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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى به 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

را داشته باشد و  كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

اصلى از آن  بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1

.  
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                             :      موضـوع

 

                                                      5  مقدمـه مــــؤلــــف

     گفتمان های راهبردی قرآنتفسیر و تحلیل  بخش اول: 
 7 )ع(قرآن در خلقت آدم فصل اول : تفسیر و تحلیل گفتمان های 

 قراردادن جانشین خدا در زمین، گفتمان خدا با مالئکه

 روز الست!    گفتمان خدا با ذریه بشر 

 دشمن تکوینی برای انسان،  گفتمان خدای سبحان با ابلیس

 اولین فریب شیطان و نتایج آن!     

 مهلت دادن او تا روز معینگفتمانی در رجم شیطان، 

 21 سرنوشت نهائی انسانهافصل دوم : تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن در 

 گفتمانهای اصحاب اعراف

 گفتمانهای اهل بهشت

 گفتمانهای  اهل جهنم

 پوچی وعده های شیطان،  گفتمان سیاهی لشکر کفر با روسای خود

 گفتمانی در برزخ و دوزخ

 گفتمان اصحاب کهف     در رستاخیز تردیدی نیست!

 36 گفتمان پیامبران با خدافصل سوم : درس هائی از 

 مقدمه:

 گفتمان پیامبران با خدا،  الگوهای اخالق و ادب 

 ادب اسماعیل،   تسلیم به فرمان الهی!

 ادب یعقوب،   من از رحمت خدا مایوس نیستم ! 

 ادب یوسف، رجحان زندان بر تسلیم شهوت زنان

 و شکر نعمت درخواست توفیق عمل صالح ادب سلیمان ، 

 42 نوح با خدافصل چهارم :  تفسیر و تحلیل گفتمان 
 فرزند تو از اهل تو نیست!

 48 ابراهیم با خدافصل پنجم : تفسیر و تحلیل گفتمان 

 درخواست ابراهیم)ع( برای دیدن زنده کردن مردگان

 57 موسی با خدافصل ششم : تفسیر و تحلیل گفتمان های 

 بعثت موسی،   گفتمان خدا با موسی در کوه طور 

 درخواست رویت خدا !    گفتمان خدا با موسی در میقات 

 66 مریم و عیسی و یحیی فصل هفتم : تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن درباره

 گفتمان مادر مریم با خدا

 گفتمان زکریا  با خدا   ه !ذریة طیبدر آرزوی 
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 «ع»عیسی ایجاد آمادگی برای تولد 

 بشارت تولد مسیح، عیسی پسر مریم!

 «عیسی» مفهوم کلمه 

 گفتمان خدا با مسیح درباره شرک پیروان او

 84 ایوب )ع( با خدافصل هشتم : تفسیر و تحلیل گفتمان 

 بالهای ایوب، نمونه ای از امتحان الهی

 88 یونس)ع( با خدافصل نهم : تفسیر و تحلیل گفتمان 
 دعائی از بطن ماهی !

 تأدیب یونس!    و  تسبیحات نجات دهنده

 93 خدا با رسول هللا)ص(فصل دهم : گفتمان های 

 دعاهائی که خدا به رسولش آموخت!

 قل اللهم مالک الملک!

 قل اللهم فاطر السموات و االرض !

 قل الحمدهلل !

 قل اّن صالتی و ... !

 قل رب زدنی علما !

 قل رب اعوذ بک ...!

   ایمان رسول هللا و امتشارائه جامعی از 

 معرفه های رسول هللا!    گفتمانی بین خدا و رسول و امت

 آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است!

 به یقین تو از مرسلینی!   تأکید ی بر رسالت رسول هللا)ص(

 گوشزد وظایف رسول!   دلداری رسول هللا)ص(

 چه خلق عظیم داری!  ای محمد!

 راضی شدی شفاعت کن امت را !تا هرجا که 

 درود خدا و مالئکه او  بر پیامبر 
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 مـؤلـف قدمهم
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «مكنـــــــــــــــــــــــون! در كتــــــــابـــــــى » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.حسب موضوع،  طبقه انتخـاب و تلخیـص و بر« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 دد.عظیم گر

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

 شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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گفتمان های راهبردی   
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 اولفصل 
 

 

 

 

  تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآنتفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن

 در خلقت انساندر خلقت انسان  

                           

 

 قراردادن جانشین خدا در زمین،   گفتمان خدا  با مالئکه

 

 

َو إِْذ قَاَل َربُّك ِلْلَملَئَكِة إِنى َجاِعٌل فى األَْرِض َخِلیفَةً  قَالُوا أَ تْجعَُل فِیَها َمن یُْفِسُد » 

َماَء َو نْحُن نُسبُِّح بَحْمِدك َو  س لَك  قَاَل إِنى أَْعلَُم َما ال فِیَها َو یَسِفك الّدِ نُقَّدِ

 ...!« تَْعلَُمونَ 

خواهم در زمین جانشینى بیافرینم  فرشتگان گفت: من ميه و چون پروردگارت ب» 

كه ما  با اینآورى كه تباهى كنند و خونها بریزند؟ گفتند: در آنجا مخلوقى پدید مى

دانم كه شما  من چیزها مي گفت  گوئیم؟  ستائیم و تقدیس ميپاكى مىه تو را ب

  !«دانید نمي

فرشتگان عرضه ه را ب ادم بیاموخت پس از آن همه آنانه و خدا همه نامها را ب» 

 «؟ها خبر دهید گوئید مرا از نام این كرد و گفت اگر راست مي

اى نداریم كه داناى ما آموختهه ب كنیم ما دانشى جز آنچه توگفتند تو را تنزیه مى» 

  !«تنها توئىفرزانه 

فرشتگان را از نام ایشان آگاه كن و چون از نام آنها آگاهشان كرد  !اى آدم :گفت» 

دانم، آنچه را كه  هاى آسمان و زمین را ميگفت مگر بشما نگفتم كه من نهفته

  بقره(/33تا30!«     )دانم داشتید مي اید و آنچه را پنهان ميشما آشكار كرده

 

از مالئكه حكایت شده، اشعار بر این معنا دارد، كه مالئكه  اتپاسخى كه در این آی

اند كه این فهمیدهخواهم در زمین خلیفه بگذارم، چنین  تعالى كه فرمود: مي از كالم خداي

اند كه موجود دانسته شود، چون مي عمل باعث وقوع فساد و خونریزى در زمین مي

قوائى غضبى و شهوى باشد و چون كه مادى است، باید مركب از  خاطر اینه زمینى ب

شود، مركباتش در  زمین دار تزاحم و محدود الجهات است و مزاحمات در آن بسیار مي

شود، ال جرم  معرض انحالل و انتظامهایش و اصالحاتش در مظنه فساد و بطالن واقع مي

د حه شود و بقاء در آن ب صورت زندگى نوعى و اجتماعى فراهم نميه زندگى در آن جز ب

فساد ه جمعى،  معلوم است كه این نحوه زندگى باالخره برسد، جز با زندگى دسته كمال نمى
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 شود.  و خونریزى منجر مي

 شود مگر به این طور كه از نام آن پیداست، تمام نمي كه مقام خالفت همان در حالي

او را كه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابیر 

حكایت كند، البته آن شئون و آثار و احكام و تدابیرى كه بخاطر تامین آنها خلیفه و جانشین 

 .  است براى خود معین كرده

اسماء حسنى و ه خداى سبحان كه مستخلف این خلیفه است، در وجودش مسماى ب

در صفات علیائى از صفات جمال و جالل است و در ذاتش منزه از هر نقصى و ه متصف ب

  !(جلت عظمته )فعلش مقدس از هر شر و فسادى است

 

كه گفتیم زندگى زمینى دارد، الیق  كه در زمین نشو و نما كند، با آن آثاري ايخلیفه

تواند آئینه هستى منزه از  همه نقص و عیبش نمي با هستى آمیخته با آن ،مقام خالفت نیست

تراب كجا  و  : »قول معروفه ب هر عیب و نقص و وجود مقدس از هر عدم خدائى گردد،

  « رب االرباب كجا ؟

 

اند اند، خواستهآن جاهل بودهه این سخن فرشتگان پرسش از امرى بوده كه نسبت ب

كه در  ذهنشان رسیده حل كنند، نه اینه اشكالى را كه در مسئله خالفت یك موجود زمینى ب

تعالى از  ل این اعترافى كه خدايدلیه ب تعالى اعتراض و چون و چرا كرده باشند كار خداي

تنها داناى على  -انك انت العلیم الحكیم» اند: ایشان حكایت كرده، كه دنبال سئوال خود گفته

فهماند كه فرشتگان مفاد جمله را مسلم این جمله مى !«االطالق و حكیم على االطالق توئى

 .انددانسته مي

این ه كند كه: خلیفه قرار دادن تنها باین معنا برگشت مىه پس خالصه كالم آنان ب 

منظور است كه آن خلیفه و جانشین با تسبیح و حمد و تقدیس زبانى و وجودیش، نمایانگر 

دهد، بلكه بر عكس او را بسوى  او نميه زندگى زمینى اجازه چنین نمایشى ب لیخدا باشد و

 .كشاندفساد و شر مى

ان معنا ه زمین، تسبیح و تقدیس ب از سوى دیگر، وقتى غرض از خلیفه نشاندن در

كه گفتیم حكایت كننده و نمایشگر صفات خدائى تو باشد، از تسبیح و حمد و تقدیس خود ما 

هاى تو مائیم، و یا پس ما را خلیفه خودت كن، خلیفه شدن این حاصل است، پس خلیفه

 اى براى تو دارد ؟ موجود زمینى چه فایده

انى اعلم ما ال تعلمون، و علم آدم  »...ئكه فرمود:تعالى در رد این سخن مال خداي

 ...!«االسماء كلها

كه منظور از خالفت نامبرده  دو نكته اشاره دارد، اول اینه زمینه و سیاق كالم ب

السالم شخص آدم علیهه خالفت نامبرده اختصاصى باست.  جانشینى خدا در زمین بوده

 با او مشتركند، آنوقت معناى تعلیم اسماء، این ميندارد، بلكه فرزندان او نیز در این مقام 

كه آثار آن ودیعه،  ودیعه سپرده، بطوريه ها بتعالى این علم را در انسان خداي :شود كه
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بتدریج و بطور دائم، از این نوع موجود سر بزند، هر وقت بطریق آن بیفتد و هدایت شود، 

 !بتواند آن ودیعه را از قوه بفعل در آورد

وم این است كه خداى سبحان در پاسخ و رد پیشنهاد مالئكه، مسئله فساد در نكته د

كه من در  ايرا، از خلیفه زمینى نفى نكرد و نفرمود: كه نه، خلیفه زمین و خونریزى در آن

گذارم خونریزى نخواهند كرد و فساد نخواهند انگیخت و نیز دعوى مالئكه را   زمین مي

را بر دعوى خود تقریر  انكار نكرد، بلكه آنان ،كنیمتقدیس تو مىكه ما تسبیح و  مبنى بر این

و تصدیق كرد. در عوض مطلب دیگرى عنوان نمود، و آن این بود كه در این میان 

توانند آنرا تحمل كنند، ولى این  مصلحتى هست كه مالئكه قادر بر ایفاء آن نیستند و نمي

رى انسان از خداى سبحان كماالتى را نمایش خلیفه زمینى قادر بر تحمل و ایفاى آن هست، آ

 !كند كه در وسع و طاقت مالئكه نیستدهد و اسرارى را تحمل مى مي

این مصلحت بسیار ارزنده و بزرگ است، بطوریكه مفسده فساد و سفك دماء را 

و  !«دانید دانم آنچه را كه شما نمي من مي» كند، ابتداء در پاسخ مالئكه فرمود: جبران مى

آیا بشما نگفتم من غیب : » دهد: كه طور جواب مي نوبت دوم، بجاى آن جواب، این در

ن ه آمراد از غیب، همان اسماء است، نه علم آدم ب  «دانم؟ آسمانها و زمین را بهتر مي

كه در این میان اسمائى هست، كه آنان  اسماء، چون مالئكه اصال اطالعى نداشتند از این

كه از وجود اسماء اطالع داشته و از  دانستند، نه این مالئكه این را نميعلم بدان ندارند، 

تعالى از ایشان از اسماء بپرسد  اند، و گر نه جا نداشت خدايانها بى اطالع بودهه علم آدم ب

و این خود روشن است، كه سئوال نامبرده بخاطر این بوده كه مالئكه از وجود اسماء بى 

 اند. خبر بوده

مالئكه  »   ادم بفرماید:ه این مقدار اكتفاء كند، كه به حق مقام، این بود كه ب و گر نه

كه از مالئكه  انها را دارد، نه اینه تا متوجه شوند كه آدم علم ب !«را از اسماء آنان خبر بده

مالئكه ادعاى شایستگى براى مقام  :فهماندكهبپرسد كه اسماء چیست؟ پس این سیاق بما مى

 كه آدم این شایستگى را ندارد و چون الزمه این مقام آن اینه و اذعان كردند ب خالفت كرده

تعالى از مالئكه از اسماء پرسید و آنها اظهار بى  ست كه خلیفه اسماء را بداند، خدايا

این وسیله لیاقت آدم براى حیازت این ه اطالعى كردند و چون از آدم پرسید و جواب داد ب

 تگان ثابت گردید . مقام و عدم لیاقت فرش

كه، خداى سبحان دنباله سئوال خود، این  ستا نكته دیگر كه در اینجا هست این

و این جمله اشعار دارد بر  «؟اگر راستگو هستید -ان كنتم صادقین :»جمله را اضافه فرمود

اش اند كه الزمهرا ادعا كرده ادعاى صحیحى نبوده، چون چیزي كه ادعاى مالئكه این

 ت.لم اسداشتن ع

كه اسماء  این جمله اشعار دارد بر این «،...و علم آدم االسماء كلها، ثم عرضهم» 

اند، كه در پس پرده غیب قرار نامبرده و یا مسماهاى آنها موجوداتى زنده و داراى عقل بوده

اسماء موجودات ه انها غیر آن نحوه علمى است كه ما به ب اند و بهمین جهت علمداشته

مالئكه خبر از آن اسماء داد، ه چون اگر از سنخ علم ما بود، باید بعد از آنكه آدم بداریم، 
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 !ان اسماء شده باشند و در داشتن آن علم با او مساوى باشنده مالئكه هم مثل آدم داناى ب

شود آنچه آدم از خدا گرفت و آن علمى كه خدا بوى آموخت، غیر آن  معلوم مي

آموختند، علمى كه براى آدم دست داد، حقیقت علم باسماء بود،  علمى بود كه مالئكه از آدم

كه فرا گرفتن آن براى آدم ممكن بود و براى مالئكه ممكن نبود و آدم اگر مستحق و الیق 

خالفت خدائى شد، بخاطر همین علم باسماء بوده، نه بخاطر خبر دادن از آن، و گر نه بعد 

خبر شدند، دیگر جا نداشت كه باز هم بگویند: ما علمى از خبر دادنش، مالئكه هم مانند او با 

اى منزهى تو ، ما جز آنچه تو تعلیممان داده -اال علم لنا، اال ما علمتن سبحانك :»نداریم

 !«دانیمچیزى نمى

پس از آنچه گذشت روشن شد، كه علم باسماء آن مسمیات، باید طورى بوده باشد كه 

شف كند، نه صرف نامها، كه اهل هر زبانى براى هر از حقایق و اعیان وجودهاى آنها ك

ها كه براى آدم معلوم شد، حقایقى و گذارند، پس معلوم شد كه آن مسمیات و نامیدهچیزى مى

اند، نه چون مفاهیم كه ظرف وجودشان تنها ذهن است و نیز موجوداتى خارجى بوده

اند و عالم و زمین نهان بوده اند كه در پس پرده غیب، یعنى غیب آسمانهاموجوداتى بوده

كه هستند، از یكسو تنها براى موجود زمینى  طوري ن موجودات غیبى، یعنى آنه آشدن ب

ممكن بوده، نه فرشتگان آسمانى، و از سوى دیگر آن علم در خالفت الهیه دخالت داشته 

 است . 

و بكلى از اند كه از همه آسمانها و زمین غایب بوده، اسماء نامبرده امورى بوده

        .اندمحیط كون و وجود بیرون بوده

این موجودات زنده و عاقلى كه خدا بر مالئكه عرضه  :كه پس حاصل كالم این شد

هاى غیب محجوب بودند كرد، موجوداتى عالى و محفوظ نزد خدا بودند، كه در پس حجاب

نازل كرد و هر چه كه در و خداوند با خیر و بركت آنها هر اسمى را كه نازل كرد، در عالم 

كه بسیار و  آسمانها و زمین هست از نور و بهاى آنها مشتق شده است و آن موجودات با این

طور نیستند كه اشخاص آنها با هم متفاوت  در عین حال تعدد عددى ندارند، این، متعددند

ه ه آنها نیز بو نزول اسم از ناحی باشند، بلكه كثرت و تعدد آنها از باب مرتبه و درجه است

هیچ چیز  -ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلومو ان من شى:» این نحو نزول است

كنیم، مگر باندازه ها نازل نمىهاى آن هست و ما از آن خزینهنیست مگر آنكه نزد ما خزینه

  /حجر( 21!« )   معلوم

 :این معنا اشعار دارد كهه ب «کنتم»  قید  ...!«و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون» 

ممكن است  است. در این میان در خصوص آدم و خالفت او، اسرارى مكتوم و پنهان بوده

فسجدوا اال ابلیس، ابى و استكبر و كان من » فرماید:این معنا را از آیه بعدى هم، كه مى

ل از بوجود آمدن صحنه آید كه ابلیس قبچون از این جمله بر مى ،استفاده كرد !«الكافرین

و  !«از كافرین بود -كان من الكافرین  :»چون فرموده ،خلقت آدم و سجده مالئكه، كافر بوده

 بود.   سجده نكردنش و مخالفت ظاهریش، ناشى از مخالفتى بوده كه در باطن، مكتوم داشته

  176ص :    1المیزان ج :                 
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 روز الست!    گفتمان خدا با ذریه بشر 

 

یَّتُهْم َو أَشَهَدُهْم َعلى أَنفُِسِهْم أَ لَست »  َو إِْذ أََخذَ َربُّك ِمن بَنى َءاَدَم ِمن ظُهوِرِهْم ذُّرِ

 «...!بَِربُِّكْم  قَالُوا بَلى  شِهْدنَا  أَن تَقُولُوا یَْوَم اْلِقیََمِة إِنَّا كنَّا َعْن َهذَا َغِفِلینَ 

هایشان نژادشان را بیاورد و آنها را و چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت» 

 :گرفت كه شاهدبر خودشان 

 مگر من پروردگار شما نیستم؟ -

 ! دهیممى شهادتگفتند: چرا،  -

 !«ایم تا روز رستاخیز نگویید كه از این نكته غافل بوده

اند و ما فرزندانى از پى آنها آوردهیا نگویید كه فقط پدران ما از پیش شرك » 

  «؟كنىاند هالك مىكاران كردهایم، آیا ما را به سزاى اعمالى كه بیهودهبوده

 174 تا172!«  )دهیم شاید به خدا باز گردندها را شرح مىبدینسان این آیه» 

 اعراف(/

 

كند ذكر مىاین آیات مساله پیمان گرفتن از بنى نوع بشر بر ربوبیت پروردگار را 

ترین آیات قرآنى از حیث معنا و از زیباترین آیات از نظر نظم و اسلوب و خود از دقیق

  .است

اخذ چیزى از چیزى دیگر مستلزم این است كه اولى جدا و به نحوى از انحاء 

 .شودمستقل از دومى باشد و این جدایى و استقالل بحسب اختالف عنایاتى كه متعلق اخذ مى

كه تنها  «...،و اذ اخذ ربك من بنى آدم »رد بحث خداى تعالى بعد از جملهدر آیه مو

را اضافه كرد تا داللت كند  «من ظهورهم» رساند جمله جدایى ماخوذ را از ماخوذ منه مى

كه این جدایى و این اخذ از نوع اخذ مقدارى از ماده بوده،  بر نوع جدایى آن دو و این

ى ماده ناقص نشده و نیز استقالل و تمامیت خود را از بطورى كه چیزى از صورت ما بق

دست نداده و پس از اخذ آن مقدار ماخوذ را هم موجود و مستقل و تمام عیارى از نوع 

تا كنون جزئى از ماده  كه -ماخوذ منه كرده، فرزند را از پشت پدر و مادر گرفته و آن را 

یار گردانیده و از پشت این فرزند نیز موجودى مستقل و انسانى تمام ع -پدر و مادر بوده 

فرزند دیگر أخذ كرده و همچنین تا آنجا كه اخذ تمام شود و هر جزئى از هر موجودى كه 

باید جدا گردد و افراد و انسانها موجود گشته و منتشر شوند و هر یك از دیگرى مستقل شده 

 .دش گرددو براى هر فردى نفسى مستقل درست شود، تا سود و زیانش عاید خو

 «،و اذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم »این آن مفادى است كه از جمله

 .شوداستفاده مى

از یك فعل دیگر خداوند بعد از جدا  !« و اشهدهم على انفسهم ا لست بربكم» جمله 

دهد و آن فعل خدا این است كه هر فردى را گواه خودش ساختن ابناء بشر از پدران خبر مى
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اشهاد بر هر چیز حاضر كردن گواه است در نزد آن و نشان دادن حقیقت آن است تا  .تگرف

گواه، حقیقت آن چیز را از نزدیك و به حس خود درك نموده و در موقع به شهادت به آنچه 

كه دیده شهادت دهد، و اشهاد كسى بر خود آن كس نشان دادن حقیقت او است به خود او تا 

  .شود شهادت دهدو تحمل آن در موقعى كه از او سؤال مىدرك حقیقت خود  پس از

و از آنجایى كه نفس هر صاحب نفسى از جهاتى بغیر خود ارتباط و تعلق دارد و 

اى دیگر نشود، از اى از آنها استشهاد شود و نسبت به پارهممكن است انسان نسبت به پاره

ورد استشهاد را معلوم كرده باشد و تا بدین وسیله م ...؟ا لست بربكم »این رو اضافه كرد:

ایم ربوبیت پروردگار ایشان است بفهماند آن امرى كه براى آن، ذریه بشر را استشهاد كرده

  .تا در موقع پرستش به ربوبیت خداى سبحان شهادت دهند

احتیاج آدمى به پروردگارى كه مالك و مدبر است جزو حقیقت و ذات انسان است و 

 است. پروردگارى در ذات او نوشته شده و ضعف بر پیشانیش مكتوب گشتهفقر به چنین 

این معنا بر هیچ انسانى كه كمترین درك و شعور انسانى را داشته باشد پوشیده نیست، عالم 

  .و جاهل، صغیر و كبیر و شریف و وضیع همه در این درك مساویند

باشد از ناحیه ذات خود  آرى ، انسان در هر منزلى از منازل انسانیت قرار داشته

كند كه براى او پروردگارى است كه مالك او و مدبر امور او است و این احساس را مى

كند ؟ و چطور ممكن است این احساس را نداشته باشد با اینكه احتیاج ذاتیش را درك مى

 چگونه تصور دارد كه شعور او حاجت را درك بكند و لیكن آن كسى را كه احتیاجش به او

بیان آن چیزى است كه باید به آن  ...!«ا لست بربكم »كه فرمود: است درك نكند؟ پس این

ها است به اینكه این مطلب را ما شاهد اعتراف انسان ...!«بلى شهدنا »جمله .شهادت داد

 !بودیم و چنین شهادتى از ما واقع شد

امى افراد بشر مورد كه تم داللت دارد بر این !«آیه و اذ اخذ ربك من بنى آدم ...» 

  .انداین استشهاد واقع شده و یكایك ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نموده

پس آنچه كه از دو آیه مورد بحث بدست آمد این شد كه خداى سبحان نسل بشر را 

اخذ نموده آنگاه همه  (پدران )را از بعض دیگر (فرزندان)از یكدیگر متمایز كرده و بعضى 

خودشان گواه و از همه بر ربوبیت خود پیمان گرفته، پس هیچ فردى از سلسله آنان را بر 

كه بتوانند همه ایشان به  پدران و فرزندان از این اشهاد و از این میثاق غافل نمانده تا آن

 غفلت و یا فرزندان به شرك و عصیان پدران احتجاج كنند و خود را تبرئه نمایند. 

  399ص :    8المیزان ج :    

 

 

 دشمن تکوینی برای انسان،  گفتمان خدای سبحان با ابلیس

 

ْرنَُكْم ثُمَّ قُْلنَا ِلْلَملَئَكِة اسُجُدوا الََدَم فَسَجُدوا إاِل إِْبِلیس لَْم یَُكن »  َو لَقَْد َخلَْقنَكْم ثُمَّ صوَّ

َن السِجِدینَ   ...!«ّمِ
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فرشتگان گفتیم كه آدم بندیتان نمودیم، سپس به گاه نقش شما را خلق كردیم آن» 

 « !كنندگان نبودرا سجده كنید، همه سجده كردند مگر ابلیس كه از سجده

خداوند فرمود چه چیز مانع تو شد كه وقتى به تو فرمان دادم سجده نكردى؟ » 

 !«اىاى و او را از گل خلق كردهگفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده

 !ر اینجا بزرگى و نخوت كردن حق تو نیستاز آسمان فرود شو كه د :فرمود» 

 !«برون شو كه تو از حقیرانى

 !«شوند مهلت دهگفت: مرا تا روزى كه برانگیخته مى» 

  !«مهلت خواهى داشت  : فرمود» 

شیطان گفت كه چون تو مرا گمراه كردى من نیز بندگانت را از راه راست گمراه » 

 !«گردانممى

 

تازم و پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان مىآنگاه از جلو رو و از » 

 !«بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت

هر كه از آنها از تو پیروى كند  !مذموم و مطرود! گفت از آسمان بیرون شو» 

 اعراف(/18تا 11)                  !« كنمجهنم را از همه شما لبریز مى

 

براى بیان دو ، است به عموم آدمیان خطاب!« و لقد خلقناكم ... »خطاب در جمله

كه سجده مالئكه براى جمیع بنى آدم و در حقیقت خضوع براى عالم  حقیقت: حقیقت اول این

 كه خلقت آدم در حقیقت خلقت جمیع بنى نوع بشر بوده حقیقت دوم ایناست. بشریت بوده 

  است.

دهد از سجده خداى تعالى خبر مى «،فسجدوا اال ابلیس لم یكن من الساجدین»... 

شود كه ابلیس با مالئكه بوده و از ظاهر آیه استفاده مى.  كردن تمامى فرشتگان مگر ابلیس

توان آن را مقام هیچ فرقى با آنان نداشته، او و همه فرشتگان در مقامى قرار داشتند كه مى

یك افرادى كه در این مقام قرار  قدس نامید، و امر به سجده هم متوجه این مقام بوده نه به یك

 .اندداشته

شود ابلیس قبل از تمردش فرقى با مالئكه نداشته و پس از تمرد حسابش معلوم مى

كرده باقى ماندند و شان اقتضا مىمالئكه به آنچه مقام و منزلت است. از آنان جدا شده

با این  و قط گردیدخضوع بندگى را از دست ندادند و لیكن ابلیس بدبخت از آن مقام سا

تمردش زندگانیى را اختیار كرد كه جز خروج از كرامت الهى و اطاعت بندگى چیز دیگرى 

 نبود . 

امرى كه در آن است و همچنین  .این آیه راجع به امور تشریعى و قانونى نیست

گوید كه اگر مى امتثال و تمردى كه در آن ذكر شده مقصود از همه آنها امور تكوینى است.

 !ابلیس تمرد كرد، مقصود این است كه وى در برابر حقیقت انسانیت خاضع نشد

چیزى كه هست مادامى كه آدم خلق نشده بود و خداوند مالئكه و ابلیس را امر به 
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سجود بر وى نكرده بود ابلیس و مالئكه هر دو در یك رتبه بوده بدون امتیاز از هم هر دو 

دم آفریده شد این دو فریق از هم جدا شده، یكى راه كه آ پس از آن .قرب بودند در مقام

  .سعادت و دیگرى راه شقاوت را پیش گرفت

مراد این است كه: اى ابلیس! چه چیزى  ...!«قال ما منعك اال تسجد اذ امرتك » 

كه سجده نكنى و  چه چیزى تو را خواند و یا وادار كرد به این ؟باعث شد كه سجده نكنى

 مانع از آن شد؟ 

این آیه جوابى را كه ابلیس  !«قال انا خیر منه خلقتنى من نار و خلقته من طین» 

  .كند و این جواب اولین نافرمانى ابلیس استداده حكایت مى

در این جواب خداى تعالى براى اولین بار معصیت شد چون برگشت تمامى 

و منازعه با كبریاى خداى سبحان است، در حالى  (خودخواهى )ها به دعواى انانیتمعصیت

رسد كه كه كبریا ردایى است كه بر اندام كسى جز او شایسته نیست و هیچ مخلوقى را نمى

ها در برابرش خاضع و گردن همه در مقابل انانیت الهى و آن وجودى كه جمیع روى

ر سینه حبس شده و گردنفرازان در پیشگاه مقدسش خمیده و هر صوتى در برابر عظمتش د

براى خود انانیت قائل شده به ذات خود تكیه زده و  ،هر چیزى برایش ذلیل و مسخر است

 بگوید.  من

بهترى : حتى این مقدار هم رعایت ادب را نكرد كه در جواب پروردگارش بگوید

مرا از سجده بر او بازداشت بلكه با كمال جرأت و جسارت گفت: من از او بهترم تا  ،من

ین وسیله هم انانیت و استقالل خود را اظهار كرده باشد و هم بهترى خود را امرى ثابت و بد

  .غیر قابل زوال ادعا كند، عالوه، بطور رساترى تكبر كرده باشد

شود كه در حقیقت این ملعون به خداى تعالى تكبر ورزیده نه از همین جا معلوم مى

  .به آدم

تر ل آدم نشدند تا شیطان بگوید: گل از آتش پستمالئكه مامور به سجده بر آب و گ

است، بلكه مامور شدند سجده كنند بر آب و گلى كه روح خدا در آن دمیده شده بود و معلوم 

 است كه چنین آب و گلى داراى جمیع مراتب شرافت و مورد عنایت كامل ربوبى است . 

است، نه از این جهت پس وجوب امتثال اوامر او از این جهت است كه امر، امر او 

كه در امتثال امرش مصلحت و یا جهتى از جهات خیر هست تا مساله وجوب امتثال دائر 

  .مدار مصالح و جهات خیر باشد

خداى تعالى آدم را با نعمت خالفت و كرامت والیت، شرافت و منزلتى داد كه 

تافت بخاطر ضدیتى مالئكه در برابر آن منزلت ناگزیر از خضوع بودند و اگر ابلیس سر بر

كند لذا هر جا كه با انسانى برخورد كرده و مى ،بود كه جوهر ذاتش با سعادت انسانى داشت

كند گمراهش آید و به محضى كه با او تماس پیدا مىدر صدد تباهى سعادت وى بر مى

 سازد. مى

 !«ْج إِنَّك ِمَن الصِغِرینَ قَاَل فَاْهبِط ِمنَها فََما یَُكوُن لَك أَن تَتََكبََّر فِیَها فَاْخرُ » 

كه هنگامى كه ترا امر كردم سجده نكردى باید از  خداى تعالى فرمود: به جرم این
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بایستى در چنین مقامت فرود آیى، چون مقام تو مقام خضوع و فرمانبرى بود و تو نمى

  !مقامى تكبر كنى، پس برون شو كه تو از خوارشدگانى

ابلیس از خداى تعالى مهلت  !«یبعثون قال انك من المنظرینقال انظرنى الى یوم » 

  .دهدخواهد، و خداوند هم به وى مهلت مىمى

قال رب فانظرنى الى  »خداوند در جاى دیگر نیز این معنا را ذكر كرده و فرموده:

از این آیه  حجر(/38تا36!«)یوم یبعثون قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم

د كه ابلیس بطور مطلق از خدا مهلت خواسته و لیكن خداوند او را تا زمانى معین آیبرمى

 .مهلت داده است

 «،ْم صَرطك اْلُمستَِقیمَ ا أَْغَوْیتَنى ألَْقعَُدنَّ لهُ قَاَل فَبِمَ  »

رساند و منتهى به كه آنان را به درگاهت مى من بر سر راه راست تو ابلیس گفت: 

مراقب آنان هستم، هر كه را در این راه ببینم آن قدر و  نشینممىگردد سعادت آنان مى

 !كنم تا از راه تو خارج نمایموسوسه مى

تازم، و آنگاه از جلو رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به آنان مى» 

 !«بیشترشان را سپاسگزار نخواهى یافت

 !برم تا از راهت بدر كنمگوید: ناگهان بندگان تو را از چهار طرف محاصره مىمى

چون راه خدا امرى است معنوى ناگزیر مقصود از جهات چهارگانه نیز جهات معنوى 

  .خواهد بود نه جهات حسى

ن بَیِن أَْیِدیِهمْ »  مقصود از جلو رویشان حوادثى است كه در زندگى براى آدمى  « ،ّمِ

ناگوار و مایه كدورت  آید، حوادثى كه خوشایند و مطابق آمال و آرزوهاى او یاپیش مى

 كند. عیش او است، چون ابلیس در هر دو حال كار خود را مى

اوالد و اعقاب او است، چون انسان نسبت به آینده  « ،َو ِمْن َخْلِفِهمْ » و مراد از 

انسان هر چه از . اندیشداى مكاره مىاوالدش نیز آمال و آرزوها دارد و در باره آنها از پاره

و  نمایدخواهد و تا بتواند آتیه آنان را تامین حالل و حرام دارد همه را براى اوالد خود مى

 اندازد . چه بسا خود را در این راه به هالكت مى

مقصود از سمت راست كه سمت مبارك و نیرومند آدمى است سعادت و دین او 

دین ست كه وى آدمى را از راه دیندارى بىو آمدن شیطان از دست راست به این معنا ا است

كند، و او را در بعضى از امور دینى وادار به افراط نموده به چیزهایى كه خداوند از مى

این همان ضاللتى است كه خداوند آن را اتباع خطوات  .كندآدمى نخواسته تكلیف مى

  .الشیطان نام نهاده است

معنا كه فحشا و منكرات را در نظرآدمى ، به این استدینى منظور از سمت چپ بى

جلوه داده وى را به ارتكاب معاصى و آلودگى به گناهان و پیروى هواى نفس و شهوات 

  .سازدوادار مى

هاى خدا كسانیند كه همیشه شكر نعمت -شاكرین  !«َو ال تِجُد أَْكثََرُهْم شِكِرینَ  »

غواء و اضالل خود استثنا كرده بیهوده صین را از ااگر ابلیس شاكرین و مخلَ . كارشان است
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و یا از راه ترحم بر آنان نبوده و نخواسته بر آنان منت بگذارد، بلكه از این باب است كه 

 رسیده است. دسترسى به آنان نداشته و زورش به آنان نمى

گر چه ابلیس در كالم خود طریقه گمراه كردن ابناى بشر را ذكر نكرده و لیكن در 

ره به دو حقیقت هست و آن دو حقیقت یكى این است كه سبب اضاللش هم كالمش اشا

ضاللتى است كه در نفس خود او جایگزین شده و مانند آتش كه به هر چیز برخورد از 

گذارد او نیز هر كسى را كه بخواهد گمراه كند با او تماس حرارت خود در آن اثر مى

  .گذاردچیزى در نفس او باقى مىكند و به همین وسیله از گمراهى خود حاصل مى

دهد شعور انسانى و دیگر اینكه آن چیزى كه ابلیس خود را به آن تماس مى

تفكرحیوانى او است كه مربوط به تصور اشیاء و تصدیق به سزاوار و غیر سزاوار آنها 

  .است

ْدُحوراً  لََّمن تَبِعَك ِمنُهْم ألَمْ  »  !«ألَنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعینَ قَاَل اْخُرْج ِمنَها َمْذُءوماً مَّ

از آنجایى كه مورد گفتار ابلیس و تهدیدش به انتقام تنها بنى آدم بود و قسم خورد كه 

برد و آنان را غرض خلقت آنان را كه همان شكر است در آنان نقض نموده و از بین مى

پیروانش را هم با او شریك سازد، خداى تعالى در جوابش بجاى شكر وادار به كفران مى

ر این جمله . دكنمساخته و فرمود: جهنم را از شما یعنى از تو و بعضى از پیروانت پر مى

خداى تعالى از در منت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذكر نفرمود، بلكه فرمود: از شما و 

 .این خود اشعار به تبعیض دارد

  21ص :    8المیزان ج :       

 

 اولین فریب شیطان و نتایج آن!     

 

َو یَئَاَدُم اسُكْن أَنت َو َزْوُجك اْلَجنَّةَ فَُكال ِمْن َحْیث ِشئْتَُما َو ال تَْقَربَا َهِذِه الشَجَرةَ » 

 ...!«فَتَُكونَا ِمَن الظِلِمینَ 

و اى آدم ! تو و همسرت در این بهشت آرام گیرید و از هر جا خواستید بخورید » 

  !«شویداین درخت نزدیك مشوید كه از ستمگران مىو به 

هایشان را كه پنهان بود بر آنان نمودار كند و شان كرد تا عورتشیطان وسوسه» 

گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع نكرد مگر از بیم اینكه دو فرشته شوید 

  !«و یا جاوید گردید

  !«شمایمو براى ایشان سوگند خورد كه من خیرخواه » 

هایشان در پس با همین فریب سقوطشان داد و چون از آن درخت خوردند عورت» 

چسبانیدند و هاى بهشت به خودشان مىنظرشان نمودار شد و بنا كردند از برگ

تان نكردم و به شما پروردگارشان به ایشان بانگ زد: مگر من از این درخت منع

  !«نگفتم كه شیطان دشمن آشكار شما است

گفتند: پروردگارا ما به خویشتن ستم كردیم و اگر ما را نیامرزى و رحممان » 
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 !«نكنى از زیانكاران خواهیم بود

خدا گفت از بهشت فرود آیید كه برخى با برخى دیگر مخالف و دشمنید و زمین » 

  !«تا هنگام معینى جایگاه شما است

د و از آنجا بیرون آورده میریكنید و در آنجا مىخدا گفت در آنجا زندگى مى» 

  اعراف(/25تا19)               !«شویدمى

  

را مخاطب قرار  السالماین آیه آدم علیه !«و یا آدم اسكن انت و زوجك الجنة ...» 

داده سپس همسرش را عطف بر او نموده و تصرف در همه انواع خوراكیها را بر آنان 

 مباح گردانیده مگر آن درختى را كه استثنا كرده است. 

وسوسه در لغت به معناى دعوت كردن به امرى  « ،فوسوس لهما الشیطان ...» 

به معناى عضوى است كه آدمى از برهنه كردن و  «سوآت»و  است به آهستگى و پنهانى

 دارد . اظهار آن شرم مى

معنایش این است  ...!«ما نهیكما ربكما عن هذه الشجرة اال ان تكونا ملكین» جمله 

كه: پروردگارتان شما را از این درخت نهى نكرد مگر از این جهت كه مبادا فرشته شوید و 

  .یا از خالدین گردید

هاى شدید و أكید به آن دو گفت ابلیس با قسم «،قاسمهما انى لكما لمن الناصحین و» 

  .خواهم شما را فریب دهمكه من خیرخواه شمایم و نمى

غرور به معناى اظهار خیرخواهى و نهان داشتن سوء  « ،فدلیهما بغرور ...» 

 .قصدى است كه در دل دارد

این حرف  !«لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرینقاال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر » 

رساند، لذا هیچ چیزى درخواست نكردند دو را مى از آدم و حوا نهایت تضرع و التماس آن

و تنها احتیاجشان را به مغفرت و رحمت ذكر كرده و گفتند: اگر رحم نكنى بطور دائم و به 

  !تمام معنا زیانكار خواهیم شد

این خطاب هم خطاب به آدم و همسر او  !«لبعض عدو ...قال اهبطوا بعضكم » 

  .است و هم خطاب به ابلیس است

دشمنى بعضى از بنى نوع بشر با بعضى دیگر به خاطر اختالفى است كه در 

هاى آنان است و این قضایى است از خداى تعالى، قضاى دیگرش هم این است كه طبیعت

یعنى تا چندى كه به زندگى دنیوى  !«لى حینو لكم فى االرض مستقر و متاع ا »فرموده:

آید كه این خطاب هم خطاب به هر از ظاهر سیاق بر مى .تان در زمین استزنده هستید جاى

  .سه است

این نیز قضاى دیگرى است كه  !«قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون» 

 است. نشین كردهبشر را تا روز قیامت خاك

 .شان باشدخطاب در این جمله مختص به آدم و همسرش و فرزندان و بعید نیست كه

  40ص :    8المیزان ج :         
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 گفتمانی در رجم شیطان، مهلت دادن او تا روز معین
 

سنُونٍ »  ْن َحَمٍإ مَّ ن صْلصٍل ّمِ قَاَل یَِإْبِلیس  ... َو إِْذ قَاَل َربُّك ِلْلَملَئَكِة إِنى َخِلُق بَشراً ّمِ

  «...؟لَك أاَل تَُكوَن َمَع السِجِدینَما 

 

اى خواهم بشرى از گلى خشكیده از الیهو چون پروردگارت به مالئكه گفت: مى» 

  «،سیاه خلق كنم

پس چون كار او را به پایان رسانیدم و از روح خود در او دمیدم باید كه برایش » 

  !«بسجده افتید

  «،مالئكه همگى و تمامیشان سجده كردند» 

  .«مگر ابلیس از اینكه با سجده كنندگان باشد امتناع ورزید» 

پروردگارت به او گفت: اى ابلیس چه غرضى در نظر گرفتى كه از ساجدین » 

  «نباشى؟

ام كه براى بشرى كه تو آن را از گلى خشكیده از گفت من چنین كسى نبوده» 

  !«اى سیاه آفریدى سجده كنمالیه

  ! «رون شو كه تو از رانده شدگانى پروردگارت گفت: پس بی» 

  !«و بر تو است لعنت تا روز جزا » 

 !«شوند مهلت بدهگفت: پروردگارا پس مرا تا روزى كه خالیق مبعوث مى» 

  !«پروردگارت گفت تو از مهلت داده شدگانى» 

  !«تا روز وقت معلوم» 

دهم در زینت مىكه اغوایم كردى هر آینه در زمین  گفت: پروردگارا بخاطر این» 

  !«كنمنظر آنان، و هر آینه همگیشان را اغواء مى

  ! « مگر بندگان مخلصت را» 

 !«امگفت: همین است راه مستقیم كه من قضاءاش را رانده» 

بدرستى كه تو بر بندگان من تسلط ندارى، مگر آنهائى كه خودشان رام تو » 

  !«گردند

  حجر(/43تا28!«                          )تگاه همه آنان اسو بدرستى جهنم وعده» 

 

پروردگارت گفت: پس   - فاخرج منها فانك رجیم و ان علیك اللعنة الى یوم الدین» 

  !«و بر تو است لعنت تا روز جزا ! بیرون شو كه تو از رانده شدگانى

 

از  یارجم باعث شد ابلیس از میان مالئكه و از آسمان یا از مقام و منزلت الهى،  این

 .مقام قرب كه مستواى رحمت خاص الهى است رانده شود
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حاال كه مرا تا قیامت لعنت كردى، تا قیامت هم عمرم بده و وقتى در خواستش گفت: 

ر آینه همگى آنان را گمراه مستجاب شد آنچه كه در دل پنهان كرده بود اظهار داشته گفت: ه

 !كنممى

این جمله جواب خداى تعالى به !« قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم» 

اجابت است . ابلیس است و در آن اجابت قسمتى از خواسته او و هم رد قسمتى دیگر آنست

كه این  ایننسبت به اصل عمر دادن و رد است نسبت به قیدى كه او به كالم خود زد و آن 

  !دهم اما تا روزى معلوم، نه تا قیامتمهلت تا قیامت باشد و لذا فرمود مهلت مى

كه او را تا قیامت مهلت دهد، و تا  شود خداى تعالى دریغ ورزیده از اینمعلوم مى

كه وقت معلوم  پردازیم به اینحال مى. روز دیگرى مهلت داده كه قبل از روز قیامت است

 به چه معنا است، و براى چه كسى معلوم است؟ 

كه بشر به سوى سعادت سیر نموده و این نوع به  دلیل عقلى و نقلى قائم است بر این

رسد و مجتمع انسانى از گناه و شر رهایى یافته، به خیر و زودى به كمال سعادت خود مى

شود و بساط دا كسى پرستش نمىرسد، به طورى كه در روى زمین جز خصالح خالص مى

هاى درونى و وساوس قلبى از گردد و زندگى نیكو گشته مرضكفر و فسوق برچیده مى

  !رودمیان مى

و به  -و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان االرض یرثها عبادى الصالحون» 

به ارث ى من ایم كه زمین را بندگان شایستهراستى در زبور، پس از تورات نوشته

  انبیاء(/105) «برند.!مى

قال رب بما اغویتنى الزینن لهم فى االرض و الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم » 

كه فساد را  دهم براى اینپروردگارا من اغواء كردنت را سبب قرار مىگفت:  !«المخلصین

 .وسیله اغواى خودم را در دل آنها هم بیندازم در نظر بشر جلوه دهم و بدین

كه ابلیس اغواى خود را به خدا نسبت داد و خدا هم نه آن را رد كرد، نه  از این

براى  فهمیم كه مقصود از آن غوایت، قضیه سرپیچى از سجده بر آدم نبودهجوابش داد مى

اى میان سرپیچى او و معصیت انسان نیست، تا آن سبب این شود و ابلیس كه هیچ رابطه این

 عصیت بشر را فراهم كند. با سرپیچى خودش وسیله م

بلكه مقصود از این اغواء آن غوایتى است كه از خطاب خدایى استشمام نمود و 

فهمید كه لعنت مطلقه خدا كه همان دورى از رحمت او و گمراهى از طریق سعادت است، 

اش مسلم شده، البته این استقرار لعنت گزافى و بیهوده نبوده، بلكه اثر براى همیشه در باره

آن اغوایى است كه خودش براى خود پسندید، پس اضالل خداى تعالى در باره او اضالل 

 .ابتدائى نیست، بلكه اضالل مجازاتى است

آید، یعنى اینجاست كه معناى سببیت اغواى شیطان براى غوایت مردم درست در مى

كه او خودش دور از رحمت خدا و دور از سعادت شده و این دورى بخاطر  بخاطر این

ها و تسویالت خود به لزوم و همیشگى لعنت خدا الزمه او گشته، لذا هر وقت كه با وسوسه

درون دلى رخنه كند و نزدیك شود همین نزدیكى او باعث دور شدن آن دل است از خدا و 
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  !رحمت او

كند، معنایش این است كه اثر غوایت خود م را اغواء مىگوییم: او مردكه مى و این

 اندازد . را در آن دل مى

 -منظورش این است كه باطل را  !«الزینن لهم فى االرض »كه ابلیس گفت: و این

و مقصود از زینت . دهمدر نظر بشر زینت مى -اند گناهان را و یا بطورى كه بعضى گفته

ت كه آدمیان را در زندگى زمینیشان كه همان زندگى دنیا دادن براى آنان در زمین این اس

 .دهمباشد فریب مى

ابلیس در این جمله طائفه متقین را از اغواى خود  !«اال عبادك منهم المخلصین» 

آید كه مقصود از این طائفه از سیاق كالم بر مى .صیناستثناء نموده و آنها عبارتند از مخلَ 

دا خالص كرده باشند، و معلوم است كه جز خدا كسى اند كه خود را براى خكسانى

 .اندصنكرده پس مخلَ  خالصشان

آید این ظاهر كالم به طورى كه از سیاق بر مى...!« قال هذا صراط على مستقیم» 

است كه جمله مورد بحث كنایه باشد از اینكه همه امور به دست خداست، حتى شیطان هم 

هایش بى نیاز از خدا نیست، همچنانكه اگر دریا به دریانورد بگوید راه تو بر در این فضولى

خود را مجهز به وسائل عبور از  اى جز این ندارد كهپشت من است به او فهمانده كه چاره

 دریا بنماید . 

و حاصل مطلب این است كه آدم و فرزندانش همگیشان بندگان خدایند و چنان نیست 

كه ابلیس پنداشته بود كه تنها مخلصین بنده او هستند، و چون بنده خدا هستند به شیطان 

مستقال انجام دهد و  -انست كه همان اغواى ایش -خواهد تسلطى بر ایشان نداده تا هر چه مى

گمراهشان كند، بلكه همه افراد بشر بندگان اویند و او مالك و مدبر همه است، چیزى كه 

شیطان را بر افرادى كه خودشان میل به پیروى او دارند و سرنوشت خود را به دست هست 

 . اند مسلط فرموده، اینهایند كه ابلیس بر آنان حكمفرمایى دارد او سپرده

  220ص :    12میزان ج : ال
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 فصل دوم

 

 تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن 

 

 در سرنوشت نهائی انسانها
 

 

 

 گفتمانهای اصحاب اعراف

 

َو بَْینُهَما ِحَجاٌب  َو َعلى األَْعَراِف ِرَجاٌل یَْعِرفُوَن ُكال بِِسیَماُهْم  َو نَاَدْوا أَصَحب » 

نَِّة أَن سلٌَم َعلَْیُكْم  ََ  ...!«لَْم یَْدُخلُوَها َو ُهْم یَطَمعُونَ  الْج

میان بهشتیان و دوزخیان حائلى است و بر باالى آن مردمى هستند كه همه » 

شناسند و اهل بهشت را ندا دهند كه سالم بر سیما و رخسارشان مى خالئق را به

  !«اند اما طمع آن را دارندشما، اینان به بهشت در نیامده

ن به سوى اهل جهنم بگردد گویند پروردگارا ما را قرین گروه و چون دیدگانشا» 

 !«ستمگران مكن

شناسند ندا دهند و گویند جماعت اصحاب اعراف مردمى را كه به سیمایشان مى» 

  !«كردید كارى براى شما نساختشما و آن تكبرى كه مى

رسد؟ شما خوردید كه رحمت خدا به آنان نمىها بودند كه شما قسم مىآیا همین» 

به بهشت وارد شوید كه نه بیمى دارید و نه غمگین  در دنیا ( تحقیر شدگان)

  !«شویدمى

اهل بهشت را ندا زنند كه از آن آب یا از آن چیزها كه خدا روزیتان  و اهل جهنم» 

 !«گویند: خداوند آن را بر كافران حرام كرده است!  كرده براى ما بریزید

 اف(اعر /50تا  46)         

سالم رجال  .شود كه این منادیان همان رجال اعراف هستنداز سیاق آیات استفاده مى

اعراف به اهل بهشت قبل از ورود ایشان به بهشت است. اصحاب جنت در حالى كه هنوز 

ربنا ال » جمله:  . شونداند و اشتیاق دارند هر چه زودتر برسند، ندا مىداخل نشده به بهشت

  .كندمى اصحاب جنت حکایتاز دعاى  !«الظالمین تجعلنا مع القوم

كه اصحاب اعراف آنها را به سیمایشان  كه رجال را توصیف كرد به این این

شناسند داللت دارد بر اینكه سیماى اصحاب دوزخ نه تنها اعرافیان را به دوزخى بودن مى

  .نمایدكند، بلكه به خصوصیات دیگرى هم كه دارند راهنمایى مىآنان واقف مى
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كه شما در دنیا از قبول حق استكبار  د به ایننكندوزخیان را شماتت مىآنها 

 .پنداشتیدبودن به دنیا، حق را ذلیل و خوار مى كردید و از جهت شیفتگى و مغرورمى

اسم اشاره هؤالء اشاره است به  «؟ا هؤالء الذین اقسمتم ال ینالهم هللا برحمة ...» 

شان به طور این است كه اینها همان كسانى هستند كه شما در باره اصحاب جنت، و معنایش

بینند و خیر دیدن اند خیرى نمىگفتید از این راهى كه براى عبودیت اتخاذ كردهجزم مى

 همان رسیدن به رحمت خدا است . 

امرى است از طرف  !«ادخلوا الجنة ال خوف علیكم و ال انتم تحزنون » :جمله 

كنند ایشان را تا اصحاب اعراف به مؤمنین كه پس از تقریر حال آنها به استفهام، امر مى

  .داخل جنت شوند

  161ص :   8المیزان ج :      

 

 

 گفتمانهای اهل بهشت

 

ً إِ  » نَِّة  أَصَحب الجَ ال ُوسعََها أُولَئك َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ال نُكلِّف نَْفسا

 ...!«ُهْم فِیَها َخِلُدونَ 

اند، هیچ كس را جز به اندازه و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده» 

 !«كنیم، آنان اهل بهشتند و همانها در بهشت جاودانندتواناییش تكلیف نمى

اینك در جایگاهشان جویها روان  ،هایشان بود برون كردیماى كه در سینهكینه» 

گویند: ستایش خدایى را كه ما را به این نعمت هدایت كرد، كه اگر خداوند . است

یافتیم، راستى پیامبران پروردگار ما به حق آمده هدایتمان نكرده بود راه نمى

كردید میراث بودند، و ندایشان كنند كه این بهشت را به پاداش اعمالى كه مى

 «!ایدبرده

اهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند كه ما وعده پروردگار خویش را درست » 

یافتیم آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: آرى، پس اعالم 

  !«زند كه لعنت خدا بر ستمگران باداى میان آنان بانگ مىكننده

خود هم به آخرت  خواهند وهمان كسانى كه سد راه خدا شده آن را منحرف مى» 

 اعراف(/45تا42)               !« كافرند

 

و قالوا الحمد » اولین نکته ای که از گفتمان های اهل بهشت در این آیات آمده جمله 

است.  «!هلل الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لوال ان هدانا هللا لقد جاءت رسل ربنا بالحق

آنان را خالص براى خود  اهل بهشت می دهد چوننسبت حمد را به  خدای تعالی در این آیه 

كرده، یعنى كارشان را به جایى رسانیده كه هیچ اعتقاد باطل و همچنین هیچ عمل زشت و 

توانند خدا را آن طور كه باید و شاید توصیف باطلى ندارند، تنها چنین كسانى هستند كه مى
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مبتذلى نیست كه هر كسى از عهده آن بر آید، توصیف خداى تعالى امر  .و تحمید كنند

 !«صینسبحان هللا عما یصفون اال عباد هللا المخلَ  »كه خود فرموده: همچنان

 صافات(/160و159) 

كه  اشاره است به این !«هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لوال ان هدانا هللا »كه گفتند: این

  .ختیارى در باره آن نداردهدایت كار خداى تعالى است و انسان هیچ قدرت و ا

در اینجا رفعت قدر و علوشان  !«و نودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون» 

اند رساند نه دورى آن را، زیرا از ظاهر سیاق به طورى كه دیگران هم گفتهبهشت را مى

اند و با این شود كه خود در بهشت منزل گرفتهآید كه این ندا وقتى به آنان مىچنین بر مى

 حال اشاره براى افاده دورى مسافت نخواهد بود. 

كه چرا این آیه بهشت را در مقابل اعمال  آید و آن اینمى در اینجا سؤالى پیش

صالحشان ارث آنان قرار داده؟ و حال آنكه معناى ارث تملك مال و یا هر چیز قابل انتفاعى 

است از كسى كه قبال او مالك بوده و با زوال، ملك او به دیگرى منتقل شده، مانند فرزند كه 

برد و یا گذارد و فرزند آن را ارث مىد و مالى باقى مىمیربرد یعنى پدر مىاز پدر ارث مى

روند و علم را براى بازماندگان و ورثه خود یعنى علما به ارث باقى انبیا كه از دنیا مى

میرند و زمین و آنچه را كه در آن است براى مالك اصلیش خداى گذارند و یا مردم مىمى

موارد معناى انتقال از غیر در كلمه ارث نهفته گذارند. در همه این تعالى به ارث باقى مى

  .است

توان این معنا را اعتبار جواب این سؤال این است كه در آیه مورد بحث نیز مى

كه خداى تعالى بهشت را آفرید تا تمامى بندگانش با سرمایه عمل صالح آن  كرد، براى این

از آن محروم ساختند در را بدست آورند ولى كفار با ارتكاب شرك و معاصى، خود را 

نتیجه بهشت به ارث مؤمنین در آمد، پس در حقیقت مؤمنین با عمل صالح خود آن را از 

  .انددیگران ارث برده

این آیه شریفه كالمى را كه بهشتیان با  !«و نادى اصحاب الجنة اصحاب النار ...» 

زخیان است و هم كند، كالم مزبور، هم اقرار گیرى از دودوزخیان دارند حكایت مى

این نوع مسخره كردن لغو و باطل نیست تا  .كننداستهزایى است كه بهشتیان از دوزخیان مى

صدورش از اهل بهشت معقول نباشد، چون سخریه وقتى باطل است كه از آن هیچ غرض 

اما اگر منظور معارضه به مثل و یا غرض حق . صحیحى منظور نباشد مانند استهزاى حق

 .البته لغو نخواهد بوددیگرى باشد 

 

این جمله فرعى است كه بر تحقق  !«فاذن مؤذن بینهم ان لعنة هللا على الظالمین» 

هاى خداى سبحان متفرع شده و مقصود از اذان اعتراف آن دو طایفه بر حقانیت وعده

 .  است اعالمى است كه به هر دو طایفه شده

 !راندن و دور كردن ستمكاران است از رحمت الهى «لعنت» منظور از 

ظالمین عبارتند از كفار و منكرین آخرت و معاندین حق كه همواره راه خدا را 
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  .سازندخواهند و دیگران را نیز از سلوك آن بازداشته منصرف مىناهموار و منحرف مى

اى سبحان كه خد شود، براى ایندینان هم مىاین وصف شامل منكرین صانع و بى

كند همان در كتاب مجیدش مكرر فرموده كه دین او و راهى كه بندگان را به آن هدایت مى

 كند و جز آن دین و راهى نیست.راه انسانیتى است كه فطرت خود انسان به آن دعوت مى

پیماید همانا راه خدا و دین الهى است، لیكن اگر آن پس راهى كه انسان در زندگى خود مى

كند و سعادتش نیز در آن است سلوك كرد ق آنچه فطرت به سوى آن دعوت مىرا مطاب

باشد و اگر آن را همان صراط مستقیم و اسالم است، كه راه راست و دین پسندیده خدا مى

مطابق فطرت سلوك نكرد خواه در خالل آن ایمانى به خدا و عبادت معبودى باشد، مانند 

ى در آن نباشد، مانند مادیت، در هر حال همان راه هاى باطل و خواه خضوع و عبادتدین

خدا است كه كج گرفته شده و اسالمى است كه تحریف شده و نعمت خدا است كه كفران شده 

           !دقت فرمایید -

  145ص :    8المیزان ج :    

 

 گفتمانهای  اهل جهنم

 

 « ً ِ َكِذبا ِن اْفتَرى َعلى َّللاَّ َن فََمْن أَظلَُم ِممَّ ْم نَِصیبُهم ّمِ َُ أَْو َكذَّب بِئَایَتِِه  أُولَئك یَنَالهُ

ِ  قَالُوا  اْلِكتَِب  َحتى ِإذَا َجاَءتُهْم ُرسلُنَا یَتََوفَّْونُهْم قَالُوا أَْیَن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ

 ...!«ضلُّوا َعنَّا َو شِهُدوا َعلى أَنفُِسِهْم أَنُهْم كانُوا َكِفِرینَ 

كیست ستمگرتر از آن كس كه به دروغ بر خداى تعالى افتراء ببندد؟ و یا آیات » 

كه فرستادگان ما به  رسد، تا آناو را تكذیب كند؟ نصیب مقررشان به ایشان مى

پرسند: كجاست آن سویشان رفته بخواهند جانشان را بگیرند از ایشان مى

با این اعتراف علیه  !بینیمرا نمىخواندید؟ گویند آنها چیزهایى كه غیر از خدا مى

 !«اندخود گواهى دهند كه كافر بوده

اند هایى از جن و انس كه پیش از شما درگذشتهفرماید: با گروهخداى تعالى مى» 

وقتى گروهى وارد شود گروه هم عقیده خویش را لعنت كند و  !به جهنم وارد شوید

اره پیشروانشان گویند: چون همگى در آنجا مجتمع شوند پیروانشان در ب

 ! پروردگارا اینان ما را به گمراهى كشیدند، عذاب ایشان را از جهنم دو چندان كن

 !«دانیدو لیكن شما نمى گوید همه را  عذاب دو چندان است

شان به پیروان گویند: پس شما را بر ما برترى نبوده اینك به سزاى پیشروان» 

  !«حمل كنیدكردید این عذاب را تاعمالى كه مى

هاى ما را تكذیب كرده و نسبت به آنها تكبر ورزیدند درهاى آسمان كسانى كه آیه» 

را به رویشان نگشایند و به بهشت وارد نشوند تا طناب كشتى به سوراخ سوزن 

  !«دهیمآرى، بدكاران را این چنین سزا مى!  داخل شود

آنان پوششهاى آتشینى  براى ایشان از آتش بسترى و  بجاى روپوش بر باالى» 
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  اعراف(/41تا37!«                     )دهیمآرى ستمگران را چنین كیفر مى !است

 

ها به خداوند دروغ بسته و یا با رد همه كسانى كه با ارتكاب شرك و عبادت بت

شان از كتاب و آنچه كه از خیر احكام دین و یا بعضى از آن آیات او را تكذیب نمودند، بهره

شر در حقشان مقدر شده در خالل زندگى دنیویشان به آنان خواهد رسید، تا آنكه  و

اجلهایشان سر آمده و فرستادگان ما كه همان ملك الموت و یاران اویند بر ایشان نازل شده 

شود كجایند آن شركایى كه براى جانشان را بستانند، آن وقت است كه از ایشان سؤال مى

بینیم آنها گویند: ما نمىدانستید؟ در جواب مىا را شفیع درگاه خدا مىخداوند اتخاذ كرده آنه

 یابیم . را، یعنى آنها را آن اوصافى كه برایشان قائل بودیم نمى

این خطاب از ناحیه خود  !«قال ادخلوا فى امم قد خلت من قبلكم من الجن و االنس» 

 هاى او در مساله موت و غیر آنند . پروردگار است، نه مالئكه كه واسطه

مخاطبین به این خطاب به حسب سیاق لفظ بعضى از كفارند كه قبل از ایشان 

اند، ظاهر سیاق چنین است و لیكن خطاب هایى مانندشان از جن و انس بوده و درگذشتهامت

ه فرموده باشد: داخل شوید در آنچه كه داخل شدند گذشتگان و آیندگان در معناى این است ك

طور منتظم نمود، براى این است كه زمینه را براى ذكر مشاجرات  اگر سیاق را آن ! شما

 .اهل دوزخ و اعتراضاتى كه هر تازه واردى به دوزخیان قبل از خود دارد فراهم نماید

  

ین یكى از مشاجرات دوزخیان است كه هر كدام ا ...!«كلما دخلت امة لعنت اختها» 

كنند، یعنى اند لعنت مىشوند، كسانى را كه قبل از ایشان وارد شدهكه در آتش داخل مى

 !گویند: از رحمت خدا و از هر چیز دیگرى دور باشىمى

كلمه اداركوا معنایش رسیدن به یكدیگر است،  !«حتى اذا اداركوا فیها جمیعا ...» 

اولى و اخرى یا به حسب  «،قالت اخریهم الولیهم» آنكه همه در آتش جمع شوند. یعنى تا 

و منظور از اولى رؤساى ضاللت و ائمه كفر است كه پیروان خود را در  رتبه است

كنند و یا به حسب زمان و مراد اسالف و پیشینیان است كه براى آیندگان گمراهى كمك مى

  .سازندرا براى آنان هموار مىخود فتح باب ضاللت كرده و راه كج 

در حین مخاطبه و  !«قالت اخریهم الولیهم ربنا هؤالء اضلونا ...» در جمله 

طبقه بعدى . مشاجره با یكدیگر، خداى تعالى را مخاطب قرار داده و به یكدیگر نفرین كردند

دید و هم ما را كه هم خودتان گمراه بو ترید، براى اینها گفتند شما از ما ظالمنخست به قبلى

آنگاه رو به درگاه خدا  -گمراه كردید، لذا امیدواریم خداوند عذاب آتش شما را دو برابر كند 

  !آورده و عرض كردند: پروردگارا اینان ما را گمراه ساختند، پس عذابشان را دو چندان كن

خداوند هم در جوابشان فرمود: عذاب هر دوى شما دو چندان است و لیكن 

  !یدفهمنمى

گاه طبقه قبلى در جوابشان گفتند: شما از جهت خفیف بودن عذاب فضیلتى بر ما  آن

  ...!ندارید
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است اما  )دو برابر(عفخداى تعالى فرمود: عذاب براى اولى و آخرى هر دو ِض 

براى اولى، به جهت این كه هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را در گمراهى اعانت 

ما، از این جهت كه هم خودتان گمراه بودید و هم در این گمراهى به كردند و اما براى ش

گمراه كردن آنان كمك كردید و حرفهایشان را پذیرفته و دعوتشان را اجابت كردید و با 

توانید بفهمید، چون فهمید و نمىپیوستن به آنان باعث سیاهى لشكرشان شدید و لكن نمى

ست، و عذاب خود شما، شما را چنان احاطه كرده فهمیدن مقدار عذاب فرع علم و ادراك ا

بینید كه آنان نیز در توانید نسبت به مقدار عذاب آنان علم پیدا كنید، تنها از دور مىكه نمى

كنند كنید كه عذاب آنان مثل عذاب شما است، آنان نیز همین خیال را مىآتشند و لذا خیال مى

  !است، و هم عذاب شما  )دو برابر(و حال آنكه چنین نیست، هم عذاب آنان ضعف

باید دانست كه این خطاب الهى خطابى است از در قهر، تا هر دو طایفه با شنیدن آن 

تر شوند، لذا بنا به حكایت قرآن طبقه قبلى پس از شنیدن جوابى كه خداوند به تر و معذبذلیل

 ،تر از عذاب ما نیستخفیفنفرین طبقه بعدى داد گفتند: كار شما بهتر از ما و عذابتان 

 !بچشید عذاب را به كیفر گناهانى كه در دنیا كردید

  141ص :    8المیزان ج :      

  

 

 پوچی وعده های شیطان،  گفتمان سیاهی لشکر کفر با روسای خود

 

ِ َجِمیعاً فَقَاَل الضعَفَُؤا ِللَِّذیَن استَْكبُروا إِنَّا كنَّا لَُكْم »  ْغنُوَن َو بََرُزوا َّللَّ تَبَعاً فََهْل أَنتُم مُّ

ِ ِمن شىْ  َدْینَكْم  سَواٌء َعلَْینَا أَ َجِزْعنَا أَْم َعنَّا ِمْن َعذَاِب َّللاَّ ََ ُ لهَ ٍء  قَالُوا لَْو َهَدانَا َّللاَّ

ِحیٍص   !«صبْرنَا َما لَنَا ِمن مَّ

َ َوَعَدكْم َوعْ »  ا قُضَى األَْمُر إِنَّ َّللاَّ قّ َو قَاَل الشْیطُن لَمَّ ََ َو َوَعدتُّكْم فَأَْخلَْفتُكْم  َو   َد الْح

ن سْلطٍن إاِل أَن َدَعْوتُُكْم فَاستََجْبتُْم لى  فاَل تَلُوُمونى َو لُوُموا  َما كاَن لَى َعلَْیُكم ّمِ

ا أَنَا بُِمصِرِخكْم َو َما أَنتُم بُِمصِرِخىَّ  إِنى كفَْرت بَِما أَشَركتُُموِن ِمن قَْبلُ  إِنَّ   أَنفُسكم  مَّ

 !«الظِلِمیَن لَُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ 

 

شوند در این هنگام همه براى خدا و در پیشگاه او ظاهر مى در روز قیامت» 

 گویند:ضعفا به مستكبران مى

توانید از ما دفع ما پیروان شما بودیم، آیا امروز چیزى از عذاب خدا را مى -

 گویند:آنها مى    كنید؟

اما حاال چه !  رده بود ما نیز شما را هدایت كرده بودیماگر خدا هدایتمان ك  -

 !«بیتابى كنیم و چه صبر كنیم برایمان یكسان است، و گریزگاهى نداریم 

 

 گوید:كه كار خاتمه پذیرد، شیطان مى و همین» 
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دادم  (باطل و نادرست ) و من نیز به شما وعده، خدا به شما وعده درست داد -

كه دعوتتان كردم و شما  تسلطى نداشتم جز اینمن بر شما  !و تخلف كردم

اجابتم كردید، مرا مالمت نكنید، خودتان را مالمت كنید، من فریادرس شما 

در كار  )من آن شركتى كه پیش از این ! نیستم و شما نیز فریادرس من نیستید

                                                             !«    برایم قائل بودید انكار دارم. به درستى ستمگران، عذابى دردناك دارند (خدا

 ابراهیم   (/22و21)

 

آنچه از سیاق بر  .كندتخاصم و بگومگوى كفار را در روز قیامت نقل مى آیه اول

كنند و مقصود آید مقصود از ضعفاء آنهایى هستند كه از بزرگان كفار تقلید و اطاعت مىمى

كردند و قدرت لیاء و بزرگان كفرند، كه دسته اول آنها را پیروى مىاز مستكبرین همان او

 !ظاهرى، وادارشان كرد از ایمان به خدا و آیاتش استنكاف ورزند

این جمله، حكایت كالم شیطان است كه در ...!« و قال الشیطان لما قضى االمر» 

عبارت كوتاه،  كالم جامعى است از او زیرا در این و گویدروز قیامت به ظالمین مى

داشت بیان نموده و رابطه خود و ایشان را در برابر تمام مردم خیلى م موقعیتى را كه با مرد

  !كندمى روشنپوست كنده 

كردند خبر خداى تعالى هم وعده داده بود كه به زودى ایشان را به اختالفاتى كه مى

همانهایى كه در دنیا حق را دهد و بزودى در روز قیامت حق هر چیزى را از طرف مى

جویند، شیطانهاى انسى لذا مالئكه از شرك ایشان بیزارى مى ،گرداندپوشاندند ظاهر مىمى

كنند، بتها و خدایان دروغین هم نسبت به شرك و كفر ایشان و جنى هم ایشان را طرد مى

رمین هم به دهند، خود مجورزند، پیشوایان ضاللت هم جوابشان را نمىبیزارى و كفر مى

این معانى همه در آیات بسیارى از قرآن كریم آمده و چیزى  .كنندگمراهى خود اعتراف مى

  .از آن بر اهل دقت و تدبیر پوشیده نیست

 

ها را گیرند، كه تو این مصیبتتابعین شیطان در آن روز، وى را به باد مالمت مى

 !بر سر ما آوردى، حال بیا با ما شركت كن

اى نیست، مالمت شما، همه به گوید میان من و شما رابطهاسخ مىاو هم در پ

تماس بگیرم و نزدیك شما شوم، زیرا من از  توانم با شماگردد،  من نمىخودتان بر مى

 !شما هم از آنان هستید !ترسمعذاب دردناكى كه براى ستمكاران آماده شده است مى

است كه انسان خودش مسؤول كارهاى منظور عمده از این آیه، فهماندن این حقیقت 

چون هیچ كس بر او مسلط نبوده است،  !و نباید این كاسه را سر دیگرى بشكند !خویش است

 .پس هر وقت خواست كسى را مالمت كند، خودش را مالمت كند

 . مساله تابع بودن او و متبوع بودن شیطان امر موهومى بیش نیست و حقیقتى ندارد

جوید و مالمتش را به خود او بر جا كه شیطان از انسان بیزارى مىبزودى در قیامت، آن

شود، همانطورى كه آیه قبلى هم این معنا را نسبت به گرداند، این حقیقت روشن مىمى
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فرمود كه رابطه میان این دو طبقه موهوم بود كرد، آنجا هم مىضعفاء و مستكبرین بیان مى

یگر هم در روز قیامت كه روز انكشاف حقایق است، نه حقیقى و رابطه موهومى با موهوم د

  !خوردبه هیچ دردى نمى

  61ص :    12المیزان ج :                          

 

 گفتمانی در برزخ و دوزخ

 

 «،َحتى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم اْلَمْوت قَاَل َرب اْرِجعُونِ » 

لَعَلى أَْعَمُل صِلحاً فِیَما تََرْكت  َكال  إِنََّها كِلَمةٌ ُهَو قَائلَُها  َو ِمن َوَرائِهم بَْرَزٌخ إِلى  »

  ...!«یَْوِم یُْبعَثُونَ 

تا آنگاه كه وقت مرگ هر یكشان فرا رسد در آن حال آگاه و نادم شده گوید بار » 

 «،الها مرا به دنیا بازگردان

گذشته عملى صالح به جاى آرم و به او خطاب شود كه هرگز  تا شاید به تدارك» 

را از حسرت همى گوید و از عقب آنها  (مرا بازگردان )نخواهد شد و این كلمه

  !«عالم برزخ است تا روزى كه برانگیخته شوند

پس آنگاه كه نفخه صور قیامت دمید دیگر نسبت و خویشى در میانشان نماند و » 

  «،نپرسدكسى از كس دیگر حال 

  !«پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزین است آنان رستگارانند» 

و هر آن كه اعمالش سبك وزن باشد آنان كسانى هستند كه نفس خویش را در » 

  «،زیان افكنده به دوزخ مخلد خواهند بود

سوزاند و در جهنم زشت منظر خواهند آتش دوزخ صورتهاى آنها را مى» 

  «،زیست

آیا آیات من بر شما تالوت نشد؟ و شما از جهل تكذیب  :آنها خطاب شودو به »  

  «آیات ما نكردید؟

كه شقاوت بر ما غلبه كرد  !(رحم كن )آن كافران در جواب گویند بار الها به ما » 

  !«و كار ما به گمراهى كشید

بسیار پروردگارا ما را از جهنم نجات ده اگر دیگر بار عصیان تو كردیم همانا » 

  !«ستمكار خواهیم بود

باز به آنان خطاب سخت شود اى سگان به دوزخ شوید و با من لب از سخن » 

  !«فرو بندید

اى از بندگان صالح من روى به من آورده و عرض زیرا شمایید كه چون طایفه» 

كردند بار الها ما به تو ایمان آوردیم تو از گناهان ما درگذر و در حق ما لطف و مى

  «،هربانى فرما كه تو بهترین مهربانان هستىم
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كردید تا آنجا كه مرا به در آن وقت شما كافران آن بندگان خاص مرا تمسخر مى» 

  !«نمودیدكلى فراموش كرده بر آن خداپرستان خنده استهزاء مى

من هم امروز جزاى صبر بر آزار و سخریه شما را به آن بندگان پاك خود » 

  !«ا امروز سعادتمند و رستگاران عالمندخواهم داد و آنه

 «؟دانید شما چند سال در زمین درنگ كردیدآنگاه خدا به كافران گوید كه مى» 

 ) آنها پاسخ دهند كه تمام زیست ما در زمین یا یك روز بود یا یك جزء از روز» 

  !«از فرشتگان حسابگر عمر خلق باز پرس  ،(اگر ما خطا گوییم

دانستید كه مدت عمرتان در دنیا شما اگر از حال خود آگاه بودید مىخدا فرماید » 

  !«بسیار اندك بود

ایم هرگز به ما رجوع آیا چنین پنداشتید كه ما شما را به عبث و بازیچه آفریده» 

  «؟!نخواهید كرد

زیرا خداى به حق، برتر از آن است كه عبث كند كه هیچ خدایى به جز همان » 

  !«ریم نخواهد بودپروردگار عرش ك

و هر كس غیر خدا كسى را به الهیت خواند حساب كار او نزد خداست و البته » 

  !«را فالح و رستگارى نیست كافران

و تو اى رسول ما دعا كن و بگو بار الها بیامرز و ببخش كه تو بهترین » 

 !«   بخشندگان عالم وجودى

  مومنون(/118تا 99)                                                                            

 

كند و به طور مفصل بیان مى هاین آیات عذاب آخرتى را كه به مشركین وعده داد

كند و این معنا را خاطر آغاز آن را از روز مرگ تا قیامت و از قیامت تا ابدیت معرفى مى

سازد كه زندگى دنیا كه ایشان را مغرور كرده و از آخرت باز داشته، بسیار ناچیز نشان مى

است سوره را با و در آخر این آیات كه آخر سوره  ،(اگر بخواهند بفهمند )و اندك است

كند، و در آن خطاب به وى دستور ختم مى وسلّموآلهعلیههللاخطابى به رسول خدا صلى

دهد كه از او درخواست كند همان چیزى را كه خودش از بندگان مؤمن خود و مى

رب اغفر و ارحم و انت  »رستگاران در آخرت حكایت كرده بود و آن این بود كه گفتند:

  !«پروردگارا بیامرز و رحم كن كه تو بهترین رحم كنندگان هستى -خیر الراحمین 

به مالئكه موكل بر  !«  برگردانید مرا» ظاهرا خطاب در  !«قال رب ارجعون» 

 .مرگ است

در اینجا وقتى عذاب  «...،كال انها كلمة هو قائلها ! لعلى اعمل صالحا فیما تركت» 

 كنند كه اگر برگردند عملاظهار چنین امیدى مىبینند كه مشرف بر ایشان شده خداى را مى

 !صالح كنند

در آنچه كه  از  یعنى تا به جاى آورم عملى صالح !«اعمل صالحا فیما تركت» 

ام یعنى آن اموال را در راه خیر و احسان و هر راهى كه مایه اموال خود به جاى گذاشته
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 !رضاى خدا است خرج كنم

گردد، این تنها سخنى است یعنى هرگز، او به دنیا برنمى «،كال انها كلمة هو قائلها» 

  !این كنایه است از اجابت نشدن آن و اثرگوید: یعنى سخنى است بىكه او مى

مراد از برزخ عالم قبر است كه عالم !« و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون ... » 

مراد از  .د تا قیامت برسدكننمثال باشد و مردم در آن عالم كه بعد از مرگ است زندگى مى

كه فرمود: برزخ در ماوراى ایشان است، این است كه زمان طالب آدمى است، یعنى  این

   .منتظر است كه آدمى از آن عبور كند

آیا آیات من براى  »شود:یعنى به ایشان گفته مى «؟ ا لم تكن آیاتى تتلى علیكم ...» 

  «كردید؟شما خوانده نشد و آیا شما نبودید كه آنها را تكذیب مى

كلمه شقوت و شقاوت ضد  !«قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و كنا قوما ضالین» 

سعادت است و سعادت هر چیزى خیرى است كه مختص به او است و شقاوتش نداشتن آن 

  .معناى شر مختص به هر چیزى استخیر است و به عبارت دیگر: شقاوت به 

یعنى پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه كرد و اگر شقاوت  ...!«غلبت علینا شقوتنا» 

كه خودشان نیز در غلبه شقاوتشان مؤثر و دخیل  دادند، اشاره است به این را به خود نسبت

كه دنبال این آیه  ایناند و آن را به سوء اختیار خود براى خود انتخاب كردند، به دلیل بوده

پروردگارا ما را از دوزخ در آور كه اگر این دفعه همان خطاها را تكرار كنیم  »گفتند:

 !ستمكار خواهیم بود

اگر سعادت و شقاوت اختیارى و اكتسابى نباشد، وعده معنا ندارد، چون اگر از 

كه خود  در عین اینولى . جهنم به سوى دنیا باز گردند تازه همان حال اول را خواهند داشت

اند، به این معنا كه نفس اند، در عین حال خود را مغلوب شقاوت هم دانستهرا مقصر دانسته

توانسته رنگ سعادت قبول كند و هم اند كه هم مىاى بى رنگ دانستهخویش را چون صفحه

غال به رنگ شقاوت در آید، چیزى كه هست شقاوت بر آنها غلبه كرده و محل را به زور اش

شقاوتى بوده كه در صورت سوء  «،شقوتنا »نموده، اما این شقاوت، شقاوت خودشان بوده

اى بى رنگ و اختیار و ارتكاب گناهان حتمى بوده است، چون در اول خود را مانند صفحه

خالى از سعادت و شقاوت فرض كردند، پس اگر در عین حال شقاوت را شقاوت خود 

 خاطر همان سوء اختیار و ارتكاب گناهان است. اند، این ارتباط به دانسته

كه  اند بر اینخواهیم بگوییم: در این جمله اعتراف كردهكه، مى كوتاه سخن این

شقاوت جزء ذاتشان نبوده، بلكه بدانها ملحق و عارض شده و وقتى هم عارض شده كه 

میان آوردند كه  حجت بر آنها تمام بوده، چون این سخن را بعد از اعتراض خداى تعالى به

  «؟شد ... آیا آیات من بر شما تالوت نمى »پرسید:

و با این جمله اعتراف  !«و كنا قوما ضالین :»اهل دوزخ بعد از جمله مذكور گفتند

این اعتراف مؤكد را بدان جهت كردند كه به این وسیله از عذاب  .خود را تاكید كردند

د سعادت كسب كنند، چون در دنیا سابقه این كار یافته به دنیا بر گردند تا براى خو خالصى

را داشتند كه اعتراف گناهكار و متمرد، به گناه و تمرد خود، توبه و پاك كننده او است و او 
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 دهد. را از آثار سوء گناه نجات مى

منظور از این درخواست، به طورى كه  !«ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون» 

مرادشان این است كه به  .كند، درخواست برگشتن به دنیا استاللت مىآیات دیگر بر آن د

كردند كه این درخواست را مى (در دوزخ) دنیا برگردند و عمل صالح كنند، توبه هم كه اآلن

اند، در نتیجه از جمله كسانى خواهند شد كه هم توبه كرده و هم عمل صالح انجام كرده

  .اندداده

كالم زجر و چخ كردن اهل جهنم و  از این مراد !«ال تكلمونقال اخسؤا فیها و » 

 قطع كالم ایشان است. 

انه كان فریق من عبادى یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا و انت خیر » 

این فریق كه در این آیه درباره آنان بحث فرموده مؤمنین در دنیا هستند كه !« الراحمین

  .خدا است ایمانشان، توبه و بازگشت به سوى

كالم مؤمنین در دنیا معنایش توبه و درخواست رستگارى و سعادت است، و این 

اند، تنها فرقى كه هست این است كه عین همان چیزى است كه اینان در این آیه خواسته

  !زدندموقف مختلف شده، این حرف را باید در موقف دنیا مى

همین اشتغالتان !« نهم تضحكونفاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذكرى و كنتم م» 

  .و خندیدن به ایشان، ذكر مرا از یادتان برد به مسخره كردن مؤمنین

كه شما ایشان را به خاطر  با این !«انى جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون» 

 !تنها ایشان رستگارند نه شما !«انهم هم الفائزون » ،كردیدهمان ذكر مسخره مى

ارگانه در مقام مایوس كردن كفار است كه به طور قطع از رستگارى این آیات چه

خود مایوس شوند، به خاطر آن اعترافى كه كردند و دنبالش تقاضاى بازگشت به دنیا 

زیرا این طلب خود نوعى عمل است، كه آنهم ظرفش دنیا است، همچنان كه بندگان  .نمودند

كردند، شما ایشان را مسخره مل مىخود كرده و ع مؤمن من دنیا را وسیله رستگارى

خندیدید، تا آنجا كه عمل را رها كرده و آن را با سخریه اهل عمل كردید و به آنان مىمى

عوض كردید، تا امروز رسید، كه روز جزا است،  دیگر عمل ممكن نیست، در نتیجه آنان 

ون خود را تهى با رسیدن به پاداش عمل خود رستگار شدند، و شما تهى دست ماندید، و چ

دست یافتید، در تالش بر آمدید كه براى خود كارى كنید و حال آنكه امروز روز كار و عمل 

 !نیست، تنها روز جزا است

  93ص :    15المیزان ج : 
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 در رستاخیز تردیدی نیست!     گفتمان اصحاب کهف

 

نُهْم كْم لَِبثْتُْم  قَالُوا لَبِثْنَا یَْوماً أَْو بَْعض َو كذَِلك بَعَثْنَُهْم ِلیَتَساَءلُوا بَْینُهْم  قَاَل »  قَائٌل ّمِ

َها یَْوٍم  قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم فَاْبعَثُوا أََحَدكم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلى اْلَمِدینَِة فَْلیَنظْر أَی

ْنهُ َو ْلیَتَلَطف  ...!«َو ال یُشِعَرنَّ ِبكْم أََحداً  أَْزكى طعَاماً فَْلیَأْتِكم بِِرْزٍق ّمِ

 

 چنین بود كه بیدارشان كردیم تا از همدیگر پرسش كنند، یكى از آنها گفت:» 

 :گفتند  چقدر خوابیدید؟ -

 :گفتند!  ایمروزى یا قسمتى از روز خوابیده -

 !ایدپروردگارتان بهتر داند كه چه مدت خواب بوده -

تر است بفرستید تا بنگرد طعام كدام یكیشان پاكیزهیكیتان را با این پولتان به شهر 

و خوردنیى از آنجا براى شما بیاورد، و باید سخت دقت كند كه كسى از كار شما 

  !«آگاه نشود

زیرا محققا اگر بر شما آگهى و ظفر یابند شما را یا سنگسار خواهند كرد و یا به » 

 !«خواهند دیدگردانند و هرگز روى رستگارى نآیین خودشان بر مى

بدینسان كسانى را از آنها مطلع كردیم تا بدانند كه وعده خدا حق است، و در » 

كردند، گفتند وقتى كه میان خویش در كار آنها مناقشه مى !رستاخیز تردیدى نیست

كسانى كه در مورد  بر غار آنها بنائى بسازید پروردگار به كارشان داناتر است، و

 !«گاهى خواهیم ساخت د گفتند بر غار آنها عبادتایشان غلبه یافته بودن

  کهف(/21تا19 )             

شان استیالء یافته بود و باطل در میان اصحاب كهف مردمى بودند كه كفر بر جامعه

آنان غلبه كرده بود و زورگوئى اقویاء از هر سو مردم را احاطه كرده، سپاه یاس و نومیدى 

 ها از طولحوصله. دن اهل دین بر دلهاى آنان یورش برده بوداز ظهور كلمه حق و آزاد ش

خواستند دچار شك و تردید كشیدن عمر باطل و نیامدن دوران ظهور حق سر آمده بود و مى

 !شوند كه خدا نجاتشان داد

كه وارد غار شدند از خداى تعالى درخواست رحمتى از ناحیه خودش و  بعد از آن

خود نمودند كه در هر چه زودتر از این دو دلى و سرگردانى  اهتدائى آماده نسبت به امر

 .طور هدایتشان كرد خداوند نیز دعایشان را مستجاب نموده این. نجات یابند

در نظرشان قوت گرفت  !(كه دیگر حق ظاهر شدنى نیست ) از آنجائى كه این پندار

شان برده آنگاه بیدارشان و از زوال غلبه باطل مایوس شدند، خداوند سالهاى متمادى به خواب

اى از یك ایم، یكى بگوید یك روز، دیگرى بگوید پارهكرد تا از یكدیگر بپرسند چقدر خوابیده

روز، آنگاه پیرامون خود نگریسته ببینند اوضاع و احوال دنیا طور دیگرى شده و كم كم 

ظر دیگران چند اند و این چند صد سال كه به نبفهمند كه صدها سال است كه به خواب رفته

 !آیدصد سال بوده به نظر ایشان یك روز و یا بعضى از یك روز مى
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ا كمى آن چنان نیست كه بتواند حقى را بمیراند یا یاز همین جا كه طول عمر دنیا و 

ها را زینت زمین كرده و دلهاى باطلى را زنده كند و این خداى سبحان است كه زمینى

رنها و روزگارها جریان داده تا آنان را بیازماید كه كدام آدمیان را مجذوب آنها ساخته ق

نیكوكارترند، و دنیا جز این سمتى ندارد كه طالبان خود را با زر و زیور خود بفریبد و 

  !اند گول بزنداند و دل به زندگى زمینى دادهآنهایى را كه پیرو هوى و هوس

كه به عمر رفته خود نظر  این خود حقیقتى است كه همواره براى انسانها هر وقت

فهمند آن هفتاد سالى كه پشت سر گذاشته و آن حوادث شود و مىبیفكنند روشن و مبرهن مى

 بینند . اند تو گوئى یك رؤیا بوده كه در خواب و چرت خود دیده و مىشیرین و تلخى كه دیده

چیزى كه هست مستى هوى و هوس و گرمى و بازى با امور مادى دنیوى 

 ! ذارد آنان متوجه حق بگردند و پس از تشخیص حق آن را پیروى كنندگنمى

لیكن براى خدا روزى است كه در آن روز این شواغل، دیگر آدمى را به خود 

دارد و آن روز كند و این دنیا و زرق و برقش آدمى را از دیدن حق بازنمىسرگرم نمى

  !مرگ است

دلیل بر این است كه یك نفر از ایشان بوده این جمله  «...؟قال قائل منهم كم لبثتم» 

آید كه گویا از آن برمى .ایمكه از دیگران از مدت مكث در غار پرسیده كه چقدر خوابیده

سائل خودش احساس طوالنى بودن مدت مكث را كرده، چون آن كسالتى را كه معموال بعد 

 »ل به شك افتاده و پرسیده:دهد در خود دیده، لذا حداقاز خوابهاى طوالنى به آدمى دست مى

  «؟كم لبثتم

 قسمتیدر جواب وى مردد شده گفتند: یك روز یا  !«قالوا لبثنا یوما او بعض یوم» 

 اندگویا این تردیدى كه در جواب از خود نشان دادند بدین جهت بوده كه دیده !از یك روز

اند آفتاب یدار شدند دیدهجاى آفتاب تغییر كرده، مثال اگر صبح به خواب رفته بودند، وقتى ب

كه در این بین شبى را هم در  در اواسط آسمان و یا اواخر آن است آنگاه شك كردند در این

اند، تا در نتیجه خوابشان یك روز طول كشیده باشد و یا چنین نبوده و در خواب گذرانده

دید دادند كه یا یك اند، بدین جهت جواب خود را با تراى از روز را در خواب بودهنتیجه پاره

اى از یك روز و به هر حال جوابى كه دادند یك جواب ایم و یا پارهروز در خواب بوده

  .است

یعنى بعضى دیگر ایشان در رد آنهایى كه گفتند یك  !«قالوا ربكم اعلم بما لبثتم» 

اید داند كه چقدرخوابیدهاى از یك روز خوابیدیم گفتند: پروردگار شما بهتر مىروز و یا پاره

 داند . چون اگر منظورشان رد آن كالم نبوده باشد جا داشت بگویند: پروردگار ما بهتر مى

در مقام !« ربكم اعلم بما لبثتم » مله توان فهمید كه گویندگان جاز همین جا مى

اند، و برتر بوده !«لبثنا یوما او بعض یوم» معرفت و خداشناسى از گویندگان جمله 

مقصودشان از گفته خود تنها اظهار ادب نبوده، بلكه به یكى از معارف توحید آشنایى 

ایم، آن وقت ر خوابیدهداند كه چقدبود بگویند: پروردگار ما بهتر مى اند و گرنه ممكنداشته

ثم بعثناهم لنعلم اى » شان فرمود: بودند كه خداى تعالى در بارهاى نمىاین دسته آن عده
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آنان را مبعوث كردیم تا بدانیم كدام طائفه بهتر تشخیص  -الحزبین احصى لما لبثوا امدا 

تشخیص دادن  ركه صرف اظهار ادب مالزم با بهت براى این !«انددهند كه چقدر خوابیدهمى

  .نیست، و اظهار كردن ادب غیر از تشخیص دادن و گفتن است

فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازكى طعاما فلیاتكم برزق » 

كند یك نفر پیشنهاد مىیکی این جمله نیز تتمه محاوره و گفتگوى ایشان است، كه  «...،منه

  .برایشان بخرد و غذایى تهیه كندرا به شهر بفرستند تا طعامى 

فرستید در اعمال نازك باید این شخص كه مى !«و لیتلطف و ال یشعرن بكم احدا» 

كارى و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و معامله كردن خیلى سعى كند، تا مبادا 

 رند. اش این شود كه مردم از راز و حال ما سردرآوخصومتى یا نزاعى واقع شود كه نتیجه

از  !«نهم ان یظهروا علیكم یرجموكم او یعیدوكم فى ملتهم و لن تفلحوا اذا ابداا» 

در خصوص این داستان به معناى همان اطالع  «،یظهروا علیكم» آید كه جمله سیاق برمى

گاه كسى سر درآوردن است، چون اصحاب كهف قبال مردمانى نیرومند و از مخفى و یافتن

كنند كه چون ما اند، لذا سفارش مىال فرار نموده و خود را پنهان كردهاند و حمتنفذ بوده

گاه ما خبردار نشود و اگر مطلع شوند بر آنچه كه مردمى سرشناسیم سعى كن كسى از مخفى

 یابند . خواهند ظفر مىمى

برداشتى كه اصحاب كهف كردند طورى نبوده كه مردم دست از سر آنان بردارند، 

و  ایم از ایشان بپذیرندكه بگویند ما از دین توحید دست برداشته اى اینیا به صرف ادع

كه جرمشان تظاهر به دین توحید و خروج از دین  بلكه به خاطر این ،جرمشان را ببخشند

كردند عادتا پرستى را خرافى و موهوم و افتراء بر خدا معرفى مىپرستى بوده و علنا بتبت

پرستى قناعت كنند، بلكه باید آنقدر تعقیبشان كنند و نیت بتنباید به صرف اعتراف به حقا

رفتارشان را زیر نظر بگیرند تا نسبت به صدق ادعایشان اطمینان پیدا كنند و قهرا در 

پرستان شده و تمامى وظائف دینى ایشان را انجام داده از انجام مراسم پرستى یكى از بتبت

 !یك كلمه از دین توحید لب نگشایندمحروم شوند، حتى به  و شرایع دین الهى

تا آخر  -« ...؟جمله قال كم لبثتم» اى كه از ایشان حكایت شده یعنى از سیاق محاوره

سیاق عجیبى است كه از كمال محبتشان به یكدیگر در راه خداى تعالى و  -دو آیه 

برادریشان در دین و مساواتشان در بین یكدیگر و خیرخواهى و اشفاق نسبت به هم خبر 

 دهد . مى

اند كه نسبت به بر موقفى از توحید اشاره كرده !«ربكم اعلم بما لبثتم» در جمله 

و اما برادرى و  تر استتر و كاملرفیع« لبثنا یوما او بعض یوم »یندگان جملهصاحبان و گو

خواهد پیشنهاد كند كه كسى را شود كه یكى از ایشان وقتى مىمواساتشان از اینجا فهمیده مى

یكى را بفرستید و نیز  گویدگوید تو برخیز برو، مىبفرستیم شهر به یكى از رفقایش نمى

وقتى هم خواست اسم پول را ببرد نگفت پولمان را و یا از پولمان  .ستیدنگفت فالنى را بفر

به او بدهید برود، بلكه گفت: پولتان را بدهید به یك نفرتان و ورق را به همه نسبت داد، همه 

فلینظر ایها ازكى » رساند. بعالوه، جمله اینها مراتب برادرى و مواسات و ادب آنان را مى
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 .رساندمراتب خیرخواهى آنان نسبت به هم را مى !«و لیتلطف ... »و جمله !«طعاما ...

اشفاق و مهربانى آنان را نسبت به یكدیگر  !«انهم ان یظهروا علیكم ...» جمله 

رساند كه چقدر نسبت به نفوسى كه داراى ایمان بودند مشفق بودند و براى آن نفوس مى

  .ارزش قائل بودند

مطلع كردیم تا بدانند كه وعده خدا حق است، و در بدینسان كسانى را از آنها » 

كردند، گفتند بر غار وقتى كه میان خویش در كار آنها مناقشه مى! رستاخیز تردیدى نیست

كسانى كه در مورد ایشان غلبه  آنها بنائى بسازید پروردگار به كارشان داناتر است، و

 !«گاهى خواهیم ساخت یافته بودند گفتند بر غار آنها عبادت

 شانمنظور بودند.مشركین « بر غار آنها بنائی بسازید!» که گویندگان این حرف 

كه دیوارى كشیده شود تا اصحاب كهف پشت آن قرار گرفته از نظر مردم پنهان  بوداین 

كه گفتند: پروردگارشان اعلم است اشاره  در این .ددواقف نگرشوند و كسى بر حال آنان 

كه آن جمعیت وقتى آنان را در غار دیدند باز بین خود اختالف كردند و  است به این

اختالفشان هر چه بوده بر سر امرى مربوط به اصحاب كهف بوده است، زیرا كالم، كالم 

 قیقت حال مایوس باشد . كسى است كه از علم یافتن به حال آنان و استكشاف ح

شان نسبت به قیامت زایل گشته آرامش خاطر و گویا بعضى از دیدن آن صحنه شبهه

اند: باألخره یا حرف ما است یافتند و بعضى دیگر آنطور كه باید قانع نشدند، لذا طرفین گفته

ا به یا حرف شما، هر كدام باشد سزاوار است دیوارى بر آنان بكشیم كه مستور باشند خد

  .حال آنان آگاهتر است

موحدین گفتند امر ایشان ظاهر شد و آیت آنان روشن گردید و ما به همین آیت اكتفاء 

سازیم كه هم خدا در آن عبادت شود و آوریم و بر باالى غار آنان مسجدى مىنموده ایمان مى

 !    است هم تا آن مسجد هست اسم اصحاب كهف هم زنده بماند، تا بدانند وعده خدا حق

  357ص :    13المیزان ج :                           
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 فصل سوم

 

 درس هائی از 

 

 گفتمان  پیامبران با خدا

 

 

 مقدمه:

 

 « ِ َى إِلََهیِن ِمن ُدوِن َّللاَّ ُ یَِعیسى اْبَن َمْریََم َء أَنت قُْلت ِللنَّاِس اتِخذُونى َو أُّمِ  ؟َو إِذْ قَاَل َّللاَّ

 !سْبَحنَك َما یَُكوُن لى أَْن أَقُوَل َما لَْیس لى بَِحقٍ  قَالَ 

 !إِن ُكنت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ 

 !تَْعلَُم َما فى نَْفسى َو ال أَْعلَُم َما فى نَْفِسك

 !«                                                                       إِنَّك أَنت َعلَُّم اْلغُیُوبِ 

 

 و به یاد آر زمانى را كه خداى تعالى به عیسى بن مریم فرمود: » 

 آیا تو به مردم گفتى كه مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود دیگر بگیرید؟ -

 !پروردگارا منزهى تو  -  عیسى گفت:

  !شایسته من نیست چیزى را كه حق من نیست بگویم

 !اىده و دانستهو فرضا اگر هم گفته باشم تو خود آنرا شنی

دانى آنچه را كه در نفس من است و این منم كه به چیزهایى كه در نزد  آرى تو مي

 !تو است آگهى ندارم

 مائده(/116 )       ! «راستى تو عالم الغیوبىه ب

  

در این گفتمانی کوتاه، تجلی عجیبی از ادب و اخالق دیده می شود که برای هر 

. در ذیل همین آیه است که در جلد آموزندگی و سازندگی استانسان پژوهشگر الگوئی از 

جلدی المیزان،  عالمه بزرگوار به  40جلدی یا در جلد دوازده تفسیر  20ششم تفسیر 

تفسیر و تحلیل آیات قرآنی مربوط به گفتمان های خدا با پیامبران و رسوالن خود، ادب 

جالله، همچنین در نمایش همان عبودیت آنها در پاسخ های خود در مقابل خدای جل و 

اخالق و ادب الهی در روش دعوت آنها در بین مردم، پرداخته است،  که ذیالً خالصه چند 

 مبحث آن را مالحظه می فرمائید!
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 گفتمان پیامبران با خدا،  الگوهای اخالق و ادب 
 

جمیع گفتار و رفتار و حركات و سكناتشان بر اساس  پیامبران و رسوالن الهی

مراقبت ادب و رعایت مراسم حضور بوده است، اگر چه به ظاهر، رفتار و گفتار آنها مانند 

 :كسى بوده كه از پروردگار خود غایب و پروردگار او از او غایب است

 

 ندو هر كس در آسمانها و زمین است از آن اوست و كسانى كه نزد او هست »

 انبیاء(/19« )شوند! زنند و خسته نمىاز پرستش او سرباز نمى 

 

 ادب اسماعیل،   تسلیم به فرمان الهی!

 

السالم در كه خداى تعالى از خصوص اسماعیل علیهادبى است  از جمله آداب انبیا

 قصه ذبح نقل كرده و فرموده:

ارى فى المنام انى  فلما بلغ معه السعى قال یا بنى انى، فبشرناه بغالم حلیم » 

قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء هللا من  ؟ اذبحك فانظر ما ذا ترى

 !«الصابرین

 كار و كوشش رسید، گفت: و چون او همراه پدر به سنّ » 

برم. بنگر كه رأى بینم كه تو را سر مىاى پسرك من! من پیوسته در خواب مى -

 تو چیست؟ گفت:

اى انجام ده!  اگر خدا بخواهد مرا از صابران اى پدر من! آنچه را دستور یافته -

 صافات(/102و101)               !« خواهى یافت 

 

، ادب نسبت به پدر رعایت شده، لیكن در السالمگر چه در صدر كالم اسماعیل علیه

ادب نسبت به پدرى  كه رعایت ذیلش ادب را نسبت به پروردگار خود رعایت نموده، با این

چون ابراهیم خلیل ادب خداى تعالى نیز هست، و كوتاه سخن، وقتى پدرش خواب خود را 

چه را  برایش نقل كرد و چون این خواب به شهادت خود اسماعیل كه گفت: به جاى آر آن

ماموریتى الهى بوده از این جهت پدرش به وى دستور داد كه در ! شوىكه بدان مامور مى

ود فكرى كند و رأى خود را بگوید، و این هم خود ادبى بود از آن جناب نسبت به باره خ

 فرزندش . 

اسماعیل هم در جواب عرض كرد: اى پدر! بجاى آر آنچه را كه بدان مامور 

گویا ! او نیز رعایت ادب را نسبت به پدر كرد و نگفت كه رأى من چنین است! شوىمى

ندارم و از همین جهت كالم خود را با لفظ اى پدر آغاز  خواست بگوید من در مقابل تو رأیى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه وهفتم: گفتمان های راهبردی قرآن 38

خواهى به جاى آر، تا پدر را در مقابل قبول قطعى خود دلخوش سازد كرد و نگفت: اگر مى

 . 

كه با این اعتراف از اسماعیل كه این خواب امرى است كه ابراهیم  مضافا بر این

ه باشد در ماموربه و امتثال شود كه اسماعیل تردید داشت باو مامور شده تصور نمي

  .پروردگار نكند

ادب دیگرى كه اسماعیل بكار برد این بود كه گفت: بزودى خواهى یافت كه من از 

زیرا با این كالم خود نیز پدر را خشنود نمود، همه اینها ادب او را  ! صابرینم ان شاء هللا

  .رساندنسبت به پدرش مى

اى كه راجع به تحمل و صبر نموده زیرا وعدهادب را نسبت به خداوند هم رعایت 

دانست خود داد به طور قطع و جزم نبود، بلكه آنرا به مشیت خداوند مقید ساخت، چون مى

كه وعده صریح و قطعى دادن و آنرا به مشیت پروردگار مقید نساختن، شائبه ادعاى 

 راست . ها مبگونه شائبه استقالل در سببیت است و ساحت مقدس نبوت از این

 

 ادب یعقوب:   من از رحمت خدا مایوس نیستم ! 

 

السالم را از حضرت یعقوب علیه ى متعال آنخدا كهادبى است  از جمله آداب انبیا

را نیاورده  برادر بزرگتروقتى كه فرزندانش از مصر مراجعت كردند در حالیكه بنیامین و 

 :هبودند حكایت كرده و فرمود

 و تولى عنهم و قال یا اسفا على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم »

قال انما اشكو ! قالوا تاهلل تفتؤا تذكر یوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكین

 !«بثى و حزنى الى هللا و اعلم من هللا ما ال تعلمون

 و از آنها روى گرداند و گفت:» 

خورد، چشمانش اندوه خود را فرو مىاى افسوس بر یوسف!  و همچنان كه  -

 از غصه سپید شد!  گفتند:

كنى تا سر انجام بیمار شوى یا به خدا سوگند! تو پیوسته یوسف را یاد مى  -

 خود را هالك كنى!

گویم، و از خداوند گفت: من شرح درد و اندوه خویش را تنها با خدا مى  -

 «دانید!دانم كه شما نمىچیزى مى

 یوسف(/86تا84)                                   

گوید كه مداومت من بر یاد یوسف شكایتى به فرزندان خود مى یعقوب علیه السالم

كه یوسفم را به  برم و از رحمت او و ایناست كه من از حال دل خود به درگاه خدا مى

 !كنم به من برگرداند مایوس نیستمصورتى كه تصور نمى

خود از ادب انبیا است نسبت به پروردگار خود كه در جمیع احوال متوجه  و این 
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دادند و این معنا از پروردگارشان بوده و جمیع حركات و سكنات خود را در راه او انجام مى

 چون خداى تعالى از طرفى تصریح كرده به این ،شودآیات كریمه قرآن به خوبى استفاده مى

هدایت نموده و از طرف دیگر پیروى هوا و هوس را گمراهى و كه انبیاء را به راه راست 

 است.انحراف از راه راست خود دانسته 

شود كه انبیاء كه هدایت یافتگان به هدایت خدایند هرگز از این دو بیان استفاده مى

عواطف نفسانى و امیال باطنیشان یعنى شهوت و غضب و . كنندهواى نفس را پیروى نمى

رت و اندوه و هر نفسانیات دیگرشان كه مربوط به مظاهر زندگى از حب و بغض و مس

قبیل مال و فرزند و نكاح با زنان و خوردنیها و پوشیدنیها و مساكن و امثال آنها است همه 

راه خدا به كار برده و از آنها غرضى جز رضاى خدا ندارند و در هیچیك از حوائج  را در

آورند و غیر در او درى از درهاى اسباب را وى نمىزندگى به درگاه كسى جز درگاه او ر

  !كوبندنمى

شوند و این توسل خداى را از به این معنا كه اگر هم متوسل به اسباب ظاهرى مى

كه  كنند كه این اسباب و سببیتشان از خداى تعالى است نه اینبرد و فراموش نمىیادشان نمى

وجودى تصور نكنند و یا سببیت آنها را انكار نمایند، بكلى اسباب را انكار نموده و براى آنها 

زیرا آنها قابل انكار نیستند و بر خالف فطرت و ارتكاز انسانى است، بلكه به اسباب تمسك 

بینند و براى هر چیزى موضع و اثرى قائلند كه خدا جویند و لیكن براى آنها استقالل نمى مي

 .  است براى آن تعیین نموده

این خواهد بود كه اگر  !«انما اشكو بثى و حزنى الى هللا »كه فرمود: مراد از این

بینید دائما به یاد یوسفم و از فقدانش متاسفم، این اسف دائمى من مثل اسف شما بر فقدان مى

شوید از روى جهل شكایت نزد كسانى نعمت نیست، زیرا شما وقتى به فقدان نعمتى دچار مى

ى نیستند و اما من تاسفم را از فقدان یوسف نزد خداوند به برید كه مالك نفع و ضررمى

دانم چیزى را كه برم، این شكایتم هم درخواست امرى نشدنى نیست، زیرا من مىشكایت مى

  !دانیدشما نمى

 

 ادب یوسف، رجحان زندان بر تسلیم شهوت زنان

 

كه همسر عزیز هنگامى  السالمادبى است كه یوسف صدیق علیه از جمله آداب انبیا

، به خدایش عرض اندازمگویم نكنى به زندانت مىچه مى او را تهدید نمود و گفت اگر آن

 کرد:

رب السجن احب الى مما یدعوننى الیه و اال تصرف عنى كیدهن اصب الیهن و  »

 !«اكن من الجاهلین

 یوسف گفت:» 

 تر است!خوانند محبوبپروردگارا! زندان براى من از آنچه مرا به آن مى -
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اگر مكرشان را از من بازنگردانى به سوى آنان میل خواهم كرد و از نادانان  -

 «خواهم شد. 

  یوسف(/33)                                                                          

گرفتارى خود را براى پروردگارش چنین شرح  السالمحضرت یوسف علیه 

نزد زنان دربارى و در موقف فعلیش دائر شده است میان رفتن به دهد كه امرش در مى

و لما بلغ » میان اجابت خواسته آنها و به علمى كه خداوند كرامتش كرده و با آیه:  زندان و

از آن حكایت نموده، زندان را بر اجابت آنها یوسف( /22«)،اشده آتیناه حكما و علما

و مقدماتى كه زنان دربارى مصر براى رسیدن به دهد، لیكن از طرفى هم اسباب ترجیح مى

اند بسیار قوى است، این مقدمات یوسف را به غفلت و جهل به مقام منظور خود ترتیب داده

اى جز دستگیرى خدا و حكم نماید، چارهپروردگار و ابطال علم و ایمان به خدایش تهدید مى

 .بینداو نمى

كند، چون خود درخواست حاجتى نمىدر این دعا ادب را رعایت كرده و براى 

كه جهل  كند به اینحاجت خواستن خود یك نحوه حكم كردن است، بلكه تنها اشاره مى

كند به ابطال نعمت علمى كه پروردگارش كرامتش فرموده و رهائیش از خطر تهدیدش مى

خدا شد جهل و دور شدن كید زنان از او موقوف به عنایت خداى تعالى است، لذا تسلیم امر 

 و چیز دیگرى نگفت. 

خداى تعالى هم دعایش را مستجاب نمود و كید زنان را كه عبارت بود از منحرف 

شدن و یا به زندان رفتن از او به گردانید، در نتیجه هم از انحراف خالص شد و هم از 

 است. شود كه مرادش از كید زنان هر دو بودهجا معلوم مى زندان، از این

در حقیقت خواست تمایل  !«رب السجن احب الى ... »عرض كرد:كه  و اما این

قلبى خود را در صورت دوران مزبور نسبت به رفتن زندان و نفرت و دشمنى خود را 

كه به گمان بعضى رفتن به زندان را دوست داشته باشد،  نسبت به فحشا اظهار نماید، نه این

الموت اولى من  »یز در این مقوله فرمود:كه سید الشهداء حسین بن على علیهماالسالم ن چنان

تن به مرگ دادن سزاوارتر است از قبول عار و  -ركوب العار و العار خیر من دخول النار 

كه خداى تعالى بعد از این  به دلیل این !«قبول عار و ننگ بهتر است از داخل آتش دوزخ

كه  ظهور این آیه در این .« ثم بدا لهم من بعد ما راوا االیات لیسجننه حتى حین »آیه فرموده:

 ،اى از آنان و بعد از آن دوران مزبور و نجات یوسفبه زندان فرستادن یوسف رأى تازه

 .روشن و غیر قابل انكار است

 

 ادب سلیمان ،  درخواست توفیق عمل صالح و شکر نعمت

 

است كه خداى تعالى قرآن در ضمن داستان سلیمان ادبى  از جمله آداب انبیا

 و مورچگان از آن جناب نقل كرده و فرموده: السالمعلیه
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حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم ال یحطمنكم  »

فتبسم ضاحكا من قولها و قال رب اوزعنى ان ! سلیمان و جنوده و هم ال یشعرون

نعمتك التى انعمت على و على والدى و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنى اشكر 

 !«  برحمتك فى عبادك الصالحین

 اى گفت:گاه كه به وادى مورچگان رسیدند، مورچهتا آن» 

هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و سپاهیانش بدون اى مورچگان! به خانه -

 توجه شما را پایمال كنند!

 تبسمى كرد و خندید و گفت:  سلیمان از گفتار او

پروردگارا!  مرا بر آن دار تا نعمتى را كه به من و پدر و مادرم ارزانى  -

پسندى انجام دهم، و مرا به رحمت اى شكر كنم و عمل صالحى كه مىداشته

 نمل(/19و18«                )ات در آور!خویش در جمع بندگان شایسته

ا به یاد ملك عظیمى كه خدایش ارزانى داشته بود این مورچه با كالم خود سلیمان ر

انداخت، ملكى كه اركان آن بوسیله مسخر بودن باد و جریانش به امر وى و همچنین مسخر 

بودن جن براى او به طورى كه هر چه بخواهد برایش بسازند و نیز به وسیله علم به 

 زبانهاى طیور محكم و پا بر جا بود . 

السالم داراى چنین ملكى بود و لیكن این ملك و قدرت آن طورى علیهآرى سلیمان 

ترین آرزوئى كه ممكن است انسانى بدان نائل شود جلوه كه در دلهاى ما به صورت شیرین

كند در دل وى جلوه نداشت و ذلت عبودیت را از یادش نبرد بلكه در نظرش به صورت مى

او انعام نموده و ایشان را به آن اختصاص داده و نعمتى بود كه پروردگارش به او و والدین 

این نظریه را از كسى مثل سلیمان با داشتن چنین سلطنت و قدرتى باید بهترین ادب او نسبت 

  .به پروردگارش شمرد

ها گر چه هاى پروردگارش افتاد و این نعمتاز گفتار آن مورچه فورا به یاد نعمت

كن مورد نظر او از نعمت در این مقام همان ملك عظیم و شمار بود، لیدر حق او بسیار و بى

كند چون مى درخواست توفیق عمل صالحاش بود و لذا از پروردگار خود سلطنت قاهره

شود كه از كسى كه در اریكه تخت سلطنت قرار دارد عمل صالح و رفتار نیك متوجه مى

ممدوح و مطلوب است، براى خاطر همه این جهات بود كه نخست از خداى خود خواست 

و در ثانى اینكه عمل صالح انجام دهد و به  مرحمت كند توفیق اداى شكر نعمتشكه به وى 

 خشنودى پروردگارشباعث عت نكرد بلكه آنرا مقید كرد به اینكه صرف عمل صالح قنا

اى است كه جز رضاى پروردگار و موالى خود هدفى ندارد، او با عمل آرى او بنده باشد،

گاه در خواست  كه باعث خشنودى پروردگارش است، آن صالح كارى ندارد مگر براى این

نموده و عرض كرد: و مرا به رحمت  توفیق عمل صالح را با درخواست صالح ذاتى تكمیل

            !خود در زمره بندگان صالحت در آور

 408 ص :    6المیزان ج :                         
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 فصل چهارم

 

 تفسیر و تحلیل

 

 گفتمان نوح با خدا 

 

 

 فرزند تو از اهل تو نیست!

 

نُوٌح اْبنَهُ َو كاَن فى َمْعِزٍل یَبُنىَّ اْركب َو ِهَى تْجِرى بِِهْم فى َمْوجٍ كاْلِجبَاِل َو نَاَدى » 

َع اْلَكِفِرینَ  عَنَا َو ال تَُكن مَّ  ...!«مَّ

 

كه ناگهان چشم نوح  -برد كشتى، سرنشینان را در میان امواجى چون كوه مى» 

اى دور از گیرى كرده بود و در نقطهبه فرزندش افتاد كه از پدرش و مؤمنین كناره

فریاد زد، هان اى فرزند بیا با ما سوار شو و با كافران  -بود ایشان ایستاده 

  !«مباش

 .كشم كه مرا از خطر آب حفظ كندگفت: من به زودى خود را به پناه كوهى مى» 

نوح گفت: امروز هیچ پناهى از عذاب خدا نیست، مگر براى كسى كه خدا به او 

ل شد و در نتیجه پسر موج بین او و فرزندش حائ -چیزى نگذشت كه  -رحم كند 

  .«نوح نیز از زمره غرق شدگان قرار گرفت

و اى  ! فرو ببر -اى كه بیرون داده -فرمان الهى رسید كه اى زمین آبت را » 

آب فرو رفت، و فرمان الهى به كرسى  ! باز ایست -تو نیز از باریدن  -آسمان 

مورد زندگى  و در -نشست و كشتى بر سر كوه جودى بر خشكى قرار گرفت 

  !«فرمانى دیگر رسید كه مردم ستمكار از رحمت من دور باشند -آخرتى كفار 

پروردگارش را ندا  -اى كه موج بین او و پسرش حائل شد در آن لحظه -نوح » 

كرده با استغاثه گفت: اى پروردگار من پسرم از خاندان من است، و به درستى كه 

 !«ترین حكم استكمت متقنى، و حُ وعده تو حق است و تو احكم الحاكمین

 

 !او از خاندان تو نیست چون كه او عمل ناصالحى است خطاب رسید اى نوح! » 

 دهم از اینلذا از من چیزى كه اجازه خواستنش را ندارى مخواه، من زنهارت مى

  !«كه از جاهالن شوى 

كه درخواستى كنم  برم از اینمن به تو پناه مى نوح عرضه داشت پروردگارا! » 
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كه نسبت به صالح و فساد آن علمى نداشته باشم و تو اگر مرا نیامرزى و رحمم 

 !«  نكنى از زیانكاران خواهم بود

  هود(/47تا42)                                                 

 

وح ن !«و نادى نوح ابنه و كان فى معزل یا بنى اركب معنا و ال تكن مع الكافرین» 

گیرى كرده بود از همان دور صدا زد و در ندایش فرزند خود را كه در نقطه دورى كناره

با ما سوار بر كشتى شو و با كافران مباش و گرنه در بالء شریك آنان  !گفت: اى پسرك من

 !خواهى شد، همانطور كه در همنشینى و سوار نشدن بر كشتى شریك آنهایى

كه خیال  براى این !«از كافران مباش:» گفتارش نفرموددر این  السالمعلیه نوح 

دانست كه او تنها به زبان كرد مسلمان است، چون از نفاق دلش خبر نداشت و نمىمى

مسلمان و مؤمن است، بدین جهت بود كه او را صدا زد تا با مسلمانان باشد و سوار بر 

 زد. شت او را صدا نمىداو خالصه اگر از كفر درونى پسرش اطالع مى -كشتى شود 

پسر نوح !« قال ساوى الى جبل یعصمنى من الماء قال ال عاصم الیوم من امر هللا » 

شوم تا مرا در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت: من به زودى به كوهى منضم مى

از آب حفظ كند و در آب غرق نشوم نوح گفت: امروز هیچ حافظى از بالى خدا وجود 

زیرا امروز غضب خدا شدت یافته و این قضاء رانده شده كه تمامى اهل زمین به جز ندارد، 

كسانى كه به خود او پناهنده شوند غرق گردند، امروز نه هیچ كوهى عاصم و حافظ است و 

 !نه چیز دیگرى

بعد از این گفتگو فاصله زیادى نشد كه موج، بین نوح و پسرش فاصله شد و پسرش 

یافت به كفر شد و گفتگویشان ادامه مىو اگر موج بین آنها فاصله نمى از غرق شدگان بود،

  .جستشد و از او بیزارى مىپسرش واقف مى

و قیل یا ارض ابلعى ماءك و یا سماء اقلعى و غیض الماء و قضى االمر و »   

ندائى است كه از ساحت عظمت و این  !«استوت على الجودى و قیل بعدا للقوم الظالمین

 است. یائى حق تعالى صادر شده  و اگر نام حضرتش را نبرد به منظور تعظیم بودهكبر

امر  «اقلعى» و امر  «ابلعى» است یعنى امر  دو صیغه امرى كه در این جمله

ن حامل آن است، از مصدر صاحب عرش، خداى تكوینى است، همان امرى كه كلمه كُ 

كلمه در مورد چیزى صادر شود بدون  دانیم كه وقتى اینشود و همه مىتعالى صادر مى

در مورد بلعیده شدن آب طوفان بوسیله زمین نیز  .شوداى زمانى آن امر محقق مىفاصله

  !چنین شد، زمین دیگر نجوشید، آسمان هم نبارید

اى كه خداى تعالى به نوح معنایش این است كه آن وعده «...،و قضى االمر »جمله

از لوث  و قطعى شد و آن قوم غرق شده و زمینز كند منج داده بود كه قوم وى را عذاب

  .وجودشان پاك گردید

یعنى خداى عز و جل فرمود دورى باد نصیب مردم  !«و قیل بعدا للقوم الظالمین» 

خواهد بفهماند كه خداى تبارك و تعالى آن قوم را از دار كرامت خود این جمله مى !  ستمگر
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  !یعنى از بهشت دور كرد

نادى نوح ربه فقال رب ان ابنى من اهلى و ان وعدك الحق و أنت احكم و » 

این آیه شریفه دعائى است كه نوح براى پسرش كرده، البته آن پسرى كه از  !« الحاكمین

سوار شدن بر كشتى تخلف ورزید و آخرین بارى كه نوح او را دید همان روزى بود كه با 

و در كنارى ایستاده صدایش زد كه پسرم بیا سوار و دید كه ا یاران خود سوار بر كشتى شد

ولى او نپذیرفت و بعد از آنكه طوفان شروع شد و موج بین او و پسرش حائل  ! كشتى شو

كه او نیز مانند سایر فرزندانش به خدا ایمان دارد و چون قبال  شد، در این هنگام به خیال این

دهد لذا او را صدا زد و گرنه را نجات مى از خداى تعالى این وعده را شنیده بود كه اهل او

  .كرداین كار را نمى

و اگر در آیه شریفه آمده كه: نوح پروردگار خود را نداء كرد و نفرموده: نوح از 

دعا كرد، براى این است كه نوح  پروردگار خود درخواست كرد و یا نوح گفت و یا نوح

هالكت فرزند خود بوده و از این تعبیر در آن لحظه دچار اندوه شدیدى از  السالمعلیه

فهمیم كه آن جناب صداى خود را به استغاثه و دعا بلند كرده و این عكس العمل از كسى مى

 .كه دچار اندوه شدید باشد امرى طبیعى است

یعنى صاحب  -فرستاده خداى تعالى و یكى از انبیاى اولوا العزم  السالمنوح علیه

ى بطور مسلم عالم به مقام خداى تعالى و عارف به آن و بصیر به بوده و چنین كس -شریعت 

بوده، عالوه بر همه اینها ظرف گفتگویى كه نوح با پروردگارش داشته  موقف عبودیت خود

معمولى نبوده، بلكه ظرفى بوده كه آیات ربوبیت خداى تعالى و قهر و غضب الهى به  ظرف

اند و از ساحت یا در زیر آب فرو رفته و غرق شدهحد اكمل ظهور یافته و تمام دنیا و اهل دن

  !عظمت و كبریائى خداى تعالى نداء شده كه: ستمكاران از رحمت من دور شوند

براى پسرش دعا كند؟ و ادب  السالمدر چنین جوى چطور ممكن است نوح علیه

طور دهد كه او خواست دل خود را كه همان نجات فرزند است بعبودیت چگونه اجازه مى

بینیم كه آن جناب رعایت ادب را نموده و بگذارد؟ لذا مى صریح و پوست كنده در میان

اى را نخست وعده است. سخن خود را در قالب سؤال و استفسار از حقیقت امر بیان كرده

كه خداى تعالى قبال یعنى هنگام سوار كردن مؤمنین و جفت جفت حیوانات در كشتى داده 

  .دهد به زبان آوردجات مىبود كه اهل او را ن

از سوى دیگر براى آن جناب كفر فرزند ثابت نشده بود، بلكه اهل آن جناب حتى 

اگر فرزند مذكور وى بر   .به ظاهر مؤمن بودند ،(البته غیر از همسرش )همین فرزندش

ى پنداشت كافر بود بطور مسلم او را براى سوار شدن به كشتمى السالمخالف آنچه نوح علیه

كه خود آن جناب قبال  كرد، براى اینخواند و چنین درخواستى را از خداى تعالى نمىنمى

ارى از كافران را بر روى زمین كفار را نفرین كرده و از خداى تعالى خواسته بود كه دیّ 

پنداشته و زنده نگذارد، پس همه اینها شاهد بر آن است كه او پسر مورد بحثش را مؤمن مى

سوار كشتى نشد و دستور پدر را مخالفت كرد، صرف این مخالفت كفر آور  اگر آن پسر

  ،نیست بلكه تنها معصیتى است كه مرتكب شده بود
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رب ان ابنى من أهلى و ان وعدك  »گفت: السالمو به خاطر همه این جهات بود كه نوح علیه

پسرم اهل من پس وعده پروردگارش را یاد كرد و به ضمیمه این یادآورى گفت:  «،الحق

  !است

این خطاب را با كلمه ربى ادا كرد تا رحمت پروردگارش را به سوى خود جلب 

  .كند، چون این كلمه داللت بر استرحام و طلب رحم و شفقت دارد

و در حقیقت گفته باشد كه  «من اهلى،» تا حجتى باشد بر كلمه  «ابنى »و نیز گفت

را تاكید  «،و ان وعدك الحق» كه جمله  این جوان اهل من است زیرا پسر من است، و این

  .كرد براى این بود كه حق ایمان را اداء كرده باشد

وقتى  «،و ان وعدك الحق» و جمله «ان ابنى من أهلى »و این دو جمله یعنى جمله

ند كه باید پسرش نجات یابد، و جا داشت خود آن جناب دهبه یكدیگر منضم شوند نتیجه مى

گیرى نكرد، تا اش نتیجهلیكن از این دو جمله !گیرى نموده بگوید پس او را نجات دهنتیجه

در مقام عبودیت، رعایت ادب را كرده باشد، و چون هیچ كس به جز خداى تعالى صاحب 

ذار نموده تا در برابر حكم او حكم نیست، حكم حق و قضاى فصل را به خداى تعالى واگ

  !«و انت احكم الحاكمین» لذا در آخر كالمش گفت: تسلیم باشد

با این گفتار خود خواسته است حقیقت امر را به وضوح بفهمد  السالمگویا نوح علیه

  است. و بیش از این چند جمله كه خداى تعالى از او حكایت كرده چیزى نگفته

 -اهلك انه عمل غیر صالح فال تسالن ما لیس لك به علم قال یا نوح انه لیس من» 

لذا  !او از خاندان تو نیست چون كه او عمل ناصالحى است خطاب رسید اى نوح! 

كه  دهم از ایناز من چیزى كه اجازه خواستنش را ندارى مخواه، من زنهارت مى

  !«از جاهالن شوى 

در این آیه، خداى سبحان راه صواب و وجه صحیح آنچه را كه نوح در كالمش 

 آورده بود بیان فرموده است . 

خواست با گفتار خود نجات پسرش را حتمى سازد و خداى تعالى السالم مىنوح علیه

  .اثر استدالل نوح را از بین برد !«او اهل تو نیست -انه لیس من اهلك  »با جمله

این است كه او از  -و خدا داناتر است  -كه فرمود: او اهل تو نیست  ینمنظور از ا

آن افرادى كه خدا وعده نجاتشان را داده و فرموده بود: اهل خودت را نیز سوار كشتى بكن 

نیست زیرا منظور از اهلى كه قرار است نجات یابند اهل صالح تواند ولى پسرت نیست 

تو است و اختصاصى به تو دارد ولى صالح نیست لذا كه پسر و اهل  زیرا او در عین این

 -انه عمل غیر صالح  »بال فاصله فرمود: «،انه لیس من اهلك» خداى تعالى دنبال جمله 

  !«كه او از نظر عمل، غیر صالح است براى این

آید كه مرجع ضمیر همان پسر نوح از ظاهر سیاق بر مى !«انه عمل غیر صالح» 

باشد و خود او عمل غیر صالح باشد، و اگر خداى تعالى او را عمل غیر صالح خوانده از 

پس معناى جمله این است كه این پسر تو داراى عمل غیر صالح است واز ، باب مبالغه است

  .آن افرادى نیست كه من وعده دادم نجاتشان دهم
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خواست از حقیقت تقاضاى نجات فرزند نبود، بلكه صرفا مى السالمور نوح علیهمنظ

یافت و موج، بین او و فرزندش فاصله نشده امر استفسار كند، البته اگر سخن او ادامه مى

  .شدبود گفتارش به تقاضا كشیده مى

ب ان ابنى ر» كه گفت: السالمگویا كالم نوح علیه !«فال تسالن ما لیس لك به علم» 

در مظنه این بود كه دنبالش و پس از شنیدن جواب مساعد،  !«من اهلى و ان وعدك الحق

نجات فرزند خود را تقاضا كند كه عنایت الهى شامل حالش شد و نگذاشت از روى جهل 

 درخواستى كند . 

 )آرى او اطالع نداشت كه پسرش اهل او یعنى اهل ایمان نیست ولى تسدید غیبى

ال تسالن ما  :»بین او و آن درخواست نپخته و بیجایش حائل شد و نهى (الهى توجه خاص

كه او عملى غیر  او را دریافت كه: حال كه او اهل تو نیست به علت این «،لیس لك به علم

كه به ایمان و یا كفر فرزندت علم پیدا كنى،  صالح است، و حاال كه تو راهى ندارى به این

نجات پسرت مبادرت كنى زیرا این سؤال چیزى است كه علم  پس زنهار كه به درخواست

  !به حقیقت آن ندارى

قال رب انى أعوذ بك أن أسالك ما لیس لى به علم و ان ال تغفر لى و ترحمنى أكن » 

فهمید كه سؤال او سؤالى بوده كه اگر ادامه  السالمكه نوح علیه بعد از آن !«من الخاسرین

شده كه از واقعیت آن خبر نداشته و در نتیجه از درخواستى مى یافته طبیعتا منجر بهمى

شده، و نیز به دست آورد كه عنایت خداى تعالى بین او و هالكت حایل شده، لذا جاهالن مى

از در شكرگزارى به خدا پناه برده و از او از چنان سؤال خسران آورى طلب مغفرت و 

 است.رحمت كرده 

السالم كه كالمى است از نوح علیه !«اكن من الخاسرینو اال تغفر لى و ترحمنى » 

صورتش صورت توبه است ولى حقیقتش شكر در برابر نعمت تعلیم و تادیبى است كه خداى 

 تعالى به وى ارزانى داشت. 

كه به صورت توبه تعبیر شده علتش این است كه همین شكرگزارى رجوع  و اما این

زمه آن این است كه از خداى تعالى طلب مغفرت و به خدا و پناه بردن به او است و ال

رحمت كند، یعنى آن عملى كه اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و سپس دچار هالكت 

و نیز عنایت و رحمتش  ،(چون مغفرت به معناى پوشاندن است )گردد بر آدمى بپوشاندمى

شاندن معصیت به مغفرت نیز تنها به معناى آمرزش و پو ، زیراشامل حال آدمى گردد

معناى معروفش در نزد متشرعه نیست بلكه هر ستر و پوششى الهى مغفرت الهى است هر 

چند ستر آثار سوئى باشد كه عمل صالح انسان داشته باشد و اگر خداى تعالى آن اثر سوء را 

 .شودنپوشاند سعادت و آسودگى خاطر از آدمى سلب مى

اظهار تشكر است براى این است كه  السالمهكه گفتیم حقیقت این كالم نوح علی این

جاهالن  كرد داخل در زمرهعنایت الهى كه بین آن جناب و بین آن سؤال بیجایى كه اگر مى

آن عنایت و  -شد حائل گشت و نیز عصمت الهى كه وجه صواب را برایش بیان نمود مى

اش را در طریقه اى الهى بود كه آن لغزش و خطاى اوستر و پرده -این عصمت الهى 
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كه عرضه  پوشاند و نعمت و رحمتى بود كه خداى سبحان وى را با آن انعام فرمود، پس این

در حقیقت ثناء و شكرى است در  !«و اال تغفر لى و ترحمنى أكن من الخاسرین »داشت:

  است. برابر صنعى جمیل كه خداى تعالى با وى داشته

این خطاب !« علیك و على امم ممن معك ...قیل یا نوح اهبط بسالم منا و بركات » 

دانیم غیر از با در نظر گرفتن ظرفى كه این خطاب در آن ظرف صادر شده ظرفى كه مى

كشى در روى زمین باقى نمانده و همه غرق شده جاندارانى كه در كشتى بودند هیچ نفس

خداى تعالى  نشسته وبودند، و در حالى این خطاب صادر شده كه كشتى بر كوه جودى مى

براى اهل كشتى قضاء رانده و حكم كرده بودند كه در زمین پیاده شده و آن را آباد كنند و تا 

مدتى معین در آن زندگى كنند، خطابى عمومى بوده كه شامل همه بشر در تمام زمانها 

 كه از كشتى خارج شدند تا روز قیامت .  شده، از روزيمى

طاب دومى است به كل بشر و خطاب به آدم خطاب به نوح در آیه مورد بحث خ

شدند و همه خطاب اول است زیرا تمامى افراد بشر كه در زمان نوح بودند به آدم منتهى مى

گردند، و این آیند به نوح و همراهان آن جناب منتهى مىافرادى كه تا روز قیامت آمده و مى

و آن این است كه در زمین  خطاب متضمن قضائى است كه خداى تعالى در باره بشر رانده

  !نازل شوند و در آنجا استقرار یافته و منزل گزینند و تا مدتى معین در آن زندگى كنند

و خداى تعالى مخاطبینى را كه اذن داد در زمین حیات بشرى خود را از سر بگیرند 

ات كه خالى به دو طایفه تقسیم كرد و از اذن خود به یك طایفه از آن دو طایفه به سالم و برك

از بشارت به خیر و سعادت صاحبانش نیست تعبیر كرد و آن طایفه عبارتند از نوح و 

مند بهره -هایى كه همراه او بودند، و از اذن خود به طایفه دیگر، به تمتیع بعضى از امت

  .و به دنبال آن، رسیدن به عذابى كه مخصوص آنان است تعبیر كرد  -كردن

شد كه خطاب هبوط و نازل شدن از كشتى به زمین با پس، از همینجا روشن 

مندى براى متعلقاتى كه این خطاب داشت یعنى سالم و بركات براى یك طایفه و تمتیع و بهره

طایفه دیگر، همه متوجه به عامه بشر و همه افراد است، از زمان به زمین نشستن كشتى تا 

  !روز قیامت

هاى امت !«و على امم ممن معك» ز جمله و با این بیان روشن گردید كه مراد ا

و  ،آیندصالح از اصحاب كشتى و نیز صالحینى است كه بعدها از نسل آنان پدید مى

شود كه با تو هستند، یعنى خواهد بفرماید اممى كه پیدایش و تكونشان از كسانى آغاز مىمى

 آیند.مىافراد صالحى كه با تو هستند و افراد صالحى كه از نسل آنان پدید 

  332ص :    10المیزان ج : 
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 فصل پنجم

 

 تفسیر و تحلیل

 

 گفتمان ابراهیم با خدا 

 

 

 درخواست ابراهیم)ع( برای دیدن زنده کردن مردگان

 

َو إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم َرب أَِرنى كْیف تُْحِى اْلَمْوتى  قَاَل أَ َو لَْم تُْؤِمن  قَاَل بَلى َو لَِكن » 

َن الطیِر فَصْرُهنَّ إِلَْیك ثُمَّ اْجعَْل َعلى كلّ  نُهنَّ   لِّیَطَمئنَّ قَْلبى  قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ّمِ َجبٍَل ّمِ

َ َعِزیٌز َحِكیمٌ    ...!«ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ یَأْتِینَك سْعیاً  َو اْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

 

پروردگارا نشانم بده كه چگونه مردگان و بیاد آور آن زمان را كه ابراهیم گفت: » 

خواهم قلبم ولى مى كنى؟ فرمود مگر ایمان ندارى؟ عرض كرد، چرارا زنده مى

 ! آرامش یابد

فرمود: پس چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه كن و هر قسمتى از آن را بر سر  

 آیند!كوهى بگذار آنگاه یك یك آنها را صدا بزن، خواهى دید كه با شتاب نزد تو مى

 بقره(/260) !«و بدان كه خدا مقتدرى شكست ناپذیر و محكم كار است

 

بر  « كنى؟نشانم بده كه چگونه مردگان را زنده مى -ارنى كیف تحیى الموتى» آیه:

 :چند نكته داللت دارد

از خداى تعالى درخواست دیدن زنده  السالمعلیه كه: ابراهیم خلیل این نكته اول

السالم و مخصوصا پیغمبرى چون بیان استداللى، زیرا انبیاء علیهمنمودن را كرد، نه 

السالم مقامشان باالتر از آن است كه معتقد به قیامت باشند، در حالى كه دلیلى ابراهیم علیه

بر آن نداشته و از خدا درخواست دلیل كنند، چون اعتقاد به یك امر نظرى و استداللى 

از اختالل روانى و فكرى خواهد  ل، اعتقاد تقلیدى و یا ناشىاحتیاج به دلیل دارد و بدون دلی

در حالى كه نه تقلید الیق به ساحت پیغمبرى چون آن جناب است و نه اختالل فكرى،  ،بود

ادا كرد، كه مخصوص  «؟كیف» سؤال خود را با كلمه  السالمكه ابراهیم علیه عالوه بر این

وقتى شما از مخاطب خود  . اصل وجود آنسؤال از خصوصیات وجود چیزى است، نه از 

پرسى زید پرسید كه آیا زید را همراه ما دیدى؟ سؤال از اصل دیدن زید است و چون مىمى

را چگونه دیدى؟ سؤال از اصل دیدن نیست، بلكه از خصوصیات دیدن و یا به عبارت دیگر 
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روشن شدن حقیقت السالم درخواست علیه دیدن خصوصیات است، پس معلوم شد كه ابراهیم

 كرده، اما از راه بیان عملى، یعنى نشان دادن، نه بیان علمى به احتجاج و استدالل. 

درخواست  السالمكه ابراهیم علیه كند بر اینكه: آیه شریفه داللت مى این نكته دوم

كرده بود كه خدا كیفیت احیا و زنده كردن را به او نشان دهد، نه اصل احیا را، چون 

تواند كنى؟ و این سؤال مىست خود را به این عبارت آورد: چگونه مرده را زنده مىدرخوا

پذیرد؟ و اجزاى كه چگونه اجزاى مادى مرده حیات مى معناى اول این :دو معنا داشته باشد

كه  این گیرد؟ و خالصهمتالشى دوباره جمع گشته و به صورت موجودى زنده شكل مى

 معناى دوم این گیرد؟و فناى بشر به زنده كردن آنها تعلق مى چگونه قدرت خدا بعد از موت

كه خدا با اجزاى آن مرده چه  كه: سؤال از كیفیت افاضه حیات بر مردگان باشد، و این

این به  . كه سؤال از سبب و كیفیت تاثیر سبب است شوند؟ و حاصل اینكند كه زنده مىمى

انما امره اذا » وت اشیاء خوانده و فرموده: عبارتى همان است كه خداى سبحان آن را ملك

امر او هر گاه چیزى  - ءاراد شیئا ان یقول له كن فیكون، فسبحان الذى بیده ملكوت كل شى

پس منزه  !را بخواهد ایجاد كند تنها به این است كه به آن بگوید: باش و او موجود شود

 یس(/83و82 )!«است خدائى كه ملكوت هر چیزى به دست اوست

 

، سؤال از كیفیت حیات پذیرى به معناى دوم بوده، نه به السالممنظور ابراهیم علیه

 :معناى اول، به چند دلیل

 

پس  «كنى؟مردگان را چگونه زنده مى -حیى الموتىكیف تُ » كه گفت:  این دلیل اول

از كیفیت زنده كردن پرسیده، كه خود یكى از افعال خاص خدا و معرف او است، خدائى كه 

كیف  »باشد و اگر گفته بود:اى زنده مىاى است و به امر او هر زندهسبب حیات هر زنده

پذیرى در این صورت سؤال از كیفیت حیات «؟شوندچگونه مردگان زنده مى - حیى الموتىتَ 

یعنى كیفیت جمع شدن اجزاى یك مرده و برگشتنش به صورت اول و قبول  به معناى اول

 . است حیات بوده

كه: اگر سؤال آن جناب از كیفیت حیات پذیرى اجزا بود، دیگر وجهى  این دلیل دوم

السالم انجام شود و كافى بود خداى تعالى در پیش نداشت كه این عمل به دست ابراهیم علیه

  .اى را زنده كندمردهروى آن جناب حیوان 

كه: اگر منظورش سؤال از كیفیت حیات پذیرى به نحو اول بود جا  این دلیل سوم  

و اعلم  »كه بفرماید: نه این !«ء قدیراعلم ان هللا على كل شى »داشت در آخر كالم بفرماید:

صفات چون روش قرآن كریم این است كه در آخر هر آیه از اسماء و  !« ان هللا عزیز حكیم

مناسب با زنده كردن  .خداى تعالى، آن صفتى را ذكر كند كه متناسب با مطلب همان آیه باشد

 .مردگان، صفت قدرت است نه صفت عزت و حكمت

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه وهفتم: گفتمان های راهبردی قرآن 50

  !«قال ا و لم تؤمن؟ قال بلى و لكن لیطمئن قلبى» 
 

الم  »و نپرسید: «ا و لم تؤمن؟ »خداى تعالى در اینجا اینطور سؤال كرد كه:

كه معناى هر دو یكى است، ولى در تعبیر اولى اشاره به این جهت نیز هست  با این «؟تؤمن

كه سؤال و درخواست، سؤالى بجا و به مورد است، لیكن جا ندارد طورى عنوان شود كه با 

  !عدم ایمان به احیا و زنده كردن مقارن باشد

 ،یعنى خداى تعالى كه گوینده، كرد بر اینداللت مى «؟ا لم تؤمن »اگر فرموده بود:

سؤال او را ناشى از عدم ایمان تلقى كرده، آن وقت جمله نامبرده جنبه عتاب و مالمت به 

  !گرفت، كه اى ابراهیم چنین سؤالى از تو زشت استخود مى

در این كالم ایمان مطلق آمده و به چیزى اضافه نشده و نفرموده: به چه چیز ایمان 

پرسیده: مگر ایمان ندارى؟ و این داللت دارد بر اینكه ایمان به دارى؟ بلكه بطور مطلق 

 !شودخداى سبحان با شك در امر احیاء و بعث جمع نمى

السالم است مطلق آمده، كه حكایت كالم ابراهیم علیه !«لیطمئن قلبى »همچنین جمله

آن جناب از  كه مطلوب این اطالق داللت دارد بر این .و نگفته قلبم از چه چیز آرامش یابد

این درخواست به دست آوردن مطلق اطمینان و ریشه كن كردن منشا همه خطورها و 

هاى قلبى از قلب است، چون حس واهمه در ادراكات جزئى و احكام این ادراكات وسوسه

جزئى تنها بر حس ظاهرى تكیه دارد و بیشتر احكام و تصدیقاتى كه در باره مدركات خود 

احكام و تصدیقاتى یك جانبه و  ،(گیردز طریق حواس ظاهرى مىمدركاتى كه ا )دارد

كه آن را به عقل ارجاع  كند بدون اینواهمه، احكام خود را صادر مى . وارسى نشده است

زند، هر چند كه نفس آدمى ایمان و هاى عقل سرباز مىدهد و اصال از پذیرفتن راهنمائى

كام كلى عقلى در مورد مسائل ماوراء الطبیعة و هاى عقل داشته باشد، نظیر احیقین به گفته

هر چند عقل مقدمات آن را  و غایب از حس، كه هر چند از نظر عقل، حق و مستدل باشد

زند و در دل آدمى احكامى ضد احكام عقلى مسلم و منتج بداند، واهمه، از قبولش سر باز مى

خود و مخالف حكم عقل باشد، كند و آنگاه احوالى از نفس را كه مناسب با حكم صادر مى

كنند و باالخره حكم واهمه به آن احوال برانگیخته شده، حكم واهمه را تایید مى .انگیزدبرمى

نشیند، هر چند كه عقل نسبت به حكم خودش یقین داشته باشد و بداند آنچه را كه كرسى مى

ه ایجاد واهمه در نظرش غولى كرده، كمترین ضررى ندارد و صرفا دردسرى است ك

كه شما در منزلى تاریك كه جسدى مرده هم آنجا هست خوابیده باشید، از  كرده، مثل این

نظر عقل، شما یقین دارید كه مرده جسمى است جامد، و مانند سنگ فاقد شعور و اراده، 

تواند داشته باشد، لیكن قوه واهمه شما از پذیرفتن این جسمى است كه كمترین ضررى نمى

انگیزد و آنقدر وسوسه ورزد و صفت خوف را در شما بر مىاستنكاف مى حكم عقل شما

بینى كه از آن خانه پا به فرار گذاشته و یك وقت مى )كند تا بر نفس شما مسلط شودمى

گاهى  !(كنى كه مبادا جسد تعقیبت كرده باشدگریزى و احیانا به پشت سر خود نگاه مىمى

شود و گاهى هم شده كه طرف زهره ترك شده و ل مىشود كه از شدت ترس عقل زایهم مى

 میرد . مى
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پس معلوم شد همیشه وجود خطورهاى نفسانى موهوم و منافى با عقائد یقینى، 

شود و سكون و آرامش را منافاتى با ایمان و تصدیق ندارد، تنها مایه آزار و دردسر نفس مى

  .شوداه مشاهده و حس برطرف نمىگونه خطورها جز از ر این .كنداز نفس انسان سلب مى

مثال خداى سبحان در  .اند: مشاهده، اثرى دارد كه علم آن اثر را نداردو لذا گفته

با  السالمموسى علیه .اندپرست گشتهداد كه قومش گمراه شده و گوساله میقات به موسى خبر

ه به میان قوم گوید، غضب نكرد، وقتى غضب كرد ككه خداى تعالى راست مى علم به این

پرستى آنان را با چشم خود بدید، آن وقت بود كه الواح را به زمین انداخت و آمد و گوساله

  !سر برادرش را گرفت و كشید

تقاضا نكرد  السالمچه قبال گذشت روشن شد كه ابراهیم علیه جا و از آن پس از این

شوند، بلكه و دوباره زنده مى پذیرندخواهم ببینم اجزاى مردگان چگونه حیات را مىكه مى

 و این ؟ كنىخواهم فعل تو را ببینم كه چگونه مردگان را زنده مىتقاضاى این را كرد كه مى

باشد، چون تقاضا، تقاضاى امر محسوس نیست، هر چند كه منفك و جدا از محسوس هم نمى

 م تقاضاى آنپذیرند مادى و محسوسند و لیكن همانطور كه گفتیاجزائى كه حیات را مى

جناب تقاضاى مشاهده فعل خدا است كه امرى است نامحسوس، پس در حقیقت ابراهیم 

  !كرده است« حق الیقین  »درخواست السالمعلیه

قال فخذ اربعة من الطیر، فصرهن الیك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم » 

شود: مرغان را قطعه قطعه كن و به طرف چنین مى جمله معناى این. «  ادعهن یاتینك سعیا

  .باشى خود متمایل ساز و یا آنها را نزد خود بیاور، در حالى كه قطعه قطعه كرده

جوابى است از  «فخذ اربعة من الطیر ... ،» كه فرمود:  و به هر حال، پس این

چگونه مردگان را  كه عرضه داشت: پروردگارا نشانم ده كه السالمدرخواست ابراهیم علیه

 كنى؟زنده مى

با در نظر گرفتن اینكه واجب است جواب، مطابق سؤال داده شود، بالغت كالم و 

حكمت متكلم مانع از آن است كه كالم مشتمل بر جزئیاتى باشد زائد بر آنچه الزم است، 

كالمى هم  جزئیاتى كه اثرى بر وجود آنها مترتب نبوده و در غرض دخالتى نداشته باشد، آن

چون قرآن كریم كه بهترین كالم و از بهترین گوینده و براى بهترین شنونده و یاد گیرنده 

 .است

رسید، یك داستان ساده نیست، اگر به این طور كه در ابتداء به نظر مى این قصه آن

هر چه باشد، چه مرغ و چه  )اى راها بود، كافى بود كه خود خداى تعالى مردهسادگى

اى زنده كند و زائد بر این، كار لغو و بیهوده السالمپیش روى ابراهیم علیه ،(حیوانى دیگر

بینیم قیودى و خصوصیاتى زائد بر اصل معنا در حالى كه قطعا چنین نیست و ما مى .باشد

 مثال قید شده: است. در این كالم اخذ شده

 اش كند مرغ باشد.د زندهخواهاى كه مىآن مرده - 1

 .مرغ خاصى و به عدد خاصى باشد -2

 .آنها را بكشد السالمها زنده باشند و خود ابراهیم علیه مرغ -3
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 .به هم آمیخته گردند ها را به هم مخلوط كند، بطوریكه اجزاى بدن آنها باید آن -4

محلى دور از هاى درهم شده را چهار قسمت كند و هر قسمتى را در  باید گوشت -5

 .هاى دیگر بگذارد، مثال هر یك را بر قله كوهى بگذاردقسمت

عمل زنده كردن به دست خود ابراهیم انجام شود، ابراهیمى كه خودش  -6

 .درخواست كرده بود

 .با دعا و صدا كردن آن جناب زنده شوند -7

 .هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند -8

معنائى كه مورد نظر بوده  این خصوصیات زائد بر اصل قصه بطور مسلم در -9

 است! السالم بفهماند، دخالت داشتهخواسته به ابراهیم علیهو خداى تعالى مى

 

و به هر حال باید این خصوصیات ارتباطى با سؤال داشته باشد، اگر به گفته آن  

 :بینیمدقت كنیم، دو نكته در آن مى «؟رب ارنى كیف تحیى الموتى :»جناب كه گفت

جهت  آید آن جناب خواسته است احیا را به آنكه از آن بر مى «تحیى »کلمهیكى در 

اى است كه كه فعل خداى سبحان است مشاهده كند، نه بدان جهت كه وصف اجزاى ماده

  .خواهد حیات قبول كندمى

مشتمل بر آن است، چون این كلمه،  «موتى»نكته دوم: معناى جمع است كه كلمه 

  .زاید بر اصل قصه است رسد كهخصوصیت به نظر مىجمع میت است، و این 

كرد كه خداى تعالى عمل احیا را به السالم اقتضا مىاما نكته اول: گفتار ابراهیم علیه

فرماید: چهار مرغ بگیر و سپس آنها را به دست خود دست خود آن جناب اجرا كند، لذا مى

در این سه جمله، و در جمله سپس  ذبح كن و بعد بر سر هر كوهى قسمتى از آن بگذار، كه

خداى تعالى دویدن  «،یاتینك سعیا» آنها را بخوان، مطلب به صیغه امر آمده و در آیه 

را كه همان زنده شدن مرغان است مرتبط و متفرع بر  السالممرغان به سوى ابراهیم علیه

قرار است زنده اى كه مرده) شود آن سببى كه حیات را به دعوت او كرده، پس معلوم مى

دانیم كه هیچ زنده است، با اینكه ما مى السالمكند، همان دعوت ابراهیم علیهافاضه مى ،(شود

 السالمشود كه دعوت ابراهیم علیهشدن و احیائى بدون امر خداى تعالى نیست، پس معلوم مى

ناحیه امر  به امر خدا، به نحوى متصل به امر خدا بوده كه گوئى زنده شدن مرغان هم از

كیفیت زنده شدن مرغان  السالماینجا بود كه ابراهیم علیه . خدا بوده و هم از ناحیه دعوت او

اگر دعوت ابراهیم  .یعنى افاضه حیات از طرف خدا به آن مردگان را مشاهده كرد

كه هر وقت خداوند بخواهد چیزى را ایجاد  «كن»و آن امر  )السالم متصل به امر خدا علیه

شد، كه جز با خیال، اتصالى نبود، گفتار او هم مثل گفتار ما مى !( فرماید: كن فیكونمى كند

 «كن»شد كه اگر هزار بار هم به چیزى بگوئیم: به امر خدا ندارد و خود او نیز مثل ما مى

  !خالصه كالم اینكه در عالم هستى هیچ چیزى تاثیر گزاف و بیهوده ندارد .شودموجود نمى

شود كه كثرت است، از این كلمه فهمیده مى «موتى» ه دوم كه گفتیم در كلمه اما نكت

مردگان دخالتى در سؤال آن جناب داشته و این دخالت البد از این جهت است كه وقتى 
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جسدهاى متعددى بپوسند و اجزاى آنها متالشى شده و صورتها دگرگون گردد، حالت تمیز و 

فهمد مثال این مشت خاك، خاك كدام مرده د و كسى نمىروشناخت فرد فرد آنها از بین مى

ماند و همه در ظلمت فنا گم شده و است، و همچنین دیگر ارتباطى میان اجزاى آنها باقى نمى

ماند و نه روند، نه در خارج خبرى از آنها باقى مىچون داستانهاى فراموش شده از یاد مى

نده به همه آنها و یا به یكى از آنها احاطه با چنین وضعى، چگونه قدرت زنده كن .در ذهن

 ؟كند؟! در حالى كه محاطى در واقع نمانده، تا محیطى به آن احاطه یابدپیدا مى

 فما بال القرون »و این همان اشكالى است كه فرعون به موسى كرد و گفت:

یعنى پس بگو ببینم سرنوشت گذشتگان چه شد؟ و موسى در پاسخش سخن از علم  «؟االولى

  !«علمها عند ربى فى كتاب ال یضل ربى و ال ینسى »خدا گفت و جواب داد:

السالم به او دستور داد تا كه: خداى تعالى در پاسخ ابراهیم علیه و سخن كوتاه این

همه حیوانات براى این بوده كه قطعه  شاید انتخاب مرغ از میان .چهار عدد مرغ بگیرد

آنگاه زنده شدن آنها را  ،گیردتر صورت مىتر و در زمانى كوتاهقطعه كردن آنها آسان

ها و اختالف اشخاص و اشكال آنها را ببیند و كامال یعنى نخست آن مرغ .مشاهده كند

طور كه حتى یك سپس هر چهار مرغ را كشته و اجزاى همه را در هم بیامیزد، آن .بشناسد

سپس گوشت كوبیده شده را چهار قسمت نموده و بر  .جزء مشخص در میان آنها یافت نشود

 . سر هر كوهى قسمتى از آنرا بگذارد، تا بطور كلى تمیز و تشخیص آنها از میان برود

شوند، در حالى كه را صدا بزند، و ببیند چگونه با شتاب پیش او حاضر مىآنها آنگاه یك یك 

 باشند. مى خصوصیات قبل از مرگ را دارا مىتما

دعوت آن جناب متوجه روح و نفس آن حیوان   !همه اینها تابع دعوت آن جناب بود

ها هستند نه به عكس و بدنها فرع و تابع روح هستند شد، نه جسدش، چون جسدها تابع نفس

زنده شد، قهرا بدن  مثال روح خروس را صدا زد و السالموقتى ابراهیم علیه  .نه به عكس

 ( ،به عنایتى دیگر )شود، بلكه تقریبا نسبت بدن به روح خروس نیز به تبع روحش زنده مى

اش هم هست و اگر همان نسبتى است كه سایه با شاخص دارد، اگر شاخص باشد سایه

گردد،  شاخص یا اجزاى آن به طرفى متمایل شود، سایه آن نیز به آن طرف متمایل مى

 !شودهمینكه شاخص معدوم شد، سایه هم معدوم مى

ا زندگى را كند و یخداى سبحان هم وقتى موجودى از موجودات جاندار را ایجاد مى

گرداند، این ایجاد نخست به روح آن موجود تعلق دوباره به اجزاى ماده مرده آن بر مى

شود و همان روابط خاصى كه قبال گیرد، آنگاه به تبع آن، اجزاى مادى نیز موجود مىمى

چون این روابط نزد خدا محفوظ است و مائیم كه  ،گرددبین این اجزا بود مجددا برقرار مى

  !اى به آن روابط نداریمهاحاط

جسد بالفاصله بدون هیچ  .پس تعین و تشخیص جسد به وسیله تعین روح است

 »فرماید:كند آنجا كه مىبه همین مطلب اشاره مى . شودمانعى بعد از تعین روح متعین مى

  !آیندیعنى بالفاصله وجود پیدا كرده و با سرعت پیش تو مى !«ثم ادعهن یاتینك سعیا

شود، آنجا كه قرآن گفتار منكرین معاد را این معنا از آیه شریفه زیر نیز استفاده مى
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و قالوا ء اذا ظللنا فى االرض ء انا لفى خلق جدید؟ بل هم بلقاء ربهم  »فرماید:نقل كرده و مى

 سجده(/11و10) !«كافرون، قل یتوفیكم ملك الموت الذى وكل بكم، ثم الى ربكم ترجعون

براى این بود كه ابراهیم  !«فخذ اربعة من الطیر »داوند متعال فرمود:پس اینكه خ

شوند در اینكه اینها همان مرغها مرغان را كامال بشناسد و وقتى دوباره زنده مى السالمعلیه

هستند شك نكند و به نظرش ناشناس نیاید، بلكه همه خصوصیات و یا اگر اختالفى رخ داده 

 باشد، تشخیص دهد. 

معنایش این  «فصرهن الیك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، »كه فرمود:و این

است كه آنها را ذبح كن و اجزاى بدنشان را خرد نموده با هم مخلوط كن، آنگاه بر سر 

كوههائى كه در اینجا هست بگذار تا عالوه بر اینكه اجزا از هم مشخص نیستند، از یكدیگر 

اهد بر این معنا است كه این قصه بعد از هجرت ابراهیم این خود یكى از شو .دور هم بشوند

 از سرزمین بابل به سوریه اتفاق افتاده، براى اینكه سرزمین بابل كوه ندارد.  السالمعلیه

ها را صدا بزن و بگو یعنى مرغ !«ثم ادعهن یاتینك سعیا» و اینكه خداوند فرمود: 

خود  السالمآید كه ابراهیم علیهدست مى پس از آیه به ! اى طاووس و اى فالن و اى فالن

 السالممرغها را صدا زدند، نه اینكه اجزاى آنها را صدا كرده باشند، چون اگر ابراهیم علیه

چون اجزاى  «،ثم نادهن» بایست آیه شریفه چنین باشد كردند مىاجزاى مرغها را صدا مى

و آنها مسافت طوالنى بود، و در  سالمالمرغها در روى كوههائى بودند كه بین ابراهیم علیه

  .برند نه لفظ دعوت راهاى دور، لفظ ندا را به كار مىمسافت

این است كه روح مرغان به جسد خود بر  «یاتینك سعیا،: » و معناى اینكه فرمود

  !آیندگردد و با سرعت به سویت مىمى

ت، و هیچ چیزى یعنى بدان كه خدا عزیز اس !« و اعلم ان هللا عزیز حكیم» 

تواند از تحت قدرت او بگریزد و ازقلم او بیافتد، و خدا حكیم است و هیچ عملى را به نمى

دهد، به همین جهت بدن و جسدها را با احضار و جز از راهى كه الیق آن است انجام نمى

  !كند، نه به عكسایجاد ارواح ایجاد مى

نفرمود: خدا چنین و چنان است،  و اگر فرمود: بدان كه خدا چنین و چنان است و

اى كه او را وادار كرد چنین مشاهده السالمبراى این بود كه بفهماند خطور قلبى ابراهیم علیه

را درخواست كند، خطورى مربوط به معناى دو اسم خداى تعالى یعنى عزیز و حكیم بوده 

ت خدا براى او حاصل است، لذا در پاسخ او عملى انجام داد تا علم به حقیقت عزت و حكم

 !شود

و  »روایت آورده كه در تفسیر آیه السالمدر كتاب معانى االخبار از امام صادق علیه

در ضمن حدیثى فرمود: این آیه متشابه  «؟اذ قال ابراهیم رب ارنى كیف تحیى الموتى ...

تى است كیفیت فعل خداى تعالى حقیق .است و معنایش این است كه ابراهیم از كیفیت پرسید

نیست كه توحیدش  آور نیست و چنانكه اگر عالمى یا پیامبرى از آن آگاه نباشد برایش تعجب

  !ناقص باشد

در تفسیر عیاشى از على بن اسباط روایت شده كه گفت: حضرت ابى الحسن رضا 
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پرسیده بود كه مگر  !«و لكن لیطمئن قلبى »السالم در پاسخ كسى كه از معناى آیه:علیه

در قدرت خدا شك داشته است؟ فرمود: نه، و لیكن منظورش این بوده كه  السالمم علیهابراهی

 !  خدا ایمانش را زیادتر كند

 از این ابى عمیر از ابى ایوب از ابى بصیر از امام صادق در تفسیر قمى از پدرش

دید كه  اى را در كنار دریاالسالم الشهالسالم روایت كرده كه فرمود: ابراهیم علیهعلیه

پریدند و یكى خوردند و سپس همان درندگان به یكدیگر مىدرندگان دریائى آن را مى

السالم تعجب كرد و عرض كرد: خورد، ابراهیم علیهكرد و مىدیگرى را پاره مى

كنى؟ خداوند پرسید مگر ایمان پروردگارا به من بنمایان كه چگونه مردگان را زنده مى

خداوند فرمود: پس  .خواهم قلبم مطمئن شودگفت چرا، و لكن مى لسالماندارى؟ ابراهیم علیه

چهار مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه كن و سپس بر سر هر كوهى قسمتى از آن را 

بگذار و آنگاه آنها را صدا بزن تا به سرعت نزدت بیایند و بدان كه خداوند بر همه چیز توانا 

 و به حقایق امور دانا است. 

یك طاووس و یك خروس و یك كبوتر و یك كالغ سیاه گرفت،  السالماهیم علیهابر

شان كن و گوشتشان را مخلوط یعنى قطعه قطعه !«صرهن»كه خداى تعالى دو باره فرمود: 

كن و به ده قسمت تقسیم نموده و هر قسمتى را بر سر یك كوه بگذار و سپس یكى یكى را 

از سر این كوهها یكجا  انخواهى دید اجزاى بدنش ! وصدا كن و بگو: به اذن خدا زنده ش

 .د، و همینطور هم شدنكنپا تا سرش به هم چسبیده و به سویت پرواز مى جمع شده و از نوك

  !«ان هللا عزیز حكیم »گفت: السالمدر این هنگام بود كه ابراهیم علیه

م صادق این معنا را عیاشى هم در تفسیر خود از ابى بصیر از اما مؤلف:

  .السالم نقل كرده و از طرق اهل سنت نیز از ابن عباس روایت شده استعلیه

اى را دید و چنین و چنان شد، بیان السالم جیفه و الشهو اینكه فرمود: ابراهیم علیه

اى است كه از دیدن الشه در دلش افتاد و وادارش كرد كه آن سؤال را بكند، براى شبهه

اى رفت و تازه خود درندگان هم یكدیگر را بدن الشه در شكم درنده اینكه دید هر جزئى از

اش به جائى رفته و چنین متفرق شده و هر تكه اى كه اجزاء آن اینخوردند، فكر كرد مرده

حاالت گوناگونى به خود گرفته است، و دیگر چیزى از اصلش نمانده، چگونه زنده خواهد 

 شد؟ 

آید كه این شبهه همان شبهه معروف آكل و ىخواهى گفت: از ظاهر روایت بر م

ماكول است، چون در روایت آمده: درندگان یكدیگر را خوردند و بعد از این جمله، تعجب 

 ؟السالم و سؤالش را نتیجه این مشاهده دانسته استابراهیم علیه

گوئیم: در اینجا دو شبهه وجود دارد: شبهه اول اینكه متفرق شدن در پاسخ مى

كه از آن الشه نه صورتى باقى مانده و نه مشخصات و  این جسد و فناى اصل آن واجزاى 

شبهه . خصوصیاتى، تا از سایر جانداران متمایز باشد، و زندگى را دوباره از سر بگیرد

بینیم حیوان و یا انسانى طعمه دوم: همان شبهه آكل و ماكول است و آن این است كه مى

گردد، پس دیگر ممكن نیست هر دو حیوان و جزء بدن آن مىشود و اجزاى بدنش درنده مى
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اند و یا انسان و حیوان را با تمام بدنشان زنده كرد، چون فرض كردیم كه هر دو یك بدن شده

تواند بدن دو حیوان بشود، و به فرض اینكه یكى زنده شود، دیگرى ناقص یك بدن نمى

 نیست .  ماند، ناقصى كه دیگر قابل دوباره زنده شدنمى

پاسخى كه خداى تعالى به سؤال آن جناب داده كه همان تبعیت بدن از روح باشد، 

هر چند پاسخى است كه در دفع هر دو شبهه كافى است، ولى دستورى كه به آن جناب داد و 

قرآن آنرا حكایت كرد كه چهار مرغ بگیرد و چنین و چنان كند، متضمن و در بردارنده ماده 

و در آن سخنى از این شبهه به میان نیامده است بلكه تنها مساله متفرق شدن شبهه دوم نیست 

اجزا و اختالط آن و دگرگون شدن صورت و حاالت حیوان آمده است، كه همان شبهه اول 

 است، پس آیه شریفه تنها متعرض دفع شبهه اول شده است، هر چند كه با دفع شبهه اول

گفت: گذشت، بنابر این، این قسمت از روایت كه مى شود، كه بیانششبهه دوم نیز دفع مى

  .بعضى بعض دیگر را خوردند، دخالتى در تفسیر آیه ندارد

در این روایت آمده كه آن مرغان عبارت بودند از: طاووس، خروس، كبوتر و 

در بعضى از روایات آمده است كه عبارت بودند از: عقاب، اردك، طاووس و  . كالغ

نقل  السالمیت را صدوق در كتاب عیون از حضرت امام رضا علیهخروس، كه این روا

 ....كرده است

در روایت آمده بود كه خداوند فرمود: آنگاه آنها را ده قسمت كن و هر قسمتى را بر 

كه كوهها ده عدد بودند، مورد اتفاق همه روایاتى است كه از ائمه  در این ! سر كوهى بگذار

البته در تعداد كمى از روایات چهار كوه و هفت كوه  است. ل شدهنق السالماهل بیت علیهم

 .نیز آمده است

  561ص :    2المیزان ج :                
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 فصل ششم

 

 تفسیر و تحلیل

 

 گفتمان های موسی با خدا 

 

 

 

 بعثت موسی،   گفتمان خدا با موسی در کوه طور 

 

 

  (...!«َو َهْل أَتَاك َحِدیث ُموسى» 

 

  «آیا خبر موسى به تو رسیده است؟» 

بینم شاید آن دم كه آتشى دید، و به اهل خود گفت: بمانید كه من آتش مى» 

پیرامون آن كسى  -اى از آن برایتان بیاورم یا به وسیله آتش راه را پیدا كنم شعله

  !«را ببینم كه راه را وارد است

  !«و چون به آتش رسید ندا داده شد كه اى موسى» 

من خود پروردگار توام كفشهاى خود را بیرون آر كه تو در سرزمین مقدس » 

  !«طوى هستى

  !«شود گوش فرا داربه آنچه بر تو وحى مى!  ام من تو را برگزیده» 

معبودى جز من نیست، عبادت من كن و براى یاد كردن من  !من خداى یكتایم» 

  !«نماز به پا كن

خواهم آن را پنهان كنم تا هر كس در مقابل كوششى كه مى !قیامت آمدنى است» 

  !«كند سزا ببیندمى

كه رستاخیز را باور ندارد و پیروى هوس خود كند ترا از باور كردن آن باز  آن» 

 !«شوىندارد كه هالك مى

 «این چیست كه به دست راست تو است ؟ !  اى موسى» 

كنم و با آن براى گوسفندان خویش این عصاى من است كه بر آن تكیه مى: گفت» 

  !«هایى دیگر استتكانم و مرا در آن حاجتبرگ مى

  !«آن را بیفكن  گفت: اى موسى» 

  .«رفتپس آن را افكند كه ناگهان مارى شد كه سریع راه مى» 
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 !«گردانیمفرمود آن را بگیر و نترس كه آن را به حالت اولش باز مى» 

خود ببر تا نورانى بدون عیب بیرون آید، و این معجزه و دستت را به گریبان » 

  !«دیگرى است

  !«هاى بزرگ خویش را به تو بنمایانیمتا آیه» 

  !«به سوى فرعون برو كه او طغیان كرده است» 

  !«گفت: پروردگارا سینه مرا بگشاى» 

 !«و كارم را به من آسان كن» 

 !«و گره از زبان من باز كن» 

 !«بفهمند تا گفتارم را» 

  !«و براى من وزیرى از كسانم مقرر فرما » 

 !«هارون برادرم را » 

 !«و پشت من بدو محكم كن» 

  !«و او را شریك كارم گردان» 

 !«تا تو را تسبیح بسیار گوئیم » 

 !«و بسیار یادت كنیم» 

 !«اىكه تو بیناى به حال ما بوده» 

 !«اى موسى مطلوب خویش را یافتى : فرمود» 

 !«و بار دیگر به تو نیز منت نهادیم» 

 !«آندم كه به مادرت آنچه باید وحى كردیم» 

كه او را در صندوق بگذار و صندوق را به دریا بیفكن، تا دریا به ساحلش » 

اندازد  و دشمن من و دشمن او بگیرد او را و از جانب خویش محبوبیتى بر تو 

  !«افكندم تا زیر نظر من تربیت شوى

خواهرت رفت و گفت آیا شما را به كسى داللت كنم كه تكفل او كند؟ و به و چون » 

اش روشن شود و غم نخورد و یكى را كشتى و از مادرت بازت آوردیم كه دیده

گرفتارى نجاتت دادیم و امتحانت كردیم امتحانى دقیق و سالى چند در میان اهل 

  !«به موقع بیامدى  مدین ماندى آنگاه اى موسى!

  !«و را خاص خویش كردم و ت» 

  !«هاى مرا ببرید و در كار یاد كردن من سستى مكنید تو و برادرت معجزه» 

 !«به سوى فرعون روید كه طغیان كرده است » 

  !«و با او به نرمى سخن بگویید، شاید اندرز گیرد یا بترسد» 

  !«بیشتر شودگفتند پروردگارا ما بیم داریم در آزارمان شتاب كند یا طغیانش » 

  !«بینمشنوم و مىمى !   فرمود: مترسید كه من با شما هستم» 

پیش وى رفتند و گفتند ما دو پیغمبر پروردگار توایم، پسران اسرائیل را با ما » 

ام درود بر آن اى سوى تو آوردهاز پروردگارت معجزه ! بفرست و عذابشان مكن
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  !«كس كه هدایت را پیروى كند

ى شده كه عذاب بر آن كس باد كه آیات الهى را تكذیب كند و روى به ما وح» 

  طه(/48تا9)                        !«بگرداند

 

كه این جریان در مراجعت موسى از مدین به  دهد بر اینسیاق آیات شهادت مى

سوى مصر اتفاق افتاده و اهلش نیز با او بوده و این واقعه نزدیكیهاى وادى طوى، در طور 

سینا، در شبى سرد و تاریك اتفاق افتاده، در حالى كه راه را گم كرده بودند، چون آتش از 

اه را بپرسد و اگر نبود حداقل دور دیده به نظرش رسیده كه كنار آن كسى هست كه از او ر

 از آن آتش قدرى بیاورد، گرم شوند . 

این منم پروردگارت به موسى ندا شد  !«فلما اتیها نودى یا موسى انى انا ربك ...» 

وادى طوى به همین جهت تقدیس یافته پس شرط ادب به جاى   !و اینك تو در محضر منى

  !آور و كفشت را بكن

را شنید از آن به طور یقین فهمید كه  !«موسى انى انا ربكیا » موسى وقتى نداى 

صاحب ندا پروردگار او و كالم، كالم او است، چون كالم مذكور وحیى از خدا بود به او، 

كه خدا با احدى جز به وحى،  یا از وراى حجاب،  كه خود خداى تعالى تصریح كرده بر این

وقتى هیچ  .كندد به اذن خود وحى مىكند، هر چه بخواهیا به ارسال رسول تكلم نمى

یابد و در وهمش اى نبود شخص مورد وحى كسى را جز خدا همكالم خود نمىواسطه

 .شنودكند و غیر كالم او كالمى نمىخطور نمى

كه موقفى كه  كند به اینموسى را متوجه مى !«انى انا ربك فاخلع نعلیك ...» جمله 

سخن گفتن است و خدا با او خلوت و او را از خود به دارد موقف حضور و مقام رو در رو 

 :»و نفرمود !«من پروردگار توام -انى انا ربك  »مزید عنایت اختصاص داده و لذا فرمود:

و نیز به همین جهت اگر بعد از  !«من رب العالمینم -من خدایم، یا انا رب العالمین  -انا هللا 

قبلى نیست، چون جمله قبلى در عین معرفى صاحب تكرار جمله !« انى انا هللا  :»آن فرمود

سازد، تا وحى را انجام دهد، ولى در جمله دوم تنها وحى كالم، مقام را هم از اغیار خالى مى

  !است

كه  و نام صاحب ندا را نیاورد اشاره است به این «نودى :»كه فرمود و در این

 سابقه بوده است. ظهور این آیت براى موسى به طور ناگهانى و بى

اختیار خدا موسى را به تكلم، منظور و غرض  !«و انا اخترتك فاستمع لما یوحى» 

 . الهى بوده و آن عبارت است از دادن نبوت و رسالت

و  مشیت الهى بدین تعلق گرفته كه فردى از انسان را وا بدارد، تا مشقت حمل نبوت

بوده بدین جهت او را  رسالت را تحمل كند و چون در علم خدا موسى بهتر از دیگران

  .اختیار كرده است

این همان وحیى است كه !« اننى انا هللا ال اله اال انا فاعبدنى و اقم الصلوة لذكرى» 

و در آن در آیه قبل موسى را مامور به شنیدن آن كرده بود، كه تا یازده آیه دیگر ادامه دارد 
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 .شودنبوت و رسالتش با هم اعالم مى

  ...!«و ما تلك بیمینك یا موسى» 

در سه آیه گذشته تمام  وحى نبوتششود، چون آغاز مى وحى رسالت موسى از اینجا

از آن جناب سؤال شده كه در دست راست چه دارى؟ منظور این است كه خودش نام آن  .شد

جان، بشود، تا وقتى مبدل به اژدهایى شكى است بىرا ببرد و متوجه اوصاف آن كه چوب خ

  .شود آنطور كه باید در دلش عظیم بنمایدمى

اگر !« قال هى عصاى أتوكؤ علیها و اهش بها على غنمى ولى فیها مارب اخرى» 

موسى در پاسخ خداى تعالى پر گویى كرد و به ذكر اوصاف و خواص عصایش پرداخت، 

قام اقتضاى آن را داشت، چون مقام خلوت و راز دل گفتن با گویند بدین جهت بود كه ممى

محبوب است و با محبوب سخن گفتن لذیذ است، لذا نخست جواب داد كه این عصاى من 

كه گفت این عصاى من است  نكته این . است، سپس منافع عمومى آن را بر آن مترتب كرد

 است. هم همین بوده

خداى سبحان در این آیه به موسى دستور !« ولىقال القها یا موسى ... سیرتها اال» 

بیند مارى اندازد مىدهد عصاى خود را از دست خود بیندازد و او چون عصا را مىمى

افتاد، چون امر غیرمترقب دید كه  بزرگ شد، كه با چابكى و چاالكى هر چه بیشتر به راه

 .جماد ناگهان داراى حیات شد سخت تعجب كرد

یعنى آن را بگیر و نترس كه به  !«تخف سنعیدها سیرتها االولىقال خذها و ال » 

كه موسى  این جمله داللت دارد بر این .گردانیمبر مى (عصا )زودى به حالت اولش

  است. السالم از آنچه دیده ترسیدهعلیه

اژدها شدن !«  و اضمم یدك الى جناحك تخرج بیضاء من غیر سوء آیة اخرى» 

  .بیضاء آیت دومىعصا یك آیت بود و ید 

آنچه ما به دست تو اجراء كردیم براى این بود كه !« لنریك من آیاتنا الكبرى» 

  !بعضى از آیات كبراى خود را به تو نشان دهیم

 .فرمان رسالت است این جمله !«اذهب الى فرعون انه طغى» 

 

 !«قال رب اشرح لى صدرى ... انك كنت بنا بصیرا ...» 

كند، كه بعد از یازده آیه است كه متن درخواست موسى از پروردگارش را نقل مى

مسجل شدن رسالتش چه چیزهایى از پروردگارش درخواست نمود، از ظاهر آن پیدا است 

كه آنچه درخواست كرده وسائلى بوده كه در امر رسالتش بدان محتاج بوده نه در امر نبوت، 

ن و درباریانش و نجات دادن بنى اسرائیل و اداره امور آرى رساندن رسالت خدا به فرعو

 ایشان، آن وسائل را الزم داشته، نه مساله نبوتش. 

رسالتى را كه خدا بر او مسجل كرد بزرگ شمرد، چون از  السالمموسى علیه

شوكت و قوت قبطیان آگاه بود، مخصوصا از این جهت كه فرعون طاغى در رأس آنان 

انا ربكم » گفت كه با خدا بر سر ربوبیت منازعه نموده به بانك بلند مى قرار داشت، فرعونى
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و نیز از ضعف و اسارت بنى اسرائیل در میان آل فرعون با خبر بود و  !«االعلى

گویا خبر داشت كه دعوتش چه شدائد و مصائبى به ! دانست چقدر جاهل و كوتاه فكرندمى

 . اشدآورد و چه فجایعى را باید ناظر ببار مى

طاقت و كم دانست كه تا چه حد در راه خدا بىاز سوى دیگر حال خود را هم مى

داستان كشتن آن قبطى   .تحمل است، آرى او به هیچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطیان را ببیند

و نیز داستان آب كشیدنش بر سر چاه مدین براى دخترانى كه حریف مردان نبودند، شاهد ابا 

كه خود یگانه اسلحه است براى كسى  -از سوى دیگر زبانش  .و ذلت استداشتن او از ظلم 

توانست آنطور كه لكنتى داشت كه نمى -خواهد دعوت و رسالت خداى را تبلیغ كند كه مى

 باید مقاصد خود را برساند . 

به همین جهات عدیده از پروردگارش درخواست كرد كه براى حل این مشكالت 

هایى كه رسالت برایش به بار دهد تا تحملش زیاد شود و محنتاوال سعه صدر به او ب

آورد و شدائدى كه در پیش رویش و در مسیر دعوتش دارد آسان گردد، لذا عرضه مى

  !«رب اشرح لى صدرى :»داشت

كه مقصود همان امر رسالت  !«امرم را آسان ساز -و یسر لى امرى  :»آنگاه گفت

و خالصه به دست كم آن قناعت كن، تا اصل رسالت  !است و نگفت: رسالتم را تخفیف بده

آسانتر شود، بلكه گفت همان امر خطیر و عظیم را با همه دشوارى و خطرش بر من آسان 

  !گردان

 این سؤال دیگرش است كه گشودن عقده !«و احلل عقدة من لسانى یفقهوا قولى» 

اى را یعنى آن عقده :اى است كه داراى مشخصات معینى استعقده ،خواهدزبان را مى

 گذارد سخنانم را بفهمند . بگشاى كه نمى

این سؤالى دیگر است كه در واقع  !«و اجعل لى وزیرا من اهلى هرون اخى» 

  .سؤال چهارم آن جناب و آخرین درخواستهاى او است

ذكر و تسبیحى كه با وزارت هارون ارتباط  !«ثیراكى نسبحك كثیرا و نذكرك ك» 

داشته باشد ذكر و تسبیح علنى و در بین مردم است نه در خلوت و نه در دل ، زیرا ذكر و 

تسبیح در خلوت و در قلب، هیچ ارتباطى با وزارت هارون ندارد، پس مراد این است كه آن 

كه شركت كنند، ذكر خداى را دو در بین مردم و مجامع عمومى و مجالس آنان، هر وقت 

بگویند، یعنى مردم را به سوى ایمان به وى دعوت نموده و نیز او را تسبیح گویند، یعنى 

 خداى را از شركاء منزه بدارند . 

 السالمدر این جمله همه دعاهاى موسى علیه !«قال قد اوتیت سؤلك یا موسى» 

  است. اجابت شده

در این آیات او را به !« كى تقر عینها و ال تحزن و لقد مننا علیك مرة اخرى ...» 

هایش بر او نهاده منت دیگرى كه قبل از برگزیدنش به نبوت و رسالت و اجابت خواسته

دهد و آن عبارت است از منت دوران والدتش، كه بعضى از كاهنان، به فرعون تذكر مى

زوال ملك او به دست وى شود كه خبر داده بودند كه فرزندى در بنى اسرائیل متولد مى
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شود گیرد، ناگزیر فرعون فرمان داد تا هر فرزندى كه در بنى اسرائیل متولد مىصورت مى

كه  شدند، تا آنبه قتل برسانند، از آن به بعد، تمامى فرزندان ذكور بنى اسرائیل كشته مى

، او را شیر به دنیا آمد، خداى عز و جل به مادرش وحى كرد كه: مترس السالمموسى علیه

اى بده، هر وقت از عمال فرعون و جالدانش احساس خطر كردى فرزندت را در جعبه

برد و او به بگذار و او را در رود نیل بینداز، كه آب او را به ساحل نزدیك قصر فرعون مى

كند، چون او اجاق كور است، به همین جهت او را عنوان فرزند خود نگهداریش مى

 گرداند. باره او را به تو باز مىكشد و خدا دونمى

معناى اصطناع موسى به این است كه من تو را خالص  !«و اصطنعتك لنفسى »  

براى خودم قرار دادم و همه نعمتهایى كه در اختیار تو است همه اینها از من و احسان من 

اصطناع و احسان ! است و در آن غیر من كسى شركت ندارد، پس تو خالص براى منى

است، بلكه از بزرگترین نعمتهاى او  الهی هاىودن خدا موسى را براى خود، یكى از منتنم

  !بوده است

در این جمله امر سابق تجدید  !«اذهب انت و اخوك بایاتى و ال تنیا فى ذكرى» 

اذهب الى »  :فرمودشده بود و مى السالمشود و در آن خطاب تنها متوجه موسى علیهمى

ملحق كرده، چون خود موسى  ولى در این جمله برادرش را هم به وى !«فرعون انه طغى

قبال درخواست كرده بود كه برادرش را در كار او شركت دهد، به همین جهت در خطاب 

 !دستورشان داد تا با آیات او نزد فرعون روندو  دوم او را هم مخاطب نمود

در اینجا نیز !« یتذكر او یخشىاذهبا الى فرعون انه طغى فقوال له قوال لینا لعله » 

این  !«و قوال له قوال لینا :»كه فرمود مراد از این .براى بار دوم هر دو را مخاطب قرار داد

است كه در گفتگوى با فرعون از تندى و خشونت خوددارى كنند، كه همین خویشتن دارى 

 .ترین آداب دعوت استاز تندى، واجب

به معناى در اینجا كلمه فرط  !«علینا او ان یطغىقاال ربنا اننا نخاف ان یفرط » 

تعجیل در عقوبت است، به طورى كه نگذارد دعوت تمام گردد و مهلت ندهد معجزات 

و مراد از طغیان این است كه در ظلم خود از حد تجاوز نموده و با تشدید  . اظهار شود

ین بار كارهایى بكند كه اسرائیل و جرأت بر ساحت مقدس ربوبى مقابله نموده و ا عذاب بنى

 .كردتاكنون نمى

یعنى از فرط و طغیان فرعون نترسید كه  !«قال ال تخافا اننى معكما اسمع و ارى» 

كنم و بینم و شما را یارى مىشنوم و آنچه عمل كند مىمن با شما حاضرم و آنچه بگوید مى

 ! گذارمتنهاتان نمى

كه  دهد، پس ایننصرت به آن دو مىدر حقیقت این آیه تامینى است كه با وعده 

تعلیل آن تامین  !«اننى معكما اسمع و ارى »كه فرمود: تامین است و این «ال تخافا »فرمود:

 این خود !كه با حضور و دیدن و شنیدن من دیگر جایى براى ترس شما نیست است به این

ه صرف حاضر دلیل بر این است كه جمله مذكور كنایه است از مراقبت و نصرت، وگر ن

دهد باعث نترسیدن موسى بودن و دیدن و شنیدن و صرف آگاهى داشتن به آنچه كه رخ مى
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شنود و از هر چیزى آگاهى بیند و مىهمه چیز را مى شود، چون خداى تعالىو هارون نمى

  .دارد

در این جمله امر و دستور به رفتن نزد فرعون !« فاتیاه فقوال انا رسوال ربك ...» 

تجدید شده، البته بعد از آنكه آن دو جناب را با وعده حفظ و نصرت تامین داده، چیزى كه 

هست در این امر مجدد رسالت آن دو را كامال بیان فرموده است، و آن این است كه نزد وى 

روند و او را به ایمان و رفع ید از عذاب بنى اسرائیل دعوت نموده، پیشنهاد كنند كه بنى 

  .رخصت دهد تا با آن دو جناب به هر جا خواستند بروند اسرائیل را

در این بیان و گفتگوى با فرعون هر جا كه وجهه سخن دگرگون شده همان دستور 

قبلى به مقتضاى تناسب مقام تكرار شده، مثال بار اول فرمود: نزد فرعون برو كه او طغیان 

سالم بود چنین تكرار كرد كه: تو و البار دوم كه بعد از درخواستهاى موسى علیه .كرده است

بار سوم كه موسى اظهار خوف كرد و  .برادرت نزد فرعون شوید كه او طغیان كرده است

كه در این نوبت  «،نزد او شوید و بگویید ...» خداى تعالى تامینش داد، چنین تكرار فرمود: 

 تفصیل جزئیات وظائفى را كه دارند بیان نمود.

شده مقدار و به هیچ گرفته فرعونها بى ،یت و ربوبیت خدایىدعوت به عبوداین در 

رساند، اوال ارزشى فرعون را مىمقدارى و بىدر عین حال كه بىآیات تعبیرات  اند.

كرد هیچگونه خشونتى نداشته و از نرمى و مالیمت كه قبل از این موسى را بدان امر مى

كه تملق كرده و  رسانیده، بدون این بیرون نشده است و ثانیا سخن حق را به گوش فرعون

 !دناز سلطنت باطل فرعون و عزت دروغیش مرعوب شده باش

  186ص :    14المیزان ج :    

  

 

 درخواست رویت خدا !    گفتمان خدا با موسی در میقات 

 

ا َجاَء ُموسى ِلِمیقَتِنَا َو كلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب أَِرنى أَنظْر إِلَْیك»  قَاَل لَن تََراخ َو لَِكِن   َو لَمَّ

ا تَجلى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َو َخرَّ  نیانظْر إِلى اْلَجبَِل فَِإِن استَقَرَّ َمكانَهُ فَسْوف تََرا فَلَمَّ

ُل اْلُمْؤِمنِینَ  ا أَفَاَق قَاَل سْبَحنَك تُْبت ِإلَْیك َو أَنَا أَوَّ  !«ُموسى صِعقاً  فَلَمَّ

 ى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد:و چون موس» 

 گفت:!   پروردگارا خودت را به من بنما كه ترا بنگرم -

هرگز مرا نخواهى دید ولى به این كوه بنگر اگر بجاى خویش برقرار ماند  -

 !شاید مرا توانى دید

بیهوش  كه پروردگارش بر آن كوه جلوه كرد آن را متالشى نمود و موسى و همین

 بیفتاد و چون به خود آمد گفت: 

 !  منزهى تو -

         اعراف(/143)                  !«گردم و من اولین مؤمن هستمسوى تو باز مى
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وقتى موسى به میقات ما كه براى او تعیین كرده بودیم آمد و پروردگارش با او 

موسى گفت: پروردگارا خودت را بنمایان تا نگاهت كنم، یعنى وسائل دیدارت . گفتگو كرد

 را برایم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ببینم . 

 .دیدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمكین و تمكین از دیدن است

 خداى تعالى به موسى فرمود:

 !«تو ابدا مرا نخواهى دید -لن ترانى »

به این كوه نگاه كن كه من اینك خود را براى آن ظاهر  خدای تعالی فرمود:

سازم، اگر دیدى تاب دیدار مرا آورد و بر جاى خود استوار بماند، بدانكه تو هم تاب نظر مى

 ! انداختن به من و دیدن مرا دارى

فضا وقتى تجلى كرد و براى كوه ظاهر گردید با تجلى خود آن را درهم كوبید و در 

 .موسى از هیبت منظره افتاد و از دنیا رفت و یا بیهوش شد .متالشیش ساخت و پرتابش كرد

 وقتى به هوش آمد گفت:

منزهى تو و من در باره درخواستى كه كردم توبه نموده و اولین كسى هستم كه  -

 !امدر باره نادیدنى بودن تو ایمان آورده

 

اگر مساله رؤیت و نظر انداختن را عرضه كند كه این معنا را افاده مى یهدقت در آ

به فهم عوام و مردم متعارف كنیم بدون درنگ آن را حمل بر رؤیت و نظر انداختن به چشم 

كه  كنند و لیكن این حمل صحیح نیست، زیرا ما شك نداشته و نخواهیم داشت در اینمى

مبصر، صورتى به كه جهاز بینائى بكار بیفتد و از صورت جسم  رؤیت عبارت است از این

كه عملى كه ما آن را  شكل آن و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم كند، خالصه این

خوانیم عملى است طبیعى و محتاج به ماده جسمى در مبصر و باصر هر دو، حال دیدن مى

آید كه هیچ موجودى بهیچ كه بطور ضرورت و بداهت از روش تعلیمى قرآن بر مى آن

وه شباهت به خداى سبحان ندارد، پس از نظر قرآن كریم خداى سبحان جسم و وجهى از وج

گنجاند و هیچ صورت و جهت و زمانى او را در خود نمى و جسمانى نیست و هیچ مكان

 شود . شكلى مانند و مشابه او و لو به وجهى از وجوه یافت نمى

عنایى كه ما براى چنین باشد ابصار و دیدن به آن م معلوم است كسى كه وضعش این

گردد، نه در دنیا و نه شود و هیچ صورت ذهنیى منطبق با او نمىآن قائلیم به وى متعلق نمى

هم از تقاضایى كه كرد این نبوده،  در آخرت، پس غرض موسى بن عمران علیهماالسالم

چون چنین درخواستى الیق مقام رفیع شخصى مثل او كه یكى از پنج پیغمبر اولو العزم 

 ست و موقف خطیرى كه وى داشته با چنین غفلت و جهالتى سازگار نیست . ا

كه منزه از حركت و زمان و مكان و  كه خداوند در عین این آرى ، تمناى این

نواقص مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتى دهد كه بتواند او را 

 هاد جدى. تر است، تا به یك پیشنببیند به شوخى شبیه
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كه مگر ممكن است خداوند سببى از اسباب مادى را آنقدر تقویت  خالصه كالم این

حفظ حقیقت و اثر خود، در یك امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از حد و  كند كه با

نهایت عمل نموده و اثر باقى بگذارد؟ چشم ما سببى است از اسباب مادى كه سببیتش تنها در 

است و محال است عمل آن متعلق به چیزى شود كه هیچ اثرى از مادیت و  امور مادى

  .خواص مادیت را ندارد

در آیه مورد بحث تقاضاى دیدن خدا را  السالمبنا بر این بطور مسلم اگر موسى علیه

كرده غرضش از دیدن غیر این دیدن بصرى و معمولى بوده و قهرا جوابى هم كه خداى 

فى دیدنى است غیر این دیدن، چه این نحو دیدن امرى نیست كه سؤال و تعالى به وى داده ن

 اش بزند . جواب بردار باشد، موسى آن را تقاضا كند و خداوند دست رد به سینه

ترین مراحل علم است و تعبیر آن به رؤیت ترین و روشنمراد از این رؤیت قطعى

 .براى مبالغه در روشنى و قطعیت آن است

  299ص :    8ج :  المیزان    
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 فصل هفتم

 

 تفسیر و تحلیل گفتمان های قرآن 

 درباره 
 

 مریم و عیسی و یحیی

 

 

 

 گفتمان مادر مریم با خدا  

 

راً فَتَقَبَّْل ِمنى  إِنَّك أَنت »  إِْذ قَالَِت اْمَرأَت ِعْمَرَن َرب إِنى نَذَْرت لَك َما فى بَطنى ُمَحرَّ

 ...!«اْلعَِلیمُ السِمیُع 

ام كه آنچه در بیاد آر زمانى را كه همسر عمران گفت پروردگارا من نذر كرده» 

رحم دارم محرر یعنى خالص خدمتكار تو باشد از من قبول كن كه تو، آرى تنها 

  !«توئى كه شنواى دانائى

و خدا از خود  )همین كه وضع حمل كرد گفت پروردگارا من او را دختر زاییدم» 

و معلوم است كه براى خدمتگذارى معبد تو پسر  !(دانست كه چه زاییدهو بهتر مىا

چون دختر نیست و من او را مریم نام نهادم و من او و نسل او را از شیطان رجیم 

  !«به تو پناه دادم

پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترین قبول و او را پرورش داد آنهم » 

 آل عمران(/37تا 35)          ...!«بهترین پرورش 

 

این مناجات را وقتى كرده كه به  مادر مریم كه داللت دارد بر این شروع آیات

این مناجات خالى از اشاره به این  است. از عمران بودههم فرزندش حامله بوده و حملش 

در و گرنه او حق نداشت فرزند  نكته نیست كه همسر وى عمران در آن روزها زنده نبوده

  .شكم خود را مستقال تحریر كند

این نكته هم روشن است كه تحریر فرزند چه به وسیله پدر باشد یا مادر، تحریر از 

بردگى نیست و دختر عمران برده نبوده، تا مادرش او را آزاد كند، پس تحریر در این آیه 

آن والیت، او را  آزاد كردن از قید والیتى است كه والدین بر فرزند خود دارند و با داشتن

  .برند و اطاعتشان بر فرزند واجب استكنند و در مقاصد خود بكار مىتربیت مى

شود، دیگر پس با تحریر، فرزند از تسلطى كه پدر و مادر بر او دارند خارج مى
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اگر این تحریر به وسیله نذر و بخاطر خدا انجام  .گیرندخدمت نمىه پدر و مادر، او را ب

شود كه این فرزند در والیت خدا داخل شود، تنها او را بپرستد و این مىشود، معنایش 

اى كه مختص خدمت خدا كردن به این است كه در مسجد و كلیسا و اماكن مقدسه .خدمت كند

بایست پدر و مادر عبادت خدا است خدمت كند، در حالى كه اگر این نذر نبود، فرزند مى

 كرد. خود را خدمت مى

كه فرزندى كه در شكم  كه مادر مریم معتقد بوده به این لت دارد بر ایناین آیه دال

دارد پسر است، نه دختر چون مناجاتى كه با خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نكرده كه 

 نذرت لك ما فى بطنى محررا »كنم، بلكه بطور قطع گفته:اگر فرزندم پسر بود تحریر مى

 مئن بوده كه فرزندش پسر است. شود مطاز اینجا معلوم مى !« 

را بطور جزم از  آگاهى مادر مریم از پسر بودن حملش حدسى نبود، چون خدا آن

ه وجهى منتهى به این حكایت خود دلیل بر این است كه اعتقاد وى ب است. وى حكایت كرده

به همین جهت وقتى فهمید فرزندش دختر است، از فرزند پسر مایوس نشد و  ،وحى بوده

و انى اعیذها بك و ذریتها من الشیطان الرجیم » براى بار دوم با جزم و قطع عرضه داشت: 

كه ظاهرا راهى به چنین علمى  و در آن اثبات كرد كه مریم داراى ذریه است، با این !«...

 نداشته است . 

این دو جمله از همسر عمران  !«لیس الذكر كاالنثى »و!« م بما وضعتو هللا اعل» 

از ظاهر  است.عنوان جمله معترضه آورده شده ه نیست، بلكه كالم خداى تعالى است، كه ب

دانیم كه فرزند خواهد بفرماید ما مىشود كه مىاستفاده مى !«و هللا اعلم بما وضعت» جمله:

دن فرزند او خواستیم آرزوى او را به بهترین وجه برآوریم او دختر است و لیكن با دختر كر

دانست كه چرا فرزند در شكم او اگر او مى. طریقى برآوریم كه او را خشنودتر سازده و ب

دانست كه اگر او نمى .شدخورد و آنطور اندوهناك نمىرا دختر كردیم هرگز حسرت نمى

شد و ممكن نبود نتائجى كه در دختر نمى طور كه باید محقق شد، امیدش آنفرزندش پسر مى

اى كه ممكن كه نهایت نتیجه شدن فرزندش هست، در پسر شدن آن به دست آید، براى این

بود از پسر بودن فرزندش بدست آید این بود كه فرزندى چون عیسى از او متولد شود، كه 

مردگان و لیكن در دختر پیامبرى باشد شفا دهنده كور مادر زاد و بیمار برصى و زنده كننده 

شود و پسرى شود و آن این است كه كلمةهللا تمام مىاى دیگر نیز عاید مىبودن حملش نتیجه

اى براى اهل عالم زاید و در نتیجه هم خودش و هم فرزندش آیتى و معجزهبدون پدر مى

از خدا اى روحى و كلمه ! گویدزاید كه در گهواره با مردم سخن مىپسرى مى !شوندمى

ثلش نزد خدا مثل آدم است و از او و از مادرش آن دختر طاهره فرزندى كه مَ  !شودمى

  !كندمى مباركه آثار و بركات و آیات روشن دیگر بروز

 !«و انى سمیتها مریم، و انى اعیذها بك و ذریتها من الشیطان الرجیم» 

به معناى زن عابد و نیز زن  ،اندكلمه مریم در لغت آن شهر، بطورى كه گفته

شود كه چرا این مادر دختر خود را بالفاصله بعد از خدمتكار است، از همین جا معلوم مى

خواست تا بعد از  ؟ وضع حمل مریم نامید و چرا خداى تعالى این عمل او را حكایت كرد
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را  نومیدى از زاییدن پسرى كه محرر براى عبادت و خدمت باشد بالدرنگ همین دختر

به منزله این است كه گفته  !«سمیتها مریم »پس این كه گفت: . براى این كار محرر كند

كه جمله نامبرده به منزله صیغه  باشد: من این دختر را براى تو محرر زاییدم دلیل بر این

فتقبلها  »فرماید:نذر است، این است كه خداى سبحان دنبالش این نذر را قبول نموده و مى

 ...!«ول حسن و انبتها نباتا حسنا ربها بقب

كه بعد از گفتن آن سخن اضافه كرد كه من او و ذریه او را از شر شیطان رانده  این

اش موفق به عبادت و خدمت كنیسه دهم براى این بود كه او و ذریهشده، به خدا پناه مى

 .بشوند تا اسم مریم مطابق با مسمى باشد

مادر مریم از كجا دانست مریم داراى ذریه خواهد در اینجا جاى این سؤال هست كه 

من او و نسل  »طور یعنى بطور مطلق گفت: شد كه در مقام گفتگوى با خداى عزوجل این

كه مادر مریم علم غیب نداشت و آینده یك  با این  !«او را از شیطان رجیم به تو پناه دادم

  .داندرا نمى كودك براى همه غیب است زیرا كه جز خداى سبحان كسى آن

دانست كه به زودى از شوهرش عمران صاحب مى !او از جائى خبر داده شده بود

كه حامله شد و همسرش از دنیا رفت شكى نداشت  بعد از آن . شودفرزندى پسر و صالح مى

كه فرزند را زایید  اند و بعد از آنكه حمل در شكمش همان پسرى است كه به او وعده داده

دهند و او داراى ذریه و فهمید حدسش خطا رفته، یقین كرد كه آن پسر موعود را به مریم مى

 است. 

به همین جهت نذرش را كه راجع به پسر بود به دختر مبدل كرد و دخترش را 

 . دادنام نهاد و ذریه او را از شر شیطان رجیم به خدا پناه  (زنى عابده و خادمه كنیسه )مریم

  .فهماندرا به ما مى این آن چیزى است كه دقت در كالم خدا آن

كلمه قبول اگر با قید حسن در كالم !« فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا » 

آید معنایش همان تقبل است، چون فرق تقبل با قبول این است كه تقبل به معناى یك نوع قبول 

تعبیر كرد براى  «بقبول حسن »به جمله از آن اگر .نى استاست و آن قبول با رضایت درو

كه تصریح كردن  این بود كه بفهماند حسن قبول مقصود اصلى از كالم است، عالوه بر این

 به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتى براى مادر مریم است . 

ا منظور از تقبل او به قبولى حسن این نیست كه با این قبول همسر عمران به خد

كه فرموده خود  تقرب جوید و در برابر عملى كه كرده به ثواب آخرت برسد، براى این

مریم را قبول كرد، پس منظور قبول دختر او است، بدان جهت كه مریم نامیده شده و در راه 

خواهد بفرماید خدا محرر شده، در نتیجه برگشت معناى عبارت به همان اصطفا است، مى

معناى اصطفا هم همین است كه شخص اصطفا شده براى خدا م، چون ما او را اصطفا كردی

 !(دقت فرمایید )به تمام معناى كلمه تسلیم باشد

 

این است كه رشد و  !«او را به انباتى حسن رویاندیم »كه فرمود: و مراد از این

اى كه از تنه درخت پاكیزگى به او و به ذریه او دادیم  و به او و به هر یك از ذریه و شاخه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه وهفتم: گفتمان های راهبردی قرآن 69

روید حیاتى افاضه كردیم كه آمیخته با القاءات شیطان و پلیدى و تسویالت و مى وجودى او

  !یمكنكه حیاتى طیب و طاهر به آنان افاضه مى هاى او نباشد و خالصه اینوسوسه

و این دو: یعنى قبول حسن كه گفتیم برگشتش به همان اصطفا است و نبات حسن كه 

گفتیم برگشتش به طهارت است، همان اصطفا و طهارتى است كه در ذیل آیات مورد بحث، 

  !«و اذ قالت المالئكة یا مریم ان هللا اصطفاك و طهرك ... »فرماید:به آن اشاره نموده و مى

كه دعاى  صطفاى مریم و تطهیر وى عبارت است از اینپس روشن شد كه ا

كه  مادرش را مستجاب كرد، همچنان كه اصطفاى وى بر زنان عالم عبارت است از این

كه او و فرزندش آیتى براى عالمیان باشد، آیتى  شود و ایناز او متولد مى السالمعیسى علیه

 !«نثىو لیس الذكر كاال »كه مصدق كالم خدا باشد كه فرمود:

  266ص :    3المیزان ج :        

 

 

 در آرزوی ذریة طیبه !   گفتمان زکریا  با خدا

 

یَّةً طیِّبَةً  إِنَّك سِمیُع » ...  ُهنَاِلك َدَعا َزكِریَّا َربَّهُ  قَاَل َرب َهب لى ِمن لَُّدنك ذُّرِ

 !« الدَُّعاءِ 

پروردگار ه برداشته ب اینجا بود كه طمع زكریا وادارش كرد و دست به دعا» ... 

خود گفت پروردگارا مرا از ناحیه خود فرزندى و نسلى پاك ببخش كه تو شنواى 

 آل عمران(/38)                     !« دعائى

  

حیات طیب، آن عیش و حیاتى است كه ابعاض و شؤون مختلفش با  و عیش طیب

ذریه  .هم سازگار باشد، بطورى كه دل صاحب آن عیش به زندگى گرم و بدون نگرانى باشد

طیبه آن فرزند صالحى است كه مثال صفات و أفعالش با آرزوئى كه پدرش از یك فرزند 

 .داشت مطابق باشد

این بود كه در  !«رب هب لى من لدنك ذریة طیبة »كه گفت:  انگیزه زكریا از این

این درخواست كرامتى بود كه از خداى تعالى در باره خصوص مریم مشاهده كرد، كرامتى 

كه دلش را از امید پر كرده و اختیار را از دستش ربود و وادارش ساخت كه چنین 

ه طیبه فرزندى درخواست عظیم و كرامت مهمى را بكند، لذا باید گفت: منظورش از ذری

به همین  .بوده كه نزد خدا كرامتى شبیه به كرامت مریم و شخصیتى چون او داشته باشد

 یحیى و اش مستجاب نمودجهت است كه خداى تعالى عین همین درخواست را در باره

ترین پیغمبرى است و جامع السالمترین انبیا به عیسى علیهشبیه او داد كهه را ب السالمعلیه

 .كه همه صفات كمال و كرامتهاى موجود در مریم و عیسى را واجد بود است

اش خدا او را یحیى نامید و درباره که خاطر همین جامعیت فرزند زكریا بوده ب

 فرمود:
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قَا ِبكِلَمةٍ »  َ یُبَشُرك بِیَْحیى ُمصّدِ  فَنَاَدتْهُ اْلَملَئَكةُ َو ُهَو قَائٌم یُصلى فى اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ

َن الصِلِحینَ  ِ َو سیِّداً َو َحصوراً َو نَبِیًّا ّمِ َن َّللاَّ   !«ّمِ

خطابش كردند و در حالى كه او  ،(گفتندكه گوئى از راهى دور سخن مى )مالئكه» 

دهد فرزندى كه خواند گفتند خداى تعالى تو را به یحیى مژده مىدر محراب نماز مى

گیرد، و و سیدى است كه زن نمى (عیسىیعنى )اى از خدا استتصدیق كننده كلمه

 آل عمران(/39)                                   !«پیامبرى است از صالحان

 

و این صفات نزدیكترین صفات است براى انسانى كه شبیه به مریم و فرزندش 

 باشد .  السالمعیسى علیه

ى از ناحیه خداى كه این نامگذار نامگذارى فرزند زكریا قبل از والدتش و این

انتخاب شده، همه مؤید بیان قبلى ما  «یحیى» ها  كه نام او از بین همه نام تعالى بوده و این

است كه گفتیم منظور زكریا از درخواستى كه كرد این بود كه خدا به وى فرزندى دهد كه 

قرآن كه  ن مریم را داشته باشد، مریمى كه او و پسرش عیسى یك آیت بودند، همچنانأش

گیریم كه همه آن نتیجه مىانبیاء( /91) !«و جعلناها و ابنها آیة للعالمین» : فرموده

السالم نیز رعایت شده است و  امتیازها كه در مریم و عیسى رعایت شده بود در یحیى علیه

چیزى كه هست عیسى بطور كامل مقدم  !در عیسى رعایت شد آنچه كه در مریم رعایت شد

  است. كه وجود و پدید آمدن او قبل از دعاى پدر یحیى مقدر بوده اى اینبر یحیى است بر

به همین جهت است كه او از پیامبران اولوا العزم و صاحب شریعت و كتاب و غیره شد، 

  .اندچیزى كه هست این دو پیامبر تا آجا كه ممكن بوده بیكدیگر شبیه شده

از مبلغین  السالمكه یحیى علیه اینداللت دارد بر  !«مصدقا بكلمة من هللا» جمله 

بوده و بنا بر این منظور از كلمه همان عیسى مسیح است، كه در ذیل  السالمدین عیسى علیه

خواند و كلمه سید به دهد عیسى را كلمه خود مىهمین آیات در بشارتى كه به مریم مى

امور زندگى و معاش  معناى كسى است كه زمامدار امور سواد مردم و جماعت آنان باشد و

شان آنان را در دست داشته باشد و یا حداقل زمام امور مردم در فضیلتى از فضائل پسندیده

  .را در دست داشته باشد

و منظور از این كلمه  .آمیزدكلمه حصور به معناى آن كسى است كه با زنان نمى

بخاطر زهد بسیارش از  السالمدر آیه مورد بحث بقرینه سیاق آیه این است كه یحیى علیه

 .اینگونه شهوات نفسانى اعراض داشته است

ُ یَْفعَُل َما »  قَاَل َرب أَنى یَُكوُن لى ُغلٌَم َو قَْد بَلَغَنَى اْلكبَُر َو اْمَرأَتى َعاقٌِر  قَاَل َكذَِلك َّللاَّ

 آل عمران(/40! « )یَشاءُ 

به نهایت رسیده و زكریا گفت چگونه مرا فرزندى خواهد شد با اینكه عمرم » 

همچنین عمر همسرم عالوه بر اینكه او در جوانى هم نازا بود فرمود: این چنین 

  !«كندخدا هر چه بخواهد مى

كه  خواهد حقیقت حال را بپرسد نه اینانگیز، مىاین جمله استفهامى است شگفت
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تعالى او را با كه خداى  بخواهد فرزند دار شدن خود را امرى بعید بشمارد، چون بعد از آن

كه  صراحت بشارت داد، دیگر ممكن نیست شخصى مثل زكریا استبعاد كند، عالوه بر این

جناب همین دو امرى كه در استفهام خود گنجانده و آنرا باعث تعجب شمرده، در  خود آن

 سوره مریم در ضمن درخواستش نیز گنجانده و گفته بود: 

شیبا و لم اكن بدعائك رب شقیا و انى  رب انى وهن العظم منى و اشتعل الراس» 

 !«خفت الموالى من ورائى و كانت امراتى عاقرا فهب لى من لدنك ولیا

پروردگارا استخوانم سست و سرم سفید شده، ولى هرگز از دعاى تو نومید  »

همسرم نازا است، پس از ناحیه خود  ،ترسمنبودم، و من از موالى بعد از خود مى

 مریم(/5و4) !«وارثى بمن بده

اى دیگر را چیزى كه هست مقامى كه سخن زكریا در آن مقام اظهار شده نكته

یاد فرزند نداشتن خود افتاده و ه رساند، گویا وقتى از مشاهده وضع مریم منقلب شده، بمى

عاملى را  دودر دعاى خود نام  است. غیر از درخواست فرزند به یاد هیچ چیز دیگر نبوده

 بعد از آن . ،  یكى پیرى و دوم نازائى همسرشبیان می کند ر تاثرش داشتهكه سهم زیادى د

كه از ناحیه خدا بشارت یافت كه صاحب فرزند خواهد شد، گویا به خود آمد و حالت 

 ! شودپیرى از زنى نازا فرزند دار مى در دوره آنگاه متعجب شد كه ،انقالبش برطرف شد

اندوه به تعجبى آمیخته با مسرت دگرگون خالصه بشارت الهى وضعش را از یاس و 

 ساخت. 

و اگر بعد از بشارت یافتن به فرزند شروع كرد موانع این كار و چگونگى برطرف 

شدن آنها را پرسید، براى این بود كه خصوصیات افاضه الهى و انعام او را بفهمد و در 

  .نتیجه از درك آن لذت ببرد و قدرش را بیشتر بشناسد

ام و شده من پیر» و نگفت:  «،پیرى مرا درربوده -و قد بلغنى الكبر  »كه گفت: ینا

 فهمد، و نیز در اینرا مى ادبى را رعایت كرده كه هر كسى آن «،دیگر شهوت جنسى ندارم

و  -امرأتى عاقر و »و نگفت: !«و زنم در حالى كه نازا است -و امراتى عاقرا » كه گفت: 

كه همسرم نیز مثل خودم پیر است، در حالى كه  به این اشاره كرده است «،زنم نازا است

  .نازا هم بوده است

 !«قال كذلك هللا یفعل ما یشاء» 

هر چند خداى سبحان است، حال یا به مباشرت و یا به وسیله وساطت  گوینده،

 ینا كردند، االّ اى كه با او گفتگو مىهم یا از راه وحى و یا به وسیله همان مالئكه مالئكه، آن

خدا این چنین هر كار بخواهد  »آید كه خود خداى تعالى نفرموده:كه از ظاهر عبارت برمى

اى بوده و اگر بخودش نسبت داده از این جهت است كه بلكه گوینده آن فرشته !«كندمى

اى بوده این است كه در داستان دلیل بر این كه گوینده فرشته .فرشته هم به امر او گفته است

ام پاسخ ام و هرگز زناكار نبودهگوید: من كه شوهر نرفتهوقتى مى هاالسالممریم علی

قال كذلك، قال ربك هو على  »كند:طور حكایت مى كرده را ایناى كه با او گفتگو مىفرشته

 مریم(/9) !« هین، و قد خلقتك من قبل و لم تك شیئا
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اى را از همان ناحیهآید كه اوال زكریا جمله مورد بحث از این آیه چنین برمى

ثانیا فرشته گفت مطلب همین طور است،  است. شنیده كه جمالت قبل را استماع كردهمى

 یعنى آن بشارتى كه به تو دادیم واقع شدنى است. 

كه فرزند دار شدن او از قضا و قدرهاى حتمى است كه هیچ  این اشاره است به این

روح در مقابل مریم داد و خداى تعالى آنرا شكى در وقوع آن نیست، نظیر همان پاسخى كه 

و كان امرا  :»تا آنجا كه گفت !«كذلك قال ربك هو على هین »چنین نقل كرده كه گفت:

اى است كه مضمون كالم جداگانه !«هللا یفعل ما یشاء» آید كه جمله ثالثا برمى !« مقضیا

براى  ،ب همان است كه گفتیممطل «كذلك »كه گفتیم: رساند اینكند و مىكذلك را تعلیل مى

  !كنداین بود كه خدا هر چه بخواهد مى

 

بَّك »  قَاَل َرب اْجعَل لى َءایَةً  قَاَل َءایَتُك أاَل تُكلَِّم النَّاس ثَلَثَةَ أَیَّاٍم إِال َرْمزاً  َو اْذُكر رَّ

 !«َو االْبكرِ   كثِیراً َو سبِّْح بِاْلعَشىّ 

عالمتى قرار ده فرمود عالمت فرزنددار شدنت عرضه داشت پروردگارا برایم » 

ت را بسیار رپروردگا ،این است كه سه روز با مردم سخن نتوانى گفت مگر باشاره

 آل عمران( /41) !«               یادآور و صبح و شام به تسبیح بپرداز

 

 در این آیه شریفه نشانه صاحب فرزند شدن زكریا سخن نگفتن وى معرفى شده

كه در داستان مریم نیز نظیر آن، نشانه و عالمت شده بود و به مریم دستور  نان، همچاست

این بخاطر . امدادند كه اگر از مردم كسى را دیدى بگو من براى خداوند، روزه زبان گرفته

  .السالم بوده است جناب یعنى یحیى و عیسى علیهمادو  شباهتى است كه بین آن

از خداى تعالى درخواست عالمتى  السالملیهدر آیه مورد بحث، حضرت زكریا ع

حال ببینیم معناى آیتى . كرده، چون كلمه آیه به معناى عالمتى است كه بر چیزى داللت كند

  كه خداى تعالى آنرا نشانه صاحب فرزند شدن زكریا قرار داده چیست؟

و سبح  آیتك اال تكلم الناس ثلثة ایام اال رمزا و اذكر ربك كثیرا »از ظاهر آیه:

آید كه آن جناب در آن سه روز قادر به سخن گفتن با كسى نبوده و برمى !«بالعشى و االبكار

این تصرفى خاص و آیتى  .زبانش از هر سخنى غیر از ذكر خدا و تسبیح او بسته بوده است

  .شوداست كه بر جان پیامبر و زبان او واقع مى

  274ص :    3المیزان ج :             

                 

 

 «ع»ایجاد آمادگی برای تولد عیسی 

 

َ اصطفَاِك َو طهََّرِك َو اصطفَاِك َعلى نِساِء اْلعَلَِمینَ »   !«َو إِْذ قَالَِت اْلَملَئكةُ یََمْریَُم إِنَّ َّللاَّ

ِكِعینَ  »  ...!«یََمْریَُم اْقنُتى ِلَربِِّك َو اسُجِدى َو اْرَكِعى َمَع الرَّ
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آر زمانى را كه مالئكه گفتند: اى مریم: بدان كه خدا تو را براى اهدافى  و به یاد» 

  !«كه دارد انتخاب و از میان همه زنان عالم برگزید

اى مریم براى پروردگارت عبادت و سجده كن و با سایر ركوع كنندگان » 

  !«ركوع كن 

ایشان  كنیم و تو نزداین از خبرهاى غیب است كه ما آن را به تو وحى مى» 

یك سرپرست مریم شوند  انداختند كه كدامهاى خود را مىنبودى هنگامى كه قرعه

 آل عمران(/44تا42) .«كردندو تو نزد ایشان نبودى آن زمان كه بگو مگو مى

 

محدثه بوده، یعنى از كسانى  كه مریم علیهاالسالم داللتى هست بر اینات فوق در آی

 .شنیده استاند، و آن جناب سخنان این هاتفان غیبى را مىتهگفبوده كه مالئكه با او سخن مى

هم با آیات بعدش  مریم(/17)«،فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا »آیه شریفه:

  .واقع شده، بر این معنا داللت داردم كه در سوره مری

گفتیم كه این آیه بیان  آل عمران(/37)«،فتقبلها ربها بقبول حسن ... »تفسیر آیه: در

و انى سمیتها مریم، و انى اعیذها  »استجابت دعاى مادر مریم علیهاالسالم است كه گفته بود:

ان هللا  »كه سخن مالئكه كه به مریم گفتند: و این !«بك و ذریتها من الشیطان الرجیم ...

ه حد قدر و منزلت اند كه تو نزد خدا تا چخبرى است كه به وى داده !«اصطفاك و طهرك ...

 !دارى

پس اصطفاء مریم همان تقبل او است عبادت خداى را و تطهیرش عبارت است از 

مصونیتش به عصمت خداى تعالى از گناهان، پس آن جناب، هم اصطفاء شده است و هم 

 معصوم . 

اصطفاى آن جناب بر زنان عالمیان به معناى  !«و اصطفاك على نساء العالمین» 

حال ببینیم این تقدم از تمامى جهات است یا از . ن جناب بر سایر زنان استمقدم داشتن آ

 كه از خصائص وجودى مریمآیات زیادی داللت دارد بر این ظاهر  بعضى جهات؟ 

گذارد، این اى به جز والدت عجیب فرزندش نمىانگشت روى هیچ خصیصه علیهاالسالم

  .منظور است «ع»عیسی ن است كه اصطفا از هر جهت نیست بلكه همان زائید

و اما غیر از كلمه اصطفاء كلمات دیگرى كه در آیات مربوط به آن جناب آمده، از 

قبیل: تطهیر و تصدیق به كلمات خدا و كتب او و قنوت و محدثه بودن آن جناب همه امورى 

 اما این .شوداست كه اختصاصى به آن جناب ندارد، بلكه در دیگر زنان نیز احیانا یافت مى

تنها از زنان هم عصر خود اصطفا شده، صحیح نیست،  اند: مریم علیهاالسالمكه بعضى گفته

  !سازدزیرا اطالق آیه با آن نمى

 

  !«یا مریم اقنتى لربك و اسجدى و اركعى مع الراكعین» 

در این آیه خداى تعالى مریم را ندا داده، و چون ندا مستلزم توجه شخص ندا شده به 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                       کتاب پنجاه وهفتم: گفتمان های راهبردی قرآن 74

ندا كننده است، قهرا هر جا كلمه ندا تكرار شود به منزله این است كه به شخص ندا  سوى

در آیات مورد بحث   !به آن اخبار گوش بده شده بفهماند من براى تو چند خبر دارم، خوب

كه خداى تعالى تو را با مقام و منزلتى كه نزد  ایم: یكى اینفهماند ما دو خبر برایت آوردهمى

و دوم وظیفه عبودیتى است كه تو باید مالزم آن باشى، تا تالفى آن  امى داشتهاو دارى گر

كه دستور به ایفاى وظیفه عبودى  مقام و منزلت بوده باشد، پس این دستور در عین این

است، دستور به اداى شكر آن مقام و منزلت نیز هست، در نتیجه برگشت معناى كالم به این 

! تو را اصطفاء كرده پس جا دارد قنوت و ركوع و سجده كنىاست كه حال كه خداى تعالى 

سجده معنائى معروف دارد و  .قنوت به معناى مالزم طاعت بودن توأم با خضوع است) 

  ).ركوع به معناى منحنى شدن و یا مطلق اظهار ذلت است

  294ص :    3المیزان ج :     

 

 بشارت تولد مسیح، عیسی پسر مریم!
 

 

ْنهُ اسُمهُ اْلَمِسیُح ِعیسى اْبُن َمْریََم إِْذ »  َ یُبَشُرِك بِكِلَمٍة ّمِ قَالَِت اْلَملَئَكةُ یََمْریَُم ِإنَّ َّللاَّ

بِینَ  ْنیَا َو االَِخَرِة َو ِمَن اْلُمقَرَّ  !«َوِجیهاً فى الدُّ

 !«َو یُكلُِّم النَّاس فى اْلَمْهِد َو كْهالً َو ِمَن الصِلِحینَ » 

ُ یَْخلُُق َما یَشاُء  إِذَا  قَالَت َرب » أَنى یَُكوُن لى َولٌَد َو لَْم یَْمسسنى بَشٌر  قَاَل كذَِلِك َّللاَّ

 !« قَضى أَْمراً فَِإنََّما یَقُوُل لَهُ ُكن فَیَُكونُ 

اى از دهد به كلمهزمانى كه فرشتگان گفتند: اى مریم خداى تعالى بشارتت مى» 

 !«از مقربین استو آبرومندى در دنیا و آخرت خودش كه نامش مسیح عیسى بن مریم 
  

  !«گوید و از صالحان است و با مردم در گهواره و در پیرى سخن مى» 

كه هیچ بشرى  مریم گفت: پروردگارا از كجا براى من فرزندى خواهد شد با این» 

 ؟با من تماس نگرفته است

 فرشته گفت:

او وقتى قضاى امرى را براند،  ! كنداین چنین خدائى هر چه بخواهد خلق مى  -

 آل عمران( /47تا 45)   !«یابددهد كه باش، و آن امر وجود مىهمانا فرمان مى

 

ظاهرا منظور از این بشارت همان ماجرائى است كه در جاى دیگر حكایت كرده و 

فرموده: پس ما روح خود را نزد او فرستادیم و او خود را براى مریم به صورت بشرى 

برم از شر تو، تو اگر عیار مجسم كرد، به طورى كه مریم گفت: من به رحمان پناه مىتمام 

انما انا رسول ربك الهب لك  »آمدى، روح ما به وى گفت:اینجا نمى مردى با تقوا بودى

 مریم( /19تا17! « )غالما زكیا ...

ت پس بشارتى كه در آیه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشار
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  است. است كه در سوره مریم به شخص روح نسبت داده

است  17كه در سوره مریم آیه  !« فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا »جمله:

و مربوط به همین داستان است، داللت دارد كه مریم علیهاالسالم روح را با چشمان خود 

 !كه تنها صداى او را شنیده باشد دیده، نه این

 

 «عیسی» کلمه مفهوم 
 

بوده كه هم به معناى مخلص تفسیر شده و هم به معناى  یشوع كلمه عیسى در اصل

كه  تفسیر شده و این با نامى «ماندزنده مى -یعیش  »منجى و در بعضى از اخبار به كلمه

تر است، چون قبال هم مناسب «،ماندزنده مى -یحیى » براى فرزند زكریا نهاده، یعنى نام 

 .(شباهت تام)گفته بودیم كه بین این دو پیامبر از هر جهت شباهتى برقرار بوده

را،  السالمكه خطاب به مریم است در عین حال عیسى علیه در آیه مورد بحث با این

ده كه عیسى بدون پدر خلق ش عیسى بن مریم خوانده و این براى آن بوده كه توجه دهد به این

 كه مریم در این معجزه شریك او است، همچنان شود و نیز به اینو به این صفت شناخته مى

فرموده مریم و عیسى را براى  انبیاء(/91)!« و جعلناها و ابنها آیة للعالمین »كه در جمله:

 همه عالمیان آیت قرار دادیم . 

وجاهت به معناى مقبولیت است و  !«وجیها فى الدنیا و االخرة ، و من المقربین» 

چون قرآن از  ،در دنیا روشن است و همچنین در آخرت السالممقبول بودن عیسى علیه

  است. او چنین خبر داده آخرت

فرماید: كه فرمود: از مقربین است، معناى كلمه مقرب روشن است، مى و اما این

یاء است و از جهت تقرب داخل السالم مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولعیسى علیه

لن یستنكف المسیح ان یكون عبدا هلل  »كه فرمود: در صف مقربین از مالئكه است، همچنان

و در جاى دیگر قرآن تقریب را معنا كرده و  نساء(/172)!«و ال المالئكة المقربون

سابقون اولئك و كنتم ازواجا ثلثة ... و السابقون ال -تا جمله  -اذا وقعت الواقعة  »فرموده:

  واقعه(/11.«)المقربون

آید كه منظور از این تقرب، تقرب كنید از این آیات بر مىبه طورى كه مالحظه مى

به خداى سبحان است و حقیقت آن این است كه فردى از انسانها در پیمودن راه برگشت به 

 یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا »آن راهى كه به حكم آیه: -خدا 

پیمودنش بر  شوری(/53«)اال الى هللا تصیر االمور، »و به حكم آیه: انشقاق(/6«)فمالقیه،

 هر انسانى نوشته شده، از سایر انسانها سبقت بگیرد. 

كلمه مهد به معناى آن بسترى است كه براى  !«و یكلم الناس فى المهد و كهال ...» 

هولت یعنى سالخوردگى گرفته شده و به و كلمه كهال از ماده ك كنندكودك شیرخوار تهیه مى

معناى دوران بین جوانى و پیرى است، دورانى است كه انسان به حد تمامیت و قوت 

شود كه جوانیش با پیرى مخلوط شده و اند: كهل به كسى گفته مىرسد و لذا بعضى گفتهمى
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 وچهار سال رسیده باشد. چه بسا گفته باشند كهل كسى است كه سنش به سى

تا سن كهولت زنده  السالمفهماند كه عیسى علیهه هر حال جمله مورد بحث مىب

  !ماند و این خود بشارت دیگرى است براى مریممى

خواهد به یكى از شود این است كه مىآنچه از سیاق آیه مورد بحث استفاده مى

شیخوخت و  رساند كه وى به سنو در ضمن افاده آن معنا مى معجزات آن جناب اشاره كند

رسد و مدت معاشرت و سخن گفتنش با مردم از طرف ابتدا ایام صباوت و از پیرى نمى

 طرف انتها ایام كهولت است. 

كه در فرماید: عیسى در گهواره همانطور با مردم سخن گفت جمله مورد بحث مى

  .است خارق العادهاى و سخن گفتن كودك در گهواره، معجزه گفتدوران كهولت سخن مى

این از نظر خود آیه مورد بحث و اما با در نظر گرفتن آیات دیگرى كه در این 

كه  ماند در اینسوره مریم، جاى هیچ تردیدى باقى نمى 31قصه وارد شده، از آن جمله آیه: 

شود كه آن جناب در سخن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده، چون از آن آیه استفاده مى

 فرماید:مى است. دنیا آمده با مردم سخن گفته همان ساعت اولى كه به

 ...!« فاتت به قومها تحمله، قالوا: یا مریم لقد جئت شیئا فریا »

مولود را كه در بغل گرفته بود نزد كسان خود آورد...  عیسی گفت: من بنده » 

 «خدایم، مرا كتاب داده و پیغمبر كرده ! 

 

كه طرف  آیه مریم با این در این «؟شرقالت رب انى یكون لى ولد و لم یمسسنى ب» 

صحبتش روح بود با او سخن نگفت بلكه خطاب را متوجه پروردگارش كرد و این بر همان 

اساس بوده كه قبال بدان اشاره كردیم كه خطاب مالئكه و خطاب روح و كالمشان، كالم 

گوید خود دانسته كه آن كسى كه با او سخن مىمى خداى سبحان است، پس مریم علیهاالسالم

شنیده از جانب روح ممثل و یا مالئكه بود و به ، هر چند كه خطابى كه مىخداى تعالى است

همین جهت در پاسخ روى سخن را متوجه خداى تعالى كرد كه پروردگارا از كجا من داراى 

  ؟...شوم فرزند مى

كلمه كذلك !« قال كذلك هللا یخلق ما یشاء، اذا قضى امرا فانما یقول له كن فیكون» 

بله » و تقدیرش االمر كذلك است، یعنى   ودش به تنهائى كالمى است تامدر مورد بحث خ

مقضى و قضائى  و بشارتى كه هم اكنون به تو دادم امرى است !«مطلب این چنین است

  !شوداست كه رد و بدل نمى

شود كه اى مریم این تعجب تو چنین استفاده مى !«یفعل هللا ما یشاء ... »و از جمله

كه وقتى تعجب صحیح است كه خدا قادر بر پدید آوردن چنین فرزندى  ى اینجا ندارد، برا

نباشد و یا اگر هم باشد برایش دشوار باشد، اما در حالى كه قدرت خداى تعالى نامحدود باشد 

شود مساله دشوارى وقتى تصور مى . و هر كارى بخواهد بكند، دیگر چه جاى تعجب است

ئل باشد، هر چه اسباب و وسائل بیشترى بخواهد آن كار كه كار نیازمند به اسباب و وسا

دشوارتر  تر و از دسترس دورتر باشد، باز كاردشوارتر است و هر قدر آن اسباب نایاب
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كند، بلكه هر وقت خداى عزوجل هیچ چیزى را با ابزار و وسائل خلق نمى . خواهد بود

 د!آن چیز موجود شو اراده امرى را كند، تنها كافى است فرمان دهد كه باش و

 

 آمده است:« ع»در زمان تولد عیسی « س» در ادامه بشارت های داده شده به مریم 

 !«َو یُعَلُِّمهُ اْلِكتَب َو اْلِحكَمةَ َو التَّْوَراةَ َو االنِجیلَ » 

بِّكمْ  » ن رَّ  ...!«َو َرسوالً إِلى بَنى إِسرِءیَل أَنى قَْد ِجئْتُُكم بِئَایٍَة ّمِ

 !«دهدمریم خداى تعالى به عیسى كتاب و حكمت و تورات و انجیل تعلیم مىاى » 

                      

اى است به سوى بنى اسرائیل، و به این پیام كه من به در حالى كه فرستادهو » 

اى از ناحیه پروردگارتان، و آن این است كه از گل سوى شما آمدم با معجزه

دمم بالدرنگ و به اذن خدا سازم، سپس در آن مىىبرایتان چیزى به شكل مرغ م

دهم و مرده را به اذن خدا شود و نیز كور مادر زاد و برص را شفا مىمرغى مى

 )و در این دهماید خبر مىهایتان ذخیره كردهكنم و بدانچه در خانهزنده مى

 !«      اى است براى شما، اگر مؤمن باشیدآیت و نشانه (معجزات

ام تا بعضى از چیزها كه بر شما ز در حالى كه تورات را تصدیق دارم و آمدهو نی» 

ام، پس از خدا بترسید و حرام شده حالل كنم و به وسیله آیتى از پروردگارتان آمده

 !«مرا اطاعت كنید

و بدانید كه هللا پروردگار من و شما است، پس او را بپرستید كه این است صراط » 

 آل عمران(/51تا48)                                 !« مستقیم

 

از آنجائى كه زمینه آیات مورد بحث صرفا، حكایت بشارتى بود كه به مریم دادند و 

اى از سرگذشت زندگى آن جناب یعنى عیسى دردادن این بشارت كافى بود نكات برجسته

سالت و دعوت شود تا روزى كه به رالسالم از روزى كه مریم به وى حامله مىعلیه

پردازد را خاطرنشان كند و به مریم اطالع دهد كه قرار است خداوند چنین فرزندى به مى

   .تو بدهد و به همین جهت در این زمینه غیر این مقدار را ذكر نكرد

     

  298ص :    3المیزان ج :   
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 گفتمان خدا با مسیح درباره شرک پیروان او

 

َى إِلََهیِن ِمن ُدوِن َو إِْذ قَاَل »  ُ یَِعیسى اْبَن َمْریََم َء أَنت قُْلت ِللنَّاِس اتِخذُونى َو أُّمِ َّللاَّ

ِ  قَاَل سْبَحنَك َما یَُكوُن لى أَْن أَقُوَل َما لَْیس لى بَِحق  ...!َّللاَّ

 و نیز به یاد آر زمانى را كه خداى تعالى به عیسى بن مریم فرمود:»  

كه اى مردم مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود دیگر آیا تو به مردم گفتى  -

 بگیرید؟ عیسى گفت:

پروردگارا منزهى تو، شایسته من نیست چیزى را كه حق من نیست بگویم، و  -

دانى آنچه  اى، آرى تو ميفرضا اگر هم گفته باشم تو خود آنرا شنیده و دانسته

ه در نزد تو است آگهى را كه در نفس من است و این منم كه به چیزهایى ك

  !«ندارم . براستى تو عالم الغیوبى

من به مردم چیزى جز آنچه كه تو دستورم دادى نگفتم و تو دستورم دادى كه » 

بگویم خداى را كه پروردگار من و پروردگار شما است بپرستید و تا در میان 

ى تو كه مرا بسوى خود خواند شان بودم پس از اینایشان بودم شاهد اعمال

  !«خودت مراقب و شاهد بر آنان بودى و تو بر هر چیز شاهدى

 

شان اگر عذابشان كنى اختیار دارى چون آنان بندگان تواند و اگر از جرم» 

 !«درگذرى باز هم امر به دست تو است، زیرا تو عزیز و حكیمى

 

خداى تعالى فرمود امروز روزى است كه راستگویى راستگویان سودشان » 

براى ایشان است باغهاى بهشتى كه از زیر آنها نهرها روان است و آنان  !دهدمى

برند، خداوند از آنان خوشنود شده و آنان هم از در آن باغها براى همیشه بسر مى

 !«اند و این است رستگارى بزرگخداوند خوشنود شده

 

بر هر ها و زمین و آنچه در بین آنها است و او براى خداوند است ملك آسمان» 

 مائده(/120تا 116)          !«چیز توانا است

 

این آیات گفتگوى خداى تعالى را با عیسى بن مریم در باره آنچه كه نصارا در حق 

گویا غرض از نظم و نسق این آیات بیان اعترافاتى است كه  .كنداند حكایت مىوى گفته

السالم به زبان خود نموده و وضع زندگى دنیوى خود را حكایت كرده باشد كه عیسى علیه

حق او نبوده در باره خود ادعائى كند كه حقیقت ندارد، چه او در برابر چشم خدا بوده، 

اى از آنچه خداوند برایش كه او ذره اینشود، و چشمى كه نه خواب دارد و نه كم دید مى

تحدید و معین نموده تجاوز نكرده است، چیزى جز آنچه مامور به گفتنش بوده نگفته و كارى 

خداوند  .جز آنچه خداوند مامور به انجامش نموده نكرده است و آن كار همان شهادت است
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دا و عبودیت بندگان ذكر هم او را در این اعترافات و در آنچه كه در باره حق ربوبیت خ

شود بر غرضى كه به به این بیان آیات مورد بحث منطبق مى .نموده تصدیق فرموده است

نازل شده است و آن غرض عبارتست از بیان حقى كه خداوند براى مائده خاطر آن سوره 

كه  اند و اینخود به گردن بندگان قرار داده و آن وفاى به عهدى است كه با خداى خود بسته

بندوبارى شانه از زیر بار تكالیف نباید آن عهد را بشكنند، یعنى نباید از روى القیدى و بى

تهى سازند و هر چه بخواهند بكنند و هر جا بخواهند آزادانه بچرند، چنین حقى از طرف 

این است آن  .خداى تعالى به آنان داده نشده و خودشان هم قادر به رسیدن به این آرزو نیستند

 فرماید:كند و در آخر مىرا بیان مى از اول تا به آخر آنمائده رضى كه سوره غ

 !«ء قدیرو هلل ملك السموات و االرض و ما فیهن و هو على كل شى »

 و براى خدا است ملك آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است،  » 

 مائده(/120)      !«و او بر هر چیز قادر است

  

  گفتگو روز قیامت است.زمان این 

مرا و مادرم را دو معبود  »از مریم به مادر تعبیر شده و گفته شده: این آیاتدر 

این تعبیر  «بگیرید، مرا و مریم را دو معبود» كه ممكن بود گفته شود:  با این «،بگیرید

 هاى آنان بر الوهیت عیسى و مریم داللت كند. براى این بود كه تا بر مهمترین حجت

كه  آرى جهت اصلى این !آن حجت عبارت است از تولدش از مریم بدون وجود پدر

طورى بود، بنا بر این  نصارا هوس پرستش این دو را كردند، همین مادرى و فرزندى این

 كند، تا اینتعبیر كردن از آن دو به عیسى و مادرش بهتر و رساتر داللت بر این معنى مى

  .كه گفته شود: عیسى و مریم

در قرآن كریم بسیار آمده و همه جا در معنى شریك و انباز  « من دون هللا» عبارت 

گرفتن استعمال شده نه استقالل، به این معنى كه مراد از اتخاذ یك معبود جز خدا و یا دو و 

كه غیر خدا معبود گرفته شود  نه این یا بیشتر این است كه غیر خدا شریك خدا گرفته نشود

كه یك چنین حرفى قابل تفوه نیست، بلكه از  براى این! سبحان الوهیت نفى شودو از خداى 

چون آن حقیقتى كه در این . توان معناى محصلى برایش تصور كردلغویاتى است كه نمى

هم نفى الوهیت نموده، او همان خداى سبحان  معبود مستقل اتخاذ شده و از غیر آن فرض

 .است

تقل مسیح است و بس و خداى دیگرى كه معبود مسیح گوید: معبود مساگر مثال مى

باشد نیست در حقیقت برگشتش به این است كه وجود خداى تعالى را قبول داشته باشد و 

 لیكن از در اشتباه و نادانى او را به اوصاف بشرى مسیح متصف سازد . 

پرستى این حرف را در باره بت خود بزند و بگوید: بتها رب همچنین اگر بت

هاى خدایانند و خداى تعالى وجود ندارد، چه او هم براى عالم، معبود و خدائى قائل لنوعا

  .شده لیكن او را به وصف كثرت و تعدد موصوف نموده است

كه وجود خدا را انكار كرده  پس این شخص هم براى خدا شریك قائل شد نه این
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یعنى خدا  «،ثالث ثالثة ان هللا »د:انكه مسیحیان هم همین حرف را زده و گفته باشد، كما این

  .واحدى است كه در عین حال سه چیز است و ثالثى است كه در عین حال واحد است

پس روشن شد كه خداى سبحان چیزى نیست كه كسى بتواند به طور كلى انكارش 

 !اندمعنا و غیر معقولى زدهكند، اگر هم مشركین به ظاهر او را انكار نمایند حرف بى

كرده براى این اگر انسان از دیر باز وجود معبودى را براى این عالم اثبات مى آرى

نموده كه عموم اجزاى این عالم در رفع نواقصى كه در وجودشان هست بوده كه احساس مى

و در اداره نظامى كه الزم دارند به چنین پروردگارى نیازمندند و به این مالك بوده كه بشر 

  است. گاه خصوصیات وجودى او را اثبات كرده آن، برده پى به وجود پروردگار

بنا بر این، در مقام معرفى آن پروردگار و آن قیم هر چیزى را كه اسم ببرند و 

 !سراغ دهند همو خداى سبحان است

دهند غیر خدا باشد اشتباهى است كه در تشخیص چون اگر معبودى كه سراغ مى

اثبات  را قبول دارند و هم معبودهاى دیگرى را خدااسماء و صفات خدا نموده، و اگر هم 

كه او را  پس در هر حال خدا را اثبات كرده، نه این، اندكنند براى خدا شریك قائل شدهمى

  !زیرا گفتیم كه این حرف غیر معقول است، انكار و غیر او را اثبات كنند

ز غیر خدا براى خدا دو شریك ا «، الهین من دون هللا »به این بیان معلوم شد معنى

  .قائل شدن است، نه خدا را انكار كردن

با این عمل خود نفى الوهیت از  اایم كه نصارما از خارج فهمیده و بدست آورده

اند و اند، و چه بسا از مسیحیان كه به این معنى هم اشكال كردهپروردگار متعال نكرده

و كالم آنان را كه به ظاهر الوهیت مریم را اند: نصارا قائل به الوهیت مریم عذرا نیست گفته

  !اندرساند به وجهى توجیه نمودهمى

كند و الزم است تذكر این توجیهات را باطل مى اى كه در این آیه است ولیكن نكته

اند مریم اله است، تا بتوان آنرا توجیه كرد داده شود این است كه در آیه نفرمود: نصارا گفته

بلكه فرمود: نصارا ، شان چیز دیگرى بودهزدند و لیكن غرضرفى مىو گفت آرى چنین ح

مریم را اله خود اتخاذ كردند،  معلوم است كه اتخاذ اله غیر گفتن آن است، گر چه وقتى 

شود زیرا اتخاذ اله جز به عبودیت و خضوع بندگى صادق اتخاذ شد به زبان هم جارى مى

یت مریم از نیاكان مسیحیت به اخالف آنان رسیده و كه اعتقاد به الوه نیست، عالوه بر این

 شان مشهور است. در میان این

این آیه و آیه بعدش جواب  !«قال سبحانك ما یكون لى ان اقول ما لیس لى بحق ...» 

طورى كه گفتیم آن جناب در پاسخ خود ادب  مسیح است از سؤالى كه از او شد، و همان

شنود كه عجیبى بكار برده است، زیرا وقتى ناگهان و بدون انتظار از پروردگار خود مى

اند كه سزاوار و الیق مقام قدس و ساحت جالل و عظمت او نسبتى به ساحت مقدس او داده

داى سبحان، لذا در نیست و آن نسبت عبارت است از اتخاذ مردم معبودها و شركا براى خ

كند كه بنده نماید، آرى ادب عبودیت اقتضا مىآغاز سخن خداى خود را تسبیح و تقدیس مى

در چنین موقعى پروردگار خود را از چیزهائى كه سزاوار نیست در باره وى بشنود و یا 
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كه  انهاى ناروا منزه سازد، چنتصور آنرا به خود راه دهد تقدیس نموده و او را از آن نسبت

و  »خود پروردگار هم در كالم خود، بندگان خود را به چنین ادبى تادیب كرده و فرموده:

و یجعلون هلل البنات  »و نیز فرموده: انبیا (/26)!«قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 

 نحل(/57)!«سبحانه

ى پس از تسبیح خداى تعالى چیزى را كه خداوند از انتسابش به و السالممسیح علیه

پرسش نموده و آن این بوده كه به مردم گفته باشد غیر از خدا ، مرا و مادرم را هم دو معبود  

 .بگیرید، انكار نمود

البته مستقیما خود آن نسبت را انكار نكرد، بلكه به منظور مبالغه در تنزیه خداوند 

ام و یا چنین گفت: من چنین حرفى نزدهآنرا به نفى سببش، نفى و انكار نمود، چون اگر مى

شد كه چنین كارى ممكن هست كه از وى سرزده باشد و لیكن او ام، فهمیده مىكارى نكرده

كه سبب آنرا نفى كند و بگوید: شایسته نیست براى من كه  به اختیار خود نكرده، بخالف این

صورت چیزى را نفى كرده كه گفتار  كه در این! چنین چیزى را كه حق نیست بگویم

 وقوف بر آن است و آن این است:مزبور م

: مسیح مجاز در گفتن آن هم باشد، ثانیا كه این گفتار صحیح و حق باشد و این: اوال

  است. وقتى حق بودن آن را نفى كند گفتن خود را هم بطور رساتر و بهترى نفى كرده

نفى دیگرى است براى آن گفتارى كه صدورش از  !«ان كنت قلته فقد علمته» 

در اینجا هم صریحا آنرا نفى نكرده، بلكه الزمه آنرا كه همان علم است.  مسیح سؤال شده

خداى تعالى باشد نفى نموده، چه الزمه صدور آن از مسیح این است كه خداى تعالى عالم به 

زمین بر او پوشیده نیست و او  زیرا خداى تعالى كسى است كه چیزى در آسمان و، آن باشد

دهد، كسى است كه كسى است كه قائم است بر هر نفس و بر هر عملى كه آن نفس انجام مى

 !بر هر چیزى محیط است

كه دلیل آن همراهش ذكر  این فقره از كلمات مسیح متضمن چند نكته است: یكى این

 كه تنها چیزى كه ر دارد بر اینكه اشعا شده و تنها به ذكر ادعا اكتفا نشده است، دیگر این

و  !كند علم خداى سبحان است و بسالسالم در كارها و گفتارهایش مالحظه مىمسیح علیه

هیچ گونه اعتبار و اعتنائى به علم و جهل غیر خدا از مخلوقات قائل نیست و كارى به علم و 

یح است كه سائل كه بطور كلى سؤال در جائى صح تر اینشان ندارد، به عبارت واضحجهل

یا خود را جاهل بداند و بخواهد به این وسیله از خود دفع جهل نموده و نسبت به مورد سؤال 

داند بخواهد با این سؤال از جاهل دیگرى رفع جهل اطالع پیدا كند، یا اگر خود را جاهل نمى

در كالم كه نوع سؤاالتى كه  نموده و او را بواقع قضیه مورد سؤال واقف سازد، كما این

السالم در جوابى كه در پروردگار واقع شده از همین باب است و از همین جهت مسیح علیه

مثل چنین مقامى داده كه: اگر من گفته بودم، تو دانسته بودى، امر را به علم خداى تعالى 

كه در افعال و اقوالش چیزى را جز علم خداى تعالى  ارجاع داده و اشعار داشته بر این

تعلم ما فى نفسى و ال اعلم ما فى نفسك انك انت عالم  »داند، آنگاه با جمالتنمىمعتبر 

كه دستخوش جهل و آمیخته با آن شود منزه نموده است  علم خداى خود را از این !«الغیوب
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 . 

این كالم گر چه خود ثناى دیگرى است، لیكن غرض از آن در این مقام ثنا نیست 

» كه گفت  كه تبرى از نسبتى است كه به وى داده شده، پس اینچون مقام مقام ثنا نیست، بل

ان كنت قلته  »دهد مقدار نفوذ علم بارى تعالى را كه در جملهتوضیح مى «،تعلم ما فى نفسى

كند كه در روز قیامت علم خداى تعالى كه پادشاه از آن اسم برده و بیان مى «فقد علمته

حقیقى است از قبیل علمى كه پادشاهان از راه گزارشات مملكت به احوال رعیت خود پیدا 

اى اى از احوال رعیت عالم و نسبت به پارهكنند نیست، و خداوند مانند آنان كه به پارهمى

ایا را مستحضر و از حال بعضى دیگر غافلند نیست، بلكه خداى جاهل و حال بعضى از رع

هر چیز است كه از آن جمله خصوص نفس عیسى بن مریم است، ه سبحان لطیف و خبیر ب

باز هم هنوز بیان مسیح در باره علم حق تعالى استیفا نشده، زیرا خداى سبحان عالم است به 

و علم آن دیگرى به ما، بلكه او آنچه را كه هر چیز، لیكن نه چون علم یكى از ما به دیگرى 

 !« و ال یحیطون به علما »كه چیزى به او احاطه یابد داند، و بدون اینداند به احاطه مىمى

ست نامحدود و بر خالف او هر چیزى محدود و مقدر است به ا پس خداى تعالى معبودي

كه  براى این السالمیح علیهتواند تجاوز كند، از همین جهت مسطورى كه از حدود خود نمى

و ال اعلم  »حق مطلب را ادا كرده باشد جمله دیگرى را ضمیمه كرد و آن این بود كه گفت:

خواست تا با این جمله علت جمله  !«انك انت عالم الغیوب »كه گفت اما این !«ما فى نفسك

را بهتر و  بیان نموده از جهت دیگرى حق مطلب «،تعلم ما فى نفسى »قبلى را كه گفت:

بیشتر ادا كند و آن جهت دفع توهمى است كه ممكن است كسى بخود راه دهد و خیال كند علم 

شود، براى دفع اش مسیح و شامل هر چیزى نمىخدا تنها منحصر است به  ما بین او و بنده

ها منحصرا از آن یعنى علم تام به جمیع غیب !«انك انت عالم الغیوب» این توهم گفت: 

هر چیزى كه براى یك موجودى حاضر و براى سایر موجودات غایب  .عالم است خداى

الزمه این مطلب این است  .است همان چیز براى خدا حاضر است و او محیط به آن است

كه چیزى نتواند به غیب چیز دیگرى كه خدا عالم به آن است و نه به غیب خود پروردگار 

تواند از طورى كه آفریده و تحدید است محدود كه نمىراه یابد، براى اینكه او خود مخلوقى 

شده تجاوز نماید . پس تنها خداى سبحان عالم الغیوب است، و هیچ چیزى به جز خدا عالم 

كه  ها نیست، نه همه غیبها و نه بعضى از آنها، عالوه بر این، اگر هم فرض شودبه غیب

حاطه یابد باز هم محیط حقیقى نیست، به چیزى از غیب خدا ا ء(مانند انبیا و اولیا )كسى

زیرا اگر در این فرض خداوند به آنچه او احاطه یافته احاطه داشته باشد پس باز آن شخص 

محیط نیست، بلكه محاط به احاطه خدا است و خداوند است كه مشیتش تعلق گرفته او را به 

هبت و ملكى كه و معلوم است كه آن شخص به این مو هاى خود احاطه دهدبعضى از غیب

و ال یحیطون  »كه فرمود: خدا به او ارزانى داشته از ملك خدا بیرون نرفته است، كما این

خداوند احاطه به آن نداشته  -العیاذ باهلل  -و اگر   بقره(/255)!«ء من علمه اال بما شاءبشى

لوق ست كه مخا باشد در این صورت محدود و مخلوقى بیش نیست و خداوند بزرگتر از آن

 و محدود باشد تعالى هللا عن ذلك علوا كبیرا . 
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پس از  السالممسیح علیه !«ما قلت لهم اال ما امرتنى به ان اعبدوا هللا ربى و ربكم» 

كه نسبت مزبور را از راه نفى سبب از خود نفى نمود اینك مجددا از طریق بیان وظیفه و  آن

من به آنان نگفتم مگر  »كند كه از وظیفه خود تخطى نكرده آنرا نفى كرده و عرض مى این

كالم خود را به طریق نفى و اثبات ادا كرده تا افاده  «، آنچه را كه تو به من دستور دادى

ان  »و با جمله:، حصر نموده بر جواب پروردگار و نفى آنچه از او سؤال شده داللت كند

خداى خود را توصیف  !«ربى و ربكم »یفه خود را تفسیر كرد و با جملهوظ !«اعبدوا هللا

ست فرستاده شده از طرف خدائى كه ا ايكه او بنده نمود تا كمترین شبهه و توهمى در این

شریك پروردگار او و همه مردم است و رسولى است كه مردم را بسوى خداى واحد بى

به طورى كه قرآن شریف از او حكایت  -لسالم كند باقى نماند، آرى مسیح علیه ادعوت مى

نموده، از جمله طور صریح و روشن به توحید دعوت مى همیشه مردم را همین -كرده 

هذا صراط  ان هللا هو ربى و ربكم فاعبدوه» كلمات او به نقل قرآن این آیه است: 

  آل عمران(/51)!«مستقیم

ى كنت انت الرقیب علیهم و انت على و كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتن» 

در این كالم نیز وظیفه دیگرى را كه از جانب خداى سبحان به عهده دارد  !«ء شهیدكل شى

و  »كند:كه آیه شریفه زیر هم به آن اشاره مى بیان نموده و آن شهادت بر اعمال است، چنان

در این فقره از كالم خود السالم مسیح علیه نساء(/159)!«یوم القیامة یكون علیهم شهیدا

اى جز رسالت بسوى آنها و گواهى بر رفتارشان كند: من در بین امت خود وظیفهعرض مى

  .نداشتم

ترین وجهى كه ممكن بود انجام دادم و تا مدتى كه در بین آنان رسالت را به روشن

اى كه برایم مقرر فرمودى بودم شاهد و ناظر اعمالشان هم بودم و به هیچ وجه از وظیفه

 تخطى نكردم . 

كه به آنها گفته باشم: مرا و مادرم را جز خدا دو معبود  بنا بر این، من از این

  !و منزهمبگیرید، برى 
 

ساحت  كند معلوم شد كهالسالم را حكایت مىآیه شریفه كه حال مسیح علیه از این دو

گویند برى و منزه است و وى مقدس آن جناب از این خرافات كه ملت مسیح در حق وى مى

ان  »لذا خود مسیح در آخر كالمش عرض كرد: ، كنند نیستگویند و مىمسؤول آنچه مى

  ...!«تعذبهم فانهم عبادك

  347ص :    6المیزان ج : 
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 فصل هشتم

 تفسیر و تحلیل 

 

 گفتمان ایوب با خدا

 

 

 بالهای ایوب، نمونه ای از امتحان الهی

 

 ...!«َو اْذُكْر َعْبَدنَا أَیُّوب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنى َمسنَى الشْیطُن بِنُصٍب َو َعذَابٍ » 

بنده ما ایوب را آن زمان كه پروردگار خود را ندا داد كه شیطان مرا به یاد آور » 

  !«دچار عذاب و گرفتارى كرد

بدو گفتیم پاى خود به زمین بكش كه آب همین جا نزدیك توست، آبى خنك، در » 

  !«تنى كن و از آن بنوشآن آب

به او و اهلش را با فرزندانى به همان تعداد و دو برابر فرزندانى كه داشت » 

  !«بدادیم تا رحمتى باشد از ما به او و تذكرى باشد براى خردمندان

اى كه همسرت را صد تركه چوب بزنى و نیز به او گفتیم حال كه سوگند خورده» 

تعداد صد تركه به دست بگیر و آنها را یك بار به زنت بزن تا سوگند خود نشكسته 

 !دار یافتیماى خویشتنباشى، ما ایوب را بنده

  ص(/44تا41)   !«كردچه خوب بود همواره به ما رجوع مى

 

فرماید: به یاد آر بنده ما ایوب را بعدا بعضى از خاطرات او را مى آیات  در آغاز

اش را كه پروردگار خود را خواند كه اى فرماید: به یاد آر این خاطرهنام برده، مى

  ...!پروردگار من

این جمله  !«ربه انى مسنى الشیطان بنصب و عذابو اذكر عبدنا ایوب اذ نادى » 

خواهد عافیتش دهد و سوء حالى كه السالم كه در آن از خدا مىدعایى است از ایوب علیه

 !بدان مبتال شده از او برطرف سازد

كند و تنها از به منظور رعایت تواضع و تذلل درخواست و نیاز خود را ذكر نمى

شود كه او را براى حاجتى زند فهمیده مىپروردگارم صدا مى -كه خدا را به نام ربى  این

  .خواندمى

آید كه مرادش از نصب و عذاب بد حالى و گرفتاریهایى از ظاهر آیات بعدى برمى

آن را از آن  همان گرفتاریهایى كه در سوره انبیا، است كه در بدن او و در خاندانش پیدا شد
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البته این در !« ى الضر و انت ارحم الراحمینمسن »جناب چنین حكایت كرده كه گفت:

  .شودبیتش مىصورتى است كه بگوییم كلمه ضر شامل مصیبت در خود آدمى و اهل

اى به از بین رفتن اموال آن جناب نشده، و در این سوره و سوره انبیاء هیچ اشاره

  .هر چند كه این معنا در روایات آمده است

خواهد نصب و صب و عذاب این است كه: مىظاهرا مراد از مس شیطان به ن

و بگوید كه شیطان در این  عذاب را به نحوى از سببیت و تاثیر به شیطان نسبت دهد

  .آیدگرفتاریهاى من مؤثر و دخیل بوده است. همین معنا از روایات هم برمى

آید كه یكى از گرفتاریهاى ایوب مرض او بود، و مرض در اینجا این سؤال پیش مى

لل و اسباب عادى و طبیعى دارد، پس چگونه آن جناب مرض خود را هم به شیطان نسبت ع

داد و هم به بعضى از علل طبیعى؟ جواب این اشكال آن است كه: این دو سبب یعنى شیطان 

و عوامل طبیعى، دو سبب در عرض هم نیستند، تا در یك مسبب جمع نشوند و نشود مرض 

 .انددو سبب طولىرا به هر دو نسبت داد، بلكه 

ممكن است گفته شود: اگر چنین استنادى ممكن باشد، ولى صرف امكان دلیل بر 

شود، از كجا كه شیطان چنین تاثیرى در انسانها داشته باشد كه هر كس را وقوع آن نمى

» گوییم: نه تنها دلیلى بر امتناع آن نداریم، بلكه آیه شریفه خواست بیمار كند؟ در پاسخ مى

دلیل بر  مائده(/90)!«الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان انما

ها و ازالم را به شیطان نسبت كه در این آیه، شراب و قمار و بت وقوع آن است، براى این

حكایت كرده كه بعد  السالمداده و آن را عمل شیطان خوانده و نیز از حضرت موسى علیه

 قصص(/15) !«هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین »گفته: از كشتن آن مرد قبطى

از  پوشى كنیم، ممكن است احتمال دهیم كه مرادبه فرضى هم كه از روایات چشم

نسبت دادن نصب و عذاب به شیطان این باشد كه شیطان با وسوسه خود مردم را فریب داده 

چون اگر او پیغمبر بود این قدر  و به مردم گفت: از این مرد دورى كنید و نزدیكش نشوید،

كشید و عاقبتش بدینجا كه همه كرد و كارش بدینجا نمىاش نمىبالء از همه طرف احاطه

 انجامید . زبان به شماتت و استهزایش بگشایند نمى

آنچه در قرآن كریم از خصائص انبیاء و سایر معصومین شمرده شده، همانا 

تواند تاثیر شیطان در نفوسشان ایمنند و شیطان نمى عصمت است كه به خاطر داشتن آن، از

اما تاثیرش در بدنهاى انبیاء و یا اموال و اوالد و سایر متعلقات  ،در دلهاى آنان وسوسه كند

كه از این راه وسیله ناراحتى آنان را فراهم سازد، نه تنها هیچ دلیلى بر امتناع  ایشان، به این

فانى نسیت الحوت  »آیه شریفه امكان وقوع آن هست، و آنآن در دست نیست، بلكه دلیل بر 

باشد كه راجع است به داستان مسافرت مى کهف(/63)!«و ما انسانیه اال الشیطان ان اذكره

گوید: اگر ماهى را فراموش كردم و یوشع به موسى مى السالمموسى با همسفرش یوشع علیه

  !من به یاد ماهى بیفتم این فراموشى كار شیطان بود، او بود كه نگذاشت

آید كه شیطان این گونه دخل و تصرفها را در دلهاى معصومین پس از این آیه برمى

 .دارد
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كه در دلهاى پیروان  نیستالزمه جواز و امكان مداخله شیطان در دلهاى انبیاء این 

در  گوییم ممكن است شیطان چنین تصرفهایىكه مى زیرا ما ،انبیاء نیز دخل و تصرف بكند

كند، به این دلهاى معصومین بكند، معتقدیم كه هر جا چنین تصرفهایى بكند به اذن خدا مى

بیند، مثال چون مداخله شیطان را مطابق مصلحت مى شودمعنا كه خدا جلوگیرش نمى

  .اش معین شودخواهد مقدار صبر و حوصله بندهمى

خدا هر چه دلش و الزمه این حرف این نیست كه شیطان بدون مشیت و اذن 

  !خواست بكند و هر بالیى كه خواست بر سر بندگان خدا بیاورد و این خود روشن است

واقع شدن این آیه در دنبال آیه قبلى كه  !«أركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب» 

كند كه خداى كرد، این معنا را افاده مىالسالم را حكایت مىو نداى ایوب علیه درخواست

  است. سته است به وى اعالم كند كه دعایش مستجاب گشتهسبحان خوا

حكایت آن وحیى است كه در هنگام كشف از استجابت به  !«أركض برجلك »جمله

كه: آن  كند از اینسیاق آیه كه سیاق امر است اشعار دارد بلكه كشف مى.  آن جناب فرموده

ادن و راه رفتن با پاى خود نبوده جناب در آن موقع آن قدر از پا درآمده بود كه قادر به ایست

بیمارى داشته و خداى تعالى اول مرض پاى او را شفا داده و بعد  و در سراپاى بدن

اى در آنجا برایش جوشانده و دستور داد كه از آن چشمه حمام بگیرد و بنوشد تا ظاهر چشمه

  . !و باطن بدنش از سایر مرضها بهبودى یابد

در روایات  !«م معهم رحمة منا و ذكرى الولى االلبابو وهبنا له أهله و مثله» 

آمده: تمامى كسان او به غیر از همسرش مردند و آن جناب به داغ همه فرزندانش مبتال شده 

 .بود و بعدا خدا همه را برایش زنده كرد و آنان را و مثل آنان را به آن جناب بخشید

اش و دورى كردند و خدا با بهبودىاند كه فرزندانش در ایام ابتالیش از ابعضى گفته

 پس معناى این. دار شدندآنان را دوباره دورش جمع كرد و همان فرزندان زن گرفتند و بچه

كه خدا فرزندانش را و مثل آنان را به وى بخشید همین است كه آنان و فرزندان آنان را 

 دوباره دورش جمع كرد . 

كه رحمتى از  این كار را كردیم براى اینما  !«رحمة منا و ذكرى الولى االلباب  »

ما به وى بوده باشد و نیز تذكرى براى صاحبان عقل باشد تا با شنیدن سرگذشت آن جناب 

  !متذكر شوند

  !«و خذ بیدك ضغثا فاضرب به و ال تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب» 

یا از خوشه خرما است و ایوب به معناى یك مشت پر از شاخه درخت و یا از گیاه و  ضغث

 زیراالسالم سوگند خورده بود كه اگر حالش خوب شود همسرش را صد تازیانه بزند، علیه

در امرى او را ناراحت كرده بود و چون خداى تعالى عافیتش داد به وى فرمود تا یك مشت 

ه یك نوبت در دست گرفت (صد عدد )هایى كه بر آن سوگند خورده بودشاخه به عدد تازیانه

 آن را به همسرش بزند تا آن كه سوگند خود را نشكسته باشد . 

اگر جرم همسر او و سبب سوگند او را ذكر نكرده براى این است كه هم تادب و هم 

 !نامبرده را احترام كرده باشد
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یعنى ما او را در برابر ابتالئاتى كه به وسیله آن او را  !«انا وجدناه صابرا» 

  !در برابر مرض و از بین رفتن اهل و مال صابر یافتیم آزمودیم یعنى

اگر ما او را عبد نامیدیم و یا عبد خود نامیدیم، براى این است كه ما او را یعنی 

  !صابر یافتیم

  316ص :    17المیزان ج :        
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 فصل نهم

 تفسیر و تحلیل

 

 گفتمان یونس)ع( با خدا 

 

 

 دعائی از بطن ماهی !

 

َو ذَا النُّوِن إِذ ذََّهب ُمغَِضباً فَظنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْیِه فَنَاَدى فى الظلَُمِت أَن ال إِلَهَ إاِل  »

 !«أَنت سْبَحنَك إِنى كنت ِمَن الظِلِمینَ 

ْینَ  »  !«ِجى اْلُمْؤِمنِینَ نَو َكذَِلك نُ    هُ ِمَن اْلغَمّ فَاستََجْبنَا لَهُ َو نجَّ

النون را یاد كن آن دم كه خشمناك برفت و گمان كرد بر او سخت و ذو » 

گیریم، پس از ظلمات ندا داد كه پروردگارا! خدایى جز تو نیست، تسبیح تو نمى

  !«گویم كه من از ستمگران بودم

پس اجابتش كردیم و از تنگنا نجاتش دادیم و مؤمنان را نیز چنین نجات » 

  انبیا(/88 و87)      !«دهیممى

 

یونس پیغمبر فرزند متى است كه صاحب داستان  ( همانصاحب ماهى )ذو النون

ماهى است و از طرف پروردگار مبعوث بر اهل نینوى شد و ایشان را دعوت كرد ولى 

عذاب  هاىایمان نیاوردند پس نفرینشان كرد و از خدا خواست تا عذابشان كند همین كه نشانه

  .آوردندنمودار شد توبه كردند و ایمان 

پس خدا عذاب را از ایشان برداشت و یونس از میانشان بیرون شد و خداوند 

اى به وجود آورد كه در نتیجه یونس به شكم یك ماهى بزرگ فرو رفت و در آنجا صحنه

  .كه خدا آن بلیه را از او برداشته دو باره به سوى قومش فرستاد زندانى شد تا آن

یعنى به یاد آر ذو النون را آن زمان كه با خشم  ...!«و ذا النون اذ ذهب مغاضبا » 

 .گیریماز قومش بیرون رفت و پنداشت كه ما بر او تنگ نمى

در مورد تمثیل وارد شده باشد و معنایش این باشد كه: رفتن او و  آیهممكن هم هست 

شد كه اش از قومش مانند رفتن كسى بود كه از موالیش قهر كرده باشد و پنداشته باجدائى

تواند با دور شدن از چنگ وى بگریزد و موالیش یابد و او مىموالیش بر او دست نمى

  !تواند او را سیاست كندنمى

این احتمال از این نظر قوى نیست كه پیامبرى چون یونس شانش اجل از این است 
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یست و او كه حقیقتا و واقعا از موالیش قهر كند و به راستى بپندارد كه خدا بر او قادر ن

تواند با سفر كردن از موالیش بگریزد چون انبیاى گرامى خدا ساحتشان منزه از چنین مى

  !خدا معصوم از خطا هستند پندارها است و به عصمت

  !پس همانطور كه گفتیم آیه شریفه از باب تمثیل است نه حكایت یك واقعیت خارجى

بلعید پس در شكم ماهى خداى تعالى او را گرفتار ماهى كرد و ماهى او را 

  .پروردگار خود را بخواند

از آنچه كه عملش  السالمدر این جمله یونس علیه !«ان ال اله اال انت سبحانك» 

جوید، چون عمل او كه راه خود را گرفت و قومش را به عذاب داد بیزارى مىنمایش مى

گر چه او چنین قصدى  -كه از ناحیه خدا دستورى داشته باشد  خدا سپرد و رفت بدون این

كرد كه غیر از خدا مرجع دیگرى هست كه بتوان به او پناه این معنا را ممثل مى -نداشت 

 برد. 

 :»چون عملش بیانگر چنین معنایى بود از این معنا بیزارى جست و عرضه داشت

  !«جز تو معبودى نیست -ال اله اال انت 

كن است به كارهاى او اعتراض كرد كه ممچون این معنا را ممثل مىهمچنین، 

آورد كه ممكن است كسى از تحت نماید و بر او خشم گیرد و نیز این تصور را به وجود مى

 !سبحانكقدرت خدا بیرون شود، لذا براى عذرخواهى از آن گفت: 

در این جمله به ظلم خود اعتراف كرد، چون عملى  !«انى كنت من الظالمین» 

كرد، هر چند كه فى نفسه ظلم نبود و خود او هم قصد ظلم و آورده كه ظلم را ممثل مى

معصیت نداشت، چیزى كه هست خداى تعالى در این پیشامد پیغمبرش را تادیب و تربیت 

شایسته قدم نهادن به  !«ظلمتا چه رسد به خود  )كرد تا با گامى پاك و مبراى از تمثیل ظلم

  !بساط قرب گردد

السالم هر چند یونس علیه !«فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المؤمنین» 

به خواسته خود نكرد و تنها به مساله توحید و تنزیه خدا و اعتراف به ظلم خود  كه تصریح

را كه در آن قرار گرفته بیان  اكتفا كرد، لیكن با این كلماتش حال درونى خود را و موقفى

رساند، خدا هم درخواست او را اجابت ت را مىفیداشت، كه در معنا درخواست نجات و عا

  !نموده، از اندوه و غمى كه به وى روى آورده بود نجاتش بداد

وعده به نجات دادن هر مؤمن مبتالى به اندوه  !«و كذلك ننجى المؤمنین »جمله

 !مانند یونس رو به درگاه وى آورد و او را چون وى ندا كنداست، البته مؤمنى كه 

در الدرالمنثور است كه ابن جریر از سعد روایت كرده كه گفت: از رسول خدا 

شنیدم كه فرمود: آن اسم از اسامى خدا كه اگر كسى او را با آن بخواند  وسلّموآلهعلیههللاصلى

  !ن اسمى است كه یونس فرزند متى خوانددهد، هماكند و هر چه بخواهد مىاجابتش مى

آن اسم مخصوص یونس بود یا براى همه مسلمین؟  !عرضه داشتم یا رسول هللا

! كندرا با آن بخوانند مستجاب مى فرمود مخصوص یونس و مؤمنین است كه اگر خداى

پس ایمان شرطى است  !«و كذلك ننجى المؤمنین »فرماید:اى كه خداى تعالى مىمگر نشنیده
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 !كه خدا آن را در دعاى دعا كننده شرط كرده است

 444ص :    14المیزان ج :       

 

 تأدیب یونس!    و  تسبیحات نجات دهنده

 

 !«َو إِنَّ یُونُس لَِمَن اْلُمْرسِلینَ » 

 «،إِْذ أَبََق إِلى اْلفُْلِك اْلَمشُحونِ » 

 «،فَساَهَم فَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضینَ  »

وت َو ُهَو ُمِلیمٌ  » َُ  ...!«فَاْلتَقََمهُ الْح

 

   !«و همانا یونس هم از پیامبران بود» 

  «،به یادش آور زمانى كه به طرف یك كشتى پر بگریخت» 

  «،پس قرعه انداختند و او از مغلوبین شد» 

 !«زده بود پس ماهى او را ببلعید در حالى كه مالمت» 

  «،بودگویان نمىو اگر او از تسبیح» 

  !«ماندحتما در شكم ماهى تا روزى كه خلق مبعوث شوند باقى مى» 

گویان بود ما او را به خشكى پرتاب كردیم در حالى كه ولى چون از تسبیح» 

  «،مریض بود

  «،اى از كدو رویاندیمو بر باالى سرش بوته» 

  !«كه صد هزار نفر و بلكه بیشتر بودند فرستادیمو او را به سوى شهرى » 

 (مدت عمر آن قوم )پس ایمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامى معین» 

 صافات(/148تا139!«               ) مندشان گردانیدیمبهره

 

كه خدا او را مبتال كرد به  السالماى است از داستان یونس علیهاین آیات خالصه

از  -كه مقدمات نزولش رسیده بود  -كه در هنگام مرتفع شدن عذاب  به كیفر این شكم ماهى،

  .قوم خود اعراض كرد

یعنى یونس نیز از  !« و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون» 

 .كه كشتى ظرفیت سوار شدن او را نداشت پیامبران بود كه به سوى كشتى فرار كرد، با این

كردن او به طرف كشتى این است كه او از بین قوم خود بیرون آمد و از آنان  مراد از فرار

  .اعراض كرد

آن جناب هر چند در این عمل خود خدا را نافرمانى نكرد و قبال هم خدا او را از 

فرار یك خدمتگزار از خدمت ه چنین كارى نهى نكرده بود و لیكن این عمل شباهتى تام ب

 ت خداى تعالى او را به كیفر این عمل بگرفت. مولى داشت و به همین جه
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جریان بدین قرار بود كه نهنگى بر  .در كشتى قرعه انداختند و یونس از مغلوبین شد

سر راه كشتى درآمد و كشتى را متالطم كرد و چون سنگین بود خطر غرق همگى را تهدید 

دازند تا نهنگ او را كرد، ناگزیر شدند از كسانى كه در كشتى بودند شخصى را در آب بین

السالم اصابت كرد ببلعد و از سر راه كشتى به كنارى رود قرعه انداختند به نام یونس علیه

فالتقمه الحوت و هو : » به ناچار او را به دهان نهنگ سپردند و نهنگ آن جناب را ببلعید

  !«اى كرد، در حالى كه او مالمت زده بودماهى او را لقمه - ملیم

 !«انه كان من المسبحین للبث فى بطنه الى یوم یبعثونفلوال » 

این آیه شریفه یونس را جزو تسبیح كنندگان شمرده و معلوم است مسبح كسى را 

. گوید به طورى كه این عمل صفت وى شده باشدگویند كه مكرر و به طور دائم تسبیح مى

  است. فهمیم كه آن جناب مدتى طوالنى كارش تسبیح بودهاز این مى

 فرماید:آنچه قرآن كریم از تسبیح او حكایت كرده این است كه مى

 !«فنادى فى الظلمات ان ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین »

پس از ظلمات ندا داد كه پروردگارا! خدایى جز تو نیست، تسبیح تو گویم كه من » 

 انبیا (/88 !«)از ستمگران بودم

كه هم تسبیح و هم اعتراف به ظلم  !«ى كنت من الظالمینسبحانك ان» جمله از 

شود كه منظور از تسبیح او استفاده مى ،(البته ظلم به آن معنایى كه بعدا خواهیم گفت )است

تسبیح از معنایى است كه عمل وى و رفتن از ما بین آنان داللت بر آن دارد و آن معنا این 

و ظن ان لن نقدر » رسد، همچنان كه جمله و نمىاست كه اگر فرار كند دیگر دست خدا به ا

 بر آن داللت دارد .  !«رسدخیال كرد دست ما به او نمى -علیه 

كه صرفا تسبیح او  داللت دارد بر این !«فلوال انه كان من المسبحین ...» جمله 

به باعث نجاتش شده و الزمه این گفتار آن است كه یونس گرفتار شكم ماهى نشده باشد مگر 

كرد و در نتیجه خاطر همین كه خدا را منزه بدارد از آن معنایى كه عملش حكایت از آن مى

  !باعث آن شده بود نجات یافته و به ساحت عافیت قدم بگذارد از آن گرفتارى كه عملش

شود كه عنایت كالم همه در این است كه بفهماند تسبیح او در شكم از این بیان روشن مى

  !تش شدماهى مایه نجا

بنا بر این ظاهر قضیه این است كه مراد از تسبیح یونس، همین نداى او در ظلمات 

 »و اگر قبل از تسبیح، تهلیل !«ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمین »باشد كه گفته:

را ذكر كرد، براى این بود كه به منزله علتى باشد براى تسبیحش، گویا  !«ال اله اال هللا

پس تو  ! ه: خدایا معبود به حقى كه باید به سویش توجه كرد غیر از تو كسى نیستفرمود

رسانید، چون من از تو فرار كردم و از عبودیت منزهى از آن معنایى كه عمل من آن را مى

شوم و تو را برى و تو اعراض نمودم و به غیر تو متوجه شدم پس اینك من متوجه تو مى

گویم: غیر از تو كسى و چیزى كرد، حال مىم حكایت از آن مىدانم از آنچه عملپاك مى

  !كارساز نیست

این بود معناى تسبیح یونس كه اگر این معنا را نگفته بود، تا ابد از آن بلیه نجات 
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سبب نجاتش تنها و تنها همین تسبیح بود به آن  -همان طور كه گفتیم  -یافت، چون نمى

 .معنایى كه ذكر كردیم

جاوید  !«للبث فى بطنه الى یوم یبعثون »شود كه مراد از جملهیان روشن مىبا این ب

بودن مكث آن جناب است در شكم ماهى، تا روزى كه مبعوث شود و از شكم ماهى بیرون 

كنند تا روزى كه مبعوث شوند و از آن شوند و مكث مىآید مانند قبر كه مردم در آن دفن مى

 .خارج گردند

د بحث هیچ داللتى بر این نیست كه یونس تا روز قیامت در شكم در آیه شریفه مور

شد، یا او مى رماند و شكم ماهى قباش در شكم ماهى سالم مىماند و یا جنازهماهى زنده مى

 .ماند و یا به نحوى دیگركه ماهى تا روز قیامت زنده مى به این

گویان شد و در نتیجه حیونس در شكم ماهى از تسبی !«فنبذناه بالعراء و هو سقیم» 

ما او را از شكم ماهى بیرون انداختیم و در بیرون دریا در زمینى كه نه سایه داشت و نه 

و انبتنا علیه . » اى هم نبود كه به آنجا برودسقف، پرت كردیم، در حالى كه بیمار بود و سایه

ن و مدور دارد و كلمه یقطین به معناى نوعى از كدو است كه برگهاى په .«شجرة من یقطین

  .برگهایش بر بدن او سایه بیفكند خدا این بوته را رویانید تا

ما او را به رسم پیامبرى به سوى مردمى  !«و ارسلناه الى مائة الف او یزیدون» 

،( منظور از این مردم اهل نینوى است )فرستادیم كه عددشان صد هزار و بلكه بیشتر بود

این قوم به وى ایمان آوردند و ما ایشان را به آن عذابى كه قبال به ایشان نزدیك شده بود 

هالك نكردیم و آنان را از نعمت حیات و بقاء برخوردار كردیم كه تا فرا رسیدن اجلشان 

 زندگى كنند. 

  245ص :    17المیزان ج : 
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 فصل دهم

 

 )ص(گفتمان های خدا با رسول هللا

 

                           

 دعاهائی که خدا به رسولش آموخت!

 

تأدیب هاي الهي و تعلیمات عالي “ ص”در قرآن كریم براي رسول هللا

پروردگار خود را  ، تا با رعایت آن ، وجود دارد در انواع و اقسام ثنا بر پروردگار

 :مانند ،ثنا گوید و آن آداب را در درخواستهاي خود به كار بندد

 

 قل اللهم مالک الملک!

ْن تَشاُء َو تُِعزُّ َمْن »  قُِل اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تَشاُء َو تَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

 «ٍء قَدیٌر!ُكّلِ َشيْ  تَشاُء َو تُِذلُّ َمْن تَشاُء بِیَِدَك اْلَخْیُر إِنََّك َعلى

النَّهاِر َو تُوِلُج النَّهاَر ِفي اللَّْیِل َو تُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َو تُْخِرُج تُوِلُج اللَّْیَل فِي » 

 !«اْلَمیَِّت ِمَن اْلَحّيِ َو تَْرُزُق َمْن تَشاُء بِغَْیِر ِحساب 

 

 اي مالك ملك عالم ! بگو:  بارالها ! » 

 !          توئي كه به هركس كه بخواهي ملك را عطا مي كني

 ستانى!و از هر كه خواهى باز مى

 كنى! بخشى و هر كه را خواهى خوار مىهر كه را خواهى عّزت مى 

 «همه خیرات به دست توست و تو بر هر كارى توانایى!  سر رشته

 

 !كنىشب را در روز و روز را در شب داخل مى» 

 !آورىزنده را از مرده و مرده را از زنده، بیرون مى

 آل عمران(/27و26)           !« دهىحساب روزى مىاهى بىو هر كه را خو
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 قل اللهم فاطر السموات و االرض !

 

 قُِل اللَُّهمَّ فاِطَر السَّماواِت َو اأْلَْرض !ِ  عاِلَم اْلغَْیِب َو الشَّهاَدِة !» 

 «ما كانُوا فیِه یَْختَِلفُوَن !  أَْنَت تَْحُكُم بَْیَن ِعباِدَك في

 

 ها و زمین!ى آسمانپدید آورنده ار الها!  اىبگو: ب» 

 داناى غیب و شهود ! اى

 زمر( /46)     «كنى! كنند داورى مىتویى كه بین بندگانت در آنچه اختالف مى

 

 قل الحمدهلل !
 

ِ َو َسالٌم َعلى»   ...!« ِعباِدِه الَّذیَن اْصَطفى قُِل اْلَحْمُد َّلِلَّ

 

 خداست! سپاس همه از برايبگو:  » 

 نمل( /59)                         «و درود بر آن بندگانش كه برگزیدشان ...! 

 

 قل اّن صالتی و ... !

 

ِ َرّبِ اْلعالَمین...!  َو َمْحیاَي َو َمماتي َو نُُسكي قُْل إِنَّ َصالتي»   «َّلِلَّ

 

 ! نماز من و عبادت من بگو:»  

 !زندگي من و مرگ من

 ( ا نعام /162)                                          « ...!  همه براي خداست

 

 قل رب زدنی علما !

 

 ! « ِعْلما قُْل َرّبِ ِزْدني» 

 

   بگو: پروردگارا! » 

 (طه  /114) « مرا دانش بیفزای!  ) مرا از علم عنایت بیشتری فرما ! ( 
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 قل رب اعوذ بک ...!

 

 !«قُْل َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمزاِت الشَّیاطیِن » 

 

  پروردگارا !  بگو:» 

 پناه مي برم بر تو ! 

 (مومنون /97) «      از وسوسه هاي شیاطین كه در دلها القاء مي كنند...! 

 

آیات بسیاري هست كه جامع جهات آن ها مشتمل بر تعلیم آداب عالي خداي تعالي 

هم ” ص“رسول خدااست به رسول گرامي خود كه آن جناب را به آن مؤدب فرموده و 

   امتش را به رعایت آن توصیه نموده است.

 169ص 12المیزان ج             

 

                       ارائه جامعی از ایمان رسول هللا و امتش

 

قرآن مجید دعائي را از پیامبر گرامي اسالم  نقل مي كند كه مؤمنین امتش را نیز 

 در آن سهیم گردانیده است:

 

ُسوُل  »  !بِما أُْنِزَل إِلَْیِه ِمْن َربِِّه َو اْلُمْؤِمنُونَ آَمَن الرَّ

ِ َو َمالئَِكتِِه َو ُكتُبِِه َو   !ُرُسِلهِ ُكلٌّ آَمَن بِاَّللَّ

ُق بَْیَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلهِ   ال نُفَّرِ

 ...!«َو قالُوا َسِمْعنا َو أََطْعنا ُغْفرانََك َربَّنا َو إِلَْیَك اْلَمصیر

 

 !رسول ایمان آورد به آنچه از ناحیة پروردگارش به سوي او نازل شد»  

 مؤمنین هم هر یك ایمان آوردند:

 !به خدا 

 !و مالئكه او 

 ! اوو كتابهاي 

 !و رسوالن او 

 گفتند:

 بین هیچ یك از فرستادگان او در ایمان به آنان فرق قائل نیستیم ! -

 گفتند:
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 ! شنیدیم پیام خدا را -

 و اطاعت كردیم! -

 گفتند:

 پروردگارا ! -

 غفران تو را مسئلت داریم! -

 و به سوي جزاي توست بازگشت! -

 

 !خداوند هیچ نفسي را جز به مقدار طاقتش تكلیف نمي كند

 براي هر نفسي ثواب همان طاعتي است كه كرده!

 و بر هر نفسي كیفر همان گناهاني است كه مرتكب شده!

 

 و نیز مي گویند:

 پروردگارا ! -

 ما را اگر دچار نسیان و خطا شدیم مؤآخذه نفرما !  -

 !و تكلیف شاق بر دوشمان بار مكن -

 بار كردي! ،همانگونه كه به دوش آنان كه قبل از ما مي زیستند

 

 پروردگارا ! -

 و بر ما تحمیل مكن چیزي را كه ما را طاقت تحمل آن نیست! -

 و از ما در گذر ! -

 و بر ما ببخشاي ! -

 و ما را رحم كن ! -

 ! و چون یاور ما و موالي ما توئي -

 بقره( /286و285)                «!  نصرت عطا فرمامردم كافر  علیهما را  -

 

 هبه همرا به قرآن كریم و “ ص”اكرماین آیات همان طور كه مي بینید ایمان رسول 

سپس مؤمنین را به او و  نشان داده ،آنچه از اصول معارف و فروع احكام الهي مشتمل است

 ملحق نموده است.

البته مقصود از مؤمنین, نه تنها معاصرین آن حضرتند بلكه جمیع مؤمنین از امت 

 او هستند!

 

 ،آنچه در باال گفته شد این است كه اقرار و ثنا و دعائي كه در این آیات است هزمال

اگر آنان گفته  ،نسبت به غیر معاصرین حكایت از زبان حال باشد و نسبت به معاصرین

از قِبـَل مؤمنین كه به وسیلة ایمان  اگر آن جناب از قِبَل خود و“ ص”باشند و یا رسول هللا
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زبان قال بوده  ،گفته باشد ،طیبة مباركة وجود نازنین وي شده اندجزو شاخه هاي شجرة 

 باشد!

 

مضمون این دو آیه مقایسه و موازنه اي است بین اهل كتاب و بین مؤمنین این امت 

در نحوة تلقي كتاب آسماني خود و یا در نحوة تأدبشان به ادب عبودیت در برابر كتابي كه 

كه خداي تعالي در این دو آیه بر اینان فرموده و تخفیفي  این ثنائي .بر ایشان نازل شده است

كه نسبت به تكالیفشان داده است عیناً در مقابل توبیخي است كه در آیات دیگري در سورة 

 بقره اهل كتاب را نموده است.

كه بین مالئكة خدا فرق گذاشته و جبرئیل  در آیات سورة بقره اهل كتاب را به این

بین كتب آسماني فرق گذاشته و به قرآن كفر ورزیدند  ،ا دوست داشتندرا دشمن و سایرین ر

یا به او و “ ع”بین پیغمبران خدا فرق گذاشتند و به موسي ،و به غیر آن ایمان آوردند

بین احكام خدا فرق گذاشتند و به  ،كفر ورزیدند“ ص”ایمان آورده و به محمد“ ع”عیسي

مالمت و مذمت مي  ،بعضي از آنچه در كتاب خداست ایمان آورده و به بعضي كفر ورزیدند

 فرماید:

 

در این دو آیه مي فرماید:  مؤمنین از این امت چنین نیستند بلكه به خدا و همة 

ن احدي از پیغمبران مالئكه و تمامي كتب آسماني و جمیع پیامبران الهي ایمان آورده و بی

نسبت  ، خدا فرق نمي گذارند. اینان با تسلیم در برابر معارف حقه اي كه به ایشان القاء شده

 !به پروردگار خود ادب به خرج  مي دهند

سمعنا و »   لبیك و ،كه خدا را در احكامي كه بر پیغمبرش نازل فرموده دیگر این

 «! سمعنا و عصینا » د:مي گویند و نه چون یهود كه گفتن« ! اطعنا 

كه خود را بندگاني مملوك پروردگار خود مي دانند و براي خاطر ایمان و  دیگر این

 «  ! غفرانك ربنا» اطاعتشان به خدا منت نمي گذارند بلكه مي گویند: 

از درگاه الهي مسئلتي مي كند و « !ربنا ال تؤآخذنا ...» آن حضرت با عبارت 

یا از ، است كه ممكن است به عناوین ثانویه از ناحیة حكممقصودش تخفیف در احكامي 

كه خداي تعالي بدون هیچ یك از این دو  نه این ،جعل گردد ،لجاج و عناد مكلفین ناشي شود

 جهت چنین تكالیفي را مقرر نماید.

یكي  ،اشتمال این دعا بر ادب عبودیت و رعایت آن در تمسك به ذیل عنایت ربوبي

راف به مملوك بودن و در موقف ذلت و مسكنت و عبودیت قرار داشتن پس از دیگري و اعت

 مطلبي است كه هیچ حاجتي به بیان ندارد! ،در مقابل رّب العّزه

 165ص 12المیزان ج          
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 معرفه های رسول هللا!    گفتمانی بین خدا و رسول و امت

 

 به مردم در قرآن شریف مي فرماید: خود گرامي خداي سبحان در معرفي رسول 

 

ُّْم َحریٌص َعلَْیُكْم ِباْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف »  لَقَْد جاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعزیٌز َعلَْیِه ما َعنِت

 «َرحیٌم ! 

 

 ،از جنس خود شما ،به سوي شما آمد رسولي مهربان» 

 !رسولي است كه ضرر شما بر او گران و ناگوار است

 !و بر هدایت یافتن شما حریص است

  (128) توبه                       «  و نسبت به مؤمنین رئوف و مهربان است! 

 

پیغمبري از جنس خدای تعالی امت رسول هللا را مورد خطاب قرار می دهد که: 

و از  كه از اوصافش یكي این است كه از خسارت دیدن شما خود شما مردم بیامده است

  ناراحت مي شود! ،شدنتان نابود

، چه مؤمنان و چه غیر مؤمن، كه:  او در خیرخواهي و نجات شما دیگر این

 حریص است!

 كه:  او نسبت به مؤمنین رئوف و رحیم است!  سوم این

بلكه سزاوار  آیا باز هم جا دارد كه از او سرپیچي كنید؟ ،با این كه اوصافش چنین است

و اطاعت كردن از !  او رسولي است كه قیام نكرده مگر به امر هللا چون ! است از او اطاعت كنید

 ! او اطاعت خداست

پس به ! چون او هم مثل شما بشر است  ! با او انس گیرید ، جاي دارد كه به او نزدیك شوید

 !و هر خیرخواهي كه نمود به كار گیرید ! بپذیرید ،هرچه دعوت مي كند

اهتمام عجیبي نسبت به “ ص”ند كه رسول خدا ادامة این آیة شریفه داللت مي ك

 هدایت یافتن مردم داشته است. 

 خداي رحمن او را دلداري مي دهد و مي فرماید:

 توبه(/129)          «در آنچه كه همت گماشته اي بر خدا توكل  كن! » 

 

و در خود آیه نیز بیان كرده بود كه همة همت او وحرص و ولعش هدایت یافتن             

 ! مردم و رسیدنشان به سعادت است

                     

 در جاي دیگر مي فرماید:

 

 !َو ِمْنُهُم الَّذیَن یُْؤذُوَن النَِّبيَّ َو یَقُولُوَن ُهَو أُذُنٌ » 
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ِ َو یُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنیَن َو َرْحَمةٌ ِللَّذیَن آَمنُوا ِمْنُكمْ قُْل أُذُُن َخْیٍر لَُكْم یُ   !ْؤِمُن بِاَّللَّ

ِ لَُهْم َعذاٌب أَلیمٌ   !« َو الَّذیَن یُْؤذُوَن َرُسوَل َّللاَّ

 

 ،را مي آزارند“ ص”بعضي از منافقین كساني هستند كه رسول هللا» 

 و مي گویند: او هر حرفي را قبول مي كند!

 اینگونه بودن او به صالح شماست!بگو:  

 !زیرا او ایمان مي آورد به خدا و پیامهایش را قبول مي كند

 !و ایمان مي آورد به مؤمنین و گفتارشان را مي پذیرد

 (61) توبه      «  و رحمتي است براي كساني كه از شما به وي ایمان آوردند! 

 

 ُخلق عظیم آن پیامبر گرامي مي فرماید: هدربار

 

 َو اِنََّك لَعَلي ُخلٍُق َعظیٍم ! »

 (4)قلم                     « بدرستي كه تو هر آینه متخلق به ُخلقي عظیم هستي ! 

 

خالصه  زیر و آن چه را كه در سایر آیات در معرفي آن جناب فرموده بود در آیة

 كرده و فرموده:

 

 «  َو ما اَرسلناَك ااِلّ َرحَمةً ِللعالَمیَن !» 

 (سورة انبیاء 107)      «و من تو را نفرستادم مگر براي جهانیان رحمتي باشي ! » 
                  

 362ص  18و  ج   184ص  12المیزان ج              

 

 

 آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است!

 

 «َربَِّك اْلَحقُّ ...! المر !  تِْلَك آیاُت اْلِكتاِب َو الَّذي أُْنِزَل ِإلَْیَك ِمْن » 

هاى كتاب خداست و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق المر!  اینها آیه» 

 رعد( /1)            «دارند!است، ولى بیشتر مردم باور نمى

 

غرض سورة رعد بیان حقیقت قرآني است  . آغاز سورة مباركة رعد است هاین آی

این كه این قرآن معجزه و آیت رسالت است و این  نازل شده است و“  ص”كه بر رسول خدا

چرا آیتي از ناحیة  »كه كفار آن را آیت و معجزه نشمردند و به عنوان تعریض بر آن گفتند: 

نباید بدان اعتنا كند و “ ص”گفتارشان مردود است و رسول خدا « پروردگارش نازل نشد؟ 
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 ایشان هم سزاوار نیست كه چنین سخني بگویند!

 

 سوره مي فرماید:همین آیة آخر و در 

 

 !َو یَقُوُل الَّذیَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسالً » 

ِ َشهیداً بَْیني قُْل َكفى  !«َو بَْینَُكْم َو َمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتاِب  بِاَّللَّ

 

 بگو :   تو فرستادة خدا نیستي! و كساني كه كافر شدند مي گویند:» 

 ،نزد اوستخدا و آن كس كه علم كتاب  -

 (رعد /43)                          «براي گواهي میان من و شما بس است !      

 

كه این قرآن كه  را مخاطب قرار مي دهد به این“ ص”رسول خدا ،آیات مباركهاین 

چه آنچه كه این قرآن بدان  ،حقي كه مخلوط به باطل نیست ،حق است ،بر تو نازل شده

كه آیات تكویني از قبیل به پاداشتن آسمانها و گستردن زمین و  ،دعوت مي كند توحید است

تسخیر آفتاب و ماه و سایر عجایبي كه خدا در تدبیر آسمانها و زمین و غرایبي كه در تقدیر 

 آنها به كار برده همه بر آن داللت دارند!

تي به اخبار و آثار گذشتگان است كه رسوالن با بیّنا ،و نیز دلیل دیگر بر حقیقت آن

سویشان آمدند و ایشان كفر ورزیدند و تكذیب كردند و خدا هم ایشان را به گناهانشان 

 بگرفت.

این است آنچه كه این كتاب مشتمل بر آن است و همین خود آیتي است كه بر رسالت 

 تو داللت مي كند!

در جوابشان همین یك دلیل تو را “  تو فرستادة خدا نیستي!” كه گفتند:  اما این

افي است كه خدا در كالم خود به رسالت تو شهادت داده است و معارف حقه اي كه در ك

 قرآن توست شاهد آن است!

 160ص 22المیزان ج                        

 

 به یقین تو از مرسلینی!   تأکید ی بر رسالت رسول هللا)ص(

 

 !«ِصراٍط ُمْستَقیٍم  اْلُمْرَسلیَن ! َعلىیس !  َو اْلقُْرآِن اْلَحكیِم ! إِنََّك لَِمَن » 

 

یعني توحید و نبوت و   :در بیان سه اصول اساسي دین ،سورة یس كه قلب قرآن است

 است.معاد 

 در آیات نخستین به موضوع نبوت پرداخته و مي فرماید:
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 یـس !» 

 به قرآن سراسر حكمت سوگند !

 كه تو به درستي و به یقین از مرسلیني !

 صراط مستقیم قرار داري !و بر 

 و راهدار و مهیمن بر آني !

 ،خداي عزیز و رحیم آن را نازل كرده است

 تا تو با آن مردمي را انذار كني كه پدرانشان انذار نشده بودند

 یس(/4تا1«                                       ) !...و در غفلت قرار داشتند

 

 قرآن حكیم سوگند مي خورد بر این كه رسول خداخداي تعالي در اول سورة یس به 

 !از مرسلین است“ ص”

است “ ص”همانا رسالت رسول هللا ،مطلبي كه خداوند به خاطر آن سوگند خورده

كه به وسیلة رسالتش مردم را به راه راست هدایت مي كند.  راه مستقیم آن طریقي است كه 

دت انساني خود كه مساوي است با قرب یعني به سعا ،عابر خود را به سوي خدا مي رساند

 به خدا و كمال عبودیت !

سپس قرآن را نازل شده از طرف عزیز و رحیم مي داند كه تنها به خاطر عزتش و 

تا مردم را انذار  ،قرآني حكیم ،رحمتش رسول را فرستاده و قرآن را بر او نازل كرده است

 ! ر بعض دیگر مسلم گرددكند و در نتیجه كلمة عذاب بر بعضي و كلمة رحمت ب

 ،او براي هركس كه تابع ذكر ) قرآن ( شود و به غیب از او خشیت داشته باشد

اما نه براي این كه از پیروي آنان و ایمانشان به غیب استفاده  ،داراي رحمتي واسع است

 هدایت فرماید! ،بلكه براي این كه آنان را به سوي آنچه مایة كمال و سعادتشان است ،كند

 

 ،ما تو را به این غرض فرستادیم» 

 ،و قرآن را بر تو نازل كردیم

 ،تا مردمي را كه پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند

 «انذار كني ! 

 99ص24المیزان ج          

 

 گوشزد وظایف رسول!   دلداری رسول هللا)ص(

 

بِاْلغَداوةِ َو اْلعَِشّيِ یُریدُوَن َوْجَههُ َو ال تَْعدُ َو اْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَّذیَن یَْدُعوَن َربَُّهْم » 

 َعْیناَك َعْنُهْم تُریدُ زینَةَ اْلَحیاةِ الدُّْنیا َو ال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنا َو اتَّبََع َهواهُ وَ 

 !«كاَن أَْمُرهُ فُُرطاً 
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خوانند و رضاى او را با كسانى كه بامداد و شبانگاه پروردگار خویش را مى» 

 جویند با شكیبایى قرین باش! مى

 و دیدگانت به جستجوى زیور زندگى دنیا از آنها منصرف نشود!

ایم و هوس خود را اطاعت مكن كسى را كه دلش را از یاد خویش غافل كرده

 کهف(/28!«     )روى استپیروى كرده و كارش زیاده

 

تأسف مي خورد و ناشكیبي مي كــرد كه چرا مردم ایـــمان نمي “ ص”رسول هللا 

آورند؟ و به كتابي كه برایشان نازل شده چرا نمي گروند؟ و چرا دعوت حقة او را قبول نمي 

 كنند؟

را تسلیت مي داد به این كه دار “ ص”قبال در این سوره, خداي متعال رسول هللا 

ار بالء و امتحان است و آنچه زینت دارد به زودي به صورت خاك خشك در مي آید دنیا د

پس دیگر سزاوار نیست به خاطر این مردم خود را ناراحت كني و دلتنگ شوي كه چرا 

 دعوتت را نمي پذیرند و به كتاب خدا ایمان نمي آورند.

 

 به او مي فرمود:

 

این مشت فقرائي است كه ایمان آنچه بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با 

 ،آورده اند و الیزال پروردگار خود را مي خوانند و هیچ توجهي به این توانگران كافر كیش

چون مي دانند این زینت  ،ندارند ،كه همواره به ثروت خود و زینت حیات دنیایشان مي بالند

را به سوي لذا همواره دنیاداران  ،ها به زودي به صورت خاكي خشك مبدل مي شود

چه هركه مي خواهد ایمان بیاورد  ،ولي كاري به كارشان ندارند ،پروردگارشان مي خوانند

نیست و آنچه وظیفة اوست كه “ ص”چیزي به عهدة رسول خدا ،و هركه بخواهد كفر بورزد

این است كه در صورت آوردن ایمان با مسرت و در  ،باید در مواجهه با آنان رعایت كند

بلكه همان ثواب و عقاب خداي را  !  ان نیاورند با تأسف روبرویشان نشودكه ایم صورتي

 تذكر دهد:

 

 !َو اتُْل ما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتاِب َربِّكَ » 

َل ِلَكِلماتِِه َو لَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلتََحدا  کهف(/27!«                              )ال ُمبَّدِ

 

و از تأسف  خودت را بر اثر كفر ورزیدن مردم  ل من !تو اي رسومی فرماید: 

  تالوت كن !،  آنچه از كتاب پروردگارت به تو وحي مي شود  خوردن بر آنان مكش !

 چون كلمات او حق و ثابت است!! زیرا هیچ چیز كلمات او را تغییر نمي دهد

سوي آن و نیز براي این كه تو غیر از خدا و كلمات او جائي نداري كه دل به 

و رسالت او  كه به سوي فرستنده ات تمایل كني و جز این تو فرستادة اوئي!  متمایل سازي!
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           وظیفة دیگري نداري ! ، را ادا كني

 156ص26المیزان ج                         

 

 چه خلق عظیم داری!  ای محمد!

 

 «ن َو اْلقَلَِم َو ما یَْسُطُروَن ! » 

 « ما أَْنَت بِنِْعَمِة َربَِّك بَِمْجنُوٍن! » 

 «َو إِنَّ لََك أَلَْجراً َغْیَر َمْمنُوٍن ! » 

 « ُخلٍُق َعِظیٍم!  َو إِنََّك لَعَلى» 

نویسند، كه تو به خاطر لطفى كه پروردگارت ن، سوگند به قلم و آنچه با قلم مى» 

 است غیر مقطوع! به تو كرده دیوانه نیستى!  و این كه براى تو اجرى

 قلم(/4تا1)        «و اینكه تو ملكات اخالقى بس بزرگى دارى كه بر آن مسلطى! 

 

خداي متعال رسول گرامي اش را دلداري مي دهد و به وعده هاي  ،در این سوره

زیرا مشركین تهمت هاي ناروا به او  ،جمیل و پاسداري از خلق عظیمش دلخوش مي سازد

 وانده بودند.زده و او را دیوانه خ

ضمناً آن جناب را به شدیدترین وجهي از اطاعت مشركین و مداهنة آنان نهي نموده 

 و امر اكید مي كند كه در برابر حكم پروردگارش صبور باشد:

كه اجرت نزد پروردگار قطع نمي   تو زحمات رسالت خدا را تحمل كن می فرماید: 

  و زحماتت به هدر نمي رود!  شود!

 عظیم ترین صفات رسولش تكیه مي كند و مي فرماید:آنگاه به 

 

 «  !  َو اِنََّك  لَعَلي  ُخلٍُق  َعظیم »

 «تو اي پیامبر!  سجایاي اخالقي عظیمي داري !   »

را مي ستاید و آن را “ ص”این آیة شریفه هرچند في نفسه حسن خلق رسول هللا 

وص اخالق پسندیدة به خص ،بزرگ مي شمارد لكن با در نظر گرفتن خصوص سیاق

 ، از قبیل استواري بر حق ،اخالقي كه مربوط به معاشرت است ،اجتماعي اش نظر دارد

عفو و اغماض از آنان و سخاوت و  ،و خطاكاري هاي اراذل صبر در مقابل آزار مردم

 مدارا و تواضع و امثال اینها.

 

 خداي تعالي در ادامة آیات مي فرماید:

إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َو ! ِبأَیُِّكُم اْلَمْفتُوُن  ! ُرونَ فََستُْبِصُر َو یُْبِص » 

 ...!«ُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدینَ 
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 ،پس به زودي خواهي دید و خواهند فهمید» 

 !كه كدامتان مبتال به جنون هستید

 او گمراه شدهكه چه كسي از راه  مسلماً پروردگارت داناتر است به این

 !و چه كساني راه یافتگانند

 پس تكذیب گران را اطاعت مكن!

 !آنها همین را مي خواهند كه تو سازش كني و آنها هم با تو بسازند

 و نیز هر فرومایة عیب جو كه براي  هر حق و باطلي سوگند مي خورد

 و در بین مردم سخن چیني و افساد مي كند 

 شود و مانع رسیدن خیر به مردم مي

  / قلم( 12تا 5) «و نیز هر تجاوزگر دل آلوده اي را اطاعت  مكن !  

    

 48ص  39المیزان ج                         

 

 

 تا هرجا که راضی شدی شفاعت کن امت را !

 

 ! ما َودََّعَك َربَُّك َو ما قَلى !  َو اللَّْیِل إِذا َسجى !َو الضُّحى» 

 !لََك ِمَن اأْلُولىَو لَْْلِخَرةُ َخْیٌر 

 !«َو لََسْوَف یُْعِطیَك َربَُّك فَتَْرضى

 

 كه نور خورشید گسترده مي شود!  ،سوگند به هنگام چاشت» 

 كه سكونت و آرامش مي بخشد! ، و به شب هنگام

 كه پروردگارت نور وحي را از تو قطع نمي كند!

 و تو را با قطع وحي در تاریكي حیرت رها نمي كند!

 ،آنچه براي آخرت ذخیره كرده بسي باالتر از دنیائي استبلكه 

 كه در آن مورد عنایت او واقع شده اي!

  «و پروردگارت به زودي عطائي به تو مي بخشد كه راضي شوي! 

 ضحی(/5تا1)      

 

خداي سبحان به بعضي از نعمت هاي بزرگي اشاره مي كند كه به  ،در آیات بعدي

 :رسول گرامي خود انعام كرده بود

 

هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از دنیا رفت و دو ساله بود كه “ ص”رسول خدا
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مادرش درگذشت و هشت ساله بود كه كفیل و سرپرست و جدش عبدالمطلب از دنیا رفت كه 

 كفل عمویش ابوطالب قرار گرفت.از آن به بعد در تحت ت

 

 آیا نبود كه تو را یتیم یافت»  

 و جایگاهت داد؟

 و آیا نبود كه راه به جائي نمي بردي 

 و قدم به قدم هدایتت كرد؟

 و تهي دستت یافت

 ضحی(/8تا6)                                                   «و پس بي نیازت كرد؟ 

 

دارد كه از مال دنیا چیزي نداشت و خداي “ ص”رسول هللا اشاره اي به تهي دستي

بي نیاز كرد و خدیجه تمامي اموالش “ سالم هللا علیها”تعالي او را بعد از ازدواج با خدیجه

 را با همة كثرت كه داشت به آن جناب بخشید.

مي  ،شده“ ص”در پایان آیات به عنوان نتیجه گیري از عنایاتي كه به رسول خدا

 فرماید:

 ،تو طعم ذلتي را كه یتیم مي چشد» 

 !چشیده اي

 ،تو ذلت و شكسته شدن دل او را

 !احساس كرده اي

 پس هیچ یتیمي را خوار مشمار !

 و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مكن!

 تو تلخي گمراهي و احتیاج به هدایت را

 !و تلخي فقر و تهي دستي را درك كرده اي

 تو حاجت مي خواهد از خود مران! پس هیچ سائلي را كه از

 برآورده ساز! ، و حاجتش اگر هدایت است و اگر معاش

 و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهي دستي چشیده اي

 !و ارزش جود و كرم و رحمت خدا را مي داني

 پس نعمت او را سپاس گوي!

 و همه جا نعمتش را یادآور شو!

 ضحی(/11تا6)      «و از مردم پنهان مدار ! 

 

كه گفت:  شدهروایت در)درالمنثور( از طریق حرب بن شریح  روایات اسالمیدر 

به نظر شما این شفاعتي  گفتم:“( ع”من به ابي جعفر محمد بن علي بن الحسین )امام باقر» 

 فرمود: حق است؟ ،كه اهل عراق بر سر زبانها دارند
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نقل كرد “ ع”به خدا سوگند! عمویم محمد بن حنفیه از علي بن ابیطالب ! آري -

 فرمود:“ ص”كه رسول خدا

 آن قدر از امتم شفاعت مي كنم كه خداي تعالي خطاب مي كند: -

 عرضه مي دارم:  اي محمد راضي شدي؟ -

 !راضي شدم  !پروردگارا  !بلي -

 

اهل عراق مي گوئید: از آنگاه )امام( رو به من )ابن شریح( كرد و فرمود:شما به 

 تمامي آیات قرآن آیه اي كه بیش از همه امیدبخش است آیة زیر است:

نُوَب  » یا ِعبادي الَّذیَن اَسَرفُوا َعلي اَنفُِسِهم ال تَقنَطُوا ِمن َرحَمِة هللاِ, ِانَّ هللاَ یَغِفِرالذِّ

 ً مأیوس اي بندگانم كه بر نفس خود ستم روا داشتید از رحمت الهي  - َجمیعا

 زمر(/53) «كه خدا همة گناهان را مي آمرزد!  ! نشوید

 ما اینطور معتقدیم!   فرمود: ، عرضه داشتم: بلي

اي است ه دبخش تر آیلكن ما اهل بیت مي گوئیم از همة آیات در كتاب خدا امی -

 آنجا كه مي فرماید: ،كه راجع به شفاعت است

   !«  َولَسوَف یُعطیَك َربَُّك فَتَرضي » 

 «پروردگارت به زودي عطائي مي كند كه راضي شوي ! »

 

 279ص 40المیزان ج         

 

 درود خدا و مالئکه او  بر پیامبر 

 

َ َو َمالئَِكتَهُ یَُصلُّوَن َعلَى النَِّبّيِ »   !إِنَّ َّللاَّ

   ! «یاأَیَُّهاالَّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِه َو َسلُِّموا تَْسلیماً   -

 !خدا و مالئكة او بر پیامبر درود مي فرستند ،بي گمان »

 «سالم كردني! ، اي كساني كه ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سالم كنید -

 احزاب(/57)         

در موردي در پاسخ ، در روایات اسالمي از حضرت علي علیه السالم نقل شده

با اشاره به  ،رام او نزد خداو احت“  ص”كه از معجزات رسول خدا ،سؤال یكي از اهل كتاب

 جواب داد: ،پرسید ،احترام و سجدة مالئكه بر آدم ابوالبشر

 

سجدة مالئكه براي آدم اطاعت و عبادت آدم نبود و مالئكه آدم را در مقابل خدا 

نپرستیدند بلكه خداي تعالي آنان را بر این كار واداشت تا اعترافي باشد از مالئكه بر برتري 

 باشد از خدا بر او.آدم و رحمتي 
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را فضیلتي باالتر از این داد. خداي عّز و جّل با آن بزرگي و “ ص”ولي محمد 

بر محمد صلوات و درود فرستاد و صلوات  ،جبروتي كه دارد و با تمامي مالئكه اش

         فرستادن مؤمنین بر او را عبادت خود خواند!

 236ص 1المیزان ج                    

 


