنند ،چرا ميگویند ما از عذاب روز قيامت بيمناكيم؟ آیا
انگيزه الهي با انگيزه «ترس» از عذاب قيامت سازگار است؟ !
با توجه به یک نکته ،جواب آن روشن ميشود .و آن اینکه ،آنها بههر
حال بهخاطر خدا گام برميدارند و اگر از عذاب قيامت ميترسند،
بهخاطر آن است كه عذاب الهي است و اگر به نعمتهای بهشت عالقه
دارند ،چون این نعمتها از ناحيه او است و این همان چيزی است كه
در باب نيت عبادت در فقه مطرح است .ميگویند ،قصد قربت در عبادت
منافات با انگيزه عالقه و شوق به بهشت و ثواب ،و ترس از جهنم و یا
حتي مواهب مادی این دنيا از سوی خداوند ندارد (مانند نماز استسقا
برای نزول باران)؛ زیرا همه اینها بازگشت به خداوند ميكند.
هر چند ،مرحله عالي عبادت این است كه عالقه به نعمتهای بهشت
و ترس از عذاب دوزخ هم انگيزه آن نباشد فقط «حباً هلل» انجام گيرد .و
ف ِمنْ رَبِّنَا یَ ْومًا عَبُوسًا قَمْ َطرِیرًا» هم شاهد بر این است كه این
تعبير به « ِإنَّا َنخَا ُ
خوف هم خوف از پروردگار است.

1

پنجمین صفت :ترس از خداوند

زماني كه آدم و حوا اولينبار از ميوه درخت ممنوعه در بهشت خوردند،
واقعهای رخ داد كه من و شما نيازی به تداوم بخشيدن به آن نداریم؛
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص354ـ .356
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عملي كه ما با اراده آزاد خود ميتوانيم مرتکب نشویم و حتي تحت
شدیدترین و یا ماهرانه ترین وسوسههای شيطان نيز در برابر آن مقاومت
نمایيم .چرا كه خداوند هدیه دیگری برای ما تدارک دیده است كه محکم
ترین حفاظ ممکن عليه گناه در جهان است؛ یعني «ترس از خداوند».
ترس از خداوند ،بيتردید یکي از راههای نزدیک شدن به سوی
اوست .پيش از هر چيز ،ما باید بدانيم ترس از خداوند چيست تا
بتوانيم درک صحيحي از آن به دست آوریم .زماني كه این عبارت را
ميشنویم ممکن است برداشتهای متفاوت و گاهي نادرست در ذهن
ما نقش ببندد.
ترس از خداوند ،مکروهداشتن بدی است .این كه ما در حال حاضر
زندگي مقدسي نداریم یا مقدسبودن چه اندازه برای ما مشکل بهنظر
ميآید ،موضوع اصلي نيست .اگر ما زندگي خود را وقف خداوند كنيم،
او قطعاً با نيمنگاهي به قلب ما (و نظر به اخالص ما) ما را در مسير پاكي
و قدوسيت قرار خواهد داد .او از ما چيزی نميخواهد كه قادر به
انجامش نباشيم .چنانچه در برداشتن هر گام مطيع او باشيم ،حيات طيبه
شامل حال ما ميشود و صفات حسني او در ما تأثير ميكند؛ زیرا اطاعت،
اولين ثمره عشق و ایمان خالصانه است.
شناخت خداوند قلب ما را روشن و لبریز از عشق و پرستش نسبت
به او ميسازد ،و بندگي و عبادت خالصانه در ما ایجاد ميكند .ترس از
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
كنيم در وجودی كه تنها بهوسيله كالم خود ،با كلمه «كُن» ،جهان را از
عدم به هستي در آورد .امروز نيز این جهان عيناً با همان كالم قدرتمند
همچنان برپا داشته شده است.
خداوند با كالم خود «كُن» ،آسمان و زمين را آفرید ،آن را نگه
داشته و ميدارد ،و در زمان معين با نابود كردن زشتيهای آن ،به
جهاني تازه تبدیل ميفرماید .این است قدرت حقيقي ،قدرت مطلق،
قدرت خدای یگانه.
ترس از خدا و تاثیر آن

ترس از خداوند دو واكنش را در ما بر ميانگيزد:
 .1دقيقاً این دیدگاه را در ما نسبت به گناه شکل ميبخشد :خدا گناه و
گنهکار را دوست ندارد.
 .2دركي عميق و آميخته به احترام ،از معرفت به قدوسيت و قدرت
او ،در ما برای دوری از گناه و كفایت و شایستگي ما را برای او پرستش
و بندگي در ما ایجاد ميكند.
نميتوان این حقيقت را انکار كرد كه اطاعت از خدا با هر انگيزهای
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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زندگي ما پيش ميآید كه بهنظر مأیوسكننده ،تردیدبرانگيز و عجيب
ميآیند .در این مواقف و شرایط خاص اطاعت از خدا مورد امتحان قرار
ميگيرد .اطاعتي كه مانند نسخه پزشک قادر است ،تمامي بيماریهای
ذهني ،روحي و حتي جسمي ما را با اراده خدا شفا بخشد.
اطاعت از خدا بهخاطر خداوندي او

ترس از خدا در ارتباط مستقيم با اطاعت از اوست .برخي از واكنشهای
ما در زندگي حاكي از فقدان ترس خدا در ماست.
زماني كه ملوانان كشتيای كه حضرت یونس در آن بود از او
پرسيدند از كجا ميآیي و عازم كجا هستي و از شغل و مليت او
پرسيدند ،او در جواب گفت« :من عبراني هستم و از خدای زمين و
آسمان كه دریا و خشکي را آفریده است ،ترسان ميباشم».

1

اما با مطالعه دقيقتر داستان ،درميیابيم كه ترس او ترس از واكنش
انسانهایي بود كه او قرار بود پيغام خدا را در شهر نينوا به ایشان برساند و
در حقيقت با عملنکردن به فرمان خدا و رفتن به جهتي دیگر ،فقدان
ترس خدا را در خود آشکار ساخت.
یونس با گذشتن از یکسری تجربيات هراسآور ،به این آگاهي
دست یافت كه اطاعت ممکن است در گام اول سخت بهنظر آید؛ اما
پيامدهای نافرماني و نااطاعتي ،هميشه سخت تر از عمل اطاعت است.
 .1یونس.9 ،
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ما در همه حال از الطاف الهي بهره ميبریم و همين لطف و رحمت
اوست كه ما را قادر ميسازد تا از صميم قلب او را اطاعت نمایيم .اما اگر
با وجود این الطاف الهي و نيز هدایتهای او ،باز هم اطاعت از او را
نگزینيم ،زی ِر داوری و حکم او قرار خواهيم گرفت.
پس از آگاهي یونس از امتحان الهي ،خداوند او را از شکم آن ماهي
عظيم بيرون ميآورد و پس از آن است كه ترس خالصانه او از خدا ،با
اطاعت او در رفتن به نينوا و اعالم پيغام الهي ،خود را آشکار ميسازد؛
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
اساس كالم وحي بررسي و مطالعه كنيم ،بخش عظيمتری از مقام و وجود
نامتناهي او را خواهيم شناخت .هر چه درک ما از عدالت ،حکمت ،و
محبت او عميقتر و بيشتر باشد ،اطاعت از او آسان تر خواهد بود.
ترس خداوند در زندگي ما هنگامي آشکار ميشود كه اطاعتي محض،
شادمانه ،خالصانه و بيدرنگ از او داشته باشيم .هر چيز دیگری غير از
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
شيرین از او رهنمون ميسازند« ،كسب شناخت واقعي از وجود او بر اساس
وحي و كالم الهي» ،و «حاصلشدن ترس خداوند در دلهایمان است».
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درست ،پس از این است كه آن لحظه ملکوتي و باشکوه نزدیکي و
دوستي صميمانه را با خدا تجربه خواهيم كرد و او را در زیبایي
ملکوتياش ،جاللِ تابناكش ،تقدیس نابش ،و عمق غير قابل درک و
پيمایشناپذیر محبت او را به چشم دل خواهيم دید .و این زماني به كمال
خواهد رسيد كه در پرستش او ،با شناخت وارد شویم.
شناخت ما از خداوند تا چه اندازه است؟ در هر سطحي از شناخت
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
برای معرفتاهلل بگذاری ،آنگاه شيریني قرب را خواهي چشيد .آنگاه
خواهي یافت كه اطاعتكردن از خدا را بهخاطر وجود متعالي و حکمت
عالي او در احکام و شيریني قرب اوست كه لذت اطاعت و عبادت را در
ما ایجاد ميكند.
خداوند بارها در مشکالت و مسائلي كه در زندگيما رخ ميدهد ،كه
چگونگي رویداد آنها و غلبه بر آنها را نميدانيم ،ما را مورد آزمایش
قرار ميدهد تا حب و اخالص ادعایي ما برایمان آشکار شود .الزم نيست
بدانيم چرا این وقایع رخ دادهاند؛ بلکه تنها كافي است با اعتراف به
مهرباني و قدرت او ،به او اعتماد كنيم و همهچيز را بهدست او بسپاریم.
او در معرفت و حکمت بيكران خود پاسخ تمامي چيزها را ميداند و
همين دليل خوبي است كه از او اطاعت كنيم و با كمال فروتني ،خود را
در سخت ترین شرایط بهدست او بسپاریم.
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حضرت ابراهيم قطعاً ميتوانست در مورد دالئل بسياری كه برای
قربانينکردن فرزند خود داشت ،كتابي كامالً منطقي بر اساس عالیق
انساني بنویسد .اما او از گناه نافرماني و نااطاعتي از خدا ،بيشتر از آنچه
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
دوست خداوند ميدانند .اطاعت ما سبب عميقتر شدن دوستي ما با
خالق هستي خواهد بود.
زماني كه ما ترس از خداوند را در دل نداریم ،به راه خود ميرویم و
هر چه بخواهيم انجام ميدهيم .در نتيجه رابطه صميمي و هيجانانگيز و
شيرین را با خدا از دست ميدهيم و به همراه آن تمام بركات مربوط به
آن را هم از دست خواهيم داد.
شاید بعضي از ما اینگونه فکر كنند كه :اگر فقط من و خدا در این
جهان بودیم بسيار آسان بود كه درست مطابق هدایتهای او زندگي كنم،
ولي وقتي پای آدمهای دیگر هم در ميان است...اوضاع فرق ميكند و
اطاعتكردن سخت ميشود .اما بدان كه خدا ميخواهد تو امتحان شوی
كه برای كدام زندگي ميكني؟ خدا یا دیگران؟
ترس از خدا ،تنها راه رهایي از ترس غير خدا و كوشش برای دوستي
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و تقرب بهسوی خداست 1و فقط با معرفت خداوند متعال است كه انسان
ميتواند از بوته امتحان الهي سرفراز و موفق بيرون بياید.
ترس از خداوند چرا؟

ترس از خداوند ،بيتردید یکي از راههای تقرب و نزدیکي بهاوست،
ترس از خدا ثمره و ميوه شيرین معرفتاهلل است.
هلل من عباده العلماء»؛( 2عالماني كه خداوند را با عظمت
«انّما یخشی ا َ
اسماء و صفات «ذوالجالل و االكرام» شناخته باشند ،هيبت و عظمت این
مقام ،در آنها ترسي همراه با شيریني قرب ایجاد ميكند ،و بهاندازه
معرفت خود این ترس و قرب را احساس ميكنند.
ازاینرو ،ترس از مقام پروردگاری كه خالق كون و ملک و ملکوت
است؛ مرا در مقابل این عظمت خاضع نموده ،و گناه كه نافرماني و مخالفت
با امر اوست مرا ميلرزاند؛ چون خود را در برابر چنين خدایي ميبينم .اگر
بدانم كه عالم محضر خداست ،مني كه سراسر وجودم فقر و نياز است ،در
مقابل خدای بينياز مطلق ،در دل خود در پيشگاه او سر تعظيم فرود
ميآورم .و ميگویم :خداوندا ،با احساس حضور تو آرام ميگيرم ،و اعتراف
ميكنم كه ربالعالمين و تنها خدا و پروردگار عالم هستي تویي ،حاكم
جهان هستي ،قادر مطلق ،و زمامدار بيچون و چرای خلقت عالم هستي
 .1دوستي صميمانه با خدا  /شفای دلهای خسته ،ص11ـ( 30بهطور خالصه و با اندكي تصرف).
 .2فاطر.28 ،
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تویي ،در حالي كه به قدوسيت و جالل و عظمت تو مياندیشم ،و در
قدرت بيكران و حاكميت مطلق و جالل و عظمت تو تعمق ميكنم ،ترس
تو را در دل خود احساس ميكنم؛ ترسي شيرین آكنده از عشق.
خداوندا! تو را بهخاطر وجود بينقص و حکمت بيپایان و عدالت
مطلقت ستایش ميكنم .و بهخاطر رحمت جاودان و فيض بيهمتای تو
در برابرت سر تعظيم فرود ميآورم.
آری ،ترس از عظمت خداوند شيرین است و زایيده و ثمره
معرفتاهلل است .باید كوشيد تا عظمت خالق و پروردگار خود را بيشتر
بشناسيم ،و دعا كنيم ،خدایا! طریق معرفت و راه بهسوی خودت را بما
بياموز تا تو را بيشتر بشناسيم و از احساس حضور تو كامياب شویم و
آرامش یابيم .آمين ربالعالمين.
خالصه ،آیه شریفه« :إِنَّا َنخَافُ مِنْ رَ ِّبنَا َیوْمًا َعبُوسًا قَ ْم َطرِیرًا» ،اشاره به
این است كه خوف بر آنان به اندازهای غالب است كه گویند ميترسيم از
روزیكه تنگ و گرفته و بسيار سخت و دراز است .چه اینکه ،گفتهاند:
قمطير و قماطير بهمعني حرارت شدید است و اشاره به شدت حرارت و
درازی روز قيامت دارد .و در آخرین آیه مورد بحث به نتيجه اجمالي
اعمال نيک و نيات پاكي كه ابرار دارند پرداخته و ميفرماید:
ض َرةً َو ُسرُورًا
ك الْ َي ْومِ وَلَقَّا ُه ْم نَ ْ
فَوَقَا ُهمُ ال َّل ُه شَ َّر ذَلِ َ
پس ،خداوند نگهدار آنان از آسيب و گزند آن روز است و
شادابى و شادمانى به آنان عطا مىکند.

 ) 84ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

ضمير «هُم» در آیه عاید ابرار است .دیگر از تفضالتي كه به ابرار
مبذول ميدارد این است كه در روزیكه تمام مردم در «وله و اضطرابند».
آنان در مقام امن و امان ،با صورتهای بشاش و باطراوت چنين روزی را
استقبال مينمایند و شادمانند كه مورد لطف و الطاف خداوند متعال واقع
گردیدهاند و از ش ّر آنروز كه پهن گردیده در امانند.
گفتيم كه اتفاق بين جميع فرق شيعه و سنّي است كه این آیات در
شأن عترت رسول اكرم و علي و فاطمه و حسنين است؛ ولي مورد
مخصّص نيست و عمومش شامل ميگردد هر كسي را كه متصف به
چنين اوصافي هستند.

1

«نظرة» ،بهمعني طراوت و خرمي و شادابي خاصي است كه بر اثر
وفور نعمت و رفاه به انسان دست ميدهد .آری ،رنگ رخسار آنان در آن
روز ،از آرامش و نشاط دروني آنان خبر ميدهد.
تعبير به «لقّاهم» ،از تعبيرهای بسيار جالبي است كه نشان ميدهد
خداوند بزرگ از این مهمانهای گرانقدر با لطف خاصي استقبال ميكند
و آنها را كه غرق شادی و سرورند ،در سایه رحمتش قرار ميدهد.

2

نکته

دومين و پنجمين وصف از اوصاف پنجگانه ،هر دو مسئله خوف است؛ با
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.237
 .2تفسير نمونه ،ج ،25ص.357
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این تفاوت كه در اولي تنها سخن از خوف روز قيامت است ،و در دومي
خوف از پروردگار است در روز قيامت .در واقع یکي گستردگي آن را
ميرساند و یکي گستردگي كيفي را.

1

صاحب الميزان ميفرماید :محبت اهل بيت به خداوند در آیه بعد
مطرح شده كه ميگوید« :انّما نطعمكم لوجه اهلل» و منظور از «علي حبه»،
اشاره به آنهاست كه در اینصورت ،عالوه بر اخالص ،ایثار آنها نيز
ثابت ميشود.

2

پیامها

* اگر به فکر نام و شهرت نباشيد ،خداوند نامتان را جاودانه ميكند.
كاری كه اهلبيت كردند ،ارزش مادی فراواني نداشت ،ولي چون
خالصانه بود ،خداوند آن را ماندگار ساخت.
* در این آیه كلمات مسکين و یتيم و اسير به صورت نکره آمده تا
بگوید :در اطعام نباید گزینش كرد؛ بلکه به هر كس كه بود انفاق كنيد.
* پروین اعتصامي درباره اخالص در انفاق ميگوید:
كه هنگام دعا یادآر ما را
بزرگي داد یک درهم گدا را
یکي خندید و گفت این درهم خُرد

نميارزد این بيع و شری را

مکن هرگز به طاعت خودنمایي

حجاب دل مکن روی و ریا را

 .1همان ،ص.356
 .2بهنقل از تفسير نور ،ج ،12ص. 327
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تو نيکي كن به مسکين و تهيدست

كه نيکي خود سبب گردد دعا را

بـه وقت بخشش و انفـاق پروین

نباید داشت در دل جز خـدا را

* خوف از خداوند ،بهمعنای خوف از مقام اوست .چنانکه در جای
دیگر ميفرماید« :و لمن خاف مقام ربّه»

1

ارزشها

 .1كمال واقعي زماني است كه نيکي در انسان نهادینه شود .تمام
كماالت با فعل مضارع كه نشانه استمرار فعل ميباشد ،آمده است:
«یوفون ،یخافون ،یطعمون ،و.»...
 .2اطعام و انفاق زماني ارزش بيشتر دارد كه شيء انفاقشده مورد نياز
و عالقه انسان باشد« :یطمعون الطعام علی حبه».
 .3اطعام ،زماني ارزش بيشتری دارد كه از خود و با دست خود باشد:
«نطعمكم».
 .4كمکي ارزش دارد كه خالصانه و بهدور از منّت و انتظاری باشد:
«نطعمكم لوجه اهلل».
 .5آنچه به عمل ارزش ميدهد ،انگيزه خالصانه و اخالص در عمل
است« :نطعمكم لوجه اهلل ال نرید منكم جزاء و ال شكور ًا».
 .6نيکان ،نهتنها با زبان درخواست تشکر ندارند؛ بلکه در دل هم فکر
تمجيد و تشکر نيستند« :ال نرید...شكورا».
 .1الرحمن.46 ،
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 .7گرچه ابرار انتظار پاداش ندارند ،ولي مردم نباید بيتفاوت باشند.
در آیه  25سوره قصص ميخوانيم :حضرت شعيب دخترانش را فرستاد
تا پاداش سقّایي و آبدادن حضرت موسي را بپردازد« :ا ّن ابی یدعوک

ليجزیك اجر ما سقيت».
 .8گذشتن از پاداش ،بهتنهایي نشانه اخالص نيست؛ بلکه گذشتن از
تمجيد و تشکر نيز الزم است« :ال نرید منكم جزاء و ال شكورا».
 .9وفای به نذر واجب است .كسي كه به نذر خود وفا نکند ،از قهر
الهي بترسد« :یوفون بالنذر و یخافون یوماً».
 .10فقط از قهر خدا باید ترسيد ،نه از مردم؛ «نخاف من ربّنا».
 .11داشتن انگيزه الهي ،منافات با شوق به ثواب و یا خوف از عقاب ندارد؛
زیرا ثواب و عقاب نيز از خداست« :لوجه اهلل...انّا نخاف من ربّنا یوماً عبوساً».
 .12در قيامت ،نه تنها مردم عبوسند؛ بلکه روز عبوس است« :یوماً عبوساً».
 .13برای فرار از آن روز عبوس ،امروز در برابر مسکين و یتيم و
اسير ،چهره را عبوس نکنيد« :نخاف من ربنا یوماً عبوساً».

1

نکاتی درباره وجهاهلل و اخالص

«وجه اهلل» ،عبارت است :از صفات فعليه او؛ كه صفات ذاتيه خدایتعالي
ماوراء آن صفات قرار دارد ،و مبدء آن و در آخر مبدء تمامي خيرات عالم
است .بنابراین ،برگشت اینكه عمل برای وجهاهلل باشد ،بهاین ميشود كه
 .1تفسير نور ،ج ،12ص329ـ.327
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عمل انسان بهاین انگيزه از انسان سر بزند كه باعث رضای اوست ،و او
محبوب ما و رضایتش منظور ما است .برای اینكه او جميل علي االطالق
است ،و اگر خواهي بگو ،برگشت چنين عمل بهایناستكه انسان ،خدای
را تنها بهاین جهت عبادت كند كه او اهليت عبادت و استحقاق آن را دارد.
هدف واقع شدن وجهاهلل ،و آنرا غایت و انگيزه اعمال و چنين و
چناني قرار دادن ،در چند جا از كالم مجيد آمده است؛ مانند:
ی
ش ِّ
صبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَ ِ
وَا ْ
یُرِیدُونَ وَ ْجهَ ُه

1

نفس خود را برای بودن با کساني که صبح و شام پروردگارشان
را ميخوانند و بهجز وجه او هدفي ندارند ،مقاومساز.

و در این معنا است آیه شریفه  272سوره بقره ،و آیات دیگر.

2

معناي اخالص

از حضرت رسول چنين روایت ميكنند كه فرمود« :االعمال بالنيات»؛
یعني اعمال بهسبب نيتها تحقق ميگيرد و شاید اشاره بهاین باشد كه
اصل و حقيقت عمل همان قصد و نيت او است .پس ،ببين برای كه و
برای چه كار ميكني.
چه بسيار ميشود كه انسان گمان ميكند كاری را برای رضای خدا
 .1كهف.28 ،
 .2ترجمه الميزان ،ج ،39ص.358
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ميكند و بر خود او هم امر مشتبه ميشود ،و نميداند كه عبادت هوای
ضلَّ ُه
ن ا َّت َخذَ إِ َل َه ُه هَوَا ُه َو َأ َ
ت َم ِ
نفس ميكند .در سوره جاثيه ميفرماید« :أَ َفرَ َأ ْی َ

ال َّل ُه» 1آیا دیدی كسي كه در عين آگاهي به این كه معبود حقيقي خداوند
است ،هوای نفس خود را معبود خویش قرار داده ،و خداوند او را در
گمراهي واگذاشته است.
البته ،معيار صحيح برای تشخيصدادن آنكه بشناسيم عمل ما به چه
نحو واقع ميگردد ،ایناستكه :با دقت درون قلب خود را كنجاوی كنيم
تا آنكه بدانيم آرزو و آمال ما چيست .آیا طرف توجه ما حظوظ نفساني
است یا جهات روحاني ،هر طرفي كه غالب شد محور اعمال بهدور او
ميچرخد و باالخره مقصود رسيدن بهاو و انجامدادن امر او ميشود.
برای مثال ،شخص ریاستطلب تمام همّ و آرزوی او رسيدن به مقام
و مرتبه ریاست ميباشد و در این زمينه هر چه بکند ،ولو صورت عبادت
بهنظر آید ،غير از رسيدن به ریاست چيز دیگری در نظر ندارد .و همچنين
طالب مال یا شهرت یا غير اینها .بلکه طالب بهشت و نعمتهای
اخروی هم ولو آنكه عمل او صحيح و مسقط تکليف ميباشد؛ لکن
عبادت وی خالي از خودخواهي و كيفيات نفساني نيست.
البته هر كسي بينای بهحال خود ميباشد ،چنانچه در سوره قيامت آیه
 14ميفرماید« :بل االنسان علی نفسه بصيره» ببين در نردبان ترقي و تعالي
 .1جاثيه.22 ،
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حایز چه درجه و مقامي گشته ای .گمان مکن كه اثر عبادت فقط بعد از
مردن پدیدار ميشود .اینطور نيست؛ زیرا كه طریق سير ما بهسوی
حقيقت همين عالم دنيا است و آخرت محل رسيدن بهكمال است.
بهعبارت دیگر ،دنيا جای استکمال است و آخرت ،رسيدن به منتهای
كمال الیق .خالصه ،شخص بهمقام عبودیت نائل نميگردد؛ مگر وقتيكه
اعمال و عبادات او خالص از هر گونه غرض نفساني و مخصوص
اطاعت امر حقتعالي باشد.
بعد از آنكه بهدليل عقل دانستيم كه از برای عالم خدای است متصف
به صفات كمال و خالي از تمام نقائص ممکنات ،باید دید از چه راهي
ميتوان او را شناخت و بهساحت قدس او آشنا گردید.
بلي ،دانستن «بهدليل چندان صعوبتي ندارد؛ زیرا كه استدالل مقدور
هر عاقلي است .چيزی كه زحمت دارد ،شناختن او «بهوجدان» است .و
وقتي ميتوانيم بهوجدان او را بشناسيم كه تمام مراحل تکامل را پيموده و
بهسر حد منزل مقصود رسيم .و چنانکه گفتهاند :اول این مراحل «طلب»
است؛ یعني طلب شناسایي حقتعالي بهدليل و وجدان.
ای كاش ميدانستيم :آیا در عالم وجود چيزی بزرگتر ،شریف تر و
جميل تر از خالق عالم هستي تصور ميشود؟ لذا لذت معرفت به خداوند
متعال ،قوی تر و لذیذ ترین لذات است.
بدان كه طریق تحصيل محبت خدا و تقویت آن و رسيدن به او،
تحصيل معرفت و تقویت آن است .و معرفت و محبت وقتي تحقق
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پذیرد كه قلب از آالیش طبيعت و تعلق بهدنيا پاک و پاكيزه گردد و از هر
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
آب پُر شود ،جای چيز دیگری نيست .و خدای تعالي قرار نداده برای
كسي دو قلب.
و كمال دوستي و محبت به حق ایناستكه دوست داری او را
بهتمام قلب .و مادامي كه زاویهای از قلب مشغول بهغير حق گردید ،به
همانقدر از محبت ناقص ميشود .و دایره محبت بهقدری وسيع است كه
ميتوان گفت هر هست ،عشق است و محبت .و انسان وقتي ميتواند از
این محبت و عشق پاک بهرهمند گردد كه جوهر نفس او از آالیش ماده و
اختالط طبيعت مجرد گردد؛ یعني خالص شود.
و كسي كه به معرفت وجداني حق را شناخت و چشم بصيرتش
قوت گرفت و نيت او خالص گردید ،نميبيند مگر خدا را و نميشناسد
مگر او را و ميداند كه در عالم وجود نيست جز او .پس ،ميكوشد در
هر كاری برای رضایت حق ،و آرزویي ندارد جز تقرب به خالق
هستيبخش .پس،ای عزیز! اگر چندی با خلوص نيت توجه به كامل
مطلق نمایي و در پي كسب معرفت حق كمر همت بندی و توجه كامل
بهمبدء بنمایي و روی دل خود را بهعالم ربوبي گرداني ،و از ماسوی او
اعراض نمایي ،آنوقت است كه اشعه نور وجود او در اعماق قلب تو
نفوذ مينماید و باب رحمتش كثافات و چركي نفس تو را پاک ميكند و
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كم كم بهنور وجود قلب تو نوراني ميشود و خود را غرق در عظمت و
جالل ربوبي بيني.
رسد آدمي بهجایي كه بهجز خدا نبيند
بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت
و این را بدان كه بهشت دار كرامت و جایگاه مقربين و اوليای حق
است .تا بهكمال انسانيت نرسي هرگز بوی بهشت را نشنوی و كاملشدن
به گفتار و حركات نيست؛ بلکه به علم و معرفت و محبت به حقتعالي
ميباشد .ببين شارع مقدس چگونه خلوص نيت را اساس عبادات قرار
داده و معلوم است خلوص نيت وقتي تحقق ميپذیرد كه معبود شناخته
شود؛ وگرنه عبادت صورت نگيرد.

1

ضرَ ًة َوسُرُورًا
فَوَقَاهُ ُم ال َّلهُ َشرَّ ذَلِكَ الْ َيوْ ِم وَ َلقَّاهُ ْم نَ ْ
پس ،خداوند نگهدار آنان از آسيب و گزند آن روز است و
شادابى و شادمانى به آنان عطا مىکند.

و در نهایت ،به نتيجه اجمالي اعمال نيک و نيات پاكي كه «ابرار»
دارند اشاره كرده ،و ميفرماید:
«بهخاطر همينها خداوند آنها را از ش ّر آن روز نگهداری ميكند ،در
حالي كه باطراوت و مسرور و شادمان هستند ،از آنها استقبال ميكند»؛
طراوت و شادابي خاصي كه بر اثر وفور نعمت و رفاه به انسان دست
 .1سير و سلوک در روش اولياء و طریق سير سعداء ،بانو مجتهده امين.
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ميدهد و از آرامش و نشاط دروني آنها خبر ميدهد.
بنابراین ،اگر در دنيا بهخاطر احساس مسئوليت ،از آن روز بيمناک
بودند ،خداوند در عوض ،آنها را در آن روز غرق شادی و سرور ميكند.

1

تفسیر آیات ( 12تا )19

ترجمه آیات اشاره بهاین دارد كه:
ك
ص َبرُوا جَ َّن ًة وَ َحرِیرًا (ُ )12متَّ ِكئِينَ فِيهَا َعلَى ا ْلأَرَا ِئ ِ
َوجَزَا ُهمْ بِمَا َ
لَا َی َروْ َن فِيهَا َشمْسًا وَلَا زَ ْم َهرِیرًا ( )13وَدَانِ َي ًة عَلَ ْيهِ ْم ظِلَا ُلهَا
ت ُقطُو ُفهَا تَذْلِيلًا (َ )14و ُیطَافُ عَلَ ْي ِهمْ بِآنِ َيةٍ ِمنْ ِفضَّ ٍة
وَذُلِّ َل ْ
َوأَکْوَابٍ کَا َنتْ قَوَارِیرَا ( )1٥قَوَارِی َر ِمنْ ِفضَّ ٍة قَ َّدرُوهَا َتقْدِیرًا
(َ )1٦ویُسْ َقوْ َن فِيهَا کَ ْأسًا کَا َن ِمزَا ُجهَا زَنْ َجبِيلًا ( )1٧عَ ْينًا فِيهَا
ف َعلَ ْيهِ ْم وِلْدَا ٌن ُم َخلَّدُو َن إِذَا َرأَ ْی َتهُ ْم
تُسَمَّى سَ ْلسَبِيلًا (َ )18و َیطُو ُ
سبْ َت ُهمْ ُلؤْلُؤًا مَ ْنثُورًا ()19
حَ ِ
در آنجا بر تختها تكيه مىزنند ،در حالى که آفتابى [که از
گرمايش ناراحت شوند] و سرمايى [که از سختىاش به زحمت
افتند] نمىبينند « .»13و سايههاى درختان به آنان نزديك و
ميوههايش بهآسانى در دسترس است « .»14و ظرفهايى از
نقره ،و قدحهايى بلورين [که پر از غذا و نوشيدنى است]
پيرامون آنان مىگردانند «»15؛ جامهايى از نقره که آنها را به
 .1تفسير نمونه ،ج ،25خالصهای از ص348ـ.357

 ) 94ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

اندازه مناسب اندازهگيرى کردهاند « ،»16و در آنجا جامى که
نوشيدنىاش آميخته به زنجبيل است ،به آنان مىنوشانند «،»17
از چشمهاى در آنجا که «سلسبيل» ناميده شود « ،»18و
پيرامونشان نوجوانانى جاودانى [براى پذيرايى از آنان]

مىگردند ،که چون آنان را ببينى پندارى مرواريدى پراکندهاند.
پاداش ابرار و اوصاف بهشت

بعد از اشاره اجمالي در آیات گذشته ،و نجات ابرار و نيکان از
عذابهای دردناک روز قيامت ،و رسيدن آنها به لقای محبوب ،و غرق
در سرور و شادماني ،در آیات بعدی به شرح نعمتهای كه بهعنوان
پاداش به ابرار ميدهد اشاره ميكند .دستكم ،پانزده نعمت را در طي این
آیات برميشمرد و ميفرماید:
ص َبرُوا جَ َّن ًة وَ َحرِیرًا
َوجَزَا ُهمْ بِمَا َ
و آنان را برای اين که [در برابر انجام تكاليف و پرهيز از
گناهان و حوادث تلخ] شكيبايي داشتند ،بهشتي [ويژه] و لباسي
ابريشمين پاداش ميدهد.

ابتدا از مسکن و لباس این بهشتيان سخن ميگوید كه خداوند در
برابر صبر و شکيبایي آنان ،بهشت و لباسها و فرشهایي از حریر را
پاداش ميدهد .و «جزاهم بما صبروا»؛ پاداش صبر به نيکوكاران كه مصداق
واقعي صابران در اینجا ،بهخصوص همان كساني ميباشند كه آیات
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درباره آنان نازل شده ،كه ظاهر ًا ضمير در «هم» و «واو» در «صبروا» همان
چند نفرند كه ایثار نمودند.
اما همانطور كه اشاره شد ،این آیه عموم را شامل ميشود و تمام
نيکوكاراني را كه متصف بهاین صفات باشند ،به پاداش صبری كه در این
عالم و در حيات دنيوی خود نمودهاند ،در قيامت چنين نعمتها از باغها
و لباسهای الوان به آنها كرامت ميشود.
آری ،خداوند آنان را در برابر آن «استقامت و ایثار» ،كه نمونه آن وفا
به نذر و روزهداشتن و اطعامدادن با احتياج و نياز خود است ،در باغهای
مخصوصي از بهشت جای ميدهد و بهترین لباسها را بر آنها
ميپوشاند .در آیات دیگر هم خداوند درباره پاداشهای قيامت در مقابل
صبر و شکيبایي انسان اشارههایي فرموده است.
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
و . ...ما در سوره رعد ميخوانيم ،فرشتگان به بهشتيان چنين خوشامد
ميگویند« :سالم عليكم بما صبرتم؛ سالم بر شما بهخاطر صبرتان».
ازاینرو ،صابران نه فقط در قيامت پاداش ميبينند؛ بلکه در دنيا ،سالم و
ش ِر
صلوات الهي را دریافت ميكنند .خداوند به پيغمبرش ميفرماید« :وَبَ ِّ

ص َلوَاتٌ ِمنْ رَ ِّبهِمْ؛ بشارت بده به صابران؛ بر آنان
ك َعلَ ْيهِ ْم َ
الصَّا ِبرِینَ ....أُو َلئِ َ
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است صلوات از پروردگارشان».

1

ص َبرُوا
و نيز در آیه 111سوره مؤمنون آمده است« :إِنِّی جَ َزیْ ُت ُهمُ الْيَ ْومَ بِمَا َ

أَ َّنهُ ْم هُ ُم ا ْلفَائِزُونَ؛ من امروز آنان را در برابر صبری كه كردند پاداش دادم،
و اكنون فقط ایناناند كه بهطور یقين [به مقصد و مراد خویش] رسيدند و
رستگار شدند» .آری ،خداوند ميفرماید :من امروز آنها را بهخاطر صبر
و استقامتشان پاداش دادم .آنها رستگارانند.
سپس ميافزاید :این در حالي است كه آنها بر تختهای زیبا تکيه
كرده؛ نه آفتاب را ميبينند ،و نه سردی هوا را:
ك لَا َی َر ْونَ فِيهَا شَ ْمسًا وَلَا َز ْم َهرِیرًا
ن فِيهَا عَلَى الْ َأرَائِ ِ
ُمتَّ ِكئِي َ
(در آنجا بر تختها تكيه مىزنند؛ در حالى که آفتابى [که از
گرمايش ناراحت شوند] و سرمايى [که از سختىاش به زحمت
افتند] را نمىبينند.

بيان این حالت (تکيهكردن بر تختها) ،اشاره به آرامش و راحتي
كامل آنها است؛ چرا كه انسان معمو ًال در وضعيت داشتن آرامش در
چنين حالتي بهسر ميبرد .تعبير نه سرد و نه گرم ،اشاره به اعتدال هوای
بهشت است كه با وجود سایههای درختان بهشتي ،هوایي لطيف ،مطبوع
و دلنشين دارد.
بههرحال ،بهشتيان بر سریر و تختهایي كه از دُر و یاقوت و انواع
 .1بقره.157 ،
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جواهرات ساخته شده تکيه زدهاند و از هر زحمت ،مرارت و مشقتي در
اماناند؛ چنانکه از گرمي حرارت تابستان و سردی زمستان زمهریری ایمناند.
این آیات درباره نعمتهای جسماني است كه به ابرار و نيکوكاران
كرامت ميشود؛ لکن تفّضالت روحاني نسبت به آنها تحت ح ّد و
شماره نميآید .این است كه از بيان نعمتهای روحاني لب فروبسته و
فقط به شمارش نعمتهای جسماني پرداخته است .و باید دانست كه
ارزش عمل ،به ميزان «ایمان و تقوی و عمل صالح » است كه مقرون به
عقل و خلوص نيت انجام گرفته باشد .بسيار كساني بودند و هستند كه
انفاق مال كرده و ميكنند؛ بلکه ایثار هم ميكنند ،ولي فضيلتي برای آنان
نشده و آیهای درباره آنان فرودنيامده ،و اشاره به همين دارد ،قوله تعالي:
«انما یتقبل اهلل من المتقين».
آیه بعد در ادامه این نعمتها ميافزاید :این در حالي است كه
سایههای درختان بهشتي بر آنها فروافتاده ،و چيدن ميوههایش برای آنها
بسيار سهل و آسان است.
وَدَانِ َيةً عَلَ ْيهِ ْم ِظلَا ُلهَا وَذُ ِّل َلتْ ُقطُو ُفهَا تَذْلِيلًا
و سايههاى درختان به آنان نزديك و ميوههايش به آسانى در
دسترس است.

نه مشکلي وجود دارد ،نه خاری در دست ميرود ،و نه احتياج به
تالش و حركتي برای چيدن ميوهها است .البته باید گفت كه اصول حاكم
بر زندگي انسان در آن جهان با این جهان بسيار متفاوت است و آنچه
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درباره نعمتهای بهشتي در قرآن بيان ميدارند؛ تنها اشاراتي است پُر
معني به آن مواهب عظيم؛ وگرنه طبق تصریح بعضي از آیات و روایات
است كه نعمتهای آن جهان را «هيچ چشمي ندیده و هيچ گوشي
نشنيده و بر هيچ اندیشهای نگذشته است».
و از ابن عباس بيان شده است :آنچه را خداوند در قرآن از نعمتهای
بهشتي نام برده ،مَثَل و مانندی در دنيا ندارد ،ولي خداوند آن را با نامي كه
برای ما شناخته شده است نام ميبرد .برای مثال ،از شراب طهوری كه با
«زنجبيل» ممزوج است نام ميبرد كه ماده معطری بود كه عرب به آن
عالقه داشت.
چگونکی پذیرایی از مهمانان در بهشت

در آیه بعد به توضيح قسمتي از چگونگي پذیرایي از این مهمانان بهشتي
خدا ،و وسائل پذیرایي آنها و پذیرایيكنندگان ميپردازد .ميفرماید:
ضةٍ َوأَکْوَابٍ کَا َنتْ َقوَارِیرَا ()1٥
َو ُیطَافُ َعلَ ْيهِمْ بِآنِ َيةٍ مِنْ ِف َّ
ض ٍة قَ َّدرُوهَا تَقْدِیرًا ()1٦
قَوَارِیرَ ِمنْ فِ َّ
و ظرفهايى از نقره ،و قدحهايى بلورين [که پر از غذا و
نوشيدنى است] پيرامون آنان مىگردانند؛ جامهايى از نقره که
آنها را به اندازه مناسب اندازهگيرى کردهاند.

«آنيه» ،هر گونه ظرفي« .اكواب» ،قدح و «قواریر» ،ظرف بلورین و
شيشهای است .در این ظرفها انواع غذاهای بهشتي ،و در آن قدحهای
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بلورین انواع نوشيدنيهای لذتبخش و نشاطآفرین بهمقداری كه
ميخواهند و عالقه دارند موجود است« .قواریر من فضة قدرها تقدیر ًا»؛
ظرفهای بلوریني از نقره كه آنرا به اندازه الزم آماده كردهاند .و
خدمتکاران بهشتي پيوسته گرد آنها دور ميزنند و به آنها عرضه ميكنند.
تصور کنید در بهشت هستید!

«دانيه» ،یکي از اوصاف بهشت است و گویي زمان حال است برای
بهشتيان به همين معنا كه بهشتيان در قرارگاه خود و در آن تختهای
مرصّع آرميدهاند (خوابيده و دراز كشيدهاند) و درختان بهشتي بر سر آنان
سایه انداخته ،ميوههای بهشتي در دسترس آنها است ،و غلمان و حوران
بهشتي در خدمت آنان هستند.
عجب اینكه ،ظرفهای بلورین بهشتي از نقره ساخته شده است ،در
حالي كه در دنيا چنين ظرفي مطلقاً وجود ندارد و ظرفهای بلورین را از
سنگهای مخصوصي كه ذوب ميكنند ميسازند ،ولي همان خدایي كه
این امکان را در سنگ تيره آفریده كه قابل تبدیل به شيشه و بلور باشد،
ميتواند در فلزی چون نقره هم بيافریند.
بههر حال ،از این تعبير استفاده ميشود كه ظرفهای بهشتي ،هم صفا
و شفافيت بلور را دارد ،و هم درخشندگي و زیبایي نقره را ،و
نوشابههایي كه در آن است كامالً نمایان است .ابن عباس ميگوید :همه
نعمتهای بهشتي ،شبيه و مانندی در دنيا دارد ،جز ظرفهای بلورین كه
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از نقره است كه در دنيا شبيه و مانندی ندارد.
«غلمان یطوف عليهم بآنية من فضة ،»...آری عکس العمل و نتيجه اعمال
آنها است كه در قيامت ظهور ميكند .البته كسي كه مطيع و بنده حق باشد،
تمام موجودات چون قشون حقاند ،مطيع و خدمتگزار او ميگردند؛ حتي
در همين دنيا چنين است ،چه برسد به آخرت كه اعمال مجسم ميشود و
هر عمل و هر كاری بهصورت حقيقي خود ظهور مينماید.
سخنان مفسران در توجیه «قدّرها تقدیرا»

 .1آب خوری هر كسي از خاک زمين خودش ميباشد.
 .2جام آب آنان بهقدر است كه دست آنها از آن پر شود.
 .3جام آبخوری اهل بهشت بهقدر ریه آنهاست؛ نه بيشتر و نه كمتر.
بانو مجتهده امين 1ميفرماید :شاید اشاره بهاین باشد كه همانطوریكه
مقامات بهشتي در خور هر یک از ابرار و مطابق اعمالشان تهيه شده،
اندازه آب آنان هم كه شرب آنان از آن آب نيز به همين صورت است.
شراب طهور و شراب زنجبيال و شراباً كافورا ،كه مشروب بهشتيان به
حسب مقام و منزلتي كه بر خود تأمين نمودهاند است ،بهقدر سعه قلب
طاهر و روحيه وسيع آنها در كوزههای مرصّع مقدار معيني آماده شده
است؛ زیرا كه حقایق در آن وقت صورت ميگيرد.
 .1تفسير مخزنالعرفان.
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بعد ميفرماید:
َویُسْ َقوْنَ فِيهَا کَ ْأسًا کَا َن مِزَاجُهَا زَنْ َجبِيلًا ( )1٧عَ ْينًا فِيهَا ُتسَمَّى
سَ ْلسَبِيلًا ()18
و در آنجا جامى که نوشيدنىاش آميخته به زنجبيل است ،به
آنان مىنوشانند؛ از چشمهاى در آنجا که «سلسبيل» ناميده شود.

آری ،در آنجا از جامهایي سيراب ميشوند كه لبریز از شراب طهوری
است كه با زنجبيل آميخته است
«سلسبيل» (حركت پيدرپي ـ روان) ،این جامها از چشمهای در
بهشت پُر ميشود كه سلسبيل ناميده ميشود .بهنظر ميرسد كه عرب دو
نوع شراب با دو حالت مختلف داشتهاند :یکي به اصطالح «نشاطآور و
محرک با زنجبيل ميآميخته ،و دیگری« ،مستكننده و آرامبخش» كه با
كافور ميآميخته.
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
قالب الفاظ این جهان نميگنجد ،چارهای جز این نيست كه [گفته شود]
این الفاظ با معاني گسترده تر و واالتری برای آن حقایق بزرگ استخدام
شده است.
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کالم مفسران در توجیه زنجبیال

بانو امين در تفسير خود بيان ميدارد 1:مشروب بهشتيان فقط در اسم
زنجبيل ناميده ميشود نه در معني .دیگر اینکه ،آنچه از نعمتهای بهشتي
تشبيه به امور دنيوی نموده ،برای این است كه چيزی از آن مفهوم گردد و
نه آنكه مثل آن باشد .و چون نزد عرب زنجبيل مطلوب بوده ،از آن
جهت شراب بهشتي را تشبيه به زنجبيل نموده و به آنان وعده داده كه در
بهشت به مشروبي كه ممزوج به زنجبيل است ،سيراب ميگردند.
چون در قيامت معارف و اعمال صورت خارجي پيدا ميكند و
عوارض ،حقيقت جوهری ميیابد؛ یعني آثار جوهری از آن پدید
ميگردد ،پس كسي كه در این عالم آینه و كأس قلبش پُر شد از حرارت
محبت حق تعالي و اوليای او ،در قيامت همين محبت ،به صورت نهری
ميگردد و به كاسهای از آن ،محبّ را سيراب ميگردانند؛ زیرا ماداميكه
انسان در این عالم طبيعت زندگي ميكند ،چون در زندگي محتاج به
لوازم بسيار است و هر آني طبيعت او را بهطرفي ميكشاند ،ممکن نيست
از جام معرفت و محبت سيراب گردد.
لکن وقتي پرده عقب رفت و «علم و معارف» به مرتبه «شهود تام»
رسيد ،آنوقت از آن كأس محبت ،كه شاید اشاره آیه به آن باشد ،سيراب
ميگردد و ناتمامي وی تمام ميشود و «تکامل» ميیابد.
 .1تفسير مخزنالعرفان ،ج ،14ص.242

تفسیر آیات ( 12تا 103 ( )19

«عَ ْينًا فِيهَا ُتسَمَّى َسلْسَبِيلًا»؛ تشبيه به سلسبيل از جهت فراواني و جریان
آناست كه این چشمهها و نهرها در منزلهای اهل بهشت بدون زحمت
جاری و دائمي است .پس ،غير از مصداق آیات كه اهل بيت باشند ،هر
كس كه متصف به صفات نيکو گردیده و گام در راه اوليا گذاشته ،و رو
به كمال ميرود را نيز شامل ميشود.
پیامها

 .1خداوند ،مخلصان را به مراد خود ميرساند« :انّا نخاف...یوم ًا عبوس ًا

ـ فواقاهم اهلل ش ّر ذالك اليوم».
 .2ثمره خوف از خدا ،نجات از قهر اوست« :انّا نخاف...فواقاهم اهلل ش ّر

ذالك اليوم».
 .3كيفر و عذاب باید مناسب عمل باشد( .حفظ و نجات محرومان،
سبب حفظ و نجات انسان در قيامت است)؛ «فواقاهم اهلل شرّ ذالك اليوم».
 .4ترس امروز ،امنيت فردا ،و مسرور كردن امروز ،مسرور شدن فردا
را بهدنبال دارد« :نخاف من ربّنا...فوقاهم اهلل...و لقّاهم نضرة و سرورا».
 .5پاداشهای الهي بهخاطر صبر است« :جزاهم بما صبروا».
 .6بهشتان در آسایش و آرامش بهسر ميبرند« :متكئين فيها علی االرائك».
 .7هوای بهشت بسيار مطبوع است« :ال یرون فيها شمس ًا و ال زمهریر ًا».
 .8در بهشت ،نعمتها تسليم ابرار هستند« :ذلّلت قطوفها تذليالً».
 .9خادمان بهشتيان ،پروانهوار به دور آنان ميچرخند« :یطاف عليهم».
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 .10ظرفهای بهشتي در شکل و اندازههای متفاوت و مطابق با اراده
و ميل بهشتيان ساخته شده است« :قدّروها تقدیراً».

1

پذیراییکنندگان در بهشت

در ادامه ،از پذیرایيكنندگان این بزم پُر سروصدا ،كه در جوار رحمت
حق در بهشت برین برپا ميشود ،ميفرماید:
ف َعلَ ْيهِ ْم وِلْدَانٌ ُمخَ َّلدُونَ إِذَا رَ َأ ْی َتهُ ْم َحسِ ْب َتهُمْ لُؤْ ُلؤًا َمنْثُورًا
َو َیطُو ُ
و پيرامونشان نوجوانانى جاودانى [براى پذيرايى از آنان]
مىگردند ،که چون آنان را ببينى ،پندارى مرواريدى پراکندهاند.

«ولدان» ،جمع وليد است؛ یعني پسران كوچک كه از شدت لطافت و
نورانيت گویا از روحانيان تجسم یافتهاند .وقتي بهشتيان آنانرا ميبينند ،از
شدت امعان و نورانيت و حُسن و زیبایي و جماليكه در آنان پدیدار
است ،گمان ميكنند كه لؤلؤ و مرواریدند كه بهدور آنها ميگردند.
بيان ميدارد ،بر گرد و اطراف بهشتيان نوجوانان جاوداني ميگردند (بر
آنها طواف ميكنند) .هم خودشان در بهشت جاودانه هستند ،و هم طراوت
و زیبایي و نشاط جواني آنها جاوداني است و هم پذیرایيكردن از آنان.
تفسیر آیات ( 20تا )22

س
ب ُسنْ ُد ٍ
ت ثَ َّم رَ َأ ْیتَ نَعِيمًا وَ ُملْكًا َکبِيرًا ()2٠عَالِ َي ُهمْ ثِيَا ُ
وَإِذَا َرأَ ْی َ
 .1تفسير نور ،ج ،12ص.331
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ض ٌر وَإِ ْس َتبْ َرقٌ َو ُحلُّوا َأسَاوِ َر ِمنْ ِفضَّ ٍة وَ َسقَاهُ ْم َر ُّبهُمْ َشرَابًا
خُ ْ
طَهُورًا (ِ )21إنَّ َهذَا کَا َن لَكُ ْم جَزَا ًء وَکَانَ سَعْيُ ُكمْ مَشْكُورًا ()22
و چون آنجا را ببينى ،نعمتى فراوان و کشورى بزرگبينى»20«،
بر اندامشان جامههايى از حرير نازک و سبزرنگ و ديباى ستبر
است و با دستبندهايى از نقره آراسته شدهاند ،و پروردگارشان
باده طهور به آنان مىنوشاند«[ .»21به آنان گويد ]:يقين ًا اين
[نعمتها] پاداش شماست و تالشتان مقبول افتاده است»22« .
پاداشهاي عظیم بهشتیان!

یادآوری این نکته ضروری است كه :اصول حاكم بر زندگي انسان در آن
جهان با این جهان بسيار متفاوت است ،و آنچه درباره نعمتهای بهشتي
در این آیات و آیات دیگر قرآن آمده ،تنها اشاراتي است پُر معني به آن
مواهب عظيم؛ وگرنه طبق تصریح بعضي از روایات در آنجا نعمتهایي
است كه هيچ چشمي ندیده و هيچ گوشي نشنيده و بر اندیشه هيچكسي
نگذشته است.
«ابن عباس» سخني دارد كه در ذیل بعضي از آیات همين سوره بيان
كرده است ،ميگوید :آنچه را خداوند در قرآن از نعمتهای بهشتي نام
برده ،مَثَل و مانندی در دنيا ندارد ،ولي خداوند آن را با نامي كه برای ما
شناخته شده است نام ميبرد.
برای مثال ،از شراب طهور نام ميبرد كه با «زنجبيل» ممزوج است .این
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ماده معطری بود كه عرب به آن عالقه داشت 1.و از آنجا كه نعمتهای
جهان دیگر (آخرت) به وصف نميآید ،هر قدر هم كه الفاظ گویا و رسا
باشد ،باز بهصورت سربسته به آنها اشاره ميكند و ميفرماید:
ت ثَ َّم َر َأ ْیتَ نَعِيمًا َومُ ْلكًا َکبِيرًا
وَإِذَا رَ َأ ْی َ
و چون آنجا را ببينى ،نعمتى فراوان و کشورى بزرگ بينى.
نعیم و ملک عظیم چیست؟

ميفرماید :هنگامي كه آنها را مينگری ،نعمتها و ملک عظيمي را ميبيني.
و برای «نعيم» و «ملک كبير» تفاسير بسياری بيان شده است .امام صادق در
معني این آیه ميفرماید :ملکي كه هرگز زائل نميشود و فنا نميپذیرد.
به بيان دیگر ،یا نعمتهای بهشتي آنقدر گسترده است كه از نظر
كثرت به وصف نميآید ،یا اینكه «ملک كبير» آناست كه فرشتگان به
هنگام دخول بر بهشتيان اذن ميگيرند و با سالم به آنها تحيت ميگویند.
و یا اینكه بهشتيان هر چه اراده كنند ،به آنها دست ميیابند.و یا بهمعني
ملک دایمي و ابدی و توأم با تحقّق تمام آرزوها است.
واژه «نعيم» كه در لغت بهمعني «نعمتهای فراوان» است و «مُلک
كبير» كه از عظمت و وسعت باغهای بهشتيان خبر ميدهد ،مفهوم وسيع
و گستردهای دارد كه همه تفسيرهای فوق را شامل ميشود.
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص364ـ.365
 .2همان ،ص.369
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خالصه

خانم نصرت امين در تفسير این آیه ميفرماید :و چون مکرر نظر كنند،
آنانرا فراگرفته نعمتهای فراوان و مملکت وسيع؛ اشاره به این كه :بههر
نظری نعمت دیگری و مملکت وسيعي برای خود مينگرند كه «علي
الدوام» محفوظ باشند .زیرا نعمتهای بهشتي چون ناشي از رحمت غير
متناهي الهي است ،محدود به حدّی نيست و انتها ندارد.
و در تفسير روح البيان گفتهاند :اشاره آیه از باب ترقي از ادني بهاعال
است .مقصود تعميم است؛ یعني نعمتها را گفتند كه در اینجا امور
دیگری هم هست كه بزرگتر و عظيم تر از آن است كه گفته شده است.
و نيز گفتهاند« :نعيم» راحت اشباح و اجسام است ،و «مُلک كبير» لذت
أرواح ميباشد .یا اینکه« :نعيم» مالحظه «دار» است و «مُلک كبير» مشاهده
دیدار است و «دار بيدیدار به هيچ نارزد».
زاهدان فردوس ميجویند و ما دیدار دوست
در تأویالت نجميه نيز آمده است :وقتي انسان در مقام «توحيد»
متمکّن گردید ،واصل ميگردد به مقام شهود؛ و در همين عالم مشاهده
مينماید سلطنت و مملکت پادشاهي را كه در ذات و صفات و اسماء
بزرگ است(1.اللهم ارزقنا).
تا اینجا به قسمتي از نعمتهای بهشتي از قبيل :مسکن ،تختها،
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.244
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سایهها ،ميوهها ،نوشيدنيها ،ظرفها ،گروهپذیرایيكننده اشاره شد .اكنون
نوبت به وسایل تزئيني بهشتيان است ،ميفرماید :بر اندام آنها لباسهایي
است از حریر نازک سبز و از دیبای ضخيم.
ض ٍة
ض ٌر وَإِ ْس َت ْب َرقٌ َوحُلُّوا أَسَا ِورَ ِمنْ فِ َّ
س خُ ْ
ب ُسنْ ُد ٍ
عَالِ َيهُمْ ثِيَا ُ
بر اندامشان جامههايى از حرير نازک و سبز رنگ و ديباى ستبر
است و با دستبندهايى از نقره آراسته شدهاند.

«سندس» ،پارچه ابریشم نازک و «استبرق» پارچه ابریشمين ضخيم
است .در آیه  30سوره كهف نيز آمده است« :یحلون فيها من اساور من

ذهب ،بهشتيان با دستبندهایي از طال تزئين ميشوند» اشاره به رنگ سبز
برای لباسهای بهشتي نيز برای آن است كه رنگي است بسيار
نشاطآفرین؛ همانند برگهای زیبای درختان .البته رنگ سبز انواع و
اقسامي دارد كه هر كدام ،خود دارای لطفي است.
پس ،در «عاليهم» دو احتمال است :اول اینكه «فوقهم ثياب سندس»
برای غلمان ،و احتمال دیگر حال است برای ضمير «هم» كه در آیات قبل
به ابرار برميگردد كه معني آیه این ميشود« :و حال کونهم یعلوهم ثياب

سندس خضر» و سرانجام در پایان آیه بهعنوان آخرین و مهمترین نعمت از
این سلسله نعمتها ،ميفرماید:
َوسَقَاهُ ْم رَ ُّبهُ ْم َشرَابًا َطهُورًا
و پروردگارشان شراب طهور به آنان مىنوشاند.
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شراب طهور چیست؟1
آب كم جو تشنگي آور بهدست
تـا «سقـاهم ر ّب ُهمُ» آیـد خطـاب

تا بجوشد آبت از باال و پست
1

تشنـه باش اهلل اعلم بالصّواب

گر چه در ميان نعمتها نيز از نوشيدنيهای گوارا از جامهایي كه از
چشمه سلسبيل پُر ميشود و بهشتيان از آن سيراب ميگردند ،سخن به
ميان آمده بود ،ولي با آنچه در این آیه آمده بسيار متفاوت است؛ زیرا از
یکسو در آنجا ساقي «ولدان مخلدون» بودند؛ اما در اینجا ساقي خدا است.
ب».
چه تعبير جالب و عجيبي؛ بهخصوص با تکيه بر كلمه «ر ّ
خداوندی كه هميشه این انسان را پرورش داده و مالک و مربي او است،
وی را در مراحل تکامل همواره رهنمون ميشود تا به آخرین مرحله برسد
اكنون نوبت آناست كه ربوبيتاش را به اعال برساند ،و با دست قدرتش از
جام شراب طهور بندگان ابرار و نيکان را سيرآب و سرخوش كند.
از سوی دیگر« ،طهور» بهمعني چيزی است كه هم پاک است و هم
پاکكننده .بهاین ترتيب ،این شراب جسم و روح انسان را از هرگونه
آلودگي و ناكامي پاک ميكند و آنچنان روحانيت و نورانيت و نشاط بهاو
ميبخشد كه در هيچ عبارتي نميگنجد.
در حدیثي از امام صادق نقل شده است« :یطهرهم عن کل شیء سوي

اهلل »2قلب و جان آنها را از همهچيز جز خدا پاک ميكند و پردههای
 .1مولوی.
 .2مجمع البيان ،ج ،10ص411؛ به نقل از تفسير نمونه.
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غفلت را كنار ميزند ،حجابها را از بين ميبرد ،و انسان را شایسته حضور
دائم در جوار قرب خدا ميكند و نشئه این شراب طهور از هر نعمتي
برتر ،و از هر موهبتي باالتر است.
اگر شراب آلوده دنيا عقل را زایل ميكند ،و انسان را از خدا دور
ميكند ،اما شراب طهوری كه با دست ساقي «الست» داده ميشود ،او را
از ماسوی اهلل بيگانه كرده و غرق در جمال و جالل خدا ميكند .لطفي كه
در این آیه و در این نعمت است از همه برتر و باالتر است.
از حدیثي از رسول خدا استفاده ميشود كه چشمه شراب طهور در
بهشت است :فيسقون منها شربة فيطهراهلل بها قلوبكم من الحسد!...و ذالك

قول اهلل عزّ جل «و سقاهم ربهم شراباً طهور ًا»؛ جرعهای از این شراب طهور
به آنها داده ميشود و خدا بوسيله آن قلوب آنها را از حسد (و هر گونه
صفات رذیله) پاک ميسازد.
جالب اینکه :در قرآن ،طهور فقط در دو مورد آمده است :یکي در مورد
باران كه همهچيز را پاک و زنده ميكند و دیگر در این آیه كه درباره شراب
مخصوص بهشتي است ،كه پاکكننده و حياتبخش است.

 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص371ـ.373
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«سقاهم ربهم» چه بود بيندیش

طهورا چيست صافي گلشن از خویش

زهي شربت ،زهي لذت ،زهي

زهي حيرت ،زهي دولت ،زهي شوق

ذوق بهشت و حور و خلد اینجا چه سنجد

كه بيگانه در آن خلوت نگنجد

چو رویت دیدم و خوردم از آن مي

ندانم تا چه خواهد شد پس از وی

پس هر مستيای باشد خماری

1

در این اندیشه دل خون گشت باری

در تفسير مخزنالعرفان درباره«1وَ َسقَاهُ ْم َر ُّبهُ ْم َشرَابًا طَهُورًا» (و
پروردگارشان شراب طهور به آنان مىنوشاند) ،چنين ميخوانيم :در
ب» در اینجا بهمعني «سيد» است .مثل قوله تعالي
بعضي احادیث است «ر ّ
در سوره یوسف «اذکرنی عند ربك» و مقصود از آن اميرالمؤمنان است؛
یعني آب ميدهد آنها را سيد آنها ،علي بن ابيطالب .و از سوی سنّي و
شيعه احادیث بسيار رسيده كه «علي ساقي كوثر است» .در قيامت شيعيان
خود را سيراب ميكند و دشمنان خود را رد ميكند.
ب هب لی من المعيشة سئولی و اعف عنّی
و در این مقام گفتهاند« :ر ّ

ی سيد االولياء زوج بتولی».
ف عل ٍ
بهحق آل رسولی ــ و اسقنی شربة بك ّ

2

انواع شرابها در بهشت

در این سوره مباركه به ابرار و نيکوكاران سه نوع مشروب وعده داده شده
كه مصداق كامل آن ،همان چند نفرند كه آیات «هل أتي» درباره آنان نازل
شده است.
 .1شيخ محمود شبستری.
 .2تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.245
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اول« :شرابی که مزاجها کافورا» و آن شرابي است كه خاصيت آن
خاصيت كافوری است .دوم :شرابي كه مزاجها زنجبيال .و سوم كه
باالترین و بزرگترین اكرام و انعامي كه برای نيکوكاران تهيه شده ،این
است كه پروردگارشان به آنها «شراب طهور» است ميآشاماند؛ شرابي
كه طاهر و پاكيزه است .و نيکوكاران را از هر صفت زشتي و اخالق
نکوهندهای از كبر و عجب و ریا ،حسد ،تدليس ،غُل ،غش ،و باقي
صفات زشت و رذیله پاک و مطهر ميكند.
ب» نسبت ميدهد ،كه رب؛ یعني
این است كه این شراب را به «ر ّ
پروردگار و مربّي بشر كه تربيتكننده موجودات است با شراب طهور
آنان را سيراب ميكند ،و این نسبت مزّیت فضيلت ابرار را ميرساند.
آری ،افرادی را سزد از آن شراب ًا كافوراً ،و شراب ًا زنجبيالً ،و شراباً طهور ًا
سيراب گردند كه درباره آنها آیه« :انما یرید اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل

البيت و یطهرکم تطهيرا» فرود آمده و آنها اهل بيت عصمت و آل رسولند
كه از هر غل و غش و كثافات اخالقي پاک و دارای مقام والیتند.

1

نکتهاي عرفانی

چنانچه تجربه شده ،مزاج كافور« ،سرد و خنک» است و مزاج زنجبيل،
«گرم و حرارت» ميافزاید؛ و چون در آشاميدن این دو گياه لذت و كيفيتي
در ذائقه پدید نميگردد ،در صورتيكه این آیات در مقام لذائذ و
 .1همان ،ص245ـ .246
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محفوظات اهل بهشت است ،پس ممکن است در توجيه آیات گفته شود:
در این سه نوع مشروب در آیات ،اشاره به سه مقام از مقامات
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
و اضطراب او را كه بر اثر عدم اطمينان نفساني پدید گردیده ،به مرتبه
تمکّن و ثبوت ميرساند .چنانکه در شأن آنها فرمود:
ك ُمقْ َت ِد ٍر
ص ْدقٍ ِعنْ َد مَلِي ٍ
ت وَ َن َه ٍر * فِی مَ ْقعَدِ ِ
ن فِی َجنَّا ٍ
إِنَّ ا ْل ُمتَّقِي َ

1

محققاً پرهيزکاران در بهشتها و [کنار] نهرهايند « »54در
جايگاه و نشيمنگاه صدق نزد فرمانروايي نيرومند و پادشاه
بااقتدار و متمكن و متمرکز گرديدهاند.

آری ،اثر و نتيجه ایمان حقيقي و تقوی هرگاه ملکه نفساني گردید و
به حد كمال رسيد ،چنين است كه انسان نزد حق تعالي مقام «عندیت»
ميیابد ،همانند مالئکه مقرّبين كه مقام عندیت دارند .و پس از آنكه یقين
او به مرتبه اطمينان قلبي رسيد ،در قلب او محبت به مقام «الوهيت» توليد
ميگردد ،و محبت وقتي شدت نمود «عشق» توليد ميگردد .و وقتي
«آتش عشق» در قلب عاشق شعلهور گردید ،اشاره به آن «شراب زنجبيل»
نموده ،و حرارت وقتي افزوده گردید ،آن آتش و حرارت را به «ماء
 .1قمر54 ،ـ.55
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طهور» خاموش ميگرداند؛ كه اگر به آب رحمت ،عشق را تسکين
نميداد ،دل و قلب عاشق از آن آتش سوخته ميگردید.
و آن آب رحمتي است كه هرگاه انسان كاملي از آن قطرهای به ذائقه
جانش رسيد ،از هر غل و غشي پاک ميگردد و الیق قرب الهي ،و در
مقام مقرّبين منزل ميگزیند.

1

بعضي از مفسران ميگویند :این تشریفات اشاره به این است كه وقتي
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
ميگردد؛ و این منتهي درجه و باالترین مقام صدیقين است.
نهرهاي جاري در بهشت بر حسب مقام

حوض كوثر در بهشت مخصوص به رسول است و چهار حوض دیگر
اختصاص به متقيان دارد :آب ،شير ،خمر و عسل .در سوره مباركه محمد

بيان فرموده است:
ن
ن مَا ٍء غَ ْي ِر آ ِس ٍ
مَ َثلُ الْجَ َّن ِة ا َّلتِی وُ ِعدَ الْ ُمتَّقُونَ فِيهَا َأنْهَارٌ مِ ْ
ن لَ َبنٍ َلمْ َیتَغَ َّيرْ طَعْ ُمهُ
َوأَ ْنهَا ٌر ِم ْ
ن َخ ْمرٍ َلذَّ ٍة لِلشَّارِبِينَ
َوأَ ْنهَا ٌر ِم ْ
صفًّى
سلٍ مُ َ
ن عَ َ
َوأَ ْنهَا ٌر ِم ْ
وصف بهشتي که به پرهيزگاران وعده دادهاند [چنين است ]:در
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص246ـ.247
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آن نهرهايي است از جنس آبي که بدبوشدني نيست،
و نهرهايي از شير که طعمش تغيير نكند.
و نهرهايي از شراب که برای نوشندگان مايه لذت است.
و 1نهرهايي از عسل خالص.

ت وَمَغْ ِف َر ٌة
و جالب اینكه در ادامه ميفرماید :وَ َلهُ ْم فِيهَا ِمنْ ُکلِّ ال َّث َمرَا ِ

مِنْ رَ ِّب ِهمْ؛ و در آن از هرگونه ميوهای برای آنان مهياست ،و [از همه بهتر]
آمرزشي از سوی پروردگارشان ویژۀ آنان است».
دو چشمه دیگر مخصوص به خاشعان است و آنها كساني هستند كه
هيبت و خشيت حق تعالي بر قلب آنها مستولي گردید و اشاره به آن
دارد آیه« :فيها عينان تجریان» 2.دو چشمه نيز مخصوص اهل یمين است.
«فيها عينان نضّاختان»؛ 3كه به این چهار چشمه در سوره الرحمن اشاره
شده است .دیگر چشمه ،رحيق است كه مخصوص به «ابرار» است ،و
نيز ،دیگر چشمه «تسنيم» است كه مخصوص «مقربان» است كه در سوره
مطففين ذكر شده است:
إِنَّ األَبْرارَ َلفِی نَعِيمٍ * َعلَی األَرائِكِ َی ْن ُظرُونَ * تَ ْع ِرفُ فِی
ن َرحِيقٍ َمخْتُومٍ * خِتا ُم ُه
ضرَ َة النَّعِيمِ * یُسْ َقوْ َن مِ ْ
ُوجُوهِ ِهمْ َن ْ
 .1محمد.15 ،
 .2الرحمن.50 ،
 .3همان.66 ،
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سنِي ٍم *
ن تَ ْ
س الْ ُمتَنافِسُو َن * وَمِزا ُج ُه ِم ْ
ك فَلْ َيتَنافَ ِ
ك وَفِی ذلِ َ
مِسْ ٌ
ش َربُ ِبهَا ا ْلمُ َقرَّبُونَ.
عَيْن ًا یَ ْ

1

بيترديد ،نيكان در نعمتي فراوانند« »22بر تختهای زينتشده،
[مناظر زيبای بهشت و نعمتها را] مينگرند« »23در چهرههايشان
شادابي آن نعمتهای فراوان را [بهروشني] ميشناسي « »24به
آنان از بادهای ناب و مُهرشده مينوشانند « »25مُهرش مُشك
است ،اين [نعمتها] است که رقابتکنندگان بايد برای [بهدست
ب مُهرشده]
آوردن] آن با يكديگر رقابت کنند«[ »26بادة نا ِ
مخلوطي از [شربت چشمه] «تَسنيم» است« »27چشمهای که
همواره مقرّبان از آن مينوشند«»28

دو چشمه دیگر مخصوص «اهلبيت» است و آنرا سلسبيل نامند و
شراب طهور كه از ایشان است ،و محققان آنرا شراب شهود گویند و
مرآت دل نوشنده را به لوامع انوار قدم روشن ساخته ،و مهيای عکوس
ازل و ابد گردانيده و وقت و حال وی را چنان صاف ميگرداند كه بهكلي
شوائب غيریت در مشارع وحدت باقي نماند و رنگ دوگانگي مبدل
گردانيده ،و جام مدام یک رنگ سازد.
همه جام ست و نيست گوئي مي

همه مياست نيست گوئي جام

عارفي گفته :اگر فردا ،بزمنشينان دار بقا را برای اینكه خواهند بهآنان
 .1مطففين22 ،ـ.28
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شراب طهور چشانند ،امروز به اولياء از آن نصيبي تمام دادهاند( .از سقاهم
ربهم بين جمله ابرار مست ،در جمال الیزال هفت و پنج چهار مست.).

1

در آخرین آیه مورد بحث ،آخرین سخن را در این زمينه بيان كرده است:
إِنَّ هَذَا کَانَ َلكُ ْم جَزَاءً وَکَا َن سَعْيُ ُكمْ َمشْكُورًا
[به آنان گويد  ]:يقيناً اين [نعمتها] پاداش شماست و تالشتان
مقبول افتاده است.

به آنان خطاب ميشود :این نعمتهای عظيم و مواهب بينظير پاداش
اعمال شما است ،و سعي و كوشش و تالش شما در طریق اطاعت فرمان
حق مقبول و شکور است .مبادا كسي تصور كند ،این مواهب و
پاداشهای عظيم را بيحساب ميدهند؛ اینها همه جزای سعي و عمل
است و پاداش مجاهدتها و خودسازیها و چشمپوشي از گناه است.
در این آیه ،باید كالمي در تقدیر گرفت كه در معني چنين ميشود ،به
ابرار و نيکوكاران كه مصداق حقيقي آن عترت رسول اهلل ميباشند كه
بهاتفاق شيعه و سني این آیات در شأن آنها نازل شده ،و عموماً شامل
ميشود تمام ابرار و نيکوكاران را ،گفته شود :این همه تشریفات و
نعمتها ،پاداش و جزای اعمال نيک شما است ،و سعي و زحمت شما
رضایتبخش و مقبول و پسندیده است.
بيان این مطلب خود لذت و لطف خاصي دارد كه خداوند بزرگ ،با
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص247ـ .248
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فرشتگان او ،ابرار و نيکوكاران را مخاطب ساخته و بهعنوان قدرداني و
تشکر از آنها ميگوید :اینها همه پاداش اعمال شماست ،و سعي شما
مشکور است؛ بلکه به گفته بعضي از مفسران ،این نعمتي است مافوق
همه نعمتها و موهبتي است باالتر از همه مواهب كه خداوند از انسان
تشکر كند.
تعبير به «كان» كه فعل ماضي است ،ممکن است به این باشد كه این
نعمتها از قبل برای شما فراهم شده است؛ چرا كه هر وقت كسي به
مهمان خود بسيار اهميت دهد ،وسائل پذیرایي او را از مدتها پيش
آماده ميكند.
نکته دیگر اینكه :اگرچه یکي از اسماء الحسني «الشکور» است؛ لکن
چون شکر بهمعني حقيقي كه سپاسگزاری و اظهار امتنان در مقابل نعمت
است نسبت به حق تعالي روا نيست؛ باید حمل بر مجاز شود.
عمل شما وقتي با خلوص نيت توأم گردید ،مرضي و مقبول عنداهلل
است ،و چون مرضيبودن نزد حق تعالي باالترین منقبت و فضيلت و
منزلت ابرار بهشمار ميرود ،این است كه بيان منزلت آنان را تا اینجا به
پایان ميرساند.

1

فضایل اهل بیت در این سوره از نظر یک عالم سنی
گفتگوی یک عالم شيعي با یک عالم سني درباره فضایل اهل بيت
 .1همان ،ص.348
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عالم شيعي :سؤالم ایناست كه آیا سوره مباركه دهر كه در شأن اهل بيت
عصمت و طهارت؛ یعني حضرت علي و فاطمه زهراء و حضرت امام
حسن و امام حسين نازل شده ،مایه امتيازی برای آنها بر سایر صحابه
بوده است یا خير؟
عالم سني :بدون تردید؛ زیرا خدایتعالي در این سوره خلوص و
اخالص آنها را تصدیق كرده و ایثار و گذشت آنها بهحدّی بوده كه
طبق روایات كثيره كه در كتب تفسير نقل شده ،حضرت حسن و حسين
مریض شدند رسول اكرم و جمعي از صحابه از آنها عيادت كردند.
حضرت علي و مادرشان فاطمه و خادمه آنها فضه نذر كردند برای
سالمتي آنها سهروز روزه بگيرند .حضرت اميرالمؤمنين ،سه صاع جو
قرض كرد كه با آن افطار كنند .حضرت زهراء یک صاع آنرا آرد كرد و
پنج قرص نان تهيه فرمود .وقتي علي نماز مغرب را خواند و برای افطار
نشست ،مسکيني به در خانه آمد و سؤال كرد و هر یک از آنها نان خود
را به مسکين دادند و خودشان چيزی نخوردند.
روز دوم ،روزه گرفتند و باز وقت افطار همين كه ميخواستند افطار كنند،
یتيمي در خانهشان آمد و از آنها غذا خواست .باز هر یک از آنها نان خود
را به یتيم دادند .روز سوم نيز روزه گرفتند و باز وقت افطار همينكه
ميخواستند افطار كنند ،اسيری به در خانه آنها آمد و از آنها چيزی
خواست .باز در روز سوم آنها تمام پنج قرص نان خود را به او دادند.
در اینجا این سوره مباركه در شأن علي و فاطمه و حسن و

حسين
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نازل شد و خدایتعالي آنها را با بهترین مدایح ستود .و تردیدی نيست كه
اینها با این فضيلت بر سایر صحابه برتری داشتهاند.
گفتم :ممکن است بفرمایيد ،چه فضائلي را خدا در این سوره برای
آنها اقرار كرده است؟
گفت :واضح است و چون من قبالً فکرش را نکرده بودم ،حاال آیات
را ميخوانيم تا ببينيم چه فضائلي را خدا در این آیات برای آنها ذكر
كرده است.
گفتم :متشکرم .او آیات را از ابتدای سوره تالوت كرد تا رسيد به آیه
«ان االبرار».
گفت :اول آنكه خدا آنها را بهوصف نيکي و نيکویي و به اصطالحي
خوبي مطلق یاد كرده و نام آنها را ابرار گذاشته است .دوم آنكه قطع ًا در
قيامت وارد بهشت ميشوند و از چشمه آبي كه بندگان خدا ميخورند،
آنها هم ميآشامند.
گفتم :آیا این شهادت از خدایتعالي درباره افراد معين كه هنوز
ميخواهند در دنيا زندگي كنند ،بهخصوص مثل حضرت حسين بن علي

كه طفل است ،دليل بر عصمت یا الاقل ترک گناه كبيرهای كه سبب هبط
اعمال نيک آنها بهشود ،نيست؟
گفت :چرا .استفاده خوبي شما از این آیه كردید .و ادامه داد :سوم،
آنكه خدایتعالي آنها را بهوصف وفاداری و متعّهد بودن توصيف كرده
كه ميفرماید« :یوفون بالنذر» و اگر كسي را خدا در قرآن به وصفي مدح
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كند او را بهاین وصف معرفي كرده و دوام و بقاء این حالت را برای او تا
وقتي در دنيا هست ،اثبات فرموده است .باالخره بهمردم مسلمان تا روزی
كه قرآن در بين مردم هست؛ یعني تا روز قيامت اطمينان داده كه این افراد
متعّهد و وفادار و مسئولاند.
چهارم ،آنكه خدایتعالي با كلمه «یخافون» آنها را متّصف به صفت
خوف و ترس از خدا و روز قيامت معرفي كرده و كسيكه از خدا و روز
قيامت بترسد ،حتي كار مکروه هم نميكند.
پنجم؛ خدایتعالي آنها را به صفت «جود و سخاوت» كه یکي از
صفات ممتاز بشریت است و در هر كه بيشتر این صفت وجود داشته
باشد ،انسان تر و یا دورتر از صفات حيوانيت است معرفي فرموده و با
كلمه «یطعمون الطعام» این معني را اثبات كرده است.
ششم ،آنكه با كلمه «علي حبه» آنها را به صفت مُحبّ خدا بودن كه
بزرگترین امتياز و فضيلت یک مرد با ایمان است ،توصيف نموده است.
هفتم ،آنكه اگر در سرتاسر قرآن تحقيق كنيم ،صفتي بهتر و باالتر از
خلوص و اخالص دیده نميشود و خداوند متعال آنها را به این صفت
معرفي كرده است و با جمله «لوجه اهلل» این معني را برای آنها اثبات
فرموده است.
هشتم ،آنكه آنها در روز قيامت حساب و فشارهای روز رستاخيز را
ض َرةً َو ُسرُورًا» ،در
ندارند و بلکه با كلمهَ « :فوَقَا ُهمُ اللَّ ُه َشرَّ ذَ ِلكَ الْ َيوْمِ وَ َلقَّاهُمْ َن ْ
آن روز ،روی خندان و دلي شادمان هم خواهند داشت.
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نهم ،آنكه خدایتعالي با كلمه «و جزاهم بما صبروا» ،آنها را به بردباری
و تحمّل مشقّات و صبر در راه رسيدن به هدف متّصف كرده است.
دهم ،خدای تعالي بهشت را جایگاه آنها قرار داده و تمام نعمتهای
بهشتي را كه مفصّالً پروردگار در این سوره بيان ميكند ،مختص آنها
قرار داده است.
یازدهم ،آنكه خدایتعالي از زحمات آنها تشکر كرده و با كلمه
«سعيكم مشكوراً» ،الطافش را بر آنها تکميل فرموده است.
این بود آنچه كه من ميتوانستم در این وقت كم برای شما از این
سوره در فضائل اهل بيت عصمت و طهارت عرض كنم.
من گفتم :بسيار متشکرم و از اینكه با یک عالم منصف كه حقایق را
بدون تعصب بيان ميكند ،روبهرو هستم ممنونم.

1

نکتهها

* از امام كاظم پرسيدند :چرا در این سوره نامي از حورالعين در
پاداش ابرار و اهل بيت پيامبر مطرح نشده است؟ امام فرمود :به خاطر
مقام حضرت فاطمه زهراء.

2

* امام صادق از رسول خدا نقل ميكنند :هنگامي كه بهشتيان وارد
بهشت ميشوند ،با درختي روبهرو ميشوند كه سایهای گسترده دارد و از
 .1شبهای مکه (ابطحي) ،ص 405تا . 408
 .2مناقب ،ج ،3ص.328
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پای آن دو چشمه جاری است ،آنان در چشمهای خود را ميشویند و از
چشمه دیگر مينوشند و پس از آن هيچ بيماری و ناراحتي در بدن آنها
رخ نميدهد و این است معنای «سقاهم ربّهم شراب ًا طهور ًا».

1

نعمتهاي بهشت

ميان نعمتهای بهشتي با نعمتهای دنيا تفاوتهای بسياری وجود دارد
كه در اینجا به گوشهای از آنان اشاره ميكنيم:
 .1یسيار و زیادند« :فاکهة کثيره»

2

 .2موسمي و فصلي نيستند« :ال مقطوعة»

3

 .3در بهرهگيری از آنها هيچ مانعي نيست« :ال مقطوعة».

4

 .4بهشتيان در استفاده از آنها حس انتخاب دارند« :ممّا یتخيرون».
 .5برای هر نوع اشتهایي ،نعمتي موجود است« :ممّا یشتهون».

6

 .6استفاده از آنها آفات و عوارضي بهدنبال ندارد« :ال یصدّعون».

7

ال».
 .7بهرهگيری از آنها بدون زحمت است« :و ذلّلت قطوفها تذلي ً
 .1بحار االنوار ،ج ،8ص.212
 .2واقعه.32 ،
 .3همان. 33 ،
 .4همان.33 ،
 .5همان20 ،
 .6همان.21 ،
 .7همان.19 ،
 .8انسان.14 ،

5

8
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 .8هرچه بخواهيد ،خادمان برایتان فراهم ميكنند« :و یطوف عليهم».
 .9خادمان بهشتي هم زیبا هستند« :لؤلؤاً منثوراً» و هم پير نميشوند« :مخلّدون».
 .10كاميابي در كمال آرامش است« :علی االرائك متّكئون»

1

 .11در بهشت حسادت و رقابت راهي ندارد« :نزعنا ما فی صدورهم

من غلّ»

2

 .12نعمتها با رضا و سالم پروردگار همراه است« :و رضوان من اهلل

اکبر»« ،3سالم قوالً من ربّ رحيم».

4

 .13ذریّه مؤمن به آنها ميپيوندند و كامياب ميشوند« :الحقنا بهم ذریتهم».
 .14با اوليای الهي همسایه ميشوند« :و هم جيرانی».

5

6

 .15نعمتهای بهشتي متنوعاند« :و انهار من لبن...و انهار من عسل».

7

پیامها

 .1پذیرایي در بهشت ،خصوصيات ویژهای دارد .از جمله:
* نيازی به درخواست و تقاضا ندارد؛ زیرا پذیرایيكنندگان همواره به
دور بهشتيان ميگردند« :یطوف».
 .1یس.56 ،
 .2واقعه.16 ،
 .3توبه71 ،
 .4یس.58 ،
 .5طور.21 ،
 .6دعای ندبه.
 .7محمد.15 ،
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* مسئوالن پذیرایي از هر سو بر بهشتيان اشراف دارند« :یطوف عليهم».
* پذیرایيكنندگان نوجوانند« :ولدان مخلدون»

1

* قيافه آنان مانند لؤلؤ درخشنده است« :حسبهم لؤلؤا»
* حکومت بهشتيان گسترده است« :ملك ًا کبيراً».
* رنگ لباس بهشتيان سبز «خضر» و جنس لباس آنان از ابریشم
نازک «سندس» و ضخيم «استبرق» است.
* ساقي ابرار پروردگار متعال «سقاهم ربّهم» و نوع شراب آنها ،طهور
است« :شراباً طهوراً».
* امام صادق فرمود :این شراب ،قلب بهشتيان را از غير خدا پاک
ميكند.

2

 .2با آنكه بهشت ،فضل و لطف الهي است ،اما خداوند آن را مزد و
اجر ابرار ميشمرد تا بهشتيان به كار خود ببالند؛ «ان هذا کان لك جزاءً».
 .3پاداشهای الهي براساس نيّت و كيفيت انجام كار است؛ نه بر
اساس كمّيت كار و مقدار و مبلغ احسان( .چند قطعه نان جو و این همه
پاداش ،فقط به خاطر داشتن اخالص و ایثار است)« .انّ هذا کان لكم جزاء ًا

و کان سعيكم مشكور ًا».
 .4كسي كه از مردم ،نه پاداش طلب كند و نه تشکّر بخواهد« :ال

نرید منكم جزا ًء و ال شكوراً» ،خداوند به او هم پاداش ميدهد و هم
 .1طور.24 ،
 .2تفسير مجمع البيان؛ بهنقل از تفسير نور.
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تشکّر ميكند« ،کان لكم جزاءاً و کان سعيكم مشكوراً»
 .5تشکر و قدرداني از تالش دیگران ،یک صفت الهي است« :سعيكم

مشكور ًا».
 .6نطفه بيمقدار «نطفة امشاج» بر اثر ایمان و عمل و اخالص و
ایثار به جایي ميرسد كه آفریدگار هستي از او تشکّر ميكند« :و کان

سعيكم مشكوراً»

1
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ك وَلَا
ك الْ ُقرْآنَ َتنْزِیلًا ( )23فَاصْ ِب ْر ِلحُ ْكمِ رَبِّ َ
إِنَّا َن ْحنُ نَزَّلْنَا عَلَيْ َ
تُ ِطعْ مِ ْن ُهمْ آثِمًا َأ ْو کَفُورًا ( )24وَاذْ ُکرِ ا ْسمَ رَ ِّبكَ ُب ْك َرةً َو َأصِيلًا
(َ )2٥و ِمنَ اللَّ ْيلِ فَاسْجُ ْد َلهُ َوسَ ِّب ْح ُه لَيْلًا َطوِیلًا ()2٦
به راستى ما قرآن را به تدريج بر تو نازل کرديم؛« »23پس در
برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش ،و از هيچ گنهكار يا کافرى
از اين مردم اطاعت مكن »24«،و صبح و شام نام پروردگارت
را ياد کن »25«.پارهای از شب را برای او سجده کن! و او را
ب طوالني با تسبيح گفتن [از هر عيب و نقصي] پاک و
در ش ِ
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
 .1تفسير نور ،ج ،12ص332ـ.334
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پيامبر کرده و دستورات مؤکدی برای هدايت انسانها و صبر و
مقاومت در اين راه به او ميدهد.

در حقيقت این آیات راه وصول به آنهمه نعمتهای بيمانند را نشان
داده است كه تنها از طریق تمسک به قرآن و پيروی از رهبری چون
پيامبر اسالم ،و الهام گرفتن از دستورات او امکانپذیر است.
پنج دستور مهم براي موفقیت در اجراي حکم خدا

ابتدا باید توجه داشت كه ميفرماید:
ك ا ْلقُرْآ َن َتنْزِیلًا ()23
إِنَّا َن ْحنُ نَزَّلْنَا َعلَيْ َ
بهراستى ما قرآن را بهتدريج بر تو نازل کرديم.

خطاب متوجه به حضرت رسول است كه ميفرماید :به حقيقت و
درستي ما قرآن را آیه به آیه و بهتدریج بر تو فرود آوردیم .و در جای
دیگر ميفرماید:
وَ ُقرْآنًا َفرَ ْقنَا ُه لِتَ ْق َر َأهُ َعلَى النَّاسِ َعلَى ُم ْكثٍ وَنَزَّ ْلنَاهُ َتنْزِیلًا
و قرآن را بخشبخش[ ،و آيهآيه] قرار داديم تا آن را با درنگ و
تأمل بر مردم بخواني ،و آن را تدريج ًا [بر پايه مناسبتها و
حوادث و وقايع] نازل کرديم؛ آنرا نازلکردني.

از این آیه استفاده ميشود كه قرآن یک حقيقت بسيطي است كه در
عالم «ماورءالطبيعه» موجود است ،و از روی حکمت ،از آن مرتبه تنزل
داده ،و آیهآیه فرود آورده شده است.
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مفسران ميگویند :چون در این آیه دو ضمير ذكر شده« ،انا» و ضمير
«نحن» و این نحو بيان تأكيد در كالم را ميرساند .گویا اشاره به این است
كه :كفار ميگویند ،این قرآن سحر و كهانت است؛ لکن (خداوند) ملک
عالم مؤكداً ميگویند ما فرستادیم قرآن را بر تو آیهبهآیه ،و این قرآن از
محل صدق و حقيقت و از نزد پروردگار تو فرود آمده.

1

سپس ،پنج دستور مهم به پيامبر اسالم ميدهد .اولين آن« ،دعوت به
صبر و استقامت » است و ميفرماید:
«فَاصْ ِب ْر ِلحُ ْكمِ رَ ِّبكَ؛ پس ،در برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش».
اكنون كه چنين است در طریق تبليغ و اجرای احکام پروردگارت صابر
باش و از مشکالت و موانع راه و كثرت دشمنان و سرسختي آنها ترس
و هراسي به خود راه مده و همچنان به پيش حركت كن« .فاصبر»؛ ف
(پس) ،فرع بر نزول قرآن از سوی خدا؛ یعني پشتيبان تو خداست« .ربک»
اشاره لطيفي به این معنا دارد.
خالصه اولين دستور این است كه« :بر جفا و سرزنش كفار صبر كن
و بر حکم حق تعالي و تبليغ رسالت ثابت قدم باش ،و استقامت خود را
از دست مده».
در دومين دستور ميفرمایدَ « :ولَا ُتطِ ْع ِم ْنهُ ْم آثِمًا َأ ْو کَفُورًا»؛ و از هيچ
گنهکار یا كافرى از این مردم اطاعت مکن ».تابع مشو كساني را كه در
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.376
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نفسپرستي مرتکب گناهان كبيره گردیده ،و كفران ورزیده و از حق و
حقيقت رو گردانيدهاند.
از بعضي از مفسران رسيده كه مقصود از «اثماً» ،گناهکاری است كه
تو را دعوت به گناه نماید .مثل عتبه بن مغيره كه گفت دست از دعوت
خود بردار تا دختر زیبای خود را بهتو بدهم.
و «كفورا» ،آن ناسپاسي است كه تو را به كفر بخواند .چون وليد بن
مغيره كه گفت بهدین آبا و اجداد خود رجوع كن تا تو را توانگر نمایم.
معلوم است كه آثم (گناهکار) و كفور (كافر و كفرانكننده) مفهوم وسيعي
دارد كه همه مجرمان و مشركان را شامل ميشود .و «آثم» مفهوم عام دارد
كه «كفور» را نيز شامل ميشود.
بنابراین ،ذكر كفور از قبيل ذكر خاص بعد از عام و برای تأكيد است ،ولي
ازآنجاكه صبر و استقامت دربرابر هجوم این مشکالت عظيم كار آساني نيست
و پيمودن این راه ،توشة خاصي الزم دارد 1،در سومين دستور ميفرماید:
ك ُب ْكرَ ًة وَ َأصِيلًا
وَا ْذکُ ِر ا ْسمَ رَبِّ َ
و صبح و شام نام پروردگارت را ياد کن.

«بُکرة» به فاصله ميان طلوع فجر و طلوع آفتاب گفته ميشود.
«اصيل» ،بهمعنای فاصله عصر تا غروب و آخر روز است .ممکن است
مراد از این دو كلمه ،یاد خدا در آغاز و انجام روز و اقامه نماز باشد.
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص376ـ( 377بهطور خالصه).

 ) 130ابرار و بهشتیان (تفسیر عرفانی و تربیتی سوره انسان)

ای رسول اكرم یاد كن و بخوان پروردگار خود را به اسماء الحسني
در صبحگاه و در طرف شام ،اشاره به اینكه تو از گفتار دشمنان دلتنگ
مباش و از آنان اعراض نما ،و در صبح و شام (شاید اشاره به تمام روز
باشد) به ذكر پروردگار و یاد او و توجه به جناب او مشغول باش .و
شاید مقصود از «بکرۀ» نماز صبح (یا آغاز روز) و از «اصيال» نماز عصر
(یا آخر روز) باشد.
در چهارمين و پنجمين دستور را در آیه بعد ميفرماید:
ل فَاسْ ُجدْ َل ُه وَ َس ِّب ْحهُ لَ ْيلًا َطوِیلًا
ن اللَّيْ ِ
وَ ِم َ
پارهای از شب را برای او سجده کن! و او را در شبِ طوالني
با تسبيحگفتن [از هر عيب و نقصي] پاک و منزّه بدار !

چهارمين دستور «سجده» و پنجمين دستور «تسبح» است .شبانگاه
برای او سجده كن و مقدار زیادی از شب او را تسبيح گوی تا در سایه
آن ذكر و این سجده و تسبيح ،نيروی الزم و قدرت معنوی و پشوانه
كافي برای مبارزه با مشکالت این راه را فراهم سازی.
این دو آیه در حقيقت بيانگر لزوم توجه شبانهروزی و مستمر به ذات
مقدس پروردگار است و بعضي آنرا به خصوص نمازهای پنجگانه و یا
بهاضافه نماز شب ،ميدانند .و ظاهر ایناست كه نمازها مصداقهایي از
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.
و مقصود از سجده همان حالت انقياد و تواضع و بندگي حق تعالي
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باشد كه چون شب از اشتغال به امر تبليغ فارغي ،بهكلي روی دل بهسوی
حق تعالي نما و از خلق اعراض كن و مشغول حمد و ثنا و ذكر
پروردگار خود باش ،و به آنچه مأمور ميگردی عمل نما .نماز شب در
تقویت روح ایمان ،و تهذیب نفوس ،و زندهنگهداشتن اراده انسان در
طریق اطاعت خدا تأثير فوقالعاده دارد.
خالصه اینکه« :فاسجد له» (سجده كن) اشاره به این دارد كه در مقام
اطاعت و بندگي متواضع و منقاد حق تعالي گردی و تبليغ رسالت ،تو را
از توجه بهحق و اظهار بندگي باز ندارد.
نکته قابل توجه

دستورات پنجگانه آیات فوق ،گرچه بهصورت برنامهای برای پيامبر

اكرم

ذكر شده ،ولي در حقيقت سرمشقي است برای همه كساني كه در مسير
رهبری معنوی و انساني جامعه بشری گام برميدارند.
آنها باید بدانند بعد از اطمينان و ایمان كامل به هدف و رسالتي كه
دارند ،الزم است صبر و استقامت پيشه كنند و از انبوه مشکالت راه
وحشت نداشته باشند .چرا كه هدایت یک جمعيت ،بهخصوص زماني كه
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
نباشد ،هيچ رسالتي بهثمر نميرسد .1و باید در برابر وسوسههای شياطيني
 .1همان ،ص379ـ.380
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كه مصداق آثم و كفورند ،و با انواع حيل و تزویر سعي در منحرفنمودن
ميكنند ،صبور و مقاوم بود.
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،
و پيشاني را بر درگاهش بسایند؛ مخصوصاً از عبادتهای شبانه و راز و
نياز با خدای خود ،از او مدد گيرند كه اگر این امور رعایت شود پيروزی
حتمي است .و اگر در پارهای از مراحل مصيبت و شکستي رخ دهد ،در
پرتو این اصول ميتوان آنها را جبران كرد .برنامه زندگي پيامبر اسالم و
دعوت و رسالت او سر مشق مؤثری برای رهروان این راه است.

1

پیامها

 .1قرآن بهتدریج نازل شده است« :نزّلنا عليك القرآن».
 .2پيادهكردن فرمانهای قرآن ،صبر و مقاومت الزم دارد« :نزّلنا...فاصبر».
 .3پایداری و صبر» در انجام فرمان پروردگار ارزش دارد؛ نه پافشاری
بر سليقههای شخصي خود« :فاصبر لحكم ربّك».
 .4فرمانهای الهي ،برای رشد انسان است« :لحكم ربّك».
 .5انبيا به موعظه الهي نياز دارند« :فاصبر لحكم ربّك».
 .6گناهکاران و خالفکاران تالش ميكنند كه در رهبری مسلمين نفوذ
كنند« :فاصبر لحكم ربّك و ال تطع منهم آثم ًا او کفور ًا».
 .1همان ،ص.380

تفسیر آیات ( 27تا 133 ( )31

 .7یاد خدا ،انسان را صبور و مقاوم ميكند« :فاصبر...واذکر...بكرة و اصيالً».
 .8از اوقات مناسب برای یاد خدا ،آغاز و پایان روز است« :بكرة و اصيالً».

1

نکتهها

* فرمان عبادت و تکرار كلمه «ليل» در یک آیه كوتاه نشانه ی اهميت
و نقش شب در عبادت است.
ال
* از امام صادق و امام رضا پرسيدند :مراد از فرمان «سبحه لي ً
طویالً» چيست؟ فرموند :نماز شب.

2
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ن
اِنَّ هَؤُلَاءِ ُی ِحبُّونَ الْعَاجِ َل َة َویَ َذرُو َن َورَاءَهُ ْم یَ ْومًا ثَقِيلًا (َ )2٧ن ْح ُ
خَ َلقْنَا ُه ْم َو َشدَدْنَا َأ ْسرَهُ ْم وَإِذَا ِشئْنَا بَدَّ ْلنَا أَ ْمثَا َلهُ ْم تَ ْبدِیلًا (ِ )28إ َّن
ن شَا َء ا َّت َخذَ إِلَى َر ِّب ِه َسبِيلًا (َ )29ومَا تَشَاءُو َن إِلَّا
هَذِ ِه تَ ْذکِ َر ٌة فَ َم ْ
ن َیشَا ُء فِی
ل َم ْ
أَنْ َیشَا َء ال َّلهُ إِنَّ ال َّل َه کَا َن َعلِيمًا َحكِيمًا ( )3٠یُ ْدخِ ُ
رَ ْح َم ِتهِ وَالظَّالِمِينَ َأعَدَّ َل ُهمْ عَذَابًا أَلِيمًا ()31
بيترديد ،اينان [که گنهكار و ناسپاسند] دنيای زودگذر را
دوست دارند ،و روز هولناک و سختي را که پيش رو دارند
واميگذارند « »27ما آنان را آفريديم و ترکيب اندامشان را
استوار نموديم ،و هرگاه بخواهيم مانندشان را چنانکه شايسته
 .1تفسير نور ،ج ،12ص.335
 .2تفسير نورالثقلين؛ بهنقل از :تفسير نور ،ج ،12ص.336
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است جايگزين آنان ميکنيم « »28بهراستي اين [قرآن] مايۀ
تذکر و بيداری است .پس ،هرکس [سعادت دنيا و آخرت را]
بخواهد [با عمل به آن] راهي بهسوی پروردگار خود پيش گيرد
« »29شما [را ِه به سوی پروردگار را] نميخواهيد؛ مگر اين که
خداوند [برايتان] بخواهد ،همانا خداوند همواره دانا و حكيم
است « »30هرکس را بخواهد در رحمتش درآورد ،و برای
ستمكاران عذابي دردناک آماده کرده است «»31
هشداري قابل تأمل

در آیات گذشته ،به پيامبر هشدار داده شده كه هرگز تحت تاثير افراد آثم
و كفور (مجرم و كافر) واقع نشود .و به شهادت تاریخ ،آنها كساني
بودند كه به پندار خامشان برای نفوذ در اراده و تصميم

پيامبر

ميخواستند از تطميع به مال و مقام و زنهای زیبا كمک بگيرند .حال
آنكه در این آیات آنها را بيشتر معرفي كرده و ميفرماید :
اِنَّ َهؤُلَاءِ ُیحِبُّو َن الْعَا ِج َلةَ َو َیذَرُو َن َورَاءَهُ ْم یَ ْومًا َثقِيلًا
بيترديد ،اينان [که گنهكار و ناسپاسند] دنيای زودگذر را دوست
دارند ،و روز هولناک و سختي را که پيش رو دارند واميگذارند.

ميفرماید :آنها زندگي زودگذر این جهان را دوست دارند ،در حالي
كه در پشت سر خود روز سخت و سنگيني را رها ميكنند و نادیده
ميگيرند ،افق افکار آنها از خور و خواب و شهوت فراتر نميرود و
آخرین نقطه دید آنها همين لذائذ بيقيد و شرط مادی است.
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و عجب اینكه :ميخواهند روح بزرگ پيامبر را هم با همين مقياس
بسنجند ،اما این بيخبران كوردل توجه ندارند كه چه روز سنگيني در
پيش دارند؟! سنگين از نظر مجازاتها ،سنگين از نظر محاسبه ،سنگين از
نظر طول زمان و فضاحت و رسوایي سنگين.

1

نکتهها

 .1محبّت و دلبستگي به دنيا ،سرچشمه گناه و كفر و از نشانههای
گناهپيشگان است« :ال تطع منهم آثم ًا و ال کفوراً...انّ هوالء یحبّون العاجلة».
 .2دنيا زودگذر و ناپایدار است« :العاجله».
 .3دنياگرایي و آخرتگریزی ،زمينه گناهپيشگي است« :آثماً...یحبون

العاجله و یذرون ورائهم یوماً ثقيالً».
ال».
 .4قيامت ،روزی بسيار سخت و سنگين است« :یوماً ثقي ً
 .5توجه به زودگذر بودن دنيا ،و سختي و سنگيني روز قيامت ،از عواملي
است كه ميتواند محبت انسان به دنيا را كم كند« :العاجلة...یوماً ثقيالً».

2

دنیاطلبی سبب غفلت از آخرت است

ميگوید« :هوالء» اشاره به همان «آثم ًا و كفوراً» است كه در آیه ذكر شده
بود؛ كه این جماعت كفار ،شقي و نفسپرست ،دنيا و لذائذ آنرا دوست
دارند و بهدنبال محظوظات این عاریتسرا (دنيا) را گرفته ،و واميدارند
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص.382
 .2تفسير نور ،ج ،12ص.336
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آنچه را كه پشت سر آنها است؛ آن روزی كه بسيار سخت و ناگوار است.
یعني آنها مشغول به دنيا بودند و از آن روز سنگين قيامت بازماندهاند.
آری ،محبت دنيا و نفسپرستي و دنبال هویوهوس رفتن چشم دل
آدمي را كور ميكند و وی را در زاویه دنيا حبس ميكند ،و زنجير آرزو و
آمال دنيوی به دستوپای وی پيچيده ميگردد و نميگذارد حركت كند
و پشت سر خود را بنگرد و قدمي به سوی حق و حقيقت بردارد و باال
رود .چنانكه گفتهاند :محبت دنيا با خداپرستي جمع نميشود.
اشاره به آیات و احادیثی در مذمت محبت دنیا

آیات و احادیث بسياری در مذمت دنيا و دلبستگي به آن وجود دارد؛
ازجمله
ف عَ ْن ُه ُم
ن ا ْش َت َروُا ا ْلحَيَا َة ال ُّدنْيَا بِالْآ ِخ َر ِة ۖ َفلَا ُیخَفَّ ُ
ك الَّذِی َ
اُو َلئِ َ
صرُو َن
ب وَلَا ُهمْ ُینْ َ
الْعَذَا ُ
اينان کساني هستند که زندگي [زودگذر] دنيا را به [بهای
ازدستدادنِ] آخرتِ [اَبدی] خريدند ،از اين جهت نه عذابشان
سبُك ميگردد ،و نه برای نجات از عذاب حمايتشان ميکنند.

1

آنها خریدند حيات دنيا را به آخرت؛ یعني آخرت را رها كردند و دنيا
را گرفتند و عذاب آنها تخفيف ندارد و نيز كسي آنها را یاری نميكند.
آنان كساني هستند كه:
 .1بقره.86 ،
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ن ا ْلحَيَا ِة الدُّنْيَا َوهُ ْم َعنِ الْآ ِخ َرةِ ُهمْ غَافِلُو َن
یَعْ َلمُونَ ظَا ِهرًا مِ َ

1

فقط ظاهری [محسوس] از زندگي دنيا را ميشناسند ،و از آخرت
[که سرای اَبدی و دارای نعمت جاودانه است] ،بيخبرند.

آری ،كفار و اشقياء ظاهر دنيا را ميبينند و از آخرت و عاقبت
امورشان غافلند؛ در صورتيكه خداوند و خالق آنها ،و خالق دنيا و آخرت
تذكر ميدهد:
ن َیتَّقُو َن
وَمَا ا ْلحَيَا ُة الدُّنْيَا إِلَّا لَ ِعبٌ وَ َل ْه ٌو وَلَلدَّا ُر الْآخِ َر ُة خَ ْي ٌر لِ َّلذِی َ
أَفَلَا تَعْ ِقلُو َن

2

زندگي دنيا [بدون ايمان و عمل صالح] جز بازی و سرگرمي
نيست .بيترديد ،سرای آخرت برای آنان که همواره از خدا
[اطاعت کرده ،و از محرّماتش] ميپرهيزند بهتر است .آيا
[دربارة تفاوت اصولي بين دنيا و آخرت] نميانديشيد؟

امام صادق نيز در این باره فرمودهاند :خداوند در مناجات با حضرت
موسي فرمود ،ای موسي! وقتي دیدی فقر بهتو روی آورد ،بگو :مرحبا به
شعار صالحان ،و وقتي دیدی غنا بهتو روی آورد ،بگو :این گناهي است
كه بهزودی به عقوبت رسد.
محققاً دنيا دار عقوبت است؛ كه به عقوبت حضرت آدم وقتي كه آن
 .1روم.7 ،
 .2انعام.32 ،
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خطيه را مرتکب شد ،خدا او را در دنيا قرار داد .و دنيا را ملعون گفتهاند،
و ملعون است آنچه در او است؛ مگر آنچه برای خدا بهكار برده شود.
ای موسي! «بندگان صالح من اعراض كردند از دنيا بهقدر رغبت
آنان به من ،و مایل به خلق گردیدند بهقدر جهل آنان به من .»1و در آیه
بعد ميفرماید:
نَ ْحنُ َخلَ ْقنَاهُ ْم وَ َشدَدْنَا َأ ْسرَهُ ْم وَإِذَا شِ ْئنَا بَدَّ ْلنَا َأمْثَالَ ُهمْ َتبْدِیلًا
ما آنان را آفريديم و ترکيب اندامشان را استوار نموديم ،و
هرگاه بخواهيم مانندشان را چنان که شايسته است جايگزين
آنان ميکنيم.
به قدرت خود مغرور نباش!

در این آیه یک هشدار ميدهد كه ،از نيرو و قدرت خود مغرور نشوید؛ كه
همه اینها را خدا داده و هر زمان كه بخواهد بهسرعت بازپسميگيرد .ما
آنها را آفریدیم و پيوندهای وجودشان را محکم كردیم و به آنها قوت و
قدرت بخشيدیم و هر زمان كه بخواهيم آنها را ميبریم و گروه دیگری را
جانشين آنان ميسازیم.
«اسر» ،در اصل بهمعني بستن چيزی با زنجير است ،و اسيران را از این
جهت «اسير» ميگویند كه آنها را ميبندند .ولي «اسر» ،در اینجا اشاره به
استحکام پيوندهای وجودی انسان است و قدرت حركت و توانایي
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.251
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فعاليتهای مهم به او ميدهد .قرآن در اینجا ،انگشت روی نقطه حساسي
گذارده است؛ و آن پيوندهای مختلف اجزای وجود بشر از عصبهای
كوچک و بزرگ است كه همچون طنابهای آهنين عضالت را بههم
مربوط ميسازد ،تا رباطها و عضالت مختلف كه آنچنان قطعات كوچک
و بزرگ استخوانها و گوشتهای اندام انسان را به یکدیگر محکم بسته
كه از مجموع آنها یک واحد كامالً منسجم كه آماده انجام هرگونه
فعاليتي است ،ساخته شده است؛ اما رویهمرفته این جمله كنایه از
«قدرت و قوت» است.
در ضمن ،در این آیه ،غنا و بينيازی ذات پاک را ،از آنها و از
اطاعت و ایمانشان روشن ميسازد ،تا بدانند كه اسراری برای ایمانآوردن
آنها نيست؛ در حقيقت لطف و رحمتي است از ناحيه پروردگار.
در این باره ميفرماید:
س َت ْخلِفْ ِمنْ بَعْدِ ُک ْم
ك الْ َغ ِنیُّ ذُو ال َّرحْ َم ِة إِ ْن یَشَ ْأ ُیذْهِبْ ُكمْ َویَ ْ
َورَبُّ َ
ن
ن ذُ ِّر َّیةِ قَ ْو ٍم آ َخرِی َ
مَا یَشَاءُ َکمَا أَ ْنشَأَکُ ْم ِم ْ

1

پروردگارت بينياز و دارای رحمت است ،اگر بخواهد همه
شما را نابود ميکند ،و پس از شما هرچه بخواهد جايگزين
شما ميسازد؛ چنانکه شما را از نسل گروهي ديگر پديد آورد.

ميفرماید :پروردگار تو بينياز و مهربان است .اگر بخواهد همه شما
 .1انعام.133 ،
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را ميبرد ،و هركس را بخواهد جانشين شما ميسازد؛ یعني خلقت آنها
را محکم گردانيدیم و مفصلها و اعضا و قوای آنها را سخت و مركوب
بهیکدیگر ،و تعادل و توازن بين آنها را قرار دادیم ،و هرگاه بخواهيم،
مشيت ما مقتضي گردد ،آنان را هالک نموده و امثال آنها را خلقت
مينمایيم .یعني همينطوری كه آنها را از نيستي بهوجود آوردیم ،قدرت
داریم آنان را هالک نموده ،و بهامثال آنها تبدیل نمایيم.
یک هشدار؛ انتخاب راه با شماست

سپس ،به بحثهایي كه در این سوره آمده است و مجموع یک برنامه
كامل سعادت را ارائه ميدهد ،اشاره كرده و ميفرماید:
إِنَّ هَ ِذ ِه تَذْ ِک َر ٌة فَ َمنْ شَاءَ ا َّتخَذَ إِلَى رَ ِّبهِ َسبِيلًا ()29
بهراستي اين [قرآن] مايه تذکر و بيداری است .پس ،هرکس
[سعادت دنيا و آخرت را] بخواهد [با عمل به آن] ،راهي
بهسوی پروردگار خود پيش گيرد.

ميفرماید ،این یک تذكر و یک یادآوری است ،و هر كس بخواهد با
استفاده از آن راهي بهسوی پرورگارش انتخاب ميكند.وظيفه ما نشان دادن
راه است؛ نه اجبار بر انتخاب .این شما هستيد كه باید با «عقل و درک»
خود ،حق را از باطل تشخيص دهيد ،و با اراده و اختيار خود تصميم
بگيرید .در حقيقت ،این تأكيدی است بر آنچه در آغاز سوره گذشت1؛ آنجا
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص383ـ.384
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سبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا َکفُورًا؛ ما راه را به آنها نشان
كه فرمود« :إِنَّا هَ َدیْنَاهُ ال َّ
دادیم؛ خواه پذیرا شود و شکر این نعمت را بهجا آورد ،یا اعراض و
كفران كند.

1

پس ،این آیات موعظه و اندرز است برای كسي كه بخواهد ،و راهي
و طریقي بهسوی حق تعالي و تحصيل رضا و نزدیکي به او؛ چنانچه در
حدیث دارد كه حضرت رسول یک خط مستقيم كشيد و در اطراف آن
چندین خط كجومعوج قرار داد و فرمود« :شریعت من مثال این خط
مستقيمي است بهسوی خدا كه شما را به آن دعوت ميكنم».

2

ارادة خداوند :انسان مختار

در آیه بعد ،برای نفي توهم كوتهفکران از تعبير فوق كه نوعي تفویض و
واگذاری مطلق به بندگان را تصور كنند ،ميفرماید:
وَمَا تَشَاءُو َن إِلَّا أَ ْن یَشَاءَ ال َّل ُه
شما [راهِ بهسوی پروردگار را] نميخواهيد؛ مگر اين که خداوند
[برايتان] بخواهد.

شما چيزی نميخواهيد ،مگر اینكه خدا بخواهد ،چرا كه:
إِنَّ ال َّلهَ کَانَ عَلِيمًا َحكِيمًا ()3٠
همانا خداوند همواره دانا و حكيم است.
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص.385
 .2تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.252
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این كه نميخواهيد؛ مگر آنچه خدا بخواهد ،ثابت و محقق است .هيچ
امری و نه افعالي و عملي بدون خواست و اراده حق تعالي از مرتبه عدم
و نيستي بهوجود نميآید؛ حتي اعمال اختياری انسان .زیرا خداوند
پدیدآورنده انسان است و فقط پدیدآورده و خالق او است و بس؛ زیرا
ممکنالوجود ،وجودش و فعلش ،از او و قائم به اراده و مشيت او است.
اختيارش هم ناشي از اختيار اوست.
لکن این آیه و امثال آن ،دليل نميشود كه انسان در افعالش مجبور
باشد و ارادهاش به هيچوجه مدخليت در عملش نداشته باشد؛ بلکه
حکمت و مشيت الهي «حکيم ًا و عليماً» اشاره بهاین است كه :چنين تعلق
گرفته كه اراده انسان را یکي از علل بهشمار آرد و خواست انسان در
عملش مدخليت داشته باشد.
به عبارت دیگر اینكه در بسياری از آیات قرآن معلق نموده خواست
و اراده انسان را به مشيت خود ،شاید یکي از اسرارش این باشد كه به
بشر گوشزد نماید كه« :ای انسان! اگرچه تو در اعمال خود مختاری؛ لکن
باید بداني كه مستقل به اراده و عمل نميباشي؛ بلکه وجودت و ارادهات
ناشي از اراده اوست؛ كه اراده نموده تا تو در اعمالت مختار باشي.
پس ،نتيجه چنين ميشود كه ،مشيت الهي چنين اقتضا نموده كه تو
بهاراده خودت اعمالت را انجام دهي؛ بدون اینكه اجباری بر تو باشد.
بنابراین ،وقتي انسان بهاراده و اختيار خود بر عملي تصميم گرفت،
خداوند برای نفوذ اراده وی كه منافي با اراده او نشود ،اراده ميكند كه آن
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عمل تحقق خارجي پيدا كند؛ زیرا تا وقتي كه انسان تصميم قطعي بر
كاری نگرفته ،هنوز بر ترک عمل قدرت دارد ،لکن وقتي به انجام عملي
مصمم شد ،گویا دیگر اختيار از كفاش ميرود و وقوع خارجي عمل
بهاراده حق تعالي انجام ميگيرد.
جمعبندي

از مجموع آیاتي كه داللت دارد كه «انسان به اختيار خود عمل ميكند»،
چنين استفاده ميشود كه :خدا خواسته كه انسان در افعال اختياری خود
بخواهد و عمل كند؛ و چون چنين خواسته ،و از آنطرف ،چون وقوع
خارجي فعل بدون اراده حق تعالي واقع نميگردد؛ اراده حق تعالي در
این زمينه معلق ميگردد بر اراده عبد؛ وگرنه نقض غرض الزم آید ،نه
اراده عبد منوط به اراده حق تعالي باشد .خداوند به رسولش ميفرماید:
ن
إِنْ تَحْرِصْ َعلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ال َّلهَ لَا یَهْدِي مَنْ یُضِلُّ وَمَا لَهُمْ ِمنْ نَاصِرِی َ
هرچند بر هدايتشان حريص باشي [هدايت نمييابند؛ زيرا]
خداوند کساني را که [به سبب عناد و طغيانشان] در گمراهي
وانهد ،هدايت نخواهد کرد ،و برای آنان هيچ ياوری نيست [که
از گمراهي نجاتشان دهد]

این آیه شاهد بر این است كه خطاب به نبي اكرم فرموده كه تو هر
قدر حریص باشي بر هدایت آنها ،آن كسي كه خودش گمراهي اختيار
كند ،خدا وی را هدایت نميكند و دیگر یار و یاوری ندارد.
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همچنين ،حدیثي از حضرت علي رسيده كه ،پيرمردی بعد از یکي از
جنگها از انسان سؤال كرد :آیا این حركات و كوشش ما در مبارزه (در
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
شاهد بر همان است كه گفته شد« :اراده خدا بعد از تصميم گرفتن عبد
است بر عمل».

1

الجبر وال تفویض ،بل امر بین االمرین

باید گفت ،از یکسو ميفرماید« :خداوند راه را نشان داده و انتخاب با شما
است» و از سوی دیگر ،ميفرماید« :انتخاب شما منوط به مشيت الهي
است» ،و این یعني شما استقالل كامل ندارید؛ بلکه قدرت و توان و اراده
شما همه به خواست خدا و از ناحيه او است و هر زمان اراده كند ،ميتواند
این قدرت و آزادی را سلب كند .بهاین ترتيب ،نه تفویض و واگذاری كامل
است و نه اجبار و سلب اختيار؛ بلکه حقيقتي است ظریف در ميان این دو.
به تعبير دیگر ،نوعي آزادی وابسته به مشيت الهي است؛ كه هر لحظه
بخواهد ،ميتواند آن را بازپسگيرد .به این معنا كه هم بندگان بتوانند بار
تکليف و مسؤليت را كه رمز تکامل آنهاست بر دوش گيرند ،و هم خود
را بينياز از خداوند تصور نکنند.
خالصه اینكه ،این تعبير برای آناستكه بندگان خود را بينياز از هدایت
 .1تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص252ـ.254
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و حمایت و توفيق و تأیيد ذات مقدس ندانند ،و در عين تصميمگيری در
كارها ،خود را به او بسپارند و تحت حمایت او قرار دهند.
روشن ميشود كه بعضي از مفسران جبریمسلک مانند فخر رازی،
بهخاطر پيشداوریهای خود ،به این آیه چسبيدهاند و گفتهاند« :و اعلم ان
هذه االیه من جملة االیات التي تالطمت فيها امواج الجبر و القدر!؛ بدان
كه این آیه از آیاتي است كه امواج جبر در آن متالطم است».

1

آری ،اگر این آیه را از آیات دیگر جدا كنند ،جای این توهم وجود
دارد ،ولي با توجه به اینكه در یک آیه از «تأثير اختيار» و در آیه دیگر از
«مشيت الهي» سخن به ميان آمده است ،به خوبي مسأله «امر بين االمرین»
تثبيت ميشود.
و عجيب اینكه ،طرفداران «تفویض» به آن آیهای تکيه ميكنند كه
سخن از اختيار مطلق دارد ،و طرفداران «جبر» نيز به آن آیهای استناد
ميكنند كه به تنهایي بوی جبر ميدهد .هر كدام ميخواهند پيشداوریهای
خود را با آن توجيه كنند؛ در حالي كه فهم صحيح آیات الهي ایجاب
ميكند كه ،همه را در كنار هم بگذارند و بدون تعصب و پيشداوری قبلي
قضاوت كنند.

 .1تفسير فخر رازی ،ج ،30ص262؛ بهنقل از :تفسير نمونه ،ج.25
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تکامل اجباري و تحمیلی ،تکامل نیست

خداوند در ذیل آیه ميفرماید« :إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا؛ همانا خداوند همواره
دانا و حکيم است ».كه ممکن است اشاره به این معني باشد؛ چرا كه علم و
حکمت خدا ایجاب ميكند كه بندگان را در پيمودن راه تکامل آزاد بگذارد؛
وگرنه «تکامل اجباری و تحميلي ،تکامل نيست .بهعالوه ،علم و حکمت
خداوند اجازه نميدهد كه افرادی را مجبور به كار خير ،و افرادی را مجبور
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
كوتاه و پُر معني اشاره كرده و ميفرماید:
ن َیشَا ُء فِی رَ ْحمَ ِت ِه وَالظَّا ِلمِينَ أَ َعدَّ َل ُهمْ عَذَابًا أَلِيمًا
یُ ْد ِخلُ َم ْ
هرکس را بخواهد در رحمتش درآورد ،و برای ستمكاران
عذابي دردناک آماده کرده است.
مشیت بر عذاب ،بهدنبال مشیت انسان بر گناه است

جالب اینكه در ابتدای آیه ميفرماید :هر كس را بخواهد در رحمت خود
وارد ميكند ،و در آخر آیه ميفرماید :عذاب را روی ظالمان متمركز
ميسازد .این نشان ميدهد كه مشيت او بر عذاب ،بهدنبال مشيت انسان
بر ظلم و گناه است .و به قرینه مقابل ،روشن ميشود كه مشيت او بر
رحمت نيز بهدنبال اراده انسان در اعمال و عمل صالح و اجرای عدل
است؛ و جز این از حکيم نميتوان انتظار داشت .و عجب آنكه بعضي
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مفسران مثل فخررازی با این قرینه روشن ،باز آیه را دليل بر مسأله جبر
گرفتهاند؛ بيآنكه ذیل آیه را كه درباره «آزادی اراده و عمل ظالمان»
سخن ميگوید ،مورد توجه قرار دهند.

1

البته دخول در رحمت خدا به مشيت و خواست حق انجام ميگيرد؛
لکن مهياشدن برای گرفتن رحمت ،به كوشش خود شخص تحقق
ميپذیرد .و آن حدیث مشهور كه «ا ّن في ایام دهركم نفحات اال فتعرضوا
لها» شاهد بر این است كه خداوند دائم الفضل و كثير االحسان است.
و هر چه هست از قامت ناصاف بياندام ماست
و نه تشریف تو بر باالی كس كوتاه نيست
اگر اختياری در كار نبود ،چگونه نسبت ستمکاری به كسي ميداد؟
جبریمسلکان ميگویند .تمام اعمال بنيآدم از خوب و بد به اراده و
خواست خدا انجام ميشود .كسيكه به اختيار ،عملي از او صادر
نگردیده ،هرگز روا نيست كه او را در تعداد ستمکاران بهشمار آرند؛ یعني
عذابي كه از روی مجازات و كيفر اعمال برای گنهکاران مهيا گردیده،
الیق عدل الهي نميگردد ،و نيز اگر انسان در عملش مختار نبود ،چگونه
اراده فعل از او ناشي ميشد.آری ،همينطور كه دخول در رحمت به اراده
و كرم حق تعالي انجام ميگيرد ،دخول در جهنم و عذاب هم به اراده
خدا و از روی قانون عدل انجام ميگيرد.
 .1تفسير نمونه ،ج ،25ص385ـ .386
 .2تفسير مخزن العرفان ،ج ،14ص.254
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پیامها

 .1كفر و طغيان بستر نابودی انسان است« :آثماً...بدّلنا امثالكم».
 .2توانایي خداوند بر آفرینش انسان ،نشانه توانایي او بر نابودی او نيز
هست« :خلقناکم...بدّلنا امثالكم».
 .3خداوند ،حجت را بر مردم تمام كرد« :هذه تذکره».
 .4قرآن ،وسيله هوشياری است« :انّ هذه تذکره».
 .5راه خدا ،اجباری نيست .هر كه ميخواهد به سعادت برسد ،باید
ال».
خود ،آن را انتخاب كند و بپيماید« :فمن شاء اتخذ الی ربّه سبي ً
 .6خواست انسان ،نه مستقل از خواست خداوند است و نه برتر از
آن ،بلکه آنچه را انسان ميخواهد ،اگر مورد خواست خداوند نيز قرار
گيرد ،محقق ميشود« :ما تشاؤون االّ ان یشاء اهلل».
 .7مشيت خداوند ،عالمانه و حکيمانه است ،نه گزافه« :یشاء اهلل...

عليماً حكيماَ».
 .8بر اساس مشيّت حکيمانه ،كساني كه بخواهند ،مشمول رحمت
الهي ميشوند« :یدخل من یشاء فی رحمة».
 .9كساني از رحمت الهي دورند كه خود راه ظلم را پيش گرفتهاند:
«و الظالمين اعدّ لهم عذاب ًا اليماً».
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الحمد هلل رب العالمين
 .1تفسير نور ،ج ،12ص337ـ .338
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