مقدمه
حمد و سپاس ربّ كريم را كه توفيق داد ترجمه و توضيح سورههاي عنكبوت ( )۹۲تا دخان ( )۴۴را به انجام
رسانيم و به اين ترتيب مجلدات يك و دو ,مجموعاً ده جزء انتهائي قرآن شامل  ۶۸سوره را در بر ميگيرد.
بخش باقيمانده كه مشتمل بر بيست جزء ديگر از سورههاي متوسط و بلند قرآن ميباشد ،با چنين روندي و با
فرصت و فراغتهاي محدود ،پيشبيني ميشود چهار جلد و چهار سال ديگر نياز داشته باشد ،كه اگر عمر و امكاني
باشد ،به توفيق و هدايت الهي آن را تقديم عالقمندان عزيز ميكنيم.
توضيحاتي كه در پاورقيهاي اين جلد آوردهايم ،نسبت به جلد نخست بيشتر و مفصلتر است ،از آنجائي كه
واژههاي نيازمندِ توضيح ،بعضاً در سورههاي ديگر تكرار ميشود ،به ناچار و براي راحتي خوانندگان و پرهيز از ارجاع
به صفحهاي ديگر ،در زيرنويسها تكرار كردهايم كه مختصري بر حجم كتاب افزوده است .به خواست خدا پس از
اتمام اين ترجمه ،ميتوان ارجاعات مشترك سورهها را با عالمتي متمايز از پاورقيهاي ويژة هر آيه ،در انتهاي كتاب
آورد.
ربّ كريم ،نازل كنندة ذكر حكيم را ميخوانيم كه توفيق فهم و تدبّر در كتاب هدايت و اخالص در عمل به آن
را به ما عنايت كند.
بمنه و توفيقاته
عبدالعلي بازرگان
مرداد ماه  /۹۳۲۹رمضان ۹۴۳۴

g

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
الف ،الم ،ميم.

۹

آيا مردم پنداشتند همين كه بگويند ايمان آورديم (كافي است و) رها ميشوند و مورد آزمايش قرار نخواهند گرفت؟

در حالي كه پيشينيان آنها (مؤمنين اُمتهاي سابق) را نيز آزموديم تا خداوند كساني را كه (در ادعاي ايمان) راست گفتند و
۹
دروغ گويان (مدعيان ايمان) را باز شناسند (هويتشان را معلوم و محقق سازد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹آزمايشات آدمي را قرآن با واژههاي متفاوتي همچون :فتنه ،ابتالء ،امتحان ،اختبار ،تمحيص ،تمخيض ،و ...بيان كرده است .اصل كلمه
«فتنه» ،قرار دادن طال و نقره در آتش براي خالص شدن از آميختگي و تيرگيهاست و به طور مجازي در مورد مشكالت و مصيبتهاي
زندگي ،كه همچون كوره آتش آدمي را آبديده ميكند ،به كار ميرود .ر ك به كتاب «پژوهشي در قرآن» ج  ۴ص  ۴۴تا .۶۹
 - ۹معناي «فليعلمن اهلل»( ،تا خدا بداند) ميباشد .ما در اين ترجمه نخواستهايم از وفاداري به معناي ظاهري كلمات عدول كرده و ترجمه« :خدا
حتما ميداند» ،يا «تا بر شما معلوم شود» را كه اكثر مترجمان و مفسرين برگزيدهاند ،جايگزين سازيم.
عالوه بر فعل «لِيعلَمنَ» كه  ۴بار در سوره عنكبوت تكرار شده است (آيات  ۳و  ،)۹۹افعال« :لِيعلَم» (تا بداند)« ،لِنعلم» (تا بدانيم) ،و «لمّا
يعلم» (هنوز ندانسته است) كه  ۹۳بار در مورد «علم خدا» در قرآن آمده است (بقره  ،۹۴۳آلعمران  ۹۴۱و  ۹۴۹و  ۹۸۸و  ،۹۸۱مائده ،۴۴
توبه  ،۹۸كهف  ،۹۹نحل  ،۳۲حج  ،۴۴سبا  ،۹۹محمد  )۳۹تماما در اغلب ترجمههاي موجود از معناي ظاهري خود ،به اتكاء ديدگاهي
تفسيري برگردانده شدهاند.
در حالي كه اگر خدا ميخواست ميتوانست به جاي «لِنعلمُ» (تا بدانيم) ،افعال« :لَنَعلمُ» (حتما ميدانيم  -حاقه « ،)۴۲قد نَعلمُ» (هر آينه
ميدانيم)« ،انا نَعلمُ» (ما مسلما ميدانيم) را به كار ميبرد .و يا به جاي« :لِيعلم اهلل» (تا خدا بداند) ،افعال تاكيدي« :لَيعلَمَ» (حتما خدا
ميداند)« ،ان اهلل يعلم» (مسلما خدا ميداند)« ،قد يعلم» (هر آينه خدا ميداند) را به كار ميبرد .مسلما در اين تفاوتها ،داليلي وجود دارد
كه ما مجاز به ناديده گرفتن آنها و تغييرشان ،به اتكاء نظريات بشري ،در ترجمه نيستيم مگر آنكه در پاورقي تفسير خود را بيان كنيم.
علت اين تفسير و تحريف لفظي ،تعارضي است كه برخي مترجمان در ترجمه ظاهري «تا خدا بداند» با علم مطلق خدا ،كه بر گذشته و
حال و آينده اشراف دارد ،ميبينند ،درست است كه خدا خالق زمان و مكان است و نيازي به گذشت زمان و تجربه عمل آدميان براي
شناخت ندارد ،اما به استناد« :ابي اهلل ان يجري االمور االّ باسبابها» (خدا امتناع دارد كه امور را جز از مجراي اسباب آنها بگذراند) ،كار
طبيعت و عالم انسانها را در بُعد زمان و تأثير آن (در تغيير ،تحول و تحقق تدريجي) قرار داده و به زبان بشري و درك و فهم ما از ابعادي
كه در آن زندگي ميكنيم سخن گفته است.
ناگفته نماند برخي را عقيده بر آن است كه اعمال انسان به دليل اختياري كه خدا به او عنايت كرده ،مستقل و آزاد از نظامات اجباري از
پيش تعيين شده ميباشد ،بنابراين تا عملي از او سر نزند ،چيزي در علم خدا تحقق نمييابد و بايد امتحان بدهد تا خدا بداند (واهلل اعلم).
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۴

آيا كساني كه كارهاي بد ميكنند (چنين) پنداشتند كه از ما پيشي گرفتهاند چه بد حكمي ميكنند!

۴

۱

۸

هر كه اميدوار به لقاي خداست (بايد مطمئن باشد) ،اجل خدائي حتما آمدني است و او بس شنوا و داناست.

۲

۶

و هر كس جهاد نمايد ،جز اين نيست كه به سود خويش جهاد ميكند و بيترديد خدا از جهانيان بينياز است.



۹۱

۹۹

و كساني كه ايمان آورده و كارهاي اصالحي كردند ،مسلما (آثار) بديهايشان را ميزدائيم و مسلما بهتر از آنچه
ميكردند پاداششان ميدهيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳سبقت گرفتن از خدا ،همچون پيشدستي كردن از بزرگان ،نوعي خودمحوري و تكبر است .سبقت گرفتن از چيزي يا كسي ،مسلط شدن
و برتري جستن بر اوست ،اما خدا فرموده« :ما نحن بمسبوقين» (كسي از ما پيشي نميگيرد).
 - ۴در جملة« :ساء ما يحكمون» داوري ميان اختالفي در كار نيست ،نظري است كه به تشخيص خود درباره امور اعالم ميدارند.
 - ۴مشكل آنها در ناباوري قرآن ،همين ترديد در لقاي ربوبي است .لقاء ربّ را مفسرين مالقات او در روز قيامت گفتهاند ،اما ميتواند لقاي
پيامبر با ربّ (مسئله نبوت) يا لقاء و امكان ارتباط قلبي خودشان با خدا (در دنيا) باشد.
 - ۸اجل هر چيز ،همان پايان عمر تعيين شده و سرآمد آن است .هر پديدهاي عمر معين دارد ،اجل عمر ما مرگ است و اجل زميني كه در آن
زندگي ميكنيم و جهاني كه در آن به سر ميبريم ،قيامت و رستاخيزي است كه حتما آمدني است .به سوره انعام آيه  ۹۳۴نيز نگاه كنيد.
 - ۱اشاره به شنوائي و دانايي مطلق خدا در اين آيه ،بشارت دهنده به اين حقيقت است كه تقاضا و تالش براي مالقات با او (رسيدن به رشد و
تعالي به سويش) مسموع واقع ميشود و او ميداند و غافل از بندگان نيست.
 - ۶معناي جهاد در زبان عربي ،به كار بردن حداكثر تالش با قبول رنج و سختي و محروميت است كه جهاد نظامي يكي از اشكال آن
ميباشد ،جهاد تبليغي و فرهنگي نيز از طريق آموزش قرآن ،جهاد ديگري است (فرقان  .)۴۹هر چند در اين آيات كه پيش آگهي و
آمادهسازي براي هجرت به مدينه (سال  ۹۱بعثت) محسوب ميشود ،منظور همان مقابله به تهاجمات دشمنان و جهاد نظامي است.
 - ۲بينياز بودن خدا از عالمين ،در آيه  ۲۱آلعمران نيز آمده است ،اين صفت عمدتاً با صفات ديگري تركيب شده است ،مثل :غني حميد
( ۹۱بار) ،غني حليم ،غني كريم ،و غني ذوالرحمه ۴ .بار نيز صفت غني به تنهائي آمده است.
 - ۹۱در جملة «عملوا الصالحات» ،نوع عمل صالح مشخص نشده است .صالح مقابل فاسد و اصالح مقابل افساد است .اعمال صالح در هر
زماني با نوع فساد (سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي ،اخالقي) آن تناسب دارد و معناي فساد به هم خوردن نظم و تعادل در هر چيزي است.
 - ۹۹كفر ،ناديده گرفتن حق و تكفير پوشاندن و پاك كردن بديها و آثار سوء آنهاست .كسي كه ايمان ميآورد و نيكي ميكند ،با اين كار
تغيير شخصيت داده و آثار تيره گذشته را از روح و روانش ميزدايد .ما دعا ميكنيم« :ربنا اغفرلنا ذنوبنا و كفّر عنا سيئاتنا( »...پروردگارا
آثار گناهان ما را بپوشان و بديهايمان را از ما بزداي) .چنين نعمت پاك سازي  ۹۴بار در قرآن به خدا نسبت داده شده است (آل عمران
 ۹۲۳و  ،۹۲۴مائده  ۹۹و  ،۸۴نساء  ،۳۹بقره  ،۹۱۹انفال  ،۹۲عنكبوت  ،۹زمر  ،۳۴محمد  ،۹فتح  ،۴تغابن  ،۲طالق  ،۴تحريم .)۶
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قرآن حكیم

و ما انسان را به نيكي (در حق) مادر و پدر سفارش كرديم ،و (با اين حال) اگر كوشيدند (تو را وادار ساختند) كه در چيزي كه
۹۹
بر آن علمي نداري در مورد من مرتكب شرك شوي (كاري خالف حق انجام دهي يا از غير خدا فرمان بري ،در اين صورت) از آنها
اطاعت مكن ،بازگشت (همگي) شما به سوي من است و (در قيامت) شما را به آنچه ميكرديد آگاه خواهم كرد.

۹۳

و مسلماً ما كساني را كه ايمان آورده و كارهاي اصالحي كردهاند در زمرة اصالحگران در ميآورديم.



بعضي از مردم (به زبان) ميگويند به خدا ايمان آوردهايم .اما همين كه در راه خدا مورد آزار قرار گيرند ،فتنة مردم را
۹۴
همچون عذاب حق تلقي ميكنند (از ترس مخالفين از ابراز حق و مبارزه با باطل شانه خالي ميكنند و برعكس) اگر نصرتي از سوي
پروردگارت بر تو رسد (پيروزي و غنيمتي نصيب گردد) ،حتما خواهند گفت :ما هم همراه شما بوديم (پس سهم در غنايم داريم).
آيا خدا به آنچه در دل مردم (منافق و دورو) ميگذرد داناتر (از هر كس) نيست؟

و (بايد اين امتحانات پيش بيايد) تا خدا كساني را كه ايمان آوردهاند و منافقان (مدعيان ايمان) را نيز بشناسد (هويت آنان را معلوم سازد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۹چگونه ممكن است پدر و مادري فرزند خود را براي شرك ورزيدن به خدا تحت فشار قرار دهند؟ منظور از شرك چيست!؟ ميدانيم
در آغاز رسالت پيامبر اسالم در مكه ،پدر و مادراني مانع پيوستن فرزندان خود به پيامبر و پيروي از پيامهاي توحيدي قرآن ميشدند و آنها
را به همان فرهنگ آباء و اجدادي در شفاعت طلبي و توسل به بُتهاي سنگي و چوبي وادار ميساختند ،اينك بساط چنان بُتپرستيهائي
برچيده شده است ،اما آيا شرك به همين اشكال خالصه ميشود؟ يا هر نوع تحميل عقيده باطلي از ناحيه والدين به فرزندان يا
درخواستها و توصيههاي مغاير حق و عدالت را هم شامل ميشود؟
« - ۹۳صالحين» عنواني است كه قرآن عمدتا به انبياء نسبت داده است ،پس از آن ،به برگزيدگان و شايستگان امت كه اصالحگر جامعة خود
بودهاند .پيوستن به جرگه صالحان و ملحق شدن به جمع آنها ،سعادتي است كه ورد زبان و دعاي آرزومندان بوده است (مائده  ،۶۴يوسف
 ،۹۱۹انبياء  ،۱۴نمل  ،۹۲عنكبوت .)۲
 - ۹۴فتنة مردم ،همان آزار و اذيت و شكنجهاي است كه بر مؤمنين روا ميدارند ،روي گرداندن از عقايد شركآميز آباء و اجدادي و پيوستن
به آرمان و حركت توحيدي ،همواره با مخالفت و ممانعت كساني كه منافعشان با انديشه توحيدي به خطر ميافتد مواجه ميشود و چنين
مزاحمتها و مصيبتهائي ممكن است برخي مؤمنان بيصبر و محافظهكار را از پايبندي به لوازم ايمان و ادامه راه باز دارد .اما بايد توجه
داشت شانه خالي كردن از تكاليفي كه آگاهي و ايمان ايجاب ميكند عواقب و آثاري در نفس آدمي دارد كه «عذاب» (محروميت) آن
قابل مقايسه با عذابي كه از ستمگران ميرسد نيست.
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(از آئين ما

و كساني كه كفر ورزيدند (حقايق را ناديده گرفته و پوشاندند) به كساني كه ايمان آوردند گفتند :پيرو راه ما باشيد
تبعيت كنيد و اگر هم نگرانيد خالف رضاي حق باشد) ما حتما بار گناهانتان را به گردن ميگيريم ،در حالي كه آنها بر دارنده
۹۴
كوچكترين باري از خطاهاي آنان نيستند و مسلما دروغ پردازند.

و (نه تنها چنين توانائي ندارند ،بلكه) مسلما بار (گناهان) خود و بارهاي ديگري عالوه بر بار خود را به دوش خواهند كشيد و
۹۸
مسلما روز قيامت از آنچه (ادعاهاي باطل خود كه) به دروغ ميبافتند بازخواست خواهند شد.



۹۱

و ما نوح را براي (هدايت) قومش فرستاديم ،پس (در اين مأموريت) هزار سال ،منهاي پنجاه سال در ميان آنان به سر برد،
اما سرانجام آنها را طوفان فرا گرفت در حالي كه ستمگر بودند (در غفلت از بازتاب كردارشان ميزيستند).

سرانجام او و سرنشينان كشتي را نجات داديم و آن را نشانهاي (عبرتانگيز) براي جهانيان قرار داديم.

و ابراهيم (را نيز فرستاديم) آنگاه كه به قومش گفت :خدا را بندگي كنيد و از (نافرماني) او بپرهيزيد ،كه اين (شيوه) براي شما
بهتر است ،اگر واقعاً بدانيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴چنين وعدههاي فريبنده و سهلانگاريهاي غيرمسئوالنه به انواع و اشكال مختلف در مناسبات اجتماعي ما مشهود است .جمالت:
گناهش به گردن من ،كارت نباشد جوابش را من ميدهم ،بنويس به پاي من و ...در ميان مردم فراوان شنيده ميشود.
 ۹۹ - ۹۸آيه مقدمة اين سوره (پس از الم) ۹۹ ،اصل اساسي را براي هر مبارز موحدي در راه خدا به ترتيب زير آيه به آيه بيان ميكند (تفصيل
مطلب را ميتوانيد در نوشته« :قيام حسيني در قالب سوره عنكبوت» صفحات  ۹۱۲تا  ۹۱۱كتاب «در سايه سرو آزادي» ببينيد):
 -۹مالزمت فتنه با ايمان؛  -۹استمرار تاريخي فتنه؛  -۳محكوميت قطعي ستمكاران؛  -۴آماده شدن براي لقاي خدا؛  -۴رنج و تالش ،نياز
ذاتي انسان؛  -۸مكانيسم پاكسازي نفساني؛  -۱موانع راه؛  -۶پيوستن به جبهه صالحان؛  -۲رفيقان نيمه راه؛  -۹۱ميدان شناخت ايمان از
انفاق؛  -۹۹فريبكاري منكران؛  -۹۹سرنوشت فريبكاران.
 - ۹۱اينكه چرا در اين آيه به جاي نهصد و پنجاه سال ،هزار سال منهاي پنجاه آمده است ،شايد به اين دليل باشد كه عدد هزار در ذهن مردم
اهميت بيشتري داشته است ،شايد هم تودههاي بيسواد مردم درك درستي از اعداد فرعي نداشتند (واهلل اعلم).

5
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آنچه به غير از خدا ميپرستيد ،بُتهائي بيش نيستند و پنداري واژگونه كه خود ميسازيد (حقيقتي در عالم ندارند) .آنهائي كه
۹۶
به غير خدا ميپرستيد (فرشتگان ،قدسين ،متوليان بتكده) مالك هيچ رزقي براي شما نيستند ،پس روزي را نزد خدا بجوئيد و
تنها او را عبادت كنيد و او را شكر كنيد (نعمات او را خرج اهداف باطل خود نكنيد و بدانيد همگي) به سوي او بازگردانده ميشويد.

و اگر (رسالت مرا) تكذيب ميكنيد( ،حركت نوظهوري نيست) امتهاي پيش از شما نيز (پيامبرانشان را) تكذيب كردند و پيامبر
۹۲
وظيفهاي جز ابالغ آشكار (پيام خود) ندارد.



آيا نميبينند (توجه ندارند) كه خدا چگونه آفرينش را آغاز ميكند ،سپس آن را باز ميگرداند؟ مسلماً چنين (باز آفريني) بر
۹۱
خدا آسان است.

بگو :در زمين بگرديد (سير و سفر كنيد) و ببينيد چگونه آفرينش را آغاز كرده است؟ (حيات در كرة زمين چگونه پديد آمده)
سپس خدا حياتي ديگر (با همين تدبير) پديد ميآورد .مسلماً خدا بر هر كاري توانا (قدر و اندازه گذار) است.

۹۹

هر كه را خواهد (طبق نظاماتش در كيفر اعمال سوء) عذاب ميكند و هر كه را خواهد (شايسته بداند) مشمول رحمت قرار
۹۳
۹۹
ميدهد و (همه شما) به سوي او زير و رو (متحول و منقلب) ميشويد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶در نيمة اول اين آيه از «ما تعبدون» (آنچه ميپرستيد) سخن گفته و در نيمه بعدي از« :والذين تعبدون» (آنهائي كه ميپرستيد) .به نظر
ميرسد در نيمه اول از «اشياء» و در نيمة دوم از« اشخاصي» كه پرستيده ميشوند و يا متوليان نظام شرك سخن ميگويد.
 - ۹۲جمالت :فانما عليك البالغ ،ما علي الرسول اال البالغ ،فهل علي الرسل اال البالغ ،ان عليك اال البالغ ،ما علينا اال البالغ المبين؛ كه به
كرّات در قرآن آمده است ،به وضوح نقش غير اجرائي پيامبر را كه متضمن آزادي اختيار و انتخاب مخاطبين است نشان ميدهد.
 - ۹۱صحنة طبيعت ،به خصوص در بهاران ،جلوهگاه همين تجديد حيات در رستاخيز گياهان است.
 - ۹۹در قرآن هفت بار فرمان سير در زمين آمده است كه عمدتاً جنبه عبرتگيري از سرانجام امتهاي پيشين در طول تاريخ دارد ،اما منظور
اين آيه سيري است زمين شناسانه براي كشف فسيلها و آثار ديرين ،در شناخت چرائي و چگونگي پيدايش اوليه نشانههاي حيات در كره
زمين در طول ميلياردها سال.
 - ۹۹معناي «من يشاء» كه «به هر كه خواهد» ترجمه شده است ،ممكن است با «دلبخواه» مصطلح در زبان فارسي اشتباه شود ،اما مشيت خدا
همان نظامات و قوانين اوست كه هر كس خود را با آن هماهنگ سازد سود ميبرد .در مدرسه نيز معلمان هر كس را بخواهند قبول يا ردّ
ميكنند ،اما نه به دلخواه ،بلكه بر اساس لياقتها.
 - ۹۳جملة «اليه تُقلبون» را همانند :اليه تُرجعون ،اليه تُحشرون ،و ...اغلب «به سوي او بازگرانيده ميشويد» ترجمه كردهاند ،اما در واژة تقلبون
نوعي انقالب نفساني مشهود است؛ انقالبي به سوي رشد و كمال يا انقالبي از نظر مواضع قدرت و ثروت در زندگي دنيا.
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و شما ،نه در زمين و نه در آسمان عاجز كننده (نيروها و نظامات خدا  -فرشتگان) نيستيد و براي شما به غير از خدا هيچ يار و
ياوري وجود ندارد.

۹۴

و كساني كه آيات خدا و لقاي او را انكار كردند ،از رحمت من نوميد گشتهاند و عذابي دردناك در پيش دارند.



پاسخ قوم ابراهيم (به دعوت توحيدي او و انتقاداتش از باورهاي باطل آنها) جز اين نبود كه گفتند :بُكشيدش ،يا بسوزانيد! اما خدا او
۹۴
را از آتش نجات داد .به راستي در اين (ماجرا) بس نشانههاست براي مردمي كه ايمان ميآورند (هدايتپذير هستند).

(ابراهيم در عكسالعمل به اين تهديد) گفت :بُتهائي كه شما به جاي خدا انتخاب كردهايد( ،البته) موجب دوستيهائي ميان شما
(بر اساس همفكري و همدلي در امري باطل) در زندگي شده است ،اما سرانجام روز قيامت يكديگر را (به جاي تأييد و تمجيدهاي دنيائي)
انكار و لعنت خواهيد كرد و جايگاهتان آتش است و هيچ ياوري نخواهيد داشت.

پس (با معجزه نجات ابراهيم از آتش) لوط به او ايمان آورد و (ابراهيم كه از ميان همه قومش تنها يك ياور يافته بود) گفت :من به سوي
پروردگارم (براي عبادت آزادانه در سرزميني ديگر) مهاجرت ميكنم كه او مسلماً همان ابرقدرت حكيم است.

۹۸

و ما (پس از هجرت) اسحق و يعقوب را به او بخشيديم و در ميان دودمانش (استعداد) پيامبري و (دريافت) كتاب را ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴يأس از رحمت خدا از نشانههاي كفر (ناديده گرفتن حقيقت) است .يعقوب به رغم گم شدن يوسف و همه درد و رنجهاي جانكاهي كه
به نابينائياش كشاند ،به فرزندانش كه به جستجوي يوسفاش ميفرستاد ،گفت :هرگز از رحمت خدا مأيوس نشويد كه مسلماً جز مردمان
ناسپاس ،از رحمت او نوميد نميشوند :يوسف  ... - ۶۱وَال تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اهللِ إِنَهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اهللِ إِالَ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
 - ۹۴جزئيات بيشتر به آتش افكندن ابراهيم(ع) را در آيات  ۸۶الي  ۱۱انبياء ميتوانيد ببينيد.
 - ۹۸بر حسب مضمون آية  ۹۹۴سوره بقره ،پس از آنكه خداوند مقام «امامت» را به ابراهيم ،به پاس گذراندن ابتالئاتي بزرگ ،ميبخشد،
ابراهيم ميپرسد :آيا در ميان ذرّيه (فرزندان و نسلهاي بعدي) من هم چنين امامتي دوام خواهد داشت؟ و خدا پاسخ ميدهد :عهد من به
ظالمان نميرسد! يعني آري ،چنين استعدادي در ذرّيه تو تداوم خواهد داشت ،مشروط بر آنكه ظالم نباشند.
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۹۱

→ قرار داديم و پاداش او را در (همين) دنيا داديم و مسلماً او در آخرت در زمرة اصالحگران خواهد بود.

و لوط را (به ياد آور) آنگاه كه به قوم خود گفت :شما كار زشتي ميكنيد كه هيچ يك از جهانيان در آن بر شما پيشي
۹۶
نگرفته است.

شما به سراغ مردان ميرويد و راه (تداوم نسل) را قطع ميكنيد و در محافل (گردهمائيهاي باطل) خويش مرتكب كارهاي
۹۲
زشت ميگرديد .پاسخ قوم او جز اين نبود كه :اگر از راست گوياني عذاب خدا را بياور!



(لوط) گفت :پروردگارا ،مرا در برابر مردمان فسادگر ياري كن.

۳۱

و چون فرستادگان (فرشتگان پيامآور) براي ابراهيم مژده (فرزند دار شدن) را آوردند( ،پس از اين بشارت) گفتند :ما مردم اين
شهر را هالك خواهيم كرد ،زيرا اهل آن پيوسته ستم ميكنند.

(ابراهيم) گفت :در اين شهر لوط (ساكن) است؛ گفتند :ما ساكنان آن را بهتر ميشناسيم (نگران نباش) ،او و خانوادهاش را
۳۹
حتماً نجات ميدهيم جز همسرش را كه (همراه منحرفان) باقي خواهد ماند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱منظور از قرار دادن نبوّت و كتاب در دودمان ابراهيم ،به نظر ميرسد همان قابليت و استعداد روحي رسيدن به آگاهيهاي معنوي
(نبوت) و دريافت اصول و قوانيني از نظام تكوين و تشريع (كتاب) باشد.
 - ۹۶اگر همجنسگرائي پيش از قوم لوط در اقوام گذشته هم سابقه داشته باشد ،به گونه نادر ونا محسوس بوده است .ممكن است پيشي
گرفتن اين قوم بر اقوام ديگر ،ظاهراً در توسعه اين انحراف ،برداشتن قباحت آن و تجاوز علني به غريبهها و مسافران بيپناه بوده باشد.
« - ۹۲نادي» اسم فاعل از ريشه «ندو» (جمع شدن) ،به مجالس و محافل انسي گفته شده كه مردم دور هم مينشستند و به ميگساري و قمار و
امور غير اخالقي ميپرداختند .به محل گردهمائي و مشورت در زمان نزول قرآن نيز «دارالنُدوه» گفته ميشد.
 - ۳۱از مضمون آيات  ۸۲تا  ۱۸سوره هود چنين برميآيد كه فرشتگان ابتدا خبر عذاب قوم لوط را مطرح كردند ،سپس مژده بشارت فرزند را
دادند .همچنانكه باغبان ابتدا باغچه را از علفهاي زائد پاك ميكند ،آنگاه بوتههاي گُل در آن مينشاند ،در بوستان هستي نيز پس از
خالي شدن محيط از فاسدان است كه امكان رشد صالحان فراهم ميگردد.
 - ۳۹همسر لوط با آنكه بيش از همه با آن مربي و معلم خدائي ارتباط داشت ،دست از عقايد شركآميز آباء و اجدادي خود دست برنداشت.
لفظ «غابرين» كه هفت بار در قرآن درباره اين زن تكرار شده ،با غبار كه گرد و خاك هواست ،همريشه ميباشد .غابر كسي است كه از
رفتن و رشد و از كاروان كمال باز ماند و همچون غبار هوا بنشيند.
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(در

و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند ،از (بيم سوء نظر و قصد بد قومش نسبت به) آنان بدحال شد و احساس تنگي و ناتواني
دفاع از مهمانان خود)كرد .گفتند :مترس و اندوهگين مباش .ما تو و اهلت (خانواده و همفكرانت) را نجات ميدهيم ،مگر
همسرت را كه از بازماندگان خواهد بود.

۳۹

۳۳

ما بر مردم اين شهر به كيفر نقض مستمر حريم حق (دريدن پردة اخالق) ،عذابي از آسمان فرو ميفرستيم.



و از اين (رويداد تاريخي) نشانه روشني براي مردمي كه تعقل ميكنند (از علم و تجربيات بشري بهره ميگيرند) باقي گذاشتيم.

۳۴

۳۴

و به سوي (سرزمين يا قوم) مَدْين برادرشان شعيب را فرستاديم ،پس گفت :اي قوم من ،خدا را بندگي كنيد و اميدوار
روز بازپسين باشيد و در زمين مفسدانه به دنبال تبهكاري نرويد.
۳۸

اما او را دروغگو شمردند ،پس (در بازتاب تكذيب) زلزله سختي آنان را فرا گرفت و در خانههاي خود فرو خفتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۳۹فسق» در زبان عربي ،پاره كردن پوسته محافظ است كه موجب «فساد» ميگردد .همچون پاره شدن پوست ميوه كه موجب نفوذ ميكرب
و فساد و گنديدگي آن ميشود .پوسته انسان همان حريم و حدود شرعي و نظامات ايماني است .تقوا نيروئي است كه ما را به محافظت از
حريم و حدود وادار ميكند و فسق به پاره كردن آن و تجاوز از مرزهاي مجاز.
 - ۳۳در اين آيه عذاب آسماني را «رجز» ناميده است .معناي رجز اضطراب و لرزشي است كه شخص را زمينگير و متوقف ميسازد .اعراب
جاهليت اين كلمه را وقتي پاي شتري دچار آسيب ميشد و به درد و لرزه و ناتواني ميافتاد به كار ميبردند .عذابي كه بر قوم لوط نازل
شد ،آتشفشاني بود كه موج انفجار آن كاخهاي آنها را به لرزه درآورد و سپس زمينگير و زير گدازههاي آتشفشاني مدفونشان ساخت.
 - ۳۴يعقلون نيز همچون يوقنون فعل است و داللت بر كاربرد عقل در امور ميكند ،در اينجا نيز ترجمه «عاقالن» يا «اهل خرد» و خردمندان
برگردان رسايي نيست .در ضمن معناي «عقل» هم در بُعد ذهني آن ،يعني انديشيدنِ صِرف خالصه نميشود .معناي عقل به فرمايش
حضرت علي(ع) (در نامة  ۳۹نهج البالغه) حفظ تجربههاست .يعني با تفكر در امور «علم» حاصل ميشود و كاربرد علم (حاصل از طريق
تئوري يا تجربه عملي) را در زندگي تعقل ميگويند .پس عاقل كسي است كه به علمش عمل ميكند .چنين معنائي البته با فهم امروزي ما
از عقل كه فرسنگها از سرچشمه فاصله گرفته فرق دارد.
 - ۳۴منظور از برادري ،همان روابط برادرانه است .شعيب نه فردي بيگانه و غريبه براي آن مردم نبود ،برادري خيرخواه و مآلانديش بود.
« - ۳۸جاثمين» جمعاً  ۴بار در قرآن دقيقاً با عبارت «فاصبحوا في دارهم (يا :في ديارهم) جاثمين» تكرار شده است (اعراف  ۱۶و  ،۲۹هود ۸۱
و  ،۲۴عنكبوت  )۳۱معناي «جَثَمَ» به روي در افتادن يا به زانو در آمدن است كه نشانه ذلت فراگير ميباشد.
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و (همچنين اقوام) عاد و ثمود را (به خاطر اعمال تباهشان هالك كرديم) كه قسمتي از (خرابههاي) خانههاي آنها براي شما قابل
تشخيص است .و (مشكل اينجا بود كه) شيطان اعمالشان را در نظرشان نيكو جلوه داد (كه نفهميدند بد ميكنند) در نتيجه از راه
(حق) بازشان داشت در حالي كه آگاه و مطلع (ازحقايق ايماني)شده بودند.

۳۱

و (همچنين) قارون و فرعون و هامان (اين مثلث :زر و زور و تزوير را نيز هالك كرديم) كه موسي نشانههاي روشني براي آنها
آورده بود ،ولي (از پذيرش آنها) در زمين استكبار ورزيدند (خود را بزرگتر از آن ديدند كه در آن سرزمين حقوقي مساوي با بقيه مردم داشته
باشند) ولي نتوانستند پيشي گيرنده (از قهر و عذاب الهي) باشند.



۳۶

بر بعضي از آنها طوفان شِن (گردبادهاي شديد يا گدازههاي

هر يك از آنها (اُمتهاي هالك شده) را به آثار گناه خودش گرفتيم،
آتشفشاني) فرستاديم ،برخي را صدائي سهمگين (طنين موج انفجار آتشفشاني) ،برخي را (همچون قارون) در زمين فرو برديم و
گروهي را نيز غرق كرديم .و اين خدا نبود كه بر آنها ستم كند ،بلكه خودشان در حق خود يكسره ستم ميكردند.

مَثَل كساني كه به غير خدا اوليائي (تكيهگاههائي) در دنيا ميگيرند ،همچون مثل عنكبوت است كه (براي خود) خانهاي
۳۲
ميسازد ،و بيترديد سُستترين خانهها ،خانه عنكبوت است اگر به راستي (كساني كه به آنها تكيه ميكنند) ميدانستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۱اين سه شخصيت منحرف هر يك نماد طغيان در يك بُعد بودند؛ فرعون با ادعاي خدائياش ،نماد طغيان ديني و فريب اعتقادي ،هامان
وزير يا فرمانده لشكر فرعون ،نماد طغيان قدرت نظامي و باالخره قارون ثروتمند افسانهاي وابسته به دستگاه فاسد فرعون ،نماد طغيان مالي.
در سورة غافر ابتدا از فرعون نام برده و در آخر از قارون .اما در اين سوره قارون را مقدم بر فرعون ذكر كرده و فساد اقتصادي و اختالف
طبقاتي را در ابتدا قرار داده است .اين سه عنوان ياد آور مثلث به يادماندني شادروان شريعتي است در :زر و زور و تزوير ،تيغ و طال و
تسبيح ،مالك و مَلِك و مال ،استعمار و استثمار و استحمار...
 - ۳۶كلمة «ذنب» اشاره به دنباله و نتيجه گناه دارد ،نه اصل گناه؛ و غفران ،پاك كردن و خنثي كردن عوارض گناه است.
 - ۳۲خانة عنكبوت در عين آنكه خانه اوست ،دام فريب او نيز براي به چنگ آوردن طعمه ميباشد .اولين كاري كه عنكبوت درباره اسيران
خود ميكند بستن دست و پاي آنان با تارهاي جدانشدني است ،آنگاه سر فرصت شيره جان آنان را ميمكد! آيا مثالي براي تجسم استثمار
آدميان توسط طاغوتها و جبّاران روشنتر از اين ميتواند عرضه كرد؟
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خدا هر آنچه را كه به غير او (براي برآوردن حاجاتشان) ميخوانند ميداند و اوست فرا قدرت حكيم.

ما اين مثالها را براي (هدايت) مردم ميزنيم ،اما جز دانايان آن را به كار نميبندند (بايد فهميد و به كار بست).

۳۴

خدا آسمانها (عالم كهكشانها) و زمين را به حق آفريده .مسلماً در اين (هدفمند بودن جهان) نشانهاي است براي اهل ايمان.


۴۱

۴۹

آنچه را از اين كتاب (قرآن) كه بر تو وحي شده است تالوت كن و نماز را بپا دار كه مسلماً نماز از كارهاي زشت
۴۹
و ناپسند باز ميدارد و بيترديد ياد خدا باالتر است (از ياد هر كس) و خدا آنچه را (رياكارانه و براي تظاهر) ميكنيد ،ميداند.

۴۳

(كه اهل منطق نيستند و ممكن است

با اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) مجادله نكنيد جز به نيكوترين شيوه ،مگر با ستمگرانشان
سوء استفاده كنند) و بگوئيد به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ايمان آوردهايم و معبود ما و شما يكي است و
ما (نه تابع تعصبات قومي خود ،بلكه) تسليم او هستيم (نيكوترين شيوه ،پرهيز از بحث پيرامون تفاوتها و پرداختن به اشتراكات است).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۱تالوت ،تفاوتي ظريف با قرائت دارد .در مفهوم تالوت ،تبعيت از آنچه خوانده ميشود و پيروي از حكم آن نهفته است و بيش از فهم و
تدبّر در آن ،عمل كردن و به كار بستن آن اهميت دارد .تالوت معموال در مورد كتابهاي ديني به كار برده ميشود ،نه هر نوشته و
كتابي ،بنابراين هر تالوتي ،قرائت هم هست ولي هر قرائتي ،تالوت محسوب نميشود.
 - ۴۹كلمة «اقامه» در «اقيموا الصلوه» معناي برپا داشتن (در برابر زمين انداختن) و جدي گرفتن دارد .مثل :اقامه وزن (سنجش و عدالت) ،اقامه
شهادت ،اقامه وجه (هدف گيري در زندگي) و...
 - ۴۹ميان فعل «يصنعون» با افعال يعلمون و يفعلون تفاوت ظريفي وجود دارد؛ يصنعون كه با تصنع توأم است ،به رفتاري گفته ميشود كه
براي فريب مردم با ظاهري آراسته و حق به جانب انجام ميشود .همچون ريا كاري و تقدس ظاهري دكان داران دين (مائده .)۸۳

 - ۴۳مجادله (در باب مفاعله) به جدال لفظي دو نفر براي غلبه بر ديگري گفته ميشود .اصل اين كلمه سختي و محكمي است .به همين جهت
به تابيدن طناب يا بافتن گيسوان كه موجب استحكام ميشود ،همچنين به عضالت پيچيده و استخوانهاي محكم دست و پا نيز اطالق
ميگردد .دو نفر كه مجادله ميكنند ،مثل دو كشتيگيري كه با هم درگير ميشوند ،سعي ميكنند طرف مقابل را همچون ريسماني كه از
هم واتابيده و گسيخته ميگردد ،از استواري و استحكام خارج ساخته و در مباحثه لفظي او را از رأي و عقيده خود برگردانند و تار و پود
فكرياش را از هم بگسلند .در قرآن شيوة گفتگو با مخالفين در سورههاي متعددي (از جمله :فصلت  ۳۳و  ،۳۴مؤمنون  ۲۸تا  ،۲۶اسراء ۴۳
و  )۴۴تبيين شده است ،شايد روشنترين توصيه را بتوان در آيات  ۹۹۴تا  ۹۹۶سوره نحل يافت كه هدف از بحث با مخالفين را دعوت
آنان به راه پروردگار همراه با حكمت و زبان مشفقانه و مجادله نيكوي مبتني بر نقاط اشتراك و پرهيز از تعصب مينماياند .به طور كلي
مجادله با اهل كتاب مطلقاً ممنوع است ،مگر با زيباترين شيوه ،كه آگاه ساختن آنان از مشتركات و تذكرات مؤدبانه مهربانانه است.
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۴۴

و بدين گونه ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم .پس كساني كه كتاب به آنها دادهايم به آن ايمان ميآورند و نيز
۴۴
برخي از اين گروه (مشركان) ايمان ميآورند و جز كافران (ناسپاسان به نعمت هدايت) آيات ما را آگاهانه انكار نميكنند.

تو پيش از آن (قرآن) هيچ كتابي نميخواندي و به دست خود چيزي نمينوشتي كه در اين صورت ،ابطال كنندگان
۴۸
(آنان كه هر سخن حقي را باطل ميشمارند ،با استناد به آن) دستاويزي پيدا ميكردند.



(نه تنها اين كلمات تراوشات ذهني تو نيست) بلكه آيات روشنگري در سينههاي كساني است كه (موهبت) دانش به آنها داده شده و
۴۱
جز ستمگران آيات ما را آگاهنه انكار نميكنند.

و (از جمله بهانهگيريهاي منكران ،اين كه) گفتند :چرا معجزاتي (همچون موسي(ع) و عيسي(ع)) بر او نازل نشده است؟ بگو( :فرستادن)
معجزات منحصراً در اختيار خداست و من جز هشداردهنده آشكاري (از عواقب سوء اعمالتان) بيش نيستم.

۴۶

آيا (همين معجزه) براي آنان كافي نيست كه ما بر تو كتابي نازل كردهايم كه بر آنها خوانده ميشود؟ بيگمان در اين
(نزول كتاب هدايت) ،رحمت و بيدارباشي است براي مردمي كه ايمان ميآورند (انگيزه حق گرائي دارند).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴مسلم است كه همه اهل كتاب شناسنامهاي به قرآن ايمان نياوردند ،منظور كساني است كه واقعاً به تورات و انجيل پايبند بودهاند.
 - ۴۴جحود ،انكاري آگاهانه توأم با لجبازي و عناد است.
 - ۴۸كساني بر اين باورند كه گويا محمد(ص) با انديشه كردن در فقر و جهالت و عقبافتادگي شديد جامعه خود و با مطالعه وضعيت جوامع
پيشرفته چنين آرمانهائي را بنيان نهاده است ،اما در اين آيه تأكيد ميكند كه او نه كتابي قبال خوانده و نه خطي نوشته بود كه بتوان اين
سخنان را محصول چنان مطالعاتي شمرد .در آيه  ۴۹سوره شورا نيز اضافه ميكند كه« :تو اصال نه ميدانستي كتاب چيست و نه ايمان
چگونه است! ما بوديم كه روحي (استعدادي) از امر خويش را بر تو وحي كرديم و آنرا نوري قرار داديم براي هدايت بندگانمان».
 - ۴۱گر چه آيات نازل شده در صفحات حافظه مخاطبين يا صفحات نازكي از پوست و امثال آن ثبت و ضبط ميشد ،اما حقيقت و روح و
جان آن كلمات در صندوق سينه اهل دانش جاي ميگرفت و صفات مؤمنين را ميساخت.
 - ۴۶كساني همچنان اصرار دارند معجزهاي حسّي براي پيامبر اسالم ،همچون شقّالقمر ،سخن گفتن ريگ در كف دست ،حركت دادن
درخت با ريشهها و ...با استناد به برخي روايات نامطمئن اثبات كنند ،اما در اين آيه به وضوح نشان ميدهد ،معجزه بودن قرآن براي اثبات
حقانيت نبوّت او كامال كافي است و چه بسا چنان تالشهائي از كم بها دادن به قرآن و ترجيح معجزه حسّي به معجزه عقلي ناشي ميشود.
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بگو :گواه بودن خدا ميان من و شما (براي اثبات حقانيت اين كتاب) كافي است( .زيرا) او بر آنچه در آسمانها و زمين است
آگاهي دارد و كساني كه به باطل گرويدند و خدا را ناسپاسي كردند ،آنها همان زيانكارانند.

و (مشركان با انكار عواقب اعمال خود) زودتر آمدنِ عذاب را از تو طلب ميكنند و اگر سرآمدي مقرر شده (براي عمر آنها در دنيا)
۴۲
نبود ،حتماً عذاب دامنشان را ميگرفت و حتما (به صورت) ناگهاني ،در حالي كه از آن غافلند ،بر آنان ميرسيد .



۴۱

از تو زودتر آمدن عذاب را طلب ميكنند ،در حالي كه بيترديد دوزخ بر كافران احاطه دارد.

۴۹

روزي كه عذاب از فرازشان و از زير پايشان آنها را فرا گيرد ،و (خدا) گويد :بچشيد آنچه را كه يكسره ميكرديد.

اي بندگان من كه ايمان آوردهايد ،بيگمان زمين من پهناور است ،تنها مرا بندگي كنيد (به زمين نچسبيد و هجرت كنيد).

۴۹

هر كسي (طعم) مرگ را خواهيد چشيد ،آنگاه (همگي) به سوي من بازگردانده ميشويد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۲در مدرسه هستي كارنامه عمل هر كسي در پايان دوره مقرر داده ميشود و در اين مهلت ،آزادي و اختيار و امكان جبران و اصالح
گذشته وجود دارد .مشركان همين بازتاب فوري نداشتن شرك و بتپرستي و به اصطالح سكوت خدا در برابر اعمالشان را دليل رضايت
او و درستي كار خود ميپنداشتند .قرآن بارها تصريح كرده است كه اگر چنان مهلت و مكانيسمي در تعويق بازتاب اعمال نبود ،بالفاصله
نتيجه و عذاب هر عمل ناشايستي دامن شخص را ميگرفت (از جمله :كهف  .)۴۶با چنين انتظار و بينشي بود كه مشركين معاصر پيامبران
معموال از آنان مطالبه پيشاپيش عذاب را ميكردند و قرآن  ۹۲بار در آيات مختلف چنان شتابي را نقل كرده است .شايد آيه  ۳۱سوره
مدثر كه موكالن بر دوزخ را «نوزده» فرشته شمرده (عليها تسعه عشر) بي ارتباط به اين موضوع نباشد (واهلل اعلم).
 - ۴۱در آيه  ۶۹سوره بقره آمده است كه هر كه بدي «كسب» كند و خطاهايش بر او «احاطه» يابد ،وجودش آتشي ميشود .پس جهنم نه از
بيرون تبهكاران ،بلكه از درون آنان زبانه ميكشد .آيه  ۴۲سوره توبه نيز از احاطه جهنم به كافران سخن ميگويد.
 - ۴۹منظور از« :مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» ظاهرا همان آسمان و زمين است .هم عذاب بدكاران از آسمان و زمين آنها را فرا ميگيرد و
هم رزق نيكوكاران (مائده ... :۸۸ألَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ )...و به تعبير روشنترِ آيه  ۲۸اعراف :اگر مردم شهرها ايمان
ميآوردند و پروا پيشه ميكردند ،مسلما درهاي رحمت را از آسمان و زمين بر آنان ميگشوديم.
 - ۴۹به نظر ميرسد نزول اين آيه در سال دهم بعثت در مكه ،زمينهسازي و ايجاد آمادگي براي هجرت سال سيزدهم به مدينه باشد.
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۴۳

و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند ،مسلماً آنها را (با دستاوردهاي نيكوشان) در عاليترين منازل بهشت كه
۴۴
نهرها از زير آن جاري است جاي ميدهيم و جاودانه در آن خواهند زيست ،چه نيكوست پاداش عمل كنندگان.

همان كساني كه (در برابر سختيهاي راه ايمان) شكيبائي ورزيدند و به پروردگارشان توكل كردند.

۴۸

۴۴



چه بسيار از جنبندگاني كه روزي خويش را حمل (نگهداري و ذخيره) نميكنند (بلكه) خداست كه آنها و شما را روزي
۴۱
ميدهد و او شنواي داناست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۳مترجمان قرآن ،تا جائي كه اين قلم ديده است ،كلمه «غرفه» را عيناً به همين صورت برگرداندهاند ،كه در زمان ما به قسمت بلند
مهمانخانه و مكانهاي ممتاز گفته ميشود ،و چنين تعبير كردهاند كه گويا غرفههاي بهشت ،مكانهاي بلندتر آن براي مهمانان ويژه است.
اما غرفه از ريشه «غَرْف» ،معناي اخذ كردن و برداشتن با دست ميدهد و غرفه همان «برداشته شده» است كه ما در اين جا «دستاورد»
ترجمه كردهايم .و اتفاقا آيه  ۹۴۲سوره بقره دقيقاً همين معنا را تبيين كرده است.
غرفههاي ساخته شده بهشت (غرف مبنيه) دستاوردهاي نيكوي دنيائي است كه در آخرت در مقاماتي متعالي تحقق پيدا ميكند .در قرآن،
هم وصف غرفات و غُرَف به صورت جمع يا غرفا (نكره) آمده است و هم ،الغرف (معرفه) كه داللت بر جايگاه ممتاز ميكند (فرقان .)۱۴
 - ۴۴در قرآن  ۳۴بار در وصف بهشت ،جمله« :تجري من تحتها االنهار» تكرار شده كه نمادي است از جريان داشتن دائمي حيات و سبز و
خرمي بهشت .بديهي است چنين وصفي براي ساكنين صحاري سوزان عربستان و مردمان حاشيه كوير بسيار مطبوعتر و دلانگيزتر بوده تا
مردمان ساكن يا حاشيه نشين جنگلها و سواحل درياها .بنابراين به جاي متوقف ساختن ذهن خود روي باغهائي كه از زير آن نهرهاي
آب جاري است ،بايد با شناخت ظرف زماني و مكاني و قالب فرهنگي اين آيات ،پيام امروزي آن را كه داللت بر سبز و خرمي زندگي
بهشتيان و جريان داشتن دائمي عامل چنان خرمي ميكند دريافت كرد.
 - ۴۴اين آيه كه با موصولِ «الذين» آغاز ميشود ،عاملين را معرفي ميكند؛ صبر در برابر مصيبتها و توكل كه انجام وظيفه و سپردن نتيجه
آن به خداست ،گرچه ممكن است به نظر ما از جمله اعمال محسوب نشود ،ولي در اينجا شرط ايمان و عمل صالح شمرده شده است.
 - ۴۸اين سخن حكمتآميز از امام علي(ع) است كه« :رزق دو گونه است ،رزقي كه تو طلب ميكني ،و رزقي كه تو را طلب ميكند ،هر چند
دنبالش نبوده باشي» (نهج البالغه حكمت  .)۴۳۹بيشتر حيوانات در جستجوي روزي خود تالش ميكنند و پس از يافتن ،آن را براي
زمستان ذخيره ميسازند ،اما رزق بسياري از موجودات در زمين و هوا ،به خصوص در اقيانوسها ،روزانه است و دائماً دهان نيازشان به
سوي رزاق كريم گشوده است .اشارة عبرتآموز به رزاقيت عام و دائمي پروردگار ،تذكري است در سالهاي پيش از هجرت به كساني
كه نگران بودند با كندن از سرزمين پدري و رها كردن كار و كسب ،از فقر و گرسنگي در غربت بميرند.
 - ۴۱يادآوري صفات سميع و عليم ،دلگرمي اميدبخشي است كه خدا غافل از احواالت شما پس از هجرت نيست ،او شنواي دعاها و
درخواستهاي به زبان آورده يا نياورده ضمير شماست و به اوضاعتان آگاهي كامل دارد .در دعاهاي انبياء ،صفات سميع و عليم ،يا سميع
البصير بسيار تكرار ميشده .بديهي است خدا نه گوشي براي شنيدن و نه چشمي براي ديدن دارد ،گوش و چشم ابزار محدودي است كه
او براي شناخت در اختيار ما گذاشته و گرنه خود مطلقِ شناخت است.
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و اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را رام (خدمتگزار شما و ساير موجودات) كرده
۴۶
است ،حتما خواهند گفت :خدا ،پس (با چنين باور فطري) چگونه به قهقرا كشيده ميشوند (مسير معكوس و عوضي ميروند)؟

خداست كه روزي را براي هر يك از بندگانش كه بخواهد (طبق نظاماتي متناسب با تالش او) فراخي ميبخشيد و يا تنگ
(محدود و به اندازه) ميگرداند ،مسلماً خدا از هر چيزي آگاه است (روزي دست خداست ،نه ارباب قدرت و ثروت).


و اگر از آنان بپرسي چه كسي از آسمان باراني (پُر بركت) ميفرستد كه زمين را پس از مرگش (در زمستان يا خشكسالي) زنده
۴۲
ميكند؟ حتماً خواهند گفت :خدا؛ بگو :ستايش ويژة خداست (نه معبودهاي باطل شما) ،ولي بيشترشان تعقل نميكنند.

و اين زندگي دنيا (كه به آن چسبيدهاند) جز سرگرمي و بازيچهاي بيش نيست و مسلماً سراي آخرت ،همان زندگي (واقعي)
۸۱
است ،اگر ميدانستند.

۸۹

(آدمهاي ناسپاس) وقتي سوار كشتي (و گرفتار طوفان و ترس مرگ) ميشوند ،خدا را ،به خالصانهترين شيوه بندگي ميخوانند.
اما همين كه به ساحل نجاتشان رساند ،در آن حال شرك ميورزند (نجات خود را به حساب شانس يا تالش خود و ديگران ميگذارند).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« - ۴۶يؤفكون» از ماده «اِفـْكْ» ،داللت بر واژگونگي رفتار ميكند .يعني كاري كامالً خالف آدميت و اخالق و قانون شرع و عرف انجام
دادن .امروز ميگويند صد و هشتاد درجه وارونه عمل كردن.
 - ۴۲نميگويد «عقل» و فهم ندارند ،ميگويد عقل خود را به كار نمياندازند .معناي عقل «حفظ تجارب است» ،از تفكر علم پديد ميآيد و
به كار بردن علم و تجربه را تعقل مينامند.
 - ۸۱حَيَوان يعني موجود زنده و جمع آن حَيَوانات است كه از ريشة «حَيَ» و مصدر حيات مشتق شده است .در اين آيه به جاي آنكه صفت
زندگي (حيات) به سراي آخرت نسبت داده شود ،اصال آن را زنده ناميده است.
 - ۸۹موضوع «خالص كردن دين در عبادت خدا»  ۹۹بار در قرآن تكرار شده است كه اهميت فوقالعاده اين امر را در خداپرستي نشان
ميدهد و سوره «زمر» بيش از بقيه سورهها ( ۴بار در آيات ،۹۹ ،۳ ،۹ :و  )۹۴به اين امر پرداخته است .مشركين معاصر پيامبر ،برخالف
تصور بسياري از مردم ،بر حسب آيات زيادي از قرآن ،به «اهلل» اعتقاد داشتند و او را خالق و رازق خود دانسته و به صفت عزيز و عليم نيز
ميستودند ،اما ميپنداشتند خدا «ربّاالرباب» بوده و اداره امور دنيا را به فرشتگان ،كه دختران اويند ،سپرده است.
آنها در واقع بُتها را نماد فرشتگان ميدانستند كه براي دفع ضرر و جلب منفعت آنها را پرستش و در آستانهشان قرباني ميكردند .به اين
ترتيب نقش خدا عمال به عالم ملكوت حواله ميشد و نقش اصلي ،به عنوان واسطه و شفيع به بُتها سپرده ميگشت و تودههاي مردم نيز
همين واسطهها را مؤثر در زندگي خود ميشناختند و به آنان متوسل ميشدند .شرك در حقيقت نه بيخدائي ،كه آفت خداپرستي و ←
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۸۹

(چنين شيوهاي) موجب ميشود تا نعمتي را كه به آنان دادهايم ناديده بگيرند و تا (چند صباحي در دنيا) كامجوئي كنند ،اما
به زودي خواهند دانست (كه خود زيان بردهاند).

آيا (به همين نعمت بزرگ) نمينگرند كه بيترديد اين مائيم كه حَرَم امني (حريم امنيتي براي مكه) قرار دادهايم ،در حالي كه
۸۳
مردم پيرامونشان همواره ربوده ميشوند (جان و مالشان در معرض قتل و غارت و ناامنيهاست)؟ آيا با وجود چنين امنيتي باز هم
به باطل (شفاعت بُتها) باور ميآورند و نعمت خدا را ناديده ميگيرند؟


۸۴

و كيست ستمگرتر از آنكه (بافتههاي شركآميز) دروغي را به خدا نسبت دهد يا حقيقتي را كه بر او عرضه شده دروغ
۸۴
شمارد؟ آيا در دوزخ جايگاهي براي انكارورزان نيست؟

و كساني كه در راه ما (با قبول مصيبتها و محروميتها) ميكوشند ،ما نيز مسلماً به راههاي خود رهبريشان خواهيم كرد و
۸۸
مسلماً خدا با نيكوكاران است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ خشككننده شجره ايمان است .به تعبير قرآن بيشتر مشركين ايمان نميآوردند ،مگر ايماني آلوده به فرهنگ شركآميز آباء و اجدادي
(يوسف .)۹۱۸
اينكه چرا در قرآن تأكيد شده خداوند همه گناهان را ميبخشد به غير از شرك (نساء  ۴۶و  )۹۹۸و چرا هر انگيزه ناخالص و غير
توحيدي ،هر چند مشاركت اندكي در عبادت داشته باشد ،آن را باطل ميكند ،نكتهاي بس اساسي است .به نظر ميرسد انسان در پرستش
خدائي كه «ليس كمثله شئ» (شبيه هيچ چيز نيست) و اول و آخر و ظاهر و باطن همه چيز است (حديد  ،)۳به محض آنكه دستگيرهاي
ذهني و واسطهاي محسوس و ملموس پيدا كند ،خدا را در همان ميبيند و به او دل ميبندد و از آنجائي كه فقط در پرستش خالص خدا،
صفات و اسماء نيكوي او در وجود انسان تجلي ميكند ،دل بستن به آفريدههاي او ،به اميد برآورده شدن حاجات ،نه تنها رشد و كمالي
پديد نميآورد ،بلكه آدمي را در حوائج مادّي متوقف ميسازد.
 - ۸۹حرف الم در «ليكفروا» و «ليتمتعوا» ،الم غايت و نتيجه است ،يعني چنان رفتاري به ناسپاسي و كامجويي در دنيا منتهي ميشود.
« - ۸۳خطف» ربودن و به سرعت اخذ كردن است .در قرآن آمده است« :برق آسمان نزديك است بينايي چشم آنان را بربايد» (بقره  -۹۱يَكَادُ
الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) .همچنين از زبان محافظهكاران مردد در پذيرش ايمان گفته است« :اگر همراه تو پيرو هدايت قرآن شويم ،از شهر
خويش ربوده ميشويم  -مشركين ما را دستگير ميكنند و ميكشند» (قصص  - ۴۱وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا).
(ع)

« - ۸۴افتري» از ريشه «فَرَي» ،سخناني من درآوردي و بيپايه و اساس و بافته شده است .در قرآن آمده است كه ماجراي حضرت يوسف
قصهاي بافته شده و ساختگي نيست ،بلكه حقيقتي است كه در كتابهاي پيشين نيز ذكر گرديده است( :يوسف .)۹۹۹

 - ۸۴اگر گفته ميشد« :آيا جايگاه انكارورزان در دوزخ نيست» ،ظاهراً تفاوتي نميكرد ،بايد ديد چه حكمتي در اين جمله است كه« :آيا در
دوزخ جايگاهي...؟»
 - ۸۸در قرآن همراهي (معيّت) خدا با سه گروه مورد تأكيد قرار گرفته ؛ بيش از همه متّقين ( ۴بار) ،سپس صابرين ( ۳بار) و محسنين ( ۹بار).

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

الف ،الم ،ميم.

۹

روميان (در نبرد با سپاه ايران) شكست خوردند،

۳

در پائينترين زمين (از نظر ارتفاع نسبت به سطح دريا) و آنها پس از شكستشان به زودي پيروز ميشوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹در مورد اين حروف در پاورقي شماره  ۹سوره سجده ،كه آخرين سوره از مجموع سورههاي با حروف مقطعه الم به شمار ميرود،
توضيحات الزم را دادهايم .با اين تفاوت كه در  ۴سوره (بقره ،آلعمران ،لقمان ،سجده) از «كتاب» به معناي آيات تشريعي (آيات ملفوظ
 قرآن) سخن گفته شده و در سورههاي روم و عنكبوت از قوانين و نظاماتي كه در جوامع انساني جاري است .اصوال معناي اصلي كتاب،همان اصول زير بنائي و نظامات ثبت شده در شريعت و طبيعت (كتاب هستي) است.
 - ۹اشارهاي است به شكست امپراطوري روم شرقي ،از ابر قدرت ايران در سال نهم بعثت .خسرو پرويز پادشاه ساساني با استفاده از آشفتگي
اوضاع سياسي روم شرقي (بيزانس) ،پس از كودتاي نظامي و كشته شدن امپراطور و خاندانش ،به قلمرو آن دولت در ارمنستان،
گرجستان ،آسياي صغير ،سوريه و مصر حمله كرد و سرانجام پس از پيروزيهاي گسترده ،اورشليم را تسخير و به نزديكي كنستانتينويل
(قسطنطنيه) پايتخت روم شرقي ،يعني قلمرو دوران هخامنشي رسيد و هراكليوس را اسير و زنداني كرد.
روميان پس از اين شكست بزرگ ،به تدريج بر اختالفات خود فائق آمده و با تجديد قوا موفق ميشوند از سال ميالدي  ۸۹۹به تدريج
مناطق از دست داده را پس بگيرند ،و حتي آتشكده بزرگ آذرگشتسب را ويران كنند .سرانجام با اشغال تيسفون پايتخت ساساني ،خسرو
پرويز كه اكثر سرداران خود را به بهانه عدم موفقيت در جنگ كشته و مورد نارضايتي شديد ارتش و تودههاي مردم بود ،فرار ميكند و
توسط فرماندهان پادگان تيسفون و گروهي از بزرگان دستگير و زنداني و در سال  ۸۹۶ميالدي كشته ميشود و پسر او شيرويه كه مادرش
دختر قيصر روم بود ،به قدرت ميرسد .شيرويه كه تمام پسران خسرو پرويز را جلو چشم پدر در زندان سر بريده بود ،خود نيز يك سال
بعد در كودتايي ساقط ميشود و در طول چهار سال پس از مرگ خسرو پرويز ،جمعاً  ۹۹نفر به سلطنت ميرسند (متوسط هر كدام  ۴ماه).
 - ۳روميان در سال  ۸۹۴ميالدي در ناحيه «بحرالميت» (درياي مُرده) فلسطين كه از نظر جغرافيدانان پائينترين نقطه زمين از سطح درياهاي
آزاد است ،از سپاه ايران شكست سختي خوردند و اورشليم پايتخت فلسطين در فاصله حدود  ۹۱كيلومتري درياچه به تصرف ايران
درآمد .ارتفاع اين منطقه كه قرآن در  ۹۴قرن قبل به آن اشاره كرده  ۴۹۹ ،متر پائينتر از سطح دريا ميباشد كه در سال  ۹۲۳۴ميالدي
محاسبه و امروز با كمك ماهواره دقيقاً تأييد شده است« .ادني» (پائينترين) ،از نظر لغوي در برابر «اعلي» (مرتفعترين) قرار دارد .برخي از
مفسرين «ادني» را نزديكترين محل نسبت به روميان گرفتهاند ،در حالي كه تمام مناطق متصرفه متعلق به خود روميان بود ،نه نزديك به
آنان ،مگر آنكه نزديكتر را به پايتخت آنان (قسطنطنيه  -كنستانتينويل) بگيريم كه به قلب قدرت نزديك بود! اين محل با مكه ،مركز
مسلمانان نيز حدود  ۹۹۱۱كيلومتر فاصله دارد و نميتواند نزديك به آنها هم باشد.
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قرآن حكیم

۴

در چند سال (آينده) .زمام امور به دست خداست (نه ابرقدرتها) ،چه قبل و چه بعد (از اين شكست و پيروزي) و در آن روز
۴
مؤمنين (از تضعيف ابر قدرتي كه بر آنها سلطه داشت) خوشحال خواهند شد.

۱

۸

(و براي خالصي خودشان از شرّ ظالمان نيز اميدوار ميشوند) به ياري خدا .ياري ميدهد آن را كه بخواهد (منطبق نظاماتش عمل كند) و
اوست قدرتمندِ مطلق مهربان.



۶

(اين پيروزي) وعدة خداست و خدا در وعدة خويش تخلف نميكند ،ولي بيشتر مردم (از وعدههاي خدا) اطالعي ندارند.

۲

(آنها) تنها بر ظاهري از زندگي دنيا شناخت دارند و از آخرت (باطن دنيا و روي ديگرش) غافلند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴پيروزي ايرانيان بر روميان در سال  ۸۹۴ميالدي و پيروزي روميان حوالي  ۸۹۹ميباشد .اهل لغت «بضع سنين» را كمتر از  ۲سال گفتهاند.
 - ۴اعراب در آن دوران تحت نفوذ و سيطره دولتهاي مختلف ايران بودند و شاپور دوم (ذواالَكتاف) پس از شكست سخت اعراب ،به
روايتي كِتفهاي آنان را براي عبور ريسمان اسارت سوراخ كرده بود! بنابراين دشمني اعراب با ابر قدرت ساساني به مراتب بيش از
حكومت روم شرقي (بيزانس) در فاصلهاي بسيار دور با سرزمين آنها بود.
 - ۸اگر مردماني كه از ظلم و ستم ابر قدرتي رنج ميبرند ،تضعيف و شكست او و پيروزي شكستخوردگاني ديگر را ببينند ،طبيعي است كه
بر نجات خود از چنگال ستمگران اميدوار و خوشحال ميشوند ،هر چند با نگاه ناسيوناليستي امروز ما ،در نديده گرفتن مظالم نظام
ساساني ،ناخوشايند باشد.
 - ۱معناي «من يشاء» كه «به هر كه خواهد» ترجمه ميشود ،ممكن است با «دلبخواه» مصطلح در زبان فارسي اشتباه شود ،اما مشيّت خدا همان
نظامات و قوانين اوست كه هر كس خود را با آن هماهنگ سازد سود ميبرد .در مدرسه نيز معلمان هر كس را بخواهند قبول يا ردّ
ميكنند ،اما نه به دلخواه ،بلكه بر اساس لياقتها.
 - ۶جملة« :وَلَٰكِنَ أَكْثَرَ النَاسِ ال يَعْلَمُونَ»  ۹۹بار و جملة« :وَلَٰكِنَ أَكْثَرَهُم ال يَعْلَمُونَ» (يا :بَل أَكْثَرَهُم ال يَعْلَمُونَ)  ۹۴بار در قرآن تكرار شده
است كه نشان ميدهد بسياري از خطاها ناشي از نداشتن علم و اطالع است.
 - ۲اين آيه ،در برابر علم مردم به «ظواهر» دنيا ،به جاي آنكه به غفلت آنها از «باطن» دنيا اشاره كند ،كلمه «آخرت» را به جاي باطن گذاشته
است .از اين نكته ميتوان دريافت كه آخرت ،ناپيدا و غايب همان باطن دنياست.
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سوره روم ()۰۳
۹۱

آيا در (وجدان) خودشان نميانديشند (با خودشان خلوت نميكنند و در نمييابند كه) خدا آسمانها (عالم ستارگان) و زمين و آنچه
۹۹
ميان آندوست (فضاي بين كهكشانها) را جز به حق (روي برنامه و هدف) و براي سرآمدي معين (عمري محدود) نيافريده است؟ و
۹۹
همانا بسياري از مردم (با ناباوري هدفداري جهان و رستاخيز قيامت) لقاي پروردگارشان را انكار ميكنند.

(اگر عقلشان به آسمانها نميرسد) آيا در زمين هم سير و سفر نكردهاند (تاريخ را بررسي نكردهاند) تا ببينند سرانجام كساني كه قبل
۹۳
از آنها بودند (اُمتهاي پيشين و تمدنهاي منقرض شده) چگونه بوده است؟ (همانها كه) نيرومندتر از اينان بودهاند و زمين را (براي
۹۴
كشت و زرع شخم زده و براي احداث كاخها) زير و رو كرده و بيش از ايشان آبادش ساختند؟ و (البته براي هدايت آنان) پيامبرانشان
نشانههاي روشن برايشان عرضه كردند (اما چون انكار كردند ،گرفتار عواقب عذابآور اعمالشان شدند) ،پس اين خدا نبود كه بر آنها
۹۴
ستم كند ،بلكه خودشان در حق خويش (در مدّت عمر) ستم ميكردند.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱جملة« :فِي أَنْفُسِهِمْ» (يا :فِي أَنْفُسِهنّ) كه جمعاً  ۹۹بار در قرآن تكرار شده ،داللت بر ذات و درون اشخاص ميكند ،مثل :خدا به ذات
آدمي آگاه است (هود  ،)۳۹مخزن اسرار شخصي است (آلعمران  ،۹۴۴مائده  ،)۴۹بايد سخني گفت كه در عمق جانشان اثر كند (نساء
 ،)۸۳بعضي ذاتاً خود بزرگ بيناند (فرقان  ،)۹۹با خود سخن گفتن (مجادله  ،)۶تفكر دروني (روم  ،)۶احساس راحت دروني (نساء .)۸۴
 - ۹۹اجل همان سرآمد يا سررسيد زماني است كه مشتقات آن ( ۴۱) ۹۲x۳بار در قرآن تكرار شده است ،از سرآمد مهلت قرض گرفته تا
سرآمد زايمان  ،سرآمد عمر افراد يا جوامع ،سرآمد دنيا ،سرآمد عمرِ ماه و خورشيد و ...در اين آيه به سرآمد عمر كل هستي اشاره شده
است كه مشابه آن را در آيه  ۳سوره احقاف عيناً ميتوان ديد.
 - ۹۹لقاء ،تالقي ،تلقي ،مالقات و ...تماماً داللت بر نوعي رسيدن به :روز قيامت ،خدا و ربّ ميكند .در قرآن از تكذيب ،كفر (ناديده
گرفتن) ،نسيان (فراموشي) ،شك و ترديد و نوميدي نسبت به :لقاء آخرت ،لقاء الهي يا ربوبي ياد كرده است و در جهت مقابل نيز ،نقش
كتاب و رسوالن و تفصيل آيات را براي :انذار به آخرت ،اميد ،ايمان و يقين به:لقاء ربّ ،اهلل و آخرت برشمرده است.
 - ۹۳در قرآن  ۱بار فعل امر «سيروا» (سير و سفر كنيد) آمده و  ۱بار (عدد كامل) نيز با جمله« :افلم يسيروا» (چرا سير و سفر نميكنند) ،به
زمينچسبيدگان بيهمت از سياحت مذمّت شدهاند! چنين سفري ،نه صرفاً براي گردش و تفريح ،بلكه براي نظاره در چگونگي سرنوشت
امتهاي پيشين (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) است .يعني بررسي تاريخ گذشتگان كه  ۹۹بار تكرار شده است و يكبار نيز (عنكبوت
آيه  )۹۱اين سير و سياحت به منظور زمينشناسي و ديرينهشناسي ،براي كشف آثار اوليه پيدايش حيات در كره زمين توصيه شده است.
 - ۹۴عمران از كلمة عُمر ،احداث و ايجاد ،تعمير (عمر دادن) و نگهداري ،رسيدگي و حفظ حياتِ بناها ،بنيادها ،باغات و ديگر ساختههاي
بشري است .عمره حج نيز همچنانكه زرتشتيان آتش مقدس را روشن نگه ميدارند ،زنده نگه داشتن اين مراسم در طول سال ميباشد.
 - ۹۴جملة« :فَمَا كَانَ اللَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» كه عيناً ،يا با تعابير مشابه ۹۱ ،بار در قرآن تكرار شده است (روم  ،۲عنكبوت
 ،۴۱نحل  ۳۳و  ،۹۹۶يونس  ،۴۴توبه  ،۱۱اعراف  ،۹۸۱بقره  ،۴۱آلعمران  ،۹۹۱و هود  )۹۱۹نشان ميدهد تمامي عذابها و عقوبتها،
ظلمي است كه آدمي به خود ميكند و عوارض و آثار طبيعي اعمال شخص در نظام تخلف ناپذير الهي به شمار ميرود؟
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۹۸

سپس ،با تكذيب آيات خدا ،و (بدتر از آن )،يكسره به استهزاء گرفتنش ،سرانجام بدكاران به بدترين (سرنوشتها) رسيد.

خداست كه آفرينش را آغاز ميكند و سپس آن را باز ميگرداند (تكرار ميكند) ،سپس به سوي او بازگردانده ميشويد.

و روزي كه ساعت (زمان قيامت) برپا شود ،در آن روز مجرمان (بريدگان از خدا و خلق ،از نجات خود) نوميد ميشوند.

۹۱



و (در آن روز) هيچيك از شريكانشان (معبودان دروغيني كه براي حاجتخواهي ،شريك خدا ساخته بودند) شفاعتي براي آنان نتوانند كرد
۹۶
(واسطه نجاتي براي آنها وجود ندارد) و (در آن روز) منكر (نقش) شريكانشان خواهند شد.

و روزي كه ساعت (زمان قيامت) برپا شود ،در آن روز (انسانها بر حسب ميزان اعمالشان از هم) جدا ميشوند.

پس كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند ،در بوستاني (سرشار از نعمت) برخوردار از آثار اعمال
۹۲
شاديبخش) خود خواهند شد.

(نيكو و

ولي كساني كه (حقيقت را ناديده گرفته و) انكار كردند و آيات ما و رسيدن به (نتيجة اعمال و آشكار شدن حقايق در) آخرت را دروغ
شمردند ،آنها (براي دخول) در عذاب احضار خواهند شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۸فعل «اساؤا» ،مثل «احسنوا» (نيكي كردند) ،معناي «بد كردند» ميدهد .آمدن «سُوآي» (مؤنث اسوء = بدتر) به دنبال آن ،به نظر ميرسد
نتيجه يا علت سرنوشتي را كه در آيه قبل براي ستمكاران رقم زده بود نشان ميدهد ،يعني سرانجام كساني كه بد كردند ،بدتر شد.
 - ۹۱معناي ريشهاي «جرم» ،انقطاع و بريدگي است .گناه جرم محسوب ميشود ،چرا كه دليل آن بريدن از خدا ،خلق و مسئوليت است.
 - ۹۶بحث مفصلتر درباره انكار و اعتراض معبودان در روز قيامت ،نسبت به عابدان (شرك زده) را ميتوانيد از همين قلم در كتاب «پژوهشي
در پرتو قرآن» ج  ۹صفحه  ۹۳۹ببينيد يا مستقيماً به آيات مريم  ۶۹و  ،۶۹فاطر  ۹۳و  ،۹۴يونس  ۹۶و  ۹۲مراجعه كنيد.
 - ۹۲در فعل «يحبرون» از ريشه «حَبَرَ» مفهوم «تأثيرگذاري» در آن ،در انواع مشتقاتش ،نمودار است .مثل :پينه بستن كف دست از كار ،باقي
ماندن اثر زخم يا كتك در پوست بدن ،زردي دندان ،اثر گزيدن جانور در بدن ،آثار ابر در آسمان ،آثار باران در زنده كردن زمين .جوهر
و مركب را نيز حُبُور و قلم خودنويس را «قلم الحِبر» ميگويند كه در كاغذ تأثير ميگذارد .شايد اين كه قرآن علماي اهل كتاب را احبار
(جمع حِبر) ناميده است ،به دليل همين آثار قلمي يا آثار عملي نيكوشان در جامعه بوده باشد .اما وصف «فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» گويا بروز و
ظهور آثار نيكوي اهل ايمان و عمل صالح در آخرت باشد كه آنها را در بوستانهاي بهشتي جاي ميدهد .نقش و نگار كردن ،آراستن و
تزئين سخن ،خط و شعر را با همين واژه نشان ميدهند .چنين است نقش و نگار زيبائي كه مؤمنان براي خود نگاشتند.
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۹۱

پس منزه است خدا( ،چه) آنگاه كه (روز را) به آغاز تاريكي ميرسانيد ،و (چه) آنگاه كه (شب را) به صبح (آغاز روشنائي)
منتهي ميسازيد (در همة لحظات شبانه روزي ،تدبير خدا در جهان هستي منزه و مبراي از كوچكترين عيب و نقص است).

(خدا منزه از عيب و نقص و تنها

و (به همين دليل) ستايش در آسمانها (عالم ستارگان) و زمين منحصر به اوست (نه معبودان باطل) و نيز
۹۹
شايسته حمد و سپاس است) در تاريكي كامل (شب) ،و هنگامي كه روز را به ظهر (روشنائي كامل) ميرسانيد.



(چرا كه) يكسره (موجودات) زنده را از (مواد) بيجان (در طبيعت) پديد ميآورد و (مواد) بيجان را از (موجود) زنده (اشاره به مرگ

و حيات دائمي ميلياردها سلول در بدن جانداران ،كه نشان از دست اندر كاري خدا در هر لحظهاي دارد  -كل يوم هو في شأن) و زمين را پس از مرگش
۹۹
(در زمستان ،به لطف باران) زنده ميكند و شما نيز اين چنين (در روز رستاخيز از دل خاك) خارج ميشويد.

۹۳

و از جمله نشانههاي اوست كه شما را از خاكي آفريد ،سپس به صورت بشري (در زمين) منتشر ميشويد.

و از جمله نشانههاي اوست كه از همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنارشان آرام گيريد و بين شما ←
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۱تُمسون» از ريشة «مساء» به اول شب يا داخل شدن به شب گفته ميشود كه سرآغاز و آستانه تبديل نظام روشني به نظام تاريكي است.
همچنانكه تصبحون معناي معكوسي دارد.
 - ۹۹ميان دو حالت مختلف (زماني) :سرآغاز و آستانه شب و روز (حين تمسون و حين تصبحون) ،و وسط شب و روز (عشياً و حين تظهرون)
به نظر ميرسد جملة« :و له الحمد في السموات و االرض» در وسط اين آيه  ،با ذكر «مكان» حمد ،حالت جمله معترضهاي داشته باشد تا
آغاز شب يا روز ،و به اوج خود رسيدن هر دو را مبراي از عيب و نقص شمرده باشد .اما اينكه چرا سه بار (به جاي چهار بار) كلمه «حين»
تكرار شده و به جاي تعشّون ،كه هموزن تمسون ،تصبحون ،تظهرون است ،وصف «عشياً» به كار رفته است ،ممكن است به دليل خواب
شب باشدكه شخص ناخودآگاه به گسترش تاريكي آن ميباشد .حال آنكه آغاز و انتهاي روز (صبح و عصر) و وسط آن (ظهر)،آدمي در
بيداري و شاهد اين تحوالت است .بسياري از مترجمان اين آيه را بيان ديگري از آيات اسراء  ۱۶و طه  ۹۳۱در تعيين نماز دانستهاند ،اما
جمله «فسبحان اهلل» با جمله «و اقم الصلوه» در آيه مذكور تفاوت دارد .اولي بيان حقيقتي است در جهان و دومي حكم اقامه نماز.
 - ۹۹مشابه همين مضمون (رستاخيز به مثابه پديدهاي مادي نه روحي) را ميتوانيد در اين سورهها بيابيد :ق  ،۹۹زخرف  ،۹۹و اعراف .۹۴
 - ۹۳منظور از «تراب» ،نه همين خاك معمولي ،بلكه برگرفته و بركشيدهاي از آن است .اصطالحات :سالله من طين (چكيدهاي از خاك -
مؤمنين  )۹۹و طين الزب (گِل چسبنده  -صافات  )۹۹بيانگر همين ويژگي است .در قرآن هر گاه خاك معمولي مورد نظر بوده ،با الف و
الم معرفه (الطين) ذكر شده ،ولي در بقيه موارد ،كه مربوط به مواد اوليه آفرينش است ،به صورت نكره (طينٍ ،طيناً) بيان شده است.
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۹۴

→ دوستي و دلسوزي نهاد ،بيترديد در اين (عشق و ايثار) بس نشانههاست براي مردمي كه تفكر ميكنند.

۹۴

و از جمله نشانههاي او آفرينش آسمانها (عالم ستارگان) و زمين و تفاوت زبانها و رنگهاي شماست ،مسلماً در اين
۹۸
(گوناگوني نژادها) بس نشانههاست براي دانشمندان.

و از جمله نشانههاي او همين خواب شما در شب و روز و تالش معاشتان از فضل اوست .مسلماً در اين (پديدة خواب و

كاپوي زندگي) بس نشانههاست براي مردمي كه ميشنوند (گوشي شنوا براي حقايق دارند).

۹۱



۹۶

و از جمله نشانههاي او ،نماياندن برق به حالت بيمآور و اميدوار كننده به شماست و از آسمان آبي (پُر بركت) ←
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴مودّت را دوستي ترجمه ميكنند ،ولي دوستي ميان زن و شوهر را در زبان فارسي «عشق» مينامند ،هر چند اين واژه ،كه در اصل عربي
است ،در قرآن نيامده و در قرون بعدي با تغييرات زباني و تحول معنائي واژهها جايگزين واژة «حُبّ» و وارد ادبيات اسالمي شده است .اما
«رحمت» ،مرحله باالتري از عشقِ ناشي از غرايز جنسي و دوستيهاي دوطرفه است .رحمت نوعي دلسوزي و ايثار است كه ذاتي و
يكطرفه ميباشد.
 - ۹۴ما عادت كردهايم نشانههاي خدا را در عالم كهكشانها و ابعاد نجومي دور از خود بيابيم ،اما در اين آيه خدا را در پديده عشق و ايثار
ميان همسران نشان ميدهد! البته همه آدميان غرايز جنسي و مِهر و محبت با همسر را كم و بيش تجربه كردهاند ،اما به ندرت متوجه منشاء
پيدايش عشق و ايثار و پديد آورنده آن ميشوند ،تنها با تفكر است كه ميتوان به انشاء كننده آن پي برد.
 - ۹۸در آيه قبل« ،مردمان اهل تفكر» (لقوم يتفكرون) را تواناي درك و فهم پديد آورنده «مودّت و رحمت» ميان همسران معرفي كرده و در
اين آيه دانشمندان (عالمين) را .روابط زناشوئي را همه تجربه ميكنند ،بنابراين سخن از قوم شده است (لقوم يتفكرون) ،اما آيات خدا در
عالم آسمانها و زمين را ،دانشمندان نجومي و زمينشناسان و آيات او در تفاوت گويشهاي ميان اقوام و تفاوت رنگ و نژادها را فقط
دانشمندان متخصص در رشتههاي متنوع ،مربوط به زبان ،فرهنگ ،هنرها و مردمشناسي تشخيص ميدهند و اگر از ظواهر اين شگفتيها به
پديدآورنده آن بنگرند ،خدا را باور ميكنند.
 - ۹۱پديدة خواب ،پيچيدگيهائي دارد كه هنوز هم روانكاوان از فهم جامع آن عاجز ماندهاند ،چه رسد به مردمان عادي ،بنابراين در اين
مورد به جاي افعال :تفكرون و تعقلون ،يا وصف عالمين ،جمله «لقوم يسمعون» (براي مردمي كه گوش شنوا دارند) را به كار برده است؛
شنوا و پذيراي آياتي كه انبياء از آثار آفرينش و ربوبيت خدا مطرح كردهاند و دانش بشر را هنوز دسترسي به فهم جامع آن نيست .در
ضمن معناي سمع تنها شنيدن اصوات نيست ،بلكه فهميدن و التزام پيدا كردن به حقيقت فهميده شده نيز در آن مستتر است.
 - ۹۶ميدانيم رعد و برق ،كه ناشي از تخليه الكتريكي در ارتفاعات باال ميباشد ،از نظر علمي در تسريع شكلگيري دانههاي اوليه باران و
ريزش آن نقش بسيار مهمي دارد و مردمان باديه نشين همواره چشمشان به آسمان ميباشد .بنابراين هر چند غرّش رعد و درخشش برق و
صاعقه ترسآور است ،اما همين كه بشارت دهنده باران حياتبخش است ،اميدواركننده و شاديآور نيز ميباشد .اتفاقا سورهاي در قرآن
به نام «رعد» وجود دارد كه آيه  ۹۹آن بيانگر همين بيم و اميد ميباشد« .هُوَ الَذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَحَابَ الثِقَالَ»
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۹۲

→ ميفرستد كه زمين را پس از مرگش (از بي آبي و خشكي) زنده ميكند ،مسلماً در اين (زندگي بخشيدن به طبيعت) بس
۳۱
نشانههاست براي مردمي كه عقل خود را به كار ميگيرند.

و از نشانههاي اوست كه آسمان و زمين به فرمان او (طبق نظاماتي كه مقدّر كرده) برپايند ،سپس (در آستانة قيامت) آنگاه كه شما
۳۹
را با ندائي از زمين فرا خواند ،بيدرنگ (از گورها) خارج خواهيد شد.

از آنِ اوست هر آن كه (هر موجود زندهاي كه) در آسمانها و زمين است ،همگي فقط فرمانبردار اويند.



و اوست كه آفرينش را آغاز ميكند ،سپس بازش ميگرداند (چرخة زندگي و مرگ و تداوم و تكامل حياتي را پديد ميآورد) و اين كار
براي او (از آفرينش نخستين) آسانتر است( .براي فهم رستاخيز) مثالهاي عاليتري در (آفرينش) آسمانها و زمين براي (شناخت قدرت
انحصاري) خدا وجود دارد و اوست برترين قدرت حكيمانه.

(خدا براي نشان دادن بطالن شرك) مثالي از (روابط) خودتان زده است :آيا از ميان آنها (اسيران جنگي) كه در تسلط شمايند← ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۲قرآن مخصوصاً در مورد زمين خزان زده و خشك ،اصطالح «زمين مرده» را به كار برده است تا مثال و نماد و نشانهاي باشد براي فهم
مسئله رستاخيز آدميان روز قيامت .اصطالح احياء زمين بعد از مرگش (بعد موتها)  ۹۹بار در قرآن تكرار شده است.
 - ۳۱يعقلون نيز همچون يوقنون فعل است و داللت بر كاربرد عقل در امور ميكند ،در اينجا نيز ترجمة «عاقالن» يا «اهل خرد» و خردمندان
برگردان رسايي نيست .در ضمن معناي «عقل» هم در بُعد ذهني آن ،يعني انديشيدنِ صِرف خالصه نميشود .معناي عقل به فرمايش
حضرت علي(ع) (در نامة  ۳۹نهج البالغه) حفظ تجربههاست .يعني با تفكر در امور «علم» حاصل ميشود و كاربرد علم (حاصل از طريق
تئوري يا تجربه عملي) را در زندگي تعقل ميگويند .پس عاقل كسي است كه به علمش عمل ميكند .چنين معنائي البته با فهم امروزي ما
از عقل كه فرسنگها از سرچشمه فاصله گرفته فرق دارد.
 - ۳۹دعوه و دعا ،همان خواستن و خواندن است .شما نميتوانيد جمادات را به سوي خود بخوانيد و انتظار اجابت داشته باشيد ،اما اگر حيواني
را تربيت و اهلي كرده باشيد ،نسبت به خواندن و فرمان شما ،به تناسب تربيت شدگي ،عكسالعمل نشان ميدهد .پروردگاري كه آفريننده
همه ذرات وجود ماست ،با فرماني واحد ما را به سوي سرنوشتمان ميخواند و خواه ناخواه به سوي آن كشيده ميشويم .تمثيل اين
فراخوان و اجابت را در آيه  ۹۸۱سوره بقره ميتوان يافت؛ ابراهيم از پروردگارش ميپرسد كه چگونه مرده را زنده ميكني؟ ميگويد:
مگر باور نداري!؟ پاسخ ميدهد :چرا ،ولي براي اطمينان دلم ميپرسم .ميفرمايد چهار پرنده برگير ،آنها را با خود آموخته كن ،سپس هر
كدام آنها را (در چهار جهت جغرافيائي) بر سر كوهي قرار ده ،آنگاه آنها را فراخوان ،خواهي ديد به سرعت به سويت ميشتابند
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→ شريكاني با حقوق برابر در آنچه ما به شما روزي دادهايم داريد؟ و از آنها (در تجاوز به اموالتان) همانقدر بيم داريد كه از
۳۳
۳۹
يكديگر (افراد آزاد مثل خودتان)؟ ما اين گونه آيات را براي مردمي كه تعقل ميكنند آشكارا بيان ميكنيم.

(آنها نه تنها پيرو اين منطق نيستند) بلكه ستمگران بي هيچ دانشي از هوسهاي خويش پيروي ميكنند.

۳۴

۳۸

۳۴



پس تو رويكرد خود به دين (قانون خدائي) را حقگرايانه فرادار( .اين دين) همان فطرت (سرشت) خداست كه مردم را
بر اساس آن سرشته (از عدم آفريده) است ،آفرينش خدا نيز دستخوش دگرگوني نخواهد شد (ساختار روحي رواني انسان ثابت
۳۶
۳۱
است) ،اين است دين بپا دارنده (رشد دهنده) اما بيشتر مردم نميدانند (كه راه تعالي و رشد و كمال در گرويدن به قانون خدائي است).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۹در اين مثال ،جملة «من انفسكم» (از خودتان) بيانگر مناسبات بردهداري در جامعة قبيلهاي منحط زمان نزول قرآن است .اگر چنين
جملهاي نيامده بود ،به نظر ميرسيد تبعيض ميان برده و آزاد مورد تأييد ضمني قرآن است.
 - ۳۳تفصيل دادن آيات ،در مقابل مجمل و مختصر بيان كردن آن است .تفصيل آيات از جانب خدا ،با كليگوئيهاي فلسفي و تشبيهات
غلوآميز ادبي فرق بسيار دارد .تفصيل از ريشه «فَصَلَ» ،داللت بر جدائي و استقالل اجزاء هر كلي ميكند ،همچون دوربيني كه آنچنان
تصاوير دقيق بر ميدارد كه جزئيات موي و خطوط پوست را نشان ميدهد.
 - ۳۴ظلم در تلقي اكثر مردم ،ستم كردن به ديگري و پايمال كردن حقوق است ،اما اصل اين كلمه به معني كاستن از حق يا گذاشتن چيزي
در غير مكان آن است كه مغاير تعادل ميباشد .مناسبات انسان با خدا ،خلق او و نفس خود بايد متناسب و معادل با حق باشد ،در غير
اينصورت هر نوع انحراف از حق موجب ظلم و به هم خوردن تعادل ميگردد .قرآن شرك ورزيدن به خدا را كه قرار دادن معبوداني در
مكان او و كاستن از حق ربوبيت است« ،ظلم عظيم» شمرده است .لقمان ... - ۹۳يَا بُنَيَ ال تُشْرِكْ بِاهللِ إِنَ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
 - ۳۴حنيف از ريشه «حَنَفَ» ،بيانگر انگيزه و ميل از گمراهي به هدايت و از كجي به راستي و استقامت است .به بيان قرآن حنيف بودن معادل
مشرك نبودن است (حُنَفَاءَ لِلَهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ -حج )۳۹و يا اخالص در عبادت (وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اهللَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ -بينه .)۴
واژة مخالف حَنَفَ ،جَنَفَ ميباشد كه نوعي تمايل معكوس را نشان ميدهد.
بيشتر آدميان در ارتباط با حق خونسرد و خنثي هستند و كمتر انگيزه و احساسي براي جستجوي حق و گرايش به آن دارند .اما «حنيف»
صفت مشبهه است و داللت بر ثبوت چنين حالتي در شخص ميكند .نمونه ممتازش در قرآن ابراهيم خليل(ع) است كه چنين حالتي در
شخصيت او حالت ثابت و راسخ يافته بود و تغيير و تحول باورهايش از ستاره و ماه و خورشيد پرستي تا رويكرد به ربّ العالمين ،نشانگر
حق جوئي خالص او از همان دوران نوجواني تا اواخر عمر و تسليم به خدا و ذبح فرزند ميباشد .در دو مورد باقيمانده (روم  ۳۱و يونس
 )۹۱۴واژه «حنيفاً» ،هدفگيري حقگرايانه به سوي دين خدا را نشان ميدهد :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا.
 - ۳۸در فرمان« :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا» ،نماد رويكرد دل و اقبال به هدف متعالي است ،و اقامه آن ،معناي برپائي و جدي گرفتن آن دارد.
منظور اين است بنده تسليم شده به خدا بايد مصمّم و جدّي تمام توجه خود را خالصانه و خالي از شرك به سوي دين او معطوف نمايد.
 - ۳۱تبديل نوعي تغيير و تعويض و جابجائي است .اصطالح «تبديل كلمات اهلل» چهار بار در قرآن آمده است (يونس  ،۸۴انعام  ۳۴و  ،۹۹۴و
كهف  ،)۹۱اما «تبديل خلق اهلل» فقط در همين آيه آمده است.
 - ۳۶قيام ،برخاستني مقابل نشستن است كه ميتواند حقيقي يا مجازي باشد« .دين قيّم» همچون شخص قيّم براي يتيمان ،متولي هدايت و
مصلحت بندگان و موجب برپائي و شكوفائي استعدادهاي معنوي آنها ميباشد.
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۳۲

(از انواع شرك و انحراف) بازگشت كننده به سوي او باشيد (از گذشتهها توبه كنيد) و از (نافرماني) او پروا پيشه سازيد و نماز را
۴۱
برپا داريد (ارتباط با خدا را جدي بگيريد) و از مشركين مباشيد،

۴۹

از كساني كه دين خود را فرقه فرقه كردند و پيرواني (نسبت به اشخاص و ايسمهاي مختلف) شدند( ،به گونهاي كه) هر گروهي
۴۹
به آنچه (از حقيقت) نزد خود دارد دلخوش است.


هر گاه مردم گرفتار گزندي شوند ،پروردگارشان را به حال توبه و بازگشت به سوياش ميخوانند ،اما همين كه (خدا)
۴۳
رحمتي از جانب خويش (در رفع گرفتاري) به آنها بچشاند ،بعضي از آنها نسبت به پروردگارشان شرك ميورزند (رفع
۴۴
مشكالت خود را به پاي اشخاص و عوامل ديگر ميگذارند).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۳۲منيب» اسم فاعل «انابه» يعني بازگشت مكرر به خدا ،پس از انجام هر خالف و خطائي است و تكرار اين توجه و توبه ،داللت بر مراقبت
مستمر از گفتار و كردار خود ميكند كه بيداري نفس محسوب ميگردد.
 - ۴۱معناي اقامه (برپا داشتن) در :اقيموا الصلوه ،جدّي گرفتن ارتباط با خدا ،اهميت و اولويت دادن به آن و مراقب بر حُسن انجام آن است.
مثل :اقامه وزن (عدالت در معامالت) ،اقامه شهادت براي خدا ،اقامه وجوه و...
 - ۴۹ياران و پيروان هر پيش گامي (در حق يا باطل) را «شيعه» او مينامند .مثل ابراهيم(ع) كه شيعه افكار و انديشههاي توحيدي نوح(ع) بود
(صافات  )۶۳و شيعه حضرت موسي(ع) در دوران فرعون (قصص .)۹۴
اما كلمة شيعه در قرآن عمدتاً معناي منفي داشته و داللت بر تفرقهاي ميكند كه عامل آن پيروي از اشخاص و نظريات فرقهگرايانه غير
توحيدي است .فرعون با استفاده از حيله« :تفرقه بينداز و حكومت كن» ،مانع از تجمع و وحدت مردم ميشد و آنها را شيعه (پراكنده)
ميساخت .قصص  :۴إِنَ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا...
در قرآن خطاب به پيامبر اسالم آمده است« :آنهائي كه آئينشان را تكه تكه كرده و به پيرواني (نسبت به مراجع ديني خود) تبديل
شدهاند ،تو هيچ پيوندي با آنان نداري ،تكليف آنها با خداست و در قيامت به اين اختالفات خبرشان خواهد داد» (انعام .)۹۴۲
آفت يك ملت موحّد ،انحراف از اتحاد حول محور كتاب خدا و فراگير شدن تمايل به پيروي از اشخاص است كه موجب تفرقه ،تضاد،
تخاصم و خشم و خشونت در جامعه ميشود :انعام ... - ۸۴أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ...
 - ۴۹اين اصطالح معروفي است كه« :حقيقت را همگان ميدانند» .يعني آدميان برحسب ذوقيات و زمينههاي گوناگون وراثتي ،تربيتي ،و
آموزشي ،از زاويهاي مستقل و با نگاهي متفاوت به حقيقتي واحد مينگرند و در تبادل آراء و تضارب انديشههاست كه نظريات جديد
متولد ميشود و جامعه رشد ميكند .با گسترش تفرقه و شيعه شيعه شدن يك جامعه ،دين همچون گوشت قرباني كه به رقابت قومي
غارتگر افتاده باشد ،قطعه قطعه ميشود و هر كدام به سهمي كه به چنگ آوردهاند دلخوش ميشوند.
 - ۴۳معناي ذائقه در« :اذاقهم» ،چشيدن مزه است ،در واقع نعمات دنيا در مقايسه با نعمات آخرت ،در حدّ چشيدن و مزه كردن آن است.
 - ۴۴اينكه انسان در هنگام سختي و مصيبت به خدا پناه ميبرد ،اما با رفع بال ،علت آن را به تدبير خود يا ديگران نسبت ميدهد ،بسيار مورد
تذكر قرآن واقع شده است .از جمله :انعام  ۴۹و  ،۸۴نحل  ،۴۴و عنكبوت .۸۴
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(و همين ناخالصي و شرك موجب ميشود) تا نسبت به آنچه ما به آنها دادهايم ناسپاس گردند .پس (حال كه دنيا را بر آخرت برگزيدهايد)
بهرهمند شويد كه به زودي (نتيجه چنين انتخابي) را خواهيد فهميد.

۴۸

۴۴

آيا بر آنان دليلي (مسلط و قانع كننده) فرو فرستادهايم كه به آنچه نسبت به خدا شرك ميورزند توجيه كننده باشد؟



ما همين كه به مردم رحمتي بچشانيم ،بدان سرمست (مغرور و فراموشكار) ميگردند و اگر به خاطر دستاورد (نامطلوب)
خودشان دچار ناخوشايندي شوند ،در آن حال (به كلي) نوميد ميگردند.

آيا نميبينند (توجه نميكنند) كه مسلماً اين خداست كه روزي را براي هر كه خواهد (شايسته بداند) ،گشايش ميدهد يا محدود
(به اندازه) ميگرداند؟ مسلماً در اين (تنوع استعدادها و توانائيها) بس نشانههاست براي مردمي كه (به حقايق) ايمان ميآورند

۴۱

۴۶

پس (با شناخت تفاوت استعداد آدميان در كسب مال) حق خويشاوندي را بپرداز ،همچنين (حق) مسكين و فرزند راه (خدا) را،
۴۲
اين (سخاوتمندي و كرامت) براي آنهائي كه وجه خدا (اهداف خدائي) را اراده ميكنند بهتر است و آنها همان رستگاراناند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴كلمة سلطان (به صورت نكره و با ضمير)  ۴۱بار در قرآن تكرار شده است .مردماني كه به قدرت مستبدين خو گرفتهاند ،تسلط را ناشي
از زور ميبينند و به همين دليل پادشاهان را سلطان مينامند (كه چنين عنواني در قرآن نيامده است) .اما قرآن تسلط را در برتري منطق و
سلطان را در علم و دانشِ سراغ داده است .فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (اگر راست ميگوئيد مرا داليلي روشن عرضه كنيد  -ابراهيم .)۹۱
 - ۴۸تكلّم ،انتقال منظور با لب و دهان و ايجاد ارتعاش در هواست ،اما تكلم مختص به آدمي نميباشد .قرآن از تكلم دست و پا و پوست بدن
در روز قيامت يا شهادت آنها سخن گفته است (ياسين  ،۸۴نور  ،۹۴فصلت  ۹۱و )...منظور در اين موارد وصف حال و ارائه حقايق است.
 - ۴۱قرآن احسان و انفاق به خويشاوندان را ،نه براي صدقه سري و رفع بال ،بلكه پرداخت حق خودِ آنها كه در اموال ديگر خويشاوندان
وجود دارد ،ذكر كرده است .آيه  ۹۸سوره اسراء نيز بر اين امر تأكيد دارد.
« - ۴۶ابنالسبيل» را عموماً در راه ماندگان ترجمه كردهاند ،ولي در دوران قديم در عربستان ،به دليل سختيهاي سفر ،شرايط منطقه استوايي و
فقدان امكانات حمل و نقل ،بعيد به نظر ميرسد تعداد در راهماندگان به حدّي بوده باشد كه يكي از تقسيمات ششگانه غنايم تلقي گردد.
بنظر اين قلم ،با توجه به معناي «سبيل اهلل» در قرآن ،كه غالباً در متن آيات جهادي آمده و در مقابله با «سبيل الطاغوت» قرار دارد ،بايد
خانواده شهيدان يا فرزندان سبيل اهلل ،يعني جان بازان جهادگر فقير بوده باشد( .كتاب كلماتي از قرآن ،مقاله سبيل اهلل ،از همين قلم).
« - ۴۲مفلحون» از ريشه «فَلَحَ» (شكافت) داللت بر نوعي شكفتن يا شكوفائي ميكند .كشاورز را از آن جهت فالّح ميگويند كه زمين را
ميشكافد و با شخم زدن آن امكان باروري خاك و برآمدن دانه را فراهم ميسازد .هر انساني نيز در درون خود دانه قدسي دارد كه بايد
از دل تيره خاك خودخواهيها خارجش كرده و در معرض تابش خورشيد حق و هواي پاك قرار دهد :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ
دَسَاهَا (كسي كه نفس خويش را تزكيه كرد ،آن را شكوفا ساخت و آن كه پوشاندش ،ضايع كرد).
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۴۱

(چنين

هر گونه ربائي دادهايد (در صد اضافي كه بر وام خويش گرفتهايد) تا در اموال مردم (نه با كار خودتان ،سرمايه شما) افزايش يابد،
۴۹
عملي) نزد خدا افزوده نميشود (بركتي ندارد) ولي هر زكاتي كه به هدف (و انگيزه) خدائي ميپردازيد ،چنين كساني (از
۴۹
نظر رشد شخصيت انساني) همان افزون شدگانند.



(در تداوم نسلها يا روز

خداست آنكه شما را آفريد و سپس (بعد از تولد) روزي داد ،سپس (در پايان عمر) ميميراند ،سپس
رستاخيز) زنده ميكند .آيا از معبودان شما (كساني كه آنها را در برآوردن حاجات و دفع باليا شريك خدا پنداشتهايد) كسي هست كه
ذرهاي از چنين اموري را انجام دهد؟ خدا منزه و متعالي است از آنچه شرك ميورزيد.

۴۳

بهخاطر دستاورد (آثار عملكرد شركآميز) مردم استكه فساد (آلودگي در طبيعت و محيط زيست) در خشكيو دريا نمايان شده ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۱معناي اصلي رِبا زيادت است؛ مثل :رباي در مال و ثروت ،در قدرت و تسلط بر ديگران (نحل  ،)۲۹بزرگ كردن فرزند (اسراء  ،)۹۴زمين
يا تپهاي كه نسبت به زمينهاي مجاور بلندتر باشد (مؤمنون  ،۴۱بقره  )۹۸۴وعقوبتي كه شدت يافته باشد (رعد .)۹۱
 - ۴۹زكات ،انفاق خالصانهاي است كه موجب تزكيه نفس از دنياپرستي ميشود .اراده كردن وجه خدا (تريدون وجه اهلل) بر انگيزه خالص و
هدف خدائي داشتن در اين عمل تأكيد ميكند .ن .ك به سوره هاي :بقره  ،۹۱۹رعد  ،۹۹انسان  ،۲و ليل .۹۱
 - ۴۹معموال «مضعفون» را «دارندگان پاداش مضاعف» ترجمه ميكنند .اما مضعفون در اينجا فاعل است (نه صفت مشبهه) و در آيه هم سخني
از پاداش نيست كه چند برابر دريافت كنند .مفهوم آيه اين است كه عدهاي با رباخواري ميخواهند ثروتشان در سرمايه و اموال مردم
افزايش يابد ،اما كساني هم با پرداخت ايثارگونه زكات ،گرچه به ظاهر كاهش مالي پيدا ميكنند ،اما در عوض و در باطن ،شخصيت و
ارزشهاي انساني خود را رشد و توسعه ميدهند .اينها همان مضعفوناند .مسئله افزايش شخصيت و رشدآن را در آيات زير ميتوان يافت:
ابراهيم  ... - ۱لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ( ...اگر شكر كنيد ،مسلماً زيادتان ميكنم = توسعه شخصيتي پيدا ميكنيد)
ليل  ۴تا  - ۹۱فَأَمَا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى ( ٰ ....هر كس عطا كند ،نفس خويش مهار نمايد و نيكيها را (قوالً و
عمالً) تصديق كند ،پس به زودي (نفس) او را براي آسانيها ،آسان (هموار) خواهيم كرد؛ و (برعكس) هر كسي بخل بورزد ،خود را
بينياز از مهار نفس بپندارد و نيكيها را تكذيب كند ،پس به زودي (نفس) او را براي سختيها ،آسان (هموار) ميكنيم.
 - ۴۳فساد ،به هم خوردن نظم و تعادل در امور مختلف است .در اينجا سخن از فساد اخالقي ،اقتصادي و سياسي انسانها نيست ،خبر از ظهور
فساد در خشكيها و درياها ميدهد ،آن هم در  ۹۴قرن قبل كه هنوز نه محيط زيست با انواع آاليندهها و مصرف جمعيتهاي ميليوني
آلوده شده بود و نه درياها به مواد نفتي ،فضوالت كارخانهها و زبالههاي شهري آغشته شده بود .اگر سخني از فساد در آسمانها ،آلودگي
جوّي و پارگي اليه اُزن در اين آيه به ميان نيامده است ،شايد دليلش غير ممكن بودن تصور آن براي نسلهاي قبل از انقالب صنعتي بوده
باشد (واهلل اعلم) .همه اين مفاسد محصول دستاورد انسانها (بما كسبت ايدي الناس) و نتيجه خودخواهيهاي فردي و جمعي و بياعتنائي
به مصلحت بلند مدت خود و ديگران و تخريب محيط زيست براي منافع فوري خود است.
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۴۴

۴۴

→ تا (محصول و نتيجه) برخي از آنچه را كردهاند به آنها بچشاند باشد تا (از شرك و منيت به سوي توحيد) برگردند.

۴۸

(اي پيامبر به منكران) بگو :در زمين سير و سفر كنيد و بنگريد سرانجام پيشينيان چگونه بود؟ (آنها كه به كيفر عذاب گرفتار شدند)
اكثرشان مشرك بودند.

پس (حال كه چنين است) ،پيش از آنكه روز بازگشت ناپذيري (رستاخيز قيامت) از جانب خدا فرا رسد ،روي خويش را به
۴۱
سوي دين برپا دارنده فرادار (به آئين خالص توحيدي توجه كن و آن را رهنماي زندگي خود قرار ده).



هر كس (اين حقايق را) انكار كند ،انكارش به زيان خودش است و هر كه به شايستگي عمل كند ،پس (چنين كساني) براي
۴۶
خودشان بستر سازي (زمينهسازي سعادت) ميكنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴آثار مخربي كه مصرف بيرويه و اسرافي مواد فسيلي (همچون نفت و بنزين) ،استعمال دخانيات و شُرب خمر و امثال آنها در توسعه
بيماريها و صدمه به سالمت آدميان پديد آورده ،همچون چراق قرمز هشداردهندهاي است كه جوامع پيشرفته امروزي را كه به علم و
تحقيق و عقالنيت بهاي جدّيتري ميدهند ،به تجديد نظر و اصالح آب و خاك و هوا ناچار ساخته است .دريغ و افسوس بر كشورهائي
كه هنوز متوجه فسادي كه در زمين پديد ميآورند نيستند!
 - ۴۴هدف از اين هشدارها چيزي نيست جز همين كه از چنين فساد آفرينيهائي دست بر دارند .قرآن در مواردي ظهور چنين عوارضي را
«عذاب» ناميده است كه آزار دهنده مردم ،موجب محروميت آنان از زندگي سالم و مخرّب محيط زيست آنها ميشود .ن ك :اعراف
 ،۹۸۶سجده  ۹۹و زخرف .۴۶
 - ۴۸در قرآن  ۱بار فعل امر «سيروا» (سير و سفر كنيد) آمده و  ۱بار (عدد كامل) نيز با جمله« :افلم يسيروا» (چرا سير و سفر نميكنند) به
زمينچسبيدگان بيهمت از سياحت مذمت شدهاند!
چنين سير و سفري ،نه صرفاً براي گردش و تفريح ،بلكه براي نظاره در چگونگي سرنوشت امتهاي پيشين (كيف كان عاقبه الذين من
قبلهم) است .يعني بررسي تاريخ گذشتگان كه  ۹۹بار تكرار شده است و يكبار نيز (عنكبوت آيه  )۹۱اين سير و سياحت به منظور
زمينشناسي و ديرينهشناسي ،براي كشف آثار اوليه پيدايش حيات در كره زمين توصيه شده است.
 - ۴۱اقامه وجه براي دين قيم ،جدّي گرفتن آئين خدائي ،راهنماي عمل خود قرار دادن و رو آوردن به آن در همه برنامههاي فردي و
اجتماعي است ،آنچنان كه پيامبر اسالم فرمود :هر گاه فتنهها همچون ابرهاي تيره شما را فرا گرفت ،بر شما باد پناه به قرآن.
 - ۴۶مهد را گهواره گفتهاند به دليل آماده شدن آن پيش از تولد نوزاد .زمين نيز همچون گهواره در طول ميليونها سال براي زيست آدميان
آماده شده است (الذي جعل لكم االرض مهداً) .مِهاد ،آماده شده و تمهيد ،از پيش آماده كردن است .كساني كه در زندگي دنيائي كار
شايسته ميكنند ،در واقع جايگاه آخرت خود را آماده ميسازند و گهواره خود را قبل از تولّدي ديگر تدارك ميبينند.
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(اين نظامات مقرّر شده است) تا خدا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند ،از فضل خويش پاداش
۸۱
۴۲
دهد ،مسلماً او انكارورزان را دوست ندارد (آنها از رحمتش به دور ميمانند).

و از نشانههاي اوست كه بادها را بشارت دهنده (بر نزول باران) ميفرستد تا از رحمت خويش بر شما بچشاند و كشتيها به
۸۹
فرمانش روان شوند و (با استفاده از امكان حمل و نقل دريائي ،به نيروي باد) از فضل او بجوئيد و باشد تا شكر نعمت گزاريد.


آوردند ،پس (و چون اين نشانهها را انكار كردند،

و پيش از تو رسوالني به سوي قومشان فرستاديم كه نشانههاي روشن برايشان
۸۳
۸۹
در بازتاب كردارشان) از كساني كه مرتكب جُرم شده بودند انتقام گرفتيم و ياري كردن مؤمنين حقي است بر عهده ما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۲فضل خدا همان فزون بخشيها و عنايتهاي بيكران اوست كه به تناسب شايستگي به بندگان عطا ميكند.

 - ۸۱دوست داشتن يا نداشتن ما امري قلبي است و معلوم نيست هميشه به عمل منتهي شود ،اما در مورد خدائي كه منزه از احساسات دوستي و
دشمني بشري است ،اين اوصاف اوالً به صورت مجازي براي فهم آدميان به كار رفته ،ثانياً آثار عملي تكويني و تأثير مسلم بيروني دارد.
فعل «يحب» جمعاً  ۴۱بار (عدد كمال) در قرآن به خدا نسبت داده شده است ۹۱ :بار «يحِبُ» (درباره :محسنين ،متقين ،مقسطين ،صابرين،
متوكلين ،توابين ،مطهرين ،الذين يقاتلون في سبيله صفاً) و  ۹۳بار «ال يحِبُ» (درباره :ظالمين ،مسرفين ،خائنين ،مستكبرين ،مفسدين،
معتدين ،كافرين ،فرحين و.)...
 - ۸۹اصطالح «ابتغاء فضل اهلل» (در جستجوي فضل خدا) جمعاً  ۹۴بار در قرآن تكرار شده است كه نگاهي جامع به آنها ديده ما را نسبت به
مفهوم اين اصطالح بازتر ميكند.
در اين آيه و  ۴مورد ديگر (نحل  ،۹۴اسراء  ،۸۸فاطر  ،۹۹و جاثيه  )۹۹كشتي را وسيلهاي براي جستجوي فضل خدا ناميده است ،كشتي
در آن دوران عمدتاً براي حمل و نقل كاالهاي تجاري مورد استفاده قرار ميگرفت ،هر چند امروز نفت و كاالهاي صنعتي از نظر آماري رقم
اصلي را در اين حمل و نقل دارند ،سفرهاي سياحتي ،ماهيگيري و اكتشافات علمي نيز از اقالم قابل توجهاند .عالوه بر دريا ،خشكي نيز
ميداني براي جوالن آسمي در جستجوي فضل خداست ،به طور كلي قرآن شب را هنگام استراحت يا ذكر خدا ،و روز را هنگام
جستجوي فضل خدا ،در تمام زمينههاي اقتصادي ،علمي ،هنري ،و ...شمرده است (اسراء  ،۹۹قصص  ،۱۳و روم  .)۹۳موارد ديگر عبارتند
از :تجارت در ايام حج (بقره  ،)۹۲۶سير و سفر (مزمل  ،)۹۱پراكنده شدن در زمين پس از نماز جمعه (جمعه  ،)۹۱در سه مورد نيز كه
«ابتغاء فضل اهلل» همراه با «رضوان» خدا آمده است ،ظاهراً چنين جستجويي از فضل خدا جنبه معنوي دارد (مائده  ،۹فتح  ،۹۲حشر .)۶
 - ۸۹معناي جرم ،بريدگي و انقطاع است و الجَرَم معناي الينقطع و پيوسته ميدهد .مجرمين ،بريدگان از خدا و خلق و از شريعت هستند.
 - ۸۳مشتقات كلمه انتقام  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۳مورد ،صفت «منتقم» يا «ذوانتقام» به خدا نسبت داده شده است .منتقم از
نامهاي نيكوي الهي است ،در حالي كه انتقام گرفتن در اخالق ديني مذمت شده است .عالوه بر آن ،خداوندي كه منزه از تأثيرپذيري از
مخلوقات است ،چگونه ممكن است دچار خشم و غضب يا انتقام ،كه تماماً احساساتي انسانياند ،بشود؟ اما كلمه انتقام از ريشة «نَـقـَمَ» به
معني نفي و انكار شئ ميباشد ،خواه با زبان و خواه با عقوبت .همانطور كه بدن ما در تزريق خون يا پيوند اعضاء تا هماهنگي الزم حاصل
نشود ،عضو جديد را پس ميزند ،نظامات جهان و آخرت نيز به گونهاي است كه انسانهاي ناهماهنگ با نظامات الهي را دفع و طرد
ميكند .اين است معناي انتقام الهي.

29

قرآن حكیم

خداست آن كه بادها را ميفرستد تا ابرها را برانگيزد و آنگونه كه خواهد (طبق نظاماتي) آن را در آسمان ميگستراند و
به صورت تودههائي (انبوه و متراكم) در ميآورد آنگاه باران را ميبيني كه از درون آن بيرون ميآيد و چون آن را به هر
۸۴
كه از بندگانش كه خواهد (طبق نظاماتي) فرو بارد ،به ناگه شادمان شوند .

هر چند پيش از آنكه بر آنها ببارد (از شدت خشكسالي) بسيار نوميد بودند.



پس به آثار رحمت خدا (در طبيعت پر طراوت) بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش (در زمستان و پس از خشكي) زنده ميكند،
۸۸
۸۴
بيترديد اين (خداي حياتبخش) همان زنده كننده مردگان است و او بر هر كاري توانا (نظام دهنده) است.

و اگر (در تابستان و شرايط خاص) بادي (گرم) بفرستيم كه كشتزار خويش را (در اثر آن پژمرده و) زرد ببينند ،مسلماً پس از آن
ناسپاسي ميكنند (با اين استثناء نعمات قبلي را ناديده ميگيرند).

پس (با چنان ناسپاسيهائي) تو نه ميتواني پيام خود را به مردگان (از نظر روحي) بشنواني ،و نه به كـَران ،آنگاه كه با پشت
۸۱
كردن (به پيامت) از آن روي ميگردانند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸۴آية  ۴۳سوره نور نيز گوياي همين مطلب است (آيا نميبيني كه خداوند ابرها را قطاروار با تأني ميراند؛ سپس مابين آنها پيوستگي و
اتصال برقرار ميسازد ،پس از آن آنها را به روي هم انبوه ميسازد؛ سپس در اين هنگام دانههاي اوليه باران را ميبيني كه از البالي آن
خارج ميشود .و از آسمان از كوههائي كه يخ (تگرگ) در آن است.)...
 - ۸۴مشابة همين مضمون (رستاخيز به مثابة پديدهاي مادّي نه روحي) را ميتوانيد در اين سورهها بيابيد :ق  ،۹۹زخرف  ،۹۹و اعراف .۹۴
 - ۸۸قدير از ريشة «قدر» (اندازه) به نظامي كه خدا در جهان ساخته و روابط منظمي كه پديدهها با يكديگر دارند داللت ميكند.
 - ۸۱ايمان از مقولة اطالعات علمي نيست كه با حضور در كالس و شنيدن سخن استاد ،هر چند با اكراه و اجبار ،باالخره در ذهن جاي بگيرد.
ايمان امري قلبي است ،وقتي دل كسي مرده باشد و گوشش شنواي مطالب ايماني نباشد ،از پيامبر نيز براي رسوخ ايمان در دلِ
رويگردانان كاري ساخته نيست.
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و (نيز) راهبر كوردالن از گمراهيشان نتواني بود ،تو جز كساني را كه به آيات ما ايمان آورده و واقعاً تسليم (به حقيقت)
۸۶
باشند نميتواني شنوا(ي سخن حق) كني.

(با گذشت

خداست كه شما را از ناتواني (در تولد) آفريد ،سپس بعد از ناتواني( ،در دوران جواني) نيرومندي بخشيد ،سپس
ساليان) ناتواني و پيري پديد آورد ،آنچه بخواهد (طبق نظاماتي) ميآفريند و او بسيار داناي توانا (در اندازه و نظم بخشيدن) است.



روزي كه ساعت (لحظه قيامت) برپا شود ،مجرمان (با اطمينان كامل) سوگند ياد خواهند كرد كه جز ساعتي (در گور) درنگ
۸۲
نكردهاند! (آنها در دنيا نيز) همين گونه (با همين اطمينان خاطر) واژگونه ميپنداشتند.

و (اما) كساني كه برخوردار از علم و ايماناند( ،به منكران) گويند :شما در كتاب خدا (مقدّرات ثبت و ضبط شده او ،از زمان مرگتان)
تا روز قيامت درنگ داشتهايد ،اينك روز رستاخيز است ولي شما (گذشت زمان ،يا واقعيت رستاخيز) را نميدانستيد.

۱۱

در آن روز عذرخواهي ستمگران سودي به حالشان ندارد و نه فرصت جلب رضايت (خدا يا خلق) به آنان داده ميشود.

۱۹

ما در اين قرآن براي (هدايت) مردم از هر گونه مَثلي سخن گفتهايم (با اينحال) اگر بر آنان (هر) آيهاي عرضه كني،
مسلماً منكران خواهند گفت :شما باطلگراياني بيش نيستيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸۶شرط هدايت ،گشودن پنجره دل در برابر خورشيد ايمان و «تسليم شدن» و تن سپردن به نور و گرماي آن است.
 - ۸۲يؤفكون از ماده «اِفـْكْ» ،داللت بر واژگونگي رفتار ميكند .يعني كاري كامالً خالف آدميت و اخالق و قانون شرع و عرف انجام دادن.
امروز ميگويند صد و هشتاد درجه وارونه عمل كردن.
ي» (رضايت) ،رضايت طلبيدن از خدا يا كسي است كه به او ظلم شده است .در دنيا چنين امري ممكن و ممدوح
« - ۱۱مستعتبون» از ريشه «عُبْت ٰ
است ،اما آخرت دارِ جزاست نه دارِ عمل.
 - ۱۹معناي «مَثـَلْ» ،تفهيم مطلب از طريق ارائه دليل و حجت يا نمونه و شبيه است تا عبرتي در اين تطبيق حاصل گردد .مثالها عاقبت و
سرانجام كارها را تشريح و تبيين ميكنند← .
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۱۹

اين چنين خدا بر دل كساني كه نميدانند (انگيزهاي براي شناخت حقيقت ندارند) مُهر ميزند (استعداد حقجوئيشان تباه ميشود).

بنابراين (در برابر انكار آنها) شكيبا باش .مسلماً وعده خدا حق است (تحقق يافتني است) و مباد (گفتار و كردار) كساني كه
۱۳
آخرت) يقين ندارند تو را سبك سازد (از سنگيني و ثبات وقار خارج سازد).

(به وعده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ مجسمه را در زبان عربي «تمثال» ميگويند كه قالب و مُدلي از انسان ،حيوانات يا اشياء ديگر است .گاهي اخالق و رفتار يا شيوه زندگي
كسي الگوئي «مثال» زدني براي ديگران ميشود .كما آنكه عيسي بن مريم مجسمه مِهر و محبّت و مثالي براي بنياسرائيل بود (زخرف ۴۱
و  ،)۴۲فرعون نيز نظام حكومتي خود را الگوئي نمونه و مثال زدني ميدانست (طه  .)۸۳مثال زدنهاي قرآن ،تفهيم مطلب از طريق ارائه
مدل مشابه است.



 - ۱۹اصطالح «طبع قلب» از اصطالحات متداول قرآن است كه  ۹۹بار در اين كتاب تكرار شده است .معناي طبع ،ثابت و دائمي شدن است.
مطبوعات نوشته شدههاي كليشه خورده و ثابت هستند (برخالف گفتارها) .اخالقيات و سجاياي آدمي را «طبع» او ميگويند .طبيعت نيز
آفريدههاي قطعي خدا هستند .قلب آدمي مركز فعل و انفعاالت و تجزيه تحليل اطالعات وارده و قبول يا رد آنها ميباشد .اگر اين عضو
فعال قابليت دريافت انديشههاي ديگر و فرآيند آزادگرانه بر آن را از دست بدهد ،حالت طبع پيدا ميكند .يعني مثل روزنامهها كليشهاي و
مُهر خورده (طبع) ميشود .اين همان دگماتيسم و تعصب كور است.
 ۹۲ - ۱۳بار در قرآن فرمان «صبر» به پيامبر در برابر سختيهاي رسالت و گفتار و كردار پيامبر تكرار شده است .در اين آيه به دنبال فرمان
صبر ،سبك نشدن در برابر آنهائي كه باوري يقيني به آخرت ندارند و به دنيا و بهرهمنديها و رقابتهاي آن دلخوشند توصيه شده است.
گوئي گفتار و كردار توهينآميز و تهاجمي آنها طوفاني به پا ميكند كه پيامبر و پيروان او بايد با استواري و ثبات قدم مقاومت نمايند .به
تعبير مالي رومي:
برد او را كه نبود اهل نماز
باد خشم و باد شهوت ،باد آز

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
الف ،الم ،ميم.

۹

اين است آياتِ كتاب حكيم.

۹

كه راهبر و رحمتي است براي نيكوكاران (راههاي نيكويي را مينماياند).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹صفت حكيم داللت بر محكم و استوار و مبراي از عيب و نقص بودن ميكند ،همچون جسم محكمي كه نشكن و يكپارچه است .خدا
حكيم است ،چون در كارش رخنه و راهي براي نفوذ خرابي و نقص نيست.
 - ۹سه سوره :بقره ،نمل و لقمان ،كه هر سه با حروف مقطعه و نقش هدايتگر قرآن آغاز ميشوند ،و جمله سه مرحلهاي« :الَذِينَ يُقِيمُونَ
الصَلَاهَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاهَ وَهُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ» عيناً در هر سه تكرار شده است ،هدايت قرآن را از سه منظر و براي سه گروه از بندگان
مطرح ميسازد؛ بقره« :متقين» ،نمل« :مؤمنين» ،و لقمان« :محسنين».
از اين سه منظر ميتوان ارتباط انسان را با سه موضوع :خود ،خدا ،و خلق تعريف كرد؛ مهمترين خصلت خودِ انسان در فرهنگ قرآن
تقواست ،پس سوره بقره كه با مقدمه مردمشناسي خود در معرفي سه گروه :مؤمن ،كافر ،و منافق پرداخته است ،بر نقش تقوا در
هدايتپذيري از قرآن تأكيد ميكند .سوره نمل عمدتاً بر ارتباط انسان با آفريدگار خود تكيه دارد ،از اين منظر صفت «ايمان» مطرح
ميشود و باالخره سوره لقمان ،به خصوص در آيات  ۹۹تا ( ۹۲اندرزهاي لقمان به فرزندش) بر ارتباط آدمي با خلق (اخالقيات) تكيه
دارد ،صفت احسان از اين منظر مهمترين نشانه آدمي محسوب ميشود .در مورد«متقين» ،فقط هدايت را مطرح كرده است .در مورد
«مؤمنين» ،بشارت و در مورد «محسنين»  ،رحمت به هدايت اضافه شده است .متقين و مؤمنين و محسنين سه گروه نيستند ،بلكه سه خصلت
يك انسان از سه منظر متفاوت محسوب ميشود .سوره هاي سه گانه را زير هم قرار ميدهيم تا تفاوت ها آشكار گردد:
بقره :الم ٰذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

هُدًى لِلْمُتَقِينَ

الَذِينََ...يُقِيمُونَ الصَلَاهَ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ...وَبِالْآخِرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ

نمل طس .تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاهَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاهَ

وَهُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ

هُدًى وَرَحْمَهً لِلْمُحْسِنِينَ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلَاهَ وَيُؤْتُونَ الزَكَاهَ

وَهُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ يُوقِنُونَ

لقمان الم .تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
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۳

۴

۴

همانها كه به نماز (پيوند با خدا) اهميت ميدهند و زكات ميپردازند و به آخرت به طور جدي يقين ميورزند.

آنها بر (مسير) هدايتي از پروردگارشان رهسپارند و آنها همان رستگارانند.

۸

و بعضي از مردم (بر خالف گروه نخست ،به جاي پيروي از حق) خريدار (يا فروشنده) سخنان بي پايه و اساساند تا (خود يا مردم را) بي
هيچ شناختي از راه خدا گمراه سازند و آنرا به استهزا گيرند .براي آنها (به دليل تكبرشان) عذابي خوار كننده است.



و هر گاه آيات ما بر آنها خوانده ميشود ،با تكبر روي ميگردانند( ،آنچنان بياعتنائي نشان ميدهند كه) انگار آن را نشنيدهاند،
انگار در گوشهاشان سنگيني است .پس چنين كسي را به عذابي دردناك بشارت ده!

(ولي) كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند ،مسلماً باغهاي سرشار از نعمت مختص ايشان است.

(كه) جاودانه در آن خواهند ماند( ،اين) وعده راست خداست و او صاحب عزت و حكمت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۳اقامه» را برپا داشتن معنا كردهاند ،كه مفهوم اهميت دادن و جدي گرفتن دارد .مثل :اقامه صالت ،اقامه وزن (رعايت عدالت در
معامالت) ،اقامه شهادت براي خدا (گواهي دادن به نفع مظلومان) ،اقامه وجه (توجه و رويكرد جدي به اهداف متعالي).
 - ۴اين سوره مكي است و در دوران مكه هنوز زكات به معناي سهم دولت براي خدمات عمومي ،موضوعيت نداشته است .اما انفاق و
صدقات و هرگونه كمك مالي به نيازمندان در هر شرايطي موجب «تزكيه نفس» و رشد آدمي ميگردد .صالت و زكات در قرآن
همچون دو پاي راست و چپ شخصي را به پيش ميبرد .كسي كه با خدا آشنا شده باشد ،نميتواند به بندگان نيازمند او بيتوجه باشد و از
خود خرج نكند.
 - ۴در جمله« :وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» ،دو بار ضمير «هم» تكرار شده است كه بر اهميت اساسي يقين به آخرت و محوري بودن آن در
باورها داللت ميكند .در ضمن «يوقنون» فعلي مضارع است كه نشانگر تالشي براي رسيدن به يقين ميباشد.
« - ۸يَشْتَرِي» از ريشه «شَرَي» به گفته لغتشناسان ،از اضداد است و توأمان درباره خريدن و فروختن به كار ميرود .چنين كساني هم خود
پذيرا و خريدار اين سخنان بياساس هستند و هم با عرضه و تبليغ آن به ديگران فروشنده باطل محسوب ميشوند.
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(خدا) آسمانها (عالم كهكشانها و ستارهها) را بدون ستون هائي كه آنرا ببينيد( ،به نيروي جاذبه) بيافريد و در زمين ،لنگرهائي
۱
(كوههائي) قرار داد تا مانع حركت (سرزمين) شما گردد و در آن از هر گونه جنبندهاي پراكند ،و از آسمان آبي (پر بركت)
۲
۶
بارانديم كه به لطف آن ،از هر گونه (گياهان) گرامي رويانديم.

اين است آفرينش خدا! حال به من نشان دهيد ديگران (كه به آنها متوسل ميشويد) چه آفريدهاند؟ حقيقت اين است كه اين
۹۱
ستمگران در گمراهي آشكارياند.

۹۹



و لقمان را حكمت (علم اخالق و رفتار شايسته با ديگران) داديم؛ (از جمله) اينكه شكر خداي كن و (بدان) هر كه شكرگزاري
۹۹
كند (خدا نيازي ندارد ،بلكه) تنها به سود خويش شكر گذاشته است و هر كه ناسپاسي (كفران نعمت) كند ،مسلماً خدا بينياز
ستوده شده است (به حمد و سپاس شما نيز نيازي ندارد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۱رواسي» جمع «راسيه» به معناي لنگر است كه موجب توقف كشتي در بندر ميگردد .كوهها نيز به دليل غير مسطح بودن زير و روي آنها،
قارههاي زمين را روي قشر مذاب زمين نگه ميدارند و مانع حركت آنها ميگردند .اين اصطالح  ۹۱بار در قرآن تكرار شده است :رعد ،۳
حجر  ،۹۲نازعات  ،۳۹نحل  ،۹۴انبياء  ،۳۹نمل  ،۸۹لقمان  ،۹۱فصلت  ،۹۱ق  ،۱و مرسالت .۹۱
 - ۶در نيمة اول اين آيه افعال :خَلَقَ ،القي ،و بَثَ به صورت سوم شخص مفرد (او) نقش خدا را نشان داده است ،اما در نيمة دوم آن افعال:
انزلنا و فانبتنا به صورت دوم شخص جمع (ما) آمده است .به نظر ميرسد نيمة اول بر اراده آفرينشي او تأكيد دارد و نيمة دوم (با ضمير ما)
بر نقش نيروهاي طبيعي (فرشتگان) و قوانين و نظاماتي كه در جهان مقرر داشته است.
 - ۲منظور از زوج ظاهراً گونههاي نر و ماده گياهان است كه هزاران نوع حيرت آورند .اين ازواج را در قرآن دو بار با صفت« :مِنْ كُلِ زَوْجٍ
كَرِيمٍ» (شعراء  ۱و همين آيه) و دو بار نيز با صفت« :مِنْ كُلِ زَوْجٍ بَهِيجٍ» (از هر گونه زيبا و نشاط آور) ياد كرده است ( ق  ۱و حج .)۴
 - ۹۱ظلم مقابل عدالت است و داللت بر عدم تعادل و ناهماهنگي دارد ،كسي كه خالق را رها كرده و مشركانه به مخلوق او پناه ميبرد،
گوئي تعادلي در دل و ديدهاش وجود ندارد.
 - ۹۹منظور از تعليم حكمت ،آموزش فلسفه و ذهنگرائي نيست ،معناي حكمت در قرآن ،عمدتاً جنبه عملي (نه نظري) دارد و داللت بر
«رفتار و منش» خردمندانه و خداپسندانه ميكند .فردي ممكن است علم و دانش نداشته باشد ،ولي رفتار و مناسبات اخالقياش با دوست و
دشمن «حكيمانه» باشد ،معناي حكمت متأسفانه در همان دوران آشنائي متفكران اوليه مسلمان ،همچون ابنسيناها با فلسفه يونان ،از معناي
اصيل و عملي و قرآني خود منحرف شد و جنبه نظري يافت.
واژة «حكمه»  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه  ۹۱مورد آن همراه كتاب آمده است (يعلمهم الكتاب و الحكمه) و اين دو ،دو بال پروازند.
تعليم كتاب ،آموزش قوانين و نظامات (در تشريع و تكوين) است و تعليم حكمت ،آموزش اخالقيات در ارتباط با خدا و خلق و رفتار و
عملكرد آدمي .توصيههاي لقمان به فرزندش دقيقاً بر همين اخالقيات تكيه دارد .آيات  ۹۹تا  ۳۶سوره اسراء نيز كه ده توصيه اخالقي
بسيار مهم را مطرح ميسازد (و گويا اشاره به همان ده فرمان حضرت موسي باشد) با اين جمله ختم ميشودٰ « :ذَلِكَ مِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ
رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَهِ» (اينها از جمله حكمتهائي است كه پروردگارت بر تو وحي كرده).
 - ۹۹كفر ،ناسپاسي ،ناديده گرفتن و ضايع كردن نعمت است و شكر ،سپاسگزاري از نعمت دهنده ،به زبان آوردن آن و بهرهبرداري عملي از
نعمت در مسير رضايت صاحب نعمت است .در معناي ريشهاي شكر ،نوعي فزوني و زيادت است .اين واژه را در زبان عربي در موارد:
چشمة پُر آب ،گاو پر شير ،و آسمان پر باران به كار ميبرند كه تماماً داللت بر بركت داشتن و رشد و توسعه و استفاده بهينه از نعمت
ميكند.
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و (به ياد آر) آنگاه كه لقمان به پسرش ،در حالي كه او را اندرز ميداد گفت :پسرم ،به خدا شرك مورز
۹۱
مشو) كه مسلماً شرك ظلم عظيمي است.

(از توحيد منحرف

۹۳

و (همچنين ما) انسان را (در مورد نيكويي) به مادر و پدرش توصيه كرديم( .به ويژه درباره) مادرش (كه در دوران حاملگي ،بار سنگين)
او را با زحمت روزافزون حمل كرده است و (نيز تا) از شير گرفتنش كه دو سال به طول انجاميده (او را در آغوش خود حمل
كرده است .ما توصيه كرديم) كه براي من و مادر و پدرت شكرگزار باش (قدر و سپاس اين نعمات را بدان و به آن عمل كن و بدان كه) به
۹۴
سوي من است سير و سرانجام تحوالت.



۹۴

(كاري

و اگر كوشيدند (تو را وادار ساختند) كه نسبت به من در چيزي كه به آن آگاهي و شناخت نداري شرك بورزي
خالف حق انجام دهي يا سرسپرده كسي باشي) در اين صورت اطاعتشان مكن و (با اينحال) در دنيا با آنها رفتاري پسنديده داشته
۹۸
باش و راه كساني را كه (از هر خطا و گناهي) به سوي من برميگردند پيروي كن( ،اگر هم تاكنون خطا كردهاي ،به سوي خدا بازگرد)
در نهايت ،بازگشت همه شما به سوي من است ،پس شما را (در روز داوري) به آنچه ميكرديد آگاه خواهم كرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۳آيات  ۹۹تا  ۹۲يكسره از نصايح لقمان به فرزندش حكايت ميكند ،اما در اين آيه سخنگو ،خداست كه احسان به والدين را توصيه
ميكند .اگر اين توصيه را لقمان به فرزند خود كرده بود ،نوعي خودخواهي ،كه خالف حكمت است ،تلقي ميشد .آيا همين نكته به
ظاهر كوچك ،خود حكمت بزرگي محسوب نميشود؟
 - ۹۴معناي «صيرورت» ،شدن و تحول يافتن و رسيدن است ،اهل لغت مصير را مصدر ميمي و اسم مكان معنا كردهاند ،يعني بازگشتگاه .اما
مصير با مرجع و مسير فرق دارد؛ در اين واژه توجه به سرانجام تحوالت و محصول يك فرآيند مورد نظر است .مشتقات اين واژه  ۹۲بار
در قرآن تكرار شده است .مثل :الي اهلل تصير االمور (امور به سوي خدا برميگردد) ،اليك المصير ،الي اهلل المصير ،الي المصير ،الينا
المصير ،بئس المصير ،ساءت مصيرا ،مصيركم الي النار.
 - ۹۴چگونه ممكن است پدر و مادري فرزند خود را براي شرك ورزيدن به خدا تحت فشار قرار دهند؟ منظور از شرك چيست!؟ ميدانيم
در آغاز رسالت پيامبر اسالم در مكه ،پدر و مادراني مانع پيوستن فرزندان خود به پيامبر و پيروي از پيامهاي توحيدي قرآن ميشدند و آنها
را به همان فرهنگ آباء و اجدادي در شفاعت طلبي و توسل به بُتهاي سنگي و چوبي وادار ميساختند ،اينك بساط چنان بُتپرستيهائي
برچيده شده است ،اما آيا شرك به همين اشكال خالصه ميشود؟ يا هر نوع تحميل عقيده باطلي از ناحيه والدين به فرزندان يا
درخواستها و توصيههاي مغاير حق و عدالت را هم شامل ميشود؟
 - ۹۸نكته بسيار پندآموزي است! ممكن است جوان موحّد و مخلصي به بهانه اعتقادات يا رفتار شركآميز والدين خود ،با آنها ترك ارتباط
كرده و به بد گوئي و بد رفتاري با آنها بپردازد ،توصيه خدائي اين است كه حتي در صورت چنين انحراف عظيمي و اصرار در كشاندن
فرزند به وادي شرك ،او حق ندارد جز با رفتار پسنديده در زندگي دنيا با آنان مراوده داشته باشد .اگر شرك بدترين گناهان باشد ،وقتي
چنين انحرافي هم نميتواند توجيه كننده بد رفتاري فرزند باشد ،چگونه ميتوان در مادون چنين انحرافي مجوز قهر و جدائي گرفت؟
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اي پسرم ،اگر (عمل نيك يا بد انسان از نظر سبكي ،حتي) به وزن دانه خردلي (پنهان) در دل سنگ يا درون آسمانها باشد ،خدا آن
۹۱
را منظور خواهد كرد (به حساب خواهد آورد ،زيرا) خدا دقيق نظر و بس آگاه است.

اي پسرم ،نماز را به پادار (ارتباط با خدا را جدي بگير) و به رفتار پسنديده (مردم را) سفارش ۹۶و از ناپسندها نهي كن و بر آنچه
۹۲
(از ناحيه نهيشدگان ستمكار) به تو ميرسد ،پايداري كن كه چنين مقاومتي نشانه (داشتن) اراده در امور (زندگي) است.



۹۱

و براي (تحقير) مردم ،چهره خويش مگردان (خودپسندانه قيافه مگير) و در زمين مست و مغرور گام برمدار( ،بدان كه) مسلماً
۹۹
خدا هيچ خيالپرداز فخرفروش را دوست ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱معناي واژة «لطيف» در قرآن با آنچه امروز ميفهميم تفاوت بسيار دارد .در كلمه لطف نوعي ظرافت ،دقت ،رفاقت و مدارا ،در اشياء و
امور يا گفتار و كردار ،وجود دارد .مثل پارچه نازك و لطيف ،يا رعايت دقت و ظرافت در جزئيات رفتار .در قرآن آمده است كه
اصحاب كهف به كسي كه او را براي خريد به شهر ميفرستاند ،از ترس آنكه مبادا شناخته و دستگير شوند ،توصيه مؤكد كردند با
«لطافت» عمل كند يعني با احتياط كامل و با مراقبت و هوشياري در ميان مردم ظاهر شود .اينكه در انتهاي آيه تأكيد شده خدا لطيف و
خبير است ،داللت دارد بر اينكه خدا بر جزئيات ناديدني اعمالتان مراقب و بينا و از پنهانيترين مراتب آن باخبر است.
از توصيههاي حضرت علي در عهدنامه حكومتي خود به مالك اشتر ،توصيه به فرماندهان ارتش در رعايت محبت و لطف به سربازان
است؛ محبت در تعهدات عمومي ،و لطف در توجهات ويژه و مشكالت فردي آنان.
 - ۹۶در فريضة «امر بمعروف و نهي از منكر» ،معناي «امر» ،آنچنان كه در زبان فارسي فهميده ميشود ،فرمان دادن از موضع باال و تحميل
عقيده نيست؛ چرا كه در اينصورت با اصل «ال اكراه في الدين» تناقض پيدا ميكند ،بلكه نوعي نظر دهي ،راهنمائي و داللت كردن است.
آيات :مريم  ،۴۴طه  ،۹۳۹اعراف  ،۹۹۱و شعراء  ۳۴اين نظر را به روشني نشان ميدهد.
 - ۹۲ايفاي فريضة «امر بمعروف و نهي از منكر» كه در زمان ما همان انتقاد و اعتراض ملت به عملكرد حاكمان در نقض قانون اساسي و
حقوق ملت به شمار ميرود ،همانطور كه ميبينيم« ،مصيبت»بار است و زندان و شكنجه و در مواردي اعدام در انتظار دارد .سخن لقمان
همين است كه حق را بگو و عوارضش را به جان بخر! به راستي چقدر فرق است ميان امر بمعروفي كه نان و آب و حقوق و مزايا دارد ،با
امر بمعروف مصيبت آور قرآني! اولي رسمي و دولتي و عملي مزدورانه است ،دومي مردمي ،آگاهانه و عملي متفكرانه.
« - ۹۱تصعّر» از ريشه «صَعَرَ» كه فقط يك بار در قرآن آمده است ،معرّف كساني است كه به جاي نگاه متواضعانه به مردم ،سر خود را باال
گرفته و با گردش به چپ و راست ،از آنان متكبرانه روي ميگردانند ،گوئي چشمشان تحمل ديدن آنها را ندارد.
« - ۹۹مختال» از ريشه «خَيلَ» ،كسي است كه اسير «خياالت» و اوهام خود بزرگبيني است .به گفته برخي لغتشناسان ،اسب را در زبان عربي
از آن جهت «خيل» مينامند كه سواره را گرفتار تكبر و خود بزرگبيني ميكند .تنها سرعت اسب و نظاره سواره نظام از بلندي بر پيادگان
نيست كه تكبر ميآورد ،قدرت و سلطه سردمداران حكومتي نيز چنين است .اين از گفتار حكمت بار امام علي(ع) به مالك اشتر است كه:
«هر گاه از موقعيت حكومت بر ديگران ،احساس ابهت و خياالت بر تو دست داد ،نگاهي به عظمت ملك خدا بر فراز خويش بينداز ،شايد
در اينصورت عقلي كه از سرت پريده باز گردد».
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و در رفتار خويش ميانه رو باش (از افراط و تفريط ،چپرَوي و راسترَوي بپرهيز) و صداي خويش پائين بيار ،كه ناخوشايندترين
۹۹
صداها ،مسلماً بانگ خَران است.

آيا نديدهايد (توجه نكردهايد) كه خدا هر آنچه در آسمانها (عالم ستارگان) است و هر آنچه در زمين است را در خدمت
۹۳
(بهرهبرداري) شما رام كرده است (به انسان استعداد تسلط بر طبيعت بخشيده) و نعمتهاي عيان و نهان خويش را بر شما به فراواني
۹۴
(غير قابل شمارش) ارزاني داشته است( .با اين حال) بعضي از مردم بي هيچ علم و هدايت و كتاب روشني در (انكار وحدانيّت)
۹۴
خدا به مجادله ميپردازند.



و چون به آنها گفته شود كه از آنچه خدا (براي هدايت بندگانش) نازل كرده است پيروي كنيد ،گويند( :هرگز) بلكه از آنچه
۹۸
پدرانمان را بر آن يافتهايم (از همان فرهنگ و باورهاي باستاني) پيروي ميكنيم! آيا حتي اگر شيطان هم آنها را (باچنين تقليدي)
به سوي عذاب فرا خوانده باشد!؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۹برخي از مردم در مجالس و محافل عمومي به اتكاء قدرت حنجره (نه منطق) بر ديگران برتري ميجويند و با بلند كردن صداي خود يا
پريدن وسط صحبت ديگران و گرفتن مهلت از آنها ،خودشان را مطرح ميكنند ،اين خود «حكمت» مهمي است كه از آلودگي صوتي
نيز بايد بپرهيزيم و آرامش ديگران را با تُن صداي خويش برهم نزنيم.
 - ۹۳در قرآن  ۹۹بار از تسخير (رام ساختن) خدا نسبت به چيزهائي ياد شده است .مثل :رام ساختن خورشيد و ماه ( ۱مرتبه) ،كوهها براي
داوود (در استخراج فلزات) و باد براي سليمان .در اين ميان  ۹۹مورد آن با ذكر كلمه «لكم» (يا لنا) به انسان اختصاص يافته است .مثل:
سخرلكم الفلك (كشتي) ،سخرلكم الشمس و القمر (انرژي خورشيدي) ،سخرلكم اليل و النهار (شب و روز) ،سخرناها لكم (شتر) ،اما در
آيه  ۹۱سوره لقمان و آيه  ۹۳سوره جاثيه ،نه تنها اجزائي از طبيعت ،بلكه كل عالم هستي را در قابليت رام شدن و استفاده آدمي قرار داده
و اين نعمت به راستي حيرتآوري است كه ناديده گرفته ميشود.
 - ۹۴در اينجا از فراواني نعمتهاي خدا ياد شده و در آيات  ۳۴سوره ابراهيم و  ۹۶سوره نحل از غير قابل شمارش بودن آن... :وَإِنْ تَعُدُوا
نِعْمَتَ اللَهِ ال تُحْصُوهَا...
 - ۹۴اين مضمون كه عيناً در آيه  ۶سوره حج تكرار شده است ،به سه سرچشمه آگاهي اشاره ميكند كه مجادلهكنندگان از هيچكدام آنها
بهره نگرفتهاند؛ علم (اطالعات دريافتي از تفكر و تحقيق«خود») ،هدايت (آموزش از «غير خود») ،و باالخره كتابي روشنگر(از خدا).
 - ۹۸مشابه چنين پاسخي در پيروي از باورهاي پدران پيشين را ،كه بيانگر تقليدي تاريخي است ،در آيات زير نيز ميتوانيد بيابيد:
زخرف  ،۹۴مائده  ،۹۱۴اعراف  ،۹۶يونس  ،۱۶انبياء  ،۴۳شعراء  ،۱۴زخرف  ۹۹و .۹۳
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۹۱

۹۶

و هر كس روي (جهتگيري و هدف زندگي) خود را به سوي خدا تسليم كند و نيكوكار هم باشد ،به دستاويزي محكم
و قابل اعتماد چنگ زده است و به سوي خداست (نه ديگر معبودان) سرانجام امور.

و آن كس كه كفر ورزيد ،كفرش تو را اندوهگين نسازد ،بازگشت همهشان به سوي ماست و آنها را (در قيامت) از
اعمالشان آگاه خواهيم ساخت ،مسلماً خدا به ماهيت سينهها (اسرار درون) كامال آگاه است.

۹۲

ما آنها را (با وجود كفر ،از نعمات دنيا) بهرهمند ميسازيم  ،سپس به عذابي سخت ناگزيرشان خواهيم ساخت
خود عمل ميكنند ،ولي نتيجه اش در نظام الهي ،به اضطرار آنها را به سوي عوارض ناخواسته  -عذاب  -ميكشاند) .

(كافران به اختيار



۳۱

اگر از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است ،بيترديد خواهند گفت :خدا؛ بگو :حمد و سپاس
فقط از آنِ خداست (نه معبودهاي باطل شما) ،ولي بيشتر آنها (اين حقيقت را) نميدانند.

هر آنچه در آسمانها و زمين است ،منحصراً متعلق به خداست ،مسلماً خدا بينياز و ستوده شده مطلق است.

اگر هرچه درخت در زمين است (تبديل به) قلم شود ،و دريا به مدد هفت درياي ديگر (براي نوشتن آثار خداوند مُرَكب شوند← ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱تسليم وجه به خدا (يا به سوي خدا) كه عالوه بر اين آيه ،در آيات  ۹۹۹بقره و  ۹۹۴نساء نيز آمده است ،اصطالحي است قرآني براي
بيان خالص بودن انگيزهها و نيّات در هر كاري كه آدمي انجام ميدهد .كلمه «وجه» نشانگر و رويكردهاي مختلف در زندگي است.
 - ۹۶قرآن در  ۸آيه ،پذيرش هر «عمل صالحي» را با جملة« :و هو مؤمن» (در حاليكه مؤمن باشد) مشروط به انگيزه و خواستگاه ايماني كرده
است و در جهت معكوس نيز ،پذيرش هر «ايماني» را با جملة « :و هو محسن» (در حالي كه نيكوكار باشد) مشروط به عمل صالح شمرده
و تأكيد كرده كه در روز قيامت نه ايمان آوردن كسي (در آن صحنه) سودي براي او دارد ،و نه ايمان كسي كه منجر به كار خيري نشده
باشد نجاتبخش است :انعام « ۹۴۶ال يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا»
 - ۹۲منظور اين نيست كه ما فقط قليلي و مختصري از دنيا را نصيب آنها ميكنيم ،قرآن اصالً همه بهرهمنديهاي دنيائي را در مقايسه با
آخرت قليل شمرده است :توبه ...« - ۳۶فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاهِ الدُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَا قَلِيلٌ».
 - ۳۱بسياري از مردم ميپندارند بُتپرستان معاصر و مخالف پيامبر اسالم ،منكر وجود خدا بودند ،در حالي كه انحراف آنها خواندن غير خدا
در برآوردن حاجاتشان بوده است نه عدم باور به خدا.نگاه كنيد به :عنكبوت  ۸۹و  ،۸۳زخرف  ۲و .۶۱
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۳۹

۳۹

→ شمارش) كلمات خدا تمام نميشود ،مسلماً خدا ابرقدرت حكيم است.

آفرينش و برانگيختن همگي شما (از نظر آساني) جز همانند يك جان واحد( سلول يا منشاء اوليه حيات) نيست ،مسلماً خدا بس
۳۳
شنوا و بيناست.



۳۴

آيا نديدهاي كه مسلماً خداست كه (به تدريج) شب را در روز نفوذ ميدهد و روز را در شب و (انرژي) خورشيد و ماه
۳۴
را كه هر يك تا سرآمد معيني روانند رام (قابل استفاده شما) كرده است ،و اينكه خداوند به آنچه ميكنيد آگاه است؟

اين (ربوبيّت و تدبير) مسلماً از آن روست كه خدا حقيقت دارد و مسلماً هر آنچه (مردم براي رفع حاجاتشان) به جاي او
۳۸
ميخوانند ،باطل است ،و مسلماً خدا بس بلندمرتبه و بزرگ است.

۳۱

آيا نديدهايكهكشتي بهسبب نعمتخدا (نيروي باد) در دريا روان است تاخدا بعضي از نشانههاي (ربوبيّت) خويش را←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۹منظور از «كلمات اهلل» در اين آيه به نظر ميرسد آثار تحقق يافته اراده و امر خدا در آفرينش جهان هستي باشدكلمه از ريشة «كـَلمْ» ،در
اصل به معناي تأثير است .به زخم ناشي از شمشير و نيزه ،كـَلمْ و به آنچه در شنونده تأثير ميگذارد كالم ميگويند .در قرآن حضرت
عيسي را كلمه خدا (كلمه من اهلل) ناميده است ،زيرا تحت تأثير القاي نيروي فرشتهاي حامله شد .خداوند ابراهيم(ع) را نيز با «كلماتي» مبتال
ساخت .در اينجا نيز كلمات همان امتحانات صبر ،ايثار ،مجاهدت ،مهرباني و ...ميباشد كه تماماً تأثيرگذار و سازنده روح آدمي هستند.
 - ۳۹صفت «عزيز» در زبان عربي ،داللت بر عزّت مطلق ،يعني ابرقدرت و فرادست بودن ميكند كه دستي باالي دست او نيست .از اين نظر به
شاهان را نيز «عزيز» مينامند .مثل عزيز مصر (فرعون) .زمين بلندي را كه آب بر آن سوار نميشود نيز «عزاز» ميگويند .صفت حكيم
داللت بر محكم و استوار و مبراي از عيب و نقص بودن ميكند ،همچون جسم محكمي كه نشكستني و يكپارچه است .خدا حكيم است،
چون در كارش رخنه و راهي براي نفوذ خرابي و نقص نيست.
 - ۳۳استناد به صفات «سميع و بصير» ،در اثبات ساده بودن آفرينش و برانگيختن همه انسانها همچون يك واحد حياتي ،در ظاهر غير متعارف
مينمايد .آيا منظور علم و اطالع آفريدگار براي رسيدگي به اعمال بندگان است ،يا اين آيه در صدد مرتبط بودن آفرينش با علم است!؟
« - ۳۴ولوج» (در :يُولِجُ اللَيْلَ) از ريشه «وَلجَ» به معناي دخول تدريجي و به آرامي است؛ همچون نفوذ تدريجي آب باران در ميان زمين و نفوذ
تدريجي نور و تاريكي در يكديگر كه موجب پيدايش شب و روز ميگردد .اين آيت را ميتوان در همين تناوب شب و روز ديد و يا در
كوتاه و بلند شدن شب و روز در طول سال ،كه البته هر دو ناشي از حركات وضعي و انتقالي زمين به دور خود و خورشيد است.
 - ۳۴تفاوت خبير با عليم ،در خبر داشتن از جزئيات همه فعل و انفعالهاست.
« - ۳۸علي» بودن خدا در بلندمرتبه و عالي مقام بودن اوست و كبير بودنش در بينظيري و صغير بودن همه هستي در برابر او
 - ۳۱در سورة شورا آيه  ،۳۳به وضوح ميرساند كه منظور از نعمت خدا ،همان نيروي باد است كه به امر خدا جريان مييابد.
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سوره لقمان ()۰۳

→ به شما بنماياند .مسلماً در اين (رام شدن درياها براي كشتيراني) بس نشانههاست براي هر بسيار شكيباي بسيار شاكر.

۳۶

۳۲

و هر گاه (با طوفاني شدن دريا) امواجي كوهپيكر آنها را فرا گيرد ،خدا را در حالي كه دين را براي او خالص كرده باشند
۴۹
۴۱
ميخوانند ،اما همين كه به ساحل نجاتشان رساند ،برخي از آنان معتدل (از انحراف و افراط و برخي منكر و معاند باقي خواهند
۴۳
۴۹
ماند) و جز پيمان شكنان بسيار ناسپاس آيات ما را آگاهانه انكار نميكند.


اي مردم ،پرواي پروردگارتان داشته باشيد و از روزي بترسيد كه نه هيچ پدري به جاي فرزند كيفر ميبيند و نه هيچ
پسري به جاي پدر (عواطف و عالقههاي دنيائي موجب بالگرداني نميشود) .مسلماً وعده خدا راست است ،پس مبادا (جاذبههاي) دنيا
۴۴
شما را بفريبد و مبادا فريبنده (شيطان) شما را نسبت به خدا فريب دهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۶جملة «إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ» عالوه بر اين سوره ،از بُعد منفي دربارة ناشكري قوم سبا و از بُعد مثبت دربارة «صبر»
تاريخي قوم بنياسرائيل در دوران موسي(ع) نيز آمده است (ابراهيم  ،)۴در دو سوره لقمان (آيه  )۳۹و شوري (آيه  )۳۹صبر و مقاومت
كشتي(هاي بادي) در برابر توفان دريا و شكر نعمت «باد» را براي پيش روي به سوي مقصد نماد قابل تجسم اين دو صفت شمرده است.
 - ۳۲صفت «ظلل» براي امواج  ،از يك طرف داللت بر فراگيري و احاطه آن بر سرنشينان ميكند و از طرف ديگر كوهپيكري و ارتفاع آن.
 - ۴۱براي كلمة «دين» متأسفانه برگرداني جامع به زبان فارسي نداريم .گفته شده معناي دين ،جزا و پاداش است؛ به اين معنا نيز در قرآن آمده
است ،اما بُعد ديگر واژه دين «قانون اساسي و نظامات حكومتي» است (يوسف  )۱۸كه بر اساس آن شهروندان جزا داده ميشوند .واژة
«ايدئولوژي» نيز ،كه از كلمات وارداتي غربي است ،از جهاتي مشابه معناي دين است .به هر حال ،خالص كردن دين خود براي خدا،
احتراز از شرك و انگيزههاي غيرخدائي در عبادت ميباشد.
« - ۴۹مُقتَصِد» كسي است كه از افراط و تفريط و چپ رَوي و راست رَوي پرهيز كند و در حد تعادل در خط مستقيم و ميانه بماند.
« - ۴۹ختّار» از ريشة «خَتَرَ» ،تنها يك بار در قرآن آمده است و داللت بر عهد شكني و حيلهگري در پيمان ميكند .اين صفت كه پس از ذكر
دعاهاي خالصانه در معرض طوفان قرار گرفتگان و لطف خدا در نجاتشان از غرق و مرگ آمده است ،اشاره ضمني به نذر و نياز و
تعهداتي دارد كه دعاكنندگان به هنگام خطر با خداي خويش در ميان ميگذارند ،اما پس از رسيدن به ساحل نجات عهد شكني و
ناسپاسي ميكنند .در ضمن به نظر ميرسد «ختار كفور» ،معنائي متضاد «صبار شكور» آية قبل ،داشته باشد ،دراين صورت همچنانكه
شكور مقابل كفور است ،صبار هم مقابل «ختار» قرار خواهد گرفت و مفهوم آن بيظرفيتي و ناشكيبائي در برابر مشكالت خواهد شد.
« - ۴۳كفور» مبالغه «كفر» است و بر شدت و وسعت آن حكايت ميكند و چه ناسپاسي بدتر از ادامه آن پس از تجربه نجات از مرگ؟
 - ۴۴در اين آيه دو منشاء براي فريب انسان معرفي شده است؛ زندگي دنيا و «غَرُور» ،غرور هر فريبندهاي است؛ اعم از شيطان ،گمراهان ،جاه
و مقام ،و هواي نفس .زندگي دنيا جنبه فاعلي ندارد و فقط جلوهگري ميكند ،اما غَرور به دعوت و تزئين و تحريك هم ميپردازد.
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قرآن حكیم

۴۴

مسلماً (تنها) خداست كه آگاهي از زمانِ قيامت نزد اوست و (همو كه) باران (حياتبخش) را ميفرستد و ميداند هر آنچه
۴۱
۴۸
در رَحِمهاست ،و (اما ،ما آدميان!) هيچ كس نميداند فردا چه دستاوردي خواهد داشت و هيچ كس نميداند در
۴۶
كدام سرزمين خواهد مُرد ،بيترديد خدا بسيار داناي آگاه (بر جزئيات) است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴واژههاي متعددي در قرآن براي باران به كار رفته است كه هر كدام از منظر معيني به آنچه از آسمان ميبارد نگاه ميكند؛ بيش از همه
( ۴۲بار) از واژه «ماء» استفاده شده است .مثل« :انزل من السماء ماءً» كه معناي جنس و عام باران است .پس از آن ( ۹۴بار) واژه «مَطـَرْ»
آمده كه به بارانهاي نامطلوب و ناخواسته و مزاحم مثل :باران عذاب و باران گدازههاي آتشفشان و امثالهم اطالق ميگردد« .وابل» نيز كه
با وبال امر (كيفر كار بد) همريشه است ،نام ديگر باران است« .صَيـِبْ» هم به باراني گفته ميشود كه مصيبتبار باشد و خرابي به بار آورد
مثل طوفانهاي تخريبي ( .)Hurricaneدر جهت مقابل ،به ريزه بارانهاي طوالني كه به تدريج در زمين نفوذ ميكند «طـَلْ» (بقره )۹۸۴
گفته ميشود و ذرات ريزتر باران كه از تودههاي ابر در ارتفاعات نازل ميشوند« ،وَدْقْ» مينامند (روم  .)۴۶اما «غيث» كه در اين سوره
آمده ،اشاره به باران رحمتي دارد كه تشنهكامان در طلب آنند و دشتهاي خشك و تفتيده زنده شدنشان وابسته به آن است .اين كه
مصيبتزدگان و ستمكشيدگان دست به دعاي «يا غياث المستغيثين» به سوي آسمان دراز كرده و «استغاثه» ميكنند ،خود را زمين مردهاي
ميبينند كه جز باران ربوبي آزاد و رهاشان نميسازد.



 - ۴۸در اينجا به علم خدا در سه زمينه كامال پوشيده و پنهان از درك و دانش بشر ،حداقل براي روزگار نزول قرآن ،اشاره ميكند؛ زمان
وقوع قيامت ،تحوالت منجر به ريزش باران ،و باالخره تحوالت جنيني در رحم مادر .اين سه پديده ،آگاهي خدا را بر زمان و مكان و
ظاهر و باطن نشان ميدهد ،اما در مقابل ،آدمي نه از فرداي خود (زمان) خبر دارد كه چه خواهد شد ،و نه از «مكاني» كه در آن خواهد
مُرد!
 - ۴۱جملة« :ماذا تكسب غذا» بسيار جامعتر از ماذا تعمل ،ماذا تفعل و امثالهم ،كه به خواست و اراده آدمي برميگردد ،ميباشد .در كسب
كردن ،نقش عوامل متعدد خارجي نمايانتر است ،فعل و عمل از ماست ولي دستاوردمان به هزاران فاكتور بيرون مرتبط ميباشد.
 - ۴۶در اين سورة نسبتاً كوتاه  ۳۴آيهاي ،جمعاً  ۴۳نام خدا آمده است كه به طور نسبي بسيار چشمگير ميباشد .اهلل  ۳۹بار ،خبير  ۳بار ،نامهاي
ربّ ،عليم ،عزيز ،حكيم ،و حميد (هر كدام  ۹بار)؛ و نامهاي لطيف ،سميع ،بصير ،حق ،علي ،و كبير (هر كدام يك بار).
در ضمن  ۹۹حرف تأكيد «اِنَ» در اين سوره تكرار شده است كه  ۹۴مورد آن مربوط به اسماء الهي است .اين اسماء عمدتاً ( ۸بار) به
صورت مزدوج آمدهاند مثل :غني حميد ،لطيف خبير ،عزيز حكيم ،سميع بصير ،علي الكبير ،و عليم خبير؛ و بعضاً به صورت تكي مثل:
اهلل ،ربّ ،عليم ،و حق آمدهاند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

الف ،الم ،ميم.

نازل كردن اين كتاب (در سطح درك و فهم آدميان) كه در آن ترديدي نيست از سوي پروردگار جهانيان است.

(اما منكران نه تنها به چنين رهنمودي باور ندارند) بلكه ميگويند( :محمد(ص) به دروغ از خودش) آن را بافته است ،حال آنكه (قرآن گفتار)
حقي است از سوي پروردگارت تا مردمي را كه پيش از تو هشدار دهندهاي (نسبت به عواقب شرك و جهلشان) براي آنها
نيامده است بيم دهد ،باشد تا به راه (سعادت) در آيند.

خدا(ئي كه شما را اين چنين هدايت ميكند) همان كسي است كه آسمانها (عالم كهكشانها) و زمين و هر آنچه ميان آندوست
۹
(فضاي بين ستارگان) را طي شش روز ( دوران تكاملي جهان) آفريد .سپس بر عرش (فرمانروائي بر جهان ،و به راه اندازي چرخه حيات و
۳
حركت) استيال يافت .براي شما به غير از او هيچ ياور و شفاعت كنندهاي نيست .آيا پند نميپذيريد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۸ - ۹سوره در قرآن با حروف مقطعه «الم» آغاز شدهاند؛ سورههاي  ۹و ( ۳بقره و آلعمران) در ابتداي كتاب ،و  ۴سوره پشت هم ،۳۱ ،۹۲
 ۳۹و ( ۳۹عنكبوت ،روم ،لقمان ،سجده) در ثلث آخر قرآن .دو سوره بقره و آلعمران (به استثناي آيات محدودي از سوره بقره) تماماً در
دوران مدينه و سورههاي چهارگانه  ۹۲تا  ۳۹بين سالهاي  ۸تا  ۹۱بعثت در مكه نازل شدهاند.
محور اساسي اين  ۸سوره ،آموزش مباني توحيدي به مسلمانان و مجهز كردن آنان به سالح صبر و تقوا در برابر مشركين (در سورههاي
چهارگانه مكي) و در برابر اهل كتاب (دو سوره مدني بقره و آلعمران) ميباشد .ر.ك .به كتاب :حروف مقطعه در قرآن از همين قلم.
 - ۹آفرينش آسمانها و زمين در شش روز (دوران) ،جمعاً در  ۱آيه قرآن مطرح شده است (اعراف  ،۴۴يونس  ،۳هود  ،۱فرقان  ،۴۲سجده ،۴
ق  ،۳۶حديد  .)۴اين آيات به آفرينش كل جهان اشاره دارند ،اما آيات  ۲تا  ۹۹سوره فصلت ،به عنوان زير مجموعهاي از آن كل،
منحصراً مراحل آفرينش زمين را در دو مرحله ،پيدايش كوهها (چين و چروكهاي پوسته خارجي) و تقويت خاك آن در چهار مرحله و
پيدايش جوّ زمين ( ۱آسمان) را در دو مرحله (جمعاً هشت مرحله) بيان ميكند.
 - ۳اصطالح «ثم استوي علي العرش» كه  ۸بار در قرآن تكرار شده است ،تعبيري است از به كمال رسيدن خلق و راهاندازي و كاركرد آن.
مثل اتومبيل كه پس از ساخت و خروج از كارخانه ،آماده بهرهبرداري ميشود و راننده پشت فرمان قرار ميگيرد .در قرآن سوار كشتي يا
چارپايان شدن و مسلط گشتن و راندن آنان را با همين اصطالح بيان كرده است (زخرف .)۹۳
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۴

امر (حيات و حركت را) از آسمان به سوي زمين سامان ميبخشد سپس در روزي كه اندازهاش به حساب شما هزار سال
۴
است( ،امور جهان) به سوي او باال ميرود.

اين است تدبير (خداي) داناي نهان و آشكار ،همان ابر قدرت مهربان.

۸

(همان) خدائي كه به نيكوترين وجه همه چيز را بيافريد و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد.



۱

سپس نسل او را از چكيده آبي بيمقدار قرار داد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴در جملة «من السماء الي االرض» اشارهاي است به مبدأ تدبير ،و مقصد آن به سوي زمين .همانطور كه ميدانيم نور و گرماي زمين و
انرژيهاي دريافتي آن در اصل و اساس از خورشيد و كهكشاني است كه در آن قرار دارد .در سوره ذاريات (آيه  )۹۹آمده است كه
رزق شما و آنچه به آن وعده داده شدهايد (وقوع قيامت) در آسمان است ،به اين ترتيب ،هم حيات دنيائي و هم حيات اخروي از بيرون
زمين (سماء) تدبير ميشود.
 - ۴براي فهم بهتر «عروج امر» ميتوان به سوره «معارج» ،كه در همان ابتدا به عروج مالئكه و روح در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال
است اشاره ميكند ،مراجعه كرد.
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَهٍ
در سوره سجده تدبير امر در مدت هزار سال به حساب دنيائي ،به خدا نسبت داده شده .و در سوره معارج از عروج فرشتگان و روح به
سوي خدا در روزي كه  ۴۱هزار سال است (اما نه از سالهاي دنيائي) سخن گفته است!؟
از طرفي در آيه  ۴۱سوره حج نيز تصريح شده است كه يك روز در حساب خدا معادل هزار سال به حساب شماست (وَإِنَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِكَ
كَأَلْفِ سَنَهٍ مِمَا تَعُدُونَ).
برخي از دانشمندان مسلمان آشنا با فيزيك با توجه به ارتباط نجومي ميان شعاع مدار دوران ماه و زمان روز زميني ،به گونه شگفتآوري
به اين نتيجه رسيدهاند كه هزار سال دقيقاً معادل سرعت نور يعني  ۹۲۲،۱۲۹.۴۴كيلومتر بر ثانيه است كه اين رقم منطبق بر قطعيترين
محاسبات مركز فضائي ناسا ميباشد( .براي تفصيل بيشتر مطلب به پيوست مراجعه كنيد).
 - ۸در آية  ۹۱سوره عنكبوت آمده است كه« :در زمين سير كنيد تا ببينيد آفرينش (حيات) چگونه آغاز شده است» و در اين آيه به آغاز
آفرينش انسان از گِل اشاره شده است .با مقايسه اين دو آيه ،و توجه به آيات ديگر قرآن ،ميتوان به پيوستگي آفرينش انسان به سلسله
موجودات زنده و تكامل نوعي آن پي برد .اگر انسان را آخرين حلقه زنجيره موجودات زنده زميني بدانيم ،منشاء آن از پيدايش حيات در
سواحل رُسي (گل مانند) درياهاي اوليه آغاز شده است.
« - ۱مَهين» از ريشه «مَهَنَ» به قليل و ناچيز بودن داللت ميكند .آيه  ۹۱سوره مرسالت نيز به همين موضوع اشاره دارد .در سورههاي ديگر
قرآن اصطالح «نطفه» نيز به كار رفته است كه آن نيز داللت بر قليل و مختصر بودن ميكند.
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۶

۲

سپس آن را به سامان آورد ،و در او از روح خود دميد ،و براي شما (ابزار شناخت) شنوائي ،بينايي و دل
۹۱
تعقل) قرار داد( .اما آدميان) كمتر شكر گزارند (از چنين نعمت و ابزاري استفاده بهينه در راه حق ميكنند).

(مركز احساس و

و (بلكه بر عكس ،در انكار مسئوليت و معاد) گفتند :آيا وقتي در خاك شديم (ذرات وجودمان پس از پوسيدگي ،جذب خاك شد) آيا واقعاً ما
۹۹
در آفرينش جديدي پديد ميآئيم؟ (اما ريشه انكار آنها اين مسائل نيست) بلكه آنها لقاي پروردگارشان را انكار ميكنند.

۹۹

بگو :فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده (جان) شما را ميگيرد ،سپس به سوي پروردگارتان باز گردانده ميشويد.



اي كاش اين مجرمان را (كه امروز رستاخيز را انكار ميكنند ،در فرداي قيامت) ميديدي كه (چگونه) در پيشگاه پروردگارشان
سرافكنده (ميگويند ):پروردگارا( ،با كنار رفتن حجابهاي دنيائي در اين سراي ،ما) بينا و شنوا شدهايم .پس ما را (به دنيا) برگردان تا
كاري شايسته كنيم ،ما اينك بيترديد يقين آوردهايم.

و اگر ميخواستيم به هر كس هدايت مورد نيازش را ميداديم (تا همچون حيوانات به فرمان غرايز اجباراً منطبق با هدايت عمل كند) و
ليكن (انسان را به موهبت اختيار ميان دو قطب خير و شرّ قرار داديم تا با حسن انتخابش به رشد و كمال برسد .در مورد منكران نيز) آن قضاي من كه
دوزخ را از جن و انس (تكذيبكنندگان ناشناخته و آشناي براي شما) پُر خواهم كرد تحقق خواهد يافت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۶در قرآن سه بار از دميدن روح خدائي در انسان سخن به ميان آمده است كه در هر سه بار اين پديده را پس از تسويه جسمي انسان و
قابليت يافتن او براي سجده مالئك ذكر كرده است :فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (حجر  ۹۲و ص .)۱۹
 - ۲اين روح  ،عامل حياتي نيست ،بلكه همان قابليت كسب صفات خدائي به نظر ميرسد كه به مدد موهبت اختيار امكانپذير شده است.
در قرآن دو بار نيز از نفخه روح خدائي در مريم مقدس ياد شده است ،با اين تفاوت كه دميدن روح خدائي در انسان را با ضمير متكلم
وحده (روحي) ذكر كرده و در مورد حضرت مريم ،به دليل مشاركت فرشته مخصوص ،با ضمير متكلم معالغير (روحنا).
 - ۹۱قرآن در  ۸آيه  ۱بار اين ابزار سه گانه شناخت را در كنار هم ذكر كرده است (نحل  ،۱۶اسراء  ،۳۸مؤمنون  ،۱۶سجده  ،۲ملك  ،۹۳و
احقاف  .)۹۸منظور از فؤاد ،ظاهراً همان قلب يا مركزي است كه اطالعات دريافت شده از ابزار چشم و گوش را پردازش ميكند.
 - ۹۹منظور از انكار لقاي پروردگار ،ممكن است انكار روز رستاخيز باشد ،يا انكار امكان ارتباط مستقيم بنده با آفريدگار خود (بي واسطه
بُتها و شفيعان) كه در قرآن او را از رگ گردن نزديكتر به انسان معرفي كرده است (واهلل اعلم).
 - ۹۹مرگ را وفات و ميراندن را توفيه ميگويند كه اخذ كردن تمام و كمال جان است .خواب شبانه روزي را كه ما به نوعي هوش و حواس
ظاهري خود را از دست ميدهيم و همچون مردگان به خواب ميرويم ،قرآن توفيه ناميده است (انعام .)۴۹
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۹۳

(اينك عذاب را) بچشيد ،به سزاي فراموش كردن اين روزتان! ما نيز شما را به فراموشي ميسپاريم و بچشيد عذاب
جاودان را به كيفر اعمالتان.

۩
تنها كساني به آيات ما ايمان ميآورند كه هر گاه به آن يادآور شوند (از شدت اشتياق و انقالب دروني) سجدهكنان به زمين
۹۴
۹۴
ميافتند و به ستايش پروردگارشان تسبيح ميكنند و آنها تكبري (در اظهار بندگي خدا) نميورزند.

۹۸

۹۱

پهلوهاشان (در نيمههاي شب براي راز و نياز با معبود) از بسترها كناره ميگيرد و پروردگارشان را با بيم و اميد ميخوانند و
(در روز نيز) از آنچه روزيشان دادهايم انفاق ميكنند.



۹۶

پس (با توجه به چنين مراتبي از ايمان و عمل صالح) هيچ كس نميداند چه چشم روشنائيهائي براي آنها به پاداش آنچه انجام
۹۲
ميدهند( ،از ديد دنيائي آدميان در اين سراي) پوشيده و پنهان است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۳معناي نسيان ،فراموشي و ناديده گرفتن است .مسلم است كه خدا دچار فراموشي نميشود .منظور بيتوجهي و رها كردن است.
 - ۹۴گاهي برخورد با يك حقيقت ،انسان مستعد و هدايتپذير را آنچنان متحول و منقلب ميسازد كه همچون سقفي كه فرو ميريزد،
بياختيار بر زمين سجده ميافتد و اشك از رخسارش جاري ميشود ،چنين حاالتي البته از پيامبران طبيعي است (ن.ك :مريم  ،۴۶اعراف
 ،۹۴۳ص  ،۹۴و يوسف  ،)۹۱۱قرآن از عالمان اهل كتاب (پيروان راستين شريعتهاي پيشين) نيز چنين حاالتي را به زيبائي تمام و تكان
دهندهاي وصف كرده است (اسراء  ۹۱۱تا  .)۹۱۲شگفت اينكه اين انقالب روحي و معجزه ايماني را ،حتي براي ساحراني كه يك عمر
در نوكري فرعون ميزيستند ،اما با مشاهده معجزات موسي(ع) دگرگون شدند ،ميتوان ديد (اعراف  ،۹۹۱طه  ،۱۱و شعراء  .)۴۸چنين
فروافتادني نه از سر عادت ،همچون سجدههاي بيتوجه در نماز ،بلكه از عمق وجود است و اصال قرآن به سجده افتادن ناآگاهانه هنگام
تذكر به آيات خدا را تلويحاً نكوهش كرده است (فرقان  - ۱۳وَالَذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا).
 - ۹۴تسبيح به حمد ربّ ،عاليترين مرحله تسبيح است كه از ستايش ارباب عالم هستي و شيفتگي نسبت به زيبائي و كمال و بيعيب و نقص
بودن آن از هر جهت حاصل ميشود و عمل تسبيح ،مشاركت در اين سنفوني و ايفا كردن نقش مثبتي در اركستر وجود است.
 - ۹۸دوري گزيدن از بستر گرم و نرم خواب براي مناجات با ربّ ،مستلزم مبارزه با ميل به لميدن و استراحت است .معناي تَتَجَافَى (از ريشه
جفو) ،كه تنها يكبار در قرآن تكرار شده ،كنارهگيري و دور شدن است .واژة «تهجّد» نيز كه معناي غلبه بر خواب و بيدار نگه داشتن نفس
است ،مشابه همين حالت را ميرساند (اسراء  - ۱۲وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ .)...نقطه مقابلش آية  ۹۱سوره ذاريات ميباشد« :كَانُوا
قَلِيالً مِنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» (كمي از شب را ميخوابند) .ريشه «هَجَعَ» (خوابيدن) برخالف «هَجَدَ» ،داللت بر تن دادن به خواب ميكند.
 - ۹۱دو عامل بيم و اميد ،دو بال پرواز به سوي آسمان ايمان و دو وسيله نجات است كه در بسياري از آيات قرآن به ضرورت همراهي و
هماهنگي اين دو بال توصيه شده است؛ ترس از شكست و شوق پيروزي و نجات.
« - ۹۶قره عين» اشاره به هر آن چيزي است كه موجب آرامش و راحتي خيال آدمي گردد .كلمه قره با قرار و مستقر و استقرار همريشه است
و از آرام و قرار گرفتن چشم حكايت ميكند ،شخص مضطرب و نگران گوئي چشمش به اين سو و آنسو ميگردد و بيقرار است.
 - ۹۲معموال پيش از تولد كودك ،والدين با اشتياق تمام پوشاك مناسبي به سليقه خود براي مولود شان تهيه ميكنند ،بدون آنكه جنين
كوچكترين شناختي از آن داشته باشد ،آنچه بيرون از دنيا براي شايستگان از پيش مهيا گشته است از ديد دنيابين امروز ما مخفي است.
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۹۱

۹۹

به اين ترتيب ،آيا كسي كه مؤمن باشد ،همچون كسي است كه حريم حق را نقض كرده؟ (مسلما) يكسان نيستند.

اما كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند ،به پاداش آنچه (در مدت عمر دنيائي) انجام ميدادند ،جايگاه بهشت
پيشكش ايشان است.


و اما كساني كه حريم حق را شكستند ،جايگاهشان آتش است (به گونهاي كه) هر گاه از آن آهنگ خروج كنند ،بدان
۹۹
بازگردانده شوند و به آنها گفته ميشود :بچشيد عذاب آتشي را كه يكسره آنرا دروغ ميشمرديد.

و بيترديد (براي بيداري آنها) بخشي از عذاب نزديكتر (عوارض دنيائي عملكردشان) را پيش از (وقوع) عذاب بزرگتر (در آخرت) به
۹۳
آنان ميچشانيم ،تا شايد (از تبهكاري) برگردند.

۹۴

كيست ستمگرتر از آنكه به آيات پروردگارش پند داده شود ،ولي از آن روي گرداند؟ مسلماً ما جداشدگان از حق
۹۴
را (از ورود به بهشت سعادت) دفع ميكنيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱فعل «كان» كه دوبار در اين آيه تكرار شده ،داللت بر تكرار عمل و «تكوين» ايمان يا كفر ،در شخصيت مؤمن يا فاسق ميكند.

« - ۹۹فسق» در زبان عربي ،پاره كردن پوسته محافظ است كه موجب «فساد» ميگردد .همچون پاره شدن پوست ميوه كه موجب نفوذ ميكرب
و فساد و گنديدگي آن ميشود .پوسته انسان همان حريم و حدود شرعي و نظامات ايماني است .تقوا نيروئي است كه ما را به محافظت از
حريم و حدود وادار ميكند و فسق به پاره كردن آن و تجاوز از مرزهاي مجاز.
 - ۹۹در اينجا نيز ،همچون آيه  ،۹۶فعل «كانوا» و مضارع بودن «يفسقون» ،داللت بر تداوم و تكرار عمل در مدت عمر شخص ميكند.
 - ۹۳معناي واقعي عذاب ،ناراحتي و سختي محروميت از هر يك از نيازهاي جسماني و روحي است ،گمراهان در نظام علت و معلولي
خداوند ،گرفتار عواقب اعمالشان ميشوند و رنج و محروميت ميكشند .قرآن اين رنج را «عذاب دنيائي» ناميده كه بازتاب و محصول
عمل خود آدميان است ،هر چند به دليل علتالعلل بودن خداوند ،آن را به خودش نسبت داده است .اين عذابها ،همچون چراغ قرمز
هشدار دهندهاي براي بيدار كردن و متنبه ساختن منكران است كه خود نعمتي بس بزرگ محسوب ميشود .قرآن در آيات ديگري (از
جمله اعراف  ۲۴تا  )۲۴نشان داده است هر گاه مردماني اين هشدارها را ناديده بگيرند ،خدا به حال خود رهاشان ميسازد و در اين رها
شدن ناگهان گرفتار نتايج مرگبار اعمالشان ميگردند.
 - ۹۴معناي ريشهاي «جرم» ،انقطاع و بريدگي است .گناه جرم است ،چرا كه دليل آن بريدن از خدا و خلق و انجام تكاليف بندگي است.
 - ۹۴مشتقات كلمه انتقام  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۳مورد ،صفت «منتقم» يا «ذوانتقام» به خدا نسبت داده شده است .منتقم از ←
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۹۸

و هر آينه ما به موسي (نيز) كتاب داديم  -پس در هيچ ترديدي از لقاي او (در رستاخيزي كه قرآن هم از آن سخن ميگويد)
۹۱
مباش  -و آنرا راهبردي (راهنمائي عملي) براي بنياسرائيل قرار داديم.

و از ميان آنان (قوم بنياسرائيل) پيشواياني (پيامبراني) قرار داديم كه (مردم را) به فرمان ما رهبري ميكردند ،پس از آنكه
۹۶
برابر شكنجههاي فرعون) صبر كردند و (در طول اين مبارزه توحيدي) به آيات (معجزات) ما يقين آوردند.

۹۲

(در



مسلماً پروردگار تو ،هموست كه در آنچه (بنياسرائيل) يكسره در آن اختالف ميكنند (رقابت بر سر ماديّات و منافع دنيائي)
روز قيامت ميانشان داوري خواهد كرد.

آيا (اين حقايق) هدايتگر آنان نبوده است كه چه بسيار پيش از آنان نسلهائي (از منكران ستمگر) را ،كه اينك در مساكن
آنان (ويرانه شهرهاشان) گام مينهند ،هالك كرديم؟ مسلماً در اين (تجربيات تاريخي) بس نشانههاست .آيا (پس از اينهمه عبرت ،باز
۳۱
هم) نميشنوند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ نامهاي نيكوي الهي است ،در حالي كه انتقام در اخالق ديني مذمت شده است .عالوه بر آن ،خداوندي كه منزه از تأثيرپذيري از
مخلوقات است ،چگونه ممكن است دچار خشم و غضب يا انتقام ،كه تماماً احساساتي انسانياند ،بشود؟ اما كلمه انتقام از ريشه «نَـقـَمَ» به
معني نفي و انكار شئ ميباشد .همانطور كه بدن ما در تزريق خون يا پيوند اعضاء تا هماهنگي الزم حاصل نشود ،عضو جديد را پس
ميزند ،آخرت نيز به گونهاي است كه انسانهاي ناهماهنگ با نظامات الهي را دفع ميكند .اين است معناي انتقام الهي.
 - ۹۸هر چند منظور از كتاب در اينجا «تورات» است ،ولي معناي اصلي كتاب همان قوانين و نظاماتي است كه مقرر و «مكتوب» شده است و
به عنوان قانون اساسي ،راهنماي عمل بندگان به شمار ميرود.
 - ۹۱مطالب مياني اين آيه كه از نظر ادبي ،حالت جمله معترضه (آنچه در خالل نوشتن يا سخن گفتن مطرح ميشود) دارد ،نكته اصلي و
هدف از طرح مسئله را ،كه از تجربة گذشتگان براي حال استفاده كردن است ،نشان ميدهد .چنين سبكي در قرآن بسيار متداول است
(ن ك به :كتاب متدلوژي تدبّر در قرآن از همين قلم ،فصل  ۴ص  ۴۱تا .)۱۶
 - ۹۶صبر و استقامت طوالني بنياسرائيل تحت رهبري حضرت موسي در برابر توطئهها و شكنجههاي فرعون ،همچنين باور يقيني آنها به
وعدههاي الهي ،به رغم تكذيب معجزات نه گانه از ناحيه فرعون و قومش ،آنان را به رشد و تعالي و سرانجام به پيروزي رساند .به آيات
 ۹۹۸تا  ۹۹۲و  ۹۳۱سوره اعراف نگاه كنيد.
 - ۹۲قرآن اختالفات قوم بنياسرائيل را ،به رغم نعمات مثالزدني پروردگار در نجاتشان از ذلت بردگي در نظام فرعوني و ظلم بي حدّ او،
انحراف به گوساله پرستي و شرك ،تجاوز به حقوق يكديگر ،و رقابت حقيرانه بر سر مال و ثروت دنيائي  ،در سورههاي متعددي نشان
داده است .از جمله :بقره  ۲۱و  ،۹۹۳آلعمران  ،۹۲شورا  ،۹۴و جاثيه .۹۱
 - ۳۱معناي استماع ،بيش از شنيدن ظاهري (از يك گوش و از گوشي به در كردن) است .استماع ،شنيدن به جان و فهميدن و درك است.
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آيا نديدهاند (كه نه شفيعانشان ،بلكه) مسلماً مائيم كه آب (حياتبخش خود و زراعتشان) را به سوي زمينهاي خشك و فاقد گياه
۳۹
۳۹
ميرانيم و به سبب آن كشتزاري پديد ميآوريم كه دامهاشان و خودشان از آن تغذيه ميكنند؟ آيا نميبينند؟

۳۴

۳۳

و (با وجود اينهمه نشانه ،باز هم به حالت انكار) ميگويند :اگر راست ميگوئيد ،اين گشايش (رستاخيز و داوري) چه وقت است؟


بگو :روز بازگشائي (رستاخيز) كافران را ايمانشان (به اضطرار) سودي نميبخشد و مهلتي هم نخواهند يافت (تا جبران كنند).

۳۴

۳۸

(حال كه چنين است) پس ،در برابرشان قرار مگير (متعرّض اختيار و آزاديشان مشو) ،و منتظر باش كه آنها نيز منتظرانند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۹سوق دادن آب به سوي سرزمينهاي تشنه ،ناشي از شيب زمين و وضعيت كوهها و دره و دشت در نظامات تكويني خدا در زمين است،
و گرنه آب يا در دل زمين فرو ميرست و يا ساكن ميماند.
 - ۳۹مقدم آمدن تغذيه چارپايان بر انسان ،به نظر ميرسد به دليل نيز تغذيه انسان از شير و گوشت و فرآوردههاي حيواني باشد.
 - ۳۳واژة مناسب براي داوري ،همان «حكم» است كه همواره در قرآن ،در قضاوت ميان بندگان در روز قيامت به كار رفته است ،استثناً در
مواردي واژه فتح كه معناي پيروزي و گشودن گره (مقابله با مخالف و دشمن) دارد جايگزين كلمه حكم شده و برخي پيامبران در
مشكالتي كه با منكران داشتند خدا را با جمله« :رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ» ندا كردهاند (اعراف  - ۶۲شعراء .)۹۹۶
نام نيكوي فتاح كه منحصراً در آيه  ۹۸سوره سبا آمده است (به غير از «خير الفاتحين» آيه  ۱سوره اعراف) ،داللت بر گرهگشائي خدا و
پيروز ساختن مؤمنان ميكند .در ضمن روز داوري قيامت را نيز قرآن به همين دليل «يوم الفتح» ناميده است (سجده  ۹۶و .)۹۲
 - ۳۴در قرآن جمعاً  ۸بار جمله «وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ٰهَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» تكرار شده است (يونس  ،۴۶انبياء  ،۳۶نمل  ،۱۹سبا  ،۹۲ياسين ،۴۶
و ملك  )۹۴و يك بار نيز به جاي كلمه «وعد»« ،فتح» آمده است (سجده  .)۹۶توجه به زمينه طرح اين سؤال و پاسخهاي آن در هر سوره،
كه جمعاً  ۱مورد ميباشد ،بس آموزنده است.
 - ۳۴معناي اعراض ،روي گرداندن است ،اما وقتي با حرف اضافه «عن» ميآيد ،معناي معترض نشدن و رها كردن به حال خود ميدهد.
همچنانكه در آيه  ۲۴سوره توبه آمده است« :منافقان شما را ،هنگامي كه از جهاد برگشتيد سوگند ميدهند تا از آنان «اعراض»( ترك
مذمت و انتقاد) كنيد ،شما نيز اعراض كنيد( »...سَيَحْلِفُونَ بِاللَهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) .
 - ۳۸منتظر بودن ،يعني با زمان همراه شدن و شتاب نكردن ،به تعبير« :خلق االنسان من عجل» ،آدمي از عجله آفريده شده و به زور و زود و
ضربتي ميخواهد به نتيجه مطلوبش برسد .فرمان خدا به پيامبر ،و به تبع او به پيروان ،رعايت آزادي و انديشه مخالفين و سپردن سرنوشت
آنان به عمل خودشان در سير زمان است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

اي پيامبر ،پرواي خدا داشته باش و كافران و منافقان را اطاعت مكن كه مسلماً خدا همواره داناي حكيم است.

و آنچه را كه از سوي پروردگارت بر تو وحي ميشود پيروي كن كه بيترديد خدا همواره از آنچه ميكنيد با خبر است.

۹

و بر خدا توكل كن و (بدان كه) خدا براي تكيه كردن (پشتيباني از مؤمنان) كافي است.

خدا براي هيچكس در درونش دو قلب قرار نداده است (دو مركز احساس و عاطفه مستقل ندارد) و همسرانتان را كه (هنگام شدت گرفتن

مشاجرات زناشوئي ،به عنوان دستاويزي براي متاركه ،با اتكاء به سنتهاي دوران جاهليت) مادر خود خطاب ميكنيد ۳،مادر شما قرار ←

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹تقوا همان نيروي تسلط بر نفس و كنترل آن در موارد تحريك شيطان و تمايالت نفس است .يكي از خطرهايي كه همواره در كمين
مؤمنين است ،تأثير پذيرفتن از توصيهها يا تبليغات دشمنان و سست شدن در اهداف ايماني است .مسلماً خطائي در اين زمينه از رسول خدا
سر نزده بود ،اما خصلت بشري پيامبر او را همچون بقيه آدميان نيازمند اين هشدار الهي قرار ميداد .به ويژه مسئوليت خطير او مراقبتش را
بر مسير توحيدي بيشتر طلب ميكرد.
منظور از كافران همان دگرانديشان ،يعني قبايل بُتپرست است و منافقان هم طيفي از مسلمانان زباني بودند كه به مصلحت زمانه و براي
همرنگ شدن با جماعت و برخورداري از منافع مادي ايمان ماسك اسالمي زده و به اصطالح نان را به نرخ روز ميخوردند .گروه اول
خطر بيروني و گروه دوم خطر دروني را ،كه هر دو در صدد تضعيف و ضربه زدن به نهضت نوپاي توحيدي بودند مطرح ميسازد.
 - ۹مشتقات واژة «خبر»  ۴۹بار در قرآن آمده كه  ۴۴بار آن نام نيكوي خبير (معرفه يا نكره) است .خبير كسي است كه از تمام جزئيات باخبر
است .اصطالح خِبره بودن در برخي تخصصها از همين روي است .نام خبير بيش از همه با صفات :لطيف ( ۴بار) ،حكيم ( ۴بار) ،عليم (۴
بار) ،و بصير ( ۳بار) تركيب شده كه نشان ميدهد خبر داشتن مطلق خدا ناشي از توجه به جزئيات ناديدني (معناي لطيف) ،حكمت ،علم،
و بصير بودن است .در ضمن همواره خبير بودن او را نسبت به اعمال آدمي شمرده به استثناي يك بار افعال (تفعلون  -نمل  ،)۶۶و يك بار
هم ظاهرسازيهاي رياكارانه (يصنعون  -نور  )۳۱و البته دو بار هم به آثار و عوارض (ذنوب) اعمال (اسراء  ۹۱و فرقان .)۴۶
 - ۳در روزگار جاهليت رسم بود كه اگر مردي به زن خود ميگفت« :انت كظهر اُمي» (تو همچون پشت مادرم هستي = ما از يك پشتيم) او
را بر خود حرام كرده بود .اين رسم «ظهار» ناميده ميشد كه هنگام عصبانيت بر زبان جاري ميگشت.
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۴

→ نداده است (مادر شما فقط كسي است كه شما را زائيده) و نيز فرزند خواندههاي شما را فرزند (حقيقي) شما قرار نداده است .اين
گفتار زباني شماست در حالي كه خدا حقيقت را ميگويد اوست كه شما را به راه (درست) رهبري ميكند.

۴

آنها را به (نام) پدرانشان بخوانيد كه اين (شيوه) نزد خدا (در نظام حقوقي) مناسبتر است و اگر هم پدرانشان را
۸
نميشناسيد ،در اينصورت برادران ديني و نزديكان شما محسوب ميشوند؛ و در آنچه (پيش از اين حكم در اثر بيتوجهي)
خطا كردهايد ،بر شما گناهي نيست ولي در آنچه دلتان (با آگاهي و نيّت قلبي) عمداً انجام دهد (مسئوليد) و خدا آمرزنده
مهربان است.



۱

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان نزديكتر (مسئول و مراقبتر) است و همسران او (نيز در حكم) مادران آنانند

(همه عضو يك

۶

خانوادهاند) و خويشاوندان در كتاب خدا ،نسبت به يكديگر (در سهم االرث) بر مؤمنان و مهاجران اولويت دارند ،مگر آنكه خواسته باشيد
۲

نسبت به دوستان خود احساني كنيد كه اين (حكم) در كتاب نوشته شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۴ - ۴آيه ابتداي سوره مجادله با تفصيل بيشتري در مورد اين رسم ظالمانه روزگار جاهليت سخن گفته و متخلفين را تهديد كرده است.
 - ۴قسط و عدل از نظر معنائي بسيار به يكديگر نزديكاند ،اما قسط عمدتاً جنبه «كميتي» داشته و اغلب در اختالفات مالي و تضييع حقوق
مادي به كار ميرود ،در حالي كه عدل عالوه بر كميت ،به «كيفيت» مناسبات و روابط منصفانه و محبتآميز اخالقي نيز ارتباط پيدا
ميكند .از آنجائي كه فرزند خود شمردن كساني را كه به سرپرستي گرفته ميشوند نظام حقوقي را مخدوش ميسازد ،در اين آيه واژه
«قسط» به كار رفته است .اما از آنجائي كه واژه قسط براي فارسي زبانها چندان مفهوم نيست و واژه عدالت نيز نوعي ظلم را در
فرزندخواندگي تداعي ميكند ،در اين ترجمه ،جمله «مناسبتر» برگزيده شد.
 - ۸واژة «موالي» از ريشه «ولي» (دوست  -نزديك) سه بار در قرآن آمده است (نساء  ،۳۳مريم  ،۴و احزاب  )۴كه در هر سو مورد مسئله ارث
و ميراث و حقوق مالي كودكان و بازماندگان مطرح است ،از وارثان نزديك گرفته تا عموزادهها و باالخره بردگان آزاده شدهاي كه
همچون عضو خانواده با سرپرست خود صميمي و نزديك ميشدند .در اين آيه حالت سوم بيشتر موضوعيت دارد.
 - ۱در نظامي قبيلهاي كه دولت و سازمانهاي حمايتكننده هنوز پديد نيامده بود ،پيامبر پدر روحاني مؤمنين و همسرانش مادران آنها
محسوب ميشدند و سرپرست و حمايتكننده آنان و (در صورت شهادت) مسئول مراقبت از فرزندانشان بودند .آيه  ۹۹۶سوره توبه و
آيات ديگري دردمندي و احساس عاطفه شديد پيامبر نسبت به پيروان و حرص او را تا حد هالكت براي هدايت مردم نشان ميدهد.
 - ۶گاهي ممكن است ارتباطات عميق ايماني با همفكران ديني موجب گردد حقوق خويشاوندان ناديده گرفته شود .در اين آيه براي حفاظت
از نظام حقوقي در ارث ،اولويت را به سلسله مراتب خويشاوندي ميدهد تا اعتقادات و ايدئولوژي به پيوندهاي نسبي و سببي آسيبي نزند.
 - ۲اين استثنا نيز در مواردي است كه شخص تصميم ميگيرد بخشي از اموالش را به دوستان يا همفكران خود ببخشد و يا وصيت ميكند
پس از مرگ به آنها داده شود ،هر چند در قرآن حدود آن مشخص نشده است ،ولي گفته ميشود در وصيت پس از مرگ بيش از يك
سوم اموال را نميتوان به ديگران بخشيد.
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و (به ياد آور) آنگاه كه از (همه) پيامبران پيمان گرفتيم و (به ويژه) از تو و از نوح و ابراهيم
۹۱
به اولواالعزم) ،و از همه آنان پيمان محكمي گرفتيم.

و عيسي پسر مريم (پيامبران معروف

۹۹

تا (خداوند) صادقان را از (ميزان) صداقتشان باز پرسد و براي كافران (انكارورزان و حق پوشان) عذاب دردناكي فراهم كند.


اي كساني كه ايمان آوردهايد ،نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد ،آنگاه كه سپاهياني (از قبايل عرب) بر شما تاختند و ما
۹۹

تندبادي بر آنها فرستاديم و سپاهياني (از فرشتگان) كه شما آنها را نميديديد و خدا همواره به آنچه ميكنيد بيناست.

۹۳

آنگاه كه از باال و پائين (شهر) بر شما هجوم آوردند و آنگاه كه چشمها (از وحشت) خيره شده و دلها به گلوگاه
رسيده بود و (در چنين شرايط هولناكي) نسبت به خدا گمانهائي (نادرست) ميكرديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱اين چه ميثاق محكمي بوده كه خدا از همه پيامبران گرفته است؟ مفسرين اقوال فراواني را در بيان اين ميثاق ذكر كردهاند ،اما اگر
خواسته باشيم از خود قرآن براي فهم اين آيه استفاده كنيم ،عالوه بر اين مورد ،آيه  ۶۹سوره آلعمران نيز از ميثاقي كه خدا از پيامبران
گرفته ياد كرده است ،اين ميثاق در ارتباط با تداوم سلسله نبوت و تأييد و ياوري هر پيامبر نسبت به پيامبر بعدي است .اما اين ميثاق درباره
پيامبر آخرين مصداقي ندارد ،در حالي كه جمله «و منك» نشان ميدهد آن پيامبر نيز مشمول اين ميثاق ميباشد ،به نظر ميرسد اين معضل
را بتوان با توجه به تفاوت اين دو ميثاق حل كرد؛ نگاه كنيد به تفاوت تعيين كننده در دو آيه:
 -۹وَإِذْ أَخَذَ اهللُ مِيثَاقَ النَبِيِينَ -۹ ...وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَبِيِينَ مِيثَاقَهُمْ...
ميثاقي كه در آيه  ۶۹سوره آلعمران آمده ،حمايت پيامبر بعدي است ،البته در صورتي كه در زمان حياتش او را درك كند ،اما ميثاق
مربوط به اين سوره تعهدي است براي انجام صادقانه تعهدات خودِ پيامبران در ابالغ رسالت و صبر و پايداري در مصائب و مشكالت.
اين نكته را ،هم حرف «مِن» (در مِنَ النَبِيِينَ) ،هم ضمير هُم (در :مِيثَاقَهُمْ) ،و هم تفاوت فاعل (أَخَذْنَا  -أَخَذَ اهللُ) نشان ميدهد.
 - ۹۹انطباق ادعا با عمل را صدق ميگويند .صادقين كساني هستند كه به آنچه زباناً ايمان آوردهاند خالصانه و صادقانه عمل ميكنند .روز
قيامت نيز فقط صداقت است كه سودمند واقع ميگردد (مائده  - ۴اين روزي است كه صادقين از صداقتشان بهرهمند ميشوند).
 - ۹۹اين آيه اشارهاي است اجمالي و مقدماتي به ماجراي محاصره مدينه توسط ائتالف احزاب مخالف اسالم ،متشكل از مشركين مدينه و
قبايل متعددي از صحرانشينان كه به تحريك و تشويق يهوديان «بنيالنضير» براي ريشهكن كردن مسلمانان به محاصره مدينه پرداختند.
 - ۹۳در اين يورش ،مكيان از جنوب و قبايل بنياسد ،بني سُليم ،بني اشجع ،بنيفزاره و ...از شمال يا نواحي ديگر به سوي مدينه تاخته بودند.
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آنجا (بود كه) مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و سخت به تزلزل در آمدند.

۹۴

آنگاه كه دو رويان و بيماردالن ميگفتند :خدا و رسولش جز فريب به ما وعده ندادند،



براي شما نيست (ماندن

و آنگاه كه گروهي از آنها (به همشهريان خود) گفتند :اي مردم يثرب (نام قبلي شهر مدينه)! جاي درنگي
در جبهه به مصلحت نيست ،فوراً) برگرديد! و گروهي از آنان نيز (براي ترك جبهه) از پيامبر اجازه ميخواستند .ميگفتند خانههاي
ما حفاظت ندارد ،در حالي كه بيحفاظ نبود و جز گريز قصدي نداشتند.

۹۴

و اگر (دشمن) از اطراف شهر بر آنها يورش آورد ،سپس به فتنه (بازگشت از دين و اظهار بيزاري از آن) فراخوانده شوند ،حتما
بر آن گردن مينهند و جز اندكي درنگ نخواهند كرد.

در حالي كه قبل از اين با خدا عهد بسته بودند كه (در مقابله با دشمن) به عقب باز نگردند و عهد خدا مسئوليتآور است
(بايد پاسخگو باشند).

بگو :هرگز فرار سودي به حالتان ندارد( ،گيرم) اگر از مرگ يا كشته شدن هم فرار كرديد ،در اين صورت جز اندك
زماني (از زندگي) بهرهمند نخواهيد شد (در هر حال دنيا جاي ماندن نيست).

بگو :چه كسي شما را در برابر خدا نگه ميدارد؛ آنگاه كه اراده عقوبتي بر شما داشته يا قصد رحمتي كند؟ آنها به غير
خدا هيچ يار و ياوري نخواهند يافت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴اين عكسالعمل را مقايسه كنيد با عكسالعمل مؤمنين راستين در آيه  ۹۹كه جز صدق و حقيقت در وعده خدا نميديدند.
 - ۹۴منظور از «فتنه»اي كه به تعبير قرآن سختتر از كشتن (اشد من القتل  -بقره  )۹۲۹و بزرگتر از كشتن (اكبر من القتل  -بقره  )۹۹۱است،
همان سلب اختيار و آزادي مردم براي انتخاب دين و راه و رسم زندگي است كه منتهي به تسلط تماميتطلبانه ستمگران و اخراج مخالفان
از شهر و ديار ميگردد .به آيات  ۹۲۹به بعد سوره بقره ،آيه  ۱۳سوره انفال ،عنكبوت  ،۹۱و نساء  ۲۹نگاه كنيد.
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بيترديد خدا كساني از شما را كه (مؤمنين را از رفتن به جهاد) منصرف ميكنند و نيز كساني را كه به برادران (مسلمان خود)
ميگويند :نزد ما بيائيد و خود جز اندك (زماني) به جنگ نميروند ميشناسد.



آنها بر شما (از سعادت شركت در جهاد) بُخل ميورزند ،و چون ترس (لحظات خوفآور جنگ) فرا رسد ،آنها را ميبيني -در
حالي كه چشمانشان (از ترس در حدقه) ميگردد -به تو مينگرند (گوئي ميخواهند تو را دور ببينند تا فرار كنند) ،درست همچون
كسي كه وحشت مرگ بر او مستولي شده باشد! با اين حال وقتي ترس (جنگ) سپري شود ،حريصانه در كسب غنايم
۹۸
حاصل از پيروزي ،با زبان نيشدار با شما برخورد ميكنند .آنها (به راستي) ايمان نياوردهاند ،پس (با چنين دو روئيها) خدا
اعمال (شرك آميزشان) را تباه گردانده كه اين بر خدا آسان است.

اينها ميپندارند هنوز احزاب (گروههاي مهاجم از اطراف مدينه) نرفتهاند و اگر آنها باز گردند( ،اين وحشت زدگان) دوست دارند
ايكاش در ميان باديهنشينان (در حاشيهاي امن) بودند (و از دور) اخبار شما را ميپرسيدند! اگر هم در ميان شما بودند جز
اندكي نميجنگيدند (خيلي هم از نيامدنشان تأسف نخوريد).

(اما در جهت مقابل) در رسول خدا براي شما سرمشقي نيكوست( ،البته) براي كسي كه به خدا و روز بازپسين باور داشته و
خدا را بسيار ياد كند.

و مؤمنان هنگامي كه (سپاه مهاجم) احزاب را ديدند ،گفتند :اين (بسيج نيروهاي باطل در برابر حق) همان وعدهاي است كه خدا و
۹۶
۹۱
رسولش دادند و (چه) راست گفتند خدا و رسولش! و اين (ائتالف و تهاجم دشمن) جز بر ايمان و تسليم آنان نيفزود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۸در اين آيات ،جنگ را با كلمه «خوف» وصف كرده تا بيانگر يك بُعد از امتحان باشد و غنيمتِ پيروزي را با كلمه «خير» (منفعت و
راحت) كه نشان دهنده بُعد مقابل آن است .امتحانات آدمي در خير و شرّ است.
 - ۹۱مقايسه كنيد با عكسالعمل منافقين در آيه ۹۹
 - ۹۶آيات  ۹۸۲تا  ۹۱۴سوره آلعمران كه تجربه مشابهي از نبرد احد را بازگو ميكند ،همين اوصاف را از مؤمنين مجاهد سراغ ميدهد.
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۹۲

از ميان مؤمنين( ،آزاد) مرداني هستند كه بر آنچه با خدا پيمان بسته بودند صداقت ورزيدند؛ پس بعضي از آنها عهد
خويش به پايان رساندند (در راه حق جان باختند) و برخي در انتظارند و (اين جانبازان در تغيير عهد و پيمان با خدا) هيچ تبديلي نكردند.

(چنين ابتالئاتي براي همين است) تا خدا صادقان را به خاطر صداقتشان (در عمل به ايمان) پاداش دهد و دو رويان را  -اگر
بخواهد (مشيتش ايجاب كند) -عذاب كند يا (در صورت توبه و با آمرزش) بر آنان بازگردد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است.



و خدا كساني را كه كفر ورزيدند ،خشمگين از اينكه در اين محاصره به نتيجه مطلوب نرسيدند ،از اطراف (مدينه)
برگرداند و (ياري) خدا مؤمنان را از جنگ كفايت كرد و خدا همواره نيرومند شكست ناپذير است.

و (نيز) كساني از اهل كتاب (يهوديان همجوار مدينه) را كه به پشتيباني احزاب پرداخته بودند ،از برج و باروهاي (مستحكمشان)
به زير كشيد و در دلهاشان (از قدرت يافتن مسلمانان) هراس افكند( ،به گونهاي كه در نبرد به تالفي توطئههايشان) عدهاي را كشتيد و
۹۱
عدهاي را به اسارت گرفتيد.

۹۹

و سرزمين و سراها و ثروتشان و نيز زمين (ديگري) را كه بر آن پاي نگذاشته بوديد ،به شما واگذاشت و خدا بر هر
كاري توانمند (نظامگذار) است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۲منظور از صداقت ورزيدن ،نه فقط راست گفتن ،بلكه راست عمل كردن و ادعاي ايمان را تحقق بخشيدن است.
 - ۹۱اين آيه اشارهاي است به نبرد با قبيلهاي از يهوديان همسايه مدينه كه با وجود همپيماني با مسلمانان ،راه خيانت و همكاري توطئهآميز با
دشمن را در پيش گرفته و مسلمانان را ناچار ساختند پس از دفع متجاوزين اين دشمن بالقوه را از همسايگي مدينه دور سازند.
 - ۹۹منظور قبايل ديگري از يهوديان است كه پس از شكست قبيله نيرومند همدين خود ،ترجيح دادند به منطقه امنتري كوچ كنند.
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۹۹

اي پيامبر ،به همسرانت بگو :اگر واقعاً زندگي دنيا و زينتهاي آن را ميخواهيد (دلباخته زرق و برق و ظواهر مادّي آن هستيد)،
۹۳
بيائيد بهرهمندتان كنم و به خوبي و خوشي شما را (از اين زندگي ساده و فقيرانه) رها سازم.

و اگر واقعاً خواهان خدا و فرستادهاش و سراي آخرت هستيد ،پس (مطمئن باشيد) خدا براي نيكوكاران شما پاداشي بس
بزرگ آماده كرده است.

۹۴

(به دليل بازتاب گستردهاي كه در جامعه دارد و انتظار به مراتب

اي همسران پيامبر ،هر كه از شما مرتكب زشتكاري آشكاري گردد
بيشتري كه از شما به دليل آگاهي و شناختتان از پيامبر خدا وجود دارد) عذاب او مضاعف خواهد بود و اين كار بر خدا آسان است.



۹۴

و (متقابالً نيز) هر كه از شما نسبت به خدا و رسولش فروتني كند (از تكبر به تواضع گرايد) و عمل شايستهاي كند ،پاداش او را
۹۱
۹۸
دو بار خواهيم داد و (در بهشت) براي او رزقي بزرگوارانه فراهم كردهايم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۹جملة «إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا» بدون فعل «كُنْتُنَ» هم كامل است ،اين فعل ،استمرار و «تكوين» يافتن و شكل گرفتن شخصيت را در
دنياطلبي نشان ميدهد .اگر اين فعل نيامده بود ،بر بيان اتفاقي و موقت آن ممكن بود داللت كند ،گوئي ميپرسد :اگر «واقعاً» و با تمام
وجود چنين تمنائي داريد...
در ضمن از نظر تناسب آيات و پيوند اين آيه با آيات قبلي ،به نظر ميرسد غنائم حاصله از پيروزي بر قبائل يهود و توزيع آن ميان
نيازمندان جامعه ،اين انتظار و گاليه را براي برخي زنان اهل بيت پديد آورده بود كه چرا چيزي از اين غنائم به خانه رسول خدا نيامده و
آنها با وجود همسر رهبر جامعه بودن ،محروم از چنين امكاناتي هستند.
 - ۹۳فعل «أُسَرِحْكُنَ» از ريشة «سَرَحَ» ،رها كردني با آزادي و اختيار است .اين واژه كه  ۱بار در قرآن تكرار شده ( ۴مورد آن در همين
سوره) ،به غير از يك مورد ،تماماً درباره طالق است كه بايد با هديه و احسان و رهائي بدون دخالت همراه باشد.
 - ۹۴فاحشه و فحشاء از ريشه «فَحَشَ» به قول يا فعلي گفته ميشود كه قباحت و زشتي ظاهري يا باطني آن بسيار باشد ،هر چند تلقي عمومي
مردم از اين واژه عمدتاً فساد در غرائز جنسي و زناكاري است ،اما در زبان عربي دروغ و بدزباني را نيز فُحش و فحشاء مينامند .گراني نيز
وقتي از حد بگذرد ،ميگويند قيمتها به طور «فاحشي» باال رفته است!
 - ۹۴مضاعف را معموال دو برابر ترجمه ميكنند ،ولي ميتواند به مراتب بيش از دو برابر باشد.
 - ۹۸معناي «مَرَتَيْن» نه دو برابر ،بلكه دو بار است ،و هر بار به دليلي متفاوت .بار نخست به خاطر عمل خود و دومين بار به خاطر تأثيري كه بر
ديگران گذاشته است به نسبت دامنه تأثير و عمق آن.
 - ۹۱منظور از رزق كريم ،نه فقط خوردنيها ،بلكه همه نيازهاي جسمي و روحي انسان به صورتي احترامآميز و بزرگوارانه است .واژه كريم
جمعاً  ۹۱بار در قرآن آمده كه  ۸مورد آن در وصف رزق ربوبي در بهشت است (انفال  ۴و  ،۱۴حج  ،۴۱نور  ،۹۸سبا  ،۴احزاب .)۳۹
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۹۶

(تا الگوي نيكوئي براي

اي همسران پيامبر ،شما مانند هيچ يك از زنان (عادي جامعه) نيستيد .شما بايد پرواي خدا داشته باشيد
بانوان ديگر شويد) ،پس به صداي خود (حالت) ناز و نرمش ندهيد تا كسي كه بيماردل است (در شما) طمع كند ،به گونهاي
متعارف (به طور طبيعي) سخن بگوئيد.

۹۲

در خانههاي خويش آرام و قرار بگيريد (بيقرار جاذبههاي بيرون از خانه نباشيد) و همچون خودنمائيهاي (دوران) جاهليت
۳۱
پيشين جلوهگري نكنيد ،نماز را بپا داريد (رويكرد به خدا را جدي بگيريد) و زكات بدهيد (تزكيه نفس و خودسازي و مردمنوازي
۳۹
كنيد) و از خدا و رسولش فرمان بريد( .تمامي اين توصيهها و تذكرات) جز براي اين نيست كه خدا ميخواهد پليدي را از
۳۹
شما خانواده پيامبر بزدايد و شما را (از هر عيب و نقصي) پاك سازد.



۳۳

و (با توفيق در تزكيه نفس و آمادگي روحي) از آنچه در خانههايتان از آيات خدا و حكمت (اخالق و رفتار پسنديده) تالوت ←
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶مشابه جملة «إِنِ اتَقَيْتُنَ» در اين آيه ،در آيه  ۹۶سوره مريم (قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا) نيز آمده است .مفسرين و
مترجمان (تا جائي كه اين قلم ديده است) حرف اِنْ را در هر دو آيه شرطيه گرفته و گفتهاند :اگر تقوا داشته باشيد .در حالي كه اگر تقوا
داشتند ،چنين تذكري معنا پيدا نميكرد .به نظر ميرسد حرف اِنْ در هر دو آيه جنبه تحكم و توصيه داشته باشد؛ يعني شما بايد ،يا شايسته
است تقوا داشته و خود را كنترل كنيد (واهلل اعلم).
« - ۹۲قَرْنَ» فعل امر از قرار و ثبات ،توصيهاي است به رضايت و آرامش از ماندن در خانه و پرداختن به تربيت اوالد و تمشيت امور خانواده.
« - ۳۱تَبَرُجَ» از بُرج به معناي ظهور است .ستاره و ساختمانهاي بلند را نيز به دليل آشكار و نمايان بودنشان برج مينامند .اما تبرّج در باب
تفعّل ،خودنمايي و تمايل و تالش براي نمايش و عرضه زينتهاي خود است.
 - ۳۹توصية زكات به زنان ،در حالي كه در آن زمان اغلب دارايي و درآمدي نداشتند ،نشان ميدهد اوال هر كس به ميزاني كه دارد ميتواند
انفاق كند ،ثانياً معناي زكات كه تزكيه نفس و رشد و نمو سالم آن است ،يعني خودسازي بيشتر مطرح ميباشد.
 - ۳۹اگر ذهن و ضمير خود را از آنچه تاكنون خوانده يا شنيدهايم و از روايات و احاديثي كه در طول قرنها نقل شده تخليه كرده و بدون
توجيه و تحريف ،تسليم معناي آشكار و ساده اين آيه گرديم ،درمييابيم كه تذكرات انتهائي آن متوجه همه همسران و اهل بيت پيامبر (نه
بخشي از آنان) است.
سياق اين مجموعه آيات (از آيه  ۹۶تا  )۳۸و تذكرات تربيتي آن در موارد :پرهيز از دنياطلبي و دلبستگي به زينتهاي آن ،پرهيز از
فحشاء و تهديد به تنبيه شديد ،توصيه به فروتني در برابر خدا و رسول ،به صداي خود حالت ناز و نرمش ندادن ،خودنمايي نكردن و ...و
تأكيد انتهائي آن بر اينكه اين تذكرات فقط براي زدوده شدن پليدي و پاك شدن شما اهل بيت پيامبر است ،تماماً نشان ميدهد كه روي
سخن به تمامي آنهاست .كساني كه اهل بيت پيامبر را منحصر در محدودهاي از برگزيدگان آنان (دختر ،داماد ،و سه نوه  -عليهم سالم اهلل
جميعاً) ميكنند ،ناخواسته چنان انتقاداتي را متوجه و منحصر به اين پاكان پرواپيشه ميسازند.
 - ۳۳منظور از تعليم حكمت ،آموزش فلسفه و ذهنگرائي نيست ،معناي حكمت در قرآن ،عمدتاً جنبه عملي (نه نظري) دارد و داللت بر
«رفتار و منش» خردمندانه و خداپسندانه ميكند .فردي ممكن است علم و دانش نداشته باشد ،ولي رفتارش و مناسبات اخالقياش با
دوست و دشمن «حكيمانه» باشد ،معناي حكمت متأسفانه در همان دوران آشنائي متفكران اوليه مسلمان ،همچون ابنسيناها با فلسفه
يونان ،از معناي اصيل و عملي و قرآني خود منحرف شد و جنبه نظري يافت.
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۳۴

→ ميشود به خاطر سپاريد ،مسلماً خدا بسيار جزءنگر و خِبره (از همه حركات و سكنات شما) است.

مسلماً خدا براي مردان و زنان تسليم شده (به حق) ،با ايمان ،فرمانبردارِ (خدا) ،راست (گفتار و كردار) ،شكيبا ،فروتن ،صدقه
۳۴
دهنده (انفاق كننده) ،روزهدار ،پاكدامن ،ياد كننده فراوان خدا ،آمرزش و اجر عظيمي فراهم كرده است.


۳۸

و هيچ مرد و زن مؤمني را نسزد كه چون خدا و رسولش به كاري فرمان دهند ،براي آنان در كارشان اختياري باشد.
هر كه خدا و رسولش را نافرماني كند ،به گمراهي آشكاري گرفتار شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۴معناي واژة «لطيف» در قرآن با آنچه امروز ميفهميم تفاوت بسيار دارد .در كلمه لطف نوعي ظرافت ،دقت ،رفاقت و مدارا ،در اشياء و
امور يا گفتار و كردار ،وجود دارد .مثل پارچه نازك و لطيف ،يا رعايت دقت و ظرافت در جزئيات رفتار .در قرآن آمده است كه
اصحاب كهف به كسي كه او را براي خريد به شهر ميفرستاند ،از ترس آنكه مبادا شناخته و دستگير شوند ،توصيه مؤكد كردند با
«لطافت» عمل كند يعني با احتياط كامل و با مراقبت و هوشياري در ميان مردم ظاهر شود.
اينكه در انتهاي آيه تأكيد شده خدا لطيف و خبير است ،داللت دارد بر اينكه خدا بر جزئيات ناديدني اعمالتان مراقب و بيناست و از
پنهانيترين مراتب آن باخبر است.
از توصيههاي حضرت علي در عهدنامه حكومتي خود به مالك اشتر ،توصيه به فرماندهان ارتش در رعايت محبت و لطف به سربازان
است؛ محبت در تعهدات عمومي و لطف در توجهات ويژه و مشكالت فردي آنان.
 - ۳۴اين آيه  ۹۱زمينه (عدد تمام) رشد و كمال يكسان براي مرد و زن را ذكر كرده است ،كساني غلبه ضمير مذكر در قرآن را نوعي
مردگرائي و تبعيض جنسي تلقي كردهاند ،اما اين امر طبيعت زبان عربي و قالب كالمي قرآن است .طبق «قاعده تغليب» در زبان عربي
جمع را ،حتي اگر يك مرد در ميان آن باشد ،مذكر خطاب ميكنند .براي رفع چنين سوء تفاهماتي است كه در برخي از آيات ،از جمله
آيه مورد نظر ،هر دو جنس را مطرح كرده است.
 - ۳۸منظور نفي اختيار و حق انتخاب كلي نيست ،استثناً به موردي اشاره ميكند كه فرمان خدا و رسول براي نوعي سنتشكني يا مصلحتي
عام صادر شده باشد .سوء استفاده از اين آيه در تعميم حق سلب اختيار از مردم به رهبران سياسي ،به ادعاي برخورداري از واليت خدا و
رسول ،نوعي تحريف كالم و كج فهمي است.
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(به ياد آور) آنگاه كه به آن كه خدا بر او نعمت (اسالم آوردن) بخشيده بود و تو (نيز) بر او (نعمت آزادي از بردگي و فرزندخواندگي)
۳۶
۳۱
بخشيدي( ،به اندرز) ميگفتي :همسرت را نگهدار و از خدا پروا داشته باش و در دلت چيزي را پنهان ميداشتي كه
خدا آن را آشكار كرد (ابراز آمادگي ،در صورت جدائي آنها ،براي ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده خود) و نگران (سرزنشهاي) مردم
۳۲
بودي ،حال آنكه خدا سزاوارتر است كه از او نگران باشي .و آنگاه كه «زيد» از او نيازش برآورد و طالقش داد ،او
را به نكاح تو درآورديم تا براي مؤمنان در ازدواج با همسر پسر خواندگانشان ،در صورتي كه نيازشان را از آنها
۴۱
برآورده باشند (و طالقشان داده باشند) ،تنگنائي نباشد و فرمان خدا مسلماً شدني است.



بر پيامبر هيچ تنگنائي در آنچه خدا بر او واجب كرده نيست( ،اين) سنت(شكني) خدائي است كه در مورد پيشينيان
پيامبران) نيز جاري بوده است و فرمان خدا روي اندازه و قاعده است (حكمت اجتماعي دارد).

(از

۴۹

(همان) كساني كه رسالتهاي خدائي را (به مردم) ميرسانند و (فقط) از او بيم دارند و از هيچكس جز خدا نميهراسند
و خدا در حسابگري كافي است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۳۱زيد» پسر حارثه غالم خديجه بود كه به همسرش محمد(ص) بخشيد و پيامبر او را به فرزندي گرفت و آنچنان مهر و محبتي به او كرد كه
زيد حاضر نشد هنگامي كه پدرش براي آزادي او به مكه آمده بود ،نزد او بازگردد .زيد از اولين كساني بود كه به اسالم گرايش يافت و
بعدها به مدينه مهاجرت كرد .در مدينه پيامبر دختر عم خود زينب را به او پيشنهاد كرد و به عقدش درآورد .او در سال هشتم هجري در
جنگ موته با سپاه روم در نقش فرماندهي لشكر شهيد شد و تنها صحابه پيامبر است كه نامش در قرآن آمده است .پيامبر بعدها در جنگ
ديگري با روميان« ،اسامه» فرزند  ۹۲ساله او را به فرماندهي سپاهي گماشت كه در ميان آنان مهاجرين و انصار نامداري حضور داشتند.
« - ۳۶تقول» فعل مضارع است و داللت بر توصيهاي مكرر ميكند ،گويا اختالف طبقاتي و نژادي طرفين ،زينب را كه وابسته به طبقه شريف
قريش بود ،دچار خود برتربيني كرده بود و زيدِ عزّت يافته از ايمان كه تحمل اين تمايزات را نداشت مصراً قصد طالق ميكرد.
 - ۳۲برخي مستشرقين مغرض يهودي يا مسيحي ،با تحريف اين ماجراي ساده كوشيدهاند به گونهاي القاء كنند كه گوئي محمد(ص) به خاطر
دلباختگي به زينب! پسر خوانده خود را مجبور ساخته است او را طالق دهد تا خود تصاحب نمايد! غافل از آنكه او دختر عم خود را از
كودكي ميشناخت و اگر دلباخته او بود ،به پسر خواندهاش پيشنهاد نميكرد تا پس از كامگيري زيد و ماجراهاي تلخ ،او را عقد كند.
اما نگراني پيامبر از ازدواج با خويشاوندي كه در تجربه ازدواجي ناموفق به رغم بيميلياش و به توصيه او به شكست روحي رسيده بود،
از داوري مردم در فرهنگي بود كه ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده را همچون ازدواج با عروس مطلقه خود تلقي ميكردند .حال
آنكه بهاء دادن به نظر مردم در جائي كه پايهاي منطقي ندارد ،نادرست است.
« - ۴۱حرج» به محدوديت و تنگنائي گفته ميشود كه شخص را به زحمت و دردسر بيندازد و نوعي سختگيري و تكليف شاق به شمار رود.
 - ۴۹خشيّت را ترس ترجمه ميكنند .ترس زمينهها و علل متفاوتي دارد كه برحسب موضوع و مورد ،در قرآن با واژههاي خوف ،خشيت،
وجلت ،رهبت ،شفقت ،هول ،فزع ،رعب ،و ...بيان شده است .خشيّت نه ترس معمولي ،بلكه نوعي دل نگراني و اضطراب است كه
آرامش را زايل ميكند.
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۴۳

۴۹

محمد پدر هيچ يك از مردان شما (از جمله زيد) نيست ،بلكه فرستاده خدا و خاتم پيامبران (مُهر پايان سلسله نبوّت) است و
خدا به همه چيز داناست.

۴۴

اي كساني كه ايمان آوردهايد ،خدا را ياد كنيد ،يادي بسيار.

۴۴

و صبح و شام او را تسبيح كنيد.


اوست آن كه (با رحمتش) بر شما توجه و عنايت دارد  -و فرشتگانش نيز (با واسطه رحمت بودن)  -تا شما را از
جهل و شرك و كفر و )...به سوي روشنائي (ايمان توحيدي) برون آورد و (خدا) نسبت به مؤمنين رحمت ويژه دارد.

تاريكيها(ي

۴۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۹اين آيه كه پايان بخش ماجراي مربوط به زيد و زينب است ،تأكيد ميكند كه محمد(ص) پدر واقعي هيچ يك از مردان شما نيست تا
ازدواج او با يكي از زنان مطلقه شما اشكال داشته باشد ،نيمه دوم آيه كه از «ولكن» آغاز ميشود ،به جاي آنكه بر يكسان بودن وضعيت
ايشان با ديگران اشاره كند ،موضوع رسالت و نبوت او را مطرح ميسازد تا نشان دهد اين ازدواج نه رويدادي احساسي و عاشقانه ،بلكه
الزامي در ارتباط با رسالت و نبوت او در شكستن سنتهاي غلط جاهلي بوده است.
 - ۴۳اين سؤال همواره براي كساني مطرح مي شود كه چگونه توقف سلسله نبوت با جريان دايمي رشد و كمال بشر قابل توجيه است و چرا
محمد(ص) بايد ختم كننده پيامبران بوده باشد؟ مثال تحصيالت متعارف و كالسيك در دانشگاهها و حوزههاي علميه شايد مثال مناسبي
باشد؛ كسي را كه دكترا ميگيرد «فارغ التحصيل» مينامند ،مرحله تحصيل مقدمات علمي در اينجا به پايان ميرسد ،اما تحقيقات علمي از
اين به بعد است كه آغاز ميگردد .اصطالح «درس خارج» در حوزههاي ديني نيز بيانگر همين مرحله است.
بشريت در عصر نزول قرآن به سن بلوغ و آغاز عقالنيت خود رسيده است ،اينك با اتكاء به آموزشهاي اوليه و استفاده از كتاب راهنماي
عمل (قرآن) ميتواند ،به مدد عقل پيش رود.
 - ۴۴ذكر ،مقابل ن سيان ،به خاطر سپردن چيزي در ذهن و فراموش نكردن آن است و ذكر بسيار ،داللت بر ضرورت تداوم اين ياد به خاطر
اهميت موضوع است .ذكر بسيار جمعاً  ۹۱مرتبه در قرآن تكرار شده كه سه مورد آن در همين سوره است (آيات  ۳۴ ،۹۹و  .)۴۹ترديدي
نيست كه بنده بايد همواره به ياد آف ريدگار خويش باشد تا فريب شيطان و نفس اماره را نخورد و به دنياي فاني دل مبندد ،اما در موارد
خاصي «ذكر بسيار» ضرورت بيشتري دارد ،مثل :در هنگامه جنگ (انفال  ،)۴۴اشتغال به شعر و شاعري (شعراء  ،)۹۹۱تجارت (جمعه ،)۹۱
پند گيري از پيامبر (احزاب  ۹۹و  ،)۴۹مبارزه با فرعونهاي روزگار (طه  ،)۳۳آمادگي براي ايفاي مأموريت (آلعمران .)۴۹
 - ۴۴چه ارتباطي ميان ذكر و تسبيح موجود است؟ به نظر ميرسد ذكر ،جنبه ذهني دارد ،در حالي كه تسبيح به زبان جاري ميشود و در عمل
اصالحي نمود پيدا ميكند .عالوه بر سوره احزاب ،در دو سوره ديگر «ذكر بسيار» با تسبيح همراه شده است؛ يكي آيه  ۴۹سوره آلعمران
خطاب به زكريا ،و ديگري آيات  ۳۳و  ۳۴سوره طه (كَيْ نُسَبِحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا) خطاب به موسي و هارون ميباشد .در جامعهاي
كه ياد و نام فرعون همه جا جاري و ساري بوده ،ذكر بسيار خدا ،جا يگزيني اين نام ،و تسبيح بسيار ،تالش براي اصالح مفاسد و آثار
استبداد و نابسامانيهاي حاصل از آن است.
 - ۴۸واژه «صلّي» كه از نظر معنائي مقابل «تولّي» (پشت كردن و رو گرداندن) است ،نمايانگر روي آوردن توأم با توجه محبتآميز است.
صلوات خدا و فرشتگانش ،همان ارسال رسوالن و نزول كتابهاي هدايت است .اين همان رحمت ويژهاي است كه با صفت رحيم
مختص مؤمنين ميباشد.
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۴۱

۴۲

۴۶

درود آنان در روزي كه او (خدا) را مالقات ميكنند ،سالم است و براي آنها پاداشي كريمانه آماده كرده است.

۴۱

اي پيامبر ،محققاً ما تو را فرستادهايم تا نمونه (الگوي عملي) ،بشارت دهنده ( درستكاران) و هشدار دهنده (به منحرفان) باشي.

۴۹

۴۹

و نيز دعوت كننده به سوي خدا ،به شيوه او و چراغي روشن.



و مؤمنين را بشارت ده كه از جانب خدا براي آنان فضلي (افزون نعماتي) بسيار بزرگ است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۱تحيّت را چون در زبان فارسي معادل مناسبي نيافتيم ،درود ترجمه كرديم ،اما درود لفظي خشك و خالي است در حالي كه تحيّت از
ريشه حيّ (زندگي) ،دعاي زنده ماندن (جسمي و روحي) و بقاي عمر با عزّت براي ديگران است .اين دعا سه بار در قرآن آمده و هر سه
بار همراه سالمت خواستن براي اهل بهشت است (يونس  ،۹۱ابراهيم  ،۹۳و احزاب .)۴۴
 - ۴۶بديهي است مالقات با خدا همچون ديدارهاي دنيائي با همنوعان نيست ،مالقات با تالقي و تلقي همريشه است .ما با خواندن هر صفحه،
بلكه هر سطر كتاب ،به تدريج و پله پله با منظور نويسنده كتاب بيشتر آشنا ميشويم و با تلقي اهداف او گوئي به مرتبهاي از مالقاتش نائل
ميگرديم .در روز قيامت كه پردهها كنار ميرود و بينشها به تعبير قرآني تيز ميگردد (فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ  -ق  )۹۹آدميان به وضوح
حقايق ايماني را ميبينند و به مالقات جلوههائي از ربوبيت نائل ميگردند.
« - ۴۲سالم» ماهيت تحيّتي است كه به بهشتيان تقديم ميگردد .اگر معناي تحيت «زنده باد» و دعاي طول عمر است ،هر زندگي و طول
عمري كه ارزش ندارد؛ سالمت بودن آن از هر عيب و نقصي است كه به آن ارزش ميدهد.
« - ۴۱شاهد» بودن پيامبر را برخي مترجمان ،گواه (شاهد بر نيك و بد رفتار بندگان) معنا كردهاند ،اما به تصريح قرآن فقط خدا گواه بر اعمال
بندگان است و پيامبران در زمان حياتشان نيز بر آنچه دور از نظرشان بود مطلع نبودند ،چه رسد پس از رحلتشان (ن ك به مائده  ۹۱۲و
 .)۹۹۸اما شاهد بودن به معناي اُسوه و نمونه قابل پيروي را در آيات ديگري نيز ميتوان به وضوح ديد (حج  ۱۶و بقره  .)۹۴۳قرآن حتي از
مسلمانان نيز خواسته است شاهدي (مدل و الگوئي) براي ساير مردم جهان باشند (حج  ،۱۶نساء  ۴۹و  ،۹۳۴مائده  ۶و .)۴۴
« - ۴۹اذن» را با تسامح اجازه ترجمه ميكنند ،اما هر اجازهاي دو طرف دارد؛ آن كه اجازه ميگيرد و آن كه اجازه ميدهد .و گرنه اجازه
گرفتن معنا نميدهد! اذن خدا همان نظاماتي است كه در جهان مقرر داشته و چراغي است كه وقتي رهرو به آن ميرسد ،با رنگ سبز اذن
عبور ميدهد .به تعبير قرآن هر زمين پاكي به اذن پروردگارش نباتش را ميروياند (اعراف  )۴۶نور و گرماي خورشيد و باران و هواي
پاك ،اذن خداست ،اگر خاك آلوده نباشد ،اجازه رشد ميگيرد و استعدادهاي درون خود را آشكار ميسازد .به قول مولوي:
ابر رحمت پر ز آب كوثر است
كِشت جان را كـَش جواهر مضمر است
دعوت پيامبران نيز جز با آمادگي مردم و پذيرش قلبي آنان ،كه روي ديگر سكه اذن اهلل است ،تحقق نمييابد .اين همان «ال اكراه في
الدين» و ضرورت آزادي براي انديشه است.
 - ۴۹اين دو آيه تمام نقش پيامبر را در پنج بند توضيح داده است :مدل عملي بودن ،بشارت به نيكان ،هشدار به گمراهان ،دعوت به سوي
خدا ،و روشن كردن راه.
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و از كافران و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را رها ساز و به خدا توكل كن كه خدا در سپردن امور به او كافي است.

اي كساني كه ايمان آوردهايد ،هر گاه با زنان مؤمن ازدواج كرديد ،اما پيش از آميزش با آنان از هم جدا شديد ،هيچ
تعهدي به گردن آنان براي نگهداري عِدّه (سه ماه مهلت تا ازدواج بعدي) نيست كه بخواهيد حسابش را نگه داريد ،در اين
صورت (با هديهاي مناسب) بهرهمندشان كنيد و به نيكوئي رهاشان سازيد.



اي پيامبر ،محققاً ما آن همسرانت را كه مهرشان را پرداختهاي بر تو حالل كرديم و نيز آنچه ملك يمين توست كه از
۴۳
راه غنائم جنگي كه خدا در اختيارت قرار داده است ،و نيز (در محدوده خويشاوندانت از ميان) دختر عموها ،دختر عمهها،
۴۴
دختر دائيها ،دختر خالههايت كه با تو هجرت كردهاند .و (همچنين) هر زن مؤمني كه داوطلبانه (بدون درخواست مهريه)
خود را به پيامبر ببخشد ،چنانچه پيامبر بخواهد با او ازدواج كند( ،چنين ازدواج بدون مهريه) ويژه توست نه ساير مؤمنان .ما بر
(ضرورت و حكمت) آنچه درباره همسران و كنيزانشان مقرر داشتهايم (به خوبي) آگاهيم؛ (اين تفاوت براي اين است) تا (در
۴۴
ازدواجهاي ضروري براي پيشبرد اهداف رسالت) بر تو تنگنائي نباشد و خدا آمرزنده مهربان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۳جمله « وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» (آنچه به ملك يمين گرفتهايد  -به قدرت جنگي يا مالي به دست آوردهايد) جمعاً  ۹۴بار در قرآن تكرار
شده است كه به شرح مرحوم طالقاني (در تفسير پرتوي از قرآن ذيل آيه  ۳سوره نساء)« :با فعل ماضي آمده ،نه وصف كنوني :مملوككم،
و نه فعل استمراري :تملك ايمانكم ،و خبر از گذشته را ميرساند كه از سنن و باقيمانده جاهليت بوده ...با آنكه به بردگي گرفتن اسيران
جنگي ،روش همه جائي و همگاني بود و گاهي مصلحت ،در سراسر جنگهاي پيروزمندانه اسالم آن روز ،از مشركان مغلوب كسي به
بردگي گرفته نشد( .در جنگهاي) بدر ،فتح مكه ،و حنين ،در حدود شش هزار زن و كودك اسير شدند .مهاجر و انصار به پيروي از
رسول خدا(ص) همه اسيران خود را كه جزء غنائمشان بود ،آزاد كردند ...تا سال دهم هجرت و رسول خدا ،در هر جا كه توحيد پايه
ميگرفت ،بردگي و تبعيض از ميان ميرفت ...تا پس از گسترش فتوحات و خالفت ،كه ناخلفهائي به چهره اسالم درآمدند كه از درون
مشرك و از مرتجعان جاهليت بودند ،تبعيض هاي قومي و نژادي و آزادي از مسلمانان و موحدان سلب شد و قصور خلفا و وابستگان آنان
از غالمان و كنيزان پر گرديد (ج  ۴ص  ۱۱تا .)۱۹
 - ۴۴مشروط كردن ازدواج به هجرت از مكه نوعي ارزشگزاري به عمل كساني است كه حاضر شدهاند به خاطر ايمان از شهر و ديار و خانه
و كاشانه خود هجرت كنند و عكسالعملي است در برابر مسلماناني كه در واليت مشركين باقي ماندهاند.
 - ۴۴برخي از مفسرين مانند ابنعباس گفتهاند هيچ زني با چنين شيوهاي با پيامبر ازدواج نكرده است .برخي ديگر به نام «امّ شريك» از قبيله
بنياسد و برخي به او و سه زن ديگر (ميمونه ،زينب و خوله) اشاره كردهاند .مسئله مهريه از نظر تضمين زندگي زن در صورت طالق يا
فوت شوهر در روزگار گذشته بسيار مهم بوده است ،گويا امتياز انتساب به رسول خدا افتخار همسري با او را آنچنان سرمايه گران بهائي
ميدانستند كه به راحتي از مهريه مادي خود مي گذشتند ،عالوه بر آن ،اين اشخاص قبال يك يا دو بار ازدواج كرده بودند .بديهي است
چنين شرايطي در مورد مردان ديگر صدق نميكرد و اين استثنا دليلي منطقي داشت.
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(اي پيامبر) به تأخير مياندازي (نوبت) هر يك از آنها را كه بخواهي و نزد خود جاي ميدهي هر كدام را كه تمايل داشته
باشي و از آن كه فاصله گرفتهاي ،اگر بازپذيري گناهي بر تو نيست ،اين كار در چشم روشني (خوشحالي) آنان و اندوه
نخوردنشان از (مشاهده و) بذل توجهي كه به همگيشان ميكني مؤثرتر است و خدا ميداند آنچه را كه در دلهاي
۴۸
شماست و خدا دانائي شكيباست.


پس از اين هيچ زني بر تو حالل نيست و نه ميتواني همسراني را جايگزين آنان كني ،هر چند زيبائي آنان تو را به
۴۱
شگفت آورده باشد ،مگر آن كه مملوك تو (از اسيران جنگي باشد) و خدا بر همه چيز مراقب است.

۴۶

اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به خانههاي (حجرههاي) پيامبر داخل نشويد ،مگر آنكه براي صرف غذا اجازه يافته
۴۲
(دعوت شده) باشيد .بيآنكه (زودتر از وقت مقرّر) در انتظار آماده شدن غذا بنشينيد ،بلكه هر گاه فرا خوانده شديد وارد
شويد و چون غذا خورديد پراكنده گرديد و سرگرم گپ و گفتگو نشويد؛ كه اين (رفتار) شما پيامبر را ميآزارد و ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۸آگاهي از سن و سال همسران پيامبر و داليل متفاوتي كه براي ازدواج با هر يك وجود داشته است ،روشن ميسازد كه نوع توجهات
پيامبر از جهات بشري نمي توانسته با همه آنها يكسان بوده باشد ،بنابراين تقسيم اوقات و تقدم و تأخر در توجه به آنها به تشخيص و تمايل
و برنامههاي ايشان موكول شده است.
 - ۴۱زناني كه در جنگها اسير ميشدند ،اگر به شرك خود باقي ميماندند ازدواج با آنان به حكم آيه  ۹۹۹سوره بقره حرام شمرده ميشد.
اگر هم مسلمان ميشدند ،فرزندشان حتما آزاد بود و خودشان نيز معموال آزاد ميشدند .اما طبيعي است كه موقعيت اجتماعي اين كنيزان
با سابقهاي كه داشتند ،در جامعه ميراثدار نظامات طبقاتي در همه حال يكسان نبوده است.
 - ۴۶بديهي است پيامبر خانههاي متعددي به معناي امروز شامل اطاقهاي متعدد نداشته است ،منظور همان حجرههاي سادهاي است كه متصل
به مسجد براي اهل بيت خود ساخته بود.
 - ۴۲رعايت اين آداب معاشرت ،محدود به مناسبات با پيامبر نيست ،توصيهاي است همگاني و همه جائي.
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۸۱

→ (از ابراز آن) در برابر شما شرم دارد ولي خدا از (بيان) حق شرم ندارد .و هر گاه از همسران پيامبر چيزي (مرتبط با پذيرائي)
۸۹
خواستيد ،از پشت پرده درخواست كنيد كه اين (شيوه) براي دلهاي شما و آنان پاكتر است .و شما را نسزد كه پيامبر
۸۹
خدا را بيازاريد و نه هرگز پس از او با همسرانش ازدواج كنيد كه چنين كاري در نظر خدا بزرگ است.

هر آنچه را آشكارا انجام دهيد يا پنهان كنيد (مسلم بدانيد كه) خدا بر هر چيزي آگاه است.



بر آنان (همسران پيامبر) گناهي نيست (اگر حفظ حجاب نكنند) در برابر پدران ،پسران ،برادران ،پسران برادران ،پسران خواهران،
زنان (همدين) و ملك يمينشان (كنيزان) .و پرواي خدائي داشته باشيد كه خدا بر همه چيز گواه است.

بيگمان خدا و فرشتگانش (با رويكرد توأم با رحمت) بر پيامبر توجه و عنايت دارند ،اي كساني كه ايمان آوردهايد ،شما
۸۳
نيزبر او (با رويكرد رغبت و طاعت) توجه و تبعيت داشته باشيد و سالمي شايسته تقديم كنيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸۱اين نكته بس لطيف است كه پيامبر اسالم در مقام زمامدار جامعه ،حتي از بيان تذكري ماليم به مدعوين ،كه معموال تودههاي فقير
بودند ،شرم داشته و به خود اجازه نميداده سخني بگويد كه موجب رنجيدگي احتمالي آنان گردد .اين ادب و هنرِ مردمداري كجا و
خلقيات خشن و بيفرهنگ اعراب كجا؟ بيجهت نيست كه در قرآن آمده است كه «براي شما در خلقيات پيامبر اسوهاي نيكوست».
 - ۸۹از آنجائي كه سياق آيه در مورد پذيرائي در خانه رسول است ،قاعدتا درخواست مهمانان از همسر صاحبخانه بايد در ارتباط با موضوع
مرتبط با پذيرائي باشد ،مثل :درخواست قاشق و بشقاب و نمكدان و غيره .با اين حال اين تذكر ميتواند در موارد غير آن نيز صادق باشد.
 - ۸۹ممكن است گفته شود چنين ممنوعيتي امتياز ويژه براي شخص پيامبر و محروميتي براي همسرانش پس از او به شمار ميرود ،اما اگر
موضوع را از جنبه شخصي فراتر ديده و به آثار و ابعاد اجتماعي اين كار توجه كنيم ،به تبعات نامطلوب اجتماعي آن بهتر پي ميبريم .اين
قضيه دو طرف دارد؛ يكي وابستگان به شخص رهبر ،كه پس از او ممكن است با تكيه بر اين امتيازات ،از عالقه و ارادت تودههاي مردم
براي رسيدن به قدرت سياسي و مادي سوء استفاده كنند ،ديگر سياستمداراني كه با نفوذ و نزديك شدن به آنها قصد قبضه كردن قدرت
كنند .داستان پيوستن طلحه و زبير به عايشه و برپائي جنگ جمل در حكومت حضرت علي(ع) و كشته شدن دهها هزار مسلمان مثالي
عبرتآموز است ،نقش بيوه مائو در چين ،بينظير بوتو در پاكستان و اينديريا گاندي در هندوستان و امثال آن نمونههاي قابل ذكري از
نقش همسر يا خانواده رهبران پس از فوت آنها و تداعي كننده نظامات موروثي ميباشد.
 - ۸۳در پاورقي  ۴۸مربوط به آيه  ۴۳توضيحي در معناي صلوات كه همان روي آوردن و عطف توجه است عرضه كرديم .روي آوردن يا
پشت كردن به هر كسي نشانگر پذيرش يا مخالفت اوست .در آيه  ۴۳صلوات خدا و فرشتگان بر مؤمنين را يادآوري ميكند كه نشانه
رويكرد توأم با رحمت بر آنهاست و در اين آيه رويكرد خدا و فرشتگان بر پيامبر را ،با اين تفاوت كه به مؤمنين نيز توصيه شده است
چنين كنند ،اما در اين دو رويكرد تفاوتي موجود است؛ رويكرد خدا و فرشتگان به رسول تأييدي با افاضه رحمت است و رويكرد مؤمنان
به او ،تأييدي با طاعت و تبعيت .متأسفانه در جامعه ما به چنين توصيهاي ،با سر دادن شعاري تشريفاتي ،بسنده ميشود .مضمون و مقصود
اين آيه اين است كه وقتي آفريدگار جهان و نيروهاي دست اندر كار هستي عملكرد آن رسول را تأييد كرده و بر آن صحه گذاشتهاند،
شما مؤمنين نيز با تصديق و تأييد و تبعيت خود عمال به او روي آوريد ،اما ما با گفتن« :اللّهم صلي علي محمد و آل محمد» از خدا
ميخواهيم خودش بر او درود بفرستد .در واقع با يك درود خشك و خالي و اداي لفظي آسان از زير بار معناي عميق صلوات شانه خالي
ميكنيم.
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۸۴

بيگمان كساني كه به آزار (ناخشنودي) خدا و رسولش ميپردازند ،خدا در دنيا و آخرت آنها را از رحمت خود دور
۸۴
ساخته و براي آنان عذابي خواركننده مهيا كرده است.

و كساني كه (با اتهامات نارواي خود) مردان و زنان با ايمان را ،بيآنكه مرتكب گناهي شده باشند ،ميآزارند ،هر آينه بار
(مسئوليت) بهتان و گناهي آشكار را به گردن گرفتهاند.


۸۸

اي پيامبر ،به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو :پوششهاشان را به خود نزديك كنند كه اين (كار) براي آنكه
۸۱
(به پاكدامني) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند مناسبتر است .و خدا آمرزنده مهربان است.

اگر منافقان و بيماردالن و شايعه پراكنان در شهر (از ايجاد مزاحمت براي بانوان) دست بر ندارند ،قطعاً تو را عليهشان
۸۶
ميانگيزيم ،آنگاه جز اندك مدتي در جوار تو (در اين شهر) نپايند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸۴از  ۹۴موردي كه مشتقات كلمه «اذيت» در قرآن مطرح شده ،اين تنها موردي است كه چنين فعلي در مورد خدا به كار رفته است.
بديهي است خدا از بندگانش تأثيري نميپذيرد و نسبت دادن خشم و غضب يا رضايت و خشنودي به خدا و نيز آزار دادن او ،بيان مقصود
در قالب ذهن و زبان انسانها است.
 - ۸۴در اين آيه فعل «يؤذون» مضارع آمده است ،اما «لعنهم» و «اَعَدّلهم» ماضي هستند ،معناي لعنت دور شدن از رحمت است ،به نظر ميرسد
آنها با اعمال شان كه موجب محروم شدن از رحمت حق گشته ،سرانجام كارشان به ايذاء خدا و رسول كشيده شده است.
 - ۸۸در معناي «جلباب» اختالف است؛ از روسري گرفته تا روبنده و مقنعه و چادر و تا لباس گشاد .منظور مانع شدن از كنار رفتن آن در
حركت است كه موجب ظهور زينت گردد .در اينكه آيا منظور موي سر يا برجستگيهاي بدن است يا هر دو ،اختالف نظر وجود دارد.
 - ۸۱در آن زمان معموال كنيزان ،كه هنوز به اخالق ايماني در نيامده بودند ،پوشش چنداني نداشتند و پوشش هم اجباري نبود .از چنين
موقعيتي هرزه گرايان كوي و برزن و اراذل و اوباش سوء استفاده كرده و مزاحمتهائي را براي آنان موجب ميشدند .توصيه قرآن به
بانوان با ايمان براي همين است تا با نوع پوشش خود ،صف خويش را از كنيزان يا زنان الابالي جدا سازند تا از مزاحمت مريضدالن
مصون مانند .در نظامهاي سياسي مبتني بر قوانين فقهي ،حتي پيروان اديان ديگر و بيدينها و توريستهاي خارجي براي آنكه جوانان
مسلمان تحريك نشوند! مجبور به رعايت حجاب اسالمي ميشوند ،اما در زمان پيامبر ،كنيزان و غير مسلمانان به دليل اصل« :ال اكراه
فيالدين» ،اجباري در رعايت حجاب نداشتند .در مورد زنان مسلمان نيز اين امر به جاي فرماني بخشنامهاي و حكمي اجباري و داراي
تعزير شرعي ،در قالب توصيه پيامبر به اهل بيت خود و ديگر زنان ،آنهم براي آنكه خود مورد مزاحمت واقع نشوند ،شكل گرفته است.
 - ۸۶اين آيه تهديدي براي تبعيد اراذل و اوباش از شهر براي دفع مزاحمتهاي ناموسي آنان است و اين تنها موردي است كه قرآن كيفر
دنيائي در اين امور را تلويحاً مطرح ساخته است ،آن هم تهديد مردان و نه زنان تحريك كننده .اصوال در قرآن براي بدحجابي← ،
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۸۲

(مزاحمين نواميس مردم) مورد لعنت (خدا و مردم) هستند و هر كجا كمين كنند دستگير ميشوند و به سختي كشته ميشوند.

۱۱

اين سنت الهي است (كه) درباره پيشينيان (نيز جريان داشته است) و هرگز در سنت خدا تغييري نخواهي يافت.

۱۹

مردم از تو درباره ساعت (زمان قيامت) ميپرسند؛ بگو :علم آن فقط نزد خداست و تو چه داني شايد كه ساعت
وقوع رستاخيز) نزديك باشد!؟



(زمان

۱۹

خدا كافران (منكران رستاخيز) را از رحمت خود دور ساخته و آتشي سوزان براي(در نظام هستي) آنها آماده كرده است

كه در آن جاودانه خواهند ماند و هيچ يار و ياوري (براي نجات از آن شرايط) نمييابند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ بيحجابي ،و بيش از آن (مگر زناي علني با شهادت  ۴نفر كه تجاوزي آشكار به عفت عمومي است) هيچ مجازات دنيائي مقرر نشده
است و همه تعزيرات و تنبيهات معمول ،مصلحت انديشيهاي بشري فقيهان در ادوار بعدي است.
« - ۸۲ثقفوا» از ريشه «ثـَقـَفَ» به گفته مرحوم طالقاني (پرتوي از قرآن  -ج  ۹ص  )۹۶مرادف با وجد تموهم (يافتن آنها) نيست ،ثقافت
دستيابي و چيره شدن با آزمودگي است كه وصف ضمني فاعل يا مفعول ميباشد .آنان را هر جا و هر زمان كه ...موضع و پايگاه گرفتهاند
دستگير كنيد .ثقاف به آهني گفته ميشود كه شمشير را با آن تيز ميكند .گوئي منظور اين است كه اگر آنها قدرت يافتند و مزاحمتشان
جدي گشت با آنان برخورد سخت ميشود.
 - ۱۱سنّت به طريقه و رويه يا شيوة عمل گفته ميشود كه در مورد خدا و بندگان صدق ميكند .سنتاالولين نحوه انديشه و عملكرد پيشينيان
است كه جا افتاده و شكل و رويه و روش به ظاهر منطقي ،هر چند كاذب و گمراه كننده ،پيدا كرده است؛ و سنت خدا همان قوانين و
نظاماتي است كه همواره در هستي و در جوامع انساني جاري بوده است.
 - ۱۹منظور از ساعت ،مطلق وقت و زمان است ،نه جزء مشخصي از آن .مثل زمان مرگ و زمان (وقوع) قيامت .ساعت قيامت به تعبير قرآن به
اندازه يك چشم بر هم زدن ،بلكه كمتر از آن است (نحل .)۱۱
از  ۴۶باري كه كلمه «ساعه» در قرآن به كار رفته است ۴۹ ،مورد آن به صورت معرفه (با الف و الم) درباره زمان قيامت است ،بقيه درباره
اجل مرگ انسانها يا لحظاتي از ايام زندگي دنيائي.
عالوه بر اين سوره ،در آيات  ۹۶۱سوره اعراف و  ۴۹سوره نازعات از سؤال مردم نسبت به هنگام لنگر انداختن كشتي زمان در اقيانوس
هستي ياد كرده است كه در همه حال تأكيد شده فقط خدا از زمان قيامت خبر دارد.
 - ۱۹منظور از مهيا كردن در اين مورد و موارد ديگر ،نظام و قوانيني است كه آفريدگار جهان براي هستي مقرر كرده است ،همچنانكه تأثير
سَم را در كشتن و سوزش را براي آتش قرار داده است ،به همين ترتيب انكار حقايق آثار خود را دارد.
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۱۴

۱۳

روزي كه ديدگاهشان (نسبت به حقايق) در آتش دگرگون شود ،گويند :اي كاش از خدا و رسول اطاعت ميكرديم.

و (در توجيه انكار خود ،به حالتِ حق به جانب) ميگويند :پروردگارا ،ما از مهتران و بزرگان (ديني و سياسي) خويش اطاعت كرديم
(ما مقلد و مستضعف بوديم) آنها ما را از راه منحرف كردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۱۳همه ساله در ساعت تحويل عيد ،مسلمانان دعاي« :يا مقلب القلوب و االبصار »...را ميخوانند و تغيير و تحول دلها و ديدهها و احوال
فردي و اجتماعي خود را به بهترين حالت از خداي خود طلب ميكنند :حوّل حالنا الي احسن الحال .همه موجودات زنده ،به استثناي
انسان ،به فرمان مطلق غرايز عمل ميكنند و دل و ديده آنان حالت ثابتي دارد .تنها انسان است كه به موهبت اختيار و عقل خداداد ميتواند
از سلطه غرايز به تدريج و با تمرين و تمركز خارج و بر خود مسلط شود و يا با افراط در ارضاء غرايز ،از مرتبه حيواني هم پائينتر برود.
نام «قلب» ،خود داللت بر دگرگون پذيري (منقلب) ،واژگونگي (تقلب) و انقالب مثبت يا منفي ميكند .پس ما به فرماندهي مستقلي در
درون خود مجهز هستيم كه مهمترين ويژگياش قابليت «تغيير» و «انقالب روحي» است ..اين تغيير نفساني را بايد خودمان انجام دهيم ،اما
از آنجائي كه همه فعل و انفعاالت جهان در چارچوب نظاماتِ تنها مؤثر وجود ،يعني پروردگار عالم انجام ميشود ،در قرآن اين انقالب
دروني به خدا نسبت داده شده است و ما از او در ساعت تحويل ميخواهيم دلها و ديدههاي ما را به نيكوترين وجه منقلب سازد.
اما اين انقالب بستگي به مواجهه ما با حق و باطل و موضعگيريهايمان در زندگي دارد .به تعبير قرآن كساني كه در اولين برخورد با
حقيقت در برابر آن موضع انكار و تكذيب ميگيرند ،دل و ديدهشان از موضع طبيعي و فطري برميگردد و انقالب واژگونه ميكنند:
وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَ مَرَةٍ( ...انعام )۹۹۱
اما اين انقالب و تغيير و تحول بستگي به توجه ،رويكرد و اقبال ما به انواع اهداف و آرمانهاي مادي و معنوي ،دنيائي و اخروي دارد.
به نقل قرآن .حضرت ابراهيم پس از توجه و «رو آوردن» به ستاره ،ماه و خورشيد و مشاهده افول همه آنها ،سرانجام با «روي آوردن» به
آنكه آفريننده همه هستي است گفت« :إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا( »...انعام  .)۱۲ساحران فرعون نيز كه عمري
در خدمت نظام استبدادي بودند ،وقتي حقانيت پيام حضرت موسي را دريافتند ،به سجده تسليم ربّالعامين افتادند و در پاسخ تهديدهاي
فرعون به سختترين مرگها ،گفتند باكي نيست ،ما به سوي پروردگارمان «انقالب» كردهايم (اعراف  ،۹۹۴شعراء  ،۴۱زخرف .)۹۴
انقالب  ۹۶۱درجهاي حُرّ (افسر جبهه دشمن) به جبهه حسين و شهيدان كربال و انقالب معكوس ابن سعد خوش سابقه به جبهه يزيد
نمونههاي خوبي هستند ،در واقع روي خود به سوي هدفي گرداندن ،نماد شخصيت و شاكله و هدف انتخابي زندگي است.
در فرهنگ قرآن ،وجوه نماد توجه و روي آوردن به چيزي يا كسي ،و ادبار ،پشت كردن و بيرغبتي به آن است .و گرنه چهره آدمي
گناه بيشتري از ساير اعضاء بدن ندارد كه در آتش گردانده شود .در همه زبانها تشبيه امور معنوي و مجازي به امور مادي امري عادي
است.
هر چند چشم و گوش و زبان آدمي در محدوده چهره او قرار دارند ،اما به نظر ميرسد اين ظاهر نمادي براي نقش رفتار و مناسبات آدمي
با ديگران و اهداف و آرمانهائي باشد كه به آن روي ميكند .اما گرداندن وجوه در آتش (تقلب وجوههم فيالنار) به نظر ميرسد تداعي
كننده وضعيت كساني باشد كه آنگاه بيدار ميشوند كه سرشان به سنگ بخورد .ستمگران نيز وقتي منقلب و بيدار ميشوند كه آتشِ آنچه
را در دنيا به آن رو آورده بودند بچشند.
مطابق قرآن روز قيامت دلها و ديدهها منقلب ميشوند (نور  )۳۱و ستمگران خواهند فهميد به چه انقالبي منقلب خواهند شد (شعراء .)۹۹۱



 - ۱۴منظور از خدا و رسول در امّت اسالمي ،همان «كتاب و سنّت» است .كتاب همان نظامات و قوانين الهي است و سنّت ،رفتار پيامبر است
كه آيات را ابالغ و به آن عمل كرده است .آنچه به نام حديث و روايت در دهها كتاب تاريخي به ما رسيده است ،آنگاه اعتبار دارد كه
در عرضه به كتاب موافقت داشته باشد ،و گرنه هيچ قداستي ندارد .مطمئنترين منبع استخراج سنّت رسول ،خود قرآن است و پس از آن،
سيره و رويهاي است كه به تواتر تاريخي به ما رسيده و مورد توافق امت اسالمي است.
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پروردگارا ،آنها را (در كيفر گمراه ساختن ما) دو برابر عذاب كن و از رحمت خويش محرومشان كن ،محروميتي بزرگ.

۱۴

اي كساني كه ايمان آوردهايد( ،در ارتباط با پيامبر خودتان) همچون كساني نباشيد كه موسي را آزردند ،پس خدا او را از
اتهاماتي كه به او زدند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود.

۱۸

) استوار بگوئيد .

اي كساني كه ايمان آوردهايد ،در برابر خدا خود را كنترل كنيد و (همواره) سخني (سنجيده و

تا (خدا نيز) اعمالتان را به سودتان به سامان آورد و عوارض گناهانتان پاك كند ،و هر كس از خدا و فرستادهاش
۱۱
اطاعت كند ،به رستگاري عظيمي رسيده است.

۱۶

(به دليل ناتواني

همانا ما آن امانت (موهبت اختيار) را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم ،اما تماماً از تحمل آن
۱۲
وجودي) سر باز زدند و از آن بيم كردند و انسان (به دليل آمادگيهاي قبلي در روند تكاملي) آن را بر عهده گرفت ،بيترديد ←
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۱۴آيه  ۴سوره صف نيز از آزار قوم موسي(ع) نسبت به اين پيامبر ياد كرده است .درباره آزار منافقان نسبت به پيامبر اسالم به اين آيات نگاه
كنيد :توبه  ،۸۹احزاب  ۴۳ ،۴۶و .۴۱
« - ۱۸قول سديد» عالوه بر اين آيه ،در آيه  ۲سوره نساء نيز آمده است كه توصيهاي است به گفتار محبتآميز و محترمانه به يتيمان و
مساكيني كه هنگام تقسيم ميراث ،چشم به احسان صاحبان سهميه دارند ،تا مبادا به آنها پرخاش كرده و از خود دورشان سازند .سديد از
همان «سد» به معناي بستن شكاف دو كوه براي جمع آوري آب است ،آنگاه به هر بستن و اصالح كردني ،كه مشكلي را حل كند ،گفته
ميشود .قول سديد ،گفتار صواب و محكمي است كه باطلي به آن راه نيايد و چون سدي استوار گرفتاري محتاجان را مانع شود.
 - ۱۱معناي «فوز» ،عبور از بيابان سراسر خطر و رسيدن سالمت به مقصد است (تشبيهي از زندگي دنيا به صحاري سوزان و مرگبار عربستان).
 - ۱۶عرضه امانت بر آسمانها و زمين و كوهها ،و امتناع آنها و بيمشان از تحمل آن ،به زبان تكويني و براي درك و فهم ماست .مثل
خورشيد كه به پهنه زمين ،اعم از كوه و دشت و دريا و جنگل و جلگه ميتابد و نور و گرماي خود را به همه آنها عرضه ميكند ،اما
برخي همچون سنگها از جذب و قبول آن (به طور نسبي و در مقايسه با دريا) امتناع ميكنند.
 - ۱۲اين امتناع نه ارادي و آگاهانه ،بلكه ناشي از ساختاي وجودي آنان است .نسبت دادن «اشفاق» (بيم و هراس) به آسمانها و زمين و
كوهها ،در حالي كه چنين حاالتي مختص انسان و حيوانات است ،ممكن است داللت بر وجود نوعي شعور ناشناخته در جمادات بكند
(اهلل اعلم).
اين همان تسبيح عمومي اجزاء جهان است كه ما از آن غافليم:
اسراء ... -۴۴وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَا يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ← ..
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۶۱

→ او (با نديده گرفتن و ضايع كردن چنين امتياز عظيمي) بسيار ظالم و بسيار جاهل است.

تا (با چنين اختيار و حق انتخابي ،و در بازتاب گزينشها ،سرانجام) خدا مردان و زنان منافق و مشرك را (به خاطر انتخاب ناشايسته و نا بايسته)
مجازات كند و پذيرنده بازگشت مردان و زنان مؤمن (به سوي حق ،با حُسن انتخابشان در دنيا ،و دخولشان در سعادت ابدي) باشد و
خدا آمرزنده مهربان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با تو ذرات جهان همراز شد
گر تورا ازغيب چشمي بازشد
→
هستمحسوسحواساهلدل
نطق خاكونطق آبونطق گل
با توميگويند روزان و شبان
جملـهي ذرات در عـالم نـهان
با شـما نـامحرمان ما خامشيم
ما سميعيم و بصيريم وخوشيم
غلغـل اجــزاي عالـم بشنويـد
ازجماديسوي جانِجان شويد
وسوســه تأويــلها بزدايـدت
فـاش تسبيـح جمـادات آيدت



 - ۶۱معناي دقيق ظلم را از آيه  ۳۳سوره كهف ميتوان فهميد؛ به تعبير اين آيه ،درختي كه فقط مصرفكننده مواد آلي خاك ،آب ،هوا ،و
نور خورشيد باشد و ميوهاي ندهد مرتكب ظلم شده است .آيا انساني كه مسجود مالئك واقع شده و خداوند ،همه هستي را مسخّر و رام
بهرهبرداري او كرده و به موهبت اختيار مجهزش نموده ،اگر محصول عمل صالح و ميوه مثبتي نداشته باشد ظالّم (مبالغه در ظلم) محسوب
نميشود.
جهول نيز داللت بر نهايت جهل ميكند و جهل نيز در فرهنگ قرآني عالوه بر ناداني ،مقابل «حلم» قرار داشته ،داللت بر زير پا گذاشتن
عقل و تقوا و تسليم شدن به غرايز و نفسانيات ميكند.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

سپاس و ستايش ويژة خداوندي است كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است (تماماً) از آنِ اوست ،و سپاس و
ستايش در سراي آخرت (نيز فقط) او را سزاست و همو حكيم و بس با خبر (از كار خلق در دنيا و آخرت) است.

۹

آنچه (از آبِ باران كه به تدريج) در زمين فرو ميرود و آنچه (از طريق چشمهها) از آن خارج ميشود و آنچه از آسمان فرو
۳
ميبارد و آنچه (از بخارات كه) به آن باال ميرود ،همه را ميداند و اوست بس مهربان و بس آمرزنده.

۴

كافران گفتند :ساعت (قيامت) بر ما نخواهد آمد (قيامتي نخواهد بود) .بگو :چرا ،سوگند به پروردگارم ،كه از عالم غيب
آگاه است ،بيترديد بهسراغتان خواهدآمد(.همان خدائيكه هيچ چيزحتي) به وزن ذرهاي نه درآسمانها و نه در زمين از او←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹متأسفانه معادل جامع و مانعي براي كلمه «حمد» در زبان فارسي وجود ندارد .لغتنامه قرآني «مفردات راغب» حمد را حالتي بين «مدح» و
«شكر» شمرده است .با اين توضيح كه حمد حالت خاصي از مدح ولي عموميتر از شكر است زيرا مدح شخص ممكن است به خاطر
رفتار پسنديده يا ظواهر زيبايش باشد ،كه اولي اختياري و دومي غيراختياري است ،ولي حمد فقط به موضوعات اختياري تعلق ميگيرد.
شكر فقط در برابر نعمت انجام ميشود و به احساس قلبي نعمت ،به زبان آوردن و به استفاده عملي از آن در راستاي رضايت نعمت دهنده
تعلق ميگيرد ،در حالي كه حمد ،هم در ستايش و سپاس نعمتهاي خداست و هم در ستايش صفات و اسماء او .پس هر شكري حمد
است ولي هر حمدي شكر نيست ،همچنين هر حمدي مدح است ،اما هر مدحي حمد نيست.
در حمد ما به حكمت خدا توجه ميكنيم و در شكر به نعمت او .ضدّ حمد« ،ذم» (بدگوئي) است و ضد شكر ،كفر (ناسپاسي و ناديده
گرفتن نعمت) و از آنجائي كه همه افعال خدا بيعيب و نقص و نيكوست ،حمد به طور مطلق و كامل در انحصار اوست.
« - ۹ولوج» (در :يُولِجُ اللَيْلَ) از ريشه «وَلجَ» به معناي دخول تدريجي و به آرامي است؛ همچون نفوذ تدريجي آب باران در ميان زمين و نفوذ
تدريجي نور و تاريكي در يكديگر كه موجب پيدايش شب و روز ميگردد .اين آيت را ميتوان در همين تناوب شب و روز ديد و يا در
كوتاه و بلند شدن شب و روز در طول سال ،كه البته هر دو ناشي از حركات وضعي و انتقالي زمين به دور خود و خورشيد است.
 - ۳در اين توصيف تحركات از باال به پائين و از پائين به باالي آسمان و هم زمين را مطرح كرده است.
 - ۴واژة «ساعه» به معناي زمان وقوع قيامت  ۴۶بار در قرآن آمده است .منظور از ساعه ،وقت و زمان مشخص است كه همواره در مورد مرگ
يا قيامت با الف و الم معرفه و ديگر موارد ( ۱بار) به صورت نكره آمده است
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۴

→ پوشيده نيست ،نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن ،مگر آن كه در كتابي آشكار (علم خدا) ثبت است.

۸

تا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند پاداش دهد؛ براي آنهاست آمرزشي و رزقي كريمانه.

۱

و كساني كه در (تكذيب) آيات ما ميكوشند تا (ب ما را) عاجز كنند ،عذاب دردناك اضطراب آوري خواهند داشت.



و كساني كه آگاهي يافتهاند (با خِرَد علمي) ميبينند كه آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ،همان حقيقت (منطبق بر

فطرت آدمي) است و به راه (خداي) عزيز و ستوده رهبري ميكند (پيروان راستين خود را به سربلندي و ستايش ديگر ملتها نائل ميكند).

۶

و كافران (با تعجب و تمسخر به يكديگر) گفتند :آيا شما را به (ادعاي) كسي آگاهي دهيم كه خبرتان ميدهد :هنگامي كه
۲
(مُرديد و در خاك) كامال متالشي شديد( ،بار ديگر) حتماً آفرينشي نو (در روز رستاخيز) خواهيد داشت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴كلمه «مبين» (و مبيناً) جمعاً  ۹۹۲بار در قرآن تكرار شده است .اين صفت كه به موضوعات متنوعي مثل :ضالل ،نذير ،عدو ،سحر ،سلطان،
بالء و ...نسبت داده شده ،در  ۹۹مورد مشخصاً صفت «كتاب» شمرده شده برحسب موقعيت نحوي (الزم يا متعدّي) آشكار يا آشكاركننده
است( .مائده  ،۹۴انعام  ،۴۲يونس  ،۸۹هود  ،۸يوسف  ،۹شعراء  ،۹نمل  ۹و  ،۱۴قصص  ،۹سبا  ،۳زخرف  ،۹و دخان  .)۹معناي مبين .،در
مورد  ۹۹گانه فوق به نظر ميرسد هر گاه كتاب هستي مراد باشد ،معناي واضح و آشكار در آن غلبه دارد .در آيه  ۳اين سوره ،كه عيناً در
آيه  ۸۹سوره يونس تكرار شده ،منظور همان كتاب علم خدا و حافظه هستي است كه هيچ تر و خشكي غايب از آن نيست (انعام  )۴۲و
هر غايبي در آن حاضر است (نمل .)۱۴
 - ۸منظور از رزق كريم ،نه فقط خوردنيها ،بلكه برآورده شدن همه نيازهاي جسمي و روحي انسان به صورتي احترامآميز و بزرگوارانه
است .واژه كريم (و كريماً) جمعاً  ۹۱بار در قرآن آمده است كه  ۸مورد آن در وصف رزق ربوبي در بهشت آمده است (انفال  ۴و ،۱۴
حج  ،۴۱نور  ،۹۸سبا  ،۴احزاب .)۳۹
 - ۱معناي «رجز» نوعي ناپايداري و لرزش و اضطراب است .اعراب اين كلمه را در مورد شتري كه پايش از شدت ضعف به لرزه افتاده به كار
ميبردند .در دين نيز بايد قوي بود و ثبات قدم داشت ،اما شيطان با وسوسههاي خود اين استحكام و استواري را زايل ميكند .اضطراب در
روز حساب و لرزش گامهاي انسان در روز محشر ،ناشي از همين لرزش و لغزيدنهاست كه عذابي دردناك به دنبال دارد.
 - ۶اگر ميبينيم امروز ملتهاي مسلمان اكثراً به جاي «عزّت» ،به «ذلتِ» زيردستي و تحت «واليت» سياسي و اقتصادي بيگانگان قرار
گرفتهاند ،و به جاي آنكه مورد «حمد» و ستايش ملتهاي ديگر ،از نظر ارزشهاي اخالقي ،علمي ،صنعتي ،هنري و ...قرار گيرند ،به
خشونت و خرافات و خرابي شناخته ميشوند ،علت آن دور شدن از خداوند «عزيز و حميد» و دنبال عزّت بيگانگان رفتن و شيفته و
«حامد» ارزشهاي غير خدائي شدن است.
 - ۲شگفتي منكران از «خلق جديد» را ،عالوه بر آيات  ۱و  ۹۱اين سوره ،در سورهها و آيات زير ميتوانيد بيابيد :رعد  ،۴ق  ،۹۴اسراء  ۴۲و
 ،۲۶سجده .۹۱
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(عجب) دروغي به خدا ميبندد! شايد هم گرفتار جنون شده!؟ (هرگز چنين نيست) بلكه آنهائي كه به آخرت باور ندارند
(خود) در عذاب و گمراهي دوري هستند.

آيا (اين منكران) به آنچه از آسمان و زمين كه پيش رو و پشت سرشان است نمينگرند (كه چگونه آنها را از همه سو احاطه كرده و)
اگر بخواهيم آنها را (با زلزلهاي) در زمين فرو ميبريم يا پارهاي از (گدازههاي ابر مانند) آسمان را بر سرشان ميباريم؟
۹۱
بيترديد در اين (ناپايداري امنيت طبيعت) بس نشانه (عبرت) است براي هر بنده بازآينده (كه دائماً در اصالحِ مسير و خودسازي است).


و ما از جانب خويش به داود فضيلتي (بزرگ) بخشيديم (از جمله اينكه به كوهها فرمان داديم ):اي كوهها با او (در استخراج معادن)
۹۹
همراهي كنيد و(نيز) اي پرندگان (در انتقال پيكهاي او) و ما آهن را براي داود نرم كرديم (راهكار ذوب آهن را به او آموختيم).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۱منيب» اسم فاعل «انابه» يعني بازگشت مكرر به خدا ،پس از انجام هر خالف و خطائي است و تكرار اين توجه و توبه ،داللت بر مراقبت
مستمر از گفتار و كردار خود ميكند كه بيداري نفس محسوب ميگردد.
« - ۹۹أَوِبِي» (در :يا جِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ) فعل امر از ريشه «اَوب» به معناي بازگشت است .كما آنكه به زمان يا مكان بازگشت «مَأب» گفته ميشود
و كساني را كه پيوسته پس از هر گناهي توبه كرده و به خدا برميگردند «اوّاب» و .به غروب خورشيد نيز كه بازگشتي محسوب ميشود
«آبَتِ الشمس» ميگويند .اما بازگشت كوهها به داود چه معنائي دارد؟ كليه مترجمين و مفسرين كه نگارنده توفيق بررسي آنها را داشته،
اين فرمان را همصدائي يا همآوازي كوهها با نغمه داود در تسبيح (دعا و مناجات) او گرفتهاند كه بسيار مبهم است .درست است كه به
تصريح قرآن ،همه موجودات خدا را تسبيح ميكنند و ما تسبيح آنان را درك نميكنيم (اسراء  ،)۴۴ولي در اين آيه فرمان خدا به كوهها
براي بازگشت به همراه داود است!؟ اگر طنين صدا و انعكاس صوت مورد نظر باشد ،چنين امري در بيشتر كوهها و براي همه مقدور است
و فضيلتي محسوب نميگردد و قصههاي مربوط به نينوازي و صوت زيباي داودي هم پايهاي قرآني ندارد
در اين سوره از بازگشت كوهها به همراه داود سخن گفته (يا جِبَالُ أَوِبِي مَعَهُ) و در دو سوره ديگر از قابل تسخير (بهرهبرداري) بودن
نتيجه تسبيح كوهها براي داود :انبياء  - ۱۲وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِحْنَ ...و ص  - ۹۶إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحْنَ...
تسبيح موجودات براي خدا ،چيزي جز ايفاي نقش سازنده و مثبت آنها براي رفع عيب و نقص و نياز موجودات در نظام هستي (كه
تقديس و تنزيه آفريدگار محسوب ميشود) نميباشد و مسخّر شدن كوهها براي داود ،عرضه استعدادهاي دروني خود از انواع معادن
براي استخراج و استفاده امثال آهن براي صنايع دفاعي و عمراني بوده است.
در سورههاي ديگر قرآن به وضوح بهرهبرداري از معادن براي چنين مقاصدي را توضيح داده است از جمله :انبياء  - ۶۱و ما به خاطر
(حفاظت از) شما به او صنعت ساخت زره (جنگي) را آموختيم تا از خشونت جنگ مصونتان دارد ...در همين آيه  ۹۱سبا نيز ذوب آهن
(أَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ) را راهكاري براي ساخت زرههاي گشاد و فراگير شمرده و بر دقت نظر و رعايت اندازه حلقههاي زره تأكيد شده است.
ميماند توضيح علت استفاده از كلمه «أَوِبِي» در اين سوره كه معناي «بازگشت» ميدهد (به جاي استفاده از كلمات تسخير و تسبيح كه در
سورههاي انبياء و ص آمده) .ميدانيم براي كشف معادن نفت و فلزات در دنياي امروز از امواج صوتي با طول موج معين استفاده ميكنند
و از «بازگشت» امواج صوتي به عمق و ميزان معادن و كيفيت و كميت آن پي ميبرند .از طرفي ميدانيم آشنائي داود و سليمان با صداي
پرندگان و مورچگان ،داللت بر حساسيت و قدرت فوقالعاده نيروي شنوائي آنها ،بيش از بقيه مردم ،بوده است؛ و چه بسا با علمي كه
خداوند به آنها آموخته بود ميتوانستند از دريافت انعكاس اصوات ،از اليههاي زيرزميني آگاهي يابند (واهلل اعلم).
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۹۹

(و به او الهام كرديم) كه زِرههاي بلند (تمام تنه و فراگير) بساز و در بافتِ (حلقه) آنها رعايت تناسب و اندازه كن و
۹۳
نظامي پيرو او ،در پرهيز از فساد قدرت هشدار داديم) اصالحگرانه عمل كنيد كه مطمئناً من به آنچه ميكنيد بينايم.

(به نيروهاي

۹۴

و براي سليمان (عالوه بر معادن )،باد را (قابل بهرهبرداري ساختيم) كه بامدادش يك ماه و شامگاهش يك ماه بود (مهار اين ←
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 - ۹۹رعايت تناسب و اندازه حلقههاي زره در يقه و آستين و ساير قسمتها ،صنعتي دقيق است كه خدا به داود الهام كرده بود (وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ
لَبُوسٍ لَكُمْ) .نكته ظريفي كه در اين تعليم وجود دارد ،آموزش ابزار دفاعي (زره) است نه ابزار تهاجمي (همچون تير و نيزه) .همين امر
تأكيد ديگري است كه جنگ در اسالم فقط در شكل دفاعي آن مشروعيت دارد.
 - ۹۳مخاطب نيمة اول سوره حضرت سليمان است ،اما مخاطب نيمه دوم به دليل افعال «اعملوا» و «تعملون» جمع است .اين جمع ظاهرا ارتش
سليماناند كه با استفاده از صنعت زرهسازي اقتدار بيشتري پيدا ميكردند .همچنين ميتواند مخاطب هميشگي و عام هم باشد.
 - ۹۴اين شرح و تفسير همگاني و معروف است و اغلب مفسرين نيز چنين گفتهاند ،اما در قرآن عالوه بر آيه  ۹۹همين سوره ،دو اشاره ديگر
هم در برخي سورهها شده است كه از مجموع آنها بهتر ميشود به موضوع پي برد:
انبياء  - ۶۹وَلِسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَاصِفَهً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِ شَيْءٍ عَالِمِي َ
ن
و ما تندباد (جريانات شديد طوفاني) را قابل بهره برداري سليمان قرار داديم كه به فرمان او به سوي سرزميني كه در آن
بركت داديم (منطقه شامات) جريان مييافت و ما به هر چيزي آگاه بوديم.
ص  - ۳۸فَسَخَرْنَا لَهُ الرِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
همانطور كه مالحظه ميشود ،در هيچ يك از اين آيات سخني از حركت خود سليمان به نيروي باد (كه در قصهپردازيهاي اساطيري از
فرش سليمان كه نشسته بر آن پرواز ميكرد!) خبري نيست ،بلكه از توانائي سليمان در مهار تندبادهاي طوفاني كه سرعت وزش آن معادل
يك ماه حركت باد ماليم (يا طي طريق يك فرد) بوده ،سخن گفته شده است .ذكر جداگانه حركت در بامداد و شامگاه ،به نظر ميرسد
نشانه حركت دوّار و طوفاني (متناوب) جريان باد باشد و ميدانيم بادهاي محلي و منطقهاي (غير قارهاي) كه از اختالف انبساط هواي جوّ
در اثر تابش خورشيد به وجود ميآيد ،در صبح و شام مسيري معكوس دارند و اگر در بامدادان مسيري يكماهه را طي كنند ،همان مسير
را در دوران معكوس برميگردند.
از هر دو آيه فوقالذكر استفاده ميشود كه سليمان به الهام و آموزش الهي ،توان مهار تندبادها را به توفيق پروردگار پيدا كرده و توانسته
بود با بهرهبرداري از اين انرژي طبيعي ،كاستن از سرعت و به آرامي روان ساختنش در مسير برنامههاي عمراني خود آباداني چشمگيري را
در سرزمين بركتخيز بيتالمقدس (يا شامات) پديد آورده بود .هر چند مكانيسم اين مهار ،امروز براي ما معلوم نيست ،اما در اصل آن
ترديدي وجود ندارد.
اگر متوسط مسافتي را كه رهروان با پاي پياده در طول يك روز ميتوانستند طي كنند حدود  ۳۱الي  ۴۱كيلومتر (ماهيانه  ۲۱۱الي ۹۹۱۱
كيلومتر) فرض كرده و نيم روز جريان باد را  ۸ساعت در نظر بگيريم ،سرعت اين تندباد  ۹۴۱تا  ۹۱۱كيلومتر در ساعت ميشود كه با
سرعت طوفانها (بين  ۹۱۱تا  ۴۱۱كيلومتر در ساعت) هماهنگي دارد.
ممكن است ذكر جريان اين بادها هيچ ربطي به سير و سفر آدميان نداشته باشد و منظور فقط ذكر منطقه تحت نفوذ اين بادها باشد .در
سطح كره زمين بادهاي متنوعي ميوزد كه معروفترين آنها بادهاي «آليزه» در نيمكره شمالي و جنوبي ميباشد كه در تمام سال ميوزند
و با ثباتترين بادهاي كره زمين را تشكيل ميدهند .وسعت نفوذ اين بادها در نيمكره شمالي حدود  ۹۴۱۱كيلومتر و در نيمكره جنوبي
(كه سرزمين سبا  -ملك سليمان -يمن در آن واقع شده بود) حدود  ۳۱۱۱كيلومتر ميباشد.
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۹۴

→ انرژي معادل يك ماه انرژي بود) و مس مذاب جوشان را براي او جريان داديم و گروهي از ديو صفتان (اشرار متجاوز) به اذن
پروردگارش نزد او كار ميكردند (نيروهاي شرور را در خدمت آباداني گرفته بود) و هر يك از آنها را كه از فرمان ما سر ميتافت
(از خدمات سازنده شانه خالي و فرار ميكرد) عذابي سوزان (تنبيهي سخت ،احتماال همچون داغ كردن براي شناخته شدن؟) ميچشانديم.

۹۸

(آنها) براي او آنچه ميخواست از محرابها (معابد يا برج و باروهاي دفاعي) ،مجسمهها ،ظروف بزرگ به اندازة حوضها و

ديگ عظيم ثابت (حجاري شده در دل سنگ) ميساختند۹۱.اي خاندان داود ،عمل شاكرانه كنيد كه بندگان شكر گزار من
اندك اند.



(با وجود اين همه اقتدار) هنگامي كه مرگ را بر سليمان مقدّر ساختيم ،هيچ عاملي بر مرگ او آگاهشان نكرد جز جنبندهاي
(موريانهاي) كه عصايش را (به آهستگي) ميجويد .پس آنگاه كه (پيكر سليمان) فرو افتاد ،ديوصفتان (به بيگاري واداشته شده)
۹۶
دريافتند كه اگر از (حقيقت) پنهان خبر داشتند ،در آن عذاب (اعمال شاقه) لحظهاي درنگ نميكردند (پا به فرار ميگذاشتند)!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴برخي «عين القطر» را چشمه مس تصور يا ترجمه كردهاند! در حاليكه مس فلز است و به صورت چشمه جاري نميشود .اما «قِطر» به مس
مذاب و گداخته گفته ميشود كه همچون آب حالت قطرهاي پيدا ميكند و در آبكاري استفاده ميشود .از آنجائيكه مس مذاب همچون
چشمه آب حالت جوشان و سيالن پيدا ميكند ،تعبير «أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ» در اين آيه به كار رفته است.
مس احتماال قديميترين فلز شناخته شده توسط آدميان است كه به دليل نرمي و قابليت چكشخواري در ابزار سازيهاي اوليه بشر مورد
استفاده بوده و قدمت آن به  ۶۱۱۱سال قبل از ميالد مسيح برميگردد .از اين فلز كه در تركيب با ساير فلزات آلياژهاي متنوعي مثل برنز و
برنج ساخته ميشود ،در گذشته در ساخت مفتولها و ورقههاي مسي ،ظروف پخت و پز ،سكه ،مجسمهسازي ،پوشش بناها و امثالهم
استفاده فراوان ميشده و امروز به دليل خاصيت هدايت الكتريكي و حرارتي در صنايع برقي كاربرد گسترده دارد.
« - ۹۸مَحَارِيبَ» جمع محراب از ريشه «حَربْ» (جنگ) است ،از آن جهت به محل پيشنماز ،يا مسجد ،محراب ميگويند كه محل حرب با
شيطان است .گويا به قلعههاي نظامي و برج و باروها هم به دليل مصون و محفوظ داشتن سربازان از دشمن محاريب گفته ميشود.
 - ۹۱با توجه به ملك سليمان ،قدرت بينظير سياسي و شوكت حكومت او ،چنين مينمايد كه همه اين استحكامات ساختماني براي ارتش او
بوده باشد ،ظروف و ديگهاي بزرگ نيز ميتواند ابزاري براي تغذيه ارتش عظيم او به شمار آيد .تماثيل نيز معلوم نيست حتما تنديس
هنري براي تزئين كاخها بوده باشد ،تمثال ميتواند سرستونها ،مجسمه شير يا نمادهاي ديگر باشد.
 - ۹۶گويا سليمان در بلندي كاخ يا كوه مشرف بر مزرعه يا عمليات عمراني تكيه زده بر عصاي خود ايستاده و بر جريان امور نظاره ميكرد و
مدتها در اين حالت بود و كسي مجاز نبود به محل فرماندهي او وارد گردد تا وقتي كه فرو افتاد و همه را متوجه مرگ خود ساخت.
ذكر اين قضيه به ظاهر كوچك در اين قصه بس عبرتآموز است .قدرتهاي سياسي هر قدر نيرومند و شكستناپذير باشند ،بر عصائي
(حق يا باطل) تكيه دارند كه پس از مرگ رهبر ،ساختار اداري ،امنيتي ،اطالعاتي ،ارتشي ،و اقتصادي آن ها تا مدتها مانع از سقوط
رژيم ميگردد .همچنانكه با افشاگريهاي خروشچف ،مشروعيت نظام كمونيستي اتحاد جماهير شوروي سابق سلب گرديد و ماركسيسم
مُرد! اما عصاي كا .گ .ب و دستگاههاي سركوب امنيتي تا مدتها آن را سر پا نگه داشته بود .تا سرانجام موريانه آگاهي ملت در زمان
گورباچف و يلتسين كار را تمام كرد تا با همان داس و چكشها مجسمههاي لنين و استالين را به زير كشند! فاعتبروا يا اولي االبصار
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۹۲

براي (قوم) سبا در منطقة سكونتشان آيهاي (از لطف و نعمت خدا) بود؛ دو ناحية سبز و خرّم (گسترده) از راست و چپ.
(گفتيم ):از روزي پروردگارتان بخوريد و شكرگزار او باشيد ،چه شهري باب طبع (مصفا) ،و پروردگاري آمرزنده!

۹۱



اما آنها (از شكر نعمت) روي گرداندند ،پس ما هم سيل ويرانگري بر آنها فرستاديم كه دو بوستان سبز و خرمشان را به
دو سرزمين با پوشش گياهان تلخ و شوره گز و مختصري درخت سدر مبدل ساختيم.

اين چنين آنان را به سزاي ناسپاسي (كفران نعمتها)شان كيفر داديم و آيا جز ناسپاسان را كيفر ميدهيم؟

ما (در فاصله و مسير) ميان آنان و شهرهائي كه در آن بركت داده بوديم ،شهرهائي آشكار (پر جلوه) پديد آورديم و سير و
۹۹
سفر (راحت و امن) را بين آنها مقدّر ساختيم (منزلگاهائي را براي رفع خستگي در فواصل معين اندازه نهاديم) و گفتيم :شب و روز در
۹۹
امنيت كامل در اين مسيرها سير و سفر كنيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۲اشاره به راست و چپ ،آن هم به صورت نكره (يَمِينٍ وَشِمَالٍ) مسلماً حائز نكتهاي است كه براي اين قلم به درستي روشن نيست.
همچنين ذكر دو باغ (به جاي خرمي كل سرزمين) .شبيه اين دو باغ را در آيات  ۳۹به بعد سوره كهف ميبينيم كه به ظاهر نمادي است
از نسبت دو برابر بودن امكانات بر نياز و ضرورت انفاق به محرومان .واژه يمين نيز در قرآن عالمت بركت و واژه شِمال نماد شومي است.
 - ۹۱جاري كردن سيل را در اين آيه به ضمير «ما» (به جاي من = خدا) نسبت داده است كه دست اندر كاري همه نيروهاي طبيعت و نظامي را
كه خدا در جهان قرار داده نشان ميدهد .ميتوان گفت طبق روال طبيعي (گويا با شكسته شدن سد عظيمي كه گفته ميشود در زمان
سليمان ساخته شده بود) سيل بنيانفكني به راه افتاده و همه خاك حاصلخيز زراعتي آن منطقه را با خود برده است (واهلل اعلم) ،اما از
آنجائي كه خدا مسبباالسباب و عامل محرك همه نيروهاست ،اين حادثه به او نسبت داده شده است.
 - ۹۹وجود استراحتگاههاي بين راهي براي تهيه بنزين و مايحتاج ضروري و رفع خستگي در فواصل معين در روزگار ما امري طبيعي است ،اما
در صدهها و هزارههاي پيشين چنين پيشبيني و برنامهريزي و اجرا ،كاري فوقالعاده پيشرفته محسوب ميشده .فعل «قدّرنا» از ريشه قدر
(اندازه) به همين نظم و برنامه رفاهي به نظر ميرسد اشاره داشته باشد.
 - ۹۹اشاره به عامل «امنيت» شبانهروزي در روزگاري كه جادهها در ناامني مطلق بوده و ديوصفتان (جنها) و شيطانصفتان شرور راهزني
ميكردند ،نكته بسيار مهمي است كه نبايد از ظرف زماني و مكاني آن غافل بود .در آيات قبل از آبادي و شكوفائي اقتصادي سخن گفته
شده و در اين آيه از «توسعه ارتباطات» (جادهسازي) و امنيت اياب و ذهاب ،حتي شبانه ،در جادهها .اين سه اصل (آبادي ،ارتباط ،امنيت)
پايههاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي در روزگار ما نيز محسوب ميشوند.
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(از وحدت و پيوستگي شهرها گريزان شده و

اما آنها (در عوض شكر نعمت ،با ناسپاسي) گفتند :پروردگارا ،ميان سفرهاي ما فاصله بينداز
ميل به جدائيطلبي و تفرقه كردند و با اين تنگنظري) به خودشان ظلم كردند در نتيجه (ماجراي فروپاشي) آنها را داستاني (عبرتانگيز)
۹۳
براي ديگران قرار داديم و پراكندهشان كرديم به نهايت پراكندگي (جامعهاي يكپارچه و متحد منقرض و متالشي شد) .بيترديد
در اين (تجربه تاريخي) بس نشانههاست براي هر (انسان) پيوسته در حال صبر و شكر (اين تجربه حاوي پندي از ضرورت استمرار صبر در
۹۴
سختيها و شكر در نعمتهاست).



همانا ابليس پندار خويش درباره (فريبپذيري) آنان را درست يافت و جز گروهي از مؤمنان ،همگي از او پيروي
۹۴
كردند.

۹۸

در حالي كه ابليس را هيچ تسلطي بر آنها نبود( ،ما موهبت اختيار و تصميمگيري ميان دو قطب رحمن و شيطان را قرار داديم) تا آن را كه
به آخرت ايمان دارد ،از كسي كه دربارة آن در شك است ،باز شناسيم و پروردگارت بر همه چيز نگهبان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۳برخي از مفسرين و مترجمين قرآن دعاي آن مردم براي دور ساختن آباديهاي پيوسته در مسيرشان را به حساب خستگي آنان از سبز و
خرمي و هوس ديدن صحرا و هامون گذاشتهاند كه اگر هم چنين بوده باشد امري طبيعي براي همه انسانهاست و نميتواند گناهي تلقي
شود كه موجب انقراض آن قوم شده باشد .به نظر ميرسد مسئله عميقتر از اين است؛ پيوسته شدن شهرها با يكديگر هويت ملي و
اشتراك منافعي را به وجود ميآورد كه زائل كننده امتياز خواهيهاي خواص و جدائيطلبيهاي مستكبران ميباشد .در واقع اين خدا نبود
كه جامعهاي يكپارچه را متالشي ساخت ،بلكه تمايالت جدائيطلبانه خودشان كه دعاي دورتر شدن شهرهاشان از يكديگر را ميكردند به
اجابت رسيد و به شدت متفرق و از هم دور شدند.
 - ۹۴جمله «إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ» عالوه بر اين سوره ،كه از بُعد منفي درباره ناشكري قوم سبا آمده ،از بُعد مثبت نيز درباره
«صبر» تاريخي قوم بنياسرائيل در دوران حضرت موسي(ع) مطرح شده است (ابراهيم  ،)۴در دو سوره لقمان (آيه  )۳۹و شوري (آيه )۳۹
صبر و مقاومت كشتي(هاي بادي) در برابر توفان دريا و شكر نعمت «باد» را براي پيش روي به سوي مقصد (كه هر دو در تمامي طول
مسير كاربرد دارد) نماد قابل تجسم اين دو صفت شمرده است.
 - ۹۴آيات  ۹۶تا  ۳۱سوره ابراهيم كه با فاصله پنج سال بعد از آيات سوره سبا در سال  ۹۹بعثت نازل شده است ،مردمي را مذمت ميكند كه
نعمت خدا را با ناسپاسي به كفران مبدل ساختند و قومشان را به نابودي كشاندند ،ريشه اين انحراف را نيز در شرك و ياور قرار دادن براي
خدا شمرده است.
 - ۹۸عدم تسلط ابليس بر آدمي را عالوه بر اين آيه در آيات ديگري از قرآن (ابراهيم  ،۹۹حجر  ،۴۹نحل  ۲۲و  ،۹۱۱اسراء  ،۸۴صافات )۳۱
مورد تأكيد قرار داده و خاطر نشان ساخته كار ابليس فقط «دعوت» است و تسلط او تنها بر كساني است كه به واليت شيطان پيوسته و به
خدا شرك ميورزند.
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۹۱

بگو :كساني غير خدا را كه پنداشتهايد (روا كننده حاجات شمايند) بخوانيد( .ولي بدانيد آنها) به وزن ذرهاي هم در آسمانها و زمين
مالك نيستند و در اداره آن دو نيز هيچ مشاركتي ندارند و هيچ پشتيباني هم براي خدا (در آفرينش و تدبير عالم) از آنها نيست.

۹۶



شفاعت (آنهائي كه ميخوانيد) در نظام خدا جز براي كسي كه خودش اذن داده باشد (عملكردش مطابق حق باشد) سودي
۹۲
نخواهد داشت( .و در صحنه قيامت) ،وقتي هول و هراس (انتظار داوري سرنوشتساز) از دلهاشان فرو نشست( ،منتظران مضطرب به
۳۱
فرشتگان) گويند :پروردگارتان (دربارة ما) چه گفت؟ (فرشتگان) پاسخ دهند :حق (را گفت) و اوست واالمقام كبير.

(به آنها كه متوسل به غير خدا ميشوند) بگو :چه كسي از آسمانها و زمين شما را روزي ميدهد؟ بگو( :مگر غير از اين است كه)
۳۹
خدا؟ و مسلماً (يكي از) ما يا شما بر هدايت يا در گمراهي آشكاري است (راه ميانهاي در مسئله توحيد و شفاعت وجود ندارد).

۳۹

بگو :شما از جرائمي كه ما مرتكب شدهايم بازخواست نميشويد ،ما نيز از آنچه شما ميكنيد پرسيده نميشويم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱مشركين معاصر نزول قرآن كه نه اعتقادي به آخرت داشتند و نه به نبوّت و امامت ،در حوادث ناگوار براي دفع ضرر و جلب منفعت به
بُتها ،كه آنها را نماد فرشتگان ،و فرشتگان را نيز دختران خدا! ميپنداشتند ،پناهنده شده و آنها را براي برآورده شدن حاجاتشان به دعا
و نياز «ميخواندند» و ميگفتند اينها شفيعان ما نزد خدا هستند ( ٰهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَهِ  -يونس )۹۶
بحث شفاعت در قرآن در چنين زمينهاي مطرح شده است .بيتوجهي به اين بستر تاريخي نتايج غلوآميزي به بار ميآورد.
« - ۹۶اذن اهلل» كه معموال «اجازه خدا» ترجمه ميشود ،همان نظامات و سنتهائي است كه به رهرو حق ،چراغ سبز و اجازه عبور ميدهد.
بنابراين اذن دو طرف دارد؛ حركت مثبت از يكطرف ،راه باز كردن و اجازه عبور از طرف ديگر .اين استثنا به عمل خودشان برميگردد.
مثل معلميكه به شاگردان بگويد :دنبال پارتي بازي نرويد ،كارنامه قبولي را جز كسي كه از عهده امتحانات برآيد دريافت نميكند.
 - ۹۲در آيه  ۹۸سوره نجم تصريح كرده است كه( :البته) و چه بسيار فرشتگاني در عوالم باال وجود دارند ،ولي شفاعتشان جز پس از آن كه
خدا براي كسي كه بخواهد «اذن» دهد و از او راضي باشد سودي نخواهد بخشيد .جلب رضايت خدا ،همان منطبق شدن با نظامات ،فرامين
و احكام اوست و گرنه آفريدگار جهانِ هستي تأثير پذير از افعال نيك و بد ما نيست تا خوشحال يا خشمگين شود .انسانواره معرفي شدن
خدا براي درك و فهم ماست ،و گرنه او منزه و مبرا از اين حاالت است.
 - ۳۱پاسخ ،بسيار ساده و سرراست است! حق؛ بي هيچ شرح و بسط و تفسير و توجيه كه پارتيبازي و راه ميان بري را بپذيرد .حق همان
حساب و كتاب و نتايج تحقق يافته عملكرد هر كسي است.
 - ۳۹وقتي اصل و اساس روزي از جانب خداست  ،چرا براي كم و كسري آن ،كه روي حكمتي مقدر شده ،بايد به غير خدا پناه برد؟
 - ۳۹نسبت دادن جرم به اعمال خود و بسنده كردن به «عما تعملونِ» منكران ،بي هيچ برچسب و پسوند ،از زاويه ديدگاه و داوري آنهاست و
شيوهاي است بسيار مؤثر در متقاعد كردن مخالفيني كه انصاف داشته باشند.
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۳۳

بگو :پروردگارمان (در روز داوري) ما و شما را گِرد آورد ،آنگاه ميان ما به حق داوري كند كه او داوري بس داناست.

۳۴

بگو( :توان و تأثير) كساني را كه به عنوان شريكاني به خدا ملحق كردهايد (نسبتي ميان خدا و آنها قائل شدهايد) به من نشان دهيد،
هرگز (آنها چنين نسبت و نقشي ندارند)؛ بلكه تنها اوست كه خداي فرادست حكيم است.



۳۴

(با وجود اين انكارها و انحرافات) ما تو را جز به عنوان بشارتدهنده و هشداردهندهاي براي همه مردم نفرستاديم ،اما (متأسفانه)
اكثر مردم نميدانند.

(مشركين) ميگويند :اين وعدة (وقوع رستاخيز) اگر راست ميگوئيد ،كِي فرا ميرسد؟

بگو :براي شما وعدهگاه روزي است كه لحظهاي از آن نه به عقب ميافتيد و نه پيشي ميگيريد!

و كساني كه كفر ورزيدند گفتند :ما هرگز به اين قرآن و نه به آنچه پيش از آن بوده (تورات) ايمان نميآوريم .اي
كاش ميديدي اين ستمگران را ،آنگاه كه در پيشگاه پروردگارشان (براي پاسخگوئي) نگه داشته ميشوند ،كه با يكديگر
مجادله ميكنند (تقصير را به گردن هم مياندازند)! كساني كه به ضعف و ذلت كشيده شده بودند (سياهي لشكرهاي سر سپرده) به
كساني كه احساس خود بزرگبيني ميكردند (مستكبران) گويند :اگر شما نبوديد ما حتماً مؤمن ميشديم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۳واژة مناسب براي داوري همان «حكم» است كه همواره در قرآن ،در قضاوت ميان بندگان در روز قيامت به كار رفته است ،استثناً در
مواردي واژه فتح كه معناي پيروزي و گشودن گره (مقابله با مخالف و دشمن) دارد جايگزين كلمه حكم شده و برخي پيامبران در
مشكالتي كه با منكران داشتند خدا را با جمله« :رَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ» ندا كردهاند (اعراف  - ۶۲شعراء .)۹۹۶
نام نيكوي فتاح كه منحصراً در آيه  ۹۸اين سوره در وصف خدا آمده است (به غير از «خير الفاتحين»  -اعراف  ،)۱داللت بر گرهگشائي
خدا و پيروز ساختن مؤمنان ميكند .در ضمن روز داوري قيامت را نيز قرآن به همين دليل «يوم الفتح» ناميده است (سجده  ۹۶و .)۹۲
 - ۳۴همواره كساني با ادعاي ارتباطي ويژه با خدا ،همچون :پسرخدا ،سايه خدا (ظلّ اهلل) ،فره ايزدي ،صاحب كشف و كرامات يا داشتن
واليت مطلقه از طرف خدا ،پيامبر يا اهل بيت او ،حساب جداگانهاي براي خود باز كرده و مردم را به پيروي از فرامين خود خواندهاند.
 - ۳۴جملة «كَافَهً لِلنَاسِ» (براي همه مردم  -فراگير) در كنار جمالت ديگري مثل :للعالمين نَذِيرًا (هشدار دهندهاي براي همه مردم  -فرقان )۹
نَذِيرًا لِلبَشر (هشدار دهندهاي براي بشريت -مدثر  )۳۸نشان ميدهد رسالت پيامبر خاتم برخالف بقية پيامبران ،محلي و منطقهاي نبوده و
همه انسانها را در بر ميگيرد.
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مستكبران به مستضعفان گويند :آيا ما شما را از هدايتي كه به شما عرضه شده بود باز داشتيم؟ (خير) بلكه خودتان از
۳۸
حق بريده بوديد.



ضعيف شمرده شدگان به سروريطلبان (مستكبر) گويند( :چنين نيست) بلكه نيرنگهاي شبانهروزي (تبليغات فريبنده) شما،
آنگاه كه ما را به كفر (ناشكري و ناديده گرفتن خدا) و پذيرش همتاياني براي او ميخوانديد (موجب گمراهي ما شد) و چون عذاب
را ببينند (در چنين حالي) اظهار پشيماني ميكنند (ولي چه سود) كه زنجيرها(ي وابستگي به دنيا و شهوات آن) را در گردن كافران قرار
۳۱
دادهايم ،آيا جز (تجسّم عيني) آنچه يكسره ميكردند جزا ميبينند؟ (سرنوشت هر كسي به گردن خودش است).

۳۶

ما در هر شهري هشداردهندهاي (براي تذكر به انحرافاتشان) فرستاديم ،جز اين نبود كه برخورداران از ثروت و قدرت
گفتند :ما به آنچه براي آن فرستاده شدهايد منكر هستيم.

و گفتند :ما (از نظر) اموال و اوالد (در ثروت و قدرت از شما) بيشتريم و ما عذاب شدني نيستيم (آسيبي به ما نميرسد).

بگو( :چرا خود را منشاء ثروت و قدرت گرفتهايد) بيترديد اين پروردگارم است كه رزق هر كه خواهد (طبق مشيت و نظاماتي) فراخ
گرداند يا به اندازه (محدود) سازد ،وليكن اكثر مردم نميدانند (كه روزي فقط دست خداست).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۸معناي ريشهاي «جُرم» ،نوعي بريدگي و انقطاع است ،مجرم كسي است كه پيوند خود را با خدا و خدمت به خلقش و با گذشته
(عبرتگيري از تجربيات) و با آينده (تدارك زندگي بعدي) بريده باشد.
 - ۳۱در آيات  ۹۳و  ۹۴سوره اسراء آمده است كه :سرنوشت هر كسي را به گردن خودش گذاشتهايم و روز قيامت كتابي (پرونده ثبت و
ضبط شدهاي) براي او بيرون ميآوريم كه آن را باز و آشكار مييابد .به او گفته ميشود :نامه عملت را بخوان! امروز كافي است خودت
حسابگري عليه خويش باشي!
« - ۳۶مُتْرَفين» از ريشه «تَرَف» به مرفهين به اصطالح بي درد ،رفاه زدگان غافل و وابسته به ثروت و قدرت ،كه پيروي تودههاي مردم از پيام
رسوالن منافع نامشروع و چپاول بيحساب آنها را به خطر مياندازد ،گفته ميشود.
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اموال و اوالد شما (كه به آن مينازيد) چيزي نيست كه شما را به آنچه نزد ماست (كماالت معنوي و برخورداريهاي ابدي) نزديك
كند ،مگر آن كه ايمان آورد و كاري شايسته كند كه چنين كساني را در قبال اعمالشان پاداشي چند برابر است و آنها
در غرفهها(ي بهشت) ايمن خواهند بود.

و كساني كه در (انكار) آيات ما تالش ميكنند تا (به خيال خود) ما را به عجز درآورند ،آنها در عذاب احضار خواهند شد.



بگو :مسلماً پروردگارم (تنها اوست كه) روزي را براي هر كه از بندگانش بخواهد (طبق مشيّت و نظاماتي) فراخي ميبخشد يا به
اندازه (محدود) ميگرداند و (اگر شما نيز) از هر آنچه (خدا روزي شما گردانده) انفاق كنيد ،همو جايگزينش ميسازد (عوض
بيشتري ميدهد) و او بهترين روزيدهندگان است.

روزي كه خدا همه كساني را (كه براي حاجات خود به غير خدا پناه ميبردند) گِرد آورد ،در آن روز به فرشتگان گويد :آيا اينها
۳۲
(واقعاً) دلباخته و مطيع شما بودند؟

(فرشتگان) گويند :منزهي تو (از اينكه شريكي داشته باشي) ،موالي ما فقط توئي نه آنها ،بلكه آنان ناشناخته را بندگي ميكردند
۴۱
(سرسپرده و مطيع رؤساي پنهانكار و ستمگر خود با اوهام و اعتقاداتي خرافي و شركآميز بودند) ،بيشترشان به آنان باور داشتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۲همانطور كه قبال ذكر شد ،مشركين فرشتگان را دختران خدا ،كه به تصورشان اداره عالم انسانها به آنها سپرده شده ،ميدانستند و با
قرباني كردن در آستانه بُتها ،كه آنها را نيز نشانه و نمادي از فرشتگان ميپنداشتند ،حاجات خود را ،در دفع ضرر و مصيبت يا جلب خير
و منفعت طلب ميكردند .در واقع فرشتگان را در خدمت تأمين منافع خود گرفته وآنها را خرج خود ميكردند ،نه آنكه شيفته و عبادت
كننده واقعي فرشتگان باشند .همچنانكه امروز نيز بسياري از توسلها و تشفعها به پيامبران و اولياء دين از همين قبيل است .معناي عبادت،
نه پرستش ،كه ترجمه مصطلح است ،بلكه دلباخته و تسليم معبودي شدن و هموار كردن وجود براي پذيرش فرامين اوست.
 - ۴۱منظور از عبادت جن چيست؟ آيا واقعاً (صرفنظر از استثناهاي نادري كه به برخي افراد يا قبائل عرب نسبت دادهاند) مشركين معاصر
پيامبر جنيان را ميپرستيدند!؟ تاريخ كه چنين تصوري را تأييد نميكند .پس مشركين سرسپرده و مطيع (عابد) چه انديشهها و كساني
بودند كه در اين آيه جن ناميده شده است؟ جز همان اوهام و خرافات ناشناخته (جن) و پاسداران فريبكار پنهان در پشت اين پندارهاي
شركآميز مثل ابوسفيانها و ابوجهلها؟ و مگر معناي جن چيزي جز پوشيده و پنهان و غريبه و نامتعارف بودن است؟
قرآن در يك تقسيمبندي كلي ،جبهه مقابل پيامبران را به دو دسته جن و انس تقسيم كرده است؛ آنها كه مواضعي پوشيده و پنهان (جن)
دارند و منافقانه عمل ميكنند و آنها كه شناخته (مأنوس)اند و مواضعي علني و آشكار دارند:
ميفرمايد براي هر پيامبري شيطان صفتاني از جن و انس (با ماسك و آشكار) قرار داديم (انعام .)۹۹۹
تأكيد ميكند اگر جن و انس (متخصصين غريبه و آشنا) هم جمع شوند نميتوانند مشابه اين قرآن را بياورند (اسراء .)۶۶
روز قيامت دوزخيان از خدا ميخواهند همه كساني از جن و انس (ناشناخته و شناخته شده) را كه موجب گمراهي آنان شدهاند نشانشان
دهد تا لگدكوبشان كنند (فصلت  .)۹۲آيا جز اين است كه لگدكوب كردن مربوط به آدميان خاكي است!؟ ←

81

سوره سبا ()۰۳

۴۹

اما (برخالف چنان تصوراتي) امروز هيچ از شما سود و زياني براي يكديگر نخواهيد داشت
است) و به ستمگران خواهيم گفت :بچشيد عذاب آتشي را كه دروغ ميشمرديد.

(سرنوشت هر كسي تابع عمل خودش

۴۹



و (اما امروز در زندگي دنيا) وقتي آيات روشنگر ما بر آنها خوانده ميشود ،گويند :اين (محمدص) جز مردي (نه فرشتهاي) كه
ميخواهد شما را از آنچه پدرانتان هميشه ميپرستيدند منصرف كند بيش نيست ،و (نيز) گفتند :اين (سخنان) جز
۴۴
۴۳
دروغپردازي از خود ساختهاي نيست ،و كساني كه كافر شدند (حقايق را انكار كردند) درباره حق ،هنگامي كه بر آنها
عرضه شد ،گفتند :اين حرفها جز سِحر آشكاري نيست.

و ما قبل از تو به آنها كتابي كه از آن درس (هدايت) بگيرند نداده بوديم و هشداردهندهاي هم (نسبت به شرك و انحرافاتشان)
براي ايشان نفرستاده بوديم( ،بنابراين رحمت و حكمت ما ايجاب ميكرد آنان را آگاه سازيم).

كساني كه پيش از اينها بودند نيز (پيامبرانشان را) دروغپرداز شمردند ،و اينان به يكدهم آنچه به آنان داده بوديم هم
۴۴
نرسيدهاند ،ولي (با وجود چنان ثروت و قدرتي) فرستادگان مرا دروغپرداز شمردند ،پس (بنگر) كيفر من چگونه بود؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→ اين آيات تنها مربوط به مشركين معاصر پيامبر نيست ،مخاطب قرآن همه آدميان در همه ادوارند .به فرض هم اگر كساني در آن زمان
جنپرست (به معناي مصطلح) آن) بودند ،آيا در روزگار ما و تاريخي كه خواندهايم ،جامعهاي را سراغ داريد كه جنپرست بوده باشند!؟
در قرآن آمده است كه در دنيا رجالي از انس به رجالي از جن پناه ميبرند (سوره جن آيه  ،)۸ما در دنيا از پناه بردن هموطناني (مأنوس)
به بيگانگان (به دليل خودباختگيهاي فرهنگي يا جلب منافع در پناه آنها) خوانده و شنيدهايم ،اما هرگز شاهد پناه بردن آدميان به
موجودات نامرئي نبودهايم .براي بررسي بيشتر در مفهوم دوگانه جن و انس به اين آيات نيز ميتوانيد رجوع كنيد :انعام  ۹۹۶و ،۹۳۱
اعراف  ۳۶و  ،۹۱۲فصلت  ،۹۴احقاف  ،۹۶رحمن  ،۳۳جن  ،۴هود  ،۹۹۲سجده  ،۹۳و ناس .۸
 - ۴۹پناه بردن آدميان به غير خدا ،يا از ترس خشم و غضب قدرتمندان يا خدايان دروغين است ،يا به طمع برخورداري از ثروت آنان .در اين
آيه تأكيد ميشود كه در آخرت آن پشتيبانان دنيائي ،نه قدرت ضرر رساندن به شما را دارند و نه سودي ميتوانند به شما برسانند.
 - ۴۹قرآن به دفعات اين موضوع را مطرح كرده كه مشركين انتظار داشتند اگر خدا بخواهد كسي را براي هدايت آنان بفرستد ،حتماً بايد
موجودي غيربشري ،يعني فرشته باشد .در باورهاي خودساخته آنان ،آدمي نميتوانسته به قرب خدا و مأموريت از جانب او نائل گردد.
 - ۴۳معناي «افك» بازگرداندن است .بازگرداني واژگونه و منحرفانه ،به دروغ نيز افك گفتهاند چون حقيقت را وارونه جلوه ميدهد.
« - ۴۴افتري» از ريشه «فَرَي» ،سخناني من درآوردي و بيپايه و اساس و بافته شده است.
« - ۴۴نكير» با كلمات انكار و منكر همريشه است .نسبت دادن آن به خدا (با كسره نكيرِ كه به جاي حرف ي نشسته) انكار و دست رَد زدن
خدا به سينه منكران را ،براي ورود به سعادت و بهشت ،مطرح ميكند كه كيفر و مجازات تلقي ميشود.
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قرآن حكیم

بگو :من شما را فقط يك پند ميدهم؛ اينكه (براي رسيدن به حقيقت) دو نفره يا به تنهائي براي خدا به پا خيزيد و (آنگاه با
۴۸

برخاستن از ذلت و آزاد شدن از جوّ شركآميز حاكم بر جامعه ،در تبادل نظر دو نفره و يا با تأمل شخصي) بينديشيد كه دوست همدم شما جنزده
۴۱

(پريشانگو) نيست .او جز هشداردهندهاي ،پيش از وقوع عذابي سخت نميباشد.

۴۶

بگو :هر پاداشي از شما خواستم ،آن نيز براي خودتان است (اطاعت از رسول خدا در رعايت تقوا به سود خودتان است) پاداش من
جز بر خدا نيست و او بر هر چيزي گواه است.



۴۲

بگو :قطعاً پروردگار من كه داناي رازهاي نهان است حق را (بر دل باطل) ميافكند.

بگو :حق آمد و باطل نه آغازگر است و نه (به موقعيت گذشتهاش) باز ميگردد.

۴۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۸منظور اين است كه مصاحب و همدم شما كه از كودكي با او صحبت كرده و از نزديك با اخالق و كماالتش آشنا بودهايد ،آيا چنين
اتهاماتي به او ميچسبد؟
 - ۴۱مشركين چون از روانشناسي و بيماري هاي اعصاب و روان اطالعي نداشتند ،هر گونه مشكالت روحي و اختالالت رواني را به عوالمي
ناشناخته و موجوداتي خيالي (جن) نسبت مي دادند و چون سخنان پيامبر اسالم از قيامت و رستاخيز و بهشت و جهنم براي آنان به كلي
غريبه و نامأنوس بود ،او را «جنزده» يعني گرفتار ماليخوليا و پريشانگوئي تصور ميكردند.
 - ۴۶بر حسب مفاد آيه  ۹۳سوره شوري كه« :بگو :من جز موّدت ميان نزديكان اجري از شما نميخواهم» (قُلْ ال أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَا الْمَوَدَةَ
فِي الْقُرْبَى) ،همانطور كه پاداش واقعي والدين و معلمين ،همان تعليم و تربيت فرزندان و محصالن است ،پاداش مورد انتظار پيامبر نيز
چيزي جز ايجاد برادري و دوستي (ميان) قبائلي كه به رغم خويشاوندي ،قرنها با يكديگر دشمن بودند ،نبوده است( .نگاه كنيد به:
آلعمران  ،۹۱۳انفال  ،۸۳و قريش  ۹و )۹
« - ۴۲قذف بالحق» در آيه  ۹۶سوره انبياء (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ )...نيز آمده است كه از مقايسه آنها ميتوان فهميد منظور
مواجهه و برخورد دادن حق به باطل و به مصاف آن رفتن است تا همچون نور كه با طلوعش ،تاريكي را برميچيند ،باطل را زائل كند
(جاء الحق و زهق الباطل).
 - ۴۱در مثال نور و تاريكي ،نور حقيقت وجودي دارد و تاريكي از فقدان آن ناشي ميشود .پس آغاز و ابتدا با نور است نه تاريكي ،و
تاريكي مادام كه روشنائي باشد برنميگردد (مگر منبع نور خاموش گردد) .در جوامع بشري نيز وجود ظلم و ظلمت ،ناشي از سكوت و
خاموشي مردم محافظهكار و ترسو است .پس همين كه مؤمنيني متوكل و صابر و مجاهد قيام كنند ،بساط ظلم برچيده ميشود.
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بگو :من اگر گمراه شوم ،جز اين نيست كه به زيان خويش گمراه شدهام و اگر هم رهبري شوم (خدا دستم را بگيرد) به
لطف آن (هدايتي) است كه پروردگارم به من وحي ميكند؛ مسلماً او بسيار شنوا(ي نيازهاي هدايتي بندگان) ،بسيار
۴۹
نزديك(براي اجابت دعاي درونشان) است.
۴۹

اي كاش (كافران را) ميديدي آنگاه كه به وحشت ميافتند ،بي آنكه هيچ راه گريزي داشته باشند ،و از جاي نزديكي
گرفتار ميشوند (زيرا عامل عذابشان دروني و ذاتي است).

۴۳

۴۴



و (در چنان حالي) گويند :به آن (قرآن) ايمان آورديم! چگونه ميتوانند (به حقيقت ايمان) از مكاني دور دست يابند؟

۴۴

در حالي كه قبال (در زندگي دنيا) آن را انكار كردند و از دور تيري
انكار ميكردند).

در تاريكي رها ميكردند (نسنجيده و ندانسته هر حقيقتي را

و (در روز قيامت) ميان آنان و آرزوهايشان حائلي (فاصلهاي) افكنده شود ،همانطور كه در گذشته با امثال آنان عمل شده
۴۸
(كه هيچكدام به آرزوهاي خام خود نرسيدند) ،به راستي آنها همواره (نسبت به رستاخيز و روز جزا) در ترديدي منفي بودند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۹صفات سميع و قريب هر دو مبالغه و در نهايت است ،خدا شنواي دعاهاي به زبان آمده يا در ضمير و نهاد نهان شده است و از همه
نيازهاي جسمي و روحي ما مطلع است و چون از خودمان بر ما نزديكتر است ،هر گاه گامي به سوي او پيش رويم ،به همان نسبت وصال
حاصل ميشود ،اجابت همان برداشتن فاصله و مانع و حجاب است( .به نوشته اجابت دعا از همين قلم مراجعه كنيد)
« - ۴۹فزع» فرو ريختن دل و ترس و وحشت شديدي است كه آرامش را زائل ميكند و دو بار در آيات  ۹۳و  ۴۹اين سوره تكرار شده است.
از  ۸باري كه اين واژه در قرآن تكرار شده ۴ ،مورد آن مربوط به وحشت قيامت است كه آن را «فزع اكبر» ناميده است (انبياء .)۹۱۳
 - ۴۳تقابل جمالت :مكان قريب و مكان بعيد در آيات  ۴۹تا  ۴۳و تكرار دوباره كلمات قريب و بعيد (در آيات  ۴۱تا  )۴۳نزديكي و دوري را
از منظرهاي متفاوتي در دنيا و آخرت مطرح ميسازد؛ خدا بسيار نزديك به بندگان است ،آنها كه او را دور ميبينند ،عواقب اين دور
ديدن را از نزديك خواهند چشيد .آنها در دنيا با ديدي دور از بصيرت ،حقايق را انكار ميكردند ،در آخرت نيز كه چشمشان باز ميشود
و اظهار ايمان ميكنند ،فاصلهاي بس دور با دنياي عمل و ابتال دارند.
 - ۴۴واژة «تناوش» از ريشه «نَوَشَ» فقط يك بار در قرآن آمده كه معناي نائل شدن و دسترسي پيدا كردن دارد.
« - ۴۴قذف بالغيب» همچون رها كردن تير در تاريكي ،اظهار نظرهاي نسنجيده و حدس و گمانهاي بيپايه است.
 - ۴۸گاهي وقتها شك مثبت و سازنده به آدمي دست ميدهد كه ممكن است موجب رشد و تعالي گردد ،اين شكي عالمانه و صادقانه
است ،اما «شَكٍ مُرِيبٍ» شكي است كه از بدبيني و بهانهجوئي و فرار از حقيقت ناشي ميگردد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص

۹

ستايش سزاوار خداوندِ پديد آورنده آسمانها و زمين (از عدم) است( ،همان) قرار دهندهِ فرشتگان (در نقش نيروها) و
۳
۹
مأموراني داراي بالهائي (توانائيهائي در ابعاد) دوگانه ،سهگانه و چهارگانه( .اين چنين) ميافزايد در آفرينش آنچه بخواهد
۴
(طبق مشيتاش) .مسلماً خدا بر هر چيزي توانا (اندازه گذار  -نظامبخش) است.

(درِ) هر رحمتي كه خدا براي مردم بگشايد ،كس نتواند آن را ببندد ،و آنچه را كه باز دارد ،فرستندهاي پس از او
۸
۴
نيست و اوست شكستناپذير فرزانه.

اي مردم ،نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد (فراموش نكنيد)؛ آيا هيچ آفرينندهاي به غير از خدا هست كه شما را از ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹ميان دو فعل« :خَلَقَ» و «فَطَرَ» تفاوتي موجود است؛ خلق ممكن است تكراري يا مسبوق به سابقه باشد ،آدميان نيز در كار خلق صنعت و
ساختمان هستند ،اما فطر از شكافتن عدم و پديد آوردن خلقتي بديع و نوين سخن ميگويد.
 - ۹رسول ،فرستاده خدا براي انجام مأموريتي ويژه است كه ميتواند فرشته يا انسان باشد؛ حج  - ۱۴اللَهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ
النَاسِ( ...خدا از ميان فرشتگان و انسانها رسوالني برميگزيند)...
« - ۳أَجْنِحَهٍ» جمع «جناح» است و جناح ،بال پرنده است .البته مالئكه موجودات مادّي نيستند كه همچون پرندگان بال داشته باشند! اين
تشبيهي است براي فهم آدميان در ابعاد قدرت و توانائي انجام كار و مأموريت فرشتگان .همچنان كه پرندگان با پروازشان در آسمان بُعد
فزونتري از آدميان دارند.
« - ۴قدير» از ريشة «قدر» به معناي سازماندهي ،اندازهگذاري و نظامبخشي است كه البته پايه يا محصول قدرت و توانائي ميباشد.
 - ۴صفت «عزيز» در زبان عربي ،داللت بر عزّت مطلق ،يعني ابرقدرت و فرادست بودن ميكند كه دستي باالي دست او نيست .از اين نظر به
شاهنشاهان نيز «عزيز» مينامند .مثل عزيز مصر (فرعون) .زمين بلندي را كه آب بر او سوار نميشود نيز «عزاز» ميگويند.
 - ۸صفت حكيم داللت بر محكم و استوار و مبراي از عيب و نقص بودن ميكند ،همچون جسم محكمي كه نشكستني و يكپارچه است .خدا
حكيم است ،چون در كارش رخنه و راهي براي نفوذ خرابي و نقص نيست.
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۱

→ آسمان و زمين روزي دهد؟ معبودي جز او نيست .پس چگونه به بيراهه كشانده ميشويد (راه عوضي ميرويد)؟

۶

(اي پيامبر) اگر تو را تكذيب ميكنند( ،منحصر به تو نيست) رسوالن پيش از تو نيز مورد تكذيب قرار گرفتند و (تنها) به سوي
خدا همه امور بازگردانده ميشود (هيچ كاري بيرون از نظامات او صورت نميگيرد).

اي مردم! وعده خدا (براي تحقق قيامت) مسلماً شدني است ،پس مبادا زندگي دنيا شما را بفريبد
۲
قدرت ،ثروت ،جاه و مقام )...شما را نسبت به خدا بفريبد.

و مبادا فريبدهنده (شيطان،



مسلماً شيطان دشمني (خطرناك) براي شماست ،پس او را (به طور جدي) دشمن بداريد ،او هواداران (رام و تسليم) خود را تنها
۹۱
به همين خاطر (به هوسها) دعوت ميكند تا (همچون خودش) دوزخي گردند.

كساني كه كفر ورزيدند (حقايق را ناديده گرفتند و انكار كردند) عذابي سخت دارند؛ و كساني كه ايمان آورده و كارهاي
شايسته كردند ايشان را آمرزش و اجري بس بزرگ است.

۹۹

آيا كسي كه رفتار زشتش در نظرش آراسته شده و آن را پسنديده ميبيند (همچون واقع نگر است) مسلماً خدا هر كه ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۱منظور از رزق ،تنها خوردنيهاي عادي نيست؛ هواي تنفسي ،نور و گرماي خورشيد و ساير انرژيهاي مفيد نيز رزق محسوب ميشود.
مطابق آيه  ۹۹سوره ذاريات :رزق شما و آنچه وعده داده شدهايد در آسمان است (وَفِي السَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ).
« - ۶يؤفكون» از ماده «اِفـْكْ» ،داللت بر واژگونگي رفتار ميكند .يعني كاري كامالً خالف آدميت و اخالق و قانون شرع و عرف انجام
دادن .امروز ميگويند صد و هشتاد درجه وارونه عمل كردن.
 - ۲چگونه ميشود كسي مردم را در مورد خدا فريب دهد!؟ به نظر ميرسد «بد خداشناسي» (سوء ظن باهلل) خود فريب بزرگي است كه هم
موجب شرك در طاعت (از ديگران) ميگردد و هم ميتواند خوش باوري و سطحينگري پديد آورد .برخي ميگويند :خدا ارحم
الراحمين است و محال است بندهاي را عذاب كند! اين البته كلمه حقي است كه نتيجه باطلي از آن گرفته ميشود؛ معلم نيز مهربان و
دلسوز محصلين است ،اما مطابق عدالت و حكمت به هر كس كارنامه عمل خودش را ميدهد .آري خدا ارحم الراحمين است ،اما
عذابش نيز (عمل خود ما) شديد است (حجر  .)۴آري خدا بخشنده گناه و توبهپذير است ،اما در ضمن شديدالعقاب نيز هست (غافر .)۳
 - ۹۱اين ماهيت شيطان است كه هر كس را جذب كند ،همانند خود ميسازد .همچنان كه پروانههاي پيرامون شمع در شعله آن ميسوزند.
 - ۹۹از خود راضي بودن نوعي خودفريبي است كه معيارهاي ارزشي را به جاي حق ،تابع نفس ميكند ،در اين صورت هر آنچه خود بپسندد،
نيكو ميشمارد ،تا جائي كه زشتكاريهايش را زيبا و افسادش را اصالح ميبيند .نگاه كنيد به :محمد  ،۹۴غافر  ،۳۱رعد  ،۳۳يونس ،۹۹
انعام  ،۹۹۹بقره  ۹۹و...
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→ را خواهد (مطابق نظاماتش و عملكرد او) گمراه ميكند و هر كه را خواهد رهبري (به سوي سعادت) ميكند .پس (اي پيامبر) مبادا
۹۳
۹۹
جانت را از حسرت (ايمان نياوردنشان) از دست بدهي .خدا به آنچه (به خيال خود با زرنگي) ميكنند بس داناست.

و خداست آن كه بادها را فرستاد كه ابرها را برميانگيزند ،آنگاه ابر را به سوي سرزمينهاي مرده

۹۴

۹۴

(خشك و

خاموش)يفرستيم ،به اين ترتيب زمين را پس از مرگش (بدان باران) زنده ميكنيم .رستاخيز (زنده شدن مردگان نيز) چنين است.

) به سوي او

(با تقرّب به او حاصل ميشود ،زيرا

(نه مبدأيي

هر كه خواهان سربلندي است ،سربلندي به تمامه منحصر به خداست
۹۸
ديگر) كالم پاك صعود ميكند و عمل صالح آن را باال ميبرد( .رشد و كمال ما به توفيق اوست) و (در جهت مقابل) كساني كه
۹۱
نقشههاي تبهكارانه ميكشند سزاي آنها عذابي است شديد و نقشههاي آنها حتماً به تباهي ميانجامد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۹از شگفتيهاي شخصيت پيامبر مكرم اسالم(ص) يكي هم «دردمندي» نسبت به مسائل و مشكالت مردم و غم و غصه جانكاهي بود كه
براي سرنوشت ابدي آنان داشت .قرآن در وصف اين خصلت آن پيامبر مهربان آورده است« :رسولي از ميان خودتان برخاسته است كه
تحمل رنجهاي شما براي او گران ميآيد .حريص (سعادت) شما و نسبت به مؤمنين مهربان است» (توبه )۹۹۶
در اين كتاب  ۲بار سخن از محزون بودنش به خاطر مردم رفته است (حجر  ،۶۱نحل  ،۹۹۱نمل  ،۱۱آلعمران  ،۹۱۸مائده  ،۴۹انعام ،۳۳
يونس  ،۸۴لقمان  ،۹۳و يس  )۱۸كه اهميت اين مطلب را نشان ميدهد .اين احساس عميق قلبي و دردمندي تا آستانه مرگ را قرآن عالوه
بر آيه  ۶اين سوره در آيات زير نيز يادآور شده است:
شعراء ( :۳لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) تو نزديك است جان خود را از اينكه منكران ايمان نميآورند از دست بدهي.
كهف ( :۸فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) تو از تأسف نسبت به نتايج ايمان نياوردن آنان به اين
پيام نو (قرآن) نزديك است جان خود را به هالكت اندازي.
 - ۹۳ميان فعل «يصنعون» با يعلمون و يفعلون تفاوت ظريفي است؛ يصنعون كه با تصنع هنرمندانه توأم است ،به رفتاري گفته ميشود كه براي
فريب مردم با ظاهري حق به جانب و هنرمندانه انجام ميشود .همچون ريا كاري ،تصنع و تقدس ظاهري دكان داران دين (مائده .)۸۳
 - ۹۴اشاره به پديده باد براي برانگيختن ابرها و تشكيل باران كه نشانگر ربوبيّت حياتبخش خداست را در آيات زير نيز ميتوان ديد :نور ،۴۳
بقره  ،۹۸۴اعراف  ،۴۱حجر  ،۹۹فرقان  ،۴۶نمل  ،۸۳روم  ۴۸تا .۴۶
 - ۹۴استفاده از مدل و مثال احياء طبيعت در فصل بهار براي فهم رستاخيز آدمي در بهار قيامت را از جمله سورهها و آيات :روم  ،۹۲زخرف
 ۹۹و ق  ۹۹نيز ميتوانيد ببينيد.
 - ۹۸تمثيل گفتار و رفتار آدمي به صعود و ترفيع (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُهُ) چقدر زيبا و لطيف با آيه قبل در بيان صعود
ذرات رطوبت در پرتو گرماي خورشيد و نقش باد در باال بردن و به ارتفاع رساندن آن (در مرحله تقطير) شباهت دارد .گوئي اين حقيقت
را ميخواهد القاء كند كه روحهاي پاك و سبك (از آلودگي شرك) به نيروي عمل صالح ،خود را به قرب خدا نزديك ميسازند و اوج
ميگيرند و آثار وجوديشان همچون باران حياتبخش ،آدميان افسرده و مرده را زنده و بالنده ميكند.
« - ۹۱مكر» همان چارهجوئي و تدابيري است كه هر كس براي مقابله با دشمن يا حل مشكالت خود به كار ميبرد .اين صفت از بُعد مثبت به
خدا نيز ،به دليل نظاماتش در مقابله و دفع و طرد عوامل ضد حق ،اطالق ميگردد ،ولي خدا «خير الماكرين» است .برعكس ،مكر
تبهكارانه منكران ،در نظام حقمدار عالم ،منفي است و به خودشان برميگردد.
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۹۶

و خدا شما را از خاكي (مخصوص) آفريد ،سپس از نطفهاي ،سپس شما را (به صورت) زوجهائي قرار داد و جز به علم او
هيچ (موجود) مؤنثي حامله نميشود و وضع حمل نميكند( .هيچيك از مراحل جنيني از علم او غايب نيست) و به عمر هيچ كس نه
افزوده ميگردد و نه از عمرش كاسته ميشود مگر در كتابي (از نظام تقدير ثبت گشته است) .بيترديد چنين كاري بر خدا
آسان است.


و (آن) دو دريا

(دو نوع آب در روي

زمين) مساوي نيستند ،اين يكي
۹۲

(آب رودخانهها و

چشمهها) شيرين و گواراست كه

نوشيدنشدلچسب است و اين ديگري (آب درياها) شور و تلخ است و با اين حال ،از هر كدام (با صيد ماهي و )...گوشت تازه ميخوريد
و زيوري (از مرواريد و مرجان) براي آراستن خود استخراج ميكنيد( .عالوه بر اين منافع) كشتيها را در دريا ميبيني كه (سينه امواج را)
ميشكافند تا شما در پي فضل خدا (در تجارت و سير و سياحت) روان گرديد ،بلكه شكر نعمتش به جاي آوريد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶منظور از «تراب» ،نه همين خاك معمولي ،بلكه برگرفته و بركشيدهاي از آن است .اصطالحات :ساللة من طين (چكيدهاي از خاك -
مؤمنين  )۹۹و طين الزب (گِل چسبنده  -صافات  )۹۹بيانگر همين ويژگي است .در قرآن هر گاه خاك معمولي مورد نظر بوده ،با الف و
الم معرفه (الطين) ذكر شده ،ولي در بقيه موارد ،كه مربوط به مواد اوليه آفرينش است ،به صورت نكره (طينٍ ،طيناً) بيان شده است.
« - ۹۲بحر» به آب وسيع گفته ميشود .رود نيل را هم قرآن بحر ناميده است؛ پس الزم نيست حتماً دريا مورد نظر باشد .مفسرين براي پيدا
كردن اين دو دريا ،به دنبال تالقي برخي درياها در نقاط مختلف جهان رفتهاند كه با هم تفاوت رنگ و نوع امالح دارند ولي در هم
مخلوط نميشوند .علم اقيانوسشناسي نيز برخي از اين جريانات دريائي را مشخص كرده است و حتي عكسهاي هوائي خط فاصل ميان
اين جريانها را نيز ميتوان ديد .اما همه اين كشفيات مربوط به زمان ماست و بعيد به نظر ميرسد اعراب از چنين جرياناتي آگاه بوده
باشند .اما اگر به معناي كلمه «بحر» كه «آب كثير» است (و در لغت به هر وسعت و گستردگي اطالق شود) توجه كنيم ،بدون آنكه
خواسته باشيم عظمت آيات و شگفتي اين جريانات را انكار كنيم ،با توجه به  ۴موردي كه در قرآن از اين پديده سخن گفته است (فرقان
 ،۴۳فاطر  ،۹۹نمل  ،۸۹و رحمن  )۹۲دو بحر (آب كثيري) كه مردم در هر دو ماهيگيري ميكنند ،درّ و مرجان صيد ميكنند و كشتي
ميرانند (و يكي تلخ و شور و ديگري گوارا و شيرين است) دو سيستم آبهاي روي زمين ،يعني آب شيرين رودخانهها و آب شور
درياهاست كه ميلياردها سال است در هم ادغام ميشوند (رودخانهها به درياها ميريزند و درياها نيز در اثر تبخير ،آب رودخانهها را
تشكيل ميدهند) .در حاليكه بسياري از اين جريانات دريائي ،كه مثال ميزنند ،هر دو تلخ و شوراند .اگر قرار بود باراني كه از ذرات
رطوبت اقيانوسها تشكيل ميشود عيناً ماهيت و مزه تلخ و شور آنها را (با همه امالحش) با خود حمل ميكرد ،هيچكس هوس نميكرد
تشنگي خود را از آن سيراب كند و گياهان نيز از نمك و امالح دريائي ميخشكيدند!
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۹۱

(هموست كه) شب را (به تدريج) در روز وارد ميكند و روز را در شب (تغيير تدريجي فصول را پديد ميآورد) و خورشيد و ماه را
كه هر كدام تا سرآمدي معين روانند قابل استفاده شما گردانده است .اين است خداوند صاحب اختيار شما،
۹۹
فرمانروايي جهان تنها در يد (قدرت) اوست ولي كساني كه به غير او ميخوانيد (حتي) مالك پوست هسته خرمائي هم نيستند.

اگر آنها را (براي برآوردن حاجات خود) بخوانيد ،دعاي شما را نميشنوند ،اگر هم بشنوند ،اجابت نتوانند كرد و روز قيامت
۹۹
(رضايت خدا را از) اين شرك ورزي شما انكار ميكنند .و كسي همچون (خداوندِ) خبير تو را (از اين حقايق) آگاه نخواهد كرد.


اي مردم ،همه شما (در مسير كمال جسم و جان) نيازمند بهسوي خدائيد (نه بندگاني ديگر) تنها خداست كه بينياز و ستوده شده است.

۹۳

اگر بخواهد (مشيتش ايجاب كند) ،شما را ميبرد و خلق جديدي (نسلي نو) ميآورد.

و چنين كاري بر خدا دشوار نيست.

هيچ كس بار گناه ديگري را بر دوش نميگيرد و اگر سنگين باري (از كثرت گناه ،شخص) ديگري را به برداشتن بارش فرا
خواند ،چيزي از بارش برداشته نميشود ،حتي اگر خويشاوند باشد؛ (اي پيامبر) تو تنها كساني را ميتواني (از عاقبت گناه)
هشدار دهي كه در نهان (وجدان بيدارشان) از پروردگار خويش بيم دارند و نماز را برپا ميدارند (جدي ميگيرند) و هر كس
۹۴
پاكي پيشه كند (به اصالح خود بپردازد) جز به سود خويش پاكي نجسته است و فرجام (همه امور) به سوي خداست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۱ولوج» (در :يُولِجُ اللَيْلَ) از ريشه «وَلجَ» به معناي دخول تدريجي و به آرامي است؛ همچون نفوذ تدريجي آب باران در ميان زمين و نفوذ
تدريجي نور و تاريكي در يكديگر كه موجب پيدايش شب و روز ميگردد .اين آيت را ميتوان در همين تناوب شب و روز ديد و يا در
كوتاه و بلند شدن شب و روز در طول سال ،كه البته هر دو ناشي از حركات وضعي و انتقالي زمين به دور خود و خورشيد است.
 - ۹۹واژة «قِطْمِيرٍ» تنها يك بار در قرآن آمده است .هسته خرما پوسته نازكي دارد كه فصل مشترك ميان بخش شيرين و مغذي و هسته آن
است و گاهي مختصر شيريني از بقاياي بخش شيرين بر آن ميماند كه در فرهنگ عرب جاهليت مثالي از ناچيز بودن به شمار ميرفت.
 - ۹۹براي درك بيتأثيري خواندن غير خدا ،ن ك به  :احقاف ،۴اسراء  ۴۸و ،۴۱رعد  ،۹۴حج ،۱۳مريم ۶۹و ،۶۹فاطر۹۳و۹۴ويونس  ۹۶و ۹۲
 - ۹۳آية  ۶سوره ابراهيم (...إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ اللَهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ) بيانگر همين حقيقت از زاويهاي مخالف است.
 - ۹۴مصير ،با مسير (امتداد حركت) و مرجع (مكان رجوع) تفاوت دارد؛ «صيرورت» تحول يافتني است تدريجي ،مثل تبديل نطفه به نوزاد،
دانه به درخت و شكوفه به ميوه .به سوي خدا بودنِ «مصير» انسان ،يعني سرانجام همه تحوالت ،در نظام آفريدگار هستي است.
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كور و بينا يكسان نيستند،

و نه تاريكيها و روشني،

و نه سايه و حرارت (سوزان آفتاب)،

۹۴


زندگان و مردگان (يا بيدار دالن و خفتگان) نيز يكسان نيستند ،مسلماً خداست كه هر كه را بخواهد
ميشنواند و تو نميتواني (اين حقايق را) به گوش خفتگان در گور (جهالت و غفلت) برساني.

(شايسته هدايت

بداند)

تو فقط هشدار دهندهاي،

ما تو را به حق( ،به عنوان) بشارت دهنده و بيم دهندهاي فرستاديم ،و هيچ امتي نبوده مگر آن كه در ميانشان بيمدهندهاي
۹۸
(از انحرافاتشان) ايفاي نقش كرده است.

۹۱

و اگر (اين قوم) تو را تكذيب ميكنند ،پيشينيان آنها نيز پيامبرانشان را ،كه نشانههاي آشكار ،نوشتههاي پندآموز و كتابهاي روشن برايشان
آورده بودند تكذيب كردند.

سپس (با تكرار و اصرار و ادامه تكذيب) ما انكاركنندگان را (به كيفر اعمالشان) گرفتيم ،پس چگونه بود كيفر من؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴در صحاري سوزان عربستان  ،ظل و حرور معناي ويژهاي داشت كه ما در اين روزگار آن را درست درك نميكنيم« .حرور» همان
حرارت شديد خورشيد و باد داغي است كه اعراب را به «ظِل» (سايه خنك) ميكشاند .منظور همان ايمني از خطر است (اهلل اعلم).
 - ۹۸فعل « خَال» (در :خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) از ريشه «خُلوّ» و همخانواده با تخليه ميباشد .اين كلمه در زمان و مكان نيز به كار ميرود .يعني پيامبراني
در زمان و مكان زندگي آنان ميزيستند كه صحنه حيات را «خالي» و نقش هدايتگري خويش را ايفا كردند.
 - ۹۱اين سه هديه پيامبران براي مردم (بينات ،زبر و كتاب مبين) ،نه سه چيز مختلف ،بلكه سه وصف يا سه جلوه از يك حقيقت است؛ بينّات
همان داليل روشني است كه در سخنان آن وجود داشت ،زُبُر (جمع زيور) را پندهاي حكمتآميز اخالقي و عقالني شمردهاند و كتاب،
به احكام و مقررات اطالق ميشود و گرنه در روزگار انبياء پيشين كتاب به معناي امروز (اوراقي در ميان دو جلد) وجود نداشته است .آنها هم
شريعت آوردند ،هم اخالق و هم احكام (فردي و اجتماعي) .آيه  ۹۶۴سوره آلعمران نيز اين سه وصف را در كنار هم تكرار كرده است.
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۹۲

۹۶

آيا نديدي كه خدا از آسمان ،آبي فرو فرستاد كه به (بركت) آن ثمراتي (آثار متنوع گياهي) به رنگهاي مختلف
۳۹
۳۱
رويانديم و از كوهها نيز رگههائي به رنگ سفيد و سرخ  -در طيف از كمرنگ تا پررنگ  -و سياه (پديد آورديم)؟

۳۹



(همچنين) از مردمان و جنبندگان و چهارپايان به رنگهاي مختلف (نژادهاي گوناگون آفريديم) .چنين است كه ،تنها بندگان
۳۳
دانشمندِ خدا از او بيم (از عظمت جهان و عذاب انحراف) دارند .مسلماً خدا فرادست آمرزگار است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶قرآن  ۳۹بار با جمله« :الم تر» (آيا نديدي ،نميبيني) ۳ ،بار با جمله« :الم تروا» (يا :االترون) و  ۹۴بار با جمله« :الم يروا» (يا :الم ير ،اولم
يروا ،افال يرون ،افلم يكونوا يرونها) ،پيامبر و مؤمنين را به دقت نظر در مسائل مختلف دعوت كرده است كه بررسي و طبقهبندي اين
موارد بس آموزنده است.
 - ۹۲منظور از ثمرات تنها ميوه درختان نيست ،هر چند اين كلمه در بيشتر موارد به آن برميگردد .زميني كه به لطف باران در بهاران از مرگ
زمستاني بيدار ميشود ،گلهاي رنگارنگي پديد ميآورد (ثمرات مختلفا الوانها) كه هر كدام طليعه تخم و ميوهاي است.
 - ۳۱معناي «جُدَدٌ» (در :وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ) جادهها و راههاي عبور آدميان يا دامها نيست ،اين كلمه با كلمات :جديد ،تجويد ،مجدد و...
همريشه است .در اين آيه از نزول باران سخن گفته است ،باران در زمينهاي هموار انواع ثمرات گياهي را پديد ميآورد و در كوهها (كه
روزي زير زمين يا درياها بودند) مخلوط شدن آب با مواد كاني ،انواع سنگهاي رسوبي را پديد ميآورد كه به اصطالح زمينشناسي
«رگههاي» رسوبي در ميان طبقات نفوذي زمين را شكل ميدهد .اين رسوبات برخالف سنگهاي آذرين ،چون در اثر نفوذ باران دائماً در
طبقات زيرين تجديد و تازه ميشوند ،جُدد ناميده ميشوند.
 - ۳۹اين سه رنگ يا سه رگهاي كه در اين آيه از آنها نام برده شده است ،بيشترين نوع سنگهاي رسوبي را تشكيل ميدهند :الف) بيض
(سفيد رنگ) شامل همه سنگهاي آهكي و گچي؛ ب) حمرٌ مختلف الوانها (قرمز به رنگهاي مختلف از زرد تا قهوهاي) شامل انواع سنگ
آهنها به نسبت مقدار آهن در تركيب با مواد ديگر؛ ج) غرابيب سود (سياه مثل كالغ) شامل ذغال سنگها (باقيمانده از جنگلهاي دوران
پيشين) .همه اين سنگها تحت عوامل فيزيكي و شيميائي تحت فشار و حرارت و عوامل ديگر شكل گرفته است.
« - ۳۹دوّاب» (جمع دابه) از ريشه «دبّ» (راه رفتن آرام و حركت خفيف) است .اين واژه هر چند به اعتبار جنبيدن و حركت ،در مواردي به
همه جنبندگان (از جمله انسان) نسبت داده شده ،اما وقتي در كنار اوصاف ديگر قرار ميگيرد ،معناي خاص ميدهد .به نظر ميرسد در
اين آيه منظور از انواع موجودات (حشرات ،و جنبندگان و )...به استثناي انسان و چهارپايان باشد.
 - ۳۳در قرآن كلمات مختلفي همچون :خوف ،خشيت ،رهبت ،وجلت ،شفقّت ،فزع ،هول ،انذار ،تقوي و ...آمده است كه  ،تماماً «ترس»
ترجمه ميشود! هر چند مفهوم ترس در اين كلمات به نوعي وجود دارد ،اما هر كدام معناي خاص خود را دارند كه با ديگري متفاوت
ميباشد .در اين آيه به وضوح نشان داده شده كه «خشيت» نه ترس عادي ،كه با آن آشنائيم ،بلكه احساس حيرت و هيبتي است كه تنها بر
دل دانشمندان خداشناس (نه هر دانشمند غافلي) از شناخت عظمت آياتش در آفاق و انفس حاصل ميگردد .دانشمنداني در رشتههاي:
هواشناسي ،آبشناسي ،گياهشناسي ،زمينشناسي ،علوم انساني ،جمعيتشناسي ،جانورشناسي و ...كه در اين آيات بهآنها اشاره شده است.
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مسلماً كساني كه كتاب خدا را (با تأمل و تدبر) تالوت ميكنند ،نماز را به پا داشته و از آنچه روزيشان داديم ،پنهان و
آشكار انفاق ميكنند ،به تجارتي دل بستهاند كه هرگز زيان ندارد.

۳۴

تا خدا پاداششان را به تمامي بدهد و از فضل خويش بر آنان فزوني بخشد كه او آمرزگاري افزون بخشنده است.

۳۴

و آنچه از كتاب ،بر تو وحي كرديم ،همان حقي است كه (حقايق) كتب پيشين را تصديق ميكند .بيترديد خدا
نيازهاي رشد و كمال و هدايت) بندگانش بس آگاه و بيناست.

(به



۳۸

۳۱

سپس اين كتاب را به برگزيدگانمان از ميان بندگانمان به ميراث داديم ،از ميان ايشان گروهي به نفس خويش ستم
۳۲
۳۶
كرده و برخي ميانهرو و بعضي پيشتاز در كارهاي خير ،به اذن خدا هستند كه اين همان برتري بس بزرگ است.

۴۱

۴۹

به بهشت جاويدي كه در آن به دستبندهائي از طال و مرواريد آراسته گردند درآيند و لباسشان در آنجا حرير است.

۴۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۴ميگويند شكر نعمت ،نعمتات افزون كند .معناي ريشهاي كلمه شكر ،نوعي زيادت است .در زبان عربي ،چشمه پر آب ،گاو پر شير و
آسمان پر باران را با همين واژه وصف ميكنند .شاكر و شكور بودن خدا ،افزايش دادن عمل نيك بندگان و بارور كردن آن است.
 - ۳۴منظور از كتاب در اين آيه ظاهراً «اُم الكتاب» است كه قرآن از آن منشأ و منبع اصلي نازل شده است .اين حقيقت را از جمله در آيات ۹
تا  ۴سوره زخرف ميتوانيد ببينيد .قرآن به شكل كتابي ميان دو جلد سالها پس از رحلت پيامبر مكرم به وجود آمده است
 - ۳۸تفاوت اصطفاء با اجتباء (يا :مصطفي با مجتبي) ،همچنين با اختيار ،در ريشه اين كلمه است كه داللت بر صاف و خالص شدن ميكند.
گويا در سير تكامل نوع بشر و تصفيه تدريجي ذهن بنيآدم ،اينك نوبت معاصرين پيامبر اسالم بوده است تا مخاطب وحي واقع شوند .اين
برداشت را آيه  ۹۹۱سوره آلعمران تأييد ميكند (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَاسِ.)...
 - ۳۱هر نسلي كه جايگزين نسل قبلي ميشود گويا وارث همة دستاوردهاي مادي ،علمي ،صنعتي ،و ...آنهاست.
 - ۳۶ظلم بر نفس در قرآن  ۴۱بار تكرار شده است كه  ۹۱مورد نفي ظلم خدا به انساناست .مثل« :وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»
 - ۳۲معناي «اذن اهلل» كه به ناچاري «اجازه خدا» ترجمه شده  ،همان نظاماتي است كه به رهرو حق ،چراغ سبز و اجازه عبور ميدهد.
 - ۴۱معناي عدن استقرار دائمي است ،همچنانكه معدن جايگاه دائمي فلزات است .اين كلمه كه  ۹۹بار در قرآن تكرار شده است.
 - ۴۹اوصاف :ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا و حَرِيرٌ تماماً نكره آمده است كه ناشناخته ميباشد و به عنوان مثال در تشبيه با نمونههاي دنيائي ذكر شده است.
 - ۴۹كلمه «حرير» را مترجمان و مفسرين ،پارچه حرير تلقي كردهاند ،در حاليكه پس از وعده كلي بهشت ،اشاره به پارچه حرير به عنوان
مصداقي از نعمات بهشت دور از ذهن مينمايد .نگارنده تعبير «آزادي» را كه ترجمه فارسي حُرّ و حريت است ،براي اولين بار از مرحوم
مهندس عباس تاج در تفسير ايشان فرا گرفتم (رحمه اهلل عليه) .در اين آيه و نيز آيه  ۹۳سوره حج ،لباس بهشتيان را از جنس حرير وصف
كرده است .از طرفي در قرآن تقوا را لباس پروا پيشگان شمرده است كه محافظ آنها از هر گزندي است (اعراف  .)۹۸آيا پوشش آزادي
از هر عقوبتي ميتواند بياني از وصف «لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ» باشد؟
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۳۴

و گويند :سپاس خدائي را كه اندوه از ما بزدود ،به راستي پروردگارمان بس آمرزنده و افزون بخشنده است.

۴۳

همو كه به فضل خويش ما را در اين سراي جاودان جاي داد كه در آن نه رنجي به ما رسد و نه خسته ميشويم.



و (اما در جهت مقابل) كيفر كافران آتش دوزخ است ،كه نه حكم مرگ بر آنان رانده ميشود تا بميرند (و خالص شوند) و نه
از عذابشان كاسته ميگردد .اين چنين ما هر كفرپيشهاي را كيفر ميدهيم.

۴۴

(اما

آنها در آنجا فرياد بر ميآورند :پروردگارا ،ما را برون آر تا كاري شايسته ،غير از آن كه ميكرديم ،انجام دهيم.
پاسخ ميشنوند) مگر ما عمر طوالني به شما نداديم تا هر كس پند پذير است در آن (مدت و مهلت) پند پذيرد؟ و (به عالوه)
هشداردهندهاي نيز (براي بيم دادن از چنين روزي) براي شما آمد .اكنون بچشيد (عذاب را) كه براي ستمگران ياوري نيست.

مسلماً خدا(ئي كه) داناي اسرار آسمانها و زمين است ،مسلماً او از درون دلها بس آگاه است.

اوست كه شما را در زمين جانشين (نسلهاي پيشين) كرد ،پس هر كه كفر ورزد ،كفرش به زيان خويش است و
۴۴

كافران را كفرشان نزد پروردگارشان جز خشم نميافزايد و كافران را كفرشان جز زيان نميافزايد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۳وصف لغوب كه در آيه  ۳۶سوره ق نيز در نفي خسته شدن خدا از آفرينش و اداره جهان هستي آمده ،شايد در اين آيه معناي خستگي
ناشي از تكرار و يكنواختي داشته باشد.
 - ۴۴ناممكن بودن خروج از محيط دوزخي را به دليل موجبات ذاتي آن در آيات ديگر نيز ميتوانيد ببينيد ،از جمله :مائده  ،۳۱حج ،۹۹
سجده  ،۹و بقره  .۹۸۱جالب اينكه در مورد بهشتيان آمده است كه از آن محيط اخراج نميشوند (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ  -حجر  )۴۶ولي
در مورد دوزخيان آمده از آنجا ميخواهند خارج شوند ،اما خارج شدني نيستند.
 - ۴۴در همين يك آيه شش بار مشتقات «كفر» تكرار شده كه به نظر ميرسد چنين تمركزي بينظير در قرآن باشد.
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بگو :آيا به معبودهاي خود كه به جاي خدا (آنها را براي برآوردن حاجات خود) ميخوانيد هيچ انديشيدهايد؟ نشانم دهيد كه
آنها چه چيزي از زمين را آفريدهاند ،يا چه همكاري در (آفرينش يا اداره) آسمانها داشتهاند؟ آيا ما به آنها كتابي دادهايم
كه بر دليل روشني از آن استناد ميكنند؟ (نه) بلكه اين ستمگران جز فريب به يكديگر وعده نميدهند.

۴۸



مسلماً اين خداست كه آسمانها و زمين را از زوال (خروج از مدار خود) نگه ميدارد و اگر انحراف يابند جز او
۴۱
هيچكس قادر به نگهداري آن دو (در نظام جاذبهاي تعيين شده) نيست .به راستي خدا بردبار آمرزنده است.

(مشركان) با تمام وجود سوگند ياد كردند كه اگر هشداردهندهاي (از جانب خدا) براي ايشان بيايد ،حتماً از هر امتي هدايت
يافتهتر خواهند شد .اما (با وجود چنين ادعائي) حال كه بيمدهندهاي براي آنها آمده ،جز گريزشان (از حقيقت) نيفزوده است!

۴۶

(گريز ناشي از) خود بزرگبيني در زمين و برنامههاي تبهكارانه و چنين تبهكاري جز دامن اهلش را نميگيرد .پس آيا
۴۲
(اين حق گريزان) جز سرنوشت پيشينيان (هالكت شده) را انتظار ميكشند؟ و براي سنت خدا هرگز تبديلي نمييابي و براي
سنت خدا هرگز دگرگوني نخواهي يافت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۸زوال ،نابودي ناشي از انتقال از مقام و موقعيت فعلي است .در قرآن آمده است كه كافران قبل از عذاب سوگند ياد ميكردند كه هيچ
زوالي براي آنان نيست (ابراهيم  .)۴۴منظور از زوال در اين مورد انتقال از قدرت و ثروت است ،اما در آيه سوره فاطر ،منظور زوال زمين
و ستارگان از نظم مقدّر شده در مدارات كهكشاني است.
 - ۴۱در فرهنگ قرآن« ،حليم» به كسي است كه عكسالعمل فوري ناشي از خشم و غضب نشان نميدهد ،بلكه با تسلطي كه بر خود دارد ،به
طرف مقابل فرصت جبران ميدهد .خدا حليم است زيرا ما را به خاطر گناه به سرعت عذاب نميكند بلكه يك عمر فرصت ميدهد.
« - ۴۶مكر السوء» همان نيرنگها و نقشههاي توطئهآميزي است كه با خودمحوري مستكبرانه عليه حقطلبان طراحي ميشود و گرنه كلمه
«مكر» بدون پسوند «سوء» فاقد بار معنائي منفي است .از جهت مثبت ،خداوند خيرالماكرين است.
 - ۴۲منظور از «سنت» رويه و طريقه است ،سنت خدا را ميتوان همان نظاماتي كه در جوامع انساني جاري كرده شمرد .كلمه سنت  ۲بار در
قرآن به خدا نسبت داده شده است (احزاب  ۹۶و  ،۸۹فاطر  ،۴۳غافر  ،۶۴فتح  ،۹۳و اسراء .)۱۱
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۴۱

آيا (اين منكران) در زمين سير (و سياحتي) نكردهاند تا (با مشاهده آثار ويران شده) ببينند سرنوشت پيشينيانشان چگونه بود؟
همانها كه بس نيرومندتر از اينان بودند( .آري) ممكن نيست (نظامات) خدا را چيزي در آسمانها به عجز آورد ،و نه
(مسلماً) در زمين! مسلماً او بس دانا و تواناست.

۴۹

و اگر خدا مردم را به سبب عملكردشان مؤاخذه ميكرد جنبندهاي در روي زمين باقي نميگذاشت!
بسيار) تا مدتي معين مهلتشان ميدهد .پس چون سرآمدشان فرا رسيد ،مسلماً خدا به بندگانش بيناست.



اما (با وجود گناهان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۱در قرآن  ۱بار فرمان «سيروا» (سير كنيد) و  ۱بار هشدار توبيخي «افلم يسيروا (چرا سير نميكنند) تكرار شده است كه عمدتاً منظور از
سير در زمين را بررسي تاريخ و سرانجام گذشتگان شمرده است.
 - ۴۹سراسر جهان را نظمي فرا گرفته كه كوچكترين بينظمي و خالف قانون را برنميتابد و بيدرنگ آن را دفع و طرد ميكند ،به استثناي
عالم آدميان كه به دليل موهبت اختيار و مهلت و مدتي كه خداوند به انسان در زندگي دنيا عنايت كرده است ،عكسالعمل و بازتاب
رفتار منفي او طبق مكانيسمي تا روز قيامت به تعويق ميافتد .اين مكانيسم را قرآن در آيات متعددي «كلمه پيشي گرفته» (كلمه سبقت من
ربك) يا كلمه جداكننده (كلمه الفصل) ناميده است (يونس  ،۹۲هود  ،۹۹۱طه  ،۹۹۲فصلت  ،۴۴شوري  ۹۴و .)۹۹
اما در آيه انتهائي اين سوره (كه در آيه  ۸۹سوره نحل و آيه  ۴۶سوره كهف به وضوح و تفصيل بيشتري آمده) مسئله تعويق «اخذ»
(گرفتار شدن به نتيجه عمل) را تا سرآمد معين (پايان عمر) به لطف و رحمت خدا مطرح ساخته است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

يا ،سين

۹

سوگند به قرآن حكيم (هدايتگر مطلق و مستحكم و منطق ابطالناپذير).

كه مسلماً تو از جمله فرستادگاني،

بر راهي راست.

(اين كتاب) نازل شده (از سوي خداوند) فرا قدرت مهرباني است.

تا قومي را كه پدرانشان (از انحراف و گمراهي) بيم داده نشده و در غفلت به سر ميبرند هشدار دهي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹ياسين از دو حرف «ياء» و «سين» تشكيل شده است .حرف ياء فقط در حروف مقطعه سورههاي مريم و ياسين ،و حرف سين در حروف
مقطعه  ۴سوره (شعراء ،نمل ،قصص ،ياسين ،و شورا) به كار رفته است .اين  ۱سوره مجموعه مرتبط و مكملي را در موضوع «رسالت»
تشكيل ميدهند كه سوره ياسين عمدتاً به رسالت حضرت عيسي ميپردازد و حرف سين اشاره به رسالت و حرف ياء آن اشاره به خانداني
دارد كه در نامهايشان حروف ياء وجود دارد (زكريا ،يحيي ،مريم ،عيسي مسيح) .رك :كتاب« :حروف مقطعه قرآن» از همين قلم.
 - ۹نام حكيم جمعاً (به صورت حكيم يا حكيماً)  ۲۱بار در قرآن آمده است كه  ۲۱مورد آن درباره خدا و  ۱مورد آن (آلعمران  ،۴۶يونس
 ،۹هود  ،۹لقمان  ،۹ياسين  ،۹زخرف  ،۴و دخان  )۴در وصف قرآن است .معناي ريشهاي حكم ،منع از فساد براي اصالح است ،چنانچه
داوري و قضاوت در اختالفات را براي اصالح روابط حكم ميگويند .مفهوم استحكام ،استواري و خللناپذير بودن در اين واژه نهفته
است و حكيم بودن خدا ،بر خير مطلق و بيعيب و نقص بودن اوامر و آفرينشش داللت ميكند .حكيم بودن كتاب هدايتش نيز نشانگر
اين حقيقت است كه راهنمائي و ارشاد اين كتاب ،استوار و ابدي و ابطالناپذير ميباشد
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۳

هر چند فرمان (عذاب ،در اثر تكرار تبهكاري و احاطه آن بر نفس) بر بيشتر آنان تحقق يافته و بنابراين ايمان نخواهند آورد.

۴

(زيرا طبق قوانين علت و معلولي و بازتاب اعمال) ما بر گردنهاي آنان غُلهائي (از بندهاي وابستگي و اسارتهاي دنيائي) قرار دادهايم كه تا
۴
زير چانههاشان كشيده شده و در نتيجه سرهاشان باال مانده است (جلوي پاي خود را نميبينند و خطر را در نمييابند) .

(آيندهنگري و عبرتگيري از گذشته را از دست دادهاند و به اين

(عالوه بر آن) ما سدّي در فرا روي و سدّي پشت سرشان قرار دادهايم
۸
ترتيب) پردهاي بر (ديد آنان) كشيدهايم كه باعث شده هيچ نميبينند (چشم بصيرتشان كور شده است).



و (با چنين عدم آگاهي) براي آنها يكسان است ،چه هشدارشان دهي يا ندهي ،در هر حال ايمان نميآورند.

تو تنها كسي را بيم تواني داد (از هشدارت تأثير ميپذيرد) كه پيرو ذكر(پذيراي پندِ بيداريبخش قرآن) باشد و از (خداي) رحمان در
نهان بيم كند (وجدان مهاركننده نفس در خفا داشته باشد) .پس او را به آمرزش و پاداشي كريمانه بشارت ده.

مسلماً مائيم كه مردگان را زنده ميكنيم و تمامي اعمال گذشته و آثارشان (در آينده) را ثبت ميكنيم و (اطالعات دربارة)
۱
همه چيز را در كتابي (مخزن حافظهاي) پيشِ رو به شمار آوردهايم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۳به آيه  ۶۹سوره بقره نگاه كنيد« :بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِئَهً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

 - ۴به كار بردن ضمير«ما» (در انا جعلنا) ،به جاي ضمير متكلم وحده «من» (اني جعلتُ) ،نشانگر نظاماتي است كه آفريدگار در جهان هستي و
عالم انسانها ق رار داده و قوانيني كه بر عملكرد ما حاكم ساخته است ،و گرنه قرار دادن غل و زنجير تا زير چانه ،به گونهاي كه شخص راه
را از چاه تشخيص ندهد ،خالف موهبت اختيار و فلسفه هدايت كتاب و رسوالن است .اين غل و زنجيرها چيزي جز بندهاي اسارت و
وابستگيهاي متنوعي كه خود به گردن ميگيريم نميباشد.
 - ۴اين تمثيل و تجسيم ،ارائه كننده تصويري است از آدمهاي يكبُعدي و متعصب كه با كلهشقي و لجبازي و «نه» گفتن به هر نداي هدايتي،
سرهاي تكبر خود را باال گرفته و حقوق محرومان را ناديده پايمال ميكنند.
 - ۸در اين آيه نيز باز هم ضمير جمعي «ما» را به كار برده است كه شامل نقش خود انسان ،نيروهاي مؤثر در جهان هستي (مالئكه) و نظامات
مقدر ميشود و صدالبته كه همه اين عوامل به اراده آفريدگار جهان جريان دارد.
 - ۱امام به آنچه پيش رو قرار دارد و از آن پيروي ميشود اطالق ميگردد ،مثل :پيشوا ،كتاب هدايت ،راه ،شاغول بنائي كه راستي ديوار را با
آن ميسنجند ،فرمانده لشگر و« ...امام مبين» در اينجا همان كتاب مبين ،يعني مجموعه ثبت و ضبط شده مكتوب اعمال آدمي است كه
كامال آشكار و مبين بوده و سرنوشت هر كسي تابع آن ميباشد .قرآن اطالعات همه موجودات هستي از جمله انسانها را در مخزن و
حافظهاي كه «كتاب مبين» ناميده شده و محفوظ و آشكار است سراغ داده است .به آيات :سبا  ،۳يونس  ،۸۹انعام  ،۴۲و هود  ۸نگاه كنيد.
در اين آيه به جاي «كتاب مبين» جمله «امام مبين» آمده تا بر پيش رو و دسترس و مالك بودن نامه عمل براي تعيين سرنوشت بندگان
اشاره كرده باشد (واهلل اعلم).
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(اي پيامبر) براي آنان مَثـَلي از (سرنوشت) مردم شهري بزن كه فرستادگاني (به قصد هدايت) نزدشان رفتند.

آنگاه كه دو تن را به سويشان فرستاديم ولي تكذيبشان كردند ،پس سومي را در حمايت آن دو فرستاديم و گفتند:
۶
ما فرستادگان خدا به سوي شما هستيم .



(منكران) پاسخ دادند :شما جز بشري همانند خود ما نيستيد و خداي رحمان نيز چيزي نازل نكرده است .شما
دروغگوياني بيش نيستيد (ادعايتان تماماً باطل است).

گفتند :پروردگار ما ميداند (شاهد است) كه ما مسلماً رسوالن او به سوي شما هستيم.

و ما وظيفهاي جز ابالغ روشن (پيام او) نداريم.

(منكران) گفتند :ما شما را به فال بد گرفتهايم (قدمتان را شوم ميشماريم) .اگر (از اين ادعا) دست بر نداريد ،سنگسارتان ميكنيم
و حتماً عذاب دردناكي از ما به شما خواهد رسيد.

(رسوالن) گفتند :شومي شما با خودتان است ،اگر پند گرفته باشيد (شـومي را در خودتـان جسـتجو كنيـد نـه ديگـران) واقعيـت ايـن
است كه شما مردماني متجاوز هستيد.
۲

و (در اين ميان) مردي از دورترين نقطه شهر شتابان آمد و گفت :اي قوم من (هموطنانم) ،از اين فرستادگان (خدا) پيروي كنيد.

از كساني پيروي كنيد كه مزدي (در ازاي رسالتشان) از شما درخواست نميكنند و خود هدايت شدهاند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۶گويا اين سه رسول از حواريون حضرت عيسي (ع) و فرستادگان او به فرمان الهي براي آشنا ساختن مردم انطاكيه با هدايت الهي بودهاند.
 - ۲جمله «مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَهِ» (از دورترين نقطه شهر) بيانگر دوگانگي عميق در آمادگي براي ايمان است؛ مردماني سه رسول نزديك را كه با
آنان گفتگو ميكردند منكر شدند ،اما از دورترين نقطه شهر مردي با شنيدن خبر ،با شتاب (و هو يسعي) به سوي آنها ميدود!
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چرا كسي را بندگي نكنم كه مرا (از عدم) آفريده و (همه) به سوي او بازگردانده ميشويد؟

آيا به جاي او معبوداني برگزينم؟ (در اينصورت) اگر خداي رحمان ارادة گزندي بر من كند ،نه شفاعتشان به حالم
۹۱
سودمند باشد و نه توانند مرا رهائي بخشند .

مسلماً با چنين حالي در گمراهي آشكاري خواهم بود.



من به صاحب اختيار (واقعي) خودتان ايمان آوردهام ،پس سخنم بشنويد.

(اما به جاي اجابت ،او را كشتند و از عالم غيب) ندائي رسيد كه :به بهشت درآي! گفت :اي كاش قوم من ميدانستند؛

كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و از گرامي شدگانم قرار داد.

ما بعد از (شهادت) آن مَرد ،لشگري از آسمان نازل نكرديم (نيازي به اين كار نبود) و ما نازل كننده (چنان سپاهي) نبوديم،

جز يك بانگ بلند (نيازي) نبود! كه در اثر (امواج انفجاري) آن همگي خاموش شدند.

اي دريغ و افسوس بر بندگان! هيچ رسولي بر آنان نيامد ،جز آن كه به استهزايش گرفتند.

آيا نديدند (نميدانند) كه چه بسيار نسلهاي پيش از ايشان را (به دليل انحراف و انكارشان) هالك كردهايم و ديگر به سوي
آنها باز نميگردند (راه بازگشتي به زندگي ندارند)؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۱مشركان به دو دليل به بُتها و معبودان ديگر پناه ميبردند؛ جلب منافع و دفع ضرر .در اين آيه ميگويد :آنها نه نفعي دارند كه بتوانند
واسطه شوند و نه ميتوانند ضرر و خطر را از شما دور سازند.
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و بي هيچ استثنائي همگي (براي حسابرسي) نزد ما حاضر خواهند شد.

۹۹

و همين زمين مرده (سرد و افسرده) كه (در بهاران) زندهاش كرديم و از دل خاك دانههائي رويانديم كه از آن ميخورند،
خود نشانهاي است (برامكان حيات پس از مرگ) براي آنها (منكران رستاخيز).

.۹۹

و در آن باغهائي از درختان خرما و (بوتههائي از انواع) انگورها قرار داديم و (براي آبياري) در آن چشمههائي روان ساختيم



۹۳

تا از ميوههاي آن و آنچه خود به عمل مي آورند (فرآوردههاي گوناگون) بخورند .پس چرا شكر (نعمت) نميگزارند؟

۹۴

منزه است آن (خدائي) كه همه ازواج (انواع موجودات ،يا نر و ماده آنها را) آفريد؛ از آنچه زمين ميروياند(محصوالت گياهي) ،از
خودشان (با تفاوت رنگها و نژادها ،يا تفاوت جنسيت) و از چيزهائي كه علمي بر آن ندارند.

و نشانهاي (ديگر) براي آنان همين شب است كه (نور) روز را از آن بر ميكنيم و آنگاه در تاريكي فرو ميروند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۹قرآن مسئله رستاخيز و زنده شدن آدميان در روز قيامت را ،برخالف تصور غالب ،امري كامال مادّي ،همچون زنده شدن طبيعت در
فصل بهار شمرده و هرگز پاي «روح» و بازگشت آن به قالب جسم را مطرح نكرده است .از جمله نگاه كنيد به سوره ها و آيات :روم ،۴۱
فصلت  ،۳۲فاطر  ،۲ق  ،۹۹و ياسين .۳۹
 - ۹۹در آيه قبل از گياهان دانهدار (حبوباتي مثل :گندم ،جو ،لوبيا و )...نشانه آورد و در اين آيه از گياهان بلند و متوسطِ باغستانها مثل :نخل
و بوته انگور كه تماماً از طريق آبهاي جاري (نهرها و چشمهها) سيراب ميشوند .شكافته شدن دل سنگ در دامنه كوهها و جريان يافتن
رودخانهها ،خود آيتي قابل توجه است كه اگر پوسته جامد زمين چنين آمادگي و استعدادي نداشت ،زمين فقط در فصل بهار سبز بود و
بقيه فصول خشك مي شد .ن .ك به :ابراهيم  ،۳۹رعد  ،۳نحل  ،۹۴نمل  ،۸۹و نوح .۹۹
 - ۹۳در جملة« :وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ» اگر حرف «ما» را نافيه بگيريم ،معناي آن ميشود« :آنها اين ميوهها را به عمل نياوردهاند ،بلكه خدا پديد
آورده است»؛ اما اگر «ما» را موصول بدانيم ،معناي آن ميشود« :آنچه خودشان به عمل ميآورند» (مثل :شيره ،شكر ،سركه ،آبميوه،
عصاره ،رُب ،ميوه خشك ،روغن نباتي از دانه و هسته گياهان و ميوهها ،و ساير فرآوردهها) .به آيه  ۸۱نحل نيز نگاه كنيد.
 - ۹۴واژة «ازواج» در قرآن ،هم معناي انواع و اصناف دارد (ر.ك :حج  ،۴شعراء  ،۱لقمان  ،۹۱ق  )۱و هم معناي نر و ماده .در اينجا هر دو
معنا را ميتوان مورد نظر قرار داد.
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۹۴

و (نيز آيت) خورشيد كه در مداري كه قرارگاه اوست ميگردد ،اين است اندازه(نظم و تعادل ) نهادن ابرقدرتِ دانا.

و (موقعيت) ماه را منزلگاههائي قرار داديم تا همچون شاخه خشك درخت خرما (به حالت هاللي شكل و خميده) بازگردد.

نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد ،و نه شب از روز پيشي گيرد و تماماً در مداري شناوراند.

۹۸

۹۱

۹۶

) حمل كرديم.

و نشانهاي (ديگر از ربوبيّت خدا) براي آنان ،اين است كه ما نسل آنها را در كشتي انباشتهاي (كشتي نوح

۹۲

و (پس از نوح نيز) همانند آن را براي ايشان آفريديم كه بر آن سوار مي شوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴تقدير در باب تفعيل ،قدر و اندازه نهادن و روابط منظم قرار دادن است .حركت خورشيد در منظومه و كهكشان ِمرتبط به آن ،در ميان
ميليونها ستارهاي كه هر كدام ،در مداري معين ميگردند ،داللت بر نظامي اندازهگذاري شده ميكند.
 - ۹۸منزلگاههاي خورشيد حاالتي از آن است كه به رؤيت ما زمينيان ميرسد و برحسب موقعيت زمين و خورشيد ،از حالت هالل باريك رو
به باال ،به بدر كامل و سپس هالل رو به پائين ،تا پنهان شدن در دو روز آخر ماه متحول ميگردد .شاخههاي درخت خرما نيز پس از
برآمدن از غالف خود ،به تدريج پس از رسيدن خميده و هاللي شكل ميگردد.
 - ۹۱ماه در جاذبه شديد خورشيد قرار دارد ،با اين حال در تعادلي ميان آن و ساير سيارات قرار گرفته و هرگز خورشيد آن را به درون خود
نميكشد .گوئي خورشيد يكسره در تعقيب ماه است ولي نميتواند آن را درك و دستگير كند .از طرفي ماه در طول سال ۹۹ ،بار منازل
خود را طي ميكند ،اما خورشيد فقط يك بار اين برجها را در مينوردد.
 - ۹۶در ظاهر چنين مينمايد كه هدف اين آيه اشاره به نعمت وجود كشتيهائي انباشته از مسافر و كاال است ،كه در خدمت حمل و نقل
آدميان قرار دارد ،گرچه اين نعمت در آيات ديگري مطرح گشته است ،اما در اينجا ذكر كلمه «ذريتهم» نشان ميدهد مسئله ويژهاي مورد
نظر است ،و گرنه به جاي «حَمَلْنَا ذُرِيَتَهُمْ» به جمله «حملناهم» اكتفا ميشد .عالوه بر اين آيه ،دو بار ديگر در قرآن از «حمل ذرية» آدمي
سخن گفته است كه نشان ميدهد منظور از حمل ذريه ،همان نجات نسل آدمي در كشتي نوح از طوفاني فراگير ميباشد:
اسراء  :۳ذُرِيَهَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ...و مريم  ... :۴۶مِنْ ذُرِيَهِ آدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَهِ إِبْرَاهِيمَ ...قرآن «ذرّيه نوح» را تنها
باقيماندگان شمرده است :و جعلنا ذريته هم الباقين .عالوه بر واژههاي :ذريه و حملنا ،كه در مورد نسل نوح به كار رفته است ،جمله فُلك
مشحون (كشتي انباشته) نيز در مورد كشتي انباشته از آدميان و حيوانات ،ساخته شده توسط نوح آمده است:
شعراء  - ۹۹۲فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ .آيا اين شواهد نشان نميدهد منظور اين آيه نجات نسل بشر در كشتي نوح باشد؟
 - ۹۲برخي پنداشتهاند منظور از اين آيه ،آفرينش چارپاياني براي حمل و نقل آدميان است ،و برخي نيز به وسايل حمل و نقل مثل :اتومبيل و
هواپيما اشاره كردهاند .هر چند همه اين موارد قابل توجه است ،اما به نظر ميرسد منظور اين آيه كشتيهاي مشابهي است كه با اقتباس از
كشتي نوح در نسلهاي بعد ساخته شده است .با توجه به آيه  ۳۱سوره هود كه ساخت كشتي نوح را زير نظر و به الهام الهي نسبت داده،
شايد اين كشتي را بتوان اولين يا پيشرفتهترين كشتي ساخته شده تا آن تاريخ به حساب آورد (واهلل اعلم).
نسبت دادن ساخت كشتي به خدا ،در حالي كه آدميان آن را ميسازند ،با توجه به مخلوق بودن انسانها ،قابل توجيه است و اين نسبت در
آيات ديگري نيز سابقه دارد از جمله :صافات  - ۲۸وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( خدا هم شما را آفريده و هم اعمالتان را).
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۹۱

و اگر بخواهيم غرقشان ميكنيم ،در اين صورت نه فريادرسي خواهند داشت و نه نجات مييابند.

(اين امكان تسخير درياها براي كشتيراني) جز رحمتي از جانب ما و برخورداري تا مدتي (از عمر) نيست.
۹۹

و چون به آنها گفته شود :از آنچه پيش رو داريد (عملكرد بد امروزتان) و آنچه پشت سر گذاشتهايد (آثار سوء اعمال گذشتهتان)
پروا داشته باشيد تا مورد رحمت (خدا) قرار گيريد (اعتنائي نميكنند).



هيچ آيتي (نشانهاي) از آيات پروردگارشان بر آنها نيامد ،جز آن كه همواره از آن روي گرداندند.

و چون به ايشان گفته شود :از آنچه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد ،كساني كه ناسپاسي كردند به مؤمنان گويند :آيا
۹۹
كسي را اطعام كنيم كه اگر خدا ميخواست ،خود اطعامش ميكرد؟ شما جز در گمراهي آشكاري نيستيد.

۹۳

و ميگويند :اگر راست ميگوئيد اين وعده (زنده شدن در آخرت) كي خواهد بود؟

(گوئي) فقط منتظر يك خروش سهمگين آسماني هستند كه در حين ستيزهجوئي دامنشان را بگيرد (تا آن را باور كنند).

۹۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۱معناي «اِن نشأ» مثل دلخواه آدميان ،كه ناشي از هوي و هوس است ،نميباشد .مشيت خدا همان نظاماتي است كه در هستي جاري ساخته
است .منظور اين است كه اگر مشيت خدا در قوانين و نظامات فيزيكي كه در آب و خاك و ميان عناصر جهان قرار داده غير از وضعيت
فعلي بود ،آدميان نميتوانستند درياها را تسخير كرده و از آن براي حمل بار و مسافر استفاده كنند و اين رحمتي است از جانب خدا.
 - ۹۹جملة« :مِا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِا خَلْفِهِمْ» جمعا  ۹۱بار در قرآن تكرار شده است كه از مقايسه آنها ميتوان فهميد «مِا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» به حال حاضر
و آينده ،و «َما خَلْفِهِمْ» به گذشته مربوط است.
 - ۹۹معناي «ضَلَالٍ مُبِينٍ» را در اين آيه بايد از زاويه ديد كافران فهميد ،نه از نظر معنوي و الهي .گمراهي مورد نظر آنان با معيارهاي دنيائي
همان غيرمنطقي بودن خرج كردن مال خود براي ديگران مي باشد.
 - ۹۳در قرآن جمعاً  ۸بار جمله «وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ٰهَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» تكرار شده است و يك بار نيز به جاي كلمه «وعد»« ،فتح» آمده
است (سجده  .)۹۶توجه به زمينة طرح اين سؤال و پاسخهاي آن در هر سوره ،كه جمعاً  ۱مورد ميباشد ،بس آموزنده است.
 - ۹۴بسياري از منكران تا هشداري را با چشم خود نبينند و با وجودشان لمس نكنند باور نميكنند ،گوئي عقل و منطق و عبرتگيري از
نمونههاي تجربه شده براي آنان كافي نيست.
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(در اين صورت ،با وقوع عذاب) نه امكان وصيتي (به نزديكان خود) دارند و نه ميتوانند به خانواده خويش برگردند.

۹۴

و در صور دميده شود و ناگهان از گورها به سوي پروردگارشان ميشتابند.

۹۸

۹۱

گويند :واي بر ما! چه كسي ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ اين همان وعدهاي است كه (خداي) رحمن داد و
رسوالن راست گفتند.



۹۶

آن (قيامت) جز خروشي واحد (مِه بانگ) نيست كه با آن (فراخوان) همگي نزد ما حاضر ميشوند.

امروز كوچكترين ستمي به هيچ كس نميشود (هر كس به حق خود ميرسد) و جز آنچه (در طول زندگي) انجام ميداديد،
جزائي نميبينيد.

مسلماً بهشتيان امروز در مشغوليتي شادمانهاند.

۹۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۴به نوشته «دميدن در صور» از همين قلم در جلد  ۴كتاب «پژوهشي در پرتو قرآن» و يا وبسايت نويسنده مراجعه نمائيد.
 - ۹۸خروج با شتاب از گورها (أَجْدَاثِ) به سوي سرنوشت را در دو آيه ديگر نيز ذكر كرده است:
قمر  - ۱خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
معارج  - ۴۳يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ
 - ۹۱ذكر «مَا وَعَدَ الرَحْمَٰنُ» به جاي «وعداهلل» ،نشان ميدهد زنده شدن مردگان در قيامت ناشي از رحمت عام پروردگار است كه عمل
بندگان را ضايع نساخته و هر كس را به دستاورد كردارش پاداش ميدهد.
 - ۹۶مسلماً خدائي كه اول و آخر و ظاهر و باطن است ،جا و مكان خاصي ندارد و در همه جا حاضر و ناظر است ،بنابراين كلماتي مانند:
لدينا ،عندنا ،عندي و ...مكاني نميباشد .همچنان كه نزد معلم حاضر شدن در روز امتحان معناي پاسخگوئي دارد نه حضور در مكان.
 - ۹۲نكره آمدن «فاكِههٌ» ،نشان ميدهد منظور همين ميوههاي معمولي دنيائي ،كه كم و بيش همه از آن بهرهمند هستند ،نميباشد ،اين تمثيلها
براي فهم آدميان است ،فاكهه و فكاهي ،داللت بر چيزي ميكند كه نشاط آور است .و گرنه از ميوه به عنوان چشم روشني و پيشكش
بهشتي ،در حالي كه در دنيا هم انواع آن وجود دارد ،بعيد به نظر ميرسد .از آيات زير به خوبي معلوم ميشود كه معناي اصلي اين كلمه
همان شادي و خوشحالي است ،كه البته ميوهها نيز مصداقي از آن به شمار ميروند :طور  ۹۱و  - ۹۶إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ
بِمَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ ...ياسين  - ۴۴إِنَ أَصْحَابَ الْجَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ؛ دخان  - ۹۱وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
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۳۱

آنها و همسرانشان زير سايهها ،بر تختهائي تكيه زدهاند.

۳۹

۳۹

براي ايشان در آنجا ميوههائي است و هر آنچه خواهند در اختيارشان است.

سالمي( ۳۳است براي آنان) ،پيامي از سوي پروردگار مهربان.



۳۴

و (فرمان ميرسد) جدا شويد امروز اي مجرمان (از صف پيوستگان به حق).

۳۴

اي فرزندان آدم! مگر من با شما پيمان نبستم كه سر سپرده و رام شيطان ،كه دشمن مسلم شماست ،نباشيد؟

۳۸

و اينكه تنها مرا عبادت كنيد (پذيراي صفات و اسماء من باشيد) ،اين است راه مستقيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۱معناي ظاهري «ظِل» همان سايه است كه آدمي را از حرارت شديد خورشيد حفظ و حمايت ميكند ،اما اصل اين كلمه ستر و پوششي
است كه شخص را از حوادث حفظ و مصون ميدارد .مثال وقتي گفته ميشود :هُوَ في ظِلِهِ ،معلوم ميشود شخصي زير سايه حمايت
ديگري است .پس معناي ظل در بهشت ،آسايش ،ارجمندي ،راحت و رفاهي است كه پرهيزكاران در پناه لطف پروردگار دارند و گرنه
با توجه به آيه« :إِذَا الشَمْسُ كُوِرَتْ» (وقتي خورشيد كِدِر و خاموش ميشود) سايه معمولي بيمعنا است .در ضمن معناي مخالف ظِل،
حرور (حرارت شديد خورشيد = باد گرم) است (فاطر  ۹۲الي  - ۹۹وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُلُمَاتُ وَلَا النُورُوَلَا الظِلُ وَلَا الْحَرُورُ)
« - ۳۹ارائك» جمع «اريكه» كه پنج بار در قرآن تكرار شده است ،وصفي است براي نشيمنگاه مؤمنان در بهشت ،كه البته درك و فهم آن
براي ذهنهاي مهجور ما ممكن نيست .علماي لغت اريكه را تختهاي مزيّن در خيمه و اطاق عروس يا سراپرده و فرش عروس معنا
كردهاند كه تماماً نشانهاي از نهايت اكرام و جالل است.
 - ۳۹مشابه پاورقي ۹۲
 - ۳۳كلمة «سالم» كه در اين آيه به صورت نكره آمده ،لفظي خشك و خالي و خيرمقدمي تشريفاتي نيست ،سالمتي همه جانبه است
 - ۳۴معناي جرم ،بريدگي است و الجَرَم معناي الينقطع و پيوسته ميدهد .مجرمين ،بريدگان از خدا و خلق و از شريعت و طبيعت هستند.
 - ۳۴عبادت را به غلط بندگي يا پرستش ترجمه ميكنند .معناي لغوي عبادت ،هموار كردن نفس خود براي كسب و جذب صفات و اسماء
الهي است .يعني شخصيت خدائي پيدا كردن و به كمال رسيدن .هدف از آفرينش همين است كه آدمي در دوراهي :شيطان و رحمن ،به
نيروي تقوا ،خود را از جاذبه شيطاني رهانيده و به سمت رحمن سوق پيدا كند .در اين چالش و نبرد دائمي حق و باطل است كه آدمي
ساخته و پرداخته ميشود.
 - ۳۸مشابه پاورقي ۳۴
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(شيطان) از ميان شما گروه بسياري را به گمراهي كشيد ،آيا انديشه نميكرديد (آگاهي خود را به كار نميبستيد)؟

۳۱

اين همان دوزخي است كه بدان وعده داده ميشديد.

امروز بدان درآئيد ،به سزاي آنچه مستمراً انكار ميكرديد.



امروز بر دهانهاشان مُهر ميزنيم و درباره دستاورد (زندگي)شان ،دستهاشان با ما سخن خواهند گفت و پاهاشان گواهي
۳۶
خواهند داد.

و اگر بخواهيم (در اين دنيا به سزاي كردارشان) فروغ از ديدگانشان برميگيريم ،پس بدين حال در راه (رقابتهاي دنيائي) از
يكديگر پيشي بگيرند ،ولي چگونه توان ديد؟

۳۲

و اگر بخواهيم در جاي خويش (مواضع و موقعيتهاشان) مسخشان ميكنيم كه نه توان پيش رفتن داشته باشند ،نه پس
آمدن.

۳۱

هر كه را عمر طوالني دهيم ،او را در خلقت (نيروي بدني و ذهني) به سراشيبي (ضعف و پيري) ميسپاريم ،آيا نميانديشيد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۱يعقلون نيز همچون يوقنون فعل است و داللت بر كاربرد عقل در امور ميكند ،در اينجا نيز ترجمه «عاقالن» يا «اهل خرد» و خردمندان
برگردان رسايي نيست .در ضمن معناي «عقل» هم در بُعد ذهني آن ،يعني انديشيدنِ صِرف خالصه نميشود .معناي عقل به فرمايش
حضرت علي(ع) (در نامه  ۳۹نهج البالغه) حفظ تجربههاست .يعني با تفكر در امور «علم» حاصل ميشود و كاربرد علم (حاصل از طريق
تئوري يا تجربه عملي) را در زندگي تعقل ميگويند .پس عاقل كسي است كه به علمش عمل ميكند .چنين معنائي البته با فهم امروزي ما
از عقل كه فرسنگها از سرچشمه فاصله گرفته فرق دارد.
 - ۳۶بديهي است سخن گفتن دستها و شهادت پاها ،نه با لفظ  ،بلكه وصف حال است ،آنچنان كه رنگ رخساره خبر ميدهد از راز درون.
 - ۳۲كلمة «مسخ» كه تنها يك بار در قرآن آمده است ،معناي دگرگوني و تغيير شكل و حالت دارد .در آيه قبل سخن از برگرفتن نور ديده
منكران بود ،كه امكان ديدن را از آنان سلب ميكند و در اين آيه سخن از سلب قدرت تحرك و رفت و آمد ،كه آنها را همچون
اشخاص فلج و مشلول از جوالن باز ميدارد .منظور اين است كه منكران همين ابزار بينايي و حركت را كه موهبت خداست ،در مخالفت
با او به كار ميبرند ،با اين حال خداوند حليم اين نعمات را از آنان باز نگرفته و تا پايان عمر مهلتشان بخشيده است .معناي مكانت (در:
لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ) موضع ،منزلت و مكاني است كه قرار گرفتهاند.
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و او (پيامبر) را شعر نياموختهايم و (شاعري) شايسته او هم نيست .اين (سخنان) جز يادآوري و قرآني روشنگر نيست.

تا هر آن كس را (كه دلش) زنده است( ،از خطرات) هشدار دهد و كالم حق درباره (كيفر عمل) منكران تحقق يابد.

آيا نديدند كه اين مائيم كه به دست قدرت خويش چهارپاياني براي ايشان آفريدهايم كه آنها مالك آن شدهاند؟


و ما آن (چهارپايان) را رام آنها كردهايم كه از برخي سواري ميگيرند و از برخي ديگر تغذيه ميكنند.

۴۱

۴۹

و در آنها (دامها) براي ايشان منافع (متنوع) و نوشيدنيهاست .پس چرا شكر نعمت نميگزارند؟

(با اين نعمات) به غير خدا معبوداني برگزيدهاند تا (به اين تصور كه در بالها و مصيبتها) مورد ياري قرار گيرند!

(در حالي كه آن معبودان دروغين) توانائي ياري آنان را ندارند و (بلكه برعكس) اينان براي آن معبودان (صاحبان زر و زور و تزوير)
سپاهي احضار شده هستند (آلت دست و بازوي بياختيار آنانند).

پس سخنان (انكارآميز) آنان ترا اندوهگين نسازد ،بيترديد ما هر آنچه پنهان يا آشكار ميكنند ميدانيم.

آيا انسان نميداند ،اين مائيم كه او را از نطفهاي آفريديم ،اما اينك ستيزهگري آشكار (عليه آفريننده خود) گشته است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۴۱منافع ديگري را كه از چهارپايان ميتوان نام برد؛ پوست ،پشم ،كرك و موي آنهاست كه در هنر و صنايع دستي مورد استفاده قرار
ميگيرد (نحل  .)۶۱همچنين روده و حتي فضوالت آنها كه در روستاها به مصرف گرمايش زمستاني ميرسد.
 - ۴۹مشارب ،از ريشة «شرب» ،شامل فرآوردههاي لبني است.
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۴۹

براي ما مَثَلي زد و آفرينش خود (از خاك و نطفه) از ياد برد .گفت :چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده ميكند؟

بگو :همان كه نخستين بار او را پديد آورد و او بر هر آفرينشي تواناست.

۴۳

همان كه براي شما از درخت سبز (چوب گياهان) آتش را پديد آورد كه از آن (آتشي براي مصارف خود) برميافروزيد.



آيا آن كه آسمانها و زمين را (با همه عظمتش) آفريده است ،نميتواند همانند آن ها را (مجدداً در رستاخيز) زنده كند؟ آري
او آفرينندهاي داناست.

فرمان او ،چون چيزي را اراده كند ،جز اين نيست كه گويد :باش ،پس ميشود!

۴۴

پس منزه است (از تصور ابتر بودن زندگي آدمي) آن خدائي كه سررشته هر چيزي به دست اوست و (همه) به سوي او
برميگردند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۴۹منظور از مثالي كه منكران ميزنند ،نوعي قياس بال تشبيه و حقيقتي بزرگ و انكارناپذير را در قالب كوچك و تنگ تصورات خود بيان
كرده است.
 - ۴۳آيات  ۱۹تا  ۱۹سوره واقعه ( )۴۸نيز اين مطلب را به زباني ديگر بيان كرده است( :أَفَرَأَيْتُمُ النَارَ الَتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ
الْمُنْشِئُونَ)
 - ۴۴واژة «ملكوت» از ريشه «ملك» ۴ ،بار در قرآن تكرار شده است .به قول علماي لغت ،حروف «و» و «ت» براي مبالغه در مُلك (مالكيت و
فرمانروايي) است .شايد برگردان فارسي «ساختار و نظام» تا حدودي بيانگر معناي اين واژه باشد .به سه مورد زير كاربرد اين كلمه در
قرآن توجه كنيد:
انعام  - ۱۴ما ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم( .وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)...
اعراف  - ۹۶۴آيا منكران در ملكوت آسمانها و زمين نمينگرند؟ (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)...
مؤمنين ( - ۶۶به منكران) بگو :ملكوت همه چيز به دست كيست؟ (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ)...

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

سوگند به صف درآمدگان  ،صف درآمدني (به شكل و حالتي خاص)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« - ۹صافات» از ريشه «صف» داللت بر نوعي رديف بودن ،همچون صفوف منظم ارتش ميكند كه به دليل نكره بودن صفاً ،عموميت
مصاديق آن را در طبيعت نشان ميدهد .بسياري از مفسرين بر اين عقيدهاند كه سوگندهاي آغاز اين سوره درباره فرشتگان است ،برخي
آن را به مجاهداني كه صف زده در راه خدا جهاد ميكنند نسبت دادهاند و بعضي نيز (همچون نويسنده قاموس قرآن) احتمال دادهاند
منظور از صافات ،الكترونهاي به دور هسته اتم باشد كه در مداري منظم حركت ميكنند (كه البته شكل مداري با صف كشيدن متفاوت
است).
اين نظر نيز (توسط نويسنده كتاب «هفت آسمان» ،دكتر كريم رستگار) مطرح شده است كه صافات همان سطوح انرژي و خطوط قواي
مغناطيسي زمين است كه در صفوفي منظم گرداگرد زمين را فرا گرفته و اشعه كيهاني مضرّ براي حيات زميني را دور ميسازد .با توجه به
سياق آيات ،نتيجهگيري از سوگندها و آيات بعدي كه در ارتباط با نظام حفاظتي جوّ زمين است ،اين نظريه منطقيتر مينمايد.
اگر خواسته باشيم به شيوه «تفسير قرآن با قرآن» عمل كنيم ،ناچاريم موارد كاربرد كلمه صافات و مشتقات ريشه «صف» را كه  ۹۴بار در
قرآن تكرار شده ،مورد تأمل و تدبر قرار دهيم .با يك بررسي اجمالي مفاهيم زير در مشتقات كلمه «صف» ديده ميشود:
الف)  -۹نظم و ترتيب در صفوف ارتشي براي دفاع در برابر دشمن متجاوز (صف آيه  :۴إِنَ اللَهَ يُحِبُ الَذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا)
 -۹صفبندي ساحران نظام فرعوني در مقابله با حضرت موسي (طه  :۸۴فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَ ائْتُوا صَفًا)
ب) به صف در آمدن بندگان در روز قيامت براي تعيين سرنوشت (كهف  :۴۶وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِكَ صَفًا)
ج) به صف در آمدن مالئكه و روح (يا :رب و ملك) براي تعيين سرنوشت آدميان( :نباء  :۳۶يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَهُ صَفًا  -فجر :۹۹
وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا)
د) بال گشودن صف پرندگان در آسمان (هنگام مهاجرت) براي حركت و حفظ خود در برابر جاذبه سقوط( .ملك  :۹۲أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى
الطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ  -نور  :۴۹وَالطَيْرُ صَافَاتٍ كُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ)
ر) رديف و در امتداد هم بودن دست و پاي شتر در قرباني (حج  :۳۸فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَهِ عَلَيْهَا صَوَافَ)
ز) تختها و بالشهاي رديف شده( :طور  :۹۱مُتَكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَهٍ  -غاشيه  :۹۴وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ)
جهگيري :از موارد فوق ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در معناي عمومي كلمه «صف» ،به گونهاي رديف شدن و نظم و ترتيب براي
نتي 
نوعي «حفاظت» از هويت وجود دارد؛ از حفاظت در برابر دشمن گرفته تا حفاظت بالها از سقوط پرنده ،تا صفآرائي آدميان يا فرشتگان
و روح در روز داوري نهائي براي تعيين سرنوشت ابدي انسانها.
به اين ترتيب و به طور كلي با توجه به سياق آيات بعدي و به خصوص اشارهاي كه به پائينترين طبقه جوّي (السَمَاءَ الدُنْيَا) و نقش
حفاظتي آن (وَحِفْظًا مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) شده است ،صافات را ميتوان تدبير امنيتي و نظام محافظ حيات زميني در برابر عوامل ضدّ آن
معنا كرد.
از طرفي( ،باز هم به شيوه تفسير قرآن با قرآن) كلمه صافات عالوه بر اين سوره ،تنها در دو سوره ديگر قرآن ،و هر دو بار در اشاره به بال
گشودن پرندگان ،آمده است كه ميتوان از اين تشبيه و تمثيل مفهوم دقيقتري براي واژه صافات پيدا كرد:
ملك  :۹۲آيا منكران به پرندگان باال سرشان (هنگام پرواز) نمينگرند كه بال گشاده (صافات) و بسته بال (يقبضن) حركت ميكنند؟
نور  : ۴۹پرندگان بال گشاده (صافات) تماماً رويكرد خويش به آفريدگار و نقش مثبت خويش را ميدانند←.
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۳

۹

(در نتيجه آن صفآرائي) به بازدارندگان با رانشي خاص،

۴

۴

(در نتيجه آن رانش) ،به از پي روندگان (تعقيب كنندگان) براي حفاظتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ در هر دو آيه ،عمل بال گشودن در برابر امواج هوا را «صافات» شمرده كه معناي مخالف آن «يقبضن» (قبض = بستن) ميباشد .اتفاقاً
طبقات جوّ ،بخصوص طبقه مغناطيسي ( )Magnetosphereزمين همچون چتري روي زمين بال گشوده است .در آيه  ۹۸۴همين سوره نيز،
كلمه «صافون» (جمع با واو و نون به جاي الف و ت) در بيان نقش فرشتگان آمده است كه مؤيد همان عملكرد حفاظتي است .در اين آيه
از زبان فرشتگان دو نقش براي اين كارگزاران جهان هستي قائل ميشود:
 -۹صافون -۹ ،مسبّحون.
صافون را ميتوان نيروهاي حفاظتي به صف درآمده ،همچون ارتش ،و مسبّحون را نيروهاي پاك كننده معايب و نواقص با نقش
اصالحي و ترميمي آن دانست (واهلل اعلم).
وظيفه هر ارتشي تشكيل صفوف پياده نظام (و نيروهاي هوائي ،دريائي ،و زميني) براي دفاع از نظام موجود است (وَالصَافَاتِ صَفًا) .اين
ارتش دو نقش مهم ايفا ميكند:
 -۹راندن دشمن از مرزهاي خودي (فَالزَاجِرَاتِ زَجْرًا)،
 -۹تعقيب و مراقبت محافظتي از عوامل نفوذي و نابودي آنان (فَالتَالِيَاتِ ذِكْرًا = پيگردان حفاظتي).



 - ۹مفسرين هر سه آيه نخست اين سوره را سوگند تلقي كردهاند؛ اگر هم چنين باشد ،تفاوتي را كه ميان سوگند اول (كه با واو قسم آغاز
شده :وَالصَافَاتِ صَفًا) با دو آيه بعدي كه فاء تفريع (نتيجه و اثر) بر سر آنها قرار گرفته (فَالزَاجِرَاتِ ،فَالتَالِيَاتِ) وجود دارد ،نميتوان ناديده
گرفت .به نظر ميرسد اصل و اساس ،همان صفآرائي نيروهائي باشد كه موجب رانش عامل مضرّ و مخالف و تعقيب آن ميگردد.
« - ۳زجر» راندن است كه همچون موج انفجار ميتواند همراه صدا باشد ،يا بدون آن .بنابراين معناي دفع و طرد و بازداري در آن وجود دارد.
مثل موعظهاي كه از ارتكاب گناه مانع شود .اگر صافات را طبق آخرين نظريه ،همان خطوط قواي مغناطيسي كه همچون ارتش منظم،
زمين را در برابر امواج اشعههاي كيهاني و خورشيدي محافظت ميكند بدانيم ،در اينصورت نقش بازدارندگي آنها از نفوذ اين اشعهها به
زمين از نظر علمي كامال روشن است.
« - ۴تاليات» از ريشه «تـَلـَي» ،معناي تعقيب و تبعيت و از پي كسي يا چيزي رفتن دارد .همانطور كه مرزبان مانع ورود بيگانه به داخل مرز
ميشود و دشمن را تعقيب ميكند .در قرآن از پي هم آمدن خورشيد و ماه را ،كه گوئي يكديگر را تعقيب ميكنند ،تالوت ناميده است
(وَالشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا  -سوره شمس آيات  ۹و )۹
خواندن آيات قرآن را نيز به اين دليل تالوت شمردهاند كه قرائت كننده در پي معاني و منظور آيات ميرود و به قرائت ظاهري اكتفا
نميكند .بعضي نيز تالوت را به اعتبار تبعيت حروف از يكديگر دانستهاند .در هر حال منظور نوعي «پي آمد» و پيروي بعدي است .با
فرضيه خطوط قوا در ميدان مغناطيسي زمين ،ذرات باردار اشعه كيهاني در صورت عبور طبقات مغناطيسي ،به دام طبقه زيرين افتاده و در
برخورد با اتمها و ملكولهاي جوّ ،شهاب فروزاني آنها را «تعقيب» خواهد كرد.
 - ۴معناي «ذكر» ،آنطور كه در كتاب لغت قاموس آمده است« ،حفظ شئٍ» است .ذكر ضد نسيان است كه معناي فراموشي ميدهد .اين واژه
عمدتاً در حفظ شناختي از حقيقت كه پيدا ميكنيم و نگهداري و حضور آن در قلب و زبان به كار ميرود .مثل ذكر خدا و تذكر
(يادآوري) ،اما همانطور كه گفته شد معنائي اصلي و ريشهاي ذكر همان «حفاظت» است .به اين ترتيب در آيه« :فَالتَالِيَاتِ ذِكْراً» ميتوان
عوامل تعقيب كننده و در پي روندهاي را تصور كرد كه وصف حالشان «ذكرا» يعني نوعي حفاظت است .همچون مرزبان محافظي را كه
بيگانه نفوذي را تعقيب ميكند .در آيات بعد نشان داده ميشود كه چگونه طبقات محافظ جوّ ،ذرات نفوذي را به دام انداخته و
ميسوزانند.
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(همه اين عوامل منظم و مرتبط نشان ميدهد كه ):معبود شما مسلماً يكي است!

(همان) گرداننده و صاحب اختيار آسمانها (كهكشانها) و زمين و هر آنچه (از فضاي بيكران) كه ميان آنهاست و همچنين
۸
نظامدهنده مشرقها،

۱

(از ميان طبقات جوّ) ما آسمان پائينتر (نزديكتر به زمين) را به زيور ستارگان زيبائي بخشيديم،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸جمع آمدن مشارق (خاورها) ممكن است به دليل تغيير و تنوع طلوع خورشيد در هر روز سال ،به دليل حركت وضعي و انتقالي زمين،
باشد كه مشرقهاي متفاوتي را پديد ميآورد و يا ،چون سخن از همه آسمانها (كهكشانها) در ميان است ،به طلوع ميلياردها خورشيد در
پهنه هستي اشارت داشته باشد (واهلل اعلم) .و از آنجائي كه طلوع خورشيد (يا خورشيدها) با ساطع شدن پرتو (نوري مفيد يا اشعههاي
ماوراء بنفش و غير مفيد) است كه آن را احساس ميكنيم ،ارتباط اين كلمه با زمينه آيات قبل و بعد روشن ميشود.
 - ۱منظور از آسمان پائينتر (سماء الدنيا) طبقه زيرين اتمسفر است كه طي فرآيند تفكيك نوري شيميائي ،از اكسيژن ملكولي ،اكسيژن اتمي
حاصل ميشود كه در شرايطي اين دو با هم تركيب شده و اُزُن را پديد ميآورند .اكسيژن و ازن موجود در اتمسفر با جذب مقادير زيادي
از اشعه ماوراء بنفش ،از نفوذ آن به زمين و هالك جانداران جلوگيري كرده و همچون چراغي (مصباحي) كه ذخيره سوخت خود را
صرف درخشندگي ميكند ،ملكولها و اتمهاي آن به صورت ميلياردها چراغ پديده تابش شبانه را به وجود ميآورند كه آسمان را از
حالت تاريكي مطلق به آسمان زيباي مخمل مانند شبانه با تأللو ستارهها تبديل ميكند .تنها در اين طبقه از جوّ است كه چنين زيبائي قابل
مشاهده است ،در طبقات فوقاني ،آسمان كامال سياه و ستارهها ثابت (فاقد چشمك زدن) هستند .به تعبير قرآن زيبائي آسمان فقط از ديد
ناظران زميني قابل مشاهده است (حجر .)۹۸
در ضمن آيات  ۴سوره ملك و  ۹۹سوره فصلت نيز در همين زمينه ميباشد .در آيه  ۹۸سوره حجر نيز تصريح شده كه اين زيبائي براي
(از زاوية چشم) ناظرين زميني است.
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و

از نفوذ هر شيطان سركشي

۶

محفوظ داشتيم.

۲

۹۱

۹۹

(اين عناصر مخرب) نميتوانند به سوي عالم باال دسترسي پيدا كنند و از همه سو پرتاب ميشوند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۶شيطان» صفتي است كه به هر متمرّد خارج شونده از حريم و حدود اطالق ميگردد ،چه ابليس كه با عصيانش از امر پروردگار در سجده
به آدم ،از حريم فرشتگان هبوط كرد ،چه انسانهاي طغيانگر ديوصفت (انبياء  ،۶۹بقره  )۹۴چه سنگهاي سرگردان شرربار كه از مدار
خود خارج شده و به جوّ زمين برخورد ميكنند (حجر  ،۹۱صافات  ،۱ملك  ،)۴چه ميكرب (ص  )۴۹و ...گويا سليمان به لطف خدا
توفيق يافته بود متجاوزان ديو و دَد صفت (اقوام همسايه مغول مانند) معاصر خود را مهار كند و به كارهاي سازنده همچون بنائي (ساختمان
سازي در زمين) و غواصي (استخراج يا بندرسازي در دريا) وا دارد و هم شرور غير قابل اصالح را به بند درآورد.



 - ۲در  ۴سوره قرآن از نقش حفاظتي طبقات جوّ (نسبت به حيات زميني) سخن گفته است .اين حفاظت هم در برابر سنگهاي سرگرداني
است كه ميليونها قطعه آن هر شب و روز از ورود به زمين باز داشته ميشوند ،هم در برابر اشعههاي مرگبار خورشيدي و كيهاني و هم
حفاظت از حرارت ذخيره شده در روز (مكانيسم گلخانهاي) و همچنين مانع شدن از فرار عناصر مفيد براي حيات در روي كره زمين .اين
آيات عبارتند از:





انبياء  :۳۹وَجَعَلْنَا السَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
فصلت ... :۹۹وَزَيَنَا السَمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا...
صافات  ۸و ... :۱زَيَنَا السَمَاء الدُنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا...
حجر  ۹۸و  :۹۱وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَنَاهَا لِلنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

 - ۹۱درست است كه واژه سمع در مورد شنيدن به كار ميرود ،اما شنيدن فرآيندي است كه از برخورد امواج فرستاده شده از دهان
گويندهاي با گوش ما و فعل و انفعاالت سيستم شنوائي و جريان الكتريكي كه به مغز ارسال ميشود حاصل ميگردد .همانطور كه براي
تقويت امواج صوتي از سمعك استفاده ميكنيم ،براي مقابله با اصوات شديد (در انفجارات نظامي و مشابه آن) از گوشيهائي مخصوص
بهره ميبريم و براي آرامش خواب ،پنبه يا فيلترهائي در گوش خود قرار ميدهيم .كره زمين نيز در برابر چنين امواجي مجهز شده است تا
نتوانند به سوي مأل اعلي (طبقات باالئي) دست يابند.
استفاده از واژه سمع نبايد ما را در معناي متعارف آن كه شنيدن است متوقف سازد .و گرنه در فهم معناي «واهلل سميع» باز ميمانيم ،چرا
كه خدا همچون ما نيازمند ابزار شنوائي نيست ،ولي از هر حركت صوتي و غير آن در جهان باخبر است.
در سوره طور آيه  ،۳۶به استماع حقايقي از طريق نردبان (همچون دكلهاي مخابراتي) اشاره شده است كه نشان ميدهد منظور از
استماع ،الزاماً دريافت امواج صوتي توسط سيستم شنوائي آدميان نميباشد و معنائي عامتر دارد.
اتفاقا فعل «يسّمعّون» در اين سوره در اصل يتسمعّون (در باب تفعّل) بوده كه در اين باب داللت بر حالت ،توانائي و پذيرش اين فعل
ميكند (مثل :تشكل ،تسلط ،تقلب و )...و در اين سوره نشان داده ميشوند آن امواج توانائي ورود به نظام حفاظتي را ندارند.
« - ۹۹قـَذَفَ» ،رها كردن و انداختن چيزي به چيز ديگر است ،مثل :انداختن ترس بر دلها (احزاب  ،)۹۸انداختن حق به جان باطل (انبياء  ۹۶و
سبا  ،)۴۶انداختن جعبه در آب (طه  ،)۳۲و ...به نظر ميرسد معناي «يُقْذَفُونَ» در آيه  ،۶پرتاب كردن ذرات نفوذي از طبقه مغناطيسي به
دام مرگباري است كه از نظر علمي به نام كاشف آن (ون الن  - James Van Allenفضانورد آمريكائي) ،كمربند ون الن ( Van Allen
 )Radiation Beltنام گذاري شده است.
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۹۳

۹۹

به شدّت رانده ميشوند و عذابي پيوسته دارند.

۹۴

مگر آنكس كه به سرعت بربايد (بگريزد) ربودني (خاص) كه در اينصورت شهاب نافذي تعقيبش ميكند.

۹۴

حال از آنان بپرس :آيا آنها آفريدهاي سختتر (مقاوم و نيرومندتر هستند) ،يا آنكه (آنچه در اين نظام حفاظتي نيرومند كه برشمرده شد)
۹۸
آفريدهايم؟ ما آنها را از گِلي چسبنده (كه سُست و لغزان است) آفريدهايم.



تو (از عظمت اين آيات ،يا انكار مخالفان) در شگفتي و آنها مسخره ميكنند!

و چون اندرز هم داده شوند ،نميپذيرند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۹دُحُورًا» ،وضع حالي است از رشيه «دَحَرَ» ،به معناي دفع و طرد و دور كردن به سرعت و شدت و ذلت .اخراج ابليس از بهشت نيز با
همين فعل وصف شده است (اعراف .)۹۶
 - ۹۳نسبت دادن عذاب به غير از انسان را در آيه  ۴سوره ملك نيز ،كه عيناً درباره عذاب شياطين نفوذ كرده در جوّ زمين است ،مشاهده
ميكنيم (وَلَقَدْ زَيَنَا السَمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَعِيرِ) معناي عذاب ،به گفته لغتشناسان «چيزي
است كه بر انسان دشوار باشد و او را از مرادش باز دارد» .اگر آنچه در جوّ زمين نفوذ كرده ،در مسيرش مواجه با مانعي سخت و
سركوبكننده گردد ،همچون آدميان عذاب محروميت و ممانعت ميبيند.
« - ۹۴خطف» ربودن و به سرعت اخذ كردن است .در قرآن آمده است كه« :برق آسمان نزديك است بينايي چشم آنان را بربايد» (بقره - ۹۱
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) .همچنين از زبان محافظهكاران مردد در پذيرش ايمان گفته است« :اگر همراه تو پيرو هدايت قرآن شويم ،از
شهر خويش ربوده ميشويم  -مشركين ما را دستگير ميكنند و ميكشند» (قصص  - ۴۱وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا).
معناي خطف ربودن و رفتن مثل سرقت معمولي نيست ،بلكه از بين بردن و ريشه كن كردن چيزي است كه مورد تهاجم قرار ميگيرد.
اشعههاي مرگبار عبور كننده از خطوط مقاومت مغناطيسي زمين كه گوئي از نقطه كور ديوار حفاظتي زمين همچون برق از ديد مرزبانان
گريختهاند (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) ،با اين حال آن شياطيني (عناصر شررباري) كه از اولين برج و باروي نگهباني بگذرند و از
كمربند مغناطيسي زمين فرار كنند ،در باالي قطب و در هنگام برخورد با اتمها و ملكولهاي جوّ ،آنها را تحريك و يا يونيزه ميكنند و به
اين وسيله با تابش شفقهاي قطبي ( )Aruraيا شعلههاي درخشان (شهاب ثاقب) ،رد پاي خود را روشن ميسازند( .براي توضيح بيشتر به
كتاب هفت آسمان نوشته دكتر كريم رستگار مراجعه كنيد)
« - ۹۴ثاقب» به شكافندهاي كه تا عمق اشياء نفوذ ميكند گفته ميشود .همچون برخورد اتمي ذرات با يكديگر .شهاب ثاقب نيز حكايت از
متالشي كردن اين شياطين ميكند.
 - ۹۸دو كمربند شگفتانگيزي كه از سال  ۹۲۴۶كشف شدهاند ،به قدري نيرومند و داراي قدرت دفاعي شديد براي محافظت از زمين هستند
كه به نيروي راديواكتيو خود يك تنه در برابر بادهاي خورشيدي و كيهاني و عناصر مرگبار آن مقاومت ميكنند.
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و هر گاه آيهاي ببينند ،به تمسخر ميگيرند.

و گويند اين (قرآن) جز چشمبندي واضحي بيش نيست!

آيا (بر حسب وعده اين كتاب) وقتي مُرديم و خاك و استخوان شديم ،واقعاً برانگيخته خواهيم شد؟



(آيا حتي) نياكانمان هم؟

بگو :آري( ،آنهم) در حالت ذلت و خواري!

(وقوع رستاخيز) جز يك رانش (موج انفجار عظيم) نيست كه ناگاه (زنده شده و نگران به عظمت حادثه) مينگرند.

و گويند :واي بر ما! اين همان روز جزاست.

(آري) اين همان روز جدائي (حق از باطل ،مؤمن از كافر) است كه يكسره انكارش ميكرديد.

(فرمان داده ميشود) گِرد آوريد كساني را كه ستم كردند و همگنانشان را و نيز معبوداني را كه بندگي ميكردند؛

به غير از خدا! آنها را به راه دوزخ رهبري كنيد.

و متوقفشان سازيد كه مسلماً آنها مورد بازخواست (از عملكردشان) هستند.
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چه ميشود شما را ،چرا (مثل زندگي در دنيا) يكديگر را ياري نميكنيد؟

(كاري براي هم نتوانند كرد) چرا كه امروز همهشان تسليم هستند.

بعضي از آنها به بعض ديگر رو كرده (از شرايط يكديگر) پرس و جو ميكنند.

۹۱

(زيردستان از پيشوايان) ميپرسند :شما از موضع قدرت (يا خيرخواهي رياكارانه) سراغ ما ميآمديد.



(پيشوايان) گويند :چنين نيست ،بلكه خودتان هيچوقت مؤمن نبوديد،

و ما هيچ تسلطي بر شما نداشتيم ،بلكه خودتان مردماني طغيانگر بوديد.

فرمان پروردگارمان بر (همه) ما تحقق يافته است .قطعاً همگي بايد آن را بچشيم.

(آري) ما شما را به انحراف و تباهي كشانديم ،چون خود منحرف بوديم،

به اين ترتيب همه آنها مسلماً در عذاب شريكاند (هر كدام در سرنوشت ديگري دخيل است).

ما اين گونه با مجرمين (بريدگان از حق) عمل ميكنيم.

همينها بودند كه وقتي به آنها گفته ميشد :معبودي جز خداي يكتا نيست( ،از پذيرش آن) تكبّر ميورزيدند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱معناي «يمين» در جمله« :تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» ،هم معناي قدرت و اطمينانبخشي به پيروان از شيوه و راه خويش دارد و هم نمايشگر جلوة
راستي و خيرخواهي و حق به جانب بودن است.
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و (معاصرين تو نيز اي پيامبر) ميگويند :آيا ما به خاطر (سخنان) شاعري مجنون ،معبودانمان را رها سازيم؟

(او ديوانه نيست) بلكه حق را عرضه و رسوالن را تصديق كرده است (سخنانش در راستاي حقايق پيشين است).

(بايد به آنها گفت ):مسلماً شما نيز عذاب دردناك را خواهيد چشيد.



و مجازاتي نخواهيد شد جز (محصول) همان اعمالي كه يكسره انجام ميداديد.

(همه در آن روز گرفتار اعمالشان هستند) جز بندگان خالص شده خدا.

۹۶

آنانند كه رزقي معلوم (معين شده) دارند

۹۲

انواع شادمانيها ،در حالي كه مورد اكرام (و احترام) قرار ميگيرند.

در باغهاي سرشار از نعمت،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶معلوم يعني به علم و آگاهي درآمده و معين و مشخص شده .اين فعل  ۹۹بار در قرآن در و موارد زير آمده است:
كتاب معلوم ،قدر معلوم ،وقت معلوم ،يوم معلوم ،مقام معلوم ،حق معلوم ،رزق معلوم
 - ۹۲نكره آمدن «فاكِههٌ» ،نشان ميدهد منظور همين ميوههاي معمولي دنيائي ،كه كم و بيش همه از آن بهرهمند هستند ،نميباشد ،اين تمثيلها
براي فهم آدميان است ،فاكهه و فكاهي ،داللت بر چيزي ميكند كه نشاط آور است .و گرنه از ميوه به عنوان چشم روشني و پيشكش
بهشتي ،در حالي كه در دنيا هم انواع آن وجود دارد ،بعيد به نظر ميرسد .از آيات زير به خوبي معلوم ميشود كه معناي اصلي اين كلمه
همان شادي و خوشحالي است ،كه البته ميوهها نيز مصداقي از آن به شمار ميروند:
طور  ۹۱و  - ۹۶إِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنَاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُهُمْ...
ياسين  - ۴۴إِنَ أَصْحَابَ الْجَنَهِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
دخان  - ۹۱وَنَعْمَهٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ
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۹۱

۹۹

بر نشمينگاههاي شاديآوري رو به روي يكديگر،

۹۹

بر آنان جامي از چشمه جاري (آثار اعمال نيكوشان) ميگردانند.

كه بس زالل و لذتبخش نوشندگان است.


۹۳

در آن جام (برخالف شرابهاي دنيائي) نه عوارض دروني وجود دارد و نه (با نوشيدنش) مست و از خود بيخود ميشوند.

۹۴

و نزدشان (همسران) افتاده نگاه درشت چشم است.

انگار (از شدت پاكي) همچون تخم مرغهاي پوشيده (زير پر و بال)اند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۱سُرُر» (جمع سرير) را تخت گفتهاند ،اما اين كلمه از ريشه «سِرّ» (امر نهان و پوشيده) ناشي شده است .شادي دروني خالص را نيز ،به اين
دليل كه نهان در قلب است «سرور» گويند .پس سرير ،نه هر تخت و نشيمنگاهي ،بلكه موضع و مكاني شاديآور است ،به تخت
پادشاهان نيز از اين جهت سرير گفته شده كه نمادي است از شادي در اشراف و احاطه و قدرت تحقق بخشيدن به خواستهها.
 - ۹۹وصف «متقابلين» (متضاد مدبرين :پشت كرده به هم) نشاني است از حسن روابط بهشتيان با يكديگر و رو به روي هم نشستنشان .اين
وصف كه  ۴بار در قرآن تكرار شده (حجر  ،۴۱صافات  ،۴۴دخان  ،۴۳و واقعه  )۹۸متضمن اين اشاره است كه مؤمنان همچنان كه در دنيا
از هم دشمني و كينهاي به دل نداشتند و به هم پشت نكرده بودند ،در آخرت نيز برادروار رو به روي هم خواهند نشست (حجر .)۴۱
 - ۹۹كلمة «معين» جمعاً  ۴بار در قرآن به كار رفته است كه  ۹مورد آن به همين چشمههاي آشكار دنيائي اشاره دارد (ملك  ۳۱و مؤمنون  )۴و
 ۹مورد ديگر كه با كلمه جام (كأس) همراه شده است ،به چشمه جاري اعمال نيكوي آدمي در آخرت مرتبط ميباشد( .به آيات  ۴تا ۶
سوره انسان مراجعه كنيد)
« - ۹۳غَولٌ» را سردرد و آسيب ترجمه كردهاند ،اين البته مصداق درستي است ،اما غول از ريشه «غَيَلَ» به هر عارضه و فسادي گفته ميشود
كه پنهاني و نامحسوس اثر تخريبي خود را وارد كند ،الكلي كه در مشروبات متعارف وجود دارد ،هر چند موقتا سرخوشيآور است ،اما
آثار و عوارض آسيبزننده آن ،به خصوص بر مغز انسان ،بر كسي پوشيده نيست .به نظر ميرسد صفت «غول» بر عوارض باطني ،و
«يُنْزَفُونَ» بر عوارض ظاهري ناشي از مستي اشاره داشته باشد.
« - ۹۴قَاصِرَاتُ الطَرْفِ» كه سه بار (در :صافات  ،۴۶ص  ،۴۹و رحمن  )۴۸تكرار شده ،وصفي است از چشم به زير بودن و نظري جز به همسر
خود نداشتن كه اختصاص و انحصار را ميرساند.
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بعضي از آنها (بهشتيان) به يكديگر روي كرده (از آشنايان خود) پرس و جو ميكنند.

يكي از آنان ميگويد :همانا مرا (در زندگي دنيا) همنشيني بود،

كه ميگفت :آيا تو واقعاً از تصديقكنندگان (رستاخيز) هستي؟



آيا وقتي مرديم و خاك و استخوان شديم ،آيا (پس از آن) جزا داده ميشويم؟

(آن فرد بهشتي ميپرسد ):آيا شما اطالعي (از او) داريد؟

۹۴

آنگاه نگاهي به اطراف ميكند و او را در ميان دوزخ ميبيند!

(خطاب به او) ميگويد :به خدا سوگند نزديك بود مرا نيز به بدبختي بكشاني.

اگر نعمت (هدايت) پروردگارم نبود ،بي شك من هم از احضارشدگان (به دوزخ) بودم،

(سپس روي به بهشتيان كرده و با شگفتي ميپرسد ):آيا ما (ديگر) نميميريم؟

مگر همان مرگ نخستينمان ،و گرفتار عذاب هم نميشويم؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۴فَاطَلَعَ» همچون طلوع خورشيد ،سر كشيدن از پشت افق و حجاب روشني و نور بصيرت افكندن و مطالعه براي شناخت است.
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مسلماً اين (سرانجام) همان رستگاري عظيم است.

پس اهل عمل بايد براي چنين (سعادتي) تالش كنند.

۹۸

آيا اين (برخورداريها) در پيشكش بهتر است يا «شجره زقوم» !؟

۹۱

ما آن را فتنهاي (آزموني سخت) براي ستمگران قرار دادهايم.



۹۶

آن شجرهاي است كه در بُن (ريشه) دوزخ ميرويد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۸عنوان «شجرة زقوم» عالوه بر اين آيه ،دو بار ديگر در قرآن تكرار شده است (صافات  ۸۹و دخان  .)۴۳كتابهاي لغت زقوم را بلعيدن
لقمه بسيار تلخ و كـُشنده ترجمه كردهاند ،اما قرآن هيچ وصفي از آن جز آن كه زقوم ،طعام گناهكاران خودپرست است و در شكم آنها
همچون آب جوش غليان ميكند (دخان  )۴۳نداده است .در سوره صافات نيز اين شجره را ،كه ريشه در قعر جهنم دارد ،فتنهاي براي
ظالمان شمرده كه شكوفههاي آن همچون سر ديوان زشت و هراسناك است .ظاهر اين اوصاف ،تصويري است ترسناك متناسب با روان
آدمي ،اما نه معناي «شجر» در قرآن هميشه درخت است ،و نه هر طعامي از راه دهان وارد بطن انسان ميشود .شجره همان ( )Networkو
سيستم ارتباطي پيچيدهاي است كه همچون درخت ،ريشه (زمينه) ،بدنه (تنه اصلي) ،شاخ و برگ (زير مجموعه و اعضاء) و ميوه و
محصولي دارد.
در قرآن از شجره طيبه و شجره خبيثه و شجره ملعونه نيز ياد كرده است كه سلسله مراتبي در جريانات فكري ،فرهنگي ،ديني و سياسي در
هر جامعهاي را نشان ميدهد.
در سورههاي فوقالذكر اين شجره و شبكه را در وصف ظالمان مطرح كرده است كه زمينة آن عملكردهاي عميقاً جهنمي است و
محصول و بازتاب آن در جامعه ،ظهور شيطان صفتان ميباشد .اين ستمگران همچنان كه در دنيا آتش افروختند و دلهاي مردم را
سوزاندند ،خود به بازتاب اعمالشان گرفتار ميآيند.
 - ۹۱معناي فتنه در قرآن آزمايش در سختيهاست .محل آزمايش نيز دنياست و گفته ميشود دنيا دار بالء ،و آخرت دار جزاست .بنابراين به
نظر ميرسد «شجرة زقوم» برخالف تصور و ظواهر آيات بعد ،در همين دنياست .همچون شجره ملعونه (اسراء  ،)۸۱شجره مباركه (نور
 ،)۳۴شجره طيبه (ابراهيم  )۹۴و شجره خبيثه (ابراهيم  .)۹۸البته آثار عذابآور آن در آخرت ظاهر ميگردد.
 - ۹۶در سه موردي كه كلمه «اصل» در قرآن تكرار شده (صافات  ،۸۴ابراهيم  ،۹۴و حشر  )۴۲همواره معناي ريشه (در برابر شاخ و برگ) و
در واقع پايه و اساس در برابر فرع دارد .اگر شجر را به معناي دقيقتر آن كه شبكه ( )Networkو نظام و سيستم داراي سلسله مراتب
(شجره مانند) است تعريف كنيم ،در اينصورت معلوم ميشود آنچه موجب دوزخي شدن آدمي ميگردد ،اصل و فرع و شبكه و ارتباطات
پيچيده دارد.
شجره زقوم نه «از» اصل جحيم (مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ) ،بلكه «در» اصل جحيم (فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) ميرويد ،يعني در زيربناي انديشههاي
انحرافي (شرك و ناخالصي در توحيد) است كه شكل ميگيرد .ما در زندگي دنيا در معرض اين شجره زقوم هستيم و در آخرت
نتيجهاش را ميبينيم.
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۹۲

نوبر (شكوفه يا ميوه) آن ،گوئي سرهاي ديوان (زشت منظر) است،

۳۱

ظالمين از چنين شجرهاي ميخورند و شكمها را از آن انباشته ميسازند.

۳۹

سپس برايشان (روي چنان طعامي) آميختهاي (تيره رنگ) از آب جوشان است.

سپس بازگشتشان به دوزخ است.



۳۹

و تمامي ستايش ،ويژه خدائي است كه صاحب اختيار جهانيان است.

چرا كه آنها پدرانشان را گمراه يافتند؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۲طَلْعُ»هر درخت ،شكوفه يا نوبر ميوهاي است كه همچون طلوع خورشيد سر ميزند و چشم باغدار را روشن ميكند ،واي به درختي كه
شكوفهاش نفرتانگيز همچون چهره ديو باشد .در اين تمثيل ،وقتي ريشه و اساس انديشهاي دوزخي باشد ،محصول عمل و آثار بيروني
آن شيطاني و ديو و ددگونه خواهد بود.
 - ۳۱خوردن الزاماً با دهان نيست ،خوردن مال يتيم (نساء  ،)۹۱رشوه خواري (مائده  ،)۸۹مال مردم خواري (توبه  ،)۳۴رباخواري (بقره  ۹۱۴و
نساء  ،)۹۸۹ارتزاق حرام از طريق دين (بقره  )۹۱۴و ميراث خواري (فجر  )۹۲نيز خوردن است .آنهائي كه در دنيا اين چنين ارتزاق
ميكنند ،در آخرت نيز از نتيجه همين خوردنهاي باطل تغذيه خواهند كرد.
مشابه اين وصف در سوره واقعه آيه  ۴۸آمده است .انباشته كردن شكمهاي خود از چنين طعامي ،انعكاسي از سيريناپذيري آنان از مال
مردم خوريهاي دنيائي است .از ظاهر آيات چنين به نظر ميرسد كه اين اوصاف مربوط به جهنم است ،در حاليكه در آيات مشابهي ،از
جمله آيه  ۹۱سوره نساء گفته شده است« :كساني كه ستمگرانه اموال يتيمان را ميخورند جز اين نيست كه آتشي را در شكم خود
ميخورند و به زودي (در آخرت) به آتشي زبانه كشيده در خواهند آمد» .به اين ترتيب معلوم ميشود خوردن شجره زقوم و آتش در
همين دنياست كه عوارض عظيمش در آينده ظاهر ميگردد.
 - ۳۹نوشابه را براي راحتي پائين بردن غذا و لذت مضاعف مينوشند ،اين اصطالحي متعارف است كه فالني با بيشرمي و با خيال راحت مال
مردم ميخورد و يك آب هم رويش! انگار نه انگار حساب و كتابي در كار است و بيحيائي هم حدي دارد! آنهائي كه قبح
رشوهخواري ،رباخواري ،مال يتيم خواري و مال مردمخواري در دنيا از آنها ريخته بود ،در اين تمثيل به سزاي دلهائي كه سوزاندند و
داغي كه بر دل يتيمان گذاشتند ،چنين آب جوشان كثيفي مينوشند.
 - ۳۹در قرآن همواره «مرجعكم» يا «مرجعهم» همراه جمله «الي اهلل» (يا :الينا ،الي ربّهم ،الي ،اليه) آمده است .همينطور فعل ترجعون به استثناي
همين آيه  ۸۶صافات كه «الي الجحيم» ذكر شده است .به نظر ميرسد حرف «الي» كه سرانجام و سمت حركت آدمي را نشان ميدهد،
بيانگر اين حقيقت باشد كه سمت و سوي زندگي آنان در دنيا به جاي الي اهلل ،به سوي اهدافي است كه به جهنم منتهي ميگردد .در
ضمن ،اين آيه كه با حرف تراخي «ثم» ،كه مربوط به آينده است آمده ،نشان ميدهد آيات قبل مربوط به همين دنيا ميباشد( .واهلل اعلم).
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با اين حال در پي آنها (بدون هيچ ترديد و انديشهاي ،كوركورانه) ميشتابند!

قبل از آنان نيز بيشتر پيشينيان گمراه شدند.

و هر آينه ما در ميانشان هشداردهندگاني (از عواقب كردارشان) فرستاديم،


پس بنگر سرانجام بيم دادهشدگان (كه اعتنائي به هشدار نكردند) چگونه بود.

(همگي گرفتار عذاب شدند) به استثناي بندگان اخالص يافته خدا،

(اينك بنگر به اين تجربه و عبرت تاريخي) و نوح ما را ندا داد ،پس چه نيكو اجابت كنندهاي (است پروردگار مجيب).

۳۳

ما ،او و اهلش (هم باورانش) را از اندوه بزرگ نجات بخشيديم.

و نسل (صالح) او را باقي گذارديم.

و بر (منباي مجاهدتهاي توحيدي) او ،در آيندگان (پندارهائي عبرت آموز) باقي گذاشتيم.

سالم بر نوح در ميان عالميان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۳برحسب آيات قرآن ميدانيم پسر نوح از غرق شدگان و همسرش نيز از دوزخيان گرديد (تحريم  )۹۱بنابراين به نظر ميرسد ،همانطور
كه در آيه  ۴۸سوره هود ذكر شده است ،اهليت را بايد همسنخي و همفكري تعبير كرد.
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ما اين چنين نيكوكاران را پاداش ميدهيم.

او به راستي از بندگان مؤمن ما بود.

سپس ديگران (بي اعتنايان به انذار) را غرق كرديم.



و هر آينه از جمله پيروان او ابراهيم بود.

۳۴

آنگاه كه دلي سالم (از شرك) به پروردگارش تقديم كرد (خالص از حاجات شخصي و عاشقانه به سوي معبود شتافت).

(چگونه؟) آنگاه كه به پدر و قومش (با پرسشي هشدارآميز) گفت( :اين بُتها) چيست كه ميپرستيد؟

آيا معبوداني ساختگي را به جاي خداوند يكتا طلب ميكنيد؟

پس چه نگرشي درباره صاحب اختيار جهانيان داريد (كه حاجت خود را از غير او طلب ميكنيد)؟

۳۴

آنگاه نگاهي به ستارهها كرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۴آشنايان با قواعد زبان عربي ميدانند گرچه معناي «جاء» آمدن است ،اما وقتي به صورت «جاء بـ »....متعدي ميشود ،معناي آوردن
ميدهد .ابراهيم در شناخت «ربوبيت» ،نه براي جلب منفعت و دفع ضررهاي زندگي و حاجتخواهيهاي معمول مادي ،بلكه تسليموار و
حنيفگونه به جستجو پرداخت .اتفاقاً از جمله دعاهائي كه از آن پيامبر در آيه  ۶۲سوره شعراء نقل شده است؛ كسب توفيق در عرضه
كردن دلي سالم (از ناخالصي) به پيشگاه پروردگار در روز قيامت است:
شعراء  ۶۱تا  - ۶۲وَال تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَا مَنْ أَتَى اللَهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
 - ۳۴مردم بابل ستارهپرست بودند و براي هر اقدامي ،خير و شرّ ،و سعد و نحس آن را در نگاه به وضعيت ستارگان جستجو ميكردند .از
دنبالة آيات چنين برميآيد كه در آن روز مردم براي انجام مراسمي ديني به خارج شهر ميرفتند و ابراهيم براي آنكه در اين مراسم
شركت نكرده و بتواند به سراغ بُتهاي آنان برود ،با نگاهي به ستارهها ،ظاهراً چنين وانمود ميكند كه گويا طالع خود در اين تصميم را از
ستارهها ميطلبد تا گمان كنند بر باور خودشان است.
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و گفت :من بيمارم (حال مساعدي براي شركت در مراسم ندارم).

۳۸

(با اين سخن) آنها پشت كنان از او روي برتافتند.

سپس (ابراهيم) پنهاني به سوي بُتهاشان رفت و (براي اطمينان خاطر از ناتوانيشان) پرسيد چرا چيزي نميخوريد!؟



چرا سخني نميگوئيد؟

۳۱

آنگاه پنهاني و با تمام نيرو ضربهاي بر آنان زد.

(بُتپرستان پس از بازگشت از مراسم ،رفتن به معبد و مشاهده اوضاع) با شتاب به سويش هجوم آوردند.

(ابراهيم) پاسخ داد :آيا چيزي را بندگي ميكنيد كه خود تراشيدهايد؟

در حالي كه خدا شما و آنچه را كه ميسازيد (سنگ و چوبها را) آفريده است!

(از شدت خشم) گفتند :انبوهي (از هيزم) براي او بنا كنيد و در آتشش بيفكنيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۸اين سخن را برخي «دروغ مصلحتآميز» تلقي كردهاند! در حالي كه ممكن است ابراهيم به راستي بيمار بوده است ،عالوه بر آن،
نوجواني كه در سينهاش زد و خورد شك و ترديد از باورهاي غير عقالني مردم جريان دارد و سرگشته در جستجوي حقيقت و مجادله با
مخالفان است ،از نظر روحي در تالطم و ناآرامي قرار دارد و طبيعي است كه بگويد :من حال مساعدي ندارم.
 - ۳۱در آيات  ۲۹و  ۲۳دو بار فعل «راغ» كه داللت بر حركتي پنهاني ميكند تكرار شده است ،هم رفتن ابراهيم به بُتخانه پنهاني و مخفيانه
بود و هم ضربه كاري زدنش به بُتها .هر چند در بُتخانه كسي نبود كه او را ببيند ،ولي ضربه ناگهاني وارد كردن ممكن است ناشي از
تصور ناخودآگاهي از عكسالعمل بُتها بوده باشد (واهلل اعلم).
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نقشهاي توطئهگرانه عليه او كشيدند ولي ما آنها را خوار و پَستترين گردانيديم.

(ابراهيم پس از نجات از آتش) گفت :من (از اين سرزمين) به سوي پروردگارم رهسپار ميشوم ،او مرا رهبري خواهد كرد.

پروردگارا ،مرا (فرزندي) از شايستگان ببخش.



پس او را به فرزندي بردبار (اسمعيل) مژده داديم،

آنگاه كه همراه پدر (در پرتو تعليم و تربيت او) به سن (تالش يا دويدن) رسيد( ،ابراهيم) گفت :فرزندم ،من در خواب (به كرّات)
ميبينم كه تو را ذبح ميكنم ،ببين تو چه ميبيني (چه نظري داري)؟ گفت :پدرم ،بكن آنچه را كه به آن مأموري! اگر
خدا بخواهد مرا از شكيبايان خواهي يافت.

وقتي هر دو (به فرمان خدا) تسليم شدند و (ابراهيم) او را به پيشاني به زمين خواباند (آماده ذبح شد)،

او را ندا داديم كه اي ابراهيم!

خوابت را صادقانه تحقق بخشيدي ،ما اين چنين نيكوكاران را پاداش ميدهيم،

مسلماً اين (تسليم توحيدي) آزموني بس آشكار بود،

و او را (به جاي قرباني فرزند) به ذبحي بزرگ فديه داديم.

022

سوره صافات ()۰۳

و باقي گذاشتيم (پيامي از تسليم و توحيد) در نسلهاي آينده بر (مبناي عملكرد خالص) او.

سالم بر ابراهيم.

ما نيكوكاران را اين چنين پاداش ميدهيم.

بيترديد او از بندگان مؤمن ما بود.



و (پس از اسمعيل) او را به اسحق كه پيامبري از شايستگان بود بشارت داديم.

و بر او و بر اسحق بركت داديم و از ميان دودمان اين دو (پيامبر) ،برخي نيكوكار و (برخي) آشكارا بر خود ستم ميكنند.

و به موسي و هارون (نيز) نعمت بزرگي بخشيديم،

و آن دو و قومشان را از اندوه عظيم (ستم و سركوب) نجات داديم.

و (نيز در برابر فرعونيان) ياريشان كرديم تا آنها (به رغم سلطه مطلق ستمگران) پيروز شدند.

و به آنها كتابي روشنگر عطا كرديم.

و آن دو را به راه راست رهبري كرديم.

و باقي گذاشتيم (درسي از صبر و استقامت) در نسلهاي آينده بر (مبناي مقاومت و پشتكار) آن دو.
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سالم بر موسي و هارون.

ما اين چنين نيكوكاران را پاداش ميدهيم.

آن دو بيترديد از بندگان مؤمن ما بودند.

و بيشك الياس (نيز) از فرستادگان (ما) بود.

آنگاه كه به قومش گفت :آيا (از ارتكاب گناه) پروا نميكنيد؟

آيا (بُت) بَعْل را (به عبادت) ميخوانيد و بهترين آفرينندگان را ناديده ميگيريد؟

(همان) خدائي كه صاحب اختيار شما و صاحب اختيار پدران پيشين شماست؟

ولي او را تكذيب كردند و مسلماً (به خاطر انكارشان در قيامت) احضار خواهند شد.

مگر بندگان خالص شده خدا،

و باقي گذاشتيم (درسي از رسالت الياس) در نسلهاي آينده بر (پايه تجربه رسالت) او،

سالم بر الياس!
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ما اين چنين نيكوكاران را پاداش ميدهيم.

بيترديد او از بندگان مؤمن ما بود.

و بيگمان لوط (نيز) از فرستادگان (ما) بود.



آنگاه كه او و همه خاندانش را نجات داديم.

۳۶

مگر پير زني كه در ميان (منكران) باقي ماند.

سپس ديگران را نابود كرديم.

و شما بامدادان بر (ويرانههاي سرزمين) آنان عبور ميكنيد.

۳۲

و شب هنگام (نيز) ،پس چرا آگاهي خود را به كار نميبنديد؟

و بيگمان يونس (نيز) از فرستادگان (ما) بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۶همسر لوط با آنكه بيش از همه با آن مربي و معلم خدائي ارتباط داشت ،دست از عقايد شركآميز آباء و اجدادي خود دست برنداشت.
لفظ «غابرين» كه هفت بار در قرآن درباره اين زن تكرار شده ،با غبار كه گرد و خاك هواست ،همريشه ميباشد .غابر كسي است كه از
رفتن و رشد و از كاروان كمال باز ماند و همچون غبار هوا بنشيند.
 - ۳۲معناي عقل ،حفظ دانش و تجربه است .محصول تفكر علم است و به كار بستن علم را عقل مينامند.
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آنگاه كه به حالت قهر (از مخاطبان دعوتش) به سوي كشتي انباشته (از بار و مسافر) گريخت.

۴۱

پس (در ميان مسافران طوفان زده) قرعه انداخت و از بازماندگان (كه براي سبُك كردن كشتي به دريا افكنده ميشدند) گشت.

پس (در ميان امواج دريا) نهنگ او را بلعيد ،در حالي كه (از بيصبري و ترك رسالت) مالمت شده بود.



و اگر از تسبيح كنندگان (مصلحين) خدا نبود،

تا روزي كه (مردم) برانگيخته ميشوند در شكم ماهي ميماند.

۴۹

۴۹

اما (به پاس ايمان پاكش) او را ،در حالي كه بيمار بود ،به ساحل افكنديم.

۴۳

و بر او بوتهاي از كدو رويانديم.

و او را (پس از بهبودي) به سوي صد هزار نفر بلكه بيشتر فرستاديم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۱رفتن از نزد كسي به حالت قهر و غضب را «اَباق» گويند ،همچون قهر كودكان از والدين و ترك خانه .در آيه  ۶۱سوره انبياء از رفتن
خشمگينانه يونس از ميان قومش سخن گفته است :وَذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا .اما در اينجا به جاي «ذهب» ،فعل «ابق» را به كار برده است كه
مفهوم قهر را به غضب پيوند ميدهد .گوئي ترك مأموريت معناي قهر از خانه دارد و از پيامبري همچون يونس انتظار نبوده از منكران قهر
و ميدان رسالت را ترك كند.
 - ۴۹مسلم است كه نه يونس و نه ماهي تا قيامت زنده نميماندند ،شايد منظور اين باشد كه طعمة نهنگ و جذب بدن او ميشد و چيزي از او
باقي نميماند .واهلل اعلم.
« - ۴۹عراء» كه با عريان همريشه است ،به مكاني كه عاري از درخت و نبات باشد گفته ميشود .سواحل ماسهاي دريا نيز به دليل نفوذ آب
شور دريا عراء شمرده ميشود.
 - ۴۳شايد رشد سريع و برگهاي بزرگ بوته كدو ،همچون چتر ،محافظ او از تابش شديد خورشيد و باد و سرماي شبانه بوده است .شايد هم
ذكر اين نام اشاره به خواصي داشته باشد .واهلل اعلم.
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كه ايمان آورند و تا مدتي (از مواهب زندگي) بهرهمندشان كرديم.

حال (اي پيامبر ،از مشركين) بپرس :آيا براي پروردگارت دختران و براي آنان پسران است!؟

آيا ما فرشتگان را مؤنث آفريدهايم و آنها (در اين تعيين جنسيت) شاهد بودهاند؟


آگاه باشيد كه آنها به دليل واژگونه پنداريشان است كه ميگويند:

خدا صاحب فرزند است و مسلماً دروغ پردازند.

آيا خدا دختران را بر پسران برگزيده است (كه ميپندارند فرشتگان مؤنثاند)؟

شما را چه ميشود!؟ اين چه حكمي است كه ميكنيد؟

آيا پند نميگيريد (از خواب گران بيدار نميشويد)؟

آيا دليل روشني (بر اين ادعا) داريد؟

اگر راست ميگوئيد ،كتابتان (مداركتان) را بياوريد.
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ميان خدا و جنها (ناشناختههاي عالم ،فرشتگان) نسبتي برقرار كردند ،در حالي كه جنيان به خوبي آگاهند كه (در قيامت)
۴۴
احضار خواهند شد.

منزه است خدا از آنچه وصف ميكنند،

مگر بندگان خالص شده خدا.


شما و آنچه (به باطل) ميپرستيد،

نميتوانيد (با چنين ادعائي) كسي را بفريبيد،

مگر آن كه خود (با تمايالت و انتخابش) به دوزخ درآمدني باشد.

هر يك از ما (فرشتگان) مقامي مشخص دارد (نقش هر كدام متفاوت است).

و ما به جد (براي دفع شرّ و باطل) به صف درآمدگانيم.

و ما به جد (براي اصالح و پاكسازي جهان) تسبيح كنندگانيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴منظور از جنيان ،كه مشركين نسبتي ميان خدا و آنها برقرار ميكردند ،چيست و كيست؟ آيا جز فرشتگان ،كه آنها را دختران خدا
ميپنداشتند ،نسبتي با خدا براي ديگران قائل ميشدند؟ در سوره انعام (آيه  )۹۱۱آمده است كه« :براي خدا شريكهائي از جن قرار
دادند ،در حالي كه آنها را خدا آفريده است! و براي خدا به دروغ دختران و پسراني از پيش خود ساختند! منزه است خدا از اين اوصاف».
برخي از مفسرين براي تشخيص اين شريكان سراغ استثناهائي از جن پرستي در ميان قبائلي نادر از اعراب جاهليت رفتهاند ،غافل از آن كه
اين همه نسبتهاي پسر خدا ،سايه خدا ،نظر كرده خدا ،مؤيد خدا و امثالهم كه در باور پيروان مذاهب مختلف در طول تاريخ وارد شده و
مشاركتي كه در امر خدا براي آنها قائل شدهاند ،مگر غير از اين است؟ مگر پشت اين بُتخانهها امثال ابوسفيانها وجوهات به نام بُتها را
به حساب منافع شخصي و طبقاتي خود نميريختند و نميريزند!؟ همه اينها جن ،به معناي غريبه و نامأنوس با حقيقت بوده و هستند.
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و (مشركان) همواره ميگفتند:

اگر نزد ما پندي (هدايتي) از پيشينيان بود،

بيترديد بندگان خالصشده خدا ميگشتيم.


ولي (به رغم چنين ادعائي) قرآن را انكار كردند ،و به زودي (نتيجه انكارشان را) خواهند دانست.

كلمه (وعده ياري) ما بر بندگان فرستادهمان از پيش صادر شده است.

كه قطعاً آنها ياري خواهند شد.

و اين كه سپاه ما قطعاً پيروز شدگانند.

پس چند صباحي (تا رسيدن به سرانجام عمل) از آنان روي بگردان (كاري به كارشان نداشته باش).

و بنگر (به نتيجه عملشان) كه آنها هم به زودي (كيفرشان را) خواهند ديد.

آيا به عذاب ما شتاب ميورزند.

آنگاه كه بر متن استيصالشان فرود آيد ،پس چه بد بامدادي (به دنبال شب ظلم و ستم خود) بيم دادهشدگان دارند!
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تا مدتي (از مهلت عمرشان كه باقي مانده) از آنان روي برتاب (به حال خود رهاشان كن).

و بنگر (به سرانجام كار) كه آنها نيز به زودي خواهند ديد.

منزه است پروردگارت ،همان پروردگار عزّتمند ،از توصيف(هاي مشركانه) آنها.

سالم بر همه فرستادگان خدا باد!

و تمامي ستايش ،ويژة خدائي است كه صاحب اختيار جهانيان است.



به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

۹

صاد  ،سوگند به قرآن ِ حاوي پند (كه اين حقايق از جانب خداست)،

۳

۴

اما كساني كه كفر ورزيدند (حقايق را انكار ميكنند ،برهاني ندارند ،بلكه) گرفتار خود برتربيني و جدائيطلبي (از جريان حق)اند.

۴

چه بسيار نسلهائي پيش از آنها كه (به كيفر انكارشان) هالك كرديم و فرياد (استغاثه) برآوردند ،ولي (هنگام وقوع عذاب)
۸
زمان امنيت يافتن نيست (قبال بايد راه نجاتي ميجستند).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹حرف مقطعه صاد در ابتداي اين سوره و سوره اعراف (با حروف مقطعه المص و سوره مريم (با حروف مقطعه كهيعص) آمده است .از
مقايسه اين سه سوره و كاربرد حرف صاد در آنها نتايج آماري زير حاصل ميشود:
 مجموع حرف «ص» در سه سوره فوقالذكر مضربي است از عدد ( = ۹۴۹ = ۶ * ۹۲. ۹۲ص) ( + ۹۶مريم) ( + ۹۸اعراف) ۲۱
 سوره مريم سوره  ۹۲قرآن و سوره صاد  ۹ * ۹۲ = ۳۶ميباشد
 فصل مشترك هر سه سوره ،رسالت پيامبران است كه در مجموع از  ۹۲پيامبر ياد شده است( :با حذف نامهاي تكراري)۹۲ = .
 بيشترين صفاتي كه در اين سه سوره از پيامبران نقل شده است با حروف صاد ميباشد .مثل :صفا ،صبر ،صداقت ،اخالص ،اهل
صلوه ،عدم عصيان ،اهل نصيحت امت ،بصيرت.
 ذيالذكر بودن قرآن ،از جمله همين يادآوري صفات الگوهاي انسانيت براي بندگان است.
براي توضيحات بيشتر به كتاب «حروف مقطعه در قرآن» و جلد  ۹كتاب نظم قرآن (شرح سوره ص) از همين قلم ميتوان رجوع كرد.
 - ۹معناي مقابل «ذكر» ،نسيان (فراموشي) است .پس ماهيت و ذات قرآن يادآوري و بيداريبخشي است.
 - ۳عزّ ت مقابل ذلت ،به معناي توانائي و برتري است كه اگر در راه حق و هدفي متعالي باشد مفيد است و گرنه به سلطهجوئي و ستمگري به
مغلوبشدگان منجر ميشود .در زبان عربي به پادشاهان به دليل برتري در قدرت عزيز گفته ميشود و اين عنوان در قرآن بارها به فرعون
نسبت داده شده است( .از جمله :يوسف در  ۴آيه و دخان آيه .)۴۲
 - ۴شقاق از «شقه» و جدا شدن و از وحدت گريختن ناشي ميشود .مثل شقاق (طالق) در زناشوئي (نساء  - ۳۴وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا)...
آنهائي كه حقايق را نميپذيرند و انكار ميكنند ،به دليل احساس خود برتربيني (عزت) آنهاست كه نميخواهند در برابر حقيقت خاضع
شوند ،بنابراين راه جدائي و تك روي (شقاق) را در پيش ميگيرند.
 - ۴كلمه «قرن» به همزماني و هم مكاني گفته ميشود .از اين نظر به مردمان يك عصر و سرزمين زندگي اطالق ميگردد.
 - ۸واژة «مناص» فقط يكبار در قرآن آمده است .مناص از «نَوْص» اسم مكان به معناي پناهگاه يا مصدر ميمي به معناي عقب انداختن و فرار
است .از آنجائي كه عامل عذاب دروني و ذاتي است ،در صورت عدم توبه و تحقق عذاب راه گريزي وجود ندارد.

030

قرآن حكیم

(آنها) از اينكه هشداردهندهاي از ميان خودشان (نه فرشتگاني از عالم غيب) بر ايشان آمده است ،تعجب كردند و كافران
گفتند :اين جادوگري دروغپرداز است.

آيا (واقعاً) خدايان (متعدد) را تبديل به خداي واحدي كرده!؟ اين مسلماً چيزي بس عجيب است.

۱

سركردگانشان (با ترك جمع پرسشكنندگان ،به حالت انكار) به راه افتاده و (به تودههاي مردم) گفتند :برويد و
كردن به اين حرفها) بر خدايان خويش ايستادگي كنيد ،اين چيزي است كه (از شما) خواسته شده!



(به جاي تزلزل در گوش

۶

ما چنين چيزي (خداي واحد) را در آئين اخير (مسيحيت معتقد به تثليث) هم نشنيدهايم ،اين جز ساخته شدهاي بيش نيست!

آيا از ميان ما (اشراف قريش) ،اين ذكر تنها بر او (كه فقير يتيم) نازل شده است؟ بلكه (اينها بهانه است ).آنها از ذكر من در شك
هستند (دلشان متوجه هوسهاي دنيائي خودشان است) ،بلكه هنوز عذاب مرا نچشيدهاند (سرشان به سنگ نخورده و از كيفر اعمال غافلند).

مگر گنجينههاي رحمت پروردگارِ برتر و بخشندهات نزد آنهاست (كه نبوّت متعلق به آنان باشد)؟

آندوست ،از آنِ ايشان است (كه به فرمان آنان پيامبران برگزيده شوند؟ اگر

مگر فرمانروايي (پادشاهي) آسمانها و زمين و آنچه ميان
۲
چنين است) پس در اسباب (وسايل صعود و تسلط پيدا كردن) باال روند.

(اينها) در آن جايگاه (و موضعي كه دارند) اندك سپاهي شكست خورده از (جمله) احزاب (گروههاي متفرّق در برابر حق) هستند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۱انطلق» (در باب انفعال) مثل طالق ،تمايل به جدائي است كه به ترك جلسه يا ترك مكان و به راه افتادن نيز گفته ميشود
« - ۶اختالق» از ريشه خلق (آفريدن) و در اصل ،تقدير و اندازه گذاشتن است كه الزمه هر آفريدن و ساخت و سازي ميباشد.
 - ۲سبب وسيله است .در اصل به ريسماني كه با آن از درخت باال ميروند و نيز به نردبان سبب گفته ميشود .مثل :طور  - ۳۶أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِي ِه
(آيا نردباني دارند كه در آن باال رفته و گوش دهند؟) معناي جامع آن هر وسيله و ابزاري است كه آدمي را به هدفش ميرساند .قرآن امكانات
حكومتي گستردهاي را كه خدا به ذوالقرنين عنايت كرده بود «سبب» ناميده است (كهف  .)۶۴ - ۶۴مفهوم آيه ۹۱اين سوره همان اِعمال قدرت كردن
و مانع شدن از امري است كه نامطلوب ميباشد .آيات  ۳۸و  ۳۱سوره غافر نيز از رسيدن به اسباب براي اطالع يافتن حكايت ميكند.
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۹۱

پيش از آنها (نيز) قوم نوح و عاد و فرعون ِ صاحب اهرام (پيامبرانشان را) تكذيب كردند.

۹۹

و (همچنين) ثمود و قوم لوط و اهالي «اَيكه» (جنگلنشينان) .اينها (تماماً) احزاب (گروههاي مخالف پيامبران) بودند.

آنها جز راه تكذيب رسوالن نپيمودند ،در نتيجه عقوبت (عوارض انكار) بر آنان تحقق يافت.



۹۹

اينها (گويا) انتظاري جز يك بانگ شديد (ناشي از انفجار آتشفشاني يا صداي صاعقه) كه امكان ندارد از (جاي خود) برخيزند را
نميبرند (تا عذاب را نبينند ،خطر عواقب اعمال خود را با چشم بصيرت نميبينند).

و (با انكار و تمسخر) گفتند :پروردگارا ،سهم ما را (از عذاب) قبل از روز حساب ،زودتر به ما بده!

بر آنچه ميگويند شكيبائي كن و بنده ما داود را به ياد آر (كه در تحمل مخالفين صبور و) نيرومند بود .او به راستي
ابتالئاتي و به محض كوچكترين غفلت) پيوسته بازگشت كننده به ما بود.
۹۳

۹۴

ما كوهها را (براي استخراج معادن) در همراهي با او مسخّر كرديم كه شبانه روز ،تسبيح ميكردند.

(در چنين

۹۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۱اوتاد جمع «وََتـَدْ» است .قرآن كوهها را نيز «اوتاد» ناميده است كه همچون اهرام ،اغلب شكل هرمي دارند و مثل ميخ قشر جامد زمين را
به روي اقشار زيرين استوار نگه داشته و مانع از حركت آن ميشوند .در سوره فجر نيز ديگر فرعون را «ذي االوتاد» ناميده ،اين وصف را
در كنار اوصافي از معماري اقوام عاد و ثمود (شهر ارم با ستونهاي سنگي ،شهرهايي با ساختمانهاي حجاري شده) ذكر كرده است كه به
نظر مي رسد در اين آيه نيز منظور از اوتاد همان اهرام باشد كه مهمترين نماد قدرت و پيشرفت علمي و صنعتي آنان بوده است.
 - ۱۱عنوان «اصحاب االيكه» به عنوان ملتي منقرض شده ،سه بار در قرآن آمده است« ،اَيكه» به جنگل و بيشه گفته ميشود و مصاحبت با هر
چيز داللت بر مالزمت و پيوستگي با آن ميكند .به نظر ميرسد اين قوم در منطقهاي جنگلي ميزيستند و به اتكاء ثروت طبيعي از خدا
غافل شده و به انحراف و ستم روي آورده بودند.
« - ۹۹فواق» ازريشه فوق (باال در مكان يا مقام) است .به هوش آمدن را ،كه نوعي از حالت خوابيده و افتاده بلند شدن است »افاقه» ميگويند
(اعراف  .)۹۴۳فواق نيز از همين ريشه است و داللت بر عدم توانائي در برخاستن ميكند .اتفاقا آيه  ۴۴سوره ذاريات درباره عذاب قوم
ثمود ،بر همين ناتوانايي آنها از برخاستن حكايت ميكند (فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ)
 - ۹۳مسخّر بودن كوهها براي داود ،كه در اين آيه (و نيز انبياء  )۱۲آمده است ،بر دانش علمي او در استخراج آهن و فلزات ديگر ،ذوب
كردن و تهيه مفتولهاي سيمي براي ساخت زرههاي دفاعي داللت ميكند :سبا  ۹۱و ... - ۹۹وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِرْ فِي
السَرْدِ( ...براي او آهن را نرم ساختيم و به او الهام كرديم تا زرههائي بساز و در حلقههاي آن رعايت اندازه كن).
« - ۹۴عشي» به تاريكي شب و اشراق به طلوع خورشيد گفته ميشود .تعبيري است از كاري شبانه روزي.
 - ۹۴منظور از تسبيح ،انجام كاري مثبت براي رفع نقص و نارسائي است.
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۹۸

و پرندگان را (نيز) كه تماماً (به فرمان او) به سويش باز ميگشتند.

۹۱

۹۶

و فرمانروائي او را نيز استحكام (دوام قدرت) بخشيديم و به او حكمت و داوري فيصلهبخش (به اختالفات مردم) بخشيديم.

۹۲

آيا خبر آن دو مدعي مجادله كننده كه (براي دادخواهي نزد داود )،از ديوار محراب باال رفتند به تو رسيده است؟



آنگاه كه (به صورت ناگهاني و غير منتظره) بر داود وارد شدند ،پس از ايشان ترسيد! گفتند :مترس؛ دعواي دو نفره است كه
۹۱
يكي از ما بر (حق ِ) ديگري تجاوز كرده است .پس ميان ما به حق داوري كن و (كارمان را) سَرسَري مگير و به شيوهاي
عادالنه ما را (در رفع اختالف) هدايت كن.

(يكي از آن دو پيشدستي كرده و گفت ):اين برادر من ،نود و نه ميش دارد و من (مستضعف) فقط يكي! (با وجود اين) ميگويد :آن
يكي را هم به من بسپار!؟ و (آن هم نه به زبان خوش ،بلكه) در سخن هم بر من درشتي ميكند!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۸استفاده از پرندگان در روزگار ي كه سيستم ارتباطي وجود نداشته ،به عنوان پيك خبري ،از الهامات خدا به سليمان بوده است (ر.ك .به
مقالة توانائيهاي داود و سليمان در كتاب «متدلوژي تدبّر در قرآن» از همين قلم.
 - ۹۱منظور از تعليم حكمت ،آموزش فلسفه و منطق نيست ،معناي حكمت در قرآن ،عمدتاً جنبه عملي (نه نظري) دارد و داللت بر «رفتار و
منش» خردمندانه و خداپسندانه ميكند .فردي ممكن است علم و دانش نداشته باشد ،ولي رفتارش و مناسبات اخالقياش با دوست و
دشمن «حكيمانه» باشد ،معناي حكمت متأسفانه در همان دوران آشنائي متفكران اوليه مسلمان ،با فلسفه يونان همچون ابنسيناها ،از معناي
اصيل و عملي و قرآني خود منحرف شد و جنبة نظري يافت.
 - ۹۶معناي فصل جدا كردن است .از آنجائي كه در داوري بايد حكمي داد كه اختالف را قطع كند و حقوق طرفين را مشخص سازد،
فصلالخطاب بودن امتيازي بزرگ است.
 - ۹۲كلمة خصم را برخي «دشمن» ترجمه كردهاند كه چندان درست نميباشد .معناي عداوت دشمني است و دشمن برگردان مناسبتري
براي «عدو» است .فرق عداوت با خصومت در اين است كه در عداوت دشمني قلبي غلبه دارد ،و در خصومت دشمني لفظي .اين سخن را
ميتوان از  ۹۶موردي كه مشتقات كلمه خصم در قرآن آمده است به روشني دريافت كرد .در واقع خصومت جدال لفظي و دعواي زباني
است و اشاره اين سوره به بگو مگو و مشاجره دو برادر است نه كينه و دشمني آنها.
 - ۹۱فعل «تشطط» ،از ريشة شطّ ،به معناي خارج شدن از حق و عدالت ،در اينجا مفهوم سرسري گرفتن داوري و خروج از محور و معيار
توحيدي است .اين واژه فقط سه بار در قرآن تكرار شده و اتفاقا دو مورد ديگر (كهف  ۹۴و جن  )۴دقيقاً در ارتباط با مسئله توحيد است.
آنچه در قضاوت مهم است ،پيروي از معيار عدالت است و گرنه نظر شخصي و پيروي از هواي نفس (شططا) محسوب ميشود.

034

سوره صاد ()۰۳

(داود بدون پرسش از ديگري ،بيتأمل) گفت :بيترديد او در طلب (تنها) ميش تو در افزودن به ميشهايش ،به تو ستم كرده است
و مسلماً بسياري از شريكان به حق يكديگر تجاوز ميكنند ،مگر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند و
آنها هم (البته) اندكاند! داود (ناگهان) فهميد كه (با چنين آزموني) امتحانش كرديم! پس (به خاطر داوري نسنجيده و شتابزده) از
۹۹
۹۹
پروردگارش طلب آمرزش كرد و به تواضع (در برابر ربّ) افتاد و (با توبه) به سوي او بازگشت.

پس آن (لغزش در داوري) را بر او بخشيديم و براي او نزد ما مقام قـُرب و فرجامي نيكوست.



اي داود ،ما تو را در اين سرزمين جانشين (حاكمان پيشين) كرديم ،پس ميان مردم به حق داوري كن و پيرو هواي نفس
۹۳
(نظر و تمايل شخصي) مباش كه از راه خدا گمراهت ميكند .مسلماً آنهائي كه از راه خدا منحرف ميشوند ،چون روز
حساب را از ياد بردهاند ،كيفري سخت خواهند داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 - ۹۹در اين آيه خطاي داود بسيار مجمل بيان گشته و دقيقاً ذكر نشده اشكال داوري او در چه مورد يا مواردي بوده است؛ صحنه آرائي اين
ماجرا ،با ذكر از ديوار باال رفتن ،به صورت ناگهاني بر خلوتگاه داود جستن ،سكوت محراب را شكستن و موجب ترس او شدن ،چه بسا
قرينه و راهنمائي براي فهم كليد ماجرا باشد ،و گرنه سبك قرآن چنين نيست كه به جزئيات بپردازد .گويا داود در گوشه خلوتي غرق
اشراق و ارتباط با خداي خويش بود كه سراسيمه و سرزده وارد شدن ِ دو ستيزه گر ،كه چه بسا با داد و دعوا هم همراه بوده ،دل او را فرو
ميريزد و پس از استماع سخن اولين برادر ،عجوالنه داوري ميكند تا آنها را هر چه زودتر دور سازد و به ادامه مناجاتش با معبود بپردازد.
مي گويند به هنگام داوري بايد كامال آرام و خونسرد بود ،اما داود ترسيده بود و هنگام ترس تسلطي بر نفس نيست .و نيز در داوري نبايد
فريب ظواهر امر و مظلوم نمائي يكطرف را خورد ،چه بسا حق با كسي باشد كه همه ظواهر برخالف او حكم ميكند .ولي داود از دومي
سؤالي نكرد! شايد همان يك ميش هم متعلق به اولي بود و برادرش سارق به شمار ميرفت .چه بسا رقم  ۲۲خود عالمتي روشنگر باشد،
چرا كه معموال اشخاص به ارقام ناقص تمايل ندارند و  ۹۱۱را ترجيح ميدهند .نكته بسيار مهم ديگر اين است كه آزمونهاي الهي الزاماً
در فسق و فجور و هنگام نافرماني نيست ،بلكه در محراب عبادت و در اوج ارتباط و اتصال با خدا هم امكان امتحان منتفي نيست! وقتي
كار بندگان گِره خورده و نياز به قضاوتي عادالنه دارند ،اولويت با خدمت به خلق است.
 - ۹۹كلمة «اناب» معناي رجوع مكرر دارد ،گوئي بنده با انحرافش از حق ،از خدا دور ميشود و انابه ،كه اعم از توبه و تكرار آن است،
داللت بر مراقبت دائمي از نفس و اصالح مسير ميكند .در اين ماجرا ،برخالف كساني كه روزها و هفتهها ميگذرد تا متوجه خطاي خود
شوند و توبه كنند ،داود به سرعت به خطاي خويش واقف شد و در برابر حقيقت سر خم كرد .برخي از مترجمان جمله« :خرّ راكعاً» را به
زمين سجده افتادن ترجمه كردهاند ،اما در اينجا سخن از ركوع است نه سجود! و ركوع همان خاضعانه زير بار حق رفتن است.
 - ۹۳در اين آيه «حق» را مقابل «هوي» قرار داده است .حق همان معيارهايي است كه خدا براي داوري تعيين كرده ،و «هوي» ،احساسات
شخصي و تمايالت قاضي بدون توجه به ضوابط و معيارهاي قانوني است ،در اين ماجرا ،احساسات و عواطف داود ،قبل از آن كه موضوع
اختالف را به معيارهاي حق عرضه كند ،حكم را صادر كرد و مرتكب لغزشي ناخواسته در امر داوري گرديد .اصطالح «علم قاضي» ←
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(همچنان كه جهان قانونمند است ،داوري ميان انسانها نيز نميتواند بيقانون

ما آسمان و زمين و آنچه ميان آندوست را بيهوده نيافريديم
باشد) ،اين پندار كساني است كه كافر شدند (حق را ناديده گرفته و پوشاندند) ،پس واي بر ناديدهگيرندگان حق از آتش.

۹۴

آيا (منطقي است) ما كساني را كه (به حقيقت) ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادند ،همسرنوشت تبهكاران در زمين
۹۴
(شهر و ديار) قرار ميدهيم؟ يا پرهيزكاران را همانند بيبند و بارها؟

۹۸

۹۱



(براي تشخيص معيارِ حق در داوري) كتابي بر تو نازل كردهايم تا (مردم) در آياتش تدبّر كنند و خردمندان پند گيرند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ كه مبتني بر استنباط شخصي و فهم او از پرونده است ،متأسفانه موجب پايمال شدن جانها و مالهاي بيشماريدر تجربه حكومت فقاهتي
شده است .از معيارهايي حضرت علي(ع) در منشور حكومتي خويش به مالك اشتر براي گزينش قاضيان است كه:
«براي داوري ميان مردم بهترين كسي را كه ميشناسي برگزين ...كسي كه به اندك فهمي ،بيآنكه به عمق حقيقت برسد،
بسنده نكند ،در موارد شبههانگيز بيش از همه توقف كند (عجله به خرج ندهد) ،بيش از همه به داليل و مدارك متكي باشد،
از مراجعه صاحبان دعوا كمتر خسته گردد ،در كشف حقيقت بيش از همه شكيبايي كند و»...
 - ۹۴در اين آيه« ،ايمان و عمل صالح» را كه ناظر بر عقيده و عمل است ،مقابل «فساد» قرار داده است ،از اين تقابل ميتوان فهميد كه فساد،
هم در عقيده و هم در عمل است.
 - ۹۴از تقابل «متقين» با «فجار» ،معناي هر دو را بهتر ميتوان دريافت؛ تقوا همان ترمز و نيروي خويشتنداري در عدم تجاوز از حريم و حدود
است ،كه داللت بر پايبندي و تعهد به مركزيتي و باور به آن ميكند .اما فجور از ريشه فجر ،مفهوم پاره كردن و دريدن حريم و عبور از
مرز و محدودة قانون شرع را دارد.
« - ۹۸تدبر» از ريشه «دَبَرَ» (پشت) ،مقابل ظاهربيني و سطحي نگري است ،منظور اين است كه هدف از نزول آيات ،بسنده كردن به قرائت و
تجويد و حفظ و هنرهاي تذهيب و تشريفات نيست ،بايد به پشت اين ظواهر و عمق معاني و مقاصد آن انديشيد.
 - ۹۱عنوان «اولواااللباب» را مترجمان «خردمندان» يا «صاحبان تفكر و عقل و انديشه» ترجمه كردهاند ،كه بيانگر معناي عميق اين واژه نيست.
اولواااللباب يعني صاحبان لُب .لُبِ هر چيز ،مثل گردو و بادام ،مغز آن است .مفسرين مغز انسان را همان عقل او شمردهاند و گفتهاند
اولواااللباب همان عاقالن ،و به فارسي سليستر ،خردمنداناند .اما درك و فهمي كه در ادبيات و عُرف امروز از واژه «عقل» وجود دارد،
مغاير با مفهوم واژه عقل در قرآن و مستقل از ايمان به آفريدگار است و حتي در مواردي منكران «عقالنيت» را همچون روشنفكري در
برابر «ايمان» مطرح ميسازند! در اين صورت ،آيا چنين خردمنداني از آيات پند ميگيرند؟ برخي از لغتشناسان گفتهاند لُب ،نه هر عقلي،
بلكه عقل خالص و پاك شده است! در اين صورت بايد پرسيد :خلوص و پاك شدن از چه چيزي؟
از  ۹۸موردي كه عنوان «اولواااللباب» (يا اولىااللباب) در قرآن آمده است چند نكته را ميتوان فهميد:
الف) در  ۹۹آيه از  ۹۸مورد« ،اولواااللباب» با واژه «ذكر» (بيداري و خودآگاهي) همراه آمده و بر «ذكرپذيري» آنان تصريح شده
است ،در  ۴مورد ديگر از عبرتگيري ،هدايتپذيري و آمادگي شناخت آنان .آيا «عقالنيت خود بنياد» امروز ،كه در برابر «خدا بنيادي»
مطرح ميشود ،ميتواند ترجمه دقيقي براي اولواااللباب باشد؟
ب) در  ۸مورد واژه تقوا (كنترل نفس ،در خود آيه يا قبل و بعد آن) از ويژگيهاي اولواااللباب شناخته شده است (بقره  ۹۱۲و ،۹۲۱
مائده  ،۹۱۱طالق  ،۹۱ص  ،۹۲و زمر  ،)۲پس در واژه «اولواااللباب» مفهوم تسلط بر نفس و خويشتنداري موجود است← .
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۹۶

۹۲

و ما به داود سليمان را بخشيديم ،چه نيكو بندهاي! او به راستي بازگشتكننده (دائمي به حق) بود.

۳۱

(به ياد آر) آنگاه كه نزديك غروب اسبان تيزتكي را (براي استفاده در جنگ) بر او عرضه كردند.

۳۹

(سليمان) گفت :توجه بيشتر (قلبي) به اسبان مرا از ياد پروردگارم غافل كرد و موجب شد (خورشيد) در پس پرده رود



گفت آنان را نزد من بازگردانيد ،پس شروع كردن به دست كشيدن بر ساقها و گردنهاي آنها.

۳۹

و همانا سليمان را آزموديم و بر تخت (حكومت) او جسدي افكنديم ،سپس (با عبرت  ،به سوي پروردگارش) بازگشت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ ج) از مقايسه ويژگيهاي متضادي كه از دو گروه «فاسقين» و «اوليااللباب» در آيات  ۹۲تا  ۹۴سوره رعد و آيات  ۹۸و  ۹۱بقره آمده
است معلوم ميشود «فاسقين» شخصيتي مقابل اوليااللباب دارند .از آنجائي كه واژه «فسق» داللت بر شكستن و پاره كردن پوسته محافظ
دارد ،مي توان فهميد اولواااللباب كساني هستند كه به نيروي تقوا (كنترل نفس) با نگهداري خود در محدوده مقررات الهي ،حرمتشكني
و نقض مقررات و احكام شريعت نميكنند .به عبارتي آنها صاحب خِرَد خدائي ،و وجدانهاي پاك و متعهدان به ميثاقهاي الهي هستند و
بنياد عقالنيت آنان بر محور ارزشهاي اخالقي است.
« - ۹۶وهبنا» از ريشه «وَهَبَ» ،بخششي است بالعوض .گاهي آدمي به كسي كه كاري براي او انجام داده ،يا انتظار كار و خدمتي از او داشته
باشد ،هديهاي ميدهد .اما هبّه ،هديهاي يكطرفه و بدون چشمداشت است .خدا از اين جهت وهّاب (بسيار عطاكننده) ناميده شده و نعمت
او را «موهبت» مينامند كه يكطرفه و ناشي از لطف و رحمت او ،نه طلبكاري بنده است .هر چند بندگي خالص او موهبتافزا ميباشد.
« - ۹۲اوّاب» صيغه مبالغه از ريشه «اَوب» به معناي بسيار بازگشت كننده است .اوّاب صفت كساني است كه با هر دور شدني از خدا ،در
نافرماني او ،به زودي به آغوش مهر و مغفرت او باز ميگردند و تحمل نميكنند اين دوري به طول انجامد .از آنجائي كه آدمي دائماً در
حال غفلت و خطاست ،انسانهاي هوشيار و هميشه بازگشتكننده را «اوّاب» مينامند .اين صفت  ۴بار در قرآن تكرار شده كه  ۴بار آن
در اين سوره ميباشد (آيات  .)۴۳ ،۳۴ ،۳۱ ،۲بررسي موارد ذكر شده معناي دقيق اين كلمه را روشن ميسازد.
 - ۳۱كلمه «عشي» در قرآن اغلب با كلمات متقابلي همچون ابكار (ابتداي صبح) و اشراق (طلوع خورشيد) و غداه (فاصله طلوع فجر تا طلوع
خورشيد) آمده است (مريم  ،۹۹ص  ،۹۶و انعام  .)۴۹از اين تقابل به نظر ميرسد معناي «عشي» ،آخرين دقايق روز در آستانه غروب باشد.
 - ۳۹گويا همانطور كه داود را اشتغال به عبادت در محراب از توجه به خلق در اختالفاتشان غافل كرد ،فرزند او سليمان را ،توجه به دفاع از
بندگان با تدارك اسبان جنگي (كه مهمترين خدمت به آنان در حفظ جان و مالشان است) از ذكر خدا در زمان خود غافل ساخت .تعادل
بخشيدن ميان عبادت براي خالق و خدمت به خلق و انجام به موقع اين دو فريضه جز به لطف و هدايت خدا حاصل نميشود.
 - ۳۹اين آيه آنقدر به اجمال و اختصار و رمزوار بيان شده كه جزئيات امر مبهم مانده است .گويا مشيت ربوبي در همين مخفي نگه داشتن
صورت مسئله و توجه دادن به باطن و پيام آن است .نقل شده كه سليمان گفته بود از همسران متعهد خود پسران رشيدي خواهد آورد كه
در راه حق جهاد كرده و ادامه دهنده حكومتش باشند ،اما تنها يكي فرزندي آورد و آن هم سقط شده!؟ ظاهراً پيام اصلي در همين عدم
قطعيت برنامههاي به ظاهر قطعي است.
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گفت :پروردگارا ،مرا بيامرز و آنچنان فرمانروائي بر من عطا كن كه سزاوار كسي پس از من نباشد ،مسلماً تو بسيار
۳۳
بخشندهاي.

پس باد را رام او كرديم كه به هر سوئي به فرمانش حركت ميكرد.
۳۴

(و نيز رام او كرديم از) شيطان صفتان (متجاوز متمردي) هر بنـّا و غواصي را.



و ديگر (شيطان صفتاني) را كه (به دليل غير قابل تربيت و اصالح بودن) در بند (زندان و تحت كنترل) بودند.

۳۴

۳۸

همه اين امكانات ،بخشش بيحساب ماست ،پس آزاد كن (متمرداني را كه مصلحت ميداني) يا نگه دار (سركشان را).

و مسلماً براي او نزد ما جايگاهي نزديك (در قرب پروردگار) و فرجامي نيكوست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۳ظاهراً به نظر ميرسد چنين دعا و درخواستي رنگ و بوي قدرتطلبي و سلطهجوئي دارد ،اما از آنجائي كه سليمان قدرت را براي
خدمت به بندگان در دفع متجاوزان و استقرار حكومت عادالنه طلب ميكرد ،چنين آرزوئي خودخواهي به شمار نميرود.
« - ۳۴شيطان» صفتي است كه به هر متمرّد خارج شونده از حريم و حدود اطالق ميگردد ،چه ابليس كه با عصيانش از امر پروردگار در
سجده به آدم ،از حريم فرشتگان هبوط كرد ،چه انسانهاي طغيانگر ديوصفت (انبياء  ،۶۹بقره  )۹۴چه سنگهاي سرگردان شرربار كه از
مدار خود خارج شده و به جوّ زمين برخورد ميكنند (حجر  ،۹۱صافات  ،۱ملك  ،)۴چه ميكرب (ص  )۴۹و ...گويا سليمان به لطف خدا
توفيق يافته بود متجاوزان ديو و دَد صفت (اقوام همسايه مغول مانند) معاصر خود را مهار كند و به كارهاي سازنده همچون بنائي (ساختمان
سازي در زمين) و غواصي (استخراج يا بندرسازي در دريا) وا دارد و هم شرورترهاي غير قابل اصالح را به بند درآورد.
 - ۳۴در آيه  ۴سوره محمد ،كه وظيفه مجاهدان را در بحبوحه نبرد دفاعي نشان ميدهد ،آمده است كه :آنچنان ضرباتي به متجاوزان بزنيد تا
به خاك ذلتشان بكشيد ،سپس بندهاي اسارتشان محكم كنيد .آنگاه يا (از موضع قدرت و با منّت) آزادشان كنيد ،يا فديه (غرامت)
بگيريد (...فَإِمَا مَنًا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءً .)...از مفهوم كلمه «منّت» در اين آيه ميتوان فهميد كه منظور از «فامنن اوامسك» در آيه  ۳۲سوره ص
آزاد كردن شيطان صفتان (تربيت شده) يا نگهداري متمردان ميباشد (واهلل اعلم).
 - ۳۸معناي «امسك» ،ادامه نگه داشتن چيزي است كه در اختيار است .اين كلمه چندين بار در قرآن در مورد نگهداري همسران (امتناع از
طالق) آمده است (احزاب  ،۳۱بقره  ۹۳۹و  ،۹۳۲طالق .)۹
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۳۱

و بنده ما ايوب را ياد كن ،آنگاه كه پروردگارش را خواند كه شيطان (عامل بيماري) مرا به درد و رنج افكنده است.
۳۲

۳۶

(گفتيم) به پاي خويش به تندي حركت كن (خود را به دويدن وادار) ،اين (چشمه) شستن گاهي است خنك و خوردني.

و خانوادهاش را (كه گويا گم شده بودند) به او بخشيديم و به همان تعداد (نيز بر آنها افزوديم) .به عنوان رحمتي از جانب خويش
و مايه پندي براي خردمندان (با وجدان خدائي).

۴۱

و (نيز در تكميل آب درماني) ،به او گفتيم ،با دست خويش مخلوطي


) برگير و به آن بزن ←

(از گياهان درماني يا دسته علف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۱همانطور كه در پاورقي شماره  ۳۴ذكر گرديد ،كلمه شيطان عام است و مصاديق مختلفي دارد .يكي از مصاديق آن ،عامل بيماريزائي
است كه قبل از كشف ميكروب و ويروس براي انسانهاي گذشته ناشناس بوده است و با ديد عامي كه نسبت به شيطان (مقابل رحمن) به
عنوان عامل شرّ داشتند (مثل اهريمن در برابر اهورامزدا) امراض را به آن نسبت ميدادند.
ديدگاه مسلمانان اوليه نسبت به واژههاي قرآني بسيار جامعتر از امروز بود و روايات بسياري درباره كلمات جن و شيطان وجود دارد كه
نشان ميدهد چقدر بيش از امروز نسبت به ابعاد اين واژهها آگاهي داشتند ،از جمله آبها يا آلودگيهاي خاك را حاوي شيطان
(ميكروب) ميدانستند (ر.ك .به كتاب «آدم در قرآن» ،ج  ۹نوشته مرحوم آيت اهلل سيد محمد جواد غروي اصفهاني).
 - ۳۶فعل امر «اركض» را بسياري از مترجمان «پا بر زمين كوفتن» گرفته و چنين تصور كردهاند كه با پا به زمين زدن ايوب ،چشمهاي به اعجاز
ظاهر شده است! اگر چنين بود ،بايد فعل «اِضرب» (بزن) گفته ميشد .چراكه معناي اركض در تنها آيه ديگري كه در قرآن آمده است
(انبياء  )۹۳ ،۹۹معناي دويدن به سرعت (پا به فرار گذاشتن) دارد .اين واژه يكبار نيز در نهجالبالغه (نامه  )۳۸آمده است كه آن نيز معناي
تاختن دارد (فَدَعْ عَنْكَ قُرَيْشاً وَ تَرْكَاضَهُمْ فِي اَلضَالَلِ وَ تَجْوَالَهُمْ فِي اَلشِقَاقِ).
كتاب لغت المنجد هم اين معاني را براي مشتقات كلمه «رَكَضَ» ذكر كرده است :دويدن ،به شتاب تاختنِ اسب با زدن پا به ركاب ،به
سرعت گريختن ،به سرعت بال زدن پرنده ،مسابقه دو .مركاض :دونده ،ركوض :سريع و تندرو ،مركضه :كماني كه تير را تند و با فشار
رها كند و اسبي كه هنگام تاختن پا بر زمين بكوبد.از مجموعه معاني كه براي فعل ركض ذكر شده ،ميتوان تصور كرد ايوب به سختي
بيمار و زمينگير شده بود ،خداوند در اجابت دعايش و براي درمان او توصيه ميكند به پاي خود (نه با عصا يا تكيه بر ديگران) حركت
كند و (به تدريج) شتاب بگيرد و تندتر رود (تا خون در عروق بستهاش به جريان بيفتد و سلولهايش تغذيه گردد) واهلل اعلم.
 - ۳۲استفاده از كلمه «مغتسل» كه معناي شستنگاه را ميدهد (به جاي عين = چشمه) اشارهاي است به ضرورت شستشوي خود در اين درمان.
ذكر كلمات «خنك و خوردني» ،با توجه به اين كه هيچ لفظ زائدي در كالم باريتعالي وجود ندارد ،نشان ميدهد ،حركت تند كردن
(عضالت را به كار گرفتن) و داخل آب سرد شدن اعصاب را بيشتر تحريك كرده و با جريان يافتن خون نشاط بيشتري حاصل ميگردد.
نوشيدن آن آب نيز ،هم نشانهاي است بر ضرورت تميز بودن آب استحمام (آنچنان كه پيامبر مكرم نيز توصيه فرمود :آب استحمامتان بايد
آشاميدني باشد ).و هم عالمتي است بر فوائد «آب درماني»!
 - ۴۱واژة «ضغث» عالوه بر اين سوره ،در سوره يوسف نيز  ۹بار به معناي خوابهاي پراكنده و مخلوط آمده است .ضغث به سخنان در هم و
مخلوط كردن گياه تر و خشك هم آمده است .در اين آيه گفته نشده چه مخلوط پراكندهاي را برگير ،اما بيشتر مترجمان ،دستهاي گياه را
(براي زدن همسري كه ميگويند نافرماني كرده بود) بيان مصداق شمردهاند و برخي نيز مخلوط كردن برخي گياهان داروئي براي زدن به
زخمهاي خود .اما در اينجا نه سخني از همسر در ميان آمده است نه زخمي بر بدن! شايد ذكر كلمه «بيدك» (در مقايسه با «برجلك» آيه
 )۴۹راهنمائي براي فهم آيه باشد و گرنه «خذ ضغثا» كفايت ميكرد و نيازي به ذكر «يدك» نبود ،چه بسا به كار انداختن ماهيچههاي
دست (عالوه بر پا) نيز از طريق زدن آهسته شاخههاي نرم ،براي تحريك پوستي به بدن يا محل بيماري مورد نظر باشد .واهلل اعلم
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۴۹

→ (يا مخلوط كن) .و ترك مداوا مكن .ما او را شكيبا يافتيم ،چه بنده خوبي ،به راستي بازگشت كننده (از هر خطا) بود.

و به ياد آر بندگان ما ابراهيم و اسحق و يعقوب (سه نسل موحّد) را كه نيرومند (در تحمل سختيها) و داراي بصيرت بودند.

ما آنها را با خلوصشان در ياد آخرت خالص ساختيم.



و مسلماً آنها نزد ما از برگزيدگان نيكان بودند.
۴۹

و (نيز) ياد كن اسمعيل و يسع و ذاالكفل را كه تماماً از نيكان بودند.

اين(ها تماماً براي) يادآوري است و بيترديد پرهيزكاران را فرجامي نيكوست.

بهشتهاي جاويدي كه درهاي آن بر ايشان گشوده است.
۴۳

تكيه زده در آنجا ،ميوههاي فراوان و نوشيدنيها سفارش ميدهند.

۴۴

و نزد آنان چشم به زيران نرمخوئي است (كه مختص آنان بوده و به ديگري توجهي ندارند).

اينست آنچه براي روز حساب به شما وعده داده شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۴۹حنث» را پيمانشكني ،نقض عهد ،كنار گذاشتن و ترك تعهد و ...گفتهاند ،به نظر ميرسد كوتاهي كردن در درمان و تن دادن و تسليم
شدن به بيماري ،ناديده گرفتن اين توصيه درماني خداوند و گناه محسوب شود.
 - ۴۹نام «يسع» عالوه بر اينجا ،در آيه  ۶۸سوره انعام نيز آمده است .ذواالكفل (داراي نصيب و بهره يا كفالت كننده محرومين) گويا لقب
يكي از پيامبران بنياسرائيل بوده كه نامش در آيه  ۶۴سوره انبياء نيز آمده است.
 - ۴۳اين اشارات متناسب با عالئق مخاطبان آيات نازل شده وگرنه نكره آمدن آن داللت بر نامشخص بودنش در چشم دل ما ميكند.
 - ۴۴كلمة «اتراب» كه سه بار در وصف همسران بهشتي در قرآن آمده  ،با كلمه «تراب» هم ريشه است و با توجه به تضاد كلمه ترائب با
صلب (آيه  ۱سوره طارق) معناي نرمي ميدهد ،به اين ترتيب به نظر ميرسد همسران «خاكي صفت» و نرمخو مورد نظر باشد.
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اين است روزي ما ،كه مسلماً تمامي ندارد.

اين است (سرنوشت بهشتيان) و مسلماً طغيانگران را سرنوشت بدي است.

جهنمي است كه به آن در ميآيند و چه بد مكان بازگشتي است.


۴۴

اين است (كيفر دوزخيان) پس ميچشند آن را ،آبي داغ و آلوده (چركابه)!

و كيفرهاي مشابه ديگري (نيز براي آنها وجود دارد).

۴۸

(به سركردگان آنها گفته ميشود) اين گروه انبوه (از پيروانتان) نيز همراه شما به سختيها
۴۱
پاسخ ميدهند ):خوش آمدي بر آنان مباد كه به آتش درآيند.

(دوزخ) وارد ميشوند( .آنها به جاي استقبال،

(پيروان) گويند :شما را خوش آمد مباد.شما بوديد كه اين سرنوشت را براي ما موجب شديد كه چه بد قرارگاهي است.

گويند :پروردگارا هر كه از پيش (در دنيا) موجب اين عذاب بر ما شده ،بر عذابش در آتش دو چندان بيفزاي.

و (دوزخيان با تعجب) ميپرسند :چرا ما كساني (از مؤمنين) را كه از اشرار به حساب ميآوريم (در اينجا) نميبينيم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴اوصاف داغ و كثيف بودن (حميم و غسّاق) را مقايسه كنيد با آب خنك و نوشيدني شفابخشي (بارد و شراب) كه به ايوب براي درمانش
توصيه شد .آيا اين تضاد روشنگر علت كيفر طغيانگران نيست؟
« - ۴۸اقتحام» (در باب افتعال از ريشه قحم) به وارد شدن در دشواريها و كارهاي ناخوشايند گفته ميشود.
« - ۴۱مرحبا» واژهاي است كه مفهوم تحسين دارد ،اما ريشه آن «رَحَبَ» ،به معناي گشادگي (در مقابل تنگناي سختي) است
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(همانها كه) ما آنان را به استهزاء ميگرفتيم؟ يا (هستند ولي به خاطر قابل توجه نبودنشان) چشمها از آنها برتافته است؟

مسلماً اين (ماجراي) بگو مگوي ستيزهگرانه دوزخيان واقعيتي (تحقق يافتني) است.

بگو :من فقط هشدار دهنده (از چنين سرنوشتي) هستم و هيچ معبودي جز خداي يگانه چيره (بر عالم هستي) نيست.



(همان) صاحب اختيار آسمانها (ستارهها) و زمين و هر آنچه ميان آندوست كه ابرقدرتي آمرزنده است.

۴۶

بگو :آن (قرآن) خبري بس بزرگ است؛

كه شما از آن روي ميگردانيد.

۴۲

من هيچ اطالعي از عوالم باال ،هنگامي كه (دوزخيان با يكديگر) بگو مگوي ستيزهگرانه ميكردند نداشتم

تنها از آن روي (اين حقايق) به من وحي ميشود كه جز هشداردهندهاي آشكاري نيستم (هدفم هشدار است نه جلب عوام).

(به ياد آر) آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت :من در كار آفرينش بشري از گِل هستم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۶ضمير «هُوَ» (در :قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) را  ،بسياري به قيامت ،توحيد و رسالت ارجاع دادهاند و نيز به «قرآن» .اما دو آيه آخر اين سوره (إِنْ هُوَ
إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ) با تكرار كلمه نبأ و ضمير «هو» ،نشان ميدهد كه منظور از خبر عظيم همين قرآن است كه مشتمل
بر خبر قيامت ،توحيد و رسالت نيز ميباشد .در ضمن سياق سوره و اولين آيه آن (ص والقرآن ذي الذكر) نيز مؤكد اين سخن ميباشد.
 - ۴۲اين بگو مگوي ستيزهگرانه در مإل اعلي (عوالم برين) را بسياري از مترجمان به گفتگوي فرشتگان در مورد سجده به آدم و ماجرائي كه
از آيه بعد ميآيد مربوط دانستهاند .اما فرشتگان بر اين فرمان گردن اطاعت سپردند و جز ابليس هيچكدام خصومتي نورزيدند ،ولي اينجا
فعل جمع «يختصمون» آمده است! منطقيتر مينمايد كه اين بگو مگوها را به همان فرافكنيدوزخيان مربوط بدانيم كه درست پنج ←

042

سوره صاد ()۰۳

پس آنگاه كه او را به سامان (كمال جسمي) آورده و از روح خود در آن دميدم (استعداد كمال روحي و اختيار به او بخشيدم) به
۴۱
حالت سجده بر او فرو افتيد (در خدمت رشد و كمال او قرار گيريد).

فرشتگان تماماً (به خدمت آدم) تسليم شدند.

مگر ابليس كه خود را برتر (از سجده آدم) شمرد و از ناسپاسان (ناديده انگاران حق) شد.



(خدا) گفت :اي ابليس ،چه عاملي مانع خدمتگزاريات به آنچه به دو دست (قدرت) خود آفريدم شد؟ آيا خود را
بزرگتر پنداشتي ،يا از گردنكشان بودي؟

گفت :من بهتر از اويم؛ مرا از آتش (انرژي) آفريدهاي و او را از خاك (ماده).

(خدا) گفت :از آن (مقام) برون شو كه مسلماً (با اين عصيانت ،از رحمت ما) مطرودي.

و مسلماً لعنت (دوري از رحمت) من تا روز جزا بر تو خواهد بود.

(ابليس) گفت :پروردگارا ،پس مرا تا روزي كه (بندگان) برانگيخته ميشوند ،مهلت ده.

گفت :تو از مهلت داده شدگاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→آيه قبل (إِنَ ذَٰلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَارِ) آمده است .در ضمن جمله «بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ» عالوه بر اين سوره ،تنها در آيه  ۶سوره صافات (ال
يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ) آمده است كه از هيچيك از دو آيه مفهوم فرشتگان استنباط نميشود.
 - ۴۱نقش فرشتگان نسبت به آدمي ،همچون نقش معلمين مدرسه نسبت به دانش آموز است كه به تدريج در طول سال ،معلومات خود را در
اينجا به جاي «فاسجدوا له» (بر او سجده كنيد) ،جمله «فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» آمده است .فقعوا از ريشه «وَقَعَ» معناي از باال به پائين آمدن دارد،
همچون نزول ابر آسمان به زمين (حج  ۸۴و اعراف  .)۹۱۹واقع شدن هر حادثهاي نيز مفهوم سقوط و ثبوت دارد .در اينجا گوئي فرشتگان
بايد متواضعانه در برابر آدم «نازل» شوند« .ساجدين» نيز حاليه است و داللت بر تداوم و پيوستگي ميكند.

043
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تا روزي كه زمانش معلوم است.

۴۹

(ابليس) گفت :به عزتت سوگند كه (در اين مهلت) همه آنها را به تباهي خواهم كشاند.

مگر خالص شدگان از ميان آنها.



(خدا) گفت :پس حق همين است (كه نجات با اخالص است) و حق را ميگويم؛

كه دوزخ را از تو و همه كساني كه از تو پيروي كنند انباشته خواهم كرد.

(اي پيامبر) بگو :من در ازاي اين (رسالتم) هيچ مزدي از شما نميخواهم و من از تكليف كنندگان
۴۹
توانتان) نيستم.

(تحميل كنندگان بيش از

اين (قرآن) جز يادآوري براي جهانيان نيست.

۴۳

و بيترديد خبر (عظمت آيات آن را) پس از مدتي خواهيد شناخت (با رشد علمي ،آيندگان به حقايقش آگاه خواهند شد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۴۹الغوينهم» از ريشه «غَوَي» ،و غوايه به راه تباهي و هالكت رفتن است ،درست مقابل رشد كه به راه سعادت منتهي شدن ميباشد .قرآن
واژه «غوايه» را مقابل رشد قرار داده است .مثل :بقره  :۹۴۸ال إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَدْ تَبَيَنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِ( .همچنين اعراف  .)۹۴۸و اطاعت از
حق ،آدمي را به رشد ميرساند و عصيان در برابر آن ،به غَي (وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَهُ فَغَوَىٰ  -طه .)۹۹۹
 - ۴۹تكليف از ريشه «كَلَفَ» به كار سختي گفته ميشود كه به كسي تحميل شود (مثل كلفت كه كارهاي سخت خانه را ميكند) .در ۶
موردي كه اين كلمه در قرآن آمده است ۱ ،مورد آن سخن از تكليف به «نفس» بيش از «وُسع» آن است .مثل :لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا
(انعام  .)۹۴۹سخن پيامبر همين است كه من نميخواهم چيزي را به زور بر شما تحميل كنم.
 - ۴۳مشابه اين سخن را در آيات  ۸سوره سبا (وَيَرَى الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِكَ ،)...نمل ( ۲۳وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَهِ سَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ )...و فصلت ( ۴۳سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ )...مالحظه ميكنيد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

نزول تدريجي اين كتاب (در سطح درك و فهم انسانها) از سوي خداي فرادست و فرزانه است.

به راستي ما اين كتاب را به حق (با هدف معيني) بر تو نازل كرديم ،پس خدا را به شيوهاي خالص پرستش بندگي كن
راهنمائي كتاب از شرك و ناخالصي دوري كن).

(به

۹

آگاه باشيد كه براي خدا (شايسته عبادت او) دين خالص است (دينداري بايد پيراسته از شرك و شخصيتپرستي باشد) و كساني كه غير
او را به واليت (براي رسيدن به حاجت) گرفتهاند( ،ادعاي باطلشان اين است كه) ما به اينها جز براي بيشتر نزديك شدن ِ به خدا ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹تنزيل در باب تفعيل ،به نزول تدريجي قرآن در طول  ۹۳سال گفته ميشود .منظور از نازل شدن كتاب؛ در دسترس درك و فهم و هضم و
جذب آدميان قرار گرفتن است .همچون رياضيات كه براي دانش آموز ابتدائي ساده و نازل ميشود.
 - ۹موضوع «خالص كردن دين در عبادت خدا»  ۹۹بار در قرآن تكرار شده است كه اهميت فوقالعاده اين امر را در خداپرستي نشان ميدهد
و سوره «زمر» بيش از بقيه سورهها ( ۴بار در آيات ،۹۹ ،۳ ،۹ :و  )۹۴به اين امر پرداخته است .مشركين معاصر پيامبر ،برخالف تصور
بسياري از مردم ،بر حسب آيات زيادي از قرآن ،كامال به «اهلل» اعتقاد داشتند و او را خالق و رازق خود دانسته و به صفت عزيز و عليم نيز
ميستودند ،اما ميپنداشتند خدا تنها «ربّاالرباب» بوده و اداره امور دنيا را به فرشتگان ،كه دختران اويند ،سپرده است.
آنها در واقع بُتها را فقط نماد فرشتگان ميدانستند كه براي دفع ضرر و جلب منفعت بايد آنها را پرستش و در آستانهشان قرباني كرد .به
اين ترتيب نقش خدا عمال به عالم ملكوت حواله داده ميشد و نقش اصلي ،به عنوان واسطه و شفيع به سپرده ميگشت و تودههاي مردم
نيز همين واسطهها را مؤثر در زندگي خود ميشناختند و به آنان متوسل ميشدند .شرك در حقيقت نه بيخدائي ،كه آفت خداپرستي و
خشككننده شجره ايمان است .به تعبير قرآن بيشتر مشركين ايمان نميآوردند ،مگر ايماني آلوده به شرك آباء و اجدادي (يوسف .)۹۱۸
اينكه چرا در قرآن تأكيد شده خداوند همه گناهان را ميبخشد به غير از شرك (نساء  ۴۶و  )۹۹۸و چرا هر انگيزه ناخالص و غير
توحيدي ،هر چند مشاركت اندكي در عبادت داشته باشد ،آن را باطل ميكند ،نكتهاي بس اساسي است .به نظر ميرسد انسان در پرستش
خدائي كه «ليس كمثله شئ» (شبيه هيچ چيز نيست) و اول و آخر و ظاهر و باطن همه چيز است (حديد  ،)۳به محض آنكه دستگيرهاي
ذهني و واسطه اي محسوس و ملموس پيدا كند ،خدا را در همان ميبيند و به او دل ميبندد و از آنجائي كه فقط در پرستش خالص خدا،
صفات و اسماء نيكوي او در وجود انسان تجلي ميكند ،دل بستن به آفريده هاي او ،به اميد برآورده شدن حاجات ،نه تنها رشد و كمالي
پديد نميآورد ،بلكه آدمي را در حوائج مادي متوقف ميسازد.

045
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۳

→ عبادت (اظهار ارادت و عبادت) نميكنيم! (اما اين واسطهتراشيها موجب انحراف از توحيد و تفرقه در وحدت ميشود) و بيترديد خداوند در
آنچه (با موحدان) اختالف ميكنند داوري خواهد كرد ،مسلماً خدا كسي را كه (عمال) دروغگوي ناسپاس باشد ،رهبري
(به مقصود) نميكند (ادعاي وجود واسطه در ارتباط با خدا ،هم دور از واقعيت ،يعني دروغ است و هم نهايت ناسپاسي است كه آدمي براي حاجاتش به جاي
آفريدگار متوسل به آفريدهها ،اعم از فرشتگان و آدميان ديگر گردد).

( آنچنان كه مشركين فرشتگان را دختران خدا و مسيحيان عيسي(ع) و يهوديان عُزير را پسران خدا

اگر خدا ميخواست فرزندي برگزيند
ميپنداشتند) ،حتماً آنچه را مي خواست از ميان آفريدگانش برميگزيد .او(از چنين پندارهائي) منزه است  ،او خداي يگان ِه
چيره بر همه عالم است.


آسمانها و زمين را به حق (هدفدار) آفريد( .پرده) شب را بر روز ميپوشاند و (پرتو) روز را بر شب ،و خورشيد و ماه را
(نيزطبق نظاماتي) رام گردانيده كه هر كدام تا سرآمدي معين روانند (عمري محدود دارند) ،آگاه باشيد كه او (در برابر منكران)
شكستناپذير و (نسبت به مؤمنان) بس آمرزنده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳هر مسلماني كه اهل نماز باشد ،حداقل ده بار در نيايشهاي روزانه خود جمله «اياك نعبد و اياك نستعين» را تكرار ميكند كه ضروري
است بدانيم دقيقاً چه چيزي را از خدا درخواست ميكنيم .بيشتر مردم عبادت را همين نماز و روزه و ساير احكام شرعي ميدانند .در
ترجمههاي فارسي قرآن ،كلمات :بندگي كردن ،پرستش ،و اطاعت را جايگزين كلمه عبادت مييابيد .البته اين معادلها از جهاتي قابل
قبول است ،ولي بيانگر روح مطلب و رساننده همه بار معنائي كلمه عبادت نميباشد.
در زبان عربي هموار كردن راهِ سنگالخ براي جادهسازي را «عبدالطريق» ميگويند و مسيري را كه در اثر كثرت رفت و آمد كوبيده و
براي رهروان رام شده باشد« ،طريق معبد» مينامند! عبادت به سلسله رفتارهائي گفته ميشود كه جاده وجود انسان را براي پذيرش تكاليف
و صفات خدائي ،مثل ايثار ،انفاق ،عفو ،شهادت ،علم و حكمت ...هموار سازد و مقاومت منيّتها و نفس دنياطلب او را مهار نمايد.
با چنين ريشهيابي لغوي ،آيا نميتوان گفت منظور از عبادت ،رام و هموار كردن نفس سركش ،طغيانگر و تنپرور آدمي است تا استعداد
بالقوه اي را كه خداوند از روح خودش در او دميده به فعليت برساند؟ اين استعداد چيزي جز همان اسماء الهي نيست كه در همان آغاز
آفرينش و سجده مالئك ،در نهاد آدمي به وديعه گذاشته شده است .در قرآن آمده است كه شيطان را عبادت نكنيد ،بديهي است كه
منظور از عبادت ،پرستش ،آنطور كه ترجمه ميكنند ،نيست ،بلكه همان تسليم و تن دادن و رام بودن در برابر وسوسههاي اوست .عبادت
غيرخدا نيز به همين معناست.

046

سوره زمر ()۰۲
۴

(بهرهمندي و تداوم

شما را از (منشاء) حياتي واحد (سلول اوليه) آفريد ،سپس زوجش را نيز از همان جنس پديد آورد و براي
۴
حيات) شما ،از دامها هشت نوع (چهار جفت) در خدمت شما قرار داد .شما را در شكمهاي مادرانتان در آفرينشي پي در
۸
پي  ،در تاريكيهاي سه گانه (شكم ،رحم ،و پرده مشيميه) پديد ميآورد .همين «اهلل» (نه بُتها و شركاء ديگر) صاحب اختيار
(گرداننده امور شما) است .فرمانروائي (عالم هستي و عالم انسان) منحصربه اوست ،معبودي جز او نيست ،پس چگونه به راهي
معكوس ميرويد؟

اگر كفر ورزيديد (حقيقت را نديده گرفته و انكار كرديد ،بدانيد) خدا بينياز (از بندگي) شماست و(لي) كفر را براي بندگانش
نميپسندد ،اما اگر شكر (نعمت) بجاي آوريد ،همين را بر شما ميپسندد( ،بدانيد كه در آخرت) هيچكس بارِ گناه ديگري را
برنميدارد ،سپس بازگشت شما به سوي صاحب اختيارتان است ،پس به آنچه (در مدت عمر دنيائي) ميكرديد ،آگاهتان
خواهد كرد ،بيترديد او بر رازهاي سينهها آگاه است.



هر گاه به انسان مشكلي روي آورد ،به حالت توبه دست دعا به سوي خدا دراز ميكند ،چون او را نعمتي از جانب
خويش ارزاني دارد ،مشكلي را كه به خاطر(رفع) آن خدا را مستمراً خوانده بود فراموش ميكند و براي او همتاياني
قائل ميشود (رفع گرفتارياش را در توسل و شفاعت واسطهها ميپندارد) و به اين وسيله موجب گمراهي ديگران نيز (با پندار شركآميز
خود) ميشود .بگو اين اندك (عمر دنيائي) را بهرهمند باش كه تو (با چنين ناسپاسيهائي) از پيوستگان به آتش هستي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴اغلب مفسرين «نفس واحده» را (بر اساس ديدگاه سنتي ِمستقل شناختن نسل انسان از سلسله تكامل موجودات زنده) همان آدم و زوج او
را نيز «حوا» گرفتهاند .اما در قرآن نه اصطالح «آدم ابوالبشر» به كار نرفته و نه نام «حوا»! به نظر ميرسد اين برداشت (همچون بسياري از
مطالب مربوط به گزينش آدم) از تورات و اسرائيليات وارد تفاسير و انديشه اسالمي شده باشد .اما عنوان «نفس واحده» عالوه بر اين
سوره ،در آيه نخست سوره نساء و آيه  ۲۶سوره انعام (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ )...آمده است كه نفس واحده
را در منشاء حياتي واحدي كه در زمين پديد آمده نشان ميدهد(.ر.ك .كتاب علمي قرآني «خلقت انسان» مرحوم دكتر يداهلل سحابي).
در بيشترين مدت عمر كره زمين زوجيتي وجود نداشت .پيدايش زوجيت خود از شگفتيهاي آفرينش است كه (با انتقال تجربيات
ژنتيكي متنوع) تكامل و تنوع گونههاي حياتي سرعتي حيرتآور يافت .از نظر علم ژنتيك ،مسلم است كه كروموزوم ايكس و ايگرگ
قبال در يك بدنه بودند و سپس كروموزوم ايگرگ (ماده) به گونهاي شگفت از كروموزوم ايكس (مذكر) جدا و مستقل گشته است.
 - ۴آيات  ۹۴۳و  ۹۴۴وسوره انعام اين  ۴جفت را :گوسفند ،بز ،شتر و گاو (در دو جنس نر و ماده) معرفي كرده است.
 - ۸آيه  ۹۴سوره مؤمنون اين آفرينشهاي پي در پي را در  ۸مرحله :نطفه ،علقه ،مضغه ،عظام ،لحم ،و باالخره انشاء و القاي روح خدائي در
نفس آدمي شمرده است.
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(آيا چنين انسان غافل و ناسپاسي بهتر است) يا كسي كه در ساعات شب به حال سجده و قيام ،به اطاعت خاضعانه خدا مشغول
است و از (عذاب) آخرت ميپرهيزد و به رحمت پروردگارش (نه نقش واسطه ها) دل ميبندد؟ بگو :آيا آنها كه ميدانند و
۲
۶
آنها كه نميدانند يكساناند؟ تنها متعهدان به خدا پند ميپذيرند.

بگو :اي بندگان من كه ايمان آوردهايد ،از پروردگارتان پروا كنيد ،براي كساني كه در اين دنيا نيكي كردند ،پاداشي
بس نكوست .زمين خدافراخ است (اگر آزادي ايمان نبود ،هجرت كنيد) ،جز اين نيست كه پايداران پاداش بيحساب دارند.


بگو :من مأمور شدهام خدا را با به شيوهاي خالصانه عبادت كنم.

و مأمورم كه نخستين تسليم شده (بر آنچه ابالغ ميكنم) باشم.

بگو :من از عذاب روزي عظيم ميترسم ،اگر پروردگارم را نافرماني كنم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۱قنوت را اطاعت معنا كردهاند ،اطاعتي كه در آن ،هم پيوستگي و دوام باشد و هم خضوع و خشوع.
 - ۶افعال مضارع «يعملون» ،و «اليعملون» داللت بر استمرار علمآموزي ميكند و ترجمه :دانايان و نادانها رساننده به مقصود آيه نميباشد.
 - ۲عنوان «اولواااللباب» را مترجمين خردمندان يا صاحبان تفكر و عقل و انديشه ترجمه كردهاند كه بيانگرمعناي عميق اين واژه نيست.
اولواااللباب يعني صاحبان لُب .لُبِ هر چيز ،مثل گردو و بادام ،مغز آن است .مفسرين مغز انسان را همان عقل او شمردهاند و گفتهاند
اولواااللباب همان عاقالن ،و به فارسي سليستر ،خردمنداناند .اما درك و فهمي كه در ادبيات و عُرف امروز از واژه «عقل» وجود دارد،
مغاير با مفهوم واژه عقل در قرآن و مستقل از ايمان به آفريدگار است و حتي منكران در مواردي «عقالنيت» را همچون روشنفكري در
برابر «ايمان» مطرح ميسازند! در اين صورت آيا چنين خردمنداني از آيات پند ميگيرند؟ برخي از لغتشناسان گفتهاند لُب ،نه هر عقلي،
بلكه عقل خالص و پاك شده است! در اين صورت بايد پرسيد خلوص و پاك شدن از چه چيزي؟
از  ۹۸موردي كه عنوان «اولواااللباب» (يا اوليااللباب) در قرآن آمده است چند نكته را ميتوان فهميد:
الف) در  ۹۹آيه از  ۹۸مورد« ،اولواااللباب» با واژة «ذكر» (بيداري و خودآگاهي) همراه آمده و بر «ذكرپذيري» آنان تصريح شده است،
در  ۴مورد ديگر از عبرتگيري ،هدايتپذيري و آمادگي شناخت آنان .آيا «عقالنيت خود بنياد» امروز ،كه در برابر «خدا بنيادي» مطرح
ميشود ،ميتواند ترجمه دقيقي براي اولواااللباب باشد؟
ب) در  ۸مورد واژه تقوا (كنترل نفس ،در خود آيه يا قبل و بعد آن) از ويژگيهاي اولواااللباب شناخته شده است (بقره  ۹۱۲و ،۹۲۱
مائده  ،۹۱۱طالق  ،۹۱ص  ،۹۲و زمر  ،)۲پس در واژة «اولواااللباب» مفهوم تسلط بر نفس و خويشتنداري موجود است.
ج) از مقايسه ويژگيهاي متضادي كه از دو گروه «فاسقين» و «اوليااللباب» در آيات  ۹۲تا  ۹۴سوره رعد و آيات  ۹۸و  ۹۱بقره آمده،
ميتوان فهميد كه «فاسقين» شخصيتي مقابل اوليااللباب دارند .از آنجائي كه واژه «فسق» داللت بر شكستن و پاره كردن حدود و پوسته
محافظ دارد ،ميتوان فهميد اولواااللباب كساني هستند كه به نيروي تقوا (كنترل نفس) خود را در محدوده مقررات الهي نگه ميدارند و
حرمتشكني و نقض مقررات و احكام شريعت نميكنند .به عبارتي آنها صاحب خِرَد خدائي ،و وجدانهاي پاك و متعهدان به ميثاقهاي
خدائي هستند و بنياد عقالنيت آنان بر محور ارزشهاي اخالقي است.
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۹۱

بگو :من خدا (نه بُتها) را ،در حالي كه شيوه بندگيام را براي اوخالص كرده باشم عبادت ميكنم.

شما نيز غير او هرآنچه خواهيد بندگي كنيد؛ بگو( :بدانيد) بيترديد زيانكاران (واقعي) كسانياند كه (در غفلت از آخرت) هم
خودشان و هم اهلشان (خانواده يا همفكرانشان) را به خسارت انداختند .آگاه باشيد كه اين همان زيان آشكار (مسلم) است.



۹۹

آنان را از فرازشان سايبانهائي از آتش است و در زيرشان نيز (از همه جانب در احاطه آتشاند) .اين است آنچه خدا
بندگانش را از آن بيم ميدهد ،پس اي بندگان من ،از (عقوبت) من پروا كنيد (خود را از آتش اعمالتان حفظ كنيد).

و كساني كه از طاغوت (زمامداران مستبد و طغيانگر) از اينكه سرسپرده او باشند دوري ميكنند و به سوي خدا برميگردند،
بشارت (به رستگاري) مختص آنهاست .پس بندگان مرا (كه از شخصپرستي امتناع كردهاند) بشارت ده؛
۹۹

آنها كه به قول (كالم خدا = قرآن) گوش فرا ميدهند و از بهترين آن پيروي ميكنند .آنهايند كه خدا رهبريشان كرده
و آنها همان اولواااللباب (داراي وجدان خدائي) اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱براي كلمه «دين» متأسفانه برگرداني جامع به زبان فارسي نداريم .گفته شده معناي دين ،جزا و پاداش است؛ به اين معنا نيز در قرآن آمده
است ،اما بُعد ديگر واژه دين «قانون اساسي و نظامات حكومتي» است (يوسف  )۱۸كه بر اساس آن شهروندان جزا داده ميشوند .واژه
«ايدئولوژي» نيز ،كه از كلمات وارداتي غربي است ،از جهاتي مشابه معناي دين است .به هر حال ،خالص كردن دين خود براي خدا،
احتراز از شرك و انگيزههاي غيرخدائي در عبادت ميباشد.
« - ۹۹ظِلّ» همان سايه است ،اما به صورت مجازي نيز به چيزهائي كه همچون چتر انسان را فرا ميگيرد ،گفته ميشود ،مثل سايه ابر (بقره ۴۱
و  ،۹۹۱اعراف  ،)۹۸۱سايه داغ دود آتش (واقعه  ،)۴۳سايه امواج متراكم دريا (لقمان  )۴۳و سايه رحمت ربوبي در قيامت (واقعه  ،۳۱نساء
 ،۴۱رعد  ،۳۴يس  ،۴۶مرسالت  .)۴۹اعمال نيك و بد آدمي نيز همچون چتري او را فرا گرفته و در سايه سوزنده يا سرورآور آن قرار
خواهد داد(مرسالت  .)۳۱در ضمن ظليل (سايه) با ظلم همريشهاند .در قيامت ظالمين در ظِل ِ اعمال خود خواهند بود ،فراگيري اين سايه
از باال و پائين داللت بر ذاتي بودن و همه جانبه بودن آتش دروني ميكند.
 - ۹۹بسياري از نوگرايان ديني ،كلمه قول را مطلق سخن (همه سخنان) گرفته و اين آيه را داللت بر آزاد فكري اسالمي و تشويق مسلمانان به
شنيدن اقوال مختلف دانستهاند .آنها بر اين باورند كه با شنيدن اقوال مختلف ،امرِهدايت حاصل ميشود .هر چند مشورت و رايزني با مردم
در امور دنيائي بسيار نيكو و ضروري و سالمتر مي باشد ،اما هدايت مقولهاي ديگر است و منشاءاي خدائي دارد و الزاماً چنين نيست كه با
شنيدن سخناني از ديگران ،كه معلوم نيست تا چه حد هدايت يافته باشند ،كسي به هدايت برسد!
معرفه آمدن كلمه «القول» داللت بر سخن مشخص ميكند كه از آيات قبل و بعد معلوم ميشود سخن خداست .در ثاني موضوع بحثِ
آيات  ۹۱و  ۹۶امتناع از پذيرش فرمان طاغوت و پناه بردن به سوي خداست نه بحثِ آزاد فكري  ،كه در زمان ما مطرح شده و ←
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۹۴

۹۳

آيا كسي كه موجبات عذاب بر او تحقق يافته ،آيا تو ميتواني كسي را كه در آتش است نجات دهي؟

۹۴

اما كساني كه (با تسلط بر نفس) از پروردگارشان پروا كردند ،براي آنها دستاوردهائي (از سعادت بهشتي) است كه بر فرازش
دستاوردهائي (عاليتر) بنا شده است كه از زير آن نهرهاجاري است .وعده خداست (كه هرگز) خدا خلف وعده نميكند.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ البته بسيار هم ضروري و نيكوست .ايرادي كه بر اين برداشت ميگيرند ،گزينش بهترين سخن خداست .ميگويند مگر كالم خدا بد و
خوب يا به و بهترين دارد!؟ پاسخ اين ايراد را اتفاقاً آيه  ۴۴همين سوره ميدهد (اتبعوا احسن ما انزل من ربكم) .آري كالم خدا هم به و
بهترين دارد ؛ از جمله ،او اجازه مقابله به مثل داده است ،ولي در چهار سطح پيشرفتهتر :به عفو ،صفح ،غفران و رحمت هم توصيه كرده
است( .ر .ك .به مقاله چهار بال اخالق از همين قلم).
 - ۹۳بيشتر مترجمان «كلمه العذاب» را فرمان عذاب معنا كردهاند ،البته اين برگردان مفهوم كلي آيه را منتقل ميكند ،اما توجه به معناي اصلي
واژة «كلمه» ،بُعد ديگري از مسئله را آشكار ميسازد .كلمه از ريشه «كلم» ،به گفته اهل لغت« ،تأثيرگذاري» است .تأثيري كه توسط ابزار
سه گانه شناخت (سمع ،بصر ،و قلب) دريافت ميگردد .تأثير سخن در اذهان و انتقال معاني از طريق گوش را «كالم» ميگويند،
همچنانكه زخم زدن به ديگري را ،كه با چشم ديده ميشود« ،كلم» مينامند ،جسم و جان و روح و روان نيز ميتواند تأثيراتي را از بيرون
بپذيرد.قرآن تولد عيسي مسيح را ناشي از كلمه ويژهاي كه خدا بر مريم(ع) القاء كرد ،شمرده است (نساء  ۹۱۹و آلعمران  .)۴۴چنين تولد
غير متعارفي «تأثير گزاري» ويژهاي در ذهن و اندام توليد نسل مريم به شمار ميرود.
در قرآن آمده است كه اگر درياها مركب ميشدند ،براي نوشتن كلمات ربوبي كافي نبود (كهف  ۹۱۲و لقمان  .)۹۱مفسرين اين
«كلمات» را همان مخلوقات خدا دانستهاند كه هر كدام «اثري» از آفريدگار عالم است.
(ع)
وقتي گفته ميشود ابراهيم(ع) را پروردگارش با «كلماتي» مبتال كرد و آزمود ،و يا آدم پس از هبوط از بهشت به «كلماتي» از
پروردگارش دست يافت (بقره  ،)۳۱نشانگر حقايق و ارزشهائي است كه به آن دست يافتند ،همچون :صبر ،تقوا ،حلم ،احسان ،ايمان،
تسليم و ...به همين دليل است كه قرآن «تقوا» را «كلمه» ناميده است (فتح  )۹۸و همه اين صفات «تأثيراتي» در شخصيت آدمي ميگذارند.
با مقدمات فوق ،آيا نميتوان گفت «كلمه العذاب» همان تأثيرات منفي از آثار گناه باشد كه وجود منكران را فرا ميگيرد؟ با اين توضيح،
ذهن تالوت كننده متوجه نقش عمل در عذاب ميشود ،اما با ترجمه «فرمان عذاب» چنين القاء ميگردد كه گوئي اين خداست كه فرمان
عذاب ميدهد! هر چند همه فعل و انفعاالت به خدا برميگردد ،اما در بيان نخست تقصير برگردن منكران ميافتد و در دومي بر خدا!
 - ۹۴جملة «من في النار» نشان ميدهد كه در آتش بودن منكران «ذاتي» است نه عارضي و بيروني كه بتوان كسي را از آن خارج كرد.
 - ۹۴مترجمان قرآن ،تا جائي كه اين قلم ديده است ،كلمه «غرفه» را عيناً به همين صورت برگرداندهاند ،كه در زمان ما به قسمت بلند
مهمانخانه و مكانهاي ممتاز گفته ميشود ،و چنين تعبير كردهاند كه گويا غرفههاي بهشت ،مكانهاي بلندتر آن براي مهمانان ويژه است.
اما غرفه از ريشه «غَرْف» ،معناي اخذ كردن و برداشتن با دست ميدهد و غرفه همان «برداشته شده» است كه ما در اين جا «دستاورد»
ترجمه كردهايم .و اتفاقا آيه  ۹۴۲سوره بقره دقيقاً همين معنا را تبيين كرده است .غرفههاي ساخته شده بهشت (غرف مبنيه) دستاوردهاي
نيكوي دنيائي است كه در آخرت در مقاماتي متعالي تحقق پيدا ميكند .در قرآن ،هم وصف غرفات و غُرَف به صورت جمع يا غرفا
(نكره) آمده است و هم ،الغرف (معرفه) كه داللت بر جايگاه ممتاز صابران ميكند (فرقان .)۱۴
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(در

آيا نديدي (در اين آيت نينديشيدي) كه مسلماً اين خداست كه از آسمان آبي فرو فرستاد ،پس آن را به منابع زير زمين
سفرههاي محفوظ از تبخير و تغيير رنگ و طعم) هدايت كرد ،سپس (به تدريج در طول تابستان) به وسيله (جريان يافتن) آن ،كِشتزارهاي
متنوع (از دل خاك) برون آورد ،سپس (اين گياه سبز و خرّم) خشك ميشود و آن را زرد رنگ ميبيني ،سپس آن را خس و
خاشاكي كند ،بيترديد در اين (فرآيند) براي وجدانهاي خدائي بس يادآوري (ناپايداري دنيا و بازگشت به خدا) است.

۹۱

آيا پس كسي كه خدا سينهاش را براي (تنفس در هواي ايمان) گشوده و (در پرتو آن) بر نوري از سوي خدا (رهسپار سعادت)
۹۶
باشد (همچون تنگِ نفس گرفتگان در فضاي ايمان است؟) پس واي بر سختدالنِ در روي آوردن به ياد خدا (از دست دادگان قابليت
دل براي قبول حق) آنها در گمراهي آشكاري هستند.
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 - ۹۸ترجمه «ينابيع في االرض» به چشمه ها ،چندان دقيق و درست نيست ،چراكه خدا باران را به چشمهها نميبرد! بلكه به «منابع» و سفرههاي
زيرزميني سوق ميدهد و چشمهها از آنها تغذيه ميكنند .از تنها مورد ديگري كه اين كلمه در قرآن تكرار شده ميتوان فهميد كه ينابيع،
منبع جوشش چشمهها و قنوات است ،نه خود چشمه :اسراء  - ۲۱وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (منكران گفتند :ما
هرگز به تو ايمان نميآوريم مگر آنكه براي ما با شكافتن زمين چشمهاي جاري سازي) .در آيه فوق به منابع زيرزميني چشمهها ،در آيه
 ۹۶سوره مؤمنون به سفرههاي زيرزميني ،كه مسكن و قرارگاه آب است (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ) و در آيه ۹۹
سوره حجر ،به «مخازن» زيرزميني آب اشاره شده است (...فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) ر.ك .به «اشارات قرآن
به منابع زيرزميني آب» صفحه  ۹۹۱از كتاب «متدولوژي تدبّر در قرآن» از همين قلم.
 - ۹۱اصطالح «شرح صدر» كه نشانه گشادگي قفسه سينه در تنفس و تحمل سختيها و صعود ميباشد ،تمثيلي است براي گشودنِ اختياري و
با اشتياق سينه در هواي اهداف و تمايالت انساني ،كه ميتواند كفر باشد (...مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا - ...نحل  )۹۱۸يا تسليم به خدا ،آنچنان
كه در اين آيه ،همچنين آيه  ۹۹۴انعام آمده است (كسي كه خدا بخواهد رهبرياش كند ،سينهاش را براي تسليم به حق گشاده ميدارد و
كسي را خواهد به گمراهي رها سازد ،سينهاش را تنگ و حقناپذير ميگرداند ،گوئي به سختي به آسمان صعود ميكند! اين چنين خدا
بار سنگين گناه را بر كساني كه ايمان نميآورند قرار ميدهد) .اولين درخواستي كه حضرت موسي پس از دريافت مأموريت سخت به
مصاف فرعون رفتن از خدا ميكند ،همين «انشراح صدر» بوده است (قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي  -طه  ۹۴و  ،)۹۸قرآن
تحقق چنين شرح صدري را نيز نسبت به پيامبر اسالم(ص) در سورهاي به همين نام اعالم كرده است :أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ و...
 - ۹۶قساوت را سنگدلي گفتهاند ،كه مقابل لينت (نرمي و انعطاف پذيري) دل است و آيه  ۹۳همين سوره نيز به آن اشاره شده است .اين واژه
كه  ۱بار در قرآن تكرار شده ،حكايت از بيماري و مرضي ميكند كه قابليت تغيير و دگرگوني را از دل آدمي زائل كرده و تعصب و
تصلب را جايگزين آن ميسازد .چنين تعبيري البته تمثيلي است براي فهم ما و شناختي كه از سختي سنگ داريم .از نظر پزشكي نيز از
دست دادن انعطاف رگهاي قلب را نيز «تصلب شرائين» ميگويند كه موجب سكته ميشود ر .ك .به مقاله «اشارات قرآن به بيماريهاي
قلبي» در كتاب «پژوهشي در پرتو قرآن» ج  ،۹ص  ۹۹۹از همين قلم.
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۹۱

۹۲

خداست كه نيكوترين سخن نو را نازل كرد؛ كتابي همگون و هماهنگ كه (از تدبر در آياتش) پوست كساني كه از
۹۳
۹۹
۹۹
پروردگارشان خشيت دارند ،به لرزه افتد ،سپس پوستها و دلهايشان به ياد خدا نرم شود ،چنين است هدايت
خدا! كه به وسيله آن كسي را كه بخواهد (شايسته بداند) رهبري ميكند و آن را كه خدا به گمراهي (انتخابي خودش) سپرده
۹۴
باشد ،هيچ رهبري (به سعادت) براي او نيست.

۹۴

پس ،آيا كسي كه با روي آوردنش (به اهداف و اعمال نيكو) خود را از گزند عذاب روز قيامت مصون ميدارد ←
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 - ۹۲حديث به هر آنچه تازه و نو باشد گفته ميشود چه قول ،چه فعل .حادثه و حوادث نيز اتفاقات تازه است .خواب را نيز كه دائماً تكرار
ميشود «احاديث» ميگويند .كافران ،قرآن را سخناني قديمي و كهنه ،كه از زمان نوح و ابراهيم تكرار شده ،تلقي ميكردند ،ولي قرآن
آن را پيامهاي همواره نو و تازه شونده (بر حسب درك و دانش تالوت و تدبّر كننده) مينامد .اين كتابي نيست كه با يكبار خواندن،
همچون كتاب هاي قصه ،تمام شود ،معدني است كه هر چند كنده و كاويده شود گنج بيشتري عايد ميگردد .از  ۹۶باري كه اين واژه در
قرآن آمده ۹۱ ،بار آن وصف اين كتاب است.
 - ۹۱متشابه از ريشه «شَبـَهَ» داللت بر شبيه و مثل و مانند بودن ميكند .متشابه بودن قرآن ،همگوني و نظير هم بودن آيات آن ،و مبرا بودنش را
از اختالف و تضاد را نشان ميدهد .مثاني بودن قرآن ،همچون عدد ثاني ( )۹كه به عدد واحد ( )۹برميگردد و بر آن بنا ميشود،
هماهنگي و ارتباط تمامي اجزاء (آيات) قرآن با يكديگر را ،همچون ارتباط اعضاء و جوارح بدن انسان ،نشان ميدهد .با اين تعبير ،قرآن
بدنه اي است كه آياتش مرتبط و مفسر يكديگر بوده ،هر عضوي از آن در بيان مقصود همگون عضوي ديگر است و تماماً به سوي صراط
مستقيم هدايت ميكند.
 - ۹۹خشيّت را ترس معنا ميكنند ،اما اين چه ترسي است كه به تعبير قرآن ،تنها دانشمندان پيدا ميكنند!؟ (...إِنَمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ عِبَادِ ِه
الْعُلَمَاءُ - ...فاطر  )۹۶آيا اين حالت جز احساس حيرت در برابر عظمت و ابهت آفريدگار و نگراني از ناهماهنگي با نظام حكيمانه اوست؟
...شاگردان تنبل و تنپرور ،هيچ به فكر آخر سال نيستند ،آنكه هوشمندتر است از رد شدن و عقب ماندن هراس ميكند!
 - ۹۹تقشعر از «قـَشْعَرَ» به انقباض و لرزش پوست بدن ،كه موي را بر اندام راست ميكند ،گفته ميشود ،گاهي عوامل مادي همچون سوزِ
سرما و ترس موجب آن ميگردد و گاهي احساس عميق و دروني كه قلب او را تحت تأثير قرار ميدهد.
 - ۹۳در ذوب فلزات قرآن از واژه لينت استفاده كرده (...وَأَلَنَا لَهُ الْحَدِيدَ  -براي داوود آهن را نرم كرديم  -سبا  ،)۹۱نرم گوئي در گفتار
(فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنًا - ...طه  )۴۴و نرمي در اخالق (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْتَ لَهُمْ - ...آلعمران  )۹۴۲را نيز «لينت» شمرده است .نرم شدن
پوست (در برابر خشكي) داللت بر انعطاف آن ميكند و نرم شدن دل نقاط مقابل قساوت و نشانهاي است از آمادگي براي پذيرش حق.
 - ۹۴قبال گفته شد كه خدا كسي را گمراه نميكند ،اما از آنجائي كه همه فعل و انفعاالت به نظاماتي برميگردد كه خدا مقرر كرده ،گمراه
شدن منكران نيز در همين نظام و ناشي از مشيت اوست ،ولي عمال خودشان مقصر هستند .همچنانكه معلم شاگرد را تجديد يا رفوزه
ميكند ،اما اين رفتار ناشي از عملكرد خود دانشآموز است.
 - ۹۴معناي ظاهري «وجه»  ،همان چهره و روي آدمي است ،اما از آنجائي كه روي آوردن به هر چيز نشانه رويكرد دل به آن است ،معناي
باطني اين كلمه اهداف و آرمانهائي است كه به آن روي ميآوريم .مثال آنگاه كه ابراهيم(ع) پس از روي آوردن به ستاره و ماه و
خورشيد و مشاهده افول آنان ،به آفريدگار آنها روي ميآورد ،ميگويد« :إِنِي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ( »...انعام ،)۱۲
م سلماً متوجه كردن وجه خود ،همان نگاه دل و هدفگيري خدائي در زندگي است .اصطالحات« :ابتغاء وجه اهلل» (پيجوئي وجه خدا) و
«يريدون وجه اهلل» (خواستن وجه خدا) كه به كرّات در قرآن تكرار شده (از جمله :بقره  ۹۹۴و  ،۹۱۹رعد  ،۹۹روم  ۳۶و  ،۳۲رحمن ،۹۱
انسان  ،۲ليل  ،۹۱و )...همان جهت و هدف خدائي است كه مؤمن به آن روي ميآورد .چنين است تسليم كردن وجه خود به خدا
(...أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَهِ - ...آلعمران  .)۹۱اين كه در قرآن گفته شده در قيامت كساني با وجه خود به آتش ميافتند ،منظور همين اهدافي
است كه به آن روي آوردهاند (از جمله اسراء  ،۲۱فرقان  ،۳۴قمر .)۴۶
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→ (مثل آنست كه به هواي نفس روي آورده؟)  ،و به ستمكاران گفته ميشود :بچشيد آنچه را كه يكسره كسب ميكرديد.

۹۱

۹۶

پيشينيان ايشان (نيز حق را) دروغ شمردند ،پس از آنجائي كه درك نميكردند ،عذاب دامنشان را گرفت.

۹۲

پس خدا هم رسوائي در زندگي دنيا را به آنان چشاند و بيترديد عذاب آخرت بزرگتر است ،اگر واقعاً ميدانستند!

۳۱

ما براي (هدايت) مردم ،در اين قرآن از هر مثلي زدهايم ،باشد تا يادآور (حقايق) شوند.

۳۹



۳۹

(اين كتاب ،متن) خواندني رواني است ،بدون هيچ پيچيدگي و نارسائي ،تا (مردم با پيروي آن ،از انحرافات) پرهيز كنند.

خدا (در مقايسه شرك و توحيد) مثلي (از مناسبات خودتان در دنيا) زده است؛ مردي (برده و مملوك) كه ارباباني ستيزهگر و بد خوي در
مشاركت (بر مالكيت) او دارد ،و مردي كه فقط فرمانبر يك تن است ،آيا اين دو در مَثـَل برابرند؟ حمد و سپاس ويژه
خداست (كه ما را به بندگانش نسپرده و خود كفايت امورمان را كرده است) ولي بيشترشان (حقيقت ربوبيت را) نميدانند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۸معناي «يتقي بوجهه» محافظت خويش از خطر عذاب ،با روي آوردن به كارهاي خير است« .يتقي» فعل مضارع از تقوا ،به معناي ترمز و
خويشتنداري است .وقتي دعا ميكنيم« :فقنا عذاب النار» (ما را از آتش مصون دار) ،حرف «قاف» فعل امر از تقواست .چراكه خدا
ي وَأَهْلُ الْمَغْفِرَهِ  -مدثر .)۴۸
نگهدارنده بندگان است (...هُوَ أَهْلُ التَقْوَ ٰ
 - ۹۱كلمة «كنتم» (در :بما كنتم تكسبون) داللت بر تكوين شخصيتي ،به خاطر تكرار و استمرار عمل ميكند.
 - ۹۶در اينجا فعل «ال يشعرون» در مورد ناآگاهي از عذاب آمده است .شعور از ريشه «شَعْر» (موي سر) به هر آنچه ظريف و نازك باشد ،و
درك و فهمش نازك بيني و دقت بخواهد گفته ميشود .شاعر نكتهسنج و ظريف سخن است و شعور به درك ظرايف و نكاتي گفته
ميشود كه در ظاهر آشكار نيست .كافران در دنيا به ظرافت ارتباط عمل با سرنوشت ابدي توجه نداشتند و مغرور بودند.
 - ۹۲جملة «وَلَعَذَابُ الْآخِرَهِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» در آيه  ۳۳سوره قلم نيز آمده كه تدبّر در آن ،براي پي بردن به معناي عذاب و درك
ارتباط عذاب دنيا با عذاب آخرت بسيار مؤثر است.
 - ۳۱منظور از «ضرب المثل» ،آنچنان كه در زبان فارسي ميفهميم ،نيست .كلمه «مَثـَل»  ۴۹بار در قرآن تكرار شده و به صورت نكره (مثال يا
جمع :امثال و امثالهم) همراه با فعل «ضَرَبَ» نيز  ۹۴بار در اين كتاب تكرار شده است .منظور از مثل زدن ،ارائه نمونه و مدل و ذكر حاالت
مختلف يك موضوع است ،تا هر كس به تناسب درك و فهم و ذوق و سليقه خود آن را دريابد.
 - ۳۹واژة قرآن در اصل مصدر است ،به معني خواندن ،از ريشه «قـَرَءَ» ،و به آنچه بر پيامبر مكرم اسالم(ص) نازل شده ،به اعتبار آن كه متني
خواندني است ،قرآن گفته ميشود (به سوره قيامه آيات  ۹۱و  ۹۶نگاه كنيد).
« - ۳۹عربي» نيز وصفي است براي قرآن ،به معناي فصيح و روشن كه مقابل واژه «عجمي» به معناي گنگ و نامفهوم است .اِعراب گذاري
كلمات نيز براي روشن كردن آنها در تلفظ ،با حركت گذاري عالمات ميباشد.
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بيترديد تو خواهي مُرد و آنها نيز خواهند مرد (بهرهمنديهاي دنيا و عمر همه شما در گذراست).

۳۳

سپس بيترديد در روز قيامت نزد پروردگارتان با يكديگر (در فرافكني و به گردن هم انداختن) بگو مگو خواهيد كرد.

كيست ستمگرتر از آن كه بر خدا دروغ بندد و (كالم) صدقي را كه بر او عرضه شده ،دروغ شمارد؟ آيا در دوزخ
۳۴
جايگاهي براي حق پوشان نيست؟



اما آن كه راستي آورد (مردم را به صداقت دعوت كند و خود نيز با عملش) آن را تصديق كند ،اينها همان پروا پيشگاناند.

براي ايشان است نزد پروردگارشان هر آنچه خواهند ،اين است پاداش نيكوكاران.

تا خدا (به پاداش اين صداقت و احسان) ،بدترين كارهائي را كه مرتكب شدهاند( ،به لطف مغفرتش) بپوشاند و پاداش آنان را به
۳۴
(معيار) بهترين كاري كه ميكردند جزا دهد.

آيا خدا بندهاش را (در حمايت از شرّ كافران) كافي نيست كه تو را از غير او ميترسانند!؟ و كسي
حال خود) رها سازد ،هيچ هدايتگري نخواهد داشت.

را كه خدا در گمراهي (به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۳تخاصم دوزخيان حقيقتي است كه قرآن از آن خبر داده است (إِنَ ٰذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَارِ  -ص  )۸۴و در سورههاي متعددي به آن
اشاره كرده است ،از جمله ق  ۹۶و شعراء .۲۸
 - ۳۴در اين آيه به جاي آن كه گفته شود« :آيا جاي كافران در جهنم نيست» ،جمله« :آيا در جهنم جايگاهي براي كافران نيست» آمده است.
گر چه هر دو به يك معنا است ،اما در حالت اول توجه روي اشخاص است و در حالت دوم روي نظامات .مثل آنكه بگوئيم ،آيا سزاي
شاگرد تنبل رفوزگي نيست؟ يا آنكه :آيا براي درس نخواندن هيچ سرافكندگي و رسوايي وجود ندارد؟
 - ۳۴همچنانكه هر ورزشكار را به ركوردي كه آورده و مهمترين مدالي كه كسب كرده ،مورد ارزيابي قرار ميدهند ،خداي غفور و رحيم،
هم بدترين اعمال آدميان را (مشروط به تقوا و صداقت) ميبخشد و هم پاداش بهترين اعمال را ميدهد.
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۳۸

و (بر عكس) كسي را كه خدا هدايت كند ،گمراه كنندهاي نخواهد بود .آيا خدا فرادست دفع كننده (ستمگران) نيست؟

اگر از آنان بپرسي كيست كه آسمانها و زمين را آفريده است؟ مسلماً خواهند گفت :خدا؛ بگو :پس آيا در (توانائي)
آنچه غير از خدا ميخوانيد هيچ انديشيدهايد؟ كه اگر خدا گزندي بر من اراده كند ،آيا آنها ميتوانند برطرف
كنندهاش باشند؟ يا اگر رحمتي براي من بخواهد ،آيا آنها ميتوانند بازدارندهاش باشند؟ بگو :خدا مرا بس است ،اهل
توكل تنها بر او توكل ميكنند.



بگو :اي قوم من! هر آنچه ميتوانيد بكنيد ،من نيز كار خويش ميكنم ،پس به زودي خواهيد دانست؛

۳۱

كيست آن كه عذابي بر او رسد تا رسوايش سازد و عذابي كه همواره بر او حلول كند (بر جانش بنشيند)؟

ما اين كتاب را به حق (با هدف و منظور مشخصي) بر تو ،به خاطر مردم نازل كرديم ،پس هر كه پذيراي هدايت شود ،پس
به سود خود اوست و هر كه گمراه گشت ،جز اين نيست كه به زيان خويش گمراه شده است و تو وكيل آنان نيستي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۸مشتقات كلمة انتقام  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۳مورد ،صفت «منتقم» يا «ذوانتقام» به خدا نسبت داده شده است .منتقم از
نام هاي نيكوي الهي است ،در حالي كه انتقام گرفتن در اخالق ديني مذمت شده است .عالوه بر آن ،خداوندي كه منزه از تأثيرپذيري از
مخلوقات است ،چگونه ممكن است دچار خشم و غضب يا انتقام ،كه تماماً احساساتي انسانياند ،بشود؟ اما كلمه انتقام از ريشه «نَـقـَمَ» به
معني نفي و انكار شئ ميباشد ،خواه با زبان و خواه با عقوبت .همانطور كه بدن ما در تزريق خون يا پيوند اعضاء تا هماهنگي الزم حاصل
نشود ،عضو جديد را پس ميزند ،نظامات جهان و آخرت نيز به گونهاي است كه انسانهاي ناهماهنگ با نظامات الهي را دفع و طرد
ميكند .اين است معناي انتقام الهي.
 - ۳۱در جملة «وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ» ،كلمه «يَحِلُ» كه  ۶بار در قرآن تكرار شده ،همان معناي حالل (در برابر حرام) را ميدهد كه ترجمه
فارسي آن روا بودن ،حل شدن و «حلول» آن در نفس آدمي است ،در مقابل «حرام» ،كه داللت بر مانع و حريمي بازدارنده ميكند .در اين
آيه (و آيه  ۳۲سوره هود) بر حالل شدن عذاب و در سوره طه آيات  ۶۹و  ۶۸بر حالل شدن غضب خدا در نفس منكران اشاره شده است.
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(كه به ظاهر همچون مردگان

خداست كه جانها را هنگام مرگشان (به تمامي) ميستاند و (نيز) جاني را كه در خواب نمرده
است!) .پس جان آنهائي را كه حكم مرگ برايشان رانده شده نگه ميدارد و (جان) بقيه را (كه در خواب شبانه يا نيمروزاند) تا
سرآمدي معين باز ميفرستد .بيگمان در اين (پديده خواب) بس نشانههاست براي مردمي كه پيوسته ميانديشند.

(با وجود آنكه مرگ و حيات به دست اوست) آيا به غير از خدا شفيعاني ميگيرند!؟ بگو :حتي اگر هيچ توان نداشته و نتوانند
چيزي را درك كنند (آيا باز هم شفاعت آنان را طلب ميكنيد)!؟

بگو :شفاعت به تمامي در انحصار خداست،
نيز) به سوي او بازگردانده ميشويد.

) فرمانروائي آسمانها و زمين فقط به دست اوست .سپس

(پس از مرگ

(زيرا

۳۶

و آنگاه كه خدا به يكتائي (با نفي شفاعت غير او) ياد ميشود ،دل كساني كه به آخرت باور ندارند ميرمد ولي اگر از
غير او (واسطه و شفيعان) ياد شود ،به ناگاه شاد ميشوند (گل از رويشان ميشكفد)!

بگو :بارخدايا ،اي پديدآورنده آسمانها و زمين (از عدم) ،اي داناي پنهان و آشكار! تو در ميان بندگانت در آنچه
يكسره به اختالف ميپردازند داوري خواهي كرد.

اگر براي كساني كه ستم كردند ،هر آنچه در زمين است و همانند آن (دو برابر) ميبود تا براي نجات از سختي عذاب
روز قيامت فديه دهند (از آنان پذيرفته نميشد ،چراكه) از سوي خدا (در نظام علت و معلولي) آنچه را كه هرگز حسابش را
نميكردند بر آنها آشكار شده است (قبال بازتاب بعدي رفتارشان را باور نميكردند).

۳۲

و دستاورد زشتشان بر آنها آشكار ميشود و آنچه (عذابي كه) به استهزايش ميگرفتند دامنگيرشان خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۳۶اشمئز» از ريشه «شَـمَزَ»  ،به متنفر و مشمئز شدن از كسي يا چيزي و به چندش در آمدن و روي در هم كشيدن از آن گفته ميشود
« - ۳۲حاق» از ريشه «حَقَ» ،تحقق يافتن و صورت واقعي پيدا كردن هشدارهائي است كه در دنيا داده ميشدند.

056

سوره زمر ()۰۲

۴۱

انسان هر گاه گرفتار مشكلي شود ،ما را ميخواند ،اما چون نعمتي از جانب خويش به او عطا كنيم ،گويد :اين
(توفيق) فقط به دليل علمي كه داشتم نصيبم گشته است؛ بلكه اين آزموني (خدائي) است ،ولي بيشتر مردم نميدانند.

قبل از آنها نيز (نسلهاي گمراه قبل) همين حرفها را ميزدند ،ولي آنچه ميكردند (دستاورد باطلشان) سودشان نبخشيد.


در نتيجه ،آثار منفي دستاوردشان دامنگيرشان شد و كساني (نيز) از ميان اين مردم كه مرتكب ظلم (منكر رسالت تو)
شدند ،به زودي به نتيجه منفي عملكردشان گرفتار خواهند شد و (مطمئن باشند) ناتوان كننده (خدا در عذابشان) نخواهند بود.

آيا نداستهاند اين خداست كه روزي را بر هر كه خواهد (شايسته بداند) فراخ گرداند و بر هر كه خواهد به اندازه گيرد
۴۹
(تنگ گرداند)؟ بيترديد در اين (تنوع روزي) بس نشانههاست براي مردمي كه ايمان ميآورند (به باورشان مستمراً ميافزايند).

۴۹

بگو :اي بندگان من كه (با ارتكاب گناه) به زيان خويش زيادهروي كردهايد (از تعادل خارج شدهايد) ،از رحمت خداي نوميد
نشويد .بيترديد خدا همه گناهان را ميآمرزد (آثار منفي آن را خنثي ميسازد) ،مسلماً خدا ،هموست آمرزگار مهربان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۴۱خوّلناه» از ريشه «خَوَل» است و اصل تخويل مراعات آن و محافظت كردن از حيوانات در تغذيه است .از اين نظر به چوپان راعي
ميگويند .تخويل نعمت ،عطا كردن و سپردن نعمت به آدمي است تا از آن در مسير حق استفاده و شكر نعمت به جاي آورد.
 - ۴۹در ظاهر به عدالت نزديكتر ميرسد اگر همه بندگان در رزق و روزي ،برخوردار از جسم و جان ،هوش و هنر ،قد و قدرت ،زور و
زيبائي ...به تساوي از نعمات خدا بهرهمند مي شدند ،اما در اين صورت همگي ،همچون توليدات صنعتي ،يكسان بودند و نه تنوع و تقسيم
كارها و حرفهها پيش ميآمد و نه آزموني در اين تفاوتها براي بندگان مطرح ميگشت .رشد و كمال در طبيعت نيز محصول اختالف و
گوناگونيهاست.
 - ۴۹اسراف تنها زيادهروي در بذل مال و خريد و خوراك نيست ،هرگونه افراط يا تفريط و خروج از مرز اعتدال و ميانه اسراف محسوب
ميشود .قرآن فرعون را به دليل عُلو (سلطهگري و برتريطلبي بر مردم) از جمله مسرفين شمرده است (دخان  ۳۹و يونس  .)۶۳پس
ديكتاتوري و استبداد و واليت مطلقه شاخهاي از اسراف است .صالح پيامبر ،مردم را از پيروي مسرفين برحذر ميدارد ،همانها كه در زمين
(كشور خود) فساد ميكنند و به اصالح نميپردازند (شعراء .)۹۴۹ - ۹۴۹
ايمان به خدا ،همان تعادل است و ناباوري و اعراض از ياد او ،اسراف محسوب ميشود (طه  )۹۹۱و از اين نظر اقوام انكاركننده دعوت
پيامبران قوم مسرف شمرده شدهاند (غافر  ۹۶و  ۳۴و  ،۴۳يس  ،۹۲انبياء  ،۲ذاريات  .)۳۴به اين ترتيب ،هم زيادهروي در خرج كردن و
خوردن اسراف است ،هم انحراف در غرايز جنسي همچون قوم لوط (اعراف  ،)۱۹هم ناشكري نعمت (يونس  ،)۹۹هم تماميتطلبي و
سلطهگري و هم انكار حق← .
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۴۳

(نه تسليم شيطان و هواي

و (به شرط آنكه؛  )-۹برگرديد به سوي پروردگار خويش (از بيراهههاي طي شده) ،و ( )-۹تسليم او شويد
نفس خويش) ،قبل از آنكه (در بازتاب آثار منفي اعمال) عذابي دامنگيرتان شود و پس از آن (با احاطه گناه بر همه وجود) محروم از
ياري گرديد.

و ( )-۳پيروي كنيد از بهترين رهنمودهائي كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده (قرآن) ،پيش از آنكه ناگهان ،در
حالي كه ناآگاهيد ،عذاب دامنگيرتان گردد!


۴۴

۴۴

(اين هشدارها داده شد) تا ( )-۹كسي (در فرداي قيامت) نگويد :افسوس بر آن كوتاهيهائي كه در ارتباط با خدا كردم ،به
راستي من (در عمر دنيائي) از مسخرهكنندگان (آيات خدا و مؤمنين) بودم.
۴۸

يا بگويد )-۹( :اگر واقعاً خدا مرا هدايت كرده بود ،حتماً از پرهيزكاران ميشدم.

يا چون عذاب را مشاهده كرد ،گويد )-۳( :اي كاش امكان بازگشتي ميداشتم تا (اين بار) از نيكوكاران گردم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ پيروان پيامبران نيز ،همچون بنياسرائيل ،اسراف كردند (مائده  )۳۹و اصوال اين دعاي مؤمنين راستين است كه :بارخدايا ،گناهان ما و
اسراف در كارهايمان را ببخش ...آل عمران  - ۹۴۱رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 - ۴۳انابه همان توبه ،يعني بازگشت است ،اما بازگشتي مكرّر پس از هر گناه ،و رجوعي بعد از هر رجوع .به همين دليل به زنبور عسل ،به
دليل رفت و آمد مكررش به كندو« ،نوب» و حوادث پي در پي را «نائبه» ناميدهاند .از آنجائي كه صبح تا شام آدمي در معرض غفلت و
نسيان و دور شدن از حق است ،و ممكن است مرتكب گناه شود ،خودآگاهي دائمي و تكرار اين توبههاي دائمي را انابه ميگويند و
«منيب» كسي است كه با مراقبت دائمي بر گفتار و كردار خود ،همواره در حال اصالح مسير و بازگشت به صراط مستقيم است.
« - ۴۴حسرت» بيانگر حالت و احساسي از خستگي و نوميدي و پشيماني ،پس از رسيدن به بنبست و از دست دادن فرصت و توان است .اصل
اين كلمه مفهوم برداشتن كاله از سر يا باال زدن دامن و پس زدن پوشش دارد .گوئي در آخرت پردهها كنار ميرود و حقيقت اعمال به
وضوح آشكار ميگردد .وقتي چنين شد ،كساني كه عمر خود به بطالت و تباهي گذرانده باشند ،دريغ و افسوسي در درون خود احساس
ميكنند كه واژه قرآنياش «حسرت» است ،يعني احساسي از شكست و سر به سنگ خوردني كه ديگر فرصت جبران نيست( .كَذَٰلِكَ
يُرِيهِمُ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ  -بقره  .)۹۸۱از اين نظر قيامت نيز روز حسرت (يوم الحسرة) ناميده شده (مريم  )۳۲و بارها در قرآن بر چنين
حسرتي هشدار داده شده است (از جمله انعام  ۳۹و يس .)۳۱
 - ۴۴معناي «جنب» همان پهلو و كنار كسي يا چيزي بودن است ،مثل همسايه جانبي ،پهلوئي (...وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَاحِبِ بِالْجَنْبِ -...نساء
« .)۳۸جنب اهلل» همان ارتباط با خدا و امكان نزديكي با اوست .و حسرت بر آن ،استفاده نكردن از عمر دنيائي از امكان تقرب به اوست.
همچون تأسف محصّل از بهره نبردن از معلم و كتاب در آخر سال.
 - ۴۸حروف تأكيد «اِنَ» (در :لَوأَنَ اللَهَ هَدَانِي) نشان ميدهد كه گوينده ،هدايت كتاب و پيامبران را باور نداشته و ارتباط مستقيم خدا با
خودش را انتظار داشته است.
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آري ،آيات من بر تو عرضه شد ،ولي آنها را )-۹( :دروغ شمردي)-۹( ،تكبر ورزيدي )-۳( ،و از منكران بودي.

و روز قيامت كساني را كه بر خدا دروغ بستند ،سيهروي ميبيني .آيا در دوزخ جايگاهي براي متكبران نيست؟

۴۱

(كه با اعمال

و (در جهت مقابل) خدا پرواپيشگان را با (موضعگيريهاي درست و) دستگيرههاي نجات در رهائي و رسيدنشان
صالح كسب كرده بودند) نجات ميبخشد( ،به گونهاي كه) نه هيچ ناخوشايندي به ايشان ميرسد و نه اندوهگين ميشوند.



۴۶

خداست كه آفريننده همه چيز است و بر همه چيز او نگهبان كارگزارست (نه غير او).

كليد (خزائن) آسمانها و زمين منحصراً به دست اوست و آنها كه به آيات او كفر ورزيدند ،آنان همان زيانكارانند.

بگو :اي نادانها ،آيا به مرا عبادت غيرِ خدا ميخوانيد؟

در حالي كه به تو و كساني (پيامبراني) كه پيش از تو بودند وحي شده است كه اگر شرك آوري ،بيترديد اعمالت تباه
خواهد شد و مسلماً از زيانكاران خواهي شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۴۱فوز» به معناي رسيدن سالمت و بيخطر به مقصد است و «مفازه» اسم مكان يا وسيله چنين موفقيتي است .اگر سقوط از هواپيما
مرگآور است ،چتر نجات« ،مفازه» و فرود آرام و به سالمت« ،فوز» است .دنيا نيز درهاي دون به سراشيبي هوي و هوس است و نجات از
دنياپرستي به مدد مراتبي از ايمان و عمل ممكن ميگردد كه «مفازه» (مواضع فكري و عملي) به شمار ميرود و رسيدن به مقصد را نيز فوز
مينامند .در قرآن آمده است براي پرواپيشگان دستگيرههاي نجاتي است (إِنَ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا  -نباء  .)۳۹و برعكس ،متوليان مذهبي دنياطلب
دينفروش كه عوام ميپندارند جايگاهشان در متن بهشت است ،هيچ دستگيره نجاتي از عذاب نخواهند داشت (آلعمران .)۹۶۶
 - ۴۶وكيل از نامهاي نيكوي خداست كه اين صفت  ۹۴بار (به صورت معرفه و نكره) درباره پروردگار عالم در قرآن آمده است .وكيل از
ريشه «وَكْلْ» به معناي واگذار كردن است .توكل قبول وكالت كردن ،و وكيل كسي است كه تدبير امور و كارسازي ميكند .وكيل بودن
خدا بر همه اشياء عالم (و هو علي كل شئي قدير) و كافي بودن او براي كارسازي همه امور (كفي باهلل حسيبا) ،به اين معناست كه همه
امور عالم تحت نظر و فرمان او از طريق سلسله قوانين و نظامات اداره ميشود و بقيه جز واسطه و اسبابي بيش نيستند .حتي جرعه آبي كه
مينوشيم ،او تدبير كرده و به كام ما رسانده است.
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پس تنها خدا را بندگي كن و سپاسگزار (نعمات بيكران) او باش.

قدر خدا را (قدرتي را كه قدر و اندازه در عالم نهاده) ،آنچنان كه شايسته قدرت اوست نشناختند ،با آنكه زمين در روز قيامت
۴۱
۴۲
يكسره در قبضه (قدرت) و آسمانها در هم پيحيده شده به نيروي اوست ،منزه و برتر است خدا از آنچه (با او)
شريك ميسازند.


۴۹

و (به هنگام وقوع قيامت) در صور دميده ميشود ،پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين باشد (همه موجودات زنده) جان
ميسپارند ،مگر كسي كه خدا خواسته باشد ،سپس بار ديگر در آن دميده ميشود ،كه ناگاه همه نگران برخيزند.

۴۹

و (در آن روز) زمين به نور پروردگارش روشن گردد و نامه اعمال (آثار مثبت و ضبط شده اعمال بندگان) در ميان گذاشته شود
۴۳
و پيامبران و گواهان را بياورند و ميان مردم به راستي داوري شود و حق ِ هيچكس پايمال نگردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۲قبض ،مقابل بسط ،جمع كردن و بستن است .مثل بازكردن و بستن دست كه داللت بر رها كردن يا گرفتن چيزي در مشت ميكند .خدا
همچنان كه رزق را به مصلحتي قبض و بسط ميدهد ،سايه را ميگستراند و جمع ميكند ،زمين و آسمانها را نيز پديد آورده و در قيامت
همچون طومار نامه آن را جمع و لوله ميكند .قبضه بودن زمين ظاهراً در مشت قدرت بودن او را ميرساند كه آن را در روز قيامت
متراكم و جمع ميكند.
« - ۴۱مطويات» از «طوي» به معناي پيچيدگي است ،عالوه بر اين آيه ،سوره انبياء آيه  ۹۱۴نيز به همين پيچيدن آسمان همچون لوله كردن و
درهم پيچيدن طومار نامهها اشاره كرده است :يَوْمَ نَطْوِي السَمَاءَ كَطَيِ السِجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ  ...حركت مارپيچي
كهكشانها نيز نمادي از همين شكل حلزوني پيدايش يا پايان جهان ميباشد.
 - ۴۹پيدايش جهان هستي از نظر علم كيهانشناسي ،از لحظه انفجار بزرگ ( )Big Bangعيناً از شكلي شيپور مانند تبعيت كرده است كه
تصوير آن را ميتوانيد در كتابهاي مربوطه مشاهده كنيد .در زبان عربي به شيپور نيز «صور» ميگويند و در تورات و انجيل و نقاشيها و
مجسمههاي يهوديان و مسيحيان نيز از شيپور دميدن در حيات ،نشانههاي فراواني ميتوان يافت .پروردگار عالم براي فهم عموم از اين
وسيله قابل مشاهده و فهم مردم ،كه براي احضار و جمع كردن سربازان استفاده ميشود ،مدلي براي تفهيم دميدن حيات و حشر نهائي به
مثال آورده است .صور در واقع نشاني از «صورت»هاي عالم ميباشد كه به اراده خدا شكل گرفته است .براي توضيحات كاملتر به مقاله
«دميدن در صور» از همين قلم مراجعه كنيد( .پژوهشي در پرتو قرآن جلد )۴
 - ۴۹روشن شدن زمين به نور پروردگار شايد تمثيل مشابهي با آيات  ۹تا  ۴سوره زلزال باشد.
 - ۴۳براي هر داوري شرايطي الزم است؛ پرتوافكني بر البالي پروندههاي اعمال در محيط آزمون (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِهَا ،)...حاضر
كردن پروندههاي هر كس (وَوُضِعَ الْكِتَابُ) ،آوردن آموزگاران پيامآور (وَجِيءَ بِالنَبِيِينَ) ،آوردن گواهان و الگوهائي كه با عملشان در
دنيا راه عذر و بهانه را بستهاند (وَالشُهَدَاءِ) ،و باالخره داوري دقيق (وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ) به گونهاي كه حق هيچكس پايمال نگردد.

061

سوره زمر ()۰۲

و به هر كسي (محصول و نمره) اعمالش به تمامي داده شود و او (خدا) به آنچه ميكنند (از همه) داناتر است.

و كساني كه كافر (منكر حقايق) شدند ،گروه گروه به سوي دوزخ رانده ميشوند ،آنگاه كه بدانجا رسند ،درهاي دوزخ
۴۴
گشوده گردد و نگهبانان دوزخ به ايشان گويند :مگر رسوالني از ميان خودتان نيامدند تا آيات خدا را بر شما
بخوانند و به ديدار امروزتان هشدار دهند!؟ گويند :آري (اما نديده گرفتيم) اما كلمه عذاب بر كافران تحقق يافته است.



(به آنها) گفته ميشود :از درهاي دوزخ داخل گرديد ،در آن جاودانه خواهيد ماند ،پس چه بد است جايگاه متكبران.

و (در جهت مقابل) پرواپيشگان گروه گروه به سوي بهشت برده ميشوند ،تا آنگاه بدانجا رسند كه درهايش (براي آنها از قبل)
۴۴
گشوده شده است و نگهبانان بهشت ايشان را گويند :سالم بر شما باد ،خوش آمديد ،جاودانه در بهشت در آئيد.

۴۸

و (بهشتيان) گويند :سپاس خداي را كه وعده خويش بر ما صادقانه تحقق بخشيد و زمين را ميراث (عمل) ما قرار داد تا
هر جاي بهشت كه خواهيم مأوا گزينيم ،پس چه نيكوست پاداش اهل عمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴گشوده گشتن درهاي دوزخ با فعل مجهول «فُتِحَتْ» آمده است كه گويا نشاني است از اعمال خود كافران كه گشاينده چنين درهائي
براي آنها به شمار ميرود و چنين اشاراتي در قرآن به حالت جذب و انجذاب جهنم با دوزخيان فراوان آمده است.
 - ۴۴تفاوتي در بازشدن درهاي جهنم با درهاي بهشت وجود دارد؛ در حالت دوم يك واو اضافه شده است (وفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) كه شايد نشاني
از پيش گشوده شدن و آمادگي و استقبال بهشت از اهلش ،كه با اعمالشان سازنده آن بودند ،باشد .اما درهاي دوزخ با نزيك شدن
دوزخيان گشوده ميگردد .آنها كار مثبتي نكردند و چيزي نساختند .همچنانكه درهاي دانشگاه با نمراتي كه محصلين ممتاز كسب
كردهاند گشوده ميگردد ،اما براي رَد شدگان اين درها بسته است و درهاي محروميت و درد و رنج ناشي از آن برايشان گشوده ميگردد.
 - ۴۸در اينجا زمين (ارض) را ميراث بهشتيان معرفي كرده است كه رستگاران با دستاورد زمينيشان ميتوانند از اين سكوي پرواز در هر
كجاي بهشت منزل گزينند ،اما مترجمين (تا جائي كه اين قلم ديده است) منظور از «ارض» را سرزمين بهشت ترجمه كردهاند.
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۴۱

۴۶

و (در آن روز) فرشتگان را گرد آمده پيرامون عرش بيني كه به حمد پروردگارشان تسبيح ميكنند و بين آنها به حق
داوري خواهد شد و (از زبان همه) گفته ميشود :ستايش خداي را كه ارباب (صاحب اختيار و مدير و مدبّر) جهانيان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۱كلمة عرش تمثيلي است از فرمانروائي و نظام مديريت جهان و گرد آمدن فرشتگان پيرامون عرش ،نشاني است از در خدمت و فرمانبر
بودن فرشتگان ،در حد درك و فهم زميني ما.



 - ۴۶تسبيح به حمد ،همانطور كه قبال نيز گفته شده ،انجام وظيفه و كار مثبت اصالحي براي رشد و كمال بخشيدن به هستي؛ نه به اجبار و
اكراه ،بلكه با ميل و رغبت و به انگيزه حمد و سپاس است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
۹

حاء ،ميم.

فرو فرستادن اين كتاب (در سطح درك و فهم آدمي) از جانب خداي فرادست داناست.

۹

۳

(همان) آمرزنده گناه (پاك كننده آثار بدي) ،پذيرنده توبه (روي آورنده به بازگشت كنندگان) و (در عين حال) سخت كيفرِ
۴
۴
قدرتمند  ،معبودي جز او نيست و نهايت تحوالت به سوي اوست.

در نشانههاي خدا جز كساني كه كفر ميورزند مجادله نميكنند ،پس مبادا آمد و رفت آنان در شهرها تو را بفريبد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹ر.ك .به كتاب «حروف مقطعه در قرآن» از همين قلم .با اين خالصه كه حروف حاء و ميم اشاره به رحمت و حكمت دارد و نشان
ميدهد نزول تدريجي قرآن از دو سرچشمه نامهاي رحمن و حكيم جاري شده و در هفت سورهاي كه با حروف «حم» آغاز ميشوند،
تنها مشتقات همين دو كلمه كه مشتمل بر حاء و ميم هستند در هفت سوره مشتركاند.
« - ۹ذنب» به دنباله و آثار و عوارض گناه ميگويند .اما كلمه گناه كلمه اي فارسي است و غفران به معناي پاك و زائل كننده آثار عملكرد
سوء بندگان است.
 - ۳در جمله «شديد العقاب» ،كلمه عِقاب ،همچون عقوبت و تعقيب و ...بر آنچه در پي و عقب كسي يا چيزي ميآيد گفته ميشود .بنابراين
«پيآمد» تكذيب حقايق در نظام خدا شديد است .
 - ۴واژة طول (در :ذي الطول) هم به «طوالني» بودن زمان گفته ميشود و هم به تداوم ثروت و قدرت .در اينجا در مورد خدا هر سه معنا جمع
است؛ خدا ابدي است ،مالك هستي است و قدرتش بر تبهكاران بينهايت است .در ضمن در اين آيه ،دو ويژگي نخست ،يعني «غافر
الذنب و قابل التوب» بودن خدا را صفت پروردگار شمرده ،ولي «شديد العقاب ذي الطول» بودن او را نه صفت عام ،بلكه فرع بر تبه كاري
گمراهان ذكر كرده است .همچون معلمين مدرسه كه براي تعليم و تربيت تالش و آرزو ميكنند همه محصلين قبول شوند ،ولي حكمت
و مصلحت هم ايجاب ميكند مانع باال رفتن كساني شوند كه حداقل نمرات را كسب نكردهاند .پس عذاب وجدان و بيآبروئي ناشي از
عملكرد رَد شدگان است.
 - ۴معناي «صيرورت»  ،شدن و تحول يافتن و رسيدن است ،اهل لغت مصير را مصدر ميمي و اسم مكان معنا كردهاند ،يعني بازگشتگاه .اما
مصير با مرجع و مسير فرق دارد؛ در اين واژه توجه به سرانجام تحوالت و محصول يك فرآيند مورد نظر است .مشتقات اين واژه  ۹۲بار
در قرآن تكرار شده است .مثل :الي اهلل تصير االمور (امور به سوي خدا برميگردد) ،اليك المصير ،الي اهلل المصير ،الي المصير و.....
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قبل از آنها ،قوم نوح و گروههاي (منحرف) پس از او (نيز اين حقايق را) تكذيب كردند و هر امتي آهنگ توطئه عليه
رسولشان ساز كردند تا او را بگيرند (و به سزاي دگرانديشياش برسانند) و با (منطق) باطل به مجادله با حق پرداختند تا آن را
زائل سازند ،به اين دليل من نيز آنان را (به كيفرِ كردارشان) گرفتم ،پس عقوبت من چگونه بود؟

كلمه (عذاب) پروردگارت اين چنين بر كساني كه كفر ميورزيدند (با حق در ميافتادند) تحقق يافت و آنها بيترديد
۸
مالزمت با آتش دارند.



آنهائي (فرشتگاني) كه عرش (نظام مديريت جهان) را حمل ميكنند ،و آنان كه پيرامون آنند (فرشتگان در مرتبه پائينتر) دائماً به
حمد پروردگارشان تسبيح ميكنند (ستايشگرانه مشغول كاري مثبت و كمال آفريناند) و به او ايمان دارند و براي كساني كه ايمان
آوردهاند (عمال با نقش تعاليبخش خود) طلب پاكي (از عيب و نقص و نيل به كمال) ميكنند (و به زبان تكويني ميگويند ):پروردگارا ،تو با
رحمت و دانش بر همه چيز احاطه يافتهاي ،پس كساني را كه توبه (بازگشت به تو) كرده و از راه (توحيديات) تبعيت
۱
كردهاند بيامرز (از آثار گناه پاكيزه كن) و از عذاب دوزخ محفوظشان دار.

پروردگارا ،آنها را در باغهاي جاودان بهشت ،كه به ايشان و شايستگاني از پدران (و مادران) و همسران و فرزندانشان
وعده دادهاي ،داخل كن كه مسلماً تو فرادست و فرزانهاي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸معناي مصاحبت ،نوعي همراهي و مالزمت است كه به تدريج شخصيت انسان را با آنكه يا آنچه با آن مصاحبت ميكند شبيه ميسازد؛
همچون صحابه رسول خدا« .اصحاب النار» بودن ،شخصيت جهنمي پيدا كردن مردمان آتشافروز و ظالم است .مصاحبت با هر چيز از
اعتماد و اتكاء به آن ناشي ميشود و گام به گام در تأثيرپذيري مشابهت حاصل ميگردد .به گفته پروين اعتصامي:
رسيد از دست محبوبي به دستم
گِلي خوش بوي در حمام روزي
كـه از بـوي دالويــز تــو مستم
بدو گفتـم كه مـُشكي يا عبييـري
وليـكـن مــدتي با گـُـل نشستم
بگفتـا مـن گِــلي بَـد بـوي بـودم
وگرنه من همان خاكمكههستم
كمـال همنشيـن در مـن اثـر كرد
 - ۱اين دعاي فرشتگان ،در واقع نقش نيروهاي كليدي جهان هستي ،كه اركان جهان بر دوش آنان است ،و نيز نيروهاي زير مجموعه و فرعي
را ،به زباني قابل فهم ما بيان ميكند و نشان ميدهد همه نيروهاي ذيشعور جهان ،به تعبير قرآن مالئك  ،همچون اساتيد يك دانشگاه و
آسيستانهاي آنها نسبت به دانشجويان ،مأمور رشد و كمال بخشيدن به آدمي و پاك و پيراسته كردن او از انواع معايباند .در اين آيه از
استغفار آنها براي توبه و تبعيتكنندگان راه توحيد و در آيه  ۴سوره شوري از استغفار آنها براي همه اهل زمين سخن گفته است.

064
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و آنها را از (كيفر) بديها حفظ كن و هر كه را در آن روز از كيفرها مصون داري ،هر آينه مشمول رحمت خويش
۶
قرار دادهاي و اين همان نجات عظيم است.

آنها كه كفر ورزيدند (در دوزخ) ندا داده ميشوند كه خشم خدا ،بيترديد از خشم شما (نسبت به پيامبر و مؤمنين) ،آنگاه كه
به ايمان دعوت ميشديد و انكار ميكرديد ،سختتر است.

۲



گويند :پروردگارا ،ما را دو بار ميراندي و دو بار زنده كردي (اينك با اين تجربه و شناخت عيني) به گناهان خويش معترفيم،
آيا (با اين اعتراف) هيچ راهي براي خروج (از دوزخ) هست؟

چنين سرنوشتي از آن روست كه هر گاه خدا به يكتائي مطرح ميشد (ندائي در دعوت به توحيد و دوري از شرك و بُتپرستي سر داده

ميشد) شما انكار ميكرديد ولي اگر شريكي براي او عنوان ميشد (پاي واسطهها و شفيعان پيش كشيده ميشد) باور ميكرديد،
پس (امروز) داوري با خداي بلند مرتبه و كبير است.

اوست آن كه نشانههاي (تدبير و ربوبيت) خود را به شما مينماياند و براي شما از آسمان رزقي (باران رحمتي) ميبارد ولي
۹۱
جز كسي كه (پيوسته از هر گناهي) به خدا بازگردد ،پند نميگيرد.

پس خدا را در حالي كه شيوه بندگي خود را خالص كرده باشيد عبادت كنيد ،هر چند ناسپاسان را ناخوش آيد.

(آن خدائي كه) باالبرنده درجات (بندگان مخلص) و صاحب عرش (ستاد تدبير جهان هستي) است ،روح (وحي) را كه از امر
اوست ،بر هر يك از بندگانش كه بخواهد (مصلحت بداند) القاء ميكند تا (مردم را) به روز مالقات (با عمل خود ).هشدار دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۶فوز و فالح را رستگاري معنا ميكنند ،ولي تفاوتي در ميان اين دو واژه وجود دارد؛ فالح از ريشه «فـَلـَحَ» شكفتن و شكوفا شدن
استعدادهاي بالقوه معنوي در نفس آدمي است كه در زندگي دنيا بايد تحقق يابد ،اما فوز به سالمت رسيدن به مقصود و نجات يافتن از
خطرات مسير است .اعراب به بيابان و صحاري كويري مفازه ميگفتند و عبور سالمت از چنين صحاري سوزاني را فوز ميناميدند.
 - ۲دو بار زنده شدن در تولد و در رستاخيز روشن است؛ دو بار مردن چگونه است؟ مرگ دنيا را ميشناسيم ،مرگ دوم كدام است؟ در آيه
 ۹۶سوره بقره آمده است« :چگونه به خدا كفر ميورزيد؟ در حالي كه مرده بوديد ،پس او شما را زنده كرد ،سپس شما را ميميراند،
سپس (بار ديگر) زنده ميكند و سپس به سوي او برميگرديد» .در اين آيه به وضوح دو بار مرگ و دو بار زندگي نشان داده شده است.
مرگ از نظر ما عدم و نابودي است ،اما به صراحت قرآن مرگ هم مخلوق خداست (الذي خلق الموت و الحيوه  -ملك آيه  )۹پس
آفرينش خاك با همه مواد آلي آن مرحله نخست يا مرگ اولي ما (در مقايسه با حيات حيواني) است (واهلل اعلم).

065

قرآن حكیم

روزي كه (باطن) انسانها آشكار ميگردد (به گونهاي كه) هيچ سرّي از آنها بر خدا پوشيده نخواهد ماند،
ميشود) فرمانروائي امروز از آن كيست؟ (پاسخ حقيقي جز اين نيست كه ):براي خداي يگانه چيره (بر همه هستي)!

(از آنان پرسيده

۹۹

امروز هركس مطابق دستاوردش جزا داده ميشود.هيچ حقي امروز پايمال نگردد ،بيترديد خدا سريعالحساب است.

۹۳

۹۹



آنها را به روزِ نزديك (قيامت) هشدار ده ،آنگاه كه دلها (گوئي) از شدت تنگناي حادثه به گلوگاه ميرسد!
روز) ستمگران را هيچ دوست مهربان يا واسطهاي كه شفاعتش پذيرفته گردد نيست.

(در آن

۹۴

(خدا در آن روز) به خيانت چشمها و آنچه سينهها پنهان كردهاند آگاهي دارد.

و خدا به حق داوري ميكند ولي كساني كه (مردم) به جاي او ميخوانند ،كوچكترين حكمي نميرانند
الزم براي داوري هستند) .مسلماً خدا بسيار شنواي بسيار بيناست (از گفتار و كردار بندگان آگاه است).

(فاقد اطالعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۹۱اِنابه» همچون توبه معناي بازگشت و رجوع به سوي خدا مي دهد ،اما انابه ،به توبه پي در پي پس از هر خطا و گناه توأم با اخالص گفته
ميشود .زنبور عسل را نيز به دليل آمد و رفت مكررش به كندو «نوب» ميگويند و «نوائب» همان حوادث ناگوار پي در پي است.
 -۹۹در قرآن جمعاً  ۶بار از «سريع الحساب» و  ۹بار از «سريع العقاب» بودن خدا ،عمدتاً در ارتباط با حكم او و جزاي مكتسبات بندگان ياد
كرده است ..اما به نظر ميرسد اين صفت ساري و جاري و دائمي بوده و اختصاصي به قيامت نداشته باشد .يعني هر كردار و رفتار آدمي،
بالفاصله ثبت و ضبط ميشود و نيازي به حسابرسيهاي بعدي همچون امور دنيائي نيست.
« - ۹۹آزِفـَه» يكي از نامهاي آخرت است كه عالوه بر اين آيه ،در آيه  ۴۱سوره نجم نيز آمده است .در سوره معارج (آيات  ۸و  )۱هم آمده
است كه منكران قيامت را بسي دور ميبينند ،اما ما آن را نزديك ميبينيم! نام آزفه بر همين نزديك و قريبالوقوع بودن قيامت داللت
ميكند كه به سرعت و شتاب نزديك ميگردد ،و مؤمنين راستين شايسته است عمر فراخ و طوالني را بسي تنگ و زودگذر بشمارند.
 - ۹۳كاظمين از ريشه «كَظْم» ،وصف حال كسي است كه غضب يا غم و غصه خود را در درون حبس ميكند و مانع بروز و بيرون ريختن آن
ميشود .احساسي است از آمادگي انفجار دروني و مهار آن به نيروي تقوا (از جهت مثبت) يا ترس و وحشت (از ناچاري) .در اين آيه
حالت دوم مورد نظر است كه انگار با مشاهده عظمت حادثه قيامت ،راه نفس بند ميآيد!
« - ۹۴خائنه» مصدر خيانت است و خيانت مخالف امانت و حقيقت ميباشد .تاء كلمه خائنه عالمت مبالغه و كثرت است .خيانت چشم،
خيانت در امانت بينائي است كه آفريدگار به ما سپرده و دوختن چشم به چيزي است كه از نظر شرع نارواست

066

سوره غافر ()۳۳

آيا (منكران) در زمين سير (سياحت) نكردهاند تا بنگرند سرانجام پيشينيانشان ،كه بيش از آنان قدرت و آثار (آباداني و ثروت)
در زمين داشتند ،به كجا انجاميد؟ پس خدا آنان را (به كيفر گناهانشان) گرفت و در برابر خدا هيچ بازدارندهاي نداشتند.

اين (كيفر) بدان سبب بود كه پيامبرانشان پيوسته پيامهائي روشن بر آنها عرضه ميكردند ،اما آنها (اين آيات را) ناديده
ميگرفتند ،در نتيجه خدا (نيز در بازتاب انكارشان) آنان را گرفت ،بيترديد او بس نيرومند سختكيفر است.

۹۴

هر آينه (به عنوان نمونه و مثال) ما موسي را به همراه نشانههاي خويش و داليلي آشكار فرستاديم.



۹۸

به سوي فرعون و هامان و قارون ،ولي (آنها) گفتند( :موسي) جادوگر دروغپردازي است.

پس چون حق را از جانب ما به آنها عرضه داشت( ،فرعون و عوامل سركوب گرش براي خفه كردن سخن حق در نطفه و ايجاد رعب و وحشت

در گرويدن به حق) گفتند :بكشيد پسران كساني را كه به موسي ايمان آوردهاند و زنده نگه داريد زنانشان را (براي خدمتگزاري

۹۱

در خانهها)! ولي توطئه منكران جز در (مسيري) تباه نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴كلمة سلطان (به صورت نكره و با ضمير)  ۴۱بار در قرآن تكرار شده است .مردماني كه به قدرت مستبدين خو گرفتهاند ،تسلط را ناشي
از زور ميبينند و به همين دليل پادشاهان را سلطان مينامند .اما قرآن تسلط را در برتري منطق و سلطان را در علم و دانش برتريبخش
سراغ داده است .فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (اگر راست ميگوئيد مرا داليلي روشن عرضه كنيد  -ابراهيم )۹۱
 - ۹۸اين سه شخصيت منحرف هر يك نماد طغيان در يك بُعد بودند؛ فرعون با ادعاي خدائياش ،نماد طغيان ديني و فريب اعتقادي ،هامان
وزير يا فرمانده لشكر فرعون ،نماد طغيان قدرت نظامي و باالخره قارون ثروتمند افسانهاي وابسته به دستگاه فاسد فرعون ،نماد طغيان مالي.
در اين سوره ابتدا از فرعون نام برده و در آخر از قارون .اما در سوره عنكبوت آيه  -۲قارون را مقدم بر فرعون ذكر كرده و فساد اقتصادي
و اختالف طبقاتي را در ابتدا قرار داده است .اين سه عنوان ياد آور مثلث به يادماندني شادروان شريعتي است در :زر و زور و تزوير ،تيغ و
طال و تسبيح ،مالك و مَلِك و مال ،استعمار و استثمار و استحمار..
 - ۹۱معناي كيد ،طرح و تدبير و نقشههائي است كه عليه دشمن كشيده ميشود .منظور از «في ضالل» بودن كيد كافران ،بستري است كه اين
توطئه و تدبيرها در آن انجام ميشود .از آنجائي كه كفر ،ناديده گرفتن حق است و حق همان نظامات و قوانين اساسي ميباشد ،انكار
نظامات و ناديده گرفتن آن ،به بنبست و تباهي كشيده ميشود .اگر معناي هدايت ،رهبري به مقصود و رسيدن به هدف است ،ضاللت
معناي معكوس دارد« .في ضالل» بودن نقشههاي نيرنگآميز ،خبر از شكست قطعي آنها ميدهد ،همچنانكه نقشههاي فرعونيان عليه موسي
و بنياسرائيل به شكست انجاميد.

067

قرآن حكیم
۹۶

و فرعون گفت :بگذاريد موسي را بكشم تا پروردگارش را (به ياري) بخواند (و معلوم شود تكيهگاهي ندارد) .من ميترسم
۹۱
۹۲
دين شما را دگرگون سازد يا در اين سرزمين فسادي پديد آورد!

و موسي (در جواب اين تهديد) گفت :مسلماً من به پروردگار خويش و پروردگار شما (كه باورش نداريد) از شرّ هر متكبري كه
باوري به روز حساب ندارد پناه ميبرم.


و (در اين لحظه مرگ و حيات) مردي مؤمن از خاندان فرعون كه (تا آن لحظه) ايمان خويش را پنهان كرده بود گفت :آيا مردي
۹۹
را به (جرم) اين كه ميگويد صاحب اختيار من خداست ميكشيد!؟ در حالي كه دالليل روشني از سوي
پروردگارتان بر شما عرضه كرده است .اگر دروغگو باشد ،دروغش به ضرر خودش است ،اگر هم صادق باشد ،چه
بسا برخي از بيمهائي كه ميدهد دامنگيرتان شود .مسلماً خدا كسي را كه دروغپرداز باشد به مقصود نميرساند.

اي قوم من (هموطنان)! امروز در حالي كه در اين سرزمين (مصر) كامال سلطه داريد ،فرمانروائي در انحصار شماست ،اما
چه كسي ما را در برابر عقوبت خدا ياري ميكند (به فرض) اگر دامنگيرمان شود؟ فرعون گفت :من جز آنچه را (به خير و
مصلحت) ميبينم به شما نشان نميدهم و جز به راه پيشرفت شما را رهبري نميكنم!

آن كه ايمان داشت گفت :اي قوم من ،من از تكرار روزگار گروهها (كه هالك شدند) در مورد شما بيم دارم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶ذروني يعني مرا رها كنيد و به حال خود گذاريد .اين سخن بر اين نكته داللت ميكند كه گويا كساني فرعون را توصيه به مدارا و
مذاكره با حضرت موسي ميكردند كه در جواب ميگويد :بگذاريد چنين كنم! شايد هم صحنهسازي و حفظ ظاهري باشد.
 - ۹۲اين همان نظامات و قوانيني است كه جامعه بر اساس آن اداره شده و مردم مطابق آن «جزا» و كيفر ميبينند .تبديل دين ،معناي تغيير نظام
دارد ،اعم از نظام ديني يا سياسي .در آيه  ۱۸سوره يوسف ،قانون اساسي حاكم در مصر «دين الملك» ناميده شده است.
 - ۹۱افساد مقابل اصالح است و ظهور فساد در مملكت ،به هم خوردن نظم و تعادل حاكم است.
 - ۹۹منظور از «ربي اهلل» اين است كه ارباب و همه كاره من همان «اهلل» است (نه اربابهاي پوشالي دنيائي).

068

سوره غافر ()۳۳
۹۹

همچون جريان تاريخي (انكار و عقوبت در مورد) قوم نوح و عاد و ثمود و كساني كه جايگزين آنها شدند ،و خدا هرگز
اراده ستمي به بندگان نميكند (بلكه خودشان موجبات هالك خود را فراهم ساختند).

۹۳

اي قوم من ،من بر شما از روز (بلند شدن) فريادهاي ياريطلبانه بيم دارم.

روزي كه به پشت خواهيد گريخت (در حالي كه) در برابر (عذاب) خدا هيچ محافظتكنندهاي نداريد ،و آن را كه خدا
(در گمراهي) رها كرده باشد ،هيچ راهبري (به سعادت) نيست.



در گذشته نيز يوسف نشانههاي روشني براي شما آورده بود ،اما پيوسته از پيامش در شك بوديد ،تا همين كه از دنيا
۹۴
رفت ،گفتيد :هرگز پس از او خدا رسولي برنميانگيزد ،اين چنين خدا كسي را كه از حد گذرنده شكپذير باشد
در گمراهي رها ميسازد.

آنان كه در آيات خدا بي آنكه هيچ دليل برتري داشته باشند مجادله ميكنند( ،انكارشان موجب) خشم شديد نزد خدا و
۹۴
نزد كساني است كه ايمان آوردهاند .اين چنين خدا بر دل هر متكبر جباري مُهر (ختم پرونده) ميزند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« - ۹۹دَأْبِ» از نظر لغوي به هر رفتاري كه استمرار و يكنواختي داشته باشد گفته ميشود مثل حركت دائمي ماه و خورشيد .يا كشت و زرع
پيوسته و يكسان در ساليان متمادي (يوسف  .)۴۱به عادت آدمي به صورت فردي يا اجتماعي نيز دأب گفته ميشود كه به نوعي راه و
رسم و شيوه محسوب ميشود .مثل شيوه فرعونيان (آل عمران  .)۹۹به همين ترتيب انكار حق توسط كافران و تحقق يافتن عذاب در
بازتاب دستاوردشان« ،جرياني تاريخي» و سنتي مستمر در جوامع انساني شمرده ميگردد.
« - ۹۳تناد» كه در اصل تنادي بوده ،از ريشه «نداء» (صداي بلند) است كه معناي ياري طلبيدن از يكديگر در شرايط خطر با فرياد استغاثه دارد.
 - ۹۴اين روحيه انسانهاي نامتعادل است كه وقتي در برابر دو راهي انتخاب قرار ميگيرند ،فاقد قدرت تصميمگيري و اتخاذ موضع قاطع
هستند و بالتكليف و سرگشته در شك و ترديد باقي ميمانند ،اما وقتي فرصت گذشت و ديدند كه چه موقعيت و فرصت ممتازي را از
دست دادهاند ،در تأسف خود نيز زيادهروي و غلّو ميكنند .چنين برخوردي با پيامبران و شخصيتهاي ديني يا سياسي نيز صادق است؛
قدر نعمت آنان را در زمان حياتشان نميشناسند و حمايتشان نميكنند ،اما وقتي از دنيا رفتند ،به گونهاي غلوآميز درباره آنها سخن
ميگويند .كتاب جامعهشناسي نخبه كشي نوشته آقاي رضا قليزاده وصف حالي از ملت ماست كه چگونه قدر قائممقامها و اميركبيرها و
مصدقها را در زمان حياتشان نشناختيم ،ولي پس از مرگ ،در وصفشان قلمفرسائيها كرديم! جمله «مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ» داللت بر همين
بقاي در شك و ترديد و از حد تعادل گذشتنها ميكند.
 - ۹۴اصطالح «طبع قلب» از اصطالحات متداول قرآن است كه  ۹۹بار در كتاب الهي تكرار شده است .معناي طبع ،ثابت و دائمي شدن است.
مطبوعات نوشته شدههاي كليشه خورده و ثابت هستند (برخالف گفتارها) .اخالقيات و سجاياي آدمي را «طبع» او ميگويند .طبيعت نيز
آفريدههاي قطعي خدا هستند .قلب آدمي مركز فعل و انفعاالت و تجزيه تحليل اطالعات وارده و قبول يا رد آنها ميباشد .اگر اين ←
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و (پس از سخنان آن مؤمن آزاده) فرعون (به وزير و فرمانده لشگرش به قصد تمسخر موسي) گفت :اي هامان براي من برجي بساز شايد به
ريسمانهاي رسيدن (راههاي رؤيت ناديدنيها) دست يابم.

راههاي آسمانها! و (به اين وسيله) بر خداي موسي مطلع شوم! كه من مسلماً او را دروغگو ميپندارم .و اين چنين براي
فرعون زشتي عملش نيكو جلوه كرده و از راه (راست) بازمانده بود ،و نقشههاي فرعون جز به زيان (خودش) نيانجاميد.



و (بار ديگر) مردي كه ايمان آورده بود ،گفت :اي قوم من( ،به جاي فرعون) از من پيروي كنيد تا شما را به راه رشد رهبري
۹۸
كنم.

اي قوم من ،اين زندگي دنيا جز بهرهمندي (مادي موقتي بيش) نيست و مسلماً آخرت همان سراي پاينده (ابدي) است.

هر كسي بدي كند ،جز همانند آن كيفر نميبيند ،ولي هر كس كار شايستهاي كند ،چه مرد ،چه زن ،در حالي كه
مؤمن باشد (انگيزه ايماني و نه شخصي در كار خير داشته باشد) چنين كساني به بهشت درآيند و در آنجا از روزي بيحساب
برخوردار گردند.

اي قوم من ،چه (عامل انگيزندهاي) است مرا كه شما را به نجات (از شرك نظام فرعون) فرا ميخوانم و شما مرا به آتش (آخرت در

نتيجه سكوت و سرسپردگي به فرعون) ميخوانيد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ عضو فعال قابليت دريافت انديشههاي ديگر و فرآيند آزادنگري بر آن را از دست بدهد ،حالت طبع پيدا ميكند .يعني مثل روزنامهها
كليشهاي و مهر خورده (طبع) ميشود .اين همان دگماتيسم و تعصب كور است.
 - ۹۸در آية  ۹۲فرعون ادعا ميكرد من شما را جز به راه رشد رهبري نميكنم (وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَا سَبِيلَ الرَشَادِ) و اينك مؤمن آل فرعون با نفي
ادعاي او ،شجاعانه مردم را دعوت به پيروي از سخن او (نه فرعون) ميكند تا رشد كنند (اتَبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَشَادِ).
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شما مرا (با توصيه به اطاعت از امر فرعون) به ناديده گرفتن خدا و شرك به او در چيزي كه شناختي از (نقش داشتن و تأثير) آن
۹۱
ندارم ،دعوت ميكنيد و من شما را به (ربوبيت خداي) ابرقدرت آمرزنده دعوت ميكنم؟

۹۶

فاقد ارزش (صالحيت و

آنچه (از نظامات ديني و سياسي منحطي) كه مرا به سوي آن ميخوانيد ،بي هيچ استثنائي و براي هميشه
تأثير) هر خواندني (روي آوردني) در دنيا و در آخرت هستند (پيروي از چنين آئين و رهبراني نه خيري در دنيا دارد و نه آخرت) و مسلماً
بازگشت ما به سوي خداست و مسلماً اسرافكاران (متجاوز از راه راست) همان دوزخياناند.


پس به بزودي آنچه را كه (امروز) به شما ميگويم به خاطر خواهيد آورد ،و من كار خود را (در برابر تهديدها) به خدا
واگذار ميكنم ،مسلماً خدا به (شرايط) بندگانش بيناست.

پس (سرانجام) خدا او را از آسيب دسيسههاي آنان حفظ كرد و فرعونيان را عذابي سخت فرا گرفت.

(اين عذاب) همان آتش (اعمالشان) است كه صبح و شام (همواره) بر آنان عرضه ميشود و روز برپائي رستاخيز
۹۲
ميشود) فرعونيان را به سختترين عذاب درآوريد.

(فرمان داده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱درباريان فرعون ،مؤمن آل فرعون را به چه چيزي دعوت ميكردند كه ميگويد« :آيا مرا به كفر به خدا و شرك به او در چيزي كه بر
آن علمي ندارم ميخوانيد...؟» جمله «ليس لي به علم» (چيزي كه به آن علم ندارم) كه با ضمائر مختلف (ليس لك ،لكم ،لي) جمعاً  ۶بار
در قرآن تكرار شده است (هود  ۴۸و  ،۴۱اسراء  ،۳۸حج  ،۱۹نور  ،۹۴عنكبوت  ،۶لقمان  ،۹۴غافر  )۴۹نشان ميدهد آدمي تا به چيزي
كامال علم و اطالع پيدا نكند نبايد از آن پيروي نمايد .درباريان فرعون مطابق اعتقادات ديني زمان خود كه در طول قرنها و بلكه هزارهها
شكل گرفته بود به خدايان متعدد باور داشتند ولي بر اين باور خود جز پيروي از عقايد آباء و اجدادي دليلي نميتوانستند ارائه دهند .در
اينجا مؤمن آل فرعون به جاي اثبات بطالن اين عقايد ،كه تحريك كننده و دشمن برانگيز مشركان ميشد ،از بعد مثبت وارد شده و
ميگويد« :در نقش داشتن اين خدايان علمي بر من حاصل نشده است» .قرآن نيز در آيه  ۳۸سوره اسراء تأكيد كرده است هرگز از چيزي
كه بر آن علمي نداري پيروي نكن زيرا چشم و گوش و دل (ابزار شناخت) تو نزد خدا بايد پاسخگو باشد.
« - ۹۶انّما» حرف حصر است و مفهوم «اين است و جز اين نيست» دارد و معناي اصلي «جَرَمَ» (در الجرم) انقطاع و بريدگي است .بنابراين
الجرم ميشود الينقطع ،پيوسته و براي هميشه.
 - ۹۲بسياري از مفسرين ،نيمه اول اين آيه را دليلي بر وجود عالم برزخ و اشارهاي به عذاب آل فرعون ،پس از مرگ (قبل از قيامت) شمرده و
نيمه دوم را در ارتباط با عذاب آخرت دانستهاند .اما حدود يك چهارم قرآن (بيش از  ۹۴۱۱آيه) در ارتباط مستقيم و غير مستقيم با عالم
آخرت است .از ميان اين حجم عظيم ،برخي مفسرين از چند آيه نادري (از جمله آيه مورد نظر در همين سوره) استنباط عالمي به نام
برزخ كردهاند ،كه حد فاصل ميان دنيا و آخرت است .در حالي كه اگر چنين تصوري واقعيت داشت و ضروري بود بندگان از آن واقف
شوند ،به صراحت بيان ميگرديد .اما تقدم و تأخري كه در آية  ۴۸اين سوره مشاهده شده و ابتدا از عذاب شبانه روزي و سپس وقوع
قيامت ياد شده است ،از ويژگيهاي فني قرآن محسوب ميگردد كه با نقض قواعد عادي و پيش كشيدن يك موضوع ،اهميت آن را ←
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و آنگاه كه در دوزخ با يكديگر به جدال لفظي (فرافكني و به گردن ديگري انداختن) ميپردازند ،پس ضعيفان (دنبالهرو) به
مستكبران ميگويند :ما در دنيا پيرو شما بوديم ،آيا (امروز) ميتوانيد قسمتي از آتش را از ما باز داريد؟

مستكبران (رهبران مستبد) گويند :ما همگي در آتشيم (نميتوانيم به داد شما برسيم؟) مسلماً خدا ميان بندگان داوري كرده است
(كار از كار گذشته است).



و كساني كه در آتشاند به نگهبانان دوزخ گويند :از پروردگارتان بخواهيد تا روزي از عذاب ما بكاهد.

(نگهبانان) گويند :مگر رسوالنتان پيوسته با داليل روشن براي (هدايت) شما نيامدند؟ پاسخ دهند :آري .گويند :پس
آنان را تصديق كردهايد ،خدا را) بخوانيد! اما دعاي انكاركنندگان جز به پوچي نميرسد.

(اگر

ما مسلماً فرستادگانمان و كساني را كه ايمان آوردند در زندگي دنيا و روزي كه شاهدان (براي گواهي دادن) بپاخيزند
ياري ميكنيم.

روزي كه ستمگران را عذرخواهيشان سودي نبخشد و سهم آنان دوري از رحمت و بدي سراي جاويد است.

هر آينه ما به موسي (نعمت) هدايت بخشيديم و كتاب (قوانين تورات) را به بنياسرائيل ميراث داديم.

۳۱

كه وسيله هدايت و تذكري است براي خردمندان خدامحور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ بيشتر جلوه ميدهد و اتفاقاً در مورد آلفرعون همين شيوه را در آيات  ۴۱تا  ۱۱سوره شعراء نيز به كار برده است .همچنين آيات  ۹۴تا ۹۶
سوره نوح به وضوح غرق شدن و داخل آتش گشتن قوم نوح (در آخرت) را قبل از خاتمه داستان به پيش كشيده است.
 - ۳۱عنوان «اولواااللباب» را مترجمان ،خردمندان يا صاحبان تفكر و عقل و انديشه ترجمه كردهاند كه بيانگر معناي عميق اين واژه نيست.
اولواااللباب يعني صاحبان لُب .لُبِ هر چيز ،مثل گردو و بادام ،مغز آن است .مفسرين مغز انسان را همان عقل او شمردهاند و گفتهاند
اولواااللباب همان عاقالن ،و به فارسي سليستر ،خردمنداناند .اما درك و فهمي كه در ادبيات و عُرف امروز از واژه «عقل» وجود←
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پس (تو نيز از ايفاي رسالت خويش ،همچون موسي) پايداري كن (و بدان كه) وعده خدا (در ياري تو) حق است و براي گناهت
۳۹
بيتابي و شتاب براي ياري خدا) آمرزش بخواه و در شبانگاه و آغاز روز به ستايش كمال مطلق پروردگارت مشغول باش.

(در

۳۹

مسلماً كساني كه بي هيچ دليل برتري ،درباره آيات خدا (با مؤمنين) مجادله ميكنند ،در سينهشان (احساسي) جز خود
بزرگبيني نيست ،كه به آن (بزرگي خيالي) نخواهند رسيد .پس (از شرّ آنان) به خدا پناه ببر كه او بس شنوا و بس بيناست.



بيترديد آفرينش (ستارگان) آسمانها و زمين بزرگتر از آفرينش انسان است ،اما بيشتر مردم (عظمت آفرينش را) نميدانند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ دارد ،مغاير با مفهوم اين واژه در قرآن ،و مستقل از ايمان به آفريدگار است و حتي منكران در مواردي «عقالنيت» را همچون روشنفكري
در برابر «ايمان» مطرح ميسازند! در اين صورت ،آيا چنين خردمنداني از آيات پند ميگيرند؟ برخي از لغتشناسان گفتهاند :لُب ،نه هر
عقلي ،بلكه عقل خالص و پاك شده است! در اين صورت بايد پرسيد خلوص و پاك شدن از چه چيزي؟
از  ۹۸موردي كه عنوان «اولواااللباب» (يا اوليااللباب) در قرآن آمده است چند نكته را ميتوان فهميد:
الف) در  ۹۹آيه از  ۹۸مورد« ،اولواااللباب» با واژه «ذكر» (بيداري و خودآگاهي) همراه آمده و بر «ذكرپذيري» آنان تصريح شده
است ،در  ۴مورد ديگر از عبرتگيري ،هدايتپذيري و آمادگي شناخت آنان .آيا «عقالنيت خود بنياد» امروز ،كه در برابر
«عقالنيت خدا بنياد» مطرح ميشود ،ميتواند ترجمه دقيقي براي اولواااللباب باشد؟
ب) در  ۸مورد واژه تقوا (كنترل نفس ،در خود آيه يا قبل و بعد آن) از ويژگيهاي اولواااللباب شناخته شده است (بقره  ۹۱۲و
 ،۹۲۱مائده  ،۹۱۱طالق  ،۹۱ص  ،۹۲و زمر  ،)۲پس در واژة «اولواااللباب» مفهوم تسلط بر نفس و خويشتنداري است.
ج) از مقايسه ويژگيهاي متضادي كه از دو گروه «فاسقين» و «اوليااللباب» در آيات  ۹۲تا  ۹۴سوره رعد و آيات  ۹۸و  ۹۱بقره
آمده ،ميتوان فهميد كه «فاسقين» شخصيتي مقابل اوليااللباب دارند .از آنجائي كه واژه «فسق» داللت بر شكستن و پاره كردن
حدود و پوسته محافظ دارد ،ميتوان فهميد اولواااللباب كساني هستند كه به نيروي تقوا (كنترل نفس) خود را در محدوده مقررات
الهي نگه ميدارند و حرمتشكني و نقض مقررات و احكام شريعت نميكنند .به عبارتي آنها صاحب خِرَد خدائي ،و وجدانهاي
پاك و متعهدان به ميثاقهاي خدائي هستند و بنياد عقالنيت آنان بر محور ارزشهاي اخالقي است.
 - ۳۹انتظار خداوند از پيامبران به مراتب بيش از ساير بندگان است .بنابراين هر چند آنان هرگز نافرماني و گناه دانسته و عمدي نميكردند ،اما
ي (ترجيح كار
به مصداق« :حسنات االبرار سيئات المقربين» (نيكوكاريهاي نيكان براي مقربان گناه محسوب ميشود) ،هرگونه ترك اول ٰ
آسانتر) تعجيل و يا بيتوجهي مختصر آنان ذنب محسوب ميشده است و اين مطلب به وفور در قرآن در مورد بيشتر پيامبران ديده
ميشود .و اصوال لحن قرآن درباره انبياء ،بيش از تمجيد و تجليل و تعظيم ،حالت تذكر ،تنبيه ،و حتي در مواردي توبيخ دارد! در مورد
رسول مكرم اسالم(ص) عالوه بر اين سوره ،در هفت سوره ديگر به آن رسول به رغم مقام عظيمش امر به استغفار شده است (محمد ،۹۲
مؤمنين  ،۹۹۶تحريم  ،۶نساء  ،۹۱۸فتح  ،۴۶و نصر  .)۳عالوه بر آن ،هشدارهاي ديگر نظير :عفي اهلل عنك (توبه  )۴۳يا ايها النبي لم تحرم
ما احل اهلل لك (تحريم  ،)۹فال تكن من الجاهلين (انعام  )۳۴اتق اهلل (احزاب  )۹و ...داللت بر توجه ويژه خداوند به آن حضرت براي رشد
و كمال و پاكي بيشتر ميكند.
 - ۳۹تسبيح به حمد ،همانطور كه قبال نيز گفته شده ،انجام وظيفه و كار مثبت اصالحي براي رشد و كمال بخشيدن به هستي؛ نه به اجبار و
اكراه ،بلكه با ميل و رغبت و به انگيزه حمد و سپاس است.
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و كور و بينا يكسان نيستند و (همچنين) كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام دادهاند با بدكاران( .اما شما منكران)
بسيار كم يادآور (اين حقيقت) ميشويد.

مسلماً ساعت (قيامت) آمدني است ،هيچ ترديدي هم در آن نيست ،اما بيشتر مردم باور نميكنند!

۳۳



پروردگارتان (صاحب اختيار و گرداننده امورتان) فرمود :مرا بخوانيد تا فاصلهتان كوتاه كنم ،مسلماً كساني كه از عبادت من
استكبار ميورزند (نميخواهند در برابر نظامات من سر خم كنند) به زودي سرافكنده به جهنم داخل ميشوند.

خداست كه براي شما شب را قرار داد تا در آن (از خستگي كار روزانه) آرام گيريد و روز را روشني بخش (تا در پرتو آن به كار

و تالش بپردازيد) .مسلماً خدا بر مردم صاحب فضل و بخشش است ،اما بيشتر مردم شكر (صاحب نعمت را) نميگذارند.

چنين است خدا ،صاحب اختيارتان ،آفريننده همه چيز ،معبودي جز او نيست؛ پس واژگونه به كجا منحرف ميشويد؟

آنها كه پيوسته آيات خدا را (لجبازانه) انكار كردند ،اين چنين به انحراف واژگونه كشيده ميشوند.

خداست آنكه زمين را براي شما قرارگاهي (امن) و آسمان را بنائي ساخت (جوّ زمين را به عنوان چتر حفاظتي در برابر اجرام و اشعههاي

كيهاني ،از طريق فعل و انفعاالت فيزيكي شيميائي روي زمين باال آورد).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۳معناي «اجابتِ» خواستهها ،رفع موانع و برآوردن حاجات است كه منحصرا در اختيار خداست .ر.ك .به مقاله «اجابت دعا» از همين قلم.
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اوست زنده جاويد (حيات مطلق) ،معبودي جز او نيست ،پس (تنها) او را ،در حالي كه شيوه بندگي را براي او خالص
۳۴
كرده باشيد ،عبادت كنيد ،ستايش ويژه خداي صاحب اختيار جهانيان است.

بگو :من نهي شدهام از بندگي (اطاعت و سرسپاري) كساني كه به غير خدا ميخوانيد ،آنگاه كه نشانههاي روشني از سوي
پروردگارم دريافت داشتم ،و فرمان يافتهام كه (تنها) تسليم صاحب اختيار جهانيان باشم.


۳۴

اوست آنكه شما را از خاكي (ناچيز) آفريد ،سپس (طي مراحلي گوناگون) از نطفهاي ،سپس از علقهاي (جنين اوليه) ،سپس
۳۸
(به صورت) طفلي بيرون ميآورد تا با طي دوران كودكي ،به نهايت رشد (جسمي و فكري) خود برسيد ،تا آنگاه كه
سالخورده شويد .و (گرچه) برخي از شما پيش از پيري ميميريد( ،اما طبق روال طبيعي قرار است) تا به سرآمد معين (عمر خود)
برسيد .و باشد كه (در حكمت اين حركت تطوري و رستاخيز) انديشه كنيد!

اوست كه زندگي ميبخشد و ميميراند و چون به كاري حكم كند ،همين كه بگويد باش ،پس ميشود!

آيا به كساني كه در آيات خدا مجادله ميكنند ،توجه نكردهاي؟ (آنها) چگونه به انحراف كشيده ميشوند!؟

همآنها كه كتاب و آنچه را رسوالن خود را بدان فرستاديم تكذيب كردند ،و (نتيجه آن را) به زودي خواهند دانست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۴موضوع «خالص كردن دين در عبادت خدا»  ۹۹بار در قرآن تكرار شده است كه اهميت فوقالعاده اين امر را در خداپرستي نشان
ميدهد و سوره «زمر» بيش از بقيه سورهها ( ۴بار در آيات ،۹۹ ،۳ ،۹ :و  )۹۴به اين امر پرداخته است .مشركين معاصر پيامبر ،برخالف
تصور بسياري از مردم ،بر حسب آيات زيادي از قرآن ،كامال به «اهلل» اعتقاد داشتند و او را خالق و رازق خود دانسته و به صفت عزيز و
عليم نيز ميستودند ،اما ميپنداشتند خدا تنها «ربّاالرباب» بوده و اداره امور دنيا را به فرشتگان ،كه دختران اويند ،سپرده است.
 - ۳۴در اين آيه پنج بار حرف «ثم» (سپس) ،كه بيانگر گذشت زماني طوالني است ،تكرار شده است .اين اشارات نشان ميدهد دست تدبير
خدا كه از خاك چنين خلقتي پديد آورده ،نميتواند بريده و متوقف بماند و الجرم حكمتي در اين حركت و غايتي براي آن وجود دارد.
 - ۳۸سه مرحلة نخستِ خلقت از خاك و نطفه و علقه ،به صورت ماضي بيان شده تا همه موجودات را در سير تكاملي حيات در روي زمين
دربر بگيرد ،از آن به بعد فعل مضارع «يخرجكم» آمده است تا كاملترين نوع حياتي ،يعني انسان را مطرح سازد (واهلل اعلم).
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۳۱

آنگاه كه (با) غل و زنجيرها(ي وابستگيها و اسارتهاي زندگي دنيائي) در گردنها (و دست و پايشان) كشيده ميشوند.

۳۶

به درون آب جوشان ،سپس در آتش دوزخ ميسوزند.

سپس به آنها گفته ميشود :كجايند آنچه (يا آنها كه همواره در برآورده شدن حاجات) مشاركتشان ميداديد،

به غير از خدا!؟ گويند :از دسترس ما دورند! بلكه
۳۲
نميخوانديم! خدا اينگونه انكاركنندگان را به (نتايج) گمراهي ميسپارد.

) چيزي را در گذشته (

(حقيقت اين است كه جز پوچي

دنيائي

خود)

اين (كيفر) بدان جهت است كه شما يكسره در زمين (شهر و ديار خود) به ناحق شادي سرمستانه ميكرديد ،و به اين دليل
كه دائماً خودپسندي و فخرفروشي ميكرديد.
۴۱

(اينك در نتيجه دستاوردتان ،به سوي) درهاي دوزخ درآئيد ،جاودانه در آن بمانيد كه چه بد است جايگاه متكبران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۱به قول شاعر« :رشتهاي بر گردنم افكنده دوست ،ميكشد آنجا كه خاطر خواه اوست» ،اين رشته را كه شيطان و دشمن دوستنما به
گردن مياندازد ،در زبان عربي «غُل» ميگويند كه البته نه نرم و نازك ،بلكه همچون قالده آهنين سخت و سطبر است.
بديهي است كه اين تمثيالت براي تجسم و عينيت بخشيدن به حقايق نامحسوس است و هدف نشان دادن آثار سرسپردگيها و
وابستگيهائي است كه انسان عاقل و داراي ابزار شناخت را همچون چارپايان به افسار ميكشد .غِل به زبان عربي به دوز و كلك و خيانت
اطالق ميگردد و نشانه دست و ديدگاهي خسيس و تنگنظر است .همين وابستگي و اسارت به مال و مكنت است كه طوق بندگياش در
آخرت بر گردن بندگان دنيا ،آنان را به سوي دوزخ ميراند.
مطالعه آيات  ۹۴۱سوره انعام ۴ ،رعد ۶ ،ياسين ،و  ۴انسان به فهم بهتر واژة «اغالل» مدد ميرساند.
 - ۳۶روشن است اين تعابير تجسم دادن عيني كيفرهائي است كه فهم واقعي آن براي ما آدميان محدود و محبوس در معيارهاي مادي دنيائي
ممكن نيست؛ همين قدر متناسب با فهم مخاطبان زمان نزول در قالب واژههاي روزمره بيان شده است .كلمه «يسجرون» از ريشه «سَجَرَ» ،به
افروختن آتش با انداختن هيزم در آن ،پر كردن نهر آب و مشابه آن گفته ميشود .از اين تعبير ،كه مشابه آن در قرآن به دفعات آمده
است ،ميتوان فهميد آتش دوزخ را اعمال آدميان پديد ميآورد و سوخت و ساز آن بيرون از وجود ستمگران آتش افروز نيست!
 - ۳۲اين حقيقت را آيات  ۹۴سوره رعد ۴۶ ،فصلت ۴ ،احقاف ۹۶ ،قصص و آيات فراوان ديگري به تعابير مختلف تبيين ميكند.
 - ۴۱منظور از «ابواب جهنم» درهاي معمولي نيست ،بلكه مسيرهاي تباهي و درهاي فريبي است كه شيطان به روي شيفتگان دنيا ميگشايد و به
آن ترغيب ميكند .دوزخ يك در ندارد ،بلكه شيطان هركسي را متناسب با موقعيت خودش دعوت ميكند و دامهاي او متنوع است.
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پس (اينك اي پيامبر ،در انجام رسالت) پايداري كن (و بدان كه) قطعاً وعده خدا (در ياري مؤمنان و كيفر منكران) حق است .حال اگر (در

۴۹

زمان حياتت) برخي از آنچه را كه (به كافران) بيم دادهايم (همچون عذاب يا شكست) به تو نشان دهيم ،يا (قبل از آن) ترا بميرانيم
(شاهد پيروزي رسالت خود نباشي؛ در هر حال مطمئن باش) آنها به سوي ما بازگردانده ميشوند (راه گريزي از اعمالشان ندارند).

و پيش از تو رسوالني فرستاديم كه (سرگذشت) برخي از آنان را بر تو حكايت كرده و برخي ديگر را حكايت
نكردهايم ،و براي هيچ رسولي ممكن نبود آيتي بياورد ،مگر به فرمان خدا (آنها جهت مطالبه معجزه ميكنند) پس زماني كه
فرمان خدا (براي كيفر دنيائي يا برپائي قيامت) فرا رسد ،به حق داوري ميشود و باطلگرايان زيانكار ميگردند.



خداست آنكه چارپايان را براي شما قرار داد تا بر آنها سوار شويد و از (شير و گوشت) آنان بخوريد.

۴۹

و (عالوه بر آن) براي شما در آنها بهرهمنديهائي (فراوان) است؛ و تا از طريق آنها به خواستههائي كه در دل داريد برسيد
و بر آنان (در خشكي) و بر كشتي (در دريا) است كه (خود و بارهايتان به مسافتهاي دور) نقل و انتقال داده ميشويد.

و (خدا) نشانههايش را به شما مينماياند ،پس كدام يك از آيات خدا را انكار ميكنيد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۹اين سخن را خداوند عالوه بر اين آيه ،به زبانهاي مختلفي بارها ،از جمله در يونس  ،۴۸رعد  ،۴۱و زخرف  ۴۹به رسول مكرم خود
اعالم كرده است .وقتي پيروزي زودرس براي آن پيامبر عظيمالشأن تضمين نشده و او فقط مأمور ابالغ و انجام تكليف بود ،چه جاي
تعجيل و شتاب در پيروزي يا نوميد شدن از عدم حصول آن در عمر كوتاه آدمي وجود دارد؟
 - ۴۹در ابتداي آيه از بديهيترين استفادهاي كه از چارپايان ميشود نام ميبرد؛ سواري و خوردن از شير و گوشت آنان .و در انتهاي آن از
حمل بار آدميان سخن ميگويد .اما در وسط ،هم منافع را سربسته بيان كرده و هم حوائجي را كه در سينه آدمي در استفاده از آنان وجود
دارد كلي بيان كرده است .در سوره اسراء (آيات  ۴تا  ۶و  ۸۸و  )۶۱نيز همين منافع را با جزئيات بيشتري مطرح كرده است ،منافعي
همچون استفاده از پوست ،پشم ،كرك ،و موي آنها ،كه در زندگي انسانهاي اوليه بسيار مورد استفاده قرار ميگرفت؛ و همچنين زيبائي
و زينتي كه نسبت به آنها وجود دارد و احساس دلپسندي كه در سپيدهدم هنگام رها كردنشان به صحرا و غروبگاهان هنگام
بازگشتشان به روستا ،در دل كساني كه در طبيعت زندگي ميكنند وجود دارد (آيه  ۸سوره نحل).
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۴۳

آيا (اين منكران) در زمين سير و سفر نكردهاند تا (با چشم خرد و دل عبرتبين) بنگرند سرنوشت كساني (شهروندان و تمدنهائي) كه
پيش از آنان ميزيستند چگونه بود؟ (با آنكه) بيش از آنان نفرات و نيرو و آثار (آباداني) در زمين داشتند! با اين حال
دستاوردشان (از ثروت و قدرت) سودي به حالشان نداشت.

پس هنگاميكه رسوالنشان داليل روشني بر آنان عرضه كردند (به جاي انديشه در آن) ،به معلوماتي كه (از ذهنيات و اوهام خود)
داشتند ،دل خوش كردند و (در نتيجه) آنچه استهزايش ميكردند ،دامنگيرشان شد.



و چون سختگيري ما را (كه با چشم دل باور نداشتند ،با چشم ظاهر) ديدند ،گفتند( :اينك) به يكتائي خدا ايمان آورديم و آنچه را
شريك او ميشمرديم انكار ميكنيم.

اما ايمانشان ،آنگاه كه سختي (عذاب) ما را ديدند ،سودي به حالشان نداشت (توبه از آگاهي حاصل ميشود ،نه اضطرار .اين قوانين و

نظامات) سنّت خداست كه در ميان بندگانش جريان دارد .اين چنين است كه ناباوران (همواره) زيانكار شدهاند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۳در قرآن  ۱بار فعل امر «سيروا» (سير و سفر كنيد) آمده و  ۱بار (عدد كامل) نيز با جمله« :افلم يسيروا» (چرا سير و سفر نميكنند)
زمينچسبيدگان بيهمت از سياحت مذمت شدهاند!
چنين سير و سفري ،نه صرفاً براي گردش و تفريح ،بلكه براي نظاره در چگونگي سرنوشت امتهاي پيشين (كيف كان عاقبه الذين من
قبلهم) است .يعني بررسي تاريخ گذشتگان كه  ۹۹بار تكرار شده است و يكبار نيز (عنكبوت آيه  )۹۱اين سير و سياحت به منظور
زمينشناسي و ديرينهشناسي ،براي كشف آثار اوليه پيدايش حيات در كره زمين توصيه شده است

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
حاء ،ميم.

۹

(اين كتاب) نازل شدهاي (است) از سوي (خداوند) رحمت گستر بر عام و خاص.

۹

۳

۴

كتابي است كه آياتش به وضوح و روشني بيان شده ،خواندني ِ رواني است براي مردماني كه (بخواهند) بدانند
جستجوي شناخت باشند).

(در

مژده دهنده (به نيكوكاران) و هشدار دهنده (بدكاران) است ولي بيشتر آنها (از آن) روي گرداندند ،بنابراين (حقايق آن را)
نميشنوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹ر.ك .به كتاب «حروف مقطعه در قرآن» از همين قلم.
« - ۹فُصّلت» از ريشه «فَصَلَ» است و مشتقات اين فعل تماماً داللت بر نوعي جدائي ،تجزيه ،تمايز و فاصله ميان دو يا چند چيز ميكند ،مثل
فصول سال ،فصول كتاب ،ترك يك محل و جدا شدن از آن ،گرفتن طفل از شير و ...غذائي كه ميخوريم تركيبي پيوسته و يكپارچه
است و دستگاه گوارش ما با تجزيه فيزيكي و شيميائي آن به عناصر كوچك ،قابليت هضم و جذب آنرا فراهم ميسازد .حقايق هدايتي نيز
در اصل چنين اند و براي جذب شدن در ذهن و ضمير آدمي بايد از حالت محكم و يكپارچه ،تفصيل يابد (هود  .)۹در آيه  ۴۴همين سوره
نيز به روشني تفصيل يافتن مطلب را در مقابل گنگ و نامفهوم بودن آن قرار داده است .برخي دوربينها آنچنان دقيق تصويربرداري
ميكنند كه جزئيات موي سر و صورت را نشان ميدهند و برخي كامال مات و نامشخصاند .آنچه از جانب خدا نازل شده تمام جزئيات
مورد نياز هدايتي را بيان ميكند و با كلي گوئيهاي فلسفي و ادبي فرق دارد.
 - ۳واژة قرآن در اصل مصدر است ،به معني خواندن ،از ريشه «قـَرَءَ» ،و به آنچه بر پيامبر مكرم اسالم(ص) نازل شده ،به اعتبار آن كه متني
خواندني است ،قرآن گفته ميشود (به سوره قيامه آيات  ۹۱و  ۹۶نگاه كنيد).
« - ۴يعملون» فعل مضارع است و داللت بر استمرار علم آموزي و تالش براي شناخت ميكند .يعني قرآن براي مردمي مفيد است كه
خودشان به دنبال فهم و شناخت باشند ،بنابراين ترجمه «براي كساني كه ميدانند» نارساي به اين نكته ظريف ميباشد.
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۴

و گفتند دلهاي ما از آنچه ما را به سويش دعوت ميكني پوشيده است (رغبتي به آن احساس نميكنيم) و در گوشهاي ما
۱
۸
سنگيني است و بين ما و تو پردهاي است  ،حال كه چنين است ،تو به كار خود پرداز و ما نيز كار خود ميكنيم.

(باور به خدايان متعدد باطل

بگو :من فقط بشري همانند شما هستم كه به من وحي ميشود ،معبود شما جز معبود يكتا نيست
است) پس سر راست به او روي آوريد (از انحرافات بپرهيزيد) و از او طلب پاكي (از آثار گناه) كنيد و واي بر مشركين.

۶

۲

آنها كه زكات نميپردازند و همين ها به آخرت ناباورند.



بيترديد كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند ،براي آنهاست اجري بيپايان.

بگو آيا شما (قدرت انحصاري) كسي را كه زمين را در دو روز (دوران) آفريد ناديده ميگيريد و براي او شريكاني قائل
۹۱
ميشويد؟ همو است صاحب اختيار جهانيان (گرداننده امور آدميان همان آفريننده زمين در دو روز است).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« - ۴اكـّنه» جمع «كِن» به معني غالف و ساتر است كه چيزي را بپوشاند و احاطه كند .همچون پرده تيره و ضخيم كه مانع تابش نور خورشيد
به اتاق ميگردد .آنچه دل منكران را از فهم حقايق توحيدي باز ميدارد ،اعتقادات خرافي آباء و اجدادي است كه همچون غالفي زنگار
بر قلب آنان بسته و آينه دلشان را تيره كرده است .اين همان تعبيري است كه در آيه  ۴۹سوره مطففين آمده است « :كَلَا بَلْ رَانَ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَا إِنَهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» (چنين نيست ،بلكه تبهكاريهايشان بر دلشان زنگار بسته ،چنين نيست،
بيترديد آنها در آن روز (قيامت) از پروردگارشان در حجاباند).
 - ۸وقار سنگيني است و «وِقـْر» به سنگيني گوش گفته ميشود ،مؤمن حقايق را به سبكي نسيم ميپذيرد و منكر ،آنرا بار سنگيني بر دوش
درك و فهمش احساس ميكند .كسي كه گوش سنگين دارد ،خود را از منبع صوت بسيار دور تصور ميكند .اين تمثيلي است از دور
بودن ذهن منكران به نداي دعوت ربوبي.
 - ۱حجاب همان پرده و پوشش است ،وقتي دنياپرستي بر دل حاكم گردد ،معيار متفاوت ميشود و ارزشها واژگونه ميگردد .در اينصورت
زيبائيها زشت و زشتي زيبا جلوه ميكند.
 - ۶اين آيات (مطابق محاسبات كتاب سير تحول قرآن) در سال  ۴بعثت در مكه و در شرايطي نازل شده است كه مسلمانان در اقليت مطلق و
تحت فشار و سختي بودند ،بنابراين دولت و تشكيالتي نداشتند كه زكات به معناي رسمي آن ،كه در ساليان بعد در دوران استقرار در
مدينه و تشكيل امت اسالمي مقرر گرديد ،واجب بوده باشد ،اما زكات به مفهوم كمك مالي به نيازمندان براي «تزكيه نفس» و آزاد شدن
از بستگي به مال همواره واجب و شرط صدق ايمان شمرده شده است.
 - ۲تكرار دو بار ضمير «هم» (در :وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) ،تاكيدي است بر اين كه انكار آخرت موجب دنياپرستي و بخلورزي در كمك
به محرومين ميشود .برعكس ،آن كه باور دارد آنچه انفاق ميكند ،به خدا قرض ميدهد و در آخرت چند برابر پس ميگيرد ،راحتتر
از مال خود ميگذرد
 - ۹۱ربّ العالمين در اكثريت غالب آيات قرآن معناي «ربّ آدميان» دارد و اگر آنرا «جهانيان» ترجمه كردهايم ،منظور انسانهاي پراكنده در
جهاناند .نه مثال جهان گياهان ،حيوانات و...
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۹۹

و در زمين (براي مهار حركت خشكيها) كوههائي (همچون لنگر كشتيها) از فراز آن (در پوسته جامد بيروني) قرار داد و (همچنين) بدان
۹۹
بركت بخشيد و قوّت غذائي (خاك) آنرا در چهار دوران به قدر نياز خواستاران (گياهان ،حيوانات ،انسانها) تقدير كرد
(عناصر عالي درون خاك را اندازه دقيقي گذاشت).

سپس به آسمان (جوّ زمين) پرداخت در حالي كه (هنوز به صورت) دودي بود ،پس به آسمان و زمين گفت خواه ناخواه
۹۳
(فرمان را) پذيرا شويد .گفتند به رغبت پذيرفتيم.


« - ۹۹رواسي» ،جمع «راسيه» به معناي ثابت و راسخ است .اين واژه جمعاً  ۲بار در قرآن در وصف كوهها كه قشر جامد روي زمين را روي
توده هاي مذاب طبقات زيرين آن همچون لنگر كشتي از حركت و جابجائي باز داشته ،آمده است.
 - ۹۹چهار دوران تحوالت فيزيكي -شيميائي زمين كه خاك آنرا از هزاران عنصر حاصلخيز و پُر بركت (براي موجودات بعدي انباشته
ساخت ،عبارتند از:
 - ۹دوران بمباران شهاب سنگها و بارش هيدروكربنها و اسيدهاي چرب بر سطح زمين و پوشاندن آن از خاك سياه و چرب.
 - ۹سرد شدن تدريجي پوسته زمين در اثر برخورد دنبالهدارهاي حاوي آب (حدود  )٪۴۱در طول  ۹۴۱ميليون سال ،افزايش مواد آلي
در جوّ و بارش آنها به وسيله بارانهاي اوليه بر سطح گرم زمين .در اين دوره كه عصر سفال ناميده ميشود اسيدهاي آمينه و
فسفاتهاي فعال (براي زمينهسازي حيات) تشكيل ميگردند و گِل و الي درياها اليه جديدي را روي اليه سياه قبلي ميسازد .آنگاه
ساختار كريستالي گِل رُس و نمك چسبيده گراهام مواد آلي را با هم پيوند ميدهند.
 - ۳عصر آبفشانها ،نفوذ تدريجي آب به داخل شكافهاي سفالين پوسته زمين پس از برخورد با اليههاي داغ زيرين به صورت آب
جوش اني همراه خود ،مواد عالي دو طبقه پيشين را حل و تركيب كرده و به صورت عناصر جديدي به سطح زمين برميگرداند .در اين
دوره هيدروژن جوّ كاهش مي يابد و قندهاي مناسب براي ادامه حيات ،گليسرين ،سولفور گوگرد ،گزاهاي آلدئيدي و ...اليه جديدي
را روي زمين ساخته و در اين محيط داغ و اسيدي ايجاد پروتئينهاي حياتي را ممكن ميسازد.
 - ۴عصر لجنزارها و پيدايش حيات ،افزايش تدريجي آب زمين و پيدايش بازهاي آلي در آبگيرهاي راكد و متعفن دوره قبل با
گازهاي سيانيدي و ...نقش گِل رُس در ايجاد نوكوتيدها ،متابوليسم و توليد مثل را در اولين هستههاي حياتي پديد ميآورند.
(توضيحات برگرفته از تحقيقات آقاي دكتر كريم رستگار)
« - ۹۳طائعين» وصف حال اطاعت است .جمله «ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا» (خواه يا ناخواه تن دهيد) ،زبان تكويني در طبيعت است ،زبان آفرينش
است نه محاوره معمولي .فرمان آفريدگار به صورت توأمان به آسمان و زمين نشان ميدهد كه پيدايش طبقات جوّ نيازمند همكاري و
تبادل فعل و انفعاالتي دو طرفه است (سوره طالق آيه  .)۹۹كلمه «طوع» مقابل «كـُرْه» است كه جمعاً اين تقابل  ۴بار در قرآن تكرار شده
است؛ از جمله آلعمران  :۶۳وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (منحصراً براي خدا هر آنچه در آسمانها و زميناند ،با ميل
و كراهت تسليماند) ،رعد  :۹۴وَلِلَهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا .اطاعت و پذيرش قابل فهم است ،پذيرش با اكراه
چگونه است؟ آيا هيچ موجودي به مرگ و صيد شدنش رضايت ميدهد؟ مسلماً نه ،اما جبراً ميپذيرد
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۹۴

پس آن توده گازي (شكل) را در دو مرحله به صورت هفت آسمان فرمان پيدايش داديم و به هر (اليهاي) از آسمان
نقش آنرا وحي كرديم؛ و ما آسمان پائينتر (نزديكتر به زمين) را با نورافشانيهائي بياراستيم و (عاملي) حفاظتي (در برابر اجرام
۹۴
و اشعههاي مخل حيات زميني) قرار داديم .اين است تقدير (نظام بخشيدن خداي) ابر قدرت بسيار دانا.

اگر (از آيات الهي) روي گرداندند ،بگو شما را به صاعقهاي همانند صاعقه عاد و ثمود (كه آنها را نابود ساخت) بيم ميدهم.



آنگاه كه رسوالني از پيش رو (معاصر خودشان) و از پس آنها (نسلهاي پيشين ،با اين پيام) به سراغشان آمدند كه جز خداي يكتا
نپرستيد( ،اما در انكار رسالت آنها) گفتند :اگر پروردگار ما ميخواست ،حتما فرشتگاني (از طرف خود) نازل ميكرد ،پس (به اين
دليل) ما به آنچه بر آن فرستاده شدهايد (رسالتتان) منكريم.

و اما (قوم) عاد ،آنها به ناحق در زمين بزرگي طلبيدند و (با تكبر) گفتند :كيست نيرومندتر از ما!؟ آيا نديدهاند آن خدائي
كه آنها را آفريده است همو نيرومندتر از آنهاست و (با اين غرور) آنها يكسره نشانههاي ما را لجبازانه انكار ميكردند.

تندبادي سرد و سخت در روزهائي شوم فرستاديم تا عذاب ذلتباري را (به رغم عزتنمائيشان

پس (در بازتاب اعمالشان) بر آنها
در دنيا) بر آنها بچشانيم .و مسلماً عذاب آخرت ذلتبارتر است و ياري هم نخواهند شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴سخن از هفت آسمان نُه بار در قرآن تكرار شده است كه به وضوح نشان ميدهد منظور از طبقات جو فراز زمين است نه آسمانهاي
فوقاني (كهكشانها و ستارهها) .دانش جوّشناسي نيز نشان ميدهد كه آسمان روي زمين را اليههاي متعددي از عناصر مختلف و با تراكم
متفاوت تشكيل داده است كه هر كدام نقشي حيرتآور براي ادامه حيات زميني ايفا ميكنند .اين طبقات را بر حسب معيارهاي مختلف
نامگذاريهاي گوناگون كردهاند .از جمله :تروپوسفر ،تروپوپوز ،استراتوسفر ،استراتوپوز ،مزوسفر ،ترموسفر ،اگزوسفر .تقسيمبندي
ديگري نيز بر اساس اجزاء تشكيلدهنده آن كردهاند .مثل :هوموسفر (مخلوط يكسان) ،هتروسفر (جدا جدا) ،مگنتوسفر (طبقه مغناطيسي).
در هر حال اين تقسيمات نشان مي دهد ماهيت و مكانيسم هر يك از اين طبقات مختلف است و چه بسا عدد هفت هم نماد كثرت باشد
(واهلل اعلم)( .براي شناخت بيشتر به كتاب «هفت آسمان» نوشته آقاي دكتر كريم رستگار مراجعه كنيد)
 - ۹۴منظور از آسمان پائينتر (سماء الدنيا) طبقه زيرين اتمسفر است كه طي فرآيند تفكيك نوري شيميائي ،از اكسيژن ملكولي ،اكسيژن اتمي
حاصل مي شود كه در شرايطي اين دو با هم تركيب شده و اُزُن را پديد ميآورند .اكسيژن و ازن موجود در اتمسفر با جذب مقادير زيادي
اشعه ماوراء بنفش ،از نفوذ آن به زمين و هالك جانداران جلوگيري كرده و ملكولها و اتمهاي آن به صورت ميلياردها چراغ پديده
تابش شبانه را به وجود مي آورند كه آسمان را از حالت تاريكي مطلق به آسمان زيباي مخمل مانند شبانه با تأللو ستارهها تبديل←
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۹۸

و اما (قوم) ثمود ،آنها را (نيز) هدايت كرديم ،ولي كوري را بر هدايت ترجيح دادند و به خاطر دستاورد اعمالشان
آنها را صاعقه عذاب خواركنندهاي فرا گرفت.

و ما كساني را كه ايمان آورده و خويشتنداري (از گناه) ميكردند نجات داديم.

۹۱



روزي كه دشمنان خدا به سوي آتش (دوزخ اعمالشان) گردآوري شوند ،تحت الحفظ (بازداشت و ناتوان از فرار) خواهند بود.
۹۶

تا چون به دوزخ رسند ،گوشها و چشمها و پوستشان به آنچه (در زندگي) ميكردند ،بر ضدّشان گواهي ميدهند

و (دشمنان خدا با كمال شگفتي) به پوست خود گويند :شما چرا (و چگونه) عليه ما شهادت داديد!؟ پاسخ ميدهند :همان خدائي
۹۲
كه همه چيز را گويا كرده ،ما را نيز به گويائي واداشته (پس چه جاي تعجب است) در حالي كه او شما را براي نخستين بار
آفريده و (بار ديگر) به سوي او بازگردانده ميشويد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ ميكند .تنها در اين طبقه از جوّ است كه چنين زيبائي قابل مشاهده است ،در طبقات فوقاني ،آسمان كامال سياه و ستارهها ثابت (فاقد
چشمك زدن) هستند .به تعبير قرآن زيبائي آسمان فقط از ديد ناظران زميني قابل مشاهده است (حجر .)۹۸
 - ۹۸در اينجا در مقابل كوري ،به جاي بينايي ،هدايت را قرار داده است .اين تقابل نشان ميدهد نپذيرفتن هدايت ،منجر به كوري دل و
محروميت از بصيرت ميگردد.
« - ۹۱يوزعون» از ريشه «وَزَعَ» به معناي بازداشتن و مانع شدن است .به پليس و نيروهاي بازدارنده نيز «وَزَعَه» ميگويند .جمله «فهم يوزعون»
در قرآن عيناً درباره سپاهيان حضرت سليمان هم كه تحت كنترل و انضباط بوده و نميتوانستند از خدمت فرار كنند آمده است (نمل .)۹۱
 - ۹۶در اين سوره از شهادت دادن گوش و چشم و پوست بدن (ابزار شناخت و احساس) ستمگران عليه آنها سخن گفته ،در سوره نور (آيه
 )۹۴از شهادت زبان و دستها و پاها (ابزار گفتاري و رفتاري) و در سوره ياسين (آيه  )۸۴از سخن گفتن زبان و شهادت پاها.
 - ۹۲بديهي است نه سخن گفتن زبانها از طريق الفاظ است و نه شهادت گوش و چشم و دست و پا زباني ،وصف حال آنها وجودي است و
در ظهور و بروز اعمال گذشتهشان در تك تك سلولهاي اين اعضا جلوه ميكند.
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و شما هرگز درصدد پوشاندن خود (به سپر تقواي پرهيز از گناه) نبوديد از اينكه (روزي) گوشتان عليه شما گواهي دهد و نه
از چشمتان و نه از پوستتان (مراقب هيچيك از اندام خود در ارتكاب گناه نبوديد .چرا؟) به اين دليل كه با اطمينان ميپنداشتيد خدا
بسياري از آنچه را (در پنهان) ميكنيد نميداند!

۹۱

چنين بود پندار (باطل) شما نسبت به پروردگارتان (و همين بينش) منحرفتان ساخت و سرانجام از زيانكاران شديد.

۹۹

پس (با چنين پيشينهاي از گناه) اگر شكيبائي كنند (تأثيري در رهائيشان ندارد ،زيرا) دوزخ جايگاه (هميشگي) آنهاست و اگر هم
عذرخواهي كنند ،از پذيرفته شدگان نخواهند بود.



۹۹

و ما همنشيناني (در زندگي دنيا) پيرامونشان گرد آورديم كه براي آنها (نتايج اعمال) حاضر و گذشتهشان را نيكو جلوه
۹۳
دادند (به جاي انتقاد از عملكردهاي ناپسند كنوني و هشدار به عواقب اعمال گذشته ،به تعريف و تمجيدشان پرداختند و به اين ترتيب) فرمان الهي (در
عذاب ستمگران و پيوستن آنها به سرنوشت دوزخي) اُمتهائي از جن و انس (غريب و آشنا) تحقق يافت ،آنها بيترديد بازنده بودند.

و كافران گفتند :به اين قرآن گوش فرا ندهيد ،بل ( هنگام قرائت) سر و صدا و جنجال به راه اندازيد ۹۴تا بر آنها غلبه كنيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱پندار باطل و بشري داشتن نسبت به خدا ناشي از «بد خداشناسي» شركآميز است .ن-ك به نوشته «بد خداشناسي» از همين قلم.
 - ۹۹صبر و مقاومت در برابر مصيبتهاي دنيائي ،ميتواند آالم را تسكين دهد و آرامش بياورد ،اما وقتي مصيبت نه موقت و گذرا ،بلكه
دائمي و جايگاه ابدي كسي باشد ،صبر و بيصبري تفاوتي نميكند .به مصداق آيه  ۹۸سوره طور ،هر دو حالت يكسان است (اصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ).
« - ۹۹قيضنا» از ريشه «قـَيضَ» ،به معناي شكافته شدن يا شكافتن مانع و محافظ است و داللت بر مسلط كردن چيزي بر كسي ميكند ،اين واژه
به پوست سفت و محكم تخم مرغ نيز گفته ميشود .از اين تشبيه شايد بتوان گفت كسي كه حريم و حدود الهي را كه پوسته محافظ او در
برابر شيطان است ميشكافد ،شيطان صفتاني گِرد او را ميگيرند و همچون پوسته تخم مرغ احاطهاش ميكنند كه مانع ديدن نور حق
ميشود .وقتي پوسته الهي دريده و شكافته شد ،پوستهاي شيطاني شخص را محاصره ميكند .در آيه  ۳۸سوره زخرف آمده است كه هر
كس از ياد خداي رحمان روي برتابد ،شيطاني بر او ميگماريم كه همواره با او خواهد بود.
 - ۹۳به نظر ميرسد در جمله« :مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ» ،نيمه «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» اشاره به وعدههاي راحت و رفاه آينده ،و «مَا خَلْفَهُمْ» اشاره به
ايمن بودن از عوارض و عواقب بعدي تبهكاري باشد (واهلل اعلم).
 - ۹۴همهمه و سر و صدا راه انداختن و به اصطالح پارازيت فرستادن وسط يك سخنراني ،براي ايجاد اخالل در استماع و ممانعت از گرايش
مستمعين به گوينده ميباشد .در قرآن آمده است كه به هنگام قرائت اين كتاب گوش فرا دهيد و سكوت كنيد تا مورد رحمت قرار
گيريد (اعراف  )۹۱۴اما در اين سوره نشان داده ميشود كه كافران كامال برعكس عمل ميكردند .بايد ديد كساني كه در روزگار ما به
نام دين و دفاع از واليت جلسات ديگران را به هم ميزنند و اخالل ميكنند ،به اسالم نزديكترند يا به كفر!؟
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پس (به كيفر اين توطئهها) ما مسلماً كافران را عذابي سخت ميچشانيم و بيترديد آنها را به (معيار) بدترين عملي كه
ميكردند مجازات ميكنيم.

اين است كيفر دشمنان خدا؛ آتش! (آنهم نه موقت ،بلكه) ايشانراست در آن خانهاي ابدي( ،اين) كيفري است در ازاي انكار
آگاهانه مستمرشان (در دنيا) نسبت به نشانههاي ما!


و كافران (از گروه سر سپردگان به سران ستمگر ،در دوزخ)گويند :پروردگارا ،كسـاني از جـن و انـس (غريبـه و آشـنا) را كـه موجـب
گمراهي ما شدند ،نشانمان ده تا زير پا لگدكوبشان كنيم تا (برخالف عزت و شوكت دنيائي) از ذليلترينها گردند.

۹۸

۹۴

صاحب اختيار ما خداست (نه اربابهاي زر و زور و

(و در جهت مقابل) بيترديد كساني كه (در برابر طاغوتها شجاعانه) اعالم كردند
تزوير) ،سپس استقامت ورزيدند (در مسير توحيد منحرف نشدند) ،فرشتگان دائماً بر آنها نازل ميشوند (در پرتو نيروهاي مثبت هستي
۹۶
قرار ميگيرند و چنين القاء ميشوند كه ):نترسيد و اندوهگين نشويد و بشارت يابيد به بهشتي كه وعده داده ميشديد.
۹۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۴ابراز چنين انزجار و بيزاري از ناحيه پيرويكنندگان نسبت به پيرويشدگان را قرآن به كرات بيان كرده است تا سرسپردگان به قدرتها
و مقلدين چشم و گوش بسته بدانند ،فردا به جاي تملقهاي امروزي ،اربابان خود را لعنت خواهند كرد .از جمله :نحل  ۶۴تا ۶۶؛ يونس
۹۶؛ اعراف  ۳۱و ۳۶؛ بقره  ۹۸۸و ۹۸۱؛ ص  ۴۶تا ۸۴؛ احزاب  ۸۸تا ۸۶؛ ابراهيم  ۹۹و ۹۹؛ سبا  ۳۹تا ۳۳؛ مؤمنين  ۴۱تا ۴۲؛ قصص  ۸۹تا
۱۴؛ صافات  ۹۳تا ۳۴؛ زخرف  ۳۸تا ۳۲؛ ق  ۹۱تا .۳۱
« - ۹۸قالوا» در اينجا گفتن عادي نيست ،بلكه اعالم موضع سياسي و ابراز صريح عقيده و آرمان است.
 - ۹۱امداد فرشتگان به آدميان به هنگام جان دادن يا در قيامت و بهشت منحصر نميگردد .به صراحت قرآن ،مجاهداني كه با انكار اربابهاي
دنيائي به واليت خدا پناه برده و استقامت كردند ،مشمول امداد مالئك قرار گرفته و با فرو ريختن ترس و اندوه بر دشمنان غلبه كردهاند.
تحقق فعل مضارع« :تَتَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَهُ» را هم در جنگهاي بدر و احد و خندق و غير آن خواندهايم (آلعمران  ۹۹۴و ۹۹۴؛ انفال  ۲و
 )۹۹و هم امروز ميبينيم كساني كه از طاغوتهاي زمانه اجتناب ميكنند و به نظامات مستكبرانه آنان كفر ميورزند ،چگونه ترسشان از
زندان و شكنجه و اعدام فرو ميريزد و بشارت الهي بيم و هراس و حزن و غصهشان را زائل ميكند.
 - ۹۶تركيب «خوف و حزن» كه  ۹۸بار در قرآن تكرار شده ( ۹۹بار در جمله :ال خوفٌ عليهم و ال هم يحزنون) ،اشاره به دو عامل مهم و
تأثيرگذار در انگيزهها و عملكرد آدمي دارد؛ اولي ترس از مرگ و هر آسيبي به جسم و جان است ،دومي روحي رواني و حزن و غصه از
دست دادن مال يا برخورداريهاي ديگر است .قرآن دائماً اين دو نياز را با وعده به مؤمنين اشباع ميكند و ابليس نيز از همين دو زاويه بني
آدم را با وعدة شجره خلد (زندگي جاويد) و مُلك كهنه نشدني (برخورداري ابدي) فريب ميدهد (طه .)۹۹۱
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ما دوستان (سرپرستان حامي) شما در دنيا و آخرت هستيم و براي شماست در بهشت هر آنچه دلتان بخواهد و براي
شماست در آنجا هر آنچه طلب كنيد.

(همه اين نعمات) پيشكش (نازل شدهاي در دسترس شما) است از (آفريدگار) بخشنده و مهربان.

چه كسي نكوگفتارتر از كسي است كه به سوي خدا دعوت نمايد و عمل شايسته
اين دعوت) هستم (از خود شروع كند و آغازگر اصالح باشد).

كند و گويد من از تسليمشدگان (به



نيكي و بدي برابر نيست؛ تو به بهترين شيوه (از خود) دفاع كن ،در اين صورت (خواهي ديد) آن كس كه ميان تو و او
۹۲
دشمني بوده ،همچون دوستي كرم و صميمي گردد.

و به چنين مقامي (از حلم و قدرت تسلط بر نفس) نميرسند ،مگر كساني كه (در برابر گفتار و رفتار ناشايست ديگران) شكيبائي ورزند و
به چنين مقامي نميرسند ،مگر دارندگان بهره عظيم (از توفيق در خودسازي و كسب شخصيت ايماني).

و هر گاه از جانب شيطان تحريكي (در انتقام و مقابله) تو را فرا گرفت ،به خدا پناه ببر كه مسلماً او بس شنواي داناست.

و از جمله نشانههاي (ربوبيت) او (نظام) شب و روز و خورشيد و ماه است ،پس نه در برابر خورشيد به سجده افتيد و نه در
۳۱
برابر ماه (همه اينها واسطه فيض و مخلوقند) ،بلكه اگر تنها خدا را ميپرستيد براي او سجده كنيد كه آنها را آفريده است.

۩
۳۹

پس اگر (از سجده) تكبر ورزيدند آنها (فرشتگاني) كه نزد خدايند شبانه روز بدون خستگي به تسبيح او مشغولند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۲مشابه چنين توصيهاي را در اين آيات نيز خواهيد يافت :مؤمنين  ،۲۸رعد  ،۹۹و قصص .۴۴
 - ۳۱منظور از سجده ،تنها سر به زمين رساندن نيست .سجده همه موجودات جهان براي خدا ،همان تسليم شدن به قوانين الهي و در خدمت
نظام آفرينش بودن است .همه موجودات به صورت تكويني سجده كننده آفريدگارند ،مگر انسان كه با اختيار و آگاهي چنين ميكند.
 - ۳۹منظور از تسبيح دائمي فرشتگان ،ايفاي نقش مثبت و تكاملبخش در جهان هستي است.
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از جمله نشانههاي (ربوبيت) الهي اين است كه زمين را خشك و بيحركت ميبيني ،اما همين كه باران بر آن بباريم ،به
جنبش و رويش درآيد؛ آن كسي كه زمين (مرده) را زنده ميكند ،بيترديد زندهكننده مردگان نيز هست .مسلماً او بر
هر چيزي قدير (نظم گذار) است.



( نقش پروردگار يكتا را انكار و آن را به نيروهاي طبيعت و ماده يا معبودهاي

مسلماً آنهائي كه در(باره) نشانههاي ما به انحراف ميگرايند
خيالي نسبت ميدهند ،كجرويشان) بر ما پوشيده نيست .پس آيا (سرنوشت) كسي كه در آتش (انكارِ سر رشته نظامات عالم)
افكنده ميشود بهتر است يا كسي كه در روز قيامت (با عملكردي) ايمن از عذاب (به پيشگاه پروردگار) ميآيد؟ (اينك در دنياي
خودتان) هر آنچه ميخواهيد بكنيد كه او بيترديد بر آنچه ميكنيد بيناست.

۳۹

آنگاه كه بر ايشان عرضه گرديد ،انكار ورزيدند (همان سرنوشت منكران پيامبران

مسماً كساني كه به اين (كتاب) بيداريبخش
پيشين را خواهند داشت) ،در حالي كه قرآن كتابي ابطالناپذير است.

۳۳

باطلي از پيش رو (حال و آينده) و نه از پس (گذشته تاكنون) بر آن ره نمييابد (هرگز مغلوب نظام هدايتي برتري نشده و نميشود ،چرا كه)
نازل شدهاي است از سوي (خدا)ي حكيم ستوده (مطلق).

گذشته (از انكار و استهزاء) گفته شد نميگويند و البته پروردگارت داراي مغفرت (نسبت به

به تو چيزي جز آنچه به پيامبران
بازگشتكنندگان) و هم داراي كيفر دردناك (براي منكران) است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۹از واژة «نسيان» (فراموشي) كه مقابل ذكر است ،ميتوان فهميد كه «ذكر» همان حضور ذهن ،آگاهي و بيداري است كه بر پيامبر اسالم
(و ساير پيامبران) نازل شده است ،به اعتبار نقش آن در تذكر و يادآوري به فطرت خداجوي آدمي و بيدار كردنش از خواب غفلت.
 - ۳۳عزّت كه در برابر ذلت قرار دارد ،همان سربلندي و تن ندادن به خواري است .به سالطين و پادشاهان نيز «عزيز» گفته ميشود ،به اين
اعتبار كه دست قدرتي در سرزمينشان باالي دست آنها نيست و شكست ناپذير تصور ميشوند .نام عزيز جمعاً (به صورت معرفه و نكره)
 ۲۲بار در قرآن تكرار شده كه  ۶۱بار آن به عنوان صفت خدا (ابر قدرت عالم هستي) ۴ ،بار عنوان فرعون مصر (يوسف ۶۶ ،۱۶ ،۴۹ ،۳۱؛
و دخان  ۹ )۴۲بار صفت صراط الهي (سبا  ،۸ابراهيم  ۳ ،)۹بار به معناي سخت و تحملناپذير (توبه  ،۹۹۶ابراهيم  ،۹۱فاطر  )۹۱يكبار دست
برتر داشتن (هود  )۲۹آمده است .آيه  ۴۹اين سوره تنها موردي است كه صفت عزيز به كتاب الهي اطالق شده .معناي كتاب مجموعه
قوانين تشريعي و تكويني است و عزيز بودن اين قوانين ،ابطال ناپذير بودن آن را براي ابد بيان ميكند.
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۳۴

اگر آن (ذكر) را متني خواندني به زباني گنگ و غير فصيح (همچون متون فلسفي ،علمي و كالمي) قرار ميداديم حتماً
ميگفتند چرا آياتش واضح و روشن نيست ،آيا (كتابي) پيچيده و مبهم براي (مردماني با) زبان فصيح (نازل شده است)!؟
بگو:اين كتاب براي كساني كه ايمان آورند ،راهبري (به سوي سعادت) و شفائي (براي بيماريهاي روح آدمي) است .و (اما)
۳۴
كساني كه ايمان نميآورند (به اين دليل است كه) در گوشهايشان (براي فهم آن) سنگيني است و (حقايق) قرآن بر آنها
ناديدني مينمايد (چشم بصيرت ندارند) ،آنها را (گوئي) از مكاني دور صدا ميزنند!


(اختيار آزاد

همانا به موسي (نيز) كتاب (تورات) داديم ،پس در آن (نيز ميان بنياسرائيل) اختالف پديد آمد و اگر نبود كلمهاي
انسان در مهلت عمر كه) از جانب پروردگارت (بر قانون علت و معلولي و بازتاب فوري اعمال سوء) پيشي گرفته ،قطعاً ميانشان داوري (و
۳۸
بيدرنگ حكم عذاب صادر) ميشد ولي آنها در مورد آن يكسره در شكي منفي هستند.

هر كه كاري شايسته كند ،به سود خويش كرده و هر كه بد كند ،به زيان خويش كرده و پروردگارت ستمكننده به
بندگان نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۴مترجمان قرآن ،تا جائي كه اين قلم ديده است ،واژة «عجمي» را زبان همسايگان غير عرب ،و واژة عربي را همان زبان اعراب معاصر
پيامبر ترجمه كردهاند ،در حالي كه اگر چنين بود ،منكران ميگفتند :ما اصال زبان غير عربي را نميفهميم ،نه اينكه« :چرا آياتش واضح
نيست»؟ اما اگر به معناي اصلي و ريشهاي كلمات عجمي و عربي (گنگ و روشن) توجه كنيم ،درمييابيم كه در اينجا سخن از فصاحت
و بالغت و رواني در ميان است ،نه مقايسه دو زبان خودي و بيگانه.
 - ۳۴اين تأييد سخن خود منكران است كه در آيه  ۴همين سوره آمده است.
 - ۳۸مترجمان شك منكران را نسبت به حقانيت قرآن گرفتهاند ،هر چند اين امر واقعيت داشته است ،ولي قرينه نزديكتر به ضمير «منه»،
همين مسئله تعويق بازتاب اعمال به دليل موهبت اختيار در مهلت عمر است كه بر قانون علت و معلولي پيشي گرفته و آن را در عمر
دنيائي (موقتاً) خنثي ميكند .اما كافران از اينكه ميبينند به رغم بتپرستي و مفاسد اخالقيشان هيچ اتفاقي نميافتد و خدا عكسالعملي
نشان نميدهد ،در مقايسه با عملكرد قدرتمندان دنيائي ،يا آن را به حساب تأييد خدا ميگذارند و يا يكسره در شك و ترديد از اين كه
حسابگري در كار باشد باقي ميمانند.
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منحصر به اوست آگاهي ِ از ساعت (وقوع قيامت) و هيچ ميوهاي از پوستهاش بيرون نيايد و هيچ مادهاي باردار نشود و
۳۱
نزايد مگر به آگاهي او (پديده قيامت نيز همچو ن فرآيند توليد ميوه در عالم گياهان و تولد موجود زنده در عالم حيوانات تحت نظر خداست) .و
روزي كه آنها (مشركين) را ندا ميدهند كه :كجايند آن شركاي من (كه ميپنداشتيد ،...چرا به ياريتان نميآيند)؟ گويند :آشكارا
۳۶
(با صداي بلند) اعالم ميكنيم هيچ شاهدي ميان ما نيست (هيچ ياوري مشاهده نميكنيم).

آنچه ( از باورهاي ذهني خود در تكيه به معبودان خيالي براي رفع بال يا جلب حاجت) ميخواندند( ،همچون سراب) از دستشان گم ميشود و
(در قيامت) در مييابند كه هيچ گريزي (از كيفر اعمال زشت) براي آنان نيست.

) خسته نميشود و( ) اگر شرّي به او رسد ،مأيوس و نوميد ميگردد .

آدمي در طلب كردن خير (منافع مادي

لي

و اگر او را پس از پريشان حالي كه دامنگيرش شده ،رحمتي از جانب خويش بچشانيم( ،متكبرانه) گويد :اين حق من
است (با تالش و همت خود به آن رسيدم) و گمان هم نميكنم قيامتي بپا شود و اگر (به فرض هم) به سوي پروردگارم بازگردانده
۳۲
شدم ،مسلماً نزد او (همچون برتريهاي مادي دنيائي) وضعيتي نيكو خواهم داشت( .برخالف چنين پندارهاي باطلي) بيترديد منكران
را به (حقيقت) آنچه كردند آگاه خواهيم كرد و بيترديد از عذاب سختي به آنان خواهيم چشاند.

و (اصوال) هر گاه به انسان نعمتي عطا كنيم( ،از شناخت منعم) روي ميگرداند و (از شكر نعمت) شانه خالي ميكند و (برعكس)
۴۱
اگر شرّي با او تماس پيدا كند( ،در اينصورت) دعاهائي فراوان براي عرضه (به پروردگار در چنته) دارد!

بگو :آيا هيچ انديشيدهايد كه اگر (قرآن) از جانب خدا باشد ،و با اين حال شما انكارش ميكنيد؟ كيست گمراهتر از
۴۹
آن كه به جاي پيوستن (به حق) ،در جدائي ستيزهگرانه بس دوري (از حقيقت) باشد؟
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 - ۳۱ميوه وقتي بر شاخ درخت برسد ،سنگين ميشود و با سُست شدن بند اتصال ،ناگهان جدا شده و فرو ميافتد .جنين در رحم مادر نيز وقتي
«سنگين» شد ،زمان درد و وضع حمل ناگهان فرا ميرسد .قرآن زايمان قيامت را همچون زايمان مادر ناشي از سنگيني (ثقلت) و به
صورت ناگهاني توصيف كرده است :اعراف  - ۹۶۱ثَقُلَتْ فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَا بَغْتَهً
« - ۳۶اذنـّاك» همريشه با «اذان» در نماز و «مؤذّن» ،اعالم كردني با صداي بلند است .فعل متعدّي «اَذّن» همواره در قرآن به معناي اعالم آشكار
آمده است (اعراف  ۴۴و  ،۹۸۱يوسف  ،۱۱حج  ،۹۱ابراهيم  ،۱و فصلت .)۴۱
 - ۳۲آيات  ۳۹تا  ۴۴سوره كهف در نقل گفتگوهاي يك دنياطلب و يك آخرتطلب ،به وضوح بيشتري اين نگاه را نشان ميدهد.
 - ۴۱جملة «مَسَهُ الشَرُ» نشان ميدهد مشكالت دنيائي در برابر عواقب آيندهِ انكار حق ،در حد يك تماس سطحي است.
 - ۴۹شقاق ،همان شقه شدن و تفرقه و جدائي ناشي از دشمني (نه منطق و دليل) است.
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ما به زودي نشانههاي خود را در آفاق (گوناگون جهان هستي) و در (وجود) خودشان به آنها نشان خواهيم داد ،تا بر آنها
آشكار گردد كه قرآن حق است .آيا كفايت نميكند (براي درك) پروردگار تو (همين) كه او بر همه چيز گواه (حاضر و
۴۹
ناظر و بينا) است؟

۴۳

۴۴

آگاه باش كه آنها از لقاي پروردگارشان در ترديداند ،آگاه باش كه او بر همه چيز احاطه دارد.
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 - ۴۹شهيد بودن خدا بر هر چيزي ،چه ارتباطي با تصديق ربوبيت دارد و چرا همين دليل بايد كفايت كننده باشد؟ اگر به مفهوم ربوبيت كه
همان مديريت و گردانندگي و نظامبخشي است توجه كنيم ،عدم غيبت مدير و حضور دائمي و الينقطع او در همه هستي (معناي شهيد)،
بديهيترين دليلي است كه جهان اربابي دارد و تصادفي اداره نميشود.
 - ۴۳مشكل آنها در ناباوري قرآن ،همين ترديد در لقاي ربوبي است .لقاء ربّ را مفسرين مالقات ربّ در روز قيامت گفتهاند ،اما ميتواند
لقاي پيامبر با ربّ (مسئله نبوت) يا لقاء و امكان ارتباط قلبي خودشان با خدا (در دنيا) باشد.
 - ۴۴وقتي كسي بر همه چيز احاطه داشت ،نشان ميدهد دور نيست كه نتوان با او ارتباط (مالقات) برقرار كرد .همچنان كه دانشآموز در هر
لحظهاي كه به معلم گوش فرا ميدهد و در هر كلمهاي كه از كتاب ميخواند ،به درك و فهم و مالقات (تلقي ،تالقي ،لقاء) مرتبهاي از
علم نائل ميشود .لقاء ربوبي (لِقاءِ رَبِهِم) همين نزديك شدن و پيوند دائمي آدمي به پروردگار است.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
حاء ميم

۹

عين ،سين ،قاف.

۹

بدين گونه خداوندِ فرادستِ فرزانه به تو و كساني (پيامبراني) كه قبل از تو بودند وحي ميكند.

هر آنچه در آسمانها و زمين است ،فقط از آن ِ اوست و هموست بسيار بلند مرتبه عظيم.
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 - ۹در ميان  ۸سورهاي كه به سورههاي «حواميم» معروف شده است ،سوره شوري تنها سورهاي است كه در اين مجموعه ،و در كل قرآن،
داراي دو حروف مقطعه مستقل ميباشد و دو آيه به اين حروف اختصاص داده شده است« .حم» آنچنانكه قبال گفته شد ،اشاره به رحمت
و حكمت الهي دارد .حرف «ع» ارتباط اين سوره با سوره مريم (كه فقط حروف مقطعه آن داراي چنين حرفي است)؛ حرف «س» ارتباط
آن را با سورههاي  ،۹۱ ،۹۸ ،۹۲و ۹۶؛ و حرف «ق» ارتباط آن را با سوره «ق» (سوره  )۴۱برقرار ميسازد .براي توضيحات بيشتر به نوشته
«حروف مقطعه قرآن» از اين قلم مراجعه نمائيد.
 - ۹كلمة «وحي» كه  ۱۶بار در قرآن تكرار شده است ،به نوعي سخن گفتن و انتقال پيام به شيوهاي غير متعارف داللت ميكند .در قرآن آمده
است ،زكريا(ع) كه با مالقات فرشتگان و بشارت تولد يحيي دچار لكنت زبان و ناتواني از سخن گفتن شده بود ،از طريق ايما و اشاره با
حركات دست و پا مردم را از محراب عبادت توصيه به تسبيح شبانه روزي خدا كرد (مريم  )۹۹چنين حالتي را قرآن وحي ناميده است،
وحي انساني به انسانهاي ديگر به شيوه غير متعارف .سخن گفتن پنهاني و توطئه گرانه شيطان صفتان عليه پيامبران را نيز ،كه غير صريح و
منافقانه است ،قرآن وحي ناميده است (انعام  ۹۹۹و )۹۹۹
خدا عالوه بر پيامبران ،به زنبور عسل (نحل  ،)۸۶طبقات جوّ زمين (فصلت  ،)۹۹زمين (زلزال  ،)۴حواريون حضرت عيسي (مائده  ،)۹۹۹و
مادر موسي (اعراف  )۹۸۱نيز وحي كرده است.
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۳

نزديك است آسمانها از فراز خود بشكافند و فرشتگان (با ايفاي نقش مثبت و اصالحي خويش) يكسره به ستايش
پروردگارشان به تسبيح مشغولند و براي زمينيان (با امدادشان در خدمت رشد و كمال آدمي) طلب پااليش و پاكي (از پليديها)
۴
ميكنند ،آگاه باشيد كه مسلماً خدا همان بسيار بخشندهِ رحمتگستر (بر مؤمنان) است.

و كساني كه به غير خدا اوليائي بر ميگزينند( ،همان) خدا نگه دارنده
۸
تو سپرده نشده است).

۴

(حساب) آنهاست و تو وكيل آنها نيستي (كار آنها به
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 - ۳سرآغاز اين آيه كه از شكافته شدن آسمان ها از فراز آنها سخن گفته است ،از معضالت پيچيده قرآني است كه اقوال مختلفي در تفسير
آن گفته شده است؛ از جمله با استناد به آيات  ۲۱و  ۲۹سوره مريم ،اين فروپاشي را ناشي از گفتار ناهنجار مشركان در قائل شدن فرزند
براي خدا شمردهاند .برخي نيز در ارتباط با آيات قبلي و محور اصلي سوره ،اين شكافتن را ناشي از مهابت و عظمت وحي دانستهاند.
احتمال ديگري نيز وجود دارد كه مرتبط با اصل انبساط عمومي جهان و گسترش گيتي از فراز خود ميباشد .مطابق نظريه معروف به مه
بانگ ( ،)Bing Bangجهان با انفجاري عظيم از يك نقطه آغاز شد و در شكل شيپور مانند توسعه خود ،همچنان از فراز خويش در حال
«انفطار» و شكافتن پرده عدم و آفرينش جديد است.
كلمه «فطر»  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه  ۹۳بار آن درباره آفرينش آسمانهاست .اگر در كلمه «خلق» مفهوم ساختن و در كلمه «بدع»
ابتكاري و ابداعي بودن آفرينش آسمانها موجود است ،در كلمه «فَطــَرَ» ،شكافتن عدم با ايجاد مورد نظر است و اين جريان كه از نظر
علمي مسلم است ،همچنان ادامه دارد .چنين برداشتي با توجه به منظر آيات قبلي متناسبتر است (واهلل اعلم).
 - ۴به راستي فرشتگان چگونه براي آدميان طلب آمرزش ميكنند؟ با توجه به معناي ريشهاي غفران ،كه همان پوشاندن و پاك كردن و خنثي
سازي است ،به نظر ميرسد همچون معلمان مدرسه كه دائماً مشغ ول پاك كردن جهل دانش آموزان و پرورش دادن آنان با تعليم و تربيت
هستند ،فرشتگان نيز در مدرسه هستي با انرژيهاي مثبت خود چنين نقشي دارند .در اين سوره به اجراي اين نقش براي همه زمينيان ،و در
سوره محمد آيه  ،۱به اجراي آن براي مؤمنين تصريح كرده است.
 - ۴حفيظ از نامهاي نيكوي الهي به معناي محافظ و مراقب بندگان است .در قرآن  ۴بار به پيامبر هشدار داده شده ،و خود آن رسول نيز تأكيد
كرده است كه نقش پاسداري و مراقبت از ايمان و عملكرد مردم را ندارد( .انعام  ۹۱۴و  - ۹۱۱نساء  - ۶۱شوري )۴۶
 - ۸وكيل به معناي كارگزاري كه شايسته است بندگان به او توكل كنند ،از نامهاي نيكوي الهي است كه در قرآن با اوصاف« :كفي باهلل
وكيالً» (خدا در كارگزاري كافي است  ۸ -بار)« ،هو علي كل شيء وكيل» (او بر هر چيزي وكيل است  ۳ -بار)« ،نعم الوكيل» (چه وكيل
خوبي) و ...تكرار شده است .جالب اين كه  ۱بار نيز به پيامبر (ص) هشدار داده شده و آن رسول نيز آن را به مردم ابالغ فرموده كه پاسدار
مردم نيست و خدا وكالت بندگان را به او نسپرده است (انعام  ۸۴و - ۹۱۱يونس  - ۹۱۶زمر  - ۴۹شوري  - ۸اسراء  - ۴۴فرقان )۴۳
شگفتا ،خدا چنين اجازهاي به پيامبر عظيمالشأنش نداده ،اما برخي پيروان شريعت او از موضع وكالت ملت و پاسداري از عقايد و اعمال
آنها ادعاي واليت مطلقه ميكنند!!
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۱

۶

۲

و بدين سان (پيام) خواندنيِ رواني بر تو وحي كرديم تا مردمان مكه و پيرامونش را (نسبت به عواقب سوء اعمالشان) هشدار
۹۱
دهي و (نيز) از روز گِرد آمدن (آدميان در صحنه قيامت ،يا گِرد آمدن اجزاء پوسيده و پراكندهشان در رستاخيز) كه گروهي در بهشت و
گروهي در آتش سوزان ساكن خواهند شد ،بيمشان دهي.

۹۹

(كه

اگر خدا ميخواست (طبق نظاماتش) ،همه آنها را به گونهاي واحد قرار ميداد (سرنوشتي يكسان ميبخشيد) ،اما كساني را
ايمان آورده و عمل صالح كردهاند) طبق نظاماتش در رحمت خويش در آورد و ستمگران را هيچ دوست و ياوري نخواهد بود.


با اين حال ،آنان غير خدا را به دوستي (سرپرستي) خود گرفتند ،حال آن كه تنها خداست كه دوست و سرپرست
كارساز) است و همو مردگان را زنده ميكند و هموست كه بر هر چيزي (بنا به قدر و اندازهاي كه در هستي بنا نهاده) قدرت دارد.

(و

۹۹

در هر آنچه اختالف كردهايد ،داورياش با خداست .اين است خدائي كه صاحب اختيار من است( ،بنابراين) بر او
توكل كردهام و (پس از هر خطا و اشتباهي) به سوي او باز ميگردم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۱واژة قرآن در اصل مصدر است ،به معني خواندن ،از ريشه «قـَرَءَ» ،و به آنچه بر پيامبر مكرم اسالم(ص) نازل شده ،به اعتبار آن كه متني
خواندني است ،قرآن گفته ميشود (به سوره قيامه آيات  ۹۱و  ۹۶نگاه كنيد).
« - ۶عربي» نيز وصفي است براي قرآن ،به معناي فصيح و روشن كه واژه مقابل آن «عجمي» به معناي گنگ و نامفهوم است .اِعراب گذاري
كلمات نيز براي روشن كردن آنها در تلفظ با حركت گذاري عالمات ميباشد.
 - ۲در اينجا به جاي اسم شهر مكه ،عنوان «اُم القري» را به كار برده تا به نقش مركزي و محوري آن در ميان قبايل پراكنده و پايتخت بودن
آن اشاره كرده باشد.
 - ۹۱درست است كه وصف «جمع» در قرآن عمدتاً (حدود  ۳۱بار) به گِرد آمدن مردم در قيامت اطالق شده است ،اما در آيه  ۳سوره قيامه
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) نيز به جمع شدن اجزاء پوسيده استخوانها در قيامت اشاره دارد.
 - ۹۹معناي «من يشاء» كه «به هر كه خواهد» ترجمه ميشود ممكن است با «دلبخواه» مصطلح در زبان فارسي اشتباه شود ،اما مشيت خدا همان
نظامات و قوانين اوست كه هر كس خود را با آن هماهنگ سازد سود ميبرد .در مدرسه نيز معلمان هر كس را بخواهند قبول يا ردّ
ميكنند ،اما نه به دلخواه ،بلكه بر اساس لياقتها.
 - ۹۹مشركين برحسب آيات فراواني از قرآن ،البته به «اهلل» باور داشتند ،ولي با توسلشان به بُتها و شفيع گرفتن آنها در حاجتهاي دنيائي،
عمال پايبندي به «ربوبيت» را ،كه پناه بردن به «ارباب» عالم هستي و دوري از شركت دادن اربابهاي دنيائي در امر پروردگار است ،عمال
نقض ميكردند .در اين آيه پيامبر به مشركين تأكيد ميفرمايد ،ارباب من همان اهلل است (نه فرشتگان ،بُتها و اربابان دنيائي).
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(همان) پديد آورنده آسمانها و زمين (از عدم ،كه) براي شما همسراني از (جنس) خودتان قرار داد ،و از چارپايان نيز
۹۳
جفتهائي آفريد( ،كه) نسل شما را تكثير و پراكنده ميسازد .هيچ چيز همانند او نيست و او بس شنوا و بس بيناست.

كليد گنجينههاي آسمانها و زمين تنها به دست اوست؛ (به اين ترتيب) روزي را بر هر كه خواهد (متناسب با استعداد و تالش او)
گشاده يا تنگ گرداند ،كه او بر هر چيزي (به دليل قدر و اندازهاي كه در هستي قرار داده) قادر مطلق است.


۹۴

از دين (واحدِ خالص ِ توحيدي) براي شما شريعتي (شعبهاي و پيامي ) را قرار داد كه به نوح توصيه كرده بود و همان كه به
ابراهيم و موسي و عيسي توصيه كرديم ،كه دين (خالص توحيدي) را برپا داريد و در آن فرقه فرقه نشويد .و (مسلماً) آنچه
بر مشركين (از اهل كتاب در انحرافشان از توحيد) ميخواني ،برايشان گران خواهد آمد( .با اينحال) خداست كه هر كه را خواهد
۹۴
(شايسته بداند) به سوي خويش برميگزيند و هر كه را (از گمراهي) برگردد ،به سوي خويش رهبري ميكند.

و آنها (يهوديان و مسيحيان) فرقه فرقه نشدند ،مگر پس از آن كه علم برايشان حاصل شده بود (اختالفشان آگاهانه ،نه ناشي از بيخبري
(فرمان

بود! چرا و چگونه!؟) به خاطر خوي زيادت خواهي (قدرت طلبي و جاه طلبي) كه ميانشان برقرار بود .و اگر نبود كلمهاي
مهلت و مكانيسمي در تعويق عذاب) كه از جانب پروردگارت ،تا زماني معين (پايان عمر ،طبق مكانيسم علت و معلولي و بازتاب فوري اعمال
سوء) مقدم واقع شده است ،ميان ايشان (بيدرنگ) داوري ميشد (عذاب ميشدند) و هر آينه كساني كه پس آنها (نسلهاي اوليه
از اهل كتاب) وارث كتاب (تورات و انجيل شدند) درباره آن (حقيقت توحيد) در شك و ترديدند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۳اشاره ضمني به آفرينش چارپايان به صورت ازواج ،به شكل جمله معترضهاي وسط اين آيه آمده است تا چنين نعمتي را ،كه در آيه ۸
سوره زمر به  ۶جفت آن در خدمت انسان اشاره شده ،مورد تأكيد قرار دهد .و گرنه جمله «يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ» عليالظاهر به زوجيت آدمي
برميگردد (نه چهارپايان) ،مگر آن كه بهرهمندي از نعمات چارپايان (شير ،گوشت و )...را رزقي براي رشد و گسترش آدميان شمرده
باشد؟
 - ۹۴به تصريح قرآن كه بارها در اين كتاب تكرار شده ،فقط يك دين خدائي وجود دارد؛ آنهم دين تسليم به خدا (نه شيطان ،نه نفس خود)
ميباشد ،دين اسالم همچون رودخانهاي است كه در فواصل مختلف نهرها و شعبههائي از آن جدا ميشود .اين شعبات را در اصطالح
ديني شريعت ميگويند .طبق آيه  ۶۳سوره شوري ،خداوند از آن «دين واحد» شريعتي براي پيامبر آخرين جاري ساخت همچنانكه قبال
شرايعي براي نوح و ابراهيم و موسي و عيسي (عليهم السالم) جاري ساخته بود.
 - ۹۴اجتباء با انتخاب و اصطفي تفاوت دارد« .جبايت» نوعي جمع كردن اجزاء پراكنده است .در مورد آدمي نوعي سامان يافتن نفساني و از
پراكندگي ذهني به هدفي واحد به سوي خدا متوجه شدن را «اجتباء» ميگويند .اما در انتخاب نوعي نخبه گزيني و در «اصطفي» تصفيه و
پااليش فهميده ميشود.
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پس براي (تحقق) اين (هدف توحيدي) دعوت كن و همان گونه كه فرمان يافتهاي ،ايستادگي كن و از نظريات (غير توحيدي)
آنان پيروي مكن و (براي ايجاد وحدت )،بگو من به همه كتابهائي كه خدا نازل كرده ايمان دارم و فرمان يافتهام ميان شما
به عدالت رفتار كنم؛ خدا پروردگار ما و پروردگار شماست( ،نتيجه) اعمال ما براي ما و اعمال شما براي خودتان است،
جدالي ميان ما و شما نيست ،خدا همه ما را (در رستاخيز براي داوري) گِرد خواهد آورد و سرانجام (همه امور) به سوي اوست.


۹۸

و كساني (از اهل كتاب يا مشركين) كه درباره (يكتائي ِ) خدا ،پس از پذيرش دعوت او (توسط مردم منصف) مجادله (بگو و مگو)
۹۱
ميكنند ،دليل آنها نزد پروردگارشان بيپايه است و خشم خدا براي ايشان است و عذابي سخت در پيش دارند.

۹۶

همان خدائي كه كتاب را به حق نازل كرده و (همچنين) ميزان (ترازوي عدالت) را .و تو چه داني؟ شايد ساعت (قيامت)
۹۲
نزديك باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۸اشاره به جدال زباني مشركين و يهوديان با مؤمنين ،پس از پذيرش اسالم توسط آنها ،به نظر ميرسد نوعي زورگوئي و قصد تحميل
انديشه باشد .مادامي كه عقيده اي توسط مردم پذيرفته نشده ،ارائه دليل و منطق براي ابطال آن امري طبيعي است ،اما وقتي عقيدهاي مورد
اقبال و عنايت آگاهانه مردم قرار گرفت ،چنين بگو و مگو و مجادالتي تعصبورزي و دخالت در عقايد ديگران محسوب ميشود.
 - ۹۱بي پايه بودن دليل آنها ظاهرا به خاطر تعصبات قومي و نژادي ،نه منطق درست علمي بوده است.
 - ۹۶آنچه از كلمه «كتاب» براي خواننده امروزي قرآن تداعي مي كند ،اوراقي ميان دو جلد است ،در حالي كه شكل كتاب گرفتن آنچه بر
پيامبر(ص) وحي شده سالياني پس از رحلت آن بزرگوار بود .در روزگاري كه درميان مردم بيسواد شبه جزيره به ندرت كسي سواد
خواندن داشت ،آنچه قرار بود شكل توافق عمومي و قرار و قانون به خود بگيرد ،مكتوب ميكردند .بنابراين «كتاب» قوانين و نظامات ثبت
و ضبط شده تشريعي يا تكويني است .اين يك بُعد پيامي است كه بر پيامبر نازل شده است ،بُعد دوم آن داوري عادالنه است .اگر معناي
كتاب ،مجموعه قوانين باشد ،اين قوانين بايد با «ميزان» به معناي ترازوي عدالت در ميان مردم پياده گردد .در تنها آيه ديگري كه دو كلمه
كتاب و ميزان با يكديگر آمده است ،آيه  ۹۴سوره حديد است كه اين دو ركن را وسيلهاي براي قيام مردم به «قسط» شمرده است.
 - ۹۲ارتباط نزديك بودن قيامت را با نيمه اول سوره بايد با توجه به آيه قبل در ارتباط با جدالكنندگان با مؤمنين بايد شناخت .حال كه پيامبر
اسالم مأمور رفتار عادالنه با اهل كتاب بوده و نيمه اول آيه بر كتاب و ميزان اشاره كرده ،در نيمه دوم زمان اين داوري (ميزان) را بر اساس
كتاب (قانون) مطرح ميسازد
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آنها كه به آن (روز داوري) باور ندارند( ،به حالت تمسخر) ،زودتر آمدنش را طلب ميكنند ،و كساني كه ايمان آوردهاند ،از
آن بيمناكاند و ميدانند كه قيامت يقيناً حقيقت دارد .بدان كه منكران ساعت (قيامت) در گمراهي بسي دور هستند.
۹۱

(با وجود اين انكارها) خدا به بندگانش لطف دارد ،هر كه را خواهد روزي ميدهد (با انكار آنها روزيشان را نميبُرد) و او بسيار
نيرومند و (برهمه) غالب است.



هر كس كِشت آخرت خواهد (سرمايه گذاري عمر براي زندگي جاويد كند) بر كِشتهاش ميافزائيم .و هر كس كِشت دنيا طلبد
۹۹
(يك سره به دنبال اهداف مادي باشد) از آنش ميدهيم ولي در آخرت او را نصيبي نيست (چيزي براي آخرت كشت نكرده تا درو كند).

(مكانيسم جدا

آيا آنها را (براي خدا) شريكاني است كه آئيني بيموافقت خدا براي آنها وضع كردهاند؟ و اگر كلمه فصل
كننده و مانع شونده از واكنش عذابآور اعمال و تعويق آن به خاطر مهلت و مدت عمر) نبود ،بيدرنگ كارشان تمام ميشد (بازتاب اعمال زشت،
دامنشان را ميگرفت) و بي ترديد براي ستمگران (در آخرت) عذابي دردناك است.

و (در آن روز) ستمگران را از (آثار منفي) دستاوردشان سخت در هراس ميبيني و اين هراس دامنگيرشان هم خواهد شد و
(در جهت مقابل) ،كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند ،در باغهاي بهشتي (مستقر شوند) و برايشان آنچه خواهند
نزد پروردگارشان فراهم است .اين همان برتري عظيم است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱معناي «لطيف» (از اسماء نيكوي خدا) كه  ۸بار در قرآن آمده است ،نظر به جزئيات نياز بندگان و آگاهي از كوچكترين رفتار و
زمينههاي روحي رواني انكار آنهاست.
 - ۹۹در اين آيه كِشت آخرت را با وعده افزايش (نزد له) و كِشت دنيا را با وعده بهرهمند كردن (نؤته منها) وصف كرده و نشان داده است
كه ،تالش براي آخرت بركت و زيادت دارد ،اما تالش براي دنيا ،در همان حدّ تالش محصول ميدهد.
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اين همان (سعادتي) است كه خدا به بندگان مؤمن و نيكوكارش وعده داده است( .اي پيامبر) بگو من (براي رسالتم) هيچ
۹۹
پاداشي ،جز دوستي در ميان خويشاوندان ،نميخواهم و هر كس دستاورد نيكوئي داشته باشد ،بر نيكوئيهايش در
۹۳
آن ميافزائيم (پاداشي نكوتر به او عطا ميكنيم) چرا كه خداوند بخشنده و افزايش دهنده (احسان بندگان) است.

( آيات قرآن را از پيش خود بافته و مدعي وحي شده است ،به فرض كه

يا ميگويند (پيامبر) به دروغ سخناني را به خدا نسبت داده است
چنين اتهامي واقعيت داشت ،در اين صورت) اگر خدا ميخواست بر دلت مُهر خاتمه مينهاد و خدا (همواره) باطل را محو و حق
را با كلمات (عوامل مؤثر) خود تحقق ميبخشد ،مسلماً او از اسرار سينهها آگاه است.
۹۴



و اوست آنكه بازگشت بندگانش را ميپذيرد و از بديها در ميگذرد و آنچه ميكنيد ميداند.

و به نياز كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند ،در نزديك شدن (تقرّب) به آفريدگارشان پاسخ مثبت
۹۴
ميدهد (موانع منيت را از دل و صخرهها را از پيش پايشان برميدارد) و از فضل خويش برايشان ميافزايد؛ ولي كافران را عذابي
سخت است.

اگر خدا روزي (همه) بندگانش را گشايش ميداد ،بيشك (بسياري از آنها) سركشي و تجاوز ميكردند .ولي به اندازهاي
كه بخواهد (طبق نظاماتش) مقرر ميدارد ،بيترديد او (از حال) بندگانش كامال باخبر و بسي بيناي بر (احواالت) آنهاست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۹اين كه منظور از «موده في القربي» (دوستي ميان خويشاوندان) چه كساني است؟ ميان مفسرين شيعه و سني اختالف است؛ گروه نخست
آنرا به مَوَدت اهل بيست پيامبر(ص) نسبت داده اند و گروه دوم به مَوَدَت ميان خود مسلمانان كه معموال در جوامع بسته و كوچك اغلب
خويشاوند يكديگر هستند.
 - ۹۳ميگويند شكر نعمت ،نعمتات افزون كند .معناي ريشهاي كلمه شكر ،نوعي فزوني و زيادت است .در زبان عربي ،چشمه پر آب ،گاو
پر شير و آسمان پر باران را با همين واژه وصف ميكنند .شاكر و شكور بودن خدا ،افزايش دادن محصول عمل نيك بندگان و بارور
كردن آن است.
 - ۹۴در گذشته كه مردم سواد امضاء كردن نداشتند ،در پايان نامهها مُهر خاتمه ميزدند .نسبت دادن اين امر به قلب ،معناي ويژهاي دارد .از
آنجائي كه قلب انسان مركز پويايي و احساس و انديشه اوست« ،ختم قلب» نشانه متوقف شدن تراوشات آن است .يعني اگر پيامبر(ص) از
خودش اين آيات را درآورده بود خدا مركز اين ادراكات را از كار ميانداخت.
 -۹۴معناي «اجابت» خواسته ها ،رفع موانع و برآوردن حاجات است كه منحصرا در اختيار خداست .ر.ك .به مقاله «اجابت دعا» از همين قلم.
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۹۸

اوست آنكه باران (بشارت دهنده خرمي) را پس از آنكه سخت نوميد شدهاند ،ميفرستد و رحمتش را (در بستر دره و دشت)
ميگستراند و هموست دوست سرپرست ستوده.

و از جمله نشانههاي (تدبير و ربوبيت) او آفرينش آسمانها و زمين و جنبندگاني است كه در آنها پراكنده است و همو بر
گِرد آوردنشان ،هر گاه بخواهد (مشيتش ايجاب كند) تواناست.

هر مصيبتي به شما برسد ،ناشي از دستاورد خودتان است ،و (خدا) از بسياري از آنها درگذشته
در دنيا دامنگيرتان ميشود).

است (فقط بخش كمي از آنها



شما ناتوان كننده (خدا) در زمين نيستيد (نميتوانيد نظامات او را از كار بيندازيد) و به غير خدا هم هيچ يار و ياوري نداريد.

۹۱

و از نشانههاي (ربوبيت و رحمت) او همين كشتيهاي كوهپيكر روان در درياهاست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۸واژه هاي متعددي در قرآن براي باران به كار رفته است كه هر كدام از منظر معيني به آنچه از آسمان ميبارد نگاه ميكند؛ بيش از همه
( ۴۲بار) از واژة «ماء» استفاده شده است .مثل« :انزل من السماء ماءً» كه معناي جنس و عام باران است .پس از آن ( ۹۴بار) واژه «مَطـَرْ»
آمده كه به بارانهاي نامطلوب و ناخواسته و مزاحم مثل :باران عذاب و باران گدازههاي آتشفشان و امثالهم اطالق ميگردد« .وابل» نيز كه
با وبال امر (كيفر كار بد) همريشه است ،نام ديگر باران است« .صَيـِبْ» هم به باراني گفته ميشود كه مصيبتبار باشد و خرابي به بار آورد
مثل طوفانهاي تخريبي ( .)Hurricaneدر جهت مقابل ،به ريزه بارانهاي طوالني كه به تدريج در زمين نفوذ ميكند «طـَلْ» (بقره )۹۸۴
گفته ميشود و ذرات ريزتر باران كه از تودههاي ابر در ارتفاعات نازل ميشوند« ،وَدْقْ» مينامند (روم  .)۴۶اما «غيث» كه در اين سوره
آمده ،اشاره به باران رحمتي دارد كه تشنهكامان در طلب آنند و دشتهاي خشك و تفتيده زنده شدنشان وابسته به آن است .اين كه
مصيبتزدگان و ستمكشيدگان دست به دعاي «يا غياث المستغيثين» به سوي آسمان دراز كرده و «استغاثه» ميكنند ،خود را زمين مردهاي
ميبينند كه جز باران ربوبي آزاد و رهاشان نميسازد.
 - ۹۱كلمة «اعالم» عالوه بر اين آيه ،در آيه  ۹۴سوره الرحمن نيز تكرار شده است ،با اين تفاوت كه به جاي كلمه «جوار» ،كلمه «منشأت» به
معناي بادبان برافراشته آمده است« :وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ» .اعالم جمع «عَلـَمْ» به نشانه و عالمت گفته ميشود .مثل عَلـَم
عزاداري در مراسم محرم كه از دور ديده ميشود .كوه را نيز به جهت آشكار بودنش اعالم گفتهاند .كشتي را هم چون دماغهاش به
تدريج از افق سر ميزند و نمايان ميگردد ،به كوهها يا اعالم تشبيه كردهاند.
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۹۶

اگر خدا بخواهد (مشيتش را تغيير دهد) باد را ساكن ميگرداند ،در نتيجه (كشتيها) بر پهنه درياها متوقف ميشوند.
بيترديد در اين (جريان منظم بادها در جهان) بس نشانههاست براي هر بسيار صبركننده (در برابر طوفان سختيها) ،بسيار
۹۲
شكرگزارنده (از جريانات مساعد امكانات پيشرفت).

۳۱

يا (اگر ميخواست و جريان باد را شديدتر ميكرد ،مسافران) كشتيها را به (كيفر) عملكردشان نابود (غرق) ميكرد ،در حالي كه
بسياري (از گناهانشان) را ناديده ميگيرد.



تا كساني كه در آيات ما مجادله ميكنند (با عبرتگيري از اين حوادث) بدانند كه راه گريزي (از نظامات خدا) براي آنها نيست.

۳۹

پس آنچه به شما ارزاني شده ،بهرهمندي (موقت) زندگي دنياست و آنچه نزد خداست براي كساني كه ايمان آورده و
به پروردگارشان توكل ميكنند بهتر و پايندهتر است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۶در كرة زمين انواع بادهاي محلي و موسمي ،كوهستاني ،و دريائي وجود دارد ،اما مهمترين بادهاي روي زمين ،كه نقشههاي آن نيز
وجود دارد ،بادهاي منظم مهاجري است كه در اثر تابش نور خورشيد از قطبين به طرف استوا حركت ميكنند و در طول هزاران كيلومتر
فواصل گستردهاي از كره زمين را زير پوشش خود گرفته و در ناحيه اقيانوسها و درياها با وزش ماليم خود ،كشتيهاي بادي را به آرامي
و راحتي به جريان در ميآورند .اين جريانات كامال دقيق و حساب شده طبق قانونمندي ِ طراحي شده (مشيتي) است كه اگر نبود ،همه
كشتيها(ي قديم كه فقط به نيروي باد حركت ميكردند) متوقف ميشدند( .ر.ك .به كتاب باد و باران در قرآن نوشته مهندس مهدي
بازرگان)
 - ۹۲تركيب «صبّار شكور» جمعاً  ۴بار در قرآن آمده است كه  ۹مورد آن در ارتباط با حركت كشتي ميباشد .از آنجائي كه كشتيهاي
معاصر نزول قرآن به نيروي محركه باد حركت ميكردند ،قرآن از اين حركت دو درس عبرت فرا روي مؤمنان قرار داده است - ۹ :صبر
و مقاومت در برابر طوفانهاي درهم شكننده و غرق كننده - ۹ ،استفاده مناسب و بهينه از نيروي باد با استفاده از بادبان و انتخاب زاويه
مناسب در برخورد با آن ،با نگاه به قطبنما و مسير و مقصد (معناي شكر) .از آنجائي كه صبر و شكر در تمامي طول مسير مورد نياز
است ،اين دو صفت به صورت مبالغه به كار رفته است :صبّار (دائماً در صبر) ،شكور (دائماً در شكر).
 - ۳۱دو آيه قبل صرفاً از حركت كشتي در دريا سخن گفته است ،در اين آيه دامنه مثال كشتي را به عالم انساني كشانده تا تالوت كننده
آيات در مثال فيزيكي متوقف نشود و ربط آن را به زندگي آدميان دريابد .و گرنه غرق شدن كشتي در دريا معلول تند باد و بينظمي
جريانات است .گويا آميختن اين دو امر با يكديگر حاوي چنين پيامي است كه همه امور به مشيت الهي بستگي دارد ،اگر حركت شما
منطبق با جريان عمومي مشيت او باشد ،جلو ميرويد و گرنه به دليل رفتارتان غرق ميشويد.
 - ۳۹منظور از نزد خدا بودن «عنداهلل» مكان و جايگاه خاصي نيست ،چرا كه هيچ مكاني خالي از خدا نيست .منظور وعدههاي بهشتي است
كه فعال دور از دسترس زمينيان و در حساب و تقدير الهي است.
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۳۹

۳۳

و (نيز براي) كساني كه از گناهان (خودپرستانه و تنگنظرانه) بزرگ و افراط در زشتيهاي اخالقي كناره ميگيرند و چون
به خشم آيند ،در ميگذرند.
۳۴

و (نيز براي) كساني كه به دعوت پروردگارشان پاسخ مثبت ميدهند و رويكرد به او را (با نماز جماعت) جدّي ميگيرند و
۳۴
امورشان را در روابط عمومي به تبادل نظر (شورا) ميگذرانند و از آنچه روزيشان داديم خرج نيازمندان ميكنند.

و (نيز براي) كساني كه هر گاه مورد ستم (متجاوزان) قرار ميگيرند( ،به جاي قبول ذلت و تسليم شدن به زور ،از ساير مؤمنين) ياري
۳۸
ميگيرند (غيرت دفاع دارند).



كيفر هر بدي ،بدي همانند آن است (نه بيش از مقابله به مثل) ،با اين حال هر كس درگذرد و آشتي كند ،اجرش با خداست،
۳۱
بىترديد خدا ستمگران را دوست ندارد (خود او را كيفر خواهد كرد).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« - ۳۹اثم» همانطور كه قبال گفته شده ،با گناه (جناح) تفاوت دارد و اين تسامح نامناسبي است كه در اغلب ترجمهها ميشود« .اثم» كه مقابل
«بِرّ» (وسعت و گشادگي در نظر و عمل) ميباشد ،داللت بر تنگنظري خودخواهانه و بسته و محدود بودن ميدان انديشه و عمل آدمي
ميكند .در قرآن  ۹۴بار واژه جُناح (گناه) آمده است كه تماماً با جمالت« :ال جناح عليكم» و «ليس عليكم جناح» در صدد نفي برخي
نگرانيهاي وسواسگرايانه فقهي است و حتي يك بار هم در قرآن گفته نشده :جناح عليكم (گناهي بر شما نوشته ميشود) .و در عوض با
استفاده از واژههائي مثل ذنب ،جرم ،اثم ،فسق ،فجور ،عصيان ،ظلم ،حوب ،جور ...تماماً بر نتايج و آثار اعمال يا ريشه و خاستگاه گناه
اشاره شده است ،نه فقط گناه و عنوان تهديدآميز آن( .ر.ك .به نوشته شرم و گناه از همين قلم)
 - ۳۳فحشاء و فحش و فاحش و ...داللت بر شدت و از حد گذشتگي كاري زشت ميكند.
 - ۳۴اصطالح اقامه (برپا داشتن) در قرآن بيش از همه درباره «صلوه» به كار رفته است كه بعضاً تصور كردهاند معناي به پا ايستادن و قائم شدن
دارد ،اما با توجه به موارد ديگر مثل :اقامه وزن (سنجش) ،اقامه قسط اقامه شهادت (گواهي دادن) ،اقامه وجوه (هدفداري در راه حق)
معلوم ميشود اقامه كردن بيش از معناي ظاهري ،معناي مجازي ِ اهميت دادن و جدي گرفتن و رعايت كردن دارد .يعني ارتباط با خدا
(صالت) را نبايد همچون برخي ارتباطات بياهميت سَرسَري گرفت .اين مهمترين رويكرد آدمي به سوي آفريدگار جهان هستي است.
 - ۳۴معناي اصلي انفاق ،همان خرج كردن آن است كه ميتواند در مسير حق يا باطل باشد ،اما در قرآن عمدتاً در مسير حق براي رفع
گرفتاري نيازمندان آمده است.
 - ۳۸مشخصاتي كه در سه آيه ( ۳۸تا  )۳۶برشمرده شده ،مختصات اتوپياي ايماني و اوصاف مؤمنيني را بيان ميكند كه بايد شهروندان «مدينة
النبي» باشند .اين سوره در سال  ۹۳بعثت در آستانه هجرت پيامبر و مسلمانان به مدينه نازل شده و چشم اندازي اخالقي را در برابر آنان
قرار ميدهد .جمله «الذين» كه  ۴بار در اين آيات تكرار شده ،ناظر به  ۴گروه مختلف نيست ،بلكه از  ۴زاويه به رفتارهاي فردي و گروهي
آنان در ارتباط با خود ،خلق ،و خدا نگاه ميكند و جمعاً  ۹۱صفت (عدد تمام) در آنان برميشمارد :ايمان ،توكل ،اجتناب از گناه،
اجتناب از زشتيها ،بخشش هنگام خشم ،اجابت پروردگار ،اقامه صلوه ،شوراي در امور ،انفاق ،بسيج نيروي دفاعي.
 - ۳۱دوست داشتن يا نداشتن ما امري قلبي است و معلوم نيست هميشه به عمل منتهي شود ،اما در مورد خدائي كه منزه از احساسات دوستي و
دشمني بشري است ،اين اوصاف اوالً به صورت مجازي براي فهم آدميان به كار رفته ،ثانياً آثار عملي تكويني و تأثير مسلم بيروني دارد.
فعل «يحب» جمعاً  ۴۱بار (عدد كمال) در قرآن به خدا نسبت داده شده است ۹۱ :بار «يحِبُ» (درباره :محسنين ،متقين ،مقسطين← ،
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و البته بر آنهائي كه پس از مظلوم واقع شدن ياري طلبيدهاند (براي دفاع نيرو بسيج كردهاند) ،هيچ مالمتي نيست (راهي براي انتقاد به

آنها در گذشت نكردن وجود ندارد).

راه (مالمت) فقط بر كساني گشوده است كه بر مردم ستم ميكنند و در زمين (شهر و ديار) به ناحق راه تجاوز
ديگران) ميپويند .آنانند كه عذابي دردناك در پيش دارند (نه دفاع كنندگان از خود).

(با اين حال) كسي كه تحمل كند و ببخشد ،بيشك نشانه اراده (او) در امور است.

(به حقوق



۳۶

و هر كه را خدا (در بازتاب ظلم و تجاوزش) در بيراهه رها سازد ،براي او پس از خدا ياوري نخواهد بود ،و ستمگران را
(در روز داوري) آنگاه كه عذاب را مشاهده كنند ميبيني كه (از شدت پشيماني و دريغ) خواهند گفت :آيا راه بازگشتي (به دنيا
براي جبران گذشته) وجود دارد!؟

آنها را ميبيني كه بر آن (عذاب) عرضه ميشوند ،در حالي كه (برخالف تكبر و سركشي دنيائي) از سرافكندگي خواري ،زير
چشمي (به دوزخ) مينگرند و (در آن صحنه) مؤمنان گويند :بيترديد زيانكاران (واقعي) كساني هستند كه (با ستمشان) خود و
اهلشان را در روز قيامت به زيان انداختند .بدانيد كه ستمگران در عذابي پاينده خواهند بود.

براي آنها جز خدا سرپرستي نيست كه ياريشان كند و آن را كه خدا (به حال خود) رها ساخته ،راهي براي او نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ صابرين ،متوكلين ،توابين ،مطهرين ،الذين يقاتلون في سبيله صفاً) و  ۹۳بار «ال يحِبُ» (درباره :ظالمين ،مسرفين ،خائنين ،مستكبرين،
مفسدين ،معتدين ،كافرين ،فرحين و)...
 - ۳۶همچنان كه معناي هدايت ،نه راهنمائي ،بلكه رهبري ،به معناي رساندن به مقصود است ،ضاللت نيز نه گمراه كردن ،بلكه محروم ساختن
از وصول به مقصود است .البته خداوند نه بيجهت كسي را رهبري ميكند و نه از آن محروم ميسازد .از آنجائي كه خدا علتالعلل و
وضع كننده همه قوانين است ،هدايت و ضاللت را به خود نسبت ميدهد ،ولي همه اين حاالت وابسته به اعمال خود ماست .با تقوا ،ايمان،
احسان و اسالم (تسليم نفس) است كه ميتوان به مقصد رسيد و با ظلم و تعدي و تجاوز از آن محروم و دور شد.
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قرآن حكیم

دعوت پروردگار خويش را ،قبل از فرا رسيدن روزي كه هيچ بازگردانندهاي بر آن در برابر (فرمان) خدا نيست ،پذيرا
۳۲
شويد ،در آن روز نه پناهگاهي خواهيد داشت و نه هيچ (قدرت) پسزدني (از عذاب).

پس اگر (از پذيرش دعوت به ايمان) روي گرداندند( ،بدان كه) تو را (به عنوان) نگهبان نفرستادهايم ،بر تو (وظيفهاي) جز ابالغ
(رسالت) نيست( .ريشه رويگرداني آنان بيظرفيتي آدمي است به گونهاي كه) اگر رحمتي از جانب خويش به انسان بچشانيم  ،سرمست
(غرور و غفلت) ميشود و اگر به خاطر دستاورد و نتيجه عمل خودش (نه ما) گزندي به او برسد ،بناي ناسپاسي ميگذارد.


فرمانروائي آسمانها و زمين در انحصار خداست ،مطابق مشيت (نظامات) خود ميآفريند ،و (مطابق همان نظامات) به هر كه
خواهد (فرزند) دختر و به هر كه خواهد پسر ميبخشد.

يا هر دوگونه پسر و دختر به آنان ميبخشد و هر كه بخواهد (طبق نظاماتش) نازا ميگرداند .بيترديد او بسيار داناي
۴۱
اندازهگذار (نظام بخش بر همه چيز) است.

۴۹

۴۹

براي هيچ بشري ممكن نيست كه مخاطب (مستقيم) خدا واقع شود ،مگر (به گونه) وحي ،يا از وراي حجابي ،يا (خدا)
۴۳
فرشتهاي بفرستد كه به اذن خدا آنچه را ميخواهد بر او وحي كند ،بيترديد او بس بلند مرتبه و حكيم است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۲كلمة «نكير» به صورت نكره تنها در همين مورد در قرآن آمده است كه اغلب مترجمان آن را «انكار» معنا كردهاند .اما با توجه به چهار
مورد ديگري كه اين كلمه با ضمير متكلم وحده (كسره زير راء = نكيرِ) به صورت« :فكيف كان نكيرِ» در مورد خدا تكرار شده است،
ميتوان فهميد انكار خدا همان نپذيرفتن و پس زدن ستمگران است .بنابراين در اينجا نيز به نظر ميرسد بهتر است آن را دفع كردن و پس
زدن عذاب ترجمه كنيم نه انكار عمل موجب عذاب را.
 - ۴۱بديهي است كه تعيين جنسيت فرزندان يا عقيم ساختن زن يا مرد ،ناشي از قوانين ژنتيكي است كه خداوند در موجودات زنده قرار داده
و عملكرد اسپرم و اوول و تشكيل نطفه تماماً قانونمند و دقيقاً حساب شده است .هر چند ظاهر ترجمه آيات چنين مينمايد كه گوئي خدا
روي حُب و بغض ،برخي را صاحب فرزند و برخي را نازا ميگرداند!
 - ۴۹معناي اصلي وحي به انسان ،تفهيم مطلب به گونه غير متعارف به شكل اشاره و رمز و القاء معني به طور مخفي از حواس ديگران است.
 - ۴۹جملة «من وراء حجاب» عالوه بر اين مورد ،در آيه  ۴۳سوره احزاب نيز به معناي پرده تفكيك كننده بخش خصوصي و عمومي خانه
آمده است .با توجه به اين معنا ،به نظر ميرسد منظور واسطه و فيلتري است كه مانع ديد و تماس مستقيم ميشود .مثل روياي صادقه يا
سخن گفتن خدا با حضرت موسي در كوه طور از وراي شجره.
« - ۴۳اذن اهلل» كه معموال «اجازه خدا» ترجمه ميشود ،همان نظامات و سنتهائي است كه به رهرو حق ،چراغ سبز و اجازه عبور ميدهد.
بنابراين اذن دو طرف دارد؛ حركت مثبت از يكطرف ،راه باز كردن و اجازه عبور از طرف ديگر.
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۴۴

و بدينسان روحي از امر خويش (به صورت قرآن = خواندني) را بر تو وحي كرديم ،تو (پيش از آن) نه ميدانستي كتاب
(مجموعه نظامات و قوانين تشريعي و تكويني) چيست و نه ايمان (از چه مقولهاي است) .ولي ما آن را نوري قرار دادهايم كه (در پرتو قرآن)
هر يك از بندگان خويش را كه بخواهيم (شايسته پيامبري بدانيم) به آن وسيله رهبري ميكنيم و (اينك) تو بيترديد (به نعمت
۴۴
اين نور ،مردم را) به راهي راست رهبري ميكني.



راه خدائي كه هر آنچه در آسمانها و زمين است فقط از آن ِ اوست .آگاه باشيد كه همه امور به سوي خدا (متحول و)
۴۸
منتهي ميگردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۴منظور از وحي كردن روحي از امر خود (اوحينا اليك روحاً من امرنا) چيست؟ الزم است به آيات مشابه زير در قرآن مراجعه كرد:
غافر  ... - ۹۴يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ...
نحل  - ۹يُنَزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ...
نحل  - ۹۱۹قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِكَ بِالْحَقِ...
اسراء  - ۶۴وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوحِ قُلِ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي...
شعراء  ۹۲۳و  - ۹۲۴نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
با توجه به اين آيات به نظر ميرسد ،روحي از امر خدا همان جبرئيل باشد كه «روح االمين» و «روح القدس» ناميده شده است و اين همان
سومين حالت از تكلم خدا با پيامبران است كه در آيه قبل به آن اشاره شده است.
 - ۴۴با توجه به آيات :آلعمران  ،۴۹انعام  ،۹۹۸حجرات  ،۴مريم  ،۳۸يس  ،۸۹و ...صراط مستقيم ،همان راه توحيد و تعبّد خالص است.
« - ۴۸مصير» با مسير به معناي خط سير و با رجوع به معناي بازگشت تفاوت دارد .صيرورت داللت بر تغيير صورت و تحول تدريجي ميكند.
مثل تبديل خاك به نطفه و علقه و مضغه تا انسان كامل .حيات در كره زمين از سادهترين شكل خود آغاز شده و تا سرانجامي كه فقط
خدا ميداند ،به سوي او تحول مييابد.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
حاء ميم

سوگند به اين كتاب روشنگر (هدايت كننده).

۹

۳

۹

ما آن را (متن) خواندني رواني قرار دادهايم تا شما درك (و به آن عمل) كنيد.

۴

۴

و بيترديد (سرچشمه) اين قرآن در اُمّ الكتاب (مخزن اصلي علم و اطالعات) نزد ما بس بلند مرتبه و محكم و استوار است.

۸

آيا پس به (صِرف) اين كه شما مردماني متجاوز از حدّ هستيد اين ذكر (يادآوري بيداربخش) را از شما برميگردانيم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹واژة قرآن در اصل مصدر است ،به معني خواندن ،از ريشه «قـَرَءَ» ،و به آنچه بر پيامبر مكرم اسالم(ص) نازل شده ،به اعتبار آن كه متني خواندني است،
قرآن گفته ميشود (به سوره قيامه آيات  ۹۱و  ۹۶نگاه كنيد).
« - ۹عربي» نيز وصفي است براي قرآن ،به معناي فصيح و روشن كه واژه مقابل آن «عجمي» به معناي گنگ و نامفهوم است .اِعراب گذاري كلمات نيز
براي روشن كردن آنها در تلفظ با حركت گذاري عالمات ميباشد.
 - ۳معناي واژة «عقل» ،حفظ تجربه و دانش براي عمل كردن به آن در زندگي ميباشد.
 - ۴اُمّ الكتاب (اساس و مادر قوانين و نظامات جهان هستي) در دو آيه قرآن آمده است :يكي همين آيه ،و ديگري آيه  ۳۲سوره رعد (يَمْحُو اللَهُ مَا يَشَاءُ
وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الْكِتَابِ) كه نشان ميدهد سرچشمه و مركز و مادر نظامات هدايتي نزد خداست و به تناسب تشنگي بندگان ،در عصرها و نسلهاي
مختلف ،شرايعي براي آنها منشعب ميسازد.

 - ۴صفت «علي و حكيم» را اغلب مفسرين به قرآن نسبت دادهاند ،هر چند قرآن نيز به صفت حكيم بارها ستوده شده است ،اما به نظر ميرسد
در اينجا حكيم صفت «اُمّ الكتاب» باشد .حقايق هدايتي در مقام مقايسه و مثال ،همچون مواد غذائي براي هضم بدن بايد به عناصر قابل
جذبي تجزيه شوند و از موقعيت حكيم (محكم و يكپارچه) در حد درك و فهم بشر «نازل» يعني قابل فهم و درك گردند .اين حقيقت را
در آغاز سورههاي هود (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَ فُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) و دخان (إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَهٍ مُبَارَكَهٍ إِنَا كُنَا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ
كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ) به وضوح ميتوان فهميد .با اين توضيح به نظر ميرسد ترجمه محكم و يكپارچه در اين مورد خاص ،مناسبتر از
«حكمت آموز» باشد
 -۸اسراف ،مقابل ميانهروي و اعتدال است و در هر كاري ميتواند صدق كند .مسرفين از حدّ گذرندگان در انحراف هستند.
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و چه بسيار پيامبراني كه در ميان پيشينيان فرستاديم.

(ولي) هيچ پيامبري براي (هدايت) آنها نيامد ،جز آنكه او را به استهزاء گرفتند.

۱

پس (به دليل اين انحرافات) ،نيرومندتر از آنها (مشركان اين دوره) را هالك كرديم و مثال (نمونه تحقق يافته) پيشينيان
نسلهاي بعدي) گذشت.

(براي عبرت



و اگر از آنها بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده؟ بيترديد خواهند گفت( :مسلم است كه) آنها را همان
(خداي) ابَر قدرت عليم آفريده است!

همو كه زمين را (پس از دوران تالطم و تزلزل ،آرام همچون) گهوارهاي براي شما گرداند و براي شما در آن راههائي قرار داد تا
(به ساير نقاط زمين) راه يابيد.

۶

همان كسي كه از آسمان باراني به اندازه فرستاد ،پس به (بركت) باران ،سرزمين مرده (منجمد و بسته از سرماي زمستان) را زنده
كرديم (باز و گسترده ساختيم) .شما نيز بدينگونه (از ميان ذرات خاك) خارج ميشويد (رستاخيز امري مادي همچون بهاران در طبيعت است).

۲

و همو كه همه زوجها را آفريد و براي شما از كشتيها و چارپايان وسايلي قرار داد كه بر آنها سوار ميشويد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۱ممكن است ضمير «منهم» به همان مشركين برگردد ،در اينصورت قدرتمندترين ،يعني سران ستمگر آنها مشمول عذاب شدهاند.
 - ۶همه چيز نزد خدا روي حساب و اندازه است (كل شي عنده بمقدار) ،از جمله باران كه نزوالتش در هر منطقه از كره زمين تقريباً ثابت
است ،و مقدار آن به گونهاي است كه نه خاك را در سيالب خود ميبرد ،و نه آنقدر ناچيز است كه قبل از نفوذ در زمين تبخير شود.
 - ۲زوجيت (گياهي) در كره زمين صدها ميليون سال پس از پيدايش حيات آغاز شده است و زوجيت انسان پيچيدهتر از بقيه و در آخرين حلقههاي
تكاملي حاصل شده است .قرآن زوجيت آدمي را از جمله آيات الهي برشمرده تا در كنار هم آرامش بگيرند (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )...روم آيه ۹۹
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۹۱

تا بر پشت (سكان هدايت يا افسار حركت) آنها قرار گيريد و آنگاه كه مسلط و سوار بر آنها شديد ،نعمت پروردگارتان را
۹۹
به ياد آوريد و بگوئيد منزه است آن (خدائي)كه اين را رام و مُسَخـّر ما ساخت و ما خود قادر به رام كردن آن نبوديم.

و ما (نهايتا در اين سلطه يافتن بر طبيعت و رشد علمي) به سوي پروردگارمان باز ميگرديم.

۹۹

و (مشركان) براي خدا از ميان بندگانش (فرشتگان مخلوق او) ،جزئي (از نقش آفريني مستقل در برآوردن حاجات بندگان) قرار دادند.
۹۳
براستي كه انسان چقدر آشكارا ناسپاس است.



آيا خدا از ميان آنچه ميآفريند ،دختران را (فرشتگان را) برگزيده و شما را به (انتخاب) پسران اختصاص داده است؟

و (به رغم دختر خدا شمردن فرشتگان) هر گاه به يكي از آنها بشارت (تولد دختري) داده شود ،همان (موجود مؤنثي)كه براي (خداي)
۹۴
رحمن تمثيل (تصور و بيان) ميكند ،چهرهاش (از خشم) تيره گردد ،در حالي كه از خشم گلوگير شده است.

(و چنين داوري ميكند ):آيا كسي كه در (شيفتگي) به زيورها پرورش يافته (در عشق به زر و زيور بزرگ شده) و در جدالهاي كالمي
۹۴
گويائي (قدرت كافي) ندارد (ميتواند همسان پسر باشد!؟).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱استواري بر هر چيز ،تسلط يافتن و راهاندازي آن پس از ساخت است .كارخانه اتومبيل را ميسازد و ما آن را به راه مياندازيم و حركت ميدهيم.
خدا چارپايان را آفريده و عقل و خردي كه كشتي را ميسازد به ما عطا كرده .و آنگاه بهرهبرداري از آنها را به ما سپرده است .در قرآن  ۸بار از
«استواي بر عرش» پس از آفرينش آسمانها ياد كرده است كه همان حركت پس از حيات و به راه انداختن كارخانه عظيم جهان است.
« - ۹۹مقرنين» در «وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ» از ريشه «قَرن» ،جمع كردن و به هم وصل كردن ،يعني قرين و پيوسته ساختن اجزاء آن است و مفهوم مونتاژ و
هماهنگي دارد و اين معنا كمي متفاوت با مسخرين ،قادرين ،خالقين و ...ميباشد .شايد هم معناي قرين ساختن با خود ،يعني همچون دوست ،ياور
شدن و ياري جستن داشته باشد.
 - ۹۹بازگشت به خدا با جمله« :اليه ترجعون» (يا :الي اهلل ،الينا ،الي ربكم)  ۹۲بار در قرآن تكرار شده است ۲ .بار نيز جمله «اليه تحشرون» (يا :الي اهلل و الي
جهنم) آمده است .اما جمله «وَإِنَا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ»  ۳بار (در آيات اعراف  ،۹۹۴شعراء  ،۴۱و اين آيه) به كار رفته است .معناي منقلبون از ريشه قلب،
دگرگوني و تغيير حالت و سرنوشت مطابق عملكرد است ،آنچنانكه در آيه  ۹۹۱شعراء فرمود« :وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا أَيَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» .ساحران زمان
حضرت موسي نيز پس از ايمان به خدا در پاسخ به تهديدهاي شكنجه و قتلشان توسط فرعون گفتند :باكي نيست ،ما به سوي خدا منقلب شدهايم.
 - ۹۳و چنين ناسپاسي منحصر به مشركين معاصر پيامبر نبوده و پس از گذشت قرنها ،و به رغم همه آگاهيهاي علمي ،همچنان آدميان براي برآورده
شدن حاجات خود متوسل به بزرگان ديني و مقدسين خود ميشوند.

 - ۹۴در اينجا بجاي نام «اهلل» ،نام «رحمن» به كار رفته است .اين نام نماد رحمت عام خداوند و نشانه تساوي ارزشي دختر و پسر نزد آفريدگار است.
 - ۹۴كاربرد كلمات :خصم ،خصومت ،تخاصم و ساير مشتقات آن در قرآن ،نشان ميدهد كه زمينه آن عمدتاً در مناقشات و مجادلههاي كالمي
ميباشد .براي قبايل عرب كه يكسره در جنگ و جدال و غارت و غنيمت بودند ،ارزش وجودي فرزند (نه به لطائف انساني ،كه) به خو گرفتن
به سختيها ،جنگاوري و جدال آزمايي (قدرت كالم) بوده است.

216

سوره زخرف ()۳۰

و (آنها) فرشتگان را ،كه بندگان (خداي) رحمناند ،مؤنث پنداشتند! آيا (در هنگام) آفرينش آنها حضور داشتهاند!؟ اين
اظهاراتشان نوشته (ثبت و ضبط) خواهد شد و بازخواست ميشوند.

و (با بيخبري از موهبت اختيار) گفتند :اگر خداي رحمن ميخواست ،ما آنها (فرشتگان و بُتها) را
و شفاعت نميگرفتيم) ،آنان در اين (ادعا) دانشي ندارند ،فقط حدس و گمان ميبرند.

۹۸

آيا قبل از اين (قرآن) كتابي به آنها دادهايم كه بدان (دستاويز) چنگ ميزنند؟

عبادت نميكرديم (به واسطهگي



۹۱

(خير ،استدالل علمي ندارند) بلكه (به عادت تقليد) ميگويند :ما پدرانمان را بر آئيني (مسير و جهتي نيكو) يافتهايم و با پيگيري آثار
(اعتقادي) آنان ره ميپوئيم.

و اين چنين بود كه قبل از تو هيچ هشدار دهندهاي در هيچ شهري نفرستاديم ،جز آنكه مُرَفهين (برخوردار
اجتماعي) گفتند :ما پدران خويش را بر آئيني (نيكو) يافتهايم و از آثار (فكري) آنها پيروي (تقليد) ميكنيم.

از امتيازات

(و پيامبرشان به آنها مي) گفت :حتي اگر آئيني هدايت كنندهتر از آنچه پدرانتان را بر آن يافتهايد عرضه كنم
نميپذيريد؟ و پاسخ آنها جز اين نبود كه مي) گفتند :ما به آنچه (پيامهائي) كه مأمور (ابالغ) آن شدهايد منكريم!

(آيا باز هم

۹۶

پس (در نتيجه انكار لجبازانه حقايق و ادامه شيوههاي باطل) از آنان انتقام گرفتيم ،پس بنگر سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« - ۹۸تـَمـَسّـُك» چنگ زدن به چيزي به عنوان منبع هدايت و ارشاد است .چنگ زدن نشانه جدي و محكم گرفتن و رها نكردن است.
 - ۹۱امت از ريشة «اَمَ» معناي قصد و هدف دارد .همچنانكه به مردم ِ داراي يك فرهنگ و دين و آئين ،امت ميگويند ،به خودِ فرهنگ و آئين نيز
به خاطر هدفداري آن «امت» گفته ميشود.
 - ۹۶مشتقات كلمه انتقام  ۹۱بار در قرآن تكرار شده كه در  ۹۳مورد ،صفت «منتقم» يا «ذوانتقام» به خدا نسبت داده شده است .منتقم از نامهاي نيكوي
الهي است ،در حالي كه انتقام گرفتن در اخالق ديني مذمت شده است .عالوه بر آن ،خداوندي كه منزه از تأثيرپذيري از مخلوقات است ،چگونه
ممكن است دچار خشم و غضب يا انتقام ،كه تماماً احساساتي انسانياند ،بشود؟ اما كلمه انتقام از ريشه «نَـقـَمَ» به معني نفي و انكار شئ ميباشد ،خواه
با زبان و خواه با عقوبت .همانطور كه بدن ما در تزريق خون يا پيوند اعضاء تا هماهنگي الزم حاصل نشود ،عضو جديد را پس ميزند ،نظامات جهان
و آخرت نيز به گونهاي است كه انسانهاي ناهماهنگ با نظامات الهي را دفع و طرد ميكند .اين است معناي انتقام الهي.

217

قرآن حكیم

و (اما برعكس پيروي كنندگان از شيوههاي باطل پدران ،به ياد آور) ابراهيم را آنگاه كه به پدرش و قومش گفت :مسلماً من از آنچه
۹۲
شما ميپرستيد ،پاك و مبرا هستم (آلودگي شرك را نميپذيرم).

۹۱

مگر آن (خدائي) كه مرا (از عدم) آفريد ،پس همو هدايتم خواهد كرد.

و (خدا) اين (سخن توحيدي) را كلمهاي (اثر جاوداني) در نسل او نهاد تا (جهانيان از شرك به توحيد) بازگردند.

اما (در مورد قوم معاصر تو ،اي رسول) ،من اينان و پدرانشان را برخوردار (از مواهب دنيا) كردم تا
هدايتشان) حق و رسولي آشكار برايشان آمد.



(سرانجام در تداوم اين نعمات و براي

ولي (متأسفانه) زماني كه حق (قرآن) بر آنها عرضه شد ،گفتند اين جادوئي است و ما قبولش نداريم.
۹۹

و (نيز) گفتند :چرا اين قرآن بر مردي بزرگ (از نظر ثروت و قدرت) از دو شهر بزرگ (مكه و طائف) نازل نشده است؟

آيا آنها رحمت (نبوت) پروردگارت را تقسيم ميكنند (كه انتظار دارند پيامبري با معيارهاي مادّي آنان انطباق داشته باشد)!؟ اين ماييم كه
روزي آنها را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كردهايم و موقعيت برخي را بر برخي ديگر به درجاتي باالتر بردهايم تا
بعضي (با تخصص و توانائيهاي بيشتر) بعضي ديگر را (در خدمات متقابل اجتماعي) به استخدام بگيرند( .پديده نبوت و تفاوت استعدادهاي
معنوي نيز همچون تفاوت استعدادهاي مادي و هوشمندهاي ديگر امري طبيعي و ناشي از رحمت خداست) و رحمت پروردگارت از آنچه (مال و
ثروت كه) گرد ميآوريد برتر است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۲مبري ،برائت ،تبرئه ،بري از يك ريشه هستند .همانطور كه تبرئه از دادگاه ،بري شدن از يك بيماري ،مبرا بودن از يك عيب ،پاك بودن و
سالمت ماندن است ،معناي سخن ابراهيم آلوده نشدن به شرك است.
 - ۹۱ميان دو فعل« :خـَلـَقَ» و «فـَطـَرَ» تفاوتي موجود است؛ خلق ممكن است تكراري يا مسبوق به سابقه باشد ،آدميان نيز در كار خلق صنعت و
ساختمان هستند ،اما فطر از شكافتن عدم و پديد آوردن خلقتي بديع و نوين سخن ميگويد.

 - ۹۹در معيارهاي ارزشي آنان ،محمد بن عبداهلل(ص) يتيم فقير قريش فاقد چنان ارزشي بود كه مخاطب خدا قرار گيرد ،شخصيتهاي ممتاز
نزد آنان همان مالاندوزان صاحب مكنت همچون ابوسفيانها و ابوجهلها و مغيره بن شعبهها بودند.
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و اگر نبود (كه در صورت رفاه مطلق) همه مردم (در دنياپرستي) جامعهاي همسو ميشدند ،بيترديد براي هر كس كه (خداي)
۹۳
۹۹
رحمن را منكر ميشود ،خانههائي با سقفهائي از نقره و پلكاني كه (در طبقات مختلف) بر آن باال روند قرار ميداديم.

و (همچنين) براي خانههايشان درهائي (براي ورود به اطاقهاي متعدد) و تختهائي (مبلماني) كه بر آن تكيه زنند.



و (عالوه بر آنها ،هر گونه دكوراسيون و) تزئيناتي! ولي همه اينها جز برخورداري (موقت) دنيائي بيش نيست و آخرت نزد
پروردگارت (در حساب و نظام او) ويژه پرهيزكاران است.

و هر آنكه از ياد رحمن چشم دل فرو بندد( ،مشغوليتي) شيطاني بر او مستولي ميكنيم كه همواره همنشينش باشد.۹۴.

۹۴

و آنها (دوستان ،يا مشغوليتهاي شيطاني) او را از راه (خدا) باز ميدارند ،در حالي كه (خوش خياالنه) ميپندارند واقعاً ره يافتهاند!

(آنها يكسره در همين غفلتهاي دنيائي غرقند) تا آنگاه كه نزد ما باز آيند( ،در آن روز به همنشين شيطاني خود) گويند :اي كاش ميان من و
۹۸
تو فاصلهاي به دوري دو مشرق بود! چه بد همنشيني (بودي).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۹هم اينك نيز بسياري از ثروتمندان سقف (معموال گنبدي شكل) منازل خود را براي تزئين ،با ورقههاي مِس ميپوشاندند .از آن زيباتر،
ورقههاي نقرهاي است كه فوقالعاده گرانتر ميشود .اما ورقههاي همواره براق با آلياژ فوالد ( )Stainless Steelبسيار معمول است.
 - ۹۳اين نگراني به نظر ميرسد بيشتر به خاطر مؤمنين يا تودههاي متوسط مردم باشد كه مبادا دچار شبهه شده و گمان برند كه خدا آنها را
فراموش كرده و يكسره مواهب مادي خود را بي حد و حصر در اختيار منكران قرار داده است.
 - ۹۴ضمير «نا» (در :نُقَيِضْ لَهُ شَيْطَانًا) ،كه به جاي ضمير متكلّم وحده آمده است ،نقش نظام و قوانين علت و معلولي خدا را نشان ميدهد كه
به طور طبيعي روي گرداني از خدا و بيرغبتي نسبت به مبدأ رحمانيت را زمينه ساز جايگزيني انگيزهها و آرمانهاي شيطاني ميسازد .دل
آدمي نميتواند خالي از آمال و آرزو باشد ،وقتي خدا غايب شد ،شيطان حاضر ميگردد.
 - ۹۴اين خودفريبي ناشي از محور قرار دادن هواهاي نفساني به جاي هدايت ربّاني و خودپرستي را بر خداپرستي برگزيدن است .وقتي
معيارها عوض شد ،نتيجهگيريها هم معكوس ميشود .به آيات  ۹۱۳و  ۹۱۴كهف ،اعراف  ۳۱و بقره  ۹۹نگاه كنيد.
 - ۹۸مشرقين يعني دو مشرق ،گفتهاند منظور همان فاصله مشرق و مغرب يعني دو سوي عالم است .شايد هم منظور تفاوت طلوع خورشيد در
دو فصل مختلف سال است (واهلل اعلم).
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و امروز (پشيماني) هرگز سودي براي شما ندارد .چون ستم كردهايد ،بيترديد همهتان در عذاب شريك هستيد.

(با وجود چنين رويگردانيها) آيا ميتواني (پيام خود را به زور) به گوش ناشنوايان برساني؟ يا نابينايان (نسبت به حقيقت) و كساني را
كه در گمراهي آشكاري هستند (به سوي سعادت) رهبري كني؟



پس (نگران نباش) ،اگر تو را هم (از دنيا) ببريم (در زمان حياتت شاهد شكست آنها نباشي ،درهرحال) ما مسلماً از آنها انتقام ميگيريم.

يا عذابي را كه بيمشان دادهايم (در دوران حياتت) به تو نشان ميدهيم .درهرحال ما بر آنها قدرت داريم.

پس (به جاي دل نگراني) ،بر آنچه بر تو وحي ميشود چنگ بزن و (مطمئن باش كه) مسلماً تو بر راهي راست قرار داري.

و مسلماً آن (قرآن وسيله) يادآوري تو و قومت است و به زودي (در نحوه راهنماي عمل قرار دادن آن) مورد پرسش قرار ميگيريد.

و (اگر هم شك داري) ،از (پيروان) رسوالني كه قبل از تو فرستاديم بپرس؛ آيا ما هرگز جز رحمن معبودي قرار دادهايم؟

(از جمله) ما موسي را به همراه نشانههاي (معجزات) روشن خويش به سوي فرعون و سران (ستمگر قومش) فرستاديم .پس
(موسي) گفت :من محققاً فرستاده پروردگار جهانيانم.

اما وقتي آيات ما را بر آنها عرضه كرد ،بي هيچ تأملي بر آن خنديدند (به تمسخر و استهزايش كشيدند).

۹۱

و هيچ نشانهاي (معجزهاي) به آنها ارائه نكرديم ،مگر آنكه از (معجزه) قبلي بزرگتر بود و (چون تماماً انكار كردند) به عذاب
(موقتي) گرفتارشان كرديم شايد (از لجاجت در انكار) بازگردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱در آيات  ۹۱۹سوره اسراء و  ۹۹سوره نمل از  ۲معجزه حضرت موسي ياد كرده است.
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و (هر گاه عذابي درنتيجه انكارشان نازل ميشد ،به موسي(ع) مي)گفتند :آهاي جادوگر! اربابت را مطابق عهدي كه با تو بسته براي (نجات

۹۶

ما از عذاب) بخوان .ما ديگر واقعاً به راه آمدهايم.

ولي هرگاه آن عذاب (هشدار دهنده) را از آنان برميداشتيم ،باز هم پيمانشكني ميكردند.

۹۲



(ي منشعب از رود

(از طرف ديگر) فرعون در ميان قومش (با تبليغاتي مردم فريب) ندا سر داد كه :آيا فرمانروائي مصر و اين نهرها
۳۱
نيل) كه تحت (فرمان) من (در تقسيم ميان مزارع) جريان دارد  ،متعلق به من نيست؟ مگر نميبينيد؟ (چرا تحت تأثير او قرار گرفتهايد).

(مالكيت و فرمانروائي به جاي خود) ،آيا من (در جاه و مقام و سخنوري) بهترم يا آن (آدم ژنده پوش فقيري) كه بس بيمقدار است و سخن
۳۹
گفتن هم درست نميداند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - ۹۶در جمله« :إِنَنَا لَمُهْتَدُونَ» ،حروف تأكيد «اِنَ» و «الم» داللت بر نهايت ادعاي زباني آنها براي ايمان ميكند.
 - ۹۲فرعون در اين ادعا به دو عامل اساسي قدرت در سرزمين خشك مصر اشاره ميكند؛ خاك و آب! در مغرب زمين همواره نزاع ميان
فئودالها بر سر خاك و تصاحب سرزمينها بوده است ،اما در مشرق زمين به دليل كمآبي و خشكسالي ،خاك بدون آب فاقد ارزش بوده
است .تأكيد فرعون روي «ملك مصر» (اراضي) و نهرهاي رود نيل (آب) بيدليل نبوده است« .كارل ماركس» نيز كه در تزهاي انقالبي
خود تحت تأثير مناسبات سرمايهداري در جوامع غربي و نقش تاريخي فئوداليزم بود ،در اواخر عمر متوجه تفاوت نقش زمين و سرمايه در
مشرق زمين شده و كتاب «وجه توليد آسيائي» را نوشت.
 - ۳۱جملة «تَجْرِي مِنْ تَحْتِي» را بسياري از مترجمان «از زير يا دامنه كاخ من جاري است» معنا كردهاند ،اما با توجه به كاربرد اين جمله در
قرآن بهتر است آنرا« :تحت كنترل ،اختيار و به فرمان من به مزارع مردم جاري است» معنا كنيم .گفته شده است از رود عظيم نيل در طول
مسير آن براي آبياري سرزمين پهناور مصر  ۳۸۱كانال يا نهر منشعب ميشده است كه مديريت اين نظام آبياري تحت كنترل و به فرمان
فرعون بوده است .همچنانكه از زاينده رود اصفهان ما نيز انشعاباتي از زمان شاه عباس طبق محاسبات «شيخ بهائي» به صورت بسيار دقيق
مهندسي منشعب شده است .با اين مقدمات تصور اين كه اين انشعابات از كاخ فرعون ميگذشته نادرست به نظر ميرسد .در قرآن  ۳۴بار
در وصف بهشت جمله «تَجْرِي مِنْ تَحْتِها االَنْهار» تكرار شده است كه نمادي است از جريان داشتن دائمي عامل حيات و سبز و خرمي
بهشت متقين .اما  ۴بار نيز بجاي جريان داشتن از «زير باغ» ،به جريان داشتن از «زير آنها» اشاره كرده است كه مفهوم «تحت كنترل و
اختيار» ميدهد .يكي آيه  ۴۹همين سوره و ديگري آيه  ۸سوره انعام است كه جريان داشتن نهرها را در كنترل و تسلط انسانها (با جملة:
تجري من تحتهم) نشان ميدهد .دو مورد ديگر آيات  ۲سوره يونس و  ۴۳سوره اعراف ميباشند كه جريان يافتن نهرهاي بهشتي را از زير
(كنترل و اختيار) متقين شمرده است.
 - ۳۹آية قبل تكيه فرعون را بر فضيلتهاي مادي خود بيان ميكرد و اين آيه بر فضيلتهاي ،به زعم خودش شخصيتي! كه مبتني بر مقامات
اعتباري و ظواهر تشريفاتي بود .كنايه زدنش به موسي(ع) نيز گويا اشارهاي به لكنت زبان آن پيامبر ميباشد كه برخي نقل كردهاند و آية
 ۹۳سوره شعراء بر آن گواهي دارد.
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۳۹

(اگر از جانب خداآمده ) پس چرا دستبندهائي زرين به او داده نشده يا فرشتگان (در تأييد رسالت) همراهياش نميكنند؟

پس (با اين فريبكاريها) ملتش را به خِفـّت كشاند تا اطاعتش كردند .آنها به راستي مردماني منحرف (بيبند و بار) بودند.
۳۳

۳۴

پس هنگامي كه ما را متأسف (نوميد از هدايتشان) كردند ،به عقوبت انكارشان كشيديم ،پس (در بازتاب اعمالشان)
همگيشان را (در همان رود عظيم نيل كه مايه بركت و حياتشان بود) غرق كرديم.



۳۴

و آنان را (به عنوان) سرسلسلهاي (از تكبر و طغيان) و نمونهاي براي آيندگان قرار داديم.

همين كه (ماجراي پيدايش بدون پدر ِ) پسر مريم (حضرت عيسي) مطرح شد ،به ناگاه قوم تو (از فرط تعجب و انكار) از اين امر ،زدند
۳۸
زير خنده تمسخر آميز!

و گفتند معبودان ما بهترند يا او (كه معلوم نيست پدرش كيست)؟ اين سخن را (نه در مسير منطق و استدالل) ،بلكه به خاطر جدال با تو
مطرح كردند( ،آنها بدنبال حقيقت نيستند) بلكه مردماني ستيزهگرند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۹در چشم و دل دنياپرستان ،طال و جواهرات و تزئينات گران بها نشانه بزرگي و شخصيت شناخته ميشد و گمان ميكردند فرستاده خدا
نيز بايد ابهت جاه و جاللش چشمگير باشد .از آنچه در تصاوير و مجسمههاي باقيمانده از فراعنه ديده ميشود ميتوان دريافت كه آنها
تزئينات فراواني به گردن و دستهاي خود ميانداختند.
 - ۳۳مترجمان قرآن كلمه «آسَفُونَا» را به خشم آوردن معنا كردهاند .اما خشم با تأسف تفاوت دارد ،هر چند ميتواند همراه آن باشد (مثل:
رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا  -اعراف  ۹۴۱و طه  .)۶۸تأسف نوميد شدن از كسي يا چيزي است كه بسيار بر آن اميد و آرزو ميرود،
همچون فراق يعقوب در غم يوسف (وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ  -يوسف  )۶۴و تأسفِ در حد جان باختن پيامبر اسالم(ص) از ايمان
نياوردن منكران قريش (فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا  -كهف )۸
 - ۳۴معناي اصلي انتقام از ريشه «نَقـَمَ» ،همانطور كه قبال گفته شده ،انكار چيزي يا كسي با دفع و طرد زباني يا عملي است و داللت بر نوعي
پس زدن و راه ندادن (به درون سيستم) ميكند .همچنانكه در مدرسه كساني را كه حداقل شرايط ارتقاء را كسب نكردهاند رَد ميكنند.
« - ۳۴سَلـَفَ» (در مقابل خـَلـَفَ) به گذشته گفته ميشود؛ اجداد گذشته و پدران را سلف ،و نسلهاي بعدي و فرزندان را خلف مينامند .امام
علي(ع) شيطان را امام متعصبان و سلف مستكبرين ناميده است (نهجالبالغه خطبه  )۹۲۹كه سرآغاز و سرسلسله بودن را ميرساند.
 - ۳۸فعل «يصُدُونْ» كه  ۹۱بار در قرآن تكرار شده است ،معناي اعراض و باز داشتن ميدهد ،اما در اين مورد كه حرف صاد كسره گرفته
است «يصّـِدُونْ» ،به گفته اهل لغت ،اعراض توأم با خنده و مسخره بازي است.
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او جز بندهاي كه بر او نعمت (پيامبري) ارزاني داشتيم نبود ،و ما او را نمونه (الگوي عملي) براي بنياسرائيل قرار داديم.

اگر ميخواستيم ،به جاي شما فرشتگاني را در زمين جايگزين ميساختيم (هدف از آفرينش انسان  ،برتر آمدن از فرشتگان است).

و بيترديد (شگفتي تولد و معجزات عيسي) نشانهاي است از رستاخيز ،پس در آن شك مكنيد و از (كتاب) من پيروي كنيد .اين
است راه راست.



مبادا شيطان شما را (از راه توحيد) باز دارد ،كه او دشمن آشكاري براي شماست.

۳۱

و چون عيسي نشانههاي روشني (براي آنها) آورد ،گفت :براي شما حكمت (اخالق) آوردهام و (آمدهام تا) برخي از آنچه
را كه در آن اختالف ميكنيد ،برايتان روشن سازم؛ پس از خدا پروا كنيد و از من (نه از متوليان مرتجع) اطاعت كنيد.

و (سخن ديگرم) اين كه مسلماً خداست كه ارباب (صاحب اختيار) من و شماست .پس
منحرف ديني) او را بندگي (اطاعت) كنيد .اين است راه راست.

(به جاي تقليد و اطاعت بي چون و چرا از متوليان

اما گروهها (ي منحرف از توحيد) ميان خويش به اختالف افتادند ،پس واي بر ستمگران از عذاب روزي دردناك.

آيا (اين بيخبران از عواقب انحراف از توحيد) منتظرند تا ساعت (قيامت كه) در حال غفلتشان ناگهان حادث ميشود بر آنان فرا
رسد (تا دست از شرك و شخصيت پرستيها و اختالفاتشان بردارند)؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۱منظور از تعليم حكمت ،آموزش فلسفه و ذهنگرائي نيست ،معناي حكمت در قرآن ،عمدتاً جنبه عملي (نه نظري) دارد و داللت بر
«رفتار و منش» خردمندانه و خداپسندانه ميكند .فردي ممكن است علم و دانش نداشته باشد ،ولي رفتارش و مناسبات اخالقياش با
دوست و دشمن «حكيمانه» باشد ،معناي حكمت متأسفانه در همان دوران آشنائي متفكران اوليه مسلمان ،همچون ابنسيناها با فلسفه
يونان ،از معناي اصيل و عملي و قرآني خود منحرف شد و جنبه نظري يافت.
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(اگر امروز به دوستان هم خط و هم دست خود تكيه كردهاند ،بدانند) در آن روز دوستان (جمع شده براي اهداف تفرقهانگيز دنيائي) دشمنان
يكديگر خواهند بود ،مگر پرهيزكاران (از غلطيدن در دام دعواهاي بر سر قدرت).
۳۶

(به آنها گفته ميشود) اي بندگان من (نه بندگان شيطان و نفس خود)  ،امروز هيچ بيمي بر شما نيست و نه اندوهگين خواهيد شد.

همان بندگي كه به آيات ما ايمان آورده و يكسره تسليم (حقايق آن) بودند.

۳۲

(در روز قيامت به آنها گفته ميشود) به بهشت درآئيد ،خودتان و همسرانتان (در راه ايمان) ،با شادي و شعف.



(در بهشت) بر آنها سينيهائي از طال (انباشته از انواع غذاها) و جامهائي (از انواع نوشيدنيها) گردانده ميشود و در آنجا هر آنچه
۴۱
دلها طلب كند و ديدهها لذت برد فراهم است و (به آنها گفته ميشود در چنين نعمتهائي) شما جاودانه خواهيد بود.

(و نيز گفته ميشود) اين است بهشتي كه به پاداش اعمالتان ميراث بردهايد (محصول تالش خودتان است).

۴۹

در بهشت براي شما ميوههاي فراواني است كه از آنها ميخوريد.

(اما در جهت مقابل) بيترديد مجرمان در عذاب جهنم جاودانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳۶تركيب خوف و حزن  ۹۲بار در قرآن تكرار شده است .خوف ،ترس و نگراني از جان ،و حزن ،غصه از دست دادن مال و مكنت است.
« - ۳۲ازواج» هم به معناي همسران در قرآن آمده است و هم به معناي همفكران نيكوكار .به نظر ميرسد در اينجا بايد معناي دوم باشد .زيرا
تجربه همسران نوح و لوط (عليهماالسالم) نشان داد كه همسري به تنهائي نميتواند نجاتبخش باشد ،مگر به تقوا.
 - ۴۱در اينجا سختي از پذيرائيكننده نيست و فعل «يطاف» مجهول است .گوئي مكتسبات دنيائي خودشان چنين بهرهمنديهائي را برايشان به
بار آورده است .اشاره به ديسهاي طالئي غذا و جام هاي نوشيدني ،نازل شده در سطح درك و فهم تمنيات دنيائي آدميان است و گرنه
وقتي در همين آيه تأكيد ميشود كه هر آنچه دل آدمي هوس كند و ديدهاش از آن لذت برد فراهم است ،معرفي «ظرف»ها شايد
اشارهاي به «ظرفيت» كساني باشد كه در وجود خويش چنين شايستگيهائي را پرورش دادهاند.
 - ۴۹نكره آمدن «فاكِههٌ» ،نشان ميدهد منظور همين ميوههاي معمولي دنيائي ،كه كم و بيش همه از آن بهرهمند هستند ،نميباشد ،اين تمثيلها
براي فهم آدميان است ،فاكهه و فكاهي ،داللت بر چيزي ميكند كه نشاط آور است.
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۴۹

از آنها (عذابشان موقتاً هم) برداشته نميشود و در آن با نوميدي مقيم خواهند بود.

ما به اينها ستم نكرديم ،بلكه خودشان يكسره (در حق خويش) ستمگر بودند.

(آنها در دوزخ) فرياد برآرند :اي مالك (فرشته موكل بر دوزخ)( ،كاش) پروردگارت كار ما را يكسره كند! گويد :شما (در دوزخ)
ماندگاريد!



(خدا گويد ):ما حق را بر شما عرضه كرديم ،اما بيشترتان نسبت به حق كراهت داشتيد.

آيا (ستمگران گمان ميكنند با توطئههاي خود) امري را (موجبات پيروزي خود و شكست پيامبر را) محكم كردهاند؟ پس (بدانند) ما نيز محكم
و استواركننده (حق طلبان) هستيم.

آيا ميپندارند كه ما سخنان سرّي و نجواشان را نميشنويم؟ آري ،فرشتگان ما نزدشان (حاضرند و) ثبت ميكنند.

(اي پيامبر) بگو :اگر (آنچنان كه ادعا ميكنيد) خداي رحمن فرزندي داشت ،من نخستين پرستندگان (او) بودم.

گرداننده آسمانها (كهكشانها) و زمين( ،و) گرداننده عرش (عالم هستي) از آنچه (بيخبران) وصف ميكنند منزه است.

به حال خود رهاشان كن تا (در بيهودهگوئيهاي باطل) فرو روند و به بازي (هاي قدرت و ثروت) مشغول باشند تا به روزي كه به
آن بيم داده شدهاند (قيامت) برسند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۹مشتقات «فـَتـَرَ» (در يفـَرُ عَنْهـُم) كه سه بار در قرآن تكرار شده است ،نوعي تعطيل موقت و فترت ميان دو مرحله را نشان ميدهد ،يعني
از نظر زماني مستمر است ،نه همچون برخي بيماريها ،مزمن!
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۴۳

و او كسي است كه (برخالف تصورات مشركان) هم در آسمانها معبود است و هم در زمين و اوست فرزانه دانا.

(چقدر منشأ) بركت است خدائي كه فرمانروائي آسمانها و زمين و آنچه ميان آندوست ويژه اوست و تنها او آگاهي
زمان وقوع) قيامت دارد و (همگي) نزد او بازگردانده ميشويد.

(از



آنهائي كه به غير خدا (فرشتگان و بُتها را براي برآورده شدن حاجاتشان) ميخوانند ،برخوردار از هيچ شفاعتي نميشوند ،مگر
۴۴
كساني كه آگاهانه به حق گواهي ميدهند (آنها مشمول امدادهاي غيبي پروردگار قرار ميگيرند).

اگر از آنها (مشركين) بپرسي چه كسي آنها را آفريده است؟ مسلماً و بيترديد خواهند گفت خدا؛ پس چگونه واژگونه
شدهاند (كه به جاي آفريدگار ،به شفاعت ديگري پناه ميبرند)؟

و گفتار پيامبر (را خدا شنيد كه) :پروردگارا ،اينها قومي هستند كه ايمان نميآورند!

۴۴

پس (خدا فرمود ):از آنها درگذر ،سالمي بگوي كه به زودي (خودشان) خواهند فهميد (كه چه سرنوشتي پيدا كردهاند)!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴۳مشركين معتقد بودند خدا ربّاالرباب و گرداننده جهان هستي است ،اما ربوبيت زمين و عالم انسانها را به فرشتگاني كه آنها را دختران
خدا مي پنداشتند ،واگذار كرده است و آنها با توسل و شفاعت به بُتهائي (كه نماد فرشتگان ميدانستند) ميكوشيدند حاجات دنيائي
خود را برآورده سازند.
 - ۴۴اين استثنا به عمل خودشان برميگردد .مثل آن كه معلمي به شاگردان بگويد :دنبال تقلب و پارتي تراشي نرويد ،كارنامه قبولي را جز
كسي كه از عهده امتحانات برآيد دريافت نميكند .با آگاهي در ميدان حق حاضر و شاهد بودن ،همين كارنامه قبولي است.
 - ۴۴منظور از «قل سَالمٌ»؛ پاسخ سالمت دادن (به جاي تكفير و تفسيق و توهين و تهديد) و عكسالعمل نيكوست.

به نام خداي رحمت گستر بر عام و خاص
حاء ميم

سوگند به اين كتاب (روشن و) روشنگر.

كه ما آن را در شبي مبارك (براي آگاهي از عواقب شرك) نازل كرديم .ما همواره (از انحرافات) بيم دهنده بودهايم.

۹

در آن شب هر امري (از امور كلي هدايتي ،براي هضم و جذب حافظه هدايتي بشر) تفصيل داده ميشود.

امري از جانب ما (نه از مقوله موضوعات مادي دنيا) ،ما همواره فرستنده (رسوالني براي ابالغ پيام خود) بودهايم.

(اين) رحمتي است از طرف پروردگارت ،كه او شنوا (ي دعا) و دانا (ي به نيازهاي هدايتي انسان براي رشد و كمال) است.

(همان) گرداننده آسمانها و زمين و هر آنچه ميان آندوست .اگر به يقين دريابيد (كه هدايت انسان و هشدار دادن او به
عواقب انحرافات ،همچون هدايت بقيه اجزاء آسمانها و زمين است).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹لقمهاي كه بر دهان ميگذاريم ،تركيب يكپارچه و منسجمي از مواد غذائي مختلفي است كه به آن صورت هرگز نميتواند به سلولهاي
بدن ما برسد .ابتدا فك و دهان و دندانهاي ما با آسياب كردن غذا و تأثيرات شيميائي بزاق ،آن را خرد ميكنند ،آنگاه حرارت و
حركات فيزيكي و شيميائي معده و ترشحات غدد پانكراس آن را به عناصر بسيار ريز قابل جذب ديوارههاي روده ،براي پيوستن به
گلبولهاي خون و تغذيه سلولها ،تبديل ميكنند .هضم رزق مادي ما چنين است .رزق معنوي نيز مستقل از اين مكانيسم نميباشد .حقايق
هدايتي در اصل «محكم» (يكپارچه) هستند ،اما خداوند به خاطر قابليت جذب آن در هاضمه بشري ،اين حقايق را نازل كرده است.
همچنانكه رياضيات و ساير علوم را به تناسب رشد سني و كالسهاي مختلف مدرسه ،به تدريج از حالت محكم به حالت ساده و باز شده
(متفرّق) در ميآورند .اتفاق مهم شب قدر ،همين باز شدن و تفصيل يافتن حقايق اجمالي هدايتي به تناسب رشد بشري ميباشد.
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معبودي جز او نيست (كه) زندگي ميبخشد و (سرانجام) ميميراند ،صاحب اختيار شما و نياكان شماست.

ولي (با وجود اين حقايق و نظامات هدايتي) آنها در شك و ترديدي به بازي مشغولند.

پس (در فرايند فساد و انحرافشان) در انتظار روزي باش كه آسمان دودي آشكار (از آتشفشاني عظيم) پديد آورد.



كه مردم را فرا ميگيرد؛ اين عذابي دردناك است.

(انكار كنندگان) گويند :پروردگارا ،عذاب را از ما بردار كه ما ايمان آوردهايم.

اينك (هنگام مشاهده عذاب) بيداري چه سودي برايشان دارد ،در حالي كه (در زندگي دنيا) رسولي روشنگر برايشان آمده بود!

سپس از او روي گردانده و گفتند :تعليم يافتهاي است جن زده (سخنان خودش نيست ،اينها القائات جن و شيطان است)!

(اما به محض آنكه) ما عذاب را كوته زماني از شما برداريم ،مسلماً شما (به همان شيوه خود) باز ميگرديد!

۹

(چنين كنيد ،اما) روزي كه (يقه تان را) بگيريم ،به بزرگترين گرفتنها! (در آن روز) ما دادِ (مظلومان از شما) ميستانيم!

ما قبل از آنها نيز قوم فرعون را (به چنين امتحاناتي) آزموديم و رسولي بزرگوار (موسي) به هدايتشان آمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹معناي «بطش» ،گرفتن با شدت است .همچون دستگيري يك جاني فراري با شدت و سختگيري پليس .گرفتار سكته قلبي يا مغزي
شدن ،مثال دنيائي سادهاي است از «بطش» شديد ،يعني گرفتار شدن به نتايج سوء تغذيه و زيادهروي و عوارض نا آراميهاي عصبي.
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كه (به آنان گفت) بندگان خدا را (از بند اسارت و بردگي رها كرده) به من بسپاريد (تا به سرزمينشان برگردانم) كه من فرستاده
قابل اعتمادي براي شما هستم (نگران نباشيد از نيروهاي آنها عليه شما استفاده كنم).

و بر خدا گردنكشي نكنيد ،كه من دليل آشكاري (در اثبات رسالتم) براي شما آوردهام.

۳

و به پروردگارم پناه ميبرم ،اگر خواسته باشيد مرا (با خشونت) برانيد.



و اگر باورم نميكنيد( ،الاقل) از من كناره گيريد (به گناه انديشه عقوبتم ندهيد).

۴

پس (با وجود داليل آشكار ،انكارش كردند و موسي) پروردگارش را ندا كرد كه اينها مردماني مجرماند.

پس (خدا فرمان داد) بندگان مرا شبانه كوچ بده (با وجود آن) كه مطمئناً (توسط لشكريان فرعون) تعقيب خواهيد شد.

و دريا (ي نيل) را گشوده و باز پشت سر گذاريد كه آنها (به گمان آنكه همچنان قابل عبور است) سپاهي غرق شدنياند.

چه بسيار باغات و چشمهسارهائي كه (با غرق شدنشان از خود) به جاي گذاشتند.

و (همچنين) كشتزارها و اقامتگاههاي نيكو (كاخهاي مجلل و معظم).

و نعمتها (ي بيشماري) كه در آن خوش ميگذراندند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۳معناي اصلي «رجم» ،راندن است .مثل شيطان رجيم كه  ۲بار در قرآن تكرار شده است .سنگسار كردن را هم كه نوعي راندن شخص با
شدت و نفرت است رجم ميگويند ،آنچنان كه گوئي حيواني وحشي را با سنگ از خود ميرانند.
 - ۴معناي اصلي جرم ،آنچنان كه قبال نيز گفته شده ،قطع ارتباط با خدا و بريدن از حق است.
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اين چنين ما (تمامي) آن را به مردماني ديگر به ارث سپرديم (نظام بعدي وارث اين نعمات شد).

و (در هالكت و انقراض آنها ،برخالف انتظار مستكبرانهشان) آسمان و زمين بر آنها نگريست و مهلت هم داده نشدند.

و هر آينه ما بنياسرائيل را از عذاب خواركننده (اي كه قرنها بر آنها تحميل ميشد) نجات بخشيديم.



از (ستم) فرعون كه بيترديد گردنكشي از متجاوزان بود.

و هر آينه آنها را آگاهانه (از لياقتي كه با صبر و مقاومت در راه حق كسب كرده بودند) بر جهانيان (معاصرشان) برتري بخشيديم.

و نشانههائي (يا معجزاتي از حقيقت) به آنها داديم كه در آن آزموني آشكار (بر ايمان و كفرشان) بود.

(با وجود اين عبرتهاي آشكار تاريخي) اين مردم (معاصر تو ،با بيپروائي) ميگويند:

۴

هيچ (رستاخيزي) جز همين مرگ نخستين ما نيست و ما (پس از مرگ) زنده شدني نيستيم.

(ميگويند ):اگر راست ميگوئيد پدران نخستين (اجداد) ما را باز آوريد.

آيا اينها بهتر (نيرومندتر) اند ،يا قوم تـُبَع (كه گويا شهره به قوت و مكنت بودند) و كساني كه قبل از آنها ميزيستند؟ ما آنها
را (نيز به دليل انحرافاتشان منقرض و) هالك كرديم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۴منشرين از ريشه «نـَشـَرَ» ،به معناي انتشار يافتن و پراكنده شدن است .يعني ذرات وجودمان مجدداً از دل خاك سر بر آورده و آدميان در
بازسازي نويني بار ديگر در زمين پخش شوند.
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ما آسمانها و زمين و آنچه را ميان آنهاست ،به بازي (بيهودگي و بطالن) نيافريديم (كه آفرينش تصادفي و بيهدف باشد).

ما آنها را به حق (هدفدار و قانونمند) آفريديم ولي بيشتر آنها آگاهي ندارند.

بي ترديد روز جدائي (از عالم دنيا و جدائي انسانها برحسب كردارشان) وعدهگاه همگي آنهاست.


روزي كه هيچ دوستي براي دوست ديگر كوچكترين سودي (در دفع عذاب) نخواهد داشت و مورد هيچ ياري قرار
نخواهد گرفت.

مگر كسي كه خدا (بر او) رحمت آورد ،كه قطعاً خدا داراي عزت (قدرت مطلق و در عين حال) بس مهربان است.

۸

بي ترديد شجره «زقوم»،

۱

خوراك خودپرستان است.

كه همچون روغن گداخته در شكمها (ي انباشته از حرام) ميجوشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۸عنوان «شجرة زقوم» عالوه بر اين آيه ،دو بار ديگر در قرآن تكرار شده است (صافات  ۸۹و دخان  .)۴۳كتابهاي لغت زقوم را بلعيدن لقمه
بسيار تلخ و كـُشنده ترجمه كردهاند ،اما قرآن هيچ وصفي از آن جز آنكه زقوم طعام گناهكاران خودپرست است و در شكم آنها همچون
آب جوش غليان ميكند (دخان  )۴۳نداده است .در سوره صافات نيز اين شجره را ،كه ريشه در قعر جهنم دارد ،فتنهاي براي ظالمان
شمرده كه شكوفههاي آن همچون سر ديوان زشت و هراسناك است .ظاهر اين اوصاف ،تصويري است ترسناك متناسب با روح و روان
آدمي ،اما نه معناي «شجر» در قرآن هميشه درخت است ،و نه هر طعامي از راه دهان وارد بطن انسان ميشود .شجره همان ( )Networkو
سيستم ارتباطي پيچيدهاي است كه همچون درخت ،ريشه (زمينه) ،بدنه (تنه اصلي) ،شاخ و برگ (زير مجموعه و اعضاء) و ميوه و
محصولي دارد .در قرآن از شجره طيبه و شجره خبيثه و شجره ملعونه نيز ياد كرده است كه سلسله مراتبي در جريانات فكري ،فرهنگي،
ديني و سياسي در هر جامعهاي را نشان ميدهد .در سورههاي فوقالذكر اين شجره و شبكه را در وصف ظالمان مطرح كرده است كه
زمينه آن عملكردهاي عميقاً جهنمي است و محصول و بازتاب آن در جامعه ظهور شيطان صفتان ميباشد .اين ستمگران همچنانكه در دنيا
آتش افروختند و دلهاي مردم را سوزاندند ،خود به بازتاب اعمالشان گرفتار ميآيند.
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همچون جوشيدن آب داغ.

او را بگيريد و به ميان دوزخ درافكنيد!

۶

آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش بريزيد.

بچش! كه تو (برحسب ادعاي دنيائيات) همان شكست ناپذير مورد ستايشي!


۲

اين همان (سرنوشتي) است كه يك عمر در مورد آن ترديد ميكرديد.

(اما در جهت مقابل) بيترديد پرواپيشگان در جايگاهي امن قرار دارند؛

در باغهائي (از بهشت) و چشمهساراني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۱كلمة «اثم» را گناه ترجمه ميكنند ،ولي با توجه به معناي اصلي كلمه كه داللت بر تنگنظري و محدوديت بينش و باور و ذهن و ظرفيت
روحي ميكند ،ميتوان گفت «اثم» گناهي است كه از «خودپرستي» ناشي ميشود.
 - ۶تمثيلهاي تهديد آميز آيات  ۴۳تا  ۴۱اين سوره عليه مجرمين فوقالعاده شديد است ،به گونهاي كه برخي ميگويند چگونه ممكن است
پروردگار مهربان كه به صفت رحمانيت ستوده شده ،چنين عذابهاي وحشتآور غير قابل تصوري را درباره بنده خطا كار خود اعمال
كند؟ آيا اينها تهديدي لفظي است يا بيان حقيقتي واقع شدني!؟ اوال با توجه به آيات قبلي ( ۹۱تا  )۳۳كه دربارة «فرعون» و به اسارت
گرفتن بنياسرائيل و ظلم و ستم مثالزدني اوست ،ميتوان گفت چنين تهديدها و سرنوشتي متوجه فرعونهاي روزگار است .به خصوص
آيه  ۴۲كه گفته ميشود« :بچش كه تو همان ابر قدرت ستايش شدهاي» ،ثانياً همه اين تعابير در قالب درك و فهم ،فكر و فرهنگ و
ظرفيت زبان مردم قبايلي  ۹۴قرن قبل و برحذر داشتن آنان از جهل و جور و جنايت زمانه نازل شده است ،و گرنه حقيقت اين عذابها و
همچنين وعدههاي بهشت همواره ،تا تحقق آن در آينده ،براي همه آدميان در پرده ابهام خواهد ماند.
 - ۲معناي عزيز ،شكست ناپذيري است .كريم هم داللت بر احترامات ظاهري ميكند .شبيه «آريامهر» كه كرامت شاه را به خورشيد آريايي
تشبيه كرده بودند .همين سخن را در روزگار ما ملتهاي عصيان و انقالب كرده با صدامها ،قذافيها ،مباركها و ...تجربه كردهاند.
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۹۱

جامههائي از ديباي ظريف و ستبر پوشيده ،برابر يكديگرند (مهربانانه به گفتگو) مينشينند.

۹۹

اين چنين است ،و آنها را با حوريان درشت چشم همسر ميگردانيم.

در آنجا آسوده خاطر ،هر ميوهاي بخواهند ميطلبند (در اختيارشان قرار ميگيرد).



در آنجا (طعم) مرگ را نخواهند چشيد ،مگر همان مرگ نخستين و (خدا) از عذاب دوزخ آنان را بركنار داشته است.

فزون رحمتي است از سوي پروردگارت ،اين همان كاميابي بزرگ (در رسيدن به مقصد) است.

جز اين نيست كه ما اين قرآن را به زبان تو روان ساختيم ،باشد تا (به حقايقي) يادآور شوند.

۹۹

پس منتظر باش كه آنها نيز منتظرند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - ۹۱اصطالح «متقابلين» كه  ۴بار در سورهها و آيات :حجر  ،۴۱صافات  ،۴۴دخان  ،۴۳و واقعه  ۹۸تكرار شده  ،نشانگر اين پيام است كه
مؤمنين راستين همچنانكه برادروار در زندگي دنيا روبرو (نه دشمنانه پشت به هم) بودند ،در بهشت نيز رو به روي هماند.
 - ۹۹تكذيب ،همچون تصديق ،تنها انكار زباني نيست ،كسي كه عمال به چيزي كه ايمان آورده ،عمل نميكند ،قرآن تكذيب كننده مينامد.
سوره ماعون نمازگذاراني را كه يتيم را ميرانند و انگيزهاي براي سير كردن شكم گرسنگان ندارند و  ...مكذب ناميده است.
 - ۹۹مرتقبون و ترقـُب معناي منتظربودن ميدهد.با اين تفاوت كه در ترقـُب ،انتظاري توأم با «مراقبت» ازعمل ،يعني خودسازي موجود است.

S
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پیام

:ناشر

PAYAM
P. O. Box 2742
Laguna Hills, CA 92654

:صندوق پستي

(949) 215 - 6671

:شماره فاكس

info@ePayam.org

:ايميل

