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 ی فرقانسوره 

ي  ي يس و پيش از سوره هاي ترتيب نزول در رديف چهل و دوم پس از سوره اين سوره در جدول 

 ي اين سوره اختالفي وجود ندارد. مورد مكي بودن يا رتبه فاطر قرار دارد. در  

ي شعراء، در جزء هيجدهم  ي نور و پيش از سوره در ترتيب مصحف در رديف بيست و پنجم، پس از سوره 

 ي طبرسي در مجمع البيان، به اتفاق تمام قاريان هفتاد و هفت آيه دارد. قرآن قرار دارد و به گفته 

 فضيلت سوره

 نقل شده كه فرمودند:    عمار از ابوالحسن موسي بن جعفر حديثي از اسحاق بن در  

ُيَعذِّْبُه أَبدًا وَلْم ُيَحاِسْبُه َوَكاَن الَتَدْع قراَءَة ُسَوَرِة َتَباَرَك الَّذي َنزََّل اْلُفْرَقاَن َعلَي َعْبِدِه َفِانَّ َمْن َقَرأَها فِي ُكلِّ َلْيَلٍة َلْم  » 

ِِ ااَلُعلي مُْنِزُلُه فِي   ي فرقان )تبارك الذي...( را ترك مكن؛ زيرا هركس آن را در هر شب  ؛ تالوت سوره 1الِفْرُدوِس

 دهد و جايگاهش در بهشت برين است.«كند و او را مورد حساب قرار نمي بخواند، خداوند او را هرگز عذاب نمي 

رْقانِ بَعَثَ يَوْمُ القِيامَةِ وَهُوَ مُؤمِنٌ اِنَّ الساعَةَ  مَنْ قَرَءَ سَورَةَ الفُ آورده شده: »   در حديث ديگري از پيامبر 

القُبُور  فِي  مَنْ  يَبْعَثُ  اهللَ  وَاَنَّ  فِيها  روز قيامت مبعوث  كسي كه سوره   2؛ آتِيَةٌ الرَيْبَ  را بخواند،  فرقان  ي 

رسد  شود در حالي كه در صف مؤمنان به رستاخيز است، كساني كه يقين داشتند روز قيامت فرا مي مي 

 گرداند.« و خدا مردگان در قبرها را به زندگي جديد باز مي 

تربيتي آن بر جان مؤمنان و خوانندگان    هاي شب از اثر روايت اول با عنايت به خواندن مكرر اين سوره در خلوت 

كند كه به زيور تقوا آراسته  اي كه باورها و رفتارهايشان را چنان اصالح مي كند، به گونه مستمر اين سوره ياد مي 

ي قيامت ندارند و به طور  گيرانه هاي سخت يابند و نيازي به محاسبه و رسيدگي شده و از عذاب الهي نجات مي 

 و منازل واالي آن خواهند بود. مسلم اهل بهشت  

كند. چنان باوري كه تا  چنان كه روايت دوم از نقش تربيتي اين سوره در باورمندي قاري به رستاخيز ياد مي 

آيد هنگام مرگ و سپس روز قيامت همراه آنان خواهد بود. بديهي است چنين اثري تنها از قرائتي به دست مي 

ده باشد و با تكرار و تلقين، باور به بعثت و زندگي دوباره را به فرهنگ ماندگار  كه جان آدمي را تحت تأثير قرار دا 

 باشد.هاي اين سوره مي خواننده تبديل نموده باشد؛ باوري كه برآمده از درون مايه 

 
 به نقل از شيخ صدوق در ثواب االعمال.  2، ص4. حويزي عروسي، نورالثقلين، ج1
 . 253، ص 7. طبرسي، پيشين، ج 2
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 مقصود و محتواي سوره

ها با بينش  مقصود و محتواي سوره بيان تفاوت و دوگانگي مواضع كافران در توحيد و رسالت و قرآن و غير آن 

 باشد. و مواضع بندگان خداي بخشنده مي 

شود. در بخش اول در شش قسمت به راهبري پيامبر در برابر انواع شبهات و  سوره به دو بخش تقسيم مي 

ادامه   رسول الل   پردازد. و مواضع منفي مشركان مي  به  با  ي روند تالش را ترغيب  تربيتي  هاي فرهنگي ـ 

 نمايد. مشركان در سايه سار آيات قرآن و جلوگيري از انفعال در مقابل شبهات ايشان درباره قرآن و رسالت مي 

اين   به عنوان بيم دهنده، است. در   قسمت اول اين بخش درآمدي بر بيان نقش قرآن در رسالت پيامبر اكرم 

هاي منحصر به فردي كه دارد مانند مالكيت، نداشتن فرزند و شريك و  آيات، نزول اين سوره را به خدا با ويژگي 

 ( 3تا    1زند. )آيات  دهد و بر شرك مشركان تعريض مي ي موجودات نسبت مي آفريدگاري همه 

بيان مواضع جاهالنه  به  از سوره،  ارت در قسمت دوم  با پيامبر ي كافران در مورد قرآن و  نيز   باطش  و 

 ( 6تا    4دهد. )آيات  ها پاسخ مي پردازد و به آن محتويات اين كتاب مي 

اشاره و به آن حضرت تسلي خاطر   در قسمت سوم سوره به اشكاالت كافران در مورد بشر بودن رسول الل 

 ( 20تا    7دهد. )آيات  مي 

غم تكذيب آنان از اين ريشه )رستاخيز(، به تحقق  ر ها ذكر و علي ي اين شبهه پراكني ي سوره، ريشه در ادامه 

چه كه درآن روز ميان خدا  شود. و از آن آن و فرجام بد اين گروه و سرانجام خوش متقيان در رستاخيز اشاره مي 

شود. و در پايان اين بخش  نقل مي   شود، مطالبي براي پيامبر اكرم و مشركان و معبودهاي آنان رد و بدل مي 

 شود. راه همسان با ديگر رسوالن دانسته و بر آن تأكيد مي   پيامبر اكرم 

اي ديگر از مخالفان كه اميدي به مالقات رحمت الهي نداشتند، مطرح  ي دسته در قسمت چهارم سوره، شبهه 

ي  شود. آنان توقع داشتند فرشتگان به طور مستقيم بر ايشان فرود آيند. خداي متعال ضمن معرفي روحيه مي 

ن گروه، به زمان حضور تهديد آميز فرشتگان در رستاخيز اشاره كرده و با بيان حوادث تلخي كه در  استكباري اي 

كند. و  هاي بهشتيان و جايگاه آنان و زمان تحقق اين حوادث تلخ و شيرين ياد مي انتظار آنان است، از نعمت 

اند، را يادآورشان نوعان خود داشته هم تأسف و حسرتي كه اين گروه ظالم، به دليل بريدگي از رسوالن و پيوستن با  

 ( 31تا    21شود. )آيات  مي 

ي قرآن را مطرح  پارچه ي علت نازل نشدن يك ي كافران درباره در قسمت پنجم سوره، خداي متعال به شبهه 

اي  ه ها، به نمونه دهي به آن هاي گوناگون اين گروه و پاسخ دهد. سپس با اشاره به شبهه پراكني و به آن پاسخ مي 

 ( 40ـ 32نمايد. )آيات  ي اين تعارضات را گوشزد مي اي اشاره، و نتيجه تاريخي چنين معارضه 
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ياد كرده و ضمن تسلي بخشي    در قسمت ششم سوره، خداي متعال از برخورد تمسخر آميز آنان با پيامبر 

ي از طبيعت و نقش  هاي بيان نمونه و آماده كردن وي براي تحمل مستمر اين گروه غيرعاقل، با    به پيامبر 

شمرد تا معلوم شود اين ناسپاسي  ها در شادابي و زندگي و آفرينش، ناسپاسي را روش غالب مردم مي آن 

 ي فرستادن رسول و نازل شدن قرآن نيست. آنان تنها به بهانه 

يگير با ي پ را به مدد قرآن و آيات الهي به مبارزه   ي جامعي از اين برخوردها، پيامبر گاه در جمع بند آن 

 فرمايد.مشركان، توصيه مي 

شود و به پاسخ منفي مشركان به  هاي پروردگار ياد مي در ادامه اين قسمت از انواع گوناگون و مختلف نعمت 

پردازد. و وي را براي گذر از اين شرايط دشوار راهنمايي كند، مي كه تجلي در شرك عبادت مي   دعوت پيامبر 

 (62ـ 41فرمايد. )آيات  مي 

 هاي بندگان خدا اختصاص دارد.  دوم سوره به بيان مواضع و ويژگي بخش  

سازد تا گروه متنفر از بندگي خدا را به عذاب قطعي الهي تهديد را مأمور مي   در پايان سوره پيامبر اكرم

 نمايد.  

 گام تحول

به  باشد كه به مناسبت پاسخ  هاي بندگي خداوند بخشنده، يكي از موضوعات مهمي مي بيان شاخص 

هاي  كه مسلمانان در سوره شبهات كافران در مورد قرآن و رسالت، مورد توجه قرار گرفته است. توضيح آن 

ي حمد  (، مشموالن نعمت در سوره 2ي قلم )مكي گذشته با توصيفاتي همچون متقين و مسلمين در سوره 

ي  اهل خشيت در سوره   (، 7(، تكوير  )مكي  5ي حمد )مكي  (، طلب كنندگان راه مستقيم  در سوره 5)مكي  

(، اهل ايمان و عمل صالح و توصيه به حق و صبر در  9ي ليل )مكي  (، اهل يسري در سوره 8اعلي )مكي  

نيكي در سوره 13ي عصر )مكي  سوره  اهل  و  اهل هدايت  تزكيه در سوره 23ي نجم )مكي  (،  اهل  ي  (، 

(، داراي ميزان سنگين در  27  ي بروج )مكي (، مؤمنان به خداي عزيز و حميد در سوره 26شمس )مكي  

(،  31ي قيامت )مكي  هايي شاداب و منتظر رحمت پروردگار در سوره (، با چهره 30ي قارعه )مكي  سوره 

(، اصحاب ميمنه در  34ي ق )مكي  ( بندگان اهل انابه در سوره 33ي مرسالت )مكي  محسنين در سوره 

(، اصحاب بهشت در  39ي اعراف )مكي سوره  اي پاك و اهل بصيرت در (، اهل جامعه 35ي بلد )مكي  سوره 

هاي آنان بيان شد. خداي متعال در تعقيب اين  ( معرفي شدند و برخي از ويژگي 41ي يس )مكي  سوره 

 اي از باورها و رفتارهاي  ي فرقان، آنان را با عنوان »عِبَادُ الر َحْمن« معرفي كرده و مجموعه سير در سوره 
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بيان مي  اين گروه  از  آشكار  و  منشوري كامل  و  داده  قرار  آنان  نشانگر شخصيت  را  تا  شايسته  نمايد، 

 گذارد.  روشن شود پذيرش بندگي خداوند چه تأثيراتي در جان و دل و رفتار آنان مي 

 ارتباط سوره

پيامبر اسالم 37ي قمر )مكي  از سوره  تثبيت جايگاه  به  تا كنون، خداي متعال   )    و نقش قرآن در

 ي هشداري دارد. تر جنبه پرداخت و بيان شد كه رسالت او بيش   رسالت آن حضرت 

، جن  157تا    156و    2( آيات  39، اعراف )مكي  89و    88،  2( آيات  38هاي ص )مكي  اين حقيقت در سوره 

سوره )فرقان(،    بيان شد و باالخره در همين   7تا    2( آيات  41، يس، )مكي  29تا    23و    2هاي  ( آيه 40)مكي  

و قرآن داشتند، پاسخ گفت و پيامبر را در    ي پيامبر ضمن اشاره به اين مطلب، شبهاتي را كه در مورد رابطه 

هايي كه كافران در اين خصوص ايجاد كرده بودند، راهبري كرد تا امر نهادينه شدن رسالت و نقش  برابر چالش 

 پيگيري شود.   ي حركت هشداري پيامبر قرآن به عنوان پشتوانه 
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 بخش اول: راهبری پیامبر در برابر انواع شبهات کافران

 قسمت اول: درآمد

 3تا    1آیات  

       

                         كسى   است [  خجسته   و ]   بزرگ  

 ايىهشدار دهنده   جهانيان   براى   تا   فرمود،   نازل   را [  باطل   از   حق   ي جداسازنده   كتاب ]   فرقان   خود،   ي بنده   بر   كه 

 .باشد 

                                      

          و   نكرده   اختيار   فرزندى   و   اوست،   آِن   از   زمين   و   ها آسمان   فرمانروايى   كه   كس   همان  

  گيرى اندازه   بوده،   آن   در خور   كه   گونه   بدان   و   آفريده   را   چيزى   هر   و   است،   نبوده   فرمانروايى   در   شريكى   او   براى 

 . است   كرده 

                                   

                     خلق   را   چيزى   كه   اند گرفته   خود   براى   خدايانى   او   جاى   به   و  

  اختيار  در   را   مرگى   نه   و   را،   سودى   نه   و   دارند   اختيار   در   را   زيانى   نه   خود   براى   و   اند شده   خلق   خود   و   كنند نمى 

 . را   رستاخيزى   نه   و   حياتى   نه   و   دارند 

 ها کلمه 

باشد. بركت به معناي زيادي خير چيزي نسبت به چيز  ي »بركت« مي « : از باب »تفاعل« و از ماده َتَباَرَك» 

 ديگر است. 

 « : به معني جدايي افكندن بين حق و باطل است. فرقان به معناي جدا جدا نيز آمده است. برخي نيز ُفْرَقان » 

 

 

 اند.  آن را مصدر به معناي جدا ساختن از هر چيز دانسته 

 باشد.« : جمع اله به معني معبودها مي ِلَهًةآ » 

« : زندگي پس از مرگ. اين كلمه از »نشرت االرض« به معني رويش زمين در هنگام بهار گرفته شده  ُنُشور » 

 است. 
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 تفسير 

                 

شود. در معني واژه تبارك و  آيه با بيان زيادي و كثرت خير خدايي كه قرآن را نازل كرده، آغاز مي 

گويند چون در آن آب زيادي جمع  ي ثابت بودن و كثرت خير و زيادي نهفته است بركه را بركه مي ماده 

ثابت مي  به كار رود، به معناي زيادي و كث و  تفاعل  اين ماده وقتي در باب  رت ماندگاري چيزي  ماند. 

نسبت به ديگر چيزها است. البته گاه در كثرت و زيادي چيزي بدون مقايسه با ديگر اشيا و موجودات  

رزاقيت، هدايتگري،  استعمال مي  از جمله  افعالش  و  و صفات  از آن جهت كه ذات  متعال  شود. خداي 

تر از ديگر  تر و فزون يار بيش هايش، يا منحصر به فردند و يا بس ها و بخشش بخشي و ديگر نعمت حيات 

 موجودات است، مبارك است.  

جا ي ظهور بركت در اين شود. نمونه اش معلوم مي بركت خداي عز و جل از آثار ماندگار و پرخير و فايده 

باشد؛ البته به تناسب ابعاد گوناگون  ي حق از باطل، و درست از نادرست مي فروفرستادن كتابي است كه جداكننده 

 شود. ندگي قرآن، ابعادي از كثرت و فزوني اين خير ماندگار، روشن مي جداكن 

ها كمال و سعادت است، و  ي حقند و سرانجام آن ي متقي و تسليم شده هايي كه بنده در قرآن ميان انسان 

هاي حقير نفسند و سرانجامشان نقص انساني و ماندن در خود حيواني  ي شيطان و خواهش طغيانگراني كه بنده 

ابدي است، فرق گذاشته مي و   از شر جدا مي شقاوت و دوزخ  شود و راه هر كدام به خوبي نمايان  شود. خير 

 گردد.  مي 

اين كتاب، جامعه  از  در  نور است،  امامان  امامت  به  ي كامل و سعادتمندي كه در دنيا پرثمر، و در آخرت 

 شوند.اصحاب آتشند، جدا مي جوامعي كه ناقص و پليد ماندند و در آخرت با اهل باطل و تابعان  

و يك سوره  است. در چهل  ناميده  فرقان  را  الهي  اولين جايي است كه در آن كالم  آيه  اي كه  اين 

 خورد. نازل شده است، اين فراواني بدين صورت به چشم مي   تاكنون بر پيامبر اكرم 

 

 

(،  2ي قلم )مكي در سوره   (، ميان متقين و مجرمين 1ي علق )مكي  جداسازي ميان عابد و طاغي در سوره 

(، ميان مشموالن نعمت الهي و مشموالن غضب و گمراهي  4ي مدثر )مكي  ميان اصحاب يمين و مجرمان در سوره 

اعلي )مكي  ها در سوره ترين (، ميان اهل خشيت و شقي 5ي حمد )مكي  در سوره  يافتگان  8ي  توفيق  (، بين 

اند  (، ميان اشخاصي كه داراي نفس مطمئنه 9ليل )مكي  ي  حركت به سمت بهشت و مشتاقان به جهنم در سوره 

(، ميان اهل زيانباري نفس و اهل نجات در  10ي فجر )مكي  هاي مضطرب دارند در سوره و كساني كه نفس 
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ي اهل تزكيه  (، ميان جامعه 23ي نجم )مكي (، ميان هدايت پذيران و گمراهان در سوره 13ي عصر )مكي سوره 

گير و  (، ميان مؤمنان به خداي عزيز حميد و دشمنان انتقام 26ي شمس )مكي در سوره ي اهل طغيان و جامعه 

هايشان سبك (، بين آنان كه ميزان سنگين دارند و كساني كه ميزان 27ي بروج )مكي  ها در سوره گر آن شكنجه 

زده  ار آلود، غم هاي غب هاي شادمان و منتظر رحمت الهي و چهره (، ميان چهره 30ي قارعه )مكي است در سوره 

ي مرسالت )مكي  (، ميان متقين و محسنين و مكذبين در سوره 31ي قيامت )مكي  و ذليل در قيامت در سوره 

(، ميان اصحاب ميمنه  34ي اهل انابه و تجاوزگران مريب و ناسپاسان لجوج در سوره ي ق )مكي  (، بين بنده 32

(،  37ي بلد )مكي  ي مجرم در سوره ي متقي و جامعه (، ميان جامعه 36ي طارق )مكي  و اصحاب مشئمه در سوره 

ي در  (، ميان جامعه 38ي ص )مكي  ميان بندگان رها شده از كيد شيطان و فرومايگان گرفتار در بند او در سوره 

هاي پليد هاي پاك و جامعه (، ميان جامعه 39ي اعراف )مكي  ور در گمراهي در سوره ي غوطه راه هدايت و جامعه 

هاي  ( و نيز ميان كرده 40ي جن )مكي  (، ميان اهل رشد و اهل سفاهت در سوره 39اعراف )مكي    ي در سوره 

( و نيز  41ي يس )مكي  مسلمان و كارهاي گروه قاسط در همان سوره، ميان اهل غفلت و تابعان ذكر در سوره 

 ميان اهل بهشت و اهل جهنم در همين سوره.  

هر كدام صورت گرفته، راه درست را براي آنان كه بخواهند، روشن    ها و ترغيب و ترهيبي كه از اين جداسازي 

تر از اين  تر و بيش نمايد. آيا فايده و خيري مهم كند و امكان فاصله گرفتن از مسيرهاي انحرافي را فراهم مي مي 

اش تقويت  گيزه ان فايده براي انسان وجود دارد كه راه سعادت خود را از شقاوتش باز شناسد و براي پيمودن اين راه 

 شود و بينشش فزوني يابد. 

َو ُفْرَقانًا َفَرْقَت ِبِه َبْيَن َحاللَِك َو َحَرامَِك كند: » هنگام ختم قرآن و در مدح و ثناي خدا عرض مي   امام سجاد 

چه  داني و آن چه جايز مي قرآني كه در آن ميان حالل و حرامت و آن   3؛َو ُقْرآَنًا َاْعَرْبَت ِبِه َعْن َشراِئِع َاْحكامَِك

هاي احكامت را روشن فرمودي.« اين روشنگري و جدايي به معناي  داري، جدايي افكندي و شريعت محذور مي 

 گردد. عام، شامل باورها، اخالق، آداب، احكام و دستورات فقهي و حقوقي مي 

شود: آيا ميان قرآن و فرقان  سوال مي   نقل شده است، از آن حضرت   در روايت ديگري كه از امام صادق

قرآن مجموع    4؛ َاْلُقْرآُن: ُجْمَلُة الكِتاِب والُفرقاُن: َاْلُمْحَكُم اْلَواِجُب اْلَعَمِل ِبه فرمايد: » تفاوتي وجود دارد؟ حضرت مي 

 .«اين كتاب آسماني است و فرقان آيات محكم آن است كه عمل بدان واجب است 

هاي مختلفي دارد. وقتي به  ي كالم وحي، به اعتبارات گوناگون، نام معناي اين سخن آن است كه مجموعه 

از اين جهت كه شامل مجموعه مجموعه  از توصيفات و معارف و دستورات است، نگاه شود، عنوان ي آن،  اي 

ه بايد به آن عمل شود، »فرقان«  اي داراي ثبات و ِاحكام است ك گيرد؛ اما از آن جهت كه مجموعه »كتاب« مي 

 
 .485، ص 4. مشهدي قمي، پيشين، ج 3
 . 390، ص 1. بحراني، پيشين، ج 4
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 شود.  ناميده مي 

ي قرآن، تبليغ  در پديده   ي لطيفي است به مستقل نبودن پيامبر اكرم ي مورد بحث، اشاره « در آيه َعْبِدِه  َعلَى » 

 آن و تسليم بودن كامل وي در برابر خداي متعال. 

بود  شه  از  خوش  آواز  همه   اين 
 

بود   عبدالل  حلقوم  از   گرچه 
 

اش مورد رضايت  كه بندگي اختياري   همچنين اين عبارت بيانگر ستايش و مدحي است براي پيامبر 

 خداي مهربان قرار گرفته است. 

ي قرآن، اين توان را پيدا  به پشتوانه   شود كه پيامبر « در اين بخش از آيه روشن مي َنِذيًرا   ِللَْعاَلِميَن  ِلَيُكوَن» 

نيان از جمله انسان و ديگر موجودات داراي اختيار باشد و آنان را از خطرهاي  ي جها ي همه كرد كه هشدار دهنده 

 آينده آگاه سازد. 

ابعاد مبارك بودن قرآن همين گستردگي دامنه  از  به  توجه شود كه يكي  ي مخاطب و عموميت پيام آن 

 ي جهانيان است.  ي همه اندازه 

روشن سازد. در    عليل است تا هدف از نزول قرآن را بر پيامبر « الم ت َنِذيًرا   ِللَْعاَلِميَن  ِلَيُكوَن»الم« در » 

 5و نقش قرآن در تحقق اين مهم معلوم شد.  ي انذاري رسالت حضرت محمد هاي پيشين، جنبه سوره 

چنين بين خير و  ها و هم كند تا ميان حق و باطل و نتايج و دست آوردهاي آن ي هشداري ايجاب مي جنبه 

 ها فرق گذاشته شود و شايد يكي از مقاصد تأكيد بر »فارق« بودن قرآن همين معنا باشد.آن شر و ثواب و وبال  

تر است؛ زيرا در اين مرحله،  ي هشداري رسالت و قرآن، در آغاز دعوت پررنگ توجه شود كه چهره 

 بايد خفتگان را بيدار و غافالن را متوجه وخامت اوضاع و خطرات پيش رو نمود. 

 فرمايد:ي گذشته، و در معرفي خدايي كه نزول فرقان، نشانگر مبارك بودن وي بود، مي آيه به دنبال  

         

ها و زمين است. تقدم »له« كه خبر  ي آسمان شاهد ديگر بر زيادي و كثرت ثابت او اين است كه مالك همه 

ها و زمين  رساند. آسمان «، اختصاص و انحصار اين مالكيت را مي َواألْرِض السََّماَواِت ُملُْكجمله است بر مبتدا » 

هاي گسترده  ي موجوداتند. تحوالت گوناگون حيات و دگرگوني با عظمت و گسترشي كه دارند، ظرف وجودي همه 

ي و مرگ مخلوقات در  پذيرد. زندگدر عالم جماد، نبات، حيوانات و جانداران مادي و غيرمادي در آن صورت مي 

ي خيرات و بركاتشان مهد موجودات ساكن در زمين ها هستند كه با همه گيرد و اين زمين و آسمان آن شكل مي 

 باشد.ها و زمين نشانگر نهايت ثبات در خير و بركت مي ها هستند. مالكيت آسمان و سقف محفوظ آن 

 
 بحث ارتباط سوره. ی همين سوره در . ر.ك: به مقدمه5
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نيز بايد سهمي از مالكيت و صاحب اختياري هستي را دارا شود. اما نفي داشتن  فرزند نشان از پدر دارد او  

 كند. فرزند هر گونه تقسيم خير و بركت از خداي متعال و يا انتقال آن از او به ديگري را نفي مي 

           

ي ديگر فرزندان، كه در عبارت قبل بيان شد. جنبه در كنار نفي فرزندداري خدا و تقسيم مالكيت ميان او و  

ها و زمين شريك ندارد. و  شود. خداي متعال در مالكيت آسمان جا متذكر مي نفي تقسيم در مالكيت را در اين 

ها و زمين مخصوص  ملك عالم ميان وي و ديگري تقسيم نشده است؛ پس خير و بركت ثابت و مالكيت آسمان 

 ت فاميلي و يا شراكت و قرارداد، بين وي و ديگران تقسيم نشده است. او بوده و به خاطر نسب 

         

كند. آفرينش، كانون  شاهد سوم بر خير و بركت فراوان و ماندگار خداي متعال، در آفرينش و تقدير تجلي مي 

رسد، هيچ كدام با خير آفرينش و  ي خيرات و بركات است. در ميان انواع خيري كه از كسي به ديگري مي همه 

ل هستي و ظرفيت وجودي هر موجود، پايه  كند. اص هاي وجودي هر موجود برابري نمي گيري ظرفيت تقدير و اندازه 

 باشد.  و اساس هر نعمت و خير ديگري مي 

ها، همگي تابعي از اين دو هستند. اگر هستي نباشد، هيچ نعمتي علم، ثروت، قدرت، فرزند و ديگر نعمت 

روت و قدرت  اي ندارد. دانايي، ث ها به حال موجود فايده نيست و اگر هستي باشد، اما ظرفيت نباشد، وجود نعمت 

هاي پيش از اين، ها را دارد. خداي متعال در سوره گيري از آن براي انسان ارزش دارند؛ زيرا ظرفيت و قدرت بهره 

گيري كرد و  او كه اندازه   6؛ َوالَِّذي َقدََّر َفَهَدى برخي از ابعاد تقدير را بيان فرمود و همگي را به خود منسوب كرد: » 

نهايي هر موجودي را معين و نسبت ميان او با ديگر موجودات را مشخص فرمود و  كه حد  راه نمود.« يعني آن 

نهايت، راهنمايي كرد. »  براي رسيدن به آن  را  َوالنََّهاَرمخلوقات  اللَّْيَل  ُيَقدُِّر  تقدير شب و روز به دست    7؛ َواهلل 

 خداست.«

گرداند.« يعني  اش را بر او تنگ مي آزمايد و روزي اما چون او را مي و    8؛ َوَأمَّا ِإَذا َما ابَْتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه» 

 ي معيشت هر انسان و تنگي و گستردگي و فراخ رزق و روزي او به دست اوست.تعيين حد و اندازه 

هاي  اي ظرفيت زه اي او را خلق كرد، پس به تقدير او پرداخت.« يعني تقدير و اندااز نطفه   9؛ِمن نُّْطَفٍة َخَلَقُه َفَقدََّرُه» 

تر در مورد تعيين مدتي  اي گسترده ي آفرينش او از نطفه، آغاز شده است. همين معنا به گونه انسان از مرحله 

 
 . 3( / 8. اعلي، )مكي 6
 .20( /3. مزمل، )مكي 7
 . 16( / 10. فجر، )مكي 8
 .19( / 24. عبس، )مكي 9
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َفَقَدْرَنا فَنِْعَم *  ِإلَى َقَدٍر مَّْعُلوٍم  *  َفجََعلَْناُه فِي َقَراٍر مَِّكيٍن  *    َأَلْم َنْخُلقكُّم مِّن مَّاء مَِّهيٍنزندگي چنين آمده است: »

مقدار نيافريديم؟ پس آن را در جايگاهي استوار نهاديم، تا مدتي معين. پس  مگر شما را از آبي بي   10؛ اْلَقاِدُروَن

 اي هستيم.«معين و مقد ر كرديم و چه خوب مقدر كننده 

بخشي، همراه با يزي را به مقدار معين آفريديم.« پس خلقت و هستي ما هر چ   11؛ ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلقَْناُه ِبَقَدٍر» 

 هاست.تعيين مقدار و اندازه 

اند؛ برخي همراه آفرينشند و برخي پس از آفرينش  شود كه مقدرات دو گونه از مجموع آيات باال روشن مي 

زق و روزي و نظاير آن. اين  شوند؛ مثل زمان مكث و ماندگاري در رحم مادران، تنگي و فراخي ر انسان تعيين مي 

 كند.هاي زندگي را معين مي ها و فرصت گيري موجودات از نعمت مقدرات مقدار و ميزان بهره 

شود كه ضرورت تقدير مقد رات همراه با آفرينش و تقدير نشدن چيز ديگري پس از آن،  از اين بيان روشن مي 

ها به طور عمده به مقدرات پس از آفرينش گيري سرنوشت اندازه توان ادعا كرد شب قدر و  توهمي بيش نيست. مي 

شود. بنابراين اسراري كه فخر رازي براي توجيه چگونگي تفكيك آفرينش از تقدير بيان كرده  ها مربوط مي آن 

 باشد.در اثر همين اشتباه ـ توهم انحصار تقدير الهي به مرحله آفرينش موجودات ـ مي   12است،

شد كه مبارك بودن و ماندگاري خداي متعال در همه چيز ظهور كرده است. در قرآني كه   جا روشن تا بدين 

كند؛ در مالكيت مطلق هستي و  ي جهانيان است و بيم و خطرها را ذكر مي ي حق از باطل براي همه جداكننده 

ي موجودات را  طور گسترده، همه ها و زمين كه ظرف وجود موجودات است؛ و در آفرينش و تقدير كه به آسمان 

 شامل است. 

باشد. به همين جهت در آيه بعد  اين آيات پيش درآمد نقد و تنقيص باورها و رفتار و مواضع مشركان مي 

 پردازد: ها در عبوديت مي نخست به نقد پرستش و شرك آن 

                 

گفتيم كه آفرينش، نماد بركت و خير ماندگار است. مشركان در برابر خضوع و پرستش آفريدگار، با گزينش  

اند، روي آوردند. شما مقايسه كنيد در  ها و معبودهايي كه هيچ چيزي را نيافريده نادرست خود، به پرستش آلهه 

اند؟! بلكه  ايي كه هيچ چيز را نيافريده آن سو خدايي وجود دارد كه آفريدگار همه چيز است و اين سو معبوده 

 اي از نوع ديگر مخلوقاتند. باالتر خود مخلوق و آفريده شده 

                         

ي ضرر و منفعت و مرگ و زندگي و  كننده ها و زمين هست و اگر او تقدير  اگر خداي متعال مالك آسمان 
 

 . 21ـ23( / 33. مرسالت، )مكي 10
 .49. قمر، )مکی( / 11
 ذيل آيه.  430، ص24. ر.ك. فخرالدين رازي، پيشين، ج 12
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ها حتي براي خود نيستند،  ي مشركان، مالك هيچ كدام از اين رستاخيز موجودات است، معبودهاي انتخاب شده 

 تا چه رسد كه سود و زيان و مرگ و زندگي و رستاخيز ديگر موجودات را رقم بزنند. 

دهد كه اين گروه حتي  ت است. در بخش اول توضيح مي جهت تفاوت نوع ملكي تكرار »َيْمِلُكوَن« در آيه، به 

مالك ضرر و نفع براي خود نيستند، ولي »َيْمِلُكوَن« دوم در صدد نفي نقش اين معبودها در مرگ و زندگي و  

 رستاخيز ديگران است.

ن بود.  ي مشركا « اشاره به حيات پس از مرگ دارد. امري كه به شدت مورد عالقه حياة تقدم كلمه »َمْوت« بر » 

ها در زندگي  ها خود از ناتواني بت ها را زنده كنند و به زندگي برگردانند؛ اما آن ها مردگان آن خواستند بت ها مي آن 

 بخشي دوباره، آگاه بودند و اين امري غيرقابل انكار و آشكار بود. 

«، در آيه نهايت حقارت و ألْنُفِسِهْم َيْمِلُكونَ  َوال « و » ُيْخَلُقوَن َوُهْمتوجه شود كه خداوند با استفاده از عبارات » 

زدگي مشركان  منطقي و خرافه كوچكي معبودهاي خيالي مشركان را به نمايش گذاشته است و در كنار آن اوج بي 

كند. استفاده از واژه »َوات ََخُذوا« نيز بر تنقيص شرك عبودي  ها دل بسته شده بودند را معلوم مي را كه به اين آلهه 

كه صالحيت آن را هم ندارند؛ بلكه ها خود معبود نيستند و ادعاي الهه بودن را ندارند؛ چنان افزايد. اين الهه ي م 

 ي مشركان است كه آنان را معبود و الهه پنداشته است.زده گزينش و انتخاب جاهالنه و خرافه 
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 بخش اول، قسمت دوم: پاسخ به مواضع کافران درباره قرآن 

 6تا    4آیات  

                                   

  را  او  ديگر  گروهى  و  نيست، [ چيزى ]  بربافته  را  آن  كه  دروغى  جز [ كتاب ]  اين : گفتند  ورزيدند،   كفر  كه  كسانى  و 

 . آوردند   پيش   به   بهتانى  و   ظلم [  نسبتى   چنين   با ]   قطعًا  و .  اند كرده   يارى   آن   بر 

                         پيشينيان  هاى افسانه :  گفتند   و 

 . شود مى   امال   او   بر   شام   و   صبح   و   نوشته،   خود   براى   را   ها آن   كه   است 

                                 نازل   كسى   را آن :  بگو  

 .است   مهربان   ي آمرزنده   همواره   كه   هموست   و   داند، را مى   زمين   و   ها آسمان   نهاني در   راِز  كه   است   ساخته 

 ها کلمه 

 ٌ « : دروغ، دروغي كه باعث انصراف ديگري از حق شود. ِافْك » 

« : از »َفْري« به معني قطعه كردن و شكافتن است، بريدن و پاره كردن هم به انگيزه افساد و هم اصالح  ِافَْتَراُه» 

 آمده است. اكثر موارد استعمال »افتراء« در افساد است.  

 شود و به باطل بگرايد.« : دروغ، هر چيزي كه از حد وسط منحرف  ُزور » 

 « : چيزي كه به دروغ آن را ثبت و نگاشته باشند.اََساِطير » 

 « : از »َاْمَلْلُت الكتاب علي الكاتب امالاًل« به معني نوشته را برنويسنده افكندم.ُتْملِي » 

 « : ساعات اول روز. ُبْكَرًة» 

 « : ساعات آخر روز.َاصياًل» 

 . « : راز، پنهان، خالص چيزي َالسِّّر» 

 تفسير 

                                 

بي  سخنان  طرح  براي  آمدي  در  پيش  گذشته  اين مطالب  بود.  كافران  نادرست  و  متوجه  پايه  خطاب  جا 

ي قرآن و  را، به چالش كشانده است. آنان هم درباره   ي كافران رسالت آن حضرت است و گفته   پيامبر 

ي قرآن گفتند: ماهيت و محتواي قرآن  به شبهه پراكني پرداختند. درباره   ي رسالت حضرت محمد هم درباره 

دانستند كه سطح ته مي باشد. الب مي   هايي، حاصل از ذهنيت و خواست محمد الهي نيست؛ بلكه تركيبي از دروغ 
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اي نيست كه بتوان تهمتي به اين بزرگي را وارد سازند، به همين جهت ادعا كردند تأثير و عمق مطالب به گونه 

 كه ديگران در اين امر دست داشتند.

»َاُب و  َحْضَرمي«  ْبِن  »َعلَاِء  »يَسَار« غالم  َعْبُداُلُعزي«،  بن  »ِعَداس« غالم »ُحَوْيطب  وغكيه  آنان مدعي شدند 

اين توطئه هم دستان محمد  اين گفته   رومي« در  را به »نضر بن حرث بن عبدالدار« نسبت بودند.  ي دروغ 

 13دهند. مي 

ي كافران را چنين  در مورد قرآن، از همان ابتدا آغاز شد: قرآن در آغاز خشم و كينه   تهمت به رسول الل 

 كند: گزارش مي 

 ؛َوَما ُهَو ِإال ِذْكٌر لِّلَْعاَلِمينَ *  َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصارِِهْم َلمَّا َسمُِعوا الذِّْكَر َوَيُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمجُْنوٌن  َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا  » 

خواهند تو را به زمين زده و  و آنان كه كافر شدند، چون قرآن را شنيدند، از شدت خشم گويا با چشمانشان مي 

در اين مرحله    14گويند: او واقعًا ديوانه است و حال آنكه ]قرآن[ جز تذكاري براي جهانيان نيست«. بكشند و مي 

. و در همين حال گروهي از كافران قرآن را اسطوره  را به ديوانگي و همراه داشتن جن متهم كردند  پيامبر اكرم

سپس آنان كه قادر نبودند تأثير عميق   15«ِإَذا تُْتلَى َعَلْيِه آَياتَُنا َقاَل َأَساِطيُر اْلَأوَِّليَنو خرافات پيشينيان دانستند: » 

اَل ِإْن َهَذا ِإال ِسْحٌر ُيْؤَثُر َفَقآيات را در مخاطبان انكار كنند، قرآن را سحر گذشتگان و گفتاري بشري دانستند: » 

   16گذارد اين نيست مگر گفته انسان« ؛ گفت: همانا اين نيست مگر سحري كه اثر مي ِإْن َهَذا ِإال َقْوُل اْلَبَشِر*  

ِبَقْوِل در جايي ديگر قرآن را گفتار شيطان خواندند و قرآن اين سخن نادرست را مردود دانست: »  ُهَو  َوَما 

 17؛ و ]اين قرآن[ سخن شيطان رانده شده نيست.« َشْيَطاٍن َرِجيٍم

هاي خود را به نام خدا مطرح  را گمراه روان پريش دانستند كه خواسته   اي يي ديگر، محمد در مرحله 

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ  اي » رفت، قرآن اين تهمت را نيز مردود دانست؛ با آيه گونه كه انتظار مي كند و همان مي 

غَوَى   الْهَوَى *  وَمَا  عَنِ  يَنطِقُ  اكرم وَمَا  )پيامبر  را گم  ؛ هرگز همراه شما  و مقصد  نشده  ( منحرف 

   18گويد.« نكرده است و هرگز از روي هواي نفس سخن نمي 

يْهِ الذِّكْرُ مِن  ي دريافت اين وحي ندانستند: » را شايسته   در مرحله ديگر، پيامبر  نزِلَ عَلَ أُ نَا  أَ نِ يْ بَ

؛ آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است؟ ]نه؟![ بلكه  بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ 

 19اند.« ي قرآن من دودلند. ]نه[ بلكه هنوز عذاب مرا نچشيده آنان درباره 

 
 . 253، ص 7پيشين، ج  ؛ و طبرسي، 264، ص 31. ر.ك: محمود زمخشري، پيشين، ج 13
 . 51ـ52( / 2. قلم )مكي 14
 .  15( / 2. قلم )مکی 15
 .24ـ25( / 4. مدثر )مكي 16
 . 25  /( 7. تكوير )مكي 17
 . 2ـ3( / 23. نجم )مکی 18
 .8( / 38. ص )مكي 19
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يگر مطرح كردند، و گفتند: اين  اي د خداي متعال در اين سوره )فرقان( كه كافران تهمت را به گونه 

رسانده  ياري  كار  اين  بر  را  او  ديگر  گروهي  و  بافته  بر  را  آن  محمد  كه  دروغي  جز  نقل  كتاب  به  ان، 

 شمرد: هاي آنان پرداخته و تنها با يك جمله مختصر و مفيد آن را مردود مي گفته 

سخني ظالمانه و دروغ نياوردند. سخن آنان جائرانه  ها، جز « يعني اينان با اين تهمت َوُزوًرا  ُظْلًما  َجاُءوا  َفَقْد» 

ي حق و راستي گفته نشد. با اين اتهام، هم در حق كتاب ستم كردند و هم در حق پيامبر.  بود؛ زيرا بر پايه 

كه تركيبي از وجدانيات و براهين روشن و مستدل بود  ي كتاب از آن جهت بود كه محتواي آن ستمشان درباره 

آن بود كه شخصيتي چون او كه در    ي بافته شده دانستند و اما ستمشان در حق پيامبر ه را دروغ و خراف 

 گويي متهم كردند. داري و صداقت سرآمد ديگران بود را به دروغ امانت 

اين گروه با اين ادعا، سخني دروغ گفتند. يعني در اين داوري خود از مسير حق و درست منحرف شدند و  

 و قرآن وارد كردند.   اشتباه نبود؛ بلكه با قصد و عمد چنين نسبتي را به پيامبر اين انحراف ناشي از  

« مورد اشاره  هذا اوج ستم و دروغ اين گروه در برخورد ناهنجار و تحقير آميز با قرآن است كه آن را با عبارت » 

 دهند. قرار مي 

اظهار   كافران  تهمت  اين  به  قرآن  پاسخ مختصر  توجيه  از مفسران در  اين جواب  داشته برخي  اند: 

ها از  اجمالي، به دليل آن است كه خداوند پيش از اين اعجاز قرآن را ثابت، و بيان كرده بود كه آن 

هاي  ( آغاز و در سوره 50ي اسراء )مكي  در حالي كه تحد ي قرآن از سوره   20آوردن مثل آن عاجزند. 

تي اگر ترتيب فعلي مصحف در زمان  ( پيگيري شده است. بنابراين ح 52( و هود )مكي  51يونس )مكي  

ي فرقان بوده است؛  ها پس از سوره و به دستور ايشان سامان يافته باشد، ابالغ اين سوره   پيامبر اكرم 

هايي كه شامل بر آيات تحدي  زيرا ابالغ تابع نزول قرآن است. و تحدي به قرآن، قبل از نزول سوره 

 باشند، معنا ندارد. 

 مال و اختصار پاسخ، به خطاب آيه مربوط است. اين آيات خطاب به پيامبرصحيح آن است كه علت اج 

باشد.  و گروهي دستيار نمي  ي حضرت محمد دانند كه قرآن دروغ نيست و بافته مي  است. خداوند و پيامبر 

چه  آن گويي آنان است؛ اما  و تأكيد بر ظلم و دروغ   شود جهت تسلي بخشي به پيامبر جا بيان مي چه در اين آن 

 آيد.پاسخ اين گروه است، در آيات آينده مي 

ي ادبي آيه آن است كه فعل »جاءوا« اصطالحًا الزم است، يعني مفعول ندارد. براي داشتن مفعول از  نكته 

جا ظلمًا و زورًا كه مفعول »جاءوا« هستند بدون حرف جر هستند.  شود. در حالي كه در اين حرف جر استفاده مي 

 ها قابل توجه است: اند كه دو مورد از آن در تفاسير خود چند احتمال را مطرح كرده   زمخشري و طبرسي 

 
 .19، ص 15؛ و مکارم شيرازی، پيشين، ج 180، ص15، طباطبايی، پيشين، ج 253، ص 7. ر.ك: طبرسی، پيشين، ج 20
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شوند. يعني  كه »جاءوا« وقتي به معناي فعل و انجام عمل به كار رود، متعدي به تعدي فعل مي اول آن 

در    ي فَعَل متعدي است نيازي به وساطت حرف جر ندارد. گويند »فالني فعل كذا«، چون كلمه وقتي مي 

 شود.  جا نيز چون »جاءوا« به معناي انجام عمل است، متعدي به نفسه مي اين 

كه ظلمًا و زورًا منصوب به نزع خافض باشند، يعني حرف جر داشتند، اما حذف شده است و  احتمال دوم آن 

 باشد.درواقع جاءوا بظلٍم و زوٍر مي 

                

ها و خرافات گذشتگان است كه  ها افسانه هاي خود را تكرار كرده، گفتند: اين اين گروه با بياني ديگر، تهمت 

شود و او بر مردم  ها را جمع كرده است. سپس به طور مستمر در صبحگاهان و شبانگاهان بر وي امال مي او آن 

 خواند.مي 

جا  ( نيز مطرح بود. اما در اين 2ي قلم )مكي  ادعاي اشتمال قرآن بر خرافه، سخن جديدي نيست كه در سوره 

دستان  و گروهي هم   ها محصول كار جمعي محمد كه اين خرافه اين تهمت همراه با خصوصيتي است و آن اين 

 هاست؛ يعني اين جمع از  توليد اين خرافه   ها در كه محور اين كار تشريك مساعي جمع آن اوست. حال يا اين 

 

 

كه اين مطالب  ي فكر و خيال آنان است و يا اين ها ساخته اند و اين افسانه ها را توليد كرده پيش خود اين دروغ 

نوشته شده و به طور مستمر بر او    باشد كه به دستور محمد هاي گذشتگان مي تأليف و گردآوري افسانه و خرافه 

 شوند، تا او به مردم بخواند.خوانده مي 

ها توسط مراد از عبارت »اْكَتَتبَها« مورد اختالف مفسران قرار گرفته است؛ آيا منظور از آن نوشتن افسانه 

باشد؟ يا طلب نوشتن از سوي ديگران؛ چرا كه او خود سواد خواندن و نوشتن نداشت؟ يا مي  شخص پيامبر 

 باشد؟ها است و قرائت صحيح، مجهول خواندن »اكتتبها« مي كه مراد نوشته شده آن 

ها نيست و مشركان چنين اتهامي را به او نزده بودند؛ زيرا او  ي افسانه برداشت درست آن است كه او نويسنده 

( بر اين  39ي اعراف )مكي  فردي درس ناخوانده بود و در ميان قومش به ام ي شناخته شده بود. قباًل نيز در سوره 

 21در ميان يهود دانست.  معنا تأكيد شد و حتي ام ي بودن را ويژگي شناخته شده آن حضرت 

  مطالب شخص پيامبر   « گوياي آن است كه نويسنده اين عَلَيْهِ   تُمْلَى   فَهِيَ افزون بر آن، عبارت » 

خود اين مطالب را    خواندند؛ زيرا اگر پيامبر اند كه پس از نوشتن بر او مي نبوده؛ بلكه ديگراني بوده 

 
 .157ـ158( / 39. ر.ك: اعراف )مکی 21
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بنابر اين صورت درست اتهام مشركان آن است كه   نوشته بود، نيازي به ديكته كردن ديگري نداشت. 

وهي بنويسند و سپس بر او به طور مستمر  هاي پيشينيان را گر دستور داده بود تا افسانه   حضرت محمد 

اند.  بود، نوشتن را به شخص وي نسبت داده   ي اين مكتوب آن حضرت بخوانند. چون تقاضا كننده 

ي آن، كاتبان و منشيان  دهند؛ در حالي كه نويسنده كه نوشتن نامه را به امير و پادشاه نسبت مي چنان 

 دستگاه او هستند. 

توان كنايه از  گويند. بيان اين دو وقت را مي « دو وقت آغاز صبح و حدود غروب را مي وَأَصِيال   بُكْرَةً » 

چنان كه احتمال دارد اشاره به دو زمان خلوت و زمان حضور  استمرار عمل ديكته كردن مطالب گرفت، هم 

 باشد.   كاري حضرت محمد نداشتن مردم باشد تا كنايه از مخفي 

                 

ي شما يك جمله است: قرآن را كسي نازل  ها بگو: پاسخ شبهه است. در پاسخ آن   خطاب آيه به پيامبر 

ها و زمين ظاهري دارند كه براي همه،  داند. آسمان ها و زمين را مي كرده كه راز نهان موجود در آسمان 

افسانه  از جانب آفريدگ ها به آن راه ندارد، مگر آن قابل درك است و رازي دارد كه دانش بشر و  ار و  كه 

ها افسانه  ها دارد، بيان شود. اين مطالبي كه به آن ترين آگاهي را از آن ها و زمين كه بيش مالك آسمان 

ها و زمين است كه در دسترس بشر يا اساطير گذشته  ي بسياري از اسرار آسمان گوييد، در بردارنده مي 

براي اتهام زنندگان  شو ها مي اند. پاسخ قرآن عمومي است و شامل كافران و غير آن نبوده  نتيجه  د و در 

باشد. جنس محتويات قرآن با اين ادعاها  احتجاجي محكم، و براي ديگران بياني منطقي و قابل بررسي مي 

 گنجد. ي دانش افراد ادعا شده نمي سازگار نيست و عمق اسرار آشكار شده در اين كتاب، در اندازه 

       

هاي  ها و نقص كتاب را نازل كرد، براي آن بود كه هشدارهاي الزم را به بندگان بدهد تا شايد از ضعف اگر اين  

گردان شوند و مشمول پوشش و بخشش خداي متعال و رحمت مستمر و دائم او قرار گيرند و دچار  گذشته روي 

ب كه شما را با اسرار جهان آشنا  شقاوت و عذاب و سرفكندگي و بد سرانجامي نگردند. آيا انصاف است با اين كتا 

جاي  گونه مخالفت كنيد و به كند، اين كند و راه رهايي از خطر و وصول به غفران و رحمت الهي را هموار مي مي 

 هاي آن را اين چنين آماج اتهامات ظالمانه و تهمت خود قرار دهيد؟! پذيرش و پيروي، آورنده و درون مايه 
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 ی بشر بودن پیامبرافران درباره بخش اول، قسمت سوم: شبهه ک 

 20تا    7آیات  

                                 

         به   اى فرشته   چرا   رود؟ مى   راه   بازارها   در   و   خورد مى   غذا   كه   است   پيامبرى   چه   اين :  گفتند   و  

 باشد؟  هشدار دهنده   وى   همراه   تا   نشده   نازل   او   سوى 

                                      

     مردى   جز :  گفتند   كاران ستم   و   « بخورد؟   آن [  بر   و   بار ]   از   كه   ندارد   باغى   يا   نشده   افكنده   او   طرف   به   گنجى   يا  

 . كنيد نمى   دنبال   را   شده افسون  

                         زدند   ها َمَثل   تو   براى   چگونه   بنگر  

 .بيابند   راهى   توانند نمى   نتيجه   در   شدند،   گمراه   و 

                                         

[  درختان ]   زير   از   جويبارها   كه   هايى باغ :  دهد مى   قرار   تو   براى   را   اين   از   بهتر   بخواهد   اگر   كه   كسى   است [  خجسته   و ]   بزرگ 

 . آورد مى   پديد   ها كاخ   تو   براى   و   بود،   خواهد   روان   آن 

                         [ نه  ]! دروغ   را   رستاخيز [  ها آن ]   بلكه  

 . ايم كرده   آماده   سوزان   آتِش  خواَند،   دروغ   را   رستاخيز   كه   كس   هر   براى   و   خواندند، 

                         

 

 

 .شنوند مى   آن   از   خروشى   و   خشم   ببيند،   را   آنان   دور،   اى فاصله   از [  دوزخ ]   چون 

                          زنجير  به   آن   از   تنگنايى   در   را   آنان   چون   و  

 .خواهند مى   را [  خود ]   مرگ   كه   جاست آن   بيندازند،   كشيده 

                        بسيار  و   مخواهيد   را [  خود ]   هالِك   بار   يك   امروز  

 . بخواهيد   را [  خود ]   هالك 

                                   [  عقوبت ]   اين   آيا :  بگو

 است؟  آنان   سرانجام   و   پاداش   كه   است   شده   داده   وعده   پرهيزگاران   به   كه   جاويدان   بهشت   يا   است   بهتر 
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                             جاآن   در   بخواهند   هرچه   جاودانه 

 . است   وعده   اين [  تحقق ]   مسئول   تو   پروردگار .  دارند 

                   

     بندگان   اين   شما   آيا :  فرمايد مى   پس   كند، مى   محشور   پرستند،مى   خدا   جاى   به   چه آن   با   را   آنان   كه   روزى   و 

 شدند؟  گمراه  خود   يا   كشانديد   بيراهه   به   مرا 

                                     

             تو   ولى   بگيريم،   خود   براى   دوستى   تو   جز   كه   نسزد   را  ما   تو،   منزهى :  گويند مى  

 .بودند   شده، هالك    گروهى   و   كردند   فراموش   را [  تو ]   ياد [  كه   جا آن ]   تا   كردى   برخوردار   را   پدرانشان   و   آنان 

                                  

      از  را   عذاب ]   توانيد مى   نه  نتيجه   در   كردند،   تكذيب   را   شما   گفتيد، مى   چه آن   در [  خدايانتان ]   قطعًا 

 .چشانيم مى   او   به   سهمگين  عذابى   ورزد،   شرك   شما   از   كس   هر   و   نماييد   يارى [  را   خود ]   نه   و   كنيد   دفع [  خود 

                                 

                      جز   نفرستاديم   را [  خود ]   پيامبران   تو   از   پيش   و  

  آزمايش [  ي وسيله ]   ديگر   برخى   براى   را   شما   از   برخى   و   رفتند، مى   راه   بازارها   در   و   خوردند مى   غذا [  نيز ]   آنان   كه اين 

 .بيناست   همواره   تو   پروردگار   و   كنيد؟ مى   شكيبايى   داديم ]كه ببينيم[ آيا   قرار 

 ها کلمه 

 شود. «: جمع »ُسوق« جايي كه كاالها براي فروش برده مي اَْسَواق » 

« : به فتح الم هر يك از مالئكه كه متولي تدبيري نشأني از امور هستي باشد. اما »َمِلْك« به كسر الم  َملَك » 

 شود. به حاكمان و پادشاهان از جنس انسان اطالق مي 

 « : جمع َقصْر خانه و عمارت بلند و داراي حصاري كه خانه را در خود محبوس كرده باشد. قُصُور » 

 به معني خشم شديد، »تغيظ« آشكار كردن خشم.  « : از غيظ  تََغيَُّظًا» 

 « : بازدم، نفس كشيدن همراه با صدا، صداي آتش مشتعل.زفيرًا» 

 « : اجتماع دو يا چند چيز.ُمَقرَِّنيَن» 

 « : هالك و فساد. ُثُبورًا» 

 روند. منتهي اليه شئ. محل رجوع و انتقال. ها به سوي آن مي « : جايگاهي كه آب َمِصيرًا» 



 

w w w . w h c . i r  

21 

 سوره فرقان

 ماندن و عدم مصرف متاعي تا فاسد شود.  « : هالكت، نهايت كَسادي كه به فساد بيانجامد. مثل باقي ُبورًا» 
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 تفسير:  

                             

     

دارد. آنان به اتهامات وارد كرده بودند، بيان مي   جا بخشي از شبهات كافران را كه بر شخص پيامبر اين در  

كه از جنس بشر است، اكتفا نكردند؛ بلكه رسالت او را به دليل آن   اش با حضرت محمد باال در مورد قرآن و رابطه 

كه رسالت او را قبول نداشتند، ظهور در تمسخر  ا توجه به اين « ب الرَُّسوِل  َهَذا مورد سؤال و ترديد قرار دادند. تعبير » 

خورد و جهت تأمين معاش و  گفتند: اين چه پيامبري است كه همچون ديگران از ما، غذا مي و تحقير دارد. مي 

 رود. امور عادي خود در بازارهاي تجارت و خريد و فروش راه مي 

چه را كه به مردم  كه هم در اصل وجود از جنس بشرند تا آن به طور كلي وااليي جايگاه پيامبران به آن است  

كنند، خود نيز انجام دهند و الگوي ديگران باشند؛ و هم رفتاري مردمي دارند و  كنند و از آنان طلب مي ابالغ مي 

ي مردم فاصله گيرند و با مردم قطع  گونه نيست كه همچون اشراف و پادشاهان از عامه از جنس عمومند؛ اين 

ها و اقبال به  بطه كنند. اين امر موجب شد كه پا برهنگان و محرومان و عموم طبقات، در پذيرش دعوت آن را 

 تري از ساير طبقات داشته باشند.آنان، همراهي بيش 

ي زندگي، خار چشم بزرگان و اشراف بود. به همين جهت شروع به طرح انتظارات واهي از  البته اين شيوه 

 هاي مورد انتظارشان به باد استهزا و انتقاد گرفتند.خاطر نداشتن ويژگي ه رسول كردند و او را ب 

هاي حمايت  رسول خداست، حداقل بايد عالئم و نشانه   كه اگر بپذيريم كه محمد ها گفتند: اشكال ديگر آن آن 

و هشدار مردم او را    اي همراه او نازل شود تا در امر انذار كه فرشته ي حمايت آن خدا را با خود داشته باشد. نمونه 

 ياري كند. 

                     

شد يا باغي كه از آن مصرف كند و امور زندگي خود را  يا حداقل خزينه و گنجي در اختيار او قرار داده مي 

 بگذارند تا در طلب معاش به سختي نيفتد.

بود، كه يك ه و تنها ميان مردم آمد،    سؤاالت در مقام بيان اظهار تعجب از وضعيت حضرت محمد اين گونه  

ي  اش نداد. همه ي عادي زندگي خود را رسول خدا خواند و پس از اعالم رسالتش، هيچ تغييري در رفتار و شيوه 

رحمانه  ي بي ت را مورد حمله هاي شخصيت معنوي رسوالن است، اما شبهه افكنان اين نقاط قو ها از جاذبه اين 

 خود قرار دادند تا فرصت همراهي و هدايت مردم را به تهديد تبديل نمايند.

              



 

w w w . w h c . i r  

23 

 سوره فرقان

باشند. ها بيايد، هر چند انتقاد كنندگان كافر و معاند  تواند به ذهن هاي گفته شده، مواردي است كه مي شبهه 

و او را سحرزده و جادوشده ناميدن و تحقير كردن پيروان او كه آنان را كوته انديش    اما تهمت به حضرت محمد 

كنند، سخني است كه جز از سر ظلم و دوري از حق و راستي ابراز  بخوانند كه از اين مرد جادو شده پيروي مي 

را در اينجا آورد و اين گروه را با اسم ظاهر ـ نه ضمير ـ و    « الظَّاِلُموَن  َوَقاَلشود. به همين جهت عبارت » نمي 

 عنوان ظالم نام برد.

پيامبر توه م ادعاي جادو شدگي  اين  به  را  او  و  گذاشته  تأثير  او  بر  كه ساحران  است  معني  اين  به   ،

 باشد.اند كه رسول خدا مي انداخته 

                 

شود تا مردم از قرآن  كه موجب مي  ي پيامبر اي درباره طرح مسائل واهي و انتظارات غيرواقعي و حاشيه 

دور شوند و از تأمل و تعم ق در متن و محتواي دعوت پيامبر، منصرف    ي رسول الل هاي هشدار دهنده و پيام 

فرمايد: ببين چگونه براي تو  مي   شده و گمراه شوند؛ به همين جهت خداي متعال خطاب به حبيبش محمد 

انتظارات ها و  ها زدند و انتظار داشتند تو مثل فرشتگان و يا پادشاهان و يا ُمرف هان و اشراف باشي و با اين مثل مثل 

 توانند راه را بيابند.مقدار و انحرافي، راه را گم كردند و با اين نگاه و بينش غلط، نمي كم 

                                 

 

داشتند، تعريض به خير و بركات خداوند بود و به    اي كه از پيامبر هاي بي پايه خواسته اين اتهامات و  

فرمايد: مبارك است خدايي كه اگر اراده كند، بهتر  مي   همين جهت خداي متعال خطاب به پيامبر محبوبش 

ه تو عطا كند؟ او كه كانون  گذارد. چرا يك باغ ساده كه محل درآمد تو باشد، ب ها را در اختيار تو مي از اين خواسته 

هايي فراوان، با جويبارهاي روان در اختيار تو بگذارد و به جاي يك  توانست، باغ هاي ثابت است، مي خير و نعمت 

هاي مجلل و به هم پيوسته دهد كه  خادم كه زحمت رفتن به بازار را از تو كم كند، به تو قصرها و ساختمان 

آوران  كند؛ زيرا مصلحت باالتر آن است كه پيام ان ُپر باشد! اما اين كار را نمي گزاران و كارگزار سراسر از خدمت 

خدا از جنس مردم باشند و پذيرش دعوت پيامبران، از روي اختيار و انتخاب باشد و اموري همچون كسب ثروت  

 ي پذيرش دعوت آنان نباشد.و قدرت و يا نزديكي به زورمداران و ثروتمندان، انگيزه 

كه اين  ها در رستاخيز است. حال آن مفسران تصور كردند كه مراد از عبارات باال، دادن اين نعمت   برخي از 

ي شبهه پراكنان نيست؛ زيرا رستاخيز خود موضوع انكار مشركان است ـ چنان كه  احتمال، پاسخ قانع كننده 

 كند.دنيا اثبات نمي ها را در  خواهد آمد ـ و به عالوه اين احتمال، قدرت خدا در تأمين خواست آن 

فعل ماضي » مطلب ديگر آن  كار گرفتن  به  فعل مضارع  جََعَلكه عالمه طباطبائي علت  و  اول  « در عبارت 
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اند اما شايد بتوان ادعا كرد كه اين اختالف تعبير در عبارت،  « را در عبارت دوم، تفن ن در تعبير دانسته َيجَْعُل» 

ان در اولي و تقاضا نكردن قصر در مورد دوم از سوي آنان است. يعني ي مستقيم مشرك اي لطيف به مطالبه اشاره 

خواهند، اگر مصلحت بود، خداوند به تو باغ هايي را داده بود و عالوه بر آن قصرهايي را  ها از تو يك باغ مي آن 

 دهد كه آنان به طور مستقيم از تو نخواسته بودند.داد يا مي مي 

سخيف بودن    اي معاون و ياور پاسخ داده نشده؛ زيرا براي پيامبر فرشته   ي حضور كه شبهه ي ديگر آن نكته 

 مخفي باشد.  كه پيامبران بايد از جنس مردم باشند، امري نبود كه بر آن حضرت اين تقاضا معلوم بود و اين 

        

توجهي به  اي و بي پردازد. اين همه ترديد و طرح مسائل حاشيه مي ها  يابي اين شبهه افكني جا به ريشه در اين 

محتواي رسالت و قرآن، ريشه در دروغ دانستن هنگام رستاخيز است. اگر آن ساعت معين و مقرر را راست  

 گفتند. دانستند و به دنبال راه نجات از مشكالت آن بودند، چنين مطالبي را نمي مي 

دهد كه باور به  عناي زمان محدود و معين، براي اشاره به رستاخيز، نشان مي ي ساعت به م استفاده از كلمه 

هايي نيست؛ بلكه شبهات ناشي از آن است كه زمان معيني كه  تنهايي مانع از چنين شبهه افكني رستاخيز، به 

ده است. در  كند، تكذيب ش كند و نظامات فعلي را به هم زده، نظام جديدي را ايجاد مي هايي ايجاد مي دگرگوني 

اقَْتَرَبِت  ي اول سوره به كار رفت و از نزديكي آن خبر داد: » ( كه اولين بار اين واژه در آيه 37ي قمر )مكي  سوره 

گويند: امروز چه روز دشواري  ؛ كافران مي َيُقوُل اْلَكاِفُروَن َهَذا َيْوٌم َعِسٌر«، ساعت را روز سخت كافران ناميد: » السَّاَعُة

؛ بلكه موعد  َبِل السَّاَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعُة َأْدهَى َوَأَمرُّ ترين وقت ناميد: » ين اين وقت را بالخيز و تلخ چن هم  22است.« 

نيز    187ي  ( آيه 39ي اعراف )مكي  در سوره   23تر است.« تر و تلخ ايشان ساعت )قيامت( است و قيامت بسي سخت 

بي  و  وقت  اين  بودن  ناگهاني  پيامبر از  تأكيد شد:    خبري  آن  بر سختي  و  آمد  ميان  به  وقت، سخن  آن  از 

َو َثُقَلْت فِي السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل  َيْسَأُلونََك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها عِنَد َربِّي اَل ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُه» 

ي ساعت  ؛ از تو درباره نَّاِس اَل َيْعَلُموَنَتْأِتيُكْم ِإالَّ بَغَْتًة َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيٌّ عَْنَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعنَد اهلل َوَلـِكنَّ َأكَْثَر ال 

گو: تنها نزد پروردگار من است. جز او ]هيچ كس[ آن را به موقع  چه وقت است؟ ب پرسند كه وقوع آن )قيامت( مي 

پرسند  رسد. باز از تو مي گران است، جز ناگهان به شما نمي   ها و زمين گرداند. ]اين حادثه[ بر آسمان خود آشكار نمي 

 دانند.« تر مردم نمي گويا تو از ]زمان وقوع[ آن آگاهي. بگو: علم آن تنها نزد خداست، ولي بيش 

اين دگرگوني هاي رستاخيز موجب مي دگرگوني  به دنبال كشف منطق  انسان  تا  اين  شود  باشد. در غير  ها 

ي زندگي اين جهان در محيطي ديگر باشد و فصلي جديد از همان حيات گذشته  صورت، اگر رستاخيز تنها ادامه 

 
 .8( / 37. قمر )مکی 22
 . 46. همان / 23
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زمستان، همان درخت، خواب رفته    گونه كه در كند. همان قلمداد شود، احساس مسئوليت را در انسان بيدار نمي 

 كند.  اي ديگر از شادابي را آغاز مي شود و بدون تغيير، دوره و در بهار بيدار مي 

         

فرمايد: براي هر كس كه آن وقت معين و مقرر را  ي انگيزه شناسي شبهه افكنان مي خداي متعال در ادامه 

دروغ خواند، آتشي سوزان و شعله ور مهي ا كرده ايم. به عبارت ديگر دروغ دانستن زمان رستاخيز، عامل بزرگ  

 باشد.اش گرفتار آمدن در آتش سوزان مي ها و خطاها است و نتيجه روي كج 

« براي تأكيد و تصريح  اَعِةَو َاعَْتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّ« در آيه، به جاي ضمير در عبارت » الّساَعة ي » تكرار واژه 

 پندارند.به نقش تكذيب ساعت در نجات نيافتن اين گروه و ديگراني است كه آن را دروغ مي 

                 

بيند، اينان صدايي كه نشانگر مي اي دور شود: »وقتي آتش آنان را از فاصله جا وصفي از آتش بيان مي در اين 

 شنوند.«خشم شديد و خروش آن است، از آن مي 

افتد و خشم و خروش  گويا آتش موجود هوشياري است كه همچون شيري هنگام ديدن شكار به خروش مي 

هاي آتشند يا همچون نفت و بنزين  سازد. و شايد مراد آن باشد كه اين افراد همچون هيزم خود را نمايان مي 

 گيرد.  ي دور، شعله فوران كرده و صداي آتش باال مي هستند كه در صورت مواجهه آتش با آنها، حتي از فاصله 

 24سال فاصله تفسير كرده است.ي يك ي مكاني را به زماني به اندازه فاصله   در روايتي از امام صادق

                 

جا مرگ خود را درخواست شوند، در آن و هنگامي كه اينان در تنگنايي از آتش و به شكل بسته افكنده مي 

 كنند. مي 

هاي روحي اشاره دارد؛ همچنان كه گشايش روح باعث گسترش و وسعت  « به تنگي َضيِّق اند تعبير به » گفته 

رسد مراد آن است كه اين افراد  در صورتي كه در آيه به صراحت از مكان تنگ ياد شده است. به نظر مي   25است،

از جهنم كه خانه  تنگ  از حرك افتند، در حالي كه دست ي آتش است، مي در مكاني  و  بسته  پاها  و  باز  ها  ت 

 اند.ايستاده 

نويسد: در روايات، اين تنگي و زندان انفرادي، مثل تنگي مكان فرو رفتن ميخ در ديوار تفسير  طبرسي مي 

 26شده است.
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ابراهيم قمي  كه در تفسير علي بن ديگر باشد. چنان تواند اشاره به بسته شدن اين گروه به يك « نيز مي ُمَقرَِّنيَن» 

 آمده است.

               

طور مكرر آرزوي مرگ  بار نخواهيد، بلكه به ي مرگ را مرتب سر دهيد! مرگ را يك شود ناله به آنان خطاب مي 

سخت،  ي رستاخيز، اشاره به اين دارد كه در آن مكان تنگ و  كنيد! اين خطاب الهي به دروغ انگارندگان هنگامه 

ي  رسد؛ بلكه هر لحظه چنان طوالني است كه كار شما با يك آرزوي مرگ به پايان نمي هاي خشم الهي آن شعله 

 آن، چنان سخت است كه به فراواني و بارها بايد مرگ خود را آرزو كنيد. 

جا چه  كه در آن كند و از اين از اين صحنه ياد مي   توجه داريد كه خداي متعال در خطاب خود به پيامبر 

تواند خداي  « مي ...   الْيَوْمَ   تَدْعُوا   ال ي » گويد. گوينده افتد سخن مي اتفاقي براي تكذيب كنندگان رستاخيز مي 

اي فراهم شده، چنان كه شما دائمًا فرياد مرگ سر  كه در جهنم مقررات عذاب پيوسته متعال باشد به اعتبار آن 

فايدگي اين فريادها را به  پاشند و بي كه نمك بر زخم اين گروه مي دهيد و يا گزارش گفتار فرشتگان عذاب باشد  

 كنند.آنها گوشزد مي 

                                                             

پراكني  ي اصلي شبهه و پس از بيان ريشه   گشاي خداي تبارك و تعالي به پيامبر اكرم ي سخنان راه در ادامه 

كند تا  را مأمور مي   كه چه عاقبتي در انتظار آنان است، آن حضرت و اين   منكران قرآن و رسالت محمدي 

خطاب به اين گروه بيان كند كه خودتان مقايسه كنيد كه آيا اين سرانجام سخت دردآور و تلخ بهتر است يا بهشت  

ن و خويشتن داران وعده داده شده است؟ بهشتي كه پاداش تقواي آنان است و جايگاه و  جاوداني كه به پرهيزكارا 

 قرارگاهشان هست. 

داري و آنان در دنيا  دهد كه خويشتن «، به عامل بهشتي شدن اين گروه توجه مي متقين ي » استفاده از واژه 

شود كه مراد از  قام سخن، معلوم مي ي م باشد و به قرينه باشد كه پاداشش ورود در جايگاه پرنعمت بهشت مي مي 

هاي  ي آن خود را كنترل كرده و از گفتن نسبت اند كه روز حساب را باور دارند و در نتيجه اين خويشتن داران كساني 

 كنند. دروغ و باطل و ترديدهاي غيرمعقول دوري مي 

هاي حرام دنياي گذرا گذشتند،  لذت   رساند. متقيان از « مانايي و پايدار و دائمي بودن بهشت را مي ُخْلد ي » واژه 

 در نتيجه در مكان پايدار و ماندني بهشت رحل اقامت خواهند افكند.

                     

اند و پروردگارت مسئول انجام اين  جاودانه چه بخواهند، مهياست. اين گروه در بهشت  براي پرهيزكاران هر آن 

 وعده است.
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هاي حرام، رسيدن به  داري در برابر لذت شود كه باطن خويشتن « استفاده مي َلْهْم ِفيَها َما َيَشآُءونَ از عبارت » 

 هاست.هاي مشروع و دائمي در بهشت نعمت دلخواه 

زكاران، ربوبيت خدا را پذيرفته و خود را در  و تأكيد بر صفت ربوبيت خداي متعال، گوياي اين است كه پرهي 

هاي بهشت را تابع خواست ي او قرار دادند و خداي متعال نيز در ازاي تسليم شدن آنان، نعمت چتر تدبير و اراده 

 ي آنها قرار داد. و اراده 

اي پاداش دهي به  هاي گذشته بر « بايد خاطر نشان ساخت كه خداي متعال در سوره َوْعَدًا مَْسُئواًلي » در باره 

 مندي از بهشت پر نعمت را به آنان وعده داده بود: متقيان بهره 

 27هاي پر ناز و نعمت است.« ؛ براي پرهيزكاران، نزد پروردگارشان باغستان ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن عِنَد َربِِّهْم جَنَّاِت النَِّعيِمـ » 1

   28ها و بركنار چشمه سارانند.«؛ قطعًا اهل تقوا زير سايه َوُعُيوٍنِإنَّ اْلمُتَِّقيَن فِي ِظالٍل  ـ » 2

ها ؛ در حقيقت، مردم پرهيزكار در ميان باغ فِي َمقَْعِد ِصْدٍق عِنَد َمِليٍك مُّقَْتِدٍر*  ِإنَّ اْلمُتَِّقيَن فِي جَنَّاٍت َوَنَهٍر  ـ » 3

   29و نهرها، در قرارگاه صدق، نزد پادشاهي توانايند.« 

   30؛ اين يادكردي است، و قطعًا براي پرهيزكاران فرجامي نيك است.« َذا ِذْكٌر َوِإنَّ ِلْلمُتَِّقيَن َلُحْسَن َمآٍبَهـ » 4

؛ پس هر كس به پرهيزكاري و صالح گرايد، نه بيمي بر  َفَمِن اتَّقَى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَنـ » 5

   31شوند.«اندوهگين مي آنان خواهد بود و نه  

كنند، بهتر است. و سراي آخرت براي كساني كه پروا پيشه مي ؛  َوالدَّاُر اآلِخَرُة َخْيٌر لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن َأَفاَل تَْعِقُلوَنـ » 6

   32« كنيد؟ آيا تعقل نمي 

مختار دانسته است؛ زيرا  ي موجودات توجه شود كه پروردگار متعال رسيدن به بهشت جاودانه را خواست همه 

هاي دائمي و خالص و  هاي ناقص و ناخالص و غيردائم به لذت همه تمايل دارند تا از نقص به كمال رفته و از لذت 

؛ قطعًا رستگار  َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى هاي اعلي » « در سوره َفَلاح هاي » كامل برسند. از اين ميل فطري در قرآن با واژه 

؛ قطعًا هر كس آن )نفس( را پاك گردانيد،  َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها ي شمس  » و سوره   33ا تزكيه كرد.« شد كسي كه خود ر 

رستكار شد.«  انسان   34قطعًا  كه  است  اين  بيانگر  آيات  اين  شد.  نقص تعبير  و  موانع  از  رستگاري  طالب  و  ها،  ها 

 ها هستند. ناخالصي 

ِإنَّ الَِّذيَن آمَُنوا ي بروج ياد كرد: » « در سوره فوز با عبارت »  هاي خالص و دائمي از ديگر سو رسيدن به نعمت 

 
 34( / 2قلم )مکی . 27
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؛ كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتحِْتَها اْلَأْنَهاُر َذلَِك اْلَفْوُز اْلَكِبيُر

 35ها روان است. اين است ]همان[ فوز بزرگ.« ن[ آن جوي هايي است كه از زير ]درختا اند، براي آنان باغ كرده 

مطلب كه فالح و فوز دو خواست اصلي و اساسي انسانند آن است كه خداي متعال در قرآن آن دو    شاهد اين 

 ي رسيدن به هدفي باالتر قرار نداده است. را هدف انجام دستورات خود قرار داده، اما هيچ يك را مقدمه 

شود كه اين دو، خواست  «، معلوم مي فالح « و » فوز ليل نخواستن موجودات مختار براي » چنان كه از د هم 

 باشد.«هاست كه به اصطالح اهل منطق »الذاتي ال ُيَعل َل؛ براي امر ذاتي نيازي به دليل آوردن نمي ذاتي آن 

                             

 

از  منكران،  نااميد شدن  به  ياد شد،  بهشت جاودانه  به  پرهيزكاران  رساندن  در  پروردگار  نقش  از  كه  حال 

فرمايد: پروردگار در روزي معين كه رستاخيز بر پا شود، اين مشركان را با  كند و مي معبودهاي آنان اشاره مي 

فرمايد: آيا شما اين  دهد و مي قرار مي كند. پس در حضور آنان، معبودها را مورد سؤال  معبودهايشان جمع مي 

 بندگانم را گمراه كرديد يا آنان خود به بيراهه رفتند؟! 

« در مقام كمال قدرت و قدرت كامل خداوند بر جهان اللَّهِ   دُونِ   مِنْ   يَعْبُدُونَ   وَمَا   يَحْشُرُهُمْ   يَوْمَ عبارت » 

ي علت و معلول و سبب و  ان را با همه دهد خداي متعال جههستي و ملكيت مطلق آن است؛ زيرا نشان مي 

 دهد. هايش در قيامت جمع كرده و همه را مورد بازخواست قرار مي مسب ب 

ها، فرشتگان، انبيا و ديگران ـ كه  هايي غيرخدا هستند ـ يعني بت اين معبودهايي كه مورد سؤالند، همه الهه 

 شود.ها مي ي آن « اطالق دارد و شامل همه اللَِّه  ُدوِن  نْ ِم  َيْعُبُدونَ   َما شدند؛ زيرا عبارت » به جاي خدا پرستش مي 

كه به قدرت الهي به زباني كه اين عابدان گمراه گويند، دو پاسخ دارد: اول آن ها چگونه سخن مي كه بت اين 

هايي است  الهه پرستي، پرستش مالئكه و  كه حقيقت بت گويند. دوم آن ها مأيوس شوند، سخن مي بفهمند و از آن 

ي آنهاست. بنابراين آنان كه خود زبان دارند، به سخن در آمده و پاسخ اين گروه  ها مجسمه ها و چوب كه سنگ 

 دهند. را مي 

خداوند در اين آيه، گمراهي را در يكي از دو عامل معبودان يا عابدان منحصر نمود تا مسئوليت گمراهي از  

 متوج ه خودشان نموده باشد.قرآن و رسالت و واليت الهي را  

                         

هايي چون فرعون شود كه معبودهاي پوشالي حتي آنان كه مانند شيطان و طاغوت از ظاهر آيه استفاده مي 

 
 .11( / 27. بروج )مکی 35
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ها را به پذيرش واليت دارند كه نه تنها ما آن پذيرند و اظهار مي نمي هستند، مسئوليت گمراه كردن كافران را  

 خود و اطاعت و پرستش خود نخوانديم. مگر سزاوار ما است كه غير از تو سرپرستي را براي خود انتخاب كنيم. 

عبودها ها به روشني از بار مسئوليت الهه بودن خود شانه خالي كردند.  اين م دهد كه آن اين تعبير نشان مي 

ي  رسد. كلمه كردند. بنابراين نوبت به انكار الهه بودن خود در برابر خدا نمي از اساس واليت غير خدا را انكار مي 

تر از آن  جا تنزيه خداوند از داشتن شريك در عبوديت و پرستش است. يعني تو واالتر و منزه « در اين ُسْبَحانََك» 

ي  و الهه خود قرار دهيم؛ چه رسد كه خود را در عرض تو شايسته   هستي كه ما ديگران را در رديف تو معبود 

 پرستش بدانيم و مردم را به پرستش خود فراخوانيم.

                 

دور كردند، به اين مقدار بسنده نكرده، مسئوليت  كه مسئوليت انحراف اين گروه را از خود  ها پس از آن الهه 

ها، سوء استفاده كردند. آنان و  ها و نعمت ها از فرصت گمراهي كافران را بر دوش خودشان گذاشتند و گفتند: اين 

ها باعث شد كه آنان ذكر را فراموش چنان كه مستي اين نعمت پدرانشان را برخوردار كردي و نعمت دادي، آن 

 ي هرزه و تباه شده گردند. كنند و گروه 

هاي زندگي دنيا و فرصت زندگي در دنيا براي يافتن و پيمودن راه درست و تأخير  ها و برخورداري دوام نعمت 

ها شدند كه  رسي و مجازات كامل تا قيامت، عامل سوء استفاده اين گروه شد. اين گروه چنان مست نعمت حساب 

هاي خداي رحمان و بخشنده را  و ديگر نشانه   مچون قرآن، پيامبر چه موجب يادكرد و پنددهي بود، ه هر آن 

 دست فراموشي سپردند و در نتيجه راه را گم كردند. به 

اما با توجه به موارد    36« در تفسير مفسران ارجمند به فراموشي ياد خدا معنا شده است.َنُسوا الذِّْكر واژه » 

 باشد:« به معناي قرآن مي الذكر شود كه » هاي گذشته در ترتيب طبيعي نزول قرآن، معلوم مي استفاده آن در سوره 

كه كافر شدند، چون   ؛ و آنان َوِإن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْبَصاِرِهْم َلمَّا َسِمُعوا الذِّْكَر َوَيُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمجُْنوٌن» 

گويند: او واقعًا  خواهند تو را به زمين زده و بكشند و مي قرآن را شنيدند، از شدت خشم گويا با چشمانشان مي 

 37ديوانه است.« 

گويي  و دروغ ؛ آيا از ميان ما ]وحي[ بر او القا شده است؟ ]نه،[ ا َأُؤْلقَِي الذِّْكُر َعَلْيِه ِمن َبيْنَِنا َبْل ُهَو َكذَّاٌب أَِشٌر» 

 38گستاخ است.«

 39؛ صاد. قسم به قرآن پراندرز« ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر» 

 
؛  258، ص 7؛ طبرسی، پيشين، ج 414و  413، ص 8؛ مترجمان، تفسير هدايت، ج 191و  190، ص  15. ر.ك. طباطبايی، پيشين، ج 36

 .159، ص 18ن، ج و مراغی، پيشي 44و  43، ص 15مکارم شيرازی، پيشين، ج 
 . 51( / 2. قلم )مکی 37
 .25( / 37. قمر )مکی 38
 . 1( / 38. ص )مکی 39
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؛ آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده َأُأنِزَل َعَلْيِه الذِّْكُر مِن َبيْنَِنا َبْل ُهْم فِي شَكٍّ مِّن ِذْكِري َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب» 

 40اند.« ي قرآن من دودلند. ]نه![ بلكه هنوز عذاب مرا نچشيده است؟ ]نه،[ بلكه آنان درباره 

   41«ِإنََّما تُنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخشَِي الرَّْحمَن ِبالَْغْيِب َفَبشِّْرُه ِبمَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكِريٍم» 

 و گاه خود پيامبر به عنوان تذكر دهنده شمرده شده است:

 42؛ پس تذكر ده، اگر تذكر مفيد باشد.« لذِّْكَرى َفَذكِّْر ِإن نََّفَعِت ا » 

مكتوم اشاره دارد كه خدمت پيامبر  اين آيه به ام   43؛ يا پندپذيرد و اندرز سودش دهد.« َأْو َيذَّكَُّر فَتَنَفَعُه الذِّْكَرى » 

 رسيد تا از تذكرات او سود گيرد.    اكرم 

 باشند. دو امري كه در اين سوره مدار بحث هستند.    بنابراين معناي ذكر بايد قرآن و پيامبر اكرم 

                    

ادامه  از روز حشر و صحنه در  نااميدي مشركان، مي ي گزارش  و  از  ي يأس  فرمايد: معبودها در همه آنچه 

كنند. اما شما كافران در اين صحنه،  آلهه، شما را از ضررهاي احتمالي دور مي كرديد، اوليا و  موهومات تصور مي 

پناه مانديد. اكنون شما نه به كمك اين  ي ادعاهاي شما تكذيب شد و شما كاماًل بي مشاهده كرديد كه همه 

توانيد  د، و نه مي توانيد از خود دفع بال كني معبودان خيالي و نه با ياري خداي قادر متعال و شافعان رستاخيز مي 

« مشركاِن مطيع  تَسْتَطيعُونَ ياري و مددكاري براي خويش بگيريد. از تفسير باال معلوم شد كه مخاطب فعل » 

كه برخي از مفسران  « و تفسير آيه بر اساس آن نيست، چنان يَسْتَطِيعْونَ هايند و نيازي به تغيير قرائت آن به » الهه 

 اند.اين چنين كرده 

         

فرمايد: هر يك از شما ستمگر باشد يا  ي خطاب به آن جمِع گرد آمده در محشر مي خداي متعال در ادامه 

 چشانيم!ستم كرده باشد، به او عذابي بزرگ مي 

به دروغ و در مقام  هايي كه سخنان باال را  ها باشد؛ الهه تواند شامل مشركان و معبودهاي آن اين عبارت مي 

چنان كه احتمال دارد خطاب مخصوص مشركان باشد  داشتند؛ هم انكار تالش خود براي گمراهي ديگر اظهار مي 

 تر است. و البته احتمال اول قوي 

احتمال داده شده اين عبارت خطاب خداي متعال به مشركان در دنيا باشد و معناي عبارت اين باشد كه »هر  

 َوَمنْ باشد، عبارت » ستم نمايد ...«؛ اما با توجه به سياق آيه كه در فضاي روز رستاخيز مي يك از شما كافران  

 
 . 8. همان / 40
 . 11( / 41. يس )مکی 41
 .  9( / 8. اعلي )مکی 42
 . 4( / 24. عبس )مکی 43
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ها در گذشته و يا اهل ستم بودن آنان در هنگام ورود  باشد كه اشاره به ستم آن اي حاليه مي « جمله مِْنُكْم  َيْظِلْم

ست كه گروهي خاص از شما عالوه بر جرائم « تبعيضيه براي بيان آن ا ِمْنباشد. اما استفاده از » به محشر مي 

را ديوانه و پيروان وي را تابعان    ي هشتم همين سوره، پيامبر اكرم كاريد، آن گروه كه بر اساس آيه گذشته، ستم 

شخص ديوانه قلمداد كردند. بنابراين مراد آيه چنين است كه هر يك از شما مشركان، كه به پيامبر من و پيروان  

اش به بزرگي تهمت و  كارانه زده است، امروز گرفتار عذاب بزرگ خواهد شد؛ عذابي كه بزرگي تم هاي س او تهمت 

 وارد شده بود.   افترايي است كه به دروغ به مؤمنان و پيامبر اكرم 

                            

هاي مشركان، به ايشان خطاب  و پاسخ به تهمت   داري دادن به پيامبر ي دل خداي متعال در ادامه 

كند: تمام پيامبراني كه پيش از تو فرستاديم از جنس عادي بشر و مزي ن به رفتار عادي مردمي بودند.  مي 

خورد و در بازارها به دنبال خريد و فروش و به دست آوردن  كه غذا مي ها نبود مگر آن هيچ كدام از آن 

جنسي  تنها رسولي نيستي كه رفتاري مردمي داري تا آنان اين رفتار و اين هم   اش بود. تو نيازهاي زندگي 

اند؛ بنابراين چرا اين شبهه را فقط  ي رسوالن چنين بوده تو را باعث شبهه در رسالت تو بدانند، بلكه همه 

چه پيامبري است  ؛ اين الْأَسْوَاقِ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي  گويند: » كنند و مي متوجه تو مي 

انبيا است و پاسخ همه اگر شبهه   44رود« خورد و در بازارها راه مي كه غذا مي  ي  اي باشد مربوط به همه 

 ها نيز همين است كه خداي متعال اراده فرموده كه انبيا از جنس مردم و مانند عموم مردم باشند. آن 

              

هاي مشركان هستي، اما اين گرفتاري آزمايش  ها و شبهه افكني ها، تهمت اي حبيب ما، تو گرفتار اين بد زباني 

ي خداي متعال  هاست. اين اراده ها و مزاحمت ي زندگي اجتماعي، ميدان درگيري توست. به طور كلي صحنه 

ها و فشارهاي نامطلوب، سنجيده شود و معلوم شود چه  برابر خواست باشد تا پايداري و شكيب مردم را در  مي 

كسي در برابر دعوت به حرام و نابايست شكيب دارد و چه كسي فشارهاي مخالفان و مصائبي را كه از سوي آنان  

 شود هزينه پذيرش حق و راه مستقيم را بپردازد؟ كند و حاضر مي شود تحمل مي متوجه او مي 

      

َكاَن  گويد: » رساند؛ حتي حسن بصري مي « ثبات و استمرار يك حادثه و فعل را از زمان سابق مي َكاَنتعبير » 

ها را  كه بندگانش را بيافريند؛ آن ؛ خداي متعال قبل از آن َغُفورًا لِِعَباِدِه َو َعْن الِعَبادِ، َقْبَل َاْن َيْخُلَقُهم يعني    اهلُل َغُفورًا

 
 . 7. فرقان / 44
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 45پوشي نموده است.« ها پرده بخشايش خود قرار داده و از آن مورد  

ها، ريشه در  هاي اجتماعي، و آزمايش صبر و شكيبايي انسان ها و درگيري بنابراين مراد آن است كه: تعارض 

ا ه ها نبود، گوهر دروني افراد و استعدادهاي آن ها و فتنه بيني خداي متعال دارد. اگر اين آزمايش بصيرت و روشن 

بيني مربي و پروردگار  گشت. بنابراين روشن ها مهيا نمي ي تكامل و برطرف شدن نقص آن شد و زمينه شكوفا نمي 

 ها را فراهم آورد. هاي اجتماعي پيش آيند و شرائط آن ها و تعارض كرد تا تزاحم ها اقتضا مي انسان 
  

 
 . 366، ص 13. ر.ك: محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج 45
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 فرشتگان و دیدن پروردگاربخش اول؛ قسمت چهارم: پاسخ به انتظار مالقات مستقیم  

 31تا    21آیات  

                                       

           پروردگارمان   يا   نشدند   نازل   ما   بر   فرشتگان   چرا :  گفتند   ندارند،   اميد   ما   لقاِء  به   كه   كسانى   و  

 . كردند   سركشى   سخت   و   ورزيدند   تكبر   خود   مورد   در   قطعًا  بينيم؟ نمى   را 

                           را  فرشتگان   كه   روزى  

 [. خداييد   رحمت   از ]   ممنوع   و   دور :  گويند مى   و   نيست،   بشارتى   كارانگناه   براى   روز   آن   ببينند، 

                         پردازيممى   اند كرده   كه   كارى   گونه   هر   به   و 

 .سازيم مى   پراكنده   َگردى [  چون ]   را   آن   و 

                      و   بهتر   بهشت   اهل   جايگاه   روز،   آن  

 .است   نيكوتر   استراحتگاهشان 

                       شكافد مى   هم   از   سپيد   ابرى   با   آسمان   كه   روزى   و 

 يابند.  نزول   فرشتگان   و 

                                                         به    فرمانروايى   روز،   آن

   . است   دشوار   بسى   كافران   بر   كه   است   روزى   و   است   رحمان [  خداىِ ]   آنِ   از   حق، 

                              كار ستم   كه   است   روزى   و  

 . گرفتم برمى   راهى   پيامبر   با   كاش   اى :  گويد مى [  و ]   گَزد مى   را   خود   هاى دست 

                   بودم   نگرفته [  خود ]   دوست   را   فالنى   كاش   واى،   اى . 

                               به  مرا [ كه  او بود ]  و  

 .است   انسان   ي فروگذارنده   همواره   شيطان   و .  بود   رسيده   من   به   قرآن   كه آن   از   پس   كشانيد،   گمراهى 

                          قوم   پروردگارا، : » گفت [  خدا ]   پيامبر   و  

 .« كردند   رها   را   قرآن   اين   من 

                               هر  براى   گونه اين   و 
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 . توست   ياور   و   راهبر   پروردگارت   كه   بس   همين   و   داديم،   قرار   كارانگناه   از   دشمنى   پيامبرى 

 ها کلمه 

 « : مقابله، روبرو برخورد با يكديگر.ِلَقاء » 

 « : تجاوز از حد و مرزها، نافرماني.عََتْو» 

 ها، حرام.ِحجر به كسر اول، منع از چيزي مثل تصرف در مال يا نعمت « :  ِحْجرًا» 

 « : غبار پراكنده، از »هبوء« غباري كه مثل دود در هوا پخش است.َهَباًء» 

 « : متفرق، چيزي كه ميان اجزاي آن فاصله و تفرقه افتاده باشد.مَنُْثورًا» 

 .« : چيزي كه در جايش قرار و ثبات گرفته باشد ُمسَْتَقّر» 

 « : قول و قيل يك معني دارند و »مقيل« گفته شده. َمِقياًل» 

هاي مختلف يك شي از يكديگر، خالف هم قرار  « : از َشق َ به معني جانب، تشقق، جداشدن بخش َتَشقَُّق» 

 گرفتن، تفرقه. 

رود.  مي « : خاذل ضد ياور، خذله: ياري او را ترك كرد. رها كردن ياري كسي كه اميد ياري از او  َخُذواًل» 

 خذول مبالغه در رها كردن ياري ديگران. 

 تفسير 

                           

  هاي ديگر مشركان مكه درباره رسالت حضرت محمد ايي از شبهه افكني آيات اين قسمت به پاره 

نَا كند. تعبير » اشاره مي  رود.  ها بكار مي « در آيه باال اولين بار است كه در ترتيب نزول سوره ال يَرْجُونَ لِقَآءَ

شود كه مردم در موضوع مالقات با پروردگار كه در رستاخيز  از بررسي مجموعه آيات قرآن روشن مي 

به واقع مي  اين حقيقت كه  به  /    شود، دو دسته خواهند شد. مؤمنان  اميد دارند. )كهف  ،  110مالقات 

كه آيه مورد بحث به آن توجه  ( و در مقابل گروهي كه اميدي به اين مالقات ندارند، چنان 5عنكبوت /  

روبه  و  مالقات  از  مراد  تجليات  داد.  برابر  در  چنان  را  خود  بندگان  كه  است  آن  پروردگار  با  شدن  رو 

ماند. مراد از  ها باقي نمي ائلي مثل جهل و غفلت ميان آن بينند كه گويا هيچ مانع و ح پروردگارشان مي 

صورت   اختيارش  صاحب  و  بنده  ميان  كه  مالقات  اين  در  تا  دارند  طمع  كه  است  آن  مالقات  به  اميد 

ها راضي و خشنود باشد و با نگاه محبت و انعام با ايشان برخورد كند. در برابر هستند  گيرد، موال از آن مي 

كند، موضع  دي ندارند، در نتيجه در برابر حقايق و شواهدي كه پيامبر خدا بيان مي كساني كه چنين امي 

گويند: اگر براي انسان و اشخاصي مثل  ها ان كه مي گيرند. از جمله اين شبهه استبعاد و شبهه افكني مي 

لت  ما كه از جنس بشريم، امكان رسالت از سوي پروردگار و صاحب اختياري وجود دارد، چرا اين رسا 
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كند، چرا  ها ابالغ مي « پيامي دارد كه به وسيله مالئكه به انسان رب ها شود. اگر » تنها بر يكي از انسان 

كه اگر واقعاً كسي  شوند. افزون آن اين اتفاق تنها متوجه يكي از ما باشد و بر همه ما مالئكه نازل نمي 

يد پروردگاري ناديده و غيرقابل مشاهده  شود، چرا با اي نازل مي صاحب اختيار ماست كه از سوي او فرشته 

 باشد. پروردگاري كه ديده نشود، پروردگار نيست.  

              

گويم كه اين سخنان ناشي از جهل و ناداني به حقيقت نيست؛ بلكه  الم سوگند است. يعني به طور مؤك د مي 

ي نااميدي از عنايات و عطاياي پروردگار در رستاخيز است و از ديگر سو با وجود ضعف شخصيت،  از سويي ثمره 

ني كه كانون پاكي و طهارت و عقالنيت و  دانند كه ميان ايشان و رسوال اند. آنان نمي دچار خود بزرگ بيني شده 

 اند، تفاوت زياد است.  بندگي 

كنند و  به عبارت ديگر به شايسته نبودن خود براي نزول فرشتگاني كه كانون پاكي و طهارتند، توجه نمي 

 اند.  توه م كرده   براي خود بزرگي و برتري اين مالقات را همچون رسول اكرم 

ايي باطل است؛ زيرا رب و  بينيم؟ اين نيز گفته پروردگار و صاحب اختيارمان را نمي   كه ادعا كردند چرا اما اين 

صاحب اختيار حقيقي ديدني نيست و موجودي ممكن و داراي ابعاد و محدود به زمان و مكان نيست تا قابل  

 ديدن باشد، اين سرپيچي و طغياني از روي جهالت و عناد است. 

                   

هاي حرام وقتي  كه در ماه « در ميان عرب دو كاربرد نقل شده است: نخست آن ِحْجَرًا َمْحُجورًابراي تعبير » 

حرام است و نبايد متعرض  شد كه ماه  ترسيد با گفتن اين عبارت او را يادآور مي كسي شخصي را كه از او مي 

كه اين عبارت را به منظور افسون دشمني كه از او بر جان خود بيم داشتند، بر زبان  كشتن من شوي. و دوم آن 

   46كردند. جاري مي 

« معاف شدن از عذاب و نابودي و هالكت است و »يوم« اشاره به زمان مرگ، عذاب و  ِحْجَرًا َمْحُجورًامراد از » 

شود كه مجرمان كه به  باشد. با توجه به سياق آيات فهميده مي ن به سمت جهن م در رستاخيز مي يا راندن مجرما 

بيني كرده،  دليل جرم و گناهشان اميدي به مالقات جلوه رحمت پروردگار را ندارند، با كمال وقاحت خود بزرگ 

آن  بر  دارند كه مالئكه  ببينن انتظار  به چشم  را  پروردگار  يا  و  آيند  فرود  و  ها  اين در حالي است شايستگي  د. 

آن هم  آيند،  صالحيت فرود آمدن فرشتگان را ندارند؛ بلكه فرشتگان تنها در يك صورت بر اين مجرمان فرود مي 

ها، ديدار بشارت ندارند، ها با آن ها يا راندن ايشان به سمت عذاب باشد. اين پيك زماني است كه به قصد عذاب آن 

ها در برابر ديدار فرشتگان جز تقاضاي عفو و نجات، چيزي بر زبان جاري  نهايند و اين بلكه پيك عذاب و عقاب آ 

 
 . 6، ص 19؛ و سيد محمود آلوسی، روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، ج 167، ص 7. ر.ک: طبرسی، پيشين، ج 46
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 كنند. نمي 

                 

بينند، اما نه ديدن رحمت؛ بلكه ديدن عذاب. روز رستاخيز  اين گروه روز رستاخيز به پروردگارشان را نيز مي 

چنان است كه همه وجودش را  جا تجلي و ظهور پروردگار آن كند. در آن پروردگار به اعمال اينان رسيدگي مي 

مالقات پروردگار ندارند، نيست؛ زيرا در آن روز  كنند. اما اين ظهور و بروز به سود اينان كه اميدي به  احساس مي 

 كند.  ها را چون گرد پراكنده مي كه يوم الحساب است، خداي متعال اعمال نيك آن 

دهند. باالخره برخي كه غير اميدواران به مالقات پروردگار در مدت حياتشان اعمال نيكي انجام مي توضيح آن 

اند، حمايت اند، به پدر و مادرانشان احسان كرده گره از كار برخي گشوده اند، ها به ميهمانان رسيدگي كرده از آن 

دليل پراكنده  اند. اما به اند و ديگر اعمال نيك و انساني را انجام داده اند، عيادت مريض نموده از مظلوماني كرده 

نيت  و  انگيزه  آن بودن  ندادن  انجام  از جمله  و  عقاليي  نداشتن هدف  و  در چهارهايشان  و  ها  دستورات  چوب 

ها و شقاوت آن روز، هيچ حاصلي براي هاي تربيتي پروردگار و تأمين سعادت رستاخيز و يا امنيت از عذاب برنامه 

 شوند. اثر مي ها نداشته و همچون ذراتي پراكنده و بي آن 

اثر و نداشتن هيچ دست  براي نشان دادن بطالن  نيك  پروردگار متعال  براي اعمال  اين  آورد مفيدي 

گروه، از مثال خاكي كه در هوا پراكنده شده استفاده كرد، تا اعالم كند كه عمل آنان مثل خاك پراكنده  

ثمر  ها نيز بي باشد. اعمال آن شده در هوا است كه در كشاورزي و ساختمان سازي و صنعت، مفيد نمي 

 بوده و تأثيري در سعادت يا رهايي آنان از شقاوت ندارد. 

شود  ي بعد، معلوم مي ي قبل و تكرار آن در مورد اصحاب بهشت در آيه « در آيه َيْوَمِئٍذهاي » ه با توجه به واژ 

 باشد.كه مراد از هنگام اين ديدارها، روز رستاخيز مي 

             

ي اعمال خود هستند، ها و نابودي فايده ها و خشم پروردگار، كه گرفتار سختي در برابر اين گروه نااميد از ديدار  

 گاهي بهتر قرار دارند.ها در آن روز و در مقايسه با آن گروه در جايگاه و استراحت بهشتيان قرار دارند. اين 

بر  خَيْر تذكر دهيم كه »  بيان برتري چيزي  َفْضِيل، و در مقام  الت  اَفْعَلُ  ديگري است.  « به اصطالح 

باشد، »  آرامش دو گروه در روز رستاخيز صورت گرفته  و محل  ميان جايگاه  مقايسه  بودن  خير اگر   »

جا جز سختي و خشم براي مستكبران نيست.  جايگاه بهشتيان در برابر مستكبران معنا ندارد؛ زيرا آن 

كه بگوئيم »الل اكبر«  ن در نتيجه اين خيري كه در آيه آمده به معناي بيان فضيلت مطلق است؛ مثل اي 

كند تا خدا  در مقام بيان فضيلت و بزرگي مطلق خدا بر ديگران است و بزرگي ديگران را اثبات نمي 



 

w w w . w h c . i r  

37 

 سوره فرقان

 47تر از ديگري شمرده شود. بزرگ 

اند اين تفضيل در مقام استهزا و تمسخر مستكبران است؛ به اين معني كه گويا جهنم  برخي نيز احتمال داده 

كند آيا مكان مستكبران بهتر است يا مكان  باشد، سپس سؤال مي يگاه و آرامشگاهي خوب مي براي مستكبران جا 

 48بهشتيان؟

هاي ديگر  ها و آرامشگاه ي مكان رسد مراد آيه، بهتر بودن مكان و آرامشگاه بهشتيان نسبت به همه به نظر مي 

آرامش وجود دارد، بهشت از آن بهتر است و  عنوان محل استقرار و  چه امروز، به در دنيا و آخرت است؛ يعني هر آن 

از مكان به هر حال همه  امروزه تصويري  به پيامبر اكرم ي ما  آيه در خطاب    هاي خوب و مناسب داريم و 

ها تصور بنمايي، جايگاه و آرامشگاه بهشتيان از آن بهتر است. پس فضيلت در آيه،  چه از اين مكان فرمايد: هر آن مي 

 رعايت شده است. 

             

باشد و مراد آن است كه بيان كند هيچ بشارتي در روزي  « مي يَوَْم َيَرْوَن اْلَمالِئَكَةي » اين جمله، عطف بر جمله 

 آيند، براي مجرمين وجود ندارد. مي شكافند و فرشتگان به طور پيوسته فرود  كه آسمان با ابرها از هم مي 

كه مراد از شكاف برداشتن آسمان با ابرها چيست، احتماالت گوناگوني داده شده است: ابرهاي موجود  در اين 

كه آسمان به  شوند؛ يا اين روند و از هم باز مي ديگر كنار مي كه ابرها و آسمان با يك رود؛ يا آن در آسمان كنار مي 

كه  شود، و يا آن كه آسمان كه تركيبي از آب و دود است، از هم جدا مي شود و يا اين هم جدا مي ي ابرها از  وسيله 

بينند. رود و ظهور فرشتگان غيبي را مي ها از جلوي چشمان مردم كنار مي آسمان غيب با كنار رفتن ابرها و پرده 

كه در آغاز رستاخيز و ظهور ساعت  ي اين احتماالت وجود دارد. هر چه باشد، كنايه از تحول عظيمي است همه 

هاي اعمال را باز آيند تا نامه دهد. در اين هنگام فرشتگان دسته دسته و به طور پيوسته فرود مي آخرت رخ مي 

 ها رسيدگي شود و انتقال بهشتيان به بهشت، و جهنميان به دوزخ اتفاق افتد.كنند و به حساب 

                   

و درست فقط مخصوص خداي  مُلْك «، صفت » اَلْحَقّ »  مالكيت حق  روز رستاخيز  يعني در  « است؛ 

چه در آن روز  ي آن بخشنده است و هيچ كس در آن روز حتي ملكيت مجازي و غيراستقاللي ندارد. همه 

هايي كه در زندگي دنيا براي ديگران هست،  ي سلطه هاي مستقيم خداست و همه اراده پذيرد،  تحقق مي 

« يا حال از  اَلْحَقّ « متعلق به » لِلرَّحْمَن « باشد و » اَلْمُلْك « خبر » اَلْحَقّ رود. اين احتمال كه » از بين مي 

 
و مشهدی   263، ص 7؛ طبرسی، پيشين، ج 202، ص 15؛ طباطبايی، پيشين، ج 62و  61، ص 15. ر.ك: مکارم شيرازی، پيشين، ج 47
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روز،   آن  مطلق  مالكيت  كه  است  آن  عبارت  معناي  بنابراين  دارد؛  وجود  نيز  باشد  براي  آن  ثابت  حقي 

   49خداي بخشنده است. 

كند و همان بخشندگي باعث وصول  در نتيجه هر چند خداي متعال در اين روز با صفت بخشندگي ظهور مي 

شود، اما آن روز بر كافر به پروردگار و منكر روز ساعت و رستاخيز، بسيار سخت و  مؤمنان به نعمت و رضوان مي 

 جانكاه است.

(  34ي ق )مكي  ها، از سوره « به عنوان صفت خداي متعال، عالوه بر آغاز تمام سوره لرَّْحَمن َاي » تأكيد بر واژه 

ها توجه به منعم بودن خداي بخشنده، موجب خشيت غيبي و پنهاني ( آغاز شد. در اين سوره 41و يس )مكي  

در چهارچوب رحمانيت  چنان كه نزول رسول براي هدايت مردم  ( دانسته شد. هم 11و يس /    33بنده از او )ق /  

ي انسان در روز رستاخيز  ( و باالخره بخشندگي خدا مرتبط با زندگي دوباره 23و    15خداوند توجيه گشت. )يس /  

ي فرقان، مالكيت حق روز رستاخيز را سهم خداي بخشنده مطلق دانست، تا  ( در سوره 52شمرد شد. )يس /  

اي كه از  آور است و انسان به قدر بهره ختار، مسئوليت اشاره كند كه بخشندگي و دادن نعمت به مخلوقات م 

هاي حال آنان كه كافر بودند و از نعمت   50«ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِمگو باشد: » گيرد، بايد پاسخ ها مي بخشش 

 ها را كفران نمودند، روز سختي را مشاهده خواهند كرد. خداي بخشنده، مصرف كردند و آن 

                      

ناميدند، در آن روز، سخت حسرت    همان ظالمي كه پيروان پيامبر  تابعان شخصي ديوانه  را، 

را همراهي    گويد: اي كاش پيامبر گزد و مي خورده و از شدت حسرت، دست خود را با دندان مي 

ي متقيان را گوشزد  شود كه چگونه قرآن سرانجام و فرجام اين گروه آزار دهنده كردم. مالحظه مي مي 

« و گاز گرفتن دست، كنايه از شدت  عضّ گذارد. » پاسخ نمي متقي را بي   ها به گروه و توهين آن كند  مي 

به   كه  است  راهي  در  و حركت  ورود  اينجا  در  اتخاذ  از  مراد  است.  اينان  ناراحتي  و  تاسف  و  حسرت 

دست  و  جهنم  از  نجات  و  مي رستگاري  ختم  بهشت  به  پيامبر  يابي  راهبرش  و  امام  كه  راهي  شود. 

 است.   اكرم 

           

شود كه نقش دوستان در  « فهميده مي َوْيل ي » اي كاش فالن شخص را دوست خود برنگزيده بودم! از واژه 

 نابودي اعتقادي و انحراف رفتاري تا چه اندازه است.

 
 . 203، همان، ص . ر.ك: طباطبايی49
 .8( / 16. تكاثر )مكي 50
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جاي نام اشخاص براي آن  ي »فالني« به  دهد كه »به كار بردن كلمه مرحوم طبرسي به زيبايي توضيح مي 

ي گمراه كنندگان را ـ مانند فرعون و هامان و ابليس و ... را ببرد، سخن طوالني  خواست نام همه بود كه اگر مي 

ها كه تحت  به هر حال هر يك از اين   51ي فالن را به كار برد كه همه را شامل شود«شد و از اين جهت كلمه مي 

قرار   ديگري  دوستي  و  واليت  مشاهده گرفته تأثير  با  دوستي اند،  اين  از  قيامت  آثار  همراهي ي  و  تأسف ها  ها 

 خورند.مي 

                

  17ي باال با آيات  ها گمراه كرد. دو آيه كه قرآن و رسول به من رسيده بود، مرا از يادكرد آن هر آينه پس از آن 

هايي كه مشركان واليت آنان را پذيرفته بودند،  جا گفتيم كه معبودها و الهه سوره مرتبط است. در آن همين    19تا  

گويند: چرا ما ولي  و دوست آنان و سرپرستشان باشيم،  ريزند و مي ها مي در روز رستاخيز، آب پاكي را بر دست آن 

هاي تو قرآن و پيامبر را كه دو ذكر مهم  وم نعمت دانيم. اينان در اثر تدا در حالي كه ما جز تو را ولي  خود نمي 

 بودند، فراموش كردند و خود قومي فاسد و در شرف هالكت بودند.

 خورند.ها پشيمانند و تأسف مي ها و دوستي با آن جا همين مشركان و ظالمان از پذيرش واليت آن در اين 

        

كند، بلكه او را  كالم خداست شيطان انساني را كه به او دل سپرده است، در وقت خطر ياري نمي اين جمله  

اندازد، تا دهد و او را به طمع مي گذارد. شيطان به انسان وعده مي به دست خواري سپرده و بي يار و ياور مي 

 به دست خواري بسپارد.  جا كه او را به پرتگاه بكشاند و در وقت خطر او را به حال خود گذارده، آن 

                

باشد، عليه مكي ان  به عنوان رسولي كه شاهد بر قومش مي  در هنگام برپايي دادگاه الهي، حضرت محمد 

دهد. قرآن منشور  دهد. او به ترك كردن قرآن و وحي نازل شده از سوي مردمش گواهي مي و قريش شهادت مي 

از اين    ها و رستگاري و سعادتشان را دارد. قوم پيامبر اكرم هدايت بشر است كه ظرفيت به كمال رساندن آن 

روردگار استقبال نكردند. بديهي بود كه ناديده گرفتن بيانات خداي متعال، مردم مكه را با خطرات  نعمت بزرگ پ 

« در آيه تاكيدي بر رسالت  رسول پيش گفته مواجه كند و آنان را گرفتار عذاب و دورخ كند. استفاده از كلمه » 

)رسالت(   حضرت محمد  اين منظر  از  قومش  درباره  او  و شهادت  مكيان  ميان  آوردن    در  است. »ماضي« 

پيوندند، اشاره به قطعي و مسلم  «، درباره حوادثي كه در آينده و روز رستاخيز به وقوع مي قال شهادت پيامبر » 

 بودن حادثه و اين گواهي دارد.  

 
 . 263. ر.ک: طبرسی، پيشين، ص 51
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ها با قرآني به زبانشان به رسالت ي آنان بود و در ميان آن مراد از قوم، مك يانند كه حضرت از جنس و قبيله 

دانستند سخنان واال و عميق قرآن، كالم  شناختند و مي بود. شايسته بود تا اين گروه كه از نزديك او را مي آمده 

باشند، از قرآن استقبال كنند و آن را بپذيرند؛ اما متأسفانه ي مردم آن سامان نيز نمي او نيست؛ بلكه كالم مجموعه 

اْلُقْرآَنه » اين گروه، قرآن را مهجور و متروك گذاشتند. اسم اشار  بيان  « در مقام تعظيم قرآن مي َهَذا  و  باشد 

 ي ترك شدن نبود. كند كه چنين كالمي شايسته مي 

              

ي چهارم سوره كه شبهات كافران مكه  و براي دلداري دادن به اوست. از آيه   خطاب متوجه پيامبر اكرم 

ي آنان را در رستاخير گزارش فرمود، از  ي محاكمه جا كه صحنه كرد تا اين و قرآن بيان مي   را عليه پيامبر

داد. به    باشد، پاسخ   اي كه موجب تثبيت و تقويت قلب مبارك پيامبر هاي مختلف شبهاتشان را به گونه راه 

كند:  را تقويت مي   اي ديگر، حضرت بود. در اين آيه نيز به گونه   ها به آن حضرت همين منظور، خطاب آيه 

ي انبيا با دشمناني از جنس اين مجرمان مواجه بودند كه با  سابقه نيست. همه دشمني كافران قومت با تو، بي 

 زبان و كردار و شبهه و تمسخر، انبيا را آزردند. 

       

هاي مجرمان به صحنه آمده و انبيا را تنها نگذاشته و راه  اما هميشه پرودگارت در برابر شبهات و دشمني 

ها را در برابر دشمنان ياري كرده است و هم اينك هم تو را راهبري  ها تعليم داده و آن خروج از مشكل را به آن 

رساند تا مي   « را به پيـامبر رّبجاي »َرب ُِكـْم«، شدت انتساب » « به َربَِّكي » استفاده از واژه كند.  و يـاري مي 

« تو كه آن انبيا را در برابر مجرمان قومشان هدايت و ياري كرد، به طور قطع تو را نيز در  رّبگويا گفته باشد: » 

 برابر مجرمان قومت هدايت و ياري خواهد نمود.
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 قسمت پنجم: پاسخ به شبهات کافران درباره قرآن با استفاده از شواهد تاریخی بخش اول:  

 40تا    32آیات  

                                      

   نازل   تدريج   به   را   آن   ما ]   گونه   اين   است؟   نشده   نازل   او   بر   جا يك   قرآن   چرا :  گفتند   شدند،   كافر   كه   كسانى   و  

 . خوانديم [  تو   بر ]   آرامى   به   را   آن   و   گردانيم،   استوار   آن   ي وسيله   به   را   قلبت   تا [  كرديم 

                       [  ما ]   كه آن   مگر   نياوردند،   َمَثلى   تو   براى   و

 . آورديم   تو   براى   بيان   نيكوترين   با   را   حق 

                             ـ   كسانى   رو   به   كه 

ـ   . دارند   را   راه   ترين گم   و   جاى   بدترين   آنان   شوند، مى   رانده   جهنم   سوى   به   درافتاده 

                                                     به [  ما ]   يقين   به   و  

 . گردانيديم [  ش ]   دستيار   او   همراه   را   هارون   برادرش   و   كرديم،   عطا [  آسمانى ]   كتاب   موسى 

                         قومى   سوى   به   دو   هر :  گفتيم   پس  

 . نموديم   هالك   سختى   به   را   آنان [  ما ]   پس .  برويد   گرفتند،   دروغ   به   را   ما   هاى نشانه   كه 

                                

   عبرتى   مردم [  همه ]   براى   را   آنان   و   ساختيم،   غرقشان   كردند،  تكذيب   را [  خدا ]   پيامبران   كه   گاه آن   را   نوح   قوم   و  

 . ايم كرده   آماده   پردرد   عذابى   كاران ستم   براى   و   گردانيديم 

                      و   َرس   اصحاِب  و   ثموديان  و   عاديان [  نيز ]  و  

 [. كرديم   هالك ]   را [  ها جماعت ]   اين   ميان   بسيارى   نسل هاِى

                       زبر  و   زير   را   همه   و   زديم   ها َمَثل   آنان   همه   براى   و  

 . كرديم 

                                     

     زنده  به   اميد   ولى [  چرا، ]  اند؟ نديده   را   آن   مگر   اند. گذشته   شد،   بارانده   آن   بر   بال   باران   كه   شهرى   بر   قطعًا  و 

 .ندارند   شدن 

 ها: کلمه 
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 « : فعل ماضي مجهول به معني فرود آمده ُنزَِّل» 

 « : ثبوت، استقرار در برابر لغزش، نثبت، استقرار و ثبات دهيم، از اضطراب و تشويش بيرون آوريم. نَُثبَِّت» 

درپي بودن كالم، روي نظام و حساب آمدن اشاره  « : ترتيل كالم به نيكويِي تأليف، روشني داللت. پي َرتَّلَْناُه» 

 دارد. 

 برداري از ابهام« : از فَْسر به معني پرده َتْفِسيرًا» 

ائف،  « : از »وزر« به معني سنگيني )مصدر(، سنگين )اسم(، وزير كمك و ياور كه مقداري از بار وظ َوِزيرًا» 

 دارد. ديگري را برمي 

 مانده قوم ثمود كه پيامبرشان را تكذيب كردند.« : چاهي براي باقي َالرَّس » 

 « : »َتْبر« نابود شدن، »تَب َرنا« هالك كرديم، نابود كرديم. َتبَّْرَنا » 

« : از »نَْشر« گستردن و باز كردن. زنده كردن را نشور گويند شايد به دليل گسترده شدن حيات در  ُنُشورًا» 

 ها.  بدن و جنبش و رشد آن 

 تفسير  

اي ديگر از شبهات كافران پاسخ  و تسلي خاطر به وي، به گوشه   ي راهنمايي پيامبرخداي حكيم در ادامه 

هاي غيرمنصفانه اين گـروه  ين معارضاتي، نسبت به عاقبت لج بازي ي تاريخـي چن دهد و با اشـاره به نمونه مي 

 دهد:هشدار مي 

                   

 جا فرود نيامد؟!اند گفتند: چرا قرآن بر او يك كساني كه كفر ورزيده 

غيرالهي بودن متن قرآن داشتند، اين بود كه اگر به راستي قرآن از سوي  از جمله شواهدي كه اينان بر  

خواند،  باره بخشي از آن را بر مردم مي شود؟ چرا هر چند وقت يك جا نازل نمي خدا بر او نازل شده، چرا يك 

 ها در اختيار او گذارده است؟ كند كه فرشته وحي آن سپس ادعا مي 

         

هايي در نظر  باره نازل نكرديم و براي اين كار حكمت دهد: بله! ما قرآن يك خداي متعال پاسخ مي 

از آن حكمت  تو اي پيامبر داشتيم. يكي  به  ثبات  برمي   ها  به قلبت آرامش دهيم.  گردد. خواستيم 

كه به طور مستمر با وحي قرآني  باشد. اين قلب و پا برجايي آن، كنايه از اطمينان خاطر و آرامش مي 

ي خطر، از سوي خدايت راهنمايي و ياري خواهي شد، قلبت  سروكار داشته باشي و بداني كه در لحظه 

گيرد. مساله و مشكلي در امر هدايت و تحول جامعه پيش  را مي دهد و جلوي اضطرابت  را آرامش مي 
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آيد، مگر آنكه مطمئن هستي كه دقيقاً مطابق همان شرايط و ويژگيِ حادثه، و براي درمان همان  نمي 

رسد. اگر محتوا و اصول كلي را در اختيار تو گذاشته بوديم، ممكن  اي از سوي ما مي بيماري، راه چاره 

اما هرگاه عبارت و دستور در موردي  بود در تطبيق آن  ها با شرايط پيش آمده، دچار اضطراب شويد، 

 رسي.  خاص يا اقوام و اشخاص معيني نازل شود، به اطمينان قلبي مي 

از خداي سبحان در مورد چگونگي زنده كردن    مانند اين اطمينان خاطر، در تقاضاي حضرت ابراهيم 

آمده است: »  أَوَلَ ...  مردگان  قَلْبِي قَالَ  لِّيَطْمَئِنَّ  وَلَـكِن  بَلَى  قَالَ  تُؤْمِن  ايمان    52؛ مْ  آيا  فرمود:  متعال  خداي 

كه حواريون در تقاضاي نزول  خواهم قلبم آرمش گيرد...« و يا آن عرض كرد: بله، اما مي   نداري، ابراهيم 

پاسخ حضرت عيسي مائده  نَّأْكُ عرض كردند: »   ي آسماني در  أَن  نُرِيدُ  قُلُوبُنَا قَالُواْ  وَتَطْمَئِنَّ  مِنْهَا    53؛ ... لَ 

كنيد چگونه مورد معيني در خارج،  خواهيم از آن بخوريم و دلهايمان به آرامش برسد ...«. مالحظه مي مي 

 تواند بر ثبات و اطمينان قلب بيفزايد.  مي 

و تهديدها، جان رسول  ها  ها يا مقابله ي جوانب و آمادگي نزول قرآن به تناسب شرايط محيطي و مراعات همه 

 زند. ترين كار در زمان مناسب كنار مي كند و ترديدها را در مورد شايسته مصلح و هدايتگر جامعه را تقويت مي 

   

باشد. براي ترتيل قرآن، چند جنبه  ترتيل قرآن از جانب خدا به معناي نيكويي تأليف و آشكاري داللت آن مي 

 متص ور است:  

ـ با نزول تدريجي قرآن و ناظر بودن مطالب نازل شده به فضاي موجود جامعه يا حادثه و مورد خاص پيش  1

اي كه داللت آيات بر مراد الهي كاماًل واضح  شد؛ به گونه آمده، مرادهاي ما از آيات نازل شده به خوبي معلوم مي 

 شد.و روشن مي 

كند تا با توجه به آن  اي خاص، كمك مي ها متناسب با فضا و يا مورد و حادثه ـ فرود آمدن آيات و سوره 2

اي الهي  ها، معناي آيات و مرادهاي آيات و سور قرآن از حالت چند پهلو و مبهم بودن خارج شود و مراده ويژگي 

 خوانند، با لحاظ قرائن مقاميه و حاليه، روشن شود و ابهام الفاظ و عبارات از بين برود. براي كساني كه قرآن را مي 

شود كه قرآن  تدريج نازل شد، اما نزول تدريجي موجب نمي هاي قرآن به ها و سوره ـ هر چند آيه 3

مجموعه  به  و همچون  تبديل  شود  غيرمنسجم  و  غيرمتناسب  روزنامه صفحه اي  اخبار  ي حوادث  و  ها 

ها از همآهنگي و نظم دروني برخوردار نباشد؛ بلكه ما در ضمن نزول تدريجي و موردي آيات و  رسانه 

ايم.  پارچگي است، حفظ كرده ها، مرادهاي حكيمانه، جاودانه و ماندگار خود را كه داراي نظم و يك سوره 

بيماراني  ارت كه پزشك زبردستي اصول دانش و مه مانند آن  بيماران را در ضمن درمان  هاي درماني 
 

 .  260. بقره / 52
 .113. مائده / 53
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از   گروهي  درمان  ضمن  در  تا  است  مراقب  نيز  درمان  هنگام  در  و  كند  منتقل  شاگردانش  به  خاص 

هاي پزشكي خود را در نظمي خاص و منطقي روشن، به شاگردانش  ها و مهارت ي دانش بيماران، همه 

مي  باره  اين  در  طباطبايي  عالمه  اين ن بياموزد.  با  را  تعليمات  اين  »ما  نازل  ويسد:  قسمت  قسمت  كه 

هاي گوناگون آن را پشت  كرديم، در عين حال بين دو قسمت آن فاصله زيادي نگذاشتيم، بلكه قسمت 

از هم گسسته نشود و در نتيجه  سرهم نازل كرديم تا روابط بين آن  ها باطل نگشته، آثار اجزاي آن 

   54غرض از تعليم آن تباه نگردد.« 

               

از »  به قرينه مَثَل مراد  اين سوره و سوره « مشابه است.  آغاز  مَثَل ي مباحث  از  زدن  هاي پيش، مراد 

سراها و  دادند؛ براي مثال، وي را همچون قصه انجام مي   توصيفاتي بود كه اينان در حق پيامبر اكرم 

لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيالً خواندند: » ي پيشينيان مي قرآن را افسانه    55؛ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّ

الْمَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ  ناميدند: » كشيدند، مي او را شاعري كه انتظار مرگش را مي  نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ    56؛ شَاعِرٌ 

وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ  خواندند: » يا ساحر مي   57؛ وَال بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيالً مَا تَذَكَّرُونَ شمردند: » يا كاهن مي 

را زير نظر داشتند و    مبر چنان كه تحوالت زندگي پيا هم   58؛ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

گفتند: خدايش با او قهر كرده است )شأن نزول سوره  ي وحي، او را تمسخر كرده و مي با قطع چند روزه 

ي كوثر( و يا اظهارات او را درباره ديدار جبرئيل  گفتند: ابتر است )سوره ضحي( و يا با مرگ فرزندانش مي 

ها  هايي از آن ي نجم( و موارد فراوان ديگر كه گوشه ره كردند )شأن نزول بخشي از سو حمل بر دروغ مي 

 هاي پيش متذكر شديم.  را در تفسير سوره 

كند و  هاي نازل نشدن دفعي قرآن چنين اشاره مي ي مورد بحث خداي متعال به يكي ديگر از حكمت در آيه 

آورند، حق هايت مي ا قرآن و پيام كه خواستيم در برابر هرگونه توصيف، مثال زدن و تشبيهاتي كه از تو و ي آن اين 

كنند، به عمل آوريم  و درست را در پاسخ آنان فرود آوريم و نيكوترين بيان و آشكارسازي از ابهامي را كه ايجاد مي 

 تا راه براي طالبان حقيقت روشن شود. و جلوي ترديد و گمراهي مردم گرفته شود. 

                     

و قرآن داشتند، آن بود كه آن   ي رسول ها و تمسخرهاي آنان و قضاوتي كه درباره ي تهمت الزمه 

 
 .212سيد طباطبايی، پيشين، ص  .54
 . 5. فرقان / 55
 . 30. طور / 56
 . 42. الحاقه / 57
 . 4. ص / 58
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او گمراهاني  انسانِ سحر شده، پيروي مي حضرت مسحور و مردم پيرو  اين  كنند. )آيه هشتم  اند كه از 

هاست  ي چهارم( و يا مزدور و اجير شده آن گو )آيه ي جمعي دروغ كه ايشان در زمره ي فرقان( يا آن سوره 

در جايگاه اشرار و گمراهان، و تنز ل پيروان وي در    كرم ها نشاندن پيامبر ا ي پنجم(. اين نسبت )آيه 

اشرار و فريب  از  جايگاه همراهان  آيه، ضمن تحليلي كه  اين  لذا خداي متعال در  آنان است.  خوردگان 

 شمرد. هاي بد )جايگاه پليد و گمراهي( سزوارتر مي ها را به اين نسبت روش اين گروه دارد، آن 

چيست؟   وجوه  بر  حشر  از  محشر  مراد  روز  در  جهنم  سوي  به  مجرمان  شدن  كشيده  را  آن  گروهي 

ها به صورت به سوي  دانند و مراد از آيه را كشيدن شدن آن اند. برخي آيه را مربوط به رستاخيز مي دانسته 

ها  اند كه باطن توج ه دل اينان بر دنيا بود اين دنياخواهي در رستاخيز با كشيده شدن آن دوزخ معني كرده 

ي كافرانِ  رسد مراد آيه، داوري خدا درباره نظر مي كيفيت به سمت دوزخ ظهور كرده است. اما به به اين  

جا فرمود: گروهي اصحاب بهشتند  در زمان نزول سوره باشد و آيه در برابر آيه بيست و چهارم باشد. در آن 

ن نور و در جمع پاكان و  شود تا در رستاخيز در جايگاه خوب همراه با رهبرا ها باعث مي و عمل امروز آن 

شوند كه روي  جا جمع مي داراي استراحتگاه نيكو باشند؛ اما دشمنان رسول در روز قيامت در حالي يك 

 خانه حركت دهند.  كه گوسفندان را به سمت قصاب باشد. چنان ها به سمت جهنم مي آن 

ها  اند و از بهشت نعمت و تاريكي   اين گروه جايگاه شري دارند و در جمعي كه همه، اهل فساد و زشتي و غفلت 

اكنون رو به جهنم دارند كه در حشر و قيامت، ظهور  ترند، قرار دارند. پس اين گروه جمعيتي هستند كه هم گمراه 

تقوايي در جايگاه پلـيد و گمراهي از بهشتند كه در قيامت ظهور خواهد  كند و هم اينان به دليل بي و بروز مي 

 يافت.

                 

اكرم  پيامبر  با  سبحان  خداي  اين درباره   چون  در  گفت،  سخن  قومش  عاقبت  نمونه ي  به  از جا  هايي 

آن دخالت  تكذيب  به  كه  اقوام مجرمشان  نابودي  از جمله  به رسوالن،  رساندن  ياري  در  متعال  ها هاي خداي 

كند. يادآوري نصرت و ياري خدا به رسوالن، موجب تقويت قلب و اطمينان خاطر حضرت پرداختند، اشاره مي 

 د.  شو مي   محمد 

موسي  به حضرت  مي   نخست  مي توجه  و  موسي دهد  ما  همكاري    فرمايد:  و  وزارت  و  كتاب  با  را 

ها و دستورهاي آن هدايت شود  شد تا وي بر اساس توصيف برادرش هارون، ياري كرديم. كتاب باعث مي 

« در آيه  قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْ و وجود برادر، ياور او در تبليغ باشد. با توجه به عبارت » 

از آغاز    ي پيش برساند، اشاره به آن هست كه حضرت موسي بعد، اگر فاء تفريع و ترت ب را بر مطالب آيه 
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فرود    »كتاب« داشته است و اين كتاب غير از توراتي است كه در ميعاد چهل شبانه روزي بر آن حضرت 

پس از رهايي از فرعونيان بود. و شايد همين معنا شاهدي بر تدريجي بودن نزول    آمد؛ زيرا جريان ياد شده 

ي  همين سوره گفته كه كتاب آسماني همه   32ي  عاشور ذيل آيه كه ابن بر او باشد؛ چنان   كتاب موسي 

 59آمد و نزول تدريجي مخصوص قرآن نبود. ها فرود مي انبيا نيز به ترتيب و تدريج بر آن 

كه مراد از كتاب، شريعت باشد؛ زيرا خداي متعال اين واژه را در خطاب به پيامبري مثل  وي آن اما احتمال ق 

اين يحيي، كتاب  ؛  َيا َيْحيَى ُخِذ اْلكَِتاَب ِبُقوٍَّة َوآَتيَْناُه اْلُحْكَم َصِبيًّا كه اصواًل كتاب نداشت به كار برده است. »   يحيي 

در    كه خداي متعال در خطاب به عيسي و يا آن  60او نبوت داديم.« خدا را به جد و جهد بگير، و از كودكي به  

گاه كه تو را  ؛ و آن َوِإْذ َعلَّمْتَُك اْلكَِتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإِلنِجيَلفرمايد: » ها مي مقام امتنان و شمارش نعمت 

ي كتاب در  انجيل باشد، استعمال واژه   اگر كتاب حضرت عيسي   61كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم.« 

هاي استوار آمده  كه اين واژه در كنار حكمت، يعني دانش كنار انجيل، چه معنايي جز شريعت دارد. شاهد آن 

 است. 

             

اختيار موسي قرار داديم و برادرش هارون را وزير او قرار داديم به او گفتيم به  كه شريعت را در  پس از آن 

 سوي »قبطيان« )قوم پادشاه مصر( برويد، چرا كه آنان آيات ما را ديدند و تكذيب كردند.

اسرائيل به آن ديار، مردم مصر آيات زيادي از خدا را مشاهده  به مصر و هجرت بني   پس از بردن يوسف 

با    اسرائيل را به بردگي كشاندند. موسي ي بني ما آيات ما را تكذيب كردند و حتي جامعه كردند، ا  و هارون 

 ها براي خروج قوم فرعون از موضع تكذيب، سودي نداشت.ها رفتند، اما تالش آن شريعت ميان آن 

   

 ها را شديدًا در هم كوبيديم و نابود كرديم. ما آن 

           

سال مردم را به دين خدا دعوت كرد؛ اما آنان او را    950بودند. وي حدود    مورد ديگر قوم حضرت نوح 

 ها را غرق كرديم. ي آن تكذيب كردند. ما هم در برابر اين عمل، همه 

ي انبيا شمرد؛ زيرا مخالفت  ي همه تنها او را تكذيب كردند؛ اما قرآن، آنان را تكذيب كننده   توجه شود كه قوم نوح 

 ي رسوالن بود.  نبوده؛ بلكه تكذيب او، تكذيب همه   نوح   ها تنها با حضرت آن 

 
 .44، ص 19ر.ك: ابن عاشور، پيشين، ج  .59
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را آيت خود براي مردم ديگر قرار داديم تا بدانند اگر اراده به نابودي تكذيبگران داشته باشيم،   ما قوم نوح 

ها را از امواج  كنيم و اگر به ياري و نصرت رسوالن نياز باشد، چگونه آن ها را نابود مي چگونه با شدت تمام، آن 

 كشانيم.خروشان بال و مشكالت بيرون مي 

       

 ايم. ها همه عذاب دنيا است و براي ظالمان عذاب دردناكي در آخرت مهيا كرده اين 

               

را تكذيب كردند،  چنين عاد و ثمود و اصحاب رَس را كه به دشمني با پيامبرانشان برخاستند و آنان هم 

با قرن نابود كرديم. چنان  ي باال، زندگي كردند و  گانه ها فاصله ميان اقوام سه كه اقوام ديگري بودند كه 

دليل تكرار همين جنايات نابود كرديم. چون قرون به مردمي اشاره دارد كه با هم در يك  ها را هم به آن 

 رساند. ها را مي عصر جمعند، آيه هالكت عمومي و مجموع آن 

              

هايي از معارف و حقايق را گفتيم، آنان  هاي الزم را زديم. يعني نمونه ها مثال ما براي هر يك از آن 

دليل  هايي از اقوامي را كه به  را با سنن جاري در هستي آشنا ساختيم، از انحرافات ترسانديم و نمونه 

ها را نيز متذكر شديم و باالخره  هاي خوب و بشارت سركشي و انحراف نابود شدند، يادآور شديم. نمونه 

ها تهديد كرديم و حجت را بر ايشان تمام كرديم؛ اما تسليم نشدند و  ها و نمونه آنان را با انواع مثال 

و در   ندادند،  نامطلوب  تغيير وضعيت  به  تن  و  نكشيدند  آن نهايت همه از طغيان دست  نابود  ي  را  ها 

 جا اشاره به بزرگي و عظمت هالكت آنان دارد.  « مفعول مطلق است كه در اين تَتْبيراً كرديم. » 

                               

   

» الم »  در  اين لَقَدْ «  در  و  سوگند  براي  مي «،  تـأكيد  به  جا  كه  است  لوط  قوم  شهر  سدوم،  شهر  باشد. 

ها در  ي باران نابود شد. اين شهر در مسير سفر تجاري مكيان در تابستان به شام قرار داشت و آن وسيله 

گيري مكيان بود. خداي متعال  ديدند و خود مثـال مناسبي براي عبرت هنگام سفر تجاري، اين شهر را مي 

گذرند. سپس با حال  ها بر شهري كه باران بد )باران سنگ( بر آن باريد، مي فرمايد: به طور مسلم اين مي 
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بلكه آن را ديده اند؟! سپس توضيح مي فرمايد: مگر آن را نديده تعجب مي  اند اما نه آن ديدني كه  دهد: 

گيرند آن است كه اميد به رستاخير ندارند.  ها عبرت نمي دي سدومي كه اينان از نابو آور باشد. سر  آن عبرت 

رسي، نااميدي از ثواب، و در نتيجه، ارتكاب گناه دانسته  اثر رواني اميد نداشتن به زندگي دوباره و حساب 

 62شده است. 

كه اينان توقع    « را »ال يَتَوَق َعُون« گرفته است. به نظر او مراد آيه آنست ال يَرْجُونَ زمخشري مراد از » 

از عذاب هم نمي   63ندارند تا دوباره زنده شوند.  ترسد.  بنابراين كسي كه توقع ندارد تا دوباره زنده شود، 

شود و از كشتن و كشته شدن نيز  كاري كه انتظار زنده ماندن ندارد، هر جنايتي را مرتكب مي مثل جنايت 

كند. به  نظر مي أيوس باشد، از انجام خدمت صرف باكي ندارد. يا شخصي كه از انتظار پاداش بر خدمتش م 

شود كه انسان مراقب اعمال خود  هر حال اميد نداشتن يا منتظر نبودن براي زندگي دوباره، موجب مي 

هاي عبرت آميز  ي نفس نكند؛ در نتيجه گرفتار ضعف فهم و درك شود و با وجود صحنه نباشد و محاسبه 

 ها درس نگيرد. از آن 
  

 
 . 12و    11، ص 19و طبری، پيشين، ج    267، ص  7ر.ك: طبرسی، پيشين، ج    . 62
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 اول؛ قسمت ششم: دلداری و راهبری پیامبر برای گذر از چالش تمسخر مکیان در برابر رسالت ویبخش  

 62تا    41آیات  

                             به   جز   ببينند،   را   تو  چون   و  

 است؟  فرستاده   رسالت   به   را   او   خدا   كه   است   كسى   همان   اين   آيا :[  كه ]   نگيرند،   ريشخندت 

                                  

         و .  كند   منحرف   كرديم ـ نمى   ايستادگى   آن   بر   اگر   خدايانمان ـ   از   را   ما   كه   بود   نمانده   چيزى  

 .است   تر گمراه   كسى   چه   دانست   خواهند   زودى به   بينند،مى   را   عذاب   كه   هنگامى 

                                                 [  نفس ]   هواىِ   كه   كس   آن   آيا

 باشى؟   او   ضامنِ [  توانى مى ]   آيا   ديدى؟   است،   گرفته   خويش   معبود   را   خود 

                                         يا  

 . ترند گمراه   بلكه   چهارپايان نيستند؛   مانند   جز   آنان   انديشند؟ مى   يا   شنوند مى   ترشان بيش   كه   دارى   گمان 

                                       اى نديده   آيا  

 آن   بر   را   خورشيد   گاه آن   داد، مى   قرار   ساكن   را   آن   خواست، مى   اگر   و   است؟   گسترده   را   سايه   چگونه   پروردگارت   كه 

 . گردانيديم   دليل 

                                كشانيم مي   خود   سوى به   اندك   اندك   را [  سايه ]   آن   سپس . 

                             براى   را   شب   كه   كسى   اوست   و  

 .گردانيد [  شما ]   برخاستن   زمان   را   روز   و   آرامشى [  ي مايه ]   را   خواب   و   داد   قرار   پوششى   شما 

                                   اوست  و  

 آورديم.   فرود   پاك   آبى   آسمان،   از   و   فرستاد [  باران ]   خويش   رحمت   پيشاپيش   نويدى   را   بادها   كه   كس آن 

                           سرزمينى   آن   ي وسيله   به   تا  

 .بنوشانيم   بسيار ـ   هاى انسان   و   ها دام   از   ايم ـ كرده   خلق   چه آن   به   را   آن   و   گردانيم   زنده   را   پژمرده 

                                                     ميان  را [  باران ]   آن   قطعاً   و  

 . نخواستند   ناسپاسى   جز   مردم   تر بيش [  لى ]   و   كنند،   پيدا   توجه   گردانديم تا   مناطق گوناگون 

                     اىهشداردهنده   شهرى   هر   در   قطعًا  خواستيم مى   اگر   و 
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 .انگيختيم برمى 

                     ،الهام]   با   و   مكن،   اطاعت   كافران   از   پس 

 . بپرداز   بزرگ   جهادى   به   آنان   با   قرآن [  از   گرفتن 

                                                                         

         آن  و  گوارا[ و] شيرين يكى اين: كرد  روان  هم سوى  به زنانموج  را دريا  دو كه  كسى  اوست و 

 .داد قرار  استوار   حريمى  و  مانع  دو،  آن  ميان   و است   تلخ[ و]  شور  يكى 

                                آب،   از   كه   كسى   اوست   و  

 .تواناست   همواره   تو   پروردگار   و   داد،   قرار   دامادى   و   نََسبى [  خويشاوندِى  داراى ]   را   او   و   آفريد   بشرى 

                                     چيزى   خدا   از   غير   و  

 .است   پشتيبان   خود   پروردگار   برابر   در   همواره   كافر   و   رساند مى   زيانشان   نه   و   دهد مى   سودشان   نه   كه   پرستند مى   را 

                 نفرستاديم   دهنده، بيم   و   بشارتگر   جز   را   تو   و. 

                                   اجرى [  رسالت ]   اين   بر :  بگو  

 . گيرد [  پيش   در ]   پروردگارش   سوى   به   راهى   بخواهد   هركس   كه اين   جز   كنم، نمى   طلب   شما   از 

                   بر و  

 .است   آگاه   بندگانش   گناهاِن  به   او   كه   بس   همين   و   گوى   تسبيح   او   ستايش   به   و   كن   توكل   ميرد نمى   كه   زنده   آن 

                     

       بر   گاه آن .  آفريد   روز   شش   در   است،   دو   آن   ميان   كه   را   چه آن   و   زمين،   و   ها آسمان   كه   كسى   همان  

 [.داند مى   كه ]   بپرس   اى خبره   از   وى   ي باره   در [.  اوست ]   عام   رحمتگر .  يافت  استيال   عرش 

                                                                          

  چيزى   براى   آيا   چيست؟   رحمان :  گويند مى   ، « كنيد  سجده   را   رحمان [  خداى : »] شود   گفته   آنان   به   چون   و 

 . افزايد مى   رميدنشان   بر   و   كنيم؟   سجده   دهى مى   فرمان [  بدان ]   را   ما   كه 

                              [ و   فرخنده  ] آن   است   بزرگوار  

 . داد   قرار   نوربخش   ماهى   و   چراغ   آن،   در   و   نهاد،   هايى برج   آسمان   در   كه   كسى 

                                 براى  كه   كسى   اوست   و  

 .گردانيد   ديگر يك   جانشين   را   روز   و   شب   نمايد،   گزارى سپاس   بخواهد   يا   گيرد   عبرت   بخواهد   كه   كس   هر 
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 ها کلمه 

 « : ريشخند، مسخره كردن. ُهُزوًا» 

 « : جمع َنَعم بر وزن َفرَس گاو، گوسفند و شتر. َانْعام » 

« : قبض گرفتن چيزي با تمام دست، سپس عاريه گرفته شده براي تحصيل هر چيزي ـ هر چند با  َقَبضنا » 

 گويند يا كنار زدن سايه به وسيله خورشيد. دست نباشد مثل تحويل گرفتن خانه از فروشنده كه آنرا قبض الدار مي 

كشيدن از كار است كه مايه آرامش  « : »َسْبت« بريدن و قطع كردن است. ُسبات قطع عمل و دست  ُسباتًا» 

 و استراحت است.

 « : مخلوط كرد، آميخت.  َمَرَج» 

 اي كه مانع تجاوز يكي به ديگري شود.  « : حائل و واسطه ميان دو چيز به گونه برزخ » 

 « : »صِْهر« قرابت از طريق ازدواج. ِصْهرًا» 

شان از جائي كنده شده و به طرف دشمن  « : از »َنَفر اليه« به معني جماعتي كه با هم عليه دشمن نفورًا» 

روي در دوري و  رساند. و »نفور« زياده حركت كنند. و هنگامي كه با »من« يا »عن« آيد، دوري و تفرقه را مي 

 تفرقه است. 

 تفسير: 

ادامه  با پيامبر اكرم ي گزارش چالش در  به  هاي موجود ميان مكيان مشرك و معارض  ، خداي متعال 

را براي برخورد با اين گروه    كند و آن حضرت اشاره و آن را تحليل مي   آنان با پيامبر   آميز برخورد توهين 

 فرمايد.راهنمايي مي 

                      

اي كه گروه مشركاني كه در برابر توحيد مقاومت تو چنان در تبليغ توحيد بندگي، تالش كرده   اي محمد 

توانند آورند. آنان به محض ديدن تو گويا تنها حالتي كه مي كنند، با ديدن تو به اظهارنظر خصمانه روي مي مي 

ود قرار داده است؟! كس ديگري  گوي خ گويند: آيا اين هماني است كه خدا سخن بگيرند، تمسخر توست. آنان مي 

 دهند:  جز اين شخص نبود كه خدا به رسالت بر ما بفرستد؟! سپس ادامه مي 

                   

ها باز دارد! تنها  آن چيزي نمانده بود كه ما را از معبودهايمان منحرف كند و با نفوذ كالمش ما را از بندگي  

اي بود كه در برابر تبليغات و تحريكات او از خود به خرج  عاملي كه جلوي اين انحراف را گرفت، صبر و شكيبايي 

 داديم! 
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شمرند، اما بدان اين گروه با  امروز تو را گمراه مي دهد:  داري مي خداي متعال با اين جمله، پيامبرش را دل 

جان خريدند و در آينده كه عذاب را مشاهده خواهند  مقاومتي كه در برابر دعوت توحيدي تو داشتند، عذاب را به 

ترين افراد، از رستگـاري و سعادت است. شود چه كسي گمراه كرد، گمراهي خود را خواهند دانست و معلوم مي 

 دهد: مي   سپس ادامه 

                 

مي  دلشان، عمل  پسندهاي  به  و ظهور  اينان، خودپرستند  تجلي  نيز  پرستي  و چندگانه  كنند. شرك 

كه  ي خدا و اين درباره همان خودپرستي ايشان است. پيش از اين نيز فرمود: اينان در تصور نادرست خود  

إِن يَتَّبِعُونَ  كنند: » هاي نفسشان را پيروي نمي هاي خود و خواست دختراني به نام فرشته دارد، جز گمانه 

در آيه مورد بحث، خداي متعال پيروي از خواست را، معبود و مطاع شدن    64«. إِال الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ 

، پيروي از شيطان را، پرستش  60ي ي يس آيه گونه در سوره هاي نفس شمرده است، همان ها و ميل عالقه 

الشَّيْطَانَ حساب آورد: » او به  تَعْبُدُوا  أَن ال  بَنِي آدَمَ  يَا  إِلَيْكُمْ  أَعْهَدْ  ندان آدم آيا با شما پيمان  ؛ اي فرز أَلَمْ 

 نبستم كه شيطان پرست نباشيد؟!«. 

دهند و در برابر تقاضاي  گوش نمي   به هر حال خداي متعال اين گروه را كه به سخنان پيامبر اكرم 

شمرد و در قالب يك مثال  كنند، بندگان هواي خود مي وي براي توحيد بندگي، با دلخواهشان مقاومت مي 

تواني وكيل شوي و به  اند، نمي ايد: براي كساني كه به مرز خودپرستي رسيده فرم مي   به آن حضرت 

اصالح امورشان اقدام كني. وكالت در جايي معنا دارد كه شخص نظر و عمل ديگري را بپسندند و او را  

تا او را وكيل و سرپرست  به  جاي خود بنشاند، اما اين گروه خودپسند، جز خود، ديگري را قبول ندارند 

 الح امور خود سازند. اص 

 دهد: دهد و ادامه مي داري مي را دل   باز حضرت 

                                 

گوش براي شنيدن حقايق و از  هاي حاضرند. اينان از  ي اينان داري؟! اينان اهل هوا و لذت چه تصوري درباره 

مانند و  ي تنگ غرائز حيواني باقي مي كنند؛ بنابر اين در محدوده بيني استفاده نمي عقل براي سنجش و مصلحت 

اي بدون تغيير، و  همچون چهارپايان هستند. سرشان پايين و چهار دست و پا بر زمين، مشغول گذران زندگي 

 روند. ها باالتر نمي باشند. و از سطح مدار غريزه جديد، مي هاي  ها و افق بدون نگاهي به دور دست 
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كه چهارپايان اگر محدودند و به جهان اطراف و تحوالت توجهي ندارند و براي تغيير وضع  بلكه بدتر آن 

رسانند، فايده و ارزشي  اي ديگر از حيوانات بهترند. آزاري به ديگران نمي كنند، باز از پاره فعلي تالش نمي 

اي  ترند، حيواناتي كه چنين فايده ها پايين رسد؛ اما حيواناتي هستند كه از اين ها به ديگران مي آن   نيز از 

در نده  بلكه  ندارند؛  مي را  به ديگران آسيب  و  فايده اند  و  انسان رساندند  براي  نيز  مستقيمي  ندارند،  ي  ها 

دهد، اما  ها را نشان مي در آن   ممكن است تصور شود تشبيه مشركان منحرف به چهارپايان، وجود فوائدي 

ها را از حد  اين چهارپايان  ها، آن ي انساني و خانواده جان جامعه گونه نيست كه، ضرر اين گروه به نه تنها اين 

رسانند. بنابراين گمراهي اينان از سعادت انساني  اي، ضرر هم مي برد و بدون هرگونه فايده تر مي هم پايين 

 باشد. تر مي چهارپايان بيش و حقيقي ايشان، حتي از  

با ناسپاسي مردم از بسياري    دهد و ناسپاسي مشركان را از پيامبر سپس سخن را با حبيبش ادامه مي 

مي نعمت  مقايسه  الهي  ديگر  مي هاي  روشن  و  محمد كنند  قدرناشناس حضرت  تنها  نه  غافالن  كه    سازد 

باشد را ها نمايان مي به وضوح دست تدبير الهي در آن هاي الهي را به طور مستمر و  باشند؛ بلكه ديگر نعمت مي 

 كنند. قدرناشناسي مي 

                               

را ساكن  خواست، آن اگر مي آيا نديدي كه صاحب اختيارت چگونه سايه را گستراند در حالي كه  

تابد. هرگاه چيزي ميان خورشيد و ديگر اشياء قرار گيرد، چون  داد. نور خورشيد، بر اشيا مي قرار مي 

آيد. اين سايه با حركت خورشيد كم و زياد و با  اي پديد مي گيرد، سايه جلوي عبور نور خورشيد را مي 

مي  برچيده  گاه  خورشيد  عمودي  مهر تابش  خداي  پيامبر شود.  به  كه  مي   بان  نديدي  فرمايد: 

اي بر  پروردگارت چگونه سايه را گستراند. از آغاز طلوع فجر با پديدار شدن تدريجي خورشيد، سايه 

ايجاد مي پديده  به ها  تا نزديك ظهر كه  و  از ظهر كه دوباره سايه  حداقـل مي شود  بعد  رسد و سپس 

محصول حركت منظم زمين در برابر خورشيد است.    شود. اين فعل و انفعال، گسترده شده و جمع مي 

افتاد و سايه  ها اتفاق نمي كرد، اين حركت اگر خدايي كه خورشيد و زمين در تسخير اوست، اراده مي 

مي  مي ساكن  باز  حركت  از  و  و  شد  دليل  آسمان،  در  را  خورشيد  جايگاه  و  آفتاب  حركت  او  ايستاد. 

 داد.    ي زمين قرار راهنماي مقدار و جهت سايه 

         

ي قبض كرديم و اين كار را به آساني انجام داديم و بر ما امري  سپس سايه را پس از بسط آن، وارد مرحله 

سايه  تابيد،  اشيا عمودي  بر  نبود. هر چه خورشيد  كوتاه دشوار  سايه ها  مرتبه  به يك  بنابراين  ها جمع  تر شد. 
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جا  شوند. تا آن ها نيز جمع مي ر نور خورشيد، سايه جايي قرارگرفتن زمين در براب شود؛ بلكه به تدريج و با جابه نمي 

 ماند. هاي صبح هيچ اثري باقي نمي كه در برخي مناطق از سايه 

 نکته 

در روايات اسالمي گسترش سايه، اشاره به سايه گسترده ميان طلوع فجر تا طلوع خورشيد شمرده شده  

( هر چند سند آن به دليل نقل از ابي الجارود ضعيف است، اما  است. )تفسير قمي به نقل از امام باقر 

ممكن است محتواي آن را با توجه به حركت زمين در برابر خورشيد توجيه كرد. به اين معني كه سايه  

آيد. بخشي از زمين كه در كنار بخش  در اثر جايگاه و موقعيت تدريجي زمين در برابر خورشيد پديد مي 

شود كه ثبت نيست، اما هنوز در برابر خورشيد قرار  اي گسترده مي دارد، داراي سايه   مقابل خورشيد قرار 

اتفاق مي  اين بخش كه در هنگام طلوع فجر  تا طلوع خورشيد ادامه دارد. پس سايه  نگرفته است.  افتد، 

شود،  مي  تر گسترده اين بخش از زمين با قرار گرفتن تدريجي در برابر خورشيد، به آهستگي كوتاه و كوتاه 

از بين مي تا آن  به تدريج  جا كه در برخي مناطق به طور كامل  رود. اين حركت مستمر زمين است كه 

ها را به آهستگي و آساني از زمينِ  كند و در نگاهي باالتر اين مدبر هستي است كه سايه ها را جمع مي سايه 

 گيرد.  مقابل خورشيد مي 

                     

ي پوشش و حفاظت موجودات قرار داد و  و پرودگار تو همان است كه شب را همچون لباسي، وسيله 

وسيله  را  فعاليت خواب  قطع  مفهوم گسترده ي  تعطيلي  اين  داد.  قرار  تعطيلي  و  بر  ها  عالوه  كه  دارد  اي 

شود. در اين حالت حتي فعاليت قلب و  هاي جسمي نيز مي هاي اجتماعي و فردي، شامل فعاليت فعاليت 

شود. سپس ادامه  شود، در نتيجه فرصت رفع خستگي و تجديد قوا فراهم مي دستگاه تنفس بسيار كم مي 

داده است. گويا  ي حركت و حيات قرار  دهد: و پرودگار تو كسي است كه روز را هنگام بيداري و مايه مي 

ي روز، جنبش و نشاط  شود و با آغاز دوباره ها تعطيل مي شوند، حركت ها با خواب به مرگ وارد مي انسان 

 گردد. به مردم باز مي 

                                                                  

كنند. فرستد. بادهايي كه پيشاپيش رحمت پرودگار حركت مي و باز پرودگار تو، كسي است كه بادها را مي 

هاي الهي ها مفيد، و براي بسياري از نعمت افشاني گياهان، حركت كشتي ي مردم، گرده اين بادها براي استفاده 

دهد: و ما هستيم كه از آسمان آب بسيار پاكي  باشد. باز ادامه مي مثل آسياب و توليد برق و ... انرژي آفرين مي 

بريم.  ها را به شكل پاك به باال مي آوريم، آب ها به عمل مي آوريم. با تبخيري كه از آب درياها و اقيانوس را فرود مي 
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نده  ي بعد، دوباره به صورتي پاك و پاك كن ها را بارور كرده و در مرحله ابرها را با حركت بادها متراكم و سپس آن 

 آوريم. فرود مي 

                   

هاي مرده و سيراب كردن مخلوقاتمان،  فرستيم، زندگي بخشيدن به سرزمين يكي از فوائد آب پاكي كه فرو مي 

دهد كه حجم فراواني از چهارپايان  « در آيه نشان مي كَِثيرًاي » است. كلمه هاي بسيار  از جمله چهارپايان و انسان 

گيرند  ها بهره مي ها و چشمه شوند. اما  گروهي كه از آب چاه ها به طور مستقيم از آب باران سيراب مي و انسان 

ايان، و تقدم هر  را استثنا نموده است. تقدم زنده كردن زمين ـ از جمله سبز شدن آن ـ بر سيراب كردن چهارپ

تواند به وابستگي زندگي هر كدام بر ديگري اشاره داشته باشد. چهارپايان به سبزه  دو بر سيراب كردن انسان، مي 

 و نبات، و انسان به هر دو نياز دارد.  

                 

هاي گوناگون ميان مردم قرار داديم، با اين انگيزه صورت هايي كه برايش برشمرديم، به با خاصيت اين آب را  

 كه پند گيرند! 

اي بارانديم و ديگر بار نبارانديم؛ بلكه در جايي ديگر  آب را گاه باران، تگرگ يا برف و گاه در منطقه 

به  گاه  فرستاديم.  رود فرود  گاه  و  قنات  گاه چشمه،  باران،  يخچال   شكل  يا  و  اقيانوس  و  دريا  يخ  و  هاي 

هاي مختلف در اختيارشان قرار داديم شايد متذكر نعمت و رحمت ما شوند و تدبير  درآورديم و به گونه 

تر مردم جز انكار  ها، بيش پرودگارشان را در ماندگاري و تنوع اين نعمت مالحظه كنند. با وجود اين نعمت 

 دند. و ناسپاسي، چيزي از خود نشان ندا 

             

تدريج در اختيارت گذاشتيم، ميان مردم فرستاديم.  هايي كه به اي پيامبر، ما تو را همچون خورشيد با پيام 

توانيم هايي كه در برابر اين نور ايستادند، مردمي هستند كه در برابر پيام تو مقاومت كردند. ما مي مانند سايه 

تر و  ها كم . هر چه طلوع آفتاب رسالت باالتر رود، سايه كنيم حركت نگه داريم، اما چنين نمي ها را ساكن و بي اين 

هايند، تو كه نبودي، همه چيز  ! شب و روز و خواب و بيداري دو حالت پديده شود. اي حبيب ما تر مي كوچك 

فرما بود. اما اين آرامش و تاريكي، مرگ و خاموشي است. چون تو پوشيده بود و آرامش و قرار بر مردم مكه حكم 

 ، همچون روز موجب بيداري و نشاط و سرزندگي گشتي.  تابيدي 

ي فرود  دهي و وسيله ! تو چون بادي هستي كه با وزيدنت، بشارت و رحمت الهي را نويد مي اي محمد 

هـاي مرده مردم را  گذاري، دل باشي. آياتي كه تو در اختيارشان مي آمدن آيات پاك و پاك كننده ما بر مردم مي 
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هاي  بخش را به گونه كند. ما اين آيات زندگي ـگي اكثر آنان، به معارف و احكـام را برطرف مي كند و تشن زنده مي 

مختلفي به آنان ابالغ كرديم. انواع تهديد، تشويق، خبرهاي گذشته و آينده، سنن جاري خود در زندگي را به  

 تر مردم جز ناسپاسي نشان ندادند.  آنان گفتيم؛ اما بيش 

از   مييكي  مسخره  ببينند،  را  تو  وقتي  كه  است  همين  ايشان  ناسپاسي  تصور نمودهاي  ايشان  كنند. 

تو رسول ميمي  از  بايد شخصي غير  امر سزوارارترند. كنند  اين  از قبايل ديگر به  يا فردي  شد و خودشان 

واست كه خحسادت آنان باعث شده تا تو را به سخريه گيرند. پيش از اين گذشت كه هر يك از ايشان مي 

و شر   65«بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةًهايي سر گشاده از طرف خدا دريافت كند: » خود نامه 

يكي از اسرار تمسخر و ناراحتي مشركان   66«.وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ است: »  حسودان متوجه آن حضرت

او اكرم   مكه همين بود كه چرا  پيامبر  به  متعال  برگزيده شده است. خداي  بلندي   براي چنين مقام 

شايسته مي  و  مصلحت  تابع  امر  اين  همهفرمايد:  براي  را  تو  من  است.  زيرا شناسي  برگزيدم؛  مردم  ي 

رسول شايسته  آبادي  و  قبيله  هر  براي  چرا  كه  سوال  اين  پاسخ  اما  بودي.  مسئوليت  اين  براي  فرد  ترين 

بينيم، ها نمي گردد. ما نيازي به ارسال گسترده رسول به همه آبادي نفرستاديم، به حكمت ما برمي   ايجداگانه 

هاي نظر از رنگ و زبان و محدوده ها صرف هاي ما انسان گي و قومي ندارد. مخاطب پيام هاي ما رنگ قبيله پيام 

انسان  همه  كه  پذيرش حقيقت  در  است.  نيا جغرافيايي  آن مشتركند،  در  متعدد ها  رسوالن  ارسال  به  زي 

تشريعي نداريم. رسوالن تبليغي نيز هنگامي اعزام خواهند شد كه مصلحتي در كار باشد؛ به طور مثال بُعد 

هايي خاص در قومي وجود داشته باشد كه مسافت مانع ابالغ پيام رسول تشريعي به مردم باشد، يا ويژگي 

به طو  اقتضا كند. پس  را  تبليغ جداگانه  ارسال رسوالن تشريعي در قريه ضرورت  گوناگون ر همزمان  هاي 

ها نيازي به ارسال رسوالن تشريعي گوناگون منتفي كه در طول زمان نيز تا مدت ضرورتي ندارد، همچنان 

 است. 

            

پرودگار و رسول و كتاب آسماني كافرند و اين فشارها را براي  پس تو تابع خواست اين كافران مباش. اينان به  

اي پيگير شو و جهاد فرهنگي آورند. آنان را به مطلوبشان نرسان؛ بلكه وارد مبارزه نرمش و سكوت و آرامش تو مي 

تالش    بزرگي را در برابر آنان ترتيب ده و نهايت نيروي خود را براي بركنار كردن آنان صرف بنما و اين جهاد و 

 بخش آن باشد.فرهنگي و فكري، به وسيله ي قرآن و آيات حيات 

هاي دشمنان « استفاده كرده كه جهاد بزرگ، جهاد كساني است كه شبهه َكِبيرًاي » مرحوم طبرسي از واژه 

الِجهاِد  را كه پس از جنگ نظامي فرمود: »   كنند و ممكن است روايت پيامبردين را باطل مي  ِمَن  َرجَعَْنا 
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ناظر به اين حقيقت    67تر« تر برگشتيم. بر شما باد به جهاد بزرگ از جهاد كوچك   اَلصَْغِر فََعَلْيُكم ِبالِجهاِد األْكَبرْ؛ ا 

 باشد.

                         

 

فرمايد: خدا كسي است كه دو درياي مختلف را كه  ي سخن با پيامبرش مي خداي متعال در ادامه 

ها با هم  فرستد. اين باشد، روي هم مي يكي بسيار گوارا و خوش طعم و ديگري بسيار نمكين و تلخ مي 

مانع، چنان است كه گويي  گذارد. اين  اي مي كنند؛ اما خداي حكيم بين آن دو مانعي و فاصله برخورد مي 

 باشد. مخلوط شدن اين دو آب حرام و ممنوع قطعي مي 

موجب شده تا    باشد. مراد آيه آنست كه رسالت پيامبر« مي َوُهَو الَِّذي َأرَْسَل الرِّيَاَحاين آيه، عطف بر » 

يكي بسيار گوارا و  ديگر تفاوت دارند. اين  جريان توحيدي بر جريان شرك مكي وارد شود. اين دو جريان با يك 

شوند؛ بلكه هميشه  ديگرند؛ اما يكي نمي باشد. هر چند اين دو در كنار هم شيرين، و آن ديگري تلخ و شور مي 

 باورها و صفات و رفتار هر گروه، مانع از يكي شدن با گروه ديگر است.  

                          

گذارد دو درياي گوناگون، يكي شوند، بر عكس آن، گاه از يك آب، بشري را  چنان كه خداي قادر نمي هم 

«،  َنَسب شوند؛ يكي خويشاوندان مرد و ديگري خويشان زن. مراد از » آفريند كه به دو گونه از هم جدا مي مي 

ي مركب و داراي يك ريشه و  خويشان مادري است. بنابراين در يك مجموعه «،  ِصهر خويشان پدري، و مراد از » 

ي مكي، شاهد جدايي جريان موحد از جريان  كه در جامعه اصل نيز امكان تفكيك و جدايي وجود دارد؛ چنان 

 دهد كه پرودگار تو همواره قادر بوده و هست.  ادامه مي   مشرك هستيم. سپس خطاب به پيامبر 

گيري و  توانند مانع شكل ها و تمسخرشان، نمي . گروهي جاهل و مشرك مكي، با زخم زبان پس نگران نباش 

رشد جريان توحيدي شوند و پرودگار همواره قدرت دارد تا در اين جامعه، جريان توحيدي را گسترش دهد و  

 حتي از ميان خودشان و فرزندانشان، گروهي را زير پرچم توحيد وارد كند. 

از    گويند مراد، آفرينش آدم مورد آفرينش انسان از آب، دو نظر وجود دارد: برخي مي دقت شود كه در  

ها ي انسان دانند كه در آفرينش همه »گل« يعني تركيب او از آب و خاك است و گروهي مراد از آب را، نطفه مي 

 جريان دارد. 

شري كه بعدها منقرض شد و پس  ي آفرينش بشر باشد؛ ب اين احتمال نيز وجود دارد كه آب، اشاره به ريشه 
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ها از آب )نطفه( ادامه  به عنوان يك استثنا، از ِگل آفريده شد و سپس آفرينش ديگر انسان  از آن حضرت آدم 

َلُه ُكن  ِإنَّ مََثَل ِعيسَى عِنَد اهلل َكمََثِل آدََم َخَلَقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل  عمران، » ي آل سوره   59ي  پيدا كرد. شايد طبق آيه 

. همانا مثل ]آفرينش[ عيسي، نزد خدا، همچون مثل ]آفرينش[ آدم است كه او را از خاك آفريد سپس َفَيُكوُن

با جريان عمومي و كلي آفرينش    بدو گفت »باش«، پس وجود يافت«، استثنايي بودن آفرينش عيسي و آدم 

ي بشر حتي پيشتر از آدم سخن گفته  درباره ي مورد بحث از جهت عمومي  ها از آب منافات ندارد و آيه انسان 

است. بنابراين هيچ يك از دو فرضيه درباره آفرينش انسان با آيات قرآن منافاتي ندارند، با اين توجيه كه ريشه  

 انسان اوليه و منقرض شده از آب بود، اما نسل فعلي آدم از پدري كه ريشه از خاك گرفت، به وجود آمد.  

آيد؛ مانند ارتباط پدر و ها از طريق زاد و ولد به وجود مي دي است كه ميان انسان منظور از نسبت، پيون 

« پيوندهايي است كه از طريق ارتباط زناشويي ميان انسان صِهْر ديگر. اما منظور از »فرزند، يا برادران با يك 

 شود.شود و در فقه از آن با عنوان »سبب« ياد مي با نزديكان همسرش برقرار مي 

                                                              

ي مشركان و اطاعت آنان از معبودهاي خيالي  فايده را به بندگي بي  پرودگار متعال، سخن با پيامبر اكرم 

هايي از تدبير هماهنگ و پيوسته  كشاند. آيه پس از توضيح قدرت خدا در هستي و بيان نمودها و نمونه ها مي آن 

را، مردود مي  امور عالم  از آيات گذشته روشن شد كه تد در عالم هستي، مشاركت ديگران در تدبير  بيِر  داند. 

هاي آن، فرستادن بادها و نقشي كه در بارور  ها و دگرگوني ي حركت زمين و خورشيد، پديدار كردن سايه رابطه 

ها، تدبير دو  كردن ابرها و ريزش انواع نزوالت آسماني و حيات زمين دارند، نوشاندن آب به چهارپايان و انسان 

ها و آفرينش انسان از آب و گسترش نسل بشر  شدن آن ي آب و مراقبت حكيمانه و مقتدرانه براي مخلوط ن گونه 

ي مدبري يكـتا هستند و پيوستگي و هماهنگي جريان امور، حكايت از از طريق نسب و سبب، همه نشان دهنده 

 كند.ديگر مي هاي مستقل و تدبيرهاي گوناگون و جداي از يك دخيل نبودن اراده 

ود. مدب ر آب، غير از مدب ر باد، مدب ر خورشيد، غير از مدبر ي مشركان، خالف اين حقيقت جاري ب اما درباره 

ها از مدب ر چهارپايان و آن دو، از مدب ر هاي شيرين و مدبر درختان و سبزه هاي شور غير از مدب ر آب سايه؛ مدب ر آب 

گرفت و سپس    هـا، پيوستگي و هماهنگي را، شاهد توحيد ربـوبي ها جدا بودند و خداي متعال با اين مثال انسان 

ي مرا در تدبيـر امور ناديده گرفته  گيرد كه اينان نقش مستقل و يگـانه هاي ناسپاس و كـافر خرده مي بر انسان 

روند و اين گروه كه نقش مستقل  و به سراغ معبودهايي خيالي، كه مالك هيچ سود و زياني برايشان نيستند، مي 

شوند. اينان با تو كه رسول  ديگر مي پرودگار حقيقي خود، پشتيبان يك   ي ما را باور ندارند، در برابر تنها و يگانه 

 كنند. برخورد آنان با تو به عنوان پيامبر، ايستادگي عليه پرودگار است.  ما هستي، مبارزه مي 
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گروه مؤمنان و باورمندان، و هشدار دهنده براي در حالي كه من پرودگار، تو را جز براي بشارت دادن به  

ها را افرادي كه در غفلت از آينده و تحوالت پيرامونشان هستند، نفرستادم. چرا اينان با تو كه اين حقايق و پيام 

 كنند.رساني، اين چنين برخورد مي به آنان مي 

                            

ام تا شما را در مسير كمال و سعادتـي كه  داشتي ندارم. تنهـا آمده ها اعالم كن كه از شما هيچ چشم به آن 

پاداش خود مي پرودگار  به  وقتي  بيان كرده، قرار دهم.  اراده تان  به  از شما  برخـي  ببينم  راه  رسم كه  ي خود، 

 شان را برگزينند.پرودگار 

            

ديگر  سردي تو نشود. كافران هر چند پشتيبان هم اي پيامبر! تمسخرها، آزارها و برخوردهايشان موجب دل 

ات را انجام بده و پاسخ آزارهاي آنان  عليه تو و دستگاه ربوبيت توحيدي باشند؛ اما كار را به من بسپار. تو وظيفه 

ر محدودي داري و شايد تالش تو از دو دهه  و پيشرفت و گسترش امر دعوت را به من واگذار؛ اگر چه تو عم 

 رسانم.ها را به نتيجه مي هاي تو هستم و آن ي هميشگي هستم، پشتيبان مجاهدت تجاوز نكند؛ اما من كه زنده 

حق  الطاف  كرد  وعده  را   »مصطفي 
 

سبق«  اين  نميرد  تو،  بميري   68گر 
 

     

كه نتواند تالش رسالي تو را به نتيجه برساند منزه  پايان، او را از اين ي بي اي پيامبر! از راه ستايش خداي زنده 

 كن.  

تفاوت تسبيح مطلق با تسبيح به حمد آن است كه اولي نفي مستقيم صفات نقص، مثل عجز، مرگ، جهل و  

طريق بيان قدرت مطلق، زندگي هميشگي، دانايي و    ها از خداست، اما دومي تنزيه خدا از اين صفات از مانند آن 

 باشد.  حكمت مطلق و مانند آن مي 

         

هايش را به دوش گرفت،  معرفـي كرد و حمايت از او و تالش   چون خـداي متعال خود را وكيل پيامبر 

دهند، به خوبي آگاهي دارد و آگاهي و  شود كه وكيل تو، بر گناهاني كه بندگان خطاكارش انجام مي يادآور مي 
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ي  ره كند. او حتي نيازي به گزارش تو دربا ها، كفايت مي ي حمايت و پشتيباني از تو در برابر آن تدبير او در برنامه 

 خطاهايشان ندارد كه تو دادخواهي كني، يا تدبيرطلبي و راهنمايي جويي.

                                                               

 اما چرا خدا به گناه بندگانش خبير است؟ 

آسمان  آفريدگار  او  مي زيرا  زمين  و  و همه ها  آسمان باشد  ميان طبقات  كه  را  موجودات  در  ي  و  ها 

گرفته  سوي  زمين جاي  از  دائمي  فيض  وجود  به  دليل  بقاي خود،  براي  مخلوقات  است.  آفريده  را،  اند 

در محضر خالقشان هستند. همين دليل براي اطالع دقيق  آفريدگارشان نياز دارند و در نتيجه، هميشه  

را كه در    كند. خداي متعال، پيامبر ي مخلوقاتش و آگاهي عميق بر گناهانشان كفايت مي او از همه 

كند و امر رسيدگي به گناهان  شرايط هجو و تمسخر دشمنانش قرار گرفته، به توكل بر خود سفارش مي 

گذارد و توضيح  ها دارد، وا مي ترين آگاهي را از آن به خودش كه بيش را،    بندگانش نسبت به پيامبر 

ها، در شش دوره است، بهتر از هركس  ها و زمين و موجودات ساكن در آن دهد او كه آفريدگار آسمان مي 

ايشان اكتفا نكرد؛ بلكه بر عرش تدبير تكيه زد و   بر گناهان ايشان آگاه است. او كه حتي به آفرينش 

تدب  پيش زمام  دارد.  بر عهده  نيز  را  مخلوقاتش  آسمان   69تر ير  آفرينش  داديم كه  در  توضيح  زمين  و  ها 

 ها در شش دوره دارد.  شش روز، اشاره به آفرينش آن 

       

آفرينش مخلوقات، به رحمت عام باشد؛ به اين اعتبار كه پس از  « مي الَْعْرِش  َعَلى   اسَْتَوى « بدل از » َالرَّْحَمن » 

اي تدبير كرد كه جود و  ي امور را به گونه ها نمود و همه ها و روزي خود آنان را مفتخر و مشمول انواع نعمت 

 بخشش و عطا و عنايتي بر بندگان باشد.

مانند آن دو گفته  « احتماالت ديگري مانند خبر براي مبتداي  مقد ر يا مبتدا براي جمله بعد و  َالرَّْحَمن براي » 

 تر باشد.رسد، معناي باال صحيح شده، منتهي به نظر مي 

ي پس از آن، فرع بر مطالب گذشته است. اگر باء در  « »فاء«، براي تفريع است و جمله َخِبيًرا   ِبِه  ْلَئَفْسدر » 

باشد،  مطلق مي   ي «، به معناي »عن« باشد، معناي آيه آن است كه: حال كه خدا، آفريدگار عاَلم و بخشنده به » 

 ي امور آگاهي عميق دارد.  هايت را از او بخواه؛ زيرا او به همه تقاضاها و درخواست 

اين  در  را  »سؤال«  دانسته برخي  »پرسش«  معناي  به  اي  جا  كه:  است  آن  آيه  معناي  صورت  اين  در  اند. 

 ي خدا را، از خبير، يعني خود خدا بپرس.! سؤاالتت درباره پيامبر 
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گويند: رحمان چيست؟ سجده،  ي مطلق، سجده كنيد، مي شود كه براي بخشنده هنگامي كه به آنان گفته مي 

باشد. مي پذيري و اعالم سرسپردگي كامل سجده كننده براي سجده شونده  خضوع كامل به ديگري، و نماد اطاعت 

« كه مبالغه در بخشندگي است، به علت حكم به سجده اشاره دارد. يعني چون خداي  َالرَّْحَمن استفاده از لفظ » 

گونه  ي مطلق و هميشگي شماست، پس در برابر دستوراتش خضوع كنيد. مشركان جاهل همان تعالي، بخشنده 

« يعني ِمَن الرَّْحَمن كه بگويند: » دهند. به جاي آن ادبانه مي جا پاسخي بي كردند، دراين كه پيامبر را مسخره مي 

ي اشيا و نه  « يعني خدا چيست؟ و با اين سخن خداي رحمان را تا مرتبه َو َما الرَّْحَمن خدا كيست؟، گفتند: » 

پرودگار عالميان چيست؟ و نگفت    70«َومَا َربُّ الَْعاَلِميَنگفت: »   كه فرعون به موسي اشخاص پايين آوردند، چنان 

 كيست!

      

چه كه تو ما را به  كنند: آيا در برابر آن آميزشان به آمر به معروف خطاب مي ي برخورد حقارت اينان در ادامه 

كوچك است و هم  خواني  اش مي چه تو ما را به سجده دهي، سجده كنيم؟! اين حرف، يعني هم آن آن دستور مي 

 خود تو كه چنين تقاضايي را داري، پيش ما ارزشي نداري تا به سخنت گوش دهيم! 

   

كه اينان از اطاعت خداي رحمان نفرت دارند؛ اما چنان  گردد؛ يعني اين « باز مي ِقيل   إَِذا ضمير »ُهْم« به » 

ورتر  افزايد و آتش تكبر آنان را شعله براي خدا بر نفرتشان مي متكبرند كه امر ديگران به ايشان و تقاضاي خضوع  

 كند. مي 

ي  دهد كه در اين برخورد جاهالنه و متكبرانه تعيين نشدن دستور دهنده به اطاعت و سجده در آيه، نشان مي 

موضع منفي وا  ها داشته باشد، اينـان را به  دخالت ندارد؛ بلكه هـركس چنين تقاضايي را از آن   ايشان، رسول الل 

 دارد. مـي 

                     

بخشنده  خداي  گرفتن  بخشش ناديده  شدن  پخش  توهم  و  مطلق،  بت ي  دست  از  و  ها  خيالي  هاي 

سوي ديگر، باعث شد تا خداي متعال  بيني مشركان از  مدب رهاي پنداري از يك سو، و تكبر و خود بزرگ 

ها و  ي بلندي و رفعتي كه دارند، برج ها با همه در اين آيه بفرمايد: مبارك است خدايي كه در آسمان 
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هاي باعظمتي گذاشت؛ و نيز در آسمان خورشيد و ستارگان درخشان را قرار داد. او چنان بخشنده  قل ه 

ويژه خورشيد گرمابخش  هايش را قرار داد و به ارگان و سياره است كه در همين آسمان، ابرها و بادها و ست 

بخش، و ماه منيز را نهاد. اين موجودات بلندمرتبه، از خود استقاللي ندارند  و فروزان و ستارگان روشني 

ها نه بخشنده، كه بخشيده  كند. در نتيجه آن و خود مسخ ر خداي واحدي هستند كه آنان را تدبير مي 

مرتبه را  ها و ستارگان اثرگزار و عالي اي كه اين برج ند. افزون بر آن، خداي بخشنده شده به شما هست 

ي موجودات و مخلوقات برتر است. آيا سزوار است كه در برابر او تكبر  در اختيارتان گذاشته، خود از همه 

  71يد؟! پيش از اين جاي نياور هايش را به بيني داشته باشيد؟! او را انكار كنند و سپاس نعمت و خود بزرگ 

اي از ستارگان است  هاي فلكي يا مجموعه هاي آسماني، همان ستارگان بزرگ و يا صورت گذشت كه برج 

هاي ابر  كنيم كه كوه جا اضافه مي ها شمرديم. در اين ي »بروج« را شاهد فراواني آن و جمع آمدن كلمه 

 ي موجود در آسمان باشند. ها توانند مصداقي از اين برجستگي و بادهاي باعظمت نيز، مي 

هايي در درون آسمان  جا به برجستگي هاي مورد نظر در اين شود كه بلندي ي »في« نيز فهميده مي از كلمه 

 اشاره دارد و نه خود آسمان.

ي خورشيد، ـ اگر مراد خورشيد باشد ـ شايد به سرچشمه گرفتن نور خورشيد از  تعبير سراج درباره 

ي ماه، به دروني نبودن نور ماه و انعكاس نور خورشيد  باشد و تعبير منير درباره درون خودش اشاره داشته  

 در آن و انحصار ماه در »روشني بخشي« اشاره داشته باشد. 

                         

شود؛ اين يادآوري براي افرادي است كه  ي ديگري از رحمانيت خدا يادآوري مي جلوه در اين آيه باز  

خواهند  ها، به ياد بخشندگي خدا بيفتند. و يا مي خواهند با ديدن نمودهاي نو به نوي نعمت همواره مي 

هاي  عمت كند كه ن ها فراهم مي ها فرصتي براي آن گزار باشند. تكرار و يادآوري، اين نعمت شاكر و سپاس

نعمت مي پي  از  ببينند. به خالف شرايط يكسان، كه گاه موجب غفلت  را  متعال  شود. مراد  درپي خداي 

گرفتند و به دنبال  خداي متعال از اين آيه آن است كه اگر به طور حقيقي سراغ خداي بخشنده را مي 

درپي  رپي و نو نگاه كنند. پي د هاي پي بايست به بخشش گشتند، راه برايشان روشن بود. آنان مي بخشنده مي 

اي در پس خود دارد كه با تدبير دقيق خود، نظم  بودن و جانشيني شب و روز در پي هم، نشان از بخشنده 

هاي دقيق و بدون هيچ اختالل، اين  و هماهنگي ميان سايه و روشن زمين را مقرر فرموده است و به ميزان 

گذارد، موجب  روز و تأثير مثبتي كه هر كدام بر انسان مي   سازد. جانشيني شب و دو را از پس هم روان مي 

شود كه به درستي به دنبال شكر گزاري از نعمت دهنده خود  برانگيختن حس شكرگزاري در كساني مي 

 
 ی بروج. ی اول سوره، ذيل آيه38، ص 2. تفسير همگام با وحی، ج71
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باشند. اما اين كافران به خداي رحمان اهل تذكر و شكر نيستند، به خالف »عباد الرحمن« كه وصفشان  مي 

 آيد. در قسمت آينده مي 

 

 

 

 

 

 

 های بندگان خدا و تهدید کافرانبخش دوم: بیان مواضع و ویژگی 

 77تا    62آیات  

                               و  

  قرار   خطاب   طرف   را   ايشان   نادانان   چون   و   دارند برمى   گام   نرمى   به   زمين   روى   كه   اند كسانى   رحمان   خداى   بندگان 

 .دهند مى   پاسخ   ماليمت   به   دهند، 

                 روز   به   را   شب   ايستاده،   يا   سجده   حال   در   كه   آنانند   و  

 . آورند مى 

                               گويند مى   كه   اند كسانى   و  :

 . است   دائمى   و   سخت   عذابش   كه   بازگردان   ما   از   را   جهنم   عذاب   پروردگارا، 

               است   جايگاهى   و   قرارگاه   بد   آن   حقيقت،   در   و. 

                        انفاق  چون   كه   اند كسانى  و  

 .گزينند برمى   را   وسط   حد [  روش ]   دو   اين   ميان   و   گيرند، مى   تنگ   نه   و   كنند مى   ولخرجى   نه   كنند، 

                                      

               خونش ]   خدا   كه   را   كسى   و   خوانند نمى   ديگر   معبودى   خدا   با   كه   اند كسانى   و  

  دريافت   را   سزايش   دهد،   انجام   را   ها اين   هركس   و   كنند، نمى   زنا   و   كُشند، نمى   حق   به   جز   است،   كرده   حرام [  را 

 .كرد   خواهد 

                       شود مى   چندان   دو   عذاب،   او   براى   قيامت   روز   در  

 .ماند مى   خوار   آن   در   پيوسته   و 
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       ها نيكي   به   را   هايشان بدي   خداوند   پس .  كند   شايسته   كار   و   آورد   ايمان   و   كند   توبه   كه   كسى   مگر  

 .است   مهربان   ي آمرزنده   همواره   خدا   و   كند، مى   تبديل 

                         دهد،  انجام   شايسته   كار   و   كند   توبه   كس   هر   و 

 . گردد بازمى   خدا   سوى   به   حقيقت   در 

                         دروغ   گواهى   كه   اند كسانى   و  

 .گذرند مى   بزرگوارى   با   بگذرند،   لغو   بر   چون   و   دهند نمى 

               آيات به  چون  كه  اند كسانى  و  

 .افتند نمى   آن   روى   كور   و   كر   شوند،   داده   تذكر   پروردگارشان 

                                 و  

  و  باشد، [ ما ]  چشمان  روشنِى  ي مايه   كه   ده  آن  فرزندانمان  و  همسران  از  ما  به  پروردگارا، : گويند مى  كه  اند كسانى 

 گردان   پرهيزگاران   پيشواى   را   ما 

                         صبر   كه آن [  پاس ]   به   كه   اينانند  

 .شد   خواهند   مواجه   درود   و   سالم   با   جا آن   در   و   يافت   خواهند   پاداش [  را   بهشت   هاى ]   غرفه   كردند، 

                   و   قرارگاه   خوش   چه .  ماند   خواهند   جاودانه   جا، آن   در  

 ! مقامى 

                                 شما  دعاى   اگر : » بگو  

[  شما   بر   عذاب ]   زودى   به   و   ايد پرداخته   تكذيب   به   شما   حقيقت   در .  كند نمى   شما   به   اعتنايى  هيچ   پروردگارم   نباشد، 

 .شد   خواهد   الزم 

 ها  کلمه 

جا كنايه از وقار و تواضع. هون به معني پذيرش ذل ت و خواري نيز آمده است  ًٌ« : سهل و آسان، در اين َهْوَنا » 

 جا مراد نيست.كه در اين 

 مفارق و ضرر سنگين.« : الزم، غير  َغَراَمًا» 

رود.  « : كساني كه از اقدام به عملي امساك شديد دارند. اين عبارت در امور مالي و انفاق به كار مي َيقُْتُروا » 

اقتار امساك از انفاق است و حالت تفريط انفاق است. نقطه افراط آن اسراف و نقطه متعادل آن اقتصاد ناميده  

 شود. مي 
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 يابي به خيرات.  « : اثام مثل اثم نامي است براي افعال باطل كننده ثواب و ُكند كننده از دست َاَثامًا» 

 « : وسط سينه، كجي و انحرافي در وسط سينه، باالي سينه، قول زور، قول منحرف از حق. َالزُّور » 

 ت. جا سقوط و صداي تسبيح همراه آن اس « : سقوطي كه صدايش شنيده شود. در اين َيِخرُّوا » 

 « : بنايي باالي ساختمان، منازل عالي و باالتر ساختمان.الُغْرَفَة» 

« : اين كلمه از حيات گرفته شده، تحيت آن است كه به ديگري گفته شود خدا به تو حيات داد.  الّتحية » 

 شود.  سپس حالت دعايي گرفت و به معني تقاضاي عمر و دوام عمر گفته مي 

كه ارزش و قدري برايش اعتنايي كرد به او. كنايه از اين ي. »لم أعبأ به« يعني بي « : »عبء« ثل و سنگينيَْعَبْؤ» 

 قائل نبود.  

 تفسير 

داشت و در ضمن آن توضيح فرمود    ها و تسليت خاطري كه خداي متعال به پيامبر اكرم به مناسبت راهنمايي 

»رحمانيت« خداي متعال، در آيات  دهند در راستاي تذكري كه به  كه كافران وظيفه بندگي خدا را انجام نمي 

، بيان فرمود، در بخش پاياني سوره، به معرفي كساني كه خداي رحمان را بندگي 59ي  بخش گذشته به ويژه آيه 

مي مي  مقاومت  كنند،  بخشنده،  بسيار  خداي  اطاعت  و  به خضوع  ديگران  دعوت  برابر  در  كه  بندگاني  پردازد: 

 فرمايد: يابند. نخست مي هاي خود دست مي د و به پاداش اين عبادت آورن كنند و به بندگي او روي مي نمي 

             

پذيرند، گروه ديگري هستند كه  در برابر گروه كافر و ناسپاس، كه بندگي و سجده در برابر خداي رحمان را نمي 

هاي زندگي  روحي نيست؛ بلكه در بينش و روش بندگان خداي رحمانند. اين بندگي، خضوع و تواضع خشك و بي 

شود و اثر بندگي  آثار تواضع و افتادگي مشاهده مي   كه در راه رفتنشان گذارد؛ از جمله آن آنان تأثير تربيتي روشني مي 

 خداي بخشنده در رفتارشان ظهور دارد.  

به  اگر »مشي«، اشاره به راه رفتن عادي باشد، مراد تواضع و تذلل ظاهري آن  ها در هنگام حركت است؛ 

اگر مراد از »مشي«، رفتار  ها خبري نيست. اما  گران، در حركت اين هاي طغيان اي كه از تكبرها و خودبيني گونه 

هايشان  ها و شنيده بندگان خداي بخشنده باشد، منظور آنست كه بندگي خدا در رفتار، نشست و برخاست و گفته 

 شود. ها مشاهده نمي چنان ظهور يافته كه، اثري از خودبيني و خودخواهي و خودپرستي در آن 

ست، كسي كه همه چيز را از خدا بداند و خود را  ها ي خودبيني و غرور به داشته چون عجب و تكبر، نتيجه 

ي بندگي  كند؛ بلكه جنبه هايش، خودبيني ظهور نمي ي دائمي او به حساب آورد، در زندگي و منش دريافت كننده 

اي  تر است. اين معنا به گونه رسد معناي دوم صحيح كند. به نظر مي و تذللش در برابر خداي بخشنده، بروز مي 

ي خودبيني او شمرد. وقتي كه  ي قارون را نتيجه ي قصص رفتار سرمستانه قارون آمد. در سوره   ديگر در جريان 
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به او گفتند: رفتار سرمستانه نداشته باشد كه خداي متعال اين گونه افراد را دوست ندارد، وي در پاسخ، بخشندگي  

ِإْذ َقاَل َلُه قَْوُمُه ال َتْفَرْح ِإنَّ اهلل ال  ام. » ته ي دانش خود ياف ها را در نتيجه خدا را ناديده گرفت و ادعا كرد: من اين 

َقاَل  »   72دارد.« گاه كه قوم وي به او گفتند: شادي مكن كه خدا شادي كنندگان را دوست نمي ؛ آن ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن

   73ام.« يافته   ي دانش خود ها را در نتيجه من اين   ؛ قارون گفت: ... ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم عِنِدي 

         

دهند، به  از ديگر آثار بندگي خداي بخشنده، آن است كه وقتي اشخاص نادان آنان را مخاطب خود قرار مي 

است، با  اش برخورد و تعرض به نادانان  جاي در نظرگرفتن خود و عصبيت عاطفي ناشي از خودبيني كه نتيجه 

گونه كه از آيه استفاده  كنند. همان هاي آرامش و سالمت را فراهم مي هايي خالي از هجو و خشونت، زمينه گفته 

ي  باشد و اين احساس بندگي، در ايجاد روحيه شود اثر تربيتي بندگي خدا، فروتني و كوچك ديدن خود مي مي 

 باشد.هاي شخصي، بسيار كارساز مي بردباري و اجتناب از خشونت 

         

از ديگر آثار تربيتي بندگي خداي بخشنده، درك شب، همراه با سجده و قيام و عبادت پرودگار است. توجه  

دهد باوري عميق  ها را مي شود تا انسان به وجود صاحب اختيار و مالكي كه اين نعمت به بخشنده، موجب مي 

كند كه اظهار تذلل در سجده و اعالم اهتمام  پيدا كند و اين باور، احساس تعهدي را ميان او و پرودگار ايجاد مي 

دنبال دارد. جالب آن است كه اين آيه به سجده و قيام شبانه اشاره  هاي الهي در قيام و عبادت را به به ميثاق

جا ادامه دارد كه حتـي خواب  پروردگار بخشنده، تا آن   كند تا معلوم شود اين احساس تعهد و تذلل در برابر مي 

 ربايد.هـا مـي راحت را از اين 

               

دهي و شكرگزاري و انجام حق  ها از پاسخ احساس مسئوليت و تعهد در بندگان خداي بخشنده و عجز آن 

كنند، خود را گرفتار  هايشان كه نگاه مي دانند؛ به كرده جاست كه خود را مستحق عذاب جهنم مي آن بندگي تا  

دانند، از پرودگار متعال، تقاضاي  ي تقصيرهايشان متوجه خود مي بينند و براي رهايي از جهنمي كه در نتيجه مي 

 كنند.نجات مي 

       

ي خشم الهي و انعكاس ملكات دانند كه جهنم جلوه هاي آن دارند. مي درستي از جهنم و عذاب اينان بينش  

 
 . 76. قصص / 72
 . 78. همان / 73
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كه گذشت، ضرر و ناراحتي « چنان َغَرام باشد. در نتيجه هم شدت، و هم دوام دارد. » ها مي راسخ شده زشت انسان 

 شديدي است كه دست از سر انسان برندارد.

       

 جا كه كانون خشم تو باشد، جايگاه بد و محل اقامت نامناسبي است. كند كه آن و باز اظهار مي 

              

روي  زياده ها به ديگران  هـايش و بخشش آن اثر تربيتي ديگر بندگي خداي بخشنده آنكـه انسان در انفاق دارايي 

 ورزد! ها بخل نمي چنان كه در بذل آن كند. هم نمي 

چنان كه  ، اسراف در انفاق، به بذل و بخشش در راه معصيت تفسير شده است. هم در روايتي از امام باقر

 74« را ُبخل دانسته است. ِاقَْتار » 

ي بذل برخانواده چقدر است؟ ايشان فرمودند: ميان دو  سؤال شده كه محدوده   در روايتي ديگر از امام رضا 

توان  از روايات مي   75مكروه و اين آيه را خواندند و توضيح دادند كه خداي متعال، از اسراف و بخل كراهت دارد. 

هايشان را از جانب  برد. اين بندگان چون دارائي ها پي به اثر تربيتي بندگي خداي بخشنده، بر بذل و بخشش 

را در راه  كنند. نه آن ها را صرف نمي ي او آن ي اجازه دانند، جز در محدوده خداي صاحب اختيار و مالك خود مي 

روند. از سوي ديگر  هاي خود از مرز اعتدال بيرون مي ر واجب النفقه كنند و نه حتي در بخشش ب حرام مصرف مي 

ها ندارند، به همين جهت  دانند، احساس مالكيتي نسبت به آن ها را از آِن پرودگار بخشنده مي چون اين دارايي 

كنند و نگران دوام فيض خداي رحمان پس از  هايشان را در جايي كه دستور داده، بذل و بخشش مي داشته 

 امتثال امر او به انفاق نيستند.

       

ي  يعني انفاق مقداري از دارايي كه پسنديده   76باشد.وارد شده كه قوام، »معروف« مي   در روايتي از ابي الحسن 

تر از آن  تر و بيش باشد. فقير، متوسط و متمو ل هر كدام معروفي دارند كه بذل و بخشش كم جايگاه هركس مي 

 پسنديده نيست.

روي موجب ثروتمندي و غنا شمرده شده، در حالي كه اسراف، موجب فقر دانسته  ، ميانه بيت در روايات اهل 

اين روايات،    77گاه گرفتار فقر نشود. روي كند، هيچ فرمودند: ضامنم كسي كه ميانه   و حتي امام صادق  شده است 

 
 ، ذيل آيه. 117و  116، ص2؛ و قمی، پيشين، ج 179، ح 319، ص 2کتاب التفسير، ج ر.ك: محمدبن مسعود عياشی،  .74

 .74، ح 54ـ  55، ص 1محمد بن علی بن بابويه )صدوق(، خصال، ج  .75

 . 8، ح 56، ص 2محمد بن يعقوب کلينی، پيشين، ج  .76
 ، باب فصل القصد. 53، ص 4. کلينی، همان، ج77
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ها،  ها، اقتصاد و رعايت اعتدال در بذل و بخشش و خرج كردن دارايي باشند. بنابر مفاد آن تفسيري از آيه مي 

ها به  هنگام نهي مؤمنان از دادان دارايي   5  ي ي نساء آيه كه درسوره گردند؛ چنان موجب برپايي و قوام زندگي مي 

شما قرار داده،    ]زندگي [ي برپايي  هاي خود را كه خداي متعال آن را وسيله دست اشخاص سفيه، فرمود: دارايي 

ها امر فرموده،  ي دارايي را در همان چهارچوبي كه بخشنده به سفيهان ندهيد. پس بندگان خداي رحمان، آن 

 شان كمك كند.ن اموال به برپايي زندگي كنند، تا اي مصرف مي 

                               

   

ديگران و اجتناب  ي  اثر تربيتي ديگر بندگي خـداي بخشنده، دوري از انحراف در عقيده، قتـل ستمگرانه 

ي مطلق  هاي خود و ديگر موجودات را از خداي بخشنده ي داشته باشد. هنگامي كه انسان، همه از زنـا مي 

  ال كند. تعبير » برد و از ديگران درخواست نمي ببيند ديگر تقاضا و حاجت و درخواست پيش ديگري نمي 

خواندند؛ اما موحدان،  شركان، خدا را نيز در كنار ديگران مي دهد كه م «، نشان مي آخَرَ  إِلَهًا  اللَّهِ   مَعَ   يَدْعُونَ 

چنين براي ديگران چون بندگان خدا هستند، حق حيات قائلند و ـ جز در  خواندند، هم تنها خدا را مي 

كنند  ي گرفتن اين حق را داده ـ اقدام به كشتن و گرفتن جان آدميان نمي موردي كه خداي بخشنده اجازه 

 ريزند. ن را نمي گناها و خون بي 

هايش در  ها و لذت برداري از نعمت داند بهره ي خدا مي اثر ديگر بندگي خداي بخشنده، آن است كه بنده 

 هاست. ي آن چهارچوب اجازه و رخصت بخشنده 

هاي آفرينش جنس نر و ماده را  خداي بخشنده ميل به جنس مخالف را به بشر ارزاني داد و يكي از حكمت 

گيري از خاطر مصالح ديگر براي بهره ها عالقه و كشش برقرار كرد؛ اما به قرار داد. لذا، ميان آن تأمين اين ميل  

ي لذت است و بندگي  اين لذت، ضابطه و قانون قرار داد. زنا، گذر از اين قانون و ناديده گرفتن دستورهاي بخشنده 

 كند. جانب او جلوگيري مي   كردن بخشنده و سرسپردگي به او، از مخالفت از دستور اعالم شده از 

         

« چيست، اختالف نظر هست؛ برخي مفسران، »ذلك« را يكي از سه مورد )تقاضاي  ذلك كه مرجع » در اين 

عذاب اند؛ يعني هركس يكي از اين سه را انجام دهد، دور از ثواب، و همراه با  مشركانه، قتل ناحق و زنا( دانسته 

تنهايي ديگر است. به هر حال اين گناهان چه به خواهد بود. برخي نيز بر اين باورند كه مراد، ارتكاب هر سه با يك 

 عنوان اثر وضعي آن، متوجه انجام دهندگانش خواهد كرد.چه به شكل جمعي انجام پذيرد، عواقبي به 
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ي پيشين، آثار دنيوي اين گناهان بود. خواندن و تقاضاي بنده و درخواست از غير خدا،  آثار ياد شده در آيه 

كند: به اين  ها همراه مي را با خواري، تنگي، نكبت و فقر و مانند اين ي آن قتل نفس و زنا، زندگي انجام دهنده 

 78شده است.آثار در روايات اسالمي اشاره 

شود، دوچندان  بيني شده، افزوده مي چنان كه اين عذاب به عذاب ديگري كه براي او در رستاخيز پيش هم 

تواند به جمع شدن دو عذاب دنيا و عذاب آخرت، اشاره  ي باال، مي گانه ي گناهان سه شدن عذاب مرتكب شونده 

«،  الَْتفَِّت السَّاُق ِبالسَّاِقوَ  ي » يك احتمال در آيه   ، 29ي  ( آيه 31ي قيامت )مكي  كه در سوره داشته باشد؛ چنان 

تر عذاب آخرت نسبت به دنيا باشد،  پيچيده شدن عذاب دنيا به عذاب آخرت، بود. يا آنكه اشاره به شدت بيش 

؛ چنين ْو َكاُنوا يَْعَلُموَنَكَذلَِك الَْعَذاُب َوَلَعَذاُب اْلآِخَرِة َأْكَبُر لَ نيز فرمود: »  33ي ( آيه 2چنانكه در سوره قلم )مكي 

تر است اگر دانسته باشند.« و يا ممكن  است عذاب دنيا )نابودي باغ اصحاب باغ صروان( و عذاب آخرت سهميگين 

شود. دو چندان شدن عذاب كاراني در روز قيامت دو چندان مي است مراد آيه اين باشد كه عذاب چنين گناه 

ي ديگر )شرك  گـانه ي خداي رحمان نيستند و افزون بر كفر، گناهان سه بنده   براي افراد مورد بحث در اين آيه كه 

شوند. اين گروه در روز قيامت، افزون بر عذابي كه  گـناهان و زنا( را مرتكب مي در عبادت و استعانت، كشتن بي 

 شوند.به دليل كفر خواهند چشيد، به دليل ارتكاب اين گناهان نيز، مجازات مي 

«، به هر سه گناه با هم اشاره كند و مراد آيه اين باشد كه هر كس سه  ذلك يز وجود دارد كه » اين احتمال ن 

 تر است.گناه را با هم انجام دهد، عذابش از ديگراي كه فقط يكي از اين گناهان را مرتكب شود، بيش 

ي پس  ماند.« و از استثنا در آيه مي   ؛ پيوسته در آن عذاب به خواري ُمَهاًنا   ِفيِه  َوَيخُْلْداز عبارت پاياني اين آيه: » 

شود كه اين گناهان همراه با كفر و ترك ايمان هستند؛ زيرا شرك و كفر،  «، معلوم مي َوآَمَن َتاَب َمْن ِإال از آن: » 

باشد. بنابراين هر يك از اين  كه ايمان به خدا، شرط نجات مي چنان در پس خود »جاودانگي« در آتش دارد. هم 

 شود.ر كفر، موجب ازدياد و افزوني عذاب مي گناهان در كنا 

ها در دنيا با تكبر و غرورشان به كفر روي آوردند و  »خلود« در عذاب همراه با خواري نشانگر آن است كه اين 

 چشند.گناهان زشت انجام دادند؛ به همين جهت در رستاخيز افزون بر عذاب، حقارت و خواري را مي 

                                                           

هاي باقي مانده كاران، فرصت باشد و نااميدي گناه جا كه پروردگار مهربان درصدد تربيت مردم مي از آن

جا فرصت كاران كافر بود، در اين ي آيات پيشين كه لبريز از تهديد گناه برد، در ادامه براي اصالح را از بين مي 

 
 ، باب في تفسير الذنوب. 448 و  447، ص 2ر.ك: کلينی، همان، ج  .78
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كساني كه از راه گناه بازگردند و به خداي   فرمايد: كنند و مي بازگشت به شاهراه رستگاري را يادآوري مي 

بخشنده، ايمان آورند و عمل شايسته انجام دهند، در اين فرصت نه تنها گناهانشان بخشيده خواهد شد؛ 

 كند. بلكه خداي رحمان بديهايشان را به نيكي تبديل مي 

در آيات قرآن، »بدل«    79باشد.ديگر مي جاي چيز  « از باب تفعيل، به معناي قرار دادن چيزي به ُيَبّدل ي » كلمه 

، فرزند  كه همراه موسي كار رفته است. براي مثال پس از آن جاي ديگري به به معناي جانشين كردن چيزي به 

تيم پروردگارشان خواس   80؛َفأََرْدَنا َأن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا مِّْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما دو نفر مؤمن را كُشت، چنين گفت: » 

تر، و خويشاوندتر از او، ارزاني دارد.« تبديل در باب تفعيل نيز به معناي جانشيني  در عوض او، فرزندي پاك خوي 

گاه به جاي بدي و  ؛ آن ُثمَّ َبدَّلَْنا َمَكاَن السَّيَِّئِة اْلَحسََنَةفرمود: »   95ي  ي اعراف آيه آمده است. براي مثال در سوره 

باشد. در  نيز به همين معنا مي  108ي ي بقره آيه نعمت را قرار داديم.« َتَبد ُل كفر به ايمان در سوره بال، نيكي و 

آيه مورد بحث تبديل سيئات به حسنات پس از توبه نيز به معناي ناديده گرفتن گذشته، و به حساب نياوردن  

س از توبه كردن و ايمان آوردن انجام  اي است كه پ آن و معامله با توبه كننده بر اساس عمل صالح و شايسته 

ي او با اعمال  يعني با اسالم آوردن شخص، رابطه   81« َاالِْسَلاُم َيُجبُّ َما َقْبَلهُ كه در روايات وارد شده: » دهد. چنان مي 

ي مورد بحث، مراد آن است  شود. پس در آيه ها از دوش او برداشته مي شود و مسئوليت آن اش قطع مي گذشته 

كند.  ها ثبت مي جاي آن ها و كارهاي نيك او را به كننده را محو، و طاعت ي توبه ي متعال، گناهان گذشته كه خدا 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت اهلل َوَيقُْتُلوَن النَِّبيِّيَن بَِغْيِر َحقٍّ  شود: » برعكس كافران، كه اعمال نيكشان نابود و محو مي 

ُأوَلـئَِك الَّذِيَن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم فِي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة *  َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَبشِّْرُهم بَِعَذاٍب َأِليٍم    َوَيقُْتُلوَن الِِّذيَن

كشند و دادگستران را به  ورزند و پيامبران را بنا حق مي كساني كه به آيات خدا كفر مي  82«َوَما َلُهم مِّن نَّاِصِريَن

شان به  اند كه در اين دنيا و در سراي آخرت اعمال رسانند، آنان را به عذابي دردناك خبر ده، آنان كساني قتل مي 

َوقَِدمَْنا ِإلَى َما َعِمُلوا ِمْن ي فرقان فرمود: » سوره   23ي  كه در آيه هدر رفته و براي آنان هيچ ياوري نيست. چنان 

 سازيم.«پردازيم و آن را چون گردي پراكنده مي اند، مي ؛ و به هرگونه كاري كه كرده ا َعَمٍل َفجََعلَْناُه َهَباء مَّنُثوًر

       

كنند. چون خداي متعال، غفور يعني بسيار پوشاننده  دو صفتي كه در پايان آيه آمده، اين برداشت را تأييد مي 

ها را ي آن پوشاند و چون به مؤمنان رحيم يعني بسيار مهربان است، كارهاي شايسته است، سيئات آنان را مي 

كشاند. احتماالت ديگري  انشان را به ُرخشان نمي دهد و گناه خاطر اين اعمال پاداش مي ها به قبول كرده و به آن 

 
 . 48، ص 11محمد بن مکرم ابن منظور، پيشين، ج  .79
 .  81. كهف / 80
 .26، باب 115، ص 21؛ و محمدباقر مجلسی، پيشين، ج15، باب  488، ص 7. حسين نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 81
 .22ـ21عمران / . آل82
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ها و يا تبديل خود كارهاي بد به  ها يا تبديل اثر گناهان به اثر نيكي ي نيكي ي گناهان به ملكه مانند تبديل ملكه 

 رسد، معناي اول، صحيح باشد.  نظر مي كارهاي خوب گفته شده است، اما به 

                

جا نيمي از راه را پيموده  كننده تا اين ها است. توبه توبه، ندامت و پشيماني از كارهاي زشت و بازگشت از آن 

ي دوم  همين جهت آيه گردد كه عمل شايسته نيز انجام دهد. به سوي خدا باز مي طور كامل به است. وقتي به 

سوي خداست. به عبارت ديگر بين بازگشت  باشد كه عمل صالح مكمل توبه در بازگشت به توضيح اين نكته مي 

ي از گناه، نرفتن در گمراهي است؛ ولي با عمل شود. توبه از گناه و بازگشت به سوي خدا، عمل صالح واسطه مي 

 پيوندد. )يتوب الي الل( وقوع مي صالح، بازگشت به سوي خدا به 

                 

فرمايد: اثر ديگر بندگي خداي  گردد و مي در اين آيه خداي رحمان به بيان آثار تربيتي بندگي خويش باز مي 

دهند؛ بلكه اگر ديگران نيز  كه: اين گروه نه تنها خودشان اعمال منحرف و متمايل از حق را انجام نمي رحمان آن 

طور اتفاقي مرورشان به  شوند و در صورتي كه به ها حاضر نمي ببينند، در آن مكان مجالس باطل و حرامي را تدارك  

سازند؛ بلكه با بزرگواري  لغو و كارهاي بيهوده افتد، به لذت و ميل در آن وارد نشده و دامان خود را به آن آلوده نمي 

 گذرند. از كنار آن مي 

د؟ شايد چون اين عمل را ناسپاسي عملي خداي  چرا بندگي خداي رحمان، چنين تأثيري را بر بندگان دار 

مشغول  بينند تا به اين امور دل ها را باطل يا عبث نمي كه آفرينش خود و موجودات و نعمت بينند يا آن بخشنده مي 

َناُكْم َأَفَحِسبُْتْم َأنََّما َخَلْقچنين يادآوري شده: »   115ي  ي مؤمنون، آيه بيهوده نبودن آفرينش انسان در سوره   83شوند.

گرديد.«  سوي ما باز نمي كه شما به ايم و اين ؛ آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده َعبًَثا َوَأنَُّكْم ِإَليَْنا ال ُتْرَجُعوَن

ُنوِبِهْم  الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلََى ُجگويد: » از زبان مؤمنان مي   191ي  ي آل عمران، آيه كه در سوره چنان 

در  [ها كه خدا را ؛ همان يََتَفكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل ُسْبَحانََك َفقَِنا َعَذاَب النَّاِر َو

و در  [د  انديشنها و زمين مي كنند و در آفرينش آسمان ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده، ياد مي   ]ي احوال همه 

اي، منزهي تو! پس ما را از عذاب آتش در امان  ها را بيهوده نيافريده پرودگارا، اين   ]گويند ي اين انديشه مي نتيجه 

 بدار.«

گويي انسان در برابر خدا را با ، مسئوليت پاسخ 39تا    36( / آيات  21ي قيامت )مكي  پيش از اين، در سوره 

َأَلْم يَُك ُنْطَفًة مِّن مَّنِيٍّ *  َأَيحَْسُب اْلِإنَساُن َأن يُْتَرَك ُسًدى  د و فرمود: » ها گره ز ها به انسان موضوع بخشش نعمت 

 
ها وارد شده است؛  ه اول سوره هود، تفصيل آيات اِحکامی و اجمالی قرآن در ادامه نزول سوره. در مقدمه تفسير گذشت که بر اساس آي83

 باشد. شود، بر اساس اين برداشت میجا تقديم میبنابراين توضيحی که در اين
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كند كه بيهوده رها  آيا انسان گمان مي   ؛ َفجََعَل مِْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواْلُأنثَى *  ُثمَّ َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى  *  ُيمْنَى  

شود؟! سپس علقه شد و خدا او را شكل داد  اي نبوده كه )در رحم( ريخته مي نطفه  شود؟ مگر او پيش از اين مي 

 و درست كرد؟ و از آن، دو جنس نر و ماده را قرار داد. 

مسئوليتي نيست، در  هاي حكيمانه، جايي براي توه م بيهودگي، رهايي و بي يعني با توجه به اين بخشش 

شوند و در صورت  و باطل و بيهوده يا لغو باشد را، مرتكب نمي نتيجه هر كار و عملي كه از حق منحرف شود  

 كنند.ها با كمال بزرگواري از كنارش عبور مي برخورد اتفاقي با آن 

اين روايات اشاره به    84اند.سرايي دانسته برخي از روايات، »زور« را، دروغ و »لغو« را، غنا يا جلسات افسانه 

نمي  را  انحصار  و  را شهادت دروغين در محكمه  ربرخي مصاديق است  زور  نيز شهادت  برخي مفسران  سانند. 

« در اين احتمال، مفعول  َالزُّور ي » كه كلمه اند. اين برداشت نيز در آيه يكي از مصاديق است. افزون آن دانسته 

 « مفعول  به بود. َالزُّور ي » گفته كه در آن كلمه شود؛ به خالف احتمال پيش مطلق مي 

                   

اثر ديگر بندگي خداي بخشنده در اين آيه آمده است: و آنان كساني هستند كه وقتي آيات صاحب اختيار و  

كه »خَُرور«، صدا و سقوط بر  افتند. با توجه به اين شوند، كر و كور بر آيات نمي پرودگارشان را به آنان يادآور مي 

رفت كه برخي وقتي آيات پروردگار را به يـادشان  توان نتيجه گ زمين است و »ُصم « كري، و »ُعْمي« كوري، مي 

گفتند؛ همچون  ها مي ي آن معنايي درباره پرداختند و سخنان موهوم و بي آوردند، عليه اين آيات به مخالفت مي مي 

معني،  ها را ندارند، تنها با گفتاري مبهم و بي شنوند و چشم ديدن آن سخنان كران و كوراني كه چون مطلب را نمي 

 دهند.  ها واكنش نشان مي برابر آن در  

ي خداي بخشنده، در برابر  اين آيه تعريض به منكراني است كه در آيات پيشين از آنان ياد شد. اما بنده 

ي مريم )مكي  كه به زودي در سوره يادآوري صاحب اختيارشان، موضع درك صحيح و تأثيرپذيري دارد؛ چنان 

ِممَّْن َهَديَْنا َواجَْتَبيَْنا ِإَذا تُْتلَى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّْحَمن َخرُّوا ُسجًَّدا ...  »   فرمايد: مي ي بندگان شايسته  ، درباره 58( آيه  43

كنان  شود، سجده ؛ ... از كساني كه آنان را هدايت نموديم و برگزيديم هرگاه آيات رحمان برايشان خوانده مي َوُبِكيًّا 

ي مثبت برخورد  ي مريم جنبه ي منفي و در سوره ي فرقان، جنبه افتند.« پس در سوره و گريان به خاك مي 

توان فهميد كه خرور و به زمين افتادن  بندگان خداي رحمان با آيات پرودگارشان ذكر شد. از اين مقابله، مي 

ه  بندگان خداي رحمان، خرور سجده و تواضع و تذلل در برابر پرودگار است؛ نه افتادن بر جان آيات و مجادله علي 

چنان كه آنان را به  هاست؛ آن ي شنيدن درست آيات و ديدن و درك آن ها نيز نتيجه ها. سجده و گريه آن آن 

 كشاند. ي عارفانه همراه با اظهار ذلت و تواضع در برابر پرودگار مي گريه 
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يابد. آنان در مسير باور به عطابخشي و عنايت  هايشان ظهور مي اثر ديگر عبادت رحمان در دعا و درخواست 

شمرند ي هستي مي جا پيش ميروند كه خدا را پرودگار و صاحب اختيار خودشان و همه خداي رحمان، تا به آن 

كند؛ ند. در اين فراز، دعاي عباد الرحمن را بيان مي دان و او را بر اعطاي هر نعمتي كه دلخواهشان است، توانمند مي 

ي  گويند: پرودگارا! از همسران و فرزندانمان كساني را به ما عطا كن كه نور چشمانمان باشند و مايه آنان مي 

 شادي قلبمان گردند.  

طاعت و بندگي بودن  ي عين بودن همسران و فرزندان را مؤمن و متقي بودن و اهل  غالب مفسران مراد از قره 

اْلِعْين«، فراوان است و شامل همسران و فرزنداني كه در رفتار و منش   ُةهاي »ُقر َاند؛ هر چند مصداقآنان دانسته 

گردد؛ اما مصداق  ي سرور قلب همسران و والدين شوند، نيز مي و ادب فردي، خانوادگي و اجتماعي خود، مايه 

ْحمان« آن است كه همسران و فرزندانشان در باور و رفتارشان، همان عقايد و  بارز و كامل شادي قلب »ِعبَاُد الر َ

ها را داشته باشند، تا تقوا و عبوديت در خانواده و خاندانشان بماند و تداوم يابد. اين دعا در فضاي مكه  منش آن 

م نائل شده بودند، قابل  كه گاه زن يا شوهر مؤمن بود و همسر يا فرزندانشان كافر بودند و والدين به شرف اسال 

شناسند باشد. »ِعَباُد الر َْحمن«، نقش همسران در ايجاد كانون عبوديت و بندگي خداي بخشنده را مي توجه مي 

شان از خدا طلب  چنين استمرار اين سير را در خانواده هم كنند و  ي توحيدي، تالش مي گيري خانواده و براي شكل 

شان نفوذ كرده و  كه »ِعَباُد الر َْحمن« عالقه دارند تا بندگي خدا در نسل و ذريه دهد  كنند. اين دعا نشان مي مي 

 تبديل به فرهنگ شود. 

     

ي  را گرفتند، الگو و نمونه   ي متقياني كه از آغاز گرد پيامبر اكرم درخواست ديگر ايشان اين است كه در جامعه 

عبوديت و اطاعت شوند. با توجه به فضاي مكه، امامت خويشتنداران نه به معناي رياست و سرپرستي سياسي و  

 ها است.  اجتماعي؛ بلكه مراد سبقت ايشان درتقوا و فضيلت 

ي  شاره دارد كه همه باشد به اين مطلب ا كه دعاكننده متكلم مع الغير مي ي »امام« با اين مفرد بودن كلمه 

گيرد. پس مراد  اي ميان آنان شكل مي متقيان، تقاضاي امامت خود بر ديگر متقيان را دارند. در نتيجه، مسابقه 

داري ايشان اقتدا كنند و اين  چنان در تقوا پيشرفت كنند تا ديگران به خويشتن كنند آن آنست كه اينان آرزو مي 

 باشد.  ي همگاني »ِعبَاُد الر َْحمن« در اين باره مي مسابقه   خواست هر گاه عمومي باشد، به معناي 

 85اند: مراد از اين دعا، ما هستيم.فرموده   آمده است كه ائمه   در رواياتي از امام صادق

ائمه اطهار اين روايات به كامل  الرحمن، يعني  تقوا و    ترين مصداق عباد  اين گروه در  اشاره دارد؛ يعني 
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 قدم ديگر متقيان باشند.كنند كه در وارستگي و طاعت پيش ديگرانند و از خدا طلب مي   فضيلت هميشه سرآمد 

حفَّت الجََّنه ِباْلَمكاِره و ُحفَّت ، شرط امامت بر متقيان را بيان كرده است: » شيخ مفيد در روايت از رسول اكرم 

  86؛ي ُكلِّ َقْلٍب َعاِلٍم ُمِحبٍّ ِللشَّهواتِ، َاْن َاجَْعَلُه ِامامًا ِلْلُمتَّقين ـ َحَراٌم َعَل  الّناُر بالشهوات َقاَل اهلُل ـ تََعاَلي ـ ِلَداُود ـ  

پسندد، پوشيده شده و جهنم در اموري كه موجب رغبت است، ها و تكاليفي كه طبيعت نمي بهشت در سختي 

دار شهوت و خواست طبيعتش  فرمود: قلب هر دانشمندي را كه دوست   پوشيده شده است. خداي متعال به داود 

اين امامت مورد درخواست، از نوع تكميل تقوا و    كنم.« بنابر كه پيشواي متقيان باشد، محروم مي باشد، از اين 

 هاست.سبقت در عمل به تكاليف و طاعت 

                 

ـ بناهاي عالي واقع شده در  1شوند:  اي در بهشت، پاداش داده مي هاي ويژه اند كه به بخشش اينان كساني 

 هاي همراه با تحي ت و سالم. ـ به مالقات 2بهشت  

بندگي   اين  بر  و  نموده  را  پرودگار بخشنده  بندگي  كافران،  به خالف  الرحمن« كه  شكيبايي كنند،  »عباد 

اي كه در يازده صفت مذكور در آيات اين بخش ظهور يافته است، مشمول دو نعمت باال هستند. آيا شكيبايي 

هايي مفتخر  عباد الرحماني كه تا اين اندازه، در طاعت يا در برابر معصيت صبر نداشته باشند، به چنين پاداش 

رسد كه عباد الرحمن به دو  نظر مي (، چنين به 45ه )مكي  ي واقع شوند؟ از ظاهر آيات دهم تا چهلم سوره نمي 

ي »اصحاب يمين«، تقسيم  گيرند وگروه فرخنده ها بر ديگران سبقت مي ها و فضليت گروه مقر بان، كه در طاعت 

ديگر ندارند و البته هر دو در بهشت متنعمند، اما ها سبقتي از يك شوند كه اين گروه در طاعت و فضيلت مي 

 باشند.ي گروه اول مي و تحيت و سالم، ويژه ها  غرفه 

ها و نيز سالم، كه به معناي برائت از اسباب ها و آرامش مالقات به تحيت، يعني تقاضاي دوام زندگي در نعمت 

و نقص مي  آفت  از هر  اسباب سالمت  و داشتن  و مرض  يعني  باشد، مي خوف  باشد،  به صورت گفتاري  تواند 

كه مالئكه به اهل بهشت چنين كنند. چنان ها را از خدا تقاضا مي نعمت و آرامش   ديگر دوام بهشتيان براي يك 

خاطر آن شكيبايي كه ورزيديد، اينك خوشا سالم بر شما به   ؛ َسالٌَم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِرگويند: » مي 

كنند،  ر نعمتي كه در بهشت با آن برخورد مي يا تحيت و سالم عملي باشد؛ به اين معني كه ه  87سراي آخرت.«

گونه كه  ها و باعث سالمتي و دوري از اسباب مرض و درد و رنج است همان موجب دوام زندگي و آرامش آن 

و خداي متعال به سوي سراي سالمت    88؛ َواهلل َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّالَِمخداي متعال بهشت را »دار السالم« ناميد: » 

هاي  هاي عالي بهشتي با تحيت، يعني نعمت ند.« به هر حال عباد الرحمن كه شكيبا باشند، در جايگاه خوا فرا مي 
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گونه نيز به آنان  شوند و گفتارهايي از اين نقص و عيب روبرو مي هاي بي موجب دوام عمر، و سالم، يعني نعمت 

 شود.گفته مي 

          

باشد. جالب است كه در برابر جهنمي كه جايگاه و  آيه، توصيفي از عمل و جايگاه حضور عباد الرحمن مي 

ها و تحيت و سالم ايشان را هميشگي شمرده و اين محل استقرار و جايگاه  (، غرفه 64ي  محل استقرار است، )آيه 

 شمرد. را با وصف هميشگي و جاودانگي بودن، جايگاه نيكو مي 

لطيف آيه، به امكان وجود زندگي همراه با وسعت و گشادگي براي برخي كافران در دنيا و تداوم نداشتن    ي اشاره 

 و جاودانه نبودن آن، از ديده ي مخاطبان محترم اين نوشتار مخفي نيست. 

                          

ويژه تواضع  هاي كافران در برابر پرودگار، به مقابل مقاومت   گذشت كه بخش پاياني سوره، به مواضع پيامبر 

را    ي پاياني سوره، پيامبر پردازد. خداي متعال در آيه ها در برابر خدا و تمسخر بخشندگي او مي نكردن آن 

  مَا » كند تا بحث با اين گروه را با تهديدي اجمالي به پايان رساند. مفسران در مراد از »ما« در عبادت  مأمور مي 

كه كه پروردگار به شما  اند؛ بنابراين معناي عبارت آن را استفهاميه دانسته « وحدت نظر ندارند؛ برخي آن ِبُكْم  يَْعَبُأ

 كرد؟  داد، اگر شما را دعوت به اسالم نمي چه ارزشي مي 

گر دعا نكنيد اند. پس معناي آيه آنست كه شما پيش پروردگار ارزش نداريد، ا برخي نيز »ما« را نافيه شمرده 

ي مصدر به فاعل است نه مصدر به مفعول،  ي »دعاَء« به »كُْم« اضافه و او را بندگي نكنيد. بنابر اين احتمال، اضافه 

 كه در احتمال پيش بود.  چنان 

عالمه طباطبايي بر اين احتمال اشكال دارند. به نظر ايشان اين احتمال، وقتي درست است كه كافران تاكنون  

 ِبُكمْ   َيْعَبُأ  َما   ُقْلدر تفسير آيه فرمود: »   بودند. در روايتي وارد شده است كه امام باقررودگار مشغول مي به دعاي پ 

يعني پروردگارم با شما چه كند؟...« در روايتي از مجاهد نيز   89« َيُقوُل: َما َيفَْعُل َربّي ِبُكْم...   « ُدَعاُؤُكْم  َلْوال   َربِّي 

پس مراد    90« َقاَل َلوال ُدَعاَؤُه ِاّياُكم لِتَْعُبُدوُه َو َتِطيُعُوه « آمده: » ُدَعاُؤُكْم  َلْوال همين عبارت نقل شده و در تفسير » 

ي رسولش  كه شما را به وسيله جز آن شناسيد چه بكند،  آيه چنين است: پرودگارم با شما كه گمراهيد و راه را نمي 

توانست به شما داشته باشد؛ بخواند و آيات خود را در اختيارتان نگذارد. اين تنها توجهي است كه پروردگار مي 

اما شما در برابر اين رسالت و پيام مقاومت كرديد و آن را تكذيب كرديد و به زودي در دنيا و آخرت تبعات و  

 ما را همراهي خواهد كرد. عواقب بد اين تكذيب، ش 
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 هاي روش شناختينکته 

ي سوره،  ـ هر چند غرض سوره، شكستن مقاومت كافران مكه در برابر رسالت و قرآن است، اما در طليعه 1

ي الهي براي بيان هشدار به جهانيان شمرده و نيز قدرت  پادشاهي مطلق را دو عامل اراده   قرآن و پيامبر 

گيري و تقديرهاي خود را يادآور شده، تا جايي براي ترديد در تحقق و عملي شدن اين خود را بيان كرد و اندازه 

و كافران را   مده ميان پيامبر اراده، باقي نماند. اين مقدمه از همان آغاز، كوچكي و گذرا بودن چالش پيش آ 

گير خواهد شد. يادآوري حقارت  و فرقان بودن قرآن، جهان   كند كه رسالت پيامبر دهد. و اعالم مي نشان مي 

و كوچكي معبودهاي كافران در برابر بزرگي پروردگار متعال نيز، در راستاي نشان دادن گذرا بودن اين چالش و  

 ( 3تا    1ي خداي متعال است. )آيات  و اراده   ن با قرآن و پيامبر هاي كافرا فرجام بودن مخالفت بي 

را مطرح نمودن و    هاي كافران درباره قرآن و پيامبر اكرم ـ چون قرآن ثقل اكبر و كالم خداست. ابتدا شبهه 2

 ( 40ـ 20توجه دارد. )آيات    هاي عليه شخص پيامبر اكرم ها پاسخ داد و سپس به شبهه به آن 

چنان روشن است كه نيازي به بررسي  ها آن خواهد و نادرستي آن ها جواب علمي نمي ه ـ برخي از شبه 3

خالف مواردي كه نياز  ها ظلم و دروغ است. به جا تنها فرمود: اين سخن آن ( در اين 4ي  )آيه   و نقد ندارد. 

آسماني پيشين  هايي وجود دارد كه در تاريخ يا كتب  به پاسخ دارد. براي مثال در قرآن موضوع يا داستان 

ها پاسخ تفصيلي  ها هستند، اين سخن آن آمده است. وقتي كافران ادعا كنند كه منبع و مصدر قرآن آن 

 شود. مالحظه مي   6و    5كه در آيات  الزم دارد. چنان 

  ي ميان خدا و رسول مربوط شود و احتمال نگران كردن خود پيامبر ها به رابطه ـ هنگامي كه شبهه 4

ها )داشتن باغ و قصر و همراهي ملك( را توجيه  ال، به مصالحي كه عملي نشدن اين درخواست باشد، خداي متع 

(  19تا    11شود )آيات  هايي را يادآور مي ( و نيز علل رواني چنين شبهه افكني 10و    9دهد )آيات  كند و توجه مي 

(. اين هر سه روش در كنار  20ي  ه كند )آي چنين سن ت مستمر پروردگار را در رابطه با ديگر رسوالن بيان مي و هم 

را    كه چون اين گروه، دل پيامبر كند جالب آن هاي برخاسته از شبهه را، از رسول برطرف مي هم، نگراني 

اش با پاداش متقيان پرداخته ها و نوع آن و هم به مقايسه آزردند و عرصه را بر او تنگ نمودند، هم به عذاب آن 

 ( 19تا    11شده است؟ )آيات  

ي  ي فرقان، مورد توجه قرار گرفته است. نمونه هاي غيرعقاليي در سوره نقش باورهاي نادرست و درخواست   ـ 5

 باشد.« مي َوَقاَل الَِّذيَن ال َيْرُجوَن ِلَقاءَنا : » 21ي  « و آيه َبْل َكذَّبُوا ِبالسَّاَعِةي يازده سوره » آن، آيه 

باشد، خداي متعال در همين  مي   ه گرفتن رسول الل ي كافران به معناي ناديدي متكبرانه ـ چون شبهه 6

ي كافران با ديگر  فرمايد كه اين برخوردهاي مستكبرانه ، به او مي بخش جهت دلداري دادن به پيامبر 
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 ( 40تا    34چنين آيات  و هم   31ي  پيامبران نيز جريان داشته است. )آيه 

و    ها استوار كردن قلب پيامبر گشا دارد كه يكي از آن راه هاي تربيتي و  ـ روش نزول تدريجي، فايده 7

هايي نبود، نيازي به  كردند. اگر چنين فايده ها و شبهاتي كه بر عليه وي و رسالتش مطرح مي پاسخ به چالش 

 ( 33و    32تغيير روش نزول از دفعي به تدريجي نبود. )آيات  

 ها: در برابر اين توهين   روش دلداري به پيامبر ـ توهين وتمسخر رسول، كار بسيار زشت و موهني است.  8

 (  42ي  ي عذاب آنان در جهنم )آيه أـ يادآوري هنگامه 

 ( 44تا    43ها از نفسشان و نامعقول و غيرمنطقي بودن شخصيت آنان )آيات  ـ توضيح بردگي آن ب 

 ها نعمت رسالت.  آن   ي بخش الهي و از جمله هاي حيات توجهي ايشان به انواع نعمت ـ توجه دادن به بي ج 

 (  51ي  دـ پاسخ علت انحصار رسالت در يك نفر )آيه 

خواهند تو از مجاهدت با آنان دست برداري؛ اما تو برعكس خواست كه اينان مي هـ ـ توجه دادن وي به اين 

 (  52ي  ها كار خود را ادامه ده. )آيه آن 

وراني او در برابر كفار وجريان ظلماني آنان و جريان ن   وـ يادآوري قدرت خدا بر حفظ و نگهداري پيامبر 

 (  54تا    53)آيات  

كنند؛ بنابراين از كنند و غير او را اطاعت مي زـ يادآوري اين نكته كه اينان حتي عليه پروردگارشان اقدام مي 

 (  56تا    55ي پرودگارشان نيست. )آيات  گونه افراد انتظاري جز توهين به فرستاده اين 

 ( 57ي  ها ندارد )آيه داشتي از آن حقيقت، هيچ چشم يابي كافران به كند كه جز راه   ـ ايشان اعالم ح 

 ( 59تا    58ها را داشته باشد. )آيات  ـ توكل و تسبيح پروردگار از سوي پيامبر تا قدرت تحميل اين توهين ط 

ل بيان شده  كنند، در موارد ذي ـ روش برخورد با كساني كه بندگي خداي بخشنده را توهين و تحقير مي 9

 است:

 ( 62تا    61هاي تجديد شونده و قابل تشخيص مثل ستارگان و شب و روز. )آيات  أ. نشان دادن رحمت 

 ( 76تا    63ب. يادآوري آثار مثبت بندگي خداي بخشنده در دنيا و آخرت. )آيات  

 ( 77ي  آورند. )آيه هايي كه در برابر دعوت رسول رو به تكذيب مي ج. تهديد آن 

 

 


