مسابقه اینترنتی تفسیر سوره اسراء
www.bahmanemamzadegan.ir
کانون فرهنگی امامزادگان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن
آیه و ترجمه

)و ال تـقـف مـا لیـس لك بـه عـلم ان السـمـع و البـصـر و الفـواد كل اولئك كان عنه مسئوال (36
)و ال تـمـش فـى االرض مـرحـا انـك لن تـخـرق االرض و لن تـبـلغ الجبال طوال (37
)كل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها (38
)ذلك مـمـا اوحـى الیـك ربـك مـن الحـكـمـة و ال تـجعل مع هللا الها اخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا (39
)افا صفكم ربكم بالبنین و اتخذ من المالئكة اناثا انكم لتقولون قوال عظیما (40

 :ترجمه

!.از آنچه نمى دانى پیروى مكن  ،چرا كه گوش و چشم و دلها همه مسئولند 36 -
روى زمـیـن بـا تـكـبـر راه مـرو ،تـو نـمـى تـوانـى زمـیـن را بـشـكـافـى و طول قامتت هرگز به كوهها نمى رسد؟ 37 -
 .همه اینها گناهش نزد پروردگار تو منفور است 38 -
ایـن احـكـام از حـكـمـتـهـائى اسـت كـه پروردگارت به تو وحى فرستاده  ،و هرگز مـعـبـودى بـا هللا قـرار مـده كه در جهنم مى 39 -
افتى در حالى كه مورد سرزنش خواهى بود و رانده
).شده (درگاه خدا
آیـا خـداونـد پـسـران مخصوص شما قرار داد و خودش دخترانى از فرشتگان انتخاب كرد؟! شما سخن بزرگ (و بسیار زشتى 40 -
!) مى گوئید
:تفسیر
تنها از علم پیروى كن
در آیـات گـذشـتـه یـك سـلسـله از اصولیترین تعلیمات و احكام اسالمى را خواندیم  ،از توحید كه خمیر مایه این تعلیمات است گرفته
.تا دستوراتى مربوط به شئون مختلف زندگى فردى و اجتماعى انسانها
 .در آیـات مـورد بحث به آخرین بخش از این احكام مى رسیم كه در آن به چند حكم مهم اشاره شده است
نـخـسـت سخن از لزوم تحقیق در همه چیز به میان آورده  ،مى فرماید( :از آنچه به آن علم ندارى پیروى مكن ) (و ال تقف ما 1 -
 ).لیس لك به علم
نـه در عـمـل شخصى خود از غیر علم پیروى كن  ،و نه به هنگام قضاوت درباره دیگران  ،نه شهادت به غیر علم بده  ،و نه به
 .غیر علم اعتقاد پیدا كن
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و به این ترتیب  ،نهى از پیروى از غیر علم معنى وسیعى دارد كه مسائلى اعتقادى و گفتار و شـهادت و قضاوت و عمل را شامل
مى شود ،و اینكه بعضى از مفسران آن را به بخشى از ایـن امـور مـحـدود كـرده انـد دلیل روشنى ندارد ،زیرا ال تقف از ماده قفو
(به وزن عفو) به مـعـنـى دنباله روى از چیزى است  ،و مى دانیم دنباله روى از غیر علم  ،مفهوم وسیعى دارد كه همه آنچه را
.گفتیم شامل مى شود
روى این زمینه الگوى شناخت در همه چیز ،علم و یقین است  ،و غیر آن خواه (ظن و گمان ) بـاشـد یـا (حـدس و تـخـمـیـن ) یـا
( .شـك و احـتـمـال ) هـیـچـكـدام قابل اعتماد نیست
آنها كه بر اساس این امور اعتقادى پیدا مى كنند ،یا به قضاوت و داورى
مـى نـشـیـنـنـد ،یا شهادت مى دهند ،و یا حتى در عمل شخصى خود طبق آن رفتار مى كنند بر خالف این دستور صریح اسالمى گام
.برداشته اند
و بـه تـعـبـیـر دیـگـر نـه شـایـعـات مـى تـوانـد مـقـیـاس قـضـاوت و شـهـادت و عمل گردد و نه قرائن ظنى و نه اخبار غیر قطعى كه
.از منابع غیر موثق بما مى رسد
و در پـایـان آیـه دلیـل ایـن نـهـى را چـنـیـن بـیـان مـى كـنـد كـه ( :گـوش و چـشـم و دل هـمـگـى مـسـئولنـد) و در بـرابـر كـارهـائى
).كـه انـجـام داده انـد از آنـهـا سـؤ ال مى شود (ان السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئوال
ایـن مـسـئولیـتها به خاطر آن است كه سخنانى را كه انسان بدون علم و یقین مى گوید یا به این طریق است كه از افراد غیر موثق
شنیده  ،و یا مى گوید دیده ام در حالى كه ندیده  ،و یـا در تـفـكـر خـود دچـار قضاوتهاى بى ماخذ و بى پایه اى شده كه با واقعیت
منطبق نـبـوده اسـت  ،بـه هـمـیـن دلیـل از چـشـم و گـوش و فـكـر و عـقـل او سـؤ ال مـى شـود كـه آیـا واقـعـا شـمـا بـه ایـن مـسـائل
!ایـمـان داشـتـیـد كـه شـهـادت دادیـد ،یـا قـضـاوت كـردیـد ،یا به آن معتقد شدید و عمل خود را بر آن منطبق نمودید؟
گـر چـه بـعـضـى از مـفـسـران گـفـتـه انـد كـه مـنـظـور از سـؤ ال كـردن از ایـن اعـضـاء سـؤ ال از صـاحـبان آنها است  ،ولى با
توجه به اینكه قرآن در آیات دیگر (مانند آیه  21فصلت ) تصریح مى كند كه روز قیامت  ،اعضاء پیكر انسان و حـتى پوست تنش
به سخن در مى آیند و حقایق را بازگو مى كنند ،هیچ دلیلى ندارد كه ما ظـاهـر آیـه را رهـا سـازیـم و نـگـوئیـم از خـود ایـن اعـضـاء
.سـؤ ال مى شود
امـا ایـنـكـه چرا از میان حواس انسان تنها اشاره به چشم و گوش شده است  ،دلیلش روشن اسـت  ،زیـرا مـعـلومـات حـسـى
.انـسـان غـالبـا از ایـن دو طـریـق حاصل مى شود و بقیه تحت الشعاع آنها هستند
یك درس مهم براى برقرارى نظم اجتماعى
در آیـه اى كـه خـوانـدیم به یكى از مهمترین اصول زندگى اجتماعى اشاره شده است كه نـادیـده گـرفـتـن آن نـتـیـجـه اى جـز هرج و
 .مرج اجتماعى و از بین رفتن روابط انسانى و پیوندهاى عاطفى نخواهد داشت
و اگـر بـراستى این برنامه قرآنى در كل جامعه انسانى و همه جوامع بشرى بطور دقیق اجـرا شود بسیارى از نابسامانیها كه از
شایعه سازى و جوسازى و قضاوتهاى عجوالنه و گمانهاى بى اساس و اخبار مشكوك و دروغ سرچشمه مى گیرد برچیده خواهد
.شد
در غیر این صورت  ،هرج و مرج در روابط اجتماعى همه جا را فرا خواهد گرفت  ،هیچكس از گمان بد دیگرى در امان نخواهد
 .بود ،هیچكس به دیگرى اطمینان پیدا نخواهد كرد ،و آبرو و حیثیت افراد همواره در مخاطره قرار خواهد گرفت
 :در بسیارى دیگر از آیات قرآن و روایات اسالمى روى این موضوع تكیه شده است از جمله
آیـاتـى كـه افـراد بـى ایـمـان را نسبت به پیروى از ظن و گمان شدیدا مورد نكوهش قـرار داده اسـت مـانند :و ما یتبع اكثرهم 1 -
اال ظنا ان الظن ال یغنى من الحق شیئا( :اكثر آنها در قـضـاوتهاى خود تنها از ظن و گمان پیروى مى كنند در حالى كه ظن و گمان
).به هیچوجه انسان را به حق و حقیقت نمى رساند) (سوره یونس آیه 36
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در جاى دیگر پیروى از گمان در ردیف پیروى از هواى نفس قرار داده شده  :ان یتبعون اال الظـن و ما تهوى االنفس ( :آنها 2 -
).تنها پیروى از گمان و هواى نفس مى كنند) (نجم آیه 23
در حدیثى از امام صادق (علیه السالم ) مى خوانیم  :ان من حقیقة االیمان ان 3 -
 ).ال یـجـوز مـنطقك علمك ( :از حقیقت ایمان این است كه گفتارت از علمت فزونتر نباشد و بیش از آنچه مى دانى نگوئى
در حـدیث دیگرى از امام موسى بن جعفر (علیه السالم ) مى خوانیم كه از پدرانش چنین نـقـل مـى كـنـد لیـس لك ان تـتـكـلم 4 -
بـمـا شـئت  ،الن هللا عـز و جـل یـقـول و ال تقف ما لیس لك به علم ( :تو نمى توانى هر چه را مى خواهى بگوئى  ،زیرا خداوند
 ).متعال مى گوید از آنچه علم ندارى پیروى نكن
در حدیث دیگرى از پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم كه فرمود :ایاكم و الظن فان الظن اكذب الكذب ( :از گمان 5 -
 ).بپرهیزید كه گمان بدترین دروغ است
كسى خدمت امام صادق (علیه السالم ) رسید و عرض كرد من همسایگانى دارم كه كنیزان خـوانـنـده اى دارنـد ،مـى خـوانـنـد و 6 -
مـى نـوازنـد ،و مـن گـاهـى كـه بـراى قضاء حاجت (به دسـتـشـوئى ) مـى روم نـشـستن خود را طوالنى تر مى كنم  ،تا نغمه هاى
آنها را بشنوم در حـالى كـه بـراى چـنـیـن مـنظورى نرفته ام امام صادق (علیه السالم ) فرمود :مگر گفتار خـداونـد را نـشـنـیـده اى
كـه مـى فـرمـایـد :ان السـمـع و البـصـر و الفـواد كـل اولئك كـان عـنـه مسئوال( :گوش و چشم و قلب همگى مسئولند) او عرض كرد
 .گویا هرگز این آیه را از هیچكس نه عرب و نه عجم نشنیده بودم و من اكنون این كار را ترك مى گویم و بدرگاه خدا توبه مى كنم
در بـعـضـى از مـنابع حدیث در ذیل این روایت مى خوانیم كه امام به او دستور داد برخیز و غـسل توبه كن و به مقدارى كه مى
!توانى نماز بگذار چرا كه كار بسیار بدى انجام مى دادى كه اگر در آن حال مى مردى مسئولیت تو عظیم بود
از ایـن آیـات و احـادیـث كـه از پـیـامـبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) و ائمه هدى (علیهم السـالم ) نـقـل شـده اسـت روشـن مـى
شـود كـه اسـالم چـگـونـه چـشـم و گـوش انـسـان را مسئول مى شمرد ،تا نبیند نگوید ،تا نشنود قضاوت نكند ،و بدون تحقیق و علم
.و یقین نه به چیزى معتقد شود ،نه عمل كند و نه داورى نماید
پـیـروى از گـمـان و حـدس و تـخمین و شایعات و هر آنچه غیر از علم و یقین است  ،خطرات بـزرگـى بـراى فـرد و جامعه ایجاد مى
 :كند كه هر كدام به تنهائى ضایعات بزرگى دارد از جمله
 .تكیه بر غیر علم سرچشمه پایمال شدن حقوق افراد و یا دادن حق به غیر مستحق است 1 -
.پـیـروى از غـیـر عـلم  ،آبـروى افـراد آبـرومـند را به خطر مى اندازد و خدمتگذاران را دلسرد مى كند 2 -
.اعتماد بر غیر علم  ،بازار شایعات و شایعه سازان را داغ و پررونق مى كند 3 -
.پـیـروى از غـیـر عـلم  ،روحـیـه تـحـقـیـق و كنجكاوى را از انسان گرفته و او را فردى زودباور و ساده اندیش بار مى آورد 4 -
پیروى از غیر علم  ،روابط گرم و دوستانه را در خانه و بازار و مركز كار و همه جا به هم زده و مردم را نسبت به یكدیگر 5 -
.بدبین مى سازد
.پـیـروى از غـیر علم  ،استقالل فكرى ما را از بین مى برد و روح را براى پذیرش هر گونه تبلیغات مسموم آماده مى سازد 6 -
پـیـروى از غـیـر علم سرچشمه قضاوتهاى عجوالنه و انتخابهاى فورى  ،در مورد همه كس و همه چیز است كه این خود مایه 7 -
 .انواع ناكامیها و پشیمانیها است
راه مبارزه با پندارگرائى
تنها سؤ الى كه در اینجا باقى مى ماند این است كه ما چگونه مى توانیم خود و جامعه را از ایـن عـادت زشـت و نـكـبـت بـار و
عـواقـب دردنـاك آن رهـائى بـخـشـیـم  .پـاسـخ ایـن سؤ ال نـیـاز بـه بـحـث طـوالنـى دارد ولى بـه عـنـوان یـك دسـتـور العمل فشرده
:باید به نكات زیر توجه كرد
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الف  -بـایـد عـواقب دردناك این عمل را از طرق مختلف پى در پى به مردم گوشزد كرد و از آنها خواست كه در آثار شوم پیروى از
.غیر علم بیندیشند
ب  -بـایـد طـرز تـفكر و جهان بینى اسالمى را در انسانها زنده كرد تا بدانند خداوند در هـمـه حـال مـراقـب آنها است  ،او سمیع و
بصیر است و حتى از افكار ما آگاه است یعلم خائنة االعین و ما تخفى الصدور ( سوره غافر آیه ( :)19هر سخنى مى گوئیم ثبت و
ضبط مى شـود و هـر گـامـى بـرمـى داریـم در حـسـاب مـا نـوشـتـه مـى شـود ،و مسئول تمام اعمال و قضاوتها و اعتقادات خود
 ).هستیم
ج  -بـاید سطح رشد فكرى را باال برد چرا كه پیروى از غیر علم غالبا كار عوام ساده لوح و افـراد نـاآگـاه اسـت كـه بـا شنیدن یك
.شایعه بى اساس فورا به آن مى چسبند و داورى مى كنند ،و الگوى كار خود را از آن مى گیرند
! متكبر مباش 2 -
آیـه بـعـد به مبارزه با كبر و غرور برخاسته و با تعبیر زنده و روشنى مومنان را از آن نـهـى مـى كند ،روى سخن را به پیامبر
().صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) كرده  ،مى گوید( :در روى زمین از روى كبر و غرور ،گام برمدار) (و ال تمش فى االرض مرحا
!)چـرا كـه تـو نـمـى تـوانـى زمـیـن را بـشـكـافـى ! و طول قامتت به كوهها نمى رسد(
)انك لن تخرق االرض و لن تبلغ الجبال طوال(
اشاره به اینكه افراد متكبر و مغرور غالبا به هنگام راه رفتن پاهاى خود را محكم به زمین مـى كـوبـنـد تـا مـردم را از آمـد و رفـت
خویش آگاه سازند ،گردن به آسمان مى كشند تا برترى خود را به پندار خویش بر زمینیان مشخص سازند! ولى قرآن مى گوید :آیا
 .تو اگـر پـاى خـود را بـه زمـیـن بـكوبى هرگز مى توانى زمین را بشكافى یا ذره ناچیزى هستى بر روى این كره عظیم خاكى
هـمـانـند مورچه اى كه بر صخره بسیار عظیمى حركت مى كند و پاى خود را بر آن صخره مى كوبد و صخره بر حماقت و كمى
.ظرفیتش مى خندد
آیـا تـو مى توانى  -هر قدر گردن خود را برفرازى  -هم طراز كوهها شوى یا اینكه حد اكـثـر مـى تـوانـى چـنـد سـانـتیمتر قامت خود
را بلندتر نشان دهى در حالى كه حتى عظمت بـلنـدتـریـن قـله هـاى كـوهـهـاى زمـیـن در بـرابـر ایـن كـره  ،چـیـز قابل ذكرى نیست ،
 .و خود زمین ذره بى مقدارى است در مجموعه جهان هستى
!.پس این چه كبر و غرورى است كه تو دارى ؟
جـالب تـوجه اینكه قرآن  ،تكبر و غرور را كه یك خوى خطرناك درونى است مستقیما مورد بحث قرار نداده بلكه روى پدیده هاى
ظاهرى آن  ،حتى ساده ترینش  ،انگشت گذاشته  ،و از طـرز راه رفـتن متكبران و مغروران خودخواه و بى مغز سخن گفته است ،
 .اشاره به اینكه تكبر و غرور ،حتى در سطح ساده ترین آثارش  ،مذموم و ناپسند و شرم آور است
و نیز اشاره به اینكه صفات درونى انسان  ،هر چه باشد خواه و ناخواه خود را در البالى اعمالش نشان مى دهد ،در طرز راه
 .رفتنش  ،در نگاه كردنش  ،در سخن گفتنش و در همه كارش
بـه هـمـیـن دلیـل تـا بـه كـوچـكـتـریـن پـدیـده اى از ایـن صـفـات در اعـمـال برخوردیم باید متوجه شویم كه خطر نزدیك شده و آن
خوى مذموم در روح ما النه كرده
 .است و فورا به مبارزه با آن برخیزیم
ضمنا از آنچه گفتیم به خوبى مى توان دریافت كه هدف قرآن از آنچه در آیه فوق آمده (هـمـچـنـین در سوره لقمان و بعضى دیگر از
 .سوره هاى قرآن ) این است كه كبر و غرور را به طور كلى  ،محكوم كند ،نه تنها در چهره خاصى یعنى راه رفتن
چرا كه غرور سرچشمه بیگانگى از خدا و خویشتن  ،و اشتباه در قضاوت  ،و گم كردن راه حق  ،و پیوستن به خط شیطان  ،و
 .آلودگى به انواع گناهان است
).على (علیه السالم ) در خطبه (همام ) درباره صفات پرهیزگاران مى فرماید :و مشیهم التواضع ( :آنها متواضعا راه مى روند
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نـه تـنـهـا در كـوچـه و بـازار كـه خط مشى آنها در تمام امور زندگى و حتى در مطالعات فكرى و خط سیر اندیشه ها توام با تواضع
 .است
 .بـرنـامـه عـمـلى پیشوایان اسالم سرمشق بسیار آموزنده اى براى هر مسلمان راستین در این زمینه است
در سـیـره پـیـامـبـر (صـلى ّ
هللا عـلیه و آله و سلّم ) مى خوانیم  :هرگز اجازه نمى داد به هنگامى كه سوار بود افرادى در ركاب او
پیاده راه بروند ،بلكه مى فرمود( :شما به فـالن مـكـان بـروید و من هم مى آیم و در آنجا به هم مى رسیم  ،حركت كردن پیاده در
!)كنار سواره سبب غرور سوار و ذلت پیاده مى شود
و نـیز مى خوانیم  :پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) بر روى خاك مى نشست  ،و غذاى ساده همچون غذاى بردگان مى خورد،
.و از گوسفند شیر مى دوشید ،بر االغ برهنه سوار مى شد
ایـن گـونـه كـارها را حتى در زمانى كه به اوج قدرت رسید  -مانند روز فتح مكه  -انجام مى داد ،تا مردم گمان نكنند همین كه به
جائى رسیدند باد كبر و
غـرور در دمـاغ بـیـفـكـنـنـد و از مـردم كـوچـه و بـازار و مـسـتـضـعـفـان فاصله بگیرند و از حال توده هاى زحمت كش بیگانه
.شوند
.در حـاالت عـلى (عـلیـه السـالم ) نـیـز مـى خـوانـیـم كـه او بـراى خـانه آب مى آورد و گاه منزل را جارو مى كرد
و در تـاریـخ امـام مـجـتـبـى (عـلیـه السالم ) مى خوانیم كه با داشتن مركب هاى متعدد ،بیست مـرتـبـه پـیـاده به خانه خدا مشرف شد
 .و مى فرمود :من براى تواضع در پیشگاه خدا این عمل را انجام مى دهم
آیـه بـعـد بـه عـنـوان تـاكـیـدى بـر تـمـام احـكـامـى كـه در مـورد تـحـریـم شـرك و قتل نفس و زنا و فرزندكشى و تصرف در مال
یتیمان و آزار پدر و مادر و مانند آن در آیات پـیـشـیـن گـذشـت مـیـگـویـد( :تـمـام ایـنـهـا گـنـاهـش نـزد پـروردگـارت مـنـفـور است )
().كل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها
از ایـن تـعـبیر روشن مى شود كه بر خالف گفته پیروان مكتب جبر ،خدا هرگز اراده نكرده اسـت گـنـاهـى از كـسـى سـر بزند ،چرا
.كه اگر چنین چیزى را اراده كرده بود با كراهت و ناخشنودى كه در این آیه روى آن تاكید شده است سازگار نبود
.و نـیـز ضـمـنـا روشـن مـى شـود كه تعبیر مكروه در لسان قرآن حتى در مورد بزرگترین گناهان نیز به كار مى رود
مشرك مشو؟ 3 -
بـاز بـراى تـاكـیـد بـیـشـتـر و ایـنكه این احكام حكیمانه همگى از وحى الهى سرچشمه مى گـیـرد ،اضـافـه مـى كند( :اینها از امور
 ).حكمت آمیزى است كه پروردگارت به تو وحى فرستاده است ) (ذلك مما اوحى الیك ربك من الحكمة
تـعـبیر به (حكمت ) اشاره به این است كه این احكام آسمانى در عین اینكه از وحى الهى سـرچـشـمـه مـى گـیـرد بـا تـرازوى عـقـل ،
نـیـز كـامـال قـابـل سـنـجـش و قـابـل درك اسـت  ،چـه كـسـى مـى تـوانـد زشـتـى شـرك یـا قـتل نفس  ،یا آزار پدر و مادر و همچنین
.قبح زنا ،و كبر و غرور ،و ظلم به یتیمان  ،و عواقب شوم پیمانشكنى و مانند آن را انكار كند
بـه تـعـبـیـر دیـگر این احكام هم از طریق حكمت عقلى  ،اثبات شده است  ،و هم از طریق وحى الهـى  ،و اصـول هـمـه احـكـام الهـى
چنین است هر چند جزئیات آنرا در بسیارى از اوقات با چـراغ كـم فروغ عقل نمى توان تشخیص داد و تنها در پرتو نورافكن
.نیرومند وحى باید درك كرد
بـعـضى از مفسران از تعبیر (حكمت ) این استفاده را نیز كرده اند كه احكام متعددى كه در آیـات پـیـشـیـن گـذشـت از احـكـام ثـابـت و
مـسـتـحـكـم و غـیـر قـابـل نـسـخ اسـت كـه در هـمـه ادیـان آسـمـانـى بـوده اسـت  ،فـى المـثـل شـرك و قـتـل نـفس و زنا و پیمان
.شكنى  ،چیزى نیست كه در هیچ مذهبى  ،مجاز شمرده شده باشد ،پس این احكام جزء محكمات و قوانین ثابت محسوب مى شود
سپس همانگونه كه آغاز این احكام از تحریم شرك شروع شده بود با تاكید بر تحریم شـرك آنـرا پـایـان مـى دهـد و مـى گـویـد:
().هـرگـز بـراى خـداونـد یـگـانـه شـریـكـى قـائل مـبـاش و مـعـبـود دیـگـرى را در كـنـار هللا قـرار مـده ) (و ال تجعل مع هللا الها آخر
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چـرا كـه ایـن امـر سبب مى شود كه (در آتش سوزان دوزخ بیفتى در حالى كه هم سرزنش خلق خدا دامنگیر تو شود و هم طرد و
قهر خالق ) (فتلقى فى جهنم
).ملوما مدحورا
در حقیقت شرك و دوگانه پرستى  ،خمیرمایه همه انحرافات و جنایات و گناهان است  ،لذا بیان این سلسله احكام اساسى اسالم از
 .شرك شروع شد و به شرك نیز پایان یافت
در آخـریـن آیـه مـورد بحث  ،به یكى از افكار خرافى مشركان اشاره كرده و پایه منطق و تـفـكـر آنـها را به این وسیله روشن مى
سازد و آن اینكه  :بسیارى از آنها معتقد بودند كه فـرشـتـگـان دختران خدا هستند در حالى كه خودشان از شنیدن نام دختر ،ننگ و
!.عار داشتند و تولد او را در خانه خود مایه بدبختى و سرشكستگى مى پنداشتند
قرآن از منطق خود آنها اتخاذ سند كرده  ،مى گوید( :آیا پروردگار شما پسران را تنها در سـهـم شـمـا قـرار داد و خـود از
).فـرشـتـگان دخترانى انتخاب كرد) (افاصفاكم ربكم بالبنین و اتخذ من المالئكة اناثا
بدون شك فرزندان دختر همانند فرزندان پسر از مواهب الهى هستند و هیچگونه تفاوتى از نظر ارزش انسانى ندارند ،اصوال بقاء
نسل بشر بدون هیچ یك از آنها امكان پذیر نیست و بـه هـمـیـن دلیل تحقیر دختران كه مخصوص جوامع جاهلى بوده و هست یك فكر
 .خرافى است كه ریشه هاى آنرا در بحثهاى گذشته بیان كرده ایم
ولى هدف قرآن این است آنها را با منطق خودشان محكوم سازد كه شما چگونه افراد نادانى هستید براى پروردگارتان چیزى قائل
.مى شوید كه خود از آن عار دارید
سپس در پایان آیه به صورت یك حكم قاطع مى گوید( :شما سخن بسیار
).بزرگ و كفرآمیزى مى گوئید) (انكم لتقولون قوال عظیما
.سخنى كه با هیچ منطقى سازگار نیست و از چندین جهت بى پایه است زیرا
اعـتـقاد به وجود فرزند براى خدا اهانت عظیمى به ساحت مقدس او است  ،چرا كه نه او جـسـم اسـت نـه عـوارض جـسـمـانـى 1 -
.دارد ،نـه نـیـاز بـه بـقـاء نـسـل  ،بنابراین اعتقاد به فرزند براى او صرفا از عدم شناخت صفات پاكش سرچشمه مى گیرد
چـگـونـه شما فرزندان خدا را همه دختر مى دانید؟ در حالى كه براى دختر پائینترین منزلت را قائلید این اعتقاد سفیهانه اهانت 2 -
 .دیگرى از نظر پندارهاى شما به خدا است
از هـمـه گـذشـتـه ایـن عقیده اهانتى به مقام فرشتگان الهى است كه فرمانبران حقند و مـقـربـان درگاه او شما از شنیدن نام 3 -
.دختر ،وحشت دارید ولى این مقربان الهى را همه دختر مى دانید
آرى بـا تـوجـه به این امور به خوبى روشن مى شود كه این سخن  ،سخن بسیار عظیم و بـزرگـى اسـت  ،بـزرگ از نـظـر انـحـراف
از واقـعـیـات  ،بزرگ از نظر گناه و كیفر و باالخره بزرگ از نظر عرف و عادت خودتان  ،همان عرف و عادت زشتى كه دختران
 .معصوم را تحقیر مى كرد و احترام آنها را مى كاست
اما اینكه چرا مشركان  ،مشركان عرب  ،فرشتگان را دختران خدا مى پنداشتند؟ و همچنین چرا عـرب جـاهـلى دخـتـران را زنـده
بگور مى كرد و از شنیدن نام آنها وحشت داشت ؟! و نیز نقش اسـالم در احـیاى ارزش و مقام زن و مبارزه با هر گونه تحقیر
 .جنس زن بحثهاى مشروحى در جـلد یـازدهـم در ذیل آیات  57تا  59سوره نحل آمده است كه مطالعه مجدد آنرا توصیه مى كنیم
آیه و ترجمه

)و لقد صرفنا فى هذا القران لیذكروا و ما یزیدهم اال نفورا (41
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)قل لو كان معه الهة كما یقولون اذا البتغوا الى ذى العرش سبیال (42
)سبحانه و تعالى عما یقولون علوا كبیرا (43
تـسـبـح له السـمـوات السـبـع و االرض و مـن فیهن و ان من شى ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما غفورا
)(44

 :ترجمه

.مـا ،در ایـن قـرآن انـواع بـیانات موثر را آوردیم تا متذكر شوند ،ولى (گروهى از كوردالن ) جز بر نفرتشان نمى افزاید 41 -
.بگو اگر با او خدایانى  -آنچنان كه آنها مى پندارند  -بود ،سعى مى كردند راهى به سوى (خداوند) صاحب عرش پیدا كنند 42 -
!پاك و برتر است او از آنچه آنها مى گویند ،بسیار برتر 43 -
آسـمـانـهاى هفتگانه و زمین و كسانى كه در آنها هستند همه تسبیح او مى گویند ،و هر موجودى تسبیح و حمد او مى گوید44 - ،
ولى شما تسبیح آنها را نمى فهمید او حلیم و آمرزنده است
:تفسیر
!چگونه از حق فرار مى كنند؟
از آنـجا كه سخن در آیات گذشته به مساله توحید و شرك منتهى شد ،در آیات مورد بحث این مساله با بیان روشن و قاطعى دنبال
.مى شود
نـخـسـت از لجـاجـت فـوق العـاده جـمـعـى از مـشـركـان در بـرابـر دالئل مـخـتـلف تـوحـیـد سخن به میان آورده مى گوید( :ما در این
قرآن انواع استدالالت و بیانات موثر را آوردیم تا آنها متذكر شوند و در راه حق گام بردارند ،ولى این همه بیان و استدالل جز بر
).نفرت و فرار آنها نیفزود) (و لقد صرفنا فى هذا القرآن لیذكروا و ما یزیدهم اال نفورا
صـرف ) از مـاده (تـصـریـف ) بـه مـعـنـى تـغـییر دادن و دگرگون ساختن است  ،و مخصوصا با توجه به اینكه از باب (تفعیل ) (
.است  ،معنى كثرت را نیز در بردارد
و از آنـجـا كـه بـیـانـات قـرآن در زمـیـنـه اثـبـات تـوحـید و نفى شرك  ،گاهى در لباس اسـتـدالل مـنـطـقـى  ،گـاهـى فطرى  ،زمانى
در شكل تهدید ،گاهى تشویق  ،و خالصه از انـواع طرق و فنون مختلف كالم براى آگاه ساختن و بیدار كردن مشركان استفاده شده
 .است  ،تعبیر به (صرفنا) در مورد آن بسیار مناسب است
قـرآن بـا ایـن تعبیر مى گوید :ما از هر درى وارد شدیم  ،و از هر راهى استفاده كردیم تا چـراغ تـوحـید را در دل این كوردالن
بیفروزیم  ،اما گروهى از آنها آنقدر لجوج و متعصب و سـرسـختند كه نه تنها این بیانات آنها را به حقیقت نزدیك نمى سازد بلكه بر
!نفرت و دورى آنها مى افزاید

!در ایـنـجا این سؤ ال به ذهن مى رسد كه اگر این بیانات گوناگون نتیجه معكوس دارد ،ذكر آنها چه فائده اى خواهد داشت ؟
پاسخ این سؤ ال روشن است و آن اینكه قرآن براى یك فرد یا یك گروه
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خـاص نـازل نـشـده بـلكـه بـراى كـل جـامـعه انسانى است  ،و مسلما همه انسانها این گونه نـیـسـتـنـد ،بـلكـه بـسـیـارند كسانى كه این
دالئل مختلف را مى شنوند و راه حق را باز مى یـابـنـد ،هر دسته اى از این تشنگان حقیقت از یك نوع بیان قرآن بهره مى گیرند و
.بیدار مى شوند ،و همین اثر ،براى نزول این آیات  ،كافى است  ،هر چند كوردالنى از آن نتیجه معكوس بگیرند
به عالوه این گروه متعصب لجوج گر چه راهشان خطا است و خود بدبختند ،ولى حق طلبان مى توانند در مقایسه كردن خویش با
آنها راه حق را بهتر بیابند كه در مقابله نور و ظلمت ارزش نور بیشتر معلوم مى شود و ادب را حتى از بى ادبان مى توان آموخت
.
ضمنا از این آیه این درس را در زمینه مسائل تربیتى و تبلیغى مى توان فرا گرفت كه باید براى رسیدن به هدفهاى عالى تربیتى ،
تنها از یك طریق استفاده نكرد ،بلكه از طـرق گـونـاگـون و وسـائل مـخـتـلف بهره گرفت  ،كه مردم ذوقها و استعدادهاى مختلفى
 .دارند ،و براى نفوذ در هر یك باید از راهى وارد شد و یكى از فنون بالغت نیز همین است
دلیل تمانع
آیـه بـعـد بـه یـكى از دالئل توحید ،اشاره مى كند كه در لسان دانشمندان و فالسفه به عنوان (دلیل تمانع ) معروف شده است  ،مى
:گوید
اى پـیـامـبـر (بـه آنـهـا بـگـو اگـر بـا خـداونـد قـادر مـتـعـال  ،خـدایـان دیـگـرى بود  -آنچنان كه آنها مى پندارند  -این خدایان سعى
مى كردند راهـى بـه خـداونـد بـزرگ صـاحـب عـرش پـیـدا كـنـنـد و بـر او غـالب شـونـد) (قل لو كان معه الهة كما یقولون اذا البتغوا
).الى ذى العرش سبیال
گر چه جمله (اذا البتغوا الى ذى العرش سبیال) مفهومش این است كه آنها
راهـى بـه سوى صاحب عرش پیدا مى كردند ،ولى طرز سخن نشان مى دهد كه منظور پیدا كردن راهى براى غلبه بر او ،مخصوصا
تعبیر به (ذى العرش ) به جاى (هللا ) اشـاره بـه همین مطلب مى كند یعنى آنها هم مى خواستند (مالك عرش اعال) شوند ،و بر پهنه
.جهان هستى حكومت كنند و به همین جهت به مبارزه با او برمى خاستند
به هر حال طبیعى است كه هر صاحب قدرتى مى خواهد قدرت خود را كاملتر و قلمرو حكومت خویش را بیشتر كند و اگر راستى
 .خدایانى وجود داشت این تنازع و تمانع بر سر قدرت و گسترش حكومت در میان آنها در مى گرفت
در ایـنـجـا ممكن است گفته شود چه مانعى دارد كه خدایان متعدد با همكارى یكدیگر بر این عالم حكومت كنند؟ و چه لزومى دارد كه
!.به تنازع برخیزند؟
در پـاسـخ ایـن سؤ ال باید به این واقعیت توجه داشت كه قطع نظر از اینكه عالقه به تـكـامـل و تـوسـعه قدرت براى هر موجودى
طبیعى  ،و قطع نظر از اینكه خدایانى را كه مشركان به آن اعتقاد داشتند داراى بسیارى از صفات بشرى بودند كه یكى از روشنترین
آنـهـا عـالقـه بـه حـكـومـت و قدرت بیشتر است  ،قطع نظر از همه اینها اصوال الزمه تعدد وجـود ،اخـتـالف اسـت  ،چـرا كـه اگـر
).هیچگونه اختالفى در رویه و برنامه و جهات دیگر نباشد ،تعدد معنى نخواهد داشت بلكه هر دو یك چیز خواهند بود (دقت كنید
نظیر این بحث در آیه  22سوره انبیاء نیز آمده است آنجا كه مى گوید :لو كان فیهما الهة اال هللا لفسدتا( :اگر در زمین و آسمان
خدایان دیگرى
 ).جز (هللا ) وجود داشتند نظام جهان به هم مى ریخت
اشـتـبـاه نـشـود ،ایـن دو بـیـان گـر چـه از پـاره اى جـهـات شـبـیـهـنـد ولى اشـاره بـه دو دلیـل مـخـتـلف مى كنند كه یكى بازگشت به
(فساد نظم جهان ) بر اثر تعدد خدایان است  ،و دیگرى قطع نظر از نظم جهان از وجود تمانع و تنازع در میان خدایان متعدد سخن
 ).مى گوید (در ذیل آیه  22سوره انبیاء نیز در این زمینه به خواست خدا سخن خواهیم گفت
و از آنـجـا كـه در تـعـبـیـرات مـشـركـان  ،خـداونـد بـزرگ تـا سـرحـد یـك طـرف نـزاع تـنـزل كـرده اسـت  ،در آیـه بعد بالفاصله مى
گوید( :خداوند از آنچه آنها مى گویند پاك و منزه است و از آنچه مى اندیشند بسیار برتر و باالتر است ) (سبحانه و تعالى عما
).یقولون علوا كبیرا
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 :در واقـع در ایـن جـمـله كـوتـاه بـا چـهار تعبیر مختلف  ،پاكى دامان كبریائیش از اینگونه نسبتهاى ناروا بیان شده است
 ).خداوند از این نقائص و نسبتهاى ناروا منزه است ) (سبحانه(1 - :
 ).او برتر از آنست كه اینها مى گویند) (و تعالى عما یقولون( 2 -
 .بـا ذكـر كلمه (علوا) كه مفعول مطلق است و براى تاءكید آمده این گفتار را تاءكید نموده است 3 -
.سرانجام با تعبیر به (كبیرا) تاكید جدیدى بر آن مى افزاید 4 -
قـابـل توجه اینكه جمله (عما یقولون ) (از آنچه آنها مى گویند) معنى وسیعى دارد كه هـمـه نـسـبـتـهـاى نـارواى آنـان و لوازمـى را
).كـه در بـردارد شامل مى شود (دقت كنید
سـپـس بـراى اثـبـات عـظـمـت مـقـام پـروردگـار و ایـنـكـه او بـرتـر از خیال و قیاس
و گـمـان و وهـم مـشـركـان اسـت  ،بـه بـیـان تـسـبیح موجودات جهان در برابر ذات مقدسش پرداخته  ،مى گوید( :آسمانهاى
 ).هفتگانه و زمین و كسانى كه در آنها هستند همگى تسبیح خدا مى گویند) (تسبح له السماوات السبع و االرض و من فیهن
نه تنها آسمانها و زمین  ،بلكه (هیچ موجودى نیست مگر اینكه تسبیح و حمد خدا مى گوید ولى شـما تسبیح آنها را درك نمى كنید)
( ).و ان من شى ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم
).با این حال او (حلیم و غفور است ) (انه كان حلیما غفورا
شـمـا را به خاطر شرك و كفرتان فورا مواخذه نمى كند ،بلكه به مقدار كافى مهلت مى دهد و درهاى توبه را به روى شما باز مى
.گذارد تا اتمام حجت شود
بـه تـعـبـیـر دیـگر شما این توانائى را دارید كه زمزمه تسبیح موجودات را از درون همه ذرات جـهـان بـشـنـویـد ،و بـه خـداونـد
یـگـانـه قـادر متعال پى برید ،ولى كوتاهى مى كنید ،خداوند همه شما را به این كوتاهى فورا مواخذه و مـجـازات نـمـى كـنـد ،بـلكـه
.بـراى شـمـا حـد اكـثـر مجال و فرصت را در راه شناخت توحید و ترك شرك مى دهد
 .تسبیح و حمد عمومى موجودات جهان
در آیات مختلف قرآن  ،سخن از تسبیح و حمد موجودات عالم هستى در برابر خداوند بزرگ بـه مـیـان آمده كه شاید از همه
صریحتر آیه مورد بحث باشد كه بدون هیچگونه استثناء هـمـه مـوجـودات عـالم هـسـتـى  ،زمـین و آسمان  ،ستارگان و كهكشانها،
.انسانها و حیوانات و برگهاى درختان و حتى دانه هاى كوچك اتم را در این تسبیح و حمد عمومى شریك مى داند
قـرآن مى گوید :عالم هستى یكپارچه زمزمه و غوغا است  ،هر موجودى به نوعى به حمد و ثناى حق مشغول است  ،و غلغله اى
خاموش در پهنه عالم هستى
طـنـیـن افـكـنـده كـه بـى خـبـران تـوانائى شنیدن آنرا ندارند ،اما اندیشمندانى كه قلب و جـانشان به نور ایمان زنده و روشن است ،
:این صدا را از هر سو به خوبى به گوش و جان مى شنوند و به گفته شاعر

گر تو را از غیب چشمى باز شد

با تو ذرات جهان همراز شد
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نـطـق آب و نـطـق خـاك و نـطـق گـل

! هـسـت مـحـسـوس حـواس اهل دل

جمله ذرات در عالم نهان

با تو مى گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم

با شما نامحرمان ما خامشیم

از جمادى سوى جان جان شوید

غلغل اجزاى عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت

وسوسه ى تاءویلها بزدایدت

 :ولى در تفسیر حقیقت این حمد و تسبیح در میان دانشمندان و فالسفه و مفسران بسیار گفتگو است
بـعـضـى آنـرا حـمد و تسبیح حالى دانسته اند ،و بعضى (قالى ) كه خالصه نظرات آنها را با آنچه مورد قبول ما است ذیال مى
:خوانید
جـمـعـى مـعـتـقـدنـد كـه هـمـه ذرات مـوجـودات ایـن جـهـان اعـم از آنـچـه مـا آنـرا عـاقـل مـى شـمـاریـم یا بیجان و غیر عاقل 1 -
همه داراى یكنوع درك و شعورند ،و در عالم خود تسبیح و حمد خدا مى گویند ،هر چند ما قادر نیستیم به نحوه درك و احساس آنها
 .پى بریم و زمزمه حمد و تسبیح آنها را بشنویم
آیـاتـى مـانـند و ان منها لما یهبط من خشیة هللا ( :بعضى از سنگها از ترس خدا از فراز كوهها به پائین مى افتند) (سوره بقره آیه
74).
 :مانند فقال لها و لالرض ائتیا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین
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خداوند به آسمان و زمین فرمود از روى اطاعت یا كراهت به فرمان من آئید ،آنها گفتند ما از در اطـاعـت مـى آئیـم ) (سـوره (
 .فـصـلت آیه  ...)11و مانند آن را مى توان گواه بر این عقیده گرفت
بـسـیـارى مـعـتـقـدنـد كـه ایـن تـسـبـیـح و حـمـد ،هـمـان چـیـزى اسـت كـه مـا آنـرا (زبـانـحـال ) مـى نـامـیـم  ،حـقـیـقـى اسـت 2 -
).نـه مـجـازى  ،ولى بـه زبـان حال است نه قال (دقت كنید
توضیح اینكه  :بسیار مى شود به كسى كه آثار ناراحتى و درد و رنج و بى خوابى در چـهـره و چـشم او نمایان است مى گوئیم  :هر
چند تو از ناراحتیت سخن نمى گوئى اما چشم تو مى گوید كه دیشب به خواب نرفتى  ،و چهره ات گواهى مى دهد كه از درد و
! ناراحتى جانكاهى رنج مى برى
ایـن (زبـانـحـال ) گـاهـى آنـقـدر قـوى و نـیـرومـنـد اسـت كـه (زبـان قال ) را تحت الشعاع خود قرار مى دهد و به تكذیب آن برمى
:خیزد و به گفته شاعر

گفتم كه با مكر و فسون

! پنهان كنم راز درون

پنهان نمى گردد كه خون

!از دیدگانم مى رود

ایـن هـمـان چـیزى است كه على (علیه السالم ) در گفتار معروفش مى فرماید :ما اضمر احد شـیـئا اال ظـهـر فـى فـلتـات لسـانـه و
صـفـحـات وجـهـه ( :هـرگـز كـسـى رازى را در دل نـهـان نـمـى كـنـد مـگـر ایـنـكـه در البالى سخنان ناآگاه و صفحه صورتش آشكار
).مى گردد
از سـوى دیـگـر آیـا مـى تـوان انـكـار كـرد كه یك تابلو بسیار زیبا كه شاهكارى از هنر راستین است گواهى بر ذوق و مهارت نقاش
مى دهد و او را مدح و ثنا مى گوید؟
آیـا مـى تـوان انـكـار كـرد كـه دیـوان شـعر شعراى بزرگ و نامدار از قریحه عالى آنها حكایت مى كند؟ و دائما آنها را مى ستاید؟
آیـا مـى تـوان مـنـكـر شـد كـه سـاخـتـمانهاى عظیم و كارخانه هاى بزرگ و مغزهاى پیچیده الكـتـرونـیـك و امـثـال آنـهـا ،بـا زبـان
بیزبانى از سازنده و مخترع و مبتكر خود سخن مى گویند ،و هر یك در حد خود از آنها ستایش مى كنند؟
بـنـابـرایـن بـاید قبول كرد كه عالم شگرف هستى با آن نظام عجیبش  ،با آنهمه رازها و اسـرار ،بـا آن عـظـمـت خـیـره كـنـنده اش و
.با آن ریزه كاریهاى حیرت زا همگى (تسبیح و حمد) خدا مى گویند
مگر (تسبیح ) جز به معنى پاك و منزه شمردن از عیوب مى باشد؟ ساختمان و نظم این عالم هستى مى گوید خالق آن از هر گونه
 .نقص و عیبى مبرا است
مـگـر (حـمـد) چـیـزى جـز بـیـان صـفـات كـمال مى باشد؟ نظام جهان آفرینش از صفات كـمـال خـدا ،از عـلم بـى پـایـان و قـدرت بـى
.انـتـها و حكمت وسیع و فراگیر او سخن مى گوید
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مـخـصـوصـا بـا پـیشرفت علم و دانش بشر ،و پرده برداشتن از گوشه هائى از اسرار و رازهاى این عالم پهناور ،این حمد و تسبیح
 .عمومى موجودات آشكارتر شده است
اگـر یـك روز آن شـاعـر نـكـتـه پـرداز هر برگى از برگهاى درختان سبز را دفترى از مـعـرفـت كردگار مى دانست  ،دانشمندان
گیاهشناس امروز درباره این برگها نه یك دفتر بـلكـه كـتـابـهـا نـوشـته اند ،و از ساختمان اسرار آمیز كوچكترین اجزاى آن یعنى
سلولها گـرفته تا طبقات هفتگانه برگ  ،و دستگاه تنفسى آن  ،و رشته هاى آبیارى و تغذیه و سایر مشخصات بسیار پیچیده برگها
.در این كتابها ،بحثها كرده اند
بنابراین هر برگى شب و روز نغمه توحید سر مى دهد و آواز رساى تسبیحش را در درون بـاغ و جـنـگـل  ،بـر فراز كوهها ،در
! خمیدگى درهها پخش مى كند ،اما بیخبران چیزى از آن نمى فهمند ،خاموشش مى شمارند و زبان بسته
ایـن مـعـنـى بـراى تـسـبـیـح و حـمـد عـمـومـى مـوجـودات كـامـال قـابـل درك اسـت و نـیـاز بـه آن نـدارد كـه مـا بـراى هـمـه ذرات
عـالم هـسـتى درك و شعور قـائل شـویـم چـرا كـه دلیـل قـاطـعـى بـراى آن در دسـت نـیـسـت و آیـات گـذشته نیز به احتمال زیاد همان
.زبان حال را بیان مى كند
پاسخ به یك سؤ ال
ولى در اینجا یك سؤ ال باقى مى ماند و آن اینكه اگر منظور از تسبیح و حمد حكایت نظام آفرینش از پاكى و عظمت و قدرت خدا
است  ،و (صفات سلبیه ) و (ثبوتیه ) او را شرح مى دهد پس چرا قرآن مى گوید شما حمد و تسبیح آنها را نمى فهمید؟ اگر بعضى
.نفهمند حداقل دانشمندان كه مى فهمند
:ولى این سؤ ال دو پاسخ دارد
نخست اینكه روى سخن با اكثریت مردم نادان و مخصوصا مشركان است و دانشمندان باایمان كه در اقلیت قرار دارند از این عموم
 ،.مستثنا هستند كه هر عامى استثنائى دارد
دیگر اینكه آنچه ما از اسرار این عالم مى دانیم در برابر آنچه نمى دانیم همانند قطره اى است در برابر دریا و ذره كاهى است در
 .مقابل یك كوه عظیم  ،كه اگر درست بیندیشیم حتى نام علم و دانش نمى توان بر آن گذاشت

تا بدانجا رسید دانش من

! كه بدانستمى كه نادانم

بنابراین در واقع ما تسبیح و حمد این موجودات را هر چند دانشمند باشیم نمى شنویم چرا كـه آنـچـه را مى شنویم تنها یك كلمه
است از یك كتاب بزرگ و روى این حساب مى توان بـه صـورت یـك حـكم عمومى خطاب به همه جهانیان گفت شما تسبیح و حمد
.موجودات عالم هستى را كه به زبانحال دارند درك نمى كنید ،زیرا آنچه درك مى كنید بقدرى ناچیز است كه به حساب نمى آید
بـعـضـى از مـفـسـران نـیـز احـتـمـال داده انـد كه حمد و تسبیح عمومى موجودات در اینجا تـركـیـبـى از زبـان (حـال ) و (قـال ) 3 -
یا به تعبیر دیگر (تسبیح تكوینى ) و (تشریعى ) باشد ،چرا كه بسیارى از انسانها و همه فرشتگان از روى درك
.و شعور حمد و ثناى او مى گویند و همگى ذرات موجودات نیز با زبانحالشان از عظمت و بزرگى خالق بحث مى كنند
گـر چـه ایـن دو نـوع حـمد و تسبیح با هم متفاوت است ولى در قدر جامع یعنى مفهوم وسیع كلمه حمد و تسبیح  ،مشترك مى
.باشند
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 .ولى چنانكه پیدا است تفسیر دوم با آن شرح كه بیان كردیم از همه دلچسب تر است
گوشه اى از روایات اهلبیت
در روایـاتـى كه از پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) و ائمه اهلبیت (علیهم السالم ) رسیده تعبیرات جالبى در این زمینه دیده مى
 :شود ،از جمله
یكى از یاران امام صادق (علیه السالم ) مى گوید :از تفسیر آیه و ان من شى ء اال یسبح بـحـمـده سـؤ ال كـردم  ،امـام (عـلیـه
السـالم ) فـرمـود :كل شى ء یسبح بحمده و انا لنرى ان ینقض الجدار و هو تسبیحها( :آرى هر چیز تسبیح و حـمـد خـدا مى گوید
!) حتى هنگامى كه دیوار مى شكافد و صدائى از آن به گوش مى رسد آن نیز تسبیح است
از امـام بـاقـر (عـلیـه السـالم ) نـقـل شـده كـه فـرمـود :نـهـى رسـول هللا عـن ان تـوسـم البـهـائم فى وجوهها ،و ان تضرب وجوهها
النها تسبح بحمد ربـهـا( :پـیـامـبـر (صـلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) فرمود :عالمت داغ در صورت حیوانات نگذارید و تازیانه به
).صورت آنها نزنید ،زیرا آنها حمد و ثناى خدا مى گویند
و نیز از امام صادق (علیه السالم ) نقل شده  :ما من طیر یصاد فى بر و ال بحر و ال شى ء یصاد من الوحش اال بتضییعه التسبیح :
!) (هیچ پرنده اى در صحرا و دریا صید نمى شود و هیچ حیوان وحشى به دام صیاد نمى افتد مگر به خاطر ترك تسبیح
امام باقر (علیه السالم ) صداى گنجشكانى را شنید ،فرمود :مى دانید اینها چه
مـى گـویـنـد ،ابـوحـمـزه ثـمـالى كه از یاران خاص امام بود مى گوید عرض كردم نه  ،فـرمـود :یـسـبحن ربهن عز و جل و یسئلن
).قوت یومهن ( :اینها تسبیح خداوند بزرگ را مى گویند و روزى خود را از او مى خواهند
در حـدیث دیگرى مى خوانیم كه یك روز پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) نزد عایشه آمـد ،فـرمـود :این دو لباس مرا بشوى
عرض كرد :اى رسولخدا دیروز شستم  ،فرمود :اما عـلمـت ان الثوب یسبحن فاذا اتسخ انقطع تسبیحه (آیا نمى دانى كه لباس
!)انسان نیز تسبیح خدا مى گوید و هنگامى كه چرك و آلوده شود تسبیح آن قطع مى شود
در حـدیث دیگرى از امام صادق (علیه السالم ) مى خوانیم كه فرمود :للدابة على صاحبها ستة حقوق ال یحملها فوق طاقتها ،و ال
یتخذ ظهرها مجلسا یتحدث علیها ،و یبدء بعلفها اذا نزل  ،و ال یسمها فى وجهها ،و ال یضربها فانها تسبح و یعرض علیها الماء اذا
:مربها
حیوان بر صاحبش  ،شش حق دارد :بیش از توانائیش بر او بار نكند ،پشت او را مجلسى براى سخن گفتن قرار ندهد (بلكه (
هنگامى كه به دیگرى مى رسد و مى خواهد با او سخن بـگـویـد پـیـاده شـود و پـس از اتمام سخن سوار شود) ،در هر منزلى وارد
مى شود ،نخست عـلف او را آمـاده كـنـد ،عالمت داغ در صورت او نگذارد ،و او را نزند ،چرا كه تسبیح خدا مى گوید و هنگامى كه
).بر چشمه آب و مانند آن مى گذرد ،او را به كنار آب برد) (تا اگر تشنه است بنوشد
مجموعه این روایات كه بعضى از آنها معانى دقیق و باریكى دارد نشان مى دهد كه این حكم عمومى تسبیح موجودات  ،همه چیز را
بدون استثناء در بر مى گیرد و همه اینها با آنچه در تفسیر دوم (تسبیح به معنى زبانحال و تكوین ) گفتیم
كـامـال سـازگـار است  ،و اینكه در این روایات خواندیم هنگامى كه لباس آلوده و كثیف مى شـود ،تسبیح آن قطع مى گردد ،ممكن
است اشاره به این باشد كه موجودات تا چهره پاك طـبـیـعـى دارند ،انسان را به یاد خدا مى اندازند ،اما هنگامى كه چهره پاك طبیعى
.خود را از دست دادند دیگر آن یادآورى از بین مى رود
آیه و ترجمه

)و اذا قرات القران جعلنا بینك و بین الذین ال یؤ منون باالخرة حجابا مستورا (45
)و جـعـلنـا على قلوبهم اكنة ان یفقهوه و فى اذانهم وقرا و اذا ذكرت ربك فى القران وحده ولوا على ادبرهم نفورا (46
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)نـحـن اعـلم بـمـا یـسـتـمـعـون بـه اذ یـسـتـمـعـون الیـك و اذ هـم نـجـوى اذ یقول الظلمون ان تتبعون اال رجال مسحورا (47
)انظر كیف ضربوا لك اال مثال فضلوا فال یستطیعون سبیال (48

 :ترجمه

! و هـنـگـامـى كـه قـرآن مـى خـوانـى مـیان تو و آنها كه ایمان به آخرت ندارند حجاب ناپیدائى قرار مى دهیم 45 -
و بـر دلهـاى آنـهـا پـوشـشـهـائى  ،تا آن را نفهمند ،و در گوشهایشان سنگینى  ،و هنگامى كه پروردگارت را در قرآن به 46 -
یگانگى یاد میكنى پشت مى كنند
.برمى گردانند
ما مى دانیم آنها به چه منظورى به سخنان تو گوش فرا مى دهند ،و هنگامى كه با هـم نـجـوا مـى كنند ،در آن هنگام كه 47 -
!ستمگران مى گویند شما جز از انسانى كه سحر شده است پیروى نمى كنید
!ببین چگونه براى تو مثل مى زنند ،و از همین رو گمراه شدند و قدرت پیدا كردن راه (حق ) را ندارند 48 -
 :شان نزول
جـمـعـى از مـفـسـران مـانـند طبرسى در مجمع البیان و فخر رازى در تفسیر كبیر و بعضى دیـگـر در شـان نزول آیات فوق چنین
گفته اند كه آیه نخست درباره گروهى از مشركان نـازل شـده كـه پـیـامـبـر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) را به هنگامى كه در شب
تالوت قرآن مى كرد و در كنار خانه كعبه نماز مى گذارد آزار مى دادند ،و او را با سنگ مى زند و مانع دعوت مردم به اسالم مى
.شدند
خـداونـد بـه لطـفـش چـنـان كرد كه آنها نتوانند او را آزار كنند (و شاید این از طریق رعب و وحشتى بود كه از پیامبر در دل آنها
).افكند
در روایـت دیـگـرى مـى خـوانیم هنگامى كه پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) قرآن مى خـوانـد دو نـفـر از مـشركان در طرف
راست و دو نفر در طرف چپ قرار مى گرفتند و كف مى زدنـد و سـوت مـى كـشـیدند و با صداى بلند اشعار مى خواندند تا صداى
.پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) به گوش مردم نرسد
ابن عباس ) مى گوید :ابو سفیان و ابوجهل و غیر آنها گاهى نزد پیامبر (صلى ّ
هللا عـلیه و آله و سلّم ) مى آمدند و به سخنان او (
گوش فرا مى دادند ،روزى یكى از آنها به دیـگـران گـفت  :اصال من نمى فهمم محمد چه مى گوید؟ فقط مى بینم لبهاى او حركت مى
!كند
ولى ابـو سـفـیـان گـفـت  :فـكـر مـى كـنـم بـعـضـى از سـخـنـانـش حـق اسـت  ،ابـوجـهـل اظـهـار داشـت او دیـوانه است و ابولهب
اضافه كرد او كاهن است  ،دیگرى گفت او شـاعـر اسـت و بـه دنـبـال ایـن سـخـنـان نـامـوزون و نـسـبـتـهـاى نـاروا آیـات فـوق نازل
 .گشت
:تفسیر
بى خبران مغرور و موانع شناخت
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بـه دنـبـال آیـات گـذشـتـه ایـن سـؤ ال بـراى بسیارى پیش مى آید كه با وضوح مساله تـوحـید به طورى كه همه موجودات جهان به
!آن گواهى مى دهند چرا مشركان این واقعیت را نمى پذیرند؟ چرا آنها این آیات گویا و رساى قرآن را مى شنوند و بیدار نمى شوند؟
.آیـات مـورد بـحـث مـى تـوانـد اشـاره بـه پـاسـخ ایـن سـؤ ال باشد
نـخستین آیه مى گوید( :اى پیامبر! هنگامى كه قرآن مى خوانى میان تو و آنها كه ایمان بـه آخـرت نـدارنـد ،حجاب و پوششى قرار
).مى دهیم ) (و اذا قرات القرآن جعلنا بینك و بین الذین ال یؤ منون باالخرة حجابا مستورا
ایـن حـجـاب و پـرده  ،هـمـان لجـاجـت و تـعـصـب و خـودخـواهـى و غـرور و جـهـل و نـادانـى بـود كـه حـقـایـق قـرآن را از دیـدگـاه
فـكـر و عـقل آنها مكتوم مى داشت و به آنها اجازه نمى داد حقایق روشنى همچون توحید و معاد و صدق دعوت پیامبر (صلى ّ
هللا
.علیه و آله و سلّم ) و مانند آنها را درك كنند
در اینكه مستور در اینجا صفت براى حجاب است  ،یا براى شخص پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سـلّم ) ،و یـا حـقـایـق قـرآن ،
بـحـثـى داریـم كه در نكات آخر مى خوانید ،همچنین در چگونگى نسبت دادن ایجاد این حجاب به خداوند سخنى است كه در آنجا
.خواهد آمد
آیه بعد اضافه مى كند كه (ما بر دلهاى آنها پوششهائى قرار داده ایم تا قرآن
).را درك نـكـنـند و در گوشهایشان ثقل و سنگینى ) (و جعلنا على قلوبهم اكنة ان یفقهوه و فى آذانهم وقرا
و لذا (هـنـگـامى كه پروردگارت را در قرآن به یگانگى یاد میكنى آنها پشت مى كنند و رو بر مى گردانند) (و اذا ذكرت ربك فى
).القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورا
.راسـتـى چـه عـجـیـب اسـت فـرار از حـق  ،فرار از سعادت و نجات  ،و فرار از خوشبختى و پیروزى و فهم و شعور
نـظیر همین معنى در سوره (مدثر) آیات  50و  51آمده است  :كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ( :گوئى آنها خران رم كننده
!اى هستند كه از شیر ژیان مى گریزند
بـاز اضـافـه مـى كـند( :ما مى دانیم آنها به چه منظورى به سخنان تو گوش فرا مى دهند هنگامى كه نزد تو مى آیند و پاى سخنانت
 ).مى نشینند) (نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیك
 ).و هنگامى كه آنها با هم نجوى مى كنند و سخنان در گوشى دارند (و اذ هم نجوى
هـنگامى كه ظالمان به مؤ منان مى گویند شما تنها از كسى پیروى مى كنید كه مسحور شـده  ،سـاحـران در عـقـل و هـوش او (
).نـفـوذ كـرده  ،و آنـرا مختل ساخته اند) (اذ یقول الظالمون ان تتبعون اال رجال مسحورا
در حقیقت آنها به منظور درك حقیقت به سراغ تو نمى آیند و سخنانت را با گوش جان نمى شـنـوند ،بلكه هدفشان آنست كه بیایند و
اخالل كنند ،وصله بچسبانند و مؤ منان را  -اگر بـتوانند  -از راه بدر برند ،اصوال كسى كه بر قلبش پوشش و در گوشش (در برابر
شنیدن حق ) سنگینى است  ،جز به چنین قصدهائى پاى
.سخن مردان حق نمى نشیند
در آخـریـن آیـه بـاز روى سخن را به پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) كرده  ،ضمن عـبـارت كـوتـاهـى پـاسـخ دندانشكنى به این
گروه گمراه مى دهد و مى گوید( :بنگر چگونه براى تو مثل مى زنند (یكى ساحرت مى خواند دیگرى مسحور ،یكى كاهن و دیگرى
مـجـنـون ) و از هـمین رو آنها گمراه شده اند و قدرت پیدا كردن راه حق را ندارند (انظر كیف ضربوا لك االمثال فضلوا فال
 ).یستطیعون سبیال
نـه ایـنـكـه راه نـاپـیـدا بـاشـد و چـهـره حـق مـخـفـى گردد ،بلكه آنها چشم بینا ندارند ،و عقل و خرد خود را به خاطر بغض و جهل
.و تعصب و لجاج از كار انداخته اند
 :نكته ه
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جمع بندى و مرورى بر این آیات آیات 1 -
فـوق  ،ترسیم دقیقى از حال گمراهان و موانع شناخت مى كند ،و به طور كلى مى گوید :آنـهـا سـه مـانـع بـزرگ شـنـاخـت دارنـد و
 .گـرنـه دیـدن چـهـره حـق  ،سهل و آسان است
نـخـسـت ایـنـكـه  :مـیان تو و آنها حجابى افتاده است  ،این حجاب در حقیقت چیزى جز كینه ها ،حـسـادتـهـا و بغض و عداوتها كه
نسبت به تو دارند نیست  ،این امور سبب شده كه شخصیت واالى تـو را نـبـیـنـنـد و عـظـمت گفتار و رفتار تو را درك نكنند ،حتى
.خوبیها در نظرشان زشتى جلوه كند
دیـگـر ایـنـكـه مـنـهـاى كـیـنـه ها و حسادتى كه به پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) داشـتـنـد ،اصـوال بر دلهاى آنها پرده جهل و
.تقلید كوركورانه افتاده بود به طورى كه حاضر نبودند سخن حق را از هیچكس بشنوند
باالخره سومین مانع شناخت آنها این بود كه حتى ابزار شناختشان  ،مانند
گوشها گوئى از سخن حق نفرت داشت و آنرا از خود بیرون مى افكند و (كر) مى شد ،به عكس  ،سخنان باطل كه با ذائقه هاشان
.سازگار بود و لذتبخش  ،به سرعت در اعماق جانشان نفوذ مى كرد
مـخـصـوصـا بـه تـجـربـه ثـابـت شـده كـه انـسـان سـخـنـانـى را كـه بـه آن تـمـایـل نـدارد بـه سـختى مى شنود ،و سخنانى كه مورد
عالقه و عشق او است با سرعت و تـیـز گـوشـى مـخصوصى درك مى كند ،گوئى تمایالت درونى در حواس ظاهرى انسان نیز اثر
.مى گذارند ،و آن را به رنگ خود درمى آورند
نـتـیـجـه ایـن مـوانـع سـه گـانـه آن بود كه اوال از شنیدن حق فرار مى كردند ،مخصوصا هـنـگامى كه سخن از یگانگى خدا به میان
مى آمد كه با اساس همه معتقدات شرك آلودشان تـنـاقـض داشـت بـه سـرعـت مـى گـریـخـتـنـد ،ثـانیا براى تقویت خط انحرافى خود
به توجیهات غلط درباره پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) و سخنانش پرداخته  ،هر كدام او را به چیزى متهم مى ساختند:
! ساحر ،شاعر ،مجنون و دیوانه
 .و ایـن چـنین است سرنوشت همه دشمنان حق كه اعمال و صفات رذیله آنها حجابى است براى آنان
و اینجا است كه مى گوئیم  :اگر كسى بخواهد صراط مستقیم حق را بپوید و از انحراف و گمراهى در امان بماند باید قبل از هر چیز
.در اصالح خویشتن بكوشد
دل را از بـغـض و كـیـنـه و حسد و عناد ،و روح را از كبر و غرور و نخوت  ،و خالصه وجود خـود را از صـفـات رذیـله پـاك كـنـد،
چـرا كـه آئیـنـه قـلب هـر گـاه از ایـن رذائل پـاك شـود و صـیـقـل یـابـد ،هـمـه حـقـایـق در آن پـرتـوافـكـن خـواهـد بـود به همین دلیـل
.گـاهى افراد بى سواد پاكدل  ،حقایقى را مى فهمند كه دانشمند تهذیب نایافته  ،قدرت درك آنرا ندارد
چرا این حجابها به خدا نسبت داده شده ؟ 2 -
این آیات مانند بسیارى دیگر از آیات قرآن  ،وجود این حجابها را به خدا نسبت مى دهد و مى گـویـد :مـا بـر دلهـاى آنها پرده مى
 .افكنیم  ،میان تو و ایشان حجاب قرار مى دهیم  ،و در گوششان سنگینى
 .تعبیراتى كه افراد بى خبر ممكن است از آن استشمام مكتب جبر كنند ،در حالى كه اینها همان آثار و خاصیتهاى اعمالشان است
در واقـع خود آنها هستند كه با گناهان و صفات زشتشان این حجابها را مى آفرینند ،ولى چـون خـاصـیـت هـر چـیـزى از نـاحـیـه
.خـدا اسـت و او اسـت كـه در عمل زشت و صفات رذیله این اثر را آفریده به او نیز مى توان نسبت داد
 .در ایـن بـاره در بـحثهاى گذشته كرارا صحبت كرده ایم  ،و شواهد فراوانى از قرآن نیز آورده ایم
حجاب مستور چیست ؟ 3 -
 :در معنى (حجاب مستور) میان مفسران گفتگو است
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الف ـ (مستور) را صفت (حجاب ) مى دانند و مى گویند ظاهر تعبیر قرآن این است كه این حجاب از دیده ها پنهان است  ،در واقع
حجاب كینه و عداوت و حسادت چیزى نیست كه با چـشـم دیـده شـود ،ولى بـا ایـن حـال پـرده ضـخیمى میان انسان و شخصى كه
.مورد كینه و حسادت او است ایجاد مى كند
ب  -بـعـضـى دیـگـر مـسـتـور را بـه مـعـنـى (سـاتـر) دانـسـتـهـانـد (زیـرا اسـم مـفـعـول گـاهـى بـه مـعنى فاعل مى آید ،همانگونه كه
).در همین سلسله آیات نیز بعضى از مفسران (مسحور) را به معنى (ساحر) دانسته اند
ج  -بـعـضـى دیـگر توصیف حجاب را به مستور یك توصیف مجازى مى دانند و مى گویند مـنظور این نیست كه این حجاب مستور
 ).است بلكه حقایقى كه ماوراء این حجاب است مستور مى باشد (مانند شخصیت پیامبر و صدق دعوت او و عظمت سخنانش
 .امـا دقـت در ایـن سـه تـفـسـیـر نـشـان مـى دهـد كـه تـفـسـیـر اول با ظاهر آیه هماهنگتر است
در بعضى از روایات نیز مى خوانیم كه گاهى دشمنان سرسخت پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سـلّم ) بـه سـراغ او مـى آمـدنـد در
حـالى كـه او بـا یـاران خـود مـشغول تالوت قرآن بود اما او را نمى دیدند ،گوئى عظمت خیره كننده پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و
.سلّم ) مانع مى شد كه این كوردالن او را ببینند و بشناسند و آزار دهند
اكنه و وقر چیست ؟ 4 -
اكـنـه ) جـمـع (كـنـان ) (بـر وزن زیـان ) در اصل به معنى هر پوششى است كه چیزى را با آن مستور مى كنند ،اما (كن ) (بر (
وزن جن ) به معنى ظرفى است كه چیزى را در آن محفوظ مى دارند .و جمع كن  ،اكنان است  ،سپس این معنى توسعه یافته و به
 .هر چیزى كه سبب مستور شدن است مانند پرده و خانه و اجسامى كه انسان در پشت آن خود را پنهان مى كند گفته شده است
 .وقـر) (بـر وزن جـبـر) بـه معنى سنگینى است كه در گوش پدید مى آید و وقر (بر وزن رزق ) به معنى بار سنگین است(
) تفسیر جمله (ما یستمعون 5 -
بـه در مـعـنـى ایـن جمله  ،دو تفسیر ذكر كرده اند :بعضى مانند طبرسى در مجمع البیان و فخر رازى در تفسیر كبیر ،آنرا به معنى
(انگیزه استماع ) گرفته اند ،یعنى ما
مـى دانـیـم آنها به چه انگیزهاى به سخنان تو گوش فرا مى دهند ،براى درك حق  ،نه  ،بـلكـه بـراى اسـتـهزاء و وصله چسباندن و
 .توجیهات انحرافى و سرانجام گمراه شدن و گمراه كردن دیگران
بعضى دیگر (همچون عالمه طباطبائى در المیزان ) آنرا به معنى (وسیله استماع گرفته انـد ،یعنى ما آگاهیم آنها به چه گوشهائى به
).سخنان تو گوش فرا مى دهند و آگاهیم از دلهاى آنها و از نجواهاى آنها (تفسیر اول نزدیكتر به نظر مى رسد
چرا نسبت مسحور به پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) مى دادند؟ 6 -
 .مسحور) به معنى (سحر شده ) و ساحر به معنى سحر كننده است(
تـوصـیف پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) به مسحور از ناحیه دشمنان یا به خاطر این بوده است كه مى خواستند از این طریق
ّ
ّ
نسبت جنون به پیامبر (صلى هللا علیه و آله و سـلم ) دهـنـد ،و بگویند ساحران در فكر و عقل او نفوذ كرده  ،و به وسیله ساحران -
 .العیاذ باهلل  -اختالل حواس یافته
بعضى از مفسران نیز احتمال داده اند كه مسحور به معنى ساحر باشد زیرا چنانكه گفتیم اسم مفعول گاهى به معنى اسم فاعل مى
آید) به این ترتیب نفوذ خارق العاده كالم پیامبر (صلى ّ
هللا علیه و آله و سلّم ) را در دلهاى آماده مردم حق طلب  ،به سحر نسبت مى
.دادند كه خود ،این اعتراف ضمنى جالبى است بر نفوذ عجیب گفتار او
وحشت مشركان از نداى توحید 7 -

مسابقه اینترنتی تفسیر سوره اسراء
www.bahmanemamzadegan.ir
کانون فرهنگی امامزادگان احمد و جعفر (ع) شهر بهمن
در آیـات بـاال خـوانـدیـم كـه مـشركان مخصوصا از شنیدن نداى توحید سخت به وحشت مى افـتـادنـد و پـا بـه فـرار مـى گـذاشتند چرا
.كه زیر بناى همه زندگى آنها شرك و بت پرستى بود و همه نظامات حاكم بر جامعه آنها ،نظامهاى شرك آلود
اگر پاى توحید به میان مى آمد ،نه تنها عقائد مذهبیشان بلكه نظام اجتماعى  ،اقتصادى و سیاسى و فرهنگیشان كه از شرك مایه
 .مى گرفت نیز به هم مى ریخت
حـكـومت از آن مستضعفان مى شد ،و مستكبران سقوط مى كردند ،استثمار كه از نتائج نظامات شـرك آلود اسـت بـرچیده مى شد و
 .نفى طبقات ( طبقه استثمار كننده و استثمار شونده ) بر جاى آن مى نشست
لذا سـردمـداران شـرك سـخـت كوشش داشتند كه نداى توحید به گوش كسى نرسد ،ولى آنـهـا  -هـمـانـگـونه كه آیات فوق اشاره مى
كند  -ظالمان و ستمگرانى بودند كه هم به توده هاى مستضعف ستم مى كردند و هم به خویشتن چرا كه هر ظالم و منحرفى گور
.خود را با دست خود مى كند
جـالب ایـنـكـه  :قـرآن مـى گـوید :مشركان براى اینكه مجوزى براى فجور و ادامه گناه بـیـابـنـد كـرارا مـى پـرسـیـدنـد كـى روز
قـیـامـت بـر پـا مـى شـود بـل یـریـد االنـسـان لیـفجر امامه یسئل ایان یوم القیامة (سوره قیامت آیه  5و  6اشاره به اینكه اینها هم
 .بهانه جوئى براى فرار از زیر بار مسئولیتها است
آیه و ترجمه

)و قالوا اذا كنا عظما و رفتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا (49
)قل كونوا حجارة او حدیدا (50
او خـلقـا مـمـا یـكـبـر فـى صـدوركـم فـسـیـقـولون مـن یـعـیـدنـا قـل الذى فـطـركـم اول مـرة فـسـیـنـغـضـون الیـك روسـهـم و یـقـولون
)مـتـى هـو قل عسى ان یكون قریبا (51
)یوم یدعوكم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم اال قلیال (52

 :ترجمه

!و گـفـتـنـد آیـا هـنـگـامـى كـه مـا استخوانهاى پوسیده و پراكنده اى شدیم دگر بار آفرینش تازهاى خواهیم یافت ؟ 49 -
.بگو :شما سنگ و آهن باشید 50 -
یـا هـر مخلوقى كه در نظر شما از این هم سختتر است (و از حیات و زندگى دورتر ،بـاز خـدا قـادر اسـت شـما را به زندگى 51 -
مجدد بازگرداند) آنها به زودى مى گویند چه كسى ما را باز مى گرداند؟ بگو همان كسى كه روز نخست شما را آفرید ،آنها سر خود
.را (از روى تـعجب و انكار) به سوى تو خم مى كنند و مى گویند :در چه زمانى خواهد بود؟! بگو شاید نزدیك باشد
هـمـان روز كه شما را (از قبرهایتان ) فرا مى خواند ،شما هم اجابت مى كنید در حالى كه حمد او مى گوئید و تصور مى كنید 52 -
.تنها مدت كوتاهى (در جهان برزخ ) درنگ كردید
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:تفسیر
رستاخیز قطعى است
در آیـات گـذشـتـه سـخـن از تـوحید و مبارزه با شرك بود ،اما در آیات مورد بحث سخن از (مـعـاد) كـه در هـمـه جـا مـكـمل مساله
توحید است به میان آمده  ،و همانگونه كه سابقا هم گـفـتـه ایـم اسـاسـیـتـریـن اعـتـقـادات اسـالمـى را عـقـیـده بـه مـبـدء و مـعـاد
تـشـكیل مى دهد و اعتقاد به این دو اصل است كه انسان را از نظر عملى و اخالقى تربیت مى كـنـد ،از آلودگـى و گـنـاه بـاز مـى
.دارد و بـه انجام وظیفه دعوت مى كند ،و او را در مسیر تكامل به پیش مى برد
در ایـن آیـات بـه سه سؤ ال و یا سه ایراد منكران معاد پاسخ گفته شده است  :نخست مى گـویـد :آنـهـا گـفـتـنـد هـنـگـامـى كـه مـا
بـه اسـتـخـوانـهـائى تـبـدیـل شـدیـم و ایـن اسـتخوانها نیز پوسیده و متفرق شد ،آیا باز آفرینش جدیدى پیدا خواهیم كرد؟! (و قالوا ء
).اذا كنا عظاما و رفاتا ء انا لمبعوثون خلقا جدیدا
آیـا اصـال ایـن امـكـان دارد كـه اسـتخوانهاى پوسیده و متالشى شده كه هر ذره اى از آن در كنارى افتاده است از نو جمع آورى
شود سپس لباس حیات بر آن بپوشانند؟
اسـتـخـوان پـوسـیـده مـتـالشـى شـده كـجـا و یـك انـسـان زنـده و نـیـرومـنـد و عاقل كجا؟
ایـن تـعـبـیـر مـانـنـد بسیارى از تعبیرات دیگر قرآن در زمینه معاد نشان مى دهد كه پیامبر (صـلى ّ
هللا عـلیـه و آله و سلّم ) همواره
در دعوت خود سخن از مساله (معاد جسمانى ) مى گـفـت كـه ایـن جـسـم بـعـد از متالشى شدن بازمیگردد ،و گرنه هر گاه سخن
تنها از معاد روحانى
 .بود اینگونه ایرادهاى مخالفان به هیچوجه معنى نداشت
قـرآن در پـاسـخ آنـهـا مـى گـویـد :بـگـو اسـتـخـوان پـوسـیـده و خـاك شـده كـه سـهـل اسـت (شـمـا سـنـگ و آهـن هـم كـه بـاشـیـد،
).باز خدا قادر است لباس حیات در تنتان بپوشاند) (قل كونوا حجارة او حدیدا
حـتـى اگر مخلوقى از سنگ و آهن سختتر و از حیات و از زندگى دورتر ،و از این جهت در نـظر شما بسیار بزرگ باشد باز (
 ).خداوند مى تواند جامه حیات در تن آن كند) (او خلقا مما یكبر فى صدوركم
روشـن اسـت كه استخوانها بعد از پوسیدن تبدیل به خاك مى شوند ،و خاك همیشه آثارى از حـیـات دارد ،گـیـاهـان از خـاك مـى
رویـنـد ،مـوجـودات زنده در خاك پرورش مى یابند ،و اصل وجود آدمى نیز از خاك است  ،كوتاه سخن اینكه خاك دروازه حیات و
 .زندگى است
ولى سـنـگ و آهـن یـا مـوجـوداتـى از ایـنـها سختتر فاصله شان با حیات و زندگى بسیار بـیـشتر است  ،هرگز گیاهى از دل سنگ و
آهن برنمى خیزد ،اما قرآن مى گوید در پیشگاه قدرت خدا اینها اهمیت ندارد ،هر چه باشید و هر چه شوید باز امكان بازگشتتان به
 .حیات و زندگى محفوظ است
.سـنـگـهـا مـى پـوسـنـد و تـبـدیـل بـه خـاك مـى شـونـد ،و جـوانـه هـاى حـیـات از دل خاك برمى خیزد
.آهـنـهـا نـیـز مـى پوسند و متالشى مى شوند و با موجودات دیگر این كره خاكى تركیب مى یابند و مبداء حیات و زندگى مى شوند
هر موجودى را كه در این زمین تصور كنیم از فلزات و شبه فلزات و مواد آلى در ساختمان بـدن انـسـانـهـا بـه كـار رفـتـه اسـت  ،و
ایـن نـشـان مـى دهـد كـه قـابـلیـت تبدیل به موجود زنده در همه موجودات این عالم هست  ،هر چند بعضى در یك مرحله
 .نزدیكتر قرار دارند همچون خاك  ،و پارهاى دورترند همچون سنگ و آهن
دومـیـن ایـراد آنـهـا این بود كه مى گفتند :بسیار خوب اگر بپذیریم كه این استخوانهاى پـوسـیـده و مـتـالشـى شـده قابل بازگشت به
حیات است چه كسى قدرت انجام این كار را دارد ،چـرا كـه ایـن تـبـدیـل را یـك امـر بـسـیـار پـیـچـیـده و مـشـكـل مـى دانـسـتـنـد
().آنـهـا مـى گویند چه كسى ما را باز مى گرداند؟) (فسیقولون من یعیدنا
 ).پـاسـخ ایـن سـؤ ال را قـرآن چـنـین مى گوید( :به آنها بگو همان كسى كه شما را روز اول آفرید) (قل الذى فطركم اول مرة
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.اگـر در قـابـلیـت (قـابـل ) شـك داریـد كـه شـمـا در اول خاك بودید چه مانعى دارد بار دیگر خاك شوید و به زندگى بازگردید
و اگـر در فاعلیت (فاعل ) شك دارید همان خدائى كه در آغاز شما را از خاك آفرید مى تـوانـد بـار دیـگـر ایـن كـار را تـكـرار كـنـد
.كـه حـكـم االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز واحد
سرانجام به سومین ایراد آنها مى پردازد و مى گوید( :آنها سر خود را از روى تعجب و انـكـار تـكان مى دهند و مى گویند :چه
).زمانى این معاد واقع مى شود؟) (فسینغضون الیك رؤ سهم و یقولون متى هو
 .سـیـنـغـضـون ) از مـاده (انـغـاض ) بـه مـعـنـى حـركـت دادن سـر بـه سـوى طـرف مقابل از روى تعجب است(
آنـهـا در حـقیقت با این ایراد خود مى خواستند این مطلب را منعكس كنند كه به فرض این ماده خـاكـى قـابـل تـبـدیـل بـه انـسـان
بـاشـد ،و قـدرت خـدا را نـیـز قبول كنیم  ،اما این یك وعده نسیه بیش نیست و معلوم نیست در چه زمانى واقع مى شود؟ اگر در
 .هـزاران یـا مـیلیونها سال بعد باشد چه تاثیرى در زندگى امروز ما مى كند ،سخن از نقد بگو و نسیه را رها كن
)قرآن در پاسخشان مى گوید( :به آنها بگو شاید زمان آن نزدیك باشد
).قل عسى ان یكون قریبا(
و البـتـه نـزدیك است چرا كه مجموعه عمر این جهان هر چه باشد در برابر زندگى بى پایان در سراى دیگر لحظه زود گذرى بیش
 .نیست
و از ایـن گـذشـتـه  ،اگر قیامت در مقیاسهاى كوچك و محدود ما دور به نظر برسد آستانه قیامت كه مرگ است به همه ما نزدیك
است چرا كه مرگ قیامت صغرى است ( ،اذا مات االنسان قامت قیامته ) ،درست است كه مرگ  ،قیامت كبرى نیست ولى یاد آور
 .آنست
ضمنا تعبیر به (عسى ) شاید اشاره به این است كه هیچكس تاریخ قیام قیامت را دقیقا نـمـى دانـد حـتـى شـخـص پـیـامـبـر (صلى ّ
هللا
 .علیه و آله و سلّم ) و این از علومى است كه مخصوص ذات پروردگار است و جز او كسى از آن آگاه نیست
در آیـه بـعـد بـى آنـكـه تـاریـخ دقیقى از قیامت ذكر كند بعضى از خصوصیات آنرا چنین بیان مى كند( :این بازگشت به حیات روزى
خواهد بود كه شما را از قبرهایتان فرا مى خـوانـد ،و چـه بـخـواهـیـد و چـه نـخـواهـیـد دعوت او را اجابت مى كنید و حمد خداگویان
 ).به زندگى بازمى گردید) (یوم یدعوكم فتستجیبون بحمده
و آن روز اسـت كـه فـاصـله مـرگ و رسـتاخیز یعنى دوران برزخ را كوتاه خواهید شمرد و گـمـان مـى كـنـیـد كـه تـنـها مدت كمى در
).عالم برزخ درنگ كردید (و تظنون ان لبثتم اال قلیال
آرى آن روز ایـن احـسـاس به انسان دست مى دهد كه دوران برزخ هر چند طوالنى بوده  ،در برابر عمر بى نهایت در عالم بقاء،
 .لحظات زود گذرى بیش نیست
بـعـضـى از مفسران این احتمال را نیز داده اند كه منظور اشاره به توقف در دنیا است یعنى آن روز است كه مى دانید زندگى دنیا
.چندان طوالنى نبوده  ،ساعاتى بوده كوتاه و بسیار زود گذر

