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مقدمه

خداوند متعال به اين بنده حقير توفيق داد تا هر سال در ماه مبارک
رمضان يکي از سورههاي قرآن را در نظر گرفته و نکات تربيتي و عرفاني
آن را بيان کنم؛ که حاصل اين توفيقات مجموعهاي از تفاسير است که
بهزبان ساده براي استفاده عموم دوستداران قرآن قرار ميگيرد .کتابي که
پيش رو داريد ،تفسير سوره مبارکه حشر است که حاصل همان جلسات
است که بهصورت روزانه در ماه مبارک رمضان سال  7341هجري
برگزار شده بود.
اکنون ،اين تفسير با عنوان «بصيرت» پيش روي شما عزيزان قرار
ميگيرد که بهنظر بنده براي بصيرت در دين و دنيا و آخرتمان؛ بهخصوص
در ايام فتنهها ،آموزنده و داراي نکات قابل تأمل و عبرتآور است.
محتواي اين سوره مبارکه را ميتوان به دو بخش تقسيم کرد:
در قسمت اول ،به تأثير معرفتاهلل بر سرنوشت انسان و نيز ،به رابطه
مسئله معرفتاهلل و معرفت نفس در سعادت و شقاوت انسان اشاره
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ميشود و درباره اهميت تزکيه نفس مباحثي مطرح ميشود.
قسمت دوم کتاب ،با موضوع خداشناسي است که باتوجه به آيات
آخر سوره مبارکه حشر درباره اسماء و صفات الهي بحث ميکند و نکاتي
درباره معرفتاهلل و اسماء و صفات را اشاره ميکند.
اين کتاب ،شامل يک دوره عقايد و معرفتاهلل در حد متوسط و قابل
فهم براي جوانان و کساني است که بخواهند با معرفتاهلل و اسماءاهلل با
زباني ساده آشنا شوند .هدف اصلي اين نوشتار ،روشنشدن جنبههاي
معرفتي و استفاده اخالقي از اين اسماء مبارک ميباشد.
اميدوارم توانسته باشم گامي در جهت رسيدن به معرفت الهي و
شناخت خداي متعال و اسماء الحسني او برداشته باشم و اميد به رحمت
الهي دارم که اين تالش ناچيز را از اين عبد فقير قبول فرمايد و توشهاي
براي يوم الينفع مال و ال بنون قرار دهد.
طاهرهسادات زرگر مرادي

محتواي سوره

اين سوره بيشتر ناظر به داستان مبارزه با «يهوديان بنينضير» است که
سرانجام به بيرون راندن همه آنها از مدينه و پاکسازي اين سرزمين
مقدس منجر شد .اين سوره ،از سورههاي مهم و تکاندهنده قرآن مجيد
است ،و با آخرين آيات سوره قبل (مجادله) تناسب بسيار نزديک دارد؛
که در آن به «حزب اهلل» وعده پيروزي داده است ،و در حقيقت ،اين يک
نمونه روشن آن پيروزي است.
محتواي اين سوره را ميتوان در شش بخش خالصه کرد:
بخش اول؛ که تنها يک آيه است و مقدمهاي براي مباحث مختلف اين
سوره محسوب ميشود .در اين آيه ،سخن از تسبيح و تنزيه عمومي
موجودات در برابر خداوند عظيم و حکيم است.
بخش دوم؛ که از آيه  2تا ( 71مجموعاً  9آيه) است و ماجراي
درگيري مسلمانان را با يهود پيمانشکن مدينه بازگو ميکند.
بخش سوم؛ که از آيه 77تا  71را تشکيل ميدهد و روايتگر داستان
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منافقان مدينه است که با يهود در اين برنامه همکاري نزديک داشتند.
بخش چهارم؛ مشتمل بر يک سلسله اندرزها و نصايح کلي نسبت به عموم
مسلمانان است و در حقيقت به منزله نتيجهگيري از ماجراي فوق است.
بخش پنجم؛ که فقط يک آيه است (آيه  ،)27توصيف بليغي از قرآن
مجيد و بيان تأثير آن در پاکسازي روح و جان ميباشد.
بخش ششم؛ که آخرين بخش از اين سوره است و از (آيه  22تا )23
است؛ قسمت مهمي از اوصاف جمال و جالل خدا و اسماي حسناي او
را برميشمرد که به انسان در طريق معرفة اهلل کمک شاياني ميکند.
نام سوره

نام اين سوره از آية دوم آن گرفته شده که سخن از «حشر»؛ يعني اجتماع
يهود براي کوچکردن از مدينه ،و يا حشر مسلمانان براي بيرونراندن آنها
به ميان آمده است ،و از اينجا روشن ميشود که اين حشر ارتباطي با
حشر قيامت ندارد.
اين سوره از سورههاي مسبحات است ،که با تسبيح خداوند شروع
شده ،و اتفاقاً پايان آن نيز با تسبيح الهي است.
فضيلت تالوت اين سوره

اين سوره ،فضيلتهاي بسيار دارد .از جمله در حديثي از رسول اکرم
ميخوانيم:

فضيلت تالوت اين سوره ( 37

«من قرأ سورة الحشر لم يبق جنة و ال نار و ال عرش و ال کرسي و ال حجاب
و ال السموات السبع و ال االرضون السبع و الهوام و الرياح و الطير و الشجر و
الدواب و الشمس و القمر و المالئکه اال يصلوا عليه ،و استغفروا له و ان مات من

يومه او ليلتهِ مات شهيداً؛ هر کس سوره حشر را بخواند ،تمام بهشت و
جهنم و عرش و کرسي و حجاب و آسمانها و زمينهاي هفتگانه و
حشرات و بادها و پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشيد و ماه و
فرشتگان ،براي او استغفار ميکنند ،و اگر در آن روز يا در آن شب بميرد
شهيد مردهاند».

7

و در حديث ديگري از امام صادق ميخوانيم« :من قرأ اذا امسي،

«الرحمن و الحشر» وکّل اهلل بداره ملکاً شاهراً سيفه حتي يصبح؛ هر کس سوره
الرحمن و حشر را به هنگام غروب بخواند ،خداوند فرشتهاي را با
شمشير برهنه مأمور حفاظت خانه او ميکند».

2

بدون شک اينها همه آثار انديشه در محتواي سوره است که از قرائت
آن ناشي و در زندگي انسان پرتو افکن ميگردد.

 .7مجمعالبيان ،ج ،9ص222ـ .222حديث اول را نيز فرطبي در آغاز همين سوره آورده است.
 .2همان.

بخش اول :تسبيح و تنزيه موجودات
تفسير آيه ()1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
به نام خدا که رحمتش بياندازه است و مهربانياش هميشگي

سَبَّحَ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي األَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکيمُ()١
آنچه در آسمانها و زمين است خداوند را [به پاک بودن از هر عيب
و نقصي] ميستايند ،و او تواناي شکستناپذير و حکيم است.

اين سوره با تسبيح الهي شروع ميشود ،و قابل توجه اينکه در سوره
«مسبحات» که با تسبيح الهي آغاز ميشود ،در سه مورد تسبيح بهصورت
صيغه ماضي «سبّح» (حديد و حشر و صف) و در دو مورد به صيغه
مضارع يعني «يسبح» (جمعه و تغابن) آمده است .تفاوت اين تعبيرها،
شايد اشاره به اين نکته باشد «که در گذشته و آينده و هميشه ،موجودات
اين جهان تسبيح ذات اقدس او گفته و ميگويند .با توجه و تدبر در

بخش اول :تسبيح و تنزيه موجودات ( 39

آيات آفاقي خواهي ديد که همهچيز آيهاي از خداست« :وَ فيِ کلّ شيءٍ لَه
ايَةٌ تَدُلّ علي انّه واحدٌ».
از آيات استفاده ميشود که بايد «عبد» در تمام زمانها و ساعات عمر
به حمد و ستايش حق تعالي قيام کند .و چون شناسايي ذات حقتعالي
به کنه و حقيقت براي احدي از ممکنات خواه مجرد باشد يا مادي ،مَلَک
باشد يا انسان ،نبي باشد يا وليّ ،ممکن نيست؛ زيرا که او ـ جل و عال ـ
محيط است و باقي محاط ،و معرفت حقيقي بدون احاطه ميسر نميشود.
اين است که امر فرموده که او خداي متعالي را به تنزيه و تقديس و
خاليبودن از نقايص ممکنات ستايش نمايند« .سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ» ،عموميت دارد و تمام موجودات ارضي و سمايي را شامل
ميگردد؛ چه آنهايي که شعور ادراک ندارند؛ مثل حيوانات ،نباتات و
جمادات ،و يا آنهايي که شعور و ادراک دارند ،مثل مالئکه و انسان و جن.
زيرا که فطرت هر موجودي يک نوع تسبيحي در خور خود و به اعتبار
خلقت در وي مأخوذ گرديده که به زبان حال و قال تسبيح و ستايش
مينمايند مبدء و آفريننده و مربي خود را ،و در آن سستي نميکنند.
حقيقت تسبيح

حقيقت تسبيح عبارت است از :نفي هرگونه عيب و نقص ،و گواهي همه
موجودات جهان به پاکي ذات مقدس او از هرگونه عيب و نقص ،و اين
بهخاطر اين است که آنچنان نظم ،حساب ،حکمت ،عجايب و شگفتيها

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

در نظام همه آنها بهکار رفته ،که جملگي با زبان حال ذکر حق گويند و
تسبيح و ثناي او ميخوانند و فرياد ميکشند که آفريدگار ما قدرتش
بيانتها و حکمتش بيپايان است و اين چنين است که در پايان آيه جمله
«و هو العزيز الحکيم» آمده است.
يا اينکه تمامي ذرات جهان از نوعي درک و شعور برخوردارند،
به گونهاي که در عالم خود تسبيح و حمد خدا ميگويند؛ هر چند ما
بر اثر محدوديت اطالعات از آن بيخبريم 7.بدين معني تمام ذرات
عالم خدا را تسبيح ميگويند ،نه بهمعني سخنگويي؛ بلکه ذات آنها
تسبيح و تقديس ميکند.
فقر ذاتي موجودات

همه موجودات در ذات خود فقيرند ،زيرا که مخلوق او هستند و بايد در
ذاتشان نياز به واجبالوجود خوابيده باشد .احتياج و نياز به علت ،صفتي
نيست که بر معلول عارض و اضافه شده باشد؛ بلکه نياز و احتياج در
ذات اوست .پس ،ذات همه موجودات عالم ،خدا را تسبيح ميکند ،زيرا
ذات موجودات و کيفيت وجود آنها داللت دارد به وجود خدا و پاکي او
از لوث عدم و صفات حيواني؛ مانند خوردن و خوابيدن ،و زادن ،و
زاييدن .زيرا ذات موجود ،احتياج به علتي دارد که ازلي و ابدي باشد ،و
اين صفات (صفات حيواني) با ازليبودن سازگار نيست.
 .7حديد.
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خداوند از صفات ناپسند مانند «ظلم و عمل بيهوده» منزه است؛ زيرا
ظلم يعني تجاوز به حقوق ديگران .موجودات جهان خود و هر چه دارند
از خداوند است ،پس ظلم تصور نميشود .و نيز ،خداوند از «عمل
بيهوده» منزه است؛ زيرا ذات موجودات داللت دارد بر مطلق حکمتبودن
آفرينش و منزهبودن او از بيهودهکاري و خلقت بيمورد ،و منزهبودن از
جهل؛ زيرا موجودات و آفرينش آنها زير پوشش ميليونها قانون که در
تحرک و تحول آنها تأثير دارد ،داللت بر منزهبودن خداوند و خالق آنها از
جهل و ناداني دارد .و اين است يک معني براي تسبيح موجودات جهان،
که به عقل آن را ميفهميم.
و معناي لطيفتر براي تسبيح موجودات باالتر از فهم ما است ،و در
آيات آخر سوره به مطالبي درباره تسبيح اشاره خواهد شد.
بخش دوم :درگيري با يهوديان پيمانشکن
تفسير آيات (2ـ)11

بخش دوم اين سوره ،ماجراي درگيري مسلمانان با يهود پيمان شکن
مدينه را بازگو ميکند .اين سوره با تسبيح و تنزيه خداوند و بيان عزت و
حکمت او شروع ميشود؛ و اين در حقيقت مقدمهاي است براي بيان
سرگذشت يهود «بنينضير» ،همانها که در شناخت خدا و صفاتش
گرفتار انواع انحرافات بودند ،و همانها که تکيه بر قدرت و عزت
خويش ميکردند و در برابر پيامبر اسالم به توطئه برخاستند.

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

پايان توطئه يهود بنينضير در مدينه

بعد از بيان اين مقدمه به داستان راندهشدن يهود بنينضير از مدينه پرداخته
و ميفرمايد:
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ
الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ
اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا
أُولِي الْأَبْصَارِ()٢
او کسي است که کافران از اهل کتاب را در اولين کوچ [دسته
جمعي] از ديارشان بيرون راند ،شما [با قدرتي که آنان داشتند]
رفتنشان را [به اين صورت] احتمال نميداديد،
[خودشان] گمان ميکردند دژهاي استوارشان آنان را از [عذاب]
خدا مصون ميدارد ،ولي
[خشم کوبندۀ] خداوند از جايي که خيال نميکردند به
سراغشان آمد ،و در دلهايشان [چنان] ترسي انداخت [که]
خانههايشان را به دست خود و به دست مؤمنان ويران کردند،
پس «اي صاحبان فهم و بينش! عبرت بگيريد»
نکتهها

سه قبيله از يهوديان به نامهاي بنينضير ،بنيقريظه ،و بنيقينقاع به مدينه
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هجرت کرده و در آنجا ساکن شدند و با پيامبر اکرم پيمان عدم تعرض
بستند؛ اما بعد از جنگ اُحد گروهي از مشرکان مکه عليه مسلمانان توطئه
کردند ،پيامبر آگاه گرديد و با آنها برخورد کرد .يکي از بزرگان آنان به نام
کعببناشرف کشته و ميان يهوديان تزلزل ايجاد شد و به قلعهاي پناهنده
شدند ،مسلمانان با دستور پيامبر قلعه را محاصره کردند.
بعد از چند روز محاصره و جنگ ،يهوديان پذيرفتند که از مدينه
خارج شوند .آنها مقداري که توانستند از اموالشان را با خود بردند و آن
مقدار که نتوانستند با خود ببرند؛ مثالً به هنگام رفتن به خانههاي خود را
خراب کردند که به دست مسلمانان نيفتد.

7

* کلمه «حشر» ،بهمعناي جمعکردن و بيرونراندن از محل سکونت است.
* ترس در دل دشمن ،بهعنوان يکي از امدادهاي الهي شمرده شده
است« :وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ».
* در سوره انفال آيه  72نيز ميخوانيم« :سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ کفَرُوا

الرُّعْبَ» .آري ،ترس سبب فرار دشمن و پيروزي مسلمين بدون خونريزي
ميشود .چه اينکه در حديث ميخوانيم« :سه لشکر براي ياري حضرت
مهديأ ميآيند ،فرشتگان ،مؤمنان ،و رعب.

2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ؛ پس ،اي صاحبان فهم و بينش! عبرت بگيريد.
 .7تفسير نمونه.
 .2اثبات الهدي ،ج ،1ص723؛ به نقل از :تفسير نور ،ج ،77ص.242

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

«اعتبار» ،نظر کردن و تدبّر کردن در چيز نامعلومي است که از آن معلومي
حاصل ميشود و در اينجا «فاعتبروا» امر است که پس از اين حکايت به
اشخاص خردمند امر فرموده که ،اي کسانيکه صاحب عقل و تدبيريد،
نظر کنيد و ببينيد چه قدرت خالّقهاي بود که بدون جنگ و خونريزي و
کشمکش چنان ترس و خوفي در دل يهوديان بنيالنضير انداخت که
بهدست خود بناهاي عالي خود را خراب نمودند و جالي وطن کردند.
و وعدهاي که قبالً خداي تعالي به رسولش داده بود که بر اين قبيله
ظفر مييابد ،و پيامبر اکرم باصحابش خبر داده بود که بدون جنگ بر
آنان ظفر مييابيم ،واقع گرديد.
معجزهبودن اين واقعه

از دو جهت ميتوان اين واقعه را از قبيل معجزات بهشمار آورد.
يکي ،پيشگويي رسولاهلل که بر اين قبيله ظفر مييابيم و اموال و
ديار آنان را بهدست ميآوريم ،و وعده خدا واقع گرديد .دوم ،اصل خود
چنين واقعهاي که يک قبيله بزرگي به اين آساني متفرق گردند و
بيزحمت مالشان به دست مؤمنان افتد.
خالصه خداي تعالي امر فرموده که نظر کنيد و تدبّر نمائيد تا آنکه از روي
بصيرت و فهميدگي ايمان آريد؛ زيرا ايمان تقليدي چندان فايدهاي ندارد.
اثر تکويني خرابي دلها

آيه مشعر بر اين است که ،خرابي خانههاي آنان در اثر خرابي دل و
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سريره آنها ظهور و بروز نموده؛ زيرا که دل آدمي اگر آلوده به کفر و
هواپرستي و جايگاه شياطين نگردد ،حرم خدا و جايگاه مالئکه قدسيين
است؛ و چون کفار به اعمال نکوهيده دل خود را که حرم اهلل بود خراب
نمودند ،نتيجه آن ،چنين شد که خانههاي مسکوني آنها بهدست مؤمنان
افتد و خراب شود .اين است که در آخر آيه ،امر به تدبّر و تفکّر فرموده
(فاعتبروا يا اولي االبصار) که شما که صاحب عقل و فطانت ميباشيد ،از
اين قضايا پند و اندرز گيريد.

7

نکتههاي قابل تأمل

تاريخ ،گذرگاه است؛ نه توقفگاه« .فاعتبروا» از واژه «عبر» بهمعناي عبور
کردن از ظاهر و رسيدن به باطن است .کلمه «عبرت» ،بهمعناي عبور از
لفظ و رسيدن به معناست و در «تعبير خواب» عبور از ظاهر رؤيا به باطن
آن است.
* انديشهکردن و عبرتگرفتن عبادت است ،چنانکه در روايات
ميخوانيم« :کان اکثر عبادة ابي ذر التفکر و االعتبار؛ 2بيشترين عبادت ابوذر،
انديشيدن و عبرت آموختن بود».
* نه مهر الهي در انحصار محاسبات ما است« :يرزقه من حيث ال

يحتسب» ،و نه قهر او« :فاتاهم اهلل من حيث لم يحسبوا».
 .7مخزنالعرفان ،ج ،74ص272و .274
 .2خصال صدوق.

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

خداوند در دلها تصرف ميکند؛ گاهي آرامش نازل ميکند« :انزل

السکينة في قلوب المؤمنين» 7و گاهي ترس ميافکند« :قذف في قلوبهم الرعب».
پيامها

* قهر خداوند نسبت به کفار ،حکيمانه و بهخاطر پيمانشکني يهوديان
است« :العزيز الحکيم ،هو الذي اخرج».
* نشانه عزت خداوند ،تارومار شدن يهوديان پيمانشکن و توطئهگر
است« :العزيز الحکيم هو الذي اخرج».
* تمام پيروزيها از اوست« :هو الذي اخرج الذين کفروا.»...
* حساب اهل کتاب از حساب توطئهگران جداست« :هو الذي اخرج

الذين کفروا من اهل الکتاب».
* قدرت هيچکس و گروهي را پايدار ندانيد« :ما ظننتم ان يخرجوا».
* خداوند ،هم سببساز است هم سببسوز؛ ترس را سبب قرار
ميدهد و دژها (قلعهها) را از سببيّت مياندازد« :قذف في قلوبهم الرعب».

2

* مطالعه تاريخ و قصههاي قرآن سرگرمي نيست؛ وسيله عبرت است
و بصيرت ميخواهد« :فاعتبروا يا اولي االبصار».
و در آيه بعد ميفرمايد:
وَلَوْلَا أَنْ کَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي
 .7فتح.3 ،
 .2تفسير نور ،ج ،77ص 242و .242
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الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

١

اگر خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر نکرده بود ،يقيناً در همين
دنيا [با جنگي سخت که همه را در کام مرگ اندازد] عذابشان
ميکرد ،البته براي آنان در آخرت عذاب آتش خواهد بود.

*«جالء»؛ ترک ديار و وطن بهخاطر گرفتاري و بالست.
*چون حکمت الهي اقتضاء نمود که آنان به اختيار خود از ديار خود
بيرون روند ،عذاب دنيوي از آنان برداشته شد .فقط چون بر کفر خود باقي
ماندند؛ البته مبتال به عذاب اخروي خواهند گرديد .ازاينروست که فرموده:
«و لهم في االخرة عذاب النار؛ براي آنها ثابت است عذاب آتش جهنم».

2

همچنين ،در ادامه ميفرمايد:
ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

3

اين [آوارگي و تبعيد] براي اين است که آنان با خداوند و
رسولش دشمني کردند[ ،آري] هرکس با خدا دشمني کند،
بداند که خداوند سختکيفر است.

شايان ذکر است ،همينطوريکه قبيله بنينظير در اثر شقاق و دشمني و
مخالفت خدا و رسولاهلل مبتال گرديدند ،همينطور هر کس؛ حکم خدا
 .7حشر.4 ،
 .2تفسير نور ،ج ،77ص 242و .242
 .4حشر.4 ،

 ) 18بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

و رسول مخالفت نمايد ،بايد بداند که خدا «شديد االنتقام» است؛ يعني
خداوند همينطوريکه در مورد رحمت «کثير الخير و کثير االحسان» است،
در مورد غضب نيز بهشدت انتقام ميکشد.

7

* «شاقّوا»؛ از «شقّ» و به معناي ايجاد شکاف و جدايي و جبههگيري
و دشمني است.
* خداوند هم ارحم الراحمين است و هم شديد العقاب
* «شديد العقاب» بودن منافاتي با «ارحم الراحمين» بودن خداوند
ندارد؛ زيرا هر کدام در جاي خود است ،در دعاي افتتاح ميخوانيم« :و
ايقنت انّک ارحم الراحمين في موضع العفو و الرّحمة ،و اشدّ المعاقبين في موضع

النکال و النقمة؛ و يقين دارم که تو مهربانترين مهربانان عالمي در موضع عفو
و رحمت و بخشش ،و سختترين منتقمي در مقام عقاب و انتقام».
نکتههاي قابل توجه

 .7حداقل کيفر پيمانشکني ،تبعيد و جالي وطن است( .بني نضير
بهخاطر توطئه و خيانت مستحق کيفر سخت بودند ،ولي حکم به
تبعيدشان تبديل شد).
 .2خداوند عادل است و کيفرهاي او بر اساس عملکرد انسان و
عادالنه است.
 .4جبههگيري دربرابر رهبر الهي ،در واقع جبههگيري در برابر خداست.
 .7مخزنالعرفان ،ج ،74ص.274
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در اول آيه جبههگيري در برابر خدا و رسول است ،ولي در آخر آيه در
برابر خداوند مطرح شده است« :شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ»...
در ادامه ميفرمايد:
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

١

هر درخت خرمايي که [از اين دشمنانِ غدّار] بُريديد ،يا بر
ريشهاش پابرجا باقي گذاشتيد به فرمان خداوند بود تا منحرفان
نافرمان را خوار و رسوا کند.

نتيجه ميگيريم که فسق انسان ،در هدر رفتن اموال او اثر دارد:
«قطعتم...الفاسقين»
در آيه بعد ميفرمايد:
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِکَابٍ وَلَکِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

٢

آنچه [از اموال و زمينها] را که خداوند از آن شيطانصفتان [گرفت
و] به پيامبرش بازگرداند ،شما براي [بهدست آوردن] آن اسب و
شتري نتاختيد [که مالک آن شويد] ،ولي خداوند پيامبرانش را بر
هرکه بخواهد چيره ميکند ،و خدا بر هر کاري تواناست.
 .7حشر.2 ،
 .2همان.2 ،
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حکم غنايمي که بدون جنگ بهدست ميآيد

از بعضي مفسران است که ،آيه مشعر بر اين است که مال ،مال خداست؛
و بهدست يهوديان عاريتي بود و آنان اليق نبودند .اين بود که خداوند باز
گردانيد به رسولش زيرا که اوست «مالک ملک و ملکوت»( .روح البيان
به نقل از مخزنالعرفان).
بنابراين ،اين آيه در مقام اين است که به مؤمنان بفهماند که چون آنان
در بهدست آوردن غنيمت در اينجا زحمتي نکشيدند تا که مالي در مقام
زحمت ذيحق گردند ،پس نبايد منتظر گرفتن غنيمت باشند؛ بلکه اين
تفضلي است که خداوند مخصوص به رسولش گردانيد.

7

*«أفاء» از «فيئ» ،به معني بازگشت است و مقصود ،اموال و غنايمي
است که بدون جنگ و خونريزي ،در اختيار رهبر مسلمين قرار ميگيرد.
شايد دليل آنکه به آن «فيئ» ميگويند ،اين باشد که اموال به صاحب
اصلي خود که اولياء الهي هستند برميگردد؛ زيرا خداوند تمام مواهب
جهان را براي مؤمنان ،و پيش از آنان ،براي پيامبران آفريده است و
ديگران گرچه به صورت شرعي و يا عرفي مالکند؛ ولي مالک اصلي ،آن
بزرگواران هستند.
اموالي که در اختيار مسلمانان قرار ميگيرد چند نوع است:
الف .اموالي که در جبهه از طريق جنگ بهدست ميآيد ،که «غنيمت»
نام دارد و مجاهدان مالک آن ميشوند ،ولي بايد خمس آنرا بپردازند.
 .7مخزنالعرفان ،ج ،74ص.274
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ب .اموالي که بدون درگيري و حمله بهدست ميآيد .که نام آن «فيئ»
است و در اين آيه ،حکم آن بيان شده است.
ج .اموالي مثل زمينهاي موات ،کوهها ،رودخانهها و ...که نامش
«انفال» است که در ابتداي سوره انفال حکم آن آمده است.
* براساس اين آيه ،اموالي که بدون تاختوتاز نصيب مسلمين ميشود،
در اختيار پيامبر است نه مجاهدين ،و پيامبر طبق صالحديد خود که در آيه
بعد ميگويد ،ميان گروههايي تقسيم ميفرمايد.
* دستورات اسالم حکيمانه است؛ در آنجا که با شرکت در جبهه
چيزي بهدست آيد ،مالک ميشوند ،ولي در مواردي که زحمتنکشيده
مالي حاصل شود ،مربوط به رهبر آسماني است.
پيامها

 .7قانون «فيئ» مربوط به تمام انبياء بوده است« :رسوله...رسله».
 .2در مسائل مالي؛ حتي پيامبر اکرم بدون اذن خدا دست به تصرف نميزند.
 .4تمام پيروزيها از راه جنگ نيست« :ما اوجفتم من خيل و ال رکاب».
 .3سلطه اولياي خدا ،چون به اراده و فرمان اوست ،ارزشمند است:
«يسلّط رسله علي من يشاء».
 .2آنجا که اراده الهي باشد ،دژها (قلعهها) و حصارها اثري ندارند« :ما
نعتم حصونهم...و لکن اهلل يسلط رسله علي من يشاء».
 .7تفسير نور ،ج ،77ص 249و.231
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تفسير آيات (7ـ)11

ما أَفاءَ اللّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُري فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبي وَالْيَتامي وَالْمَساکينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کيْ ال يَکونَ دُولَةً بَيْنَ
األَغْنِياءِ مِنْکمْ وَما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ()7
لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْالً
مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِک هُمُ الصّادِقُونَ()8
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤا الدّارَ وَاإلِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَال يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلي
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِک هُمُ
الْمُفْلِحُونَ()9
وَالَّذِينَ جاؤ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونا بِاإلِيمانِ وَال تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِالًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّک
رَؤفٌ رَحِيمٌ()١1
آنچه خداوند از اهل [آن] آباديها به پيامبرش بازگرداند ،ويژه
خدا و پيامبر و اهل بيت [او] ،و يتيمان و بيچارگان و درراهماندۀ
بيزادوتوشه است تا ميان ثروتمندانِ [مرفهِ] شما دستبهدست
نگردد .آنچه را پيامبر [از اموال و احکام] در اختيارتان ميگذارد
[با ميل و رغبت] دريافت کنيد ،و از آنچه شما را منع ميکند،
بازايستيد [و مطالبه نکنيد] و از [مخالفت با] خدا بپرهيزيد که
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خداوند سخت کيفر است»7«.
[از اموال بازگردانده شده به پيامبر ،سهمي] براي مهاجرانِ
[نيازمندي] است که از خانهها و اموالشان بيرونشان انداختند ،و
[اکنون] در طلب رزق خدا و خشنودي اويند ،و [در عين
سختي و تنگدستي ]،خدا و پيامبرش را ياري ميکنند ،اينان [در
ادعاي ايمان] راست گويند»8«.
و [نيز براي] کساني [از انصار است] که پيش از مهاجران در مدينه
و در [حصن] ايمان جاي داشتند ،و مهاجران بهسوي خود را
دوست دارند ،و در دلِ خود از آنچه به مهاجران داده شده ،نياز و
چشمداشتي احساس نميکنند ،و [آنان را] بر خود ترجيح ميدهند؛
گرچه آنان را نياز شديدي باشد ،و کساني که از بخل و حرصشان
مصون داشتهاند [بر همۀ موانع راه سعادت] پيروزند»9«،
و [نيز براي] کساني [است] که پس از انصار و مهاجران آمده
[به مسلمانان ميپيوندند] ،و [خاضعانه به پيشگاه حق] عرضه
ميدارند :پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ايمانآوردن بر ما
پيشي گرفتند بيامرز! و در دلهايمان نسبت به مؤمنان کينه قرار
مده! پروردگارا! يقيناً تو بسيار مهرورز و مهرباني»01« .
تقسيم اموال و مسأله ذوالقربي

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
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الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کَيْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْکُمْ
آنچه خداوند از اهل [آن] آباديها به پيامبرش بازگرداند ،ويژه
خدا و پيامبر و اهل بيت [او] ،و يتيمان و بيچارگان و
درراهماندۀ بيزادوتوشه است تا ميان ثروتمندانِ [مرفهِ] شما
دستبهدست نگردد.

«دوله» ،بهمعناي گردش و دستبهدست کردن اموال است .در منهج
الصادقين ،چنين روايت ميکند که ابن عمر گفته من از علي بن
الحسين پرسيدم که مقصود از ذويالقربي و يتامي و مساکين و ابن
السبيل که در آيه گفته شده کيانند؟ فرمود :آنها أقرباء ما ،و مساکين ما ،و
از ما کساني که در غير وطن محتاج ميگردند.
حکم سه نوع اموال تحت تصرف مسلمانان

بدان ،اموالي که ائمه و والت در آن تصرف دارند سه نوع است.
اول ،مالي است که از مسلمانان به اسم زکات گرفته ميشود و حکم
آن در آيه صدقات معلوم گرديد؛ قوله تعالي «انما الصدقات للفقراء و
المساکين.الخ» .دوم ،غنايمي که به جهاد از کفار گرفته شده بهطور قهر و
غلبه ،و حکم آن نيز در آيه« :و اعلموا انّما غنمتم من شئي الخ» بيان شده.
و سوم« ،فيئي» است ،و آن مالي است که از کفار منتقل ميگردد به
مسلمانان بدون جهاد ،و آن مخصوص به رسولاهلل است در حال
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حياتش و بعد از وي براي کسي ميباشد از ائمه که قائم مقام او باشد ،و
آنها به هر کس خواهند بدهند ،و در هر چه صالح دانند مصرف نمايند و
اين قول امير المؤمنين و ابن عباس و عمر است .و تمام فقها را رأي بر
اين است که مستحيق در خمس بنيهاشم ميباشند؛ از فرزندان ابوطالب.

7

لزوم تبعيت از حکم خدا و کالم رسول خدا

وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ()7
آنچه را پيامبر [از اموال و احکام] در اختيارتان ميگذارد [با ميل
و رغبت] دريافت کنيد ،و از آنچه شما را منع ميکند بازايستيد
[و مطالبه نکنيد] و از [مخالفت با] خدا بپرهيزيد که خداوند
سخت کيفر است.

* محتوي اين بخش از آيه ،يک حکم عمومي در تمام زمينهها و
برنامههاي مسلمانان است و سند روشني است براي حجتبودن سنت
پيامبر .بر طبق اين اصل ،همه مسلمانان موظفند أوامر و نواهي

پيامبر

را به گوش جان بشوند و اطاعت کنند؛ خواه در زمينه حکومت اسالمي
باشد ،يا مسائل اقتصادي ،و يا عبادي ،و غير آن خصوصاً در آخر آيه،
کساني را که مخالفت کنند به عذاب شديد تهديد کرده است.
 .7تفسير مخزنالعرفان ،ج ،74ص 273و .272
 .2تفسير نمونه ،ج ،77ص 211و.215
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اشاره به اينکه تابع حکم خدا و کالم رسول باشيد و از روي هوي
و هوس چيزي نگوئيد و کاري نکنيد که مخالف رضاي حق باشد و
مستحق عذاب او گرديد .و پرهيزکار باشيد و بدانيد که آنچه پيمبر به
شما امر مينمايد يا از آن نهي ميکند ،آن حکم خدا و به امر خداست« :و
ما ينطق علي الهوي ان هو اال وحي يوحي».
خدا ميگويد ،رسولاهلل از روي ميل و هواي نفساني خود امر و
نهي به شما نميکند .هر چه بگويد وحي است که از جانب حق تعالي
فرود آمده ،و اگر مخالفت نماييد محققاً خدا در موقع غضب «شديد
االنتقام» است و عذاب او سخت است.

7

توجه به اين آيات و احکام الهي خيلي از احکام را روشنتر ميکند؛
براي مثال ،اين آيه پاسخي است براي آنان که ميگويند مسئله خمس در
کجاي قرآن آمده است؟!
داستان غمانگيز فدک

«فدک» يکي از دهکدههاي آباد اطراف مدينه که در حدود  731کيلومتري
نزديک خيبر بود .در سال هفتم هجرت که قلعههاي خيبر يکي پس از
ديگري در برابر رزمندگان اسالم سقوط کرد و قدرت مرکزي يهود درهم
شکست ،ساکنان فدک از در صلح و تسليم در برابر پيامبر درآمدند و
نيمي از زمين و باغهاي خود را به آن حضرت واگذار کردند ،و نيمي
 .7تفسير مخزنالعرفان ،ج ،74ص.272
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ديگر را براي خود نگه داشتند و در عين حال ،کشاورزي سهم پيامبر را
نيز بر عهده گرفتند و در برابر زحماتشان حقي از آن ميبردند.
با توجه به آيه «فيئ» در اين سوره ،اين زمين مخصوص پيغمبر گرامي
اسالم بود و ميتوانست در مورد خودش يا مصارف ديگري که در آيه
 1همين سوره اشاره شده مصرف کند ،لذا پيامبر آن را به دخترش
فاطمه بخشيد .و اين سخني است که بسياري از مورخان و مفسران
شيعه و اهل سنت به آن تصريح کردهاند؛ از جمله در تفسير «درالمنثور» از
ابن عباس نقل شده ،هنگامي که آيه «وآت ذوالقربي حقه»  7نازل شد،
پيامبر فدک را به فاطمه بخشيد 2.ابن ابي الحديد نيز در شرح
نهجالبالغه ،داستان فدک را بهطور مشروح ذکر کرده است 4.همچنين در
کتابهاي فراوان ديگري نيز به اين داستان پرداخته شده است.
ولي بعد از پيامبر کساني که وجود اين قدرت اقتصادي را در دست
همسر علي مزاحم قدرت سياسي خود ميديدند و تصميم داشتند ياران
علي را از هر نظر منزوي کنند ،به بهانه حديث مجعول «نحن معاشر
االنبياء ال نورث» آنرا مصادره کردند ،و با اينکه فاطمه رسماً متصرف
آن بود و کسي از «ذواليد» مطالبه شاهد و بينه نميکند ،از او خواستند.
 .7روم.45 ،
 .2تفسير نمونه ،ج ،24ص.271
 .4شرح ابن ابي الحديد ،ج ،72ص 219به بعد؛ به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،24ص.277
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حضرت نيز اقامه شهود کرد که پيغمبر فدک را به او بخشيده ،اما با
اين همه اعتنايي نکردند.
در دورانهاي بعد ،هر يک از خلفا که ميخواستند تمايلي به اهل بيت
نشان دهند ،فدک را به آنها بازميگرداندند؛ اما چيزي نميگذشت که
ديگري آن را مجدداً مصادره ميکرد! و اين عمل بارها در زمان خلفاي
«بنياميه» و «بنيعباس» تکرار شد.
داستان فدک و حوادث گوناگوني که در رابطه با آن در صدر اسالم و
دورانهاي بعد رويداد .از دردناکترين و غمانگيزترين و در عين حال
عبرتانگيزترين فرازهاي تاريخ اسالم است که بايد مستقالً مورد بحث و
بررسي دقيق قرار گيرد تا از حوادث مختلف تاريخ اسالم پردهبردارد.

7

مصرف غنايم در قرآن

در بيان مصرف «فيئ» و غنايم جنگي قرآن اشاراتي دارد:
* در قرآن چهار مرتبه به لزوم پشتيباني اقتصادي از اهل بيت پيامبر

اشاره و به پرداخت بخشي از خمس «فيئ» و ديگر درآمدها به آنان تأکيد
شده است:
«وَلِذِي الْقُرْبَى»( .انفال .37 ،حشر ).1
«و آت ذا القربي حقه»( .اسراء).22 ،
«فآت ذا القربي حقّه» (روم).45 ،
 .7تفسير نمونه ،ج ،24ص 271تا .272
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در آيه چهارم براي کساني که با پيامبر مخالفت ميکنند ،عبارت
«شديد العقاب» آمده بود و در اين آيه نيز براي افرادي که ممکن است به
تقسيم فيئ توسط پيامبر ايراد بگيرند ،عبارت «شديد العقاب» آمده است.
* در اين آيه ،ابتدا حکم آمده است« :فلله و للرسول و لذي القربي،»...
سپس دليل حکم« :کي ال يکون دولة»...
*خداوند براي «ذي القربي» هم مقام معنوي را سفارش کرده« :قل ال
اسئلکم عليه اجراً اال المودة في القربي» 7و هم پشوانه اقتصادي را« :ما افاء

اهلل...لذي القربي».
*گرچه براي تقسيم فيئ در اين آيه ،شش مورد بيان شده ،ولي الزم
نيست در تمام موارد بهطور يکسان تقسيم شود.

2

* «فيئ» به شخص رسول خدا اختصاص ندارد؛ بلکه براي موقعيّت
و مقام و جايگاه اوست .بنابراين ،بعد از رسول اسالم در اختيار
جانشينان بر حق او؛ يعني اهل بيت است ،و در زمان غيبت ،در اختيار
فقهاي عادل بيهوي( .کساني که تابع هوي و هوس نباشند).
پيامها

 .7قوانين قرآن ،کلي است؛ نه مخصوص به شأن نزول( ،قانون فييء
مربوط به تمام مواردي است که کفار آن را رها کرده و رفته باشند).
 .7شوري.24 ،
 .2تفسير احسن الحديث.

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

 .2سهم خدا ،زير نظر پيامبر در راه رضاي خدا مصرف ميشود« :فلله»...
 .4اگر گردش ثروت در دست اغنياي مسلمانان ممنوع است ،پس در
دست کفار قطعاً مورد نهي است« :کي ال يکون دولة بين االغنياء»...
 .3اطاعت از دستورات پيامبر واجب است؛ زيرا پيامبر معصوم است،
وگرنه بهطور مطلق و بيچونوچرا دستوراتش واجباالطاعه نبود« :ما

اتاکم الرسول فخذوه.»...
 .2سنت پيامبر ،الزم االجرا است.
 .2الزم نيست تمام دستورات در قرآن آمده باشد؛ بلکه هر امر و نهي
که در سخنان پيامبر آمده باشد بايد اطاعت شود« :و ما اتاکم فخذوه و ما

نهاکم عنه فانتهوا».
 .1در فرمان پيامبر ،سرعت به خرج دهيم( .حرف فاء براي سرعت است).
 .5در مسائل مالي و تقسيم آن لغزشگاهي است که بايد با تقوا از آن
گذشت« :ما افاء اهلل و اتقوا اهلل».
 .9اطاعت بيچونوچرا از پيامبر ،نمودي از تقوا است« :ما اتاکم

الرسول فخذوه...و اتقوا اهلل».
 .71بيتقوايي کيفري شديد دارد« :و اتقوا انّ اهلل شديد العقاب».
 .77ياد کيفر سخت ،سبب تقوا است« :و اتقوا اهلل...شديد العقاب».
و اين آيات در ادامه بحث آيات گذشته پيرامون مصارف ششگانه
«فيئ» (اموال و غنائمي که از غير طريق جنگ عائد مسلمين ميشود)
ميباشد .و در حقيقت تفسيري براي يتيمان و مسکينها و ابنالسبيلها و

بخش دوم :درگيري با يهوديان پيمانشکن ( 13

بيش از همه تفسير «ابن السبيل» است ،چرا که بيشترين رقم مهاجر را در
آن روز آنها تشکيل ميدادند که در وطن و بالد خود مسکين نبودند ،اما
بهخاطر مهاجرت تهيدست شده بودند .ميفرمايد:
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ َبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ «وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ هُمُ
الصَّادِقُونَ()8
[از اموال بازگردانده شده به پيامبر ،سهمي] براي مهاجرانِ
[نيازمندي] است که از خانهها و اموالشان بيرونشان انداختند ،و
[اکنون] در طلب رزق خدا و خشنودي اويند ،و [در عين
سختي و تنگدستي ]،خدا و پيامبرش را ياري ميکنند ،اينان [در
ادعاي ايمان] راستگويند.
ويژگيهاي مهاجرين ،انصار و تابعين

هر چيزي عالمتي دارد که بايد به آن عالمت شناخته شود .مؤمنان صدر
اسالم امتحان خود را دادند .آنان واقعاً براي دين ،از مال و اوالد و قوم و
عشيره و وطن گذشتند و به فقر زندگي کردند ،بلکه از جانگذشتن کار
آساني نيست ،به مخصوص نسبت به کساني که عمري را در بتپرستي
گذرانيده بودند ،عالوه بر اينکه دست از دين آبا و اجداد برداشته و به
خداي يگانه ايمان آوردند .اين خود عمل فوقالعادهاي است که مؤمنان
صدر اسالم از خود نشان دادند ،و هر شخص متفکري ميداند عربهاي

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

متعصبي که قرآن درباره آنها فرموده« :االعراب اشدّ کفراً و نفاقاً» اينچنين
منقلب شوند و چنين از خود گذشتگي نشان دهند از باالترين معجزات
به شمار ميرود؛ زيرا که چنين عملي از عهده بشر خارج است و اين نفوذ
خدايي است که در اعماق دل آنان اثر گذاشته است.
اما متأسفانه گويا اين نفوذ و آن مغناطيس کالم رسولاهلل و آن ايمان
صادقي که در عهد رسولاهلل داشتند ،نسبت به اکثر آنها مستودع بوده؛ يعني
عاريتي بود؛ و عدهاي بعد از رسول اکرم تغيير مسير دادند ،و خود را از
افتخارات بزرگ اين آيه محروم کردند .مانند کساني که آتش جنگ جمل
در بصره ،و جنگ صفين را در شام به وجود آوردند ،و دربرابر خليفه
رسولاهلل که به اتفاق مسلمين الزماالطاعه بود قيام کردند ،و خونهاي
هزاران نفر مسلمان را بر خاک ريختند و افراد ديگري مانند آنها.
زيرا چنانکه ميدانيم بعد از رسولاهلل ،عهد واليتي که با آنها نسبت
به ذريه طاهرين خود بسته بود ،به دليل غلبه حب رياست ،آنان آن عهد
واليت را شکستند ،و بهجاي مزد رسالت او ،با اوالد و عترت طاهرين او
چهها که نکردند! بهمخصوص که چه سفارشهايي که درباره به يگانه
دختر طاهره خود حضرت زهراء نمود که در حديث مشهور به اتفاق
شيعه و سنّي از حضرت رسول اکرم نقل ميکند که فرموده« :فاطمه

بضعة منّي يؤذيني من اذاها و ان اهلل يغضب لغضبها و يرضي لرضاها؛ فاطمه
پاره تن من است هر کس او را آزار کند ،مرا آزار نموده و خداوند براي
غضب فاطمه غضب ميکند و براي خشنودي او خشنود ميشود».
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و مانند اين احاديث در کتب اهل سنت و شيعه به طريق مختلف مثل
بحار ،و صحيح مسلم و ترمذي از کتب اهل سنت ذکر شده( 7.اال لعنة اهلل

علي القوم الظالمين)
سه ويژگي مهم مهاجرين

در اينجا سه ويژگي مهم براي مهاجرين نخستين بيان شده که در
«اخالص» و «جهاد» و «صدق» خالصه ميشود.
اول ،مسأله «ابتغاء و فضل خدا و رضاي او» را مطرح ميکند .که
بيانگر اين واقعيت است که هجرت آنها نه براي دنيا بود و نه از روي
هواي نفس؛ بلکه براي جلب خشنودي پروردگار و ثواب او بوده است.
بنابراين« ،فضل» در اينجا به معني «ثواب» است ،و «رضوان» همان
خشنودي پروردگار است که مرحله واالتري از تمناي ثواب ميباشد.
همانگونه که در آيات متعددي از قرآن نيز به همين معني آمده است .از
جمله در آيه  29سوره فتح در آنجا که اصحاب رسولاهلل را با اين عبارت
توصيف ميکند.
تَراهُمْ رُکعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْالً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
آنان را پيوسته در حال رکوع و سجود ميبيني ،در حالي که
فضل خدا و رضاي او را ميطلبند ،خواهان احسان و خشنودي
 .7تفسير مخزنالعرفان ،ج ،74ص.272

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

خدايند ،نشانۀ [روحيۀ عبادت و بندگي] آنان در چهرههايشان از
اثر سجده پيداست.

تعبير کلمه «فضل» اشاره به اين نکته است که آنها اعمالشان را در
برابر فضل خدا ناچيز ميشمارند؛ بلکه ثواب را فضل الهي ميشمرند!
البته اين احتمال بعيد نيست که «فضل» اشاره به نعمتهاي جسماني
بهشت باشد ،و «رضوان» به نعمتهاي معنوي و روحاني ولي هر چه
هست مربوط به آخرت است نه دنيا.
دوم ،آنها پيوسته در خدمت دين حق و رسول او هستند و لحظهاي از
جهاد در اين راه دست برنميدارند .توجه به فعل مضارع «ينصرون» ،و
دليل بر استمرار است .به اين ترتيب ،آنها اهل سخن و ادعا نيستند؛ بلکه
ايمان خود را با جهاد مستمر ثابت کردهاند.
و سوم ،آنها را به صدق و راستي توصيف کرده ،که صداقت آنها را در
همهچيز منعکس ميکند ،هم در دعوي ايمان صادقند ،هم در ادعاي
محبت به رسول خدا ،و هم در زمينه طرفداري از آيين و دين حق 7.و
درباره انصار ميفرمايد:
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 .7تفسير نمونه ،ج ،24ص273ـ.272
 .2حشر.9 ،

٢
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و [نيز براي] کساني [از انصار است] که پيش از مهاجران در مدينه
و در [حصن] ايمان جاي داشتند ،و مهاجران بهسوي خود را
دوست دارند ،و در دلِ خود از آنچه به مهاجران داده شده ،نياز و
چشمداشتي احساس نميکنند ،و [آنان را] بر خود ترجيح ميدهند؛
گرچه آنان را نياز شديدي باشد ،و کساني که از بخل و حرص
خود را مصون داشتهاند [بر همۀ موانع راه سعادت] پيروزند.
نکتهها

«تبوّؤ» از «بواء» ،بهمعناي نزول در مکان است  7و «خصاصه» ،به فقري که
سبب شکاف زندگي شود گفته ميشود .و «يوق» از «وقايه» بهمعني حفاظت
و کنترل است« .شُحّ» به معناي بخل همراه با حرص است.

2

*در کنار بهرهمند کردن مهاجران از فئي ،خداوند به ستايش انصار و
اهل مدينه ميپردازد که آنان ،هم خانههايشان را براي مهاجرين آماده
کردند ،و هم ايمانشان را کامل نمودند که تمام دستورات را بدون دغدغه
عمل نمايند.
چند فضيلت براي انصار

اول ،از کلمه «قبلهم» چنين استفاده ميشود که انصار پيش از مهاجرين
ايمان آورده بودند ،و شايد مقصود چنين باشد که آنان پيش از آمدن
 .7تفسير مراغي.
 .2مفردات راغب.

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

رسولاهلل به مدينه ايمان داشتند .و افزودن بر آن ،چنان ايمان در قعر
قلب آنان نفوذ نموده بود که مثل وطن و خانه مستقر آنان گرديده بود و
در آن ثابت بودند.
دوم ،دوست داشتند که مهاجرين در منزل آنها باشند و از آنان پذيرايي کنند.
سوم ،از آنچه پيامبر اکرم از مال بنيالنضير به مهاجرين داد ،حسد و
غبطه پيدا نکردند ،و منتظر تالفي و عوضي نيز نبودند.
چهارم« ،و يؤثرون علي انفسهم و لو کان بهم خصاصة» ،انصار با
تنگدستي و احتياج خودشان ،بر مهاجرين ايثار مينمودند و مهاجرين را
بر خود مقدم ميکردند .و ميفرمايد« :وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ؛ و کساني که از بخل و حرص خود را مصون داشتهاند [بر همة
موانع راه سعادت] پيروزند».
ايمان مستقر و مستودع

همانطور که گفته شد ،متأسفانه گويا اين نفوذ و آن مغناطيس کالم
رسولاهلل و آن ايمان صادقي که در عهد رسولاهلل داشتند ،نسبت به
بيشتر اصحاب مستودع بوده؛ يعني عاريتي بود ،و عدهاي بعد از

رسول

تغيير مسير دادند ،و خود را از افتخارات بزرگ اين آيات محروم کردند.
در حديث است که شخصي خدمت امام صادق رسيد و عرض کرد
که شيعيان تو ميگويند که ايمان بر دو قسم است؛ يکي مستقر و ثابت ،و
ديگر آنکه به امانت سپرده ميشود و زايل ميگردد .پس ،به من بياموز

بخش دوم :درگيري با يهوديان پيمانشکن ( 17

دعايي را که هرگاه آنرا بخوانم ايمان من کامل گردد و زايل نشود .فرمود
که بعد از هر نماز بخوان« :رضيت باهلل ربّاً و بمحمدٍ نبياً ،و باإلسالم ديناً،

و بالقرآن کتاباً ،و بالکعبة قبلةً ،و بعليٍّ ولياً و اماماً»...؛ البته ميدانيم که در
اصول دين تقليد جايز نيست و بايد اصول دين را با دليل و برهان به
مرحله تصديق رساند که در ابتالئات الهي و مصائب متزلزل نشود.
آيا ما براي استقرار ايمان خود تالش کردهايم؟

در دعاي عديله ميخوانيم« :اللهم اني اَعوذُبِکَ من العديلة عندَالموت».
«عديله عند الموت» يعني عدولکردن از حق به باطل در وقت مردن و
آنچنان است که شيطان نزد محتضر حاضر شود و وسوسه کند و او را
در تشکيک اندازد تا آنکه او را از ايمان بيرون کند و از اين جهت است
که در دعاها استعاذه از آن شده است.
و جناب فخرالمحققين فرموده که هر که خواهد از آن سالم بماند،
استحضار کند ادله ايمان و اصول خمسه را با «ادله قطعيه و صفاي خاطر»
و بسپرد آنرا به حقتعالي که در وقت حضور موت به او ردّ فرمايد؛ به
اين طريق که بگويد بعد از «حقايق حقه»« :اللهم يا ارحم الراحمين ،انّي
قد اًودًعتُک يقيني هذا ،و ثبات ديني».
حال خوب است در عقايد خود توجه و نظري داشته باشيم؛ آيا ما
واقعا در دين و عقايد خمسه ،به يقين رسيدهايم که آنرا نزد خدا به امانت
بگذاريم؟! آري به نظرم در اينباره نيازمند کمي تفکر و تأمل هستيم.

 ) 18بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

فضيلتي عام و همگاني

خالصه ،پس از تعريف و ستايش انصار ،که آنان مال خود را ايثار نمودند
بر مهاجرين ،با وجود اينکه خودشان کمال احتياج را داشتند ،اين
فضيلت را تعميم ميدهند و بهطور اطالق ميفرمايد :کساني که از بخل و
حرص خود را مصون داشتهاند [بر همة موانع راه سعادت] پيروزند.
حکم عام :هر کس چنين باشد که نفس خود را از بخل و خودخواهي
دور نگه دارد و از آنچه بايستي از نعم الهي که نصيب وي گرديده انفاق
نمايد؛ چنين کساني از رستگاران و سعادتمندان هستند.
بُخل و حرص از امراض نفساني است

آري ،سعادت و رستگاري نصيب کسي ميگردد که نفس خود را از
کثافات نفساني که باالترين آنها بخل و حرص است برهاند؛ و نفس خود
را تزکيه و پاک کند و بايد گفت که بخل منحصر به مال نيست؛ بلکه بر
آنچه انسان دارا باشد ،صادق آيد؛ خواه مال باشد يا علم يا مقام يا جاه .در
واقع ،هر آنچه را فضيلت ميشمارند بايستي به ديگران انفاق نمايد،
وگرنه متصف به «شُح نفس» ميگردد و بايد خود را از اين مرض نفساني
و خودخواهي و حرص و بُخل برهاند.
خالصه کسي به تمام معني از شح نفس خالي است که داراي نفس و
طبيعت خير باشد ،و از هر نعمتي که به وي کرامت شده خلق را منتفع
گرداند «احسن کما احسن اهلل اليک».

بخش دوم :درگيري با يهوديان پيمانشکن ( 19

خواهي متمتع شوي از نعمت دنيا
با خلق کرم کن که خدا با تو کرم کرد
محبت دنيا چشم دل را کور ميکند

خالصه اينکه باالترين چيزي که سبب بُخل و حرص ميشود ،محبت
دنيا و نفسپرستي است ،زيرا که محبت دنيا چشم دل انسان را کور
ميگرداند ،و چنان وي را شيفته نفس خود ميکند که هر چه از مال و
کمال هست را براي خود ميخواهد و براي خود ذخيره مينمايد؛ حتي
ممکن است بُخل بهجائي برسد که عالوه بر اينکه براي آدم بخيل از مال
و علم و مقام خود کسي را برخوردار نمينمايد ،مانع خيرخواهي ديگران
هم بشود .قوله تعالي:
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَکتُمُونَ ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنا لِلْکافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً
آنان که [از هزينهکردنِ اموالشان] بخل ميورزند و مردم را به
بخل ورزيدن دعوت ميکنند ،و آنچه را خداوند از فزونبخشي
خود به آنان داده پنهان ميکنند [تا نيازمندان به سويشان نيايند،
کافرند] ،و ما براي کافران عذابي خوارکننده آماده کردهايم.

اين آيه تأييد مينمايد که« ،شُح نفس» منحصر به بُخل مال نيست؛
زيرا «ما آتيهم اهلل» در اين آيه عموم دارد و شامل ميگردد آنچه را به وي
عطاء شده است.

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

شح نفس و حديث رسولاهلل

در حديثي از رسولاهلل چنين روايت ميکنند ،که هر کسي زکات بدهد
و مهماني کند ،و هرگاه مهمي پيش آيد مال را خرج کند ،چنين کسي از
شُح نفس برئ باشد.
و به روايت جابر انصاري حضرت رسول فرموده است« :اتّقوا الشُح
فانه اهلکَ من کان قبلکم»؛ يعني از «شُح» بپرهيزيد که «شُح» هالک نموده
کساني را که قبل از شما بودند.
اما فرق ميان «بخل و شُح» عبارت است از« :بخيل» کسي است که
مال خود را به کسي ندهد .البته چنين شخصي ظالم هم هست .اما
«شحيح» آن است که مال خود را نگاه دارد و از مال ديگران استفاده کند.
و نيز گفته شده ،شُح نفس ،گرفتن حرام و منع زکات است .پس ،شُح،
بُخل به اضافه با حرص است.

7

در حديث ميخوانيم :امام جواد از اول شب تا صبح ،فقط يک دعا
ميکرد« :اللهم قني شُحّ نفسي ،خدايا مرا از بخل حفظ کن» .راوي
ميگويد« :فقلت جعلتُ فداک ما سمعت تدعو بغير هذا ،فقال فايّ شئي
اشدّ من الشحّ ».گفتم :جانم فدايت ،من جز يک دعا از شما نشنيدم ،امام
فرمود :چه چيزي خطرناکتر از بخل است.
در حديث ديگري ميخوانيم« :ال يجتمع الشحّ و االيمان في قلب
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رجل مسلم»7؛ بخل و ايمان در يک دل جا نميگيرد .زيرا اگر کسي بداند
که مال ،مال خداست و آنچه در دست بنده است فضل خداست ،بخل
نميورزد .و نجات از بخل ،با کمک و امداد الهي ممکن است.
کلمه «يوق» به صورت مجهول آمده است؛ زيرا بازدارنده خداوند
است .بسياري از کماالت ،مربوط به نجات از بخل است ،و کلمه «يوق
شح نفسه» بهعنوان کليد در آخر آيه آمده است.
نکتهها

* در ستايش از گروهي ،نبايد از گروه ديگر غافل شد تا ايجاد حساسيت شود.
در آيه قبل از مهاجرين ستايش شد و در آيه ديگر از انصار ستايش ميکند.
* مهمتر از مهماندوستي ،مهاجردوستي است؛ زيرا مهمان ،چند روز
بيشتر نيست؛ ولي مهاجر مدتها حضور دارد.
* در تجليل ،سلسله مراتب و سوابق حفظ شود؛ اول مهاجرين ،بعد
انصار و در آيه بعد از تابعين ستايش شده است.
*«ايثار» يک کمال است ،اما نبايد موجب خروج از اعتدال شود ،قرآن
در وصف عباد الرحمن ميفرمايد« :والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و

کان بين ذالک قواماً»( ،2آنان در انفاق ،نه زياده روي ميکنند و نه کوتاهي،
بلکه راهي ميانه را در پيش ميگيرند).
 .7تفسير مجمع البيان.
 .2فرقان.21 ،

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

پيامها

 .7هم ظاهر آراسته الزم است و هم باطن« :تبوّؤ الدار و االيمان».
 .2محبت به اهل ايمان مرز و بوم ندارد« :يحبون من هاجَرَ اليهم».
 .4از ايثار و روحيات خوب ديگران نام ببريد« :يحبّون...يؤثرون».
 .3دوستي پايدار آن است که بهخاطر کماالت ،افراد را دوست بداريم،
نه بهخاطر نام و قبيله و منفعت آنها« :يحبّون من هاجر».
 .2براي رشد نيکيها از عواطف بهره بگيريم« :هاجر اليهم» بهجاي
«هاجر الي الرسول».
 .2تظاهر به کمال ارزش ندارد .کمال آن است که در عمق جان باشد:
«ال يحبون في صدورهم حاجّه».
 .1خداوند از افرادي که حسد ندارند ستايش ميکند .معموالً
حسادتها به هنگام تقسيم مال جلوه ميکند .با اينکه پيامبر« ،فيئ» را تنها
به مهاجران داد ولي آنها چشمداشتي نداشتند« :ال يجدون...حاجة مما اوتوا».
 .5طبع بلند و ديد وسيع ،مورد ستايش قرآن است« :ال يجدون في
صدورهم حاجه».
 .9اظهار دوستي کافي نيست؛ دوستي عملي الزم است« :يحبّون
...يؤثرون».
 .71بخشش از سر سيري کمال نيست .بخشش با وجود نياز مهم
است« :يؤثرون...و لو کان بهم خصاصه».
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 .77رستن از بخل ،مايه رستگاري است« :من يوق شحّ نفسه...هم المفلحون».
 .72بخل با نفس عجين است .اگر کسي از بخل دور شود نه تنها از
مال؛ بلکه از جان نيز ميتواند بگذرد« :يوق شحّ نفسه».
 .74بخيل ،رستگار نميشود« :من يوق شحّ نفسه فاولئک هم المفلحون».
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ويژگيهاي دسته سوم از مؤمنان

پس از بيان اوصاف برجسته و فضائل حميده مهاجرين و انصار ،در مقام
بيان دسته سوم از مؤمنان و کسانيکه خود را داخل اسالم نمودهاند،
برآمده و آنان را نيز با اوصافي ميستايد و تعريف ميکند .يکي اينکه،
آنها از خدا طلب آمرزش مينمايند ،نه فقط براي خودشان ،بلکه برادران
ديني خود را در دعا و طلب آمرزش با خود شريک ميگردانند .به عبارت
ديگر ،ايمان واقعي با خودخواهي (انانيت) جمع نميگردد ،مؤمن واقعي
کسي است که آنچه براي خود ميخواهد ،براي ديگران هم بخواهد.
دومين ويژگي مؤمنان اينکه ،ممکن است گفته شود اصل و منشأ تمام
اوصاف نيک انسان ،اين است که« :دل و قلب آدمي از هرگونه غُل و
غش و حسد و بغض و کينه و دشمني» نسبت به اهل ايمان پاک گردد.
اين بود که مؤمنان صدر اسالم ،پاکي قلب و سريره خود را از خداوند
تعالي ميطلبيدند و گويا دعاي آنان بههدف اجابت رسيده بود که
 .7تفسير نمونه ،ج ،77ص 232و .232

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

توانستند دستبهدست هم داده و با يکديگر متحد گردند و پشت دشمن
را بشکنند و علَم اسالم را بلند گردانند.
ما مسلمان بايستي رهين منّت آنها باشيم .اگر مسلمانهاي امروز
بهروش نياکان رفتار مينموديم ،و با هم يکدل و يکزبان ميبوديم ،و
«شح نفس و بُخل و بغض و حسد و کينه و خودخواهي و خود پسندي»
و چندين هزار صفات نکوهيده حيواني خود را به مقراض مجاهده
برطرف مينموديم ،شايد بهتر از سابقين ميتوانستيم جامعه اسالمي را
رونق دهيم و دست ظلم و کفر و اسارت بيگانگان را از سر خود کوتاه
گردانيم و به معاونت يکديگر کاخ عظمت اسالم و اسالميان را از فلک
باالتر بريم .ليکن متأسفانه ما مسلمانان امروز ،نه دنياي خود را تعمير
کرده ،و نه در مقام اصالح نفس و روح خود بر آمده ،و آخرت خود را
اصالح مينماييم .به عبارت ديگر ،نه آن جنبه روحاني خود را در اثر
تهذيب اخالق و ايمان و تقوي پرورش و ترقي و تعالي ميدهيم تا آنکه
از فلک و ملک برتر شويم و مصداق کالم اهلل تعالي واقع گرديم که
فرموده «و انتم االعلون ان کنتم مؤمنين» ،و نه آن جنبه طبيعي خود را در
اثر فعاليت و عمل ،بزرگ و نيرومند ميگردانيم که الاقل از تحت اسارت
بيگانگان و احتياج به عمليات آنان بيرون آييم :مذبذبين بين ذالک ال الي
هؤالء و ال الي هؤالء.
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بخش سوم :نقش منافقين در فتنههاي يهود
تفسير آيات (11ـ)17

بخش سوم از اين سوره به داستان منافقان مدينه اشاره دارد که با يهود
همکاريهاي نزديکي داشتند .بعد از بيان ماجراي طايفه يهود «بني نضير»
در آيات گذشته ،و شرح حاالت سه گروه از مؤمنان؛ يعني «مهاجرين» و
«انصار» و «تابعين» و بيان ويژگيهاي هر کدام ،در آيات مورد بحث به
شرح گروه ديگري؛ يعني «منافقان» و نقش آنها در اين ماجرا ميپردازد ،تا
وضع حال همه را در مقايسه با يکديگر روشنتر سازد .و اين روش قرآن
است که براي معرفي گروهها آنها را در مقايسه با يکديگر قرار ميدهد.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْکِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَکُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيکُمْ أَحَدًا أَبَدًا
وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّکُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ()١١
آيا منافقان را نديدي که به برادران کافرشان از اهل کتاب
ميگويند :اگر [از خانه و ديارتان] اخراج شديد ما هم با شما
خارج ميشويم و هرگز بر ضد شما از اَحدي فرمان نميبريم،
و اگر با شما جنگيدند حتماً شما را ياري ميدهيم .خداوند
شاهد است که آنان دروغ ميگويند.

همزه در «الم تَرَ» تقريري است و رؤيت بهمعني يقين است .خطاب به
رسول اکرم نموده که آيا تو نديدي ،يعني البته ميداني که منافقين به

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

برادران ديني خود از اهل کتاب ميگويند که ما نيز براي جنگ با
مسلمانان ميآييم و اطاعت از رسول خدا و اصحابش نميکنيم.
اين آيه اشاره به قبيلهاي از کفار است که در مدينه منزل داشتند و آنها را
«بنيالنضير» ميناميدند که چون آنها قبول اسالم ننمودند ،پيامبر اکرم بآنان
اعالن نمود که يا از اطراف مدينه خارج گرديد ،يا آماده جنگ باشيد.
جماعتي از منافقين آنها را فريب دادند و گفتند آماده جنگ باشيد و
ما به شما کمک ميدهيم و با مسلمانان ميجنگيم .و منافقين افرادي بودند
که به ظاهر اظهار اسالم نموده و در باطن به کفر خود باقي بودند.
ميفرمايد :خدا شاهد و گواه است که اين کافران ،همانا دروغگويانند.
اين آيه تکاندهنده است که چگونه خدا از باطن اشخاص باخبر است
و به پيامبرش خبر ميدهد .آري ،عمل و رويه منافقين چنين است که نه
به قول خود عمل ميکنند و نه به وعده خود .به زبان چيزي ميگويند و
به دل خالف آن را در نظر دارند و البته به سخن آنان و عمل آنان
نميتوان اعتماد کرد.

7

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ()١٢
لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَفْقَهُونَ ()١3
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اگر [کافران از اهل کتاب] اخراج شوند با آنان خارج نميشوند
و اگر با آنان جنگ شود ياري شان نميدهند ،و اگر به ياري
آنان آيند [در گرماگرم جنگ] پا به فرار ميگذارند ،در نهايت
ياري نميشوند.
همانا شما [مؤمنان] در دلهاي منافقان بيش از خدا مايۀ ترس و
وحشت هستيد ،براي اينکه آنان مردمي هستند که [قدرت و
عظمت خداوند را] نميفهمند.

ميفرمايد :منافقان مردماني نفهم ،بيخرد و ترسو ميباشند .و جبن
(ترس) ،در اثر ضعف نفس آنها پديد گرديده که بظاهر اظهار دوستي و
محبت با شما مينمايند و دلشان پر از کينه و نفاق است .و همين جبن و
بيخردي آنها است که از شما مؤمنان بيشتر از خدا مىترسند.
اگر اينان اندک عقل داشتند ،ميفهميدند که قوّت و قدرت مؤمنان در
اثر ايمان ،اتکا و اعتماد به خداي تعالي است؛ زيرا در اثر ايمان و تقوي،
خدا بآنها چنين قدرت و شوکتي داده است و اگر آنها چنين فهمي
داشتند ،البته از خداي تعالي زيادتر ميترسيدند تا از شما که مخلوقي
ميباشيد از مخلوقات خدا.
ترس از مخلوق ،نشانه بيخردي

از اين آيات دو چيز ميتوان استفاده کرد:
يکي اينکه ،ترس از خلق به جاي خداي متعال ،دليل بارزي است بر

 ) 18بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

بيخردي و نفهمي آدمي ،زيرا هر کس از خداوند بيشتر خوف داشته
باشد ،معرفتش بيشتر و عقل و خردش بيشتر است ،چون معرفت و دانش
از روي عقل تحقق ميپذيرد.
ديگر اينکه :چون کليه منافقين را به صفت ترس از مخلوق معرفي
نموده ،از اينجا ميتوان يک معناي کلي بهدست آورد و معيار شناخت
منافقين قرار داد ،و آن اينکه ،اگر ميخواهي منافق را بشناسي ببين از
خداي متعال بيشتر ميترسد يا از خلق .واقعاً تجربه شده که آدم منافق،
دو رو ،و دروغ گو است ،نه بخدا اعتماد دارد و نه اعتماد به نفس دارد.
هميشه در باطن خود ترسناک است که مبادا دروغ وي فاش شود و مردم
از باطن او آگاه گردند.

7

اين آيه نيز متفرع بر آيه باال است که ميفرمايد:
لَا يُقَاتِلُونَکُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ()١١
آنان به صورت دستهجمعي و متحد با شما نميجنگند ،مگر در
قريههايي که دژهاي مستحکمي دارد ،يا از پشت ديوارهايي
[که بتوانند از آن سنگر بگيرند] ،دالوري آنان ميان خودشان
شديد است [ولي در رويارويي با شما بُزدلاند] ،آنان را متحد
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ميپنداري درحالي که دلهايشان [نسبت به يکديگر] دچار
تفرقه و پراکندگي است ،اين [پراکندگي دل و اعتمادشان به
اتحادِ ظاهري] نشانۀ آن است که اهل انديشه نيستند.
نکته مهم

کسي که در اين آيات قدري تأمل نمايد ،به خوبي ميفهمد که اين
اوصافي که درباره منافقين فرموده و آنان را به اين صفات معرفي نموده،
به عينه در بسياري از مسلمانهاي اين دور از زمان ما نيز تحقّق دارد.
چنانکه ميبينيم ،وقتي بر انجام کار مهمي اجتماع نمايند ،اتفاق آراء
ندارند ،و از آن عمل هر کس انتفاع شخصي خود را در نظر ميگيرد؛
حتي اگر به ضرر ديگران تمام شود .اين است که ملت مسلمان بايستي بر
تمام ملل دنيا تفوّق و برتري داشته باشد .در سوره آل عمران آيه 749
خطاب به مؤمنين فرموده:
«وَال تَهِنُوا وَال تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ األَعْلَوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤمِنِينَ»
[در انجام فرمانهاي خدا و پيامبر و در عرصۀ نبرد با دشمنان]
سستي نکنيد ،و [از پيشآمدهاي ناگوار و سختيها] اندوهگين
نشويد ،که شما اگر [از روي راستي و درستي] مؤمن باشيد ،از
همه برتريد.

* آشکار است که اين عقبماندگي ما به اين دليل است که مسلمانان
به آن شرايطي که با آن ايمان تحقّق ميگيرد ،عمل نميکنند ،وگرنه ميبايد

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

به داللت اين آيه ،از تمام ملل عالم باالتر و نيرومندتر باشيم 7.ميفرمايد:
کَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ()١١
کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
مِنْکَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ()١١
[وضع و حال اينان در عهدشکني ،تفرقۀ دلها و دلگرمي به
وعدۀ منافقان] مانند کساني [است] که در زماني نزديک پيش از
اينان [در مدينه] بودند ،که پيامد تلخ و شوم کارشان را چشيدند
و براي آنان عذاب دردناک است.
[داستان منافقاني که کافرانِ اهل کتاب را با وعدۀ دروغ فريفتند]
چون داستان شيطان [است] ،که به انسان گفت :کافر شو! وقتي
کافر شد[ ،شيطان] گفت :من از تو بيزارم[ ،و کفرت را برعهده
نميگيرم؛ زيرا] من از خداوند ،پروردگار جهانيان ،ميترسم.

در اين جا نيز صفت ديگري از اوصاف منافقين را تذکر ميدهد و منافق
را به شيطان تشبيه ميکند .چنانکه پس از فريب تابعين خود به انواع و اقسام
حيلهگري و وسوسههاي شيطاني ،آنان را از ايمان به کفر ميکشاند و به آنچه
به تابعين خود وعده داده بود عمل نميکند .داستان عابد بنياسرائيل را
بسياري از تفاسير بيان کردهاند که نمونه فريب شيطان را نشان ميدهد.
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از اين آيه استفاده ميشود که :همّ شيطان گمراهکردن کساني است که
در راه مستقيم توحيد قدم ميگذارند ،و ميخواهند سير خود را به کمال
رسانند و به حقيقت راه يابند ،اما کسانيکه اصالً در جاده حقيقت رهسپار
نميباشند ،شيطان در اغوا کردن آنان چندان زحمتي ندارد و آنها به
خودي خود دنبال او ميروند .ميفرمايد:
فَکَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِکَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ()١7
سرانجام آن دو ،اين شد که هر دو جاودانه در آتشاند ،و اين
است کيفر ستمکاران.

خانم نصرت امين در تفسير مخزن العرفان ميفرمايد :در اينجا
ممکن است سؤاالتي پيش آيد:
اول ،حقيقت شيطان چيست؟ جسماني است يا مجرد از ماده است؟ و
بنا بر آنکه مادّي است از چه مادهاي بهوجود آمده است ،جسم لطيف
است يا کثيف؟
دوم ،از چه راهي به انسان داخل ميگردد؛ از راه ظاهر يا باطن؟
سوم ،نفوذ وي در انسان به چه درجهاي است؛ آيا در تمام قوي و
مشاعر نفوذ دارد يا نه؟
حقيقت شيطان

در اينکه شيطان جسم لطيف است ،بين متشرعين حرفي نيست؛ غير از
بعضي از حکماي اسالمي که شيطان (که وي را ابليس مينامند) را مجرد

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

از ماده ميدانند .خالفي که هست بين دانشمندان در اين است که ،آيا
ابليس از جنس مالئکه و فردي از افراد مالئکه به شمار ميرود يا از
جنس جن و نوعي از انواع جن شمرده ميشود؟
کساني که شيطان را از جنس مالئکه ميدانند ،ميگويند :وقتي تمام
مالئکه مأمور گرديدند به آدم سجده کنند ،همه آنان سجده نمودند مگر
ابليس و چون ترک امر نمود مردود گرديد .و اگر شيطان از جنس مالئکه
نبود مشمول امر نميگرديد تا آنکه به مخالفت آن مردود گردد .پس ،از
اينجا توان فهميد که شيطان از جنس مالئکه بود نه از جنس جن.
و آنهايي که شيطان را از جنس جن ميدانند ،عمده دليل آنان قوله
تعالي است که در وصف او فرموده (و کان من الجن) .که تصريح
مينمايند که شيطان از جنس جن بوده.
صدر المتألهين در تفسير خود درباره اينکه ابليس از جن است يا
مالئکه ،بياني دارد که براي توضيح ،به مختصري از آن اشاره ميشود.
چنين گويد :به روايت ابن عباس يک قسم از مالئکه آنهايند که توليد
مثل و زايش دارند و از جمله آنها ابليس است و رأي ابنمسعود و قتاده
بر اين است و مختار شيخ ابو جعفر طوسي نظر بروايتي که از ابيعبداهلل
نقل ميکند نيز چنين است.
و به روايت شيخ مفيد ،ابليس از جن بوده نه از مالئکه ،به دليل اخبار
متواتره که از ائمه رسيده و رأي مذهب اماميه بر اين است .و دليل بر
اينکه ابليس از جنس جن بوده چند چيز است:
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اول ،قوله تعالي «وَإِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکةِ اسْجُدُوا الِدَمَ فَسَجَدُوا إِالّ إِبْلِيسَ کانَ

مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ؛ 7چون به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده
کنيد! همه سجده کردند مگر ابليس که از [گروه] جنّ بود ،او از فرمان
پروردگارش سرپيچي کرد.
دوم ،قوله تعالي درباره مالئکه فرموده (ال يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

ما يُؤمَرُونَ) که از عموم مالئکه نفي معصيت نموده و اگر ابليس از مالئکه
بود مرتکب خالف نميگرديد و اطاعت مينمود.
سوم ،ابليس صاحب اوالد و ذريه است ،به دليل قوله تعالي «أَ فَتَتَّخِذُونَهُ

وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَکمْ عَدُوٌّ؛ 2آيا او و نسلش را به جاي من يار و
سرپرست خود ميگيريد؟ درحالي که همة آنان دشمن شما هستند.
و درباره استثناء در قوله تعالي (فسجدوا المالئکه کلهم اال ابليس) به
چند وجه جواب داده شده است .يکي آنکه ،استثناء منقطع است مثل
قوله «ما لهم به من علم اال اتباع الظّن» و چون بيان آن فيلسوف بزرگ
مفصل است در همينجا کالم او را خاتمه ميدهيم .و ميگوييم نظر به
اخبار متواتره و داللت آيات و اجماع علماي اماميه ،همان رأي اخير که
ابليس از جن است نه ملک ترجيع دارد و استثناء قوله تعالي «اال ابليس»
چنانکه گفته شد ،ممکن است استثناء منقطع باشد ،يا آنکه داخل بودنش
در مالئکه به طور حقيقت نباشد؛ بلکه چون خود را داخل مالئکه
 .7کهف.21 ،
 .2همان.

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

گردانيده بود از باب تغليب امر «اسجدوا الدم» شامل وي گرديد و به
مخالفت مردود گشت.
راه نفوذ شيطان

شيطان از چه راهي به انسان داخل ميگردد؟ اگر از ظاهر به باطن نفوذ
نمايد ،چنانچه آيه «ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ

شَمائِلِهِمْ» داللت دارد ،بايستي از مسامات و خلل و فرج بدن داخل گردد
و چون شيطان جسم و جسماني است ،اگرچه جسم لطيف باشد ،بايستي
نفوذ آنرا حس کنيم.
ميگوييم :اوالً اگر الزم بود نفوذ هر جسمي که وارد بدن ما ميگردد
را حس کنيم ،بايستي نفوذ هوا و ميکروبها و حرارتي که عليالدوام در
بدن داخل و خارج ميگردند حس نماييم؛ با آنکه ابداً ملتفت به دخول و
خروج چنين چيزها با آنکه اجسامند نيستيم.
حق تعالي از قول شيطان رجيم فرموده« :خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ

طِينٍ؛ مرا از آتش خلق کردي و او را از گِل» ،آن ملعون در مقام کبر و
منيت و افضليت خود از آدم ،اعتراضاً به مقام ربوبيت گويد مرا از آتش
خلق کردي و آدم را از خاک .پس من از آدم شريفترم ،چگونه به او
سجده کنم؟!
از اين روي ،عنصر غالب شيطان آتش است ،و آتش جسم لطيف
است؛ بلکه چون از زبده و جوهر آتش خلق گرديده ،لطافتش بيشتر از
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هوا و ميکرب و غير آن است .و همين طوريکه دخول و خروج چنين
چيزها را حس نميکنيم ،دخول و خروج شيطان را نيز حس نميکنيم.
و ثانياً ،شايد مقصود از آيه و دخول و خروج وي از اطراف آدم،
اشاره به احاطه و استيالي شياطين باشد بر بنيآدم ،و احاطه و نفوذ وي را
در باطن تشبيه نموده بر احاطه اطراف بدن؛ زيرا چنانچه مسلّم و معلوم
است ،شياطين در نفس انسان و قواي نفساني وي نفوذ دارند نه در اجزاء
بدن و قواي مادي وي؛ چون محل سلطنت و جوالنگاه شياطين ،نفس
انساني است نه بدن.
البته طريق دخول وي نيز بايستي از طريق قواي نفساني مثل قواي
واهمه و متخيله و قوه خيال باشد نه عاقله .و از همين طريق ،قوا در باطن
انسان نفوذ مينمايد؛ زيرا که محل قرارگاه وي قواي حيواني است؛
مخصوصاً قوه واهمه که اصالً درب بازي است براي ورود شياطين.
قدرت نفوذ و وسوسه شيطان

چه اندازه شيطان قدرت دارد تا در انسان نفوذ نمايد و با وسوسه وي را
گمراه گرداند .ميگوييم :حيله و خدعههاي شيطان بسيار است و نفوذش
در افراد بشر به طريق مختلف صورت ميگيرد .هر کسي را به راهي که سر
کار او و همّ وي بر آن است فريب ميدهد؛ و نيز هر قوهاي از قواي
نفساني که بر انسان زيادتر غلبه نمود ،نفوذ شيطان از آن طريق زيادتر است.
مثل اينکه اگر قواي شهواني در وي غالب گرديد ،مثل شهوت ازدواج،

 ) 11بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

عياشي ،شکمپرستي ،پُرحرفي ،تنپروري ،و قيودات طبيعي .خالصه آنچه
نزد عقال لهو و لعب به شمار ميرود ،تماماً از قواي شهواني بروز ميکند و
هر يک از مقتضيات شهواني که در آدمي غلبه نمود ،همان طريق شيطان
است که از همان راه بر وي وارد ميگردد و راه را براي رسيدن به
مقصودش باز ميکند و به وسوسه ،مطلوبش را در نظرش ميآرايد.
و نيز اگر قواي غضبيه بر وي غلبه نمود ،مثل حب جاه ،مال ،رياست،
مقام ،حب انتقام ،و آنچه منبعث و ناشي از افراط قوه غضبيه ميگردد،
شيطان از همان راه توسط قوه وهميه و متخيله به روي استيالء مييابد.
فکر و راه تدليس و خدعه را براي رسيدن به مطلوبش باز ميکند ،و در
مقام وسوسه برميآيد تا وقتي که انسان را يا يک بهيمهاي گرداند که فقط
همّ وي خوردن و خوابيدن و تعيّشات حيواني است ،يا يک سبع درندهاي
که همّش گزيدن و دريدن و برتريجستن بر غير است.
چنانکه بعضي افراد را از طريق تدريس و فراگرفتن علوم فريب
ميدهد؛ مثل بعضي که مايل به تحصيل علوماند .با آنکه ميل به تحصيل
علوم از مقتضيات قوه عاقله به شمار ميرود؛ ولي در اينجا ممکن است
شيطان مطلوب آنها را عوضي نشان دهد و بعضي از آنها را وادار
ميگرداند به تحصيل علومي که نه به دنياي آنان نفع ميبخشد و نه دين
آنها را حفظ ميکند .يا آنکه هرگاه شمهاي از علوم ديني يا دنيوي را
فراگرفتند آنان را به غرور نفس مبتال ميگرداند و عُجب ميآورند و خود
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را صاحب علم و دانش؛ بلکه اعلم علما ميپندارند و باقي علما را نادان و
بيخرد ميشمارند.
و بعض ديگر را از طريق عبادت گمراه نموده و همّ آنها را مصروف
ميگرداند به بعض شرايط و آداب عبادات ،مثل طهارت و اجزا و شرايط
نماز؛ به قدري که درباره نجاست و وضو و غير آن وسوسه مينمايد که
وي را از اصل عبادت که مطلوب اصلي است ،باز ميدارد.
متأسفانه اين قسمت از تابعين شيطان که آنان را از راه عبادت فريب
داده ،از عملشان نه لذت جسماني ميبرد و نه فايده روحاني نصيبشان
ميشود .در ضمن ،چنين اشخاصي غالباً مورد غضب الهي واقع
ميگردند؛ زيرا که هم بدعت در دين ميگذارند و هم بعضي از اشخاص
وسواسيها ،بندگان خدا را نجس ميدانند و آن عملي که بايستي نسبت
به کفار مراعات نمايند ،نسبت به مؤمنين اجرا ميکنند و از آنها اجتناب
مينمايند و اين از بدترين صفات نکوهيده به شمار ميرود.
خالصه کسي که خواهد تا اندازهاي از شرّ شيطان محفوظ ماند،
نخستين وظيفه وي اين است که به خداي متعال پناه ببرد و تمسک نمايد
به دعايي که در اين باب از معصومين رسيده؛ خصوصاً دعاء هفدهم از
دعاهاي صحيفه سجاديه و نيز هروقت شياطين بروي غلبه نمود ،به
ذکر و توجّه به حقتعالي خود را در پناه او محفوظ گرداند؛ چنانچه در
سوره اعراف در وصف اهل تقوي ميفرمايد:

 ) 18بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَکرُوا فَإِذا هُمْ
مُبْصِرُونَ.

١

مسلّماً هرگاه وسوسهاي از سوي شيطان به تقواپيشگان رسد،
آنها توجه قلبي به حق تعالي کنند ،و بيدرنگ [به وسوسۀ
دشمن] بينا ميشوند ،پس در اثر تذکر راه درستي و صواب را
ميبينند[ .در نتيجه از افتادن در دامِ وسوسه در امان مانند]

و در ثاني ،بايستي هميشه مراقب و مواظب حال خود باشد تا آنکه
به وجدان خود بيابد که چه صفتي از اوصاف حيواني در نفس وي غلبه
دارد و همّش در چيست ،و بداند که شيطان از همان راه بر وي ظفر
مييابد .بايستي کوشش نمايد و به هر قيمتي تمام ميشود با نفس خود
مجاهده نمايد و بر خالف آنچه را که نفس بهيمي وي مايل به آن است
عمل کند؛ زيرا که قانون معالجه هر مرضي چنين است که هر ميکربي را
اطباي حاذق به ضدش رفع ميکنند و همانطوريکه معالجه امراض
جسماني به ضدش ميشود ،معالجه امراض روحاني نيز بايستي به ضدش
معالجه شود ،مثل اينکه اگر شخص در خود ديد که مايل به جمعآوري
مال يا طالب جاه و غير آن است ،بر خالف ميل خود عمل کند تا آن راه
شيطان را ببندد( .پايان کالم بانو مجتهده امين).
 .7اعراف.217 ،
 .2تفسير مخزنالعرفان ،ج ،74ص247ـ.242
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بخش چهارم :پندها و اندرزها
تفسير آيات (11ـ)21

بخش چهارم آيات که چند آيه است ،مشتمل بر يک سلسله اندرزها و
نصايح کلي نسبت به عموم مسلمانان ،و در حقيقت به منزله نتيجهگيري
از ماجراهاي فوق ميباشد( ،آيات گذشته) ،و ماجراي دردناک «بني
نضير» و منافقان و شيطان .ميفرمايد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ( )١8وَال تَکونُوا کالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ
فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِک هُمُ الْفاسِقُونَ ( )١9ال يَسْتَوِي أَصْحابُ
النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ ()٢1
اي مؤمنان! از خدا [اطاعت کنيد و از محرّماتش] بپرهيزيد،
هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي پيش
فرستاده ،از خداوند پروا کنيد! هرآينه خدا به آنچه انجام
ميدهيد ،آگاه است.
و مانند کساني نباشيد که خدا را فراموش کردند ،پس او هم [به
کيفر خدافراموشي] آنان را دچار خودفراموشي کرد ،اينان
منحرف و نافرمانند.

أيه اول ،اشاره به دو موضوع دارد .اول ،امر به تقوا ميکند ،و دوم ،دستور
ميدهد تا در اعمال خود نظر کنيد .ميفرمايد :اعمالي را که براي روز حساب

 ) 71بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

از پيش ميفرستيد ،متوجه باشيد آيا اعمالي که ميفرستيد ،صالح است که
اميد ثواب خدا را داشته باشيد ،و يا طالح و بايد از عقاب خدا بترسيد ،و از
چنان اعمالي بايد توبه نموده و نفس خود را به حساب بکشيد.
اما امر اول؛ يعني تقوي که در احاديث به معني ورع و پرهيز از
حرامها بيان شده؛ .با در نظر گرفتن به اينکه تقوا ،هم به واجبات تعلق
ميگيرد و هم به محرمات ،ال جرم عبارت ميشود از اجتناب از ترک
واجبات ،و فعل محرمات.
اما امر دوم؛ يعني نظر کردن مؤمنان در اعمالي که براي فردايشان از
پيش ميفرستند ،که آن امري است غير از تقوي .اينکه يک مؤمن بايد در
اعمالي که انجام داده دوباره نظر کند و ببيند اگر عيبي دارد برطرف کند؛
زيرا اين اعمال مايه زندگي آخرتشان است که امروز از پيش ميفرستند.
با همين اعمال به حسابشان ميرسند ،تا معلوم کنند آيا اين صالح بوده يا
نه .پس خود آنان بايد قبالً حساب اعمال را برسند.
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دستور مراقبه و محاسبه نفس

و از آيات برجسته سوره حشر ،هفت آيه آخر آن است ،که خداي سبحان
در آنها به بندگان خود دستور ميدهد تا از طريق مراقبت نفس و محاسبه
آن ،آماده ديدارش شوند .ميفرمايد:
 .7ترجمه تفسير الميزان ،ج ،45ص.91
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ()١8
اي مؤمنان! از خدا [اطاعت کنيد و از محرّماتش] بپرهيزيد،
هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي پيش
فرستاده ،از خداوند پروا کنيد! هرآينه خدا به آنچه انجام
ميدهيد ،آگاه است.

جالب اين است که مخاطب اين آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»
مؤمنان هستند .ميفرمايد« :اي مؤمنان! از خدا [اطاعت کنيد و از
محرّماتش] بپرهيزيد.
آري ،تقوا و ترس از خداوند سبب ميشود که انسان براي فرداي
قيامت بينديشد ،و اعمال خود را پاک و پاکيزه و خالص کند .و تکرار
تقوي براي تأکيد است« :وَاتَّقُوا اللَّهَ»؛ چرا که انگيزه تمام اعمال صالح و
پرهيز از گناه همين تقوي و خداترسي است .ولي احتمال دادهاند که امر
اول تقوي ناظر به اصل اعمال است ،و امر دوم به کيفيت خلوص آنها.

7

تقوا چيست و تقواپيشگان چه کساني هستند؟

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اي مؤمنان! از خدا [اطاعت کنيد و از محرّماتش] بپرهيزيد،
 .7تفسير نمونه ،ج.24

 ) 71بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي پيش
فرستاده ،از خداوند پروا کنيد! هرآينه خدا به آنچه انجام
ميدهيد ،آگاه است.

همانطور که بيان شد ،در اين آيه مبارکه دو مرتبه از تقوا نام برده شده
است ،و در آيات ديگر نيز مکرّر درباره تقوا سفارش شده است .در جمله:
«اتقوااهلل ان اهلل خبير بما تعملون» ،براي بار دوم امر به تقوا نموده ،ميفرمايد:
علت اينکه ميگويم از خدا پروا کنيد اين است که« :ان اهلل خبير بما
تعملون؛ او با خبر است از آنچه ميکنيد» ،و تعليل امر به تقوا به اينکه خدا
با خبر از اعمال است ،خود دليل بر اين است که مراد از اين تقوا که بار
دوم امر بدان نموده ،تقواي در مقام محاسبه ،و نظر در اعمال است.
حاصل کالم اين شد که در اول آيه ،مؤمنان را امر به تقوا در مقام
عمل نموده ،ميفرمايد :عمل شما بايد منحصر در اطاعت خدا و اجتناب
گناهان باشد .و در آخر آيه که دوباره امر به تقوا ميکند ،به اين وظيفه
دستور داده که :به هنگام نظر و محاسبه به اعمالي که انجام دادهايد از خدا
پروا کنيد؛ يعني چنان نباشد که عمل زشت خود را و يا عمل صالح ،ولي
غير خالص خود را بهخاطر اينکه عمل شما است ،زيبا و خالص به
حساب آوريد.
اينجاست که به خوبي روشن ميگردد که مراد به تقوا در هر دو مورد،
يک چيز نيست؛ بلکه تقواي اولي مربوط به جرم عمل است ،و دومي
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مربوط به اصالح و اخالص آن است .اولي مربوط به قبل از عمل است،
و دومي راجع به بعد از عمل.
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و از آيات قرآن چنين استنباط ميشود که تقوا فوق مرتبه ايمان است.
سوره آل عمران در مقام تأکيد تقوا برآمده و خطاب به مؤمنان ميفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ

٢

اي مؤمنان! از خداوند بهگونهاي که شايستۀ اوست [اطاعت
کرده ،و از محرّماتش] بپرهيزيد ،و نميريد مگر درحالي که
تسليم [او] باشيد.
تفاوت ميان مسلمان ،مؤمن و متقي

مسلمانان در کالس اول اسالم موفق به قول شهادتين ميشوند؛ يعني
کالس اول اسالم« ،شهادتين» و بعد مرحله باالتر که ايمان است« ،اعتقاد
و باور قلبي» ،و بعد «تقوي» که مرتبهاي باالتر از ايمان است.
البته ايمان داراي درجاتي است .همانطور که بيان شد« ،ايمان با
اسالم» تفاوت ميکند .يعني ،اول انسان با قبول اسالم و گفتن شهادتين
مسلمان ميشود ،بعد با باور و ايمان قلبي مؤمن ميشود ،و همان ايمان
هم درجات دارد .با قبول اسالم جزء «مسلمين» ،و با ايمان جزء «مؤمنين»،
 .7ترجمه الميزان ،ج ،45ص 92و .94
 .2آلعمران.712 ،

 ) 71بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

و با مراعات تقوي جزء «متقين» ميشود.
در سوره حجرات به مسئله اسالم و ايمان و تفاوت ميان آنها اشاره
شده است .آنجا که ميفرمايد:
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ( )١3وَلَمَّا
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِکُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

١

باديه نشينان گفتند :ما ايمان آوردهايم .بگو :ايمان نياوردهايد؛
بلکه بگوييد اسالم آوردهايم؛
زيرا هنوز ايمان در دلهايتان وارد نشده است .وقتي ايمان در
قلبتان وارد شد ،اگر از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد.
صفات مؤمنان

همچنين ،در آيه بعد از همين سوره (حجرات) صفات مؤمنان را اينگونه
بيان ميکند:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ()١١
مؤمنان فقط کساني هستند که [از عمق قلب] به خدا و پيامبرش
ايمان آورده ،سپس [در حقانيتِ آنچه به آن ايمان آوردهاند]
دچار ترديد نشدند ،و با اموال و جانهايشان در راه خدا به
جهاد برخاستند ،اينان [در ادعاي مؤمنبودن] راستگويند.
 .7حجرات.73 ،
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شناخت اسالم نيز بايد با دليل و فهميدن اسالم حقيقي صورت گيرد
نه با اعمالي که مسلمانان آن را انجام ميدهند.
اسالم به ذات خود ندارد عيبي
هر عيبي که هست بر مسلماني ماست
پس ،مؤمن کسي است که به سه اصل مبدأ ،رسالت و معاد ايمان
داشته باشد که هر سه از امور غيبي هستند .مبدأ اين عالم که به خدا
برميگردد ،غيب است .معاد اين عالم نيز که قيامت است ،باز هم غيب
است .چگونه زندگيکردن در دنيا نيز توسط وحي و رسالت تبيين
ميشود که باز هم ارتباط با غيب است.
ايمانداشتن به امور غيبي ،تنها در اعتقاد به وجود آنها خالصه
نميشود؛ بلکه نبايد در اعتقاد فرد هيچ تزلزل و شک و ترديدي صورت
گيرد و آن ،با اثبات عقلي و تصديق قلبي صورتپذير است .و آنگاه
مؤمنان سعي کنند که به درجه تقوا و متقين نائل شوند.
همه آن مسلماناني که بر خالف قرآن و دستور الهي عمل ميکنند ،در
حقيقت مسلماناني هستند که به ايمان قلبي نرسيدهاند .مانند انصار و
مهاجرين که در همين سوره اشاره شد .و نيز در همين زمان خودمان هم
ميبينيم افرادي را که به نام اسالم تيشه به ريشه اسالم ميزنند؛ آنها
کساني هستند که ايمان قلبي به خدا و قيامت و حساب و کتاب ندارند.
فقط در ظاهر اسم اسالم را با خود يدک ميکشند که متأسفانه عده آنها

 ) 71بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

هم کم نيست .پس ،تا انسان از مرتبه اسالم ظاهري به حقيقت ايمان
نرسد؛ و سعي نکند که متقي شود ،در خطر سوء عاقبت است.
معناي تقوا و متقين

«تقوي» مأخوز از وقايه ،به معني نگاهداري است ،و متقين کساني هستند
که در اثر مجاهده با نفس ،ملکه و خُلقي در آنها پديد آمده که سر سوزني
از حکم خدا و شرع تجاوز نميکنند؛ يعني نفس آنها مطيع اوامر خداست
و عقلشان بر هواي نفسشان غلبه دارد و هيچ آرزويي و آمالي جز رضاي
خدا ندارند ،و آرزوي آنان فقط بهدست آوردن رضاي خداوند است ،و
همواره در پي خشنودي خالق خود هستند.
مراتب تقوا

در مورد تقوا سخن بسيار است و خداوند در سوره بقره قرآن را «هدي
للمتقين» ناميده ،و صفات متقين را نيز بيان فرموده است.
بهطور اجمال ،آنچه از آيات و احاديث و سخنان مفسران ميتوان
استفاده کرد ،اين است که« ،تقوا» سه مرتبه دارد:
اول ،خودداري از معاصي و مخالفتکردن با هواي نفساني.
دوم ،خودداري از مخالفت احکام و دستورات شرع ،و ترک ننمودن
واجبات شرعيه.
سوم ،توجّه کامل بهحق تعالي در تمام اوقات و خودداري از ياد غير

بخش چهارم :پندها و اندرزها ( 77

خدا ،و خلوص و خاليگردانيدن دل و عمل از آنچه باز دارد او را از ياد
خدا (از خدا دور کند).
و ميتوان گفت که اصل و حقيقت تقوا ،که از قوله تعالي (اتقوا اهلل)
استفاده ميشود ،همين است .و آن دو قسم اول ،مقدمه است که غرض
اصلي ،وصول به مرحله سوم است.
ضرورت تفکر درباره عاقبت خود

وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
هرکسي بايد با دقت بنگرد که براي فردايش چه چيزي را پيش
فرستاده است.

«نفس» ممکن است در اينجا بهمعني هر يک نفر بوده باشد؛ يعني هر
انساني بايد به فکر فرداي خويش باشد ،بدون اينکه از ديگران انتظاري
داشته باشد که براي او کاري کنند .خودش تا در اين دنيا است ،آنچه را
که ميتواند از پيش بفرستد و گفتهاند :اشاره به کمبودن افرادي است که
به فکر فرداي قيامت خود هستند .مثل اينکه ميگوييم :يک نفر پيدا شود
که به فکر نجات خود باشد .در سوره فجر ميخوانيم:
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ()٢١
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ()٢١
ميگويد :اي کاش از پيش براي اين زندگي [آخرتي] ام
[عبادت و کار نيک و توشۀ مناسب] فرستاده بودم!
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پس ،در آن روز هيچکس چون عذابِ خدا عذاب نميکند.

گويند يکي از عرفاء در سحرها اين سوره را ميخواند و به اين آيه که
ميرسيد ،گريه ميکرد و اين آيه را تکرار ميکرد .پس ،اگر حال عرفاء
اين باشد ،ما چرا غافليم؟
چه چيزي را بايد از پيش فرستاد؟

اينکه چه چيزي براي فردا بفرستيم ،در سوره بقره يادآور ميشود و ميفرمايد:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

١

نماز را [با شرايط ويژهاش] بخوانيد و زکات بپردازيد! و آنچه
از کار نيک [چون عبادت و خدمت به خلق] براي خود
پيشفرستيد ،آن را نزد خداوند خواهيد يافت؛ مسلّماً خداوند به
آنچه انجام ميدهيد بيناست.

و خطاب «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» و «عموميت امر به تقوا» ،دليل بر
عموميت مفهوم آيه است .مقصود از «لِغَد» در آيه ،قيامت است؛ و اشاره
به اينکه ،قيامت ،مثل فردا نسبت به امروز ،خيلي نزديک به دنيا است ،و
نيز همانطوري که امروز و فردا مقارن يکديگر و بعد از امروز فردا پديد
ميگردد ،و آنچه امروز کردهاي غالباً فردا به نتيجه ميرسد ،همينطور هر
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عمل خوب و بدي که امروز در دنيا نمودهاي ،فرداي قيامت به نتيجه
خواهد رسيد.

7

خودشناسي ،کليد خداشناسي

به دنبال دستور به تقوا و توجه به معاد ،در آيه بعد (سوره حشر) بر ياد
خدا تأکيد کرده و چنين ميفرمايد:
وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ()١9
و مانند کساني نباشيد که خدا را فراموش کردند ،پس او هم [به
کيفر خدافراموشي] آنان را دچار خودفراموشي کرد ،اينان
منحرف و نافرمانند.

اصوالً خمير مايه تقوا دو چيز است :اول ياد خدا؛ يعني توجه و
مراقبت دائمي ،و توجه به «اهلل» و درک حضور او در همهجا و همهحال.
دوم ،توجه به دادگاه عدل خداوند ،و نامه اعمالي که هيچ کار صغير و
کبيري وجود ندارد ،مگر اينکه در آن ثبت ميشود .به همين دليل ،توجه
به اين دو اصل (مبدأ و معاد) در سر لوحه برنامههاي تربيتي انبياء و اولياء
قرار داشته ،و تأثير آن در پاکسازي فرد و اجتماع کامالً چشمگير است.
نتيجه خدافراموشي و خودفراموشي

قابل توجه اينکه ،قرآن در اينجا صريحاً ميگويد :فراموشکردن خدا،
 .7تفسير مخزنالعرفان ،ج ،74ص 241و .245
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سبب «خودفراموشي» ميشود .دليل آن نيز روشن است؛ زيرا از يکسو،
فراموشي خدا سبب ميشود که انسان در لذات مادي و شهوات حيواني
فرورود ،و هدف آفرينش و خلقت خود را بهدست فراموشي بسپارد و در
نتيجه از ذخيره الزم براي فرداي قيامت غافل بماند.
از سوي ديگر ،خدافراموشي همراه با فراموشکردن صفات پاک
اوست ،که هستي مطلق و علم بيپايان و غناي بيانتها از آن او است ،و
هر چه غير او است ،وابسته به او و نيازمند به ذات پاکش ميباشد ،و
همين امر سبب ميشود که انسان خود را مستقل و غني و بينياز بشمرد،
و به اين ترتيب واقعيت و هويت انساني خويش را فراموش کند.
در ترجمه تفسير الميزان آمده است که :آيه بهمنزله تأکيدي براي
مضمون آيه قبلي است ،کأنه فرموده :براي روز حساب و جزاء عمل
صالح بفرستيد؛ عملي که جانهايتان با آن زنده شود ،و زنهار! زندگي
نفس در آن روز را فراموش مکنيد ،و چون سبب فراموشکردن نفس،
فراموشکردن خدا است ،چون وقتي انسان خدا را فراموش کرد ،اسماي
حسنا و صفات علياي او را که صفات ذاتي انسان ،ارتباط مستقيم با آن
دارد نيز فراموش ميکند.
يعني فقر و حاجت ذاتي خود را از ياد ميبرد ،قهراً انسان نفس خود
را مستقل در هستي ميپندارد ،و به خيالش چنين ميرسد که حيات و
قدرت و علم ،و ساير کماالتي که در خود سراغ دارد از خودش است ،و
نيز ساير اسباب طبيعي را صاحب استقالل در تأثير ميپندارد ،و خيال
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ميکند که اين خود آنهايند که يا تأثير ميکنند و يا متأثر ميشوند.
اينجا است که بر نفس خود اعتماد ميکند؛ با اينکه بايد بر
پروردگارش اعتماد نموده ،اميدوار او و ترسان از او باشد ،نه اميدوار به
اسباب ظاهري ،و بلکه تکيه و اطمينان به پروردگار داشته باشد.
سخن کوتاه اينکه ،چنين کسي پروردگار خود و بازگشتش به سوي
او را فراموش ميکند ،و از توجه به خدا اعراض نموده ،به غير او توجه
ميکند ،نتيجه همه اينها ،اين ميشود که خودش را هم فراموش ميکند،
براي اينکه او از خودش تصوري دارد که او نيست ،او خود را موجودي
مستقلالوجود ،مالک کماالت ظاهر خود ،و مستقل در تدبير امور خود
ميداند؛ موجودي ميپندارد که از اسباب طبيعي عالم کمک گرفته ،خود
را اداره ميکند ،در حاليکه انسان اين نيست؛ بلکه موجودي است
وابسته ،و سراپا جهل ،عجز ،و ذلت ،و فقر ،و. ...
و آنچه از کمال ،از قبيل وجود ،علم ،قدرت ،عزت ،و غني ،و امثال
آن دارد ،کمال خودش نيست ،بلکه کمال پروردگارش است ،و انتهاي او
و نظاير او؛ يعني همه اسباب طبيعي عالم به پروردگار او است .7
خودفراموشي؛ مصيبت انسان

اصوالً يکي از بزرگترين بدبختيها و مصائب انسان ،خودفراموشي است؛
چرا که ارزشها و استعدادها و لياقتهاي ذاتي خود را که خدا در او
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نهفته و از بقيه مخلوقات ممتازش ساخته ،بهدست فراموشي ميسپرد ،و
اين مساوي با فراموشکردن انسانيت خويش است .و چنين انساني تا سر
حد يک حيوان درّنده (مفترس) سقوط ميکند ،و هماش چيزي جز
خواب و خور و شهوت نخواهد بود!
و اينها همه عامل اصلي فسق و فجور؛ بلکه اين خودفراموشي بدترين
مصداق فسق و خروج از طاعت خدا است ،و به همين دليل ،در پايان آيه
ميگويد« :چنين افراد فراموشکار ،فاسقند :أُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ».
اين نکته نيز قابل توجه است که نميگويد خدا را فراموش نکنيد؛
بلکه ميگويد :مانند کساني که خدا را فراموش کردند و خدا آنها را
فراموش کرده ،نباشيد .و اين در حقيقت يک مصداق روشن حسي را
نشان ميدهد که ميتوانند عاقبت فراموشکردن خدا را در آن ببينند .با
اين تفاوت که در آنجا فراموشکردن خدا سبب قطع رحمت او ذکر شده،
و در اينجا سبب خودفراموشي که هر دو به يک نقطه منتهي ميشود.
(دقت شود)

7

اکنون پرسش اين است که چه کنيم تا به اين وضع گرفتار نشويم؟ ما
بايد اسالم حقيقي را از منابع معتبر فرابگيريم و با دليل و برهان .و وقتي
قلب با نور ايمان منور شد ،با مراعات تقوا در زندگي خود ،بايد مراقب و
مواظب اين سرمايه عظيم و فضل الهي باشيم که خداوند به ما عنايت
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فرموده «ذالک فضل اهلل» .اين فضل و توفيق الهي است که انسان بتواند
اين توفيق را حفظ کند .از اين روي ،در ادامه راه ،بايد به اموري توجه
کنيم که بزرگان و سالکان راه اشاره کردهاند .در اينجا به مناسبت موضوع،
فقط اشاره مختصري به نفس و تزکيه نفس ميکنيم.
اهميت معرفت نفس

با اشاره به چند حديث در معرفت نفس ،و اشاره به آيهاي شريفه ،اهميت
معرفت نفس بيان ميشود .از امام علي روايت شده است« :من عرف
نفسه فقد عرف ربه؛ هر کس معرفت به نفس خود يافت ،خداي خود را
خواهد شناخت» .اين روايت را شيعه و سني از رسولاهلل نقل کردهاند.
نقيض آن «من عرف ربه عرف نفسه» ميشود (کسي که رب خود را
شناخت ،نفس خود را خواهد شناخت) .و عکس نقيض آن «من لم يعرف
ربه لم يعرف نفسه» ميشود (کسي که رب خود را نشناسد ،خود را
نخواهد شناخت) .که مترادف اين قضيه است« :من نسي ربه نسي نفسه؛
هر کس خداي خود را فراموش کرد ،خود را فراموش ميکند» .يعني
خدافراموشي سبب خودفراموشي ميشود .و اين قضيه به منزله آيه مورد
نظر است« :و ال تکونوا کالذين نسوا اهلل فانساهم انفسهم اوالئک هم الفاسقون؛
و مانند کساني نباشيد که خدا را فراموش کردند .پس ،او هم [به کيفر خدا
فراموشي] آنان را دچار خودفراموشي کرد ،اينان منحرف و نافرمانند».
پس ،اگر حديث مذکور بر فرض محال سند نداشته باشد ،که دارد و

 ) 81بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

بهصورت متواتر معنوي نقل شده؛ آيه شريفه مستند آن به حساب ميآيد.
و نيز در احاديث اشاره شده که« :زيرک کسي است که خود را شناسد و
اعمال خود را خالص کند».
رستگاران

در آخرين آيه مورد بحث از بخش چهارم سوره حشر ،به مقايسه دو
گروه مؤمنان با تقوا و متوجه به مبدأ و معاد ،و گروه فراموشکاران خدا
که گرفتار خودفراموشي شدهاند ،ميپردازد و ميفرمايد:
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَائِزُونَ ()٢1
دوزخيان و بهشتيان يکسان نيستند ،بهشتيان کاميابند.

دوزخيان و بهشتيان يکسان نيستند ،نه در اين دنيا ،نه در معارف ،و نه
در چگونگي تفکر ،و نه در سبک زندگي فردي و جمعي و هدف آن ،و
نه در آخرت و ثواب و پاداشهاي الهي .خط اين دو گروه در همهجا ،و
همهچيز ،از هم جداست.
يکي به ياد خدا و قيامت ،و احياي ارزشهاي واالي انساني ،و
اندوختن ذخاير براي زندگي جاودان است ،و ديگري غرق در شهوات و
لذات مادي و گرفتار فراموشي همهچيز و اسير بند هوا و هوس .به اين
ترتيب ،انسان بر سر دوراهي قرار دارد يا بايد به گروه اول بپيوندد يا به
گروه دوم و راه سومي وجود ندارد.
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در پايان آيه به صورت يک حکم قاطع ميفرمايد« :أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَائِزُونَ؛ فقط اصحاب بهشت رستگار و پيروزند».
پيامها

 .7براى اثبات مطلب يا نفوذ بيشتر در مخاطب ،ميتوان از چند نمونه و
تجربه استفاده کرد« :کمثل الّذين من قبلهم ...کمثل الشّيطان».
 .2وسوسهها و تحريکهاي منافقان ،نمونهاى از وسوسههاى شيطان
است« :کمثل الّذين ...کمثل الشّيطان».
 .4شيطان ،فقط دعوت به انحراف ميکند .اين انسان است که با اختيار
خود ،انحراف را مىپذيرد« :اکفر ...فلما کَفَر».
 .3شيطان ،رفيق نيمهراه است« :اکفر فلما کفر قال انى برىءٌ».
 .2کار انسان بيدين ،بهجايى ميرسد که شيطان هم از او برائت
ميجويد« :انّى برىءٌ منک».
 .2شيطان و منافقان ،خوف از خدا را توجيهى براى خلف وعده و يارىنکردن
خود قرار مىدهند« :انّى اخاف اللّه» .سرانجام نفاق و کفر ،آتش جاودان است.
 .1مؤمنان ،در معرض غفلت از ياد خدا هستند و نياز به هشدار دارند:
«يا أيّها الّذين آمنوا اتقوا اللّه ...و التکونوا کالّذين نسوا اللّه».
 .5گام اول سقوط ،از خود انسان است؛ خود فراموشى کيفر الهى
است« :نسوا اللّه فانساهم».
 .9کيفر الهى متناسب با عمل است« :نسوا اللّه فانساهم أنفسهم».
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 .71گناه و انحراف ،ثمره غفلت از ياد خداست« :نسوا اللّه فانساهم
أنفسهم أولئک هم الفاسقون».
بخش پنجم :عظمت بيکران قرآن
تفسير آية 21

بخش پنجم سوره مبارکه حشر فقط يک آيه است ،اما معارف بسياري در
آن نهفته است .ميفرمايد:
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ
اللَّه وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ ()٢١
اگر اين قرآن را بر کوهي نازل ميکرديم ،مسلّماً آن را از ترس
خدا ،فروتن و ازهمپاشيده ميديدي .اين مَثَلها را براي مردم
ميزنيم تا [در عظمت آيات قرآن و مفاهيمش] بينديشند.

بخش پنجم فقط يک آيه است ،اما توصيف بليغي است از قرآن مجيد و
بيان تأثير آن در پاکسازي روح و جان .در قسمت اول اين آيه ميفرمايد:
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ
اگر اين قرآن را بر کوهي نازل ميکرديم ،مسلّماً آن را از ترس
خدا ،فروتن و ازهمپاشيده ميديدي.

قرآن ادعا ميکند که از طرف خداوند براي هدايت بندگان است و
خداوند سبحان از قرآن به وصف بهترين کالم ياد ميکند« :اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ
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الْحَدِيثِ7؛ خدا بهترين سخن را فرستاد».
همچنين ،خداوند قرآن را شفاي دلها و مايه هدايت و رحمت
معرفي ميکند و ميفرمايد:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

٢

اى مردم! يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما پند و موعظهاى
آمده ،و شفاست براى آنچه [از بيمارىهاى اعتقادى و اخالقى]
در سينههاست ،و سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمنان.

قرآن شافي است ،قرآن عالج بعضي از امراض است ،و آن امراض
حقيقي که انسان را از انسانيت خارج ميکند ،امراض قلبي است .قرآن
عالج آن عقيدههاي الحادي است که در فکر انسان قرار ميگيرند؛ زيرا
اگر عقايد غلط در فکر انسان ريشه يابد ،انسان را منحرف ميکند.
خالصه اينکه ،قرآن شفاي دلهاي مريض و امراض روحي و رواني
است .قرآن ،درمان رذائل اخالقي است که در قلوب انسانها قرارميگيرد
و نيز درمان عقائد الحادي و رفع شک و ترديد است؛ اما براي کساني که
ايمان داشته باشند و از هدايت و نسخه شفابخش قرآن استفاده کنند و اين
هم در پرتو عمل به قرآن حاصل ميشود .انسان بايد نسخه طبيب را
دريافت کند و طبق دستور از آن استفاده کند؛ وگرنه شفا نمييابد.
 .7زمر.24 ،
 .2يونس.21 ،
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وقتي قرآن در دست ما باشد ،آنرا بخوانيم و عمل نکنيم ،مثل همان
نسخه طبيب است که دستور دارو را داده است ،ولي بيمار از آن استفاده
نکند .مسلماً اين نسخه براي مريض شفابخش نخواهد بود.
هدف از نزول قرآن

در سوره جمعه ،به هدف از بعثت رسول اکرم و نزول قرآن اشاره
ميکند ،ميفرمايد:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَکِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ ( )٢وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ ( )3ذَلِکَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ()١

١

اوست که در بين مردمِ درسنخوانده ،پيامبري از خودشان
برانگيخت تا آياتش را بر آنان بخواند ،و [از هر نوع آلودگي]
پاکشان سازد و کتاب و معارف استوار و سودمند به آنان
بياموزد ،مسلّماً آنان پيش از اين در گمراهي آشکاري بودند؛
و [نيز او را بر] مردمي ديگر که هنوز به آنان نپيوستهاند [و به
تدريج تا قيامت بهوجود ميآيند برانگيخت] ،او تواناي
شکستناپذير و حکيم است.
 .7جمعه2 ،ـ.3
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اين [موهبت عظيمِ نبوت] ،احسان خداوند است که آن را به
هرکه بخواهد عطا ميکند ،و خداوند داراي احسان بزرگ است.

اين سوره نيز با تسبيح شروع شده و عالوه بر اينکه عظمت و هدف
قرآن را بيان ميکند ،راه سير الهي و رسيدن به کمال و سعادت را نيز بيان
ميدارد .و قرآن هدف خلقت انسان را رسيدن به معرفتاهلل و خليفه الهي
بيان ميکند .از اين روي ،موضوع اصلي قرآن توحيد و موحد است؛ و
براي تربيت انسان و رسيدن به هدف خلقت ،قرآن دو راه اصلي را نشان
داده است .7 :تربيت و تعليم ،که آن را در سوره جمعه ،اجماال بيان
فرموده که آن تمسک به قرآن و تزکيه و تعليم کتاب و حکمت است.
 .2سير و سلوک ،که در قرآن به آيات آفاقي و انفسي سفارش شده است.
تعظيم قرآن ،به دليل محتوي و معارف و حقايق الهي آن

منظور در اين آيه شريفه از سوره حشر ،تعظيم امر قرآن است؛ به خاطر
معارف حقيقيهاي که در بر دارد ،و اصول شرايع و عبرتها و مواعظ و
وعد و وعيدها که در آن است ،و نيز به خاطر اينکه کالم عظيم از طرف
خداي عظيم است.
و معناي آيه اين است که ،اگر ممکن بود قرآن بر کوهي نازل شود ،و
ما قرآن را بر کوه نازل ميکرديم ،قطعاً کوه را با آن همه صالبت و غلظت
و بزرگي هيکل و نيروي مقاومتي که دربرابر حوادث دارد ،ميديدي که
(از ترس خداي عزوجل) متأثر و متالشي ميشود ،و وقتي حال کوه در
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برابر قرآن چنين است ،انسان سزاوارتر از آن است که وقتي قرآن بر او
تالوت ميشود ،و يا خودش آن را تالوت ميکند ،قلبش خاشع گردد.
بنابراين ،بسيار جاي تعجب است که جمعي از انسانها ،نه تنها از
شنيدن قرآن خاشع نميشوند و دچار ترس و دلواپسي نميشوند بلکه در
مقام دشمني و مخالفت هم برميآيند!
در اين آيه شريفه ،بر علت حکم داللت کرده که بفهماند اگر کوه با
نزول قرآن متالشي و نرم ميشود ،علتش اين است که قرآن کالم خداي
عزوجل است .اين جمله از باب به کار بردن «حکمي کلي در موردي
جزئي» است ،تا داللت کند براينکه ،حکم اين مورد حکم تازهاي نيست؛
بلکه در همه موارد ديگري که بسيار هم هست ،جريان دارد.
يک مثال ،براي تفکر در عظمت قرآن

در قسمت دوم اين آيه ميفرمايد:
وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ ()٢١
اين مَثَلها را براي مردم ميزنيم تا [در عظمت آيات قرآن و
مفاهيمش] بينديشند.

پس ،اينکه ميفرمايد« :لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ؛ اگر اين قرآن را بر
کوهي نازل ميکرديم» ،مثلي است که خدايتعالي براي مردم در امر قرآن
زده ،تا عظمت و جاللت قدر آنرا به ذهن مردم نزديک سازد ،تا عظمت
آن از اين نظر که کالم خدا است و مشتمل بر معارف عظيمي است ،پي
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برده باشند و درباره آن تفکر کنند ،و آنطوري که شايسته آن است با آن
برخورد کنند ،و در صدد تحقيق محتواي آن حق صريح (قرآن) برآمده؛ به
هدايتي که از طريق عبوديت پيشنهاد کرده ،مهتدي شوند.
چون انسانها براي رسيدن به کمال و سعادتشان طريقي به جز قرآن
ندارند ،و از جمله معارفش ،همان مسئله مراقبت و محاسبه است که
آيات قبلي بدان سفارش ميکرد.

7

اين آيه به سنگدلي بعضي از انسانها اشاره ميکند که هنگام نزول
قرآن هيچ تأثيري در آنها ديده نميشود ،در حالي که اگر اين قرآن بر کوه
نازل ميشد ،بدون شک ميديدي دربرابر آن خشوع کرده و از خشيت
الهي ميشکافت .اين مثالها را براي مردم ميزنيم تا در آن بينديشند.
بسياري از مفسران گفتهاند ،اين در مقام تشبيه است و ميفرمايد :اين
کوهها با صالبتي که دارند ،اگر احساس داشتند ،از نزول قرآن ،از هم
ميپاشيدند و ميشکافتند؛ اما عدهاي از انسانها چنان سنگدلاند که
کمترين تکاني از آن نميخورند .مراد کلي آيه ،توبيخ آن دسته از انسانها
است که از قرآن تأثير نميپذيرند .عدهاي نيز آيه را بر ظاهرش حمل
کردهاند و گفتهاند ،موجودات عالم داراي نوعي شعورند.
شکايت رسول خدا از مهجوريت قرآن

خداوند در سوره زمر ميفرمايد:
 .7ترجمه تفسير الميزان ،ج ،45ص 92و .91
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وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا١

پيامبرِ [اسالم در قيامت] ميگويد :پروردگارا! قوم من اين قرآن را
متروک گذاشتند[ ،و آن را در شئون زندگي خود بهکار نگرفتند].

اينکه حضرت پيامبر ميفرمايند :امت من قرآن را مهجور نگه
داشتند ،به اين دليل است که ما از هدايت و شفاء و حقيقت قرآن استفاده
الزم را نميکنيم .ممکن است قرآن بخوانيم؛ اما به اين مسئله توجه نداشته
باشيم که از آثار قرآن متأثر شويم.
ظاهر و باطن قرآن

با مقدمهاي که ذکر شد ،بايد دانست که قرآن ظاهري و باطني دارد و نيز،
قرآن را وجودات متعدد است .تعجب نکنيم؛ زيرا همه موجودات ظاهري
دارند و باطني .آيا خود انسان ،همين جسم است ،و يا داراي ابعاد
ديگري ،مانند روح ،روان و عقل و قلب ميباشد؛ که هنگام خواندن
قرآن ،چشم ميبيند ،و زبان ميخواند ،و گوش ميشنود .اينها حواس
ظاهري هستند ،ولي ما ابعاد ديگري داريم که از جمله «عقل» است که
اين بُعد ،نعمت بزرگي است که خداوند به بشر عطا فرموده است ،که
بايد با الهام از نور قرآن منور شود تا راهگشاي طريق رحمن گردد ،و
قلب نيز بايد با معارف قرآن خاشع شود.
 .7زمر.41 ،
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رسيدن به معارف عميق قرآن مخصوص معصومان است« :ال يمسه
اال المطهرون»؛ آناني که طهارت باطني و صفاي درون و حاالتي معنوي،
و علم لدني دارند؛ آنان که مطهّرند ميتوانند حقايق قرآن را بفهمند ،ولي
بقيه مردم حتي نميتوانند معني آن طهارت را درک کنند.
حال آنکه ،با کسب معارف ،و تزکيه نفس و صفاي درون ميتوان تا
حدودي به معارف قرآن رسيد .به هر حال ،عالم هستي بهقدري عظمت و
اسرار دارد ،که اگر توجه ما فقط به امور مادي و ظاهري دنيا باشد ،به اين
اسرار نخواهيم رسيد.
پيامها

 .7يکى از شيوههاى تربيت ،توبيخ غير مستقيم است« :لو أنزلنا هذا
القرآن ...تلک االمثال نضربها.»...
 .2قرآن ،کتاب الهى ،کمبودى ندارد ،مردم قابليّت الزم را ندارند« :لو
أنزلنا هذا.»...
 .4استفاده از تمثيل در بيان حقايق معنوى ،شيوهاى قرآنى است« :لو
أنزلنا هذا القرآن على جبل.»...
 .3چگونه است که کوه با آن صالبت ،دربرابر عظمت قرآن خاشع
است؛ امّا قلب برخى انسانها ،از سنگ سختتر؟ «لو أنزلنا هذا القرآن
على جبل لرأيته خاشعاً.»...
 .2هستى ،شعور دارد .اگر قرآن بر کوه نازل ميشد ،خشوع و خشيت

 ) 91بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

از آن ظاهر ميگشت« :لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اللّه».
 .2امثال و تمثيالت قرآنى ،نياز به تدبّر و تفکّر دارد؛ وگرنه بهدرستى
درک نميشود« :تلک االمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفکّرون».
اهم مواضيع قرآن

خالصه اينکه :يکي از مسائل مهمي که قرآن بدان پرداخته است و بايد
انسان به آن توجه کند ،مواضيع معارف «خداشناسي و توحيد و تزکيه
نفس» است .چگونگي کسب اين علوم را در آيات دوم سوره جمعه
اشاره کرده است .مسئله مهم ديگر قرآن« ،سير الي اهلل» است که توجه به
آيات  24و  23سوره فصلت راهگشاي آن است.
بنابراين ،در قرآن مسير انسان از قبل از تولد و دنيا و مرگ و آخرت و
حيات جاوداني در دنياي ديگر بيان شده و راه و راهنما ،و حتي موانع راه
را نيز بيان فرموده ،و وسايل رسيدن به سعادت ابدي را در اختيار بشر
قرار داده است .قرآن ،منهج و دستور چگونگي زندگي است ،اين ما
هستيم که بايد از اين نسخه شفابخش استفاده کنيم و با به کار گرفتن
دستورات روحپرور آن بهسوي هدف خلقت گام برداريم و با رسيدن
بساحل درياي رحمت الهي ،سعادت هر دو جهان را نصيب خود
گردانيم .آري ،اسالم به ذات خود ندارد عيبي؛ هر عيب که هست در
مسلماني ماست .ابواب رحمت الهي بروي بندگان باز است؛ ولي گر گدا
کاهل بود ،تقصير صاحبخانه چيست؟
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بخش ششم :توحيد و اسماءاهلل الحسني
تفسير آيات (22ـ)22

در بخش ششم سوره و در آخرين قسمت آن که شامل  4آيه است
خداوند متعال بعد از اينکه در آيه قبل ،عظمت کالم و جاللت قدر خود
را در قالب بيان به ما فهماند ،در چند آيه عظمت ذات مقدسش ،و اسماي
حسنا و صفات عليايش را نيز بيان کرده و ميفرمايد:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ()٢٢
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ ()٢3
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ ()٢١
اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست؛ به هر نهان و
آشکاري آگاه است[ ،و] او رحمان و رحيم است.
اوست خدايي که هيچ معبودي جز او نيست؛ حاکم و
فرمانرواي مطلق ،بسيار پاک ،منزّه از زيانرساني ،ايمنيبخش،
چيره و مسلط [بر هرچيز] ،شکستناپذير ،داراي ارادۀ نافذ [بر
همۀ موجودات] ،صاحب کبريايي و عظمت ،و منزّه از آنچه
شريک [او قرار] ميدهند.

 ) 91بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

او خداوندي است هستيبخش؛ آفرينندهاي ابداعگر ،و صورتگر
(بينظير) .از آن اوست بهترين نامها .آنچه در آسمانها و زمين
است تسبيح او ميگويند .و او توانا و حکيم است.

اين آيات قسمت مهمي از اوصاف جمال و جالل خدا و اسماي حسناي
او را بيان ميدارد ،که به انسان در طريق معرفتاهلل کمک شاياني ميکند.
آيات پاياني سوره حشر که مشتمل بر بخش مهمي از اسماء و صفات
الهي است ،فوقالعاده با عظمت و الهامبخش ،و درس بزرگ تربيت است
براي انسانها؛ چرا که به آنها ميگويد :اگر قرب خدا ميطلبيد و خواهان
عظمت و کمال هستيد ،شعلهاي از اين صفات را در خود زنده کنيد

7

در بعضي از روايات آمده است که اسم اعظم خدا ،در آيات آخر
سوره حشر است 2.ازاينرو ،اين آيات اهميت خاصي ميان ائمه و
بزرگان اسالم داشته است ،بهگونهاي که از پيامبر اسالم نقل شده
است که فرمودند« :من قرأ خواتيم الحشر من ليل او نهار فقبض في ذلک

اليوم او الليله فقد اوجب له الجنه»؛ 4هر کس که آيات آخر سوره حشر را
در شب و روزي بخواند و خداوند در آن شب جانش را بگيرد ،بهشت
بر او واجب ميشود».
 .7تفسير نمونه ،ج ،24ص.225
 .2مجمع البيان ،ج ،9ص221؛ به نقل از :تفسير نمونه ،ج ،24ص.225
 .4عروسي حويزي ،عبد علي بن جمعه ،ج ،2ص.294
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تسبيح خداوند در ابتدا و انتهاي اين سوره

در آيه اول اين سوره ميفرمايد:
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ()١
آنچه در آسمانها و زمين است ،خداوند را [به پاکبودن از هر عيب
و نقصي] ميستايند ،و او تواناي شکستناپذير و حکيم است.

و در پايان سوره نيز ميفرمايد:
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ ()٢١
آنچه در آسمانها و زمين است ،تسبيح او ميگويند .و او توانا
و حکيم است.

اين سوره با تسبيح الهي شروع ميشود و قابل توجه اينکه ،در سوره
«مسبحات» که با تسبيح الهي آغاز ميشود ،در سه مورد تسبيح به صورت
صيغه ماضي (سبّح) آمده است (حديد و حشر و صف) و در دو مورد،
به صيغه مضارع؛ يعني «يسبح» (جمعه و تغابن) .تفاوت تعبير شايد اشاره
به اين نکته باشد «که در گذشته و آينده و هميشه موجودات اين جهان،
تسبيح ذات اقدس او گفته و ميگويند.
نکتهها

* در قرآن ،حدود  52بار واژه «تسبيح» بهکار رفته است .در نماز نيز در
حاالت مختلف رکوع ،سجود ،قيام( ،رکعت سوم و چهارم) ،موضوع
تسبيح خدا بهطور برجسته بهچشم ميخورد« .تسبيح» در لغت ،به معناي

 ) 98بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

شنا و حرکت تند در آب و هوا است ،و در اصطالح ،منزهدانستن خداوند
از عيبها و سرعت در عبادت اوست.
* خداوند داراي دو نوع صفات است« :ثبوتيه و سلبيه» .صفات
«ثبوتيه» ،کماالت خدا را بيان ميکند ،مثل علم و قدرت ،اما صفات سلبيّه،
خداوند را از هرگونه عجز و جهل و نياز منزّه ميداند .تسبيح ،نسبت به
صفات سلبيّه است؛ و حمد نسبت به صفات ثبوتيّه است.
در مواردي از قرآن و نماز ،تسبيح و حمد الهي در کنار هم آمدهاند:
«يسبّح بحمده»« ،7سبحان ربي االعلي و بحمده» و اين جمع ميان صفات
ثبوتيّه و سلبيّه است؛ به اين معنا که گوينده ،هم خداوند را از هر عيبي و
نقصي دور ميداند و هم بهخاطر دريافت الطاف الهي ،او را ستايش ميکند.
تعبير «ما في السماوات» در ادامه آيه  23اين سوره ،عموميت دارد ،و
تمام موجودات ارضي و سمائي را شامل ميگردد؛ چه آنهايي که شعور
و ادراک ندارند مثل حيوانات ،نباتات ،جمادات ،و يا آنهايي که شعور و
ادراک دارند ،مثل مالئکه و انسان و جن؛ زيرا که فطرت هر موجودي
يک نوع تسبيحي درخور خود و به اعتبار خلقت در وي مأخوذ گرديده
که به زبان حال و قال ،مبدء و آفريننده و مربي خود را تسبيح و ستايش
مينمايند و در آن سستي نميکنند.
* اگر سوره را با مسئله تسبيح افتتاح نموده ،بهخاطر مطالبي بود که
 .7اسراء.7 ،
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در خالل سوره آمده ،و همانطور که گفته شد ،خواست بفهماند تا
خيانت يهود ،و وعده فريبکارانه منافقين به يهوديان و [اين مسائل]،
اينگونه مکرها بر دامن کبريايي خدا گردي نمينشاند .و اگر آيه را با
جمله عزيز و حکيم ختم کرد[ ،شايد] براي اين باشد که باز در اين
سوره ،سرانجام کار يهود و منافقين را تشبيه کرده به اقوامي که در قرنهاي
نزديک به عصر يهوديان و منافقين نتيجه اعمال خود را چشيدند ،و اين
خود شاهد عزت و اقتدار خداست .و نيز اگر دچار عذاب شدند ،بدين
جهت بوده که عذابشان بر طبق حکمت و مصلحت بوده ،و اين خود
شاهد حکمت خدا است.

7

توجه به عظمت أسماءاهلل

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ()٢٢
اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست؛ به هر نهان و
آشکاري آگاه است[ ،و] او رحمان و رحيم است.

اين آيه و دو آيه بعد از آن ،هر چند در مقام شمردن بخشي از اسماي
حسناي خدايتعالي است ،و اشاره به اين نکته است که او داراي بهترين
اسما و منزه از هر نقصي است ،و آنچه در آسمانها و زمين است را
شاهد بر اين معنا ميگيرد؛ اما اگر آنرا با مضمون آيات قبل که امر بذکر
 .7ترجمه تفسير الميزان ،ج ،45ص.21

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

ميکرد در نظر بگيريم ،از مجموع اين معني استفاده ميشود که افرادي که
يادآور خدايند او را با اسماي حسنايش ذکر ميکنند ،و به هر اسمي از
اسماي کمال خدا بر ميخورند ،پي ميبرد بهر نقصي که در خويشتن در
مقابل آن کمال مطلق است.
و اگر آنرا با مضمون آيه قبلي و مخصوصاً جمله «من خشية اهلل» در
نظر بگيريم ،به علت خشوع کوه و متالشيشدن آن به ترس خدا
پيميبريم .به اين معنا که ،چگونه کوهها از ترس او متالشي نشود ،با
اينکه او خدايي است که معبودي به جز او نيست ،و عالم بغيب و آشکار
و براي او أسماء الحسني و چنين و چنان است 7.ميفرمايد:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
اوست خدايي که هيچ معبودي جز او نيست

و نيز در سوره بقره آيه  724ميخوانيم «و الهکم اله واحد ال اله اال
هو» ،اين همين توحيدي است که بايد به آن اعتقاد و يقين پيدا کرد.
بيترديد ،مسئله توحيد از همه مسائل دقيقتر و تصور و درک آن از همه
مسائل دشوارتر است؛ زيرا درک اين مسئله در افقي قرار دارد که از افق
ساير مسائل علمي و از افکار انسانها بلندتر است ،ولي جاي اميدواري
است که هر کس ميتواند به اندازه ظرفيت فکري و عقالني خويش از
اين درياي بيکران جرعهاي بنوشد.
 .7همان ،ص 91و .95
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آسانترين و نزديکترين راه معرفتاهلل

فالسفه ،متکليمن و عرفاء هر کدام راهي را براي رسيدن به توحيد و
معرفتاهلل ارائه دادهاند ،ولي قرآن به دو راه اقرب الطريق و اسهل الطريق
اشاره دارد .ميفرمايد:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
أَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ()١3
أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ)١١(١
بهزودى نشانههاى خود را در کرانههاى جهان و در نفوس
خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن شود که
بىترديد او حق است.
آيا بس نيست که پروردگارت [با ارائهکردن حقايق تکوينى و
داليل طبيعى] بر همه چيز گواه است [که تنها او آفريننده و
بىنياز است و غير او مخلوق و از هر جهت نيازمند به اوست].
آگاه باش! آنان به لقاء پروردگارشان در ترديدند[ .و] آگاه باش!
که يقيناً او به همهچيز [با قدرت و دانش بىنهايتش] احاطه دارد).

اين آيات اشاره به دو راه دارد؛ آسانترين و نزديکترين راه معرفت
توحيد .آسانترين راه ،راهي از برون که سيري در آيات آفاقي است ،و
نزديکترين راه ،آيات انفسي و راهي از درون با توجه به «فطرت» ميباشد.
 .7فصلت 24 ،و .23
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سير آفاقي و انفسي در قرآن

سير آفاقي ،بر اساس تعليم و تعلم و علم حصولي بوده و آسان و
همگاني است ،مانند پيبُردن به چشمه و آب از طريق سر سبزي و باغ.
نمونههايي براي آن در آيات قرآن آمده است.
سير انفسي ،تدبر در درون و نفس خويش ميباشد ،از جمله مسئله
فطرت خدادادي در انسانها است .البته بايد به مسئله فطرت توجه کرد و
براي ازاله موانعي که مانند غبار روي فطرت پاک انسان قرار دارند کوشيد
و فطرت را شکوفا کرد و به نداي فطرت در اعماق جان توجه کرد.
فطرت

قرآن چنين بيان ميدارد که خداوند باري تعالي ،ميل و گرايش به کمال
مطلق را در درون انسانها قرار داده است .خداوند محبوب انسان است و
حقيقت محبت ،به او تعلق گرفته و خداوند ،آن محبوب حقيقي است که
محبوب همه است .پس ،در فطرت انسان ميل و گرايش است؛ آن هم
نسبت به هستي مطلق که زوال ندارد .يعني ،نه انسان بدون عالقه و
محبت خلق شده و نه محبت انسان به غير خدا تعلق ميگيرد .منتها اين
فطرت را بايد شکوفا کرد.
از اين جهت است که در قرآن ،ما به دو گونه آيات بر ميخوريم :آيات
آفاقي و آيات انفسي .آيات آفاقي؛ يعني آنچه بيرون از ضمير انسان است:
خلقت انسانها و موجودات ديگر ،آسمان ،زمين ،ستارگان ،کوه ،دريا ،گياه،
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حيوان و . ...و آيات انفسي؛ يعني آنچه در ضمير خود انسان وجود دارد .و
قرآن براي آيات انفسي اهميت بيشتري از آيات آفاقي قايل است.
بنابراين ،يکي از راههاي آسان رسيدن به معرفت الهي و خداي متعال،
آيات انفسي است؛ يعني مشاهده درون خويش .در قرآن آياتي بر اين سير
داللت ميکند که به آنها اشاره ميشود .مانند:
و في االرض آيات للموقنين و في انفسکم افال تبصرون
در زمين آياتي است براي يقينکنندگان و نيز در نفسهايتان ،آيا
بصيرت نميکنيد؟

و نيز در آيات آخر سوره فصلت اشاره به آيات آفاقي و انفسي دارد
آنجا که ميفرمايد:
سنريهم آياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه
الحق...

١

به زودي نشانههاي [قدرت و ربوبيت] خود را در کرانهها [ي
جهان هستي] ،و در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد
تا براي آنان روشن شود که بيترديد خداوند حق است.

در اين دو آيه به سير انفسي تصريح شده؛ حتي اين اصطالح از
اينگونه آيات استخراج شده است.
آيات انفسي نشانههاي موجود در گوهر ذات شخص و روح است.
 .7فصلت.24 ،
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در حاليکه آيات آفاقي ،نشانههاي بيرون از انسان از قبيل نشانههاي
زميني و آسماني و مانند آن و نيز نشانههايي در بدن انسان است .توجه
شود که بدن با نفس فرق دارد و بدن ،جزء آفاق است نه انفس.
فايده آيات آفاقي

آيات آقاقي زماني مفيد است که به سير انفسي بينجامد و با جان سالک
عجين شود و گره بخورد .به قول عطار نيشابوري:
اي در درون جانم و جان از تو بيخبر
و ز تو جهان پر است و جهان از تو بيخبر
چون پي برد به تو دل و جانم که جاودان
در جان و در دلي ،دل و جان از تو بيخبر
نقش تو در خيال و خيال از تو بينصيب
نـام تـو بـر زبـان و زبـان از تـو بـيخبر
البته براي روشنشدن سير انفسي ،الزم است حيات انسان تبيين
شود ،و نياز به خودشناسي دارد.
خالصه مسئله معرفتاهلل

قرآن به دو مسئله اساسي اشاره دارد :يکي توحيد و ديگري موحد.
بنابراين ،قرآن ميخواهد معرفي مبدأ و موحد کند ،و موحد آن انساني
است که عبد حقيقي باشد.
 .7در بخش اول ،مقصود آن است که بين خالق عالم و آدم ،انسان و
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آفريدگار ،يک ربط بين آن دو قرار داده شده است .عالم شامل همه
موجودات و آدم ،يکي از موجودات است .بنابراين ،خالق عالم و همه
موجودات ،خداوند است.
 .2بخش دوم ،مربوط به موحد است .موحد يعني انساني که به
باالترين درجهاي از توحيد و معرفت رسيده؛ يعني عبد شده است .ما هر
روز در نماز ميخوانيم« :اشهد انّ محمد عبده و رسوله» که چون عبد
بود ،رسول خدا شد .هدف قرآن ،پرورش انسان است تا به مقام خالفت
الهي برسد و مظهر صفات جمال و جالل خدا گردد.
حال اگر سؤال شود ،باالترين مقامي که انسان در دنيا به آن ميرسد،
چيست؟ بايد گفت ،عليرغم اينکه نظرات مختلفي وجود دارد ،بايد
توجه شود که خداوند انسان را براي مقام وااليي خلق کرده است .به اين
معنا که با اين تربيت و پرورشي که قرآن و انبياء بيان کردهاند ،انسان،
خليفةاهلل بشود؛ يعني مظهر صفات جمال و جالل خداوند گردد.
همه موجودات در عالم مظهر اسماء خداوند هستند و ممکن است
بعضي از چيزها ،مظهر يک يا چند اسم از اسماء اهلل باشند؛ اما اين انسان
است که ميتواند مظهر تمام اسماء خداوند قرار گيرد .از اين روي ،رشد و
تکامل انسان همراه با تربيت و تزکيه است ،به طوري که تعليم مقدمه
تزکيه ،و تزکيه مقدم بر تعليم ميباشد؛ زيرا هدف از خلقت اين است که
انسان به آن معرفت الهي برسد .پس ،شناخت مبدأ و معاد و شناخت اسماء
اهلل الزم است ،که در اين صورت ،انسان بتواند متخلق به اخالق الهي شود.

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

هدف ،بصيرت دل است

براي سير و سلوک (سير الي اهلل) ،هم سير در آيات آفاقي الزم است و
هم سلوک در آيات انفسي؛ اما چنين هشدار داده شده که اگر سير آفاقي
که همان تعليم و تعلّم و در محدوده علم حصولي است ،به سير انفسي
که ديدن جمال غيبي خدا با بصيرت دل است ،منتهي نشود ،هرگز سالک
از سير آفاقي خود طرفي نميبندد.
ازاينروي ،در قرآن« ،قلب» به عنوان محور و مرکز ثقل سير انفسي ،از
جايگاه ويژهاي برخوردار است و نيز ،بصيرت و کوردلي و عوامل هر دو
در قرآن بيان شده است.

7

خداشناسي از طريق صفات

در روايات ،براي تالوت آيات آخر سوره حشر ،بسيار سفارش شده و
برکات فراواني براي آن بيان شده است ،که از جمله آن ،بخشيدهشدن
گناهان و رسيدن به مرز مقام شهيد است.
احتمال ميرود که انسان در ميان اسمايي که در اين آيات آمده است،
به اسم اعظم دست پيدا کند؛ زيرا در اين آيات ،حدود پانزده و يا به
عبارتي ،هجده صفت از صفات الهي آمده است که هر کدام نشانگر
کماالت بيانتهاي اوست.
معبود واقعي ،وجودي است که به علم و رحمت و قداست و عزت و
 .7آيتاهلل جوادي آملي ،توحيد و موحد.
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قدرت و عظمت و ...احاطه کامل را داشته باشد ،و چون اين صفات
مخصوص خداوند است؛ پس معبودي جز او نيست.
چون در اين سه آيه پاياني سوره حشر درباره معرفت اهلل و اسماء و
صفات حق تعالي اشاره شده است ،جا دارد قبل از تفسير اين آيات،
نکاتي را درباره اسماء الحسني و صفات اهلل متذکر شويم.
تقسيمبنديهاي صفات الهي

تقسيمات متعددي براي اسماء و صفات الهي ذکر شده است که در اينجا
به توضيح مختصري از آنها ميپردازيم.
تقسيمبندي اول

الف) صفات ذات :صفاتي که به ذات خدا نسبت داده ميشود؛ بدون
توجه به افعال خداوند ،مثل :علم ،حيات ،قدرت ،اراده.
ب) صفات فعل :صفاتي که بعد از انجام فعلي از طرف خداوند ،از
فعل او انتزاع و دريافت ميشود .مثل :رازق ،غفّار ،جبار و . ...براي مثال،
بايد خداوند رزقي داده باشد که به واسطه آن به او رازق و رزّاق بگويند.
تقسيمبندي دوم

الف) صفات ثبوتيه :اين صفات ،اثبات کمالي است در خداوند؛ مثل
رئوف ،خبير و. ...
ب) صفات سلبيه :مفاد آن نفي نقصي است از خداوند .مثل:

 ) 318بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

جسمنداشتن ،زماننداشتن و امثال آن .اين تقسيمبندي براي شناخت
بيشتر است؛ وگرنه برگشت هر سلب و نقصي به اثبات کمالي است .براي
مثال ،جسمنداشتن مساوي است با مجرّد بودن از ماده ،و اما جسمنداشتن
قابل فهمتر از مجرّد بودن است .ميتوان «قدوس» را جامع صفات سلبيه
به حساب آورد.
تقسيمبندي سوم

الف) صفات جالل :صفاتي را گويند که موجب احساس هيبت است؛
مثل :عظيم ،جبار و. ...
ب) صفات جمال :صفاتي را گويند که موجب اُنس است؛ مثل لطيف،
رحيم ،ودود و...؛ که لفظ «ذوالجالل و االکرام» ميتواند اشاره به صفات
جالل و جمال باشد.

7

تقسيمبندي چهارم

الف) کلي :به صفاتي گفته ميشود که از لحاظ معني شامل برخي صفات
ديگر هم هستند؛ مثل عليم که شامل سميع و بصير است .همچنين ،مانند
رحيم که شامل رئوف و ودود است.
ب) جزئي :به خالف صفات کلي ،زيرمجموعه صفتي ديگر قرار
ميگيرد ،مثل سميع و بصير و رئوف و ودود در مثالهاي باال.
 .7اسرار الحکم ،مال هادي سبزواري ،ج ،7ص.35
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کليترين اسم« ،اهلل» است که شامل همه صفات ديگر است و بعد از
آن اسمائي مانند حي و عليم و قيوم و مريد قرار ميگيرد که به امثال آنها
اُمهات اسماء ميگويند ،و به همين ترتيب ،اسماء جزئيتر ميشوند.

7

سخن آخر ،در جهان خارج هر اتفاقي ميافتد ،از شروع جهان ،همه
تقديرات ،احکام تکويني و تشريعي ،پايان کار جهان و انسانها ،احواالت
قيامت و بهشت و دوزخ ،همه مربوط به اسماء و صفات خداست و همه
اين اتفاقات آياتي براي شناخت خداست و تفصيل اين مطالب را ميتوان
در احاديث يافت.
براي مثال ،امام علي به نقل از کتاب اقبال االعمال ،در ادعيه روز
مباهله به بسياري از اسماء متوسل شدهاند و در هر مورد با دقت در نحوه
دعاي آن حضرت با آن اسم ،معناي آن و آثار آن در جهان و حتي در
خود شخص را ميتوان استنباط کرد 2.و نيز در دعاي شريف سمات،
نکات مهمي درباره موضوع اسماء بيان شده است.
بنابراين ،راه ديگر خداشناسي از طريق اسماء و صفات الهي است؛
يعني بعد از آنکه به حکم غريزه فطري دانست که خدايي وجود دارد،
خواه ناخواه حسّ کنجکاوي او براي تثبيت اعتقاد به چگونگي آن خداي
ناديده او را بر آن ميدارد که به خصوصيات و صفاتش توجه نمايد.
 .7براي توضيح بيشتر به نمودار آخر رساله اسماء الحسني عالمه طباطبائي مراجعه شود.
آخر همين کتاب نيز بحثي در اين مورد آمده است.
 .2اسماء الحسني ،شرح دعاي جوشن کبير ،ج ،7ص7ـ.21
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ازاينرو ،با جزئي تأمل در خواهد يافت که آن خداوند ،عالم و قادر و
حي و مريد و مدرک و ...ميباشد .چون ميبيند که خود ،عالم و توانا و زنده
و صاحب اراده است ،پس احساس ميکند که افاضه اين مواهب از اوست.
اما موضوع قابل توجه آن است که صفات خدايتعالي همانند صفات
بندگان نيست؛ يعني صفات او ،ذاتي و نامحدود است ،و صفات بندگان
عرضي و محدود است .همچنانکه علم و قدرت بندگان محدود است و
از طرف او افاضه شده ،و علم و قدرت خداوند نامحدود و ذاتي است،
که به هيچوجه اين دو با هم قابل مقايسه نيست .از اين جهت ،پي بُردن
به صفات خدايتعالي امري بسيار مشکل و دقيق است.
خداشناساني که از راه مطالعه اسرار جهان آفرينش ،يا برهان نظم ،يا
راه فطرت و غيره ،وجود او را ثابت کردهاند ،هيچگاه امکان لغزش براي
آنها حاصل نبوده ،ولي در راه شناسايي او از طريق صفات امري مشکل و
مورد تأمل است .چون کسي نميتواند به کُنه ذات و صفات او پي برد؛ و
حتي آنها هم که در اين راه گام برميدارند ،هر يک به قدر فهم و درک و
عقل خود خصوصيات و صفاتي براي او قائل ميشوند که ساخته و
پرداخته تصورات آنهاست؛ وگرنه کسي نميتواند حقيقت معنا را از
صفات او درک کند و آنرا بر پايه افکار محدود و نارسا گذارد.
بحثيهايي درباره أسماء در قرآن

مبحث اول :اسماء الهي در قرآن کريم

اسمايي که در قرآن مجيد آمده و معناي وصفي دارند عبارتند از:
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«اله ،احد ،اول ،آخر ،اعلي ،اکرم ،اعلم ،ارحم الراحمين ،احکم
الحاکمين ،احسن الخالقين ،اهل التقوي(،سزاوار پرهيز از او) اهل المغفره،
باري ،باطن ،بديع ،برّ ،بصير ،تواب ،جبار (جبرانکننده) ،جامع
(فراهمآورنده) ،خيرالحاکمين ،خيرالرازقين ،ذوالعرش ،ذواالنتقام ،قوي،
قدوس»....
اين اسماء ،يکصد و هفده اسم است که در کتاب الهي با زبان
توصيف آمده است .و موارد ديگري نيز وجود دارد که نزديک به همان
لسان ميباشد.
مبحث دوم :ضابطه کلي در تفسير اسماء الهي

بيترديد ،مفاهيمي که اين نامهاي گرامي در قرآن کريم ،در آن استعمال
شده است ،مطابق با مصاديق خارجي آنها ميباشد .چه اينکه ديگر
استعماالت نيز پيرو استعماالت قرآن است.
شکي نيست که خداوند سبحان را کماالت و اوصاف موجود و حقيقي
است ،که از آنها يا پارهاي از آنها ،بهوسيله اين تعبيرهاي قرآني پرده برگرفته
است .تعبيرهايي نيز که به صورت فرد يا مرکب و جمله ،در بردارنده اين
نامها ميباشد ،تمام آنها در مقام ستايش و حمد و اظهار کمال است.
بنابراين ،تمام نامها ،در بردارنده معاني ثبوتي و غير سلبي ميباشند.
از طرفي اين مفاهيم از جنس همان معاني و مفاهيمي است که درک
و تعقل ميکنيم .بنابراين ،مفهوم ،يک مفهوم است و ويژگيهاي مصداقي
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دخالتي در مفهوم ندارد ،و اين کالم حقي است که اهل حق برآنند .پس،
ضابطه عمومي در تبين نامهاي خداوند سبحان و صفات او ،آن است که
مفاهيم آنها را از ويژگيهاي مصداقي و به عبارت ديگر ،از ابعاد عدمي
و نقص ،تهي کنيم.
مبحث سوم :انحصار همه کماالت وجودي در ذات اقدس اله

دانستيم که صفات خداوند سبحان ،صرف و خالص هر کمال وجودي
است و به حقيقت است ،نه مجاز و استعاره؛ اما ديگران چون ذاتشان به
عرض وجود او موجود است ،صفاتشان نيز همينگونه است .بنابراين،
همه صفات وجوديِ حقيقي ،و خارج از نقص ،منحصراً از آن خداوند
سبحان است و تمام اوصاف ديگران ،بالعرض به آنها نسبت داده ميشود.
اين حقيقت از اکثر موارد استعمال اين نامها در قرآن کريم بهدست
ميآيد ،مانند« :وهو القاهر فوق عباده»« ،و هو السميع البصير»« ،و هو
الرحمن الرحيم» .تمام اين آيات بيانگر آن است که کماالت اسماء در
خداوند ،به طور مستقل ،و در ديگران بهطور طبعي است.
آري ،گاهي خداوند بين توصيف خود و توصيف خلق به آنچه بر
آنان افاضه فرموده است جمع ميکند و آن دو را در سلک يک وصف
قرار ميدهد .به ناچار در اين موارد ،مراد از وصف ،معناي عمومي آن
است که شامل مستقل و طبعي ميشود؛ اين در چهارده موضع است که
در قرآن ،اسم بر صيغه «افعل تفضيل» آمده است .اين موارد عبارتند از:
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«اعلي ،اکرم ،اعلم ،ارحم الراحمين ،احکم الحاکمين ،احسن الخالقين،
خيرالماکرين ،خيرالرازقين ،خيرالفاصلين ،خيرالحاکمين ،خيرالفاتحين،
خيرالغافرين ،خيرالوارثين ،و خيرالراحمين».
اما خداوند سبحان با اين تعبيرات ،مزّيت و برتري را براي خود اثبات
کرد .او از اين جهت بر آفريده خود برتري دارد که اين اوصاف با وجود
آنکه براي ديگران هم هست ،ولي براي او مستقالً و براي ديگران بهطور
طبعي ميباشد .پس ،او به علّو و علم و کرامت ،سزاوارتر ،و در رحمتش،
شديدتر و در حکمتش ،صادقتر و در آفرينش ،نيکوتر ميباشد ،بر
خالف ديگران؛ زيرا اين اوصاف در آنها ،عرضي ،سستبنيان ،آميخته با
کمبودها و همراه با تيرگيهاي امکان است .اين معنا (يعني اشاره به
اشتراک اوصاف) را ميتوان از نامهايي که بهصورت صيغه مبالغه هستند
نيز استفاده کرد ،مانند:
«توّاب ،جبّار ،خالق ،رزّاق ،عالم الغيوب ،غفار ،قدّوس ،قيّوم ،قهّار،
وهّاب» .و نامهايي مانند« :شکّور ،غفور ،تدبير ،متعالي ،و رحمان» نيز
گاهي از اين دسته بهشمار ميآيد .در اين موارد به شديد بودن اين
اوصاف در خداوند سبحان و اينکه بهواسطه تعدد مواردشان شامل همه
موجودات ميشوند ،اشاره شده است.
خداوند سبحان از آن جهت که شريک ،و همسر و فرزندي ندارد ،و
از آنجهت که نامهايش يک مصداق داردـ که همان ذات مقدس اوست ـ
گرچه مفاهيمشان گوناگون است« ،واحد» ميباشد .و از آن جهت که
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ذات او ،به خود و براي خود و در همه شرايط ثابت است« ،حق»
ميباشد .و از جهت حضور ذاتش و روشنبودن آن براي خودش و
حضور موجودات نزد او« ،عالم» و «عليم» ميباشد .و خداوند عليم ،از
آنجهت که نزد همه جهاتِ ذاتِ معلوم ،وجود دارد« ،محيط» ميباشد .و
از آن جهت که در آنجا حضور دارد« ،شهيد» است.
و اگر به نهان منسوب گردد« ،عالم الغيوب» است .و اگر به نهان و
شهادت هر دو نسبت داده شود« ،عالم الغيب و الشهاده» است .و اگر
نسبت او با ديدنيها مالحظه گردد« ،بصير» است .و اگر با شنيدنيها
مالحظه شود« ،سميع» خواهد بود.
او از جهت نگهداري و تحفظش بر آنچه مشاهده ميکند« ،حفيظ»
است .و خداوند عليم ،از آنجهت که همه معلومات را بهشمار آورده،
«حسيب» است .و از آن جهت که از دقيقترين امور آگاه است« ،خبير»
ميباشد .و از جهت استحکام معلوماتش« ،حکيم» است.
خداوند متعال ،از آنجهت که مبدأ ديگران است (يعني ذات او عين
هستي و صرف هستي است ،و هر چه غير او فرض شود ،از او آغاز شده
و به او ميانجامد)« ،قادر» و «قدير» ميباشد .و قادر از آنجهت که بدون
اقتضاء يا الزامي از سوي بيگانه ،افاضه وجود ميکند« ،رحمان» است .و از
آن جهت که ذات ديگران را ميآفريند« ،باري» است .و از آن جهت که
با آفرينش خود ،ميان خلق ذات و اجزاء ذات ،جمع ميکند« ،خالق»
است .خداوند ،از جهت رحمت خاصش که همان سعادت است« ،رحيم»
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است .و رحيم از آنجهت که هر شيء ريز و خردي را آفريده« ،لطيف»
است .و از آن جهت که رحيم و لطيف است« ،رؤوف» ميباشد.
او از آنجهت که آنچه را رحمتش به آن تعلق گرفته ،دوست ميدارد،
«ودود» است .و از آنجهت که در رساندن رحمتش ،انتظار پاداش ندارد،
«کريم» است .و کريم از آنجهت که ستايشگرش را پاداش نيکو ميدهد،
«شاکر» و «شکور» ميباشد.
خداوند از آنجهت که کسي را که به او بدي کرده ،زود کيفر
نميدهد« ،حليم» است .و از آنجهت که گناهکار را پس از بازگشت به
او ،ميپذيرد و طرد نميکند« ،تواب» و «قابل التوب» ميباشد .و از
آنجهت که درخواست ديگران را پاسخ ميدهد« ،مجيب» است .و از
آنجهت که هر چه موجود ممکن دارد ،براي اوست ،و او همراه با آن
ميباشد« ،محيط» است ،و از جهت محيط بودنش «قريب» است .و از
آنجهت که او بر همه احاطه دارد و چيزي از او تهي نيست« ،اول» است
که هر چيز از او آغاز شود ،و «آخر» است که هر چيزي با او پايان يابد ،و
«ظاهر» است که هر شيء بهوسيله او آشکار گردد ،و «باطن» است که هر
شيء به او قوام يابد.
او «قادرِ خالقِ محيط» است ،از آنجهت که هرگونه مقاومتي را که
تصور شود ،در هم ميشکند و موجود تحت احاطه و متعلق قدرتش را،
مستهلک ميگرداند ،و چون قدرت او در آنچه به آن تعلق گرفته است
باطل نميگردد ،و قدرت و احاطهاش تزلزلي نمييابد« ،غالب»« ،قاهر»،
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«قوي»« ،متين» ميباشد .اگر شيء با توجه به حقارتي که دارد به او
منسوب گردد« ،عظيم» و «کبير» خواهد بود ،و اگر با توجه به دنائت و
پستي که دارد به او انتساب يابد« ،علي»« ،اعلي» و «متعالي» ميباشد.
اگر توهم مقاومت از ناحيه متعلق قدرت ،و احاطه از طرف او شود،
«مقتدر» ميباشد .و اگر کيفر دادن نيز بر آن افزوده شود« ،ذوانتقام»
ميباشد .و کسي که تمام اين اوصاف را داشته باشد« ،مجيد» خواهد بود.
اگر چنين وصفي براي ذاتش منعکس شود« ،متکبر» ميباشد.
و اگر «قادرِ خالقِ رحمان» ،از آنجهت که هر چيزي را با رحمتش به
کمالش ميرساند مالحظه شود« ،رب» خواهد بود .و رب از آنجهت که
عدم را شکافته و هستي را از دل آن بيرون ميآورد« ،فاطر» ميباشد .و از
آن جهت که امر او ،شگرفترين امور است« ،بديع» ميباشد .و آنگاه او
«فالق الحب و النوي و فالق االصباح» (اصباح همان سپيدهدم صبح است)
ميباشد و اينها از نامهاي خاص اويند.
او از آن جهت که هراس از تاريکيهاي عدم و هر کمبود و خطري
را ،ايمنيبخش است« ،مؤمن» ميباشد .و از آنجهت که ميآفريند،
آسيبرسان نيست« ،سالم» است .و از آن جهت که افاضه ميکند؛
هديهاي بيچشمداشت« ،وهّاب» است .و از آنجهت که پس از بهوجود
آوردن موجودات ،آنچه را که مايه استمرار بقاي آنان ميگردد ،ميآفريند،
«رزّاق» ميباشد .و از آنجهت که بخشش او کمبودي را در او بوجود
نميآورد« ،واسع» است.
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خداوند از آنجهت که براي بخششهايش زمان تعيين کرده است،
«مقيت» ميباشد .و از آن جهت که بزرگترين ستايش براي او ،همان
رحمتي است که افاضه ميکند« ،حميد» ميباشد .و از آنجهت که هر
شکستهاي را ترميم کرده و هر کمبودي را در مخلوقاتش پر ميکند،
«جبار» ميباشد .و از آنجهت که هر مغلوبي را ياري ميدهد« ،نصير»
است .و از آنجهت که ،متولي امور مخلوقي است که نه مالک سود و
زيان خويش است و نه مرگ و زندگي و برانگيخته شدناش بهدست
اوست« ،ولي» و «مولي» و «وکيل» ميباشد ،هر کدام از يک جهت.
او از آنجهت که حياتآفرين است« ،محيي» ميباشد .و از آنجهت
که نقشآفرين است« ،مصّور» ميباشد .و از آنجهت که همه اينها،
احساني از اوست« ،بّر» ميباشد .و از آنجهت که ظهور هر چه در هستي
است از اوست« ،نور» و سپس «مبين» ميباشد .و از آنجهت که براي
اوست و او آنها را تدبير ميکند« ،مَلِک» و «ذوالعرش» ميباشد .و از
آنجهت که هر چه پيش ديگران است نزد او ميباشد ،ولي هر چه نزد
اوست ،پيش ديگران نيست« ،عزيز» ميباشد .و از آن جهت که نيازي به
هيچ شيء ندارد« ،غني» ميباشد.
او از آن جهت که تنها پروردگار ،پادشاه و صاحب سرير فرمانروايي
است« ،احکم الحاکمين» و «خيرالفاصلين و الحاکمين و الفاتحين»
ميباشد .و از آن جهت که او بينياز است و موجودات تحت تدبير او در
نيازهاي خود ،به او روي ميآورند« ،صمد» ميباشد .و پروردگار از

 ) 338بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

آنجهت که با توجه خلق به او ،عبادت ميشود« ،اله» ميباشد.
همه اين نامها به استثناي سه نام «واحد ،احد ،و حق» ،تحت دو اسم
«قادرِ عليم» قرار دارند ،و اگر اين دو با هم به غير نسبت داده شود،
«قيوميت» خواهد بود .بنابراين ،آن دو اسم تحت نام «قيوم» قرار دارند؛ و
خداوند سبحان از آن جهت که ذاتاً عليمِ قدير است «حي» ميباشد.
بنابراين ،سلطه دو اسم «حيي قيوم» ،شامل همه نامهاي ثبوتي غير از
«وحدت» ميشود.
خداوند سبحان فرمود« :اهلل ال اله اال هو الحيّ القيوم» 7اين آيه با توجه
به آنکه توحيد را هم بيان کرده است ،شامل همه اسماي ثبوتي ميشود.
اما جامع همه اسامي سلبي که داللت بر نفي نقصها و عدمها
ميکنند ،اسم «قدوس» ميباشد .و جامع همه اسمهاي ثبوتي و سلبي،
جالل و جمال ،ذاتي و فعلي ،نام «ذوالجالل و االکرام» است« :تبارک اسم
ربک ذولجالل و االکرام»

2

توجه به دو موضوع مهم

آنچه مسلم است در شناسايي صفات خدايتعالي دو موضوع اهميت
بسزايي دارد .يکي ،نفي صفات مخلوقات از ذات مقدس او ،و دوم،
تشبيهنکردن او به هيچيک از موجودات است .البته تنها راه صحيح براي
 .7بقره.222 ،
 .2الرحمن.15 ،
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شناسايي او از راه و راهنمايي کتاب او (قرآن) ،و بيانات پيامبر اکرم و
ائمه هدي است؛ و اساتيد خداشناس در هر دوران به مقتضاي
پيشرفت دانش ،شرحي بر اين کلمات نگاشتهاند و شايد تا قيامت هم اگر
کساني چيزي در اينباره بنويسند از اين اصل خارج نباشد.
همانطور که پس از قرنها راز بزرگي در خداشناسي از طريق صفات
خدا آشکار گشته است ،و آن در تفسير «دعاي سحر» است که اصل آن از
بيانات امام باقر بوده که بهطور کلي ارتباط مستقيم به آيات قرآني دارد.
و اين خود يکي از برنامههاي الهي است که از نظر مرتبه تکامل
خداشناسي ،در هر دورهاي که آمادگي بشر براي درک معارف او بيشتر
ميشود ،وسائلي بَرانگيزاند که همه خداپرست شده ،و نتيجه کاملي از
معناي کريمه «و ما خلقتُ الجنَّ و االنس اال لَيعبدون» حاصل شود.
حال با اين مقدمه به تفسير و بيان نکتههايي که در اين آيات به آنها
اشاره ميشود ،ميپردازيم.
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ()٢٢
اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست ،به هر نهان و
آشکاري آگاه است[ ،و] او رحمان و رحيم است.

در اين آيات ،قسمت مهمي از اوصاف جمال و جالل خداوند را که
فهم آنها در تربيت و تهذيب نفس نقش بسياري دارد را خاطر نشان
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ميسازد .نخست ،روي توحيد و يگانگي خدا تکيه ميکند ،و سپس ،به
ذکر ساير صفات ميپردازد.
به همين روي ،بنابراين ،ذات خداوند واحد است (ال إله إال اهلل) .منتها
تجلي خداوند براي موجودات بهوسيله اسماء اوست و شناخت خداوند
نيز توسط شناخت اسماء او صورت ميگيرد.
تجلي و اقسام آن

«تجلي» در لغت به معناي ظاهر شدن ،روشن و درخشندهشدن و
جلوهکردن است .و در عرفان نظري و حکمت اشراقي و ذوقي ،تجلي
حق است که همهچيز را آفريده است.
«تجليات الهيه» بر حسب نوع نگرش به دو قسم تقسيم ميشوند:
اول ،تجليات الهيه که موجب بروز و ظهور وجود حقايق وجوديه
است .و دوم ،تجليات الهيه تابيده بر قلوب ارباب سلوک که نتيجه
مشاهدات اصحاب مشاهده است.
گفتني است ،هر يک به تجليات ذاتي ،تجليات اسمايي و صفاتي و
تجليات فعلي تقسيم ميشوند.
در قسم اول ،حرکت از تجلي ذاتي آغاز شده و به تجلي افعالي
ميرسد .در دومي به عکس است؛ يعني ابتدا ،تجلي که در مقامات سلوک
بر سالک جلوه مينمايد ،تجلي افعالي ،آنگاه تجلي صفاتي و پس از آن،
تجلي ذاتي است؛ زيرا افعال ،آثار صفاتند و صفات مندرج در تحت ذات.
پس ،افعال به خلق نزديکتر از صفاتند و صفات نزديکتر از ذات.
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ازاينرو ،شهود تجلي افعالي را «محاضره» ،و شهود تجلي صفاتي را
«مکاشفه» و شهود تجلي ذات را «مشاهده» مينامند.

7

اولين مظهر از مظاهر اسم اعظم ،مقام «رحمانيت و رحيميت ذاتي»
است .اين دو اسم از اسماء جماليه ذات مقدس حق هستند که شامل
جميع اسماء ميباشند .بنابر فرمايش حضرت امام خميني آيه شريفه «هو
اهلل ال اله اال هو عالم الغيب و الشهاده هو الرحمن الرحيم» ،اشاره به «مقام
ذات» دارد و حاکي از اتحاد و يگانگي صفات اعم از جالليه و جماليه و
اسماء ذاتيه و صفاتيه و افعاليه با ذات مقدس «احديت» است.
نظريات بيان شده در اين باب عبارتند از:
 .7شايد «هو» اسم اعظم باشد.

2

« .2هو» اشاره به ذات و حقيقت تامه بسيطه حق دارد که غايب از
همهچيز و همهکس است و داللت بر هويت من حيث هو دارد؛ لذا
اشرف اذکار است و به همين دليل سالک طريق براي رهايي از حجب
کالنيه «يا هو» و «يامن ال هو اال هو» ميگويد.

4

 .4به تصريح امام صادق« هو» ضمير شأن نيست؛ بلکه عنوان مشير
به مقام «غيب هويت الهيه» است.

3

 .7فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفاني ،ص.222
 .2کنز العرفان ،ج ،3ص.232
 .4تفسير القرآن ،ج ،7ص.34
 .3مقدمه مصباح الهدايه الي الخالفه و الواليه ،امام خميني ،ص.24

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

 .3در تفسير عبدالرزاق کاشاني ،در تفسير سوره اخالص آمده است:
«هو عبارة عن الحقيقة االحدية الصرفة الي الذات من حيث هي بال اعتبار صفة

ال يعرفها اال هو ،و اهلل بدل منه».

7

 .2حضرت امام خميني در خصوص آيه شريفه «قل هو اهلل احد» بر
اين عقيده است که ممکن است «هو» اشاره به مقام «فيض اقدس» باشد که
تجلي ذات به تعين «اسماء ذاتيه» است و «اهلل» به مقام احديت جمع اسمايي
اشاره دارد که حضرت «اسم اعظم» است 2.و شايد «هو» اشاره به «مقام ذات»
باشد .چون «هو» اشاره غيبيه است و در حقيقت اشاره به مجهول است و به
همين دليل دور از دسترس معرفت اهل اهلل و عالم عالمين باهلل است.

4

و در اربعين حديث نيز در شرح حديث چهلم در بيان همين آيه شريفه
تأکيد ميفرمايد« :و اين کلمه شريفه به اشاره به مقام هويت مطلقه است من
حيث هي هي بدون آنکه متعين به تعين صفاتي يا متجلي به تجليات
اسمايي باشد ،حتي اسماء ذاتيه که در مقام احديت اعتبار شود».

3

و «اهلل» اسم ذات ،متصف به صفات و اسماء است و به اعتبار اصل
هويت ،جامع جميع اسماء است ،اسم اعظم اطالق ميشود .و «حقيقت
محمديه به اعتبار اصل وجود و حقيقت ،عين اين اسم است.
 .7تفسير القرآن الکريم ،کاشاني ،ج ،2ص.592
 .2آداب الصلوات ،امام خميني ،ص 412ـ .411
 .4همان.
 .3اربعين حديث ،امام خميني ،حديث  ،31ص. 227
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عالم الغيب و الشهاده

«غيب» دربرابر «شهادت» و «عالم غيب» دربرابر «عالم شهادت» است.
عالم غيب ،جهان ارواح و عقول مجرد ،و عالم شهادت پرتو و فيضي از
عالم غيب است .غيب حاکم بر شهادت و شهادت بهمعناي حضور و
مشهود بودن چيزي نزد مدرک است
بنابراين ،هر چيزي ظاهري دارد که همان صورت و شهادت اوست ،و
باطني دارد که همان روح و معنا و غيب اوست .غيب بر دو قسم است:
غيب اضافي و غيب حقيقي.
غيب حقيقي ،عبارت است از حضرت ذات و هويت حق تعالي که
بدان «غيب مکنون» و «غيب مطلق» گويند و جز او احدي از آن آگاه
نيست« :عالم الغيب فال يظهر علي غيبه احدا اال من ارتضي من رسول».

7

غيب اضافي نيز ،مقابل شهادت است.
در اطالق «هو» و «اهلل» به مقام ذات و احديت ،اختالف نظري
مشاهده نميشود؛ اما در اطالق بقيه آيه شريفه بر مقام ذات نظرهاي
متفاوتي مشاهده ميشود.
حضرت امام خميني ،اسماء الملک ،القدوس ،السالم ،المؤمن،
المهيمن ،العزيز ،الجبار ،المتکبر را جزء «اسماء صفات» و اسماء «الرحمن»
و «الرحيم» را جزء «اسماء ذات» ميداند« 2.هو الرحمن الرحيم».
 .7جن.71 ،
 .2تفسير سوره حمد ،ص.52

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

تجلّي

گفته شد که جهان ،تجليگاه اسماء و صفات حق تعالي است ،و همين
کلمه تجلي نيز بايد براي ما واضح شود« .تجلي» نزد عرفاء و فالسفه
اسالمي عبارت است از :يسمون انکشاف حقائق انوار الغيب علي القلوب
الصافية الطاهرة النقية بالتجلي؛ کشف حقايق انوار غيب بر قلبهاي صاف
و پاک را تجلي ميگويند.
و اين تجلي بر دو قسم است :التجلي الذاتي :و آن کشف حقايق غيبي
از پشت حجاب است.
التجلي الصفاتي :و هو تجلي الصفات و األسماء و الحجب النورية...؛ و
آن تجلي صفات و أسماء و حجب نوريه است.
شيخ الرئيس ميفرمايد :الخير األول (اول ذات واجب) بذاته ظاهر
متجلّ لجميع الموجودات (و ال حجاب اال في المحجوبين) ،و الحجاب
هو القصور و الضعف و النقص...؛
خير اول (اول ذات واجب است) بذات خود ظاهر و متجلي براي
جميع موجودات (و حجابي نيست مگر در محجوبين) ،و حجاب قصور
و ضعف و نقص است...
در نهج البالغه موال علي خطبه  715ميخوانيم« :الحمدُ هلل المتجلي
لِخلقهِ بِخلقه؛ حمد مخصوص خدايي است که با خلقش بر خلقش تجلي
کرده است ».يعني صفات خدا را ميتوان در مخلوقاتش مشاهده کرد.
بنابراين ،ميتوان گفت :تجلي = ظهور = نورانيت = وجود» .چه اينکه،
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آيت اهلل مصباح يزدي ميفرمايد :تجلي غير از ظهور نيست ،و ظهور غير
از وجود نيست.
اولين مرتبه ظهور ،عقل اول است .آنکه در بين مخلوقات قصور
ندارد ،جز علو نيست .تجلي بيواسطه است ،و بقيه با واسطه هستند .از
آن طرف قصور نيست ،هر چه هست از قصور مخلوقات است که
قابليت تجلي را حاصل کنند ،جسم نوراني سبب نور در غير ميشود،
حرارت سبب حرارت ميشود.
مخلوقات؛ تجلي أسماء الهي

همه مخلوقات خداوند ،تجلي يک يا چند اسم از اسماء خداوند هستند.
براي مثال ،خداوند جواد است و کريم؛ ممکن است انساني نيز متجلي
اين اسماء الهي شده باشد .بر اين اساس ،او نيز کريم و جواد ميگردد.
البته تنها شمهاي از اين اسماء خداوند براي اين انسان حاصل ميشود ،نه
اينکه او نيز مانند خداوند ،کريم و جواد باشد؛ بلکه آينهاي براي تجلي و
نشان دادن اسماء الهي ميشود .و هرچه انسان شکوفايي و انسانيت
قويتري داشته باشد ،به صفات الهي نزديکتر ميشود.
قرآن راهنما است؛ براي سير الي اهلل و ارتباط انسان با خدا ،که تخلق
به اخالق اهلل نموده و سعادت دو جهان نصيبش شود .و چون ما
نميتوانيم به ذات خداوند معرفت پيدا کنيم ،آنچه که مورد معرفت
ماست ،اسماء و صفات الهي است؛ يعني بهوسيله اسماء ميتوانيم خدا را

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

بشناسيم .به هرحال اسماء الهي ظهور و تجلي ذات خداوند هستند ،و
چون تجلي ذات خداوند المتناهي است ،اسماء و صفات نيز نامتناهي
هستند .چنانچه افعال خداوند نيز المتناهياند .بنابراين ،تجلي و ظهور
اسماء و صفات خداوند نامحدود است.
چگونه موجودي مظهري از صفات خدا ميشود؟

«خدا» به فارسي ممکن است معادل کلمه «رب» باشد ،ولي «اهلل» جامع
تمام اسماء خداوند است .انسان کامل ،مظهر اسم «اهلل» است و مظهر
جميع صفات الهي و آينه تجلي اسماء اهلل است؛ يعني صفات الهي را
نشان ميدهد .حال سؤال اين است که ،چطور ميشود کسي مظهر همه
صفات الهي بشود؟ گفته شد که هر چيزي ممکن است مظهر يک يا چند
اسم باشد .دراينباره در کتاب تجلي اينچنين آمده است:
ممکن است در انساني بتواني صفاتش را به شمارش آري؛ ولي
صفات حق ـ سبحانهوتعالي ـ را شماره نباشد؛ که هر صفت خوب از
اوست که فرمود« :وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا7؛ براي خداست نامهاي
نيکو ،پس بخوانيد خدا را به آنها».
و چون بذل اين اسماء در ماهيات به مقدار گنج آنها بود و چون دو
مخلوق نظير هم نباشند ،پس همانطور که مخلوقات را شماري نيست،
اسماء را شماري نيست.
 .7اعراف.751 ،
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از طرفي ،چون حال در موجودات يکسان نبوده ،باشد که هر
موجودي در هر حالي مظهر اسمي بود از اسماء ،و با اين ترتيب مالحظه
مينمايي که شمارش اسماء سر به بينهايت ميگذارد و اين است معني:
«کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ؛ هر روز او در کاري است».
در ظهور اوّل با اسم نور تجلّي فرمود .سپس ،هر يک به اندازه سعه
وجودي از اين نور بهره گرفتند ،و «يوم» در آيه فوق ،به معني وقت ظهور
نور است که تا ابد دوام دارد.
براي مثال ،درختي که در پيش روي بيني ،ريشه را به تمنّاي جذب
آب در خاک فروميکند؛ برگها را به طلب کسب کربن در هوا
ميگسترد؛ و صدها اعمال ديگر که از «حقيقتي» سرچشمه ميگيرد .اين
حقيقت را تو «علم» مينامي که مجرد است و مسلّم اگر با اين درخت
نبود ،درخت امکان دوام نداشت .هم او بسا از گُل و شکوفه خود ،باغ را
آراسته؛ برگهايش زيباست .کوير را جمالي نيست ،باغ را دوست داري،
چون اينجا حقيقت ديگري نهفته است که آن را «جمال» ميخواني و
گويي :درخت جمال است .در زير سايهاش ميآرايي؛ چه آفتاب پوستت
را ميآزارد ،و بر ساقهاش تکيه ميزني؛ اينجا حقيقت ديگري در کار
است و آن «لطف و لطافت» است .و داني که درخت هوا را تصفيه
ميکند .اگر گياهان و درختان نبودند ،حيات حيوانات در معرض زوال
بود؛ اينجا «مُطهِّر و مزّکي» بهکار است.
تمام اين فعل و انفعاالت از عوارض حياتند؛ اگر درخت موجودي

 ) 318بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

زنده نبود ،چگونه اين اعمال را انجام ميداد؟ پس در اينجا دست «حيّ»
را به کار ميبيني .اين درخت همهساله روزيآفرين است؛ در حالي که
خود از ميوه خود نميخورد و بهره نميبرد .اگر سنگش زنند؛ شاخهاش
بشکنند و ميوهاش را به غارت برند؛ باز بهاران از نو شکوفه آورد و از دل
خاک سياه اينهمه ميوه خوشطعم و خوشبو برآورد؛ اينجا دست
«رزّاق» در کار است.
هر درخت از ميليونها سلول تشکيل شده که چندان هم سر آشنايي با
هم ندارند؛ سلولهاي ساقه ،برگ ،پوست ،ريشه ،گل ،و ميوه همگي با
هم تفاوت دارند .اين اجتماع نامتجانس را کي گرد آورده؟! چه بيني چون
دست «جامع» ،خوب اگر باز بگويم ،ترسم دفتر را بر بندي .اينها که
ديدي کافي نيست؟
در همين درخت ،عالم ،جميل ،لطيف ،مُطّهر ،حيّ ،رزّاق و جامع را
ديدي .صدها صفت ديگر را در همين يک موجود تواني دريافت .حال
بينديش که اينها خيال نيست؛ پندار نيست؛ همه اينها حقيقت است و
اين حقايق از کجا ميآيد و کيست که در اين حقايق خود را نشان ميدهد؟
ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْکَبِيرُ

١

اين [آفريدههاي شگفت ،و اين تحوالت منظم] دليل بر اين است
 .7لقمان.41 ،
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که خداوند ،حقِ محض است ،و آنچه بهجاي او ميخوانند باطل
است .بيترديد ،خدا همان واالمرتبه و بزرگ است.

و در کثرت اسماء ،همين دان که حتّي يک اسم به عدد مخلوقات
اولين و آخرين تکثير مييابد؛ وقتي گويي او عالم است ،عالم اگر چه يک
مفهوم است ،ولي در شئون کثرت عالم به حال و آينده و گذشته است؛
عالم به ظاهر و باطن است؛ عالم به احواالت مخلوقات است؛ عالم به
احوال آنها در هر آني است؛ عالم به تمام رشتههاي علوم است و...
و چون گويي رزّاق است ،رزّاق گذشتگان و افراد موجود و آينده
است .رزق ظاهر و باطن به دست اوست؛ رازّق گياه و حيوان و انسان و
فرشتگان است؛ هر گياه را نوعي غذا و هر حيوان را نوعي ،و انسان را
نوعي ديگر؛ رازّق همگي اوست.
چون گويي ربّ ،ربوبيّت هر موجودي در شأن اوست و خدا «ربّ
کلّ شيئ» .حال ،باز نگر که اگر با اين روش پيش روي ،سر از کجا
درميآوري؟ بنگر که اگر آشناي اين راز شوي ،جهان ديگري روبهروي
خويش بيني که در آن جز خدا ظهوري ندارد.

7

شرحي مختصر از اسماء در آيات پاياني سوره حشر

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ()٢٢
 .7کتاب تجلي (در جلوهگر شدن انوار الهي) ،قسمت اول ،ص 775تا .727
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اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست ،به هر نهان و
آشکاري آگاه است[ ،و] او رحمان و رحيم است.

حال به شرح مختصري از اسماء و صفاتي که در اين آيات ذکر شده
اشاره ميکنيم« .هو»« ،اهلل»« ،اله» = معبود.
نکته :ضمائر «انت ،ک ،انا ،هو ،ه» از اسماء الهي هستند و اشاره به
ذات الهي دارند بدون مالحظه صفات ،خصوصاً «هو» که در ادعيه مورد
خطاب قرار گرفته است؛ درست مثل اسم ظاهر.
ال اله اال انت سبحانک١؛ هيچ معبودي جز تو نيست؛ منزهي تو.
ال اله االّ انا فاعبدني٢؛ هيچ معبودي غير از من نيست؛ پس مرا
بپرستيد.
اهلل ال اله االّ هو3؛ هيچ معبودي غير از او نيست.
لِتُؤمِنوا باهلل...و تسبِّحُوهُ بُکرَةً و اَصيالً١؛ تا به خداوند ايمان
بياوريد...و صبح و شب او را تسبيح کنيد».

دليل اينکه کلمه «هو» از اسماء الهي است ،حديثي است از حضرت
علي در بحاراالنوار .آن حضرت بعد از قرائت «قل هو اهللُ احد» فرمودند:
«يا هُوَ يا مَن ال هوَ االّ هُو اِغفرلي و انصرني علي القوم الکافرين؛ اي او ،اي
 .7انبياء.51 ،
 .2طه.73 ،
 .4بقره.222 ،
 .3فتح.9 ،
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آنکه اويي نيست مگر او ،مرا ببخش و مرا بر قوم کافرين ياري ده».

7

همچنين ،عالمه مجلسي همانجا از امام صادق نقل ميکند که
فرمود« :هو» اسم است و کنايه و اشاره دارد به غايب و «هاء» تنبيه است
از معنايي ثابت و «واو» اشاره است به غايب از حواس.»...
درضمن ،در مکارماالخالق از امام علي دعايي نقل ميکنند که
قسمتي از آن چنين است« :يا هو ،يا من هوَ هو ،يا من ليس هو االّ هو ،يا
هو ،يا من ال هوَ االّ هو.»...
«اهلل» کاملترين نام خداوند

«اهلل» از اسماء اعظم است .و اسم اعظم؛ يعني اسمي که واجد همه
کماالت حق تعالي است.
اسم اعظم لفظ نيست ،مفهوم نيست ،صورت ذهني و مانند آن نيست
که اگر کسي اين کلمات را ياد گرفت بتواند مردهاي را زنده کند .اسم
اعظم جزء درجات اولياء الهي است ،که اگر روح به آن درجه از واليت
رسيد ،آنگاه با گفتن اين الفاظ ميتواند به آنچنان اثري دست يابد.

2

انسان کامل ،مظهر اسم اهلل

کلمه «اهلل»  2299مرتبه ،و يا به ديگر نظر 2212 ،مرتبه در قرآن تکرار
شده است ،و ريشه آن «ال اله» است« .اهلل» ،جامعترين اسم براي خداوند
 .7بحاراالنوار ،ج ،4ص.227
 .2تفسير تربيتي ،ص.42
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تبارکوتعالي است که جامع همه اسماء الهي است .انسان کامل ،آينهاي
است که اسم «اهلل» را نشان ميدهد؛ يعني مظهر اسم «اهلل» است ،و اداره
امور و تدبير عالم و خلقت و تربيت موجودات بهوسيله اسماء قرار داده
شده ،و معرفت الهي نيز در قلمرو همين اسماء است.
از طرف ديگر ،چون اسماء در غيباند ،و کسي نميتواند آن اسماء را
بشناسد ،اسماء بايد ظاهر شوند .اسماء ميخواهند ظاهر شوند؛ ازاينرو
تجلي کردند و سراسر عالم را فراگرفتند و ارکان عالم را پر کردند .امام
جواد ميفرمايد :خداوند اسماء و صفات را پديد آورد تا واسطه ميان
او و مخلوقاتش باشند.
نگاهي اجمالي به اسماءاهلل

ذات خداوند يکي است؛ اما به واسطه تجلياتش داراي اسمايي نظير:
عليم ،قدير ،سميع ،بصير و ...است .ائمه اطهار ميفرمايند« :نحن اسماء
اهلل» .اين جمله چه معني ميتواند داشته باشد؟! انسانهاي کامل که مظهر
تام اسماء هستند .آنها بزرگترين آينهاي هستند که آن اسماء را نمايش
بدهند .به هرحال ،حقيقت و کماالت اسماء در وجود انسان کامل و اهل
بيت مستقر است و يکي است.
ميتوان گفت ،مثال انسان کامل و اهل بيت ،مانند يک آينه هستند که
ميتوانند اسماء خداوند را نشان دهند ،و اسماء و صفات الهي در آنها
تجلي کنند ،يا از آن طرف اسماءاهلل تجلي کرده در موجودي که انسان
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کامل ميباشد و مصداق انسان کامل ،حضرت رسول و ائمه اطهار
هستند .امام باقر ميفرمايند :نحن اسما اهلل .بنابراين ،همانطور که خود
معرفت خدا به آن آساني نيست ،معرفت واليت و اهل بيت نيز آسان
نيست؛ منتهي انسان هر اندازه در تزکيه نفس مجاهدت کند و معرفت
الهي را کسب کند ،و با تفکر در معارف الهي ،و با توسل به خداي متعال
تا اندازهاي به اين معرفت ،ممکن است برسد.
تفاوت ميان انسان کامل و انسانهاي ديگر

حضرات معصومان و ائمه اطهار آنها بشر هستند؛ اما با ما تفاوت
دارند .آنها به اعتبار جهت خلقي و بشري مانند بقيه هستند ،اما به اعتبار
باطن و حقيقت واليي ظهور اسماء حق هستند ،به اين معنا که آن جنبه
الي اهللاي که ارتباط با خدا ،و ارتباط با غيب آن عالم ملکوت ،و با آن
اسماء دارد ،آن عظمت را براي آنها قرار داده است.
آنها فقط اين جسم مادي نيستند؛ زيرا آن حجابهاي نفس را
برداشتهاند .معصومان ،مظهر اسماءاهلل هستند و با آن غيب در ارتباط
هستند .آنها تخلق به اسماء اهلل دارند ،و صفات الهي را به نمايش گذاشته
و مردم از اين طريق با اسماء الحسني و صفات الهي آشنا ميشوند.
بنابراين ،آنان همان انسان کامل جهت ظهور و بروز و ظاهر شدن آن
اسماء هستند .گفتيم آينه تمامنمايي هستند که اسماء و صفات در آن
تجلي کرده؛ آن آينه اولي که نمايش ميدهد صفات حق را.

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

بههر حال ،با چنين نگرشي به عالم و انسان کامل (امام) ،شناخت امام
ضروري ميباشد؛ زيرا که اسماءاهلل در آنها تجلي کرده است .براي مثال،
پيامبران ديگر ،مظهر چند اسم از اسماءاهلل هستند .حضرت عيسي دو
اسم از اسماء الهي را دارا بود؛ اسم شافي و محيي که او کور مادر زاد را
شفا ميداد و يا مرده را زنده ميکرد .پس ،مسئله اين است که اگر با اين
نگاه ،هم به عالم و هم به امام نگاه کنيم ،نتيجه اين ميشود که عدم
شناخت امام ،مساوي با عدم شناخت اسماءاهلل ميشود؛ و عدم شناخت
اسماءاهلل؛ يعني از اسماء بهره نميبريم .يعني از توحيد و معرفت حق
بينصيب ميمانيم ،و مصداق «من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة
الجاهليه»( .هر کس بميرد در حالي که امام زمان خود را نشناسد ،به مرگ
جاهليت خواهد مُرد) و با اين تحليل عرفاني ،شناخت خداوند و توحيد،
با شناخت اسماء اهلل ممکن است؛ و اگر انسان ميخواهد خدا را بشناسد،
بايد اسماءاهلل را بشناسد و به اسماء و صفات معرفت پيدا کند.
ائمه اطهار (انسان کامل) ،ارکان توحيد و باعث ظهور و گسترش «ال
اله االاهلل» هستند ،چون آنها حلقه وصل هستند که خلق را به حق
ميرسانند و آنها واسطه فيض هستند .و نتيجه کلي اينکه ،هر آنچه که
خير و برکت از اسماءاهلل هست ،توسط امام زمان است.
بايد از آفاق و انفس بگذري تا جان شوي
اين ره عشق است که اندر نيستي حاصل شود

بخش ششم :توحيد و اسماءاهلل الحسني ( 311

آري ،انسان بايد از خودش بگذرد تا به دوست برسد .اين راه ،راه
عشق است .با اين مقدمه به ادامه تفسير آيه  22به بياني ساده ميپردازيم:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ()٢٢
اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست ،به هر نهان و
آشکاري آگاه است[ ،و] او رحمان و رحيم است.

در اين آيه به هفت اسم و صفت از خداي تبارک و تعالي اشاره کرده است.
«هو» ،خاصترين نام ذات مطلق

در ابتداي آيه کلمه «هو» را داريم« .هو» به خاصترين نام بر هويت مطلقه
نامتناهي خداوند داللت دارد و اشاره دارد بر ذات مطلق ،بدون در نظر
گرفتن اسماء و صفات.
«هو» اسم اشاره نيست .اسم ذات است ،ولي اسم ذات بدون در نظر
گرفتن اسماء .اين مرحله ،مرحله اسم و رسم نيست و درک هيچ ادراکي
به آن معرفت نميرسد .بنابراين« ،هو» اشاره بر ذات مطلق بدون در نظر
گرفتن اسماء و صفات است.
«اهلل» ،برترين نام خداوند است که داراي همه کماالت وجودي است.
«اهلل» ،برترين ،زيباترين و افضلترين نام از نامهاي ذات مقدس است.
«اهلل» اسم ذاتي که جامع همه کماالت است؛ يعني همه صفات کمال و
جمال و جالل در اين اسم مبارک جمع شده است .اهلل نقطه پرگار اسماي

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

حُسني است« .اهلل» لفظ جالله است .و جايگاهش در قرآن و دعا در
باالترين مرتبه است« .اهلل» معبود همه موجودات هستي است.
«اله» تنها معبودي که شايسته پرستش است

«اله» ،به معني خدا و معبود ،و تنها موجودي که شايسته عبادت است .اين
اسم شريف يکي از اسماي حُسناي الهي است که چندينبار در قرآن
آمده است.
فَإِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

١

معبود شما خداوند يکتاست .بنابراين ،فقط تسليم او شويد ،و
متواضعان و خاشعان را [به رحمت و جنّت خداوند] مژده ده!

و نيز ،در سوره بقره آيه  744ميخوانيم« :خداوند يکتا ،همان معبود
يگانه است که ما تسليم فرمان او هستيم».
تفاوت ميان «هو» و «اهلل»

«هو» باالتر است از اسم «اهلل» است« .هو» اسم ذات است ،بدون اينکه
اسماء و صفات در نظر گرفته شود؛ ولي در اسم «اهلل» ،ذات را با اسماء
وصفات در نظر ميگيريم.
هر اسمي از اسماء يک تعريف خاصي دارد ،اما «هو» که اشاره به ذات
است ،اشاره به ذات غيب مطلق دارد .اين است که نميتوانيم برايش
 .7حج.43 ،
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تعريفي بيان کنيم .الاسم له و ال رسم و هيچکس ،حتي ائمه به اين مرحله
از معرفت نميرسند.
«هو» اشاره به ذاتي است که غيب مطلق و غايب از همه انديشهها و
وهمهاست .اسماء خداوند ،بر خالف اسامي ديگر موجودات ،همواره
حاکي و بيانکننده صفات حقيقي وجود او هستند .بنابراين« ،هو» اسم
خداوند است و به صفت غيبيت مطلقه ،او از دسترس «عقل» ،و «وهم» و
«خيال» انسان دور است.
«هو» اشاره به غيب مطلق

«هو» اشاره به حقيقتي است که احاطه علمي و وجودي به کنه ذات او،
براي هيچ موجودي امکانپذير نيست .هر موجودي به اندازه سعه
وجودياش و در عمق ملکوت وجودش ،به خداوند معرفت دارد و
همين معرفت نيز پايه تسبيح موجودات است.
در ميان موجودات ،تنها انسان است که عالوه بر معرفت اکتسابي (چه
عقلي و چه وجودي) ،ميتواند تا باالترين حد امکان که براي يک موجود
ممکن است دست يابد ،و حتي در اين عرصه از مالئکه نيز گوي سبقت
بربايد؛ اما هرگز نخواهد توانست ،عقالً يا شهوداً ،به کُنه ذات خداوند
آگاه شود.
زيرا موجود امکاني ،هر چه هم وسعت وجودي بيابد ،باز هم دربرابر
وجود نامحدود و بيکران خداوند ،موجودي حقير و کوچک است و

 ) 318بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

هرگز بر خداوند احاطه پيدا نخواهد کرد.
پيامبر اکرم که اشرف انسانها و خاتم جميع مراتب امکانيه است و
معرفت او به خداوند باالترين و عميقترين معرفتهاست ،در مقام
مناجات با رباالرباب چنين نجوا ميکنند« :الهي ما عرفناک حق معرفتک
و ما عبدناک حق عبادتک ال احصي ثناءا عليک انت کما اثبت علي
نفسک» .اين سخن پيامبر ،در حقيقت معناي «هو» است؛ يعني تو در
مرتبهاي هستي که براي هيچ بشري امکان احاطه بر ذاتت ممکن نيست.
به همين دليل خداوند را «غيب الغيوب» خواندهاند (غيب همه غيبها).
تکرار «هو» در قرآن 254 ،مرتبه در  25سوره آمده است ،و نيز تلفيق
اسم «اهلل» با اسمائي ديگر در قرآن ذکر شده ،ولي جالب اينکه در قرآن
ميخوانيم «اهلل ال اله اال هو» ،بنابراين« ،اهلل» تجلي اسم «هو» است .در اهلل
هنوز صفات باهمديگر هستند و بعد با يک تجلي ديگري که اسماء و
صفات ديگر مشاهده ميشود ،مثل رحمان با رزاق با شافي که در مفاهيم
فرق ميکنند ،ولي در آن مرحله الوهيت همه اسماء وصفات يکي هستند.
نکتهاي براي رفع شبهه

وقتي ميگوييم انسان کامل که مظهر اسماء خدا است ،مظهر «هو» نيست؛
بلکه مظهر اسم «اهلل» است .خداوند اسماء و صفاتي دارد ،اسماء ذات و
صفات و فعل ،و انسان کامل بيشتر مظهر اسماء فعل ميشوند .بنابراين،
اسماء خودشان مراتب دارند همه اسماء عظيم هستند ،ولي گاهي يک
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اسم تجلي اسمي ديگر است .به هرحال ،جهان کامالً تجلي صفات و
افعال خداوند است و هيچ موجودي نيست که نمونهاي از صفات
خداوند همراه او نباشد ،ولي صفت علم و قدرت و رحمانيت ،و خيلي از
صفات ديگر با ذرات تمام عالم هستند و از تجلي اين اسماء (علم و
قدرت و رحمانيت) همه ممکنات برخوردارند .ميفرمايد:
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
اوست خدايي که جز او هيچ معبودي نيست؛ به هر نهان و
آشکاري آگاه است.
غيب مطلق و غيب نسبي

قرآن کريم ،جهان را به دو قسمت تقسيم کرده است :عالم غيب و عالم
شهادت .آنچه حس درک ميکند و قابل احساس است ،ميشود جزء
عالم «شهادت» .و آنچه را که غايب از حس است؛ ميگويند «غيب» .پس،
غيب مافوق دريافت حسي است ،و عالَم شهود؛ يعني عالَم ماده و هر
آنچه با حواس ظاهري انسان قابل درک است.
 .0غيب مطلق :غيبي است که در تمام مراحل هستي غيب باشد .مثل
ذات اقدس اله؛ که احدي او را نميبيند ،نه در دنيا و نه در برزخ و نه در
قيامت ،نه در خواب و نه در بيداري.
 .2غيب نسبي :غيبي است که گرچه نسبت به بعضي ،و در بعضي
مقاطع «غايب» است؛ اما نسبت به بعضي و در بعضي مقاطع «مشهود»

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

است .مثل قيامت که براي افراد خاصي مشهود است .آنچه براي ما ،فوق
دريافت حسي است ،غيب مطلق و يا غيب نسبي است .غيب مطلق
هميشه غيب است ،ولي آنچه در دسترس حواس ما نيست ،غيب نسبي
است؛ چون ممکن است براي بعضي غيب نباشد.
امام علي ميفرمايد« :لو کُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ يقيناً7؛ اگر پردهها از
مقابل ديدگانم برداشته شود ،چيزي بر يقينم افزوده نخواهد شد ».يا
همچون «زيد بن حارثه» که به پيامبر گفت« :گويا من اکنون بهشت و
دوزخ را ميبينم ».و اگر مقطع دنيا گذشت ،روزي ميرسد که همگان
بهشت و دوزخ را ميبينند.
يا فرشته غيب مُقيس (نسبي) است؛ يعني گاهي مشهود ميشود .و
غيب مطلق نيست که احدي او را متمثّالً نبينند ،يا در هيچ مقطعي ديده
نشود .مالئکه ،در برزخ و لحظه احتظار ديده ميشوند.

2

هر چيزي که براي ما غيب و يا شهادت باشد ،از آنجا که محاط
خدايتعالي و خدا محيط به آن است ،قهراً معلوم او ،و او عالم به آن است.
پس خدايتعالي عالم به غيب و شهادت هر دو است ،و غير او هيچکس
چنين نيست؛ براي اينکه غير خدا هر که باشد وجودش محدود است.
در اينجا ميگويد :او عالم غيب است .اين تقسيمبندي به حساب
درک ما و عدم درک ما از امور غيبي است ،ولي غيب و شهادت با خدا
 .7به نقل از معراجيّه ابن سين.
 .2تفسير تربيتي ،ص.792
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يک نسبت مساوي دارد ،و آن اينکه ،شهادت و حضور همهچيز در نزد
خداست؛ اصالً غيبي در کار نيست.
خداوند ،داراي رحمت واسعه

در ادامه آيه ميفرمايد:
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ()٢٢
[و] او رحمان و رحيم است

خداوند داراي رحمت واسعه است؛ هم رحمن است و هم رحيم.
«رحمن» :بخشنده« .رحمن» از اسماي حُسناي الهي است .خداوند
«رحمن» است؛ يعني به تمام بندگانش نظر لطف و بخشندگي دارد ،مؤمن
باشد يا کافر ،مطيع باشد يا مُعصي .و رحمانيت خداوند شامل همه
مخلوقات ميشود.
«رحيم» :مهربان «رحيم» نيز يکي از اسماي حُسناي خداوند است.
خداوند رحيم است و نظر خاص به مؤمنان دارد« :وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا؛
و خداوند به مؤمنين رحيم است».

7

امام صادق ميفرمايد« :رحمن» اسم خاص به صفت عام است و
«رحيم» ،اسم عام به صفت خاص است .رحمانبودن خداوند عام است
در مقابل رحيميت خداوند است که خاص است .خداوند رحيم است؛
يعني نظر لطفش فقط شامل مؤمنان ميباشد .و فقط مؤمنان هستند که از
 .7احزاب.34 ،

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

رحيمبودن خداوند فيض ميبرند .رحمانبودن خداوند اختصاص به دنيا
دارد ،اما رحيمبودنش شامل هم دنيا و هم آخرت است.
کفّار فقط در دنيا از نعمتهاي الهي نفع ميبرند ،اما مؤمنان هم در دنيا
و هم در آخرت در درياي نعمتهاي الهي غوطهور هستند ،و کافران در
آنجا از نظر لطف و رحمت واسعه الهي بيبهره و در حسرت ابدي
خواهند سوخت.

7

«الرحمن الرحيم» ،اين آيه شريفه از صفات اوست که نشانه رحمت
آن هستي بيپايان (خدا) است .با اين تفاوت که «رحمن» به بسياري
رحمت حکم ميکند و «رحيم» بر اثبات و دوام آن.

2

رحمت واسعه خداوند همهچيز را فراگرفته است« :برحمتک الذي
وسعت کل شيئ» .4ازاينروي ،اگر برخي مشمول رحمت پروردگار
نميشوند ،بستگي به خودشان دارد .باران رحمت الهي نازل ميشود،
زمين مستعد آنرا ميگيرد و ميروياند آنچه را که در آن است.
عدم قابليت ديوار ،مانع نور خورشيد است .مشکل از نور نيست؛ بلکه
ديوار قابليت انعکاس نور را ندارد .رحمت الهي گسترده است ،ولي گاهي
انسان با کار و فکر باطل خود درهاي رحمت را بهسوي خود ميبندد.
و نيز گفته شده« :رحمان و رحيم» هر دو از رحمت مشتق شدهاند ،و
 .7خواص أسماء الحسني ،ص 53و .51
 .2منهاج الصادقين ،ج ،7ص .711بحار االنوار ،ج ،92ص.221
 .4دعاي کميل.
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معناي رحمت ،افاضه خير به محتاجين از روي عنايت و توجه به
آنهاست ،و نبايد آنرا با رقّت قلب که در مورد انسان مطرح است و يک
صفت نفساني و يک نوع احساس و حالت انفعالي است ،اشتباه کرد.
درباره «رحمان» گفته شده ،مثل «اهلل» اسم خاص خداوند است ،همانگونه
که در چندين جاي قرآن بهجاي «اهلل» بهکار رفته است ،آنجا که ميفرمايد:
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

١

بگو خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد ،هر کدام را بخوانيد
[ذات يکتاى او را خواندهايد] نيکوترين نامها [که اين دو نام هم
از آنهاست] فقط ويژه اوست.

در اين آيه شريفه ميفرمايد« :اهلل» را بخوانيد يا «رحمن» را؛ هر کدام
را که بخوانيد ،اسماي نيکو همه از آن اوست .و در سوره مُلک به جاي
«اهلل» ،رحمن» بهکار رفته و اين استعمال فراوان کلمه «رحمن» در قرآن،
اثر بسيار اين اسم را در جهان ميرساند.
تا اينجا معلوم شد ،رحمت «رحمانيه و رحيميه» دو نوع رحمت است
که يکي همه مخلوقات را در برميگيرد و رزق و حيات همه را تأمين
ميکند که اين رحمت حتي شامل کفار هم هست؛ چنانکه ميفرمايد:
«وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ2؛ رحمت من همه چيز را فراگرفته است ».و
ديگري« ،رحمتي خاص» است که فقط شامل مؤمنان است.
 .7اسراء.771 ،
 .2اعراف.722 ،
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افضل اعمال ،معرفت اسماء اهلل

به هر حال ،هدف خلقت ،ظهور همين رحمت و صفات تابع آن بوده
است؛ از لطف و کرم و جمال حق ،که باعث فيضان وجود و ظهور و
تجلي اسماء و صفات در آينه کائنات شد .و اين همان حديث قدسي
«کنت کنزا مخفياً ،من گنج پنهان ،گنج مخفي بودم و دوست داشتم
شناخته شوم و خلق را آفريدم تا شناخته شوم» .از اين روست که افضل
از هر کاري معرفتاهلل است .آري ،اگر توجه کني خواهي ديد که همه
عالم آينه جمال اسماء و صفات اوست.
موضوع اسماء از غامضترين علوم است .جالب اينکه بعد از معرفت
توحيد ،واجبترين معرفت ،معرفت اسماء است؛ که هرکس به اندازه
سعي و کوشش خود و لطف الهي به اسراري از حقيقت اسماء و صفات
الهي نائل ميشود.
در آيات قرآن خداوند خود را ميشناساند

در اين آيات خداوند خود را اينگونه ميشناساند؛ ميفرمايد:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ ()٢3
اوست خدايي که هيچ معبودي جز او نيست؛ حاکم و
فرمانرواي مطلق ،بسيار پاک ،منزّه از زيانرساني ،ايمنيبخش،
چيره و مسلط [بر هرچيز] ،شکستناپذير ،داراي ارادۀ نافذ [بر
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همۀ موجودات] ،صاحب کبريايي و عظمت ،و منزّه از آنچه
شريک [او قرار] ميدهند.

از ديدگاه حضرت امام خميني ،آنچه در آيات شريفه ،به حسب
ترتيب حقايق وجوديه و تجليات الهيه آمده است که اولي اشاره به اسماء
ذاتيه و دومي به اسماء صفاتيه و سومي به اسماء افعاليه اشاره دارد؛ به
همين دليل ذاتيه مقدم بر صفاتيه است و صفاتيه مقدم بر افعاليه است.
بنابراين ،در آيه شريفه «هو اهلل الذي ال اله اال هو المللک القدوس السالم

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر سبحان اهلل عما يشرکون» ،حق تعالي با
اشاره به «هو اهلل الذي ال اله اال هو» در اين مقام ،توحيد ذاتي را به اعتبار
جمع تکرار نموده است ،چون همانطور که بيان گرديد ،کثرات ناشي از
تفاصيل صفات ،منافات با وحدت ذاتيه ندارد.
«الملک القدوس» ،به اعتبار معاني آنها يعني غني مطلق و تطهير حق
از هر چه اليق او نيست .به عبارتي ،غني مطلقي آني است که هر چيزي
نيازمند به اوست ،و مدبر کل و ايجادکننده نظام تام و تمامي که اکمل و
اتم از آن متصور نيست و در جميع صفات مجرد از ماده و شوائب امکان
است؛ به نحوي که در اتصاف به کماالت حالت منتظرهاي ندارد و هيچ
صفتي در او بالقوه نيست.
«السالم المؤمن المهيمن» ،اشاره است به مبرا بودن او از نقايص ،و
نازلکننده آرامش و سکينه به قلوب مؤمنان و حافظ اهل ايمان در حالت
امن و آرامش از هر امري که باعث تزلزل قلب و نقص در ايمان شود؛

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

چرا که او فائق و مسلط بر آنها و شاهد بر خلق است و هيچ قول و فعل
و عملي از او مخفي نميباشد.
«العزيز الجبار المتکبر» ،اشاره به غالبي است که هرگز شکست
نميپذيرد و کسي بر او غالب نميشود؛ بلکه در حد اعالي قوت و
قدرت است و بر همه غالب است و بر جميع حقايق مسلط و قاهر ،و به
اعتبار علوّ مقام ،احدي به مقام کبريايي او راه ندارد و هيچ موجودي بر
معيت با او در وجود و تقارن با او در مرتبه ذات توانايي ندارد ،زيرا
کبريايي و عظمت و جالل مخصوص ذات بيزوال اوست و بزرگتر و
باالتر از آن است که کسي بتواند در مقابل او اظهار بزرگي و منيت کند.

7

مقام مشيت و آيه  22سوره حشر

حقيقت مقدسه حق تعالي به فيض مقدس و نفس رحماني ،هر ماهيتي را
به وجود خاص خود موجود مينمايد و اين همان ظهور حق است به
ظهور تفصيلي و فعلي در همه اشياء .اين تجلي را تجلي ظهوري هم
ناميدهاند که بر دو قسم است:
 .7تجلي عام که کافر و مؤمن و جماد و نبات و همه موجودات در
آن يکسانند.
 .2تجلي خاصه حق که همان لطف و عنايت خاصه او بر اشياست.
ازاينروي ،ميان کافر و مؤمن ،عاصي و مطيع فرق است.
 .7برگرفته از آثار امام خميني.
 .2هستي از نظر عرفان و فلسفه ،ص.739
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شرحي مختصر بر اسماء آيه  22سوره حشر

در اين آيه نيز  77اسم از اسماءاهلل بيان شده ،که با آيه قبل درمجموع به
 75اسم و صفت اشاره دارد .ميفرمايد :هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ

 .7هو .2 .اهلل .4 .اله 3 .و  .2عالم الغيب و الشهاده 2 .و  .1هو
الرحمن الرحيم؛ که به اين هفت اسم اشاره شد .اکنون به شرح بقيه
اسماء اشاره ميشود:
« .5الملک»؛  9بار در قرآن آمده که در چهار مورد به خداوند اطالق
شده است .دو معني دارد :اول پادشاه و صاحب اختيار ،و دوم« ،مالک» (و
هو المالک الملک و الملکوت) .او هم مالک عالم ملک؛ يعني اجسام و
محسوسات است و هم مالک عالم معاني و مجردات است« .الملک»،
پادشاهي است که عالم را او اداره ميکند .و نيز بهمعناي مالک ،تدبير أمور
مردم ،و اختياردار حکومت آنان است؛ به گونهاي که کسي نميتواند مانع
از حکم او شود و کسي حاکم بر او نيست

7

« .9القدوس» دو بار در قرآن آمده و مبالغه در صفت قدس است ،و
قدس به معني پاکي است و اشاره به اينکه ،خداي عالم ـ جلّ و عال ـ
طاهر و منزه از اوصاف و نقايص ممکنات (موجودات) است ،و از هر
عيب و نقصي پاک است (قدوس).
 .7شيخ طوسي ،التبيان ،ج ،9ص .241تفسير الميزان ،ج .79رشيدالدين ميبدي ،کشفاالسرار،
ج ،71ص.22
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بعضي از محققان نيز اشاره به تفاوت «قدوس» و «سبوح» بر اين نظر
هستند که هر دو به معناي منزهبودن از هر عيب است؛ ولي بين اين دو
اسم تفاوت مشخصي است؛ چرا که «تسبيح» سلب نقص و عيب است و
«تقديس» نفي کمال محدود است .پس ،اوصافي مثل علم و قدرت که به
خداوند و انسانها تعلق ميگيرد از دو وجه به خداوند تعلق ميگيرد:
يکي اينکه او منزه از خصوصيات نقص و حاجت در اين اوصاف است؛
در اين صورت سبوح است .و از وجه ديگر ،اين اوصاف در اتم و کامل
به خداوند تعلق ميگيرند؛ در اين صورت او قدوس است7؛ يعني اين
علم که صفت خداوند است نه تنها پاک از هر عيب هست ،بلکه خداوند
داراي کاملترين و بهترين علم است .سبوح اي تنزيه اهلل ،و قدوس اي
طهارة هلل ثناؤه.

2

« .71السّالم» ،کلمه سالم هفتبار در قرآن آمده است که تنها يکبار
بهمعناي ويژه درباره خداوند بهکار رفته است .مصدر و براي مبالغه در
سالمتي آرند ،که او ـ سبحانه ـ خود پاک و منزه از هر عيب و نقصي
است و هر چيزي از قبل و طرف او سالمت يافته.
شهيد مطهري درباره ارتباط و ترتيب بيان سه اسم اخير بر اين باور
است که ،شايد وجه اينکه بعد از اسم «ملک» و «قدوس» آمده است ،اين
باشد که بشر هنگامي که ميشنود که تمام قدرت دست کسي است،
 .7جوادي آملي ،تفسير موضوعي قرآن کريم ،ج ،2توحيد در قرآن ،ص.237
 .2تفسير الميزان ،ج ،9ص.222
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فکرش به دليل تجربههاي خود به چيزهاي منفي مثل ظالمان ،بيعدالتي،
بخل و  ...ميرود ،اما با آوردن صفت «القدوس» بعد از «الملک» اين توهم
از بين ميرود.
بعد از اينکه اين توهم و ترس از ذهن بشر برطرف شد ،خداوند اسم
«السالم» را ذکر ميکند که اثبات کند نه تنها اين خدا که مالک است ظالم
نيست؛ بلکه او براي شما عافيت ايجاد ميکند و او دوستداشتني است.

7

« .77المؤمن» ،مصدق و تصديقکننده .عبد را مؤمن گويند ،زيرا که
تصديقکننده آيات الهي و انبياء و خلفاء او است .و يکي از اسماء اهلل نيز
«مؤمن» است که تصديقکننده هر چيزي است از حشر و نشر و وقايع
قيامت که انبياء و سفراي الهي به مردم رسانيدهاند .عالمه طباطبايي در
تفسير اسم «مومن» مينويسد« :مؤمن بهمعناي کسي است که به تو امنيت
بدهد ،و تو را در امان خود حفظ کند».

2

« .72المهيمِن» ،يعني شاهد .مثل قوله تعالي (و مهيمناً عليه) ،يعني
شاهد بر آن است .خداي تعالي شاهد بر خلق است ،چراکه هيچ قولي و
فعلي و عملي از او مخفي نميباشد .و معني ديگر (المهيمن) مأخوذ از
امن است و «امين» اسمي از اسماء اهلل است .خداوند احاطه کامل بر
هستي دارد( .المهيمن) اين کلمه فقط يکبار در قرآن آمده و بر اساس
 .7مرتضي مطهري ،آشنايي با قرآن ،ج ،2ص.271
 .2تفسير الميزان ،ج ،79ص.222
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آنچه عالمه طباطبايي بيان ميکند ،به معناي فائق و مسلط بر شخصي يا
چيزي است.

7

« .74العزيز» ،به معني «غالب و قاهر» آمده است ،و اشاره به اينکه
خدا ،غالبي است که چيزي وي را مغلوب نميگرداند ،و به معني پادشاه
نيز آمده است .عالمه طباطبايي ميفرمايد :عزيز کسي است که هر چه
ديگران دارند از ناحيه او دارند ،و هر چه او دارد از ناحيه کسي نيست.

2

« .73الجبار» .براي جبار دو معني گفته شده :يکي (قاهر) ،به معني
عظمت و جبروت .و ديگر« ،عالي»؛ به معني علو و برتري.
اين اسم يک مرتبه در قرآن آمده است .عالمه طباطبايي «جبار» را
صيغه مبالغه از «جبر» گرفته و آن را بهمعناي اصالحکننده دانسته است.
ايشان همچنين «جبار» را به کسي معنا ميکند که ارادهاش نافذ است و
اراده خود را برهر کسي که بخواهد به جبر تحميل ميکند.

4

نويسندگان تفسير نمونه ،در اينباره بر اين باورند که اين واژه هنگامي
که در مورد خداوند بهکار رود ،بيانگر يکي از صفات بزرگ او است که
با نفوذ و اراده و کمال قدرت به اصالح هر فسادي ميپردازد ،و هر گاه
در مورد غير خدا بهکار رود ،معني مذمت دارد.
 .7همان.
 .2همان.
 .4همان.
 .3تفسير نمونه ،ج ،24ص 224و .223
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« .72المتکبر» ،مأخوذ از کبرياء ،و حق تعالي متکبّر است؛ زيرا که
کبريايي و عظمت و جالل مخصوص به ذات بيزوال او است .و
بزرگتر و باالتر از آن است که کسي بتواند در مقابل او اظهار بزرگي و
منيت نمايد.
نويسندگان تفسير نمونه ،دو معنا براي کلمه «متکبر» بيان ميکنند :يکي
ممدوح و يکي مذموم .معناي ممدوح که در مورد خداوند بهکار ميرود،
دارابودن بزرگي و کارهاي نيک و صفات پسنديده فراوان است ،و معناي
نکوهيده و مذموم که در مورد غير خدا بهکار ميرود اين است که افراد
کوچک و کممقدار ادعاي بزرگي کنند ،و صفاتي را که ندارند بهخود
نسبت دهند .و از آنجا که عظمت و بزرگي تنها شايسته مقام خدا است،
اين واژه به معني ممدوحش تنها درباره او بهکار ميرود و هرگاه در غير
مورد او بهکار رود ،به معني مذموم است.

7

پس از اين پانزده اسم ،در ادامه ميفرمايد« :سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ؛
و منزّه از آنچه شريک [او قرار] ميدهند» .با اين جمله اعتقاد شرک را که
مذهب مشرکين است رد ميکند .و در آيه بعد به سه اسم و صفت ديگر
اشاره دارد که ميفرمايد:
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ()٢١
اوست ذات داراي همۀ صفات کمال ،آفرينندۀ ،نوآفرينِ بدون
ابزار و الگو ،صورتگر ،که نامهاي نيکوتر ويژۀ اوست.
 .7همان ،ص.223
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اين آيه در تکميل صفات کماليه خدا چنين ميگويد :او خداوند،
آفريدگار است؛ اوست خدايي که آفرينش را بيوجود نقشه قبلي و بيکم
و کاست ابداع کرده و او صورتگر موجودات است .در اين آيه نيز عالوه
بر «هو و اهلل» به چند اسم و صفت ديگر اشاره دارد که در ادامه پانزده
اسم قبلي ،سه نمونه از أسماء الحسني را نام برده است:
« .72الخالق» ،خلقکننده خالئق .خلق به دو معني استعمال شده :يکي
«تقدير و اندازهگيري» ،و خدا خالق است که مواد را مهيّا مينمايد،
بهطوريکه قابل فيضان گردد .ديگر ،به معني ابداع و ايجاد شيئ ،ابتداءً
بدون آنکه مسبوق باشد بماده يا مدت .اين واژه هشتبار در قرآن تکرار
شده است.
« .71الباري» .اين اسم سهبار در قرآن آمده است و معناي نزديکي با
کلمه «خالق» دارد ،با اين فرق که «باري» پديدآورندهاي است که اشيايي
را که پديد آورده از يکديگر ممتازند 7.بعضي گفتهاند« :الباري» مأخوذ از
«برء» است و «برء» ،به معني خاک است؛ يعني افراد بشر را از خاک
آفريده است« .بارئ» ،به معناي پديدآورندهاي است که پديدههايش از
يکديگر متمايز و متفاوت باشند.
« .75المصوّر» .اين اسم يکبار در قرآن آمده است .تصويرکننده جنين
در رحم مادران به هر شکلي که بخواهد ،و حق تعالي خالق اجسام و
 .7تفسير الميزان ،ج.79

بخش ششم :توحيد و اسماءاهلل الحسني ( 311

مشکّل اشکال و مصوّر صور کائنات است .پس ،ميتوان گفت« :خالق و
البارئ المصوِّر»؛ يعني خداوند آفرينندهاي است که در آفرينش
مخلوقاتش ،از کسي يا جايي الگوبرداري نکرده است؛ بلکه خود،
صورتبخش پديدههاست.
همچنين ،گفتهاند :کلمه (خالق) ،بهمعناي کسي است که اشيايي را به
اندازهگيري پديد آورده باشد .و کلمه «باري» ،بهمعناي همان کس است؛
اما از اين نظر که اشيايي که پديد آورده از يکديگر ممتازند .و کلمه
«مصور» بهمعناي کسي است که پديدآورندههاي خود را طوري
صورتگري کرده باشد که به يکديگر مشتبه نشوند.
بنابراين هر يک از اين کلمات سهگانه ،متضمن معناي ايجاد هستند؛
اما به اعتبارات مختلف که بين آنها ترتيب هست؛ براي اينکه تصوير فرع
اين است که خداي تعالي بخواهد موجودات را متمايز از يکديگر خلق
کند ،و اين نيز فرع آن است که اصالً بخواهد موجوداتي را بيافريند.
نکتهها

* يکتايى و يگانگى ،اولين و مهمترين اصل در صفات الهى است« :هو
اللّه الّذى ال اله االّ هو».
* او که همه به دنبال اويند ،خداست« :هو اللّه».
* علم خداوند به غيب و شهود يکسان است« :عالم الغيب و الشّهادة».
* با اينکه خداوند همهچيز را ميداند« :عالم الغيب و الشّهادة» ،ولى با

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

رحمت با بندگان برخورد ميکند .اگر علم او بيمآور است ،رحمت او
اميدبخش است و در تربيت ،انسان بايد بين بيم و اميد باشد« :الرّحمن الرّحيم».
* هر موجودى جز خداى يکتا ،فاقد علم و رحمت گسترده است:
«هو ...عالم الغيب ...هو الرحمن الرحيم».
* يکتا معبود هستى ،کسى است که فرمانروايى مطلق دارد« :هو اللّه
الذى ال اله االّ هو الملک».
* فرمانروايى خداوند ،از هرگونه ظلم و کاستى به دور است و مملوّ
از قداست ميباشد« :القدوّس السالم».
* خداوند هيچگونه ضررى به خلق خود نميزند« :السالم».
* خداوند ،احاطه کامل بر هستى دارد« :المهيمن».
* پندارهاى مشرکان درباره خداوند نادرست است« :سبحان اللّه عما يشرکون».
* خداوند ،آفرينندهاى است که در آفرينش مخلوقاتش ،از کسى يا
جايى الگوبردارى نکرده است؛ بلکه خود ،صورتبخش پديدههاست:
«الخالق البارىء المصوّر».
* کسى که تمام کماالت را داراست ،سزاوار تسبيح همه هستى است:
«له االسماء الحسنى يسبّح له.»...
* تسبيح موجودات ،نشانه نوعى علم و شعور در هستى است« :يسبّح
له ما فى السّموات و االرض».
* تسبيح موجودات ،تذکّرى به انسانهايى است که اهل تسبيح
نيستند« :يسبّح له ما فى السّموات و االرض».
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* قدرت خداوند همراه با حکمت است نه ستم و تجاوز« :هو العزيز الحکيم».
طرح يک سؤال

در اينجا سئوالي پيش ميآيد ،و آن اين است که ،چرا در دو آيه قبل بعد
از نام «اهلل» بالفاصله کلمه توحيد (ال اله اال اهلل) آمده و سپس اسماء خدا
شمرده شده ،ولي در آيه مورد بحث ،بعد از نام «اهلل» به شمردن اسماء
پرداخت ،و کلمه توحيد را ذکر نکرد؟
در پاسخ بايد گفت :صفاتي که در آن دو آيه شمرده شده ،با نامهايي
که در آيه مورد بحث ذکر شده است ،تفاوت دارد .و اين تفاوت باعث
شده که در آن دو آيه کلمه توحيد را بياورد و در اين آيه نياورد .آن
تفاوت اين است که صفات نامبرده در دو آيه قبل ،الوهيت خدا را که
همان مالکيت توأم با تدبير است اثبات ميکند .در حقيقت مثل اين ميماند
که فرموده باشد« :ال اله اال اهلل»؛ معبودي به جز خدا نيست؛ به دليل اينکه
او «عالم غيب و شهادت ،و رحمن و رحيم» است ،و اين صفات به نحو
اصالت و استقالل خاص خداست ،و شريکي براي او در اين استقالل
نيست ،چون غير او هر کس هر چه از اين صفات دارد ،خدا به وي داده،
پس قهراً الوهيت و استحقاق معبود شدن هم خاص او است ،و به همين
جهت در آخر آيه دوم فرمود« :سبحان اهلل عما يشرکون» .و با اين جمله
اعتقاد شرک را که مذهب مشرکين است رد نمود.
اما صفات و اسمايي که در آيه مورد بحث آمده ،صفاتي است که

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

نميتواند اختصاص الوهيت به خدا را اثبات کند ،چون صفات نامبرده
عبارتند از «خالق و باري و مصور» ،که مشرکان هم آنها را قبول دارند،
آنان نيز خلقت و ايجاد را خاص خدا ميدانند ،و در عين حال مدعي آنند
که به غير خدا اربابها و الهههاي ديگري هم هست که در استحقاق
معبوديت شريک خدايند.
اما اينکه در ابتداي سه آيه لفظ «جالله» اهلل را آورده به منظور تأکيد و
تثبيت مقصود بوده؛ چون اين کلمه «اهلل» اسم خاص است براي خدا ،و
معنايش ذات مستجمع تمامي صفات کمال است و قهراً تمامي اسماء
الهي از آن سرچشمه ميگيرد.
و در ادامه ميفرمايد« :لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى؛ اوست ذات داراي همة صفات
کمال ،که نامهاي نيکوتر ويژۀ اوست ».اين جمله اشاره به بقيه اسماي
حسني است ،چون کلمه اسماء هم جمع است و هم الف و الم دارد ،و از
نظر قواعد ادبي ،جمع داراي الفـ و الم افاده عموم ميکند .او داراي
بينهايت کمالها و توانهاست ،و از آنِ اوست نامها و عنوانهاي نيک.

7

در روايات ،از امام صادق نود و نه اسم شامل اسماء و صفات و
افعال الهي آمده است:
اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد ،الصّمد ،األوّل ،اآلخر ،السّميع ،البصير،
القدير ،القاهر ،العليّ ،األعلي ،الباقي ،البديع ،الباريء ،األکرم،
 .7ترجمه تفسير الميزان ،ج ،45ص 711و .717
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الظّاهر ،الباطن ،الحيّ ،الحکيم ،العليم ،الحليم ،الحفيظ ،الحقّ،
الحسيب ،الحميد ،الحَفِيّ ،الرّبّ ،الرّحمن ،الرّحيم ،الذّاري ،الرّازق،
الرّقيب ،الرّؤوف ،الرّائي ،السّالم ،المؤمن ،المهيمن ،العزيز،
الجبّار ،المتکبّر ،السيّد ،السبوح ،الشهيد ،الصّادق ،الصانع ،الطّاهر،
العدل ،العَفُوّ ،الغفور ،الغنيّ ،الغياث ،الفاطر ،الفرد ،الفتّاح ،الفالق،
القديم ،الملک ،القدّوس ،القويّ ،القريب ،القيّوم ،القابض ،الباسط،
قاضي الحاجات ،المجيد ،المولي ،المنّان ،المحيط ،المبين ،المقيت،
المصوّر ،الکريم ،الکبير ،الکافي ،کاشف الضّر ،الوتر ،النّور،
الوهاب ،النّاصر ،الواسع ،الودود ،الهادي ،الوفيّ ،الوکيل ،الوارث،
البرّ ،الباعث ،التّواب ،الجليل ،الجواد ،الخبير ،الخالق ،خير
النّاصرين ،الدّيّان ،الشکور ،العظيم ،اللطيف ،الشافي.

در حديث مذکور نميفرمايد ،اسماء خداوند نود و نه اسم است؛ بلکه
ميفرمايد ،اگر اين نود و نه اسم را احصاء کنيد ،وارد بهشت ميشويد؛
يعني اينها مهمترين است ،و آنچه در متون ذکر شده از باب نمونه و اهمّ
آن اسماء است« .اسماء خداوند ،همه زيبا هستند و اسامي زيبا همه
مخصوص خداوند است.
ضابطه کلي در اسماءاهلل

ضابط کلي در نامگذاري خداوند اين است که او را از خصوصيات نقصي
و مصداقي اسامي منزه بدانيم ،براي مثال ،وقتي به خداوند سميع گفته

 ) 318بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

ميشود ،بايد دانست که شنوايي خداوند با ادوات مادي نيست ،و نيز
وقتي «ودوود» گفته ميشود ،نبايد دوستي خداوند را با دوستي احساسي
انسان به انسان ديگر مقايسه کرد و آن را در اين حد محدود نمود.
و بعضي معتقدند که اسمايي مثل «ضارّ» و «قابض» و «مضل» هم بايد
با متقابلشان ،يعني «نافع» و «باسط» و «معزّ» بهکار برود .پس ،معناي
توقيفيبودن اسماء همين است که هر کسي نميتواند از خود نامي به خدا
نسبت دهد ،چون در صورت بيتوجهي يا کماطالعي ممکن است دچار
بيادبي يا کوتاهي نسبت به خداوند شود.

7

اين مطلب را هم بايد اضافه کرد که کلماتي مثل «ذات» يا «شيء» يا
«وجود» يا «علتالعلل» و «واجبالوجود» ،هر چند به خداوند قابل
اطالق است ،امّا بهعنوان خبر دادن از اوست ،نه اينکه از اسامي او باشد
و بهکار بردن آنها در مناجات و عبادت مناسب نيست .و کلمه «پدر» را
هم که مسيحيان به کنايه و هم بهمعناي ربّ» به خداوند ميگويند،
همين حکم را دارد.
نکتههاي قابل توجه

نکته اول ،نامگذاري به دو صورت انجام ميشود :اول ،کلمهاي را براي
شناخت و عالمتگذاري براي معينکردن فردي بهکار بريم که در اين
مورد الزم نيست آن کلمه معني داشته باشد ،و اگر معني دارد ،الزم نيست
 .7رساله اسماء الهي از عالمه طباطبايي .تفسير الميزان ،ج ،5ص 437تا .412
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آن معني درباره آن فرد مصداق داشته باشد .براي مثال ،الزم نيست کسي
که اسمش «شجعان» است ،حتماً شجاع باشد .دوم ،وقتي است که اسمي
براي فردي انتخاب ميشود ،تا وجود معنا و صفتي را در او برساند ،که
اسامي خداوند همه از اين نوع دوماند.
نکته دوم ،آنچه بهعنوان اسم خداوند شناخته ميشود ،حقايقي
وجودي و مبدأ آثار خارجياند .براي مثال« ،محييبودن» خداوند در جهان
باعث حيات همه موجودات زنده است .پس ،اين اسم لفظ نيست و لفظ
«محيي» در حقيقت لفظي براي آن اسم حقيقي است که در خارج موجب
حيات است؛ يعني لفظ «محيي» اسماالسم است .اشاره به اينچنين اسمي،
حقيقي است .همچنان که در دعا ميخوانيم« :اللهم انّي اَسئلُکَ باسمائِکَ
التي مالَءتَ ارکانَ کُلِّ شيء» و يا «اللهم انّي اسئلُک باسمک الذي خلقتَ
به السّماءَ و االرض و باسمکَ الذّي خلقتَ به االرواح؛ خداوندا! من از تو
درخواست ميکنم به آن اسمت که خلق کردي آسمان و زمين را و به آن
اسمت که خلق کردي ارواح را».
پس ،اين اسم لفظ يا معني ذهني نيست و حقيقتي وجودي است .اين
همان است که در احاديث ،معصومان واسطه خلقت عرش و کرسي و
غيره معرفي شدهاند .پس اين اسم ،ظهور و تعيّن صفتي از صفات
خداست در موجودي از موجودات.
شناخت قلبي به اسماء اهلل

مهمترين راه براي شناخت و احصاء و اسماء خداوند «قلب» است،

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

چنانکه در آيه کريمه ميفرمايد:
إِنَّ فِي ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ ()37

١

بهراستي در اين [سرگذشت پيشينيان که دچار عذاب شدند]
مايۀ پند و هشياري براي کسي است که نيروي عقل و فهمش
در کار است ،يا با دقت و حضور قلب [به اين سرگذشتها]
گوش ميدهد .آري تذکري است براي کسي که قلب دارد و
يا گوش ميدهد در حالي که شاهد است.

قلب يا دل ،حقيقتي است در تمام انسانها که مُدرِک حقيقي معارف
ماوراء مادي است ،و فکر ،الهام و وحي را شامل ميشود ،ولي قلب براي
ادراک بايد متوجه باشد و به مطلب اقبال داشته باشد.
شرح صدر به اسالم يا کفر

تفاوت «من شرَحَ باالسالمِ صدراً» و «من شرح بالکفرِ صدراً» در همين
است ،که يکي سينه خود را گشاده به طرف حقايق ،و ديگري سينه خود
را بهسوي باطل گشاده است .و طبيعي است که نفر دوم جاذب تمام
شکوک و شبهات خواهد بود ،و اولي جاذب حقايق و يقين ،و به اندازه
ظرف خود و سعه وجود خود بهرهمند خواهد شد« ،از آسمان آبي
 .7ق.41 ،
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فرستاد .و از هر درّه و رودخانهاي به اندازه آنها سيالبي جاري

شد7».

در حديث است که «قلب» ،اقبال و ادبار دارد و وقتي اقبال دارد
مشغول عبادت شويد .و چه بهتر که قلب هميشه اقبال داشته باشد و
شاهد نشانههايي باشد که در خارج از نفس انسان وجود دارد .پس،
روشن شد که با اقبال و توجه و شرح صدر ميتوان اسماء الهي را در
نفس و در خارج آن تحقيق کرد و ما خودمان مظهر اسماء اهلل هستيم و
ميتوانيم آنها را در خودمان مشاهده کنيم« :قلب المؤمن ،عرشُ الرّحمن»
است و در علم شهودي جاي شک و شبهه نيست و اين مطلب همان
است که فرمودهاند« :خودشناسي عين خداشناسي است ،ولي اين نوع از
علم ،يعني علم شهودي ،به فراغت و کمکردن مشغوليات بيروني و
پرداختن به درون نياز دارد.
پس ،شناخت صفات خداوند از اين طريق سهل است ،و از طرفي
مشکل است ،چون مشغوليات و تعلقات ما حجاب ادراک ما ميشود.
سؤالي قابل تأمل

سؤال :آيا ما خدا را با اسماء و صفاتش ميشناسيم؟
طبعاً ما نميتوانيم به صفات خداوند احاطه داشته باشيم؛ بلکه مثال
رحمت ما ظهور رحمت الهي است ،اما تفاوت در اين است که رحمتي که
ما درک ميکنيم مثل خودمان محدود است و رحمت خداوند ،نامحدود .و
 .7رعد.71 ،

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

بقيه صفات هم به همين صورت .پس ،اگر بخواهيم معرفتمان نسبت به
خداوند زيادتر شود ،بايد ظرفيت وجودمان را زياد کنيم ،و توسعه دهيم.
نتيجه اينکه ،براي احصاي اسماء الهي بايد تکتک آنها را در اعتقاد
خود وارد کنيم و اين کار« ،فکر و ذکر» الزم دارد؛ همان فکر و ذکري که
در سير و سلوک مطرح است.
اول فکر ميکنيم؛ يعني حقيقت را در وجود خود و در خارج تحقيق
کنيم و نشانههاي آفاقي و انفسي آنها را بيابيم .حال که با تجربه بيروني از
آن حقيقت پرده برداشته شود ،نوبت به ذکر ميرسد .البته خود ذکر هم
ميتواند به آشکار شدن حقيقت کمک کند .پس ،در حقيقت فکر و ذکر
پابهپاي هم پيش ميروند ،و پس از اين مرحله ،نوبت به منعکس کردن آثار
اسماء در خود ميرسد .يعني اينکه سعي کنيم به آن اسم متخلق شويم و
همچنين به آثار و لوازم اعتقاد خود ملتزم گرديم .براي مثال ،وقتي خدا را
بهعنوان مرکز عظمت شناختيم ،ديگر به امور مادي و عظمت ظاهري
اهميت ندهيم .و به همين خاطر است که در اين آيه شريفه بعد از ايمان،
استقامت در عمل مطرح شد« :الذين قالوا ربُنا اهلل ثمّ استقاموا.»...
و در حديث ميفرمايند« :االيمانُ هوالعمل؛ يعني ايمان همان عمل
است ».و در حديث ديگر است که «به آنچه ميدانيد عمل کنيد؛ وگرنه
آنچه دانستيد از شما رحلت ميکند».
 .7بحاراالنوار ،ج ،71ص.5
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بحث اسماء در اديان

بحث از اسماء و صفات خداوند از مباحث بسيار قديمي است که در
همه اديان مطرح بوده است .اينکه خداوند چگونه موجودي است ،و چه
تصوري بايد از او نزد يک فرد ديندار وجود داشته باشد ،موضوعي است
که در اديان مختلف به آن پرداخته شده؛ و قسمتهايي از متون ديني را
به خود اختصاص داده است .در اسالم نيز اين موضوع بهگونههاي
متفاوتي نزد طبقات مختلفي از بزرگان مطرح بوده است .متکلمين و
محدثين از اين جهت از اسماء الحسني بحث ميکنند که:
 .7شناخت خدا؛ خصوصاً وحدت و عدالت او جزء اصول دين است.
 .2و احصاء اسماء الحسني موجب دخول بهشت ميشود .4 .و براي هر
دعايي بايد از اسماء خاصي استفاده کرد.
ولي اهل حکمت و فلسفه به معاني و آثار و صفات الهي مثل حيات،
قدرت ،و اراده ميپردازند .و علماي اخالق از «تخلُّق به اخالق اهلل»

7

صحبت ميکنند .و اهل عرفان ،تأثير اسماء الهي در خلقت و اداره جهان
و چگونگي استفاده از اين اسماء ،و چگونگي تحقق به آنها ،و اينکه
اولياء اهلل هر کدام مظهر چه اسمي هستند را مورد دقت نظر قرار دادهاند.
و باالخره اهل دعا و مناجات با اسامي الهي با خداوند ارتباط برقرار کرده
و به مناجات ميپردازند؛ البته اين اقسام متداخلند يعني مثالً اهل عرفان،
 .7اين تعبير از احاديث قدسي است .ر ک بحار االنوار ،ج ،19ص.741

 ) 311بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

اهل دعا و مناجات هم هستند.
در مناجات شعبانيه ميخوانيم:
الهي الهمني ولهاً الي ذکرِکَ و هِمتي في روح نَجاحِ اسمائِکَ و
محلَّ قدسِک...
خدايا! به من با ياد خود الهام کن شيدايي بهسوي ياد خود را و
همّتم را بر نشاط کاميابي [از] اسماء خود و مقام قدس خود
قرار ده.

در حقيقت همه امور تکويني و تشريعي از خلق و امر و مبدأ و معاد
به صورت مستقيم يا غير مستقيم به اسماء و صفات الهي مربوط است .و
در قرآن کريم صد و هفده مورد از اسماء الهي ذکر شده است.

7

و نيز در احاديث و ادعيه هر کدام تعدادي از اسماء بهصورت اسم و
صفت و شبهجمله ميتوان يافت که مفصلترين منبع در اين مورد ،دعاي

جوشن کبير است که سند آن از طريق امام سجاد به رسول خدا
ميرسد و در کتب ادعيه از جمله مفاتيحالجنان نقل شده و در آن هزار و
يک اسم ،بهصورت مفرد يا ترکيبي از کلمات ،که اکثر آنها اسماء افعال
هستند ذکر شده است.
کل قرآن سخن از اسماء و صفات الهي و اخالق خداوند است،
چنانکه عالمه تصريح دارند :قرآن تنها کتاب آسماني است که براي تقرير
 .7ر.ک :رساله اسماء الهي از مرحوم عالمه طباطبايي.
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و بيان مقاصدش از اسماء و صفات الهي استفاده کرده است.
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اسماء الحسني در آيات ديگر

درباره اسماء الحسني در آيات ديگر در چند مورد اشاره شده .همچنين،
در فضيلت يادگيري و ذکر آنها احاديث بسياري نيز وارد شده است .در
احاديث فراواني از شيعه و سني از حضرت رسول نقل است که
خداوند نود و نه اسم دارد و هر که همه را احصاء کند وارد بهشت
ميشود( .احصاء در لغت ،شمردن و نگه داشتن و حفظ و نگهداري بيان
شده است).
در قرآن ميفرمايد:
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

٢

نيکوترين نامها [به لحاظ معاني واقعي و اثرگذاري در همۀ امور
هستي] ويژۀ خداست .پس ،با توجه به آن نامها [که دليل بر
کماالت و جالل و جمال و ذات بينهايت اوست] از او
درخواست حاجت کنيد.

و نيز در آيه ديگر ميخوانيم:
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
 .7تفسير الميزان ،ج 5ص .424در ذيل« :و هلل االسماء الحسني فادعوه بها».
 .2اعراف.751 ،
 .4اسراء.771 ،
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بگو :چه [او را] اللّه بخوانيد يا رحمان ،هرکدام را بخوانيد
[فرقي نميکند ]،نيکوترين نامها [که اين دو نام هم از آن
هاست] فقط ويژۀ اوست.

در سوره طه آمده است:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

١

خداوندِ يکتاست که جز او هيچ معبودي نيست ،نيکوترين نامها
فقط ويژۀ اوست.

و در آخرين آيه سوره حشر است که بعد از اشاره به تعدادي از
اسماء اهلل ،ميفرمايد:
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ
اوست ذات داراي همۀ صفات کمال ،آفرينندۀ ،نوآفرينِ بدون
ابزار و الگو ،صورتگر ،که نامهاي نيکوتر ويژۀ اوست .آنچه در
آسمانها و زمين است ،خداوند را [به پاکبودن از هر عيب و
نقصي] ميستايند ،و او تواناي شکستناپذير و حکيم است.

توصيف اسماء به حسني ،داللت بر اين دارد که مراد از اسماء کلماتي
است که معناي وصفي نيکو دارند نه اينکه فقط داللت بر ذات ميکنند.
و در ادامه اين آيه ميفرمايد:
 .7طه.5 ،
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يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
آنچه در آسمانها و زمين است خداوند را [به پاکبودن از هر
عيب و نقصي] ميستايند.
تسبيح آسمان و زمين چگونه است؟

قرآن در سوره اسراء درباره اين که تسبيح آسمان و زمين چگونه تسبيحي
است ،ميفرمايد:
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

١

همه موجودات بدون استثناء خدا را به حمد و سپاس تسبيح
ميکنند ،ولي شما تسبيح آنها را نميفهميد.
معناي لطيف تسبيح باالتر از فهم است

آري ،اين تسبيح از مقوله سخن نيست که ما آن را بشنويم .حال سؤال
اين است که ،آيا مراد از نفهميدن نشنيدن است ،که ما به گوش
نميشنويم ولي بعقل درک ميکنيم؟ شايد آيه بهمعنايي دقيقتر از آن
اشاره ميکند ،معني غير از آنچه ما ادراک ميکنيم ،نه آن را فهميدهايم و نه
خواهيم فهميد.
و در آيه ديگر ميفرمايد« :سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» .2نه تنها
 .7اسراء.33 ،
 .2صافات.751 ،
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ذات او را نتوان درک کرد ،بلکه تسبيح او را آنچنانکه موجودات ميکنند
نتوانيم درک کرد .و در ادامه ميفرمايد« :وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ؛ و او تواناي
شکستناپذير و حکيم است ».در اين آيه نيز به دو اسم ديگر از أسماء
الحسني اشاره شده است« :عزيز و حکيم».
العزيز؛ يعني قاهر است و مقهور نيست« .العزيز» از أسماء حسناي
الهي است .خداوند عزيز است ،يعني توانا و نيرومند است .نيرومندي و
قدرتش بر همه چيز غلبه دارد و در آن بيهمتاست و هيچ شکستي بر
عزت و قدرت او راه ندارد.
در آيه  3سوره آل عمران ميخوانيم« :وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ؛ يعني
خداوند نيرومند و تواناي و شکستناپذير و صاحب انتقام است».
توجه ،اهل تحقيق ميگويند ،هر کس بخواهد اين اسم (عزيز) را
احصا بکند ،بايد که با بندگان خداي تعالي به عزت و حرمت رفتار بکند
تا حضرت عزّت او را در دنيا و آخرت عزيز بدارد.

7

الحکيم؛ يعني با تدبير ،راستگفتار «الحکيم» ،به معني اتقان و
استحکام در عمل است؛ يعني افعال او محکم و متقن و مشتمل بر فوايد
بسيار ،و خالي از هرگونه مفسده است .و هر چيزي را به جاي خود قرار
داده است.
خداوند حکيم است ،يعني قول و فعلش از روي حکمت است .با
 .7خواص أسماء الحسني ،ص.712
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تدبير عمل ميکند .آفرينش تمام مخلوقاتش از روي حکمت است .هيچ
موجودي را عبث و بيهوده خلق نکرده است.
گفتهاند :اما الحکيم؛ از حکمت است و آن معرفت کليه است و آن از
خداست و هر مخلوقي که حکمت داشته باشد هديه الهي است ،چون
«واهلل هو الحکيم وحده» حکيم فقط خداست و نيز گفته شده ،الحکمة:
العلم ،يؤتي الحکمة من يشاء.
و نيز در قرآن ميخوانيم« :إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُ؛ يعني همانا تو دانا و
حکيم هستي».

7

توجه :اهل حقيقت ميگويند :هر کس که ميخواهد اين اسم را احصا
کند ،بايد که زبان از اعتراض نگاه بدارد و در کارهاي مخلوقات داخل
نشود و بداند که هر چه از اراده حضرت حکيم بود ،موجود شده و همه
موجودات را آنچنانکه ميخواسته ،آفريده است؛ و هر چه به هر که داده
عين حکمت است و غير آن نيست .پس ،بايد که رضا به قضا بدهد تا
حضرت حکيم ،حقيقت اشياء را بر وي منکشف گرداند 2.بنابراين ،معني
«الحکيم» از صفات افعال بهشمار ميرود ،و به معني «عالم» نيز آمده است.

4

«وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ» ،يعني قدرت خداوند همراه با حکمت است نه
ستم و تجاوز .به عبارت ديگر ،اشاره به قوت و عظمت و حکمتي دارد
 .7اعراف.42 ،
 .2همان ،ص.24
 .4تفسير مخزن العرفان ،ج ،74ص 233و .232

 ) 371بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

که هر موجودي را به روش خاص و مخصوصي گوياي تسبيح و تقديس
و ستايش خود گرانيده است.
عزّت فقط براي خداست و از خداست.

عزيز و حکيم ،اين دو اسم از اسماء کمالية هستند .آنهايي که اهل قرآن و
طالب معرفت و عارف باهلل هستند ،درمييابند که« :أنه وحده هو العزيز،
و هو العزيز المطلق،اي ان العزة هلل ،فقط او عزيز است و اوست عزيز
مطلق؛ بلکه عزت فقط براي خداست .و در آيهاي ديگر نيز اشاره جالبي
دارد که جاي تأمل است .ميفرمايد:
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَکِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

١

و عزت و توانايي غيرقابل شکست براي خدا و پيامبرش و
مؤمنان است؛ ولي منافقانِ [کوردل به اين واقعيت] آگاه نيستند.

الزم است بدانيم که «عزيز» فقط خداست .هر مخلوقي که به خدا
نزديک شود ،اقتباس از نور عزّت خدا ميکند ،و عزيز ميگردد از پرتو
عزة اهلل .و نيز بزرگان گفتهاند« :العزيز هو اهلل الذي تنحصر العزة في ذاته
األحدية القدسية؛ عزيز خدا است که عزّت ،منحصر در ذات احدي
قدسي اوست».
بنابراين ،هر کسي عزت ميخواهد ،خداوند راه را نشان داده و
ميفرمايد :هر کس عزّت ميخواهد ،بداند که همه عزّتها از براي
 .7منافقون.5 ،
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خداست« :مَن کَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا7؛ کسي که خواهان عزت
است [بايد آن را از خدا بخواهد؛ چون] همة عزت نزد خداوند است».
مردم خيال ميکنند که عزت در مال و جاه و مقام است ،اما نميدانند که
عزّت از آن خدا و براي رسول و مؤمنان است.

و در آيه ديگر ميفرمايد« :فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا» .2شهيد دستغيب
ميفرمايد :انسان خيال ميکند زيادي مال يا جاه ،عزّت ميآورد .ولي غير
از زحمت و دردسر برايش چيزي ندارند؛ بلکه بعضي اوقات حتي خواب
هم نميرود ،و در پي مال ،مقام ،رياست است ،در بعضي اوقات دشمنان
هم زياد ميشوند .و انسان مشغولتر و راحتي سلب ميشود .اما عزّتي که
خدا داده (عزت خدادادي) طعم شيرين دارد.
آيات سهگانه با جمله «و هو العزيز الحکيم» پايان مييابد؛ يعني او
غالبي است شکستناپذير ،و کسي است که افعالش متقن است ،نه
خرافي و بيهوده .پس ،نه معصيت گناهکاران او را در آنچه تشريع کرده و
بشر را به سويش ميخواند عاجز ميسازد ،و نه مخالفت معاندان ،و نه
پاداش مطيعان و اجر نيکوکاران در درگاهش ضايع ميگردد.
و همين عنايت که گفتيم باعث شد که گفتار در سه آيه ،با ذکر و اسم
«عزيز و حکيم» ختم شود ،و بهطور اشاره بفهماند که «کالم» او نيز عزيز
و حکيم است ،و باعث شد که در آغاز هر سه آيه ،نام «اهلل» تکرار شده ،و
 .7فاطر.71 ،
 .2نساء.749 ،

 ) 371بصيرت (تفسير تربيتي و عرفاني سوره حشر)

مقدم بر ساير اسماء ذکر شود ،و باعث شد که اسم عزيز با اسم حکيم
دوباره ذکر شود؛ با اينکه در وسط آيه دوم ذکر شده بود.
و اينکه گفتيم توصيف خدا به دو وصف عزيز و حکيم اشاره دارد
به اينکه کالمش هم عزيز و حکيم است .از اين بابت بود که در قرآن
کريم کالم خود را عزيز و حکيم خوانده است .يکجا فرموده« :و انه
لکتاب عزيز» ،7و در سوره يس فرموده« :و القرآن الحکيم».

2

*و خداوند تنها داراي اين چند صفت و اين چند نوع توانمندي
نيست؛ بلکه او داراي بينهايت کمالها و توانهاست ،و از آنِ اوست
نامها و عنوانهاي نيک.
پيامها

 .7موجودات آسمانها و زمين ،نوعي شعور و درک دارند« :سبّح هلل».
 .2اگر بعضي از انسانها اهل تسبيح نيستند ،در عوض ،تمام هستي
تسبيحگوي خدا هستند« :سبّح هلل.»...
 .4عزّت و حکمت الهي است که همه را به تسبيح وادار کرده است:
«سبّح هلل...و هو العزيز الحکيم».
 .3گرچه قدرت ،در افراد عادي مايه از دستدادن تعادل است ،ولي
خداوند هم قدرت دارد و هم همه کارهايش حکيمانه است« :العزيز الحکيم».
 .7سجده.37 ،
 .2ترجمه تفسير الميزان ،ج ،45ص 717و .712
 .4تفسير نور ،ج ،77ص242ـ.243
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نکتهها در سير الي اهلل

سير انسان چه بخواهد و چه نخواهد ،بهسوي خداست« :يا ايها االنسان

انک کادح الي ربک کدحا فمالقيه7؛ اي انسان تو در راه پروردگارت تالش
ميکني باالخره او را ديدار خواهي کرد« ».انسان» ،چه مؤمن و چه کافر،
باالخره به مالقات خدا خواهد رسيد .مالقات مؤمن با خدا با اسماء جمال
و کمال و برخورد کافر با خدا با اسماء جاللي است« .کدح» ،يعني سير و
تالش همراه با کوشش و رنج که ميفرمايد« :لقد خلقنا االنسان في کبد».
اتحاد سالک و مسلک :سالک ،انسان و حقيقت اوست .مسلک و راه؛
صعود به کماالت يا خداي ناخواسته سقوط به درکات است.
مبدء ومقصد :دو چيز سالک را به اين راه آشنا ميکند و او را به سير وا
ميدارد :يکي ارتباط با مبداء و خداست ،مانند يادآوري نعمتهاي الهي،
بسيار بهياد خدا بودن ،توجه به عواقب اعراض از ياد خدا و نسيان خدا.
ديگري ،ارتباط با معاد و هدف است .توجه به معاد و ابديبودن آن
بسيار در پيشرفت سالک مفيد خواهد بود .و نيز براي رسيدن به معرفت
اهلل و سير الي اهلل ،و رسيدن به کمال و لقاء اهلل و در نهايت رسيدن به
سعادت نياز به ابزاري است.
ابزار براي سير الي اهلل

 .7زاد و توشه« :وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
 .7انشقاق.2 ،
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وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ؛ 7تقوا هم زادوتوشه و هم دژ محکم و حصن
حصين از شرّ دشمنان است».
 .2مرکب :عبادت و بندگي ،بهويژه شبزندهداري بهترين وسيله طي
طريق است.
امام حسن عسکري فرمود :ان الوصول الي اهلل سفر ال يدرک اال

بامتطاء الليل .امتطاء از ماده مطي و بهمعني مرکبگيري و وسيله حرکت
تهيهنمودن است .يعني رسيدن به خدا سفري است که جز با مرکبگيري
در شب امکانپذير نيست.
زيرا در شب ،نفس از کارهاي روزانه که بسيار دستوپا گير است و
البته چارهاي هم از آنها نيست فراغت دارد و ميل به انس با ملکوت بيشتر
است و نفوس مشتته گناهکاران نيز در خوابند و راه ملکوت باز و بسيار
خلوت است.
شب خيز که عاشقان به شب راز کنند
بر بـام و در دوست پرواز کنند

 .7بقره.791 ،
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