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توجه :شروع سوره علق
از آبان  ، 1395قرار بر این شد كه در انتخاب آیات یك سیر موضوعی مد نظر قرار گیرد و اولین موضوع كالن،
«انسانشناسی» بود .ابتدا چند دسته از آیاتی كه به خلقت انسان در مرتبه قبل از دنیا ناظر بود ،پرداخته شد؛ و اینك مدتی است
«ابعاد خلقت انسان در دنیا» موضوع بحث قرار گرفته است.
در همین راستا ،اینك سراغ آیات سوره علق میرویم.
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 )350سوره علق ( )96آیه 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ؛ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ

1395/12/22

ترجمه

به نام خداوند گستردهمهر مهرورز ،بخوان به نام پروردگارت كه آفرید؛
نکات ترجمهای و نحوی

«اقْرَأْ» از ماده «قرء» است كه از نظر اغلب اهل لغت ،معنایش تقریبا معادل با ماده «قري» میباشد ،كه داللت بر «جمع و
اجتماع» میكند ،چنانکه كلمه «قریة» به معناي محلی است كه عدهاي از انسانها در آن جمع شده باشند (معجم المقاییس اللغة،
ج ،5ص )79-78و به «ایام حیض» زنان هم «قُرء» گفته میشود به خاطر اینکه خون در رحم آنها جمع میشود؛ 1و «قرائت»
هم نوعی جمع كردن است از این جهت كه عبارت است از اینکه حروف و كلمات را همراه با هم ادا كردن ،لذا به عمل كسی
كه فقط یك حرف را ادا كند« ،قرائت» نمی گویند؛ و «قرآن» هم مصدر از همین ماده است ،یا از این جهت كه همه آن در یکجا
[مثال در لوح محفوظ] جمع شده است و یا از این جهت كه جامع و مشتمل بر همه حقایق است (مفردات ألفاظ القرآن،
ص )668و چهبسا از همین جهت «قرائت» باشد ،یعنی چون كتابی است كه بر قرائت آن بسیار تاكید شده است« :فَاقْرَُُا ما
تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن» (مزمل.)20/
البته بین «قرائت» و «تالوت» این تفاوت هست كه در مورد یك كلمه هم تعبیر «قرائت» و «خواندن» به كار میرود ،اما در
مورد تالوت ،چون پیاپی بودن شرط است ،حتما باید دو كلمه یا بیشتر در كار باشد (مثال میگویند اسم فالنی را بخوان ،اما
نمیگویند اسم فالنی را تالوت كن» (الفروق فی اللغة ،ص)18؛ و همچنین تفاوت «قرآن» با «فرقان»  -با اینکه هر دو از
اسمهاي این كتاب آسمانیاند – در این است كه «قرآن» ناظر به جمع بودن مطالب در كنار هم است؛ اما «فرقان» ناظر به اینکه
بین حق و باطل جدایی میافکند( .الفروق فی اللغة ،ص)49
الزم به ذكر است برخی از اهل لغت ،بین معناي «قرء» با «قري» و «قرو» تفاوت گذاشته ،بر این باورند كه اگرچه «قري»
به معناي «جمع كردن و اجتماع» میباشد و «قریة» هم از همین ماده است؛ اما دو ماده دیگر با آن متفاوتند؛ و معناي اصلی ماده

 1راغب اصفهانی معتقد است که «قُرء» در حقيقت براي ورود از حالت پاکی به حالت حيض است:
ل
ل واحد منهما ،ألنّ ک ّ
و الْقُرْءُ فی الحقيقة :اسم للدّخول فی الحيض عن طهر .و لمّا کان اسما جامعا لألمرین الطّهر و الحيض المتعقّب له أطلق على ک ّ
اسم موضوع لمعنيين معا یطلق على کلّ واحد منهما إذا انفرد ،کالمائدة :للخوان و للطّعام ،ثم قد یسمّى کلّ واحد منهما بانفراده به .و ليس الْقُرْءُ اسما للطّهر
مجرّدا ،و ال للحيض مجرّدا بداللة أنّ الطّاهر التی لم تر أثر الدّم ال یقال لها :ذات قرء .و کذا الحائض التی استمرّ بها الدّم و النّفساء ال یقال لها ذلك .و قوله:
یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوءٍ [البقرة ]228 /أي :ثالثة دخول من الطّهر فی الحيض .و قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ« :اقْعُدِي عَنْ الصَّلَاةِ أَیَّامَ أَقْرَائِكِ» أي أیّام
حيضك ،فإنما هو کقول القائل :افعل کذا أیّام ورود فالن ،و وروده إنما یكون فی ساعة و إن کان ینسب إلى األیّام .و قول أهل اللّغة :إنّ الْقُرْءَ من :قَرَأَ ،أي:
جمع ،فإنّهم اعتبروا الجمع بين زمن الطّهر و زمن الحيض حسبما ذکرت الجتماع الدّم فی الرّحم.
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«قرء» همان معناي «قرائت» (فهم و ضبط معانی مکتوب با چشم) میباشد؛ و سعی كردهاند كه معانی اي همچون «قُرء» (ایام
حیض) را نیز به این معنا برگردانند (التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.1)253
«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»
اینکه حرف «بـ» چه جایگاهی دارد و «باسم ربك» متعلق به چیست ،چند دیدگاه مطرح شده است:
الف .حرف «بـ» باء زائده (براي تاكید در كالم) است (اعراب القرآن الکریم ،ج ،3ص )457و درواقع« ،اسم ربك» در
جایگاه مفعول میباشد؛ و منظور آیه این است كه «بخوان اسم پروردگارت را» یعنی خدا را اسمهاي مقدسش خطاب قرار بده
(مجمعالبیان ،ج ،10ص )780ویا اینکه «بسماهلل الرحمن الرحیم» را بخوان (المیزان ،ج ،20ص)323
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ب« .باسم ربك» در جایگاه «حال» است (الکشاف ،ج ،4ص)775؛ یعنی متعلق به یك مطلب مُقدَّر است مانند «مفتتحاً یا
مبتدئاً» كه آن مطلب «حال» براي «اقرأ» بوده است ،یعنی :بخوان در حالی كه شروع میكنی با اسم پروردگارت (یعنی در حالی
كه با بسم اهلل  ...شروع میكنی ،این آیات نازل شده قرآن را بخوان) (المیزان ،ج ،20ص )323یا به تعبیر دیگر :بسم اهلل بگو و
سپس آیات را بخوان( .الکشاف ،ج ،4ص)775
ج .حرف «بـ»  ،باء مالبسه است ،یعنی بخوان همراه با اسم پروردگارت (یعنی همراه با بسم اهلل  ...این آیات را بخوان)
(المیزان ،ج ،20ص)323
شأن نزول

اغلب 3روایات متعدد از طریق شیعه و سنی ،داللت دارند كه این اولین سورهاي است كه در نزول تدریجی قرآن ،بر پیامبر
اكرم ص نازل شد 4.در این زمینه به روایتی از امام هادي ع بسنده میكنیم:

 . 1و «قرو» را هم به معناي «قصد همراه با اقدام و عمل دانسته ،که البته در قرآن کریم به کار نرفته است) .ایشان براي کلماتی مانند «استقراء« براي
هریك از این سه ماده ،معناي متفاوتی در نظر گرفته است :فاالستقراء من المهموز :یدلّ على طلب التفهّم و الضبط .و بالواو :یدلّ على طلب القصد فی
إقدام .و بالياء :یدلّ على طلب جمع و تنظيم .مع أنّ اللغویّين یذکرون الكلمة فی ذیل کلّ من الموادّ الثلث ،و یفسّرونها بالتتبّع ،و المناسب هو اليائىّ .و أیضا
یذکرون مفهوم الجمع فی ذیل کلّ منها ،مع أنّ الجمع و التجمّع من معانی اليائىّ.
. 2البته عالمه طباطبایی این معنا را براي این آیه قابل قبول نمیداند ،بلكه فرموده بر اساس اینكه باء را زائده بگيریم ،معنایش چنين میشود .عبارت
ایشان چنين است:
أن التقدیر اقرأ القرآن أو ما فی معناه ،و ليس المراد  ...و ال أن قوله« :بِاسْمِ رَبِّكَ» مفعول «اقْرَأْ» و الباء زائدة و التقدیر اقرأ اسم ربك أي بسمل.
 . 3البته زمخشري در تفسيرش ،با اینكه روایاتی درباره اول بودن این سوره آورده ،اما معتقد است اغلب مفسران بر این باورند که اولين سوره نازل
شده ،سوره حمد است «عن ابن عباس و مجاهد :هی أول سورة نزلت و أکثر المفسرین على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم» (الكشاف ،ج ،4ص)775
شاید وجه جمعش به این باشد که این آیات ابتدایی سوره علق ،اولين آیات باشد ،اما اولين سورهاي که به طور کامل نازل شده (یا اویلن سورهاي که
آیاتش کامل شد) سوره حمد باشد.
 4از باب نمونه میتوانيد مواردي زیر را مالحظه کنيد:
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( )1عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ السَّرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَلِیِّ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ آخِرُهُ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّه (الكافی ،ج ،2ص)628
( )2رُوِيَ أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْرَجَ قِطْعَةَ دِیبَاجٍ فِيهِ خَط فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ کَيْفَ أَقْرَأُ وَ لَسْتُ بِقَارِئٍ إِلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَقَالَ فِی الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ إِلَى
ی
قَوْلِهِ ما لَمْ یَعْلَمْ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ ع وَ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ أَتَى بِالْكَرَاسِیِّ وَ وُضِعَ تَاجٌ َعلَى َرأْسِ مُحَمَّدٍ ص وَ أُعْطِ َ
لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِهِ فَقَالَ اصْعَدْ عَلَيْهِ وَ احْمَدِ اللَّهِ فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْكُرْسِیِّ تَوَجَّهَ إِلَى خَدِیجَةَ فَكَانَ کُلُّ شَیْءٍ یَسْجُدُ لَهُ وَ یَقُولُ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا نَبِیَّ
اللَّهِ فَلَمَّا دَخَلَ الدَّارَ صَارَتِ الدَّارُ مُنَوَّرَةً فَقَالَتْ خَدِیجَةُ وَ مَا هَذَا النُّورُ قَالَ هَذَا نُورُ النُّبُوَّةِ قُولِی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتْ طَالَ مَا قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ
ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَقَالَ یَا خَدِیجَةُ إِنِّی لَأَجِدُ بَرْداً فَدَثَّرَتْ عَلَيْهِ فَنَامَ فَنُودِيَ یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ الْآیَةَ فَقَامَ وَ جَعَلَ إِصْبَعَهُ فِی أُذُنِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَكَانَ کُلُّ مَوْجُودٍ
یَسْمَعُهُ یُوَافِقُهُ( .مناقب آل أبی طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص)46
( )3حَدَّثُونَا عَنْ أَبِی الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِیِّ [قَالَ ]:أَخْبَرَنَا بُهْلُولٌ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عُثْمَا ُن
بْنُ عَطَاءٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُفَسِّرُ حَدَّثَنَا عَمِّی أَبُو حَامِدٍ إِمْلَاءً سَنَةَ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ [وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ ]:حَدَّثَنَا أَبُو یُوسُفَ یَعْقُوبُ بْنُ
مَحْمُودٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیدَ السُّلَمِیُّ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ أَبِی مُوسَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ مَا
نَزَلَ بِمَكَّةَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَ ذَکَرَ [کَلَامَهُ] إِلَى قَوْلِهِ :هَذَا مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ [وَ هِیَ] خَمْسٌ وَ ثَمَانُونَ سُورَةً .وَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ الْبَقَرَةُ ،وَ آلُ عِمْرَانَ،
وَ الْأَنْفَالُ ،وَ الْأَحْزَابُ ،وَ الْمُمْتَحِنَةُ ،وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ الْحَدِیدُ ،وَ مُحَمَّدٌ ،وَ الرَّعْدُ ،وَ الرَّحْمَنُ ،وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ! ،وَ الطَّلَاقُ .وَ ذَکَرَ إِلَى قَوْلِهِ :فَذَلِكَ ثَمَانِی وَ
عِشْرُونَ سُورَةً -مِمَّا نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ( ...شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص)410
( )4وَ أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّیُّ قَالَ :حَدَّثَنِی عَبْدُ
الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِیُّ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ ،عَنْ مُجَاهِدٍ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَ سَاقَ
الْحَدِیثَ إِلَى قَوْلِهِ :ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِینَةِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِینَةِ الْبَقَرَةَ ،وَ الْأَنْفَالَ إِلَى [قَوْلِهِ] ثُمَّ الرَّحْمَنَ ،ثُمَّ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ،ثُمَّ الطَّلَاقَ ،ثُمَّ لَمْ یَكُنْ،
الْحَدِیثَ بِطُولِهِ[ .و] رواه جماعة عن إسماعيل [بن عبد اهلل بن زرارة]( .شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص)411
( )5قَرَأْتُ فِی التَّفْسِيرِ تَأْلِيفِ أَبِی الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محمشاذ بْنِ إِسْحَاقَ [قَالَ] :کَتَبَ إِلَيْنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الطَّالَقَانِیُّ [قَالَ ]:أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ،عَنِ الْكَلْبِیِّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :أَوَّلُ شَیْءٍ نَزَلَ بِمَكَّةَ اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ ،ثُمَّ ن وَ الْقَلَمِ ،ثُمَّ وَ الضُّحَى ثُمَّ یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ ،ثُمَّ یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ،ثُمَّ تَبَّتْ ،ثُمَّ إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ .وَ ذَکَرَ إِلَى قَوْلِهِ :وَ هِیَ ثَلَاثٌ وَ ثَمَانُونَ سُورَةً مِمَّا
نَزَلَ بِمَكَّةَ .وَ أَوَّلُ شَیْءٍ نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ،ثُمَّ الْبَقَرَةُ ،ثُمَّ الْأَنْفَالُ ،ثُمَّ آلُ عِمْرَانَ ثُمَّ الْأَحْزَابُ ثُمَّ الْمُمْتَحِنَةُ ثُمَّ النِّسَاءُ ثُمَّ إِذَا زُلْزِلَتْ ثُمَّ الْحَدِیدُ ثُمَّ سُورَةُ
مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ثُمَّ الطَّلَاقُ .وَ ذَکَرَ [کَلَامَهُ] إِلَى قَوْلِهِ :وَ إِذَا کَانَتْ فَاتِحَةُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ کُتِبَتِ [السُّورَةُ] مَكِّيَّةً ،ثُمَّ یَزِیدُ اللَّهُ فِيهَا مَا یَشَاءُ
بِالْمَدِینَةِ ،فَذَلِكَ ثَلَاثُونَ سُورَةً نَزَلَتْ بِالْمَدِینَةِ( .شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص)412-411
( )6أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ إِمْلَاءً فِی الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ وَ خَمْسِينَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَلِیٍّ الثَّقَفِیُ قَالَ :حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ ا ْلحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنِی أَبِی ،قَالَ :حَدَّثَنِی یَزِیدُ عَنْ عِكْرِمَةَ ،وَ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ أَنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ
بِمَكَّةَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [الَّذِي خَلَقَ] وَ ن وَ الْقَلَمِ .وَ ذَکَرَ [کَلَامَهُ] إِلَى قَوْلِهِ :وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِالْمَدِینَةِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ .وَ الْبَقَرَةَ ،وَ الْأَنْفَالَ ،وَ آلَ عِمْرَانَ ،وَ الْأَحْزَابَ
[وَ سَاقَ کَلَامَهُ] إِلَى [قَوْلِهِ] :وَ الرَّحْمَنُ ،وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ،وَ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ .الْحَدِیثَ( .شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص)413
( )7أَخْبَرَنَا الْحَاکِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ،قَالَ :أَخْبَرَنِی أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِیَادٍ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِیُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ الْخُزَاعِیُّ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ،عَنْ أَبِيهِ قَالَ :حَدَّثَنِی یَزِیدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَ الْحَسَنِ قَاال مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ :اقْرَ ْأ
بِاسْمِ رَبِّكَ وَ ذَکَرَ إِلَى قَوْلِهِ :وَ [أَمَّا] مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِینَةِ [فَهِیَ] وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ،وَ الْبَقَرَةُ وَ آلُ عِمْرَانَ ،وَ الْأَنْفَالُ ،وَ الْأَحْزَابُ ،وَ الْمَائِدَةُ ،وَ الْمُمْتَحِنَةُ ،وَ النِّسَاءُ ،وَ إِذَا
زُلْزِلَتْ وَ الْحَدِیدُ ،وَ مُحَمَّدٌ ،وَ الرَّعْدُ ،وَ الرَّحْمَنُ ،وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ،وَ الطَّلَاقُ ،وَ لَمْ یَكُنْ( .شواهد التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص)413
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 )1امام هادي ع بعد از توضیحاتی درباره رفت و آمدهاي حضرت پیامبر ص به غار حرا میفرمایند:
پس هنگامی كه چهل سالش تمام شد ،خداوند عز و جل به قلب او نگاهی انداخت و آن را برترین و جلیلترین و
مطیعترین و خاشعترین و خاضع ترینِ قلوب یافت ،پس به درهاي آسمان اجازه داد كه گشوده شوند در حالی كه حضرت
محمد ص بدانها مینگریست؛ و به فرشتگان اجازه داد كه نازل شوند ،در حالی كه حضرت محمد ص بدانها مینگریست؛ و
به رحمت [خاصه خود] دستور داد كه از ساق عرش تا سر حضرت محمد ص نازل شود و او را در برگیرد؛ و به جبرئیلِ
روحاالمین ،كه گردنبندي از نور دارد و طاووس فرشتگان است ،نگاهی افکند و او به نزد حضرت محمد ص فروآمد ،بازوهایش
را گرفت و تکانش داد و به او گفت :محمد! بخوان!
گفت :چه بخوانم؟
گفت« :بخوان به نام پروردگارت كه آفرید؛ انسان را از «علق» آفرید» – تا این آیه كه« -بدو آموخت آنچه را نمیدانست».
(علق ) 5-1/سپس آنچه را خداوند عز و جل به او وحی كرده بود ،به پیامبر ص وحی كرد ،سپس او به جایگاه عالی خود
برگشت و حضرت محمد ص از كوه پایین آمد در حالی كه عظمت جالل الهی او را در برگرفته ،و از بزرگی آنچه بر او وارد
شده بود ،تب و لرز كرده بود...
التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکري علیه السالم ،ص158-156
قَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع:
ل الْقُلُوبِ وَ أَجَلَّهَا ،وَ أَطْوَعَهَا وَ أَخْشَعَهَا وَ
 1...فَلَمَّا اسْتَکْمَلَ أَرْبَعِینَ سَنَةً [وَ] نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى قَلْبِهِ فَوَجَدَهُ أَفْضَ َ
أَخْضَعَهَا ،أَذِنَ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ فَفُتِحَتْ ،وَ مُحَمَّدٌ ص یَنْظُرُ إِلَیْهَا ،وَ أَذِنَ لِلْمَلَائِکَةِ فَنَزَلُوا وَ مُحَمَّدٌ ص یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ ،وَ أَمَرَ بِالرَّحْمَةِ
فَأُنْزِلَتْ عَلَیْهِ مِنْ لَدُنْ سَاقِ الْعَرْشِ إِلَى رَأْسِ مُحَمَّدٍ وَ غَمَرَتْهُ ،وَ نَظَرَ إِلَى جَبْرَئِیلَ الرُّوحِ الْأَمِینِ الْمُطَوَّقِ بِالنُّورِ ،طَاوُسِ الْمَلَائِکَةِ
هَبَطَ إِلَیْهِ ،وَ أَخَذَ بِضَبْعِهِ وَ هَزَّهُ وَ قَالَ :یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ .قَالَ :وَ مَا أَقْرَأُ قَالَ :یَا مُحَمَّدُ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ -خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ
عَلَقٍ  -إِلَى قَوْلِهِ  -ما لَ ْم یَعْلَمْ» ثُمَّ أَوْحَى [إِلَیْهِ] مَا أَ ْوحَى إِلَ ْیهِ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ،ثُمَّ صَعِدَ إِلَى الْعُلْوِ ،وَ نَزَلَ مُحَمَّدٌ ص مِنَ الْجَبَلِ -وَ
قَدْ غَشِیَهُ مِنْ تَعْظِیمِ جَلَالِ اللَّهِ ،وَ وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ كَبِیرِ شَأْنِهِ مَا رَكِبَهُ بِهِ الْحُمَّى وَ النَّافِضُ...
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( )8حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ بِهَا قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
الْمُلْقَانِیُّ حَدَّثَنَا الْمُطَهَّرُ بْنُ الْحَكَمِ الْكَرَابِيسِیُّ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ وَاقِدٍ ،عَنْ أَبِيهِ قَالَ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ بِلَا خِلَافٍ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثُمَّ یَا أَیُّهَا
الْمُزَّمِّلُ [وَ سَاقَ الْكَلَامَ] إِلَى [قَوْلِهِ ]:وَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ الْبَقَرَةُ ،ثُمَّ الْأَنْفَالُ إِلَى قَوْلِهِ :یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ثُمَّ آلُ عِمْرَانَ ،ثُمَّ الْأَحْزَابُ ،ثُمَّ الْمُمْتَحِنَةُ ،ثُمَّ
النِّسَاءُ ،ثُمَّ إِذَا زُلْزِلَتْ ثُمَّ الْحَدِیدُ ،ثُمَّ مُحَمَّدٌ ،ثُمَّ الرَّعْدُ ،ثُمَّ الرَّحْمَنُ ،ثُمَّ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ،ثُمَّ الطَّلَاقُ ،ثُمَّ لَمْ یَكُنْ ،ثُمَّ الْحَشْرُ .وَ سَاقَ الْحَدِیثَ( .شواهد
التنزیل لقواعد التفضيل ،ج ،2ص)414
 . 1وَ أَمَّا تَسْلِيمُ الْجِبَالِ وَ الصُّخُورِ وَ الْأَحْجَارِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا تَرَكَ التِّجَارَةَ إِلَى الشَّامِ ،وَ تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تِلْكَ التِّجَارَاتِ،
کَانَ یَغْدُو کُلَّ یَوْمٍ إِلَى حِرَاءَ یَصْعَدُهُ ،وَ یَنْظُرُ مِنْ قُلَلِهِ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ أَنْوَاعِ عَجَائِبِ رَحْمَتِهِ وَ بَدَائِعِ حِكْمَتِهِ ،وَ یَنْظُرُ إِلَى أَکْنَافِ السَّمَاءِ وَ أَقْطَارِ الْأَرْضِ
وَ الْبِحَارِ ،وَ الْمَفَاوِزِ ،وَ الْفَيَافِی ،فَيَعْتَبِرُ بِتِلْكَ الْآثَارِ ،وَ یَتَذَکَّرُ بِتِلْكَ الْآیَاتِ ،وَ یَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ.
 . 2یَقُولُ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ مَا یَخَافُهُ -مِنْ تَكْذِیبِ قُرَیْشٍ فِی خَبَرِهِ ،وَ نِسْبَتِهِمْ إِیَّاهُ إِلَى الْجُنُونِ[ ،وَ أَنَّهُ] یَعْتَرِیهِ شَيْطَانٌ وَ کَانَ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ أَعْقَلُ خَلِيقَةِ
اللَّهِ ،وَ أَکْرَمُ بَرَایَاهُ وَ أَبْغَضُ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَ أَفْعَالُ الْمَجَانِينِ وَ أَقْوَالُهُمْ .فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَشْرَحَ صَدْرَهُ وَ یُشَجِّعَ قَلْبَهُ ،فَأَنْطَقَ الْجِبَالَ وَ الصُّخُورَ وَ
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حدیث

 )2امیرالمومنین ع در فرازي از خطبه «قاصعه» میفرمایند:
…و چنین بود كه من هر سال در حراء همراه پیامبر ص بودم؛ او تنها مرا میدیدي و كس دیگري را نمیدید؛ و آن زمان
جز یك خانه واحد در اسالم نبود كه در آن رسول خدا ص بود و خدیجه ،و من سومین آنها بودم ،نور وحی و رسالت را
میدیدم و بوي نبوت را استشمام میكردم؛ و هنگامی كه وحی بر او ص نازل شد ،صداي ناله شیطان را شنیدم و گفتم :با
رسول اهلل! این ناله چیست؟
فرمود :این شیطان است كه از عبادتش ناامید شد؛ همانا تو آنچه میشنوم ،میشنوي؛ و آنچه میبینم ،میبینی ،جز اینکه تو
پیامبر ص نیستی ،بلکه وزیر هستی وقطعا كه تو بر خیر و خوبی میباشی.
نهجالبالغه ،خطبه192
و من خطبة له ع تسمى القاصعة
… وَ لَقَدْ كَانَ یُجَاوِرُ فِی كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاء فَأَرَاهُ وَ لَا یَرَاهُ غَیْرِي وَ لَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ یَوْمَئِذٍ فِی الْإِسْلَامِ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص
وَ خَدِیجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْیِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِیحَ النُّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیْهِ ص فَقُلْتُ
یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَدْ أَیِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِیٍّ وَ لَکِنَّكَ
لَوَزِیرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَیْر…
 )3از امام صادق ع روایت شده است:

الْمَدَرَ ،وَ کُلَّمَا وَصَلَ إِلَى شَیْءٍ مِنْهَا نَادَاهُ[ :السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا مُحَمَّدُ] السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا حَبِيبَ اللَّهِ ،أَبْشِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَضَّ َلكَ وَ جَمَّ َلكَ وَ زَیَّنَكَ -وَ أَکْرَمَكَ فَوْقَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِینَ لَا یَحْزُنْكَ قَوْلُ قُرَیْشٍ :إِنَّكَ مَجْنُونٌ ،وَ عَنِ الدِّینِ
مَفْتُونٌ ،فَإِنَّ الْفَاضِلَ مَنْ فَضَّلَهُ [اللَّهُ] رَبُّ الْعَالَمِينَ ،وَ الْكَرِیمَ مَنْ کَرَّمَهُ خَالِقُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ،فَلَا یَضِيقَنَّ صَدْرُكَ مِنْ تَكْذِیبِ قُرَیْشٍ وَ عُتَاةِ الْعَرَبِ لَكَ ،فَسَوْفَ
یُبَلِّغُكَ رَبُّكَ أَقْصَى مُنْتَهَى الْكَرَامَاتِ وَ یَرْفَعُكَ إِلَى أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ .وَ سَوْفَ یُنَعِّمُ وَ یُفَرِّحُ أَوْلِيَاءَكَ -بِوَصِيِّكَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع ،وَ سَوْفَ یَبُثُّ عُلُومَكَ
فِی الْعِبَادِ وَ الْبِلَادِ ،بِمِفْتَاحِكَ وَ بَابِ مَدِینَةِ عِلْمِكَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع ،وَ سَوْفَ یُقِرُّ عَيْنَكَ بِبِنْتِكَ فَاطِمَةَ ع ،وَ سَوْفَ یَخْرُجُ مِنْهَا وَ مِنْ عَلِیٍّ :الْحَسَنُ وَ
الْحُسَيْنُ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ،وَ سَوْفَ یَنْشُرُ فِی الْبِلَادِ دِینُكَ ،وَ سَوْفَ یُعَظِّمُ أُجُورَ الْمُحِبِّينَ لَكَ وَ لِأَخِيكَ ،وَ سَوْفَ یَضَعُ فِی یَدِكَ لِوَاءَ الْحَمْدِ ،فَتَضَعُهُ فِی
یَدِ أَخِيكَ عَلِیٍّ ،فَيَكُونُ تَحْتَهُ کُلُّ نَبِیٍّ وَ صِدِّیقٍ وَ شَهِيدٍ ،یَكُونُ قَائِدَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
فَقُلْتُ فِی سِرِّي :یَا رَبِّ -مَنْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ الَّذِي وَعَدْتَنِی بِهِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا وُلِدَ عَلِی ع وَ هُوَ طِفْلٌ -أَ وَ هُوَ وَلَدُ عَمِّی وَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا تَحَرَّكَ
عَلِی قَلِيلًا وَ هُوَ مَعَهُ :أَ هُوَ هَذَا فَفِی کُلِّ مَرَّةٍ مِنْ ذَلِكَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِيزَانُ الْجَلَالِ ،فَجُعِلَ مُحَمَّدٌ ص فِی کِفَّةٍ مِنْهُ -وَ مُثِّلَ لَهُ عَلِی ع وَ سَائِرُ الْخَلْقِ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَى
یَوْمِ الْقِيَامَةِ [فِی کِفَّةٍ] فَوُزِنَ بِهِمْ فَرَجَحَ .ثُمَّ أُخْرِجَ مُحَمَّدٌ ص مِنَ الْكِفَّةِ -وَ تُرِكَ عَلِی فِی کِفَّةِ مُحَمَّدٍ ص الَّتِی کَانَ فِيهَا فَوُزِنَ بِسَائِرِ أُمَّتِهِ ،فَرَجَحَ بِهِمْ ،فَعَرَفَهُ
ك .فَذَلِكَ حِينَ
ی بْنُ أَبِی طَالِبٍ صَفِيِّی الَّذِي أُؤَیِّدُ بِهِ هَذَا الدِّینَ ،یَرْجَحُ عَلَى جَمِيعِ أُمَّتِكَ بَعْدَ َ
رَسُولُ اللَّهِ ص بِعَيْنِهِ وَ صِفَتِهِ .وَ نُودِيَ فِی سِرِّهِ :یَا مُحَمَّدُ هَذَا عَلِ ُّ
ی مُبَارَزَةَ الْعُتَاةِ الْجَبَابِرَةِ مِنْ قُرَیْشٍ.
شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي بِأَدَاءِ الرِّسَالَةِ ،وَ خَفَّفَ عَنِّی مُكَافَحَةَ الْأُمَّةِ وَ سَهَّلَ عَلَ َّ
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كسی كه در روز یا شبش [سوره] «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ…» را بخواند و در آن روز یا شب بمیرد ،شهید از دنیا رفته است و
خداوند او را شهید برمیانگیزاند و به عنوان شهید زنده میكند و همانند كسی است كه در راه خدا و همراه رسول خدا با
شمشیرش جهاد كرده است.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص124
ن إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْ ُ
سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :مَنْ قَرَأَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثُمَّ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ
اللَّهُ شَهِیداً وَ أَحْیَاهُ شَهِیداً وَ كَانَ كَمَنْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
 )4از امام باقر ع [ در تاویل یکی از باطنهاي این آیه] روایت شده است:
جبرئیل بر حضرت محمد ص نازل شد و گفت :محمد! بخوان!
گفت :چه بخوانم؟
گفت« :بخوان به نام پروردگارت كه آفرید» یعنی آفرید نور قدیم تو را قبل از هر چیزي؛ «انسان را از علق آفرید» یعنی
تو را از نطفهاي آفرید و [حضرت] علی ع را از تو منشق و جدا كرد« ،بخوان در حالی كه پروردگارت كریمترین است؛ كسی
كه با قلم آموخت» یعنی به علی بن ابی طالب آموخت «به آن انسان آنچه را نمی دانست آموخت» یعنی به [حضرت] علی ع
آنچه قبل از آن نمیدانست ،آموخت.
تفسیر القمی ،ج ،2ص430
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّیْبَانِیُّ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَیْسَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ :یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ قَالَ وَ مَا
أَقْرَأُ قَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یَعْنِی خَلَقَ نُورَكَ الْأَقْدَمَ قَبْلَ الْأَشْیَاءِ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ یَعْنِی خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ [عَلَقَةٍ] وَ
شَقَّ مِنْكَ عَلِیّاً اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یَعْنِی عَلَّمَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ یَعْنِی عَلَّمَ عَلِیّاً مَا لَمْ یَعْلَمْ
قَبْلَ ذَلِكَ.
 )5از امام صادق ع روایت شده است:
از رسول خدا ص درباره اسم اعظم سوال شد؛ فرمود :هر اسمی از اسماء اهلل ،اعظم است؛ تو قلبت را از هر آنچه ما سواي
اوست ،فارغ كن و او را با هر اسمی كه میخواهی بخوان ،چرا كه خداوند در حقیقت ،اسمی و نه اسم دیگر ،نیست ،بلکه او
خداوند واحد قهار است.
مصباح الشریعة ،ص133
قَالَ الصَّادِقُ ع
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سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ فَقَالَ ص كُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَعْظَمُ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَ ادْعُهُ تَعَالَى
بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ فَلَیْسَ لِلَّهِ فِی الْحَقِیقَةِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار.

1

تدبر

« )1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ»
اولین آیهاي كه بر پیامبر اسالم ص نازل شده ،دعوت به «خواندن» است؛ آن هم خواندن به اسم پروردگاري كه همه چیز
را او آفریده است.
اگر جایگاه زبان و خواندن در هویت انسان – به عنوان شاید مهمترین عامل تمایز انسان از سایر موجودات – را درك
كرده باشیم (جلسه ،221تدبر)3
و اگر جایگاه توحید و بویژه اهمیتِ منحصر دانستنِ ربوبیت (چه ربوبیت تکوینی و تدبیر عالم؛ و چه ربوبیت تشریعی و
برنامهریزي براي زندگی) در «خالق» (یعنی اینکه فقط خدا را تدبیركننده و قانونگذار زندگی خود بدانیم) ،بر ما معلوم شده
باشد (توضیح در تدبر)2؛
آنگاه درمییابیم كه چهبسا همه پیام دین در همین یك آیه خالصه شده باشد.
« )2رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ»
«ربِ» تو (آنکه تو را تدبیر میكند و برایت قانون میگذارد) همان «خالق» است.
نکته تخصصی دینشناسی

در قرآن كریم ،وجود «خدا» امري بدیهی دانسته شده (أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ؛ ابراهیم )10/كه اغلب مشركان و كافران هم در اصل
وجود او تردید نداشتهاند (مثال عنکبوت )63-61/و حتی طبق برخی از احادیث ،بسیاري از كسانی كه رسماً خود را «طبیعتگرا»
و «منکر خدا» میدانستهاند ،اختالفشان در حد یك دعواي لفظی بوده است :همه آنچه ما درباره «خدا» میگوییم (كه همه عالم
به او وابسته است و او به چیزي وابسته نیست و  )...آنها در مورد «طبیعت» معتقد بودهاند؛ در واقع ،به جاي نام «خدا» ،كلمه
«طبیعت» را گذاشته بودند.
در حقیقت ،مهمترین نزاع كافران و مشركان با موحدان و انبیاء ،نه درباره «وجود» و یا حتی «خالقیت» خدا ،بلکه بر سر
قبول یا رد «ربوبیت» خداوند بوده است .آنها این گونه میپنداشتند كه خدا جهان را آفریده ،اما یا كار جهان (تدبیر عالم ،ربوبیت

 . 1این روایت هم قابل توجه است که براي رعایت اختصار در کانال نگذاشتم:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالتَّوَهُّمِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ لَمْ یَعْبُدِ الْمَعْنَى فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى
فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِیقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِی وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِی سَرَائِرِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ فَأُولَِِكَ أَصْحَابُ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أُولِِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا( .التوحيد (للصدوق) ،ص)220
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تکوینی) را به دیگران واگذار كرده است؛ ویا اگر تدبیر تکوینی عالم را هم عهدهدار باشد ،با قانونگذاري و برنامهریزيِ زندگی
انسان (ربوبیت تشریعی) كاري ندارد؛ و این شاید مهمترین معضل اعتقادي انسانها از قدیم بوده است:
در دوران قدیم ،این ربوبیت تشریعی را فرعونها و كاهنان و قارونها و هامانها مدعی میشدند ،تا جایی كه فرعون بانگ
«أنا ربکم اعلی» (نازعات )24/سر میدهد (دقت كنید :نگفت« :أنا خالقکم االعلی :من آفریننده برتر شمایم»؛ بلکه گفت« :من
رب و مدبر و تدبیركننده برترِ شمایم»)؛ و امروزه هم صاحبان زر و زور و تزویر (سرمایه و قدرت و رسانه) با تکیه بر علوم
انسانی و اجتماعیاي كه جایی براي خدا در زندگی انسان قبول ندارد ،همین ادعاي «انا ربکم االعلی» سر میدهند.
من درباره جهان مسیحی قضاوت نمیكنم ،اما آنچه بسیار جاي شگفتی دارد وجود پارهاي از مدعیان «روشنفکري دینی»
در میان مسلمانان است كه به «سکوالر» بودن خود افتخار میكنند؛ میگویند ما خدا را و حتی عبادت شخصی خدا را قبول
داریم؛ اما ربوبیت خدا و حضور دین (سخن و خواست خدا) در عرصه برنامهریزي اجتماعی را قبول نداریم؛ در حالی كه:
هم اولین جملهاي كه اسالم با آن شروع شد ،این بود كه «خواندن» (و به تَبَعِ آن ،سخن گفتن و موضعگیري كردن و )...
به نام آن ربِ تدبیركننده (ربوبیت تکوینی) و برنامهریز (= ربوبیت تشریعی) اي باشد كه خالق همه چیز است؛
و هم آخرین سخنی كه خبر از كامل شدن دین داده شد (مائده ،)3/تاكید چندباره بر نصب امیرالمومنین ع به جانشینی
پیامبر ص بود ،یعنی تاكید بر تداوم همیشگیِ نقشآفرینی قرآن ناطق در عرصه اجتماع.
« )3اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ »...
چرا نفرمود «پروردگارت را بخوان» ،و فرمود «اسم پروردگارت را بخوان»؟
الف .بزرگداشتِ اسم ،بزرگداشتِ مسمی (كسی كه اسم بر او نهاده شده) است؛ و انسانی به «اسمِ» كسی احترام میگذارد،
كه به عظمت و احترام آنکه این اسم اوست پی برده و نسبت به او معرفت پیدا كرده باشد( .مجمعالبیان ،ج ،10ص)780
ب .مقصود از این تعبیر ،شروع كردن هر كار با «خواندن» (= گفتن) «بسم اهلل  »...است( .المیزان ،ج ،20ص)323
ج .تنها راهی كه براي توجه به خدا داریم ،خواندن او به اسمش است تا از این اسم ،به مسمی توجه شود؛ چرا كه حقیقت
خداوند برتر از هر درك ،و منزه (صافات )159/و برتر از هر توصیفی است (اهلل اكبر ،یعنی اهلل اكبر مِن أن یوصَف :خدا بزرگتر
از آن است كه در وصف آید؛ كافی ،ج ،1ص 1.)118به قول سعدي شیرینسخن:
اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
وز هر چه گفتهاند و شنیدیم و خواندهایم
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر
 . 1عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَيِّ شَیْءٍ فَقَالَ
مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّدْتَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ کَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُلْ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
ي شَیْ ٍء اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُ ْلتُ اللَّهُ
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ ُّ
أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَقَالَ وَ کَانَ ثَمَّ شَیْءٌ فَيَكُونُ أَکْبَرَ مِنْهُ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ.
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ما همچنان در اوّل وصف تو ماندهایم
/http://ganjoor.net/saadi/golestan/dibache
د... .
« )4اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ»
بخوان به نام پروردگارت كه آفرید؛
چه چیزي را بخوانم؟
قرآن را( .المیزان ،ج ،20ص)323
آیا فقط قرآن؟
اگرچه این خطاب به پیامبر ص در آن لحظه عظیم تاریخی ،ناظر به خواندن قرآن و دریافت وحی الهی بود ،اما اگر
مخاطب آیات قرآن كریم ،همه زمانها و همه انسانهاست؛ دلیلی نداریم كه این آیه را فقط به آن موقعیت محدود كنیم.
پس ،میتوان از این آیه نتیجه گرفت :هر خواندنی را با بسم اهلل شروع كنیم،
و بدین ترتیب ،این آیه پشتوانه آن حدیث نبوي میشود كه «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ یُذْكَرْ «بِسْمِ اللَّهِ» فِیهِ فَهُوَ أَبْتَر :هر كار مهمی
كه در آن از بسم اهلل خبري نباشد ،ابتر میماند» (تفسیر منسوب به امام حسن عسکري ،ص)25
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« )5اقْرَأْ»...
اولین دستور اسالم ،یك دستور فرهنگی است( .تفسیر نور ،ج ،10ص)534
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خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ

حدیث

 )2امیرالمومنین ع در فرازي از خطبه «قاصعه» میفرمایند:
...و چنین بود كه من هر سال در حراء همراه پیامبر ص بودم؛ او تنها مرا میدیدي و كس دیگري را نمیدید؛ و آن زمان
جز یك خانه واحد در اسالم نبود كه در آن رسول خدا ص بود و خدیجه ،و من سومین آنها بودم ،نور وحی و رسالت را
میدیدم و بوي نبوت را استشمام میكردم؛ و هنگامی كه وحی بر او ص نازل شد ،صداي ناله شیطان را شنیدم و گفتم :با
رسول اهلل! این ناله چیست؟
فرمود :این شیطان است كه از عبادتش ناامید شد؛ همانا تو آنچه میشنوم ،میشنوي؛ و آنچه میبینم ،میبینی ،جز اینکه تو
پیامبر ص نیستی ،بلکه وزیر هستی وقطعا كه تو بر خیر و خوبی میباشی.
 . 1عن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  :...أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَدَّثَنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ قَالَ :کُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ یُذْکَرْ «بِسْمِ اللَّهِ» فِيهِ فَهُوَ أَبْتَرُ.

9

نهجالبالغه ،خطبه192
و من خطبة له ع تسمى القاصعة
ل سَنَةٍ بِحِرَاء فَأَرَاهُ وَ لَا یَرَاهُ غَیْرِي وَ لَ ْم یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِ ٌد یَوْمَئِذٍ فِی الْإِسْلَامِ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ
َ ...و لَقَدْ كَانَ یُجَاوِرُ فِی كُ ِّ
خَدِیجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْیِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِیحَ النُّبُوَّةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیْهِ ص فَقُلْتُ یَا
ك
رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَدْ أَیِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِیٍّ وَ لَکِنَّ َ
لَوَزِیرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خَیْر...
 )3از امام صادق ع روایت شده است:
كسی كه در روز یا شبش [سوره] «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ »...را بخواند و در آن روز یا شب بمیرد ،شهید از دنیا رفته است و
خداوند او را شهید برمیانگیزاند و به عنوان شهید زنده میكند و همانند كسی است كه در راه خدا و همراه رسول خدا با
شمشیرش جهاد كرده است.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص124
ن إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْ ُ
سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :مَنْ قَرَأَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثُمَّ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بَعَثَهُ
اللَّهُ شَهِیداً وَ أَحْیَاهُ شَهِیداً وَ كَانَ كَمَنْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
 )4از امام باقر ع [ در تاویل یکی از باطنهاي این آیه] روایت شده است:
جبرئیل بر حضرت محمد ص نازل شد و گفت :محمد! بخوان!
گفت :چه بخوانم؟
گفت« :بخوان به نام پروردگارت كه آفرید» یعنی آفرید نور قدیم تو را قبل از هر چیزي؛ «انسان را از علق آفرید» یعنی
تو را از نطفهاي آفرید و [حضرت] علی ع را از تو منشق و جدا كرد« ،بخوان در حالی كه پروردگارت كریمترین است؛ كسی
كه با قلم آموخت» یعنی به علی بن ابی طالب آموخت «به آن انسان آنچه را نمی دانست آموخت» یعنی به [حضرت] علی ع
آنچه قبل از آن نمیدانست ،آموخت.
تفسیر القمی ،ج ،2ص430
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّیْبَانِیُّ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَیْسَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ :یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ قَالَ وَ مَا
أَقْرَأُ قَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یَعْنِی خَلَقَ نُورَكَ الْأَقْدَمَ قَبْلَ الْأَشْیَاءِ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ یَعْنِی خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ [عَلَقَةٍ] وَ
شَقَّ مِنْكَ عَلِیّاً اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یَعْنِی عَلَّمَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ یَعْنِی عَلَّمَ عَلِیّاً مَا لَمْ یَعْلَمْ
قَبْلَ ذَلِكَ.
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 )5از امام صادق ع روایت شده است:
از رسول خدا ص درباره اسم اعظم سوال شد؛ فرمود :هر اسمی از اسماء اهلل ،اعظم است؛ تو قلبت را از هر آنچه ما سواي
اوست ،فارغ كن و او را با هر اسمی كه می خواهی بخوان ،چرا كه خداوند در حقیقت ،اسمی و نه اسم دیگر ،نیست ،بلکه او
خداوند واحد قهار است.
مصباح الشریعة ،ص133
قَالَ الصَّادِقُ ع
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ فَقَالَ ص كُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ أَعْظَمُ فَفَرِّغْ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَ ادْعُهُ تَعَالَى
بِأَيِّ اسْمٍ شِئْتَ فَلَیْسَ لِلَّهِ فِی الْحَقِیقَةِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار.

1

ترجمه

انسان را از «عَلَق»ي آفرید.
نکات ترجمه

«عَلَق»
ماده «علق» در اصل داللت دارد بر آویختن چیزي به چیزي كه برتر از اوست؛ و به همین جهت ،به «زالو» «عَلَق» گفته
میشود؛ همچنین به خون «لخته شدهاي كه هنوز كامال خشك نشده» «علقه» (جمع آن :علق) گویند چون حالت چسبندگی
دارد و و به صورت آویزان باقی میماند( .معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص125؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )580درباره كلمه
«علق» در این آیه ،عالوه بر مطالب فوق ،یك احتمال دیگري كه مطرح شده ،این است كه منظور «گِل»ي باشد كه به خاطر
مرطوب بودنش به دست میچسبد (مجمعالبیان ،ج ،10ص.)779
دلیل این را كه چرا «علق» -اگر جمع «علقه» باشد -به صورت «جمع» آمده است ،چنین گفتهاند كه چون «انسان» در این
آیه ،در معناي جمع است [یعنی انسان اسم جنس است و به معناي همه انسانها به كار رفته است] (معانی القرآن ،ج ،3ص)278
در قرآن كریم جمعا  7بار از این ماده به كار رفته كه شش بار آن به همین صورت «علق» و «علقة» است و یکبار هم در
معناي آویزان و در هوا معلق ماندن «كالمعلقة» (نساء )129/و كنایه از وضعیت بالتکلیفی به كار رفته است.

 . 1این روایت هم قابل توجه است که براي رعایت اختصار در کانال نگذاشتم:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالتَّوَهُّمِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ لَمْ یَعْبُدِ الْمَعْنَى فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى
فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِیقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِی وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِی سَرَائِرِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ فَأُولَِِكَ أَصْحَابُ أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أُولِِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا( .التوحيد (للصدوق) ،ص)220
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حدیث

 )1امام حسین ع در فرازي از دعاي عرفه فرمودهاند:
خدایا ،به تو روي آوردهام و به ربوبیت تو شهادت میدهم و اقرار میكنم كه تو پروردگارم هستی و بازگشتم به سوي
توست؛ مرا به نعمت خود آغاز كردي پیش از آنکه چیز قابل ذكري باشم؛ و مرا از خاك آفریدي؛ سپس مرا در صُلبها جاي
دادي ،ایمن از حوادث روزگار و فراز و نشیب زمانه؛
پس همواره در گذر روزها و قرنها از صُلبی به رَحِمی در حركت بودم ،و به خاطر مهربانی و لطف و احسانت به من،
مرا در زمانه حکومت كافرانی كه عهد تو را شکستند و پیامبرانت را تکذیب كردند ،به دنیا نیاوردي؛ بلکه از باب مهربانی و
مالطفتی كه در حقم داشتی مرا در زمانهاي بیرون آوردي كه هدایتی كه برایم میسر كرده بودي بر من سبقت گرفته بود و در
چنین زمانهاي مرا آفریدي و پیش از آن هم با صُنع زیبا و نعمتهاي فراوانت ،در حقم مهربانی كرده بودي؛
پس آفرینش مرا از منیاي جهنده آغاز كردي ،سپس مرا در ظلمتهاي سهگانه بین گوشت و پوست و خون جاي دادي،
مرا شاهد بر آفرینشم قرار ندادي و كارم را به خودم واننهادي،سپس مرا تمام و سالم به دنیا بیرون آوردي ...
اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج ،2ص75
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی ُدعَاءِ یَوْمِ عَرَفَةَ
اللّهُمَّ إِنِّی أَرْغَبُ إِلَیْكَ ،وَ أَشْهَدُ بِالرُّبُوبِیَّةِ لَكَ ،مُقِرّاً بِأَنَّكَ رَبِّی ،وَ أَنَّ إِلَیْكَ مَرَدِّي ،ابْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَیْئاً مَذْكُوراً
وَ خَلَقْتَنِی مِنَ التُّرَابِ ثُ َّم أَسْکَنْ َتنِی الْأَصْلَابَ أَمْناً لِرَیْبِ الْمَنُونِ وَ اخْتِلَافِ الدُّهُورِ فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبٍ إِلَى َرحِمٍ فِی تَقَادُمِ الْأَیَّامِ
الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَةِ لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِكَ بِی وَ لُطْفِكَ لِی وَ إِحْسَانِكَ إِلَیَّ فِی دَوْلَةِ َأیَّامِ الْکَفَرَةِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَ كَذَّبُوا
رُسُلَكَ لَکِنَّكَ أَخْرَجْتَنِی رَأْفَةً مِنْكَ وَ تَحَنُّناً عَلَیَّ لِلَّذِي سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدَى الَّذِي یَسَّرْتَنِی وَ فِیهِ أَنْشَأْتَنِی وَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ رَُُفْتَ
بِی بِجَمِیلِ صُنْعِكَ وَ سَوَابِغِ نِعْمَتِكَ فَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ مَنِیٍّ یُمْنى ثُمَّ أَسْکَنْتَنِی فِی ُظلُماتٍ ثَالثٍ بَیْنَ لَحْمٍ وَ جِلْدٍ وَ دَمٍ لَمْ
تُشْهِدْنِی بِخَلْقِی وَ لَمْ تَجْعَلْ إِلَیَّ شَیْئاً مِنْ أَمْرِي ثُمَّ أَخْرَجْتَنِی إِلَى الدُّنْیَا تَامّاً سَوِیّا.
 )2امیرالمومنین ع در فرازي از خطبهاي كه به نام خطبه «غراء» معروف است ،میفرمایند:
[با شما سخن گویم از این انسان] كه در تاریکجاى زهدانش بیافرید ،و در پردههاى تیرهاش در پیچید .نطفهاى بود جهنده،
سپس علقهاي شد لخته و ناتمام ،و جنین در رحم و طفل شیرخوار ،و كودك و نوجوان .آن گاه براى او قلبى حافظ ،و زبانى
گویا ،و چشمى بینا قرار داد ،تا بفهمد و پند گیرد ،و از گناه خوددارى نماید...
نهج البالغه ،خطبه83
و من خطبة له ع و هی الخطبة العجیبة تسمى «الغراء»
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أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَ شُغُفِ الْأَسْتَارِ نُطْفَةً دِهَاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَنِیناً وَ رَاضِعاً وَ وَلِیداً وَ یَافِعاً ثُمَّ مَنَحَهُ
قَلْباً حَافِظاً وَ لِسَاناً لَافِظاً وَ بَصَراً لَاحِظاً لِیَفْهَمَ مُعْتَبِراً وَ یُقَصِّرَ مُزْدَجِراً ...

1

تدبر

« )1خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»
خدا انسان را از علق آفرید .نطفه انسان از ابتداي تکوینش تا وقتی به صورت بچه از شکم مادر خارج میشود ،مراحلی
را طی میكند« .علقه» (جمع آن :علق) اسمی است كه براي اولین مرحلهاي كه نطفه تغییر شکل داده ،گذاشته شده است؛ كه
وقتی جنین در این مرحله سقط میشود ،شبیه یك لخته خون دیده میشود.
شبهه

جنین در هیچیك از مراحلش صرفاً یك تکه خون نیست؛ پس ،آیا استفاده از كلمه «علقه» براي اشاره به یك مرحله از
مراحل جنین ،خالف كشفیات علم نیست؟
پاسخ

بسیاري از مترجمان« ،علقه» را به «خون بسته شده» یا «لخته خون» ترجمه كردهاند و ظاهرا همین موجب بروز این شبهه
شده است .در نکات ترجمه نشان داده شد كه «علق» همان طور كه در مورد «لخته خون» به كار میرود ،در مورد زالو ،و حتی
در مورد گل چسبندهاي هم كه آویزان میماند ،به كار میرود .درواقع ،درست است كه به «خون لخته شده» هم علقه میگویند؛
اما ظاهرا استعمال این واژه در خصوص یکی از مراحل جنین ،به نحو «اسم»ي است ،و نه «وصف»ي .یعنی قرآن كریم هر یك
از مراحل جنین را «اسم»گذاري كرده و طبیعی است كه در مقام اسمگذاري ،از مشابهتهاي ظاهري استفاده شود .وقتی جنین
در اولین مرحلهي بعد از نطفه بودن ،سقط میشود ،آنچه دیده میشود شبیه یك لخته خون است ،پس اگر بخواهیم براي این
مرحله جنین اسمی بگذاریم كه آن را از مراحل قبلی و بعدي متمایز كند« ،علق» اسم مناسبی است؛ اما نه اینکه این شیء لزوما
یك لخته خون باشد .پس ،چهبسا ترجمه «علقه» به «لخته خون» (كه یکی از معانی این واژه بوده و به مناسبت شباهت جنین
با آن ،این واژه را براي جنین استفاده كردهاند) ترجمهاي ناروا و رهزن اذهان شده است (زیرا به مخاطب القا میكند كه «علقه»
به عنوان مرحلهاي از مراحل جنین ،همان لخته خون بوده ،و شبهه فوق را پدید آورده است).
 . 1این حدیث از امام صادق ع هم قابل توجه است:
نَبْتَدِئُ یَا مُفَضَّلُ بِذِکْرِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ فَاعْتَبِرْ بِهِ فَأَوَّلُ ذَلِكَ مَا یُدَبَّرُ بِهِ الْجَنِينُ فِی الرَّحِمِ وَ هُوَ مَحْجُوبٌ فِی ظُلُماتٍ ثَالثٍ ظُلْمَةِ الْبَطْنِ وَ ظُلْمَةِ ال َّرحِمِ وَ
ظُلْمَةِ الْمَشِيمَةِ حَيْثُ لَا حِيلَةَ عِنْدَهُ فِی طَلَبِ غِذَاءٍ َو لَا دَفْعِ أَذًى وَ لَا اسْتِجْلَابِ مَنْفَعَةٍ وَ لَا دَفْعِ مَضَرَّةٍ فَإِنَّهُ یَجْرِي إِلَيْهِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ مَا یَغْذُوهُ کَمَا یَغْذُو الْمَاءُ
النَّبَاتَ فَلَا یَزَالُ ذَلِكَ غِذَاءَهُ حَتَّى إِذَا کَمَلَ خَلْقُهُ وَ اسْتَحْكَمَ بَدَنُهُ وَ قَوِيَ أَدِیمُهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْهَوَاءِ وَ بَصَرُهُ عَلَى مُلَاقَاةِ الضِّيَاءِ هَاجَ الطَّلْقُ بِأُمِّهِ فَأَزْعَجَهُ أَشَدَّ
إِزْعَاجٍ وَ أَعْنَفَهُ حَتَّى یُولَدَ وَ إِذَا وُلِدَ صَرَفَ ذَلِكَ الدَّمَ الَّذِي کَانَ یَغْذُوهُ مِنْ دَمِ أُمِّهِ إِلَى ثَدْیَيْهَا فَانْقَلَبَ الطَّعْمُ وَ اللَّوْنُ إِلَى ضَرْبٍ آخَرَ مِنَ الْغِذَاءِ وَ هُوَ أَ َش ُّد
مُوَافَقَةً لِلْمَوْلُودِ مِنَ الدَّمِ فَيُوَافِيهِ فِی وَقْتِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ فَحِينَ یُولَدُ قَدْ تَلَمَّظَ وَ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ طَلَباً لِلرَّضَاعِ فَهُوَ یَجِدُ ثَدْیَیْ أُمِّهِ کَالْإِدَاوَتَيْنِ الْمُعَلَّقَتَيْنِ لِحَاجَتِهِ فَلَا
یَزَالُ یَغْتَذِي بِاللَّبَنِ مَا دَامَ رَطْبَ الْبَدَنِ رَقِيقَ الْأَمْعَاءِ لَيِّنَ الْأَعْضَاءِ حَتَّى إِذَا تَحَرَّكَ وَ احْتَاجَ إِلَى غِذَاءٍ فِيهِ صَلَابَةٌ لِيَشْتَدَّ وَ یَقْوَى بَدَنُهُ طَلَعَتْ لَهُ الطَّوَاحِنُ مِنَ
الْأَسْنَانِ وَ الْأَضْرَاسِ لِيَمْضَغَ بِهِ الطَّعَامَ فَيَلِينَ عَلَيْهِ وَ یَسْهُلَ لَهُ إِسَاغَتُهُ فَلَا یَزَالُ کَذَلِكَ حَتَّى یُدْرِك (توحِيد الْمُفَضَّل ،ص)46
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خالصه اینکه ،استفاده از یك واژه در یك زبان ،براي اشاره به چیزي خاص ،غیر از استفاده وصفی از آن واژه در آن
معناست( .البته چنان كه در تدبر  5خواهد آمد ،چهبسا همین نامگذاري هم داللت بر ابعادي از این واقعیت میكند)
« )2خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»
در قرآن كریم ،گاه به آفرینش انسان از خاك یا از نطفه اشاره شده ،كه اولی اشاره به نقطه آغاز مطلق انسان ،و دومی اشاره
به نقطه آغاز هر فرد انسان است .اما چرا در این آیه به آفرینش انسان «از علق» اشاره كرد؟
الف .میخواهد اشاره كند به این نعمت كه از چه پستیاي خداوند انسان را به چه مقامی میرساند (مجمعالبیان ،ج،10
ص )781و براي نشان دادن این پستی ،موقعیت «علقه» كه كامال شبیه یك لخته خون است ،این حالت پستی را بهتر میرساند.
ت خالق اشاره شد ،و در این آیه ،براي اینکه این ربوبیت واضح شود ،به یکی از مراحل میانی
ب .در آیه قبل ،به ربوبی ِ
آفرینش انسان اشاره شد( .اقتباس از المیزان ،ج ،20ص)324
ج .چهبسا علق در معناي لغویش مورد نظر باشد یعنی «امري كه معلق و آویزان است» .در واقع ،اینکه انسان موجودي
است كه خلقتش او را یکسره بند به این و آن كرده و هیچ استقاللی از خود ندارد و لذا نیازمند ربوبیت خداوند است ،مورد
نظر میباشد.
د... .
« )3خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»
آیا اینکه «انسان» به عنوان اسم جنس به كار رفته و شامل همه انسانها میباشد ،میتواند موید كسانی باشد كه خلقت انسان
از خاك را نه امري دفعی ،بلکه امري تدریجی (در قالب تطور داروینی) میدانند؟ (از این جهت كه این آیه اگر شامل همه
انسانها شود ،شامل حضرت آدم و حوا هم میشود؛ پس آفریده شدن آدم از خاك ،به معناي دفعی نبوده است).
(قبال اشاره شد كه مشکل اصلی نظریه داروین ،نه این است كه در مساله تدریجی یا دفعی بودن آفرینش انسان نیست،
بلکه مشکل اصلی این است كه سابقه وجودي انسان را صرفا از خاك بدانیم یا روحی الهی را هم جزء سابقه وجودي او به
حساب آوریم .جلسه ،232تدبر)4
 ...« )4رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ؛ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»
این آیه را بعد از آیه قبل (كه از مطلق آفرینش سخن گفته بود) مصداق تخصیص بعد از تعمیم دانستهاند (مجمعالبیان،
ج ،10ص .)779یعنی بعد از اینکه از «خالق بودن خداوند» (كه به معناي خالق همه چیز بودن است) سخن گفت ،در این آیه
بر خلقت انسان تاكید شد.
چرا؟
الف .چون انسان اشرف مخلوقات است و آیات هم به انسان نازل میشود (الکشاف ،ج ،4ص)775
ب... .
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« )5خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»
این كلیپ را یکی از اعضا ارسال كرده .در«معانی لغات» سه معنا براي «علق» گفتیم و جالب است كه هرسه در این آیه
صادق است.
از پزشکی صحت مطلب را سوال كردم،تایید كرد.
http://yekaye.ir/al-alaq-96-2/%d8%b9%d9%84%d9%82%d9%87/
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اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَکْرَمُ

ترجمه

بخوان در حالی كه پروردگارت بسیار كریم [كریمترین] است؛
نکات ترجمه

«الْأَكْرَم»
ماده «كرم» ،در اصل به معناي «بزرگواري» (شرافت در ذات شخص) و «بزرگمنشی» (شرافت در اعمال و رفتار) میباشد
(معجم المقاییس اللغة ،ج ،5ص.)172
برخی تاكید كردهاند كه این كلمه در جایی به كار میرود كه این بزرگواري و بزرگمنشی ظهور و بروز داشته باشد؛ و
اساساً شرافت و بزرگواري در هر چیزي كه به نحوي بروز كند ،كرامت خوانده میشود چنانکه در «قُرْآن كَرِیم» (واقعه)77/
تعابیري مانند «زَوْجٍ كَرِیمٍ» (لقمان« ،)10/زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِیمٍ» (دخان« ،)26/قَوْلًا كَرِیماً» (إسراء )23/به كار رفته؛ و «اكرام» و
«تکریم» هم متعدي از همین باب و به معناي بزرگواري كردن در حق دیگران بدون هیچ چشمداشت ،یا چیزي ارزشمند را به
كسی بخشیدن میباشد (مثال« :ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ :مهمانان مورد اكرامِ حضرت ابراهیم ع» (ذاریات )24/ویا «عِبادٌ مُکْرَمُونَ:
بندگان مورد اكرام») .همچنین در تعبیر «كرام» (كِراماً كاتِبِینَ؛ انفطار11/؛ كِرامٍ بَرَرَةٍ؛ عبس )16/ظاهرا هر دو معنا (هم بزرگواري
خود شخص و هم مورد اكرام و احترام واقع شدن) نهفته است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)707
براي فهم بهتر این معنا خوب است به تفاوت آن با كلمات مشابه (عزت ،شرف ،كِبَر) نیز توجه شود:
تفاوت «كرم» با «عزت» در این است كه در مفهوم عزت نوعی برتري و استعال نسبت به دیگران نهفته است ،در حالی كه
در «كرامت» لزوما مقایسهاي در كار نیست و بزرگواري خود شخص مد نظر است؛ تفاوتش با «شرافت» در این است كه این
كلمه غالبا در مورد برتري و بزرگی مادي استفاده میشود و لذا به خداوند «كریم» گفته میشود اما «شریف» گفته نمیشود.
[«كِبَر :بزرگی» هم به معناي مطلق بزرگ بودن است ولی «كرم» بزرگیاي است كه حالت متعالی دارد و لذا تفاوت «كِبَر»
و «كَرَم» در زبان عربی ،شییه تفاوت «بزرگی» و «بزرگواري» در زبان فارسی است].
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در زبان عربی« ،كرامة» نقطه مقابل «هوان» (حقارت و پَستی) است (حج ،)18/در حالی كه نقطه مقابل «عزت»« ،ذلت»
است (منافقون )8/و نقطه مقابل «كِبَر» (بزرگی)« ،صِغَر» (كوچکی) میباشد( .التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،10ص)46
«أكرم» صیغه تفضیل از ماده «كرم» است ،اما آن را به معناي مبالغه در «كرم» دانستهاند (الجدول فى اعراب القرآن ،ج،30
ص )367و توضیح دادهاند كه وزن «أفعل» (أكرم) گاه در معناي «فعیل» (كریم) به كار میرود؛ چنانکه در آیاتی مانند «وَ هُوَ
أَهْوَنُ عَلَیْهِ» () «ال یَصْالها إِلَّا الْأَشْقَى» و «وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى» ،نیز سه كلمه «أهون ،أشقی ،و أتقی» به ترتیب در معناي «هّین:
آسان» «شقی :بدبخت» و «تقیّ :پرهیزكار» به كار رفته است( .التوحید (للصدوق) ،ص)200
حدیث

 )1از امام حسن عسکري از پدرانشان مناجاتی از امیرالمومنین ع روایت شده است كه در فرازي از آن آمده:
خدایا؛ كریم و بزرگوار هستی ،پس در حقم بزرگواري كن هنگامی كه از گدایان درگاهت شدم؛ و با من نیکی كن و مرا
در زمره كسانی كه بدانها عطا كردهاي قرار ده ...
خدایا ،تو مرا به اینکه از تو بهشت را بخواهم راهنمایی كردي ،و بعد از این شناخت بود كه دل من به درخواست آن از
تو روي آورد؛ آیا به درخواست خوبیهایت راهنمایی میكنی ،و آنگاه از بخشش دریغ میورزي؟ در حالی كه تو كریم و
بزرگواري هستی كه همه كارهایت دلپسند است ،اي صاحب جاللت و كرامت!
خدایا ! اگر من سزاوار آنچه از رحمتت كه بدان امیدوارم ،نیستم ،تو سزاواري كه با كَرَم خود بر من تفضل كنی؛ چرا كه
كریم ،این گونه نیست كه فقط در حق كسانی كه شایستگیاش را دارند ،نیکی كند...
البلد األمین و الدرع الحصین ،ص316
مناجات موالنا أمیر المؤمنین ع ،مَرْوِیَّةٌ عَنِ الْعَسْکَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع
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 . 1متن کامل دعا (ص )319-311چنين است:
إِلَهِی صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنِی إِذَا انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا أَثَرِي وَ امْتَحَى مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ذِکْرِي وَ صِرْتُ فِی الْمَنْسِيِّينَ کَمَنْ قَدْ نُسِیَ إِلَهِی کَبِرَتْ
سِنِّی وَ رَقَّ جِلْدِي وَ دَقَّ عَظْمِی وَ نَالَ الدَّهْرُ مِنِّی وَ اقْتَرَبَ أَجَلِی وَ نَفِدَتْ أَیَّامِی وَ ذَهَبَتْ شَهَوَاتِی وَ بَقِيَتْ تَبِعَاتِی إِلَهِی ارْحَمْنِی إِذَا تَغَيَّرَتْ صُورَتِی وَ امْتَحَتْ
مَحَاسِنِی وَ بَلِیَ جِسْمِی وَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالِی وَ تَفَرَّقَتْ أَعْضَائِی إِلَهِی أَفْحَمَتْنِی ذُنُوبِی وَ قُطِعَتْ مَقَالَتِی فَلَا حُجَّةَ لِی وَ لَا عُذْرَ فَأَنَا الْمُقِرُّ بِجُرْمِی الْمُعْتَرِفُ بِإِسَاءَتِی
الْأَسِيرُ بِذَنْبِی الْمُرْتَهِنُ بِعَمَلِی الْمُتَهَوِّرُ فِی بُحُورِ خَطِيَِتِی الْمُتَحَيِّرُ عَنْ قَصْدِي الْمُنْقَطِعُ بِی فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنِی بِرَحْمَتِكَ وَ تَجَاوَزْ عَنِّی یَا
ك َو
کَرِیمُ بِفَضْلِكَ إِلَهِی إِ ْن کَانَ صَغُرَ فِی جَنْبِ طَاعَتِكَ عَمَلِی فَقَدْ کَبُرَ فِی جَنْبِ رَجَائِكَ أَمَلِی إِلَهِی کَيْفَ أَنْقَ ِلبُ بِالْخَيْبَةِ مِنْ عِنْدِكَ مَحْرُوماً وَ کَانَ ظَنِّی بِ َ
بِجُودِكَ أَنْ تَقْلِبَنِی بِالنَّجَاةِ مَرْحُوماً إِلَهِی لَمْ أُسَلِّطْ عَلَى حُسْنِ ظَنِّی بِكَ قُنُوطَ الْآیِسِينَ وَ لَا تُبْطِلْ صِدْقَ رَجَائِی لَكَ بَيْنَ الْآمِلِينَ إِلَهِی عَظُمَ جُرْمِی إِذْ کُنْتَ
الْمُبَارِزَ بِهِ وَ کَبُرَ ذَنْبِی إِذْ کُنْتَ الْمُطَالِبَ بِهِ إِلَّا أَنِّی إِذَا ذَکَرْتُ کَبِيرَ جُرْمِی وَ عَظِيمَ غُفْرَانِكَ وَجَدْتُ الْحَاصِلَ لِی مِنْ بَيْنِهِمَا عَفْوَ رِضْوَانِكَ إِلَهِی ِإ ْن دَعَانِی إِلَى
النَّارِ بِذَنْبِی مَخْشِیُّ عِقَابِكَ فَقَدْ نَادَانِی إِلَى الْجَنَّةِ بِالرَّجَاءِ حُسْنُ ثَوَابِكَ إِلَهِی إِنْ أَوْحَشَتْنِی الْخَطَایَا عَنْ مَحَاسِنِ لُطْفِكَ فَقَدْ آنَسَتْنِی بِالْيَقِينِ مَكَارِمُ عَطْفِكَ إِلَهِی
إِنْ أَنَامَتْنِی الْغَفْلَةُ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ فَقَدْ أَنْبَهَتْنِی الْمَعْرِفَةُ یَا سَيِّدِي بِكَرِیمِ آلَائِكَ إِلَهِی إِنْ عَزَبَ لُبِّی عَنْ تَقْوِیمِ مَا یُصْلِحُنِی فَمَا عَزَبَ إِیقَانِی بِنَظَرِكَ لِی
فِيمَا یَنْفَعُنِی إِلَهِی إِنِ انْقَرَضَتْ بِغَيْرِ مَا أَحْبَبْتَ مِنَ السَّعْیِ أَیَّامِی فَبِالْإِیمَانِ أمضتها [أَمْضَيْتُ] الْمَاضِيَاتِ مِنْ أَعْوَامِی إِلَهِی جِِْتُكَ مَلْهُوفاً قَدْ أُلْبِسْتُ عُدْمَ فَاقَتِی
وَ أَقَامَنِی مُقَامَ الْأَذِلَّاءِ بَيْنَ یَدَیْكَ ضُرُّ حَاجَتِی إِلَهِی کَرُمْتَ فَأَکْرِمْنِی إِذْ کُنْتُ مِنْ سُؤَّالِكَ وَ جُدْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَاخْلِطْنِی بِأَهْلِ نَوَالِكَ إِلَهِی مَسْكَنَتِی لَا یَجْبُرُهَا
إِلَّا عَطَاؤُكَ وَ أُمْنِيَّتِی لَا یُغْنِيهَا إِلَّا جَزَاؤُكَ إِلَهِی أَصْبَحْتُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ مِنَحِكَ سَائِلًا وَ عَنِ التَّعَرُّضِ لِسِوَاكَ بِالْمَسْأَلَةِ عَادِلًا وَ لَيْسَ مِنْ جَمِيلِ امْتِنَانِكَ
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رَدُّ سَائِلٍ مَلْهُوفٍ وَ مُضْطَرٍّ لِانْتِظَارِ خَيْرِكَ الْمَأْلُوفِ إِلَهِی أَقَمْتُ عَلَى قَنْطَرَةٍ مِنْ قَنَاطِرِ الْأَخْطَارِ مَبْلُوّاً بِالْأَعْمَالِ وَ الِاعْتِبَارِ فَأَنَا الْهَالِكُ إِنْ لَمْ تُعِنْ عَلَيْنَا بِتَخْفِيفِ
الْأَثْقَالِ إِلَهِی أَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ خَلَقْتَنِی فَأُطِيلَ بُكَائِی أَمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَلَقْتَنِی فَأُبَشِّرَ رَجَائِی إِلَهِی إِنْ حَرَمْتَنِی رُؤْیَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِی دَارِ
السَّلَامِ وَ أَعْدَمْتَنِی تَطْوَافَ الْوُصَفَاءِ مِنَ الْخُدَّامِ وَ صَرَفْتَ وَجْهَ تَأْمِيلِی بِالْخَيْبَةِ فِی دَارِ الْمُقَامِ فَغَيْرَ ذَلِكَ مَنَّتْنِی نَفْسِی مِنْكَ یَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ إِلَهِی وَ عِزَّتِكَ
وَ جَلَالِكَ وَ لَوْ قَرَنْتَنِی فِی الْأَصْفَادِ طُولَ الْأَیَّامِ وَ مَنَعْتَنِی سَيْبَكَ مِنْ بَيْنِ الْأَنَامِ وَ حُلْتَ بَيْنِی وَ بَيْنَ الْكِرَامِ مَا قَطَعْتُ رَجَائِی مِنْكَ وَ لَا صَرَفْتُ وَجْهَ انْتِظَارِي
لِلْعَفْوِ عَنْكَ إِلَهِی لَوْ لَمْ تَهْدِنِی إِلَى الْإِسْلَامِ مَا اهْتَدَیْتُ وَ لَوْ لَمْ تَرْزُقْنِی الْإِیمَانَ بِكَ مَا آمَنْتُ وَ لَوْ لَمْ تُطْلِقْ لِسَانِی بِدُعَائِكَ مَا دَعَوْتُ وَ لَوْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حَلَاوَةَ
مَعْرِفَتِكَ مَا عَرَفْتُ وَ لَوْ لَمْ تُبَيِّنْ لِی شَدِیدَ عِقَابِكَ مَا اسْتَجَرْتُ إِلَهِی أَطَعْتُكَ فِی أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ التَّوْحِيدُ وَ لَمْ أَعْصِكَ فِی أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ
هُوَ الْكُفْرُ فَاغْفِرْ لِی مَا بَيْنَهُمَا إِلَهِی أُحِبُّ طَاعَتَكَ وَ إِنْ قَصَّرْتُ عَنْهَا وَ أَکْرَهُ مَعْصِيَتَكَ وَ إِنْ رَکِبْتُهَا فَتَفَضَّلْ عَلَیَّ بِالْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمْ أَکُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ خَلِّصْنِی مِنَ
النَّارِ وَ إِنِ اسْتَوْجَبْتُهَا إِلَهِی إِنْ أَقْعَدَنِی التَّخَلُّفُ عَنِ السَّبْقِ مَعَ الْأَبْرَارِ فَقَدْ أَقَامَتْنِی الثِّقَةُ بِكَ عَلَى مَدَارِجِ الْأَخْيَارِ إِلَهِی قَلْبٌ حَشَوْتَهُ مِنْ مَحَبَّتِكَ فِی دَارِ الدُّنْيَا
کَيْفَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِ نَارٌ مُحْرِقَةٌ فِی لَظَى إِلَهِی نَفْسٌ أَعْزَزْتَهَا بِتَأْیِيدِ إِیمَانِكَ کَيْفَ تُذِلُّهَا بَيْنَ أَطْبَاقِ نِيرَانِكَ إِلَهِی لِسَانٌ کَسَوْتَهُ مِنْ تَمَاجِيدِكَ أَنْيَقَ أَثْوَابِهَا کَيْفَ تَهْوِي
إِلَيْهِ مِنَ النَّارِ مُشْتَعِلَاتِ الْتِهَابِهَا إِلَهِی کُلُّ مَكْرُوبٍ إِلَيْكَ یَلْتَجِئُ وَ کُلُّ مَحْزُونٍ إِیَّاكَ یَرْتَجِی إِلَهِی سَمِعَ الْعَابِدُونَ بِجَزِیلِ ثَوَابِكَ فَخَشَعُوا وَ سَمِعَ الزَّاهِدُونَ بِسَعَةِ
رَحْمَتِكَ فَقَنَعُوا وَ سَمِعَ الْمُوَلُّونَ عَنِ الْقَصْدِ بِجُودِكَ فَرَجَعُوا وَ سَمِعَ الْمُجْرِمُونَ بِسَعَةِ غُفْرَانِكَ فَطَمِعُوا وَ سَمِ َع الْمُؤْمِنُونَ بِكَرَمِ عَفْوِكَ وَ فَضْلِ عَوَارِفِكَ فَرَغِبُوا
حَتَّى ازْدَحَمَتْ مَوْلَايَ بِبَابِكَ عَصَائِبُ الْعُصَاةِ مِنْ عِبَادِكَ وَ عَجَّتْ إِلَيْكَ مِنْهُمْ عَجِيجَ الضَّجِيجِ بِالدُّعَاءِ فِی بِلَادِكَ وَ لِكُلٍّ أَمَلٌ قَدْ سَاقَ صَاحِبَهُ إِلَيْكَ مُحْتَاجاً
وَ قَلْبٌ تَرَکَهُ وَجِيبُ خَوْفِ الْمَنْعِ مِنْكَ مُهْتَاجاً وَ أَنْتَ الْمَسُِْولُ الَّذِي لَا تَسْوَدُّ لَدَیْهِ وُجُوهُ الْمَطَالِبِ وَ لَمْ تَرْزَأْ بِنَزِیلِهِ فَظِيعَاتُ الْمَعَاطِبِ إِلَهِی إِنْ َأخْطَأْتُ طَرِیقَ
النَّظَرِ لِنَفْسِی بِمَا فِيهِ کَرَامَتُهَا فَقَدْ أَصَبْتُ طَرِیقَ الْفَزَعِ إِلَيْكَ بِمَا فِيهِ سَلَامَتُهَا إِلَهِی إِنْ کَانَتْ نَفْسِی اسْتَسْعَدَتْنِی مُتَمَرِّدَةً عَلَى مَا یُرْدِیهَا فَقَدِ اسْتَسْعَدْتُهَا الْآنَ
بِدُعَائِكَ عَلَى مَا یُنْجِيهَا إِلَهِی إِنْ عَدَانِی الِاجْتِهَادُ فِی ابْتِغَاءِ مَنْفَعَتِی فَلَمْ یَعْدُنِی بِرُّكَ بِی فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَتِی إِلَهِی إِنْ قَسَطْتُ فِی الْحُكْمِ عَلَى نَفْسِی بِمَا فِيهِ
حَسْرَتُهَا فَقَدْ أَقْسَطْتُ الْآنَ بِتَعْرِیفِی إِیَّاهَا مِنْ رَحْمَتِكَ إِشْفَاقَ رَأْفَتِهَا إِلَهِی إِ ْن أَجْحَفَ بِی قِلَّةُ الزَّادِ فِی الْمَسِيرِ إِلَيْكَ فَقَدْ وَصَلْتُهُ الْآنَ بِذَخَائِرِ مَا أَعْدَدْتُهُ مِنْ
فَضْلِ تَعْوِیلِی عَلَيْكَ إِلَهِی إِذَا ذَکَرْتُ رَحْمَتَكَ ضَحِكَتْ إِلَيْهَا وُجُوهُ وَسَائِلِی وَ إِذَا ذَکَرْتُ سَخَطَكَ بَكَتْ لَهَا عُيُونُ مَسَائِلِی إِلَهِی فَأَفِضْ بِسَجْلٍ مِنْ سِجَالِكَ
عَلَى عَبْدٍ آیِسٍ [یَائِسٍ] فَقَدْ أَتْلَفَهُ الظَّمَأُ وَ أَحَاطَ بِخَيْطِ جِيدِهِ کَلَالُ الْوَنَى إِلَهِی أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ لَمْ یَرْجُ غَيْرَكَ بِدُعَائِهِ وَ أَرْجُوكَ رَجَاءَ مَنْ لَمْ یَقْصِدْ غَيْرَكَ
بِرَجَائِهِ إِلَهِی کَيْفَ أَرُدُّ عَارِضَ تَطَلُّعِی إِلَى نَوَالِكَ َو إِنَّمَا أَنَا فِی اسْتِرْزَاقِی لِهَذَا الْبَدَنِ أَحَدُ عِيَالِكَ إِلَهِی کَ ْيفَ أُسْكِتُ بِالْإِفْحَامِ لِسَانَ ضَرَاعَتِی وَ قَدْ أَ ْقلَقَنِی مَا
أُبْهِمَ َعلَیَّ مِنْ مَصِيرِ عَاقِبَتِی إِلَهِی قَ ْد عَلِمْتَ حَاجَةَ نَفْسِی إِلَى مَا تَكَفَّلْتَ لَهَا بِهِ مِنَ الرِّزْقِ فِی حَيَاتِی وَ عَرَفْتَ قِلَّةَ اسْتِغْنَائِی عَنْهُ مِنَ الْجَنَّةِ بَعْدَ وَفَاتِی فَيَا مَنْ
سَمَحَ لِی بِهِ مُتَفَضِّلًا فِی الْعَاجِلِ لَا تَمْنَعْنِيهِ یَوْمَ فَاقَتِی إِلَيْهِ فِی الْآجِلِ فَمِنْ شَوَاهِدِ نَعْمَاءِ الْكَرِیمِ اسْتِتْمَامُ نَعْمَائِهِ وَ مِنْ مَحَاسِنِ آلَاءِ الْجَوَادِ اسْتِكْمَالُ آلَائِهِ إِلَهِی لَوْ
ت
حمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ امْحُ مُثْبَتَاتِ الْعَثَرَاتِ بِمُرْسَلَا ِ
لَا مَا جَهِلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا شَكَوْتُ عَثَرَاتِی وَ لَوْ لَا مَا ذَکَرْتُ مِنَ الْإِفْرَاطِ مَا سَفَحْتُ عَبَرَاتِی إِلَهِی صَلِّ عَلَى مُ َ
الْعَبَرَاتِ وَ هَبْ لِی کَثِيرَ السَّيَِِّاتِ لِقَلِيلِ الْحَسَنَاتِ إِلَهِی إِنْ کُنْتَ لَا تَرْحَمُ إِلَّا الْمُجِدِّینَ فِی طَاعَتِكَ فَإِلَى مَنْ یَفْزَعُ الْمُقَصِّرُونَ وَ ِإنْ کُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا مِنَ الْمُجْتَهِدِینَ
فَإِلَى مَنْ یَلْتَجِئُ الْمُفَرِّطُونَ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الْإِحْسَانِ فَكَيْفَ یَصْنَعُ الْمُسِيُِونَ وَ إِنْ کَانَ لَا یَفُوزُ یَوْمَ الْحَشْرِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ فَبِمَنْ یَسْتَغِيثُ الْمُذْنِبُونَ
[الْمُجْرِمُونَ] إِلَهِی ِإنْ کَانَ لَا یَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا مَنْ أَجَازَتْهُ بَرَاءَةُ عَمَلِهِ فَأَنَّى بِالْجَوَازِ لِمَنْ لَمْ یَتُبْ إِلَيْكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ إِلَهِی إِنْ لَمْ تَجُدْ إِلَّا عَلَى مَنْ قَ ْد
عَمَّرَ بِالزُّهْدِ مَكْنُونَ سَرِیرَتِهِ فَمَنْ لِلْمُضْطَرِّ الَّذِي لَمْ یُرْضِهِ بَيْنَ الْعَالَمِينَ سَعْیُ نَقِيبَتِهِ إِلَهِی إِنْ حَجَبْتَ عَنْ مُوَحِّدِیكَ نَظَرَ تَغَمُّدِكَ لِجِنَایَاتِهِمْ أَوْقَعَهُمْ غَضَبُكَ بَيْنَ
الْمُشْرِکِينَ فِی کُرُبَاتِهِمْ إِلَهِی إِنْ لَمْ تَنَلْنَا یَدُ إِحْسَانِكَ یَوْمَ الْوُرُودِ اخْتَلَطْنَا فِی الْجَزَاءِ بِذَوِي الْجُحُودِ اللَّهُمَّ فَأَوْجِبْ لَنَا بِالْإِسْلَامِ مَذْخُورَ هِبَاتِكَ وَ اسْتَصْفِ مَا
کَدَّرَتْهُ الْجَرَائِرُ مِنَّا بِصَفْوِ صِلَاتِكَ إِلَهِی ارْحَمْنَا غُرَبَاءَ إِذَا تَضَمَّنَتْنَا بُطُونُ لُحُودِنَا وَ غُمِّيَتْ بِاللِّبْنِ سُقُوفُ بُيُوتِنَا وَ أُضْجِعْنَا مَسَاکِينَ عَلَى الْأَیْمَانِ فِی قُبُورِنَا وَ
خُلِّفْنَا فُرَادَى فِی أَضْيَقِ الْمَضَاجِعِ وَ صَرَعَتْنَا الْمَنَایَا فِی أَعْجَبِ الْمَصَارِعِ وَ صِرْنَا فِی دَارِ قَوْمٍ کَأَنَّهَا مَأْهُولَةٌ وَ هِیَ مِنْهُمْ بَلَاقِعُ إِلَهِی إِذَا جِِْنَاكَ عُرَاةً حُفَاةً مُغْبَرَّةً
مِنْ ثَرَى الْأَجْدَاثِ رُءُوسُنَا وَ شَاحِبَةً مِنْ تُرَابِ الْمَلَاحِيدِ وُجُوهُنَا وَ خَاشِعَةً مِنْ أَفْزَاعِ الْقِيَامَةِ أَبْصَارُنَا وَ ذَابِلَةً مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ شِفَاهُنَا وَ جَائِعَةً لِطُولِ الْمُقَامِ
بُطُونُنَا وَ بَادِیَةً هُنَالِكَ لِلْعُيُونِ سَوْءَاتُنَا وَ مُوقَرَةً مِنْ ثِقْلِ الْأَوْزَارِ ظُهُورُنَا وَ مَشْغُولِينَ بِمَا قَدْ دَهَانَا عَنْ أَهَالِينَا وَ أَوْلَادِنَا فَلَا تُضَعِّفِ الْمَصَائِبَ عَلَيْنَا بِإِعْرَاضِ
وَجْهِكَ عَنَّا وَ سَلْبِ عَائِدَةِ مَا مَثَّلَهُ الرَّجَاءُ مِنَّا إِلَهِی مَا حَنَّتْ هَذِهِ الْعُيُونُ إِلَى بُكَائِهَا وَ لَا جَادَتْ مُتَسَرِّبَةً بِمَائِهَا وَ لَا أَسْهَدَهَا بِنَحِيبِ الثَّاکِلَاتِ فَقْدُ عَزَائِهَا إِلَّا لِمَا
أَسْلَفَتْهُ مِنْ عَمْدِهَا وَ خَطَائِهَا وَ مَا دَعَاهَا إِلَيْهِ عَوَاقِبُ بَلَائِهَا وَ أَنْتَ الْقَادِرُ یَا عَزِیزُ عَلَى کَشْفِ غَمَّائِهَا إِلَهِی ِإنْ ُکنَّا مُجْرِمِينَ فَإِنَّا نَبْكِی عَلَى إِضَاعَتِنَا مِنْ حُرْمَتِكَ
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مَا تَسْتَوْجِبُهُ وَ إِنْ کُنَّا مَحْرُومِينَ فَإِنَّا نَبْكِی إِذْ فَاتَنَا مِنْ جُودِكَ مَا نَطْلُبُهُ إِلَهِی شُبْ حَلَاوَةَ مَا یَسْتَعْذِبُهُ لِسَانِی مِنَ النُّطْقِ فِی بَلَاغَتِهِ بِزِهَادَةِ مَا یَعْرِفُهُ قَلْبِی مِنَ
ت أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمَأْمُورِینَ وَ أَمَرْتَ بِصِلَةٍ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمَسُِْولِينَ إِلَهِی کَيْفَ یَنْقُلُ بِنَا الْيَأْسُ إِلَى الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَهِجْنَا
النُّصْحِ فِی دَلَالَتِهِ إِلَهِی أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْ َ
بِطِلَابِهِ وَ قَدِ ادَّرَعْنَا مِنْ تَأْمِيلِنَا إِیَّاكَ أَسْبَغَ أَثْوَابِهِ إِلَهِی إِذَا هَزَّتِ الرَّهْبَةُ أَفْنَانَ مَخَافَتِنَا انْقَلَعَتْ مِنَ الْأُصُولِ أَشْجَارُهَا وَ إِذَا تَنَسَّمَتْ أَرْوَاحُ الرَّغْبَةِ مِنَّا أَغْصَانَ
رَجَائِنَا أَیْنَعَتْ بِتَلْقِيحِ الْبِشَارَةِ أَثْمَارُهَا إِلَهِی إِذَا تَلَوْنَا مِنْ صِفَاتِكَ شَدِیدَ الْعِقَابِ أَسِفْنَا وَ إِذَا تَلَوْنَا مِنْهَا الْغَفُورَ الرَّحِيمَ فَرِحْنَا فَنَحْنُ بَيْنَ أَمْرَیْنِ فَلَا سَخَطُكَ تُؤْمِنُنَا
وَ لَا رَحْمَتُكَ تُؤْیِسُنَا إِلَهِی إِنْ قَصُرَتْ مَسَاعِينَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ نَظْرَتِكَ فَمَا قَصُرَتْ رَحْمَتُكَ بِنَا عَنْ دِفَاعِ نَقِمَتِكَ إِلَهِی إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ عَلَيْنَا بِحُظُوظِ صَنَائِعِكَ
مُنْعِماً وَ لَنَا مِنْ بَيْنِ الْأَقَالِيمِ مُكْرِماً وَ تِلْكَ عَادَتُكَ اللَّطِيفَةُ فِی أَهْلِ الْخِيفَةِ فِی سَالِفَاتِ الدُّهُورِ وَ غَابِرَاتِهَا وَ خَالِيَاتِ اللَّيَالِی وَ بَاقِيَاتِهَا إِلَهِی اجْعَلْ مَا حَبَوْتَنَا بِهِ
مِنْ نُورِ هِدَایَتِكَ دَرَجَاتٍ نَرْقَى بِهَا ِإلَى مَا عَرَّفْتَنَا مِنْ جَنَّتِكَ إِلَهِی کَيْفَ تَفْرَحُ بِصُحْبَةِ الدُّنْيَا صُدُورُنَا وَ کَيْفَ تَلْتَِِمُ فِی غَمَرَاتِهَا أُمُورُنَا وَ کَيْفَ یَخْ ُلُُ لَنَا فِيهَا
سُرُورُنَا وَ کَيْفَ یَمْلِكُنَا بِاللَّهْوِ وَ اللَّعِبِ غُرُورُنَا وَ قَدْ دَعَتْنَا بِاقْتِرَابِ الْآجَالِ قُبُورُنَا إِلَهِی کَيْفَ نَبْتَهِجُ فِی دَارٍ حُفِرَتْ لَنَا فِيهَا حَفَائِرُ صَرْعَتِهَا وَ فَتَلَتْ بِأَیْدِي الْمَنَایَا
حَبَائِلَ غَدْرَتِهَا وَ جَرَّعَتْنَا مُكْرَهِينَ جُرَعَ مَرَارَتِهَا وَ دَلَّتْنَا النَّفْسُ عَلَى انْقِطَاعِ عِيشَتِهَا لَوْ لَا مَا صَغَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ النُّفُوسُ مِنْ رَفَائِغِ لَذَّتِهَا وَ افْتِتَانِهَا بِالْفَانِيَاتِ مِنْ
فَوَاحِشِ زِینَتِهَا إِلَهِی فَإِلَيْكَ نَلْتَجِئُ مِنْ مَكَایِدِ خُدْعَتِهَا وَ بِكَ نَسْتَعِينُ عَلَى عُبُورِ قَنْطَرَتِهَا وَ بِكَ نَسْتَفْطِمُ الْجَوَارِحَ عَنْ أَخْلَافِ شَهْوَتِنَا وَ بِكَ نَسْتَكْشِفُ جَلَابِيبَ
حَيْرَتِهَا وَ بِكَ نُقَوِّمُ مِنَ الْقُلُوبِ اسْتِصْعَابَ جَهَالَتِهَا إِلَهِی کَيْفَ لِلدُّورِ ِب َأنْ تَمْنَعَ مَنْ فِيهَا مِنْ طَوَارِقِ الرَّزَایَا وَ قَدْ أُصِيبَ فِی کُلِّ دَارٍ َسهْمٌ مِنْ أَ ْسهُمِ الْمَنَایَا إِلَهِی
مَا تَتَفَجَّعُ أَنْفُسُنَا مِنَ النُّقْلَةِ عَنِ الدِّیَارِ إِنْ لَمْ تُوحِشْنَا هُنَالِكَ مِنْ مُرَافَقَةِ الْأَبْرَارِ إِلَهِی مَا تَضِيرُنَا فُرْقَةُ الْإِخْوَانِ وَ الْقَرَابَاتِ إِنْ قَرَّبْتَنَا مِنْكَ یَا ذَا الْعَطِيَّاتِ إِلَهِی مَا
تَجِفُّ مِنْ مَاءِ الرَّجَاءِ مَجَارِي لَهَوَاتِنَا إِنْ لَمْ تَحُمْ طَيْرُ الْأَشَائِمِ بِحِيَاضِ رَغَبَاتِنَا إِلَهِی إِنْ عَذَّبْتَنِی فَعَبْدٌ خَلَقْتَهُ لِمَا أَرَدْتَهُ فَعَذَّبْتَهُ وَ إِنْ رَحِمْتَنِی فَعَبْدٌ وَجَدْتَهُ مُسِيِاً
فَأَنْجَيْتَهُ إِلَهِی لَا سَبِيلَ إِلَى الِاحْتِرَاسِ مِنَ الذَّنْبِ إِلَّا بِعِصْمَتِكَ وَ لَا وُصُولَ إِلَى عَمَلِ الْخَيْرَاتِ إِلَّا بِمَشِيَّتِكَ فَكَيْفَ لِی بِإِفَادَةِ مَا أَسْلَفَتْنِی فِيهِ مَشِيَّتُكَ وَ کَيْفَ لِی
بِاالحْتِرَاسِ مِنَ الذَّنْبِ مَا إِنْ لَمْ تُدْرِکْنِی فِيهِ عِصْمَتُكَ إِلَهِی أَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَى سُؤَالِ الْجَنَّةِ قَبْلَ مَعْرِفَتِهَا فَأَقْبَلَتِ النَّفْسُ بَعْدَ الْعِرْفَانِ عَلَى مَسْأَلَتِهَا أَ فَتَدُلُّ عَلَى
ت
خَيْرِكَ السُّؤَالَ ثُمَّ تَمْنَعُهُمُ النَّوَالَ وَ أَنْتَ الْكَرِیمُ الْمَحْمُودُ فِی کُلِّ مَا تَصْنَعُهُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ إِلَهِی إِنْ کُ ْنتُ غَيْرَ مُسْتَوْجِبٍ لِمَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ فَأَنْ َ
أَهْلُ التَّفَضُّلِ عَلَیَّ بِكَرَمِكَ فَالْكَرِیمُ لَيْسَ یَصْنَعُ کُلَّ مَعْرُوفٍ عِنْدَ مَنْ یَسْتَوْجِبُهُ إِلَهِی إِنْ کُنْتُ غَيْرَ مُسْتَأْهِلٍ لِمَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ أَنْ تَجُودَ عَلَى
الْمُذْنِبِينَ بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ إِلَهِی إِنْ کَا َن ذَنْبِی قَدْ أَخَافَنِی فَإِ َّن حُسْنَ ظَنِّی بِكَ قَدْ أَجَارَنِی إِلَهِی لَيْسَ تُشْبِهُ مَسْأَلَتِی مَسْأَلَةَ السَّائِلِينَ لِأَنَّ السَّائِلَ إِذَا مُنِعَ امْتَنَعَ عَنِ
ف
ك عَلَى کُلِّ حَالٍ إِلَهِی ا ْرضَ عَنِّی فَإِ ْن لَمْ تَرْضَ عَنِّی فَاعْفُ عَنِّی فَقَدْ یَعْفُو السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَيْرُ رَاضٍ إِلَهِی کَيْ َ
السُّؤَالِ وَ أَنَا لَا غَنَاءَ بِی عَمَّا سَأَلْتُ َ
س مِنْكَ وَ أَ ْنتَ أَ ْنتَ إِلَهِی ِإنَّ نَفْسِی قَائِمَةٌ بَيْنَ یَدَیْكَ وَ قَدْ َأظَلَّهَا حُسْنُ تَوَکُّلِی عَلَيْكَ فَصَنَعْتَ ِبهَا مَا یُشْبِهُكَ وَ تَغَ َّمدْتَنِی بِعَفْوِكَ
أَدْعُوكَ َو أَنَا أَنَا أَ ْم کَيْفَ أَیْأَ ُ
إِلَهِی إِنْ کَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِی وَ لَمْ یُقَرِّبْنِی مِنْكَ عَمَلِی فَقَدْ جَعَلْتُ الِاعْتِرَافَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسَائِلَ عِلَلِی فَإِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ أَوْلَى مِنْكَ بِذَلِكَ وَ إِنْ عَذَّبْتَ فَمَنْ أَعْدَلُ
مِنْكَ فِی الْحُكْمِ هُنَالِكَ إِلَهِی إِنِّی جُرْتُ عَلَى نَفْسِی فِی النَّظَرِ لَهَا وَ بَقِیَ نَظَرُكَ لَهَا فَالْوَیْلُ لَهَا إِنْ لَمْ تَسْلَمْ بِهِ إِلَهِی إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ بِی بَارّاً أَیَّامَ حَيَاتِی فَلَا تَقْطَعْ
بِرَّكَ عَنِّی بَعْدَ وَفَاتِی إِلَهِی کَيْفَ أَیْ َأسُ مِنْ حُسْنِ نَظَرِكَ لِی بَعْدَ مَمَاتِی وَ أَنْتَ لَمْ تُوَلِّنِی إِلَّا الْجَمِيلَ فِی أَیَّامِ حَيَاتِی إِلَهِی إِنَّ ذُنُوبِی قَدْ أَخَافَتْنِی وَ مَحَبَّتِی لَكَ
ضلِكَ عَلَى مَنْ غَمَرَهُ جَهْلُهُ یَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی مَا قَدْ خَفِیَ
قَدْ أَجَارَتْنِی فَتَوَلَّ مِنْ أَمْرِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ عُدْ بِفَ ْ
عَلَى النَّاسِ مِنْ أَمْرِي إِلَهِی سَتَرْتَ عَلَیَّ فِی الدُّنْيَا ذُنُوباً وَ لَمْ تُظْهِرْهَا وَ أَنَا إِلَى سَتْرِهَا یَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَجُ وَ قَدْ أَحْسَنْتَ بِی إِذْ لَمْ تُظْهِرْهَا لِلْعِصَابَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَلَا تَفْضَحْنِی بِهَا یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْعَالَمِينَ إِلَهِی جُودُكَ بَسَطَ أَمَلِی وَ شُكْرُكَ قَبْلَ عَمَلِی فَسُرَّنِی بِلِقَائِكَ عِنْدَ اقْتِرَابِ أَجَلِی إِلَهِی لَيْسَ اعْتِذَارِي اعْتِذَا َر
ك
مَنْ یَسْتَغْنِی عَنْ قَبُولِ عُذْرِهِ فَاقْبَلْ عُذْرِي یَا خَيْرَ مَنِ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُسِيُِونَ إِلَهِی لَا تَرُدَّنِی فِی حَاجَةٍ قَدْ أَفْنَيْتُ عُمُرِي فِی طَلَبِهَا مِنْكَ وَ هِیَ الْمَغْفِرَةُ إِلَهِی إِنَّ َ
لَوْ أَرَدْتَ إِهَانَتِی لَمْ تَهْدِنِی وَ لَوْ أَرَدْتَ فَضِيحَتِی لَمْ تَسْتُرْنِی فَمَتِّعْنِی بِمَا لَهُ قَدْ هَدَیْتَنِی وَ أَدِمْ لِی مَا بِهِ سَتَرْتَنِی إِلَهِی مَا وَصَفْتُ مِنْ بَلَاءٍ ابْتَلَيْتَنِيهِ أَوْ إِحْسَانٍ
أَوْلَيْتَنِيهِ فَكُلُّ ذَلِكَ بِمَنِّكَ فَعَلْتَهُ وَ عَفْوُكَ تَمَامُ ذَلِكَ إِنْ أَتْمَمْتَهُ إِلَهِی لَوْ لَا مَا قَرَفْتُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا فَرِقْتُ عِقَابَكَ وَ لَوْ لَا مَا عَرَفْتُ مِنْ کَرَمِكَ مَا رَجَوْتُ ثَوَابَكَ
ت أَوْلَى الْأَکْرَمِينَ بِتَحْقِيقِ أَمَلِ الْآمِلِينَ وَ أَرْحَمُ مَنِ اسْتُرْحِمَ فِی تَجَاوُزِهِ عَنِ الْمُذْنِبِينَ إِلَهِی نَفْسِی تُمَنِّينِی بِأَنَّكَ تَغْفِرُ لِی فَأَکْرِمْ بِهَا أُمْنِيَّةً بَشَّرَتْ بِعَفْوِكَ
وَ أَنْ َ
فَصَدِّقْ بِكَرَمِكَ مُبَشِّرَاتِ تَمَنِّيهَا وَ هَبْ لِی بِجُودِكَ مُدَمِّرَاتِ تَجَنِّيهَا إِلَهِی أَلْقَتْنِی الْحَسَنَاتُ بَيْنَ جُودِكَ وَ کَرَمِكَ وَ أَلْقَتْنِی السَّيَِِّاتُ بَيْنَ عَفْوِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ قَدْ
رَجَوْتُ أَلَّا یَضِيعَ بَيْنَ ذَیْنِ وَ ذَیْنِ مُسِیءٌ وَ مُحْسِنٌ إِلَهِی إِذَا شَهِدَ لِیَ الْإِیمَانُ بِتَوْحِيدِكَ وَ انْطَلَقَ لِسَانِی بِتَمْجِيدِكَ وَ دَلَّنِی الْقُرْآنُ عَلَى فَوَاضِلِ جُودِكَ فَكَيْفَ لَا
یَبْتَهِجُ رَجَائِی بِحُسْنِ مَوْعُودِكَ إِلَهِی تَتَابُعُ إِحْسَانِكَ إِلَیَّ یَدُلُّنِی عَلَى ُحسْنِ نَظَرِكَ لِی فَكَيْفَ یَشْقَى امْرُؤٌ حَسُنَ لَهُ مِنْكَ النَّظَرُ إِلَهِی إِ ْن نَظَرَتْ إِلَیَّ بِالْهَلَكَةِ
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إِلَهِی كَرُمْتَ فَأَكْرِمْنِی إِذْ كُنْتُ مِنْ سُؤَّالِكَ وَ جُدْتَ بِالْمَعْرُوفِ فَاخْلِطْنِی بِأَهْلِ نَوَالِك...
إِلَهِی أَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَى سُؤَالِ الْجَنَّةِ قَبْلَ مَعْرِفَتِهَا فَأَقْبَلَتِ النَّفْسُ بَعْدَ الْعِرْفَانِ عَلَى مَسْأَلَتِهَا أَ فَتَدُلُّ عَلَى خَیْرِكَ السُّؤَالَ ثُمَّ
تَمْنَعُهُمُ النَّوَالَ وَ أَنْتَ الْکَرِیمُ الْمَحْمُودُ فِی كُلِّ مَا تَصْنَعُه یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ؛

عُيُونُ سَخَطِكَ فَمَا نَامَتْ عَنِ اسْتِنْقَاذِي مِنْهَا عُيُونُ رَحْمَتِكَ إِلَهِی إِنْ عَرَّضَنِی ذَنْبِی لِعِقَابِكَ فَقَدْ أَدْنَانِی رَجَائِی مِنْ ثَوَابِكَ إِلَهِی إِنْ عَفَوْتَ فَبِفَضْلِكَ وَ إِ ْن
ت
عَذَّبْتَ فَبِعَدْلِكَ فَيَا مَنْ لَا یُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ وَ لَا یُخَافُ إِلَّا عَدْلُهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ امْنُنْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ َو لَا تَسْتَقُِْ عَلَيْنَا فِی عَدْلِكَ إِلَهِی َخلَقْ َ
ت وَ أَسْكَنْتَنِی دَاراً َقدْ مُلَِِتْ مِنَ
لِی جِسْماً وَ جَعَلْتَ لِی فِيهِ آلَاتٍ أُطِيعُكَ بِهَا َو أَ ْعصِيكَ َو أُغْضِبُكَ ِبهَا وَ أُرْضِيكَ َو جَعَلْتَ لِی مِنْ نَفْسِی دَاعِيَةً إِلَى الشَّهَوَا ِ
الْآفَاتِ ثُمَّ قُلْتَ لِی انْزَجِرْ فَبِكَ أَنْزَجِرُ وَ بِكَ أَعْتَصِمُ وَ بِكَ أَسْتَجِيرُ وَ بِكَ أَحْتَرِزُ وَ أَسْتَوْفِقُكَ لِمَا یُرْضِيكَ وَ أَسْأَلُكَ یَا مَوْلَايَ فَإِنَّ سُؤَالِی لَا یُحْفِيكَ إِلَهِی
ن
ح لَا یَمَلُّ دُعَاءَ مَوْلَاهُ وَ أَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ تَضَرُّ َع مَنْ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُجَّةِ فِی دَعْوَاهُ إِلَهِی َلوْ عَرَفْتُ اعْتِذَاراً مِنَ الذَّنْبِ فِی التَّنَصُّلِ أَ ْبلَغَ مِ َ
أَدْعُوكَ دُعَاءَ مُلِ ٍّ
ت نَفْسِی إِلَيْكَ لِنَفْسِی تَسْتَوْهِبُهَا وَ فَتَحَتْ أَفْوَاهَ آمَالِهَا نَحْوَ نَظْرَةٍ مِنْكَ
الِاعْتِرَافِ بِهِ لَآتَيْتُهُ فَهَبْ لِی ذَنْبِی بِاالعْتِرَافِ وَ لَا تَرُدَّنِی بِالْخَيْبَةِ عِنْدَ الِانْصِرَافِ إِلَهِی سَعَ ْ
لَا تَسْتَوْجِبُهَا فَهَبْ لَهَا مَا سَأَلَتْ وَ جُدْ عَلَيْهَا بِمَا طَلَبَتْ فَإِ َّنكَ أَکْرَمُ الْأَکْ َرمِينَ بِتَحْقِيقِ أَمَلِ الْآمِلِينَ إِلَهِی قَدْ َأصَبْتُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا قَدْ عَرَفْتَ وَ أَسْرَفْتُ عَلَى
نَفْسِی بِمَا قَدْ عَلِمْتَ فَاجْعَلْنِی عَبْداً إِمَّا طَائِعاً فَأَکْرَمْتَهُ وَ إِمَّا عَاصِياً فَرَحِمْتَهُ إِلَهِی کَأَنِّی بِنَفْسِی قَدْ أُضْجِعَتْ فِی حُفْرَتِهَا وَ انْصَرَفَ عَنْهَا الْمُتَّبِعُونَ مِنْ جِيرَتِهَا وَ
بَكَى الْغَرِیبُ عَلَيْهَا لِغُرْبَتِهَا وَ جَادَ بِالدُّمُوعِ عَلَيْهَا الْمُشْفِقُونَ مِنْ عَشِيرَتِهَا وَ نَادَاهَا مِنْ شَفِيرِ الْقَبْرِ ذَوُو مَوَدَّتِهَا وَ رَحِمِهَا الْمُعَادِي لَهَا فِی الْحَيَاةِ عِنْدَ صَرْعَتِهَا وَ لَمْ
یَخْفِ عَلَى النَّاظِرِینَ إِلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ ضُرُّ فَاقَتِهَا وَ لَا عَلَى مَنْ رَآهَا قَدْ تَوَ َّسدَتِ الثَّرَى عَجْزَ حِيلَتِهَا فَقُلْتَ مَلَائِكَتِی فَرِیدٌ نَأَى عَنْهُ الْأَقْرَبُونَ َو وَحِيدٌ جَفَاهُ الْأَهْلُونَ
نَزَلَ بِی قَرِیباً وَ أَصْبَحَ فِی اللَّحْدِ غَرِیباً وَ قَدْ کَانَ لِی فِی دَارِ الدُّنْيَا دَاعِياً وَ لِنَظَرِي إِلَيْهِ فِی هَذَا الْيَوْمِ رَاجِياً فَتُحْسِنُ عِنْدَ ذَلِكَ ضِيَافَتِی وَ تَكُونُ أَرْحَمَ بِی مِنْ
أَهْلِی وَ قَرَابَتِی إِلَهِی لَوْ طَبَّقَتْ ذُنُوبِی مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ خَرَقَتِ النُّجُومَ وَ بَلَغَتْ أَسْفَلَ الثَّرَى مَا رَدَّنِی الْيَأْسُ عَنْ تَوَقُّعِ غُفْرَانِكَ وَ لَا صَرَفَنِی الْقُنُوطُ
عَنِ انْتِظَارِ رِضْوَانِكَ
إِلَهِی دَعَوْتُكَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي َعلَّمْتَنِيهِ فَلَا تَحْرِمْنِی جَزَاءَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِيهِ فَمِنَ النِّعْمَةِ أَنْ هَدَیْتَنِی لِحُسْنِ دُعَائِكَ وَ مِنْ تَمَامِهَا أَنْ تُوجِبَ لِی مَحْمُودَ
جَزَائِكَ إِلَهِی وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ مَحَبَّةً اسْتَقَرَّتْ حَلَاوَتُهَا فِی قَلْبِی وَ مَا تَنْعَقِدُ ضَمَائِرُ مُوَحِّدِیكَ عَلَى أَنَّكَ تُبْغِضُ مُحِبِّيكَ إِلَهِی أَنْتَظِرُ عَفْوَكَ کَمَا
یَنْتَظِرُهُ الْمُذْنِبُونَ وَ لَسْتُ أَیْأَسُ مِنْ رَحْمَتِكَ الَّتِی یَتَوَقَّعُهَا الْمُحْسِنُونَ إِلَهِی لَا تَغْضَبْ عَلَیَّ َفلَسْتُ أَقْوَى لِغَضَ ِبكَ وَ لَا تَسْخَطْ عَلَیَّ فَلَسْتُ أَقُومُ لِسَخَطِكَ إِلَهِی أَ
لِلنَّارِ رَبَّتْنِی أُمِّی فَلَيْتَهَا لَمْ تُرَبِّنِی أَمْ لِلشَّقَاءِ وَلَدَتْنِی فَلَيْتَهَا لَمْ تَلِدْنِی إِلَهِی ا ْنهَمَلَتْ عَبَرَاتِی حِينَ ذَکَرْتُ عَثَرَاتِی وَ مَا لَهَا لَا تَنْهَمِلُ وَ لَا أَدْرِي إِلَى مَا یَكُونُ مَصِيرِي
وَ عَلَى مَا ذَا یَهْجُمُ عِنْدَ الْبَلَاغِ مَسِيرِي وَ أَرَى نَفْسِی تُخَاتِلُنِی َو أَیَّامِی ُتخَادِعُنِی وَ قَدْ خَفَقَتْ فَوْقَ َرأْسِی أَجْنِحَةُ الْمَوْتِ وَ رَمَقَتْنِی مِنْ قَرِیبٍ أَعْيُنُ الْفَوْتِ فَمَا
عُذْرِي وَ قَدْ حَشَا مَسَامِعِی رَافِعُ الصَّوْتِ إِلَهِی لَقَدْ رَجَوْتُ مِمَّنْ أَلْبَسَنِی بَيْنَ الْأَحْيَاءِ ثَوْبَ عَافِيَتِهِ أَلَّا یُعَرِّیَنِی مِنْهُ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ بِجُودِ رَأْفَتِهِ وَ لَقَدْ رَجَوْتُ مِمَّنْ
تَوَلَّانِی فِی حَيَاتِی بِإِحْسَانِهِ أَنْ یَشْفَعَهُ لِی عِنْدَ وَفَاتِی بِغُفْرَانِهِ یَا أَنِيسَ کُلِّ غَرِیبٍ آنِسْ فِی الْقَبْرِ غُرْبَتِی وَ یَا ثَانِیَ کُلِّ وَحِيدٍ ارْحَمْ فِی الْقَبْرِ وَحْدَتِی وَ یَا عَالِمَ
السِّرِّ وَ النَّجْوَى وَ یَا کَاشِفَ الضُّرِّ وَ الْبَلْوَى کَيْفَ نَظَرُكَ لِی بَيْنَ سُكَّانِ الثَّرَى وَ کَيْفَ صَنِيعُكَ إِلَیَّ فِی دَارِ الْوَحْشَةِ وَ الْبِلَى فَقَدْ کُنْتَ بِی لَطِيفاً أَیَّامَ حَيَاةِ الدُّنْيَا
یَا أَفْضَلَ الْمُنْعِمِينَ فِی آلَائِهِ وَ أَنْعَمَ الْمُفْضِلِينَ فِی نَعْمَائِهِ کَثُرَتْ أَیَادِیكَ عِنْدِي فَعَجَزْتُ عَنْ إِحْصَائِهَا وَ ضِقْتُ ذَرْعاً فِی شُكْرِي لَكَ بِجَزَائِهَا فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى
مَا أَوْلَيْتَ وَ لَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَبْلَيْتَ یَا خَيْرَ مَنْ دَعَاهُ دَاعٍ وَ أَفْضَلَ مَنْ رَجَاهُ رَاجٍ بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وَ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ
آلِ مُحَمَّدٍ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى ُمحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْرِفْ ذِمَّتِیَ الَّتِی بِهَا رَجَوْتُ قَضَاءَ حَاجَتِی بِرَحْمَتِكَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
عَلَى نَفْسِهِ یُعَاتِبُهَا وَ یَقُولُ أَیُّهَا الْمُنَاجِی رَبَّهُ بِأَنْوَاعِ الْكَلَامِ وَ الطَّالِبُ مِنْهُ مَسْكَناً فِی دَارِ السَّلَامِ وَ الْمُسَوِّفُ بِالتَّوْبَةِ عَاماً بَعْدَ عَامٍ مَا أَرَاكَ مُنْصِفاً لِنَفْسِكَ مِنْ بَيْنِ
الْأَنَامِ فَلَوْ دَافَعْتَ نَوْمَكَ یَا غَافِلًا بِالْقِيَامِ وَ قَطَعْتَ یَوْمَكَ بِالصِّيَامِ وَ اقْتَصَرْتَ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ لَعْقِ الطَّعَامِ وَ أَحْيَيْتَ مُجْتَهِداً لَيْلَكَ بِالْقِيَامِ کُنْتَ أَحْرَى أَنْ تَنَالَ
أَشْرَفَ الْمَقَامِ أَیَّتُهَا النَّفْسُ اخْلِطِی لَيْلَكِ وَ نَهَارَكِ بِالذَّاکِرِینَ لَعَلَّكِ أَنْ تَسْكُنِی رِیَاضَ الْخُلْدِ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَ تَشَبَّهِی بِنُفُوسٍ قَدْ أَقْرَحَ السَّهَرُ رِقَّةَ جُفُونِهَا وَ دَامَتْ
ت الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى
فِی الْخَلَوَاتِ شِدَّةُ حَنِينِهَا وَ أَبْكَى الْمُسْتَمِعِينَ عَوْلَةُ أَنِينِهَا وَ أَلَانَ قَسْوَةَ الضَّمَائِرِ ضَجَّةُ رَنِينِهَا فَإِنَّهَا نُفُوسٌ قَ ْد بَاعَتْ زِینَةَ الدُّنْيَا وَ آثَرَ ِ
أُولَِِكَ وَفْدُ الْكَرَامَةِ یَوْمَ یَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ وَ یُحْشَرُ إِلَى رَبِّهِمْ بِالْحُسْنَى وَ السُّرُورِ الْمُتَّقُونَ.
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إِلَهِی إِنْ كُنْتُ غَیْرَ مُسْتَوْجِبٍ لِمَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ فَأَنْتَ أَهْلُ التَّفَضُّلِ عَلَیَّ بِکَرَمِكَ فَالْکَرِیمُ لَیْسَ یَصْنَعُ كُلَّ مَعْرُوفٍ عِنْدَ
مَنْ یَسْتَوْجِبُه...

1

تدبر

« )1اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ»
بخوان؛ و پروردگارت بسیار كریم و كریمترینِ كریمان است؛
چه نسبتی هست بین «دستور به خواندن» و «كریم بودن پروردگار تو»؟
الف .شاید اشاره دارد كه توانایی «خواندن» در آدمی ،همان كرامتی است كه خدا براي انسان قرار داده و بدین جهت او
را بر اغلب مخلوقات برتري داده است« :وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ َ ...و فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیال» (اسراء( )70/توضیح
در تدبر)2
ب .در آیه قبل ،اشاره شد كه پروردگار انسان را از «علق» آفرید ،چیزي شبیه لخته خون كه در نظر ما بسیار پست و حقیر
مینماید .شاید با این تاكید دوباره بر «خواندن» میخواهد توجه دهد كه :ببین خدا چه اندازه كریم است كه از چنان امر حقیري،
چنین موجودي میسازد كه این اندازه فرهیخته است كه با خواندن سر و كار دارد.
ج .با توجه به اینکه تعبیر «ربك» آمد ،نه «الرب» یا «اهلل» یا «ربکم» ،چهبسا اشاره دارد به اكرامی كه خداوند با نزول قرآن
بر پیامبر اكرم ص در حق او روا داشته است2؛ یعنی :تو این قرآن را كه بر تو فروفرستادیم ،بخوان؛ و توجه كن كه پروردگارت
در حق تو چهاندازه كرامت به خرج داده است.
د« .إقرأ» در این آیه ،چهبسا به معناي این است كه «بر مردم بخوان» و تعبیر «ربك االكرم» هم در مقام تشویق پیامبر بر این
كار است ،بدین معنا كه تو این قرآن را بر مردم بخوان و بدان پروردگارت بسیار كریم است و هم پاداش مناسبی به تو خواهد

 . 1این فراز هم در اواخر دعا قابل توجه است:
 ...إِلَهِی لَوْ لَا مَا قَرَفْتُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا فَرِقْتُ عِقَابَكَ وَ لَوْ لَا مَا عَرَفْتُ مِنْ کَرَمِكَ مَا رَجَوْتُ ثَوَابَكَ وَ أَنْتَ َأوْلَى الْأَکْرَمِينَ بِتَحْقِيقِ أَمَلِ الْآمِلِينَ وَ أَرْحَمُ
مَنِ اسْتُرْحِمَ فِی تَجَاوُزِهِ عَنِ الْمُذْنِبِينَ إِلَهِی نَفْسِی تُمَنِّينِی بِأَنَّكَ تَغْفِرُ لِی فَأَکْرِمْ بِهَا أُمْنِيَّةً بَشَّرَتْ بِعَفْوِكَ َفصَدِّقْ بِكَرَمِكَ مُبَشِّرَاتِ تَمَنِّيهَا وَ َهبْ لِی بِجُودِكَ
مُدَمِّرَاتِ تَجَنِّيهَا إِلَهِی أَلْقَتْنِی الْحَسَنَاتُ بَيْنَ جُودِكَ وَ کَرَمِكَ وَ أَلْقَتْنِی السَّيَِِّاتُ بَيْنَ عَفْوِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ قَدْ رَجَوْتُ أَلَّا یَضِيعَ بَيْنَ ذَیْنِ وَ ذَیْنِ مُسِیءٌ وَ مُحْسِن.
همچنين این دو عبارت از امام سجاد و اميرالمومنين ع درباره کریم و کرامت:
ت عَنْهُ وَ رَحِمْتَهُ ،لِأَنَّكَ الرَّبُّ الْكَرِیمُ الَّذِي لَا یَتَعَاظَمُهُ غُفْرَانُ الذَّنْبِ الْعَظِيم... .
 ...لَا یُنْكِرُ -یَا إِلَهِی -عَدْلَكَ ِإنْ عَاقَبْتَهُ ،وَ لَا یَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ إِنْ عَفَوْ َ
(الصحيفة السجادیة ،دعاء)31
وَ قَالَ ع مِنْ أَشْرَفِ [أَفْعَالِ] أَعْمَالِ الْكَرِیمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا یَعْلَمُ (نهج البالغة ،حكمت)222
 . 2در قرآن کریم گاهی از تعبير «ربك» استفاده شده و گاه از تعابير «ربكم»« ،رب الناس» «رب الفلق» و  . ...یكی از نكاتی که گفتهاند این است
که این مضافاليههاي مختلف ،اشاره به ميزان و اهميت کاري که خدا انجام میدهد ،دارد؛ یعنی مثال «رب الفلق» ربوبيت خدا در حد پدیده فلق (سپيده
صبح) مد نظر است؛ اما در «رب الناس» ربوبيت و تدبيري که خداوند براي «مردم» به خرج میدهد ،مد نظر بوده است .با توجه به مقام ویژه پيامبر خاتم
ص – که برترین مخلوق خداوند و مظهر اصلی خليفةاهلل است – شاید این تعبير «ربك» بر امتنان خاص بر پيامبر ص اشاره دارد.
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داد و هم نگران نباش چرا كه او با بزرگواریش تو را در این امر تبلیغ یاري خواهد كرد( .جبائی ،به نقل از مجمع البیان ،ج،10
ص)781
ه... .
یادآوري :با توجه به قاعده «امکان استفاده از یك لفظ در چند معنا» ،ممکن است تمام موارد فوق – و نیز موارد دیگري
كه فعال به ذهن ما خطور نکرده – در این آیه ،مورد نظر بوده باشد .یعنی صحتِ قطعیِ یکی از اینها بتنهایی دلیل بر نادرست
بودن بقیه نمیشود.
« )2اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ»
بخوان؛ و پروردگارت بسیار كریم و كریمترینِ كریمان است؛
اینکه دستور به «خواندن» را در كنار «بسیار كریم بودن» پروردگار ذكر كرد ،آیا میخواهد اشاره كند به اینکه توانایی
«خواندن» در آدمی ،همان كرامتی است كه خدا براي انسان قرار داده و بدین جهت او را بر اغلب مخلوقات برتري داده است:
«وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیال» (اسراء)70/؟!
نکته تخصصی انسانشناسی

اغلب ما بهرهمندي انسان از «زبان» را به «سخن گفتن» مربوط میدانیم؛ اما برخی از فیلسوفان (مثال :دریدا) نشان دادهاند
كه اساساً «زبان» پیوند وثیقی با «كتابت» دارد و لذا اگر انسان بودنِ انسان تا حدود زیادي به برخورداري وي از «زبان» مرتبط
می شود (جلسه ،221تدبر )3این ارتباط ،بیش و پیش از هر چیز ،ناشی از توانایی انسان در عرصه خواندن و نوشتن است.
شاید بتوان گفت آنچه پشتوانه تمام توانمنديهاي انسان (در فهم عالم و پدید آوردن تکنولوژيها و انتقال فرهنگها و
سیطره بر همه چیز و  )...است ،و به او چنین جایگاه رفیعی در میان سایر موجودات داده (كَرَّمْنا بَنی آدَمَ) و بر موجودات دیگر
ن الطَّیِّباتِ) (توضیح در
سوار كرده (حَمَلْناهُمْ  )...و وضعیت غذایی او را چنین متفاوت با سایر آفریدگان قرار داده (رَزَقْناهُمْ مِ َ
ن خَلَقْنا تَفْضیال) همین
جلسه ،230تدبر )4و در یك كالم ،او را برتر از اغلب مخلوقات خدا قرار داده ( َو فَضَّلْناهُمْ عَلى كَثیرٍ مِمَّ ْ
توان خواندن [و نوشتن] است كه میتواند تمامی اندوختههاي معرفتی دیگران را – هرچند هزاران فرسنگ آنطرفتر یا هزاران
سال پیش ،زیسته باشند – در اختیار بگیرد.
تنها تصور كنید انسان «خواندن» را رها كند ،آیا بعد از گذشت یکی دو نسل ،زندگیش تفاوت آشکاري با حیوانات خواهد
داشت؟
پس «بخوان» و بدان خدایی بسیار كریم تو را بر این كار توانا كرد.
توجه :چیزي كه این برداشت از آیه را بیشتر تقویت میكند ،آیه بعد است كه میفرماید« :الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَم»
(این آیه قبال در جلسه 43مورد بحث قرار گرفت و بویژه تدبرهاي  1و  2و  4كامال موید این برداشت هستند؛ لینك زیر
/http://yekaye.ir/al-alaq-96-4
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« )3اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ»
در آیه اول ،دستور «بخوان» آمده بود .چرا دوباره دستور به «خواندن» داد؟
الف .این تکرار است براي تاكید بر دستور قبل (مجمع البیان ،ج ،10ص781؛ المیزان ،ج ،20ص )324ویا براي مبالغه و
نشان دادن اهمیت مطلب (تفسیر كنز الدقائق ،ج ،14ص)346
ب .امر اول ،دستور به قرائت خود ایشان بوده و امر دوم ،دستور به اینکه ایشان قرآن را بر مردم بخواند( .جبائی ،به نقل
از مجمع البیان ،ج ،10ص)781
ج... .

1

2

« )4و رَبُّكَ الْأَكْرَمُ»
پروردگارت بسیار كریم است:
پس،
اگر چیزي میبخشد ،لزوما به خاطر استحقاق مخاطب نیست (المیزان ،ج ،20ص)324؛
به طوري كه حتی اگر كسی استحقاق هم نداشته باشد ،او همچنان از دادن بسیاري از نعمتهایش دریغ نمیورزد.
(حدیث)1
پس،
اگر در حق كسی كرامت ورزید ،لزوما دلیل بر اینکه او مورد توجه ویژه خداست ،نمیشود ،چنانکه اگر روزي را بر كسی
تنگ گرفت هم دلیل بر اینکه از چشم خدا افتاده نمیشود:
فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَكْرَمَنِ؛ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَهانَنِ؛ كَالَّ بَل
 :...اما انسان ،هر گاه كه پروردگارش او را آزمایش كند و اكرام نماید و نعمت بخشد ،گوید :پروردگارم مرا گرامى داشت! و

 . 1برخی گفتهاند این امر دوم ،تكرار نيست بلكه امر اول امر به مطلق قرائت بوده ،اما امر دوم ،امر به قرائت براي تبليغ یا امر به قرائت در نماز است
(األوّل مطلق ،و الثّانی للتّبليغ أو فی الصّالة؛ تفسير کنز الدقائق ،ج ،14ص )346چون این احتمال اخير بسيار دور از ذهن مینمود ،در متن نياوردم.
 . 2صاحب تفسير کنز الدقائق به عنوان یك احتمال دیگر ،مطرح کرده است (ج ،14ص )346چهبسا به پيامبر دستور داده شده که «بخوان» و ایشان
گفتهاند «خواندن نمیدانم» و دوباره دستور داده شده که بخوان( .لعلّه لمّا قيل له :اقرأ باسم ربّك ،قال :ما أنا بقارئ ،فقيل له :اقرأ) اگرچه چنين حكایتی
در منابع اهل سنت درباره نزول وحی مطرح شده ،اما اوال اصل داستان مشكوك است؛ زیرا اغلب روایات مربوطه به نحوي است که گویی پيامبر ص در
اینك ه این آورنده فرشته وحی بوده مشكوك بوده ،در حالی که بر اساس آیات و روایات دیگر ،قطعا چنين شكی در پيامبر ص راه نيافته (الميزان ،ج،20
ص )329و ثانيا ،حتی اگر اصل آن داستان بدان صورت بوده باشد ،علیالقاعده ،آن تكرار از جانب جبرئيل ،سخن خود جبرئيل در آن مقام بوده است و
غير از وحیاي بوده که از طریق خداوند فرستاده شده ،خصوصا که تعبير «بخوان» و همين استنكاف مورد ادعا ،داللت آشكاري دارد بر اینكه از روي
متنی بخواند؛ و اگر متنی در کار بوده ،اینكه او بگوید خواندن نمیدانم و دوباره به او بگویند بخوان و این دوبار در آن متن نوشته شده باشد ،چندان معقول
به نظر نمی رسد.
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اما هر گاه كه او را آزمایش كند و روزى را بر او تنگ گیرد ،گوید :پروردگارم مرا خوار كرد! چنین نیست؛ بلکه ( »...فجر-15/
)17

 )43سوره علق ( )96آیه4

الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَم

1395/2/12

ترجمه

[همان پروردگاري] كه به وسیله قلم تعلیم نمود.
حدیث

 )1وَ قَالَ ص قَیِّدُوا الْعِلْمَ بِالْکِتَابِ.1
تحف العقول ،ص36
پیامبر اكرم ص فرمود :علم را با كتاب (كتابت) در قید و بند [خود] آورید.
 )2تَوْحِیدُ الْمُفَضَّلِ ،بِرِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ :تَأَمَّلْ یَا مُفَضَّلُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاُُهُ مِنْ هَذَا
النُّطْقِ الَّذِي یُعَبِّرُ بِهِ عَمَّا فِی ضَمِیرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَذَلِكَ ا ْلکِتَابَةُ الَّتِی بِهَا تُقَیَّدُ أَخْبَارُ الْمَاضِینَ لِلْبَاقِینَ وَ أَخْبَارُ الْبَاقِینَ ِللْآتِینَ وَ بِهَا
تُخَلَّدُ الْکُتُبُ فِی الْعُلُومِ وَ الْآدَابِ وَ غَیْرِهَا َو بِهَا یَحْفَظُ الْإِنْسَانُ ذِكْرَ مَا یَجْرِي بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غَیْرِهِ مِنَ ا ْلمُعَامَلَاتِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْلَاهُ
لَانْقَطَعَ أَخْبَارُ بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ عَنْ بَعْضٍ وَ أَخْبَارُ الْغَائِبِینَ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ دَرَسَتِ الْعُلُومُ وَ ضَاعَتِ الْآدَابُ وَ عَظُمَ مَا یَدْخُلُ عَلَى
النَّاسِ مِنَ الْخَلَلِ فِی أُمُورِهِمْ وَ مُعَامَلَاتِهِمْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَى النَّظَرِ فِیهِ مِنْ أَمْرِ دِینِهِمْ وَ مَا رُوِيَ لَهُمْ مِمَّا لَا یَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَعَلَّكَ
تَظُنُّ أَنَّهَا مِمَّا یُخْلَصُ إِلَیْهِ بِالْحِیلَةِ وَ الْفِطْنَةِ وَ لَیْسَتْ مِمَّا أُعْطِیَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ خُلُقِهِ وَ طِبَاعِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَصْلُ ذَلِكَ ِفطْرَةُ الْبَارِئِ
جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ شَکَرَ أُثِیبَ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ.
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. 1در سرائر ابن ادریس ،ج ،1ص44؛ و «أعالم الدین فی صفات المؤمنين» (دیلمی م  ،)841ص  82بدین صورت آمده است «وَ قَالَ قَيِّدُوا الْعِلْمَ
بِالْكِتَابَةِ» و در منيه المرید ،ص 267بدین صورت آمده است وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ :قَيِّدُوا الْعِلْمَ قِيلَ وَ مَا تَقْيِيدُهُ قَالَ کِتَابَتُهُ.
 . 2متن کاملتر کالم امام که این فقره از بحث را تمام می کند بدین صورت است:
تَأَمَّلْ یَا مُفَضَّلُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ بِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ هَذَا الْمَنْطِقِ الَّذِي یُعَبِّرُ بِهِ عَمَّا فِی ضَمِيرِهِ وَ مَا یَخْطُرُ بِقَلْبِهِ وَ یُنْتِجُهُ فِكْرُهُ وَ بِهِ یَفْهَمُ عَنْ
غَيْرِهِ مَا فِی نَفْسِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ الْمُهْمَلَةِ الَّتِی لَا تُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهَا بِشَیْءٍ وَ لَا تَفْهَمُ عَنْ مُخْبِرٍ شَيِْاً وَ کَذَلِكَ الْكِتَابَةُ الَّتِی بِهَا تُقَيَّدُ أَخْبَارُ الْمَاضِينَ
لِلْبَاقِينَ وَ أَخْبَارُ الْبَاقِينَ لِلْآتِينَ وَ بِهَا تُخَلَّدُ الْكُتُبُ فِی الْعُلُومِ وَ الْآدَابِ وَ غَيْرِهَا وَ بِهَا یَحْفَظُ الْإِنْسَانُ ذِکْرَ مَا یَجْرِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَ الْحِسَابِ
وَ لَوْلَاهُ لَانْقَطَعَ أَخْبَارُ بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ عَنْ بَعْضٍ وَ أَخْبَارُ الْغَائِبِينَ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَ دَرَسَتِ الْعُلُومُ وَ ضَاعَتِ الْآدَابُ وَ عَظُمَ مَا یَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْخَلَلِ فِی
أُمُورِهِمْ وَ مُعَامَلَاتِهِمْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَى النَّظَرِ فِيهِ مِنْ أَمْرِ دِینِهِمْ وَ مَا رُوِيَ لَهُمْ مِمَّا لَا یَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَعَلَّكَ تَظُنُّ أَنَّهَا مِمَّا یُخْلَُُ إِلَيْهِ بِالْحِيلَةِ وَ الْفِطْنَةِ وَ لَيْسَتْ
صطَلِحُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيَجْرِي بَيْنَهُمْ وَ لِهَذَا صَارَ یَخْتَلِفُ فِی الْأُمَمِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ کَذَلِكَ لِكِتَابَةِ
مِمَّا أُعْطِيَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ خَلْقِهِ وَ طِبَاعِهِ وَ کَذَلِكَ الْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ یَ ْ
الْعَرَبِیِّ وَ السِّرْیَانِیِّ وَ الْعِبْرَانِیِّ وَ الرُّومِیِّ وَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْكِتَابَةِ الَّتِی هِیَ مُتَفَرِّقَةٌ فِی الْأُمَمِ إِنَّمَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا کَمَا اصْطَلَحُوا عَلَى الْكَلَامِ فَيُقَالُ لِمَنِ ادَّعَى
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مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،13ص259
امام صادق ع فرمود:
اي مفضل! تامل نما در این «نطق»ي كه با آن از آنچه در نهان توست تعبیر میكنی  ...و همچنین كتابتی كه با آن اخبار
گذشتگان براي حاضران و اخبار حاضران براي آیندگان باقی میماندو به وسیله آن است كه كتابها در علوم و آداب و غیره
جاودانه میشود و به وسیله آن است كه انسان حکایت آنچه بین او و دیگران رخ میدهد (مانند معامالت و حساب و كتابها)
را نگه میدارد ،و اگر نبود ،اخبار یك زمان به زمان دیگر نمیرسید و كسانی كه از وطن خود دور ماندهاند بیخبر میماندند و
علوم از بین میرفت و آداب ضایع میشد و خللهاي عظیمی میافتاد در امور مردم و معامالتشان و آنچه از در امر دینشان به
نظر كردن در آن نیاز دارند و آنچه برایشان نقل شده كه در ندانستنش معذور نیستند؛ و چه بسا گمان كرده بودي كه از آن
چیزهایی است كه با تدبیر و زیركی میتوانستند از آن رهایی یابند و از آن چیزهایی نیست كه در خلقت و طبیعت انسان
گذاشته شده است؟! و همچنین است «كالم» ...
متن كامل حدیث در لینك مقابل:

1

http://lib.eshia.ir/71404/1/79

ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ وَ ِإنْ کَانَ لَهُ فِی الْ َأمْرَیْنِ جَمِيعاً فِعْلٌ أَوْ حِيلَةٌ فَإِنَّ الشَّیْءَ الَّذِي یَبْلُغُ بِهِ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَ الْحِيلَةَ عَطِيَّةٌ وَ هِبَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی خَلْقِهِ فَإِنَّهُ
لَوْ لَمْ یَكُنْ لَهُ لِسَانٌ مُهَيَّأٌ لِلْكَلَامِ وَ ذِهْنٌ یَهْتَدِي بِهِ لِلْأُمُورِ لَمْ یَكُنْ لِيَتَكَلَّمَ أَبَداً وَ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ کَف مُهَيََِّةٌ وَ أَصَابِعُ لِلْكِتَابَةِ لَمْ یَكُنْ لِيَكْتُبَ أَبَداً وَ اعْتَبِرْ ذَلِكَ مِنَ
الْبَهَائِمِ الَّتِی لَا کَلَامَ لَهَا وَ لَا کِتَابَةَ فَأَصْلُ ذَلِكَ فِطْرَةُ الْبَارِي جَلَّ وَ عَزَّ وَ مَا تَفَضَّلَ بِهِ عَلَى خَلْقِهِ فَمَنْ شَكَرَ أُثِيبَ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِی عَنِ الْعالَمِين .توحيد
المفضل ،ص79-81 :
 . 1این احادیث هم بسيار ارتباط داشت که به علت ضيق مجال در کانال نياوردم
 )1قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ اکْتُبْ فَكَتَبَ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَى یَوْمِ
الْقِيَامَةِ
تفسير القمی ،ج ،2ص198
 )2حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِیُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ :الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِیبَةٌ إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ  ...وَ أَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ وَ أَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ وَ أَکْثَرُ النَّاسِ قِيمَةً أَکْثَرُهُمْ
عِلْماً وَ أَقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أَقَلُّهُمْ عِلْماً ...
األمالی( للصدوق) ،ص21 :
« )3الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ » و عن قتادة فی تفسيرها ":القلم نعمة من اهلل عظيمة ،لو ال القلم ما قام دین و لم یصلح عيش  ...و نبه
على فضل علم الكتابة ،لما فيه من المنافع العظيمة التی ال یحيط بها إال هو ،و ما دونت العلوم و ال قيدت الحكم و ال ضبطت أخبار األولين و مقاالتهم ،و
ال کتب اهلل الكتب المنزلة إال بالكتابة ،و لوالها ما استقامت أمور الدین و الدنيا".
مكاتيب الرسول صلى اهلل عليه و آله و سلم ،ج ،1ص( 389الدر المنثور  6 :250و  369و القرطبی  20 :120و المجمع  10 :514و الطبري :161
 30و تفسير الرازي  32 :17و التبيان  10 :380و الجامع ألخالق الراوي 1 :392
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 )1بنیاد عل م انسانی ،بر اساس قلم است :تفاوت انسان با سایر موجودات در این است كه انسان ادراكاتش منحصر در
غریزه نیست ،بنابراین فرهنگ و تمدن دارد؛ و فرهنگ و تمدن داشتن در صورتی ممکن میشود كه انسانها بتوانند دانش خود
را بدون حضور فیزیکی منتقل كنند و این كار عظیمی است كه «قلم» انجام میدهد.
 )2پس خدا با قلم[ ،تمام] آنچه انسان را نمیداند به او میآموزد (آیه بعد این است :عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَم) .شاید بدین
جهت است كه معجزه پیامبر خاتم (كه معجزه جاودان است) از جنس كتاب است؛ البته كتابی كه میتواند همه حقایق را در
خود بگنجاند و منتقل كند.
 )3قلم مایه كرامت و برتري آدم بر سایر موجودات شد (بر اساس آیه قبل« ،ربك االكرم» است كه با قلم تعلیم نمود؛ و
در آیه  70سوره اسراء« ،كرامت» است كه مایه برتري انسان معرفی شده است) چرا كه با قلم انسان توانست هر چیزي را كه
فراگرفته بود ،به نسلهاي بعدي منتقل كند و جهان را تحت سلطه درآورد.
 )4پس «قلم» نعمت ویژه خدا به انسان است؛ كه البته همانند هر نعمت عظیمی ظرفیت عظیمی براي سوءاستفاده دارد؛
اما یادمان باشد ،اگر با «قلم» میخوانیم و مینویسیم ،همهاش عنایت ویژه خدا بوده است؛ حتی كسی كه علیه خدا و علیه
تعالیم الهی قلم می زند؛ چقدر رحمان است این خدا ،كه دشمنش هم با كمك گرفتن از لطف و عنایت خودش با او دشمنی
میكند!
 )4اگر به این تفاوت انسان به سایر موجودات توجه شود ،معلوم میشود كه برخالف نظر آنتروپولوژیستها (انسانشناسان،
مردمشناسان) ،اولین انسان« ،انسان ماهر» و «انسان شکارچی» (حدود  2میلیون سال قبل) یا «انسان جاوه» (حدود  1میلیون سال
قبل) و حتی «نئوآندرتال» (حدود  150تا  35هزار سال قبل) نبوده؛ آن موجودات ،اگرچه ظاهري همچون انسان داشتند اما
«آدم» نبودند؛ آنچه مربوط به «ما قبل تاریخ» است ،انسان نیست؛ انسان از زمانی انسان شد كه خدا با «قلم» به او آموزش داد و
او توانست فرهنگ خود را منتقل كند و تمدن ایجاد كند؛ لذا حضرت آدم ،نه غارنشین بود ،نه شکارچی ،نه ...؛ همه اینها
موجوداتی قبل از آدماند؛ اگرچه بدنی كامال شبیه انسان داشته باشند (دیروز اشاره شد كه اشکال تلقی داروینی از انسان این
است كه روح را نادیده میگیرد و فقط بر اساس بدن حکم میكند).
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عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَم

ترجمه

[پروردگارت] به انسان آنچه را كه نمىدانست آموخت.
حدیث

 )1عن عُنْوَانِ الْبَصْرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع:
25

 ...لَیْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ یَقَعُ فِی قَلْبِ مَنْ یُرِیدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ یَهْدِیَهُ  1فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِی
نَفْسِكَ حَقِیقَةَ الْعُبُودِیَّةِ وَ اطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ اللَّهَ یُفْهِمْك
بحار األنوار ،ج ،1ص225
امام صادق ع در فرازي از حدیث معروف «عنوان بصري» میفرماید:
[حصول و ایجاد] علم به تعلم نیست [یعنی حقیقت علم ،یك حقیقت متعالی است كه آنچه آن را ایجاد میكند ،صرف
یادگیري از دیگران نیست؛ بلکه] آن نوري است كه در قلب كسی قرار میگیرد كه خداوتد تبارك و تعالی بخواهد او را هدایت
كند.
َ )2أبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ لِی َأبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع:
یَا هِشَامُ  ...لَا نَجَاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ الطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَ التَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ یُعْتَقَدُ وَ لَا عِ ْلمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِیٍّ َو مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ
بِالْعَقْل
اصول كافی ،ج ،1ص17
امام كاظم ع در ضمن حدیث مفصلی فرمودند:
اي هشام!  ...نجاتی نیست مگر با طاعت [خداوند]؛ و طاعت به وسیله علم است؛ و علم با تعلم به دست میآید؛
و تعلم با تعقل به عقیده قلبی تبدیل میشود؛ و علمی نیست مگر [آنچه] از عالم ربانی [به دست آوري]؛ و شناخت علم
[از شبه علم] به وسیله عقل است.
 )3عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ رَفَعَهُ قَالَ:
سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع :مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ؟ قَالَ :مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِه
المحاسن (للبرقی) ،ج ،1ص230
از امیرالمومنین ع سوال شد كه عالمترین مردم كیست؟
فرمود :كسی كه علم دیگران را نزد علم خود گردآورد.
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 . 1در کتاب مشكاة األنوار فی غرر األخبار ،ص( 326نوشته مرحوم طبرسی م )600به جاي «یهدیه» «یبدیه» نوشته شده است که ترجمه اش
چنين می شود :در قلب کسی قرار می گيرد که خداوتد تبارك و تعالی بخواهد بر او آشكار کند
 . 2و حدیثی دیگر در تفسير کل آیات و تطبيق آن بر پيامبر اکرم ص و اميرالمومنين ع به نقل از تفسير القمی ،ج ،2ص:430
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِیُّ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ یُوسُفَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کَيْسَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ :یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ قَالَ وَ مَا أَقْرَأُ قَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یَعْنِی خَلَقَ نُورَكَ
الْأَقْدَمَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ یَعْنِی خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ [عَلَقَةٍ] وَ شَقَّ مِنْكَ عَلِيّاً اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَکْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یَعْنِی عَلَّمَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ
عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ یَعْنِی عَلَّمَ عَ ِليّاً مَا لَمْ یَعْلَمْ قَبْلَ ذَلِكَ.
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تدبر

 )1هركس هر علمی دارد (حتی علمی كه محصول مطالعه است :بالقلم) ،خدا به او داده است؛ پس اگر با علممان جایگاه
اجتماعیاي به دست آوردیم ،مغرور نشویم؛ به كسانی كه علم ندارند ،تکبر نورزیم و . ...

1

 )2خدا علم را به ما داده است .اما وقتی به این واقعیت توجه نمیشود ،علم منجر به احساس بینیازي میشود و طغیان
میآورد (دو آیه بعدي همین سوره) شاید همین نکته یکی از علل این واقعیت است كه در نظام آموزشی مدرن دینداري در
میان تحصیلكردگان رو به افول میگذارد و علمآموزي عمدتا در راستاي كسب ثروت و شهرت قرار میگیرد.
 )3اگر خدا علم میدهد ،پس معلم اصلی اوست ،پس آنچه حقیقتا موجب عالم شدن میشود ارتباط با خدا (عبودیت)
است ،تا هر كار دیگر( .حدیث )1
 )4در عین حال ،علمی كه محصول مطالعه است ،علمی است كه خدا داده است« :عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَم»:
پس نه سزاوار است به بهانه خدادادي بودن ،تحصیل و مطالعه و نقش قلم را نادیده بگیریم (حدیث  2و  ،)3و نه سزاوار است
كه مطالعه و قلم را همهكاره در عالِم شدن بدانیم (حدیث .)1

2

 )5بسیاري از ما علم حقیقی را در كشف و شهودي جستجو میكنیم كه راهش از جنس عمل كردن است .دنبال این
هستیم كه كسی دائما به ما بگوید «چنین و چنان بکن»
اما قرآن وقتی میخواهد از تعلیم الهی به انسان سخن بگوید ،ابتدا نام قلم را میآورد 3.شاید یکی از علل كماعتنایی ما به
«مطالعه جدي قرآن» ،این است كه :نقش «معرفت حاصل از عمل» را مهمتر از «معرفت حاصل از قلم» میدانیم ،ولو آن قلم،
قلم الهی باشد!
البته باید بدانچه میدانیم عمل كنیم و از خدا طلب فهم كنیم (حدیث  )1تا توان بهرهگیريمان از قرآن هم باال رود؛ اما آیا
به جاي اهتمام به مرشد و حکیم ،نباید جديتر سراغ قلم و نوشته (قرآن كریم) برویم؟!

 )353سوره علق ( )96آیه 6
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کَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى

ترجمه

حقا/حاشا ،كه انسان حتما سركشی میكند،

. 1خود را برتر نبينيم و فخرفروشی نكنيم و فكر نكنيم خودمان کارهاي بودهایم و خودمان زحمت کشيدهایم و ( ...قصُ)78/
. 2هر علمی را که به دست میآوریم (حتی علم محصول مطالعه  :بالقلم) خدا به ما داده است .پس هم حواسمان باشد که علم را خدا میدهد ،نه
صرف تعلم (حدیث )1؛ و هم اینكه این بهانه نشود که تعلم را کنار بگذاریم (حدیث  2و .)3
. 3اگر علم را خدا میدهد از راه غير مطالعه و تعلم ظاهري هم میتواند بدهد (بقره :282/وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ؛ و حدیث )1اما محور را بر
آموزش با قلم گذاشته است (عَلَّمَ بالقلم ،عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَم)
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نکات ترجمهای و نحوی

«كَالَّ» :اصلیترین معنایی كه براي «كال» بیان شده این است كه حرفی است كه در مقام برحذر داشتن و نفی كردن و رد
كردن دیدگاه شخص مقابل به كار میرود (مفردات ألفاظ القرآن ،ص[ )725یعنی به معناي «نه چنین است»؛ كه در متون فارسی
تعبیر «حاشا و كال» نیز گاه به كار رفته است ].و تاكیدش از «ال» شدیدتر است (النهایة ،ج ،4ص )139و از كسائی نقل شده كه
«ال« صرفا داللت بر «نفی» میكند ،اما «كال» چیزي را نفی میكند تا چیز دیگري را اثبات كند؛
و در هر صورت این معنا چنان شیوع دارد كه حتی از قول برخی از اهل لغت (مانند سیبوبه و زجاج و خلیل و مبرد و
اغلب علماي نحو بصره) نقل شده كه هرجا در قرآن كریم «كال» آمده تنها به همین معناست (لسان العرب ،ج ،15ص231؛
تاجالعروس ،ج ،20ص.)395
اما بسیاري از اهل لغت گفتهاند كه «كال» عالوه بر معناي «نفی» ،معناي دیگري هم دارد؛ هرچند درباره اینکه آن معنا
چیست ،نظر واحدي ندارند و جمعا سه معنا گفته شده است :حقا ،أال ،نعم (مغنی اللبیب ،ص:)250
برخی گفتهاند در معناي «حقا» به كار میرود و آیه «كَلَّا لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ» (علق )15/را شاهد بر معناي دوم
دانستهاند (كتاب العین ،ج ،5ص[ )408در این صورت معناي آیه چنین میشود :حقا اگر او [از گناهش] دست برندارد،
پیشانیاش [یا :موهاي جلوي سرش] را گرفته[ ،به سمت عذاب] میكشانیم]
از ابوحاتم سجستانی نقل شده كه معتقد است كه در قرآن كریم «كال» به دو معناي «ال» (نفی) و «أال» (حرف تنبیه ،معادل
«هان» در فارسی) به كار میرود و «كال» در آیه محل بحث (كَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى) را مشخصا به همین معنا «أال» دانسته است.
(به نقل از لسان العرب ،ج ،15ص.)231
و نهایتا برخی معناي غیرمنفی «اال» را به معناي كلمه جواب («إي»« ،نعم» ،معادل «آري» در فارسی هنگامی كه در جواب
كسی و براي تاكید بر مطلب گفته میشود) دانستهاند.

1

 1این توضيحات از محيیالدین درویش (إعراب القرآن و بيانه ،ج ،10ص )530هم قابل توجه است:
کال ردع و زجر لمن کفر بنعمة اللّه عليه بطغيانه و إن و اسمها و الالم المزحلقة و جملة یطغى خبر إن و ال أدري لم تهرب المعربون من الردع و هو
أوضح من کل ما قدّروه و إليه ذهب الزمخشري أما الجالل فإنه تبع الكسائی فجعلها بمعنى حقا قال الكرخی «قوله -أي الجالل -حقا هو مذهب الكسائی
و من تبعه ألنه ليس قبله و ال بعده شیء یكون کال ردا له کما قالوا :کال و القمر فإنهم قالوا معناه إي و القمر و مذهب أبی حيان أنها بمعنى أال االستفتاحية
و صوّبه ابن هشام لكسر همزة إن بعدها أي لكونه مظنة جملة کما بعد حرف التنبيه نحو أال إنهم هم المفسدون و لو کانت بمعنى حقا لما کسرت إن بعدها
لكونها مظنة مفرد ،أما الكواشی فأجاز فی کال أن تكون تنبيها فيقف على ما قبلها و ردعا فيقف عليها ،أما ابن خالویه فقد لفّق تلفيقا عجيبا مضحكا قال:
«کال یبتدأ به هاهنا ألنه بمعنى نعم حقا و ليس ردا» و هذا کالم ال مفهوم له ،و الحق أن کال حرف ردع و زجر کما قال سيبویه و قال الزجّاج کال ردع و
تنبيه و ذلك قولك کال لمن قال لك شيِا تنكره نحو فالن یبغضك و شبّهه أي ارتدع عن هذا و تنبه عن الخطأ فيه قال اللّه تعالى بعد قوله :ربی أهانن کال
أي ليس األمر کذلك ألنه قد یوسع فی الدنيا على من ال یكرمه من الكفار و قد یضيق على األنبياء و الصالحين لالستصالح.
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«لَیَطْغى» = «لـ» الم مزحلقه براي تاكید « +یَطْغى» فعل مضارع از ماده «طغی» به معناي سركشی كردن ،كه درباره این ماده،
قبل در جلسه  ) /http://yekaye.ir/az-zumar-039-17( 139بحث شد.
شان نزول

1

حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است كه :شخصی به امیرالمومنین ع گفت :مرا نصیحتی كن مختصر و مفید.
فرمود :دنیا در حاللش حساب است و در حرامش عقاب؛ و شما كجا و راحتی در دنیا كجا ،در حالی كه هنوز به سنت
پیامبرتان تاسی نکردهاید :چیزي را میجویید كه شما را به طغیان وامیدارد ،و بدانچه شما را كفایت میكند راضی نیستید.
الکافی ،ج ،2ص459
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِظْنَا وَ
أَوْجِزْ فَقَالَ الدُّنْیَا حَلَالُهَا حِسَابٌ وَ حَرَامُهَا عِقَابٌ وَ أَنَّى لَ ُکمْ بِالرَّوْحِ وَ لَمَّا تَأَسَّوْا بِسُنَّةِ نَبِیِّکُمْ تَطْلُبُونَ مَا یُطْغِیکُمْ وَ لَا تَرْضَوْنَ مَا
یَکْفِیکُمْ.
 )2از امام صادق ع روایت شده است كه پیامبر ص فرمودند:
خداوند عز و جل هیچ مخلوقی را نیافرید مگر اینکه مخلوق دیگري را بر او برتري داد؛
مطلب این گونه است كه خداوند تبارك و تعالی هنگامی كه دریاهاي مادون را آفرید [ظاهرا اشاره به مواد مذاب درون
كره زمی ن است] به خود بالید و لبریز شد و گفت :چیست كه بر من چیره شود؟ پس خداوند زمین را آفرید و بر رویش
گستراند و ذلیل شد.
سپس زمین به خود بالید و گفت :چیست كه بر من چیره شود؟ پس خدا كوهها را آفرید و آنها را همچون میخی بر رویش
استوار كرد كه نتواند آنچه را كه بر رویش هست تکان دهد و زمین ذلیل شد.
سپس كوه بر زمین فخر فروخت و سربرافراشت و قد كشید و گفت :چیست كه بر من چیره شود؟ پس خدا آهن را آفرید
و آن را شکافت پس كوه آرام گرفت و ذلیل شد.
سپس آهن به خود بالید و بر كوه فخر فروخت و گفت :چیست كه بر من چیره شود؟ پس خدا آتش را آفرید و آهن را
ذوب كرد و آهن ذلیل شد.
سپس آهن به خود بالید و زفیر و شهیقی سر داد [شعلهاش را در خود فرو برد و بیرون داد] و به خود بالید و گفت:
چیست كه بر من چیره شود؟ پس خدا آب را آفرید و شعلهاش را خاموش كرد و ذلیل شد.
سپس آب به خود بالید و لبریز شد و گفت :چیست كه بر من چیره شود؟ پس خدا باد را آفرید و امواجش را به حركت
درآورد و زیرش را رو آورد و مسیرهایش را بست و آب ذلیل شد.

 . 1قيل إنها نزلت فی أبی جهل هشام من هنا إلى آخر السور (مجمعالبيان ،ج ،10ص)782
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سپس باد به خود بالید و طوفان بپا كرد و خرامیدن گرفت و گفت :چیست كه بر من چیره شود؟ پس خدا انسان را آفرید
و بناهایی ساخت و در مقابل باد حایل ساخت و چیزهایی ساخت كه او را از باد و غیر آن حفظ كند و باد ذلیل شد.
سپس «انسان طغیان كرد» و گفت چه كسی قویتر از من است؟ پس خداوند برایش مرگ را آفرید و مرگ بر او چیره شد
و انسان ذلیل شد.
سپس مرگ به خود بالید و خداوند عز و جل فرمود :فخر مفروش كه من تو را بین بهشتیان و جهنمیان ذبح میكنم و
دیگر هیچگاه حیات نخواهی داست كه كسی به تو امید ببندد یا از تو بترسد.
الکافی ،ج ،8ص149
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع [عَنْ أَبِیهِ ع] أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص:
مَا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ خَلْقاً إِلَّا وَ قَدْ أَمَّرَ عَلَیْهِ آخَرَ یَغْلِبُهُ فِیهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْبِحَارَ السُّفْلَى فَخَرَتْ
ت أَيُّ َشیْءٍ یَغْلِبُنِی
ت أَيُّ شَیْ ٍء یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ الْأَرْضَ فَسَطَحَهَا عَلَى ظَهْرِهَا فَذَلَّتْ ثُ َّم قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ فَخَرَتْ وَ قَالَ ْ
وَ زَخَرَتْ َو قَالَ ْ
فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَثْبَتَهَا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْتَاداً مِنْ أَنْ تَمِیدَ بِمَا عَلَیْهَا فَذَلَّتِ الْأَرْضُ وَ اسْتَقَرَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْجِبَالَ فَخَرَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَشَمَخَتْ
ي
وَ اسْتَطَالَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ الْحَدِیدَ فَقَطَعَهَا فَقَرَّتِ الْجِبَالُ وَ ذَلَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْحَدِیدَ فَخَرَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَ قَالَ أَ ُّ
شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ النَّارَ فَأَذَابَتِ الْحَدِیدَ فَذَلَّ الْحَدِیدُ ثُمَّ إِنَّ النَّارَ زَفَرَتْ وَ شَهَقَتْ وَ فَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ الْمَاءَ
فَأَطْفَأَهَا فَذَلَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْمَاءَ فَخَرَ وَ زَخَرَ وَ قَالَ أَيُّ شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ الرِّیحَ فَحَرَّكَتْ أَمْوَاجَهُ وَ أَثَارَتْ مَا فِی قَعْرِهِ وَ حَبَسَتْهُ عَنْ
مَجَارِیهِ فَذَلَّ الْمَاءُ ثُمَّ إِنَّ الرِّیحَ فَخَرَتْ وَ عَصَفَتْ وَ أَرْخَتْ أَذْیَالَهَا وَ قَالَتْ أَيُّ شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ فَبَنَى وَ احْتَالَ وَ اتَّخَذَ
ن أَشَدُّ مِنِّی قُوَّ ًة فَخَلَقَ اللَّهُ لَهُ الْمَوْتَ فَقَهَرَهُ َفذَلَّ الْإِنْسَانُ
مَا یَسْتَتِرُ بِهِ مِنَ الرِّیحِ وَ غَیْرِهَا فَذَلَّتِ الرِّیحُ ثُمَّ إِنَ ا ْلإِنْسَانَ طَغَى وَ قَالَ مَ ْ
ثُمَّ إِنَّ الْمَوْتَ فَخَرَ فِی نَفْسِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا تَفْخَرْ فَإِنِّی ذَابِحُكَ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ لَا أُحْیِیكَ أَبَداً
فَتُرْجَى أَوْ تُخَافَ.
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 . 1وَ قَالَ أَیْضاً وَ الْحِلْمُ یَغْلِبُ الْغَضَبَ وَ الرَّحْمَةُ تَغْلِبُ السُّخْطَ وَ الصَّدَقَةُ تَغْلِبُ الْخَطِيَِةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا قَدْ یَغْلِبُ غَيْرَهُ.
 . 2در الدعوات (للراوندي) ص ،176دعایی از امام سجاد آمده که این آیه و آیات دیگري مورد استشهاد قرار گرفتهاند .این دعا به طور کاملتر در
کتاب العتيق الغروي آمده است آن گونه که در بحاراالنوار ،ج ،91ص 137-121ذکر شده است با عنوان :مُنَاجَاةُ مَوْلَانَا زَیْنِ الْعَابِدِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه:
وَ مِنْ دُعَائِهِ [زَیْنُ الْعَابِدِینَ ع] رَبِّ إِنَّكَ قَدْ حَسَّنْتَ خَلْقِی وَ عَظَّمْتَ عَافِيَتِی وَ وَسَّعْتَ عَلَیَّ فِی رِزْقِكَ وَ لَمْ تَزَلْ تَنْقُلُنِی مِنْ نِعْمَةٍ إِلَى کَرَامَةٍ وَ [مِنْ
کَرَامَةٍ] إِلَى رِضًا تُجَدِّدُ لِی ذَلِكَ فِی لَيْلِی وَ نَهَارِي لَا أَعْرِفُ غَيْرَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ عَافِيَتِكَ یَا مَوْلَايَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ لِی وَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِی
أَنْ أَکُونَ فِی غَيْرِ مَرْتَبَتِی لِأَنِّی لَمْ أَذُقْ طَعْمَ الْبَلَاءِ فَأَجِدَ لَذَّةَ الرِّضَا وَ لَمْ یُذْلِلْنِی الْفَقْرُ فَأَعْرِفَ لَذَّةَ الْغِنَى وَ لَمْ یُلْهِنِی الْخَوْفُ فَأَعْرِفَ فَضْلَ الْأَمْنِ یَا إِلَهِی فَأَصْبَحْتُ
وَ أَمْسَيْتُ فِی غَفْلَةٍ مِمَّا فِيهِ غَيْرِي مِمَّنْ هُوَ دُونِی نَكَرْتُ آلَاءَكَ َو لَمْ َأشْكُرْ نَعْمَاءَكَ وَ لَمْ أَشُكَّ فِی َأنَّ الَّذِي أَنَا فِيهِ دَائِمٌ غَيْرُ زَائِلٍ عَنِّی وَ لَا ُأحَدِّثُ نَفْسِی
بِانْتِقَالِ عَافِيَةٍ وَ لَا حُلُولِ فَقْرٍ وَ لَا خَوْفٍ وَ لَا حُزْنٍ فِی عَاجِلِ دُنْيَايَ وَ فِی آجِلِ آخِرَتِی فَحَالَ ذَلِكَ بَيْنِی وَ بَيْنَ التَّضَرُّعِ إِلَيْكَ فِی دَوَامِ ذَلِكَ لِی مَعَ مَا أَمَرْتَنِی
بِهِ مِنْ شُكْرِكَ [وَ وَعَدْتَنِی عَلَيْهِ مِنْ شُكْرِكَ] وَ وَعَدْتَنِی َعلَيْهِ مِنَ الْمَزِیدِ مِنْ لَدَیْكَ فَسَهَوْتُ وَ لَهَوْتُ َو غَفَلْتُ وَ أَشِرْتُ َو بَطِرْتُ وَ َتهَاوَنْتُ حَتَّى جَاءَ التَّغْيِيرُ
مَكَانَ الْعَافِيَةِ بِحُلُولِ الْبَلَاءِ وَ نَزَلَ الضُّرُّ مَنْزِلَ الصِّحَّةِ بِأَنْوَاعِ الْأَذَى وَ أَقْبَلَ الْفَقْرُ بِإِزَالَةِ الْغِنَى فَعَرَفْتُ مَا کُنْتِ فِيهِ لِلَّذِي صِرْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُكَ مَسْأَلَةَ مَنْ لَا یَسْتَوْجِبُ
أَنْ تَسْمَعَ لَهُ دَعْوَةً لِعَظِيمِ مَا کُنْتُ فِيهِ مِنَ الْغَفْلَةِ وَ طَلَبْتُ طَلِبَةَ مَنْ لَا یَسْتَحِقُّ نَجَاحَ الطَّلِبَةِ لِلَّذِي کُنْتُ فِيهِ مِنَ اللَّهْوِ وَ الْغِرَّةِ وَ تَضَرَّعْتُ تَضَرُّعَ مَنْ لَا یَسْتَوْجِبُ
الرَّحْمَةَ الَّذِي کُنْتُ فِيهِ مِنَ الزَّهْوِ وَ الِاسْتِطَالَةِ فَرَکَنْتُ إِلَى مَا إِلَيْهِ صَيَّرْتَنِی وَ إِنْ [کَانَ] الضُّرُّ قَدْ مَسَّنِی وَ الْفَقْرُ قَدْ أَذَلَّنِی وَ الْبَلَاءُ قَدْ جَاءَنِی فَإِنْ یَكُ ذَلِكَ [یَا]
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تدبر

« )1كَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى»
نه چنین است كه گمان كردهاید ،این انسان حتما طغیان میكند.
كدام انسان؟
همان انسانی كه در آیات قبل ،با این تعبیر كه «پروردگار بسیار كریمت به او علم داد» ،دربارهاش سخن گفت.
اگر دقت كنیم این آیات  -كه بعد از اشاره به خلقت انسان مطرح شده(آیه  – )2بسیار شبیه آیات  31-30سوره بقره
است كه در جلسه  ) /http://yekaye.ir/al-baqare-2-030( 220و جلسه  ) /http://yekaye.ir/baqare-2-31( 221مورد
بحث قرار گرفت :در آنجا بعد از اشاره به اینکه خداوند میخواهد در زمین خلیفه قرار دهد ،اعتراض فرشتگان به خونریزي و
فساد انسان مطرح شد و خداوند براي نشان دادن شایستگی انسان ،به علم ویژهاي كه به انسان داد ،استناد كرد؛ در این آیه ابتدا
از علمی كه به انسان داده ،سخن گفت ،سپس بر اینکه او طغیانگر است ،تاكید فرمود.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسانی كه خدا آفریده است ظرفیت و امکان خوبی و بدي را با هم دارد.
این اشتباه است كه همچون فرشتگان (بقره )30/و ابلیس (حجر ،) /http://yekaye.ir/al-hegr-15-33 33/بديهاي او
را ببینیم و چرایی خلیفةاللهی او را نفهمیم؛
و به همین اندازه اشتباه است كه چون عنایات ویژه خدا و اعطاي علم با قلم (= نوشتن ،كه روي دیگر سکهي «خواندن»
و عامل برتري عظیم انسان بر سایر موجودات است؛ جلسه  ،352تدبر )2به انسان را ببینیم ،گمان كنیم كه این موجود كه
خداوند این اندازه اكرامش كرده ،دیگر طغیان نمیكند.
«نه چنین است كه گمان كردهاید ،این انسان حتما طغیان میكند».
« )2كَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى»
نه چنین است كه گمان كردهاید ،این انسان حتما طغیان میكند؟

إِلَهِی مِنْ سَخَطِكَ عَلَیَّ فَأَعُوذُ بِحِلْ ِمكَ مِنْ سَخَطِكَ یَا مَوْلَايَ وَ إِنْ کُنْتَ أَرَدْتَ َأنْ تَبْلُوَنِی فَقَدْ عَرَفْتَ ضَعْفِی وَ قِلَّةَ حِيلَتِی إِذْ قُلْتَ إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوع ًا
إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً وَ قُلْتَ فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِ وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ
رَبِّی أَهانَنِ وَ قُلْتَ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى وَ قُلْتَ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا کَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنا إِلى
ضُرٍّ مَسَّهُ وَ قُلْتُ وَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُر دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ ما کانَ یَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ قُلْتَ وَ یَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ
وَ کانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا وَ قُلْتَ وَ إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ یَا مَوْلَايَ فَهَذِهِ صِفَاتِی الَّتِی أَعْرِفُهَا مِنْ نَفْسِی قَدْ مَضَتْ بِقُدْرَتِكَ فِی
غَيْرِ أَنْ وَعَدْتَنِی مِنْكَ وَعْداً حَسَناً أَنْ أَدْعُوَكَ فَتَسْتَجِيبَ لِی فَأَنَا أَدْعُوكَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی وَ ارْدُدْ عَلَیَّ نِعْمَتَكَ وَ انْقُلْنِی مِمَّا أَنَا فِيهِ إِلَى
مَا هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ حَتَّى أَبْلُغَ مِنْهُ رِضَاكَ وَ َأنَالَ بِهِ مَا عِنْدَكَ فِيمَا أَعْدَدْتَهُ لِأَوْلِيَائِكَ الصَّالِحِينَ -إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ قَرِیبٌ مُجِيبٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
الطَّيِّبِينَ [الطَّاهِرِینَ] الْأَخْيَار.
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چرا؟
چون اختیار دارد؛ و اختیار داشتن معنی ندارد ،مگر اینکه بتواند خالف آنچه باید انجام دهد ،نیز انجام دهد؛ یعنی بتواند
طغیان كند؛ و این توانستن ،معنی ندارد مگر اینکه واقعا در میان انسانها دیده شود كه كسی این راه را برگزیده است.

1

« )3كَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى»
نه چنین است كه گمان كردهاید ،در میان انسانها حتما كسانی هستند كه طغیان میكنند.
پس كسانی كه دغدغه اصالح انسان و جامعه انسانی را دارند ،انتظار خود را تصحیح كنند:
اگر انتظار دارید كاري كنید كه با تالشهاي شما همه خوب شوند ،زهی خیال باطل!
خدا به پیامبرش هم فرمود :تو نمیتوانی هركه را دلت میخواهد هدایت كنی (قصص)56/؛ دیگران كه جاي خود دارند!
تذكر:
سخن فوق به معناي دست روي دست گذاشتن و كاري نکردن نیست؛ بلکه صرفا تصحیح انتظار خود از عالم و آدم است.
كسی كه انتظارش از انسان را با نگاه قرآنی تصحیح نکند ،چهبسا كارش به جایی برسد كه توهم كند علت اینکه مردم در زمان
پیامبر اولوالعزمی همچون نوح طغیانگر ماندند ،ضعف مدیریت آن پیامبر بوده است!
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أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى

ترجمه

[انسان حتما سركشی میكند] چون كه خود را مستغنی دید.
نکات ترجمهای و نحوی

«اسْتَغْنى»
از ماده «غنی» است؛ كه اصل این ماده در دو معنا به كار رفته است :یکی در معناي «كفایت» و «بینیاز شدن» ،و دوم در
خصوص حالت خاصی از «صوت» (معجم المقاییس اللغة ،ج ،4ص )398كه برخی تذكر دادهاند كه این معناي دوم از زبان
عبري وارد عربی شده است و اصلش «عناه» بوده است (التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،7ص )275و در قرآن كریم تمام
 73موردي كه از این ماده استفاده شده در همان معناي اول بوده است.
استفاده شایع این تعبیر در مورد مال و ثروت است؛ اما منحصر در آن نیست؛ برخالف «جدة» كه تنها در مورد مال و
ثروت به كار میرود (الفروق فی اللغة ،ص)169

1

زیرا تواناییاي که هيچ مصداق خارجی نداشته باشد ،بيشتر به تعارف شبيه است تا به واقعيت!
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تعبیر «استغنی» به معناي «به بینیازي رسیدن» است (كتاب العین ،ج ،4ص )450و با توجه به باب استفعال ،در اصل به
معناي «طلب غنا و بینیاز شدن» بوده ،اما به خاطر كثرت استعمالش در خصوص «غنی» كمكم به معناي «بینیازي» به كار رفته
است( .الفروق فی اللغة ،ص)169
تعبیر «غنی» وقتی در مورد مکان به كار میرود ،به معناي «اقامت كردن» است (كَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فیها؛ اعراف 92/و هود 68/و
 )95و البته اقامت كردنی است كه شخص گویی دیگر به چیزي نیاز ندارد( .الفروق فی اللغة ،ص)303
«أَنْ رَآهُ» = «أن» مصدري « +رأي» « +ه» (مفعول) .این عبارت در مقام مفعول ألجله (مفعول له) براي «یطغی» (در آیه قبل)
میباشد :طغیان میكند به خاطر اینکه ( ...إعراب القرآن الکریم ،ج ،3ص)457
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
شخص مرفهی با لباسی پاكیزه خدمت رسول خدا ص آمد و نزد ایشان نشست .سپس مرد تنگدستی با لباسی پاره آمد و
كنار آن مرفه نشست .آن مرفه لباسش را به سمت خودش جمع كرد.
رسول خدا ص فرمود :آیا ترسیدي از فقر او چیزي به تو برسد؟
گفت :نه.
فرمود :آیا ترسیدي از ثروت تو چیزي به او برسد؟
گفت :نه.
فرمود :آیا ترسیدي لباست كثیف شود؟
گفت :نه.
فرمود :پس چه چیزي تو را بدان كار واداشت؟
گفت :رسول خدا! حقیقت این است كه مرا همدمی است كه هر كار زشتی را برایم زینت میدهد و هر خوبیاي را در
نظرم زشت جلوه میدهد[ .به خاطر این كارم] نصف اموالم را براي او قرار میدهم.
پیامبر خدا ص به آن تنگدست فرمود :قبول میكنی؟
گفت :نه.
آن مرد گفت :آخر ،چرا؟
گفت :میترسم آنچه در تو وارد شد ،در من هم وارد شود.
الکافی ،ج ،2ص263-262
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مُوسِرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص نَقِیُّ الثَّوْبِ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَجُلٌ مُعْسِرٌ دَرِنُ الثَّوْبِ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ
الْمُوسِرِ فَقَبَضَ الْمُوسِرُ ثِیَابَهُ مِنْ تَحْتِ فَخِذَیْهِ.
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فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ خِفْتَ أَنْ یَمَسَّكَ مِنْ فَقْرِهِ شَیْءٌ؟ قَالَ لَا.
قَالَ فَخِفْتَ أَنْ یُصِیبَهُ مِنْ غِنَاكَ شَیْءٌ؟ قَالَ لَا.
قَالَ فَخِفْتَ أَنْ یُوَسِّخَ ثِیَابَكَ؟ قَالَ لَا.
قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟
فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی قَرِیناً یُزَیِّنُ لِی كُلَّ قَبِیحٍ وَ یُقَبِّحُ لِی كُلَّ حَسَنٍ وَ قَدْ جَعَلْتُ لَهُ نِصْفَ مَالِی.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُعْسِرِ :أَ تَقْبَلُ؟
قَالَ لَا.
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ لِمَ؟
قَالَ أَخَافُ أَنْ یَدْخُلَنِی مَا دَخَلَكَ.

1

 )2از امام صادق ع روایت شده است كه در مناجاتی كه حضرت موسی ع با خدا داشت ،خطاب آمد:
موسی! هنگامی كه دیدي فقر روي آورده ،بگو :مرحبا به شعار و عالمت صالحان!
و هنگامی كه دیدي بینیازي روي آورده ،بگو :گناهی كه در عقوبتش عجله كردند!
الکافی ،ج ،2ص263
ص بْنِ غِیَاثٍ عَنْ
ن مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْ ِ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْ ِ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :فِی مُنَاجَاةِ مُوسَى ع:

 . 1در حكایت زیر عمار شبيه فرد تنگدست فوق ،از این آیه استفاده میکند:
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :فَأَیُّكُمُ الْيَوْمَ نَفَعَ بِجَاهِهِ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ عَلِی ع :أَنَا .قَالَ :صَنَعْتَ مَا ذَا قَالَ :مَرَرْتُ بِعَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ قَدْ لَازَمَهُ بَعْضُ الْيَهُودِ فِی
ت
ثَلَاثِينَ دِرْهَماً کَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عَمَّارٌ :یَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ ص هَذَا یُلَازمِنُیِ وَ لَا یُرِیدُ إِلَّا أَذَايَ وَ إِذْلَالِی لِمَحَبَّتِی لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ،فَخَلِّصْنِی مِنْهُ بِجَاهِكَ .فَأَرَدْ ُ
أَنْ ُأکَلِّمَ لَهُ الْيَهُودِيَّ .فَقَالَ :یَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ إِنَّكَ أَجَلُّ فِی َقلْبِی وَ عَيْنِی -مِنْ أَنْ َأبْذُلَكَ لِهَذَا الْكَافِرِ وَ لَكِنْ اشْفَعْ لِی إِلَى مَنْ لَا یَرُدُّكَ عَنْ طَلِبَةٍ ،وَ لَوْ أَرَدْتَ
جَمِيعَ جَوَانِبِ الْعَالَمِ -أَنْ یُصَيِّرَهَا کَأَطْرَافِ السُّفْرَةِ [لَفَعَلَ] فَاسْأَلْهُ أَنْ یُعِينَنِی عَلَى أَدَاءِ دَیْنِهِ ،وَ یُغْنِيَنِی عَنِ الِاسْتِدَانَةِ.
فَقُلْتُ :اللَّهُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ بِهِ ،ثُمَّ قُلْتُ لَهُ :اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى مَا بَيْنَ یَدَیْكَ مِنْ شَیْءٍ «حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ» فَإِنَّ اللَّهَ یُقَلِّبُهُ لَكَ ذَهَباً إِبْرِیزاً فَضَرَبَ یَدَهُ ،فَتَنَاوَلَ
حَجَراً فِيهِ أَمْنَانٌ فَتَحَوَّلَ فِی یَدِهِ ذَهَباً .ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْيَهُودِيِّ فَقَالَ :وَ کَمْ دَیْنُكَ قَالَ :ثَلَاثُونَ دِرْهَماً .فَقَالَ :کَمْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ :ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ .قَالَ عَمَّارٌ:
اللَّهُمَّ بِجَاهِ مَنْ بِجَاهِهِ -قَلَّبْتَ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَباً ،لَيِّنْ لِی هَذَا الذَّهَبَ لِأَفْصِلَ قَدْرَ حَقِّهِ .فَأَلَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ،فَفَصَلَ لَهُ ثَلَاثَةَ مَثَاقِيلَ ،وَ أَعْطَاهُ.
ثُمَّ جَعَلَ یَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّی سَمِعْتُكَ تَقُولُ کَلَّا إِ َّن الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآ ُه اسْتَغْنى وَ لَا أُرِیدُ غِنًى یُطْغِينِی .اللَّهُمَّ فَأَعِدْ هَذَا الذَّهَبَ حَجَراً -بِجَاهِ
مَنْ جَعَلْتَهُ ذَهَباً بَعْدَ أَنْ کَانَ حَجَراً .فَعَادَ حَجَراً فَرَمَاهُ مِنْ یَدِهِ ،وَ قَالَ :حَسْبِی مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مُوَاالتِی لَكَ -یَا أَخَا رَسُولِ اللَّهِ ص.
[فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ]:فَتَعَجَّبَتْ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ فِعْلِهِ ،وَ عَجَّتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ،فَصَلَوَاتُ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ تَتَوَالَى عَلَيْهِ.
قَالَ ص :فَأَبْشِرْ یَا أَبَا الْيَقْظَانِ فَإِنَّكَ أَخُو عَلِیٍّ فِی دِیَانَتِهِ ،وَ مِنْ أَفَاضِلِ أَهْلِ وَلَایَتِهِ وَ مِنَ الْمَقْتُولِينَ فِی مَحَبَّتِهِ ،تَقْتُلُكَ الْفَِِةُ الْبَاغِيَةُ ،وَ آخِرُ زَادِكَ مِنَ
ح مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْفَاضِلِينَ ،فَأَنْتَ مِنْ خِيَارِ شِيعَتِی( ...التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم،
الدُّنْيَا ضَيَاحٌ مِنْ لَبَنٍ وَ تَلْحَقُ رُوحُكَ بِأَرْوَا ِ
ص)86-84
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یَا مُوسَى إِذَا رَأَیْتَ الْفَقْرَ مُقْبِلًا فَقُلْ مَرْحَباً بِشِعَارِ الصَّالِحِینَ وَ إِذَا رَأَیْتَ الْغِنَى مُقْبِلًا فَقُلْ ذَنْبٌ عَجِلَتْ عُقُوبَتُهُ.

1

 )3از امام كاظم ع روایت شده است:
خداوند عز و جل میفرماید :من ثروتمند را از باب اینکه نزد من گرامیتر است ،ثروتمند نکردم؛ و فقیر را هم از باب
اینکه نزدم خوار و پست است ،فقیر نساختم؛ و این از اموري است كه با آن ،اغنیا را به فقرا آزمودم؛ و اگر فقرا نبودند اغنیا
مستوجب بهشت نمیشدند.
الکافی ،ج ،2ص265
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ مُبَارَكٍ غُلَامِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى
ع یَقُولُ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِّی لَمْ أُغْنِ الْغَنِیَّ لِکَرَامَةٍ بِهِ عَلَیَّ وَ لَمْ أُفْقِرِ الْفَقِیرَ لِهَوَانٍ بِهِ عَلَیَّ وَ هُوَ مِمَّا ابْتَلَیْتُ بِهِ الْأَغْنِیَاءَ بِالْفُقَرَاءِ
وَ لَوْ لَا الْفُقَرَاءُ لَمْ یَسْتَوْجِبِ الْأَغْنِیَاءُ الْجَنَّةَ.

2

 )4قبال (جلسه ،167حدیث2؛ و جلسه ،212حدیث )3درباره خطبه امیرالمومنین ع كه به «خطبه وسیله» معروف شده،
توضیحاتی داده شد و فرازهایی از آن گذشت .در فراز دیگري از آن میفرمایند:
اى مردم! شگفتترین عضو انسان قلب اوست كه موادّى از حکمت و اضدادى خالف آن را در خود جاى داده است:
اگر امیدى برایش پیش آید طمع خوارش مىسازد،
اگر شعله طمعش برافروخته گردد حرصش او را بکشد،
اگر نومیدى گریبانش بگیرد افسوس او را از پاى درآورد
 . 1این دو حدیث هم در همين مضمون است ناظر به ایمان فقير:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَغِيرٍ عَنْ جَدِّهِ شُعَيْبٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ إِیمَاناً ازْدَادَ ضِيقاً فِی
مَعِيشَتِهِ( .الكافی ،ج ،2ص)261
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْفَقْرُ أَزْیَنُ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِذَارِ عَلَى خَدِّ
الْفَرَسِ( .الكافی ،ج ،2ص)265
 . 2این دو روایت هم در همين مضمون است البته ناظر به قيامت:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَلْتَفِتُ -یَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ شَبِيهاً بِالْمُعْتَذِرِ إِلَيْهِمْ
فَيَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا أَفْقَرْتُكُمْ فِی الدُّنْيَا مِنْ هَوَانٍ بِكُمْ عَلَیَّ وَ لَتَرَوُنَّ مَا أَصْنَعُ بِكُمُ الْيَوْمَ فَمَنْ زَوَّدَ أَحَداً مِنْكُمْ فِی دَارِ الدُّنْيَا مَعْرُوفاً فَخُذُوا بِيَدِهِ فَأَدْخِلُوهُ
الْجَنَّةَ (الكافی ،ج ،2ص)261
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ
تَعَالَى مُنَادِیاً یُنَادِي بَيْنَ یَدَیْهِ أَیْنَ الْفُقَرَاءُ فَيَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ کَثِيرٌ فَيَقُولُ عِبَادِي فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا فَيَقُولُ إِنِّی لَمْ أُفْقِرْکُمْ لِهَوَانٍ بِكُمْ عَ َلیَّ وَ لَكِنِّی إِنَّمَا
اخْتَرْتُكُمْ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ تَصَفَّحُوا وُجُوهَ النَّاسِ فَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا فِیَّ فَكَافُوهُ عَنِّی بِالْجَنَّةِ( .الكافی ،ج ،2ص)263
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اگر خشم بر او عارض شود غیظش شدید گردد،
اگر اوضاع بر وفق مراد باشد مصلحتاندیشى را فراموش كند،
اگر دچار ترس شود ،برحذر ماندن دغدغهاش گردد،
اگر امنیت برایش وسعت یابد ،غرور و عزت آسایشش را سلب كند،
اگر مجددا نعمتى به او رسد ،غرور و عزّتجویی او را در برگیرد،
اگر مالى بدو رسد بىنیازى او را به طغیان كشد،
اگر به فقر بر او چنگ زند ،بال مشغولش گرداند [یا :گریه امانش ندهد]،
اگر مصیبتى بدو رسد ناله او را به رسوایى كشد،
اگر گرسنگى او را بفرساید ضعف زمینگیرش كند،
اگر در سیرى زیادهروى كند شکمپیچه او را در فشار قرار دهد،
پس هر كوتاهىاي به او ضرر میزند و هر افراطى براى او تباهىزاست.
الکافی ،ج ،8ص( 21خُطْبَةٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هِیَ خُطْبَةُ الْوَسِیلَة)
ن
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُکَایَةَ التَّمِیمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْفِهْرِيِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْأَوْزَاعِیِّ عَ ْ
عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع  ...فَقَالَ  ...إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ سَبْعَةِ
أَیَّامٍ مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص  ...فَقَال ...

1

أَیُّهَا النَّاسُ أَعْجَبُ مَا فِی الْإِنْسَانِ قَلْبُهُ وَ لَهُ مَوَادُّ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ أَضْدَادٌ مِنْ خِلَافِهَا:
فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ
وَ إِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَکَهُ الْحِرْصُ
وَ إِنْ مَلَکَهُ الْیَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ
وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَیْظُ
وَ إِنْ أُسْعِدَ بِالرِّضَى نَسِیَ التَّحَفُّظَ
وَ إِنْ نَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ
وَ إِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْنُ اسْتَلَبَتْهُ الْعِزَّةُ
وَ إِنْ جُدِّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
وَ إِنْ أَفَادَ مَالًا أَطْغَاهُ الْغِنَى
وَ إِنْ عَضَّتْهُ فَاقَةٌ شَغَلَهُ الْبَلَاءُ [وَ فِی نُسْخَةٍ جَهَدَهُ الْبُکَاءُ]
. 1فراز قبلی هم تاحدودي مربوط بود که براي رعایت اختصار صرف نظر شد:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَنِيَّةَ قَبْلَ الدَّنِيَّةِ وَ التَّجَلُّدَ قَبْلَ التَّبَلُّدِ وَ الْحِسَابَ قَبْلَ الْعِقَابِ وَ الْقَبْرَ خَيْرٌ مِنَ الْفَقْرِ وَ غَضَّ الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنْ کَثِيرٍ مِنَ النَّظَرِ وَ الدَّهْرَ یَوْمٌ
لَكَ وَ یَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا کَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرْ وَ إِذَا کَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ فَبِكِلَيْهِمَا تُمْتَحَنُ [وَ فِی نُسْخَةٍ وَ کِلَاهُمَا سَيُخْتَبَرُ]
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وَ إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ
وَ إِنْ أَجْهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ
1

وَ إِنْ أَفْرَطَ فِی الشِّبَعِ كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ

فَکُلُّ تَقْصِیرٍ بِهِ مُضِرٌّ وَ كُلُّ إِ ْفرَاطٍ لَهُ مُفْسِد.
تدبر

« )1أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»
دلیل طغیانگري انسان این است كه خود را مستغنی میبیند؛
شاید بدین جهت است كه انسان در رنج و سختی آفریده شده است« :لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی كَبَدٍ» (بلد ،4/جلسه )333؛
تا نیازش را فراموش نکند و سر به طغیان برندارد.
« )2أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»
طغیانگري انسان ناشی از این است كه خود را مستغنی میبیند؛
شاید بدین جهت است كه علیرغم اینکه معصومین ع از منظر اجتماعی ،فقر را نکوهیدهاند و حاكمان را در مورد ریشهكن
كردن فقر مسؤول دانستهاند ،در عین حال ،از منظر فردي ،فقرا را مدح كردهاند و در مجموع ،آنها را به بهشت نزدیکتر از اغنیا
دانستهاند( .احادیث 2و  ،)3چرا كه كسی كه نیازمند است ،غالبا سر به طغیان برنمیدارد.
« )3أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»
انسان سر به طغیانگري برمیدارد ،چرا كه خود را مستغنی میبیند؛
این آیه ظاهرا فلسفهي آنچه را كه موجب شد فرشتگان بر آفرینش آدم اعتراض كنند ،بیان میكند .فرشتگان از فساد و
طغیانی كه انسانها در زمین خواهند كرد ،گالیه كردند و خداوند سخن آنها را رد نکرد (بقره30/؛ جلسه ،220تدبر )2و در این
آیه توضیح میدهد چرایی آن فسادگري انسان را؛
و جالب اینجاست كه این روحیه استغنا را با تعبیر «دیدن» اشاره كرد.
نکته تخصصی انسانشناسی

مقدمه اول:

 . 1درباره اینكه سيري هم انسان را به طغيان میکشاند این دو حدیث قابل توجه است:
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ فِی الْإِنْجِيلِ إِ َّن عِيسَى ع قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی غُدْوَةً َرغِيفاً مِنْ شَعِيرٍ وَ عَشِيَّةً رَغِيفاً مِنْ شَعِيرٍ وَ لَا تَرْزُقْنِی فَوْقَ ذَلِكَ فَأَطْغَى (عدة
الداعی و نجاح الساعی ،ص)115
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ الْبَطْنَ إِذَا شَبِعَ طَغَى (المحاسن ،ج ،2ص)446
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خداوند به انسان اختیار داده است؛ و چون اختیار دارد ،آن كاري را «میخواهد» (و انجام میدهد) كه «تشخیص دهد».
مقدمه دوم:
براي تشخیص دادن ،خداوند به انسان هم عقل داده (كه تشخیص كلی میدهد) و هم احساس (كه به امر جزیی و خاص
متوجه میشود)
نتیجه
عقل هر انسانی ،نیازمند بودن وي 1به طور كلی را تشخیص میدهد؛ اما این تشخیص باید به طور خاص احساس شود و
با توجه خاص (دیدن) همراه شود ،تا انسان به اقتضاي آن عمل كند .انسان وقتی نیاز خود را احساس میكند و در لحظهاي كه
متوجه نیازمندي خود هست ،2در مقابل خداوند تسلیم و خاضع است ،به خداي خود پناه میبرد و از او كمك میگیرد؛ اما
وقتی كه احساس بینیازي كرد (خود را بینیاز «دید») دیگر تشخیص كلیاي كه عقل انجام میداد ،پشتوانه عملش قرار
نمیگیرد ،بلکه همان احساس ،پشتوانه عمل وي؛ و در حقیقت ،خواستهي نفس (كه كوتهبین و عاجلخواه است) محرك
عملش میشود؛ پس نفس را در مقام خدایی مینشاند و در مقابل خداوند متعال طغیان میكند.
تأمل
شاید بدین جهت است كه برتري و فضیلت انسان (كه انسان را برتر از فرشتگان كرد) به «علم» دانسته شد و در عین
حال ،علیرغم برخورداري از این علم خاص ،امکان طغیانگري او همچنان مورد اذعان قرار گرفت( .جلسه قبل ،تدبر)1
 )4نکتهاي در روششناسی تفسیر
آیه قبل (كَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى) در كنار این آیه (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) ،از نمونههاي بارزي است كه كاركرد قاعده «امکان
استعمال یك لفظ در چند معنا» را نشان میدهد .آیه قبل بتنهایی یك آیه بود و بحث از طغیانگري انسان را به طور كلی مطرح
میكرد و در تدبرهاي آن هم كوشیده شد ،تنها همین مطلب مورد توجه قرار گیرد؛ اما وقتی این آیه به آن افزوده شد ،بحث
طغیانگرياي كه ریشه در احساس استغنا داشت ،مورد توجه قرار گرفت و تدبرهاي فوق ،همگی از این زاویه مطرح شد.

3

 . 1اصطالحا :فقر وجودياش
 . 2لذا یك راه عالج این طغيان و غلبه بر احساس استغنا ،این است که توجه کند که خدا او را میبيند؛ چنانكه در آیه ( 14أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى)
بر این تاکيد کرد( .تفسير نور ،ج ،10ص :538ریشه طغيان دو چيز است :یكی اینكه خود را بینياز میبيند؛ دیگر آنكه خدا را نمیبيند و گمان میکند که
خدا هم او را نمیبيند»)
 . 3از این جهت شبيه آیه «قُلِ اللَّهُ ُثمَّ ذَرْهُمْ فی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُون» است که به تعبير عالمه طباطبایی ،هر یك از فرازهاي «قُلِ اللَّهُ» « ،قُلِ ال َّلهُ ثُمَّ
ذَرْهُمْ» « ،قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فی خَوْضِهِمْ» و «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُون» یك معناي متمایز از معناي دیگر ارائه میدهد و همگی صحيح و
معتبرند.
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1395/12/27

 )355سوره علق ( )96آیه  8إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى
ترجمه

بیتردید رجوع [تنها] به سوي پروردگار توست.
نکات ترجمهای و نحوی

«الرُّجْعى»
از ماده «رجع» است كه اصل این ماده به معناي «رد» (برگرداندن) و «تکرار» (معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص )490و
«برگشت (عود) بدانجایی كه از آنجا آمده ویا به وضعیتی كه قبال در آن وضعیت بوده» (مفردات ألفاظ القرآن ،ص342؛ التحقیق
فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص )61به كار میرود ،و صیغه ثالثی آن (رَجَعَ) ،هم در معناي الزم (برگشتن ،بازگشتن) و هم
در معناي متعدي (برگرداندن ،بازگرداندن) استفاده شده است( .كتاب العین ،ج ،1ص.)225
در زبان عربی ،براي «برگشت» و «بازگشت» كلمات متعددي به كار رفته است كه مقایسه آنها میتواند به فهم بهتر آنها
كمك كند:
« رجع» عامترین معناي آن (= برگشتن ،برگرداندن) است ولی:
« توبه» رجوع از گناه است همراه با پشیمانی؛ (التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص)61
« إنابة» رجوع به كار خوب و اطاعت خداست (أَنابُوا إِلَى اللَّه؛ زمر( )17/الفروق فی اللغة ،ص300؛ التحقیق فی
كلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص)61
« إیاب» رجوعی است كه شخص به انتهاي مقصد میرسد (دقیقا به همانجا كه رفته برگردد) (إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ؛
غاشیه(( )25/الفروق فی اللغة ،ص299؛ التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص)61
« عود» رجوعی بعد از انصراف است؛ یعنی یك اقدام ثانوي (قبال كاري انجام شده و شخص منصرف شده ولی
دوباره به انجام آن اقدام میكند) (وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُد؛ انفال( )19/التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص)61
« رد» رجوعی است كه با كراهت و اجبار انجام شود (یُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذاب؛ بقره( )85/الفروق فی اللغة ،ص)107
« فیء» رجوع از نزدیك است؛ یعنی رجوعی كه خیلی دور نشده است (فَإِنْ فاُُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ بقره)226/

1

(الفروق فی اللغة ،ص)299
« انقالب» رجوع به حالت خالف و نقیض آن وضعیتی است كه قبال در آن وضعیت بوده است (انْقَلَبْتُمْ عَلى
أَعْقابِکُم؛ آلعمران( )144/الفروق فی اللغة ،ص)300
اما كلمه «رُجْعَى» مصدر ثالثی براي «رَجَع یَرْجِع» و مترادف با «رُجُوع» و «مَرْجِع» است و لذا تعبیر «إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى»
در این آیه معادل تعبیر «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً» (مائده 48/و  )105میباشد؛ و از سیبویه نقل شده كه چون با حرف «إلی»
 . 1همچنين مالی که از مشرکين به دست میآید را ظاهرا از این جهت «فیء» گفتهاند که گویی از جانبی به جانب دیگر برمیگردد( .منه سمی مال
المشرکين فيِا لذلك کأنه فاء من جانب الى جانب).
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متعدي میشود و گاه در موقعیت «حال» قرار میگیرد ،نمیتواند به معناي «اسم مکان» باشد [پس اسم مکان آن ،تنها در وزن
«مرجَع» میآید كه در قرآن كریم ،این وزن نیامده است] هرچند كه مصدر براي وزن «فَعَلَ یَفْعِل» غالبا به صورت «مَفْعَل» [نه
مفعِل] میآید( .لسان العرب ،ج ،8ص)114
این ماده در قرآن كریم  104بار به كار رفته است كه در همگی معناي «برگشتن» مورد نظر بوده است؛ غیر از یك مورد
«وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْع؛ طارق »11/كه با اینکه كلمه «رَجْع» در قرآن كریم به همان معناي «رجوع» هم به كار رفته ( َأ إِذا مِتْنا وَ
كُنَّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعید ،ق3/؛ إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِر ،طارق ،)8/اما در اینجا اغلب اهل لغت ،بر این باورند كه این كلمه به معناي
«باران» است (معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص491؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )343هرچند برخی ،در عین حال كه استعمال
كلمه «رجع» در مورد باران را انکار نمیكنند ،اما معتقدند كه اینجا هم «رجع» به همان معناي «برگرداندن» است ،از این جهت
كه آسمان آبهایی كه به صورت بخار به آسمان رفته ،و با هر چیز سنگینی را كه به آسمان پرتاب شود ،برمیگرداند (التحقیق
فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،4ص)64
 در جمله «إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى» « ،إِلى رَبِّكَ» جار و مجرور ،و لذا «خبر إن» میباشد كه بر «اسم إن» (ربك) مقدمشده است؛ و لذا داللت بر حصر دارد یعنی «رجوع تنها به سوي پروردگارت است»
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
جبرئیل به پیامبر خدا ص فرمود :بدان كه من هیچ پیامبري از پیامبران را به اندازه تو دوست نداشتهام .پس زیاد بگو:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَ لَا تُرَى وَ أَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَ أَنَّ إِلَیْكَ الْمُنْتَهَى وَ الرُّجْعَى وَ أَنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَ الْأُولَى وَ أَنَّ لَكَ الْ َممَاتَ
وَ الْمَحْیَا وَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُذَلَّ أَوْ أُخْزَى.
[خدایا تو میبینی و دیده نشوي؛ و تو در چشمانداز برتري؛ و همانا پایان و بازگشت به سوي توست؛ و آخر و اول هم
از آن توست ،و مرگ و زندگی هم به دست توست؛ و پروردگارا ! به تو پناه میبرم از اینکه ذلیل و خوار شوم.
مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص172
ضلِ الدُّعَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ
رَوَیْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ فِی كِتَابِ فَ ْ
فَضَّالٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
قَالَ جَبْرَئِیلُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ اعْلَمْ إِنِّی لَمْ ُأحِبَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ كَحُبِّی إِیَّاكَ فَأَكْثِرْ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَ لَا تُرَى وَ أَنْتَ بِا ْلمَنْظَرِ
الْأَعْلَى وَ أَنَّ إِلَیْكَ الْمُنْتَهَى وَ الرُّجْعَى وَ أَنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَ الْأُولَى وَ أَنَّ لَكَ الْمَمَاتَ وَ الْمَحْیَا وَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُذَلَّ أَوْ أُخْزَى.
 )2از امام صادق ع روایت شده است:
«رأسالجالوتِ» [= یکی از علماي معروف یهود] به یهودیان گفت :مسلمانان گمان میكنند كه [حضرت] علی ع تواناترین
مردم در جدل كردن و عالمترینِ مردمان است .بیایید با هم سراغ علی ع برویم و از او سوالی بپرسم و در آن سوال ،اشتباهش
را برمال كنم .پس نزد ایشان آمدند و گفت :یا امیرالمومنین! میخواهم از شما سوالی بپرسم!
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فرمود :هر چه میخواهی بپرس!
گفت :یا امیرالمومینن! پروردگارمان از كِی بوده است؟
فرمود :اي یهودي! «از كِی بوده» را فقط در مورد چیزي میگویند كه نبوده است ،آنگاه [سوال میشود] از كِی «بود» شد؛
اما او بوده است بدون اینکه «بودْ شدنی» در كار باشد؛ او بود بدون اینکه «چگونهاي» در كار باشد؛ این طور است ،یهودي! بله،
این طور است! چگونه براي او «قبل»ي باشد؟! او قبل از «قبل» بود ،بدون هیچ غایتی ،و نه در انتهاي غایتی ،و نه غایتی به او
[برسد]  ،غایات نزد او منقطع شدند [= از «غایت بودن» ساقط شدند] كه او غایتِ هر غایتی است.
راسالجالوت گفت :شهادت میدهم كه دین تو حق است و آنچه با آن مخالف باشد باطل است.
الکافی ،ج ،1ص90
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ لِلْیَهُودِ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع مِنْ أَجْدَلِ النَّاسِ وَ أَعْلَمِهِمْ اذْهَبُوا بِنَا إِلَیْهِ لَعَلِّی أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ
وَ أُخَطِّئُهُ فِیهَا فَأَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ.
قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ؟
قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَتَى كَانَ رَبُّنَا؟
ن لَ ْم یَکُنْ فَکَانَ مَتَى كَانَ هُ َو كَائِنٌ بِلَا كَیْنُونِیَّةِ كَائِنٍ كَانَ بِلَا كَیْفٍ یَکُونُ؛ بَلَى یَا یَهُودِيُّ،
قَالَ لَهُ یَا یَهُودِيُّ إِنَّمَا یُقَالُ مَتَى كَانَ لِمَ ْ
ل بِلَا غَایَةٍ وَ لَا مُنْتَهَى غَایَةٍ وَ لَا غَایَةَ إِلَیْهَا انْقَطَعَتِ الْغَایَاتُ عِنْدَهُ هُوَ غَایَةُ كُلِّ
ل هُوَ قَبْلَ الْقَبْ ِ
ثُمَّ بَلَى یَا یَهُودِيُّ ،كَیْفَ یَکُونُ لَهُ قَبْ ٌ
غَایَةٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ دِینَكَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا خَالَفَهُ بَاطِلٌ.
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تدبر

« )1إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى»
 . 1این روایات هم در همين مضمون قابل توجه است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ :اجْتَمَعَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَأْسِ الْجَالُوتِ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ عَالِمٌ یَعْنُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
ع فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ نَسْأَلْهُ فَأَتَوْهُ فَقِيلَ لَهُمْ هُوَ فِی الْقَصْرِ فَانْتَظَرُوهُ حَتَّى خَرَجَ فَقَالَ لَهُ رَأْسُ الْجَالُوتِ جِِْنَاكَ نَسْأَلُكَ فَقَالَ سَلْ یَا یَهُودِيُّ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ
أَسْأَلُكَ عَنْ رَبِّكَ مَتَى کَانَ فَقَالَ کَانَ بِلَا کَيْنُونِيَّةٍ کَانَ بِلَا کَيْفٍ کَانَ لَمْ یَزَلْ بِلَا کَمٍّ وَ بِلَا کَيْفٍ کَانَ لَيْسَ لَهُ قَبْلٌ هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلٍ وَ لَا غَایَةٍ وَ لَا مُنْتَهًى انْقَطَعَتْ
عَنْهُ الْغَایَةُ وَ هُوَ غَایَةُ کُلِّ غَایَةٍ فَقَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ امْضُوا بِنَا فَهُوَ أَعْلَمُ مِمَّا یُقَالُ فِيهِ( .الكافی ،ج ،1ص)89
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :جَاءَ حِبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ یَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى کَانَ رَبُّكَ فَقَالَ لَهُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَ مَتَى لَمْ یَكُنْ حَتَّى یُقَالَ مَتَى کَانَ کَانَ رَبِّی قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلٍ وَ بَعْدَ الْبَعْدِ بِلَا بَعْدٍ وَ لَا غَایَةَ وَ لَا مُنْتَهَى
لِغَایَتِهِ انْقَطَعَتِ الْغَایَاتُ عِنْدَهُ فَهُوَ مُنْتَهَى کُلِّ غَایَةٍ فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ فَنَبِی أَنْتَ فَقَالَ وَیْلَكَ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ ص وَ رُوِيَ أَنَّهُ سُِِلَ ع أَیْنَ کَانَ
رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ سَمَاءً وَ أَرْضاً فَقَالَ ع أَیْنَ سُؤَالٌ عَنْ مَكَانٍ وَ کَانَ اللَّهُ وَ لَا مَكَانَ( .الكافی ،ج ،1ص)89
عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ َسهْلِ بْنِ زِیَادٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِی َنصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :أَتَى حِبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى کَانَ رَبُّكَ قَالَ وَیْلَكَ إِنَّمَا یُقَالُ مَتَى کَانَ لِمَا لَمْ یَكُنْ فَأَمَّا مَا کَانَ فَلَا یُقَالُ مَتَى کَانَ کَانَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا قَبْلٍ وَ بَعْدَ الْبَعْدِ
بِلَا بَعْدٍ وَ لَا مُنْتَهَى غَایَةٍ لِتَنْتَهِیَ غَایَتُهُ فَقَالَ لَهُ أَ نَبِی أَنْتَ فَقَالَ لِأُمِّكَ الْهَبَلُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ رَسُولِ اللَّهِ ص( .الكافی ،ج ،1ص)90
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خدا انسان را آفرید ،به او علمی ویژه داد؛ اما او طغیان كرد؛ چرا كه احساس استغنا كرد( .علق)7-1/
ظاهرا راه عالج این طغیان ،آن است كه احساس استغنایش به چالش كشیده شود؛ و به آن علم برگردد.
و ظاهرا این آیه همین كار را میكند:
اي انسانی كه االن احساس استغنا به تو دست داده،
بدان كه بیتردید رجوع و بازگشت و نهایت كار تو ،به جانب پروردگارت است.
االن احساس بینیازي میكنی؟! آن موقع چه خواهی كرد؟
« )2إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى»
بیتردید رجوع [تنها] به سوي پروردگار توست؛ و میدانیم كه این رجوع در آخرت بر همگان آشکار میگردد.
قبلش فرمود :كسی كه احساس بینیازي كند ،سر به طغیان میزند (علق« .)7-6/سر به طغیان میزند» یعنی این مقصد را
در پیش نمیگیرد و از آنجا كه هركس بناچار به این منزل خواهد رسید ،رجوع وي با وضع مطلوبی نخواهد بود.
ظاهرا به همین جهت است كه رسیدن به سراي مطلوب در آخرت ،در گروي این دانسته شده كه انسان به سمت علوطلبی
و فسادانگیزي (طغیانگرياي كه ناشی از غلبه غضب و شهوت بر عقل است) نرود ،و تقوي (= مراقبت از خویش) پیشه كند:
«تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ ال یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقین :آن سراي آخرت است ،براي كسانی
قرارش میدهیم كه در زمین نه دنبال برتريجوییاند و نه فساد ،و عاقبت از آنِ تقويپیشگان است؛ قصص)83/
« )3إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى»
آیات سوره علق ،اولین آیاتی است كه بر پیامبر ص نازل شده است .و الحق كه همه مطالب مورد نیاز انسان در این آیات
مرور میشود:
شروع آیات این بود كه با نام پروردگاري آغاز كن كه خالق و مبدا همه چیز است؛
و در این آیه میفرماید :و بازگشت و نهایت همه چیز هم به سوي اوست.
یعنی همان :إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون :ما از آنِ خداییم و به سوي او بازمیگردیم( .بقره)156/
به قول مرحوم آقامحمد رضا الهی قمشهاي:
آنِ خداي دان همه مقبول و ناقبول
مِن رَحمةٍ بَدا و إلی رحمةٍ یَؤُول
از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق
این است سر عشق كه حیران كند عقول
و بین این مبدا و معاد هم تنها از یك چیز سخن گفته شد :پروردگاري كریم كه به انسان علم داد ،آن هم با ابزار قلم؛ ولی
این انسان ،علیرغم چنین بزرگوارياي كه در حقش شده ،طغیانگري میكند.
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« )4إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى»
بیتردید رجوع [تنها] به سوي پروردگار توست.
همه ناامیديها ،تزلزلها ،هوسرانیها ،مردمآزاريها ... ،و در یك كلمه ،بديها ،از اینجا شروع میشود كه این آیه را
فراموش میكنیم.
كسی كه پایان همه كارها را به دست خدا ببیند ،آیا بنبستی در زندگی میبیند؟
كسی كه نهایت همه قدرتها را در خدا ببیند ،آیا در مقابل كوران حوادث ،ذرهاي تزلزل به خود راه میدهد؟
كسی كه بداند كه تمامی اعمال و حركاتش سرانجام در محضر خدا محاسبه خواهد شد ،آیا هر كاري كه هوس كند ،انجام
میدهد؟
كسی كه حشر نهاییِ همگان با هم در محضر عدل خدا را باور كند ،آیا دست به آزار دیگران میزند؟
و ...
خالصه اینکه ،كسی كه بداند آخر كارش با خداست و جز خدا مقصدي در كار نیست ،آیا بدياي با خود خواهد برد؟
مورد زیر را در کانال نگذاشتم
« )5إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى»
 فرمود بیتردید «الرُّجْعى» (= رجوع) به سوي پروردگار توست .و نفرمود رجوع چه چیزي؟ یعنی این تعبیر را مطلقآورد (نه مقید به چیزي خاص)؛ پس داللت بر رجوع هر چیز به خدا میكند.
 اما چرا «ربك» گفت و نفرمود :رجوع [همه چیز] به «اهلل» است؟شاید با توجه به نکتهاي كه در جلسه( 352تدبر-1ج) بیان شد ،بتوان این آیه را شاهدي گرفت بر اینکه پیامبر اكرم ص
باالترین مقام در میان مخلوقات را داراست :زیرا رجوع همه چیز ،به مقامی است كه آن مقام ،مقام «ربّ تو» است؛ به تعبیر
دیگر ،آن مقامی كه ربوبیت تو را برعهده گرفته ،همان مقامی است كه هر چیزي بدان برمیگردد.
توجه:
این مضمون كه بازگشت و نهایتِ صیرورت همه چیز به «اهلل» است ،در بسیاري از آیات دیگر ،مورد توجه بوده است
(مثال :إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون ،بقره156/؛ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً ،مائده 48/و )105؛ سوال فوق ،این است كه آوردن كلمه
«ربك» در حالی كه غالبا از كلمه «اهلل» در این مقام استفاده شده ،چه داللت اضافهاي دارد؟ و تلقی فوق این است كه مقام اهلل
(ذات مستجمع حمیع صفات كمال) ،همان مقامی است كه ربوبیت شخص پیامبر ص را برعهده دارد.
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 )357-356سوره علق ( )96آیات 10-9

أَ رَأَیْتَ الَّذي یَنْهى؛ عَبْداً إِذا صَلَّى

1395/12/28

ترجمه

آیا دیدي كسی را كه باز دارد؛ بندهاي را آنگاه كه نماز میگذاشت.
اختالف روایت در تعداد آیات این سوره

1

شأن نزول

 )1روایت شده است كه ابوجهل بر جمعی از قریش وارد شد و گفت :شنیدهام كه محمد جلوي چشم شما صورتش را
بر زمین میمالد [اشاره به حالت سجده] .
گفتند .بله ،همین طور است.
گفت اگر دیدم كه این كار را میكند ،گردنش را لگدمال میكنم.
به او گفته شد :او آنجا دارد نماز میگذارد.
رفت تا به ایشان جسارت كند ،یکدفعه دیدند عقب عقب میرود و دستهایش را به حالت دفاع از خود حركت میدهد.
گفتند ابوحَکَم [= لقب ابوجهل] ،تو را چه شده؟
گفت میان من و محمّد خندقى پر از آتش بود و وضعیتی ترسناك و بالهایى كه مانع از پیشروى من میشد.
و پیامبر خدا ص فرمود :به كسی كه جانم به دست اوست سوگند ،اگر نزدیکم میشد مالئکه اعضاي بدنش را از هم پاره
میكردند.
مجمع البیان ،ج ،10ص782؛ مناقب آل أبی طالب ع ،2ج ،1ص71؛ الدر المنثور ،ج ،6ص370-369
فقد جاء فی الحدیث أن أبا جهل قال هل یعفر محمد وجهه بین أظهركم قالوا نعم قال فبالذي یحلف به لئن رأیته یفعل
ذلك ألطأن على رقبته فقیل له ها هو ذلك یصلی فانطلق لیطأ على رقبته فما فجأهم إال و هو ینکص على عقبیه و یتقی بیدیه

 . 1قبال در بحث اختالف قرائات (جلسه )342اشاره شد که عثمان هنگام یكسانسازي مصحفها ،پنج نسخه را در پنج شهر اصلی آن زمان (مكه،
مدینه ،کوفه ،بصره و شام) قرار داد .اصطالحا نسخههاي مكه و مدینه را نسخه حجازي ،و نسخههاي کوفه و بصره را نسخه عراقی و نسخه شام را نسخه
شامی میگویند .نحوه شمارهگذاري آیات در این نسخهها اندك تفاوتی داشته است که چهبسا به عنوان یكی از وجوه اختالف قرائات برشمرده شود.
سوره علق در نسخه عراقی (که نسخه کنونی عثمان طه بر اساس آن تنظيم شده)  19آیه ،و در نسخه حجازي  20آیه و در نسخه شامی 18 ،آیه
آمده است؛ بدین صورت که در نسخه حجازي ،آیه پایانی ،که مشتمل بر سجده واجب است ،یعنی «کَالَّ ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» به صورت دو آیه مجزا
آمده است« :کَالَّ ال تُطِعْهُ» و «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» ،و در نسخه شامی ،دو آیه محل بحث در جلسه امروز ،در قالب یك آیه به صورت «أَ رَأَیْتَ الَّذي یَنْهى
عَبْداً إِذا صَلَّى» آمده است( .تفسير الصافی ،ج ،5ص :348سُورة العلق ،مكيّة؛ عدد آیُها عِشرُو َن آیة حجازيّ و تسع عشرة عراقی و ثمانی عشرة شامیّ
اختالفها آیتان الَّذِي یَنْهى غير الشامی لَِِنْ لَمْ یَنْتَهِ حجازي)
 . 2حُذَیْفَةُ وَ أَبُو هُرَیْرَةَ جَاءَ أَبُو جَهْلٍ إِلَى النَّبِیِّ ع وَ هُوَ یُصَلِّی لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَجَعَلَ یَنْكُُُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ قَالَ إِنَّ بَيْنِی وَ بَيْنَهُ خَنْدَقاً مِنْ
نَارٍ مَهُولًا وَ رَأَیْتُ مَلَائِكَةً ذَوِي أَجْنِحَةٍ فَقَالَ النَّبِیُّ لَوْ دَنَا مِنِّی لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْواً عُضْواً فَنَزَلَ أَ رَأَیْتَ الَّذِي یَنْهى الْآیَاتِ
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فقالوا ما لك یا أبا الحکم قال إن بینی و بینه خندقا من نار و هوال و أجنحة و قال نبی اهلل و الذي نفسی بیده لو دنا منی الختطفته
المالئکة عضوا عضوا فأنزل اهلل سبحانه «أَ رَأَیْتَ الَّذِي یَنْهى» إلى آخر السورة؛ رواه مسلم فی الصحیح

1

حدیث

 )2از امام صادق ع روایت شده است:
امیرالمومنین ع در مسجد كوفه بر مردي گذشت كه نماز «ضحی» میخواند .امیرالمومنین ع با شالقی كه در دست داشت
آرام به پهلوي او زد و گفت :نماز اوابین (توبهكنندگان) را ذبح میكنی؟ خداوند ذبحت كند!
گفت :پس تركش كنم؟
فرمود :پس [گمان كردهاي كه من كسی هستم كه دربارهاش گفته شده] «آیا دیدي كسی را كه باز دارد بندهاي را آنگاه كه
نماز میگذاشت»؟
و امام صادق ع در ادامه فرمودند :همین كه حضرت علی ع وي را نهی از منکر كرد ،براي اثبات اینکه این كار روا نیست،
كافی است.
[توضیح:
در فاصله وقتی كه خورشید باال میآید تا قبل از اذان ظهر ،نمازي از پیامبر ص توصیه نشده است؛ اما در مقابل ،نافلههاي
نماز ظهر بسیار توصیه و عالمت «اوابین» (توبهكنندگان) دانسته شده بود .بعد از ایشان ،عدهاي بدعتی گذاشتند و به بهانه اینکه
نافله ظهر را قبل از اذان ظهر بخواهیم ،ابتدا قبل از اذان ظهر ،و سپس براي این مقطع از زمان ،نمازي را [تا سقف  8ركعت كه
تعداد ركعات نافله ظهر است] توصیه كردند و نامش را نماز «ضحی» گذاشتند و بعدا در مقابل سخن پیامبر ص ،حتی آن را
نماز «اوابین» هم نامیدند!
حضرت علی ع در زمان خالفت خود با این بدعت مخالفت كردند؛ و اینکه فرمود «نماز اوابین را ذبح میكنی ،یعنی وقتی
افراد به جاي نافله ظهر ،كه وقتش بعد از اذان ظهر است ،این نماز را میخوانند ،دیگر نافله ظهر را نمیخوانند و با این كارشان،
گویی نافله ظهر را كه به نماز توبهكنندگان معروف بوده ،ذبح كردهاند( .الوافی ،ج ،7ص)116
اما از زمان معاویه به بعد ،دوباره این بدعت رواج یافت و این را یکی از اشکاالت امیرالمومنین ع شمردند! و احادیثی
درباره اهمیت این نماز از قول پیامبر ص جعل كردند .امروزه هم متاسفانه این نماز رواج دارد ،با اینکه در كتب بسیار معتبرشان،

 . 1البته مطلب درباره وليد ،و نيز درباره ابوجهل به نحوي دیگر هم گفته شده است؛ مثال:
کَانَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ یَنْهَى النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ -وَ أَنْ یُطَاعَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ الَّذِي یَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى (تفسير القمی ،ج ،2ص)430
ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الْأَصَمُّ کَانَ النَّبِیُّ ع یُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا وَ تَوَعَّدَهُ فَأَغْلَظَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ انْتَهَرَهُ فَقَالَ یَا
مُحَمَّدُ بِأَيِّ شَیْءٍ تَتَهَدَّدُنِی أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْبَرُ هَذَا الْوَادِي نَادِیاً فَنَزَلَ أَ رَأَیْتَ الَّذِي یَنْهى إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَدْعُ نادِیَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ نَادَى لَأَخَذَتْهُ
الزَّبَانِيَةُ بِالْعَذَابِ مَكَانَهُ( .مناقب آل أبی طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص)55
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مانند صحیح بخاري ،روایاتی (مثال از قول پسر عمر) دارند كه نهتنها پیامبر ص ،بلکه ابوبکر و عمر هم چنین نمازي نخواندهاند
(صحیح بخاري ،ج ،1ص ،220ح ]1)1110
الکافی ،ج ،3ص452؛ من ال یحضره الفقیه ،2ج ،1ص566
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ رَفَعَهُ قَالَ :مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص
سجِدِ الْکُوفَةِ فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِینَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ
بِرَجُلٍ یُصَلِّی الضُّحَى فِی مَ ْ
الَّذِي یَنْهى .عَبْداً إِذا صَلَّى فَقَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَفَى بِإِنْکَارِ عَلِیٍّ ع نَهْیاً.
 )3از امام صادق ع روایت شده است:
هنگامی كه نمازگزار به نماز میایستد ،رحمت از اوج آسمانها تا گردنههاي زمین بر او نازل میشود و فرشتگان بر او
حلقه میزنند و فرشتهاي ندایش میدهد :اگر این نمازگزار از آنچه در این نماز است باخبر بود ،نمازش را تمام نمیكرد!
الکافی ،ج ،3ص265
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّی إِلَى
الصَّلَاةِ نَزَلَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى أَعْنَانِ الْأَرْضِ وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِکَةُ وَ نَادَاهُ مَلَكٌ لَوْ یَعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّی مَا فِی الصَّلَاةِ
مَا انْفَتَلَ.

3

تدبر

« )1أَ رَأَیْتَ الَّذي یَنْهى؛ عَبْداً إِذا صَلَّى»
گاه طغیانگري انسان به حدي میرسد كه نهتنها خودش نماز نمیخواند ،بلکه مانع از نمازگزاردن دیگران میشود .البته
اینها از دید خدا مخفی نمیماند.

 . 1حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا یَحْيَى ،عَنْ شُعْبَةَ ،عَنْ تَوْبَةَ ،عَنْ مُوَرِّقٍ ،قَالَ :قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَتُصَلِّی الضُّحَى؟ ،قَالَ :لَا ،قُلْتُ :فَعُمَرُ؟ ،قَالَ:
لَا ،قُلْتُ :فَأَبُو بَكْرٍ؟ ،قَالَ :لَا ،قُلْتُ :فَالنَّبِیُّ ص قَالَ :لَا إِخَالُهُ.
 . 2وَ رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا قَوْمُكَ إِنَّهُمْ کَانُوا مِنَ الْغَافِلِينَ فَيُصَلُّونَهَا
وَ لَمْ یُصَلِّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ یُصَلِّيهَا فَقَالَ عَلِی ع مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَدَعُهَا یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ -فَقَالَ ع أَکُونُ أَنْهَى عَبْد ًا
إِذا صَلَّى
 . 3این روایت همين مضمون را مفصلتر مطرح کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِی صَلَاتِهِ نَظَرَ اللَّهُ
إِلَيْهِ أَوْ قَالَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى یَنْصَرِفَ وَ أَظَلَّتْهُ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ وَ الْمَلَائِكَةُ تَحُفُّهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ وَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً قَائِماً
عَلَى رَأْسِهِ یَقُولُ لَهُ أَیُّهَا الْمُصَلِّی لَوْ تَعْلَمُ مَنْ یَنْظُرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ تُنَاجِی مَا الْتَفَتَّ وَ لَا زِلْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ أَبَداً( .الكافی ،ج ،3ص)265
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نکتهای برای اخالق اجتماعی

گاهی ممکن است كسی در خانواده ویا جمعی باشد كه اهل نماز نیستند و فرد نمازگزار را مسخره میكنند.
این آیه به او دلداري میدهد كه اندوهی به دل راه مده! تو كه در چنین شرایطی نماز میخوانی ،به پیامبرت اقتدا كردهاي!
تازه ،اینها تو را فقط مسخره میكنند ،اما آن زمان در مقابل نماز پیامبر ،قصد چه جسارتهایی میكردند؟! (حدیث)1
« )2أَ رَأَیْتَ الَّذي یَنْهى؛ عَبْداً إِذا صَلَّى»
مقصود از «آیا دیدي كسی را كه  »...در این آیه چیست؟
الف .مواخذه است؛ بدین معنا كه «فکر میكنی چه عذابی در انتظار اوست»؟ (مجمعالبیان ،ج ،10ص)782
ب .در مقام تعجب واداشتن است؛ (مجمعالبیان ،ج ،10ص782؛ المیزان ،ج ،20ص )326به همان وجهی كه در زبان
فارسی میگوییم كه «واقعا میبینی كه فالنی چنین میكند؟!»
ج .شاید هشداري است به واقعبینی در زندگی یك مومن و مشکالتی كه برایش پیش میآید:
نکته تخصصی انسانشناسی

در آیات قبل ،ابتدا از اكرام انسان با تعلیم ویژهاي (كه مایه برتري او بر غیر انسان شده است ،جلسه  ،352تدبر )2سخن
گفت ،سپس هشد ار داد كه گمان نکنید كه وقتی خدا چنین انسان را اكرام كرده ،دیگر همه چیز در این انسان بر وفق مراد
است:
اولین هشدار این بود كه علیرغم چنین عنایت ویژهاي عدهاي راه طغیان را در پیش میگیرند.
شاید در اینجا دارد هشدار دوم را میدهد كه :اگر كسی مومن شد و در همین مسیر كرامت الهی گام برداشت ،انتظار
نداشته باشد كه از جانب آن طغیانگرها اذیت نشود؛
حتی براي نماز خواندنشان ،كه ظاهرا یك امر فردي است و كاري به كار آنها ندارد ،مزاحمش خواهند شد.
نکته تخصصی سیاسی

اگر نکته فوق صحیح باشد ،هشداري است كه مواظب باشید:
شیطان براي گرفتن دینتان ،ابتدا از زاویه سکوالریسم (جدایی دین از مسائل اجتماعی) وارد میشود؛ اما اگر وارد شد
آزادي عملتان در مسائل دینی مربوط به خودتان را هم تحمل نخواهد كرد .شاهد سادهاش هم مخالفت شدید حکومتهاي
سکوالر غربی با حجاب زنان مسلمان است.
د... .
« )3عَبْداً إِذا صَلَّى»
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اگر این سوره اولین سوره نازل شده بر پیامبر ص باشد و یکجا نازل شده باشد ،تعبیر «بندهاي كه نماز میگذاشت» داللت
دارد كه پیامبر اكرم ص قبل از نزول قرآن هم نماز میخوانده است؛ و این شاهدي است بر اینکه ایشان قبل از برانگیخته شدن
به «رسالت» [= ابالغ پیام الهی به دیگران]  ،مقام «نبوت» [اطالع از مطالب وحیانی] را دارا بوده است( .المیزان ،ج ،20ص)325
« )4أَ رَأَیْتَ الَّذي یَنْهى؛ عَبْداً إِذا صَلَّى»
مقصود از « الَّذي یَنْهى» در این آیه ،علیالقاعده همان انسان طغیانگر است كه در آیه  6از او سخن گفته شد.
پس،
كسی كه خود در مقابل خداوند طغیان كرده ،رسم بندگی بجا نمیآورد ،حتی براي عبادات فردي انسانهایی كه ظاهراً
كاري به كار وي ندارند ،نیز مانعتراشی میكند.
نکته تخصصی انسانشناسی سیاسی

كسی كه راه طغیانگري در مقابل خدا در پیش میگیرد ،این گونه نیست كه به آزاديهاي فردي هم احترام بگذارد.
در دوره جدید ،با شعار «آزادي» و «لیبرالیسم» (مکتب اصالت آزادي) تالش شد دین و دینداري از عرصه زندگی كنار
زده شود؛ با این ادعا كه «هركسی در عرصه زندگی خود آزاد است ،مادام كه به آزاديهاي دیگران تجاوز ننماید ».و مدعی
شدند كه دینداري ،عرصه را بر آزاديهاي فردي تنگ میكند؛ اما لیبرالیسم ،آزادي همگان ،حتی دینداران را به رسمیت
میشناسد.
اما تجربه تمدن مدرن بخوبی اثبات كرد كه چنین «آزادي»اي ،بیش از یك شعار ،و سرپوشی براي بسط سلطه سلطهگران
نخواهد بود؛ و انسانها تا زمانی آزادي دارند ،كه در مقابل نظام سلطه تسلیم باشند؛ لذا صریحا اعالم كردند كه ایدئولوژي
«لیبرال دموكراسی» آزادي انسان را به رسمیت میشناسد مگر آزادي كسی كه نخواهد زیر بار نظام «لیبرال دموكراسی» برود؛ و
از حمایت همهجانبه كشورهاي غربی از كودتاي الجزایر -كه مردم در انتخابات آزاد به یك حکومت دینی راي داده بودند -
تا قوانین سختگیرانه علیه حجاب زنانی كه نمیخواهند ابزار شهوترانی مردان بیدین قرار گیرند ،و  ...همگی شواهدي است
بر اینکه «كسی كه در مقابل خدا طغیان میكند ،قطعا به دینداران ،حتی در مقام دینداري خودشان هم آزادي نخواهد داد».
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ترجمه

آیا نگاه كردهاي كه اگر بر هدایت بود[ ،چه میشد] ؟
میالد مبارک حضرت زهرا ،صدیقه کبری سالم اهلل علیها ،بر تمامی پویندگان راهش مبارک باد

سالی كه بهارش قدم فاطمه باشد

صدها بركت از كرم فاطمه باشد
48

امید كه یك مژده ز صدها خبر خوش

پیغام فرج در حرم فاطمه باشد

حدیث

 )1فرازهایی از خطبه فدكیه
حضرت زینب س روایت كرده است هنگامی كه به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها خبر رسید كه ابوبکر تصمیمش بر
اینکه فدك را از ایشان بازدارد قطعی شده ،روسرياش را محکم كرد و خود را در چادري پیچید و همراه جمعی از زنان از
منزل خارج شد ،و به نحوي حركت كرد كه راه رفتنش ،از راه رفتن رسول خدا ص چیزي كم نداشت ،تا بر ابوبکر – در حالی
كه در میانه جمعی از مهاجران و انصار بود – وارد شد ،نالهاي سر داد كه همه افراد به گریه افتادند ،چون گریهاش آرام گرفت،
فرمود:
 ...و شهادت می دهم كه پدرم محمد ص بنده و رسول خداست؛ پیش از آنکه بیافریند او را اختیار كرده بود ،و پیش از
آنکه مبعوثش كند ،او را برگزیده بود؛ هنگامی كه خالیق در غیب ،مکنون؛ و از هر هول و هراسی ،مصون؛ و با عدم ،قرین
بودند[ ،خدا این كار را انجام داد] بر اساس علم خداوند عز و جل به عاقبت امور و احاطهاش به حوادث ایام ،و شناختش از
حد و اندازه كارها؛ خداوند عز و جل او را مبعوث كرد براي تمام كردن كار خود ،و محقق ساختن حکمی كه مقدر شده بود؛
پس [حضرت محمد ص] امتها را دید كه در دینهاي خود فرقهفرقه شده بودند ،هر یك به آتشی گرفتار و به پرستش
بتهایی مشغول بود ،و خدا را با اینکه میشناختند ،انکار می كردند؛ پس خداوند عز و جل با حضرت محمد صلی اهلل علیه و
آله ،ظلمتهاي آنها را نور بخشید ،ابهام و تردیدها را از قلبها گشود ،و تاریکیها را از مقابل دیدگان زدود... ،
 ...سپس شما اي بندگان خدا ...گمان كردید كه خداوند حقی برایتان در این امر قرار داده است ،و عهدي بود كه به جانب
شما گسیل داشته بود ،در حالی كه ما باقیمانده آن چیزي بودیم كه خداوند بر شما خلیفه قرار داده بود ،و كتاب خدا با ما بود،
در حالی كه بصیرتهایش آشکار بود ،و آیاتش در مورد ما ،از امور مخفیاش پرده برمیداشت ،و برهانش ظواهرش را كامال
واضح میساخت ،و شنیدنش جان هر جنبندهاي را آرام میكرد ،پیروي از آن به بهشت رضوان ره مینمود و گوش سپردن به
آن ،به سوي نجات ره میبرد ...
 ...در حالی كه كتاب خداوند در مقابل شماست :مطالبش نمایان ،احکامش شکوفا ،نشانههایش رهنما ،برحذرداشتنهایش
تردیدناپذیر ،و دستوراتش واضح است ،و شما آن را پشت سرتان انداختهاید؛ آیا میخواهید از او روي برگردانید؟ یا به غیر آن
حکم میكنید؟ ...
بالغات النساء ،ص31-27؛ اإلحتجاج (للطبرسی) ،ج ،1ص104-98
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی طَاهِرٍ :حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِیَارِ مِصْرَ لَقِیتُهُ بِالرَّافِقَةِ  -قَالَ :حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ :أَخْبَرَنَا
ت
حمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ عَنْ عَمَّتِهِ زَیْنَبَ بِنْ ِ
ن عَلِیٍّ رَ ْ
مُوسَى بْنُ عِیسَى قَالََ :أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یُونُسَ قَالَ :أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَ ُر عَنْ زَیْدِ بْ ِ
الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ ،قَالَت ْ :لَمَّا بَلَغَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلَامُ إِجْمَاعُ أَبِی بَکْرٍ عَلَى مَنْعِهَا فَدَكَ لَاثَتْ خِمَارَهَا َو اشْتَمَلَتْ ِبجِلْبَابِهَا وَ
ت
خَرَجَتْ فِی حَشَدَةِ نِسَائِهَا وَ لُمَةٍ مِنْ قَوْمِهَا ،تَجُرُّ أَدْرَاعَهَا ،مَا تَخْرِمُ مِنْ مِشْیَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] شَیْئاً ،حَتَّى وَقَفَ ْ
عَلَى أَبِی بَکْرٍ -وَ هُوَ فِی حَشَدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ -فَأَنَّتْ أَنَّةً أَجْهَشَ لَهَا الْقَوْمُ بِالْبُکَاءِ ،فَلَمَّا سَکَنَتْ فَوْرَتُهُمْ قَالَتْ:
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 ...وَ أَشْهَدُ أَنَّ أَبِی مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ،اخْتَارَهُ قَبْلَ أَنْ یَجْتَبِلَهُ ،وَ اصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ ،وَ سَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اسْتَنْجَبَهُ ،إِذِ الْخَلَائِقُ
بِالْغُیُوبِ مَکْنُونَةٌ ،وَ بِسَتْرِ الْأَهَاوِیلِ مَصُونَةٌ ،وَ بِنِهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ ،عِلْماً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَآیِلِ الْأُمُورِ ،وَ إِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ،
وَ مَعْرِفَةً بِمَوَاضِعِ الْمَقْدُورِ ،ابْتَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِتْمَاماً لِأَمْرِهِ وَ عَزِیمَةً عَلَى إِمْضَاءِ حُکْمِهِ ،فَرَأَى الْأُمَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] فِرَقاً
فِی أَدْیَانِهَا ،عُکَّفاً عَلَى نِیرَانِهَا ،عَابِدَةً لِأَوْثَانِهَا ،مُنْکِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفَانِهَا ،فَأَنَارَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ [وَ آلِهِ] ظُلَمَهَا ،وَ
فَرَّجَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا ،وَ جَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا،
...ثُمَّ أَنْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ  ...زَعَمْتُمْ حَقٌّ لَکُمْ لِلَّهِ [ملکه اهلل] فِیکُمْ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَیْکُمْ ،وَ نَحْنُ بَقِیَّةٌ اسْتَخْلَفَنَا عَلَیْکُمْ ،وَ مَعَنَا كِتَابُ اللَّهِ،
بَیِّنَةٌ بَصَائِرُهُ ،وَ آيٌ فِینَا مُنْکَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ ،وَ بُرْهَانٌ مُنْجَلِیَةٌ ظَوَاهِرُهُ ،مُدِیمٌ لِلْبَرِیَّةِ إِسْمَاعُهُ ،قَائِدٌ إِلَى الرِّضْوَانِ اتِّبَاعُهُ ،مُؤَدٍّ إِلَى النَّجَاةِ
اسْتِمَاعُه...
...وَ كِتَابُ اللَّهِ بَیْنَ أَظْهُرِكُمْ ،أُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ ،وَ أَحْکَامُهُ زَاهِرَةٌ ،وَ أَعْلَامُهُ بَاهِرَةٌ ،وَ زَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ ،وَ أَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ ،قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ
وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ،أَ رَغْبَةً عَنْهُ تُرِیدُونَ؟ ،أَمْ بِغَیْرِهِ تَحْکُمُون...
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 )2از امام رضا ع روایت شده است:
امام آبی گوارا بر تشنگان است ،و راهنمایی براي هدایت و نجات دهنده از هالكت است.
الکافی ،ج ،1ص200
َأبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ الْعَلَاءِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عن الرِّضَا ع:
الْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَإِ وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدَى وَ الْمُنْجِی مِنَ الرَّدَى.
تدبر

« )1أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى»
در این آیه ،جمله شرطیه را آورد ولی جواب شرط را نیاورد :آیا نگاه كردهاي كه اگر بر هدایت بود[ ،آنگاه...؟].
منظور از «او» در این جمله كه «او بر هدایت بود» كیست ،و آن جمله محذوف چیست؟
الف .منظور ،همان بنده نمازگزار است؛
و آنگاه جواب شرط میتواند این باشد كه:
(« )1چه عذابی در انتظار آن طغیانگر است»؛ یعنی «اگر آن طغیانگر كه بنده نمازگزار را منع میكرد میدانست كه آن بنده
بر هدایت است ،چه عذابی در انتظار او خواهد بود؟ (مجمعالبیان ،ج ،10ص783؛ المیزان ،ج ،20ص)326
 . 1این حدیث هم درباره اینكه هدایت در گروي چيست:
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الطَّيَالِسِیُّ أَبُو الند [الْوَلِيدِ] عَنْ
أَبِی الزِّیَادِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَکْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنِ اتَّبَعَهُ کَانَ عَلَى
الْهُدَى وَ مَنْ تَرَکَهُ کَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ ثُمَّ أَهْلَ بَيْتِی أُذَکِّرُکُمُ اللَّهَ فِی أَهْلِ بَيْتِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ لِأَبِی هُرَیْرَةَ فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لَا أَهْلُ بَيْتِهِ صُلْبُهُ وَ عَصَبَتُهُ
وَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ فِی قَوْلِهِ وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيَةً فِی عَقِبِه (کفایة األثر فی النُ على األئمة اإلثنی عشر ،ص)87
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(« )2چه اندازه كار آن طغیانگر عجیب و نامعقول بود»؛ یعنی «اگر آن طغیانگر كه بنده نمازگزار را منع میكرد میدانست
كه آن بنده بر هدایت است ،چه اندازه كارش عجیب و نامعقول بود»؟ (مجمعالبیان ،ج ،10ص)783
(... )3
ب .منظور ،خود آن طغیانگر است؛ آنگاه جواب شرط میتواند همانند موارد فوق باشد؛ یعنی :اگر آن طغیانگر بر هدایت
بود ،میفهمید كه با این كارش چه عذابی در پیش دارد؛ یا چه اندازه كارش نامعقول بوده است؛ یا چه كاري را باید امر میكرد
یا مانع میشد (المیزان ،ج ،20ص)326؛ یا ...
ج... .
« )2أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى»
گاه انسان بدون اینکه درباره سخن كسی تامل كرده باشد ،پیشاپیش خود را در موضع حق و او را در موضع باطل میبیند.
انسان همواره باید قبل از موضعگیري در مورد هركس ،ابتدا با خود بیندیشد كه اگر او بر هدایت بود ،چطور؟
« )3أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى»
این آیه ظاهرا در مقام این است كه آن انسان طغیانگر را كه در مقابل بنده نمازگزار سد ایجاد میكرد ،مواخذه كند كه :تو
كه چنین میكنی ،اگر آن بنده در هدایت بود و تو در اشتباه بودي ،چطور؟ اما چرا از تعبیر «اگر او بر هدایت بود» استفاده كرد،
و تعبیري مانند اگر واقعا «او آدم خوبی بود و كارش درست بود و تو در اشتباه بودي» نیاورد؟
الف .شاید می خواهد تذكر دهد كه مساله اصلی براي قضاوت كردن درباره كسی ،و خوب یا بد دانستن او ،مساله در
مسیر هدایت بودن است .یعنی معیار قضاوت درباره افراد ،وضع كنونی آنها نیست .ممکن است به صورت بالفعل االن ما بهتر
از دیگري باشیم ،اما او چون در مسیر هدایت قرار گرفته ،عاقبتش بهتر از ما شود.
ب .شاید میخواهد تذكر دهد كه مساله اصلی براي قضاوت كردن درباره كسی ،و خوب یا بد دانستن او ،وضع مادي و
امکانات دنیوي او نیست؛ بلکه وضعیت معنوي و در مسیر هدایت بودن اوست.
ج... .
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أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى

ترجمه

[آیا نگاه كردهاي كه اگر او بر هدایت بود ]،یا به تقوي امر میكرد [چه میشد] ؟
تبریک سال نو
💐 سال نو شد🌿 .
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یك سال دیگر هم از عمرمان گذشت.
آنچه خوردیم و پوشیدیم و وقت گذراندیم؛ از دستمان رفت؛
آنچه براي ما ماند و میماند،
باورهایی است كه نحوه تصمیمگیري ،و در حقیقت ،رنگ و بوي جانمان را رقم زده؛
و اعمال رفتاري كه هویت و شخصیتمان را سامان داده است.
💐 سال نو شد🌿 .

گرد و غبار از خانهها رُفتیم.
آیا غبار از خانه دل نروبیم؟
آیا خودمان نو نشویم؟
اما چگونه؟
خداوند پاسخ میدهد:
«ما كتابی برایتان فرستادیم كه در آن ذكر و حال شماست؛ پس ،آیا در آن نمیاندیشید؟!» (انبیاء)10/
جمعی از تشنگان وحی كوشیدند ،سال گذشته ،هر روز دست كم درباره یك آیه از این كتاب بیندیشند.
شما هم اگر می خواهید همراه شوید ،بسم اهلل؛
در كانال «یك آیه در روز» عضو شوید و آن را به دوستانتان معرفی كنید:
https://t.me/YekAaye

انشاءاهلل كه در سال  ،1396بتوانیم با یاري قرآن ،خودمان را نو كنیم.
سال نو بر آنان كه میخواهند از نو زندگی كنند ،مبارك باد.
نکات ترجمه

«التَّقْوى» از ماده «وقی» به معناي نگهداشتن و حفظ كردن است و ترجمه كلمه «تقوي» به «خودنگهداري» بسیار مناسبتر
است تا «پرهیزكاري» .درباره این كلمه در جلسه  135توضیح داده شد.
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
تقوي بر سه گونه است:
یکی تقواي به خدا ،و آن عبارت است از اینکه كار محل اختالف [كه دربارهاش اختالف نظر هست] را ترك كند ،چه
رسد به شبهات؛ و این تقواي خاص الخاص است؛
و تقواي از خدا ،و آن عبارت است از ترك شبهات ،چه رسد به ترك حرام؛ و این تقواي خاص است؛
و تقواي از ترس آتش و عقاب ،و آن عبارت است از ترك حرام؛ و این تقواي عام است ...
و فرمودند:
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تفسیر تقوا عبارت است از رها كردن آنچه كه انجامش مشکلی ندارد ،براي برحذر ماندن از آنچه مشکل دارد.
مصباح الشریعة ،ص38
قَالَ الصَّادِقُ ع التَّقْوَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَقْوَى بِاللَّهِ وَ هُوَ تَرْكُ الْخِلَافِ فَضْلًا عَنِ الشُّبْهَةِ وَ هُوَ تَقْوَى خَاصِّ الْخَاصِّ وَ تَقْوَى
ك الشُّبُهَاتِ فَضْلًا عَنِ الْحَرَامِ وَ هُوَ َتقْوَى الْخَاصِّ وَ تَقْوَى مِنْ خَوْفِ النَّارِ وَ الْعِقَابِ وَ هُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ وَ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَ هُوَ تَرْ ُ
هُوَ تَقْوَى الْعَام ...
 َ ...وَ تَفْسِیرُ التَّقْوَى تَرْكُ مَا لَیْسَ بِأَخْذِهِ بَأْسٌ حَذَراً مِمَّا بِهِ الْبَأْس.
 )2از امام باقر ع روایت شده است:
پیامبر اكرم ص در حجة الوداع خطبهاي خواندند و فرمودند:
اي مردم!
به خدا سوگند كه چیزي نبود كه شما را به بهشت نزدیك كند و از آتش دور نماید ،مگر اینکه شما را بدان امر كردم؛
و چیزي نبود كه شما را به آتش نزدیك كند و از بهشت دور نماید ،مگر اینکه شما را از آن بازداشتم.
و همانا روحاالمین در جان من چنین القا كرد كه كسی نمیمیرد مگر اینکه روزياش را به طور كامل دریافت كند؛
پس تقواي الهی پیشه كنید و در طلب [روزي] حرص نزنید؛
و مبادا اگر چیزي از روزي كسی به تاخیر افتاد ،آن را از راه غیر حالل طلب كند؛ چرا كه آنچه نزد خداست به دست
نمیآید مگر با طاعتش.
الکافی ،ج ،2ص74
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ:
یَا أَیُّهَا النَّاسُ! وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَیْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ وَ
یُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ؛
أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی أَنَّهُ لَنْ َتمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا َیحْمِلْ
أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِغَیْرِ حِلِّهِ فَإِنَّهُ لَا یُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.
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 . 1این سه روایت هم در اهميت تقوي قابل مالحظه است:
( )1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص یَقُولُ لَا
یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَى وَ کَيْفَ یَقِلُّ مَا یُتَقَبَّلُ( .الكافی ،ج ،2ص)75
ت أَنَا مَا
()2عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :کُنْتُ عِنْدَ َأ ِبی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْنَا الْأَعْمَالَ فَقُلْ ُ
أَضْعَفَ عَمَلِی فَقَالَ مَهْ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ التَّقْوَى خَيْرٌ مِنْ کَثِيرِ الْعَمَلِ بِلَا تَقْوَى قُلْتُ کَيْفَ یَكُونُ کَثِيرٌ بِلَا تَقْوَى قَالَ نَعَمْ مِثْلُ الرَّجُلِ یُطْعِمُ
طَعَامَهُ وَ یَرْفُقُ جِيرَانَهُ وَ یُوَطِّئُ رَحْلَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِيهِ فَهَذَا الْعَمَلُ ِبلَا تَقْوَى وَ یَكُونُ الْآخَرُ لَيْسَ عِنْدَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ
لَمْ یَدْخُلْ فِيهِ( .الكافی ،ج ،2ص)76
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تدبر

« )1أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى»
آن انسان طغیانگر ،منع از نماز میكرد (علق)9-7/؛ و این بندهاي كه بر هدایت است ،امر به تقوي.
و جالب اینجاست كه هم نماز خواندن و هم رعایت تقوي ،از امورياند كه در نگاه بسیاري از انسانها مسالهاي شخصی
و فقط و فقط به خود شخص مرتبط میباشد.
اما شاید این آیات میخواهند این نگاه را به چالش بکشند.
نکته تخصصی انسانشناسی

انسان ،موجودي اجتماعی است؛ پس ،هرچند در ظاهر خود را بیاعتنایی بزند ،اما در واقع ،نمیتواند نسبت به زندگی
دیگران بیاعتنا باشد؛ تا حدي كه بسیاري از جامعهشناسان برجسته (مانند كولی ،مید و بلومر) از «اثرآینهسان» سخن گفتهاند
(یعنی انسان هر كاري كه میكند ،نگاه میكند كه چه اثري در دیگران میگذارد و بر اساس انعکاسی كه در دیگران دارد كارش
را انجام میدهد) و عمده كنشهاي انسانی را اساساً «كنش متقابل» میدانند.
این آیات چهبسا میخواهند بگویند ،هر انسانی ،چه طغیانگر باشد و چه اهل هدایت ،نمیتواند نسبت به زندگی و رفتار
دیگران بیتفاوت باشد؛ و حتی در خصوص رفتارهایی كه از منظر بسیاري از افراد ،كامال شخصی قلمداد میشود ،امر و نهیاي
دارند .البته این امر و نهی ،صرفا زبانی نیست؛ بلکه بسیاري از اوقات ،ما با اعمالمان و نیز با واكنشهایمان به رفتار دیگران،
عمال آنها را امر و نهی میكنیم.
و اگر این واقعیت – كه هر انسانی خواه ناخواه در حال امر و نهی دیگران است – جدي گرفته شود ،به ادعاي دروغین
«لیبرالیسم» (كه :انسانها مادام كه متعرض دیگران نشدهاند آزادند و ما كاري به باورها و جهتگیريهاي درونی دیگران نداریم)
فریفته شویم ،خواهیم اندیشید كه وا قعا اگر ما دائما در حال امر و نهی دیگران هستیم ،به چه چیزي امر كنیم و از چه نهی
نماییم.
نکند ما جزء كسانی باشیم كه عمال از ارتباط انسانها با خدا (نماز) منع میكنیم؛ و كسی را كه اهل ترویج تقواست ،از
خود میرانیم!
« )2أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى؛ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى»
قرآن كریم در اولین آیات نازل شده بر پیامبر ص ،وقتی میخواهد مخاطب را به برتر بودن یك انسان توجه دهد ،دو
ویژگی برایش برمیشمرد :اهل هدایت بودن ،و آمر به تقوي بودن.
یعنی معیار قضاوت درباره خوبی انسانها این دو چیز است:

( )3الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ مُحَسِّنٍ الْمِيثَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا نَقَلَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إِلَى عِزِّ التَّقْوَى إِلَّا أَغْنَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ وَ أَعَزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ وَ آنَسَهُ مِنْ غَيْرِ بَشَرٍ( .الكافی ،ج ،2ص)76
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آیا او در مسیر هدایت است؟
آیا او در زمره كسانی است كه امر به تقوا میكنند؟
اما این دو ویژگی چگونه میتوانند جامع همه خصلتهاي خوب شوند؟
نکته تخصصی انسانشناسی

پاسخ سوال فوق ،نیازمند توجه به چند مقدمه است:
( )1كار خوب ،زمانی واقعا خوب است كه انسان را به خدا نزدیك كند (وگرنه اگر براي شهرت و ریا و  ...باشد ،ارزشی
ندارد)؛ وهم تقوا و هم هدایت ،امورياند كه در نسبت با خدا معنیدار میشوند.
( )2چنانکه از معناي لغوي این دو كلمه هم فهمیده میشود «هدایت» ،شناخت راه صحیح است؛ و «تقوي» (=
خودنگهداري) ،التزام عملی به پیمودن آن.
(« )3بر هدایت بودن» یك ویژگی ناظر به خود شخص است؛ و «امر به تقوا كردن» یك ویژگی ناظر به تعامل انسان با
دیگران.
( )4در منطق قرآن كریم ،رابطه متقابلی بین تقوا و هدایت هست :هدایت اساساً در متقین اثر میگذارد (هُدىً لِلْمُتَّقین؛
بقره )2/و ثمره هدایت هم تقواست (وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ؛ محمد)17/؛ یعنی اگر كسی بر هدایت است،
اهل تقواست؛ و اگر كسی امر به تقوا میكند ،درصدد هدایت دیگران است.
پس،
در این دو تعبیر ،حقیقتِ «خوب بودن یك انسان»،
اوال در نسبت با خدا،
ثانیا هم به لحاظ فردي و هم به لحاظ اجتماعی،
ثالثا هم در مقام نظر و هم در مقام عمل،
نشان داده شده است.
« )3أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى»
لحن آیه قبل (أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى) ،به گونهاي بود كه از آن استنباط میشد كه انسان همواره باید قبل از موضعگیري
در مورد هركس ،ابتدا با خود بیندیشد كه اگر او بر هدایت بود ،چطور؟ (جلسه قبل ،تدبر)2
آمدن این تعبیر (یا به تقوي امر میكرد) بالفاصله بعد از آن ،از این سوءتفاهم كه« :پس ،ما هرگز حق امر و نهی كردن به
هیچکس را نداریم!» جلوگیري میكند.
یعنی در عین حال كه نباید درباره دیگران سریع موضعگیري كرد و افراد را با كوچکترین اشتباهی در گمراهی محض
دانست ،اما عرصههایی هم وجود دارد كه انحراف و گناه كامال آشکار است و در اینجا باید صریحا مخاطب را به تقوا امر كرد.
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« )4أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى»
تقوا ،از ماده وقی و به معناي نگهداشتن است؛ و «تقوا» آن چیزي است كه انسان را در مسیر صحیح نگه میدارد؛
بر اساس شأن نزول این آیات ،مصداق اصلی آن بندهاي كه «به تقوي امر میكرد» است ،پیامبر اكرم ص بوده است
(جلسه ،356شأن نزول)؛
و اگر پیامبر ص پیام آور از جانب خداست ،باید ما را به هرآنچه در مسیر رسیدن به بهشت سعادت و دوري از جهنم
شقاوت نیاز داریم ،امر كرده باشد (حدیث.)2

 )360سوره علق ( )96آیه 13

1396/1/1

أَ رَأَیْتَ إِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلَّى

ترجمه

آیا دیدي [كه] اگر تکذیب كرد و روي برتافت[ ،آیا نمیدانست كه خدا میبیند؟]
حدیث

 )1از امام صادق ع روایت شده است:
اگر بندگان هنگامی كه نمیدانستند ،میایستادند و انکار نمیكردند ،كافر نمیشدند.
الکافی ،ج ،2ص388
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.

1

 )2از امام كاظم ع روایت شده است:
كسی كه یك آیه از كتاب خدا را تکذیب كند ،اسالم را پشت سرش انداخته و با این كارش در حقیقت تکذیب كننده
جمیع قرآن و پیامبران است.
الکافی ،ج ،8ص235
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ
قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ قَالَ قال أَبوالْحَسَنِ ع:
مَنْ كَذَّبَ بِآیَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ الْمُکَذِّبُ بِجَمِیعِ الْقُرْآنِ وَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِین.

 . 1مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْءٍ یَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ
التَّسْلِيمُ فَهُوَ الْإِیمَانُ وَ کُلُّ شَیْءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْكَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْكُفْرُ( .الكافی ،ج ،2ص)388
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تدبر

« )1أَ رَأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى»
ظاهرا این آیه جمله شرطیهاي است كه پاسخش در آیه بعد (أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى) آمده است.
و مقصود از این جمله چنین است:
آیا دیدي [آن طغیانگري كه بنده نمازگزار را منع میكرد] اگر خودش در مقام تکذیب و رویگردانی از حق است ،آنگاه
آیا نمیدانست كه خدا او را میبیند [و او را به خاطر این كار عذاب خواهد كرد]؟» (مجمعالبیان ،ج ،10ص783؛ المیزان ،ج،20
ص)326
« )2أَ رَأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى»
خداوند انسان را آفرید و با بزرگواري خود ،به او علم ویژهاي داد (علق )5-1/اما به او اختیار هم داد ،و این انسان ،نهتنها
ممکن است در مقام عمل طغیان كند (علق ،)7-6/بلکه ممکن است در مقام نظر هم حقیقت را انکار (تکذیب) و از زیر بار
حقیقت رفتن سرپیچی (تولی) نماید.
نکته تخصصی انسانشناسی و معرفتشناسی

تکذیب حق ،ظاهرا از ویژگیهاي منحصر به فرد انسان است؛ و به همان «تعلیم با قلم» (علق )4/برمیگردد.
هر ظرفیتی ،همان گونه كه اقتضاي رشد فراوان پدید میآورد ،به همان اندازه ،امکان سقوط و انحراف را موجب میشود.
خدا انسان را از نعمت «زبان» و سخن گفتن و نوشتن برخوردار كرد ،كه این ویژگی ،از ممیزههایی است كه موجب برتري
انسان بر سایر موجودات هستی شده است :چرا كه انسان میتواند معرفت از اصل واقعیت جدا كند و در قالب زبان بریزد و
بدون ارتباط با واقعیت ،معرفت را منتقل كند .پس ،در مقام شناخت ،تنها به دادههاي حسی و عقلی خود محدود نمیشود؛ و
تمام اندوختههاي معرفتی دیگران را هم میتواند به اندوخته معرفتی خود بیفزاید( .توضیح بیشتر در جلسه ،352تدبر)2
اما همین ویژگی (جدا كردن معرفت از اصل واقعیت و ریختن آن در قالب زبان) امکان دروغگویی و دروغ قلمداد كردن
حقیقت و زیر بار حقیقت نرفتن را هم مهیا میكند.
به همین جهت است كه «ایمان و كفر» ،ویژگی خاص انسان ،و غیر از «علم و جهل» است كه در حیوانات و فرشتگان
هم مشاهده میشود؛ و ایمان و كفر ،عالوه بر علم ،به اراده انسان هم مرتبط است.
به تعبیر دیگر ،براي مومن بودن ،دانستن حقیقت كافی نیست؛ بلکه تسلیم حقیقت بودن هم موضوعیت دارد؛
پس ،در تحلیل انسانها ،باید امکان «كفر ورزیدن» و «سرپیچی از حق» را هم به عنوان یك ممیزه انسانی جدي گرفت؛ و
براي مواجهه با آن هم آماده بود.
« )3أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى ،أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى؛ أَ رَأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى»
در این سه آیه با تکرار تعبیر «أَ رَأَیْتَ :آیا دیدي» ظاهرا تقابل دو سر طیف انسانیت را مطرح میكند.
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نکته تخصصی انسانشناسی

ظاهراً همان طور كه «بر هدایت بودن» و «امر به تقوا كردن» دو ویژگی جامع یك انسان مطلوب است (جلسه قبل ،تدبر،)2
«تکذیب» كردن و «سرپیچی نمودن» هم دو ویژگی جامع انسان نامطلوب است؛
زیرا:
مقدمه  :1تکذیب ناظر به مقام شناخت است و سرپیچی كردن ناظر به مقام عمل؛
مقدمه :2حق و حقیقت گرانبهاترین و ارزشمندترین امر عالم است؛
نتیجه :كسی است كه در مقام نظر و عمل ،در مقابل ارزشمندترین امر عالم ایستاده است ،بدترین موجود است.
« )4أَ رَأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى؛ أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى»
اگر كسی دست به تکذیب و سرپیچی از حق میزند ،راه عالجش چیست؟
هشدار دادن و او را متوجه شاختن به این كه خدا او را میبیند.
ثمره اخالقی

اگر گاهی در برابر چیزي كه میدانیم «حق» است ،تسلیم نمیشویم ،حاكی از این است كه هنوز خدا را جدي نگرفتهایم.

 )20سوره علق ( )96آیه 14أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى 1395/1/20
ترجمه

آیا نمیدانست كه خدا میبیند؟
حدیث

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ َأبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكَ فَإِنْ كُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا یَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ یَرَاكَ
ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ عَلَیْك
اصول كافی ،ج ،2ص68
امام صادق (ع) به اسحاق بن عمار فرمود:
اى اسحاق ،از خدا چنان بترس كه گویا او را مىبینى؛ و اگر تو او را نبینى ،او تو را مىبیند؛ پس اگر میبینی [= نظرت
این است] كه او تو را نمىبیند ،قطعاً كافر شدهاي! و اگر میدانی كه تو را مىبیند ،و آنگاه در برابرش با گناه آشکار میشوي،
پس حتما او را در زمره پستترین ناظران بر خود قرار دادهاى!
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تدبر

 )1كسی كه می داند خدا می بیند و زیر نظر خدا كارش را انجام می دهد نه ناامید میشود ،نه شکست برایش معنی دارد،
نه خستگی ،نه پشیمانی ،و نه ...
 )2راستی! وقتی به ما بگویند "می دانی خدا همه چیز را می بیند" ،با خود میگوییم "چه خوب"؟ یا می گوییم " چه
بد "؟ این سوال محك خوبی است كه بفهمیم آدم خوبی هستیم یا مشکل داریم!
کالیمی ا ایما خمننی رره

همه ما خواهیم مرد و همه ما خواهیم حساب پس داد .بیدار بشوید ملت ،بیدار بشوید دولت ،همه بیدار باشید ،همهتان
در محضر خدا هستید ،فردا همه باید حساب پس بدهید ،از روى خون شهداى ما نگذرید بدون نظر ...
حکومت كردن بر یك همچو جامعهاي كه خون خودش را در راه اسالم و در راه كشور اسالمی دارد میدهد ،و جوانان
برومندش را دارد فدا میكند؛ از كارهاي بسیار مشکل و از امتحانات بسیار مشکل است .اي رُسا! شماها در معرض امتحان
درآمدهاید ،و اعمال شما دقیقاً تحت نظر خداي تبارك و تعالی است... .
اي پاسداران! اي ارتشیان! اي ژاندارمري! و اي سایر قواي مسلّح نظامی و انتظامی! و اي رُساي هر جا كه هستید ،هر
قبیله كه هستید و اي همة استاندارهاي سرتاسر كشور! در معرض امتحان هستید... .
از من طلبه تا تمام افراد این مملکت و تمام افراد بشر و تمام انبیا و اولیا ،همه در معرض امتحاناند ،به ادعا و گفتار رها
نمیشوند... .
همة گروهها ،همة مردمی كه در این مملکت یا در رأس امور هستند ،یا در بازار هستند ،یا در كشاورزي هستند ،یا در
كارخانهها هستند ،یا گروهکهاي مفسد هستند ،همه بدانند كه در محضر خدا هستند و در معرض امتحان....
همه مورد امتحان خدا هستند .آن وقتی كه قلم به دست میگیرید بدانید كه در محضر خدا ،قلم دست گرفتهاید .آن وقتی
كه میخواهید تکلم كنید بدانید كه زبان شما ،قلب شما ،چشم شما ،گوش شما در محضر خداست.
عالم محضر خداست .در محضر خدا معصیت خدا نکنید.
در محضر خدا با هم دعوا نکنید سرِ امور باطل و فانی .براي خدا كار بکنید و براي خدا به پیش بروید.
اگر ملت ما براي خدا و براي رضاي پیغمبر اكرم ص به پیش برود ،تمام مقاصدش حاصل خواهد شد.
صحیفه نور ،ج ،13ص237

http://lib.eshia.ir/50080/13/237

مورد زیر بعدا اضافه شد
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 )3یك راه عالج طغیانگري و غلبه بر احساس استغنا (علق ، )7-6/این است كه توجه كند كه خدا او را میبیند؛ «ریشه
طغیان دو چیز است :یکی اینکه خود را بینیاز میبیند؛ دیگر آنکه خدا را نمیبیند و گمان میكند كه خدا هم او را نمیبیند»
(تفسیر نور ،ج ،10ص)538

 )361سوره علق ( )96آیه 15

کَالَّ لَِِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ

1396/1/2

ترجمه

حاشا و كلّا كه اگر بازنایستد ،سوگند كه ناصیه [= موي جلوي پیشانی ،زمامِ] [او] را سخت بگیریم.
نکات ترجمهای و نحوی

«کَالَّ» این كلمه در اصل براي «انکار» است و در معناي «حقا» ،حرف تنبیه (هان) ،كلمه جواب (بله )...،هم به كار میرود
كه در جلسه  353توضیح داده شد.
« لَئِنْ» = الم مقدمه براي سوگند (موطئه للقسم)  +حرف شرط (إن)
«لَمْ یَنْتَهِ» « :یَنْتَهِ» در اصل «ینتهی» بوده است كه چون حرف جزم بر آن آمده ،حرف «ي» پایانی آن ،ساكن و سپس حذف
شده است.
«ینتهی»
فعل مضارع از ماده «نهی» است كه به باب «افتعال» رفته و معناي «مطاوعه» (قبول كردن و پذیرفتن) پیدا كرده است
(«انتهی» یعنی نهی را پذیرفت).
ظاهرا اصل این ماده در دو معنا به كار رفته است:
یکی در معناي «پایان و به نهایت رسیدن» ،و
دوم در معناي «بازداشتن و مانع شدن».
البته عموم اهل لغت ،تنها یك اصل براي این ماده معتقدند هرچند در اینکه كدام از این دو معنا اصل است ،اختالف دارند.
برخی اصل را در معناي اول (پایان و نهایت كار) دانسته و گفتهاند و گفتهاند معناي «بازداشتن» از این جهت است كه وقتی
«نهی» می كنید و مخاطب نهی را میپذیرد و بازمیایستد ،در حقیقت ،آنجا را پایان كار خود قرار داده است (معجم المقاییس
اللغة ،ج ،5ص )359اما برخی اصل را معناي دوم (بازداشتن) دانسته و گفتهاند كه «پذیرش نهی» (= انتهاء) بر دو قسم است:
یکی اختیاري و دوم طبیعی؛ و در مورد دوم ،هر چیزي را بخواهند بازدارند ،آن نقطه بازداشتن آن ،نهایت آن محسوب میشود
و لذا به آن «انتها» و «نهایت» گفتهاند( .التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،12ص.1)266-265
 . 1و هذا االنتهاء إمّا اختيارىّ :کما فی« :إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى» بالنظر الى العبد .و إمّا طبيعىّ :کما فی حدود الدار و أواخرها فی الخارج .ففی اآلیة إذا
کان النظر الى نفس المنتهى من حيث هو ،بمعنى اسم المكان ،کما فی قوله تعالى . :وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى( )14 /53فيكون االنتهاء فی
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همچنین به عقل «نُهیة» گفته میشود از این جهت كه انسان را از ورود در بدیها بازمیدارد ،كه جمع آن« ،نُهی» میباشد:
«أُولِی النُّهى؛ طه 54/و ( )128مفردات ألفاظ القرآن ،ص)827
«لَنَسْفَعاً» = الم قسم  +فعل مضارع مجزوم «نسفع»  +نون تاكید خفیفه (این نون را در سبك نحوي اهل كوفه ،غالبا به
صورت «ن» می نویسند؛ اما در سبك نحوي اهل بصره ،به صورت الف با تنوین نوشته میشده است چون هنگام وقف ،به
صورت «آ» خوانده میشود؛ مجمع البیان ،ج ،10ص)780

1

«سفع» در دو معنا به كار رفته است .یکی در معناي رنگ سیاهی كه به سرخی میل كرده باشد؛ و دیگري به معناي «گرفتن
با دست» است (معجم المقاییس اللغة ،ج ،3ص )83و برخی تاكید كردهاند كه نه هرگونه گرفتن ،بلکه گرفتن محکم و شدیدي
است كه با كشیدن توام باشد( .مجمع البیان ،ج ،10ص 779؛ التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،5ص .)141ماده «سفع»
(لنسفعاً) در قرآن كریم فقط همین یکبار به كار رفته است.
«النَّاصِیَةِ» به معناي رستنگاه موي جلوي سر است (مفردات ألفاظ القرآن ،ص ،)810و یا خود مویی كه در قسمت جلوي
سر روییده باشد (مجمع البیان ،ج ،10ص .2)779در زبان فارسی معادل معینی ندارد و بسیاري از مترجمان آن را به «پیشانی»
ترجمه كردهاند كه ترجمه دقیقی نیست؛ زیرا «پیشانی» به محدوده باالي ابرو تا رستنگاه موي سر گفته میشود كه معادل این
كلمه در زبان عربی «جَبهة» میباشد؛ در حالی كه «ناصیه» به قسمتی میگویند كه از رستنگاه مو شروع میشود و تا باالي سر
ادامه مییابد و در مقابل «قفا» (پشت سر) میباشد (التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،5ص)141
كلمه «ناصیة» چهار بار به كار رفته (هود56/؛ علق 15/و 16؛ الرحمن )41/كه مورد اخیر آن به صورت جمع (نواصی) بوده
است.
بدین ترتیب ،مقصود از «لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ» آن است كه قسمت جلوي سر كسی را محکم و با شدت بگیریم و به سمت و
سوي خاصی بکشیم ،به طوري كه وي كامال خوار و ذلیل شود و نیز توان هیچگونه مقاومت و سرپیچی نداشته باشد .البته با

نفس المحلّ طبيعيّا .و إذا کان النظر الى االنتهاء ،بمعنى المصدر :فيكون االنتهاء فی العمل و السير من العبد .و من هذا المعنى :مفهوم النهایة بمعنى األقصى
و اآلخر للشیء طبيعيّا ،فانّ حدود الشیء تختار بالطبع و باقتضاء الذات بكونها متروکة فيها فظهر أنّ طلب الترك و إرادة کون أمر متروکا :عبارة عن تحدیده
و تماميّته و انتهائه الى ذلك الحدّ من دون إدامة فيه.
 . 1و النون فی «لَنَسْفَعاً» نون التأکيد الخفيفة و االختيار عند البصریين أن تكتب باأللف ألن الوقف عليها باأللف و اختار الكوفيون أن تكتب بالنون
ألنها نون فی الحقيقة
 . 2برخی اصل این کلمه را از ماده «نصو» دانستهاند که به معناي برگزیدن و اختيار کردن است و ناصيه هم محل رویش مو در قسمت باالي سر
است ،چنين ناميده شده (معجم المقایيس اللغة ،ج ،5ص )433اما دیگران تذکر دادهاند که اصل این کلمه به صورت «نصو» از زبانهاي عبري و سریانی
گرفته شده که به معناي قسمت باالي بدن و مشخصا پيشانی و محل رستن موي سر بوده است؛ و به صورت ماده «نصی» کلمهاي در زبان عربی بوده
است که به معناي اختيار کردن و برگزیدن بوده است و نباید بين این دو را خلط کرد (التحقيق فی کلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)148
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توجه به اینکه در ماده «سفع» معناي سیاهی مایل به سرخی هم نهفته بوده ،برخی توضیح دادهاند كه چهبسا در این تعبیر ،این
معنا كه صورتش بر اثر حرارت با آتش سیاه شود نیز لحاظ شده است( .مجمع البیان ،ج ،10ص)783

حدیث

 )1از امام سجاد ع دعایی در خصوص فاصله بین نافلههاي روز جمعه آمده است؛ فرازي از آن بدین صورت است:
خدایا ! همانا دلم امید به رحمت گستردهات دارد و جانم از شدت عقابت بیمناك است .از تو میخواهم بر محمد و آل
او درود فرستی و مرا از مکر خویش ایمن داري و از خشم خویش در عافیت بداري و مرا از اولیاي طاعت خود گردانی و با
رحمت و مغفرتت بر من تفضل كنی و با فضل گستردهات مرا از ذلیل شدن در برابر بندگانت برتر داري و بر من رحم كنی از
اینکه به ناامیدي مردودي ،و «سَفَعِ» [= سوزانندگی و گرفتاري در] آتش محرومیت ،مبتال شوم.
مصباح المتهجد ،ج ،1ص348
اللَّهُمَّ إِنَّ قَلْبِی یَرْجُوكَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَ نَفْسِی تَخَافُكَ ِلشِدَّةِ عِقَابِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تُؤْمِنَنِی
مَکْرَكَ وَ تُعَافِیَنِی مِنْ سَخَطِكَ وَ تَجْعَلَنِی مِنْ أَوْلِیَاءِ طَاعَتِكَ وَ تَفَضَّلَ عَلَیَّ بِرَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ تُشَرِّفَنِی بِسَعَةِ فَضْلِكَ عَنِ
التَّذَلُّلِ لِعِبَادِكَ وَ تَرْحَمَنِی مِنْ خَیْبَةِ الرَّدِّ وَ سَفْعِ نَارِ الْحِرْمَان.
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 )2امیرالمومنین ع در فرازي از یکی از خطبههاي خود فرمودند:
...پس تقواي خدایی را پیشه كنید كه شما در مقابل دیدگان اویید و ناصیه [= پیشانی ،زمام] تان در دست اوست و تغییر
و تحوالتتان در كف قدرت اوست؛ اگر [كاري را] مخفی دارید ،بدان علم دارد؛ و اگر آشکار كنید ،ثبت و ضبطش میكند...
نهج البالغه ،خطبه183
 ...فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِعَیْنِهِ وَ نَوَاصِیکُمْ بِیَدِهِ وَ تَقَلُّبُکُمْ فِی قَبْضَتِهِ إِنْ أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَ إِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَه ...

2

 . 1همچنين در الكافی (ج ،3ص )322دعایی از امام باقر ع در حال سجده روایت شده است که در کتب ادعيه روایی ،این عبارتدر دعاهاي بعد از
نمازهاي مستحب دهه آخر ماه رمضان (تهذیب األحكام ،ج ،3ص79؛ و نيز براي سجده شكر بعد از نمازها به ویژه بعد نماز ظهر و مغرب (البلد األمين و
الدرع الحصين ،ص18؛ المصباح للكفعمی ،ص )28توصيه شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَ ْعفَرٍ ع
یَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ« :أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَدْخَلْتَنِی الْجَنَّةَ وَ جَعَلْتَنِی مِنْ سُكَّانِهَا وَ لَمَّا نَجَّيْتَنِی مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَ آلِه» ترجمه :به حق حبيب تو ،حضرت محمد ص از تو میخواهم که مرا در بهشت وارد کنی و از اسكنان آن قرارم دهی و از «سفعة»هاي [حرارت
سوزاننده و سياهکننده] آتش نجاتم دهی ،به اميد رحمتت ،و بر محمد و آل او درود فرست.
 . 2این روایت هم قابل توجه است:
و روي عن اإلمام الكاظم أبی الحسن موسى بن جعفر ع فی وصيته ع لهشام و صفته للعقل
یَا هِشَامُ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ مَلَكٌ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ فَلَا یَتَوَاضَعُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَ لَا یَتَعَاظَمُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّه (تحف العقول ،ص)386
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 )3امیرالمومنین ع در فرازي از یکی از خطبههایشان درباره خداوند میفرماید:
...مخلوقات را به خاطر ترس [از تنهایی] نیافریدي و به خاطر اینکه سودي ببردي به كار نگماشتی ،به دنبال هر كه باشى
از تو پیش نیفتد ،و آن را كه بگیرى از چنگ تو بیرون نرود .كسی كه عصیانت كند ،از سلطنتت نکاهد ،و كسی كه اطاعتت
كند ،در مُلکَت چیزي نیافزاید ،آن كه از قضا و قدرت خشمناك است قدرت برگرداندن فرمانت را ندارد ،و هر كه از امرت
روى گرداند از تو بىنیاز نمىشود.
هر سرّي به نزد تو عیان است ،و هر غیبى در پیشگاهت آشکار است .تو ابدى هستى پس پایانی برایت نیست ،و تو منتها
هستى از این رو گریزى از تو نیست ،و تو میعادگاهى كه نجاتى از تو جز به تو نیست .ناصیه [= پیشانی ،زمام] هر جنبندهاى
در كف تو ،و بازگشت هر ذيروحی به سوى توست...
نهج البالغه ،خطبه109
...لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لِوَحْشَةٍ وَ لَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ وَ لَا یَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ وَ لَا یُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ وَ لَا یَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ
عَصَاكَ وَ لَا یَزِیدُ فِی مُلْکِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ لَا یَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لَا یَسْتَغْنِی عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ
عَلَانِیَةٌ وَ كُلُّ غَیْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ وَ أَنْتَ الْمُنْتَهَى فَلَا مَحِیصَ عَنْكَ وَ أَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا [مُنْجِیَ] مَنْجَى مِنْكَ
إِلَّا إِلَیْكَ بِیَدِكَ نَاصِیَةُ كُلِّ دَابَّةٍ وَ إِلَیْكَ مَصِیرُ كُلِّ نَسَمَة...

تدبر

« )1كَالَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ»
خداوند به انسان اختیار داده است ،پس ،این گونه نیست كه انسان همواره در مسیر حق حركت كند؛ بلکه در آیات قبل
بیان شد كه ممکن ا ست كسی احساس استغنا كند و طغیانگر شود و طغیانش به حدي برسد كه بندگان برگزیده خدا را مورد
اذیت و آزار قرار دهد و حق را تکذیب و از حق رویگردان شود (علق .)13-6/البته قطعا خداوند او را میبیند (علق )14/و
بازگشت نهایی او به خدا خواهد بود (علق.)8/
در واقع ،آن بندگان واقعی خدا او را امر به تقوا خواهند كرد (علق)12/؛ اما اگر او زیر بار حق نرفت و دست از كارهاي
نادرست خود برنداشت ،چنین نیست كه او گمان كرده كه واقعا از خدا بینیاز باشد (علق.)7/
خیر ،زمام او قطعا در دست خداست ،از ناصیهاش [موهاي جلوي سرش] میگیرند و او را با خواري و ذلت روانه جهنم
خواهند كرد.
« )2لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ»
مقصود از «لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ» چیست و چرا چنین تعبیري به كار رفته است؟
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الف .ناصیه به معناي موي جلوي پیشانی و «سفع» به معناي «گرفتن با شدت و حدت و به سمتی خاص كشیدن» است؛
آن ط غیانگر ،در اثر احساس استغنا دچار كبر و غرور شده و در مقابل حق ایستاده ،و این آیه میخواهد بفرماید كه او را به
نحوي تحقیرآمیز و با خواري و ذلت به سوي آتش جهنم میكشانند( .مجمع البیان ،ج ،10ص)783
ب .ناصیه به معناي خود پیشانی و «سفع» به معناي سیاه و سرخ شدن پوست صورت در اثر حرارت است ،یعنی با حرارت
جهنم سر و صورتش سوخته و سیاه میگردد( .مجمع البیان ،ج ،10ص( )783موید این معنا سخن حضرت زهرا س است كه
وقتی واقعه هجوم به خانه خود را تعریف میكنند ،بعد از اینکه فرمودند درب خانه را به روي من كوبیدند ،میفرمایند «وَ النَّارُ
تُسْعَرُ وَ تَسْفَعُ وَجْهِی :در حالی كه آتش شعله میكشید و صورتم را از شدت حرارت ،سیاه میكرد»؛ بحار األنوار ،ج،30
ص)349

1

ج .این تعبیر ،كنایه از شدت مغلوب و مقهور بودن وي است ،و به بهترین وجه میتواند تسلط كامل عالم ملکوت بر عالم
ماده را نشان دهد (تفسیر ابن عربی ،ج ،2ص)446؛ زیرا اگر موهاي جلوي سر (یا خودِ «سر») شخصی را محکم بگیرند و به
سویی بکشند ،او دیگر توان كنترل حركت خود را نخواهد داشت و امکان هر گونه حركت به هر طرفی از او سلب میشود.
(التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،5ص)141
د .و با توجه به اینکه قسمت ناصیه (از رستنگاه مو تا باالي سر) عمال همان محلی است كه مغز در پشت آن مخفی شده
است چهبسا درصدد است یکی از معجزات علمی قرآن براي آیندگان را نشان دهد.
توضیح مطلب این است كه با توجه به اینکه مغز مركز احساسات و ادراكات و توجهات آدمی است ( كه این از كشفیات
قرون اخیر است) ،اگر ناصیه كسی (كه مغز در آن قرار گرفته) كامال در اختیار گرفته شود ،در واقع از او سلب اراده شده و او
كامال مقهور و تحت كنترل خواهد بود( .اقتباس از التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،5ص)141
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ه... .
 . 1از حضرت زهرا س روایت شده است« :فَجَمَعُوا الْحَطَبَ الْجَزْلَ عَلَى بَابِنَا وَ أَتَوْا بِالنَّارِ لِيُحْرِقُوهُ وَ یُحْرِقُونَا ،فَوَقَفْتُ بِعَضَادَةِ الْبَابِ وَ نَاشَدْتُهُمْ بِاللَّهِ
ل
وَ بِأَبِی َأنْ یَكُفُّوا عَنَّا وَ یَنْصُرُونَا ،فَأَخَذَ عُمَرُ السَّوْطَ مِنْ یَدِ قُنْفُذٍ -مَوْلَى أَبِی بَكْرٍ -فَضَرَبَ بِهِ عَضُدِي فَالْتَوَى السَّوْطُ عَلَى عَضُدِي حَتَّى صَارَ کَالدُّمْلُجِ ،وَ رَ َک َ
ت
الْبَابَ بِرِجْلِهِ فَرَدَّهُ عَلَیَّ وَ أَنَا حَامِلٌ فَسَقَطْتُ لِوَجْهِی وَ النَّارُ تُسْعَرُ وَ تَسْفَعُ وَجْهِی ،فَضَرَبَنِی بِيَدِهِ حَتَّى انْتَ َثرَ قُرْطِی مِنْ أُذُنِی ،وَ جَاءَنِی الْمَخَاضُ فَأَسْقَطْ ُ
مُحَسِّناً قَتِيلًا بِغَيْرِ جُرْمٍ( ،مرحوم مجلسی این حدیث را در بحار األنوار ،ج ،30ص 349-348از ارشاد القلوب نقل کرده است و در کتاب طرف من األنباء
و المناقب ،ص 392پس از اشاره به اینكه مرحوم مجلسی آن را از ارشادالقلوب نقل کرده ،آدرس «ارشاد القلوب ،ج ،2ص »358را میدهد؛ اما در
ارشادالقلوبی که اکنون در دست ماست این عبارت پيدا نشد و مصحح بحار هم تذکر داده که روایات متعددي از جلد  2ارشاد در بحار نقل شده که در
متن فعلی نيست و احتمال داده که این متن فعلی متن ناقُ و در واقع تلخيُ متن اصلی است؛ البته در الهدایة الكبرى ،ص 179 -178این حدیث آمده،
فقط در آن عبارت «تسفع وجهی» نيامده است).
 2عبارت ایشان که به نوعی الهامبخش تدبر فوق بود چنين است :إن لم ینته عن النواهی و الزواجر ،لنقبضه قبضا شدیدا فی الظاهر و فی المعنى ،أمّا
فی الظاهر فبالقبض بناصيته ،بحيث ال یقدر أن یتحرّك الى جانب و یميل الى ناحية و یتفكّر فی أموره ،فهو مغلوب مقهور تحت سلطة القابض المقتدر .و
أمّا المعنويّ :فانّ مقدّم الرأس مرکز اإلحساسات و اإلدراکات و التوجّهات ،فإذا قبضت الناصية بيد غيبیّ إلهیّ جبّار :یكون محدودا و مقيّدا و محكوما و
مأخوذا بأخذ عزیز مقتدر ،و فی هذا عذاب أليم ليس فوقه عذاب.
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« )3كَالَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ»
انسان كامال در كف قدرت خداست؛ اگر دو روزي به او مهلت دادهاند و او طغیان كند ،این گونه نیست كه تا ابد كار به
كار او نداشته باشند .خدا به انسان طغیانگر مهلت میدهد؛ اما اگر دست از كارهاي خود برندارد ،نهایتا زمام او را به دست
گرفته ،با خواري و ذلت روانه جهنمش میكند.
« )4كَالَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ»
در آیات قبل ،از تركتازي انسانی طغیانگر در مقابل بندهاي هدایت شده در دنیا سخن گفت و در این آیه ،از وضعیت
نهایی این انسان طغیانگر در آخرت.
پاسخ به یک شبهه

گاه افراد انتظار دارند كه اگر خداوند قدرت مطلقه است ،پس اولیاءاهلل ،نباید از جانب معاندان مورد آزار و اذیت واقع
شوند؛ و به تَبَع ،انتظار دارند كه اگر در مسیر خدا حركت كردند ،همواره در مقام ظاهر هم پیروز میدانها باشند؛ و با مشاهده
شکست ظاهري ،در خدایی خدا و لزوم بندگی او شك میكنند!
اشتباه آنها این است كه جایگاه دنیا و آخرت را با هم خلط كردهاند .خدا خداست و قدرت مطلقه است؛ اما در دنیا به
انسان اختیار داده و لذا امکان این را قرار داده است كه عدهاي از دستور او تخطی كنند ،تا حدي كه برترین اولیاءاهلل را مورد
بدترین آزارها قرار دهند؛ و البته كسی كه خود را تحت والیت خدا قرار داده ،در تمام این سختیها و نامالیمات جز زیبایی
نمیبیند (حضرت زینب در دربار ابنزیاد فرمود :ما رایت اال الجمیل)
بله ،آخرتی هم قطعا هست كه با مالحظه آنجاست كه میتوان فهمید كه آیا نهایتا اولیاءاهلل برنده و پیروز شدند یا دشمنان
آنها.
« )5لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ »...
خدا چه اندازه مهربان و بردبار است :با چنان معصیتهاي شدیدي ،نفرمود كه حتما او را چنین و چنان میكنیم ،بلکه
فرمود «اگر از كارش دست برندارد ،او را چنین و چنان میكنیم.
یعنی باب توبه حتی براي چنان انسان پلیدي كه برترین بنده خدا (پیامبر اكرم ص) را اذیت كرده بود (جلسه  ،356شأن
نزول) نیز باز است.
« )6لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ»
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حکایت

گویند :یکبار ابنمسعود كه جثهاى كوچك و ضعیف داشت ،ابالغ سورهاي به مشركان قریش را برعهده گرفت؛ اما وقتی
آن سوره را خواند ،ابوجهل برخاست و چنان سیلى به صورت او زد كه گوش او پاره شد ،و خون جارى گشت! ابن مسعود
گریان به خدمت پیامبر ص آمد ،هنگامى كه چشم پیامبر ص بر او افتاد ،ناراحت شد ،غمگین سر را به زیر انداخت.
ناگهان جبرئیل نازل شد در حالى كه خندان و مسرور بود ،فرمود :اى جبرئیل چرا مىخندى در حالى كه ابن مسعود گریان
است؟ عرض كرد به زودى دلیل آن را خواهى دانست.
این ماجرا گذشت ،هنگامى كه مسلمانان روز جنگ بدر پیروز شدند ،ابن مسعود هم دلش میخواست بهرهاي در میان
مجاهدان داشته باشد؛ در میان كشتههاى مشركان گردش مىكرد ،چشمش به ابوجهل افتاد ،در حالى كه آخرین نفسهاى خود
را مىكشید ،ابن مسعود روى سینه او قرار گرفت .هنگامى كه چشم ابوجهل به او افتاد ،گفت :اى چوپان حقیر! بر جایگاه بلندى
قرار گرفتهاى! ابن مسعود گفت االسالم یعلو و ال یعلى علیه " :اسالم برترى مىگیرد و چیزى بر اسالم برترى نخواهد گرفت".
ابو جهل به او گفت به دوستت محمد بگو :در نظر من احدي از او مبغوضتر نبود ،چه در زندگیام و چه االن در حال
مرگم!
روایت شده كه هنگامى كه این سخن به گوش پیغمبر ص رسید فرمود :فرعون زمان من ،از فرعون موسى بدتر بود ،چرا
كه او در واپسین لحظات عمر گفت :من ایمان آوردم (یونس ،)90/ولى این طغیانش بیشتر شد!
به هرحال ابنمسعود سرش را جدا كرد اما نمىتوانست آن را بلند كند و بیاورد و بناچار از موهاي جلوي سرش گرفت
و روي زمین میكشید و میآورد.
فخر رازي پس از ذكر این حکایت میگوید :چهبسا خداوند ابنمسعود را ناتوان از حمل آن سر قرار داده بود تا وعده
خدا كه «لنسفعا بالناصیه» (او را از موي سرش با خواري و ذلت میكشیم) در همین دنیا محقق شود.
(تفسیر كبیر ،ج ،32ص225 -224؛ تفسیر نمونه ،ج ،27ص)172-170

گزارشی ا یک سال گذشته

با عنایات خداوند متعال ،امروز ابتداي دومین سالی است كه كار تدبر «یك آیه در روز» را آغاز شد.
از طریق سه لینك زیر میتوانید اولین مطلب كانال و دو صفحهاي كه توضیحی درباره فعالیت این كانال داده شد ،مطالعه
فرمایید.
https://t.me/YekAaye/5
https://t.me/YekAaye/1987
https://t.me/YekAaye/2025

در همان اوایل كار ،یکی از آشنایان این توصیه حضرت آیت اهلل خرازي (از اساتید اخالق قم) را كه در یکی از كانالهاي
مذهبی گذاشته شده بود ،برایم فرستاد كه «در طول روز فرصت هایی را براي تدبّر در آیه اي از آیات قرآن اختصاص بده... .
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مداومت بر این كار ،همة دردهاي روحی و اخالقی ما را به طور معجزه آسایی درمان می كند ».كه مشوق خوبی براي ادامه كار
بود( .متن كامل در لینك زیر)
https://t.me/shia_patogh1/2698

به نظر میرسد راه مراجعه صحیح به قرآن ،و اجتناب از تفسیر به رأي ،این است كه ابتدا معناي آیه درست فهمیده شود،
سپس تا حد امکان از كلمات معلمان حقیقی وحی مدد گرفته شود؛ و آنگاه با تدبر در جوانب مختلف آیه ،و بویژه تطبیق آیه
بر وضعیت (فکري ،اخالقی ،و رفتاري) خودمان ،از این سفره گسترده الهی روزياي برداشته شود؛ بر همین اساس بود كه
ابتداي هر صبح ،عالوه بر ارائه متن و صوت آیه ،و ترجمه نسبتا دقیقی از آن ،بحثهاي لغوي و نحوياي كه به فهم صحیح
معناي آیه كمك میكرد ،گذاشته میشد .سپس در طول روز احادیثی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ،دریچههایی به فهم بهتر
آیه میگشود ،ارائه میگردید؛ و از مخاطبان انتظار میرفت كه خود درباره آیه بیندیشند؛ و آنگاه هنگام شب ،آنچه این بنده
ناچیز با مراجعه به تفاسیر مختلف و تدبر در آیات ،به دست میآورد ،در كانال میگذاشت و تذكرات سازنده مخاطبان هم
اغلب در اصالح این محتوا موثر بوده است.
در طول یك سال گذشته ،تالش شد كه حتی یك روز این كار تعطیل نشود ،كه البته تنها وقفه كار ،مسافرت حدود ده
روزه براي زیارت اربعین بود كه در آن سفر معنوي ،نه فرصت تحقیق و نگارش بود و نه امکانات الزم براي این كار.
همچنین تالش شد گذاشتن مطالب در كانال حتیاالمکان به دیروقت نیفتد ،اما گاه پیچیدگی مطالب و فراوانی نکات (كه
زمان زیادي را براي سادهسازي ،تلخیص و تنظیم آنها میگرفت) و گاه اشتغاالت روزمره (از مسائل كاري گرفته تا رفت و
آمدهاي خانوادگی) انجام این كار را به تاخیر میانداخت ،كه امیدوارم عذر بنده مقبول افتد.
از آنجا كه برخی از حجم زیاد مطالب گالیه داشتند ،از همان ابتدا تذكر دادم كه علت اینکه مطالب را در بندها و با
عنوانهاي اصلی متعدد (نکات ترجمه ،كالم معصوم ،تدبر) و زیرعنوانهاي تخصصی (نکته انسانشناسی ،اخالقی ،سیاسی و
 )...می گذارم این است كه هركه فرصت یا عالقه به برخی بحثها ندارد ،دستش در انتخاب باز باشد و آن چیزهایی را كه
میخواهد بخواند ،با این حال ،كانال دیگري با عنوان «یك آیه در روز -گزیده» نیز راه اندازي شد كه تنها گزیدهاي از این
مطالب در آنجا قرار داده میشد؛ (لینك زیر)
https://t.me/YekAayah

و البته سایتی هم در فضاي وب برایش قرار داده شد تا كسانی كه میخواهند مطالب گذشته را جستجو ویا مطالعه كنند
و یا مطلع شوند تاكنون چه آیاتی مورد بحث قرار گرفته ،كارشان آسانتر شود (لینك زیر)
http://yekaye.ir /

هدف بنده از این كانال دو چیز بوده است :در درجه اول ،خودم مقید شوم كه هر روز در كالم خداوند متعال و كلمات
معصومین علیهمالسالم درنگی داشته باشم؛ و در درجه دوم ،در فضاي شبکههاي مجازي ،كه به ابتذال در اندیشه و سطحینگري
در تحلیلها دامن زده میشود ،مطالبی ارائه گردد كه شاید افراد را به تفکر و تامل جدي وادار سازد .و در همین راستا بوده كه
مطالب را در بندهاي مستقلی مینویسم تا امکان بازنشر آنها در گروهها و كانالهاي دیگر مهیا شود.
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بسیاري از افراد ،گاه ،از دشواري بحثها گالیه داشتهاند .بنده تالش فراوانی كرده و میكنم كه بحثها را سادهسازي نمایم،
اما باور ندارم كه هر سخن عمیقی را میتوان ساده كرد ،بلکه به نظرم باید به عمیق شدن مخاطب هم اهتمام داشت؛ و معتقدم
اگرچه باید در جذابیت محتوا كوشید ،اما نباید همه چیز را فداي جذابیت كرد ،و البته ضعف مولف هم جاي خود دارد.
اعضاي این كانال یك ماه پس از شروع به كار به حدود  1800نفر رسید و این آمار تدریجا تا حدود  2800نفر باال رفت،
و اكنون بیش از  2400عضو دارد كه به طور روزانه حدود  300-200نفر با گذشت یك هفته حدود  500نفر پیگیر مستقیم
مطالب هستند؛ و البته با توجه به چند موردي كه عدهاي مطالب را در كانالهاي خود میگذارند ،ظاهرا به طور متوسط باالي
 1000نفر هر مطلبی را مشاهده میكنند .البته این غیر از فضاي وب است كه به طور مستقیم روزانه حدود  200بازدید واقع
میشود.
لینك كانال «یك آیه در روز»
https://t.me/YekAaye
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1396/1/3

ناصِيَةٍ کاذِبَةٍ خاطَِِةٍ

ترجمه

ناصیهي [= (موي) جلوي پیشانی ،زمامِ] دروغگوي خطاكار
نکات ترجمهای و نحوی

«خاطِئَةٍ»
اسم فاعل از ماده «خطأ» است .برخی بین این ماده و ماده «خطو» (كه كلمه «خُطوة = قدم» از آن ساخته شده :وَ ال تَتَّبِعُوا
خُطُواتِ الشَّیْطانِ ،بقرة )168/تفاوتی نگذاشته و هر دو را به معناي عبور كردن و تجاوز از حد دانستهاند (معجم المقاییس اللغة،
ج ،2ص )198و جمعا در قرآن كریم ماده «خطأ»  22بار و ماده «خطو»  5بار و در تمامی موارد به صورت جمع (و با تعبیر
«خُطُواتِ الشَّیْطانِ») به كار رفته است.
اما اغلب اهل لغت بین این دو تفاوت گذاشتهاند.
همچنین ،در زبان فارسی ،ما كلمه «خطا» را غالبا به معناي «اشتباه» و نه «گناه» (یعنی در جایی كه تعمدي در كار نبوده
است) به كار میبریم؛ اما اینکه آیا در زبان عربی هم همین طور است یا خیر ،بین اهل لغت اختالف است.
اغلب (مثال :كتاب العین ،ج ،4ص292؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص )288بر این باورند كه:
وقتی به صورت فعل ثالثی مجرد به كار میرود (خَطِئ یَخطأ خِطْئاً ،فهو خاطئ) به معناي «گناه» است ،مثال« :إِنَّ قَتْلَهُمْ
كانَ خِطْأً كَبِیراً» (إسراء )31/یا «وَ ال طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِینٍ ،ال یَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ» (لحاقة )37 -36/یا «وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِینَ»
(یوسف.)91/
اما در جایی كه به نحو ثالثی مزید (باب افعال) به كار میرود (أَخْطَأَ إِخْطَاءً فهو مُخْطِئ) به معناي «اشتباه» است؛ مثال «وَ
لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ فِیما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لکِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ» (أحزاب)5/
68

البته وقتی به صورت «خَطَأ» و «خَطِیئَة» (جمعِ آن :خَطِیئات و خَطایا) به كار میرود ،گاهی به معناي «اشتباه غیرعمدي»
است (مثال :وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ ،نساء92/؛ وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْماً ،نساء )112/و گاهی به معناي «گناه عمدي»
است (مثال :مِمَّا خَطِیئاتِهِمْ أُغرِقوا ،نوح25/؛ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطایانا ،شعراء51/؛ وَ لْنَحْمِلْ خَطایاكُمْ وَ ما هُمْ بِحامِلِینَ
مِنْ خَطایاهُمْ مِنْ شَیْءٍ ،عنکبوت12/؛ وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ ،شعراء 82/؛ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطایاكُمْ ،بقره)58/
در مقابل ،برخی (التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،3ص )80-79بر این باورند كه تفاوت «خطأ» و «أخطأ» ربطی به
عمدي بودن یا نبودن ندارد و صرفا از این جهت است كه در اولی خود فعل بیشتر مورد عنایت است و در دومی ،انتساب فعل
به فاعل؛ و در هر صورت ،ماده «خطأ» صرفا به معناي نقطه مقابل «صواب» (=درست) میباشد و هر جا كه معناي تعمدي بودن
از این ماده برداشت شده است بر اساس قرینههاي پیرامونی بوده است؛
و تفاوتش با دو كلمه معروف براي «گناه» (یعنی ذنب و إثم) در این است كه عالوه بر اینکه در «خطا» لزوما تعمدي در
كار نیست« ،إثم» در جایی است كه تنبلی و كمكاري در انجام وظیفه رخ دهد؛ 1و «ذنب» مشخصا در مورد كار زشت و قبیحی
كه بد بودنش مورد اذعان و اعتراف خود فرد است به كار میرود؛ و در مواردي مانند «یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِینَ»
(یوسف )97/كه هر دو تعبیر آمده یکجور عذرتراشی بوده است ،یعنی در این آیه ،برادران حضرت یوسف ع میخواهند بگویند
در اینکه اصل كار ما «ذنب» و گناه بوده و باید استغفار كنیم تردیدي نیست؛ اما ما به خطا و اشتباه به این گناه افتادیم.

2

به لحاظ نحوي« ،ناصِیَةٍ» بدل براي «الناصیة» در آیه قبل میباشد (ناصیهاش را محکم میگیرند ،همان ناصیه دروغگوي
خطاكار را)؛
و دو تعبیر «كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ» در اینجا ،صفت براي «ناصِیَةٍ» میباشد ،نه مضاف الیه ،یعنی نمیگوید :ناصیهي شخص دروغگوي
خطاكار ،بلکه دروغگویی و خطاكاري را وصف خود ناصیه دانسته است؛ و این استفاده مجازي (كه به جاي اینکه اینها را
وصف صاحب ناصیه بکند ،وصف خود ناصیه كرده) معنا را به نحو بلیغتر و زیباتر و لطیفتر منتقل میكند تا اینکه میگفت:
ناصیة الکاذب الخاطئ( .الکشاف ،ج ،4ص)778

حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است كه پدرم امام سجاد ع مکرر به فرزندانشان میفرمودند:
از دروغ خودداري كنید ،كوچك باشد یا بزرگ ،جدي باشد یا شوخی ،،چرا كه شخص هنگامی كه دروغ كوچك گفت
جرات بر دروغ بزرگ هم پیدا میكند؛

 1تقابل خطا و إثم در این آیه بوضوح مشاهده میشود« :وَ مَنْ یَكْسِبْ خَطِيَِةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیِاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِينا» (نساء)112/
 2ایشان عين همين توضيح را در مورد آیه «وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِین» (یوسف )29/و اقدام زليخا مطرح میکنند.
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آیا نمیدانید كه رسول خدا ص میفرمود :بندهاي دائما راست میگوید تا اینکه خداوند او را به عنوان «صدّیق» ثبت
میكند؛ و بندهاي مرتب دروغ میگوید تا اینکه خداوند او را به عنوان «كذّاب» ثبت میكند.
الکافی ،ج ،2ص338
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَ ْعفَرٍ ع
قَالَ:
ل إِذَا كَذَبَ فِی الصَّغِیرِ
كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ص یَقُولُ لِوُلْدِهِ اتَّقُوا الْکَذِبَ الصَّغِیرَ مِنْهُ وَ الْکَبِیرَ فِی كُلِّ جِدٍّ وَ هَ ْزلٍ فَإِنَّ الرَّجُ َ
اجْتَرَى عَلَى الْکَبِیرِ؛
أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَصْدُقُ حَتَّى یَکْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّیقاً وَ مَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَکْذِبُ حَتَّى یَکْتُبَهُ اللَّهُ كَذَّاباً.
 )2از امام صادق ع روایت شده است:
به نماز و روزه مردم فریفته نشوید؛ چرا كه گاه شخصی به نماز و روزه عادت كرده به طوري كه اگر آن را ترك كند
وحشت میكند؛ بلکه آنها را با راستگویی و امانتداري امتحان كنید.
الکافی ،ج ،2ص104
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَا تَغْتَرُّوا بِصَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ
رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.
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 )3از امام باقر ع روایت شده است :گناهان همگی شان شدیدند ،و شدیدترین آنها گناهی است كه گوشت و خون بر آن
رشد كند؛ چرا كه باالخره [هر گناهی] یا مورد رحمت ویا مورد عذاب واقع میشود؛ در حالی كه در بهشت جز كسی كه پاك
باشد ،وارد نمیشود.
[یعنی گوشت و خونی كه از گناه روئیده ویا با گناه عجین شده است ،نمیتواند وارد بهشت شود]
الکافی ،ج ،2ص270

 . 1این روایت هم قابل توجه است که از امام باقر ع روایت شده است:
بدرستی که خداوند عز و جل براي شر و بدي قفلهایی قرار داد و کليدهاي همه آن قفلها را شراب قرار داد ،و دروغ از شراب بدتر است.
الكافی ،ج ،2ص339
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ وَ الْكَذِبُ شَر مِنَ الشَّرَاب.
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عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ع قَالَ :الذُّنُوبُ كُلُّهَا شَدِیدَةٌ وَ أَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ الدَّمُ لِأَنَّهُ إِمَّا مَرْحُومٌ وَ إِمَّا مُعَذَّبٌ وَ الْجَنَّةُ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا طَیِّب.

1

تدبر

« )1ناصِیَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ»
ناصیهي [= پیشانی یا موهاي جلوي پیشانی] شخصی كه او را از ناصیهاش محکم میگیرند و ذلیالنه به سمت جهنم
میكشانند ،ناصیهي دروغگویی و خطاكاري است؛ یعنی هم سخنان [و آراء و باورهاي] وي خالف حقیقت است و هم اعمال
و رفتارش (مجمع البیان ،ج ،10ص783؛ المیزان ،ج ،20ص)327
اگر بتوان ابعاد هویتی انسان در «باورها» و «رفتارها»یش خالصه كردد ،میتوان گفت این آیه ،نهایت وضعیت یك انسان
در بُعد نامطلوب را نشان میدهد و میخواهد بفرماید كه علت جهنمی شدن وي این است كه تمام وجودش خالف حق و
حقیقت شده؛ و كسی كه وجودش (تمام گوشت و خونش) خالف حق و حقیقت شود ،راهی به بهشت نخواهد داشت.
(حدیث)3
« )2ناصِیَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ»
به جاي اینکه بگوید «ناصِیَةِ الکاذِبِ الخاطِئ :ناصیه شخص دروغگوي خطاكار» فرمود« :ناصِیَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ :ناصیهاي كه
خود این ناصیه دروغگو و خطاكار است» .چرا؟
الف .نوعی بیان مجازي است كه معنا را به نحو بلیغتر و زیباتر و لطیفتر منتقل میكند (الکشاف ،ج ،4ص.)778
ب .شاید میخواهد نشان دهد كه نه هر دروغگو و هر گناهکار ،بلکه كسی كه پیشانی دروغ و گناه است ،به چنین عذابی
عقاب میشود.
ج... .
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1395/1/4

فَلْيَدْعُ نادِیَهُ

ترجمه

پس[ ،بگو] اهل مجلسش را [به یاري خویش] بخواند؛
نکات ترجمهای و نحوی

«نادِي»
 . 1این حدیث هم در همين مضمون قابل توجه است :عَلِیُّ بْنُ ِإبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ :مَا
مِنْ نَكْبَةٍ تُصِيبُ الْعَبْدَ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَکْثَرُ( .الكافی ،ج ،2ص)269

71

این كلمه از ماده «ندو» [یا «ندي] 1گرفته شده كه برخی اصل این ماده را به معناي «جمع شدن» دانستهاند ،به نحوي كه
وقتی گروهی در كنار هم جمع شوند به آنها «نادي» گفته میشود [چنانکه در عربی معاصر نیز براي كلمه «باشگاه» ( )clubاز
كلمه «نادي» استفاده میشود] و اگر آن جمع از هم متفرق شوند ،دیگر بدانها «نادي» نمیگویند؛ و كاربرد آن در مورد ندا زدن
را هم از این باب دانستهاند كه موجب جمع شدن افراد میگردد (معجم المقاییس اللغة ،ج ،5ص)412؛ و برخی بالعکس ،اصل
این ماده را دالّ بر «صدا زدن» و «فراخوان مخاطبین با صداي بلند» (ندا دادن) دانسته ،و جمع شدن و گرد هم آمدن را از لوازم
این دانستهاند (مفردات ألفاظ القرآن ،ص796؛ التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،12ص)71
در هر صورت ،كلمه «نادي» [و نیز «ندي» (مریم ])73/به «مجلس» و «انجمن»ي كه با صدا زدن گرد هم آمدهاند گفته
میشد؛ و كمكم به هر انجمن و مجلسی« ،نادي» گفتهاند (مجمعالبیان ،ج ،10ص)779
كاربرد این كلمه در معناي ندا دادن ،غالبا در وزن مفاعله بوده است (نادي ،ینادي ،نداء) و البته در وزن تفاعل (تنادي) هم
در قرآن كریم به كار رفته است (یَوْمَ التَّناد؛ غافر32/؛ فَتَنادَوْا مُصْبِحینَ؛ قلم )21/كه در این وزن ،در خصوص «اقدام كسی كه
ندا را میشنود و بدان پاسخ میدهد» و یا «همدیگر را ندا دادن» میباشد (التحقیق فی كلمات القرآن الکریم ،ج ،12ص)71
ماده «ندو» [یا :ندي]  53بار در قرآن كریم به كار رفته است كه غیر از سه بار كه در همین معناي مجلس و انجمن بوده
(فَلْیَدْعُ نادِیَهُ ،علق17/؛ تَأْتُونَ فی نادیکُمُ الْمُنْکَر ،عنکبوت29/؛ أَحْسَنُ نَدِیًّا ،مریم )73/در بقیه موارد در همان معناي «صدا زدن
و مخاطب قرار دادن» استعمال شده است.
شأن نزول

 )1از ابن عباس و اصم روایت شده است كه پیامبر ص در مقام ابراهیم ع نماز میخواند .ابوجهل بر ایشان گذشت و
گفت :آیا تو را از این كار نهی نکردم؟ و ایشان را تهدید كرد .پیامبر ص به او روي خوش نشان نداد و بر او [با آیاتی از قرآن]
نهیب زد.

 . 1اینكه سه حرف «ن ،د ،حرف معتل» در کنار هم بياید غالبا دو معنا را برایش مطرح کردهاند .یكی معناي «رطوبت» است که برخی این را مربوط
به «ندي» دانسته اند و معناي دیگر همان است که در متن بحث شد .مرحوم مصطفوي ،تفاوت این دو معنا را در همين «ندو» و «ندي» دانسته است (أ ّن
األصل الواحد فی المادّة واویّة :هو دعوة فی مخاطبة .و فی اليائيّة :هو الترشّح و االبتالل.و قد خولطت مفاهيم المادّتين و موارد استعمالهما فی کتب اللغة.
فمن الواویّة تقول :نَادَاهُ نِدَاءً و مُنَادَاةً و ینادیه فتنادى تنادیا ،أى الدعوة فی الخطاب ،بأىّ کلمة کان...؛ التحقيق فی کلمات القرآن الكریم ،ج ،12ص)71؛
اما بسياري از اهل لغت ،ماده همين معنایی را که در متن مورد بحث قرار گرفته «ندي» گفتهاند و یا الاقل به اینكه تمایز این دو معنا به خاطر این باشد
که یكی به واو ختم میشود و دیگري به یاء ،سخنی نگفتهاند .با توجه به اینكه این ماده در معناي «رطوبت» در قرآن کریم نيامده است ،اصال بدان پرداخته
نشد .البته راغب اصفهانی ظاهرا این دو معنا را به یك معنا برمیگرداند ،زیرا ایشان وجه کاربرد «نداء» در معناي «فراخوان و صدا کردن مخاطبين با
صداي بلند» را این دانسته است که کسی که دهانش مرطوب باشد راحتتر میتواند دیگران را صدا بزند « استعارة النِّداء للصَّوْت من حيث إنّ من یَكْثُرُ
رطوبةُ فَمِهِ حَسُنَ کالمُه» (مفردات ألفاظ القرآن ،ص)797
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او گفت :اي محمد! به چه چیزي مرا تهدید میكنی؟ به خدا سوگند كه هیچکس بیش از من در اینجا انجمن و عِدّه و
عُدّه ندارد .پس نازل شد «آیا دیدي كسی را كه نهی میكند  ...پس [بگو] اهل مجلسش را [به یاري خویش] بخواند؛ تا ما هم
زبانیه [آتش] را بخوانیم».
ابن عباس میگوید :اگر او ندا میداد زبانیهي عذاب همانجا او را در بر میگرفت.
مناقب آل أبی طالب علیهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،1ص55؛ مجمعالبیان ،1ج ،10ص783
ابْنُ عَبَّاسٍ وَ الْأَصَمُّ كَانَ النَّبِیُّ ع یُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ فَمَرَّ بِهِ َأبُو جَهْلٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا وَ تَوَعَّدَهُ فَأَغْلَظَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ وَ انْتَهَرَهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ بِأَيِّ شَیْءٍ تَتَهَدَّدُنِی أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَكْبَرُ هَذَا الْوَادِي نَادِیاً فَنَزَلَ «أَ رَأَیْتَ الَّذِي یَنْهى» إِلَى قَوْلِهِ
«فَلْیَدْعُ نادِیَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِیَةَ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ نَادَى لَأَخَذَتْهُ الزَّبَانِیَةُ بِالْعَذَابِ مَکَانَهُ.
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
در روزي كه مکه فتح شد پیامبر خدا ص ایستاد و خطبهاي خواند و پس از حمد و ثناي خداوند فرمود:
اي مردم! حاضران به غایبان برسانند:
بدرستی كه خداوند تبارك و تعالی با [فرستادن] اسالم ،نخوت و غرور جاهلی و فخرفروشی به خاطر آباء و اجداد و قوم
و قبیله را از بین برد.
اي مردم! شما از آدماید و آدم از گِل؛ همانا امروز بهترین شما نزد خداوند و گرامیترینتان از نظر او ،باتقواترین و
مطیعترینِ شما نسبت به دستورات اوست؛
بدانید كه «عربیت» ،پدرِ هیچ فرزندي نیست ،بلکه زبانی گویا است؛ پس به هر كس بین شما طعنه زدند [كه اصل و نسب
عربی ندارد] و خودش میدانست كه در مسیر رضایت خداوند گام برمیدارد ،همان برایش كافی است [یا :خداوند كفایتش
میكند].
بدانید هر گونه خونخواهی و تقاصگیري ،و كینهتوزي اي كه در جاهلیت بوده است ،من تا روز قیامت آن را زیر پا
میگذارم.
الزهد ،ص56؛ بحار األنوار ،ج ،70ص293
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
لَمَّا كَانَ یَوْمُ فَتْحِ مَکَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ خَطِیباً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ
أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْکُمْ بِالْإِسْلَامِ نَخْوَةَ الْجَاهِلِیَّةِ وَ التَّفَاخُرَ بِآبَائِهَا وَ عَشَائِرِهَا
ن أَلَا َو إِنَّ خَیْرَكُ ْم عِنْدَ اللَّهِ وَ أَكْرَمَکُمْ عَلَیْهِ الْیَوْمَ أَتْقَاكُمْ وَ أَطْوَعُکُ ْم لَهُ أَلَا َو إِنَّ الْعَ َربِیَّةَ لَیْسَتْ
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ طِی ٍ

 . 1قال ابن عباس :لما أتى أبو جهل رسول اهلل ص انتهره رسول اهلل ص فقال أبو جهل أ تنتهرنی یا محمد فو اهلل لقد علمت ما بها أحد أکثر نادیا منی
فأنزل اهلل سبحانه «فَلْيَدْعُ نادِیَهُ» و هذا وعيد أي فليدع أهل نادیة أي أهل مجلسه یعنی عشيرته فليستنصر بهم إذا حل عقاب اهلل به و النادي الفنا
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ن بَیْنَکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّهُ یُبْلِغُهُ رِضْوَانَ اللَّهِ حَسَبَهُ أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ دَمٍ أَوْ مَظْلِمَةٍ أَوْ إِحْنَةٍ كَانَتْ فِی
بِأَبٍ وَالِدٍ وَ لَکِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ فَمَنْ طُعِ َ
الْجَاهِلِیَّةِ فَهِیَ تَظَلُّ تَحْتَ قَدَمَیَّ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة.
 )3از امام سجاد ع درباره «تعصب» سوال شد .فرمودند:
تعصبورزي گناه آن است كه شخص ،بدهاي قوم و خویش خود را بهتر از خوبانِ قوم و قبیله دیگران بشمارد؛ و این
تعصبورزي نیست كه شخص قوم و خویش خود را دوست بدارد ،بلکه تعصبورزي آن است كه قوم و خویش خود را در
ظلم كردن یاري نماید.
الکافی ،ج ،2ص309
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ :سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعَصَبِیَّةِ فَقَالَ الْعَصَبِیَّةُ الَّتِی یَأْثَمُ عَلَیْهَا صَاحِبُهَا أَنْ یَرَى الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَیْراً مِنْ خِیَارِ قَوْمٍ
آخَرِینَ وَ لَیْسَ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَ لَکِنْ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُعِینَ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

1

 )4در دربار یزید ،وقتی كه وي به سر مقدس امام حسین ع جسارت كرد و سخنان ناروایی بر زبان آورد ،حضرت زینب
سالم اهلل علیها بلند شد و سخنانی آتشین بر زبان راند و در اواخر كالم خود فرمود:
 ...پس هر كیدي میخواهی به كار ببر؛ و هر تالشی كه میخواهی بکن ،كه به خدایی كه ما را به وحی و كتاب و نبوت
و برگزیدگی شرافت بخشید ،كار ما را پایان نتوانی داد و به غایت ما نخواهی رسید و یاد ما را محو نتوانی كرد و عار و ننگی
كه به خاطر ما دامنگیرت شد ،از تو رخت برنخواهد بست؛ و آیا نظر تو جز ناشی از بیعقلی و روزگارت جز چند صباح ،و
جمع تو جز پراكنده است ،روزي كه منادي ندا میدهد :بدانید كه خداوند هر ظالم متجاوزي را لعنت كند.
اإلحتجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص310
فَقَامَتْ إِلَیْهِ زَیْنَبُ بِنْتُ عَلِیٍّ وَ أُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَتْ
ثُم كِدْ كَیْدَكَ وَ اجْهَدْ جُهْدَكَ فَوَ اللَّهِ الَّذِي شَرَّفَنَا بِالْوَحْیِ وَ الْکِتَابِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الِانْتِخَابِ لَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا وَ لَا تَبْلُغُ غَایَتَنَا وَ لَا
تَمْحُو ذِكْرَنَا وَ لَا یُرْحَضُ عَنْكَ عَارُنَا وَ هَلْ رَأْیُكَ إِلَّا فَنَدٌ وَ أَیَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ وَ جَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ یَوْمَ یُنَادِي الْمُنَادِي أَلَا لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمَ
الْعَادِي...

 . 1این دو حدیث هم در مذمت تعصبورزيها:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع قَالَ :ثَلَاثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْفَخْرُ بِالْأَنْسَابِ وَ الطَّعْنُ فِی الْأَحْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاء (معانی األخبار،
ص)326
أَبِی ره قَالَ حَدَّثَنِی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ ال َّلهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ :مَنْ
صَنَعَ شَيِْاً لِلْمُفَاخَرَةِ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدَ الْوَجْهِ( .ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص)255
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تدبر

« )1فَلْیَدْعُ نادِیَهُ»
كسی كه به خدا تکیه میكند ،از عِده و عُدّهي اهل باطل نمیهراسد؛
پس،
اگر طغیانگري به دوستان و همنشینانش مینازد؛ خدا هم در مقابل ،به مومن توصیه میكند:
بگو اهل مجلسش را به یاري خویش بخواند؛
و نگران چیزي نباش ،كه خدا تو را كفایت میكند.
این مطلبی است كه خداوند به پیامبرانش توصیه كرده است كه اصال به آنها بگویید تمام شریکانتان را هم جمع كنید و به
ما مهلت ندهید ،ببینید عاقبت از آن كه خواهد بود؟! (اعراف195/؛ یونس71/؛ هود)55/
« )2فَلْیَدْعُ نادِیَهُ»
به شخص طغیانگر بگو اگر از دعوت تو به خدا و تقواي الهی ناراحت میشود ،همنشینانش را به یاري خویش بخواند؛
اما چرا همنشینانِ اهل باطل ،واقعا نمیتوانند یارياي به وي برسانند؟
الف .زیرا هر كار و اقدامی تحت قدرت خدا و به اراده خداوند حاصل میشود.
ب .چرا كه هر دوستی غیرالهیاي حقیقت و باطنش دشمنی است (الْأَخِالَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقین؛
زخرف)67/
ج... .
« )3فَلْیَدْعُ نادِیَهُ»
این آیه پیامبر ص را خطاب قرار داده كه :به شخص طغیانگر بگو ،اگر دلش میخواهد ،همنشینانش را صدا بزند و به
یاري خویش بخواند؛ چرا كه هیچ كاري از او ساخته نیست و خدا هم برایش نگهبانان آتش را صدا خواهد زد!
و این توصیه فقط به پیامبرص نیست ،بلکه به هر مومنی است كه یاري خداوند متعال را باور دارد؛
به نظر میرسد حضرت زینب سالم اهلل علیها با تکیه بر این گونه آیات بود كه در كمال شجاعت به یزید فرمود:
هر غلطی میخواهی ،بکن! كه هیچ كاري از دستت ساخته نیست! (حدیث)4
و شهید بهشتی ،كه میگفت:
به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!
و ...
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موارد زیر را چون مطمئن نبودم در کانال نگذاشتم:
« )4یَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى  ...فَلْیَدْعُ نادِیَهُ»
پشتوانه عملهاي ایذایی مخالفان ،جلسات مخفیانه است( .تفسیر نور ،ج ،10ص)540
« )5فَلْیَدْعُ نادِیَهُ»
با اینکه مخالفان پیامبر متشکل و سازمانیافته بودند ،كاري از پیش نبردند( .تفسیر نور ،ج ،10ص)540
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سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ

ترجمه

ما هم بهزودي «زبانیة» [مأموران جهنم ،فرشتگان عذاب] را خواهیم خواند.

1

نکات ترجمهای و نحوی

«الزَّبانِیَةَ»
از ماده «زبن» میباشد كه این ماده در اصل به معناي «دفع» كردن و راندن به كار میرود و «زبانیة» را از این جهت چنین
خواندهاند كه كسانیاند كه جهنمیان را سوي جهنم میرانند (معجم المقاییس اللغة ،ج ،3ص .)46برخی آن را معادل «شُرَط»
(جمعِ «شُرطة» :پلیس ،نیروي انتظامی) دانسته (قتاده ،به نقل از لسان العرب ،ج ،13ص194؛ تفسیر الصافی ،ج ،5ص )350و
برخی گفتهاند به معناي اشخاص شدید و غلیظ است و منظور همان فرشتگانی است كه خداوند متعال در وصفشان تعبیر «عَلَیْها
مَالئِکَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ( »...تحریم )6/را به كار برده است (زجاج ،به نقل از لسان العرب ،ج ،13ص.)194
كلمه «زبانیة» اسم جمع است و درباره اینکه اینکه مفرد آن چیست؛ اختالف نظر است؛ مفرد آن را «زِبْنیّ»« ،زَبانیّ»« ،زابن»
و «زِبْنِیَة» گفتهاند و برخی آن را اساساً از اسمجمعهایی كه مفرد ندارد (مانند ابابیل) دانستهاند( .لسان العرب ،ج ،13ص)194
این ماده در قرآن كریم تنها در همین آیه به كار رفته است.

2

 . 1در قرائت ابنمسعود این آیات چنين قرائت شده است:
«کلّا لِن لّم ینته ألسفعا بالنّاصية ناصِيَةٍ کاذِبَةٍ خاطَِِةٍ فليدع إلىّ نادیه فسأدعو الزّبانية» (معانی القرآن ،ج ،3ص)280
« . 2سَنَدْعُ» در اصل «سندعو الزبانية» بوده است که در رسمالخط قرآنی (که به نحو متواتر به ما رسيده است) حرف «و» آن ،که به خاطر التقاي
ساکنين تلفظ نمیشود ،در کتابت هم حذف شده است؛ ضمنا قرائت دیگري به صورت «سيُدعی الزبانيةُ» هم وجود دارد( .سَنَدْعُ بالنون مبنيا للفاعل ،و
کتبت بغير واو ألنها تسقط فی الوصل اللتقاء الساکنين .و قرأ ابن أبی عبلة :سيدعى مبنيا للمفعول الزبانية رفع؛ البحر المحيط فی التفسير ،ج ،10ص)511

76

حدیث

 )1دعاي سوم صحیفه سجادیه ،ص لوات و درود بر فرشتگان الهی است كه عمال به معرفی فرشتگان مختلف نیز پرداخته
است .در فرازي از این دعا آمده است:
خدایا ! [صلوات فرست بر] ...
و بر «زبانیه» همان كسانی كه هنگامی كه بدانها گفته شود «بگیریدش ،پس به زنجیرش كشید ،سپس به دوزخش درآرید»
(الحاقة )31-30/به سرعت اقدام كنند و مهلتش ندهند...
پس بر آنها درود فرست روزي كه «هر كسی با سوقدهنده و شاهدي كه همراهش است» (ق )21/میآید؛
و درودي فرست كه كرامتی بر كرامت آنان و طهارتی بر طهارت آنان بیفزاید.
خدایا؛ و هنگامی كه بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادي و درود ما را بدانها رساندي ،پس بر ما هم درودي بفرست
به خاطر اینکه باب سخن نیکو درباره آنها را گشودي ،كه همانا تویی كه بخشنده و بزرگواري!
الصحیفة السجادیة ،دعاء3
وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الصَّلَاةِ عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَ كُلِّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ:
اللَّهُمَّ وَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّذِینَ  ...وَ عَلَى الْمَلَائِکَةِ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِمْ :مِنْ سُکَّانِ سَمَاوَاتِكَ ،وَ ...
وَ الزَّبَانِیَةِ الَّذِینَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ« :خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ» ابْتَدَرُوهُ سِرَاعاً ،وَ لَمْ یُنْظِرُوهُ
 ...فَصَلِّ عَلَیْهِمْ یَومَ یَأْتِی «كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ»
وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ صَلَاةً تَزِیدُهُمْ كَرَامَةً عَلَى كَرَامَتِهِمْ وَ طَهَارَةً عَلَى طَهَارَتِهِمْ
ك
اللَّهُمَّ وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَى مَلَائِکَتِكَ وَ رُسُلِكَ وَ بَلَّغْتَهُمْ صَلَاتَنَا عَلَیْهِمْ فَصَلِّ عَلَیْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِمْ ،إِنَّ َ
جَوَادٌ كَرِیمٌ.

1

 . 1درباره نقشآفرینی «زبانيه» احادیث متعددي وارد شده است که برخی از آنها به قرار ذیل است:
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ :إِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی
الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ عَرَفَ أَهْلُ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَا یَرَوْنَ مِنْ تَضَاعُفِ اللَّذَّةِ وَ السُّرُورِ وَ عَرَفَ أَهْلُ النَّارِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَبْطِشُ بِهِمُ الزَّبَانِيَة.
(الزهد ،ص)99
حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عِيسَى الْعِجْلِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الملهبی [الْمُهَلَّبِیُ] قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ [سَعِيدُ] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ت
هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بعلی [یَعْلَى] بْنِ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ یَوْماً فَقَالَ إِنِّی رَأَیْ ُ
الْبَارِحَةَ عَجَائِبَ قَالَ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَا رَأَیْتَ حَدِّثْنَا بِهِ فِدَاكَ أَ ْنفُسُنَا وَ أَهْلُونَا وَ أَوْلَادُنَا فَقَالَ رَأَیْتُ  ...و رَأَیْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِی قَدْ أَخَذَتْهُ الزَّبَانِيَةُ مِنْ
کُلِّ مَكَانٍ فَجَاءَهُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَخَلَّصَاهُ مِنْ بَيْنِهِمْ وَ جَعَلَاهُ مَعَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ وَ رَأَیْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِی جَاثِياً عَلَى رُکْبَتَيْهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَحْمَةِ
اللَّهِ حِجَابٌ فَجَاءَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَ أَدْخَلَهُ فِی رَحْمَةِ اللَّهِ ( ...األمالی( للصدوق) ،ص)231
ن
أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِیُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِی عَ ِلیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّحْوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْ ِ
خَالِدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ ع إِذَا مَاتَ الْكَافِرُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الزَّبَانِيَةِ
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 )2از پیامبر ص روایت شده است:
كسی كه میخواهد خداوند او را از نوزده زبانیه [ماموران نوزدهگانه جهنم] نجات دهد؛ «بسم اهلل الرحمن الرحیم» را
[زیاد] بگوید؛ چرا كه آن نوزده حرف است و خداوند با هر حرفی از آن سپري در برابر یکی از آنان قرار میدهد.
جامع األخبار(للشعیري) ،ص42
وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یُنَجِّیَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الزَّبَانِیَةِ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَلْیَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ -فَإِنَّهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً لِیَجْعَلَ اللَّهُ كُلَّ حَرْفٍ مِنْهَا جُنَّةً مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
توجه:
اینکه تعداد ماموران جهنم  19نفر است ،عبارت قرآن كریم است كه« :عَلَیْها تِسْعَةَ عَشَر» (مدثر)30/
 )3ابنابیالحدید حکایت می كند كه بین اصحاب پیامبر خدا ص بحثی درگرفته بود كه كدامیك از حروف الفبا بیش از
همه در كلمات به كار میرود و همه اتفاق نظر داشتند كه حرف «الف» چنین است .حضرت علی ع كه این سخنان را شنید،
بدون درنگ خطبه شیوایی مشتمل بر معارف توحید و نبوت و معاد ایراد كردند كه مطلقا از حرف الف در آن استفاده نفرمودند.
ل صالِحاً فِيما تَرَکْتُ
إِلَى قَبْرِهِ وَ إِنَّهُ لَيُنَاشِدُ حَامِلِيهِ بِصَوْتٍ یَسْمَعُهُ کُلُّ شَیْ ٍء إِلَّا الثَّقَلَانِ وَ یَقُولُ لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُو َن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ یَقُولُ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَ ُ
فَتُجِيبُهُ الزَّبَانِيَةُ کَلَّا إِنَّها کَلِمَةٌ أَنْتَ قَائِلُهَا وَ یُنَادِیهِمْ مَلَكٌ لَوْ رُدَّ لَعَادَ لِمَا نُهِیَ عَنْهُ ( ...األمالی( للصدوق) ،ص)290
کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ الضَّرِیرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُمَیٍّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ فِی تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی قَوْلِهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاکِمِينَ وَ قَدْ دَخَلَتِ الرِّوَایَاتُ بَعْضُهَا فِی بَعْضٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ فِی بَيْتِ أُمِّ هَانِی فَزِعاً فَسَأَلَتْهُ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ یَا أُمَّ هَانِی إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ عَلَیَّ فِی مَنَامِی الْقِيَامَةَ وَ أَهْوَالَهَا وَ الْجَنَّةَ وَ نَعِيمَهَا وَ النَّارَ وَ مَا فِيهَا وَ عَذَابَهَا فَاطَّلَعْتُ فِی النَّارِ فَإِذَا أَنَا
بِمُعَاوِیَةَ وَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَائِمَيْنِ فِی حَرِّ جَهَنَّمَ تَرْضَخُ رُءُوسَهُمَا الزَّبَانِيَةُ بِحِجَارَةٍ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ یَقُولُونَ لَهُمَا هَلْ آمَنْتُمَا بِوَلَایَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فَيَخْرُجُ عَلِی مِنْ حِجَابِ الْعَظَمَةِ ضَاحِكاً مُسْتَبْشِراً وَ یُنَادِي حُكِمَ لِی وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاکِمِينَ فَيُبْعَثُ الْخَبِيثُ إِلَى النَّارِ وَ
یَقُومُ عَلِی فِی الْمَوْقِفِ یَشْفَعُ فِی أَصْحَابِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شِيعَتِهِ( .مناقب آل أبی طالب عليهم السالم (البن شهرآشوب) ،ج ،3ص)204
قال ص أَیُّهَا النَّاسُ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ فَقَدْ دَلَّكُمْ عَلَى الْأَمْرِ الرَّشِيدِ وَ سَلِّمُوا لِلَّهِ أَمْرَهُ فَإِنَّهُ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ وَ احْذَرُوا یَوْمَ الْوَعِيدِ  ...یَوْمَ یَقُومُ الزَّبَانِيَةُ
إِلَى الْكُفَّارِ وَ یُبَادِرُ مَنْ یَسُوقُهُمْ سَوْقاً عَنِيفاً وَ الدُّمُوعُ تَتَحَادَرُ وَ تَثِبُ النَّارُ إِلَى الْكُفَّارِ کَوُثُوبِ اللَّيْثِ إِذَا شَاخَرَ فَيَذِلُّ مِنْ زَفِيرِهَا کُلُّ مَنْ عَزَّ وَ فَاخَرَ -الَّذِي
جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَأَلْقِياهُ فِی الْعَذابِ الشَّدِیدِ( .إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی) ،ج ،1ص)81
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله« :النار و الزبانية أسرع إلى فسّاق أهل القرآن منهم إلى عبدة األوثان فيشكون ،یقولون :ربّنا ،النار و الزبانية أسرع
إلينا من عبدة األوثان ،فيقول اللّه تعالى :ليس من علم کمن ال یعلم»( .غرر األخبار ،ص43؛ کنز العمّال ،ج ،10ص ،191حدیث)29005
همچنين در جلسه  ،335حدیث ) /http://yekaye.ir/al-balad-90-6( 1نيز درباره اینكه اعمال عدهاي در روز قيامت به صورت «زبانيه» مثمتثل
میشود و آنها را به سوي جهنم میراند ،اشاراتی شده بود .و شبيه مضمون آن حدیث ،حدیث دیگري در همان تفسير منسوب به امام عسكري آمده است
که مجددا بعد از بيان تارك الزکات ،به توضيح شخصی میپردازند که مودي زکات و اهل جهاد و  ...بوده اما به والیتی که خداوند معين کرده تن نداده؛ لذا
وقت مرگ همه اعمالش حبس میشود تا آنجا که میفرماید :ثُمَّ یُنَادِي مُنَادِي رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ :یَا أَیَّتُهَا الزَّبَانِيَةُ تَنَاوَلِيهَا ،وَ حُطِّيهَا إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ ،لِأَنَّ
صَاحِبَهَا لَمْ یَجْعَلْ لَهَا مَطَایَا -مِنْ مُوَاالةِ عَلِیٍّ وَ الطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِ ع( .التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم ،ص)79
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فرازي از این خطبه كه در آن با اشارهاي به «زبانیه» (البته به صورت مفرد ،كه الف ندارد؛ یعنی «زبنیة») به وصف وضعیت
جهنمیان میپردازند ،چنین است:
نامه عملش آشکار شد و جرایمش برمال گشت ،نگاهی به بدي عملش كرد؛ و بر آن شهادت داد چشمش با نگاهش ،و
دستش با در دست گرفتنش ،و پایش با گامهایش ،و اندام جنسیاش با لمسش ،و پوستش با تماسش؛
پس گردنش به زنجیر كشیده شد و دستانش در غل فرو رفت ،و هُل داده شد و تنها و بییاور كشانكشان به جهنم وارد
گشت ،با مصیبت و شدتی جانکاه؛
در جهنم عذاب میشود و از آب جوشانش نوشانده میگردد ،كه گوشت صورتش [از حرارت این آب جوش] میریزد
و پوستش كنده میشود؛ و مامور عذاب (زبنیة) با گرزي از آهن بر او میزند و پوستش بعد از پوسیده شدن دوباره پوست
جدید میاندازد ،فریاد استغاثه سر میدهد اما نگهبانان جهنم از او روي برمیگردانند؛ و آه و فغان سر میدهد ،اما دورهاي
طوالنی همراه با پشیمانی در آن باقی میماند...
شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،ج ،19ص143-140؛ كفایة الطالب ،ص ،393و مصباح الکفعمی ،ص ،744-741كنز
العمّال ،ج ،16ص.208
قالوا تذاكر قوم من أصحاب رسول اهلل ص أي حروف الهجاء أدخل فی الکالم فأجمعوا على األلف فقال علی ع:
حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنَّتُهُ...

1

 . 1و سبغت نعمته و سبقت غضبه رحمته و تمت کلمته و نفذت مشيِته و بلغت قضيته حمدته حمد مقر بربوبيته متخضع لعبودیته متنصل من خطيِته
متفرد بتوحيده مؤمل منه مغفرة تنجيه یوم یشغل عن فصيلته و بنيه و نستعينه و نسترشده و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل عليه و شهدت له شهود مخلُ
موقن و فردته تفرید مؤمن متيقن و وحدته توحيد عبد مذعن ليس له شریك فی ملكه و لم یكن له ولی فی صنعه جل عن مشير و وزیر و عن عون معين
و نصير و نظير علم فستر و بطن فخبر و ملك فقهر و عصی فغفر و حكم فعدل لم یزل و لن یزول «لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» و هو بعد کل شیء رب متعزز بعزته
متمكن بقوته متقدس بعلوه متكبر بسموه ليس یدرکه بصر و لم یحط به نظر قوي منيع بصير سميع رءوف رحيم عجز عن وصفه من یصفه و ضل عن نعته
من یعرفه قرب فبعد و بعد فقرب یجيب دعوة من یدعوه و یرزقه و یحبوه ذو لطف خفی و بطش قوي و رحمة موسعة و عقوبة موجعة رحمته جنة عریضة
مونقة و عقوبته جحيم ممدودة موبقة و شهدت ببعث محمد رسوله و عبده و صفيه و نبيه و نجيه و حبيبه و خليله بعثه فی خير عصر و حين فترة و کفر
رحمة لعبيده و منة لمزیده ختم به نبوته و شيد به حجته فوعظ و نصح و بلغ و کدح رءوف بكل مؤمن رحيم سخی رضی ولی زکی عليه رحمة و تسليم و
برکة و تكریم من رب غفور رحيم قریب مجيب وصيتكم معشر من حضرنی بوصية ربك و ذکرتكم بسنة نبيكم فعليكم برهبة تسكن قلوبكم و خشية تذري
دموعكم و تقية تنجيكم قبل یوم تبليكم و تذهلكم یوم یفوز فيه من ثقل وزن حسنته و خف وزن سيِته و لتكن مسِلتكم و تملقكم مسِلة ذل و خضوع و
شكر و خشوع بتوبة و تورع و ندم و رجوع و ليغتنم کل مغتنم منكم صحته قبل سقمه و شبيبته قبل هرمه و سعته قبل فقره و فرغته قبل شغله و حضره قبل
سفره قبل تكبر و تهرم و تسقم یمله طبيبه و یعرض عنه حبيبه و ینقطع غمده و یتغير عقله ثم قيل هو موعوك و جسمه منهوك ثم جد فی نزع شدید و
حضره کل قریب و بعيد فشخُ بصره و طمح نظره و رشح جبينه و عطف عرینه و سكن حنينه و حزنته نفسه و بكته عرسه و حفر رمسه و یتم منه ولده
و تفرق منه عدده و قسم جمعه و ذهب بصره و سمعه و مدد و جرد و عري و غسل و نشف و سجی و بسط له و هيئ و نشر عليه کفنه و شد منه ذقنه و
قمُ و عمم و ودع و سلم و حمل فوق سریر و صلی عليه بتكبير و نقل من دور مزخرفة و قصور مشيدة و حجر منجدة و جعل فی ضریح ملحود و ضيق
مرصود بلبن منضود مسقف بجلمود و هيل عليه حفره و حثی عليه مدره و تحقق حذره و نسی خبره و رجع عنه وليه و صفيه و ندیمه و نسيبه و تبدل به
قرینه و حبيبه فهو حشو قبر و رهين قفر یسعى بجسمه دود قبره و یسيل صدیده من منخره یسحق تربه لحمه و ینشف دمه و یرم عظمه حتى یوم حشره
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بَرَزَتْ صَحِیفَتُهُ وَ تَبَینَتْ جَرِیرَتُهُ ،نَظَرَ فی سُوءِ عَمَلِهِ ،وَ شَهِدَتْ عَینُهُ بِنَظَرِهِ ،وَ یدُهُ بِبَطْشِهِ ،وَ رِجْلُهُ بِخَطْوِهِ ،وَ جِلْدُهُ بِلَمْسِهِ وَ
فَرْجُهُ بِمَسِّهِ ،فَسُلْسِلَ جِیدُهُ وَ غُلَّتْ یدُهُ ،وَ سِیقَ یسْحَبُ وَحْدَهُ ،فَوَرَدَ جَهَنَّمَ بِکَربٍ و شِدَةٍ فَظَلَّ یعَذَّبُ فِی جَحِیمٍ ،وَ یسْقَى شَرْبَةً
ض
مِنْ حَمِیمٍ ،تَشْوِي وَجْهَهُ وَ َتسْلَخُ جِلْدَهُ ،تَضرِبُهُ زَبینَةٌ بِمِقمَعٍ مِن حَدیدٍ ،یعُودُ جِلدُهُ بَعدَ نَضجِهِ بِجِلدٍ جَدیدٍ ،یسْتَغِیثُ فَیعْرِ ُ
عَنْهُ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ،وَ یسْتَصْرِخُ فَیلْبَثُ حُقْبَهُ بِنَدَمٍ...

1

فنشر من قبره حين ینفخ فی صور و یدعى بحشر و نشور فثم بعثرت قبور و حصلت سریرة صدور و جیء بكل نبی و صدیق و شهيد و توحد للفصل قدیر
بعبده خبير بصير فكم من زفرة تضنيه و حسرة تنضيه فی موقف مهول و مشهد جليل بين یدي ملك عظيم و بكل صغير و کبير عليم فحينِذ یلجمه عرقه و
یحصره قلقه عبرته غير مرحومة و صرخته غير مسموعة و حجته غير مقولة.
 . 1نعوذ برب قدیر من شر کل مصير و نسِله عفو من رضی عنه و مغفرة من قبله فهو ولی مسِلتی و منجح طلبتی فمن زحزح عن تعذیب ربه جعل
فی جنته بقربه و خلد فی قصور مشيدة و ملك بحور عين و حفدة و طيف عليه بكِوس أسكن فی حظيرة قدوس و تقلب فی نعيم و سقی من تسنيم و
شرب من عين سلسبيل و مزج له بزنجبيل مختم بمسك و عبير مستدیم للملك مستشعر للسرر یشرب من خمور فی روض مغدق ليس یصدع من شربه و
ليس ینزف؛ هذه منزلة من خشی ربه و حذر نفسه معصيته و تلك عقوبة من جحد مشيِته و سولت له نفسه معصيته فهو قول فصل و حكم عدل و خبر
قصُ قُ و وعظ نُ «تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» نزل به روح قدس مبين على قلب نبی مهتد رشيد صلت عليه رسل سفرة مكرمون بررة عذت برب عليم
رحيم کریم من شر کل عدو لعين رجيم فليتضرع متضرعكم و ليبتهل مبتهلكم و ليستغفر کل مربوب منكم لی و لكم و حسبی ربی وحده.
البته متن خطبه در نقلهاي مختلف اندکی متفاوت است و آقایی به نام آقاي سجادي سعی کرده با مبنا قرار دادن نقل بحار االنوار ،این اختالف نسخ
را لحاظ کند و متن را با ترجمه در وبالگ خود قرار داده است در لينك زیر ،که متن عربی را در ادامه آوردهام
/

http://shahab-hedayat.persianblog.ir/post/38

حَمِدْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنَّتُهُ وَ سَبَغَتْ نِ ْعمَتُهُ وَ تَمَّتْ کَ ِلمَتُهُ وَ نفذ َتْ مَشِيَّتُهُ َو بَلَغَتْ حُجَّتُهُ وَ عَدَلتْ َقضِيَّتُهُ وَ سَبَقَتْ غَضَبَهُ رَحْمَتُهُ .حَمِدْتُهُ حَمْدَ مُقِرٍّ بِرُبُوبِيَّتِهِ
مُتَخَضِّعٍ لِعُبُودِیَّتِهِ مُتَنَصِّلٍ مِنْ خَطِيَِتِهِ مُعْتَرِفٍ بِتَوْحِيدِهِ مُسْتَعِيذٍ مِنْ وَعِيدِهِ مُؤَمِّلٍ مِنْ رَبِّهِ مَغْفِرَةً تُنْجِيهِ یَوْمَ یَشْغَلُ کُلّ ٌ عَنْ فَصِيلَتِهِ وَ بَنِيهِ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَرْشِدُهُ
وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَکَّلُ عَلَيْه
وَ شَهدْتُ لَهُ شُهُودَ عَبْدٍ مُخْلٍُِ مُوقِنٍ وَ فَرَّدْتُهُ تَفْرِیدَ مُؤْمِنٍ مُتَيَقنٍ وَ وَحَّدْتُهُ تَوْحِيدَ عَبْدٍ مُذعِنٍ لَيْسَ لَهُ شَرِیكٌ فِی مُلْكِهِ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلِیّ ٌ فِی صُنْعِهِ،
جَلَّ عَنْ مُشِيرٍ وَ وَزِیرٍ [وَ تَنَزَّهَ عَن مِثل ٍ] وَ عَوْنٍ َو مُعِينٍ وَ نَظِيرٍ .عَلِمَ َفسَتَرَ وَ بَطَنَ فَخَبَرَ وَ مَلَكَ فَقَهَرَ وَ ُعصِیَ فَغَفَرَ وَ عُبِدَ فَشَكَرَ وَ حَكَمَ فَعَ َدلَ وَ تَكَرَّمَ وَ
تَفَضَّلَ لَنْ یَزُولَ وَ لَمْ یَزَلْ ،لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ وَ بَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ .رَبّ ٌ مُتَفَرِّدٌ بِعِزَّتِهِ مُتَمَكِّنٌ بقوَّتِهِ مُتَقَدِّسٌ بعُلُوِّهِ مُتَكَبِّرٌ بسُمُوِّهِ ،لَيْسَ یُدْرِکُهُ بَصَرٌ
وَ لَمْ یُحِطْ بِهِ نَظَرٌ ،قَوِي مَنِيعٌ بَصِيرٌ سَمِيعٌ [عَلِىّ ٌ حَكيمٌ] رَؤوفٌ رَحِيمٌ [عزیزٌ عليمٌ] ،عَجَزَ عَنْ وَصْفِهِ مَنْ وَصَفَهُ وَ ضَلَّ عَنْ نَعْتِهِ مَنْ عَرَّفهُ .قَرُبَ فَبَعُدَ وَ بَعُدَ
فَقَرُبَ یُجِيبُ دَعْوَةَ مَنْ یَدْعُوهُ وَ یَرْزُقُهُ وَ یَحْبُوهُ ذُو لُطْفٍ خَفِیٍّ وَ بَطْشٍ قَوِيٍّ وَ رَحْمَةٍ مُوسِعَةٍ وَ عُقُوبَةٍ مُوجِعَةٍ .رَحْمَتُهُ جَنَّةٌ عَرِیضَةٌ مُونِقَةٌ وَ عُقُوبَتُهُ جَحِيمٌ
مَمْدُودَةٌ مُوبِقَةٌ.
ث مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ وَ نَبِيِّهِ وَ صَفِيِّهِ وَ حَبِيبِهِ وَ خَلِيلِهِ ،بَعَثهُ فِی خَيْرِ عَصْرٍ وَ حِينَ فترَةٍ وَ کُفْرٍ ،رَحْمَة ً لِعَبِيدِهِ وَ مِنَّة ً لِمَزِیدِهِ .خُتِمَ بِهِ
وَ شَهدْتُ ببَعْ ِ
نُبُوَّتهُ وَ وَضَحَتْ بِهِ حُجَّتُهُ فَوَعَظَ وَ نَصَحَ َو بَ َّلغَ وَ کَدَحَ .رَؤوفٌ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ ،رَحِيمٌ سَخِی رَضِی وَلِی زَکِی .عَ َليْهِ رَحْمَةٌ وَ تَسْلِيمٌ وَ بَرَکَةٌ وَ تَعْظِيمٌ وَ تَكْرِیمٌ مِنْ
رَبٍّ غَفُورٍ رَحِيمٍ قَرِیبٍ مُجِيبٍ حَلِيمٍ.
وَصَّيْتُكُمْ مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ ،بوَصِيَّةِ رَبِّكُمْ ،وَ ذَکَّرْتُكُمْ بسُنَّة ِ نَبِيِّكُمْ .فَعَلَيْكُمْ برَهْبَةٍ تُسَكِّنُ قُلُوبَكُمْ وَ خَشْيَةٍ تُذرِي دُمُوعَكُمْ وَ تَقِيَّةٍ تُنْجِيكُمْ قَبْلَ یَوْمٍ یُذهِلُكُمْ
وَ یَبْتَلِيكُمْ ،یَوْمَ یَفُوزُ فِيهِ مَنْ ثقلَ وَزْنُ حَسَنَتِهِ وَ خَفَّ وَزْنُ سَيَِِّتِهِ .وَ [لْتَكُن مَسِلَتُكُم] مَسِْلَةَ ذ ُلٍّ وَ خُضُوعٍ ،وَ تَمَلّقٍ [و شُكرٍ] وَ خُشُوعٍ ،وَ تَوْبَةٍ وَ نُزُوعٍ[ ،و
ندَمٍ و رُجوعٍ] .وَ لْيَغْتَنِمْ کُلّ ٌمِنْكُمْ صِحَّتَهُ قَبْلَ سُقْمِهِ ،وَ شَيْبَتَهُ قَبْلَ هَرَمِهِ ،وَ سَعَتَهُ قَبْلَ فَقرِهِ ،وَ فَرْغَتَهُ قَبْلَ شُغُلِهِ ،وَ حَضَرَهُ قَبْلَ سَفَرِهِ ،قَبْلَ یَهِنَ وَ یَهْرَمَ ،وَ یَمْرَضَ
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تدبر

« )1سَنَدْعُ الزَّبانِیَةَ»
اگر آن طغیانگر به انجمن خویش می بالد و اعوان و انصار خود را علیه دین خدا فرابخواند ،خداوند هم فرشتگان عذاب
را علیه او فراخواهد خواند.
ثمره سیاسی -اجتماعی

جواب تهدید دشمن ،نرمش و ابراز تمایل به مذاكره نیست؛ بلکه تهدید است ،آن هم با قاطعیت بیشتر!

1

وَ یَسْقَمَ ،وَ یُمِلَّهُ طَبِيبُهُ وَ یُعْرِضَ عَنْهُ حَبِيبُهُ ،وَ یَنْقَطِعَ عُمُرُهُ وَ یَتَغَيَّرَ عَقْلُهُ ،ثُمَّ قِيلَ“ :هُوَ مَوْعُوكٌ وَ جِسْمُهُ مَنْهُوكٌ!” ،ثُمَّ جَدَّ فِی نَزْعٍ شَدِیدٍ ،وَحَضَرَهُ کُلُّ قَرِیبٍ
ح بِنَظَرِهِ ،وَ رَشَحَ جَبِينُهُ وَ سَكَنَ حَنينُهُ ،وَ جَدَبَتْ نَفْسُهُ ،وَ بَكَتْ عِرْسُهُ وَ حَضَرَ َرمْسُهُ ،وَ یَتِمَ مِنْهُ وَلَدُهُ وَ تَفَرَّقَ عَنْهُ عَدَدُهُ ،وَ فُصِ َم
وَ بَعِيدٍ ،فَشَخََُ بِبَصَرِهِ َو طَمَ َ
جَمْعُهُ وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ سَمْعُهُ ،وَ جُرِّدَ وَ غُسِّلَ وَ عُرِيَ ،وَ نُشِّفَ وَ سُجِّیَ ،وَ بُسِطَ لَهُ وَ هُيِّئَ ،وَ نُشِرَ عَلَيْهِ کَفَنُهُ وَ شُدَّ مِنْهُ ذَقَنُهُ[ ،وَ قُمَُِّ و عُمِّمَ ،وَ لفَّ و وُدِّعَ وَ
سُلمَ]؛ وَ حُمِلَ فَوْقَ سَرِیرٍ ،وَ صُلِّیَ عَلَيْهِ بِتَكْبِيرٍ ،بِغَيْرِ سُجُودٍ وَ تَعْفِيرٍ ،وَ نُقِلَ مِنْ دُورٍ مُزَخْرَفَةٍ وَ قُصُورٍ مُشَيَّدَةٍ وَ فُرُشٍ مُنَجَّدَةٍ وَ حُجَرٍ مُنَضَّدَةٍ ،فَجُعِلَ فِی ضَرِیحٍ
مَلْحُودٍ ،ضَيِّقٍ مَرْصُودٍ ،بِلَبِنٍ مَنْضُودٍ ،مُسَقَّفٍ بِجُلْمُودٍ! وَ هِيلَ عَلَيْهِ [حَفَرُهُ] وَ حُثِیَ [عَلَيهِ] مَدَرُهُ وَ تَحَقَّقَ حَذَرُهُ وَ نُسِیَ خَبَرُهُ ،وَ رَجَعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ نَدِیمُهُ ،وَ نَسِيبُهُ
وَ حَمِيمُهُ ،وَ تَبَدَّلَ بِهِ قَرِینُهُ وَ حَبِيبُهُ ،فَهُوَ حَشْوُ قَبْرٍ وَ رَهِينُ [قَفرٍ]! یَدِبُّ فِی جِسْمِهِ دُودُ قَبْرِهِ وَ یَسِيلُ صَدِیدُهُ مِنْ مَنْخَرِهِ ،وَ تَسْحَقُ تُرْبَتُهُ لَحْمَهُ ،وَ یُنْشَفُ دَمُهُ
وَ یُرَمُّ عَظْمُهُ ،حَتَّى یَوْمِ حَشْرِهِ[ ،فَيُنْشَرُ] مِنْ قَبْرِهِ ،وَ یُنْفَخُ فِی صُّورٍ ،وَ یُدْعَىٰ لِحَشْرٍ وَ نُشُورٍ ،فَثَمَّ بُعْثِرَتْ قُبُورٌ ،وَ حُصِّلَتْ سَرِیرَةٌ فِی صُدُورٍ؛ وَ جِیءَ بِكُلِّ
نَبِیٍّ وَ صِدِّیقٍ ،وَ شَهِيدٍ وَ مِنْطِيقٍ ،وَ [تَوَلی] لِفَصْلِ حُكْمِهِ [رَب] قَدِیرٌ ،بِعَبْدِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ؛ فَكَمْ [مِن] زَفرَةٍ تُضنيهِ وَ حَسْرَةٍ تُنضيهِ ،فِی مَوْقِفٍ مَهِيلٍ [عَظيمٍ] ،وَ
مَشْهَدٍ جَلِيلٍ [جَسيمٍ] ،بَيْنَ یَدَيْ مَلِكٍ [کَریمٍ] ،بِكُلِّ صَغِيرَةٍ وَ کَبِيرَةٍ عَلِيمٍ؛ فَحِينَِِذٍ یُلْجِمُهُ عَرَقُهُ وَ [یَحفِزُهُ] قَلَقُهُ ،فَعَبْرَتُهُ غَيْرُ مَرْحُومَةٍ وَ صَرْخَتُهُ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ
[وَ حُجَّتهُ غَيرُ مَقبُولَةٍ] ،وَ بَرَزَتْ صَحِيفَتُهُ وَ تَبَيَّنَتْ جَرِیرَتُهُ[ ،وَ نَطَقَ کُلُّ عُضوٍ مِنهُ] بِسُوءِ عَمَلِهِ ،وَ شَهِدَتْ عَيْنُهُ بِنَظَرِهِ ،وَ یَدُهُ بِبَطْشِهِ ،وَ رِجْلُهُ بِخَطْوِهِ ،وَ جِلْدُهُ
بِلَمْسِهِ وَ فَرْجُهُ بِمَسِّهِ؛ وَ یُهَدِّدُهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ ،وَ کُشِفَ [عَنهُ] حَيْثُ یَصِيرُ ،فَسُلْسِلَ جِيدُهُ وَ غُلَّتْ یَدُهُ ،فَسِيقَ یُسْحَبُ وَحْدَهُ ،فَوَرَدَ جَهَنَّمَ [بِكَربٍ] شَدِیدٍ ،وَ ظَلَّ
یُعَذَّبُ فِی جَحِيمٍ ،وَ یُسْقَى شَرْبَةً مِنْ حَمِيمٍ ،تَشْوِي وَجْهَهُ وَ تَسْلَخُ جِلْدَهُ[ ،یَضرِبُهُ زَبينتهُ بِمِقمَعٍ مِن حَدیدٍ ،یَعُودُ جِلدُهُ بَعدَ نَضجِهِ بِجِلدٍ جَدیدٍ] ،یَسْتَغِيثُ فَيُعْرِضُ
عَنْهُ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ ،وَ یَسْتَصْرِخُ فَيَلْبَثُ حُقْبَهُ بِنَدَمٍ؛
نَعُوذُ بِرَبٍّ قَدِیرٍ مِنْ شَرِّ کُلِّ مَصِيرٍ ،وَ نَسِْلُهُ عَفْوَ مَنْ رَضِیَ عَنْهُ ،وَ مَغْفِرَةَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ؛ فَهُوَ وَلِیُّ مَسِْلَتِی وَ مُنْجِحُ طَلِبَتِی؛
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ تَعْذِیبِ رَبِّهِ جُعِلَ فِی جَنَّتِهِ بِقُرْبِهِ ،وَ خُلِّدَ فِی قُصُورٍ وَ نِعَمِهِ ،وَ [مُكِّنَ مِن] حُورٍ عِينٍ وَ حَفَدَةٍ [وَ طِيفَ عَلَيهِ بِكُؤُوسٍ ،وَ سَكَنَ حَظيرَةً
مُشَيَّدَةً وَ مَكُنَ فِردَوسَ] ،وَ تَقَلَّبَ فِی نَعِيمٍ وَ سُقِیَ مِنْ تَسْنِيمٍ[ ،وَ شَرِبَ مِن عَينِ سَلسَبيلٍ مَمزوجَةٍ بِزَنجَبيلٍ] ،مَخْتُومَةٍ بِمِسْكٍ وَ [عَبيرٍ ،مُستَدیمٌ لِلحُبُورِ،
مُستشعِرٌ لِلسُّرورِ ،یَشرَبُ مِن خُمُورٍ ،فی رَوضٍ مُشرِقٍ مُغدِقٍ ،لَيسَ یَصدَعُ مَن شَرِبَهُ] ،یُشْرَبُ مِنْ خَمْرٍ مَعْذُوبٍ شُرْبُهُ ،لَيْسَ یُنْزَفُ لُبُّهُ؛
هَذِهِ مَنْزِلَةُ مَنْ خَشِیَ رَبَّهُ وَ حَذَّرَ نَفْسَهُ ،وَ تِلْكَ عُقُوبَةُ مَنْ عَصَى مُنْشَِِهُ وَ سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ مَعْصِيَةَ مُبْدِئِهِ؛ لَهُوَ ذَلِكَ قَوْلٌ فَصْلٌ وَ حُكْمٌ عَدْلٌ ،خَيْرُ قَصٍَُ
قَُُّ وَ وُعِظَ بِهِ وَ نَُُّ ،تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ،نَزَلَ بِهِ رُوحُ قُدُسٍ مُبينٍ ،عَلى نَبِىٍّ مُهتَدٍ مَكينٍ ،صَلَّت عَلَيهِ رُسُلٌ سَفَرَةٌ مُكَرَّمُونَ بَرَرَةٌ ؛
عُذتُ بِرَبٍّ رَحيمٍ مِن شَرِّ کُلِّ رَجيمٍ ،فَلْيَتَضَرَّعْ مُتَضَرِّعُكُم و لْيَبتَهلْ مُبتَهلُكُمْ ،فَنَستَغفِرُ رَبَّ کُلِّ مَربُوبٍ ،لی وَ لَكُمْ
 . 1رهبر انقالب چندي قبل ( )1395/11/19در برابر تهدیدهاي ترامپ فرمودند:
حاال این آقا که تازه در ایاالت متّحده [سرِ کار] آمده ،ميگوید شما باید از آمریكا متشكّر باشيد ،از دولت اوباما متشكّر باشيد! چرا متشكّر باشيم؟
هيچ متشكّر هم نيستيم؛ [او هم در] همان تشكيالتی بود که این تحریمهاي سنگين را به نيّت فلج کردن جمهوري اسالمی و ملّت ایران ،بر ملّت ایران
تحميل کردند؛ اميدشان این بود که فلج بكنند .البتّه به این اميد نرسيدند و هرگز نخواهند رسيد و هرگز هيچ دشمنی نميتواند ایران را فلج کند .ميگوید
متشكّر باشيد؛ نخير ،اصالً متشكّر نيستيم .چرا متشكّر باشيم؟ به خاطر تحریمها؟ بهخاطر ایجاد داعش؟ بهخاطر به آتش کشيدن منطقه؟ سوریه را به آتش
کشيدند ،عراق را به آتش کشيدند؛ چرا باید متشكّر باشيم؟ بهخاطر حمایت از فتنهي انتخابات در سال  88در کشور؟ از آنطرف به بنده نامه مينویسد و
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به ویژه اگر توجه شود كه این دشمنی كه در اینجا تهدید كرده بود ،ابوجهل بود ،آن هم با چنان عِدّه و عُدهاي؛ و پیامبر
ص هم در اوایل بعثتش است ،آن هم بیهیچ عده و عُده (جلسه قبل ،شأن نزول)؛ و طبق برخی نقلها ،این تهدید ابوجهل و
پاسخ آن ،بعد از آن به وقوع پیوست كه حضرت ابوطالب از دنیا رفت و پیامبر مهمترین پشتیبان ظاهري خود را از دست داد.
(تفسیر القمی ،ج ،2ص)431

1

 « )2فَلْیَدْعُ نادِیَهُ؛ سَنَدْعُ الزَّبانِیَةَ»
از نظر برخی مفسران ،با توجه به مفاد آیه فعلی ،فعل امر در آیه قبل ،امر تعجیزي (به عجر درآوردن) است و مقصود از
این دو آیه این است :به این شخص بگو اعوان و انصارش را جمع كند كه از دست ما نجاتش دهند و ما هم ماموران جهنم را
فرامیخوانیم تا ببینیم با وجود آنها ،آیا هیچ یاوري میتواند كسی را یاري كند؟! (المیزان ،ج ،20ص)327
« )3سَنَدْعُ الزَّبانِیَةَ»
او «نادي» (همنشینان ،اهل مجلس) خود را بخواند ،بزودي ما «زبانیه» (مامورانی كه شخص را به جهنم وارد میكنند) را
خواهیم خواند.
آیا احتمال ندارد این «زبانیه» براي او ،همان «نادي»اش باشند؟
نحوه استنباط مطلب با روش تفسیر قرآن به قرآن

اگر این آیه را كنار دو آیه دیگر بگذاریم ،شاید این احتمال بیشتر تقویت شود:
( )1الْأَخِالَّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ ِلبَعْضٍ عَدُوٌّ إِالَّ الْمُتَّقین :دوستان صمیمی در آن روز دشمنان همدیگرند ،به جز متقین.
(زخرف)67/
( )2إِ َّن الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرا :مال یتیم میخورند ،آتش میخورند،
«بزودي» در آتشی افروخته درآیند (نساء/http://yekaye.ir/an-nisa-004-010 )10/

اظهار ارادت و محبّت و همكاري ميكند ،از این طرف علناً و صریحاً از فتنهگر حمایت ميكند و ميگوید ما پشت سر شما ایستادهایم و دنبال فتنه ایجاد
کردن در کشور است؛ چهرهي نفاق [همين است]؛ همان دستكش مخملينی که روي پنجهي آهنی کشيده شده بود که من این را بارها گفتم .ما هيچ تشكّري
نميكنيم .ما ميدانيم که چه کار ميكردند؛ ميفهميم که آنها چه کار ميكردند؛ این ميگوید از او تشكّر کنيد ،از من هم بترسيد! نه از شما هم نميترسيم .روز
بيستودوّم بهمن ،مردم جواب این تهدیدها و این حرفها را در خيابان خواهند داد؛ نشان ميدهند که ملّت ایران در مقابل تهدید چه موضعی ميگيرد .نخير،
از تهدید کسی هم ما نميترسيم.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35567

 . 1قَوْلُهُ فَلْيَدْعُ نادِیَهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ ع فَنَادَى أَبُو جَهْلٍ وَ الْوَلِيدُ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللَّهِ هَلُمُّوا -فَاقْتُلُوا مُحَمَّداً فَقَدْ مَاتَ الَّذِي کَانَ نَاصِرَهُ -فَقَالَ اللَّهُ
فَلْيَدْعُ نادِیَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ قَالَ کَمَا دَعَا إِلَى قَتْلِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْنُ أَیْضاً نَدْعُو الزَّبَانِيَة.
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آیه اول ،از این جهت كه آن همنشینانی كه وي فرامیخوانده ،علیالقاعده دوستان صمیمی وي میباشند (كه در آن روز
دشمن میشوند ،پس میتوانند براي او نقش كسانی را ایفا كنند كه با كمك كردن به او در معصیت ،عمال وي را به سوي جهنم
هل میدهند)؛
و آیه دوم ،از این جهت كه اقدام امروز و جزاي فردا ،با تعبیر نسبتاً یکسان و افزودن حرف «سـ» (بزودي) به كار رفت:
«یَأْكُلُونَ  ...یَأْكُلُونَ  ...سَیَصْلَوْن»؛ «فَلْیَدْعُ  ...سَنَدْعُ».

 )365سوره علق ( )96آیه 19

1

کَالَّ ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

1396/1/6

ترجمه

چنین نیست [كه او گمان كرده؛ یا :كه بتواند كاري از پیش ببرد] ؛ اطاعتش مکن ،و سجده كن و تقرب جوي.
توجه :آیه سجدهدار

این آیه از آیاتی است كه سجده واجب دارد .در صورتی كه صوت آن را گوش دهید یا با صدایی كه تلفظ شود ،بخوانید
انجام یك سجده واجب است .البته براي مرور ذهنی ،سجده الزم نیست .این سجده نیاز به وضو ندارد ،اما شرایط سجده را
باید رعایت كرد (اعضایی كه بر زمین باید گذاشته شود و اینکه پیشانی بر خاك (مُهر) باشد) .هر ذكري در این سجده جایز
است ،اما بهتر آن است كه این ذكر گفته شود:2
ال إِلهَ إِلَّا اللّهُ حَقّا حَقّا
لَا إِلهَ الّا اللّهُ ایماناً وَ تَصْدِیقاً
لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ عُبُودِیَّه وَ رِقًّا
سَجَدْتُ لَكَ یا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقًّا
لَا مُسْتَنْکِفاً وَ لَا مُسْتَکْبِراً
 . 1در فضاي روایات مویداتی له و عليه این برداشت میتوان یافت:
موید له :در برخی احادیث ،این «زبانيه» (ماموران جهنم) ،دقيقا تمثل اعمال خود شخُ قلمداد شده است (جلسه  ،335حدیث)1
/http://yekaye.ir/al-balad-90-6
موید عليه :در برخی احادیث ،تعداد «زبانية» همان  19نفري دانسته شده است که در آیه 30سوره مدثر بدانها اشاره شده (حدیث.)2
واهلل العالم.
2

 .متن فوق را اغلب فقها در فتوایشان آوردهاند ،البته ظاهرا در حدیث به نحو مرسل آمده ،ولی در کافی (ج ،3ص )328با سند صحيح بدین

صورت روایت شده است:
ن أَبِی عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِذَا قَرَ َأ أَحَدُکُمُ السَّجْدَةَ مِنَ الْعَزَائِمِ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَ ْ
فَلْيَقُلْ فِی سُجُودِهِ «سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَكْبِراً عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُتَعَظِّماً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ».
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بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ ضَعِیفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ.
من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص307
حدیث

 )1از امام باقر ع روایت شده است:
سجدههاي واجب در قرآن چهارتاست :در سوره سجده (معروف به سوره «الم تنزیل» یا «الم سجده»)؛ و در سوره غافر
(معروف به سوره «حم سجده»)؛ و در سوره نجم؛ و در سوره علق (معروف به سوره «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ») ،آیه «كَلَّا ال تُطِعْهُ وَ
اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ».
فرمود :اینها «سُوَر عزائم» است كه سجده در آنها واجب است؛ ولی در غیر اینها ،اختیار با خودت است [یعنی سجدهاش
واجب نیست و مستحب است] ،اگر خواستی سجده كن و اگر خواستی سجده نکن؛ و امام سجاد ع خوش داشت كه در همگی
آنها سجده كند.
دعائم اإلسالم ،ج ،1ص215؛ مجمع البیان ،1ج ،10ص783؛ الخصال ،2ج ،1ص252
وَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ :الْعَزَائِمُ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ فِی الم تَنْزِیلِ السَّجْدَةِ وَ فِی حم السَّجْدَةِ
وَ فِی النَّجْمِ وَ فِی «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»« :كَلَّا ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» قَالَ فَهَذِهِ الْعَزَائِمُ لَا بُدَّ مِنَ السُّجُودِ فِیهَا وَ أَنْتَ فِی غَیْرِهَا
بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَسْجُدْ قَالَ وَ كَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ یُعْجِبُهُ أَنْ یَسْجُدَ فِیهِنَّ كُلِّهِنَّ.
 )2ابوبصیر حدیثی را ظاهرا از امام صادق ع روایت كرده است كه:
هنگامی كه آیه سجده در هریك از سورههاي عزائم چهارگانه (سجده ،غافر ،نجم و علق) خوانده شد و شنیدي ،سجده
كن ،هرچند كه وضو نداشته باشی و یا جُنُب باشی و یا زنی باشد كه نماز نمیخواند [= در ایام عادت ماهیانه است]؛ ولی آیات
سجده در سایر قرآن اختیار داري؛ خواستی سجده كن و خواستی سجده نکن.
الکافی  ،ج ،3ص318
حمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی َ
قَالَ [أبوعبد اللّه علیه السالم]:
إِذَا قُرِئَ شَیْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُ ْنتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّی وَ
سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.

 . 1روي عن عبد اهلل بن سنان عن أبی عبد اهلل (ع) قال العزائم الم تنزل و حم السجدة و النجم إذا هوى و اقرأ باسم ربك و ما عداها فی جميع القرآن
مسنون و ليس بمفروض
 . 2حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِ ْرحَانَ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِیلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةِ.
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 )3از رسول خدا ص روایت شده است كه:
«نزدیکترین وضعیتی كه بنده نسبت به خداوند دارد وقتی است كه در سجده است».
این مطلب ،مستقیما از قول امام صادق و امام رضا ع هم روایت شده ،با این تفاوت كه آنها بعد از بیان این جمله فرمودهاند:
«و این مفاد همان سخن خداوند تبارك و تعالی است كه فرمود« :سجده كن و نزدیك شو».
مجمع البیان  ،ج ،10ص783
عن عبد اهلل بن مسعود أن رسول اهلل ص:
قال أقرب ما یکون العبد من اهلل إذا كان ساجدا.
و فی عیون أخبار الرضا علیه السالم ،ج ،2ص7؛ الکافی ،ج ،3ص265؛ من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص: 209

1

حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ
الرِّضَا ع یَقُولُ أَقْرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ُهوَ سَاجِدٌ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِب»
 )4روایت شده است هنگامی كه آیه «و سجده كن و نزدیك شو» نازل شود ،پیامبر ص به سجده افتاد و در سجدهاش
گفت:
از خشم تو به رضاي تو ،و از عقوبتت به چشمپوشی كردنت پناه میبرم؛ و از تو به تو پناه میبرم؛ تو را ثنا گفتن نتوانم،
تو آن گونهاي كه خود گفتهاي.
عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،ج ،4ص114
رُوِيَ فِی الْحَدِیثِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» سَجَدَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ فِی سُجُودِهِ «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِی ثَنَاءً عَلَیْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلَى نَفْسِك».

2

تدبر

« )1كَالَّ ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»
در آیات قبل حکایت شخصی را مطرح كرد كه مانع نماز میشد و تهدید میكرد كه عِدّه و عُدِهاش را علیه پیامبر ص
فرامیخواند .طبق روایات ،او ابوجهل بوده و گفته بود اگر پیامبر ص را در حال سجده ببینم ،گردنش را لگدمال میكنم.

 1سندش در کافی چنين است :عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا؛ و در من الیحضره الفقيه از امام صادق ع روایت شده
است.
 . 2این حكایت درباره این آیه هم قابل توجه است:
روى أنّ النّبىّ -صلّى اللّه عليه و آله -قرأ ذات یوم« :وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» فسجد هو و من معه من المؤمنين و قریش تصفق فوق رؤوسهم و تصفر،
فنزلت «فَما لَهُمْ ال یُؤْمِنُونَ؛ وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ ال یَسْجُدُون» (انشقاق( )21-20/تفسير جوامع الجامع ،ج ،4ص)467
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(جلسه ، 356شأن نزول) .خدا هم بعد از اینکه پاسخ تهدیدش را داد ،اكنون به پیامبرش دلگرمی میدهد كه به سخن او گوش
نکن كه او هیچ غلطی نمیتواند بکند ،بلکه سجدهات را بکن و به خداین نزدیك شو!
به قول حافظ شیرازي
تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار
كه رحم اگر نکند مدعی ،خدا بکند
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh187 /

« )2ال تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ»
كسی كه میخواهد از اطاعت افراد طغیانگر رها شود ،سر سجده بر آستان خدا میساید.
نکته تخصصی انسانشناسی

شهید مطهري در تبیین دقیقی نشان میدهند كه «آزادي اجتماعی بدون آزادي معنوي سرابی بیش نیست( ».آزادي معنوي،
ص )35-17ایشان مساله را از این زاویه تحلیل میكنند كه كسی كه به آزادي معنوي نرسیده باشد ،اگر قدرت پیدا كند ،آزادي
دیگران را رعایت نخواهد كرد .در حالی كه آن تحلیل در جاي خود درست است ،اما همه مساله نیست.
آیات این سوره ،این وابستگی آزادي اجتماعی به آزادي معنوي را از زاویه دیگري نیز تبیین میكنند:
همواره در هر جامعهاي انسانهاي طغیانگري وجود دارند كه به خاطر مال و اموالی كه دارند احساس استغنا میكنند،
(علق ،)7-6/لذا زیر بار سخن حق نمیروند (علق )13/و عِدّه و عُدّهاي گرد خود فراهم میآورند (علق ،)17/آنچه دلخواه خود
را انجام میدهند ،اما مانع فعالیتهاي دیگران میشوند (علق.)10-9/
چه كسی میتواند در مقابل اینها بایستد ،و از آنها اطاعت نکند؟
این آیه میفرماید:
كسی كه پشتوانه قويتر و برتري داشته باشد؛
كسی كه خدا را میشناسد و در مقابل خداوند سر تسلیم فرو میآورد ،كسی است كه از این طغیانگرها نمیترسد.
 خداوند رحمت كند امام خمینی را كه در پیام برائت خویش ،بعد از كشتار حاجیان چنین فرمود:خداوندا ،تو میدانی كه ما سر سازش با كفر را نداریم.
خداوندا ،تو میدانی كه استکبار و امریکاي جهانخوار گلهاي باغ رسالت تو را پرپر نمودند.
خداوندا ،در جهان ظلم و ستم و بیداد ،همه تکیه گاه ما تویی ،و ما تنهاي تنهاییم و غیر از تو كسی را نمیشناسیم و غیر
از تو نخواستهایم كه كسی را بشناسیم .ما را یاري كن ،كه تو بهترین یاري كنندگانی( .صحیفه امام خمینی ،ج ،21ص)95
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&tid=46

 « )3وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»
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راه تقرب به سوي خدا ،سجده بر آستان اوست( .حدیث)3
ثمره اخالقی -اجتماعی

قبال (در جلسه  (http://yekaye.ir/sad-038-71-2/ ) 166و جلسه  ) (http://yekaye.ir/2-baqare-03/ ) 224توضیح
داده شد كه سجده به معناي «ابراز خضوعی است كه هیچ گونه اثري از منیت در شخص نماند» و این حالت بدنی خاص ،جزء
معناي كلمه نیست.
پس ،سجده ،فقط یك حالت بدنی نیست؛ بلکه حقیقت سجده ،تسلیم محض بودن در برابر خداوند است .این آیه
میفرماید كه راه قرب ،سجده است؛ یعنی تسلیم خدا بودن.
از كجا میتوان فهمید كسی واقعا تسلیم خدا هست یا نه؟
از اینکه دستورات خدا را چه اندازه در زندگیاش عمل میكند .دستورات خداوند در قابل شریعت و دین به ما رسیده
است .از اینکه چه اندازه از این شریعت تبعیت میكنیم ،میتوانیم پی ببریم چه اندازه به قرب خداوند رسیدهایم.
« )4اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ»
خداوند به ما از رگ گردن نزدیکتر است (نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید؛ ق )16/؛ بلکه او از خودمان هم به ما نزدیکتر
است (أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ؛ انفال)24/؛ پس نزدیك شدن به خدا یعنی چه؟ و چگونه ممکن است؟
نکته تخصصی فلسفی

خداوند فوق مکان و خالق مکان است؛ پس این نزدیك بودن ،قطعا نزدیکی مکانی نیست .از عمیقترین معارف دینی،
وجود رابطههایی است كه از دو سو یکسان نیستند .یکی از آنها رابطه مخلوقات با خداوند است .وقتی از زاویه خدا بنگریم،
خداوند به خاطر قهاریتی كه دارد ،و اینکه آفریننده همه موجودات است ،در یك نگاه عمیق ،از خود آنها هم به آنها نزدیکتر
است؛ اما مخلوقات به خاطر ضعف وجوديشان و حقارت بیحد و حصرشان در قبال عظمت الهی ،بسیار از او دورند .خداوند
به تمام حقیقت ما احاطه دارد ،اما ما به ذرهاي از حقیقت او راه نداریم؛ لذا ما از او دوریم و او به ما نزدیك.
تمثیل

براي فهم رابطهاي كه از دو سو متفاوت است یك آدمی را در یك باغ در ذهن خود بسازید و به او اجازه دهید در آن باغ
گردش كند .شما چه نسبتی با او دارید؟ شما به او احاطه كامل دارید و از خودش به او نزدیکترید؛ اما او از شما چه میداند؟
در عین حال ،ما میتوانیم به او نزدیك شویم.
چگونه؟
مادام كه خداوند را با ساختهها و بافتههاي ذهن خود می جوییم ،دائما از او دور میشویم زیرا هر آنچه در ذهن ماست،
مخلوق و ساخته ماست؛
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اما این آیه میفرماید كه راه بسته نیست؛ ما میتوانیم كامال تسلیم او شویم و بگذاریم كه او خودش خود را به ما بنمایاند.
شاید به همین دلیل است كه خداوند در عین حال كه از توصیف توصیفكنندگان منزه و برتر دانسته شده ،اما توصیف
مخلَصان (ی عنی كسانی كه خداوند آنها را خالص كرده و هیچ چیزي از خود ندارند) در مورد او صادق است :سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا
یَصِفُون؛ إِالَّ عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصین (صافات)40-39/

جمعبندي سوره علق
این سوره با دعوت به «خواندن» شروع شد ،خواندنی با اسم پروردگاري كه هم انسان را آفریده و هم بر اساس كرامتش
به او علم داده ،علمی با «قلم» كه انسانها را از سایر موجودات متمایز میكند.
بدین ترتیب ،انسانی كه مخاطب وحی است :رب دارد ،خالق دارد ،و ممیزه خاصی دارد :خواندن و نوشتن؛ و در نتیجه:
فرهنگ و تمدن؛ و امکان انتقال آن ،و در نتیجه تکامل و پیشرفت.
اما علیرغم این امتیاز ویژه ،همه انسانها راه كمال حقیقی (قرب خدا) را در پیش نمیگیرند؛ بلکه برخی با برخورداري از
این ممیزهها ،احساس استغنا كرده ،به طغیان كشیده می شوند؛ كه دو عالج دارد :یکی به یاد آورد كه عاقبت و سرانجامش به
سوي خداست؛ و دوم اینکه توجه كند كه خدا او را میبیند.
البته آن طغیانگر ،زیر بار حق و حقیقت نمیرود ،و در مقابلِ آن بندهاي كه بر هدایت است و راه خدا را در پیش گرفته
و میكوشد كه دیگران را هم به تقوا وادارد ،مانعتراشی میكند و میكوشد با سازماندهی نیروها ،وي را زمین بزند.
اما كاري از پیش نخواهد برد؛ و بندهاي كه سر به سجده نهاده و خود را یکسره تسلیم خداوند نموده ،مراتب قرب و كمال
را خواهد پیمود و آن مقام ویژهاي كه خداوند انسان را براي آن آفریده ،به دست خواهد آورد.
با این بیان ،چهبسا بتوان گفت:
این سوره ،كه ظاهرا اولین سورهاي است كه بر پیامبر ص نازل شده ،در همان ابتدا ،با معرفیاي از حقیقت انسان ،و
نمونه اي از دو بُعد اصلی وجود وي ،كه یکی به طغیان تمایل دارد و دیگري تسلیم شدن در برابر راه هدایت را میجوید،
وضعیت كلی انسان و دین و آنچه كه در تاریخ بشر بر سر این دو رفته و خواهد رفت ،به اجمال بیان كرده است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اگر روزي در یك آیه قرآن بیندیشیم بعد از  17سال در طول عمرمان در تمام آیات تدبر كرده ایم.
لینك كانال «یك آیه در روز»
https://t.me/YekAaye

لینك «یك آیه در روز -گزیده» (كانالی كه گلچینی از كانال فوق در آن قرار داده میشود)
https://t.me/YekAayah
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توضیحات درباره كانال «یك آیه در روز» در تلگرام
https://t.me/YekAaye/2025

توضیحات درباره كانال «یك آیه در روز» در فضاي وب
http://yekaye.ir/about-us/

سایت حاوي كل مطالب كانال حداقل یك آیه در روز
http://yekaye.ir/
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