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آیه و ترجمه

)و إ ذا اءردنـا اءن نـهـلك قـریـة اءمـرنـا مـتـرفـیـهـا فـفـسـقـوا فـیـهـا فـحـق عـلیـهـا القول فدمرناها تدمیرا (16
)و كم اهلكنا من القرون من بعد نوح و كفى بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا (17

 :ترجمه

و هـنـگـامـى كـه بخواهیم شهر و دیارى را هالك كنیم نخست اوامر خود را براى مترفین آنـهـا ثـروتـمـندان مست شهوت ) 16 -
! بیان مى داریم سپس هنگامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را شدیدا درهم مى كوبیم
چه بسیار مردمى كه در قرون بعد از نوح زندگى مى كردند (و طبق همین سنت ) آنها را هـالك كـردیم  ،و كافى است كه 17 -
 .پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت بر آن بیناست
:تفسیر
مراحل چهارگانه مجازات الهى
در تعقیب آخرین آیه بحث گذشته كه خاطر نشان مى كرد هرگز فرد یا گروهى را بدون بـعـث رسـوالن و بـیـان دسـتـورات خـود
:مـجـازات نـمـى كـنیم در نخستین آیه مورد بحث همین اصل اساسى به صورت دیگرى تعقیب شده است  ،مى گوید
هـنـگـامـى كـه مـا تـصـمـیـم بـر هـالكـت قـومى بگیریم نخست او امر خود را براى مترفین و سـردمـداران آنـهـا بـیـان مـى كـنیم ،
سپس به هنگامى كه آنها به مخالفت و خروج از اطاعت برخیزند و استحقاق مجازات پیدا كنند ،ما آنها را شدیدا در هم
).مى كوبیم و هالك مى كنیم (و اذا اردنا ان نهلك قریة امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا
گـر چـه بـسـیـارى از مفسران احتماالت متعددى در تفسیر این آیه داده اند ،ولى به اعتقاد ما آیه طبق ظاهر آن یك تفسیر روشن
 :بیشتر ندارد ،و آن اینكه
خـداونـد هـرگـز قـبـل از اتـمـام حـجت و بیان دستوراتش كسى را مؤ اخذه و مجازات نمى كند بـلكه نخست به بیان فرمانهایش مى
پردازد ،اگر مردم از در اطاعت وارد شدند و آنها را پـذیـرا گـشتند چه بهتر كه سعادت دنیا و آخرتشان در آنست  ،و اگر به فسق و
 .مخالفت بـرخـاسـتـنـد و همه را زیر پا گذاشتند اینجا است كه فرمان عذاب در باره آنها تحقق مى پذیرد و به دنبال آن هالكت است
اگر درست در آیه دقت كنیم  ،چهار مرحله مشخص براى این برنامه بیان شده است
 ).مرحله اوامر (و نواهى 1 -
 .مرحله فسق و مخالفت 2 -
 .مرحله استحقاق مجازات 3 -
 .مرحله هالكت 4 -
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.و همه این مراحل با فاء تفریع به یكدیگر عطف شده اند
در اینجا این سؤ ال پیش مى آید كه چرا امر شدگان تنها مترفین هستند؟
).مـترفین از ماده (ترفه ) به معنى نعمت فراوان یعنى متنعمین و ثروتمندان از خدا بى خبر(
در پـاسـخ ایـن سـؤ ال تـوجـه به یك نكته راه گشا است و آن اینكه در بسیارى از جوامع (منظور جامعه هاى ناسالم است ) مترفین ،
سردمداران اجتماعند و دیگران
.تابع و پیرو آنها
به عالوه در این تعبیر اشاره به نكته دیگرى نیز هست  ،و آن اینكه سرچشمه غالب مفاسد اجـتـماعى نیز ثروتمندان از خدا بى
خبرى هستند كه در ناز و نعمت و عیش و هوس غرقند ،و هـر نـغـمـه اصـالحـى و انـسـانـى و اخـالقـى در گـوش آنـهـا نـاهـنـجـار
اسـت  ،بـه هـمـیـن دلیـل هـمـیـشـه در صـف اول در مـقـابـل پیامبران ایستاده بودند ،و دعوت آنها را كه به نفع عدل و داد و حمایت
.از مستضعفان بوده همیشه بر ضد خود مى دیدند
.روى این جهات از آنها بالخصوص یاد شده است چرا كه ریشه اصلى فساد همین گروهند
 .ضمنا (دمرنا) و (تدمیر) از ماده (دمار) به معنى هالكت است
بـه هر حال آیه فوق  ،هشدارى است به همه مردم با ایمان كه مراقب باشند ،حكومت خویش را بدست مترفین و ثروتمندان مست
.شهوت ندهند و از آنها دنباله روى نكنند كه جامعه آنان را سرانجام به هالكت و نابودى مى كشانند
آیـه بـعـد بـه نـمـونـه هـائى از ایـن مـسـاله بـه صـورت یـك اصـل كـلى اشـاره كرده مى گوید :چه بسیار مردمى كه در قرون بعد از
 ).نوح زندگى مى كردند (و طبق همین سنت ) هالك و نابود شدند (و كم اهلكنا من القرون من بعد نوح
سپس اضافه مى كند :چنان نیست كه ظلم و ستم و گناه فرد یا جمعیتى از دیده تیز بین علم خـدا مـخـفـى بـمـاند ،همین مقدار كافى
).است كه خدا از گناهان بندگانش آگاه و نسبت به آن بینا است (و كفى بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا
 .قـرون ) جـمـع قـرن به معنى جمعیتى است كه در عصر واحدى زندگى مى كنند و سپس به مجموع یك عصر اطالق شده است(
در ایـنـكـه قـرن چـنـد سـال اسـت  ،نـظـرات گـونـاگـونـى داده انـد ،بـعـضـى آنـرا چـهـل سـال  ،بـعـضـى هـشـتـاد بـعـضـى صـد ،و
بـاالخـره بـعـضـى آنـرا صـدوبـیـسـت سال دانسته اند ولى
ناگفته پیدا است كه این یك امر قراردادى است كه بر حسب قرار دادها متفاوت مى باشد ،اما مـعـمـول در عـصـر مـا ایـن اسـت كـه
.قـرن را بـه یـكـصـد سال اطالق مى كنند
و ایـنـكـه مـخـصوصا روى قرون بعد از نوح تكیه شده  ،ممكن است به خاطر آن باشد كه زنـدگـى انسانها قبل از نوح بسیار ساده
بود و اینهمه اختالفات مخصوصا تقسیم جوامع بـه مـتـرف و مـسـتـضـعـف كـمـتـر وجـود داشـت و بـه هـمـیـن دلیل كمتر گرفتار
.مجازاتهاى الهى شدند
ذكـر (خـبیر) و (بصیر) (آگاه و بینا) همراه هم اشاره به این است كه خبیر به معنى آگـاه از نـیـت و عـقـیـده اسـت و بـصـیـر بـه
مـعـنـى بـیـنـا نـسـبـت بـه اعـمـال  ،بـنـا بـر ایـن خـدا هـم از انـگـیـزه هـاى بـاطـنـى اعـمـال اشـخـاص بـا اطـالع اسـت  ،و هم از
.خود اعمالشان  ،و چنین كسى هرگز ظلم و ستمى درباره هیچكس روا نمى دارد و حق كسى در حكومتش ضایع نمى شود
آیه و ترجمه

)مـن كـان یـریـد العـاجـلة عـجـلنـا له فـیـهـا مـا نـشـاء لمـن نـریـد ثـم جـعـلنـا له جـهـنـم یصل ها مذموما مدحورا (18
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)و من اراد االخرة و سعى لها سعیها و هو مؤ من فاولئك كان سعیهم مشكورا (19
)كال نمد هؤ الء و هؤ الء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظورا (20
)انظر كیف فضلنا بعضهم على بعض و لالخرة اكبر درجت و اكبر تفضیال (21

 :ترجمه

آن كـس كـه (تـنـهـا زنـدگـى زودگذر (دنیاى مادى ) را مى طلبد آن مقدار از آن را كه بـخـواهـیـم و بـه هر كس اراده كنیم مى 18 -
 .دهیم  ،سپس دوزخ را براى او قرار خواهیم داد كه در آتش سوزانش مى سوزد در حالى كه مذموم و رانده (درگاه خدا) است
و آن كـس كـه سراى آخرت را بطلبد و سعى و كوشش خود را براى آن انجام دهد ،در حالى كه ایمان داشته باشد ،سعى و 19 -
.تالش او (از سوى خدا) پاداش داده خواهد شد
هـر یـك از ایـن دو گـروه را از عـطـاى پـروردگـارت بـهـره و كمك مى دهیم  ،و عطاى پروردگارت هرگز از كسى منع 20 -
بـبـیـن چـگـونـه بـعـضى را (در دنیا بخاطر تالششان ) بر بعضى دیگر برترى بخشیده ایم  ،درجات آخرت و برتریهایش از 21 -
 .اینهم بیشتر است
:تفسیر
خطوط زندگى طالبان دنیا و آخرت
از آنـجـا كـه در آیـات گـذشـته سخن از مخالفت گردنكشان در برابر اوامر الهى و سپس هـالكـت آنـهـا بود ،در آیات مورد بحث  ،به
علت واقعى این تمرد و عصیان كه همان حب دنیا اسـت اشـاره كـرده مـى گـویـد :كسانى كه تنها هدفشان همین زندگى زودگذر دنیاى
مادى بـاشـد ،مـا آن مقدار را كه بخواهیم به هر كس صالح بدانیم در همین زندگى زودگذر مى دهـیـم سـپـس جـهـنـم را بـراى او
قـرار خواهیم داد كه در آتش آن مى سوزد در حالى كه مورد سرزنش و دورى از رحمت خدا است (من كان یرید العاجلة عجلنا له
).فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلیها مذموما مدحورا
 .عاجله ) به معنى نعمتهاى زودگذر یا دنیاى زودگذر است(
قـابـل تـوجه اینكه نمى گوید هر كس به دنبال دنیا برود ،به هر چه بخواهد مى رسد ،بـلكـه دو قـید براى آن قائل مى شود ،اول اینكه
).تنها بخشى از آنچه را مى خواهد به آن مى رسد ،همان مقدارى را كه ما بخواهیم (ما نشاء
دیـگـر ایـنـكـه  :هـمه افراد به همین مقدار نیز نمى رسند ،بلكه تنها گروهى از آنها به بخشى از متاع دنیا خواهند رسید ،آنها كه
).بخواهیم (لمن نرید
و بـه ایـن ترتیب نه همه دنیا پرستان به دنیا مى رسند و نه آنها كه مى رسند به همه آنـچه مى خواهند مى رسند ،زندگى روزمره
نیز این دو محدودیت را به وضوح به ما نشان مـى دهـد ،چـه بـسـیـارنـد كـسـانى كه شب و روز میدوند و به جائى نمیرسند ،و چه
.بسیار كسانى كه آرزوهاى دور و درازى در این دنیا دارند كه تنها بخش كوچكى از آنرا بدست مى آورند
و ایـن هـشـدارى اسـت بـراى دنـیـا پـرسـتـان كـه اگـر خـیـال كـنـیـد آخـرت را بـه دنـیـا بـفـروشـیـد بـه تـمـام هـدفـتـان نـائل مـى
.شـویـد ،اشـتباه بزرگى كرده اید ،بلكه گاهى هیچ و گاه به كمى دسترسى پیدا مى كنید
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و اصـوال دامـنـه آرزوهـاى انـسـان آنـقـدر گـسـتـرده اسـت كـه بـا مـحـدودیـت جـهـان مـاده قابل اشباع نیست  ،تمام دنیا را به یكنفر
.بدهند ،بسیار مى شود كه اشباع نمى گردد
امـا آنـهـا كـه تـالش مـى كـنـنـد و بـه هـیـچ نـمـى رسـنـد ،مـمـكـن اسـت بـه دالئل مختلفى باشد یا بخاطر آنست كه هنوز امید بیدارى
و نجاتشان است  ،و خدا به آنها مـحـبـت مـى كـنـد ،و یـا به خاطر آنست كه اگر به جائى برسند آنچنان طغیان مى كنند كه عرصه را
.بر خلق خدا تنگ مى نمایند
.یصلى ) از ماده (صلى ) به معنى آتش افروختن و به آتش سوختن است و منظور در اینجا همان معنى دوم مى باشد(
قـابـل توجه اینكه كیفر این گروه  ،ضمن اینكه آتش جهنم شمرده شده است  ،با دو تعبیر مـذموم و مدحور تاكید گردیده  ،كه اولى به
 .معنى مورد سرزنش و نكوهش قرار گرفتن و دومى به معنى دور ماندن از رحمت خدا است
در حقیقت آتش دوزخ  ،كیفر جسمانى آنها است  ،و مذموم و مدحور بودن كیفر روحانى آنها ،چرا كه معاد هم جسمانى است و هم
 .روحانى و كیفر و پاداش آن نیز در هر دو جنبه است
سپس به شرح حال گروه دوم مى پردازد ،تا با قرینه مقابله  ،آنچنانكه روش قرآن است  ،مـطلب آشكارتر شود ،میفرماید( :اما كسى
كه آخرت را بطلبد و سعى و كوشش خود را در ایـن راه بـه كـار بـنـدد ،در حـالى كـه ایـمـان داشـته باشد ،این سعى و تالش او
).مورد قـبـول الهـى خـواهـد بود (و من اراد االخرة و سعى لها سعیها و هو مؤ من فاولئك كان سعیهم مشكورا
بنابراین براى رسیدن به سعادت جاویدان سه امر اساسى شرط است
اراده انـسـان آن هـم اراده اى كـه تـعـلق بـه حـیات ابدى گیرد ،و به لذات زودگذر و نـعـمـتهاى ناپایدار و هدفهاى صرفا مادى 1 -
.تعلق نگیرد ،همتى واال و روحیه اى عالى پشت بند آن باشد كه او را از پذیرفتن هر گونه رنگ تعلق و وابستگى آزاد سازد
ایـن اراده بـه صـورت ضـعـیـف و نـاتوان در محیط فكر و اندیشه و روح نباشد بلكه تـمـام ذرات وجـود انسان را به حركت وا 2 -
دارد و آخرین سعى و تالش خود را در این به كار بـنـدد (تـوجه داشته باشید كه كلمه (سعیها ) كه به عنوان تاكید ذكر شده نشان
).مى دهـد او آخـرین  ،سعى و تالش و كوشش را كه براى رسیدن آخرت الزم است انجام مى دهد و چیزى فروگذار نمى كند
هـمـه ایـنـهـا تـواءم بـا (ایمان ) باشد ،ایمانى ثابت و استوار ،چرا كه تصمیم و تـالش هـنـگـامـى بـه ثـمـر مى رسد كه از 3 -
.انگیزه صحیحى  ،سرچشمه گیرد و آن انگیزه چیزى جز ایمان به خدا نمى تواند باشد
درست است كه سعى و تالش براى آخرت بدون ایمان نخواهد بود و بنابراین مفهوم ایمان در آن نـهـفـتـه شـده اسـت ولى از آنـجـا
كـه ایـمـان یـك اصـل اسـاسى و پایه اصلى در این راه است به آن مقدار از داللت التزامى قناعت نكرده و با صراحت ایمان را به
.عنوان یك شرط بازگو مى كند
قـابـل تـوجـه ایـنكه در مورد دنیا پرستان مى گوید( :جهنم را براى آنها قرار مى دهیم ) ،ولى در مـورد عـاشـقـان آخـرت مـى
.گـویـد( :سعى و تالش آنها مشكور خواهد بود) یعنى مورد تشكر و قدردانى پروردگار
ایـن تـعـبـیر از این كه بگوید پاداششان بهشت است بسیار جامعتر و واالتر است  ،چرا كه تشكر و قدردانى هر كس به اندازه
شخصیت و سعه وجودى او است  ،نه به اندازه عملى كه انجام گرفته است  ،و روى این حساب تشكر و قدردانى خدا
 .مـتـنـاسـب بـا ذات بـى پـایـان او است انواع نعمتهاى مادى و معنوى و هر آنچه در تصور ما بگنجد و نگنجد در آن جمع است
گـر چـه بـعـضـى از مـفـسـران  ،مـشـكـور را بـه مـعـنـى اجـر مـضاعف و یا به معنى قبولى عمل گرفته اند ،ولى روشن است كه
.مشكور معنى وسیعترى از همه اینها دارد
در اینجا ممكن است این توهم پیش آید كه نعمتهاى دنیا ،تنها سهم دنیا  -پرستان خواهد شد و آخرتطلبان از آن محروم مى گردند،
آیه بعد به این توهم پاسخ مى گوید كه ( :ما هـر یـك از ایـن گروه و آن گروه را از عطاى خود بهره مى دهیم و امداد مى كنیم )
) (كال نمد هؤ الء و هؤ الء من عطاء ربك
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چـرا كـه بخشش پروردگار از هیچكس ممنوع نیست ) و گبر و ترسا و مؤ من و مسلم همه از خوان نعمتش وظیفه مى خورند (و (
).ما كان عطاء ربك محظورا
 .نمد) از ماده (امداد) به معنى افزودن است(
آیـه بـعـد یـك اصـل اسـاسى را در همین رابطه بازگو مى كند و آن اینكه  :همانگونه كه تفاوت تالشها در این دنیا باعث تفاوت در
بهره گیریها است  ،در كارهاى آخرت نیز همین اصـل كـامال حاكم است  ،با این تفاوت كه این دنیا محدود است و تفاوتهایش هم
:محدود ،ولى آخرت نامحدود ،و تفاوتهایش نیز نامحدود است  ،مى گوید
بنگر چگونه بعضى از آنها را بر بعضى دیگر (بخاطر تفاوت در سعى و كوششان ) برترى دادیم  ،اما آخرت درجاتش بزرگتر و (
) برتریش بیشتر است
).انظر كیف فضلنا بعضهم على بعض و لالخرة اكبر درجات و اكبر تفضیال(

ممكن است گفته شود ،افرادى را در این جهان مى بینیم كه بدون تالش و كوشش بهره هاى وسـیـع مـى گـیـرنـد ،ولى بـدون شـك
ایـنها موارد استثنائى است و نمى توان در برابر اصـل كـلى تالش و كوشش و رابطه آن با میزان موفقیت به آن اعتنائى كرد ،و این
.گونه بهره گیریهاى انحرافى منافات با آن اصل كلى ندارد
ضـمـنـا بـایـد توجه داشت كه منظور از تالش و كوشش تنها كمیت آن نیست  ،گاه مى شود تالش كم با كمیت عالى اثرش بسیار
.بیشتر از تالش فراوان با كیفیت پائین باشد
:نكته ها
آیا دنیا و آخرت با هم تضاد دارند؟ 1 -
 :در آیات بسیارى  ،مدح و تمجید از دنیا یا امكانات مادى آن شده است
).در بعضى از آیات  ،مال به عنوان خیر ،معرفى شده (سوره بقره آیه 180
).و در بـسـیـارى از آیـات مـواهـب مـادى تـحـت عـنـوان فضل خدا آمده است و ابتغوا من فضل هللا (سوره جمعه آیه 10
).در جاى دیگر مى فرماید همه نعمتهاى روى زمین را براى شما آفریده است خلق لكم ما فى االرض جمیعا (بقره 29 -
و در بسیارى از آیات آنها را تحت عنوان سخر لكم (آنها را مسخر شما گردانید) ذكر كرده كه اگر بخواهیم این همه آیاتى را كه در
.رابطه با محترم شمردن امكانات مادى این جهان جمع آورى كنیم  ،مجموعه قابل مالحظهاى خواهد شد
ولى بـا ایـنـهـمـه اهمیتى كه به مواهب و نعمتهاى مادى داده شده  ،تعبیراتى كه قویا آنرا تحقیر مى كند در آیات قرآن به چشم مى
.خورد
).در یكجا آن را عرض و متاع فانى مى شمرد تبتغون عرض الحیوة الدنیا نساء 94 -
).و در جـاى دیگر آنرا مایه غرور و غفلت مى شمرد و ما الحیوة الدنیا اال متاع الغرور (سوره حدید آیه 20
).و در مـورد دیـگـر آن را وسیله سرگرمى و بازیچه شمرده و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب عنكبوت 64
).و در جـائى دیـگر مایه غفلت از یاد خدا رجال ال تلهیهم تجارة و البیع عن ذكر هللا (نور 37 -
:این تعبیرات دوگانه عینا در روایات اسالمى نیز دیده مى شود
از یـكـسـو دنـیـا ،مـزرعـه آخـرت  ،تـجـارتـخـانـه مـردان خـدا مـسـجـد دوسـتـان حـق  ،مـحـل هـبـوط وحـى پـروردگار ،سراى
 ).موعظه و پند ،شمرده شود (مسجد احباء هللا و مصلى مالئكة هللا و مهبط وحى هللا و متجر اولیاء هللا
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 .و از سوى دیگر مایه غفلت و بیخبرى از یاد خدا و متاع غرور و مانند آن
آیا این دو گروه از آیات و روایات با هم تضاد دارند؟
 .پاسخ این سؤ ال را در خود قرآن مى توان یافت
چرا كه آنجا كه از دنیا و مواهبش نكوهش مى كند ،كسانى را مى گوید كه این زندگى تنها هـدفـشـان را تـشـكـیـل مـى دهد ،در سوره
نجم آیه  29مى خوانیم و لم یرد اال الحیوة الدنیا (كـسـانـى كـه جـز زنـدگى دنیا را نخواهند) .به تعبیر دیگر سخن از كسانى است كه
.آخرت را به دنیا مى فروشند و براى رسیدن به مادیات از هیچ خالفكارى و جنایتى ابا ندارند
در سـوره تـوبـه آیـه  38مـى خـوانـیـم ا رضـیتم بالحیوة الدنیا من االخرة ( :آیا راضى شدید كه زندگى دنیا را به جاى آخرت
!بپذیرید)؟
آیـات مـورد بـحـث  ،خـود شـاهـد این مدعا است  ،آنجا كه مى گوید :من كان یرید العاجلة  ...یعنى تنها هدفشان همین زندگى
 .زودگذر مادى است
 .اصوال تعبیر به (مزرعه ) و یا (متجر) (تجارتخانه ) و مانند آن خود شاهد زندهاى براى این موضوع است
كـوتاه سخن اینكه مواهب جهان مادى كه همه از نعمتهاى خدا است و حتما وجودش در نظام خلقت الزم بـوده و هـسـت اگـر بـه
عـنـوان وسـیـله اى بـراى رسـیـدن بـه سـعـادت و تـكـامـل مـعـنـوى انـسـان مـورد بـهـره بـردارى قـرار گـیـرد از هـر نـظـر قابل
 .تحسین است
و امـا اگـر بـه عـنوان یك هدف و نه وسیله مورد توجه قرار گیرد و از ارزشهاى معنوى و انـسـانـى بـریده شود كه در این هنگام
 .طبعا مایه غرور و غفلت و طغیان و سركشى و ظلم و بیدادگرى خواهد بود ،درخور هر گونه نكوهش و مذمت است
و چه زیبا فرموده است على (علیه السالم ) در آن گفتار كوتاه و پرمغزش  :من ابصر بها بـصـرتـه و مـن ابـصـر الیها اعمته :
(آنكس كه با چشم بصیرت به آن بنگرد (و آنرا وسیله بینائى قرار دهد) دنیا به او آگاهى مى بخشد ،و آنكس كه به خود آن نگاه كند
.دنیا او را نابینا خواهد كرد
در حـقـیـقـت تـفاوت میان دنیاى مذموم و ممدوح  ،همان چیزى است كه از (الیها) و (بها) استفاده مى شود كه اولى هدف را مى
.رساند و دومى وسیله را
نقش سعى و تالش در پیروزیها 2 -
ایـن نـخـسـتـیـن بـار نـیـسـت كـه قـرآن بـا تـكـیـه كـردن روى سـعـى و تـالش بـه افـراد تـنـبـل و بـیـكار هشدار مى دهد كه سعادت
 .سراى دیگر را تنها با اظهار ایمان و سخن نمى توان بدست آورد ،بلكه عامل اصلى سعادت سعى و تالش است
 .این حقیقت در بسیارى از آیات قرآن منعكس است
).در ایـنـجـا انـسـان را در گـرو اعـمـالش مـى شـمـرد (كل نفس بما كسبت رهینة ) (مدثر 38 -
 ).و در جاى دیگر بهره او را تنها در گرو سعیش میشمرد (و ان لیس لالنسان اال ما سعى
و در بـسـیـارى از آیـات  ،بـعـد از ذكـر ایـمـان  ،روى عمل صالح تكیه مى كند .تا همگان این خیال خام را از سر بدر كنند كه بى
سعى و تالش بـه جـائى مـى توان رسید مواهب دنیاى مادى را بى سعى و تالش نمى توان بدست آورد ،چگونه مى توان انتظار
.داشت كه سعادت جاودانى بدون آن بدست آید
امدادهاى الهى 3 -
نـمـد) از مـاده (امـداد) بـه معنى كمك رساندن است  ،راغب در كتاب مفردات مى گوید :كـلمـه امـداد غـالبـا در مـورد كمكهاى مفید (
.و مؤ ثر به كار برده مى شود و كلمه (مد) در موارد مكروه و ناپسند
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به هر حال در آیات مورد بحث مى خوانیم كه خداوند بخشى از نعمتهایش را در اختیار همگان مـى گـذارد و نـیـكـان و بدان همگى
از آن استفاده مى كنند ،این اشاره به آن بخش از نعمتها است كه ادامه حیات  ،متوقف بر آنست و بدون آن نمى تواند یك انتخابگر
.باشد
بـه تـعـبـیـر دیـگـر ایـن هـمـان مـقـام رحـمـانـیـت خـدا اسـت كـه فیض عامش  ،مؤ من و كافر را شـامـل مـى شـود ،ولى در مـاوراء
 .ایـنـهـا نعمته ائى است بى پایان كه مخصوص مؤ منان و نیكان است
آیه و ترجمه

)ال تجعل مع هللا الها اخر فتقعد مذموما مخذوال (22
و قـضـى ربـك اال تـعـبدوا اال ایاه و بالولدین احسنا اما یبلغن عندك الكبر احد هما او كال هما فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و قل لهما
)قوال كریما (23
)و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربیانى صغیرا (24
)ربكم اعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا صلحین فانه كان لال وبین غفورا (25

 :ترجمه

.و بـا (هللا ) مـعـبـود دیگرى قرار مده كه ضعیف و مذموم و بى یار و یاور خواهى شد 22 -
پـروردگـارت فـرمـان داده جـز او را نـپـرستید و به پدر و مادر نیكى كنید ،هر گاه یـكـى از آنها  -یا هر دو آنها  -نزد تو ،به 23 -
.سن پیرى برسند كمترین اهانتى به آنها روا مدار ،و بر آنها فریاد مزن  ،و گفتار لطیف و سنجیده بزرگوارانه به آنها بگو
بـالهـاى تـواضـع خـویـش را در بـرابـرشـان از مـحـبـت و لطـف فـرود آر ،و بـگـو پـروردگـارا هـمـانـگـونـه كـه آنـهـا مـرا در 24 -
كـوچـكـى تـربـیـت كـردنـد مشمول رحمتشان قرارده
پـروردگـار شما از درون دلهاى شما آگاه است (اگر لغزشى در این زمینه داشتید و جبران كردید شما را عفو مى كند چرا كه ) 25 -
.هر گاه صالح باشید او توبه كنندگان را مى بخشد
:تفسیر
 .توحید و نیكى به پدر و مادر ،سرآغاز یك رشته احكام مهم اسالمى
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آیـات مورد بحث سرآغازى است براى بیان یك سلسله از احكام اساسى اسالم كه با مساله توحید و ایمان  ،شروع مى شود ،توحیدى
كه خمیر مایه همه فعالیتهاى مثبت و كارهاى نیك و سـازنـده اسـت و هـم از ایـن طـریـق پـیـونـدى مـیـان این آیات و آیات گذشته كه
.سخن از سـعـادتـمـنـدان و بـرنـامـه سـهگانه آنها یعنى (ایمان ) و (سعى و تالش ) و اراده سراى آخرت مى گوید برقرار مى سازد
 .و نیز تاكیدى است مجدد بر آنچه قبال در باره قرآن و دعوت كننده بودنش به صافترین و بهترین راهها ،بیان شده
).نـخـسـت از توحید شروع كرده مى گوید( :با خداوند یگانه (هللا ) هیچ معبودى قرار مده ) (ال تجعل مع هللا الها آخر
نمى گوید معبود دیگرى را با خدا پرستش مكن  ،بلكه مى گوید (قرار مده ) تا معنى وسـیـعـتـرى داشـتـه بـاشـد ،یـعـنـى نـه در
 .عـقـیـده  ،نـه در عمل  ،نه در دعا و تقاضا و نه در پرستش معبود دیگرى را در كنار (هللا ) قرار مده
سـپـس بـه بـیـان نـتـیـجـه مـرگـبـار شرك پرداخته مى گوید( :اگر شریكى براى او قائل شوى با مذمت و خذالن فرو خواهى نشست )
().فتقعد مذموما مخذوال
انتخاب كلمه (قعود) (نشستن در اینجا اشاره به ضعف و ناتوانى است  ،زیرا در ادبیات عـرب  ،ایـن كـلمـه كـنـایـه از ضـعـف اسـت
).همانگونه كه گفته مى شود قعد به الضعف عن القتال ( :ناتوانى سبب شد كه او از پیكار با دشمن بنشیند
:از جمله باال استفاده مى شود كه شرك سه اثر بسیار بد در وجود انسان مى گذارد
 .شـرك مـایـه ضـعـف و نـاتـوانـى و زبـونـى و ذلت اسـت در حـالى كـه تـوحـیـد عامل قیام و حركت و سرفرازى است 1 -
شـرك  ،مـایه مذمت و نكوهش است  ،چرا كه یك خط روشن انحرافى است در برابر منطق عـقـل و كفرانى است آشكار در 2 -
 .مقابل نعمت پروردگار ،و آنكس كه تن به چنین انحرافى دهد درخور مذمت است
شـرك سـبـب مـى شـود كـه خـداونـد مـشرك را به معبودهاى ساختگیش واگذارد و دست از حـمـایتش بردارد ،و از آنجا كه 3 -
معبودهاى ساختگى نیز قادر بر حمایت كسى نیستند و خدا هم حمایتش را از چنین كسان برداشته آنها (مخذول ) یعنى بدون یار و
.یاور خواهند شد
در آیات دیگر قرآن نیز همین معنى به شكل دیـگـرى مجسم شده است  ،چنانكه در سوره عنكبوت آیه  41مى خوانیم ( :آنها كه غیر
خدا را مـعـبـود خـویـش انـتخاب مى كنند همانند عنكبوتند كه آن خانه سست و بى اساس را تكیه گـاه خـود قـرار داده و سـسـتـتـریـن
خـانـه هـا خـانـه عـنـكـبـوت اسـت ) (مـثـل الذیـن اتخذوا من دون هللا اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت
 ).العنكبوت لو كانوا یعلمون
بعد از اصل توحید به یكى از اساسیترین تعلیمات انسانى انبیاء ضمن تاكید مجدد بر تـوحید اشاره كرده مى گوید( :پروردگارت
).فرمان داده كه تنها او را بپرستید و نسبت به پدر و مادر نیكى كنید) (و قضى ربك اال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانا
قضاء) مفهوم مؤ كدترى از (امر) دارد ،و امر و فرمان قطعى و محكم(
 .را مى رساند و این نخستین تاكید در این مساله است
 .قـرار دادن تـوحـیـد یـعـنـى اسـاسـیترین اصل اسالمى در كنار نیكى به پدر و مادر تاكید دیگرى است بر اهمیت این دستور اسالمى
مـطـلق بـودن احـسـان كـه هـر گـونه نیكى را در بر مى گیرد و همچنین ( ،والدین ) كه مسلمان و كافر را شامل مى شود ،سومین و
 .چهارمین تاكید در این جمله است
.نكره بودن احسان ( احسانا) كه در این گونه موارد براى بیان عظمت مى آید پنجمین تاكید محسوب مى گردد
توجه به این نكته نیز الزم است كه فرمان  ،معموال روى یك امر اثباتى مى رود در حالى كه در اینجا روى نفى رفته است
().پروردگارت فرمان داده كه نپرستید جز او را
ایـن مـمـكن است به خاطر آن باشد كه از جمله (قضى ) فهمیده مى شود كه جمله دیگرى در شـكـل اثـبـاتى در تقدیر است و در
.معنى چنین مى باشد :پروردگارت فرمان موكد داده كه او را بپرستید و غیر او را نپرستید
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و یا اینكه مجموع جمله (نفى و اثبات ) (اال تعبدوا اال ایاه ) در حكم یك جمله اثباتى است  ،اثـبـات عـبـادت انحصارى پروردگار
:سپس به بیان یكى از مصداقهاى روشن نیكى به پدر و مادر پرداخته مى گوید
هر گاه یكى از آن دو ،یا هر دو آنها ،نزد تو به سن پیرى و شكستگى برسند (آنچنان كه نیازمند به مراقبت دائمى تو باشند) از هر (
گونه محبت در مورد
آنـهـا دریـغ مـدار ،و كـمـتـریـن اهانتى به آنان مكن  ،حتى سبكترین تعبیر نامودبانه یعنى (اف ) بـه آنـهـا مـگـو) (امـا یـبـلغـن
 ).عـنـدك الكـبـر احـدهـمـا او كـالهـمـا فـال تقل لهما اف
).و بر سر آنها فریاد مزن ) (و ال تنهرهما(
).بـلكـه (بـا گـفـتـار سـنـجـیـده و لطـیـف و بـزرگـوارانـه بـا آنـهـا سـخـن بـگـو) (و قل لهما قوال كریما
و نهایت فروتنى را در برابر آنها بنما( ،و بالهاى تواضع خود را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر) (و اخفض لهما جناح الذل
 ).من الرحمة
و بـگـو بـار پـروردگارا! آنها را مشمول رحمت خویش قرار ده همانگونه كه در كودكى مرا تربیت كرده اند) (و قل رب ارحمهما (
).كما ربیانى صغیرا
دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر
در حـقـیـقـت در دو آیـه اى كـه گـذشت  ،قسمتى از ریزه كاریهاى برخورد مودبانه و فوق العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به
:پدران و مادران بازگو مى كند
از یكسو انگشت روى حاالت پیرى آنها كه در آن موقع از همیشه نیازمندتر به حمایت و محبت و احترامند گذارده  ،مى گوید1 - :
!.كمترین سخن اهانت آمیز را به آنها مگو
آنـهـا مـمـكـن اسـت بـر اثر كهولت به جائى برسند كه نتوانند بدون كمك دیگرى حركت كنند ،و از جا برخیزند و حتى ممكن است
قادر به دفع آلودگى از
.خود نباشند ،در این موقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع مى شود
 .آیا وجود چنین پدر و مادرى را مایه رحمت مى دانند ،و یا بال و مصیبت و عذاب
آیا صبر و حوصله كافى براى نگهدارى احترام آمیز از چنین پدر و مادرى را دارند و یا هر زمـان بـا نـیـش زبـان  ،بـا كـلمات سبك
.و اهانت آمیز و حتى گاه با تقاضاى مرگ او از خدا قلبش را مى فشارند و آزار مى دهند؟
از سـوى دیـگـر قرآن مى گوید :در این هنگام به آنها اف مگو ،یعنى اظهار ناراحتى و ابراز تنفر مكن  ،و باز اضافه مى كند با 2 -
صداى بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها سـخـن مـگـو ،و بـاز تاكید مى كند كه با قول كریم و گفتار بزرگوارانه با آنها سخن
 .بگو كه همه آنها نهایت ادب در سخن را مى رساند كه زبان كلید قلب است
.از سـوى دیگر دستور به تواضع و فروتنى مى دهد ،تواضعى كه نشان دهنده محبت و عالقه باشد و نه چیز دیگر 3 -
سـرانـجـام مى گوید :حتى موقعى كه رو به سوى درگاه خدا مى آورى پدر و مادر را (چه در حیات و چه در ممات ) فراموش 4 -
.مكن و تقاضاى رحمت پروردگار براى آنها بنما
مخصوصا این تقاضایت را با این دلیل هـمـراه سـاز و بـگـو (خـداونـدا هـمـانـگـونـه كـه آنـهـا در كـودكى مرا تربیت كردند تو
مشمول رحمتشان فرما)؟
نـكـتـه مـهـمى كه از این تعبیر عالوه بر آنچه گفته شد استفاده مى شود این است كه اگر پـدر و مـادر آنچنان مسن و ناتوان شوند
كه به تنهائى قادر بر حركت و دفع آلودگیها از خـود نباشند ،فراموش نكن كه تو هم در كودكى چنین بودى و آنها از هر گونه حمایت
.و محبت از تو دریغ نداشتند محبت آنها را جبران نما
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و از آنجا كه گاهى در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام آنها و تواضعى
كـه بـر فـرزنـد الزم است ممكن است لغزشهائى پیش بیاید كه انسان آگاهانه یا ناآگاه به سوى آن كشیده شود در آخرین آیه مورد
) بحث مى گوید ( :پروردگار شما به آنچه در دل و جان شما است از شما آگاهتر است ) (ربكم اعلم بما فى نفوسكم
چرا كه علم او در همه زمینه ها حضورى و ثابت و ازلى و ابدى و خالى از هر گونه اشتباه است در حالى كه علوم شما واجد این
 .صفات نیست
بـنـابـرایـن اگـر بـدون قـصد طغیان و سركشى در برابر فرمان خدا لغزشى در زمینه احترام و نیكى به پدر و مادر از شما سر زند و
بالفاصله پشیمان شدید و در مقام جبران بـرآئیـد مـسلما مشمول عفو خدا خواهید شد( :اگر شما صالح باشید و توبه كار خداوند توبه
).كاران را مى آمرزد) (ان تكونوا صالحین فانه كان لالوابین غفورا
اواب ) از مـاده (اوب ) (بر وزن قوم ) بازگشت توام با اراده مى گویند ،در حالى كـه رجـوع هـم بـه بـازگـشـت بـا اراده گـفـتـه (
مـى شـود و هـم بـى اراده  ،بـه هـمـیـن دلیـل بـه (تـوبـه ) (اوبـه ) گفته مى شود ،چون حقیقت توبه بازگشت توام با اراده به سوى
 .خداست
و از آنـجـا كـه (اواب ) صـیـغه مبالغه است به كسى گفته مى شود كه هر لحظه از او خطائى سر زند به سوى پروردگار باز مى
.گردد
ایـن احـتـمـال نـیـز وجـود دارد كـه ذكـر صـیـغـه مـبـالغـه اشـاره بـه تـعـدد عـوامـل بـازگـشت و رجوع به خدا باشد ،زیرا ایمان به
پروردگار از یكسو ،توجه به دادگـاه عـالم قـیامت از سوى دیگر ،وجدان بیدار از سوى سوم  ،و توجه به عواقب و آثار گناه از
.سوى چهارم دست به دست هم مى دهند و انسان را موكدا از مسیر انحرافى به سوى خدا مى برند
:نكته ها
احترام پدر و مادر در منطق اسالم 1 -
گـر چـه عـواطـف انـسـانـى و مـسـاله حـقشناسى به تنهائى براى رعایت احترام در برابر والدیـن كـافـى اسـت  ،ولى از آنـجـا كـه
اسـالم حـتـى در مـسـائلى كـه هـم عـقـل در آن اسـتـقـالل كـامـل دارد ،و هم عاطفه آن را به وضوح در مى یابد ،سكوت روا نمى
دارد ،بلكه به عنوان تاكید در این گونه موارد هم دستورات الزم را صادر مى كند در مورد احترام والدین آنقدر تاكید كرده است كه
.در كمتر مساله اى دیده مى شود
 :به عنوان نمونه به چند قسمت اشاره مى كنیم
الف در چـهـار سـوره از قرآن مجید نیكى به والدین بالفاصله بعد از مساله توحید قرار گرفته این همردیف بودن دو مساله بیانگر
 .این است كه اسالم تا چه حد براى پدر و مادر احترام قائل است
:در سوره بقره آیه  83مى خوانیم  :ال تعبدون اال هللا و بالوالدین احسانا
.و در سوره نساء آیه  36و اعبدوا هللا و ال تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا
.و در سوره انعام آیه  151مى فرماید :اال تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا
.و در آیـات مـورد بحث نیز این دو را قرین با هم دیدیم و قضى ربك ان ال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانا
ب  -اهمیت این موضوع تا آن پایه است كه هم قرآن و هم روایات صریحا توصیه مى كنند كه حتى اگر پدر و مادر كافر باشند
رعایت احترامشان الزم است  .در سوره لقمان آیه  15مـى خـوانـیـم  :و ان جـاهداك على ان تشرك بى ما لیس لك به علم فال
تطعهما و صاحبهما فـى الدنـیا معروفا( :اگر آنها به تو اصرار كنند كه مشرك شوى اطاعتشان مكن  ،ولى در زندگى دنیا به نیكى با
!)آنها معاشرت نما
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ج  -شـكـرگـزارى در بـرابـر پـدر و مادر در قرآن مجید در ردیف شكرگزارى در برابر نـعـمتهاى خدا قرار داده شده چنانكه مى
خوانیم  :ان اشكر لى و لوالدیك (سوره لقمان آیه  )14بـا ایـنـكـه نـعـمـت خـدا بـیـش از آن انـدازه اسـت كـه قابل احصا و شماره
.باشد ،و این دلیل بر عمق و وسعت حقوق پدران و مادران مى باشد
د  -قرآن حتى كمترین بى احترامى را در برابر پدر و مادر اجازه نداده است  .در حدیثى از امـام صـادق (عـلیـه السالم ) مى خوانیم
كه فرمود :لو علم هللا شیئا هو ادنى من اف لنهى عـنـه  ،و هـو مـن ادنـى العـقـوق  ،و مـن العـقـوق ان یـنـظـر الرجل الى والدیه
:فیحد النظر الیها
اگـر چیزى كمتر از (اف ) وجود داشت خدا از آن نهى مى كرد (اف همانطور كه گفتیم كمترین اظهار ناراحتى است ) و این حداقل (
).مخالفت و بى احترامى نسبت به پدر و مادر است  ،و از این جمله نظر تند و غضب آلود به پدر و مادر كردن مى باشد
ه  -با اینكه جهاد یكى از مهمترین برنامه هاى اسالمى است  ،مادام كه جنبه وجوب عینى پیدا نـكـنـد یـعـنى داوطلب به قدر كافى
 .باشد ،بودن در خدمت پدر و مادر از آن مهمتر است  ،و اگر موجب ناراحتى آنها شود ،جایز نیست
در حدیثى از امام صادق (علیه السالم ) مى خوانیم كه مردى نزد پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) آمد و عرض كرد من جوان
ّ
بانشاط و ورزیده اى هستم و جهاد را دوست دارم ولى مـادرى دارم كـه از ایـن مـوضـوع نـاراحـت مـى شود ،پیامبر (صلى هللا علیه
و آله و سلّم ) فـرمـود :ارجـع فـكـن مـع والدتـك فو الذى بعثنى بالحق النسها بك لیلة خیر من جهاد فى سـبـیـل هللا سـنـة ( :بـرگـرد و
با مادر خویش باش  ،قسم به آن خدائى كه مرا به حق مـبـعـوث سـاخـتـه اسـت یـك شـب مـادر بـا تـو مـاءنـوس گـردد از یـك سال
جهاد در راه خدا بهتر
!) است
ولى البـتـه هـنـگـامـى كـه جـهاد ،جنبه وجوب عینى پیدا كند و كشور اسالمى در خطر قرار گیرد و حضور همگان الزم شود ،هیچ
.عذرى پذیرفته نیست  ،حتى نارضائى پدر و مادر
.در مـورد سـایـر واجـبـات كـفـائى و همچنین مستحبات  ،مساله همانگونه است كه در مورد جهاد گفته شد
و  -پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) فرمود :ایاكم و عقوق الوالدین فان ریح الجنة توجد من مسیرة الف عام و ال یجدها عاق :
(بترسید از اینكه عاق پدر و مادر و مغضوب آنها شـویـد ،زیـرا بـوى بهشت از پانصد سال راه به مشام مى رسد ،ولى هیچگاه به
).كسانى كه در مورد خشم پدر و مادر هستند نخواهد رسید
این تعبیر اشاره لطیفى به این موضوع است كه چنین اشخاص نه تنها در بهشت گام نمى گـذارنـد بـلكـه در فـاصـله بـسـیـار زیادى
.از آن قرار دارند ،و حتى نمى توانند به آن نزدیك شوند
سـیـد قـطب در تفسیر فى ظالل حدیثى به این مضمون از پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سـلّم ) نـقل مى كند كه مردى مشغول طواف
بود و مادرش را بر دوش گرفته طواف مى داد ،پـیـامـبـر (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سـلّم ) را در هـمـان حـال مـشـاهـده كـرد عرض
!كرد آیا حق مادرم را با این كار انجام دادم  ،فرمود :نه حتى جبران یكى از ناله هاى او را (به هنگام وضع حمل ) نمى كند
و اگـر بـخـواهـیـم عـنـان قـلم را در ایـنـجـا رهـا كـنـیـم سـخـن بسیار به درازا مى كشد و از شـكـل تـفـسـیر خارج مى شویم  ،اما با
.صراحت باید گفت هر قدر در این زمینه گفته شود باز هم كم است چرا كه آنها حق حیات بر انسان دارند
در پـایان این بحث ذكر این نكته را الزم مى دانیم كه گاه مى شود پدر و مادر پیشنهادهاى غـیـر مـنـطـقـى و یـا خالف شرع به انسان
مى كنند ،بدیهى است اطاعت آنها در هیچیك از این مـوارد الزم نـیـست  ،ولى با این حال باید با برخورد منطقى و انجام وظیفه امر
به معروف در بهترین صورتش با این گونه پیشنهادها برخورد كرد
سخن خود را در این زمینه با حدیثى از امام كاظم (علیه السالم ) پایان مى دهیم  :امام (علیه السـالم ) مـى گـویـد كـسى نزد پیامبر
(صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) آمد و از حق پدر و فـرزند سؤ ال كرد فرمود :ال یسمیه باسمه  ،و ال یمشى بین یدیه  ،و ال یجلس
قبله  ،و ال یـسـتـسب له ( :باید او را با نام صدا نزند (بلكه بگوید پدرم !) و جلوتر از او راه نـرود ،و قـبل از او ننشیند ،و كارى
 !).نكند كه مردم به پدرش بدگوئى كند) (نگویند خدا پدرت را نیامرزد كه چنین كردى
)تحقیقى پیرامون معنى (قضاء 2 -
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قـضـى ) از مـاده (قـضـاء) در اصـل بـه مـعـنـى جـدا سـاخـتـن چـیـزى اسـت یـا بـا عمل و یا با سخن  ،و بعضى گفته اند در اصل (
.به معنى پایان دادن به چیزى است  ،و هر دو معنى در واقع قریب االفق مى باشند
 .و از آنجا كه پایان دادن و جدا ساختن معنى وسیعى دارد ،این كلمه در مفاهیم مختلفى به كار رفته است
 :قرطبى ) در تفسیرش شش معنى براى آن ذكر كرده(
).قـضـاء) بـه مـعـنـى (امـر) و فـرمـان مـانـنـد و قـضـى ربـك اال تـعـبـدوا اال ایـاه (پروردگارت فرمان داده كه جز او را نپرستید(
قـضاء) به معنى (خلق ) مانند فقضاهن سبع سماوات فى یومین ( :خداوند جهان را به صورت هفت آسمان  ،در دو دوران آفرید) ( -
().سوره فصلت آیه 12
).قضاء) به معنى (حكم ) و داورى مانند فاقض ما انت قاض ( :هر داورى مى خواهى بكن ) (سوره طه آیه - (72
قـضـاء) به معنى فراغت از چیزى مانند قضى االمر الذى فیه تستفتیان ( :كارى را كه درباره آن نظر خواهى مى كردید پایان ( -
).یافت ) (سوره یوسف آیه 41
قـضـاء) بـه مـعـنـى (اراده مـانـنـد اذا قـضـى امـرا فـانـمـا یـقـول له كـن فیكون (هنگامى كه كارى را اراده كند به آن مى گوید ( -
).موجود باش  ،آن هم موجود مى شود) (سوره آل عمران آیه 47
).و (قضاء) به معنى (عهد) مانند اذ قضینا الى موسى االمر( :هنگامى كه از موسى پیمان و عهد گرفتیم ) (سوره قصص آیه - 44
.ابوالفتوح رازى ) بر این معانى اضافه مى كند(
قـضـاء) بـه مـعـنـى (اخـبـار و اعـالم ) مـانـنـد و قـضـیـنـا الى بـنـى اسرائیل فى الكتاب ( :ما به بنى اسرائیل در تورات اعالم نمودیم(
).
:و بر این اضافه مى توان كرد
).قضاء) به معنى (مرگ ) مانند فوكزه موسى فقضى علیه ( :موسى ضربه اى بر او زد و او جان داد) (سوره قصاص آیه (15
.حـتـى بـعـضى از مفسران معانى (قضاء) را بالغ بر سیزده معنى در قرآن مجید دانسته اند
ولى اینها را نمى توان معانى متعددى براى كلمه (قضاء) دانست  ،زیرا همه آنها جامعى دارند كه در آن جمعند ،و در حقیقت غالب
معانى كه در باال ذكر
شـد از قـبـیـل (اشـتـبـاه مـصـداق به مفهوم ) است  ،چه اینكه هر یك از اینها مصداقى است براى آن معنى كلى و جامع یعنى (پایان
 ).دادن و جدا ساختن
فى المثل شخص قاضى با حكم خود به دعوا خاتمه مى دهد ،آفریدگار با آفرینش خود بـه خـلقـت چیزى پایان مى دهد ،خبر دهنده با
اخبارش به بیان چیزى پایان مى دهد ،تعهد كـنـنـده و فـرمان دهنده با تعهد و فرمانشان مساله اى را خاتمه یافته تلقى مى كنند به
 .گونه اى كه بازگشت در آن ممكن نیست
ولى نـمـى تـوان انـكار كرد كه در بعضى از این مصداقها آنقدر این لفظ به كار رفته است كه به صورت معنى جدیدى درآمده است از
 .جمله قضاء به معنى داورى و به معنى امر و فرمان است
) تحقیقى پیرامون معنى (اف 3 -
راغـب ) در كـتـاب مـفـردات مـى گـویـد( :اف در اصـل بـه مـعنى هر چیز كثیف و آلوده است  ،و به عنوان توهین نیز گفته مى (
شود ،این كلمه تـنـهـا معنى اسمى ندارد ،بلكه فعل از او نیز ساخته مى شود ،مثال مى گویند :اففت بكذا یعنى من فالن چیز را آلوده
 ).شمردم  ،و از آن اظهار نفرت كردم
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بـعـضـى از مـفـسران مانند (قرطبى ) در تفسیر و (طبرسى ) در (مجمع البیان ) گـفته اند( :اف ) و (تف ) در اصل به معنى چركى
است كه زیر ناخن جمع مى شود ،هم آلوده است و هم ناچیز ،حتى بعضى میان (اف ) و (تف ) تفاوت گذاشته اند ،اولى را چـرك
 .گـوشـت و دومـى را چـرك ناخن دانسته اند ،سپس مفهوم آن توسعه یافته و به هر چیزى كه مایه ناراحتى است گفته شده
.معانى دیگر نیز براى اف گفته اند ،از جمله چیز كم  ،ناراحتى و مالمت بوى بد
بعضى دیگر گفته اند اصل این كلمه از اینجا گرفته شده است كه هر گاه
خـاك یا خاكستر مختصرى روى بدن یا لباس انسان مى ریزد ،انسان با فوت كردن آنرا از خود دور مى كند ،صدائى كه از دهان
انسان در این موقع بیرون مى آید چیزى است شبیه (اوف ) یـا (اف ) و بـعـدا در معنى اظهار ناراحتى و تنفر مخصوصا از چیزهاى
 .كوچك به كار رفته است
از جـمـع بـنـدى آنـچه در باال ذكر شد و قرائن دیگر چنین استفاده مى شود كه این كلمه در اصـل (اسـم صـوت ) بـوده اسـت ،
().صـدائى كه انسان به هنگام اظهار نفرت یا ابراز تاءلم و درد جزئى و یا فوت كردن چیز آلوده اى از دهانش خارج مى شود
سپس این (اسم صوت ) به صورت كلمه اى در آمده و حتى افعالى از آن مشتق شده است  ،و در نـاراحـتـیـهـاى جـزئى و یـا اظـهـار
تـنـفـر بـه خـاطـر مـسـائل كـوچكى  ،به كار رفته  ،معانى مختلفى كه در باال ذكر شد به نظر مى رسد از مصداقهاى همین معنى جامع
.و كلى بوده باشد
به هر حال  ،آیه فوق مى خواهد در یك عبارت كوتاه و در نهایت فصاحت و بالغت این معنى را بـرسـانـد كـه احترام پدر و مادر
چندان زیاد است كه حتى نباید در برابر آنها كمترین سـخـنـى كـه دلیـل بر ناراحتى از آنها و یا بى میلى و تنفر بوده باشد بر زبان
جارى ساخت

