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بسم اهلل الرحمن الرحیم

تفسیر سوره مبارکه یس
از تفسیر نمونه

- سوره يس اين سوره در مكه نازل شده و 83 آيه دارد
محتواى سوره« يس«

چنان كه مى دانیم اين سوره در« مكه« نازل شده است، بنا بر اين محتواى 
آن از نظر كلى همان محتواى عمومى سوره هاى مكى است كه از توحید 
و معاد و وحى و قرآن و انذار و بشارت سخن مى گويد، در اين سوره 

چهار بخش عمده مخصوصا ديده مى شود:
1- نخست سخن از رسالت پیامبر اسالم ص و قرآن مجید و هدف از 
نزول اين كتاب بزرگ آسمانى و گروندگان به آن است و تا آيه يازده آن 

را ادامه مى دهد.
2- بخش ديگرى از اين سوره از رسالت سه نفر از پیامبران الهى، و 
چگونگى دعوت آنها به سوى توحید و مبارزه پى گیر و طاقت فرساى 
آنها با شرك سخن مى گويد كه در حقیقت يك نوع تسلى و دلدارى به 

پیامبر ص و ارائه طريق در انجام رسالت بزرگ او است.
3- بخشى از اين سوره كه از آيه 33 شروع مى شود و تا آيه 44 ادامه 
دارد مملو از نكات جالب توحیدى، و بیان گويا از آيات و نشانه هاى 
نیز  عظمت پروردگار در عالم هستى است، در قسمتهاى اخیر سوره 

مجددا به همین بحث توحیدى و آيات الهى باز مى گردد.
4- بخش مهم ديگرى از اين سوره در مسائل مربوط به« معاد« و دالئل 
گوناگون آن و چگونگى حشر و نشر، و سؤال و جواب در روز قیامت، و 
پايان جهان، و بهشت و دوزخ سخن مى گويد، كه در اين قسمت نكته هاى 
بسیار مهم و دقیقى نهفته شده است. و در البالى اين بحثهاى چهارگانه 
آياتى تكان دهنده براى بیدارى و هشیارى غافالن و بیخبران آمده است 

كه اثرى نیرومند در دلها و جانها دارد.
خالصه اينكه: در اين سوره انسان با صحنه هاى مختلفى از آفرينش و 
قیامت و زندگى و مرگ و انذار و بشارت روبرو مى شود كه مجموعه اى 

بیدار كننده و نسخه اى شفابخش را تشكیل مى دهد.
فضیلت سوره« يس«

سوره« يس« به گواهى احاديث متعددى كه در اين زمینه وارد شده يكى 
از مهمترين سوره هاى قرآنى است، به گونه اى كه در احاديث به عنوان« 

قلب قرآن« نامیده شده است.
در حديثى از پیامبر اسالم مى خوانیم:
ان لكل شى ء قلبا و قلب القرآن يس:

» هر چیز قلبى دارد و قلب قرآن يس است«! ) مجمع البیان - آغاز 
سوره يس ( 

در حديثى از امام صادق ع نیز همین معنى آمده است و در ذيل آن 
من  نهاره  فى  كان  يمسى  ان  قبل  نهاره  فى  قرء يس  فمن   : مى افزايد 
المحفوظین و المرزوقین حتى يمسى، و من قرأها فى لیله قبل ان ينام 
و كل به الف ملك يحفظونه من كل شیطان رجیم و من كل آفة: » هر 
كس آن را در روز پیش از آنكه غروب شود بخواند در تمام طول روز 
محفوظ و پر روزى خواهد بود، و هر كس آن را در شب پیش از خفتن 
بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مامور مى كند كه او را از هر شیطان 
رجیم و هر آفتى حفظ كنند ...« و به دنبال آن فضائل مهم ديگرى نیز بیان 

مى فرمايد ) مجمع البیان - آغاز سوره يس (
باز در حديثى از پیامبر مى خوانیم كه فرمود : سورة يس تدعى فى التوراة 

المعمة! قیل و ما المعمة؟ قال تعم صاحبها خیر الدنیا و اآلخرة ...
» سوره يس در تورات به عنوان« عمومیت آفرين« نامیده شده، سؤال 
شد از چه رو به آن عمومیت آفرين گفته مى شود؟ فرمود: به خاطر اينكه 
كسى كه همدم و همنشین اين سوره باشد او را مشمول تمام خیر دنیا و 

آخرت مى كند ...« ) مجمع البیان - آغاز سوره يس (
روايات ديگرى نیز در اين زمینه در كتب شیعه و اهل سنت آمده است كه 

اگر بخواهیم همه آنها را نقل كنیم سخن به درازا مى كشد.
به اين ترتیب بايد اعتراف كرد كه شايد كمتر سوره اى در قرآن مجید 
داراى اينهمه فضیلت بوده باشد. و همانگونه كه بارها گفته ايم اين فضیلت 
براى كسانى نیست كه تنها الفاظ آن را بخوانند، و مفاهیم آن را به طاق 
نسیان زنند، بلكه اين عظمت به خاطر محتواى عظیم اين سوره است. 
محتوايى بیدارگر ايمان بخش و مسئولیت آفرين و تقوازا كه وقتى انسان 
در آن انديشه كند و اين انديشه در اعمال او پرتوافكن گردد خیر دنیا و 

آخرت را براى او به ارمغان مى آورد.
به میان مى آورد كه  پیمانى  از  اين سوره سخن  المثل در آيه 60  فى 
خداوند از تمام فرزندان آدم گرفته كه شیطان را پرستش نكنند كه شیطان 
ْیطاَن  دشمن آشكارى است« أَ لَْم أَْعَهْد إِلَْیُكْم يا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا الشَّ
َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن«. روشن است هر گاه انسان به اين پیمان الهى پايبند  إِن
باشد، همانگونه كه در احاديث فوق آمده، از هر شیطان رجیمى در امان 
خواهد بود ولى اگر اين آيه را سرسرى مى خواند و در عمل از دوستان 
مخلص و ياران وفادار شیطان است، نمى تواند به اين افتخار بزرگ نائل 
گردد، همچنین درباره فرد فرد آيات و كلمات اين سوره بايد اين محاسبه 

را انجام داد.
]سوره يس )36(: آيات 1 تا 10[

ِحیمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ
ََّك لَِمَن الُْمْرَسلِیَن )3( َعلى  ِصراٍط ُمْستَِقیٍم  يس )1( َو الُْقْرآِن الَْحِكیِم )2( إِن

)4(
ِحیِم )5( لِتُْنِذَر قَْومًا ما أُنِْذَر آباُؤُهْم فَُهْم غافُِلوَن )6( لََقْد َحقَّ  تَْنِزيَل الَْعِزيِز الرَّ
َّا َجَعْلنا فِي أَْعناقِِهْم أَْغالالً فَِهَي إِلَى  الَْقْوُل َعلى  أَْكثَِرِهْم فَُهْم ال يُْؤِمنُوَن )7( إِن
ا  ا َو ِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ الْْذقاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن )8( َو َجَعْلنا ِمْن بَْیِن أَيِْديِهْم َسدًّ

فََأْغَشْیناُهْم فَُهْم ال يُْبِصُروَن )9(
َو َسواٌء َعَلْیِهْم أَ أَنَْذْرتَُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن )10(

ترجمه:
1- يس.

2- سوگند به قرآن حكیم.
3- كه تو قطعا از رسوالن )خداوند( هستى.

4- بر طريقى مستقیم.
5- اين قرآنى است كه از سوى خداوند عزيز و رحیم نازل شده.

6- تا قومى را انذار كنى كه پدران آنها انذار نشدند و لذا آنها غافلند.
7- فرمان )الهى( در باره اكثر آنها تحقق يافته، به همین جهت ايمان 

نمى آورند.
8- ما در گردنهاى آنها غلهايى قرار داديم كه تا چانه ها ادامه دارد، و 

سرهاى آنها را به باال نگاهداشته است.
9- و در پیش روى آنها سدى قرار داديم، و در پشت سرشان سدى، و 
چشمان آنها را پوشانده ايم، لذا چیزى را نمى بینند! 10- براى آنها يكسان 

است، چه انذارشان كنى يا نكنى، ايمان نمى آورند.
تفسیر:

سر آغاز« قلب قرآن«
با حروف مقطعه آغاز  اين سوره همانند 28 سوره ديگر قرآن مجید 
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مى شود )يا و سین(.
در باره تفسیر حروف مقطعه قرآن در آغاز سوره هاى« بقره« و« آل 

عمران« و« اعراف« بحثهاى فراوانى داشته ايم .
ولى در خصوص سوره« يس« تفسیرهاى ديگرى نیز براى اين حروف 
مقطعه وجود دارد : از جمله اينكه: اين كلمه مركب از« يا« )حرف ندا( و« 
سین« يعنى شخص پیامبر اسالم است، و به اين ترتیب پیامبر ص را براى 

بیان مطالب بعد مخاطب مى سازد.
در احاديث مختلفى نیز آمده است كه اين كلمه يكى از نامهاى پیغمبر 
گرامى اسالم است )نور الثقلین جلد 4 صفحه 375(. ديگر اينكه مخاطب 
در اينجا انسان است« سین« اشاره به او است، ولى اين احتمال با آيات 
بعد سازگار نیست، زيرا در اين آيات روى سخن تنها به پیامبر ص است.

لذا در روايتى از امام صادق ع مى خوانیم كه فرمود: يس اسم رسول 
ََّك لَِمَن الُْمْرَسلِیَن َعلى  ِصراٍط  اهللَّ ص و الدلیل على ذلك قوله تعالى إِن

ُمْستَِقیمٍ:
» يس نام رسول خداست و دلیل بر آن اين است كه بعد از آن مى فرمايد 
تو از مرسلین و بر صراط مستقیم هستى )نور الثقلین جلد 4 صفحه 375(.

به دنبال اين حروف مقطعه- همانند بسیارى از سوره هايى كه با حروف 
مقطعه آغاز شده- سخن از قرآن مجید به میان مى آورد، منتها در اينجا 
به آن سوگند ياد كرده و مى گويد« سوگند به قرآن حكیم« )َو الُْقْرآِن 
الَْحِكیِم(. جالب اينكه« قرآن« را به« حكیم« توصیف مى كند، در حالى كه 
حكمت معموال صفت شخص زنده و عاقل است، گويى قرآن را موجودى 
زنده و عاقل  و رهبر و پیشوا معرفى مى كند كه مى تواند درهاى حكمت 
را به روى انسانها بگشايد، و به صراط مستقیمى كه در آيات بعد به آن 

اشاره كرده راهنمايى كند.
البته خداوند نیازى به سوگند ندارد، ولى سوگندهاى قرآن همواره داراى 
دو فايده مهم است: نخست تاكید روى مطلب، و ديگر بیان عظمت چیزى 
به موجودات كم ارزش  به آن سوگند ياد مى شود، زيرا هیچكس  كه 
سوگند ياد نمى كند. آيه بعد چیزى را كه سوگند آيه قبل به خاطر آن بوده 
است بازگو مى كند، مى فرمايد:« مسلما تو از رسوالن خداوند هستى« 
ََّك لَِمَن الُْمْرَسلِیَن(. » رسالتى كه توأم با حقیقت است و بودن تو بر  )إِن

صراط مستقیم« )َعلى  ِصراٍط ُمْستَِقیٍم( 
سپس مى افزايد: اين قرآنى است كه از ناحیه خداوند عزيز و رحیم نازل 
ِحیِم(. تكیه روى« عزيز بودن« خداوند براى بیان  شده« )تَْنِزيَل الَْعِزيِز الرَّ
قدرت او بر چنین كتاب بزرگ شكست ناپذيرى است كه در تمام طول 
اعصار و قرون به صورت يك معجزه جاويدان باقى مى ماند، و هیچ 
قدرتى نمى تواند عظمت آن را از صفحه دلها محو كند. و تكیه روى« 
رحیمیت« خداوند براى بیان اين حقیقت است كه رحمت او ايجاب كرده 

كه چنین نعمت بزرگى را در اختیار انسانها بگذارد.
العمل  بیان دو نوع عكس  بعضى از مفسران اين دو توصیف را براى 
متفاوت مى دانند كه ممكن است مردم در برابر نزول اين كتاب آسمانى و 
فرستادن اين رسول نشان دهند : اگر به انكار و تكذيب بر خیزند خداوند 
با عزت و قدرتش آنها را تهديد كرده، و اگر از در تسلیم و قبول در آيند 
خدا با رحمتش آنها را بشارت داده. بنا بر اين عزت و رحمتش كه يكى 
مظهر« انذار« و ديگرى مظهر« بشارت« است با هم آمیخته و اين كتاب 
بزرگ آسمانى را در اختیار انسانها گذارده است. در اينجا سؤالى مطرح 
است كه مگر مى توان حقانیت يك پیامبر يا كتاب آسمانى را با سوگند 

و تاكید اثبات كرد؟
ولى پاسخ اين سؤال در دل آيات فوق نهفته است، زيرا از يك سو قرآن را 
توصیف به حكیم بودن مى كند، اشاره به اينكه حكمتش بر كسى پوشیده 
نیست، و خود دلیل بر حقانیت خويش است. ديگر اينكه پیامبر ص را 
به ره سپردن بر« صراط مستقیم« توصیف كرده، يعنى محتواى دعوت او 

خود بیان مى كند كه مسیر او مسیر مستقیمى است، سوابق زندگى او نیز 
نشان مى دهد كه او طريقى جز طريق مستقیم ندارد. و ما در بحثهاى دالئل 
حقانیت پیامبران اين مطلب را اشاره كرده ايم كه يكى از بهترين طرق براى 
پى بردن به حقانیت آنها اين است كه محتواى دعوت آنان دقیقا بررسى 
شود، هر گاه هماهنگ با فطرت و عقل و و جدان بود و در سطحى  قرار 
داشت كه از انسان با نیروى بشرى امكان پذير نیست، بعالوه سوابق 
زندگى شخص پیامبر چنان بود كه نشان مى داد مرد امانت و صداقت 
است، نه دروغ و مكر و تزوير، اين امور قرائن زنده اى مى شود بر اينكه 
او فرستاده خدا است، و آيات فوق در حقیقت اشاره اى به هر دو مطلب 

است، بنا بر اين سوگند و ادعاى فوق هرگز بى دلیل نیست.
از اين گذشته از نظر فن مناظره، براى نفوذ در دلهاى منكران لجوج هر 
قدر عبارات محكمتر و قاطعتر و توأم با تاكید بیشتر مطرح شود اين افراد 
را بیشتر تحت تاثیر قرار مى دهد. باز سؤال ديگرى مطرح مى شود كه چرا 
مخاطب را در اين جمله شخص پیامبر ص قرار داده است نه مشركان، 
و نه عموم مردم؟ پاسخ اينكه هدف اين بوده كه تاكید كند تو بر حقى و 
بر صراط مستقیمى خواه آنها بپذيرند و خواه نپذيرند، به همین دلیل در 
رسالت سنگین خود كوشا باش، و از عدم قبول مخالفان كمترين سستى 

به خود راه مده.
آيه بعد هدف اصلى نزول قرآن را به اينگونه شرح مى دهد:« قرآن را بر تو 
نازل كرديم تا قومى را انذار كنى كه پدران آنها انذار نشدند و به همین دلیل 
آنها در غفلت فرو رفته اند« )لِتُْنِذَر قَْومًا ما أُنِْذَر آبائهم فهم غافلون( . مسلما 
منظور از اين قوم همان مشركان عرب مى باشد و اگر گفته شود به اعتقاد 
ما هیچ امتى بدون انذار كننده نبوده، و زمین هرگز از حجت خدا خالى 
نخواهد شد، بعالوه در آيه 24 سوره فاطر خوانديم َو إِْن ِمْن أُمٍَّة إاِلَّ َخال 
فِیها نَِذيٌر :  هیچ امتى نبود مگر اينكه بیم دهنده اى در آنها وجود داشت.

در پاسخ مى گوئیم منظور از آيه مورد بحث انذار كننده آشكار و پیامبر 
بزرگى است كه آوازه او همه جا بپیچد، و گرنه در هر زمانى حجت الهى 
براى مشتاقان و طالبان وجود دارد، و اگر مى بینیم دوران میان حضرت 
مسیح ع و قیام پیامبر اسالم ص را دوران فترت شمرده اند نه به اين معنى 
است كه مطلقا حجت الهى براى آنها وجود نداشته، بلكه فترت از نظر 
قیام پیامبران بزرگ و اولو العزم است. أمیر مؤمنان على ع در اين زمینه 
مى فرمايد : ان اهللَّ بعث محمدا )ص( و لیس احد من العرب يقرأ كتابا و 
ال يدعى نبوة! : خداوند هنگامى محمد را مبعوث ساخت كه احدى از 
عرب كتاب آسمانى نمى خواند و ادعاى نبوت نمى كرد )نهج البالغه خطبه 
33 و 104(. به هر حال هدف از نزول قرآن اين بود كه مردم غافل را 
هشیار، و خواب زدگان را بیدار سازد، و خطراتى كه آنها را احاطه كرده و 
گناهانى كه در آن فرو رفته اند و شرك و فسادى كه به آن آلوده شده اند به 
آنها يادآورى كند، آرى قرآن كه پايه آگاهى و بیدارى، و كتاب پاكسازى 
دل و جان است. سپس قرآن به عنوان يكى پیشگويى درباره سران كفر 
و سردمداران شرك مى گويد:« فرمان و وعده الهى بر اكثر آنها تحقق 
يافته و به همین دلیل ايمان نمى آورند« )لََقْد َحقَّ الَْقْوُل َعلى  أَْكثَِرِهْم فَُهْم 

ال يُْؤِمنُوَن(.
در اينكه منظور از« قول« در اينجا چیست مفسران احتماالتى داده اند، 
ولى ظاهرا منظور همان وعده عذاب جهنم براى پیروان شیاطین است، 
چنان كه در آيه 13 سوره سجده آمده است« َو لِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمنِّي 
َلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس أَْجَمِعیَن«:« ولى سخن من در باره آنها 
تحقق يافته كه دوزخ را از جن و انس پر مى كنم«، و در آيه 71 سوره 
زمر مى خوانیم َو لِكْن َحقَّْت َكلَِمُة الَْعذاِب َعَلى الْكافِِريَن:« ولى حكم و 
وعده عذاب در باره كافران محقق شده است«. به هر حال اين در مورد 
كسانى است كه تمام خطوط ارتباطى خود را با خدا قطع كرده بودند، 
پیوندها را گسسته، و تمام دريچه هاى هدايت را به روى خود بسته بودند، 
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و لجاجت و عناد و خیره سرى را به حد اعلى رسانده اند آرى اينها هرگز 
ايمان نخواهند آورد و راه بازگشتى ندارند چرا كه تمام پلها را در پشت 

سر خود ويران كرده اند.
حقیقت اين است كه انسان در صورتى اصالح پذير و قابل هدايت است 
كه فطرت توحیدى خود را با اعمال زشت و اخالق آلوده اش به كلى 
پايمال نكرده باشد و گرنه تاريكى مطلق بر قلب او چیره خواهد شد 
و تمام روزنه هاى امید براى او بسته مى شود. ضمنا از اين سخن روشن 
شد كه منظور از اين اكثريتى كه هرگز ايمان نمى آورند سران شرك و 
كفرند و همین گونه شد كه گروهى در جنگهاى اسالمى در حال شرك و 
بت پرستى كشته شدند، و بعضى كه باقیماندند تا پايان كار در دل ايمان 
نداشتند، و گرنه اكثريت مشركان عرب بعد از فتح مكه به مفاد يَْدُخُلوَن 
أَْفواجًا )سوره نصر آيه 2( گروه گروه وارد اسالم شدند.                           ِ اهللَّ ِديِن  فِي 
آنها  از وجود سدى پیش رو و پشت سر  از آن كه سخن  بعد  آيات 
مى گويد، و چشمهاى آنها را نابینا مى شمرد، و تصريح مى كند كه انذار 

كردن و ناكردن براى آنها يكسان است، شاهد همین معنى است .
به هر حال آيه بعد ادامه توصیف اين گروه نفوذ ناپذير است، در نخستین 
توصیف آنها مى گويد:« ما در گردنهاى آنها غلهايى قرار داديم كه تا 
َّا  چانه هاى آنها ادامه دارد، و سرهاى آنها را به باال نگاه داشته است« )إِن

َجَعْلنا فِي أَْعناقِِهْم أَْغالاًل فَِهَي إِلَى الْْذقاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن(.
» اغالل« جمع« غل« در اصل از ماده« غلل« به معنى چیزى است كه 
در وسط اشیايى قرار گرفته، مثال به آب جارى كه از البالى درختان 
عبور مى كند« غلل« مى گويند )بر وزن عمل( و« غل« حلقه اى بود كه بر 
گردن يا دستها قرار مى دادند، سپس آن را با زنجیر مى بستند، و از آنجا 
كه گردن يا دست در میان آن قرار گرفته اين كلمه در مورد آن به كار 
رفته است، گاه غلهايى كه بر گردن بوده جداگانه به زنجیر بسته مى شد، 
و غلهاى بر دست جدا بوده، اما گاهى دستها را در غل مى كردند و به 
حلقه اى كه بر گردن بود مى بستند و شخص زندانى و اسیر را شديدا در 
محدوديت فشار و شكنجه قرار مى دادند و اگر به حالت عطش يا شدت 
اندوه و خشم« غله« )بر وزن قله( گفته مى شود آن نیز به خاطر نفوذ 
اين حالت در درون قلب و جسم انسان است، اصوال ماده )غل بر وزن 
جد( هم به معنى داخل شدن و هم داخل كردن آمده، لذا در آمد خانه يا 
زراعت و مانند آن را« غله« مى گويند. در هر صورت گاهى طوق« غل« 
كه بر گردن گذارده مى شد تا چانه ادامه پیدا مى كرد و سر را به باال نگه 
مى داشت و در حالى كه اسیر و زندانى فوق العاده از اين جهت شكنجه 
مى ديد از مشاهده اطراف خود باز مى ماند و چه جالب است تشبیهى كه 
از حال بت پرستان لجوج به چنین انسانهايى شده، آنها طوق« تقلید« و 
زنجیر« عادات و رسوم خرافى« را بر گردن و دست و پاى خود بسته اند 
و غلهاى آنها آن قدر پهن و گسترده است كه سر آنها را باال نگاهداشته و 
از ديدن حقايق محروم ساخته، آنها اسیرانى هستند كه نه قدرت فعالیت و 

حركت دارند و نه قدرت ديد! .
به هر حال آيه فوق هم مى تواند ترسیمى از حال اين گروه بى ايمان در 
دنیا باشد، و هم بیان حال آنها در آخرت كه تجسمى است از مسائل اين 
جهان، و اگر اين جمله به صورت ماضى ذكر شده مشكلى ايجاد نمى كند، 
زيرا در بسیارى از آيات قرآن مجید حوادث مسلم آينده يا صیغه فعل 
ماضى بیان شده است، و اين همانست كه در زبان ادباء معروف است كه« 
مضارع متحقق الوقوع به شكل ماضى در مى آيد« و نیز مى تواند اشاره 
به هر دو معنى باشد، هم حال آنها در اين جهان و هم حالشان در جهان 

ديگر.
جمعى از مفسران شان نزولهايى براى آيه فوق، و آيه بعد از آن ذكر كرده اند 
كه در باره« ابو جهل« يا مردى از طايفه« بنى مخزوم« يا قبیله« قريش« 
نازل شده، آنها كرارا تصمیم بر قتل پیغمبر ص گرفتند، ولى خداوند از 

طريق اعجاز آنها را از اين كار بازداشت، و در آن لحظه حساس كه به 
پیامبر ص رسیدند و مى خواستند ضربه كارى بزنند چشمانشان از كار 

افتاد، يا قدرت حركت از آنها سلب شد »1«.
ولى اين شان نزولها مانع از عمومیت مفهوم آيه و گستردگى معنى آن در 
باره همه سردمداران كفر و متعصبان لجوج نخواهد بود، ضمنا تايیدى 
است بر آنچه در باال در تفسیر جمله فَُهْم ال يُْؤِمنُوَن بیان كرديم كه منظور 
از آن اكثريت مشركان نیست، بلكه اكثريت سردمداران شرك و كفر و 

نفاق است.
آيه بعد توصیف ديگرى از همین افراد است، و ترسیم گويايى از عوامل 
نفوذناپذيرى آنها، مى فرمايد:« ما در پیش روى آنها سدى قرار داديم و 
ا(.  ا َو ِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ در پشت سرشان سدى« )و َجَعْلنا ِمْن بَْیِن أَيِْديِهْم َسدًّ
آنها در میان اين دو سد چنان محاصره شده اند كه نه راه پیش دارند و نه 
راه بازگشت! و در همین حال« چشمان آنها را پوشانديم لذا چیزى را 
نمى بینند« )فََأْغَشْیناُهْم فَُهْم ال يُْبِصُروَن(. عجب ترسیم گويايى؟ از يك سو 

همچون اسیرانى هستند كه در غل و زنجیرند.
از سوى ديگر حلقه غل چنان پهن و گسترده است كه سرهاى آنها را به 
آسمان متوجه ساخته و مطلقا از اطراف خود چیزى نمى بینند! از سوى 
سوم سدى از پیش رو و پشت سر آنها را در محاصره خود قرار داده و 
راه پیش و پس را بر آنها بسته است. از سوى چهارم چشمان آنها بسته 

شده، و قدرت ديد و باصره آنها به كلى از كار افتاده است.
خوب فكر كنید كسى كه داراى چنین اوصافى است چه كارى از او 
ساخته است؟ چه چیزى مى فهمد؟ چه چیزى مى تواند ببیند؟ و چگونه 
مى تواند گام بردارد؟ و چنین است حال مستكبران خود خواه و خودبین، 
و مقلدان كور و كر، و متعصبان لجوج در برابر چهره حقايق! به همین دلیل 
در آخرين آيه مورد بحث صريحا مى گويد:« براى آنها يكسان است، چه 
آنها را انذار كنى، يا نكنى، ايمان نمى آورند«! )َو َسواٌء َعَلْیِهْم أَ أَنَْذْرتَُهْم أَْم 

لَْم تُْنِذْرُهْم ال يُْؤِمنُوَن(.
گفتار تو هر قدر نافذ، و وحى آسمانى هر قدر مؤثر باشد، تا در زمینه 
آماده وارد نشود تاثیر نخواهد گذاشت، اگر هزاران سال آفتاب عالمتاب 
بر شوره زار بتابد، و بارانهاى پر بركت بر آن نازل شود و نسیم بهارى مرتبا 
از آن بگذرد محصولى جز خس و خاشاك نخواهد داشت كه قابلیت قابل 

در كنار فاعلیت فاعل شرط است.
نكته ها:

1- از كار افتادن ابزار شناخت!
انسان براى اينكه بتواند از عالم بیرون وجود خود آگاه شود از وسائل و 
ابزارى بهره مى گیرد كه به آن ابزار شناخت گفته مى شود. قسمتى از آنها« 
درون ذاتى« هستند، و قسمتى« برون ذاتى« عقل و خرد و و جدان و 
فطرت از ابزار شناخت درون ذات است، و حواس ظاهرى انسان همچون 

بینايى و شنوايى و مانند آن ابزار شناخت برون ذاتند.
اين وسائل خداداد اگر مورد بهره بردارى صحیح قرار گیرند روز به روز 
قويتر و نیرومندتر مى شوند، و بهتر و دقیقتر حقايق را نشان مى دهند. اما 
اگر مدتى در مسیرهاى انحرافى قرار گیرند، و يا اصال از آنها استفاده 
نشود، تدريجا تحلیل رفته و يا به كلى دگرگون مى شوند و حقايق را 
وارونه نشان مى دهند، درست همانند آئینه صافى كه گرد و غبار ضخیمى 
آن را بپوشاند، و يا خراشهاى زياد و عمیقى بر چهره آن وارد شود كه 
ديگر نمى تواند چیزى را نشان دهد، و اگر نشان دهد هرگز با واقعیت آن 
تطبیق نمى كند. اين اعمال نادرست و موضعگیريهاى انحرافى انسان است 
كه نعمت بزرگ ابزار شناخت را از او مى گیرد، و به همین دلیل مقصر 

اصلى خود او و گناه آن نیز بر گردن خود او است.
آيات فوق ترسیم گويايى از همین مساله مهم و سرنوشت ساز است، 
هوسبازان مستكبر، و خود خواهان متعصب، و دنباله روان بى قید و 
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شرط را به كسانى تشبیه مى كند كه از يك سو در غل و زنجیر گرفتارند، 
اين همان زنجیرهاى هوس و كبر و غرور و تقلید كوركورانه است كه 
خود بر دست و گردن خويش نهاده اند، و بر كسانى تشبیه مى كند كه در 
محاصره دو سد نیرومند و غیر قابل عبور قرار گرفته اند و از سوى ديگر 
چشمانشان نیز بسته و نابینا است. غل و زنجیر به تنهايى براى جلوگیرى 
از حركت آنها كافى است، آن دو سد عظیم نیز به تنهايى مانع فعالیت 
آنها است، نداشتن چشم و نابینايى خود نیز عامل مستقلى است. اين دو 
سد گويى به قدرى بلند و نزديك است كه به تنهايى قدرت ديد آنها را 
مى گیرد همانگونه كه قدرت حركت را از آنها سلب مى كند. كرارا گفته ايم 
هدايت پذيرى انسان تا زمانى است كه به اين مرحله نرسیده باشد، اما 
هنگامى كه به اين مرحله برسد اگر تمام انبیاء و اولیا نیز جمع شوند و 
تمام كتب آسمانى را بر او بخوانند مؤثر نخواهد شد! و اينكه در روايات 
اسالمى و همچنین در آيات قرآن تاكید شده كه اگر لغزشى براى انسان 
پیدا شد و گناهى از او سر زد فورا توبه كند و به سوى خدا باز گردد، و 
از« تسويف« و« تاخیر« و« اصرار« و« تكرار« بپرهیزد براى اين است 
كه به اين مرحله نرسد، زنگارها را بشويد، موانع كوچك را قبل از تبديل 
شدن به يك سد بزرگ ويران كند، و راه پیشرفت و حركت را باز نگهدارد 

و گرد و غبار را از مقابل ديدگان خود فرو بنشاند« تا نظر تواند كرد«.
2- سدهايى از پیش و پس!

اين سؤال براى بعضى از مفسران مطرح شده است كه مانع اصلى براى 
ادامه حركت سدهاى پیش رو است، سد پشت سر چه معنى دارد؟

بعضى پاسخ گفته اند: انسان داراى دو گونه هدايت است، هدايت نظرى 
و استداللى، و هدايت فطرى و وجدانى، سد پیش رو اشاره به اين است 
كه او از هدايت نظرى محروم مى گردد، مى خواهد به عقب باز گردد و به 
هدايت فطرى نظر بیفكند، سد و مانع پشت سر، او را از بازگشت به فطرت 
باز مى دارد . بعضى ديگر گفته اند سد پیش رو اشاره به موانعى است كه 
او را از وصول به آخرت و سعادت جاويدان باز مى دارد، و سد پشت 
سر چیزى است كه او را حتى از رسیدن به سعادت و آرامش در دنیا 
مانع مى شود. اين احتمال نیز در تفسیر آيه وجود دارد كه انسان هنگامى 
كه در طريق به سوى مقصد به مانعى برخورد كند به عقب بر مى گردد، 
تا راه ديگرى به سوى مقصد پیدا كند، اما وقتى در دو طرف سدى ايجاد 
شده است از پیدا كردن راه به سوى مقصد به هر حال محروم مى شود. 
ضمنا پاسخ اين سؤال كه چرا سخنى از سد در طرف راست و چپ به 
میان نیامده؟ نیز روشن شد، زيرا رفتن به راست و چپ هرگز انسان را 
به مقصد نمى رساند بايد راهى به پیش بگشايد. بعالوه معموال سد را در 
جايى ايجاد مى كنند كه طرف راست و چپ آن بسته است تنها گذرگاهى 
میان آن دو قرار دارد كه با ايجاد سد آن گذرگاه نیز بسته مى شود، و عمال 

انسان در محاصره قرار مى گیرد.
3- محرومیت از سیر آفاقى و انفسى 

براى شناخت خداوند معموال دو راه براى مطالعه وجود دارد مطالعه در 
نشانه هاى خدا كه در جسم و جان انسان است، و آن را« آيات انفسى« 
مى نامند و مطالعه در آياتى كه در بیرون وجود او در زمین و آسمان 
و ثوابت و سیارات و كوه و دريا وجود دارد، و آن را« آيات آفاقى« 
به آن اشاره كرده،  مى گويند كه قرآن مجید در آيه 53 سوره فصلت 
 » َُّه الَْحقُّ مى فرمايد َسنُِريِهْم آياتِنا فِي اآْلفاِق َو فِي أَنُْفِسِهْم َحتَّى يَتَبَیََّن لَُهْم أَن
به زودى آيات خود را در« آفاق« و« انفس« به آنها نشان مى دهیم تا 
براى آنها ثابت شود كه خداوند حق است«. هنگامى كه قدرت شناخت 
انسان از كار مى افتد هم طريق مشاهده آيات انفسى بر او بسته مى شود، 
َّا َجَعْلنا فِي أَْعناقِِهْم  و هم مشاهده آيات آفاقى. در آيات فوق جمله إِن
أَْغالاًل فَِهَي إِلَى الْْذقاِن فَُهْم ُمْقَمُحوَن اشاره به معنى اول است، زيرا غلها 
چنان سر آنها را به باال نگاه مى دارد كه حتى قدرت ديدن خويشتن را 

ندارند، و سدهاى پیش و پس چنان چشم آنها را از مشاهده اطراف خود 
باز مى دارد كه هر چه نگاه مى كنند جز ديوار سد چیزى را نمى بینند و از 

مشاهده آيات آفاقى محروم مى شوند.
]سوره يس )36(: آيات 11 تا 12[

ْرهُ بَِمْغِفَرٍة َو أَْجٍر َكِريٍم  ْحمَن بِالَْغْیِب فَبَشِّ ْكَر َو َخِشَي الرَّ َّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ إِن
ُموا َو آثاَرُهْم َو ُكلَّ َشيْ ٍء أَْحَصْیناُه  َّا نَْحُن نُْحِي الَْمْوتى  َو نَْكتُُب ما قَدَّ )11( إِن

فِي إِماٍم ُمبِیٍن )12(
ترجمه:

11- تو تنها كسى را انذار مى كنى كه از اين يادآورى الهى پیروى كند، 
و از خداوند رحمان در پنهان بترسد، چنین كسى را به آمرزش و پاداش 
پر ارزش بشارت ده! 12- ما مردگان را زنده مى كنیم، و آنچه را از پیش 
فرستاده اند و تمام آثار آنها را مى نويسیم، و همه چیز را در« كتاب« احصا 

كرده ايم.
تفسیر:

چه كسانى انذار تو را مى پذيرند؟
در آيات گذشته سخن از گروهى در میان بود كه به هیچوجه آمادگى 
پذيرش انذارهاى الهى را ندارند و انذار و عدم انذار در برابر آنها يكسان 
است، اما آيات مورد بحث از گروه ديگرى كه درست در نقطه مقابل آنها 
قرار گرفته اند سخن مى گويد، تا با مقايسه با يكديگر- همانگونه كه روش 

قرآن در بحث است- مساله روشنتر شود.
مى فرمايد« تو تنها كسى را انذار مى كنى كه از« ذكر« پیروى كند، و از 
ْحمَن  ْكَر َو َخِشَي الرَّ َّما تُْنِذُر َمِن اتَّبََع الذِّ خداوند رحمن در پنهان بترسد« )إِن

بِالَْغْیبِ (.
» و كسى كه چنین است او را بشارت به مغفرت و پاداش پر ارزش ده« 

ْرهُ بَِمْغِفَرٍة َو أَْجٍر َكِريٍم(. )فَبَشِّ
در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت:

1- در اين آيه دو وصف براى كسانى كه« انذار« و« اندرز« پیامبر ص 
در آنها مؤثر است ذكر شده: پیروى از ذكر، و خشیت از خداوند در 
پنهان، البته منظور از بیان اين دو وصف همان آمادگى و جنبه« بالقوه« 
آن است، يعنى انذار تنها در كسانى مؤثر واقع مى شود كه گوش شنوا و 
قلب آماده دارند، انذار در آنها دو اثر مى گذارد: نخست پیروى از ذكر و 
قرآن، و ديگر احساس ترس در برابر پروردگار و مسئولیتها و به تعبیر 
ديگر اين دو حالت بالقوه در آنها وجود دارد، اما بعد از انذار به فعلیت 
مى رسد بر خالف كوردالن لجوج و غافل كه هرگز نه گوش شنوا دارند 
نه آماده خشیت اند. اين آيه درست مانند آيات نخستین سوره بقره است 
كه مى گويد: ذلَِك الِْكتاُب ال َريَْب فِیِه ُهدًى لِْلُمتَِّقیَن:« اين كتاب آسمانى 

شكى در آن نیست و مايه هدايت پرهیزكاران است«.
2- منظور از« ذكر« به عقیده بسیارى از مفسران قرآن مجید است، زيرا 
اين كلمه به همین صورت كرارا در قرآن در همین معنى به كار رفته است 
ولى مانعى ندارد كه منظور معنى لغوى آن يعنى هر گونه يادآورى بوده  
باشد، كه شامل آيات قرآن و ساير انذارهاى پیامبر ص و رهبران الهى 

مى شود.
3-« خشیت«، چنان كه در گذشته نیز گفته ايم، به معنى ترسى است كه 
آمیخته با احساس عظمت باشد، و تعبیر به« رحمان« كه مظهر رحمت 
عامه خداوند است در اينجا نكته لطیفى در بر دارد، و آن اينكه: در عین 
ترس از عظمت خداوند بايد امید به رحمت او نیز داشته باشند، تا دو كفه« 
خوف« و« رجا« كه عامل حركت مستمر تكاملى است متوازن گردد. 
جالب اين است كه در بعضى از آيات قرآن در مورد« رجا و امید« نام« 
َ َو الْیَْوَم  « ذكر شده كه مظهر هیبت و عظمت است )لَِمْن كاَن يَْرُجوا اهللَّ اهللَّ
اآْلِخَر- احزاب- 21( اشاره به اينكه هم رجا بايد با خوف آمیخته شود 

و هم خوف با رجا )دقت كنید(.
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4- تعبیر« بالغیب« در اينجا اشاره به شناخت خداوند از طريق استدالل 
و برهان است، چرا كه ذات پاك او از حواس انسان پنهان مى باشد، تنها با 
چشم دل و از البالى آثارش مى توان جمال و جالل او را مشاهده كرد. 
اين احتمال نیز وجود دارد كه« غیب« در اينجا به معنى پنهان از چشم 
مردم است، يعنى مقام« خشیت« و ترس او جنبه ريايى و در حضور مردم 
نداشته باشد، بلكه در نهان نیز داراى خشیت باشد. بعضى نیز آن را به 
معنى« قیامت« تفسیر كرده اند، چرا كه از مصداقهاى روشن امورى است 
كه از حس ما پنهان است، ولى معنى اول از همه مناسبتر به نظر مى رسد.

5- جمله« فبشره« در حقیقت تكمیل« انذار« است، زيرا پیامبر ص در 
آغاز انذار مى كند، و هنگامى كه پیروى از فرمان خدا و ترس آمیخته با 
عظمت نسبت به او پیدا شد و اثراتش در« قول« و« فعل« انسان ظاهر 
گشت بشارت مى دهد. به چه چیز بشارت مى دهد؟ نخست به چیزى كه 
بیشتر از هر موضوع ديگر فكر انسان را به خود مشغول مى دارد، و آن 
لغزشهايى است كه احیانا از او سر زده، به او بشارت مى دهد كه خداى 
بزرگ همه آنها را بخشوده است، سپس به اجر كريم و پاداش پر ارزش 
كه هیچكس جز خداوند ابعاد آن را نمى داند. جالب اينكه هم« مغفرت« 
به صورت نكره ذكر شده، همچنین« اجر كريم« و مى دانیم نكره آوردن 

در اينگونه موارد براى بیان عظمت است.
6- بعضى از مفسران معتقدند كه« فاء« در جمله« فبشره« كه براى تفريع 
است اشاره به اين مى باشد كه آن دو عمل )پیروى از ذكر، و خشیت از 
پروردگار( نتیجه اش اين دو اثر است: مغفرت، و اجر كريم، كه اولى از اول 
سرچشمه مى گیرد، و دومى از دوم. سپس به تناسب بحثى كه در آيات 
گذشته پیرامون اجر و پاداش پر ارزش مؤمنان و پذيرندگان انذارهاى 
انبیاء آمده بود در آيه بعد به مساله« معاد و رستاخیز و ثبت و ضبط اعمال 
براى حساب و جزا« اشاره كرده، مى فرمايد:« ما مردگان را زنده مى كنیم« 
َّا نَْحُن نُْحِي الَْمْوتى (. تكیه روى عنوان« نحن« )ما( اشاره به اين است  )إِن
كه با قدرت عظیمى كه همه در ما سراغ داريد ديگر جاى بحث و گفتگو 
نیست كه چگونه استخوانهاى پوسیده و عظام رمیم از نو جان مى گیرد، و 
لباس حیات در تن مى پوشد؟ نه تنها مردگان را زنده مى كنیم بلكه« تمام 
آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را مى نويسیم« )َو نَْكتُُب ما 
ُموا َو آثاَرُهْم(. بنا بر اين چیزى فروگذار نخواهد شد مگر اينكه در نامه  قَدَّ

اعمال براى روز حساب محفوظ خواهد بود.
جمله« ما قدموا« )آنچه را از پیش فرستادند( اشاره به اعمالى است كه 
انجام داده اند و اثرى از آن باقى نمانده، اما تعبیر به« و آثارهم« اشاره 
به اعمالى است كه از انسان باقى مى ماند و آثارش در محیط منعكس 
مى شود، مانند صدقات جاريه )بناها و اوقاف و مراكزى كه بعد از انسان 
باقى مى ماند و مردم از آن منتفع مى شوند(. اين احتمال نیز در تفسیر آيه 
وجود دارد كه« ما قدموا« اشاره به اعمالى است كه جنبه شخصى دارد، 
و« آثارهم« اشاره به كارهايى است كه سنت مى شود و بعد از انسان نیز 
موجب خیر و بركت، و يا شر و زيان و گناه مى گردد. البته مفهوم آيه 
گسترده است و ممكن است هر دو تفسیر در مفهوم جمع باشد. و در پايان 
آيه براى تاكید بیشتر مى افزايد« ما همه چیز را در كتاب آشكار احصا 

كرده ايم« )َو ُكلَّ َشيْ ٍء أَْحَصْیناهُ فِي إِماٍم ُمبِیٍن(.
غالب مفسران« امام مبین« را در اينجا به عنوان« لوح محفوظ« همان 
كتابى كه همه اعمال و همه موجودات و حوادث اين جهان در آن ثبت 
و محفوظ است تفسیر كرده اند. و تعبیر به« امام« ممكن است از اين نظر 
باشد كه اين كتاب در قیامت رهبر و پیشوا است براى همه ماموران ثواب 
و عقاب و معیارى است براى سنجش ارزش اعمال انسانها و پاداش و 
كیفر آنها. جالب اينكه اين تعبیر )امام( در بعضى ديگر از آيات قرآن در 
مورد« تورات« به كار رفته، آنجا كه مى فرمايد: أَ فََمْن كاَن َعلى  بَیِّنٍَة ِمْن 
ِِّه َو يَْتُلوهُ شاِهٌد ِمْنُه َو ِمْن قَْبلِِه ِكتاُب ُموسى  إِمامًا َو َرْحَمًة :« آيا آن  َرب

كس كه دلیل آشكارى از پروردگار خويش دارد و به دنبال آن شاهدى از 
سوى او مى باشد، و پیش از آن كتاب موسى كه امام و رحمت بود گواهى 

بر آن مى دهد )همچون كسى است كه چنین نباشد(.
اطالق كلمه« امام« در اين آيه بر تورات به خاطر معارف و احكام و 
دستورات آن است، و همچنین به خاطر نشانه هاى پیامبر اسالم ص كه در 
آن آمده، و در تمام اين امور مى توانست رهبر و پیشواى خلق باشد بنا بر 

اين كلمه مزبور در هر مورد متناسب با آن مفهومى دارد.
نكته ها:

1- انواع كتابهاى ثبت اعمال 
از آيات قرآن مجید چنین استفاده مى شود كه اعمال انسان در چند كتاب 
بهانه اى  ثبت و ضبط مى گردد، تا به هنگام حساب هیچگونه عذر و 
براى كسى باقى نماند. نخست« نامه اعمال شخصى« است كه ثبت كننده 
روز  مى گويد:  قرآن  است،  او  عمر  در سراسر  فرد  كارهاى يك  تمام 
قیامت به هر كس گفته مى شود: اْقَرأْ ِكتابََك َكفى  بِنَْفِسَك الْیَْوَم َعَلْیَك 
َحِسیبًا:« خودت نامه اعمالت را بخوان، كافى است كه خود حسابگر 
خويش باشى« )اسراء- 14(. اينجاست كه فرياد مجرمان بلند مى شود و 
مى گويند: واى بر ما! اين چه كتابى است كه هیچ گناه كوچك و بزرگى 
نیست مگر اينكه آن را ثبت و احصا كرده است؟!« يَُقولُوَن يا َويَْلتَنا ما 
لِهَذا الِْكتاِب ال يُغاِدُر َصِغیَرًة َو ال َكبِیَرًة إاِلَّ أَْحصاها )كهف- 49(.اين همان 
كتابى است كه« نیكوكاران آن را در دست راست دارند و بدكاران در 

دست چپ« )حاقه- 19 و 25(.
دوم كتابى است كه« نامه اعمال امتها« است، و بیانگر خطوط اجتماعى 
زندگى آنها مى باشد چنان كه قرآن مى گويد: ُكلُّ أُمٍَّة تُْدعى  إِلى  ِكتابَِها:« 
روز قیامت هر امتى به نامه اعمالش فرا خوانده مى شود« )جاثیه- 28( 
و سومین كتاب همان كتاب« نامه جامع و عمومى لوح محفوظ« است 
كه نه تنها اعمال همه انسانها از اولین و آخرين، بلكه همه حوادث جهان 
در آن يك جا ثبت است، و گواه ديگرى در آن صحنه بزرگ بر اعمال 
آدمى است، و در حقیقت امام و رهبر براى فرشتگان حساب، و مالئكه 

پاداش و عقاب است 
2- همه چیز ثبت مى شود حتى ...

در حديث گويا و بیدار كننده اى از امام صادق ع مى خوانیم: ان رسول اهللَّ 
نزل بارض قرعاء، فقال الصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول اهللَّ نحن 
بارض قرعاء! قال فلیات كل انسان بما قدر علیه، فجاءوا به حتى رموا 
بین يديه، بعضه على بعض، فقال رسول اهللَّ )ص( هكذا تجمع الذنوب 
ثم قال اياكم و المحقرات من الذنوب، فان لكل شى ء طالبا االوان طالبها 
يكتب ما قدموا و آثارهم و كل شى ء احصیناه فى امام مبین: » رسول خدا 
وارد زمین بى آب و علفى شد، به يارانش فرمود: هیزم بیاوريد، عرض 
كردند: اى رسول خدا! اينجا سرزمین خشكى است كه هیچ هیزم در آن 
نیست، فرمود: برويد، هر كدام هر مقدار مى توانید جمع كنید، هر يك از 
آنها مختصر هیزم يا چوب خشكیده اى با خود آورد، و همه را پیش روى 
پیغمبر ص روى هم ريختند )شعله اى در آن افكند و آتشى عظیم از آن 
زبانه كشید( سپس پیامبر ص فرمود: اينگونه گناهان )كوچك( روى هم 
متراكم مى شوند )و شما براى  تك تك آنها اهمیتى قائل نیستید!( سپس 
فرمود: بترسید از گناهان كوچك كه هر چیزى طالبى دارد، و طالب آنها 
آنچه را از پیش فرستادند، و آنچه را از آثار باقى گذاشته اند مى نويسد 
و همه چیز را در كتاب مبین ثبت كرده اين حديث تكان دهنده ترسیمى 
است گويا از تراكم گناهان كم اهمیت و آتش عظیمى كه از مجموع آنها 
زبانه مى كشد. در حديث ديگرى آمده است كه قبیله« بنو سلمه« در نقطه 
دور دستى از شهر مدينه قرار داشتند، تصمیم گرفتند به نزديكى مسجد 
َّا نَْحُن نُْحِي الَْمْوتى  ...  پیامبر ص نقل مكان كنند، آيه فوق نازل شد إِن
و پیامبر ص به آنها فرمود: ان آثاركم تكتب  » آثار شما )گامهاى شما 
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به سوى مسجد( در نامه اعمالتان نوشته خواهد شد )و پاداش خواهید 
گرفت( هنگامى كه بنو سلمه اين سخن را شنیدند صرفنظر كردند و در 
جاى خود ماندند« روشن است كه آيه مفهوم وسیع و گسترده اى دارد كه 
هر يك از اين امور مصداقى از آن است. آنچه ممكن است در بدو نظر 
ناهماهنگ با تفسیر فوق تصور شود رواياتى است از طرق اهل بیت ع 
كه« امام مبین« در آن به امیر مؤمنان على ع تفسیر شده است. از جمله 
در حديثى از امام باقر ع از پدرش از جدش ع نقل شده است كه فرمود:« 
هنگامى كه اين آيه َو ُكلَّ َشيْ ٍء أَْحَصْیناهُ فِي إِماٍم ُمبِیٍن نازل شد . ابو بكر و 
عمر برخاستند و عرض كردند: اى پیامبر! آيا منظور از آن تورات است؟

فرمود: نه، عرض كردند انجیل است؟ فرمود: نه، عرض كردند: منظور 
قرآن است؟ فرمود: نه، در اينحال امیر مؤمنان على ع به سوى پیامبر 
ص آمد هنگامى كه چشم رسول خدا ص بر او افتاد فرمود: هو هذا! انه 
االمام الذى احصى اهللَّ تبارك و تعالى فیه علم كل شى ء: » امام مبین اين 
مرد است! او است امامى كه خداوند متعال علم همه چیز را در او احصا 
فرموده«! در تفسیر على بن ابراهیم از ابن عباس از خود امیر مؤمنان نیز 
نقل شده است كه فرمود: انا و اهللَّ االمام المبین، ابین الحق من الباطل ورثته 
من رسول اهللَّ  » به خدا سوگند منم امام مبین كه حق را از باطل آشكار 

مى سازم، اين علم را از رسول خدا به ارث برده و آموخته ام« 
گرچه بعضى از مفسران همچون« آلوسى« از نقل اين گونه روايات از 
طريق شیعه وحشت كرده، و آن را به نادانى و بى خبرى از تفسیر آيه 
نسبت داده اند، ولى با كمى دقت روشن مى شود كه اين گونه روايات 
منافاتى با تفسیر« امام مبین« به« لوح محفوظ« ندارد، زيرا قلب پاك 
پیامبر ص در درجه اول و قلب وسیع جانشین او در درجه بعد آيینه هايى 
است كه لوح محفوظ را منعكس مى كند، و قسمت عظیمى از آنچه در لوح 
محفوظ است از سوى خدا به آن الهام مى گردد، به اين ترتیب نمونه اى 
از« لوح محفوظ« مى باشد، و بنا بر اين اطالق« امام مبین« بر آن مطلب 
عجیبى نیست، چرا كه فرعى است كه از آن اصل گرفته شده، و شاخه اى 

است كه به آن ريشه باز مى گردد.
از اين گذشته وجود انسان كامل- چنان كه مى دانیم- عالم صغیرى است 
كه عالم كبیر را در خود خالصه كرده است، و طبق شعر معروف منسوب  

به على ع
ا تزعم انك جرم صغیر؟             و فیك انطوى العالم االكبر!

آيا گمان مى كنى كه تو موجود كوچكى هستى در حالى كه عالم بزرگ 
در تو خالصه شده است؟ و نیز مى دانیم كه عالم هستى از يك نظر صفحه 
علم خدا و لوح محفوظ است. عجب اينكه« آلوسى« با اينكه روايات 
فوق را شديدا انكار مى كند تفسیر اخیر را چندان بعید نشمرده است، و به 
هر حال در اينكه منظور از امام مبین« لوح محفوظ« است شكى نیست، 

روايات فوق نیز قابل تطبیق بر آن مى باشد )دقت كنید(.
]سوره يس )36(: آيات 13 تا 19[

َو اْضِرْب لَُهْم َمثاًَل أَْصحاَب الَْقْريَِة إِْذ جاَءَها الُْمْرَسُلوَن )13( إِْذ أَْرَسْلنا إِلَْیِهُم 
َّا إِلَْیُكْم ُمْرَسُلوَن )14( قالُوا ما أَنْتُْم إاِلَّ  ْزنا بِثالٍِث فَقالُوا إِن بُوُهما فََعزَّ اْثنَْیِن فََكذَّ
ُّنا  ْحمُن ِمْن َشيْ ٍء إِْن أَنْتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن )15( قالُوا َرب بََشٌر ِمْثُلنا َو ما أَنَْزَل الرَّ

َّا إِلَْیُكْم لَُمْرَسُلوَن )16( َو ما َعَلْینا إاِلَّ الْباَلُغ الُْمبِیُن )17( يَْعَلُم إِن
نَُّكْم ِمنَّا َعذاٌب أَلِیٌم )18(  َّا تََطیَّْرنا بُِكْم لَئِْن لَْم تَْنتَُهوا لَنَْرُجَمنَُّكْم َو لَیََمسَّ قالُوا إِن

قالُوا طائُِرُكْم َمَعُكْم أَ إِْن ُذكِّْرتُْم بَْل أَنْتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن )19(
ترجمه:

13- براى آنها« اصحاب قريه« را مثال بزن، هنگامى كه فرستادگان خدا 
به سوى آنها آمدند.

14- هنگامى كه دو نفر از رسوالن را به سوى آنها فرستاديم، اما آنها 
رسوالن )ما( را تكذيب كردند، لذا براى تقويت آن دو، شخص سومى 

فرستاديم، آنها همگى گفتند ما فرستادگان )خدا( به سوى شما هستیم.

15- اما آنها )در جواب( گفتند: شما جز بشرى همانند ما نیستید، و 
خداوند رحمان چیزى نازل نكرده، شما فقط دروغ مى گوئید! 16- آنها 
گفتند پروردگار ما آگاه است كه ما قطعا فرستادگان )او( به سوى شما 

هستیم.
17- و بر عهده ما چیزى جز ابالغ آشكار نیست.

18- آنها گفتند ما شما را به فال بد گرفته ايم )و وجود شما شوم است( و 
اگر از اين سخنان دست برنداريد شما را سنگسار خواهیم كرد، و مجازات 

دردناكى از ما به شما خواهد رسید.
19- گفتند شومى شما از خودتان است اگر درست بینديشید! بلكه شما 

گروهى اسرافكاريد.
تفسیر: سرگذشت« اصحاب القريه« براى آنها عبرتى است 

در تعقیب بحثهايى كه در زمینه قرآن و نبوت پیامبر اسالم ص و مؤمنان 
راستین و منكران لجوج گذشت در آيات مورد بحث نمونه اى از وضع 
امتهاى پیشین در همین زمینه مطرح شده، و در ضمن اين آيات و چندين 
آيه بعد كه مجموعا 18 آيه را تشكیل مى دهد سرگذشتى از چند تن از 
پیامبران پیشین كه مامور هدايت قوم مشرك و بت پرستى بودند كه قرآن 
از آنها به عنوان« اصحاب القريه« ياد كرده و آنها به مخالفت برخاستند 
به عذاب دردناكى گرفتار شدند  كردند و سرانجام  تكذيب  را  آنان  و 
بیان مى كند، تا هم هشدارى باشد براى مشركان مكه، و هم تسلى و 
دلدارى باشد براى پیامبر و مؤمنان اندك آن روز، به هر حال تكیه بر اين 
سرگذشت در قلب اين سوره كه خود قلب قرآن است به خاطر شباهت 

تمامى است كه با موقعیت مسلمانان آن روز دارد.
نخست مى فرمايد:« براى آنها اصحاب قريه را مثال بزن هنگامى كه 
فرستادگان خدا به سوى آنها آمدند« )َو اْضِرْب لَُهْم َمثاًَل أَْصحاَب الَْقْريَِة 
إِْذ جاَءَها الُْمْرَسُلوَن(  » قريه« در اصل نام براى محلى است كه مردم در 
آن جمع مى شوند، و گاهى به خود انسانها نیز« قريه« گفته مى شود، بنا بر 
اين مفهوم گسترده اى دارد كه هم شهرها را شامل مى گردد و هم روستاها 
را، هر چند در زبان فارسى معمولى تنها به روستا اطالق مى شود، ولى 
در لغت عرب و در قرآن مجید كرارا به شهرهاى مهم و عمده مانند« 
مصر« و« مكه« و امثال آن اطالق شده است. در اينكه اين شهر كدامیك 
از شهرها بوده است معروف و مشهور در میان مفسران اين است كه« 
انطاكیه« از شهرهاى شامات بوده است، و اين شهر يكى از شهرهاى 
بسیار معروف روم قديم بوده، و هم اكنون از نظر جغرافیايى جزء قلمرو 
كشور تركیه است كه شرح بیشتر در باره آن را در نكات بیان خواهیم 
كرد. به هر حال از آيات اين سوره به خوبى بر مى آيد كه اهل اين شهر 
بت پرست بودند و اين رسوالن براى دعوت آنها به سوى توحید و مبارزه 

با شرك آمده بودند.
سپس قرآن بعد از اين بیان اجمالى و سربسته، به شرح ماجرا پرداخته، 
آنها  به سوى  را  از رسوالن  نفر  چنین مى گويد:« در آن زمان كه دو 
فرستاديم، اما آنها رسوالن ما را تكذيب كردند، لذا براى تقويت آن دو 
شخص سومى ارسال نموديم، آنها همگى گفتند ما فرستادگان به سوى 
ْزنا بِثالٍِث  بُوُهما فََعزَّ شما از طرف پروردگاريم« )إِْذ أَْرَسْلنا إِلَْیِهُم اْثنَْیِن فََكذَّ
َّا إِلَْیُكْم ُمْرَسُلوَن »1«. به اين ترتیب سه نفر از رسوالن پروردگار  فَقالُوا إِن
)دو نفر در آغاز و يك نفر در اثناء براى تقويت آنها( به سوى اين قوم 
گمراه آمدند. در اينكه اين رسوالن چه كسانى بودند در میان مفسران 
گفتگو است، جمعى گفته اند: نام آن دو نفر« شمعون« و« يوحنا« بود و 
نام سومین« بولس« و بعضى نامهاى ديگرى براى آنها ذكر كرده اند. و نیز 
در اينكه آنها پیامبران و رسوالن خداوند بودند و يا فرستادگان حضرت 
مسیح ع )و اگر خداوند مى فرمايد ما آنها را فرستاديم به خاطر آنست 
كه رسوالن مسیح هم رسوالن او هستند( باز در میان مفسران گفتگو 
است، هر چند ظاهر آيات فوق موافق تفسیر اول است، گرچه تفاوتى در 
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نتیجه اى كه قرآن مى خواهد بگیرد نمى كند.
اكنون ببینیم آن قوم گمراه در مقابل دعوت رسوالن چه واكنشى نشان 
دادند، قرآن مى گويد: همان بهانه اى را كه بسیارى از كافران سركش در 
برابر پیامبران الهى پیش كشیدند مطرح نمودند« گفتند: شما بشرى همانند 
ما هستید، و خداوند رحمان چیزى نازل نكرده سرمايه شما چیزى جز 
ْحمُن ِمْن َشيْ ٍء إِْن  دروغ نیست«! )قالُوا ما أَنْتُْم إاِلَّ بََشٌر ِمْثُلنا َو ما أَنَْزَل الرَّ
أَنْتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن(. اگر بنا بود فرستاده اى از طرف خدا بیايد بايد فرشته 
مقربى باشد نه انسانى همچون ما، و همین را دلیل براى تكذيب رسوالن 

و انكار نزول فرمان الهى پنداشتند.
در حالى كه شايد خودشان نیز مى دانستند كه در طول تاريخ همه پیامبران 
از نسل آدم بوده اند، از جمله ابراهیم را كه همگى به رسالت مى شناختند 
مسلما انسان بود، و از اين گذشته مگر نیازها و مشكالت و دردهاى 
انسانها را جز انسان مى تواند درك كند؟ در اينكه چرا در آيه روى صفت« 
رحمانیت« خداوند تكیه شده، ممكن است از اين نظر باشد كه خداوند 
ضمن نقل سخن آنها مخصوصا روى اين صفت تكیه مى كند كه پاسخ 
آنها در نقل گفته خودشان نهفته باشد، زيرا چگونه ممكن است خداوندى 
كه رحمت عامش سراسر عالم را فرا گرفته است پیامبرانى براى تربیت 
نفوس و دعوت به رشد و تكامل انسان نفرستد؟ اين احتمال نیز داده شده 
است كه آنها مخصوصا روى وصف رحمان تكیه كردند كه بگويند خداوند 
مهربان كار بندگان خود را با فرستادن پیامبران و تنظیم تكالیف مشكل 
نمى كند! آنها را آزاد مى گذارد! اين منطق سست و بى پايه با سطح افكار 

اين گروه متناسب بود.
به هر حال اين پیامبران از مخالفت سرسختانه آن قوم گمراه مايوس 
نشدند و ضعف و سستى به خود راه ندادند، و در پاسخ آنها چنین« گفتند: 
پروردگار ما مى داند كه ما قطعا فرستادگان او به سوى شما هستیم« )قالُوا 
َّا إِلَْیُكْم لَُمْرَسُلوَن(. » و بر عهده ما چیزى جز ابالغ رسالت به  ُّنا يَْعَلُم إِن َرب

طور آشكار و روشن نیست« )َو ما َعَلْینا إاِلَّ الْباَلُغ الُْمبِیُن(.
مسلما آنها تكیه بر ادعا نكردند، و تنها به سوگند قناعت ننمودند، بلكه از 
تعبیر« بالغ مبین« اجماال استفاده مى شود كه دالئل و معجزاتى از خود 
نشان دادند، و گرنه ابالغ آنها مصداق« بالغ مبین« نبود، زيرا« بالغ مبین« 
بايد چنان باشد كه واقعیت را به همه برساند، و اين جز به كمك دالئل 
متقن و معجزات گويا ممكن نیست. در بعضى از روايات نیز آمده است كه 
آنها همانند حضرت مسیح ع بعضى از بیماران غیر قابل عالج را به فرمان 
خدا- شفا دادند. ولى اين كوردالن در برابر آن منطق روشن و معجزات 
تسلیم نشدند، بلكه بر خشونت خود افزودند، و از مرحله تكذيب پا فراتر 
نهاده به مرحله تهديد و شدت عمل گام نهادند« گفتند: ما شما را به فال 
بد گرفته ايم، وجود شما شوم است و مايه بدبختى شهر و ديار ما«! )قالُوا 

َّا تََطیَّْرنا بُِكْم( »1«. إِن
ممكن است مقارن آمدن اين پیامبران الهى بعضى مشكالت در زندگى 
مردم آن ديار بر اثر گناهانشان و يا به عنوان هشدار الهى حاصل شده 
باشد، چنان كه بعضى از مفسران نیز نقل كرده اند كه مدتى نزول باران قطع 
شد »2« ولى آنها نه تنها عبرتى نگرفتند بلكه اين حادثه را به دعوت 
رسوالن پیوند دادند. باز به اين هم قناعت نكردند، بلكه با تهديدى صريح 
و آشكار نیات شوم و زشت خود را ظاهر ساختند، و گفتند:« اگر از اين 
سخنان دست برنداريد مسلما شما را سنگسار خواهیم كرد، و مجازات 

دردناكى از ما به شما خواهد رسید«!
مجازات  آيا  أَلِیٌم(.  َعذاٌب  ِمنَّا  نَُّكْم  لَیََمسَّ َو  لَنَْرُجَمنَُّكْم  تَْنتَُهوا  لَْم  )لَئِْن   
دردناك )عذاب الیم( تاكیدى است بر مساله سنگسار كردن )رجم( و يا 
مجازاتى افزون بر آنست؟ دو احتمال وجود دارد. احتمال دوم نزديكتر 
به نظر مى رسد، چرا كه سنگسار كردن كه يكى از بدترين انواع عذاب و 
شكنجه هاست كه گاهى منتهى به مرگ مى شود، ممكن است ذكر« عذاب 

الیم« اشاره به اين باشد كه سنگسار نمودن شما را آن قدر ادامه مى دهیم 
تا مايه مرگ شما شود، يا اينكه عالوه بر سنگسار كردن انواع ديگرى از 
شكنجه ها را كه جنايتكاران پیشین انجام مى دادند مانند میله هاى داغ در 
چشم فرو كردن يا فلز گداخته در حلق ريختن و امثال اينها را در باره 

شما انجام خواهیم داد.
بعضى از مفسران اين احتمال را نیز داده اند كه سنگسار كردن عذاب 
جسمانى بوده، اما« عذاب الیم« عذاب معنوى و روحى بوده است .اما 
تفسیر اول نزديكتر به نظر مى رسد. آرى طرفداران باطل و حامیان ظلم 
و فساد چون منطق قابل عرضه اى ندارند همیشه تكیه بر تهديد و فشار 
« هیچگاه در برابر  و خشونت مى كنند، غافل از آنكه رهروان راه« اهللَّ
اين تهديدها تسلیم نخواهند شد، بلكه بر استقامتشان خواهد افزود، آن 
روز كه آنها پا به اين میدان گذاشتند جان خود را بر كف گرفتند و آماده 
ايثار گشتند. اينجا بود كه رسوالن الهى با منطق گوياى خود به پاسخ 
هذيانهاى آنها پرداختند، و« گفتند: شومى شما از خود شما است و اگر 
درست بینديشید. به اين حقیقت واقف خواهید شد« )قالُوا طائُِرُكْم َمَعُكْم 

أَ إِْن ُذكِّْرتُْم(.
اگر بدبختى و تیره روزى و حوادث شوم محیط جامعه شما را فرا گرفته، 
و بركات الهى از میان شما رخت بربسته، عامل آن را در درون جان خود، 
در افكار منحط و اعمال زشت و شومتان جستجو كنید، نه در دعوت ما، 
اين شما هستید كه با بت پرستى و هوا پرستى و بیدادگرى و شهوترانى 
فضاى زندگى خود را تیره و تار كرده، و بركات خدا را از خود قطع 
كرده ايد. جمعى از مفسران جمله« أَ إِْن ُذكِّْرتُْم« را اشاره به مطلب مستقلى 
دانسته اند و گفته اند مفهومش اين است كه آيا اگر پیامبران الهى بیايند و 
شما را تذكر دهند و انذار كنند جزايش اين است كه آنها را تهديد به عذاب 
و مجازات كنید، و وجودشان را شوم پنداريد، آنها براى شما نور و هدايت 
و خیر و بركت به ارمغان آورده اند، آيا پاسخ چنین خدمتى آن تهديدها و 

سخنان زشت است »1«.
و سرانجام آخرين سخن اين فرستادگان پروردگار به آنان اين بود كه« 
شما گروهى اسرافكار و متجاوزيد« )بَْل أَنْتُْم قَْوٌم ُمْسِرفُوَن(. درد اصلى 
شما همان اسراف و تجاوزگرى شما است، اگر توحید را انكار كرده، به 
شرك روى مى آوريد، دلیل آن اسراف و تجاوز از حق است، و اگر جامعه 
شما گرفتار سرنوشت شوم شده است سبب آن نیز اسراف در گناه و 
آلودگى به شهوات است، باآلخره اگر در برابر خیر خواهى خیر خواهان 
آنها را تهديد به مرگ مى كنید اين نیز به خاطر تجاوزگرى شما است! 
پیرامون ماجراى تاريخى اين رسوالن و محل وقوع اين حوادث بعد از 

تفسیر آيات باقیمانده اين داستان مشروحا سخن خواهیم گفت.
 ]سوره يس )36(: آيات 20 تا 30[

َو جاَء ِمْن أَْقَصا الَْمِدينَِة َرُجٌل يَْسعى  قاَل يا قَْوِم اتَّبُِعوا الُْمْرَسلِیَن )20( اتَّبُِعوا 
َِّذي فََطَرنِي َو  َمْن ال يَْسئَُلُكْم أَْجراً َو ُهْم ُمْهتَُدوَن )21( َو ما لَِي ال أَْعبُُد ال
ْحمُن بُِضرٍّ ال تُْغِن َعنِّي  إِلَْیِه تُْرَجُعوَن )22( أَ أَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه آلَِهًة إِْن يُِرْدِن الرَّ

ِّي إِذاً لَِفي َضالٍل ُمبِیٍن )24( َشفاَعتُُهْم َشْیئًا َو ال يُْنِقُذوِن )23( إِن
ُِّكْم فَاْسَمُعوِن )25( قِیَل اْدُخِل الَْجنََّة قاَل يا لَْیَت قَْوِمي يَْعَلُموَن  ِّي آَمْنُت بَِرب إِن
)26( بِما َغَفَر لِي َربِّي َو َجَعَلنِي ِمَن الُْمْكَرِمیَن )27( َو ما أَنَْزلْنا َعلى  قَْوِمِه 
ماِء َو ما ُكنَّا ُمْنِزلِیَن )28( إِْن كانَْت إاِلَّ َصْیَحًة  ِمْن بَْعِدهِ ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّ

واِحَدًة فَِإذا ُهْم خاِمُدوَن )29(
يا َحْسَرًة َعَلى الِْعباِد ما يَْأتِیِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ كانُوا بِِه يَْستَْهِزُؤَن )30(

ترجمه:
20- مردى )با ايمان( از نقطه دور دست شهر با شتاب فرا رسید، گفت: 

اى قوم من! از فرستادگان خدا پیروى كنید.
21- از كسانى پیروى كنید كه از شما اجرى نمى خواهند و خود هدايت 

يافته اند.
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22- من چرا كسى را پرستش نكنم كه مرا آفريده است؟ و همگى به 
سوى او بازگشت مى كنید.

23- آيا غیر از او معبودانى را انتخاب كنم كه اگر خداوند رحمان بخواهد 
زيانى به من برساند شفاعت آنها كمترين فايده اى براى من ندارد و مرا )از 

مجازات او( نجات نخواهند داد.
24- اگر چنین كنم من در گمراهى آشكارى خواهم بود.

25- )به همین دلیل( من به پروردگارتان ايمان آوردم، به سخنان من 
گوش فرا دهید.

26- )سرانجام او را شهید كردند و( به او گفته شد وارد بهشت شو گفت 
اى كاش قوم من مى دانستند.

27- كه پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامى داشتگان قرار داده است.
28- ما بعد از او بر قوم او هیچ لشكرى از آسمان نفرستاديم و هرگز 

سنت ما بر اين نبود.
29- فقط يك صیحه آسمانى بود! ناگهان همگى خاموش شدند!! 30- 
افسوس بر اين بندگان كه هیچ پیامبرى براى هدايت آنها نیامد مگر اينكه 

او را استهزاء مى كردند.
تفسیر: مجاهدى جان بر كف!

اين  كه در  مبارزات رسوالنى  از  آيات مورد بحث بخش ديگرى  در 
داستان به آنها اشاره شده، آمده است، و آن مربوط به حمايت حساب 
شده و شجاعانه مؤمنان اندك از آنها است كه در برابر اكثريت كافر و 
مشرك و لجوج ايستادند و تا سر حد جان از پیامبران الهى دفاع كردند. 
نخست مى فرمايد:« مردى )با ايمان( از نقطه دور دست شهر با سرعت 
و شتاب به سراغ گروه كافران آمد و گفت: اى قوم من! از فرستادگان 
خدا پیروى كنید« )َو جاَء ِمْن أَْقَصا الَْمِدينَِة َرُجٌل يَْسعى  قاَل يا قَْوِم اتَّبُِعوا 

الُْمْرَسلِیَن(.
اين مرد كه غالب مفسران نامش را« حبیب نجار« ذكر كرده اند از كسانى 
بود كه در برخوردهاى نخستین با رسوالن پروردگار به حقانیت دعوت 
آنها و عمق تعلیماتشان پى برد، و مؤمنى ثابت قدم و مصمم از كار در 
آمد، هنگامى كه به او خبر رسید كه در قلب شهر مردم بر اين پیامبران 
الهى شوريده اند، و شايد قصد شهید كردن آنها را دارند، سكوت را مجاز 
ندانست، و چنان كه از كلمه« يسعى« بر مى آيد با سرعت و شتاب خود 
را به مركز شهر رسانید و آنچه در توان داشت در دفاع از حق فروگذار 
نكرد. تعبیر به« رجل« به صورت ناشناخته، شايد اشاره به اين نكته است 
كه او يك فرد عادى بود، قدرت و شوكتى نداشت، و در مسیر خود تك 
و تنها بود، در عین حال نور و حرارت ايمان آن چنان او را روشن و گرم 
ساخته بود كه بى اعتنا به پیامدهاى اين دفاع سرسختانه از مبارزان راه 
توحید، وارد معركه شد، تا مؤمنان عصر پیامبر ص در آغاز اسالم كه عده 
قلیلى بیش نبودند سرمشق بگیرند و بدانند حتى يك نفر مؤمن تنها نیز 

داراى مسئولیت است و سكوت براى او جائز نیست.
 تعبیر به« اقصى المدينة« نشان مى دهد كه دعوت اين رسوالن به نقاط 
دور دست شهر نیز كشیده شد، و دلهاى آماده را تحت تاثیر خود قرار 
داده بود، گذشته از اين نقاط دور دست شهر همیشه مركز مستضعفانى 
قلب  به عكس، در  دارند،  پذيرش حق  براى  بیشتر  آمادگى  كه  است 
شهرها مردم مرفهى زندگى مى كنند كه جذب آنها به سوى حق به سادگى 
ممكن نیست. تعبیر به« يا قوم« )اى قوم من( بیانگر دلسوزى اين مرد 
نسبت به اهل شهر و مردم آن ديار است، و دعوت به پیروى از رسوالن 
دعوتى است خالصانه كه هیچ نفعى براى شخص او در آن مطرح نیست. 
اكنون ببینیم اين مؤمن مجاهد به چه منطق و دلیلى براى جلب توجه 

همشهريانش متوسل گشت؟
نخست از اين در وارد شد كه:« از كسانى پیروى كنید كه از شما اجر و 
مزدى در برابر دعوت خود نمى خواهند« )اتَّبُِعوا َمْن ال يَْسئَُلُكْم أَْجراً(. اين 

خود نخستین نشانه صدق آنها است كه هیچ منفعت مادى در دعوتشان 
ندارند، نه از شما مالى مى خواهند، و نه جاه و مقام، و نه حتى تشكر و 
سپاسگزارى و نه هیچ اجر و پاداش ديگر. اين همان چیزى است كه 
بارها در آيات قرآن در مورد انبیاى بزرگ به عنوان نشانه اى از اخالص 
و بى نظرى و صفاى قلب پیامبران روى آن تكیه شده، تنها در سوره شعرا 
پنج بار اين جمله )َو ما أَْسئَُلُكْم َعَلْیِه ِمْن أَْجٍر( تكرار گرديده است . سپس 
مى افزايد: بعالوه« اين رسوالن چنان كه از محتواى دعوت و سخنانشان 

بر مى آيد افرادى هدايت يافته اند« )َو ُهْم ُمْهتَُدوَن(.
اشاره به اينكه عدم تسلیم در برابر دعوت كسى يا به خاطر اين است 
كه دعوتش حق نیست و به بیراهه و گمراهى مى كشاند، و يا اينكه حق 
است اما مطرح كنندگان منافع خاصى در سايه آن كسب مى كنند كه اين 
خود مايه بدبینى به چنان دعوتى است، اما هنگامى كه نه آن باشد و نه 
اين، ديگر چه جاى تامل و ترديد؟! سپس به دلیل ديگرى مى پردازد و 
به سراغ اصل توحید كه عمده ترين نكته دعوت اين رسوالن بوده است 
مى رود و مى گويد:« من چرا كسى را پرستش نكنم كه مرا آفريده است«؟ 

َِّذي فََطَرنِي(  )َو ما لَِي ال أَْعبُُد ال
كسى شايسته پرستش است كه خالق و مالك و بخشنده مواهب باشد 
نه اين بتها كه هیچ كارى از آنان ساخته نیست، فطرت سلیم مى گويد 
بايد خالق را پرستید، نه اين مخلوقات بى ارزش را! تكیه روى« فطرنى« 
)مرا آفريده( ممكن است اشاره به اين نكته نیز باشد كه من وقتى به 
فطرت اصلى و سرشت حقیقى خود باز مى گردم به خوبى مى بینم كه 
از درونم فريادى رسا و گويا بلند است كه مرا دعوت به پرستش خالقم 
مى كند، دعوتى كه هماهنگ با عقل و خرد است، من چگونه اين دعوت 

مضاعف« فطرت« و« خرد« را ناديده بگیرم؟
جالب اينكه نمى گويد:« ما لكم ال تعبدون الذى فطركم«« چرا خدايى را 
پرستش نمى كنید كه شما را آفريده است« بلكه مى گويد:« من چرا چنین 
نكنم« يعنى در حقیقت از خود شروع مى كند تا مؤثرتر واقع شود و به 
دنبال آن هشدار مى دهد كه مراقب باشید« همه شما سرانجام تنها به سوى 
او باز مى گرديد« )َو إِلَْیِه تُْرَجُعوَن(. يعنى نه تنها سر و كار شما در زندگى 
اين جهان با او است كه در جهان ديگر نیز تمام سرنوشت شما در دست 
قدرت او مى باشد، آرى به سراغ كسى برويد كه در هر دو جهان سرنوشت 

شما را به دست گرفته.
و در سومین استدالل خود به وضع بتها پرداخته، و اثبات عبوديت را 
براى خداوند با نفى عبوديت از بتها تكمیل مى كند، مى گويد:« آيا غیر از 
خداوند معبودانى را انتخاب كنم كه اگر خداوند رحمن بخواهد زيانى به 
من برساند شفاعت آنها كمترين فايده اى براى من نخواهد داشت، و مرا 
از مجازات او هرگز نجات نخواهند داد« )أَ أَتَِّخُذ ِمْن ُدونِِه آلَِهًة إِْن يُِرْدِن 
ْحمُن بُِضرٍّ ال تُْغِن َعنِّي َشفاَعتُُهْم َشْیئًا َو ال يُْنِقُذوِن(. باز در اينجا از  الرَّ
خودش سخن مى گويد تا جنبه تحكم و آمريت نداشته باشد، و ديگران 
حساب كار خود را برسند. او در حقیقت انگشت روى بهانه اصلى بت 

پرستان مى گذارد كه مى گفتند:
» ما اينها را به خاطر اين پرستش مى كنیم كه شفیعان ما در درگاه خدا 
باشند« مى گويد: چه شفاعتى؟ و چه كمك و نجاتى؟ آنها خود نیازمند به 
كمك و حمايت شما هستند، در تنگناى حوادث چه كارى از آنها براى 
شما ساخته است؟! تعبیر به« الرحمن« در اينجا عالوه بر اينكه اشاره 
به گستردگى رحمت خداوند و بازگشت همه نعمتها و مواهب به سوى 
او است، و اين خود دلیلى بر توحید عبادت مى باشد، بیانگر اين نكته 
است كه خداوند رحمن ضرر و زيانى براى كسى نمى خواهد، مگر اينكه 
خالفكارى انسان به منتها درجه خود برسد كه او را از محیط گسترده الهى 

دور و در وادى غضبش گرفتار سازد.
سپس اين مؤمن مجاهد براى تاكید و توضیح بیشتر افزود:« هر گاه من 
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چنین بتهايى را پرستش كنم و آنها را شريك پروردگار قرار دهم در 
ِّي إِذاً لَِفي َضالٍل ُمبِیٍن(. كدام گمراهى از  گمراهى آشكار خواهم بود« )إِن
اين آشكارتر كه انسان عاقل و با شعور در برابر اين موجودات بى شعور 
زانو زند و آنها را در كنار خالق زمین و آسمان قرار دهد. اين مؤمن 
تالشگر و مبارز پس از اين استدالالت و تبلیغات مؤثر و گیرا با صداى 
رسا در حضور جمع اعالم كرد:« همه بدانید من به پروردگار شما ايمان 
ُِّكْم(. » بنا  ِّي آَمْنُت بَِرب آورده ام، و دعوت اين رسوالن را پذيرا شده ام« )إِن
بر اين سخنان مرا بشنويد« و بدانید من به دعوت اين رسوالن مؤمنم و 
گفتار مرا به كار بنديد كه به سود شماست )فَاْسَمُعوِن(. در اينكه مخاطب 

ُِّكْم« كیست؟ ِّي آَمْنُت بَِرب در اين جمله، و همچنین جمله« إِن
ظاهر آيات قبل نشان مى دهد كه همان گروه مشركان و بت پرستانى 
هستند كه در آن ديار بودند، تعبیر به ربكم )پروردگار شما( نیز منافاتى 
با اين معنى ندارد، چرا كه اين تعبیر در آيات زيادى از قرآن مجید در 
برابر كفار و به هنگام بیان استدالالت توحیدى آمده است و نیز جمله« 
فاسمعون« )به سخنان من گوش فرا دهید( مخالفتى با آنچه گفته شد 
ندارد چرا كه اين جمله را براى دعوت آنها به پیروى از گفتار خويش 
ذكر كرده، همانگونه كه در داستان مؤمن آل فرعون آمده )آنجا كه خطاب 
به فرعونیان مى گويد: يا قَْوِم اتَّبُِعوِن أَْهِدُكْم َسبِیَل الرَّشاِد: اى قوم من از من 

پیروى كنید تا شما را به راه راست هدايت كنم )غافر- 38(.
و از اينجا روشن مى شود اينكه بعضى از مفسران گفته اند مخاطب در اين 
جمله همان رسوالنى هستند كه از سوى خدا براى دعوت اين قوم آمده 
بودند و تعبیر به« ربكم« و جمله« فاسمعون« را قرينه بر آن گرفته اند 
هیچگونه دلیلى براى آن در دست نیست. اما ببینیم عكس العمل اين 
قوم لجوج در برابر اين مؤمن پاكباز چه بود؟ قرآن سخنى از آن به میان 
نمى آورد، ولى از لحن آيات بعد استفاده مى شود كه آنها بر او شوريدند و 
شهیدش كردند. آرى سخنان پر شور و هیجان انگیز او كه با استدالالتى 
قوى و نیرومند و نكاتى جالب و دلنشین همراه بود در آن قلبهاى سیاه 
و سرهاى پر از مكر و غرور نه تنها اثر مثبتى نگذاشت بلكه چنان آتش 
كینه و عداوت را در دلهاى آنان برافروخت كه از جا برخاستند و با نهايت 
قساوت و بى رحمى به جان اين مرد مؤمن شجاع افتادند، به روايتى او را 
سنگباران كردند و پیكرش را چنان آماج سنگها ساختند كه بر زمین افتاد 
و جان به جان آفرين تسلیم كرد، در حالى كه پیوسته اين سخن را بر لب 

داشت كه« خداوندا اين قوم مرا هدايت كن كه آنها نمى دانند« 
و به روايت ديگرى او را زير پاها چنان لگدمال كردند كه روحش به 
آسمان پرواز كرد.اما قرآن اين حقیقت را با جمله جالب و سربسته اى بیان 
كرده، مى گويد: » به او گفته شد وارد بهشت شو« )قِیَل اْدُخِل الَْجنََّة(. اين 
تعبیرى است كه در باره شهیدان راه خدا در آيات ديگر قرآن آمده است: 
ِِّهمْ  يرزقون:«  ِ أَْمواتًا بَْل أَْحیاٌء ِعْنَد َرب َِّذيَن قُتُِلوا فِي َسبِیِل اهللَّ َو ال تَْحَسبَنَّ ال
گمان مكن كسانى كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه آنها زنده 
جاويدند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند« )آل عمران- 169(.

جالب اينكه اين تعبیر نشان مى دهد كه شهادت اين مرد مؤمن همان، و 
داخل شدن او در بهشت همان، آن چنان فاصله میان اين دو كم و كوتاه 
بوده است كه قرآن مجید در تعبیر لطیفش به جاى ذكر شهادت او دخول 
او را در بهشت بیان كرده، و چه نزديك است راه بر شهیدان، راه بهشت و 
سعادت جاويدان! روشن است منظور از بهشت در اينجا بهشت برزخى 
است، چرا كه هم از آيات و هم از روايات استفاده مى شود كه بهشت 
جاويدان در قیامت نصیب مؤمنان خواهد شد همانگونه كه دوزخ نیز در 

مورد بدكاران چنین است.
بنا بر اين بهشت و دوزخ ديگرى در عالم برزخ است كه نمونه اى از بهشت 
و دوزخ رستاخیز مى باشد، چنان كه در روايت امیر مؤمنان على ع در 
مورد قبر وارد شده است: القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من 

حفر النیران: » قبر يا باغى از باغهاى بهشت است يا حفره اى از حفره هاى 
دوزخ«! و اينكه بعضى احتمال داده اند اين جمله اشاره به خطابى است كه 
در روز قیامت به اين مؤمن با شهامت و ايثارگر مى شود، و جنبه مستقبل 
دارد نه حال، بر خالف ظاهر آيه است. به هر حال روح پاك اين مرد 
به آسمانها، در جوار قرب رحمت الهى و در نعیم بهشتى، شتافت، و در 
آنجا تنها آرزويش اين بود كه« گفت: اى كاش قوم من مى دانستند« )قاَل 
يا لَْیَت قَْوِمي يَْعَلُموَن(. اى كاش مى دانستند كه« پروردگارم مرا مشمول 
آمرزش و عفو خويش قرار داد و در صف گرامیان جاى داد« )بِما َغَفَر 

لِي َربِّي َو َجَعَلنِي ِمَن الُْمْكَرِمیَن( »1«.
اى كاش چشم حق بینى داشتند، چشمى كه با حجابهاى ضخیم و سنگین 
جهان مادى محجوب نگردد، و آنچه را در پشت اين پرده است ببینند 
يعنى تا اينهمه نعمت و اكرام و احترام خدا را بنگرند و بدانند در مقابل 
كاش  اى  است،  فرموده  من  در حق  لطفى  چه  خداوند  آنها  اهانتهاى 
مى ديدند و ايمان مى آوردند اما افسوس! در حديث آمده است كه پیغمبر 
گرامى اسالم ص فرمود: انه نصح لهم فى حیاته و بعد موته  » اين مرد 
با ايمان هم در حال حیات خود خیر خواه قوم خويش بود و هم بعد از 
مرگ آرزوى هدايت آنها را داشت« . جالب توجه اينكه او نخست تكیه 
بر موهبت غفران الهى مى كند، سپس بر اكرام، چرا كه نخست بايد با آب 
مغفرت روح و جان انسان از آلودگى گناهان پاك گردد و چون پاك شد 

بر بساط قرب و اكرام الهى جاى گیرد.
اين نكته نیز قابل دقت است كه اكرام و احترام و بزرگداشت الهى گرچه 
نصیب بسیارى از بندگان مى شود، و اصوال« تقوى« و« اكرام« دوش به 
ِ أَتْقاُكْم )حجرات- 13( ولى«  دوش هم پیش مى روند إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
اكرام« به طور كامل و بدون هیچگونه قید و شرط در قرآن مجید در باره 
دو گروه آمده است: نخست« فرشتگان مقرب خدا« كه قرآن در باره آنها 
مى گويد: بَْل ِعباٌد ُمْكَرُموَن ال يَْسبُِقونَُه بِالَْقْوِل َو ُهْم بَِأْمِرهِ يَْعَمُلوَن:« آنها 
بندگان گرامى خدايند كه در سخن بر او پیشى نمى گیرند و فرمانش را به 

كار مى بندند« )انبیا- 27(
و ديگر بندگان كامل االيمان كه قرآن از آنها به عنوان مخلصین ياد كرده، 
و در باره آنها مى گويد: أُولئَِك فِي َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن:« آنها در باغهاى 
بهشت گرامى داشته مى شوند« )معارج- 35( . به هر حال اين پايان كار 
اين مرد مؤمن و مجاهد راستین بود كه در انجام رسالت خويش و حمايت 
از پیامبران الهى كوتاهى نكرد و سرانجام شربت شهادت نوشید و به جوار 

قرب رحمت خداوند راه يافت.
اما ببینیم سرنوشت آن قوم طاغى و ستمگر به كجا رسید؟

گرچه در قرآن سخنى از پايان كار آن سه نفر پیامبر كه به سوى اين قوم 
مبعوث شدند نیامده، ولى جمعى از مفسران نوشته اند كه آن قوم عالوه بر 
كشتن آن مرد مؤمن پیامبران خويش را نیز به قتل رساندند، در حالى كه 
بعضى ديگر تصريح كرده اند كه آن مرد با ايمان جمعیت را به خود مشغول 
ساخت تا پیامبران بتوانند از توطئه اى كه براى آنها چیده شده بود رهايى 
يابند و به نقطه امن ترى منتقل شوند، ولى نزول عذاب دردناك الهى بر آنها 
كه در آيات بعد به آن اشاره مى شود قرينه اى بر ترجیح قول اول است، 
هر چند تعبیر« من بعده« )بعد از شهادت آن مرد با ايمان( در مورد نزول 
عذاب نشان مى دهد كه قول دوم صحیحتر است )دقت كنید(. ديديم كه 
مردم شهر انطاكیه چگونه به مخالفت با پیامبران الهى قیام كردند اكنون 

ببینیم سرانجام كارشان چه شد؟
قرآن در اين زمینه مى گويد:« ما بر قوم او بعد از وى هیچ لشكرى از 
آسمان نفرستاديم، و اصوال سنت ما چنین نیست كه براى نابود ساختن 
اين اقوام سركش متوسل به اين امور شويم )َو ما أَنَْزلْنا َعلى  قَْوِمِه ِمْن بَْعِدِه 
ماِء َو ما ُكنَّا ُمْنِزلِیَن(. ما نیازى به اين امور نداريم، تنها يك  ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّ
اشاره كافى است كه همه آنها را خاموش سازيم و به ديار عدم بفرستیم 
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و تمام زندگى آنها را در هم بكوبیم. تنها يك اشاره كافیست كه عوامل 
حیات آنها تبديل به عامل مرگشان شود، و در لحظه اى كوتاه و زودگذر 
طومار زندگانیشان را درهم پیچد! سپس مى افزايد:« تنها يك صیحه 
آسمانى تحقق يافت، صیحه اى تكان دهنده و مرگبار، ناگهان همگى 

خاموش شدند«! )إِْن كانَْت إاِلَّ َصْیَحًة واِحَدًة فَِإذا ُهْم خاِمُدوَن(.
آيا اين صیحه صداى صاعقه اى بود كه از ابرى برخاست و بر زمین 
نشست، لرزه اى بر همه چیز افكند، و تمام عمارتها را ويران ساخت، 
و آنها از شدت وحشت تسلیم مرگ شدند؟ يا صیحه اى بود كه بر اثر 
يك زمین لرزه شديد از دل زمین برخاست و در فضا طنین افكند و 
موج انفجارش همه را به كام مرگ كشید؟!                        هر چه 
بود يك صیحه، آن هم در يك لحظه زودگذر، بیش نبود، فريادى بود كه 
همه فريادها را خاموش كرد، و تكانى بود كه همه را بى حركت ساخت، 
و چنین است قدرت خداوند، و چنان است سرنوشت يك قوم گمراه و 

بى ثمر!
بسوزند چوب درختان بى بر          سزا خود همین است مربى برى را!

 در آخرين آيه مورد بحث با لحنى بسیار گیرا و مؤثر بر خورد تمام 
سركشان تاريخ را با دعوت پیامبران خدا يك جا مورد بحث قرار داده 
مى گويد:« وا حسرتا بر اين بندگان كه هیچ پیامبرى براى هدايت آنها 
نیامد مگر اينكه او را به باد استهزا گرفتند« )يا َحْسَرًة َعَلى الِْعباِد ما يَْأتِیِهْم 
يَْستَْهِزُؤَن(. واى بر آنها كه دريچه هاى رحمت  بِِه  ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ كانُوا 
خدا را به روى خود بستند! اسفا بر آنها كه چراغهاى هدايت خويش را 
شكستند! بیچاره و محروم از سعادت آن گروهى كه نه تنها گوش هوش 
به نداى رهبران ندهند، بلكه به استهزا و سخريه آنها بر خیزند، سپس آنها 
را از دم شمشیر بگذرانند، در حالى كه آنها سرنوشت شوم طغیان گران 
بى ايمان را قبل از خود ديده بودند و سرانجام دردناكشان را با گوش 
شنیده يا در صفحات تاريخ خوانده بودند اما كمترين عبرتى نگرفتند، 
و درست در همان وادى گام نهادند و به همان سرنوشت گرفتار شدند! 
روشن است اين جمله گفتار خدا است چون تمام اين آيات از سوى 
او بیان مى شود، ولى البته جمله« حسرت« به معنى ناراحتى درونى در 
برابر حوادثى كه كارى از دست انسان در مورد آن ساخته نیست در باره 
خداوند معنى ندارد، همان گونه كه« خشم« و« غضب« و مانند آن نیز 
به مفهوم حقیقى در مورد او وجود ندارد، بلكه منظور اين است كه حال 
اين تیره روزان چنان بود كه هر انسانى از وضع آنها آگاه مى شد متاسف 
و متاثر مى گشت كه چرا با اين همه وسائل نجات در اين گرداب هولناك 
غرق شوند؟! . تعبیر به« عباد« )بندگان خدا( اشاره به اين است كه تعجب 
از اين است كه بندگان خدا كه غرق نعمتهاى او هستند دست به چنین 

جناياتى زدند.
نكته ها:

داستان رسوالن« انطاكیه«
بعضى  گفته  به  كه  است  شام  قديمترين شهرهاى  از  يكى  انطاكیه«   «
در سیصد سال قبل از مسیح ع بنا گرديد، اين شهر در روزگار قديم 
از حیث ثروت و علم و تجارت يكى از سه شهر بزرگ كشور روم 
محسوب مى شد. شهر« انطاكیه« تا« حلب« كمتر از يكصد كیلومتر و تا« 
اسكندريه« حدود شصت كیلومتر فاصله دارد. اين شهر در زمان خلیفه 
دوم به دست« ابو عبیده جراح« فتح شد، و از دست رومیان در آمد، مردم 
آن كه مسیحى بودند پرداخت جزيه را پذيرفتند، و بر آئین خود باقى 
ماندند. بعد از جنگ جهانى اول اين شهر به تصرف فرانسويان در آمد، و 
چون فرانسويان خواستند شام را رها كنند و غالب اهل انطاكیه مسیحى و 
با فرانسويان همكیش بودند و نخواستند در آشوبهايى كه پس از خروج 
آنها از شام در اين كشور اتفاق مى افتد به مسیحیان آسیب رسد، آن را 
به تركیه دادند!« انطاكیه« براى مسیحیان مانند« مدينه« براى مسلمانان 

دومین شهر مذهبى محسوب مى شود، و شهر اولشان« بیت المقدس« 
است كه حضرت مسیح ع دعوت خود را از آنجا آغاز كرد، و بعدا گروهى 
از مؤمنان به مسیح ع  به انطاكیه هجرت كردند و پولس و برنابا »1« بدان 
شهر رفتند و مردم را به اين آئین خواندند و از آنجا دين مسیح ع گسترش 
يافت، و به همین جهت در قرآن مجید از اين شهر به خصوص )در آيات 

مورد بحث( سخن به میان آمده .
مفسر عالیقدر« طبرسى« در« مجمع البیان« چنین مى گويد: حضرت 
مسیح ع دو فرستاده از حواريین به شهر انطاكیه فرستاد، هنگامى كه آنها 
به نزديكى شهر رسیدند پیر مردى را ديدند كه چند گوسفند را به چرا 
آورده بود اين همان« حبیب، صاحب يس« بود، آنها بر او سالم كردند پیر 
مرد جواب داد و پرسید شما كیستید؟ گفتند: فرستادگان عیسى هستیم، 
آمده ايم شما را از عبادت بتها به سوى عبادت خداوند رحمان دعوت 
كنیم.  پیر مرد پرسید: آيا معجزه و نشانه اى هم داريد؟  گفتند: آرى بیماران 
را شفا مى دهیم، و نابیناى مادرزاد و مبتال به« برص« را به اذن خداوند 
بهبودى مى بخشیم. پیر مرد گفت: من فرزند بیمارى دارم كه سالها در بستر 
افتاده. گفتند: با ما بیا تا به خانه تو برويم و از حالش خبر گیريم. پیر مرد 
همراه آنها رفت و آنها دستى بر تن فرزند او كشیدند، به فرمان خدا سالم 
از جاى برخاست! اين خبر در شهر پخش شد و به دنبال آن خداوند گروه 

كثیرى از بیماران را به دست آنها شفا داد.
آنها پادشاهى بت پرست داشتند، خبر به او رسید آنها را فرا خواند و پرسید 
شما كیستید؟ گفتند: فرستادگان عیسى هستیم، آمده ايم تو را از عبادت 
موجوداتى كه نه مى شنوند و نه مى بینند، به عبادت كسى كه هم شنوا و 
هم بیناست دعوت كنیم. پادشاه گفت: آيا معبودى جز خدايان ما وجود 
دارد؟ گفتند: آرى همان كسى كه تو و معبودهايت را آفريد! پادشاه گفت: 
برخیزيد! تا من در باره شما انديشه كنم )و اين تهديدى نسبت به آنها بود( 

سپس مردم آن دو را در بازار گرفتند و زدند.
ولى در روايت ديگرى چنین آمده كه دو فرستاده عیسى ع دستشان به 
پادشاه نرسید و مدتى در آن شهر ماندند، روزى پادشاه از قصر خود 
« را به عظمت ياد  بیرون آمده بود، آنها صدا را به تكبیر بلند كرده و نام« اهللَّ
كردند، پادشاه در غضب شد و دستور حبس آنها را صادر كرد، و هر كدام 
را يكصد تازيانه زد. هنگامى كه اين دو فرستاده مسیح تكذيب شدند و 
مضروب گشتند حضرت مسیح ع« شمعون الصفا« را كه بزرگ حواريین 
بود به دنبال آنها فرستاد. » شمعون« به صورت ناشناخته وارد شهر شد، 
و طرح دوستى با اطرافیان شاه ريخت، آنها از دوستى او لذت بردند، و 
خبر را به پادشاه رسانیدند، او نیز از وى دعوت كرد و از همنشینان خود 
قرار داد و احترام نمود. » شمعون« روزى گفت: اى پادشاه! من شنیده ام 
دو نفر در حبس تو زندانى شده اند، و هنگامى كه تو را به غیر آئینت 
خوانده اند آنها را زده اى؟ آيا هیچ به سخنان آنها گوش فرا داده اى؟! شاه 
گفت: خشم من مانع از اين كار شد. » شمعون« گفت: اگر پادشاه صالح 
بداند آنها را فرا خواند، تا ببینیم چه چیز در چنته دارند؟ پادشاه آنها را فرا 
خواند.« شمعون« )گويى هیچ آنها را نمى شناسد( به آنها گفت چه كسى 
شما را به اينجا فرستاده است؟! گفتند: خدايى كه همه چیز را آفريده، و 
هیچ شريكى براى او نیست. گفت: نشانه و معجزه شما چیست؟ گفتند هر 
چه تو بخواهى! شاه دستور داد غالم نابینايى را آوردند و آنها به فرمان 
خدا او را شفا دادند، پادشاه در تعجب فرو رفت، در اينجا شمعون به سخن 
در آمد و به شاه گفت آيا اگر چنین درخواستى از خدايانت مى كردى آنها 
نیز قادر بر چنین كارى بودند؟ شاه گفت: از تو چه پنهان كه خدايانى كه 
ما مى پرستیم نه ضررى دارند، و نه سود و خاصیتى! سپس پادشاه به آن 
دو گفت: اگر خداى شما بتواند مرده اى را زنده كند ما به او و به شما 

ايمان مى آوريم.
گفتند: خداى ما قادر بر همه چیز هست. شاه گفت: در اينجا مرده اى است 
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كه هفت روز از مرگ او مى گذرد هنوز او را دفن نكرده ايم، و در انتظار 
اين هستیم كه پدرش از سفر بیايد. مرده را آوردند و آن دو آشكارا دعا 
مى كردند، و شمعون مخفیانه، ناگهان مرده تكانى خورد و از جا برخاست، 
و گفت من هفت روز است كه مرده ام و آتش دوزخ را با چشم خود 
ديده ام، و من به شما هشدار مى دهم همگى به خداى يگانه ايمان بیاوريد. 
پادشاه تعجب كرد، هنگامى كه شمعون يقین پیدا كرد كه سخنانش در 
او مؤثر افتاده، او را به خداى يگانه دعوت كرد و او ايمان آورد، و اهل 
كشورش نیز به او پیوستند، هر چند گروهى به كفر خود باقى ماندند«.                        
 نظیر اين روايت در تفسیر عیاشى از امام باقر و امام صادق ع نیز نقل 
شده است هر چند در میان آنها تفاوتهايى وجود دارد ولى با توجه به 
ظاهر آيات گذشته ايمان آوردن اهل آن شهر بسیار بعید به نظر مى رسد 
چرا كه قرآن مى گويد آنها به وسیله صیحه آسمانى هالك شدند. ممكن 
است در اين قسمت از روايت اشتباهى از ناحیه راوى صادر شده باشد. 
اين نكته نیز قابل توجه است كه تعبیر به« مرسلون« در آيات فوق نشان 
مى دهد كه آنها پیامبر و فرستاده خدا بودند، بعالوه قرآن مى گويد مردم 
شهر به آنها گفتند شما جز بشرى همانند ما نیستید، و خداوند چیزى نازل 
نفرموده است. اينگونه تعبیرات در قرآن مجید معموال در مورد پیامبران 
الهى آمده است، مگر اينكه گفته شود كه فرستادگان پیامبران نیز فرستاده 

خدا هستند اما اين توجیه بعید به نظر مى رسد.
2- نكته هاى آموزنده اين داستان 

از آنچه در آيات باال پیرامون اين داستان خوانديم مسائل بسیارى مى توان 
آموخت كه از جمله امور زير است:

الف- افراد با ايمان در راه خدا هرگز از تنهايى وحشت نمى كنند، همانگونه 
كه يك فرد مؤمن همچون« حبیب نجار« از انبوه مشركان شهر وحشت 
نكرد، على ع مى فرمايد ايها الناس ال تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة 
اهله: » اى مردم هرگز در طريق هدايت به خاطر كمى نفرات وحشت 

نكنید« 
ب- مؤمن عاشق هدايت مردم است، و از گمراهى آنها رنج مى برد، حتى 
بعد از شهادتش نیز آرزو مى كند اى كاش ديگران مقامات او را مى ديدند 

و ايمان مى آوردند!.
ج- محتواى دعوت انبیاء خود بهترين گواه بر هدايت و حقانیت آنهاست 

)و هم مهتدون(.
د- دعوت به سوى اهللَّ بايد خالى از هر گونه چشمداشت پاداش باشد 

تا اثر كند.
ه- گاهى گمراهیها عامل مخفى و پنهانى ندارد بلكه ضالل مبین و آشكار 
مبین« محسوب  پرستى و شرك مصداق روشن« ضالل  بت  و  است 

مى شود.
و- مردان حق بر واقعیات تكیه مى كنند و گمراهان بر موهومات و پندارها.

ز- اگر شوم و نكبتى وجود داشته باشد سرچشمه آن خود انسان و اعمال 
او است.

ح-« اسراف« عامل بسیارى از بدبختیها و انحرافات است.
ط- وظیفه پیامبران و رهروان راه آنها« بالغ مبین« و دعوت آشكار در 

همه زمینه هاست، خواه مردم پذيرا شوند يا نشوند.
ى- اجتماع و جمعیت از عوامل مهم پیروزى و عزت و قوت است )و 

عززناهما بثالث(.
ك- خداوند براى درهم كوبیدن ياغیان سركش لشكرهاى عظیم آسمان 
و زمین را بسیج نمى كند، بلكه با يك اشارت همه چیز آنها را در هم 

مى كوبد.
ل- میان شهادت و بهشت فاصله اى وجود ندارد و شهید قبل از آنكه از 

مركب بر زمین بیفتد در آغوش حور العین قرار مى گیرد .
م- خداوند نخست انسان را از گناه شستشو مى كند و بعد او را در جوار 

رحمتش جاى مى دهد )بِما َغَفَر لِي َربِّي َو َجَعَلنِي ِمَن الُْمْكَرِمیَن(.
ن- از مخالفت و سرسختى دشمنان حق نبايد وحشت كرد چرا كه اين 
برنامه همیشگى آنها در طول تاريخ بوده است )يا َحْسَرًة َعَلى الِْعباِد ما 

يَْأتِیِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ كانُوا بِِه يَْستَْهِزُؤَن(.
چه حسرتى از اين برتر و باالتر كه انسان درهاى هدايت را به خاطر 
تعصب و لجاجت و غرور به روى خود ببندد و آفتاب عالمتاب حق را 

نبیند.
س- ايمان آورندگان به انبیاء قبل از همه مستضعفان جامعه بودند، )َو جاَء 

َرُجٌل ِمْن أَْقَصى الَْمِدينَِة(.
ع- همانها بوده اند كه در راه طلب هرگز خسته نمى شدند، و تالش و 

كوشش آنها محدود به هیچ حدى نبود )يَْسعى (.
ف- شیوه تبلیغ را بايد از رسوالن الهى ياد گرفت كه از تمام روشها و 
تاكتیكهاى مؤثر براى نفوذ در دلهاى بیخبران استفاده مى كرد كه نمونه اى 
از آن در آيه فوق و رواياتى كه در تفسیر آن آمده است مشاهده مى شود.

3- پاداش و عذاب برزخ 
در آيات باال آمده بود كه« مؤمن« مزبور بعد از شهادت در بهشت الهى 
جاى گرفت و آرزو مى كرد اى كاش بازماندگان از سرنوشت او آگاه 
مى شدند، مسلما اين آيات همانند آيات مربوط به شهیدان مربوط به 
بهشت جاويدان رستاخیز نیست كه بر طبق آيات ورود در آن بعد از 
رستاخیز مردگان و حساب محشر صورت خواهد گرفت. از اينجا روشن 
مى شود كه ما بهشت و دوزخى نیز در برزخ داريم كه شهیدان در آن 
متنعم، و طاغیان همچون« آل فرعون« صبح و شام در برابر آتش آن قرار 
مى گیرند، و با توجه به اين مطلب بسیارى از مسائلى كه در مورد بهشت 
و دوزخ وارد شده، همانند آنچه در روايات معراج و امثال آن آمده است، 

حل مى شود.
4- پیشگامان امتها!

در تفسیر« ثعلبى« از پیغمبر گرامى اسالم ص چنین نقل شده: سیاق االمم 
ثالثة لم يكفروا باهللَّ طرفة عین: على بن ابى طالب )ع( و صاحب يس و 
مؤمن آل فرعون، فهم الصديقون و على افضلهم: » پیشگامان امتها سه نفر 
بودند كه هرگز حتى به اندازه يك چشم به هم زدن به خدا كافر نشدند: 
على بن ابى طالب، و صاحب يس )حبیب نجار( و مؤمن آل فرعون، آنها 
پیامبر زمان خود را )قوال و عمال( تصديق كردند و على برترين آنهاست« 
همین معنى در تفسیر« در المنثور« به عبارت ديگرى از رسول اهللَّ ص 
نقل شده است كه فرمود: الصديقون ثالثة: حبیب النجار مؤمن آل يس 
الذى قال يا قوم اتبعوا المرسلین، و حزقیل مؤمن آل فرعون الذى قال ا 
، و على بن ابى طالب )ع( و هو افضلهم:  تقتلون رجال ان يقول ربى اهللَّ
» تصديق كنندگان انبیا سه كس بودند:« حبیب نجار« مؤمن آل يس كه 
صدا زد اى قوم من! از فرستادگان خدا تبعیت كنید، و« حزقیل« مؤمن 
آل فرعون كه )به هنگام دفاع از موسى در برابر توطئه قتل كه از سوى 
فرعونیان ترتیب داده شده بود( گفت: آيا مردى را مى خواهید به قتل 
برسانید كه مى گويد: پروردگار من اهللَّ است؟! و على بن ابى طالب كه 

برترين آنهاست« 
 ]سوره يس )36(: آيات 31 تا 32[

َُّهْم إِلَْیِهْم ال يَْرِجُعوَن )31( َو إِْن ُكلٌّ  أَ لَْم يََرْوا َكْم أَْهَلْكنا قَْبَلُهْم ِمَن الُْقُروِن أَن
ا َجِمیٌع لََديْنا ُمْحَضُروَن )32( لَمَّ

ترجمه:
31- آيا نديدند چقدر از اقوام پیش از آنها )به خاطر گناهانشان( هالك 

كرديم، آنها هرگز به سوى ايشان باز نمى گردند.
32- و همه آنها روز قیامت نزد ما حاضر مى شوند.

تفسیر: غفلت دائم 
با توجه به بحثى كه در آخرين آيات گذشته در باره  در اين دو آيه 
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غفلت مستمر گروه عظیمى از مردم جهان در طول اعصار و قرون پیشین 
گذشت مى فرمايد:« آيا آنها نديدند كه ما افراد زيادى از قرون و اقوام 
پیش از آنها را بر اثر طغیان ظلمشان به هالكت رسانديم«؟! )أَ لَْم يََرْوا 
َكْم أَْهَلْكنا قَْبَلُهْم ِمَن الُْقُروِن( . اينها نخستین گروهى نیستند كه بر روى 
زمین گام نهاده اند پیش از آن، اقوام سركش ديگرى در اين جهان زندگى 
مى كردند، و سرنوشت دردناك آنها كه بر صفحات تاريخ ثبت است و آثار 
غم انگیزشان كه در ويرانه هاى شهرهاى  آباد آنها بر جاى مانده در برابر 
چشم آنها قرار دارد، آيا اين مقدار كافى براى درس عبرت نیست؟! در 

اينكه ضمیر جمع در« ا لم يروا« )آيا نديدند( به چه كسى بر مى گردد؟
مفسران احتماالتى داده اند:

نخست اينكه به« اصحاب القريه« كه در آيات گذشته سخن از آنها در 
میان بود باز مى گردد، و ديگر اينكه منظور« اهل مكه« است كه اين آيات 
براى هشدار آنها نازل شده است. ولى توجه به آيه گذشته )يا َحْسَرًة َعَلى 
الِْعباِد ...( نشان مى دهد كه منظور همه انسانهاست، چرا كه« عباد« در 
آيه مزبور تمام انسانها را در طول تاريخ فرا مى گیرد كه به هنگام آمدن 
فرستادگان الهى به تكذيب و استهزا برخاستند و در هر حال دعوتى است 
از همه مردم جهان كه تاريخ پیشینیان را دقیقا مطالعه كنند و آثار باقیمانده 
آنها را بنگرند، و دل عبرت بین را از ديده بیرون فرستند تا خوب نظر كند، 

و ايوان قصرهاى ويران شده گردنكشان را آئینه عبرت بداند.
در پايان آيه مى افزايد:« آنها هرگز به سوى ايشان باز گشت نمى كنند« 
َُّهْم إِلَْیِهْم ال يَْرِجُعوَن(  يعنى مصیبت بزرگ اينجاست كه امكان بازگشت  )أَن
به دنیا و جبران گناهان و بدبختیهاى گذشته را ندارند، چنان پلها در 
پشت سر آنان ويران گشته كه بازگشتشان هرگز ممكن نیست! اين تفسیر 
درست همانند سخنى است كه على ع در باره عبرت گرفتن از مردگان 
در يكى از خطب نهج البالغه فرموده است: ال عن قبیح يستطیعون انتقاال 
و ال فى حسن يستطیعون ازديادا: » نه امكان اين است كه از قبائح  اعمال 
خود انتقال يابند، و نه قدرت دارند كه بر حسنات خويش بیفزايند« )چرا 
كه راه بازگشت بسته شده و جبران امكان پذير نیست )نهج البالغه خطبه 
188(. در آيه بعد مى افزايد:« همه آنها بدون استثنا در روز قیامت نزد ما 

ا َجِمیٌع لََديْنا ُمْحَضُروَن( »1«. حاضر مى شوند« )َو إِْن ُكلٌّ لَمَّ
يعنى اينطور نیست كه اگر هالك شدند و نتوانستند به اين جهان باز گردند 
مساله تمام است، نه مرگ در حقیقت آغاز كار است نه پايان، به زودى 
همگى در عرصه محشر براى حساب گردآورى مى شوند، و بعد از آن 
مجازات دردناك الهى، مجازاتى مستمر و پى گیر در انتظار آنهاست. آيا 
با اين حال جاى اين نیست كه از وضع آنها عبرت گیرند و خود را به 
سرنوشت آنان مبتال نسازند و تا فرصتى باقى مانده از اين گرداب هولناك 
كنار آيند؟ آرى اگر مرگ پايان همه چیز بود امكان داشت كه بگويند 
آغاز راحتى ماست، ولى افسوس كه چنین نیست و به گفته شاعر:         

        و لو انا اذا متنا تركنا                  لكان الموت راحة كل حى 
         و لكنا اذا متنا بعثنا                  و نسأل بعده عن كل شى ء!

 اگر به هنگامى كه مى مرديم ما را به حال خود وا مى گذاردند، مرگ براى  
همه زندگان مايه راحتى بود. ولى هنگامى كه ما مى میريم بار ديگر زنده 

مى شويم، و بعد از آن از همه چیز از ما سؤال خواهد شد.
]سوره يس )36(: آيات 33 تا 36[

َو آيٌَة لَُهُم الْْرُض الَْمْیتَُة أَْحیَْیناها َو أَْخَرْجنا ِمْنها َحبًّا فَِمْنُه يَْأُكُلوَن )33( 
ْرنا فِیها ِمَن الُْعیُوِن )34(  َو َجَعْلنا فِیها َجنَّاٍت ِمْن نَِخیٍل َو أَْعناٍب َو فَجَّ
َِّذي َخَلَق  لِیَْأُكُلوا ِمْن ثََمِرهِ َو ما َعِمَلْتُه أَيِْديِهْم أَ فاَل يَْشُكُروَن )35( ُسْبحاَن ال

ا ال يَْعَلُموَن )36( ا تُْنبُِت الْْرُض َو ِمْن أَنُْفِسِهْم َو ِممَّ الْْزواَج ُكلَّها ِممَّ
ترجمه:

33- زمین مرده براى آنها آيتى است، ما آن را زنده كرديم، و دانه هايى از 
آن خارج ساختیم، و آنها از آن مى خورند.

34- و در آن باغهايى از نخلها و انگورها قرار داديم و چشمه هايى از 
آن بیرون فرستاديم.

35- تا از میوه آن بخورند در حالى كه دست آنها هیچ دخالتى در ساختن 
آن نداشته است، آيا شكر خدا را بجا نمى آورند؟

36- منزه است كسى كه تمام« زوجها« را آفريد، از آنچه زمین مى روياند، 
و از خود آنها  و از آنچه نمى دانند!     

تفسیر:
اينهم نشانه هاى ديگر

از آنجا كه بحث در آيات گذشته پیرامون مبارزه فرستادگان پروردگار 
با شرك و بت پرستى بود، همچنین در آخرين آيه اشاره اى به مساله 
معاد شده بود آيات مورد بحث نشانه هايى از توحید و معاد را توأما 
بیان مى كند تا وسیله باشد براى بیدارى منكران و ايمان به مبدء و معاد. 
نخست از احیاى زمینهاى مرده و بركاتى كه از آن عائد انسانها مى شود 
بحث كرده مى فرمايد:« زمینهاى مرده براى آنها نشانه آشكارى است )از 
مبدء و معاد( ما آن را زنده كرديم، و دانه هايى از آن خارج ساختیم و آنها 
از آن تغذيه مى كنند«« َو آيٌَة لَُهُم الْْرُض الَْمْیتَُة أَْحیَْیناها َو أَْخَرْجنا ِمْنها 

َحبًّا فَِمْنُه يَْأُكُلوَن« »1«.
مساله حیات و زندگى از مهمترين دالئل توحید است، مساله اى است 
فوق العاده مرموز و پیچیده و شگفت انگیز كه عقل همه دانشمندان را به 
حیرت افكنده، و با تمام پیشرفتهاى عظیمى كه در علم و دانش نصیب 
بشر شده هنوز كسى معماى آن را نگشوده است، هنوز كسى به درستى 
نمى داند تحت تاثیر چه عواملى در روز نخست موجودات بیجان تبديل 

به سلولهاى زنده شده است؟
هنوز كسى نمى داند كه بذرهاى گیاهان و طبقات مختلف آن دقیقا چگونه 
ساخته شده؟ و چه قوانین مرموزى بر آن حاكم است كه به هنگام فراهم 
شدن شرائط مساعد به حركت در مى آيد، و رشد و نمو را آغاز مى كند، و 
ذرات زمین مرده را جذب وجود خود مى نمايد، و از اين طريق موجودات 
مرده را تبديل  به بافتهاى موجود زنده مى كند، تا هر روز جلوه تازه اى از 
حیات را نشان دهد. مساله حیات در جهان گیاهان و حیوانات و زنده 
شدن زمینهاى مرده از يك سو دلیل روشنى است بر اينكه علم و دانش 
عظیمى در آفرينش اين جهان به كار رفته، و از سوى ديگر نشانه اى 

آشكار از رستاخیز است.
روشن است كه ضمیر در« لهم« به« عباد« بر مى گردد كه در آيات قبل 
آمده است، و منظور از« عباد« در اينجا تمام بندگانى است كه در مسائل 
مربوط به مبدء و معاد گرفتار انحراف يا اشتباهند، و قرآن وضع آنها را 
مايه حسرت و تاسف مى شمرد. تعبیر به« آية« به صورت« نكره« اشاره 
به عظمت و اهمیت و وضوح اين نشانه توحیدى است. جمله« فَِمْنُه 
يَْأُكُلوَن« از يك سو اشاره به اين است كه انسان از بخشى از دانه هاى 
گیاهى تغذيه مى كند، و بعضى ديگر قابل تغذيه براى انسان نیست، ولى 
فوائد ديگرى دارد مانند تغذيه حیوانات، ساختن مواد رنگى، دارويى، و 

امور ديگرى كه در زندگى انسان كامال مورد استفاده است.
و از سوى ديگر با مقدم داشتن« منه« بر« ياكلون« كه معموال براى حصر 
مى آيد اين نكته را بیان مى كند كه بیشترين )و نیز بهترين( تغذيه انسان از 
مواد گیاهى است آن چنان كه گويى تمام غذاى انسان را تشكیل مى دهد! 
آيه بعد توضیح و تشريحى بر آيه قبل است و چگونگى حیات زمینهاى 
مرده را بیان مى كند، مى فرمايد:« ما در زمین باغهايى از نخلها و انگورها 
قرار داديم و چشمه هايى از آن بیرون فرستاديم« )َو َجَعْلنا فِیها َجنَّاٍت ِمْن 
ْرنا فِیها ِمَن الُْعیُوِن(. در آيه گذشته سخن از دانه هاى  نَِخیٍل َو أَْعناٍب َو فَجَّ
غذايى در میان بود، اما در اينجا از میوه هاى نیرو بخش و مغذى سخن 
مى گويد كه دو نمونه بارز و كامل آنها« خرما« و« انگور« است كه هر 

يك غذايى كامل محسوب مى شود.
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چنان كه در گذشته نیز مشروحا گفته ايم مطالعات دانشمندان نشان مى دهد 
كه مخصوصا اين دو میوه داراى انواع ويتامینهاى الزم و مواد مختلف 
حیاتى براى بدن انسان است، به عالوه اين دو میوه در تمام طول سال 
به صورت تازه يا خشك قابل نگهدارى و استفاده براى تغذيه است. 
» اعناب« جمع« عنب« و« نخیل« نیز- چنان كه راغب در مفردات 
مى گويد- جمع« نخل« است، اما با اين تفاوت كه« عنب« معموال به 
خود« انگور« گفته مى شود، و به طور نادر به« درخت انگور«، ولى« 
نخل« اسم براى درخت است و میوه آن« رطب« و« تمر« )خرماى تازه 

و خشك( نام دارد. 
بعضى معتقدند اين تفاوت تعبیر كه در يك جا سخن از درخت مى گويد، و 
در جاى ديگر از میوه، به خاطر آن است كه درخت نخل چنان كه معروف 
است همه چیزش قابل استفاده است، تنه آن، شاخه ها و برگهايش، همه 
مورد استفاده هاى مختلف مى باشد، و میوه اش سرآمد همه اينها است، 
در حالى كه درخت انگور را معموال براى میوه اش مى خواهند و ساقه و 
شاخه و كنده آن مصرف زيادى ندارد و اينكه هر دو به صیغه جمع آمده 
ممكن است اشاره به انواع مختلف اين دو میوه بوده باشد چرا كه هر يك 
از آنها دهها نوع دارد، با ويژگیهاى مختلف و باب طبع همه و براى همه 
ذائقه ها! اين نكته نیز قابل توجه است كه در آيه قبل تنها تعبیر به احیاى 
زمینهاى  مرده شده بود كه در قرآن مجید معموال با نزول باران همراه 
است، ولى در اين آيه سخن از چشمه هاى آب جارى به میان آمده، زيرا 
براى بسیارى از زراعتها آب باران تنها كافى است، در حالى كه درختان 

میوه معموال نیاز به آب جارى نیز دارند.
» فجرنا« از ماده« تفجیر« به معنى« ايجاد شكاف وسیع« است، و از 
آنجا كه چشمه ها با شكافته شدن زمین بیرون مى ريزند اين تعبیر در مورد 
بیرون آمدن چشمه از زمین به كار رفته است . آيه بعد هدف آفرينش 
اين درختان پر بار را چنین بیان مى كند:« غرض اين است كه از میوه آن 
بخورند، در حالى كه دست آنها در ساختمان آن كمترين دخالتى نداشته، 
آيا شكر خدا را بجا نمى آورند«! )لِیَْأُكُلوا ِمْن ثََمِرهِ َو ما َعِمَلْتُه أَيِْديِهْم أَ فاَل 
يَْشُكُروَن(. آرى میوه هايى كه به صورت غذاى كامل بر شاخسار درختان 
ظاهر مى شود بى آنكه كمترين نیازى به پختن و يا تغییرات ديگر داشته 
باشد به مجرد چیدن از درخت قابل استفاده است، و اين نهايت لطف و 

عظمت پروردگار را در باره انسانها نشان مى دهد.
حتى اين غذاى آماده و لذيذ را آن چنان بسته بندى كرده كه براى مدت 
زيادى قابل نگهدارى است، بى آنكه ارزش غذايى خود را از دست دهد، 
بر خالف غذاهايى كه انسان از مواد طبیعى خدا داد با دست خود مى سازد 
كه غالبا به سرعت فاسد مى شود! تفسیر ديگرى در باره معنى آيه نیز 
وجود دارد كه آنهم قابل مالحظه است، و آن اينكه: قرآن مى خواهد 
هم اشاره به میوه هايى كند كه به دون تغییر مورد استفاده قرار مى گیرد، 
و هم به انواع غذاهاى مختلفى كه با انجام عملى روى اين میوه ها به 
دست مى آيد )در تفسیر اول« ما« در جمله ما عملته ايديهم نافیه است 
و در صورت دوم موصوله(. در هر صورت، هدف آن است كه حس 
حق شناسى و شكرگزارى انسانها را تحريك كند تا از طريق شكرگزارى 
قدم در مرحله معرفت پروردگار بگذارند، كه شكر منعم نخستین گام 

معرفت كردگار است.
آخرين آيه مورد بحث سخن از تسبیح و تنزيه پروردگار مى گويد، خط 
بطالن بر شرك مشركان كه در آيات گذشته از آن سخن بود مى كشد، و 
راه توحید و يكتا پرستى را به همگان نشان مى دهد، مى فرمايد:« منزه 
است كسى كه تمام زوجها را آفريد، از آنچه زمین مى روياند، و از خود 
ا تُْنبُِت  َِّذي َخَلَق الْْزواَج ُكلَّها ِممَّ آنان، و از آنچه نمى دانند«! )ُسْبحاَن ال
اينهمه«  يَْعَلُموَن( . آرى خداوندى كه  ا ال  ِممَّ َو  أَنُْفِسِهْم  ِمْن  َو  الْْرُض 
زوجها« را در پهنه جهان هستى آفريده علم و قدرتش بى انتهاست، عیب 

و نقصى در وجودش راه ندارد، لذا شريك و شبیه و نظیر براى او نیست، 
و اگر گروهى سنگ و چوبهاى بى جان و مخلوقات ديگرى را شبیه 
او شمرده اند از اين نسبتهاى ناروا بر دامان كبريائیش گردى نمى نشیند! 
بديهى است خداوند نیاز به اين ندارد كه خويشتن را تسبیح و تنزيه كند، 
اين تعلیمى است براى بندگان و دستور العملى است براى پیمودن خط 

تكامل.
در اينكه منظور از« ازواج« در اينجا چیست مفسران سخن بسیار دارند: 
آنچه مسلم است اين است كه« ازواج« جمع« زوج« معموال به دو جنس 
مذكر و مؤنث گفته مى شود، خواه در عالم حیوانات باشد، يا غیر آنها، 
سپس توسعه داده شده و به هر دو موجودى كه قرين يكديگر و يا حتى 
ضد يكديگرند« زوج« اطالق مى شود، حتى به دو اطاق مشابه در يك 
خانه، يا دو لنگه در، و يا دو همكار و قرين، اين كلمه گفته مى شود، و به 

اين ترتیب براى هر موجودى در جهان زوجى متصور است.
به هر حال بعید نیست كه زوجیت در اينجا به همان معنى خاص يعنى 
جنس« مذكر« و« مؤنث« باشد، و قرآن مجید در اين آيه خبر از وجود 
زوجیت در تمام جهان گیاهان و انسانها و موجودات ديگرى كه مردم از 
آن اطالعى ندارند مى دهد. اين موجودات ممكن است گیاهان باشد كه 
وسعت دايره زوجیت در آن روز هنوز در آنها كشف نشده بود. يا اشاره 
به حیوانات اعماق درياها كه در آن روز كسى از آن آگاه نبود، و امروز 
گوشه اى از آن براى انسانها كشف شده است. يا اشاره به موجودات 

ديگرى كه در كرات ديگر آسمانى زندگى مى كنند.
و يا موجودات زنده ذره بینى، هر چند امروز دانشمندان، نر و ماده اى در 
آنها سراغ ندارند، ولى دنیاى اين موجودات زنده آن قدر مرموز و پوشیده 
از معماهاست كه ممكن است علم و دانش انسانها هنوز به اين قسمت 
از آن راه نیافته باشد، حتى وجود زوجیت در جهان گیاهان نیز چنان كه 
گفتیم در عصر نزول قرآن جز در موارد خاصى مانند درختان نخل و 
امثال آن ناشناخته بود، و قرآن از آن پرده برداشت، و در قرون اخیر از 
طرق علمى اين معنا به ثبوت رسید كه مساله زوجیت در عالم گیاهان 

يك مساله عمومى و همگانى است.
اين احتمال نیز داده شده است كه« زوجیت« در اينجا اشاره به وجود 
ذرات مثبت و منفى در دل تمام اتمها است، زيرا مى دانیم همه اشیاء اين 
جهان از« اتم« تشكیل يافته، و اتم در حقیقت همچون آجر براى ساختمان 
عظیم اين كاخ بزرگ عالم ماده است. تا آن روز كه اتم شكافته نشده بود 
خبرى از وجود اين زوجیت نبود، ولى بعد از آن وجود زوجهاى منفى و 
مثبت در هسته اتم و الكترونهايى كه به دور آن مى گردند به ثبوت رسید.

بعضى نیز آن را اشاره به تركیب اشیاء از« ماده« و« صورت« يا« جوهر« 
و« عرض« دانسته، و بعضى ديگر كنايه از« اصناف و انواع مختلف« 
گیاهان و انسانها و حیوانات و ساير موجودات عالم مى دانند. ولى روشن 
است وقتى ما بتوانیم اين الفاظ را بر معنى حقیقى )جنس مذكر و مؤنث( 
حمل كنیم و قرينه اى بر خالف آن نباشد دلیلى ندارد كه به سراغ معانى 
كنايى برويم، و چنان كه ديديم چندين تفسیر جالب براى معنى حقیقى 

زوجیت در اينجا وجود دارد.
به هر حال اين آيه يكى ديگر از آياتى است كه محدود بودن علم انسان 
را بیان مى كند و نشان مى دهد كه در اين جهان حقايق بسیارى است كه 

از علم و دانش ما پوشیده است . 
 ]سوره يس )36(: آيات 37 تا 40[

ْمُس تَْجِري  َو آيٌَة لَُهُم اللَّْیُل نَْسَلُخ ِمْنُه النَّهاَر فَِإذا ُهْم ُمْظلُِموَن )37( َو الشَّ
ْرناهُ َمناِزَل َحتَّى عاَد  لُِمْستََقرٍّ لَها ذلَِك تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِیِم )38( َو الَْقَمَر قَدَّ
ْمُس يَْنبَِغي لَها أَْن تُْدِرَك الَْقَمَر َو ال اللَّْیُل  َكالُْعْرُجوِن الَْقِديِم )39( ال الشَّ

سابُِق النَّهاِر َو ُكلٌّ فِي فََلٍك يَْسبَُحوَن )40(
ترجمه:
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37- شب براى آنها )نیز( نشانه اى است )از عظمت خدا( ما روز را از آن 
بر مى گیريم، ناگهان تاريكى آنها را فرا مى گیرد.

38- و خورشید )نیز براى آنها آيتى است( كه پیوسته به سوى قرارگاهش 
در حركت است، اين تقدير خداوند قادر و دانا است.

39- و براى ماه منزلگاههايى قرار داديم )و به هنگامى كه اين منازل 
را طى كرد( سرانجام به صورت شاخه كهنه )قوسى شكل و زرد رنگ( 

خرما در مى آيد.
40- نه براى خورشید سزاوار است كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى 

مى گیرد و هر كدام از آنها در مسیر خود شناورند.
تفسیر: هر يك از خورشید و ماه آيتى هستند

آيات مورد بحث بخش ديگرى از نشانه هاى عظمت خدا را در جهان 
هستى بیان مى كند، و حلقه اى ديگر از حلقه هاى توحید را به دنبال بحثى 
كه در آيات قبل در مورد معاد و احیاى زمینهاى مرده و پرورش گیاهان 
و درختان آمده، بیان مى دارد. نخست مى فرمايد:« شب براى آنها آيه و 
نشانه اى است از عظمت خدا« )َو آيٌَة لَُهُم اللَّْیُل(. در حالى كه نور آفتاب 
همه جا را فرا گرفته و سپاه ظلمت به عقب رانده شده« ما نور آفتاب و 
روز را از آن برمى داريم، ناگهان تاريكى همه آنها را فرا مى گیرد« )نَْسَلُخ 
ِمْنُه النَّهاَر فَِإذا ُهْم ُمْظلُِموَن(. تعبیر« نسلخ« از ماده سلخ )بر وزن بلخ( 
كه در اصل به معنى كندن پوست حیوان است تعبیر لطیفى است، گويى 
روشنايى روز همچون لباس سفیدى است كه بر تن شب پوشانیده شده، 
به هنگام غروب آفتاب اين لباس را از تن او همچون پوستى مى كنند، تا 

باطن و درون او آشكار گردد.
دقت در اين تعبیر اين نكته را بازگو مى كند كه طبیعت اصلى كره زمین 
تاريكى است، نور و روشنايى صفتى است عارضى كه از منبع ديگرى 
به او داده مى شود، همچون لباس كه بر تن كسى بپوشانند كه هر گاه آن 
لباس را بیرون آورد رنگ طبیعى تن آشكار مى شود! . در اينجا قرآن 
مجید روى تاريكى شب انگشت نهاده، گويا مى خواهد بعد از بیان زنده 
كردن زمینهاى مرده كه به عنوان آيتى از آيات خداوند قبال گذشت، تبديل 
روشنايى روز را به تاريكى شب به عنوان نمونه اى از مرگ بعد از حیات 
بیان كند. به هر حال هنگامى كه انسان در میان ظلمت شب غرق مى شود 
به ياد نور و بركاتش، نور و هیجاناتش، نور و منبع وجودش مى افتد، و با 

يك مقايسه به« خالق نور و ظلمت« آشنا مى گردد.
سومین آيتى كه بعد از آيت شب به آن اشاره شده آيت نور و روشنايى 
و آفتاب است، مى گويد:« خورشید نیز براى آنها آيتى است كه پیوسته 
ْمُس تَْجِري لُِمْستََقرٍّ لَها(.  به سوى قرارگاهش در حركت است«! )َو الشَّ
اين آيه به وضوح حركت خورشید را به طور مستمر بیان مى كند، اما در 
اينكه منظور از اين حركت چیست مفسران بحثهاى فراوان دارند: گروهى 
آن را اشاره به حركت ظاهرى خورشید بر گرد زمین مى دانند كه اين 
حركت تا پايان جهان كه در حقیقت قرارگاه خورشید و پايان عمر اوست 
ادامه دارد. بعضى ديگر آن را اشاره به میل شمس در تابستان و زمستان 
به سوى شمال و جنوب زمین دانسته اند، زيرا مى دانیم خورشید از آغاز 
بهار از خط اعتدالى  به سوى شمال متمايل مى شود، و تا مدار 23 درجه 
شمالى پیش مى رود، و از آغاز تابستان به عقب باز مى گردد تا در آغاز 
پائیز باز به خط اعتدالى مى رسد، و همین خط سیر را تا آغاز زمستان 
به سوى جنوب ادامه مى دهد، و از آغاز زمستان به سوى خط اعتدال 

حركت مى كند و در آغاز بهار به آن مى رسد.
البته تمام اين حركات در واقع ناشى از حركت زمین و تمايل محور آن 
نسبت به سطح مدارش مى باشد، هر چند در ظاهر و به حسب حس 
حركت  به  اشاره  را  آن  ديگر  بعضى  است.  آفتاب  حركت  به  مربوط 
وضعى« كره آفتاب« دانسته اند، زيرا مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت 
كرده كه خورشید به دور خود گردش مى كند آخرين و جديدترين تفسیر 

براى آيه فوق همانست كه اخیرا دانشمندان كشف كرده اند و آن حركت 
خورشید با مجموعه منظومه شمسى در وسط كهكشان ما به سوى يك 
سمت معین و ستاره دور دستى كه آن را ستاره« وگا« نامیده اند مى باشد. 
اين معانى منافاتى با هم ندارند و ممكن است جمله« تجرى« اشاره به 
تمام اين حركتها و حركتهاى ديگرى كه تا كنون علم و دانش ما به آن 

نرسیده و شايد در آينده كشف شود بوده باشد.
به هر حال حركت دادن خورشید اين كره بسیار عظیمى كه يك میلیون 
و دويست هزار مرتبه از كره زمین بزرگتر است آن هم با حركت حساب 
شده در اين فضاى بیكران از هیچكس میسر نیست جز از خداوندى 
كه قدرتش فوق همه قدرتها و علم و دانشش بى انتهاست، و به همین 
جهت در پايان آيه مى فرمايد:« اين تقدير خداوند قادر و داناست« )ذلَِك 
تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعلِیِم(. آخرين سخن در باره اين آيه اينكه: در تعبیرات آن 
اشاره اى است پر معنى به نظام سال شمسى كه از حركت خورشید در 
برجها حاصل مى گردد، نظامى كه به زندگى بشر نظم و برنامه مى دهد، و 

جنبه هاى مختلف آن را تنظیم مى كند.
لذا در آيه بعد براى تكمیل اين بحث از حركت ماه و منازل آن كه نظام 
بخش ايام ماه است، سخن مى گويد، و مى فرمايد:« ما براى ماه منزلهايى 
قرار داديم، و به هنگامى كه اين منزلها را طى كرد سرانجام به صورت 
ْرناُه  شاخه كهنه قوسى شكل زرد رنگ خرما در مى آيد«! )َو الَْقَمَر قَدَّ

َمناِزَل َحتَّى عاَد َكالُْعْرُجوِن الَْقِديِم(.
منظور از« منازل« همان منزلگاههاى بیست و هشتگانه اى است كه ماه 
قبل از« محاق« و تاريكى مطلق طى مى كند، زيرا هنگامى كه ماه، سى 
روز تمام باشد تا شب بیست و هشتم در آسمان قابل رؤيت است، ولى در 
اين شب بیست و هشتم به صورت هالل بسیار باريك زرد رنگ و كم نور 
و كم فروغ در مى آيد، و در دو شب باقیمانده قابل رؤيت نیست كه آن را« 
محاق« مى نامند البته در ماههايى كه بیست و نه روز است تا شب بیست و 
هفتم معموال ماه در آسمان ديده مى شود، و دو شب باقیمانده محاق است.

اين منزلگاهها كامال دقیق و حساب شده است، به طورى كه منجمان از 
صدها سال قبل مى توانند طبق محاسبات دقیقى كه دارند آن را پیش بینى 
كنند! اين نظام عجیب به زندگى انسانها نظم مى بخشد، و يك تقويم طبیعى 
آسمانى است كه با سواد و بیسواد توانايى خواندن آن را دارد، بطورى 
كه اگر انسان كمى دقت و ممارست در وضع ماه در شبهاى مختلف كند 
مى تواند با نگاه كردن وضع آن دقیقا و يا تقريبا بداند آن شب كدام شب 

از ماه است )و ما اين امر را آزموده ايم(.                        
 زيرا در آغاز ماه نوكهاى هالل رو به طرف باال است، و تدريجا بر حجم 
ماه افزوده مى شود تا هفتم كه نیمى از دايره كامل ماه آشكار مى شود و 
باز بر آن افزوده مى شود تا چهاردهم كه به صورت بدر كامل در مى آيد. 
از آن به بعد از سمت پائین ماه كم مى شود تا بیست و يكم كه باز به 
صورت نیم دايره در مى آيد، همچنین از آن كاسته مى شود تا شب بیست 
و هشتم كه به صورت هالل ضعیف كمرنگى در مى آيد كه نوكهاى آن رو 
به طرف پائین است. آرى اساس زندگى انسانها را نظم تشكیل مى دهد، و 
نظم بدون تعیین دقیق زمان امكان پذير نیست، و خداوند اين تقويم دقیق 

ماهانه و ساالنه را در آسمان براى همین هدف قرار داده است.
و از همین جا مفهوم تعبیر لطیف« كالعرجون القديم« »1« روشن مى شود.

زيرا« عرجون« به طورى كه غالب مفسران و ارباب لغت گفته اند آن 
قسمت از خوشه خرماست كه به درخت اتصال دارد، توضیح اينكه: خرما 
به صورت خوشه بر درخت ظاهر مى شود، پايه اين خوشه به صورت 
چوب قوسى شكل زرد رنگى است كه به درخت متصل است و نوك آن 
مانند جارو است، و دانه هاى خرما همچون دانه هاى انگور به نخهاى آن 
متصلند، هنگامى كه خوشه نخل را مى برند آن پايه قوسى شكل بر درخت 
باقى مى ماند كه وقتى مى خشكد و پژمرده مى شود كامال به هالل قبل از 
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محاق مى ماند زيرا همانگونه كه هالل آخر ماه كه در جانب مشرق آسمان 
نزديك صبحگاهان ظاهر مى شود خمیده و پژمرده و زرد رنگ  و نوكهاى 

آن رو به پائین است،« عرجون قديم« نیز همین گونه است.
در حقیقت اين شباهت در جهان مختلف ظاهر مى شود: از نظر هاللى 
بودن چوب خوشه خرما، از نظر زرد رنگ بودن، از نظر پژمردگى، از 
نظر تمايل نوك قوس آن به طرف پائین، و از نظر قرار گرفتن در میان 
توده سبز رنگ شاخه هاى درخت نخل كه بى شباهت به قرار گرفتن هالل 
آخرين شب در میان آسمان تیره رنگ نیست و توصیف آن به« قديم« 
اشاره به كهنگى آن است زيرا هر قدر اين شاخه ها كهنه تر مى شود باريكتر 
و پژمرده تر و زرد رنگ تر مى شود و شباهت بیشترى به هالل آخر ماه 
پیدا مى كند، سبحان اهللَّ كه در يك تعبیر كوتاه چه ظرافتها و چه زيبائیها 
نهفته شده است؟! آخرين آيه مورد بحث سخن از ثبات و دوام اين نظم 
سال و ماه، و شب و روز، است، پروردگار آن چنان برنامه اى براى آنها 
تنظیم كرده كه كمترين دگرگونى در وضع آنها پیدا نمى شود و تاريخ بشر 

به خاطر همین ثبات كامال تنظیم مى گردد.
مى فرمايد:« نه براى خورشید سزاوار است كه به ماه رسد، و نه شب 
بر روز پیشى مى گیرد، و هر كدام از آنها در مسیر خود شناورند«! )اَل 
ْمُس يَْنبَِغي لَها أَْن تُْدِرَك الَْقَمَر َو اَل اللَّْیُل سابُِق النَّهاِر َو ُكلٌّ فِي فََلٍك  الشَّ
يَْسبَُحوَن(. مى دانیم خورشید دوران خود را در برجهاى دوازدهگانه در 
يك سال طى مى كند، در حالى كه كره ماه منزلگاههاى خويش را در يك 
ماه طى مى كند. بنا بر اين حركت دورانى ماه در مسیرش دوازده بار از 
حركت خورشید در مدارش سريعتر است، لذا مى فرمايد خورشید هرگز 
در حركت خود به پاى ماه نمى رسد تا حركت يك ساله خود را در يك 
ماه انجام دهد و نظام سالیانه بر هم خورد. همچنین شب بر روز پیشى 
نمى گیرد كه بخشى از آن را در كام خود فرو برد و نظام موجود به هم 
ريزد، بلكه همه اينها مسیر خود را میلیونها سال بدون كمترين تغییر ادامه 

مى دهند.
از آنچه گفتیم روشن مى شود كه منظور از حركت خورشید در اين بحث 
حركت آن بحسب حس ماست، جالب اينكه اين تعبیر حتى بعد از آنكه 
به ثبوت رسیده كه خورشید در جاى خود ساكن و زمین در مدت يك 
سال يك بار به دور آن مى گردد نیز به كار مى رود، مثال امروز مى گويند 
تحويل خورشید به برج حمل )رسیدن آن به آغاز فروردين( و يا رسیدن 
خورشید به دايره نصف النهار، و يا رسیدن به میل كلى )منظور از میل كل 
رسیدن خورشید به آخرين نقطه ارتفاع خود در نیم كره شمالى در آغاز 

تابستان و يا به عكس آخرين نقطه انخفاض در آغاز زمستان است(.
اين تعبیرات همگى نشان مى دهد كه حتى بعد از كشف حركت زمین به 
دور خورشید و سكون آن، تعبیرات گذشته راجع به حركت خورشید به 
كار مى رود چرا كه از نظر حسى چنین به نظر مى آيد كه خورشید در 
حركت است، و اين تعبیرات از همین جا گرفته مى شود. و به اين ترتیب 
شناور بودن خورشید و ماه در فلكهاى خود )ُكلٌّ فِي فََلٍك يَْسبَُحوَن( نیز 
از همین جا ناشى مى شود. اين احتمال نیز وجود دارد كه منظور از شناور 
بودن خورشید در فلك خود حركت آن همراه با منظومه شمسى و همراه 
با كهكشانى كه ما در آن قرار داريم مى باشد چه اينكه امروز ثابت شده 
است كه منظومه شمسى ما جزئى از كهكشان عظیمى است كه به دور 
خود در حال گردش است . زيرا« فلك« چنان كه ارباب لغت گفتند در 
اصل به معنى بر آمدن پستان دختران و شكل دورانى به خود گرفتن 
است، سپس به قطعاتى از زمین كه مدور است و يا اشیاء مدور ديگر نیز 

اطالق شده، و از همین رو به مسیر دورانى كواكب نیز اطالق مى شود.
جمله« ُكلٌّ فِي فََلٍك يَْسبَُحوَن« به عقیده بسیارى از مفسران اشاره به هر 
يك از خورشید و ماه و ستارگان است كه براى خود مسیر و مدارى 
دارند، هر چند نام ستارگان قبال در آيات ذكر نشده، ولى با توجه به ذكر« 

لیل« )شب( و قرين بودن ستارگان با ماه و خورشید، فهم اين معنى از 
جمله مزبور بعید به نظر نمى رسد، به خصوص كه« يسبحون« به صورت 
صیغه جمع آمده است. اين تفسیر نیز وجود دارد كه اين جمله اشاره به 
هر يك از خورشید و ماه و شب و روز بوده باشد، چرا كه شب و روز 
هر كدام براى خود مدارى دارند و دقیقا دور كره زمین گردش مى كنند، 
تاريكى نیمى از كره زمین را همیشه پوشانده، و روشنايى نیم ديگر را و 
اين دو در بیست و چهار ساعت يك دور تمام به گردش زمین مى گردند.

تعبیر به« يسبحون« از ماده« سیاحت« كه طبق نقل راغب در مفردات در 
اصل به معنى حركت« سريع« در آب و هوا است »1« اشاره به حركت 
سريع كرات آسمانى مى كند، و آنها را تشبیه به موجودات عاقلى كرده 
است كه با سرعت به گردش خود ادامه مى دهند، امروز نیز اين حقیقت 
ثابت شده كه اجرام آسمانى با سرعتهاى بسیار عجیب و گاه سرسام آورى 

در مسیر خود حركت دارند.
نكته ها:

1- حركت« دورانى« و« جريانى« خورشید:
» دوران« در لغت عرب به حركت دايره مانند گفته مى شود، در حالى كه« 
جريان« اشاره به حركات طولى است، جالب اينكه در آيات فوق براى 
خورشید هم حركت جريانى قائل شده، و هم دورانى، يك جا مى گويد: 
و الشمس تجرى ... و در جاى ديگر از شناور بودن خورشید در فلك 
)مسیر دايره مانند( سخن مى گويد )ُكلٌّ فِي فََلٍك يَْسبَُحوَن(. آن روز كه 
اين آيات نازل شد فرضیه هیئت« بطلمیوس« با قدرت هر چه تمامتر بر 
محافل علمى حاكم بود، طبق اين فرضیه اجرام آسمانى به خودى خود 
گردشى نداشتند، بلكه در دل افالك كه اجسامى بلورين و متراكم روى 
هم همچون طبقات پوست پیاز بودند میخكوب شده بودند و حركت آنها 
تابع حركت افالكشان بود، بنا بر اين در آن روز نه شناور بودن خورشید 

مفهومى داشت، و نه حركت طولى و جريانى آن.
اما بعد از فرو ريختن پايه هاى فرضیه بطلمیوس در پرتو كشفیات قرون 
اخیر، و آزاد شدن اجرام آسمانى از قید و بند افالك بلورين، اين نظريه 
قوت گرفت كه خورشید در مركز منظومه شمسى ثابت و بى حركت است، 
و تمام منظومه شمسى پروانه وار به گرد او مى چرخند. در اينجا باز مفهوم 
تعبیرات آيات فوق كه حركت طولى و دورانى را به خورشید نسبت 
مى داد روشن نبود. تا اينكه باز علم به پیشرفت خود ادامه داد و در اين 
اواخر چند نوع حركت براى خورشید ثابت شد: حركت وضعى آن به دور 
خودش. حركت طولى آن همراه منظومه شمسى به سوى نقطه مشخصى 
از آسمان. حركت دورانى آن همراه مجموعه كهكشانى كه جزئى از آن 

است.
براى  ثبوت رسید.  به  ترتیب يك معجزه ديگر علمى قرآن  اين  به  و 
روشنتر شدن اين مساله قسمتى از بحثى را كه در يكى از دائرة المعارفها 
پیرامون حركت خورشید آمده است در اينجا مى آوريم: در خورشید 
داراى حركات« ظاهرى« )حركت يومى و حركت سالیانه( و حركات« 
واقعى« است. خورشید در حركت يومى و حركت ظاهرى كره آسمان 
شركت دارد، در نیمكره ما از مشرق طلوع مى كند، در طرف جنوب از 
نصف النهار محل مى گذرد و در مغرب غروب مى كند، عبور آن از نصف 

النهار ظهر حقیقى را مشخص مى سازد.
خورشید، حركت )ظاهرى( سالیانه اى به دور زمین نیز دارد كه هر« روز« 
آن را قريب يك درجه از مغرب به طرف مشرق مى برد، در اين حركت، 
خورشید سالى يك بار از مقابل برجها مى گذرد، مدار اين حركت در 
صفحه« دائرة البروج« واقع است، اين حركت در تاريخ نجوم اهمیت 
فراوان داشته است،« اعتدالین« و« انقالب« و« میل كلى« مربوط به آن، 
و سال شمسى مبتنى بر آن است. عالوه بر اين حركات ظاهرى حركت 
دورانى كهكشان، خورشید را با سرعت حدود يك میلیون و يكصد و 
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سى هزار كیلومتر در ساعت! در فضا مى گرداند، اما در داخل كهكشان هم 
خورشید ثابت نیست، بلكه با سرعتى قريب هفتاد و دو هزار و چهارصد 
كیلومتر در ساعت! به جانب صورت فلكى« جاثى على ركبتیه« حركت 
مى كند و اينكه ما از اين حركت سريع خورشید در فضا بى خبريم به سبب 
دورى اجرام  فلكى است كه ماخذ تشخیص اين حركت وضعى خاص نیز 
هست. دوره حركت وضعى خورشید در استواى آن حدود بیست و پنج 

شبانه روز مى باشد.
2- تعبیر به« تدرك« و« سابق«:

تعبیرات قرآن به اندازه اى حساب شده است كه ريزه كاريها و دقتهاى آن 
قابل احصا نیست، در آيات فوق هنگامى كه سخن از حركت ظاهرى 
ماه و خورشید در مسیر ماهانه و سالیانه در میان است مى گويد:« براى 
خورشید سزاوار نیست كه به پاى ماه برسد )چرا كه ماه مسیر خود را 
در يك ماه طى مى كند و خورشید در يك سال، اين تفاوت سرعت به 
ْمُس  اندازه اى است كه تعبیر مى كند اين هرگز به پاى او نمى رسد )اَل الشَّ
يَْنبَِغي لَها أَْن تُْدِرَك الَْقَمَر(. اما در مورد شب و روز چون با هم فاصله 
چندانى ندارند و دقیقا پشت سر هم قرار گرفته اند مى گويد« شب از روز 
پیشى نمى گیرد« مى بینیم اين دو تعبیر در اينجا بسیار حساب شده است.

3- نظام نور و ظلمت در زندگى بشر:
در آيات فوق اشاره به دو موضوع كه از مهمترين مسائل زندگى انسانهاست 
تاريكى شب، و  الهى شده است: موضوع  از آيات  به عنوان دو آيت 
موضوع خورشید و نور آفتاب. پیش از اين گفته ايم كه نور لطیفترين و 
پربركت ترين موجودات جهان ماده است، نه تنها روشنايى و زندگى ما 
كه هر حركت و جنبشى بستگى به نور آفتاب دارد، نزول قطرات باران، 
نمو گیاهان، شكفتن غنچه ها، رسیدن میوه ها، زمزمه جويبارها، رنگین 
شدن سفره انسانها از انواع مواد غذايى، حتى حركت چرخهاى عظیم 
كارخانه ها، و تولید برق و انواع محصوالت صنعتى بازگشت به اين منبع 
بزرگ انرژى يعنى نور آفتاب مى كند. خالصه اينكه تمام انرژيهاى روى 
كره زمین )جز انرژى ناشى از شكستن هسته اتمها( همه از نور آفتاب 
مدد مى گیرد كه اگر او نبود همه جا خاموش و بى روح، بى نور و بى حركت 

و مرده بود.
تاريكى شب با اينكه بوى مرگ و فنا مى دهد از نظر تعديل نور آفتاب 
و تاثیر عمیق آن در آرامش جسم و جان و جلوگیرى از خطرات تابش 
انسانها محسوب  براى  امر حیاتى  نیز يك  نواخت نور خورشید  يك 
مى شود، كه اگر تناوب شب و روز نبود حرارت در كره زمین آن چنان 
باال مى رفت كه همه چیز را آتش مى زد، چنان كه در كره ماه كه شبها 
و روزهاى طوالنى دارد )هر كدام به اندازه پانزده شبانه روز كره زمین 
است( روزهايش گرمايى كشنده، و شبهايش سرمايى نابود كننده دارد. بنا 
بر اين هر يك از اين دو )نور و ظلمت( آيتى است عظیم از آيات الهى. 
از اين گذشته نظم بسیار دقیقى كه بر اين دو حاكم است به وجود آورنده 
تاريخ منظم زندگى انسانهاست، تاريخى كه اگر نبود روابط اجتماعى به 
هم مى ريخت، و زندگى براى انسان بسیار مشكل مى شد، از اين نظر نیز 

اين دو از آيات الهى هستند.
جالب اينكه قرآن در اين آيات مى گويد:« شب از روز پیشى نمى گیرد« 
اين تعبیر نشان مى دهد كه روز قبل از شب آفريده شده، و شب به دنبال 
آنست درست است كه اگر كسى از بیرون به كره زمین نگاه كند اين 
دو را مانند دو موجود سیاه و سفید مى بیند كه مرتبا بر گرد كره زمین 
مى چرخند، و در اين حركت دايره مانند قبل و بعدى تصور نمى شود. اما 
اگر توجه كنیم كه اين كره زمین ما نخست جزء آفتاب بوده و در آن روز 
همه جا روز بود و شبى وجود نداشت اما به محض اينكه از آن جدا و 
دور شد و سايه مخروطى شكل آن در جهت مخالف نور آفتاب افتاد 
شب پديد آمد شبى كه به دنبال روز در حركت است، دقت و ظرافت اين 

تعبیر روشن مى شود.
و همانگونه كه گفتیم نه تنها خورشید و ماه در اين فضاى بیكران شناورند 
كه شب و روز هم در اين فضا بر گرد كره زمین شنا مى كنند، و هر يك 
براى خود مدار و مسیر دورانى دارند.در روايات متعددى كه از طرق اهل 
بیت نقل شده نیز به اين معنى تصريح شده است كه خداوند روز را قبل از 
شب آفريد. در روايتى از امام صادق ع مى خوانیم كه فرمود : خلق النهار 
قبل اللیل  » روز را قبل از شب آفريد« و در روايت ديگرى از امام على 
بن موسى الرضا ع آمده است: » النهار خلق قبل اللیل« سپس امام ع به 
ْمُس يَْنبَِغي لَها أَْن تُْدِرَك الَْقَمَر َو اَل اللَّْیُل سابُِق النَّهاِر در اين  آيه اَل الشَّ

زمینه استدالل فرمود.
همین معنى از امام باقر ع نیز به صورت زير نقل شده است: ان اهللَّ عز و 
جل خلق الشمس قبل القمر، و خلق النور قبل الظلمة: » خداوند بزرگ 

خورشید را قبل از ماه و نور را قبل از ظلمت آفريد« .
 ]سوره يس )36(: آيات 41 تا 44[

يَّتَُهْم فِي الُْفْلِك الَْمْشُحوِن )41( َو َخَلْقنا لَُهْم ِمْن ِمْثلِِه  َّا َحَمْلنا ُذرِّ َو آيٌَة لَُهْم أَن
ما يَْرَكبُوَن )42( َو إِْن نََشْأ نُْغِرْقُهْم فاَل َصِريَخ لَُهْم َو ال ُهْم يُْنَقُذوَن )43( إاِلَّ 

َرْحَمًة ِمنَّا َو َمتاعًا إِلى  ِحیٍن )44(
ترجمه:

ما  كه  پروردگار(  عظمت  )از  است  نشانه اى  آنها  براى  نیز  اين   -41
فرزندانشان را در كشتیهايى كه مملو )از وسائل و بارها است( حمل 

كرديم.
42- و براى آنها مركبهاى ديگرى همانند آن آفريديم.

43- و اگر بخواهیم آنها را غرق مى كنیم، به طورى كه نه فريادرسى 
داشته باشند، و نه كسى آنها را از دريا بگیرد.

44- مگر باز هم رحمت ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینى از اين 
زندگى بهره گیرند.

تفسیر: حركت كشتیها در درياها نیز آيتى است 
گر چه بعضى از مفسران مانند قرطبى نخستین آيه مورد بحث را از 
پیچیده ترين آيات اين سوره شمرده، ولى دقت در اين آيات و پیوندشان با 
آيات قبل نشان مى دهد پیچیدگى خاصى در تفسیر اين آيات نیست، زيرا 
در آيات پیشین سخن از نشانه هاى پروردگار در آفرينش آفتاب و ماه و 
شب و روز و همچنین زمین و بركات زمین بود، و در آيات مورد بحث 
سخن از درياها و بخشى از نعمتها و مواهب دريا يعنى حركت كشتیهاى 
تجارى و مسافربرى بر صحنه آنها مى باشد.                        به عالوه 
حركت اين كشتیها در دل اوقیانوسها بى شباهت به حركت كواكب آسمان 
در اقیانوس فضا نیست. لذا نخست مى فرمايد« اين نیز براى آنها آيت و 
نشانه اى است از عظمت پروردگار كه ما فرزندانشان را در كشتیهايى كه 
يَّتَُهْم  َّا َحَمْلنا ُذرِّ مملو از وسائل زندگى است حمل كرديم« )َو آيٌَة لَُهْم أَن

فِي الُْفْلِك الَْمْشُحوِن(.
ضمیر« لهم« نه تنها به مشركان مكه بلكه به همه عباد و بندگان خدا باز 
مى گردد كه در آيات گذشته از آنها سخن در میان بود. » ذريه« چنان 
كه« راغب« در« مفردات« آورده: در اصل به معنى فرزندان كوچك است 
هر چند گاهى در تعبیرات متعارف به همه فرزندان، اعم از كوچك و 
بزرگ، اطالق مى شود، اين كلمه هم به معنى مفرد استعمال مى شود و هم 
معنى جمع و اينكه مى گويد: ما فرزندان آنها )يا فرزندان كوچك آنها را( 
بر اين كشتیها حمل كرديم بى آنكه از خودشان سخنى بگويد شايد به اين 
مناسبت است كه فرزندان نیاز بیشترى به اين مركب را هوار دارند، چرا 
كه بزرگترها براى پیاده روى و پیمودن سواحل درياها آماده ترند. از اين 

گذشته اين تعبیر براى تحريك عواطف آنها مناسبتر مى باشد.
تعبیر به« مشحون« )پر( اشاره به اين است كه نه تنها خودشان بر كشتى 
سوار مى شوند بلكه مال التجاره و وسائل مورد نیاز آنها نیز با آن حمل 
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و نقل مى گردد و اينكه بعضى« فلك« را در آيه فوق به خصوص كشتى 
نوح تفسیر كرده اند و« ذريه« را به معنى آباء و پدران )از ماده« ذرأ« 
به معنى آفرينش( تفسیر بعیدى به نظر مى رسد، مگر اينكه منظور بیان 
يك مصداق روشن بوده باشد. به هر حال حركت كشتیها كه بزرگترين 
و مهمترين وسیله حمل و نقل بشر مى باشد، و كارى كه از آنها ساخته 
است هزاران برابر مركبهاى ديگر است، نتیجه خواص ويژه آب و وزن 
مخصوص اجسامى كه كشتى از آن ساخته شده، و خاصیت بادها )در 
كشتیهاى بادبانى( و نیروى بخار )در كشتیهاى موتورى( و انرژى اتمى )در 
كشتیهايى كه با نیروى اتم كار مى كند( مى باشد و همه اينها قوا و نیروهايى 
است كه خدا مسخر انسان ساخته و هر يك از آنها و نیز مجموعه آنها 
آيتى از آيات الهى است و براى اينكه توهم نشود كه تنها مركب خداداد 
كشتیهاست در آيه بعد مى افزايد:« و ما براى آنها مركبهاى ديگرى مانند 

آن آفريديم« )َو َخَلْقنا لَُهْم ِمْن ِمْثلِِه ما يَْرَكبُوَن(.
مركبهايى كه در خشكى يا در هوا و فضا راه مى رود، و انسانها و وسائل 
آنها را بر دوش خود حمل مى كند. گرچه بعضى اين آيه را تفسیر به 
خصوص شتر كرده اند كه« كشتى صحرا« نام گرفته، و بعضى به همه 
چهار پايان، و بعضى به هواپیماها و سفینه هاى فضايى كه در عصر ما 
اختراع شده )و تعبیر به« خلقنا« در مورد آنها از اين نظر است كه مواد 
و وسائل آن قبال آفريده شده است(. ولى اطالق تعبیر آيه مفهوم وسیعى 
را ترسیم مى كند كه همه اينها و غیر اينها را فرا مى گیرد. البته در بعضى 
از آيات قرآن كرارا« انعام« )چهار پايان( در كنار« فلك« )كشتیها( قرار 
گرفته است، مانند َو َجَعَل لَُكْم ِمَن الُْفْلِك َو الْنْعاِم ما تَْرَكبُوَن: » از كشتیها 
و چهار پايان موجوداتى آفريد كه بر آنها سوار مى شويد« )زخرف- 12( 
و نیز در آيه 80 سوره مؤمن مى خوانیم: َو َعَلْیها َو َعَلى الُْفْلِك تُْحَمُلوَن: » 
بر چهار پايان و كشتیها حمل )سوار( مى شويد. ولى اين آيات نیز منافاتى 

با عمومیت مفهوم آيه مورد بحث ندارد.
آيه بعد براى روشنتر ساختن اين نعمت بزرگ حالتى را كه از دگرگون 
شدن اين نعمت به وجود مى آيد بیان مى كند مى گويد:« اگر بخواهیم آنها 
را غرق مى كنیم، آن چنان كه نه فريادرسى داشته باشند، و نه كسى كه 
آنها را از دريا بگیرد« )َو إِْن نََشْأ نُْغِرْقُهْم فاَل َصِريَخ لَُهْم َو ال ُهْم يُْنَقُذوَن(. 
به يك موج عظیم فرمان مى دهیم كشتى آنها را واژگون كند! يا به يك 
گرداب ماموريت مى دهیم آنها را در كام خود فرو بلعد! يا به يك طوفان 
دستور مى دهیم آنها را مانند يك پر كاه بردارد و در وسط امواج پرتاب 
كند! و اگر بخواهیم خاصیت آب و كشتى و نظم وزش باد و آرامش دريا 
را بر هم مى زنیم تا همه چیز آنها به هم ريزد، اين مائیم كه اين نظام را 
تداوم مى بخشیم، تا آنها بهره گیرند، و اگر گهگاه حوادثى از اين قبیل 
مى فرستیم براى اين است كه از روى آن اهمیت نعمتى را كه در آن غرقند 

بدانند.
» صريخ« از ماده« صراخ« به معنى فريادرس است. و« ينقذون« از ماده« 
انقاذ« به معنى بر گرفتن و نجات دادن است. و سرانجام آخرين آيه مورد 
بحث براى تكمیل اين سخن مى افزايد:« مگر باز هم رحمت ما شامل 
حال آنها شود، و تا زمان معینى كه پايان زندگى آنهاست از اين زندگى 
بهره گیرند« )إاِلَّ َرْحَمًة ِمنَّا َو َمتاعًا إِلى  ِحیٍن(. آرى با هیچ وسیله اى آنها 
نمى توانند نجات يابند جز اينكه نسیم رحمت ما بوزد و لطف ما به يارى 
آنها بشتابد. » حین« به معنى وقت، در آيه فوق اشاره به پايان زندگى 
انسان و اجل او است و بعضى آن را به پايان جهان تفسیر كرده اند. آرى 
آنها كه بر كشتى سوار شده اند )اعم از كشتیهاى بادبانى كوچك قديم و 
يا كشتیهاى كوه پیكر اوقیانوس پیماى امروز( به خوبى عمق تعبیر اين آيه 
را درك كرده اند كه عظیمترين كشتیهاى جهان در برابر امواج عظیم دريا 
و طوفانهاى هولناك اوقیانوسها همچون يك پر كاه است و اگر رحمت 
الهى شامل حال انسانها نباشد نجات آنها ممكن نیست. او مى خواهد در 

اين باريكه اى كه در میان مرگ و زندگى است قدرت عظیم خود را به 
انسانها نشان دهد شايد گمگشتگان راه به خود آيند و از اين طريق راهى 

به سوى او بگشايند.
]سوره يس )36(: آيات 45 تا 47[

َو إِذا قِیَل لَُهُم اتَُّقوا ما بَْیَن أَيِْديُكْم َو ما َخْلَفُكْم لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن )45( َو ما 
ِِّهْم إاِلَّ كانُوا َعْنها ُمْعِرِضیَن )46( َو إِذا قِیَل لَُهْم  تَْأتِیِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آياِت َرب
 ُ َِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا أَ نُْطِعُم َمْن لَْو يَشاُء اهللَّ ُ قاَل ال ا َرَزقَُكُم اهللَّ أَنِْفُقوا ِممَّ

أَْطَعَمُه إِْن أَنْتُْم إاِلَّ فِي َضالٍل ُمبِیٍن )47(
ترجمه:

45- هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه پیش رو و پشت سر شما است 
)از عذابهاى الهى( بترسید، تا مشمول رحمت الهى شويد )اعتنا نمى كنند(.

46- و هیچ آيه اى از آيات پروردگارشان براى آنها نمى آيد مگر اينكه از 
آن روى گردان مى شوند.

47- و هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزى كرده 
انفاق كنید كافران به مؤمنان مى گويند آيا ما كسى را اطعام كنیم كه اگر 
خدا مى خواست او را اطعام مى كرد )پس خدا خواسته كه او گرسنه باشد( 

شما فقط در گمراهى آشكاريد.
تفسیر: تمام آيات الهى را ناديده مى گیرند

از آنجا كه در آيات گذشته سخن از بحثهاى مهمى از آيات پروردگار در 
پهنه جهان هستى بود، در آيات مورد بحث عكس العمل كفار لجوج را در 
برابر آيات الهى، و همچنین دعوت پیامبر ص و انذار به عذاب پروردگار 
بیان مى كند. در نخستین آيه مى فرمايد:« هنگامى كه به آنها گفته مى شود 
الهى بپرهیزيد، تا  از آنچه پیش رو و پشت سر شماست از عذابهاى 
مشمول رحمت الهى شويد، اعراض مى كنند و رويگردان مى شوند« )َو إِذا 

قِیَل لَُهُم اتَُّقوا ما بَْیَن أَيِْديُكْم َو ما َخْلَفُكْم لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن( .
در اينكه منظور از« ما بَْیَن أَيِْديُكْم« )آنچه پیش روى شماست(« و ما 
خلفكم« )آنچه پشت سر شما قرار دارد( چیست؟ مفسران تفسیرهاى 
بسیارى گفته اند: از جمله اينكه منظور از« ما بین ايديكم« مجازاتهاى 
دنیاست كه نمونه اى از آن در آيات قبل ذكر شده، و منظور از« ما خلفكم« 
مجازاتهاى آخرت است كه در پشت سر دارند، و تعبیر به« پشت سر« 
به خاطر آنست كه هنوز نیامده، گويى پشت سر انسان در حركت است، 
و سرانجام روزى به او مى رسد و دامانش را مى گیرد، و منظور از پرهیز 
كردن از اين مجازاتها اين است كه عوامل آن را ايجاد نكند و به تعبیر 

ديگر كارى نكند كه مستوجب اين عقوبات گردد.
شاهد اين سخن اينكه تعبیر به« اتقوا« در آيات قرآن يا در مورد خداوند 
به كار رفته، و يا در مورد روز قیامت و مجازات الهى كه در حقیقت هر 
دو به يك معنى باز مى گردد، چرا كه پرهیز از خداوند پرهیز از مجازات 

اوست.
اين خود دلیل بر آنست كه در آيه مورد بحث نیز منظور پرهیز از عذاب و 
مجازات الهى در اين جهان و جهان ديگر است. بعضى آيه را به عكس اين 
معنى تفسیر كرده اند:« ما بین ايدى« را به عذاب آخرت و« ما خلفكم« 
را به عذاب دنیا، چرا كه آخرت در پیش روى ما قرار دارد )اين تفسیر 
تفاوت چندانى از نظر نتیجه با تفسیر اول ندارد( ولى بعضى گفته اند منظور 
از« پیش رو« گناهانى است كه قبال انجام شده كه پرهیز از آن به معنى 
توبه و جبران است، و منظور از« پشت سر« گناهانى است كه بعدا انجام 
مى شود. بعضى ديگر معتقدند كه منظور از« پیش رو« گناهان آشكار و« 

پشت سر« به معنى گناهان پنهان است.
بعضى ديگر« ما بین ايديكم« را اشاره به انواع عذاب دنیا، و« ما خلفكم« 
را اشاره به مرگ مى دانند )در حالى كه مرگ چیزى نیست كه قابل پرهیز 
كردن باشد(. بعضى مانند نويسنده« فى ظالل« اين دو تعبیر را كنايه از 
احاطه موجبات غضب و عذاب الهى دانسته كه كافران را از هر سو فرا 
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گرفته است. آلوسى در« روح المعانى« و فخر رازى در« تفسیر كبیر« 
هر كدام احتماالت متعددى داده اند كه قسمتى از آن گفته شد، و عالمه 
طباطبائى در« المیزان«« ما بین ايدكم« را اشاره به شرك و معاصى در 
دنیا مى داند، و« ما خلفكم« را اشاره به عذاب در آخرت . در حالى كه 
ظاهر آيه اينست كه اين هر دو از يك جنس مى باشند تنها تفاوت زمانى 
دارند، نه اينكه يكى اشاره به شرك و گناه و ديگرى اشاره به مجازات 
آن باشد. به هر حال بهترين تفسیر براى اين جمله همانست كه در آغاز 
گفته شد و آيات مختلف قرآن نیز گواه بر آن است، و آن اينكه منظور از« 

ما بین ايديكم« مجازاتهاى دنیاست و« ما خلفكم« مجازاتهاى آخرت.
در آيه بعد بار ديگر روى همین معنى تاكید مى كند و لجاجت و پافشارى 
اين كوردالن را در ناديده گرفتن آيات الهى و تعلیمات پیامبران مشخص 
ساخته، مى فرمايد:« هیچ آيه اى از آيات پروردگارشان براى آنها نمى آيد 
ِِّهْم  مگر اينكه از آن رويگردان مى شوند« )َو ما تَْأتِیِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آياِت َرب
إاِلَّ كانُوا َعْنها ُمْعِرِضیَن(. نه بیان آيات انفسى در آنها مؤثر است، و نه 
شرح آيات آفاقى، نه تهديد و انذار، و نه بشارت و نويد به رحمت الهى، 
نه منطق عقل و خرد را مى پذيرند و نه فرمان عواطف و فطرت را، آنها 
به كورانى مى مانند كه نزديكترين اشیاء اطراف خود را مشاهده نمى كنند 
و حتى نور آفتاب را از ظلمت و تاريكى شب فرق نمى نهند! سپس قرآن 
انگشت روى يكى از موارد مهم لجاجت و اعراض آنها گذارده مى گويد:« 
هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزى كرده است در راه 
او انفاق كنید كافران به مؤمنان مى گويند: آيا ما كسى را اطعام كنیم كه اگر 
خدا مى خواست او را سیر مى كرد، شما تنها در گمراهى آشكاريد«! )َو 
َِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا أَ نُْطِعُم َمْن لَْو  ُ قاَل ال ا َرَزقَُكُم اهللَّ إِذا قِیَل لَُهْم أَنِْفُقوا ِممَّ

ُ أَْطَعَمُه إِْن أَنْتُْم إاِلَّ فِي َضالٍل ُمبِیٍن(. يَشاُء اهللَّ
اين همان منطق بسیار عوامانه اى است كه در هر عصر و زمان از ناحیه 
افراد خود خواه و بخیل مطرح مى شود كه مى گويند: اگر فالنى فقیر است 
ال بد  كارى كرده كه خدا مى خواهد فقیر بماند، و اگر ما غنى هستیم ال 
بد عملى انجام داده ايم كه مشمول لطف خدا شده ايم، بنا بر اين نه فقر آنها 
و نه غناى ما هیچكدام بى حكمت نیست!! غافل از اينكه جهان میدان 
آزمايش و امتحان است، خداوند يكى را با تنگدستى آزمايش مى كند، و 
ديگرى را با غنا و ثروت، و گاه يك انسان را در دو زمان با اين دو در 
بوته امتحان قرار مى دهد كه آيا به هنگام فقر امانت و مناعت طبع و مراتب 

شكرگزارى را بجا مى آورد؟ يا همه را زير پا مى گذارد؟
و به هنگام غنا از آنچه در اختیار دارد در راه او انفاق مى كند يا نه؟ گرچه 
بعضى آيه فوق را بر گروه خاصى، مانند يهود يا مشركان عرب و يا جمعى 
از ملحدين و منكران آئینهاى انبیا، تطبیق كرده اند، ولى ظاهر اين است كه 
آيه مفهوم عامى دارد كه در هر عصر و زمانى مصداقهايى براى آن مى توان 
يافت، هر چند مصداق آن در عصر نزول آيه افرادى از يهود يا مشركان 
بوده اند، اين يك بهانه عمومى در طول اعصار و قرون بوده و هست كه 
مى گويند اگر رازق خداوند است پس چرا شما از ما مى خواهید كه افراد 
فقیر را روزى دهیم؟ و اگر خدا خواسته است آنها محروم بمانند پس چرا 
ما كسى را بهره مند سازيم كه خدا محرومشان ساخته؟ بیخبر از اينكه گاه 

نظام تكوين چیزى ايجاب مى كند و نظام تشريع چیز ديگر.
نظام تكوين چنین ايجاب كرده كه خداوند زمین را با تمام مواهبش در 
اختیار بشر قرار دهد، و آنها را در اعمال خود براى طى كردن مسیر 
تكامل آزاد بگذارد، و در عین حال غرائزى در او آفريده كه هر كدام او را 
به سويى سوق مى دهد. و نظام تشريع چنین ايجاب كرده كه قوانینى براى 
كنترل غرائز، تهذيب  نفوس، و تربیت انسانها از طريق ايثار و فداكارى 
و گذشت و انفاق قرار دهد، و انسان را كه استعداد رسیدن به مقام خلیفة 
اللهى دارد از اين طريق به آن مقام منیع برساند، از طريق زكات تطهیر 
نفوس كند، و از طريق انفاق بخل را از دلها بزدايد، و فاصله طبقاتى را كه 

منشأ هزاران فساد در زندگى بشر است از بین ببرد.
اين درست به آن مى ماند كه افرادى بگويند چه ضرورتى دارد كه ما 
درس بخوانیم و يا ديگرى را درس بدهیم؟ اگر خدا مى خواست به همه 
ما علم مى داد تا هیچكس نیاز به فرا گرفتن علم نداشته باشد، آيا هیچ 
َِّذيَن َكَفُروا« كه تكیه روى  عاقلى اين منطق را مى پذيرد؟ . جمله« قاَل ال
عنوان كفر آنها كرده با اينكه ممكن بود به جاى آن تنها از ضمیر استفاده 
شود اشاره به اين است كه اين منطقهاى خرافى و بهانه جوئیها از« كفر« 

سرچشمه مى گیرد!.
ُ« )انفاق كنید از آنچه خداوند  ا َرَزقَُكُم اهللَّ و تعبیر« مؤمنان« به« أَنِْفُقوا ِممَّ
به شما روزى داده( اشاره به اين است كه در حقیقت مالك اصلى خداست 
هر چند اين امانت چند روزى به دست ما و شما سپرده شده است، و 
چقدر بخیلند كسانى كه حاضر نیستند حتى مال كسى را به ديگرى به 
فرمان او بدهند؟! در تفسیر جمله« إِْن أَنْتُْم إاِلَّ فِي َضالٍل ُمبِیٍن« )شما در 
گمراهى آشكارى هستید( سه احتمال وجود دارد: نخست اينكه دنباله 
گفتار كفار نسبت به مؤمنان است. ديگر اينكه خطاب خدا نسبت به كفار 
مى باشد. سوم سخن مؤمنان در برابر كافران است. ولى تفسیر اول از همه 
مناسبتر است چرا كه ارتباط و اتصال با كلمات كفار دارد در حقیقت آنها 
مى خواستند در برابر مؤمنان مقابله به مثل كنند و آنان را به« ضالل مبین« 

نسبت دهند!
]سوره يس )36(: آيات 48 تا 53[

َو يَُقولُوَن َمتى  هَذا الَْوْعُد إِْن ُكْنتُْم صاِدقِیَن )48( ما يَْنُظُروَن إاِلَّ َصْیَحًة 
ُموَن )49( فاَل يَْستَِطیُعوَن تَْوِصیًَة َو ال إِلى   واِحَدًة تَْأُخُذُهْم َو ُهْم يَِخصِّ
ِِّهْم  وِر فَِإذا ُهْم ِمَن الْْجداِث إِلى  َرب أَْهلِِهْم يَْرِجُعوَن )50( َو نُِفَخ فِي الصُّ
ْحمُن َو  يَْنِسُلوَن )51( قالُوا يا َويَْلنا َمْن بََعثَنا ِمْن َمْرقَِدنا هذا ما َوَعَد الرَّ

َصَدَق الُْمْرَسُلوَن )52(
إِْن كانَْت إاِلَّ َصْیَحًة واِحَدًة فَِإذا ُهْم َجِمیٌع لََديْنا ُمْحَضُروَن )53(

48- آنها مى گويند اگر راست مى گوئید اين وعده )قیامت( كى خواهد 
بود؟! 49- )اما( جز اين انتظار نمى كشند كه يك صیحه عظیم )آسمانى( 
آنها را فرو گیرد در حالى كه مشغول جدال )در امور دنیا( هستند! 50- 
)چنان غافلگیر مى شوند كه حتى( نمى توانند وصیتى كنند، يا به سوى 
خانواده خود مراجعت نمايند! 51- )بار ديگر( در صور دمیده مى شود 

ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوى )دادگاه( پروردگارشان مى روند.
52- مى گويند اى واى بر ما! چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ 
)آرى( اين همان است كه خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان )او( 

راست گفتند.
ناگهان  برمى خیزد(  اين  از  )فريادى  نیست  بیش  53- صیحه واحدى 

همگى نزد ما حاضر مى شوند.
تفسیر: صیحه هاى رستاخیز!

به دنبال ذكر منطق سست و بهانه جويانه كفار در مورد انفاقها كه در آيات 
قبل گذشت، در آيات مورد بحث سخن را از استهزاء آنها نسبت به قیام 
قیامت شروع مى كند، و منطق پوسیده آنها را در مورد انكار معاد با جواب 
قاطع در هم مى كوبد. به عالوه بحثهايى را كه در طى آيات پیشین در 

زمینه توحید بیان شد با بحثهاى معاد تكمیل مى نمايد.
نخست مى فرمايد« آنها مى گويند: اگر راست مى گوئید اين وعده اى را 
كه شما مى دهید كى خواهد آمد«؟! )َو يَُقولُوَن َمتى  هَذا الَْوْعُد إِْن ُكْنتُْم 
صاِدقِیَن(. اينكه شما نمى توانید تاريخى براى قیام قیامت تعیین كنید دلیل 
بر اين است كه در گفتار خود صادق نیستید!  آيه بعد به اين سؤال توأم با 
سخريه يك پاسخ محكم و جدى داده مى گويد: قیام قیامت و پايان اين 
جهان براى خدا مساله پیچیده، و كار مشكلى نیست:« آنها جز اين انتظار 
نمى كشند كه يك صیحه عظیم آسمانى فرا رسد و آنان را ناگهانى فرو 
گیرد در حالى كه مشغول جنگ و جدال در مورد دنیاى خويش هستند«! 
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ُموَن(. )ما يَْنُظُروَن إاِلَّ َصْیَحًة واِحَدًة تَْأُخُذُهْم َو ُهْم يَِخصِّ
همین يك فرياد عظیم آسمانى كافى است كه همه را در يك لحظه كوتاه، 
هر كدام در همان مكان و همان حالتى كه هستند قبض روح كند، و 
زندگى پر غوغاى مادى آنها كه معركه دعواها و میدان جنگ دائمى آنان 
است جاى خود را به دنیايى خاموش و خالى از هر سر و صدا بدهد. 
در روايات اسالمى از پیغمبر گرامى اسالم ص آمده است كه اين صیحه 
آسمانى آن چنان غافلگیرانه است كه دو نفر در حالى كه پارچه اى را 
گشوده اند و مشغول معامله اند پیش از آنكه آن را برچینند و بپیچند جهان 
پايان مى يابد! و كسانى هستند كه در آن لحظه لقمه غذا از ظرف برداشته 
اما پیش از آنكه به دهان آنها برسد صیحه آسمانى فرا مى رسد و جهان 
پايان مى يابد، كسانى هستند كه مشغول تعمیر و گل مالى حوضند تا چهار 
پايان را سیراب كنند پیش از آنكه چهار پايان سیراب شوند قیامت بر پا 

مى شود«!
 )تقوم الساعة و الرجالن قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم!، 
و الرجل يرفع اكلته الى فیه فما تصل الى فیه حتى تقوم!، و الرجل يلیط 
حوضه لیسقى ماشیته فما يسقیها حتى تقوم!( جمله« ما ينظرون« در 
اينجا به معنى« انتظار نمى كشند« آمده است، زيرا ماده« نظر« چنان كه« 
راغب« در« مفردات« مى گويد به معنى گردش فكر يا انديشه است براى 
مشاهده يا ادراك چیزى، و گاه به معنى تامل و جستجوگرى، و نیز به 

معنى معرفت حاصل از جستجوگرى آمده است.
» صیحه« در اصل به معنى شكافتن چوب يا لباس و برخاستن صدا از 
آن است، سپس در هر صداى بلند، و فرياد مانند، به كار رفته، گاه به معنى 
طول قامت نیز آمده، مثال گفته مى شود: بارض فالن شجر قد صاح!:« در 
فالن زمین درختى است كه فرياد مى كشد« يعنى آن چنان طوالنى شده 

كه گويى فرياد مى زند و مردم را به سوى خود مى خواند.
» يخصمون« از ماده خصومت به معنى نزاع و جنگ است. اما در چه چیز 
آنها جدال مى كنند؟ در آيه ذكر نشده است، ولى پیداست كه منظور جدال 
در امر دنیا، و امور زندگى مادى است، ولى بعضى آن را به معنى جدال در 
امر« معاد« گرفته اند، در حالى كه معنى اول مناسبتر به نظر مى رسد، هر 
چند اراده معنى جامعى كه شامل هر دو شود و هر گونه جدال و مخاصمه 

را در بر گیرد نیز بعید نیست.
قابل توجه اينكه ضمیرهاى متعدد موجود در آيه همه، به مشركان مكه بر 
مى گردد كه در امر معاد ترديد داشتند، و از روى استهزا مى گفتند: قیامت 
كى بر پا خواهد شد؟ ولى مسلم است منظور شخص آنها نیست، بلكه 
نوع آنهاست )نوع انسانهاى غافل و بیخبر از امر معاد( زيرا آنها مردند و 
اين صیحه آسمانى را هرگز نديدند )دقت كنید(. به هر حال قرآن با اين 
تعبیر كوتاه و قاطع به آنها هشدار مى دهد كه اوال قیامت به طور ناگهانى 
و غافلگیرانه بر پا مى شود، و ثانیا موضوع پیچیده اى نیست كه آنها در 
امكانش به بحث و مخاصمه برخیزند، با يك صیحه، همه چیز پايان 

مى گیرد و دنیا به آخر مى رسد.
لذا در آيه بعد مى گويد: اين مساله به قدرى سريع و برق آسا و غافلگیرانه 
است كه« حتى توانايى بر وصیت و سفارش نخواهند داشت، و حتى 
فرصت مراجعت به سوى خانواده و منزلهاى خود را پیدا نمى كنند«! )فاَل 
يَْستَِطیُعوَن تَْوِصیًَة َو ال إِلى  أَْهلِِهْم يَْرِجُعوَن(. معموال هنگامى كه حادثه اى 
به انسان دست مى دهد و انسان احساس مى كند پايان عمرش نزديك 
شده، سعى مى كند هر جا هست خود را به منزل و ماواى خويش برساند، 
و در میان همسر و فرزندانش قرار گیرد، سپس كارهاى نیمه تمام و 
سرنوشت بازماندگان خود را از طريق وصیت بر عهده اين و آن بگذارد 

و سفارش آنها را به ديگران بكند.
اما مگر صیحه پايان دنیا به كسى مجال مى دهد؟ و يا به فرض اينكه 
مجالى باشد مگر كسى زنده مى ماند كه توصیه هاى انسان را بشنود؟ و يا 

فى المثل زن و فرزند بر بالین همسر و پدر بنشینند و سر او را در آغوش 
گیرند تا به آرامش جان دهند؟ هیچیك از اين امور، امكان پذير نیست و 
اينكه مى بینیم« توصیه« به صورت نكره آمده اشاره به اين است كه حتى 
مجال يك توصیه و سفارش كوچك را نیز پیدا نمى كنند. سپس به مرحله 
ديگر كه مرحله حیات بعد از مرگ است اشاره كرده، مى گويد:« بار ديگر 
در صور دمیده مى شود، ناگهان همه آنها از قبرها بیرون آمده، شتابان به 
وِر فَِإذا ُهْم  سوى دادگاه پروردگارشان رهسپار مى شوند« )َو نُِفَخ فِي الصُّ

ِِّهْم يَْنِسُلوَن(. ِمَن الْْجداِث إِلى  َرب
خاكها و استخوانهاى پوسیده به فرمان پروردگار لباس حیات در تن 
مى پوشند، و از قبر سر بر مى آورند، و براى محاكمه و حساب در آن 
دادگاه عجیب حاضر مى گردند، همانگونه كه با يك« صیحه« همگى 
مردند با يك )نفخه( )دمیدن در صور( جان مى گیرند و زنده مى شوند، 
نه مرگ آنها براى خدا مشكلى دارد، و نه احیاى آنها، درست همانند 
شیپورى كه براى جمع شدن و آماده باش لشكر زده مى شود، و در يك 
لحظه، همه از خواب برمى خیزند، و از خیمه ها بیرون مى دوند، و در صف 
حاضر مى شوند، زنده كردن مردگان نیز براى خدا همین گونه ساده و 
سريع است!« اجداث« جمع« جدث« )بر وزن قفس( به معنى قبر است، 
اين تعبیر به خوبى نشان مى دهد كه معاد عالوه بر جنبه روحانى جنبه 
جسمانى نیز دارد، و از همان مواد قبلى جسم جديد ساخته و پرداخته 

مى شود.
تعبیر به« نفخ« )دمیده شد( به صورت فعل ماضى به خاطر آنست كه 
عرب معموال مسائل مسلم آينده را به صورت فعل ماضى بیان مى كند، 
اشاره به اينكه هیچگونه شك و ترديدى در آن راه ندارد گويى قبال رخ 
داده است. » ينسلون« از ماده« نسل« )بر وزن فصل( به معنى راه رفتن 
سريع است راغب در مفردات مى گويد اين كلمه در اصل به معنى جدا 
شدن از چیزى است، و اينكه به فرزندان انسان« نسل« گفته مى شود به 
خاطر آنست كه از پدر و مادر جدا شده اند، )بنا بر اين هنگامى كه انسان 

با سرعت دور مى شود و جدا مى گردد اين تعبیر در آن به كار مى رود(.
تعبیر به« ربهم« )پروردگارشان( گويا اشاره به اين است كه ربوبیت و 
مالكیت و تربیت خداوند ايجاب مى كند كه حساب و كتاب و معادى در 
كار باشد. به هر حال از آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه پايان اين 
جهان و آغاز جهان ديگر هر دو با يك جنبش انقالبى و ناگهانى صورت 
مى گیرد، و از هر كدام از آنها به« نفخه صور« )دمیدن در شیپور( تعبیر 
شده است كه شرح كامل آن به خواست خداوند در سوره« زمر« ذيل آيه 
68 خواهد آمد. سپس مى افزايد:« در اين هنگام منكران رستاخیز و معاد 
مى گويند: اى واى بر ما! چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگیخت«؟! 
)قالُوا يا َويَْلنا َمْن بََعثَنا ِمْن َمْرقَِدنا(. » اين همان چیزى است كه خداوند 
رحمن وعده داده است، و فرستادگان او راست گفتند«! )هذا ما َوَعَد 

ْحمُن َو َصَدَق الُْمْرَسُلوَن(. الرَّ
آرى صحنه آن چنان گويا و دهشت انگیز است كه انسان همه مسائل 
باطل و خرافى را به دست فراموشى مى سپرد، و جز اعتراف صريح به 
واقعیتها راهى نمى يابد، قبرها را به خوابگاهى تشبیه مى كند، و رستاخیز 
نیز وارد  بیدار شدن از خواب، همانگونه كه در حديث معروف  به  را 
شده است: كما تنامون تموتون و كما تستیقظون تبعثون« همانگونه كه 
مى خوابید مى میريد و همانگونه كه از خواب برمى خیزيد زنده مى شويد«.

در اينجا نخست وحشت مى كنند و فرياد مى كشند كه اى واى بر ما چه 
كسى ما را از اين خواب بیدار كرد؟ و از خوابگاهمان برانگیخت؟! اما به 
زودى متوجه مى شوند و به يادشان مى آيد كه پیامبران راستین از سوى 
خدا در دنیا وعده امروز را به آنها داده اند، به خودشان پاسخ مى گويند : 
اين وعده خداوند رحمن است، خداوندى كه رحمت عامش همگان را 
فرا گرفته و پیامبرانش راست گفتند، و از اين روز ما را آگاه ساختند، اما 
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افسوس كه ما همه را به باد سخريه و استهزا گرفتیم. بنا بر اين جمله« هذا 
ْحمُن َو َصَدَق الُْمْرَسُلوَن« دنباله كالم همان منكران رستاخیز  ما َوَعَد الرَّ
است، ولى بعضى آن را سخن فرشتگان و يا مؤمنان دانسته اند كه بر 
خالف ظاهر آيه است، و هیچ ضرورتى براى آن نیست، چه اينكه اعتراف 
منكران در آن روز به حقايق مطلبى نیست كه تنها در اين آيه آمده باشد، 
چنان كه در سوره انبیاء آيه 97 آمده است َو اْقتََرَب الَْوْعُد الَْحقُّ فَِإذا ِهَي 
َِّذيَن َكَفُروا يا َويَْلنا قَْد ُكنَّا فِي َغْفَلٍة ِمْن هذا بَْل ُكنَّا ظالِِمینَ   شاِخَصٌة أَبْصاُر ال
» وعده حق )قیامت( نزديك مى شود در آن هنگام چشمهاى كافران از 
شدت وحشت از حركت باز مى ماند، مى گويند: اى واى بر ما كه از اين 

امر در غفلت بوديم، بلكه ما ستمگر بوديم«.
به هر حال تعبیر به« مرقد« كه به معنى« خوابگاه« و« خواب« مى آيد. 
بیانگر اين واقعیت است كه آنها در عالم برزخ در حالتى شبیه به حالت 
خواب فرو مى روند و چنان كه در ذيل آيه 100 سوره مؤمنون گفته ايم« 
برزخ« نسبت به اكثريت مردم كه در حالتى متوسط از ايمان و كفر قرار 
دارند بى شباهت به حالت خواب نیست، در حالى كه مؤمنان پیشرو، و 
كافران فوق العاده بدكار در آنجا كامال هوشیارند و متنعم به نعمتها و يا 

گرفتار انواع عذابند.
بعضى نیز احتمال داده اند كه هول و وحشت قیامت به اندازه اى است كه 
عذاب برزخى در مقابل آن همانند خواب آرامى بیش نیست. سپس براى 
توضیح چگونگى سرعت وقوع اين نفخ صور مى فرمايد:« آن صیحه 
واحدى بیش نیست، فريادى عظیم برمى خیزد و همگى نزد ما حاضر 

مى شوند« )إِْن كانَْت إاِلَّ َصْیَحًة واِحَدًة فَِإذا ُهْم َجِمیٌع لََديْنا ُمْحَضُروَن(.
بنا بر اين براى احیاى مردگان و برخاستن آنها از قبرها و حضورشان در 
دادگاه عدل پروردگار زمان زيادى وقت الزم نیست، همانگونه كه براى 
مرگ انسانها زمان طوالنى الزم نبود، صیحه اول فرياد مرگ است، و 
صیحه دوم فرياد زندگى و حیات و حضور در دادگاه عدل پروردگار! 
تعبیر به« صیحة« )يك فرياد( و تاكید آن با« واحدة« و سپس تعبیر به« 
اذا« كه در اين گونه موارد وقوع ناگهانى چیزى را خبر مى دهد، و تعبیر 
به« ُهْم َجِمیٌع لََديْنا ُمْحَضُروَن« به صورت جمله اسمیه همگى دلیل بر 
وقوع سريع اين مقطع از رستاخیز است. لحن قاطع اين آيات و آهنگ 
نافذ آنها چنان در قلب انسانها اثر مى گذارد كه گويى اين فرياد را با گوش 
جان مى شنوند كه اى انسانهاى به خواب رفته! اى خاكهاى پراكنده! و 
اى استخوانهاى پوسیده! بپاخیزيد، بپاخیزيد و براى حساب و جزا آماده 

شويد، و چه زيباست آيات قرآن و چه گويا انذارات آن؟
]سوره يس )36(: آيات 54 تا 58[

فَالْیَْوَم ال تُْظَلُم نَْفٌس َشْیئًا َو ال تُْجَزْوَن إاِلَّ ما ُكْنتُْم تَْعَمُلوَن )54( إِنَّ أَْصحاَب 
الَْجنَِّة الْیَْوَم فِي ُشُغٍل فاِكُهوَن )55( ُهْم َو أَْزواُجُهْم فِي ِظالٍل َعَلى الْرائِِك 
ُعوَن )57( َسالٌم قَْوالً ِمْن َربٍّ  ُمتَِّكُؤَن )56( لَُهْم فِیها فاِكَهٌة َو لَُهْم ما يَدَّ

َرِحیٍم )58(
ترجمه:

54- امروز به هیچكس ستم نمى شود و جز آنچه را عمل مى كرديد جزا 
داده نمى شويد.

55- بهشتیان امروز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورند )و از هر انديشه 
ناراحت كننده بركنار(.

56- آنها و همسرانشان در سايه هاى )قصرها و درختان بهشتى( بر تختها 
تكیه كرده اند! 57- براى آنها در بهشت میوه بسیار لذت بخشى است و 

هر چه بخواهند در اختیار آنها خواهد بود.
58- براى آنها سالم )و درود الهى( است، اين سخنى است از ناحیه 

پروردگار مهربان!
تفسیر: بهشتیان غرق در مواهب مادى و معنوى 

در اينجا بحث پیرامون چگونگى حساب در محشر را سربسته گذارده 

و از آن مى گذرد، و به تشريح سرانجام كار مؤمنان صالح و كافران طالح 
پرداخته، چنین مى گويد:« امروز به هیچكس ستم نمى شود« )فَالْیَْوَم ال 
تُْظَلُم نَْفٌس َشْیئًا(. نه از پاداش كسى كاسته مى شود، و نه كیفر كسى افزون 
مى گردد، و حتى به قدر يك سر سوزن كم و زياد و بیدادگرى و ظلم 
و ستم وجود ندارد. سپس به بیانى مى پردازد كه در حقیقت دلیل روشن 
و زنده اى براى عدم وجود ظلم در آن دادگاه بزرگ است مى فرمايد:« 
شما جز آنچه را عمل مى كرديد جزا داده نمى شويد )َو ال تُْجَزْوَن إاِلَّ ما 

ُكْنتُْم تَْعَمُلوَن(.
ظاهر اين تعبیر بدون آنكه چیزى در تقدير گرفته شود اين است كه جزاى 
همه شما همان اعمال خودتان است، چه عدالتى از اين بهتر و برتر؟! به 
عبارت ديگر: اعمالى كه از نیك و بد در اين عالم انجام مى دهید در آنجا 
همراه شما خواهد بود، همان اعمال تجسم مى يابد، و در تمام مواقف 
محشر و بعد از پايان حساب، همدم و همنشین شماست، آيا محصول 
اعمال كسى را به او تحويل دادن بر خالف عدالت است؟ و آيا نفس 
اعمال را تجسم بخشیدن و قرين او ساختن ظلم است؟ و از اينجا روشن 
مى شود كه اساسا« ظلم« در آن صحنه مفهوم ندارد و اگر در اينجا در 
میان انسانها گاهى عدالت است و گاهى ظلم به خاطر آنست كه توانايى 

اين را ندارند كه اعمال هر كس را به خود او تحويل دهند.
جمعى از مفسران چنین تصور كرده اند كه جمله اخیر مخصوص بدكاران 
و كفار است كه به قدر اعمالشان كیفر مى بینند، و شامل مؤمنان نمى شود، 
چرا كه خداوند بیش از اعمالشان به آنها پاداش مى دهد. ولى با توجه 
به يك نكته اين اشتباه بر طرف مى گردد، و آن اينكه: در اينجا سخن از 
عدالت در پاداش و كیفر است و گرفتن جزاى استحقاقى، اين منافات 
ندارد كه خداوند براى مؤمنان از فضل و رحمتش هزاران هزار بیفزايد كه 

آن مساله« تفضل« است و اين مساله« استحقاق«.
سپس به گوشه اى از پاداشهاى مؤمنان پرداخته، و قبل از هر چیز روى 
مساله آرامش خاطر انگشت مى گذارد و مى گويد:« بهشتیان در آن روز 
چنان به نعمتهاى خدا مشغولند كه از هر انديشه ناراحت كننده بر كنار 
مى باشند« )إِنَّ أَْصحاَب الَْجنَِّة الْیَْوَم فِي ُشُغٍل(. » و در نهايت سرور و 
شادى به سر مى برند« )فاكهون(.« شغل« )بر وزن شتر( و« شغل« )بر وزن 
قفل( هر دو به معنى حوادث و حاالتى است كه براى انسان روى مى دهد 

و او را به خود مشغول مى دارد خواه مسرت بخش باشد و يا غم انگیز.
اما از آنجا كه بالفاصله پشت سر آن، كلمه« فاكهون« آورده شده و اين 
واژه جمع« فاكه« به معنى مسرور و خوشحال و خندان است، مى تواند 
اشاره به امورى باشد كه از فرط شادى انسان را چنان به خود مشغول 
مى دارد كه از امور نگرانى زا به كلى غافل مى سازد، به طورى غرق در 
سرور و نشاط خواهد شد كه غم و اندوهى بر او چیره نخواهد گشت، و 
حتى هول و وحشتى را كه به هنگام قیام قیامت و حضور در دادگاه عدل 
الهى به او دست داده به فراموشى مى سپارد، كه اگر به راستى فراموش 
نشود همواره سايه نگرانى و غم بر دل او سنگینى خواهد كرد، بنا بر اين 
يكى از آثار اين اشتغال ذهن فراموش كردن اهوال محشر است . به هر 
حال بعد از نعمت آرامش خاطر كه خمیر مايه همه نعمتها، و شرط استفاده 

از همه مواهب است، به شرح نعمتهاى ديگر پرداخته، چنین مى گويد:
» آنها و همسرانشان در سايه هاى لذت بخش، بر تختها، در خلوتگاهها 
تكیه كرده اند« )ُهْم َو أَْزواُجُهْم فِي ِظالٍل َعَلى الْرائِِك ُمتَِّكُؤَن( » ازواج« 
به معنى همسران بهشتى، و يا همسران با ايمانى است كه در اين دنیا داشتند 
و اينكه بعضى احتمال داده اند به معنى همطرازان بوده باشد )مانند آيه 22 
َِّذيَن َظَلُموا َو أَْزواَجُهْم- ظالمان و همطرازانشان  سوره صافات اْحُشُروا ال
را محشور كنید( در اينجا بسیار بعید به نظر مى رسد، به خصوص اينكه« 
ارائك« جمع« اريكه« طبق گفته جمع كثیرى از مفسران و ارباب لغت به 
معنى تختهايى است كه در حجله گاه مى باشد . تعبیر به« ظالل« )سايه ها( 
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اشاره به سايه هاى درختان بهشتى است كه تختهاى بهشتیان در البالى 
آن قرار گرفته، و يا سايه قصرهاى بهشتى است و همه اينها نشان مى دهد 
كه در آنجا نیز آفتابى وجود دارد ولى نه آفتابى آزار دهنده، آرى آنها در 

سايه مطبوع درختان بهشتى نشاط و سرور ديگرى دارند.
عالوه بر اين« براى آنها میوه بسیار لذت بخشى است، و هر چه بخواهند 

ُعوَن(. در اختیار آنها خواهد بود« )لَُهْم فِیها فاِكَهٌة َو لَُهْم ما يَدَّ
از آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى شود كه غذاى بهشتیان تنها 
میوه نیست، ولى تعبیر آيه فوق نشان مى دهد كه میوه آن هم میوه هاى 
مخصوصى كه با میوه هاى اين جهان بسیار متفاوت است برترين غذاى 
بهشتى است، و حتى در اين جهان نیز میوه به گواهى غذاشناسان بهترين 
و مناسبترين غذا براى انسان است.« يدعون« از ماده« دعايه« به معنى 
طلب است، يعنى هر چه طلب كنند و تمنا نمايند براى آنها حاصل است، 

و آرزويى در دل ندارند كه انجام نشدنى باشد.
در  را  تعبیر  اين  عرب  مى گويد:  البیان«  مجمع  در«  طبرسى  مرحوم 
مورد« تمنى« به كار مى برد، مى گويد: ادع على ما شئت يعنى:« هر چه 
مى خواهى از من بخواه و تمنا كن«. و به اين ترتیب آنچه امروز در فكر 
انسان بگنجد و آنچه از فكر او خطور نكند از انواع مواهب و نعمتها در 
آنجا آماده و مهیاست، و پذيرايى خداوند از میهمانان خود در باالترين 
سطح ممكن انجام مى شود. اما مهمتر از همه همان مواهب معنوى است كه 
در آخرين آيه مورد بحث به آن اشاره كرده، مى فرمايد:« براى آنها سالم 
و تهنیت الهى است، اين سخنى است از ناحیه پروردگار رحیم و مهربان 

آنها« )َسالٌم قَْواًل ِمْن َربٍّ َرِحیٍم(.
اين نداى روح افزا و نشاط بخش و مملو از مهر و محبت او چنان روح 
انسان را در خود غرق مى كند، و به او لذت و شادى و معنويت مى بخشد، 
كه با هیچ نعمتى برابر نیست، آرى شنیدن نداى محبوب، ندايى آمیخته با 
محبت، و آكنده  از لطف، سر تا پاى بهشتیان را غرق سرور مى كند، كه يك 
لحظه آن بر تمام دنیا و آنچه در آن است برترى دارد! در روايتى از پیغمبر 
گرامى اسالم ص آمده است:« در همان حال كه بهشتیان غرق در نعمتهاى 
بهشتى هستند نورى بر باالى سر آنها آشكار مى شود، نور لطف خداست 
كه بر آنها پرتو افكنده، ندايى برمى خیزد كه سالم بر شما اى بهشتیان و 
اين همان است كه در قرآن آمده: َسالٌم قَْواًل ِمْن َربٍّ َرِحیٍم، اينجاست 
كه نظر لطف خداوند چنان آنها را مجذوب مى كند كه از همه چیز جز او 
غافل مى شوند، و همه نعمتهاى بهشتى را در آن حال به دست فراموشى 
مى سپارند، و اينجاست كه فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى شوند و 

مى گويند درود بر شما« .
و  لذت بخش  قدر  آن  يار،  لطف  ديدار  و  آرى جذبه شهود محبوب، 
شوق انگیز است كه يك لحظه از آن با هیچ نعمتى حتى با تمام جهان 
برابر نیست، و عاشقان ديدار او آن چنانند كه اگر اين افاضه معنوى از آنها 
قطع شود قالب تهى مى كنند، چنان كه در حديثى از امیر مؤمنان ع آمده 
است كه فرمود : لو حجبت عنه ساعة لمت!« اگر يك ساعت از ديدار او 
محجوب بمانم جان مى دهم«!! . جالب اينكه ظاهر آيه اين است كه اين 
سالم پروردگار كه نثار مؤمنان بهشتى مى شود سالمى است مستقیم و بى 
واسطه، سالمى است از رب و پروردگار آنهم سالمى كه از رحمت خاصه 
او يعنى مقام رحیمیتش سرچشمه مى گیرد و تمام الطاف و كرامات در آن 

جمع است، وه چه نعمتى؟!
نكته: انواع سالمهايى كه نثار بهشتیان مى شود. 

اصوال بهشت« دار السالم« است همانگونه كه در آيه 25 سوره يونس 
الِم:« خداوند مردم را دعوت به دار  ُ يَْدُعوا إِلى  داِر السَّ مى خوانیم : َو اهللَّ
السالم و سرزمین سالمت و آرامش مى كند« و بهشتیان كه ساكنان اين 
سرزمینند گاه با سالم فرشتگان روبرو مى شوند كه به هنگام ورود در 
بهشت از هر درى بر آنها وارد مى شوند و مى گويند:« سالم بر شما به 

خاطر شكیبايیهايى كه داشتید و چه پايان خوبى است اين سرايى كه 
نصیبتان شده«« َو الَْمالئَِكُة يَْدُخُلوَن َعَلْیِهْم ِمْن ُكلِّ باٍب َسالٌم َعَلْیُكْم بِما 

اِر« )رعد- 24(. َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّ
و گاه ساكنان اعراف آنها را صدا مى زنند و مى گويند:« سالم بر شما« )َو 
ناَدْوا أَْصحاَب الَْجنَِّة أَْن َسالٌم َعَلْیُكْم( )اعراف- 46(. گاه پس از ورود در 
بهشت با سالم و تحیت فرشتگان روبرو مى شوند و گاه به هنگام قبض 
روح اين سالم از ناحیه فرشتگان مرگ به آنها نثار مى شود و مى گويند:« 
سالم بر شما وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى داديد« 
َِّذيَن تَتََوفَّاُهُم الَْمالئَِكُة َطیِّبِیَن يَُقولُوَن َسالٌم َعَلْیُكْم اْدُخُلوا الَْجنََّة بِما ُكْنتُْم  )ال
تَْعَمُلوَن( )نحل- 32(. و گاه خودشان به يكديگر سالم و درود مى فرستند، 
و اصوال« تحیت آنها در آنجا همان سالم است« )تَِحیَّتُُهْم فِیها َسالٌم( 
اينها سالم پروردگار  )ابراهیم- 23(. و باآلخره برتر و باالتر از همه 
است )َسالٌم قَْواًل ِمْن َربٍّ َرِحیٍم(. خالصه اينكه« در آنجا نه سخن لغوى 
شنیده مى شود و نه كالم بیهوده اى، تنها سالم است سالم«« ال يَْسَمُعوَن 
فِیها لَْغواً َو ال تَْأثِیمًا إاِلَّ قِیاًل َسالمًا َسالمًا« )واقعه- 26(. اما نه سالمى 
كه تنها در لفظ باشد بلكه سالمى كه اثر آرام بخش و سالمت آفرين آن 
در اعماق روح و جان انسان نفوذ مى كند و همه را غرق در آرامش و 

سالمت مى سازد.
]سوره يس )36(: آيات 59 تا 62[

َو اْمتاُزوا الْیَْوَم أَيَُّها الُْمْجِرُموَن )59( أَ لَْم أَْعَهْد إِلَْیُكْم يا بَنِي آَدَم أَْن ال تَْعبُُدوا 
َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن )60( َو أَِن اْعبُُدونِي هذا ِصراٌط ُمْستَِقیٌم )61(  ْیطاَن إِن الشَّ

َو لََقْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجباِلًّ َكثِیراً أَ فََلْم تَُكونُوا تَْعِقُلوَن )62(
ترجمه:

59- جدا شويد امروز اى گنهكاران! 60- آيا با شما عهد نكردم اى 
فرزندان آدم! كه شیطان را پرستش نكنید كه او براى شما دشمن آشكارى 

است؟
61- و اينكه مرا بپرستید كه راه مستقیم اين است؟

62- او افراد زيادى از شما را گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد؟
تفسیر: چرا پرستش شیطان مى كنید؟!

بخشى از سرگذشت شوق انگیز و پر افتخار بهشتیان در آيات قبل گذشت، 
و در آيات مورد بحث به قسمتى از سرنوشت دوزخیان و بندگان شیطان 

اشاره مى كند.
نخست اينكه در آن روز با خطابى تحقیر آمیز مخاطب مى شوند و به 
الْیَْوَم  اْمتاُزوا  آنها گفته مى شود:« جدا شويد امروز اى گنهكاران«! )َو 
أَيَُّها الُْمْجِرُموَن(. شما بوديد كه در دنیا خود را در صفوف مؤمنان جا زده 
بوديد و گاه به رنگ آنها در مى آمديد، و از حیثیت و اعتبارشان استفاده 
مى كرديد، امروز صفوف خود را از آنها جدا سازيد، و در چهره اصلى 
خود ظاهر شويد! اين در حقیقت تحقق همان وعده الهى است كه در 
الِحاِت  َِّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ آيه 28 سوره ص مى گويد: » أَْم نَْجَعُل ال
اِر«: آيا كسانى را كه ايمان  َكالُْمْفِسِديَن فِي الْْرِض أَْم نَْجَعُل الُْمتَِّقیَن َكالُْفجَّ
آورده، و عمل صالح انجام داده اند، همچون مفسدان در زمین قرار دهیم؟ 
يا پرهیزگاران را همطراز بدكاران«؟! به هر حال ظاهر آيه مورد بحث 
مفسران  چند  هر  است،  مؤمنان  از  مجرمان  صفوف  جداسازى  همان 

احتماالت متعدد ديگرى نیز داده اند، از جمله:
جدا شدن صفوف مجرمان از يكديگر و هر گروهى از آنان در يك رده 
قرار گرفتن يا جدايى آنها از شفیعان و معبودانشان و يا جدايى فرد فرد 
آنها از يكديگر، به گونه اى كه عالوه بر درد و رنج عظیم دوزخ، درد و رنج 
جدايى و فراق از هر كس و هر چیز بر آنها سايه سنگین و شوم افكند. 
اما شمول خطاب نسبت به همه آنان، و محتواى جمله« و امتازوا« معنى 
اول را كه گفتیم تقويت مى كند. آيه بعد به مالمتها و سرزنشهاى پر معنى 
خداوند نسبت به مجرمان در روز  قیامت اشاره كرده، چنین مى گويد:« 
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آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شیطان را پرستش و اطاعت 
مكنید كه او دشمن آشكار شماست«؟ )أَ لَْم أَْعَهْد إِلَْیُكْم يا بَنِي آَدَم أَْن ال 

َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن(. ْیطاَن إِن تَْعبُُدوا الشَّ
اين عهد و پیمان الهى از طرق مختلف از انسان گرفته شده، و بارها 
اين معنى را به او گوشزد كرده است:نخست آن روز كه فرزندان آدم در 
زمین نشو و نما كردند اين خطاب به آنها شد: » يا بَنِي آَدَم ال يَْفتِنَنَُّكُم 
ْیطاُن َكما أَْخَرَج أَبََويُْكْم ِمَن الَْجنَِّة يَْنِزُع َعْنُهما لِباَسُهما لِیُِريَُهما َسْوآتِِهما  الشَّ
یاِطیَن أَْولِیاَء لِلَِّذيَن  َّا َجَعْلنَا الشَّ َُّه يَراُكْم ُهَو َو قَبِیُلُه ِمْن َحْیُث ال تََرْونَُهْم إِن إِن
ال يُْؤِمنُوَن«: » اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفريبد همانگونه كه پدرتان 
را از بهشت بیرون كرد، و لباسشان را از تنشان خارج ساخت تا عورتشان 
را براى آنها آشكار كند! چه اينكه او و پیروانش شما را مى بینند و شما 
آنها را نمى بینید، )بدانید( ما شیاطین را اولیاى كسانى قرار داديم كه ايمان 

نمى آورند« )اعراف- 27(.
سپس همین اخطار به طور مكرر بر زبان رسوالن الهى جارى شد، چنان 
َُّه لَُكْم  ْیطاُن إِن َُّكُم الشَّ ن كه در آيه 62 سوره زخرف مى خوانیم« َو ال يَُصدَّ
َعُدوٌّ ُمبِیٌن«: » شیطان شما را از راه حق باز ندارد كه او دشمن آشكار 
ْیطاِن  شماست«. و در آيه 168- بقره مى خوانیم:« َو ال تَتَّبُِعوا ُخُطواِت الشَّ
َُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِیٌن«:« از گامهاى شیطان پیروى نكنید كه او براى شما  إِن
دشمن آشكارى است«! از سوى ديگر اين پیمان در عالم« تكوين« به 
زبان اعطاى عقل به انسان نیز گرفته شده است، چرا كه دالئل عقلى به 
روشنى گواهى مى دهد انسان نبايد فرمان كسى را اطاعت كند كه از روز 
نخست كمر به دشمنى او بسته او را از بهشت بیرون كرده و سوگند به 
اغواى فرزندانش خورده است. از سوى سوم با سرشت و فطرت الهى 
همه انسانها بر توحید، و انحصار اطاعت براى ذات پاك پروردگار، نیز 
اين پیمان از انسان گرفته شده است، و به اين ترتیب نه با يك زبان كه با 
چندين زبان اين توصیه الهى تحقق يافته و اين عهد و پیمان سرنوشت ساز 

امضا شده است.
اين نكته نیز قابل توجه است كه« عبادت« در جمله« ال تعبدوا الشیطان« 
به معنى« اطاعت« است، زيرا عبادت همیشه به معنى پرستش و ركوع 
و سجود نمى آيد، بلكه يكى از اشكال آن همان اطاعت كردن است، 
چنان كه در آيه 47 سوره مؤمنون مى خوانیم كه فرعون و اطرافیانش 
بعد از مبعوث شدن موسى ع و هارون ع گفتند: )أَ نُْؤِمُن لِبََشَريِْن ِمْثلِنا 
َو قَْوُمُهما لَنا عابُِدوَن(. » آيا ما به دو انسانى كه همانند ما هستند ايمان 
بیاوريم، در حالى كه قوم آنها عبادت و اطاعت ما مى كردند«؟! و در آيه 
31 سوره توبه مى خوانیم: خداوند در باره يهود و نصارى مى فرمايد: » 
ِ َو الَْمِسیَح ابَْن َمْريََم َو ما  اتََّخُذوا أَْحباَرُهْم َو ُرْهبانَُهْم أَْربابًا ِمْن ُدوِن اهللَّ
أُِمُروا إاِلَّ لِیَْعبُُدوا إِلهًا واِحداً«:« آنها دانشمندان و راهبان خود را معبودانى 
در برابر خدا قرار دادند، همچنین مسیح فرزند مريم را، در حالى كه جز 
به عبادت خداوند يگانه كه هیچ معبودى جز او نیست دستور نداشتند«. 
جالب اينكه در روايتى از امام باقر و امام صادق ع كه در ذيل اين آيه آمده 
چنین مى خوانیم: اما و اهللَّ ما دعوهم الى عبادة انفسهم، و لو دعوهم ما 
اجابوهم و لكن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حالال فعبدوهم من حیث 
ال يشعرون!: » به خدا سوگند آنها )دانشمندان و راهبان( يهود و نصارى 
را به عبادت خويشتن دعوت نكردند، و اگر دعوت مى كردند هرگز يهود 
و نصارى دعوتشان را اجابت نمى نمودند، ولى آنها حرامى را براى ايشان 
حالل و حاللى را حرام كردند )و آنها پذيرا شدند( و به اين ترتیب بدون 
توجه آنان را پرستش كردند« نظیر همین معنى با تفاوت مختصرى در 
روايات ديگر نیز وارد شده است: از جمله در روايتى از امام صادق ع 
مى خوانیم: من اطاع رجال فى معصیة فقد عبده: » كسى كه انسانى را در 
معصیت پروردگار اطاعت كند او را پرستش كرده« »2«! و در حديث 
ديگرى از امام باقر ع آمده است: من اصغى الى ناطق فقد عبده، فان كان 

، و ان كان الناطق يؤدى عن الشیطان  الناطق يؤدى عن اهللَّ فقد عبد اهللَّ
فقد عبد الشیطان: » كسى كه به سخنگويى گوش فرا دهد )و سخنش را 
بپذيرد( او را پرستش كرده! اگر ناطق حكم خدا را مى گويد: پرستش خدا 
كرده، و اگر از سوى شیطان سخن مى گويد پرستش شیطان كرده است«! 
»3« در آيه بعد براى تاكید بیشتر و بیان آنچه وظیفه فرزندان آدم است 
مى فرمايد:« آيا من به شما عهد نكردم كه مرا بپرستید و از من اطاعت كنید 
كه راه مستقیم همین است« )َو أَِن اْعبُُدونِي هذا ِصراٌط ُمْستَِقیٌم(. از يك 
سو پیمان گرفته كه اطاعت شیطان نكنند، چرا كه او دشمنى و عداوت 
خود را از روز نخست آشكار ساخته، كدام عاقل به فرمان دشمن ديرينه 
و آشكارش ترتیب اثر مى دهد؟ و در مقابل پیمان گرفته كه از او اطاعت 
كنند، و دلیلش را اين قرار مى دهد كه« صراط مستقیم همین است« و 
اين در حقیقت بهترين محرك انسانها است، چرا كه فى المثل هر كس در 
وسط بیابان خشك و سوزانى گرفتار شود و جان خود و همسر و فرزند 
و اموالش را در خطر دزدان و گرگان ببیند، مهمترين چیزى كه به آن 
مى انديشد پیدا كردن راه مستقیم به سوى مقصد است، راهى كه سريعتر و 

آسانتر او را به سر منزل نجات برساند.
ضمنا از اين تعبیر استفاده مى شود كه اين جهان سراى اقامت نیست، چرا 
كه راه را به كسى ارائه مى دهند كه از گذرگاهى عبور مى كند و مقصدى 

در پیش دارد.
باز براى شناسايى هر چه بیشتر اين دشمن قديمى خطرناك مى افزايد: » 
او افراد زيادى از شما را گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد«؟! )َو لََقْد أََضلَّ 
ِمْنُكْم ِجباِلًّ َكثِیراً أَ فََلْم تَُكونُوا تَْعِقُلوَن(. آيا نمى بینید چه بدبختیهايى شیطان 
بر سر پیروان خود آورده؟ آيا تاريخ پیشینیان را مطالعه نكرديد تا ببینید 
بندگان او به چه سرنوشت شوم و دردناكى گرفتار شدند؟ ويرانه هاى 
شهرهاى بال ديده آنها در برابر چشم شماست، و عاقبت غم انگیز آنها 
براى هر كس كمترين تعقل و انديشه اى داشته باشد روشن است. پس 
چرا دشمنى را كه امتحان عداوت خود را بارها و بارها داده است جدى 
نمى گیريد؟ باز با او طرح دوستى مى ريزيد، و حتى او را رهبر و ولى و 
راهنماى خويش انتخاب مى كنید. » جبل« )به كسر ج و ب و تشديد الم( 
چنان كه راغب در مفردات گويد به معنى جماعت و گروه است كه از نظر 
عظمت تشبیه به« جبل« )بر وزن عمل( به معنى كوه شده است، و تعبیر« 
كثیرا« براى تاكید بیشتر در مورد پیروان شیطان است كه در هر جامعه اى 
قشر عظیمى را تشكیل مى دهند. بعضى عدد« جبل« را ده هزار نفر يا 
بیشتر نوشته اند، و براى كمتر از آن اين تعبیر را مناسب ندانسته اند »1« 

ولى بعضى اين اعداد را الزم نمى دانند .
به هر حال عقل سلیم ايجاب مى كند كه انسان از چنین دشمن خطرناكى 
كه به هیچ انسانى رحم نمى كند و قربانیانش در هر گوشه و كنارى بر 
خاك هالكت افتاده اند سخت بر حذر باشد، و آنى به خود اجازه غفلت 
ندهد چنان كه امیر مؤمنان على ع آن پیشواى آگاه و بیدار در يكى از 
خطبه هايش براى توجه به اين حقیقت، مردم را مخاطب ساخته مى گويد: 
، ان يعديكم بدائم، و ان يستفزكم بندائه، و ان  ! عدو اهللَّ فاحذروا عباد اهللَّ
يجلب علیكم بخیله و رجله، فلعمرى لقد فوق لكم سهم الوعید، و اغرق 
الیكم بالنزع الشديد، و رماكم من مكان قريب، فقال رب بما اغويتنى 
الزينن لهم فى االرض و الغوينهم اجمعین: » اى بندگان خدا! از اين 
دشمن خدا بر حذر باشید، مبادا شما را به بیمارى خويش )كبر و غرور( 
به وسیله  و  به حركت در آورد،  را  نداى خود شما  با  و  مبتال سازد، 
لشكريان سواره و پیاده اش شما را جلب كند، به جان خودم سوگند 
او تیرى خطرناك براى شكار كردن شما به چله كمان گذاشته، و آن را 
با قدرت و شدت تا سرحد توانايى كشیده، و از نزديكترين مكان شما 
را هدف قرار داده!، هم او گفته است: پروردگارا به سبب آنكه مرا اغوا 
كرده اى زرق و برق زندگى را در چشم آنها جلوه مى دهم، و همه آنها را 
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اغوا خواهم كرد )در حالى كه خداوند سبب گمراهیش نبود بلكه هواى 
نفسش او را گمراه ساخته( و راستى عجیب است كه چنین دشمنى را به 

دوستى برگزينیم، و به گفته شاعر:

كجا بر سر آيم از اين عار و ننگ
كه با او به صلحیم و با حق به جنگ؟

 ]سوره يس )36(: آيات 63 تا 68[
َّتِي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن )63( اْصَلْوَها الْیَْوَم بِما ُكْنتُْم تَْكُفُروَن )64(  هِذهِ َجَهنَُّم ال
الْیَْوَم نَْختُِم َعلى  أَْفواِهِهْم َو تَُكلُِّمنا أَيِْديِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجُلُهْم بِما كانُوا يَْكِسبُوَن 
َّى يُْبِصُروَن )66(  راَط فََأن )65( َو لَْو نَشاُء لََطَمْسنا َعلى  أَْعیُنِِهْم فَاْستَبَُقوا الصِّ
َو لَْو نَشاُء لََمَسْخناُهْم َعلى  َمكانَتِِهْم فََما اْستَطاُعوا ُمِضیًّا َو ال يَْرِجُعوَن )67(

ْسُه فِي الَْخْلِق أَ فاَل يَْعِقُلوَن )68( ْرهُ نُنَكِّ َو َمْن نَُعمِّ
ترجمه:

63- اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد.
64- امروز وارد آن شويد و به آتش آن بسوزيد به خاطر كفرى كه 
داشتید! 65- امروز بر دهان آنها مهر مى نهیم، و دستهايشان با ما سخن 

مى گويند و پاهايشان كارهايى را كه انجام مى دادند شهادت مى دهند.
66- و اگر بخواهیم چشمان آنها را محو مى كنیم، سپس براى عبور از راه 
مى خواهند  بر يكديگر پیشى بگیرند اما چگونه مى توانند ببینند؟! 67- و 
اگر بخواهیم آنها را در جاى خود مسخ مى كنیم )و به مجسمه هايى بى 
روح مبدل مى سازيم( تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب برگردند.

68- هر كس را كه طول عمر دهیم در آفرينش واژگونه مى كنیم )و به 
ناتوانى كودكى باز مى گردانیم( آيا انديشه نمى كنند؟

تفسیر:
روزى كه زبان از كار مى افتد و اعضاء گواهى مى دهند!

آيات گذشته بخشى از سرزنشهاى خداوند و گفتگوهاى او را به مجرمان 
در قیامت بازگو كرد، آيات مورد بحث همین معنى را در بخش ديگرى 
ادامه مى دهد. آرى در آن روز در حالى كه آتش سوزان و شعله ور جهنم 
در برابر ديدگان مجرمان قرار گرفته به آن اشاره كرده خطاب به مجرمان 
مى گويد:« اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد«! )هِذِه 
َّتِي ُكْنتُْم تُوَعُدوَن( پیامبران الهى يكى بعد از ديگرى آمدند و شما  َجَهنَُّم ال
را از چنین روز و چنین آتشى بر حذر داشتند، ولى شما همه را به شوخى 

و مسخره گرفتید.
» امروز در آن وارد شويد، و با آتش سوزان آن بسوزيد كه اين جزاى 
كفرى است كه داشتید« )اْصَلْوَها الْیَْوَم بِما ُكْنتُْم تَْكُفُروَن(  سپس به گواهان 
روز قیامت اشاره مى كند، گواهانى كه جزء پیكر خود انسانند و جايى 
مهر  آنها  دهان  بر  امروز  مى فرمايد:«  نیست،  آنها  سخنان  انكار  براى 
مى نهیم، و دستهاى آنها با ما سخن مى گويد و پاهاى آنها كارهايى را 
كه انجام مى دادند براى ما شهادت مى دهند« )الْیَْوَم نَْختُِم َعلى  أَْفواِهِهْم َو 

تَُكلُِّمنا أَيِْديِهْم َو تَْشَهُد أَْرُجُلُهْم بِما كانُوا يَْكِسبُوَن(.
آرى در آن روز ديگر اعضاى انسان تسلیم تمايالت او نیستند، آنها 
حساب خود را از كل وجود انسان جدا كرده تسلیم پروردگار مى شوند، و 
بر آستان مقدس او سر فرود مى آورند، و حقايق را با شهادت خود آشكار 
مى سازند، و چه دادگاه عجیبى است كه گواه آن اعضاى پیكر خود بدن 
انسان است، همان ابزارى است كه گناه را با آن انجام داده! شايد گواهى 
اعضا بخاطر آن باشد كه اين مجرمان هنگامى كه به آنها گفته مى شود كیفر 
شما در برابر اعمالى كه انجام داديد دوزخ است به انكار برمى خیزند، به 
گمان اينكه دادگاه دنیاست، و حقايق از طريق پشت هم اندازى قابل انكار 
است، گواهى اعضا شروع مى شود، و تعجب و وحشت سراسر وجود او 

را مى گیرد و تمام راههاى فرار به روى او بسته مى شود.

در اينكه كیفیت نطق اعضا چگونه است؟ مفسران احتماالتى داده اند:
1- خداوند در آن روز درك و شعور و قدرت سخن گفتن در يك يك 
اعضا مى آفريند، و آنها به راستى سخن مى گويند، و چه جاى تعجب؟ 
همان كسى كه اين قدرت را در قطعه گوشتى به نام زبان يا مغز آدمى 

آفريده مى تواند در ساير اعضا نیز بیافريند.
2- آنها از درك و شعورى بهره مند نمى شوند، ولى خداوند آنها را به 
سخن گفتن وا مى دارد و در حقیقت اعضا محل ظهور سخن خواهند بود، 

و حقايق را به فرمان خدا آشكار مى كنند.
3- اعضاى بدن هر انسانى آثار اعمالى را كه در تمام طول عمر انجام 
داده مسلما با خود خواهد داشت، چرا كه هیچ عملى در اين جهان نابود 
نمى شود،                        مسلما آثار آن روى يك يك اعضاى بدن، 
و در فضاى محیط باقى مى ماند، آن روز كه روز به روز و آشكار شدن 
است، اين آثار نیز بر دست و پا و ساير اعضا ظاهر مى شود، و ظهور اين 
آثار به منزله شهادت آنها است. اين تعبیر در سخنان روزمره و تعبیرات 
ادبا نیز فراوان است مثال مى گويند: عینك تشهد بسهرك:« چشمت گواه 
بى خوابى تو است«! يا مى گوئیم: الحیطان تبكى على صاحب الدار:« 
ديوارها بر صاحب اين خانه گريه مى كنند«! شاعر فارسى نیز مى گويد:« 
رنگ رخساره خبر مى دهد از سر درون«! به هر حال گواهى اعضا در 
قیامت مسلم است، اما اينكه هر عضوى خصوص كارى را كه انجام داده 
است بازگو مى كند، يا همه كارها را؟ بدون شك مناسب احتمال اول 
است، لذا در آيات ديگر قرآن سخن از شهادت گوش و چشم و پوست 

بدن به میان آمده است.
چنان كه در آيه 20 سوره فصلت مى خوانیم: َحتَّى إِذا ما جائوها َشِهَد 
َعَلْیِهْم َسْمُعُهْم َو أَبْصاُرُهْم َو ُجُلوُدُهْم بِما كانُوا يَْعَمُلوَن:« تا آن زمان كه در 
كنار آتش دوزخ قرار گیرند گوش و چشم و پوستهاى تن آنها گواهى 
مى دهد به اعمالى كه انجام مى دادند« و در آيه 24 سوره نور آمده است: 
يَْوَم تَْشَهُد َعَلْیِهْم أَلِْسنَتُُهْم َو أَيِْديِهْم َو أَْرُجُلُهْم بِما كانُوا يَْعَمُلوَن« روزى كه 
زبان و دست و پاهاى آنها گواهى مى دهد به اعمالى كه انجام مى داده اند«.

اين نكته نیز قابل توجه است كه در يك جا مى گويد:« زبانهاى آنها 
گواهى مى دهد« )مانند آيه سوره نور( و در آيات مورد بحث مى فرمايد:« 
ما مهر بر زبانشان مى نهیم«. ممكن است اين تعبیر به خاطر آن باشد كه 
نخست بر زبان آدمى مهر نهاده مى شود و اعضاى او به سخن در مى آيند، 
هنگامى كه او شهادت اعضا را مى بیند زبانش باز مى شود و چون جاى 
انكار نیست زبان نیز اعتراف مى كند. اين احتمال نیز وجود دارد كه منظور 
از شهادت زبان تكلم معمولى نباشد بلكه تكلمى همچون تكلم ساير اعضا 
از درونش بر خیزد نه از برون! )در مورد تعداد گواهان در آن دادگاه 
عظیم، و چگونگى گواهى آنان به خواست خدا ذيل آيات 19- 23 سوره 

فصلت مشروحتر از اين سخن خواهیم گفت(.
آخرين سخن اينكه گواهى اعضا مربوط به كفار و مجرمان است، و گرنه 
مؤمنان حسابشان روشن است، لذا در حديثى از امام باقر ع مى خوانیم: 
» لیست تشهد الجوارح على مؤمن، انما تشهد على من حقت علیه كلمة 
العذاب، فاما المؤمن فیعطى كتابه بیمینه، قال اهللَّ عز و جل فََمْن أُوتَِي ِكتابَُه 
بِیَِمینِِه فَُأولئَِك يَْقَرُؤَن ِكتابَُهْم َو ال يُْظَلُموَن فَتِیاًل«: » اعضاى پیكر انسان بر 
ضد مؤمن گواهى نمى دهد، بلكه گواهى بر ضد كسى مى دهد كه فرمان 
عذاب بر او مسلم شده، و اما مؤمن نامه اعمالش را به دست راست او 
مى دهند )و خودش آن را مى خواند( همانگونه كه خداوند متعال فرموده: 
آنها كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده شد )با سرفرازى و افتخار( 

نامه اعمال خود را مى خوانند و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد« .
در آيه بعد اشاره به يكى از عذابهايى مى كند كه ممكن است خداوند 
در همین دنیا اين گروه مجرم را به آن مبتال سازد، عذابى دردناك و 
وحشت زا، مى فرمايد:« اگر بخواهیم چشمان آنها را محو مى كنیم«! )َو 
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لَْو نَشاُء لََطَمْسنا َعلى  أَْعیُنِِهْم(  و در اين حال وحشتى فوق العاده آنها را 
فرا مى گیرد،« مى خواهند از راهى كه معموال از آن مى رفتند بروند و بر 
راَط  يكديگر پیشى گیرند، اما چگونه مى توانند ببینند«؟! )فَاْستَبَُقوا الصِّ
َّى يُْبِصُروَن(. آنها حتى از پیدا كردن راه خانه خود عاجز خواهند ماند،  فََأن
تا چه رسد به اينكه راه حق را پیدا كنند و در صراط مستقیم قدم بگذارند! 
مجازات دردناك ديگر اينكه:« اگر بخواهیم آنها را در جاى خود مسخ 
مى كنیم )به مجسمه هايى بى روح و فاقد حركت يا اشكال حیوانى افلیج 
تبديل مى نمائیم( به گونه اى كه نتوانند راه خود را ادامه دهند و يا به عقب 
باز گردند« )َو لَْو نَشاُء لََمَسْخناُهْم َعلى  َمكانَتِِهْم فََما اْستَطاُعوا ُمِضیًّا َو ال 

يَْرِجُعوَن( .
راَط« ممكن است به معنى پیشى گرفتن از يكديگر  جمله« فَاْستَبَُقوا الصِّ
در پیدا كردن راهى كه معموال از آن مى رفتند بوده باشد، و يا به معنى 
منحرف شدن از راه و پیدا نكردن آن، چرا كه بعضى از ارباب لغت گفته اند 
جمله« فاستبقوا الصراط« به معنى« جاوزوه و تركوه حتى ضلوا« است 
يعنى از راه گذشتند و آن را ترك نمودند تا گمراه شدند . به هر حال طبق 
اين تفسیر كه غالب مفسران اسالمى آن را پذيرفته اند دو آيه فوق مربوط 
به عذابهاى دنیاست، و تهديد كفار و مجرمان به اينكه خدا مى تواند آنها را 
در همین جهان به چنین سرنوشتهاى دردناكى مبتال سازد، ولى به خاطر 
لطف و رحمتش چنین نكرده است، شايد اين لجوجان بیدار شوند و به 
راه حق باز گردند. ولى احتمال ديگرى نیز وجود دارد، و آن اينكه اين 
آيات ناظر به مجازاتهاى الهى در روز قیامت است نه دنیا، در حقیقت به 
دنبال آيه قبل كه مى گفت ما در آن روز مهر بر دهانشان مى گذاريم در 
اين آيات به دو مجازات ديگر اشاره مى كند كه اگر خدا بخواهد در باره 

آنها اجرا خواهد نمود:
نخست اينكه چشمان آنها را نابینا كند تا نتوانند« صراط« يعنى طريق 
بهشت را بیابند، و ديگر اينكه اين افراد را كه در دنیا فاقد حركت در 
طريق سعادت بودند در آن روز به صورت مجسمه هاى بى روحى در 
آورد كه در عرصه محشر حیران بمانند، نه راهى به سوى پیش و نه 
راهى به سوى عقب داشته باشند، البته تناسب آيات تايیدى است براى 
اين تفسیر كه گفتیم، هر چند اكثر مفسران تفسیر قبل را پذيرفته اند »1« 
در آخرين آيه مورد بحث به وضع انسان در پايان عمر از نظر ضعف و 
ناتوانى عقل و جسم اشاره مى كند تا هم هشدارى باشد به آنها كه براى 
انتخاب راه هدايت امروز و فردا مى كنند، و هم پاسخى باشد به كسانى 
كه تقصیرات خود را به گردن كمى عمر مى افكنند، و هم دلیلى باشد بر 
قدرت خداوند كه او همانگونه كه مى تواند يك انسان نیرومند را به ضعف 
و ناتوانى يك نوزاد باز گرداند، قادر است بر مساله معاد، و همچنین نابینا 

ساختن مجرمان و از حركت باز داشتن آنها.
مى فرمايد:« هر كس را كه طول عمر دهیم در آفرينش واژگونه مى كنیم، 
ْسُه فِي الَْخْلِق أَ فاَل يَْعِقُلوَن(. توضیح  ْرهُ نُنَكِّ آيا انديشه نمى كنند«؟ )َو َمْن نَُعمِّ
اينكه« ننكسه« از ماده« تنكیس« به معنى واژگون ساختن  چیزى است 
به گونه اى كه سر به جاى پا و پا به جاى سر قرار گیرد، و در اينجا كنايه 
از بازگشت كامل انسان به حاالت طفولیت است. چه اينكه آدمى از آغاز 
خلقت ضعیف است و تدريجا رو به رشد و تكامل مى رود، در دوران 
جنینى هر روز شاهد خلقت تازه و رشد جديدى است، بعد از تولد نیز 
مسیر تكاملى خود را در جسم و روح به سرعت ادامه مى دهد، و قوا و 
استعدادهاى خدا داد كه در درون وجودش نهفته شده يكى بعد از ديگرى 
شكوفا مى شود، دوران جوانى، و بعد از آن پختگى فرا مى رسد، و انسان 
در اوج قله تكامل جسمى و روحى قرار مى گیرد، در اينجا گاه روح و 
جسم مسیر خود را از هم جدا مى كنند، روح هم چنان به تكامل خويش 
ادامه مى دهد، در حالى كه عقبگرد جسم شروع مى شود، ولى سرانجام 
عقل نیز سیر نزولى خود را شروع مى كند، و تدريجا و گاه به سرعت به 

مراحل كودكى باز مى گردد، حركات حركات كودكانه و تفكر و حتى 
بهانه جوئیها همچون كودكان مى شود، و ضعف جسمانى نیز با آن هماهنگ 
مى گردد، با اين تفاوت كه اين حركات و روحیات از كودكان شیرين و 
جذاب است و نويدى است بر شكوفايى امیدبخش و مسرت آفرين آينده، 
و به همین دلیل كامال قابل تحمل است، ولى از پیران زننده و نازيبا و 
گاه تنفر آور و يا ترحم انگیز است. به راستى روزهايى فرا مى رسد بسیار 
دردناك كه عمق ناراحتى آن را به زحمت مى توان تصور كرد. قرآن مجید 
در آيه 5 سوره حج نیز به همین معنى اشاره كرده، مى گويد: َو ِمْنُكْم َمْن 
يَُردُّ إِلى  أَْرَذِل الُْعُمِر لَِكْیال يَْعَلَم ِمْن بَْعِد ِعْلٍم َشْیئًا:« بعضى از شما آن قدر 
عمر مى كنند كه به بدترين مرحله زندگى و پیرى مى رسند، آن چنان كه 
چیزى از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت« )حتى نزديكترين افراد 
خانواده خود را نخواهند شناخت!(. لذا در بعضى از روايات افراد هفتاد 

ساله به عنوان اسیر اهللَّ فى االرض  )اسیران خدا در زمین( ذكر شده اند.
به هر حال جمله« ا فال يعقلون« هشدار عجیبى در اين زمینه مى دهد، 
و به انسانها مى گويد: اگر اين قدرت و توانايى كه داريد عاريتى نبود 
به اين آسانى از شما گرفته نمى شد، بدانید دست قدرت ديگرى باالى 
سر شماست كه بر هر چیز تواناست. تا به آن مرحله نرسیده ايد خود را 
دريابید، و پیش از آنكه نشاط و زيبايى به پژمردگى مبدل گردد از اين 
چمن گلها بچینید، و توشه راه طوالنى آخرت را از اين جهان برگیريد، 
كه در فصل ناتوانى و پیرى و درماندگى هیچكارى از شما ساخته نیست! 
و لذا يكى از پنج چیزى را كه پیامبر ص به ابو ذر توصیه فرمود همین 
بود كه دوران جوانى را قبل از پیرى غنیمت بشمار: اغتنم خمسا قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، 
و فراغك قبل شغلك و حیاتك قبل موتك: » پنج چیز را قبل از پنج 
چیز غنیمت بشمر، جوانیت را قبل از پیرى، و سالمتت را قبل از بیمارى، 
و بى نیازيت را قبل از فقر، و زندگیت قبل از مرگ، و فراغت خاطر را 

قبل از گرفتارى« .
يا به گفته شاعر:

چنین گفت روزى به پیرى جوانى       كه چون است با پیريت زندگانى؟

بگفتا در اين نامه حرفى است مبهم      كه معنیش جز وقت پیرى ندانى!

تو به كز توانايى خويش گويى                چه مى پرسى از دوره ناتوانى 

متاعى كه من رايگان دادم از كف             تو گر مى توانى مده رايگانى!

]سوره يس )36(: آيات 69 تا 70[
ْعَر َو ما يَْنبَِغي لَُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َو قُْرآٌن ُمبِیٌن )69( لِیُْنِذَر  َو ما َعلَّْمناهُ الشِّ

َمْن كاَن َحیًّا َو يَِحقَّ الَْقْوُل َعَلى الْكافِِريَن )70(
ترجمه:

69- ما هرگز شعر به او نیاموختیم، و شايسته او نیست، اين )كتاب 
آسمانى( تنها ذكر و قرآن مبین است.

70- هدف اين است كه افرادى را كه زنده اند انذار كند و بر كافران اتمام 
حجت شود و فرمان عذاب بر آنها مسلم گردد.

تفسیر: او شاعر نیست، او انذار كننده زندگان است!
گفتیم در اين سوره بحثهاى زنده و جامعى پیرامون اصول اعتقادى توحید، 
معاد، نبوت مطرح شده، و در مقطعهاى متفاوتى سخن را از يكى به 

ديگرى منتقل مى سازد.
در آيات گذشته بحثهاى مختلفى پیرامون توحید و معاد مطرح بود، در 
دو آيه فوق به بحث نبوت باز مى گردد، و يكى از رايجترين اتهاماتى را 
كه براى پیامبر اسالم ص مطرح مى كردند عنوان كرده پاسخ دندان شكن و 
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آموزنده به آن مى دهد، و آن اتهام شعر و شاعرى است، مى گويد:« ما به او 
ْعَر َو  تعلیم شعر نداديم و شايسته او نیست كه شاعر باشد« )َو ما َعلَّْمناهُ الشِّ
ما يَْنبَِغي لَُه(. چرا پیامبر ص را به چنین موضوعى متهم مى كردند در حالى 
كه او هرگز شعر نسروده بود؟ اين بخاطر آن بود كه جاذبه و نفوذ قرآن 
در دلها براى همه كس محسوس بود، و زيبائیهاى لفظ و معنا و فصاحت 
و بالغت آن قابل انكار نبود، حتى خود مشركان چنان مجذوب آهنگ و 
بیان قرآن مى شدند كه گاه شبانه بطور مخفیانه به نزديكى منزلگاه پیامبر 

ص مى آمدند تا زمزمه تالوت او را در دل شب بشنوند.
چه بسیار كسانى كه با شنیدن چند آيه از قرآن شیفته و دلباخته آن شدند، 
و در همان مجلس اسالم را پذيرفتند و به آغوش قرآن پناه بردند. اينجا 
بود كه براى توجیه اين پديده بزرگ، و اغفال مردم از اين وحى آسمانى، 
زمزمه شعر و شاعرى پیامبر ص را در همه جا سر دادند، كه اين خود 
اعترافى بود ضمنى به نفوذ فوق العاده قرآن! اما چرا شايسته پیامبر ص 
نیست كه شاعر باشد بخاطر اينكه خط« وحى« از خط« شعر« كامال 

جدا است، زيرا: 
1- معموال سرچشمه شعر تخیل و پندار است، شاعر بیشتر بر بال و پر 
خیال سوار مى شود و پرواز مى كند، در حالى كه وحى از مبدء هستى 

سرچشمه مى گیرد و بر محور واقعیتها مى گردد.
2- شعر از عواطف متغیر انسانى مى جوشد، و دائما در حال دگرگونى 

است، در حالى كه وحى بیانگر حقايق ثابت آسمانى مى باشد.
3- لطف شعر در بسیارى از مواد در اغراق گوئیها و مبالغه هاى آن است، 
تا آنجا كه گفته اند: احسن الشعر اكذبه!:« بهترين شعر دروغ آمیزترين آن 

است« در حالى كه در وحى جز صداقت چیزى نیست.
4- شاعر در بسیارى از موارد بخاطر زيبائیهاى لفظ ناچار است خود را 
تسلیم الفاظ كند و دنباله رو آن باشد، و چه بسا حقائقى كه در اين میان 

پايمال گردد.
5- سرانجام به تعبیر زيباى يكى از مفسران« شعر« مجموعه شوقهايى 
است كه از زمین به آسمان پرواز مى كند، اما« وحى« مجموعه حقائقى 
است كه از آسمان به زمین نازل مى گردد، و اين دو خط كامال متفاوت 
است! باز در اينجا الزم است براى شاعرانى كه در خط اهداف مقدسى 
گام بر مى دارند و از عوارض نامطلوب شعر خود را بر كنار مى سازند 
حساب جداگانه اى باز كنیم، و ارزش مقام و هنر آنها را فراموش نكنیم، 

ولى به هر حال طبیعت غالب شعر آن است كه گفته شد.
َعراُء  به همین دلیل قرآن مجید در آخر سوره« شعراء« مى گويد: َو الشُّ
يَتَّبُِعُهُم الْغاُووَن:« شعراء كسانى هستند كه گمراهان از آنها پیروى مى كنند«! 
سپس در يك عبارت كوتاه و پر معنى به ذكر دلیل آن پرداخته چنین 
َُّهْم يَُقولُوَن ما ال يَْفَعُلوَن:« آيا  َُّهْم فِي ُكلِّ واٍد يَِهیُموَن َو أَن مى گويد: أَ لَْم تََر أَن
نديدى كه آنها در هر وادى سرگردانند )همواره غرق پندارها و تشبیهات 
شاعرانه خويش هستند، تسلیم امواج هیجانات و جهشهاى خیالند( و 
عالوه نمى بینى كه سخنانى مى گويند كه عمل نمى كنند« )سوره شعراء 

آيه 224- 226(.
البته در پايان همان آيات نیز شاعران با ايمان و صالح را كه هنرشان در 
مسیر اهدافشان است استثناء مى كند و به آنها ارج مى نهد و حسابشان را 
از ديگران جدا مى سازد. ولى به هر حال پیامبر نمى تواند شاعر باشد، و 
هنگامى كه مى گويد: خدا به او تعلیم شعر نداده، مفهومش اين است كه 
از شعر بر كنار است، چرا كه همه تعلیمات به ذات پاك خدا بر مى گردد. 
جالب اينكه در تواريخ و روايات كرارا نقل شده كه هر وقت پیامبر اسالم 
ص مى خواست به شعرى تمثل جويد، و آن را شاهد سخن قرار دهد، 
آن را در هم مى شكست تا بهانه اى به دست دشمن نیفتد، چنان كه روزى 
پیامبر ص مى خواست اين شعر معروف عرب را بخواند:                        
ستبدى لك االيام ما كنت جاهال           و ياتیك باالخبار من لم تزود

» به زودى ايام حقايقى را براى تو آشكار مى كند كه از آن آگاه نبودى- 
و اخبارى را كسانى براى تو مى آورند كه زاد و توشه اى براى آنها تهیه 

نديده اى«.
پیامبر ص به هنگامى كه مى خواست شعر فوق را بخواند فرمود » ياتیك 
من لم تزود باالخبار« و جمله را پس و پیش فرمود. قرآن در برابر نفى 
شعر از پیامبر ص اضافه مى كند: اين آيات چیزى جز وسیله بیدارى و 
قرآن آشكار نیست« )إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َو قُْرآٌن ُمبِیٌن(. » هدف از آن اين 
است كه افرادى را كه زنده اند انذار كند، و بر كافران اتمام حجت شود تا 
فرمان عذاب بر آنها مسلم گردد« )لِیُْنِذَر َمْن كاَن َحیًّا َو يَِحقَّ الَْقْوُل َعَلى 
الْكافِِريَن( . آرى اين آيات« ذكر« است و مايه ياد آورى و وسیله بیدارى، 
اين آيات« قرآن مبین« است كه حق را بدون هیچگونه پرده پوشى با 
قاطعیت و صراحت بیان مى كند، و به همین دلیل عامل بیدارى و حیات 

و زندگى است.
بار ديگر در اينجا مى بینیم كه قرآن ايمان را به عنوان« حیات« و مؤمنان 
را« زندگان« و افراد بى ايمان را« مردگان« تلقى كرده، در يك سو عنوان« 
حى« و در سوى مقابل عنوان« كافرين« قرار گرفته، اين همان حیات و 
مرگ معنوى است كه از مرگ و حیات ظاهرى به مراتب فراتر مى رود، 
و آثار آن گسترده تر و وسیعتر است اگر حیات و زندگى به معنى« نفس 
كشیدن« و« غذا خوردن« و« راه رفتن« باشد، اين چیزى است كه همه 
حیوانات در آن شريكند، اين حیات  انسانى نیست، حیات انسانى شكوفا 
شدن گلهاى عقل و خرد و ملكات برجسته در روح انسان و تقوى و ايثار 
و فداكارى و تسلط بر نفس و فضیلت و اخالق است، و قرآن پرورش 

دهنده اين حیات در وجود انسانهاست.
به هر حال انسانها در برابر دعوت قرآن به دو گروه تقسیم مى شوند: 
گروهى زنده و بیدارند كه دعوت آن را لبیك مى گويند، و به انذارهايش 
توجه مى كنند، گروهى ديگر كفار دل مرده اى هستند كه هرگز در برابر آن 
واكنش مثبتى نشان نمى دهند، ولى اين انذار مايه اتمام حجت بر آنها و 

تحقق يافتن فرمان عذاب بر آنان است.
نكته:« حیات« و« مرگ« دلها!

انسان داراى چند نوع حیات و مرگ است: نخست حیات و مرگ« 
نباتى« كه مظهر همان نمو و رشد و تغذيه و تولید مثل است و از اين نظر 
با تمام گیاهان همگام مى باشد. ديگر حیات و مرگ« حیوانى« است كه 
نشانه بارز آن« احساس« و« حركت« است، و در اين دو ويژگى نیز با 
تمام حیوانات همراه است. اما نوع سومى از حیات است كه مخصوص 
انسانهاست و آنها را از گیاهان و حیوانات ديگر جدا مى كند، و آن حیات« 
انسانى و روحانى« است، اين همان چیزى است كه در روايات اسالمى 
از آن به عنوان« حیات القلوب« تعبیر شده است كه منظور از« قلب« در 
اينجا همان« روح و عقل و عواطف« انسان است. در سخنان امیر مؤمنان 
على ع در خطبه ها و كلمات قصار نهج البالغه روى اين مساله بسیار 
تكیه شده است، در خطبه اى درباره قرآن مى گويد: تفقهوا فیه فانه ربیع 
القلوب  » در باره قرآن بینديشید كه بهار حیات بخش دلها در آنست. و 
در جاى ديگر درباره حكمت و دانش مى فرمايد هى حیاة للقلب المیت: 
» حكمت مايه حیات دلهاى مرده است« گاه بیمارى قلب را در برابر 
بیمارى بدن قرار داده، مى فرمايد: و اشد من مرض البدن مرض القلب: » 
بدتر از بیمارى تن بیمارى دل است« و زمانى مى گويد:« هر كس روح 
ورع در او كم شود قلبش مى میرد«: و من قل ورعه مات قلبه  و تعبیرات 

فراوان ديگرى از اين قبیل.
از سوى ديگر قرآن مجید براى انسان نوع خاصى از بینايى و شنوايى و 
درك و شعور غیر از بینايى و شنوايى و شعور ظاهر قائل شده چنان كه در 
باره كافران مى فرمايد: ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم ال يَْعِقُلوَن:« آنها كران و الالن و 
كورانند و به همین دلیل چیزى نمى فهمند«! )بقره- 171(. در جاى ديگر 
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منافقان را بیماردالنى مى نامد كه خداوند بر بیمارى آنها مى افزايد فِي 
ُ َمَرضًا )بقره- 10(.و كسانى را كه ترس از خدا  قُُلوبِِهْم َمَرٌض فَزاَدُهُم اهللَّ
در وجودشان نیست سنگدالنى معرفى كرده كه قلبشان از سنگ خارا نیز 
سختتر است:« ثُمَّ قََسْت قُُلوبُُكْم )ِمْن بَْعِد ذلَِك( فَِهَي َكالِْحجاَرةِ أَْو أََشدُّ 
قَْسَوًة« )بقره- 74(. و در باره گروهى از كافران تعبیرى دارد كه ضمن آن 
َِّذيَن لَْم يُِرِد  آنها را به عنوان« پاكدالن« معرفى مى كند، مى گويد:« أُولئَِك ال
َر قُُلوبَُهْم«:« آنها كسانى هستند كه خدا نمى خواهد دلهاى آنها  ُ أَْن يَُطهِّ اهللَّ

را پاك  سازد« )مائده- 41(.
در جاى ديگر مى گويد:« دعوت تو را تنها زندگانى كه گوش شنوا دارند 
َِّذيَن يَْسَمُعوَن َو الَْمْوتى  يَْبَعثُُهُم  َّما يَْستَِجیُب ال اجابت مى كنند نه مردگان«!: إِن
ُ ثُمَّ إِلَْیِه يُْرَجُعوَن:« تنها كسانى كه گوش شنوا دارند اجابت دعوت تو  اهللَّ
را مى كنند اما مردگان را خدا در قیامت برمى انگیزد سپس به سوى او باز 

مى گردند« )انعام- 36(.
از مجموع اين تعبیرات و تعبیرات فراوان ديگرى كه مشابه آن است 
به خوبى روشن مى شود كه قرآن محور حیات و مرگ را همان محور 
انسانى و عقالنى مى شمرد، چرا كه تمام ارزش انسان نیز در همین قسمت 
نهفته شده است. در حقیقت حیات و زندگى و درك و ديد و شنود و 
مانند آنها، در اين بخش از وجود انسان خالصه مى شود، گرچه بعضى 
از مفسران اين تعبیرات را مجاز دانسته اند ولى آنها در اينجا با روح قرآن 
هماهنگ نشده اند چرا كه از نظر قرآن حقیقت همین است، و زندگى و 
مرگ حیوانى مجازى بیش نیست! عوامل مرگ و حیات روحانى بسیار 
زياد است ولى قدر مسلم اين است كه« نفاق« و« كبر« و« غرور« و« 
عصبیت« و« جهل« و گناهان بزرگ،« قلب« را مى میراند، چنان كه 
در مناجات تائبین از مناجاتهاى پانزده گانه امام زين العابدين على بن 

الحسین ع مى خوانیم 
و امات قلبى عظیم جنايتى : » جنايت بزرگ من قلب مرا میرانده است« 
. آيات مورد بحث نیز تاكیدى است بر اين حقیقت. آيا كسانى كه تنها از 
زندگى به اين قانع شده اند كه در عالم بیخبرى و دائما عیش و نوش بسر 
برند، نه ناله مظلومى را بشنوند، نه نداى مناديان حق را لبیك گويند، نه 
از ظلم ظالم ناراحت شوند، و نه از محرومیت مظلومان  تكانى بخورند، 
تنها به خويشتن بینديشند، و از غیر خود و حتى از خويشتن خويش 
بیگانه باشند، زنده اند؟! آيا اين زندگى است كه محصول آن فقط صرف 
مقدارى غذا و پاره كردن تعدادى لباس و خوابیدنها و بیدار شدنهاى 

تكرارى باشد؟
اگر زندگى اين است چه تفاوتى میان حیوان و جهان آدمیت است؟ پس 
بايد پذيرفت كه در ما وراى اين ظاهر زندگى، مغز و حقیقتى است كه 
قرآن روى آن تكیه مى كند و از آن سخن مى گويد. جالب اينكه مردگانى 
كه مرگشان داراى آثار حیات انسانى است از نظر قرآن زندگانند اما 
زنده هايى كه هیچیك از آثار حیات انسانى در آنها ديده نمى شود در 

منطق قرآن مرده اند مرگى جانكاه و رقت بار.
            ]سوره يس )36(: آيات 71 تا 76[

ا َعِمَلْت أَيِْدينا أَنْعامًا فَُهْم لَها مالُِكوَن )71( َو  َّا َخَلْقنا لَُهْم ِممَّ أَ َو لَْم يََرْوا أَن
َّْلناها لَُهْم فَِمْنها َرُكوبُُهْم َو ِمْنها يَْأُكُلوَن )72( َو لَُهْم فِیها َمنافُِع َو َمشاِرُب  َذل
ِ آلَِهًة لََعلَُّهْم يُْنَصُروَن )74( ال  أَ فاَل يَْشُكُروَن )73( َو اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَّ

يَْستَِطیُعوَن نَْصَرُهْم َو ُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن )75(
وَن َو ما يُْعلِنُوَن )76( َّا نَْعَلُم ما يُِسرُّ فاَل يَْحُزنَْك قَْولُُهْم إِن

ترجمه:
71- آيا آنها نديدند كه از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ايم چهار 

پايانى براى آنها آفريديم كه آنان مالك آن هستند؟
72- آنها را رام ايشان ساختیم، هم مركب آنان از آن است و هم از آن 

تغذيه مى كنند.

73- و براى آنان منافع ديگرى در آن )حیوانات( است و نوشیدنیهاى 
گوارايى، آيا با اين حال شكرگزارى نمى كنند؟

74- آنها غیر از خدا معبودانى براى خويش برگزيدند به اين امید كه 
يارى شوند.

75- ولى آنان قادر به يارى ايشان نیستند و اين )عبادت كنندگان در 
قیامت( لشكر آنها خواهند بود كه در آتش دوزخ حضور مى يابند! 76- 
بنا بر اين سخنان آنها تو را غمگین نسازد، ما آنچه را پنهان مى دارند يا 

آشكار مى كنند مى دانیم!
تفسیر:

منافع سرشار چهار پايان براى شما
بار ديگر قرآن مجید در اين آيات به مساله توحید و شرك باز مى گردد، 
و ضمن بر شمردن قسمتى از نشانه هاى عظمت خدا در زندگى انسانها، 
و رفع نیازمنديهاى آنها از سوى خدا، به ضعف و ناتوانى و بینوايى بتها 
اشاره كرده، در يك مقايسه روشن، حقانیت خط توحید، و بطالن خط 
شرك را آشكار مى سازد. نخست مى گويد:« آيا آنها نديدند كه از آنچه 
با قدرت خود به عمل آورده ايم چهار پايانى براى آنها آفريديم كه آنان 
ا َعِمَلْت أَيِْدينا أَنْعامًا فَُهْم  َّا َخَلْقنا لَُهْم ِممَّ مالك آن هستند« )أَ َو لَْم يََرْوا أَن
لَها مالُِكوَن( و براى اينكه به خوبى بتوانند از اين چهار پايان بهره گیرند« 
َّْلناها لَُهْم(. » هم از آنها مركب را هوار  آنها را رام ايشان ساختیم« )َو َذل
براى خود فراهم مى سازند، و هم از آنها تغذيه مى كنند« )فَِمْنها َرُكوبُُهْم 
َو ِمْنها يَْأُكُلوَن(. منافع آنها به همین جا ختم نمى شود، بلكه« براى آنان 
منافع ديگر در اين حیوانات و نوشیدنیهاى گوارايى است« )َو لَُهْم فِیها 

َمنافُِع َو َمشاِرُب(.

 )1( جمله« او لم يروا ...« جمله اى است كه با واو عطف بر جمله قبل 
معطوف شده است، منتها از آنجا كه همزه استفهام همیشه صدرنشین است 
بر واو عاطفه مقدم شده، و رؤيت در اينجا ممكن است به معنى دانستن و 
يا به معنى نگاه كردن بوده باشد. » آيا با اين حال شكر اين نعمتها را بجا 
نمى آورند«؟! شكرى كه وسیله معرفت اهللَّ و شناخت ولى نعمت است )أَ 

فاَل يَْشُكُروَن(.
در اينجا چند نكته قابل توجه است:

1- از میان نعمتهاى مختلفى كه انسان در آن غوطه ور است در اينجا 
انگشت روى نعمت وجود چهارپايان گذارده شده، چرا كه آنها در زندگى 
روزمره انسان حضور دائم دارند، به حدى زندگى انسان با آنها گره خورده 
كه اگر از صفحه زندگى او حذف شوند به راستى كار بر او مشكل و 
پیچیده خواهد شد، ولى به دلیل حضور دائمشان، كمتر مورد توجه قرار 

مى گیرند.
2- جمله« عملت ايدينا« )دست ما آن را انجام داده( كنايه از اعمال 
قدرت مستقیم پروردگار است، زيرا انسان مهمترين عضوى كه با آن 
اعمال قدرت مى كند دستهاى اوست، به همین جهت« يد« )دست( كنايه 
از قدرت است، مثال كسى مى گويد فالن منطقه در دست من است، يعنى 
ِ فَْوَق أَيِْديِهْم:«  در سیطره قدرت من قرار گرفته، قرآن مجید مى گويد يَُد اهللَّ

دست خدا باالى دست آنهاست« )فتح- 10(.
به هر حال ذكر« ايدى« به صورت جمع اشاره به مظاهر گوناگون قدرت 

پروردگار مى باشد.
3- جمله« فَُهْم لَها مالُِكوَن« )با فاء تفريع( اشاره به اين است چهار پايان 
را ما به قدرت خويش آفريده ايم اما مالكیتش را به انسانها بخشیديم، و 
اين نهايت لطف پروردگار را بیان مى كند، بنا بر اين اشكالى كه براى بعضى 
از مفسران در« فاء تفريع« در اينجا پیدا شده موردى ندارد، اين درست به 
آن مى ماند كه ما به كسى مى گوئیم اين باغ را ما آباد كرده ايم اما تو بهره 

آن را مى برى، و اين نشانه نهايت محبت و ايثار و گذشت است.
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 4- جمله« ذللناها لهم« اشاره به مساله مهم رام شدن چهار پايان براى 
انسان است، اين حیوانات زورمند پر قدرت كه گاه به طور نادر، به فرمان 
خدا ذللناها را فراموش كرده، سر به عصیان و طغیان بر مى دارند چنان 
خطرناك مى شوند كه دهها نفر در مقابل آنان عاجز مى شوند، ولى در 
حالت عادى گاهى يك قطار شتر را به ريسمانى بسته و به دست كودكى 
چند ساله مى سپارند و« مى برد هر جا كه خاطر خواه اوست«! به راستى 
عجیب است، انسانها نه قادرند مگسى را بیافرينند، و نه حتى مى توانند 
مگسى را رام خويش كنند، اما خداوند قادر منان میلیونها میلیون چهار 
پايان مختلف را آفريده و رام انسانها ساخته است كه دائما در خدمت 

آنانند.
5- جمله« فَِمْنها َرُكوبُُهْم َو ِمْنها يَْأُكُلوَن« )با توجه به اينكه ركوب صفت 
مشبه است و به معنى مركوب يعنى حیوانى كه بر آن سوار مى شوند( اشاره 
به اين است كه انسانها پاره اى از چهار پايان را به عنوان مركب انتخاب 
مى كنند و بعضى را براى تغذيه. گرچه گوشت همه چهار پايان معمولى 
از نظر اسالم حالل است، ولى عمال تنها بخشى از آنها براى تغذيه مورد 
استفاده قرار مى گیرد، فى المثل گوشت االغ جز در موارد ضرورت كسى 
از آن استفاده نمى كند. مركوب خويش مى سازيد و از قسمتى از اجزاى 

تن آنها تغذيه مى كنند )چرا كه استخوان و مانند آن قابل تغذيه نیست(.
6- جمله« لَُهْم فِیها َمنافُِع« اشاره به فوائد زياد ديگرى است كه از چهار 
پايان عائد انسان مى شود، از جمله پشم آنها براى انواع لباسها و فرشها و 
خیمه، و پوست آنها براى لباس و كفش و كاله و وسائل مختلف زندگى، 
و حتى امروز كه صنايع چهره زندگى انسان را به كلى دگرگون ساخته 
باز نیاز مبرم انسانها هم از نظر تغذيه، و هم از نظر لباس و ساير وسائل 
زندگى به چهار پايان به قوت باقى است. حتى امروز انواع سرمها و 
واكسنها را كه براى مبارزه با بیماريها يا پیشگیرى، مؤثرترين وسیله اند با 
استفاده از چهار پايان و موادى كه از خون آنها مى گیرند، تهیه مى شود. 
حتى بى ارزش ترين امور در زندگى چهار پايان كه مدفوعات آنهاست 
نیز مورد استفاده است، زمینها را به وسیله آن آباد و درختان را پر بار 

مى سازند.
7- تعبیر به« مشارب« اشاره به شیرهايى است كه از چهارپايان مختلف 
گرفته مى شود، و قسمت مهمى از مواد غذايى انسان از آن و فراورده هاى 
آن تامین مى گردد، به طورى كه صنايع شیرسازى و فراورده هاى شیرى 
در دنیا، امروز قسمت مهمى از صادرات و واردات كشورها را تشكیل 
مى دهد، همان شیرى كه يك غذاى كامل براى انسان است، و از میان« 
فرث« و« دم« اين« لبن سائغ« و گوارا خارج مى گردد كه براى نوشندگان 

مايه لذت، و براى ناتوانها مايه قدرت است 
8- جمله« أَ فاَل يَْشُكُروَن« كه به صورت استفهام انكارى مطرح شده، 
به منظور برانگیختن فطرت و عواطف انسانها براى شكرگزارى در برابر 
نعمتهاى بى پايانى است كه گوشه اى از آن در آيات فوق آمده است، و 
« چرا  چنان كه مى دانیم« لزوم شكر منعم« پايه اى است براى« معرفة اهللَّ
كه شكر بدون شناخت  بخشنده نعمت امكان پذير نیست، بعالوه مطالعه 
اين نعمتها و اينكه هرگز بتها در آن دخالت و تاثیرى ندارند وسیله اى 
خواهد بود براى ابطال شرك. لذا در آيات بعد به تشريح حال مشركان 
پرداخته چنین مى گويد:« آنها غیر از خدا معبودانى براى خويش برگزيدند 
به اين امید كه از سوى آنها يارى شوند« )و مورد حمايت بتان قرار گیرند( 

ِ آلَِهًة لََعلَُّهْم يُْنَصُروَن(. )َو اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَّ
چه خیال خام و فكر باطلى؟ كه اين موجودات ضعیف را كه هیچ قدرتى 
بر دفاع از خويشتن ندارند تا چه رسد به ديگران، در كنار خالق زمین و 
آسمان و بخشنده آن همه مواهب قرار دهند، و در حوادث مشكل زندگى 
از آنان يارى طلبند؟ آرى آنها گاه براى اين به سراغ بتها مى رفتند كه مايه 
ا« )مريم- 81(.و  ِ آلَِهًة لِیَُكونُوا لَُهْم ِعزًّ عزتشان باشد« َو اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللَّ

 ِ گاه آنها را شفیعان در درگاه خداوند مى پنداشتند« َو يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ
ِ«« آنها غیر  ُهْم َو ال يَْنَفُعُهْم َو يَُقولُوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعْنَد اهللَّ ما ال يَُضرُّ
از خدا موجوداتى را مى پرستند كه نه زيانى مى توانند به آنها برسانند و 
نه سودى، مى گويند اينها شفیعان ما در درگاه خدا هستند«! به هر حال 
تمام اين پندارها نقش بر آب است، و چنان كه قرآن در آيه« 192 سوره 
اعراف« مى فرمايد:« اين بتان نه مى توانند يارى عابدانشان كنند، و نه حتى 

يارى خودشان«« َو ال يَْستَِطیُعوَن لَُهْم نَْصراً َو ال أَنُْفَسُهْم يَْنُصُروَن«.
لذا در آيه بعد مى افزايد:« آنها قادر به نصرت و يارى عبادت كنندگان 
خويش نیستند، و اين عابدان در قیامت لشكر آنها خواهند بود و همگى 
در آتش دوزخ حضور مى يابند« )ال يَْستَِطیُعوَن نَْصَرُهْم َو ُهْم لَُهْم ُجْنٌد 
به صورت  روز  آن  در  پیروان  اين  كه  است  دردناك  چه  ُمْحَضُروَن(. 
لشكريانى پشت سر بتها قرار گیرند، و همگى در دادگاه عدل خدا حضور 
يابند، و بعد از آن همگى به دوزخ فرستاده شوند، بى آنكه بتوانند گرهى را 
از كار لشكر خود بگشايند. اصوال تعبیر به« محضرون« در همه جا نشانه 
تحقیر است و حاضر ساختن افراد بى آنكه خودشان تمايل داشته باشند 
نشانه حقارت آنها است. طبق اين تفسیر، ضمیر اول« هم« در جمله« 
َو ُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُروَن« به« عابدها« و ضمیر دوم به« معبودها« بر 
مى گردد، در حالى كه بعضى از مفسران احتمال عكس آن را نیز داده اند كه 
معبودان و بتها لشكر عابدين خود در آن روز خواهند بود، در عین اينكه 
لشكرند كمترين يارى از آنها ساخته نیست! ولى تفسیر اول مناسبتر است.

به هر حال اين تعبیرها تنها در مورد معبودان صاحب شعور مانند شیاطین 
و گردنكشان جن و انس صادق است، ولى اين احتمال نیز وجود دارد 
كه در آن روز خداوند در بتهايى كه از سنگ و چوب ساختند نیز عقل و 
شعورى مى آفريند تا عابدان خود را سرزنش كنند، و ضمنا همین سنگ 
و چوبها به عنوان آتشگیره هاى جهنم در كنار آنان خواهند بود، چنان 
 ِ َُّكْم َو ما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ كه قرآن در )آيه 98- انبیا( مى گويد : » إِن
َحَصُب َجَهنََّم أَنْتُْم لَها واِرُدوَن«: » شما و آنچه را غیر از خدا مى پرستید 
هیزم جهنم خواهید بود، و همگى در آن وارد مى شويد«!. سرانجام در 
آخرين آيه مورد بحث به عنوان دلدارى پیامبر ص و تقويت روحیه او در 
برابر اينهمه كارشكنیها و فتنه انگیزيها و افكار و اعمال خرافى، مى فرمايد:

» اكنون كه چنین است سخنان آنها تو را غمگین نكند كه گاهى ترا شاعر 
مى خوانند و گاهى ساحر و گاه تهمتهاى ديگرى مى بندند، چرا كه آنچه 
را آنها در دل مخفى مى دارند و يا با زبان آشكار مى سازند همه را ما 
وَن َو ما يُْعلِنُوَن(. نه نیات  َّا نَْعَلُم ما يُِسرُّ مى دانیم« )فاَل يَْحُزنَْك قَْولُُهْم إِن
آنها بر ما پوشیده است، و نه توطئه هاى مخفیانه آنها، و نه تكذيبها و 
شیطنتهاى آشكارشان، همه را مى دانیم و حساب آنها را براى روز حساب 
نگه مى داريم و تو را از شر آنها در اين جهان نیز در امان خواهیم داشت.

نه تنها پیامبر ص كه هر مؤمنى مى تواند با اين گفتار الهى دلگرم باشد كه 
همه چیز در اين عالم در حضور خداوند است و چیزى بر او از مكائد 
دشمنان مخفى نخواهد بود، او دوستان خود را در لحظات سخت تنها 

نخواهد گذاشت و همواره حامى و حافظ آنها خواهد بود.
نكته:

بینش توحیدى براى خدا پرستان خط مشى خاصى در زندگى ايجاد 
مى كند، كه آنها را از خطوط شرك آلود كه مبتنى بر انتخاب بتها يا پناه 
بردن به انسانهاى ضعیفى همچون خويش است جدا مى سازد. صريحتر 
بگوئیم: در دنیاى امروز كه جهان دو قطبى شده و دو قدرت بزرگ شرق 
و غرب بر آن حاكم است، معموال اين فكر براى بسیارى از كشورهاى 
كوچك و متوسط پیدا مى شود، كه براى حفظ خويشتن بايد به يكى از اين 
دو بت! پناه برد، و در حوزه حمايت او قرار گرفت، در حالى كه تجربیات 
نشان داده است كه به هنگام بروز حوادث سخت و مشكالت و بحرانها، 
اين قدرتهاى به ظاهر بزرگ نه گرهى از كار خود مى توانند بگشايند، و 
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نه از كار اقمار و پیروانشان، و چه زيبا مى گويد قرآن:« ال يَْستَِطیُعوَن لَُهْم 
نَْصراً َو ال أَنُْفَسُهْم يَْنُصُروَن«« نه توانايى يارى و حمايت از عابدان خود 

دارند، و نه مى توانند خود را حفظ كنند«.                        
 اين هشدارى است به همه مسلمانان و رهروان توحید خالص كه از همه 
اين بتها ببرند، و به سايه لطف الهى پناه ببرند، تنها متكى به خويشتن و 
نیروى ايمان و معنويت جوامع اسالمى باشند، و هرگز اين افكار شرك آلود 
را كه بايد براى روز حادثه از اين قدرتها كمك گیرند به مغز خود راه 
ندهند، و اصوال فرهنگ جوامع اسالمى را از اينگونه افكار پاكسازى 
كنند، و بدانند تا كنون ضربه هاى فراوانى از اين رهگذر- چه در مقابله با 
اسرائیل غاصب، و چه در برابر دشمنان ديگر- خورده اند، در حالى كه اگر 
اين اصل اصیل قرآنى در میان آنها حاكم بود هرگز گرفتار اين شكستهاى 
دردناك نمى شدند، به امید آن روز كه همگى در سايه اين تعلیم قرآنى 
افكار خويش را نوسازى كنیم، متكى به خويشتن باشیم، و به سايه لطف« 

« پناه بريم و سربلند و آزاد زندگى كنیم. اهللَّ
]سوره يس )36(: آيات 77 تا 79[

َّا َخَلْقناهُ ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخِصیٌم ُمبِیٌن )77( َو َضَرَب  أَ َو لَْم يََر اْلِنْساُن أَن
َِّذي  لَنا َمثاًَل َو نَِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن يُْحِي الِْعظاَم َو ِهَي َرِمیٌم )78( قُْل يُْحیِیَها ال

ٍة َو ُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِیٌم )79( َل َمرَّ أَنَْشَأها أَوَّ
ترجمه:

77- آيا انسان نديد )نمى داند( كه ما او را از نطفه اى بى ارزش آفريديم، 
و او )چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد كه( به مخاصمه آشكار 
برخاست! 78- و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش كرد، و 
گفت چه كسى اين استخوانها را زنده مى كند در حالى كه پوسیده است؟

79- بگو: همان كسى آن را زنده مى كند كه نخستین بار آن را آفريد، و 
او به هر مخلوقى آگاه است!

شان نزول:
ابى  نام«  به  مشركان  از  مردى  كه«  است  شده  نقل  تفاسیر  غالب  در 
بن خلف« يا« امیة بن خلف« و يا« عاص بن وائل« قطعه استخوان 
پوسیده اى را پیدا كرد و گفت با اين دلیل محكم به مخاصمه با محمد ص 
برمى خیزم، و سخن او را در باره معاد ابطال مى كنم آن را برداشت و نزد 
پیامبر اسالم آمد )و شايد مقدارى از آن را در حضور پیامبر نرم كرد و به 
روى زمین ريخت( و گفت چه كسى مى تواند اين استخوانهاى پوسیده را 

از نو زنده كند )و كدام عقل آن را باور مى كند(.
آيات فوق و چهار آيه بعد از آن كه مجموعا هفت آيه را تشكیل مى دهد 

نازل شد، و پاسخ منطقى و دندان شكنى به او و همفكران او داد.
تفسیر: آفرينش نخستین دلیل قاطعى است بر معاد

گفتیم بحثهاى مربوط به مبدء و معاد و نبوت در سوره« يس« كه قلب 
قرآن است به صورت مقطعهاى مختلفى مطرح شده است، اين سوره از 
قرآن مجید و مساله نبوت آغاز شد، و با هفت آيه منسجم كه قوى ترين 

بیانات را در باره معاد در بر دارد پايان مى يابد.
نخست دست انسان را مى گیرد و به آغاز حیات خودش در آن روز 
مى دارد،  وا  انديشه  به  را  او  و  مى برد،  نبود  بیش  بى ارزشى  نطفه  كه 
مى گويد:« آيا انسان نديد كه ما او را از نطفه آفريديم و او آن چنان 
قوى و نیرومند و صاحب قدرت و شعور و نطق رشد كه حتى به مجادله 
در برابر پروردگارش برخاست و مخاصمه كننده آشكارى شد«؟! )أَ َو 
َّا َخَلْقناهُ ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخِصیٌم ُمبِیٌن(. چه تعبیر زنده  لَْم يََر اْلِنْساُن أَن
و گويايى؟ نخست روى عنوان انسان تكیه مى كند يعنى هر انسانى با هر 
اعتقاد و مكتبى و هر مقدار دانشى مى تواند اين حقیقت را دريابد. سپس 
سخن از« نطفه« مى گويد كه در لغت در اصل به معنى آب ناچیز و 
بى ارزش است، تا اين انسان مغرور و از خود راضى كمى در انديشه فرو 
برود و بداند روز اول چه بود؟ و تازه تمام اين قطره آب ناچیز مبدء نشو 

و نماى او نبوده بلكه سلول زنده بسیار كوچكى كه با چشم ديده نمى شود 
از میان هزاران سلول كه در آن قطره آب شناور بودند با سلول زنده بسیار 
كوچكى كه در رحم زن قرار داشت با هم تركیب شدند، و انسان از آن 
موجود ذره بینى پا به عرصه هستى گذاشت! مراحل تكامل را يكى بعد از 
ديگرى پیمود كه شش مرحله آن طبق گفته قرآن در اوائل سوره مؤمنون 
در درون رحم مى باشد )مرحله نطفه، سپس علقه، بعد مضغه، و بعد از 
آن ظاهر شدن استخوانها، سپس پوشیده شدن استخوانها از گوشت، و 

سرانجام پیدايش روح يعنى حس و حركت(.
بعد از تولد كه نوزادى بسیار ضعیف و ناتوان بود مراحل تكامل را نیز به 
سرعت پشت سر گذاشت، تا به سر حد بلوغ و رشد جسمانى و عقالنى 
رسید. آرى اين موجود ضعیف و ناتوان آن چنان قوى و نیرومند شد كه 
« برخیزد، و گذشته  به خود اجازه داد به پرخاشگرى در برابر دعوت« اهللَّ
و آينده خويش را به دست فراموشى بسپارد، و مصداق روشن« خصیم 
مبین« شود. جالب اينكه: تعبیر« خصیم مبین« )جدال كننده و پرخاشگر 

آشكار(.
داراى يك جنبه قوت است و يك جنبه ضعف كه ظاهرا قرآن به هر دو 

جهت در اينجا ناظر است.
از يك سو اين كار جز از انسانى كه داراى عقل و فكر و شعور و استقالل 
اراده و اختیار و قدرت دارد ساخته نیست )و مى دانیم مهمترين مساله در 
زندگى انسان سخن گفتن است، و سخنانى كه محتواى آن قبال در انديشه 
حاضر مى شود، سپس در قالب جمله ها قرار مى گیرد، و مانند گلوله هايى 
كه مسلسل وار به هدف شلیك مى شود از مخارج دهن بیرون مى پرد، و 
اين كارى است كه از هیچ جاندارى جز انسان حاصل نمى شود و به اين 
ترتیب قدرت نمايى خدا را در اين نیروى عظیمى كه به قطره آب ناچیزى 

داده مجسم مى كند.
اين  و  است،  مغرور  و  فراموشكار  او يك موجود  ديگر:  از سوى  اما 
نعمتهايى را كه ولى نعمتش به او بخشیده در برابر او به كار مى گیرد 
و به مجادله و مخاصمه برمى خیزد، زهى بیخبرى و خیره سرى! براى 
بیخبرى او همین بس كه« او مثلى براى ما زد و به پندار خودش دلیل 
دندان شكنى پیدا كرد، و در حالى كه آفرينش نخستین خود را به دست 
فراموشى سپرده گفت: چه كسى مى تواند اين استخوانها را زنده كند در 
حالى كه پوسیده است«؟! )َو َضَرَب لَنا َمثاًَل َو نَِسَي َخْلَقُه قاَل َمْن يُْحِي 

الِْعظاَم َو ِهَي َرِمیٌم( »1«.
منظور از ضرب المثل در اينجا ضرب المثل عادى و تشبیه و كنايه نیست، 
بلكه منظور بیان استدالل و ذكر مصداق به منظور اثبات يك مطلب كلى 
است. آرى او )ابى بن خلف، يا امیة بن خلف، يا عاص بن وائل( در بیابان 
قطعه استخوان پوسیده اى را پیدا مى كند، و استخوانى كه معلوم نبود از چه 

كسى است؟
آيا به مرگ طبیعى مرده؟ يا در يكى از جنگهاى عصر جاهلى به طرز 
فجیعى كشته شده؟ يا بر اثر گرسنگى جان داده؟ به هر صورت فكر 
مى كرد دلیل دندان شكنى براى نفى معاد پیدا كرده است، با خشم توأم با 
خوشحالى قطعه استخوان را برداشته، مى گويد: لخاصمن محمدا )من با 
همین دلیل به خصومت با محمد برمى خیزم( آن چنان كه نتواند جوابى 
دهد! با عجله به سراغ پیامبر اسالم ص آمد و فرياد زد بگو ببینم چه 
كسى  قدرت دارد بر اين استخوان پوسیده لباس حیات بپوشاند؟ و سپس 
قسمتى از استخوان را نرم كرد و روى زمین پاشید، و فكر مى كرد پیامبر 
اسالم ص هیچ پاسخى در برابر اين منطق نخواهد داشت. جالب اينكه 
قرآن مجید با جمله كوتاه« َو نَِسَي َخْلَقُه« تمام پاسخ او را داده است هر 

چند پشت سر آن توضیح بیشتر و دالئل افزونتر نیز ذكر كرده.
مى گويد: اگر آفرينش خويش را فراموش نكرده بودى هرگز به چنین 
به  فراموشكار!  انسان  اى  نمى زدى،  دست  سستى  و  واهى  استداللى 
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عقب باز گرد، و آفرينش خود را بنگر، چگونه نطفه ناچیزى بودى، 
و هر روز لباس تازه اى از حیات بر تن تو پوشانید، تو دائما در حال 
مرگ و معاد هستى، از جمادى مردى نامى شدى، و از جهان نباتات 
نیز مردى از حیوان سر زدى، از عالم حیوان نیز مردى انسان شدى، اما 
توى فراموشكار همه اينها را به طاق نسیان زدى حال مى پرسى چه كسى 
اين استخوان پوسیده را زنده مى كند؟! اين استخوان هر گاه كامال به پوسد 
تازه خاك مى شود، مگر روز اول خاك نبودى؟! لذا بالفاصله به پیامبر 
اسالم ص دستور مى دهد كه به اين خیره سر مغرور و فراموشكار« بگو: 
كسى او را زنده مى كند كه در روز نخست او را ايجاد كرد« )قُْل يُْحیِیَها 

ٍة(. َل َمرَّ َِّذي أَنَْشَأها أَوَّ ال
اگر امروز استخوان پوسیده اى از او به يادگار مانده روزى بود كه حتى 
اين استخوان پوسیده هم نبود و حتى خاكى هم وجود نداشت، آرى آن 
كس كه او را از كتم عدم آفريد، تجديد حیات استخوان پوسیده اى برايش 

آسانتر است.
و اگر فكر مى كنید اين استخوان پوسیده وقتى كه خاك شد و در همه جا 
پراكنده گشت چه كسى مى تواند آن اجزا را بشناسد و از نقاط مختلف 
گرد آورى كند؟ پاسخ آن نیز روشن است،« او از هر مخلوقى آگاه است« 
و تمام ويژگیهاى آنها را مى داند )َو ُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِیٌم(. كسى كه داراى 
چنین« علم« و چنان« قدرتى« است مساله معاد و احیاء مردگان مشكلى 

برايش ايجاد نخواهد كرد.
يك قطعه آهن ربا را اگر در میان خروارها خاك كه ذرات كوچكى آهن 
در آن پراكنده است بگردانیم فورا تمام اين ذرات را جمع آورى مى كند، 
در حالى كه يك موجود بیجان بیش نیست، خداوند به آسانى مى تواند 
تمام ذرات بدن هر انسانى را در هر گوشه اى از كره زمین باشد با يك 
فرمان جمع آورى نمايد. نه تنها به اصل آفرينش انسان آگاه است كه از 
نیات و اعمال آنها نیز آگاه مى باشد، و حساب و كتاب آن نزد او روشن 

است.
بنا بر اين محاسبه اعمال و نیات و اعتقادات درونى نیز مشكلى براى او 
ايجاد نمى كند چنان كه در آيه 284 سوره بقره آمده است« َو إِْن تُْبُدوا ما 
ُ«:« اگر آنچه را در دل داريد پنهان  فِي أَنُْفِسُكْم أَْو تُْخُفوهُ يُحاِسْبُكْم بِِه اهللَّ
كنید يا آشكار سازيد خدا مى داند« و به همین دلیل موسى ع مامور 
مى شود در جواب فرعون كه در مساله معاد ترديد مى كرد و از زنده شدن 
قرون پیشین و حساب و كتابشان اظهار تعجب مى نمود بگويد:« علم و 
آگاهى آن در پیشگاه پروردگار من در كتابى ثبت است و پروردگار من 
نه اشتباه مى نمايد و نه فراموش مى كند« )قاَل ِعْلُمها ِعْنَد َربِّي فِي ِكتاٍب ال 

يَِضلُّ َربِّي َو ال يَْنسى ( )طه- 52(.
 ]سوره يس )36(: آيه 80[

َجِر الْْخَضِر ناراً فَِإذا أَنْتُْم ِمْنُه تُوقُِدوَن )80( َِّذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ ال
ترجمه:

80- همان كسى كه براى شما از درخت سبز آتش آفريد، و شما به 
وسیله آن آتش مى افروزيد.

تفسیر: رستاخیز انرژيها!
در تعقیب آيات گذشته كه پیرامون معاد بحث مى كرد و اشارات پر معنى و 
زنده اى در آن بر مساله امكان معاد و رفع هر گونه استبعاد بود، در آيات 
مورد بحث كه آخرين آيات سوره يس- همان قلب قرآن- است، شرح 
بیشتر و گوياترى در باره همین مساله مطرح مى كند و از سه يا چهار 

طريق جالب آن را تعقیب مى نمايد.
نخست مى فرمايد:« آن خدايى كه براى شما از درخت سبز آتش آفريد 
و شما به وسیله آن آتش مى افروزيد قادر است كه بر اين استخوانهاى 
َجِر  الشَّ ِمَن  لَُكْم  َجَعَل  َِّذي  )ال بپوشاند«  لباس حیات  بار ديگر  پوسیده 

الْْخَضِر ناراً فَِإذا أَنْتُْم ِمْنُه تُوقُِدوَن(.

چه تعبیر عجیب و جالبى كه هر قدر در آن بیشتر دقیق شويم معانى 
عمیقترى به ما ارائه مى دهد؟! اصوال بسیارى از آيات قرآن داراى چندين 
معنى است، بعضى ساده براى فهم عامه مردم در هر زمان و هر مكان، و 
بعضى عمیق براى خواص، و سرانجام بعضى كامال عمیق براى زبده هاى 
خواص، و يا اعصار و قرون ديگر و آينده هاى دور. در عین حال اين 
معانى با هم منافاتى ندارد و در آن واحد در يك تعبیر پر معنى جمع است.

آيه فوق همین گونه است: نخستین تفسیرى كه بسیارى از مفسران پیشین 
براى آن ذكر كرده اند و معنى ساده و روشنى است كه براى عموم مردم 
قابل فهم مى باشد اين است كه: در اعصار قديم در میان عربها اين امر 
رائج بود كه براى آتش افروختن از چوب درختان مخصوص بنام« مرخ« 
و« عفار« كه در بیابانهاى حجاز مى روئیده استفاده مى كردند. » مرخ« )بر 
وزن چرخ( و« عفار« )بر وزن تبار( دو نوع چوب« آتش زنه« بود كه 
اولى را زير قرار مى دادند و دومى را روى آن مى زدند، و مانند سنگ 
آتش زنه جرقه از آن تولید مى شد، در واقع بجاى كبريت امروز از آن 

استفاده مى كردند.
قرآن مى گويد:« آن خدايى كه مى تواند از اين درختان سبز آتش بیرون 
بفرستد قدرت دارد كه بر مردگان لباس حیات بپوشاند«. » آب« و« 
آتش« دو چیز متضاد است، كسى كه مى تواند آنها را در كنار هم قرار 
دهد قدرت اين را دارد كه« حیات« را در كنار« مرگ« و« مرگ« را در 
كنار« حیات« قرار دهد! آفرين بر آن هستى آفرين كه« آتش« را در دل« 
آب« و« آب« را در دل« آتش« نگاه مى دارد مسلما براى او پوشانیدن 

لباس زندگى بر اندام انسانهاى مرده كار مشكلى نیست.
اگر از اين معنى گام فراتر بگذاريم به تفسیر دقیقترى مى رسیم و آن اينكه: 
خاصیت آتش افروزى به وسیله چوب درختان، منحصر به چوبهاى« 
تمام  و  درختان  همه  در  اين خاصیت  بلكه  نیست،  عفار«  و«  مرخ« 
اجسام عالم وجود دارد )هر چند دو چوب مزبور بر اثر مواد و وضع 
مخصوصشان آمادگى بیشترى براى اين كار دارند(.خالصه اينكه تمام 
چوبهاى درختان اگر محكم به هم بخورند جرقه مى دهند حتى« چوب 

درختان سبز«.
به همین دلیل گاه آتش سوزيهاى وسیع و وحشتناكى در دل جنگلها 
روى مى دهد كه هیچ انسانى عامل آن نبوده، فقط وزش شديد بادها و 
طوفانهايى كه شاخه هاى درختان را محكم به هم كوفته است و از میان 
آنها جرقه اى در میان برگهاى خشك افتاده، سپس وزش باد به آن آتش 
دامن زده، عامل اصلى بوده است. اين همان جرقه الكتريسته است كه بر 

اثر اصطكاك و مالش آشكار مى گردد.
اين همان آتشى است كه در دل تمامى ذرات موجودات جهان نهفته است، 
و به هنگام اصطكاك و مالش خود را نشان مى دهد، و از« شجر اخضر«« 
نار« مى آفريند! اين تفسیر وسیعترى است كه چشم انداز جمع اضداد را در 
آفرينش گسترده تر مى كند، و« بقا« را در« فنا« واضحتر نشان مى دهد. اما 
در اينجا تفسیر سومى است كه از آن هم عمیقتر است، و به كمك دانشهاى 
امروز بر آن دست يافته ايم كه ما نام آن را رستاخیز انرژيها گذارده ايم. 
توضیح اينكه: يكى از كارهاى مهم گیاهان مساله« كربن گیرى« از هوا، و 
ساختن« سلولز نباتى« است )سلولز همان جرم درختان است كه اجزاء 

عمده آن« كربن« و« اكسیژن« و« ئیدروژن« است.
اكنون ببینیم اين سلولز چگونه ساخته مى شود؟ ياخته هاى درختان و 
گیاهان« گاز كربن« را از هوا گرفته و آن را تجزيه مى كنند، اكسیژن آن را 
آزاد ساخته، و كربن را در وجود خود نگهمیدارد، و آن را با آب تركیب 
كرده و چوب درختان را از آن مى سازد. ولى مساله مهم اين است كه طبق 
گواهى علوم طبیعى هر تركیب شیمیايى انجام مى يابد يا بايد توأم با جذب 

انرژى خاصى باشد و يا آزاد كردن آن )دقت كنید(.
بنا بر اين هنگامى كه درختان به عمل كربن گیرى مشغولند، طبق اين قانون 
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احتیاج به وجود يك انرژى دارند، و در اينجا از گرما و نور آفتاب به 
عنوان يك انرژى فعال استفاده مى كنند. به اين ترتیب به هنگام تشكیل 
چوبهاى درختان مقدارى از انرژى آفتاب نیز در دل آنها ذخیره مى شود 
و به هنگامى كه چوبها را به اصطالح مى سوزانیم همان انرژى ذخیره شده 
آفتاب آزاد مى گردد، زيرا بار ديگر« كربن« با« اكسیژن« هوا تركیب شده 
و گاز كربن را تشكیل مى دهد، و اكسیژن و ئیدروژن )مقدارى آب( آزاد 

مى گردد.
از اين تعبیرات اصطالحى كه بگذاريم به عبارت بسیار ساده اين نور 
و حرارت مطبوعى كه در زمستان درون كلبه آن روستايى يا كرسى 
زغال سوز اين شهرنشین را گرم و روشن مى سازد همان نور و حرارت 
آفتاب است كه در ضمن چند سال يا دهها سال در چوب اين درختان 
ذخیره شده است، و آنچه را درخت در طول يك عمر تدريجا از آفتاب 
گرفته اكنون بى كم و كاست پس مى دهد!! و اينكه مى گويند همه انرژيها 
در كره زمین به انرژى آفتاب باز مى گردد يكى از چهره هايش همین 

است.
اينجاست كه به« رستاخیز انرژيها« مى رسیم، و مى بینیم نور و حرارتى 
كه در اين فضا پراكنده مى شود و برگ درختان و چوبهاى آنها را نوازش 
و پرورش مى دهد هرگز نابود نشده است، بلكه تغییر چهره داده، و دور 
از چشم ما انسانها در درون ذرات چوب و شاخه و برگ درختان پنهان 
شده است، و هنگامى كه يك شعله آتش به چوب خشكیده مى رسد، 
رستاخیز آنها شروع مى شود، و تمام آنچه از انرژى آفتاب در درخت 
پنهان بود در آن لحظه« حشر و نشورش« ظاهر مى گردد، بى آنكه حتى 
به اندازه روشنايى يك شمع در يك زمان كوتاه از آن كم شده باشد! )باز 

هم دقت كنید(.
بدون شك اين معنى در زمان نزول آيه بر توده هاى مردم روشن نبود، 
ولى همان گونه كه گفتیم اين موضوع هیچ مشكلى ايجاد نمى كند، زيرا كه 
آيات قرآن داراى معانى چند مرحله اى است، در سطوح مختلف و براى 
استعدادهاى متفاوت. يك روز از اين آيه چیزى مى فهمیدند، و امروز ما 
چیز بیشترى مى فهمیم، و شايد آيندگان از اينهم فراتر روند و بیشتر درك 
كنند و در عین حال همه اين معانى صحیح است و كامال قابل قبول و در 

معنى آيه جمع است.
نكته ها:

1- چرا شجر اخضر؟
گاهى به ذهن مى رسد كه چرا قرآن در اينجا تعبیر به« شجر اخضر« 
)درخت سبز( كرده است؟ در حالى كه آتش افروختن با چوب تر بسیار 
مشكل است، چه خوب بود به جاى آن الشجر الیابس )چوب خشك( 
مى فرمود، تا با اين تعبیر سازگار باشد! ولى نكته جالب اينجا است كه 
تنها درختان سبزند كه مى توانند عمل كربن- گیرى و ذخیره نور آفتاب را 
انجام دهند، درختان خشك اگر صدها سال در معرض تابش آفتاب قرار 
گیرند ذره اى به ذخیره انرژى حرارتى آنها افزوده نمى شود، تنها موقعى 

قادر بر اين كار مهم هستند كه سبز و زنده باشند.
بنا بر اين فقط« شجر اخضر« است كه مى تواند« آتش گیره« )وقود( براى 
ما بسازد، و گرما و نور را به شكل مرموزى در چوب سرد و مرطوب 
خود نگاه دارد، اما به محض اينكه خشكیدند عمل كربن گیرى و ذخیره 
انرژى آفتاب تعطیل مى شود. روى اين اصل تعبیر فوق هم ترسیم زيبايى 
از چهره رستاخیز انرژيها است و هم يك معجزه علمى جاويدان از قرآن 
مجید! از اين گذشته اگر به تفسیرهاى ديگر كه در باال اشاره كرديم باز 
گرديم تعبیر« شجر اخضر« باز هم مناسب و زيبا است، زيرا چوبهاى 
درختان سبز هنگامى كه با يكديگر اصطكاك قوى پیدا كنند جرقه بیرون 
مى دهند، جرقه اى كه مى تواند مبدء آتش افروزى شود، و اينجا است كه 
به عظمت قدرت خدا پى مى بريم كه آتش را در دل آب و آب را در دل 

آتش حفظ كرده.
2- فرق میان آتش گیره و آتش زنه 

» توقدون« از ماده« وقود« )بر وزن قبور( به معنى روشن شدن آتش 
است،« و ايقاد« به معنى آتش افروختن و« وقود« )بر وزن ثمود( به 
معنى هیزمى است كه براى افروختن آتش مورد استفاده قرار مى گیرد. 
بنا بر اين جمله فَِإذا أَنْتُْم ِمْنُه تُوقُِدوَن )از آن آتش روشن مى كنید( اشاره 
به هیزمهايى است كه با آن آتش مى افروزند، و به تعبیر ديگر اشاره به« 
آتش گیره« است نه« آتش زنه«. توضیح اينكه ما در فارسى« هیزم« را« 
آتش گیره« و« كبريت« يا فندك را« آتش زنه« مى نامیم، و در لغت عرب 

هیزم را« وقود« و كبريت و فندك را« زند« يا زناد »1« مى نامند.
بنا بر اين قرآن مى گويد« آن خدايى كه براى شما از درخت سبز آتش 
قرار داد و شما با آن آتش گیره تهیه مى كنید )نمى فرمايد آتش زنه( هم او 
قادر است مردگان را به زندگى باز گرداند« و اين تعبیر كامال با رستاخیز 

انرژيها منطبق است )دقت كنید(.
به هر حال مساله آتش افروختن با چوبهاى درختان گرچه يك مساله 
ساده در نظر ما است، ولى با دقت معلوم مى شود كه از عجیب ترين مسائل 
است، چه اينكه موادى كه درخت از آن تشكیل شده قسمت مهمش آب 
و مقدارى اجزاء زمین است، و هیچ كدام از آنها قابل اشتعال نیست اين 
چه قدرتى است كه از آب و خاك )و هوا( اين ماده انرژى زا را كه هزاران 

سال زندگى انسانها با آن پیوند نزديك داشته است آفريده؟!
 ]سوره يس )36(: آيات 81 تا 83[

ماواِت َو الْْرَض بِقاِدٍر َعلى  أَْن يَْخُلَق ِمْثَلُهْم بَلى  َو  َِّذي َخَلَق السَّ أَ َو لَْیَس ال
َّما أَْمُرهُ إِذا أَراَد َشْیئًا أَْن يَُقوَل لَُه ُكْن فَیَُكوُن )82(  ُهَو الَْخالَُّق الَْعلِیُم )81( إِن

َِّذي بِیَِدهِ َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ ٍء َو إِلَْیِه تُْرَجُعوَن )83( فَُسْبحاَن ال
ترجمه:

81- آيا كسى كه آسمانها و زمین را آفريد قدرت ندارد همانند آنها 
)انسانهاى خاك شده( را بیافريند؟ آرى )مى تواند( و او آفريدگار دانا 
است! 82- فرمان او تنها اين است كه هر گاه چیزى را اراده كند به او 
مى گويد:« موجود باش« آن نیز بالفاصله موجود مى شود! 83- پس 
منزه است خداوندى كه مالكیت و حاكمیت همه چیز در دست او است، 

و )همگى( به سوى او باز مى گرديد.
تفسیر:

او مالك و حاكم بر همه چیز است! 
و  نخستین،  آفرينش  به  دادن  توجه  طريق  از  معاد  دالئل  ذكر  از  بعد 
آفرينش آتش از درخت سبز در آيات گذشته، در نخستین آيه مورد 
بحث اين مساله را از طريق سومى تعقیب مى كند و آن از طريق قدرت 
بى پايان خدا است. مى فرمايد:« آيا كسى كه آسمانها و زمین را با آن 
همه عظمت و عجايب و نظامات شگفت انگیز آفريده، توانايى ندارد كه 
همانند اين انسانهاى خاك شده را بیافريند؟ )و آنها را به حیات زندگى 
جديدى باز گرداند( آرى مى تواند، و او آفريننده آگاه و دانا است« )أَ َو 
ماواِت َو الْْرَض بِقاِدٍر َعلى  أَْن يَْخُلَق ِمْثَلُهْم بَلى  َو  َِّذي َخَلَق السَّ لَْیَس ال

ُق الَْعلِیُم(. ُهَو الَْخالَّ
اين جمله كه با« استفهام انكارى« شروع شده در حقیقت سؤالى را در 
برابر وجدانهاى بیدار و عقلهاى هشیار مطرح مى كند كه آيا شما به اين 
آسمان عظیم با آن همه ثوابت و سیارات عجیبش و با آن همه منظومه ها 
و كهكشانهايش نگاه نمى كنید كه هر گوشه اى از آن دنیايى است وسیع؟! 
كسى كه قادر بر آفرينش چنین عوالم فوق العاده عظیم و منظمى است 
چگونه ممكن است قادر به زنده كردن مردگان نباشد؟! و از آنجا كه پاسخ 
اين سؤال در قلب و روح هر انسان بیدارى آماده است، در انتظار پاسخ 
نمى ماند، بالفاصله مى گويد:« آرى او چنین قدرتى را دارد« و به دنبال آن 
روى دو صفت بزرگ خداوند كه در رابطه با اين مساله بايد مورد توجه 
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قرار گیرد- يعنى صفت خالقیت و علم بى پايان او- تكیه مى كند كه در 
حقیقت دلیلى است بر گفتار پیشین كه اگر ترديد شما از ناحیه قدرت او 
بر خلقت است او خالق است )توجه داشته باشید كه خالق صیغه مبالغه 
است( و اگر جمع و جور كردن اين ذرات نیاز به علم و دانش داد او از 

هر نظر عالم و آگاه است.
متعددى  احتماالت  مفسران  مثلهم« چیست؟  اينكه مرجع ضمیر«  در 
داده اند، ولى از همه مشهورتر اين است كه به« انسانها« باز مى گردد، 
يعنى آفريدگار آسمان و زمین قادر بر آفرينش مثل انسانها مى باشد. 
در اينجا اين سؤال پیش مى آيد كه چرا نفرموده:« قادر است خود آنها 
را از نو بیافريند« بلكه گفته است:« مثل آنها را«؟  در برابر اين سؤال 
پاسخ هاى متعددى مطرح كرده اند آنچه نزديكتر به نظر مى رسد اين است 
كه هنگامى كه بدن انسان تبديل به خاك شد، صورت خود را از دست 
مى دهد، و در قیامت كه باز مى گردد همان مواد پیشین، صورتى مانند 
صورت اول را به خود مى گیرد، يعنى ماده همان ماده است ولى صورت 
شبیه صورت گذشته، چرا كه عین آن صورت مخصوصا با توجه به قید 
زمان امكان بازگشت ندارد، بخصوص اينكه مى دانیم در رستاخیز انسانها 
با تمام كیفیات گذشته محشور نمى شوند، مثال پیران به صورت جوان، و 

معلوالن به صورت سالم خواهند بود.
و به تعبیر ديگر: بدن انسانها همانند خشتى است كه از هم متالشى مى شود 
و خاك آن را جمع مى كنند و بار ديگر به صورت گل در آورده و در 
قالب مى ريزند و خشت تازه از آن مى زنند. اين خشت نوين از يك نظر 
عین همان است و از يك نظر مثل آن )ماده اش همان ماده و صورتش 
مانند آن صورت است دقت كنید( آيه بعد تاكیدى است بر آنچه در آيات 
قبل گذشت، تاكیدى است بر اين حقیقت كه هر گونه ايجادى در برابر 
اراده و قدرت او سهل و آسان است، ايجاد آسمانهاى عظیم، و كره خاكى، 
با ايجاد يك حشره كوچك براى او يكسان است مى فرمايد:« فرمان او 
اين است كه هر گاه چیزى را اراده كند به آن مى گويد« موجود باش« 
َّما أَْمُرهُ إِذا أَراَد َشْیئًا  آنهم موجود مى شود، همانگونه كه خدا خواسته« )إِن
أَْن يَُقوَل لَُه ُكْن فَیَُكوُن(. همه چیز به يك اشاره و فرمان او بسته است و 
كسى كه داراى چنین قدرتى است آيا جاى اين دارد كه در احیاء مردگان 

به وسیله او ترديد شود؟
بديهى است امر و فرمان الهى در اينجا به معنى امر لفظى نیست، همچنین 
جمله« كن« )بوده باش( جمله اى نیست كه خداوند به صورت لفظ بیان 
كند، چرا كه نه او لفظى دارد و نه نیازمند به الفاظ است، بلكه منظور همان 
تعلق اراده او به ايجاد و ابداع چیزى است، و تعبیر به كلمه« كن« به خاطر 

آن است كه از اين تعبیر كوتاهتر و كوچك تر و سريعتر تصور نمى شود.
آرى تعلق اراده او به چیزى همان، و موجود شدن آن همان است! و به 
تعبیر ديگر: هنگامى كه خداوند چیزى را اراده كند بالفاصله تحقق مى يابد 
به طورى كه در میان« اراده« او و« وجود اشیاء« چیزى فاصله نیست، بنا 
بر اين تعبیر به« امر« و« قول« و جمله« كن« همه توضیحى است براى 
مساله خلق و ايجاد، و چنان كه گفتیم در اينجا امر لفظى و قول و سخن 
و كلمه« كاف و نون« مطرح نیست، همه اينها بیانگر تحقق سريع اشیاء 
بعد از تعلق اراده الهى است، او چه حاجتى به الفاظ و كلمات دارد؟ و 
اصوال بعد از تعلق مشیت او بر ايجاد چیزى وساطت الفاظ بى معنى است.

و باز به تعبیر روشنتر در افعال خداوند دو مرحله بیشتر وجود ندارد: 
مرحله اراده، و مرحله ايجاد، كه در آيه فوق از مرحله دوم به عنوان امر و 
قول و جمله« كن« تعبیر شده است. جمعى از مفسران قديم پنداشته اند در 
اينجا قول و سخنى در كار است، و آن را يكى از اسرار ناشناخته مى دانند، 
آنها در حقیقت در پیچ و خم لفظ گرفتار شده اند، و از محتوا و معنى آن 

بیخبر مانده اند و كارهاى الهى را با مقیاس وجود خود سنجیده اند.
چه زيبا مى فرمايد امیر مؤمنان على ع در يكى از خطبه هاى نهج البالغه: 

» يقول لما اراد لما كونه كن فیكون »1« ال بصوت يقرع، و ال بنداء يسمع 
و انما كالمه سبحانه فعل منه انشاه، و مثله لم يكن من قبل ذلك كائنا، و 
لو كان قديما لكان ثانیا: » او هر چه را اراده كند به آن مى گويد باش، آن 
بال درنگ موجود مى شود، اما كالم او نه صوتى است كه در گوشها نشیند، 
نه فريادى است كه شنیده شود، بلكه سخن خدا همان فعل او است كه 
ايجاد مى كند و پیش از او چیزى وجود نداشته و اگر بود خداى دومى 
محسوب مى شد.از اين گذشته اگر پاى لفظى در میان آيد دو اشكال در 
برابر ما خودنمايى خواهد كرد: نخست اينكه اين لفظ خود مخلوقى از 
مخلوقات است و براى ايجاد آن كلمه« كن« ديگر الزم است، اين سخن 
در باره كن دوم نیز تكرار مى شود و به صورت تسلسل پیش مى رود. 
ديگر اينكه هر خطابى مخاطبى مى خواهد و هنگامى كه چیزى موجود 
نشده چگونه خداوند آن را با جمله« كن« مخاطب مى سازد، مگر معدوم 

قابل خطاب است؟
در آيات ديگرى از قرآن همین معنى با تعبیرهاى ديگر آمده است مانند 
َّما يَُقوُل لَُه ُكْن فَیَُكوُن:« هنگامى  آيه 117 سوره بقره: و إِذا قَضى  أَْمراً فَِإن
كه قضا و حكم او به چیزى تعلق گیرد تنها به او مى گويد موجود باش او 
َّما قَْولُنا لَِشيْ ٍء  نیز بالفاصله موجود مى شود، و مانند آيه 40 سوره نحل« إِن
إِذا أََرْدناهُ أَْن نَُقوَل لَُه ُكْن فَیَُكوُن:« سخن ما براى چیزى كه مى خواهیم 
ايجاد شود همین است كه مى گوئیم موجود باش بالفاصله موجود مى شود 

.
آخرين آيه مورد بحث كه آخرين آيه سوره« يس« است به صورت يك 
نتیجه گیرى كلى در مساله مبدء و معاد اين بحث را به طرز زيبايى پايان 
مى دهد، مى گويد:« پس منزه است خداوندى كه ملكوت همه چیز در 
َِّذي  دست قدرت او است و همه شما به سوى او باز مى گرديد )فَُسْبحاَن ال
بِیَِدهِ َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ ٍء َو إِلَْیِه تُْرَجُعوَن(. با توجه به اينكه« ملكوت« از 
ريشه« ملك« بر وزن )حكم( به معنى حكومت و مالكیت است و اضافه« 
واو« و« ت« به آن براى تاكید و مبالغه مى باشد، مفهوم آيه چنین مى شود: 
حاكمیت و مالكیت بى قید و شرط همه چیز به دست قدرت خدا است، 
و چنین خداوندى از هر گونه عجز و ناتوانى منزه و مبرا است، و در اين 
صورت احیاء مردگان و پوشیدن لباس حیات بر استخوانهاى پوسیده و 
خاكهاى پراكنده مشكلى براى او ايجاد نخواهد كرد چون چنین است 

بطور يقین همه شما به سوى او باز مى گرديد و معاد حق است!
نكته ها:

كرارا در اين تفسیر وعده داده ايم كه بحث فشرده اى پیرامون مسائل معاد 
در پايان سوره يس بیاوريم اكنون براى وفاى به اين عهد و اداى گوشه اى 
از حق اين مساله نظر خوانندگان عزيز را به مباحث ششگانه زير جلب 

مى كنیم:
1- اعتقاد به معاد يك امر فطرى است 

اگر انسان براى فنا آفريده شده بود بايد عاشق« فنا« باشد، و از مرگ- هر 
چند مرگ به موقع- و در پايان عمر لذت برد، در حالى كه مى بینیم قیافه 
مرگ به معنى نیستى براى انسان در هیچ زمانى خوشايند نبوده، سهل 
است، با تمام وجودش از آن مى گريزد! كوشش براى باقى نگهداشتن 
جسم مردگان از طريق مومیايى كردن و ساختن مقابر جاويدانى همچون 
اهرام مصر، و دويدن دنبال آب حیات، و اكسیر جوانى، و آنچه مايه طول 

عمر است، دلیل روشنى از عشق سوزان انسان به مساله بقا است.
اگر ما براى فنا آفريده شديم اين عالقه به بقا چه مفهومى مى تواند داشته 
باشد؟ جز يك عالقه مزاحم و حد اقل بیهوده و بى مصرف! فراموش 
نكنید ما بحث معاد را بعد از پذيرش وجود خداوند حكیم و دانا دنبال 
مى كنیم، ما معتقديم هر چه او در وجود ما آفريده روى حساب است، بنا 
بر اين عشق به بقا نیز بايد حسابى داشته باشد، و آن هماهنگى با آفرينش 

و جهان بعد از اين عالم است.
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به تعبیر ديگر اگر دستگاه آفرينش در وجود ما عطش را آفريد، دلیل 
بر اين است كه آبى در خارج وجود دارد، همچنین اگر غريزه جنسى و 
عالقه به  جنس مخالف در انسان وجود دارد نشانه اين است كه جنس 
مخالفى در خارج هست، و گرنه جاذبه و كشش بدون چیزى كه به آن 
مجذوب گردد با حكمت آفرينش سازگار نیست. از سوى ديگر هنگامى 
كه تاريخ بشر را از زمانهاى دور دست و قديمیترين ايام بررسى مى كنیم 
نشانه هاى فراوانى بر اعتقاد راسخ انسان به زندگى پس از مرگ مى يابیم. 
آثارى كه از انسانهاى پیشین- حتى انسانهاى قبل از تاريخ- امروز در 
دست ما است، مخصوصا طرز دفن مردگان، كیفیت ساختن قبور، و حتى 
دفن اشیايى همراه مردگان، گواه بر اين است كه در درون و جدان ناآگاه 

آنها اعتقاد به زندگى بعد از مرگ نهفته بوده است.
يكى از روانشناسان معروف مى گويد:« تحقیقات دقیق نشان مى دهد كه 
طوائف نخستین بشر داراى نوعى مذهب بوده اند، زيرا مردگان خود را 
به طرز مخصوص به خاك مى سپردند و ابزار كارشان را در كنارشان 
مى نهادند، و به اين طريق عقیده خود را به وجود دنیاى ديگر به ثبوت 
مى رساندند« اينها نشان مى دهد كه اين اقوام زندگى پس از مرگ را 
چنین  و  مى پیمودند،  خطا  راه  آن  تفسیر  در  چند  هر  بودند،  پذيرفته 

مى پنداشتند كه آن زندگى درست شبیه همین زندگى است.
به هر حال اين اعتقاد قديمى ريشه دار را نمى توان ساده پنداشت و يا صرفا 
نتیجه يك تلقین و عادت دانست. از سوى سوم وجود محكمه درونى به 
نام« و جدان« گواه ديگرى بر فطرى بودن معاد است. هر انسانى در برابر 
انجام كار نیك در درون وجدانش احساس آرامش مى كند،آرامشى كه 
گاه با هیچ بیان و قلمى قابل توصیف نیست و به عكس، در برابر گناهان، 
مخصوصا جنايات بزرگ، احساس ناراحتى مى كند، تا آنجا كه بسیار 
ديده شده دست به خودكشى مى زند و يا خود را تسلیم مجازات و چوبه 

دار مى كند، و دلیل آن را رهايى شكنجه و جدان مى داند.
از خود مى پرسد چگونه ممكن است عالم كوچكى  انسان  اينحال  با 
همچون وجود من داراى چنین دادگاه و محكمه اى باشد، اما عالم بزرگ 
از چنین و جدان و دادگاهى تهى باشد؟ و به اين ترتیب فطرى بودن مساله 
معاد و زندگى پس از مرگ از طرق مختلف بر ما روشن مى شود. از راه 
عشق عمومى انسانها به بقاء از طريق وجود اين ايمان در طول تاريخ بشر 

و از راه وجود نمونه كوچك آن در درون جان انسان.
2- باز تاب معاد در زندگى انسانها

اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقاى آثار اعمال آدمى، و جاودانگى كارهاى 
او اعم از خیر و شر، اثر بسیار نیرومندى بر فكر و اعصاب و عضالت 
انسانها مى گذارد و به عنوان يك عامل مؤثرى در تشويق به نیكى ها و 

مبارزه با زشتى ها مى تواند مؤثر شود.
اثراتى كه ايمان به زندگى پس از مرگ مى تواند در اصالح افراد فاسد و 
منحرف و تشويق افراد فداكار و مجاهد و ايثارگر بگذارد به مراتب بیش 
از اثرات دادگاهها و كیفرهاى معمولى است چرا كه مشخصات دادگاه 
رستاخیز با دادگاههاى معمولى بسیار متفاوت است، در آن دادگاه نه 
تجديد نظر وجود دارد، و نه زر و زور روى فكر ناظرانش اثر مى گذارد، 
نه ارائه مدارك دروغین در آن فايده اى دارد  و نه تشريفات آن نیازمند 
به طول زمان است. قرآن مجید مى گويد: َو اتَُّقوا يَْومًا ال تَْجِزي نَْفٌس َعْن 
نَْفٍس َشْیئًا َو ال يُْقبَُل ِمْنها َشفاَعٌة َو ال يُْؤَخُذ ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم يُْنَصُروَن(. 
» از روزى بپرهیزيد كه هیچ كس بجاى ديگرى جزا داده نمى شود و نه 
شفاعتى از او پذيرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل، و نه كسى به يارى 
او مى آيد« )بقره- 48(. و نیز مى گويد:« َو لَْو أَنَّ لُِكلِّ نَْفٍس َظَلَمْت ما فِي 
ا َرأَُوا الَْعذاَب َو قُِضَي بَْینَُهْم بِالِْقْسِط  وا النَّداَمَة لَمَّ الْْرِض اَلْفتََدْت بِِه َو أََسرُّ

َو ُهْم ال يُْظَلُموَن«:
 » هر كس از آنها كه ظلم و ستم كرده، اگر تمامى روى زمین را در اختیار 

داشته باشد، در آن روز همه را براى نجات خويش مى دهد، و هنگامى 
كه عذاب الهى را مى بینند پشیمانى خود را مكتوم مى دارند )مبادا رسواتر 
شوند( و در میان آنها به عدالت داورى مى شود و ستمى بر آنها نخواهد 

رفت« )يونس- 54(.
َ َسِريُع الِْحساِب: »  ُ ُكلَّ نَْفٍس ما َكَسبَْت إِنَّ اهللَّ و نیز مى خوانیم: و لیجزى اهللَّ
هدف اين است كه خداوند هر كس را به آنچه انجام داده جزا دهد چرا كه 
خداوند سريع الحساب است« )ابراهیم- 51(.  به قدرى حساب او سريع 
و قاطع است كه طبق بعضى از روايات )ان اهللَّ تعالى يحاسب الخالئق كلها 
فى مقدار لمح البصر!:« خداوند در يك چشم به هم زدن حساب همه 
را مى رسد«! »1«. به همین دلیل در قرآن مجید سرچشمه بسیارى از 
گناهان فراموش كردن روز جزا ذكر شده، در آيه« 14 سوره الم سجده« 
مى فرمايد: فَُذوقُوا بِما نَِسیتُْم لِقاَء يَْوِمُكْم هذا:« بچشید آتش دوزخ را به 
خاطر اينكه مالقات امروز را فراموش كرديد«. حتى از پاره اى از تعبیرات 
استفاده مى شود كه انسان اگر گمانى در قیامت داشته باشد نیز از انجام 
بسیارى از اعمال خالف خود دارى مى كند، چنان كه در باره كم فروشان 
َُّهْم َمْبُعوثُوَن لِیَْوٍم َعِظیٍم :« آيا آنها گمان  مى فرمايد: أَ ال يَُظنُّ أُولئَِك أَن

نمى كنند كه براى روز بزرگى مبعوث مى شوند« )سوره مطففین آيه 4(.
حماسه هاى جاويدانى كه مجاهدان اسالم در گذشته و امروز در میدانهاى 
جهاد مى آفرينند، و گذشت و ايثار و فداكارى عظیمى كه بسیارى از مردم 
در زمینه دفاع از كشورهاى اسالمى و حمايت از محرومان و مستضعفان 
نشان مى دهند، همه بازتاب اعتقاد به زندگى جاويدان سراى ديگر است، 
مطالعات دانشمندان و تجربیات مختلف نشان داده كه اينگونه پديده ها در 
مقیاس وسیع و گسترده جز از طريق عقیده اى كه زندگى پس از مرگ در 

آن جاى ويژه اى دارد امكان پذير نیست.
َُّصوَن بِنا إاِلَّ إِْحَدى الُْحْسنَیَْیِن  سربازى كه منطقش اين است قُْل َهْل تََرب
: » بگو شما دشمنان در باره ما چه مى انديشید؟ جز رسیدن به يكى از 
دو خیر و سعادت و افتخار« )يا پیروزى بر شما و يا رسیدن به افتخار 
شهادت( )توبه- 52( قطعا سربازى است شكست ناپذير. چهره مرگ كه 
براى بسیارى از مردم جهان وحشت انگیز است، و حتى از نام آن و هر 
چیز كه آن را تداعى كند مى گريزند، براى عقیده مندان به زندگى پس از 
مرگ نه تنها نازيبا نیست، بلكه دريچه اى است به جهانى بزرگ، شكستن 
قفس و آزاد شدن روح انسان، گشوده شدن درهاى زندان تن، و رسیدن 

به آزادى مطلق است.
اصوال مساله معاد بعد از مبدء، خط فاصل فرهنگ خدا پرستان و ماديین 
است، چرا كه دو ديدگاه مختلف در اينجا وجود دارد : ديدگاهى كه مرگ 
را فنا و نابودى مطلق مى بیند، و با تمام وجودش از آن مى گريزد، چرا 
كه همه چیز با آن پايان مى گیرد و ديدگاهى كه مرگ را يك تولد جديد 
و گام نهادن به عالمى وسیع و پهناور و روشن، و پر گشودن در آسمان 
بیكران مى شمرد. طبیعى است كه طرفداران اين مكتب نه تنها از مرگ و 
شهادت در راه هدف ترس و وحشتى به خود راه نمى دهند، بلكه با الهام 
گرفتن از مكتب امیر مؤمنان على ع كه مى فرمايد: و اهللَّ البن ابى طالب 
آنس بالموت من الطفل بثدى امه : » به خدا سوگند فرزند ابى طالب 
عالقه اش به مرگ بیشتر است از كودك شیرخوار به پستان مادر« »1« 
از مرگ در راه هدف استقبال مى كنند. و به همین دلیل هنگامى كه ضربه 
شمشیر جنايتكار روزگار« عبد الرحمن ابن ملجم« بر مغز مباركش فرو 
نشست فرمود: فزت و رب الكعبه :« به خداى كعبه، پیروز و رستگار و 
راحت شدم«. كوتاه سخن اينكه ايمان به معاد از انسان ترسو و بیهدف، 
از  مملو  زندگیش  كه  مى آفريند  هدفدارى  و  با شهامت  و  آدم شجاع 

حماسه ها و ايثارها و پاكى و تقوا است.
3- دالئل عقلى معاد

گذشته از دالئل نقلى فراوانى كه براى معاد در قرآن مجید آمده است و 
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شامل صدها آيه در اين زمینه مى شود دالئل عقلى روشنى نیز بر اين امر 
وجود دارد كه به طور فشرده در اينجا قسمتى از آن يادآورى مى شود:

الف- برهان حكمت-
اگر زندگى اين جهان را بدون جهان ديگر در نظر بگیريم پوچ و بى معنى 
خواهد بود، درست به اين مى ماند كه زندگى دوران  جنیین را بدون زندگى 
اين دنیا فرض كنیم. اگر قانون خلقت اين بود كه تمام جنینها در لحظه تولد 
خفه مى شدند و مى مردند چقدر دوران جنینى بى مفهوم جلوه مى كرد؟ 
همچنین اگر زندگى اين جهان بريده از جهان ديگر تصور شود اين سر در 

گمى وجود خواهد داشت.
زيرا چه لزومى دارد كه ما هفتاد سال يا كمتر و بیشتر در اين دنیا در 
میان مشكالت دست و پا زنیم؟ مدتى خام و بى تجربه باشیم« و تا پخته 
شود خامى، عمر تمام است«! مدتى به دنبال تحصیل علم و دانش باشیم 
هنگامى كه از نظر معلومات به جايى رسیديم برف پیرى بر سر ما نشسته! 
تازه براى چه زندگى مى كنیم؟ خوردن مقدارى غذا و پوشیدن چند دست 
لباس و خوابیدن و بیدار شدنهاى مكرر و ادامه دادن اين برنامه خسته 
كننده تكرارى را دهها سال؟! آيا به راستى اين آسمان گسترده، اين زمین 
پهناور و اين همه مقدمات و مؤخرات و اينهمه استادان و مربیان و اينهمه 
كتابخانه هاى بزرگ و اين ريزه- كاريهايى كه در آفرينش ما و ساير 
موجودات به كار رفته، همه براى همان خوردن و نوشیدن و پوشیدن و 

زندگى مادى است؟
اينجا است كه آنها كه معاد را قبول ندارند، اعتراف به پوچى اين زندگى 
مى كنند، و گروهى از آنها اقدام به خودكشى و نجات از اين زندگى پوچ 
و بى معنى را مجاز و يا مايه افتخار مى شمرند! چگونه ممكن است كسى 
به خداوند و حكمت بى پايان او ايمان داشته باشد و زندگى اين جهان 
را بى آنكه مقدمه اى براى زندگى جاويدان جهان ديگر باشد قابل توجه 

بشمرد؟.
َُّكْم إِلَْینا ال تُْرَجُعوَن   َّما َخَلْقناُكْم َعبَثًا َو أَن قرآن مجید مى گويد: أَ فََحِسْبتُْم أَن
» آيا گمان كرديد بیهوده آفريده شده ايد و به سوى ما باز نمى گرديد«؟ 
)مؤمنون- 115( يعنى اگر بازگشت به سوى خدا نبود زندگى اين جهان 
معنى  و  مفهوم  دنیا  اين  زندگى  در صورتى  آرى  بود.  بیهوده  و  عبث 
را  اين جهان  كه  با حكمت خداوندى سازگار مى شود  و  پیدا مى كند 
مزرعه اى براى جهان ديگر )الدنیا مزرعة اآلخرة( و گذرگاهى براى آن 
عالم وسیع )الدنیا قنطرة( و كالس تهیه و دانشگاهى براى جهان ديگر و 
تجارتخانه اى براى آن سرا بدانیم، همانگونه كه امیر مؤمنان على ع در 
كلمات پرمحتوايش فرمود : ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، و دار عافیة 
لمن فهم عنها، و دار غنى لمن تزود منها، و دار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد 
:« اين  ، و متجر اولیاء اهللَّ ، و مهبط وحى اهللَّ ، و مصلى مالئكة اهللَّ احباء اهللَّ
دنیا جايگاه صدق و راستى است براى آن كس كه با آن به راستى رفتار 
كند و خانه تندرستى است براى آن كس كه از آن چیزى بفهمد، و سراى 
بى نیازى است براى آن كس كه از آن توشه بر گیرد، و محل اندرز است، 
براى آنكه از آن اندرز گیرد، مسجد دوستان خدا است، نماز گاه فرشتگان 
پروردگار و محل نزول وحى الهى و تجارتخانه اولیاء حق است« . كوتاه 
سخن اينكه مطالعه و بررسى وضع اين جهان به خوبى گواهى مى دهد بر 
اينكه عالم ديگرى پشت سر آن است َو لََقْد َعلِْمتُُم النَّْشَأَة اْلُولى  فََلْو ال 
تََذكَُّروَن: » شما نشاه اولى و آفرينش خود را در اين دنیا ديديد چرا متذكر 

نمى شويد كه از پى آن جهان ديگرى است«؟ )واقعه- 62(.
ب- برهان عدالت-

دقت در نظام هستى و قوانین آفرينش نشان مى دهد كه همه چیز آن 
حساب شده است. در سازمان تن ما آن چنان نظام عادالنه اى حكمفرما 
است كه هر گاه كمترين تغییر و ناموزونى رخ مى دهد سبب بیمارى يا 
مرگ مى شود، حركات قلب ما، گردش  خون ما پرده هاى چشم ما و 

جزء جزء سلولهاى تن ما مشمول همان نظام دقیق است كه در كل عالم 
حكومت مى كند و بالعدل قامت السماوات و االرض: آسمانها و زمین به 
وسیله عدالت بر پا است »1« آيا انسان مى تواند يك وصله ناجور در اين 
عالم پهناور باشد؟! درست است كه خداوند به انسان آزادى اراده و اختیار 
داده تا او را بیازمايد و در سايه آن مسیر تكامل را طى كند، ولى اگر انسان 
از آزادى سوء استفاده كرد، چه مى شود؟ اگر ظالمان و ستمگران، گمراهان 
و گمراه كنندگان با سوء استفاده از اين موهبت الهى به راه خود ادامه دادند 

عدل خداوند چه اقتضا مى كند.
درست است كه گروهى از بدكاران در اين دنیا مجازات مى شوند و به 
كیفر اعمال خود- يا ال اقل قسمتى از آن- مى رسند، اما مسلما چنان 
نیست كه همه مجرمان، همه كیفر خود را ببینند، و همه پاكان و نیكان 
به پاداش اعمال خود در اين جهان برسند، آيا ممكن است اين دو گروه 
در كفه عدالت پروردگار يكسان باشند؟ به گفته قرآن مجید أَ فَنَْجَعُل 
الُْمْسلِِمیَن َكالُْمْجِرِمیَن ما لَُكْم َكْیَف تَْحُكُموَن:« آيا كسانى را كه در برابر 
قانون خدا به حق و عدالت تسلیمند همچون مجرمان قرار دهیم، چگونه 

حكم مى كنید«؟ )قلم- 35 و 36(.
اِر:« آيا ممكن است  و در جاى ديگر مى فرمايد: أَْم نَْجَعُل الُْمتَِّقیَن َكالُْفجَّ

پرهیزگاران را همچون فاجران قرار دهیم«؟ )ص- 28(.
نیست  انسانها در اطاعت فرمان حق جاى ترديد  تفاوت  به هر حال 
اين جهان« و« محكمه و  كفايت دادگاه« مكافات  همانگونه كه عدم 
جدان« و« عكس العملهاى گناهان« براى برقرارى عدالت نیز به تنهايى 
كافى به نظر نمى رسد، بنا بر اين بايد قبول كرد كه براى اجراى عدالت الهى 
الزم است محكمه و دادگاه عدل عامى باشد كه سر سوزن كار نیك و بد 

در آنجا حساب شود و گرنه اصل عدالت تامین  نخواهد شد.
بنا بر اين بايد پذيرفت كه قبول عدل خدا مساوى است با قبول وجود معاد 
و رستاخیز، قرآن مجید مى گويد َو نََضُع الَْمواِزيَن الِْقْسَط لِیَْوِم الِْقیاَمِة:« ما 
ترازوهاى عدالت را در روز قیامت بر پا مى كنیم« )انبیاء- 47(. و نیز 
مى فرمايد: َو قُِضَي بَْینَُهْم بِالِْقْسِط َو ُهْم ال يُْظَلُموَن:« در روز قیامت در 
میان آنها به عدالت حكم مى شود و ظلم و ستمى بر آنها نخواهد شد« 

)يونس- 54(.
ج- برهان هدف 

بر خالف پندار ماديین، در جهان بینى الهى، براى آفرينش انسان هدفى 
بوده است كه در تعبیرات فلسفى از آن به« تكامل« و در لسان قرآن و 
حديث گاهى از آن به« قرب به خدا« و يا« عبادت و بندگى« تعبیر شده 
است َو ما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إاِلَّ لِیَْعبُُدوِن:« من جن و انس را نیافريدم 
مگر به اين منظور كه مرا پرستش كنند« )و در سايه عبادت و بندگى كامل 
شوند و به حريم قرب من راه يابند()ذاريات- 56(.آيا اگر مرگ پايان 

همه چیز باشد اين هدف بزرگ تامین مى گردد؟
بدون شك پاسخ اين سؤال منفى است.

بايد جهانى بعد از اين جهان باشد و خط تكامل انسان در آن ادامه يابد، 
و محصول اين مزرعه را در آنجا درو كند، و حتى چنان كه در جاى 
ديگر گفته ايم در جهان ديگر نیز اين سیر ادامه يابد تا هدف نهايى تامین 
شده باشد. خالصه اينكه تامین هدف آفرينش بدون پذيرش معاد ممكن 
نیست، و اگر ارتباط اين زندگى را از جهان پس از مرگ قطع كنیم همه 

چیز شكل معما به خود مى گیرد و پاسخى براى چراها نخواهیم داشت.
د- برهان نفى اختالف-

بى شك همه ما از اختالفاتى كه در میان مكتبها و مذهبها در اين جهان 
وجود دارد رنج مى بريم، و همه آرزو مى كنیم روزى اين اختالفات بر 
چیده شود در حالى كه همه قرائن نشان مى دهد كه اين اختالفات در 
طبیعت زندگى اين دنیا حلول كرده، و حتى از دالئلى استفاده مى شود كه 
بعد از قیام حضرت مهدى ع آن بر پا كننده حكومت واحد جهانى هر 
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چند بسیارى از اختالفات حل خواهد شد ولى باز اختالف مكتبها به كلى 
بر چیده نمى شود، و به گفته قرآن مجید يهود و نصارا تا دامنه قیامت به 
اختالفاتشان باقى خواهند ماند فََأْغَريْنا بَْینَُهُم الَْعداَوَة َو الْبَْغضاَء إِلى  يَْوِم 

الِْقیاَمِة )مائده- 14(.
به  سرانجام  مى برد  وحدت  سوى  به  را  چیز  همه  كه  خداوندى  ولى 
اختالفات پايان خواهد داد، و چون با وجود پرده هاى ضخیم عالم ماده 
اين امر بطور كامل در اين دنیا امكان پذير نیست، مى دانیم در جهان 
ديگرى كه عالم بروز و ظهور است سرانجام اين مساله عملى خواهد 
شد، و حقائق آن چنان آفتابى مى گردد كه اختالف مكتب و عقیده به كلى 

برچیده مى شود.
جالب اينكه در آيات متعددى از قرآن مجید روى اين مساله تكیه شده 
ُ يَْحُكُم بَْینَُهْم يَْوَم الِْقیاَمِة فِیما كانُوا فِیِه  است، در يك جا مى فرمايد: فَاهللَّ
يَْختَلُِفوَن:« خداوند در روز قیامت در میان آنها داورى مى كند در آنچه 
با هم اختالف داشتند« )بقره- 113(. و در جاى ديگر مى فرمايد:« َو 
ُ َمْن يَُموُت بَلى  َوْعداً َعَلْیِه َحقًّا َو  ِ َجْهَد أَيْمانِِهْم ال يَْبَعُث اهللَّ أَْقَسُموا بِاهللَّ
َِّذيَن َكَفُروا  َِّذي يَْختَلُِفوَن فِیِه َو لِیَْعَلَم ال لِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال يَْعَلُموَن لِیُبَیَِّن لَُهُم ال
َُّهْم كانُوا كاِذبِیَن:« آنها سوگند مؤكد ياد كردند كه خداوند كسانى را كه  أَن
مى میرند هرگز زنده نمى كند، ولى چنین نیست اين وعده قطعى خداست 
)كه همه آنها را زنده كند( ولى اكثر مردم نمى دانند هدف اين است كه آنچه 
را در آن اختالف داشتند براى آنها روشن سازد تا كسانى كه منكر شدند 

بدانند دروغ مى گفتند« )نحل- 38 و 39(.
4- قرآن و مساله معاد

بعد از مساله توحید كه اساسى ترين مساله در تعلیمات انبیاء است مساله 
تربیتى و فرهنگیش در درجه اول قرار دارد،  با ويژگیها و آثار  معاد 
لذا در بحثهاى قرآنى بیشترين آيات را بعد از توحید و خداشناسى به 
خود اختصاص داده است. مباحث قرآنى معاد گاه به صورت استداللهاى 
منطقى است و گاه به صورت بحثهاى خطابى و تلقینات مؤثر و كوبنده كه 
گاه از شنیدن آن مو بر بدن انسان راست مى شود، و لحن صادقانه كالم 
چنان است كه همچون استدالالت در اعماق جان و روح انسان نفوذ 
مى كند. در بخش او، يعنى استدالالت منطقى، قرآن بیشتر روى موضوع 
امكان معاد تكیه مى كند، چرا كه منكران غالبا آن را محال مى پنداشتند، 
و معتقد بودند معاد آنهم به صورت« معاد جسمانى« كه مستلزم بازگشت 
اجسام پوسیده و خاك شده به حیات و زندگى نوين است، امكان پذير 
نیست. در اين بخش، قرآن از طرق كامال گوناگون و متنوع وارد مى شود، 
و طرقى كه همه به يك جا ختم مى گردد و آن مساله« امكان عقلى معاد« 
است. گاه زندگى نخستین را در نظر انسان مجسم مى كند، و در يك 
عبارت كوتاه و گويا و روشن مى گويد: َكما بََدأَُكْم تَُعوُدوَن:« همانگونه كه 

شما را از آغاز آفريد باز مى گرديد« )اعراف- 29(.
گاه زندگى و مرگ گیاهان، و رستاخیز آنها را كه همه سال با چشم 
مى بینیم مجسم كرده و در پايان آن مى گويد: رستاخیز شما نیز همین گونه 
ماِء ماًء ُمباَركًا فََأنْبَْتنا بِِه َجنَّاٍت َو َحبَّ الَْحِصیِد ... َو  لْنا ِمَن السَّ است: َو نَزَّ
أَْحیَْینا بِِه بَْلَدًة َمْیتًا َكذلَِك الُْخُروُج:« ما از آسمان آب پر بركتى فرستاديم 
و به وسیله آن باغهاى سر سبز رويانديم و دانه هاى درو شده ... و به 
وسیله آن سرزمین مرده اى را زنده كرديم، رستاخیز )شما( نیز همین 
َِّذي  ُ ال گونه است«؟ )سوره ق- 9- 11(. در جاى ديگر مى گويد: َو اهللَّ
ياَح فَتُثِیُر َسحابًا فَُسْقناهُ إِلى  بََلٍد َمیٍِّت فََأْحیَْینا بِِه الْْرَض بَْعَد َمْوتِها  أَْرَسَل الرِّ
َكذلَِك النُُّشوُر:« خداوند همان كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرها را 
به حركت در آورند و آن را به سوى سرزمین مرده رانديم و به وسیله 
آن زمین را بعد از مرگش حیات بخشیديم، رستاخیز نیز چنین است«! 

)فاطر- 9(.
گاه مساله قدرت خداوند را در آفرينش آسمانها و زمین مطرح كرده 

از  و  آفريد  را  زمین  و  كه آسمانها  نمى دانند خداوندى  آيا  مى گويد:« 
آفرينش آنها خسته نشد قادر است كه مردگان را زنده كند؟، آرى او بر 
ماواِت َو الْْرَض َو  َِّذي َخَلَق السَّ َ ال هر چیز تواناست«:أَ َو لَْم يََرْوا أَنَّ اهللَّ
َُّه َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء قَِديٌر  لَْم يَْعَي بَِخْلِقِهنَّ بِقاِدٍر َعلى  أَْن يُْحیَِي الَْمْوتى  بَلى  إِن
)احقاف- 33( و گاه رستاخیز انرژيها و بیرون پريدن آتش از درون 
درخت سبز را به عنوان نمونه اى از قدرت او، و قرار گرفتن آتش در دل 
َجِر الْْخَضِر ناراً:« آن  َِّذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ آب، مطرح كرده، مى گويد ال
خدايى مردگان را لباس حیات مى پوشاند كه از درخت سبز براى شما 
آتش آفريد«! )يس- 80(. گاه زندگى جنینى را در نظر انسان مجسم 
مى سازد، و مى گويد:« اى مردم اگر در رستاخیز شك داريد فراموش 
نكنید كه ما شما را از خاك آفريديم، سپس از نطفه، و بعد از علقه )خون 
بسته شده( سپس از مضغه )پاره گوشتى همچون گوشت جويده شده( كه 
بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بى شكل، هدف اين است كه ما 
براى شما روشن سازيم )كه بر هر چیز قادريم( و جنینهايى را كه بخواهیم 
تا مدت معینى در رحم مادران نگاه مى داريم، سپس شما را به صورت 
طفلى به عالم دنیا مى فرستیم:« يا أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َريٍْب ِمَن الْبَْعِث 
َّا َخَلْقناُكْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َو َغْیِر  فَِإن
ى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم  ُمَخلََّقٍة لِنُبَیَِّن لَُكْم َو نُِقرُّ فِي الْْرحاِم ما نَشاُء إِلى  أََجٍل ُمَسمًّ
ِطْفاًل )حج- 5( و باآلخره گاه شبح رستاخیز را در خوابهاى طوالنى- 
خوابهايى كه برادر مرگ است بلكه از جهاتى خود مرگ باشد- مانند 
خواب سیصد و نه ساله اصحاب كهف نشان مى دهد، و بعد از شرح جالب 
و زيبايى پیرامون خواب و بیدارى آنها مى فرمايد:« اين چنین مردم را 
متوجه حال آنها كرديم تا بدانند وعده رستاخیز خداوند حق است و در 
ِ َحقٌّ  قیام قیامت ترديدى نیست« َو َكذلَِك أَْعثَْرنا َعَلْیِهْم لِیَْعَلُموا أَنَّ َوْعَد اهللَّ

اَعَة ال َريَْب فِیها )كهف- 21(. َو أَنَّ السَّ
اين شش راه مختلف است كه در البالى آيات قرآن براى بیان امكان معاد 
مطرح شده است.عالوه بر اين داستان مرغان چهارگانه ابراهیم )بقره- 
260( و سرگذشت عزير )بقره- 259( و داستان كشته اى از بنى اسرائیل 
)بقره- 73( كه هر كدام يك نمونه تاريخى براى اين مساله است شواهد و 
دالئل ديگرى است كه قرآن در اين زمینه ذكر مى كند. كوتاه سخن اينكه 
ترسیمى كه قرآن مجید از معاد و چهره هاى آن و مقدمات و نتائج آن دارد، 
و دالئل گويايى كه در اين زمینه مطرح كرده است به قدرى زنده و قانع 
كننده است كه هر كس كمترين بهره اى از و جدان بیدار داشته باشد تحت 
تاثیر عمیق آن قرار مى گیرد. به گفته بعضى: حدود يكهزار و دويست آيه 
از قرآن پیرامون معاد بحث مى كند كه اگر آنها جمع آورى و تفسیر شود 
خود كتاب قطورى خواهد شد و ما امیدواريم بعد از پايان نگارش اين 
تفسیر هنگامى كه به خواست خدا به بحث« تفسیر موضوعى« مى پردازيم 

اين مجموعه را در دسترس عالقمندان قرار دهیم.
5- معاد جسمانى 

منظور از معاد جسمانى اين نیست كه تنها جسم در جهان ديگر بازگشت 
مى كند، بلكه هدف اين است كه روح و جسم تواما مبعوث مى شود، و 
به تعبیر ديگر بازگشت روح مسلم است، گفتگو از بازگشت جسم است. 
جمعى از فالسفه پیشین تنها به معاد روحانى معتقد بودند، و جسم را 
مركبى مى دانستند كه تنها در اين جهان با انسان است، و بعد از مرگ از 

آن بى نیاز مى شود، آن را رها مى سازد و به عالم ارواح مى شتابد.
ولى عقیده علماى بزرگ اسالم اين است كه معاد در هر دو جنبه روحانى 
و جسمانى صورت مى گیرد، در اينجا بعضى مقید به خصوص جسم سابق 
نیستند، و مى گويند: خداوند جسمى را در اختیار روح مى گذارد، و چون 
شخصیت انسان به روح او است اين جسم جسم او محسوب مى شود! 
در حالى كه محققین معتقدند همان جسمى كه خاك و متالشى گشته، به 
فرمان خدا جمع آورى مى شود، و لباس حیات نوينى بر آن مى پوشاند، و 
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اين عقیده اى است كه از متون آيات قرآن مجید گرفته شده است. شواهد 
معاد جسمانى در قرآن مجید آن قدر زياد است كه به طور يقین مى توان 
گفت: آنها كه معاد را منحصر در روحانى مى دانند كمترين مطالعه اى در 
آيات فراوان معاد نكرده اند و گرنه جسمانى بودن معاد در آيات قرآن به 

قدرى روشن است كه جاى هیچگونه ترديد نیست.
همین آياتى كه در آخر سوره يس خوانديم به وضوح بیانگر اين حقیقت 
است چرا كه مرد عرب بیابانى تعجبش از اين بود كه اين استخوان پوسیده 
را كه در دست دارد چه كسى مى تواند زنده كند؟ و قرآن با صراحت 
ٍة«« بگو همین  َل َمرَّ َِّذي أَنَْشَأها أَوَّ در پاسخ او مى گويد:« قُْل يُْحیِیَها ال
استخوان پوسیده را خدايى كه روز نخست آن را ابداع و ايجاد كرد زنده 
مى كند«. تمام تعجب مشركان و مخالفت آنها در مساله معاد بر سر همین 
مطلب بود كه چگونه وقتى ما خاك شديم و خاكهاى ما در زمین گم 
شد، دوباره لباس حیات در تن مى كنیم؟ َو قالُوا أَ إِذا َضَلْلنا فِي الْْرِض أَ 
َّا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد )الم سجده آيه 10(. آنها مى گفتند:« چگونه اين مرد  إِن
به شما وعده مى دهد وقتى كه مرديد و خاك شديد بار ديگر به زندگى 
َُّكْم ُمْخَرُجوَن  َُّكْم إِذا ِمتُّْم َو ُكْنتُْم تُرابًا َو ِعظامًا أَن باز مى گرديد: أَ يَِعُدُكْم أَن
)مؤمنون آيه 35(. آنها به قدرى از اين مساله تعجب مى كردند كه اظهار آن 
ُُّكْم  َِّذيَن َكَفُروا َهْل نَُدل را نشانه جنون و يا دروغ بر خدا مى پنداشتند:« قاَل ال
َُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِديٍد«« كافران  ٍق إِن ْقتُْم ُكلَّ ُمَمزَّ َعلى  َرُجٍل يُنَبِّئُُكْم إِذا ُمزِّ
گفتند مردى را به شما نشان دهیم كه به شما خبر مى دهد هنگامى كه كامال 
خاك و پراكنده شديد ديگر بار آفرينش جديدى مى يابید« )سوره سبا آيه 
7 و 8(. به همین دلیل عموما« استدالالت قرآن در باره امكان معاد« بر 
محور همین معاد جسمانى دور مى زند، و بیانات ششگانه اى كه در فصل 

قبل گذشت همه شاهد و گواه اين مدعا است.
بعالوه قرآن كرارا خاطر نشان مى كند كه شما در قیامت از قبرها خارج 
مى شويد )يس 51- قمر 7( قبرها مربوط به معاد جسمانى است. داستان 
مرغهاى چهارگانه ابراهیم، و همچنین داستان عزير و زنده شدن او بعد 
از مرگ، و ماجراى مقتول بنى اسرائیل كه در بحثهاى گذشته به آن 
اشاره كرديم همه با صراحت از معاد جسمانى سخن مى گويد. توصیفهاى 
زيادى كه قرآن مجید از مواهب مادى و معنوى بهشت كرده است همه 
نشان مى دهد كه معاد هم در مرحله جسم و هم در مرحله روح تحقق 
مى پذيرد، و گرنه حور و قصور و انواع غذاهاى بهشتى و لذائذ مادى در 

كنار مواهب معنوى معنى ندارد.   
 به هر حال ممكن نیست كسى كمترين آگاهى از منطق و فرهنگ قرآن 
داشته باشد و معاد جسمانى را انكار كند، و به تعبیر ديگر انكار معاد 
جسمانى از نظر قرآن مساوى است با انكار اصل معاد! عالوه بر اين 
دالئل نقلى، شواهد عقلى نیز در اين زمینه وجود دارد كه اگر بخواهیم 
وارد آن شويم سخن به درازا مى كشد. البته اعتقاد به معاد جسمانى پاره اى 
از سؤاالت و اشكاالت برمى انگیزد مانند شبهه آكل و ماكول كه محققان 
اسالمى از آن پاسخ گفته اند و ما شرح جامع و فشرده اى در همین زمینه 

در ذيل آيه 260 سوره بقره آورده ايم »1«.
6- بهشت و دوزخ 

بسیارى چنین مى پندارند كه عالم پس از مرگ كامال شبیه اين جهان 
است، منتهى در شكلى كاملتر و جالبتر. ولى قرائن زيادى در دست داريم 
كه نشان مى دهد فاصله زيادى از نظر كیفیت و كمیت میان اين جهان و 
آن جهان است، حتى اينكه اگر اين فاصله را به تفاوت میان عالم كوچك 
جنین با اين دنیاى وسیع تشبیه مى كنیم باز مقايسه كاملى به نظر نمى رسد. 
طبق صريح بعضى از روايات در آنجا چیزهايى است كه چشمى نديده 
و گوشى نشنیده، و حتى از فكر انسانى خطور نكرده است، قرآن مجید 

مى گويد:
فاَل تَْعَلُم نَْفٌس ما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قرية اعین:« هیچ انسانى نمى داند چه 

چیزهايى كه مايه روشنى چشم است براى او پنهان نگهداشته شده« 
)سجده آيه 17(. نظامات حاكم بر آن جهان نیز با آنچه در اين عالم حاكم 
است كامال تفاوت دارد، در اينجا افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر 

مى شوند ولى در آنجا دست  و پا و حتى پوست تن شهادت مى دهد.
كانُوا  بِما  أَْرُجُلُهْم  تَْشَهُد  َو  أَيِْديِهْم  تَُكلُِّمنا  َو  أَْفواِهِهْم  َعلى   نَْختُِم  الْیَْوَم 
 ُ يَْكِسبُوَن: )يس آيه 65( َو قالُوا لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهْدتُْم َعَلْینا قالُوا أَنَْطَقنَا اهللَّ
َِّذي أَنَْطَق ُكلَّ َشيْ ٍء )فصلت آيه 21( به هر حال آنچه در باره جهان ديگر  ال
گفته شود تنها شبحى از دور در نظر ما مجسم مى كند، و اصوال الفباى ما 
و فرهنگ فكرى ما در اين جهان قادر به توصیف حقیقى آن نیست، و از 
اينجا به بسیارى از سؤاالت در زمینه بهشت و دوزخ و چگونگى نعمتها 
و عذابهايش پاسخ داده خواهد شد. همین قدر مى دانیم بهشت كانون 
انواع مواهب الهى اعم از مادى و معنوى است، و دوزخ كانونى است از 
شديدترين عذابها در هر دو جهت. اما در مورد جزئیات اين دو، قرآن 
اشاراتى دارد كه ما به آن مؤمن هستیم اما تفصیل آن را تا كسى نبیند 
نمى داند! در زمینه وجود بهشت و دوزخ در حال حاضر و اينكه در كجا 
است بحث نسبتا مشروحى در جلد دوم ذيل آيه 133 سوره آل عمران 
)صفحه 92 به بعد داشته ايم( و همچنین در زمینه پاداش و كیفر در عالم 
قیامت و مساله« تجسم اعمال« و« نامه اعمال« در جلد دوم صفحه 378 
)ذيل آيه 30 آل عمران( و جلد دوازدهم صفحه 455 )ذيل آيه 49 سوره 

كهف( بحثى داشته ايم.

عالوه بر همه اينها بحثهاى مختلف ديگرى ذيل آيات مناسب مخصوصا 
در سوره هاى اواخر قرآن به خواست خدا در مورد خصوصیات معاد 
خواهد آمد. پروردگارا! در آن روز پر خوف و خطر، در آن رستاخیز 
بزرگ و دادگاه عدل، ما را به لطفت امنیت و آرامش بخش! خداوندا! 
اگر داورى بر معیار اعمال باشد دست ما تهى است، با ترازوى فضل و 
كرم حسنات ناچیز ما را بسنج، و با رحمت و غفرانت بر سیئات ما پرده 
بیفكن. بار الها! آن چنان كن كه سرانجام كار هم تو از ما خشنود باشى و 

هم ما در پیشگاهت رستگار باشیم- آمین يا رب العالمین.


