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کانون فرهنگی امامزادگان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن
بسم هللا الرحمن الرحیم

)سـبـحـان الذى اسـرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد االقصا الذى باركنا حوله لنریه من ایاتنا انه هو السمیع البصیر (1

 :ترجمه

بنام خداوند بخشنده مهربان
پـاك و مـنـزه است خدائى كه بندهاش را در یك شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى كه گـرداگـردش را پـر بـركـت سـاخـتـیـم 1 -
 .بـرد ،تا آیات خود را به او نشان دهیم او شنوا و بیناست
:تفسیر
) معراج گاه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم
نـخـستین آیه این سوره از مساله اسراء یعنى سفر شبانه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سـلّم ) از مـسـجد الحرام به مسجد اقصى
(بیت المقدس ) كه مقدمه اى براى معراج بوده است سـخـن مـیـگـویـد ،ایـن سـفـر كـه در یـك شـب و مـدت كـوتـاهـى صـورت
 .گـرفـت حـداقـل در شـرایط آن زمان از طرق عادى به هیچوجه امكان پذیر نبود ،و جنبه اعجاز آمیز و كامال خارق العاده داشت
نـخـسـت مـیـگـویـد :منزه است آن خداوندى كه بنده اش را در یك شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى برد (سبحان الذى اسرى
 ).بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى
).ایـن سـیـر شـبـانـه خارق العاده  :به خاطر آن بود كه بخشى از آیات عظمت خود را به او نشان دهیم (لنریه من آیاتنا
 ).و در پایان اضافه میكند خداوند شنوا و بینا است (انه هو السمیع البصیر
اشـاره بـه ایـنـكـه اگـر خـداونـد پـیـامـبـرش را بـراى ایـن افـتـخـار بـرگـزیـد بـى دلیل نبود ،زیرا او گفتار و كردارى آنچنان پاك و
شایسته داشت كه این لباس بر قامتش كامال زیبا بود ،خداوند گفتار پیامبرش را شنیده و كردار او را دیده و لیاقتش را براى این
.مقام پذیرفته بود
بعضى از مفسران این احتمال را نیز در جمله فوق داده اند كه منظور از آن تهدید منكران این اعجاز است كه خداوند سخنانشان را
 .مى شنود و اعمالشان را مى بیند و از توطئه آنها آگاه است
:این آیه در عین فشردگى بیشتر مشخصات این سفر شبانه اعجاز آمیز را بیان میكند
جمله اسرى نشان میدهد كه این سفر ،شبب هنگام واقع شد ،زیرا اسراء در لغت عرب به معنى سفر شبانه است  ،در حالى كه 1 -
.كلمه سیر به مسافرت در روز گفته میشود
كلمه لیال در عین اینكه تاكیدى است براى آنچه از جمله اسراء فهمیده میشود ،این حقیقت را نـیـز بـیـان مـیـكـنـد كه این سفر 2 -
بطور كامل در یك شب واقع شد ،و مهم نیز همین است كه فـاصـله مـیـان مـسـجد الحرام و بیت المقدس كه بیش از یكصد فرسخ
است و در شرائط آن زمان مى بایست روزها یا هفته ها بطول
.بیانجامد ،تنها در یك شب رخ داد
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كـلمـه عـبـد نـشـان میدهد كه این افتخار و اكرام به خاطر مقام عبودیت و بندگى پیامبر (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) بـود3 - ،
چـرا كه باالترین مقام براى انسان است كه بنده راسـتـیـن خـدا بـاشـد ،جـز بـر پـیشگاه او جبین نساید ،و در برابر فرمانى جز فرمان
.او تسلیم نگردد ،هر كارى میكند براى خدا باشد و هر گام برمیدارد رضاى او را بطلبد
هـمـچـنـیـن تـعـبـیـر به عبد نشان مى دهد كه این سفر در بیدارى واقع شده  .و این سیر جـسـمـانـى بـوده اسـت نـه روحـانـى 4 - ،
زیـرا سیر روحانى معنى معقولى جز مساله خواب یا حالتى شبیه به خواب ندارد ،ولى كلمه عبد نشان میدهد كه جسم و جان پیامبر
(صلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سلّم ) در این سفر شركت داشته  ،منتها كسانى كه نتوانسته اند این اعجاز را درسـت در فـكـر خود هضم
كنند احتمال روحانى بودن را به عنوان توجیهى براى آیه ذكر كـرده انـد ،در حـالى كـه مـى دانـیـم اگـر كسى به دیگرى بگوید من
فالن شخص را به فـالن نـقـطـه بـردم مـفـهـومـش ایـن نـیـسـت كـه در عـالم خـواب یـا خیال بوده یا تفكر اندیشه او به چنین سیرى
 .پرداخته است
آغـاز ایـن سـیـر (كـه مـقـدمـه اى بـر مـسـاله مـعـراج بـه آسـمـانـهـا بـوده و بـعـدا دالئل آن ذكر خواهد شد مسجد الحرام در 5 -
 .مكه و انتهاى آن مسجد االقصى در قدس بوده است
البـتـه در ایـنـكه پیغمبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) از كنار خانه كعبه به این سیر پـرداخـت و یـا در خانه یكى از بستگانش بود،
(و از آنجا كه به همه شهر مكه گاهى به عـنـوان احـتـرام  ،مـسجد الحرام گفته میشود این تعبیر در آیه ذكر شده است ) در میان
 .مفسران گفتگو است  ،ولى بدون شك ظاهر آیه این است كه مبدء سیر او مسجد الحرام بوده است
هدف از این سیر ،مشاهده آیات عظمت الهى بوده  ،همانگونه كه دنباله 6 -
ایـن سـیـر در آسـمـانـهـا نـیـز به همین منظور انجام گرفته است تا روح پر عظمت پیامبر (صـلى ّ
هللا عـلیه و آله و سلّم ) در پرتو
مشاهده آن آیات بینات  ،عظمت بیشترى یابد ،و آمـادگـى فـزونـتـرى بـراى هـدایـت انـسـانـهـا پیدا كند ،نه آنگونه كه كوته فكران مى
!!پـنـدارند كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) به معراج رفت تا خدا را ببیند! ،به گمان اینكه خدا محلى در آسمانها دارد
بـه هـر حال پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) گرچه عظمت خدا را شناخته بود ،و از عظمت آفرینش او نیز آگاه بود ،ولى
! شنیدن كى بود مانند دیدن
در آیـات سـوره نـجـم كـه بـه دنـبـاله ایـن سـفـر یـعنى معراج در آسمانها اشاره میكند نیز مـیـخـوانـیـم لقد راى من آیات ربه الكبرى
 :.او در این سفر آیات بزرگ پروردگارش را مشاهده كرد
جـمـله بـاركـنـا حـوله بـیـانـگـر ایـن مـطلب است كه مسجد االقصى عالوه بر اینكه خود سـرزمـین مقدسى است اطراف آن نیز 7 -
سرزمین مبارك و پر بركتى است و این ممكن است اشاره بـه بـركات ظاهرى آن بوده باشد چرا كه مى دانیم در منطقه اى سرسبز و
 .خرم و مملو از درختان و آبهاى جارى و آبادیها واقع شده است
و نـیـز مـمـكـن اسـت اشـاره بـه بـركـات مـعـنوى آن بوده باشد ،زیرا این سرزمین مقدس در طول تاریخ كانون پیامبران بزرگ خدا،
 .و خاستگاه نور توحید و خدا پرستى بوده است
جـمـله انـه هو السمیع البصیر همانگونه كه گفتیم اشاره به این است كه بخشش این مـوهـبـت بـه پـیـامـبـر (صـلى ّ
هللا عـلیـه و 8 -
آله و سـلّم ) بـى حـساب نبوده بلكه به خاطر شـایـسـتگى هائى بوده كه بر اثر گفتار و كردارش پیدا شد و خداوند از آن به خوبى
.آگاه بود
ضمنا كلمه سبحان دلیلى است بر اینكه این برنامه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) خود نشانه اى بر پاك و منزه بودن 9 -
 .خداوند از هر عیب و نقص است
كلمه من در من آیاتنا نشان میدهد كه آیات عظمت خداوند 10 -
آنقدر زیاد است كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) با تمام عظمتش در این سفر پر عظمت تنها گوشه اى از آنرا مشاهده كرده
 .است
مساله معراج
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مشهور و معروف در میان دانشمندان اسالم این است كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) بـه هـنگامى كه در مكه بود در یك
شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى در بیت المقدس به قـدرت پـروردگـار آمـد ،و از آنـجـا بـه آسمانها صعود كرد ،و آثار عظمت
 .خدا را در پهنه آسمان مشاهده نمود و همان شب به مكه بازگشت
.و نیز مشهور و معروف آنست كه این سیر زمینى و آسمانى را با جسم و روح تواما انجام داد
ولى از آنجا كه این یك موضوع فوق العاده شگرفى است  ،جمعى به توجیه آن پرداخته و آنرا به معراج روحانى تفسیر كرده اند كه
چیزى شبیه یك خواب یا مكاشفه روحى خواهد بـود ،امـا هـمانگونه كه گفتیم این موضوع كامال با ظواهر آیات مخالف است چرا كه
.ظاهر آیات به مساله جسمانى بودن گواهى میدهد
 :به هر حال پیرامون این بحث سؤ االت فراوانى وجود دارد از جمله
 .چگونگى معراج از نظر قرآن و حدیث و تاریخ 1 -
 .اعتقاد دانشمندان اسالمى اعم از شیعه و اهل تسنن در این زمینه 2 -
 .هدف معراج 3 -
.امكان معراج از نظر علوم روز 4 -
هـر چـنـد بحث طوالنى پیرامون این مسائل از عهده یك بحث تفسیرى خارج است ولى ما سعى مى كنیم فشرده این مسائل را براى
 .خوانندگان عزیز ذیال بیاوریم
معراج از نظر قرآن و حدیث 1 -
در دو سوره از سوره هاى قرآن به این مساله اشاره شده است  :نخست همین سوره اسراء است كـه تـنـهـا بـخـش اول ایـن سـفـر
 ).را بـیان میكند (یعنى سیر از مكه و مسجد الحرام به مسجد اقصى و بیت المقدس
امـا در سـوره نـجم طى شش آیه از آیه  13تا  18قسمت دوم معراج یعنى سیر آسمانى آمده اسـت  ،آنـجـا مـى فـرماید  :و لقد رآه
نزلة اخرى  .عند سدرة المنتهى  .عندها جنة الماوى  .اذ یغشى السدرة ما یغشى  .ما زاغ البصر و ما طغى  .لقد رآى من آیات ربه
الكبرى خالصه مـفـاد ایـن شـش آیـه چـنـیـن اسـت كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) براى دومین بار فـرشـتـه وحـى جـبـرئیـل
).را بـه صـورت اصـلى مـشـاهـده و مـالقـات كـرد (مـرتـبـه اول در آغاز نزول وحى در كوه حرا بود
 .این مالقات در نزد بهشت جاویدان صورت گرفت
.پیغمبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) در مشاهده این منظره دچار خطا و اشتباه نشد
.آیات و نشانه هاى بزرگى را از عظمت خدا مشاهده كرد
این آیات كه به گفته اكثر مفسران از معراج سخن میگوید نیز نشان میدهد كه این حادثه در بیدارى اتفاق افتاده است  ،مخصوصا
جمله ما زاغ البصر و ما طغى چشم پیامبر دچار خطا و انحراف و طغیان نشد) گواه دیگر بر این موضوع است
از نـظـر حـدیـث  ،روایـات بـسـیـار زیـادى در زمـیـنـه مـسـاله مـعـراج در كتب معروف اسالمى نـقـل شـد كه بسیارى از علماى
 :اسالم تواتر یا شهرت آن را تصدیق كرده اند ،به عنوان نمونه
فـقـیـه و مـفـسـر بـزرگ شـیـخ طـوسـى در تـفـسـیـر تـبـیـان ذیل آیه مورد بحث چنین میگوید :علماى شیعه معتقدند خداوند در همان
شبى كه پیامبرش را از مـكـه بـه بـیـت المـقـدس بـرد او را بـه سـوى آسـمـانها عروج داد ،و آیات عظمت خود را در آسمانها
 .به او ارائه فرمود ،و این در بیدارى بود نه در خواب
مـفـسـر عـالیـقـدر مـرحـوم طـبـرسـى در تـفـسـیـر خـود مـجـمـع البـیـان ذیـل آیـات سـوره نـجـم چنین میگوید مشهور در اخبار ما
 .این است كه خداوند پیامبر را با همین جسم در حال بیدارى و حیات به آسمانها برد و اكثر مفسران را نیز عقیده همین است
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محدث شهیر عالمه مجلسى در بحار االنوار میگوید :سیر پیامبر اسالم (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) از مسجد الحرام به بیت
المقدس و از آنجا به آسمانها از جمله مطالبى است كه آیـات و احـادیـث مـتـواتـر شـیـعـه و سـنـى بـر آن داللت دارد ،و انـكـار امثال
این مسائل یا تاویل و توجیه آن به معراج روحانى  ،یا خواب دیدن پیامبر ناشى از عدم اطالع از اخبار ائمه هدى و یا ضعف یقین
 .است
.سـپـس اضـافـه میكند اگر بخواهیم اخبارى را كه در این باره رسیده جمع آورى كنیم كتاب بزرگى خواهد شد
از مـیـان دانـشـمندان اهل تسنن منصور على ناصف كه از علماى معاصر و از دانشمندان االزهر و نویسنده كتاب معروف التاج است
 .در كتاب خود احادیث معراج را جمع آورى كرده است
فـخـر رازى مـفـسـر معروف در ذیل آیه مورد بحث پس از ذكر یك رشته استدالالت عقلى بر امـكـان وقـوع مـعـراج میگوید از نظر
حدیث  ،احادیث معراج از روایات مشهوره است كه در كتب صـحـاح اهل سنت نقل شده و مفاد آنها سیر پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله
 .و سلّم ) از مكه به بیت المقدس و از آنجا به آسمانها است
شـیخ عبد العزیز بن عبد هللا بن باز رئیس ادارات بحوث علمیه و افتاء و دعوت و ارشاد كه از علماى متعصب وهابى معاصر است
 ،در كتاب التحذیر من البدع میگوید :شك نیست كه اسراء و معراج از نشانه هاى بزرگى است
كه داللت بر صدق پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) و بلندى مقام و منزلت او میكند تـا آنـجـا كـه مـیـگـویـد :اخـبـار مـتـواتـر از
.پـیـامـبـر (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) نقل شده كه خدا او را به آسمانها برد و درهاى آسمان را به روى او گشود
ذكـر ایـن نـكـتـه كـامـال ضـرورت دارد كـه در البـالى روایـات مـعـراج احـادیـث مـجـعـول یـا ضـعـیـفـى بـه چـشـم مـیـخـورد كـه بـه
 .هـیـچـوجـه قابل قبول نیست
 :لذا مـفـسـر بـزرگ مـرحـوم طبرسى ذیل همین آیه مورد بحث احادیث معراج را به چهار گروه تقسیم كرده است
 .روایـاتـى كـه بـه حـكـم تـواتـر قـطـعـى اسـت  ،مـانـنـد اصل موضوع معراج 1 -
احـادیـثـى كـه قـبـول آنـها هیچ مانع عقلى ندارد و در روایات به آن تصریح شده است مانند مشاهده بسیارى از آیات عظمت 2 -
 .خدا در پهنه آسمان
روایاتى كه با ضوابط و اصولى كه در دست داریم مخالف است ولى میتوان آنها را تـوجـیه كرد ،مانند احادیثى كه میگوید 3 -
پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) در آسمانها جمعى را در بهشت و گروهى را در دوزخ دید كه باید گفت منظور مشاهده صفات
 ).بهشتیان و دوزخیان بوده است یا بهشت و دوزخ برزخى
روایـاتى كه مشتمل بر امور نامعقول و باطل مى باشد و وضع آنها گواه روشنى بر ساختگى بودن آنها است  ،مانند روایاتى كه 4 -
میگوید پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) خـدا را آشـكـارا دیـد ،بـا او سـخـن گـفـت  ،و با او نشست كه با هیچ منطقى سازگار
 .نمى بـاشـد بـلكـه مـخـالف دلیـل عـقـل و نـقـل اسـت  ،و بـدون شـك ایـن گـونـه روایـات مجعول است
در تـاریـخ وقـوع مـعـراج در مـیـان مـورخـان اسـالمـى اخـتـالف نـظـر است  ،بعضى آنرا در سـال دهـم بـعـثـت شـب بـیـسـت و
هـفـتـم مـاه رجـب دانـسـتـه  ،و بـعـضـى آنـرا در سـال دوازدهـم شـب  17مـاه رمـضـان  ،و بـعـضـى آنـرا در اوائل بـعـثـت ذكـر
 .كـرده انـد ،ولى اخـتـالف در تـاریـخ وقـوع آن مـانـع از اتـفـاق در اصل وقوع آن نیست
ذكر این نكته نیز الزم است كه این تنها مسلمین نیستند كه عقیده به معراج دارند ،این عقیده در میان پیروان ادیان دیگر كم و بیش
وجود دارد از جمله در مورد حضرت عیسى (علیهالسالم ) بـصـورت سـنـگـیـنـتـرى دیـده مـیـشـود ،چـنـانـكـه در انـجـیـل مـرقـس
بـاب  ،6و انـجـیـل لوقـا بـاب  ،24و انـجـیـل یوحنا باب  ،21میخوانیم كه عیسى پس از آنكه به دار آویـخـتـه و كـشـتـه و دفـن شـد
) از مـردگـان بـرخـاسـت و چـهـل روز در مـیـان مـردم زنـدگى كرد سپس به آسمانها صعود نمود (و به معراج همیشگى رفت
.ضـمـنـا از بعضى از روایات اسالمى نیز استفاده میشود كه بعضى از پیامبران پیشین نیز داراى معراج بوده اند
آیا معراج جسمانى بوده یا روحانى ؟
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عـالوه بـر ایـنـكـه مـشـهـور مـیـان دانـشـمـنـدان اسـالم (اعـم از شـیـعـه و اهـل تـسـنـن ) ایـن است كه این امر در بیدارى صورت
گرفته ظاهر خود آیات قرآن در آغاز سوره اسراء و همچنین سوره نجم (چنانكه شرح آن در باال گذشت ) نیز وقوع این امر را در
.بیدارى گواهى مى دهد
تـواریـخ اسـالم نـیـز گـواه صـادقـى بـر این موضوع است  ،زیرا در تاریخ مى خوانیم هـنـگـامى كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و
سلّم ) مساله معراج را مطرح كرد مشركان به شـدت آنـرا انكار كردند و آنرا بهانه اى براى كوبیدن پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و
سـلّم ) دانـسـتـنـد ،ایـن بـه خـوبـى گـواهى میدهد كه پیامبر هرگز مدعى خواب یا مكاشفه روحـانـى نـبـوده و گـرنـه ایـنـهمه سر و
صدا نداشت  :و اگر در روایتى از حسن بصرى مـیـخـوانـیـم كه كان فى المنام رؤ یارآها :این امر در خواب واقع شده است و یا
خبرى كه از عـایشه نقل شده  :و هللا ما فقد جسد رسول هللا و لكن عرج بروحه به خدا سوگند بدن پیامبر از میان ما نرفت تنها روح
او به آسمانها پرواز كرد ظاهرا جنبه سیاسى
.داشـته و براى خاموش كردن جنجالى بوده است كه درباره مساله معراج در میان عده اى به وجود آمده بود
هدف معراج
بـا توجه به بحثهاى گذشته این مساله براى ما از جمله واضحات است كه هدف از معراج ایـن نـبـوده كـه پـیامبر (صلى ّ
هللا علیه و
آله و سلّم ) به دیدار خدا در آسمانها بشتابد! آنـچـنـان كـه ساده لوحان پنداشته اند كه متاسفانه بعضى از دانشمندان غربى به خاطر
نـاآگـاهـى یـا دگـرگـون سـاخـتـن چـهـره اسـالم در نـظـر دیـگـران  ،آنـرا نـقـل كـرده انـد ،از جـمـله ایـنـكـه گـیـورگیو در كتاب محمد
پیامبرى كه از نو باید شناخت میگوید محمد در سفر معراج به جائى رسید كه صداى قلم خدا را مى شنید و مى فهمید كه خـدا
مـشـغـول نـگهدارى حساب افراد میباشد! ولى با اینكه صداى قلم خدا را مى شنید او را نـمـى دید! زیرا هیچكس نمیتواند خدا را ببیند
).و لو پیغمبر باشد (محمد پیغمبرى كه از نو باید شناخت صفحه 125
ایـن نـشـان مـیدهد كه مخصوصا قلم از نوع قلم چوبى است ! كه به هنگام حركت روى كاغذ تحریر مى لرزد و صدا میكند!! و امثال
 .این خرافات و الطائالت
نه هدف این بوده كه روح بزرگ پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) با مشاهده اسرار عظمت خدا را در سراسر جهان هستى ،
مخصوصا عالم باال كه مجموعه اى است از نشانه هاى عظمت او مشاهده كند ،و باز هم درك و دید تازهاى براى هدایت و رهبرى
.انسانها بیابد
ایـن هـدف صـریـحا در آیه یك سوره اسراء و آیه  18سوره نجم آمده است  .روایت جالبى نـیـز در ایـن زمـیـنـه از امـام صـادق
(عـلیـهـالسـالم ) در پـاسـخ سـؤ ال از علت معراج نقل شده است كه فرمود :ان هللا ال یوصف بمكان  ،و ال یجرى علیه زمان ،
و لكـنـه عـز و جـل اراد ان یـشرف به مالئكته و سكان سماواته  ،و یكرمهم بمشاهدته  ،و یـریه من عجائب عظمته ما یخبر به بعد
هبوطه  :خداوند هرگز مكانى ندارد ،و زمان بر او جـریـان نـمـى گـیـرد ،و لكن او میخواست فرشتگان و ساكنان آسمانش را با قدم
گذاشتن پـیـامـبر در میان آنها احترام كند و نیز از شگفتى هاى عظمتش به پیامبرش نشان دهد تا پس از بازگشت براى مردم بازگو
.كند
معراج و علوم روز
در گـذشـتـه بـعـضـى از فالسفه كه معتقد به افالك نهگانه بطلمیوسى پوست پیازى بـودنـد مـانع مهم معراج را از نظر علمى وجود
.همین افالك و لزوم خرق و التیام در آنها مى پنداشتند
ولى بـا فـرو ریـخـتـن پـایـه هاى هیئت بطلمیوسى مساله خرق و التیام بدست فراموشى سـپـرده شـد ،امـا بـا پـیـشـرفـتـى كـه در
 :هـیـئت جـدیـد بـه وجـود آمـد مـسـائل تـازهـاى در زمـیـنـه مـعـراج مـطـرح شـده و سـؤ االتـى از ایـن قبیل
بـراى اقـدام بـه یـك سـفـر فـضـائى نـخـسـتـین مانع نیروى جاذبه است كه باید با وسـائل فـوق العـاده بـر آن پـیـروز شـد ،زیرا 1 -
 !.براى فرار از حوزه جاذبه زمین سرعتى الاقل معادل چهل هزار كیلومتر در ساعت الزم است
.مـانـع دیـگـر ،فـقـدان هـوا در فضاى بیرون جو زمین است كه بدون آن انسان نمیتواند زندگى كند 2 -
مـانـع سـوم گـرمـاى سـوزان آفـتاب و سرماى كشنده اى است كه در قسمتى كه آفتاب مستقیما میتابد و قسمتى كه نمیتابد وجود 3 -
 .دارد
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مـانـع چهارم اشعه هاى خطرناكى است كه در ماوراء جو وجود دارد مانند اشعه كیهانى و اشـعه ماوراء بنفش و اشعه ایكس 4 - ،
این پرتوها هرگاه به مقدار كم به بدن انسان بتابد زیـانـى بـر ارگـانـیـسـم بدن او ندارد ،ولى در بیرون جو زمین این پرتوها فوق
 .العاده زیـاد اسـت و كـشـنـده و مرگبار اما براى ما ساكنان زمین وجود قشر هواى جو مانع از تابش آنها است
مشكل بیوزنى است  ،گر چه انسان تدریجا میتواند به بیوزنى عادت كند ولى براى مـا سـاكـنـان روى زمـیـن اگـر بـیـمـقـدمـه بـه 5 -
 .بـیـرون جـو مـنـتـقـل شـویـم و حـالت بـیـوزنـى دسـت دهـد ،تـحـمـل آن بـسـیـار مشكل یا غیر ممكن است
و سـرانـجـام مـشـكـل زمـان ششمین مشكل و از مهمترین موانع است چرا كه علوم روز میگوید سـرعـتـى بـاالتر از سرعت 6 -
.سیر نور نیست و اگر كسى بخواهد در سراسر آسمانها سیر كند باید سرعتى بیش از سرعت سیر نور داشته باشد
 :در برابر این سؤ االت توجه به چند نكته الزم است
مـا مى دانیم كه با آن همه مشكالتى كه در سفر فضائى است باالخره انسان توانسته اسـت بـا نـیـروى عـلم بـر آن پـیـروز 1 -
 .گـردد ،و غـیـر از مشكل زمان همه مشكالت حل شده و مشكل زمان هم مربوط به سفر به مناطق دور دست است
بـدون شـك مـسـاله مـعـراج  ،جـنبه عادى نداشته بلكه با استفاده از نیرو و قدرت بى پـایـان خـداونـد صورت گرفته است  ،و 2 -
همه معجزات انبیاء همین گونه است  ،به عبارت روشـنـتـر مـعـجـزه بـایـد عقال محال نباشد ،و همین اندازه كه عقال امكان پذیر بود
 .بقیه با استمداد از قدرت خداوند حل شدنى است
هـنـگامى كه بشر با پیشرفت علم توانائى پیدا كند كه وسائلى بسازد سریع  ،آنچنان سریع كه از حوزه جاذبه زمین بیرون رود،
سفینه هائى بسازد كه مساله
اشـعـه هاى مرگبار بیرون جو را حل كند ،لباسهائى بپوشد كه او را در برابر سرما و گـرمـاى فـوق العـاده حفظ نماید ،با تمرین به
بیوزنى عادت نماید خالصه جائى كه انـسـان بـتواند با استفاده از نیروى محدودش  ،این راه را طى كند آیا با استمداد از نیروى
!نامحدود الهى حل شدنى نیست ؟
مـا یـقـیـن داریـم كه خدا مركب سریع السیرى كه متناسب این سفر فضائى بوده باشد در اخـتـیـار پـیامبرش گذارده است  ،و او را از
نظر خطراتى كه در این سفر وجود داشته زیر پوشش حمایت خود گرفته  ،این مركب چگونه بوده است و چه نام داشته ؟ براق ؟
.رفرف ؟ یا مركب دیگر؟ در هر حال مركب مرموز و ناشناخته اى است از نظر ما؟
از هـمـه ایـنـهـا گـذشـتـه فـرضـیـه حـد اكـثـر سرعت كه در باال گفته شد ،امروز در میان دانشمندان متزلزل شده  ،هر چند اینشتاین
 .در فرضیه معروف خودش به آن سخت معتقد بوده است
دانـشـمندان امروز میگویند امواج جاذبه بدون نیاز به زمان در آن واحد از یكسوى جهان به سـوى دیـگـر مـنـتـقـل مـیـشـود و اثـر
مـیـگـذارد ،و حـتـى ایـن احـتـمـال وجـود دارد كـه در حـركـات مـربـوط بـه گـسـتـردگـى جـهـان (مـیـدانـیـم جـهان در حـال تـوسـعـه
است و ستاره ها و منظومه ها به سرعت از هم دور میشوند) منظومه هائى وجود دارند كه با سرعتى بیش از سرعت سیر نور از
).مركز جهان دور میشوند دقت كنید
كـوتـاه سـخـن ایـنـكه مشكالتى كه گفته شد هیچكدام به صورت یك مانع عقلى در این راه نـیـست  ،مانعى كه معراج را به صورت یك
 .محال عقلى در آورد ،بلكه مشكالتى است كه با استفاده از وسائل و نیروى الزم قابل حل است
به هر حال مساله معراج نه از نظر استدالالت عقلى غیر ممكن است و نه از
نـظـر مـوازیـن عـلم روز و خـارق العـاده بـودن آن را نـیـز هـمـه قبول دارند بنا بر این هر گاه با دلیل قاطع نقلى ثابت شود باید آن
 .را پذیرفت
.در زمـیـنـه مـبـاحـث مـعـراج مـطـالب دیـگـرى هـسـت كـه بـه خـواسـت خـدا در ذیل سوره نجم خواهد آمد
آیه و ترجمه
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)و اتینا موسى الكتب و جعلناه هدى لبنى اسرائیل اال تتخذوا من دونى وكیال (2
)ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا (3
)و قـضـیـنـا الى بـنـى اسـرائیـل فـى الكـتـاب لتـفـسدن فى االرض مرتین و لتعلن علوا كبیرا (4
)فـاذا جـاء وعـد اولئهـمـا بـعـثـنـا عـلیـكـم عـبـادا لنـا اولى بـاس شـدیـد فـجـاسـوا خالل الدیار و كان وعدا مفعوال (5
)ثم رددنا لكم الكرة علیهم و امددناكم باموال و بنین و جعلناكم اكثر نفیرا (6
ان احـسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها فاذا جاء وعد االخرة لیسؤ وا وجوهكم و لیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة و لیتبروا
)ما علوا تتبیرا (7
)عسى ربكم ان یرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرین حصیرا (8

 :ترجمه

مـا بـه مـوسـى كـتـاب آسـمـانـى دادیـم و آنـرا وسـیـله هـدایـت بـنـى اسرائیل نمودیم (و گفتیم ) غیر ما را تكیه گاه خود قرار 2 -
.ندهید
.اى فـرزنـدان كـسـانـى كـه با نوح (بر كشتى ) سوار كردیم  ،او بنده شكرگزارى بود 3 -
.مـا بـه بـنـى اسـرائیل در كتاب (تورات ) اعالم كردیم كه دوبار در زمین فساد خواهید كرد ،و برترى جوئى بزرگى خواهید نمود 4 -
هـنـگامى كه نخستین وعده فرا رسد مردانى پیكارجو را بر شما مى فرستیم (تا سخت شـمـا را در هـم كـوبـند حتى براى بدست 5 -
 .آوردن مجرمان ) خانه ها را جستجو مى كنند ،و این وعده اى است قطعى
سـپـس شـمـا را بـر آنـهـا چـیره مى كنیم و اموال و فرزندانتان را افزون خواهیم كرد و نفرات شما را بیشتر (از دشمن ) قرار 6 -
 .مى دهیم
اگر نیكى كنید بخودتان نیكى مى كنید ،و اگر بدى كنید باز هم به خود مى كنید ،و هـنـگـامـى كه وعده دوم فرا رسد (آنچنان 7 -
دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه ) آثار غم و انـدوه در صـورت هـایـتان ظاهر مى شود و داخل مسجد (اقصى ) مى شوند،
!همانگونه كه در دفعه اول وارد شدند ،و آنچه را زیر سلطه خود مى گیرند درهم مى كوبند
 .امـید است پروردگارتان به شما رحم كند ،هر گاه برگردید ما باز مى گردیم  ،و جهنم را زندان سخت كافران قرار دادیم 8 -
:تفسیر
دو طوفان بزرگ
از آنـجـا كـه نـخـسـتـیـن آیـه ایـن سـوره از سـیر پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) از (مـسـجـدالحـرام ) بـه (مـسـجـداقصى ) در
یك شب به عنوان یك اعجاز و اكرام پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) سخن
مـى گفت  ،و این گونه موضوعات غالبا از طرف مشركان و مخالفان مورد انكار واقع مى شد كه چگونه ممكن است پیامبرى از
میان ما بر خیزد كه اینهمه افتخار داشته باشد لذا در آیـات مـورد بـحـث اشـاره بـه دعوت موسى به كتاب آسمانى او مى كند تا
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معلوم شود این برنامه رسالت چیز نوظهورى نیست  ،همچنین مخالفت لجوجانه و سرسختانه مشركان نیز در تاریخ گذشته
.مخصوصا تاریخ بنى اسرائیل  ،سابقه دارد
 ).به همین دلیل در نخستین آیه مورد بحث مى گوید( :ما به موسى كتاب آسمانى دادیم ) (و آتینا موسى الكتاب
 ).و آنـرا مـایـه هـدایـت بـنـى اسـرائیـل قـرار دادیـم ) (و جـعـلنـاه هـدى لبـنـى اسرائیل(
بـدون شـك مـنـظور از (كتاب ) در اینجا (تورات ) است كه خداوند براى هدایت بنى اسرائیل در اختیار موسى (علیه السالم ) گذاشت
.
سـپـس بـه هـدف اساسى بعثت پیامبران از جمله موسى اشاره مى كند كه (به آنها گفتیم غیر مرا وكیل و تكیه گاه خود قرار ندهید)
().اال تتخذوا من دونى وكیال
ایـن یـكـى از شـاخـه هـاى اصـلى تـوحـیـد اسـت  ،تـوحـیـد در عـمـل كـه نشانه توحید در عقیده است  ،كسى كه موثر واقعى را در
جهان هستى تنها خدا مى دانـد بـه غـیـر او تـكیه نخواهد كرد ،و آنها كه تكیه گاههاى دیگر براى خود انتخاب مى كنند دلیل بر
 .ضعف توحید اعتقادیشان است
عـالیترین تجلیات هدایت كتب آسمانى  ،برافروختن نور توحید در دلها است كه نتیجه آن (از همه بریدن و به خدا پیوستن ) و بر او
 .تكیه كردن است
در آیـه بـعـد بـراى ایـنـكه عواطف بنى اسرائیل را در رابطه با شكرگزارى از نعمتهاى الهـى مـخـصـوصا نعمت معنوى و روحانى
كتاب آسمانى برانگیزد آنها را مخاطب ساخته مى گـویـد( :اى فـرزنـدان كـسـانـى كـه بـا نـوح در كـشـتـى حمل كردیم ) (ذریة من
 ).حملنا مع نوح
).فراموش نكنید كه (نوح بنده شكرگزارى بود) (انه كان عبدا شكورا
!شـمـا كـه فرزندان یاران نوح هستید چرا به همان برنامه نیاكان باایمانتان اقتدا نكنید؟ چرا در راه كفران گام بگذارید؟
شـكـور) صـیـغـه مـبـالغـه و بـه مـعـنـى بـسـیـار شـكـرگـزار اسـت  ،و ایـنـكـه بـنـى اسـرائیل را به عنوان فرزندان همراهان نوح (
شمرده  ،شاید بخاطر آنست كه طبق تواریخ مـعـروف  ،نـوح داراى سـه فـرزنـد بنامهاى (سام ) و (حام ) و (یافث ) بود كه مـردم
 .روى زمـیـن پـس از طـوفـان نـوح از آنـهـا گـسـتـرش یـافـتند از جمله مخصوصا بنى اسرائیل
بـدون شـك هـمـه پیامبران بنده شكرگزار خدا بودند ،ولى براى نوح  ،ویژگیهائى در احـادیـث وارد شـده كـه او را شـایـسـتـه ایـن
تـوصیف نموده است  ،از جمله اینكه هر زمان كه لبـاس مـى پـوشـیـد ،یـا آب مـى نـوشید ،یا غذائى مى خورد و یا نعمت دیگرى به
.او مى رسید فورا به یاد خدا مى افتاد و شكرگزارى مى كرد
در حدیثى از امام باقر (علیه السالم ) و امام صادق (علیه السالم ) مى خوانیم ( :نوح  ،هـمـه روز صـبـحگاهان و عصرگاهان این
دعا را مى خواند :اللهم انى اشهدك ان ما اصبح او امـس بـى مـن نعمة فى دین او دنیا فمنك  ،وحدك ال شریك لك  ،لك الحمد و لك
.الشكر بها على حتى ترضى  ،و بعد الرضا
خـداونـدا مـن ترا گواه مى گیرم كه هر نعمتى صبح و شام به من مى رسد ،چه دینى و چـه دنـیـوى  ،چـه مـعنوى و چه مادى :( ،
همه از سوى تو است  ،یگانه اى و شریكى ندارى  ،حمد مخصوص تو است و شكر هم از آن تو ،آنقدر شكرت مى گویم تا از من
 ).خشنود شوى و حتى بعد از خشنودى
.سپس امام افزود شكر نوح این گونه بود
سـپـس بـه ذكـر گـوشـه اى از تـاریـخ پـر مـاجـراى بـنـى اسـرائیـل پـرداخـتـه و مـى گـویـد( :مـا در كـتـاب تـورات بـه بـنـى اسـرائیـل
اعالم كردیم كه شما در زمین  ،دو بار فساد خواهید كرد ،و راه طغیان بزرگى را در پـیـش خـواهـیـد گـرفـت ) (و قـضـیـنـا الى بـنـى
).اسرائیل فى الكتاب لتفسدن فى االرض مرتین و لتعلن علوا كبیرا
 .قضاء) گر چه داراى معانى مختلفى است اما در اینجا به معنى (اعالم ) است(
 .مـنـظـور از كـلمـه (االرض ) بـه قـریـنـه آیـات بـعـد سـرزمـیـن مقدس فلسطین است كه (مسجداالقصى ) در آن واقع شده است
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.در آیـات بـعـد بـه شـرح این دو فساد بزرگ و حوادثى كه بعد از آن به عنوان مجازات الهى واقع شد پرداخته چنین مى گوید
هـنـگـامـى كـه نـخـسـتـین وعده فرا رسد و شما دست به فساد و خونریزى و ظلم و جنایت بزنید ،ما گروهى از بندگان رزمنده و (
جنگجوى خود را به سراغ شما مى فرستیم ) تا بـه كـیـفر اعمالتان شما را درهم بكوبد (فاذا جاء وعد اوالهما بعثنا علیكم عبادا لنا
).اولى باءس شدید
این قوم جنگجو آنچنان بر شما هجوم مى برند كه حتى براى یافتن نفراتتان
).هـر خـانـه و دیـارى را جـسـتـجـو مـى كـنـنـد) (فـجـاسـوا خالل الدیار(
).و این یك وعده قطعى و تخلف ناپذیر خواهد بود) (و كان وعدا مفعوال(
 ).سـپـس الطـاف الهـى بـار دیـگـر بـه سـراغ شما آمد و شما را بر آن قوم مهاجم پیروز كردیم ) (ثم رددنا لكم الكرة علیهم(
 ).و شما را بوسیله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسیار تقویت نمودیم ) (و امددناكم باموال و بنین(
).آنچنان كه نفرات شما بر نفرات دشمن فزونى گرفت ) (و جعلناكم اكثر نفیرا(
این گونه الطاف الهى شامل حـال شـمـا مـى شـود شـایـد بـه خـود آئید و به اصالح خویشتن بپردازید دست از زشتیها بردارید و به
 :نیكى ها رو آرید ،چرا كه
).اگـر نیكى كنید به خود نیكى كرده اید و اگر بدى كنید به خود بدى كرده اید) (ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساءتم فلها(
ایـن یـك سـنـت هـمـیـشـگى است نیكى ها و بدیها سرانجام به خود انسان باز مى گردد ،هر ضـربـه اى كه انسان مى زند بر پیكر
خویشتن زده است  ،و هر خدمتى به دیگرى مى كند در حـقـیـقت به خود خدمت كرده است  ،ولى مع االسف نه آن مجازات شما را
بیدار مى كند و نه ایـن نـعـمـت و رحـمـت مـجـدد الهـى بـاز هم به طغیان مى پردازید و راه ظلم و ستم و تعدى و تـجـاوز را پـیش
.مى گیرید و فساد كبیر در زمین ایجاد مى كنید و برترى جوئى را از حد مى گذرانید
سـپـس وعـده دوم الهـى فرا مى رسد( :هنگامى كه این وعده دوم فرا مى رسد باز گروهى جـنـگـجـو و پـیـكـارگر بر شما چیره مى
 ).شوند ،آنچنان بالئى به سرتان مى آورند كه آثار غم و اندوه از صورتهاى شما مى بارد) (فاذا جاء وعد االخرة لیسوئوا وجوهكم
آنـهـا حـتـى بـزرگ مـعـبـدتـان بـیـت المـقـدس را از دسـت شـمـا مـى گـیـرنـد (و در آن داخـل مـى شـونـد هـمـانـگـونـه كـه بـار اول
 ).داخـل شـدنـد) (و لیـدخـلوا المـسجد كما دخلوه اول مرة
آنـهـا بـه ایـن هـم قـنـاعـت نـمـى كـنـنـد( ،تـمـام بـالد و سـرزمـیـنـهـائى را كـه اشغال كرده اند درهم مى كوبند و ویران مى كنند) (و
).لیتبروا ما علوا تتبیرا
بـا ایـن حـال بـاز درهـاى توبه و بازگشت شما به سوى خدا بسته نیست باز هم (ممكن است خداوند به شما رحم كند) (عسى ربكم ان
 ).یرحمكم
و اگر به سوى ما باز گردید ما هم لطف و رحمت خود را به شما باز مى گردانیم  ،و اگر به فساد و برترى جوئى گرائید باز هم (
).شما را به كیفر شدید گرفتار خواهیم ساخت ) (و ان عدتم عدنا
).و تـازه ایـن مـجازات دنیا است (و ما جهنم را براى كافران زندان سختى قرار داده ایم ) (و جعلنا جهنم للكافرین حصیرا
:نكته ها
دو فساد بزرگ تاریخى بنى اسرائیل 1 -
در آیـات فـوق  ،سـخـن از دو انـحـراف اجـتـمـاعـى بـنـى اسرائیل كه منجر به فساد
و بـرتـرى جـوئى مـى گـردد بـه مـیـان آمـده اسـت  ،كـه بـه دنبال هر یك از این دو ،خداوند مردانى نیرومند و پیكار جو را بر آنها
.مسلط ساخته تا آنها را سخت مجازات كنند و به كیفر اعمالشان برسانند
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گـر چـه تـاریـخ پـر مـاجـراى بـنـى اسـرائیل  ،فراز و نشیب بسیار دارد ،و پیروزیها و شـكـسـتـها در آن فراوان دیده مى شود اما در
اینكه قرآن به كدامیك از این حوادث اشاره مى كند در میان مفسران گفتگو بسیار زیاد است  ،كه به عنوان نمونه چند قسمت از آنها
 .را ذیال مى آوریم
آنـچـه از تـاریـخ بنى اسرائیل استفاده مى شود این است كه نخستین كسى كه بر آنها هـجـوم آورد و بـیـت المـقـدس را ویـران 1 -
كـرد ،بـخـت النـصـر پـادشـاه بـابـل بود ،و هفتاد سال بیت المقدس به همان حال باقى ماند ،تا یهود قیام كردند و آنرا نـوسـازى
نـمـودنـد ،دومـیـن كـسـى كـه بـر آنـهـا هجوم برد قیصر روم اسپیانوس بود كه وزیـرش (طـرطـوز) را مـاءمـور ایـن كـار كـرد ،او
.بـه تـخـریب بیت المقدس و تضعیف و قـتـل بـنـى اسـرائیـل كـمـر بـسـت  ،و ایـن حـدود یـكـصـد سال قبل از میالد بود
بـنابراین ممكن است دو حادثه اى كه قرآن به آن اشاره مى كند همان باشد كه در تاریخ بـنـى اسـرائیـل نـیـز آمـده اسـت  ،زیـرا
حـوادث دیـگـر در تـاریـخ بـنـى اسـرائیـل آنـچـنـان شدید نبود كه حكومت آنها را به كلى از هم متالشى كند ،ولى حمله بخت النصر،
قدرت و شوكت آنها را به كلى درهم كوبید ،این تا زمان (كورش ) ادامه داشت  ،و پـس از آن بنى اسرائیل مجددا به قدرت رسیدند
و این وضع ادامه داشت تا بار دیگر قیصر روم بر آنها هجوم برد و حكومتشان را متالشى كرد و این دربدرى همچنان ادامه یافت
().تـا در این اواخر كه به كمك قدرتهاى جهانخوار و استعمارگر حكومتى براى خود دست و پا كردند
طـبـرى ) در تـفـسـیـر خـود نـقـل مى كند كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) فرمود :مراد( 2 -
از فـسـاد اول قـتـل حضرت زكریا و گروهى دیگر از پیامبران  ،و منظور از وعده نخستین  ،وعـده انـتـقام الهى از بنى اسرائیل به
وسیله (بخت النصر) مى باشد ،و مراد از فساد دوم شـورشـى اسـت كـه بعد از آزادى بوسیله یكى از سالطین فارس مرتكب شدند ،و
 .دست به فساد زدند ،و مراد از وعده دوم هجوم (انطیاخوس ) پادشاه روم است
ایـن تـفـسـیـر بـا تـفسیر اول تا اندازه اى قابل انطباق است  ،ولى هم راوى این حدیث مورد وثوق نیست و هم انطباق تاریخ (زكریا)
و (یحیى ) بر تاریخ (بخت النصر) و (اسـپـیـانـوس یـا انـطـیـاخوس ) محرز نمى باشد ،بلكه بنا به گفته بعضى بخت النـصـر
مـعـاصـر (ارمـیـا) یـا (دانـیـال ) پـیـامـبـر بـوده  ،و قـیـام او حـدود شـشصد سال پیش از زمان یحیى صورت گرفته بنا بر این چگونه
.قیام بخت النصر مى تواند براى انتقام خون یحیى اقدام كرده باشد
بـعـضـى دیـگر گفته اند بیت المقدس یكبار در زمان داود و سلیمان ساخته شد و بخت النصر آن را ویران كرد كه این همان 3 -
وعده اولى است كه قرآن به آن اشاره مى كند ،و بار دیـگـر در زمـان پـادشـاهـان هـخامنشى ساخته و آباد شد و آنرا طیطوس
رومى ویران ساخت (تـوجـه داشـتـه بـاشـیـد طـیـطـوس یـا طـرطـوز كـه در بـاال ذكـر شـد قـابـل انـطـبـاق است ) و از آن پس
:همچنان ویران ماند تا در عصر خلیفه دوم كه آن سرزمین بوسیله مسلمانان فتح شد
.این تفسیر نیز چندان منافات با دو تفسیر باال ندارد
در بـرابـر تـفـسـیـرهـاى فـوق و تـفاسیر دیگرى كه كم و بیش با آنها هماهنگ است  ،تـفـسـیـر دیـگـرى داریـم كـه سـیـد قـطـب 4 -
 :در تـفـسـیـر فـى ظالل احتمال آن را داده است كه با آنچه گفته شد به كلى متفاوت مى باشد ،و آن اینكه
ایـن دو حـادثـه تـاریـخـى در گـذشـتـه و در زمـان نزول قرآن واقع نشده بوده بلكه مربوط به آینده است كه یكى از آنها احتماال فساد
آنها در آغـاز اسالم بود كه منجر به قیام مسلمانان به فرمان پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سـلّم ) بـر ضد آنان شد و به كلى از
 .جزیره عرب بیرون رانده شدند ،و دیگرى مربوط به قیام نازیهاى آلمان به ریاست هیتلر بر ضد یهود بوده است
ولى اشـكـال ایـن تـفـسـیـر ایـن اسـت كـه در هـیـچـیـك از آنـهـا داخل شدن قوم پیروزمند در بیت المقدس تا چه رسد به ویران كردن
.آن  ،وجود ندارد
آخرین احتمال اینكه بعضى احتمال داده اند این دو حادثه مربوط به رویدادهاى بعد از جـنـگ جـهـانـى دوم و تـشـكـیـل حـزبـى 5 -
بـنـام (صـهـیـونـیـسـم ) و تـشـكـیـل دولتـى بـنـام (اسـرائیـل ) در قـلب مـمـالك اسـالمـى اسـت  ،مـنـظـور از فـساد اول بـنـى اسـرائیـل
و بـرتـرى جـوئى آنـها همین است  ،و منظور از انتقام اولى آن است كه ممالك اسالمى در آغاز كه از این توطئه آگاه شدند دست به
دست هم دادند و توانستند بیت المـقـدس و قـسـمـتـى از شـهـرهـا و قـصـبـات فـلسـطـیـن را از چنگال یهود بیرون آورند ،و نفوذ
.یهود از مسجد اقصى به كلى قطع شد
و مـنـظـور از فـسـاد دوم هـجـوم بـنـى اسـرائیـل بـا اتـكـاى نیروهاى استعمارى جهانخوار و اشغال سرزمینهاى اسالمى و گرفتن بیت
 .المقدس و مسجداالقصى است
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و بـه ایـن تـرتـیـب بـایـد مـسـلمـانـان در انـتـظـار پـیـروزى دوم بـر بـنـى اسـرائیـل بـاشـنـد بـطـورى كـه مـسـجـد اقـصـى را از
چـنـگـال آنـها بیرون آورند و نفوذشان را از این سرزمین اسالمى بكلى قطع كنند ،این همان چـیـزى اسـت كـه هـمـه مسلمین جهان
 .در انتظار آنند و وعده فتح و نصرت الهى است نسبت به مسلمانان
 .و تفاسیر دیگرى كه ذكر آنها چندان قابل مالحظه نیست
البـتـه در تـفـسـیـر پنجم و چهارم باید فعلهاى ماضى كه در آیه ذكر شده است همه به مـعـنـى مـضـارع بـاشـد ،و البـتـه ایـن مـعـنـى
 .در جـائى كـه فعل بعد از حروف شرط واقع مى شود از نظر ادبیات عرب بعید نیست
ولى ظـاهـر آیـه ثـم رددنـا لكـم الكـرة عـلیـهـم و امـددنـاكـم بـامـوال و بـنـیـن و جـعـلنـاكـم اكـثـر نـفـیـرا آن اسـت كـه حداقل فساد اول
 .بنى اسرائیل و انتقام آن در گذشته واقع شده است
از هـمـه ایـنـهـا گذشته مساله مهمى كه باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است كه ظـاهـر تعبیر بعثنا علیكم عبادا لنا اولى
باءس شدید (ما گروهى از بندگان خود را كه قـدرت جـنـگـى زیـادى داشـتـنـد بر ضد شما مبعوث كردیم  ،نشان مى دهد كه گروه
انتقام گـیـرنـده مـردان بـاایـمـان بـودنـد كـه شـایـسته نام (عباد) و عنوان (لنا) و همچنین (بـعـثـنـا) بـوده انـد و این معنى در بسیارى
).از تفاسیر كه در باال گفته شد دیده نمى شود
البته نمى توان انكار كرد كه عنوان بعث (برانگیختن ) همیشه در مورد پیامبران و مؤ منان بـه كـار نـرفـتـه  ،بـلكـه در غـیـر آنـهـا
نـیـز در قـرآن اسـتـعـمـال شـده مـانـنـد آنـچـه در داسـتـان (هـابـیـل ) و (قـابـیـل ) مـى خـوانـیـم  :فـبـعـث هللا غـرابـا یـبـحـث فى
).االرض ( :خداوند كالغى را برانگیخت كه زمین را جستجو مى كرد) (مائده آیه 31
و در مـورد عـذابـهـاى زمـیـنـى و آسـمـانـى ایـن كـلمـه بـه كـار رفـتـه اسـت قل هو القادر على ان یبعث علیكم عذابا من فوقكم او من
).تحت ارجلكم (انعام 65 -
و نیز كلمه (عباد) و یا (عبد) در افرادى كه مورد مذمتند احیانا به كار رفته است  ،از جمله به كار رفتن این كلمه در مورد گنهكاران
در آیه  58فرقان و كفى به بذنوب عباده خبیرا و در آیه  27سوره شورى در مورد طغیانگران
و لو بـسـط هللا الرزق لعـبـاده لبـغـوا فـى االرض و در مـورد خـطـاكـاران و منحرفان از اصل توحید در آیه  118سوره مائده مى
 .خوانیم  :ان تعذبهم فانهم عبادك
ولى بـا همه اوصاف نمى توان انكار كرد كه اگر قرینه قاطعى قائم نشود ظاهر آیات مورد بحث در بدو نظر آنست كه جمعیت انتقام
.گیرنده مردمى باایمانند
بـه هـر حـال آیـات فـوق اجـمـاال بـه مـا مـى گـویـد كـه بـنـى اسـرائیـل دو بـار سـخت به فساد دست زدند و استكبار ورزیدند و خدا از
آنها انتقام سختى گـرفـت  ،و هـدف از بـیان این موضوع درس عبرتى براى آنها و ما و همه انسانها است تا بـدانـیـم سـتـمگریها و
فسادانگیزى ها در پیشگاه خدا بدون مجازات نمى ماند ،هنگامى كه قـدرت یـافـتـیـم حـوادث دردنـاكـى را كـه در آیـنـده در انـتـظار ما
 .است فراموش نكنیم و از تواریخ گذشتگان این درس را بیاموزیم
!هر چه كنید به خود كنید 2 -
در آیـات فـوق بـه ایـن اصـل اساسى اشاره شده كه خوبیها و بدیهاى شما به خودتان بـاز مـى گـردد ،گـر چـه ظـاهـرا مـخـاطـب این
جمله بنى اسرائیلند ولى بدیهى است بنى اسـرائیـل در ایـن مـسـاله خـصـوصـیـتـى نـدارنـد ،ایـن قـانـون هـمـیـشـگـى در طول تاریخ
 .بشر است  ،و خود تاریخ گواه آن است
بـسـیـار بودند كسانى كه سنتهاى زشت و ناروا و قوانین ظالمانه و بدعتهاى غیر انسانى گـذاردنـد و سـرانـجـام دامـان خودشان و
.دوستانشان را گرفت  ،و در همان چاهى كه براى دیگران كنده بودند افتادند
مخصوصا ایجاد فساد در روى زمین  ،و برترى جوئى و استكبار (علو كبیر) از امورى است كـه اثـرش در هـمـیـن جـهـان دامـان
انـسـان را مـى گـیـرد ،و بـه هـمـیـن دلیـل بـنـى اسرائیل بارها گرفتار شكستهاى سخت و پراكندگى و بدبختى شدند ،چرا كه دست به
.فساد در ارض زدند
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هـم اكـنـون گـروهـى از قـوم یهود یعنى صهیونیستها اقدام به غصب سرزمینهاى دیگران و آواره سـاخـتن آنها از وطنهایشان و
.كشتن و نابود كردن فرزندانشان كرده اند و حتى احترام خانه خدا بیت المقدس را نیز رعایت نكردند
آنـهـا در بـرخـورد بـا مـسـائل جـهـانـى  ،عمال نشان داده اند كه تابع هیچ قانون و معیارى نـیـسـتـنـد ،هـرگـاه فـرضا یك جنگجوى
فلسطینى به سوى آنها شلیك كند آنها در عوض اردوگـاهـهـاى آوارگـان و كـودكـسـتـانـهـا و بـیمارستانهاى آنان را بمباران مى كنند،
!و در مـقـابـل كـشـتـه شـدن یـك نـفر از آنها ،گاهى صدها نفر بیگناه را درو مى كنند و خانه هاى زیادى را منفجر مى سازند
آنها به هیچیك از مصوبات مجامع بین المللى خود را پایبند نمى دانند و علنا و آشكارا همه را زیـر پـا مـى گـذارنـد ،بـدون شـك
ایـنـهـمـه قـانـونـشـكـنـى و بـیـدادگـرى و اعـمـال ضـد انـسـانـى بـه خـاطـر آنست كه به قدرت جهانخوارى همچون (آمریكا) متكى
هـسـتـنـد ،ولى این نیز قابل تردید نیست كه خود این قوم و جمعیت از نظر اخالقى و فكرى نـمـونه كاملى از جنایت و نادیده گرفتن
همه مسائل انسانى مى باشند ،و این خود مصداقى اسـت از فـسـاد در ارض و بـرتـرى جـوئى و اسـتـكبار و باید در انتظار این بود
.كه باز (عـبـادا لنـا اولى بـاءس شـدید) بر آنها چیره شوند و وعده قطعى خدا را درباره آنها عملى سازند
تطبیق آیات بر تواریخ اسالمى 3 -
در روایات مختلفى میبینیم كه آیات فوق بر حوادث تاریخ مسلمانان نیز
تـطـبـیـق شـده اسـت از جـمـله فـسـاد اول و دوم اشـاره بـه قـتـل عـلى (علیه السالم ) و ضربه بر پیكر امام حسن (علیه السالم )
.است و یا منظور از بعثنا علیكم عبادا لنا اءولى باءس شدید حضرت مهدى (علیه السالم ) (قائم ) و یارانش مى باشند
.و در بـعـضـى دیـگـر اشـاره بـه جـمـعـیـتـى گـرفـتـه شـده اسـت كـه قبل از مهدى (علیه السالم ) قیام مى كنند
پـر واضـح اسـت كـه هـرگز مفهوم این احادیث تفسیر آیات فوق در محتواى لفظیش نیست  ،چـرا كـه ایـن آیات با صراحت تمام از
بنى اسرائیل سخن مى گوید بلكه منظور این است كـه مـشـابـه هـمـان بـرنـامـه در ایـن امـت از فـسـادهـا و مـجـازاتـهـا رخ مـى
دهـد ،و ایـن دلیـل روشـنـى اسـت بـر ایـن كـه بـرنـامـه فـوق هـر چـنـد در مـورد بـنـى اسـرائیـل ذكـر شـده امـا یـك قـانـون كـلى
.اسـت در هـمـه اقـوام و ملل و یك سنت جارى عمومى است در طول تاریخ بشر
آیه و ترجمه

)ان هـذا القـران یـهـدى للتـى هـى اقوم و یبشر المؤ منین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبیرا (9
)و ان الذین ال یؤ منون باالخرة اعتدنا لهم عذابا الیما (10
)و یدع االنسان بالشر دعاءه بالخیر و كان االنسان عجوال (11
و جعلنا اللیل و النهار ایتین فمحونا ایة اللیل و جعلنا ایة النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و كل
)شى ء فصلناه تفصیال (12

 :ترجمه

ایـن قـرآن بـه راهـى هـدایـت مـى كـنـد كـه مـسـتـقیم ترین راههاست  ،و به مؤ منانى كه عمل صالح انجام مى دهند بشارت مى 9 -
 .دهد كه براى آنها پاداش بزرگى است
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 .و اینكه آنها به قیامت ایمان نمى آورند عذاب دردناكى برایشان آماده ساخته ایم 10 -
 .و انـسـان (بـر اثـر شـتـابـزدگى ) بدیها را طلب مى كند آنگونه كه نیكیها را مى طلبد ،و انسان همواره عجول است 11 -
مـا شـب و روز را دو نـشـانـه تـوحـید و عظمت خود) قرار دادیم سپس نشانه شب را محو كـرده و نـشـان روز را روشـنـى 12 -
بـخـش سـاخـتـیـم  ،تـا فـضـل پـروردگـار را (در پـرتـو آن ) بـطـلبید (و به تالش زندگى برخیزید) و عدد سالها و حساب را بدانید و
 .هر چیزى را بطور مشخص (و آشكار) بیان كردیم
:تفسیر
مستقیم ترین راه خوشبختى

در آیـات گـذشـتـه سـخـن از بـنى اسرائیل و كتاب آسمانیشان تورات و تخلفشان از این برنامه الهى و كیفرهایشان در این رابطه در
.میان بود
از ایـن بـحـث بـه قـرآن مـجـیـد كـتـاب آسـمـانـى مـسـلمـیـن كه آخرین حلقه كتب آسمانى است منتقل مى شود و مى گوید( :این قرآن
 ).مردم را به آئینى كه مستقیم ترین و پابرجاترین آئینها است هدایت مى كند) (ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم
اقـوم ) از مـاده (قـیـام ) گـرفته شده است  ،و از آنجا كه انسان به هنگامى كه مى خواهد فعالیت پیگیرى انجام دهد قیام مى كند و (
به كار مى پردازد از این نظر قیام كنایه از حـسـن انـجـام امور و آمادگى براى فعالیت آمده است  ،ضمنا (استقامت ) كه از همین
 .ماده گـرفـته شده است و (قیم ) كه آنهم از این ماده است به معنى صاف و مستقیم و ثابت و پا بر جا است
و از آنـجـا كـه (اقـوم ) صـیـغـه (افعل تفضیل ) است به معنى صافتر و مستقیمتر و پابرجاتر مى آید و به این ترتیب  ،مفهوم آیه
).فوق چنین است كه (قرآن به طریقه اى كه مستقیم ترین و صافترین و پابرجاترین طرق است دعوت مى كند
صـاف و مـسـتـقـیـم از نـظـر عـقـائدى كـه عـرضـه مـى كـنـد ،عـقـائدى روشـن  ،قـابـل درك خـالى از هـر گـونـه ابـهـام و خـرافـات ،
عـقـائدى كـه دعـوت بـه عـمـل دارد ،نـیـروهـاى انـسـانـى را بـسـیج مى كند و میان انسان و قوانین عالم طبیعت هماهنگى برقرار
.مى سازد
صـافـتـر و مـسـتـقـیـمـتـر از ایـن نـظـر كـه مـیـان ظـاهـر و بـاطـن  ،عـقـیـده و عمل  ،تفكر و برنامه  ،همگونى ایجاد كرده و همه را
.به سوى (هللا ) دعوت مى كند
صافتر و مستقیمتر از نظر قوانین اجتماعى و اقتصادى و نظامات سیاسى كه
 .بـر جـامـعـه انـسانى حكم فرما است كه هم جنبه هاى معنوى را پرورش مى دهد و هم از نظر مادى  ،تكامل آفرین است
بـه افـراط و تـفـریـط عـبـادت و هـمـچـنـین برنامه هاى اخالقى كه انسان را از هر گونه تـمـایـل بـه افـراط و تـفـریـط و آز و حـرص
.و طـمـع و اسـراف و تـبـذیـر و بخل و حسد و ضعف و استكبار رهائى مى بخشد
 .و بـاالخـره صـافـتـر و مـسـتـقـیـمـتـر از نـظـر نـظـام حـكـومـتـى كـه بـرپـا دارنـده عدل است و درهم كوبنده ستم و ستمگران
 .آرى قرآن هدایت به طریقه و روشى مى كند كه در تمام زمینه ها صافترین و مستقیمترین و ثابت ترین طریقه است
در ایـنـجـا ایـن سـؤ ال پـیـش مـى آیـد كـه مـفـهـوم (افـعـل تـفـضـیـل ) ،ایـن مـعـنى را مى رساند كه در مذاهب و ادیان موجود اقوام
دیگر ،این استقامت و عـدالت وجـود دارد ولى در قـرآن بـیـشـتـر اسـت امـا با توجه به چند نكته پاسخ این سؤ ال روشن مى شود،
:زیرا
اوال اگـر طـرف مـقایسه ادیان آسمانى دیگر باشد ،بدون شك آنها نیز هر كدام در زمان و عـصـر خـود آئیـنـى مـسـتـقـیـم و صـاف و
پـابـرجـا بـودنـد ،ولى طـبـق قـانـون تـكـامل  ،هنگامى كه به مرحله نهائى یعنى مرحله خاتمیت برسیم  ،آئینى وجود خواهد داشت كه
 .صافترین و پابرجاترین است
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ثـانـیـا اگـر طـرف مـقـایـسـه غـیـر مـذاهـب آسـمـانـى بـاشـد بـاز هـم افـعـل تـفـضـیـل در ایـنـجـا مفهوم دارد زیرا مكتبهاى دیگر مى
كوشند كه سهمى از استقامت و صافى را داشته باشند ولى در مقایسه با اشتباهاتشان و در مقایسه مجموع آنها با قرآن روشـن مـى
 :شـود كـه ایـن آئیـن از هـمـه مستقیمتر و صافتر و با ساختمان روح و جسم و جان انسان هماهنگتر و به همین دلیل پابرجاتر است
ثـالثـا هـمـانـگـونـه كـه سـابـقـا هـم اشـاره كـرده ایـم ( ،افعل تفضیل ) ،همیشه دلیل
بـر ایـن نیست كه طرف مقایسه  ،حتما سهمى از آن مفهوم را دارا است  ،چنانكه در قرآن مجید مى خوانیم افمن یهدى الى الحق
احق ان یتبع ام من ال یهدى اال ان یهدى ( :آیا كسى كه به سـوى حق دعوت مى كند شایسته تر براى رهبرى است یا آنكس كه
).راهى به حق ندارد مگر اینكه او را رهبرى كنند) (یونس 35 -
ضـمـنـا تـوجـه بـه این نكته الزم است كه با در نظر گرفتن این معنى كه یكى از معانى (اقـوم ) ثـابـت تـر و پـابـرجاتر است  ،و با در
نظر گرفتن اینكه طرف مقایسه در عـبـارت ذكـر نـشـده و بـه اصـطـالح (حـذف مـتـعـلق دلیـل بـر عـمـوم است ) روشن مى شود كه
این آیه از آیاتى است كه اشاره اى به مساله خـاتـمـیـت اسـالم و پـیـامـبـر نیز دارد ،چرا كه مى گوید این آئین از همه آئینها ثابت تر
).و پابرجاتر است (دقت كنید
سـپـس از آنجا كه موضعگیریهاى مردم در برابر این نامه مستقیم الهى مختلف است  ،به دو نـوع موضعگیرى مشخص و نتائج آن
اشاره كرده مى فرماید( :این قرآن به مؤ منانى كه عـمـل صـالح انـجـام مى دهند مژده مى دهد كه براى آنان پاداش بزرگى است (و
).یبشر المؤ منین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا كبیرا
و بـه آنـهـا كـه ایـمـان بـه آخـرت و دادگـاه بـزرگـش نـدارنـد (و طـبـعـا عـمـل صـالحـى نیز انجام نمى دهند) نیز بشارت مى دهد كه (
).عذاب دردناكى براى آنها آماده كرده ایم ) (و ان الذین ال یؤ منون باالخرة اعتدنا لهم عذابا الیما
تـعـبـیـر بـه بـشارت در مورد مومنان دلیلش روشن است  ،ولى در مورد افراد بى ایمان و طغیانگر در حقیقت یكنوع استهزاء است
 ،.و یا بشارتى است براى مومنان كه دشمنانشان به چنین سرنوشتى گرفتار مى شوند
ضـمـنـا پـاداش مـومـنـان را در عبارت كوتاه (اجرا كبیرا) و كیفر افراد بى ایمان را در عـبـارت جـامـع (عـذابـا الیـمـا) خـالصـه كرده
.كه مفهوم هر دو آنچنان وسیع است كه هر گـونـه پـاداش و كـیـفـر مـعـنـوى و مـادى  ،جـسـمـى و روحـانـى را شامل مى شود
و اما اینكه در صفات دوزخیان تنها روى (عدم ایمان به آخرت ) انگشت گذارده و سخن از اعمالشان نیست  ،ممكن است از این
جهت باشد كه اعتقاد به آن دادگاه بزرگ بیش از هر چیز انـسـان را در مـقـابـل گناهان كنترل مى كند ،و از این گذشته انكار قیامت
به انكار خدا نیز باز مى گردد ،زیرا چگونه ممكن است خداوند عادل و حكیم مردم این جهان را در شرائطى كه مـى بینیم به حال
خود رها كند ،و جهان دیگرى در كار نباشد ،این نه با حكمت او سازگار اسـت و نـه با عدالتش  ،از همه گذشته چون بحث در آیه
.از پاداش و كیفر است تناسب با مساله آخرت و دادگاه عدل پروردگار دارد
در آیـه بـعـد بـه تـنـاسـب بـحـث گـذشـتـه بـه یـكـى از عـلل مـهـم بـى ایـمـانـى كـه عـدم مـطالعه كافى در امور است اشاره كرده چنین
مى فرماید( :انسان همانگونه كه نیكیها را طلب مى كند به خاطر دستپاچگى و عدم مطالعه كافى به طلب بدیها بر مى خیزد) (و یدع
).االنسان بالشر دعائه بالخیر
).چرا كه انسان ذاتا عجول است ) (و كان االنسان عجوال(
دعـا) در ایـنـجـا مـعـنـى وسـیـعـى دارد كـه هـر گـونـه طـلب و خـواسـتـن را شامل مى شود ،اعم از اینكه با زبان بخواهد ،و یا (
.عمال براى بدست آوردن چیزى بپا خیزد و تالش و كوشش كند
در حـقـیـقـت عـجـول بـودن انـسـان بـراى كـسـب مـنـافـع بـیـشـتـر و شـتـابـزدگـى او در تـحـصـیـل خـیـر و مـنـفـعـت سـبـب مـى شـود
كـه تـمـام جـوانـب مسائل را مورد بررسى قرار
نـدهـد ،و چـه بسیار كه با این عجله  ،نتواند خیر واقعى خود را تشخیص دهد ،بلكه هوى و هـوسـهـاى سـركـش چـهـره حـقـیـقـت را
.در نـظـرش دگـرگـون سـازد و بـه دنبال شر برود
و در ایـن حـال همانگونه كه انسان  ،از خدا تقاضاى نیكى مى كند ،بر اثر سوء تشخیص خـود ،بـدیـهـا را از او تـقـاضـا مـى كـنـد،
و همانگونه كه براى نیكى تالش مى كند ،به دنبال شر و بدى مى رود ،و این بالى بزرگى است براى نوع انسانها و مانع عجیبى
 .است در طریق سعادت
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چه بسیارند كسانى كه بر اثر شتابزدگى خود را به پرتگاههاى خطرناك افكنده اند بـه گـمـان ایـنـكـه بـه محل امن و امان مى روند،
در بیراهه ها گام گذارده اند به تصور اینكه به سوى منزل سعادت پیش مى روند ،در زشتیها و بدبختیها غوطه ور شده اند به پندار
 .اینكه در مسیر افتخار راه مى روند و این نتیجه شوم عجله و شتابزدگى است
از آنچه گفتیم روشن شد كه مفهوم آیه نه منحصر به دعاى لفظى است  ،و نه طلب كردن عـمـلى بـلكه همه را در یك معنى جامع
.قرار مى گیرد و اگر بعضى از مفسران آن را در یك قسمت محدود كرده اند دلیلى بر آن وجود ندارد
و نـیـز اگـر در بـعـضـى از روایـات تـنـهـا مـسـاله دعـاى لفـظـى مـطـرح شـده از قبیل ذكر مصداق است نه تمام مفهوم  ،چنانكه در
حدیثى از حضرت امام صادق (علیه السالم ) نقل شده كه فرمود :و اعرف طریق نجاتك و هالكك  ،كى ال تدعوا هللا بشى ء عسى فیه
:هالكك  ،و انت تظن ان فیه نجاتك  ،قال هللا تعالى و یدع االنسان بالشر دعائه بالخیر و كان االنسان عجوال
راه نـجـات و هالك خود را درست بشناس مبادا از خدا چیزى بطلبى كه نابودى تو در آن اسـت  ،در حـالى كـه گـمـان مـى بـرى ( ،
نـجـات تـو در آن اسـت  ،خـداونـد متعال مى گوید انسان دعاى شر مى كند آنگونه كه دعاى خیر مى كند چرا كه
 ).انسان  ،عجول است
بـنـابراین تنها راه رسیدن به خیر و سعادت آنست كه انسان در هر كار قدم مى گذارد با نهایت دقت و هوشیارى و دور از هر گونه
عجله و شتابزدگى تمام جوانب را بررسى كند و خـود را در انـتـخـاب راه از هر گونه پیشداورى و قضاوتهاى آمیخته با هوى و
.هوس بر كـنـار دارد ،از خـدا در ایـن راه یارى بطلبد تا راه خیر و سعادت را بیابد و در پرتگاه و بیراهه گام ننهد
آیـه بـعـد سـخـن از آفـرینش شب و روز و منافع و بركات این دو و وجود حساب و كتاب در عـالم مـى كـنـد تـا هـم دلیـلى بـاشـد بـر
تـوحـیـد و شـنـاخـت خـدا و بـحث گذشته معاد را تكمیل كند و هم شاهدى باشد بر لزوم دقت در عواقب كارها و عدم شتابزدگى مى
:گوید
 ).مـا شـب و روز را دو نـشـانـه از نـشـانـه هـاى خـود قـرار دادیـم ) (و جـعـلنـا اللیل و النهار آیتین(
سـپـس نشانه شب را محو ،و نشانه روز را كه روشنى بخش است به جاى آن قرار دادیم ) (فمحونا آیة اللیل و جعلنا آیة النهار (
 ).مبصرة
 ).و از ایـن كـار دو هـدف داشـتـیـم (نـخـسـت ایـنـكـه از فضل پروردگارتان بهره گیرید) (لتبتغوا فضال من ربكم
.شـبـهـا بـه استراحت پردازید ،و روزها به تالش و كوشش و كار ،و در پرتو آن از مواهب الهى بهره گیرید
 ).هـدف دیـگـر ایـنـكـه ( :عـدد سـالهـا و حـساب كارهاى زمان بندى شده خود را بدانید) (و لتعلموا عدد السنین و الحساب
)و مـا هـر چـیـز را مـشـخـص و روشـن سـاخـتـیـم ) (و كل شى ء فصلناه تفصیال(
.تا جاى هیچگونه شبهه باقى نماند
در اینكه منظور از (آیة اللیل ) و (آیة النهار) خود شب و روز است كه هر كدام آیه و نـشـانـه اى اسـت از پـروردگـار ،یـا مـنـظـور
 .از (آیـة اللیل ) قرص ماه و (آیة النهار) قرص خورشید است ؟ در میان مفسران گفتگو است
امـا دقـت در خـود آیـه نـشـان مـى دهـد كـه صـحـیـح هـمـان تـفـسـیـر اول اسـت  ،زیـرا تـعـبـیـر (و جـعـلنـا اللیـل و النـهـار آیـتـیـن )
دلیـل بـر آن اسـت كـه هـر كدام آیه و نشانه اى براى اثبات وجود خدا محسوب مى شود ،و منظور از محو آیه شب آنست كه پرده
هاى تاریك و ظلمت بار شب در زیر پوششى از نور و روشـنـائى روز مـحـو و نـابـود مـى گـردد ،و آنـچـه در دل شب پنهان گشته
.بود در پرتو روشنائى روز آشكار مى گردد
و اگـر در بـعـضـى دیـگـر از آیـات قـرآن (سـوره یـونـس آیـه  )5خورشید و ماه را وسیله شـنـاسـائى سـال و مـاه و حـسـاب قـرار
داده مـنـافـات بـا آنچه در باال گفتیم ندارد ،زیرا پـیدایش حساب و كتاب در برنامه زندگى انسان را مى توان به شب و روز نسبت داد
.و هم به خورشید و ماه  ،چرا كه هر دو با هم پیوند دارند
در نـهـج البـالغـه در خـطبه اشباح ضمن بیان نشانه هاى عظمت خداوند چنین مى خوانیم  :و جـعـل شـمـسـهـا آیـة مـبـصـرة
لنـهـارهـا ،و قـمـرهـا ،آیـة مـمـحـوة مـن لیـلهـا ،و اجـراهـمـا فـى مـنـاقـل مـجـراهـمـا ،و قـدر سـیـرهـمـا فـى مـدارج درجـهـمـا،
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لیـمـیـز بـیـن اللیـل و النـهـار بـهـمـا ،و لیعلم عدد السنین و الحساب بمقادیرهما( :خورشید را نشانه روشـنـى بـخـش روز ،و مـاه را
نـشـانـه محو كننده شب قرار داد ،و آن دو را در مجرایشان به جـریـان انـداخـت  ،و مراحل سیرشان را اندازه گیرى نمود ،تا میان
شب و روز تفاوت ایجاد كند ،و با اندازه گیرى این دو ،شماره
).سالها و حساب دانسته شود
ایـن تـعـبـیـرهـا نـیز با آنچه در تفسیر اول بیان شد منافاتى ندارد ،زیرا همانگونه كه گـفـتـیـم پـیـدایـش حـسـاب و شـماره سالها را
.هم مى توان به شب و روز نسبت داد و هم به خورشید و ماه  ،چرا كه هر دو با هم مربوطند
:نكته ها
آیا انسان ذاتا عجول است ؟ 1
نه تنها در رابطه با عجله و شتابزدگى كه در آیات فوق انسان به آن توصیف شده  ،در مـوارد مـتـعـددى دیـگـر از قـرآن نـیـز
مذمتهائى روى عنوان (انسان ) دیده مى شود ،از قـبـیـل (ظـلوم ) و (جـهول ) و (كفور) و (طغیانگر) و (هلوع ) (كم ظرفیت ) و
( .مغرور) و مانند آن
ایـن تـعـبـیـرات گاهى این سؤ ال را به وجود مى آورد كه چگونه مى توان این امور را با بـرداشـتـى كـه از قـرآن در مـورد فـطـرت
پـاك انـسـان و حامل روح خدائى بودنش داریم  ،هماهنگ ساخت ؟
به تعبیر دیگر انسان از نظر جهان بینى اسالمى  ،موجودى است بسیار واال ،به حدى كه الیق مقام خلیفة اللهى و نمایندگى خدا در
!زمین است  ،معلم فرشتگان و برتر از آنهاست  ،این موضوع با نكوهشهاى فوق چگونه سازگار است ؟
پاسخ این سؤ ال را در یك جمله مى توان داد كه آنهمه مقام و شخصیت و ارزش انسان مشروط بـه یـك شـرط اسـت و آن (تـربـیـت
تحت نظر رهبران الهى ) است  ،در غیر این صورت انسان به گونه گیاهى خودرو پرورش مى یابد و در میان هوسها و شهوات
.غوطه ور مى شـود سـرمـایـه هـاى عـظیمى را كه بالقوه دارد از دست مى دهد و جنبه هاى منفى در وجود او آشكار مى شود
بـنـابـراین اگر شرط مزبور تحقق یابد تمام جنبه هاى مثبتى كه در قرآن در رابطه با انـسـان آمده در وجود او بارور مى گردد ،و اگر
این شرط ،تحقق نیابد ،جنبه هاى منفى یاد شده آشكار مى شود ،لذا در آیه  19تا  24سوره معارج مى خوانیم ان االنسان خلق
 .هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا اال المصلین الذین هم على صالتهم دائمون
انـسـان  ،هـلوع آفـریـده شـده  ،هـنـگـامـى كه بدى به او برسد بى تابى مى كند ،و هـنـگـامـى كـه خـوبـى بـه او بـرسـد ،بخل مى (:
).ورزد ،مگر نمازگزاران كه همواره به این برنامه ادامه مى دهند
).شـرح بیشتر این موضوع را در سوره یونس ذیل آیه  12نیز بیان كردیم (تفسیر نمونه جلد  8صفحه 239
! بالى شتابزدگى 2 -
عـشق آتشین به یك موضوع و افكار سطحى و محدود ،و گاه سیطره هوى و هوس بر انسان  ،و خوشبینى بیش از حد به یك مطلب
 ،عوامل عجله و شتابزدگى در كارها است  ،و از آنجا كه بررسیهاى سطحى و مقدماتى غالبا براى پى بردن به حقیقت یك امر و
 .سود و زیان آن كـافـى نـیست  ،معموال عجله و دستپاچگى در انجام كارها ،موجب ندامت و خسران و پشیمانى است
تـا آنـجـا كـه در آیـات فـوق خـوانـدیـم كـه گـاهـى عـجـله سـبـب مـى شـود ،انـسـان بـه دنبال بدیها برود به همان سرعت كه به دنبال
!نیكیها مى رود
تـلخـكـامـى هـا و شـكـسـتـهـا و مـصـائبـى كـه دامـان انـسـان را در طـول تـاریـخ بـر اثـر عـجـله و شـتـابـزدگـى گـرفـتـه اسـت ،
بـیـش از آن اسـت كـه قـابـل احـصـا و شـمـاره بـاشـد ،و خـود ما در طول زندگى نمونه هاى آن را آزموده ایم  ،و ثمرات تلخش را
 !.چشیده ایم
نـقـطـه مـقـابـل عـجـله (تـثـبـت ) و (تـاءنـى ) یـعـنـى درنـگ كـردن  ،و بـا تـفـكـر و تاءمل و بررسى همه جوانب كارى را انجام
 .دادن است
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در حـدیـثـى از رسـولخـدا (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) نـقل شده كه فرمود :انما اهلك الناس العجلة و لو ان الناس تثبتوا لم یهلك
).احد( :مردم را عجله هالك مى كند ،اگر مردم با تاءمل كارها را انجام مى دادند كسى هالك نمى شد
در حـدیـث دیگرى از امام صادق (علیه السالم ) مى خوانیم مع التثبت تكون السالمة  ،و مع العجلة تكون الندامة ( :با درنگ كردن
!) سالمت است و با عجله ندامت
و نـیـز پـیـامـبـر صـلى هللا عـلیـه و آله و سـلم مـى فـرمـاید :ان االناة من هللا و العجلة من الشیطان !( :تاءنى و ترك شتابزدگى از
 )!.ناحیه خدا است و عجله از شیطان است
البـتـه در روایـات اسـالمـى بـابـى در زمـیـنـه (تعجیل در كار خیر داریم ) ،از جمله در حـدیـثـى از رسول خدا (صلى ّ
هللا علیه و آله و
).سلّم ) مى خوانیم  :ان هللا یحب من الخیر ما یعجل ( :خداوند كار نیكى را دوست دارد كه در آن شتاب شود
و روایـات در ایـن زمینه بسیار است كه منظور از عجله در این روایات همان (سرعت ) است در مـقـابـل اهـمـال كـارى و
.تـاءخـیرهاى بیجا و امروز و فردا كردن  ،كه غالبا سبب بروز مشكالت و موانعى در كارها مى گردد
شـاهـد ایـن سـخـن حـدیـثـى اسـت كـه در هـمـیـن بـاب از امـام صـادق (عـلیـه السـالم ) نـقـل شـده اسـت  :مـن هـم بـشـى ء مـن
الخـیـر فـلیـعـجـله فـان كـل شـى ء فـیـه تـاءخـیـر فان للشیطان فیه نظرة ( :كسى كه تصمیم به كار خیرى گـرفـت بـایـد عـجله كند
).زیرا هر كارى را كه در آن تاءخیر كنید شیطان در آن حیله اى مى كند
 )!.بنابراین باید گفت ( :سرعت و جدیت در كارها آرى  ،اما عجله و شتابزدگى نه
و به تعبیر دیگر ،عجله مذموم آنست كه به هنگام بررسى و مطالعه در جوانب كار و شناخت صورت گیرد ،اما سرعت و عجله
ممدوح آنست كه بعد از تصمیم گیرى
الزم  ،در اجـرا درنـگ نشود ،و لذا در روایات مى خوانیم ( :در كار خیر ،عجله كنید) یعنى بعد از آنكه خیر بودن كارى ثابت شد
 .دیگر جاى مسامحه نیست
.نقش عدد و حساب در زندگى انسانها 3 -
تمام جهان هستى بر محور حساب و اعداد مى گردد ،و هیچیك از نظامات این عالم بدون حساب نـیـسـت  ،طـبـیـعـى اسـت انسان كه
.جزئى از این مجموعه است نمى تواند بى حساب و كتاب زندگى كند
بـه هـمین دلیل در آیات مختلف قرآن یكى از نعمتهاى خدا وجود ماه و خورشید یا شب و روز ،به عنوان یك عامل ایجاد نظم و
 .حساب در زندگى انسانها شمرده شده است  ،چرا كه هرج و مرج و نبودن حساب و نظم در زندگى عامل فنا و نابودى است
جـالب ایـنـكـه در آیـات فـوق بـراى نعمت شب و روز ،دو فایده ذكر شده است یكى ابتغاء فضل هللا كه در قرآن معموال به معنى كسب
و كار مفید و ارزنده است  ،و دیگرى دانستن عدد سـالهـا و حـسـاب  ،شـایـد ذكـر ایـن دو در كـنـار هـم دلیـلى بـر ایـن بـاشـد كه
( .ابتغاء فضل هللا ) بدون استفاده از (حساب و كتاب ) ممكن نیست
و شـایـد ایـن سخن در زمانهاى گذشته مانند امروز تا این حد آفتابى و روشن نبود ،اما در دنیاى امروز كه دنیاى آمارها و اعداد و
ارقام است و در كنار هر سازمان و تشكیالت اقتصادى و اجتماعى و سیاسى و نظامى و علمى و فرهنگى  ،یك سازمان آمارى وجود
دارد ،به خوبى مـى تـوان بـه عمق این اشاره قرآنى پى برد ،و دانست كه قرآن نه تنها با گذشت زمان كهنه نمى شود بلكه هر قدر
.زمان بر آن مى گذرد تازه تر مى گردد
آیه و ترجمه
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)و كل إ نسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقئه منشورا (13
)اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا (14
مـن اهـتـدى فـانـمـا یـهـتـدى لنـفـسـه و مـن ضـل فـانـمـا یضل علیها و التزر و ازرة وزر اخرى و ما كنا معذبین حتى نبعث رسوال
)(15

 :ترجمه

اعمال هر انسانى را به گردنش قرار داده ایم  ،و روز قیامت كتابى براى او بیرون مى آوریم كه آنرا در برابر خود گشوده مى 13 -
.بیند
! ایـن هـمـان نامه اعمال او است  ،به او مى گوئیم ) كتابت را بخوان ! كافى است كه امروز خود حسابگر خود باشى( 14 -
هـر كس هدایت شود براى خود هدایت یافته  ،و آن كس كه گمراه گردد به زیان خود گـمـراه شـده اسـت (و ضـررش مـتوجه 15 -
خود او است ) و هیچكس بار گناه دیگرى را به دوش نـمـى كـشد ،و ما هرگز شخص یا قومى را) مجازات نخواهیم كرد مگر آنكه
).پیامبرى مبعوث مى كنیم (تا وظائفشان را بیان كند
:تفسیر
چهار اصل مهم اسالمى
از آنـجا كه در آیات گذشته سخن از مسائل مربوط به معاد و حساب در میان بود ،در آیات مـورد بـحـث بـه مـسـاله (حـساب اعمال
) انسانها) و چگونگى آن در روز قیامت پرداخته مى گوید( :اعمال هر انسانى را به گردنش قرار داداه ایم
و كـل انـسـان الزمـنـاه طـائره فى عنقه )( .طائر) به معنى پرنده است  ،ولى در اینجا اشـاره بـه چـیـزى اسـت كـه در مـیـان عـرب (
.مـعـمـول بـوده كـه بـه وسـیـله پـرنـدگـان  ،فال نیك و بد مى زدند ،و از چگونگى حركت آنها نتیجه گیرى مى كردند
مـثـال اگـر پـرنـدهـاى از طـرف راسـت آنـهـا حـركـت مـى كـرد آنـرا بـه فـال نـیـك مـى گـرفـتـنـد ،و اگـر از طـرف چـپ حـركـت مـى
.كـرد آنـرا بـه فال بد مى گرفتند
.لذا غـالبـا ایـن كـلمـه بـه مـعـنـى فـال بـد زدن بـه كـار مـى رود ،در حـالى كـه (تفال ) بیش تر به فال نیك زدن گفته مى شود
در آیات قرآن نیز كرارا تطیر به معنى فال بد آمده است مانند :و ان تصبهم سیئة یطیروا بـمـوسـى و من معه ( :هر گاه ناراحتى به
)فرعونیان مى رسید آنرا از شوم بودن وجود موسى و همراهانش مى دانستند)! (اعراف 131 -
و در سـوره نـمـل آیـه  47مـى خـوانـیم  :قالوا ا طیرنا بك و بمن معك  :مشركان قوم صالح (عـلیـه السـالم ) بـه ایـن پـیـامـبـر
! بـزرگ گـفتند ما تو و یارانت را شوم مى دانیم و به فال بد مى گیریم
 .در احـادیـث اسـالمـى مـى خـوانـیـم كـه از تـطـیـر نـهـى شـده اسـت  ،و راه مـبـارزه بـا آن توكل بر خدا معرفى گردیده است
بـه هـر حـال طـائر در آیـه مـورد بحث  ،نیز اشاره به همین معنى است  ،یا به معنى بخت و طالع كه قریب االفق با مساله فال نیك و
.بد است مى باشد
قـرآن در حـقـیـقـت مـى گـویـد :فـال نـیـك و بـد ،و طـالع سـعـد و نـحـس  ،چـیـزى جـز اعمال شما نیست كه به گردنتان آویخته است
!.
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تـعـبـیر به (الزمناه ) (مالزم او ساختهایم ) و تعبیر به (فى عنقه ) (در گردن او) هـمـه دلیل بر این است كه اعمال انسان و نتائج آن
در دنیا و آخرت از او جدا نمى شوند ،و بـایـد در هـمـه حـال عـهـده دار و مـسـئول آنـهـا بـاشـد ،هـر چـه هـسـت عمل
اسـت و بـقـیـه هـمـه حـرف  .بـعـضـى از مـفسران این احتمال را نیز در اطالق كلمه طائر بر اعـمـال انـسـانـى داده انـد كـه اعـمـال
 .خوب و بد انسان گوئى همچون پرندهاى از وجود او برمى خیزد لذا به آن طائر اطالق شده است
مـفسران در معنى (طائر) در آیه مورد بحث  ،احتماالت متعدد دیگرى نیز ذكر كرده اند :از جـمـله (طـائر) بـه مـعـنـى (بـهـره انـسـان
 .از خـوب و بـد) ،یـا بـه مـعـنـى (دلیل و راهنما) و یا به معنى (نامه اعمال ) و یا به معنى (یمن و شوم ) است
ولى بعضى از این تفسیرها به همان معنى كه در آغاز ذكر كردیم باز مى گردد در حالى كه بعضى دیگر از مفهوم آیه بسیار دور
 .است
قـرآن سـپـس اضـافـه مـى كـند ما روز قیامت كتابى براى او بیرون مى آوریم كه آن را در برابر خود گشوده مى بیند (و نخرج له
).یوم القیامة كتابا یلقاه منشورا
روشـن اسـت كـه مـنـظـور از كـتـاب چـیـزى جـز كـارنـامـه عـمـل انـسـان نـیـسـت هـمـان كـارنـامـهـاى كـه در ایـن دنـیـا نـیـز وجـود
.دارد و اعمال او در آن ثبت مى شود ،منتها در اینجا پوشیده و مكتوم است و در آنجا گشوده و باز
تـعـبیر به (نخرج ) (بیرون مى آوریم ) و همچنین تعبیر به منشور (گشوده نیز اشاره به همین معنى است كه آنچه در اینجا پنهان و
.سربسته است در آنجا آشكار و باز مى شود
.درباره نامه اعمال و حقیقت آن در ذیل همین آیات  ،بحث خواهیم كرد
 ).در این هنگام به او گفته مى شود ،نامه اعمالت را خودت بخوان ! (اقرأ كتابك
).كافى است كه خودت امروز حسابگر خویش باشى ! (كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا(
یعنى آنقدر مسائل روشـن و آشـكـار اسـت و شـواهـد و مـدارك زنـده كـه جـاى گـفـتـگـو نـیـست و هر كس این نامه عمل را بنگرد
مى تواند قضاوت و داورى كند ،هر چند شخص (مجرم ) باشد ،چرا كه این نـامـه عـمـل چـنـانـكـه خـواهـد آمـد ،مـجـمـوعـه اى از
.آثـار خـود عمل است  ،و یا نفس اعمال  ،و به این ترتیب چیزى نیست كه بتوان آن را حاشا كرد
آیـا اگـر مـن صـداى خـودم را از نـوار ضـبط صوت بشنوم  ،یا عكس دقیق خود را به هنگام انـجـام یـك عـمـل نـیـك یـا بـد بـبـیـنـم
 .مـى تـوانـم حـاشـا كـنـم ؟ كـیـفـیـت تشكیل نامه عمل در قیامت از این هم زندهتر و دقیقتر است
.آیـه بـعـد چـهـار حـكـم اسـاسـى و اصـولى را در رابـطـه بـا مـسـاله حـسـاب و جـزاى اعمال او بیان مى كند
نـخـست مى گوید (هر كسى هدایت را پذیرا شود به نفع خود هدایت یافته  ،و نتیجه اش عائد خود او مى شود) (من اهتدى 1 -
 ).فانما یهتدى لنفسه
و هـر كـس گـمـراهـى را بپذیرد ،به زیان خود گمراه شده است ) عواقب شومش دامن خودش را مى گیرد (و من ضل فانما (2 -
).یضل علیها
 .نظیر این دو حكم را در آیه  7همین سوره خواندیم
 ).هیچكس بار گناه دیگرى را بر دوش نمى كشد) و كسى را به جرم دیگرى مجازات نمى كنند (و ال تزر وازرة وزر اخرى( 3 -
وزر) بـه مـعـنـى بـار سنگین است  ،و به معنى مسئولیت نیز مى آید ،چرا كه آن هم یك بار سنگین معنوى بر دوش انسان (
محسوب مى شود و اگر به وزیر ،وزیر گفته مى شود به خاطر آن است كه بار سنگینى از ناحیه امیر یا مردم بر دوش
 .او گذارده شده است
البـتـه ایـن قـانـون كـلى كـه هـیـچـكـس بـار گناه دیگرى را به دوش نمى كشد هیچگونه مـنـافـاتـى با آنچه در آیه  25سوره نحل
.گذشت كه مى گوید( :گمراه كنندگان بار مسئولیت كسانى را كه گمراه كرده اند نیز بر دوش مى كشند) ندارد
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زیـرا آنـهـا بـه خـاطـر اقـدام بـه گـمـراه سـاخـتـن دیـگـران  ،فـاعـل آن گـنـاهـنـد ،و یـا هـمـچـون فـاعل آن محسوب مى شوند،
بنابراین در حقیقت این بار گـنـاهـان خـودشـان اسـت كـه بر دوش دارند و به تعبیر دیگر (سبب ) در اینجا در حكم مباشر (انجام
 .دهنده كار) است
هـمـچنین روایات متعددى كه در زمینه سنت نیك و بد گذشت و مفهومش این بود كه هر كس سنت نـیـك یـا بـدى بـگذارد در پاداش
و كیفر عاملین به آن شریك است  ،نیز با آنچه در باال گـفـتـیـم تـضـادى نـدارد ،چـرا كـه (سـنـت گـذار) در واقـع از اجـزاى عـلت
 .تـامـه عمل است و شریك در فاعلیت
سـرانـجـام چـهـارمـیـن حكم را به این صورت بیان مى كند كه ما هیچ شخص و قومى را مـجـازات نـخـواهیم كرد مگر اینكه 4 -
).پیامبرى را براى آنها مبعوث كنیم تا وظائفشان را كامال تشریح و اتمام حجت كند (و ما كنا معذبین حتى نبعث رسوال
در ایـنـكـه مـنـظـور از عـذاب در ایـنـجـا هـر نـوع عـذاب دنـیـا و آخرت است یا خصوص عذاب استیصال (یعنى مجازاتهاى نابود
كننده همچون طوفان نوح ) در میان مفسران گفتگو است  ،ولى بـدون شـك ظـاهـر آیـه مـطـلق اسـت و هـر نـوع عـذاب را شامل
.مى شود
و نـیـز در ایـنـكـه آیـا ایـن حـكـم  ،مـخـصـوص آن دسـتـه از مـسـائل شـرعـى اسـت كـه تـنـهـا راه فـهـم آنـهـا ادله نـقـلیـه اسـت و یـا
هـمـه مسائل را اعم از اصول و فروع  ،عقلى و نقلى
 .شامل مى شود؟ باز در میان مفسران گفتگو است
امـا اگـر بـخـواهـیـم بـه ظـاهـر آیـه كـه اطـالق دارد عـمـل كـنـیـم بـایـد بـگـوئیـم هـمـه احـكـام عـقـلى و نـقـلى را در رابـطـه بـا
اصـول و فـروع دیـن شـامـل مـى شـود ،و مـفـهـوم ایـن سـخـن آن اسـت كه حتى در مسائلى كه عـقـل مـسـتـقـال نـیـك و بـد آن را
تـشـخـیص مى دهد (مانند خوبى عدالت و بدى ظلم ) باز تا پـیـامـبـران الهـى نـیـایـنـد و حـكـم عـقـل را بـه وسـیـله حـكـم نقل تایید و
).تقویت نكنند خداوند به لطفش كسى را مجازات نخواهد كرد (دقت كنید
ولى از آنـجـا كـه این مطلب بسیار بعید به نظر مى رسد ،زیرا مستقالت عقلى نیازى به بیان شرع ندارد و حكم عقل براى اتمام
 .حجت در اینگونه موارد كافى است  ،چاره اى جز این نداریم كه مستقالت عقلى را از آیه استثناء كنیم
و یـا اگـر اسـتـثـنـاء نـكـنـیـم  ،عـذاب را در ایـن جـمـله بـه مـعـنـى عـذاب اسـتیصال بگیریم كه نتیجه اش این مى شود :خداوند به
لطفش  ،ستمگران و منحرفان را نـابـود نـمـى كند مگر اینكه پیامبران را بفرستد و همه راه هاى سعادت را نشان دهند ،حتى
مـسـتـقـالت عـقـلى را بـا بـیـان شـرعـى تـایـیـد نـمـوده  ،اتـمـام حـجـت را از دو سـو یـعـنى عقل و نقل به انجام برسانند (باز هم
) دقت كنید
نكته ها
تفال و تطیر فال نیك و بد 1 -
فال (نیك ) و (بد) زدن در میان همه اقوام بوده و هست و به نظر مى رسد سرچشمه آن  ،عـدم دسـتـرسـى بـه واقـعـیـات و
نـاآگـاهـى از عـلل واقـعـى حـوادث بـوده اسـت و به هر حال  ،بدون شك این دو ،اثر طبیعى ندارند ،ولى داراى اثـر روانـى هـسـتـنـد:
.فـال نـیـك امـیـد آفـریـن اسـت در حـالى كـه فال بد موجب یاس و نومیدى و ناتوانى مى شود
و از آنـجـا كـه اسـالم  ،هـمـیـشـه از مـسـائل مـثـبـت  ،اسـتـقـبـال مـى كـنـد ،از فال نیك نهى نكرده  ،ولى فال بد را به شدت محكوم
 .كرده است
حـتـى در بعضى از روایات آنرا در سرحد شرك شمرده اند ،از پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سـلّم ) نـقـل شـده كـه فـرمـود :الطـیـرة
 ).شـرك ( :فال بد زدن (و آنرا در برابر خدا در سرنوشت خویش مؤ ثر دانستن ) یكنوع شرك به خدا است
و مـا در ایـن زمـینه  ،مفصال در ذیل آیه  131سوره اعراف بحث كرده ایم جالب اینكه اسالم در بـسـیـارى از مـوارد ایـنـگـونـه
 .مـفـاهـیـم تـخـیـلى و پـنـدارى را در یـك كانال صحیح و سازنده قرار داده و از آن بهره بردارى كرده است
مـثـال در مورد آنچه در میان عوام معروف است كه مى گویند فالن همسر خوش قدم بود و یا بد قدم  ،و از آن روزى كه به خانه
فالنكس گام گذاشت و همسرش شد چنین و چنان گشت كـه قـطـعـا بـه ایـن صـورت خـرافـهـاى بـیـش نـیـسـت  ،اسـالم بـه آن شـكـل
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سـازنـده تربیتى داده  :در حدیثى از امام صادق (علیه السالم ) مى خوانیم  :من شوم المـرئه غـالء مـهـرهـا و شـدة مـئونـتها( :...از
)!...بد قدمى زن آنست كه مهرش سنگین باشد و مخارج و هزینه اش زیاد
و در حـدیـث دیـگـرى از پـیـامـبر اكرم (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم  :اما الدار فـشـؤ مـهـا ضـیـقـهـا و خـبـث
)جـیـرانـهـا( :خانه شوم خانه تنگ و تاریك و خانهاى است كه همسایگان بد داشته باشد
درسـت مـالحـظـه كـنـیـد كـه هـمـان الفـاظـى را كه در مفاهیم خرافى مردم به كار مى برند اسـتـخـدام بـراى مـفـاهیم واقعى و سازنده
 .كرده است  ،و تفكر و اندیشه اى كه به بیراهه میرفت به راه راست هدایت نموده
این بحث را با حدیثى از پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) كه تاییدى است بر آنچه گـفـتیم پایان مى دهیم  :اللهم ال خیر اال خیرك
 ،و الطیر اال طیرك و الرب غیرك ( :خداوندا نـیـكـى تـنـهـا از ناحیه تو است  ،هیچ فال نیك و بدى جز به اراده تو تحقق نمى یابد و
 ).پروردگارى جز تو نیست
كارنامه عجیب اعمال آدمى 2 -
در بـسـیـارى از آیـات قـرآن و روایـات  ،سـخـن از نـامـه اعـمـال انـسـانـهـا بـه میان آمده است  ،از مجموع این آیات و روایات
استفاده مى شود كه همه اعـمـال آدمى با تمام جزئیات در نامهاى ثبت مى شود ،و روز رستاخیز اگر انسان نیكوكار باشد نامه
.اعمالش بدست راست او ،و اگر بدكار باشد نامه اعمالش را بدست چپ او مى دهند
در سـوره حـاقـه مـى خـوانـیـم فـامـا مـن اوتـى كـتـابـه بـیـمـیـنـه فـیـقـول هـاؤ م اقـرؤ وا كتابیه ( :اما آنها كه نامه اعمالشان بدست
راستشان داده شده با سـرفـرازى و افـتـخـار مـى گـویـنـد هـان بـیـائیـد و نـامـه اعـمـال مـا را بـخـوانـیـد)! (حـاقـه  )19 -و امـا مـن
اوتـى كـتـابـه بـشـمـاله فـیـقـول یا لیتنى لم اوت كتابیه  :اما كسى كه نامه اعمالش در دست چپ او است مى گوید اى كاش نامه
).اعمالم را به دست من نمى دادند)! (حاقه 25 -
و در سـوره كـهـف آیـه  49مـى خـوانـیـم  :و وضـع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه و یـقـولون یـا ویـلتـنـا مـا لهـذا لكتاب
ال یغادر صغیرة و الكبیرة اال احصاها و وجدوا ما عملوا حـاضـرا و ال یـظلم ربك احدا :نامه هاى اعمال بنى آدم گسترده مى شود ،در
آن هنگام مجرمان را مى بینى از آنچه در آن ثبت است بیمنا كند ،و مى گویند اى واى بر ما ،این چه نامه اى اسـت كـه هـیـچ گـنـاه
صـغیره و كبیره اى نیست مگر آنرا ثبت و احصا كرده است ؟! و آنچه را انجام داده اند حاضر مى یابند ،و پروردگارت به احدى ظلم
.نمى كند
) در حدیثى در ذیل آیه مورد بحث (اقرء كتابك  )...از امام صادق (علیه السالم
مـى خـوانـیـم  :یـذكـر العـبـد جـمـیع ما عمل  ،و ما كتب علیه  ،حتى كانه فعله تلك الساعة  ،فلذلك قالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب
:الیغادر صغیرة و ال كبیرة اال احصاها
در آن روز انـسـان آنـچـه را انـجـام داده و در نـامـه عـمـل او ثـبـت اسـت هـمـه را بـه خـاطـر مى آورد ،گوئى همان ساعت آنرا (
انجام داده است ! لذا فریاد مجرمان بلند مى شود و مى گویند :این چه نامه اى است كه هیچ صغیره و كبیره اى را فروگزار نكرده
 ).است
در ایـنـجـا ایـن سـؤ ال پـیـش مـى آید كه این نامه چیست ؟ و چگونه است ؟ بدون شك از جنس كـتـاب و دفـتـر و نـامـه هـاى
مـعـمـولى  ،نیست  ،و لذا بعضى از مفسران گفته اند این نامه عـمـل چـیـزى جـز روح انـسـان نـمـى بـاشـد كـه آثـار هـمـه اعـمـال
.در آن ثبت است زیرا ما هر عملى انجام مى دهیم خواه ناخواه اثرى در روح و جان ما مى گذارد
یـا ایـنـكـه ایـن نـامـه عـمل  ،اعضاى پیكر ما حتى پوست تن ما ،و از آن باالتر زمین و هوا و فـضـائى اسـت كـه در آن اعـمـال خـود
را انـجـام مـى دهـیـم  ،چـرا كـه اعـمـال مـا گذشته از اینكه در جسم و همه ذرات پیكر ما نقش مى بندند ،در هوا و زمین منعكس مى
.شوند
گـر چـه ایـن آثـار بـراى مـا در ایـن دنیا محسوس و درك كردنى نیست  ،اما بدون شك وجود دارد ،و روزى كه در آن روز دید تازه
 .اى پیدا مى كنیم همه اینها را مى بینیم و مى خوانیم
تعبیر به خواندن هرگز نباید ما را از آنچه در تفسیر باال ذكر شد ،منحرف سازد ،زیرا خـوانـدن نیز مفهوم وسیعى دارد كه هر گونه
مشاهده را در معنى وسیعش جاى مى دهد ،مثال در تعبیرات روزمره گاه مى گوئیم در چشمهاى
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کانون فرهنگی امامزادگان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن
او خواندم كه چه تصمیمى دارد و یا فالن عمل را كه از فالنى سر زد ،بقیه اش را خواندم  ،همچنین تعبیر به خواندن  ،در مورد
 .عكسه ائى كه از بیماران مى گیرند نیز امروز رائج است
روى هـمـیـن جـهـت اسـت كـه در آیـات فـوق خـوانـدیـم خـطـوط ایـن نـامـه عـمـل بـه هـیـچـوجـه قـابـل انـكـار نـیـسـت زیـرا كـه آثـار
.واقـعـى و تـكـویـنـى خـود عـمـل اسـت  ،درسـت مـانند صداى ضبط شده انسان یا عكسى كه از او گرفته اند و یا اثر انگشت او
!بى گناه و با گناه را با هم نمى سوزانند 3 -
بـه عـكس آنچه معروف است كه عوام مى گویند (آتش كه گرفت خشك و تر مى سوزد) در منطق عقل و تعلیمات انبیاء هیچ بى
گناهى به جرم گناه دیگرى مجازات نخواهد شد ،در تمام شهرهاى لوط یك خانواده مؤ من وجود داشت خدا به هنگام مجازات آن قوم
.منحرف و آلوده  ،آن یك خانواده را نجات داد
 ).آیات فوق نیز با صراحت مى گوید (و ال تزر وازرة وزر اخرى
بنابراین اگر در پاره اى از احادیث غیر معتبر چیزى بر خالف این قانون كلى اسالم دیده شود حتما باید آنرا كنار گذاشت  ،یا توجیه
كرد ،مانند روایتى كه مى گوید :شخص میت بـه خـاطـر گـریـه و بى تابى بازماندگانش  ،معذب مى شود (ممكن است منظور از
).معذب شـدن  ،عـذاب الهـى نـبـاشـد بـلكـه نـاراحـتى است كه روح او بر اثر آگاهى از بیتابى بستگانش پیدا مى كند
و نـیـز روشن مى شود عقیده كسانى كه مى گویند فرزندان كفار همراه پدرانشان در آتش دوزخ خـواهـنـد بـود یـك عـقـیـده اسـالمـى
نیست  ،چرا كه هیچ فرزندى به گناه پدر و مادر مـجازات نمى گردد و به همین دلیل ما در جاى خود گفته ایم كه حتى فرزندان
نامشروع  ،شخصا هیچ گناهى ندارند و درهاى سعادت و نجات  -اگر بخواهند  -به روى آنان گشوده است  ،هر چند زمینه تربیتى
.دشوارى دارند
) ...اصل برائت و آیه (ما كنا معذبین 4 -
در عـلم اصـول در مـبـاحـث (بـرائت ) بـه آیـه فـوق  ،اسـتـدالل شـده اسـت  ،زیـرا حـداقـل مـفـهـوم آیـه ایـن اسـت كـه در مـسـائلى
كـه عقل قادر به درك آن نیست  ،خداوند بدون بعث رسوالن یعنى بیان احكام و وظائف  ،كسى را مـجـازات نـمـى كـنـد ،و ایـن دلیـل
بـر نـفـى مـجـازات و عـقـاب در مـوارد عـدم بـیان است  ،و اصل برائت نیز چیزى جز این نمى گوید كه عقاب بدون بیان صحیح
 .نیست
امـا ایـنـكـه بـعـضـى گـفـتـه انـد كـه مـنـظـور از عـذاب در آیـه فـوق  ،تـنـهـا عـذاب استیصال یعنى مجازاتهاى نابود كننده همچون
طوفان نوح است  ،هیچ دلیلى بر آن نیست  ،بلكه همانگونه كه گفتیم اطالق آیه آنرا نفى مى كند و هر گونه عذاب و مجازات را فرا
مى گیرد

