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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
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
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقدمه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
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
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
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!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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فصل اول

تفسیر و تحلیل

گفتمان پسران آدم
گفتمانی در اولین نسل انسانهای روی زمین،
گفتمان هابیل و قابیل
نى َءا َد َم بِا ْل َحق إِ ْذ قَ َّربَا قُ ْربَانا ً فَتُقُ ِب َل ِم ْن أ َ َح ِد ِه َما َو لَ ْم یُتَقَبَّ ْل ِمنَ
« َو اتْ ُل َ
عل َ ِ
یه ْم نَبَأ َ ا ْب ْ
َّللاُ ِمنَ ا ْل ُمت َّ ِقینَ »!...
االَ َخ ِر قَا َل أل َ ْقتُلَنَّك قَا َل ِإنَّ َما یَتَقَبَّ ُل َّ
« اى محمد داستان دو پسران آدم را كه داستانى است به حق( و خالى از خالف
واقع) براى مردم بیان كن كه هر دو در راه خدا و به منظور نزدیك شدن به او
چیزى پیشكش كردند ،از یكى از آن دو قبول شد و از دیگرى قبول نشد ،آنكه
قربانیش قبول نشد به آنكه از او قبول شد گفت :من تو را خواهم كشت! او گفت:
خداى تعالى قربانى را از مردم با تقوا قبول مىكند!»
« و تو اگر دست خود را به سوى من دراز كنى كه مرا بكشى من هرگز دست خود
به سویت و براى كشتنت دراز نخواهم كرد ،زیرا من از خدا كه مالك و مدبر همه
عالم است مىترسم!»
« من از این عمل تو كراهتى ندارم چون اگر مرا بكشى هم وبال گناهان مرا به
دوش مىكشى و هم وبال گناهان خودت را و در نتیجه از اهل آتش مىشوى و
سزاى ستمكاران همین آتش است!»
« پس از وسوسههاى پى در پى و به تدریج دلش براى كشتن برادرش رام شد و
او را كشت و در نتیجه از زیانكاران شد!»
« و در این كه كشته برادر را چه كند سرگردان شد ،خداى تعالى كالغى را مامور
كرد تا با منقار خود زمین را بكند( و چیزى در آن پنهان كند) و به او نشان دهد كه
چگونه جثه برادرش را در زمین پنهان كند (،وقتى عمل كالغ را دید )،گفت واى
بر من كه آنقدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل این كالغ باشم و جثه برادرم را در
خاك دفن كنم ،آن وقت حالتى چون حالت همه پشیمانها به او دست داد!»
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« به خاطر همین ماجرا بود که ما به بنى اسرائیل اعالم كردیم كه هر كس یك
انسان را بكشد بدون این كه او كسى را كشته باشد و یا فسادى در زمین كرده باشد
مثل این است كه همه مردم را كشته و هر كس یك انسان را از مرگ نجات دهد
مثل این است كه همه را از مرگ نجات داده! و با این كه رسوالن ما براى بنى
اسرائیل معجزاتى روشن آوردند ،با این حال بسیارى از ایشان بعد از آن همه
پیامبر ( كه برایشان بیامد )،در زمین زیاده روى مىكنند!»
( 27تا /32مائده)
این آیات از داستان پسران آدم خبر مىدهد و سبب پدید آمدن آنرا حسد دانسته،
مىفرماید :حسد كار آدمى را به جائى مىكشاند كه حتى برادر برادر خود را بناحق به قتل
می رساند و آن گاه كه فهمید از زیانكاران شده پشیمان مىگردد ،پشیمانىاى كه هیچ سودى
ندارد!
از ظاهر سیاق بر مىآید كه این دو پسر هر یك براى خاطر خدا یك قربانى تقدیم
داشتهاند ،تا به آن وسیله تقربى حاصل كنند ،قربانى یكى از آن دو قبول و از دیگرى رد شده
است.
گوینده «:حتما تو را خواهم كشت!» همان كسى بوده كه قربانیش قبول نشده و
انگیزهاش بر این گفتار و انجام آن حسد بوده ،چون قربانى مقتول قبول شده و از او قبول
نشده ،پس این كه مقتول گفته:
 خداى تعالى قربانى را تنها از متقیان مىپذیرد!پاسخى است كه وى به گفتار قاتل داده است.
بنا بر این مقتول اول به وى مىگوید كه مساله قبول شدن قربانى و قبول نشدنش
هیچ ربطى به من ندارد و من در آن هیچگونه دخالتى و جرمى ندارم ،تنها جرمى كه هست
از ناحیه تو است كه تقوا ندارى و از خدا نمىترسى و خداى تعالى به كیفر بى تقوائیت
قربانیت را قبول نكرد!
در مرحله دوم مى گوید :به فرض كه بخواهى مرا بكشى و به این منظور دست به
سویم دراز كنى من هرگز به این منظور دست به سویت نمىگشایم و در صدد كشتن تو بر
نمىآیم ،زیرا مىدانم كه این كار نافرمانى خداى سبحان است ،و من از خدا مىترسم!
البته منظور او از این سخن این بوده كه قاتل وقتى از انجام تصمیمش فارغ مىشود
در حالى فارغ شود كه هم گناه خودش را به دوش بكشد و هم گناه او را تا اهل آتش شود
چون سزاى ستمكاران آتش است!
در این جمله حقیقت امر در قبول شدن عبادتها و قربانیها بیان شده و در مساله قتل و
ظلم و حسد موعظتى آمده و هم مجازات الهیه اثبات شده و نیز خاطر نشان شده كه مساله
مجازات از لوازم ربوبیت رب العالمین است! براى این كه این ربوبیت وقتى تمام مىشود
كه نظامى متقن در بین اجزاى عالم حاكم باشد ،نظامى كه منتهى شود به اندازهگیرى اعمال
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با ترازوى عدل و در نتیجه كیفر دادن ظلم به عذاب الیم ،تا ظالم از ظلم خود دست بردارد و
یا اگر دست بر نداشت خودش ،خویشتن را گرفتار آتشى كند كه خود مهیا كرده است!
« لئن بسطت الى یدك لتقتلنى ما انا بباسط یدى الیك »!...
برادرش گفت:
 اگر تو براى كشتن من دست به كار شوى من براى كشتن تو دستم رانمىگشایم!
می خواهد بفهماند او از ارتكاب جنایت و قتل نفس به مراتب دور است ،بطورى كه
نه تنها تصمیم بر آن نمىگیرد بلكه تصورش را هم نمىكند!
در آخر ،مطالب خود را تعلیل كرد به این كه:
« انى اخاف هللا رب العالمین!»
آرى متقین به محض این كه به یاد پروردگارشان( كه همان رب العالمین است و
كسى است كه بعد از هر گناهى عذاب خاص به آن گناه را به عنوان كیفر ،اعمال مىكند)،
می افتند ،قهرا در دلهاشان غریزه ترس از خدا بیدار گشته و نمىگذارد مرتكب ظلم شوند و
در پرتگاه هالكت قرار گیرند!
برادرى كه مقتول شد بعد از جمله «:لئن بسطت الى یدك لتقتلنى ما انا بباسط یدى
 »!...تاویل آنرا ذكر كرده و از سر حقیقى آن خبر مىدهد و حاصل آن این است:
 وضعى كه پیش آمده امر را دائر بین یكى از دو چیز ساخته ،یكى این كه منبرادركشى كنم و ستمكار و حامل وزر و گناه باشم و در آخر داخل آتش شوم ،دیگر آن كه
برادرم مرا به قتل برساند و او این چنین باشد .من برادركشى و ظلم را بر سعادت خود
ترجیح نمىدهم و ظلم را بر خود نمىپسندم ،بلكه در این دوران شق دیگرش را انتخاب
مى كنم و آن این است كه برادرم با كشتن من شقى و من سعید گردم و دامنم به ظلم آلوده
نشود!
این مرد ،یعنى پسر مقتول آدم ،از افراد متقى و عالم باهلل بوده و دلیل متقى بودنش
جمله «:انما یتقبل هللا من المتقین!» است ،كه خود دعوتى است به سوى تقوا .معلوم
مىشود این شخص برادر خود را به سوى تقوا دعوت كرده و گفته است كه :خداى تعالى
عبادت را تنها از مردم با تقوا مىپذیرد و خداى تعالى در حكایت گفتار او این سخنش را
امضاء نموده و صحه گذاشته است و گرنه آن را رد مىكرد.
اما این كه گفتیم :عالم باهلل بوده ،دلیلش سخن خود او است كه به حكایت قرآن كریم
گفته است «:انى اخاف هللا رب العالمین!» كه در این جمله ادعاى ترس از خدا كرده و
خداى تعالى در حكایت گفتارش آنرا امضا كرده و رد ننموده است ،معلوم مىشود او به
راستى عالم باهلل بوده ،چون خداى عز و جل یكى از نشانیهاى عالم باهلل را ترس از خدا
دانسته و فرموده «:انما یخشى هللا من عباده العلماء!» پس همین كه خداى تعالى از او
حكایت كرده كه گفت«:انى اخاف هللا رب العالمین!» و سخن او را امضاء نموده ،خود
توصیف او به علم است.
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دلیل دیگر عالم بودن او كه خود دلیلى كافى است حكمت بالغه و موعظه حسنهاى
است كه در خطاب به برادر ستمكارش گفت.
او در كالم خود از طینت پاك و صفاى فطرت این معنا را فهمیده بود كه به زودى
افراد بشر بسیار مىشوند و فهمیده بود كه این افراد بسیار به حسب طبع بشریشان
جمعیت هاى مختلفى خواهند شد ،گروهى متقى و جمعى ظالم و همه اینها با همه عالمیان یك
رب و مدبر دارند ،یك خدا است كه مالك آنها و مدبر امر آنها است .فهمیده بود كه تدبیر
وقت ى متقن است كه مدبر عدل و احسان را دوست و ظلم و عدوان را دشمن بدارد و الزمه
آن ،وجوب تقواى مردم و ترس از خشم و دشمنى خدا است و این تقوا و ترس همان چیزى
است كه نامش را دین مىگذارند ،پس بطور مسلم در آینده نزدیكى دینى خواهد بود كه
اطاعتها و قربها و معصیتها و ظلمها خواهد داشت!
طاعتها و قربانىها وقتى مقبول درگاه خداى تعالى مىگردد كه ناشى از تقوا باشد
و معاصى و مظالم ،گناهانى است كه ظالم به دوش مىكشد و از لوازم این حقائق این است
كه پس باید عالمى و نشاهاى دیگر باشد كه در آن نشاه ستمكاران به سزاى ظلمهاى خود
برسند و نیكوكاران به پاداش نیكىهاى خود نائل گردند!
این حقائق بطورى كه مالحظه مىكنید همان اصول دین و ریشه معارف دینى و
مجامع علوم مبدأ و معاد است كه این بنده صالح خدا ،با افاضه غیبى الهى همه را درك كرده
و به برادر نادان خود( كه حتى اینقدر شعور نداشته كه مىشود به وسیله دفن چیزى را از
انظار پنهان ساخت تا آنكه یك كالغ او را بدان امر متوجه كرده )،افاضه نموده و تعلیم داده
و در هنگام تعلیم نگفته :اگر تو بخواهى مرا به قتل برسانى من خود را در اختیارت قرار
مىدهم و هیچ دفاعى از خود ننموده از كشته شدن هیچ پروائى نمىكنم ،بلكه تنها این را
گفت كه من هرگز تو را نمىكشم!
و نیز نگفت كه من به هر تقدیر مىخواهم به دست تو كشته شوم تا تو ظالم شوى و
از دوزخیان گردى چون اگر چنین مىگفت باعث ضاللت و بدبختى یك فرد در زندگیش
مىشد ،این خود ظلمى و ضاللتى است كه شریعت فطرت آنرا تجویز نمىكند و حكم
شریعت فطرت در شریعتهاى دینى تفاوت ندارد ،چیزى است كه همه شرایع آنرا قبول
دارند ،بلكه به برادرش چنین گفت :اگر به فرض تو براى قتل من دست به سویم بگشائى،
در چنین صورت و فرضى من كشته شدن را بر كشتن تو ترجیح داده و آنرا انتخاب مىكنم!
« انى ارید ان تبوء باثمى و اثمك فتكون من اصحاب النار  »! ...مراد از گفتن جمله
باال این بوده كه گناه مقتول به وسیله ظلم منتقل به قاتلش شود و سر بار گناه خود او گردد و
در نتیجه او باركش دو گناه بشود .مقتول وقتى خداى سبحان را مالقات مىكند هیچ گناهى
بر او نباشد!
« فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین!» در این آیه شریفه تطویع نفس ،به
این معنا است كه نفس به تدریج به وسیله وسوسههاى پى در پى و تصمیمهاى متوالى به
انجام عمل نزدیك مىشود ،تا در آخر منقاد آن فعل شده و بطور كامل اطاعتش از آن فعل
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تمام شود ،پس معناى جمله این است كه نفس او منقاد او شدو به تدریج امر او را كه همان
كشتن برادر بود اطاعت كرد!
« فبعث هللا غرابا یبحث فى االرض لیریه كیف یوارى سواة اخیه »،این آیه شریفه
داللت دارد بر این كه قاتل بعد از ارتكاب قتل مدتى در كار خود متحیر مانده و از این
بیمناك بوده كه دیگران از جنایت او خبردار شوند ،فكر مىكرده كه چه كند تا دیگران به
جسد مقتول بر خورد نكنند ،تا آنكه خداى تعالى كالغى را براى تعلیم او فرستاد .اگر
فرستادن كالغ و جستجوى كالغ در زمین و كشتن قاتل برادر خود را پشت سر هم و نزدیك
به هم اتفاق افتاده بوده دیگر وجهى نداشت بگوید «:یا ویلتى ا عجزت ان اكون مثل هذا
الغراب -واى بر من كه آنقدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل این كالغ باشم و جثه برادرم را
در خاك دفن كنم »!،معلوم مىشود مدتى طوالنى سرگردان بوده است.
و نیز از زمینه كالم استفاده مىشود كه كالغ مزبور بعد از بحث و گود كردن
زمین ،چیزى را در زمین دفن كرده بوده ،چون ظاهر كالم این است كه كالغ خواسته
چگونه دفن كردن را به قاتل تعلیم دهد ،نه چگونه بحث و جستجو كردن را و صرف بحث و
جستجو نمىتواند چگونه دفن كردن را به وى یاد دهد ،چون او مردى سادهلوح بوده و قهرا
ذهن او از صرف بحث به دفن منتقل نمىشده ،بلكه ساده فهمى او به حدى بوده كه تا آن
موقع معناى بحث را نفهمیده ،چگونه ممكن است از بحث و منقار به زمین زدن كالغ منتقل
به دفن و پنهان كردن بدن مقتول در زیر خاك بشود؟ با این كه بین این دو هیچگونه
مالزمهاى نیست ،معلوم مىشود كه انتقال ذهن او به معناى دفن بخاطر این بوده كه دیده
كالغ زمین را بحث كرد و سپس چیزى را در آن دفن كرد و خاك به رویش ریخت.
حال آدمى كه مرتكب ظلمى شده و نمىخواهد مردم بر عمل او آگاه شوند نیز چنین
حالى است ،چون چنین كارهائى طبیعتا از امورى است كه جامعه با نظام جارىاى كه دارد
آن را نمىپذیرد ،زیرا اجزاى چنین جامعهاى به هم پیوسته و مرتبط است و خواه ناخواه اثر
چنین كارهائى كه با نظام در آن منافات دارد ظاهر مىشود ،هر چند كه در اول حدوث آن
كار مردم نفهمند و خبردار نشوند و انسان ظالم و مجرم مىخواهد نظام جارى در جامعه را
مجبور كند به این كه عمل او را قبول كند و قبول نخواهد كرد .
نظیر این كه انسان یك طعام سمى و یا مایع سمى را بخورد و بخواهد جهاز هاضمه
خود را مجبور كند به این كه آن سم را هضم كند و معلوم است كه جهاز هاضمه او آن سم
را هضم نخواهد كرد ،پس او هر چند كه مىتواند سم را داخل در شكم خود بكند ،لیكن او یك
موعدى براى بروز اثر سم دارد كه به هیچ وجه تخلف نمىكند ،ظالم نیز چنین وضعى
دارد ،باالخره ظلم او گریبانش را خواهد گرفت ،كه « :ان ربك لبالمرصاد !» (/14فجر)
همانطور كه اثر سم در موقع خودش ظاهر مىشود ،انسانى هم كه در انجام واجبش
و مراقبت و رعایت آنچه رعایتش الزم است نقص تدبیر داشته ،در موقع خود اثر نقص
تدبیرش ظاهر مىشود ،در آن لحظه است كه دچار پشیمانى مىشود و اگر بخواهد آن نقیصه
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را جبران و آن دریدگى را رفو كند ،خرابى دیگرى پیدا مىشود و این دریدگىهاى پى در
پى همچنان ادامه مىیابد تا خداى تعالى او را در انظار عموم رسوا سازد!
« من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى
االرض فكانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فكانما احیا الناس جمیعا!»
این داستان از طبیعت بشر خبر مىدهد ،طبیعتى كه خاص پسران آدم نبوده،
مىفرماید طبع این نوع جاندار یعنى انسان چنین است كه اگر دنبال هوا و هوس را بگیرد،
قهرا كارش به حسادت و كینه ورزیدن به افراد منجر شود ،آن هم حسد و كینه ورزیدن به
سرنوشتى كه در اختیار خود آنان نیست( از قبیل این كه چرا فالنى خوش صورت و خوش
صدا و امثال اینها است )،در نتیجه همین پیروى هوا او را وادار مىكند به این كه بر سر
ناچیزترین مزیتى كه در دیگران هست نسبت به درگاه ربوبى چون و چرا كند و در صدد
بر آید كه خلق ت خدا را به دلخواه خود از بین ببرد ،مثال فرد محسود را بكشد ،هر چند كه آن
محسود دوست او و حتى برادر پدرى و مادرى او باشد!
پس تك تك اشخاص این نوع ،افراد یك نوعند و شاخههاى یك تنه درختند ،در نتیجه
یك فرد از این نوع از انسانیت همان را دارد كه هزاران فرد آنرا دارند و هزاران فرد از
این حقیقت همان را دارند كه یك فرد دارد ،تنها غرض خداى تعالى از خلقت افراد این نوع
و تكثیر نسل آن این است كه این حقیقت كه در تك تك افراد عمرى كوتاه دارد ،همچنان در
روى زمین باقى بماند ،به همین منظور نسلى را جانشین نسل سابق مىكند ،تا نسل ال حق
مانند سابق خداى را در روى زمین عبادت كند ،بنا بر این اگر یك فرد از این نوع كشته
شود خلقت خدا تباه شده ،غرض خداى سبحان كه بقاى انسانیت نسل بعد از نسل بود باطل
شده است و قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبى بر آمده ،همچنانكه برادر مؤمن
در داستان مورد بحث قبل از آنكه كشته شود به برادر قاتلش گفت «:ما انا بباسط یدى الیك
ال قتلك انى اخاف هللا رب العالمین!» و با این گفتارش اشاره كرد به این كه قتل بدون حق
منازعه با ربوبیت رب العالمین است!
پس به خاطر این كه طبیعت بشر چنین طبیعتى است كه یك بهانه واهى و موهوم او
را وادار مىسازد به این كه مرتكب ظلمى شود كه در حقیقت معناى آن ابطال حكم ربوبیت
و تباه ساختن غرض خداى تعالى از خلقت نوع بشر است ،و نیز به خاطر این كه بنى
اسرائیل دستخوش همین بهانهها شدند و حسد و كبر و پیروى هوا وادارشان كرد به این كه
حق را پایمال كنند! لذا در این آیات حقیقت این ظلم فجیع را براى آنان بیان نموده ،مىفرماید
بر حسب دقت و واقعنگرى كشتن یك فرد در نزد خداى سبحان به منزله كشتن همه بشر
است و در مقابل زنده كردن یك نفس نزد او به منزله زنده كردن كل بشر است!
به عبارتى مختصر معناى جمله مورد بحث این است كه از آنجا كه طبع انسان این
است كه به هر سبب و بهانه واهى به ارتكاب این ظلم عظیم كشیده مىشود و بنى اسرائیل
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هم سابقههائى از ظلم داشتند ،لذا برایشان واقعیت قتل نفس را بیان كردیم باشد كه دست از
تجاوزها و اسرافها بردارند ،قبال هم پیامبران ما براى آنان آیاتى روشن آورده بودند ،ولى
آنها همچنان در زمین به اسرافگرى خود ادامه دادند!
اما این كه فرمود «:هر كس یك انسان را بكشد بدون این كه او كسى را كشته باشد
و یا فسادى در زمین كرده باشد »!...دو نوع قتل نفس را استثناء كرد ،یكى قتل به عنوان
قصاص است كه در آیه شریفه «:كتب علیكم القصاص فى القتلى/178(»!...بقره) حكم به
لزوم چنان قتلى نموده و فرموده قتل به عنوان قصاص و هر نوع قصاصى دیگر نه تنها به
منزله قتل همه مردم نیست بلكه مایه حیات جامعه است!
دوم قتل به جرم فساد در زمین است كه در آیه بعدى در باره آن سخن گفته و
فرموده «:انما جزاء الذین یحاربون هللا و رسوله و یسعون فى االرض فسادا  ...سزاى
كسانى كه با خدا و رسولش به جنگ بر مىخیزند و در زمین به فتنه و فساد مىكوشند جز
این نیست كه كشته شوند یا بردار زده شوند و یا دست و پایشان بر خالف یكدیگر بریده
شود یا تبعید شوند .این ،رسوایى آنان در دنیاست و براى ایشان در آخرت عذابى بزرگ
خواهد بود! » (/33مائده)
المیزان ج  5 :ص 484 :
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فصل دوم
تفسیر و تحلیل

گفتمان های سوره یوسف
رؤیای انتقال بنی اسرائیل به مصر
الشمس َو ا ْلقَ َم َر َرأ َ ْیت ُه ْم لى
َشر ك َْوكَبا ً َو
« إِ ْذ قَا َل یُوسف أل َ ِبی ِه یَأَبَ ِ
ْ
ت إِنى َرأ َ ْیت أ َ َح َد ع َ
سج ِدینَ » !...
ِ
« چون یوسف به پدرش گفت:
 اى پدر! من در خواب یازده ستاره با خورشید و ماه دیدم كه براى من در حالسجدهاند! »
« گفت پسركم! رؤیاى خویش را به برادرانت مگو كه در كار تو نیرنگى كنند،
چون شیطان دشمن آشكار انسان است!»
« و بدینسان پروردگارت تو را برمىگزیند و تعبیر احادیث را تعلیمت مىدهد و
نعمت خویش را بر تو و بر خاندان یعقوب كامل مىكند چنانچه پیش از این بر
پدرانت ابراهیم و اسحاق كامل كرده بود كه پروردگارت دانا و حكیم است !»
(4تا/6یوسف)
این آیات رؤیاى یوسف را خاطرنشان مىسازد و این خواب بشارتى بوده كه خداى
سبحان به یوسف داده تا مادهاى روحى براى تربیت او بوده باشد و او را در راه والیت و
تقرب به خدا آماده سازد .این آیات به منزله مدخلى است بر داستان آن جناب.
رویای یوسف علیهالسالم دو جور رؤیت بوده ،یكى رؤیت كواكب و آفتاب و ماه كه
خود رؤیتى صورى و عادى است و یكى رؤیت سجده و خضوع و تعظیم آنها كه این رؤیت
امرى معنوى است.
اگر در باره سجده كردن آنها فرموده «:رایتهم لى ساجدین!» با این كه این كلمه
مخصوص به صاحبان عقل است ،براى این است كه بفهماند سجده ستارگان و مهر و ماه از
روى علم و اراده و عینا مانند سجده یكى از عقال بوده است.
نكته دیگرى كه در این آیه است و باید خاطر نشان ساخت این است كه خداوند در
ابتداء و شروع به تربیت یوسف ،رؤیایى به او نشان داد و در داستانش هم ابتدا از آن رؤیا
خبر مىدهد ،این بدان جهت بوده كه از همان آغاز تربیت ،دورنماى آینده درخشان او و
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والیت الهى كه خداوند او را بدان مخصوص مىكند به وى نشان داده باشد ،تا براى او
بشارتى باشد كه همواره در طول زندگى و تحوالتى كه مىبیند در مد نظرش بوده باشد و
در نتیجه مصیبتهایى كه مىبیند و شدائدى كه با آنها روبرو مىگردد به یاد آن دورنما بیفتد
و نفس را به خویشتن دارى و تحمل آن مشقات راضى كند.
این بود حكمت این كه خداوند خصوص اولیاء خود را به آینده درخشانشان و مقام
قربى كه براى آنان در نظر داشته بشارت داده است .از آن جمله فرموده «:اال ان اولیاء هللا
ال خوف علیهم و ال هم یحزنون  -تا آنجا كه مىفرماید :لهم البشرى فى الحیوة الدنیا و فى
اآلخرة62(» !...تا/64یونس)
« قال یا بنى ال تقصص رؤیاك على اخوتك فیكیدوا لك كیدا ان الشیطان لالنسان عدو
مبین!» این آیه داللت مىكند بر این كه یعقوب وقتى خواب یوسف را شنیده نسبت به آنچه
كه از خواب او فهمیده اطمینان پیدا كرده و یقین كرده كه به زودى خدا خود ،كار یوسف را
عهدهدار می شود و او كارش باال مىگیرد و بر اریكه سلطنت تكیه مىزند.
چون یعقوب یوسف را از سایر افراد آل یعقوب بیشتر دوست مىداشت و احترام
مىكرد لذا ترسید اگر خواب وى را بشنوند او را صدمهاى بزنند ،زیرا ایشان مردانى قوى
و نیرومند بودند .انطباق یازده ستاره و آفتاب و ماه بر یعقوب و همسرش و یازده پسران
دیگرش خیلى روشن بود و طورى بود كه برادران به محض شنیدن خواب وى معنا را
فهمیده آنگاه تكبر و نخوت وادار به حسادتشان كرده ،در صدد بر مىآمدند نقشهاى بریزند
كه میان او و پدرش حائل شده ،نگذارند به آن بشارتها نائل شود!
و لذا به یوسف خطابى مشفقانه كرد و فرمود «:یا بنى -اى پسرك عزیزم!» و قبل
از آنكه خواب او را تعبیر كند از در اشفاق ،اول او را نهى كرد از این كه رؤیاى خود را
براى برادرانش نقل كند و آنگاه بشارتش داد به كرامت الهیى كه در حقش رانده شده است .
و نهى را مقدم بر بشارت نیاورد مگر به خاطر فرط محبت و شدت اهتمامى كه به
شان او داشته و آن حسادت و بغض و كینهاى كه از برادران نسبت به وى سراغ داشت.
دلیل این كه دلهاى برادرانش سرشار از كینه و دشمنى با وى بود این است كه
یعقوب علیهالسالم در جواب یوسف نفرمود :من مىترسم در بارهات نقشه شومى بریزند و یا
ایمن نیستم از این كه نابودت كنند بلكه فرمود :نقشه مىریزند ،و تازه همین بیان را هم با
مصدر تاكید نموده و فرمود «:یكیدوا لك كیدا !»
عالوه بر این ،كالم خود را با جمله« ان الشیطان لالنسان عدو مبین!» تعلیل و تاكید
كرد و خاطرنشان ساخت كه كید برادران غیر از كینههاى درونى ،یك سبب خارجى دارد
كه كینه آنان را دامن زده آتش دلهایشان را تهییج مىكند تا آن حسد و كینه اثر سوء خود را
كرده باشد ،و او شیطانى است كه از روز نخست دشمن انسان بوده حتى یك روز هم حاضر
به ترك دشمنى نشده ،و دائما با وسوسه و اغوا كردن خود ،آدمیان را تحریك مىكند تا از
صراط مستقیم و راه سعادت به سوى راه كج و معوجى كه به شقاوت دنیایى و آخرتى آدمى
منتهى مىشود منحرف شود .
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آرى ،او با همین وسوسههاى خود ،میان پدران و فرزندان را بر هم زده دوستان یك
جان در دو بدن را از هم جدا مىكند و مردم را گیج و گمراه مىسازد.
بنا بر این ،معنى آیه چنین مىشود :یعقوب به یوسف فرمود :پسرك عزیزم! داستان
رؤیاى خود را براى برادرانت شرح مده ،زیرا به تو حسادت مىورزند و از كار تو در
خشم شده نقشهاى براى نابودیت مىكشند ،شیطان هم از همین معنا استفاده كرده فریب خود
را به كار مىبندد ،یعنى به دلهاى آنان راه یافته نمىگذارد از كید بر تو صرفنظر كنند ،چه
شیطان براى آدمیان دشمنى آشكار است!
« و كذلك یجتبیك ربك و یعلمك من تاویل االحادیث و یتم نعمته علیك و على آل
یعقوب  »!...اجتباء خداى سبحان بندهاى از بندگان خود را ،به این است كه بخواهد او را
مشمول رحمت خود قرار داده به مزید كرامت اختصاصش دهد و به این منظور او را از
تفرق و پراكندگى در راههاى پراكنده شیطانى حفظ نموده به شاهراه صراط مستقیمش
بیندازد ،و این هم وقتى صورت مىگیرد كه خود خداى سبحان متولى امور او شده او را
خاص خود گرداند ،بطورى كه دیگران از او بهره نداشته باشند!
« تاویل» آن پیشامدى را گویند كه بعد از دیدن خواب پیش آید و خواب را تعبیر
كند ،و آن حادثهاى است كه حقیقت آن در عالم خواب براى صاحب رؤیا مجسم شده در شكل
و صورتى مناسب با مدارك و مشاعر وى خودنمایى مىكند ،همچنانكه سجده پدر و مادر و
برادران یوسف در صورت یازده ستاره و ماه و خورشید مجسم شده و در برابر وى سجده
كردند.
كلمه « احادیث» جمع حدیث است ،و بسیار مىشود كه این كلمه را مىگویند و از
آن رؤیاها را اراده مىكنند ،چون در حقیقت رؤیا هم حدیث نفس است ،زیرا در عالم خواب
امور به صورتهایى در برابر نفس انسان مجسم مىشود ،همانطور كه در بیدارى هر
گویندهاى مطالب خود را براى گوش شنوندهاش مجسم مىكند ،پس رؤیا هم مانند بیدارى،
حدیث است.
خواب  ،قصه و یا حادثهاى از حوادث را به صورت مناسبى براى انسان مصور و
مجسم مىسازد ،همانطور كه در بیدارى گویندهاى همان قصه یا حادثه را به صورت لفظ
درآورده شنونده از آن به اصل مراد پى مىبرد .
مراد از تاویل احادیث تاویل رؤیاها است و لیكن از ظاهر داستان یوسف در این
سوره برمىآید كه مقصود از احادیثى كه خداوند تاویل آن را به یوسف علیهالسالم تعلیم داده
بود اعم از احادیث رؤیا است و بلكه مقصود از آن مطلق احادیث یعنى مطلق حوادث و
وقایعى است كه به تصور انسان درمىآید ،چه آن تصوراتى كه در خواب دارد و چه آنهایى
كه در بیدارى .
آرى ،بین حوادث و ریشههاى آنها كه از آن ریشهها منشا مىگیرند و همچنین
غایاتى كه حوادث به آن غایات و نتیجهها منتهى مىشوند اتصالى است كه نمىتوان آن را
انكار كرد و یا نادیده گرفت و با همین اتصال است كه بعضى با بعضى دیگر مرتبط
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مىشود.
بنا بر این ،ممكن است بندهاى به اذن خدا به این روابط راه پیدا كرده باشد ،بطوریكه
از هر حادثهاى حوادث بعدى و نتیجهاى را كه بدان منتهى مىشود بخواند.
مؤید این معنا در خصوص حوادث عالم رؤیا ،آن حكایتى است كه خداى تعالى از
قول یعقوب در تاویل خواب یوسف كرده ،و نیز آن تاویلى است كه یوسف از خواب خود و
از خواب رفقاى زندانیش و از خواب عزیز مصر كرد ،و در خصوص حوادث عالم بیدارى
حكایتى است كه از یوسف در روزهاى زندانیش نقل كرده و فرموده «:گفت :هیچ طعامى
كه روزى داده شوید ،به شما نمىآید مگر آنكه پیش از آمدنش از تأویل آن خبر مىدهم،
این چیزى است كه خدایم تعلیم كرده است » !...و همچنین آنجا كه فرموده «:و چون او را
بردند و هم سخن شدند كه در قعر چاه قرارش دهند ،بدو وحى كردیم كه آنان را از این
كارشان خبردار خواهى كرد ،و آنها ادراك نمىكنند!»(37و/15یوسف)
المیزان ج  11 :ص 103 :

گفتمان پسران یعقوب ،نقشه شوم خالصی از یوسف
« إِ ْذ قَالُوا لَیُوسف َو أ َ ُخوهُ أ َ َحب إِلى أَبِینَا ِمنَّا َو نحْ نُ عُصبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَ ِفى ضلَ ٍل
ُّم ِبین»!...
« آن دم كه گفتند یوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه دستهاى نیرومندیم
محبوبترند ،كه پدر ما  ،در ضاللتى آشكار است!»
« یوسف را بكشید ،یا به سرزمینى دور بیندازیدش كه عالقه پدرتان خاص شما
شود و پس از آن مردمى شایسته شوید!»
« یكى از ایشان گفت :یوسف را مكشید اگر كارى مىكنید او را به قعر چاه افكنید
كه بعضى مسافران او را برگیرند!»
« گفتند :اى پدر براى چه ما را در باره یوسف امین نمىشمارى در صورتى كه ما
از خیرخواهان اوییم؟»
« فردا وى را همراه ما بفرست كه بگردد و بازى كند و ما او را حفاظت مىكنیم!»
« گفت من از این كه او را ببرید غمگین مىشوم و مىترسم گرگ او را بخورد و
شما از او غافل باشید!»
« گفتند :اگر با وجود ما كه دستهاى نیرومندیم گرگ او را بخورد به راستى كه ما
زیانكار خواهیم بود!»
« و چون او را بردند و هم سخن شدند كه در قعر چاه قرارش دهند ،بدو وحى
كردیم كه آنان را از این كارشان خبردار خواهى كرد و آنها ادراك نمىكنند!»
« شبانگاه گریهكنان پیش پدر شدند!»
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« گفتند :اى پدر ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد بنه خویش گذاشته بودیم
پس گرگ او را بخورد ،ولى تو سخن ما را گر چه راستگو باشیم باور ندارى!»
« و پیراهن وى را با خون دروغین بیاوردند ،گفت :چنین نیست ،بلكه دلهاى شما
كارى بزرگ را به نظرتان نیكو نموده ،صبرى نیكو باید و خداست كه در این باب
از او كمك باید خواست!»
« و كاروانى بیامد و مامور آب خویش را بفرستادند ،او دلوش در چاه افكند و
صدا زد :مژده! این غالمیست! و او را بضاعتى پنهانى قرار دادند و خدا
مىدانست چه مىكردند».
« و وى را به بهایى ناچیز ،درهمهایى چند فروختند كه به فروش وى بىاعتنا
بودند!»
(8تا/20یوسف)
برادران یوسف در گفتمان بین خود گفتند كه ما جماعتى نیرومند و كمك كار یكدیگر
و متعصب نسبت به یكدیگریم ،تدبیر شؤون زندگى پدر و اصالح امور معاش و دفع هر
مكروهى از وى بدست ما و قائم به ماست ،یوسف و برادرش دو طفل صغیرند كه
كوچكترین اثرى در وضع زندگى پدر نداشته ،بلكه هر كدام به نوبه خود سربارى بر پدر و
بر ما هستند ،با چنین وضعى محبت و توجه تام پدر ما نسبت به آن دو و اعراضش از ما
روش ناصحیحى است ،زیرا حكمت و عقل معاش اقتضاء مىكند كه انسان نسبت به هر یك
از اسباب و وسایل زندگیش به قدر دخالت آن در زندگى اهتمام بورزد .اما این كه آدمى
تمامى اهتمام خود را از همه اسباب و وسایل مؤثر بریده ،مصروف چیزى كند كه دست
شكستهاى بیش نیست ،جز ضاللت و انحراف از صراط مستقیم زندگى وجه دیگرى ندارد،
و این مساله هیچ ارتباطى به دین ندارد ،زیرا دین اسباب دیگرى از قبیل كفر به خدا و آیات
او و مخالفت اوامر و نواهى او دارد.
فرزندان یعقوب مردمى خداپرست و معتقد به نبوت پدرشان یعقوب بودهاند .عالوه
بر این كه ایشان پدر خود را دوست مىداشته او را احترام و تعظیم مىكردهاند و اگر نسبت
به یوسف دست به چنین اقدامى زدند باز براى این بوده كه محبت پدر را متوجه خود كنند و
لذا به یكدیگر گفتند :یوسف را بكشید و یا در زمینى دور دست بیندازید تا توجه پدر خالص
براى شما شود!
از آیه مورد بحث و آیات مربوط به آن برمىآید كه یعقوب علیهالسالم در بیابان
زندگى مىكرده و داراى دوازده پسر بوده كه از چند مادر بودهاند و ده نفر از ایشان بزرگ
و نیرومند و كارآمد بودهاند كه آسیاى زندگى وى بر محور وجود آنان مىگشته و ایشان به
دست خود امور اموال و چهارپایان و گوسفندان پدر را اداره مىكردهاند .اما آن دو پسر
دیگر صغیر و دو برادر از یك مادر بودهاند كه در دامن پدر تربیت مىشدند .آن دو ،یوسف
و برادر پدر و مادریش بوده ،كه یعقوب بىاندازه دوستشان مىداشته ،چون در جبین آن دو
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آثار كمال و تقوا مشاهده مىكرده است.
آرى ،محبت فوق العاده یعقوب بدین سبب بوده ،نه از روى هوا و هوس ،و چگونه
چنین نباشد و حال آنكه آنان از بندگان مخلص خدا بوده است.
این محبت و ایثار باعث شده كه غریزه حسد را در سایر برادران برانگیزد و آتش
كینه ایشان را نسبت به آن دو تیزتر سازد .یعقوب هم با این كه این معنا را مىفهمیده مع ذلك
در محبت به آن دو مخصوصا به یوسف مبالغه مىكرده و همواره از سایر فرزندان خود بر
جان او مىترسیده و هیچ وقت نمىگذاشت با او خلوت كنند و ایشان را نسبت به وى امین
نمىدانست!
همین حركات ،بیشتر باعث طغیان خشم و كینه آنان مىشد ،به حدى كه یعقوب آثار
آن را در قیافههاى آنان مشاهده مىكرد .همه این مطالب از جمله « فیكیدوا لك
كیدا/5(»!...یوسف) استفاده مىشود.
خالصه این بود تا یوسف آن خواب را دید و براى پدر تعریف كرد ،نتیجه این
خواب آن شد كه دلسوزى پدر و محبتش نسبت به او دو چندان شود ،ال جرم سفارش كرد كه
رؤیاى خود را مكتوم بدارد و زنهار داد كه برادرانش را از آن خبر ندهد ،شاید از این راه
او را از كید ایشان در امان سازد ،اما تقدیر الهى بر تدبیر او غالب بود!
الجرم پسران بزرگتر یعقوب دور هم جمع شده ،در باره حركاتى كه از پدر نسبت
به آن دو برادر دیده بودند به مذاكره پرداختند ،یكى گفت :مىبینید چگونه پدر به كلى از ما
منصرف شده و تمام توجهش مصروف آن دو گشته؟ آن دیگرى گفت :پدر ،آن دو را بر همه
ما مقدم مىدارد با این كه دو طفل بیش نیستند و هیچ دردى از او دوا نمىكنند .
آن دیگر گفت :تمامى امور زندگى پدر به بهترین وجهى به دست ما اداره مىشود و
ما اركان زندگى او و ایادى فعال او در جلب منافع و دفع مضار و اداره اموال و احشام
اوییم ،ولى او با كمال تعجب همه اینها را نادیده گرفته ،محبت و عالقه خود را به دو تا بچه
كوچك اختصاص داده است و این رویه ،رویه خوبى نیست كه او پیش گرفته است.
سرانجام حكم كردند كه پدر به روشنى دچار كج سلیقهگى شده است!
حق مطلب این است كه یعقوب اگر یوسف و برادرش را دوست مىداشته به خاطر
آن پاكى و كماالتى بوده كه مخصوصا در یوسف به خاطر رؤیایش تفرس مىكرده و
پیشبینى مىنموده كه به زودى خداوند او را برخواهد گزید و تاویل احادیث تعلیمش خواهد
داد و نعمتش را بر او و بر آل یعقوب تمام خواهد كرد!آرى ،منشا محبت یعقوب این بوده نه
هواى نفس!
« اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیكم و تكونوا من بعده قوما
صالحین!» این قسمت تتمه گفتار برادران یوسف است و از مشورت دوم مذاكرات ایشان در
باره یوسف حكایت مىكند .
شور اول در باره رفتار یعقوب بود كه سرانجام او را محكوم به ضاللت كردند و
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در این شور گفتگو داشتهاند در این كه چه كنند و چه نقشهاى بریزند كه خود را از این
ناراحتى نجات دهند.
خداوند متن مشورت آنان را در این سه آیه ذكر فرموده است :نخست ،مصیبتى را
كه در مورد یوسف و برادرش دچار آن شدهاند به میان آورده كه این دو كودك تمام توجه
یعقوب را از ما به سوى خودشان جلب كرده دل او را مجذوب خود ساختهاند ،بطوري كه
دیگر از آن دو جدا نمىشود و هیچ اعتنایى به غیر آن دو ندارد كه چه مىكنند و این محنتى
است كه فعال به ایشان روى آورده و ایشان را به خطر بزرگى تهدید مىكند و آن اینست كه
به زودى شخصیتشان بكلى خرد شده زحمات چند ساله ایشان بىنتیجه و پس از سالیان
عزت ،دچار ذلت و پس از قوت دچار ضعف مىشوند و این خود انحراف و كج سلیقهگى
یعقوب است در روش و طریقه ،و این روش و طریقهاى كه پدر پیش گرفته روشى غلط و
طریقهاى منحرف است .
آن گاه در شور دوم در باره خالصى خود از این گرفتارى مذاكره كردند و هر یك
نقشهاى كه كشیده آن را مطرح كردند یكى گفت كشتن یوسف الزم است ،دیگران گفتند باید
او را به سرزمین دور دستى پرت كرد كه نتواند نزد پدر برگردد و روى خانواده را ببیند و
به تدریج اسمش فراموش شود و توجهات پدر خالص براى ایشان باشد و محبت و عالقهاش
در ایشان صرف شود.
در این شور متفقا رأى داده و بر اصل آن تصمیم گرفتند ،اما در جزئیات آن رأى
نهائیشان این شد كه او را در قعر چاهى بیندازند تا رهگذران و مكاریان او را گرفته با خود
به شهرهاى دور دست ببرند و به كلى اثرش از بین برود.
پس ،از این كه در یكى از دو رأیى كه دادند و گفتند «:اقتلوا یوسف!» با این كه قبال
ناراحتى از یوسف و برادرش هر دو داشتند ،فهمیده مىشود كه یعقوب گو این كه هر دو
برادر را دوست مىداشته و بیش از دیگران مورد عنایت و اكرام قرار مىداده ،و لیكن
نسبت به یوسف عالقهاى مخصوص و محبتى زیادترى بر برادرش داشته ،كه باید هم
مىداشت ،زیرا یوسف كسى است كه چنان خوابى دید و در عالم رؤیا به عنایات خاصه
الهى و كرامات غیبى بشارت یافت! عالوه بر این كه یوسف از آن برادر دیگرش بزرگتر
بود و از نظر برادران خطر او از آن دیگرى بیشتر و نزدیكتر!
بعید نیست این كه یوسف را با برادرش اسم بردند اشاره به این باشد كه یعقوب،
مادر آن دو را دوست مىداشته و دوستى او بالطبع باعث محبت بیشتر به فرزندان او شده و
این باعث شده كه حسد برادران نسبت به آن دو تحریك و كینههایشان آتشین گردد.
جمله« او اطرحوه ارضا »،...حكایت از رأى دوم ایشان مىكند و معنایش این است
كه او را دور كنید در زمینى كه دیگر نتواند به خانه پدر برگردد ،و این دست كمى از كشتن
ندارد ،زیرا بدین وسیله هم مىشود از خطر او دور شد.
و این كه تردید در این دو رأى را به ایشان نسبت داده دلیل بر این است كه
اكثریتشان هر دو رأى را صحیح دانسته و قبول كردند و به همین جهت در پیاده كردن یكى
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از آن دو به تردید افتادند ،تا آن كه یكى كفه نكشتن را ترجیح داده گفت « :ال تقتلوا یوسف
»! ...
« و تكونوا من بعده قوما صالحین!» یعنى بعد از یوسف ،و یا بعد از كشتن یوسف
و یا بعد از طرد او كه برگشت همه به یك نتیجه است با توبه از گناه ،مردمى صالح شوید.
از این كالم استفاده مىشود كه آنها این عمل را گناه و آن را جرم مىدانستند و
معلوم مىشود كه ایشان احكام دین را محترم و مقدس مىشمردند و لیكن حسد در دلهایشان
كورانى برپا كرده بود و ایشان را در ارتكاب گناه و ظلم جرأت داده طریقهاى تلقینشان كرده
بود كه از آن طریق هم گناه را مرتكب شوند و هم از عقوبت الهى ایمن باشند و آن این است
كه گناه را مرتكب شوند و بعد توبه كنند ،غافل از این كه این گونه توبه به هیچ وجه قبول
نمىشود ،زیرا این مطلب وجدانى است كه كسى كه به خود تلقین مىكند كه گناه مىكنم و
بعد توبه مىكنم چنین كسى مقصودش از توبه بازگشت به خدا و خضوع و شكستگى در
برابر مقام پروردگار نیست ،بلكه او مىخواهد به خداى خود نیرنگ بزند و به خیال خود از
این راه عذاب خدا را در عین مخالفت امر و نهى او دفع كند.
پس در حقیقت چنین توبهاى تتمه همان نیت سوء اول او است نه توبه حقیقى كه به
معناى ندامت از گناه و بازگشت به خداست.
« قال قائل منهم ال تقتلوا یوسف و القوه فى غیابت الجب یلتقطه بعض السیارة ان
كنتم فاعلین!» از برادران یوسف آن كس كه پیشنهاد دوم یعنى «:او اطرحوه ارضا »،...را
پذیرفت آن را مقید به قیدى كرد كه هر چه باشد با رعایت آن جان یوسف از كشته شدن و یا
هر خطرى كه منتهى به هالكت او گردد محفوظ بماند .خالصه با پیشنهاد اول كه كشتن او
بود مخالفت كرد و پیشنهاد دوم را هم به این شرط قبول كرد كه به نحوى انجام گیرد كه
سبب هالكت او نشود ،مثال او را در چاهى بسیار گود و دور از راه نیندازند كه از گرسنگى
و تشنگى جان دهد و در نتیجه رحم خود را هالك كرده باشند ،بلكه او را در یكى از
چاههاى سر راه و كنار جاده بیندازند كه همه روزه قافله در كنارش اطراق مىكنند و از آن
آب مىكشند ،تا در نتیجه قافله اى در موقع آب كشیدن او را پیدا نموده با خود به هر جا كه
مىروند ببرند ،كه اگر این كار را بكنند هم او را ناپدید كردهاند و هم دست و دامن خود را
به خونش نیالودهاند.
از سیاق آیات برمىآید كه برادران نسبت به این پیشنهاد اعتراض نكردهاند ،و گرنه
در قرآن آمده بود ،عالوه بر این ،مىبینیم كه همین پیشنهاد را بكار بردند.
« قالوا یا ابانا ما لك ال تامنا على یوسف و انا له لناصحون!» این آیه دلیل خوبى
است بر این كه برادران پیشنهاد آن كس كه گفت :یوسف را مكشید و او را در ته جب
بیندازید پذیرفته و بر آن اتفاق كردهاند ،و تصمیم گرفتهاند همین نقشه را پیاده كنند.
ال جرم الزم بود ،اول پدر را كه نسبت به ایشان بدبین بود و بر یوسف امینشان
نمىدانست در باره خود خوشبین سازند و خود را در نظر پدر پاك و بى غرض جلوه دهند
و دل او را از كدورت شبهه و تردید پاك سازند تا بتوانند یوسف را از او بگیرند.
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به همین منظور او را به این كلمات مخاطب قرار دادند كه  «:یا ابانا  -اى پدر ما!»
و همین عبارت خود در بر انگیختن عواطف پدرى و مهر نسبت به فرزند تاثیر به سزائى
داشته « :چرا ما را بر یوسف امین نمىدانى با این كه ما جز خیر او نمىخواهیم و جز
خشنودى و تفریح او را در نظر نداریم!»
آن گاه آنچه مىخواستند پیشنهاد كردند ،و آن این بود كه یوسف را با ایشان روانه
مرتع و چراگاه گوسفندان و شتران كند تا هوائى به بدنش بخورد و جست و خیزى كند ،آنها
هم از دور محافظتش كنند! در هر دو جمله به نوعى پدر را دلخوش ساختند.
پس در كالم خود ترتیب طبیعى را رعایت كرده ،اول گفتند كه او از ناحیه ما تا
هستیم و هست ایمن است ،آن گاه پیشنهاد كردند كه او را صبح فردا با ما بفرست ،و سپس
گفتند تا زمانى كه نزد ما است از او محافظت مىكنیم!
« قال انى لیحزننى ان تذهبوا به و اخاف ان یاكله الذئب و انتم عنه غافلون!» این
آیه ،حكایت پاسخى است كه پدرشان در ازاى پیشنهادشان داده و در این جواب انكار نكرده
كه من از شما ایمن نیستم ،بلكه وضع درونى خود را در حال غیبت یوسف بر ایشان بیان
كرده و با تاكیدى كه در كالم خود به كار برده ،فرموده :یقینا و مسلما از این كه او را ببرید
اندوهگین مىشوم و از مانع پذیرفتن این پیشنهاد چنین پرده برداشته كه آن مانع ،نفس خود
من است ،و نكته لطیفى را كه در این جواب بكار برده ،این است كه هم رعایت تلطف نسبت
به ایشان را كرده و هم لجاجت و كینه ایشان را تهییج نكرده است.
و آن گاه چنین اعتذار جسته كه من از این مىترسم كه در حالى كه شما از او غافلید
گرگ او را بخورد .این عذر هم عذر موجهى است ،زیرا بیابانهایى كه چراگاه مواشى و
رمهها است طبعا از گرگها و سایر درندگان خالى نمىباشد و معموال در گوشه و كنارش
كمین مىگیرند تا در فرصت مناسب پریده و گوسفندى را شكار كنند ،غفلت ایشان هم امرى
طبیعى و ممكن است .پس ممكن است در حالى كه ایشان به كار خود سرگرم هستند گرگى
از كمینگاه خود بیرون پریده و او را بدرد.
« قالوا لئن اكله الذئب و نحن عصبة انا اذا لخاسرون!» در اینجا در برابر پدر
تجاهل كردند و گویا خواستند بگویند نفهمیدند كه مقصود پدر چه بوده ،و جز این نفهمیدهاند
كه پدر ایشان را امین مىداند و لیكن مىترسد كه در موقع سرگرمى آنها گرگ یوسفش را
بدرد و لذا در جواب كالم پدر بطور انكار و تعجب و بطورى كه دل پدر راضى شود گفتند:
ما جمعیتى نیرومند و كمك كار یكدیگریم! و به خدا قسم خوردند كه اگر با این حال گرگ
او را پاره كند او مىتواند به زیانكاریشان حكم نماید ،و هرگز زیانكار نیستند!
در این كالم یك وعده ضمنى هم نهفته و آن این است كه ما قول مىدهیم از او غفلت
نورزیم ،لیكن بیشتر از یك روز از این قولشان نگذشت كه خود را در آنچه كه قسم خورده و
وعده داده بودند تكذیب كرده ،گفتند «:یا ابانا انا ذهبنا نستبق »!...
« فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فى غیابت الجب »، ...این آیه اشعار دارد بر
این كه فرزندان یعقوب با نیرنگ خود توانستند پدر را قانع سازند و او را راضى كردند كه
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مانع بردن یوسف نشود ،در نتیجه یوسف را بغل كرده و با خود بردهاند تا تصمیم خود را
عملى كنند .
خدا این حسد را بكشد كه پاره جگرى چون یوسف صدیق را به دست برادران به
هالكت مىاندازد و پدرى بزرگوارى چون یعقوب پیغمبر را به دست پسران خودش داغدار
مى سازد و جنایتى چنین شنیع را در نظر مردانى كه در دامن نبوت و خاندان انبیاء نشو و
نما كردهاند زینت مىدهد!
« و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا و هم ال یشعرون!» وحى كردیم به یوسف كه
سوگند مىخورم بطور یقین ،روزى برادران را به حقیقت این عملشان خبر خواهى داد و از
تاویل آنچه به تو كردند خبردارشان خواهى كرد! ایشان اسم عمل خود را طرد و نفى تو و
خاموش كردن نور تو و ذلیل كردن تو مىنامند ،غافل از این كه همان عمل نزدیك كردن تو
به سوى اریكه عزت و تخت مملكت و احیاى نام تو و اكمال نور تو و برترى قدر و منزلت
تو است ،ولى ایشان نمىفهمند و تو بزودى به ایشان خواهى فهماند .
و این در آن وقتى صورت گرفت كه یوسف تكیه بر اریكه سلطنت زده و برادران
در برابرش ایستاده و با امثال جمله «:یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة
مزجاة فاوف لنا الكیل و تصدق علینا ان هللا یجزى المتصدقین!» ترحم او را به سوى خود
جلب مىكردند ،او هم در جوابشان گفت « :هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون
 تا آنجا كه فرمود  -انا یوسف و هذا اخى قد من هللا علینا»!...جمله « هل علمتم!» بسیار قابل دقت است ،چون اشاره دارد بر این كه آنچه امروز
مشاهده مىكنید حقیقت آن رفتارى است كه شما با یوسف كردید.
« قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و تركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب  »! ...فرزندان
یعقوب وقتى در آخر روز نزد پدر آمدند گریه مىكردند و در این حال به پدر خود گفتند :اى
پدر جان! ما گروه برادران رفته بودیم بیابان براى مسابقه دو و یوسف را نزد بار و بنه خود
گذاشته بودیم گرگى او را خورد! بدبختى و بیچارگى ما این است كه هم برادر را از دست
دادهایم و هم تو گفتار ما را تصدیق نخواهى كرد هر چند هم كه ما راستگو باشیم!
این كالم یعنى جمله « و ما انت بمؤمن لنا و لو كنا صادقین!» كالمى است كه نوعا
هر پوزشطلبى وقتى دستش از همه جا بریده شد و راه چارهاى نیافت بدان تمسك مىجوید و
مىفهماند كه مىداند كالمش نزد طرفش مسموع و عذرش پذیرفته نیست ،لیكن مع ذلك از
روى ناچارى حق مطلب را مىگوید و از واقع قضیه خبر مىدهد ،هر چند تصدیقش نكنند،
پس این تعبیر كنایه از این است كه كالم من صدق و حق است .
« و جاءوا على قمیصه بدم كذب كذب »،...از این آیه چنین برمىآید كه پیراهن
خونآلود وضعى داشته كه نمودار دروغ آنان بوده ،چون كسى را كه درندهاى پارهاش كرده
و خورده باشد معقول نیست پیراهنش را سالم بگذارد.
از اینجا معلوم مىشود كه چراغ دروغ را فروغى نیست و هیچ گفتار و پیشامدى
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دروغین نیست مگر آنكه در اجزاى آن تنافى و در اطرافش تناقضهایى به چشم مىخورد
كه شاهد دروغ بودن آن است ( و به فرضى هم كه طراح آن ،خیلى ماهرانه طرحش كرده
باشد )،اوضاع و احوال خارجى كه آن گفتار دروغین محفوف به آن است بر دروغ بودنش
شهادت داده و از واقع و حقیقت زشت آن هر چه هم كه ظاهرش فریبنده باشد پرده
برمىدارد!
المیزان ج  11 :ص 119 :

گفتمان یوسف و زلیخا ،جدال مرد خدا با رضای دیو شهوت
« چنان دیو شهوت رضا داده بود» ،
« که چون گرگ بر یوسف افتاده بود! »
ت األ َ ْب َوب َو قَالَت َه ْیت لَك قَا َل َمعَاذَ
س ِه َو َ
غلَّقَ ِ
« َو َر َو َدتْهُ الَّتى ُه َو فى بَ ْی ِت َها عَن نَّ ْف ِ
َّللاِ إِنَّهُ َربى أَحْ سنَ َمثْ َواى إِنَّهُ ال یُ ْف ِل ُح الظ ِل ُمونَ »!...
َّ
« و آن زنى كه یوسف در خانه وى بود از او تمناى كامجویى كرد و درها را محكم
بست و گفت بیا ! گفت :پناه به خدا كه او مربى من است و منزلت مرا نیكو داشته
است كه ستمگران رستگار نمىشوند!»
« وى یوسف را قصد كرد یوسف هم اگر برهان پروردگار خویش ندیده بود قصد
او كرده بود ،چنین شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنیم كه وى از بندگان خالص
شده ما بود!»(23و /24یوسف)
یوسف كودكى است كه دست تقدیر كارش را به خانه عزیز مصر كشانده و این
خانواده به این طفل صغیر جز به این مقدار آشنائى ندارند كه بردهاى است از خارج مصر،
شاید تاكنون هم اسم او را نپرسیده باشند ،اگر هم پرسیده باشند یا خودش گفته است اسمم
یوسف است و یا دیگران .از لهجهاش این معنا نیز به دست آمده كه اصال عبرانى است،
ولى اهل كجاست و از چه دودمانى است معلوم نشده ،چون معمول و معهود نبوده كه
بردگان ،خانه و دودمانى معلوم داشته باشند ،یوسف هم كه خودش حرفى نمىزند ،البته
حرف بسیار دارد ،ولى تنها در درون دلش خلجان مىكند.
آرى او از نسب خود حرفى نزد مگر پس از چند سال كه به زندان افتاده بود و در
آنجا به دو رفیق زندانیش گفت «:و اتبعت ملة ابائى ابراهیم و اسحق و یعقوب!»
و نیز تاكنون از معتقدات خود كه همان توحید در عبادت است در میان مردم مصر
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كه بت مى پرستند چیزى نگفته ،مگر آن موقعى كه همسر عزیز گرفتارش كرده بود كه در
پاسخ خواهش نامشروعش گفت «:معاذ هللا انه ربى »!...
او در این روزها مالزم سكوت است ،اما دلش پر است از لطائفى كه از صنع خدا
مشاهده مىكند .او همواره به یاد حقیقت توحید و حقیقت معناى عبودیتى است كه پدرش با او
در میان مى گذاشت و هم به یاد آن رؤیایى است كه او را بشارت به این مىداد كه خدا به
زودى وى را براى خود خالص گردانیده به پدران بزرگوارش ابراهیم و اسحاق و یعقوب
ملحق مىسازد .
یاد آن رفتارى است كه برادران با وى كردند ،آن وعدهاى كه خداى تعالى در قعر
چاه ،آنجا كه همه امیدهایش قطع شده بود به وى داده بود ،كه در چنین لحظاتى او را بشارت
داد كه اندوه به خود راه ندهد زیرا او در تحت والیت الهى و تربیت ربوبى قرار گرفته و
آنچه برایش پیش مىآید از قبل طراحى شده ،و به زودى برادران را به كارى كه كردهاند
خبر خواهد داد .ایشان خود نمىدانند كه چه مىكنند!
این خاطرات دل یوسف را به خود مشغول داشته و مستغرق در الطاف نهانى
پروردگار كرده بود ،او خود را در تحت والیت الهى مىدید و ایمان داشت كه رفتارهاى
جمیله خدا جز به خیر او تمام نمىشود و در آینده جز با خیر و جمیل مواجه نمىگردد!
این خاطرات شیرین كافى بود كه تمامى مصائب و نامالیمات را براى او آسان و
گوارا كند :محنتها و بالهاى پى در پى را با آغوش باز پذیرا باشد .در برابر آنها با همه
تلخى و مرارتش صبر نماید ،به جزع و فزع در نیاید و هراسان نشده راه را گم نكند!
یوسف در آن روزى كه خود را به برادران معرفى كرد به این حقایق اشاره نموده،
فرمود « :انه من یتق و یصبر فان هللا ال یضیع اجر المحسنین!»
دل یوسف ال یزال و دم به دم مجذوب رفتار جمیل پروردگارش مىشد و قلبش در
اشارات لطیفى كه از آن ناحیه مىشد مستغرق مىگردید و روز به روز بر عالقه و محبتش
نسبت به آنچه مىدید و آن شواهدى كه از والیت الهى مشاهده مىكرد زیادتر مىشد ،و
بیشتر از پیش مشاهده مى كرد كه چگونه پروردگارش بر هر نفسى و عمل هر نفسى قائم و
شهید است ،تا آن كه یك باره محبت الهى دلش را مسخر نموده و واله و شیداى عشق الهى
گردید او دیگر به جز پروردگارش همى ندارد و دیگر چیزى او را از یاد پروردگارش حتى
براى یك چشم بر هم زدن بازنمىدارد!
این حقیقت براى كسى كه در آیاتى كه راجع به گفتگوهاى حضرت یوسف است،
دقت و تدبر كند بسیار روشن جلوه مىكند:
كسى كه در امثال «:معاذ هللا انه ربى »!...و « ما كان لنا ان نشرك باهلل من
شىء »!...و « ان الحكم اال هلل »!...و « انت ولیى فى الدنیا و اآلخرة »!...و امثال آن كه
همه حكایت گفتگوهاى یوسف است كامال دقت نماید ،همه آن احساساتى كه گفتیم براى
یوسف دست داده بود ،برایش روشن مىشود.
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« زلیخا» همسر عزیز كه خود عزیزه مصر بود ،از طرف عزیز مامور مىشود
كه یوسف را احترام كند و به او مىگوید كه وى در این كودك آمال و آرزوها دارد!
او هم از اكرام و پذیرائى یوسف آنى دریغ نمىورزید و در رسیدگى و احترام به او
اهتمامى به خرج مىداد كه هیچ شباهت به اهتمامى كه در باره یك برده زرخرید مىورزند
نداشت ،بلكه شباهت به پذیرائى و عزتى داشت كه نسبت به گوهرى كریم و گرانبها و یا
پاره جگرى محبوب معمول مىداشتند.
همسر عزیز عالوه بر سفارش شوهر ،خودش این كودك را به خاطر جمال بىنظیر
و كمال بى بدیلش دوست مىداشت و هر روزى كه از عمر یوسف در خانه وى مىگذشت
محبت او زیادتر مىشد ،تا آن كه یوسف به حد بلوغ رسید و آثار كودكیش زائل و آثار
مردیش ظاهر شد ،در این وقت بود كه دیگر همسر عزیز نمىتوانست از عشق او خوددارى
كند و كنترل قلب خود را در دست بگیرد .
او با آنهمه عزت و شوكت سلطنت كه داشت خود را در برابر عشقش بىاختیار
مىدید ،عشقى كه سر و ضمیر او را در دست گرفته و تمامى قلب او را مالك شده بود!
یوسف هم یك معشوق رهگذر و دور دستى نبود كه دسترسى به وى براى عاشقش
زحمت و رسوائى بار بیاورد ،بلكه دائما با او عشرت داشت و حتى یك لحظه هم از خانه
بیرون نمىرفت ،او غیر از این خانه جایى نداشت برود.
از طرفى همسر عزیز خود را عزیزه این كشور مىداند ،او چنین مىپندارد كه
یوسف یاراى سرپیچى از فرمانش را ندارد ،آخر مگر جز این است كه او مالك و صاحب
یوسف و یوسف برده زرخرید اوست؟ او چطور مىتواند از خواسته مالكش سر برتابد و
جز اطاعت او چه چارهاى دارد؟ بعالوه ،خاندانهاى سلطنتى براى رسیدن به مقاصدى كه
دارند دست و بالشان بازتر از دیگران است ،حیلهها و نقشهها در اختیارشان هست ،چون
هر وسیله و ابزارى كه تصور شود هر چند باارزش و نایاب باشد براى آنان فراهم است .
از سوى دیگر خود این بانو هم از زیبارویان مصر است ،و قهرا همینطور بوده،
چون زنان چركین و بد تركیب به درون دربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش
الحان و زیبا رویان جوان بدانجا راه نمىیابند.
نظر به این كه همه این عوامل در عزیزه مصر جمع بوده عادتا مىبایستى محبتش
به یوسف خیلى شدید باشد بلكه همه آتشها در دل او شعلهور شده باشد و در عشق یوسف
مستغرق و واله گشته از خواب و خوراك و هر چیز دیگرى افتاده باشد ... « :قد شغفها حبا
!»
روز به روز عزیزه مصر ،خود را به وصال یوسف وعده مىداد و آرزویش تیزتر
مىگشت و به منظور ظفر یافتن به آنچه مىخواست بیشتر با وى مهربانى مىكرد ،و بیشتر،
آن كرشمههایى را كه اسلحه هر زیبارویى است به كار مىبست ،و بیشتر به غنج و آرایش
خود مى پرداخت ،باشد كه بتواند دل او را صید كند ،همچنانكه او با حسن خود دل وى را به
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دام افكنده بود و شاید صبر و سكوتى را كه از یوسف مشاهده مىكرد دلیل بر رضاى او
مىپنداشته و در كار خود جسورتر و غرهتر مىشد .
تا سرانجام طاقتش سرآمد و جانش به لب رسید ،از تمامى وسائلى كه داشت ناامید
گشت ،زیرا كمترین اشارهاى از او ندید ،ناگزیر با او در اتاق شخصیش خلوت كرد ،اما
خلوتى كه با نقشه قبلى انجام شده بود!
همه درها را بست و در آنجا غیر او و یوسف كس دیگرى نبود ،عزیزه خیلى
اطمینان داشت كه یوسف به خواستهاش گردن مىنهد ،چون تاكنون از او تمردى ندیده بود،
اوضاع و احوالى را هم كه طراحى كرده بود همه به موفقیتش گواهى مىدادند.
نوجوانى واله و شیدا در محبت پروردگار ،زن جوانى سوخته و بىطاقت شده از
عشق آن جوان ،در یكجا جمعند ،در جایى كه غیر آن دو كسى نیست ،یك طرف عزیزه
مصر است كه عشق به یوسف رگ قلبش را به پاره شدن تهدید مىكند ،هم اكنون مىخواهد
او را از خود او منصرف و به سوى خودش متوجه سازد ،به همین منظور درها را بسته و
به عزت و سلطنتى كه دارد اعتماد نموده ،با لحنى آمرانه « هیت لك!» او را به سوى خود
مىخواند تا قاهریت و بزرگى خود را نسبت به او حفظ نموده به انجام فرمانش مجبور سازد
.
یك طرف دیگر این خلوتگاه ،یوسف ایستاده كه محبت به پروردگارش او را
مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و خالص نموده ،بطورى كه در آن ،جایى براى
هیچ چیز جز محبوبش باقى نگذارده است.
او هم اكنون با همه این شرایط با خداى خود در خلوت است و غرق در مشاهده
جمال و جالل خداست ،تمامى اسباب ظاهرى  -كه به ظاهر سببند  -از نظر او افتاده و بر
خالف آنچه عزیزه مصر فكر مىكند كمترین توجه و خضوع و اعتماد به آن اسباب ندارد .
اما عزیزه با همه اطمینانى كه به خود داشت و با این كه هیچ انتظارى نداشت ،در
پاسخ خود جملهاى را از یوسف دریافت كرد كه یكباره او را در عشقش شكست داد!
یوسف در جوابش تهدید نكرد و نگفت من از عزیز مىترسم و یا به عزیز خیانت
روا نمىدارم و یا من از خاندان نبوت و طهارتم و یا عفت و عصمت من ،مانع از فحشاى
من است!
نگفت من از عذاب خدا مىترسم و یا ثواب خدا را امید مىدارم!
اگر قلب او به سببى از اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت طبعا در چنین
موقعیت خطرناكى از آن اسم مىبرد ،ولى مىبینیم كه به غیر از« معاذ هللا!» چیز دیگرى
نگفت و به غیر از عروة الوثقاى توحید به چیز دیگرى تمسك نجست!
معلوم مىشود در دل او جز پروردگارش احدى نبوده و دیدگانش جز به سوى او
نمىنگریسته!
این همان توحید خالصى است كه محبت الهى وى را بدان راهنمایى نموده و یاد
تمامى اسباب و حتى یاد خودش را هم از دلش بیرون افكنده ،زیرا اگر انیت خود را
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فراموش نكرده بود مىگفت «:من از تو پناه مىبرم به خدا!» و یا عبارت دیگرى نظیر آن،
بلكه گفت «:معاذ هللا !»
چقدر فرق است بین این گفتار و گفتار مریم كه وقتى روح در برابرش به صورت
بشرى ایستاد و مجسم شد گفت «:انى اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا ! »(/18مریم)
یوسف بعد از « معاذ هللا!» گفت «:انه ربى احسن مثواى انه ال یفلح الظالمون!»
پاسخ یوسف همان كلمه « معاذ هللا !» بود و اما این كالم كه بعد آورد بدین منظور
بود كه توحیدى را كه معاذ هللا افاده كرد توضیح دهد و روشنش سازد ،او خواست بگوید:
این كه مىبینیم تو در پذیرائى من نهایت درجه سعى را دارى با این كه به ظاهر سفارش
عزیز بود كه گفت «:اكرمى مثویه »!...و لیكن من آن را كار خداى خود و یكى از
احسانهاى او مىدانم!
پس در حقیقت پروردگار من است كه از من به احترام پذیرایى مىكند ،هر چند به
تو نسبت داده مىشود .چون چنین است واجب است كه من به او پناهنده شوم ،به همو
پناهنده مىشوم ،چون اجابت خواسته تو و ارتكاب این معصیت ظلم است و ظالمان رستگار
نمىشوند ،پس هیچ راهى براى ارتكاب چنین گناهى نیست!
یوسف علیهالسالم در جمله « انه ربى احسن مثواى!» چند نكته را افاده كرد :اول
این كه او داراى توحید است و به كیش بتپرستى اعتقاد ندارد و از آنان كه به جاى خدا
ارباب دیگرى اتخاذ مىكنند و تدبیر عالم را به آنها نسبت مىدهند نیست ،بلكه معتقد است كه
جز خداى تعالى رب دیگرى وجود ندارد .
دوم این كه او از آنان كه به زبان خدا را یكتا دانسته و لیكن عمال به او شرك
مىورزند نیست و اسباب ظاهرى را مستقل در تاثیر نمىداند ،بلكه معتقد است هر سببى در
تاثیر خود محتاج به اذن خداست و هر اثر جمیلى كه براى هر سببى از اسباب باشد در
حقیقت فعل خداى سبحان است.
او همسر عزیز را در این كه از وى به بهترین وجهى پذیرایى كرده مستقل
نمى داند ،پس عزیز و همسرش به عنوان رب كه متولى امور وى شده باشند نیستند ،بلكه
خداى سبحان است كه این دو را وادار ساخته تا او را گرامى بدارند ،پس خداى سبحان او را
گرامى داشته و اوست كه متولى امور است ،و او در شداید باید به خدا پناهنده گردد!
سوم این كه اگر در آنچه همسر عزیز بدان دعوتش مي كند پناه به خدا مىبرد براى
این است كه این عمل ظلم است و ظالمان رستگار نمىشوند و به سوى سعادت خویش
هدایت نگشته در برابر پروردگارشان ایمن نمىگردند!
چهارم این كه او مربوب یعنى مملوك و در تحت تربیت رب خویش ،خداى سبحان
است و خود مالك چیزى از نفع و ضرر خویش نیست مگر آنچه را كه خدا براى او خواسته
باشد ،و یا خدا دوست داشته باشد كه او انجامش دهد ،به همین جهت در پاسخ پیشنهاد او با
لفظ صریح خواسته او را رد نكرد و با گفتن معاذ هللا بطور كنایه جواب داد.
نگفت :من چنین كارى نمىكنم و یا چنین گناهى مرتكب نمىشوم و یا به خدا پناه
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مىبرم از شر تو و یا امثال آن ،چون اگر چنین مىگفت براى خود حول و قوهاى اثبات كرده
بود كه خود بوى شرك و جهالت را دارد ،تنها در جمله « انه ربى احسن مثواى!» از خود
یادى كرد ،و این عیب نداشت ،زیرا در مقام اثبات مربوبیت خود و تاكید ذلت و حاجت خود
بود .
عینا به همین علت به جاى اكرام كلمه احسان را به كار برد ،با این كه عزیز گفته
بود «:اكرمى مثویه!» او گفت «:انه احسن مثواى!» چون در اكرام ،معناى احترام و
شخصیت و عظمت نهفته است.
هر چند واقعه یوسف و همسر عزیز یك اتفاق خارجى بوده كه میان آن دو واقع
شده ،ولى در حقیقت كشمكشى است كه میان حب الهى و میان عشق و دلدادگى حیوانى اتفاق
افتاده ،و این دو نوع عشق بر سر یوسف با هم مشاجره كردهاند ،هر یك از این دو طرف
سعى مىكرده یوسف را به سوى خود بكشاند و چون كلمة « هللا » علیا و فوق هر كلمهاى
است ال جرم برد با او شده و یوسف سرانجام دستخوش جذبهاى آسمانى و الهى گشته ،محبت
الهى از او دفاع كرده است «:و هللا غالب على امره!»
پس جمله« و راودته التى هو فى بیتها عن نفسه »،...داللت مىكند بر اصل مراوده،
و آوردن وصف « فى بیتها » براى داللت بر این معنا است كه همه اوضاع و احوال علیه
یوسف و به نفع همسر عزیز جریان داشته و كار بر یوسف بسیار شدید بوده است .همچنین
تعبیر به « هیت لك!» كه امرى است كه معموال از سؤالى بعید به منظور اعمال مولویت و
آقایى صادر مى شود ،و به این نیز اشاره دارد كه همسر عزیز كار را از ناحیه خود تمام
مى دانسته و جز اقبال و پذیرفتن یوسف انتظار دیگرى نداشته ،و نیز به نظر او علل و
اسباب از ناحیه یوسف هم تمام بوده .
چیزى كه هست خداى تعالى نزدیكتر از یوسف است به خود او و همچنین از
عزیزه  ،همسر عزیز  « ،و هلل العزة جمیعا !»
این كه فرموده «:قال معاذ هللا انه ربى احسن مثواى  »!...جوابي است كه یوسف به
عزیزه مصر داد و در مقابل درخواست او پناه به خدا برد و گفت «:پناه مىبرم به خدا پناه
بردنى! از آنچه تو مرا بدان دعوت مىكنى ،زیرا او پروردگار من است ،متولى امور من
است ،او چنین منزل و ماوایى روزیم كرد ،و مرا خوشبخت و رستگار ساخته و اگر من هم
از این گونه ظلمها مرتكب شده بودم از تحت والیت او بیرون شده و از رستگارى دور
مىشدم!»
یوسف در این گفتار خود ادب عبودیت را به تمام معنا رعایت نموده ،و همانطور
كه قبال هم اشاره كردیم اول اسم جالله را آورد و پس از آن صفت ربوبیت را ،تا داللت كند
بر این كه او عبدى است كه عبادت نمىكند مگر یك رب را و این یكتاپرستى آئین پدرانش
ابراهیم ،اسحاق و یعقوب بوده است.
« و لقد همت به و هم بها لو ال ان را برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و
الفحشاء انه من عبادنا المخلصین -وى یوسف را قصد كرد یوسف هم اگر برهان
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پروردگار خویش ندیده بود قصد او كرده بود ،چنین شد تا گناه و بدكارى را از او
دور كنیم كه وى از بندگان خالص شده ما بود!»
دقت كامل در پیرامون داستان یوسف و دقت نظر در اسباب و جهات و شرایطى كه
گرداگرد این داستان را فرا گرفته است و هر یك در آن تاثیر و دخالت داشته ،این معنا را به
دست مىدهد كه نجات یوسف از چنگ همسر عزیز جز بطور خارق العاده صورت
نگرفته ،بگونهاى كه شباهتش به رؤیا بیشتر بوده تا به یك واقعه خارجى.
از سیاق برمىآید كه منظور از گرداندن سوء و فحشاء از یوسف ،نجات یوسف
است از آنچه كه همسر عزیز مىخواست و به خاطر رسیدن به آن با وى مراوده و خلوت
مىكرد.
اما آن برهانى كه یوسف از پروردگار خود دید هر چند كالم مجید خداى تعالى
كامال روشنش نكرده كه چه بوده ،لیكن به هر حال یكى از وسائل یقین بوده كه با آن ،دیگر
جهل و ضاللتى باقى نمانده ،كالم یوسف آنجا كه با خداى خود مناجات مىكند داللت بر این
معنا دارد ،چون در آنجا مىگوید «:و اال تصرف عنى كیدهن اصب الیهن و اكن من
الجاهلین  »!...و همین خود دلیل بر این نیز هست كه سبب مذكور از قبیل علمهاى متعارف
یعنى علم به حسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نبوده ،زیرا این گونه علمها گاهى با
ضاللت و معصیت جمع مىشود.
پس یقینا آن برهانى كه یوسف از پروردگار خود دید ،همان برهانى است كه خدا به
بندگان مخلص خود نشان مىدهد و آن نوعى از علم مكشوف و یقین مشهود و دیدنى
است ،كه نفس آدمى با دیدن آن چنان مطیع و تسلیم مىشود كه دیگر به هیچ وجه میل به
معصیت نمىكند!
یكى از اشارات لطیف كه در این جمله به كار رفته این است كه سوء و فحشاء را از
یوسف برگردانیده ،نه این كه او را از فحشاء و قصد به آن برگردانیده باشد!
از آیه شریفه ظاهر مىشود كه دیدن برهان خدا ،شان همه بندگان مخلص خداست و
خداوند سبحان هر سوء و فحشائى را از ایشان برمىگرداند ،در نتیجه مرتكب هیچ معصیتى
نمىشوند ،و به خاطر آن برهانى كه خدایشان به ایشان نشان داده قصد آن را هم نمىكنند ،و
آن عبارت است از عصمت الهى!
و نیز برمىآید كه این برهان یك عامل است كه نتیجهاش علم و یقین است ،اما نه
از علمهاى معمول و متعارف!
المیزان ج  11 :ص 160 :
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گفتمانی در دم در ،محاکمه یوسف
ب قَالَت َما َج َزا ُء َم ْن
« َو استَبَقَا ا ْلبَاب َو قَدَّت قَ ِمیصهُ ِمن ُدبُ ٍر َو أ َ ْلفَیَا سیِ َد َها لَدَا ا ْلبَا ِ
اب أ َ ِلی ٌم»!...
أ َ َرا َد بِأ َ ْه ِلك سوءا ً إِال أَن یُس َجنَ أ َ ْو َ
عذ َ ٌ
« از پى هم به سوى در دویدند و پیراهن یوسف را از عقب بدرید و شوهرش را
پشت در یافتند».
« گفت سزاى كسى كه به خاندان تو قصد بد كند جز این نیست كه زندانى شود و یا
عذابى الم انگیز ببیند!»
« یوسف گفت :وى از من كام مىخواست! و یكى از كسان زن كه حاضر بود گفت:
اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده زن راست مىگوید و او دروغگوست!»
« و اگر پیراهن وى از عقب دریده شده زن دروغ مىگوید و او راستگوست!»
« و چون پیراهن او را دید كه از عقب دریده شده گفت:
 این از نیرنگ شما زنان است كه نیرنگ شما بزرگ است!»« یوسف! این را ندیده بگیر! و اى زن! از گناه خود آمرزش بخواه كه تو
خطاكار بودهاى!»
(25تا/29یوسف)
از سیاق آیات برمىآید كه مسابقه زلیخا و یوسف ،به دو منظور مختلف بوده:
یوسف مىخواسته خود را زودتر به در برساند و آن را باز نموده از چنگ زلیخا فرار كند
و زلیخا سعى مىكرده خود را زودتر به در برساند و از باز شدن آن جلوگیرى نماید ،تا
شاید به مقصود خود نائل شود ،ولى یوسف خود را زودتر رسانید و زلیخا او را به طرف
خود كشید كه دستش به در نرسد در نتیجه پیراهن او را از باال به پایین پاره كرد .این
پیراهن از طرف طول پاره نمىشد مگر به همین جهت كه در حال فرار از زلیخا و دور
شدن از وى بوده است.
بعد از آنكه به شوهر زلیخا برخوردهاند مجلس مراوده صورت جلسه تحقیق را به
خود گرفته ،آرى ،وجود عزیز در دم در ،این تحول را پدید آورد .از آیه مورد بحث تا پنج
آیه این تغییر و ماجراى آن را بیان مىكند.
همسر عزیز پیشدستى كرد و از یوسف شكایت كرد كه متعرض من شده و باید او
را مجازات كنى ،یا زندان و یا عذابى سخت .
لیكن در باره اصل قضیه و آنچه جریان یافته هیچ تصریحى نكرد ،بلكه بطور كنایه
یك حكم عمومى و عقلى را در باره مجازات كسى كه به زن شوهردارى قصد سوء كند پیش
كشید و گفت :كیفر كسى كه به همسر تو قصد سوء كند جز این نیست كه زندانى شود و یا
عذابى دردناك ببیند و اسمى از یوسف نبرد كه او چنین قصدى كرده و همچنین اسمى هم از
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خودش نبرد كه مقصود از همسر تو خودم هستم و نیز اسمى هم از قصد سوء نبرد كه آن
قصد ،زنا با زن شوهردار بوده است.
همه اینها به منظور رعایت ادب در برابر عزیز و تقدیس ساحت او بوده است .
و اگر مجازات را هم تعیین نكرد ،بلكه میان زندان و عذاب الیم مردد گذاشت براى
این است كه دلش آكنده از عشق به او بود و این عشق و عالقه اجازه نمىداد كه بطور قطع
یكى را تعیین كند .آرى ،در ابهام ،یك نوع امید گشایش است كه در تعیین نیست!
لیكن تعبیر به اهل خود یك نوع تحریك و تهییج بر مؤاخذه است و او نمىبایست
چنین تعبیرى مىكرد ،و لیكن منظورش از این تعبیر مكر و خدعه بر شوهرش عزیز بوده
است.
او مى خواست با این تعبیر تظاهر كند كه خیلى از این پیشامد متاسف است ،تا
شوهرش واقع قضیه را نفهمد و در مقام مؤاخذه او برنیاید .فكر كرد اگر بتوانم او را از
مؤاخذه خودم منصرف كنم ،منصرف كردنش از مؤاخذه یوسف آسان است.
« قال هى راودتنى عن نفسى!» یوسف علیهالسالم وقتى عزیز را پشت در دید
ابتداى به سخن نكرد ،براى این كه رعایت ادب را كرده باشد ،و نیز جلو زلیخا را از این كه
او را تقصیر كار و مجرم قلمداد كند بگیرد ،ولى وقتى دید او وى را متهم به قصد سوء كرد
ناچار شد حقیقت را بگوید كه :او نسبت به من قصد سوء كرد!
این گفتار یوسف  -كه هیچ تاكیدى از قبیل قسم و امثال قسم در آن به كار نبرده -
داللت مىكند بر سكون نفس و اطمینان خاطرش و این كه وى به هیچ وجه خود را نباخته و
چون مىخو استه از خود دفاع نماید و خود را مبرا كند هیچ تملق نكرده ،این بدان جهت بوده
كه در خود كمترین و كوچكترین خالف و عمل زشتى سراغ نداشت و از زلیخا هم
نمى ترسید و از آن تهمتى هم كه به وى زده بود باكى نداشت ،چون او در آغاز این جریان با
گفتن « معاذ هللا !» خود را به خدا سپرده بود و اطمینان داشت كه خدا حفظش مىكند .
« و شهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الكاذبین  ...و
هو من الصادقین -و یكى از كسان زن كه حاضر بود گفت :اگر پیراهن یوسف از
جلو دریده شده زن راست مىگوید و او دروغگوست! و اگر پیراهن وى از عقب
دریده شده زن دروغ مىگوید و او راستگوست!»
این شاهد ،با گفتار خود به دلیلى اشاره كرده كه مشكل این اختالف حل و گره آن
باز مىشود و آن این است كه اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده زلیخا راست مىگوید و
یوسف از دروغگویان است ،چون در این كه از یوسف و زلیخا یكى راستگو و یكى
دروغگو بوده حرفى نیست ،و پاره شدن پیراهن یوسف از جلو داللت مىكرد بر این كه او
و زلیخا روبروى هم مشاجره كردهاند و قهرا تقصیر به گردن یوسف مىبود ،ولى اگر
پیراهن وى از پشت سر پاره شده باشد قهرا زلیخا او را تعقیب كرده و او در حال فرار
بوده ،و او خواسته وى را به سوى خود بكشد ،پیراهن او را دریده ،پس تقصیر به گردن
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زلیخا مىافتد ،این خود خیلى روشن است!
اما این كه این شاهد چه كسى بوده؟ قرآن صراحت دارد بر این كه او از اهل زلیخا
بوده است .و از طرق اهل بیت علیهمالسالم و بعضى طرق اهل سنت نقل شده كه شاهد
نامبرده ،كودكى در گهواره و از كسان زلیخا بوده است.
آنچه جاى تامل و دقت است این است كه آنچه این شاهد به عنوان شهادت آورد بیانى
بود عقلى و دلیلى بود فكرى ،كه نتیجهاى را مىدهد به نفع یكى از دو طرف و به ضرر
طرف دیگر و چنین چیزى را عرفا شهادت نمىگویند ،ولی چون كودك اگر از باب معجزه
به زبان آید و خداوند به وسیله او ادعاى یوسف را تایید كند ،خود آن كودك در گفتارش فكر
و تامل اعمال نمىكند ،چنین كالمى بیان شهادت است ،نه قول.
وقتى عزیز پیراهن یوسف را دید كه از پشت سرش پاره شده گفت این قضیه از
مكرى است كه مخصوص شما زنها است ،چون مكر شماها خیلى بزرگ و عجیب است!
و اگر نسبت كید را به همه زنان داد ،با این كه این پیشامد كار تنها زلیخا بود براى
این است كه داللت كند كه این عمل از آن جهت از تو سرزد كه از زمره زنانى ،و كید زنان
هم معروف است!
خداوند در مردان تنها میل و مجذوبیت نسبت به زنان قرار داده ،ولى در زنان براى
جلب میل مردان و مجذوب كردن ایشان وسائلى قرار داده كه تا اعماق دلهاى مردان راه
یابند و با جلوههاى فتان و اطوار سحرآمیز خود دلهاى آنان را مسخر نموده عقلشان را
بگیرند و ایشان را از راههایى كه خودشان هم متوجه نباشند به سوى خواستههاى خود
بكشانند .این همان كید و اراده سوء است.
عزیز وقتى دید پیراهن یوسف از عقب پاره شده به نفع یوسف و علیه همسرش حكم
كرد!
« یوسف اعرض عن هذا و استغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئین!» این آیه نقل
قول عزیز است ،یعنى عزیز بعد از آن كه به نفع یوسف و علیه همسرش داورى نمود به
یوسف دستور داد كه از این قضیه اعراض كند و به همسرش دستور داد تا از خطا و گناهى
كه كرده استغفار نماید!
پس این كه گفت « :یوسف اعرض عن هذا !» اشاره است به پیشامدى كه كرد و
یوسف را زنهار داد كه قضیه را نادیده گرفته به احدى نگوید و آن را فاش نسازد و از آیات
قرآنى هم بر نمىآید كه یوسف به كسى گفته باشد ،و جز این هم از او انتظار نمىرفت،
همچنانكه مى بینیم در برخورد با عزیز اسمى از داستان مراوده نبرد ،تا آنكه خود زلیخا او
را متهم كرد و او هم ناچار شد حق مطلب را بیان كند.
و این كه به همسرش گفت « :و استغفرى لذنبك انك كنت من الخاطئین!» گناه را
براى او اثبات نموده و دستور داد كه از خداى خود به خاطر این گناه طلب مغفرت كند،
چون او با این عمل از اهل خطا شد!
المیزان ج  11 :ص 191 :

33

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب پنجاه وهشتم :گفتمان های تعلیمی قرآن

گفتمان دلدادگان دست بریده ،پناهنده شدن یوسف به زندان
س ِه قَ ْد شغَفَ َها ُحبا ًّ إِنَّا
ام َرأَت ا ْلعَ ِز ِیز ت ُ َر ِو ُد فَتَا َها عَن نَّ ْف ِ
سوةٌ فى ا ْل َمدِینَ ِة ْ
« َو قَا َل نِ َ
ین»!...
لَ َ
نرا َها فى ضلَ ٍل ُّمبِ ٍ
« زنانى در شهر گفتند همسر عزیز از غالم خویش كام مىخواهد كه فریفته او
شده و ما وى را در ضاللتى آشكار مىبینیم!»
« و همین كه از فكر آنان با خبر شد كس نزدشان فرستاد و مجلسى مهیا كرد و
براى آنها پشتىهاى گران قیمتى فراهم ساخت و به هر یك از آنان كاردى داد و به
یوسف گفت بیرون شو بر ایشان!»
« همین كه وى را بدیدند حیران او شدند و دستهاى خویش ببریدند و گفتند منزه
است خدا كه این بشر نیست ،این فرشتهاى است بزرگوار!»
« گفت :این همان است كه در باره او مالمتم كردید!
من از او كام خواستم و خویشتندارى كرد!
اگر آنچه بدو فرمان مىدهم نكند بطور قطع زندانى و خوار مىگردد!»
« گفت پروردگارا زندان براى من از گناهى كه مرا بدان مىخوانند خوشتر است و
اگر نیرنگشان را از من دور نكنى متمایل به ایشان مىشوم و از جهالتپیشهگان
مىگردم!»
« پروردگارش اجابتش كرد و نیرنگشان را از او دور ساخت كه او شنوا و
داناست!»
(30تا/34یوسف)
آنچه كه از دقت در آیه به دست مىآید و قرائن حالیه هم تاییدش مىنماید و با طبع
قضیه هم سازگارى دارد این است كه وقتى داستان برخورد یوسف با عزیز و آن گفت و
شنودها پایان یافت تدریجا خبر در شهر انتشار پیدا كرد و نقل مجالس بانوان شد بطورى كه
در مجالس خود و هر جا كه مىنشستند این قضیه را پیش كشیده زلیخا را به باد سرزنش
مىگرفتند ،كه با این كه شوهر دارد عاشق برده خود شده و در عشق خود آنچنان عنان از
دست داده كه با او به مراوده هم پرداخته و لكه ننگى بر دامن خود نهاده است .
ولى هیچ یك از آنان این حرفها را از در خیرخواهى نمىزدند ،بلكه از در مكر و
حیله بود ،چون مىدانیم كه بیشتر زنان دچار حسد و خودپسندى هستند و همین دو جهت
كافى است كه نگذارد آرام بگیرند!
آرى عواطف رقیق و احساسات لطیف ،در زنان اثرى دارد كه در مردان آنچنان
اثر را ندارد .زنان در برابر هر خلقتى لطیف و طبیعتى زیبا عنان از دست مىدهند ،آرایش
و زینت را بیش از مردان دوست مىدارند مثل این كه دلهایشان با رسوم ناز و كرشمه
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آشنائی دارد و همین معنا باعث مىشود كه حس خودپسندى و حسد را در دلهایشان طغیان
دهد .
كوتاه سخن ،گفتگوهایى كه در پیرامون مراوده زلیخا و یوسف مىداشتند بیشتر
براى تسكین حسادت و تسالى دل و فرو نشاندن جوش سینهها بود و گرنه آنها تاكنون
یوسف را ندیده بودند و آنچه كه زلیخا از یوسف چشیده بود نچشیده بودند و چون او دیوانه و
شیدایش نشده بودند.
آنها پیش خود خیال مىكردند غالم زلیخا مردى معمولى است ،آن گاه یكى پس از
دیگرى قیاسهایى مىكردند ،غافل از این كه :شنیدن كى بود مانند دیدن.
خالصه ،آنقدر این تهمتها بر سر زبانها گشت تا به گوش خود زلیخا هم رسید ،همان
زلیخایى كه جز رسیدن به وصال یوسف ،دیگر هیچ هم و غمى ندارد .اگر توانگر است ،هر
چه را دارد براى یوسف و براى به چنگ آوردن او مىخواهد و اگر عزت دارد ،عزتش را
هم براى این مىخواهد تا شاید یوسف به خاطر عزت هم كه شده او را دوست بدارد و به او
و بخواسته او توجهى كند و او را به خواستهاش برساند.
این گفت و شنودها ،او را از خواب بیدار كرد و فهمید كه دشمنان و رقیبان چگونه
به رسوایى او دامن مى زنند ،ال جرم كس نزد ایشان فرستاد تا در موعد معینى همه آنان كه
زنان اشراف و شوهرانشان از اركان مملكت بودند در منزل وى حضور بهم رسانند.
آنها هم بر حسب عادتى كه اینگونه خانوادهها براى رفتن به اینگونه مجالس دارند
خود را براى روز موعود آماده نموده بهترین لباسها و دلنشینترین آرایشها را تدارك دیده،
به مجلس زلیخا درآمدند ،اما هم یك یك ایشان همه این بود كه یوسف را ببینند ،آن جوانى
كه بانوی مصر عاشقش شده چگونه جوانى است و تا چه حد زیبا است كه توانسته دل زلیخا
را صید و او را رسوا سازد!
زلیخا هم جز این ،همى نداشت كه آن روز همه میهمانان یوسف را ببینند ،تا حق را
به جانب او داده معذورش دارند و خودشان مانند او به دام عشق یوسف افتاده دیگر مجال
براى بدگویى او را نداشته باشند و در نتیجه از شر زبانهایشان راحت و از مكرشان ایمن
شود!
البته در این مقام اگر شخص دیگرى غیر زلیخا بود ،جا داشت از این كه دیگران
رقیب عشقش شوند بترسد و یوسف را به كسى نشان ندهد ،ولى زلیخا از این جهت خیالش
راحت بود ،چون یوسف غالم او بود و او خود را مالك و صاحب یوسف مىپنداشت ،چون
عزیز یوسف را براى او خریده بود .
از سوى دیگر مىدانست یوسف كسى نیست كه نسبت به میهمانان رغبتى پیدا كند،
چه رسد به این كه عاشق یكى از آنان شود!
او تاكنون در برابر زیباییهاى خود زلیخا تسلیم نشده ،آن وقت چگونه تسلیم دیگران
مىشود ،او نسبت به این گونه هواها و امیال عزت و عصمت بىنظیرى دارد!
پس از آن كه زنان اشرافى مصر نزد ملكه جمع شدند و هر كس در جاى مخصوص
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خود قرار گرفت و به احوالپرسى و انس و گفتگو پرداختند ،رفته رفته موقع خوردن میوه
شد ،دستور داد به یك یك آنان كارد تیزى كه قبال تهیه دیده بود داده و بالفاصله میوهها را
تقسیم كردند ،در همین موقع كه همه مشغول پوست كندن میوه شدند ،دستور داد یوسف كه تا
آن موقع پنهان بود در آن مجلس درآید .
به محضى كه یوسف وارد شد تو گویى آفتابى درخشیدن گرفت! چشم حضار كه به
او افتاد عقل از سرشان پرید و حیرت زده و مسحور جمال او شدند ،در نتیجه از شدت
بهتزدگى و شیدایى با كاردهاى تیز دستهاى خود را به جاى میوه پاره كردند!
آرى! این اثر و خاصیت شیفتگى و دلدادگى است ،چون وقتى نفس آدمى مجذوب
چیزى گردد آن هم بطورى كه عالقه و یا ترسش نسبت به آن از حد بگذرد ،دچار اضطراب
مىگردد و اگر باز از این هم بیشتر گردد دچار بهتزدگى و بعد از آن دچار خطر مرگ
مىگردد و در صورتي كه بهتزده شود و مشاعر خود را از دست دهد دیگر نمىتواند
تدبیر و تنظیم قواى اعضاى خود را در دست داشته باشد و چه بسا در این لحظه با سرعت
هر چه تمامتر خود را به سوى همان خطرى كه از آن مبهوت شده بود پرتاب نماید ،مثال با
پاى خود به دهان شیر برود ،و چه بسا بر عكس ،حركت را فراموش كند و مانند جمادات
كه حركتى ندارند بدون حركت بایستد ،و چه بسا كارى كند كه قصد آن را ندارد.
و نظایر این حوادث در صحنه عشق و محبت بسیار و حكایات عشاق روزگار كه
سرانجامشان به چه جنونى انجامیده معروف است .همین معنا فرق میان زلیخا و سایر زنان
اشرافى مصر بود ،چون مستغرق بودن زلیخا در محبت یوسف به تدریج صورت گرفت ،به
خالف زنان اشرافى مصر كه در مجلس زلیخا بطور ناگهانى به یوسف برخوردند و در
نتیجه پردهاى از جمال یوسف بر روى دلهایشان افكنده شد و از شدت محبت عقلهایشان پرید
و افكار و مشاعرشان را به كلى مختل ساخت ،در نتیجه میوه را از یاد برده به جاى آن
دستهاى خود را قطع كردند و نتوانستند كنترل خود را حفظ نمایند و نتوانستند از برون
افتادن آنچه كه از محبت یوسف در دل یافتند خوددارى كنند ،و بىاختیار گفتند « :حاش هلل
ما هذا بشرا ان هذا اال ملك كریم!»
با این كه مجلس در خانه عزیز و در دربار سلطنتى او منعقد شده بود و در چنین
مجلسى جا نداشت كه میهمانان اینطور گستاخى كنند ،بلكه جا داشت نهایت درجه ادب و
وقار را رعایت نمایند ،و نیز الزم بود حرمت زلیخا ،عزیزه مصر را رعایت نموده حشمت
موقعیت او را نگهدارند! بعالوه  ،خود از اشراف و زنانى جوان و صاحب جمال و صاحب
شوهر بودند ،چنین زنانى پردهنشین نمىبایست این چنین نسبت به یك مرد اجنبى اظهار
عشق و محبت كنند .همه اینها جهاتى بود كه مىبایست مانع گستاخى آنان شود!
مگر همین زنان نبودند كه دنبال سر زلیخا مالمتها نموده او را به باد مذمت
مىگرفتند ،با این كه زلیخا سالها با چنین جوان زیبایى همنشین بود ،آن وقت چطور
گفتههاى خود را فراموش نموده با یك بار دیدن یوسف به این حالت افتادند.
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از این هم كه بگذریم جا داشت از یكدیگر رودربایستى كنند و از عاقبت فضیحت
بارى كه زلیخا بدان مبتال شده بود پرهیز نمایند!
عالوه بر همه اینها ،آخر خود یوسف در آن مجلس حضور داشت و رفتار و گفتار
آنان را مىدید ،از او چطور شرم نكردند؟
جواب همه این ها یك كلمه است و آن این است كه دیدن ناگهانى یوسف و مشاهده
آن جمال بىنظیر ،خط بطالن بر همه این حرفها كشید و آنچه كه قبال با خود رشته بودند
همه را پنبه كرد و مجلس ادب و احترام را به یك مجلس عیش مبدل ساخت ،كه هر كه هر
چه در دل دارد با همنشینان در میان گذاشته و از این كه در بارهاش چه خواهند گفت پروا
نكنند لذا بىپرده گفتند:
سبحان هللا ! این جوان بشر نیست فرشتهاى بزرگوار است! آرى ،این گفتار همان
بانوانى است كه در گذشته نه چندان دور درباره زلیخا مىگفتند «:امراة العزیز تراود فتیها
عن نفسه قد شغفها حبا انا لنریها فى ضالل مبین!»
( اگر ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که مالمت کنی زلیخا را ! )
در حقیقت آن حرفشان بعد از این گفتارشان ،خود عذرخواهى و پوزشى از ایشان
بود ،و مفادش این بود كه آن بدگوییها كه ما دنبال سر زلیخا مىگفتیم در صورتى كه یوسف
بشرى معمولى بود همه حق و بجا بود ،ولى اینك فهمیدیم كه یوسف بشر نیست ،انسان
وقتى سزاوار مالمت و مذمت است كه به یك بشر دیگر اجنبى عشق بورزد و با او مراوده
كند با این كه مىتواند حاجت طبیعى خود را با آنچه كه در اختیار دارد برآورد ،اما در
صورتى كه جمال آن شخص اجنبى جمالى بىمانند باشد به حدى كه از هر بینندهاى عنان
اختیار را بگیرد دیگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هیچ مالمتى نیست!
به همین جهت بود كه ناگهان مجلس منقلب شد و قیود و آداب همه كنار رفت ،نشاط
و انبساط وادارشان كرد كه هر یك آنچه از حسن یوسف در ضمیر داشتند بیرون بریزند،
خود زلیخا هم رودربایستى را كنار گذاشته اسرار خود را بىپرده فاش ساخت و گفت :این
كه مىبینید همان بود كه مرا در باره آن مالمت مىكردید ،من او را به سوى خود توجه دادم
ولى او عصمت گزید .آنگاه بار دیگر عنان از كف داده به عنوان تهدید گفت :اگر آنچه
دستورش مى دهم انجام ندهد بطور مسلم به زندان خواهد افتاد و یقینا در زمره مردم خوار
و ذلیل در خواهد آمد!
این بگفت تا هم مقام خود را نزد میهمانان حفظ كند و هم یوسف را از ترس زندان
به اطاعت و انقیاد وادار سازد.
و اما یوسف ،نه كمترین توجهى به آن رخسارههاى زیبا و آن نگاههاى فتان نمود و
نه التفاتى به سخنان لطیف و غمزههاى دلربایشان كرد و نه تهدید هولانگیز زلیخا كمترین
اثرى در دل او گذاشت!
دل او همه متوجه جمالى بود فوق همه جمالها ،و خاضع در برابر جاللى بود كه هر
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عزت و جاللى در برابرش ذلیل است ،لذا در پاسخشان یك كلمه حرف نزد و به گفتههاى
زلیخا كه روى سخنش با او بود هیچ توجهى ننموده ،بلكه به درگاه پروردگارش روى آورده
و گفت:
 بار الها! زندان در نزد من بهتر است از آنچه كه اینان مرا بدان دعوت مىكنند،و اگر تو كیدشان را از من نگردانى دلم به سوى آنان متمایل گشته و از جاهالن
مىشوم!
اگر این كالم را با آن حرفى كه در مجلس مراوده در جواب زلیخا گفت كه :پناه به
خدا! او پروردگار من است كه منزلگاهم را نیكو ساخت ،و به درستى كه ستمكاران
رستگار نمىشوند! مقایسه كنیم از سیاقش مىفهمیم كه در این مجلس به یوسف سختتر
گذشته تا آن مجلسى كه روز قبل با حركات تحریكآمیز زلیخا مواجه بود ،چون آنجا او بود
و كید زلیخا ،ولى امروز در برابر كید و قصد سوء جمعى قرار گرفته است!
آنجا تنها زلیخا بود ،اینجا عده زیادى اظهار عشق و محبت مىكنند ،آنجا یك نفر بود
كه مىخواست وى را گمراه كند ،اینجا عدهاى بر این معنا تصمیم گرفتهاند ،آنجا اگر
شرایطى زلیخا را مساعدت مىكرد اینجا شرایط و مقتضیات بیشترى علیه او در كار است،
لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولى در اینجا رسما به درگاه خداى سبحان تضرع نموده در
دفع كید ایشان از او استمداد نمود ،و خدا هم دعایش را مستجاب نمود و كید ایشان را از او
بگردانید ،آرى خدا شنوا و دانا است!
المیزان ج  11 :ص 196 :

گفتمان با زندانیان ،معرفی نسب و رسالت یوسف
ین».
« ث ُ َّم بَدَا ل ُهم ِمن بَ ْع ِد َما َرأ َ ُوا االَیَ ِ
ت لَیَس ُجنُنَّهُ َحتى ِح ٍ
ْص ُر َخ ْمرا ً َو قَا َل االَ َخ ُر إِنى
ان قَا َل أ َ َح ُد ُه َما إِنى أ َ َراه أَع ِ
« َو َد َخ َل َمعَهُ السجْ نَ فَتَیَ ِ
الطیر ِم ْنهُ نَ ِبئْنَا ِبتَأ ْ ِوی ِل ِه ِإنَّا نَ َراك ِمنَ
ق َرأْسى ُخبزا ً تَأْك ُل
أ َ َراخ أَحْ ِم ُل فَ ْو َ
ُ
سنِینَ »!...
ا ْل ُمحْ ِ
« آنگاه با وجود آن نشانهها كه دیده بودند به نظرشان رسید كه او را تا مدتى
زندانى كنند».
« و با یوسف دو جوان دیگر هم  ،زندانى شدند .یكى از آنها گفت من در خواب
دیدم كه انگور( براى شراب) مىفشارم ،دیگرى گفت من دیدم كه بر باالى سر
خود طبق نانى مىبرم و مرغان هوا از آن مىخورند ،اى یوسف تو ما را از تعبیر
آن آگاه كن كه تو را از نیكوكاران مىبینیم!»
« یوسف در پاسخ آنها گفت :هیچ طعامى كه روزى داده شوید ،به شما نمىآید
مگر آنكه پیش از آمدنش از تأویل آن خبر مىدهم! این علم را خداى من به من
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آموخته است زیرا كه من آئین گروهى را كه به خدا بىایمان و به آخرت كافرند
ترك گفتم!»
« و از آئین پدرانم ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب پیروى مىكنم و در آئین ما
هرگز نباید چیزى را با خدا شریك گردانیم ،این توحید و ایمان به یگانگى خدا فضل
و عطاى خداست بر ما و بر همه مردم  ،لیكن اكثر مردم شكر این عطا را بجا
نمىآورند!»
« اى دو رفیق زندانى من آیا خدایان متفرق( بىحقیقت ) بهتر( و در نظام خلقت
مؤثرترند) یا خداى یكتاى قهار! »
« آنچه غیر از خدا مىپرستید اسماء بىحقیقت و الفاظ بىمعنا است كه خود شما و
پدرانتان ساختهاید ،خدا هیچ دلیلى براى آن نازل نكرده و تنها حكمفرماى عالم
وجود خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك یكتا را نپرستید ،این آئین محكم
است ولى اكثر مردم نمىدانند!»
« یوسف گفت ،اى دو رفیق زندانى من اما یكى از شما ساقى شراب شاه خواهد
شد و اما آن دیگرى بدار آویخته مىشود تا مرغان مغز سر او را بخورند این
امرى كه در باره آن از من خواستید قطعى و حتمى است!»
« آنگاه یوسف از رفیقى كه مىدانست نجات مىیابد درخواست كرد كه مرا نزد
صاحبت یاد كن ولى شیطان در آن حال یاد صاحبش را از نظرش ببرد ،بدین سبب
(35تا/42یوسف)
در زندان سالى چند بماند!»
این آیات متضمن قسمتى از داستان یوسف علیه السالم است ،و آن ،داستان
به زندان رفتن و مدتى در زندان ماندن اوست كه مقدمه تقرب تام او به دربار پادشاه
مصر شد و سرانجام عزیز مصر گردید.
در ضمن با بیان عجیبى دعوتش را به دین توحید در زندان ،نقل نموده و بیان
مىكند كه براى اولین بار خود را معرفى كرد كه از دودمان ابراهیم و اسحاق و یعقوب
است .
« و دخل معه السجن فتیان  -و با یوسف دو جوان دیگر هم ،زندانى شدند »،...از
سیاق آیه برمىآید كه دو زندانى نامبرده بردگان پادشاه بودهاند.
در بامدادى یكى از آن دو به یوسف گفت «:من در عالم رؤیا دیدم كه براى تهیه
شراب ،انگور مىفشارم ».دیگرى گفت «:من دیدم كه بر باالى سر خود طبق نانى مىبرم
و مرغان هوا از آن مىخورند»!...
آنگاه آن دو گفتند «:اى یوسف تو ما را از تعبیر آن آگاه كن كه تو را از نیكوكاران
مىبینیم!» با این جمله آنان درخواست تعبیر خواب خود را تعلیل كردند.
وقتى آن دو زندانى با حسن ظن ناشى از دیدن سیماى نیكوكاران در چهره یوسف
علیه السالم به آن جناب روى آوردند و درخواست كردند كه وى خوابهایشان را تعبیر كند،
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یوسف علیهالسالم فرصت را براى اظهار و فاش ساختن اسرار توحید كه در دل نهفته
مىداشت غنیمت شمرده ،از موقعیتى كه پیش آمده بود براى دعوت به توحید و به
پروردگارش كه علم تعبیر را به او افاضه فرموده ،استفاده كرد و گفت :كه اگر من در این
باب مهارتى دارم ،پروردگارم تعلیمم داده و سزاوار نیست كه براى چنین پروردگارى
شریك قائل شویم!
خالصه به بهانه این پیشامد نخست مقدارى در باره توحید و نفى شركاء صحبت
كرد ،آنگاه به تعبیر خواب آن دو پرداخت.
در پاسخ آن دو چنین فرمود :هیچ طعامى  -بعنوان جیره زندانیان  -براى شما
نمىآورند مگر آنكه من تاویل و حقیقت آن طعام و مآل آن را براى شما بیان مىكنم .آرى
من به این اسرار آگاهى دارم و همین خود شاهد صدق دعوت من است به دین توحید!
یوسف علیهالسالم خواسته است معجزهاى براى نبوت خود ارائه داده باشد.
« ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم ال یؤمنون باهلل و هم باآلخرة هم
كافرون و اتبعت ملة آبائي إبراهیم و إسحق و یعقوب »!...در این دو آیه این معنا را گوشزد
فرموده كه علم به تعبیر خواب و خبر دادن از تاویل احادیث از علوم عادى و اكتسابى نیست
كه هر كس بتواند فرا گیرد ،بلكه این علمى است كه پروردگارم به من موهبت فرموده ،آنگاه
علت این معنا را این طور بیان كرده كه :چون من ملت و كیش مشركین را پیروى نكردهام،
بلكه ملت پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى نمودهام و خالصه بدان سبب است كه
من دین شرك را واگذاشته ،دین توحید را پیروى نمودهام .
اگر مشركین را فاقد ایمان به خدا و روز جزا خوانده ،نه از این جهت است كه
مشركین فاقد ایمان به خدا و معادند ،چون مشركین هم خدا را قبول دارند و هم معاد را ،بلكه
از این باب است كه در باره مبدأ شرك مىورزند و در باره معاد هم قائل به تناسخند.
در دین توحید ،آن شركایى كه مشركین قائلند  -حال چه شریك در تاثیر بدانند و چه
شریك در عبادت – هیچ یك خدا نیستند!
همچنین تناسخ و برگشتن ارواح با بدنهاى دیگر و متنعم شدن ارواح پاك و معذب
شدن ارواح ناپاك در زندگى دیگر ،در دین توحید معاد نیست و به همین جهت بود كه
یوسف علیهالسالم ایمان به خدا و روز جزا را از مشركین نفى كرد و كفرشان را نسبت به
معاد با تكرار ضمیر ،تاكید نمود و فرمود «:و هم باآلخرة هم كافرون!» آرى ،كسى كه
ایمان به خدا ندارد به طریق اولى ایمان به بازگشت به سوى خدا ندارد!
این كالم كه خداوند متعال از قول یوسف نقل كرده اولین بارى است كه یوسف در
مصر خود را و نسب خود را معرفى نموده و اظهار كرده كه اهل بیت ابراهیم و اسحاق و
یعقوب است.
« ما كان لنا ان نشرك باهلل من شىء ذلك من فضل هللا علینا و على الناس و لكن اكثر
الناس ال یشكرون!» یعنى خداوند با تایید خود ما را چنان مؤید كرده كه دیگر راهى به سوى
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شرك براى ما باقى نگذاشته ،و این مصون بودنمان از شرك از فضلى است كه خدا بر ما
كرده و از این باالتر نعمتى نیست ،زیرا نهایت درجه سعادت آدمى و رستگارى بزرگش به
داشتن چنین هدایتى است!
این فضلى است كه خدا بر همه مردم كرده ،زیرا با بودن ما انبیاء ،مردم بعد از
نسیان متذكر شده و پس از غفلت از فطریات خود متنبه مىگردند و با تعلیم ما از خطر جهل
رهایى یافته و بعد از انحراف و كجى ،مستقیم مىشوند و لیكن بیشتر مردم شكر این نعمت
را بجا نمىآورند و این فضل خدا را كفران نموده بدان اعتنایى نمىكنند و به جاى این كه با
آغوش باز پذیراى آن باشند از آن روى مىگردانند!
« یا صاحبى السجن ء ارباب متفرقون خیر ام هللا الواحد القهار !» این جمله در
سیاق بیان دلیل بر معین شدن خداى تعالى براى پرستش است و به عبارت روشنتر اگر
فرض شود كه میان عبادت خدا و سایر معبودهاى ادعائى تردید شود ،عبادت خداى تعالى
متعین است!
یوسف علیه السالم خدا را به وحدت و قهاریت توصیف نمود و گفت «:ام هللا
الواحد القهار!» یعنى او واحد است ،اما نه واحدى عددى كه اگر یكى دیگر اضافهاش شود
دو تا گردد ،بلكه واحدى است كه نمىتوان در قبالش ذات دیگرى تصور كرد ،زیرا هر چیز
كه تصور و فرض شود وجودش از اوست نه از خودش!
و نیز نمىتوان در قبالش صفتى فرض كرد ،و هر چه فرض شود عین ذات او
است ،و اگر عین ذات او نباشد باطل خواهد شد .و همه اینها به خاطر این است كه خداى
تعالى وجودى است خالص و بسیط كه به هیچ حدى محدود و به هیچ نهایتى منتهى نمىشود!
با این سؤال و توصیف اربابها به وصف تفرق و توصیف خداى تعالى به وصف
واحد و قهار ،حجت را بر خصم تمام كرد ،زیرا واحد و قهار بودن خداى تعالى هر تفرقهاى
را كه میان ذات و صفات فرض شود باطل مىسازد ،پس ذات عین صفات ،و صفات عین
یكدیگرند ،و هر كه ذات خداى را بپرستد ذات و صفات را پرستیده و هر كه علم او را
بپرستد ذات او را هم پرستیده و اگر علم او را بپرستد و ذاتش را نپرستد نه او را پرستیده و
نه علم او را و همچنین سایر صفات او .
پس اگر میان عبادت او و یا ارباب متفرق تردیدى فرض شود ،عبادت او متعین
است نه ارباب متفرق ،زیرا ممكن نیست أرباب متفرق فرض بشود و در عین حال تفرقه در
عبادت الزم نیاید!
« ما تعبدون من دونه اال اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل هللا بها من سلطان
ان الحكم اال هلل امر اال تعبدوا اال ایاه  -آنچه غیر از خدا مىپرستید اسماء بىحقیقت و الفاظ
بىمعنا است كه خود شما و پدرانتان ساختهاید ،خدا هیچ دلیلى براى آن نازل نكرده و تنها
حكمفرماى عالم وجود خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك یكتا را نپرستید»!...
یوسف علیهالسالم نخست خطاب را به دو رفیق زندانیش اختصاص داد و سپس
عمومي كرد ،چون حكمى كه در آن خطابست اختصاص به آن دو نداشته ،بلكه همه
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بتپرستان با آن دو نفر شركت داشتهاند.
آنگاه براى بار دوم این معنا را با جمله« ما انزل هللا بها من سلطان »،تاكید كرد كه:
خداوند در باره این اسماء و این نامگذاریها برهانى نفرستاده كه داللت كند بر این كه در
ماوراى آنها مسمیاتى وجود دارد ،تا در نتیجه الوهیت را براى آنها ثابت نموده عبادت شما
و آنها را تصحیح نماید  .چنین برهانى از ناحیه خدا نیامده تا براى شما مجوز عبادت باشد و
شما با پرستش آنها از شفاعتشان بهرهمند شوید و یا از خیرات آنها برخوردار و از شرشان
ایمن گردید .
اما این كه فرمود «:ذلك الدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون!» تنها دین توحید
است كه قادر بر اداره جامعه و سوقش به سوى سر منزل سعادت است ،آن تنها دین محكمى
است كه دچار تزلزل نگشته تمامى معارفش حقیقت است و بطالن در آن راه ندارد و
همهاش رشد است و ضاللتى در آن یافت نمىشود ،لیكن بیشتر مردم بخاطر انس ذهنى كه
به محسوسات دارند و به خاطر این كه در زخارف دنیاى فانى فرو رفتهاند و در نتیجه
سالمت دل و استقامت عقل را از دست دادهاند ،این معنا را درك نمىكنند.
آرى ،اكثریت مردم را كسانى تشكیل مىدهند كه همه همشان زندگى ظاهر دنیا است
و از آخرت روى گردانند!
« یا صاحبى السجن اما احدكما فیسقى ربه خمرا و اما اآلخر فیصلب فتاكل الطیر
من رأسه قضى االمر الذى فیه تستفتیان  -یوسف گفت ،اى دو رفیق زندانى من ،اما یكى
از شما ساقى شراب شاه خواهد شد و اما آن دیگرى بدار آویخته مىشود تا مرغان مغز
سر او را بخورند ،این امرى كه در باره آن از من خواستید قطعى و حتمى است!»
این كه فرمود « :قضى االمر الذى فیه تستفتیان!» خالى از اشعار بر این نكته نیست
كه یكى از آن دو نفر بعد از شنیدن تاویل رؤیایش آن را تكذیب كرد و گفت كه من چنین
خوابى ندیده بودم .یوسف علیهالسالم هم در پاسخش گفت :تاویلى كه از من خواستید حتمى و
قطعى شد و دیگر مفرى از آن نیست!
یوسف به آن كسى كه مىپنداشت كه او به زودى نجات مىیابد گفت كه مرا در نزد
ربت یادآورى كن و چیزى به او بگو كه عواطف او را تحریك كنى شاید به وضع من رقتى
كند و مرا از زندان بیرون آورد!
شیطان از یاد رفیق زندانى یوسف محو كرد كه نزد ربش از یوسف سخن به میان
آورد و همین فراموشى باعث شد كه یوسف چند سالى دیگر در زندان بماند.
المیزان ج  11 :ص 230 :
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رؤیای سالهای آینده ،گفتمان یوسف با پادشاه مصر
اف َو س ْب َع سنبُلَ ٍ
« َو قَا َل ا ْل َم ِلك إِنى أ َ َرى س ْب َع بَقَ َر ٍ
ضر
ت ِ
ان یَأْكلُ ُهنَّ س ْب ٌع ِع َج ٌ
ت ُخ ٍ
س َم ٍ
َو أ ُ َخ َر یَا ِبس ٍ
برونَ !»
ت یَأَی َها ا ْل َمأل ُ أ َ ْفتُونى فى ُر ْءیَ َى ِإن كُنت ُ ْم ِل ُّ
لر ْءیَا ت َ ْع ُ
« قَالُوا أَضغَث أَحْ لَ ٍم َو َما نحْ نُ ِبتَأ ْ ِوی ِل األَحْ لَ ِم ِبعَ ِل ِمینَ »!...
« شاه گفت :من در رؤیا هفت گاو فربه را دیدم كه هفت گاو الغر آنها را
مىخورند ،و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكیده( كه خشكیدهها بر سبزهها
پیچیدند و آنها را از بین بردند )،اى بزرگان! اگر تعبیر رؤیا مىكنید مرا در باره
رؤیایم نظر دهید!»
« گفتند :این خوابهاى آشفته است و ما به تعبیر چنین خوابها واقف نیستیم!»
« آن كس از آن دو تن كه نجات یافته بود ،و پس از مدتى بخاطر آورد ،گفت من
از تعبیر آن خبرتان مىدهم ،مرا بفرستید!»
« اى یوسف راستگوى! در باره هفت گاو فربه كه هفت گاو الغر آنها را
مىخورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكیده به ما نظر بده ،تا شاید نزد
كسان بازگردم و آنها حقیقت را بدانند!»
« گفت هفت سال پیاپى كشت مىكنید ،هر چه درو كردید آنرا جز اندكى كه
مىخورید در خوشه گذارید!»
« آن گاه از پى این سالها هفت سال سخت بیاید كه آنچه از پیش براى آن نهادهاید
مگر اندكى كه محفوظ دارید به مصرف مىرسانید!»
« عاقبت از پى این سالها سالى بیاید كه در اثناى آن ،باران زیادى نصیب مردم
شود و در آن سال مردم عصیر( میوهها و دانههاى روغنى) مىگیرند».
« شاه گفت :او را نزد من آرید! ولى هنگامى كه فرستاده او پیش وى آمد ،گفت
سوى صاحبت باز گرد و از او بپرس قصه زنانى كه دستهاى خویش را بریدند چه
بود كه پروردگار از نیرنگشان آگاه است!»
« شاه به زنان گفت :قصد شما آن دم كه از یوسف كام مىخواستید چه بود؟ گفتند:
خدا منزه است ما در باره او هیچ بدى سراغ نداریم! زن عزیز گفت :اكنون حق
جلوهگر شد ،من از او كام مىخواستم و او راستگو است!»
« و این كه مىگویم برگرد و چنین بگو براى این است كه عزیز بداند كه من در
غیابش به او خیانت نكردم كه خدا نیرنگ خیانتكاران را به هدف نمىرساند!»
« من خویش را مبرا نمىكنم چون كه نفس انسانى پیوسته به گناه فرمان مىدهد
مگر آن را كه پروردگارم رحم كند كه پروردگار من آمرزگار و رحیم است!»
« شاه گفت وى را نزد من آرید كه او را محرم خویش كنم .و همین كه با او
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صحبت كرد ،گفت :اكنون تو نزد ما صاحب اختیار و امینى!»
« گفت :خزینههاى این سرزمین را به من بسپار كه من نگهدار و دانایم!»
« بدینسان یوسف را در آن سرزمین تمكن دادیم كه در آن هر كجا كه مىخواست
مقام مىگرفت ،ما رحمت خویش را به هر كه بخواهیم مىرسانیم ،و پاداش
نیكوكاران را تباه نمىكنیم!»
« و پاداش آخرت براى كسانى كه ایمان آورده و پرهیزگارى كردهاند بهتر است!»
(43تا/57یوسف)
این آیات داستان خارج شدن یوسف علیهالسالم از زندان و رسیدنش به مقام عزیزى
مصر و اسبابى را كه در این سرنوشت دخالت داشت بیان مىكند ،و در آن آمده كه پادشاه
مصر براى بار دوم تهمتى را كه به وى زده بودند رسیدگى نموده و برائت و پاكى او را
معلوم مىسازد.
« و قال الملك انى ارى سبع بقرات سمان یاكلهن سبع عجاف  »،...این خوابى بوده
كه پادشاه مصر دیده و به كرسىنشینان خود بازگو مىكند که من در خواب مىبینم كه هفت
گاو چاق را هفت گاو الغر مىخوردند و نیز هفت سنبله سبز و سنبلههایى خشك دیگر را
مىبینم حال حكم این رؤیا را برایم بیان كنید اگر از تعبیر خواب سررشتهاى دارید؟
« قالوا اضغاث احالم و ما نحن بتاویل االحالم بعالمین!» بزرگان گفتند آنچه كه
دیدهاى اضغاث احالم و خوابهاى مختلف و در هم شده است و ما تعبیر این گونه خوابها و یا
همه خوابها را نمىدانیم ،بلكه تنها خوابهاى صالح و صحیح را مىتوانیم تعبیر كنیم.
« و قال الذى نجا منهما و ادكر بعد امة انا انبئكم بتاویله فارسلون!» یكى از دو رفیق
زندانى یوسف كه از زندان نجات یافت ،بعد از چندین سال بیادش آمد آنچه را كه یوسف بعد
از تعبیر خواب او درخواست كرده بود گفت :من تاویل آنچه را كه پادشاه در خواب خود
دیده در اختیارتان مىگذارم ،مرا اجازه دهید تا در زندان نزد یوسف بروم و خبر تاویل این
خواب را برایتان بیاورم .
« یوسف ایها الصدیق افتنا فى سبع بقرات سمان  »!...او در زندان نزد یوسف آمد و
گفت :اى یوسف ،اى صدیق! نظر بده ما را در باره رؤیائى كه ملك دیده است! آن گاه متن
رؤیا را نقل كرده و گفته است كه :مردم منتظرند من تاویل رؤیاى او را از تو گرفته
برایشان ببرم .
« قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله اال قلیال مما تاكلون!»
یوسف علیهالسالم دستور داد كه گندم را نكوبند و همچنان در سنبلهاش بگذارند براى این كه
جانور نمى تواند داخل سنبله شود و در نتیجه گندم هر چه هم بماند خراب نمىشود بخالف
این كه آنرا بكوبند و از سنبله جدا كنند كه خیلى زود فاسد مىشود .
گفت :هفت سال پى در پى كشت و زرع كنید و هر چه درو كردید در سنبلهاش
بگذارید تا فاسد نگردد ،و همه را بدینگونه انبار كنید مگر اندكى كه آذوقه آن سال شما
است!
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« ثم یاتى من بعد ذلك سبع شداد یاكلن ما قدمتم لهن اال قلیال مما تحصنون!» بعد از
آن هفت سال قحطى ،سالى فرا مىرسد كه زمینهایشان سبز و خرم مىگردد و یا باران
برایشان مىبارد و یا یارى مىشوند و در آن سال از میوهها و دانهها شربتها و روغنها
مىكشند و یا از پستانهاى حیواناتشان شیر مىدوشند .همه این ها كنایه است از این كه نعمت
بر آنان و بر چهارپایان و گوسفندانشان زیاد مىشود.
زمینه و اساس گفتار یوسف پیشگویى و خبر دادن از آینده ایشان نبوده و نخواسته
دریچهاى به روى آینده ایشان باز كند تا بفهمند هفت سال فراوانى و هفت سال قحطى در
پیش دار ند ،بلكه اساس كالم خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد و فهماند این كه
مىگویم هفت سال كشت و زرع كنید براى نجات از پیشامدى است كه در جلو دارید و آن
گرانى و قحطى است .این خود روشن است و احتیاجى به توضیح ندارد و همین خود دلیل
بر این است كه خوابى هم كه پادشاه دیده بود تجسم روشى است كه باید در نجات دادن مردم
اتخاذ كند و اشاره است به وظیفهاى كه در قبال مسؤولیت اداره امور رعیت دارد .آن این
است كه هفت گاو را چاق كند ،تا آذوقه هفت گاو الغر كه بزودى بر ایشان حمله مىكنند
تامین شود ،و هفت سنبله سبز را بعد از آن كه خشك شد بهمان حالت و بدون كوبیدن و از
سنبله جدا كردن حفظ كنند.
پس گویا روح پادشاه وظیفه آینده خود را در قبال خشمى كه زمین در پیش دارد در
خواب مجسم دیده ،خود سالهاى فراوانى و ارزاق آنرا بصورت گاو و تكثیر محصول آنرا
بصورت چاقى ،و قحطى سالهاى بعد را بصورت الغرى دیده ،و تمام شدن ذخیره هفت
سال اول در هفت سال دوم را به این صورت دیده كه گاوهاى الغر گاوهاى چاق را
مىخورند و وظیفه خود را كه باید محصول سالهاى اول را در سنبلههاى خشك نگهدارى
كند بصورت هفت سنبله خشك در مقابل هفت سنبله سبز مشاهده كرده است .
جمله « ثم یاتى من بعد ذلك عام »،...هر چند بصورت پیشگویى نسبت به آینده
است ،لیكن كنایه است از این كه سالى كه بعد از هفت سال قحطى مىآید حاجت به جد و
جهد در امر زراعت و ذخیره كردن ندارند ،در آن سال ،دیگر مكلف به این دستورات كه
گفته شد نیستند و گردانندگان مملكت در باره ارزاق مردم تكلیفى نخواهند داشت .
مردم در این سال احتیاجى به درباریان ندارند ،بلكه خودشان باران مىبینند و
ارزاق خود را تهیه مى كنند ،چون در آن سال خداوند بركت و نعمت را بر ایشان نازل
مىكند.
رؤیا ،خود حادثه و پیشامد سالهاى فراوانى و خشكى را مجسم نكرده ،بلكه تجسم
وظیفه عملى است كه كارگردانان مملكت در قبال این پیشامد دارند!
« و قال الملك ائتونى به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فسئله ما بال النسوة
الالتى قطعن ایدیهن ان ربى بكیدهن علیم!» خبر دادن یوسف از پیش آمدن سالهاى قحطى
پى در پى ،خبر وحشتزایى بوده و راه عالجى هم كه نشان داده از خود خبر عجیبتر
بوده ،و شاه را كه معموال نسبت به امور مردم اهتمام و شؤون مملكت اعتناء دارد سخت
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تحت تاثیر قرار داده و او را ،به وحشت و دهشت انداخته ،لذا بى درنگ دستور مىدهد تا او
را حاضر كنند و حضورا با او گفتگو كند و به آنچه كه گفته است بیشتر آگاه گردد.
یوسف علیهالسالم در گفتار خود كمال ادب را رعایت نموده به فرستاده دربار گفت:
نزد صاحبت برگرد و بپرس داستان زنانى را كه دستهاى خود را بریدند چه بود و چرا
بریدند؟ در این گفتارش هیچ اسمى از همسر عزیز به میان نیاورد و هیچ بدگویى از او
نكرد ،تنها منظورش این بود كه میان او و همسر عزیز بحق داورى شود ،و اگر به داستان
زنانى كه دستهاى خود را بریدند فقط اشاره كرد و ایشان را به بدى اسم نبرد و تنها مساله
بریدن دستهایشان را ذكر كرد براى این بود كه سر نخ را به دست شاه بدهد تا او در اثر
تحقیق به همه جزئیات واقف گشته و به برائت و پاكى وى از این كه با همسر عزیز مراوده
كرده باشد آگاهى پیدا كند و بلكه از هر مراوده و عمل زشتى كه بدو نسبت دادهاند پى ببرد و
بفهمد كه بالیى كه بر سر او آوردهاند تا چه حد بزرگ بوده است!
خالصه هیچ حرفى كه بدگویى از ایشان باشد نزد ،مگر این كه گفت «:ان ربى
بكیدهن علیم!» این هم در حقیقت بمنظور بد گویى از ایشان نبود ،بلكه تنها نوعى شكایت به
درگاه پروردگار خود بود!
و چه لطافتى در گفتار یوسف علیهالسالم در صدر آیه و ذیل آن بكار رفته كه به
فرستاده شاه گفته است :نزد صاحبت برگرد و بپرس! آن گاه گفت پروردگار من به كید
ایشان دانا است! چون این طرز بیان ،خود یك نوع تبلیغ حق است.
و نیز لطفى در این جمله بكار برده كه گفته است «:ما بال النسوة الالتى قطعن
ایدیهن  -آن چه امر عظیم و چه شان خطیرى بوده كه ایشان را دچار چنین اشتباهى كرده كه
بجاى میوه ،دست خود را ببرند ؟» زیرا اگر رسیدگى كنى خواهى دید جز عشق و دلدادگى
به یوسف انگیزه دیگرى نداشتهاند!
آرى ایشان آنچنان شیداى وى شدند كه خود را فراموش كرده دست خود را بجاى
میوه بریدند ،و همین بیان ،شاه را متوجه كرده كه ابتالى زنان شیدا و عاشق یوسف ،ابتالیى
بس عظیم بوده و از آن عظیمتر خوددارى وى از معاشقه و امتناع از اجابت آنان بوده با این
كه جان و مال خود را نثار قدمش مىكردند ،و این معاشقه و اظهار دلدادگى و الحاح و
اصرار ایشان كار یك روز و دو روز و یكبار و دوبار نبوده و با این حال مقاومت كردن یك
جوان و استقامت در برابر چنین زنانى ،كار هر كسى نیست و جز از كسى كه خداوند با
برهان خود سوء و فحشاء را از او گردانیده ،مقدور نیست!
« قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلن حاش هلل ما علمنا علیه من سوء
 »!...فرستاده شاه از زندان برگشت و جریان زندان و درخواست یوسف را به وى رسانید
كه در باره او و زنان اشرافى داورى كند ،شاه هم آن زنان را احضار نموده پرسید «:ما
خطبكن  -!...جریان شما چه بود آنروز كه با یوسف مراوده كردید؟» گفتند :خدا منزه است
كه ما هیچگونه سابقه بدى از او سراغ نداریم ،و بدین وسیله او را از هر زشتى تنزیه نموده
و شهادت دادند كه در این مراوده كوچكترین عملى كه داللت بر سوء قصد او كند از او
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ندیدند.
زنان مصر در این جواب قبل از هر چیز كلمه « حاش هلل!» را آوردند ،همچنانكه
در اولین برخورد با یوسف نیز اولین كلمهاى كه به زبان آوردند این بود كه گفتند « :حاش
هلل ما هذا بشرا  »!...و با این طرز بیان خواستند بگویند تا آنجا كه ما وى را مىشناسیم در
حد نهایت از نزاهت و عفت است ،همچنانكه در نهایت درجه حسن و زیبایى است !
در اینجا همسر عزیز كه ریشه این فتنه بود به سخن آمده به گناه خود اعتراف
مىنماید و یوسف را در ادعاى بىگناهیش تصدیق مىكند و مىگوید «:اآلن حق از پرده
بیرون شد و روشن گردید و آن این است كه من با او بناى مراوده و معاشقه را گذاشتم و او
از راستگویان است!» با این جمله گناه را به گردن خود انداخت و ادعاى قبلى خود را كه
یوسف را به مراوده متهم كرده بود تكذیب نمود و به این هم اكتفا نكرد ،بلكه بطور كامل او
را تبرئه نمود كه حتى در تمامى طول مدت مراوده من ،رضایتى از خود نشان نداد و مرا
اجابت نكرد!
در اینجا برائت یوسف از هر جهت روشن مىگردد ،زیرا در كالم همسر عزیز و
گفتار زنان اشراف جهاتى از تاكید بكار رفته كه هر كدام در جاى خود مطلب را تاكید
مىكنند .این اعتراف و تاكیدها هر بدى را كه تصور شود از او نفى مىكند چه فحشاء باشد،
چه مراوده و چه كمترین میل و رضایت ،چه دروغ و افتراء و مىفهماند كه یوسف به حسن
اختیار خود از این زشتیها دورى كرد ،نه این كه برایش آماده نبود و یا مصلحت ندید و یا
ترسید!
« ذلك لیعلم انى لم اخنه بالغیب و ان هللا ال یهدى كید الخائنین!» این جمالت از كالم
یوسف است و گویا این حرف را بعد از شهادت زنان به پاكى او و اعتراف همسر عزیز به
گناه خود و شهادتش به راستگویى او و داورى پادشاه به برائت او زده است.
کلمه «ذلك» اشاره به برگردانیدن فرستاده است ،یعنى این كه من از زندان بیرون
نیامدم و فرستاده شاه را نزد او برگردانیدم و بوسیله او درخواست كردم كه شاه در باره من
و آن زنان داورى كند ،براى این بود كه عزیز بداند من به او در غیابش خیانت نكردم و با
همسرش مراوده ننمودم و بداند كه خداوند كید خائنان را هدایت نمىكند!
یوسف علیهالسالم براى برگرداندن رسول شاه دو نتیجه ذكر كرده ،یكى این كه
عزیز بداند كه من به او خیانت نكردم ،و او از وى راضى و خوشنود شود و از دل او هر
شبههاى كه در باره وى و همسر خود دارد زایل گردد .دوم این كه بداند كه هیچ خائنى
بطور مطلق هیچ وقت به نتیجهاى كه از خیانت خود در نظر دارد نمىرسد و دیرى نمىپاید
كه رسوا مىشود!
این سنتى است كه خداوند همواره در میان بندگانش جارى ساخته و هرگز سنت او
تغییر و تبدیل نمى پذیرد ،خیانت باطل است و باطل هم دوام ندارد و حق بر علیه آن ظاهر
مىشود و بطالن آنرا بر مال مىكند!
بهترین نمونهاش خیانت زنان مصر است ،اگر بنا بود خائن رستگار شود زنان
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مصر و همسر عزیز در آنچه كردند رسوا نمىشدند ،لیكن از آنجائي كه خداوند كید خائنان
را راهبرى نمىكند رسوا شدند!
و گویا منظور یوسف علیهالسالم از نتیجه دوم كه گفت «:ان هللا ال یهدى كید
الخائنین!» و تذكر دادن آن به پادشاه مصر و تعلیم آن به وى این بوده كه از لوازم فایده خبر
نیز بهرهبردارى كند و بفهماند كه وى از حقیقت داستان اطالع دارد و چنین كسى كه در
غیاب عزیز به همسر او خیانت نكرده قطعا به هیچ چیز دیگرى خیانت نمىكند ،و چنین
كسى سزاوار است كه بر هر چیز از جان و مال و عرض امین شود و از امانتش استفاده
كنند!
آنگاه با فهماندن این كه وى چنین امتیازى دارد زمینه را آماده كرد براى این كه
وقتى با شاه روبرو مى شود از او درخواست كند كه او را امین بر اموال مملكت و
خزینههاى دولتى قرار دهد!
« و ما ابرىء نفسى ان النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربى ان ربى غفور رحیم !»
این آیه تتمه گفتار یوسف علیهالسالم است و آنرا بدین جهت اضافه كرد كه در كالم قبلیش
كه گفت :من او را در غیابش خیانت نكردم بویى از استقالل و ادعاى حول و قوت مىآمد
(یعنى این من بودم كه دامن به چنین خیانتى نیالودم!) و چون آن جناب از انبیاى مخلص و
فرو رفته در توحید و از كسانى بوده كه براى احدى جز خدا حول و قوتى قائل نبودهاند ،لذا
فورى و تا فوت نشده اضافه كرد كه آنچه من كردم و آن قدرتى كه از خود نشان دادم بحول
و قوه خودم نبود ،بلكه هر عمل صالح و هر صفت پسندیده كه دارم رحمتى است از ناحیه
پروردگارم! هیچ فرقى میان نفس خود با سایر نفوس كه بحسب طبع ،امرکننده به سوء و
مایل به شهوات است نگذاشت ،بلكه گفت :من خود را تبرئه نمىكنم زیرا نفس ،بطور كلى
آدمى را بسوى بدىها و زشتیها وا مىدارد مگر آنچه كه پروردگارم ترحم كند!
پس این كه گفت :من نفس خود را تبرئه نمىكنم اشاره است به آن قسمت از كالمش
كه گفت :من او را در غیابش خیانت نكردم و منظور از آن این است كه من اگر این حرف
را زدم بدین منظور نبود كه نفس خود را منزه و پاك جلوه دهم ،بلكه به این منظور بود كه
لطف و رحمت خداى را نسبت به خود حكایت كرده باشم ،آنگاه همین معنا را تعلیل نموده
فرمود :زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتى است و بالطبع ،انسان را بسوى
مشتهیاتش كه همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است دعوت مىنماید ،پس این خود
از نادانى است كه انسان نفس را از میل به شهوات و بدیها تبرئه كند .اگر انسان از
دستورات و دعوت نفس بسوى زشتیها و شرور سرپیچى كند رحمت خدایى دستگیرش شده
و او را از پلیدیها منصرف و بسوى عمل صالح موفق مىنماید .
و از همینجا معلوم مىشود كه جمله« اال ما رحم ربى!» دو تا فایده در بردارد :یكى
این كه اطالق جمله« ان النفس المارة بالسوء!» را مقید مىكند و مىفهماند كه انجام كارهاى
نیك هم كه گفتیم به توفیقى از ناحیه خداى سبحان است از كارهاى نفس مىباشد ،و چنین
نیست كه آدمى آنها را بطور اجبار و الجاء از ناحیه خداوند انجام دهد!
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دوم این كه اشاره مىكند كه اجتنابش از خیانت ،رحمتى از ناحیه پروردگارش بود!
آنگاه رحمت خداى را هم تعلیل نموده به این كه «:ان ربى غفور رحیم  -همانا پروردگارم
بسیار بخشاینده و مهربان است!» و غفاریت خداى را هم بر رحمت او اضافه كرد ،براى
این كه مغفرت ،نواقص و معایب را كه الزمه طبع بشرى است مستور مىكند و رحمت
نیكیها و صفات جمیله را نمایان مىسازد!
مغفرت خداى تعالى همچنانكه گناهان و آثار آن را محو مىكند ،نقایص و آثار
نقایص را هم از بین مىبرد.
از جمله اشارات لطیفى كه در كالم یوسف علیهالسالم آمده یكى این است كه از
خداى تعالى تعبیر كرده به« ربى – پروردگارم» و این تعبیر را در سه جاى كالم خود
تكرار نموده ،یكجا فرموده « :ان ربى بكیدهن علیم!» یكجا فرموده « :اال ما رحم ربى!» در
اینجا هم فرموده «:ان ربى غفور رحیم!» زیرا این سه جملهاى كه كلمه ربى در آنها بكار
رفته هر كدام به نوعى متضمن انعامى از پروردگار یوسف نسبت بخصوص وى بوده ،و به
همین جهت در ثناى بر او ،او را بخودش نسبت داده و گفت « :پروردگار من!» تا مذهب
خود را كه همان توحید است تبلیغ نموده بفهماند بر خالف مردم بتپرست آن روز ،خداى
تعالى را رب و معبود خود مىداند!
« و قال الملك ائتونى به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال انك الیوم لدینا مكین امین!»
وقتى یوسف را نزد شاه آوردند و او با وى گفتگو كرد گفت :تو دیگر از امروز نزد ما
داراى مقام و منزلتى هستى !
این كه حكم خود را مقید به امروز كرد براى اشاره به علت حكم بود ،و معنایش این
است كه تو از امروز كه من به مكارم اخالق و اجتناب از زشتى و فحشاء و خیانت و ظلم،
و صبرت بر هر مكروه پى بردم ،و فهمیدم یگانه مردى هستى كه بخاطر حفظ طهارت و
پاكى نفست حاضر شدى خوار و ذلیل شوى ،و مردى هستى كه خداوند به تاییدات غیبى
خود اختصاصت داده ،و علم به تاویل احادیث و رأى صائب و حزم و حكمت و عقل را به
تو ارزانى داشته ،داراى مقام و منزلت هستى ،و ما تو را امین خود مىدانیم :و از این كه
بطور مطلق گفت « :مكین امین» فهمانید كه این مكانت و امانت تو عمومى است ،و خالصه
حكمى كه كردیم هیچ قید و شرطى ندارد! این در حقیقت حكم و فرمان وزارت و صدارت
یوسف بود.
« قال اجعلنى على خزائن االرض انى حفیظ علیم!» بعد از آنكه شاه فرمان مكانت و
امانت یوسف را بطور مطلق صادر كرد ،یوسف از او در خواست نمود كه او را به وزارت
مالیه و خزانهدارى منصوب كند ،و امور مالى كشور و خزانههاى زمین را كه مراد از آن
همان سرزمین مصر بوده باشد به وى محول نماید.
یوسف اگر این درخواست را كرد به این منظور بود كه امور مالى كشور و ارزاق
را به مباشرت خود اداره كند ،و ارزاق را جمعآورى نموده براى سالهاى بعد كه قهرا
سالهاى قحطى خواهد بود و مردم دچار گرانى و گرسنگى خواهند شد ذخیره نماید و خودش
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با دست خویش آن ذخیرهها را در میان مردم تقسیم كند و به هر یك آن مقدارى كه استحقاق
دارد بدهد و از حیف و میل جلوگیرى نماید .
خود درخواست خویش را چنین تعلیل كرد كه من حفیظ و علیم هستم ،زیرا این دو
صفت از صفاتیست كه متصدى آن مقامى كه وى درخواستش را كرده بود الزم دارد و
بدون آن دو نمىتواند چنان مقامى را تصدى كند!
« و كذلك مكنا لیوسف فى االرض یتبوء منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء و
ال نضیع اجر المحسنین!» كلمه كذلك اشاره است به داستانى كه تا رسیدن یوسف به مقام
عزیزى مصر بیان كرد ،و آن عبارت بود از زندانى شدنش كه با وجود این كه غرض
همسر عزیز از آن ،تحقیر و ذلیل كردن یوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسیله عزتش
قرار داد و سایر امور زندگیش نیز بهمین منوال جریان داشت ،پدرش او را احترام كرد و
برادران بر وى حسد برده در چاهش انداختند و به بازرگانان فروختند تا بدین وسیله آن
احترام را مبدل به ذلت كنند ،خداى سبحان هم همین مكر و حیله آنان را وسیله عزت او در
خانه عزیز مصر قرار داد .زنان مصر مخصوصا همسر عزیز با وى خدعه كردند ،و بناى
مراوده را گذاشتند تا او را به منجالب فسق و فجور بكشانند ،خداوند همین توطئه را وسیله
بروز و ظهور عصمت و پاكى او قرار داد ،و در آخر هم زندان را كه وسیله خوارى او بود
باعث عزتش قرار داد!
خداوند متعال به همین داستان زندانى شدن و محرومیت یوسف علیه السالم از
اختالط و آمیزش آزادانه با مردم اشاره نموده و فرموده« و كذلك مكنا لیوسف فى االرض
یتبوء منها حیث یشاء!» یعنى ما این چنین زحمت زندان را كه از او سلب آزادى اراده كرده
بود برداشتیم و در نتیجه صاحب مشیتى مطلق و ارادهاى نافذ گردید ،كه مىتوانست در هر
بقعهاى و قطعهاى از زمین كه بخواهد منزل بگزیند!
خداى سبحان وقتى بخواهد رحمت خود را به شخصى برساند ،كسى در خواستن او
معارضه ندارد و هیچ مانعى نمىتواند او را از بكار بردن اراده و خواستش جلوگیرى كند!
و اگر سببى از اسباب ،مىتوانست كه مشیت خدا را در مورد احدى باطل سازد هر
آینه در باره یوسف این كار را مىكرد ،زیرا در خصوص او تمامى اسباب ،آن هم سببهایى
كه هر كدام جداگانه در ذلیل كردن وى كافى بود دست بدست هم دادند و مع ذلك نتوانستند او
را ذلیل كنند ،بلكه بر خالف جریان اسباب ،خداوند او را بلند و عزیز كرد ،آرى حكم تنها از
آن خداست! و این كه فرموده « و ال نضیع اجر المحسنین!» اشاره است به این كه این
تمكین اجرى بوده كه خداوند به یوسف داد ،و وعده جمیلى است كه به هر نیكوكارى
مىدهد ،تا بدانند او اجرشان را ضایع نمىكند! « و الجر االخرة خیر للذین آمنوا و كانوا
یتقون!» یعنى اجر آخرت براى اولیاى از بندگان اوست! این جمله وعده به عموم مؤمنین
نیست.
المیزان ج  11 :ص 250 :
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گفتمان یوسف با برادران در سفر اول
علَ ْی ِه فَعَ َرفَ ُه ْم َو ُه ْم لَهُ ُمن ِك ُرونَ ».
« َو َجا َء إِ ْخ َوةُ یُوسف فَ َد َخلُوا َ
« َو لَ َّما َج َّه َز ُهم ب َج َه ِاز ِه ْم قَا َل ائْتُونى بِأَخٍ لَّكُم ِم ْن أَبِی ُك ْم أ َ ال ت َ َر ْونَ أَنى أُوفى ا ْل َك ْی َل َو
یر ا ْل ُم ِنز ِلینَ »!...
أَنَا َخ ُ
« برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند ،او ایشان را شناخت ولى آنها وى را
نشناختند».
« و هنگامى كه یوسف بار آذوقه آنها را آماده كرد گفت :دفعه آینده آن برادرى را
كه از پدر دارید نزد من آرید ،آیا نمىبینید كه من حق پیمانه را ادا مىكنم و من
بهترین میزبانانم!»
« و اگر او را نزد من نیاورید نه كیل و پیمانهاى از غله نزد من خواهید داشت و
نه اصال نزدیك من شوید!»
« گفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم كرد و سعى مىكنیم موافقتش را جلب نماییم و
ما این كار را خواهیم كرد!»
« سپس به كارگزاران و غالمان خویش گفت :آنچه را به عنوان قیمت پرداختهاند
در بارهایشان بگذارید تا شاید پس از مراجعت به خانواده خویش آن را بشناسند و
شاید برگردند!» ( 58تا /62یوسف)
فصل دیگرى از داستان یوسف علیهالسالم است كه در چند آیه خالصه شده و آن
عبارت از آمدن برادران یوسف نزد وى ،در خالل چند سال قحطى است تا از او جهت
خاندان یعقوب طعام بخرند.
این پیشامد  -مقدمهاى شد كه یوسف بتواند برادر مادرى خود را از كنعان به مصر
نزد خود بیاورد و بعد از آوردن او  ،خود را به سایرین نیز معرفى نموده  ،سرانجام یعقوب
را هم از بادیه كنعان به مصر منتقل ساخت .
« و لما جهزهم بجهازهم قال ائتونى باخ لكم من ابیكم اال ترون اني اوفى الكیل و انا
خیر المنزلین!» بعد از آن كه متاع و یا طعامى كه جهت ایشان آماده كرده و به ایشان
فروخته بود بار كرد ،دستورشان داد كه بایستى آن برادر دیگرى كه تنها برادر پدرى ایشان
و برادر پدرى و مادرى یوسف است همراه بیاورند.
معناى « اال ترون انى اوفى الكیل »،...این است كه من به شما كم نفروختم و از
قدرت خود سوء استفاده ننموده و به اتكاى مقامى كه دارم به شما ظلم نكردم « ،و انا خیر
المنزلین!» یعنى من بهتر از هر كس واردین به خود را اكرام و پذیرایى مىكنم .این خود
تحریك ایشان به برگشتن است و تشویق ایشان است تا در مراجعت ،برادر پدرى خود را
همراه بیاورند.
این تشویق در برابر تهدیدى است كه در آیه بعدى گفت كه اگر او را نیاورید دیگر
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طعامى به شما نمىفروشم و دیگر مانند این دفعه ،شخصا از شما پذیرایى نمىكنم! این را
گفت تا هواى مخالفت و عصیان او را در سر نپرورانند ،همچنانكه از گفتار ایشان در آیه
آتیه كه گفتند « :بزودى از پدرش اصرار مىكنیم و بهر نحو شده فرمان تو را انجام
مىدهیم!» برمىآید كه برادران یوسف فرمان او را پذیرفتند و با این قول صریح خود ،او
را دلخوش ساختند.
این هم معلوم است كه كالم یوسف كه در موقع برگشتن برادران به ایشان گفته :كه
باید برادر پدرى خود را همراه بیاورید آنهم با آن همه تاكید و تحریص و تهدید كه داشت،
كالمى ابتدایى نبوده ،و از شان یوسف هم بدور است كه ابتداء و بدون هیچ مقدمهاى این
حرف را زده باشد ،زیرا اگر اینطور بود برادران حدس مىزدند كه شاید این مرد همان
یوسف باشد كه این قدر اصرار مىورزد ما برادر پدرى خود را كه برادر پدر و مادرى
اوست همراه بیاوریم ،پس قطعا مقدماتى در كار بوده كه ذهن آنان را از چنین حدسى
منصرف ساخته و نیز از احتمال و توهم این كه وى قصد سویى نسبت به آنان دارد بازشان
داشته است .
چیزى كه از كالم خداى تعالى استفاده مىشود این است كه یوسف از ایشان پرسیده
كه به چه علت به مصر آمدهاید؟ ایشان هم جواب دادهاند كه ده برادرند و یك برادر دیگر در
منزل نزد پدر جا گذاشتهاند چون پدرشان قادر بر مفارقت او و راضى به فراق او نمىشود
حال چه مسافرت باشد و چه گردش و چه مانند آن ،یوسف هم اظهار عالقه كرد كه دوست
مىدارد او را ببیند و باید بار دیگر او را همراه خود بیاورند .
یوسف به غالمان خود گفت :هر آنچه ایشان از قبیل پول و كاال در برابر طعام
دادهاند در خرجینهایشان بگذارید تا شاید وقتى به منزل مىروند و خرجینها را باز مىكنند
بشناسند كه كاال همان كاالى خود ایشان است و در نتیجه دوباره نزد ما برگردند و برادر
خود را همراه بیاورند ،زیرا برگرداندن بها دلهاى ایشان را بیشتر متوجه ما مىكند و بیشتر
به طمعشان مىاندازد تا برگردند و باز هم از اكرام و احسان ما برخوردار شوند!
المیزان ج  11 :ص 283 :

گفتمان برادران با پدر و با یوسف در سفر دوم
س ْل َمعَنَا أ َ َخانَا نَكت َ ْل َو ِإنَّا لَهُ
یه ْم قَالُوا یَأَبَانَا ُم ِن َع ِمنَّا ا ْل َك ْی ُل فَأ َ ْر ِ
« فَلَ َّما َر َجعُوا إِلى أَبِ ِ
لَ َح ِفظونَ !»
یر َح ِفظا ً َو ُه َو أ َ ْر َح ُم
« قَا َل َه ْل َءا َمنُ ُك ْم َ
علَ ْی ِه إِال ك َما أ َ ِمنت ُ ُك ْم عَلى أ َ ِخی ِه ِمن قَ ْب ُل فَ َّ
اَّللُ َخ ٌ
الر ِح ِمینَ »!...
َّ
« و هنگامى كه آنها بسوى پدرشان بازگشتند گفتند :اى پدر! دستور داده شده كه
به ما پیمانه اى از غله ندهند ،لذا برادرمان را با ما بفرست تا سهمى دریافت داریم
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و ما او را محافظت خواهیم كرد!»
« گفت آیا من نسبت به او به شما اطمینان كنم همانگونه كه نسبت به برادرش
یوسف اطمینان كردم؟ خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است!»
« و هنگامى كه متاع خود را گشودند دیدند سرمایه آنها بازگردانده شده گفتند:
پدر! ما دیگر چه مىخواهیم این سرمایه ما است كه به ما پس گردانده شده( پس
چه بهتر كه برادر را با ما بفرستى )،و ما براى خانواده خویش مواد غذایى
مىآوریم و برادرمان را حفظ خواهیم كرد و پیمانه بزرگترى غیر از این پیمانه
كوچك دریافت خواهیم داشت!»
« گفت :هرگز او را با شما نخواهم فرستاد جز این كه پیمان مؤكد الهى بدهید كه
او را حتما نزد من خواهید آورد ،مگر این كه بر اثر مرگ یا علت دیگرى قدرت از
شما سلب گردد ،و هنگامى كه آنها پیمان موثق خود را در اختیار او گذاردند گفت:
خداوند نسبت به آنچه مىگوییم ناظر و حافظ است!»
« ( هنگامى كه خواستند حركت كنند یعقوب) گفت :فرزندان من! از یك در وارد
نشوید ،بلكه از درهاى متفرق وارد گردید و ( من با این دستور) نمىتوانم
حادثهاى را كه از سوى خدا حتمى است از شما دفع كنم ،حكم و فرمان تنها از آن
خدا است ،من بر او توكل مىكنم و همه متوكالن باید بر او توكل كنند!»
« و چون كه از همان طریق كه پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند ،این كار
هیچ حادثه حتمى الهى را نمىتوانست از آنها دور سازد جز حاجتى در دل یعقوب(
كه از این راه انجام شد و خاطرش تسكین یافت) و او از بركت تعلیمى كه ما به او
دادهایم علم فراوانى دارد در حالى كه اكثر مردم نمىدانند!»
« هنگامى كه بر یوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاى داد و گفت من برادر
تو هستم ،از آنچه آنها مىكنند غمگین و ناراحت نباش!»
« و چون بارهاى آنها را بست ،ظرف آبخورى ملك را در بار برادرش قرار داد
سپس كسى صدا زد اى اهل قافله! شما سارق هستید!»
« آنها رو بسوى او كردند و گفتند چه چیز گم كردهاید ؟ »
« گفتند جام ملك را ،و هر كس آنرا بیاورد یك بار شتر غله به او داده مىشود و
من ضامن این پاداش هستم!»
« گفتند به خدا سوگند شما مىدانید كه ما نیامدهایم در این سرزمین فساد كنیم و ما
هرگز دزد نبودهایم!»
« آنها گفتند :اگر دروغگو باشید كیفر شما چیست ؟»
« گفتند :هر كس كه آن جام در بار او پیدا شود خودش كیفر آن خواهد بود( و
بخاطر این كار برده خواهد شد )،ما اینگونه ستمگران را كیفر مىدهیم!»
« در این هنگام یوسف قبل از بار برادرش به كاوش بارهاى آنها پرداخت ،و
سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد .ما این گونه راه چاره به یوسف یاد
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دادیم او هرگز نمىتوانست برادرش را مطابق آئین ملك مصر بگیرد مگر آنكه خدا
بخواهد ،ما درجات هر كس را كه بخواهیم باال مىبریم و برتر از هر صاحب
علمى ،عالمى است!»
« برادران گفتند اگر او ( بنیامین) دزدى كرده تعجب نیست برادرش( یوسف) نیز
قبل از او دزدى كرده ،یوسف سخت ناراحت شد و این ناراحتى را در درون خود
پنهان داشت و براى آنها اظهار نداشت ،فقط گفت وضع شما بدتر است و خدا از
آنچه حكایت مىكنید آگاهتر است!»
« گفتند اى عزیز! او پدر پیرى دارد ،یكى از ما را بجاى او بگیر ،ما تو را از
نیكوكاران مىبینیم!»
« گفت پناه بر خدا كه ما غیر از آن كس كه متاع خود را نزد او یافتهایم بگیریم كه
در آن صورت از ظالمان خواهیم بود!»
« و همین كه از او ناامید شدند رازگویان به كنارى رفتند ،بزرگشان گفت :آیا
نمىدانید پدرتان از شما پیمان الهى گرفته و پیش از این در باره یوسف كوتاهى
كردید! لذا من از این سرزمین حركت نمىكنم تا پدرم به من اجازه دهد ،یا خدا
فرمانش را در باره من صادر كند كه او بهترین حكم كنندگان است!»
« شما بسوى پدرتان بازگردید و بگویید پدر! پسرت دزدى كرد و ما جز به آنچه
مىدانستیم گواهى ندادیم و ما از غیب آگاه نیستیم!»
( براى اطمینان بیشتر) از آن شهرى كه در آن بودیم سؤال كن و از قافله و
كاروانیانى كه با آنان آمدیم بپرس كه ما راست مىگوییم! »(63تا/82یوسف)
این آیات داستان برگشتن برادران یوسف را بسوى پدرشان و راضى كردن پدر به
این كه برادر یوسف را براى گرفتن طعام بفرستد ،و نیز بازگشتن ایشان را بسوى یوسف و
بازداشت كردن یوسف برادر خود را با حیلهاى كه طرح كرده بود بیان مىفرماید:
این كه فرموده «:قالوا یا ابانا منع منا الكیل »،معنایش این است كه اگر ما برادر
خود را همراه نبریم و او با ما به مصر نیاید ما را كیل نمىدهند .این جمله اجمال آن
جریانیست كه میان آنان و عزیز مصر گذشته ،كه به مامورین دستور داده دیگر به این چند
نفر كنعانى طعام ندهند مگر وقتى كه برادر پدرى خود را همراه بیاورند ،این معنا را با
جمله كوتاه « منع منا الكیل »،براى پدر بیان كرده و از او مىخواهند كه برادرشان را با
ایشان روانه كند تا جیره ایشان را بدهند و محرومشان نكنند.
« قال هل آمنكم علیه اال كما امنتكم على اخیه من قبل فاهلل خیر حافظا و هو ارحم
الراحمین!» گفت :شما از من توقع دارید كه به گفتارتان اعتماد كنم و دلم را در باره شما
گرم و مطمئن كنم ،همچنانكه قبل از این در خصوص برادرش یوسف به شما اعتماد كردم و
به وعدهاى كه امروز مىدهید ما او را حفظ مىكنیم دل ببندم ،همانطور كه به عین این وعده
كه در باره یوسف دادید دل بستم ،و حال آنكه من آنروز عینا مانند امروز شما را بر آن
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فرزندم امین شمردم ولى شما در حفظ او كارى برایم صورت ندادید ،كه سهل است ،بلكه
پیراهن او را كه آغشته به خون بود برایم آوردید و گفتید كه گرگ او را درید .امروز هم
اگر در باره برادرش به شما اعتماد كنم به كسانى اعتماد كردهام كه اعتماد و اطمینان به آنان
سودى نمىبخشد ،و نمىتوانند نسبت به امانتى كه به ایشان سپرده مىشود رعایت امانت را
نموده آنرا حفظ كنند!
و این كه فرمود « :فاهلل خیر حافظا و هو ارحم الراحمین!» مىفهماند كه وقتى
اطمینان به شما در خصوص این پسر ،لغو و بیهوده است و هیچ اثر و خاصیتى ندارد ،پس
بهترین اطمینان و اتكال ،تنها آن اطمینان و توكلى است كه به خداى سبحان و به حفظ او
باشد ،و خالصه وقتى امر مردد باشد میان توكل به خدا و تفویض به او ،و میان اطمینان و
اعتماد به غیر او ،وثوق به خداى تعالى بهتر و بلكه متعین است!
« و هو ارحم الراحمین!» مراد یعقوب علیهالسالم این است كه اطمینان به حفظ
خداى سبحان بهتر است از اطمینان به حفظ غیر او ،براى این كه او ارحم الراحمین است ،و
به بنده خود ،در آنچه كه او را امین در آن دانسته خیانت نمىكند ،بخالف مردم كه چه بسا
رعایت عهد و امانت را ننموده به مؤتمنى كه متوسل به ایشان شده ترحم نكنند و به وى
خیانت بورزند.
بهمین جهت مىبینیم یعقوب علیهالسالم بعد از آن كه براى بار دوم فرزندان را
مكلف به آوردن وثیقه مىكند چنین مىفرماید « :حتى توتون موثقا من هللا لتاتننى به اال ان
یحاط بكم!» و آن اختیارى را كه فرزندان در حفظ برادر خود ندارند استثناء نموده
مىفرماید :مگر آن كه شما را احاطه كنند و قدرت حفظ او از شما سلب گردد ،زیرا در این
صورت حفظ برادر از قدرت و استطاعت ایشان بیرون است و دیگر نسبت به آن مورد
سؤال پدر واقع نمىشوند ،و اما این كه حضرت یعقوب علیهالسالم از آنان خواست تا
وثیقه اى الهى بیاورند تا آنجا بود كه اختیار و قدرت دارند برادر را حفظ نموده دوباره به
پدر برگردانند ،مثال او را نكشند و آواره و تبعیدش نكنند و بالیى نظیر آن بر سرش نیاورند!
« و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم »،...وقتى بار و بنه خود را باز كرده و
كاالى خود را در میان طعام خود یافتند و فهمیدند كه عمدا به ایشان برگردانیدهاند به پدر
گفتند :ما دیگر بیش از این چه مىخواهیم ما وقتى به مصر مىرفتیم منظورمان خریدن
طعام بود ،نه تنها طعام را به سنگ تمام به ما دادند بلكه كاالى ما را هم به ما برگردانیدند،
و این خود بهترین دلیل است بر این كه منظور عزیز احترام ما است ،نه این كه قصد سویى
به ما داشته باشد.
این كه گفتند «:یا ابانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت الینا »،...منظورشان دلخوش
ساختن پدر بود ،تا شاید بدین وسیله به فرستادن برادرشان رضایت دهد و از ناحیه عزیز
مطمئن باشد كه قصد سویى ندارد ،و از ناحیه خود ایشان هم مطمئن باشد كه همانطور كه
وعده دادند حفظش خواهند كرد!
« قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من هللا لتاتننى به اال ان یحاط بكم فلما آتوه
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موثقهم قال هللا على ما نقول وكیل!» موثقا من هللا امرى است كه هم مورد اعتماد باشد و هم
مرتبط و وابسته به خداي تعالى ،و آوردن وثیقه الهى و یا دادن آن ،به این است كه انسان را
بر امرى الهى و مورد اطمینان از قبیل عهد و قسم مسلط كند به نحوى كه احترام خدا در آن
به منزله گروگانى باشد.
آرى معاهدى كه عهد مىبندد و قسم خورندهاى كه سوگند مىخورد ،احترام خدا را
نزد طرف مقابلش گروگان مىگذارد ،بطورى كه اگر به گفته خود وفا نكند نسبت به
گروگانش زیانكار شده و در نتیجه احترام خداى را از بین برده و در نزد او مسؤول هست.
معناى توكل این نیست كه انسان نسبت امور را به خودش و یا به اسباب ،قطع و
یا انكار كند ،بلكه معنایش این است كه خود و اسباب را مستقل در تاثیر ندانسته و معتقد
باشد كه استقالل و اصالت منحصرا از آن خداى سبحان است ،و در عین حال سببیت غیر
مستقله را براى خود و براى اسباب قائل باشد.
مىبینیم یعقوب علیهالسالم بطورى كه آیات مورد بحث حكایت مىكند در عین
توكلش بر خدا اسباب را لغو و مهمل ندانسته و به اسباب عادى تمسك مىجوید ،نخست با
فرزندان در باره برادرشان گفتگو نموده سپس از ایشان پیمانى خدایى مىگیرد ،آنگاه بر خدا
توكل مىكند ،و همچنین در وصیتى كه در آیه بعدى آمده نخست سفارش مىكند از یك
دروازه وارد مصر نشوند ،بلكه از درهاى متعدد وارد شوند و آنگاه بر پروردگارش خداى
متعال توكل مىكند!
پس خداى سبحان بر هر چیز وكیل است از جهت امورى كه نسبتى با آن چیز
دارند ،همچنانكه او ولى هر چیز است از جهت استقاللش به قیام بر امور منسوب به آن چیز
 ،و خود آن امور عاجزند از قیام به امور خود  ،با حول و قوه خود ،و نیز او رب هر چیز
است از جهت اینكه مالك و مدبر آن است .
یعقوب علیهالسالم به فرزندان خود گفت هرگز برادرتان را با شما روانه نمىكنم تا
آنكه میثاقى را از خدا كه من به آن وثوق و اعتماد كنم بیاورید و به من بدهید ،حال یا عهدى
ببندید و یا سوگند بخورید كه او را برایم مىآورید ،و از آنجایى كه این پیمان منوط به قدرت
فرزندان بوده بناچار صورت اضطرارشان را استثناء نموده گفت :مگر آنكه از شما سلب
قدرت شود .بعد از آنكه میثاق خود را برایش آوردند یعقوب علیهالسالم گفت « :هللا على ما
نقول وكیل  -خدا بر آنچه ما مىگوییم وكیل باشد!» یعنى ما همگى قول و قرارى بستیم،
چیزى من گفتم و چیزى شما گفتید ،و هر دو طرف در رسیدن به غرض بر اسباب عادى و
معمولى متمسك شدیم ،اینك باید هر طرفى به آنچه كه ملزم شده عمل كند ،من برادر یوسف
را به دهم و شما هم او را به من برگردانید )،حال اگر كسى تخلف كرد خدا او را جزا دهد و
داد طرف مقابلش را از او بستاند .
« و قال یا بنى ال تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقة »...این كالمى
است كه یعقوب به فرزندان خود گفته است وقتى كه فرزندانش آن موثق را كه پدر از ایشان
خواسته بود آورده و آماده كوچ كردن به سوى مصر بودند.
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از سیاق داستان چنین استفاده مىشود كه یعقوب از جان فرزندان خود كه یازده نفر
بودند مىترسیده نه این كه از این ترسیده باشد كه عزیز مصر ایشان را در حال اجتماع،
صف بسته ببیند ،زیرا یعقوب علیهالسالم مىدانست كه عزیز مصر همه آنها را نزد خود
مىطلبد و ایشان در یك صف یازده نفرى در برابرش قرار مىگیرند ،عزیز هم مىداند كه
ایشان همه برادران یكدیگر و فرزندان یك پدرند ،این جاى ترس نیست ،بلكه ترس یعقوب از
این بوده كه مردم ایشان را كه برادران از یك پدرند در حال اجتماع ببینند و چشم بزنند و یا
بر آنان حسد برده و براى خاموش ساختن آتش حسد خود ،وسیله از بین بردن آنان را فراهم
سازند و یا از ایشان حساب ببرند و براى شكستن اتفاقشان توطئه بچینند یا بقتلشان برسانند و
یا بالى دیگرى بر سرشان بیاورند.
جمله« و ما اغنى عنكم من هللا من شىء ان الحكم اال هلل!» خالى از داللت و یا حد
اقل اشعار بر این معنا نیست كه یعقوب علیهالسالم از این حوادثى كه احتمال مىداده جدا
مىترسیده ،گویا ( و خدا داناتر است) در آن موقع كه فرزندان ،مجهز و آماده سفر شدند و
براى خداحافظى در برابرش صف كشیدند ،این بطور الهام درك كرد كه این پیوستگى ،آن
هم با این وضع و هیات جالبى كه دارند بزودى از بین مىرود و از عدد ایشان كم مىشود و
چون چنین معنایى را احساس كرد لذا سفارش كرد كه هرگز تظاهر به اجتماع نكنند و
زنهارشان داد كه از یك دروازه وارد نشوند و دستور داد تا از درهاى متفرق وارد شوند ،تا
شاید بالى تفرقه و كم شدن عدد  ،از ایشان دفع شود.
سپس به اطالق كالم خود رجوع نموده از آنجایى كه ظهور در این داشت كه وارد
شدن از درهاى متعدد سبب اصیل و مستقلى است براى دفع بال  -و هیچ مؤثرى در وجود
بجز خداى سبحان در حقیقت نیست  -لذا كالم خود را به قیدى كه صالحیت آنرا دارد مقید
نموده چنین خطاب كرد :من با این سفارشم بهیچ وجه نمىتوانم شما را از دستگیرى خدا
بىنیاز كنم! آنگاه همین معنا را تعلیل نموده به این كه « ان الحكم اال هلل!» یعنى من با این
سفارشم حاجتى را كه شما به خداوند سبحان دارید برنمىآورم و نمىگویم كه این سفارش
سبب مستقلى است كه شما را از نزول بال نگاهداشته و توسل به آن موجب سالمت و عافیت
شما مىشود ،زیرا اینگونه اسباب ،كسى را از خدا بىنیاز نمىسازد و بدون حكم و اراده
خدا اثر و حكمى ندارد ،پس بطور مطلق حكم جز براى خداى سبحان نیست ،و این اسباب،
اسباب ظاهرى هستند كه اگر خدا اراده كند صاحب اثر مىشوند!
یعقوب علیهالسالم بهمین جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه :در عین این كه
دستورتان دادم كه به منظور دفع بالیى كه از آن بر شما مىترسم متوسل به آن شوید ،در
عین حال توكلم به خداست ،چه در این سبب و چه در سایر اسبابى كه من در امورم اتخاذ
مىكنم .این مسیرى است كه هر عاقل رشیدى باید سیره خود قرار دهد ،زیرا اگر انسان
دچار گمراهى نباشد مىبیند و احساس مىكند كه نه خودش مستقال مىتواند امور خود را
اداره كند و نه اسباب عادى كه در اختیار اوست مىتوانند مستقال او را به مقصدش برسانند،
بلكه باید در همه امورش به وكیلى ملتجى شود كه اصالح امورش به دست اوست و او است
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كه به بهترین وجهى امورش را تدبیر مىكند ،و آن وكیل همان خداى قاهرى است كه هیچ
چیز بر او قاهر نیست و خداى غالبى است كه هیچ چیز بر او غالب نیست ،هر چه بخواهد
مىكند و هر حكمى كه اراده كند انفاذ مىنماید!
« و لما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنى عنهم من هللا من شىء اال حاجة فى
نفس یعقوب قضیها »،...آنچه از دقت و تدبر در سیاق آیات گذشته و آینده بدست مىدهد ( و
خدا داناتر است!) این است كه مراد از وارد شدنشان از آن جایى كه پدر دستورشان داده بود
این باشد كه ایشان از درهاى مختلفى به مصر و یا به دربار عزیز وارد شده باشند ،چون
پدرشان در موقع خداحافظى همین معنا را سفارش كرده بود ،و منظورش از توسل به این
وسیله این بود كه از آن مصیبتى كه به فراست ،احتمالش را داده بود جلوگیرى كند ،تا
جمعشان مبدل به تفرقه نگشته از عددشان كاسته نشود و لیكن این وسیله آن بال را دفع نكرد،
و قضاء و قدر خدا برایشان گذرا گشته عزیز مصر برادر پدریشان را به جرم دزدیدن پیمانه
توقیف نمود و برادر بزرگترشان هم در مصر از ایشان جدا شد و در مصر ماند ،در نتیجه،
هم جمعشان پراكنده شد و هم عددشان كم شد ،و یعقوب و دستورش ایشان را از خدایى
بىنیاز نساخت!
و اگر خداوند نقشه یعقوب علیهالسالم را بىاثر و قضاى خود را گذرا ساخت براى
این بود كه مىخواست حاجتى را كه یعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد ،و سببى
را كه به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام هیچ كارى برایش صورت
نداد بلكه مایه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ایشان شد ،همان سبب را وسیله رسیدن
یعقوب به یوسف قرار دهد ،زیرا بخاطر همین بازداشت یكى از برادران بود كه بقیه به
كنعان برگشته و دوباره نزد یوسف آمدند و در برابر سلطنت و عزتش اظهار ذلت نموده و
التماس كردند و او خود را معرفى نموده پدر و سایر بستگان خود را به مصر آورد و پس
از مدتها فراق ،پدر و برادران به وى رسیدند.
« و لما دخلوا على یوسف آوى الیه اخاه قال انى انا اخوك فال تبتئس بما كانوا
یعملون!» بعد از وارد شدن به مصر به برادر خود یوسف وارد شدند ،یوسف برادر خود -
همان برادرى كه یوسف علیهالسالم دستور داده بود بار دوم همراه خود بیاورند یعنى برادر
پدر و مادریش -را نزد خود برد و گفت :من برادر تو هستم یعنى یوسفى كه از دیر زمانى
ناپدید شده بود ،پس اندوه به خود راه مده از آن كارها كه برادران مىكردند و آن آزارها و
ستمهایى كه از در حسد به من و تو روا مىداشتند بخاطر این كه مادرمان از مادر ایشان
جدا بود .
« فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایة فى رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انكم
لسارقون -و چون بارهاى آنها را بست ،ظرف آبخورى ملك را در بار برادرش قرار داد
سپس كسى صدا زد اى اهل قافله! شما سارق هستید!»
این آیه بیان حیلهاي است كه یوسف علیهالسالم بكار برد ،و بدان وسیله برادر
مادرى خود را نزد خود نگهداشت ،و این بازداشتن برادر را مقدمه معرفى خود قرار داد ،تا
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در روزى كه مىخواهد خود را معرفى كند برادرش نیز مانند خودش متنعم به نعمت
پروردگار و مكرم به كرامت او بوده باشد .
برادران یوسف بسوى او و كارمندانش روى آورده گفتند :چه چیز گم كردهاید؟
گفتند :ما پیمانه پادشاه را گم كردهایم ،و یوسف گفت :هر كه آنرا بیاورد یك بار شتر
طعام به او مىدهیم و من خود ضامن این قرارداد مىشوم!
« قالوا تاهلل لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى االرض و ما كنا سارقین -گفتند به خدا
سوگند شما مىدانید كه ما نیامدهایم در این سرزمین فساد كنیم و ما هرگز دزد نبودهایم!»
مقصودشان این بود كه چنین صفتى نكوهیده در ما نیست ،و از ما و خاندان ما چنین اعمالى
سابقه ندارد.
مامورین یوسف پرسیدند :در صورتى كه واقع امر چنین نبود و شما دروغگو از
آب درآمدید كیفر آن كس كه از شما پیمانه را دزدیده چیست؟
« گفتند :هر كس كه آن جام در بار او پیدا شود خودش كیفر آن خواهد بود( و
بخاطر این كار برده خواهد شد )،ما اینگونه ستمگران را كیفر مىدهیم!»
مقصودشان از این پاسخ این است كه كیفر سارق و یا كیفر دزدى ،خود سارق
است ،به این معنا كه اگر كسى مالى را بدزدد خود دزد برده صاحب مال مىشود .از جمله
« ما ستمگران را اینچنین كیفر مىدهیم »،برمىآید كه حكم این مساله در سنت یعقوب
علیهالسالم چنین بوده است .
پس آنگاه شروع كرد به تفتیش و بازجویى تا در صورت یافتن پیمانه بر اساس
همان حكم ،عمل كند ،لذا اول بار و بنه و ظرفهاى سایر برادران را جستجو نمود ،زیرا اگر
در همان بار اول مستقیما بار و خرجینهاى بنیامین را جستجو مىكرد برادران مىفهمیدند
كه نقشهاى در كار بوده ،در نتیجه براى این كه رد گم كند اول به خرجین هاى سایر
برادران پرداخت و در آخر پیمانه را از خرجین بنیامین بیرون آورد ،و كیفر بر او مستقر
گردید.
در قانون مصریان حكم سارق این نبود كه برده صاحب مال شود ،بهمین جهت
یوسف به امر خدا این نقشه را علیه برادران ریخت كه پیمانه را در خرجین بنیامین بگذارد،
آنگاه اعالم كند كه شما سارقید ،ایشان انكار كنند و او بگوید حال اگر در خرجین یكى از
شما بو د كیفرش چه خواهد بود؟ ایشان هم بگویند :كیفر سارق در دین ما این است كه برده
صاحب مال شود ،یوسف هم ایشان را با اعتقاد و قانون دینى خودشان مؤاخذه نماید.
برادران گفتند :اگر این بنیامین امروز پیمانه پادشاه را دزدید ،خیلى جاى تعجب
نبوده و از او بعید نیست ،زیرا او قبال برادرى داشت كه مرتكب دزدى شد و چنین عملى از
او نیز سرزد ،پس این دو برادر دزدى را از ناحیه مادر خود به ارث بردهاند و ما از ناحیه
مادر از ایشان جدا هستیم .
از همینجا تا اندازهاى پى به گفتار یوسف مىبریم كه در جواب ایشان فرمود «:انتم
شر مكانا  »!...یوسف این نسبت دزدى را كه برادران به او دادند نشنیده گرفت و در دل
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پنهان داشت و متعرض آن و تبرئه خود از آن نشد و حقیقت حال را فاش نكرد ،بلكه سربسته
گفت «:انتم شر مكانا  -شما بدحالترین خلقید!» براى آن تناقضى كه در گفتار شما و آن
حسدى كه در دلهاى شماست ،و بخاطر آن جرأتى كه نسبت به ارتكاب دروغ در برابر
عزیز مصر ورزیدید ،آنهم بعد از آنهمه احسان و اكرام كه نسبت به شما كرد «،و هللا اعلم
بما تصفون!» او بهتر مى داند كه آیا برادرش قبل از این دزدى كرده بود یا نه ،آرى یوسف
به این مقدار جواب سربسته اكتفا نموده و ایشان را تكذیب نكرد .
« قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا كبیرا فخذ احدنا مكانه انا نریك من المحسنین!»
سیاق آیات داللت دارد بر این كه برادران وقتى این حرف را زدند كه دیدند برادرشان
محكوم به بازداشت و رقیت شده ،و گفتند كه ما به پدر او میثاقها داده و خدا را شاهد
گرفته ایم كه او را به نزدش بازگردانیم و مقدور ما نیست كه بدون او بسوى پدر برگردیم،
در نتیجه ناگزیر شدند كه اگر عزیز رضایت دهد یكى از خودشانرا بجاى او فدیه دهند ،و
این معنا را با عزیز در میان نهاده گفتند :هر یك از ما را مىخواهى بجاى او نگهدار و او
را رها كن تا نزد پدرش برگردانیم.
گفت ما نمىتوانیم بغیر از كسى كه متاعمان را نزد او یافتهایم بازداشت كنیم!
« فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا »،...چون برادران یوسف مایوس شدند از این که
یوسف دست از برادرشان برداشته آزادش كند ،حتى به این كه یكى از ایشان را عوض او
بازداشت نماید ،از میان جماعت به كنارى خلوت رفتند و به نجوى و سخنان بیخ گوشى
پرداختند كه چه كنیم آیا نزد پدر بازگردیم با این كه میثاقى خدایى از ما گرفته كه فرزندش
را بسویش بازگردانیم و یا آن كه همین جا بمانیم؟ خوب از ماندن ما چه فایدهاى عاید
مىشود ،چه كنیم؟ .
بزرگ ایشان بقیه را مخاطب قرار داده گفت :مگر نمىدانید كه پدرتان عهدى
خدایى از شما گرفت كه بدون فرزندش از سفر برنگردید چگونه مىتوانید فرزند او را
بگذارید و برگردید؟ و نیز مىدانید كه قبل از این واقعه هم تقصیرى در امر یوسف مرتكب
شدید ،با پدرتان عهد كردید كه او را حفاظت و نگهدارى كنید و صحیح و سالم به او
برگردانید ،آنگاه او را در چاه افكندید و سپس به كاروانیان فروختید و خبر مرگش را براى
پدر برده گفتید :گرگ او را پاره كرده!
حال كه چنین است من از سرزمین مصر تكان نمىخورم حتى تا پدرم تكلیفم را
روشن كند و از عهدى كه از من گرفته صرفنظر نماید و یا آنكه آنقدر مىمانم تا خدا حكم
كند ،آرى او بهترین حكم كنندگان است! او راهى پیش پایم بگذارد كه بدان وسیله از این
مضیقه و ناچارى نجاتم دهد ،حال یا برادرم را از راهى كه به عقل من نمىرسد از دست
عزیز خالص كند و یا مرگ مرا برساند و یا راههایى دیگر ...اما مادام كه خدا نجاتم نداده
من رأیم این است كه در اینجا بمانم ،شما به نزد پدر برگردید « :ارجعوا الى ابیكم فقولوا یا
ابانا ان ابنك سرق و ما شهدنا اال بما علمنا و ما كنا للغیب حافظین!» به او بگوئید :پسرت
دزدى كرد و ما در كیفر سرقت جز به آنچه مىدانستیم شهادت ندادیم ،و هیچ اطالعى

60

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب پنجاه وهشتم :گفتمان های تعلیمی قرآن

نداشتیم كه او پیمانه عزیز را دزدیده و بزودى دستگیر مىشود و گرنه اگر چنین اطالعى
مىداشتیم در شهادت خود به مساله كیفر سرقت ،شهادت نمىدادیم ،چون چنین گمانى به او
نمىبردیم.
« و اسئل القریة التى كنا فیها و العیر التى اقبلنا فیها و انا لصادقون!» یعنى از همه
آن كسانى كه در این سفر با ما بودند و یا جریان كار ما را در نزد عزیز ناظر بودند بپرس،
تا كمترین شكى برایت باقى نماند كه ما در امر برادر خود هیچ كوتاهى نكردهایم ،و عین
واقعه همین است كه او مرتكب سرقت شد و در نتیجه بازداشت گردید!
المیزان ج  11 :ص 288 :

گفتمان یعقوب با پسران ،امید به بازگشت یوسف
َّللاُ أَن یَأ ْ ِتیَنى بِ ِه ْم َج ِمیعا ً إِنَّهُ
صبر َج ِمی ٌل عَسى َّ
« قَا َل بَ ْل َّ
سولَت لَ ُك ْم أَنفُس ُك ْم أ َ ْمرا ً فَ ٌ
ُه َو ا ْلعَ ِلی ُم ا ْل َحكی ُم!»
« یعقوب گفت :چنین نیست ،بلكه ضمیرها و هوى و هوستان كارى بزرگ را به
شما نیكو وانمود كرده ،اینك صبرى نیكو باید بكنم ،شاید خدا همه را به من
بازآرد ،كه او داناى حكیم است!»
ع ْینَاهُ ِمنَ ا ْل ُح ْز ِن فَ ُه َو َك ِظی ٌم!»
« َو ت َ َولى عَن ُه ْم َو قَا َل یَأَسفَى عَلى یُوسف َو ا ْبیَضت َ
« و از آنان روى بگردانید و گفت :اى دریغ از یوسف! و دیدگانش از غم سپید
شد ،اما او خشم خود را فرو مىبرد!»
كر یُوسف َحتى تَكُونَ َح َرضا ً أ َ ْو تَكُونَ ِمنَ ا ْل َه ِل ِكینَ !»
« قَالُوا ت َ َّ
اَّللِ ت َ ْفتَؤُا ت َ ْذ ُ
« گفتند :به خدا آنقدر یاد یوسف مىكنى تا سخت بیمار شوى ،یا بهالك افتى!»
َّللا َما ال ت َ ْعلَ ُمونَ !»
َّللاِ َو أ َ ْعلَ ُم ِمنَ َّ ِ
« قَا َل إِنَّ َما أَشكُوا بَثى َو ُح ْزنى إِلى َّ
« گفت :شكایت غم و اندوه خویش را فقط به خدا مىكنم و از خدا چیزهایى سراغ
دارم كه شما نمىدانید!»
َّللا ِإنَّهُ ال یَا ْیئ َس
نى ا ْذ َهبُوا فَت َ َحسسوا ِمن یُوسف َو أ َ ِخی ِه َو ال تَا ْیئ َسوا ِمن َّر ْوح َّ ِ
« یَبَ َّ
َّللا إِال ا ْلقَ ْو ُم ا ْل َك ِف ُرونَ !»
ِمن َّر ْوح َّ ِ
« فرزندان من! بروید و یوسف و برادرش را بجوئید و از فرج خدا نومید مشوید،
(83تا/87یوسف)
كه جز گروه كافران از گشایش خدا نومید نمىشوند!»

61

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب پنجاه وهشتم :گفتمان های تعلیمی قرآن

برادران یوسف بعد از آنكه به نزد پدر بازگشته و سفارش برادر بزرگتر خود را
انجام داده و آنچه را كه او سفارش كرده بود به پدر گفتند ،پدرشان در جواب فرمود « :بل
سولت لكم انفسكم امرا -بلكه ضمیرها و هوى و هوستان كارى بزرگ را به شما نیكو
وانمود كرده »!...این كالم را به منظور تكذیب ایشان نفرمود ،حاشا بر آن حضرت كه
چیزیرا كه شواهد و قراین صدق در آن هست تكذیب نماید ،با این كه مىتواند با آن شواهد،
صدق و كذب آنرا تحقیق كند .و نیز منظورش این نبوده كه به صرف سوء ظن ،تهمتى به
ایشان زده باشد ،بلكه جز این نبوده كه با فراستى الهى و خدادادى پیش بینى كرده كه اجماال
این جریان ناشى از تسویالت و اغوائات نفسانى ایشان بوده ،واقعا هم همینطور بود ،زیرا
جریان دستگیر شدن برادر یوسف از جریان خود یوسف ناشى شد كه آنهم از تسویل و
اغواى نفسانى برادران به وقوع پیوست .
از این جا معلوم مىشود كه چرا یعقوب خصوص برنگشتن بنیامین را مستند به
تسویالت نفسانى نكرد بلكه برنگشتن او و برادر بزرگتر را مستند به آن كرد و به طور كلى
فرمود :امید است خداوند همه ایشان را به من برگرداند و با این جمله اظهار امیدوارى كرد
به این كه هم یوسف برگردد و هم برادر مادریش و هم برادر بزرگش .از سیاق برمىآید كه
این اظهار امیدواریش مبنى بر آن صبر جمیلى است كه او در برابر تسویالت نفسانى
فرزندان از خود نشان داد .
این كه فرموده «:شاید خدا همه را به من بازآرد ،كه او داناى حكیم است!» صرف
اظهار امید است نسبت به بازگشت فرزندان ،به اضافه اشاره به این كه به نظر او یوسف
هنوز زنده است .به هیچ وجه معناى دعا از آن استفاده نمىشود.
آرى تنها اظهار امیدوارى است نسبت به ثمره صبر ،در حقیقت خواسته است،
بگوید :واقعه یوسف كه سابقا اتفاق افتاد و این واقعه كه دو تا از فرزندان مرا از من گرفت،
بخاطر تسویالت نفس شما بود ،ناگزیر من صبر مىكنم و امیدوارم خداوند همه فرزندانم را
برایم بیاورد و نعمت خود را همچنانكه وعده داده بر آل یعقوب تمام كند ،آرى او مىداند چه
كسى را برگزیند و نعمت خود را بر او تمام كند و در كار خود حكیم است و امور را بر
مقتضاى حكمت بالغهاش تقدیر مىكند ،بنا بر این دیگر چه معنا دارد كه آدمى در مواقع
برخورد بالیا و محنت ها مضطرب شود و به جزع و فزع درآید و یا از روح و رحمت خدا
مایوس گردد؟
دو اسم علیم و حكیم همان دو اسمى است كه یعقوب در روز نخست در وقتى كه
یوسف رؤیاى خود را نقل مىكرد به زبان آورد و در آخر هم یوسف در موقعى كه پدر و
مادر را بر تخت سلطنت نشاند و همگى در برابرش به سجده افتادند به زبان مىآورد و
مىگوید « :یا ابت هذا تاویل رؤیاى  ...و هو العلیم الحكیم! »
« و تولى عنهم و قال یا اسفى على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو كظیم!»
یعقوب بعد از این كه فرزندان را خطاب كرده و گفت «:بل سولت لكم انفسكم امرا »،...و
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بعد از آن نالهاى كه كرد و گفت :یا اسفى على یوسف ،و نیز بعد از آنكه در اندوه بر یوسف
دیدگان خود را از دست داد ،ناگزیر از ایشان روى برگردانید و خشم خود را فرو برد و
متعرض فرزندان نشد.
« قالوا تاهلل تفتؤا تذكر یوسف  »،...گفتند :به خدا سوگند كه تو دائما و ال یزال به یاد
یوسف هستى و سالها است كه خاطره او را از یاد نمىبرى و دست از او برنمىدارى ،تا
حدى كه خود را مشرف به هالكت رسانده و یا هالك كنى!
ظاهر این گفتار این است كه ایشان از در محبت و دلسوزى این حرف را زدهاند و
خالصه به وضع پدر رقت كردهاند و شاید هم از این باب باشد كه از زیادى گریه او به ستوه
آمده بودند و مخصوصا از این جهت كه یعقوب ایشان را در امر یوسف تكذیب كرده بود و
ظاهر گریه و تاسف او هم این بود كه مىخواست درد دل خود را به خود ایشان شكایت كند.
« قال انما اشكو بثى و حزنى الى هللا و اعلم من هللا ما ال تعلمون!» یعقوب گفت :من
اندوه فراوان و حزن خود را به شما و فرزندان و خانوادهام شكایت نمىكنم و اگر شكایت
كنم در اندك زمانى تمام مىشود و بیش از یك یا دو بار نمىشود تكرار كرد همچنانكه عادت
مردم در شكایت از مصائب و اندوههاشان چنین است ،بلكه من تنها و تنها اندوه و حزنم را
به خداى سبحان شكایت مىكنم كه از شنیدن ناله و شكایتم هرگز خسته و ناتوان نمىشود ،نه
شكایت من او را خسته مىكند و نه شكایت و اصرار نیازمندان از بندگانش« و اعلم من هللا
ما ال تعلمون  -و من از خداوند چیزهایى سراغ دارم كه شما نمىدانید!» و بهمین جهت بهیچ
وجه از روح او مایوس و از رحمتش ناامید نمىشوم!
« یا بنى اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه و ال تیاسوا من روح هللا انه ال ییاس من
روح هللا اال القوم الكافرون!» سپس یعقوب به فرزندان خود امر كرد و چنین گفت :اى
فرزندان من بروید و از یوسف و برادرش كه در مصر دستگیر شده جستجو كنید ،شاید
ایشانرا بیابید و از فرجى كه خداوند بعد از هر شدت ارزانى مىدارد نومید نشوید ،زیرا از
رحمت خدا مایوس نمىشوند مگر مردمى كه كافرند ،و به این معنا ایمان ندارند كه خداوند
توانا است تا هر غمى را زایل و هر بالیى را رفع كند!
آری ،بر هر كس كه ایمان به خدا دارد الزم و حتمى است به این معنا معتقد شود كه
خدا هر چه بخواهد انجام مىدهد و بهر چه اراده كند حكم مي نماید و هیچ قاهرى نیست كه
بر مشیت او فائق آید و یا حكم او را بعقب اندازد و هیچ صاحب ایمانى نمىتواند و نباید از
روح خدا مایوس و از رحمتش ناامید شود زیرا یاس از روح خدا و نومیدى از رحمتش در
حقیقت محدود كردن قدرت او ،در معنا كفر به احاطه و سعه رحمت اوست!
كالم ابراهیم علیهالسالم است که مىفرماید «:و من یقنط من رحمة ربه اال
الضالون!» و همچنین در اخبار ،نومیدی از رحمت خدا از گناهان كبیره و مهلكه شمرده
شده است!
المیزان ج  11 :ص 315 :
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گفتمان یوسف با برادران در سفر پایانی
علَ ْی ِه قَالُوا یَأَی َها ا ْلعَ ِز ُ
ف
یز َمسنَا َو أ َ ْهلَنَا
« فَلَ َّما َد َخلُوا َ
الضر َو ِجئْنَا بِبِضعَ ٍة ُّم ْز َجا ٍة فَأ َ ْو ِ
ُّ
صدقِینَ !»
لَنَا ا ْل َك ْی َل َو تَصدَّقْ َ
َّللاَ یجْ ِزى ا ْل ُمت َ ِ
علَ ْینَا ِإنَّ َّ
ع ِل ْمتُم َّما فَعَ ْلتُم ِبیُوسف َو أ َ ِخی ِه إِ ْذ أَنت ُ ْم َج ِهلُونَ »!...
« قَا َل َه ْل َ
« و چون نزد یوسف آمدند گفتند :اى عزیز! ما و كسانمان بینوا شدهایم ،و كاالیى
ناچیز آوردهایم پیمانه را تمام ده ،و به ما ببخشاى ،كه خدا بخششگران را پاداش
مىدهد !»
« گفت :بیاد دارید وقتى را كه نادان بودید با یوسف و برادرش چه كردید؟»
« گفتند :مگر تو یوسفى؟ گفت :من یوسفم و این برادر من است ،خدا بما منت
نهاد ،كه هر كه بپرهیزد و صبور باشد خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمىكند!»
« گفتند :به خدا كه خدا ترا بر ما برترى داده و ما خطا كرده بودیم!»
« گفت :اكنون هنگام رسیدن به خرده حسابها نیست خدا شما را بیامرزد ،كه او
از همه رحیمان رحیمتر است!»
« این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید ،كه بینا مىشود و همگى با
خانواده خود پیش من آیید!»
« و همینكه كاروان به راه افتاد ،پدرشان گفت :اگر سفیهم نشمارید من بوى
یوسف را احساس مىكنم!»
« گفتند به خدا كه تو در ضاللت دیرین خویش هستى!»
« و چون نویدرسان بیامد و پیراهن را بصورت وى افكند ،در دم بینا گشت و
گفت :مگر به شما نگفتم من از خدا چیزهایى سراغ دارم كه شما نمىدانید؟»
« گفتند :اى پدر! براى گناهان ما آمرزش بخواه ،كه ما خطا كار بودهایم!»
« گفت :براى شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست ،كه او آمرزگار و رحیم
(88تا/98یوسف)
است!»
فرزندان یعقوب به مصر وارد شده و وقتى بر یوسف رسیدند گفتند «:اى عزیز! ما
و كسانمان بینوا شدهایم ،و كاالیى ناچیز آوردهایم پیمانه را تمام ده ،و به ما ببخشاى ،كه
خدا بخششگران را پاداش مىدهد !» بطورى كه از سیاق استفاده مىشود در این سفر دو تا
خواهش از عزیز داشتهاند ،كه بر حسب ظاهر هیچ وسیلهاى براى برآوردن آنها بنظرشان
نمىرسیده:
یكى این كه :مىخواسته اند با پولى كه وافى و كافى نبوده طعامى به آنها بفروشد و با
این كه در نزد عزیز سابقه دروغ و دزدى بهم زده بودند و وجهه و حیثیتى بر ایشان نمانده
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بود هیچ امید نداشتند كه عزیز باز هم مانند سفر اول ایشان را احترام نموده و حاجتشان را
برآورد.
دوم این كه :دست از برادرشان كه به جرم دزدى دستگیر شده بردارد و او را رها
سازد ،این هم در نظرشان حاجتى برآورده نشدنى بود ،زیرا در همان اول كه جام ملوكانه
از خرجین برادرشان درآمد هر چه اصرار و التماس كردند به خرج نرفت و حتى عزیز
حاضر نشد یكى از ایشان را بجاى او بازداشت نماید!
بهمین جهت وقتى به دربار یوسف رسیدند و با او در خصوص طعام و آزادى
برادر گفتگو كردند خود را در موقف تذلل و خضوع قرار داده و در رقت كالم آنقدر كه
مىتوانستند سعى نمودند ،تا شاید دل او را به رحم آورده ،عواطفش را تحریك نمایند.
لذا نخست بدحالى و گرسنگى خانواده خود را به یادش آوردند ،سپس كمى بضاعت
و سرمایه مالى خود را خاطر نشان ساختند و اما نسبت به آزادى برادرشان به صراحت
چیزى نگفتند.
تنها درخواست كردند كه نسبت به ایشان تصدق كند و همین كافى بود ،زیرا تصدق
به مال انجام مىشود و مال را صدقه مىدهند ،و همانطور كه طعام مال بود آزادى
برادرشان نیز تصدق به مال بود ،زیرا برادرشان على الظاهر ملك عزیز بود ،عالوه بر
همه اینها بمنظور تحریك او در آخر گفتند:
« بدرستى كه خداوند به متصدقین پاداش مىدهد!» و این در حقیقت ،هم تحریك بود
و هم دعا.
برادران ،كالم خود را با جمله یا ایها العزیز آغاز و با جملهاى كه در معناى دعا
است ختم نمودند ،در بین این دو جمله تهى دستى و اعتراف به كمى بضاعت و درخواست
تصدق را ذكر كردند ،و این نحو سؤال از دشوارترین و ناگوارترین سؤاالت است .موقف
هم موقف كسانى است كه با نداشتن استحقاق و با سوء سابقه استرحام مىكنند و خود
جمعیتى هستند كه در برابر عزیز صف كشیدهاند .
اینجا بود كه كلمه الهى و وعده او كه بزودى یوسف و برادرش را بلند و سایر
فرزندان یعقوب را بخاطر ظلمشان خوار مىكند تمام شد!
به همین جهت یوسف بدون درنگ در پاسخشان گفت :هیچ یادتان هست كه با یوسف
و برادرش چه كردید؟ و با این عبارت خود را معرفى كرد ،و اگر بخاطر آن وعده الهى
نبود ممكن بود خیلى جلوتر از این بوسیله نامه و یا پیغام ،پدر و برادران را از جایگاه خود
خبر دهد و به ایشان خبر دهد كه من در مصر هستم ،و لیكن در همه این مدت كه مدت كمى
هم نبود چنین كارى را نكرد ،چون خداى سبحان خواسته بود روزى برادران حسود او را
در برابر او و برادر محسودش در موقف ذلت و مسكنت قرار داده و او را در برابر ایشان
بر سریر سلطنت و اریكه قدرت قرار دهد!
یوسف برادران را به خطابى مخاطب ساخت كه معموال یك فرد مجرم و خطاكار را
با آن مخاطب مىسازند و با این كه مىدانند مخاطب چه كرده مىگویند :هیچ مىدانى؟ و یا
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هیچ یادت هست؟ و یا هیچ مىفهمى كه چه كردى؟ و امثال اینها ،چیزى كه هست یوسف
علیهالسالم دنبال این خطاب ،جملهاى را آورد كه بوسیله آن راه عذرى به مخاطب یاد دهد و
به او تلقین كند كه در جوابش چه بگوید ،و به چه عذرى متعذر شود و آن این بود كه گفت«:
اذ انتم جاهلون!»
بنا بر این جمله « هیچ یادتان هست كه با یوسف و برادرش چه كردید؟» تنها
یادآورى اعمال زشت ایشان است بدون این كه خواسته باشد توبیخ و یا مؤاخذهاى كرده باشد
تا منت و احسانى را كه خدا به او و برادرش كرده خاطرنشان سازد ،و این از فتوت و
جوانمردىهاى عجیبى است كه از یوسف سرزد ،و راستى چه فتوت عجیبى!
شواهد قطعى همه داللت مىكرد بر این كه عزیز مصر همان برادرشان یوسف
است و لذا در سؤالشان ابزار تاكید یعنى ان و الم و ضمیر فصل بكار برده گفتند :انك النت
یوسف؟ یوسف هم در جوابشان فرمود :انا یوسف و هذا اخى!
در اینجا برادر خود را هم ضمیمه خود كرد ،با این كه در باره برادرش سؤالى
نكرده بودند و بعالوه اصال نسبت به او جاهل نبودند ،فرمود خداوند بر ما منت نهاد ،و
نفرمود بر من منت نهاد ،با این كه هم منت خداى را به ایشان بفهماند و هم بفهماند كه ما
همان دو تن برادرى بودیم كه مورد حسد شما قرار داشتیم و لذا فرمود قد من هللا علینا !
آنگاه سبب این منت الهى را كه بر حسب ظاهر موجب آن گردید بیان نموده و
فرمود  « :انه من یتق و یصبر فان هللا ال یضیع اجر المحسنین!» این جمله ،هم بیان علت
است و هم خود دعوت برادران است بسوى احسان .
« قالوا تاهلل لقد آثرك هللا علینا و ان كنا لخاطئین!» برادران اعتراف به خطاكارى
خود نموده و نیز اعتراف مىكنند كه خداوند او را بر ایشان برترى بخشیده است.
« قال ال تثریب علیكم الیوم یغفر هللا لكم و هو ارحم الراحمین!» یوسف اگر مالمت
نكردن را مقید به امروز كرده و فرموده امروز تثریبى بر شما نیست( من گناهانتان را
نمىشمارم كه چه كردید؟) براى این بوده كه عظمت گذشت و اغماض خود را از انتقام
برساند زیرا در چنین موقعیتى كه او عزیز مصر است و مقام نبوت و حكمت و علم به
احادیث به او داده شده و برادر مادریش هم همراه است و برادران در كمال ذلت در برابرش
ایستاده به خطاكارى خود اعتراف مىكنند و اقرار مىنمایند كه خداوند على رغم گفتار
ایشان در ایام كودكى یوسف كه گفته بودند :چرا یوسف و برادرش نزد پدر ما از ما
محبوبترند با این كه ما گروهى توانا هستیم و قطعا پدر ما در گمراهى آشكارست او را بر
آنان برترى داده است!
یوسف علیهالسالم بعد از دلدارى از برادران و عفو و گذشت از ایشان ،شروع كرد
به دعا كردن و از خدا خواست تا گناهانشان را بیامرزد و چنین گفت « :یغفر هللا لكم و هو
ارحم الراحمین!» و این دعا و استغفار یوسف براى همه برادران است كه به وى ظلم
كردند ،هر چند همه ایشان در آن موقع حاضر نبودند.
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« اذهبوا بقمیصى هذا فالقوه على وجه ابى یات بصیرا و اتونى باهلكم اجمعین!»
تتمه كالم یوسف است كه به برادران دستور مىدهد پیراهنش را نزد پدر ببرند و به روى
پدر بیندازند ،تا خداوند دیدگانش را بعد از آنكه از شدت اندوه نابینا شده بود شفا دهد.
این آخرین عنایت بىسابقهایست كه خداوند در حق یوسف علیهالسالم اظهار فرمود
و مانند سایر اسبابى كه در این سوره و این داستان بود و بر خالف جهتى كه طبعا جریان
مىیافت جریانش داد ،ایشان مىخواستند با آن اسباب و وسایل او را ذلیل كنند ،خداوند هم با
همان اسباب او را عزیز كرد ،مىخواستند از آغوش پدر به دیار غریبش بیندازند و بدین
جهت در چاهش انداختند ،خداوند نیز همین سبب را سبب راه یافتنش به خانه عزیز و
آبرومندترین زندگى قرار داد و در آخر بر اریكه عزت و سلطنتش نشانید و برادرانش را
در برابر تخت سلطنتى او ذلیل و خوار نموده به التماس و تضرع درآورد.
همچنین همسر عزیز و زنان مصر عاشق او شدند و با او بناى مراوده گذاشتند ،تا
بدین وسیله او را در مهلكه فجور بیفكنند ،ولى خداوند همین عشق ایشان را سبب ظهور و
بروز پاكى دامن و برائت ساحت و كمال عفت او قرار داد ،دربار مصر او را به زندان
افكند و خداوند همین زندان را وسیله عزت و سلطنت او قرار داد!
برادران آنروز كه وى را به چاه انداختند پیراهن به خونآلودهاش را براى پدرش
آورده به دروغ گفتند مرده ،خداوند بوسیله همین پیراهن خونآلودى كه باعث اندوه و گریه
و در آخر كورى او شد چشم وى را شفا داد و روشن كرد!
كوتاه سخن این كه تمامى اسباب دست به دست هم دادند تا او را بىمقدار و خوار
سازند ،ولى چون خدا نخواست ،روز بروز بزرگتر شد ،آرى آنچه خدا مىخواست غیر آن
چیزى بود كه اسباب طبیعى بسوى آن جریان مىیافت! و خدا بر كار خود غالب است!
و این كه فرمود «:و اتونى باهلكم اجمعین!» فرمانى است از یوسف علیهالسالم به
این كه خاندان یعقوب ،از خود آن جناب گرفته تا اهل بیت و فرزندان و نوهها و نتیجههاى
او همه از دشت و هامون به شهر مصر درآمده و در آنجا منزل گزینند.
« و لما فصلت العیر قال ابوهم انى الجد ریح یوسف لو ال ان تفندون!» وقتى
كاروان حامل پیراهن یوسف ،از مصر بیرون شد و از آن شهر منقطع گردید ،هنوز به
كنعان نرسیده ،یعقوب در كنعان به كسانى كه از فرزندانش نزد او بودند فرمود :من هر آینه
بوى یوسف را مىشنوم اگر مرا به ضعف رأى نسبت ندهید ،بوى او را احساس مىكنم و
چنین مىبینم كه دیدار او نزدیك شده ،و اگر مرا تخطئه نكنید جا دارد كه شما نیز به آنچه كه
من مىیابم اذعان و اعتقاد داشته باشید ،لیكن احتمال مىدهم كه مرا نادان شمرده تخطئهام
كنید ،و به گفتهام معتقد نشوید!
« قالوا تاهلل انك لفى ضاللك القدیم!» این جمله كالم بعضى از فرزندان یعقوب است
كه در آن ساعت حاضر بوده و در جواب پدر گفتهاند.
این خود مىرساند كه فرزندان آن جناب در این داستان چه بهره زشتى داشتهاند كه
از همان اول داستان تا به آخر چه اسائه ادبها به پدر نمودند ،در اول داستان گفتند «:ان ابانا
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لفى ضالل مبین!» و در آخر گفتند «:انك لفى ضاللك القدیم!»
و ظاهرا مرادشان از این گمراهى كه در آخر گفتند ،همان گمراهى است كه در اول
به وى نسبت دادند و مقصودشان از آن گمراهى محبت زیاد یعقوب به یوسف است.
ایشان چنین معتقد بودند كه از یوسف سزاوارتر به محبتند ،چون مردانى قوى هستند
كه تدبیر امور خانه یعقوب و دفاع از حقوق او به دست ایشان است ،اما پدرشان از راه
حكمت منحرف شده دو تا بچه خردسال را كه هیچ اثرى در زندگى او ندارند در محبت بر
ایشان ترجیح داده و با تمام وجودش به آن دو رو كرده و ایشانرا فراموش نموده و وقتى هم
یكى از این دو یعنى یوسف را نا پدید مىبیند آنقدر جزع و فزع و گریه و زارى مىكند تا
آنكه هر دو چشمش نابود و پشتش خمیده مىشود!
این است مراد ایشان از این كه :یعقوب در ضاللت قدیم خود هست ،نه این كه
مقصودشان گمراهى در دین باشد ،تا بخاطر چنین حرفى كافر شده باشند ،بدلیل این كه:
اوال ،آنچه از فصول كالم ایشان در خالل این قصه آمده شاهد بر این است كه ایشان موحد و
بر دین پدرانشان ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهماالسالم بودهاند.
و ثانیا :این دو موردى كه ایشان نسبت ضاللت به پدر دادهاند مواردى نیست كه
ارتباط دینى داشته باشد تا بتوانیم احتمال دهیم مقصود ایشان از این ضاللت این است كه دین
پدر را قبول ندارند ،بلكه مواردى است كه با اعمال حیاتى و روش زندگى ارتباط دارد و آن
عبارتست از این كه :پدرى بعضى از فرزندان خود را نسبت به بعضى دیگر بیشتر دوست
بدارد و بیشتر احترام كند ،مقصودشان از ضاللت ،غیر این نمىتواند باشد.
« فلما ان جاء البشیر القیه على وجهه فارتد بصیرا قال ا لم اقل لكم انى اعلم من هللا
ما ال تعلمون!» كلمه بشیر به معناى حامل بشارت است و در اینجا همان كسى است كه
حامل پیراهن یوسف است ،و این كه فرمود «:ا لم اقل لكم انى اعلم »،...اشاره است به آن
گفتارش كه بعد از مالمت فرزندان كه تا كى بیاد یوسفى فرموده بود و آن عبارت بود از
جمله « انما اشكو بثى و حزنى الى هللا و اعلم من هللا ما ال تعلمون!»
« قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین!» گویندگان این كالم فرزندان
یعقوبند ،مقصودشان از گناهان ،همان اعمالى است كه با یوسف و برادرش انجام دادند،
یوسف هم قبال برایشان طلب مغفرت كرده بود.
« قال سوف استغفر لكم ربى انه هو الغفور الرحیم!» یعقوب علیهالسالم در این
جمله فرمود :بزودى برایتان استغفار مىكنم ،و علت این كه استغفار براى فرزندان را
تاخیر انداخت شاید این باشد كه تا نعمت خدا با دیدار یوسف تكمیل گشته دلش به تمام معنا
خوشحال گردد و قهرا تمامى آثار شوم فراق از دلش زایل شود ،آنگاه استغفار كند .در
بعضى اخبار هم آمده كه تاخیر انداخت تا وقتى كه در آن وقت دعا مستجاب مىشود.
در كافى به سند خود از فضل بن ابى قره از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه
فرمود :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرموده :بهترین وقتى كه مىتوانید در آن وقت دعا
كنید و از خدا حاجت بطلبید وقت سحر است ،آنگاه این آیه را تالوت فرمود كه :یعقوب به
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فرزندان خود گفت «:سوف استغفر لكم ربى »،...و منظورش این بود كه در وقت سحر
طلب مغفرت كند.
المیزان ج  11 :ص 322 :

گفتمان یوسف با پدر ،بعد از انتقال اسرائیل(یعقوب) و پسرانش به مصر
صر إِن شا َء َّ
« فَلَ َّما َد َخلُوا عَلى یُوسف َء َ
اوى إِلَ ْی ِه أَبَ َو ْی ِه َو قَا َل ا ْد ُخلُوا ِم َ
َّللاُ
امنِینَ »!...
َء ِ
« و چون نزد یوسف رفتند پدر و مادرش را پیش خود جاى داد و گفت :داخل
مصر شوید ،كه اگر خدا بخواهد در امان خواهید بود!»
« و پدر و مادر خویش را بر تخت نشاند ،و همگى سجدهكنان به رو درافتادند،
گفت پدر جان! این تعبیر رؤیاى پیشین من است كه پروردگارم آنرا محقق كرد و
به من نیكى نمود كه از زندان بیرونم آورد و شما را پس از آنكه شیطان میان من
و برادرانم را بهم زد از آن بیابان بدینجا آورد كه پروردگارم در باره آنچه اراده
كند دقیق است ،آرى او داناى حكیم است !»
ض
« َرب قَ ْد َءات َ ْیتَنى ِمنَ ا ْل ُم ْل ِك َو َ
اط َر الس َم َو ِ
علَّ ْمتَنى ِمن تَأ ْ ِوی ِل األ َ َحادِی ِ
ث فَ ِ
ت َو األ َ ْر ِ
أَنت َولى فى ال ُّد ْنیَا َو االَ ِخ َر ِة ت َ َوفَّنى ُمس ِلما ً َو أ َ ْل ِح ْقنى ِبالص ِل ِحینَ !»
« پروردگارا این سلطنت را به من دادى و تعبیر حوادث رؤیا به من آموختى ،توئى
خالق آسمانها و زمین! تو در دنیا و آخرت موالى منى! مرا مسلمان بمیران! و
قرین شایستهگانم بفرما !»
« این از خبرهاى غیب است كه به تو وحى مىكنیم ،و تو هنگامى كه آنها همدست
شده بودند و نیرنگ مىكردند ،نزد ایشان نبودى!» (99تا/102یوسف)
یعقوب و خاندانش از سرزمین خود بیرون شده و بسوى مصر حركت كردند و
چون وارد مصر شدند ،یوسف به منظور استقبال از ایشان ،از مصر بیرون آمده و در
خارج مصر ایشان را در آغوش گرفت و آنگاه بمنظور احترام و رعایت ادب گفت :داخل
امنِینَ !»
َّللاُ َء ِ
مصر شوید « إِن شا َء َّ
در جمله« ان شاء هللا آمنین!» ادبى را رعایت كرده كه بى سابقه و بدیع است ،چون
هم به پدر و خاندانش امنیت داده و هم رعایت سنت و روش پادشاهان را كه حكم صادر
مىكنند نموده و هم این كه این حكم را مقید به مشیت خداى سبحان كرده تا بفهماند مشیت
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آدمى مانند سایر اسباب ،اثر خود را نمىگذارد مگر وقتى كه مشیت الهى هم موافق آن باشد،
و این خود مقتضاى توحید خالص است!
ظاهر این سیاق مىرساند كه خاندان یعقوب بدون داشتن جواز از ناحیه پادشاه
نمىتوانسته اند وارد مصر شوند و بهمین جهت بوده كه یوسف در ابتداى امر به ایشان امنیت
داد.
« و رفع ابویه على العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تاویل رؤیاى»!...
كلمه عرش به معناى سریر و تخت بلند است و بیشتر استعمالش در تختى است كه پادشاه بر
آن تكیه مىزند و مختص به او است .این كه فرمود «:و رفع ابویه على العرش »،معنایش
این است كه یوسف ،پدر و مادرش را باالى تخت سلطنتى برد كه خود بر آن تكیه مىزد.
مقتضاى اعتبار و ظاهر سیاق این است كه باال بردن بر تخت ،با امر و دستور
یوسف و به دست خدمتكاران انجام شده باشد ،نه این كه خود یوسف ایشان را باال برده باشد،
چون مىفرماید «:براى او به سجده افتادند ،كه ظاهر امر مىرساند سجده در اولین وقتى
بوده كه چشمشان به یوسف افتاده است ،پس گویا به دستور یوسف ،در موقعى كه یوسف در
آن مجلس نبوده ایشان را در كاخ اختصاصى و بر تخت سلطنتى نشاندهاند و چون یوسف
وارد شده نور الهى كه از جمال بدیع و دلآراى او متألأل مىشده ایشان را خیره و از خود
بىخود ساخته تا حدى كه عنان را از كف داده و بىاختیار به خاك افتادهاند!
باید دانست كه این سجده براى عبادت یوسف نبوده ،بدلیل این كه در میان سجده
كنندگان در داستان یوسف شخصى بوده كه در توحید ،مخلَص بوده و چیزى را شریك خدا
نمىگرفته و او یعقوب علیهالسالم است ،دلیل دیگر این كه اگر این سجده ،سجده عبادت
یوسف بوده مسجود له كه یوسف است و به نص قرآن همان كسى است كه به رفیق زندانیش
گفت :ما را نمىرسد كه چیزى را شریك خدا بگیریم ،قطعا ایشان را از این عمل نهى
مىكرد و نمىگذاشت چنین كارى بكنند ،ولى مىبینیم نهى نكرده ،پس مىفهمیم سجده،
عبادت او نبوده است !
قطعا جز این منظورى نداشتهاند كه یوسف را آیتى از آیات خدا دانسته و او را قبله
در سجده و عبادت خود گرفتند ،همچنانكه ما خدا را عبادت مىكنیم و كعبه را قبله خود
مىگیریم و نماز و عبادت را بدان سو مىگذاریم ،پس با كعبه ،خدا عبادت مىشود نه كعبه
و معلوم است كه آیت خدا از آن نظر كه آیه و نشانه است خودش اصال نفسیت و استقاللى
ندارد ،پس اگر سجده شود جز صاحب نشانه یعنى خدا عبادت نشده است.
« قال یا ابت هذا تاویل رؤیاى من قبل قد جعلها ربى حقا!» یوسف وقتى دید پدر و
مادر و برادرانش در برابرش به سجده افتادند بیاد خوابى افتاد كه در آن ،یازده ستاره و
خورشید و ماه را دیده بود كه در برابرش سجده كردند و جریان رؤیاى خود را به پدر گفت
در حالى كه آن روز طفل صغیرى بود ،وقتى بیاد آنروز افتاد آن خواب را تعبیر به امروز
كرد كه ایشان در برابرش به سجده افتادند :گفت :پدر جان این تعبیر خوابى بود كه من قبال
دیده بودم ،خداوند آن رؤیا را حقیقت قرار داد!
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آنگاه شروع كرد بمنظور اداى شكر خدا او را حمد و ثنا كردن و گفت «:و قد احسن
بى اذ اخرجنى من السجن!» احسان پروردگار خود را در اینكه از زندان یعنى بالیى بزرگ
نجاتش داد بیاد آورد ،آرى خداوند آن بال را مبدل به نعمتى كرد كه هرگز احتمالش را
نمىداد زیرا كسى احتمال نمىدهد كه زندان وسیله رسیدن به عزت و سلطنت شود!
یوسف در این موقف كه برادران ایستادهاند اسمى از بالى بزرگ به چاه افتادن
نیاورد ،او نمىخواست ،و فتوت و جوانمردیش به او اجازه نمىداد كه برادران را شرمنده
سازد ،بلكه با بهترین عبارتى كه ممكن است تصور شود به داستان برادران اشارهاى كرد،
بدون این كه مشتمل بر طعن و سرزنشى باشد و آن این بود كه گفت « :و جاء بكم من البدو
من بعد ان نزغ الشیطان بینى و بین اخوتى!» مقصودش از این اشاره ،این بود كه پروردگار
من بعد از آنكه شیطان در بین من و برادرانم مداخله كرد و میان ما را بهم زد به من احسان
كرد و شد آنچه كه نباید مىشد و در آخر به جدائى من از شما منتهى گردید و پروردگارم
مرا بسوى مصر سوق داد و گواراترین زندگىها و بلندترین عزتها و سلطنتها را روزیم
فرمود و آنگ اه دوباره ما را بهم نزدیك كرد و همگى ما را از بادیه و بیابان به شهر و
زندگى مدنى و مترقى منتقل نمود .
یوسف خواست بگوید :به دنبال مداخله شیطان در بین من و برادران گرفتاریها و
بالهاى زیادى به سرم آمد( ولى من تنها فراق و جدایى از شما و سپس زندانى شدن را اسم
مىبرم )،كه خداوند به من احسان نمود و همه آن بالها را یكى پس از دیگرى برطرف
ساخت!
بالهاى من از حوادث عادى نبود ،بلكه دردهایى بىدرمان و معضالتى ال ینحل بود،
چیزى كه هست خداوند به لطف خود و نفوذ قدرتش در آنها نفوذ كرد و همه را وسیله
زندگى و اسباب نعمت من قرار داد ،بعد از آنكه یك یك آنها وسیله هالكت و بدبختى من
بودند ،و بخاطر همین سه بالیى كه شمرد دنبال كالمش گفت « :ان ربى لطیف لما یشاء !»
كلمه لطیف از اسماى خداى تعالى است و اسمى است كه داللت بر حضور و احاطه
او به باطن اشیاء مىكند كه راهى براى حضور در آن و احاطه به آن نیست و این لطافت از
فروع احاطه او ،و احاطهاش از فروع نفوذ قدرت و علم است.
ض
« َرب قَ ْد َءات َ ْیتَنى ِمنَ ا ْل ُم ْل ِك َو َ
اط َر الس َم َو ِ
علَّ ْمتَنى ِمن تَأ ْ ِوی ِل األ َ َحادِی ِ
ث فَ ِ
ت َو األ َ ْر ِ
أَنت َولى فى ال ُّد ْنیَا َو االَ ِخ َر ِة ت َ َوفَّنى ُمس ِلما ً َو أ َ ْل ِح ْقنى ِبالص ِل ِحینَ !»
« پروردگارا این سلطنت را به من دادى و تعبیر حوادث رؤیا به من آموختى ،توئى
خالق آسمانها و زمین! تو در دنیا و آخرت موالى منى! مرا مسلمان بمیران! و
قرین شایستهگانم بفرما !»
بعد از آنكه یوسف علیهالسالم خداى را ثنا گفت و احسانهاى او را در نجاتش از
بالها و دشواریها برشمرد ،خواست تا نعمتهایى را هم كه خداوند بخصوص او ارزانى
داشته برشمارد در حالى كه پیداست آنچنان محبت الهى در دلش هیجان یافته كه بكلى
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توجهش از غیر خدا قطع شده ،در نتیجه یكباره از خطاب و گفتگوى با پدر صرفنظر كرده
متوجه پروردگار خود شده و خداى عز اسمه را مخاطب قرار داده مىگوید :پروردگارا این
تو بودى كه از سلطنت ،سهمى بسزا ارزانیم داشتى ،و از تاویل احادیث تعلیمم دادى.
و این كه گفت «:فاطر السموات و االرض انت ولیى فى الدنیا و اآلخرة »!...در
حقیقت اعراض از گفته قبلى و ترقى دادن ثناى خداست ،و یوسف علیهالسالم در این جمله
خواسته است بعد از ذكر پارهاى از مظاهر روشن و برجسته والیت الهى ،از قبیل رها
ساختن از زندان ،آوردن خاندانش از دشت ،دادن ملك و سلطنت و تعلیم تاویل احادیث ،به
اصل والیت الهى برگشته و این معنا را خاطرنشان سازد كه :خداوند رب عالم است ،هم در
كوچك و هم در بزرگ ،و ولى است ،هم در دنیا و هم در آخرت!
والیت او یعنى قائم بودن او بر هر چیز ،و بر ذات و صفات و افعال هر چیز ،خود
ناشى است از این كه او هر چیزى را ایجاد كرده و از نهان عدم به ظهور وجود آورده ،پس
او فاطر و آفریدگار آسمانها و زمین است ،و بهمین جهت دلهاى اولیاى او و مخلصین از
بندگانش از راه این اسم ،یعنى اسم فاطر( كه به معناى وجود لذاته خدا ،و ایجاد غیر خود
است )،متوجه او مىشوند ،لذا یوسف هم كه یكى از فرستادگان و مخلصین او است در جایى
كه سخن از والیت او به میان مىآورد مىگوید « :فاطر السموات و االرض انت ولیى فى
الدنیا و اآلخرة !» یعنى من در تحت والیت تامه توام بدون این كه خودم در آفرینش خود
دخالتى داشته باشم و در ذات و صفات و افعالم استقاللى داشته یا براى خود مالك نفع و
ضرر ،و یا مرگ و حیات و یا نشورى باشم!
« توفنى مسلما و الحقنى بالصالحین!» بعد از آنكه یوسف علیهالسالم در قبال رب
العزة ،مستغرق در مقام ذلت گردید و به والیت او در دنیا و آخرت شهادت داد ،اینك مانند
یك برده و مملوك كه در تحت والیت مالك خویش است درخواست مىكند كه او را آنچنان
قرار دهد كه والیت او بر وى در دنیا و آخرت مقتضى آنست ،و آن این است كه وى را
تسلیم در برابر خود كند ،مادامى كه در دنیا زنده است ،و در آخرت در زمره صالحین
قرارش دهد ،زیرا كمال بنده مملوك آن است كه نسبت به صاحب و ربش تسلیم باشد و
مادامى كه زنده است در برابر آنچه وى از او مىخواهد سر تسلیم فرود آورد ،و در اعمال
اختیاریه خود چیزى كه مایه كراهت و نارضایتى او است از خود نشان ندهد و تا آنجا كه
مىتواند و در اختیار اوست خود را چنان كند كه براى قرب موالیش صالح و براى مواهب
بزرگ او الیق باشد ،و همین معنا باعث شد كه یوسف علیهالسالم از پروردگارش بخواهد
كه او را در دنیا مسلم ،و در آخرت در زمره صالحان قرار دهد ،همچنانكه جد بزرگوارش
ابراهیم را به چنین مواهبى اختصاص داده بود!
این اسالمى كه یوسف درخواست كرد باالترین درجات اسالم و عالىترین مراتب
آنست ،و آن عبارتست از تسلیم محض بودن براى خداى سبحان به اینكه بنده براى خود و
براى آثار وجودى خود هیچ استقاللى نبیند و در نتیجه هیچ چیز  -چه خودش و چه صفات و
اعمالش  -او را از پروردگارش مشغول نسازد ،و این معنا وقتى به خدا نسبت داده شود( و
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عرض شود كه خدایا تو مرا مسلم قرار ده!» معنایش این است كه خداوند بندهاش را خالص
براى خود قرار دهد .
از آنچه گذشت معلوم شد كه معناى درخواست« مرا مسلم بمیران!» این است كه
خدایا اخالص و اسالم مرا مادامى كه زندهام برایم باقى بدار! و به عبارت دیگر این است كه
تا زنده است مسلم زندگى كند ،تا در نتیجه دم مرگ هم مسلم بمیرد.
المیزان ج  11 :ص 336 :
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فصل سوم
تفسیر و تحلیل

گفتمان حضرت موسی با

خضر(ع)

گفتمانی درتأویل حوادث ،کشف رمز اتفاقات
ضى ُحقُبا ً»!...
« َو ِإ ْذ قَا َل ُموسى ِلفَتَاهُ ال أ َ ْب َر ُ
ح َحتى أ َ ْبلُ َغ َمجْ َم َع ا ْلبَحْ َر ْی ِن أ َ ْو أ َ ْم َ
« و یاد كن چون موسى به شاگرد خویش گفت :آرام نگیرم تا به مجمع دو دریا
برسم ،یا مدتى دراز بسربرم!»
« و همین كه به جمع میان دو دریا رسیدند ماهیشان را از یاد بردند ،و آن ماهى
راه خود را به طرف دریا پیش گرفت»،
« و چون بگذشتند به شاگردش گفت :غذایمان را پیشمان بیار كه از این سفرمان
خستگى بسیار دیدیم!»
« گفت خبر دارى كه وقتى به آن سنگ پناه بردیم من ماهى را از یاد بردم و جز
شیطان مرا به فراموش كردن آن وا نداشت ،كه یادش نكردم و راه عجیب خود را
در دریا پیش گرفت!»
گفت این همان است كه مىجستیم و با پىجویى نشانه قدمهاى خویش بازگشتند»،
« پس بنده اى از بندگان ما را یافتند كه از جانب خویش رحمتى بدو داده بودیم و
از نزد خویش دانشى به او آموخته بودیم»،
(60تا/65کهف)
در شروع این آیات به معرفی بنده خدائی می پردازد که قرار است موسی علیه
السالم از علم او یاد بگیرد .این علم ،علمی است که غیر خدا كسى در آن صنعى و دخالتى
ندارد ،و چیزى از قبیل حس و فكر در آن واسطه نیست و از راه اكتساب و استدالل به دست
نمىآید .دلیل بر این معنا جمله « ِمن لَّ ُدنَّا » است كه مىرساند منظور از آن علم ،علم لدنى و
غیر اكتسابى و مختص به اولیاء است .از آخر آیات هم استفاده مىشود كه مقصود از آن،
علم به تاویل حوادث است.
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موسى گفت :آیا اجازه مىدهى كه با تو بیایم ،و تو را بر این اساس پیروى كنم كه
آنچه خدا به تو داده براى این كه من هم به وسیله آن رشد یابم به من تعلیم كنى؟ و یا آنچه را
كه خدا از رشد به تو داده به من هم تعلیم كنى؟
« قال انك لن تستطیع معى صبرا!» در این جمله خویشتن دارى و صبر موسى را
در برابر آنچه از او مىبیند با تاكید نفى مىكند ،و خالصه مىگوید :تو نمىتوانى آنچه را كه
در طریق تعلیم از من مىبینى تحمل كنى!
در اینجا قدرت بر صبر را با نفى سبب قدرت كه عبارت است از احاطه و علم به
حقیقت و تاویل واقع نفى مى كند پس در حقیقت فعل را با نفى یكى از اسبابش نفى كرده لذا
مىبینیم موسى در هنگامى كه آن عالم معنا و تاویل كردههاى خود را بیان كرد عصبانی
نشد ،بلكه در هنگام دیدن آن كردهها در مسیر تعلیم بر او تغیر كرد و وقتى برایش معنا كرد
قانع شد .آرى ،علم حكمى دارد و مظاهر علم حكمى دیگر!
نظیر این تفاوتى كه در علم و در مظاهر علم رخ داده داستان موسى علیهالسالم
است در قضیه گوساله كه در سوره اعراف آمده ،با این كه خداى تعالی در میقات به او خبر
داد كه قوم تو بعد از آمدنت به وسیله سامرى گمراه شدند ،و خبر دادن خدا از هر خبر
دیگرى صادق تر است ،با این وصف آنجا هیچ عصبانى نشد ولى وقتى به میان قوم آمد و
مظاهر آن علمى را كه در میقات به دست آورده بود با چشم خود دید پر از خشم و غیظ شده
الواح را انداخت و موى سر برادر را گرفت و كشید.
المیزان ج  13 :ص 466 :

گفتمانی در دشواری طرز تعلیم خضر
« قَا َل لَهُ ُموسى َه ْل أَت َّ ِبعُك عَلى أَن تُعَ ِل َم ِن ِم َّما ع ُِل ْمت ُرشدا ً!»
« قَا َل إِنَّك لَن تَست َ ِطی َع َم ِع َى صبرا ً!»
تحط ِب ِه ُخبرا ً»!...
صبر عَلى َما لَ ْم ِ
« َو َك ْیف ت َ ُ
« موسى بدو گفت :آیا تو را پیروى كنم كه به من از آنچه آموختهاى كمالى
بیاموزى!»
« گفت :تو به همراهى من هرگز شكیبایى نتوانى كرد!»
« چگونه در مورد چیزهایى كه از راز آن واقف نیستى شكیبایى مىكنى؟!»
« گفت :اگر خدا خواهد مرا شكیبا خواهى یافت و در هیچ باب نافرمانى تو
نمىكنم!»
« گفت :اگر به دنبال من آمدى چیزى از من مپرس تا در باره آن مطلبى با تو
(66تا/70کهف)
بگویم!»
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جمله« انك لن تستطیع معى صبرا !» اخبار به این است كه تو طاقت روش تعلیمى
مرا ندارى ،نه این كه تو طاقت علم را ندارى!
« و كیف تصبر على ما لم تحط به خبرا !»
كلمه خبر به معناى علم است و علم هم به معناى تشخیص و تمیز است ،و معنا این
است كه :خبر و اطالع تو به این روش و طریقه احاطه پیدا نمىكند.
موسى علیهالسالم وعده مىدهد كه به زودى خواهى دید كه صبر مىكنم و تو را
مخالفت و عصیان نمى كنم ،ولى وعده خود را مقید به مشیت خدا كرد تا اگر تخلف نمود
دروغ نگفته باشد.
« قال فان اتبعتنى فال تسلنى عن شىء حتى احدث لك منه ذكرا!» گفت :اگر پیروى
مرا كردى باید از هر چیزى كه دیدى و برایت گران آمد سؤال نكنى تا خودم در بیان معنا و
وجه آن ابتداء كنم .در این جمله اشاره است به این كه به زودى از من حركاتى خواهى دید
كه تحملش بر تو گران مىآید ،ولى به زودى من خودم برایت بیان مىكنم.
اما براى موسى مصلحت نیست كه ابتداء به سؤال و استخبار كند ،بلكه سزاوار او
این است كه صبر كند تا خضر خودش بیان كند.
این آیات مىخواهد یك داستان را بیان كند كه موسى سه مرتبه یكى پس از دیگرى
به خضر اعتراض كرده است نه این كه خواسته باشد سه داستان را بیان كرده باشد كه
موسى در هر یك اعتراضى نموده ،پس كانه گفته شده :داستان چنین و چنان شد و موسى بر
او اعتراض كرد ،دوباره اعتراض كرد ،بار سوم هم اعتراض كرد .پس غرض و نقطه
اتكاء كالم ،بیان سه اعتراض موسى است ،نه عمل خضر و اعتراض موسى تا سه داستان
بشود.
المیزان ج  13 :ص 474 :

ادب کالم موسی در مقابل استاد
« قَا َل لَهُ ُموسى َه ْل أَتَّبِعُك عَلى أَن تُعَ ِل َم ِن ِم َّما ع ُِل ْمت ُرشدا ً!»
« موسى بدو گفت :آیا تو را پیروى كنم كه به من از آنچه آموختهاى كمالى
بیاموزى!»
(/66کهف)
مطلب عجیبى كه از این داستان استفاده مىشود رعایت ادبى است كه موسى
علیهالسالم در مقابل استادش حضرت خضر نموده ،و این آیات آن را حكایت كرده است.
با این كه موسى علیهالسالم كلیم هللا ،و یكى از انبیاى اولوا العزم و آورنده تورات
بوده ،مع ذلك در برابر یك نفر كه مىخواهد به او چیز بیاموزد چقدر رعایت ادب كرده
است!
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از همان آغاز برنامه تا به آخر سخنش سرشار از ادب و تواضع است ،مثال از
همان اول تقاضاى همراهى با او را به صورت امر بیان نكرد ،بلكه به صورت استفهام
آورده و گفت :آیا مىتوانم تو را پیروى كنم؟ دوم این كه همراهى با او را به مصاحبت و
همراهى نخواند ،بلكه آن را به صورت متابعت و پیروى تعبیر كرد .سوم این كه پیروى
خود را مشروط به تعلیم نكرد ،و نگفت من تو را پیروى مىكنم به شرطى كه مرا تعلیم
كنى ،بلكه گفت :تو را پیروى مىكنم باشد كه تو مرا تعلیم كنى .چهارم این كه رسما خود را
شاگرد او خواند .پنجم این كه علم او را تعظیم كرده به مبدئى نامعلوم نسبت داد ،و به اسم و
صفت معینش نكرد ،بلكه گفت از آنچه تعلیم داده شدهاى و نگفت از آنچه مىدانى .ششم این
كه علم او را به كلمه رشد مدح گفت و فهماند كه علم تو رشد است نه جهل مركب و
ضاللت! هفتم آنچه را كه خضر به او تعلیم مىدهد پارهاى از علم خضر خواند نه همه آن را
و گفت :پاره اى از آنچه تعلیم داده شدى مرا تعلیم دهى و نگفت آنچه تعلیم داده شدى به من
تعلیم دهى .هشتم این كه دستورات خضر را امر او نامید ،و خود را در صورت مخالفت
عاصى و نافرمان او خواند و به این وسیله شان استاد خود را باال برد .نهم این كه وعدهاى
كه داد وعده صریح نبود و نگفت من چنین و چنان مىكنم ،بلكه گفت :ان شاء هللا به زودى
خواهى یافت كه چنین و چنان كنم! و نیز نسبت به خدا رعایت ادب نموده« ان شاء هللا!»
آورد.
خضر علیهالسالم هم متقابال رعایت ادب را نموده اوال با صراحت او را رد نكرد
بلكه به طور اشاره به او گفت كه :تو استطاعت بر تحمل دیدن كارهاى مرا ندارى! و ثانیا
وقتى موسى علیهالسالم وعده داد كه مخالفت نكند امر به پیروى نكرد ،و نگفت :خیلى خوب
بیا بلكه او را آزاد گذاشت تا اگر خواست بیاید ،و فرمود :پس اگر مرا پیروى كردى !...و
ثالثا به طور مطلق از سؤال نهیش نكرد ،و به عنوان صرف مولویت او را نهى ننمود بلكه
نهى خود را منوط به پیروى كرد و گفت :اگر بنا گذاشتى پیرویم كنى نباید از من چیزى
بپرسى تا بفهماند نهیش صرف اقتراح نیست بلكه پیروى او آن را اقتضاء مىكند.
المیزان ج  13 :ص 476 :

گفتمان اتفاق اول ،سوراخ کردن بدون دلیل کشتی
ش ْیئا ً
ق أ َ ْهلَها لَقَ ْد ِجئْتَ َ
س ِفینَ ِة َخ َرقَها قا َل أ َ َخ َر ْقتَها ِلت ُ ْغ ِر َ
« فَا ْن َطلَقا َحتَّى ِإذا َر ِكبا ِفي ال َّ
إِ ْمرا »!...
« پس برفتند و چون به كشتى سوار شدند آن را سوراخ كرد ،گفت:
 آن را سوراخ كردى تا مردمش را غرق كنى حقا كه كارى ناشایسته كردى!»« گفت :مگر نگفتم كه تو تاب همراهى مرا ندارى!»
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« گفت :مرا به آنچه فراموش كردهام بازخواست مكن و كارم را بر من سخت
(71تا/73کهف)
مگیر!»
« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا
امرا !» هر چند كه عاقبت سوراخ كردن كشتى غرق شدن است و قطعا خضر منظورش به
دست آمدن این غایت و نتیجه نبوده لذا به موسی گفت «:ا لم اقل انك لن تستطیع معى
صبرا!»
در این جمله سؤال موسى علیهالسالم را بیجا قلمداد نموده مىگوید :آیا نگفتم كه تو
توانایى تحمل با من بودن را ندارى؟ و با این جمله همین گفته خود را كه در سابق نیز
خاطر نشان ساخته بود مستدل و تایید مىنماید.
« قال ال تؤاخذنى بما نسیت و ال ترهقنى من امرى عسرا!» موسی گفت :مرا به
خاطر نسیانى كه كردم و از وعدهاى كه دادم غفلت نمودم مؤاخذه مكن و در كار من تكلیف
را سخت مگیر!
المیزان ج  13 :ص 477 :

گفتمان اتفاق دوم ،قتل جوان بی گناه
« فَا ْن َطلَقا َحتَّى إِذا لَ ِقیا ُ
ش ْیئا ً
غالما ً فَقَتَلَهُ قا َل أ َ قَت َ ْلتَ نَ ْفسا ً َز ِكیَّةً بِغَ ْی ِر نَ ْف ٍس لَقَ ْد ِجئْتَ َ
نُكْراً»!...
« پس برفتند تا پسرى را بدیدند و او را بكشت ،گفت:
 آیا نفس محترمى كه كسى را نكشته بود بیگناه كشتى حقا كارى قبیح كردى!»« گفت :مگر به تو نگفتم كه تو به همراهى من هرگز شكیبایى نتوانى كرد!»
« گفت اگر بعد از این چیزى از تو پرسیدم مصاحبت من مكن كه از جانب من
(74تا/76کهف)
معذور خواهى بود!»
موسى و خضر از كشتى بیرون شده به راه افتادند تا پسرى را بدیدند و او را
بكشت ،گفت :آیا نفس محترمى كه كسى را نكشته بود بیگناه كشتى حقا كارى قبیح كردى!
« لقد جئت شیئا نكرا !» یعنى كارى بس منكر و زشت كردى ،كه طبع آن را
ناشناس مىداند و جامعه بشرى آن را نمىشناسد.
اگر سوراخ كردن كشتى را « امر» یعنى كارى خطرناك خواند كه مستعقب
مصائبى است و كشتن جوانى بى گناه را كارى « منكر» خواند بدین جهت است كه آدمكشى
در نظر مردم كارى زشتتر و خطرناكتر از سوراخ كردن كشتى است ،گو این كه سوراخ
كردن كشتى مستلزم غرق شدن عده زیادى است و لیكن در عین حال چون به مباشرت
نیست ،و آدمكشى به مباشرت است ،لذا آدمكشى را «نكر» خواند .

78

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب پنجاه وهشتم :گفتمان های تعلیمی قرآن

« قال ا لم اقل لك انك لن تستطیع معى صبرا  -گفت :مگر به تو نگفتم كه تو به
همراهى من هرگز شكیبایى نتوانى كرد!»
موسی گفت :اگر بعد از این دفعه و یا بعد از این سؤال بار دیگر سؤالى كردم دیگر
با من مصاحبت مكن ،یعنى دیگر مىتوانى با من مصاحبت نكنى« قد بلغت من لدنى عذرا»،
یعنى به عذرى كه از ناحیه من باشد رسیدى ،و به نهایتش هم رسیدى!
المیزان ج  13 :ص 478 :

گفتمان اتفاق سوم ،اعتراض به عملگی بدون دستمزد
ست َ ْطعَما أ َ ْهلَها »!...
« فَا ْن َطلَقا َحتَّى إِذا أَتَیا أ َ ْه َل قَ ْریَ ٍة ا ْ
« پس برفتند تا به دهكدهاى رسیدند و از اهل آن خوردنى خواستند و آنها از
مهمان كردنشان دریغ ورزیدند ،در آنجا دیوارى یافتند كه مىخواست بیفتد ،پس
(/77کهف)
آن را به پا داشت و گفت :كاش براى این كار مزدى مىگرفتى!»
سیاق گواهى مىدهد بر این كه موسى و خضر گرسنه بودهاند و مقصود موسى از
این كه گفت خوب است در برابر عملت اجرتى بگیرى این بوده كه با آن اجرت غذایى
بخرند تا سد جوع كنند!
« قال هذا فراق بینى و بینك سانبئك بتاویل ما لم تستطع علیه صبرا -گفت اینك موقع
جدایى میان من و تو است! و تو را از توضیح آنچه كه توانایى شكیبایىاش را نداشتى
خبردار مىكنم!»
اگر خضر این حرف را بعد از سؤال سوم موسى گفت و جلوتر نگفت براى این
بوده كه در آن دو نوبت موسى علیهالسالم یا عذرخواهى مىكرده همچنان كه در نوبت اول
چنین كرده و یا از او مهلت مىخواسته همچنان كه در نوبت دوم چنین كرد .خود موسى
خضر را براى نوبت سوم معذور داشت و گفت بعد از سؤال دوم اگر بار سوم از چیزى
پرسیدم دیگر با من مصاحبت مكن .
المیزان ج  13 :ص 479 :
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پشت پرده اتفاقات ظاهری ،گفتمانی درتوضیح دالیل واقعی حوادث
ص ْبراً» !...
ست َ ِط ْع َ
علَ ْی ِه َ
« قا َل هذا فِرا ُ
سأُنَبِئ ُكَ بِتَأ ْ ِوی ِل ما لَ ْم ت َ ْ
ق بَ ْی ِني َو بَ ْی ِنكَ َ
« گفت اینك موقع جدایى میان من و تو است! و تو را از توضیح آنچه كه توانایى
شكیبایىاش را نداشتى خبردار مىكنم!»
« اما كشتى براى مستمندانى بود كه در دریا كار مىكردند خواستم معیوبش كنم،
چونكه در راهشان شاهى بود كه همه كشتىها را به غصب مىگرفت».
« اما آن پسر ،پدر و مادرش مؤمن بودند ترسیدم به طغیان و انكار دچارشان
كند»،
« و خواستم پروردگارشان پاكیزهتر و مهربانتر از آن عوضشان دهد».
« اما دیوار از دو پسر یتیم این شهر بود و گنجى از مال ایشان زیر آن بود ،و
پدرشان مردى شایسته بود ،پروردگارت خواست كه به رشد خویش رسند و گنج
خویش بیرون آرند ،رحمتى بود از پروردگارت! و من این كار را از پیش خود
نكردم! چنین است توضیح آن چیزها كه بر آن توانایى شكیبایى نداشتى! »
(78تا/82کهف)
« اما السفینة فكانت لمساكین »،...از این جمله شروع كرده به تفصیل آن وعدهاى كه
اجماال داده و گفته بود به زودى تو را خبر مىدهم.
كشتى مزبور مال عدهاى از مستمندان بوده كه با آن در دریا كار مىكردند و لقمه
نانى به دست مىآوردند .در آنجا پادشاهى بود كه كشتىهاى دریا را غصب مىكرد ،من
خواستم آن را معیوب كنم تا آن پادشاه جبار بدان طمع نبندد و از آن صرفنظر كند.
« و اما الغالم فكان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و كفرا  -اما آن پسر،
پدر و مادرش مؤمن بودند ترسیدیم به طغیان و انكار دچارشان كند و خواستیم
پروردگارشان پاكیزهتر و مهربانتر از آن عوضشان دهد!»
به نظر مىرسد كه منظور از جمله « پدر و مادرش مؤمن بودند ترسیدیم به طغیان
و انكار دچارشان كند »،...این باشد كه پدر و مادر خود را اغواء نموده و از راه تاثیر
روحى وادار بر طغیان و كفر كند ،چون پدر و مادر محبت شدید نسبت به فرزند خود دارند.
مقصود از این كه فرمود ما خواستیم خدا به جاى این فرزند فرزندى دیگر به آن دو
بدهد كه از جهت زكات( طهارت) بهتر از او باشد این است كه از جهت صالح و ایمان
بهتر از او باشد ،چون در مقابل طغیان و كفر كه در آیه قبلى بود همان صالح و ایمان
است ،اصل كلمه زكات به طورى كه گفته شده طهارت و پاكى است .مراد از این كه
فرمود« نزدیكتر از او از نظر رحم باشد »،...این است كه از او بیشتر صله رحم كند و
بیشتر فامیل دوست باشد و به همین جهت پدر و مادر را وادار به طغیان و كفر نكند .
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این آیه به هر حال اشاره به این دارد كه ایمان پدر و مادرش نزد خدا ارزش داشته،
آن قدر كه اقتضاى داشتن فرزندى مؤمن و صالح را داشتهاند كه با آن دو صله رحم كند ،و
آنچه در فرزند اقتضاء داشته خالف این بوده و خدا امر فرموده تا او را بكشد ،تا فرزندى
دیگر بهتر از او و صالحتر و رحم دوستتر از او به آن دو بدهد!
« و اما الجدار فكان لغالمین یتیمین فى المدینة و كان تحته كنز لهما و كان ابوهما
صالحا -اما دیوار از دو پسر یتیم این شهر بود و گنجى از مال ایشان زیر آن بود ،و
پدرشان مردى شایسته بود ،پروردگارت خواست كه به رشد خویش رسند و گنج خویش
بیرون آرند ،رحمتى بود از پروردگارت! و من این كار را از پیش خود نكردم! چنین است
توضیح آن چیزها كه بر آن توانایى شكیبایى نداشتى! »
بعید نیست كه از سیاق استظهار شود كه مدینه( شهر) مذكور در این آیه غیر از آن
قریه اى بوده كه در آن دیوارى مشرف به خرابى دیده و بنایش كردند ،زیرا اگر مدینه همان
قریه بوده دیگر زیاد احتیاج نبوده كه بفرماید :دو غالم یتیم در آن بودند ،پس گویا عنایت بر
این بوده كه اشاره كند بر این كه دو یتیم و سرپرست آن دو در قریه حاضر نبودهاند .
ذكر یتیمى دو پسر ،وجود گنجى متعلق به آن دو در زیر دیوار ،این معنا كه اگر
دیوار بریزد گنج فاش گشته از بین مىرود ،این كه پدر آن دو یتیم مردى صالح بوده ،همه
زمینهچینى براى این بوده كه بفرماید « :پروردگارت خواست كه به رشد خویش رسند و
گنج خویش بیرون آرند »!...و جمله « رحمة من ربك -رحمتى بود از پروردگارت!» تعلیل
این اراده است.
پس رحمت خداى تعالى سبب اراده او است به این كه یتیمها به گنج خود برسند و
چون محفوظ ماندن گنج منوط به اقامه دیوار روى آن بوده ،ال جرم خضر آن را به پا داشت
و سبب برانگیخته شدن رحمت خدا همان صالح پدر آن دو بوده كه مرگش رسیده و دو یتیم
و یك گنج از خود به جاى گذاشته است.
این آیه داللت دارد بر این كه صالح انسان گاهى در وارث انسان اثر نیك مىگذارد
و سعادت و خیر را در ایشان سبب مىگردد ،همچنانكه آیه شریفه:
« و لیخش الذین لو تركوا من خلقهم ذریة ضعافا خافوا علیهم ...و باید بندگان از
مكافات عمل خود بترسند كه مبادا كودكان ناتوان ،از آنها باقى مانده زیر دست مردم شوند
پس باید از خدا بترسند و سخن با صالح و درستى گویند و راه عدالت پویند! »(/9نساء)
نیز داللت دارد بر این كه صالح پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر است!
این كه فرمود «:و ما فعلته عن امرى -و من این كار را از پیش خود نكردم! »
كنایه است از این كه حضرت خضر هر كارى كه كرده به امر دیگرى یعنى به امر خداى
سبحان بوده نه به امرى كه نفسش كرده باشد!
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تأویل در عرف قرآن
ص ْبرا!»
س ِط ْع َ
علَ ْی ِه َ
« ذ ِلكَ تَأ ْ ِوی ُل ما لَ ْم ت َ ْ
« چنین است تأویل آن چیزها كه بر آن توانایى شكیبایى نداشتى! » (/82کهف)
تاویل در عرف قرآن عبارت است از حقیقتى كه هر چیزى متضمن آن است و
وجودش مبتنى بر آن و برگشتش به آن است ،مانند تاویل خواب كه به معناى تعبیر آن است،
تاویل حكم كه همان مالك آن است ،تاویل فعل كه عبارت از مصلحت و غایت حقیقى آن ،
تاویل واقعه علت واقعى آن است و همچنین است در هر جاى دیگرى كه استعمال شود.
ص ْبرا!» اشارهاى است از خضر
س ِط ْع َ
علَ ْی ِه َ
پس این كه فرمود « :ذ ِلكَ تَأ ْ ِوی ُل ما لَ ْم ت َ ْ
به این كه آنچه براى وقایع سهگانه تاویل آورد و عمل خود را در آن وقایع توجیه نمود سبب
حقیقى آن وقایع بوده نه آنچه كه موسى از ظاهر آن قضایا فهمیده بود ،چه آن جناب از
قضیه كشتى موجبات هالكت مردم ،از قضیه كشتن آن پسر ،قتل بدون جهت و از قضیه
دیوار سازى سوء تدبیر در زندگى را فهمیده بود!
المیزان ج  13 :ص 481 :
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فصل چهارم
تفسیر و تحلیل

گفتمان های موسی در مدین
گفتمان موسی با دختران شعیب (ع)
سوا َء الس ِبیل»!ِ...
« َو لَ َّما ت َ َو َّج َه ِت ْلقَا َء َم ْدیَنَ قَا َل عَسى َربى أَن یَ ْه ِد َینى َ
« و چون موسى متوجه جانب مدین شد گفت امیدوارم كه پروردگارم مرا به راه
مستقیم و راست هدایت كند!»
« و چون به آب مدین رسید مردمى را دید كه از چاه آب مىكشند و در طرف دیگر
دور از مردم دو نفر زن را دید كه گوسفندان را از این كه مخلوط با سایر
گوسفندان شوند جلوگیرى مىكردند ،موسى پرسید چرا ایستادهاید؟ گفتند :ما آب
نمىكشیم تا آنكه چوپانها گوسفندان خود را ببرند ،و پدر ما پیرى سالخورده
است!»
« موسى گوسفندان ایشان را آب داده سپس به طرف سایه بازگشت و گفت:
پروردگارا من به آنچه از خیر بر من نازل كنى محتاجم!»
(22تا/24قصص)
این آیات فصل سوم از داستان موسى علیهالسالم است .در این داستان بیرون
شدنش از مصر به طرف مدین را آورده كه بعد از كشتن قبطى از ترس فرعون
رهسپار آنجا شد و در آنجا با دختر پیرمردى كهن سال ازدواج كرد .در قرآن كریم
نام آن پیرمرد نیامده ،لیكن در روایات امامان اهل بیت علیهمالسالم و پارهاى از
روایات اهل سنت آمده كه او شعیب ،پیغمبر مدین بوده است .
« و لما توجه تلقاء مدین قال عسى ربى ان یهدینى سواء السبیل!» مدین شهرى بوده
كه شعیب در آنجا مىزیسته .این شهر در هشت منزلى مصر و از قلمرو حكومت فرعون
خارج بوده ،به همین جهت موسى علیهالسالم متوجه آنجا شده است.
وقتى موسى علیهالسالم بعد از بیرون شدن از مصر متوجه مدین شد ،گفت :از
پروردگارم امیدوارم كه مرا به راه وسط هدایت كند و دچار انحراف از آن و میل به غیر
آن ،نگشته و گمراه نشوم! از سیاق آیه برمىآید كه آن جناب قصد مدین را داشته ولى راه
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را بلد نبوده ،از پروردگارش امید داشته كه او را به راه مدین هدایت كند.
« و لما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس یسقون  »،...وقتى موسى به آب مدین
رسید ،در آنجا جماعتى از مردم را دید كه داشتند گوسفندان خود را آب مىدادند و در
نزدیكى آنها دو نفر زن را دید كه گوسفندان خود را از این كه به طرف آب بروند،
جلوگیرى مىكردند ،موسى از راه استفسار و از این كه چرا نمىگذارند گوسفندان به طرف
آب بیایند و از این كه چرا مردى همپاى گوسفندان نیست ،پرسش كرد و گفت :چه مىكنید؟
گفتند :ما گوسفندان خود را آب نمىدهیم تا آن كه چوپانها از آب دادن گوسفندان خود فارغ
شوند ،یعنى ما عادتمان این طور است و پدرمان پیرمردى سالخورده است ،او نمىتواند
خودش متصدى آب دادن به گوسفندان باشد و لذا ما این كار را مىكنیم.
« فسقى لهما ثم تولى الى الظل و قال رب انى لما انزلت الى من خیر فقیر!» موسى
علیهالسالم از گفتار آن دو دختر فهمید كه واپس شدن آن دو از آب دادن گوسفندان ،هم به
خاطر نوعى تعفف و تحجب آن دو است و هم به خاطر ستم مردم به آن دو لذا پیش رفت و
براى آنان آب كشید و گوسفندان ایشان را سیراب كرد .پس از آب دادن گوسفندان برگشت به
طرف سایه ،تا استراحت كند ،چون حرارت هوا بسیار زیاد بود ،آن گاه گفت :پروردگارا
من به آنچه از خیر به سویم نازل كردهاى محتاجم!
بیشتر مفسرین این دعا را حمل بر درخواست طعام كردهاند ،تا سد جوعش شود ،بنا
بر این بهتر آن است كه بگوییم مراد درخواست نیروى بدنى است ،كه بتواند با آن اعمال
صالح و كارهایى كه موجب رضاى خداست انجام دهد ،مانند دفاع از اسرائیلى ،فرار از
فرعون به قصد مدین ،آب دادن به گوسفندان شعیب ،و این اظهار فقر و احتیاج به نیرویى
كه خدا آن را به وى نازل كرده و به افاضه خودش به وى داده ،كنایه است از اظهار فقر به
طعامى كه آن نیروى نازله و آن موهبت را باقى نگهدارد!
از این بیان روشن مىشود كه موسى علیهالسالم در اعمال خود مراقبت شدیدى
داشته ،كه هیچ عملى انجام نمىداده و حتى ارادهاش را هم نمىكرده ،مگر براى رضاى
پروردگارش و به منظور جهاد در راه او ،حتى اعمال طبیعىاش را هم به این منظور انجام
مىداده ،غذا را به این منظور مىخورده كه براى جهاد و تحصیل رضاى خدا نیرو داشته
باشد.
این نكته از سراپاى داستان او به چشم مىخورد ،چون بعد از زدن قبطى بالفاصله
از این كه نیرویش صرف یارى مظلوم و كشتن ظالمى شده ،به عنوان شكرگزارى فرموده:
« رب بما انعمت على فلن اكون ظهیرا للمجرمین!»(/17قصص) و نیز وقتى كه از مصر
بیرون آمد از در انزجار از ستم و ستمكار گفت « :رب نجنى من القوم
الظالمین!»(/21قصص) و نیز وقتى كه به راه افتاد از شدت عالقه به راه حق و ترس از
انحراف از آن راه ،اظهار امیدوارى كرد كه « :عسى ربى ان یهدینى سواء السبیل!»
(/22قصص) و باز وقتى كه گوسفندان شعیب را آب داد و به طرف سایه رفت از در
مسرت از این كه نیرویى كه خدا به او داده ،صرف در راه رضاى خدا شده و دریغ از این
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كه این نیرو را از كف بدهد و نخوردن غذا آن را سست كند ،گفت «:رب انى لما انزلت الى
من خیر فقیر!» (/24قصص) و نیز وقتى كه خود را اجیر شعیب علیهالسالم كرد و دختر او
را به عقد درآورد ،گفت «:و هللا على ما نقول وكیل -خدا بر آنچه در این قرارداد مىگوییم
وكیل است!» (/28قصص)
المیزان ج  16 :ص 31 :

چوپانی موسی برای شعیب ،تعلیم پیامبری
سقَیْتَ لَنا
« فَجا َءتْهُ إِحْدا ُهما ت َ ْمشي َ
ستِحْیاءٍ قالَتْ إِنَّ أَبي یَ ْد ُ
علَى ا ْ
جْر ما َ
جْزیَكَ أ َ َ
عوكَ ِلیَ ِ
ف نَ َج ْوتَ ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم ال َّ
ظا ِلمینَ »!...
ص َ
ص َ
علَ ْی ِه ا ْلقَ َ
فَلَ َّما جا َءهُ َو قَ َّ
ص قا َل ال ت َ َخ ْ
« چیزى نگذشت كه یكى از آن دو زن كه با حالت شرمگین راه مىرفت به سوى
موسى آمد و گفت پدرم تو را مىخواند تا پاداش آب دادنت را بدهد ،همین كه
موسى نزد پیرمرد آمد و داستان خود را به او گفت ،پیرمرد گفت :دیگر مترس كه
از مردم ستمگر نجات یافتى!»
« یكى از آن دو زن به پدر خود گفت چه خوب است او را اجیر كنى كه بهترین
اجیر آن كس است كه هم نیرومند باشد و هم امین!»
« پیرمرد به موسى گفت مىخواهم یكى از این دو دخترم را به همسریت درآورم
در برابر اینكه هشت سال اجیرم شوى ،البته اگر ده سال كار كنى خودت كردهاى و
آن دو سال جزو قرارداد ما نیست ،و من نمىخواهم بر تو سخت بگیرم و به زودى
مرا خواهى یافت ان شاء هللا از صالحان!»
« موسى گفت این قرارداد بین تو و خودم را قبول دارم ،هر یك از دو مدت هشت
سال و ده سال را كه خواستم انجام مىدهم و تو حق اعتراض نداشته باشى و خدا
(25تا/28قصص)
بر آنچه مىگوییم وكیل است!»
« فجاءته احدیهما تمشى على استحیاء  »، ...چیزى نگذشت كه یكى از آن دو زن كه
با حالت حیا و شرم راه مىرفت به سوى موسى آمد و گفت :پدر ما تو را مىخواند تا به تو
جزاى آب دادنت به گوسفندان ما را بدهد! مراد از این كه راه رفتنش بر استحیاء بوده ،این
است كه :عفت و نجابت از طرز راه رفتنش پیدا بود.
جمله « فلما جاءه و قص علیه القصص قال ال تخف »!...اشاره دارد به این كه
شعیب در برخورد با موسى علیهالسالم نخست احوال او را پرسیده و سپس موسى
علیهالسالم داستان خود را بدو گفته و شعیب به او تسكین نفس داده به این كه از شر آنان
نجات یافته است .چون فرعونیان بر مدین تسلطى نداشتند.
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در این جا استجابت خداوند از آن سه دعایى را كه قبال موسى علیهالسالم كرده بود،
كامل شده ،چون یكى از درخواستهایش این بود كه خدا او را از مصر و از شر مردم
ستمگر نجاتش دهد ،كه شعیب در این آیه به وى مژده داد كه نجات یافتى ،دوم از
درخواستهایش این بود كه امیدوار بود خدا به سواء السبیل راهنمایىاش كند ،كه این خود به
منزله دعایى بود و وارد مدین شد درخواست سومش رزق بود ،كه در اینجا شعیب او را
دعوت كرد كه مزد آب كشیدنش را به او بدهد و عالوه بر این خداوند رزق ده سال او را
تامین كرد و همسرى به او داد ،كه مایه سكونت و آرامش خاطرش باشد.
« قالت احدیهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوى االمین!» این كه
استیجار را بدون قید ذكر فرموده ،این معنا را مىفهماند كه مراد این بوده كه موسى
علیهالسالم اجیر او شود و در همه حوائج او قائم مقام خود شعیب باشد ،در همه كارهایش،
هر چند كه به اقتضاى مقام تنها مساله چراندن گوسفندان به نظر بیاید.
آنجا که دختر شعیب علیه السالم گفت :اى پدر او را اجیر كن كه مردى نیرومند و
امین است! معلوم است كه بهترین اجیر آن كسى است كه قوى و امین باشد! از این كه
دختر شعیب موسى علیهالسالم را قوى و امین معرفى كرد ،فهمیده مىشود كه آن دختر از
نحوه عمل موسى علیهالسالم در آب دادن گوسفندان طرز كارى دیده كه فهمیده او مردى
نیرومند است ،و همچنین از عفتى كه آن جناب در گفتگوى با آن دو دختر از خود نشان داد
و از این كه غیرتش تحریك شد و گوسفندان آنان را آب داد و نیز از طرز به راه افتادن او تا
خانه پدرش شعیب چیزهایى دیده كه به عفت و امانت او پى برده است!
از اینجا معلوم مىشود كه گوینده جمله همان دخترى بوده كه به دستور پدرش رفت
و موسى علیهالسالم را به خانه دعوت كرد ،همچنان كه روایات امامان اهل بیت علیهمالسالم
و نیز نظریه جمعى از مفسرین همین را مىگوید.
« قال انى ارید ان انكحك احدى ابنتى هاتین على ان تاجرنى ثمانى حجج  »!...در
این آیه شعیب علیهالسالم پیشنهادى به موسى علیهالسالم مىكند ،و آن این كه خود را براى
هشت و یا ده سال اجیر او كند ،در مقابل او هم یكى از دو دختر خود را به همسرى به عقد
وى درآورد .البته این قرارداد عقد قطعى نبوده ،به شهادت این كه شعیب علیهالسالم معین
نكرده كه كدام یك از آن دو همسر وى باشند.
این كه سال را حج خواند به این عنایت است كه در هر سال یك بار حج بیت الحرام
انجام مىشود ،از همین جا روشن مىگردد كه مساله حج خانه خدا جزو شریعت ابراهیم
علیهالسالم بوده و در نزد مردم آن دوره نیز معمول بوده است!
« فان اتممت عشرا فمن عندك!» یعنى اگر این هشت سال را به اختیار خودت به ده
سال رساندى ،كارى است كه خودت زاید بر قرارداد كردهاى ،بدون این كه ملزم بدان باشى!
« و ما ارید ان اشق علیك!» شعیب علیهالسالم در این جمله خبر مىدهد از نحوه
كارى كه از او مىخواهد و مىفرماید كه من مخدومى صالح هستم و نمىخواهم تو در
خدمتگذارى من خود را به زحمت و مشقت اندازى! « ستجدنى ان شاء هللا من الصالحین!»
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یعنى من از صالحین هستم و ان شاء هللا تو هم این معنا را در من خواهى یافت!
« قال ذلك بینى و بینك ایما االجلین قضیت فال عدوان على و هللا على ما نقول
وكیل!» موسى در پاسخ شعیب علیهالسالم گفت :این قرارداد كه گفتى و شرطها كه كردى و
این معاهده كه پیشنهاد نمودى ،ثابت باشد بین من و تو ،نه من مخالفت آن كنم و نه تو! «
ایما االجلین قضیت فال عدوان على!» من خود اختیار دارم كه هر یك از این دو مدت را
بخواهم برگزینم ،خالصه این اختیار واگذار به من است ،اگر تنها هشت سال خدمت كردم،
تو حق ندارى مرا به بیشتر از آن ملزم كنى ،و اگر ده سال را برگزیدم باز هم نمىتوانى مرا
از آن دو سال اضافى منع كنى!
« و هللا على ما نقول وكیل!» خدا را در آنچه بین خود شرط و پیمان بستند ،وكیل
مى گیرد كه به طور ضمنى او را گواه هم گرفته ،تا در صورت تخلف و اختالف حكم و
داورى بین آن دو با او باشد ،و به همین جهت نگفت خدا شاهد باشد ،بلكه گفت وكیل باشد،
براى این كه شهادت و داورى همیشه با خدا هست ،احتیاج به شاهد گرفتن كسى ندارد ،و اما
وكیل شدنش وقتى است كه كسى او را وكیل خود بگیرد ،مانند یعقوب علیه السالم كه وقتى
مىخواست از فرزندانش میثاق بگیرد كه فرزندش را به او برگردانند -بنا به حكایت قرآن
كریم گفت «:هللا على ما نقول وكیل  -خداوند بر آنچه مىگویم وكیل است !» (/66یوسف)
المیزان ج  16 :ص 35 :
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فصل پنجم
تفسیر و تحلیل

گفتمان های حضرت سلیمان

سلیمان نبی ،تجلی نشانه ها و مواهب الهی
( منطق الطیر )
َاو َد َو سلَ ْی َمنَ ِع ْلما ً َو قَاال ال َح ْم ُد ََّّللِ الَّذِى فَضلَنَا عَلى َكثِ ٍیر ِم ْن ِعبَا ِد ِه
« َو لَقَ ْد َءات َ ْینَا د ُ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِینَ !»
ق
شىءٍ
نط َ
َاو َد َو قَا َل یَأَیُّ َها النَّاس ع ُِل ْمنَا َم ِ
« َو َو ِرث سلَ ْی َمنُ د ُ
ِ
الطیر َو أُو ِتینَا ِمن كل ْ
إِنَّ َهذَا لهَ ُُ َو ا ْلفَض ُل ا ْل ُم ِبینُ !»
« ما به داوود و سلیمان دانشى دادیم و گفتند :سپاس خداى را كه ما را بر بسیارى
از بندگان مؤمن خویش برترى داد!»
« و سلیمان وارث داوود شد و گفت :اى مردم! به ما زبان پرندگان تعلیم داده شده
و همه چیزمان دادهاند كه این برترى آشكارى است!»
(15و/16نمل)
« و لقد آتینا داود و سلیمان علما و قاال الحمد هلل الذى فضلنا على كثیر من عباده
المؤمنین!» این آیه شریفه به منزله نقل اعتراف آن دو بزرگوار بر تفضیل الهى است!
مراد از این برترى دادن ،برترى به علم است و یا برترى به همه مواهبى است كه
خداى تعالى به آن جناب اختصاص داده ،مانند :تسخیر كوهها و مرغان و نرم شدن آهن
براى داوود و ملكى كه خدا به او ارزانى داشت و تسخیر جن و حیوانات وحشى و مرغان و
همچنین تسخیر باد براى سلیمان و دانستن زبان حیوانات و سلطنت معروف سلیمان!
این اعتراف و اعترافهایى كه بعدا از سلیمان نقل مىشود مثل شاهدى است كه
مدعاى صدر سوره را كه به مؤمنین بشارت مىداد به زودى پاداشى به آنان مىدهد كه مایه
روشنى دل و دیدهشان باشد اثبات مىكند:
« طس! این آیات قرآن و كتابى روشنگر است!
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رهنمود و مژده بخش مؤمنان!
كسانى كه نماز را بر پا دارند و زكات را مىپردازند و به آخرت یقین دارند!»
(1تا/3نمل)
« و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر »!...از ظاهر سیاق بر مىآید كه سلیمان
علیهالسالم مىخواهد در این جمله از خودش و پدرش ،كه خود او نیز از آن جناب است ،به
داشتن برتریهایى كه گذشت مباهات كند و این در حقیقت از باب تحدیث به نعمت است كه
خداى تعالى در سوره ضحى رسول گرامى اسالم را بدان مامور مىفرماید «:و اما بنعمة
ربك فحدث!»(/11ضحی)
منطق و نطق هر دو به معناى صوت یا صوتهاى متعارفى است كه از حروفى
تشكیل یافته و طبق قرارداد واضع لغت ،بر معنىهایى كه منظور نظر ناطق است داللت
مىكند و در اصطالح ،این صوتها را كالم مىگویند.
منطق طیر عبارت است از هر طریقى كه مرغها به آن طریق مقاصد خود را با هم
مبادله مى كنند و تا آنجا كه از تدبر در احوال حیوانات به دست آمده ،معلوم شده است كه هر
صنفى از اصناف حیوانات و یا ال اقل هر نوعى ،صوتهایى ساده  -و بدون تركیب -
دارند ،كه در موارد خاصى كه به هم بر مىخورند و یا با هم هستند به كار مىبرند .
آنچه مسلم است ،مقصود از منطق طیر در آیه شریفه این معناى ظاهرى نیست،
بلكه معنایى است دقیقتر و وسیعتر از آن ،به چند دلیل:
اول این كه :سیاق آیه گواهى مىدهد بر این كه سلیمان علیهالسالم از نعمتى حدیث
مىكند كه اختصاصى خودش بوده و در وسع عامه مردم نبوده ،كه به آن دست یابند و او كه
بدان دست یافته به عنایت خاص الهى بوده است!
معناى ظاهرى كه براى منطق طیر كردیم چیزى نیست كه غیر از سلیمان كسى
بدان دست نیابد ،بلكه هر كسى مىتواند در زندگى حیوانات دقت نموده زبان آنها را بفهمد
كه مثال چه صدایى عالمت خشم و چه صدایى عالمت رضا است ،چه صدایى عالمت
گرسنگى و چه صدایى عالمت تشنگى و امثال آن است.
دلیل دوم این كه :محاورهاى كه خداى تعالى در آیات بعدى از سلیمان و هدهد
حكایت فرموده ،متضمن معارف عالیهاى است كه در وسع صداهاى هدهد نیست ،چون
صداهایى كه این حیوان در احوال مختلف از خود سر مىدهد انگشت شمار است و این چند
صدا كجا مىتواند كسى را از راه تركیب آنها با هم به این معارف داللت كند؟ آرى در كالم
این حیوان ذكر خداى سبحان و وحدانیت او و قدرت و علم و ربوبیتش و عرش عظیم او و
نیز ذكر شیطان و جلوهگرىهایش در اعمال زشت و همچنین ذكرى از هدایت و ضاللت و
مطالبى دیگر آمده و از معارف بشرى نیز مطالب بسیارى چون پادشاه سبا و تخت او و این
كه آن پادشاه زن بود و قوم او كه براى آفتاب سجده مىكردند ،آمده و سلیمان علیهالسالم
مطالبى به هدهد فرموده ،از جمله این كه به او دستور داده به سبا برود و نامه او را ببرد و
در آنجا نزد ایشان بیندازد و بعد بنشیند و ببیند چه مىگویند و چه مىكنند! بر هیچ دانشمندى
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كه در معانى تعمق دارد پوشیده نیست كه آگاهى به این همه مطالب عمیق و معارف بسیارى
كه هر یك داراى اصول ریشهدار علمى است ،منوط به داشتن هزاران هزار معلومات دیگر
است ،كه چند صداى ساده هدهد نمىتواند آن معانى را برساند!
عالوه بر این ،هیچ دلیلى نداریم بر این كه هر صدایى كه حیوان در نطق مخصوص
به خودش یا در صداهاى مخصوصش ،از خود سر مىدهد حس ما مىتواند آن را درك
كرده و تمیزش دهد ،به شهادت این كه یكى از نطقها كه سلیمان علیهالسالم آن را
مى شناخت سخنانى است كه قرآن در آیات بعد ،از مورچه بزرگ حكایت كرده و حال آن كه
این حیوان صدایى كه به گوش ما برسد ندارد ،و نیز سخن ما را تایید مىكند كشفى كه اخیرا
علماى طبیعى امروز كردهاند كه اصوال ساختمان گوش انسان طورى است كه تنها
صداهایى مخصوص و ناشى از ارتعاشات مادى مخصوص را مىشنود و آن ارتعاشى است
كه در ثانیه كمتر از شانزده هزار و بیشتر از سى و دو هزار نباشد ،كه اگر ارتعاش جسمى
كمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد ،حس سامعه و دستگاه شنوایى انسان از شنیدن آن عاجز
است ،ولى معلوم نیست كه حس شنوایى سایر حیوانات نیز عاجز از شنیدن آن باشد ،ممكن
است آنچه را كه ما نمىشنویم و یا بعضى از آنها را سایر حیوانات بشنوند.
دانشمندان حیوانشناس هم به عجایبى از فهم دقیق و درك لطیف بعضى حیوانات
مانند اسب و سگ و میمون و خرس و زنبور و مورچه و غیر آن برخوردهاند ،كه به نظیر
آنها در اكثر افراد آدمیان بر نخوردهاند .
پس ،از آنچه گذشت ،روشن شد كه از ظاهر سیاق بر مىآید كه براى مرغان
منطقى است كه خداى سبحان علم آن را تنها به سلیمان علیهالسالم داده بود.
و این كه بعضى از مفسرین گفتهاند كه :نطق مرغان معجزهاى براى آن جناب بوده
و گر نه خود مرغان هیچ یك زبان و نطق ندارند ،حرف صحیحى نیست.
« و اوتینا من كل شىء  »!...یعنى خداى تعالى از هر چیزى به ما عطایى داده
است .از آنجایى كه مقام آن جناب ،مقام حدیث به نعمت بوده ،ناچار مقصود از كلمه هر چیز
تنها هر چیزى است كه اگر به آدمى داده شود مىتواند از آن متنعم شود ،نه هر چیز ،پس
قهرا عبارت « كل شىء » در آیه شریفه مقید مىشود به نعمتهایى مانند :علم و نبوت و
ملك و حكم( قدرت بر داورى صحیح) و سایر نعمتهاى مادى و معنوى.
« ان هذا لهو الفضل المبین!» این شكرى است از سلیمان علیهالسالم كه بدون عجب
و كبر و غرور ،همان حدیث به نعمت قبل را تاكید مىكند ،زیرا همه نعمتها را به خدا نسبت
داد ،در یكجا گفت « :علمنا  -علم منطق طیر را به ما دادهاند!» یكجا گفت « :اوتینا  -از هر
چیز به ما دادهاند ».اینجا هم آن دو جمله را تاكید نموده مىگوید:
« همه اینها فضلى است آشكارا از خدا !»
المیزان ج  15 :ص 492 :
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گفتمان مورچه در وادی نمل ،انگیزه شکرگزاری سلیمان
الطیر فَ ُه ْم یُ َ
عونَ !»
االنس َو
« َو ُحش َِر ِلسلَ ْی َمنَ ُجنُو ُدهُ ِمنَ ا ْل ِجن َو
وز ُ
ِ
ِ
« َحتى إِذَا أَت َ ْوا عَلى َوا ِد النَّ ْم ِل قَالَت نَ ْملَةٌ یَأَیُّ َها النَّ ْم ُل ا ْد ُخلُوا َمس ِكنَك ْم ال یحْ ِط َمنَّ ُك ْم
سلَ ْی َمنُ َو ُجنُو ُدهُ َو ُه ْم ال یَشعُ ُرونَ »!...
« و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرنده فراهم شدند و به نظم آمدند»،
« تا چون به وادى مورچه رسیدند مورچهاى گفت :اى مورچگان به النههاى خود
بروید تا سلیمان و سپاهیان او به غفلت شما را پایمال نكنند!»
« سلیمان لبخندى زد و از گفتار او خندید و گفت :پروردگارا! مرا وادار كن تا
نعمتى را كه به من و پدر و مادرم مرحمت فرمودهاى سپاس دارم و عملى شایسته
كنم كه آن را پسند كنى و مرا به رحمت خویش در صف بندگان شایستهات در
(17تا/19نمل)
آور!»
« و حشر لسلیمان جنوده من الجن و االنس و الطیر فهم یوزعون »،براى سلیمان
لشكرش جمع شد ،لشكرها كه از جن و انس و طیر بودند و از این كه متفرق شوند یا در هم
مخلوط گردند جلوگیرى مىشدند ،بلكه هر یك در جاى خود نگهدارى مىشدند.
از آیه شریفه بر مىآید كه گویا سلیمان علیهالسالم لشكرهایى از جن و طیر داشته
كه مانند لشكریان انسى او با او حركت مىكردند.
كلمه حشر و همچنین وصف محشورین به این كه لشكریان او بودند و همچنین سیاق
آیات بعدى ،همه دلیلند بر این كه لشكریان آن حضرت طوایف خاصى از انسانها و از جن و
طیر ،بودهاند ،براى این كه در آیه شریفه فرموده «:براى سلیمان جمع آورى شد لشكریانى
كه از جن و انس و طیر داشت».
« حتى اذا اتوا على واد النمل  »،...وقتى سلیمان و لشكریانش به راه افتاده ،بر فراز
وادى نمل شدند مورچهاى به سایر مورچگان خطاب كرد و گفت :یا ایها النمل -هان ،اى
مورچگان! به درون النههاى خود شوید تا سلیمان و لشكریانش شما را حطم نكنند ،یعنى
نشكنند ،و به عبارت دیگر ،لگد نكنند « ،و هم ال یشعرون »،در حالى كه توجه نداشته
باشند .از همین جا معلوم مىشود كه راه پیمایى سلیمان و لشكریانش روى زمین بوده است.
« فتبسم ضاحكا من قولها  »،...از گفتار او لبهاى سلیمان به خنده باز شد.
َلى َو عَلى َو ِلدَى َو أ َ ْن أ َ ْع َم َل
«  ...قَا َل َرب أ َ ْو ِزعْنى أ َ ْن أَشك َُر نِ ْع َمتَك الَّتى أ َ ْنعَ ْمت ع َّ
ص ِلحا ً ت َ ْرضاهُ َو أَد ِْخ ْلنى بِ َرحْ َمتِك فى ِعبَادِك الص ِل ِحینَ !»
حضرت سلیمان علیهالسالم وقتى سخن مورچه را شنید ،از شدت سرور و ابتهاج
تبسمى كرد ،كه خدا تا چه حد به او إنعام فرموده و كارش را به كجا كشانیده؟ نبوت و علم
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منطق طیر و سایر حیوانات ،ملك و سلطنت و لشكریانى از جن و انس و طیر به او ارزانى
داشته ،لذا از خدا در خواست مىكند كه شكر نعمتهایش را به وى الهام فرماید و موفقش كند
به كارهایى كه مایه رضاى او باشد!
به این حد اكتفاء نكرد ،بلكه در درخواست خود ،شكر نعمتهایى را هم كه به پدر و
مادرش ارزانى داشته اضافه كرد ،چون إنعام به پدر و مادر او به یك معنا إنعام به او نیز
هست ،زیرا وجود فرزند از آن پدر و مادر است و خداى تعالى به پدر او داوود ،نبوت و
ملك و حكمت و فصل الخطاب و نعمتهایى دیگر انعام كرده بود و به مادر او نیز همسرى
چون داود و فرزندى چون خود او ارزانى داشته بود و او را نیز از اهل بیت نبوت قرار
داده بود!
از همین كالم آن جناب معلوم مىشود كه مادرش نیز از اهل صراط مستقیم بوده
است ،آن اهلى كه خدا به ایشان انعام كرده ،پس ساحت او مقدس و مبرا است.
اهل صراط مستقیم یكى از چهار طایفهاى هستند كه نامشان در آیه «:الذین انعم هللا
علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین!»(/69نساء) آمده است.
« و ان اعمل صالحا ترضیه!» درخواستى است كه از درخواست توفیق بر عمل
صالح مهمتر و داراى مقامى بلندتر است ،براى این كه توفیق ،اثرش در اسباب و وسائل
خارجى و ردیف شدن آن بر طبق سعادت انسانى است ،ولى« ایزاع» كه مورد درخواست
آن جناب است عبارت است از دعوت باطنى ،و این كه باطن آدمى ،او را به سوى سعادت
بخواند!
بنا بر این ،هیچ بعید نیست كه مراد از ایزاع ،همان وحى خیراتى باشد كه خداى
تعالى ابراهیم علیهالسالم را بدان گرامى داشت ،و در آیه« و اوحینا الیهم فعل
الخیرات!»(/73انبیا) از آن خبر داده كه فعل خیرات عبارت است از همان تایید به روح
القدس!
« و ادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحین!» یعنى خدایا مرا از بندگان صالح خود
قرار ده! این صالح از آنجا كه در كالم آن جناب مقید به عمل نشده تا مراد تنها عمل صالح
باشد ،لذا اطالقش حمل مىشود بر صالح نفس در جوهره ذاتش ،تا در نتیجه نفس مستعد
شود براى قبول هر نوع كرامت الهى!
معلوم است كه صالح ذات ،قدر و منزلتش باالتر از صالح عمل است و چون چنین
است پس این كه اول درخواست كرد كه موفق به عمل صالح شود و سپس درخواست كرد
كه صالح ذاتیش دهد ،در حقیقت درخواستهاى خود را درجهبندى كرد و از پایین گرفته به
سوى باالترین درخواستها رفت!
نكته دیگرى كه در كالم آن جناب هست این است كه در درخواست عمل صالح
گفت :این كه من عمل صالح كنم و خود را در آن مداخله داد ،ولى در صالح ذات ،نامى از
خود نبرد و این بدان جهت است كه هر كسى در عمل خود دخالت دارد ،گو این كه اعمال ما
هم مخلوق خدایند ،اما هر چه باشد نسبتى با خود ما دارند ،به خالف صالح ذات ،كه هیچ
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چیز آن به دست خود ما نیست و لذا صالح ذات را از پروردگار خود خواست ،ولى صالح
عمل را از او نخواست و نگفت «:و اوزعنى العمل الصالح »،بلكه گفت «:اوزعنى ان اعمل
صالحا – این كه عمل صالح كنم!»
نكته دیگرى كه در كالم آن جناب هست این است كه :صالح ذات را ممكن بود به
طور صریح سؤال كند و بگوید «:و مرا صالح گردان!» ولى چنین نكرد بلكه درخواست
كرد كه از زمره عباد صالح قرارش دهد ،تا اشاره كرده باشد به این كه من هر چند همه
مواهبى كه به عباد صالحین دادى مىخواهم ،اما از همه آن مواهب بیشتر این موهبت را در
نظر دارم كه :آنان را عباد خود قرار دادى! مقام عبودیتشان ،ارزانى داشتى! به همین جهت
است كه خداى تعالى همین سلیمان علیهالسالم را به وصف عبودیت ستوده ،و فرموده
است «:نعم العبد انه اواب!»
المیزان ج  15 :ص 500 :

هدهد پیام آور! گفتمان سلیمان با پرندگان
لى ال أ َ َرى ا ْل ُه ْد ُه َد أ َ ْم كانَ ِمنَ ا ْلغَائبِینَ »!...
« َو تَفَقَّ َد
َ
الطیر فَقَا َل َما َ
« فَ َمكَث َ
تحط ِب ِه َو ِجئْتُك ِمن سبَ ِإ ِبنَبَ ٍإ یَ ِقین»!...
یر بَ ِعی ٍد فَقَا َل أ َ َحطت ِب َما لَ ْم ِ
غ َ
« و جویاى مرغان شد و گفت :چرا هدهد را نمىبینم مگر او غایب است؟»
« وى را عذاب مىكنم عذابى سخت و یا سرش را مىبرم مگر آنكه عذرى روشن
بیاورد!»
« كمى بعد شانه بسر و هدد آمد و گفت :چیزى دیدهام كه تو ندیدهاى و براى تو از
سبا خبر درست آوردهام!»
« زنى دیدم كه بر آنان سلطنت مىكند و همه چیز دارد و او را تختى بزرگ
است!»
« وى را دیدم كه با قومش به جاى خدا آفتاب را سجده مىكردند و شیطان
اعمالشان را بر ایشان زینت داده و از راه منحرفشان كرده و هدایت نیافتهاند!»
« تا خدایى را سجده كنند كه در آسمانها و زمین هر نهانى را آشكار مىكند و آنچه
را نهان كنند و یا عیان سازند مىداند!»
« خداى یكتا كه خدایى جز او نیست و پروردگار عرش بزرگ است!»
« سلیمان گفت :خواهیم دید آیا راست مىگویى یا از دروغگویانى؟»
« این نامه مرا ببر و نزد ایشان بیفكن ،سپس برگرد ببین چه مىگویند!»
(20تا/28نمل)
« و تفقد الطیر فقال ما لى ال ارى الهدهد ام كان من الغائبین!» در این جمله ،نخست
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بطور تعجب از حال خود كه چرا هدهد را در بین مرغان نمىبیند استفهام مىكند ،كه من
چرا هدهد را نمىبینم و مىفهماند كه گویا از او انتظار نمىرفت غیبت كند و از امتثال
فرمان او سر برتابد ،آنگاه از این معنا صرف نظر كرده ،تنها از غیبت او سؤال مىكند و
مىپرسد چرا غیبت كرده است .مگر او از غایبان است؟
« العذبنه عذابا شدیدا او ألذبحنه او لیاتینى بسلطان مبین!» سلیمان علیهالسالم در
این گفتار خود ،هدهد را محكوم مىكند به یكى از سه كار یا عذاب شدید و یا ذبح شدن  -كه
در هر یك از آن دو بدبخت و بیچاره مىشود -و یا آوردن دلیلى قانع كننده تا خالصى یابد.
« فمكث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به و جئتك من سبا بنبا یقین!» هدهد
زمانى كه خیلى هم طوالنى نبود مكث كرد ،سپس حاضر درگاه شد ،سلیمان سبب غیبتش را
پرسید و عتابش كرد ،هدهد در پاسخ گفت :من از علم به چیزى احاطه یافتهام كه تو بدان
احاطه ندارى و از سباء خبر مهمى آوردهام كه هیچ شكى در آن نیست.
نكتهاى كه در این گفتگو هست این است كه هدهد از ترس تهدیدى كه سلیمان كرد و
براى این كه او را آرام كند قبل از هر سخن دیگر ،اولین حرفى كه زد این بود كه «:احطت
بما لم تحط به -من از علم به چیزى احاطه یافتهام كه تو بدان احاطه ندارى!»
« انى وجدت امراة تملكهم و اوتیت من كل شىء و لها عرش عظیم!» منظور از كل
شىء در آیه هر چیزى است كه سلطنت عظیم محتاج به داشتن آنها است ،مانند حزم و
احتیاط و عزم و تصمیم راسخ و سطوت و شوكت و آب و خاك بسیار و خزینه سرشار و
لشكر و ارتشى نیرومند و رعیتى فرمان بردار ،لیكن از بین همه اینها ،تنها نام عرش عظیم
را برد.
« وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون هللا  »!...این آیه دلیل بر این است كه
مردم آن شهر وثنى مذهب بودهاند و آفتاب را به عنوان رب النوع مىپرستیدهاند.
« و زین لهم الشیطان اعمالهم!» یعنى شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت
داده و در نتیجه از راه بازشان داشته است.
آرى ،زینت دادن شیطان سجده آنها را بر آفتاب و سایر تقربجویىهایشان را زمینه
بود براى جلوگیرى ایشان از راه خدا  ،كه همانا  ،پرستش او به تنهایى است.
« فهم ال یهتدون!» این جمله نتیجه گیرى از محرومیتشان از راه خدا است ،چون
وقتى بنا شد غیر از راه خدا راهى نباشد و آن یك راه هم از دستشان برود ،دیگر راهى
ندارند ،در نتیجه اهتداء نخواهند داشت!
« اال یسجدوا هللا الذى یخرج الخبء فى السموات و االرض و یعلم ما تخفون و ما
تعلنون!» حجتى كه در این آیه بر ضرر وثنىها اقامه شده این است كه :ایشان به جاى خدا
براى آفتاب سجده مىكنند و آن را به خاطر آثار خوبى كه خداى سبحان در طبع آن براى
زمین و غیر آن قرار داده است تعظیم مىكنند ،در حالى كه خدا اوالى به تعظیم است ،براى
این كه آن كسى كه تمامى اشیاى عالم ،كه یكى از آنها آفتاب است ،از عالم عدم به وجود
آورده و از غیب به شهود بیرون كرده و نظام حیرت انگیزى در همه آنها به كار برده و آن
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آثار كه گفته شد در آفتاب قرار داده است خداى سبحان است و او سزاوارتر است به سجده
شدن تا مخلوق او!
« هللا ال اله اال هو رب العرش العظیم!» این جمله تتمه كالم هدهد و به منزله
تصریح به نتیجهاى است كه از بیان ضمنى سابق گرفته مىشود و بى پرده اظهار كردن حق
است در مقابل باطل وثنىها و داللت می كند بر این كه همه تدبیرهاى عالم ،منتهى به خداى
سبحان مىشود ،چون عرش سلطنتى عبارت است از مقامى كه همه زمامدارهاى امور آنجا
جمع مىشوند و از آنجا احكام جاري در ملك صادر مىشود.
البته ،در جمله « رب العرش العظیم »،محاذات دیگرى نیز به كار رفته و آن
محاذات با كالم هدهد در توصیف ملكه سباء است كه گفت «:و لها عرش عظیم »،و چه بسا
همین گفتار هدهد ،باعث شد كه سلیمان به افراد خود دستور داد تا عرش او را نزدش
حاضر كنند .این دستور را داد تا ملكه سبا در برابر عظمت پروردگارش به تمام معناى كلمه
خاضع گردد.
« قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین؟» سلیمان علیهالسالم داورى درباره هدهد
را محول به آینده كرده و او را بدون تحقیق تصدیق نفرمود ،چون هدهد بر گفتههاى خود
شاهدى نیاورد ،البته تكذیبش هم نكرد ،چون آن جناب دلیلى بر كذب او نداشت ،لذا وعده داد
كه به زودى درباره سخنانش تحقیق مىكنیم ،تا معلوم شود راست گفتهاى یا دروغ .
« اذهب بكتابى هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا یرجعون!» این آیه حكایت
كالم سلیمان و خطابش به هدهد است ،گویا فرموده :پس سلیمان نامهاى نوشت و به هدهد
داده به او گفت :این نامه مرا به سوى ایشان ،یعنى ملكه سباء و مردمش ببر و نزد ایشان
بینداز و خودت را كنار بكش و در محلى قرار گیر كه تو آنان را ببینى ،آنگاه ببین چه عكس
العملى از خود نشان مىدهند ،یعنى وقتى بحث در میان آنان درگیر مىشود با هم چه
مىگویند؟
المیزان ج  15 :ص 505 :

مکتوبی کریم از سلیمان ،به نام خدا !

گفتمان های ملکه سبا

ب ك َِری ٌم!»
لى ِكت َ ٌ
« قَالَت یَأَی َها ا ْل َملَؤُا إِنى أ ُ ْل ِق َى إِ َّ
الر ِحیم!»
سم َّ
« إِنَّهُ ِمن سلَ ْی َمنَ َو إِنَّهُ بِ ِ
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
َلى َو أْتُونى ُمس ِل ِمینَ »!...
« أَال ت َ ْعلُوا ع َّ
« ملكه سبا گفت :اى بزرگان مملكت نامهاى گرامى نزدم افكندهاند!»
« از جانب سلیمان است و به نام خداى رحمان و رحیم!»
« كه بر من تفوق مجویید و مطیعانه پیش من آیید!»
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« گفت :اى بزرگان مرا در كارم نظر دهید كه من بدون حضور شما هیچ كارى را
انجام ندادهام!»
« گفتند :ما نیرومند و جنگآورانى سختكوش هستیم ولى كار به اراده تو بستگى
دارد ببین چه فرمان مىدهى تا اطاعت كنیم !»
« گفت :پادشاهان وقتى به شهر و كشورى وارد شوند تباهش كنند و عزیزانش را
ذلیل سازند كارشان همواره چنین بوده !»
« من هدیهاى به سوى آنها مىفرستم ببینم فرستادگان چه خبر مىآورند؟»
(29تا/35نمل)
« قالت یا ایها الملؤا انى القى الى كتاب كریم انه من سلیمان و انه بسم هللا الرحمن
الرحیم!» هدهد نامه را از سلیمان گرفته به سر زمین سباء برد تا به ملكه آنجا برساند و
چون بدانجا رسید نامه را نزد وى بینداخت ،ملكه نامه را گرفت همین كه آن را خواند به
اشراف قوم خود گفت «:یا ایها الملؤا»!...
این دو آیه حكایت گفتار ملكه سباء است كه به مردمش از رسیدن چنین نامهاى و
كیفیت رسیدن آن و نیز مضمون آن خبر مىدهد و نامه را توصیف مىكند به این كه :نامهاى
است كریم! ظاهر آیه دوم این است كه مىخواهد علت كریم بودن آن را بیان كند مىگوید:
علت كرامتش این است كه این نامه از ناحیه سلیمان است! چون ملكه سباء از جبروت
سلیمان خبر داشت و مىدانست كه چه سلطنتى عظیم و شوكتى عجیب دارد ،به شهادت این
كه در چند آیه بعد از ملكه سباء حكایت مىكند كه وقتى عرش خود را در كاخ سلیمان دید
گفت «:و اوتینا العلم من قبله و كنا مسلمین  -ما قبال از شوكت سلیمان خبر داشتیم و تسلیم او
بودیم!»
« و انه بسم هللا الرحمن الرحیم!» یعنى این نامه به نام خدا آغاز شده و به این جهت
نیز كریم است!
آرى بتپرستان وثنى ،همگى قائلند به این كه خداى سبحان هست منتهى او را رب
االرباب دانسته نمىپرستیدند ،چون خود را كوچكتر از آن مىدانستند .آفتاب پرستان نیز،
وثنى مسلك و یكى از تیرههاى صابئین بودند ،كه خدا و صفاتش را تعظیم مىكردند ،چیزى
كه هست صفات او را به نفى نواقص و اعدام برمىگردانیدند ،مثال ،علم و قدرت و حیات و
رحمت را به نبود جهل و عجز و مرگ و قساوت تفسیر كردهاند.
پس قهرا وقتى نامه « بسم هللا الرحمن الرحیم!» باشد نامهاى كریم مىشود ،چنان كه
بودن آن از ناحیه سلیمان عظیم نیز ،اقتضاء مىكند كه نامهاى كریم بوده باشد ،بنابر این،
مضمون نامه تنها جمله« ان ال تعلوا على و اتونى مسلمین!» خواهد بود.
« قالت یا ایها الملؤا افتونى فى امرى ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون!» این جمله
حكایت مشورتى است كه ملكه سباء با قوم خود كرد ،مىگوید :در این امر كه پیش آمده -
یعنى همان فرمانى كه سلیمان در نامه خود داده  -كمك فكرى دهید و اگر من در این پیشامد
با شما مشورت مىكنم بدان جهت است كه من تاكنون در هیچ امرى استبداد به خرج ندادهام،
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بلكه هر كارى كردهام با مشورت و در حضور شما كردهام .
بنا بر این ،آیه شریفه به فصل دومى از گفتار ملكه سبا اشاره مىكند ،فصل اول آن
بود كه نامه سلیمان را براى بزرگان مملكت خود خواند و فصل دومش این است كه از آنان
نظریه مىخواهد.
« قالوا نحن اولوا قوة و اولوا باس شدید و االمر الیك فانظرى ما ذا تامرین!» این
آیه ،حكایت پاسخى است كه درباریان به ملكه دادند و در سخن خود نخست چیزى گفتند كه
مایه دلخوشى او باشد و بى تابى و اضطرابش را تسكین دهد و سپس اختیار را به خود او
داده و گفتند :ناراحت مباش و هیچ غم مخور كه ما مردانى نیرومند هستیم و ارتشى قوى
داریم ،كه از هیچ دشمنى نمىترسیم ،هر چند كه آن دشمن سلیمان باشد ،در آخر هم باز
اختیار با خود تو است هر چه مىخواهى فرمان بده كه ما مطیع تو هستیم .
« قالت ان الملوك اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و كذلك یفعلون!»
ملکه سبا بعد از مشورتش با درباریان خود به طورى كه از این دو آیه استفاده مىشود
نظرش این شد كه در باره سلیمان تحقیق بیشترى كند و كسى را نزد او بفرستد كه از حال
او و مظاهر نبوت و سلطنتش اطالعاتى به دست آورده ،برایش بیاورد ،تا او به یكى از دو
طرف جنگ یا تسلیم رأى دهد.
و از ظاهر كالم درباریان ،كه كالم خود را با جمله « نحن اولوا قوة و اولوا باس
شدید »،آغاز كردند ،برمى آید كه آنان میل داشتند جنگ كنند و چون ملكه هم همین را فهمیده
بود لذا نخست شروع كرد از جنگ مذمت كردن ،در آخر رأى خود را ارائه داد ،اول
گفت «:ان الملوك اذا دخلوا قریة افسدوها  »،...یعنى ،جنگ عاقبتى ندارد ،مگر غلبه یكى از
دو طرف و شكست طرف دیگر ،یعنى فساد قریهها و شهرها و ذلت عزیزان آن و چون
چنین است ،نباید بدون تحقیق اقدام به جنگ كرد ،باید نیروى خود را با نیروى دشمن
بسنجیم ،اگر تاب نیروى او را نداشتیم ،تا آنجا كه راهى به صلح و سلم داریم اقدام به جنگ
نكنیم ،مگر این كه راه ،منحصر به جنگ باشد و نظر من این است كه هدیهاى براى او
بفرستیم ،ببینیم فرستادگان ما چه خبرى مىآورند ،آن وقت تصمیم به یكى از دو طرف
جنگ یا صلح بگیریم.
« و انى مرسلة الیهم بهدیة فناظرة بم یرجع المرسلون »،این گونه سخن گفتن لحن
سخن گفتن پادشاهان است ،كه تجبر و عزت ملوكى را مىرساند و گر نه در كالم خود ،نام
سلیمان را مىبرد ،لیكن زبان خود را از بردن نام او نگه داشت و مساله را به او و
درباریانش با هم نسبت داد و نیز فهمانید كه سلیمان هم هر چه مىكند به دست یاران و
ارتشیان و به كمك رعیت خود مىكند.
و معناى این كه گفت « :فناظرة بم یرجع المرسلون »،این است كه ببینیم چه عكس
العملى نشان مىدهد ،تا ما نیز به مقتضاى وضع او عمل كنیم و این  -همانطور كه گفتیم -
اظهار نظر ملكه سباء بود و از كلمه مرسلون به دست مىآید كه هدیهاى را كه وى براى آن
جناب فرستاد به دست جمعى از درباریانش بود ،همچنان كه از سخن بعدى سلیمان
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علیهالسالم كه فرمود «:ارجع الیهم  -برگرد نزد ایشان »،برمىآید كه آن جمع ،رئیسى
داشتهاند و رئیس به تنهایى نزد سلیمان راه یافته و هدیه را به او داده است .
« فلما جاء سلیمان قال ا تمدونن بمال فما آتانى هللا خیر مما آتیكم بل انتم بهدیتكم
تفرحون؟!» سلیمان علیهالسالم هم نامى از خصوص ملكه سباء نبرد ،همانطور ملكه سباء
نامى از او نبرد و گفت :من هدیهاى نزد ایشان مىفرستم.
اعتراض سلیمان این بود كه :آیا شما مرا با مالى حقیر و ناچیز كه كمترین ارزشى
نزد من ندارد كمك مىكنید؟ مالى كه در قبال آنچه خدا به من داده ذرهاى ارزش ندارد؟ آنچه
خدا از ملك و نبوت و ثروت به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است .جمله « بل انتم
بهدیتكم تفرحون؟» اعراض از توبیخ قبلى به توبیخى دیگر است ،اول توبیخشان كرد به این
كه مگر من محتاج مال شما هستم ،كه هدیه برایم فرستادهاید و این كار شما كار زشتى است
و در این جمله مىفرماید :از آن زشتتر این كه ،شما هدیه خود را خیلى بزرگ مىشمارید
و آن را ارج مىنهید!
« ارجع الیهم فلناتینهم بجنود ال قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون!»
خطاب در این آیه به رئیس هیئت اعزامى سباء است .بعد از آن كه مردم سباء فرمان سلیمان
علیهالسالم را كه فرموده بود «:و اتونى مسلمین!» مخالفت نموده و آنرا به فرستادن هدیه
تبدیل كردند و از ظاهر این رفتار برمىآید كه از تسلیم شدن سرپیچى دارند ،بناچار سلیمان
كار ایشان را سر برتافتن از فرمان خود فرض كرده ،روى این فرض ،ایشان را تهدید كرد
به این كه سپاهى به سویشان گسیل مىدارد كه در سباء طاقت نبرد با آن را نداشته باشند و
به همین جهت ،دیگر به فرستاده ملكه نفرمود :این پیام را ببر و بگو اگر تسلیم نشوند و نزد
من نیایند چنین لشكرى به سویشان مىفرستم ،بلكه فرمود :تو برگرد كه من هم پشت سر تو
این كار را مىكنم ،هر چند كه در واقع و به هر حال لشكر فرستادن ،مشروط بود به این كه
آنان تسلیم نشوند  .از سیاق برمىآید كه آن جناب هدیه مذكور را نپذیرفته و آن را
برگردانیده است.
المیزان ج  15 :ص 509 :

گفتمان های مجلس سلیمان ،انتقال تخت ملکه سبا
یر ِم َّما َءاتَاكُم بَ ْل أَنتُم
ان َّ
َّللاُ َخ ٌ
« فَلَ َّما َجا َء سلَ ْی َمنَ قَا َل أ َ ت ُ ِمدُّونَ ِن ِب َما ٍل فَ َما َءات َ ِ
ب َه ِدیَّتِك ْم ت َ ْف َر ُحونَ »!...
« قَا َل یَأَی َها ا ْل َملَؤُا أَیُّ ُك ْم یَأ ْ ِتینى ِبعَ ْرش َها قَ ْب َل أَن یَأْتُونى ُمس ِل ِمینَ  « »!...و چون
فرستادگان ملكه سبا نزد سلیمان آمدند سلیمان گفت :آیا مرا به مال مدد مىدهید؟
آنچه خدا به من داده بهتر از این است كه به شما داده است ،شمایید كه این هدیه
در نظرتان ارج دارد و از آن خوشحالید!»
« نزد ایشان بازگرد كه سپاهى به سوى شما آریم كه تحمل آن نیارید و از آنجا به
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ذلت و در عین حقارت بیرونتان مىكنیم !»
« گفت :اى بزرگان كدامتان پیش از آنكه ملكه سبا نزد من آید تخت وى را برایم
مىآورد !»
« عفریتى از جن گفت :پیش از آن كه از مجلس خود برخیزى تخت را نزدت
مىآورم كه براى این كار توانا و امینم!»
« و آن كسى كه از كتاب اطالعى داشت گفت :من آن را قبل از آنكه نگاهت
برگردد( در یك چشم بهم زدن) نزدت مىآورم و چون تخت را نزد خویش پا بر جا
دید گفت :این از كرم پروردگار من است تا بیازمایدم كه آیا سپاس مىدارم یا كفران
مىكنم ،هر كه سپاس دارد براى خویش مىدارد و هر كه كفران كند پروردگارم بى
نیاز و كریم است!»
(36تا/40نمل)
« قال یا ایها الملؤا ایكم یاتینى بعرشها قبل ان یاتونى مسلمین!» این سخنى است كه
سلیمان علیهالسالم بعد از برگرداندن هدیه سباء و فرستادگانش گفته و در آن خبر داده كه
ایشان به زودى نزدش مىآیند ،در حالى كه تسلیم باشند .سلیمان علیهالسالم در این آیه به
حضار در جلسه مىگوید :كدام یك از شما تخت ملكه سبا را قبل از این كه ایشان نزد ما آیند
در اینجا حاضر مىسازد؟ و منظورش از این فرمان این است كه وقتى ملكه سباء تخت خود
را از چندین فرسخ فاصله در حضور سلیمان حاضر دید ،به قدرتى كه خدا به وى ارزانى
داشته و به معجزه باهره او ،بر نبوتش پى ببرد ،تا در نتیجه تسلیم خدا گردد ،همچنان كه به
شهادت آیات بعد ،تسلیم هم شدند.
« قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك و انى علیه لقوى امین-
عفریتى از جن گفت :پیش از آن كه از مجلس خود برخیزى تخت را نزدت مىآورم كه
براى این كار توانا و امینم!!» كلمه عفریت  -به طورى كه گفتهاند  -به معناى شریر و
خبیث است معنایش این است كه :من به آوردن آن نیرومند و امینم ،نیرومند بر آنم و حمل
آن خستهام نمىكند ،امین بر آنم و در آوردنش به تو خیانت نمىكنم!
« قال الذى عنده علم من الكتاب »،...در این جمله ،مقابلهاى با جمله قبل به كار
رفته و این مقابله داللت مىكند بر این كه صاحب علم كتاب ،از جن نبوده ،بلكه از انس بوده
است ،روایاتى هم كه از ائمه اهل بیت در این باره رسیده آن را تایید مىكند و نام او را
آصف بن برخیا وزیر سلیمان و وصى او معرفى كرده است.
در الفاظ آیه شریفه تنها چیزى كه در این باره آمده این است كه شخص نامبرده كه
تخت ملكه سباء را حاضر كرد علمى از كتاب داشته و گفته است :من آن را برایت مىآورم!
غیر از این دو كلمه در باره او چیزى نیامده.
البته این در جاى خود معلوم و مسلم است ،كه كار در حقیقت كار خدا بوده ،پس
معلوم مىشود كه آن شخص علم و ارتباطى با خدا داشته ،كه هر وقت از پروردگارش
چیزى مىخواسته و حاجتش را به درگاه او مىبرده خدا از اجابتش تخلف نمىكرده .به
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عبارت دیگر ،هر وقت چیزى را مىخواسته خدا هم آن را مىخواسته است! از آنچه گذشت
این نیز روشن شد كه علم مذكور از سنخ علوم فكرى و اكتسابى و تعلم بردار نبوده است!
« انا آتیك به قبل ان یرتد الیك طرفك!» مقصود آن شخص این بوده كه من تخت
ملكه سباء را در مدتى نزدت حاضر مىكنم كه كمتر از فاصله نگاه كردن و دید آن باشد.
« فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى  »!...یعنى ،بعد از آنكه سلیمان
علیهالسالم عرش ملكه سباء را نزد خود حاضر دید ،گفت :این  -یعنى حضور تخت بلقیس
در نزد او در كمتر از یك طرفة العین  -از فضل پروردگار من است ،بدون این كه در خود
من استحقاقى بوده باشد ،بلكه خداى تعالى این فضیلت را به من ارزانى داشت تا مرا
بیازماید ،یعنى امتحان كند آیا شكر نعمتش را به جا مىآورم ،یا كفران مىكنم!
آنگاه فرمود :و هر كس شكر بگزارد براى خود گزارده ،یعنى نفع آن عاید خودش
مىشود نه عاید پروردگار من و هر كس كفران نعمت او كند ،باز ضررش عاید خودش
مىشود ،چون پروردگار من بى نیاز و كریم است!
المیزان ج  15 :ص 514 :

گفتمان سلیمان نبی با ملکه سبا
نظر أ َ ت ْهتَدِى أ َ ْم تَكُونُ ِمنَ الَّ ِذینَ ال ی ْهت َ ُدونَ !»
« قَا َل نَ ِك ُروا لهَ َُا ع َْرش َها نَ ْ
شك قَالَت َكأَنَّهُ ُه َو َو أُوتِینَا ا ْل ِع ْل َم ِمن قَ ْب ِل َها َو ُكنَّا
« فَلَ َّما َجا َءت قِی َل أ َ َه َكذَا ع َْر ِ
ُمس ِل ِمینَ »!...
« سلیمان گفت :تختش را براى او وارونه كنید ببینم آیا آن را مىشناسد یا نه؟»
« و چون بیامد بدو گفتند :آیا تخت تو چنین است؟ گفت :گویى همین است از این
پیش ما از این سلطنت خبر داشتیم و تسلیم هم بودیم!»
« و خدایش از آنچه كه به جاى او مىپرستید بازداشت كه وى از گروه كافران
بود!»
« بدو گفتند :به حیاط قصر داخل شو ،و چون آن را بدید پنداشت آبى عمیق است
و ساقهاى خویش را عریان كرد ،سلیمان گفت :این آب نیست بلكه قصرى است از
بلور صاف! ملكه سبا گفت :من به خویش ستم كردهام ،اینك با سلیمان ،مطیع
(40تا/44نمل)
پروردگار جهانیان مىشوم!»
« قال نكروا لها عرشها ننظر ا تهتدى ام تكون من الذین ال یهتدون!» از سیاق آیه
برمىآید كه سلیمان علیهالسالم این سخن را هنگامى گفت كه ملكه سبا و درباریانش به دربار
سلیمان رسیده و مىخواستند بر او وارد شوند و منظورش از این دستور ،امتحان و آزمایش
عقل آن زن بود ،همچنان كه منظورش از اصل آوردن تخت ،اظهار معجزهاى باهر از آیات
نبوتش بود و به همین جهت دستور داد تخت او را به صورتى ناشناس درآورند و آنگاه
متفرع كرد بر این دستور ،این را كه «:ننظر ا تهتدى  -ببینیم مىشناسد آن را یا نه؟»
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« فلما جاءت قیل ا هكذا عرشك قالت كانه هو و اوتینا العلم من قبلها و كنا مسلمین!»
یعنى بعد از آنكه ملكه سباء نزد سلیمان آمد از طرف سلیمان به او گفتند :آیا تخت تو اینطور
بود؟
« قالت كانه هو!» مراد از این كه گفت گویا این همان است ،این است كه :این همان
است و اگر اینطور تعبیر كرد ،خواست تا از سبك مغزى و تصدیق بدون تحقیق اجتناب كند.
وقتى ملكه تخت را مىبیند ،و درباریان سلیمان از آن تخت از وى مىپرسند،
احساس كرده كه منظور آنان از این پرسش این است كه :به وى تذكر دهند كه متوجه قدرت
خارق العاده سلیمان علیهالسالم باش! لذا چون از سؤال آنان ،این اشاره را فهمیده ،در پاسخ
گفته است:
 ما قبال از چنین سلطنت و قدرتى خبر داشتیم ،یعنى احتیاجى به این اشاره و تذكرنیست ،ما قبل از دیدن این معجزه ،از قدرت او و از این حالت خبر داشتیم و تسلیم او شده
بودیم و لذا در اطاعت و فرمان او سر فرود آوردهایم !
« و صدها ما كانت تعبد من دون هللا انها كانت من قوم كافرین!» تنها چیزى كه او
را از تسلیم خدا شدن جلوگیرى می نمود ،همان معبودى بود كه به جاى خدا مىپرستید و آن
معبود  -همچنان كه در خبر هدهد گذشت  -آفتاب بوده و سبب این جلوگیرى این بود كه ملكه
نیز از مردمى كافر بود و از نظر افكار عمومى ایشان را در كفرشان پیروى مىكرد.
« قیل لها ادخلى الصرح  »!...كلمه صرح به معناى قصر و هر بنایى است بلند و
مشرف بر سایر بناها و كلمه قواریر به معناى شیشه است .اگر فرمود :بدو گفته شد داخل
صرح شو! گویا گوینده آن ،بعضى از خدمتكاران سلیمان علیهالسالم بوده ،كه در حضور
او ملكه سباء را راهنمایى كرده كه داخل شود و این رسم همه پادشاهان بزرگ است.
« فلما راته حسبته لجة و كشفت عن ساقیها »،...یعنى وقتى ملكه سباء آن صرح را
دید ،خیال كرد استخرى از آب است ،چون خیلى آن شیشه صاف بود ،لذا جامههاى خود را
از ساق پا باال زد تا دامنش تر نشود.
« قال انه صرح ممرد من قواریر!» گوینده این سخن سلیمان است ،كه به آن زن
مىگوید :این صرح ،لجه نیست بلكه صرحى است كه از شیشه ساخته شده.
پس ملكه سبا وقتى این همه عظمت از ملك سلیمان دید و نیز آن داستان را كه از
جریان هدهد و برگرداندن هدایا ،و نیز آوردن تختش از سبا به دربار وى به خاطر آورد،
دیگر شكى برایش نماند كه اینها همه معجزات و آیات نبوت او است و كار حزم و تدبیر
نیست ،لذا در این هنگام گفت «:رب انى ظلمت نفسى »!...
« قالت رب انى ظلمت نفسى و اسلمت مع سلیمان هلل رب العالمین!»
در گفتار خود نخست به درگاه پروردگارش استغاثه مىكند و به ظلم خود كه خداى
را از روز اول و یا از هنگامى كه این آیات را دید نپرستیده اعتراف نمود ،سپس به اسالم و
المیزان ج  15 :ص 520 :
تسلیم خود در برابر خدا شهادت داد!
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فصل ششم
تفسیر و تحلیل گفتمان

رسول هللا در شب هجرت

غم مخور خدا با ماست! گفتمان رسول هللا با ابوبکر در غار
ین إِ ْذ ُه َما فى ا ْلغَ ِار إِ ْذ
صرهُ َّ
نصروهُ فَقَ ْد نَ َ
« إِال ت َ ُ
انى اثْنَ ِ
َّللاُ إِ ْذ أ َ ْخ َر َجهُ الَّ ِذینَ كفَ ُروا ث َ َ
َّللاَ َمعَنَا فَأ َ َ
علَ ْی ِه َو أَیَّ َدهُ ِب ُجنُو ٍد لَّ ْم ت َ َر ْو َها َو
َّللاُ سكینَتَهُ َ
یَقُو ُل ِل ِ
نز َل َّ
صح ِب ِه ال تحْ َز ْن ِإنَّ َّ
َّللاُ ع َِز ٌ
یز َح ِكی ٌم!»
َّللاِ ِه َى ا ْلعُ ْلیَا َو َّ
َجعَ َل ك ِل َمةَ الَّ ِذینَ كفَ ُروا الس ْفلى َو ك ِل َمةُ َّ
« اگر او را یارى نكنید ،خدا یاریش خواهد كرد ،همچنان كه در آن ایامى كه كفار
بیرونش كردند و در حالى كه او دومى از دو تن بود همان موقعى كه در غار بودند
و او به همراه خود مىگفت غم مخور خدا با ماست!
پس خداوند( در چنان شرائط سختى) سكینت خود را بر او نازل نمود( و در عین
بى كسى) با جنودى كه شما رؤیتشان نكردید تاییدش كرد و كلمه آنان كه كافر
شدند پست نمود!
آرى! كلمه خدا است كه همواره غالب و واال است و خدا نیرومند و شایستهكار
( /40توبه)
است!»
مقصود از غار در اینجا غارى است كه در كوه ثور قرار داشته و این غار غیر از
غاریست كه در كوه حرا قرار داشت .بنا بر اخبار بسیارى ،رسول خدا صلىهللاعلیه وآله
وسلم قبل از بعثت ،بسیارى از اوقات در آنجا بسر مىبرده است .و مقصود از صاحب(
همراه او) بنا بر نقل قطعى ابو بكر است.
« اذ یقول لصاحبه ال تحزن ان هللا معنا!» مقصود از حزن اندوهى است كه از
ترس ناشى مىشود ،یعنى به همراهش گفت :از ترس تنهائى و غربت و بى كسى و فراوانى
دشمن و یكدلى دشمنان من و این كه مرا تعقیب كردهاند غم مخور كه خداى سبحان با ماست،
او مرا بر دشمنانم یارى مىدهد.
« فانزل هللا سكینته علیه و ایده بجنود لم تروها  »!...یعنى خداوند سكینت خود را بر
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رسول خود نازل و رسول خویش را به جنودى كه دشمنان نمىدیدند تایید نمود .آن جنود
دشمنان را از راههاى مختلفى از وى منصرف مىكردند و آن راههاى مختلف همان عواملى
بود كه در انصراف مردم از وارد شدن در غار و دستگیر كردن آنجناب مؤثر بود!
اصل بناى كالم بر اساس تشریح و بیان نصرت و تاییدى است كه خداى تعالى
نسبت به پیغمبر گرامى اش نموده ،از اینجا شروع شده كه اگر شما او را یارى نكنید ،خداوند
در روزى كه احدى نبود تا بتواند یاریش كند او را یارى فرمود و سكینت بر او نازل كرد و
بوسیله جنودى از نصر كمك نموده ،از كید دشمنان حفظ فرمود!
در بار اول فرمود «:اذ اخرجه الذین كفروا »،بیان مىكند آن زمانى را كه بطور
اجمال در جمله « فقد نصره هللا!» بود و مىفهماند در آن زمانى او را یارى كرد كه كفار او
را بیرون كردند.
در بار دوم فرمود «:اذ هما فى الغار »،بیان مىكند تشخیص حالى را كه قبل از آن
ذكر شده بود ،یعنى حال ثانى اثنین را و مىفهماند كه زمان این حال چه وقت بود ،یعنى در
چه وقت او یكى از دو نفر بود.
و در بار سوم فرمود «:اذ یقول لصاحبه »،بیان كرد تشخیص آن زمانى را كه در
غار بودند.
آیه شریفه همچنان در یك سیاق ادامه دارد ،تا آنجا كه مىفرماید «:و جعل كلمة
الذین كفروا السفلى و كلمة هللا هى العلیا!» و جاى هیچ تردید نیست كه این جمله بیان جمالت
قبل ،و مقصود از كلمه كسانى كه كافر شدند همان رأیى است كه مشركین مكه در دار الندوة
دادند ،كه دسته جمعى آنجناب را به قتل رسانیده ،نورش را خاموش كنند و مقصود از كلمه
خدا وعده نصرت و اتمام نورى است كه به وى داده است!
با در نظر داشتن این باید گفت معناى آیه این است كه :اگر شما مؤمنان ،او را یارى
نكنید ،بارى خداوند یارى خود را نسبت به او هویدا ساخت ،و همه به یاد دارید در آن
روزى كه احدى یاور و دافع از او نبود و دشمنان بى شمار او با هم یكدل و یك جهت و
براى كشتنش از هر طرف احاطهاش كردند و او ناگزیر شد به این كه از مكه بیرون رود و
جز یك نفر كسى با او نبود ،در آن موقعى كه در غار جاى گرفت و بهمراه خود( ابو بكر)
مىگفت از آنچه مىبینى اندوهناك مشو كه خدا با ماست و یارى بدست اوست چگونه خداوند
یاریش كرد و سكینت خود را بر او نازل و او را با لشكریان غیر مرئى كه به چشم شما
نمىآمدند تایید فرمود و كلمه آنهائى را كه كفر ورزیدند  -یعنى آن حكمى كه بر وجوب قتل
او صادر نموده و دنبالش دست به اقدام زدند  -خنثى و مغلوب نمود .
آرى  ،كلمه خدا  -یعنى آن وعده نصرت و اظهار دین و اتمام نورى كه به پیغمبرش
داد  -غالب و برتر است و خدا عزیز و مقتدرى است كه هرگز مغلوب نگشته ،حكیمى است
كه هرگز دچار جهل و در اراده و فعلش دچار خبط و غلط نمىشود!
منظور از « تایید» آنجناب به جنود غیر مرئى تاییدى است كه در همان روز خداى
تعالى نمود.
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و منظور از «كلمه» در جمله « و كلمة هللا هى العلیا!» آن وعدهاى است كه خداوند
به رسول گرامىاش داده بود كه دین او را یارى نموده بر همه ادیان غلبه مىدهد! چون آیه
شریفه « فقد نصره هللا اذ اخرجه الذین كفروا »،مضمونش همان مضمونى است كه آیه« و
اذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك او یقتلوك او یخرجوك و یمكرون و یمكر هللا و هللا خیر
الماكرین!» آن را افاده مىكند .
ذیل آیه هم كه مىفرماید :خداوند كلمه ایشان را باطل و كلمه الهیه را احقاق مىكند
قطعا مربوط به همان صدر آیه یعنى داستان اخراج و یا به عبارتى اضطرار بخروج از مكه
است!
و امرى كه آنجناب را مضطر و ناگزیر كرد به این كه از مكه بیرون رود و خدا آن
امر را باطل ساخت ،آن رأیى است كه در دار الندوه گذرانیدند  ،و آن تصمیم بر قتل آنجناب
بود ،پس كلمهاى كه خدا باطلش كرد و آن را مغلوب نمود همین تصمیم قریش بود.
و در مقابل ،آن كلمه الهى را كه احقاق نمود ،همان نصرت آنجناب و پیشبرد دین او
بود!
المیزان ج  9 :ص 371 :
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فصل هفتم
تفسیر و تحلیل

گفتمان های طالوت
گفتمانی در انتخاب طالوت ،جنگ داود و جالوت
سرءی َل ِمن بَ ْع ِد ُموسى إِ ْذ قَالُوا ِلنَبى لَّ ُه ُم ا ْبعَث لَنَا َم ِلكا ً
« أ َ لَ ْم ت َ َر إِلى ا ْل َمال ِمن بَنى إِ ِ
علَ ْیك ُم ا ْل ِقتَا ُل أَال تُقَ ِتلُوا قَالُوا َو َما لَنَا أَال
َّللا قَا َل َه ْل عَس ْیت ُ ْم ِإن ك ِتب َ
نُّقَ ِت ْل فى س ِبی ِل َّ ِ
علَ ْی ِه ُم ا ْل ِقتَا ُل ت َ َولَّ ْوا إِال
َّللا َو قَ ْد أ ُ ْخ ِرجْ نَا ِمن ِدیَ ِرنَا َو أ َ ْبنَائنَا فَلَ َّما ُكتِب َ
نُقَتِ َل فى س ِبی ِل َّ ِ
ع ِلی ُم بِالظ ِل ِمینَ »!...
َّللاُ َ
قَ ِلیالً ِم ْن ُه ْم َو َّ
« مگر داستان آن بزرگان بنى اسرائیل را نشنیدى كه پس از موسى به پیامبر خود
گفتند :پادشاهى براى ما نصب كن تا در راه خدا كارزار كنیم و او گفت :از خود
مى بینید كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالى كنید؟ گفتند :ما كه از دیار و
فرزندان خویش دور شدهایم براى چه كارزار نمىكنیم؟ ولى همین كه كارزار بر
آنان مقرر شد به جز اندكى روى برتافتند و خدا به كار ستمگران دانا است!»
« پیغمبرشان به آنان گفت :خدا طالوت را به پادشاهى شما نصب كرد گفتند :از
كجا وى را بر ما سلطنت باشد كه ما به شاهى از او سزاوارتریم چون او مال
فراوانى ندارد؟ گفت :خدا او را از شما سزاوارتر دیده ،چون دانشى بیشتر و تنى
نیرومندتر دارد ،خدا ملك خویش را به هر كه بخواهد مىدهد كه خدا وسعت بخش
و دانا است!»
« و نیز به ایشان گفت نشانه پادشاهى وى این است كه صندوق معروف دوباره به
شما بر مىگردد تا آرامشى از پروردگارتان باشد و باقى ماندهاى از آنچه خدا به
خاندان موسى و هارون داده بود در آن است! فرشتگان آن را حمل مىكنند كه در
این نشانه براى شما عبرتى هست اگر ایمان داشته باشید!»
« و همینكه طالوت سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان كند،
هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است مگر آن كس
كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكى ،همه
نوشیدند و همین كه او با كسانى كه ایمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما
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را طاقت جالوت و سپاهیان وى نیست! آنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار
خویش مىروند گفتند :چه بسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى
بسیار غلبه كردهاند و خدا پشتیبان صابران است!»
« و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند :پروردگارا صبرى به ما ده و
قدمهایمان را استوار ساز و بر گروه كافران پیروزمان كن!»
« پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدایش پادشاهى
و فرزانگى بداد و آنچه مىخواست به او بیاموخت ،اگر بعض مردم را به بعضى
دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد ولى خدا با اهل جهان صاحب كرم است!»
« این آیتهاى خدا است كه ما به حق بر تو مىخوانیم و همانا تو از پیامبرانى!»
(246تا/252بقره)

مقدمه ای بر داستان
بنى اسرائیل ،كه این داستان مربوط به ایشان است ،مادام كه در كنج خمود و كسالت
و سستى خزیده بودند ،مردمى ذلیل و تو سرى خور بودند ،همین كه قیام كردند و در راه
خدا كارزار نمودند و كلمه حق را پشتیبان خود قرار دادند ،هر چند كه افراد صادق ایشان
در این دعوى اندك بودند و در اولین بار که جنگ برایشان حتمى شد فرار كردند و در بار
دوم سر اعتراض بر طالوت را باز نمودند ،بار سوم از آن نهرى كه مامور بودند ننوشند،
نوشیدند و بار چهارم به طالوت گفتند ما حریف جالوت و لشگر او نمىشویم؛ مع ذلك خدا
یاریشان كرد و بر دشمن پیروزیشان داد .دشمن را به اذن خدا فرارى دادند .داوود ،جالوت
را به قتل رساند و ملك و سلطنت در بنى اسرائیل مستقر گردید و حیات از دست رفته آنان
دو باره به ایشان بازگشت و بار دیگر سیادت و قوت خود را باز یافتند .همه این موفقیتها
جز به خاطر آن كالمى كه ایمان و تقوا به زبانشان انداخت نبود ،و آن كالم این بود كه وقتى
با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند « :ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على
القوم الكافرین!»
این ماجرا عبرتى است كه اگر همه مؤمنینى كه در هر عصر مىآیند آن را نصب
العین خود قرار داده و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند ،بر دشمنان خود غلبه خواهند
كرد ،البته مادام كه مؤمن باشند!
قبل از آغاز این داستان خدای تعالی فرمود:
ع ِلی ٌم!»
سمی ٌع َ
َّللاَ ِ
َّللاِ َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
« َو قَ ِتلُوا فى س ِبی ِل َّ
(/244بقره)
« در راه خدا كارزار كنید و بدانید كه خدا شنوا و دانا است!»
این آیه که جهاد را واجب مىكند ،مىبینیم خدای تعالی این فریضه را در این آیه و
سایر موارد از كالمش مقید به قید« سبیل هللا» كرده و این براى آن است كه به گمان كسى
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در نیاید و كسى خیال نكند كه این وظیفه دینى مهم ،صرفا براى این تشریع شده كه امتى بر
سایر مردم تسلط پیدا كرده و اراضى آنان را ضمیمه اراضى خود كند ،همانطور كه
نویسندگان تمدن اسالم( چه جامعهشناسان و چه غیر ایشان) همینطور خیال كردهاند ،و حال
آنكه چنین نیست و قید فى سبیل هللا مىفهماند كه منظور از تشریع جهاد در اسالم ،براى این
است كه دین الهى كه مایه صالح دنیا و آخرت مردم است ،در عالم سلطه یابد.
ع ِلیم !» این جمله ،به مؤمنین هشدار مىدهد از این كه در
سمی ٌع َ
َّللاَ ِ
« َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
این سیر خود ،قدمى بر خالف دستور خدا و رسول او بردارند و كلمهاى در مخالفت با آنها
(خدا و رسول او) بگویند ،و حتى نفاقى در دل مرتكب شوند ،آنطور كه بنى اسرائیل كردند،
آن زمان كه در باره طالوت به پیامبرشان اعتراض كردند ،كه او چگونه مىتواند بر ما
سلطنت كند و یا گفتند «:ال طاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده »! ...و هنگامى كه جنگ بر آنان
واجب شد ،سستى به خرج دادند و پشت به جنگ كردند ،و آن زمان كه واجب شد تا از نهر
آب ننوشند مخالفت نموده و فرمان طالوت را اطاعت نكردند.

نقل گفتمان
« ا لم تر الى المال من بنى اسرائیل  »،...كلمه مالء بطورى كه گفتهاند به معناى
جماعتى از مردم است كه بر یك نظریه اتفاق كردهاند و اگر چنین جمعیتى را مالء نامیدند
براى این است كه عظمت و ابهتشان چشم بیننده را پر مىكند.
چنین جمعیتى از بزرگان بنى اسرائیل به پیامبر خود گفتند :پادشاهى براى ما معین
كن تا در تحت فرمانش در راه خدا بجنگیم!
از سیاق بر مىآید كه پادشاهى كه تا آن روز بر آنان تسلط داشته همان جالوت بوده،
كه در آنان به روشى رفتار كرده بود كه همه شؤون حیاتى و استقالل و خانه و فرزند را از
دست داده بودند .این گرفتارى بعد از نجاتشان از شر آل فرعون بود ،كه شكنجهشان
مىكردند و خدا موسى علیهالسالم را بر آنان مبعوث كرد و بر آنان والیت و سرپرستى داد
و بعد از موسى والیت ایشان را به اوصیاى موسى وا گذاشت .بعد از این دورهها بود كه
گرفتار دیو جالوت شدند .وقتى ظلم جالوت به ایشان شدت یافت و فشار از طرف دستگاه
جالوت بر ایشان زیاد شد ،قواى باطنشان كه رو به خمود گذاشته بود ،بیدار شد و تعصب
توسرى خورده و ضعیفشان زنده گشت ،در اینجا بود كه بزرگان قوم از پیامبرشان
درخواست مىكنند پادشاهى برایشان برگزیند تا به وسیله او اختالفات داخلى خود را
برطرف نموده و قوایشان را تمركز دهند و در تحت فرمان آن پادشاه ،در راه خدا كارزار
كنند.
« قال هل عسیتم ان كتب علیكم القتال اال تقاتلوا »!...در پاسخشان از ایشان پرسید،
آیا اگر چنین فرماندهى معین شود احتمال آن را مى دهید كه نافرمانیش كنید؟
معلوم مىشود خداى تعالى به او خبر داده كه اینها فردا كه صاحب فرمانده شدند از
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او اطاعت نخواهند كرد و فرار خواهند نمود!
گفتند :چه جهت دارد كه ما در راه خدا قتال نكنیم؟ با اینكه از وطن و فرزند خود
بیرون شدهایم!...
« و قال لهم نبیهم :ان هللا قد بعث لكم طالوت ملكا -پیغمبرشان به آنان گفت :خدا
طالوت را به پادشاهى شما نصب كرد » !...این آیه شریفه پاسخ پیامبر ایشان است .اگر وى
تعیین فرماندهى را به خداى تعالى نسبت داده ،خواسته است بنى اسرائیل را متوجه
اشتباهشان كند ،كه تعیین فرماندهى را به پیامبرشان نسبت دادند ،و گفتند :تو یك پادشاه
فرمانده براى ما معین كن و نگفتند :از خدا در خواست كن فرماندهى براى ما معین كند و
قتال را بر ما واجب سازد .
« قالوا :انى یكون له الملك علینا و نحن احق بالملك منه و لم یؤت سعة من المال...؟-
گفتند :از كجا وى را بر ما سلطنت باشد كه ما به شاهى از او سزاوارتریم چون او مال
فراوانى ندارد...؟ »
به محض این كه آن جناب نام آن فرمانده را برد و فهماند كه او طالوت است باعث
شد كه از دو جهت اعتراض كنند ،كه این دو جهت به نظر آنان با سلطنت طالوت منافات
داشته و خداى تعالى یكى از آن دو جهت را از ایشان حكایت كرده كه گفتند «:انى یكون له
الملك علینا و نحن احق بالملك منه  ...؟» و معلوم است كه این اعتراض كه به پیامبرشان
كردند و در آن هیچ دلیلى بر این كه طالوت ،شایستگى سلطنت ندارد و خود آنان
سزاوارترند ،نیاوردند.
گفتارى بوده كه احتیاج به استدالل نداشته یعنى دلیلش امر روشنى بوده و آن امر
روشن جز این نمى تواند باشد كه بیت نبوت و بیت سلطنت دو بیت و دو دودمان بوده در بنى
اسرائیل كه اهل آن دودمان همواره به آن فخر مىكردهاند و طالوت از هیچ یك از این دو
بیت دو خاندان نبود و به عبارتى دیگر طالوت نه از خاندان سلطنت بود و نه از خاندان
نبوت ،به همین جهت گفتند:
 او كجا و سلطنت كجا؟ خود ما سزاوارتر به سلطنت هستیم تا او ،چون هم ازدودمان نبوتیم و هم از دودمان سلطنت ،و خدائى كه ما را شایسته چنین افتخارى دانسته،
چگونه راضى مىشود آن را به دیگرى انتقال دهد؟
این گفتار یك ریشه اعتقادى داشته و گرنه ظاهرا اعتراضى بسیار بیجا است.
ریشه این گفتار این است كه یهود معتقد بودند كه در كار خدا بداء ،نسخ و تغییر
نیست ،و این سه از خدا محال است ،پیامبرشان در پاسخ فرموده «:ان هللا اصطفیه علیكم -
خدا او را بر شما ترجیح داده است!»
این یكى از دو جهت اعتراض بنى اسرائیل بود.
جهت دیگرى كه آن نیز به نظر ایشان منافات با سلطنت طالوت داشته همان است
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كه در جمله «:و لم یؤت سعة من المال »!...آمده ،چون طالوت مردى فقیر بوده و به نظر
بنى اسرائیل سلطان باید مردى توانگر باشد ،پیامبر آنان به این هم جواب داده به این كه «:و
زاده بسطة فى العلم و الجسم!» یعنى سلطنت پول نمىخواهد ،بلكه نیروى فكرى و جسمى
مىخواهد ،كه طالوت هر دو را بیش از شما دارد!
« قال ان هللا اصطفیه علیكم و زاده بسطة فى العلم و الجسم!» این كالم ،جواب به
هر دو اعتراض بنى اسرائیل است.
اما اعتراضشان به اینكه خودشان سزاوارتر به ملك و سلطنت هستند چون داراى
شرافت دودمانند ،جوابش این است كه وقتى خداى تعالى طالوت را براى سلطنت انتخاب
كند قهرا او و دودمان او شرافتى پیدا مىكند ما فوق شرافت سایر افراد بنى اسرائیل و سایر
دودمانهاى آن ،چون فضیلت همواره تابع تفضیل خداى تعالى است ،هر كه را او برتر بداند،
برتر است!
و اما اعتراض دوم آنها كه مالك پادشاه شدن پول است جوابش را داد به این كه
سلطنت الهیه براى همین است كه دیگر پولدارى مالك برترى قرار نگیرد .سلطنت و
استقرار حكومت در جامعهاى از مردم ،تنها و تنها براى این است كه ارادههاى متفرق مردم
كه با نداشتن حكومت همه به هدر مىرفت ،در استقرار حكومت همه یك جا متمركز شود،
یعنى همه تابع اراده مسلمانان گردد و تمامى زمامها و اختیارات به یك زمام وصل شده و
سرنخ همه اختیارات به دست یك نفر بیفتد و در نتیجه هر فرد از افراد جامعه به راه كمالى
كه خود الیق آن است بیفتد و در این راه تكامل احدى مزاحم فردى دیگر نشود و هیچ فردى
بدون داشتن حق( و فقط به خاطر داشتن ثروت یا قدرت) جلو نیفتد ،و فردى دیگر فقط به
خاطر نداشتن ثروت عقب نماند.
سخن كوتاه این كه :غرض از تشكیل ملك و حكومت این است كه صاحب حكومت
ام ور جامعه را طورى تدبیر كند كه هر فردى از افراد جامعه به كمال الیق خود برسد و
كسى و چیزى مانع پیشرفتش نگردد .براى چنین حكومت چیزى كه الزم است داشتن دو
سرمایه است :یكى علم به تمامى مصالح حیات جامعه و مفاسد آن ،دوم داشتن قدرت جسمى
بر اجراى آنچه كه صالح جامعه مىداند و این دو در طالوت هست « :و زاده بسطة فى
العلم و الجسم!» و اما مساله پول دارى ،اگر كسى آن را هم دخیل در این مساله بداند و از
اركان این كار بشمارد ،از جهل و بى خبرى است!
پیامبر اسرائیلى سپس هر دو پاسخ را یك جا و به صورت یك دلیل در آورده و
مىگوید « :و هللا یؤتى ملكه من یشاء!» و خالصه آن این است كه ملك تنها از آن خدا است
و احدى را در آن نصیبى نیست ،مگر آن مقدارى كه خدا به هر كسى داده باشد و در آن هم
با این كه تملیكش كرده باز خود او مالك است!
خوب وقتى داستان از این قرار باشد پس خداى تعالى در ملكش هر جور بخواهد و
اراده كند تصرف مى كند و احدى قادر نیست بگوید چرا و به چه جهت؟ یعنى كسى را
نمىرسد كه از علت تصرف خدا پرسش كند ،براى این كه تنها خداى تعالى سبب مطلق
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است .كسى قادر نیست كه از متمم علیت و ابزار كار او بپرسد ،براى این كه خداى تعالى
خودش به تنهائى سبب تام است ،او نیازى به متمم ندارد!
پس دیگر جاى این سؤال نیست كه چرا ملك و سلطنت را از دودمانى به دودمان
دیگر منتقل كرد؟ یا چرا آنرا به كسى داد كه اسباب ظاهرى و ابزار آن كه همان ثروت و
نفرات باشد ندارد؟
افعال خداى سبحان حكیمانه و داراى مصلحت است و در عین حال باري تعالى
محكوم و مقهور مصالح نیست .ایتاء و افاضه الهیه هر چند كه به هر جور كه او بخواهد و
به هر كس كه اراده كند صورت مىگیرد ،اال این كه در عین حال بطور بیهوده و گزاف و
بدون حكمت و رعایت مصالح صورت نمىگیرد!
مقصود ما از این كه مىگوئیم خداى تعالى هر چه بخواهد مىكند و ملك را به هر
كس كه بخواهد مىدهد و از این قبیل مطالب ،این نیست كه خدا در كارهایش جانب مصلحت
را رعایت نمىكند و یا خدا كارى را كه مىكند نظیر تیرى است كه به تاریكى بیندازد ،اگر
تصادفا مطابق مصلحت صورت بگیرد كه گرفته و اگر نگیرد جزافى مىشود و محذورى
هم پیش نمىآید براى اینكه ملك ،ملك او است ،هر چه بخواهد مىكند ،نه منظور ما این
نیست زیرا كه این را ادله دینى و براهین عقلى باطل مىكند .این معنا را هم ظواهر دینى
باطل مىداند و هم براهین عقلى.
بلكه مقصود ما این است كه خداى سبحان از آنجا كه هر خلق و امرى به او
بازگشت دارد قهرا مصالح و جهات خیر هم ،مانند سایر موجودات مخلوق او هستند پس اگر
مىگوئیم خدا هر كارى را طبق مصلحت انجام مىدهد معنایش این نیست كه در كارهاى
خود مقهور مصلحت و محكوم به حكم آن است ،بر خالف ما كه در كارهایمان محكوم به
آنیم ،پس وقتى خداى سبحان كارى مىكند یا خلقى مىآفریند( و جز خوب و جمیل نمىكند)،
قهرا فعل او داراى مصلحت است و صالح بندگانش در آن رعایت شده ،و در عین حال
محكوم و مقهور مصلحت هم نیست!
« َو قَا َل لَ ُه ْم نَ ِبیُّ ُه ْم إِنَّ َءایَ َة ُم ْلك ِه أَن یَأْتِیَك ُم التَّابُوت فِی ِه سكینَةٌ ِمن َّر ِبك ْم َو بَ ِقیَّةٌ ِم َّما
ت َ َرك َءا ُل ُموسى َو َءا ُل َه ُرونَ تحْ ِملُهُ ا ْل َملَئكَةُ إِنَّ فى ذَ ِلك الَیَةً لَّك ْم إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِینَ
!»
« و نیز به ایشان گفت نشانه پادشاهى وى این است كه صندوق معروف دوباره
به شما بر مىگردد تا آرامشى از پروردگارتان باشد و باقى ماندهاى از آنچه خدا به
خاندان موسى و هارون داده بود در آن است فرشتگان آن را حمل مىكنند كه در
این نشانه براى شما عبرتى هست اگر ایمان داشته باشید!»
سیاق اول آیه داللت دارد بر این كه بنى اسرائیل از پیامبرشان پرسیده بودند كه
نشانى صدق گفتار تو چیست؟ از كجا بدانیم این كه مىگوئى :خداى تعالى طالوت را ملك و
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فرمانده شما كرده ،راست است؟ و آیه باال از آن جواب می دهد.
«  ...و همین كه طالوت سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان
كند ،هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است مگر آن
كس كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكى،
همه نوشیدند»!...
كلمه جند به معناى مجتمعى انبوه است ،چه از انسان و چه از هر چیز دیگر و اگر
لشگر را جند نامیدهاند به خاطر همین است كه جمعیتى متراكم هستند .اگر در آیه مورد
بحث ،كلمه « جنود» آورده ،براى این بوده كه بفهماند جمعیت بنى اسرائیل كثرت قابل
مالحظهاى داشتند ،با این كه به حكم جمالت بعدى همین آیه ،مؤمنین واقعى آنان ،بعد از
عبور از نهر اندك بودند( و این مالكى دست مىدهد كه در سختىها همیشه مؤمنین پایدار
مى مانند!)
در مجموع این گفتار اشارهاى است به یك حقیقت كه از سراپاى این داستان استفاده
مىشود و آن این است كه خداى تعالى قادر است عدهاى بسیار قلیل و از نظر روحیه
مردمى ناهماهنگ را بر لشكرى بسیار زیاد یارى دهد .توضیح این كه تمامى بنى اسرائیل
از پیامبر خود درخواست فرماندهى كردند ،و همگى پیمان محكم بستند كه آن فرمانده را
نافرمانى نكنند .كثرت جمعیت آنان آنقدر بود كه بعد از تخلف جمعیت بسیارى از آنان از
شركت در جنگ ،تازه باقى مانده آنان جنودى بودند و این جنود هم در امتحان آب نهر كه
داستانش مىآید كه اكثرشان رفوزه و مردود شدند و به جز اندكى از آنان در آن امتحان
پیروز نشدند و تازه آن عده اندک هم هماهنگ نبودند ،بخاطر این كه بعضى از آنان یك
مشت آب خوردند و معلوم شد كه دچار نفاق هستند! پس در حقیقت آنچه باقى ماند ،اندكى از
اندك بود ،در عین حال پیروزى نصیب آن اندك شد ،چون ایمان داشتند و در برابر لشكر
بسیار انبوه جالوت صبر كردند.
آیه شریفه خواسته است لشكریان طالوت را با دو آزمایش به سه طائفه تقسیم كند:
اول -آنهائى كه از طالوت نبودند چون از نهر نوشیدند.
دوم -آنهائى كه از وى بودند چون از نهر ننوشیدند.
سوم -آنهائى كه مردد بودند و وضعشان در آزمایش نهر معلوم نشد ،چون مشتى آب
برداشتند و نوشیدند و آزمایشى دیگر وصفشان را روشن مىكند .آن این است كه اگر در
حال جنگ به خدا اعتماد نموده ،در برابر دشمن مقاومت كنند از طالوت خواهند شد ،و اگر
دچار قلق و اضطراب شوند ،از طائفه دوم خواهند گردید!
او َزهُ ُه َو َو الَّ ِذینَ َءا َمنُوا َمعَهُ قَالُوا ال طاقَ َة لَنَا ا ْلیَ ْو َم ِب َجالُوت َو ُجنُو ِد ِه قَا َل الَّ ِذینَ
« فَلَ َّما َج َ
َّللا كم ِمن فِئ َ ٍة قَ ِلیلَ ٍة َ
الصبرین!» و همین كه او
َّللاُ َم َع
یرةَ ِب ِإ ْذ ِن َّ ِ
یَظنُّونَ أَنَّ ُهم ُّملَقُوا َّ ِ
َّللا َو َّ
غلَبَت فِئ َةً كثِ َ
ِ
با كسانى كه ایمان داشتند از نهر بگذشت گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و سپاهیان وى
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نیست!
آنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار خویش مىروند گفتند:
 چه بسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى بسیار غلبه كردهاند وخدا پشتیبان صابران است!»
دقت در این آیات مىرساند كه گویندگان این سخن كه «:ال طاقة لنا  »!...همان
طائفه سوم بودند كه با مشت خود آب برداشتند و پاسخ دهندگان به ایشان همانهائى بودند كه
اصال آب ننوشیدند .آیه شریفه از آنان تعبیر كرده به «:الذین یظنون انهم مالقوا هللا!» و
چون نمىتوانیم كلمه ظن را در باره آنان به معناى پنداشتن بگیریم ،ناگزیر باید بگوئیم یا به
معناى یقین است و یا كنایه از خشوع است.
این طائفه ممكن بود در پاسخ بگویند :غلبه جمعیتى اندك بر جمعیتى بسیار امر محالى نیست
بلكه با اذن خدا امرى است ممكن ،ولى اینطور نگفتند بلكه براى اینكه طرف را بهتر قانع
كنند ،قاطع تر جواب دادند ،و از حوادثى كه در جاهاى دیگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند:
چه بسیار اندكها كه بر بسیارها غالب شدند!
« َو لَ َّما بَ َر ُزوا ِل َجالُوت َو ُجنُو ِد ِه قَالُوا:
انصرنَا عَلى ا ْلقَ ْو ِم ا ْلك ِف ِرینَ !»
علَ ْینَا صبرا ً َو ث َ ِبت أ َ ْقدَا َمنَا َو
 َربَّنَا أ َ ْف ِر ْغ َْ
« و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند:
 پروردگارا صبرى به ما ده و قدمهایمان را استوار ساز و بر گروه كافرانپیروزمان گردان!»
كلمه افرغ به معناى ریختهگرى است ،یعنى فلز آب شدهاى را در قالب بریزند ،و
منظور از آن در اینجا این است كه خداى تعالى صبر را در دل آنان و به قدر ظرفیت
دلهایشان بریزد!
پس در حقیقت این تعبیر ،استعاره از كنایه لطیفى است و همچنین تثبیت اقدام كنایه
است از این كه ایشان را در جهاد ثابت قدم كند تا فرار نكنند!
« پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدایش پادشاهى
و فرزانگى بداد و آنچه مىخواست به او بیاموخت ،اگر بعض مردم را به بعضى
دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد ولى خدا با اهل جهان صاحب كرم است!»

بحثی در تباه شدن زمین!
ت األ َ ْرض»!...
ض لَّفَس َد ِ
َّللاِ النَّاس بَ ْعض ُهم بِبَ ْع ٍ
« َو لَ ْو ال د َْف ُع َّ
« اگر خدا بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد»!...
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همه مىدانند كه منظور از فساد زمین ،فساد سكنه زمین است ،یعنى فساد اجتماع
انسانى ،البته اگر به دنبال فساد اجتماع ،خود كره زمین هم فاسد شود ،این فساد به تبع
منظور آیه مىشود ،نه بالذات ،این خود یكى از حقایق علمى است كه قرآن از آن پرده
بردارى كرده است .
توضیح این كه :سعادت نوع بشر به حد كمال نمىرسد مگر به اجتماع و تعاون،
معلوم است كه اجتماع و تعاون تمام نمىشود مگر وقتى كه وحدتى در ساختمان اجتماع پدید
آید و اعضاى اجتماع و اجزاى آن با یكدیگر متحد شوند ،بطورى كه تمامى افراد اجتماع
چون تن واحد شوند ،همه هماهنگ با یك جان و یك تن فعل و انفعال داشته باشند و وحدت
اجتماعى و محل و مركب این وحدت ،كه عبارت است از اجتماع افراد نوع ،حالى شبیه به
حال وحدت اجتماعى عالم مشهود و محل آن دارد.
فطرى بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع مشروع ندارد ،بلكه شامل همه
انحاء دفاع مىشود ،چه آنجا كه دفاع به عدل و از حقى مشروع باشد و چه به ظلم و از حقى
خیالى و نامشروع ،چون اگر از یك اصل مسلم و فطرى سرچشمه نمىگرفت هرگز از او
سر نمىزد ،نه مشروع و بر حقش و نه غیر آن ،براى این كه اعمال آدمى همه مستند به
فطرت او است ،پس اگر فطرتى مشترك میان مؤمن و كافر نبود معنا نداشت كه تنها مؤمنین
به داشتن فطرتى اختصاص یابند و اعمال خود را بر آن اصل فطرى پایهگذارى كنند .
این اصل فطرى است كه بشر در ایجاد اصل اجتماع آن را مورد استفاده قرار داده،
و بعد از آنكه اجتماع را به وسیله آن تشكیل داد باز به وسیله آن ،اراده خود را بر غیر،
تحمیل كرده و به ظلم و طغیان آنچه در دست غیر بود تملك كرد ،و نیز به وسیله همین
اصل فطرى آنچه ظالم و طاغى از دست او ربوده بود ،به خود باز گردانید و نیز به وسیله
همین اصل است كه حق را بعد از آنكه به خاطر جهل در بین مردم مرده بود احیا كرد و
سعادتشان را تحمیلشان نمود ،پس مساله دفاع ،اصلى است فطرى كه بهرهمندى بشر از آن
از یك بعد و دو بعد نیست.
شاید همین حقیقتى كه ما خاطر نشان كردیم ،منظور از آیه زیر باشد:
اس بَ ْع َ
ض!
س َد ِ
ت ْاأل َ ْر ُ
ض ُه ْم ِببَ ْع ٍ
ض لَفَ َ
« َو لَ ْو ال د َْف ُع َّ
َّللاِ النَّ َ
َّللاَ ذُو فَ ْ
علَى ا ْلعالَمین!»
ض ٍل َ
َو ل ِكنَّ َّ
« و اگر این چنین نبود كه خدا برخى را به وسیله بعضى دیگر دفع مىكند ،هر آینه
زمین (و آنچه در اوست )،فاسد و تباه مىشد،
لیكن خدا بر جهانیان داراى فضل و رحمت است!» باشد.
مؤید این احتمال ذیل آیه است كه مىفرماید:
« و لكن هللا ذو فضل على العالمین!»
المیزان ج  2 :ص 430 :

113

کتاب پنجاه وهشتم :گفتمان های تعلیمی قرآن

تفسیر موضوعی المیزان

فصل هشتم
تفسیر و تحلیل

گفتمان های ذوالقرنین

ذوالقرنین در مشرق و مغرب زمین ،گفتمان او با اقوام مختلف
علَ ْیكُم ِم ْنهُ ذِكرا ً»!...
ین قُ ْل سأَتْلُوا َ
« َو یَسئَلُونَك عَن ذِى ا ْلقَ ْرنَ ِ
« از تو از ذو القرنین پرسند»،
« بگو :براى شما از او خبرى خواهم خواند!»
« ما به او در زمین تمكین دادیم و از هر چیز وسیلهاى عطا كردیم!»
« پس راهى را تعقیب كرد»،
« چون به غروبگاه آفتاب رسید آن را دید كه در چشمهاى گلآلود فرو مىرود و
نزدیك چشمه گروهى را یافت»،
« گفتیم :اى ذو القرنین یا عذاب مىكنى یا میان آن طریقهاى نیكو پیش
مىگیرى؟»
« گفت :هر كه ستم كند زود باشد كه عذابش كنیم و پس از آن سوى پروردگارش
برند و سخت عذابش كند!»
« و هر كه ایمان آورد و كار شایسته كند پاداش نیك دارد و او را فرمان خویش
كارى آسان گوییم!»
« و آنگاه راهى را دنبال كرد»،
« تا به طلوعگاه خورشید رسید و آن را دید كه بر قومى طلوع مىكند كه ایشان را
در مقابل آفتاب پوششى ندادهایم»،
« چنین بود ،و ما از آن چیزها كه نزد وى بود به طور كامل خبر داشتیم!»
(82تا/91کهف)
این آیات راجع به داستان ذو القرنین است و در خالل آن پیشگویىهایى از قرآن نیز
به چشم مىخورد.
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« انا مكنا له فى االرض و اتیناه من كل شىء سببا!» این جمله منتى است از خداى
تعالى كه بر ذو القرنین مىگذارد و با بلیغترین بیان امر او را بزرگ مىشمارد! نمونههایى
خداوند تعالى از سیره و عمل و گفتار او نقل مىكند كه مملو از حكمت و قدرت است.
« فاتبع سببا »،یعنی وسیلهاى تهیه كرد كه با آن به طرف مغرب آفتاب سیر كند و
كرد .مراد از مغرب آفتاب ،آخر معموره آن روز از ناحیه غرب است ،به دلیل این كه
مىفرماید :نزد آن مردمى را یافت.
مقصود از این كه فرمود آفتاب را یافت كه در دریائى لجندار غروب مىكرد این
است كه به ساحل دریایى رسید كه دیگر ماوراى آن خشكى امید نمىرفت و چنین به نظر
مىرسید كه آفتاب در دریا غروب مىكند چون انتهاى افق بر دریا منطبق است.
« قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا؟» قول منسوب به خداى
عز و جل در قرآن كریم ،در وحى نبوى و در ابالغ به وسیله وحى استعمال مىشود .جمله
« قلنا یا ذا القرنین  »!...داللت ندارد بر این كه ذى القرنین پیغمبرى بوده كه به وى وحى
مىشده ،چون قول خدا اعم از وحى مختص به نبوت است .جمله « :ثم یرد الى ربه فیعذبه
 »!...از آنجا كه نسبت به خداى تعالى در سیاق غیبت آمده خالى از اشعار به این معنا نیست
كه مكالمه خدا با ذو القرنین به توسط پیغمبرى كه همراه وى بوده صورت گرفته و در
حقیقت سلطنت از او نظیر سلطنت طالوت در بنى اسرائیل بوده كه با اشاره پیغمبر
معاصرش و هدایت او كار مىكرده است.
« اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا  -یعنى یا این قوم را شكنجه كن و یا در
آنان به رفتار نیكویى سلوك نما!» ما از او پرسش كردیم كه با اینان چه معاملهاى
مىخواهى بكنى ،حال كه برایشان مسلط شدهاى از عذاب و احسان كدام یك را در باره آنان
اختیار مىكنى؟ او در جواب گفته است ستمكاران ایشان را عذاب مىكنیم ،سپس وقتى كه
به سوى پروردگار خویش بازگردند او عذاب نكر به ایشان مىدهد و ما به مؤمن صالح
احسان نموده و به آنچه مایه رفاه او است تكلیفش مىكنیم!
این بدان جهت است كه همه آنان ظالم نبودند و معلوم است كه مردمى كه وضعشان
چنین باشد تعمیم عذاب در بارهشان صحیح نیست ،بخالف تعمیم احسان كه مىشود هم
صالح قومى را احسان كرد و هم طالحشان را .
« ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس » ،...یعنى در آنجا وسائلى براى سفر تهیه
دید و به سوى مشرق حركت كرد تا به صحرائى از طرف مشرق رسید و دید كه آفتاب بر
قومى طلوع مىكند كه براى آنان وسیله پوششى از آن قرار ندادیم.
منظور از ستر آن چیزى است كه آدمى با آن خود را از آفتاب مىپوشاند و پنهان
مىكند ،مانند ساختمان و لباس و یا خصوص ساختمان ،یعنى مردمى بودند كه روى خاك
زندگى مىكردند و خانهاى كه در آن پناهنده شوند و خود را از حرارت آفتاب پنهان كنند
نداشتند و نیز عریان بودند و لباسى هم بر تن نداشتند.
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اگر لباس و بنا را به خدا نسبت داد و فرموده :ما براى آنان وسیله پوششى از آن
قرار ندادیم اشاره است به این كه مردم مذكور هنوز به این حد از تمدن نرسیده بودند كه
بفهمند خانه و لباسى هم الزم است و هنوز علم ساختمان كردن و خیمه زدن و لباس بافتن و
دوختن را نداشتند.
« كذلك و قد احطنا بما لدیه خبرا »،ظاهرا احاطه علمى خدا به آنچه نزد وى
صورت مىگرفت كنایه باشد از این كه آنچه كه تصمیم مىگرفت و هر راهى را كه مىرفت
به هدایت خدا و امر او بود و در هیچ امرى اقدام نمىنمود مگر به هدایتى كه با آن مهتدى
شده و به امرى كه به آن مامور گشته بود.
المیزان ج  13 :ص 496 :

گفتمان ها در ساخت سد مانع حمله یأجوج و مأجوج
« ث َّم أَتْبَ َع سبَبا ً»،
« َحتى ِإذَا بَلَ َغ بَینَ الس َّد ْی ِن َو َج َد ِمن دُونِ ِه َما قَ ْوما ً ال یَكا ُدونَ یَ ْفقَ ُهونَ قَ ْوالً»،
ض فَ َه ْل نجْ عَ ُل لَك َخ ْرجا ً
ین إِنَّ یَأ ْ ُجو َج َو َمأ ْ ُجو َج ُم ْف ِ
س ُدونَ فى األ َ ْر ِ
« قَالُوا یَذَا ا ْلقَ ْرنَ ِ
عَلى أَن تجْ عَ َل بَ ْینَنَا َو بَ ْینَ ُه ْم سدًّا»!...
« آنگاه راهى را دنبال كرد»،
« تا وقتى میان دو كوه رسید مقابل آن قومى را یافت كه سخن نمىفهمیدند»،
« گفتند :اى ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین تباهكارند آیا براى تو
خراجى مقرر داریم كه میان ما و آنها سدى بنا كنى!»
« گفت :آن چیزها كه پروردگارم مرا تمكن آن را داده بهتر است مرا به نیرو كمك
دهید تا میان شما و آنها حائلى كنم!»
« قطعات آهن پیش من آرید تا چون میان دو دیواره پر شد گفت:
 بدمید! تا آن را بگداخت گفت: روى گداخته نزد من آرید تا بر آن بریزم!»« پس نتوانستند بر آن باال روند و نتوانستند آن را نقب زنند!»
« گفت :این رحمتى از جانب پروردگار من است و چون وعده پروردگارم بیاید آن
را هموار سازد و وعده پروردگارم درست است!»
« در آن روز بگذاریمشان كه چون موج در هم شوند و در صور دمیده شود و
جمعشان كنیم جمع كامل !»
« آن روز جهنم را كامال به كافران نشان دهیم!»
« همان كسان كه دیدگانشان از یاد من در پرده بوده و شنیدن نمىتوانستهاند!»
« مگر كسانى كه كافرند پندارند كه سواى من بندگان مرا خدایان توانند گرفت كه
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ما جهنم را براى كافران محل فرود آمدنى آماده كردهایم!» (92تا /102کهف)
جمله « وجد من دونهما قوما ال یكادون یفقهون قوال »،كنایه از سادگى و بساطت
فهم قومی است که نزد آن کوه بودند.
« قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون »!...ظاهر این است كه گویندگان
این حرف همان قومى باشند كه ذو القرنین آنان را در نزدیكى دو كوه بیافت.
یاجوج و ماجوج دو طائفه از مردم بودند كه از پشت آن كوه به این مردم حمله
مىكردند و قتل عام و غارت راه انداخته یا اسیر مىنمودند.
« فهل نجعل لك خرجا...؟» قوم مذكور پیشنهاد كردند كه مالى را از ایشان بگیرد و
میان آنان و یاجوج و ماجوج سدى ببندد كه مانع از تجاوز آنان بشود.
« قال ما مكنى فیه ربى خیر فاعینونى بقوة اجعل بینكم و بینهم ردما!» این كه
فرمود :آن مكنتى كه خدا به من داده بهتر است براى افاده استغناء ذو القرنین از كمك مادى
ایشان است كه خود پیشنهادش را كردند.
مى خواهد بفرماید :ذو القرنین گفت آن مكنتى كه خدا به من داده و آن وسعت و
قدرت كه خدا به من ارزانى داشته از مالى كه شما وعده مىدهید بهتر است و من به آن
احتیاج ندارم! « فاعینونى بقوة  »!...من از شما خرج نمىخواهم و اما سدى كه خواستید
اگر بخواهید بسازم باید كمك انسانیم كنید ،یعنى كارگر و مصالح ساختمانى بیاورید ،تا آن را
بسازم  -از مصالح آن آهن و قطر و نفخ با دمیدن را نام برده است .
« اتونى زبر الحدید  »! ...یعنى بیاورید برایم قطعههاى آهن را تا در سد به كار
ببرم .این آوردن آهن همان قوتى بود كه از ایشان خواست .و اگر تنها آهن را از میان
مصالح سد سازى ذكر كرده و مثال اسمى از سنگ نیاورده بدین جهت بوده كه ركن سد
سازى و استحكام بناى آن موقوف بر آهن است.
« حتى اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا  »!...او را به قوه و نیرو مدد كرده و
آنچه خواسته بود برایش آوردند ،پس سد را برایشان بنا كرده باال برد تا میان دو كوه را پر
كرد و گفت حاال در آن بدمید! مقصود این است كه دمهاى آهنگرى را باالى سد نصب كنند،
تا آهنهاى داخل سد را گرم نمایند و سرب ذوب شده را در البالى آن بریزند.
« قال اتونى افرغ علیه قطرا  »!...یعنى براى من قطر( قیر) بیاورید تا ذوب نموده
روى آن بریزم و البالى آن را پر كنم ،تا سدى تو پر شود و چیزى در آن نفوذ نكند.
« فما اسطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا!» یعنى بعد از آن كه سد را ساخت
یاجوج و ما جوج نتوانستند به باالى آن بروند ،چون بلند بود و نیز به سبب محكمى نتوانستند
آن را سوراخ كنند.
« قال هذا رحمة من ربى »!...ذو القرنین  -بعد از بناى سد  -گفت :این سد خود
رحمتى از پروردگار من بود ،یعنى نعمت و سپرى بود كه خداوند با آن اقوامى از مردم را
از شر یاجوج و ماجوج حفظ فرمود.
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« فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء »!...و این سد و این رحمت تا آمدن وعده
پروردگار من باقى خواهد ماند ،وقتى وعده پروردگار من آمد آن را در هم مىكوبد و با
زمین یكسان مىكند!
مقصود از وعده یا وعدهاى است كه خداى تعالى در خصوص آن سد داده بوده كه
به زودى یعنى در نزدیكىهاى قیامت آن را خرد مىكند ،در این صورت وعده مزبور
پیشگویى خدا بوده كه ذو القرنین آن را خبر داده.
و یا همان وعدهاى است كه خداى تعالى در باره قیام قیامت داده و فرموده « :كوهها
همه در هم كوبیده گشته دنیا خراب مىشود!»(/47کهف) هر چه باشد قضیه را با جمله« و
كان وعد ربى حقا!» تاكید فرموده است.
« و تركنا بعضهم یومئذ یموج فى بعض  »!...در آن روز از شدت ترس و
اضطراب آنچنان آشفته مىشوند كه دریا در هنگام طوفان آشفته مىشود و مانند آب دریا به
روى هم مىریزند و یكدیگر را از خود مىرانند ،در نتیجه نظم و آرامش جاى خود را به
هرج و مرج مىدهد و پروردگارشان از ایشان اعراض نموده رحمتش شامل حالشان
نمىشود و دیگر به اصالح وضعشان عنایتى نمىكند .
پس این آیه به منزله تفصیل همان اجمالى است كه ذو القرنین در كالم خود اشاره
كرده و گفته بود « :فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء!» و نظیر تفصیلى است كه در جاى دیگر
آمده كه « :حتى اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من كل حدب ینسلون .و اقترب الوعد الحق
فاذا هى شاخصة ابصار الذین كفروا یا ویلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمین -تا وقتى
كه راه یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنها از هر بلندى بتازند .و آن وعدهى راستین
[قیامت] نزدیك مىشود و به ناگاه چشمان كسانى كه كافر شدند خیره مىشود و مىگویند:
اى واى بر ما كه از این روز غافل بودیم! بلكه ما ستمگر بودهایم96( ».و/97انبیا) و
بهر تقدیر این جمله از مالحم یعنى پیشگوییهاى قرآن است.
این آیه از كالم خداى عز و جل است ،نه تتمه كالم ذو القرنین .مقصود از « و نفخ
فى الصور!» نفخه دومى قبل از قیامت است كه با آن همه مردگان زنده مىشوند «.و آن
روز جهنم را چنان كه باید بر كافران عرضه مىكنیم!»
« الذین كانت اعینهم فى غطاء عن ذكرى و كانوا ال یستطیعون سمعا!» این آیه
تفسیر كافرین است ،و آنان همانهایى هستند كه خداوند میان آنان و ذكرش سدى قرار داده و
پردهاى كشیده  -و به همین مناسبت بعد از ذكر سد متعرض حال آنان شده  -دیدگان ایشان را
در پرده اى از یاد خدا كرده و استطاعت شنیدن را از گوششان گرفته در نتیجه راهى كه
میان آنان و حق فاصله بود آن راه كه همان یاد خدا است ،بریده شده است!
المیزان ج  13 :ص 503 :
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فصل نهم
تفسیر و تحلیل

گفتمان لقمان حکیم و پسرش

لقمان حکیم ،و نقل گفتمان های او در قرآن
س ِه َو َمن َكفَ َر
شكر فَ ِإنَّ َما یَشك ُُر ِلنَ ْف ِ
« َو لَقَ ْد َءات َ ْینَا لُ ْق َمنَ ِ
الح ْك َمةَ أ َ ِن اشك ُْر َّ ِ
َّلل َو َمن یَ ْ
َّللاَ َ
نى َح ِمی ٌد!»
فَ ِإنَّ َّ
غ ٌّ
اَّللِ ِإنَّ
الشرك لَظ ْل ٌم ع َِظی ٌم»!...
شرك ِب َّ
ْ
نى ال ت ُ ِ
« َو ِإ ْذ قَا َل لُ ْق َمنُ ال ْبنِ ِه َو ُه َو یَ ِعظهُ یَبُ َّ
« به تحقیق لقمان را حكمت دادیم ( و چون الزمه حكمت شكر منعم است ،به او
گفتیم ) :خدا را سپاس بدار! و هر كس سپاس بدارد به نفع خود سپاس مىدارد ،و
هر كه كفران كند( دود كفرانش به چشم خودش مىرود )،چون خدا بى نیاز است(
از شكر نكردن خلق متضرر نمىشود!» و نیز ستوده است ( چه شكرش بگزارند و
چه كفرانش كنند!)»
« و آن دم كه لقمان به پسر خویش كه پندش مىداد گفت :اى پسرك من! به خدا
شرك میار  ،كه شرك  ،ستمى است بزرگ!»
« ما انسان را در مورد پدر و مادرش ،مخصوصا مادرش ،كه با ناتوانى روز
افزون حامل وى بوده ،از شیر بریدنش تا دو سال طول مىكشد ،سفارش كردیم و
گفتیم :مرا و پدر و مادرت را سپاس بدار ،كه سرانجام به سوى من است!»
« و اگر بكوشند تا چیزى را كه در مورد آن علم ندارى با من شریك كنى
اطاعتشان مكن! و در این دنیا به نیكى همدمشان باش ،طریق كسى را كه سوى
من بازگشته است پیروى كن كه در آخر بازگشت شما نیز نزد من است ،و از
اعمالى كه مىكردهاید خبرتان مىدهیم!»
« اى پسرك من! اگر عمل تو هم وزن دانه خردلى  ،آنهم پنهان در دل سنگى  ،یا
در آسمان یا در زمین باشد  ،خدا آن را مىآورد  ،كه خدا دقیق و كاردان است!»
« اى پسرك من! نماز به پا دار ،امر به معروف و از منكر نهى كن ،بر مصائب
خویش صبر كن ،كه این از كارهاى مطلوب است!»
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« اى پسرك من ،از در كبر و نخوت از مردم روى بر مگردان و در زمین چون
مردم فرحناك راه مرو  ،خدا خودپسندان گردن فراز را دوست نمىدارد!»
« در راه رفتن خویش معتدل باش  ،و صوت خود مالیم كن  ،كه نامطبوعترین
(12تا /19لقمان)
آوازها آواز خران است!»
در این آیات اشاره شده به این كه به لقمان حكمت داده شد و چند حكمت نیز از او
در اندرز به فرزندش نقل شده و در قرآن كریم جز در این سوره نامى از لقمان نیامده و اگر
در این سوره آمده ،به خاطر تناسبى است كه داستان سراسر حكمت او با داستان خریدار لهو
الحدیث داشته ،چون این دو نفر در دو نقطه مقابل هم قرار دارند .یك فرد انسان آن قدر دانا
و حكیم است كه كلماتش راهنماى همه مىشود و در مقابل ،فرد دیگرى یافت مىشود كه راه
خدا را مسخره مىكند و براى گمراه كردن مردم این در و آن در مىزند تا لهو الحدیثى جمع
آورى نماید!
« و لقد آتینا لقمن الحكمة ان اشكر هلل  ...فان هللا غنى حمید!» كلمه حكمت  -به
طورى كه از موارد استعمالش فهمیده مىشود  -به معناى معرفت علمى است در حدى كه
نافع باشد ،پس حكمت حد وسط بین جهل و جربزه است.
« ان اشكر هلل !» این جمله تفسیر حكمت دادن به لقمان است و مىخواهد بفرماید
حكمتى كه به لقمان دادیم این بود كه :خدا را شكر بگزارد ،چون شكر عبارت است از به
كار بردن هر نعمتى در جاى خودش ،به طورى كه نعمت ولى نعمت را بهتر وانمود كند ،و
به كار بردن نعمت به این نحو محتاج است به این كه اول منعم و سپس نعمتهایش ،بدان
جهت كه نعمت اوست شناخته شود ،سپس كیفیت به كار بردن در محلش ،آن طور كه لطف
و انعام او را بهتر وانمود كند شناخته گردد ،پس حكمت دادن به لقمان ،لقمان را وادار كرد
تا این مراحل را در شكر طى كند ،و در حقیقت حكمت دادن به او مستلزم امر به شكر نیز
هست!
« و من یشكر فانما یشكر لنفسه و من كفر فان هللا غنى حمید!» این آیه بى نیازى
خدا را خاطرنشان مىسازد و مىفرماید :فایده شكر تنها به خود شاكر عاید مىشود ،همچنان
كه ضرر كفران هم به خود كفران كننده عاید مىگردد ،نه به خدا ،چون خدا غنى مطلق
است و احتیاج به شكر كسى ندارد ،و چون حمید و محمود است ،چه شكرش بگزارند و چه
نگزارند ،پس كفران هم به او ضرر نمىرساند .
« و اذ قال لقمن البنه و هو یعظه یا بنى ال تشرك باهلل ان الشرك لظلم عظیم!»
عظمت هر عملى به عظمت اثر آن است و عظمت معصیت به عظمت كسى است كه
نافرمانىاش مىشود ،چون كه مؤاخذه عظیم نیز عظیم است ،بنابر این بزرگترین گناهان و
نافرمانىها نافرمانى خدا است ،چون عظمت كبریایى همه از او است و او فوق هر عظمت
و كبریایى است ،چون خدایى است بى شریك ،و بزرگترین نافرمانیهاى او این است كه
برایش شریك قائل شوى!
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« ان الشرك لظلم عظیم!» در این جمله عظمت شرك را مقید به قیدى با مقایسه با
سایر گناهان نكرد ،تا بفهماند كه عظمت ظلم شرك آن قدر است كه با هیچ گناه دیگرى قابل
قیاس نیست!
« و وصینا االنسان بوالدیه  ...إلى المصیر!» این آیه ،جمله معترضهاى است كه در
وسط كلمات لقمان قرار گرفته و از كلمات او نیست ،و اگر در اینجا واقع شده ،براى این
است كه داللت كند بر وجوب شكر والدین ،مانند شكر خدا ،بلكه شكر والدین ،شكر خدا
است ،چون منتهى به سفارش و امر خداى تعالى است ،پس شكر پدر و مادر عبادت خدا و
شكر اوست!
« و ان جاهداك على ان تشرك بى ما لیس لك به علم فال تطعهما  ...كنتم تعملون!»
یعنى اگر پدر و مادر به تو اصرار كردند كه چیزى را كه علم بدان ندارى و یا حقیقت آن را
نمىشناسى شریك من بگیرى ،اطاعتشان مكن و براى من شریكى مگیر! مراد از این كه
شریك مفروض حقیقتش نامعلوم است ،این است كه چنین چیزى اصال وجود ندارد و مجهول
مطلقى است كه علم بدان تعلق نمىگیرد ،پس برگشت معنا به این مىشود كه چیزى را كه
چیزى نیست شریك من مگیر! یعنى به شریكى كه در همه این عوالم وجود ندارد!
« و صاحبهما فى الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الى »! ...مىفرماید :بر انسان
واجب است كه در امور دنیوى نه در احكام شرعى كه راه خدا است ،با پدر و مادر خود به
طور پسندیده و متعارف مصاحبت كند ،نه به طور ناشایست ،و رعایت حال آن دو را
نموده ،با رفق و نرمى رفتار نماید ،و جفا و خشونت در حقشان روا ندارد ،مشقاتى كه از
ناحیه آنان مىبیند تحمل نماید ،چون دنیا بیش از چند روزى گذرا نیست و محرومیتهایى كه
از ناحیه آن دو مىبیند قابل تحمل است ،بخالف دین ،كه نباید به خاطر پدر و مادر از آن
چشم پوشید ،چون راه سعادت ابدى است ،پس اگر پدر و مادر از آنهایى باشند كه به خدا
رجوع دارند ،باید راه آن دو را پیروى كند و گر نه راه غیر آن دو را ،كه با خدا انابه دارند.
« ثم الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون!» یعنى این مطلبى كه گفته شد تكلیف و
وظیفه دنیایى شما است و سپس چیزى نمىگذرد كه به سوى من بر مىگردید ،آن وقت شما
را به حقیقت آنچه مىكردید آگاه مىكنم و بر حسب كردههایتان چه خیر و چه شر حكم
خواهم كرد!
« یا بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى
األرض یات بها هللا  »!...مضمون آیه مورد بحث فصل دیگرى از كالم لقمان است ،كه
مربوط به معاد و حساب اعمال است و معنایش این است كه اى پسرم! اگر آن خصلتى كه
انجام داده اى ،چه خیر و چه شر ،از خردى و كوچكى همسنگ یك دانه خردل باشد و همان
عمل خرد و كوچك در شكم صخرهاى و یا در هر مكانى از آسمانها و زمین باشد ،خدا آن را
براى حساب حاضر خواهد كرد ،تا بر طبقش جزاء دهد ،چون خدا لطیف است و چیزى در
اوج آسمانها و جوف زمین و اعماق دریا از علم او پنهان نیست و علم او به تمامى پنهانها
احاطه دارد ،خبیرى است كه از كنه موجودات با خبر است!
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« یا بنى اقم الصلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما اصابك ان
ذلك من عزم االمور!» این آیه و آیه بعدش جزو گفتار لقمان و مربوط به پارهاى از
دستورات راجع به عمل و اخالق پسندیده است.
از جمله اعمال ،نماز است ،كه عمود دین است و دنبال آن امر به معروف و نهى از
منكر است ،و از جمله اخالق پسندیده صبر در برابر مصائبى است كه به آدمى مىرسد.
تنها در این آیه نیست كه صبر به عنوان عزم االمور ستوده شده ،بلكه این مطلب مكرر در
كالم خداى تعالى آمده است.
كلمه عزم به طورى كه راغب گفته عبارت است از تصمیم قلبى بر گذراندن و
فیصله دادن به كارى ،و اگر صبر را كه همان حبس نفس از انجام امرى است ،از عزم
دانسته ،از این جهت است كه عقد قلبى مادام كه سست نشده و این گره دل باز نگشته ،انسان
بر آن امرى كه بر انجامش تصمیم گرفته و در دل گره زده است ،پا بر جا و بر تصمیم خود
باقى است ،پس كسى كه بر امرى صبر مىكند ،حتما در عقد قلبىاش و محافظت بر آن
جدیت دارد و نمىخواهد كه از آن صرفنظر كند و این خود از قدرت و شهامت نفس است!
« و ال تصعر خدك للناس و ال تمش فى األرض مرحا ان هللا ال یحب كل مختال
فخور!» یعنی ،روى خود از در تكبر از مردم بر مگردان ،و نیز در زمین چون آنان كه
بسیار خوشحالند راه مرو ،كه خدا دوست نمىدارد كسانى را كه دستخوش خیالء و كبرند!
اگر كبر را خیالء خواندهاند ،بدین جهت است كه آدم متكبر خود را بزرگ خیال مىكند ،و
چون فضیلت براى خود خیال مىكند ،زیاد فخر مىفروشد!
« و اقصد فى مشیك و اغضض من صوتك ان انكر االصوات لصوت الحمیر!»
یعنی ،در راه رفتنت میانهروى را پیش گیر ،در صدایت كوتاه و ناقص آن را پیشه ساز ،كه
ناخوشترین صوتها صوت خران است ،كه در نهایت بلندى است!
المیزان ج  16 :ص 319 :
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فصل دهم
تفسیر و تحلیل

گفتمان دو صاحب باغ
والیت الهی! راه های درک و رسیدن به آن
ب َو َحفَ ْفنَ ُه َما ِبنَ ْخ ٍل َو َجعَ ْلنَا
َو
ین ِم ْن أ َ ْعنَ ٍ
ِ
ین َجعَ ْلنَا أل َ َح ِد ِه َما َجنَّت َ ِ
اضرب ل ُهم َّمثَالً َّر ُجلَ ِ
بَ ْین ُه َما َز ْرعا ً»!...
« براى ایشان مثلى بزن :دو مرد كه یكى را دو باغ داده بودیم از تاكها و آن را به
نخلها احاطه كرده بودیم و میان آن زرع كرده بودیم!»
« هر دو باغ میوه خویش را مىداد و به هیچ وجه نقصان نمىیافت و میان باغها
نهرى بشكافتیم!»
« و میوهها داشت پس به رفیق خود كه با وى گفتگو مىكرد گفت :من از جهت
مال از تو بیشتر و به عده از تو نیرومندترم!»
« و به باغ خود شد در حالى كه ستمگر به نفس خویش بود گفت گمان ندارم كه
هیچ وقت این باغ نابود شود!»
« گمان ندارم رستاخیز به پا شود و اگر به سوى پروردگارم برند سوگند كه در
آنجا نیز بهتر از این خواهم یافت!»
« رفیقش كه با او گفتگو مىكرد گفت :مگر به آنكه تو را از خاك آفرید و آنگاه از
نطفه و سپس به صورت مردى بپرداخت كافر شدهاى؟»
« ولى او خداى یكتا و پروردگار من است و هیچ كس را با پروردگار خود شریك
نمىكنم!»
« چرا وقتى به باغ خویش در آمدى نگفتى هر چه خدا خواهد همان شود كه
نیرویى جز به تایید خدا نیست! اگر مرا بینى كه به مال و فرزند از تو كمترم» ،
« باشد كه پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد و به باغ تو از آسمان صاعقهها
فرستد كه زمین بایر شود!»
« یا آب آن به اعماق فرو رود كه جستن آن دیگر نتوانى!»
« و میوههاى آن نابود گشت و بنا كرد دو دست خویش به حسرت آن مالى كه در
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آن خرج كرده بود زیر و رو مىكرد كه تاكها بر جفتهها سقوط كرده بود و مىگفت
اى كاش هیچ كس را با پروردگار خویش شریك نپنداشته بودم!»
« و او را غیر خدا گروهى نباشد كه یارىاش كنند و یارى خویش كردن نتواند!»
« در آنجا یارى كردن خاص خداى حق است كه پاداش او بهتر و سرانجام دادن او
نیكتر است!»
« براى آنها زندگى این دنیا را مثل بزن! چون آبى است كه از آسمان نازل كردهایم
و به وسیله آن گیاهان زمین پیوسته شود ،آنگاه خشك گردد و بادها آن را پراكنده
(32تا/45کهف)
كند و خدا به همه چیز توانا است!»
این آیات متضمن دو مثل است كه حقیقت ملكیت آدمى را نسبت به آنچه در زندگى
دنیا از اموال و اوالد  -كه زخارف زندگىاند و زینتهاى فریب دهنده و سریع الزوالاند و
آدمى را از یاد پروردگارش غافل و مشغول مىسازند و واهمه او را تا حدى مجذوب خود
مىسازد كه به جاى خدا به آنها ركون و اعتماد مىكند و به خیالش مىقبوالند كه راستى
مالك آنها است  -بیان مىكند و مىفهماند كه این فكر جز وهم و خیال چیز دیگرى نیست ،به
شهادت این كه وقتى بالیى از ناحیه خداى سبحان آمد همه را به باد فنا گرفته براى انسان
چیزى جز خاطرهاى كه بعد از بیدارى از عالم رؤیا به یاد مىماند و جز آرزوهاى كاذب
باقى نمىگذارد.
آنچه كه تدبر در سیاق قصه دست مىدهد این است كه دو باغ بوده و منحصرا
درختان آن دو انگور و خرما بوده و در بین آن دو ،زراعت بوده و شواهد دیگر تایید مىكند
كه قضیه یك قضیه خارجى بوده نه صرف فرض!
« فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اكثر منك ماال و اعز نفرا!» محاورة به معناى
مخاطبه و رو در روى یكدیگر گفت و شنود كردن است .آن شخص كه برایش باغها قرار
دادیم به رفیقش در حالى كه با او گفتگو و بحث مىكرد گفت :من از تو مال بیشترى دارم و
عزتم از نظر نفرات یعنى اوالد و خدم از عزت تو بیشتر است.
این سخن خود حكایت از پندارى مىكند كه او داشته و با داشتن آن از حق منحرف
گشته ،چون گویا خود را در آنچه خدا روزیش كرده  -از مال و اوالد  -مطلق التصرف دیده
كه احدى در آنچه از او اراده كند نمىتواند مزاحمش شود ،در نتیجه معتقد شده كه به راستى
مالك آنها است و این پندار تا اینجایش عیبى ندارد ،و لیكن او در اثر قوت این پندار فراموش
كرده كه خدا این امالك را به وى تملیك كرده است و اآلن باز هم مالك حقیقى همو است و
اگر خداى تعالى از زینت زندگى دنیا كه فتنه و آزمایشى مهم است به كسى مىدهد ،براى
همین است كه افراد خبیث از افراد طیب جدا شوند .
آرى این خداى سبحان است كه میان آدمى و زینت زندگى دنیا این جذبه و كشش را
قرار داده تا او را امتحان كند و آن بى چاره خیال مىكند كه با داشتن این زینتها حاجتى به
خدا نداشته منقطع از خدا و مستقل به نفس است و هر چه اثر و خاصیت هست ،در همین
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زینتهاى دنیوى و اسباب ظاهرى است كه برایش مسخر شده  .در نتیجه خداى سبحان را از
یاد برده به اسباب ظاهرى ركون و اعتماد مىكند و این خود همان شركى است كه از آن
نهى شده است.
از سوى دیگر وقتى متوجه خودش مىشود كه چگونه و با چه زرنگى و فعالیتى در
این مادیات دخل و تصرف مىكند به این پندارها دچار مىشود كه زرنگى و فعالیت از
كرامت و فضیلت خود او است ،از این ناحیه هم دچار مرضى كشنده مىگردد و آن تكبر بر
دیگران است!
گفتن این كه« انا اكثر منك ماال  »!...كشف از این مىكند كه گویندهاش براى خود
كرامتى نفسى و استحقاقى ذاتى معتقد بوده و به خاطر غفلت از خدا دچار شرك گشته و به
اسباب ظاهرى ركون نموده و وقتى داخل باغ خود مىشود ،همچنان كه خداى تعالى حكایت
نموده مىگوید «:ما اظن ان تبید هذه ابدا و ما اظن الساعة قائمة  -گمان ندارم كه هیچ وقت
این باغ نابود شود و گمان ندارم رستاخیز به پا شود»!...
بقاى این باغ و دوام آن از چیزهایى است كه نفس بدان اطمینان دارد و در آن هیچ
تردیدى نمىكند تا به فكر نابودى آن بیفتد و احتمالش را بدهد!
این جریان نمودار حال آدمى است و مىفهماند كه به طور كلى دل آدمى به چیزى
كه فانى مىشود تعلق نمىگیرد و اگر تعلق نگیرد نه از آن جهت است كه تغییر و زوال
مىپذیرد ،بلكه از این جهت است كه در آن بویى از بقاء استشمام مىكند ،حال هر كسى به
قدر فهمش نسبت به بقاء و زوال اشیاء فكر مىكند ،در هر چیزى هر قدر بقاء ببیند به همان
مقدار مجذوب آن مىشود و دیگر به فروض فنا و زوال آن توجه نمىكند و لذا مىبینى كه
وقتى دنیا به او روى مىآورد دلش بدان آرامش و اطمینان یافته سرگرم بهرهگیرى از آن و
از زینتهاى آن مىشود و از غیر آن یعنى امور معنوى منقطع مىگردد ،هواها یكى پس از
دیگرى برایش پدید مىآید آرزوهایش دور و دراز مىگردد ،تو گوئى نه براى خود فنائى
مىبیند و نه براى نعمتهایى كه در دست دارد زوالى احساس مىكند و نه براى آن اسبابى كه
به كام او در جریان است انقطاعى سراغ دارد!
و نیز او را مىبینى كه وقتى دنیا پشت به او مىكند دچار یاس و نومیدى گشته هر
روزنه امیدى كه هست از یاد مىبرد و چنین مىپندارد كه این بدبختى و نكبتش زوال
نمىپذیرد ،این نیز همیشه و تا ابد هست!
سبب همه اینها آن فطرتى است كه خدا در نهاد او به ودیعه گذاشته كه نسبت به
زینت دنیا عالقهمند باشد تا او را از این راه آزمایش كند.
اگر آدمى به یاد خدا باشد البته دنیا و آنچه را كه در آن است آنطور كه هست
مى بیند ،ولى اگر از یاد پروردگارش اعراض كند به خودش و به زینت دنیوى كه در دست
دارد و به اسباب ظاهرى كه در پیرامون او است دل بسته و به وضع حاضرى كه مشاهده
مىكند دل مىبندد و جاذبهاى كه در این امور مادى هست كار او را بدینجا منتهى مىكند كه
نسبت به آنها جمود به خرج داده دیگر توجهى به فنا و زوال آنها نمىنماید! تنها بقاى آنها را
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مىبیند و هر قدر هم فطرتش به گوش دلش نهیب بزند كه روزگار به زودى با تو نیرنگ
مىكند و اسباب ظاهرى به زودى تو را تنها مىگذارند و لذات مادى به زودى با تو خدا
حافظى خواهند كرد و زندگى محدود تو به زودى به پایان مىرسد گوش نمىدهد! پیروى
هوى و هوسها و طول آمال نمىگذارد كه گوش دهد و به این نهیب فطرتش از خواب
خرگوشى بیدار گردد!
« و لئن رددت الى ربى الجدن خیرا منها منقلبا!» این كالم مبنى بر همان اساس
گذشته است كه گفتیم چنین افرادى براى خود كرامت و استحقاقى براى خیرات معتقد
مى شوند ،كه خود باعث امید و رجائى كاذب نسبت به هر خیرى و سعادتى مىگردد ،یعنى
چنین كسانى آرزومند مىشوند كه بدون سعى و عمل به سعادتهایى كه منوط به عمل است
نائل آیند!
آن وقت از در استبعاد مىگویند چطور ممكن است قیامت قیام كند؟ و به فرضى هم
كه قیام كند و من به سوى پروردگارم برگردانده شوم در آنجا نیز به خاطر كرامت نفسانى و
حرمت ذاتى كه دارم به باغ و بهشتى بهتر از این بهشت و به زندگیى بهتر از این زندگى
خواهم رسید!
این گوینده بىنوا در این ادعایى كه براى خود مىكند آنقدر خود را فریب داده كه در
سخن خود سوگند هم مىخورد!
« قال له صاحبه و هو یحاوره ا كفرت بالذى خلقلك من تراب ثم من نطفة ثم سویك
رجل!» این آیه شریفه و ما بعدش تا آخر آیه چهارم پاسخ رفیق آن شخص را در رد گفتار
وى حكایت مىكند كه یكجا گفته بود «:انا اكثر منك ماال و اعز نفرا!» و جاى دیگر هنگامى
كه وارد باغش شده بود گفته بود «:ما اظن ان تبید هذه ابدا!»
رفیق او سخن وى را تجزیه و تحلیل نموده و از دو جهت مورد اشكال قرار داده
است ،جهت اول این كه بر خداى سبحان استعالء ورزیده و براى خود و آنچه كه از اموال و
نفرات دارد دعوى استقالل نموده و خود را با داشتن قدرت و قوت از قدرت و نیروى خدا
بىنیاز دانسته است .
جهت دوم استعالء و تكبرى كه نسبت به خود او ورزیده و او را به خاطر
كمپولىاش خوار شمرده است.
بعد از رد این دو جهت با یك جمله زیر آب هر دو جهت را یكباره زده است و ماده
پندارهاى وى را از ریشه قطع كرده است.
آن شخص از شنیدن سخنان غرورآمیز آن شخص دیگر تغییر حالتى نداده و سكینت
و وقار ایمان خود را از دست ننهاده همانطور كه در بار اول رعایت ادب و رفق و مداراى
با وى را داشته بعد از شنیدن سخنان یاوه او باز هم به نرمى و مالطفت جواب داده است ،نه
به خشونت و نه به طرزى كه نفرین به او تلقى شود و ناراحتش كند ،بلكه به همین مقدار
قناعت كرده كه به طور رمز به او برساند كه ممكن است روزى این باغهاى تو به صورت
بیابانى لخت و عور درآمده چشمه آن نیز خشك گردد .
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توبیخى كه در آیه به وى شده ،این است كه وى دچار مبادى شرك شده بود ،یعنى
در نتیجه نسیان پروردگار معتقد به استقالل خود و استقالل اسباب ظاهرى شده بود كه همین
خود مستلزم عزل خداى تعالى از ربوبیت و زمام ملك و تدبیر را به دست غیر او دانستن
است و این خود ریشه و اصلى است كه هر فساد دیگرى از آن سر مىزند ،حال چه این كه
چنین شخصى به زبان موحد باشد و یا منكر آن و معتقد به الوهیت آلهه هم باشد!
این مرد با ایمان ادعاى رفیقش را با جمله « ا كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من
نطفة ثم سویك رجال!» از این راه باطل كرده كه وى را متوجه به اصل او كه همان خاك
است نماید و اینكه پس از خاك بودن به صورت نطفه و پس از آن به صورت انسانى تمام
عیار و داراى صفات و آثارى گشته است .همه این اطوار به موهبت خداى تعالى بوده،
چون اصل او ،یعنى خاك ،هیچ یك از این اطوار را نداشته و غیر اصلش هیچ چیز دیگرى
از اسباب ظاهرى مادى نیز چنین آثارى ندارد ،زیرا اسباب ظاهرى هم مانند خود انسان نه
مالك خویشتن است و نه مالك آثار خویشتن ،هر چه دارد به موهبت خداى سبحان است .
پس آنچه كه آدمى یعنى یك انسان تمام عیار و تام الخلقه از علم و قدرت و حیات و
تدبیر دارد و با تدبیر خود اسباب هستى و طبیعى عالم را در راه رسیدن به مقاصدش تسخیر
مى كند همه و همه تنها مملوك خداى سبحان است و خدا آنها را به انسان داده و از ملك
خودش بیرون نیاورده و هر چه را كه به انسان داده و آدمى را متلبس بدان نموده با مشیت
خود نموده ،كه اگر نمىخواست انسان خودش مالك هیچ چیز نبود ،پس انسان نمىتواند
مستقل از خداى سبحان باشد ،نه در ذاتش و نه در آثار ذاتش و نه در چیزى از اسباب هستى
كه در اختیار دارد!
مرد مؤمن در پاسخ رفیقش مىگوید :تو مشتى خاك و سپس قطرهاى نطفه بودى كه
بویى از انسانیت و مردانگى و آثار مردانگى را مالك نبودى و خداى سبحان هر چه را كه
دارى به تو داد و به مشیتش تملیك كرد و هم اكنون نیز مالك حقیقى آنچه دارى همو است و
با این حال چگونه به او كفر مىورزى و ربوبیت او را مىپوشانى؟ تو كجا و استقالل كجا؟
« لكنا هو هللا ربى و ال اشرك بربى احدا!» این بیان حال هر مرد مؤمنى است كه
در قبال كفار و ادعاهایى كه ایشان بر خود مىكنند باید خاطر نشان سازد!
« و لو ال اذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة اال باهلل! » این جمله تتمه كالم مرد
مؤمن در خطاب به رفیق كافرش مىباشد كه او را توبیخ و مالمت مىكند كه در هنگام
ورود به باغش دچار غرور گشته و گفت :گمان نمىكنم ابدا این باغ نابود شود و به وى
مىگوید :چرا در آن هنگام نگفتى « ما شاء هللا ال قوة اال باهلل!» و چرا با گفتن این دو كلمه
همه امور را به خدا نسبت ندادى ،و حول و قوه را منحصر به او نكردى ،با این كه برایت
گفتم كه همه نعمتها به مشیت او وابسته است و هیچ حول و قوهاى جز به عنایت او نیست!
در اینجا جواب از گفتار آن شخص كافر به رفیقش و همچنین گفتار او به خودش در
هنگام ورودش به باغ جواب داده شد.
« ان ترن انا اقل منك ماال و ولدا فعسى  ...له طلبا!» این دو آیه سخن مرد مؤمن در
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رد كالم رفیق كافرش است كه بر او استعالء و تكبر ورزید و این ردش از بیان سابقش
استخراج شده كه حاصلش این است كه :وقتى جریان همه امور به مشیت خداى تعالى و
حول و قوه او باشد ،پس او تو را داراى مال و فرزند و نفرات بیشترى كرده و این كار
مربوط به او است نه به تو ،تا باعث به خود بالیدنت شود و مجوزى باشد كه بر من تكبر
ورزى .
وقتى مربوط به او شد ممكن است او باغى بهتر از باغ تو به من بدهد و باغ تو را
ویران كند و مرا به حالتى بهتر از حالت امروز تو و تو را به حالتى بدتر از حالت امروز
من در آورد و مرا غنىتر از تو گردانیده تو را فقیرتر از من كند!
« و احیط بثمره فاصبح یقلب كفیه  »!...احاطه به ثمر و یا به هر چیز دیگر كنایه
از نابود كردن آن است .انواع مالهایى كه در آن باغ داشت همه نابود گردید و یا همه
میوههاى باغش از بین رفت ،پس بر آن مالى كه خرج كرده و آن باغى كه احداث نموده بود
پشیمانى مىخورد و مىگفت :اى كاش به پروردگارم شرك نمىورزیدم و احدى را شریك او
نمىپنداشتم و به آنچه كه اعتماد كرده بودم اعتماد نمىكردم و مغرور آنچه شدم نمىشدم و
فریب اسباب ظاهرى را نمىخوردم .
« هنا لك الوالیة هلل الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا!» َوالیت به معناى نصرت
نیست ،بلكه به معناى مالكیت تدبیر است كه معنایى عمومى است و در تمامى مشتقات این
كلمه جریان دارد.
در هنگام احاطه هالكت و از كار افتادن اسباب نجات از سببیت و تاثیر و روشن
گشتن عجز و زبونى انسانى كه خود را مستقل و مستغنى از خدا مىپنداشت كامال روشن
مىشود كه والیت همه امور انسانها و هر موجود دیگرى و ملك تدبیر آن تنها از آن خدا
است ،چون او یگانه معبود حق است و معبود حق است كه تمامى تدابیر و تاثیراتش همه بر
اساس حق و واقع است و سایر اسباب ظاهرى كه بشر گمراه آنها را شركاى خدا در مساله
تدبیر و تاثیر مى پندارند ،در ناحیه ذات خودشان باطلند و مالك هیچ اثرى از آثار خود
نیستند! تنها آن اثرى را دارا هستند و از خود بروز مىدهند كه خداى سبحان اذن داده باشد
و تملیكشان كرده باشد!
از استقالل جز اسمى كه بشر از آن برایش توهم كرده ندارد ،پس هر سببى از ناحیه
خودش باطل و به وسیله خدا حق است و خدا در ناحیه ذاتش حق و مستقل و غنى بالذات
است!
و اگر خداى تعالى را  -هر چند كه او منزه از قیاس به غیر است  -نسبت به اسباب
ظاهرى قیاس كنیم خداى تعالى از همه سببهایى كه تاثیر دارند خوش ثوابتر است و ثواب
خدا از همه بهتر است ،زیرا خدا نسبت به كسى كه براى او كار مىكند ثواب حق مىدهد و
اسباب دیگر ثواب باطل و زائل مىدهند!
و تازه همان را هم كه مى دهند از خدا و به اذن خدا است و نیز با در نظر گرفتن آن
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مقایسه فرضى خدا عاقبت ساز بهترى است ،یعنى عاقبت بهترى به انسان مىدهد چون او
خودش حق و ثابت است و فناء و زوال و تغییر نمىپذیرد و جالل و اكرامش دستخوش
تغییر نمىگردد ،ولى اسباب ظاهرى ،همه امورى فانى و متغیر هستند كه خدا رنگ و آبى
به آنها داده و اینطور دل آدمى را مىبرند و قلب آدمى را مسخر خود مىكنند ،ولى وقتى
مدت آدمى سر آید مىفهمد كه گول خورده و آنها جز خاك خشكى بیش نبودهاند!
و وقتى انسان چارهاى جز این نداشت كه دل به مقامى ببندد كه تدبیر همه امور عالم
از آنجا است و از آنجا توقع و انتظار اصالح امورش را دارد ،پس پروردگارش از هر چیز
دیگرى سزاوارتر براى این تعلق است ،چون ثواب و عاقبتى كه او مىدهد ربطى به ثواب و
عاقبت غیر او ندارد .
المیزان ج  13 :ص 425 :

باقیات صالحات ،نتیجه گفتمان
صالِحاتُ َخ ْی ٌر ِع ْن َد َر ِبكَ ثَوابا ً َو َخ ْی ٌر
« ا ْلما ُل َو ا ْلبَنُونَ زینَةُ ا ْل َحیا ِة ال ُّد ْنیا َو ا ْلباقِیاتُ ال َّ
أ َ َمال!» « مال و فرزندان زیور زندگى این دنیا است و كارهاى شایسته نزد
پروردگارت ماندنى و داراى پاداشى بهتر و امید آن بیشتر است!» (/46کهف)
« المال و البنون زینة الحیوة الدنیا!» این آیه به منزله نتیجهگیرى از مثلى است كه
در آیه قبل آورد و حاصلش این است كه :هر چند كه دلهاى بشر عالقه به مال و فرزند دارد
و همه ،مشتاق و متمایل به سوى آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و آرزوهایشان بر
اساس آن دور مىزند و لیكن زینتى زودگذر و فریبنده هستند كه آن منافع و خیراتى كه از
آنها انتظار مىرود ندارند و همه آرزوهایى را كه آدمى از آنها دارد برآورده نمىسازند بلكه
صد یك آن را واجد نیستند.
مراد از « باقیات الصالحات» در جمله « و الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا
و خیر امال!» اعمال صالح است ،زیرا اعمال انسان ،براى انسان نزد خدا محفوظ است.
پس اعمال آدمى براى آدمى باقى مىماند! اگر آن صالح باشد باقیات الصالحات خواهد بود
و اینگونه اعمال نزد خدا ثواب بهترى دارد ،چون خداى تعالى در قبال آن به هر كس كه آن را انجام
دهد جزاى خیر مىدهد و نیز نزد خدا بهترین آرزو را متضمن است ،چون آنچه از رحمت و
كرامت خدا در برابر آن عمل انتظار مىرود و آن ثواب و اجرى كه از آن توقع دارند بودن كم و
كاست و بلكه صد در صد به آدمى مىرسد!
پس این گونه كارها ،از زینتهاى دنیوى و زخارف زودگذر آن كه برآورنده یك
درصد آرزوها نیست ،آرزوهاى انسان را به نحو احسن برآورده مىسازند و آرزوهایى كه
آدمى از زخارف دنیوى دارد اغلب آرزوهاى كاذب است و آن مقدارش هم كه كاذب نیست
المیزان ج  13 :ص 443 :
فریبنده است.
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