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 )239سوره اعراف ( )7آیه  19وَ یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُال مِنْ حَیْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ
الظَّالِمینَ 1395/9/2
ترجمه

و اي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شوید ،پس از هرجایي خواستيد بخورید و به این درخت نزدیك نشوید كه از
ظالمان خواهيد بود.
حدیث

 )1از امام سجاد ع سوال شد كه كه كدام اعمال نزد خداوند عز و جل برتر است؟
فرمودند :بعد از معرفت خداوند عز و جل و معرفت پيامبرش ص ،هيچ عملي برتر از بُغض نسبت به دنيا نيست؛ و قطعا
این مطلب شعبهها و ابعاد متعددي دارد و معصيتها هم ابعاد و شعبههایي دارد:
پس اولين چيزي كه خداوند بدان چيز مورد عصيان قرار گرفت« ،كبر» بود كه همان معصيت ابليس است هنگامي كه
«سرپيچي كرد و استكبار ورزید و از كافرین بود» (بقره)34/2؛
و «حرص» بود ،كه همان عصيان آدم و حوا بود هنگامي كه خداوند عز و جل بدانها فرمود« :پس از هرجایي خواستيد
بخورید و به این درخت نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهيد بود» (اعراف )19/پس آنها چيزي را گرفتند كه نيازي بدان نداشتند
و این [روحيه حرص ورزي] تا روز قيامت در ذریه آنها وارد شد و این گونه است كه اكثر آنچه فرزندان آدم طلب ميكنند
چيزهایي است كه نيازي بدان ندارند؛
سپس «حسد» بود و آن معصيت فرزند آدم بود هنگامي كه به برادرش حسد ورزید و او را كشت.
پس ،از آن است كه زندوستي و دنياطلبي و ریاستطلبي و راحتطلبي و ميل به حرف زدن و ميل به برتري و ثروتدوستي
بيرون آمد كه اینها هفت خصلتند كه همگي آنها در حب دنيا (دنياطلبي) جمع شده است؛
این گونه بود كه انبياء و علما بعد از اینكه این را فهميدند گفتند «حب دنيا راس و ریشه هر خطا و گناهي است»؛
و البته دنيا بر دو قسم است :دنياي بالغ [كه حقيقت را به تو ابالغ ميكند و اگر به آن درست توجه كني تو را از اینكه
بدان دل ببندي هشدار ميدهد] و دنياي ملعون [كه فریبش را ميخوري و به جهنم مبتال ميشوي]
الكافي ،ج ،2ص 130و 317
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ :سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ
مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ ص أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيَا وَ إِنَّ لِذَلِكَ لَشُعَباً كَثِيرَةً وَ لِلْمَعَاصِي شُعَباً فَأَوَّلُ
مَا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ الْكِبْرُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ إِبْلِيسَ حِينَ «أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِینَ» وَ الْحِرْصُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ حِينَ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمَا «فَكُال مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ» فَأَخَذَا مَا لَا حَاجَةَ بِهِمَا إِلَيْهِ فَدَخَلَ
1

ذَلِكَ عَلَى ذُرِّیَّتِهِمَا إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا یَطْلُبُ ابْنُ آدَمَ مَا لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ ثُمَّ الْحَسَدُ وَ هِيَ مَعْصِيَةُ ابْنِ آدَمَ حَيْثُ
حَسَدَ أَخَاهُ فَقَتَلَهُ فَتَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ حُبُّ النِّسَاءِ وَ حُبُّ الدُّنْيَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ الْكَلَامِ وَ حُبُّ الْعُلُوِّ وَ الثَّرْوَةِ
فَصِرْنَ سَبْعَ خِصَالٍ فَاجْتَمَعْنَ كُلُّهُنَّ فِي حُبِّ الدُّنْيَا فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَ الدُّنْيَا
دُنْيَاءَانِ دُنْيَا بَلَاغٌ وَ دُنْيَا مَلْعُونَةٌ.
 )2از امام صادق ع روایتي شده است:
همانا خداوند تبارک و تعالي روحها را دو هزار سال قبل از جسمها آفرید ،و برترین و شریفترین آنها را ارواح [حضرات
معصومين ]:محمد ص و علي ع و فاطمه س و حسن ع و حسين ع و ائمهي پس از ایشان ،قرار داد ،پس آنها را بر آسمانها و
زمين و كوهها عرضه كرد ،و نورشان آن را فراگرفت ،پس خداوند تبارک و تعالي به آسمانها و زمين و كوهها فرمود :اینها
دوستان و اولياء و حجتهاي من بر مخلوقاتم و امامانِ آفریدگانم هستند ،مخلوقي نيافریدهام كه نزد من دوستداشتنيتر از
آنها باشد؛ بهشتم را براي كسي آفریدم كه توالي آنها را داشته باشد و آتشم را براي كسي آفریدم كه مخالف و دشمن آنها باشد؛
هركه جایگاه آنها نسبت به من و موقعيتشان از عظمت مرا ادعا كند [یعني ادعا كند وي جایگاهي دارد كه خدا براي آنها قرار
داده است] «او را چنان عذاب كنم كه هيچ یك از جهانيان را آن گونه عذاب نكنم» (مائده)115/؛ و چنين كسي را همراه با
مشركان در پستترین موقعيت جهنمم قرار ميدهم؛ و كسي كه به والیت آنها اعتراف كند و در قبال جایگاه آنها نسبت به من
و موقيعتشان از عظمت من ادعایي نداشته باشد ،او را همراه ایشان در باغهاي بهشتهایم جاي ميدهم و و نزد من «براي
آنهاست هرآنچه اراده كنند» (ق )35/و كرامتم را بر آنها جاري سازم و همسایگي خود را بر آنها حالل گردانم و شفاعت آنها
را در مورد گناهكاران از بندگانم بپذیرم؛ پس والیت آنها امانتي نزد خالئقم است؛ پس كدام از شما حاضر است كه این بار را
با همه سنگينياش به دوش كشد و آن را در قبال آنچه من اختيار كردهام ادعا كند؟ پس آسمانها و زمين و كوهها عقب كشيدند
از اینكه آن را بر دوش كشند و از ادعاي جایگاه آنان و موقعيتشان در قبال عظمت خداوند ،ترسيدند( .احزاب)72/
پس هنگامي كه خداوند آدم و همسرش را در بهشت ساكن كرد ،بدانها فرمود« :با خيال راحت از هرجایي كه خواستيد
بخورید و به این گياه» یعني گياه گندم «نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهيد بود( ».بقره)35/
پس آن دو به منزلت [حضرت] محمد ص و علي ع و فاطمه س و حسن ع و حسين ع و امامان پس از ایشان ،نگاه كردند
و آنها را در شریفترین جایگاههاي بهشتيان دیدند و گفتند :پروردگارا ! این جایگاه از آن چه كساني است؟
خداوند جل جالله فرمود :سرهایتان را به جانب ساق عرش من بلند كنيد .پس سر بلند كردند و اسامي محمد ص و علي
ع و فاطمه س و حسن ع و حسين ع و امامان پس از ایشان را ،كه با نوري از نور خداوند جبار جل جالله در ساق عرش
نوشته شده بود ،دیدند .پس گفتند :پروردگارا ! اهل این جایگاه چه كرامتي نزد تو دارند و چه اندازه دوستشان داري و چه
شرافتي در جوار تو یافتهاند؟!
خداوند جل جالله فرمود :اگر آنها نبودند شما دوتا را نميآفریدم .آنها مخزن علم من و امين اسرار من هستند .مبادا به
چشم حسادت در آنها بنگرید و جایگاه آنها نزد من و موقعيت آنها از كرامت مرا آرزو كنيد كه در این صورت در نهي و عصيان
من وارد شده ،از ظالمان خواهيد بود.
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گفتند :پروردگارا! ظالمان چه كسانياند؟
فرمود :كساني كه بناحق ادعاي منزلت ایشان را بنمایند.
گفتند :پروردگارا! جایگاه ظالمان به آنها در آتشت را به ما بنمایان ،همان گونه كه جایگاه آنها در بهشتت را به ما نمایاندي.
پس خداوند تبارک و تعالي به آتش دستور داد و آتش تمام آنچه از سختي و عذاب در خود داشت بدانها نشان داد و
خداوند عز و جل فرمود :مكان كساني كه به آنها ظلم كنند و مدعي جایگاه ایشان شوند در پستترین جاي آن است «هرگاه
بخواهند از آن خارج شوند بدان برگردانده ميشوند» و «هربار كه پوستهایشان بسوزد» پوستهاي دیگري جایش را بگيرد
«تا عذاب را بچشند»( .نساء)56/
اي آدم و حوا! مبادا به این نورها و حجتهاي من با چشم حسادت بنگرید كه این كار ،شما را از جوار من هبوط خواهد
داد و خواري از جانب مرا نصيبتان ميكند...
(ادامه این روایت ،انشاءاهلل در جلسه ،243حدیث 1خواهد آمد)
معاني األخبار ،ص109-108
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْيَى بْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا
َأبُو مُحَمَّدٍ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع:
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفَيْ عَامٍ فَجَعَلَ أَعْلَاهَا وَ أَشْرَفَهَا أَرْوَاحَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ
وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص فَعَرَضَهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَغَشِيَهَا نُورُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِلسَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ هَؤُلَاءِ أَحِبَّائِي وَ أَوْلِيَائِي وَ حُجَجِي عَلَى خَلْقِي وَ أَئِمَّةُ بَرِیَّتِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ وَ لِمَنْ تَوَلَّاهُمْ
خَلَقْتُ جَنَّتِي وَ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَ عَادَاهُمْ خَلَقْتُ نَارِي فَمَنِ ادَّعَى مَنْزِلَتَهُمْ مِنِّي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ عَظَمَتِي عَذَّبْتُهُ عَذاباً ال أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ
الْعالَمِينَ وَ جَعَلْتُهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنْ نَارِي وَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَایَتِهِمْ وَ لَمْ یَدَّعِ مَنْزِلَتَهُمْ مِنِّي وَ مَكَانَهُمْ مِنْ عَظَمَتِي جَعَلْتُهُ
مَعَهُمْ فِي رَوْضَاتِ جَنَّاتِي وَ كَانَ لَهُمْ فِيهَا مَا یَشَاءُونَ عِنْدِي وَ أَبَحْتُهُمْ كَرَامَتِي وَ أَحْلَلْتُهُمْ جِوَارِي وَ شَفَّعْتُهُمْ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ
عِبَادِي وَ إِمَائِي فَوَلَایَتُهُمْ أَمَانَةٌ عِنْدَ خَلْقِي فَأَیُّكُمْ یَحْمِلُهَا بِأَثْقَالِهَا وَ یَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ دُونَ خِيَرَتِي فَأَبَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ
أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنِ ادِّعَاءِ مَنْزِلَتِهَا وَ تَمَنِّي مَحَلِّهَا مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهَا فَلَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُمَا «كُال
مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» یَعْنِي شَجَرَةَ الْحِنْطَةِ «فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ» فَنَظَرَا إِلَى مَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ
وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص فَوَجَدَاهَا أَشْرَفَ مَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَاال یَا رَبَّنَا لِمَنْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ ارْفَعَا
رُءُوسَكُمَا إِلَى سَاقِ عَرْشِي فَرَفَعَا رُءُوسَهُمَا فَوَجَدَا اسْمَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ ص مَكْتُوبَةً
عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِنُورٍ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ فَقَاال یَا رَبَّنَا مَا أَكْرَمَ أَهْلَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَيْكَ وَ مَا أَحَبَّهُمْ إِلَيْكَ وَ مَا أَشْرَفَهُمْ لَدَیْكَ
فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكُمَا هَؤُلَاءِ خَزَنَةُ عِلْمِي وَ أُمَنَائِي عَلَى سِرِّي إِیَّاكُمَا أَنْ تَنْظُرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَتَمَنَّيَا
مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدِي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ كَرَامَتِي فَتَدْخُلَا بِذَلِكَ فِي نَهْيِي وَ عِصْيَانِي فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ قَاال رَبَّنَا وَ مَنِ الظَّالِمُونَ قَالَ الْمُدَّعُونَ
لِمَنْزِلَتِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ قَاال رَبَّنَا فَأَرِنَا مَنَازِلَ ظَالِمِيهِمْ فِي نَارِکَ حَتَّى نَرَاهَا كَمَا رَأَیْنَا مَنْزِلَتَهُمْ فِي جَنَّتِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى النَّارَ
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فَأَبْرَزَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ أَلْوَانِ النَّكَالِ وَ الْعَذَابِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَانُ الظَّالِمِينَ لَهُمْ الْمُدَّعِينَ لِمَنْزِلَتِهِمْ فِي أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنْهَا
«كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا» وَ «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ» بُدِّلُوا سِوَاهَا «لِيَذُوقُوا الْعَذابَ» یَا آدَمُ وَ یَا حَوَّاءُ لَا تَنْظُرَا إِلَى
أَنْوَارِي وَ حُجَجِي بِعَيْنِ الْحَسَدِ فَأُهْبِطُكُمَا عَنْ جِوَارِي وَ أُحِلُّ بِكُمَا هَوَانِي
توجه

این آیه بسيار شبيه آیه  35سوره بقره است كه در جلسه  225بحث شد؛ و احادیث و تدبرهاي آن ،همگي در اینجا هم
قابل استفاده است؛ بنابراین فقط نكاتي كه در آنجا نيامده ،اشاره خواهد شد.
تدبر

« )1وَ یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُال مِنْ حَيْثُ شِئْتُما:»...
در این آیه ،سه نكته در مورد زندگي بهشتي آدم و حوا مطرح شده است :سكونت گزیدن ،همراه با همسر ،و خوردن .اگر
دقت كنيم ظاهرا نيازهاي اساسي همه جانداران در زندگي زميني همين سه تاست :مسكن ،ازدواج ،و خوراک .اما تفاوت انسان
با سایر موجودات زميني در این است كه انسان همه اینها را ابتدا در بهشت تجربه كرده است؛ شاید به همين جهت است كه
هرسهتاي این امور براي انسانها بشدت پدیدههایي فرهنگي – و نه صرفا طبيعي -است.
نکته تخصصی انسانشناسی

زندگي تمامي جانداران در گروي سه مولفه است :محيطي براي سكونت و زیستن (كه اگر محيط زیستشان دچار چالش
شود حياتشان به خطر ميافتد ،چنانكه علت انقراض برخي از موجودات مانند دایناسورها را تغيير محيط زیست ميدانند)؛
غذایي براي خوردن؛ و توليد مثل به نحوي كه عليرغم مردن آنها ،نسلشان باقي بماند.
وقتي انسان در ابتداي خلقتش وارد بهشت شد ،همين سهتا را با بهشتي بودنش گره زدند؛ لذا با اینكه این سه مولفه در
زندگي تمامي انواع كامال یكسان و یكدست است (یعني مثال اگرچه موریانهها ساختمانهاي عظيمي براي سكونت خود
ميسازند ،اما همواره همين گونه ميساختهاند؛ و همين طور در مورد غذا و روابط جنسي)؛ در ميان خود انسانها نحوه تامين
همين سه مولفه بسيار متفاوت است به طوري كه فرهنگهاي جوامع مختلف را با همين سه عنصر ميتوان از همدیگر متمایز
كرد؛ و شاید عمده تعاليم شریعت هم به نحوي با این سه عنصر ارتباط دارد و براي تنظيم بهينه این عناصر وارد شده است.
به هر حال ،نكته مهم این است كه اگرچه انسان در اصل این سه مولفه با سایر جانداران زميني مشابهت دارد ،اما در نحوه
تامين آنها بقدري تفاوت دارد كه براحتي ميتوان به تفاوت ذاتي انسان با سایر موجودات زميني پي برد؛ و این از ریشهايترین
نكات در مباحث انسانشناسي است كه بدانيم كه انسان را نميتوان تنها در افق حيوانات و نيازهاي زیستي زميني محض
تعریف كرد؛ و همين نيازهاي زیستي زميني او هم بشدت حاوي عناصر فرهنگي و ماوراي مادي است.
« )2وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ»:
به جاي اینكه بگوید «از ميوه این گياه نخورید» فرمود :به این گياه نزدیك نشوید»1؛
 . 1عن سالم بن المستنیر عن أبي جعفر ع في قوله« :وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» یعني ال تأكال منها (تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)35
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شاید ميخواهد ما را متوجه این نكته كند كه:
براي در امان ماندن از گناه ،باید حاشيههاي گناه را هم جدي گرفت؛ نه فقط گناه نكنيم ،بلكه به محلي هم كه امكان گناه
برایمان مهياست ،نزدیك نشویم.
« )3وَ یا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُال مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ»
در اسالم ،اگرچه در ریزهكاریهاي دین با توجه به تفاوتهاي طبيعي زن و مرد ،تفاوتهایي در برخي از احكام وجود
دارد؛ اما از حيث اصل دستورات و تعاليم دیني بين زن و مرد تفاوتي نيست و حتي خطابهاي دین نسبت به مرد و زن یكسان
است .آدم پيامبر بوده لذا مطالب به او وحي ميشده (یا آدم) اما همه دستورات یكسان هردو را خطاب قرار داده است« :اسْكُنْ
أَنْتَ وَ زَوْجُكَ ...كُال  ..شِئْتُما  ...ال تَقْرَبا  ...فَتَكُونا »...

 )240سوره اعراف ( )7آیه  20فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطانُ لِیُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ
الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینَ 1395/9/3
ترجمه

پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه از عورتهایشان را كه از آنها پوشيده مانده بود برایشان نمایان سازد و گفت
پروردگارتان شما دوتا را از این درخت منع نكرد مگر اینكه [مبادا] دو فرشته شوید و یا از جاودانان باشيد.
نکات ترجمه

«وَسْوَسَ» دو حرف «وس» داللت ميكند بر صدایي كه خفيف و بسيار آهسته باشد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص)76
و برخي آن را نوعي حدیث نفس (نجواي دروني) دانستهاند (كتاب العين ،ج ،7ص )335و اگر توجه شود كه تكرار حروف
در زبان عربي داللت بر تكرار عملي كه آن ماده بر آن داللت دارد ميكند (اعراب القرآن و بيانه ،ج ،3ص )320ميتوان گفت
وسوسه آن اقدام رفت و برگشتي شيطان است كه بقدري در گوش دل نجواي خود را تكرار ميكند تا موفق به فریفتن انسان
شود؛ و گفتهاند القاي معنا با صوت مخفيانه بر دو قسم است :اگر القاي معناي خوب باشد نامش «الهام» است و اگر هيچ بهرهاي
از خوبي نداشته باشد نامش «وسواس» است (مجمعالبحرین ،ج ،7ص)335
«لِيُبْدِيَ» در اصل «ألن یُبديَ» بوده است كه« :لـ» براي تعليل (براي بيان علت) یا عاقبت (براي نشان دادن آنچه عاقبت این
اقدام است) ميباشد .حرف «أن» ناصبه كه محذوف است ،و فعل «یُبْدِيَ» :فعل مضارع منصوب در باب افعال از ماده «بدو» به
معناي «ظهور» و آشكار شدن و نقطه مقابل «مخفي كردن» است (مجمعالبيان ،ج ،4ص )625كه درباره این ماده در جلسه 223
توضيحات الزم ارائه شد.
«وُورِيَ» فعل ماضي مجهول از ماده «وري» است كه به معناي «ستر» و «پوشاندن» ميباشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)866
بسياري از اهل لغت كلمه «وراء» كه هم به معناي پشت سر و هم پيش رو و هم مافوق به كار ميرود را از همين ماده قلمداد
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كردهاند هرچند غالبا توضيحي درباره ارتباط آن با ستر ندادهاند ،فقط مرحوم طبرسي ،گویي پوشاندن را به «وراء» برگردانده با
این بيان كه «موارات» به معناي قرار دادن چيزي در وراي چيزي است كه آن را ميپوشاند (مجمعالبيان ،ج ،4ص )625و برخي
بر این باورند كه اصال كلمه «وراء» از ماده «ورء» اخذ شده و لذا با «وري» متفاوت است (التحقيق في كلمات القرآن الكریم،
ج ،13ص )90و لذا بحث از آن انشاءاهلل در ضمن آیه دیگري مطرح خواهد شد .ضمنا گفته شده قرار گرفتن ماده «وري» در
باب مفاعله (كه در  26سوره اعراف با تعبير «یواري» به كار رفته) داللت بر استمرار در پوشش و مخفي ماندن ميكند (التحقيق
في كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص)91
«سَوْآتِ» جمعِ «سَوْأة» و از ماده «سوء» ميباشد كه این ماده ،معادل كلمه فارسي «بد» و مترادف با قبيح و زشت ميباشد
و گفتهاند تعبير «سوء» بر هر چيزي كه مایه ناراحتي انسان شود اطالق ميشود و از هر امر زشت و قبيحي با تعبير «سُّوأى» یاد
ميشود كه نقطه مقابلش «حُسني» است و هر كار زشت و ناپسندي را «سيّئه» و در مقابل ،هر كار خوب و پسندیدهاي را
«حسنه» ميگویند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)441برخي بر این باورند كه تعبير «سَوْأة» به نحو كنایهاي در معناي عورت (هم
در مورد مرد و هم در مورد زن) به كار ميرود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)442؛ اما بسياري از قدما مانند خليل معناي اصلي
این كلمه را همان «الفرج» معرفي كرده (كتاب العين ،ج ،7ص )328و برخي مانند ابن اثير تاكيد كردهاند كه اساساً اصل كاربرد
این كلمه در خصوص عورت بوده و بعدا به هر چيزي كه آشكار شدنش مایه شرمندگي انسان شود ،اطالق گردیده است
(النهایه ،ج ،2ص )416و در هر صورت درباره وجه تسميهاش گفتهاند كه چون انسان فطرتا از اینكه عورتش در برابر دیگران
آشكار شود ،بدش ميآید (مجمعالبيان ،ج ،4ص ،625المصباح المنير ،ج ،2ص298؛ مجمعالبحرین ،ج ،1ص.)237
(درباره تفاوت كلمه «سوء» و «ضرر» هم در جلسه  213توضيحاتي گذشت)
حرف «مِن» در «مِنْ سَوْآتِهِما» ظاهرا بياینه است (یعني بيان ميكند چيزي را كه از آنها مخفي مانده بود :چه چيزي از آنها
مخفي بود :سواتهما) اما بعيد نيست كه بتوان آن را من تبعيضيه هم گرفت (به معناي :بخشي از آن ،یعني آن بخشي از سووات
را كه از آنها مخفي مانده بود) بدین معنا كه بُعد خاصي از عورت بر آنها مخفي بود ،نه اصل آن.
حدیث

 )1از یكي از دو امام باقر ویا صادق ع روایت شده است كه كسي از ایشان سوال كرد :چگونه خداوند آدم را به خاطر
نسيان و فراموشياش مواخذه كرد؟
حضرت فرمود :او [عهد خدا با خود را] فراموش نكرده بود ،و چگونه ممكن است فراموش كرده باشد در حالي كه آن
را به یاد داشت و شيطان [هنگامي كه ميخواست وسوسهاش كند ،به آن عهد اشاره كرد و گفت« :پروردگارتان شما دوتا را از
این درخت منع نكرد مگر اینكه [مبادا] دو فرشته شوید و یا از جاودانان باشيد».
[توجه :پس معلوم ميشود تعبير «فنسي» در آیه  115سوره طه ،به معناي فراموشي متداول (عدم حضور مطلب در حافظه)
نبوده ،بلكه به معناي جدي نگرفتن دستور خداوند بوده است]
تفسير العياشي ،ج ،2ص10
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عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ :سَأَلْتُهُ كَيْفَ أَخَذَ اللَّهُ آدَمَ بِالنِّسْيَانِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ یَنْسَ وَ كَيْفَ یَنْسَى
وَ هُوَ یَذْكُرُهُ وَ یَقُولُ لَهُ إِبْلِيسُ «ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِین».

1

احادیث 1و  3در جلسه  226هم به همين آیه مرتبطند و مجددا تكرار نميشود.
تدبر

« )1فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما»
از این آیه فهميده ميشود كه شرمگاههاي آدم و حوا در بهشت بر خودشان آشكار نبود .این آشكار نبودن ميتواند به این
خاطر باشد كه آن عضو زیر لباسها و زیورهاي بهشتي مخفي بوده و آنها اصال توجهي بدان نداشتهاند (معاني األخبار ،ص)109

2

خصوصا كه مدت وقوف آدم و حوا در بهشت بسيار كم بوده است (در حد چند ساعت :تفسير العياشي ،ج ،2ص .)11نكته

 . 1در تفسیر القمي ،ج ،1ص 43-44بعد از حدیثي كه از امام صادق ع روایت كرده ،با تعبیر «قال» مطالب دیگري در شرح آیه ميآورد كه معلوم
نیست كه توضیحات خود مرحوم قمي یا پدرش است یا این هم روایتي از امام صادق ع است .بزرگاني مانند مرحوم مجلسي در بحاراالنوار (ج،11
ص )161یا مرحوم بحراني در تفسیر برهان (ج ،1ص )180ویا مرحوم عروسي حویزي در تفسیر نورالثقلین (ج ،2ص )13این مطلب را با همین ابهامش
از مرحوم قمي نقل كردهاند و فقط مرحوم فیض كاشاني در هنگام نقل قول ،این سخنان را حدیث قمي از امام صادق ع دانسته است (تفسیر الصافي ،ج،2
ص )186لذا این را در پاورقي آوردم:
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَنَّةِ آدَمَ أَ مِنْ جِنَانِ الدُّنْیَا كَانَتْ أَمْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ فَقَالَ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الدُّنْیَا تَطْلُعُ فِیهَا الشَّمْسُ وَ
الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا أُخْرِجَ مِنْهَا أَبَداً آدَمُ وَ لَمْ یَدْخُلْهَا إِبْلِیسُ
قَالَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ أَتَى جَهَالَةً إِلَى الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ لِأَنَّهُ خَلَقَ خِلْقَةً لَا تَبْقَى إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ اللِّبَاسِ وَ الْأَكْنَانِ وَ النِّكَاحِ وَ لَا یُدْرِكُ مَا یَنْفَعُهُ
مِمَّا یَضُرُّهُ إِلَّا بِالتَّوْقِیفِ فَجَاءَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ إِنَّكُمَا إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَاكُمَا اللَّهُ عَنْهَا صِرْتُمَا مَلَكَیْنِ وَ بَقِیتُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلَا مِنْهَا
أَخْرَجَكُمَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ حَلَفَ لَهُمَا أَنَّهُ لَهُمَا نَاصِحٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَایَةً عَنْهُ «ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ
الْخالِدِینَ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِینَ» فَقَبِلَ آدَمُ قَوْلَهُ فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَكَانَ كَمَا حَكَى اللَّهُ «بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» وَ سَقَطَ عَنْهُمَا مَا أَلْبَسَهُمَا اللَّهُ مِنْ
لِبَاسِ الْجَنَّةِ وَ أَقْبَلَا یَسْتَتِرَانِ بِوَرَقِ الْجَنَّةِ «وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِینٌ» فَقَاال كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ عَنْهُمَا «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ» فَقَالَ اللَّهُ لَهُمَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ
إِلى حِینٍ قَالَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ،قَوْلُهُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِینٍ
فَهَبَطَ آدَمُ عَلَى الصَّفَا وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الصَّفَا لِأَنَّ صَفْوَةَ اللَّهِ نَزَلَ عَلَیْهَا وَ نَزَلَتْ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمَرْوَةُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ نَزَلَتْ عَلَیْهَا فَبَقِيَ آدَمُ أَرْبَعِینَ
صَبَاحاً سَاجِداً یَبْكِي عَلَى الْجَنَّةِ فَنَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا آدَمُ أَ لَمْ یَخْلُقْكَ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیكَ مِنْ رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ قَالَ بَلَى قَالَ وَ أَمَرَكَ
أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَلِمَ عَصَیْتَهُ قَالَ یَا جَبْرَئِیلُ إِنَّ إِبْلِیسَ حَلَفَ لِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لِي نَاصِحٌ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ خَلْقاً یَخْلُقُهُ اللَّهُ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبا.
 . 2ویا اینكه اصل آن عضو در بهشت به نحو داخلي بوده (چنانكه ظاهر برخي روایات چنین است :تفسیر القمي ،ج ،1ص225؛ تفسیر العیاشي،
ج ،2ص)11
اما اینكه آنها برهنه بودهاند ولي متوجه برهنگي خود نبودهاند (آن گونه كه در سفر پیدایش مطرح شده) قطعا از نظر قرآن كریم مردود است .توضیح
بیشتر در جلسه ،247تدبر.11

7

جالب این است كه هدف شيطان این بوده كه انسان را به سمت توجه به اندامهاي جنسي سوق دهد؛ و این عطف توجه به
اندامهاي جنسي ،كه محصول برهنه شدن انسان بود ،انسان را از بهشت بيرون كرد.
تحلیلی از تمدن مدرن و نسبت آن با این آیه

در تاریخ زندگي بشر ،ظاهرا تمدن مدرن تنها تمدني است كه عليرغم ادعاي متمدن بودن ،برهنگي را به عنوان یك
افتخار و ارزش به حساب ميآورد و از ترویج آن احساس شرمساري نميكند( .البته ظاهرا در دوره یونان باستان هم برهنگي
رواج داشته است؛ اما هم گستره آن بسيار كوچك بوده و هم معلوم نيست برهنگي این اندازه مورد اقبال و افتخار در همان
جامعه بوده باشد) .در تمدن كنوني ،برهنگي بقدري به عنوان یك ارزش مستقر شده ،كه عليرغم شعارهاي آنچناني درباره
آزادي ،رسما وبا عنوان «دفاع از ارزشهاي سكوالر» ،زنان را از حق پوشيده بودن و حفظ حجاب محروم ميكنند و در بسياري
از جوامع غربي ،زني كه بخواهد حجاب خود را حفظ كند از بسياري از حقوق اجتماعي ،و حتي تحصيل ،محروم ميشود.
اگر بر طبق این آیه ،مهمترین هدف شيطان از اغواي آدم ،این بود كه او را برهنه كند و همّ و غمّ وي را متوجه غریزه
جنسي نماید ،ظاهرا ميتوان این تمدن را از این جهت محصول موفقيتآميز شيطان در جهان دانست!
و بيهوده نيست كه امام عزیزمان ،آمریكا – كه امروزه پرچمدار اصلي این تمدن است – را «شيطان بزرگ» ناميد.
« )2فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ  ...وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینَ»
شيطان براي فریفتن انسان بر روي دو مطلب دست گذاشت :فرشته شدن یا جاودانه شدن :دو خواستهاي كه هر انساني
در سر دارد ،و اگر مسير خدا را طي كند بهتر از آن را به دست ميآورد:
آدم از فرشتگان باالتر بود ،چرا كه مسجود مالئكه قرار گرفت؛ و جاودانگي او عميقتر از جاودانگي هر موجود دیگري
است ،زیرا خدا از روح خود در او دميده و روح خدا زوالپذیر نيست؛ با این حال ،فریب خورد .چرا؟
تحلیل تخصصی انسانشناختی

انسان موجودي است كه بيشترین ظرفيتها را دارد؛ چرا كه در برترین قوام (احسن تقویم) آفریده شده (تين )4/در عين
حال ،مبدا حركت وي را از پستترین و پایينترین موقعيت عالم (اسفل سافلين) قرار دادهاند (تين .)5/حتي در ميان موجودات
زميني هم این وضعيت كامال آشكار است :انسان بيشترین ظرفيت رشد و تكامل را در ميان تمام جانداران برخوردار است ،در
عين حال در ابتداي تولدش بسيار ضعيف و ناتوان است به نحوي كه تا مدتها نياز به سرپرستي و نگهداري ویژه دارد( .مثال
نزدیكترین رده حيواني به انسان ،پستانداران هستند كه عموماً بچه بعد از تولد خودش حركت ميكند و سراغ پستان مادر
ميرود ،اما بچه انسان تا مدتها همين حركت را هم ندارد و باید مادر نزد او برود و پستان در دهانش بگذارد).
درواقع انسان به صورت بالقوه باالترین جایگاه در عالم را (كه همان خليفةاللهي است) ميتواند به دست آورد ،اما:
 )1به صورت بالفعل ،بسياري از اوّليات سایر حيوانها را هم ندارد ،چه رسد به وضعيت فرشتگان (كه هریك در حد وجود
خود ،بهرهمند از علمِ بيخطا و قدرتِ بيخلل هستند) .و

8

 )2چون طي مراحل برتر براي انسان ،با مردن و زنده شدن همراه است (كه هر انساني حداقل دو مرگ و دو زندگي دیگر
در پيش رو دا رد تا بتواند از عالم دنيا به عالم برزخ و از آنجا به عالم قيامت صعود كند) جاودانه بودن (یعني تجربه «ماندن»
بدون «مردن») براي او یك آرزوست.
به نظر ميرسد كه بدین جهت است كه شيطان توانست انسان را فریب دهد :یعني وضعيت بالقوه وي را (كه محصول
عهد وي با خداست) به عنوان مانعي براي وضعيتي كه او طالب آن است ،معرفي كرد و وضعيت بالفعل موجودات دیگر را –
كه البته دیگر نميتوانند به آن وضعيت نهایي انسان برسند -به رخ وي كشيد؛ و این گونه انسان فریب خورد.
« )3فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما»
خدا یك اموري را در انسان قرار داده و مخفي كرده و نخواسته آشكار شود؛ آن امور جزء ظرفيتهاي انسان هست ،اما
به هر دليلي آشكار شدنش به سود انسان نيست .اما شيطان اصرار دارد كه آنها را آشكار كند.
« )4قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینَ»
كسي كه به خيرخواهي خدا اعتماد نكند ،حتما مغلوب شيطان خواهد شد:
شيطان آدم و حوا را از آن درخت منع كرد؛ اما دليلش را به آنها نگفت .شيطان دليلي باطل تراشيد كه مبناي این دليل آن
بود كه خدا خيرخواه شما نبوده است و خواسته شما را از یك خير عظيمتر محروم كند.
ثمره آیه در سبک زندگی

در عين حال كه دانستن فلسفه احكام در مواردي ميتواند مفيد باشد ،اما اشتباه است كه انتظار داشته باشيم فلسفه همه
احكام دین – كه خدا فروفرستاده – را با همين عقل محدود خود بفهميم .ظاهرا این جمله كه امروزه بسيار رایج شده كه «من
تا دليل كاري را ندانم آن را انجام نميدهم» همان زمينهاي است كه شيطان بر اساس آن توان فریب انسان را پيدا ميكند.
به چنين افرادي دو نكته را باید گوشزد كرد:
الف .همان گونه كه یك آدم دیپلمه با سطح اطالعاتي كه دارد نميتواند مكانيسم تاثيرگذاري داروهاي تخصصي (مثال
چرایي تجویز فالن داروي تخصصي براي فالن بيماري قرنيه چشم) را بفهمد؛ اینكه انتظار داشته باشيم با این حد از اطالعات
محدود خود ،فلسفه تمامي دستورالعملهایي كه قرار است ما را از هفت آسمان برتر كند بفهميم ،ناشي از خامي و نفهميدن
قدر و قيمت علم است.
ب .آیا واقعا خدا خيرخواهتر و عالمتر به خير و صالح ماست ،یا یك پزشك متخصص؟ چرا به نسخههاي پزشكاني كه
این همه در كارشان خطا دیدهایم و به خيرخواهي همهشان هم ایمان نداریم ،اعتماد ميكنيم؛ اما تا پاي عمل به دستورات خدا
ميرسد دنبال چون و چرایيم؛ چون و چراهایي كه ،چون هنوز توان درک عميق مساله را نداریم ،شياطين جن و انس بر موج
مطالباتمان سوار شده ،با یك توجيهات شيطاني براحتي فریبمان ميدهند و دقيقا خالف مقصود الهي را به عنوان فلسفه آن
حكم القا ميكنند تا ما را از عمل به دستور خدا بازدارند.
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ضمنا جالب است كه بسياري از اینها كه تا پاي دستورات خدا به ميان ميآید چنين طالب استدالل ميشوند در بسياري
از امور دیگرشان (مانند مدگرایي ویا بسياري از خرافات مدرن مانند نحوست عدد 13و  )...بویي از استدالل در زندگيشان
مشاهده نميشود.
« )5قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینَ»
اینكه انسان دوست داشته باشد مثل فرشته ها باشد یا زندگي جاودان داشته باشد ،بخودي خود چيز بدي نيست .آنچه بد
است این است كه این را به چه قيمتي ميخواهد به دست آورد؟ به قيمت مخالفت با نهي الهي؟
این تمام زندگي ماست :هرجا كار حرامي مرتكب ميشویم ،طبيعي است كه دنبال لذتي باشيم ،اما آیا آن لذت به مخالفت
كردن با دستور خدا ميارزد؟
هركس در عمرش یك گناه كرده باشد ،نشان داده كه در موقعيت آدم و حوا بود ،چه ميكرد!
« )6قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینَ»
وقتي انسان چيزي دلش ميخواهد زمينه فریب خوردنش باال ميرود و حتي از خود سوال نميكند آیا واقعا این وسيلهاي
كه پيشنهاد دادهاند مرا به هدف خود ميرساند؟
آدم و حوا دلشان ميخواست فرشته شوند یا جاودان شوند ،شيطان هم همين را عاملي قرار داد كه آنها را به خوردن از
آن درخت بكشاند .آخر چرا با خود فكر نكردند كه واقعا ،آیا امكان دارد خدایي كه آنها را از این درخت بازداشته ،به خاطر
این بوده باشد كه بخواهد خيري را از آنها دریغ كند؟!
ثمره اخالقی

در مورد خواستههاي دلمان خيلي مراقبت كنيم .حتي خواستههاي خوبي مثل فرشته شدن و یا جاودانه شدن ،اگر رنگ و
بوي خدایي نداشته باشد ،ميتواند عالم سقوط و انحراف انسان شود.
« )7قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِالَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدینَ»
فرشته گون شدن و جاودانه شدن ،به خودي خود دو مطلب اخالقي و جزء امور فطري در انسان است .اما همين دو امر
كامال اخالقي هم اگر در مسير خدایي قرار نگيرند عامل هبوط انسان ميشوند.
این آیه بخوبي نشان ميدهد كه شيطان حاضر است به بهانه فرشته شدن و جاودانه شدن ما را به مخالفت با خدا بكشاند،
پس اگر كسي حتي در ظاهر همچون فرشتگان و یا جاودانه شد ،اما به خدا پشت كرد ،حقيقتا هبوط كرده است.
بحث تخصصی فلسفه اخالق

امروزه در جوامع غربي ،و اخيرا در جامعه ما از طرف برخي روشنفكرمآبان ،بشدت از اخالق سكوالر و معنویت بيخدا
دفاع ميشود .اما حقيقت این است كه اخالق سكوالر هيچ برترياي بر بياخالقي ندارد .در واقع ،اگر خدا جدي گرفته نشود،
اخالقيترین اهداف (كه همچون فرشته بودن را ميتوان اوج رفتارهاي اخالقي دانست) تنها و تنها ترفندي هستند كه با آن
انسانها از خدا فاصله بگيرند .این همان است كه قبال اشاره شد كه وجود برخي رفتارهاي ظاهرا اخالقي در جوامع كفر هيچ
ارزش عميقي ندارد و فقط حركت در مسير انحرافي را تسهيل ميكند( .توضيح بيشتر در جلسه ،236تدبر)4
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 )241سوره اعراف ( )7آیه  21وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحینَ 1395/9/4
ترجمه

و براي آن دو قسم خورد كه من واقعا براي شما از خيرخواهانم.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه فرمودند:
هنگامي كه آدم از بهشت بيرون شد ،جبرئيل نازل شد و گفت :آدم! آیا چنين نبود كه خداوند تو را به دست خود آفرید
و از روح خود در تو دميد و فرشتگانش را به سجده بر تو واداشت و حوا را همسرت گردانيد و تو را در بهشت ساكن ساخت
و آن را بر تو مباح كرد و تو را آشكارا و صریح نهي كرد كه از این درخت نخوري ،آنگاه تو از آن خوردي و خدا را عصيان
كردي؟
آ دم گفت :جبرئيل! همانا ابليس براي من به خدا سوگند خورد كه خيرخواه من است و من گمان نميكردم كه كسي از
مخلوقات خدا ،به خدا سوگند دروغ بخورد!
تفسير القمي ،ج ،1ص225
رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ یَا آدَمُ أَ لَيْسَ اللَّهُ خَلَقَكَ بِيَدِهِ فَنَفَخَ فِيكَ مِنْ
رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَ زَوَّجَكَ حَوَّاءَ أَمَتَهُ وَ أَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ وَ أَبَاحَهَا لَكَ وَ نَهَاکَ مُشَافَهَةً أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
فَأَكَلْتَ مِنْهَا وَ عَصَيْتَ اللَّهَ .فَقَالَ آدَمُ ع یَا جَبْرَئِيلُ إِنَّ إِبْلِيسَ حَلَفَ لِي بِاللَّهِ أَنَّهُ لِي نَاصِحٌ فَمَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَداً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ یَحْلِفُ
بِاللَّهِ كَاذِبا.
 )2از امام صادق ع روایت شده كه پيامبر اكرم ص فرمودند:
حضرت موسي ع ،آن موقعي كه در مورد امر نماز به آسمان عروج داده شده بود ،از پروردگارش خواست تا بين او و
حضرت آدم ع دیداري قرار دهد و خدا چنين كرد.
حضرت موسي ع به او گفت :پدرجان! تو كسي هستي كه خداوند تو را به دست خویش آفرید و بهشتش را بر تو مباح
كرد و سپس از یك درخت تو را منع كرد ،آن وقت تو بر آن صبر نكردي تا اینكه به سبب آن به زمين هبوط داده شدي؟! و
نتوانستي خودت را در مورد آن كنترل كني تا شيطان فریبت داد و او را اطاعت كردي؟ و آنگاه با این معصيتت ما را هم از
بهشت بيرون آوردي؟!
حضرت آدم ع گفت :پسرجان! با پدرت در مورد آنچه از امر این درخت به او رسيد ،مهربان باش! پسرم! دشمنم با من از
در مكر و خدعه وارد شد و برایم به خدا سوگند خورد كه در مشورتش با من خيرخواه من است و خيرخواهانه به من گفت
كه آدم! من در مورد جایگاه تو ناراحت و غمگينم.
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گفتم :چگونه؟
گفت :من مدتي است با تو و همنشيني با تو انس گرفتهام اما تو باالخره از اینجا به جایي بيرون ميشوي كه من از آنجا
بدم ميآید.
گفتم :چاره چيست؟
گفت :چاره اش با خودت است .آیا تو را راهنمایي كنم به درخت جاودانگي و سلطنتي كه هيچ زوالي ندارد تا تو و
همسرت از آن بخورید و تا ابد همراه من در بهشت از جاودانان باشيد؟!
و برایم به خدا قسم دروغ خورد كه خيرخواه من است؛ موسي! من گمان نميكردم كه هيچيك از مخلوقات خدا به خدا
قسم دروغ بخورد پس به سوگندش اعتماد كردم و این علت كار من بود.
اما تو به من خبر بده كه آیا در آنچه خداوند نازل كرده ،حكایت این خطيئه مرا ،پيش از آنكه آفریده شوم ،نيافتهاي؟
حضرت موسي ع گفت :مدتهایي طوالني [یعني بسيار قبل از آفرینش تو ،حكایت این خطيئه تو در لوح محفوظ ثبت شده
بود]
رسول خدا ص فرمودند :این گونه بود كه حضرت آدم بر حضرت موسي احتجاج كرد .و این را سهبار فرمودند.
تفسير العياشي ،ج ،2ص10
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص:
أَنَّ مُوسَى ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَجْمَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ع حَيْثُ عُرِجَ إِلَى السَّمَاءِ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ؛ فَفَعَلَ .فَقَالَ لَهُ مُوسَى :یَا أَبَتِ أَنْتَ
الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَ أَبَاحَ لَكَ جَنَّتَهُ ثُمَّ نَهَاکَ عَنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ تَصْبِرْ عَنْهَا حَتَّى أُهْبِطْتَ إِلَى الْأَرْضِ بِسَبَبِهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ
أَنْ تَضْبِطَ نَفْسَكَ عَنْهَا حَتَّى أَغْرَاکَ إِبْلِيسُ فَأَطَعْتَهُ فَأَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِمَعْصِيَتِكَ؟
فَقَالَ آدَمُ ع :ارْفُقْ بِأَبِيكَ یَا بُنَيَّ فِيمَا لَقِيَ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ! یَا بُنَيَّ إِنَّ عَدُوِّي أَتَانِي مِنْ وَجْهِ الْمَكْرِ وَ الْخَدِیعَةِ فَحَلَفَ لِي
بِاللَّهِ إِنَّهُ فِي مَشُورَتِهِ عَلَيَّ «لَمِنَ النَّاصِحِينَ» وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لِي مُنْتَصِحاً :إِنِّي لِشَأْنِكَ یَا آدَمُ لَمَغْمُومٌ .قُلْتُ وَ كَيْفَ؟ قَالَ قَدْ كُنْتُ
أَنِسْتُ بِكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنِّي وَ أَنْتَ تَخْرُجُ مِمَّا أَنْتَ فِيهِ إِلَى مَا أَسْتَكْرِهُهُ! فَقُلْتُ لَهُ :وَ مَا الْحِيلَةُ؟ فَقَالَ :إِنَّ الْحِيلَةَ هُوَ ذَا مَعَكَ أَ فَلَا
أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال یَبْلى فَكُلَا مِنْهَا أَنْتَ وَ زَوْجُكَ فَتَصِيرَا مَعِي فِي الْجَنَّةِ أَبَداً مِنَ الْخَالِدِینَ .وَ حَلَفَ لِي بِاللَّهِ كَاذِباً
إِنَّهُ لَمِنَ النَّاصِحِينَ .وَ لَمْ أَظُنَّ یَا مُوسَى أَنَّ أَحَداً یَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً فَوَثِقْتُ بِيَمِينِهِ؛ فَهَذَا عُذْرِي.
فَأَخْبِرْنِي یَا بُنَيَّ هَلْ تَجِدُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَنَّ خَطِيئَتِي كَائِنَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُخْلَقَ؟
قَالَ لَهُ مُوسَى :بِدَهْرٍ طَوِیلٍ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى .قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثا.

1

تدبر

« )1وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ»:

 .1شبیه این روایت و البته بسیار مختصرتر در تفسیر قمي آمده است كه در جلسه ،226حدیث 3گذشت.
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شيطان براي فریفتن آدم و حوا ،عالوه بر سوگند خوردن [قاسَمَهُما] ،سه تاكيد [إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ :إنّ  +جمله اسميه
« +لـ» مزحلقه (الم بر روي «من»)] در كالمش آورد كه خود را خيرخواه معرفي كند؛ و آدم هم به همين جهت فریب خورد
(حدیث 1و.)2
اما آیا این فریب خوردن ،موجه است؟ آیا اگر كسي به خاطر قسمها و تاكيدات شداد و غالظ یك شخص فریبكار – كه
خود را در قيافه دوست مخفي كرده – فریب او را بخورد ،واقعا معذور است؟
آدم در این اقدامش معذور نبود (و لذا مواخذه شد) و ما هم اگر بر اساس چنين شرایطي رفتار كنيم ،معذور نخواهيم بود.

1

اما چرا معذور نبود؟
زیرا خدا به او عقل داده بود و اگر اندكي در محتواي كالم شيطان تامل ميكرد ،دروغگو بودنش آشكار ميشد .شيطان
(در آیه قبل) استدالل آورد كه« :خدا كه چنان دستوري داده ،خير شما را نميخواسته و من خيرخواه شمایم».
و چنين استداللي ،باطل بودنش از سر و رویش ميبارد :آیا امكان دارد خدا خدا باشد ولي خيرخواه مخلوقش نباشد؛ و
كسي كه انسان را نيافریده و فقط یك رابطه ظاهري همصحبتي با انسان پيدا كرده ،خيرخواه انسان ،آن هم خيرخواهتر از خدا
باشد؟!
ثمره اجتماعی

اگر دقت كنيم عموم شبهاتي كه عليه دین و تعاليم دیني و جدي گرفتن دین در زندگي فردي و اجتماعي مطرح ميشود
همگي با رنگ و بوي خيرخواهي انسان پا پيش ميگذارند؛ و اتفاقا استداللي ميكنند كه باب ميل ما باشد.
مواظب باشيم ما فریب نخوریم!
« )2وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ»
شيطان براي اینكه انسان را به گناه بكشاند ،برایش به خدا قسم خورد كه من خيرخواه شما هستم!
این یعني استفاده ابزاري از باور به خدا.
در واقع شيطان بود كه باب استفاده ابزاري از اعتقادات دیني را آغاز كرد .و جالب اینجاست كه همين روش وي ،از
مهمترین عالئم منافقان است :از ویژگيهایي كه در قرآن كریم در مورد منافقان بارها مطرح شده این است كه آنها براي اغفال
مومنان زیاد قسم ميخورند( .نساء62/؛ توبه 42/و  56و  62و  74و  95و  96و 107؛ مجادله 14/و  )18و قرآن هم به پيامبرش
ميگوید مواظب باش از افراد پستي كه مرتب قسم ميخورند تبعيت نكني (قلم.)10/
تحلیلی جامعهشناختی از دشواری و پیچیدگی دینداری در جامعه

وجود منافق و شياطيني كه دست به استفاده ابزاري از دین ميزنند یك واقعيت غيرقابل انكار در جامعه دیني است.
اما،
آیا استفاده ابزاري آنها از باورهاي دیني مردم ،دليل ميشود كه در ترویج این باورها نكوشيم؟

 . 1وَ لَقَدْ كَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِي تَسْبِیحِهِ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَطِیئَةَ آدَمَ عِبْرَةً لِأَوْلَادِهِ .إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمي) ،ج ،1ص108

13

شيطان از قداست خدا سوءاستفاده كرد تا آدم را فریب دهد؛ آیا راه غلبه بر شيطان این است كه كاري كنيم خدا و پيامبر
و ارزشهاي دیني در باور مردم مقدس نباشد؟
این راهي است كه در منطق قرآن كریم ،منافقان در جامعه دیني در پيش ميگيرند ،یعني اصرار دارند هيچ امري ،حتي
پيامبر خدا هم در جامعه دیني مقدس نباشد (نساء )61/با همين توجيه كه ما خير دین و خير مردم را ميخواهيم! و ميخواهيم
جلوي استفاده ابزاري از دین را بگيریم!
ميبينيد:
شيطان و منافقان ،جایي كه بتوانند از دین استفاده ابزاري ميكنند و جایي كه دین را در مقابل اهدافشان ببينند خودشان با
فریاد اینكه ما خيرخواه شما و دین خدا هستيم ،سعي در كنار زدن دین از عرصههاي اجتماعي ميكنند.
و در این ميان ،باید مراقب بود كه هيچگاه فریب آنها را نخورد:
ضابطهاش هم خيلي واضح است :انطباق با دستورات خدا.
همان گونه كه به بهانه خيرخواهي ،نباید دستورات خدا را كنار زد ،و چنين اقدامي فریب شيطان است؛ به بهانه جلوگيري
از استفاده ابزاري از باورهاي دیني مردم ،جایگاه دین در زندگي اجتماعي را تضعيف كردن و عمال دستورات خدا را كنار زدن
هم فریب شيطان است( .در تدبر 4انشاءاهلل توضيحات بيشتري خواهد آمد).
« )3إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ»:
چرا به جاي اینكه بگوید «من واقعا خيرخواه شما هستم» گفت« :من واقعا از خيرخواهانِ شما هستم»؟
شاید بدین جهت كه در مقابل توحيد ،كثرتي را برپا كند تا جایي براي او هم باز شود .خدا قطعا خيرخواه انسان بوده كه
چنان دستوري داده؛ اما شيطان ميخواهد القا كند كه:
چرا فقط خدا را خيرخواه خود ميدانيد؟! شما خيرخواههاي دیگري هم دارید كه یكي از آنها من هستم!
عليالقاعده آدم تا قبل از مواجهه با شيطان ،با فرشتگان دیگري مواجه شده بود كه با او خيرخواهانه رفتار ميكردهاند .پس
شيطان نميآید نظر خودش را مستقيم در برابر نظر خدا بگذارد كه انسان سریع متوجه شود .بلكه ابتدا محملي از خيرخواههاي
غيرخدا باز ميكند ،و سپس خودش را یكي از آنها معرفي ميكند.
ثمره اخالقی -سلوکی

بسيار باید مواظب بود كه فریبكاران چگونه در ابعاد روانشناختي ما و حتي در باور ما به توحيد رخنهاي ميگشایند و
چگونه با باورهاي ما به خوبان – كه در جاي خود باور درستي است – محملي را براي ایجاد انحراف ميگشایند.
اینكه خوباني هستند كه خوبند ،دليل نميشود كه هر كس خود را خوب جلوه داد ،راست بگوید؛
و در مقابل ،اینكه گرگي در لباس ميش بر ما ظاهر شود ،دليل نميشود كه هيچ خيرخواهي در عالم وجود ندارد.
« )4وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحينَ»
شبهه

در تدبر 2گفته شد قسم خوردن یكي از ابزارهاي منافقان و شيطان براي سوءاستفاده از باورهاي دیني انسانهاست.
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اگر چنين است پس چرا در اسالم قسم خوردن در شرایطي اعتبار دارد و حتي مبناي قضاوت شرعي قرار ميگيرد؟
پاسخ

هر مطلب دینياي اگر در جاي خود استفاده شود ،مفيد است و اگر در جاي نامربوط استفاده شود ميتواند مایه سوءاستفاده
گردد .مهم این است كه با بصيرت دیني ،تشخيص دهيم كه جایگاه آن مطلب كجا بوده است و آیا در موقعيت درستش استفاده
شده یا خير« .قسم خوردن» مربوط به موقعيتي است كه دليلي بر مدعا وجود ندارد و سوگند خوردن حتي براي اثبات مدعا هم
به كار نميآید و فقط در مقام تبرئه در مقابل ادعاي رقيب – كه آن ادعا هم بدون دليل ارائه شده باشد – جاي دارد؛ یعني براي
جایي كه هيچ دليلي نداریم ،باورهاي دیني شخص را مبنایي قرار ميدهيم كه تهمتي را از او دفع كنيم (مثال الف ادعا ميكند
فالن وسيله كه در دست ب است ،مال وي بوده است و دليلي هم نميآورد؛ اینجا ب براي رفع تهمت ،ميتواند قسم بخورد
و با این قسم ،حق به او داده ميشود)؛ اما بویژه در جایي كه دليلي آشكار بر خالف ادعا وجود داشته باشد (مانند همين آیه،
توضيح در تدبر ،)1قسم خوردن براي تلقين صحت ادعا ،نمونهاي از سوءاستفاده ابزاري از دین است.

 )242سوره اعراف ( )7آیه  22فَدَالَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ
ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبینٌ 1395/9/5
ترجمه

پس آن دو را با نيرنگ به پستي افكند؛ پس هنگامي كه از [ميوه] آن درخت چشيدند عورتهایشان برایشان آشكار گردید
و شروع كردند به وصله كردن برگهاي [درختان] بهشت بر [گرد] خویش[ ،تا خود را بپوشانند]؛ و پروردگارشان بر آنها بانگ
زد كه آیا شما را از آن درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه شيطان برایتان دشمني آشكار است؟
نکات ترجمهای و نحوی

«دَالّ» :فعل ماضي باب تفعيل از ماده «دلو» است كه در اصل به معناي انداختن «دَلو» [ظرف مخصوص كشيدن آب از چاه]
در چاه است (مجمع البيان ،ج ،4ص )628و به طور عام در معناي «چيزي را از باال به پایين انداختن» به كار ميرود (الصافي،
ج ،2ص .)185فخر رازي از ابومنصور ازهري نقل كرده كه این كلمه دو اصل دارد :یكي در جایي كه شخص تشنه باشد و
پایش را در چاه مياندازد تا آبي به دست آورد اما آبي نميیابد و لذا تعبير «تدليه» را در مورد جایي مطرح ميكنند كه كسي به
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چيزي طمع ميورزد كه فایدهاي برایش ندارد؛ دوم به معناي جرات دادن است یعني اینكه ابليس آنها را با فریب جرات خوردن
از درخت را در آنها ایجاد كرد.

1

«غُرُورٍ» از ماده «غرر» است كه در جلسه  160توضيح داده شد كه این ماده در معاني متعددي به كار ميرود و برخي
گفتهاند اصل همه این معاني آن است كه بر اثر تاثير چيزي ،غفلتي حاصل شود .فقط در اینجا نظر مرحوم طبرسي را اضافه
ميكنيم كه از نظر ایشان «غرور» به معناي «در ظاهر خيرخواهي و در باطن دغلبازي كردن» است و اصل «غر» همان خط تاي
لباس است كه در زبان عربي گفته ميشود لباس را روي «غر» آن بپيچ و تا كن؛ پس «غرور» از این جهت شبيه محل تا كردن
لباس است كه یك قسمتي را مخفي و قسمت دیگري را آشكار ميكند( .مجمع البيان ،ج ،4ص)628
«دَالَّهُما بِغُرُورٍ» در اینكه حرف «بـ» در اینجا چه معنایي ميدهد چند احتمال است:
حرف «بـ» ،باء سببيت باشد و جار و مجرور متعلق به فعل «دال» باشد (الكشاف ،ج ،2ص95؛ إعراب القرآن و بيانه ،ج،3
ص32؛ إعراب القرآن الكریم ،ج ،1ص )35آنگاه معناي جمله چنين ميشود :آن دو را به وسيله فریبي كه در حق آنها روا
داشت ،پایين انداخت.
حرف «بـ»« ،باء» مصاحبت باشد كه در این صورت جار و مجرور (بغرور) متعلق به «حالِ» محذوف است (إعراب القرآن
و بيانه ،ج ،3ص )32و آنگاه معناي آیه چنين ميشود :آنها را پایين انداخت در حالي كه همنشين غرور شده بودند.

2

«طَفِقا یَخْصِفانِ»:
«طفق» از افعال كمكي است كه اصطالحا جزء «افعال مقابله» ميباشد (افعالي كه عمل «كان و اخواتها» را انجام ميدهند)
و در معناي شروع كردن به كاري به كار ميرود (إعراب القرآن و بيانه ،ج ،3ص)325
«یخصف» از ماده «خصف» است كه اصل این ماده به معناي اجتماع و ضميمه كردن چيزي به چيز دیگر است (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،2ص186؛ مجمع البيان ،ج ،4ص )628و در معناي هرگونه وصله و پينه كردني به كار ميرود (التحقيق في
كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص )69و در قرآن كریم فقط در همين آیه و آیه 121سوره طه به كار رفته است.
حدیث

 )1روایت شده است كه روزي مامون از امام رضا ع سوال كرد :پسر رسول خدا ! آیا شما نميگویيد كه پيامبران معصومند؟
فرمود :بله.
گفت :پس معني سخن خداوند چيست كه ميفرماید« :و آدم پروردگارش را عصيان كرد پس گمراه شد» (طه)121/

« . 1ثم قال تعالى :فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ و ذكر ابو منصور االزهري لهذه الكلمة اصلین :أحدهما :اصل الرجل العطشان یدلي رجلیه في البئر لیأخذ الماء فال
یجد فیها ماء فوضعت التدلیة موضع الطمع فیما ال فائدة فیه فیقال :داله إذا أطمعه الثاني :فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ اي اجراهما إبلیس على أكل الشجرة بغرور و األصل
فیه دللهما من الدل و الدالة و هي الجراة» مفاتیح الغیب ،ج ،14ص220
 . 2شاید به عنوان احتمال سوم این را بتوان مطرح كرد كه باء غایت وصول (وصل بـ )...باشد یعني آنها را به چاه غرور انداخت.
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فرمود :خداوند تبارک و تعالي به آدم گفت« :تو و همسرت در بهشت ساكن شوید ،پس از هرجایي خواستيد بخورید و
به این گياه نزدیك نشوید» و به گياه گندم اشاره كرد «كه از ظالمان خواهيد بود» (بقره )35/و به آنها نفرمود كه از این درخت
نخورید و نه اینكه از آنچه از جنس آن است؛ پس آنها به آن درخت نزدیك نشدند و از آن نخوردند و از غير آن ميخوردند
تا اینكه شيطان آن دو را وسوسه كرد «و گفت پروردگارتان شما دوتا را از این درخت منع نكرد» و فقط از اینكه نزدیك غيرآن
شوید شما را منع كرد ،و شما را از خوردن آن منع نكرد «مگر اینكه [مبادا] دو فرشته شوید و یا از جاودانان باشيد و براي آن
دو قسم خورد كه من واقعا براي شما از خيرخواهانم( ».اعراف )21-20/و آدم و حوا قبل از این ندیده بودند كه كسي به خدا
سوگند دروغ بخورد« ،پس آن دو را با نيرنگ به پستي افكند» (اعراف )22/پس با اعتماد به سوگند او به خدا ،از آن خوردند و
این مساله از آدم قبل از نبوت وي بود و این گناه بزرگي نبود كه بدان مستوجب آتش شود ،بلكه از گناهان صغيرهاي بود كه
انجام آن از جانب انبياء قبل از نزول وحي بر آنها [و برانگيخته شدن به نبوت] جایز است .اما هنگامي كه خدا متعال او را
برگزید و پيامبر قرارش داد ،معصومي بود كه هيچ گناه كبيره و صغيرهاي نداشت [چون از همين گناه صغيره هم توبه كرده بود]
كه خداوند عز و جل كيفرماید« :و آدم پروردگارش را عصيان كرد و گمراه شد؛ سپس پروردگارش او را برگزید و توبه او را
پذیرفت و هدایتش كرد» (طه )122-121/و نيز خداوند عز و جل فرمود« :همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران
را بر جهانيان برگزید( ».آل عمران... )33/
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،1ص196
حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ :حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ وَ عِنْدَهُ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ع فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ لَيْسَ مِنْ
قَوْلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى» فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى
قَالَ لِآدَمَ «اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُال مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ» وَ أَشَارَ لَهُمَا إِلَى شَجَرَةِ الْحِنْطَةِ «فَتَكُونا
مِنَ الظَّالِمِينَ» وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمَا لَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَ لَا مِمَّا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا فَلَمْ یَقْرَبَا تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَ لَمْ یَأْكُلَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا أَكَلَا
مِنْ غَيْرِهَا لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ إِلَيْهِمَا «وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ» وَ إِنَّمَا یَنْهَاكُمَا أَنْ تَقْرَبَا غَيْرَهَا وَ لَمْ یَنْهَكُمَا عَنِ
الْأَكْلِ مِنْهَا «إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِینَ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ» وَ لَمْ یَكُنْ آدَمُ وَ حَوَّاءُ شَاهَدَا قَبْلَ
ذَلِكَ مَنْ یَحْلِفُ بِاللَّهِ كَاذِباً «فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ» فَأَكَلَا مِنْهَا ثِقَةً بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ آدَمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَ لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ بِذَنْبٍ كَبِيرٍ
اسْتَحَقَّ بِهِ دُخُولَ النَّارِ وَ إِنَّمَا كَانَ مِنَ الصَّغَائِرِ الْمَوْهُوبَةِ الَّتِي تَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اجْتَبَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ
جَعَلَهُ نَبِيّاً كَانَ مَعْصُوماً لَا یُذْنِبُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدى»
وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ»... .
 )2از امام صادق ع درباره عبارت «پس عورتهایشان برایشان آشكار گردید» روایت شده است كه فرمود :عورت هایشان
برایشان آشكار نبود یعني [عضو] داخلي بود.
تفسير القمي ،ج ،1ص225؛ تفسير العياشي ،ج ،2ص11
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حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ «بَدَتْ
لَهُما سَوْآتُهُما» قَالَ كَانَتْ سَوْءَاتُهُمَا لَا تَبْدُو لَهُمَا یَعْنِي كَانَتْ دَاخِلَة.
 )3ابراهيم قمي نقل ميكند كه از امام صادق ع سوال شد كه بهشت آدم آیا از بهشتهاي دنيا بود یا از بهشتهاي آخرت؟
گفت :از بهشتهاي دنيا بود كه در آن خورشيد و ماه طلوع ميكرد؛ و اگر از بهشتهاي آخرت بود نه آدم هيچگاه از آن
خارج ميشد و نه ابليس داخل در آن ميشد.
گفت :خداوند او را در بهشت ساكن كرد و جهالت او را به سمت درخت كشانيد و او را خارج كرد؛ زیرا مخلوقي را
آفریده بود كه جز با امر و نهي و لباس و خانه و نكاح باقي نميماند و آنچه را به نفع اوست از آنچه به ضرر اوست جز با آگاه
كردن ،درک نميكند [یعني به نحو غریزي نمي داند و باید به او تعليم داد] .پس ابليس نزدش آدم و گفت :شما دو تا ،اگر از
این درختي كه خداوند شما را از آن منع كرده بخورید دو فرشته ميشوید و تا ابد در بهشت خواهيد ماند؛ و اگر از آن نخورید
خدا شما دوتا را از بهشت خارج ميكند و برایشان سوگند خورد كه خيرخواه آنهاست همان گونه كه خداوند عز و جل از او
حكایت كرده است« :پروردگارتان شما دوتا را از این درخت منع نكرد مگر اینكه [مبادا] دو فرشته شوید و یا از جاودانان باشيد
و براي آن دو قسم خورد كه من واقعا براي شما از خيرخواهانم( ».اعراف )21-20/پس آدم سخنش را قبول كرد و هر دو از
آن درخت خوردند و آن شد كه خداوند حكایت كرده است« :عورتهایشان برایشان آشكار گردید» (اعراف )22/و آنچه
خداوند از لباسهاي بهشتي بر تن آنها پوشانده بود از آنها ساقط شد و شروع كردند خود را با برگ [درختان] بهشت پوشاندن
«و پروردگارشان بر آنها بانگ زد كه آیا شما را از آن درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه شيطان برایتان دشمني آشكار است»
(اعراف )22/پس آنها آن گونه كه خداوند عز و جل حكایت كرده است گفتند «پروردگارا بر خویش ظلم كردیم و اگر ما را
نبخشي و بر ما رحم نكني قطعا از زیانكاران خواهيم بود» (اعراف... )23/
تفسير القمي ،ج ،1ص43-44
فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جَنَّةِ آدَمَ أَ مِنْ جِنَانِ الدُّنْيَا كَانَتْ أَمْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ فَقَالَ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ
الدُّنْيَا تَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَوْ كَانَتْ مِنْ جِنَانِ الْآخِرَةِ مَا أُخْرِجَ مِنْهَا أَبَداً آدَمُ وَ لَمْ یَدْخُلْهَا إِبْلِيسُ،
قَالَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ أَتَى جَهَالَةً إِلَى الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ لِأَنَّهُ خَلَقَ خِلْقَةً لَا تَبْقَى إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ اللِّبَاسِ وَ الْأَكْنَانِ وَ النِّكَاحِ
وَ لَا یُدْرِکُ مَا یَنْفَعُهُ مِمَّا یَضُرُّهُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ فَجَاءَهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ إِنَّكُمَا إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي نَهَاكُمَا اللَّهُ عَنْهَا صِرْتُمَا مَلَكَيْنِ
وَ بَقِيتُمَا فِي الْجَنَّةِ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلَا مِنْهَا أَخْرَجَكُمَا اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ حَلَفَ لَهُمَا أَنَّهُ لَهُمَا نَاصِحٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَایَةً عَنْهُ «ما
نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِینَ وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ» فَقَبِلَ آدَمُ قَوْلَهُ
فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَكَانَ كَمَا حَكَى اللَّهُ «بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» وَ سَقَطَ عَنْهُمَا مَا أَلْبَسَهُمَا اللَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْجَنَّةِ وَ أَقْبَلَا یَسْتَتِرَانِ بِوَرَقِ
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الْجَنَّةِ «وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ» فَقَاال كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
عَنْهُمَا «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ» ...

1

تدبر

« )1فَدَالَّهُما بِغُرُورٍ »...
وقتي ادامه آیه وضعيت اسفباري را كه براي آدم و حوا رخ داد تصویر ميكند ،دیگر چرا ابتدایش جمله «فدالهما بغرور:
پس آن دو را با نيرنگ به پستي افكند» را فرمود؟
الف .یكي از فوایدش این است كه این تلقي ناصوابي كه در اثر تحریف در كتابهاي تورات و انجيل رخ داده ،اصالح
شود .در آنها این درخت ،درخت معرفت معرفي شده و خوردن آدم مایه ارتقاي او بوده است چنانكه در سفر پيدایش ،باب
سوم ،آیه  32آمده است « و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یكي از ما شده است كه عارف نيك و بد گردیده ،اینك مبادا
دست خود را دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند»! در حالي كه قرآن به صراحت بيان ميكند كه
آن كاري كه شيطان كرد ،راهنمایي واقعي آدم نبود ،بلكه فریبي بود كه مایه تنزل و سقوط آدم گردید؛ و عطف توجه وي به
اندامهاي جنسياش كه بعد از خوردن از این درخت رخ داد( ،كه عطف توجه از افق ملكوت به افق غرایز بود) نه نشاندهنده
رشد معرفتي وي ،بلكه حاكي از یك انحطاطي در وي بود.
ب... .
« )2فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»
خوردن از آن درخت مالزم بود با برهنگي و از دست دادن لباسهاي بهشتي (حدیث)3؛ كه ظاهرا این لباسها عالوه بر
پوشانندگي ظاهري آنها ،این خاصيت را هم داشته كه فكر و ذكر آنها را از غریزه جنسي چنان دور ميكرده كه اصال
شرمگاههایشان بر خودشان مخفي مانده بود.
(البته برخي مفسران گفته اند منظور از مخفي بودن و آشكار شدن ،در مورد هریك نسبت به دیگري است :یعني
عورتهایشان از همدیگر مخفي بود و با افتادن لباسها عورتهایشان در مقابل همدیگر آشكار گردید .مجمعالبيان ،ج،2
ص)629
نكته جالب توجه این است كه از شرمگاه با تعبير «سوآت» یاد ميكند؛ كه از كلمه «سوء» گرفته شده و چهبسا اشاره است
به ابعاد منفيِ این عضو كه مایه بدي ميشود.
همچنين به تدبرهاي  1و  3جلسه  240نيز توجه شود.
 . 1چنانكه مالحظه ميشود در تفسیر القمي بعد از حدیثي كه از امام صادق ع روایت كرده ،با تعبیر «قال» مطالب دیگري در شرح آیه ميآورد كه
معلوم نیست كه توضیحات خود مرحوم قمي یا پدرش است یا این هم روایتي از امام صادق ع است .بزرگاني مانند مرحوم مجلسي در بحاراالنوار (ج،11
ص )161یا مرحوم بحراني در تفسیر برهان (ج ،1ص )180ویا مرحوم عروسي حویزي در تفسیر نورالثقلین (ج ،2ص )13این مطلب را با همین ابهامش
از مرحوم قمي نقل كردهاند و فقط مرحوم فیض كاشاني در هنگام نقل قول ،این سخنان را حدیث قمي از امام صادق ع دانسته است (تفسیر الصافي ،ج،2
ص.)186
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« )3بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما  ...وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ ...أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ»
چه ارتباطي بين «پدیدار شدن عورتهایشان بر خودشان» و رانده شدن از بهشت وجود دارد كه شيطان در آیه  20سوره
اعراف (جلسه )240راهكار خود براي بيرون شدن آدم و حوا از بهشت را همين «پدیدار كردن  »...قرار داد و در این آیه هم
پس از این پدیدار شدن بود كه خطابهاي مواخذه و سپس دستور هبوط آمد؟
الف .شاید ریشهاش این است كه آدم و حوا تا قبل از خوردن از این درخت متوجه ابعاد و ظرفيتهاي بدي كه در
وجودشان هست نبودند و لذا هيچ تمایلي به بدي هم نداشتند و لذا زندگيشان كامال بهشتي بود .اما همين كه به ابعادي از
وجود خود كه امكان صدور بدي را در آنها مهيا ميكرد توجه كردند ،زمينه بد بودن در آنها مهيا شد و دیگر زندگياي كه با
بدي توام باشد ،نميتواند زندگي در بهشت باشد.
ب... .
« )4ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ»
با اینكه در آیات قبل فقط «نهي از شجره» را مطرح كرده بود ،چرا در این آیه ميگوید «آیا از شجره نهيتان نكردم و
نگفتم شيطان دشمن آشكار شماست»؟
الف .این نشان ميدهد ارتكاب آنچه خدا از آن نهي كرده است ،چيزي نيست جز تبعيت از شيطان و جدي نگرفتن دشمني
وي :نميشود كسي دشمني شيطان را جدي گرفته باشد ولي از دستورات خدا تخطي كند.
ب .ابنعباس نقل شده است كه این عداوت شيطان را در آیه  16بيان شده است كه القعدن لهم صراطك المستقيم( .مفاتيح
الغيب ،ج ،14ص )220البته شاید بر او اشكال شود كه آنجا به آدم هنوز چيزي گفته نشده است .اما چهبسا بتوان پاسخ داد كه
آدم در مقامي كه فرشتگان بر او سجده كردند ،روح در او دميده شده بود و لذا آگاه و هوشيار بود و متوجه این سخن ابليس
با خدا شده بود.
ج... .
« )5ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ»:
با اینكه خطاب به آدم با تعبير «قلنا :گفتيم» بود (بقره )35/و نخوردن از درخت را با تعبير «هذه الشجرة :این درخت»
(اشاره به نزدیك) (بقره35/؛ اعراف )19/بيان كرده بود ،اینجا از تعبير «ناداهما :بدانها بانگ زد» و «تلكما الشجره :آن درخت»
(اشاره به دور) استفاده كرد .این داللت دارد بر اینكه [به محض خوردن از درخت و آشكار شدن شرمگاهشان و] موقع مخاطب
این خطاب قرار گرفتن ،هم از مقام قرب خدا دور شدند و هم از كنار درخت( .الميزان ،ج ،8ص)35
 « )6فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ»...
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اینكه به جاي «خوردن» تعبير «چشيدن» به كار رفته ،نشان ميدهد مقدار بسيار اندكي (در حد چشيدن) از آن خوردند 1و
اگر چشيدن شيء حرام این اندازه عقوبت دارد ،ارتكاب كامل یك گناه چگونه خواهد بود؟! (مجمعالبيان ،ج ،4ص)628
« )7فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ»
برهنگى ،نوعى كيفر الهى است( ،نه نشانهى كمال و تمدّن) ؛ و فطرت آدم تمایل به پوشيدگي دارد [چون تا برهنه شدند،
سعي كردند با حداقليترین وسایل ممكن بالفاصله خود را بپوشانند] (تفسير نور ،ج ،4ص)40
« )8فَدَالَّهُما  ...ذاقَا  ...بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَيْهِما  ...وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا ...وَ أَقُلْ لَكُما
الشَّيْطانَ لَكُما »..
اگر دقت شود تمام ضمایر (چه آنجایي كه بحث فریب شيطان مطرح است و چه آنجا كه آبروي آدم و حوا رفت و چه
آنجا كه خدا آنها را مواخذه كرد) ضمير تثنيه است :یعني در همه این مراحل آدم و حوا هر دو مقصر بودند .این برخالف تفكر
مسيحيت تحریف شده (كتاب مقدس ،سفر پيدایش ،باب سوم) است كه زن را عنصر گناه و فریب ميشمرد و معتقد است كه
همواره شيطان زن را ميفریبد و زن مرد را .برخالف آنچه امروزه تبليغ ميشود ،پست دانستن جنس زن ،مربوط به مسيحيت
تحریف شده است نه مربوط به بارهاي اسالمي( .مطهري ،حماسه حسني ،ص )404متن كامل صحبت ایشان در لينك زیر:
http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45276/25334

وعجيب اینجاست كه امروزه این مسيحيت تحریف شده در تبليغات خود عليه اسالم ،اسالم را دیني مردساالر معرفي
ميكند و خود را طرفدار زنان نشان ميدهد!

 )243سوره اعراف ( )7آیه  23قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ 1395/9/6
ترجمه

[آدم و حوا] گفتند پروردگارا ! ما بر خویشتن ستم كردیم؛ و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحم نكني ،بيتردید از زیانكاران
خواهيم بود.

 1برخي تذكر دادهاند كه اگر تنها این تعبیر آمده بود ،نميتوانستیم حتي در حد خوردن كم هم بدانها نسبت دهیم ،اما چون در جاي دیگري از قرآن
(طه )121/تعبیر «فاكال منها» آمده ،پس جمع آن آیه با این آیه در این است كه مقدار بسیار كمي خوردن رخ داده است( .فخر رازي ،مفاتیحالغیب ،ج،14
ص)220
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نکات ترجمه

«تغفر» از ماده »غفر» است كه در اصل به معناي «پوشاندن» ویا «محو اثر شيء» است و در جلسه  183درباره آن توضيح
داده شد.

1

«الْخاسِرینَ» :اسم فاعل از ماده «خسر» است كه اصل این ماده داللت بر «نقص» ميكند (معجم المقایيس اللغة ،ج،2
ص)182؛ و نه هر نقصي ،بلكه نقصي كه بر سرمایه انسان وارد شود؛ خواه سرمایه مادي (مال التجاره) ویا سرمایه وجودي و
جان خود آدمي (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )281و در قرآن كریم از  65مورد استفاده از مشتقات این ماده ،تنها سه موردش در
معناي ضرر مادي به كار رفته است (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرینَ؛ ،شعرا181/؛ وَ أَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا
الْميزان ،الرحمن9/؛ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُون ،مطففين .)3/معادل فارسي آن« ،زیان» و در نقطه مقابل «سود» (ربح)
است و از این جهت با «ضرر» كه در مقابل «نفع» است ،متفاوت ميباشد( .التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص.)55
برخي توضيح دادهاند كه در زبان عربي براي از دست دادن سرمایه دو تعبير به كار ميرود :وقتي مقدار محدودي از سرمایه را
از دست داده باشد «وضيعة» ميگویند و وقتي كل سرمایه را ضرر كرده باشد «خسران» ميگویند (هرچند بعدا خسران در مورد
مقداري از سرمایه هم به كار رفته است)؛ و بر این اساس تعبير «خسروا انفسهم» هم بدین معناست كه آنها چنان جان و هستي
و تمام سرمایه وجودي خود خود را هدر دادهاند كه گویي هالک شدهاند چنانكه اصل خسران را هالكت هم دانستهاند (الفروق
في اللغة ،ص.)302
حدیث

 )1در جلسه  239حدیثي از امام صادق ع روایت شد (حدیث.)2
ادامه حدیث بدین بيان است:
«پس شيطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه از عورتهایشان را كه از آنها پوشيده مانده بود برایشان نمایان سازد و گفت
پروردگارتان شما دوتا را از این درخت منع نكرد مگر اینكه [مبادا] دو فرشته شوید و یا از جاودانان باشيد .و براي آن دو قسم
خورد كه من واقعا براي شما از خيرخواهانم .پس آن دو را با نيرنگ به پستي افكند( ».اعراف )22-20/و آن دو را به آرزو
كردن منزلت آنها [= اهل بيت] واداشت؛

« . 1غفور» از ماده «غفر» است كه در اصل در معناي «پوشاندن» به كار ميرود چنانكه به پوششي كه زیر كالهخود بر سر ميگذاشتهاند «مِغفَر»
گویند (كتاب العین ،ج ،4ص406؛ معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص )386 :و برخي گفتهاند معناي اصلياش «محو كردن اثر شيء» است (التحقیق في كلمات
القرآن الكریم ،ج ،7ص)241
در تفاوت «عفو» و «مغفرت» گفته شده كه در عفو ،شخص از مذمت و عذاب كردن منصرف ميشود ،و لذا در مورد انسانهاي عادي هم «عفو
كردن و طلب عفو» به كار برده ميشو؛د اما در مغفرت ،گناه شخص را ميپوشاند و آبروي او را نميبرد و در واقع ،نحوهاي ساقط كردن عذاب است كه
نوعي پاداش دادن را در دل خود دارد ،و لذا كلماتي همچون «مغفرت» و «استغفار» فقط در مورد خداوند به كار ميرود( .الفروق في اللغة ،ص 17و
)230
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پس با چشم حسد بدیشان نگاه كردند و خوار شدند تا اینكه از گياه گندم خوردند و در مكان آن گندمي كه خورده بودند،
جو رویيد  -پس اصل گندمش همهاش از آن چيزي است كه آنها نخورده بودند و اصل جو همهاش از آن چيزي است كه در
مكان آنچه خورده بودند ،برگشت – پس زیور و زینتها از بندشان فروریخت و برهنه ماندند «و شروع كردند به وصله كردن
برگهاي [درختان] بهشت بر [گرد] خویش؛ و پروردگارشان بر آنها بانگ زد كه آیا شما را از آن درخت منع نكردم و به شما
نگفتم كه شيطان برایتان دشمني آشكار است؟»
پس «گفتند پروردگارا ! ما بر خویشتن ستم كردیم؛ و اگر ما را نيامرزي و بر ما رحم نكني ،بيتردید از زیانكاران خواهيم
بود».
فرمود :از جوار من هبوط كنيد كه كسي كه مرا معصيت كند در بهشت در جوار من نميماند؛ پس هبوط كردند در حالي
كه براي به دست آوردن معاش ،به خود واگذار شده بودند.
پس هنگامي كه خداوند خواست آن دو را توبه دهد ،حبرئيل به نزدشان آمد و بدانها گفت« :قطعا شما با آرزو كردن
جایگاه كسي كه بر شما برتري دارد به خودتان ستم كردید ،پس جزاي شما همين است كه با هبوط از جواز خداوند عز و جل
به زمينش مورد عقوبت قرار گرفتيد؛ پس از پروردگارتان به حق اسمائي كه در ساق عرش دیدید درخواست كنيد تا توبه شما
را بپذیرد.
پس آن دو گفتند :خدایا همانا ما به حق كساني كه نزد تو كرامت دارند[ ،یعني حضرات] محمد ص و علي ع و فاطمه
س و حسن ع و حسين ع و [بقيه] ائمه ع از تو ميخواهيم كه توبه ما را بپذیري و بر ما رحم كني؛ پس خداوند توبه آنها را
پذیرفت كه او بسيار توبهپذیر و رحيم است.
پس انبياء همواره بعد از آن این امانت را حفظ كردند و به جانشينان خود و خالصشدگان از امتشان این را خبر دادند و
همگي از حمل آن خودداري كردند و از ادعاي آن ترسيدند و آن انساني كه شناخته شده آن را بر دوش كشيد ،كه اصل هر
ظلمي تا روز قيامت ،از اوست؛ و این همان سخن خداوند عز و جل است كه« :همانا ما امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها
و عرضه كردیم؛ پس از بر دوش كشيدنش خودداري كردند و از آن ترسيدند و آن انسان آن را بر دوش كشيد كه او بسيار ظالم
و بسيار جاهل بود.
معاني األخبار ،ص109-110
«فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ
أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِینَ .وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ .فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ» وَ حَمَلَهُمَا عَلَى تَمَنِّي مَنْزِلَتِهِمْ فَنَظَرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ
الْحَسَدِ فَخُذِلَا حَتَّى أَكَلَا مِنْ شَجَرَةِ الْحِنْطَةِ فَعَادَ مَكَانَ مَا أَكَلَا شَعِيراً فَأَصْلُ الْحِنْطَةِ كُلِّهَا مِمَّا لَمْ یَأْكُلَاهُ وَ أَصْلُ الشَّعِيرِ كُلِّهِ مِمَّا عَادَ
مَكَانَ مَا أَكَلَاهُ فَلَمَّا أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ طَارَ الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ أَجْسَادِهِمَا وَ بَقِيَا عُرْیَانَيْنِ «وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ
ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ» فـ«قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ
تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ» قَالَ اهْبِطَا مِنْ جِوَارِي فَلَا یُجَاوِرُنِي فِي جَنَّتِي مَنْ یَعْصِينِي فَهَبَطَا مَوْكُولَيْنِ إِلَى أَنْفُسِهِمَا فِي طَلَبِ
الْمَعَاشِ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَتُوبَ عَلَيْهِمَا جَاءَهُمَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُمَا إِنَّكُمَا إِنَّمَا ظَلَمْتُمَا أَنْفُسَكُمَا بِتَمَنِّي مَنْزِلَةِ مَنْ فُضِّلَ
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عَلَيْكُمَا فَجَزَاؤُكُمَا مَا قَدْ عُوقِبْتُمَا بِهِ مِنَ الْهُبُوطِ مِنْ جِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَرْضِهِ فَسَلَا رَبَّكُمَا بِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الَّتِي رَأَیْتُمُوهَا عَلَى
سَاقِ الْعَرْشِ حَتَّى یَتُوبَ عَلَيْكُمَا فَقَاال اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْأَكْرَمِينَ عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ
ع إِلَّا تُبْتَ عَلَيْنَا وَ رَحِمْتَنَا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَلَمْ یَزَلْ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ یَحْفَظُونَ هَذِهِ الْأَمَانَةَ وَ یُخْبِرُونَ بِهَا
أَوْصِيَاءَهُمْ وَ الْمُخْلَصِينَ مِنْ أُمَمِهِمْ فَيَأْبَوْنَ حَمْلَهَا وَ یُشْفِقُونَ مِنِ ادِّعَائِهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ الَّذِي قَدْ عُرِفَ فَأَصْلُ كُلِّ ظُلْمٍ مِنْهُ إِلَى
یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ
حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُوالً».
 )2فتح بن یزید جرجاني از امام رضا ع روایت كرده است:
خداوند دوگونه اراده ومشيت دارد :اراده حتمي [= اراده و مشيت تكویني] و اراده تصميمي [= اراده و مشيت تشریعي] :
[گاه به اراده تشریعي] نهي ميكند در حالي كه مشيت [تكوینيِ] او بدان تعلق گرفته؛ ویا [به اراده تشریعي] امر ميكند در
حالي كه مشيت [تكوینيِ] او بدان تعلق نگرفته است.
آیا ندیدي كه او آدم و همسرش را از اینكه از درخت بخورند نهي كرد در حالي كه مشيت [تكویني] اش به آن [=
خوردن] بود و اگر مشيت نكرده بود كه بخورند هيچگاه مشيت آن دو بر مشيت خداوند متعال غلبه نميكرد؛ ویا به ابراهيم ع
امر كرد كه اسحاق را ذبح كند در حالي كه مشيت نكرده بود كه ذبحش كند ،و اگر مشيت كرده بود هيچگاه مشيت ابراهيم ع
بر مشيت خداوند متعال غلبه نميكرد.
الكافي ،ج ،1ص151؛ مختصر البصائر ،ص368
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 . 1متن حدیث در مختصر البصائر طوالنيتر و سندش اندكي متفاوت است:
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الصَّدُوقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَكِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُرْدَةَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَمِيُّ ،عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ ،عَنْ فَتْحِ بْنِ
یَزِیدَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ:
لَقِیتُهُ ع عَلَى الطَّرِیقِ -عِنْدَ مُنْصَرَفِي مِنْ مَكَّةَ إِلَى خُرَاسَانَ -وَ هُوَ سَائِرٌ إِلَى الْعِرَاقِ ،فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ« :مَنِ اتَّقَى اللَّهَ یُتَّقَى ،وَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ یُطَاعُ» .فَتَلَطَّفْتُ
فِي الْوُصُولِ إِلَیْهِ ،فَوَصَلْتُ وَ سَلَّمْتُ ،فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ،ثُمَّ قَالَ« :یَا فَتْحُ مَنْ أَرْضَى الْخَالِقَ لَمْ یُبَالِ بِسَخَطِ الْمَخْلُوقِ ،وَ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فَقَمِنٌ أَنْ یُسَلِّطَ عَلَیْهِ
سَخَطَ الْمَخْلُوقِ ،وَ أَنَّ الْخَالِقَ لَا یُوصَفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ» .فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ فِي التَّوْحِیدِ فَأَجَابَهُ ع فَكَانَ فِیمَا سَأَلَهُ ع أَنْ قَالَ :وَ غَیْرُ الْخَالِقِ الْجَلِیلِ
خَالِقٌ؟ قَالَ :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَقُولُ «فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ» فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ فِي عِبَادِهِ خَالِقِینَ ،مِنْهُمْ :عِیسَى بْنُ مَرْیَمَ ع خَلَقَ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ
بِإِذْنِ اللَّهِ فَنَفَخَ فِیهِ فَصَارَ طَائِراً بِإِذْنِ اللَّهِ ،وَ السَّامِرِيُّ خَلَقَ لَهُمْ «عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ».
قُلْتُ :إِنَّ عِیسَى ع خَلَقَ مِنَ الطِّینِ طَیْراً دَلِیلًا عَلَى نُبُوَّتِهِ ،وَ السَّامِرِيَّ خَلَقَ عِجْلًا جَسَداً لِنَقْضِ نُبُوَّةِ مُوسَى ع ،وَ شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ؟ إِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْعَجَبُ!
فَقَالَ :وَیْحَكَ یَا فَتْحُ ،إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَیْنِ وَ مَشِیئَتَیْنِ :إِرَادَةَ حَتْمٍ ،وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ ،یَنْهَى وَ هُوَ یَشَاءُ ،وَ یَأْمُرُ وَ هُوَ لَا یَشَاءُ .أَ وَ مَا رَأَیْتَ أَنَّهُ نَهَى آدَمَ ع وَ زَوْجَتَهُ
عَنْ أَنْ یَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ هُوَ شَاءَ ذَلِكَ ،وَ لَوْ لَمْ یَشَأْ لَمْ یَأْكُلَا ،وَ لَوْ أَكَلَا لَغَلَبَتْ مَشِیئَتُهُمَا مَشِیئَةَ اللَّهِ .وَ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع بِذَبْحِ ابْنِهِ ع ،وَ شَاءَ أَنْ لَا یَذْبَحَهُ ،وَ لَوْ
لَمْ یَشَأْ أَنْ لَا یَذْبَحَهُ لَغَلَبَتْ مَشِیئَةُ إِبْرَاهِیمَ ع مَشِیئَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.
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عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ
یَزِیدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ :إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ مَشِيئَتَيْنِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ یَنْهَى وَ هُوَ یَشَاءُ وَ یَأْمُرُ وَ هُوَ لَا یَشَاءُ أَ
وَ مَا رَأَیْتَ أَنَّهُ نَهَى آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ أَنْ یَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ یَشَأْ أَنْ یَأْكُلَا لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَ
أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ یَذْبَحَ إِسْحَاقَ وَ لَمْ یَشَأْ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ لَوْ شَاءَ لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالَى.
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 )3از امام باقر ع درباره سخن خداوند كه ميفرماید «و ما با آدم قبال عهد كردیم پس فراموش كرد و عزمي در او نيافتيم»
(طه )115/فرمود :همانا خداوند عز و جل هنگامي كه به آدم فرمود :وارد بهشت شو! به او فرمود كه :آدم! به این درخت نزدیك
نشو! و آن را به او نشان داد.
آدم به پروردگارش گفت :چگونه من بدان نزدیك شوم در حالي كه تو من و همسرم را از آن منع كردي؟  -اینكه به آن
دو گفت بدان نزدیك نشوید یعني از آن نخورید . -
[به هر حال] آدم و همسرش گفتند چشم ،پروردگارا ،بدان نزدیك نميشویم و از آن نميخوریم؛ و وقتي «چشم» گفتند
سخنشان را مشروط [به مشيت خدا] نكردند [= ان شاءاهلل نگفتند] پس خداوند آنها را در این زمينه به خودشان و به یاد [=
حافظه] خودشان واگذاشت در حالي كه خداوند عز و جل در كتابش به پيامبرش ميگوید« :هرگز نگو كه من این كار را انجام
خواهم داد؛ مگر اینكه [بگویي مگر] خدا بخواهد» (كهف )24-23/كه انجامش ندهم كه در این صورت مشيت خدا بر انجام
ندادنش غلبه خواهد كرد و دیگر نخواهم توانست كه آن را انجام دهم .و بدین جهت است كه خداوند عز و جل فرمود« :و
یاد كن پروردگارت را هنگامي كه فراموش كردي» یعني مشيت خدا را در كارت استثنا كن.
الكافي ،ج ،7ص448؛ النوادر(لألشعري) ،ص56
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ
بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ آلِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَيْتَنِي
عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِيَا
فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص فِي الْكِتَابِ «وَ ال تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ» أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيئَةُ اللَّهِ فِي أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ» أَيْ اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ.
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 .1این حدیث هم مضمون بسیار نزدیكي به حدیث فوق دارد :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمَرَ اللَّهُ وَ لَمْ یَشَأْ وَ شَاءَ وَ لَمْ یَأْمُرْ أَمَرَ إِبْلِیسَ أَنْ یَسْجُدَ آلِدَمَ وَ شَاءَ أَنْ لَا یَسْجُدَ وَ لَوْ شَاءَ لَسَجَدَ وَ نَهَى آدَمَ عَنْ أَكْلِ
الشَّجَرَةِ وَ شَاءَ أَنْ یَأْكُلَ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ یَشَأْ لَمْ یَأْكُلْ( .الكافي ،ج ،1ص.)151
 . 2این مطلب هم چون اسمي از امام برده نشده بود و اینكه معلوم نیست لزوما روایت از امام باشد در پاورقي آوردم :رُوِيَ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّاهَا
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ( .إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمي) ،ج ،1ص)46
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تدبر

« )1قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ»:
مقایسه پاسخ آدم و ابليس به خدا بعد از اینكه خطا كردند ،بخوبي تفاوت انسان و شيطان را نشان ميدهد :ابليس وقتي
تخلف كرد و خدا مواخذهاش كرد ،لجوجانه بر تخلفش اصرار ورزید (اعراف )12/و بعدش هم خدا را مقصر دانست
(اعراف )16/اما آدم وقتي تخلف كرد و مورد مواخذه قرار گرفت ،بالفاصله مقصر بودن خود را پذیرفت و از خدا طلب رحمت
كرد.
ثمره انسانشناختی

انسان موجودي نيست كه مرتكب اشتباه و گناه نشود (نه از خودمان و نه از دیگران چنين انتظاري نداشته باشيم) .بلكه
انسان موجودي است كه اگر اشتباه یا گناه كرد ،خطاي خود را ميپذیرد و توبه ميكند .آنكه نميتواند هيچ گناهي بكند ،فرشته
است؛ و آن هم كه وقتي گناه كرد بر موضع خود اصرار ميورزد و برنميگردد ،شيطان است.
ثمره اخالقی

اگر ميخواهيم انسان بمانيم ،وقتي خطایي مرتكب شدیم ،بار مسئوليتش را بپذیریم.
« )2إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ»:
آدم و حوا نگفتند اگر ما را نبخشي ،یك زیاني كردهایم (خسرنا)؛ بلكه گفتند اگر ما را نبخشي حتما از «زیانكاران» خواهيم
بود (لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ).
یعني اوال بر این نتيجه تاكيد كردند (هم «لـ» و هم «نّ» بر روي فعل آمده كه هر دو عالمت تاكيدند)،
و ثانيا زیانكار بودن خود را با «اسم فاعل» (خاسر) بيان كردند كه داللت ميكند بر ثبوت خسران در وجود آنها؛ یعني كار
خود را در صورت بخشيده نشدن ،صرفا یك خطایي كه یك زیاني هم دارد ندیدند ،بلكه خطایي دیدند كه وجود آنها اساساً
زیانكار كرده است.
ثمره اخالقی

فهم عظمت خدا و ادب بندگي حكم ميكند كه انسان در محضر خداوند خود را چنان ببيند كه اگر خدا فقط از یك گناه
او نگذرد ،بداند كه هيچ سرمایهاي برایش نميماند.
« )3رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ»:
با این توبهي آدم ،خدا چنان به آدم عنایت كرد كه او را كامال پاک كرد و به پيامبري برگزید (جلسه ،242حدیث.)1
این تعبيري كه در این آیه آمده از قويترین تعابير براي رجوع به خداست تا حدي كه برخي احتمال دادهاند كه اصال
كلماتي كه خداوند به آدم آموخت تا توبهاش را قبول كند (بقره ،)37/همين كلمات بوده است 1و قوم یونس هم ،كه تنها قومي
هستند كه عذاب بدانها نزدیك شد اما پيش از نزول عذاب توبه كردند و خدا هم توبهشان را پذیرفت ،بر اساس روایات (تفسير
 . 1هرچند عالمه طباطبایي این نظر را قبول ندارد كه توضیحش در قسمت «نكته تكمیلي» جلسه  ،227تدبر 1گذشت.
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العياشي ،ج ،2ص133؛ قصص األنبياء للراوندي ،ص ،1)252با همين جمالت به درگاه خداوند تضرع كردند و توبهشان قبول
شد.
عالمه طباطبایي بر این باور است كه این جمالت بيانگر نهایت تذلل و ابتهال به درگاه خداست ،چرا كه حتي چيزي از
خدا نخواستند و فقط شدت نيازشان به مغفرت و رحمت و در موقعيت خسران مطلق قرار گرفتن را در پيشگاه خدا عرضه
كردند تا او خود هر چه ميخواهد بكند( .الميزان ،ج ،8ص)35
ثمره اخالقی

گاهي افراد دنبال اذكاري براي توبه مي گردند .ظاهرا با توجه به این آیات و روایاتي كه پيرامون آن آمده ،همين آیه ،اگر
واقعا با صدق نيت بيان شود ،از بهترین اذكار براي انجام توبه واقعي است.
« )4قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا»:
قبال خداوند فرمود به درخت نزدیك نشوید كه از ظالمان خواهيد شد (بقره35/؛ اعراف )19/و در همانجا اشاره شد كه
این ظلم عليالقاعده ظلم به خویش است (جلسه  ،225تدبر )4و این آیه نشان ميدهد آن برداشت درست بوده است و حقيقت
ظلم ،ظلم به خویش است و حتي ظلم به دیگران هم كه همگان به بد بودنش اذعان دارند ،از این جهت بد است كه به ظلم به
خود برميگردد.
« )5قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ»:
هر ظلمي باید جبران شود .اگر به خودمان ظلم كنيم چگونه باید جبران كرد؟
تنها كسي كه ميتواند ظلم ما به خود را جبران كند خداست؛ زیرا با ظلم به خود ،اصل سرمایه را از دست دادهایم (خسران)
و كسي كه اصل سرمایه را از دست ميدهد ،ورشكسته است و باید كسي سرمایهاش را به او برگرداند.

 . 1متن واقعه به نقل از تفسیر عیاشي:
 ...فخرج یونس و معه تنوخا من القریة -و تنحیا عنهم غیر بعید -و أقاما ینتظران العذاب ،و أقام روبیل مع قومه في قریتهم -حتى إذا دخل علیهم
شوال صرخ روبیل بأعلى صوته في رأس الجبل إلى القوم -أنا روبیل شفیق علیكم الرحیم بكم [إلى ربه قد أنكرتم عذاب اهلل] هذا شوال قد دخل علیكم-
و قد أخبركم یونس نبیكم و رسول ربكم -إن اهلل أوحى إلیه أن العذاب ینزل علیكم -في شوال في وسط الشهر یوم األربعاء بعد طلوع الشمس ،وَ لَنْ یُخْلِفَ
اللَّهُ وَعْدَهُ رسله ،فانظروا ما أنتم صانعون -فأفزعهم كالمه و وقع في قلوبهم تحقیق نزول العذاب ،فاجفلوا نحو روبیل « »4و قالوا له :ما ذا أنت مشیر به
علینا یا روبیل فإنك رجل عالم حكیم -لم نزل نعرفك بالرقة [الرأفة] علینا و الرحمة لنا ،و قد بلغنا ما أشرت به على یونس فینا :فمرنا بأمرك و أشر علینا
برأیك ،فقال لهم روبیل :فإني أرى لكم و أشیر علیكم -أن تنظروا و تعمدوا إذا طلع الفجر یوم األربعاء في وسط الشهر -أن تعزلوا األطفال عن األمهات-
في أسفل الجبل في طریق األودیة ،و تقفوا النساء في سفح الجبل [و كل المواشي جمیعا عن أطفالها] و یكون هذا كله قبل طلوع الشمس [فإذا رأیتم ریحا
صفراء أقبلت من المشرق] فعجوا عجیج الكبیر منكم و الصغیر بالصراخ و البكاء و التضرع إلى اهلل -و التوبة إلیه و االستغفار له ،و ارفعوا رءوسكم إلى
السماء و قولوا :رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا و كذبنا نبیك -و تبنا إلیك من ذنوبنا ،وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا -لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ المعذبین ،فاقبل توبتنا و ارحمنا
یا أرحم الراحمین ثم ال تملوا من البكاء و الصراخ -و التضرع إلى اهلل و التوبة إلیه -حتى توارى الشمس بالحجاب -أو یكشف اهلل عنكم العذاب قبل
ذلك...
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ظاهرا به همين جهت است ك ه آنها بعد از اقرار به ظلم ،دو خواسته از خدا مطرح كردند :غفران (كه تقاضاي پوشاندن و
محو اثر آن ظلم است) و رحمت (كه تقاضاي سرمایه جدید است) .و اقرار كردند كه اگر این دو نباشد ،سرمایهشان كامال از
دست رفته و خاسر شدهاند.

 )244سوره اعراف ( )7آیه  24قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حینٍ 1395/9/7
ترجمه

فرمود :هبوط كنيد در حالي كه با همدیگر دشمناید و شما راست در زمين قرارگاه و بهرهمندياي تا زماني.
حدیث

 )1از پيامبر ص روایت شده است كه فرمودند:
ابليس اولين كسي است كه نوحه سر داد و آوازهخواني كرد و چهچه زد .هنگامي كه هبوط كرد چهچه زد و هنگامي كه
در زمين مستقر شد نوحه سر داد و او [آدم] را به یاد بهشت انداخت.
آدم ع گفت :پروردگارا ! این كسي كه بين من و او دشمني انداختي ،در حالي كه در بهشت بودم [براي غلبه] بر او قوت
نيافتم؛ و اگر مرا غني نكني [اگر سرمایهاي به من ندهي] هيچگاه بر او قوت نخواهم یافت.
خداوند فرمود :به ازاي هر بدي یك بدي و به ازاي هر خوبي ده برابرش تا هفتصد برابر [برایتان ثبت ميشود].
گفت :پروردگارا ! مرا بيفزا !
فرمود :هيچ فرزندي برایت به دنيا نياید مگر اینكه برایش یك یا دو فرشته ميگمارم كه نگهبانش باشد.
گفت :پروردگارا ! مرا بيفزا !
فرمود :توبه را برایتان قرار دادم مادامي كه هنوز روح در بدن باقي مانده است.
گفت :پروردگارا ! مرا بيفزا !
فرمود :گناهان را ميبخشم و پروایي ندارم.
گفت :قبول و بس است.
ابليس گفت :پروردگارا ! این را كه بر من كرامت و برتري دادي و اگر براي من یك تفضلي قرار ندهي هيچگاه بر او قوت
نخواهم یافت.
فرمود :فرزندي به دنيا نميآورد مگر اینكه تو به ازاي هر فرزند او دو فرزند بياوري.
گفت :پروردگارا ! مرا بيفزا !
فرمود :اجازه ميدهم به تو كه مانند خون در رگها ،در او جریان یابي.
گفت :پروردگارا ! مرا بيفزا !
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فرمود :تو و نسل تو در سينههاي آنها خانه بسازید.
گفت :پروردگارا ! مرا بيفزا !
فرمود :ميگذارم كه وعدهشان بدهي و به آرزوها بكشاني «و شيطان جز فریب به آنها وعده نميدهد» (نساء)120/
تفسير العياشي ،ج ،1ص276
عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ:
كَانَ إِبْلِيسُ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ وَ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى وَ أَوَّلَ مَنْ حَدَا قَالَ لَمَّا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّى قَالَ فَلَمَّا أُهْبِطَ حَدَا بِهِ فَلَمَّا اسْتَقَرَّ
عَلَى الْأَرْضِ نَاحَ فَأَذْكَرَهُ مَا فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ رَبِّ هَذَا الَّذِي جَعَلْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْعَدَاوَةَ لَمْ أَقْوَ عَلَيْهِ وَ أَنَا فِي الْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمْ تُعِنِّي
عَلَيْهِ لَمْ أَقْوَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُ السَّيِّئَةُ بِالسَّيِّئَةِ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ قَالَ رَبِّ زِدْنِي قَالَ لَا یُولَدُ لَكَ وَلَدٌ إِلَّا جَعَلْتُ مَعَهُ
مَلَكاً أَوْ مَلَكَيْنِ یَحْفَظَانِهِ قَالَ رَبِّ زِدْنِي قَالَ التَّوْبَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي الْجَسَدِ مَا دَامَ فِيهَا الرُّوحُ قَالَ رَبِّ زِدْنِي قَالَ أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَ لَا
أُبَالِي قَالَ حَسْبِي قَالَ فَقَالَ إِبْلِيسُ رَبِّ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ وَ فَضَّلْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَفَضَّلْ عَلَيَّ لَمْ أَقْوَ عَلَيْهِ قَالَ لَا یُولَدُ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا وُلِدَ
لَكَ وَلَدَانِ قَالَ رَبِّ زِدْنِي قَالَ تَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ قَالَ رَبِّ زِدْنِي قَالَ تَتَّخِذُ أَنْتَ وَ ذُرِّیَّتُكَ فِي صُدُورِهِمْ مَسَاكِنَ
قَالَ رَبِّ زِدْنِي قَالَ تَعِدُهُمْ وَ تُمَنِّيهِمْ «وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً».
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 )2از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامي كه به آنها آنچه ميخواستند داده شد ،دستور آمد كه به زمين هبوط كنند؛ پس خداوند متعال فرمود« :هبوط كنيد
در حالي كه با همدیگر دشمناید و شما راست در زمين قرارگاه و بهرهمندياي تا زماني« ».قرارگاه» ،قبر است؛ و «زماني»،
قيامت است.
پس آدم ع از بهشت از باب توبه هبوط كرد ،و حوا از باب رحمت ،و ابليس از باب لعنت ،و طاوس از باب غضب ،و
مار از باب ناخرسندي (سخط) ،و نزول آنها هنگام عصر بود ،پس از این درهاست كه توبه و رحمت و لعنت و غضب و
ناخرسندي نازل ميشود.
البرهان في تفسير القرآن ،ج ،3ص358
عنه [تحفة اإلخوان ،ص« 74مخطوط»] قال جعفر بن محمد الصادق (عليه السالم):
«فلما اعطي هؤالء ما اعطوا ،أمروا أن یهبطوا إلى األرض ،فقال تعالى« :اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ» فالمستقر :القبر ،و الحين :القيامة ،فهبط آدم (عليه السالم) من الجنة من باب التوبة ،و حواء من باب الرحمة ،و
إبليس من باب اللعنة ،و الطاوس من باب الغضب ،و الحية من باب السخط ،و كان نزولهم وقت العصر فمن هذه األبواب ،تنزل
التوبة و الرحمة و اللعنة و الغضب و السخط».
 )3از امام صادق ع روایت شده است:

 . 1حدیث 1جلسه  235بسیار به این حدیث شبیه است.
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آدم بر «صفا» هبوط كرد و لذا «صفا» ناميده شد زیرا كه مصطفي (= برگزیده) بر آن هبوط كرد كه خداوند تبارک و تعالي
فرمود« :همانا خداوند آدم و نوح را برگزید» (آلعمران )33/و حواء بر «مروه» هبوط كرد و لذا «مروه» ناميده شد زیرا إمراة (=
زن) بر آن هبوط كرد و اینها دو كوه در سمت راست و شمال كعبه ميباشند.
پس آدم از او [= حوا] عزلت گزید هنگامي كه بين آنها جدایي انداخته شده بود [= به خاطر اینكه آنها در دوجاي متفاوت
هبوط كردند] و روزها نزد او ميآمد و با او سخن ميگفت و هنگامي كه شب ميشد ميترسيد كه نفسش بر وي غلبه كند پس
برميگشت .مدتي كه خدا خواست این گونه گذشت تا اینكه جبرئيل را نزد او فرستاد.
جبرئيل گفت :سالم بر تو اي آدم كه بر بليه و دشواريات صبر ميكني؛ خداوند تعالي مرا به جانب تو برانگيخت تا تو را
از مناسكي باخبر سازم كه خداوند ميخواهد با آن تو را توبه دهد.
پس جبرئيل به سوي او رفت و دستش را گرفت تا به مكان بيتاهلل آورد و ابري از آسمان آمد و جبرئيل گفت :آدم! با
پایت آن جایي كه ابر سایه انداخته خط بكش كه آن قبله تو و دیگر اعقاب از ذریه تو خواهد بود .پس آدم با پایش خط كشيد.
س پس او را به مني برد و [محل] مسجد مني را به او نشان داد و او پس از آنكه محل مسجد الحرام و محل بيت اهلل را
خط كشيده بود آنجا را هم با پایش خط كشيد.
سپس به عرفات رفتند و بر مُعَرّف ایستاد .سپس هنگام غروب خورشيد جبرئيل به او دستور داد كه هفت بار بگوید:
«پروردگارا ! بر خویش ستم كردیم» (اعراف )24/تا این سنتي در فرزندانش شود كه در آنجا به گناهان خود اعتراف كنند.
سپس او را دستور داد كه از عرفات حركت كند؛ پس آدم چنين كرد تا به «جمع» رسيد و شبش را در آنجا بيتوته كرد و
دو نماز [مغرب و عشاء] را در وقت عشاء در آن محل تا یك سوم شب جمع كرد [نمازها را با هم خواند] و به او دستور داد
تا وقتي كه خورشيد طلوع كند هفت بار از خداوند متعال درخواست توبه و مغفرت كند تا این سنتي در فرزندانش شود؛ پس
هركه عرفات را درک نكرد اما «جمع» را درک كرد حج را درک كرده است.
آنگاه صبحگاه از جمع به سمت مني حركت كرد؛ پس به او دستور داد تا قربانياي براي تقرب به خداوند سبحان و متعال
تقدیم كند تا خداوند از او قبول كند و این سنتي در فرزندانش شود .پس آدم با قربانياي تقرب جست و قربانياش از او قبول
شد و خداوند آتشي از آسمان فرست اد و آن قرباني را در خود گرفت .پس جبرئيل به او گفت :آدم! همانا خداوند متعال به تو
نيكي كرد كه مناسك را به تو تعليم داد ،پس از باب تواضع نسبت به خداوند كه قربانيات را مایه تقرب قرار داد ،سرت را
حلق كن (از ته بتراش) و آدم سرش را حلق كرد.
سپس جبرئيل دست آدم را گرفت تا او را به جانب بيتاهلل ببرد؛ كه ابليس در كنار جمره بر او وارد شد و گفت :آدم! كجا
مي خواهي [بروي]؟ جبرئيل گفت :آدم! هفت سنگریزه به سمت او پرتاب كن! و آدم چنين كرد و جبرئيل گفت :دیگر بعد از
این جایگاهت هيچگاه تو را او نخواهي دید.
سپس او را به جانب بيت اهلل برد و به او دستور داد كه هفت بار طواف كند و آدم ع چنين كرد و جبرئيل به او گفت:
همسرت بر تو حالل شد.
قصص األنبياء عليهم السالم (للراوندي) ،ص47-45
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عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي
الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ :هَبَطَ آدَمُ ص عَلَى الصَّفَا وَ لِذَلِكَ سُمِّيَ الصَّفَا لِأَنَّ الْمُصْطَفَى هَبَطَ عَلَيْهِ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى
«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً» وَ هَبَطَتْ حَوَّاءُ ع عَلَى الْمَرْوَةِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمَرْوَةَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هَبَطَتْ عَلَيْهَا وَ هُمَا جَبَلَانِ عَنْ یَمِينِ
الْكَعْبَةِ وَ شِمَالِهَا فَاعْتَزَلَهَا آدَمُ ع حِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَكَانَ یَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَشِيَ أَنْ تَغْلِبَهُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ
فَمَكَثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا آدَمُ الصَّابِرُ لِبَلِيَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِأُعَلِّمَكَ
الْمَنَاسِكَ الَّتِي یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَيْكَ بِهَا فَانْطَلَقَ بِهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى أَتَى مَكَانَ الْبَيْتِ فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ لَهُ
جَبْرَئِيلُ یَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّكَ هَذَا الْغَمَامُ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَكَ وَ لِآخِرِ عَقِبِ مِنْ ذُرِّیَّتِكَ فَخَطَّ هُنَاکَ آدَمُ بِرِجْلِهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى
مِنًى فَأَرَاهُ مَسْجِدَ مِنًى فَخَطَّ بِرِجْلِهِ بَعْدَ مَا خَطَّ مَوْضِعَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ بَعْدَ مَا خَطَّ الْبَيْتَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَقَامَ عَلَى
الْمُعَرَّفِ ثُمَّ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَنْ یَقُولَ «رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا» سَبْعاً لِيَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ یَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ هُنَاکَ ثُمَّ
أَمَرَهُ بِالْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَفَعَلَ آدَمُ ع ذَلِكَ ثُمَّ انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ بِهَا وَ جَمَعَ فِيهَا الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْعَتَمَةِ فِي ذَلِكَ
الْمَوْضِعِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ یَسْأَلَ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِتَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ فَمَنْ لَمْ
یُدْرِکْ عَرَفَاتٍ فَأَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ حَجَّهُ وَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى ضَحْوَةً فَأَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى قُرْبَاناً
لِيَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ وَ یَكُونَ سُنَّةً فِي وُلْدِهِ فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً فَتَقَبَّلَ مِنْهُ قُرْبَانَهُ فَأَرْسَلَ اللَّهُ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ فَقَبَضَتْ قُرْبَانَ آدَمَ فَقَالَ لَهُ
جَبْرَئِيلُ یَا آدَمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ أَنْ عَلَّمَكَ الْمَنَاسِكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانَكَ فَحَلَقَ آدَمُ ص رَأْسَهُ
ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِيلُ ع بِيَدِ آدَمَ لِيَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ یَا آدَمُ ارْمِهِ بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ فَفَعَلَ آدَمُ ع فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِكَ هَذَا أَبَداً ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
فَفَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ ع فَقَالَ جَبْرَئِيلُ حَلَّتْ لَكَ زَوْجَتُك.
توجه

به خاطر شباهت فراوان این آیه با قسمتي از آیه  36سوره بقره( ،جلسه )226حدیث 1و تدبرهاي  1و  4و  5و  6كامال
در مورد این آیه هم صدق ميكند كه پيشنهاد ميشود دوباره مرور شوند و در اینجا تكرار نميشود.
تدبر

« )1قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حينٍ»:
چنانكه در تدبر 1جلسه 226تبيين شد این آیه نشان ميدهد كه سه ویژگي اصلي زندگي زميني «دشمني بين افراد ،استقرار
محدود و بهرهوري محدود» است.
در آیه 19سوره اعراف هم براي زندگي بهشتي سه ویژگي مطرح شد« :همراهي با همسر ،سكونت در بهشت ،خوردن از
هر چيز جز یك درخت».
شاید بتوان گفت كه آن سه ویژگي در بهشت به ازاي این سه ویژگي در زمين است :در یكي رابطه با همسر است كه اوج
رابطه محبتآميز است و در دیگري دشمني افراد با همدیگر؛ یكي سكونت در بهشت بود و دیگري استقرار در زمين؛ یكي
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جواز خوردن (یعني تمام آن شيء را در خود هضم كردن) از همه چيز (جز یك درخت) بود ،و دیگري استفاده در حد كاال
آن هم تا مدتي محدود.
و آدم و حوا طمع كردند و چون نتوانستند از تنها موردي كه از آن برحذر داشته شده بودند ،خود را حفظ كنند ،چه
وضعيتي را به چه وضعيتي فروختند!
ثمره اخالقی -اجتماعی

بسياري از افراد در جامعه ،دنبال چيزهایي برميآیند كه حقشان نيست و حق دیگران را پایمال ميكنند و متاسفانه اسم آن
را هم «زرنگي» ميگذارند .اگر كسي نظام عالم را جدي بگيرد خواهد فهميد كه چنين زیركياي همان فریبي است كه شيطان
در حق آدم و حوا روا داشت .آن لحظه كه آنها طمع ورزیدند ،گمان ميكردند به چيز بيشتري دست ميیابند ،اما همان چيزي
هم كه داشتند از دست دادند.
« )2قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»:
انسانِ هبوط كرده ،انساني است كه با دیگران دشمني ميورزد ،و مبناي رفتارهایش اصل تنازع بقاست (جلسه ،226تدبر)5؛
اما اگر كسي به افق ایمان وارد شود از این هبوط خارج شده و در باطن خویش راهي بهشت شده است و لذا در ميان مومنان
واقعي ،نهتنها دشمنياي نيست ،بلكه رابطه آنها رابطه برادري است (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ؛ حجرات.)10/
در حقيقت ،چون انسانِ هبوط كرده ،بناي حقيقياش بر دشمني است ،پس كساني كه از این هبوط خارج نشوند و وارد
ایمان و تقواي الهي نگردند ،هرچقدر هم در ظاهر دوستاني صميمي باشند ،ولي وقتي پردهها كنار رود ،معلوم ميشود حقيقتا
براي همدیگر دشمن بودهاند ،چنانكه خداوند ميفرماید « :الْأَخِالَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقين :دوستان بسيار صميمي
در آن روز با هم دشمناند مگر متقين» (احزاب)67/
« )3لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حينٍ»:
ما در زمين ،یك استقرار و متاعي محدود داریم :مواظب افراط و تفریط باشيم :افراط آن است كه گمان كنيم همه چيزمان
در زمين است و بهشت و زندگي جاودان را بخواهيم در زمين جستجو كنيم؛ و تفریطش به این است كه به خيال رويآوردن
به آخرت این استقرار و كاالي زمينيمان را رها كنيم و رهبانيت در پيش بگيریم.
به تعبير امام صادق ع شریعت اسالم ،شریعت فطرت است :نه رهبانيت و نه لجامگسيختگي؛ طيبات در آن حالل و خبائث
در آن حرامند( ،كافي ،ج ،2ص 1)17نه این را باید فداي آن كرد و نه آن را به بهانه این رها كرد.

 . 1عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّداً ص شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَى وَ عِیسَى ع
التَّوْحِیدَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْفِطْرَةَ الْحَنِیفِیَّةَ السَّمْحَةَ وَ لَا رَهْبَانِیَّةَ وَ لَا سِیَاحَةَ أَحَلَّ فِیهَا الطَّیِّبَاتِ وَ حَرَّمَ فِیهَا الْخَبَائِثَ وَ وَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْمَوَارِیثَ وَ الْحُدُودَ وَ
الْفَرَائِضَ وَ الْجِهَادَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ زَادَهُ الْوُضُوءَ وَ فَضَّلَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ بِخَوَاتِیمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ الْمُفَصَّلِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَيْءَ وَ نَصَرَهُ بِالرُّعْبِ وَ جَعَلَ
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« )4قالَ اهْبِطُوا :»...
با اینكه آدم و حوا توبه كردند (آیه قبل) اما باز هم به زمين هبوط كردند .این نشان ميدهد كه:
الف .از آثار وضعي گناه نميتوان گریخت (تفسير نور ،ج ،4ص)43
ب .این گناه آنها ،گناه اصطالحياي كه عذاب بر آن مترتب ميشود و انبياء از آن مصون هستند ،نبود؛ زیرا توبه اثر معنوي
گناه را زایل ميكند و اگر این فروفرستاده شدن آنها از باب عقوبت بوده ،چون توبه آنها پذیرفته شده ،دیگر یا این عقوبت نباید
رخ ميداد یا اگر قبال رخ داده بعد از توبه باید به بهشت برميگشتند .پس این ،صرفا اثر وضعي آن اقدام آنها بوده ،نه مخالفت
با امر مولوي الهي و گناه اصطالحي( .الميزان ،ج ،1ص)137
ج... .

 )245سوره اعراف ( )7آیه  25قالَ فیها تَحْیَوْنَ وَ فیها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ 1395/9/8
ترجمه

فرمود :در آن زنده ميشوید [زندگي ميكنيد] و در آن ميميرید و از آن بيرون آورده ميشوید.
نکات ترجمه

«تَحْيَوْنَ» فعل ثاللثي مجرد از ماده «حيي» است كه كلمه حيات به معناي «زندگي» و در مقابل «مرگ» كلمهاي آشناست و
نيازي به توضيح ندارد ،هرچند كه از همين ماده كلمه «حياء» هم وجود دارد كه غالبا آن را معنایي مستقل دانستهاند (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،2ص )122و انشاءاهلل در آیه دیگري كه مناسبت داشته باشد از آن بحث خواهد شد.
اما اینكه این كلمه «تَحْيَوْنَ» را بهتر است به «زنده ميشوید» ترجمه كنيم یا «زندگي ميكنيد» ،بين مترجمان اختالف است،
و اغلب آنها «زندگي ميكنيد» را ترجيح دادهاند (غير از معدودي از مترجمان ،همچون آیتاهلل مكارم)؛ اما مروري بر آیاتي كه
در قرآن كریم كه ماده «حيي» در معناي «حيات» و به صورت فعل ثالثي مجرد به كار رفته ،این احتمال را تقویت ميكند كه
ترجمه آن به «زنده ميشوید» مناسبتر باشد[ .استعمال این واژه در باب افعال (إحياء) در قرآن بسيار زیاد است ،اما مواردي كه
این كلمه به صورت فعل ثالثي مجرد در قرآن كریم به كار رفته است عبارت است از« :یَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة» (انفال« )42/إِنْ
هِيَ إِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيي» (مومنون« )37/ما هِيَ إِالَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيي» (جاثيه« )24/ال یَمُوتُ فيها وَ ال یَحْيي»
(طه74/؛ اعلي])13/
شاید یك راهكار این باشد كه مانند اسفرایني (قرن )5چنين ترجمه كنيم« :اندر زمين باشد زندگانى شما» (تاج التراجم
في تفسير القرآن لالعاجم ،ج ،2ص )716كه به نحوي هر دو معنا را در یك عبارت اشراب كرده است.
لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَرْسَلَهُ كَافَّةً إِلَى الْأَبْیَضِ وَ الْأَسْوَدِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَعْطَاهُ الْجِزْیَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِكِینَ وَ فِدَاهُمْ ثُمَّ كُلِّفَ مَا لَمْ یُكَلَّفْ أَحَدٌ مِنَ
الْأَنْبِیَاءِ وَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ سَیْفٌ مِنَ السَّمَاءِ فِي غَیْرِ غِمْدٍ وَ قِیلَ لَهُ -فَقاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ال تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَك
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تسلیت شهادت پیامبر ص و امام حسن ع

شهادت برترین مسجود فرشتگان ،گل سر سبد آفرینش ،عصاره خلقت ،پيامبر خاتم صلوات اهلل عليه و علي آله ،و دُردانه
ایشان ،سيد جوانان بهشت ،امام مجتبي سالم اهلل عليه ،بر همه دوستداران و پيروان ایشان تسليت باد:
 تقدیم به سرور كائنات:دیوانه بين كوچه و بازار خوشترست

بى خانه زیر سایهي دیوار خوشترست

یعنى كالم حيدر كرار خوشترست

از هر چه بگذرم سخن یار خوشترست

من عاشق محمدم و جار ميزنم
در باطن سكوت  ،عذاب است ...شك نكن

حرف حساب حرف حساب است ...شك نكن

دنياى بى رسول خراب است ....شك نكن

این"حرف"نيست ،چند"كتاب"است...شك نكن

من عاشق محمدم و جار ميزنم...
یا ایها الرسول  ،به جاى دعا نوشت

باید به جاى آه كشيدن دوا نوشت

معراج هم كه رفت در آنجا خدا نوشت:

باید هميشه بعد نبى ،آل را نوشت

من عاشق محمدم و جار ميزنم...
یزدان نوشت  ،حيدر كرار هم نوشت

دست شكسته ...دست گرفتار هم نوشت

زهرا ميان آن در و دیوار هم نوشت

با خون خویش بر نوک مسمار هم نوشت:

من عاشقم محمدم و جار ميزنم
(علي اكبر لطيفيان) https://telegram.me/shere_aeini/2922

 تقدیم به «از هر غریب در وطن خود غریبتر»تنهایي یك مرد را اینجا نميفهمند

حتي جواب خوب بودن را نميفهمند

در بين آن شهري كه ظلمت حاكمش گشته

همسفرهات باشند جذاميها نميفهمند

وقتي همه در فكر دنيایند و بيدیناند

تقسيم مالت با خدا آنها نميفهمند

حتي به روي دوش پيغمبر تو را دیدند

اما چرا قدر تو را موال نميفهمند

تنهاترین سردار اسالمي و بيلشكر

وقتي كه یارانت به جز دنيا نميفهمند

مظلوم بودي آنقدر آقاي ما آن قوم

«در پيش جدّت دفن گردي» را نميفهمند

آنها كه تيري ميزدند بر جسم بيجانت

حال حسين و زینب و سقا نميفهمند

آخر به روي داغ تو مرهم نهد مهدي

تا او نياید قدر تو آقا نميفهمند
(الهام نجمي) https://telegram.me/shere_aeini/2912

34

حدیث

 )1از اميرالمومنين ع در تفسير آیه «او است كه آنچه در زمين است همه را براي شما آفرید سپس به تدبير آسمان پرداخت،
پس آنها را [به صورت] هفت آسمان سامان داد و او به همه چيز كامال داناست» (بقره )29/روایت شده است كه:
خداوند «كسي است كه آنچه در زمين است همه را براي شما آفرید» تا عبرت گيرید و آن را وسيلهاي براي رسيدن به
رضوان و رضایتش قرار دهيد و با آن از عذاب آتشش خود را حفظ كنيد «سپس به تدبير آسمان پرداخت» و آفرینش و
محكمكاري آن را انجام داد « ،پس آنها را [به صورت] هفت آسمان سامان داد و او به همه چيز كامال داناست» و به خاطر
علمش به هر چيزي ،مصلحتها را ميدانست ،پس هرآنچه را كه در زمين است براي مصالح شما آفرید اي فرزندان آدم.
عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،2ص13؛ التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ،ص215
حَدَّثَنَا َأبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيَّادٍ
عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قَالَ :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً لِتَعْتَبِرُوا وَ لِتَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى رِضْوَانِهِ وَ تَتَوَقَّوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ نِيرَانِهِ
«ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ» أَخَذَ فِي خَلْقِهَا وَ إِتْقَانِهَا «فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» وَ لِعِلْمِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمَ الْمَصَالِحَ
فَخَلَقَ لَكُمْ كُلَّمَا فِي الْأَرْضِ لِمَصَالِحِكُمْ یَا بَنِي آدَمَ.
این روایت را بنا به مالحظاتی در کانال نگذاشتم

 )2از رسول خدا ص روایت شده است كه فرمودند :به زمين توجه و عنایت داشته باشيد كه آن مادرتان است و هيچكس
كار خوب یا بدي انجام نميدهد مگر اینكه زمين [در قيامت] از آن خبر خواهد داد.
مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،10ص79
رَوَى الْوَاحِدِيُّ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعاً إِلَى رَبِيعَةَ الْحَرَشِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
 ...وَ تَحَفَّظُوا مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ وَ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ یَعْمَلُ خَيْراً أَوْ شَرّاً إِلَّا وَ هِيَ مُخْبِرَةٌ بِهِ.
تدبر

« )1قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ»
خدا انسان را كه ميآفرید از ابتدا فرمود كه من «در زمين» خليفه ميگذارم( .بقره )30/در این آیه هم توضيح ميدهد كه
در عين حال كه در هویت شما ،یك نفخه رباني وجود دارد ،اما در عين حال بستر زندگي و مرگ و احياي شما همين زمين
است.
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نکته تخصصی انسانشناسی

در مباحث انسانشناسانه غربي یك افراط و تفریط مشاهده ميشود ،كه گاه برخي ميكوشند همين افراط و تفریط را بر
فضاي تلقي اسالمي هم تحميل كنند .آن افراط و تفریط این است كه از طرفي در تلقي مسيحي (البته مسيحيت تحریف شده)
همه هویت انسان در بُعد ملكوتياش خالصه ميشود و زندگي زميني یكسره طرد شده ،رهبانيت تشویق ميشود؛ و در مقابل
این فضا ،رنسانس پدید آمد كه كوشيد همه هویت انسان را در بُعد زمينياش جستجو كند و ملكوت انسان را یكسره نادیده
بگيرد.
اما در تلقي قرآني در بحث از آفرینش انسان بر هر دو بُعد با هم تاكيد ميشود .در سوره بقره ،هنگام بحث از انسان ،ابتدا
به اینكه اساسا همه امور زميني را براي انسان آفریدیم تاكيد شد و سپس از آفرینش انسان و تعليم اسماء – كه او را از فرشتگان
برتر ميكرد -سخن به ميان آمد و نهایتا بحث هبوط و استقرار انسان در زمين مطرح گردید (بقره)39-28/؛ و در اینجا نيز هم
پيش از بحث آفرینش انسان بر آمادهسازي زمين براي او تاكيد شد (اعراف )10/و هم پس از بحث از آفرینش خاص انسان و
سحده مالئكه و ورودش در بهشت ،بحث هبوط و سپس گرهخوردگي وجود انسان با زمين مطرح گردید.
مهم این است كه به یاد داشته باشيم كه همين موجودي كه مسجود فرشتگان است ،بستر فعاليت و حيات و مماتش در
زمين تعریف شده و از اینجاست كه نهایتا راه مجددي به سوي آسمان ميیابد و دین و شریعت هم براي همين زندگي زميني
آمده است ،نه براي رهبانيت و جدا شدن انسان از زمين؛ و انسان در بستر همين زندگي زميني است كه باالترین مقامات آسماني
را كسب ميكند.
پس،
نه به بهانه آسماني بودن انسان ،بُعد زميني را نادیده بگيریم؛ و
نه به بهانه زميني بودنش ،از مبدا و منتهاي آسمانياش غفلت كنيم.
« )2قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ»
تعبير فوق« :در آن زنده ميشوید و در آن ميميرید و از آن بيرون آورده ميشوید» – كه در پایان داستان خلقت آدم آمده
 شباهتي دارد با تعبير آیه  28سوره بقره  -كه در ابتداي داستان خلقت آدم آمده بود – كه ميفرمود« :كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّیُميتُكُمْ ثُمَّ یُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ :و مردگاني بودید ،پس زندهتان كرد ،سپس ميميراندتان ،سپس زندهتان ميكند ،سپس به
سوي او [است كه] بازگردانده ميشوید»
شاید اینكه در جایي در ابتدا و در جاي دیگر در انتهاي داستان خلقت آدم ،بر این مراحل تاكيد ميكند ،ميخواهد تذكر
دهد كه اساساً اگر ميخواهيد درک درستي از حقيقت انسان داشته باشيد ،باید او را در تمام مراحلش در نظر بگيرید.
بسياري از شبهاتي كه درباره مباحث دیني ميشود ناشي از این است كه انسان را فقط در دنيا در نظر ميگيرند بعد
ميگویند چرا مثال خدا در آفرینش ویا در احكامش عدالت را رعایت نكرده است( .توضيح بيشتر در جلسه ،175تدبر)2
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نکته تخصصی انسانشناسی

مهمترین نكته در هر علمي آن است كه درک صحيح و جامعي از موضوع خود داشته باشد .این مطلب در مورد انسانشناسي
هم صدق ميكند .انسانشناسي صحيح آن است كه انسان را با تماميتش در نظر بگيرد و اگر هم ميخواهد درباره زندگي دنيوي
او سخن بگوید ،در نظر داشته باشد كه این زندگي قبل و بعدي دارد كه عناصر این زندگي را باید در آن گستره كالن فهميد و
منحصر كردن شناخت انسان به زندگياش در زمين ،رهزن معرفت صحيح به انسان خواهد شد.
همان گونه كه اگر كسي بخواهد مثال «چشم» انسان را بشناسد ،فقط به قرنيه و شبكيه چشم توجه كند و هزاران عنصر
دیگر خود چشم و نيز ارتباطات آن با سيستم اعصاب و  ...را انكار كند ،اگرچه به هر حال نكاتي درباره قرنيه و شبكيه خواهد
فهميد اما بسياري از تحليلهایش در مورد چشم و حتي در مورد كاركرد همان قرنيه و شبكيه هم نامعتبر خواهد بود،
انسانشناسي اي كه انسان را موجودي در نظر بگيرد كه با تولد شروع و با مرگ پایان ميیابد و قبل و بعدش را بيربط به این
حقيقت قلمداد كند ،شاید به معدود نكاتي درباره انسان هم برسد ،اما هم همين نكاتش همگي معتبر نيستند و هم بسياري از
ابعاد انسان در همين دنيا را مغفول ميگذارد؛ و این شاید مهمترین نقطه ضعف علوم انساني مدرن است.
حكایت این علوم ،كه غالبا با دین و باورهاي دیني مشكل دارند و بسياري از باورهاي دیني را خرافه قلمداد ميكنند،
حكایت جنيني است كه مي خواهد همه هستي خود را تنها در رحم مادر بررسي كند .در آنجا بسياري از اندامها كاركردهایي
متفاوت با كاركرد اصليشان بعد از تولد دارند و بسياري از آنها براي زندگيِ درون رحم ،بيهوده به نظر ميرسند؛ اما حقيقت
این است كه بسياري از آنها اساساً براي زندگي بعد از خروج از رحم طراحي شدهاند  -و حتما هم باید در آن مقطع ساخته
شوند وگرنه جنين ناقصالخلقه به دنيا ميآید  -و طبيعي است كه تبيين كاركردهاي آنها بر مبناي فایدهشان در زندگي جنيني،
واقعا تبيين قانعكنندهاي نباشد.
« )3قالَ فيها تَحْيَوْنَ»
چرا با اینكه آدم و حوا و ابليس همگي قبل از هبوط به زمين زنده بودند و مقداري هم زندگي كردند ،اما در این آیه تاكيد
دارد كه در زمين زنده ميشوید یا زندگي ميكنيد؟ (عبارت «فيها :در زمين» قبل از فعل «تحيون» آمده ،كه اگر داللت بر حصر
نداشته باشد ،دست كم داللت بر تاكيد شدید دارد)
الف .مخاطب این آیه ،نوع انسان است ،نه فقط آدم و حوا؛ این آیه دارد خبر ميدهد از اینكه اساسا چنين مقدر شده كه
زندگي انسان در زمين شروع شود .اگرچه در آیات دیگر به عالم ذر هم اشاره شده (اعراف )172/و از عهد و ميثاق الهي انسان
در قبل از دنيا سخن به ميان آمده (مثال :احزاب7/؛ حدید 8/؛ رعد 20/و 25؛ یس )60/اما هيچ جا بيان نشده است كه انسان در
آن عالم زندگياي (به معنایي كه امروزه ما از زندگي ميفهميم كه با نوعي از فعاليتها و رشد و شكوفایي استعدادها توام
است) داشته باشد.
ب .آیه در مقام بيان وضعيتي است كه از این پس آدم و حوا و فرزندانشان با آن سر و كار دارند.
ج... .
 )4قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ «مِنْها تُخْرَجُونَ»
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اینكه وقتي انسان به زمين هبوط كرد در زمين زندگي ميكند و ميميرد ،كامال معلوم است ،اما چرا تاكيد كرد كه از زمين
خارج ميشوید؟
الف .این از آیاتي است كه بوضوح ،جسماني بودن معاد را اثبات ميكند (توجه شود اصطالح «جسماني بودن معاد» به
معناي انكار ابعاد روحاني و معنوي آن نيست؛ بلكه بدین معناست كه در معاد حتما بُعد جسماني هم در كار است) .شاید یك
علت تاكيد این باشد كه همان گونه كه درک محدود دنيوي از انسان ،معضالتي در انسانشناسي ما ایجاد ميكند (تدبر ،)2تلقي
صرفا روحاني و معنوي از مساله معاد هم معضالتي در انسانشناسي ما ایجاد ميكند؛ و ما باید به فهمي از انسان برسيم كه
نهتنها در زندگي دنيوي ،بلكه در زندگي اخروي او هم ابعاد جسماني را درست بفهميم و تحليل كنيم.

1

ب .شاید ميخواهد انسان نسبتش با زمين را جدي بگيرد و به یاد داشته باشد كه در قيامت هم همين زمين بر همه كارهاي
او شهادت خواهد داد (حدیث1؛ و نيز :زلزله )2/و خروج انسان از زمين ،نه صرفا به معناي جدا شدن او از زمين ،بلكه به
معناي این است كه همه اعمال او هم كه در همين زمين انجام شده ،و این اعمال حقيقت او را شكل دادهاند (نجم )39/همراه
او از همين زمين خارج ميشوند و بر وضعيت او شهادت خواهند داد.
ج .ميتواند تاكيد بر خروج از زمين باشد یعني «حضرت آدم ع از این ناراحت و غمگين بود كه پنداشت دیگر به بهشت
و زندگى جاوید نخواهد رسيد ،خداوند فرمود :پس از زندگى دنيا مىتواند به بهشت جاوید برسد» (قرائتي ،تفسير نور ،ج،4
ص)43
د... .

 )246سوره اعراف ( )7آیه  26یا بَني آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَیْرٌ ذلِكَ مِنْ
آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ

1395/9/9

ترجمه

اي فرزندان آدم! محققا بر شما لباسي كه شرمگاههایتان را بپوشاند و نيز [لباسي كه] زیور و زینتي باشد فروفرستادیم؛ و
لباس تقوي است كه بهترین [لباس] است؛ اینها از آیات خداست ،باشد متذكر شوند.

 . 1قرآن با بیان حقیقت سر و كار دارد ،و قرار نیست حقایق را صرفا در سطح دانشي كه بشر بدان رسیده بیان كند .قرنها اثبات و تبیین معاد جسماني
از دشواريهاي فلسفه بوده و هنوز هم نميتوان با قاطعیت گفت آنچه فالسفه حكمت متعالیه هم درباره معاد بیان كردهاند از عهده تبیین جامع و درست
معاد قرآني برآمدهاند .اما مهم این است كه با طرح این مساله ذهنها را به تكاپو واداشته تا در باورهاي فعلي خود باقي نمانند و بكوشند زوایاي دیگري
از واقعیت را ببینند و آنها را در نظام معرفتي خود جاي دهند.
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نکات ترجمهای و نحوی

«لباس» :به هرچه با آن بدن را بپوشانند ،گفته ميشود (كتاب العين ،ج ،7ص263؛ المحيط في اللغة ،ج ،8ص )329خواه
پيراهن (ثوب) و مانند آن باشد یا حتي زره ،و بلكه براي پوشاندن امور دیگر هم به كار ميرود ،مانند لباس كعبه و لباس هودج
(مجمع البيان ،ج ،4ص631؛ المصباح المنير ،ج ،2ص .)548این كلمه از ماده «لبس» گرفته شده است .برخي بر این باورند كه
اصل این ماده داللت بر «اختالط» و «درهمآميختن»ي ميكند كه موجب مشتبه شدن امور ميگردد (معجم المقایيس اللغة ،ج،5
ص )230اما ظاهرا حق با كساني است كه توضيح دادهاند اصل این ماده بر همان پوشاندن (ستر) داللت ميكند؛ و از آنجا كه
با پوشاندن مطلبي ،زمينه براي اشتباه مهيا ميشود ،در معناي اختالط و مشتبه شدن امور هم به كار رفته است (التحقيق في
كلمات القرآن الكریم ،ج ،10ص)160
«ریش» :اصل ماده «ریش» را به معناي حُسن حال و خير و خوبياي كه نصيب شخص ميشود (معجم المقایيس اللغة،
ج ،2ص )466و مایه ارتقاء و برتري ميگردد (التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،4ص )294دانستهاند و از همين باب به
بال و پر پرندگان در زبان عربي «ریش» گفته ميشود .برخي اصل معنا را از همين استعمال آن در مورد پر پرندگان دانسته و با
استشهاد به آیه محل بحث ،گفتهاند همان گونه كه پر پرندگان براي آنها مانند لباس است ،این كلمه به نحو استعاري براي لباس
انسانها هم به كار ميرود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )372و در معناي معاش و مال اثاث و لباس فاخر نيز به كار ميرود (لسان
العرب ،ج ،6ص )309و در مورد لباس ،به آن قسمت از لباس كه در معرض دید قرار دارد ،گفته ميشود (النهایة ،ج ،2ص)289
و در هر صورت در كلمه «ریش» زیبایي مد نظر است (الميزان ،ج ،8ص )68و این ماده بویژه در مورد لباسهاي نيكو (كتاب
العين ،ج ،6ص )283و به معناي لباس زینت به كار ميرود (إعراب القرآن و بيانه ،ج ،3ص .)329این ماده به لحاظ معنایي به
كلمه «آرایش» در فارسي بسيار نزدیك است.
«یُواري» :باب مفاعله از ماده «وري» به معناي پوشاندن است كه در جلسه 240در این باره توضيح داده شد.
«سَوْآتِ» :جمعِ «سَوْأة» و از ماده «سوء» ميباشد كه در مورد شرمگاههاي انسان به كار ميرود و در جلسه  240در باره
این كلمه توضيحات الزم ارائه شد.
«لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً»:
كلمه «لباسا» در اینجا مفعول براي فعل «أنزلنا» است.
عبارت «یُواري سَوْآتِكُمْ» صفت براي «لباساً» ميباشد.
عبارت «ریشاً» را هم ميتوان عطف به كلمه «لباسا» دانست ،یعني دو گونه لباس فرستادیم (الكشاف ،ج ،2ص )97كه در
این صورت معناي چنين ميشود« :فروفرستادیم لباسي كه شرمگاهتان را بپوشاند و لباسي كه مایه زینت باشد»؛ و هم ميتوان
عطف به عبارت «یُواري سَوْآتِكُمْ» دانست كه در واقع ،صفت دومي براي «لباسا» قرار بگيرد یعني« :فروفرستادیم لباسي كه هم
شرمگاهتان را ميپوشاند و هم مایه زینت شماست».
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حدیث

 )1.از اميرالمومنين ع روایتي نقل شده كه در یك مجلس ،به اصحابش ،چهارصد باب كه مایه صالح دین و دنياي مسلمان
است ،تعليم داد كه فرازي از آن در جلسه ،90حدیث 3گذشت .در فراز دیگري از آن آمده است:
لباس پنبه اي بپوشيد كه لباس رسول خدا ص بود و لباس ماست؛ و ما روالمان نيست كه لباس [از جنس] مو و پشم
بپوشيم مگر اینكه علت خاصي در كار باشد؛
و فرمود :همانا خداوند عز و جل زیباست ،زیبایي را دوست دارد و دوست دارد كه اثر نعمتش را بر بنده ببيند.
الخصال ،ج ،2ص613
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْيَى
عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ مِمَّا یُصْلِحُ لِلْمُسْلِمِ فِي دِینِهِ وَ دُنْيَاهُ قَالَ ع ...
الْبَسُوا ثِيَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ نَكُنْ نَلْبَسُ الشَّعْرَ وَ الصُّوفَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ جَمِيلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِه...
 )2امام صادق ع فرمود :زیباترین لباس براي مومن ،لباس تقوي است كه خداوند متعال ميفرماید« :لباس تقوي است كه
بهترین [لباس] است»؛ و اما همين لباس ظاهري هم نعمتي از جانب خداوند متعال است كه فرزندان آدم بدان شرمگاههاي خود
را بپوشانند؛ و این كرامتي است كه خداوند با آن ذریه آدم را كرامت بخشيد و غير آنها را چنين كرامتي نبخشيد؛
و آن براي مومن وسيلهاي است براي اداي آنچه خداوند بر ایشان واجب فرموده است؛
و بهترین لباست آن است كه تو را از خداوند عز و جل به خود مشغول نسازد ،بلكه تو را به یاد و شكر و طاعت وي
نزدیك كند و تو را بر عُجب و ریاء و آرایشگري و فخرفروشي و تكبر نكشاند كه اینها از آفات دین و مایه قساوت قلباند؛
پس هنگامي كه لباست را پوشيدي به یاد آور كه خداوند گناهانت را با رحمت خویش بر تو پوشانده است؛ و همان گونه
كه ظاهرت را پوشاندي ،باطنت را هم بپوشان؛ و باطنت از صدق در پوشش هيبت [الهي] باشد و ظاهرت در پوشش طاعت؛
و عبرت بگير از فضل خداوند عز و جل كه وسایل [تهيه] لباس را آفرید تا شرمگاههاي ظاهري بدان پوشيده شود و
درهاي توبه و بازگشت و فریادرسي را باز كرد تا شرمگاههاي باطني ،اعم از گناهان و اخالق بد بدان پوشانده شود؛
و هيچكس را رسوا نكن چرا كه خداوند براي تو عظيمتر از آن را [كه مایه رسوایي ميشود] پوشاند؛ و به عيب خویش
مشغول شو و از آنچه حال و روزش ربطي به تو ندارد درگذر؛ و برحذر باش كه عمرت را با [سرک كشيدن در] عمل غير
خویش هدر دهي و غير تو با سرمایهات تجارت كند و خود را به هالكت افكني ،كه فراموشي گناهان ،از بزرگترین عقوبتهاي
خداوند متعال در حال [= در دنيا]  ،و از مهمترین عوامل عقوبت ساز در آینده [= در قيامت] است؛
و بنده مادام كه مشغول است به طاعت خداوند متعال و شناخت [ریشهیابي] عيوب خویش و ترک آنچه در دین خدا مایه
زشتي است ،از آفات در امان و غواص دریاي رحمت خداوند متعال ميباشد و به گوهرهاي گرانبهایي از حكمت و بيان نایل
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ميگردد؛ و مادام كه در فراموشي از گناهان و جاهل به عيوب خویش است ،به حال و توان خود واگذار شده ،و هيچگاه روي
رستگاري را نخواهد دید.
مصباح الشریعة ،ص31-30
قَالَ الصَّادِقُ ع زین [أَزْیَنُ] اللِّبَاسِ لِلْمُؤْمِنِ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ أَنْعَمُهُ الْإِیمَانُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَمَّا
اللِّبَاسُ الظَّاهِرُ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تُسْتَرُ بِهَا عَوْرَاتُ بَنِي آدَمَ وَ هِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا ذُرِّیَّةَ آدَمَ مَا لَمْ یُكْرِمْ بِهَا غَيْرَهُمْ وَ هِيَ
لِلْمُؤْمِنِينَ آلَةٌ لِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ خَيْرُ لِبَاسِكَ مَا لَا یَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ یُقَرِّبُكَ مِنْ ذِكْرِهِ وَ شُكْرِهِ وَ طَاعَتِهِ وَ
لَا یَحْمِلْكَ عَلَى الْعُجْبِ وَ الرِّیَاءِ وَ التَّزْیِينِ وَ التَّفَاخُرِ وَ الْخُيَلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ آفَاتِ الدِّینِ وَ مُورِثَةُ الْقَسْوَةِ فِي الْقَلْبِ فَإِذَا لَبِسْتَ ثَوْبَكَ
فَاذْكُرْ سَتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ ذُنُوبَكَ بِرَحْمَتِهِ وَ أَلْبِسْ بَاطِنَكَ كَمَا أَلْبَسْتَ ظَاهِرَکَ بِثَوْبِكَ وَ لْيَكُنْ بَاطِنُكَ مِنَ الصِّدْقِ فِي سِتْرِ الْهَيْبَةِ وَ
ظَاهِرُکَ فِي سِتْرِ الطَّاعَةِ وَ اعْتَبِرْ بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ خَلَقَ أَسْبَابَ اللِّبَاسِ لِيَسْتُرَ الْعَوْرَاتِ الظَّاهِرَةَ وَ فَتَحَ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَ
الْإِنَابَةِ وَ الْإِغَاثَةِ لِيَسْتُرَ بِهَا الْعَوْرَاتِ الْبَاطِنَةَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَخْلَاقِ السَّوْءِ وَ لَا تَفْضَحْ أَحَداً حَيْثُ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ
اشْتَغِلْ بِعَيْبِ نَفْسِكَ وَ اصْفَحْ عَمَّا لَا یَعْنِيكَ حَالُهُ وَ أَمْرُهُ وَ احْذَرْ أَنْ یَفْنَى عُمُرُکَ بِعَمَلِ غَيْرِکَ وَ یَتَّجِرَ بِرَأْسِ مَالِكَ غَيْرُکَ وَ تَهْلِكَ
نَفْسُكَ فَإِنَّ نِسْيَانَ الذُّنُوبِ مِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَاجِلِ وَ أَوْفَرِ أَسْبَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْآجِلِ وَ مَا دَامَ الْعَبْدُ مُشْتَغِلًا بِطَاعَةِ
اللَّهِ تَعَالَى وَ مَعْرِفَةِ عُيُوبِ نَفْسِهِ وَ تَرْکِ مَا یَشِينُ فِي دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْآفَاتِ غَائِصٌ فِي بَحْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى
یَفُوزُ بِجَوَاهِرِ الْفَوَائِدِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ وَ مَا دَامَ نَاسِياً لِذُنُوبِهِ جَاهِلًا لِعُيُوبِهِ رَاجِعاً إِلَى حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ لَا یُفْلِحُ إِذاً أَبَدا.
برای رعایت اختصار دو حدیث زیر را در کانال نگذاشتم

 )3تفسير القمي ،ج ،1ص226
فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ یا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُوارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً» فَأَمَّا اللِّبَاسُ
فَالثِّيَابُ الَّتِي یَلْبَسُونَ ،وَ أَمَّا الرِّیَاشُ فَالْمَتَاعُ وَ الْمَالُ ،وَ أَمَّا لِبَاسُ التَّقْوَى فَالْعَفَافُ لِأَنَّ الْعَفِيفَ لَا تَبْدُو لَهُ عَوْرَةٌ -وَ إِنْ كَانَ عَارِیاً مِنَ
الثِّيَابِ ،وَ الْفَاجِرَ بَادِي الْعَوْرَةِ وَ إِنْ كَانَ كَاسِياً مِنَ الثِّيَابِ ،یَقُولُ وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ یَقُولُ الْعَفَافُ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُون
 )4نهجالبالغه ،خطبه27؛ معاني األخبار ،ص309؛ الكافي ،ج ،5ص4
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ
فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِسْهَابِ [الْأَسْدَادِ] وَ أُدِیلَ
الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَادِ وَ سِيمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَف ...
تدبر

« )1یا بَني آدَمَ:»...
آیات قبل خطاب به آدم و حوا و گاه ابليس بود ،اما در این آیه خطاب به «بنيآدم» شد .این بخوبي نشان ميدهد كه آدم
و حوا در این آیات قبل ،به عنوان نماینده نوع انسان بودهاند ،فرشتگان بر آنها به عنوان نماینده نوع بشر سجده كردند و آنها به
عنوان نماینده نوع بشر ابتدا در بهشت زندگي كردند و هبوط كردند و ( . ...توضيح بيشتر در جلسه ،224تدبر)2
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«)2یا بَني آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ :»...
شيطان كوشيد انسان را برهنه كند تا از بهشت بيرون شود (اعراف .)20/خدا بالفاصله بعد از اینكه زندگي انسان را در
زمين تعریف كرد (آیه قبل) اولين نعمتي كه برایش از آسمان نازل كرد وسيله پوشش بود تا از برهنگي درآید .و تمدن غرب،
دست كم در این جهت كه توانسته فرهنگ برهنگي را ترویج كند ،در مسير شيطان و مخالف فطرت انساني انسان گام برميدارد.
(توضيح بيشتر در جلسه ،240تدبر)1
« )3قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً :»...
«لباس» یك موهبت آسماني است با دو كاركرد اصلي است :حفظ حرمت انسان (یُواري سَوْآتِكُمْ) و زیبا جلوه نشان دادن
انسان (ریشاً)؛ و هردوي اینها از امتيازات اساسي انسان نسبت به سایر موجودات زميني است (حدیث.)2
بحث تخصصی انسانشناسی و سبک زندگی

غلبه رویكردهاي انتزاعي در انسانشناسي موجب شده غالبا در حوزه تفاوتهاي انسان با حيوان به اموري همچون عقل،
اراده ،فطریات حقيقتجویي و  ...اشاره شود؛ اما امور انضمامياي همچون پوشش ظاهري مورد غفلت قرار گيرد؛ در حالي كه
این آیه بخوبي تذكر ميدهد كه از اموري كه در تفاوتهاي انسان و حيوان بنيادي است همين است كه انسان موجودي است كه
از لباس استفاده ميكند و لباسهاي انسانها بشدت در فرهنگ آنها موثر است .از شواهد مهم این مطلب همين است كه با
اینكه ورود فرهنگ غربي به جوامع اسالمي از دو سه قرن قبل آغاز شد ،اما در فرهنگ عمومي این جوامع اثري گستردهاي
نداشت و بسياري از كشورهاي اسالمي (مانند ایران و تركيه) از زماني كه نحوه پوشششان را باالجبار تغيير دادند فرهنگ
دینيشان بشدت تحت تاثير قرار گرفت.
امروزه هم طراحان مد در تمام جوامع تاثير بسزایي در تغييرات فرهنگي آن جوامع دارند ،واقعيتي كه متاسفانه هنوز در
كشور ما جدي گرفته نميشود و دلسوزان فرهنگي كشور كمتر حاضرند براي طراحي مدلهاي لباس ،اندیشه و هزینه كنند .و
آن مقدار هم كه دغدغه وجود دارد ،عموما فقط دغدغه حفظ كرامت انساني انسانهاست (از زاویه حجاب شرعي) و ابعاد
زیبایيشناختي كمتر مورد تاكيد قرار ميگيرد؛ و غالبا ابعاد زیبایيشناختي صرفا به عنوان ابزار خودنمایي تلقي و مذمت ميشود؛
در حالي كه رعایت ابعاد زیبایي شناختي در لباس ،لزوما به معناي تحریك غریزه جنسي نيست و اتفاقا در اغلب فرهنگهاي
بومي جهان لباسهاي بلند و پوشيده كه حرمت شخص را حفظ ميكند در عين زیبایي فراوان وجود داشته است.
« )4لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ» وَ «ریشاً» وَ «لِباسُ التَّقْوى» ذلِكَ خَيْرٌ :
در این آیه در حوزه پوشش ،ابتدا پوشش ظاهري صرف (پوشش شرمگاه) ،سپس پوشش براي زیبایي ،و در گام سوم
پوشش تقوي مطرح شد؛ این نكته،
هم ميتواند نشاندهنده درهمتنيدگي ابعاد غریزي ،زیبایيشناختي و معنوي انسان باشد،
و هم یك سيري را براي مواجهه با [و طرح مساله كردن براي] انسان مشخص ميكند كه از ابعاد غریزي شروع و به ابعاد
معنوي محض ختم ميشود.
 ...« )5قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ :»...
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در این آیه ابتدا لب اس به عنوان ابزاري كه خداوند براي پوشش ظاهري صرف (پوشش شرمگاه) و زیبایي نازل كرده،
مطرح شد؛ و سپس خود تقوي به عنوان یك لباسي كه «بهتر» است ،مطرح گردید.
این نوع تعبير ،نشان ميدهد كه «تقوي» هم براي حفظ حرمت انسان و هم براي زیبا شدن انسان ،قویتر از لباس ظاهري
عمل ميكند؛ 1و اگر به دور و بر خود بنگریم هم واقعا همين طور است:
كسي كه لباس فاخر و محترمانهاي ميپوشد در نگاه مردم هم احترام خاصي پيدا ميكند و هم زیبایياش به چشم ميآید؛
اما اولياء اهلل كه اهل تقوي هستند ،حتي اگر لباسهاي بسيار ساده و فقيرانهاي هم بر تن داشته باشند ،در نظر اغلب انسانها هم
حرمت بيشتري دارند و هم زیباتر و جذابتر مينمایند.
 ...« )6قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ :»...
در این آیه ابتدا یك لباس ظاهري مطرح شد با دو كاركرد حفظ آبرو و زینتبخشي؛ و سپس یك لباس باطني مطرح شد
با كاركرد حفظ باطن انسان .اولي را نازل شده از حانب خدا معرفي كرد و دومي را در جملهاي جداگانه و بدون اینكه به خدا
نسبت دهد ،از خوبياش سخن گفت .چرا؟
الف .شاید بدین جهت كه در ذهن اغلب ما تقوي ،توفيقي الهي است اما لباسهاي ظاهري و مادي را محصول كار خود
و همنوعان خود ميپنداریم .آیه در مقام اصالح این باور است :از طرفي لباس (همانند بسياري دیگر از نعمتهاي الهي) موهبتي
الهي معرفي شده است؛ و از طرف دیگر ،در مورد تقوي ،اگرچه توفيق الهي در آن شرط است اما تالش و خواست خود
شخص است كه این توفيق را شامل حال وي ميكند.
ب... .
« )7قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً  ...وَ لِباسُ التَّقْوى  ...ذلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ»:
اینكه خداوند متعال انسان را از موهبت لباس (براي حفظ حرمت و زیباتر شدن) برخوردار كرد ،و لباس تقوي را هم
براي انسان مطرح نمود ،آیات و نشانههایي براي توجه پيدا كردن به خداست.
 . 1عالمه طباطبایي در این زمینه ميفرمایند« :در اینجا از ذكر لباس ظاهري كه عورت را ميپوشاند و با آن انسان را از آنچه كه آشكار شدنش
باعث ناراحتياش ميشود ،حفظ ميكند به ذكر لباس باطني شرمگاههاي باطنىاي را مىپوشاند كه آشكار شدنش انسان را ناراحت ميكند و این همان
گناهاني مانند شرك و  ...است .و آن ناراحتي و ذلت خوارشدگياي كه از كشف شرمگاههاي روحیش به آدمى دست مىدهد در عورت ظاهرى و باطنیش
از یك سنخ است ،با این تفاوت كه تاثر از بروز معایب باطنى شدیدتر و ناگوارتر و دوامش زیادتر است و محاسبهگرش خداى تعالى است و نتیجهاش
هم شقاوت و بدبختى دائمى و آتشى است كه بر دلها سر ميكشد.
و براى اشاره به این معنا و تتمیم فایده بحث ،این جمله را اضافه كرد كه «ذلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ» .پس لباسى را كه انسان به استفاده از
آن هدایت شده تا حاجتش را در پوشاندن شرمگاهي كه آشكار شدنش مایه ناراحتي اوست ،رفع كند ،آیتى الهى شمرده كه اگر انسان به دقت در آن بتامل
و بصیرت پیدا كند به یاد خواهد آورد كه عیبهاي باطنياي دارد كه آشكار شدن آنها هم باعث بد آمدن وي ميشود و آن عبارت است از رذایل نفس كه
پوشاندنش واجبتر و ضروريتر از پوشاندن عورت ظاهرى با لباس ظاهري است ،و لباسي كه آن را ميپوشاند و نیاز ضروري انسان در این زمینه را
رفع ميكند همان لباس تقوایي است كه خداوند به آن امر فرموده و به زبان انبیاى بزرگوار براى بشر آن را بیان كرده است( ».المیزان ،ج ،8ص70؛ ترجمه
المیزان ،ج ،8ص78؛ البته چون ترجمه مذكور دقیق نبود ،متن فوق از نو ترجمه شده است)
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ما درباره اینكه تقوي راهي به سوي خدا باز ميكند زیاد گفته و شنيدهایم؛
اما آیا تا به حال در این باره كه لباس – با دو ویژگيِ پوشانندگي شرمگاه و زیباسازي انسان – آیت و نشانهاي بر خداست،
كه ميتواند افراد را به خداوند متذكر سازد ،اندیشيدهایم؟
 )8جمعبندي آیه:
این آیه،
ابتدا لباس را موهبت الهي خاص انسان معرفي ميكند كه همين عامل تمایز انسان از سایر موجودات زميني ميشود
(تدبر)2
سپس براي لباس ،كه یك عامل هویتي مهم براي انسان است دو كاركرد برميشمرد ،هم كاركرد حفظ حرمت انسان و هم
كاركرد زیبایيشناختي( .تدبر)3
آنگاه پس از اینكه انسان را به جایگاه پوشش ظاهري براي حفظ حرمت خویش و زیباتر شدن توجه داد ،ضرورت تقوي
را هم براي حفظ حرمت حقيقي و زیبایي معنوي انسان مطرح و اثر آن را در این زمينه موثرتر دانست (تدبر)5
و در پایان هم همه اینها را بخشي از نشانههاي الهي كه ميتواند عاملي براي تذكربخشي قرار گيرد معرفي كرد (تدبر)7
این را درکانال نگذاشتم

« )9قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً»
نزول «لباس» از جانب خدا عليالقاعده به معناي آفرینش آن براي انسان است چنانكه در مورد «آهن» (حدید )25/و
«چهارپایان» (حجر )21/تعبير «نزول» مطرح شده است.
از طرف دیگر« ،لباس» چيزي است كه تهيه آن نيازمند اقداماتي مانند نخریسي و پارچهبافي دوخت و دوز و  ...است و
غير از پنبه و پشم و سایر مواد اوليهاي است كه لباس از آنها ساخته ميشود.
اینكه تعبير شده «لباس» را نازل كردیم ،با اینكه لباس ،ساخته دست بشر است ،ظاهرا از این باب است كه [با نگاه توحيد
افعالي] همه آنچه بشر انجام ميدهد هم مخلوق خداست« :وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُون :و خداوند شما را و هر آنچه انجام
ميدهيد را آفرید» (صافات( )96/الميزان ،ج ،8ص)69
« )10قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً یُواري سَوْآتِكُمْ وَ ریشاً»:
اینكه «ریشا» را هم عطف بر «لباسي كه شرمگاهها را ميپوشاند» و به عنوان آنچه خدا نازل كرده ،مطرح نمود ،بر مباح
بودن استفاده از لباس زینتي داللت دارد( .الميزان ،ج ،8ص)69
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 )247سوره اعراف ( )7آیه  27یا بَني آدَمَ ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِیُرِیَهُما سَوْآتِهِما
إِنَّهُ یَراكُمْ هُوَ وَ قَبیلُهُ مِنْ حَیْثُ ال تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ

1395/9/10

ترجمه

اي فرزندان آدم! زنهار كه شيطان شما را به فتنه نيندازد همان گونه كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون نمود ،در حالي
كه لباسشان را از [تن] ایشان درميآوَرَد تا عورتهایشان را بدانها بنماید .بيتردید او و قبيلهاش شما را ميبينند از جایي كه
آنها را نميبينيد؛ به یقين ما شياطين را متوليان [امور] كساني كه ایمان نميآورند قرار دادیم.
تسلیت شهادت امام رضا ع
نکات ترجمهای و نحوی

«الیَفْتِنَنَّكُمُ» = ال [نافيه] [ +حرف «أن» ناصبه در تقدیر]  +یَفتِنَ [فعل مضارع منصوب] « +نّ» [نون ثقيله براي تاكيد] +
«كم» [ضمير در جایگاه مفعول]
«یفتن» فعل مضارع از ماده «فتن» است كه این ماده در دو معناي مهم به كار رفته است :یكي امتحان و ابالء است و دیگري
عذاب كردن با آتش .و این دو هم به یك معنا برمي گردد اصل این كلمه «گداختن طال با آتش است تا خالص و ناخالصش
معلوم شود» پس به همين جهت هم براي داخل در آتش كردن [عذاب] به كار رفته و هم در مورد امتحانات سخت و دشوار
كه از حيث سختي مانند داخل در آتش شدن است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص472؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)624-623
بنابراین برخي این گونه جمعبندي كردهاند كه اصل این ماده به معناي «آنچه موجب اختالل و اضطراب است» ميباشد؛ كه از
این جهت هم با امتحانات ساده متفاوت است و هم بر عذاب با آتش صدق كرده است (التحقيق في كلمات القرآن الكریم،
ج ،9ص.)23-24
«یَنْزِعُ» :از ماده «نزع» به معناي «كَندن» (قلع) (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )415و «بركشيدن از جایگاه خود» (جَذَبَه
عن مَقرّه) (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )798ميباشد .مرحوم مصطفوي توضيح داده است كه :این كلمه وقتي با حرف «عن»
متعدي شود صرفا به معناي ترک كردن و رها كردن چيزي است؛ اما وقتي با حرف «إلي» متعدي شود به معناي انقطاع از چيزي
و تمایل به چيز دیگر است؛ و وقتي با حرف «في» متعدي شود به معناي امتداد یافتن نزاع و تحقق آن در موضوع مورد نظر
است (تنازعتم في االمر :آلعمران )125/همچنين «نزاع» و «منازعه» را به معناي اختالف و درگيري بدین جهت به كار ميبرند
كه هریك از طرفين ميخواهد دیگري را از راي و موضعي كه اتخاذ كرده بيرون بكشد؛ و «تنازع» استمرار یافتن «نزع» (كشيدن)
است كه عليرغم معناي منفي آن ،در قرآن كریم یكبار هم در معناي مثبت (در مورد وضعيت بهشتيان) به كار برده است
«یَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً ال لَغْوٌ فِيها وَ ال تَأْثِيم :جام [شراب] از [دست] هم بيرون ميكشند؛ به نحوي كه نه كار لغوي باشد و نه
گناه» (طور( )23/التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)80-79
«قَبيلُهُ» = «قبيل» « +ه»« .قبيل» از ماده «قبل» است كه اصل این ماده را به معناي «مواجهه چيزي با چيز دیگر» (معجم
المقایيس اللغة ،ج ،5ص )52آن هم مواجههاي كه در آن به نحوي تمایل وجود داشته باشد (التحقيق في كلمات القرآن الكریم،
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ج ،9ص )186دانستهاند .این ماده حوزه استعمالي بسيار گستردهاي دارد ،و براي خود كلمه «قبيل» هم برخي بيش از  15معنا
برشمردهاند (لسان العرب ،ج ،11ص 1)539كه به نظر ميآید مهمترینش (كه در آیه هم مد نظر بوده) در معناي «قبيله» (یا حتي
بعضا آن را جمع «قبيله» دانستهاند) به كار رفته كه «قبيله» به جماعتي كه با هم جمع شده باشند اطالق ميشود از این جهت
كه به همدیگر روي ميآورند [و به هم كمك مي كنند] (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )654به تعبير دیگر ،چون «قبيل» صفت
مشبهه است داللت بر ثبوت مي كند و مراد از آن كسي است كه ذاتا متمایل و روي به سوي چيزي دارد و وقتي در مورد
جماعتي به كار برده مي شود از این جهت است كه بين افراد آن جماعت نوعي رو به سوي هم كردن و مواجهه و انس برقرار
است و در این آیه هم به لشكر شيطان از این جهت «قبيلُه» گفته شده كه همگي رو به سوي او دارند (التحقيق في كلمات
القرآن الكریم ،ج ،9ص )187و برخي هم گفتهاند منظور از «قبيلُه» نسل اوست (كتاب العين ،ج ،5ص)166
در قرآن كریم ،تعبير جمع آن به صورت «قبائل» به كار رفته است« :جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِل» (حجرات )13/و برخي كلمه
«قُبُل» در آیه «حَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُالً» (انعام )11/و «یَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُالً» (كهف )55/را نيز جمعِ «قبيل» (مفردات ألفاظ
القرآن ،ص )654ویا به معناي قبيله قبيله (گروه گروه) دانستهاند (كتاب العين ،ج ،5ص.)166
برخي از اشتقاقات ماده «قبل» كه در قرآن كریم به كار رفته بدین قرار است:
«قُبُل» (پيش رو) در مقابل «دُبُر» (پشت سر) «إِنْ كانَ قَميصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُل» (یوسف( )26/كه استعمال این دو كلمه به نحو
استعاري در خصوص عورتين انسان در زبان عربي متداول است)،
«اقبال» به معناي توجه به سمت جلو و با تمایل« :وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ» (صافات27/؛ طور)25/
«استقبال» به سمت جلو متمایل شدن و به سوي كسي رفتن« :عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِم» (احقاف)24/
«قبول» به معناي «پذیرفتن» با روي باز و متمایل به شيء مورد نظر است« :فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَن» (آلعمران )37/كه به
صورت فعل مضارع معلوم «هُوَ الَّذي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ» (شوري)25/؛ و نيز به صورت مجهول «لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُم» (آلعمران)90/؛ و
اسم فاعل (قبول كننده) نيز به كار رفته است« :قابِلِ التَّوْب» (غافر )3/و «قابله» هم كسي است كه بچه را ميگيرد.
«تَقَبّل» قبول كردن به نحوي كه در قبال آن رضایتي در كار باشد« ،رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا» (بقره)127/
«مقابله» و «تقابل» به معناي رو در روي هم قرار گرفتن؛ كه بویژه «تقابل» در زبان عربي غالبا در بار معنایي مثبت به كار
ميرود و داللت بر نوعي عنایت و مودت ميكند ،مثال در وصف بهشتيان آمده است« :إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ» (حجر)47/

« . 1ما یعرِف قَبِیلًا من دَبِیر :یرید القُبُل و الدُّبُر ،و قیل :القَبِیل طاعة الرب تعالى ،و الدَّبِیر معصیته ،و قیل :معناه ال یعرف األَمر مُقبِلًا و ال مُدْبِراً ،و قیل:
هو ما أَقبلت به المرأَة من غَزْلها حین تَفْتِله و أَدْبَرت ،و قیل :القَبِیل من الفَتْل ما أُقبِل به على الصدْر و الدَّبِیر ما أُدْبِرَ به عنه ،و قیل :القَبِیل باطِن الفَتْل و الدَّبِیر
ظاهره ،و قیل :القَبِیل و الدَّبِیر في فَتْل الحبل ،فالقَبِیل الفَتْل األَوَّل الذي علیه العامة ،و الدَّبِیر الفَتْل اآلخر ،و بعضهم یقول :القَبِیل في قُوى الحبل كلُّ قوة على
قُوَّة ،وجهُها الداخل قَبِیل و الخارج دَبِیر ،و قیل :القَبِیل ما أَقبل به الفاتِل إِلى حِقْوِه ،و الدَّبِیر ما أَدْبَر به الفاتِل إِلى ركبته ،و قال المفضل :القَبِیل فَوْز الْقِدح في
القِمار ،و الدَّبِیر خَیْبة القِدْح ،و قال جماعة من األَعراب :القَبِیل أَن یكون رأْس ضِمْن النَّعْل إِلى اإلِبهام ،و الدَّبِیر أَنْ یكون رأْس الضِّمْن إِلى الخِنْصَر ،المحكم:
و قیل القَبِیل أَسفل األُذُن و الدَّبِیر أَعالها ،و قیل :القَبِیل القُطْن و الدَّبِیر الكَتَّان ،و قیل :ما یعرف مَن یُقبِل علیه ،و قیل :ما یعرِف نسَب أُمِّه من نسَب أَبیه ،و
الجمع من كل ذلك قُبُل و دُبُر .و ما یعرِف ما قَبِیلُ هذا األَمر من دَبِیره و ما قِبَالُه من دِبارِه»
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«قبلَة» هم در اصل اسم براي حالتي بوده كه شخصي كه ميخواهد به جایي روي كند آن گونه قرار مي گيرد (شبيه «جلسه»
كه به معناي حالت خاصي از نشستن است) و كمكم به معناي مكاني كه افراد در هنگام نماز بدان رو ميكنند به كار رفته است.
«فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها» (بقره)144/
«قِبَل» هم به معناي مواجهه (تلقاء) [«در قبال چيزي» قرار گرفتن] است (ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذاب ،حدید13/؛ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِب ،بقره )177/و هم به معناي قوت و طاقت (كتاب العين ،ج ،5ص166؛ المحيط في اللغة ،ج ،5ص)429
كه برخي این معناي دوم را از این جهت دانستهاند به طور استعاري براي جایي كه قوت و قدرتي براي مقابله كردن باشد به
كار ميرود« :فَما لِلَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ» (معارج« ،)36/فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ ال قِبَلَ لَهُمْ بِها» (نمل)37/
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و نهایتا «قَبْل» در مقابل «بعد» ( 242مورد در قرآن كریم) ،كه در اینكه این كلمه اخير چگونه كلمهاي است و آیا به لحاظ
معنایي به همان ماده فوق با معناي «مواجهه» برميگردد یا خير ،بحثهایي بين اهل لغت وجود دارد كه در این مجال نميگنجد.
حدیث

 )1از پيامبر اكرم ص روایت شده است:
به كسي كه مرا به حق به عنوان بشارتدهنده مبعوث كرد[ ،امام] قائم از فرزندانم بر اساس عهدي از جانب من به او
ميرسد ،غایب ميشود تا جایي كه اكثر مردم ميگویند خداوند دیگر با آل محمد ص كاري ندارد؛ و دیگراني هم در والدتش
تردید ميكنند .پس هركه زمان او را درک كرد به دینش چنگ زند و راهي براي شيطان باقي نگذارد كه با تردیدافكنياش راهي
به او باز كند و او را از آیين من بلغزاند و از دین من خارج كند كه او قبال پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد و به یقين
خداوند «شياطين را متولي [امور] كساني كه ایمان نميآورند قرار ميدهد».
كمال الدین و تمام النعمة ،ج ،1ص51
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً لَيَغِيبَنَّ الْقَائِمُ مِنْ
وُلْدِي بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى یَقُولَ أَكْثَرُ النَّاسِ مَا لِلَّهِ فِي آلِ مُحَمَّدٍ حَاجَةٌ وَ یَشُكُّ آخَرُونَ فِي وِلَادَتِهِ فَمَنْ أَدْرَکَ زَمَانَهُ
فَلْيَتَمَسَّكْ بِدِینِهِ وَ لَا یَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا بِشَكِّهِ فَيُزِیلَهُ عَنْ مِلَّتِي وَ یُخْرِجَهُ مِنْ دِینِي فَقَدْ أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَبْلُ وَ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ.
 )2از امام باقر ع روایت شده است:
هيچ عبادتي برتر از عفت پيشه كردن در مورد شكم و اندام جنسي نيست.
الكافي ،ج ،5ص554

1

توضیحات كلمات بعدي عمدتا از مفردات ألفاظ القرآن ،ص 654و التحقیق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص 189-186گرفته شده؛ غیر از

مواردي كه مشخصا آدرسش ذكر شده است.
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مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
یَقُولُ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.
تدبر

« )1یا بَني آدَمَ ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِیَهُما سَوْآتِهِما :»...
چنانكه از آیات قبل هم قابل استنباط بود ،هدف از بيان آنچه بر سر آدم و حوا آمد ،عبرت گرفتنِ ما بود از اینكه شيطان
چه هدفي دارد و چگونه از زاویهاي كه ما بدان توجه نداریم وارد ميشود تا ما را گمراه كند.
جالب اینجاست كه در مقام عبرتگيري به همين جمله «شيطان شما را به فتنه نيندازد همان گونه كه پدر و مادرتان را از
بهشت بيرون نمود» بسنده نكرد ،بلكه به خصوص تالش شيطان براي برهنه ساختن انسان تاكيد كرد .چرا؟
الف .با توجه به اینكه در آیه قبل ،بحث «لباس تقوي» را مطرح كرد ،ميخواهد توجه دهد كه مساله اصلي این است كه
شيطان ميخواهد لباس تقوي را از تن شما درآورد؛ و آنچه درباره درآوردن لباس آدم و حوا در بهشت مطرح شده ،تمثيلي از
درآوردن لباس تقوي است؛ و انسان در بهشت سعادت است مادام كه به فتنه شيطان در بيرون آوردن لباس تقوي فریفته نشود.
(الميزان ،ج ،8ص)70
ب .اهميت مساله پوشش در فرهنگ اجتماعي را مد نظر قرار دهد.
توضیح تخصصی سبک زندگی

مساله پوشش ،اگرچه به ظاهر انسانها برميگردد؛ اما یك مساله بسيار عميق فرهنگي است و به قول برخي «تالزمي جدي
بين فرهنگ برهنگي و برهنه شدن از فرهنگ خودي وجود دارد» (حداد عادل ،فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي) .در كشور
ما حساسيت فراواني از جانب بسياري از متدینان در قبال مساله حجاب وجود دارد؛ و از سوي دیگر ،بسياري این حساسيت
را نابجا ميدانند ،با این توجيه كه محرمات دیني مهمتري (مانند ربا و یادروغگویي) در جامعه ما وجود دارد كه اگر كسي
دغدغه دین دارد باید ابتدا به اینها بپردازد.
حقيقت این است كه هر دو سخن درستي ميگویند اما از دو موضع .یعني اگر به خودي خود نگاه كنيم ،مسائلي مانند ربا
و دروغگویي اهميتي بسيار بيش از مساله حجاب دارد؛ اما چنانكه در آیه مورد تاكيد است ،ترویج فرهنگ برهنگي از مهمترین
ابزارهاي شيطان براي ایجاد انحراف و دور شدن كلي از فرهنگ دیني اصيل است و حساسيتي كه نسبت به مساله حجاب
وجود دارد ریشه در همين نگاه قرآني دارد كه در ناخودآگاهِ فرهنگ دیني جامعه تزریق شده است .البته چون حالت ناخودآگاه
دارد ،تنها پوشش زنان كه حكم فقهي واضح دارد ،مورد اصرار قرار ميگيرد ،در حالي كه اگر عميق بيندیشيم ،مساله نباید فقط
بدان محدود شود ،بلكه مطلق پوشش زنان و مردان و بلكه تصاویر و فيلمها ،روابط بين افراد ،و هر آنچه ميكوشد غریزه
جنسي آدمي را از فضاي نظاممند به سمت هرج و مرج حيواني بكشاند ،و به تعبير قرآن «رویت شرمگاهها» را عادي سازد ،باید
مورد حساسيت قرار گيرد.
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ج .چنانكه قبال بيان شد (جلسه ،246تدبر )3یكي از تفاوتهاي بارز انسان و حيوان در همين است كه انسان در ميان
جانداران زميني تنها موجودي است كه لباس ميپوشد و اصرار بر پوشاندن شرمگاه خویش دارد و آیه ميخواهد بر همين تاكيد
كند.
توضیح تخصصی انسانشناسی

شيطان ميخواهد كاري كند كه انسان مرزي بين خود و حيوانات معتقد نباشد .و اگر انسان خود را در افق حيوان – ولو
حيواني پيشرفتهتر ببيند – دیگر از مقام خليفةاللهي صرف نظر كرده و شيطان بر او مسلط ميشود .چنانكه قبال هم اشاره شد
(جلسه ،225تدبر ،)2برخالف نزاعهاي جهان مسيحيت ،اشكال اصلي تئوري داروین در اعتقاد به «سير تكاملي» در قبال
«فيكسيسم» (ثباتانگاري در خلقت) نيست ،بلكه اشكال اصلياش این است كه تفاوت بنيادین آدم و حيوان را انكار ميكند؛
وگرنه باور به «سير تكاملي» ،اگر با باور به «نفخ روح در این مرحله از تكامل» ضميمه شود ،تقابلي با بنيادهاي نگاه دیني ندارد
(آنگاه صرفا یك گزاره جزیي زیستشناختي است كه ممكن است دین در قبال آن موافق ،یا مخالف ویا بيموضع باشد).
د... .
« )2ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِیَهُما سَوْآتِهِما»
برهنگي مایه خروج از قرب الهي است و هرگونه برنامه و تبليغاتي كه به برهنگي بيانجامد ،شيطاني است( .تفسير نور،
ج ،4ص)47
« )3الشَّيْطانُ ...لِيُرِیَهُما سَوْآتِهِما»
هدف شيطان ،برهنه كردن زن و مرد در برابر یكدیگر است (تفسير نور ،ج ،4ص.)47
« )4ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ  ...یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما»:
تالش شيطان براي بيرون آوردن لباس از تن آدم و حوا ابتدا با تعبير «به فتنه انداختن شما» و سپس با تعبير «كندن لباس
از آنها» بيان شد .این نشان ميدهد كه شيطان براي ترویج فرهنگ برهنگي هم بسيار پيچيده (فتنهگرانه) عمل ميكند هم اصرار
شدیدي دارد كه به درآوردن لباس راضي نيست بلكه ميخواهد لباس را بكَنَد.
 ...« )5إِنَّهُ یَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ:»...
شيطان تنها نيست ،بلكه گروه و ایادى دارد (تفسير نور ،ج ،4ص.)47
 ...« )6إِنَّهُ یَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ :»...
شيطان از زاویهاي ما را ميبيند كه ما او را نميبينيم.
این جمله تاكيدي است بر ظرافت و مخفي بودن اغواي شيطان ،كه انسان اصال احساس نميكند كس دیگري دارد او را
به سوي كار زشت ميخواند و این را كامال از خود ميبيند (الميزان ،ج ،8ص)71
در واقع ،ما غالبا از زاویهاي ضربه ميخوریم كه پيشبينيِ آن را نميكنيم.
شاید یكي از علل اینكه گاه افرادي كه به نظر ما افراد بزرگياند به نحو باورنكردنياي زمين ميخورند ،همين باشد كه
افراد به این نكته ساده توجه نميكنند.
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كسي كه این آیه را جدي بگيرد ،مراقبه و محاسبه نفس خود را جدي ميگيرد :كسي كه ميخواهد دیندارانه زندگي كند
همچون كسي است كه در ميدان دشمني حركت ميكند ،كه آن دشمن از زاویهاي كه او نميبيند او را زیر نظر دارد و هر لحظه
كه بتواند او را هدف قرار خواهد داد :نميتوان حتي یك حركت غيرحسابشده انجام داد.
« )7إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ»:
«سلطه شيطان ،نتيجه [باورها و] كارهاي خود ماست» (تفسير نور ،ج ،4ص)47
« )8یا بَني آدَمَ ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ  ...إِنَّهُ یَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ»:
شيطان ما را به فتنه مياندازد ،از جایي كه متوجه نيستيم ما را زیر نظر دارد ،و وقتي حواسمان نيست ضربه ميزند .چگونه
حریفش شویم؟
جمله پایاني آیه ،پاسخ ميدهد :او همه این كارها را مي كند اما متولي امور ما نميشود .تنها كساني كه اهل ایمان نيستند
شيطان متولي كارهایشان ميشود.
راه غلبه بر شيطان یك چيز است :تقویت ایمان .اگر بر عمل صالح و پرهيز از گناه هم تاكيد شده ،همگي براي آن است
كه ایمان در ما ثابت شود.
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وقتي خطا و گناه ميكنيم ،دنبال مقصر بيرون از خود نباشيم .و در درجه اول ببينيم كجاي ایمانمان خدشهدار شده است
كه شيطان راهي به ما باز كرده است و در ترميم آن بكوشيم.
حتي كساني كه اهل محاسبهاند ،غالبا اعمالشان را محاسبه ميكنند ،اما محاسبه باورها كمتر مورد توجه قرار ميگيرد .اما
اصحاب امامان چنين نبودند .بزرگاني همچون عبدالعظيم حسني ،خالد بن جریر بجلي ،عمروبن حریث ،و دیگران گاه ميرفتند
و اعتقادات خود را بر امام عرضه ميكردند كه مبادا باور انحرافياي در ذهنشان مستقر شده باشد.
(براي مطالعه این نمونهها به لينك زیر مراجعه كنيد)
http://karbobala.com/articles/info/1449

ما چه اندازه دغدغه باورهایمان را داریم؟ آیا معصوم هستيم كه خيالمان این اندازه از خودمان آسوده است؟
 ...« )9یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِیَهُما سَوْآتِهِما  ...إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ»:
«برهنگى ،نشانهى عدم ایمان و سلطهى شيطان است» (تفسير نور ،ج ،4ص)47

 . 1نكته :عالمه طباطبایي تذكر دادهاند كه «عدم ایمان» در این آیه ،منحصر به عدم ایمان اصطالحي (كه شخص كافر یا مشرك باشد) نميشود ،بلكه
با توجه به عباراتي كه در آیه  39سوره بقره گذشت (جلسه ،229تدبر )4و در ادامه سوره (اعراف )36/آمده است ،شامل هرگونه «تكذیب آیات الهي»
نیز ميشود (المیزان ،ج ،8ص )71یعني نه فقط مشكل در باور به خدا و وحدت او؛ بلكه هرگونه انكار و باور نداشتن نسبت به هدایت الهي (كه از طریق
آیات خدا انجام ميشود) نیز زمینه نفوذ و سلطه و والیت شیطان بر انسان را مهیا ميكند.
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مورد زیر را در کانال نگذاشتم

« )10ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ:»...
تالش شيطان براي گمراه كردن انسان در قالب اینكه «شيطان ميخواهد شما را به فتنه بيندازد» تعبير شده است .یعني
شيطان وضعيت را چنان پيچيده و سخت ميسازد كه سربلند درآمدن از آن بسيار سخت است و بسياري به عذاب مبتال خواهند
شد؛ و خدا نسبت به این فتنه هشدار ميدهد.
انكار «فتنه»هاي شياطين ،صرفا چشم خود را به روي واقعيت زندگي بستن است؛ و اتفاقا در داستان آدم و حوا ،این
صرف نظر كردن بر اساس اعتمادي بود كه با قسم خوردن شيطان نسبت به او حاصل شد.
این مورد بعدا اضافه شد

« )11كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما»:
این تعبير نشان ميدهد كه این گونه نبود كه آدم و حوا در بهشت برهنه بوده واي متوجه شرمگاه خود نبوده باشند و
شيطان فقط آنها را متوجه شرمگاه خود كرده باشد .بلكه آیه صراحت دارد كه شيطان با درآوردن لباس آنها ،آنها را از بهشت
بيرون كرد.

 )248سوره اعراف ( )7آیه 28
تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ
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ترجمه

و هنگامي كه كار ناشایستي مرتكب شوند ،گویند :پدرانمان را بر این یافتيم ،و خداوند ما را بدان دستور داد .بگو مسلماً
خداوند به كار ناشایست دستور نميدهد؛ آیا چيزي كه نميدانيد به خدا نسبت ميدهيد؟!
نکات ترجمه

«فاحِشَةً» و «الْفَحْشاءِ»
هر دو از ماده «فحش» هستند كه این ماده بر قبح (زشتي) و شنيع بودن داللت ميكند و گفتهاند هر چيزي است كه از حد
خود تجاوز كند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،4ص )478و در تفاوت آن با «قبيح» گفتهاند كه «فاحش» هر سخن و فعل و كاري
است كه قبح شدید و عظيم داشته باشد (الفروق في اللغة ،ص227؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )626و قبحش كامال آشكار باشد
و كلمه «فحشاء»به خاطر «مد»ي كه در كالم دارد ،مفدمش شدیدتر از «فاحِشَة» است (التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج،9
ص )35و این كلمه گاه به نحو كنایهاي در مورد عمل «زنا» به كار ميرود مثال« :وَ اللَّاتِي یَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» (نساء)15/
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حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
تو را از دو خصلت نهي ميكنم كه رجالي در آن هالک شدهاند :برحذرت ميدارم از اینكه دینداري خدا را با امر باطلي
انجام دهي؛ و بر اساس آنچه نميداني به مردم فتوا دهي (موضع دین را بيان كني)
الكافي ،ج ،1ص42؛ المحاسن ،ج ،1ص204
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ
قَالَ قَالَ لِي َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
أَنْهَاکَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَاکُ الرِّجَالِ أَنْهَاکَ أَنْ تَدِینَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
 )2از امام باقر ع روایت شده است كه:
آنچه مي دانيد بگویيد و در مورد آنچه نميدانيد ،بگویيد [سریع اظهار نظر نكنيد و] خداوند بهتر ميداند؛ بدرستي كه گاه
شخص آیهاي را از قرآن بيرون ميكشد [مطابق برداشت ناصواب خود توضيح ميكند] كه با آن در فاصلهاي بيش از بين زمين
و آسمان سقوط كرده است.
الكافي ،ج ،1ص42؛ المحاسن ،ج ،1ص206
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ:
مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَزِعُ الْآیَةَ مِنَ الْقُرْآنِ یَخِرُّ فِيهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
 )3از رسول خدا ص روایت شده است:
كسي كه گمان كند خداوند به بدي و ناشایست دستور ميدهد ،بر خدا دروغ بسته است؛ و كسي كه گمان كند خوبي و
بدي به غير مشيت خدا رخ مي دهد خدا را از حوزه سلطنتش بيرون دانسته؛ و كسي كه گمان كند كه گناهان بدون هر گونه
قوت و توانایي از جانب خدا رخ مي دهد ،بر خدا دروغ بسته است و كسي كه بر خدا دروغ ببندد خدا او را داخل در آتش
كند.
[این حدیث مبتني بر این مبناست كه خداوند دو گونه مشيت دارد كه در حدیث 2جلسه 243بيان شد]
الكافي ،ج ،1ص158؛
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص:
مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشَاءِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ فَقَدْ أَخْرَجَ اللَّهَ مِنْ
سُلْطَانِهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ قُوَّةِ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّار.
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 )4محمد بن منصور ميگوید :از امام صادق ع درباره این سخن خداوند متعال سوال كردم كه مي فرماید« :و هنگامي كه
كار ناشایستي مرتكب شوند ،گویند :پدرانمان را بر این یافتيم ،و خداوند ما را بدان دستور داد .بگو مسلماً خداوند به كار
ناشایست دستور نميدهد؛ آیا چيزي كه نميدانيد به خدا نسبت ميدهيد؟!»
فرمود :آیا به نظرت كسي گمان مي كند كه خداوند به زنا و نوشيدن شراب یا چيزي از این گونه محرمات دستور دهد؟
گفتم :نه.
فرمود :پس این «كار ناشایست»ي كه ادعا مي كنند خدا بدان دستور داده چيست؟
گفتم :خداوند بهتر مي داند و وليّ او.
فرمود :بدرستي كه این در مورد ائمه جور است كه ادعا كردند خداوند آنها را دستور داده به پيشوایي قومي در حالي كه
خداوند به امامت آنان دستور نداده بود ،پس خداوند این را در مورد آنان رد كرد و به ما خبر داد كه آنها بر خدا دروغ بستهاند
و خدا این را «فاحشه» (كار ناشایست) ناميد.
بصائر الدرجات ،ج ،1ص34؛ تفسير العياشي ،ج ،2ص12؛ الغيبة للنعماني ،ص131
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :سَأَلْتُهُ ُ [یَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع] عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
«وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ» فَقَالَ أَ
رَأَیْتَ أَحَدٌ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالزِّنَاءِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ؟ فَقُلْتُ لَا ! فَقَالَ مَا هَذِهِ الْفَاحِشَةُ الَّتِي یَدَّعُونَ أَنَّ
اللَّهَ أَمَرَ بِهَا؟ فَقُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَلِيُّهُ .قَالَ فَإِنَّ هَذِهِ فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ادَّعَوْا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِاالیتِمَامِ بِقَوْمٍ لَمْ یَأْمُرِ اللَّهُ بِاالیتِمَامِ بِهِمْ فَرَدَّ
اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا عَلَيْهِ الْكَذِبَ فَسَمَّى اللَّهُ مِنْهُمْ فَاحِشَةً.
تدبر

« )1وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
كساني كه تحت والیت شيطان رفتهاند ،هنگامي كه كار ناشایستي مرتكب شوند ،ابتدا به فرهنگ و رسوم اجتماعيشان
استناد مي كنند و سپس همين را دستور خدا قلمداد ميكنند .گویي هرچيزي به صرف اینكه در فرهنگ و رسوم گذشته ریشه
دوانيده باشد ،مطلبي دیني و دستوري الهي است.
قرآن كریم این مدل تحليل را (كه «آداب و رسوم سنتي» را همواره از جنس «تعاليم دیني» قلمداد كنيم) از دو زاویه به
چالش ميكشد:
الف .امكان ندارد چيزي كه زشتياش آشكار باشد بتوان به خدا و تعاليم الهي نسبت داد.
ب .اگر كسي مي خواهد چيزي را به خدا نسبت دهد حتما باید بر اساس علم و اطالع باشد؛ پس صرف اینكه مسالهاي
در ميان گذشتگان ما سابقه داشته ،دليلي بر ریشه الهي داشتن ویا لزوم تبعيت از آن نميشود.
« )2وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
در آیات قبل ،بحث درباره ترفند ابليس براي بيرون آوردن لباس آدم و حوا ،و در نتيجه ،خروج آنها از بهشت بود و تذكر
داد كه مواظب باشيد شيطان همين بال را بر سر شما نياورد؛ و البته تذكر داد كساني كه ایمان نميآورند تحت والیت شيطان
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قرار ميگيرند .اینجا بالفاصله سراغ این افراد رفت و تنها ویژگياي كه در این آیات از آنها برشمرد این بود كه وقتي كار
ناشایستي ميكنند ،آن را با استناد به فرهنگ گذشتگان و حتي با استناد دروغين به خداوند توجيه ميكنند.
نکته تخصصی انسانشناسی :توجیهگری و راه غلبه بر آن

از مطلب فوق ميتوان نتيجه گرفت مهمترین ترفند شيطان براي گناه كردن همين توجيهگري است كه در هرجایي به
نحوي رخ مينمایاند:
گناه خودش را توجيه كرد (چون من بهترم سجده نكردم)؛
براي اینكه آدم و حوا از درخت ممنوعه بخورند توجيه آورد؛
و اكنون هم اینها توجيه ميكنند.
به نظر ميرسد اساسا هيچ انساني هيچ گناهي انجام نميدهد مگر اینكه اول آن را براي خود توجيه كرده باشد.
پس
براي غلبه بر شيطان باید این روحيه توجيهگري را از خود دور كنيم و همانند حضرت آدم ع با خود رو راست باشيم و
اگر خطایي كردیم ،خطاي خود را بپذیریم ،و از خدا طلب بخشش كنيم.
اما چگونه؟
چهبسا ادامه آیه كه ميفرماید «آنچه نميدانيد به خدا نسبت ندهيد» ،راهش را نشان ميدهد :تمرین كنيم در جاهایي كه
شناخت درستي از مساله نداریم (صرفا بر اساس خوشایندمان) تحليل ارائه ندهيم ،فقط بر اساس آنچه واقعا بدان علم داریم
تحليل كنيم.
« )3وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً  ...قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ :»...
با اینكه در ادبيات قرآن كریم براي بيان «كار ناشایست» از كلمات متعددي استفاده شده است (مانند قبيح ،سيئه ،منكر،
مكروه ،اثم ،سوء و  )...چرا در این آیه – كه در مقام بيان كساني است كه شيطان بر آنها سيطره ميیابد از كلمه «فاحشة» استفاده
شده است؟
الف .به نحوي با آیات قبل تناسب دارد؛ زیرا در آیات قبل ،بحث از بيرون آوردن لباس بود كه با گناهان مربوط به غریزه
جنسي بسيار مرتبط است .كلمه «فاحشه» هم اگرچه درباره مطلقِ كارهاي ناشایست است ،اما به نحو خاص در مورد رابطه
نامشروع به كار ميرود.
ب« .فاحشه» كار زشت و شرمآوري است كه قبيح بودنش كامال واضح است .ميخواهد چگونگي سيطره شيطان بر آنها
را نشان دهد ،كه آنها كاري كه زشت بودنش كامال آشكار است انجام مي دهند و توجيه ميكنند( .یعني نشان دهد كه این كار
آنها صرفا یك اشتباه و ندانستن ساده نيست ،بلكه اگر ندانستني هم در كار است ،از باب خود را به خواب زدن است)
ج .ميخواهد بتواند بر اساس فطرتشان (و نه لزوما با استناد به شریعت الهي) خطا بودن راهشان را نشان دهد؛ یعني حتي
اگر شریعت صحيح الهي به دستتان نرسيده باشد ،باز هم توجيهي ندارید و نزد فطرتتان محكوماید و معلوم است كه خدا به
فحشاء دستور نميدهد.
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د... .
« )4وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ :»...
آنها دو دليل براي كارشان مطرح كردند :وجود آن سنت در گذشتگانشان و اینكه خدا بدان دستور داده؛ و خداوند فقط
دومي را پاسخ داد .چرا؟
الف .با توجه به آیات قبل درباره بهشت (كه اهتمام شيطان به برهنه كردن آدم و حوا و مخالفت خدا با آن را مطرح كرد)
تنهااستدالل دومشان به بحث مرتبط است (یعني خدایي كه در داستان بهشت معرفي شد ،معلوم است كه هيچگاه امر به فحشاء
نميكند) و لذا به آن پرداخته شد ،اما استدالل اولشان چون از غرض بحث حاضر خارج است بدان در اینجا پرداخته نميشود
و البته در جاهاي دیگر این نوع استدالل به چالش كشيده ميشود (بقره( )170/الميزان ،ج ،8ص)72
ب .شاید ميخواهد با این نوع مواجهه نشان ميدهد استناد به «وجود سنتي در ميان گذشتگان» براي توجيه یك كار بقدري
استدالل سست و بيبنيادي است كه ارزش پاسخ دادن دارد.
ج... .
« )5وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها ،قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ»:
در پاسخ سخن آنها كه «خداوند ما را بدان دستور داد» فقط نفرمود «مسلماً خداوند به كار ناشایست دستور نميدهد» بلكه
فرمود «"بگو" مسلماً خداوند به كار ناشایست دستور نميدهد» .چرا؟
الف .شاید مي خواهد اصرار كند كه با چنين منطقي حتما باید مقابله شود .یعني نه فقط خدا جوابشان را ميدهد بلكه
اصرار دارد كه تو همين این جواب را بگو و بازگو كن.
ب .این مساله كه «مسلماً خداوند به كار ناشایست دستور نميدهد» یك ضابطهاي است كه در دینشناسي چنان به كار
ميآید كه باید آن را در همهجا جار زد.
ج... .
« )6إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ؛ وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا  ...أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
اینكه كسي به خدا چيزي كه نميداند نسبت دهد ،یكي از ویژگيهاي مهمي است كه نشان ميدهد شخص ایمان واقعي
ندارد و تحت والیت شيطان قرار گرفته است .دليلش هم معلوم است :كسي كه به خدا ایمان دارد ،ميداند كه خدا در همهجا
حضور دارد ،و انسان هيچگاه در محضر كسي و جلوي روي او ،دروغي را به او نسبت نميدهد.
ثمره اخالقی -اجتماعی

اینكه چه اندازه حاضر هستيم درباره دین و تعاليم دیني بدون تحقيق و صرفا بر اساس حدس و گمان شخصي سخن
بگویيم نشان ميدهد چه اندازه به خدا ایمان داشته یا تحت والیت شيطان قرار گرفتهایم؟!
واقعا آیا در خصوص مسائل دیني ،وقتي كه به چيزي كامال علم و آگاهي نداریم ،اظهار نظر ميكنيم یا سكوت؟ اگر صرفا
بر اساس حدس و گمان شخصي و بدون استناد معتبر درباره خدا و دستورات خدا اظهار نظر ميكنيم ،آیا این هشداري نيست
كه بشدت در حال سقوط هستيم؟ (حدیث)2
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آیا توجه داریم كه با این روش داریم دینداري باطلي را ترویج ميكنيم و بدون علم فتوا ميدهيم؟ (حدیث)1
آیا نباید به فكر عالج باشيم؟
« )7وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا  ...وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ»:
گاه افراد با تكيه بر یك مغالطه ،بر اساس نگرش توحيدي ،گناه خود را توجيه ميكنند! ميگویند مگر خدا همهكاره نيست؛
پس اگر ما گناه ميكنيم ،خدا به ما دستور داده است!
اگر توان تحليل مغالطه را داشتيم ،كه چه خوب! (مدلي از تحليل و پاسخ منطقي این مغالطه در حدیث 2جلسه 243
گ ذشت) اما اگر توان تحليل مغالطه را نداشتيم ،به همان محكمات اعتقاديمان تكيه كنيم تا نتوانند ما را بلغزانند( .حدیث)3
قرآن در این آیه از این روش استفاده كرده است:
آنها كار زشتشان را چنين توجيه ميكنند كه خدا به ما دستور داده است .تو هم بگو معلوم است كه خدا به كار زشت
دستور نميدهد.
« )8وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ»:
چرا درباره دستور خدا ،سخن آنها را با فعل ماضي آورد (خداوند چنان دستور داد) ولي پاسخ را با فعل مضارع (خداوند
چنين دستور نميدهد)؟
الف .پاسخ فعل ماضى را با فعل مضارع مىدهد تا نشانهى استمرار باشد؛ یعني خداوند در هيچ زمانى به زشتى فرمان
نمىدهد( .تفسير نور ،ج ،4ص)49
ب .آنها درباره این واقعه ،به یك حادثه در گذشته استناد ميكنند؛ اما در مقام پاسخ ،به یك روال هميشگي خدا استناد
ميشود تا نشان دهند در گذشته هم چنين نبوده است.
ثمره منطقی -استداللی

گاهي براي رد یك سخن نيازمند این نيست كه سند آن سخن بررسي شود .بلكه شواهد و قرائن بيروني ،دليل كافي بر
بطالن [ویا صحت] آن ارائه ميدهند .در اینجا حتي اگر شخصي كه وي را راستگو ميدانستيم چنان مطلبي را نقل ميكرد ،باز
قابل قبول نبود .به تعبير دیگر ،سند براي قضاوت درباره یك گزارش تاریخي ،صرفاً یكي از شواهد براي بررسي است ،نه تنها
شاهد.
ج... .
مورد زیر را در کانال نگذاشتم

« )9وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا »...
تقليد نابجا از پيشينيان ممنوع است( .تفسير نور ،ج ،4ص)48
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 )249سوره اعراف ( )7آیه  29قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ كَما بَدَأَكُمْ
تَعُودُونَ

1395/9/12

ترجمه

بگو پروردگارم به قسط و عدل دستور داد؛ و در هر سجدهگاهي [و به هنگام هر سجدهاي] روي [و توجه] خود را [به
جانب او] ثابت و استوار سازید؛ و در حالي كه دین را براي او خالص گردانيدهاید او را بخوانيد .همان گونه كه شما را در ابتدا
پدید آورد برميگردید.
نکات ترجمهای و نحوی

«الْقِسْط» :ماده «قسط» از مادههایي است كه در دو معناي متضاد به كار رفته است :هم در معناي «عدل» و هم در معناي
«جور و ستم» .وقتي به صورت «قِسط» ویا در باب إفعال «أقْسَطَ یُقْسِطُ» به كار ميرود به معناي «عدل» است؛ و وقتي به صورت
«قَسط» و یا در حالت ثالثي مجرد «قَسَطَ یَقْسِطُ» به كار ميرود در معناي «جور» است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )86لذا
برخي این را این گونه تعبير كردهاند كه «قَسَطَ» قسط دیگري را گرفتن و لذا «ستم» است و «أقَسَط» قسط دیگري را دادن ،و
لذا «عدل» است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )670این ضابطه در تشخيص دو معناي قسط ،در تمام موارد استعمالي آن در قرآن
كریم مشاهده مي شود و حتي اسم فاعل اگر از ثالثي مجرد درست شود (= قاسط) ،به معناي «ستمگر» است (وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ
فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا؛ جن )15/و اگر از باب افعال درست شود (= مُقسِط) ،به معناي عادل و عدلگستر است (وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
یُحِبُّ الْمُقْسِطين؛ حجرات)9/
البته كلمه «قِسط» تفاوت اندكي با عدل دارد؛ «قِسط» به معناي نصيب و سهمي است كه بر اساس عدل به شخص ميرسد
و «إقساط» (باب افعال) به معناي «قسط را در حق دیگران رعایت كردن» ميباشد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)670به تعبير
دیگر« ،قِسط» ناظر به مقام اجرا و پياده شدن عدل است كه گاه به نحو خاص در مورد تقسيم عادالنه سهم افراد به كار ميرود،
و شاهد بر اینكه معناي این دو تفاوتي با هم دارد ،این است كه گاه در قرآن كریم ،توصيه به قسط را بعد از عدل مطرح كرده
است «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا» (حجرات( )9/التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،9ص)259
«وُجوه»:
جمعِ «وجه» است.
ماده «وجه» داللت دارد بر مقابل چيزي قرار گرفتن (كلمه «مقابل» در جلسه 247بحث شد)
«مواجهه» یعني وجه یك نفر در مقابل وجه دیگري قرار بگيرد ،و «وِجهه» (وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ؛ بقره )148/آن سمت و جهتي
است كه از آن سمت با اشياء و امور روبرو ميشویم؛ و اصل كلمهي «جهت» همان «وجهة» بوده كه واو اول آن افتاده است
(معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص.)89
برخي اصل «وجه» را در مورد «صورت» (عضوي از اعضاي بدن) دانستهاند و گفتهاند چون انسان به هر چيزي بخواهد
روي آورد و توجه كند با صورتش به آن رو ميكند ،كلمه «وجه» به معناي «جهتي كه هر چيزي با آن جهت به چيزي رو
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ميآورد» ،و سپس به معناي ابتداي و بُعد شریفتر هر چيزي ،به كار رفته است ،چنانكه تعبير «وجه النهار» (آلعمران )72/بدین
معناست؛ و به «مقصد» هم وجه و جهت و وجهة مي گویند از این جهت كه انسان بدان رو ميآورد ،و كلمه «جاه» (كه در
اصل به معناي حرمت و منزلت و آبروست) را هم مقلوب شده از كلمه «وجه» دانستهاند با این تفاوت كه «وجه» را براي
«صورت» هم به كار ميبرند اما «جاه» را فقط براي حظ و بهرهاي كه انسان دارد به كار ميبرند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص-855
)856
و «وجه» هر چيزي به حَسَب خودش است؛ لذا در امور مجرد و خصوصا خداوند ،وجه به معناي «صورت» نيست بلكه
تعبير «وجه اهلل» یعني آن بُعدي كه هنگامي كه انسان با دل خود به خدا روي ميآورد از آن بُعد به خدا روي ميآورد یا خداوند
از آن جهت به انسان توجه ميكند (التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص)47
«مَسْجِد» از ماده «سجد» است كه در جلسه 224درباره این ماده توضيح داده شد.
وزن «مفعَل» و «مفِعل» براي اسم زمان و اسم مكان به كار ميرود ولي غالب اهل لغت ،كلمه «مسجد» را اسم مكان
دانستهاند؛ یعني مكان سجده كه تدریجا به عنوان محل برگزاري نماز به كار رفته است .البته این كلمه به عالوه به معناي «مكانها
و مواضع سجود در آدمي» یعني مواضعي از انسان كه هنگام سجده بر زمين قرار ميگيرد نيز به كار رفته است؛ چنانكه در مورد
آیه «أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه» (جن )18/هر دو معنا مطرح شده است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)397
همچنين «مسجد» ميتواند مصدر باشد (به معناي سجده كردن) و منظور «همان نماز خواندن» باشد (فقهالقرآن ،ج،1
ص)155
«أَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»
درباره كلمه «وجوه» در این آیه" ،گفته شده كه منظور همين «صورت» است كه به نحو استعاري به كار رفته (شبيه اینكه
ميگویيم این كار را به دست خودم انجام دادم)؛ و نيز گفته شده منظور از «اقامه كردن» استقامت ورزیدن و مراد از «وجه»
توجه است و معنياش این است كه «عبادتتان را خالصانه براي خدا قرار دهيد» و تعبير «تسليم وجه هلل» كه در آیات متعددي
آمده است (لقمان22/؛ نساء125/.؛ روم )30/نيز به همين معناست" (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )856و برخي هم گفتهاند:
"منظور از «وجه» در این آیات ،نفس و ذات انسان است از آن جهت كه مورد توجه خدا قرار گرفته ،یعني انسان نميتواند
موفق به تسليم و برپانگهداشتن نفس خود براي عبادت خدا شود مگر با عنایت و توجهي از جانب خداوند متعال( ".التحقيق
في كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص)47
حدیث

 )1از رسول خدا ص روایت شده است كه:
كسي از مال خویش در حق فقيري برادري كند و در مردم انصاف را رعایت كند ،چنين كسي مومن حقيقي است.
الكافي ،ج ،2ص147
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
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مَنْ وَاسَى الْفَقِيرَ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً.
 )2از امام صادق ع درباره این سخن خداوند متعال «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» روایت شده است« :مساجد» بعداً
ایجاد شدند؛ پس ،امر شدهاند كه رویشان را به سمت مسجدالحرام ثابت و استوار كنند.
تهذیب األحكام ،ج ،2ص43؛ تفسير العياشي ،ج ،2ص12
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قَالَ:
مَسَاجِدُ مُحْدَثَةٌ فَأُمِرُوا أَنْ یُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام.

1

 )3از امام صادق ع درباره «ثابت كنيد رویتان را نزد هر مسجدي» فرمود :یعني ائمه.
تفسير العياشي ،ج ،2ص12
عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اهلل ع في قوله« :وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال :یعني األئمة.
 )4از رسول خدا ص روایت شده است كه :بدرستي كه شما پياده و لخت و برهنه محشور ميشوید ،سپس تالوت كرد:
«همان گونه كه اولين آفرینش را آغاز كردیم برمي گردانيمش ،وعدهاي بر عهده ماست كه ما حتما انجامدهنده آن هستيم».
كشف الغمة في معرفة األئمة ،ج ،1ص111؛ مجمع البيان ،ج ،4ص635
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ «كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ».
 )5از امام باقر ع در مورد این سخن خداوند كه فرمود« :همان گونه كه شما را در ابتدا پدید آورد ،برميگردید؛ گروهي
هدایت شدند و گروهي ضاللت بر آنها محقق گردید» روایت شده است:
آنها را هنگامي كه آفرید ،مومن و كافر ،و شقي (بدبخت) و سعيد (خوشبخت) آفرید؛ و همين گونه ،روز قيامت هدایت
شده و گمراه برميگردند
[سپس توضيحاتي درباره آیه بعد داد كه انشاءاهلل همانجا ارائه خواهد شد سپس فرمود]:
«همان گونه كه شما را در ابتدا پدید آورد برميگردید» كسي را كه خدا روزي كه آفریدش ،شقي (بدبخت) آفرید ،همان
گونه بدبخت به او برمي گردد؛ و كسي را كه روزي كه آفریدش ،سعيد (خوشبخت) آفرید ،همان گونه خوشبخت به او
برميگردد.
(توجه :انشاءاهلل در روایات فردا ،توضيح بيشتر این روایات [كه جبري در كار نيست] از خود روایات ارائه خواهد شد)
تفسير القمي ،ج ،1ص227-226
 . 1در همین مضمون این احادیث وارد شده است:
 )1عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِي عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ أَیْضاً( .تهذیب األحكام ،ج ،2ص)43
 )2عن أبي بصیر عن أحدهما في قول اهلل «وَ أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال :هو إلى القبلة( .تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)12
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فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ «كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِیقاً هَدى وَ فَرِیقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ» قَالَ خَلَقَهُمْ
حِينَ خَلَقَهُمْ مُؤْمِناً وَ كَافِراً وَ شَقِيّاً وَ سَعِيداً وَ كَذَلِكَ یَعُودُونَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ مُهْتَدِیاً وَ ضَالًّا « ...كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» مَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ
شَقِيّاً یَوْمَ خَلَقَهُ كَذَلِكَ یَعُودُ إِلَيْهِ شَقِيّاً وَ مَنْ خَلَقَهُ سَعِيداً یَوْمَ خَلَقَهُ كَذَلِكَ یَعُودُ إِلَيْهِ سَعِيداً.
تدبر
مقدمهای برای تدبر در این آیه

این آیه چهار بند اصلي دارد:
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
وَ أَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّینَ
كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
كه بند دوم و سوم آن بسيار به هم نزدیك است اما ارتباط بقيه بندها در نگاه اول چندان واضح نيست .تدبر در این آیه
نيازمند تدبر در هر یك از این چهار بند و نيز تدبر درباره ربط و نسبت اینها با همدیگر و نيز با آیات قبل و بعد است.
« )1قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»
ظاهرا وجه بيان این نكته در این آیه آن است كه در قبال كساني كه تحت والیت شيطان قرار گرفته و مدعي ميشدهاند
كارهاي زشت خود را به دستور خدا انجام دادهاند ،و پس از اینكه تذكر داد خداوند به كار ناشایست دستور نميدهد ،فرمود:
بگو پروردگارم به قسط و عدل دستور ميدهد.
به تعبير دیگر ،در آیه قبلي به نحو سلبي فرمود «خداوند به فحشاء (كار ناشایست) دستور نميدهد» و در این آیه به نحو
ایجابي بيان ميكند كه «خداوند به قسط (عدالتورزي) دستور ميدهد».
جالب اینجاست كه هم در این آیه و هم در آیه قبل ،این دو فراز مربوط به چگونگي دستور خدا با «قل» شروع ميشود.
بحث تخصصی دینشناسی

این دو آیه به خوبي حد و مرز تعبدي بودن را معلوم ميكنند و پشتوانه محكمي هستند براي قاعده فقهي «كل ما حكم به
العقل حكم به ال شرع و كلمه حكم به الشرع حكم به العقل :هرچه عقل بدان حكم كند شرع هم بدان حكم ميكند و هرچه
شرع بدان حكم كند عقل هم بدان حكم ميكند» :
خداوند به انسان عقلي داده است كه كليات خوبي و بدي را درک ميكند؛ و در آن حدي كه به نحو قطعي و یقيني درک
ميكند ،امكان ندارد حكم شرعي مخالف آن وجود داشته باشد .آیه قبلي این مطلب را به نحو سلبي بيان كرد كه :اگر دیدید
كسي انجام كار ناشایستي را به دستور دین و خداوند نسبت ميدهد ،محكم مقابلش بایستيد و «بگویيد» كه خدا چنين دستوري
ندارد؛ و در این آیه مطلب را به نحو ایجابي بيان نمود كه :اگر كاري به اقتضاي قسط و عدل است« ،بگویيد» كه خدا بدان
دستور ميدهد.
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شاید اگر كساني كه جذب داعش و سایر گروههاي تروریستياي ميشوند ،لحظهاي در این دو آیه تدبر مي كردند چنين
با ادعاي دینداري به كشتار و آزار مردم بيگناه روي نميآوردند.
« )2وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»:
درباره مقصود از این تعبير دیدگاههاي متعددي بيان شده است ،كه با توجه به قاعده امكان استعمال یك لفظ در بيش از
یك معنا همه آنها – به شرط درست بودن اصل مدعا – ميتوانند در آیه مورد نظر بوده باشند.
الف .در هنگام نماز ذهن و فكرتان به هيچ امر دیگري مشغول نباشد؛ توجهتان را فقط به جانب خدا نگه دارید و از غير
او منقطع شوید (الميزان ،ج ،8ص)74
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ب .در نماز به نحو مستقيم به قبلهي درون هر مسجدي رو كنيد (مجاهد ،سدي ،ابنزید ،به نقل مجمع البيان ،ج،4
ص)634
ج .در اوقات سجده – كه همان اوقات نماز است -رویتان را به سمتي قرار دهيد كه خداوند رو كردن بدان سمت در
نماز را بر شما واجب كرده است (یعني به سمت كعبه) (جبائي ،به نقل مجمع البيان ،ج ،4ص)635
د .وقتي در مسجدي بودید و وقت نماز شد همانجا نماز بگذارید و نگویيد كه ميخواهم به مسجد خودمان بروم( .فراء
و مغربي ،به نقل مجمع البيان ،ج ،4ص)635
ه .توصيهاي است كه هنگام هر نمازي آهنگ مسجد كنيد و نماز را به جماعت برپا دارید( .مجمع البيان ،ج ،4ص)635
و .روي خود را خالصانه به سمت خدا كنيد و هيچ شریكي براي خدا قرار ندهيد (ربيع ،به نقل مجمع البيان ،ج ،4ص)635
ز .هنگام نماز به كار دیگري كه با شأن مسجد سازگار نيست مشغول نباشيد (فقه القرآن ،ج ،1ص)155
ح .هنگام نماز مستقيما به جانب عبادت خدا رو كنيد و به جانب غير خدا روبرنگردانيد (زبدةالبيان ،ص )79و از این
ميتوان وجوب رو به قبله بودن در كل نماز و عدم انحراف به چپ و راست را نتيجه گرفت.
ط... .
« )3وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّینَ»
یكبار ميگویند «وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ :خدا را خالصانه بخوانيد» اگرچه اخالصورزیدن دشوار است؛ اما این را نگفته ،بلكه
فرموده «وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّینَ :خدا را بخوانيد در حالي كه دینتان را براي خدا خالص كردهاید ».و این از آن مهمتر است.
درواقع ،اخالص ،زماني واقعي است كه انسان دین خود را خالصانه از خدا گرفته باشد .بسياري از ما ادعاي ارتباط
خالصانه با خدا داریم ،اما گاه ميكوشيم دینمان را و حتي نحوه عبادتمان را ،آن گونه كه خودمان دلمان ميخواهد تنظيم كنيم،

 . 1عالمه طباطبایي توضیح دادهاند« :ضمیمه شدن عبارت دوم (خدا را بخوانید در حالي كه دینتان را براي او خالص كردهاید) به عبارت اول (در
هر سجدهگاهي توجتان را تنها به جانب خدا فرادارید) ،ضرورت انقطاع و جدا شدن از غیر خدا در هنگام عبادت را ميرساند ،حتي انقطاع از خود عبادت
را؛ زیرا عبادت ،توجه كردن است نه اینكه چیزي كه به خودش توجه شود؛ و لذا كسي كه عبادت ميكند در عبادتش نباد جز خدا را یاد كند ».البته ایشان
با بیان این معنا ،معاني دیگر را مردود دانستهاند ،اما ظاهرا ایشان بر اساس اینكه هر آیه یك معنا بیشتر نميتواند داشته باشد قضاوت كردهاند وگرنه بر
اساس استعمال یك لفظ در چند معنا ،صحت یك معنا دلیل بر بطالن معاني دیگر نميشود)
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نه آن گونه كه خدا تعيين كرده است .لذا برخي از امور را كه واقعا بد است ،چون با آن انس گرفتهایم ،انجام ميدهيم و در
مقام توجيه ،آن را دستور خدا معرفي ميكنيم (آیه قبل)؛ و در مقابل برخي امور را كه واقعا خوب است ،و لذا حتما خدا بدان
دستور داده (امر ربي بالقسط) ،چون مطابق پسند ما نيست ،انجام نميدهيم و به هر ترفندي ميكوشيم آن را از خدا ندانيم.
این همان روحيه شيطان است كه ميخواست خدا را آن طور كه خودش دلش ميخواهد عبادت كند نه آن گونه كه خدا
دستور داده است (جلسه ،224حدیث)3
لذا در این آیه هم ميفرماید :اگر ميخواهيد خدا را بخوانيد و این خواندن شما واقعي باشد ،در حالي خدا را بخوانيد كه
دینتان را براي او خالص كردهاید.
ثمره بحث در سبک زندگی

با توضيحات فوق معلوم ميشود كه این تلقي كه« :نياز نيست حتما نماز بخواني؛ دلت پاک باشد و با خدایت هر جور
دوست داري حرف بزن» تلقي شيطاني است؛ چون ،اگر كسي واقعا ميخواهد خدا را بخواند ،باید آن گونه كه خدا دستور داده
سراغش برود نه آن طور كه نفسش ميپسندد.
« )4كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ»:
«همان گونه كه آغازتان كرد برميگردید» منظور چيست؟
الف .ميتواند تاكيد باشد بر اینكه شما در عالم رها نشدهاید و بازگشت و معادي دارید :همان گونه كه آفرینش شما را
آغاز كردیم به همان گونه هم دوباره برميگردانيم.
ب .نحوه بازگشت ما به دنيا بعد از مرگ و در قيامت را شرح ميدهد و ميفرماید بازگشت شما شبيه ابتدايتان است.
آنگاه همين مطلب ميتواند از جهات متعددي مد نظر باشد:
ب )1.همان گونه كه برهنه و بيلباس و بدون اینكه مالك چيزي باشيد وارد دنيا شدید ،در قيامت هم همين گونه وارد
ميشوید (حدیث( )4مجمع البيان ،ج ،4ص.)635
ب )2.همان گونه كه با ورودتان به دنيا دو گونه سعيد و شقي را رقم زدید ،همين گونه هم در قيامت برميگردید و دو
گروه بهشتي و جهنمي را رقم ميزنيد (حدیث[ )5در واقع ،عبارتي كه در آیه بعد آمده (گروهي هدایت شده و گروهي ضاللت
بر آنها محقق گردیده) ،ادامه و توضيح همين جمله است]
ب )3 .ارواح به آنچه از آن آفریده شده بودند برميگردند :آنان كه از عليين آفریده شده بودند به عليين و آنانكه از سجين
به سجين (فيض كاشاني ،الوافي ،ج ،4ص31؛ تفسير الصافي ،ج ،5ص )301به تعبير دیگر ،هركس به طينت اوليه خود برميگردد
طينت طيبه یا طينت خبيثه (مشارق أنوار اليقين ،ص)245
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ب )4 .همان گونه كه نظام موجودات یك سير آفرینش نزولي را طي كرده ،یك سير بازگشت صعودي را هم طي ميكند
(شرح أصول الكافي (صدرا) ،ج ،4ص)245
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ب )5 .همان گونه كه ما شما را به نحو آميزهاي از جسم و روح به دنيا آوردیم ،همين گونه هم در معاد و هنگام برانگيخته
شدن هم جسم خواهيد داشت و هم روح( .اصطالحا ،آیه داللت بر معاد جسماني ميكند)
ب )6 .بر آنچه از ایمان و كفر كه بر آن مُردید ،مبعوث ميشوید (ابنعباس و جابر ،به نقل مجمع البيان ،ج ،4ص)635
[این برداشت« ،شروع» را به معناي كل حيات دنيا و «برگشت» را به معناي كل آخرت دانسته است (الميزان ،ج ،8ص])75
ج .ميخواهد بفرماید آفرینش شما را از خاک آغاز كردیم و بدان برميگردید( .قتاده ،به نقل مجمع البيان ،ج ،4ص)635
« )5كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ»:
این عبارت چه ربطي به عبارات قبلي دارد؟
الف .این براي تاكيدي بر عبارت قبلي (خدا را بخوانيد در حالي كه دینتان را براي او خالص كردهاید) است .یعني به یاد
داشته باشيد كه دوباره شما را مبعوث ميكنند و همه چيزتان به دست اوست ،پس خدا را خالصانه بخوانيد( .مجمع البيان ،ج،4
ص( )635الميزان ،ج ،8ص)76
ب .این جمله نه در ارتباط با جمله قبل ،بلكه در ارتباط با چند آیه قبلتر است ،یعني آیه ( 25فِيها تَحْيَوْنَ وَ فِيها تَمُوتُونَ
وَ مِنْها تُخْرَجُونَ) و ميخواهد بفرماید كه «برانگيختن شما از آفریدن ابتدایي شما سختتر نيست» و درواقع ميخواهد دليلي
براي آن بياورد( .زجاج ،به نقل مجمع البيان ،ج ،4ص)635
ج .كالم جدید است و ميخواهد بگوید شما را بعد از مرگ برميگردانيم و جزایتان را ميدهيم (ابيمسلم ،به نقل مجمع
البيان ،ج ،4ص( )635الميزان ،ج ،8ص)75
د .این عبارت در ارتباط با عبارت بعدي است كه در آیه بعد آمده (فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ :گروهي هدایت
شدند و گروهي ضاللت بر آنها محقق گردید) و جمعبندياي از كل داستان آدم و حوا و ابليس است :یعني ميخواهد بگوید
همان طور كه كار شما را آغاز كردیم و در آن عدهاي نهایتا (مانند خود آدم و حوا) مسير هدایت را در پيش گرفتند و عدهاي
مسير ضاللت را (مانند خود ابليس) در قيامت هم همين گونه برميگردید و به دو گروه هدایت شده و گمراه تقسيم ميشوید
(حدیث( )5الميزان ،ج ،8ص)74
ه... .
« )6قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقيمُوا وُجُوهَكُمْ  ...وَ ادْعُوهُ :»...

1

 .عبارت وي چنین است :معلوم عند ارباب البصائر الثاقبة و اصحاب الحكمة المتعالیة ان الموجودات الصادرة منه على الترتیب من االشرف

فاالشرف و االقرب فاالقرب الى االخس فاالخس و االبعد فاالبعد حتى انتهى الى اخس االشیاء و هى الهاویة و الظلمة ،و العائدة إلیه تعالى على عكس
ذلك الترتیب ،من االخس فاالخس و االبعد فاالبعد الى االشرف فاالشرف و االقرب فاالقرب الى ان ینتهى إلیه سبحانه كما أشیر إلیه بقوله« :یُدَبِّرُ الْأَمْرَ
مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ» ،قوله« :كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» ،فلكل منها غایة مخصوصة ینتهى إلیها و لغایته أیضا غایة اخرى فوقها و هكذا حتى
ینتهى الى غایة ال غایة بعدها ،كما ابتدأت من مبدأ ال مبدأ قبله.

63

ابتدا فرمود «پروردگارم به قسط و عدل دستور داد» سپس فرمود «و توجه خود را به جانب او ثابت و استوار سازید  ...و
او را بخوانيد  »....این دو جمله بعدي عطف بر جمله اول است و تقدیر كالم این بوده كه «قسط بورزید و توجهتان را به جانب
او استوار سازید و او را بخوانيد» (الجدول في إعراب القرآن ،ج ،8ص )39اما چرا این گونه نفرمود و همه را بر یك سياق
نياورد؟
الف .تعبير اول ،به ازاي تعبيري است كه اولياي شيطان در آیه قبل داشتند و گفتند «خداوند ما را به آن كارها [ي ناشایست]
دستور داد» لذا بر همان سياق آمد .اما جمالت دوم و سوم سياقش عوض شد تا معلوم شود كه یك مطلب مستقل از آن است.
ب .این سه جمله دو پيام اصلي دارد .یكي در جمله اول آمده كه دعوت به عدالتورزي است؛ و دومي در جمالت دوم
و سوم آمده كه دعوت به توحيد و عبودیت محض است .با تغيير سياق كاري كرده كه دو پيام بودنِ سه جمله معلوم شود.
ج .پيام عدالتورزي نيازمند واسطهاي به نام امام و پيامبر است كه حكومت را به دست بگيرد و عدالت را برقرار سازد،
لذا با تعبير «بگو پروردگارم دستور داد» بيان شد؛ اما پيام عبودیت پيامي است كه باید تكتك انسانها را مستقيما مخاطب قرار
داد لذا دعوت به توحيد و عبودیت با خطاب مستقيم دستور داده شد.
د... .
« )7قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّینَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ»
جمعبندي آیه:
این آیه چهار بند اصلي دارد كه بندهاي دوم و سوم آن بسيار با هم مرتبطند ،شاید بتوان چنين جمعبندياي از آیه ارائه
داد كه این چهار بند را در سه فراز به یكدیگر و نيز به كل آیات قبل و بعد مرتبط كند .یعني بعد از اینكه در آیه قبل ،اولياي
شيطان را مواخذه كرد كه «دستور دادن به زشتيها» را به خدا نسبت ميدادند؛
ابتدا به پيامبرش تاكيد ميكند كه :بگو و این مطلب را براي مخاطب تبيين كن كه خداوند متعال ،نه به زشتيها ،بلكه به
قسط و عدل دستور ميدهد؛
سپس از همگان ميخواهد كه :اوال كامال و با ثبات قدم رو به سوي خدا بياورند و ثانيا در عبودیتشان نسبت به خدا
دینشان را خالص كنند ،نه اینكه با سنتهاي گذشتگان و خرافات و خواستههاي نفساني و  ...آميخته باشد.
آنگاه بيان كرد كه همان گونه كه شما را در ابتدا پدید آورد ،برميگردید؛ و این مسيري كه براي انسان پيش آمد و وارد
دنيا شد ،مسيري نيست كه با مرگ تمام شود؛ بلكه مسيري است كه انسان در دنيا رقم ميزند تا دوباره در آخرت برگردد و
ثمرهاش را ببرد.
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 )250سوره اعراف ( )7آیه  30فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

1395/9/13

ترجمه

گروهي را هدایت كرد و گروهي گمراهي بر آنان مسلّم گردید؛ بدرستي كه آنها شياطين را به جاي خدا به سرپرستي
[خویش] گرفتند ،و حساب ميكنند كه واقعاً خود رهیافتهاند.
حدیث

 )1امام باقر ع در تفسير این آیات روایتي آمده كه قسمتي از آن در جلسه  249حدیث  5گذشت .اما قسمتي كه به این
آیه مرتبط است ،چنين است:
ميفرماید « :بدرستي كه آنها شياطين را به جاي خدا به سرپرستي [خویش] گرفتند ،و حساب ميكنند كه واقعاً خود
رهیافتهاند ».و آنها «قدریه» هستند كه ميگویند [قضا و] «قَدَر»ي در كار نيست و گمان ميكنند كه خودشانند كه قادر بر هدایت
و گمراهي هستند و این [كامال ] به آنها واگذار شده :اگر خواستند هدایت ميشوند و اگر خواستند گمراه ميشوند؛ و آنها
مجوسِ این امت هستند؛ و [این] دشمنان خدا مشيت و قدرت خدا را تكذیب كردند.
(توجه :در نگاه اسالمي ،اگرچه انسان اختيار دارد و مسئول گمراهي خویش است؛ اما این گونه نيست كه كار یكسره به
خود وي وا گذار شده و از مشيت الهي خارج باشد و خدا هيچ علم و مشيتي در این زمينه نداشته باشد .توضيح بيشتر در
حدیث  3و نيز جلسه 243حدیث )2
تفسير القمي ،ج ،1ص227
فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع  ...یَقُولُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَ هُمُ
الْقَدَرِیَّةُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا قَدَرَ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الْهُدَى وَ الضَّلَالَةِ وَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ إِنْ شَاءُوا اهْتَدَوْا وَ إِنْ شَاءُوا ضَلُّوا وَ
هُمْ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ كَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْمَشِيَّةُ وَ الْقُدْرَةُ لِلَّهِ.
 )2ابيالصباح مي گوید :كالمي را شنيدم كه از رسول خدا ص و از اميرالمومنين و از ابنمسعود روایت ميكنند .آن را بر
امام صادق ع عرضه كردم .فرمود این سخن رسول خدا ص است ،آن را ميشناسم؛ رسول خدا ص فرمود:
سعيد [= خوشبخت] كسي است كه در شكم مادرش خوشبخت بود و شقي [= بدبخت] كسي است در شكم مادرش
بدبخت بود ،و سعيد [= خوشبخت] كسي است كه از [وضعيت] دیگران پند گيرد و . ...
[توجه :جمله آخر بخوبي نشان ميدهد كه مقصود از دو جمله اول ،اختيار نداشتن و مجبور بودن انسان نيست ،بلكه
چنانكه در حدیث بعدي توضيح داده ميشود بياني درباره علم خداست].
الكافي ،ج ،8ص 82؛ الزهد ،ص14
حُمَيْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ :سَمِعْتُ كَلَاماً
یُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَعَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَعْرِفُهُ قَال
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قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص [السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ و] الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ وَ ...
 )3ابنابيعمير ميگوید :از امام موسي كاظم ع درباره این سخن رسول خدا ص كه ميفرماید« :سعيد [= خوشبخت] كسي
است كه در شكم مادرش خوشبخت بود و شقي [= بدبخت] كسي است در شكم مادرش بدبخت بود» سوال كردم.
فرمودند :شقي [= بدبخت] كسي است خداوند علم دارد – در همان زماني كه در شكم مادرش بود – كه او در آینده
كارهاي اشقياء را انجام خواهد داد؛ و [= خوشبخت] كسي است خداوند علم دارد – در همان زماني كه در شكم مادرش بود
– كه او در آینده كارهاي نيكبختان (سُعَداء) را انجام خواهد داد.
گفتم :پس معناي این سخن پيامبر ص چيست كه« :كار كنيد كه براي هر كسي ،آنچه را كه براي آن خلق شده ،ميسر شده
است».
فرمود :بدرستي كه خداوند عز و جل جن و انس را آفرید تا عبادتش كنند و نيافرید تا معصيتش كنند؛ و این همان سخن
خداوند است كه ميفرماید« :و جن و انس را نيافریدیم مگر براي اینكه مرا عبادت كنند»؛ پس براي همگي ،آنچه را كه برایش
آفریده شدند ،ميسر كرد [راهشان را هموار كرد] ؛ پس واي بر كسي كه كوري را بيش از هدایت دوست داشته باشد.
التوحيد (للصدوق) ،ص356 :
حَدَّثَنَا الشَّرِیفُ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَ السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ الشَّقِيُّ مَنْ
عَلِمَ اللَّهُ وَ هُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَنَّهُ سَيَعْمَلُ أَعْمَالَ الْأَشْقِيَاءِ وَ السَّعِيدُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ وَ هُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَنَّهُ سَيَعْمَلُ أَعْمَالَ السُّعَدَاءِ قُلْتُ
لَهُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ ص اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ لِيَعْبُدُوهُ وَ لَمْ یَخْلُقْهُمْ لِيَعْصُوهُ وَ
ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» فَيَسَّرَ كُلَّا لِمَا خُلِقَ لَهُ فَالْوَیْلُ لِمَنِ اسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى.
 ) 4از امام باقر ع حدیثي طوالني روایت شده است كه در ضمن آن توضيحي هم درباره فرازي از این آیه دادهاند و
فرمودند:
«گروهي گمراهي بر آنان مسلّم گردید؛ بدرستي كه آنها به سرپرستي [خویش] گرفتند شياطين را به جاي خدا» یعني امامان
جور و ستم را به جاي امامان حق «و حساب ميكنند كه واقعاً خود رهیافتهاند».
علل الشرائع ،ج ،2ص610
أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مِهْرَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللَّيْثِيِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع ...
قَالَ ع «فَرِیقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» یَعْنِي أَئِمَّةَ الْجَوْرِ دُونَ أَئِمَّةِ الْحَق «وَ یَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ مُهْتَدُون».
تدبر

« )1فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»:
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عبارتِ «فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ» جمله حاليه (= بيان حال) براي آخرین عبارت آیه قبل ميباشد (إعراب
القرآن الكریم ،ج ،1ص:)35
در پایان آیه قبل ،فرمود« :همان گونه كه شما را در ابتدا پدید آورد برميگردید» و اكنون این ابتدا و برگشت را توضيح
ميدهد كه :در هر دو صورت ،گروهي را خداوند هدایت كرد و گروهي گمراهي بر آنان مسلّم گردید؛
آنگاه وضع و حال آنهایي كه در گمراهي غوطهور شدند توضيح ميدهد كه آنها به جاي اینكه به والیت خدا تن دهند،
زیر بار والیت و سرپرستي شياطين رفتند (یعني همان مطلبي كه در آیه  28اشاره شد)؛
و آنگاه اضافه مي كند كه با اینكه گمراهي در آنها قطعيت یافته ،اما چون شيطان بر آنها مسلط شده ،در اوج گمراهي ،به
نظر خودشان ميآید جزء هدایتیافتگانند.
این آیه ،به معنایي ،جمعبندي داستان خلقت انسان است:
پایان كار همچون شروع است؛ و در مجموع ،انسانهایي كه ارزش بحث كردن دارند ،دو گروهند :كساني كه خدا هدایت
كرده است؛ و كساني والیت شيطان را بر والیت خدا ترجيح دادند و لذا هدایت نشده ،گمراهند اما خودشان گمان ميكنند كه
آنها هم هدایت شدهاند.
« )2فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ  ...وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»:
مهمترین مردمي كه خدا مورد بحث قرار داد ،دو دستهاند :عدهاي كه خدا آنها را هدایت كرده؛ و عدهاي كه واقعا گمراهند
اما خود را هدایت شده حساب ميكنند.
نتیجه اخالقی

مهم این نيست كه در حساب و كتاب خودمان ،به این جمعبندي برسيم كه «هدایتیافته» هستيم .مهم این است كه واقعا
خدا ما را هدایت كرده باشد.
شاید به همين جهت است كه مومن واقعي همواره در خوف و رجا به سر ميبرد و همواره به خود مظنون است و هيچگاه
خيالش از خودش راحت نيست .به قول حافظ شيرازي:
تكيه بر تقوي و دانش در طریقت كافریست
راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh276 /

« )3فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ»:
دو جمله را به دو گونه مختلف آورد و فرمود« :گروهي را هدایت كرد و گروهي را ،گمراهي بر آنان مسلّم گردید» .ضمنا
توجه شود كه در جمله دوم هم فرمود «فریقاً  »...و نفرمود «فریقٌ [ »...یعني چنين نيست كه «گروهي» مبتدا (= مسندٌ اليه) و
«گمراهي بر آنان مسلم گردید» خبر (= مسند) باشد؛ بلكه علماي نحو توضيح داده كه «گروهي» چون منصوب است ،مفعول
براي یك فعل محذوف است مثال «أضلّ فریقاً :گروهي را گمراه كرد» (إعراب القرآن الكریم ،ج ،1ص )35یا «خذل فریقاً:
گروهي را خوار كرد» (الكشاف ،ج ،2ص])100
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پس،
صریحا نفرمود (« )1گروهي را هدایت كرد و گروهي را گمراه كرد» (فَریقاً هَدى وَ فَریقاً أضَلَّ)
همچنين نفرمود (« )2بر گروهي هدایت مسلّم گردید و بر گروهي گمراهي» (فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الهدایة و فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ
الضَّاللَةُ)
حتي نفرمود (« )3گروهي را هدایت كرد و گروهي گمراهي بر آنان مسلم گردید (= گروهي گمراه شدند)» (فَریقاً هَدى
وَ فَریقٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ)
چرا؟
الف .هدایت كردن حتما به خدا برميگردد؛ اما گمراه شدن انسانها ،یك جهتش به خدا برميگردد (كه به انسانها اختيار
داده و مسير گمراهي را باز گذاشته) و یك جهت اصليش به خود انسانها برميگردد .لذا خواست هم بين این دو تفاوت بگذارد
(پس )1( ،و ( )2را نگفت) و در عين حال نخواست به گونهاي سخن بگوید به گمراهي افراد از حوزه مشيت الهي كامال خارج
قلمداد شود (پس )3( ،را نگفت)( .اینكه چكونه بين اختيار انسان و مشيت خدا جمع ميشود در تدبر 4خواهد آمد ،انشاءاهلل)
ب... .
« )4فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ»:
«فریقاً» دوم چون به صورت منصوب آمده ،پس مفعول فعلي است كه محذوف است و آن فعل چون عطف به فعل قبلي
است ،فاعلش باید خدا باشد .پس هم هدایت كردن كار خدا شد ،هم گمراه كردن به نحوي به خدا منسوب شد .درست است
كه این انتساب ،كمرنگتر از انتساب هدایت كردن است (توضيح در تدبر )3اما به هر حال شبهه همچنان باقي است:
شبهه درباره جبر و اختیار

اگر گمراهي و هدایتیافتگي انسانها به مشيت خدا برميگردد ،پس آیا ما اختياري نداریم؟
پاسخ
انكار جبر ،و باور به اختيار براي انسان ،غير از اعتقاد به «تفویض» (واگذاري همهجانبه) امور به اوست .از مشكالت ما
این است كه «جبر و اختيار» را كامال «صفر و یك» (اصطالحا :سياه و سفيد) ميبينيم؛
در حالي كه اوال اختيار با «تفویض» تفاوت دارد؛
و ثانيا خود «جبر» و «تفویض» هم از جنس امور دوشقي (یا این یا آن) نيستند؛ و لذاست كه وقتي از امام سوال ميشود
آیا بين جبر و تفویض فاصلهاي هست ،ميفرمایند بله ،و بيش از فاصله زمين و آسمان (كافي ،ج ،1ص1)159؛ و لذا در ادبيات
ائمه عليهمالسالم ،تلقي صحيح از مساله «اختيار» با عنوان «امر بيناالمرین» معرفي شده است.

 . 1عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ
مِنْ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ثُمَّ یُعَذِّبَهُمْ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ -قَالَ فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَیْهِمْ لَمْ یَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ فَقَالَ لَهُ
جُعِلْتُ فِدَاكَ فَبَیْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
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به تعبير فنيتر ،حوزه مساله جبر و اختيار را نباید در حوزه منطق دوارزشي (بله یا خبر ،سياه و سفيد ،صفر و یك) تحليل
كرد؛ بلكه باید آن را در حوزه منطقهاي چندارزشي و فازي (طيفي) تحليل نمود .اینكه پنداشته ميشود «اگر مشيت خدا باشد،
پس دیگر اختيار نيست؛ یا اگر اختيار داریم ،پس جایي براي علم و مشيت خدا نميماند» ،به خاطر این است كه نتوانستهاند
امر بين االمرین را تصور كنند و ميخواهند با منطق دوارزشي مساله را تمام نمایند( .مثال خوب براي حوزه منطقهاي چند
ارزشي ،حوزه رنگهاست؛ لذا ميگویند همه چيز را سياه و سفيد نبينيد ،یعني این گونه نيست كه اگر چيزي سفيد نيست حتما
سياه است؛ یا اگر سياه نيست ،حتما سفيد است).
تفصيل بيشترش در این مجال نميگنجد و قبال مقالهاي در این زمينه نوشتهام كه ميتوانيد به آن رجوع كنيد:
http://www.souzanchi.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8
%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-

/%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7
« )5فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ :»...
بر اساس آیات دیگر قرآن كریم ،مي دانيم كه این گونه نيست كه تكليف همه انسانها كامال یكسره باشد و یا همه كامال
هدایت شده و یا كامال گمراه و صددرصد تحت نفوذ شيطان باشد ،بلكه كساني كه خوبي و بدي را با هم آميختهاند (توبه)102/
یا «كراشان به خدا واگذار شده» (توبه )106/یا «مستضعف فكري»اند (نساء )98/هم وجود دارند .این آیه هم نميفرماید انسان
فقط دو حالت دارد :هدایت شده و گمراه .بلكه دارد در مورد این دو گروه اصلي بحث ميكند .یعني اساسا خلقت انسان با
پيدایش این دو گروه است كه رقم ميخورد؛ و این دو هستند كه در آفرینش موضوعيت خاص دارند.
« )6فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»:
كساني كه خدا به حال خود رها كرد یا گمراهشان كرد (اشاره شد كه «فریقاً» مفعول براي یك فعل محذوف است ،تدبر)3
این گونه نيست كه خودشان بيتقصير بوده اند .ریشه مشكل اتفاقا در خودشان بوده كه شياطين را به جاي خدا به سرپرستي
گرفتند.
درواقع ،خدا همه را براي بهشتي شدن آفرید (حدیث )4اما به انسانها اختيار داد و اگر كسي به جاي اینكه خود را تحت
والیت خدا قرار دهد ،به دوستي با شيطان روي آورد و كمكم تحت والیت شيطان قرار گرفت ،حتما گمراهي در مورد او
محقق ميشود.
 ...« )7فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»:
اولياي شيطان چنان شيطان بر آنها مسلط ميشود كه نظام محاسباتي آنها را دچار اختالل ميكند؛ چنين كسي حتي وقتي
حساب هم ميكند خود را هدایتشده ميبيند .لذاست كه نفوذ شيطان را باید خيلي جدي گرفت .اگر راه نفوذ او باز شد ،این
گونه نيست كه به حدي بسنده كند ،بقدري جلو ميآید كه متولي كل امور انسان شود و آنگاه نظام محاسباتي وي را تحت
تصرف خود قرار ميدهد.
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اگر دقت كنيم كه ما هر كاري كه انجام مي دهيم بر اساس محاسباتمان است (یعني همواره كارها را بررسي ميكنيم و
سود و زیانش را ميسنجيم و آنگاه اقدام ميكنيم) معلوم ميشود وقتي شيطان بر نظام محاسباتي كسي مسلط شد ،دیگر هيچ
اميدي به هدایت او نميتوان بست؛ چرا كه او خود را هدایتشده ميپندارد.
مورد زیر را در کانال نگذاشتم

« )8فَریقاً هَدى وَ فَریقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّاللَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»:
كسي كه والیت و سرپرستي شيطان را بپذیرد ،گمراهي در حقش قطعي ميشود.
جمله «حساب ميكنند كه واقعاً خود رهیافتهاند» جمله « گمراهي بر آنان مسلّم گردید» را شرح ميدهد .زیرا كسي كه
گمراه است اما احتمال گمراهي خود را ميدهد ،هنوز اميدي هست كه از گمراهي درآید ،اما كسي كه گمراه است و خود را
هدایتشده حساب ميكند ،گمراهيش تثبيت ميشود( .الميزان ،ج ،8ص)75

 )251سوره اعراف ( )7آیه  31یا بَني آدَمَ خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفینَ
1395/9/14
ترجمه

اي فرزندان آدم! در هر سجدهگاهي [هنگام هر نمازي] زینتتان [یا :لباسهاي زیبايتان] را [با خود] بردارید؛ و بخورید
و بياشاميد و اسراف نكنيد؛ قطعا او اسرافكاران را دوست نميدارد.
نکات ترجمه

«زینَتَكُمْ» كلمه «زینت» ميتواند اسم باشد براي چيزي كه با آن زینت ميدهند (= مایه آراستگي) ویا مصدر باب «تفعّل»
باشد (به معناي زینت كردن) (الجدول في إعراب القرآن ،ج ،8ص )393و قبال توضيح داده شد كه كلمه «زینت» به معناي هر
چيزي است كه به وسيله آن چيز دیگري را زیبا جلوه دهند (جلسه  50و تدبرهاي 3و  4در جلسه)150
«مَسْجِدٍ» در جلسه  249توضيح داده شد كه وزن «مفعل» هم براي اسم مكان به كار ميرود و هم براي اسم زمان؛ و لذا
در این عبارت «عند كل مسجد» (كه كامال شبيه عبارت آیه  29است) «مسجد» هم ميتواند به معناي محل سجده (خواه مسجد
اصطالحي ،و یا هرجایي كه انسان نماز بگذارد) باشد و هم به معناي زمان سجده كردن (یعني هنگام نماز)
«تُسْرِفُوا» و «الْمُسْرِفينَ» :ماده «سرف» به معناي «از حد و اندازه تجاوز كردن» است كه گاه در معناي «مورد غفلت قرار
دادن» هم به كار رفته است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )153هرچند برخي بر این باورند معناي اصلياش همان «خروج
از حد معين شده» است و اگر گاه در معاني جهل و غفلت مانند آن به كار ميرود چون آنها از اسباب و علل وقوع آن ميباشند
(التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،5ص .)110این كلمه نقطه مقابل «ميانهروي» (= اقتصاد) بوده (كتاب العين ،ج ،3ص)153
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و در مورد هر گونه كار انسان كه از حد اعتدال خارج شود به كار ميرود هرچند مورد استعمالش در خصوص «خرج كردن»
بيشتر است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص.)408
هر دو كلمه «تُسْرِفُوا» و «الْمُسْرِفينَ» ناشي از ورود این ماده در باب «إفعال» است و «مُسرِف» اسم فاعل از باب افعال
ميباشد.
شأن نزول

1

حدیث

 )1روایت شده است كه امام حسن عسن مجتبي ع هنگامي كه به نماز ميایستاد بهترین لباسهایش را ميپوشيد .سوال
شد :اي فرزند رسول خدا ! چرا بهترین لباست را ميپوشي؟

 . 1در مجمع البیان ،ج ،4ص 637آمده است:
و قیل معناه خذوا ما تسترون به عوراتكم و إنما قال ذلك ألنهم كانوا یتعرون من ثیابهم للطواف على ما تقدم بیانه و كان یطوف الرجال بالنهار و
النساء باللیل فأمرنا بلبس الثیاب في الصالة و الطواف عن جماعة من المفسرین
همچنین در تفسیر القمي ،ج ،1ص 229-228آمده است:
خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ فإن أناسا كانوا یطوفون عراتا بالبیت الرجال بالنهار و النساء باللیل ،فأمرهم اهلل بلبس الثیاب -و كانوا ال یأكلون إال
قوتا -فأمرهم اهلل أن یأكلوا و یشربوا و ال یسرفوا
و در كتب اهل سنت ،در الدر المنثور ،ج ،3ص 78این روایات نقل شده است:
أخرج ابن أبى شیبة و مسلم و النسائي و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردویه و البیهقي في سننه عن ابن عباس ان النساء كن یطفن
عراة اال ان تجعل المرأة على فرجها خرقة و تقول
الیوم یبدو بعضه أو كله

و ما بدا منه فال أحله

و أخرج عبد بن حمید عن سعید بن جبیر قال كان الناس یطوفون بالبیت عراة یقولون ال نطوف في ثیاب أذنبنا فیها فجاءت امرأة فألفت ثیابها و
طافت و وضعت یدها على قبلها و قالت
الیوم یبدو بعضه أو كله

فما بدا منه فال أحله

فنزلت هذه اآلیة خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ إلى قوله وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ
و أخرج ابن حریر و ابن أبى حاتم و ابن مردویه عن ابن عباس في قوله خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال كان رجال یطوفون بالبیت عراة فأمرهم
اهلل بالزینة اللباس و هو ما یوارى السوأة و ما سوى ذلك من جید البر و المتاع
و أخرج أبو الشیخ و ابن مردویه عن ابن عباس قال كان المشركون یطوفون بالبیت عراة یأتون البیوت من ظهور فیدخلونها من ظهورها وهم حي من
قریش یقال لهم الحمس فانزل اهلل یا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
و أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال كان ناس من العرب یطوفون بالبیت عراة حتى ان كانت المرأة لتطوف بالبیت و هي عریانة نزل اهلل یا بَنِي آدَمَ
خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال كانوا یطوفون عراة باللیل فأمرهم اهلل تعالى ان یلبسوا ثیابهم و ال یتعروا
و أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال كانت العرب إذا حجوا فنزلوا أدنى الحرم نزعوا ثیابهم و وضعوا رداءهم و دخلوا مكة بغیر رداء اال ان یكون
للرجل منهم صدیق من الحمس فیعیره ثوبه و یطعمه من طعامه فانزل اهلل یا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
و أخرج عبد بن حمید و أبو الشیخ عن عطاء قال كان المشركون في الجاهلیة یطوفون بالبیت عراة فانزل اهلل خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
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فرمود :خداوند زیباست و زیبایي را دوست دارد پس خودم را در مقابل پروردگارم زیبا مي كنم كه او ميفرماید« :در هر
سجدهگاهي [هنگام هر نمازي] زینتتان را برگيرید ».پس دوست دارم كه بهترین لباسم را بپوشم.
تفسير العياشي ،ج ،2ص14؛ عوالي اللئالي ،ج ،1ص321
عن خيثمة بن أبي خيثمة قال كان الحسن بن علي ع إذا قام إلى الصالة لبس أجود ثيابه ،فقيل له :یا ابن رسول اهلل لم تلبس
أجود ثيابك فقال :إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي ،وَ هُوَ یَقُول« :خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» فأحب أن ألبس أجود
ثيابي.

1

 )2از امام كاظم ع در مورد آیه «در هر سجدهگاهي [هنگام هر نمازي] زینتتان را برگيرید» روایت شده است كه از جمله
آن [زینت كردنها] ،شانه كردن قبل از هر نماز است.
الكافي ،ج ،6ص489
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

2

 )3از امام صادق ع در مورد آیه «در هر سجدهگاهي [هنگام هر نمازي] زینتتان را برگيرید» روایت شده است كه فرمودند:
غسل هنگام دیدار [زیارت] هر امامي.
تهذیب األحكام ،ج ،6ص110
و أخرج عبد بن حمید و ابن جریر عن قتادة قال كان حي من أهل الیمن یطوفون بالبیت وهم عراة اال ان یستعیر أحدهم مئزرا من میازر أهل مكة
فیطوف فیه فانزل اهلل یا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشیخ عن طاوس في اآلیة قال لم یأمرهم بلبس الحریر و الدیباج و لكنهم كانوا یطوفون بالبیت عراة و كانوا إذا قدموا
یضعون ثیابهم خارجا من المسجد ثم یدخلون و كان إذا دخل رجال و علیه ثیابه یضرب و تنزع منه ثیابه فنزلت هذه اآلیة یا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِد
 . 1این روایات هم در همین مضمون وارد شدهاند:
عن أبي جعفر الباقر (ع) [في قوله] «خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» أي خذوا ثیابكم التي تتزینون بها للصالة في الجمعات و األعیاد (مجمع البیان فى
تفسیر القرآن ،ج ،4ص)637
عن محمد بن الفضیل عن أبي الحسن الرضا ع في قول اهلل« :خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال :هي الثیاب( .تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)12
 . 2این روایات هم در همین مضمون وارد شدهاند:
عن أبي بصیر عن أبي عبد اهلل ع قال سألته« :خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال :هو المشط عند كل صالة فریضة و نافلة (تفسیر العیاشي ،ج،2
ص)13
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَصَّارُ بِفَرْغَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ
یَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ یُحَسِّنُ الشَّعْرَ وَ یُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ یَزِیدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْیَتِهِ أَرْبَعِینَ مَرَّةً وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ
مَرَّاتٍ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یَزِیدُ فِي الذِّهْنِ وَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ( .الخصال ،ج ،1ص)268
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مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عُقْبَةَ عَنْ فَضَّالِ بْنِ مُوسَى النَّهْدِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْغُسْلُ
عِنْدَ لِقَاءِ كُلِّ إِمَامٍ.

1

 )4اصبغ بن نباته ميگوید :شنيدم كه اميرالمومنين ع به فرزندشان امام حسن ع ميفرمودند:
فرزندم! آیا تو را از چهار مطلب آگاه كنم كه با آن از طب بينياز شوي؟!
فرمود :بله پدرجانم!
فرمود :بر [سفره] غذا منشين مگر اینكه گرسنه باشي؛
و از [سر سفره] طعام بلند مشو مگر اینكه هنوز اشتها داشته باشي؛
و جویدن لقمه را كامل انجام بده؛
و هنگامي كه خواستي بخوابي ابتدا به دستشویي برو؛
و هنگامي كه اینها را انجام دادي از طب بينيازي.
و از ایشان سوال شد و گفته شد كه در قرآن هر علمي هست غير از طب؛
فرمود :اما بدرستي كه در قرآن آیهاي هست كه همه طب را در خود جمع كرده است؛ ميفرماید «بخورید و بياشاميد و
زیادهروي نكنيد».
الدعوات (للراوندي) ،ص75؛ طب األئمة عليهم السالم ،ص3
قَالَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع یَقُولُ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع یَا بُنَيَّ أَ لَا أُعَلِّمُكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ تَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الطِّبِّ
فَقَالَ بَلَى یَا أَبَتِ قَالَ ع لَا تَجْلِسْ عَلَى الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ
فَاعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْخَلَاءِ وَ إِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ وَ سُئِلَ فَقِيلَ إِنَّ فِي الْقُرْآنِ كُلَّ عِلْمٍ إِلَّا الطِّبَّ فَقَالَ ع أَمَا إِنَّ
فِي الْقُرْآنِ لَآیَةً تَجْمَعُ الطِّبَّ كُلَّهُ «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا»
 )5از امام صادق ع روایت شده است كه فرمودند:

 . 1در این فضا این دو روایت هم قابل توجه است:
عن الحسین بن مهران عن أبي عبد اهلل ع في قول اهلل« :خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال :یعني األئمة( .تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)13
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّكُمْ لَا
تَكُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّى تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُوا حَتَّى تُصَدِّقُوا  ...هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فَاتَ قَوْمٌ وَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ یَهْتَدُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ أَشْرَكُوا مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ
إِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَى وَ مَنْ أَخَذَ فِي غَیْرِهَا سَلَكَ طَرِیقَ الرَّدَى وَصَلَ اللَّهُ طَاعَةَ وَلِيِّ أَمْرِهِ بِطَاعَةِ رَسُولِهِ وَ طَاعَةَ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَكَ
طَاعَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ لَمْ یُطِعِ اللَّهَ وَ لَا رَسُولَهُ وَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» وَ الْتَمِسُوا الْبُیُوتَ الَّتِي «أَذِنَ اللَّهُ أَنْ
تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ» فَإِنَّهُ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُمْ «رِجالٌ ال تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّالةِ وَ إِیتاءِ الزَّكاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ
الْأَبْصارُ» ( ...الكافي  ،ج ،1ص)182
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آیا چنين به نظرت مي رسد كه كسي كه خدا به او [بسيار] عطا كرده از باب این است كه او نزد خدا كرامت و جایگاهي
دارد ویا كسي را كه محروم داشته براي خوار كردن او بوده است؟
نه؛ بلكه این مال مال خداست كه نزد اشخاص به امانت گذاشته و به آنها اجازه داده كه با ميانهروي بخورند و با ميانهروي
بنوشند و با ميانهروي بپوشند و با ميانهروي ازدواج كنند و با ميانهروي بر مركبي سوار شوند؛ و با اضافي آن ،بر فقراي مومنين
یاري رسانند و آشفتهحالي آنها را جبران كنند؛
كه اگر كس ي چنين كرد ،خوراک و نوشيدني و مركب و ازدواجش حالل است و كسي كه از این تجاوز كرد آنها بر او
حرام است.
سپس فرمود« :و اسراف و زیادهروي نكنيد كه خداوند اسرافكاران را دوست نميدارد» .آیا گمان ميكني كه خداوند
شخصي را بر مالي امين كرد و آن را در اختيارش قرار دارد ،حق دارد كه با آن اسبي را به دههزار درهم بخَرَد ،در حالي كه
اسبي با بيست درهم او را كفایت ميكند؛ یا كنيزي را به بيست هزار دینار بخرد ،در حالي كه كنيزي با بيست دینار او را كفایت
ميكند؟
و در طرف مقابل هم در روایت دیگري فرمودند:
كسي كه از مردم درخواست (گدایي) كند در حالي كه غذاي آن روزش را دارد ،او از اسرافكاران است.
تفسير العياشي ،ج ،2ص14-13
عن أبان بن تغلب قال :قال أبو عبد اهلل ع أ ترى اهلل أعطى من أعطى من كرامته عليه و منع من منع من هوان به عليه؟ ال و
لكن المال مال اهلل یضعه عند الرجل ودائع ،و جوز لهم أن یأكلوا قصدا و یشربوا قصدا ،و یلبسوا قصدا ،و ینكحوا قصدا ،و
یركبوا قصدا ،و یعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و یلموا به شعثهم ،فمن فعل ذلك كان ما یأكل حالال و یشرب حالال،
و یركب حالال ،و ینكح حالال ،و من عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال« :وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» أ ترى اهلل ائتمن
رجال على مال خول له أن یشتري فرسا بعشرة آالف درهم و یجزیه فرس بعشرین درهما و یشتري جاریة بألف دینار و یجزیه
جاریة بعشرین دینارا و قال« :وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».
عن هارون بن خارجة قال :قال أبو عبد اهلل ع من سأل الناس شيئا و عنده ما یقوته یومه فهو من المسرفين.
تدبر

« )1یا بَني آدَمَ خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفينَ»:
بعد از پایان داستان آدم و حوا ،جمعا چهار بار مطلب با خطاب «اي فرزندان آدم» آغاز ميشود (آیات  26و  27و  31و
 )35و به نظر ميرسد كه این گونه خطاب قرار دادن انسانها (به عنوان فرزندان آدم) در مقام نتيجهگيري از داستان آدم باشد.
مورد اول تذكري بود كه ما لباس را با دو كاركرد پوشاندن شرمگاه و زیبا كنندگي فروفرستادیم و البته لباس تقوي هم
اهميت دارد( .آیه  ،26جلسه.)246
مورد دوم هشداري بود كه مبادا شيطان شما را بفریبد ،همچون آدم و حوا ،كه لباس از تنشان بيرون آورد.
و اینك براي بار سوم ميفرماید كه در هنگام عبادات زینتتان را همراه داشته باشيد و در خوردن اهل ميانهروي باشيد.
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و مورد چهارم ،كه انشاءاهلل بعدا ميآید ،توصيهاي است به جدي گرفتن پيامبران الهي.
چنانكه مي بينيم سه مورد آن با بحث لباس مرتبط است (و البته در مورد سوم ،بحث خوراک هم مطرح شد) و تنها در
مورد چهارم سراغ دین و نبوت ميرود .یعني همان دو مساله اساسي آدم در بهشت (خوردن از درخت و برهنه شدن) كه در
مجموع زميني شدن وي را رقم زد ،به عنوان اولين توصيهها ،و حتي قبل از بحث شریعت الهي ،مطرح شده است .چرا؟
بحث تخصصی انسانشناسی

به نظر ميرسد بشر ابتدا باید تمایز خود از حيوان را جدي بگيرد تا دغدغه دین و ماوراء و آماده شدن براي آخرت در او
شكل بگيرد و در این آیات ابتدا سراغ دو نياز كامال مادي انسان رفت كه براي همه ملموس است ،اما در عين حال همين دو
نياز زندگي انسان را بشدت از زندگي حيوان متمایز ميكند:
الف .استفاده از پوشش یك مسالهاي است كه كامال از تمایزات انسان و حيوان است (جلسه ،246تدبر)3؛ خصوصا اگر
توجه شود كه این پوشش ،نه فقط براي حفاظت بدن ،بلكه ابعاد زیبایيشناختي هم دارد 1و آنگاه در این آیه ،پوشش ،آن هم با
بعد زیبایيشناختياش را ،با عبادت انسان گره ميزند.
ب .انسان اگرچه همانند همه حيوانات غذا مي خورد ،اما تنها موجودي است كه اوال غذایش نياز به آمادهسازي دارد
(توضيح تخصصي در جلسه  ،230تدبر )4و ثانيا همين غذا خوردنش صرفا بر اساس نياز طبيعيِ بدن غذا نيست و به اراده
انسان وابسته است؛ كه اگر بُعد حيواني بر وي غلبه كند (كه مبناي خوردن را صرفاً لذت بردن قرار دهد) دوباره مرز وي با
حيوان برداشته ميشود؛ لذا مهمترین توصيه در مورد غذا خوردن این است كه اندازه نگه دارد و زیادهروي نكند ،هم از حيث
ابعاد مادي (حدیث )4و هم از حيث ابعاد معنوي (حدیث)5؛ كه اگر چنين شد باز متوجه تفاوت خود و حيوان ميشود.
اگر انساني تفاوت خود و حيوان را جدي بگيرد ،نياز به دین الهي را درک خواهد كرد.
« )2یا بَني آدَمَ خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ :»...
مسجد چه به معناي محل سجده كردن و نماز خواندن باشد ،ویا زمان آن ،ویا به معناي مصدري باشد (خود سجده كردن
و نماز خواندن) ،این آیه از ما ميخواهد عبادت را با زیبایي ظاهري گره بزنيم؛
و گمان نكنيم كه چون عبادت ارتباط روحي است ،بُعد جسماني اهميتي نداشته باشد؛ چنانكه در احادیث ،مصادیق این
زیبا كردن در نماز را لباس زیبا پوشيدن (حدیث ،)1شانه زدن (حدیث ،)2استحمام و غسل كردن (حدیث ،)3انگشتر به دست

 . 1چنانكه اگر در زندگيمان دقت كنیم ،آن مقدار كه براي بُعد زیبایيشناختي پوشاكمان هزینه ميكنیم بسیار بیشتر از آن است كه اگر ميخواستیم
پوشاك را صرفا براي حفاظت بدن استفاده كنیم
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كردن (مكارم األخالق ،ص ،1)123ردا بر دوش انداختن (تفسير العياشي ،ج ،2ص2)13و عطر زدن (دعائم اإلسالم ،ج ،1ص-
 3)185بویژه در نمازهاي جماعت و جمعه و اعياد (مجمع البيان فى تفسير القرآن ،ج ،4ص 4)637معرفي كردهاند.
دو تامل در سبک زندگی دینی

 )1آیه بوضوح از ما ميخواهد در هنگام نماز و در مكانهاي نماز ،با آراستگي حضور یابيم .اما آیا ما چنين هستيم؟ از
خودمان انتظار نداریم كه مثل امام حسن مجتبي ع (حدیث )1بهترین لباسها را براي رفتن به مسجد بپوشيم ،اما حداقل نباید
...؟
 )2قطعا وقتي آراستگي براي عبادت توصيه ميشود ،آراستگي توأم باوقار مد نظر است و بين آراسته بودن و پوشيدن
لباسهاي جلف و زننده تفاوت است .از مسلمات اسالم – كه حتي بين شيعه و سني ،در آن اختالف نيست  -این است كه
زن ،حتي اگر مرد نامحرمي نباشد ،در هنگام نماز باید حجاب خود را حفظ كند .این نشان مي دهد كه حجاب وقار خاصي با
زن ميدهد كه منافاتي با آراستگي شایسته زن ندارد .جالب اینجاست كه حتي مردان و زنان غربي هم در مجالس بسيار رسمي
(مثال در مجامع سياسي) حد پوششي بيشتر از حدي كه در فضاي عمومي به اسم زیبایي تبليغ ميكنند دارند .اینها نشان ميدهد
كه آراستگياي كه با وقار بخواهد توام باشد حتما عنصر پوشيدگي در آن قوي است.
« )3كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفينَ»:
بخورید و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند اسرافكاران را دوست نميدارد.
آموزش نهی از منکر

در این آیه ،وقتي ميخواهد انسان را از كاري باز دارد ،ابتدا نياز طبيعي و غریزي انسان را در نظر گرفته و حيطه مجاز آن
را پيش رو ميگذارد؛ سپس نهي را مطرح ميكند؛ و بالفاصله این نهي را با ارتباط عاطفي و روحي انسان گره ميزند :این كار
را نكن كه خدا دوستت نخواهد داشت.
« )4یا بَني آدَمَ خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفينَ»:
ما غالبا براي اصالح جامعه و انسانها دنبال دستورالعملهاي پيچيده اخالقي ميگردیم؛ اما قرآن از كجا شروع ميكند؟!

 . 1قَالَ النَّبِيُّ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ النَّعْلَ وَ الْخَاتَمَ.
 . 2عن المحاملي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اهلل ع في قول اهلل« :خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال األردیة في العیدین و الجمعة
 . 3وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ :یَنْبَغِي لِمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِیدَیْنِ أَنْ یَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهِ وَ یَتَطَیَّبَ بِأَحْسَنِ طِیبِهِ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« -یا
بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» قَالَ ذَلِكَ فِي الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ یَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ یَوْمَ
الْعِیدِ بُرْداً وَ أَنْ یَعْتَمَّ شَاتِیاً كَانَ وَ صَائِفاً.
 . 4عن أبي جعفر الباقر (ع) [في قوله] «خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» أي خذوا ثیابكم التي تتزینون بها للصالة في الجمعات و األعیاد
و نیز :عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اهلل« :خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال :عشیة عرفة (تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)13
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
«خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قَالَ فِي الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَةِ( .الكافي  ،ج ،3ص424؛ تهذیب األحكام ،ج ،3ص)241
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اگر ميخواهيد فرزند آدم ،واقعا آدم شود از همين جاهاي ساده باید شروع كرد :پوشش زیبا را به رسميت شناخت ،اما آن
را با دین و دینداري و عبودیت گره زد؛ براي مدیریت خوردن و آشاميدن برنامه داد؛ و این برنامه را با ارتباط عاطفي با خدا
گره زد.
« )5خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»:
مسجد كه پایگاه مسلمين است ،باید آراسته ،زیبا و با جاذبه باشد .بهترین و زیباترین لباس ،براى بهترین مكان است.
(تفسير نور ،ج ،4ص)53
نمی دانم نکته فوق چه اندازه از آیه قابل استفاده است ،لذا در کانال نگذاشتم.

« )6خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا»
اوّل نماز ،آن گاه غذا .اوّل توجّه به روح و معنویّت ،آن گاه توجّه به جسم( .قرائتي ،تفسير نور ،ج ،4ص)54

 )252سوره اعراف ( )7آیه  32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ
الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

1395/9/15

ترجمه

بگو چه كسي حرام كرد زیوري را كه خداوند براي بندگانش پدید آورد و روزيهاي پاكيزه را؛ بگو آن براي كساني است
كه ایمان آورده اند در زندگي دنيا ،و به طور خالص [براي آنهاست] در روز قيامت؛ این گونه آیات را براي جماعتي كه بدانند
به تفصيل بيان ميكنيم.
نکات ترجمهای و نحوی

«وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»:
كلمه «طيبات» عطف به كلمه «زینت» است و حرف «من» ،من بيانيه است یعني «طيبات از روزيها» كه به معناي «روزي
طيب و پاک» ميباشد.
«هِيَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ»:
عبارت «فِي الْحَياةِ الدُّنْيا» جار و مجروري است كه سه گونه تحليل نحوي براي آن ممكن است (مجمع البيان ،ج،4
ص:)639
ميتوان آن را وابسته به فعل «آمنوا» دانست ،كه آنگاه معناي عبارت چنين ميشود( :آن براي كساني است كه در زندگي
دنيا ایمان آوردهاند)؛
و ميتوان آن را ظرف براي جمله «هي للذین آمنوا» (یا به عبارت فنيتر ،ظرف متعلق به فعل محذوفي كه عبارت «للذین
آمنوا بدان متعلق است) دانست كه معناي جمله چنين ميشود( :آن براي مومنان است در زندگي دنيا)؛
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و ميتوان آن را حال دانست براي جمله «هي للذین آمنوا» (یا به عبارت فنيتر ،حال براي فعل یا عامل محذوفي كه
عبارت «للذین آمنوا» بر آن داللت ميكند) كه در این صورت معناي جمله چنين ميشود (آن براي مومنان است در حالي كه
در زندگي دنيا بسر ميبرند)
و «خالِصَةً» :حال براي عبارت پيش از خود ميباشد؛ و «یَوْمَ الْقِيامَة» ظرف براي آن ،و معناي عبارت چنين ميشود (در
حالي كه خالص براي آنان است در روز قيامت).
برخي از مترجمان این جمله را به صورت «آنها در آخرت مخصوص كسانى است كه در دنيا ایمان آوردهاند» ترجمه
كردهاند (سيد علي اكبر قرشي در تفسير احسنالحدیث) كه این ترجمه در صورتي درست است كه «خالصة» به صورت
«خالصةٌ» باشد؛ یعني عبارت «خالصة» را خبر براي «هي» در نظر بگيریم؛ كه اگرچه در قرائت حفص از عاصم به صورت
«خالصةً» خوانده شده ،اما در قرائات دیگر (مانند قرائت نافع یا ابنعباس) به صورت «خالصةٌ» هم قرائت شده است( .مجمع
البيان ،ج ،4ص638؛ إعراب القرآن (للنحاس) ،ج ،2ص)51
حدیث

 )1اميرالمومنين هنگامي كه محمد بن ابيبكر را به حكومت مصر فرستاد نامهاي براي او و اهل مصر نوشت .در فرازي از
این نامه آمده است:
 ...و بدانيد اي بندگان خدا كه همانا تقواپيشگان هم خير فوري را به دست آوردند و هم خير آینده را؛
با اهل دنيا در دنيایشان شریك شدند ولي اهل دنيا با آنها در آخرتشان شریك نشدند؛
خداوند از دنيا آنچه به قدر كفاف آنهاست برایشان مباح كرد و با آن بينيازشان ساخت كه خداوند عز و جل مي فرماید
«بگو چه كسي حرام كرد زیوري را كه خداوند براي بندگانش پدید آورد و روزيهاي پاكيزه را؛ بگو آن براي كساني است كه
ایمان آوردهاند در زندگي دنيا ،و به طور خالص [براي آنهاست] در روز قيامت؛ این گونه آیات را براي جماعتي كه بدانند به
تفصيل بيان ميكنيم».
در دنيا سكونت گزیدند با بهترین آنچه سكونت گزیده شده؛ و خوردند از بهترین آنچه خورده شده؛ و ازدواج كردند به
بهترین وجه ازدواج؛ و بر مركب سوار شدند بر بهترین چيزي كه ميشد سوار شد؛
همراه اهل دنيا به لذت دنيا رسيدند و فردا در جوار خدا خواهند بود كه بر آنها منت خواهد گذاشت و آنچه آرزو دارند
بدانها خواهد بخشيد و خواستهاي از آنها را رد نكند و از سهم لذتشان اندكي نكاهد؛
پس اي بندگان خدا ،به چنين چيزي رغبت ميكند هر كه عقلي دارد؛ و با تقواي الهي براي چنين چيزي كار ميكند؛ و
هيچ حول و قوهاي جز به خدا نيست؛
و بندگان خدا ! بدانيد كه اگر تقواي پروردگارتان را پيشه سازید و [حرمت] پيامبرتان را در اهل بيتش حفظ كنيد ،پس او
را پرستيدهاید به بهترین چيزي كه پرستيده شود؛ و یاد كردهاید با بهترین چيزي كه یاد شود؛ و شكرگزاري كردهاید با بهترین
چيزي كه سپاس شود؛ و برترین صبر را [در پيش] گرفتهاید؛ و جهاد كردهاید با برترین جهاد؛ هر چند كه دیگران نمازشان از
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شما طوالنيتر و روزههایشان بيشتر باشد ،اگر كه شما از آنها تقواپيشهتر و در قبال اولياالمر از خاندان حضرت محمد ص
خيرخواهتر و خاشعتر بوده باشيد؛ ...
األمالي (للمفيد) ،ص263؛ األمالي (للطوسي) ،ص25؛ الغارات ،ج ،1ص  236؛ تحف العقول ،ص178؛ شرح نهج البالغة
البن أبي الحدید ،ج ،6ص68
قَالَ أَخْبَرَنِي َأبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَاتِبُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي َأبُو إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْجَعْدِ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا كَتَبَ لَهُ كِتَاباً وَ أَمَرَهُ
أَنْ یَقْرَأَهُ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ وَ لِيَعْمَلَ بِمَا وَصَّاهُ بِهِ فِيهِ فَكَانَ الْكِتَابُ -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم ...
وَ اعْلَمُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ حَازُوا عَاجِلَ الْخَيْرِ وَ آجِلَهُ شَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَ لَمْ یُشَارِكْهُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي
آخِرَتِهِمْ أَبَاحَهُمُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَفَاهُمْ وَ بِهِ أَغْنَاهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ
الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ» سَكَنُوا الدُّنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكِنَتْ
وَ أَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ شَارَكُوا أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ فَأَكَلُوا مَعَهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا یَأْكُلُونَ وَ شَرِبُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا یَشْرَبُونَ وَ لَبِسُوا
مِنْ أَفْضَلِ مَا یَلْبَسُونَ وَ سَكَنُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَسْكُنُونَ وَ تَزَوَّجُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَتَزَوَّجُونَ وَ رَكِبُوا مِنْ أَفْضَلِ مَا یَرْكَبُونَ أَصَابُوا لَذَّةَ
الدُّنْيَا مَعَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ هُمْ غَداً جِيرَانُ اللَّهِ یَتَمَنَّوْنَ عَلَيْهِ فَيُعْطِيهِمْ مَا تَمَنَّوْهُ وَ لَا یَرُدُّ لَهُمْ دَعْوَةً وَ لَا یَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيباً مِنَ اللَّذَّةِ فَإِلَى
هَذَا یَا عِبَادَ اللَّهِ یَشْتَاقُ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ وَ یَعْمَلُ لَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه،
وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ إِنِ اتَّقَيْتُمْ رَبَّكُمْ وَ حَفِظْتُمْ نَبِيَّكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَقَدْ عَبَدْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ مَا عُبِدَ وَ ذَكَرْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ مَا ذُكِرَ
وَ شَكَرْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ مَا شُكِرَ وَ أَخَذْتُمْ بِأَفْضَلِ الصَّبْرِ وَ جَاهَدْتُمْ بِأَفْضَلِ الْجِهَادِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُكُمْ أَطْوَلَ صَلَاةً مِنْكُمْ وَ أَكْثَرَ صِيَاماً إِذْ
كُنْتُمْ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ وَ أَنْصَحَ لِأَوْلِيَاءِ الْأَمْرِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَخْشَع؛ ...
 )2حَكَم بن عُتَيبه ميگوید :بر امام جواد ع وارد شدم در حالي كه در اتاق مبلمان شدهاي [داراي اثاث و فرش و  ]..بود
و پيراهن لطيفي به تن داشت و ملحفهاي رنگآميزي شدهاي بر او بود كه رنگش بر دوش وي اثر گذاشته بود؛
داشتم خانه و شكل و شمایل ایشان را برانداز مي كردم كه فرمود :حَكَم! نظرت درباره اینها چيست؟
گفتم :چه بگویم در حالي كه اینها را بر [تن] شما ميبينم؟ اما نزد ما ،جوانهاي نابالغ از این كارها ميكنند!
فرمود :حَكَم! «چه كسي حرام كرد زیوري را كه خداوند براي بندگانش پدید آورد و روزيهاي پاكيزه را» و اینها از آن
چيزهایي است كه خداوند براي بندگانش پدید آورد؛ اما این اتاقي كه ميبيني اتاق زن [= همسرم] است؛ و من نيز تازه عروسي
كردهام و اتاق من همان اتاقي است كه ميشناسي.
الكافي ،ج ،6ص447-446؛ مكارم األخالق ،ص105
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ:
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دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَى عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ
إِلَى الْبَيْتِ وَ أَنْظُرُ إِلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ یَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ وَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَيْكَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا یَفْعَلُهُ
الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ فَقَالَ لِي یَا حَكَمُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ هَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَأَمَّا هَذَا
الْبَيْتُ الَّذِي تَرَى فَهُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَيْتِي الْبَيْتُ الَّذِي تَعْرِفُ.

1

 . 1در این مضمون ،احادیث زیر هم قابل توجه است:
 )1عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ
طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَیْلَسَانُ خَزٍّ فَمَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِیسَمٍ فَقَدْ
أُصِیبَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ثُمَّ قَالَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَى الْخَوَارِجِ فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِیَابِهِ وَ تَطَیَّبَ بِأَفْضَلِ طِیبِهِ وَ رَكِبَ
أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا یَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَیْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذَا أَتَیْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَیْهِمْ هَذِهِ الْآیَةَ -قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْیَكُنْ مِنْ حَلَالٍ( .الكافي ،ج ،6ص442؛ تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)15
 )2عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ :مَرَّ سُفْیَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَیْهِ
ثِیَابٌ كَثِیرَةُ الْقِیمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ آلَتِیَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِيٌّ ع وَ لَا أَحَدٌ مِنْ
آبَائِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ وَ كَانَ یَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ اقْتِدَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْیَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِیَهَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا
ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَیْرَ أَنِّي یَا ثَوْرِيُّ مَا تَرَى عَلَيَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا
أَلْبَسُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ یَدَ سُفْیَانَ فَجَرَّهَا إِلَیْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَى وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ غَلِیظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَسُهُ لِنَفْسِي وَ مَا رَأَیْتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ
جَذَبَ ثَوْباً عَلَى سُفْیَانَ أَعْلَاهُ غَلِیظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلُ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَیِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَى لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِكَ تَسُرُّهَا .الكافي ،ج ،6ص442
 )3عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ :كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَّكِئاً عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَى أَبِي فَلَقِیَهُ عَبَّادُ
بْنُ كَثِیرٍ الْبَصْرِيُّ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ مَرْوِیَّةٌ حِسَانٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ كَانَ أَبُوكَ وَ كَانَ « »2فَمَا هَذِهِ الثِّیَابُ الْمَرْوِیَّةُ عَلَیْكَ فَلَوْ لَبِسْتَ
دُونَ هَذِهِ الثِّیَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَیْلَكَ یَا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً
أَحَبَّ أَنْ یَرَاهَا عَلَیْهِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَیْلَكَ یَا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا تُؤْذِنِي وَ كَانَ عَبَّادٌ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ قِطْرِیَّیْن( .الكافي ،ج ،6ص)444
 )4حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع [= الرضا] عَنْهُ قَالَ :قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَعْجَبَ إِلَى
النَّاسِ مَنْ یَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ یَتَخَشَّعُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ ع نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ كَانَ یَلْبَسُ أَقْبِیَةَ الدِّیبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ یَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ
آلِ فِرْعَوْنَ یَحْكُمُ فَلَمْ یَحْتَجِ النَّاسُ إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا یُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ
اللَّهَ لَا یُحَرِّمُ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ -قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ.
(الكافي ،ج ،6ص454؛ تفسیر العیاشي ،ج ،2ص15؛ نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،ص )130
 )5و اعلم أن الذي رویته عن الشیوخ و رأیته بخط عبد اهلل بن أحمد بن الخشاب رحمه اهلل أن الربیع بن زیاد الحارثي أصابته نشابة في جبینه فكانت
تنتقض علیه في كل عام فأتاه علي ع عائدا فقال كیف تجدك أبا عبد الرحمن قال أجدني یا أمیر المؤمنین لو كان ال یذهب ما بي إال بذهاب بصري لتمنیت
ذهابه قال و ما قیمة بصرك عندك قال لو كانت لي الدنیا لفدیته بها قال ال جرم لیعطینك اهلل على قدر ذلك إن اهلل تعالى یعطي على قدر األلم و المصیبة و
عنده تضعیف كثیر قال الربیع یا أمیر المؤمنین أ ال أشكو إلیك عاصم بن زیاد أخي قال ما له قال لبس العباء و ترك المالء و غم أهله و حزن ولده فقال
علي ادعوا لي عاصما فلما أتاه عبس في وجهه و قال ویحك یا عاصم أ ترى اهلل أباح لك اللذات و هو یكره ما أخذت منها ألنت أهون على اهلل من ذلك
أ و ما سمعته یقول «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ» ثم یقول «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ» و قال «وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها»
أما و اهلل إن ابتذال نعم اهلل بالفعال أحب إلیه من ابتذالها بالمقال و قد سمعتم اهلل یقول «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» و قوله مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ
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 )3روایت شده است كه یكبار پيامبر به اسامه رو كرد و به او فرمود :اسامه! بر تو باد كه در راه حق حركت كني و مبادا
كه به خاطر زیبایيهاي زودگذر و رغبتانگير دنيا و نعمتهاي حقير و خوشي زوالپذیر و عيش ازبينرفتنيِ آن از آن منحرف
شوي!
اسامه گفت :چه چيزي طي نمودن آن راه را آسان ميكند؟

وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ إن اهلل خاطب المؤمنین بما خاطب به المرسلین فقال «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ» و قال «یا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ
الطَّیِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً» و قال رسول اهلل ص لبعض نسائه ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء .قال عاصم فلم اقتصرت یا أمیر المؤمنین على لبس الخشن و
أكل الجشب قال إن اهلل تعالى افترض على أئمة العدل أن یقدروا ألنفسهم بالقوام كیال یتبیغ بالفقیر فقره فما قام علي ع حتى نزع عاصم العباء و لبس مالءة.
(شرح نهج البالغة البن أبي الحدید ،ج ،11ص)36-35
 )6وَ قَالَ [الرضا ع] لِي« :مَا تَقُولُ فِي اللِّبَاسِ الْخَشِنِ؟» فَقُلْتُ :بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَانَ یَلْبَسُ ،وَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَانَ یَأْخُذُ
الثَّوْبَ الْجَدِیدَ فَیَأْمُرُ بِهِ فَیُغْمَسُ فِي الْمَاءِ.
فَقَالَ لِي« :الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ ،فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَانَ یَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ،وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِینَ دِینَاراً ،فَیَتَشَتَّى فِیهِ فَإِذَا
خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ،وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ» (قرب اإلسناد ،ص )357جمالت آخر در
منابع زیر هم آمده است :الكافي ،ج ،6ص451؛ تفسیر العیاشي ،ج ،2ص14
 )7عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ :رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ أَحْمَرُ قَالَ فَأَحْدَدْتُ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ
زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْق (تفسیر العیاشي ،ج ،2ص14؛ مكارم األخالق ،ص)105
 )8عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْفَارِسِيِّ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ یَزِیدَ ،قَالَ :أَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
[الجواد] (عَلَیْهِ السَّلَامُ) فَوَجَدْتُ فِي دَارِهِ قَوْماً كَثِیرِینَ وَ رَأَیْتُ ابْنَ مُسَافِرٍ جَالِساً فِي مَعْزِلٍ مِنْهُمْ فَعَدَلْتُ إِلَیْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ
فَصَلَّیْتُ الزَّوَالَ فَرْضَ الظُّهْرِ وَ النَّوَافِلَ بَعْدَهَا وَ زِدْتُ أَرْبَعَ رُكَعٍ فَرْضَ الْعَصْرِ فَاحْتَسَیْتُ بِحَرَكَةٍ وَرَائِي فَالْتَفَتُّ وَ إِذَا أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) فَقُمْتُ إِلَیْهِ وَ سَلَّمْتُ
عَلَیْهِ وَ قَبَّلْتُ یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فَجَلَسَ وَ قَالَ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ وَ كَانَ فِي نَفْسِي مَرَضٌ مِنْ إِمَامَتِهِ فَقَالَ لِي :سَلِّمْ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِي قَدْ سَلَّمْتُ فَقَالَ وَیْحَكَ وَ تَبَسَّمَ
بِوَجْهِي فَأَنَابَ إِلَيَّ فَقُلْتُ سَلَّمْتُ إِلَیْكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَدْ رَضِیتُ بِكَ إِمَاماً فَكَأَنَّ اللَّهَ جَلَا عَنِّي غَمِّي وَ زَالَ مَا فِي قَلْبِي مِنَ الْمَرَضِ مِنْ إِمَامَتِهِ حَتَّى
اجْتَهَدْتُ وَ رَمَیْتُ الشَّكَّ فِیهِ إِلَى مَا وَصَلْتُ إِلَیْهِ ثُمَّ عُدْتُ مِنَ الْغَدِ بُكْرَةً وَ مَا مَعِي خَلْقٌ وَ لَا أَرَى خَلْقاً وَ أَنَا أَتَوَقَّعُ السَّبِیلَ إِلَى مَنْ أَجِدُ وَ یَنْتَهِي خَبَرِي إِلَیْهِ وَ
طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ حَتَّى اشْتَدَّ الْجُوعُ فَبَیْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ نَحْوِي غُلَامٌ قَدْ حَمَلَ إِلَيَّ خِوَاناً فِیهِ طَعَامٌ أَلْوَاناً وَ غُلَامٌ آخَرُ مَعَهُ طَسْتٌ وَ إِبْرِیقٌ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَيَّ
وَ قَالَ لِي مَوْلَايَ یَأْمُرُكَ أَنْ تَغْسِلَ یَدَیْكَ وَ تَأْكُلَ فَغَسَلْتُ یَدَيَّ وَ أَكَلْتُ فَإِذَا بِأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) قَدْ أَقْبَلَ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَأَمَرَنِي بِالْجُلُوسِ فَجَلَسْتُ وَ أَكَلْتُ
فَنَظَرَ إِلَيَّ الْغُلَامُ أَرْفَعُ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ مَعَكَ فِي الْخِوَانِ فَدَعْهُ وَ لَوْ كَانَ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا كَانَ مَعَكَ فِي الْبَیْتِ فَالْقِطْهُ وَ كُلْهُ فَإِنَّ
فِیهِ رِضَى الرَّبِّ وَ مَجْلَبَةَ الرِّزْقِ وَ شِفَاءً مِنَ الدَّاءِ ثُمَّ قَالَ لِي :اسْأَلْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ فَقَالَ أَبِي الرِّضَا :لم یَتَّخِذُ مِسْكاً فِیهِ بَانٌ كَتَبَ إِلَیْهِ
الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ یَقُولُ یَا سَیِّدِي إِنَّ النَّاسَ یَعِیبُونَ ذَلِكَ عَلَیْكَ فَكَتَبَ یَا فَضْلُ مَا عَلِمْتَ أَنَّ یُوسُفَ الصَّدِیقَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) كَانَ یَلْبَسُ الدِّیبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ
الْجَوْهَرِ وَ یَجْلِسُ عَلَى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ وَ اللُّجَیْنِ فَلَمْ یَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ لَا نَقَصَ مِنْ نُبُوَّتِهِ شَیْئاً وَ إِنَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) وُضِعَ لَهُ كُرْسِيٌّ مِنَ الْفِضَّةِ وَ
الذَّهَبِ مُرَصَّعٌ بِالْجَوْهَرِ وَ عَلَیْهِ عَلَمٌ وَ لَهُ دَرَجٌ مِنْ ذَهَبٍ إِذَا صَعِدَ عَلَى الدَّرَجِ انْدَرَجَ فَتَراً فَإِذَا نَزَلَ انْتَثَرَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ الْغَمَامُ یُظَلِّلُهُ وَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ تَخْدُمُهُ وَ
تَقِفُ الرِّیَاحُ لِأَمْرِهِ وَ تَنْسِمُ وَ تَجْرِي كَمَا یَأْمُرُهَا وَ السِّبَاعُ الْوُحُوشُ وَ الطَّیْرُ عَاكِفَةٌ مِنْ حَوْلِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ تَخْتَلِفُ إِلَیْهِ فَمَا یَضُرُّهُ ذَلِكَ وَ لَا نَقَصَ مِنْ نُبُوَّتِهِ شَیْئاً
وَ لَا مِنْ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً
یَوْمَ الْقِیامَة» ( ...الهدایة الكبرى ،ص)308
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[حضرت شروع به توصيههایي به شب زندهداري و پرهيز از هواپرستي و همنشيني با دنيامداران و مداومت بر روزه و
سجده و نماز ميكنند و یادي از اولياي خدا ميكنند و گریه شدید ميكنند تا حدي كه اصحاب نگران ميشوند]
سپس نفس عميقي كشيده ميفرمایند :آه! آه! واي بر این امت! آنها كه اهل اطاعت از خدایند از این امت چه ميبينند و
چگونه طرد ميشوند و كتك ميخورند و تكذیب ميشوند ،صرفا به خاطر اینكه خدا را اطاعت كردهاند! این امت آنها را به
خاطر اطاعت خدا ،خوار و ذليل ميكند! و قيامت برپا نميشود تا زماني كه مردم از كسي كه خدا را اطاعت ميكند بدشان
ميآید و كسي را كه خدا را معصيت كند دوست دارند!
[در ادامه شخصي از رسول خدا ميپرسد كه آیا آن روز مردم بر اسالماند؟ و حضرت اشاره ميكنند كه از اسالم فقط
ظاهري مانده و او ميپرسد چرا این اولياءاهلل را چنين اذیت و طرد ميكنند ،كه پيامبر ص ميفرمایند]
این قوم راه [حق] را رها كرده و به دنيا متمایل شدهاند و آخرت را كنار گذاشتهاند؛ چيزهاي خوب ميخورند و لباسهاي
داراي زینتهاي آنچناني ميپوشند و فرزندان فارس و روم در خدمتشان هستند؛ آنها بهترین غذاها و لذیذترین نوشيدنيها را
مي خورند و در خوش آب و هواترین جاها و ساختمانهاي برافراشته و اتاقهاي پر زر و زیور و مجالس باشكوه روزگار
ميگذرانند؛ مردانشان چنان آرایش ميكنند كه گویي زني براي شوهرش آرایش كرده ،و زنان هم با لباسهاي زیبا و زیورآالت
مختلف خودنمایي ميكنند؛ آن روز ميبيني كه به سبك شاهان جبار و خودپرست زندگي ،و به جاه و مقامشان مباهات
مينمایند؛ در حالي كه اولياي خدا در رنج و زحمتاند ،رنگشان از شدت شب زندهداري پریده ،و كمرهایشان از فرط قيام
خميده ،و به خاطر روزههاي طوالني شكمهایشان به پشتشان چسبيده؛ از خود غافل شده و خویش را وقف رضایت خدا كرده،
مشتاق جزایش و نگران از عقاب دردناكشاند.
اما هرگاه یكي از آنها سخن به حق ميگشاید و كالم صدقي بر زبان ميآورد ،به او گفته ميشود :ساكت باش كه تو
همنشين شيطان و سردمدار گمراهاني؛ كتاب خدا را بر غير حقيقتش تاویل ميكنند و ميگویند «چه كسي حرام كرد زیوري را
كه خداوند براي بندگانش پدید آورد و روزيهاي پاكيزه را» (اعراف... )32/
به علت طوالني بودن ،فقراتي از ترجمه حدیث (كه داخل [ ] گذاشته شده) تلخيص شد.
التحصين في صفات العارفين (البن فهد الحلي) ،ص22-20
رَوَى الشَّيْخُ َأبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيُّ نَزِیلُ الرَّيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا َأبُو الْحَسَنِ بِشْرُ بْنُ أَبِي بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ
قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص یَقُولُ وَ أَقْبَلَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ فَقَالَ یَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِطَرِیقِ الْحَقِّ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَخْتَلِجَ دُونَهُ بِزَهْرَةِ رَغَبَاتِ
الدُّنْيَا وَ غَضَارَةِ نَعِيمِهَا وَ بَائِدِ سُرُورِهَا وَ زَائِلِ عَيْشِهَا
فَقَالَ أُسَامَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَیْسَرُ مَا یُقْطَعُ بِهِ ذَلِكَ الطَّرِیقُ؟
قَالَ السَّهَرُ الدَّائِمُ وَ الظَّمَأُ فِي الْهَوَاجِرِ وَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ تَرْکُ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَ اجْتِنَابُ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا
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یَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِیحِ فَمِ صَائِمٍ تَرَکَ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ وَ آثَرَ اللَّهَ عَلَى مَا سِوَاهُ وَ ابْتَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ كَبِدُکَ ظَمْآنُ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ
تَنَالُ بِذَلِكَ أَشْرَفَ الْمَنَازِلِ وَ تَحُلُّ مَعَ الْأَبْرَارِ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ
یَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مَا یَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ إِذَا كَانَ سَاجِداً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا
حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَ بَاهَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ
یَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ رَأْسُ الدِّینِ وَ عَمُودُهُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ.
وَ احْذَرْ یَا أُسَامَةُ دُعَاءَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِینَ أَنْهَكُوا الْأَبْدَانَ وَ صَاحَبُوا الْأَحْزَانَ وَ أَزَالُوا اللُّحُومَ وَ أَذَابُوا الشُّحُومَ وَ أَظْمَئُوا الْكُبُودَ وَ
أَحْرَقُوا الْجُلُودَ بِالْأَرْیَاحِ وَ السَّمَائِمِ حَتَّى غُشِيَتْ مِنْهُمُ الْأَبْصَارُ شَوْقاً إِلَى الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ بَاهَى بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَ
غَشَّاهُمْ بِالرَّحْمَةِ بِهِمْ یَدْفَعُ اللَّهُ الزَّلَازِلَ وَ الْفِتَنَ.
ثُمَّ بَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عَلَا بُكَاؤُهُ وَ اشْتَدَّ نَحِيبُهُ وَ زَفِيرُهُ وَ شَهِيقُهُ وَ هَابَ الْقَوْمُ أَنْ یُكَلِّمُوهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثَ مِنَ
السَّمَاءِ ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَنَفَّسَ الصُّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَ:
أَوَّهْ أَوَّهْ بُؤْساً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَا ذَا یَلْقَى مِنْهُمْ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ كَيْفَ یُطْرَدُونَ وَ یُضْرَبُونَ وَ یُكَذَّبُونَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ أَطَاعُوا اللَّهَ فَأَذَلُّوهُمْ
بِطَاعَةِ اللَّهِ أَلَا وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یُبْغِضَ النَّاسُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ یُحِبُّونَ مَنْ عَصَى اللَّهَ.
فَقَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ عَلَى الْإِسْلَامِ؟
قَالَ وَ أَیْنَ الْإِسْلَامُ یَوْمَئِذٍ یَا عُمَرُ إِنَّ الْمُسْلِمَ یَوْمَئِذٍ كَالْغَرِیبِ الشَّرِیدِ ذَلِكَ زَمَانٌ یَذْهَبُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَ لَا یَبْقَى إِلَّا اسْمُهُ وَ
یَنْدَرِسُ فِيهِ الْقُرْآنُ فَلَا یَبْقَى إِلَّا رَسْمُهُ.
قَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِيمَا یُكَذِّبُونَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ یَطْرُدُونَهُمْ وَ یُعَذِّبُونَهُمْ.
فَقَالَ یَا عُمَرُ تَرَکَ الْقَوْمُ الطَّرِیقَ وَ رَكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا وَ رَفَضُوا الْآخِرَةَ وَ أَكَلُوا الطَّيِّبَاتِ وَ لَبِسُوا الثِّيَابَ الْمُزَیَّنَاتِ وَ خَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءُ
فَارِسَ وَ الرُّومِ فَهُمْ یَغْتَذُّونَ فِي طَيِّبِ الطَّعَامِ وَ لَذِیذِ الشَّرَابِ وَ زَكِيِّ الرِّیحِ وَ مُشَيَّدِ الْبُنْيَانِ وَ مُزَخْرَفِ الْبُيُوتِ وَ مَجْدِ الْمَجَالِسِ
یَتَبَرَّجُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ كَمَا تَتَبَرَّجُ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا وَ تَتَبَرَّجُ النِّسَاءُ بِالْحُلِيِّ وَ الْحُلَلِ الْمُزَیَّنَةِ رَأَیْتَهُمْ یَوْمَئِذٍ بِزِيِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ یَتَبَاهَوْنَ
بِالْجَاهِ وَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْعَنَاءُ مشحبة [شَاحِنَةً] أَلْوَانُهُمْ مِنَ السَّهَرِ وَ مُنْحَنِيَةً أَصْلَابُهُمْ مِنَ الْقِيَامِ قَدْ لَصِقَتْ بُطُونُهُمْ بِظُهُورِهِمْ مِنْ
طُولِ الصِّيَامِ قَدْ أَذْهَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ذَبَحُوهَا بِالْعَطَشِ طَلَباً لِرِضَى اللَّهِ وَ شَوْقاً إِلَى جَزِیلِ ثَوَابِهِ وَ خَوْفاً مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ فَإِذَا تَكَلَّمَ مِنْهُمْ
مُتَكَلِّمٌ بِحَقٍّ أَوْ تَفَوَّهَ بِصِدْقٍ قِيلَ لَهُ اسْكُتْ فَأَنْتَ قَرِینُ الشَّيْطَانِ وَ رَأْسُ الضَّلَالَةِ یَتَأَوَّلُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ تَأْوِیلِهِ وَ یَقُولُونَ «مَنْ
حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»
وَ اعْلَمْ یَا أُسَامَةُ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَجْزَلَهُمْ ثَوَاباً وَ أَكْرَمَهُمْ مَآباً مَنْ طَالَ فِي الدُّنْيَا حُزْنُهُ وَ كَثُرَ فِيهَا
هَمُّهُ وَ دَامَ فِيهَا غَمُّهُ وَ كَثُرَ فِيهَا جُوعُهُ وَ عَطَشُهُ أُولَئِكَ الْأَبْرَارُ الْأَتْقِيَاءُ الْأَخْيَارُ إِنْ شَهِدُوا لَمْ یُعْرَفُوا وَ إِنْ غَابُوا لَمْ یُفْتَقَدُوا
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یَا أُسَامَةُ أُولَئِكَ تَعْرِفُهُمْ بِقَاعُ الْأَرْضِ وَ تَبْكِي إِذَا فَقَدَتْهُمْ مَحَارِیبُهَا فَاتَّخِذْهُمْ لِنَفْسِكَ كَنْزاً وَ ذُخْراً لَعَلَّكَ تَنْجُو بِهِمْ مِنْ زَلَازِلِ
الدُّنْيَا وَ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدَعَ مَا هُمْ فِيهِ وَ عَلَيْهِ فَتَزِلَّ قَدَمُكَ وَ تَهْوَى فِي النَّارِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَ احْذَرْ یَا أُسَامَةُ
أَنْ تَكُونَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا سَمِعْنا وَ هُمْ ال یَسْمَعُونَ.

1

تدبر

« )1قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ :»...
چه كسي حرام كرد «زینتاهلل»ي را براي بندگانش بيرون آورد .چرا تعبير كرد كه بيرون آورد؟ ظاهرا نوعي بيان استعاري
است كه براي چيزي كه خدا در فطرت انسان قرار داد تا انواع زینتهایي كه جامعه ميپسندد ایجاد كند( .الميزان ،ج ،8ص)80
بحث تخصصی انسانشناسی

«زینت» كلمهاي است كه در جایي به كار ميرود كه از چيز دیگري براي زیبا نشان دادن چيزي استفاده شود (نكات ترجمه
جلسه)50؛ و بدین معنا:
اوال خاص انسان است (یعني نه در حيوانات و نه در فرشتگان چنين چيزي وجود ندارد) و آنچه در آنها هست «جمال»
(زیبایي بخودي خود) است؛
و ثانيا یكي از ویژگيهاي خاص زندگي اجتماعي است؛ یعني اساسا زینت كردن براي محبوب واقع شدن و توجه مثبت
دیگران را به خود جلب كردن است و اگر انسان كامال در تنهایي زندگي مي كرد نيازي به زینت كردن نميدید (الميزان ،ج،8
ص)80
و ثالثا به نظر ميرسد تعبير «زینت اهلل» به كار بردن( ،در حالي كه به سادگي ميتوانست اهلل را صرفا به عنوان فاعل «أخرج»
به كار ببرد و بگوید «زینة التي اخرج اهلل لعباده :زینتي كه خدا براي بندگانش بيرون آورد») زینت و جمال را عنصري الهي
دیدن و ضرورت رنگ و بوي خدایي دادن به مقوله زیبایي در زندگي را جدي ميكند.
خالصه اینكه
نميشود براي انسان اندیشيد و برایش برنامه داد ،اما مساله زیبایيشناختي در زندگي وي را جدي نگرفت.
« )2قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ :»...
یكي از مهمترین راههاي شيطان براي غلبه بر انسان ،كشاندن او به وادي افراط و تفریط است .خدا براي انسان محدودیتي
هم در حوزه پوشش و هم در حوزه خوراک (و بلكه مطلق آنچه روزي انسان است ،اعم از خوردني و نوشيدني و مسكن و
 . 1این حدیث هم قابل توجه است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ
أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعَثَ جَبْرَئِیلَ ع وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِیَةَ
أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوع وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِیلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوِ اسْتَقَتْ
فَهُوَ لَنَا وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِیعَتِنَا وَ لَیْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَیْهِ وَ إِنَّ وَلِیَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِیمَا بَیْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ یَعْنِي بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ
الْآیَةَ -قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا الْمَغْصُوبِینَ عَلَیْهَا خالِصَةً لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ بِلَا غَصْبٍ( .الكافي ،ج ،1ص)409
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 )...قرار داده است .شيطان عدهاي را به تخطي از آن محدودیتها (مثال اسراف در آیه قبل) ميكشاند و حتي به این سمت
ميبرد كه كار زشت خویش را به دستور خدا منسوب كنند (آیه .)28براي عدهاي هم در جهت مقابل سرمایهگذاري ميكند
یعني ميكوشد با ایجاد محدودیتهاي بيهوده و زاید آنها را از مسير خدا دور كند .در آیات قبل هشداري داد درباره زشتي را
به خدا نسبت ندادن و زیادهروي نكردن .و این آیه هشدار ميدهد كه به تفریط هم نيفتيد و چيزي كه خدا براي بندگان مجاز
شمرده را بر مردم حرام وممنوع نكنيد( .حدیث 1و )2
چون چنين است پس در عين حال باید مواظب باشيم كه عدهاي همين آیه را بهانه قرار ندهند كه به همان فضاي افراط
شكستن محدودیتها روي آورند (حدیث)3
« )3قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ»:
منطق اسالم ميانهروي در امور مادي است ،نه غرق شدن در آن ،و نه كنار گذاشتن آن (تدبر)2؛ و از این جهت هم با
فضاي دنيامدار مدرنيته در تقابل است و هم با مسيحيت تحریفشده .مسيحيت به بهانه دینداري دنياگریزي را تشویق ميكند
و متاسفانه عدهاي هم گمان ميكنند هرچه انسان از دنيا بيبهرهتر باشد ،مومنتر است!
این آیه این تلقي را به چالش ميكشد كه اتفاقا خدا زینتها و روزيهاي پاک را براي همه بندگانش آفریده ،طبيعي است
كه در دنيا مومن هم به عنوان بندهاي كه به بندگي خود اذعان نموده ،در درجه اول حق بهرهمندي از اینها را دارد .به تعبير
دیگر ،اینكه در آخرت همه این نعمتها و لذتها براي مومن است ،بدین معنا نيست كه دیگر در دنيا بهرهاي نداشته باشد .بلكه
مومن از هرچه پاک و زیباست ،مادام كه زیبایياش به سمت گناه كشيده نشود ،حق بهرهوري دارد.
نکته تخصصی تفسیری

در نكات ترجمه بيان شد كه جمله دوم را دست كم دو گونه ميتوان معنا كرد:
 .1آن براي مومنان است در دنيا ،و به طور خالص در روز قيامت؛
 .2آن در قيامت به طور خالص براي كساني است كه در دنيا ایمان آوردند.
و بر اساس هر دو ترجمه ،برداشت فوق درست است .با این تفاوت كه بر اساس ترجمه اول ،خود همين جمله بتنهایي
بر كل برداشت فوق داللت ميكند؛ اما بر اساس ترجمه دوم از این جهت برداشت فوق درست است كه جمله اول آیه حالل
بودن زینت و روزيهاي پاک براي همه بندگان را مطرح ميكند (پس اینها براي مومن هم آفریده شده) و جمله دوم خاص
مومنان بودن در قيامت را نشان ميدهد.

1

« )4قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ»:

 . 1عالمه طباطبایي ظاهرا بر برداشت (كه دنیا هم براي مومن است) نقد دارند و استدالل ایشان مبتني بر این است كه «فيالحیات الدنیا» را كامال
وابسته به «امنوا» دانستهاند (یعني فيالحیاه الدنیا ،وصف ایمان آنهاست نه وصف بهره مندي آنها و ایشان ترجمه دوم را قبول دارند) .اما اشكال ایشان
زماني وارد است كه آیه جمله اول را نداشته باشد و چون جمله اول در كنار جمله دوم آمده ،طبق توضیح فوق ،بر اساس هر دو ترجمه ،این مطلب درست
است.
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از طرفي در بسياري از آیات و روایات ،جمع بين دنيا و آخرت ناممكن معرفي ،و دنيادوستي در مقابل آخرتطلبي مطرح
گردیده است( .مثال :آلعمران152/؛ انفال67/؛ توبه38/؛ ابراهيم3/؛ شوري )20/از طرف دیگر ،این آیه به صراحت بيان ميكند
كه براي مومن هم بهرهوري از دنيا هست و هم بهرهوري از آخرت.
چگونه بين این دو باید جمع كرد؟
پاسخ:
آنجا كه دنيا و آخرت منافات دارد در مقام «هدف قرار دادن» است و اینجا كه قابل جمع است در مقام «استفاده كردن»
است.
توضيح:
انسان در آن واحد نميتواند به سمت دو هدف متفاوت حركت كند ،مگر اینكه یكي از آن دو هدف را در مسير رسيدن
به هدف دیگر قرار دهد .خدا از ما ميخواهد آخرت را هدف نهایي خود قرار دهيم ،نه دنيا را؛ در عين حال ،ميتوانيم هرچه
ميخواهيم از دنيا استفاده كنيم ،فقط به شرط اینكه با هدفمان (یعني حركت به سمت آخرت) منافات نداشته باشد.
یعني
دنيا طلبي با آخرتطلبي جمع نميشود؛ اما استفاده درست از دنيا ،با آخرتطلبي جمع ميشود.
 ...« )5كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ»:
این آیه چه ارتباطي با آیات قبل دارد؟
خود آیه ميفرماید «این گونه داریم این آیات (اآلیات) (احتماال یعني همان آیاتي كه تاكنون گفته شد) را تفصيل ميدهيم»،
اما بالفاصله ادامه ميدهد كه مخاطب این تفصيل« ،كساني كه علم دارند» ميباشند .اما چه علمي باید داشته باشيم تا این تفصيل
را بفهميم؟
الف .شاید این علم ،همان شناخت ویژهاي است كه از انسان مطرح شد .یعني اینكه خوراک (و بلكه مطلقِ روزيها كه
شامل مسكن هم ميشود) و پوشاک ،دو بُعد جسماني انسان است كه مایه امتياز او از حيوانات ميشود .هم پوشاک ،بویژه با
حيثيت زینتبخشي آن ،محمل مهمي براي سوءاستفاده است (چنانكه امروزه بحث مد از مهمترین ابزارهاي رواج فرهنگ
برهنگي شده) و هم خوردن ،محمل مهمي براي سقوط انسان است (هم از حيث مادي مانند پرخوري و لذتمداري؛ و هم از
حيث معنوي مانند لقمه حرام و )...؛ اما هم پوشاک (و همان حيثيت زینتبخشي آن) و هم خوراک پاک و پاكيزه ،امري است
كه خدا براي انسان مومن (كه ميخواهد مسير الهي را بپيماید) قرار داده است و براي طراحي سبك زندگي صحيح دیني ،نباید
صرفا سراغ مسائل عبادي و مانند آن برویم؛ بلكه همين عناصر عادي زندگي را هم جدي بگيریم.
ب... .
« )6قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً یَوْمَ الْقِيامَةِ»:
در این آیه دوبار كلمه «قل :بگو» به كار رفت.
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در «قل» اول ،تلقي غلطي را كه در بين برخي انسانها شایع است (كه دینداري یعني محدودیت در همه چيز و كنار گذاشتن
دنيا) به چالش ميكشد؛
و در «قل» دوم ،مطلب را تكميل ميكند كه خدا همه نعمتها را در درجه اول براي مومن آفریده؛ و فرق دنيا و آخرت این
نيست كه دنيا براي كافر است و آخرت براي مومن؛ بلكه هر دو در درجه اول براي مومن است و فرقش این است كه مومن
در استفاده از دنيا شریك دارد اما در آخرت فقط او بهره ميبرد.

1

و آمدن «قل» نشان مي دهد كه این دو مطلب ،از آن دسته معارفي است است كه باید براي ترویج و معرفي آن به جامعه
تالش كرد.
این را در کانال نگذاشتم

« )7قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»:
چرا «اخرج لعباده» را تنها براي «زینت اهلل» مطرح كرد و نه براي «طيبات من الرزق»؟ (البته به لحاظ معنایي به گونهاي
هست كه بتوان آن را براي دومي هم تسري دارد ،اما چرا در مقام بيان این تسري را واضح و قطعي نكرد؟)
چرا زینت را زینت اهلل خواند اما رزق را رزق اهلل نخواند؟

 )253سوره اعراف ( )7آیه  33قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ
ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

1395/9/16

ترجمه

بگو جز این نيست كه پروردگارم بيشرميها  -آنچه از آنها ظاهر باشد ویا پنهان ، -و تقصير [= كوتاهي ورزیدن در انجام
كار خوب] ،و فزونيخواهيِ بناحق را ،و اینكه براي خدا شریكي قرار دهيد كه دليلي بر آن فرونفرستاده ،و اینكه گویيد بر خدا
چيزي را كه نميدانيد ،حرام كرد.
نکات ترجمه

«الْفَواحِشَ» جمع مكسر است كه مفرد آن ميتواند «فُحش»« ،فاحشة» و یا «فحشاء» باشد (لسان العرب ،ج ،6ص)325 :
كه درباره این كلمات در جلسه  248توضيح داده شد.

 . 1یا بر اساس ترجمه دوم (تدبر )2ميتوان گفت در دومي تاكید ميكند كه آنچه از این نعمتها به طور خالص براي مومنان است ،سهم اخروي
آنهاست.
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«الْإِثْمَ» :ماده «أثم» داللت بر تعلل ورزیدن و به تاخير انداختن ميكند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص )60و بر همين
اساس ،برخي گفتهاند كه اساسا اسمي شده است براي كارهایي كه ثواب را به عقب مياندازد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)63
و ظاهرا به همين مناسبت است كه در زبان فارسي ،گاه آن را به «گناه» ترجمه ميكنند؛ اما اهل لغت گفتهاند كه اصل كلمه «إثم»
داللت بر «تقصير» (= كوتاهي ورزیدن ،چرا كه تقصير از «قصر» به معناي «كوتاهي» ميآید) ميكند (الفروق في اللغة ،ص)228
كه در زبان فارسي كلمه «تقصير» (خصوصا وقتي به صورت تعبير «قصور و تقصير» به كار ميرود؛ اولي براي كمكارياي كه
شخص در آن مقصر نباشد ،و دومي در جایي است كه شخص مقصر باشد) ،بخوبي معناي «إثم» را ميرساند .و برخي گفتهاند
«إثم» گاه در مستقيما به معناي «خمر (= شراب) به كار ميرود و از این جهت است انسان را به باز ماندن از خيرات مياندازد
(معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص60؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)63
«الْبَغْيَ» :برخي ماده «بغي» را داراي دو معناي مستقل دانستهاند :یكي :طلب كردن و خواستن و درصدد برآمدن (كه كلمه
«ابتغي» در قرآن به این معنا زیاد به كار رفته) و دیگري فساد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص)271؛ اما دیگران سعي كردهاند
برگشت این دو معنا به یك معناي واحد را توضيح دهند و گفتهاند« :بغي» به معناي «طلب كردن شدید» است و تفاوتش با
«ظلم» هم در برخورداري از همين معناست (الفروق في اللغة ،ص )227و این طلب كردن شدید ،كه نوعي عبور از حالت ميانه
است ،ميتواند بحق باشد (معناي مثبت این ماده) یا بناحق (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)136
«سُلْطاناً»« :سلطان» از ماده «سلط» است كه این ماده در معناي قوت و قهر و غلبه به كار ميرود ،و نوعي سيطره یافتني
است كه با قهر و غلبه همراه باشد و تسلط را هم به همين جهت تسلط گفتهاند و «سلطان» هم شخصي است كه قاهر و مسلط
است؛ و «سلطان» به معناي «حجت» و دليل هم به كار ميرود (مانند آیه حاضر) چون حجت و دليل هم موجب غلبه و احاطه
پيدا كردن بر قلب مخاطب ميشود (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص95؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )420ودر واقع« ،سلطه» به
معناي هر گونه تفوق یافتن از موضع باالست ،كه هم در معناي تسلط بر اشخاص به كار رفته و هم در معناي تسلط بر سخن
یا مسلط شدن بر باورهاي مخاطب (التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،5ص)178

1

حدیث

 )1از امام كاظم ع سوال شد درباره این سخن خداوند تبارک و تعالي كه ميفرماید «جز این نيست كه پروردگارم
بيشرميها  -آنچه از آنها ظاهر باشد ویا پنهان -را حرام كرد» .فرمود:
همانا قرآن ظاهر و باطني دارد؛ پس همه آنچه در كتاب حرام شده ،مقام ظاهر آن است؛ و باطن آن ،امامان جور و ستم
هستند؛ و همه آنچه در كتاب حالل شده ،ظاهر آن است؛ و باطن آن ،امامان حق است.
بصائر الدرجات ،ج ،1ص33؛ تفسير العياشي ،ج ،2ص17؛ الكافي ،ج ،1ص374؛ الغيبة للنعماني ،ص132

 . 1قبال (جلسه ،148تدبر )2اشاره شد كه «سلطان» عالوه بر معني تسلط ظاهري ،به معناي سلطه عقلي كه ناشي از استدالل صحیح باشد ،نیز
هست( .المیزان)47 /12
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حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَبْداً
صَالِحاً [= موسي بن جعفر] ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى «إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ
ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ فِي الْكِتَابِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَمِيعُ مَا أَحَلَّ مِنَ الْكِتَابِ وَ هُوَ الظَّاهِرُ وَ
الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ.
 توجه:از زمان ائمه ع برخي اشخاص احادیثي نظير حدیث فوق را ميدیدند و گمان ميكردند كه وقتي اشخاصي به عنوان باطن
این حالل و حرامها معرفي ميشوند ،اگر كسي آن اشخاص را شناخت و نسبت به آنها حب و بغض داشت ،دیگر كارش تمام
است و نيازي نيست به احكام شریعت عمل كند .محمد بن حسن صفار (م )290در كتاب بصائر الدرجات ،ج ،1ص536-527
حدیث بسيار طوالنياي از امام صادق در نقد این افراد آمده است كه ابنحيون مغربي (م )363تلخيصي از آن را در دعائم
اإلسالم ،ج ،1ص 52نقل كرده كه فراز اصلي آن به نقل از منبع اخير چنين است:
 ...آیا اینها سخن خداوند عز و جل را نشنيدهاند كه «بگو جز این نيست كه پروردگارم بيشرميها  -آنچه از آنها ظاهر
باشد ویا پنهان -را حرام كرد» و نيز این سخن خداوند جل جالله را «و ظاهر گناه را رها كنيد و نيز باطن آن را»؟!
پس ظاهر حرام و باطن حرام ،همهاش حرام است؛ و ظاهر حالل و باطن حالل ،همهاش حالل است؛ و همانا ظاهر دليلي
بر باطن قرار داده شد و باطن دليلي بر ظاهر؛ كه همدیگر را تاكيد و تشدید و تقویت و تایيد ميكند؛ پس آنچه در ظاهر مذموم
و ناپسند است ،باطنش هم مذموم است و آنچه در ظاهر ممدوح و پسندیده است ،باطنش هم ممدوح است ...
أَ لَمْ یَسْمَعْ هَؤُلَاءِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ « -قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» وَ قَوْلَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «وَ ذَرُوا ظاهِرَ
الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ» فَظَاهِرُ الْحَرَامِ وَ بَاطِنُهُ حَرَامٌ كُلُّهُ وَ ظَاهِرُ الْحَلَالِ وَ بَاطِنُهُ حَلَالٌ كُلُّهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الظَّاهِرُ دَلِيلًا عَلَى الْبَاطِنِ وَ الْبَاطِنُ
دَلِيلًا عَلَى الظَّاهِرِ یُؤَكِّدُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ یَشُدُّهُ وَ یُقَوِّیهِ وَ یُؤَیِّدُهُ فَمَا كَانَ مَذْمُوماً فِي الظَّاهِرِ فَبَاطِنُهُ مَذْمُومٌ وَ مَا كَانَ مَمْدُوحاً فِي
الظَّاهِرِ فَبَاطِنُهُ مَمْدُوح...

1

 . 1این روایت درباره كساني است كه جمالتي درباره باطن آیات شنیده بودند اما نفهمیده و دچار غلو شده بودند و توضیح مي دهد كه چگونه این
آیاتي كه هركدام عملي را واجب یا حرام كرده ،در حالي كه در معناي ظاهري خود صحیحاند ،در معناي باطنياش هم كه به اشخاصي تطبیق ميشود
معتبر است .حضرت ابتدا اصل شبهه را دفع ميكند و سپس یك یك آیات را در معناي ظاهري خود و توضیح واجبات مربوطه شرح ميدهد كه فقره دوم
را براي رعایت اختصار در اینجا نیاوردیم چون انَاءاهلل هركدامش ذیل آیه مربوطه خواهد آمد و لذا مطلب را فقط تا ص 532نقل كردهایم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِیكَ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّ مِنَ التَّقْوَى الطَّاعَةَ وَ الْوَرَعَ وَ التَّوَاضُعَ لِلَّهِ وَ الطُّمَأْنِینَةَ وَ الِاجْتِهَادَ
وَ الْأَخْذَ بِأَمْرِهِ وَ النَّصِیحَةَ لِرُسُلِهِ وَ الْمُسَارَعَةَ فِي مَرْضَاتِهِ وَ اجْتِنَابَ مَا نَهَى عَنْهُ فَإِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ فَقَدْ أَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَصَابَ الْخَیْرَ كُلَّهُ فِي الدُّنْیَا
وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى فَقَدْ أَفْلَحَ الْمَوْعِظَةَ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ بِرَحْمَتِهِ جَاءَنِي كِتَابُكَ فَقَرَأْتُهُ وَ فَهِمْتُ الَّذِي فِیهِ فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَلَى سَلَامَتِكَ وَ عَافِیَةِ اللَّهِ
إِیَّاكَ أَلْبَسَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكَ عَافِیَتَهُ فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ كَتَبْتَ تَذْكُرُ أَنَّ قَوْماً أَنَا أَعْرِفُهُمْ كَانَ أَعْجَبَكَ نَحْوُهُمْ وَ شَأْنُهُمْ وَ أَنَّكَ أُبْلِغْتَ فِیهِمْ أُمُوراً تُرْوَى عَنْهُمْ كَرِهْتَهَا
لَهُمْ وَ لَمْ تَرَ بِهِمْ إِلَّا طَرِیقاً حَسَناً [وَ] وَرَعاً وَ تَخَشُّعاً وَ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الدِّینَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا عَرَفْتَهُمْ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَ ذَكَرْتَ
أَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنْ أَصْلَ الدِّینِ مَعْرِفَةُ الرِّجَالِ فَوَفَّقَكَ اللَّهُ وَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْمَسْجِدَ
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الْحَرَامَ وَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ وَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ هُوَ رَجُلٌ وَ أَنَّ الطُّهْرَ وَ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ هُوَ رَجُلٌ وَ كُلُّ فَرِیضَةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ هُوَ رَجُلٌ
وَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ بِزَعْمِهِمْ أَنَّ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَدِ اكْتَفَى بِعِلْمِهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ عَمَلٍ وَ قَدْ صَلَّى وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
وَ تَطَهَّرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَنْ عَرَفَ هَذَا بِعَیْنِهِ وَ بِحَدِّهِ وَ ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ یَتَهَاوَنَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَجْتَهِدَ
فِي الْعَمَلِ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ إِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَدْ قُبِلَتْ مِنْهُمْ هَذِهِ الْحُدُودُ لِوَقْتِهَا وَ إِنْ هُمْ لَمْ یَعْمَلُوا بِهَا وَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْفَوَاحِشَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ
عَنْهَا الْخَمْرَ وَ الْمَیْسَرُ وَ الرِّبَا وَ الدَّمَ وَ الْمَیْتَةَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ هُوَ رَجُلٌ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ نِكَاحِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَاالتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ
بَنَاتِ الْأُخْتِ وَ مَا حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ مِنَ النِّسَاءِ فَمَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ نِكَاحَ نِسَاءِ النَّبِيِّ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مُبَاحٌ كُلُّهُ وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ یَتَرَادَفُونَ
الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ وَ یَشْهَدُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِالزُّورِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ لِهَذَا ظَهْراً وَ بَطْناً یَعْرِفُونَهُ فَالظَّاهِرُ یتناسمون [مَا یَتَنَاهَوْنَ] عَنْهُ یَأْخُذُونَ بِهِ مُدَافَعَةً عَنْهُمْ وَ الْبَاطِنُ
هُوَ الَّذِي یَطْلُبُونَ وَ بِهِ أُمِرُوا وَ بِزَعْمِهِمْ كَتَبْتَ تَذْكُرُ الَّذِي زعم عَظُمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَیْكَ حِینَ بَلَغَكَ وَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ أَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ وَ كَتَبْتَ
تَسْأَلُنِي عَنْ تَفْسِیرِ ذَلِكَ وَ أَنَا أُبَیِّنُهُ حَتَّى لَا تَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي عَمًى وَ لَا شُبْهَةٍ وَ قَدْ كَتَبْتُ إِلَیْكَ فِي كِتَابِي هَذَا تَفْسِیرَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ فَاحْفَظْهُ كُلَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ
فِي كِتَابِهِ وَ تَعِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ وَ أَصِفُهُ لَكَ بِحَلَالِهِ وَ أَنْفِي عَنْكَ حَرَامَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا وَصَفْتَ وَ مُعَرِّفُكَهُ حَتَّى تَعْرِفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا تُنْكِرْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ ال
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِیعاً أُخْبِرُكَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ یَدِینُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهَا فَهُوَ عِنْدِي مُشْرِكٌ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَیِّنُ الشِّرْكِ لَا شَكَّ فِیهِ
وَ أُخْبِرُكَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ سَمِعُوا مَا لَمْ یَعْقِلُوهُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَمْ یُعْطَوْا فَهْمَ ذَلِكَ وَ لَمْ یَعْرِفُوا حَدَّ مَا سَمِعُوا فَوَضَعُوا حُدُودَ تِلْكَ الْأَشْیَاءَ مُقَایَسَةً بِرَأْیِهِمْ
وَ مُنْتَهَى عُقُولِهِمْ وَ لَمْ یَضَعُوهَا عَلَى حُدُودِ مَا أُمِرُوا كَذِباً وَ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ص وَ جُرْأَةً عَلَى الْمَعَاصِي فَكَفَى بِهَذَا لَهُمْ جَهْلًا وَ لَوْ أَنَّهُمْ وَضَعُوهَا عَلَى
حُدُودِهَا الَّتِي حُدَّتْ لَهُمْ وَ قَبِلُوهَا لَمْ یَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنَّهُمْ حَرَّفُوهَا وَ تَعَدَّوْا وَ كَذَبُوا وَ تَهَاوَنُوا بِأَمْرِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَكِنِّي أُخْبِرُكَ أَنَّ اللَّهَ حَدَّهَا بِحُدُودِهَا لِئَلَّا
یَتَعَدَّى حُدُودَهُ أَحَدٌ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرُوا لَعُذِرَ النَّاسُ بِجَهْلِهِمْ مَا لَمْ یصرفوا [یَعْرِفوُا] حَدَّ مَا حُدَّ لَهُمْ وَ لَكَانَ الْمُقَصِّرُ وَ الْمُتَعَدِّي حُدُودَ اللَّهِ مَعْذُوراً وَ لَكِنْ
جَعَلَهَا حُدُوداً مَحْدُودَةً لَا یَتَعَدَّاهَا إِلَّا مُشْرِكٌ كَافِرٌ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَال تَعْتَدُوها “ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُخْبِرُكَ حَقَائِقَ إِنَّ اللَّهَ
تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اخْتَارَ الْإِسْلَامَ لِنَفْسِهِ دِیناً وَ رَضِيَ مِنْ خَلْقِهِ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ وَ بِهِ بَعَثَ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ “ فَعَلَیْهِ وَ
بِهِ بَعَثَ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ نَبِیَّهُ مُحَمَّداً ص فَاخْتَلَّ الَّذِینَ لَمْ یَعْرِفُوا مَعْرِفَةَ الرُّسُلِ وَ وَلَایَتَهُمْ وَ طَاعَتُهُمْ هُوَ الْحَلَالُ الْمُحَلَّلُ مَا أَحَلُّوا وَ الْمُحَرَّمُ مَا حَرَّمُوا وَ هُمْ
أَصْلُهُ وَ مِنْهُمُ الْفُرُوعُ الْحَلَالُ وَ ذَلِكَ سَعْیُهُمْ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ أَمْرُهُمْ [شِیعَتَهُمْ] بالْحَلَالِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْعُمْرَةِ وَ
تَعْظِیمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَ شَعَائِرِهِ وَ مَشَاعِرِهِ وَ تَعْظِیمِ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الطَّهُورِ وَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَحَاسِنِهَا
وَ جَمِیعِ الْبِرِّ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
“ فَعَدُوُّهُمْ [هُمُ الْحَرَامُ] الْمُحَرَّمُ وَ أَوْلِیَاؤُهُمْ الدخول [الدَّاخِلُونَ] فِي أَمْرِهِمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِیهِمُ الْفَوَاحِشُ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الرِّبَا وَ
الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَهُمُ الْحَرَامُ الْمُحَرَّمُ وَ أَصْلُ كُلِّ حَرَامٍ وَ هُمُ الشَّرُّ وَ أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْهُمْ فُرُوعُ الشَّرِّ كُلِّهِ وَ مِنْ ذَلِكَ الْفُرُوعُ الْحَرَامُ وَ اسْتِحْلَالُهُمْ إِیَّاهَا وَ مِنْ
فُرُوعِهِمْ تَكْذِیبُ الْأَنْبِیَاءِ وَ جُحُودُ الْأَوْصِیَاءِ وَ رُكُوبُ الْفَوَاحِشِ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ “ وَ أَكْلِ مَالِ الْیَتِیمِ وَ أَكْلِ الرِّبَا وَ الْخُدْعَةِ وَ الْخِیَانَةِ وَ
رُكُوبِ الْحَرَامِ كُلِّهَا وَ انْتِهَاكِ الْمَعَاصِي وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِي الْقُرْبى یَعْنِي مَوَدَّةَ ذِي الْقُرْبَى وَ ابْتِغَاءَ طَاعَتِهِمْ وَ یَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ
الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْصِیَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُمُ الْمَنْهِيُّ مِنْ مَوَدَّتِهِمْ وَ طَاعَتِهِمْ یَعِظُكُمْ بِهَذِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَ أُخْبِرُكَ أَنِّي لَوْ قُلْتُ لَكَ إِنَّ الْفَاحِشَةَ
وَ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ وَ الزِّنَا وَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ هُوَ رَجُلٌ وَ أنت [أَنَا] أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ هَذَا الْأَصْلَ وَ حَرَّمَ فَرْعَهُ وَ نَهَى عَنْهُ وَ جَعَلَ وَلَایَتَهُ كَمَنْ
عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَثَناً وَ شِرْكاً وَ مَنْ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ فَهُوَ كَفِرْعَوْنَ إِذْ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى فَهَذَا كُلُّهُ عَلَى وَجْهٍ إِنْ شِئْتُ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ وَ هُوَ إِلَى جَهَنَّمَ وَ
مَنْ شَایَعَهُ عَلَى ذَلِكَ فَافْهَمْ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَصَدَقْتُ ثُمَّ لَوْ أَنِّي قُلْتُ إِنَّهُ فُلَانٌ ذَلِكَ كُلُّهُ لَصَدَقْتُ إِنَّ فُلَاناً هُوَ
الْمَعْبُودُ الْمُتَعَدِّي حُدُودَ اللَّهِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ یَتَعَدَّى ثُمَّ إِنِّي أُخْبِرُكَ أَنَّ الدِّینِ وَ أَصْلَ الدِّینِ هُوَ رَجُلٌ وَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الْیَقِینُ وَ هُوَ الْإِیمَانُ وَ هُوَ إِمَامُ أُمَّتِهِ
وَ أَهْلِ زَمَانِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللَّهَ وَ دِینَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ جَهِلَ اللَّهَ وَ دِینَهُ وَ حُدُودَهُ وَ شَرَائِعَهُ بِغَیْرِ ذَلِكَ الْإِمَامِ كَذَلِكَ جَرَى بِأَنَّ مَعْرِفَةَ
الرِّجَالِ دِینُ اللَّهِ وَ الْمَعْرِفَةُ عَلَى وَجْهِهِ مَعْرِفَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى بَصِیرَةٍ یُعْرَفُ بِهَا دِینُ اللَّهِ وَ یُوصَلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ فَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ الْبَاطِنَةُ الثَّابِتَةُ بِعَیْنِهَا الْمُوجِبَةُ حَقَّهَا
الْمُسْتَوْجِبُ أَهْلَهَا عَلَیْهَا الشُّكْرَ لِلَّهِ الَّتِي مَنَّ عَلَیْهِمْ بِهَا مِنْ مَنِّ اللَّهِ یَمُنُّ بِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مَعَ الْمَعْرِفَةِ الظَّاهِرَةِ وَ مَعْرِفَةٌ فِي الظَّاهِرِ فَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي الظَّاهِرِ الَّذِینَ
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 )2از رسول خدا ص روایت شده است كه احدي از خداوند غيرتمندتر نيست و به خاطر غيرتش بوده كه «فواحش
(بيشرميها) ،آنچه از آنها ظاهر باشد ویا پنهان ،حرام كرد».
عَلِمُوا أَمْرَنَا بِالْحَقِّ عَلَى غَیْرِ عِلْمٍ لَا یَلْحَقُ بِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْبَاطِنِ عَلَى بَصِیرَتِهِمْ وَ لَا یَضِلُّوا بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ الْمُقَصِّرَةِ إِلَى حَقِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ وَ
ال یَمْلِكُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ “ فَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ لَا یَعْقِدُ عَلَیْهِ قَلْبَهُ عَلَى بَصِیرَةٍ فِیهِ كَذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ لَا یَعْقِدُ
عَلَیْهِ قَلْبَهُ لَا یُعَاقَبُ عَلَیْهِ عُقُوبَةَ مَنْ عَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وَ ثَبَتَ عَلَى بَصِیرَةٍ فَقَدْ عَرَفْتَ كَیْفَ كَانَ حَالُ رِجَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِقْرَارِ بِالْحَقِّ عَلَى غَیْرِ عِلْمٍ
فِي قَدِیمِ الدَّهْرِ وَ حَدِیثِهِ إِلَى أَنِ انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَ بَعْدَهُ إِلَى مَنْ صَارَ وَ إِلَى مَنِ انْتَهَتْ إِلَیْهِ مَعْرِفَتُهُمْ وَ إِنَّمَا عُرِفُوا بِمَعْرِفَةِ أَعْمَالِهِمْ وَ دِینِهِمُ الَّذِي دَانَ
اللَّهَ بِهِ الْمُحْسِنُ بِإِحْسَانِهِ وَ الْمُسِيءُ بِإِسَاءَتِهِ وَ قَدْ یُقَالُ إِنَّهُ مَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ بِغَیْرِ یَقِینٍ وَ لَا بَصِیرَةٍ خَرَجَ مِنْهُ كَمَا دَخَلَ فِیهِ رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاكَ مَعْرِفَةً ثَابِتَةً
عَلَى بَصِیرَةٍ وَ أُخْبِرُكَ أَنِّي لَوْ قُلْتُ إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ وَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ الطَّهُورَ وَ
الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ كُلَّ فَرِیضَةٍ كَانَ ذَلِكَ هُوَ النَّبِيَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ عِنْدَ رَبِّهِ لَصَدَقْتُ إِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا یُعْرَفُ بِالنَّبِيِّ وَ لَوْ لَا مَعْرِفَةُ ذَلِكَ النَّبِيِّ ص وَ الْإِیمَانُ
بِهِ وَ التَّسْلِیمُ لَهُ مَا عُرِفَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِنْ مَنِّ اللَّهِ عَلَى مَنْ یَمُنُّ عَلَیْهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یَعْرِفْ شَیْئاً مِنْ هَذَا فَهَذَا كُلُّهُ ذَلِكَ النَّبِيُّ وَ أَصْلُهُ وَ هُوَ فَرْعُهُ وَ هُوَ دَعَانِي
إِلَیْهِ وَ دَلَّنِي عَلَیْهِ وَ عَرَّفَنِیهِ وَ أَمَرَنِي بِهِ وَ أَوْجَبَ عَلَيَّ لَهُ الطَّاعَةَ فِیمَا أَمَرَنِي بِهِ لَا یَسَعُنِي جَهْلُهُ وَ كَیْفَ یَسَعُنِي جَهْلُهُ وَ مَنْ هُوَ فِیمَا بَیْنِي وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ كَیْفَ
تَسْتَقِیمُ لِي لَوْ لَا أَنِّي أَصِفُ أَنَّ دِینِي هُوَ الَّذِي أَتَانِي بِهِ ذَلِكَ النَّبِيُّ ص أَنْ أَصِفَ أَنَّ الدِّینَ غَیْرُهُ وَ كَیْفَ لَا یَكُونُ ذَلِكَ مَعْرِفَةَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَنِ
اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنْكَرَ الدِّینَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِأَنْ قَالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا “ ثُمَّ قَالُوا أَ بَشَرٌ یَهْدُونَنا “ فَكَفَرُوا بِذَلِكَ الرَّجُلِ وَ كَذَّبُوا بِهِ وَ قَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَیْكَ مَلَكٌ
فَقَالَ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ “ ثُمَّ قَالَ فِي آیَةٍ أُخْرَى وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ ال یُنْظَرُونَ وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً
لَجَعَلْناهُ رَجُلًا “ تَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَحَبَّ أَنْ یُعْرَفَ بِالرِّجَالِ وَ أَنْ یُطَاعَ بِطَاعَتِهِمْ فَجَعَلَهُمْ سَبِیلَهُ وَ وَجْهَهُ الَّذِي یُؤْتَى مِنْهُ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَ ذَلِكَ ال
یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ فَقَالَ فِیمَنْ أَوْجَبَ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِذَلِكَ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً “ فَمَنْ قَالَ لَكَ إِنَّ
هَذِهِ الْفَرِیضَةَ كُلَّهَا إِنَّمَا هِيَ رَجُلٌ وَ هُوَ یَعْرِفُ حَدَّ مَا یَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَدْ صَدَقَ وَ مَنْ قَالَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْتَ بِغَیْرِ الطَّاعَةِ لَا یَعْنِي التَّمَسُّكَ فِي الْأَصْلِ بِتَرْكِ
الْفُرُوعِ لَا یَعْنِي بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ بِتَرْكِ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا بِالْبِرِّ وَ الْعَدْلِ وَ الْمَكَارِمِ وَ مَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَ النَّهْيِ
عَنِ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ فَالْبَاطِنُ مِنْهُ وَلَایَةُ أَهْلِ الْبَاطِنِ وَ الظَّاهِرُ مِنْهُ فُرُوعُهُمْ وَ لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ یَدْعُو إِلَى مَعْرِفَةٍ لَیْسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِي أَمْرٍ وَ
نَهْيٍ فَإِنَّمَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ الْعَمَلَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَیْهِ فَأَوَّلُ من ذَلِكَ مَعْرِفَةُ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ
ثُمَّ طَاعَتُهُ فِیمَا یُقَرِّبُهُ بِمَنِ الطَّاعَةُ لَهُ وَ أَنَّهُ مَنْ عَرَفَ أَطَاعَ حَرَّمَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ لَا یَكُونُ تَحْرِیمُ الْبَاطِنِ وَ اسْتِحْلَالُ الظَّاهِرُ إِنَّمَا حَرَّمَ الظَّاهِرَ بَالْبَاطِنِ وَ
الْبَاطِنَ بِالظَّاهِرِ مَعاً جَمِیعاً وَ لَا یَكُونُ الْأَصْلُ وَ الْفُرُوعُ وَ بَاطِنُ الْحَرَامِ حرام [حَرَاماً] وَ ظَاهِرُهُ حَلَالٌ وَ لَا یُحَرِّمُ الْبَاطِنَ وَ یَسْتَحِلُّ الظَّاهِرَ وَ كَذَلِكَ لَا یَسْتَقِیمُ أَلَّا
یَعْرِفَ صَلَاةَ الْبَاطِنِ وَ لَا یَعْرِفَ صَلَاةَ الظَّاهِرِ وَ لَا الزَّكَاةَ وَ لَا الصَّوْمَ وَ لَا الْحَجَّ وَ لَا الْعُمْرَةَ وَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ جَمِیعَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَ شَعَائِرَهُ وَ إِنْ تَرَكَ مَعْرِفَةَ
الْبَاطِنِ لِأَنَّ بَاطِنَهُ ظَهْرُهُ وَ لَا یَسْتَقِیمُ إِنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا إِذَا كَانَ الْبَاطِنُ حَرَاماً خَبِیثاً فَالظَّاهِرُ مِنْهُ إِنَّمَا یُشْبِهُ الْبَاطِنَ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ الْمَعْرِفَةُ وَ أَنَّهُ
إِذَا عَرَفَ اكْتَفَى بِغَیْرِ طَاعَةٍ فَقَدْ كَذَبَ وَ أَشْرَكَ ذَاكَ لَمْ یَعْرِفْ وَ لَمْ یُطِعْ وَ إِنَّمَا قِیلَ اعْرِفْ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الْخَیْرِ فَإِنَّهُ لَا یُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْكَ بِغَیْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِذَا
عَرَفْتَ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ مِنْكَ أُخْبِرُكَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَطَاعَ إِذَا عَرَفَ وَ صَلَّى وَ صَامَ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ كُلَّهَا
وَ لَمْ یَدَعْ مِنْهَا شَیْئاً وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ كُلِّهِ وَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ كُلِّهَا وَ یَجْتَنِبُ سَیِّئَهَا وَ كُلُّ ذَلِكَ هُوَ النَّبِيُّ ص وَ النَّبِيُّ ص أَصْلُهُ وَ هُوَ أَصْلُ هَذَا كُلِّهِ لِأَنَّهُ جَاءَ وَ دَلَّ
عَلَیْهِ وَ أَمَرَ بِهِ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَیْئاً مِنْهُ إِلَّا بِهِ وَ مَنْ عَرَفَ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ وَ حَرَّمَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ حَرَّمَ الْمَحَارِمَ كُلَّهَا لِأَنَّ بِمَعْرِفَةِ النَّبِيِّ ص
وَ بِطَاعَتِهِ دَخَلَ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّبِيُّ ص وَ خَرَجَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ النَّبِيُّ ص مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَمْلِكُ الْحَلَالَ وَ یُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ ص لَمْ یُحَلِّلْ لِلَّهِ حَلَالًا
وَ لَمْ یُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً وَ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى وَ زَكَّى وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ طَاعَتَهُ لَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ شَیْئاً مِنْ ذَلِكَ وَ لَمْ یُصَلِّ وَ لَمْ
یَصُمْ وَ لَمْ یُزَكِّ وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یَعْتَمِرْ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یَتَطَهَّرْ وَ لَمْ یُحَرِّمْ لِلَّهِ حَرَاماً وَ لَمْ یُحَلِّلْ لِلَّهِ حَلَالًا لَیْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَا لَهُ
زَكَاةٌ وَ إِنْ أَخْرَجَ لِكُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ عَرَفَهُ وَ أَخَذَ عَنْهُ أَطَاعَ اللَّهَ؛
وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ نِكَاحَ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَیْنَا بِذَلِكَ نِكَاحُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص ...
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شرح نهج البالغة البن أبي الحدید ،ج ،11ص224
قال رسول اهلل ص ال أحد أغير من اهلل إنما حرم الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ لغيرته.
توجه :در منابع شيعه این روایت به این دو شكل دیگر آمده است.

1

 )3از امام باقر ع سوال شد :حق خداوند بر بندگانش چيست؟
فرمود :چيزي را بگویند كه ميدانند؛ و در آنجا كه نميدانند ،توقف كنند.
الكافي ،ج ،1ص43
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ
قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.

2

 )4علي بن یقطين [از اصحاب امام ع كه مخفيانه وزیر خلفاي عباسي شده بود] نقل ميكند روزي مهدي (خليفه عباسي)
از امام كاظم ع درباره «خمر» (شراب) پرسيد كه آیا در كتاب خداوند عز و جل حرام شده است؟ زیرا مردم ميدانند كه از آن
نهي شده ،اما درباره حرام شدن چيزي نميدانند [یعني فقط یك نهي استحبابي است] !
فرمود :خير ،در خود كتاب خداوند عز و جل حرام شده است.
گفت :در كجاي كتاب خدا؟
فرمود :سخن خداوند عز و جل كه ميفرماید« :بگو جز این نيست كه پروردگارم بيشرميها  -آنچه از آنها ظاهر باشد
ویا پنهان ، -و إثم [=گناه و كوتاهي كردن در كار خير] ،و فزونيخواهيِ بناحق را ،حرام كرد»:
اما اینكه فرمود «آنچه از آنها ظاهر باشد» یعني زناي آشكارا و پرچمهایي كه زنان بدكاره براي فحشاء در جاهليت بر سر
خانههایشان نصب ميكردند؛
و اما اینكه فرمود «و آنچه پنهان است» آنچه از باب پدرها ازدواج كردند چرا كه مردم قبل از بعثت پيامبر ص این گونه
بودند كه :مردي كه همسر داشت ،وقتي كه ميمرد ،فرزندش  -اگر آن زن مادرش نبود  -با وي ازدواج ميكرد؛ و خداوند عز
و جل این را حرام فرمود؛
 . 1به این دو شكل:
امام صادق ع از پیامبر اكرم ص روایت كرد :احدي از خداوند تبارك و تعالي عزیزتر نیست ،وكیست عزیزتر از كسي كه «فواحش (بيشرميها)،
آنچه از آنها ظاهر باشد ویا پنهان ،حرام كرد( ».عن علي بن أبي حمزة قال :سمعت أبا عبد اهلل ع یقول :قال رسول اهلل ص ما من أحد أعز من اهلل تبارك و
تعالى ،و من أعز ممن «حرم الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ»؛ تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)16
امام صادق ع فرمود :خداوند تبارك و تعالي غییور است وهر غیرتمندي را دوست دارد و به خاطر غیرتش فواحش (بيشرميها) را هم ظاهرش و
هم باطنش را حرام كرد( .عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى
غَیُورٌ یُحِبُّ كُلَّ غَیُورٍ وَ لِغَیْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا؛ الكافي ،ج ،5ص)536
 . 2قریب به این مضمون است :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَقَالَ
أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَكُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ( .الكافي ،ج ،1ص )50و همچنین روایت 1جلسه.248
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و اما «إثم [= گناه و كوتاهي كردن در كار خير]» همان خود شراب است چنانكه خداوند عز و جل در جاي دیگري فرمود:
و از تو درباره شراب و قمار ميپرسند؛ بگو در آنها «إثم [= گناه و كوتاهي كردن در كار خير]» بزرگي است و منافعي هم براي
مردم دارند» (بقره )219/پس «إثم» در كتاب خدا همان شراب و قمار است؛ و إثمِ [= گناه و تقصير ناشي از] آن دو بزرگتر
است همان گونه كه خداوند تبارک و تعالي فرموده (اشاره به بقيه آیه كه ميفرماید » إثم آن دو از منافع آنها بزرگتر است).
مهدي عباسي گفت :علي بن یقظين! به خدا قسم این از فتواهاي بنيهاشم است.
گفتم :اميرالمومنين! به خدا قسم راست ميگویيد .خدا را شكر كه این علم را از شما اهل بيت بيرون نبرد [خلفاي عباسي
خود را منسوب به عباس عموي پيامبر مي كردند و لذا عمال از بني هاشم ميشدند؛ ولو كه منظور مهدي عباسي از «بنيهاشم»،
شيعياني بود كه دشمنان وي محسوب مي شدند؛ و ظاهرا علي بن یقطين با این جمله خواست به نحوي تقيه كند كه وي امام
را به عنوان رئيس شيعيان بودن نيازارد و القا كند كه خود تو هم از بني هاشم هستي! پس این افتخار تو هم هست]
اما به خدا قسم مهدي نتوانست جلوي خودش را نگه دارد و گفت :راست ميگویي ،رافضي! [رافضي ،لقبي است كه
دشمنان شيعه به شيعيان ميدادند]
الكافي ،ج ،6ص406؛ تفسير العياشي ،ج ،2ص17

1

َأبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ یَقْطِينٍ قَالَ :سَأَلَ الْمَهْدِيُّ [الخليفة] أَبَا الْحَسَنِ ع ِ[ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع] عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَعْرِفُونَ النَّهْيَ عَنْهَا وَ لَا یَعْرِفُونَ التَّحْرِیمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» فَأَمَّا قَوْلُهُ «ما ظَهَرَ مِنْها» یَعْنِي الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّایَاتِ الَّتِي كَانَتْ
تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ ما بَطَنَ» یَعْنِي مَا نَكَحَ مِنَ الْآبَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ یُبْعَثَ النَّبِيُّ
ص إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ وَ أَمَّا «الْإِثْمُ» فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ
بِعَيْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ» فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي
 . 1متن روایت در تفسیر عیاشي سندش مقطوع است و عباراتش اندك تفاوتي دارد:
عن علي بن یقطین قال سأل المهدي أبا الحسن ع عن الخمر -هل هي محرمة في كتاب اهلل فإن الناس یعرفون النهي و ال یعرفون التحریم فقال له أبو
الحسن :بل هي محرمة ،قال :في أي موضع هي محرمة بكتاب اهلل یا أبا الحسن قال :قول اهلل تبارك و تعالى« :قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما
بَطَنَ -وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ» فأما قوله« :ما ظَهَرَ مِنْها فیعني الزنا المعلن ،و نصب الرایات التي [كانت] ترفعها الفواجر في الجاهلیة ،و أما قوله« :وَ ما
بَطَنَ» یعني ما نكح من اآلباء -فإن الناس كانوا قبل أن یبعث النبي ص إذا كان للرجل زوجة و مات عنها -تزوجها ابنه من بعده إذا لم یكن أمه ،فحرم اهلل
ذلك ،و أما الْإِثْمَ فإنها الخمر بعینها و قد قال اهلل في موضع آخر «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ -قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ» فأما اإلثم في كتاب
اهلل فهي الخمر ،و المیسر فهي النرد و الشطرنج -و إثمهما كبیر كما قال اهلل -و أما قوله« :الْبَغْيَ» فهو الزنا سرا -قال :فقال المهدي :هذه و اهلل فتوى هاشمیة
اما جالب اینجاست كه وقتي مرحوم فیض در تفسیرش این روایت كافي را ميآورد و ميخواهد تفاوت روایت عیاشي را بگوید فقط به نرد اشاره
ميكند نه شطرنج و ميگوید« :زاد العیاشي بعد قوله و المیسر أخیراً فهي النّرد قال و إثمهما كبیر و امّا قوله وَ الْبَغْيَ فهي الزّنا سرّاً( .تفسیر الصافي ،ج،2
ص)193
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كِتَابِ اللَّهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ وَ الْمَيْسِرُ «وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ» كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَقَالَ الْمَهْدِيُّ یَا عَلِيَّ بْنَ یَقْطِينٍ هَذِهِ وَ اللَّهِ فَتْوَى هَاشِمِيَّةٌ
قَالَ قُلْتُ لَهُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ
قَالَ لِي صَدَقْتَ یَا رَافِضِيُّ.

1

تدبر

« )1قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ
أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
در آیه قبل از پيامبر خواست كه به مردم بگوید كه خداوند زینتها و روزيهاي پاک را حرام نكرده است .در این آیه از
پيامبر ميخواهد كه توضيح دهد كه خداوند چه چيزهایي را حرام كرده؛ و اینها را در پنج دسته مطرح نموده است:
« .1فواحش» یعني كارهاي بيشرمانه كه بدياش بر هركسي آشكار است؛ خواه این كار را آشكار و علني انجام دهند یا در
خفا؛
« .2إثم» گناهي كه ناشي از تقصير و كم كاري و تعلل در انجام وظایف باشد؛ یعني هرآنچه كه به خاطر انجام ندادنش
مقصر هستيم؛
« .3بغي بغير حق» :زیادهخواهي به ناحق و به حق خود راضي نبودن؛
 .4شرک ورزیدن بيدليل نسبت به خدا،
 .5سخني را به خدا نسبت دادن بدون اینكه علم به آن مطلب داشته باشيم.
اینها اصول محرماتي است كه خداوند قرار داده و قبل از اینكه توصيه به پيروي از انبياء مطرح شود (این توصيه در دو
آیه بعدتر مطرح شده) این را بر انسانها عرضه كرده؛
پس،
اگر كسي دنبال فلسفه احكام باشد ،به نظر ميرسد ميتوان تمامي محرمات را به این امور برگرداند؛ و در واقع از شواهد
مهم براي قاعده «كلما حكم به العقل حكم به الشرع؛ و بالعكس» است (توضيح بيشتر در جلسه ،249تدبر)1
و ظاهرا چنين پيجویي فلسفه احكام هم نهتنها خالف سبك قرآن نباشد ،بلكه چهبسا با آوردن تعبير «قل :بگو» ميخواهد
افراد را به این نوع فهم از شریعت تشویق كند؛ كه هم بفهميم و هم به دیگران بگویيم.

 . 1این روایات هم درباره این آیه قابل توجه است:
 )1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَیْنِ ع قَالَ :سُئِلَ عَنِ «الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» قَالَ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا( .الكافي ،ج ،5ص)567
 )2وَ جَاءَ فِي تَأْوِیلِ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ الْحَسَدُ( .إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمي) ،ج ،1ص)129
 )3در تعقیبات نماز عصر در روایات توصیه شده است كه بخوانیم( :دُعَاءٌ آخَرُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عن أبي عبد اللّه علیه السّالم)
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمِ وَ الْبَغْيِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ مَا لَمْ تُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ أَنْ أَقُولَ عَلَیْكَ مَا لَا
أَعْلَم (مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،1ص)76
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 ...« )2حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ:»...
در چند آیه قبلتر (اعراف )28/فرمود كه عدهاي مرتكب كارهاي بيشرمانه ميشوند و آن را به خدا نسبت ميدهند؛ و آنها
را مذمت كرد و تاكيد كرد كه خدا به فحشاء دستور نميدهد؛ در این آیه آن را تكميل ميكند كه نهتنها خدا به «فحشاء» دستور
نميدهد ،بلكه هرچيزي را كه مصداق فحشاء شود ،حرام كرده است؛ یعني هر چيزي كه انسانها با فطرت خداداديشان متوجه
ناشایسته و بيشرمانه بودنش شوند ،در شریعت الهي حرام است؛ چه براي آن مطلب آیه و روایتي بيابيم ،و چه نيابيم.
« )3حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ،ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ»:
آَشكارا بد بودن یك كار ،غير از آن است كه آن كار بد ،آشكارا انجام شود یا در خفا؛ كار ناشایست و بيشرمانهاي كه هر
كس بدیش را ميفهمد ،به خودي خود بد است ،چه كسي شاهد باشد و ببيند و آن كار آشكارا انجام شود ،و چه كسي نبيند و
مخفيانه انجام شود.
ثمره بحث در فلسفه اخالق

برخي معيار اخالق را به نوعي در نسبت برقرار كردن با دیگران ميدانند (یعني یا اینكه جلوي آزادي كسي را نگيریم؛ یا
اینكه به كسي ضرر نزنيم و )...به نحوي كه گویي اگر كسي در خلوت باشد ،كار ناشایست برایش معني ندارد .این تعبير بخوبي
این تلقي را به چالش ميكشد و نشان ميدهد برخي كارها هستند كه حتي اگر هيچ انسان دیگري از آن مطلع نشود ،همچنان
ناشایستهاند .یك متدین بخوبي عمق این سخن را ميفهمد زیرا ميداند كه شرم كردن از محضر خداوند بسيار باالتر از شرم
كردن از حضور دیگران است.
« )4حَرَّمَ رَبِّيَ  ...الْإِثْمَ»:
بسياري از مترجمان« ،إثم» را به گناه ترجمه كردهاند؛ اما بر این اساس این جمله كه «خدا گناه را حرام كرد» جمله
بيحاصلي خواهد بود؛ و چنانكه در نكات ترجمه بيان شد ،به هر گناهي اثم نميگویند؛ بلكه «إثم» آن جایي است كه شخص
در انجام كار خير و در انجام آنچه برعهدهاش است ،كوتاهي كند (= تقصير بورزد) و «مقصر» باشد.
به تعبير دیگ ر ،اثم هر آن چيزي است كه انحطاط و ذلت و سقوط انسان را در پي دارد ،مانند شرابخواري( ،الميزان ،ج،8
ص )85كه هم نزد اهل لغت (نكات ترجمه) هم در برخي روایات به عنوان مصداق اصلي این كلمه بيان شده است (حدیث)4
 « )5حَرَّمَ رَبِّيَ  ...الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»
بسياري از مترجمان« ،بغي» را به «ظلم و ستم» ترجمه كردهاند؛ اما بر این اساس عبارت «ظلم و ستم به ناحق» عبارت
بي حاصلي خواهد بود؛ زیرا خود ظلم و ستم یعني كار به ناحق انجام دادن .چنانكه در نكات ترجمه بيان شد« ،بغي» مطالبه
شدید است كه انسان بشدت درصدد رسيدن به چيزي باشد و به حد خود قانع نباشد .این امر لزوما چيز بدي نيست؛ اگر
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انسانها به وضعيت موجود خود قانع بودند در هيچ زمينه مادي و معنوياي پيشرفت نميكردند؛ زیادهخواهياي بد است كه
حقي را ناحق كند و هرجا چنين چيزي یافت شد ،حتما خداوند آن را حرام كرده است.

1

« )6حَرَّمَ رَبِّيَ  ...أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ»:
خدا شرکورزیدن به خود را حرام كرده است.
اما چرا خدا به آن تذكر داده؟
مگر ممكن است شرکورزي حالل باشد؟
واقعا نه! اما یادمان باشد كه شرک ،تنها شرک جلي (مانند بتپرستي و  )...نيست؛ بلكه شرک خفي هم هست .باور به
توحيد یعني اینكه تنها یك خدا هست و او همه كاره عالم است:
هم در نظام تكوین ،همه چيز به دست اوست و هر موجودي هر خواستهاي دارد تنها و تنها اوست كه برآورده ميسازد
و اسباب و علل ،همگي به اراده و خواست او اسباب و علل شدهاند (به قول فالسفه ،او مسبباالسباب است؛ یعني سببساز
است و سببها را او سبب كرده است) پس هر وقت من براي اینكه یك كاري انجام شوم ،چشم به غير او دارم و گمان ميكنم
كه اگر آن فالن كس یا فالن چيز نباشد دیگر نياز من رفع نميشود ،براي او شریك قرار دادهام.
هم در نظام تشریع ،همه چيز به امر اوست؛ و اینكه خود را موظف بدانم كه در زندگيام جز دستورات خدا ،دستورات
دیگري را رعایت كنم كه ربطي به خدا و دستورات او ندارد و خدا ما را به اطاعت از آن دستورات امر نكرده (آن گونه كه مثال
به اطاعت از پيامبر و اولياالمر دستور داده؛ نساء )59/باز هم براي او شریك قرار دادهام.
بله،
شرکورزي حرام است؛ اما نه فقط بتپرستي؛ بلكه شرکورزي در هر ساحتي حرام است و اگر به ساحتهاي فوق
نظري افكنيم ،درميیابيم كه تذكر آن بسيار ضروري است.
« )7حَرَّمَ رَبِّيَ  ...أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً»:
«پروردگارم این را كه براي خدا شریكي قرار دهيد كه دليلي بر آن فرونفرستاده ،حرام كرد»
واضح است شرکورزیدن هيچ دليلي ندارد؛ پس چرا خداوند شرکورزیدنِ حرام را مقيد كرد به اینكه «دليل نداشته
باشد»؟
الف .شاید بتوان این عبارت را اوج آزاداندیشي در اسالم دانست :در قرآن كریم ،شرک ورزیدن به خداوند باالترین ظلم
و گناه شمرده شده (لقمان ،)13/تا حدي كه خداوند هر گناهي را ممكن است ببخشد ،اما شرک را نميبخشد (نساء 48/و
 .)116با این حال ،فرمود شرکورزياي را كه بيدليل باشد ،حرام كرده است .یعني اگر به فرض محال ،كسي براي شرک
ورزیدن خود دليل محكمي ارائه كرد ،خدا بر او خرده نميگيرد!
ب... .
1

البته عالمه طباطبایي وجود معناي منفي در بغي را ظاهرا جزء اصل معناي كلمه دانسته و توضیح داده آوردن قید «بغیر الحق»بیان الزمهي

شيءاست شبیه آمدن قید «ما لم ینزل به سلطانا» در مورد شرك در ادامه آیه (المیزان ،ج ،8ص)85
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« )8حَرَّمَ رَبِّيَ  ...أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
خداوند حرام كرده است كه بر او چيزي بگویيم كه نميدانيم؛ این حداقل شامل موارد زیر است:
الف .درباره خود خدا بدون شناخت معتبر سخن بگویم.
ب .درباره كار خدا (آفرینش و مخلوفات خدا) سخني بگویم بدون اینكه در آن زمينه اطالع كافي داشته باشم.
ج .انجام یا ترک كاري را به عنوان دستور خداوند معرفي كنم ،در حالي كه واقعا (بيني و بين اهلل) نميدانم واقعا خدا
چنين دستوري داده یا نه؟
د .انجام یا ترک كاري را از دین الهي (اینكه خدا آن را ميخواهد) نفي كنم (مثال بگویم فالن چيز جزء دستورات ویا
خواستههاي خدا نيست) در حالي كه واقعا نميدانم خداوند چنان خواسته و دستوري دارد یا خير؟
تاملی با خویش

لحظهاي در سخناني كه در یك شبانهروز بر زبان ميآوریم درنگ كنيم.
آیا تمامي سخنان و اظهار نظرها و قضاوتهایي كه درباره خود و دیگران و جامعه و علم و دین و فرهنگ و تكنولوژي
و  ...داریم ،و گاه بر آنها در مقابل دیگران اصرار ميورزیم ،همگي بر اساس شناخت و علم است ،یا بسياري از آنها صرفا بر
اساس حدس و گمانهایي ميباشد كه اگر با یك متخصص واقعي در آن زمينه مواجه شویم ،بسادگي جرات گفتن آنها را
نخواهيم داشت؟!
آیا با توجه به توضيح فوق ،بسياري از سخن گفتنهاي ما ،مصداقي از آنچه خداوند حرام كرده ،نيست؟
« )9قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ
أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
همه محرمات در این آیه جمع شدهاند كه در یك تقسيم ابتدایي ميتوان آنها را در دو دسته قرار داد :محرمات مربوط به
فعل و عمل انسان (كه سهتاي اول هستند) و محرمات مربوط به اعتقادات و اقوال انسان كه یكي شرک ورزیدن به خداست و
دیگري افترا بستن بر خدا( .الميزان ،ج ،8ص)86
بحث تخصصی فلسفه اخالق

به نظر ميرسد عالوه بر دستهبندي فوق كه عالمه طباطبایي ارائه كردهاند ،ميتوان با توجه به تدبرهاي قبل ،دستهبندي
دیگري از این موارد ارائه داد كه با كمك آنها ضابطه و معيار فعل اخالقي در اسالم در كل ساحات زندگي بشر را آشكار كرد:
 .1تعبير «فواحش» ظاهرا ناظر به «حُسن فعلي» (خوبي و بديِ خود عمل) است.
2و .3دو تعبير «إثم» و «بغي» ظاهرا مربوط به «حُسن فاعلي» است و اراده و گرایشات دروني ما را ضابطهمند ميكند؛ «إثم»
بر این مساله كه وظایف خود را جدي نگيریم و كوتاهي ورزیم تاكيد دارد ،و «بغي» بر اینكه بخواهيم زیادهروي كنيم.
 .4تعبير «أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ »...رابطه ما با خدا را مطرح ميكند .در نگاه دیني ،خوبي و بديِ همه كارها ،در درجه اول ،در
ارتباطي كه بين انسان و خدا دارند ،تعریف ميشوند .به تعبير دیگر ،حتي اگر در ظاهر ،حسن فعلي و فاعلياي در كار باشد،
اما شخص از خدا بریده باشد ،هيچ عملي سودي ندارد و همه اعمال بظاهر خوبِ انسانهایي كه خود را تحت والیت خدا
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قرار نميدهند (= كافر یا منافق) ،در روز قيامت «هباءاً منثورا» (فرقان )23/خواهد بود( .انشاءاهلل در بحث از همين آیه مطلب
بيشتر توضيح داده خواهد شد)
« .5أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ» :همه عناصر فوق ،ناظر به سلوک عملي انسان بود ،اما انسان حوزه ذهن و سلوک
فكري هم دارد و مهمترین ضابطه حاكم بر آن این است كه تنها و تنها بر اساس شناخت ،سخن بگوید (با توجه به كاركرد
ویژهاي كه زبان در حوزه انسان دارد شاید این عبارت ابعاد دیگري را هم بتوان استخراج كرد)
« )10قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً
وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ»:
ثمره اخالقی – سلوکی

بسياري از ما هنگام محاسبه نفس و مراقبه اعمال خویش ،فقط «فواحش» (كارهاي ناشایستي كه ناشایست بودنشان آشكار
است) در نظر ميگيریم و گاه چون ميبينيم كه «فحشاء»اي مرتكب نشدهایم دچار غرور ميشویم و چهبسا در نهان خود را
جزء اولياءاهلل قلمداد كنيم كه كسي قدرمان را نميداند!
این آیه دستهبندي كاملي از اعمال ارائه ميدهد كه بتوانيم در محاسبه خود دقيق شویم:
نه فقط «كارهاي آشكارا بيشرمانه و زشت» بلكه «هرگونه تقصير و كم گذاشتن در انجام كارهایي كه خوب است و باید
انجام ميدادیم»  ،بلكه
«هرگونه زیادهخواهياي كه حقي – چه حق دیگران ،چه حق اهلل و چه حق طبيعت ،و چه حتي حقوقي كه جان و تنمان
بر ما دارند را پایمال كند» ،
«هرگونه شرکورزي نسبت به خدا و كسي را در عرض خدا در زندگي خود موثر دانستن و اعتماد كردن به هركه غير
خدا»
و نهایتا «هرگونه سخني كه علم كافي در آن زمينه نداریم ،بر زبان جاري كردن» همگي حوزههایي است كه خداوند حرام
كرده است.
از خدا ميخواهيم خودش به ما عنایت كند و در تمامي این حوزهها از ما دستگيري نماید؛ به حق محمد و آله الطاهرین
صلي اهلل عليه و عليهم.
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 )254سوره اعراف ( )7آیه  34وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ

1395/9/17

ترجمه

هر امتي را أجلي [= مهلت و سرآمدي] است؛ پس هنگامي كه أجلشان سر رسيد ،نه [ميتوانند] لحظهاي به تاخير اندازند
و نه پيشي گيرند.
نکات ترجمه

«أُمَّة» درباره این كلمه در جلسه  126توضيح داده شد كه خالصهاش این است كه «امت» به جماعتي ميگویند كه قصد و
هدف واحد و دین واحدي آنها را در كنار هم جمع كرده باشد.
«أَجَل» درباره ماده «أجل» گفته شده كه بر معناي مختلف به نحو اشتراک لفظي داللت ميكند (معجم المقایيس اللغة ،ج،1
ص )64كه از این پنج معنا تنها دوتایش در قرآن كریم (جمعا  56بار) به كار رفته است .یكي «أجْل» است كه به «صورت «مِن
أجْلِ  »...به كار ميرود واین تركيب به معناي «به خاطر  ،...از براي  »...ميباشد؛ كه در قرآن كریم تنها یكبار به كار رفته
(مائده )32/و دیگري «أَجَل» به معناي «غایت وقت» (كتاب العين ،ج ،6ص )178و «مدت معين شده براي چيزي» (مفردات
ألفاظ القرآن ،ص65؛ التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،1ص )39است كه بویژه در مورد «زمان مرگ» و «زمان پایان
بدهكاري» به كار ميرود.
ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ
«یَسْتَأْخِرُونَ» از ماده «أخر» به معناي عقب انداختن و دیر كردن و عقب ماندن است كه قبال درباره اصل این ماده و برخي
مشتقات آن (مانند آخرت) توضيح شد (جلسه .)163در اینجا اضافه ميكنيم كه این ماده وقتي به باب استفعال (استأخر ،یستأخر)
ميآید اغلب گفتهاند كه در همان معناي باب تفعُّل (تأخر :تاخير كرد) ميباشد (لسان العرب ،ج ،4ص12؛ تاج العروس ،ج،6
ص .)15اما ظاهرا از آنجا كه باب استفعال به نحوي داللت بر «خواستن» دارد برخي گفتهاند معناي «ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال
یَسْتَقْدِمُونَ» آن است كه «نه تقدمي "ميخواهند" و نه تاخري» (مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)661از همين باب ،اسم فاعل آن
هم در قرآن كریم به كار رفته است (وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرین؛ حجر )24/كه به معناي كسي است كه تاخير كرده و عقب مانده
است.
«یَسْتَقْدِمُونَ»
از ماده «قدم» و نقطه مقابل «أخر» است كه داللت بر سبقت گرفتن و جلو افتادن ميكند( .معجم المقایيس اللغة ،ج،5
ص ) 65و تفاوتش با سبقت گرفتن این است كه در سبقت گرفتن ،اینكه كسي جلوتر بوده باشد و شخص به او برسد لحاظ
شده ،اما در تقدم ،صرفا سابقه زماني داشتن مد نظر است( .الفروق في اللغة ،ص)114
برخي معتقدند هر چهار باب «قَدَمَ یَقْدُم» و «تَقَدَّمَ یتقَدَّمُ» و «أَقدَمَ یُقْدِم» و «اسْتَقْدَم یَسْتَقْدِم» در معناي واحد به كار ميروند
(لسان العرب ،ج ،12ص )467هرچند «أقدَمَ» گاه به معناي «اقدام كردن» و به انجام كاري روي آوردن هم به كار ميرود (لسان
العرب ،ج ،12ص )468و در هر صورت ،فعل «استقدم» (به معناي تقدم) نقطه مقابل «استأخر» (پيشي گرفتن در مقابل عقب
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افتادن) است ،و اسم فاعل از همين باب استفعال نيز در قرآن كریم به كار رفته است (وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُم؛ حجر)24/
كه به معناي متقدم و كسي كه جلو و سابق بر دیگران ميباشد.
از ماده «قدم» مشتقات متعدد دیگري هم وجود دارد كه در قرآن كریم به كار رفته است؛ از جمله:
«تَقَدّمَ» مانند «ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ؛فتح »2/كه اشاره شد برخي فرقي بين معناي آن با «قَدَمَ» و «استقدم» نميگذارند.
«قَدِمَ إلي» مانند (وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً؛ فرقان ،)23/به معناي «قصد انجام كاري را كردن» و
«به كاري پرداختن» است (لسان العرب ،ج ،12ص)471
«قَدَّمَ ،یُقَدِّمُ» باب تفعيل از این ماده است كه براي متعدي كردن به كار ميرود و به معناي چيزي را مقدم كردن و از پيش
فرستادن است (لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ؛ مائده( )80/أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ یَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ؛ لمجادله .)13/البته تعبير
«ال تُقَدِّمُوا بَيْنَ یَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ؛ حجرات )1/را برخي به معناي «مقدم نشوید و پيشي نگيرید» دانستهاند (یعني در معناي
الزم)؛ اما اهل لغت (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )661تذكر دادهاند كه این هم در معناي متعدي است :یعني سخن و نظر و حكم
خدا را بر سخن و دستور خدا و رسولش مقدم نكنيد همان گونه كه فرشتگان چنيناند« :ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ؛ أنبياء)27/
«قَدَم» به معناي «گام» است كه جمع آن «أقْدَام» ميباشد و احتماال از این جهت چنين ناميده شده كه ابزاري براي جلو
افتادن و پيشي گرفتن انسان است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )66و از همين كلمه ،تعبير «ثابتقدم كردن» (وَ یُثَبِّتَ بِهِ
الْأَقْدامَ؛ أنفال )11 /و «قدم راستين داشتن» (كنایه از سابقه خوب داشتن) (قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ؛ یونس )2/به كار رفته است.
(مفردات ألفاظ القرآن ،ص)661
«قِدَم» به معناي وجود داشتن در گذشته و در مقابل «بقا :امتداد وجود در آینده» است كه كلمه «قَدیم» از همين واژه و به
معناي چيزي است كه داراي سابقه زماني طوالني در گذشته باشد (لَفي ضَاللِكَ الْقَدیم؛یوسف)95/؛ چنانكه در وصف خداوند
تعابير «قَدِیمَ اإلحسان» به كار رفته است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )661و صفت تفضيلي (أقدم :قدیميتر) از همين كلمه هم
در قرآن به كار رفته است( :آباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ؛ شعرا)76/
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است« :بگو مرگي كه از آن فرار ميكنيد قطعا مالقات كننده شما خواهد بود ،سپس به
سوي داناي غيب و آشكار برگشت خواهيد كرد و شما را از آنچه انجام مي دادید آگاه ميكند» (جمعه )8/فرمود[ :مرگ] سالها
را ميشمرد؛ سپس ماهها را ميشمرد؛ سپس ساعات را ميشمرد؛ سپس نفسها را ميشمرد «پس هنگامي كه أجلشان سر
رسيد ،نه [ميتوانند] لحظهاي به تاخير اندازند و نه پيشي گيرند».
قرب اإلسناد ،ص41؛ الكافي ،ج ،3ص262

1

 . 1سندش در كافي چنین است :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
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وَ قَالَ :قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ« :قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» .قَالَ :یَعُدُّ السِّنِينَ ،ثُمَّ یَعُدُّ الشُّهُورَ ،ثُمَّ یَعُدُّ الْأَیَّامَ ،ثُمَّ یَعُدُّ السَّاعَاتِ ،ثُمَّ یَعُدُّ النَّفْسَ« :فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال
یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُون».
 )2اميرالمومنين ع در فرازي از خطبه «وسيله» كه قبال دربارهاش توضيح داده شد (جلسه ،167حدیث2؛ و نيز جلسه،212
حدیث )3فرمودند:

1

 ...و هيچ غایبي نزدیكتر از مرگ نيست! مردم! كسي كه روي زمين راه ميرود حتما به داخل آن خواهد رفت؛ و شب و
روز در نابود كردن عُمرها ميشتابند و براي هر كسي كه رمقي دارد ،قُوت و غذایي [مقدر شده] است و براي هر حبهاي
خورندهاي؛ و شما قُوتِ مرگ هستيد؛ و بدرستي كه كسي كه روزها را بشناسد ،از آماده شدن غافل نميشود؛ هرگز نه غني به
مال و دارایياش از مرگ نجات یابد و نه فقير به خاطر فقر و نداریش.
التوحيد (للصدوق) ،ص74
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاتِكَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْفِهْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
یَزِیدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ
ص بِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ ذَلِكَ حِينَ فَرَغَ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ فَقَالَ:
 ...وَ لَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ مَشَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ یَصِيرُ إِلَى بَطْنِهَا وَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ مُسْرِعَانِ فِي
هَدْمِ الْأَعْمَارِ وَ لِكُلِّ ذِي رَمَقٍ قُوتٌ وَ لِكُلِّ حَبَّةٍ آكِلٌ وَ أَنْتُمْ قُوتُ الْمَوْتِ وَ إِنَّ مَنْ عَرَفَ الْأَیَّامَ لَمْ یَغْفُلْ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لَنْ یَنْجُوَ
مِنَ الْمَوْتِ غَنِيٌّ بِمَالِهِ وَ لَا فَقِيرٌ لِإِقْلَالِهِ.
 )3اميرالمومنين ع وقتي كه به او خطر مورد ترور قرار گرفتن را گوشزد كردند ،فرمود:
مرا از جانب خداوند سپري نفوذناپذیر است كه هنگامي كه روزم فرا برسد ،مرا رها خواهد كرد و مرا تسليم [مرگ] كند؛
و آنگاه نه تير خطا رود و نه زخم بهبود یابد.
نهجالبالغه ،خطبه62
و من كالم له ع لما خوف من الغيلة
وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ یَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا یَطِيشُ السَّهْمُ وَ لَا یَبْرَأُ الْكَلْمُ.

2

 1البته در الكافي ،ج ،8ص 18با عنوان خطبه الوسیله مطرح شده است .و آنجا فرازهایي نقل شده اما در این منابعي كه ذكر كردیم فرازهایش بعضا
متفاوت است (اما وقوعش همالن گونه است یعني خطبه امیرالمومنین هفت روز بعد از رحلت پیامبر ص) و از فرازهاي آن كه به اینجا مرتبط است چنین
است( :كافي ،ج ،8ص )22لَیْسَ مَنْ جَالَسَ الْجَاهِلَ بِذِي مَعْقُولٍ مَنْ جَالَسَ الْجَاهِلَ فَلْیَسْتَعِدَّ لِقِیلٍ وَ قَالٍ لَنْ یَنْجُوَ مِنَ الْمَوْتِ غَنِيٌّ بِمَالِهِ وَ لَا فَقِیرٌ لِإِقْلَالِهِ أَیُّهَا
النَّاسُ لَوْ أَنَّ الْمَوْتَ یُشْتَرَى لَاشْتَرَاهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْیَا الْكَرِیمُ الْأَبْلَجُ وَ اللَّئِیمُ الْمَلْهُوجُ أَیُّهَا النَّاس...
 . 2همچنین احادیث زیر در همین راستاست:
 )1مَا یَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَ لَا یُعْطَى الْبَقَاءَ مَنْ أَحَبَّه (نهجالبالغه ،خطبه)38
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تدبر

« )1وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ»:
بعد از اینكه امر به هبوط انسان از بهشت صادر شد ،سه تعبير درباره ميزان حضور انسان در زمين بيان شد:
یكي ادامه همان آیه هبوط (اعراف ،)24/كه ظاهرا دربارهي بقاي «نوع انسان» در زمين است« :وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ
مَتاعٌ إِلى حينٍ :شما راست در زمين قرارگاه و بهرهمندياي تا زماني» و اشاره به زندگي نوع انسان در زمين تا قيامت دارد.
دوم آیه «قالَ فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُوتُونَ وَ مِنْها تُخْرَجُونَ :در آن زنده ميشوید و در آن ميميرید و از آن بيرون آورده
ميشوید» (اعراف )25/است كه به نظر ميرسد درباره زندگي زميني فرد فرد بشر است؛
و سوم آیه حاضر است كه به زندگي زميني جماعتها و امتها پرداخته ،كه اینها هم هر یك زندگي محدود و معيني
دارند و از آن حد زندگي كه خداوند براي هریك مقدر كرده نه اندكي تاخير ميكنند و نه بر آن پيشي ميگيرند( .اقتباس از
الميزان ،ج ،8ص)86
« )2وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ»:
اینكه هر فردي مدت عمر محدودي دارد ،كامال واضح است؛ اما اینكه بدانيم جوامع هم هر كدام عمري دارند و در تقدیر
الهي ،عمر آنها هم مقدر شده است ثمرات متعدد در شناخت انسان دارد؛ كه یكي از آنها این است كه عالوه بر فرد ،جامعه هم
اصالت دارد؛ و برنامهریزي براي پيشرفت جامعه ،صرفا برنامهریزي براي رشد تكتك افراد نيست.
به همين ترتيب این آیه خبر از مرگ و مهلت معين داشتنِ امتها و جوامع ميدهد .این تعبير نشان ميدهد كه عالوه بر
افراد انسانها امت ها نيز یك واقعيتي فراتر دارند و فروكاستن به صرفا مجموع انسانها ،همانند فروكاستن بدن انسان به صرف
مجموعه سلولهاست:
در بدن هر انسان ميليونها سلول وجود دارد كه هر یك ،یك موجود زنده است و براي خود زندگي و مرگي دارد؛ اما این
دليل نميشود كه خود ما با كليت این بدن هم یك زندگي و حيات مستقلي نداشته باشيم؛ و چهبسا بسياري از آن سلولها بميرند
 )2عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ قَالَ :الْأَجَلُ الَّذِي غَیْرُ مُسَمًّى ،مَوْقُوفٌ یُقَدِّمُ
مِنْهُ مَا یَشَاءُ وَ یُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا یَشَاءُ ،وَ أَمَّا الْأَجَلُ الْمُسَمَّى فَهُوَ الَّذِي یُنْزَلُ مِمَّا یُرِیدُ أَنْ یَكُونَ مِنْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ :إِذَا جاءَ أَجَلُهُمْ
ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)354
 )3وَ عَنْ حُمْرَانَ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ :الْمُسَمَّى مَا سَمَّى لِمَلَكِ الْمَوْتِ فِي تِلْكَ اللَّیْلَةِ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ :إِذَا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ
ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ ،وَ الْآخَرُ ،لَهُ فِیهِ الْمَشِیئَةُ إِنْ شَاءَ قَدَّمَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهُ( .تفسیر العیاشي ،ج ،1ص)354
 )4عن أبي عبد اهلل ع في قوله «فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ» قال :هو الذي یسمى لملك الموت ع (تفسیر العیاشي ،ج،2
ص)17
 )5عن حمران عن أبي عبد اهلل ع قال األجل الذي یسمى في لیلة القدر هو األجل الذي قال اهلل «فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ»
(تفسیر العیاشي ،ج ،2ص)262
همچنین در جلسه 182حدیث ،1و جلسه 95حدیث2؛ و نیز حدیث پاورقي جلسه 57و پاورقي جلسه 95احادیثي درباره موت و اجل داشتن انسان
آمده است كه به بحث حاضر مرتبط است.
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و بسياري دیگر به دنيا بيایند و ما هيچ تغيير محسوسي در خود احساس نكنيم؛ و نيز ممكن است كه بدن ما بميرد اما هنوز
بسياري از سلولها تا مدتي زنده باشند.
نکته تخصصی جامعهشناسی

تعبير فوق بياني ساده از دیدگاه كساني مانند شهيد مطهري و عالمه طباطبایي است كه معتقدند هم فرد و هم جامعه هردو
اصالت دارند .این دیدگاه در نقطه مقابل دو دیدگاه فردگرا و جامعهگراست كه اصالت و واقعيت داشتن را به ترتيب فقط براي
فرد و فقط براي جامعه باور دارند .هر دو دیدگاه بهرهاي از حقيقت دارند (چون هم فرد و هم جامعه واقعيت دارند) اما چون
نتوانسته اند تصویري ارائه دهند كه بين واقعيت داشتن هردو جمع كند ،با قبول واقعيت براي یكي ،واقعيت داشتن دیگري را
انكار كردهاند؛ در حالي كه همه ما صرفا با توجه به نسبت سلولهاي بدن و خود بدنمان ميتوانيم بفهميم كه چگونه ممكن
است هم «اجزاء» تكتكشان واقعيت داشته ،و هم «كل» یك واقعيت مستقل داشته باشد.
« )3وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ»:
هر امتي یك اجل و عمر و مهلت معين دارد كه كامال مقدر شده و امكان ندارد از آن پس و پيش افتد .پس جامعه صرفا
یك برساخته اعتباري نيست.
توضیح تخصصی جامعهشناسی

از دیدگاههایي كه در اواخر قرن بيستم در حوزه جامعهشناسي رواج یافته ،دیدگاه «ساخت اجتماعي واقعيت» (برگر و
الكمن) است كه بنا به تقریري ،كل واقعيتها ،و بنا به تقریر دیگري ،واقعيتهاي اجتماعي را صرفاً اموري برساخته و (به تعبير
مانوستر در فضاي فكري ما) اعتباري محض ميدانند.
اگرچه وجود ابعاد اعتباري در جامعه قابل انكار نيست؛ اما این آیه نشان ميدهد كه از منظر قرآن كریم ،دیدگاه مذكور
قابل قبول نيست؛ زیرا جامعه چنان واقعيتي دارد كه حتي محدوده عمرش هم در نظام علم الهي مقدر شده و از آن مقدار زماني
كه براي بقایش در نظر گرفته شده ،نميتواند لحظهاي پس و پيش افتد.
« )3وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال یَسْتَقْدِمُونَ»:
هر امتي فرصتي محدود دارد و خدا نه تنها به هيچ امتي تضمين باقي ماندن تا ابد نداده ،بلكه تاكيد كرده هر امتي مهلتش
كه سر برسد دیگر نخواهد ماند .پس،
نه مردماني كه فرادستاند به خود مغرور شود،
و نه مردماني كه فرودست ویا تحت ظلم ظالمان هستند ،نااميد گردند؛
و همگان مواظب باشيم كه فرصتها را از دست ندهيم( .اقتباس از تفسير نور ،ج ،4ص)59
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 )255سوره اعراف ( )7آیه  35یا بَني آدَمَ إِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ آیاتي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ
ال هُمْ یَحْزَنُونَ

1395/9/18

ترجمه

اي فرزندان آدم! اگر شما را آید رسوالني از [جنس] خودتان ،كه آیات مرا بر شما حكایت ميكنند ،آنگاه هر كه تقوا پيشه
كند و [خود را] به صالح آرد ،نه ترسي بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند.
نکات ترجمهای و نحوی

«إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ ...یَقُصُّونَ  ...فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ ،فَال خَوْفٌ  ...وَ ال هُمْ :»...
این چهار جمله روي هم یك جمله مركب را تشكيل دادهاند بدین صورت كه «إمّا» در اصل «إن» (حرف شرط) « +ما»
زائده (براي تاكيد معناي شرط) بوده است (إعراب القرآن و بيانه ،ج ،3ص )344و « یَأْتِيَنَّكُمْ  »...مقدم در جمله شرطيه است؛
و «یقصون» صفت براي «رسل» ،و در واقع جزیي از «مقدم» جمله شرطيه محسوب ميشود .عبارت «فمن  »...جزاي شرط است
كه خودش یك جمله شرطيه است ،یعني «فمن اتقي  »...مقدم و «فال خوف »...تالي آن است كه خود این تالي هم مركب از
یك تركيب عطفي است «ال خَوْفٌ  ..وَ ال هُمْ  »...؛ و اگر بخواهيم آن را در قالب صوري بيان كنيم ساختار آن چنين است:
))𝑦𝐹~ & 𝑦𝐸~( → )𝑦𝐷& 𝑦𝐶(()𝑦(∀ → ))𝑦𝑧𝑥𝐵 & 𝑦𝑥𝐴( )𝑧 (∃(𝑥)(𝐺𝑥 & 𝐻𝑥)& ∀(𝑥, 𝑦,

(رسول بودن =  G؛ انسان بودن =  H؛ آمدن كسي نزد كسي=  A؛ حكایت كردن شخصي چيزي را نزد شخصي =  B؛ تقوا پيشه
كردن =  C؛ اصالح كردن =  D؛ خوف داشتن =  E؛ حزن داشتن = ) F
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«یَقُصُّونَ» :از ماده «قصص» است كه اصل این ماده داللت دارد بر «تتبع و پيگيري چيزي» (معجم المقایيس اللغة ،ج،5
ص11؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )672چنانكه وقتي مادر موسي وي را به دریا مياندازد و ميخواهد به دخترش سفارش كند
كه وي را تعقيب كند و كار وي را پيگيري كند تعبير «قُصِّيه» به كار ميبرد( .قصص )11/و اخبار طوالني را «قصص» گویند
چون مطالبش در پي هم ميآید ،و نيز ممكن است وجه تسميهاش از این جهت باشد كه خبر از اموري است كه آنها در پي
هم واقع شدهاند (الفروق في اللغة ،ص )33و «قصاص» هم به معناي پيگيري كردن از جراحت و لطمهاي است كه به كسي
وارد شده است( .معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص11؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)672
درباره معناي «خوف» و «حزن» و تفاوت اینها در جلسه ،61تدبر 2توضيحي گذشت.

 . 1حالتهایي كه ابتدا نوشتم و بعد اصالح كردم

))∀(x,y) (Fx→(Axy & Bxy)) → ∀y (Cy→(~Dy & ~Ey

(رسول بودن F؛ آمدن كسي نزد كسي A؛ چيزي را حكایت كردن شخصي نزد شخص  B؛ تقوا پيشه كردن C؛ خوف داشتن  D؛ حزن داشتن) E
))∀(x,y,z) (Gx→(Axy & Bxzy))→ ∀y (Cy &Dy→(~Ey & ~Fy
))∀(x,y,z) (((Gx & ({x}⊂{y}))→(Axy & Bxzy)))→ ∀y ((Cy &Dy)→(~Ey & ~Fy
))𝑦𝐹~ & 𝑦𝐸~( → )𝑦𝐷& 𝑦𝐶(( 𝑦∀ → )))𝑦𝑧𝑥𝐵 & 𝑦𝑥𝐴(&)𝑥𝐻 & 𝑥𝐺(𝑥∃(( )∀(x, y, z
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حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
حمد خدایي را سزاوار است كه در حجاب شده با نور از مخلوق خویش در افقي بلندمرتبه و عزتي رفيع و سلطنتي
شریف؛ بلندمرتبهتر از هر چيزي است كه بلندمرتبگياي دارد و به هر چيزي نزدیك است؛ پس بر خلق خویش تجلي كرد
بدون آنكه قرار باشد دیده شود؛ و او ميبيند در حالي كه در نظرگاهي رفيع است؛
پس دوست داشت توحيد را خاص خود كند [توحيد را به خالیق معرفي كند و اختصاص خدا بدان را دریابند]  -در
حالي كه با نور خویش محجوب بود و از علوّ خویش رفعت یافته و از خلقش در پرده بود – تا اینكه حجت رسایي باشد؛ و
در ميان آنها پيامبران را بشارتدهنده و بيمدهنده مبعوث كرد «تا هر كه هالک ميشود از روي بينه و دليل باشد و هركس زنده
ميشود از روي بينه و دليل باشد» (انفال )42/و تا بندگان در مورد پروردگارشان دریابند آنچه را از آن جاهل بودند؛ و او را به
ربوبيتش بشناسند بعد از آنكه انكارش كردند؛ و او را در الوهيتش واحد بدانند بعد از اینكه عناد ورزیدند.
علل الشرائع ،ج ،1ص120
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَلَامٍ لَهُ یَقُولُ فِيهِ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَحَجِّبِ بِالنُّورِ دُونَ خَلْقِهِ فِي
الْأُفُقِ الطَّامِحِ وَ الْعِزِّ الشَّامِخِ وَ الْمُلْكِ الْبَاذِخِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَا وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَنَا فَتَجَلَّى لِخَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ یَكُونَ یُرَى وَ هُوَ یَرَى
وَ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى فَأَحَبَ الِاخْتِصَاصَ بِالتَّوْحِيدِ إِذَا احْتَجَبَ بِنُورِهِ وَ سَمَا فِي عُلُوِّهِ وَ اسْتَتَرَ عَنْ خَلْقِهِ لِيَكُونَ لَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَ
ابْتَعَثَ فِيهِمُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ یَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ لِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عَنْ رَبِّهِمْ مَا جَهِلُوا وَ
عَرَفُوهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرُوا وَ یُوَحِّدُوهُ بِالْإِلَهِيَّةِ بَعْدَ مَا عَنَدُوا.
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 )2یكي از اصحاب امام باقر ع به نام رازي ميگوید:
امام باقر ع فرمودند :اطرافيان شما درباره آیه «سپس ما این كتاب را به كسانى از بندگانمان كه آنها را برگزیدیم به ميراث
دادیم ،پس برخى از آنها ستمكار خویشند و برخى از آنها ميانهرو هستند و برخى از آنان به اذن خدا سبقتگيرنده به همه
خيراتاند .این همان فضل بزرگ است؛ بهشتهایي هميشگي كه در آن وارد ميشوند ».چه ميگویند؟

 . 1این حدیث هم در همان حال و هواست منتها چون طوالنيتر بود در كانال نگذاشتم:
حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَیْمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
لِلزِّنْدِیقِ الَّذِي سَأَلَهُ مِنْ أَیْنَ أَثْبَتَّ الرُّسُلَ وَ الْأَنْبِیَاءَ فَقَالَ إِنَّا لَمَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقاً صَانِعاً مُتَعَالِیاً عَنَّا وَ عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقَ وَ كَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِیماً مُتَعَالِیاً لَمْ
یَجُزْ أَنْ یُشَاهِدَهُ خَلْقُهُ وَ یُلَامِسُوهُ وَ یُبَاشِرَهُمْ وَ یُبَاشِرُوهُ وَ یُحَاجَّهُمْ وَ یُحَاجُّوهُ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَاءَ فِي خَلْقِهِ یُعَبِّرُونَ عَنْهُ إِلَى خَلْقِهِ وَ عِبَادِهِ وَ یَدُلُّونَهُمْ عَلَى
مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَ فِي تَرْكِهِ فَنَاؤُهُمْ فَثَبَتَ الْآمِرُونَ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْحَكِیمِ الْعَلِیمِ فِي خَلْقِهِ وَ الْمُعَبِّرُونَ عَنْهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمُ الْأَنْبِیَاءُ وَ صَفْوَتُهُ
مِنْ خَلْقِهِ حُكَمَاءُ مُؤَدَّبُونَ بِالْحِكْمَةِ مَبْعُوثُونَ بِهَا غَیْرَ مُشَارِكِینَ لِلنَّاسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِمْ مُؤَیَّدِینَ مِنْ عِنْدِ الْحَكِیمِ الْعَلِیمِ بِالْحِكْمَةِ ثُمَّ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي كُلِّ دَهْرٍ
وَ زَمَانٍ مَا أَتَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ الْبَرَاهِینِ لِكَیْلَا تَخْلُوَ أَرْضُ اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ یَكُونُ مَعَهُ عِلْمٌ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ وَ جَوَازِ عَدَالَتِهِ( .علل الشرائع،
ج ،1ص)120
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گفتم :ميگویند درباره اهل قبله [= كل مسلمانان] نازل شده است.
فرمود :همهشان؟
گفتم :همهشان.
فرمود :پس الزمهاش این است كه كه آنها كساني باشند كه همهشان مورد مغفرت قرار گرفته باشند؟!
گفتم :یا ابن رسول اهلل! پس در مورد چه كسي نازل شده است؟
فرمود :در مورد ما !
گفتم :پس شيعيانتان چطور؟
فرمود :از آنها «هر كه تقوا پيشه كند و [خود را] به صالح آرد» بهشت برایش است؛ بواسطه ماست كه خداوند گناهانشان
را ميبخشد و به واسطه ماست كه قرضهایشان ادا ميشود ،و ما «باب حطه» آنها هستيم همانند «حطه» بنياسرائيل[ .اشاره به
آیه  58سوره بقره و  161سوره اعراف ،كه دري بوده كه بنياسرائيل موظف بودهاند براي قبولي توبهشان وارد آن شوند].
شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار عليهم السالم ،ج ،3ص472
الرازي قال :قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السالم :ما یقول من قبلكم في هذه اآلیة« :ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَيْنا
مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها» قال:
قلت :یقولون :نزلت في أهل القبلة .قال :كلّهم؟ قلت :كلّهم .قال :فينبغي أن یكونوا قد غفر لهم كلّهم .قلت :یا ابن رسول اللّه
فيمن نزلت؟ قال :فينا .قلت :فما لشيعتكم؟ قال :لمن اتقى و أصلح -منهم -الجنة ،بنا یغفر اللّه ذنوبهم و بنا یقضي دیونهم ،و
نحن باب حطتهم كحطة بني اسرائيل.
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 )3امام باقر ع فرمود :مذهبها و شيوهها[ي مختلف] شما را [این سو و آن سو] نبرد! به خدا سوگند كه شيعه ما نيست
مگر كسي كه خداوند عز و جل را اطاعت كند.
( . 1البته این روایت به این صورت را در كتب روایي دیگر نیافتم ولي قریب به مضمونش چنین بود:
تأویل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص471 :
وَ قَالَ أَیْضاً حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَكَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَیْبٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا الْآیَةَ قَالَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ الَّذِي لَا یَعْرِفُ الْإِمَامَ قُلْتُ فَمَنِ الْمُقْتَصِدُ قَالَ
الَّذِي یَعْرِفُ الْإِمَامَ قُلْتُ فَمَنِ السَّابِقُ بِالْخَیْرَاتِ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَمَا لِشِیعَتِكُمْ قَالَ تُكَفِّرُ ذُنُوبَهُمْ وَ تُقْضَى لَهُمْ دُیُونُهُمْ وَ نَحْنُ بَابُ حِطَّتِهِمْ وَ بِنَا یَغْفِرُ لَهُمْ.
ویا این روایت در همان صفحه:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ الْفَرَّاءِ عَنْ غَالِبٍ
الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِیعِيِّ قَالَ :خَرَجْتُ حَاجّاً فَلَقِیتُ مُحَمَّدَ بْنُ عَلِيٍّ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِن عِبادِنا فَقَالَ مَا یَقُولُ
فِیهَا قَوْمُكَ یَا أَبَا إِسْحَاقَ یَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ إِنَّهَا لَهُمْ قَالَ فَمَا یُخَوِّفُهُمْ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ هِيَ لَنَا
خَاصَّةً یَا أَبَا إِسْحَاقَ أَمَّا السَّابِقُونَ بِالْخَیْرَاتِ فَعَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْإِمَامُ مِنَّا ع وَ الْمُقْتَصِدُ فَصَائِمٌ بِالنَّهَارِ وَ قَائِمٌ بِاللَّیْلِ وَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَفِیهِ مَا فِي النَّاسِ
وَ هُوَ مَغْفُورٌ لَهُ یَا أَبَا إِسْحَاقَ بِنَا یَفُكُّ اللَّهُ رِقَابَكُمْ وَ یُحِلُّ اللَّهُ وَثَاقَ الذُّلِّ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَ بِنَا یَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ وَ بِنَا یَفْتَحُ وَ بِنَا یَخْتِمُ وَ نَحْنُ كَهْفُكُمْ كَكَهْفِ
أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَ نَحْنُ سَفِینَتُكُمْ كَسَفِینَةِ نُوحٍ وَ نَحْنُ بَابُ حِطَّتِكُمْ كَبَابِ حِطَّةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ.
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الكافي ،ج ،2ص73
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِي عُرَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
لَا تَذْهَبْ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
 ) 4جابر روایت كرده است كه امام باقر ع به من فرمود :جابر! آیا كسي كه ادعاي شيعه بودن دارد ،به گفتن [= ابراز]
دوستي ما اهل بيت ع بسنده مي كند؟ به خدا سوگند كه شيعه ما نيست مگر كسي كه تقواي الهي پيشه كند و خدا را اطاعت
نماید [...بعد از توصيفاتي طوالني از اینكه شيعه واقعي چگونه اهل عمل است ،ميفرمایند]

1

جابر! مذهبها و شيوهها[ي مختلف] شما را [این سو و آن سو] نبرد! كه كافي است كه شخص بگوید علي ع را دوست
دارم و والیت او را پذیرفته ام و با این حال ،اهل عمل نباشد .اگر او بگوید رسول خدا ص را دوست دارم – كه رسول خدا
ص از علي ع بهتر است – و سپس از سيره او پيروي نكند و به سنت او عمل ننماید ،این محبتش هيچ فایدهاي برایش ندارد.
پس تقواي الهي پيشه كنيد و براي آنچه نزد خداست كار انجام دهيد [كه] بين خدا و احدي خویشاوندياي نيست .محبوبترین
بندگان نزد خداوند عز و جل و گراميترینشان براي او ،تقواپيشهترین و عاملترین آنها به طاعت اوست.
جابر! به خدا سوگند كه به خداوند عز و جل تقرب جسته نشود جز به طاعت؛ و ما همراهمان برائتي از آتش نداریم و
هيچكس بر خدا حجتي ندارد؛ كسي كه خداوند را مطيع است ،او وليّ و دوست ماست؛ و كسي كه خدا را عصيانگر است او
دسمن ماست؛ و وبه والیت ما نتوان رسيد جز با عمل [صالح] و خویشتنداري.
الكافي ،ج ،2ص74
َأبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي یَا جَابِرُ أَ یَكْتَفِي مَنِ انْتَحَلَ التَّشَيُّعَ أَنْ یَقُولَ بِحُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَوَ اللَّهِ مَا شِيعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ
وَ أَطَاعَهُ ...
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یَا جَابِرُ لَا تَذْهَبَنَّ بِكَ الْمَذَاهِبُ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ یَقُولَ أُحِبُّ عَلِيّاً وَ أَتَوَلَّاهُ ثُمَّ لَا یَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فَعَّالًا فَلَوْ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ
رَسُولَ اللَّهِ -فَرَسُولُ اللَّهِ ص خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ ع  -ثُمَّ لَا یَتَّبِعُ سِيرَتَهُ وَ لَا یَعْمَلُ بِسُنَّتِهِ مَا نَفَعَهُ حُبُّهُ إِیَّاهُ شَيْئاً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْمَلُوا لِمَا
عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْرَمُهُمْ عَلَيْهِ أَتْقَاهُمْ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ مَا

 . 1جابر! آنها شناخته نميشوند مگر با تواضع و خشوع و امانتداري و كثرت یاد خدا و روزه و نماز و نیكي به والدین و دنبال كار همسایگان از
فقیران و مسكینان و بدهكاران و یتیمان بودن و راستگویي هنگام سخن گفتن و تالوت قرآن و زبان خود را – جز در مورد خیر – از مردم بازداشتن و
اینكه امین خانوادههایشان هستند در همه چیز.
جابر ميگوید :گفتم :یا ابن رسول اهلل! چنین كسي را با چنین وصفي نميشناسم .فرمود[ :ادامه متن]
 . 2و وَ مَا كَانُوا یُعْرَفُونَ یَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَمَانَةِ وَ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ بِالْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَاهُدِ لِلْجِیرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ أَهْلِ
الْمَسْكَنَةِ وَ الْغَارِمِینَ وَ الْأَیْتَامِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ كَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ وَ كَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْیَاءِ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ یَا ابْنَ
رَسُولِ اللَّهِ مَا نَعْرِفُ الْیَوْمَ أَحَداً بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَقَالَ
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یُتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ مَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعاً فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ وَ
مَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِياً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَ مَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ.
توجه

آیه  38سوره بقره به لحاظ معنایي بسيار به این آیه نزدیك است و در جلسه  ،228حدیث 2و تدبرهاي  1و 3و  4را
ميتوان عيناً براي همين آیه مطرح كرد؛ همچنين عبارت «فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» قبال در دو آیه دیگر هم آمده بود
(احقاف13/؛ و مائده)65/؛ كه تدبر 2از جلسه 61هم كامال در اینجا قابل طرح است .لذا این تدبرها در اینجا تكرار نميشوند.
تدبر

« )1یا بَني آدَمَ إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»:
بعد از پایان داستان آدم 4 ،بار تعبير «یا بنيآدم :اي فرزندان آدم» آورد كه:
سه تاي قبلي همگي را ميتوان عبرتگيري از داستان آدم و حوا براي حوزه خوراک و پوشاک دانست كه انسان همين
مسائل ساده مادي را كامال فراحيواني ببيند (توضيح بيشتر در جلسه ،251تدبر)1؛
و این آیه  -كه از آخرین آیات مربوط به نتيجهگيري از داستان آدم و حواست  -دعوت است به اینكه اكنون كه از بهشت
اخراج ،و در زمين زمين مستقر شدهاید ،وقتي شریعت الهي آمد ،با عمل به آن ،و در پيش گرفتن تقوا و اصالح [خویش]،
ميتوانيد دوباره به آن وضعيت بهشتي كه «هيچ نگرانياي نسبت به آینده (خوف) و غمي از گذشته (حزن) ندارد» برسيد.
« )2یا بَني آدَمَ إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»:
این آیه ،كه در پایان داستان آفرینش و هبوط انسان آمده ،كامال تناظر دارد با آیه  38سوره بقره (جلسه ،228تدبر )1كه
آنجا هم در پایان بحث از داستان آفرینش و هبوط ،چنين جمعبندي كرد كه اكنون اگر هدایتي به شما رسيد و تبعيت كردند،
خوف و حزني نخواهيد داشت
این نشان ميدهد «آمدن هدایت» در آن آیه ،صرفا هدایت فطري نيست ،بلكه مشخصا «آمدن رسوالني كه آیات خدا را بر
ما بخوانند» ميباشد (الميزان ،ج ،8ص،)86
و «تبعيت از هدایت الهي» هم صرفا ایمان آوردن به انبياء نيست ،بلكه عبارت است از «تقوا» و «اصالح» پيشه كردن.
 +...« )3فَـ مَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ  +فَـ:»...
چگونه است كه دو اقدام «تقوي پيشه كردن» و «اصالح كردن» را ابتدا مبتني بر آمدن پيامبران كرد و سپس آن دو را براي
رسيدن به مقامي كه هيچ خوف و حزني در كار نباشد ،كافي دانست؟
الف .تقوي (از ماده «وقي» به معناي خودنگهداري) مراقبت است براي خارج نشدن از مسير و نرفتن بدانجا كه نباید در
آن وارد شد؛ و «اصالح» (از ماده صلح به معناي صالح پيشه كردن) ناظر است به اعمال صالحي كه انسان موظف است انجام
دهد؛ اگر كسي بر اساس برنامهاي كه خداوند فرستاده ،آنچه نباید بكند ،نكند؛ و آنچه باید بكند ،بكند ،كامال خود بر نظام الهي
خود را منطبق كرده است؛ و كسي كه خدایي شد ،خدا هم عالم را براي او تنظيم ميكند كه هيچ گونه نامالیمتي (ترس [از
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پيشرو] یا حزن [براي پشت سر]) نداشته باشد چنانكه روایت شده است كه «من كان هلل كان اللَّه له :كسي كه براي خدا باشد،
خدا براي او خواهد بود» (الوافي ،ج ،8ص)784
تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار
كه رحم اگر نكند مدعي خدا بكند (حافظ)
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187 /

ب... .
« )4إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ :»...
با اینكه جمله «رسوالني از [جنس] خودتان نزد شما بيایند» را با «اگر» بيان كرد؛ اما این «اگر» بدین معنا نيست كه «ممكن
است نيایند»!
به نظر ميرسد براي اینكه جلوي چنين سوء برداشتي گرفته شود ،هم بر سر ادات شرط ،حرفي براي تاكيد آورد (إِمَّا =
«إن» :ادات شرط « +ما» :ماء زائده براي تاكيد) و هم بر سر فعل شرط (یَأْتِيَنَّ = «یأتي» :فعل شرط « +نّ» :نون ثقيله براي تاكيد)؛
تا تاكيد كند كه این شرط حتما محقق خواهد شد( .اقتباس از الميزان ،ج ،8ص)86

1

« )5یا بَني آدَمَ إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتي»:
چرا صرفا نفرمود «اگر براي شما رسوالني آید» و بر اینكه این رسوالن «از شما» هستند ،تاكيد كرد؟
الف .اگر قرار است پيامي از جانب خدا براي عموم انسانها بياید ،حتما این پيام از طریق انسانها ميرسد.
ب .از راههاى نفوذ و تأثير سخن ،سنخيّت پيامآور با خود مردم است( .تفسير نور ،ج ،4ص)60
ج... .
 ...« )6فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ :»...
تقوا و خودسازى باید قبل از اصالح دیگران باشد و اصالحگران باید خود متّقى باشند (تفسير نور ،ج ،4ص)60
نکته تخصصی تفسیری

این برداشت مبتني بر این است كه «أصلح» را كه فعل متعدي است ،به معناي «اصالح كردن دیگران» در نظر بگيریم.
اگرچه اغلب در این آیه و با توجه به سياق دروني آن ،از «اصلح»« ،اصالح خود» را برداشت كردهاند؛ اما با توجه به اینكه در
بسياري از آیات دیگر« ،اصالح» به معناي «اصالح دیگران» آمده (مثال هود ،)88/برداشت فوق هم ميتواند درست باشد؛ و با
توجه به قاعده «امكان استعمال یك لفظ در چند معنا» نيازي نيست كه بين این دو معنا ،تنها یكي را قبول كنيم؛ بلكه هر دو
معنا از آیه قابل استنباط است و هر دو درست ميباشد.
« )7فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»:

 . 1عبارت عالمه چنین است:
«إِمَّا» أصله إن الشرطیة دخلت على ما ،و في شرطها النون الثقیلة ،و كأن ذلك یفید أن الشرط محقق ال محالة
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آرامش حقيقى در سایهى تقوا و اصالح است( .تفسير نور ،ج ،4ص)60
« )8إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»:
آیه فوق به لحاظ معنایي همچنين بسيار شبيه است به این آیه  48كه ميفرماید« :وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلينَ إِالَّ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ
فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُون :و پيامبران را نفرستادیم مگر به عنوان بشارتدهنده و هشدار دهنده؛ پس
هر كه ایمان آورد و اصالح پيشه كرد ،ترسي بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند( ».انعام)48/
چهبسا از این مقایسه بتوان نتيجه گرفت كه:
 مهمترین راه بشارت و انذار ،خواندن و حكایت كردن آیات خدا بر انسانهاست؛ و ایمان آوردن و تقويپيشه كردن چنان با هم قرابت دارند كه یكي را به جاي دیگري ميتوان نهاد.« )9یا بَني آدَمَ إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ»:
تعبير «ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» جمعاً  12بار در قرآن كریم آمده است كه غير از یك مورد (كه صرفا بشارتي
است از جانب شهداء به بازماندگان؛ آلعمران )170/در همه موارد یا به صورت جزاي شرط آمده ،و یا به صورت خبر براي
مبتدا ،كه در هر دو صورت نشاندهنده این است كه چه كاري را كردن یا چگونه بودن ،انسان را به وضعيت عدم نگراني محض
(عدم ترس و حزن) مي رساند.
یك موردش ،ناظر به چگونه بودن (از اولياءاهلل بودن :یونس62/؛ إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ) است و بقيه موارد ،همگي انجام كاري
است كه این كارها را مي توان در سه گروه دستهبندي كرد:
الف .جدي گرفتن مساله نبوت:
 تبعيت از هدایت تشریعي (فَإِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ؛ بقره)38/ ایمان و اصالحگري (انعام48/؛ وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلينَ إِالَّ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرین فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَحَ) تقوي و اصالحگري (اعراف35/؛ َ إِمَّا یَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آیاتي فَمَنِ اتَّقى وَ أَصْلَحَ) اذعان به ربوبيت خدا [كه ربوبيت تشریعي ضمن آن است] و استقامت ورزیدن بر آن (احقاف13/؛ إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَااللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا)
 ایمان و انجام اعمال صالح و برپایي نماز و پرداخت زكات (بقره277/؛ إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُواالصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ)
ب .ایمان به توحيد و معاد همراه با كار خوب ،با این تعابير:
 ایمان به خدا و آخرت و انجام عملي صالح (مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً؛ بقره62/؛ مائده)69/ وجه خود را تسليم خدا كردن [ = توجه و دغدغه خود را به خدا منحصر كردن] در حالي كه شخص نيكوكار است(مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ؛ بقره)112/
ج .انفاق راستين ،با این تعابير:
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 انفاق اموال در راه خدا بيمنت و اذیت بعدي (الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ ال یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ الأَذىً لَهُمْ؛ بقره)262/
 انفاق اموال در روز و شب ،مخفيانه و آشكارا (الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً؛ بقره)274/ميتوان نتيجه گرفت در زندگي انسان« ،جدي گرفتن مساله نبوت و التزام به آن»« ،ایمان به مبدا و معاد و انجام كار خوب»
و «انفاق راستين» خاصيت و كاركردِ یكساني دارند؛ و آن رفع خوف و حزن است؛ كه چنانكه قبال بيان شد (جلسه ،61تدبر)2
ميتوان این دو را مظهر تمام دلنگرانيهاي انسان نسبت به گذشته و آینده دانست.

 )256سوره اعراف ( )7آیه  36وَ الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ
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ترجمه

و كساني كه آیات ما را تكذیب كردند و نسبت به آنها كبر ورزیدند ،آنها همنشينان آتشاند ،به طوري كه ایشان در آن
جاودانه خواهند بود.
نکات ترجمه

«كَذَّبُوا بِآیاتِنا» این عبارت به همين صورت در آیه  39سوره بقره آمده بود (جلسه )229و درباره هر دو كلمه «كذبوا»
(تكذیب كردن و دروغ شمردن) و «آیات» (نشانهها) در آنجا توضيح داده شد.
«اسْتَكْبَرُوا» از ماده «كبر» است كه درباره این ماده قبال توضيح داده شد و بيان شد كه «استكبار» «بزرگي را براي خود طلب
كردن» است (جلسه)233
«أَصْحابُ» از ماده «صحب» و به معناي همنشينان است كه دربارهاش در جلسه 229توضيح داده شد.
ساختار نحوي این جمله مشتمل بر دست كم سه جمله تودرتوست كه جمله «هُمْ فيها خالِدُونَ» حال است براي جمله
«أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ» كه خود این جمله ،خبر است براي «الَّذینَ  »...و از این جهت شبيه آیه  39سوره بقره است كه دربارهاش
توضيح داده شد (جلسه)229
حدیث

 )1محمد بن عمر طرسوسي ميگوید كه یكبار روز عيد غدیر محضر امام رضا ع مشرف شده بودم و مردمي جمع شده
بودند و همه را براي افطاري نگه داشت و به همه هدایایي داد كه منزل ببرند واز فضيلت این روز سخن گفت از جمله فرمود
كه پدرم از پدرشان امام صادق ع از پدرشان امام سجاد ع از پدرشان امام حسين ع روایت كردهاند كه در زمان حكومت
اميرالمومنين ع روزي عيد غدیر با روز جمعه مصادف گردید ،حدود  5ساعت از طلوع روز گذشته بود كه حضرت منبر رفتند
و خطبهاي خواندند [ ...در فرازي از آن خطبه آمده است]
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آیا ميدانيد «استكبار (كبرورزیدن)» چيست؟ آن عبارت است از ترک اطاعت آن كسي كه به اطاعتش دستور داده شدهاند
و خود را برتر دیدن نسبت به كسي كه به پيروي او فراخوانده شدهاند؛ و قرآن بسيار در این زمينه سخن گفته است ،كه اگر
تدبركنندهاي در آن تدبر كند ،او را [از چنين كاري] برحذر ميدارد و اندرز ميدهد.
مصباح المتهجد ،ج ،2ص756
أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيُّ الْحَاجِبُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَارُونَ َأبُو عُمَرَ الْمَرْوَزِيُّ وَ قَدْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِينَ سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا
الْفَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الطَّرَسُوسِيُ بِطُوسَ سَنَةَ تِسْعٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ قَدْ بَلَغَ التِّسْعِينَ أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ
مُوسَى الرِّضَا ع فِي یَوْمِ الْغَدِیرِ وَ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ خَاصَّتِهِ قَدِ احْتَبَسَهُمْ لِلْإِفْطَارِ وَ قَدْ قَدَّمَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ الطَّعَامَ وَ الْبِرَّ وَ الصِّلَاتِ
وَ الْكِسْوَةَ حَتَّى الْخَوَاتِيمَ وَ النِّعَالَ وَ قَدْ غَيَّرَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَ أَحْوَالِ حَاشِيَتِهِ وَ جُدِّدَتْ لَهُ آلَةٌ غَيْرُ الْآلَةِ الَّتِي جَرَى الرَّسْمُ بِابْتِذَالِهَا قَبْلَ
یَوْمِهِ وَ هُوَ یَذْكُرُ فَضْلَ الْيَوْمِ وَ قِدَمَهُ فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ ع حَدَّثَنِي الْهَادِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي الصَّادِقُ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَاقِرُ قَالَ حَدَّثَنِي
سَيِّدُ الْعَابِدِینَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ قَالَ اتَّفَقَ فِي بَعْضِ سِنِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْجُمُعَةُ وَ الْغَدِیرُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ عَلَى خَمْسِ
سَاعَاتٍ مِنْ نَهَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ حَمْداً لَمْ یُسْمَعْ بِمِثْلِهِ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثَنَاءً لَمْ یَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ فَكَانَ مَا حُفِظَ مِنْ
ذَلِكَ ...
أَ فَتَدْرُونَ الِاسْتِكْبَارُ مَا هُوَ؟ هُوَ تَرْکُ الطَّاعَةِ لِمَنْ أُمِرُوا بِطَاعَتِهِ وَ التَّرَفُّعُ عَلَى مَنْ نَدَبُوا إِلَى مُتَابَعَتِهِ وَ الْقُرْآنُ یَنْطِقُ مِنْ هَذَا عَنْ
كَثِيرٍ أَنْ تُدَبِّرَهُ مُتَدَبِّرٌ زَجْرَهُ وَ وَعْظَهُ...
 )2ابنطلحه ميگوید :امام صادق ع فرمودند كه پيامبر اكرم ص فرمودهاند :هرگز داخل در بهشت نميشود بندهاي كه در
دلش به اندازه یك دانه خردل« ،كبر» وجود داشته باشد؛ و داخل در آتش نميشود بندهاي كه به اندازه یك دانه خردل «ایمان»
وجود داشته باشد.
گفتم :فدایت شوم! همانا شخص گاه لباسي ميپوشد و بر مركبي سوار ميشود كه چهبسا از آن «كبر» تلقي شود!
فرمودند:منظور این نيست؛ بلكه كبر ،انكار حق [زیر بار سخن حق نرفتن] ؛ و ایمان ،اقرار كردن [و پذیرش] حق است.
معاني األخبار ،ص241
حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ عَبْدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَ
لَا یَدْخُلُ النَّارَ عَبْدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ الثَّوْبَ أَوْ یَرْكَبُ الدَّابَّةَ فَيَكَادُ
یُعْرَفُ مِنْهُ الْكِبْرُ قَالَ لَيْسَ بِذَاکَ إِنَّمَا الْكِبْرُ إِنْكَارُ الْحَقِّ وَ الْإِیمَانُ الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ.

1

 .1این روایت هم در همین مضمون قابل توجه است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْكَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَ لَا یَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقالَ حَبَّةٍ
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 )3از امام كاظم ع روایت شده است:
خداوند در آتش جاودانه نمي كند مگر اهل كفرورزیدن و انكار حق ،و اهل گمراهي و شرکورزیدن را.
التوحيد (للصدوق) ،ص407
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُخَلِّدُ اللَّهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ أَهْلَ الضَّلَالِ وَ الشِّرْک.

1

تدبر
توجه

در بحث از آیه  39سوره بقره 2 ،حدیث و  6تدبر مطرح گردیده كه همگي با این آیه نيز تناسب دارند و لذا آن مطالب
دوباره در اینجا تكرار نميشود( .جلسه)229
« )1وَ الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»:
وقتي پيامبران الهي بيایند و آیات خدا را براي مردم بخوانند ،مخاطبان طيفي را تشكيل ميدهند كه این دو آیه ،وضعيت
دو سر طيف را ترسيم مي كند .در آیه قبل ،در یك سر این طيف ،كساني را دانست كه بر اساس آیات الهي ،تقوي و اصالح
پيشه ميكنند؛ و به حقيقت بهشت – كه جاي هيچ بيم و ترسي در آن نيست – مي رسند؛ و در این آیه در مقابل آنها كساني را
كه آیات خدا را تكذیب و نسبت به آنها تكبر ميورزند را معرفي كرد كه چنان به جهنم ميافتند كه هيچگاه از آن خارج
نميشوند.
راستي،
ما در كجاي این طيف هستيم؟
مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِیمَانٍ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ فَقَالَ مَا لَكَ تَسْتَرْجِعُ فَقُلْتُ لِمَا أَسْمَعُ مِنْكَ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا أَعْنِي الْجُحُودَ إِنَّمَا هُوَ الْجُحُودُ( .معاني األخبار،
ص)242
در كافي سند روایت چنین آمده است ،و البته متنش یك جمله كمتر دارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِي أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ :لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْكِبْرِ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ فَقَالَ مَا لَكَ تَسْتَرْجِعُ قُلْتُ لِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا أَعْنِي الْجُحُودَ إِنَّمَا هُوَ الْجُحُودُ( .كافي ،ج،2
ص)310
 1درباره تكبر ورزیدن این روایت هم قابل توجه است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ [وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ لَا تُعْرَفُوا فَافْعَلُوا وَ مَا عَلَیْكَ إِنْ لَمْ یُثْنِ النَّاسُ عَلَیْكَ وَ مَا عَلَیْكَ أَنْ تَكُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إِذَا كُنْتَ مَحْمُوداً عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَ تَعَالَى  ...مَنْ ذَهَبَ یَرَى أَنَّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ فَضْلًا فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِینَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا یَرَى أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ فَضْلًا بِالْعَافِیَةِ إِذَا رَآهُ مُرْتَكِباً لِلْمَعَاصِي فَقَالَ هَیْهَاتَ
هَیْهَاتَ فَلَعَلَّهُ أَنْ یَكُونَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا أَتَى وَ أَنْتَ مَوْقُوفٌ مُحَاسَبٌ أَ مَا تَلَوْتَ قِصَّةَ سَحَرَةِ مُوسَى ع ثُمَّ قَالَ كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِمَا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ كَمْ مِنْ
مُسْتَدْرَجٍ بِسَتْرِ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ كَمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَیْهِ  ...ثُمَّ قَالَ یَا حَفْصُ الْحُبُّ أَفْضَلُ مِنَ الْخَوْفِ  ...ثُمَّ قَالَ لَهُ یَا حَفْصُ كُنْ ذَنَباً وَ لَا تَكُنْ رَأْسا...
(الكافي ،ج ،8ص)128
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« )2وَ الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»:
در این آیه ،دليل جهنمي شدن انسانها ،آن هم بدترین نوع جهنمي شدن (كه هيچگاه از آن بيرون نميآیند) این دانسته شد
كه آیات خدا را دروغ ميشمارند و نسبت به آن تكبر ميورزند.
ما غالبا جهنمي شدن افراد را بر اساس اعمالشان ميدانيم؛ اما این آیه نحوه موضعگيري معرفتي افراد را عامل اصلي جهنمي
شدن جاودانه افراد معرفي كرده است:
باور نكردن و جدي نگرفتن آیات الهي ،و خود را برتر دیدن از اینكه این آیات به كار ما بياید ،هر دو ،موضعگيري معرفتي
افراد است ،نه یك اقدام و عمل معين؛ و چگونه است كه خداوند در جمعبندي داستان آفرینش انسان ،و در مورد ریشه جهنمي
شدن ،بدون اشاره به هيچ عملي ،صرفا از یك موضعگيري معرفتي سخن گفته است؟
نکته تخصصی انسانشناسی

علم و معرفت ،آن مقدار كه در مقام كشف واقعيت است ،یك پدیده انفعالي است؛ یعني مثال من وقتي چشمم را باز
ميكنم و كاغذي را در مقابلم ميبينم ،در قبال این دیدن منفعل هستم؛ و اگر مثال روي این كاغذ نوشتهاي است و من با دیدن
آن ناراحت ميشوم ،نميتوانم وقتي بدان نگاه ميكنم ،آن را نبينم یا آن را یك شعر دلپسند ببينم .اما در عين حال ،اینكه من
چشمم را باز كنم یا نكنم؛ ویا اینكه به سمتي كه این كاغذ هست رو نمایم یا بدان پشت كنم ،ویا اینكه وقتي رویم بدین سمت
است ،به این كاغذ توجه كنم یا به خودكاري كه كمي آن طرفتر قرار دارد ،ویا  ، ...اینها همگي اموري در حوزه اختيار من
است كه دیگر من منفعل نيستم ،بلكه بر اساس تصميم خود عمل ميكنم؛ و اینها همگي ميتواند عاملي باشد كه نوشتههاي
روي كاغذ را نبينم.
اما چه ببينم ،چه نبينم ،در آن نوشتهها ،و آنچه آن نوشتهها از آن خبر ميدهند تاثيري نميگذارد.
ما براي رسيدن به سراي سعادت ،نيازمند برنامه الهي هستيم؛ و خداوند این برنامه را فرستاده است .ميتوانيم آن را ببينيم
و بخوانيم؛ و ميتوانيم به دانش محدود خویش مغرور شویم و بدون جدي گرفتن آن نوشتهها ،در مقام تكذیب برآیيم ویا با
تكبر از خواندن آن سر برگردانده ،اصال توجهي بدانها نكنيم؛ اما در هر صورت ،مسير واقعيت تغيير نميكند؛ و فقط من هستم
كه خود را محروم كردهام؛ و كسي كه خود را از شناخت راه سعادت محروم كند( ،آن هم در دنيایي كه دشمني همچون شيطان
– كه حتي فكر ما را ميخواند – براي گمراه كردن ما قسم خورده) معلوم است كه اصال به سعادت نخواهد رسيد و سرنوشتي
جز جهنم جاودانه نخواهد داشت.
پس،
از آنجا كه این گونه معرفت است كه تمام سرنوشت انسان را رقم ميزند ،مهمترین عامل شقاوت و جهنمي شدن،
موضعگيري معرفتي شخص در قبال آیات خداست.
« )3وَ الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»:
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در آیه قبل ،بهشتي شدن را در گروي «تقوي و اصالح مبتني بر آیات خدا» دانست و این آیه ،جهنمي شدن را در گروي
«تكذیب آیات و كبر ورزیدن نسبت بدان» .یكي از جنس عمل و اقدام (البته عمل مبتني بر معرفتي خاص)؛ و دومي از جنس
موضعگيري معرفتي.
چرا؟
الف .چنانكه قبال هم اشاره شد ،اینها دو سر طيفاند ،نه اینكه انسانها در این دو دسته باشند و بس( .جلسه ،229تدبر)2
براي بهشتي شدن ،انسان هم باید برنامه الهي را در مقام شناخت جدي بگيرد و هم بدان برنامه كامال عمل كند؛ و البته هر مقدار
كه بدان عمل نكند ،همان اندازه از آن سر طيف دور ميشود .اما اگر اصل برنامه خدا را انكار كند ،دیگر عمل مبتني بر آن
برنامه هم نخواهد داشت؛ و لذا اعمالي هم كه انجام دهد ،جهتگيري الهي نخواهد داشت و حتي اگر در دنيا در چشم ما
ارزشمند به نظر برسد ،در قيامت حقيقتا هيچ ارزشي نخواهد داشت .پس كسي كه چنان موضعگيري معرفتياي داشته باشد،
نهایتِ جهنمي شدن را براي خود رقم زده است؛ و دیگر مهم نيست كه چه عملي دارد.
ب... .
« )4وَ الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»:
با مقایسه این آیه با آیه  39سوره بقره (وَ الَّذینَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ) – كه هر دو
در پایان داستان آفرینش انسان ،و درباره اینكه پس از آمدن هدایت چه كساني جهنمي ميشوند ،آمدهاند – ميبينيم كلمه
«تكذیب آیات» در هر دو آمده و در یكي «كفر» (یا كفر به آیات) مطرح شده و در دیگري «استكبار از آیات».
پس،
اوال جدي نگرفتن آیات مهمترین ریشه بدبختي انسان است (توضيح در جلسه ،229تدبر)3؛
ثانيا حقيقت «كفر» و «انكار حق»ي كه انسان را جهنمي ميكند« ،كبر ورزیدن نسبت به آیات الهي» است.
« )5وَ الَّذینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»:
این آیه و آیه قبل ،هر دو عاقبت دو گروه خوبان و بدان را بيان ميكند .آیه قبل ،این عاقبت را با حرف «فـ» (اصطالحاً:
فاء جزاء شرط« :فَال خَوْفٌ )»...بيان كرد و در آیه حاضر« ،فـ» نياورد .چرا؟
الف .گفته شده این از باب مبالغه در وعده (وعده به پاداش) و مسامحه در وعيد (وعده به عذاب) است (به نقل از تفسير
الصافي ،ج ،2ص)195
ب... .
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 )257سوره حجر ( )15آیه 19

وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَیْنا فیها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فیها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

1395/9/20

ترجمه

و این زمين را گستراندیمش و در آن كوههایي [پابرجا و ریشهدار] نهادیم و در آن از هر چيز متوازني رویانيدیم.
نکات ترجمهای و نحوی

«مَدَدْنا» از ماده «مدد» است كه به معني امتداد یافتن یا امتداد دادن است ودرباره این ماده در جلسه  164توضيح داده شد.
عبارت «الْأَرْضَ مَدَدْناها» اصطالحا از باب اشتغال است( .اشتغال آن است كه اسمي مقدم شود و بعد از آن عاملي بياید
كه در ضمير اسم متقدم عمل كند ،بهگونهاي كه اگر كالم خالي از آن ضمير بود ،عامل در خود آن اسم متقدم عمل ميكرد)
دقت شود كه این مطلب را ميتوانست به گونههاي دیگري تعبير كند كه ظاهرا سادهتر بود اما این گونه تعبير نكتههاي خاص
خود را دارد:
سادهترین حالت این بود كه بفرماید «مَدَدْنا الْأَرْضَ»؛ كه ترجمهي «زمين را گستراندیم» (كه اغلب مترجمان براي این
عبارت برگزیدهاند) با این حالت سازگار است.
حالت دیگر این بود كه بفرماید «الْأَرْضَ مَدَدْنا» در این حالت« ،االرض» مفعول براي فعل «مددنا» بود؛ كه بر حصر ویا
تاكيدي بر گستراندنِ «زمين» داللت ميكرد« :فقط زمين را گستراندیم»
حالت سوم این بود كه بفرماید «الْأَرْضُ مَدَدْناها» یعني «زمين» مبتدا باشد و «مددناها» خبر آن باشد؛ كه در این صورت
تاكيد كالم بر خود زمين بود ،و البته خبري هم دربارهاش ميداد كه آن را گستراندیم« :و زمين ،آن را گستراندیم»
اما تحليل نحوي عبارت «الْأَرْضَ مَدَدْناها» كه در آیه آمده این است كه «االرض» مفعول براي یك فعل محذوف است كه
عبارت «مددناها» آن را توضيح ميدهد و تقدیر كالم چنين بوده« :مددنا االرض مددناها».
«رَواسِيَ» جمع «راسيه» و از ماده «رسو» (یا «رسي») است .این ماده داللت بر «ثبات» ميكند« :رسا یرسو» به معناي ثابت
شدن است و «أرسي» به معناي ثابت و استوار كردن است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص )394و غالبا در مورد ثابت و مستقر
كردن اشياي عظيم به كار ميرود و گاه در مورد كالم و خوبي و بدي و  ...به كار ميرود كه در همگي ميخواهد بگوید آن را
به عنوان یك امر عظيم مطرح و ثابت و مستقر كرد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص.)395
از این ماده  14بار در قرآن كریم به كار رفته كه  9مورد آن به صورت «رواسي» است و همه اینها در وصف كوههایي كه
خداوند در زمين ثابت و استوار قرار داده است (رعد3/؛ حجر ،19/نحل15/؛ انبياء31/؛ نمل61/؛ لقمان10/؛ فصلت10/؛ ق7/؛
مرسالت )27/و تنها یكبار كه به صورت مفرد به كار رفته ،به صورت وصف (نه اسم) و در وصف ظرفهاي بسيار بزرگ بوده
است (قُدُورٍ راسِياتٍ؛ سبأ.)13/
چنانكه واضح است« ،راسية» اسم فاعل از باب ثالثي مجرد است لذا معناي الزم دارد (امري كه خودش ثابت است) اما
كلمه «مُرسا» اسم فاعل از باب ثالثي مزید (باب إفعال) است كه معناي متعدي دارد (آنچه به وسيله آن چيز دیگري را ثابت
ميكنند) (مجمع البيان ،ج ،6ص )511و سه بار در قرآن كریم به كار رفته كه یكبار مستقيما به معناي «لنگر» است درباره كشتي
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حضرت نوح ع (بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها؛ هود )42/و دوتاي دیگر به نحو استعارهاي درباره قيامت به كار رفته كه ميپرسند
قيامت كي و كجا لنگر مياندازد (یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساها؛ اعراف 187/و نازعات.)42/
از این ماده یكبار هم به صورت فعل به كار رفته است ،كه باز در مورد كوههاست (وَ الْجِبالَ أَرْساها؛ نازعات)32/
«مَوْزُونٍ» از ماده «وزن» است كه وزن معناي آشنایي دارد و براي فهم مقدار اشياء و امور به كار ميرود؛ و «ميزان» به معناي
وسيلهاي است كه با آن وزن و مقدار چيزها را محاسبه ميكنند و وزن اگرچه غالبا در مورد جرم فيزیكي اشياء به كار ميرود
اما در آن منحصر نيست چنانكه كلمه «ميزان» هم فقط در مورد ترازو به كار نميرود بلكه تعابيري مانند ميزانالحراره (دماسنج)
و  ...هم شایع است و خداوند در قرآن كریم بارها از «وزن» اعمال و «ميزان» آنها در قيامت سخن گفته است( .معجم المقایيس
اللغة ،ج ،6ص107؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص869؛ التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص )98كلمه «موزون» اسم مفعول
است به معناي «وزن شده» اما در اینكه مراد از این تعبير در این آیه (رویاندیم از هر چيز موزون) چيست ،مرحوم طبرسي
دیدگاههاي زیر را نقل كرده است (مجمع البيان ،ج ،6ص)513-512
 هر چيز مُقدّر معلومي (ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد) هر چيزي كه عادتاً وزن ميشود مانند طال و نقره و مس و ( ...حسن بصري) -هر چيزي كه از زمين بيرون ميآید (ابومسلم)

1

 مقدار واقعي هر چيز به اندازهاي كه متناسب و مورد نياز است ،نه كم و نه زیاد (سيد مرتضي)توجه شد كه «موزون» در عبارت «أَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ» چون مجرور است ،صفت براي «شيء» است ،نه حال
یا تمييز براي فعل( .از این جهت تذكر داده شد كه بسياري از مترجمان این عبارت را با این مضمون ترجمه كردهاند كه « در
زمين هر چيزي را به طور متوازن رویاند).
حدیث

 )1از امام باقر ع در مورد این كالم خدا «در آن از هر چيز «موزون»ي رویانيدیم ».روایت شده است كه:
بدرستي كه خداوند تبارک و تعالي ،در كوها طال و نقره و گوهر و مس زرد (صُفر) و مس (نحاس) و آهن و سرب و
سرمه و زرنيخ و مانند اینها را رویانيد كه فقط بر اساس «وزن» خرید و فروش ميشوند.
تفسير القمي ،ج ،1ص375

 . 1آن گونه كه مرحوم طبرسي نقل كرده ،وي «موزون» را در مقابل «مكیل» قرار داده (موزون اموري است كه مقدار آنها را با وزن كردن به دست
ميآورند مانند طال؛ اما مكیل چیزي است كه مقدارش را با پیمانه كردن معلوم ميكنند مانند آب؛ به تعبیر دیگر ،تفاوت كیلوگرم و لیتر) و گفته علت اینكه
فقط از «موزون»ها سخن گفته ،این است كه اوال مكیل به موزون برميگردد؛ و ثانیا در «وزن» معناي «پیمانه كردن هم نهفته است؛ و سیر مرتضي سخن
وي را رد كرده كه قول بعدي است( .این مطلب را ابومسلم محمد بن بحر األصبهانى المعتزلي (متوفي )370در (لسان المیزان  )89 :5گفته است؛ به نقل از
امالي مرتضي ،ج ،1ص)13
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وَ فِي رِوَایَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ «وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ» فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْبَتَ فِي
الْجِبَالِ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ -وَ الْجَوْهَرَ وَ الصُّفْرَ وَ النُّحَاسَ وَ الْحَدِیدَ وَ الرَّصَاصَ وَ الْكُحْلَ وَ الزَّرْنِيخَ وَ أَشْبَاهُ هَذِهِ لَا تُبَاعُ إِلَّا وَزْنا.
 )2اميرالمومنين ع در فرازي از خطبه اي كه به خطبه اشباح معروف است ،فرمودند:
زمين را به موجهاى بزرگ خروشنده ،و كوهههاى دریاى جوشنده ،در پوشاند .موجهایى كه باالى آن به هم مىخورد ،و
هر یك با شانه و پشت ،موج دیگر را از جاى مىبرد؛ و كف ميآورد همچون شتران مستِ كف آورده به دهان.
پس ،سركشى موج آب بر هم كوبنده ،از گرانبارى زمين فرو نشست ،و هيجان و به هم خوردن آن آرام گشت ،كه زمينش
با برخورد سينه خویش به هم مىماالند ،و چندانش در خاک خود غلطاند ،كه سست و آرامش گرداند؛ تا پس آنكه موجهاى
آن خروشان بود ،آرام و خوار شد ،و در لگام اسير و فرمانبردار .و زمين از برخورد با كوهههاى موج آب ،آرام بگسترید و
خودبينى و ناز و سركشى و بلند پروازى و گردنفرازى موجها را فرو كشيد .و موج را با خروشندگى و تندى كه داشت مهار
كرد ،تا از سبكسرى ،و نازش ،و جهش ،و جوشش ،و جست و خيزش بازداشت ،و به آرامش باز آورد.
چون جوشش آب در گوشه و كنار زمين بایستاد ،و كوههاى بلند سر به آسمان كشيده را بر دوش آن نهاد ،جویها و
چشمهها از فراز كوهها بيرون آورد ،و در شكاف بيابانها و زمينهاى هموار روان كرد ،و جنبش زمين را منظّم گرداند با
خرسنگهاى استوار و كوههاى سر برافراشته پایدار .پس ،زمين آرام گردید و بر خود نجنبيد ،كه بن كوهها در جاى جاى آن
درون رفته بود ،و در سوراخهاى آن خزیده ،و بر زبر هموارى و پستيهاى آن ایستاده و سركشيده.
نهجالبالغه ،خطبه( 91اقتباس از ترجمه شهيدي ،ص( )81ضمنا فراز دیگري از این خطبه در جلسه  ،124حدیث 1گذشت)
كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ وَ لُجَجِ بِحَارِ زَاخِرَةٍ تَلْتَطِمُ أَوَاذِيُّ أَمْوَاجِهَا وَ تَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثْبَاجِهَا وَ تَرْغُو زَبَدًا
كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِيَاجِهَا فَخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا وَ سَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا وَ ذَلَّ مُسْتَخْذِیاً إِذْ تَمَعَّكَتْ
عَلَيْهِ بِكَوَاهِلِهَا فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِياً مَقْهُوراً وَ فِي حَكَمَةِ الذُّلِّ مُنْقَاداً أَسِيراً وَ سَكَنَتِ الْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِي لُجَّةِ تَيَّارِهِ
وَ رَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأْوِهِ وَ اعْتِلَائِهِ وَ شُمُوخِ أَنْفِهِ وَ سُمُوِّ غُلَوَائِهِ وَ كَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةِ جَرْیَتِهِ فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ وَ لَبَدَ بَعْدَ زَیَفَانِ وَثَبَاتِهِ
فَلَمَّا سَكَنَ هَيْجُ الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا وَ حَمَلَ شَوَاهِقَ الْجِبَالِ الشُّمَّخِ الْبُذَّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا فَجَّرَ یَنَابِيعَ الْعُيُونِ مِنْ عَرَانِينِ أُنُوفِهَا وَ
فَرَّقَهَا فِي سُهُوبِ بِيدِهَا وَ أَخَادِیدِهَا وَ عَدَّلَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّاسِيَاتِ مِنْ جَلَامِيدِهَا وَ ذَوَاتِ الشَّنَاخِيبِ الشُّمِّ مِنْ صَيَاخِيدِهَا فَسَكَنَتْ
مِنَ الْمَيَدَانِ لِرُسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطَعِ أَدِیمِهَا وَ تَغَلْغُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتِ خَيَاشِيمِهَا وَ رُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُولِ الْأَرَضِينَ وَ جَرَاثِيمِهَا...
تدبر

« )1وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها»
چنانكه در نكات نحوي بيان شد در این عبارت از اسلوب «اشتغال» استفاده شده و این شيوه ،تاكيد ویژهاي روي كلمه
«زمين» ميآورد« :و زمين را ،گسترانيدیم آن را» ؛ یعني «زمين ،خودِ خود زمين را گسترانيدیم» .اما گسترانيدن زمين به چه
معناست؟ (توجه شود بنا بر قاعده امكان استعمال لفظ در اكثر از معنا ،در صورتي كه هركدام از معاني زیر بخودي خود درست
و قابل انطباق بر ظاهر آیه باشد ،قبول است و صحت یكي ،مستلزم كنار گذاشتن بقيه نيست).

118

الف .به معناي گسترش طولي و عرضي سطح زمين است كه امكان سكونت و زراعت در زمين را مهيا ميسازد (الميزان،
ج ،8ص)138
ب .سر برآوردن خشكيهاي زمين از زیر آب (تفسير نمونه ،ج ،11ص[ )53و گسترش خشكيها و قارهها]
ج .زمين جسم است و جسمانيت جسم به امتدادش در سه بعد است و آیه اشاره ميكند به اینكه زمين هم جسمي است
كه در ابعاد معيني امتدادش دادهایم( .فخر رازي ،التفسير الكبير ،ج ،19ص)130
د .گستراندن ناظر به خود زمين باشد ،نه سطح آن .یعني «ظرفيت قبول همه چيز را در آن قرار دادن» كه گنجایش فراواني
پيدا كند كه بتواند هر حقيقتي را در خود نگه دارد تا روز قيامت همه را بيرون دهد( .شاهد بر این معنا آن است كه در آیه3
سوره انشقاق مي فرماید« :وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّت؛ وَ أَلْقَتْ ما فيها وَ تَخَلَّت :هنگامي كه زمين گسترانيده شد ،و آنچه در آن بود را
بيرون ریخت و خالي شد»)
ه... .

1

« )2أَلْقَيْنا فيها رَواسِيَ»:
در قرآن كریم ،غير از یك مورد كه ظاهرا درباره آخرت است (انشقاق )3/هرجا تعبير «مدّ ارض :گستراندن زمين» مطرح
شده ،بالفاصله ،تعبير «رواسي را در آن افكندیم» آمده است (رعد3/؛ حجر19/؛ نحل15/؛ ق )7/ظاهرا گسترش زمين ،با وجود
كوههاست كه امكان زندگي را براي انسان مهيا ميكند.
آن گونه كه علم امروز تاكنون پي برده ،كوهها مثل ميخهایي در الیههاي زمين فرو رفتهاند و مانع لرزشهایي كه زندگي را
ناممكن ميكند ميشود .كوهها معدن بسياري از عناصر باارزش هستند و مدیریتي در گردش آبهاي روي زمين ایجاد ميكنند
و . ...
« )3أَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ»:
كلمه «رویاندن» در این آیه ممكن است هم به معناي حقيقياش (رویش گياهان از زمين) و هم با توجه به اینكه «موزون»
را به معناي «داراي وزن» بگيریم ،به معناي كنایياش (هر معدني كه درون زمين جاي دارد و از زمين بيرون آورده ميشود)
بوده باشد (الميزان ،ج ،12ص )139كه حدیث 1هم وجود این معناي دوم را تایيد ميكند.
و ظاهرا هر دوتاي اینها از ویژگي هاي خاص كره زمين است؛ یعني زمين ظاهرا تنها سيارهاي است كه امكان رویش گياه
در آن وجود دارد؛ و نيز زمين ظاهرا تنها سيارهاي است كه معادني چنين گوناگون در دل آن وجود دارند (البته یك علتش هم
 . 1معناي دیگري هم ميتوان مطرح كرد كه چون از صحت انتساب آن به آیه شك داشتم در كانال نیاوردم:
اشاره به زمینِ جان آدمي است كه بسط یافته تا پذیراي حقایق الهي شود( .شاهدش اینكه آیات قبل درباره آسمان است كه ظاهرا آسمان در آن
آیات ،آسمان معنوي است ،زیرا در آن ،از پیامهاي معنوي و شیاطیني كه قصد استراق سمع دارند سخن به میان آمده است) در تفسیر ابن عربى ،ج،1
ص 353آمده است:
«و أرض النفس مَدَدْناها بسطناها بالنور القلبي وَ أَلْقَیْنا فِیها رَواسِيَ الفضائل وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ من الكماالت الخلقیة و األفعال اإلرادیة و
الملكات الفاضلة و المدركات الحسیّة مَوْزُونٍ معین مقدّر بقدر عقلي عدلي غیر مائل إلى طرفي اإلفراط و التفریط لكل قوة بحسبها »
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ظاهرا این است كه بسياري از این معادن ،از فسيلهاي گياهان قدیمي بودهاند و چون گياه وجود دارد ،معدن مثال ذغالسنگ و
نفت و  ...در زمين وجود دارد)
به نظر واضح ميرسد كه خداوند قبل از آفرینش آدم ،همه امكانات الزم براي زندگي او را مهيا كرده است.
« )4وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ»:
نگاه توحيدي به معناي اینكه انسان فقط به ماوراي طبيعت بيندیشد و عالم طبيعت را نادیده بگيرد ،نيست ،بلكه نگاه
توحيدي ،دیدن دست قدرت خدا را در همه واقعيات عالم است.
امروزه وقتي بخواهند این وقایع را توضيح دهند ميگویند «و این زمين گسترانده شد و در آن كوههایي [پابرجا و ریشهدار]
پدید آمد و در آن از هر چيز متوازني رویيد»؛ اما نگاه توحيدي همه اینها را به خدا نسبت ميدهد« :و این زمين را گستراندیمش
و در آن كوههایي [پابرجا و ریشهدار] نهادیم و در آن از هر چيز متوازني رویانيدیم».

 )258سوره حجر ( )15آیه 20

وَ جَعَلْنا لَكُمْ فیها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقینَ

1395/9/21

ترجمه

براي شما در آن اسباب معيشتي قرار دادیم و كسي كه روزيدهنده او نيستيد.
نکات ترجمهای و نحوی

كلمه «معایش» قبال در جلسه  230توضيح داده شد.
«رازِقِينَ» جمع سالم از «رازق» است؛ كه «رازق» اسم فاعل از ماده «رزق» ميباشد .این ماده به معناي عطاي جاري (بخششي
كه در جریان است) ،و نصيب و بهرهاي كه به شخص ميرسد ،و نيز غذایي كه ميخورد به كار ميرود (مفردات ألفاظ القرآن،
ص )351و ظاهرا كلمه «روزي» در فارسي همان بار معنایي را دارد .گفتهاند اصل رزق در مورد عطاء و بخششي بوده كه در
زمان معين انجام ميشده و بعد كمكم در بخششهاي بدون وقت معين هم به كار رفته است (معجم المقایيس اللغة ،ج،2
ص)388
در عبارت «بِرازِقِينَ» حرف «بـ» زائده (براي تاكيد) بوده ،و عبارت «رازقين» لفظاً مجرور (به خاطر حرف جر) و محال
منصوب (خبر «ليس») است.
«وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ» در جایگاه نحوي این جمله چندین نظر وجود دارد كه به لحاظ معنایي همه آن نظرات به دو
معني برميگردد :یكي اینكه این عبارت عطف بر «معایش» باشد یعني «در زمين براي شما اسباب معيشتي و نيز كسي را كه
روزيدهنده او نيستيد قرار دادیم» و دیدگاه دوم آن است كه این عبارت عطف بر معناي «شما» در عبارت «جعلنا لكم :براي
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شما قرار دادیم» است و یعني «در زمين ،براي شما و نيز براي كسي كه روزيدهنده او نيستيد ،اسباب معيشتي قرار دادیم».
(مجمعالبيان ،ج ،6ص)512

1

آنگاه عدهاي گفتهاند منظور از اینها (كساني كه شما روزيدهندهشان نيستيد) غالمان و كنيزاناند (مخصوصا در معناي
اول ،از این جهت كه در خدمت صاحبانشان بودهاند) اما دیگران پاسخ دادهاند كه چنين انحصاري ضرورت ندارد ،زیرا تعبير
«مَن :كسي» اگرچه در مورد موجودات داراي عقل به كار ميرود اما قرآن كریم در مواردي كه آثار مربوط به عقالء به نحوي
در سایر چيزها یافت شود ،ضمير مربوط به عقال را در مورد آنها به كار ميبرد مانند برخي مطالبش درباره بتها (انبياء63/؛
شعرا[ )77/لذا این تعبير منحصر به انسانها نيست كه مجبور شویم آن را منحصر در غالم و كنيز بكنيم ،بلكه شامل همه حيوانات
و گياهان و سایر چيزهایي كه روزي ميگيرند ،ميشود] (الميزان ،ج ،12ص)140
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه پيامبر خدا ص در حجةالوداع فرمود:
بدانيد كه روحاالمين در خاطرم چنين القا كرد كه هيچكس نميميرد تا اینكه تمام روزیش را دریافت كند؛ پس تقواي
خداوند عز و جل پيشه كنيد و در جستجو اعتدال ورزید؛ و تاخير افتادن رزق شما را وادار نكند كه چيزي را از راه معصيت
خدا به دست آورید؛ كه قطعا خداوند تبارک و تعالي روزيها را بين خالئق به صورت حالل تقسيم كرده و به صورت حرام
تقسيم نكرده است؛ پس هر كه تقواي خداوند عز و جل پيشه كند و صبوري ورزد ،خداوند روزیش را از راه حاللش به او
ميرساند؛ و كسي كه پردهدري نماید و عجله كند تا آن را از راه غير حاللش به دست آورد ،از [سهم] روزي حاللش [كه قرار
بوده به او برسد] كم ميشود ،و هم در روز قيامت [به خاطر حرامخوري] مورد محاسبه قرار ميگيرد.
الكافي ،ج ،5ص80
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا
فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ
 . 1دیدگاههایي كه یافت شد ،عبارتند از:
 )1در موضع نصب ،عطف بر «معایش» و مراد از آن غالمان و كنیزان و چهارپایان و سایر حیوانات اهلي ميباشد (مجاهد؛ البته فراء هم توضیح
داده كه «من» فقط براي انسانهاست و حیوانات اهلي هم اگر همراه با انسانها قرار گیرند ،لفظ «من» شامل حال آنها هم ميشود (اما بتنهایي نميشود)
 )2در موضع جر ،عطف بر «كم» [كه چنین عطفي بر اساس نظر كوفیان ممكن است ،و علماي نحو بصره ،آن را درست نميدانند و مرحوم طبرسي
چنین گزارش كرده ]:مبرد گفته اسم ظاهر مخفوض (داراي اعرابي كه آشكار نیست) را جز در ضرورت شعري نميتوان بر ضمیر مخفوض عطف كرد.
(مجمعالبیان ،ج ،6ص )512كه برخي این گونه حل كردهاند كه عطف بر محل «كم» باشد (نه بر خود «كم») (اعراب القرآن و بیانه ،ج ،5ص)227
 )3در موضع رفع ،بدین صورت كه كالم قبلي را تمام شده بدانیم و این مبتدا باشد براي خبر محذوف ،كه عبارت قبلي بر آن داللت ميكرد؛ یعني به
صورت «من لستم له برازقین جعلنا له فیها معایس :كسي كه روزيدهندهاش نیستید ،ما برایش اسباب معیشت قرار دادیم»
 )4در موضع نصب با فعل محذوف ،كه عبارت «لَكُمْ فِیها مَعایِشَ» بر آن داللت ميكند یعني این عبارت به معناي «أعشناكم :شما را معیشتي دادیم»
باشد و آنگاه «وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِینَ» یعني «رزقناكم و من لستم له برازقي :روزي دادیم شما را و كسي را كه شما روزيدهنده اش نبودید( ».زجاج)
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وَ تَعَالَى قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ
حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ یَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1

 )2از امام صادق ع روایت شده است كه فرمودند:
تالش تو در كسب معاش بيش از كسب و كار كسي باشد كه كمكاري ميكند ،و كمتر از تقالي حریصي باشد كه به دنيا
راضي شده و آرامش خود را در آن مي جوید؛ بلكه خود را در موضع یك فرد منصف و خویشتندار قرار ده ،و خویش را از
جایگاه یك شخص پست و ضعيف برتر بدان و آن مقداري كه ضرورت دارد به كسب و كار مشغول شو؛ همانا كساني كه
مالي بدانها داده ميشود اما شكرش را به جا نميآورند ،مالي برایشان نخواهد بود.
الكافي ،ج ،5ص81
عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ
الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ وَ
تَكْتَسِبُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ.
 )3از پيامبر خدا ص روایت شده است :روزي را در زیر سطح زمين جستجو كنيد كه خداوند متعال زمين را گستراند و
طول و عرضي برایش قرار داد و در آن كوه هاي ثابتي افكند و عالمتهایي كه بدان راه یابند ،و از آن بيرون آورد آنچه را كه
در زمين ميروید از هر چيزي به اندازه معين ،و نيز از چيزهایي كه وزن ميشود اعم از طال و نقره و مس و آهن و غير آنها.
فقه القرآن ،ج ،2ص22
قَوْلِهِ ص اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَایَا الْأَرْضِ فَإِنَّهُ تَعَالَى بَسَطَهَا وَ جَعَلَ لَهَا طُولًا وَ عَرْضاً وَ طَرَحَ فِيهَا جِبِالًا ثَابِتَةً وَ أَعْلَاماً یُهْتَدَى
بِهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا النَّبَاتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُوزَنُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النُّحَاسِ وَ الْحَدِیدِ وَ غَيْرِهَا.

2

 . 1این دو روایت هم در این فضا قابل توجه است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْءٍ یُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ یُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ یُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا
وَ قَدْ نَهَیْتُكُمْ عَنْهُ أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلْ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ
شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِغَیْرِ حِلِّهِ فَإِنَّهُ لَا یُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ( .الكافي ،ج ،2ص)74
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ
فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا یَأْتِیهَا فِي عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ الَّذِي فَرَضَ
لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ كَثِیرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» (الكافي ،ج ،2ص)74
 . 2این حدیث هم در همین مضمون قابل توجه است :رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ :إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ
فَلْیَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ وَ لِیَضْرِبْ فِي الْأَرْضِ یَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ لَا یَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَه (دعائم اإلسالم ،ج ،2ص)13
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تدبر
توجه

عبارت «وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعایِشَ» قبال در آیه  10سوره اعراف آمده بود (جلسه)230؛ لذا هم حدیث آنجا به این آیه نيز
مرتبط ميباشد و هم برخي تدبرها كامال در اینجا قابل طرح است ،كه تكرار نميشود .بویژه پيشنهاد ميشود تدبر 4جلسه230
را مجددا مطالعه فرمایيد.
« )1وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعایِشَ»:
خداوند در آیه قبل درباره آفرینش زمين و امكانات ویژهاي كه در آن قرار داده (كه در هيچ كره دیگري مشابهش یافت
نميشود) سخن گفت و در این آیه به ربط این امكانات ویژه با انسان ميپردازد و ميفرماید «براي شما در آن اسباب معيشتي
قرار دادیم ».و این آیات ،مقدمهاي بر آیات مربوط آفرینش انسان است.
آیا واقعا كساني كه منكر خدایند ،اندكي در این امكانات ویژهاي كه زندگي انسان را در زمين مهيا كرده است ،نمياندیشند؟
« )2مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ»:
مقصود از «كسي كه شما روزيدهنده او نيستيد» چه كساني است؟
مرحوم فيض كاشاني ميگوید :سه احتمال وجود دارد:
الف .خانواده و غالمان و كنيزان؛ دليلش اینكه از تعبير «من :كسي كه» استفاده كرد.
ب .جانداراني كه انسان هيچ نقشي در روزيرساني آنها ندارد مانند حيوانات وحشي و پرندگان و آبزیان و ( ...دليل :این
عبارت عطف به «شما» شده است)
ج .هر دو مورد نظر است (دليل :دليلي ندارد كه فقط یك معنا را به آیه نسبت دهيم!) (الوافي ،ج ،17ص)18
« )3وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ»:
وقتي نقشي در تامين معاش دیگران ایفا ميكنيم (مثال نقش سرپرست خانواده در معاش خانواده ،یا نقش كارآفرین در
معاش كارگران ،و ،)...گاه امر بر ما مشتبه ميشود و كمكم ميپنداریم كه روزي آنها به دست ماست.
شاید بدین جهت است كه خداوند در حالي كه ميتوانست بسادگي بفرماید «اسباب معيشتي قرار دادیم براي شما و اهل
و عيالتان» این گونه تعبير نكرد و فرمود «براي شما در آن اسباب معيشتي قرار دادیم و كسي كه روزيدهنده او نيستيد ».و با
این تعبير هشدار ميدهد كه اگر شما واسطه در تامين روزي عدهاي شدید ،فكر نكنيد كه شما همهكارهاید؛ ما هم معيشت خود
شما را تامين ميكنيم و هم روزي كساني كه شما فكر ميكنيد در روزي آنها نقشي دارید( .فيض كاشاني ،تفسير الصافي ،ج،3
ص)104
« )4وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ»:
مطلب را این گونه تعبير كرد كه « براي شما در آن اسباب معيشتي قرار دادیم و كسي كه روزيدهنده او نيستيد» و به طور
ساده مثال نفرمود «اسباب معيشتي قرار دادیم براي شما و اهل و عيالتان» .چرا؟
الف .شاید تا هشداري دهد كه اگر خدا ما را واسطه در روزي دیگران قرار داده ،خودمان را همهكاره نبينيم( .تدبر)3
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ب .با یك تعبير واحد ،چند معناي صحيح را به مخاطب برساند( .توضيح در نكات ترجمه)
ج... .
« )5وَ جَعَلْنا لَكُمْ فيها مَعایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقينَ»:
خداوند هم اسباب معيشت ما را در زمين قرار داده است ،و هم كساني را در خدمت ما و براي ما قرار داده است كه
روزي آنها را هم خودش تامين كرده است( .بر اساس اینكه عبارت «كسي كه روزيدهنده او نيستيد» را عطف به «اسباب
معيشت» بدانيم .توضيح بيشتر در «نكات ترجمه»)
اگرچه بسياري از قدما این تعبير را در مورد غالمان و كنيزان دانستهاند (كه گویي همواره باید غالم و كنيزي وجود داشته
باشد) اما این آیه لزوما چنين داللتي ندارد و ميتواند درباره نياز متقابل انسانها به همدیگر باشد.
بحث تخصصی انسانشناسی

اگرچه امروزه تكنولوژي در بسياري از عرصهها جاي انسان را گرفته ،اما همچنان در بسياري از عرصهها هيچ چيزي در
انجام امورات انسانها (مثال پرستاري از مریض و سالمند ،و  )...جاي «انسان» را نميگيرد .این نشان ميدهد كه در زندگي
انساني ،همواره عدهاي از انسانها در خدمت عدهاي دیگر خواهند بود و این لزوما به معناي غالم و كنيز بودن آنها نيست ،زیرا
همان افراد از جهت دیگري از خدمت دیگران استفاده ميكنند.
در واقع ،آیه تذكري ميدهد كه خداوند تامين زندگي ما را با دو مولفه انجام داده است:
یكي اسباب عادي معيشت (مانند امكانات كره زمين و هوا و غذا و )...؛
و دوم انسانهاي دیگر ،كه تقریبا هيچ انساني بدون كمك انسانهاي دیگر نميتواند زندگي كند ،انسانهایي كه مانند ما
روزي ميخواهند اما خدا خودش روزي دادن آنها را هم برعهده گرفته است.

 )259سوره حجر ( )15آیه 21

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
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ترجمه

و هيچ چيزي نيست مگر اینكه نزد ماست خزائنش؛ و آن را جز به قدر معيني نازل نميكنيم.
نکات ترجمهای و نحوی

«خَزائِنُ»
ماده «خزن» داللت بر حفظ و نگهداري از چيزي ميكند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص« )178خازن» به معناي حافظ و
نگهبان و نگهدارنده است كه جمع مكسر آن «خَزَنَة» است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )280و در قرآن كریم هم در مورد امور
دنيوي (فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ؛ حجر )22/و هم در مورد امور اخروي (خَزَنَتُها :خازنان بهشت:
زمر73/؛ خازنان جهنم :زمر71/؛ غافر49/؛ ملك )8/به كار رفته است« .خَزائِنُ» جمعِ «خِزانة» است كه« ،خِزانة» هم به معناي
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موضع و محلي است كه چيزهایي در آن حفظ و نگهداري ميشود (مانند همين آیه) و هم به معناي كاري است كه «خازن»
انجام ميدهد (لسان العرب ،ج ،13ص)139
«قَدَر» قبال توضيح داده شد كه كلمه «قدر» به معناي «اندازه» و مقدار است و اصل این ماده بر كنه و نهایت ظرفيتي كه
یك شيء دارد ،داللت ميكند ولذا آن را به معناي حد بلوغ و غایت شيء نيز دانستهاند .جلسه ( 97ليلةالقدر؛ قدر 1)1/و
توضيحات تكميلي در جلسه ( 122ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه22؛ حج.2)74/
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه هنگامي كه حضرت موسي ع به جانب كوه طور صعود كرد به پروردگار عز و
جل عرض كرد :پروردگارا ! خزائنت را به من نشان بده.
فرمود :موسي! خزائنم چنين است كه وقتي چيزي را بخواهم به آن ميگویم باش ،پس [موجود] ميشود.
التوحيد (للصدوق) ،ص133 :؛ معاني األخبار ،3ص 402 :؛ قصص األنبياء ع (للراوندي) ،ص165
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حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع لَمَّا صَعِدَ مُوسَى ع إِلَى الطُّورِ فَنَادَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ یَا رَبِّ
أَرِنِي خَزَائِنَكَ فَقَالَ یَا مُوسَى إِنَّمَا خَزَائِنِي إِذَا أَرَدْتُ شَيْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

5

« . 1الْقَدْرِ» :به معناي «اندازه» و مقدار است (مفردات ألفاظ القرآن )658 /و اصل این ماده بر كنه و نهایت ظرفیتي كه یك شيء دارد ،داللت ميكند
و به همین جهت به قضاي الهي كه امور را به نهایت مقدر شده برایشان ميرساند ،قَدَر گویند (معجم المقاییس اللغة )62 /5در برخي كتب لغت ،اولین
معادل آن را مبلغ (= حد بلوغ و غایت شيء) قرار دادهاند (معجم المقاییس اللغة )62 /5كه به نظر ميرسد معناي متعارف «مبلغ» (به معناي قیمت) هم
ظاهرا به همین «قَدْر» (= اندازه) برميگردد.
« . 2قَدَرُوا  ...حَقَّ قَدْرِهِ» :در سوره قدر (جلسه )97اشاره شد كه «كلمه «قدر» به معناي «اندازه» و مقدار است و اصل این ماده بر كنه و نهایت
ظرفیتي كه یك شيء دارد ،داللت ميكند ولذا آن را به معناي حد بلوغ و غایت شيء نیز دانستهاند ».با اینكه خداوند هیچ اندازه و مقداري ندارد ،چرا
چنین تعبیري (حَقَّ قَدْرِهِ) درباره خدا آمده است؟ مفسران توضیح دادهاند كه «قدر دانستن» اگرچه به معناي دانستن اندازه و حد شيء است ،اما كنایه از
درك جایگاه و منزلت شيء هم به كار ميرود و «قدر الشيء حق قدره» به معناي اینكه «او را در جایگاه و منزلتي كه سزاوارش است ،قرار دادند»
ميباشد( .المیزان )409 /14ظاهرا بر همین اساس است كه اهل لغت گفتهاند این جمله به معناي «ما وَصَفُوه حَقَّ وَصْفِه» (خدا را به آن صفتي كه سزاوار
اوست ،توصیف نكردند) یا «ما عظَّموا اللَّهَ حقَّ عظمته» (خدا را آنچنان كه سزاوارش است بزرگ نداشتند) ميباشد( .كتاب العین113 /5؛ المحیط في
اللغة341 /5؛ معجم المقاییس اللغة)63 /5
 3قسمتي از سندش متفاوت است :حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَاال حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
 . 4روایت راوندي با اینكه سند همان است اما افزودهاي دارد :عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص
لَمَّا صَعِدَ مُوسَى ع إِلَى الطُّورِ فَنَادَى رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي خَزَائِنَكَ قَالَ یَا مُوسَى إِنَّ خَزَائِنِي إِذَا أَرَدْتُ شَیْئاً أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ وَ قَالَ قَالَ یَا رَبِّ أَيُّ خَلْقِكَ
أَبْغَضُ إِلَیْكَ قَالَ الَّذِي یَتَّهِمُنِي قَالَ وَ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ یَتَّهِمُكَ قَالَ نَعَمْ الَّذِي یَسْتَخِیرُنِي فَأَخِیرُ لَهُ وَ الَّذِي أَقْضِي الْقَضَاءَ لَهُ وَ هُوَ خَیْرٌ لَهُ فَیَتَّهِمُنِي
 . 5این روایت هم درباره خزائن قابل توجه است :وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّهُ قَالَ :فِي الْعَرْشِ تِمْثَالُ جَمِیعِ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْبَرِّ
وَ الْبَحْرِ قَالَ وَ هَذَا تَأْوِیلُ قَوْلِهِ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ إِنَّ بَیْنَ الْقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ وَ الْقَائِمَةِ الثَّانِیَةِ خَفَقَانُ الطَّیْرِ الْمُسْرِعِ مَسِیرَةَ أَلْفِ عَامٍ وَ
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 )2ابن ابي یعفور از امام صادق ع روایت كرده است كه ایشان فرمودند:
ابن ابي یعفور! همانا خداوند واحد است و به وحدانيت متوحد بوده ودر امر خویش تك و تنهاست ،پس كساني را به
گونهاي خاص آفرید و آنها را براي آن امر مقدر فرمود كه ما همانها هستيم.
ابن ابي یعفور! ما حجتهاي خدا بر بندگانش و خزانهداران علم او و قيامكنندگان بدان هستيم.
بصائر الدرجات ،ج ،1ص104
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
یَا ابْنَ أَبِي یَعْفُورٍ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ مُتَوَحِّدٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ مُتَفَرِّدٌ بِأَمْرِهِ فَخَلَقَهُمْ خَلْقاً فَقَدَّرَهُمْ لِذَلِكَ الْأَمْرِ فَنَحْنُ هُمْ یَا ابْنَ أَبِي یَعْفُورٍ فَنَحْنُ
حُجَجُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَ خُزَّانُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَ الْقَائِمُونَ بِذَلِكَ.

1

 )3امام سجاد در فرازي از دعاي  13صحيفه سجادیه خطاب به خداوند ميفرمایند:
اي كسي كه سوال و درخواستها [و اعطایي كه ميكند]  ،خزائن او را فاني نميكند (= موجب از بين رفتن آن نميشود).
الصحيفة السجادیة ،دعاي ( 13وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)
«وَ یَا مَنْ لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ الْمَسَائِلُ»

تدبر

« )1وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»
هر چيزي خزائني دارد نزد خداوند كه از آنجا به اندازهاي معين نازل ميشود .اینكه مقصود از خزانه (و خزانهها) چيست،
و «نزول به قدر معلوم» چه معنایي دارد ،دیدگاههاي متعددي بيان شده است؛ مهمترین آنها عبارتند از:
 .1آبي كه از آسمان نازل ميشود (تفسير القمي ،ج ،1ص )375از این جهت كه خزانه [سرچشمه حيات] همه چيز است
(حسن بصري ،به نقل از مجمع البيان ،ج ،6ص)513
 . 2مقدورات خداوند ،یعني هر چيزي كه هست مقدور خداوند است و همه چيز از ید قدرت او نازل شده و نزول هم
در اینجا به معناي ایجاد است (مجمع البيان ،ج ،6ص)513

الْعَرْشُ یُكْسَى كُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ النُّورِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَ الْأَشْیَاءُ كُلُّهَا فِي الْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاة (روضة الواعظین و
بصیرة المتعظین ،ج ،1ص)47
 . 1محمد بن حسن صفار در بخش دوم (باب )19این كتاب بابي باز كرده با عنوان «باب في األئمة أنهم خزان اهلل في السماء و األرض على علمه»
كه  9حدیث در آن آورده است كه در اینجا به دوتاي دیگر نیز اشاره ميشود:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ :قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ خُزَّانُ اللَّهِ عَلَى
عِلْمِ اللَّهِ وَ نَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِ اللَّهِ نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ فَوْقَ الْأَرْضِ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَیْبٍ قَالَ :قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَخُزَّانُ اللَّهِ فِي سَمَائِهِ وَ
أَرْضِهِ لَا عَلَى ذَهَبٍ وَ لَا عَلَى فِضَّةٍ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.
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 .3خزائن واقعياتي ثابت و متعالي كه محدود به حدود و اندازههاي این عالم نيست و هر چيزي كه در این عالم هست و
محدود به حدود وجودي خاصي است ،از آنجا ریشه گرفته است (الميزان ،ج ،12ص)144-143
 .4معناي باطني این آیه اشاره است به آنچه قلم اعلي در مرتبه اول ،به وجه كلي ،بر لوح قضاء كه از هر گونه تبدیل و
تغييري محفوظ است ،نوشته؛ و در مرتبه دوم ،به وجه جزیي ،بر لوح قَدَر كه همان لوح محو و اثبات تدریجي است (یعني
اموري واقع ميشود و اموري از بين ميرود) نوشته است؛ كه اولي را با تعبير «و هيچ چيزي نيست مگر اینكه نزد ماست
خزائنش» بيان كرد (در جاي دیگر با تعبير وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ :امالكتاب نزد اوست) و دومي را با تعبير «و آن را جز به قدر
معيني نازل نميكنيم» كه از این دسته است آنچه در عالمي كه ما مشاهده ميكنيم نازل و ظاهر ميگردد( .تفسير الصافي ،ج،3
ص)105
 .5خزائن مرتبه دوم علم خداست كه علم تفصيلي بعد از مرتبه ذات است كه همان «امالكتاب» است و در آن صور جميع
اشياي معقول به نحو تفصيلي و مصون از هرگونه تغييري وجود دارد؛ و بعد از آن مرتبه قَدَر است كه همان مرحله محو و
اثبات است و صور همه موجودات به نحو جزیي در آن موجود است (مرتبه اول مرتبه علم ذاتي است و مرتبه چهارم مرتبه
صور مادي است) (شرح أصول الكافي (صدرا) ،ج ،3ص)212
... .6

1

« )2وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»
این تعبير كه هر چيزي را «به قدر معلومي» نازل ميكنيم نشان ميدهد هر چيزي قبل از ایجادش در این عالم« ،قدر
معلومي» دارد و [به تعبير سادهتر ،وضع و چگونگي و حاالت هر چيزي قبل از اینكه در این عالم بياید و آفریده شود نزد
خداوند معلوم و معين شده است]؛ و بدین معنا شبيه است به آیات «وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ :هر چيزي نزد او به مقدار و
اندازهاي است» (رعد )8/و «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً :خداوند براي هر چيزي قدر و اندازهاي قرار داده است» (طالق)3/
(الميزان ،ج ،12ص)144
« )3وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»
هر چ يزي ،كه در این عالم و نزد ماست ،خاستگاهي در عوالم باالتر نزد خدا دارد ،آن هم نه فقط یك خزانه ،بلكه
«خزانهها»؛ در نتيجه:
الف .این آیه از آیاتي است كه بخوبي داللت بر وجود «عوالمي فوق این عالم» ميكند (تعبير «نازل ميكنيم» نشان ميدهد
آن عوالم فوق این عالم ما ميباشند) (اقتباس از الميزان ،ج ،12ص)144
ب .هر چيزي كه در این دنيا ميیابيم ،یك حقيقت ماورایي (بلكه حقایق ماورایي)اي دارد كه اصل و اساس آن شيء
است؛ و كسي به واقعيت هر چيزي پي ميبرد كه آن اصل و اساسش را شناخته باشد .به قول حكيم شوریده ،ميرفندرسكي:
 1اقوال دیگري هم هست مثال :خزائن ،عناصر اولیه عالم است كه خداوند همه چیز را از آنها ایجاد كرده است (نظر برخي از معاصران ،كه عالمه
طباطبایي آن را نقل و رد كرده است؛ المیزان ،ج ،12ص )141یا :شاید مراد از خزائن ،اسباب و عناصر و امكانات بالقوه باشد .كه خداوند در وجود هر
موجودى قرار داده است (تفسیر نور ،ج ،6ص)325
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چرخ با این اختران ،نغز و خوش و زیباستي
صورتي در زیر دارد آنچه در باالستي
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
بر رود باال همان با اصل خود یكتاستي
شاید این سخن پيامبر اكرم ص كه ميفرمود «اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَائِقَ كَمَا هِي :خدایا حقایق را همان گونه كه هستند به ما نشان
بده» (عوالي اللئالي ،ج ،4ص )132اشاره به رویت خزائن آنها باشد.
ج... .
« )4وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»
هر چيزي كه در این عالم هست ،نازل شده از خزائني است نزد خدا؛ از جمله خود ما انسانها ،كه در پشت سر این بدن
خاكي ،واقعيات بسيار پيچيدهاي داریم كه غالبا از آنها غفلت ميورزیم؛ و یكي از مهمترین كارهاي دین ،این است كه ما را
متوجه عمق وجودي خویش كند و بفهميم كه:
به قول سعدي شيرازي:
اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش و بيني
چه ميان نقش دیوار و ميان آدميت
...رسد آدمي به جایي كه به جز خدا نبيند
بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh18 /

شاید آمدن این آیه قبل از داستان آفرینش انسان و سجده فرشتگان بر آدم ،ميخواهد اشاره كند كه آن داستان ،امري مربوط
به مرتبه خزائن انسان است.
« )5وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ»
به سراغ غير خدا نروید ،زیرا كه هر چه بخواهيد سرچشمهاش نزد خداست( .تفسير نور ،ج ،6ص)326
حکایت

روزي معاویه در شام خطبه خواند و گفت :خداوند فرموده است كه «هيچ چيزي نيست مگر اینكه نزد ماست خزائنش».
(من خزانهداري از خزانهداران پروردگارم هستم .به آنكه خدا خواست اعطا ميكنم و آن را كه خدا مانع شد ،از دادن به او
اجتناب ميكنم و) دیگر جاي سرزنش نيست.
ابوذر برخاست و گفت :به خدا سوگند ما تو را به خاطر آنچه در خزائن خداست سرزنش نميكنيم ؛ بلكه سرزنشت
ميكنيم به خاطر آنچه كه خداوند از خزائن خود بر ما فروفرستاد ولي تو درش را بر روي ما بستي و فقط براي خود برداشتي.
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(متشابه القرآن و مختلفه (البن شهر آشوب) ،ج ،1ص)123

1

 )260سوره حجر ( )15آیه  22وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَیْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنینَ 1395/9/23
ترجمه

و بادها را لقاحكننده فرستادیم؛ پس ،از آسمان آبي نازل كردیم و شما را با آن سيراب كردیم درحالي كه شما خزانهدار آن
نبودهاید.
نکات ترجمهای و نحوی

«لَواقِحَ»
از ماده «لقح» به معناي «باردار و آبستن شدن» ميباشد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )262و این ماده در قرآن كریم
فقط همينجا به كار رفته است.
كلمه «لَواقِح» جمع است؛ و مفرد آن ميتواند «القح» باشد به معناي «آبستن و باردار» ،كه در این صورت منظور از «باد
آبستن» بادي است كه خبر از آمدن باران و بركت دارد؛ و «باردار» است از این جهت كه باد ابرهاي بارانزا را بر خود حمل
ميكند؛ در مقابل «الریح العقيم :باد نازا» (ذاریات)51/؛
و مفرد آن ميتواند «مالقح :باردار كننده» باشد ،از این جهت كه بادها با جابجا كردن گردههاي گياهان موجب باروري
آنها ميگردند ؛ و یا از این جهت كه موجب باردار شدن ابرها و بارش آنها ميباشند (الكشاف ،ج ،2ص )575و این معناي آخر
(و نيز معناي اول :باردار) در راستاي ادامه آیه است كه بحث سيراب شدن را مطرح نموده.
«فَأَسْقَيْناكُمُوهُ» = «فـَ» :حرف عطف « +أسْقَيْنا» :فعل ماضي از ماده «سقي» ،باب إفعال ،صيغه متكلم معالغير « +كُم» :ضمير
جمع مخاطب ،مفعول اول براي فعل اسقينا « +و» :زائده براي اشباع حركت ميم « +ه» ضمير مفرد غایب ،مفعول دوم براي فعل
اسقينا.
«وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ» درباره ماده «خزن» كه كلمه «خازنين» از آن گرفته شده در جلسه قبل توضيح داده شد و بيان شد
كه «خازن» به معناي حافظ و نگهبان و نگهدارنده است؛ كه در قرآن كریم جمع سالم آن به كار رفته (مانند همين عبارت
خازنين در این آیه) و هم جمع مكسر آن ،یعني «خَزَنَة» (زمر 71/و 73؛ غافر49/؛ ملك )8/و حرف «بـ» در عبارت «بخازنين»

 . 1أول من أظهر الجبر في هذه األمة معاویة ذلك أنه خطب فقال یا أهل الشام أنا خازن من خزان ربي أعطي من أعطاه اهلل و أمنع من منعه اهلل
بالكتاب و السنة فقام أبو ذر رحمة اهلل علیه و قال كذبت و اهلل إنك لتعطي من منعه اهلل بالكتاب و السنة و تمنع من أعطاه اهلل فقام عبادة بن الصامت ثم أبو
الدرداء و قاال صدق أبو ذر صدق أبو ذر فنزل معاویة عن المنبر و قال فنعم إذا فنعم إذا و في روایة أنه خطب فقال قال اهلل تعالى وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا
خَزائِنُهُ فال نالم نحن فقام األحنف فقال إنا و اهلل ال نلومك على ما في خزائن اهلل و لكن نلومك على ما أنزل اهلل علینا من خزائنه و أغلقت بابك علینا
دونه.
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زائده و براي تاكيد است( .توجه« :زائده» در این بحثهاي نحوي ،به معناي زیادي و بهدردنخور نيست ،بلكه یعني به لحاظ
نحوي ،اعراب خاصي ندارد؛ وگرنه به لحاظ كاركرد معنایي ،همه اینها كاركردي دارند چنانكه در همينجا ،داللت بر تاكيد
ميكند)
به لحاظ نحوي ،عموما حرف «ما» را نافيه گرفتهاند و آنگاه كل جمله را جمله حاليه دانستهاند ،كه بر همين اساس ترجمه
شد .اما در حد یك احتمال دیگر ،به نظر ميرسد چهبسا بتوان «ما» را ماي موصوله (= آنچه) نيز دانست و آن را عطف به ضمير
«ه» به حساب آورد 1و در این صورت معناي آیه چنين ميشود «آب را از آسمان نازل كردیم تا شما را سيراب كنيم از آن و نيز
از آنچه كه شما خزانهدار آن هستيد» (مانند آبهایي كه توسط انسانها پشت سدها یا در آبانبارها و  ...انباشت شده است).
حدیث

 )1از رسول خدا ص روایت شده است:
باد را دشنام ندهيد؛ بدرستي كه آن [گاه] بشارتدهنده است و گاه انذاردهنده و [گاه] لقاحدهنده؛ پس از خداوند باد
خوب را بخواهيد و از بدهاي بد به او پناه برید.
تفسير العياشي ،ج ،2ص240
عَنِ ابْنِ وَكِيعٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَسُبُّوا الرِّیحَ فَإِنَّهَا بُشْرٌ وَ إِنَّهَا نُذُرٌ وَ إِنَّهَا لَوَاقِحُ فَاسْأَلُوا
اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَ تَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا.
 )2ابوبصير ميگوید از امام باقر ع درباره بادهاي چهارگانه شمال و جنوب و صبا و دبور پرسيدم و گفتم مردم ميگویند
باد شمال از بهشت ميوزد و باد جنوب از جهنم!
حضرت فرمودند:
بدرستي كه خداوند لشكریاني از بادها دارد كه با آن ،در مورد كساني كه عصيانگري ميكنند ،هر كه را بخواهد ،عذاب
ميكند و براي هر بادي فرشتهاي گماشته شده است كه هنگامي كه خداوند بخواهد قومي را به گونهاي عذاب كند ،آن نوع
بادي را كه با آن ميخواهد عذابشان كند ،بدان فرشتهي گماشته وحي ميكند ...
سپس فرمود :هر بادي از آنها اسمي دارد؛ آیا سخن خداوندت را نشنيدهاي كه فرمود« :قوم عاد نيز [پيامبر خود را] تكذیب
كردند ،پس چگونه بود عذاب و هشدارهاى من؟! ما بر آنها باد «صرصر»ي [= تندبادى سرد] در روزى كه نحوستش مستمر
بود فرستادیم( ».قمر )19-18/و فرمود« :باد عقيم» (ذاریات )41/و فرمود« :بادي كه در آن عذابي دردناک است» (احقاف)24/
و فرمود« :پس «إعصار»ي [= گردبادى] كه در آن آتشي سوزان است ،به آن برسد و یكسره بسوزد» (بقره )266/و آنچه از
بادهایي كه ذكر شده كه خداوند با آن هركه عصيانگري كند عذاب ميكند.

 . 1چنین عطفي بر مبناي نحویون كوفي بالاشكال است ،چنانكه در آیه قبل ،عدهاي «من لستم  »...را عطف بر ضمیر «كم» دانسته بودند؛ و علماي
بصره هم كه مخالف بودند ،قبول مي كردند كه عطف بر محل ضمیر باشد
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سپس فرمود :و خداوند متعال بادهاي رحمت لقاحكننده و غير آن دارد كه آنها را پيشاپيش رحمت خود منتشر ميسازد؛
از آنهاست آنچه كه ابر را آماده باران مي كنند؛ و از آنهاست بادهایي كه ابرها را بين آسمان و زمين نگه ميدارد؛ و بادهایي كه
ابرها را ميپيچانند تا به اذن خدا باران ببارند ،و از آنهاست بادهایي كه خداوند در كتابش برشمرده است ...
الكافي ،ج ،8ص92-91
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرِّیَاحِ الْأَرْبَعِ الشَّمَالِ وَ الْجَنُوبِ وَ الصَّبَا وَ الدَّبُورِ وَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَذْكُرُونَ أَنَّ الشَّمَالَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ
الْجَنُوبَ مِنَ النَّارِ!
فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جُنُوداً مِنْ رِیَاحٍ یُعَذِّبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ مِمَّنْ عَصَاهُ وَ لِكُلِّ رِیحٍ مِنْهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ أَنْ یُعَذِّبَ قَوْماً بِنَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ أَوْحَى إِلَى الْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِذَلِكَ النَّوْعِ مِنَ الرِّیحِ الَّتِي یُرِیدُ أَنْ یُعَذِّبَهُمْ بِهَا ...
قَالَ وَ لِكُلِّ رِیحٍ مِنْهُنَّ اسْمٌ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ تَعَالَى «كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَ نُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِي
یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ» وَ قَالَ «الرِّیحَ الْعَقِيمَ» وَ قَالَ «رِیحٌ فِيها عَذابٌ أَلِيمٌ» وَ قَالَ «فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ» وَ مَا ذُكِرَ مِنَ
الرِّیَاحِ الَّتِي یُعَذِّبُ اللَّهُ بِهَا مَنْ عَصَاهُ قَالَ وَ لِلَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ رِیَاحُ رَحْمَةٍ لَوَاقِحُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ یَنْشُرُهَا بَيْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ مِنْهَا مَا یُهَيِّجُ
السَّحَابَ لِلْمَطَرِ وَ مِنْهَا رِیَاحٌ تَحْبِسُ السَّحَابَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ رِیَاحٌ تَعْصِرُ السَّحَابَ فَتَمْطُرُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مِنْهَا رِیَاحٌ مِمَّا عَدَّدَ
اللَّهُ فِي الْكِتَاب ...
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 ) 3از امام باقر ع روایت شده است كه خداوند عز و جل بادهاي رحمت و بادهاي عذابي دارد؛ و اگر بخواهد با بادهاي
عذابش رحمت آورد ،چنين ميكند .سپس فرمودند :اما هرگز بادهاي رحمت را براي عذاب قرار نخواهد داد و این بدان جهت
است كه هرگز نشد كه خداوند باد رحمتي را بفرستد بر قومي كه كه اطاعتش ميكردند و این اطاعت بر آنها سنگين آمد و از
طاعتش رو گردان شدند [كه بخواهد آن باد رحمت را به عذاب تبدیل كند] .و فرمود[ :اما در طرف مقابل] با قوم یونس چنين
كرد؛ هنگامي كه ایمان آوردند خداوند بعد از آنكه عذاب را بر آنها مقدر و حتمي كرده بود ،بر آنها رحم كرد و سپس با
رحمتش وضعيت آنها را جبران كرد و عذابي را كه بر آنها مقدر شده بود رحمت بر آنها قرار داد و عذاب را از آنها برگرداند
و [باران آن ابرها را] بر آنها نازل كرد و آنها را در بر گرفت و این بدان خاطر بود كه ایمان آوردند و تضرع كردند ...
الكافي ،ج ،8ص92
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِیَاحَ رَحْمَةٍ وَ رِیَاحَ عَذَابٍ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَ الْعَذَابَ مِنَ الرِّیَاحِ رَحْمَةً فَعَلَ قَالَ وَ لَنْ یَجْعَلَ الرَّحْمَةَ مِنَ
الرِّیحِ عَذَاباً قَالَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ یَرْحَمْ قَوْماً قَطُّ أَطَاعُوهُ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُمْ إِیَّاهُ وَبَالًا عَلَيْهِمْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ تَحَوُّلِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ قَالَ كَذَلِكَ

 . 1در تفسیر العیاشي ،ج ،2ص 239نیز چنین روایت نقل شده است «عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :لِلَّهِ رِیَاحُ رَحْمَةٍ لَوَاقِحُ یَنْشُرُهَا بَیْنَ یَدَيْ
رَحْمَتِهِ» كه به نظر ميرسد فرازي از همین روایت فوق باشد.
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فَعَلَ بِقَوْمِ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا رَحِمَهُمُ اللَّهُ بَعْدَ مَا كَانَ قَدَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ وَ قَضَاهُ ثُمَّ تَدَارَكَهُمْ بِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَ الْعَذَابَ الْمُقَدَّرَ عَلَيْهِمْ
رَحْمَةً فَصَرَفَهُ عَنْهُمْ وَ قَدْ أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ وَ غَشِيَهُمْ وَ ذَلِكَ لَمَّا آمَنُوا بِهِ وَ تَضَرَّعُوا إِلَيْه ...
تدبر
توجه

درباره فرستادن بادها و بارش باران در جلسه ( 173فاطر )9/و جلسه ( 203فرقان )48/احادیث و تدبرهایي گذشت كه
تاحدودي ميتوان برخي از آنها را در مورد این آیه هم بيان كرد كه در اینجا آن موارد تكرار نميشود (بویژه توصيه ميشود
احادیث جلسه 203را مجددا مالحظه فرمایيد)
« )1وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ»
در آیه قبل فرمود كه هر چيزي كه ما با آن مواجه شویم ،خزائني نزد خدا دارد و در این آیه ميفرماید كه خداوند كه بادها
را لقاحكننده فرستاد؛ در نتيجه از آسمان آبي نازل كرد و درنتيجه ما را با آن سيراب كرد درحالي كه ما خزانهدار آن نبودهایم.
ظاهرا این تعبير ميخواهد به ما گوشزد كند كه همه امور را قبل از اینكه شما پاي در این كره خاكي بگذارید براي زندگي
شما مهيا كردیم ،در حالي كه خودتان نهتنها هيچ نقشي در اینها نداشتهاید ،بلكه از مقدمات و پشت پردههاي آن در عوالم باالتر
هم بيخبرید .به تعبير دیگر ،شاید ميخواهد بگوید:
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
تا تو ناني به كف آريّ و به غفلت نخوري
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار
شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري (سعدي)
http://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache /

« )2وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً»...
چرا كلمه «لواقح» را آورد و صرفاً از فرستادن باد و نزول باران سخن نگفت؟
الف .قرآن كریم اگر چه در مواردي صرفا دو تعبير «فرستادن باد» و «نزول باران» كنار هم آورده (فرقان)48/؛ اما هرجا كه
در بين این دو ،از «ابرها» سخن گفته ،با آوردن حرف «فـ  :پس» ،بارش ابر را نتيجهي فرستادن باد دانسته است (اعراف57/؛
روم48/؛ فاطر .)9/شاید این آیه در مقام بيان چگونگي این رابطه است كه امروزه علم كشف كرده :یعني اینكه اساساً "براي
بارش ابرها ،صرف «وجود بخار آب در هوا» و «رسيدن هواى جوّ به حالت اشباع» ،كافى نيست ،یك عمل یا شرط سوم نيز
ضرورت دارد« :بارور شدن» ( :)Stimulation Germinationبخار آب ممكن است با وجود رسيدن به حالت اشباع تقطير نشود
و وقتى تقطير شد ،دانهها آنقدر ریز و معلق در هوا بمانند كه سقوط نكنند و باران نبارد ،مگر آنكه با ذرات نامرئى نمك كه به
وسيله باد از روى دریاها آورده شده است ،نطفههاى جذب و آماس كنندهاى تشكيل شود .و یا  ...قطرات ریز اوليه باران در
اثر اختالط و تالطم و تصادم بادها به هم بپيوندد تا رفته رفته درشت شده در اثر وزن نسبتاً زیاد خود از خالل تودههاى ابر
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ساقط گردد...خالصه آن كه تشكيل و تقویت ابر و مخصوصاً نزول باران یا برف بدون عمل لقاح كه با دخالت و تحریك باد
صورت مىگيرد ،عملى نمىشود( ".بازرگان ،باد و باران در قرآن ،ص 59و )126
ب .آب ،و بارش باران از عوامل مهم حفظ حيات در زمين است ،اما بدون باد ،كار ناتمام است :در حيوانات آبستن شدن
نيازمند كمك عامل خارجي نيست؛ اما در گياهان ،اگر گردهها از پرچم به مادگي منتقل نشود ،گياه جدیدي پدید نميآمد و
اگرچه در معدودي از گياهان حشرات ویا انسان این كار را عهدهدار ميشوند؛ اما این باد است كه در طبيعت به نحو عمومي
این انتقال را انجام ميدهد .در واقع باد باید چنين انتقالي را انجام دهد تا اینكه بارش باران ،حيات را در پي داشته باشد.
ج .براي اینكه به حقيقتي كلي در عالم اشاره كند و آن پيوند دهندگي امور براي پيدایش امور جدید است كه این یك از
واقعياتي است كه مورد تاكيد در عرصه خداشناسي است .اینكه در عالم مخلوقات هر چيزي زوج و مقابلي دارد غير از خداوند
و هر چيزي كه بخواهد پدید آید باید اموري دست به دست هم دهند( .اميرالمومنين ع :بِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا ضِدَّ
لَهُ وَ بِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لَا قَرِینَ لَهُ :با ضدیتي كه بين اشيا انداخت فهميده ميشود كه هيچ ضدي ندارد؛ و با قرین
همدیگر نمودن اشياء ،فهميده ميشود كه هيچ قریني ندارد .كافي ،ج ،1ص)139
د... .
« )3وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ »...
اگر فرموده بود «و أَسْقَيْناكُمُوهُ» ،صرفا آثار و نتایج فرستادن بادها را ميگفت (كه از آثارش این است كه باران بياید و شما
سيراب شوید) .اما مطلب را با حرف «و» نياورد ،بلكه با حرف «فـ  :پس» آورد كه داللت ميكند بر نتيجه فوري چيزي؛ یعني
اینكه باد فرستادیم و در نتيجه باران نازل كردیم ،براي این بود كه شما را سيراب كنيم.
یعني با اینكه آب براي زندگي همه موجودات ضروري است؛ اما در اینجا بر اثر خاص آن در سيراب شدن انسانها تاكيد
كرد.
شاید هشداري است كه آفرینش باد و باران هم ارتباط با آفرینش آدمي دارد؛ آن هم آبي كه اگر خدا با باران آن را براي
ما نميفرستاد ،دست كم در اغلب نقاط مسكوني كره زمين ،زندگي امكانپذیر نبود .پس خداي ما خدایي نيست كه كاري به
كار ما نداشته باشد (جلسه ،203تدبر )2و كره زمين توپي نيست كه بيهدف در جهان پرتاب شده باشد!
...« )3أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ»
مقصود از اینكه شما «خزانهداران آن نيستيد» چيست؟
الف .خزانه هایي در عوالم باالتر كه آب هم همانند هر چيز دیگري از آنجا آمده است (آیه قبل) و شما احاطهاي بدانها
ندارید.
ب .محلهاي نگهداري آب در طبيعت ،اعم از ابرهایي كه نگهدارنده آبي هستند كه از آسمان فرو ميآید ،و مخازن روي
زمين (مانند دریاها و اقيانوسها) ،و نيز مخازن زیرزميني آب.
ج .چهبسا «نيستيد» به معناي «نميتوانستيد باشيد» باشد ،یعني ما آب را از آسمان فروفرستادیم در حالي كه [اگر این كار
را نكرده بودیم] شما نگهدارنده آب در هيچ خزانهاي (مانند آبانبارها و سدها و  )...نبودید.
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د... .
« )4وَ أَرْسَلْنَا الرِّیاحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنينَ»
هر آیه اي از آیات قرآن همان طور كه در عالم ظاهر ،صادق است اشاراتي هم به عوالم باطن دارد كه گاه وجود برخي
كلمات در آیه قرینهاي است كه در عين حال كه معناي ظاهري را درست ميدانيم ،در آن معناي باطني هم بيندیشيم .مثال كلمه
«خازن» مخصوصا با توجه به معناي آن در آیه قبل ،ميتواند از این گونه قرینهها باشد.
شاید این شعر مالي رومي ،یكي از اشارات به باطن این آیه باشد:
نيست آن باران ازین ابر شما
هست ابري دیگر و دیگر سما
غيب را ابري و آبي دیگرست
آسمان و آفتابي دیگرست
ناید آن اال كه بر خاصان پدید
باقيان في لُبس مِن خَلقٍ جدید
...این دم ابدال باشد زان بهار
در دل و جان روید از وي سبزهزار
فعل باران بهاري با درخت
آید از انفاسشان در نيكبخت
گر درخت خشك باشد در مكان
عيب آن از باد جانافزا مدان
باد كار خویش كرد و بر وزید
آنكه جاني داشت بر جانش گزید
...مر ترا عقلي است جزوي در نهان
كامل العقلي بجو اندر جهان
جزو تو از كل او كلي شود
عقل كل بر نفس چون غلي شود
پس به تاویل این بود كانفاس پاک
چون بهارست و حيات برگ و تاک
از حدیث اوليا نرم و درشت
تن مپوشان زانك دینت راست پشت
گرم گوید سرد گوید خوش بگير
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تا ز گرم و سرد بجهي وز سعير
گرم و سردش نوبهار زندگيست
مایهي صدق و یقين و بندگيست
زان كزو بُستان جانها زنده است
زین جواهر ،بحر دل آگنده است (مثنوي،دفتر اول ،بيت 2034به بعد)
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh100 /
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وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْیي وَ نُمیتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ

1395/9/24

ترجمه

و بهیقين این مایيم كه زنده ميكنيم و ميميرانيم؛ و مایيم كه وارث [همگان] هستيم.
نکات ترجمهای و نحوی

«إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيي وَ نُميتُ»
در این عبارت ،دست كم به شش صورت بر فاعلِ احياء و اماته (= ما) تاكيد كرده است:
 حرف «إنّ» اسميه بودن جمله «لـ» مزحلقه (الم حرف تاكيد است و در جایي كه نتواند در ابتداي كالم بياید در قسمت بعدي ميآید) خبرِ «إن» دوباره خودش یك جمله اسميه است ضمير «ما» در فعل «نحيي» وجود داشته است ،و لذا صرف گفتن «نحيي» یعني «ما زنده ميكنيم» با این حال ،دوبارقبل از آن آمده است« :نا» « +نحن» (یعني صرف نظر از اینكه جمله اسميه داللت بر تاكيد ميكند ،آشكار كردن
ضميري كه خود فعل بر آن داللت دارد ،نيز داللت بر تاكيد ميكند)
«الوارِثُونَ»
وارثون ،جمع كلمه ي «وارث» است؛ و وارث ،اسم فاعل از ماده «ورث» است .این ماده به معناي آن است كه چيزي از
آنِ كسي باشد و [با مرگش] به دیگري منتقل گردد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،6ص )105و به همين مناسبت گاه در جایي كه
انسان چيزي را بدون زحمت تصاحب كند (مثال در آیه« :ال یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً :جایز نيست كه از زنان به زور ارث
ببرید» نساء )19/ویا چيزي كه كامال آماده و مهيا به كسي واگذار شود (وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها :و این بهشتي است كه آن
را به ارث بردید؛ زخرف )72/به كار ميرود .هرچند ،تعبير «به ارث بردن بهشت» كه در قرآن زیاد به كار رفته ،شاید از این
باب باشد كه وراثت حقيقي آن است كه انسان بعد از به دست آوردن ميراث ،دیگر نه زحمتي دارد و نه قرار است در قبال
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آنچه به ارث برده حساب و كتابي پس دهد (مفردات ألفاظ القرآن ،ص .)864-863كاربرد تعبير «وارث» در مورد خداوند هم
ظاهرا بدین جهت است كه او تنها كسي است كه مطلقاً باقي و فناناپذیر است و همه امور نهایتا به او برميگردد (مفردات ألفاظ
القرآن ،ص864؛ التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،13ص .)79در دعایي كه از پيامبر اكرم نقل شده ایشان ميفرمایند« :اللَّهُمَّ
مَتِّعْنا بِأَسْماعِنا وَ أَبْصارِنا وَ قُوَّتِنا ما أَحْيَيْتَنا وَ اجْعَلْهُ الْوارِثُ مِنَّا :خدایا ما را از شنوایيها و دیدگان و قوتمان مادامي كه زنده
هستيم بهرهمند ساز و آنها را وارث ما قرار ده» (اإلقبال ،ج ،3ص )321اینكه آنها را وارث ما قرار ده یعني ما قبل از اینكه آنها
را از دست دهيم ،بميریم.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه:
هنگامي كه خداوند اهل زمين را بميراند ،آنگاه اهل آسمان دنيا را ميميراند؛ سپس اهل آسمان دوم را؛ سپس اهل آسمان
سوم را؛ سپس اهل آسمان چهارم را؛ سپس اهل آسمان پنجم را؛ سپس اهل آسمان ششم را؛ سپس اهل آسمان هفتم را مي
ميراند؛ سپس ميكائيل را ميميراند [ یا فرمود :جبرئيل را] سپس جبرئيل را ميميراند؛ سپس اسرافيل را؛ سپس ملك الموت را؛
سپس [براي بار دوم] در صور دميده ميشود و برانگيخته ميگردند؛ سپس خداوند تبارک و تعالي ميگوید« :امروز مُلك و
سلطنت از آنِ كيست؟» (غافر )16/آنگاه خود پاسخ ميدهد و ميفرماید «از آن خداوند» آفریدگارِ صورتبخش و عاري از هر
عيب؛ و متعالي است خداوند «واحد قهار» .سپس ميفرماید :جباران كجایند؟ كجایند كساني كه در كنار من خدایاني را
ميخواندند؟ كجایند متكبران؟ و مانند این؛ آنگاه خالئق برانگيخته ميشوند.
الزهد ،ص90
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَیْدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ :إِذَا أَمَاتَ
اللَّهُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ
أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ ثُمَّ أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ثُمَّ أَمَاتَ أَهْلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ثُمَّ أَمَاتَ مِيكَائِيلَ قَالَ أَوْ جَبْرَائِيلَ ثُمَّ أَمَاتَ
جَبْرَائِيلَ ثُمَّ أَمَاتَ إِسْرَافِيلَ ثُمَّ أَمَاتَ مَلَكَ الْمَوْتِ ثُمَّ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ بَعَثَ قَالَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟
فَيَرُدُّ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ لِلَّهِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ وَ تَعَالَى اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ثُمَّ یَقُولُ أَیْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَیْنَ الَّذِینَ كَانُوا یَدْعُونَ مَعِي
إِلَهاً؟ أَیْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ وَ نَحْوَ هَذَا ثُمَّ یَبْعَثُ الْخَلْق.
تدبر

« )1وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيي وَ نُميتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ»
در آیات قبل به بيان نعمتهاي مختلفي پرداخت كه خداوند آفریده است .این آیه به نوعي جمعبندي آن آیات است؛ در
آیات قبلي ،از تدبير آسمانها و گسترش زمين و قرار گرفتن كوهها و رویش هر چيز متوازن و قرار دادن اسباب معيشت سخن
گفت تا وزش بادها و بارش باران و ...؛ و در این آیه ،عالوه بر تمام این تدبيرها ،بيان كرد كه حيات و مرگ [آغاز و انجام] هر
چيزي هم به دست خداست؛ گویي خداوند متعال ميفرماید تدبير امر شما به دست ماست و ما بر شما احاطه داریم و شما را
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كه نبودید زنده ميكنيم و نهایتا هم شما را ميميرانيم و بعد از شما همه فقط ما هستيم و همه چيز به ما برميگردد( .الميزان،
ج ،14ص)575
« )2وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيي وَ نُميتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ»
چرا تعبير «ما زنده ميكنيم و ميميرانيم» را حداقل با شش تاكيد در كالم بيان كرد (إنّ  +جمله اسميه  +لـ  +جمله اسميه
در خبر إنّ « +نا» « +نحن» (توضيح در «نكات ترجمه»)؟
الف .از این جهت كه گاه گمان ميشود كه برخي از مرگ و زندگيها به دست خدا نيست (الميزان ،ج ،14ص) [یعني
گاه صرف عوامل طبيعي را عامل حيات یا مرگ تلقي ميكنيم و فراموش ميكنيم كه حقيقت مرگ و حيات دست خداست]
ب .چون در ميان نعمتهاي خدا ،خود زندگي و مرگ دو نعمت عظيم است كه اینكه این دو به دست خداست ،بسيار مورد
غفلت قرار ميگيرد.
ج... .
« )3نَحْنُ الْوارِثُونَ»
اگر وارث بودن خدا را جدي بگيریم ،شناختمان از خود تغيير ميكند.
نكته تخصصي انسانشناسي
انسان ،زماني براي چيزي ارزش قائل ميشود و به حفظ و نگهداري آن اهتمام ميورزد ،كه آن چيز واقعا از آنِ خود وي
باشد؛ نه چيزي كه براي بهرهبرداري موقتي در اختيار او قرار گرفته است .مثال هر انساني عموما بيشتر دلنگران حفظ منزل خود
و تعميرات آن است تا دلنگران حفظ مسافرخانهاي كه از آنِ او نيست و تنها یك شب براي اقامت در اختيار او قرار گرفته
است.
اگر این ضابطه را جدي بگيریم ،آنگاه در اینكه چه چيزي واقعا دارایي ماست و چه چيزي دارایي ما نيست ،تجدید نظر
ميكنيم .كسي كه مرگ را جدي بگيرد ،ميفهمد كه حقيقتا نهتنها مالك واقعي خانه و اتومبيل و سایر وسایل زندگيِ خود نيست
(زیرا اینها به طور موقت در اختيار اویند و با مرگ همه را از او ميستانند) بلكه حتي مالك واقعي گوش و چشم و  ...نيست
و ما تنها و تنها مالك اندیشههایي كه در ما رسوخ كرده (باور قبلي ،ایمان) ،و نيز اعمال و كارهایمان هستيم كه تا قيامت همراه
ما خواهند بود.
این آیه هشدار مي دهد كه خداوند وارث همه چيزهاي عالم است ،و از جمله ،وارث همه چيزهایي است كه شما از آنِ
خود ميدانستيد؛ اینها همه مال خداست ،و شما همه را ميگذارید و ميروید.
پس دلتان مشغول اینها نشود و دلمشغولي تان تنها و تنها باورهایي باشد ،كه قرار است با آن زندگي كنيد ،و نيز اعمال و
رفتاري ،كه تنها چيزي است كه واقعا مالكش هستيد و تا ابد برایتان ميماند.
بيهوده نيست كه در منطق دین ،همه چيز انسان ،در گروي «ایمان» و «عمل صالح» است.
« )4وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيي وَ نُميتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ»
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این آیات مقدمه آیات آفرینش انسان است؛ و از این جهت شبيه آیات سوره بقره و سوره اعراف است كه در اولي قبل از
ورود در بحث خلقت انسان (بقره ،)28/و در دومي بعد از آن (اعراف )25/به اینكه مراحل زندگي و مرگ انسان كه در دست
خداست ،اشاره شد .با این تفاوت كه در آنجا ،تاكيد كالم به گونهاي بود كه توجه انسان به خود این مراحل و جدي گرفتن
این مراحل در انسانشناسي جلب ميشد (توضيح :در جلسه ،245تدبر ،)2اما در این آیات بر این تاكيد شده كه این خداوند
است كه زنده كردن و ميراندن (و در آیات بعد :زنده كردن مجدد) را انجام ميدهد.
به نظر شما تفاوت این دو تاكيد به چه دليل است؟
این سوال را در گوشه ذهن خود نگهداریم؛ شاید با بررسي آیات مربوطه ،و مقایسه آن با دو دسته آیات قبل (یعني آیات
سوره بقره و سوره اعراف) بهتر بتوان به این سوال پاسخ داد.

 )262سوره حجر ( )15آیه 24

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمینَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ

1395/9/25

ترجمه

و همانا ميدانيم جلو رفتگان از شما را؛ و [نيز] قطعا ميدانيم واپسماندگان را.
نکات ترجمه

دو عبارت «مستقدم» و «مستأخر» اسم فاعل از فعل استقدم و استأخر است كه این درباره این دوفعل در جلسه 254
توضيح داده شد.
حدیث

 )1از امام باقر ع درباره آیه «و همانا ميدانيم مستقدماین (جلو رفتگان) از شما را؛ و [نيز] قطعا ميدانيم مستاخرین
(واپسماندگان) را» روایت شده است كه :آنها مومنان از این امتاند.
تفسير العياشي ،ج ،2ص240 :
عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ» قَالَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است كه «مستقدمين» (جلورفتگان) كسانياند كه اهل كار نيكاند؛ و «مستاخرین»
(واپسماندگان) كسانياند كه اهل كار بد ميباشند.
نهج البيان (للشيباني) ،ج ،2ص161؛ البرهان في تفسير القرآن ،ج ،3ص339
روي عن الصادق (عليه السالم)« :أن المستقدمين أصحاب الحسنات ،و المستأخرین أصحاب السيئات»
 )3از امام صادق ع از پدرشان درباره نحوه سالم كردن بر اهل قبور روایت شده است:
سالم بر شما اي اهل دیار از مومنان و رحمت خدا و بركاتش بر شما باد؛ شما پيش روي ما بودید و ما دنبالهرو
شمایيم؛خداوند جلورفتگان و واپسماندگان شما را رحمت كند و همه ما از خدایيم و به سوي خدا بازمي گردیم.
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قرب اإلسناد ،ص123
وَ عَنْهُ ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ،عَنْ جَعْفَرٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ:
«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ،أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ،رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنْكُمْ وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ ،وَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

1

تدبر

« )1وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
درباره اینكه منظور از «مستقدمين» و «مستاخرین» چيست ،دیدگاههاي متعددي ارائه شده است؛ از جمله:
الف .تقدم و تاخر زماني مد نظر است؛ مستقدمين ،گذشتگان از این امت؛ و مستاخرین ،آیندگان از این امت است( .مجاهد،
ضحاک ،قتاده ،شعبي؛ به نقل از مجمعالبيان ،ج ،6ص( )514و نيز حدیث 1و حدیث)3

2

ب .تقدم و تاخر از حيث رسيدن به مقصد الهي مد نظر است :مستقدمين كسانياند كه در كارهاي خير پيش افتادهاند
(همان السابقون السابقون؛ واقعه )10/و مستاخرین كساني هستند كه در كارهاي خير تعلل كرده و كارنامهشان با اعمال بد پر
شده است( .حدیث)2
ج .مستقدمين كسانياند كه در ميدان نبرد پيشتازند و مستاخرین كسانياند كه سعي ميكنند در پشت جبهه بمانند (شعبي،
به نقل از مجمعالبيان ،ج ،6ص)514
د .مستقدمين مردانياند كه در صف اول نماز ميایستادند ،و مستاخرین كسانياند كه در صفوف آخر (كه به صفوف زنان
نزدیك بود) ميایستادند كه چشمچراني كنند! (ابنعباس این را به عنوان شأن نزول آیه مطرح كرده است ،به نقل از مجمعالبيان،
ج ،6ص)514

3

 . 1این روایت هم در همین مضمون است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع كَیْفَ التَّسْلِیمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِینَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ( .الكافي ،ج ،3ص)229
2

 .عالمه طباطبایي این معنا را پذیرفته و دیدگاههاي بعدي را اقوال سست و بي ارزش دانسته است ،بدون اینكه دلیلي براي این سخن خود بیان

كنند .ظاهرا ایشان بر اساس این مبنا كه قبول یك نظر با قبول نظرات دیگر جمع نميشود سخن گفتهاند در حالي كه بر اساس مبناي «امكان استعمال یك
لفظ در چند معنا» در عین درست بودن معناي اول مي توان معاني بعدي را هم در مورد آیه صادق دانست خصوصا كه روایات متعدد هم همین را تایید
ميكنند.
 . 3چنین مضموني در برخي احادیث ما هم نقل شده است :بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءَ كَمَلًا تَحْضُرُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ قَوْمٌ
یَتَقَدَّمُونَ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَرَاهِیَةَ النَّظَرِ إِلَیْهَا وَ كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص یَتَأَخَّرُونَ إِلَى الصَّفِّ الْآخَرِ فَیَنْظُرُونَ إِلَیْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِینَ لِیَنْظُرُوا إِلَیْهَا( .الجعفریات (األشعثیات) ،ص)178

139

ه .پيامبر ص مردان را به ایستادن در صف اول تشویق كرد ،و مردم ازدحام كردند [عدهاي زودتر ميآمدند كه در صف
اول بنشينند ].خانههاي قبيله بنيعذره از مسجد دور بود [لذا به صف اول نميرسيدند]  ،با هم جمع شدند و گفتند خانههاي
خود را فروخته ،خانههایي نزدیك مسجد ميخریم؛ و این آیه نازل شد (یعني خداوند بر اساس نيتشان افراد را جزا ميدهد)
(ربيع بن انس این را به عنوان شان نزول آیه مطرح كرده ،به نقل از مجمعالبيان ،ج ،6ص)514
و... .
« )2وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
ما درباره انسانهاي زمان دیگر اطالع كامل و معتبري نداریم ،اما قطعا هيچكس و هيچ چيز از دایره علم خدا بيرون نميماند.
بحث تخصصی انسانشناسی

انسانها موجوداتي زمانمندند و اگرچه وجودشان از گذشته تا آینده كشيده شده ،اما شناختهایشان از انسانهاي دیگر ،در
درجه اول بر اساس تجربهاي است كه از مردم زمان خود دارند و با الگویي كه از زمانه خود ميگيرند انسانهاي زمانهاي دیگر
را فهم ميكنند .این گونه تحليل موجب ميشود كه به خاطر تفاوتي كه بين مردم زمان خود و زمانهاي دیگر ميبينند ،مرتب
چالشهایي را مطرح كنند؛ مثال اینكه اگر هدایت در گروي این شریعت و دیني است كه به دست ما رسيده پس انسانهایي كه
قبال بوده اند و این دین به دستشان نرسيده تكليفشان چيست؟ (اشكالي كه فرعون در مقابل موسي مطرح كرد تا با ضرورت
دینداري بر اساس یك شریعت الهي مخالفت كند :طه)51-50/
اما خداوند همان گونه كه بر ما كه اكنون زندگي ميكنيم احاطه كامل دارد ،بر هر كسي كه پيش یا پس از ما هم باشد
احاطه كامل دارد و اگر تدبيري براي آنها ميكند با توجه به احاطه كامل او بر آنهاست.
« )3وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
در این آیه اینكه ما از وضع و حال «جلوافتادگان» و «عقبماندگان» باخبر هستيم را با سه تاكيد بيان كرد [«و» قسم « +لـ»
تاكيد « +قد» تحقيق (محققا واقع شدن)]  .این باخبر بودن از وضع این افراد چه نكتهاي دارد كه چنين با تاكيد بيان شده است؟
به نظر مي رسد بر اساس هر یك از معانياي كه این تعبير ميتواند داشته باشد (تدبر )1ميتوان ثمرهاي از این گرفت؛ از
باب نمونه و متناسب با بندهایي كه در تدبر  1مطرح شد به برخي اشاره ميشود:
«الف» .اینكه ما درباره انسانهاي زمان دیگر اطالع كامل و معتبري نداریم ،نباید گمان كنيم كه خدا هم احاطه كامل بر آنها
ندارد ویا انتظار نداشته باشيم كه آنها هم كامال بر اساس مقتضيات فرهنگي خاص زمان ما قابل تحليل باشند( .توضيح در
تدبر)2
«ب» و «د» .انسانها مختلفند :برخي اهل تالش و كوشش و جدیت هستند و از دیگران جلو مي افتند؛ و برخي اهل تنبلي
و یا كمكارياند و عقب مي مانند .چون اطالع ما ناقص است ،بسياري از اوقات افراد خود را جابجا مينمایانند :مثال آنها كه
كمكاري كردهاند به گونهاي ظاهرسازي ميكنند كه مردم اینها را پركار و خوبان واقعي را كمكار بدانند .اما همه اینها در علم
خدا محفوظ است و كسي نهایتا در محاسبات الهي ضرر نخواهد كرد.
ج... .
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« )2وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
«وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
«وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
«وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرینَ»
و همانا ميدانيم جلو رفتگان از شما را؛ و [نيز] قطعا ميدانيم واپسماندگان را.

 )263سوره حجر ( )15آیه 25

وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكیمٌ عَلیمٌ

1395/9/26

ترجمه

و قطعاً پروردگارت كسي است كه آنان را گرد آورد؛ بدرستي كه او داراي حكمت و علم كامل است.
نکات ترجمه

«یَحْشُر»
ماده «حشر» در اصل به معناي «سوق دادن» و «برانگيختن» (بعث و انبعاث) ،و در واقع هر جمع كردني است كه با سوق
دادن همراه باشد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،2ص65؛ التحقيق في كلمات القرآن الكریم ،ج ،2ص )224و غالبا در مورد بيرون
آوردن یك جماعت از جایگاه خود و سوق دادن و برانگيختن آنها براي جنگ و مانند آن به كار ميرود (مفردات ألفاظ القرآن،
ص )237در قرآن كریم هم در مورد این گونه جمع شدنهاي دنيوي به كار رفته (مثال :وَ ابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِینَ ،شعراء36/؛
وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ ،نمل )17/و هم درباره برانگيختن افراد در قيامت (از  43مورد كاربرد این
ماده 35 ،مورد آن مربوط به برانگيختن بعد از مرگ است كه برخي از آنها مشخصا ناظر به «رجعت» ميباشد (مانند :وَ یَوْمَ
نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ "فَوْجاً مِمَّنْ" یُكَذِّبُ بِآیاتِنا ،نمل .)83/و چنانكه قبال اشاره هم شد (جلسه )168تفاوت كلمه «حشر» با «جمع»
در این است كه در كلمه حشر معناي «سوق دادن» هم نهفته است.
درباره دو كلمه «حَكيم» و «عَليم» در جلسه ( 222بقره )32/توضيح داده شد.

1

 . 1توضیح مذكور به قرار ذیل است:
«علیم» وزنش وزن «فعیل» است كه این وزن هم براي صفت مشبهه و هم براي صیغه مبالغه به كار ميرود؛ اما عموما اهل لغت «علیم» را از باب
مبالغه در علم دانستهاند (تاج العروس ،ج ،17ص )500و ظاهرا ضابطهاش این است كه اگر بتوان از ماده مربوطه ،اسم فاعل بسازیم صیغه مبالغه است؛ و
اگر اسم فاعل آن چندان رایج نباشد (مثال رحیم) صفت مشبهه ميباشد.
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حدیث

 )1اميرالمومينن ع در خطبه اي فرمودند:
و آن روزي است كه خداوند اولين و آخرین را در آن جمع ميكند ،براي انجام محاسبهاي جامع و دقيق و جزا دادن
اعمال ،در حالي كه همگان خاضع ایستادهاند؛ عرق از سر و رویشان ریزان است و زمين زیر پایشان لرزان؛ نيكوحالترین آنها
كسي است كه براي نهادن پایش جایي ،و براي نفس كشيدن [یا براي راحتياش] فضایي بيابد.
نهجالبالغه ،خطبه102
وَ ذَلِكَ یَوْمٌ یَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ اآلْخِرِینَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ خُضُوعاً قِيَاماً قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ وَ رَجَفَتْ
بِهِمُ الْأَرْضُ فَأَحْسَنُهُمُ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعاً وَ لِنَفْسِهِ مُتَّسَعاً.
 )2اميرالمومينن ع در خطبه اي فرمودند:
آنگاه كه موعد مقرر سر رسد ،و اندازههاي امور در رسد و آخر آفریدگان به آغاز آن پيوندد ،و از اراده خدا آنچه بر ایجاد
دوباره مخلوقات تعلق گرفته ،فرا رسد؛
آسمان را بتكاند و بشكافد ،و زمين را بجنباند و سخت بلرزاند؛
كوهها را از بن بركند و پراكنده كند ،چنانكه از هيبت جاللش ،و بيم سطوتش درهم كوبيده شوند؛
و هر آن كه را كه در زمين [مدفون] است بيرون آورد ،و پس از پوسيدگي دوباره حيات بخشد ،و پس از پراكندگى گرد
هم آورد ،تا آنها را مورد سوال قرار دهد از كردارهاى پنهان و كارهاى كرده در نهان؛
و آنان را دو گروه سازد :بر گروهى نعمت بخشد ،و گروه دیگر را در عتاب كشد.
امّا طاعت پيشگان ،به پاداش ،جوار خود ارزانىشان دارد و در خانه خویش جاودانشان سازد ،جایى كه فرود آمدگان از
آن رخت برنبندند ،و دگرگون حال نگردند .نه جزع و فزعي آنان را فرا گيرد و نه بيمارىاي بدانها روى آورد ،نه خطرى
برايشان پيش آید و نه سفرى آنها را به زحمت اندازد.

در تفاوت بین «عالم» و «علیم» هم گفتهاند «عالم» لزوما داللت بر «معلوم» ميكند یعني در جایي به كار ميرود كه معلومي در كار باشد و همواره
متعدي است؛ اما «علیم» لزوما متعدي نیست و صرفا نشاندهنده این است كه اگر معلومي در كار باشد ،حتما او بدان عالم است؛ چنانكه «سامع» به كسي
گفته ميشود كه صدایي را بشنود ،اما «سمیع» به كسي ميگویند كه شنوا باشد ،خواه در آن لحظه صدایي در كار باشد یا نباشد( .الفروق في اللغة ،ص)80
«الْحَكیمُ» از ماده «حكم» است كه گفتهاند اصل این ماده داللت بر «منع» كردن دارد« :حُكم» منع از ظلم است و «حكمت» منع از جهالت است
(معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص )91و برخي توضیح دادهاند كه نه هر گونه منعي ،بلكه ممانعتي كه نوعي هدف اصالح و كنترل را تعقیب ميكند لذا به
«افسار چهارپایان» «حَكَمَة» ميگویند و «حُكم» كردن هم آن است كه معین شود كه چیزي چنین است و چنان نیست؛ «حاكم» كسي است كه بین مردم
حكم ميكند و «حَكَم» هم كسي است كه در حكم كردن متخصص باشد و «حكمت» هم به معناي این است كه بر اساس علم ،حكم شود و وقتي در مورد
خدا كه به كار ميرود به معناي علم خداوند به اشیاء و ایجاد آنها در كمال احكام است و «مُحكم» هم یعني چیزي كه شك و شبهه و خللي در آن راه
نداشته باشد و در معناي «حكیم» همچنین گفتهاند كه به معناي كسي است كه كار خود را محكم و بيخلل انجام ميدهد( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص-248
)251
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و امّا نافرمانان ،آنان را در بدترین جاى فرود آرد و دستهاشان را با غل در گردن درآرد و پيشانيهاشان را تا به قدمها فرو
دارد ،و بر آنان بپوشاند جامه قطران و پارههاي آتش سوزان ،در عذابى كه سخت گداخته شده ،و دري كه به روى ساكنانش
بسته شده ،در آتشى زبانهزن و غرّنده ،با زبانهاى سوزان و آوایى ترساننده .مقيم آن از آنجا رخت نتواند بست ،و اسير آن با
فدیه از آنجا نتواند رست ،و قيدهاى آن را نتوان شكست .آن سرا را نه مدّتى است كه سر رسد ،و نه اجلي است كه براي
مردمش در رسد.
نهجالبالغه ،خطبه( 109با اقتباس از ترجمه شهيدي ،ص)106-105
حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ الْأَمْرُ مَقَادِیرَهُ وَ أُلْحِقَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَوَّلِهِ وَ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا یُرِیدُهُ مِنْ تَجْدِیدِ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ
وَ فَطَرَهَا وَ أَرَجَّ الْأَرْضَ وَ أَرْجَفَهَا وَ قَلَعَ جِبَالَهَا وَ نَسَفَهَا وَ دَکَّ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَ مَخُوفِ سَطْوَتِهِ وَ أَخْرَجَ مَنْ فِيهَا
فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِمْ وَ جَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ ثُمَّ مَيَّزَهُمْ لِمَا یُرِیدُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ خَفَایَا الْأَعْمَالِ وَ خَبَایَا الْأَفْعَالِ وَ جَعَلَهُمْ فَرِیقَيْنِ
أَنْعَمَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَ انْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَمَّا أَهْلُ الطَّاعَةِ فَأَثَابَهُمْ بِجِوَارِهِ وَ خَلَّدَهُمْ فِي دَارِهِ حَيْثُ لَا یَظْعَنُ النُّزَّالُ وَ لَا تَتَغَيَّرُ بِهِمُ الْحَالُ
وَ لَا تَنُوبُهُمُ الْأَفْزَاعُ وَ لَا تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ وَ لَا تَعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ وَ لَا تُشْخِصُهُمُ الْأَسْفَارُ وَ أَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ فَأَنْزَلَهُمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَلَّ
الْأَیْدِيَ إِلَى الْأَعْنَاقِ وَ قَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ وَ أَلْبَسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ وَ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ وَ بَابٍ قَدْ أُطْبِقَ
عَلَى أَهْلِهِ فِي نَارٍ لَهَا كَلَبٌ وَ لَجَبٌ وَ لَهَبٌ سَاطِعٌ وَ قَصِيفٌ هَائِلٌ لَا یَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَ لَا یُفَادَى أَسِيرُهَا وَ لَا تُفْصَمُ كُبُولُهَا لَا مُدَّةَ لِلدَّارِ
فَتَفْنَى وَ لَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى.
 )3از پيامبر اكرم ص روایت شده است:
وقتي خداوند عز و جل در روز قيامت همه بندگانش را مبعوث ميكند ،همگي را در زمين صاف و همواري جمع ميكند؛
پس دیدگانشان نافذ و گوشهایشان شنوا گردد؛ و شبها و روز را نيز محشور كنند و مكانها و زمانها بر اعمال بندگان گواهي
دهند؛
پس هر كه عمل صالحي انجام داده ،اعضاءو جوارحش ،و مكانهایش و ماهها و سالها و ساعات و ایامش ،و نيز شبهاي
جمعه و ساعات و ایام آن ،بر او شهادت دهند؛ پس بدین سبب به سعادت ابدي برسد؛
و كسي كه كار بدي انجام دهد ،اعضاءو جوارحش ،و مكانهایش و ماهها و سالها و ساعات و ایامش ،و نيز شبهاي
جمعه و ساعات و ایام آن ،بر او شهادت دهند؛ پس بدین سبب به شقاوت ابدي برسد.
هشدار! براي روز قيامت بكوشيد و زاد و توشه آماده كنيد براي روزي كه همه جمع ميشوند ،روزي كه ندا داده ميشود؛
و از گناهان دوري كنيد ،كه با تقواي الهي است كه به خالص ميتوان اميد بست.
التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ،ص655
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ...
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَبْعَثُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ عِبَادَهُ أَجْمَعِينَ وَ إِمَاءَهُ ،فَيَجْمَعُهُمْ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ،وَ یُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ،وَ
یُحْشَرُ اللَّيَالِي وَ الْأَیَّامُ ،وَ تُسْتَشْهَدُ الْبِقَاعُ وَ الشُّهُورُ عَلَى أَعْمَالِ الْعِبَادِ ،فَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً شَهِدَتْ لَهُ جَوَارِحُهُ وَ بِقَاعُهُ ،وَ شُهُورُهُ ،وَ
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أَعْوَامُهُ وَ سَاعَاتُهُ ،وَ أَیَّامُهُ .وَ لَيَالِي الْجُمَعِ وَ سَاعَاتُهَا وَ أَیَّامُهَا ،فَيَسْعَدُ بِذَلِكَ سَعَادَةَ الْأَبَدِ وَ مَنْ عَمِلَ سُوءاً شَهِدَتْ عَلَيْهِ جَوَارِحُهُ،
وَ بِقَاعُهُ ،وَ شُهُورُهُ وَ أَعْوَانُهُ ،وَ سَاعَاتُهُ [وَ أَیَّامُهُ] وَ لَيَالِي الْجُمَعِ وَ سَاعَاتُهَا وَ أَیَّامُهَا ،فَيَشْقَى بِذَلِكَ شَقَاءَ الْأَبَدِ.
أَلَا فَاعْمَلُوا [الْيَوْمَ] لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ،وَ أَعِدُّوا الزَّادَ لِيَوْمِ الْجَمْعِ یَوْمَ التَّنَادِ ،وَ تَجَنَّبُوا الْمَعَاصِيَ ،فَبِتَقْوَى اللَّهِ یُرْجَى الْخَلَاص...

1

تدبر

« )1وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ»
بعد از اینكه (در آیه قبل) فرمود كه ما نسبت به همه مستقدمين و مستاخرین (جلورفتگان و واپسماندگان ،گذشتگان و
آیندگان) علم داریم؛ در این آیه ميفرماید پروردگارت كسي است كه همه آنها را در روز قيامت برميانگيزاند و با سوق دادن
آنها همه را در یكجا جمع ميكند و این كارش هم از روي علم و حكمت است.
نکته تخصصی انسانشناسی

ما انسانها در زمانها و مكانهاي مختلف زندگي ميكنيم؛ و گاه گمان ميكنيم كه تاثيرات زندگيمان فقط محدود به كساني
است كه در زمان و مكان ما زندگي ميكنند .امروزه با گسترش ارتباطات ،تا حدودي به فهم این واقعيت رسيدهایم كه زندگي
ما با انسانهایي كه در مكانهاي دیگر زندگي ميكنند نيز مرتبط است؛ و با اندكي دقت ميتوان فهميد كه زندگي ما با انسانهاي
زمانهاي دیگر هم گره خورده است؛ چرا كه هر كسي كه هر كاري ميكند و در دیگران (نزدیك یا دور) اثري ميگذارد( ،حتي
اگر این اثر به خاطر اطالع از اقدام او در هزار سال بعد باشد) این اثر یك ارتباطي بين او و دیگران برقرار ميكند.
پس،
من به همه انساهاي عالم مرتبط هستم .و ظاهرا یكي از علتهاي «حشر» (جمع آوردن همه انسانها در یك موقعيت واحد)
این است كه براي حسابرسي دقيق ،همه باید حاضر باشند.
« )2وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ»
 . 1در همین مضمونها این روایت هم قابل توجه است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ
الْحُسَیْنِ ع یُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص -قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ -عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع یُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ
تَعَالَى النَّاسَ مِنْ حُفَرِهِمْ عُزْلًا بُهْماً جُرْداً مُرْداً فِي صَعِیدٍ وَاحِدٍ یَسُوقُهُمُ النُّورُ وَ تَجْمَعُهُمُ الظُّلْمَةُ حَتَّى یَقِفُوا عَلَى عَقَبَةِ الْمَحْشَرِ فَیَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ یَزْدَحِمُونَ
دُونَهَا فَیُمْنَعُونَ مِنَ الْمُضِيِّ فَتَشْتَدُّ أَنْفَاسُهُمْ وَ یَكْثُرُ عَرَقُهُمْ وَ تَضِیقُ بِهِمْ أُمُورُهُمْ وَ یَشْتَدُّ ضَجِیجُهُمْ وَ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمْ قَالَ وَ هُوَ أَوَّلُ هَوْلٍ مِنْ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ
قَالَ فَیُشْرِفُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَیْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ فِي ظِلَالٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَیَأْمُرُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَیُنَادِي فِیهِمْ یَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ أَنْصِتُوا وَ اسْتَمِعُوا
مُنَادِيَ الْجَبَّارِ قَالَ فَیَسْمَعُ آخِرُهُمْ كَمَا یَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ قَالَ فَتَنْكَسِرُ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَ تَخْشَعُ أَبْصَارُهُمْ وَ تَضْطَرِبُ فَرَائِصُهُمْ وَ تَفْزَعُ قُلُوبُهُمْ وَ یَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ
إِلَى نَاحِیَةِ الصَّوْتِ «مُهْطِعِینَ إِلَى الدَّاعِ» قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ یَقُولُ الْكَافِرُ «هذا یَوْمٌ عَسِرٌ» قَالَ فَیُشْرِفُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَكَمُ الْعَدْلُ عَلَیْهِمْ فَیَقُولُ أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ
إِلَّا أَنَا الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا یَجُورُ الْیَوْمَ أَحْكُمُ بَیْنَكُمْ بِعَدْلِي وَ قِسْطِي لَا یُظْلَمُ الْیَوْمَ عِنْدِي أَحَدٌ الْیَوْمَ آخُذُ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِيِّ بِحَقِّهِ وَ لِصَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ بِالْمَظْلِمَةِ
بِالْقِصَاصِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّیِّئَاتِ وَ أُثِیبُ عَلَى الْهِبَاتِ وَ لَا یَجُوزُ هَذِهِ الْعَقَبَةَ الْیَوْمَ عِنْدِي ظَالِمٌ وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ إِلَّا مَظْلِمَةً یَهَبُهَا صَاحِبُهَا وَ أُثِیبُهُ عَلَیْهَا وَ
آخُذُ لَهُ بِهَا عِنْدَ الْحِسَابِ فَتَلَازَمُوا أَیُّهَا الْخَلَائِقُ وَ اطْلُبُوا مَظَالِمَكُمْ عِنْدَ مَنْ ظَلَمَكُمْ بِهَا فِي الدُّنْیَا وَ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ عَلَیْهِمْ وَ كَفَى بِي شَهِیداً قَالَ فَیَتَعَارَفُونَ وَ
یَتَلَازَمُونَ فَلَا یَبْقَى أَحَدٌ لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مَظْلِمَةٌ أَوْ حَقٌّ إِلَّا لَزِمَهُ بِهَا (الكافي ،ج ،8ص)105-104
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عبارت «او حكيم و عليم است» دليل است بر مدعاي «پروردگارت كسي است كه آنان را گرد آورد ».زیرا حشر اوال
متوقف بر حكمت است كه هركسي به نتيجه عمل خود برسد و آفرینش انسانها بيهوده نباشد؛ و ثانيا متوقف بر علمي است كه
چيزي از كسي فروگذار نگردد( .الميزان ،ج ،12ص)147
نکته تخصصی تفسیری

قرآن كریم ،وقتي اصرار دارد در آیاتش بيندیشيم ،معنایش این است كه سخنش سخن استداللي است؛ و تعبّد در منطق
قرآن ،به معناي پذیرفتنِ چشم و گوش بسته نيست.
یكي از مدلهاي استداللي قرآن كریم« ،ارائه نكات خداشناسي» و سپس «استفاده از مباني خداشناسي در شناخت همه
چيز» است این است؛ بدین صورت كه بعد از بيان یك مدعا ،صفاتي از صفات خدا را مطرح ميكند؛ كه اگر كسي نيك بيندیشد،
اوال مي فهمد كه امكان ندارد خدا ،خدا باشد اما آن صفت را نداشته باشد؛ و ثانيا اگر آن صفت در خدا باشد ،حتما آن مدعاي
مطرح شده معتبر است.
تطبيق بر آیه
گام اول :اگر خدا به عنوان خدا شناخته شود ،معلوم است كه سراسر علم و حكمت است و هيچ كاري را بدون حكمت
انجام نميدهد.
گام دوم :اگر خدا همه كارهایش بر اساس علم و حكمت است ،پس اگر انسانهایي آفریده ،آفرینش آنها بدون حكمت
نبوده ،پس باید معادي و نتيجهگيرياي از آفرینش آنها در كار باشد؛ و اگر اینها كه در زمانهاي مختلف بودهاند ،با هم ارتباط
واقعي دارند ،الزم است كه در آن نتيجهگيري نهایي ،همه آنها با هم جمع شوند كه هریك بتواند به نحو تمام و كمال نتایج
همه كارهاي خویش را دریافت كند.
« )3وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ»
در آیات قبل ،خدا به عنوان «متكلم» بود االن به عنوان «غایب» حكایت ميشود (إنّا  إنّه) ؛ و نيز خطاب به «همه
مخاطبين» بود و در این آیه تغيير كرد و فقط متوجه یك نفر (شخص پيامبر) شد (كم  ک) .چرا؟
الف .عبارت «قطعاً پروردگارت كسي است كه آنان را گرد آورد» داللت بر حصر ميكند (یعني برانگيختن مردم كار
انحصاري خداست) و حصر در جایي مطرح ميشود كه اصل مطلب ،قطعي و مسلم باشد در حالي كه عدهاي از عموم مردم
(كه مخاطب آیات قبل بودند) منكر معاد هستند .پس آیه از خطاب به عموم مردم ،به خطاب به پيامبر برگشت و براي او
حكایت كرد كه این واقعه حتما به دست خداوند رخ ميدهد (الميزان ،ج ،12ص)147
ب .این آیه جمعبندي آیات قبل است و در مقام جمعبندي ،تغيير از حالت متكلم به حالت غایب ،مساله را قطعيتر نشان
ميدهد :ما زمين و آسمان را چنين و چنان آفریدیم و افراد را زنده ميكنيم و ميميرانيم و به همه علم داریم؛ قطعا پروردگارت
همه را یكجا محشور ميكند.
ج .اگرچه خدا واحد است ،اما ربوبيت او متناسب با آنچه مورد ربوبيت قرار مي گيرد ،متفاوت است :ربوبيت برترین
مخلوق (یعني وجود مقدس پيامبر خاتم ص) غير از ربوبيت مثال یك دانه سيب است .اگر خدا در حشر همه را گرد ميآورد،
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با باالترین مرتبه ربوبيتش (كه ربوبيت پيامبر خاتم ص است) تجلي ميكند؛ لذا براي اشاره كردن به تاثير این مقام ،چارهاي
نيست جز اینكه تعبير «ربك» را بياورد ،كه چون اسم ظاهر است ،بعدا باید با ضمير مفرد غایب بدان اشاره شود؛ و نيز چون
مقام ربوبيت برترین مخلوق مد نظر است ،باید تعبير «کَ :تو» را به جاي «كُم :شما» بياورد.
د... .

 )264سوره حجر ( )15آیه 26

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

1395/9/27

ترجمه

و در حقيقت انسان را از گِلي خشك و خام ،از لجني سياه و بدبو كه مانده و متغير شده ،آفریدیم.
نکات ترجمهای و نحوی

«صَلْصال» از ماده «صل» و به معناي گِلي كه خودش خشك شده باشد به كار ميرود در مقابل «فخار» كه گلي است كه
بر اثر حرارت دادن خشك شده باشد (گِل پخته) (مجمع البحرین ،ج ،5ص )406و قرآن كریم این صلصالي كه انسان از آن
آفریده شده را در جایي به «فخار» تشبيه كرده است (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّار؛ الرحمن .)14/برخي از اهل لغت توضيح
دادهاند كه ماده «صل» (یا «صلصل») در دو معناي مختلف به كار ميرود :یكي همين «گِل خشكيده» و دیگري در خصوص
صدا (صداي زنجير و لجام و ( )...معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص )277اما برخي دیگر از اهل لغت هر دو معنا را در كلمه
«صلصال» دخيل دانسته و چنين توضيح دادهاند كه اصل صلصال امتداد یافتن یا رفت و برگشت صدا در یك چيز خشك است
و بعدا به هر چيز خشكي كه ميتواند صدا توليد كند ،اطالق شده است( .مفردات ألفاظ القرآن ،ص488؛ تاج العروس ،ج،15
ص408؛ الفایق في غریب الحدیث ،ج ،2ص)260
«حَمَإ» :به معناي گِل سياه و بدبو است و تعبير «عَيْنٍ حَمِئَةٍ» (كهف )86/نيز به معناي چاهي است كه داراي «حمأ» باشد.
(مفردات ألفاظ القرآن ،ص)259
«مَسْنُون» از ماده «سنن» است كه اصل این ماده به معناي روان شدن و جریان یافتن است و یك سيره معين را هم به همين
جهت جریان یافتنش در جامعه «سنت» ميگویند (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص .)61همچنين كسي كه داراى چهره دراز و
نرم و یا بينى دراز و كشيده باشد «مسنون الوجه» ميگویند و شاید به همين مناسبت است كه در كالم عرب مسنون به معناي
«مصوَّر» (شكل و صورت یافته) به كار ميرود (كتاب العين ،ج ،7ص )197كه برخي در این آیه همين معنا را مدنظر قرار
دادهاند (یعني گِلي كه به شكل خاصي درآمده بود؛ الكشاف ،ج ،2ص .)576همچنين «سِن» به معناي سالهاي عمر را هم از این
ماده دانستهاند و از دیدگاههاي كه در توضيح عبارت «حمإ مسنون» آمده ،آن است كه «مسنون» را به معناي بدبو دانستهاند
(كتاب العين ،ج ،7ص)196؛ بر این اساس ،ممكن است معناي «حمإ مسنون» گِلي باشد كه بر اثر ماندن و مرور زمان به لجن
بدبویي تبدیل شده باشد.
146

به لحاظ نحوي عبارت «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» ميتواند صفت براي عبارت «صلصال» باشد ویا بدل از آن باشد (البحر المحيط،
ج ،6ص47؛ إعراب القرآن و بيانه ،ج ،5ص )237در حالت اول یعني خود آن صلصال ،از حمأ مسنون بوده است؛ اما در حالت
دوم ،صلصال و حمإ مسنون دو وضعيت متفاوت بوده كه حتي ممكن است مرتبه حمإ مسنون بعد از صلصال بوده باشد.
نکته :واژههای «گِل» در قرآن

در زبان عربي براي كلمه «گِل» متناسب با حاالت مختلفش واژههاي متعددي به كار رفته است كه [غير از خود كلمه
«طين» كه به معناي مطلقِ «گِل» است] حداقل چهار واژه از آنها در قرآن كریم به كار رفته است كه عبارتند از صلصال ،فخار،
حمأ ،و الزب:
گِلي كه بر اثر گرما خودش نسبتا خشك شده باشد «صلصال» گویند (شاید معادل «كلوخ» در فارسي باشد)؛
گِلي كه بر اثر حرارت دادن خشك شده باشد «فخار» گویند (شاید معادل سفال در فارسي باشد)؛
گلي كه آب آن را تغيير حالت داده و فاسد و بدبو كرده باشد« ،حمإ» گویند (شاید معادل «لجن» در فارسي باشد)؛
و گلي كه حالت لزج و چسبنده داسته باشد «الزب» گویند( .فقه اللغة ،ص)309
حدیث

بصائر الدرجات ،ج ،1ص15؛ األمالي (للطوسي) ،ص149
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِنَّا وَ
شِيعَتَنَا خُلِقْنَا مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ وَ خُلِقَ عَدُوُّنَا مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون»
 )1عبدالغفار جاري روایت كرده كه امام صادق ع فرمودند :بدرستي كه خداوند مومن را از طينت و سرشت بهشتي آفرید
و ناصبي [دشمنان اهل بيت ع] را از طينت و سرشت آتش؛
و فرمود :هنگامي كه خداوند خير بندهاي را بخواهد روح و جسمش را طيب و پاک ميگرداند به طوري كه هيچ مطلب
خوبي نميشنود مگر اینكه آن را به رسميت ميشناسد و هيچ مطلب منكَري را نميشنود مگر اینكه انكارش ميكند؛
و شنيدم كه ميفرمود :طينتها بر سه قسم است :طينت و سرشت پيامبران ،كه مومن هم از همان طينت است؛ جز اینكه
پيامبران از خالص آناند و آنها اصلاند و برتريشان محفوظ است؛ و مومناني هم كه فرع و بخشي از «گل چسبنده» (صافات)11/
هستند همچنين؛ و خداوند بين آنها و شيعيانشان [= پيروانشان] جدایي نيندازد؛
و فرمود :طينت و سرشت افراد ناصبي «از لجني سياه و بدبو كه مانده و متغير شده» (اعراف )26/است؛ و اما مستضعفان،
آنها «از خاک» (حج )5/هستند؛ مومن [حقيقي] هيچگاه از ایمانش برنميگردد؛ و ناصبي [حقيقي] هيچگاه از دشمنياش
برنميگردد؛ و البته مشيت خدا در همگي جاري است.
الكافي ،ج ،2ص3؛ بصائر الدرجات ،ج ،1ص16

1

 1ابتداي سند روایت در بصائرالدرجات چنین است :مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ...
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مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ
الْمُؤْمِنَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ وَ خَلَقَ النَّاصِبَ مِنْ طِينَةِ النَّارِ وَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً طَيَّبَ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فَلَا یَسْمَعُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ
إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا یَسْمَعُ شَيْئاً مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا أَنْكَرَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الطِّينَاتُ ثَلَاثَةٌ طِينَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنُ مِنْ تِلْكَ الطِّينَةِ إِلَّا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ
هُمْ صَفْوَتُهَا وَ هُمُ الْأَصْلُ وَ لَهُمْ فَضْلُهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ الْفَرْعُ مِنْ «طِينٍ لَازِبٍ» كَذَلِكَ لَا یُفَرِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ شِيعَتِهِمْ وَ قَالَ طِينَةُ
النَّاصِبِ «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» وَ أَمَّا الْمُسْتَضْعَفُونَ فَ«مِنْ تُرَابٍ» لَا یَتَحَوَّلُ مُؤْمِنٌ عَنْ إِیمَانِهِ وَ لَا نَاصِبٌ عَنْ نَصْبِهِ وَ لِلَّهِ الْمَشِيَّةُ فِيهِمْ
جَمِيعاً.
تدبر

« )1وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
قرآن كریم درباره سابقه ابتدایي انسان تعابير مختلفي به كار برده است :تراب (خاک) ،طين (گِل) ،صلصال (گِل خشك و
خام) ،حمأ (لجن سياه و بدبو) .چرا؟
الف .اینها مراحل مختلف تكوین آدم است :ابندا از خاک بوده ،سپس خداوند آن خاک را با آب مخلوط كرده و «گِل»
شده؛ سپس آن «گِل» رها شده تا كمكم تغير یافته و به «حمإ مسنون :لجن مانده و متغير شده» تبدیل گردیده ،آنگاه باز به حال
خود رها شده تا خشك شود و به صلصال تبدیل شود( .مجمع البيان ،ج ،6ص)516
ب .اینها اشاره به طينتهاي مختلفي است كه خداوند در سرشت انسانها قرار داده است؛ هر طينتي یك اقتضایي دارد ،و
آميختهاي از این طينتهاي مختلف در وجود انسانها قرار داده شده تا بر اساس باور و عمل خویش ،یكي از این طينتها را
در وجود خود نهایي كنند( .اقتباس از حدیث)1
ج .چهبسا این تفنن در عبارت براي آن است كه مساله «آفریده شدن از خاک» را یك مساله صرفاً جسماني ندانيم (یعني
همان گونه كه درباره علم و قدرت خداوند تعابيري مانند عرش (اریكه سلطنتي) و كرسي (تخت سلطنتي) به كار رفته و حتي
تعابيري مانند «عرشه علي الماء :عرش او بر روي آب است» (هود )7/آمده ،كه واضح است كه مقصود از آنها اشاره به یك
واقعيات ماورایي است ،نه اموري مادي و جسماني؛ نقش خاک و گِل و  ...در آفرینش انسان هم براي اشاره به یك امور ماورایي
بوده است ،و تعابير متعدد به كار رفته تا ذهن ما اینها را در یك واقعيت جسماني منحصر نكند)
د... .
« )2وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
این آیه در مقام بيان شروع آفرینش انسان است ،كه این شروع از خاک و گِل است چنانكه آیه «بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍ:
آفرینش انسان را از گِل شروع كرد» (سجده )7/نيز بر همين مقصود داللت ميكند( .الميزان ،ج ،12ص)151
نکته تخصصی انسانشناسی

شروع آفرینش انسان از گل و الي زمين است ،پس اگرچه خداوند روحي در وي دميده ،اما این گونه نيست كه تمام
حقيقت انسان آسماني باشد و این بدن زميني ،صرفا یك آَشيانه براي روح باشد كه بعد از جدایي روح از بدن ،هيچ ربطي به
حقيقت انسان نداشته باشد؛
148

بلكه هم بدن خاكي در حقيقت انسان موثر است و هم روح متعالي؛
شاید به همين جهت است كه در آخرت هم لقاء اهلل و پاداش و عذابهاي معنوي در كار است و هم پاداش و عذابهاي
جسماني.
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وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ

1395/9/28

ترجمه

و جن را پيش از آن ،از آتشِ «باد گرم» آفریدیمش.
نکات ترجمهای و نحوی

«جَانَّ»
ماده «جن» در اصل به معناي «پوشش» (ستر) و مخفي شدن (تستّر) ميباشد كه مشتقات فراواني از آن ساخته شده و در
قرآن كریم به كار رفته است؛ از جمله:
«جِنّ» موجودي است كه همانند انسان اختيار و تكليف دارد؛ اما از ما انسانها پوشيده و مستور است و به همين جهت به
او «جن» گفته ميشود (و در زبان فارسي گاه به دیو و پري ترجمه ميشود) .1به جماعت جنيان «جِنّة» گفته ميشود« :مِنَ الْجِنَّةِ
وَ النَّاسِ» (ناس)6/؛ البته
«جِنّة» (سبأ )46/گاه به معناي «جنون» و دیوانگي هم به كار ميرود از این جهت كه گویي عقل شخص مخفي شده است؛
هرچند درباره
«مجنون» (دیوانه) (دخان )14/این احتمال هم مطرح است كه از این جهت چنين ناميده شده كه گمان مي كردند دیوانها
كسي است كه جنيان بر او تسلط پيدا كردهاند
«جَنَانُ الليل» و «جُنُون الليل» هر دو به معناي «پوشش شب» است؛ «جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ» (انعام )76/یعني شب او را پوشاند.
«جُنَّةً» مجادلة )16/به «سپر» ميگویند براي اینكه رزمنده را در مقابل سالح دشمن ميپوشاند و حفظ ميكند.

 1درباره «حن» چنین توضیحي هم داده شده است كه به نظر ميرسد بیشتر دیدگاه و تحلیل شخصي افراد از این واژه باشد نه معناي لفظي آن:
الْجِنُّ یقال على وجهين :أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء اإلنس ،فعلى هذا تدخل فيه المالئكة و الشياطين ،فكلّ مالئكة جِنٌّ ،و
ليس كلّ جنّ مالئكة ،و على هذا قال أبو صالح  :المالئكة كلها جِنٌّ ،و قيل :بل الْجِنُّ بعض الروحانيين ،و ذلك أنّ الروحانيين ثالثة -:أخيار :و هم
المالئكة -.و أشرار :و هم الشياطين -.و أوساط فيهم أخيار و أشرار :و هم الْجِنُّ ،و یدلّ على ذلك قوله تعالى :قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ إلى قوله :وَ أَنَّا مِنَّا
الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقاسِطُونَ [الجن( .]14 -1 /مفردات ،ص)204
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«جَنَّة» (جمع آن« :جنّات») به بوستان پردرخت ميگویند از این جهت كه با درختان پوشيده شده است (سبأ)16-15/؛ و
به بهشت هم «جنت» گفته شده (آلعمران ،)133/یا به خاطر تشبيه به باغ و بوستان هاي زميني؛ ویا از این جهت است كه
پاداشي است كه فعال از دیدگان ما پوشيده و مستور است.
«جنين» به بچه گویند مادام كه در شكم مادر ،پوشيده از دیدگان است؛ و جمع آن «أَجِنَّةٌ» (نجم )32/است [توجه :برخالف
آنچه در عوام فارسيزبان رایج شده ،أجنّه جمع جن نيست ،بلكه جمع جنين است؛ و سيبویه گفته كه جمع «جان :جن» «جنان»
است؛ مجمعالبيان ،ج ،6ص.]515

1

(معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص422-421؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)205-203
و اما كلمه «جانّ»:
این كلمه چهاربار در قرآن كریم به كار رفته است؛ دوبار درباره «مار» حضرت موسي (عصا وقتي به مار تبدیل شد)
(نمل10/؛ قصص )31/و نوعي «مار سفيد» (كتاب العين ،ج ،6ص )21یا «مار چشم كبودي كه غالبا در خانهها دیده ميشود»؛
كتاب الماء ،ج ،1ص )273و درباره وجه تسميهاش برخي گفتهاند اساسا به مار سفيد رنگ «جانّ» ميگویند گویي كه یك نفر
از جنيان است (معجم المقایيس اللغة ،ج ،1ص .)422دوبار دیگر (حجر27/؛ الرحمن )15/در همين معناي مرتبط با «جِن» به
كار رفته است .برخي آن را شخص «ابليس» دانستهاند (حسن بصري و قتاده) ،برخي گفتهاند او پدر جنيان است همان طور كه
«آدم» پدر انسانهاست (ابنعباس) ،برخي هم گفتهاند اسم نوع براي جنيان است كه از نسل ابليس ميباشند [شبيه «انسان» ،كه
اسم نوع براي انسانهاست كه همگي از نسل حضرت آدم ميباشند] (مجمعالبيان ،ج ،6ص )517و برخي هم گفتهاند یك نوع
خاصي از جنيان هستند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص )205و برخي هم آن را اسم جمع براي «جن» دانستهاند (شبيه «ناس» براي
انسان) (كتاب الماء ،ج ،1ص )273برخي هم او را پدر ابليس دانستهاند كه جنيان همه از فرزندان اویند (تفسير قمي ،ج،1
ص)375
«الْجَانَّ خَلَقْناهُ» :آمدن «الجانَّ» به نحو منصوب ،قبل از فعلي كه خودش مفعول دارد ،از باب اشتغال ،و شبيه عبارت «الْأَرْضَ
مَدَدْناها» (حجر )19/است كه در جلسه  257درباره این ساختار نحوي توضيح داده شد.
«سَمُومِ» از ماده «سم» است كه اصل این ماده به معناي سوراخ كوچكي است كه چيزي از آن وارد شود چنانكه در قرآن
به معناي سوراخ سوزن خياطي به كار رفته است (حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ :مگر اینكه شتر از سوراخ سوزن وارد شود!
اعراف )40/و جمع آن «سُموم» است .سم كشنده را هم از این باب سم گفتهاند كه با ظرافت در بدن رسوخ ميكند.
اما «سَموم» به معناي «باد گرم» است و وجه تسميهاش یا بدین جهت است كه با قوت و سوزانندگي در اجسام نفوذ
ميكند ویا بدین جهت كه اثر كُشندهاي همچون اثر سم دارد (معجم المقایيس اللغة ،ج ،3ص62؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص)424

« . 1جَنَان» هم به معناي قلب است اما این كلمه در قرآن به كار نرفته است.
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توجه شود كه تركيب «نارِ السَّمُومِ»  ،تركيب اضافي (مضاف و مضاف اليه) است ،نه تركيب وصفي؛ یعني «سموم» وصف
آتش نيست (تا آن را مثال به «آتش سوزان» ترجمه كنيم) بلكه «سموم» (چنانكه در باال اشاره شد) به معناي «باد گرم و سوزان»
است و «نارِ السَّمُومِ» یعني آتش مربوط به این باد( .شبيه «آتش هيزم»)
حدیث

 )1افرادي از امام حسن عسگري سوالي درباره هاروت و ماروت (دو فرشتهاي كه حكایتشان در آیه  102سوره بقره مطرح
شده) ميپرسيدند؛ بحث ادامه یافت و به اینجا كشيده شد كه:
گفتند :پس بنا بر آنچه فرمودید ،ابليس هم فرشته نبوده است؟
فرمود :خير ،نبوده ،بلكه از جن بوده است؛ آیا نشنيدهاید كه خداوند متعال مي فرماید« :و هنگامي كه به فرشتگان گفتيم
به آدم سجده كنيد ،پس سجده كردند جز ابليس؛ كه از جن بود» (كهف )50/و خبر داد كه او از جن بود؛ و نيز او بود كه
خداوند متعال در موردش فرمود« :و جن را پيش از آن ،از آتشِ «باد گرم» آفریدیمش( ».حجر)27/
التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ،ص476؛ عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج ،1ص270
قَالَ َأبُو یَعْقُوبَ وَ َأبُو الْحَسَنِ [هما راویا التّفسير] قُلْنَا لِلْحَسَنِ أَبِي الْقَائِمِ ع :...فَعَلَى هَذَا لَمْ یَكُنْ إِبْلِيسُ أَیْضاً مَلَكاً فَقَالَ :لَا،
بَلْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ،أَ مَا تَسْمَعَانِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ« :وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ» فَأَخْبَرَ أَنَّهُ
كَانَ مِنَ الْجِنِّ ،وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى« :وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُوم».
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 )2ابوبصير مي گوید :موالي ما امام باقر ع در حرم [= مسجدالحرام] نشسته بود و جمعي از دلدادگان ایشان گرد ایشان
بودند كه طاووس یماني با عدهاي از یارانش نزد ایشان آمد و به امام عرض كرد :اجازه ميدهيد كه سوال بپرسم:
فرمودند :نزدیك بيا و بپرس.
[سواالتي پرسيد تا رسيد به اینكه]:
پرسيد :چرا آدم ،آدم ناميده شد؟
فرمودند :چون طينت او از «ادیم» [= قشر] زمينِ پست برداشته شد.
پرسيد :چرا حوّاء ،حوّاء ناميده شد؟
فرمودند :چون از ضلع یك «حي» [= زنده] (یعني ضلع آدم) آفریده شد.
پرسيد :چرا ابليس ،ابليس ناميده شد؟
 . 1این دو روایت هم درباره جنیان و نسبت ابلیس با آنها قابل توجه است:
-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :الْآبَاءُ ثَلَاثَةٌ آدَمُ وَلَدَ مُؤْمِناً وَ الْجَانُّ وَلَدَ
مُؤْمِناً وَ كَافِراً وَ إِبْلِیسُ وَلَدَ كَافِراً وَ لَیْسَ فِیهِمْ نِتَاجٌ إِنَّمَا یَبِیضُ وَ یُفْرِخُ وَ وُلْدُهُ ذُكُورٌ لَیْسَ فِیهِمْ إِنَاثٌ( .الخصال ،ج ،1ص)152

-

سُئِلَ الْعَالِمُ ع عَنْ مُؤْمِنِي الْجِنِّ أَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لِلَّهِ حَظَائِرُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ یَكُونُ فِیهَا مُؤْمِنُو الْجِنِّ وَ فُسَّاقُ الشِّیعَةِ( .تفسیر القمي،
ج ،2ص)300
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فرمودند :چون از رحمت خداوند عز و جل مایوس شد («أبلَسَ» یعني مایوس و نااميد شد).
پرسيد :چرا «جن» ،جن ناميده شده؟
فرمودند :چون آنها مایلند خود را مخفي كنند (استَجَنُّوا) تا دیده نشوند.
اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ،ج ،2ص329
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ :كَانَ مَوْلَانَا َأبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع جَالِساً فِي الْحَرَمِ وَ حَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَوْلِيَائِهِ إِذْ أَقْبَلَ طَاوُسٌ
الْيَمَانِيُّ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ؟ فَقَالَ أَذِنَّا لَكَ فَسَلْ قَالَ أَخْبِرْنِي  1...فَلِمَ سُمِّيَ آدَمُ
آدَمَ؟ قَالَ لِأَنَّهُ رُفِعَتْ طِينَتُهُ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ السُّفْلَى قَالَ وَ لِمَ سُمِّيَتْ حَوَّاءُ حَوَّاءَ قَالَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ حَيٍّ یَعْنِي ضِلْعَ آدَمَ
قَالَ فَلِمَ سُمِّيَ إِبْلِيسُ إِبْلِيسَ؟ قَالَ لِأَنَّهُ أُبْلِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَرْجُوهَا قَالَ فَلِمَ سُمِّيَ الْجِنُّ جِنّاً؟ قَالَ لِأَنَّهُمْ اسْتَجَنُّوا
فَلَمْ یُرَوْا...
[توجه« :ضلع» (در عبارت آفرینش حوا از ضلع آدم) اگرچه یكي از معانيش «استخوان دنده» است؛ اما این تنها معناي این
كلمه نيست و به معاني« :ضلع» هندسي (مثال ضلع مربع) ،كجي و اعوجاج (كج و معوج) ،ميل و تمایل ،قوت ،سنگيني ،چوب
عود ،كوه كمارتفاع ،و  ...نيز به كار ميرود (لسان العرب ،ج ،8ص )228-225و در روایتي از امام صادق ع صریحا این تلقي
كه حواء از استخوان دنده آدم آفریده شده باشد ،رد شده است؛ و در همان روایت ،ایشان توضيحي ميدهند كه بر اساس آن،
شاید بتوان گفت «ضلع» در این روایت به همان معناي «ضلع» هندسي است و به نحو استعاري ميخواهد بفهمانند حوا هم از
همان جنس آدم است؛ چنانكه مرحوم شيخ صدوق در حاشيه همين روایت امام صادق ع (من ال یحضره الفقيه ،ج ،3ص)380
ميگوید منظور از روایتي كه گفته حوا از ضلع آدم است ،اشاره به باقيمانده طينت و گِلي است كه آدم از آن آفریده شد؛ و نيز
مرحوم مجلسي براي جمع بين این دو روایت احتمال دادهاند كه حرف «من» در اینجا به معناي «الجل» باشد (روضة المتقين،
ج ،8ص[ )77یعني حوا را براي تمایل به آدم آفریدند تا این دو به هم ميل كنند و مكمل هم شوند].

2

 . 1مَتَى هَلَكَ ثُلُثُ النَّاسِ قَالَ وَهِمْتَ یَا شَیْخُ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ مَتَى هَلَكَ رُبُعُ النَّاسِ وَ ذَلِكَ یَوْمَ قَتَلَ قَابِیلُ هَابِیلَ كَانُوا أَرْبَعَةً آدَمُ وَ حَوَّاءُ وَ قَابِیلُ وَ
هَابِیلُ فَهَلَكَ رُبُعُهُمْ فَقَالَ أَصَبْتَ وَ وَهِمْتُ أَنَا فَأَیُّهُمَا كَانَ أَباً لِلنَّاسِ الْقَاتِلُ أَوِ الْمَقْتُولُ؟ قَالَ لَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَلْ أَبُوهُمْ شَیْثُ بْنُ آدَمَ فَقَالَ
 2این روایت هم در آفرینش جن قابل توجه است:
قال :ذكر بعض المفسرین ،بحذف اإلسناد ،عن أبي بصیر ،عن الصادق جعفر بن محمد (علیهما السالم) ،أنه قال :أخبرني عن خلق آدم ،كیف خلقه اهلل
تعالى؟
قال« :إن اهلل تعالى لما خلق نار السموم ،و هي نار ال حر لها و ال دخان ،فخلق منها الجان ،فذلك معنى قوله تعالى :وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ
السَّمُومِ و سماه مارجا ،و خلق منه زوجه و سماها مارجة ،فواقعها فولدت الجان ،ثم ولد الجان ولدا و سماه الجن ،و منه تفرعت قبائل الجن ،و منهم إبلیس
اللعین ،و كان یولد الجان الذكر و األنثى ،و یولد الجن كذلك توأمین ،فصاروا تسعین ألفا ذكرا و أنثى ،و ازدادوا حتى بلغوا عدة الرمال.
و تزوج إبلیس بامرأة من ولد الجان یقال لها :لهبا بنت روحا بن سلساسل  ،فولدت منه بیلقیس و طونة في بطن واحد ،ثم شعال و شعیلة في بطن
واحد ،ثم دوهر و دوهرة في بطن واحد ،ثم شوظا و شیظة في بطن واحد ،ثم فقطس و فقطسة في بطن واحد ،فكثر أوالد إبلیس (لعنة اهلل) حتى صاروا ال
یحصون ،و كانوا یهیمون على وجوههم كالذر ،و النمل ،و البعوض ،و الجراد ،و الطیر ،و الذباب .و كانوا یسكنون المفاوز و القفار ،و الحیاض ،و اآلجام ،و
الطرق ،و المزابل ،و الكنف  ،و األنهار ،و اآلبار ،و النواویس  ،و كل موضع وحش ،حتى امتألت األرض منهم .ثم تمثلوا بولد آدم بعد ذلك ،و هم على صور
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تدبر

« )1وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ »...
در این آیه با استفاده از شيوه «اشتغال» بر جن و آفریده شدنش تاكيد شده است (توضيح در نكات ترجمه) .شاید این آیه
ميخواهد تاكيد كند كه شيطان (به عنوان یكي از جنيان) هم مخلوق خداست و هركاري كه ميكند از حوزه مشيت الهي بيرون
نيست.

الخیل ،و الحمیر ،و البغال ،و اإلبل ،و المعز ،و البقر ،و الغنم ،و الكالب ،و السباع ،و السالحف .فلما امتألت األرض من ذریة إبلیس (لعنه اهلل) أسكن اهلل
الجان الهواء دون السماء ،و أسكن ولد الجن في سماء الدنیا ،و أمرهم بالعبادة و الطاعة و هو قوله تعالى :وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ».
و كانت السماء تفتخر على األرض ،و تقول :إن ربي رفعني فوقك ،و أنا مسكن المالئكة ،و في العرش و الكرسي و الشمس و القمر و النجوم ،و
خزائن الرحمة ،و مني ینزل الوحي .فقالت األرض :إن ربي بسطني و استودعني عروق األشجار و النبات و العیون ،و خلق في الثمرات و األنهار و األشجار.
فقالت لها السماء :لیس علیك أحد یذكر اهلل تعالى؟ فقالت األرض :یا رب ،إن السماء تفتخر علي ،إذ لیس علي أحد یذكرك .فنودیت األرض :أن اسكني،
فإني أخلق من أدیمك صورة ال مثل لها من الجن ،و أرزقه العقل و العلم و الكتاب و اللسان ،و انزل علیه من كالمي ،ثم أمأل بطنك و ظهرك و شرقك و
غربك على مزاج تربك في اللون ،و الحریة ،و السریة ،و افتخري یا أرض على السماء بذلك.
ثم استقرت األرض و سألت ربها أن یهبط إلیها خلقا ،فأذن لها بذلك ،على أن یعبدوه و ال یعصوه قال و هبط الجن و إبلیس اللعین و سكنا األرض،
فأعطوا على ذلك العهد ،و نزلوا و هم سبعون ألف قبیلة یعبدون اهلل حق عبادته دهرا طویال .ثم رفع اهلل إبلیس إلى سماء الدنیا لكثرة عبادته ،فعبد اهلل تعالى
فیها ألف سنة ،ثم رفع إلى السماء الثانیة ،فعبد اهلل تعالى فیها ألف سنة ،و لم یزل یعبد اهلل في كل سماء ألف سنة حتى رفعه اهلل إلى السماء السابعة ،و كان
أول یوم في السماء األولى السبت ،و األحد في الثانیة ،حتى كان یوم الجمعة صیر في السماء السابعة ،و كان یعبد اهلل حق عبادته ،و یوحده حق توحیده ،و
كان بمنزلة عظیمة حتى إذا مر به جبرئیل و میكائیل ،یقول بعضهم لبعض :لقد أعطي هذا العبد من القوة على طاعة اهلل و عبادته ما لم یعط أحد من المالئكة.
فلما كان بعد ذلك بدهر طویل ،أمر اهلل تعالى جبرئیل أن یهبط إلى األرض ،و یقبض من شرقها و غربها و قعرها و بسطها قبضة ،لیخلق منها خلقا جدیدا،
لیجعله أفضل الخالئق».
 و عنه :قال ابن عباس :فنزل إبلیس (لعنه اهلل) فوقف وسط األرض ،و قال :یا أیتها األرض ،إني جئتك ناصحا لك ،إن اهلل تعالى یرید أن یخلقمنك خلقا یفضله على جمیع الخلق ،و أخاف أن یعصیه ،و قد أرسل اهلل إلیك جبرئیل ،فإذا جاءك فاقسمي علیه أن ال یقبض منك شیئا .فلما هبط جبرئیل
بإذن ربه ،نادته األرض ،و قالت:یا جبرئیل ،بحق من أرسلك إلي ،ال تقبض مني شیئا ،فإني أخاف أن یعصیه ذلك الخلق ،فیعذبه في النار .قال :فارتعد
جبرئیل من هذا القسم ،و رجع إلى السماء و لم یقبض منها شیئا ،فأخبر اهلل تعالى بذلك ،فبعث اهلل تعالى میكائیل ثانیة ،فجرى له مثل ما جرى لجبرئیل،
فبعث اهلل عزرائیل ملك الموت ،فلما هم بها أن یقبض منها ،قالت له مثل ما قالت لهما ،فقال :و عزة ربي ال أعصي له أمرا .ثم قبض منها قبضة من شرقها و
غربها و حلوها و مرها و طیبها و مالحها و خسیسها و قعرها و بسطها ،فقدم ملك الموت بالقبضة ،و وقف أربعین عاما ال ینطق ،فأتاه النداء أن یا ملك
الموت ،ما صنعت؟ فأخبره بجمیع القضیة .قال اهلل تعالى :و عزتي و جاللي السلطنك على قبض أرواح هذا الخلق الذي أخلقه؛ لقلة رحمتك .فجعل اهلل
نصف تلك القبضة في الجنة ،و النصف اآلخر في النار .قال :و خلق اهلل آدم من سبع أرضین :فرأسه من األرض و االولى ،و عنقه من الثانیة ،و صدره من
الثالثة ،و یداه من الرابعة ،و بطنه و ظهره من الخامسة ،و فخذاه و عجزه من السادسة ،و ساقاه و قدماه من السابعة( .تحفة اإلخوان ،ص 62مخطوط؛ به نقل
البرهان في تفسیر القرآن ،ج ،3ص)341
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بحث تخصصی انسانشناسی

خداوند هم خير محض است و هم مبدا و خالق همه چيز .پس شيطان ،با اینكه عامل شر و بدي در عالم است ،در عين
حال مخلوق خداست؛ نه در عرض خدا .بيتوجهي به مخلوق بودن شيطان ،موجب باور به ثنویت (دوخداانگاري :اهورامزدا
و اهریمن) شده است؛ باوري كه زندگي انسان را بشدت دچار چالش ميكند؛ همان طور كه كساني كه شيطان را یك موجود
مستقل ميدانستهاند ،خود را مجبور ميدیدهاند براي امان ماندن از شر او ،او را بپرستند و از او اطاعت كنند!
اما كسي كه توجه داشته باشد كه شيطان هم مخلوق خداست و همه امور او هم به دست خداست ،چنين كسي ،مادام كه
خود را در پناه خدا قرار ميدهد ،از شيطان و نيروهاي شيطاني بيم و نگرانياي نخواهد داشت.
وقتي باور كنيم كه حتي شيطان هم – كه مهمترین دشمن خدا و مانع راه خداپرستي است -مخلوق خدا و كامال در ید
قدرت اوست ،دیگر غير خدا به هيچ چيزي دل نمي بندیم.
« )2وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ»
جن قبل از انسان آفریده شدند و بر طبق روایات ،قبل از انسان در زمين زندگي ميكردند (جلسه ،220حدیث 1و 2؛ و
جلسه ،232حدیث)1
« )3وَ الْجَانَّ  ...مِنْ نارِ السَّمُومِ»
تاكيد بر اینكه آتشي كه شيطان از او آفریده شده ،آتشِ «سَموم» است ،چه وجهي دارد؟ (كلمه «سموم» تنها سه بار در
قرآن آمده كه موارد دیگرش درباره عذابهاي اخروي است :وَقانا عَذابَ السَّمُوم ،طور27/؛ في سَمُومٍ وَ حَميمٍ ،واقعه)42/
الف .در نكات ترجمه بيان شد كه سم به معناي منفذ بسيار ریز ویا چيزي است كه از چنين منفذي ميتواند نفوذ كند و
«سَموم» به معناي باد سوزان است از این جهت كه حرارت را درون اشياء نفوذ ميدهد .اینكه شيطان از چنين مادهاي درست
شده ،شاید مقدمهاي است براي هشدار به اغواگري شيطان در آیات بعد ،كه شيطان موجودي است كه از امري درست شده كه
بشدت ميتواند رسوخ و نفوذ كند.
ب... .
این را در کانال نگذاشتم چون مطمئن نبودم که برداشت درستی باشد.

« )4وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ»
شروع خلقت انسان از گِل است و شروع خلقت جن از آتش .اگر گِل به همين معناي خاک و آب است كه ما ميشناسيم
و به خاطر وجود این بُعد مادي ،شناختهاي متعددي از انسان ميسر شده است (خصوصا در علوم جدید كه سعي ميكنند همه
چيز را بر اساس ماده توضيح دهند) به همين ترتيب ،ظاهرا شناخت ابعاد مادي جن هم تاحدودي براي انسان ممكن خواهد
بود؛ البته سخن فوق به معناي یك شناخت كامل از جن نيست ،چنانكه شناخت بُعد خاكي و فيزیكي انسان ،شناخت كاملي از
انسان نيست.
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 )266سوره حجر ( )15آیه 28

وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ 1395/9/29

ترجمه

و هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان فرمود :بهیقين من آفریننده بشري هستم از گِلي خشك و خام ،از لجن سياه و
بدبویي كه مانده و متغير شده.
نکات ترجمه

درباره كلمه «بشر» در جلسه  165توضيح داده شد.
درباره كلمات «صَلْصال مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» در جلسه  264توضيح داده شد.
توجه :این آیه بسيار شبيه دو آیهاي است كه قبال بحث شده است و احادیث و تدبرهاي آن دو ،همگي به اینجا نيز مرتبط
ميباشد و لذا آن نكات تكرار نميشود .آن دو آیه عبارتند از:
آیه  71سوره ص «إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طينٍ» در جلسه 165
آیه  26سوره حجر «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» در جلسه 264
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه اميرالمومنين ع فرمودند:
خداوند به فرشتگانش فرمود« :و من آفریننده بشري هستم از گِلي خشك و خام ،از لجني سياه و بدبو كه مانده و متغير
شده؛ پس چون آن را سامان بخشيدم و در آن از روحم دميدم پس بر آن به سجده بيفتيد ».و این پيشدستياي از جانب خداوند
نسبت به فرشتگان بود تا مایه احتجاجي بر آنها باشد [كه معلوم شود چه كسي مطيع است و چه كسي عصيان ميكند] و خداوند
وضعيت هيچ گروهي را تغيير نميدهد مگر بعد از اینكه حجت بر آنها تمام شده ،و عذري برایشان نمانده یا هشدار كافي
بدانها داده شده باشد؛
پس خداوند به یمين خود [= دست راست خود ،دست بركت خویش]  -كه هر دو دست خدا یمين است [= اقدام
خداوند سراسر پربركت است] – مشتي از آب گواراي فرات برگرفت و آن خاک را با این آب در كف [قدرت] خویش صلصال
كرد و خشك شد؛ سپس فرمود :از تو پيامبران و فرستادگان و بندگان صالحم ،همان امامان هدایت شده را كه به سوي بهشت
فراميخوانند ،ميآفرینم «و من مورد بازخواست قرار نميگيرم ،بلكه آنهایند كه مورد سوال واقع ميشوند»
سپس خداوند مشتي دیگر از آب شور و تلخ برگرفت و آن خاک را با این آب در كف [قدرت] خویش صلصال كرد و
خشك شد؛ سپس فرمود :از تو جباران و فرعونها و سركشان و برادران شياطين و امامان كفر و دعوتكنندگان به جهنم و
پيروانشان تا روز قيامت را ميآفرینم و باكي ندارم «و من مورد بازخواست قرار نميگيرم ،بلكه آنهایند كه مورد سوال واقع
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ميشوند» و وضعيت آنها را به بداء مشروط كرد [= واقعهاي رخ دهد یا خودشان اقدامي كنند كه سرنوشتشان عوض شود]
ولي در مورد اصحاب یمين (خوبان و نيكان) وضعيتشان را به بداء مشروط نكرد؛ سپس هر دو آب را در كف [قدرت] خویش
با هم مخلوط كرد و آن را صلصال كرد و آن دو را در پاي عرش خود ریخت و آن دو گِلي مرطوب بودند.
تفسير العياشي ،ج ،2ص241-240؛ تفسير القمي ،ج ،1ص1 41 -37؛ علل الشرائع ج ،1ص2 106-104؛ قصص األنبياء ع
(للراوندي) ،ص40-41

 . 1در تفسیر قمي برخي عبارات اندكي متفاوت است و روایت دنبالهاي دارد كه با این دنبالهاش در جاي دیگري از تفسیر العیاشي (ج ،1ص-27
 )29آمده است:
فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ» قَالَ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ
اللَّهِ تَعَالَى فِي آدَمَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَهُ وَ احْتِجَاجاً مِنْهُ عَلَیْهِمْ (قَالَ) فَاغْتَرَفَ رَبُّنَا عَزَّ وَ جَلَّ غُرْفَةً بِیَمِینِهِ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ وَ كِلْتَا یَدَیْهِ یَمِینٌ فَصَلْصَلَهَا فِي كَفِّهِ
حَتَّى جَمَدَتْ فَقَالَ لَهَا مِنْكِ أَخْلُقُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِيَ الصَّالِحِینَ وَ الْأَئِمَّةَ الْمُهْتَدِینَ وَ الدُّعَاةَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ لَا أُبَالِي وَ لَا أُسْأَلُ
عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ ،ثُمَّ اغْتَرَفَ غُرْفَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ الْأُجَاجِ فَصَلْصَلَهَا فِي كَفِّهِ فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْكِ أَخْلُقُ الْجَبَّارِینَ وَ الْفَرَاعِنَةَ وَ الْعُتَاةَ وَ
إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَ الدُّعَاةَ إِلَى النَّارِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ لَا أُبَالِي وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ قَالَ وَ شَرْطُهُ فِي ذَلِكَ الْبَدَاءُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ فِي
أَصْحَابِ الْیَمِینِ ثُمَّ أَخْلَطَ الْمَاءَیْنِ جَمِیعاً فِي كَفِّهِ فَصَلْصَلَهُمَا ثُمَّ كَفَّهُمَا قُدَّامَ عَرْشِهِ وَ هُمَا سُلَالَةٌ مِنْ طِینٍ ثُمَّ أَمَّرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ الْأَرْبَعَةَ الشَّمَالَ وَ الْجَنُوبَ وَ الصَّبَا
وَ الدَّبُورَ أَنْ یَجُولُوا عَلَى هَذِهِ السُّلَالَةِ مِنَ الطِّینِ فَأَمْرَءُوهَا وَ أَنْشَئُوهَا ثُمَّ أنزوها [أَبْرَوْهَا] وَ جَزُّوهَا وَ فَصَلُوهَا وَ أَجْرَوْا فِیهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَةَ الرِّیحَ وَ الدَّمَ وَ الْمِرَّةَ
وَ الْبَلْغَمَ فَجَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَیْهَا وَ هِيَ الشَّمَالُ وَ الْجَنُوبُ وَ الصَّبَا وَ الدَّبُورُ وَ أَجْرَوْا فِیهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَةَ ،الرِّیحُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَةِ الشَّمَالِ وَ
الْبَلْغَمُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ نَاحِیَةِ الصَّبَا وَ الْمِرَّةُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ نَاحِیَةِ الدَّبُورِ وَ الدَّمُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ نَاحِیَةِ الْجَنُوبِ ،قَالَ فَاسْتَقَلَّتِ النَّسَمَةُ وَ
كَمَلَ الْبَدَنُ فَلَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الرِّیحِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ طُولُ الْأَمَلِ وَ الْحِرْصُ ،وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَلْغَمِ حُبُّ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْبِرُّ وَ الْحِلْمُ وَ الرِّفْقُ ،وَ لَزِمَهُ مِنْ
نَاحِیَةِ الْمِرَّةِ الْحُبُّ وَ الْغَضَبُ وَ السَّفَهُ وَ الشَّیْطَنَةُ وَ التَّجَبُّرُ وَ التَّمَرُّدُ وَ الْعَجَلَةُ ،وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الدَّمِ حُبُّ الْفَسَادِ وَ اللَّذَّاتِ وَ رُكُوبُ الْمَحَارِمِ وَ الشَّهَوَاتِ ،قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ وَجَدْنَاهُ هَذَا فِي كِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
 .2عبارات علل الشرائع هم اندكي با دو منبع فوق تفاوت دارد:
...فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَقَدَّمَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فِي آدَمَ ع مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْلُقَهُ احْتِجَاجاً مِنْهُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَاغْتَرَفَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ الْفُرَاتِ فَصَلْصَلَهَا
فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْكِ أَخْلُقُ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِيَ الصَّالِحِینَ وَ الْأَئِمَّةَ الْمُهْتَدِینَ الدُّعَاةَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ أَتْبَاعَهُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ لَا أُبَالِي وَ لَا أُسْأَلُ
عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ یَعْنِي بِذَلِكَ خَلْقَهُ إِنَّهُ اغْتَرَفَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ الْأُجَاجِ فَصَلْصَلَهَا فَجَمَدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا مِنْكِ أَخْلُقُ الْجَبَّارِینَ وَ الْفَرَاعِنَةَ وَ الْعُتَاةَ وَ
إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَ الدُّعَاةَ إِلَى النَّارِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ لَا أُبَالِي وَ لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ قَالَ وَ شَرَطَ فِي ذَلِكَ الْبَدَاءَ وَ لَمْ یَشْرِطْ فِي
أَصْحَابِ الْیَمِینِ الْبَدَاءَ ثُمَّ خَلَطَ الْمَاءَیْنِ فَصَلْصَلَهُمَا ثُمَّ أَلْقَاهُمَا قُدَّامَ عَرْشِهِ وَ هُمَا سُلَالَةٌ مِنْ طِینٍ ثُمَّ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ الْأَرْبَعَةَ الشِّمَالَ وَ الدَّبُورَ وَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبَ
أَنْ جَوِّلُوا عَلَى هَذِهِ السُّلَالَةِ وَ أَبْرِءُوهَا وَ انْسِمُوهَا ثُمَّ جَزِّءُوهَا وَ فَصِّلُوهَا وَ أَجْرَوْا إِلَیْهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَةَ الرِّیحَ وَ الْمِرَّةَ وَ الدَّمَ وَ الْبَلْغَمَ قَالَ فَجَالَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَیْهَا
وَ هِيَ الشِّمَالُ وَ الصَّبَا وَ الْجَنُوبُ وَ الدَّبُورُ فَأَجْرَوْا فِیهَا الطَّبَائِعَ الْأَرْبَعَةَ قَالَ وَ الرِّیحُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَةِ الشِّمَالِ قَالَ وَ الْبَلْغَمُ فِي الطَّبَائِعِ
الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَةِ الصَّبَا قَالَ وَ الْمِرَّةُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَةِ الدَّبُورِ قَالَ وَ الدَّمُ فِي الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْبَدَنِ مِنْ نَاحِیَةِ الْجَنُوبِ قَالَ
فَاسْتَقَلَّتِ النَّسَمَةُ وَ كَمَلَ الْبَدَنُ قَالَ فَلَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الرِّیحِ حُبُّ الْحَیَاةِ وَ طُولُ الْأَمَلِ وَ الْحِرْصُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَلْغَمِ حُبُّ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّینُ وَ الرِّفْقُ
وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الْمِرَّةِ الْغَضَبُ وَ السَّفَهُ وَ الشَّیْطَنَةُ وَ التَّجَبُّرُ وَ التَّمَرُّدُ وَ الْعَجَلَةُ وَ لَزِمَهُ مِنْ نَاحِیَةِ الدَّمِ حُبُّ النِّسَاءِ وَ اللَّذَّاتِ وَ رُكُوبُ الْمَحَارِمِ وَ الشَّهَوَات.
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عن جابر عن أبي جعفر ع قال :قال أمير المؤمنين ع قال اهلل للمالئكة «إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذا
سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ» قال :و كان من اهلل ذلك تقدمه منه إلى المالئكة احتجاجا منه عليهم ،و ما كان
اهلل یغير ما بقوم إال بعد الحجة عذرا و نذرا ،فاغترف اهلل غرفة بيمينه و كلتا یدیه یمين من الماء العذب الفرات فصلصلها في
كفه فجمدت ثم قال :منك أخلق النبيين و المرسلين و عبادي الصالحين األئمة المهدیين الدعاة إلى الجنة و ال أسأل عما أفعل وَ
هُمْ یُسْئَلُونَ ،ثم اغترف اهلل غرفة بكفه األخرى من الماء الملح األجاج فصلصلها في كفه فجمدت ثم قال لها :منك أخلق الجبارین
و الفراعنة و العتاة و إخوان الشياطين و أئمة الكفر ،و الدعاة إلى النار و أتباعهم إلى یوم القيمة و ال أبالي و ال أسأل عما أفعل وَ
هُمْ یُسْئَلُونَ ،و اشترط في ذلك البداء فيهم و لم یشترط في أصحاب اليمين البداء هلل فيهم ،ثم خلط الماءین في كفه جميعا
فصلصلها ثم أكفأهما قدام عرشه و هما بلة من طين.
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تدبر

« )1وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
در دو آیه قبل به آفرینش انسان و جن اشاره كرد .از این آیه به بعد ،ظاهرا به نسبتي كه بين اینها در آفرینش برقرار شد
مي پردازد كه چگونه خداوند آفرینش انسان را به فرشتگان اعالم كرد و از آنها خواست كه كامال در اختيار انسان باشند (بر او

 . 1این روایت هم درباره خلقت از خاك قابل توجه است:
علل الشرائع ،ج ،2ص491-490؛ مختصر البصائر ،ص515-513
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ الْقُمِّيِّ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُؤْمِنِ یَزْنِي قَالَ لَا قُلْتُ فَیَلُوطُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَشْرَبُ
الْمُسْكِرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَیُذْنِبُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا یَزْنِي وَ لَا یَلُوطُ وَ لَا یَرْتَكِبُ السَّیِّئَاتِ فَأَيُّ شَيْءٍ ذَنْبُهُ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الَّذِینَ
یَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ وَ قَدْ یُلِمُّ الْمُؤْمِنُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَیْسَ فِیهِ مُرَادٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ النَّاصِبِ لَكُمْ یَطْهُرُ بِشَيْءٍ أَبَداً قَالَ لَا
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ أَرَى الْمُؤْمِنَ الْمُوَحِّدَ الَّذِي یَقُولُ بِقَوْلِي وَ یَدِینُ بِوَلَایَتِكُمْ وَ لَیْسَ بَیْنِي وَ بَیْنَهُ خِلَافٌ یَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَ یَزْنِي وَ یَلُوطُ وَ آتِیهِ فِي حَاجَةٍ
وَاحِدَةٍ فَأُصِیبُهُ مُعَبِّسَ الْوَجْهِ كَالِحَ اللَّوْنِ ثَقِیلًا فِي حَاجَتِي بَطِیئاً فِیهَا وَ قَدْ أَرَى النَّاصِبَ الْمُخَالِفَ لِمَا آتِي عَلَیْهِ وَ یَعْرِفُنِي بِذَلِكَ فَآتِیهِ فِي حَاجَةٍ فَأُصِیبُهُ طَلِقَ
الْوَجْهِ حَسَنَ الْبِشْرِ مُتَسَرِّعاً فِي حَاجَتِي فَرِحاً بِهَا یُحِبُّ قَضَاءَهَا كَثِیرَ الصَّلَاةِ كَثِیرَ الصَّوْمِ كَثِیرَ الصَّدَقَةِ یُؤَدِّي الزَّكَاةَ وَ یُسْتَوْدَعُ فَیُؤَدِّي الْأَمَانَةَ قَالَ یَا إِسْحَاقُ
لَیْسَ تَدْرُونَ مِنْ أَیْنَ أُوتِیتُمْ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ مُتَفَرِّداً بِالْوَحْدَانِیَّةِ ابْتَدَأَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ
فَأَجْرَى الْمَاءَ الْعَذْبَ عَلَى أَرْضٍ طَیِّبَةٍ طَاهِرَةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهَا ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءَ عَنْهَا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ صَفْوَةِ ذَلِكَ الطِّینِ وَ هِيَ طِینَةُ أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً
مِنْ أَسْفَلِ ذَلِكَ الطِّینِ وَ هِيَ طِینَةُ شِیعَتِنَا ثُمَّ اصْطَفَانَا لِنَفْسِهِ فَلَوْ أَنَّ طِینَةَ شِیعَتِنَا تُرِكَتْ كَمَا تُرِكَتْ طِینَتُنَا لَمَا زَنَى أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لَا سَرَقَ وَ لَا لَاطَ وَ لَا شَرِبَ
الْمُسْكِرَ وَ لَا اكْتَسَبَ شَیْئاً مِمَّا ذَكَرْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى الْمَاءَ الْمَالِحَ عَلَى أَرْضٍ مَلْعُونَةٍ سَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ نَضَبَ الْمَاءَ عَنْهَا ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً وَ هِيَ
طِینَةٌ مَلْعُونَةٌ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ هِيَ طِینَةُ خَبَالٍ وَ هِيَ طِینَةُ أَعْدَائِنَا فَلَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَرَكَ طِینَتَهُمْ كَمَا أَخَذَهَا لَمْ تَرَوْهُمْ فِي خَلْقِ الْآدَمِیِّینَ وَ لَمْ یُقِرُّوا
بِالشَّهَادَتَیْنِ وَ لَمْ یَصُومُوا وَ لَمْ یُصَلُّوا وَ لَمْ یُزَكُّوا وَ لَمْ یَحُجُّوا الْبَیْتَ وَ لَمْ تَرَوْا أَحَداً مِنْهُمْ بِحُسْنِ خُلُقٍ وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَمَعَ الطِّینَتَیْنِ طِینَتَكُمْ وَ
طِینَتَهُمْ فَخَلَطَهَا وَ عَرَكَهَا عَرْكَ الْأَدِیمِ وَ مَزَجَهَا بِالْمَاءَیْنِ فَمَا رَأَیْتَ مِنْ أَخِیكَ الْمُؤْمِنِ مِنْ شَرِّ لَفْظٍ أَوْ زِنًا أَوْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتَ مِنْ شُرْبِ مُسْكِرٍ أَوْ غَیْرِهِ فَلَیْسَ
مِنْ جَوْهَرِیَّتِهِ وَ لَا مِنْ إِیمَانِهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَسْحَةِ النَّاصِبِ اجْتَرَحَ هَذِهِ السَّیِّئَاتِ الَّتِي ذَكَرْتَ وَ مَا رَأَیْتَ مِنَ النَّاصِبِ مِنْ حُسْنِ وَجْهٍ وَ حُسْنِ خُلُقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ
أَوْ حَجِّ بَیْتٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فَلَیْسَ مِنْ جَوْهَرِیَّتِهِ إِنَّمَا تِلْكَ الْأَفَاعِیلُ مِنْ مَسْحَةِ الْإِیمَانِ اكْتَسَبَهَا وَ هُوَ اكْتِسَابُ مَسْحَةِ الْإِیمَان ...
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سجده كنند) و در این ميان ،ابليس – كه یكي از جنيان است و قبل از انسان آفریده شده بود – زیر بار این رابطه با انسان
نرفت.
« )2وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً »...
عموم مفسران و اهل لغت توضيح دادهاند كه تعبير «و إذ :و هنگامي كه» در اینجا به معناي «وَ اذْكُر إذ :و به یاد آر هنگامي
كه» ميباشد.
شاید این گونه تعبير ،موید و شاهدي باشد بر احادیثي كه خلقت حقيقت باطني پيامبر ص و اهل بيت ع را مقدم بر
آفرینش همه موجودات – از جمله حضرت آدم ع – ميداند( .مثال حدیث  2جلسه )239چرا كه به كسي ميگویند «به یاد آر»
كه قبال آن صحنه را دیده باشد.
تعبير «ربك» نيز موید دیگري بر همين مطلب است؛ بویژه كه در آیات قبل به حالت متكلم معالغير (خلقنا :ما آفریدیم)
سخن ميگفت و این دفعه یكباره لحن بحث عوض شد و از «پروردگار تو (اي محمد ص)» سخن گفت؛ یعني اي محمد! به
یاد آر هنگامي را كه پروردگار تو چنين و چنان گفت.
« )3وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ »...
چرا با اینكه در آیات قبل به حالت متكلم معالغير (خلقنا :ما آفریدیم) سخن ميگفت و یكباره لحن بحث عوض شد و با
تعبير غایب (قالَ رَبُّكَ :پروردگارت گفت )...بحث را ادامه داد؟
الف .بدین وسيله خداوند ميخواهد این آیه را در سياق آیه « 25وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ  »...قرار دهد و نشان دهد كه
این مطالب خبر مهمي است كه كامال به حشر و معاد انسان مرتبط ميباشد( .الميزان ،ج ،12ص)154
ب .عبارات قبلي كه تعبير «ما» به كار ميبرد ،از سنخ بيان بزرگاني است كه هنگام بيان كار خود ،خادمان و اطرافيان خود
را هم به حساب ميآورند و ميگویند «ما چنين كردیم»؛ اما اینجا مقامي است كه ميخواهد به خود این خادمان و اطرافيان
(فرشتگان) مطلبي را بگوید و آنها را از اراده خاص خود مطلع سازد( .الميزان ،ج ،12ص)154
ج .چون اشاره به مقامي است كه فقط پيامبر ص ميتواند به یاد آورد (تدبر)2
د... .
« )4وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً »...
انسان ظاهرا تنها موجودي است كه خداوند وقتي ميخواست او را بيافریند ،این آفرینشش را به فرشتگان ،آن هم به همه
فرشتگان («المالئكه» جمعي است كه «الـ» بر رویش آمده و داللت بر شمول [= همگي] ميكند) اعالم كرد و توجه آنها را به
این آفرینش خاص جلب نمود.
نکته تخصصی انسانشناسی

بيان فوق ،خود شاهدي است بر منحصر به فرد بودن انسان در عالم ما سوي اهلل؛ كه عليرغم اینكه شروع آفرینش انسان
«از گِلي خشك و خام ،از لجن سياه و بدبویي كه مانده و متغير شده» ميباشد؛ اما با سایر موجودات – نه فقط سایر موجودات
زميني -چنان تفاوتي دارد كه هنگام آفرینشش ،توجه همه فرشتگان را هم به او جلب ميكنند؛ و همين تمایز مهم است كه
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انسان را از تلقي ناشي از تكامل دارویني متمایز ميكند (توضيح بيشتر در جلسه ،165تدبر2؛ و جلسه ،166تدبر2؛ و جلسه،225
تدبر2؛ و جلسه ،234تدبر)4
« )5وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
در دو آیه قبل از آفرینش «انسان» از «صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ :گِلي خشك و خام ،از لجن سياه و بدبویي كه مانده و
متغير شده» سخن گفت و در این آیه به جاي كلمه انسان ،كلمه «بشر» را آورد .چرا؟
الف .كلمه بشر با توجه به اینكه از «بشره :پوست» گرفته شده ،تاكيدي است بر بُعد جسماني انسان؛ و این آیه ،در كنار
آیه بعدي ميخواهد دو بُعد «انسان» را با هم مطرح كند؛ یك بُعدش همين بُعد مادي و جسماني است و بُعد دیگر ،بُعد روحي
است كه در آیه بعد و در ادامه همين توضيح بدان اشاره ميشود .درواقع ،در آیه ( 26كه تعبير انسان را به كار برد) فقط
ميخواست به منشأ اوليه وجودي اشاره كند ،ولي در این آیه ميخواهد ابتدا به بعد جسمانياش و سپس به بعد معنویش اشاره
كند.
ب .مي خواهد امتحان فرشتگان را شدیدتر كند :كلمه بشر داللت بيشتري بر مادي بودن دارد و اتفاقا ابليس هم در آیات
بعد ،زیر بار سجده نرفتنش را به همين تعبير «بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» مستند كرد.
ج... .
این را چون مطمئن نبودم در كانال نگذاشتم:
« )6وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
چرا با اینكه اندكي قبل بيان كرده بود كه انسان را از «صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ :گِلي خشك و خام ،از لجن سياه و بدبویي
كه مانده و متغير شده» آفریده ،در این آیه به همين مقدار بسنده نكرد كه من بشري ميآفرینم و دوباره این عبارت را تكرار
كرد؟ و اصال چرا این مطلب را به فرشتگان گفت (همين كه آفریده بود ،آنها ميدیدند؛ گفتنش براي چه بود؟)
الف .ظاهرا ميخواهد مقدمهچيني كند براي دستور به سجده؛ و این مقدمهچيني به نحوي است كه با امتحان و ابتالي آنها
توام باشد (ابعاد پست انسان را با طول و تفصيل بيان ميكند كه اگر تكبر و خودبرتربينياي در آنها هست ،براي ابرازش تحریك
شوند).
ب .واقعيت انسان را آن گونه كه هست بيان كرد؛ یعني این گونه نبود كه «اكنون كه ميخواهد به آنها دستور سجده دهد،
مخفيكاري كند و فقط ابعاد متعالي انسان را بيان كند».
ج... .
«وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»
و هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان فرمود :بهیقين من آفریننده بشري هستم از گِلي خشك و خام ،از لجن سياه و
بدبویي كه مانده و متغير شده.
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 )267سوره لیل ( )92آیه  1بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى

1395/9/30

ترجمه

به نام خداوندي كه رحمتش فراگير و هميشگي است؛ سوگند به شب ،هنگامي كه بپوشاند
توجه

به مناسبت در پيش رو بودن شب یلدا و به پيشنهاد برخي از دوستان ،امروز از سير آیات قبل بيرون آمده ،آیهاي كه
مناسبت با ایام دارد مطرح ميشود و انشاءاهلل از فردا به ادامه آیات قبل برميگردیم
نکات ترجمه

«یَغْشى» از ماده «غشي» به معناي پوشاندن است كه در بحث از كلمه «غشاوة» در جلسه  158درباره این ماده توضيح داده
شد.
حدیث

 )1محمد بن مسلم ميگوید :از امام باقر ع درباره برخي از سخنان خداوند مانند «سوگند به شب ،هنگامي كه بپوشاند»
(ليل )1/یا «سوگند به ستاره هنگامي كه سقوط كند» (نجم )1/و مانند اینها سوال كردم؛ فرمودند :خداوند راست كه به هرچه از
مخلوقاتش ميخواهد سوگند یاد كند؛ اما خالیق را نباشد كه جز به او سوگند یاد كنند.
الكافي ،ج ،7ص 449؛ النوادر(لألشعري) ،ص52؛ من ال یحضره الفقيه ،ج ،3ص376

1

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -وَ
اللَّيْلِ إِذا یَغْشى» وَ النَّجْمِ إِذا هَوى» وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ -وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا
إِلَّا بِهِ.
[نكته :منظور از اینكه «جز به خدا سوگند یاد نشود» از حيث احكام شرعي سوگند است؛ بدین معناست كه سوگند خوردن
به غير خدا ،اثر و ثمره شرعي ندارد؛ لذا فقها با گذاشتن این روایات در كنار روایات دیگر بدین نتيجه رسيدهاند كه سوگند
شرعي – كه تخلف از آن موجب كفاره است – صرفا زماني رخ ميدهد كه سوگند به یكي از اسماء خداوند باشد( .مثال:
مختلف الشيعه ،ج ،8ص164؛ جواهرالكالم ،ج ،35ص])229

2

 1شیخ صدوق اگرچه در كتاب تهذیب همان حدیث فوق را به نقل از مرحوم كلیني آورده (ج ،8ص )277اما در من الیحضره الفقیه ،شبیه همین
حدیث را با سندي دیگر از امام جواد ع روایت كرده است .رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع -قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى وَ
النَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّجْمِ إِذا هَوى وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَل.
 . 2حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ یَحْیَى بْنِ ضُرَیْسٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عُمَارَةُ السَّكُونِيُّ السُّرْیَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَاصِمٍ بِقَزْوِینَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْكَرْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ سَلَّامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِي
یَزِیدُ بْنُ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ  ...فَأَخْبِرْنِي لِمَ سُمِّيَ اللَّیْلُ لَیْلًا قَالَ لِأَنَّهُ یُلَایِلُ الرِّجَالَ مِنَ النِّسَاءِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُلْفَةً وَ لِبَاساً وَ ذَلِكَ قَوْلُ
اللَّهِ تَعَالَى وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِباساً وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشا( ...علل الشرائع ،ج ،2ص)470
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روایاتی در تاویل و بیان معانی باطنی آیه:

(دقت شود كه در روایت قبلي (شماره )1و روایت بعدي (شماره )2سوال كننده ،امامي كه پاسخ ميدهد و آیه محل بحث،
یكي است؛ پس معناي باطني و تاویلي به معناي كنار گذاشتن معناي ظاهري نيست)
 )2محمد بن مسلم ميگوید از امام باقر ع درباره سخن خداوند عز و جل كه ميفرماید :مانند «سوگند به شب ،هنگامي
كه بپوشاند» (ليل )1/سوال كردم؛
فرمودند :شب در اینجا كسي است كه اميرالمومنين را در حكومتش كه آن را بر او تحميل كرد ،پوشاند؛ و اميرالمومنين ع
در حكومت آنها صبر كرد تا ایامشان به پایان رسد.
و درباره «و روز هنگامي كه جلوهگر شود» (ليل )2/فرمودند :روز همان قائم (عج) از خاندان ما اهل بيت ع است ،هنگامي
كه قيام كند ،حكومتش بر حكومت باطل غلبه ميكند و قرآن در آن مَثَلهایي براي مردم زده شده است و خداوند با آن پيامبرش
و ما را مخاطب قرار داده كه غير ما كسي نيست كه آن را بداند.
تفسير القمي ،ج ،2ص425
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اللَّيْلِ إِذا یَغْشى» قَالَ اللَّيْلُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فُلَانٌ غَشِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَوْلَتِهِ الَّتِي
جَرَتْ لَهُ عَلَيْهِ -وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع یَصْبِرُ فِي دَوْلَتِهِمْ حَتَّى تَنْقَضِي «وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى» قَالَ النَّهَارُ هُوَ الْقَائِمُ ع مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ ،إِذَا
قَامَ غَلَبَ دَوْلَتُهُ الْبَاطِلَ -وَ الْقُرْآنُ ضُرِبَ فِيهِ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ -وَ خَاطَبَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِ وَ نَحْنُ ،فَلَيْسَ یَعْلَمُهُ غَيْرُنَا.
 )3از امام صادق ع روایت شده است كه این سخن خداوند عز و جل كه« :سوگند به شب ،هنگامي كه بپوشاند» (ليل)1/
حكومت شيطان است تا روزي كه آن قيام برپا شود و آن روز قيام قائم است؛
و «و روز هنگامي كه جلوهگر شود» (ليل )2/همان قائم است هنگامي كه قيام ميكند [امام در ادامه تا پایان سوره را بيان
ميكنند].
تأویل اآلیات الظاهرة ،ص780

(در توضیح كلمه «یالیل در كتب لغت مطلبي یافت نشد .مرحوم مجلسي در دوجاي بحاراالنوار این را توضیح دادهاند:
ج ،9ص« 306بیان قوله ألنه یالیل الرجال یظهر منه أن المالیلة كان في األصل بمعنى المالبسة أو نحوها و لیس هذا المعنى فیما عندنا من كتب
اللغة قال الفیروزآبادي الیلته استجرته للیلة و عاملته مالیلة كمیاومة»
ج ،56ص« 2بیان المالیلة المعاملة لیال كالمیاومة المعاملة یوما و یظهر منه أن اللیل من المالیلة مع أن الظاهر العكس و یمكن أن یكون تنبیها على
أن أصل اللیل الستر)».
همچنین حدیثي را مرحوم مجلسي از علل الشرائع نقل مي كند (بحار األنوار ،ج ،56ص )3كه در آنجا یافت نشد:
الْعِلَلُ ،لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ :عِلَّةُ فَضْلِ اللَّیْلِ عَلَى النَّهَارِ أَنَّ بِاللَّیْلِ یَكُونُ الْبَیَاتُ وَ یُرْفَعُ الْعَذَابُ وَ تَقِلُّ الْمَعَاصِي وَ فِیهِ لَیْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَیْرٌ
مِنْ أَلْفِ شَهْر.
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جَاءَ مَرْفُوعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اللَّيْلِ إِذا یَغْشى» قَالَ دَوْلَةُ
إِبْلِيسَ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ یَوْمُ قِيَامِ الْقَائِمِ «وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى» وَ هُوَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ ...

1

تدبر

« )1وَ اللَّيْلِ إِذا یَغْشى»
قبال (مقدمه تدبرهاي جلسه  )134اشاره شد سوگند خوردن به چيزي نشانه دهنده دو مطلب است :یكي ،اهميت مطلبي
كه به خاطر آن سوگند ميخورند؛ و دوم ،تقدس و ارزشمندي مطلبي كه بدان سوگند خورده ميشود.
اما چرا به «شب» سوگند خورد؟ آن هم پيش از سوگند به روز؟
الف .نه فقط برخي از مكانها (مانند مسجد و  )...بلكه زمانها هم قداست دارند كه خدا به آن سوگند ميخورد( .تفسير
نور ،ج ،10ص)505
ب .شب براي سير و سلوک انسان جایگاه مهمي دارد و مهمترین موقع قرار مالقات انسانها با خداست؛ حضرت موسي
در شب به نبوت برگزیده شد و ميقات خدا با موسي «چهل شب» بود (توضيح در جلسه ( 167اعراف )142/تدبر)5؛ و به پيامبر
ما هم دستور داده شد كه شب را براي خدا بيدار بماند (مزمل2/؛ اسراء )79/چرا كه اثر شب در رشد انسان بسيار قویتر است
(مزمل)6/
ج .گویي حقيقت عالم دنيا در قبال عالم آخرت «شب» است و به همين جهت ،قيامت به «روز قيامت» تعبير شده و از
تمام مقاطع مهم معنوي دنيا با تعبير شب یاد شده است ،مثال شب قدر ،شب معراج ،شب نزول قرآن ،و ( ...توضيح بيشتر در
جلسه ،97تدبر)3
د... .
تاملی جامعهشناسانه در سنتهای ایرانی

آیا دقت كردهاید كه ایرانيان باستان كه براي نور و آتش احترام ویژهاي قائل بودهاند ،اما بزرگترین شب سال را به نحو
ویژه مورد توجه قرار دادهاند و نه بزرگترین روز سال را ! آیا آن گونه كه برخي گفتهاند ریشهاش در این بوده كه شب را نماد
اهریمن و بلندترین شب را نماد سلطه كامل اهریمن ميدانستهاند و در این شب جمع ميشدهاند تا با گرد هم آمدن و روشن
كردن آتش ،از دست اهریمن در امان بمانند؟ یا همان اهتمامهایي كه در تمام ادیان توحيدي نسبت به شب و شبزندهداري
بوده ریشه بزرگداشت این شب بوده كه بيشترین امكان شبزندهداري در آن مهياست؟ یا ...؟
« )2وَ اللَّيْلِ إِذا یَغْشى»

 . 1ادامه روایت چنین است :وَ قَوْلُهُ «فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى» أَعْطَى نَفْسَهُ الْحَقَّ وَ اتَّقَى الْبَاطِلَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى أَيْ الْجَنَّةَ «وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى»
یَعْنِي بِنَفْسِهِ عَنِ الْحَقِّ وَ اسْتَغْنَى بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ «وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى» بِوَلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بَعْدِهِ «فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرى» یَعْنِي النَّارَ وَ أَمَّا
قَوْلُهُ «إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى» یَعْنِي أَنَّ عَلِیّاً هُوَ الْهُدَى «وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى» قَالَ هُوَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ بِالْغَضَبِ وَ یَقْتُلُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ
وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِینَ «ال یَصْالها إِلَّا الْأَشْقَى» قَالَ هُوَ عَدُوُّ آلِ مُحَمَّدٍ ع «وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى» قَالَ ذَاكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ شِیعَتُهُ.
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خداوند به شب قسم خورد هنگامي كه ميپوشاند؛ اما چه چيزي را؟
الف .روز را ميپوشاند (اعراف54/؛ رعد( )3/مجمعالبيان ،ج ،10ص)759
ب .كل موجودات زميني را ،كه در تاریكي فرو ميبرد (مجمعالبيان ،ج ،10ص)759
ج .باطن انسانها را ،خوب باشند یا بد :هم گناهكاران براي انجام گناهان مختلف  -از دزدي و شبيخون گرفته تا شهوتراني
و مجالس لهو و لعب – شب را غنيمت ميشمردهاند؛ و هم اولياءاهلل براي پيمودن قلههاي انسانيت – از كمك به نيازمندان
بدون اینكه شناخته شوند تا عبادت و مناجات كامال بيریا و به دور از چشم دیگران – از فرصت شب بهره ميبردهاند .شاید
به خاطر همين خاصيت پوشيده ماندن باطن افراد در شب باشد كه دنيا و موقعيتهاي مهم دنيوي به «شب» تعبير شده است
(تدبر)1
د... .
« )3وَ اللَّيْلِ إِذا یَغْشى»
در این آیه ،سوگند به شب ،مربوط به آن لحظهاي از شب است كه «ميپوشاند» .این یكي از آیات عظيم الهي است كه
كمتر در آن مياندیشيم :دقت كردهاید كه ظرف چند دقيقه ،در حالي كه جهان اطرافمان كامال روشن و در معرض دید ماست،
در تاریكياي فرو ميرود كه بدون ابزارهاي مصنوعي به زحمت ميتوان چيزي را دید و روال زندگي طبيعي زیر و رو ميشود.
متاسفانه فرورفتن در روزمرگي و غلبه زندگي ماشيني و فاصله گرفتن از زندگي طبيعي كاري كرده است كه این وقایع
عظيم عالم اصال به چشم ما نياید .آیا با این سوگند نميخواهند توجه جدي ما را به طبيعت و عظيم دیدن وقایع آن را
برانگيزانند؟
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