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 :ترجمه

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر 
  .ـ الم 1
  !)كتابى پر محتوا و استوار(ـ اين آيات كتاب حكيم است  2
  .ـ مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است 3
  .پردازند، و آنها به آخرت يقين دارند دارند، زكات را مى ـ همانان كه نماز را بر پا مى 4
 !پروردگارشانند، و آنانند رستگارانـ آنان بر طريق هدايت  5

   
 :تفسير

 نيكوكاران كيانند؟
 الفبااين آيات كه از حروف ساده : شود، و بيان حروف مقطعه در ابتداى آن نيز، اشاره لطيفى به همين حقيقت است آغاز مى ذكر عظمت و اهميت قرآناين سوره، با 

 .)الم(سازد ها را به كلى دگرگون مى تركيب يافته، چنان محتوائى بزرگ و عالى دارد كه سرنوشت انسان
* * * 

 )تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ(»تاين آيات كتاب حكيم اس«: گويد مى »حروف مقطعه«لذا بعد از ذكر 
»لْكها و در نقطه  اين تعبير مخصوصاً كنايه از عظمت و اهميت اين آيات است، گوئى در اوج آسمان: ايم در لسان عرب، براى اشاره به دور است، و كراراً گفته» ت

 !دور دستى قرار گرفته
سازد، جز حق  يابد، و هرگونه خرافه را از خود دور مى استحكام محتواى آن است، چرا كه هرگز باطل به آن راه نمى يا به خاطر، »حكيم«، به »كتاب«توصيف 

 .آيد، قرار دارد خنان بيهوده كه در آيات بعد مى»لَهو الْحديث«كند، درست در مقابل  گويد، و جز به راه حق دعوت نمى نمى
گويد، تشويق  دهد، اندرز مى گويد، تعليم مى اين قرآن، همچون دانشمند حكيمى است كه در عين خاموشى، با هزار زبان سخن مى: و يا به معنى آن است كه

كند، و خالصه به تمام معنى داراى حكمت است، و اين سرآغاز، تناسب مستقيمى دارد با سخنان  انگيز، بيان مى هاى عبرت نمايد، داستان ند، انذار مىك مى
 .كه در اين سوره از آن بحث به ميان آمده »لقمان حكيم«

 .در آيه فوق منظور باشد »حكمت«البته، هيچ مانعى ندارد كه هر دو معنى 
* * * 

 .)هدى و رحمةً للْمحسنينَ(»  اين كتاب حكيم مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است«: كند آيه بعد، هدف نهائى نزول قرآن را با اين عبارت بازگو مى
شود، و در عمل  كند و به آن معتقد مى مى چرا كه انسان، نخست در پرتو نور قرآن، حقيقت را پيدا ;»رحمت پروردگار« اى است براى در حقيقت مقدمه» هدايت»

 .گردد هاى بى پايان پروردگار مى بندد، و به دنبال آن، مشمول رحمت واسعه و نعمت خود آن را به كار مى
هدى و بشْرى ( »مؤمنين«، مايه هدايت و بشارت »نمل« شمرده شده ، و در آغاز سوره »محسنين«در اينجا قرآن، مايه هدايت و رحمت : قابل توجه اين كه

 .)للْمؤْمنينَ
 .)هدى للْمتَّقينَ(» متقين«، مايه هدايت »بقره«و در آغاز سوره 

 .شود، و طبعاً هدايتى در كار نخواهد بود اين تفاوت تعبير، ممكن است به خاطر آن باشد كه بدون تقوا و پرهيزگارى، روح تسليم و پذيرش حقائق در انسان زنده نمى
 .هاى الهى نيز وجود خواهد داشت رسد كه عالوه بر هدايت، بشارت به نعمت فرا مى مرحله ايمانز اين مرحله پذيرش حق، كه بگذريم، و ا

 .شود فراتر رويم و به مرحله عمل صالح برسيم، رحمت خدا نيز در آنجا افزوده مى مرحله تقوا و ايمانو اگر از 
، و قرآن در اين سه مرحله پذيرش حق، مرحله ايمان و مرحله عمل :كند در پى از مراحل تكامل بندگان خدا را، بازگو مىبنابراين، سه آيه فوق، سه مرحله پى 

 ).دقت كني(است  »رحمت« و»بشارت«، »هدايت«مرحله، به ترتيب مايه 
* * * 

الَّذينَ «كنند، و به آخرت يقين دارند دارند، زكات را ادا مى بر پا مىآنها كسانى هستند كه نماز را : گويد را با سه وصف، توصيف كرده، مى »محسنين«آيه بعد 
 ».يقيمونَ الصالةَ و يؤْتُونَ الزَّكاةَ و هم بِاآلخرَةِ هم يوقنُونَ

نيرومندى است براى پرهيز از گناه و براى انجام پيوند آنها با خالق از طريق نماز، و با خلق خدا از طريق زكات، قطعى است و يقين آنها به دادگاه قيامت، انگيزه 
  .وظائف
* * * 

أُولئك على « »آنها بر طريق هدايت پروردگارشان هستند، و آنها رستگارانند«: كند را چنين بيان مى »محسنين« و در آخرين آيه مورد بحث، عاقبت و سرانجام كار
 ».نَهدى منْ ربهِم و أُولئك هم الْمفْلحو



، دليل بر اين »على«، تعبير و از سوى ديگردهد كه هدايت آنها از طرف پروردگارشان تضمين شده است،  ، نشان مىاز يكسو، »أُولئك على هدى منْ ربهِم«جمله 
 .است كه گوئى هدايت براى آنها يك مركب راهوار است، و آنها بر اين مركب سوار و مسلطند

چرا كه هدايت نخستين، همان آمادگى پذيرش حق است، و اين هدايت برنامه  ;شود با هدايتى كه در آغاز سوره آمده، روشن مى »هدايت«و از اينجا تفاوت اين 
 .باشد وصول به مقصد مى

ها راه رستگارى، همين راه است، راه نيكوكاران، راه آنها كه با خدا تن :دهد كه طبق ادبيات عرب، دليل بر حصر است ، نشان مى »أُولئك هم الْمفْلحونَ«ضمناً جمله 
 .و خلق خدا در ارتباطند، و راه آنها كه به مبدأ و معاد، ايمان كامل دارند

 

6 كزُواً أُولئذَها هتَّخي لْم ورِ عبِيلِ اللّه بِغَينْ سلَّ عضيل يثدالْح وشْتَرِي لَهنْ ينَ النّاسِ مم هِينٌ وم ذابع ملَه 
7تَكْبِراً كَأَنْ لَمسلّى مآياتُنا و هلَيإِذا تُتْلى ع قْراً فَ وو هي أُذُنَيها كَأَنَّ فعمسيم يذاب أَلبِع شِّرْهب 
 إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات لَهم جنّات النَّعيمِ 8
9 يمكزِيزُ الْحالْع وه قّاً واللّه ح دعيها وينَ فدخال 
 :ترجمه 

براى آنان عذابى خوار كننده  ;خدا گمراه سازند و آيات الهى را به استهزا گيرندخرند، تا مردم را از روى نادانى، از راه  ـ و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى 6
 !است

او را به عذابى  ;گرداند، گوئى آن را نشنيده است، گوئى اصالً گوشهايش سنگين است شود، مستكبرانه روى بر مى ـ و هنگامى كه آيات ما بر او خوانده مى 7
 !دردناك بشارت ده

 .هاى پر نعمت بهشت از آن آنهاست اند، باغ ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده كسانى كه) ولى(ـ  8
 .)شكست ناپذير و دانا(و اوست عزيز و حكيم  ;اين وعده حتمى الهى است ;ـ جاودانه در آن خواهند ماند 9
  

 :شأن نزول
 .نازل شده است »نضر بن حارث«نخستين آيات مورد بحث، درباره : اند  بعضى از مفسران گفته

 »عاد و ثمود«براى شما سرگذشت  »محمد«اگر : گفت نمود، مى بازگو مى »قريش«را براى  »ايرانيان«هاى  كرد، و در ضمن، داستان سفر مى »ايران«او مرد تاجرى بود كه به 
 .گفتند ، آنها دور او را گرفته، استماع قرآن را ترك مى!يمگو و سالطين عجم را باز مى »كسرى«، و اخبار »رستم و اسفنديار«هاى  كند، من داستان را نقل مى

كرد و او را از ياد خدا غافل  اى را خريدارى كرده بود، شب و روز براى او خوانندگى مى اين قسمت از آيات، درباره مردى نازل شده كه كنيز خواننده: اند بعضى ديگر گفته
 .ساخت  مى

 :گويد اين شأن نزول، مى مفسر بزرگ، بعد از ذكر »طبرسى«مرحوم 

اليحلُّ تَعليم الْمغَنِّيات و ال بيعهنَّ،  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله(چرا كه آن حضرت ;كند در اين زمينه نقل شده، شأن نزول فوق را تأييد مى) صلى اهللا عليه وآله(حديثى كه از پيامبر
دنَزَلَ تَص قَد و رامنَّ حأَثْمانُه تابِ اللّه تَعالىوى كف كقُ ذلي :ثيدالْح وشْتَرِى لَهنْ ينَ النّاسِ مم و...: 

 :آيد نيز حرام است، گواه اين مطلب چيزى است كه خداوند در كتابش فرموده آموزش دادن كنيزان خواننده، و خريد و فروش آنها حرام است و درآمدى كه از اين راه به دست مى«

 »...النّاسِ منْ يشْتَرِى لَهو الْحديثو منَ 

* * * 

 :تفسير

 !هاى بزرگ شياطين غنا از دام
 .قرار دارند كه در آيات گذشته مطرح بودند و مؤمنين در اين آيات، سخن از گروهى است كه درست در مقابل گروه محسنين

 !خرد گيرد، و بدبختى دنيا و آخرت را براى خود مى و گمراه ساختن مردم به كار مىهاى خود را براى بيهودگى  در اينجا سخن از جمعيتى است كه سرمايه

و منَ النّاسِ منْ يشْتَرِي لَهو « كنند تا خلق خدا را از روى جهل و نادانى، از راه خدا گمراه سازند بعضى از مردم، سخنان باطل و بيهوده را خريدارى مى«: فرمايد نخست مى
ل يثدلْمالْحرِ عبِيلِ اللّه بِغَينْ سلَّ عضي.« 

  (1).»و يتَّخذَها هزُواً«و آيات خدا را به استهزاء و سخريه گيرند



 »أُولئك لَهم عذاب مهِينٌ «عذاب خوار كننده از آن اين گروه است«: كند و در پايان آيه اضافه مى

 هاى خرافى و باطل را با دادن پول به دست آورند، آن چنان كه در داستان نضر بن حارث به راستى افسانه: گونه است كهخريدارى كردن سخنان باطل و بيهوده، يا به اين 

 .خوانديم

ضمن شأن نزول بيان ) هصلى اهللا عليه وآل(براى ترتيب دادن مجالس لهو و باطل و خوانندگى، كنيزان خواننده خريدارى كنند، چنان كه در حديث پيامبر: و يا از اين طريق است كه
 .شد

 .و يا صرف كردن مال، به هر صورت و به هر طريقى كه به وسيله آن به اين هدف نامشروع، يعنى سخنان باطل و بيهوده برسند

رايگان در اختيارشان گذارده، ناديده كردند، اما آيات الهى و حكمت را كه پروردگار،  اين كوردالن، مطالب باطل و بيهوده را به گرانترين قيمت خريدارى مى: عجب اين كه
 .گرفتند  مى

 .هرگونه تالش و كوشش براى رسيدن به اين منظور است :در اينجا معنى كنائى داشته باشد و منظور از آن اين احتمال نيز، وجود دارد كه خريدارى اشتراء

گيرد، خواه از   كشاند، در بر مى زا كه انسان را به بيهودگى يا گمراهى مى هنگ سرگرم كننده و غفلتاى دارد كه هرگونه سخن يا آ ، مفهوم وسيع و گسترده»هو الْحديث«َو اما 
 .دهد  آلود باشد، و خواه سخنانى كه نه از طريق آهنگ، بلكه از طريق محتوا انسان را به بيهودگى و فساد، سوق مى  انگيز و هوس هاى شهوت و الحان و آهنگ «غنا»قبيل 

 !ها و اشعار عاشقانه خوانندگان معمولى است كه هم محتوايش گمراه كننده است و هم آهنگش طريق، چنان كه در تصنيف و يا از هر دو

 .گردد الهى مى هاى خرافى و اساطير كه سبب انحراف مردم از صراط مستقيم و يا مانند داستان

كرد و  مى كنند، كه رو به قريش و يارانش نقل مى شود، همانند چيزى كه از ابوجهل مطرح مى هاى ايمان و يا سخنان سخريه آميزى، كه به منظور محو حق و تضعيف پايه
 !كند اطعام كنم؟ ما را به آن تهديد مى) صلى اهللا عليه وآله(كه محمد »زقّوم«خواهيد شما را از  مى :گفت  مى

 .گرفت و به اين ترتيب، آيات الهى را به باد استهزاء مى!... است »زقّوم«اين همان : گفت كردند و مى حاضر مى»كره و خرما«فرستاد و  سپس مى

گيرد، و اگر در روايات اسالمى، و سخنان مفسرين، روى يكى از اينها انگشت گذارده شده  اى دارد كه همه اينها و مانند آن را فرا مى معناى گسترده «لَهو الْحديث»به هر حال، 
 .دوديت مفهوم آيه نيستاست، هرگز دليل بر انحصار و مح

 :شود كه بيانگر وسعت مفهوم اين كلمه است به ما رسيده، تعبيرهائى ديده مى) عليهم السالم(در احاديثى كه از طرق اهلبيت

 :قَالَ اللّه عزَّوجلَّ و منَ النّاسِ منْ يشْتَرِي لَهو الْحديث ليضلَّ عنْ سبِيلِ اللّه الْغنَاء مجلس الينْظُرُ اللّه إِلَى أَهله، و هو مما :خوانيم مى) عليه السالم(از جمله در حديثى از امام صادق

و اين مصداق همان چيزى است كه خداوند عزّوجلّ ) دهد و آنها را مشمول لطفش قرار نمى(نگرد،  مجلس غنا و خوانندگى لهو و باطل، مجلسى است كه خدا به اهل آن نمى»
 (2).«كنند تا مردم را از راه خدا گمراه سازند  بعضى از مردم هستند كه سخنان بيهوده خريدارى مى: رمودهف

 .استاى براى رسيدن به آن  هدف اصلى آنها همان لهو و بيهودگى است، و سخن، وسيله :گويا اشاره به اين است كه »اَلْحديثُ الْلَّهوِ«به جاى  »لَهو الْحديث«تعبير به 

خوانديم ـ و هم منحرف  و ابوجهل شود ـ آن چنان كه در داستان نضر بن حارث نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم گمراه كردن اعتقادى را شامل مى »ليضلَّ عنْ سبِيلِ اللّه«جمله 
 . آمده است ـ ساختن اخالقى، ـ آن چنان كه در احاديث غنا

كنند، آنها  اين گروه گمراه و منحرف، حتى به مذهب باطل خود نيز ايمان ندارند، بلكه صرفاً از جهل و تقليدهاى كوركورانه پيروى مى: ن است كهاشاره به اي »بِغَيرِ علْم«تعبير 
 .سازند جاهالنى هستند كه ديگران را نيز به جهل و نادانى خود، گرفتار مى

باشد، يعنى مردم جاهل  »گمراه شوندگان«توصيفى براى : اند اى گمراه كنندگان بدانيم، اما بعضى از مفسران، احتمال دادهرا توصيف بر »بِغَيرِ علْم«اين در صورتى است كه، تعبير 
 .كشانند خبر را ناآگاهانه به وادى انحراف و باطل مى و بى

اى براى استهزاء  شوند، بلكه سخنان لهو و بيهوده خود را وسيله ائل قانع نمىهاى سرگرمىو غافل كننده اين مس روند، يعنى تنها به جنبه خبران، گاه از اين هم فراتر مى اين بى
 .»و يتَّخذَها هزُواً« :فرمايد دهند، و اين همان است كه در آخر آيه فوق به آن اشاره كرده، مى و سخريه آيات الهى قرار مى

است كه جريمه، بايد همانند جرم باشد، آنها نسبت به آيات الهى توهين كردند، خداوندهم براى آنها مجازاتى  به خاطر آن) خوار كننده و اهانت بار( »مهِينٌ«اما توصيف عذاب به 
  .باشد آور نيز مى تعيين كرده كه عالوه بر دردناك بودن، توهين

* * * 



هنگامى كه آيات ما بر «: گويد  كند و مى مقايسه مى »هو الْحديث«َان، در برابر آيه بعد، به عكس العمل اين گروه در برابر آيات الهى اشاره كرده، و در واقع آن را با عكس العملش
َ إِذا تُتْلى علَيه آياتُنا ولّى ( شنود و اصالً هيچ سخنى را نمى» گرداند، گوئى آيات ما را نشنيده، گوئى اصالً گوشهايش سنگين است شود مستكبرانه روى بر مى او خوانده مى

تَكْبِراً كَأَنْ لَمسقْراً مو هي أُذُنَيها كَأَنَّ فعمسي.( 

 ).فَبشِّرْه بِعذاب أَليم( !»او را به عذاب دردناك بشارت ده«: كند و در پايان، كيفر دردناك چنين كسى را اين گونه بازگو مى

رود و انگيزه استكبار و تكبر در  و تنها به خاطر مزاحمت با منافع دنيوى و هوسهايش نيست، بلكه از اين هم فراتر مىروى گرداندن ا: اشاره به اين است كه»ولّى مستَكْبِراً«تعبير به 
 .برابر خدا و آيات خدا، كه بزرگترين گناه است در عمل او نيز وجود دارد

نه تنها «: كند سپس اضافه مى» گذرد آن را نشنيده و كامالً بى اعتنا از كنار آن مى كند كه گوئى اصالً  آن چنان بى اعتنائى به آيات الهى مى«: گويد  نخست مى: جالب اين كه
 »شنود شنود، گوئى اصالً كر است و هيچ سخنى را نمى اين آيات را نمى

دناك قرار داده، و به عذاب اليمشان گرفتار جزاى چنين افراد نيز، متناسب اعمالشان است همان گونه كه عملشان براى اهل حق، دردآور بوده، خداوند مجازاتشان را نيز در
 !سازد  مى

گرفتند و  در مورد عذاب دردناك الهى، متناسب با كار مستكبرانى است كه آيات الهى را به باد سخريه مى) بشارت ده(»بشِّرْ«تعبير به : توجه به اين نكته، نيز الزم است كه
 !كردند تفسير مى »ه و خرماكر«را با  »زقُّومِ جهنَّم«صفتانى كه  «بوجهل»

* * * 

اند و  كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد گردد، مى گردد كه در آغاز اين مقايسه، از آنان شروع شد، و در پايان نيز، به آنان ختم مى در آيات بعد، به شرح حال مؤمنان راستين باز مى
 )لحات لَهم جنّات النَّعيمإِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصا(»تغهاى پر نعمت بهشت از آن آنها اساند، با عمل صالح انجام داده

شنوند، به حكم  بينند، و نه سخنان فرستادگان خدا را به گوش جان مى آرى، اين گروه بر عكس مستكبران بى ايمان، و گمراه كنندگان كوردل، كه نه آثار خدا را در جهان مى
آنها : گيرند و چه جالب است كه آورند و هم در اعمال صالح خود، آن را به كار مى ينا و گوش شنوا كه خدا نصيبشان كرده، هم به آيات الهى ايمان مىعقل و خرد بيدار، و چشم ب

 .دارند »جنّات نَعيم«داشتند و اينها  »عذاب أَليم«

* * * 

 .خالدينَ فيها» هميشه در آن خواهند ماند«است اين باغهاى پر نعمت بهشتى، براى آنها جاودانه : مهمتر اين كه

او عزيز و قدرتمند، و «چرا كه  ;هاى خود، عاجز است دهد، و نه از وفاى به وعده و خداوند نه وعده دروغين مى)وعد اللّه حقّاً(ر ناپذي اى تخلف ين وعده مسلّم الهى است، وعدها
 )حكيمو هو الْعزِيزُ اْل( »  حكيم و آگاه است

چرا كه رحمت خدا همواره بر غضبش  ;به صورت جمع به صورت مفرد ذكر شده، و در مورد مؤمنان صالح العمل، جنّات در مورد مستكبران، عذاب: اين نكته قابل دقت است كه
 .پيشى گرفته

 .است بر غضب تأكيد بر خلود و وعده حق الهى، نيز تأكيدى بر همين فزونى رحمت

هائى كه براى ما محبوسان زندان تن در اين دنيا  شود، حتى نعمت هاى مادى و معنوى را شامل مى اى دارد كه همه انواع نعمت است، معنى گسترده از ماده نعمتكه » نَعيم«
 )النَّعيم النِّعمةُ الْكَثيرَةُ(است  به معنى نعمت بسيار نَعيم :گويد مى »مفردات«در  »راغب«قابل درك نيست 

* * * 

 :ها نكته

 ـ تحريم غنا 1

 .به طور اجمال، از نظر مشهور علماى شيعه حرام است و شهرتى در سر حد اجماع و اتفاق دارد» غنا«بدون شك، 

ين استثناها، در حقيقت استثناء نباشد و اند، و شايد بعضى از ا اند، هر چند بعضى از آنها استثناهائى براى آن قائل شده بسيارى از علماى اهل سنت نيز، بر اين عقيده تأكيد كرده
 .و به اصطالح تخصصاً خارج است خارج از موضوع غنامحسوب شود

هاى آنان، و  و توصيف زيبائى غناى معمول در ميان گروهى از مردم، هر گاه مشتمل بر اشعار عاشقانه درباره زنان: گويد قرطبى در ذيل آيات مورد بحث، در همين زمينه چنين مى
باشد، و اما اگر از اين امور خالى گردد، مختصرى از آن در اعياد و  مذموم مى چرا كه مصداق لهو و غناى ;شراب و محرمات ديگر باشد، همه علمادر حرمت آن متفقند ذكر



به  آمده، و يا اشعارى كه انجشه مسأله حفر خندق در هاى زفاف جائز است، و همچنين براى نشاط بخشيدن به هنگام انجام كارهاى مشكل، ـ آن گونه كه در تاريخ اسالم جشن
معمول است كه انواع آالت طرب را در اين زمينه به كار  خوانده است ـ اما آنچه امروز در ميان صوفيه مى براى تحريك شتران در حجة الوداع هنگام حركت قافله به سوى مكّه

 (3).برند حرام است  مى

خواندند، به  مى بيان كرده، از قبيل خواندن حدىĤواز مخصوص براى شتران، يا اشعار مخصوصى كه مسلمانان با آهنگ به هنگام حفر خندقبه صورت استثناء  آنچه را كه قرطبى
 .خوانند ها يا مجالس جشن و عزادارى مذهبى مى احتمال قوى اصالً جزء غنا نبوده و نيست، و شبيه اشعارى است كه گروهى با آهنگ مخصوص در راهپيمائى

و بعضى ديگر از آيات قرآن كه حداقل طبق رواياتى كه  »...و منَ النّاسِ منْ يشْتَرِى لَهو الْحديث« در دست است، از جمله، آيه فوق در منابع اسالمى، دالئل زيادى بر تحريم غنا
 .است از مصاديق آن شمرده شده تطبيق گرديده، و يا غنا در تفسير اين آيات وارد شده بر غنا

 :فرمود (4)»و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ« :خوانيم كه در تفسير آيه مى) عليه السالم(در حديثى از امام صادق

 (5).»سخن باطل همان غنا است«: قَولُ الزُّورِ الغنا

 (7).»نظور از آن غنا استم«: فرمود (6)»و الَّذينَ اليشْهدونَ الزُّور« :در تفسير آيه) عليه السالم(و نيز همان امام

نقل شده است كه يكى از ) عليه السالم(و امام على بن موسى الرضا عليه السالم و امام صادق و در تفسير همين آيه مورد بحث، روايات متعددى از امام باقرعليه السالم
 (8).اند است غنا معرفى كرده را كه موجب عذاب مهين »لهو الحديث«هاى  مصداق

 .كند شود كه تحريم غنا را به طور مؤكّد بيان مى اين، روايات فراوان ديگرى ـ منهاى تفسير آيات ـ در منابع اسالمى ديده مىعالوه بر 

 (9).كه غنا خواند شيطان اولين كسى بود» :كَانَ إِبليس أَولَ منْ تَغَنّى «:خوانيم نقل شده مى) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر در حديثى كه از جابر بن عبداللّه

اى كه در آن غنا باشد، ايمن از  خانه» :بيت الْغنَاء التُؤْمنُ فيه الْفَجِيعةُ، و التُجاب فيه الدعوةُ، و اليدخُلُه الْملَك «: چنين آمده است) عليه السالم(و در حديث ديگرى از امام صادق
 (10).شوند وارد آن نمى رسد، و فرشتگان به اجابت نمىمرگ و مصيبت دردناك نيست، دعا در آن 

 (11).آفريند دهد و فقر و بدبختى مى  غنا، روح نفاق را پرورش مى» :الْغنَاء يورِثُ النِّفَاقَ و يعقب الْفَقْرَ «:خوانيم مى) عليه السالم(و در حديث ديگرى از همان امام

دهد و كسى كه آن  نقل شده، از جمله كسانى را كه ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است، زن خواننده، كسى كه اجرتى به او مى) معليه السال(در حديث ديگر كه از امام صادق
 (12).»الْمغَنِّيةُ ملْعونَةٌ، و منْ أَداها ملْعونٌ، و آكلُ كَسبِها ملْعونٌ «نمايد پول را مصرف مى

 .روايات متعددى در اين زمينه نقل شده است نيز در منابع معروف اهل سنت

اليحلُّ تَعليم الْمغَنِّيات و البيعهنَّ «:نقل كرده كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(از پيغمبر گرامى اسالم »ابى امامة«از جمع كثيرى از محدثين، از  »در المنثور«از جمله، روايتى است كه
رامنَّ حأَثْمانُه (13).شود نيز حرام است تعليم زنان خواننده حالل نيست، همچنين خريد و فروش اين كنيزان، و چيزى كه در مقابل آن گرفته مى» :و 

 (14).نقل كرده است »امام احمد«و »ترمذى«از  »التّاج«نظير همين معنى را نويسنده 

دهد، همان گونه كه آب گياه  غنا روح نفاق را در قلب پرورش مى» :ينْبِت النِّفَاقَ في الْقَلْبِ كَما ينْبِت الْماء الْبقْلَ الْغنَاء «كند كه نقل مى) صلى اهللا عليه وآله(ابن مسعود از پيامبر
 (15).!را

اند عالوه بر علماى  فتوا به حرمت داده المرسد، و به همين دليل اكثر علماى اس روى هم رفته، رواياتى كه در اين زمينه نقل شده است به قدرى زياد است كه به حد تواتر مى
 :سؤال كردند در پاسخ گفت درباره غنا نيز نقل شده است، و هنگامى كه از احمد، پيشواى معروف اهل سنت كه تقريباً در اين سخن اتفاق نظر دارند، تحريم آن از ابوحنيفه شيعه

 .!روياند روح نفاق را در آدمى مى :ينْبِت النِّفاقَ

 !روند مردم فاسق به دنبال آن مى» :يفْعلُه الْفُساقُ «در پاسخ اين سؤال گفت لك، پيشواى ديگر اهل سنتو ما

 .شهادت اصحاب غنا قبول نيست، و اين خود دليل بر فسق آنها است :تصريح كرده است و شافعى

 (16).اند ه بعضى پنداشتهدانند، بر خالف آنچ  را تحريم مى نيز نقل شده كه فتواى شافعى از اصحاب شافعى

* * * 
 ـ غناء چيست؟ 2

 است؟ آيا هر صوت خوش و زيبائى غنا.در حرمت غناء، چندان مشكلى وجود ندارد، مشكل تشخيص موضوع غناء است



 .خوش و زيبا بخوانيدكند كه قرآن و اذان و مانند آن را با صداى  مسلماً چنين نيست، زيرا در روايات اسالمى آمده، و سيره مسلمين نيز حكايت مى

 .رفت و آمد صدا در حنجره و به اصطالح غلط دادن باشد؟ آن نيز ثابت نيست هر صدائى است كه در آن ترجيع آيا غنا

 .انگيز و لهو و باطل است غناء، آهنگهاى طرب توان استفاده كرد، اين است و سخنان اهل سنت، در اين زمينه مى آنچه از مجموع كلمات فقهاء

 .باشد هائى است كه متناسب مجالس فسق و فجور و اهل گناه و فساد مى آهنگ غناء تر عبارت روشنو به 

اگر در كنار آن صدا، شراب و فساد جنسى : كند نمايد، و انسان در آن حال احساس مى شود كه قواى شهوانى را در انسان تحريك مى  به صوتى گفته مى غناء :و باز به تعبير ديگر
 .!مالً مناسب استنيز باشد كا

هاى مطرب  اشعار عشقى و فسادانگيز را با آهنگ: هم خودش غنا و لهو و باطل است و هم محتواى آن، به اين ترتيب كه گاه، يك آهنگ :اين نكته نيز، قابل توجه است كه
مناجات را به آهنگى بخوانند كه مناسب مجالس عياشان و فاسدان است، و در هر دو  است، به اين ترتيب كه اشعار پر محتوا، يا آيات قرآن و دعاء و بخوانند، و گاه، تنها آهنگ، غنا

 .باشد دقت كنيد صورت حرام مى

هاى تحريك شهوات  و معنى خاص، معنى خاص، همان است كه در باال گفتيم يعنى آهنگ معنى عام :شود دو رقم معنى ذكر مى ذكر اين نكته، نيز الزم است كه گاه، براى غنا
 .متناسب مجالس فسق و فجورو 

 .و غناى حرام اند غناى حالل اند براى آن دو قسم قائل شده را به معنى عام تفسير كرده ولى معنى عام، هرگونه صوت زيبا است، و لذا آنها كه غنا

 .انگيز نباشد، و متناسب با مجالس فسق و فجور نگردد منظور از غناى حرام همان است كه در باال گفته شد و منظور از غناى حالل صداى زيبا و خوشى است كه مفسده

 .تقريباً اختالفى نيست، اختالف در نحوه تفسير آن است بنابراين، در اصل تحريم غنا

و در اين صورت، به حكم اصل داند فالن صوت، مناسب مجالس فسق و فجور است يا نه؟  كه انسان به راستى نمى) مانند همه مفاهيم ديگر(مصاديق مشكوكى نيز دارد  البته غنا
 .برائت، محكوم به حليت است البته بعد از آگاهى كافى از مفهوم عرفى غنا طبق تعريف فوق

 .شود، صداها و آهنگهاى حماسى كه متناسب ميدانهاى نبرد و يا ورزش و يا مانند آن است دليلى بر تحريم آن نيست و از اينجا روشن مى

اند، و مسائل ديگر كه بايد در كتب فقهى  اند، و جمعى آن را انكار كرده اى از استثناها كه بعضى براى آن قائل شده ديگرى نيز وجود دارد از قبيل پارهالبته در زمينه غنا بحثهاى 
و اما استفاده از آالت موسيقى و حرمت آن آنچه در باال گفتيم، مربوط به خوانندگى است : دانيم، اين است كه  آخرين سخنى كه در اينجا ذكر آن را الزم مى.از آن سخن گفت

 .بحث ديگرى دارد كه از موضوع اين سخن خارج است

* * * 

 ـ فلسفه تحريم غنا 3

 :كنيم در يك بررسى كوتاه به مفاسد زير برخورد مى.سازد با شرائطى كه در شرح موضوع آن گفتيم، فلسفه تحريم آن را به خوبى روشن مى دقت در مفهوم غنا

كرده، و ـ تجربه نشان داده است ـ و تجربه بهترين شاهد و گواه است ـ كه بسيارى افراد تحت تأثير آهنگهاى غناء، راه تقوا و پرهيزكارى را رها  ويق به فساد اخالقتش: الف
 .آورند به شهوات و فساد روى مى

در مجلسى كه : خوانيم خارجى آمده، مى هائى كه در جرائد در بعضى از گزارش.است غناء زند، همان مجلس غنا معموالً مركز انواع مفاسد است و آنچه به اين مفاسد دامن مى
به يكديگر حملهور شدند و فجايع زيادى به بار : دست داد كه و پسران بودند، و آهنگ خاصى از غناء در آنجا اجرا شد آن چنان هيجانى به دختران و پسران گروهى از دختران

كند، شهوت را  حيا را كم مى: از غنابپرهيزيد كه: گفت كند كه، به آنها مى نقل مى در تفسير روح المعانى، سخنى از يكى از سران بنى اميه.آن شرم داردآوردند كه، قلم از ذكر 
حتى آنها نيز به مفاسد آن پى : هدد و اين، نشان مى(17).دهد كند كه مستى انجام مى شود، و همان كارى را مى شكند، جانشين شراب مى افزايد شخصيت را در هم مى  مى

دهد، اشاره به همين حقيقت است، روح نفاق همان روح آلودگى به فساد و   روح نفاق را در قلب پرورش مى غنا بينيم در روايات اسالمى كراراً آمده است و اگر مى.برده بودند
  .گيرى از تقوا و پرهيزكارى است كناره

پاكند و طالب پاكيند، و از اين  شوند، به خاطر همين آلودگى به فساد است، چرا كه فرشتگان در آن است وارد نمى اى كه غنا در خانه شتگانفر :و نيز اگر در روايات آمده است
 .محيطهاى آلوده بيزارند

* * * 



   ب ـ غافل شدن از ياد خدا

كند كه از ياد خدا غافل  غناء انسان را آن چنان مست شهوات مى :همين حقيقت است كهدر بعضى از روايات اسالمى آمده است، اشاره به  كه در تفسير غنا ـ تعبير به لهو
 .سازد  مى

 .است، و موجب عذاب اليم از سبيل اللّه لهو الحديث، يكى از عوامل ضاللت :در آيات فوق خوانديم

آن در حكم قمار ) و در شهوات فرو ببرد(هر چيزى كه انسان را از ياد خدا غافل كند » :فَهو منَ الْميسرِكُلُّ ما أَلْهى عنْ ذكْرِ اللَّه  «خوانيم مى) عليه السالم(در حديثى از على
 (18).است

* * * 

مواد مخدر گاهى، از طريق دهان و نوشيدن وارد بدن : در حقيقت، يكى از عوامل مهم تخدير اعصاب است، و به تعبير ديگر» غنا و موسيقى«ـ  ج ـ آثار زيانبار بر اعصاب
به همين جهت گاهى )مانند غنا(و گاه، از طريق حس سامعه است .)مانند مرفين(و گاه، از طريق تزريق )مانند هروئين(و گاه، از طريق بوئيدن و حس شامه )مانند شراب(شوند،   مى
رسد اما در عين حال تخدير خفيف  دهد، البته گاه، به اين مرحله نمى برد، كه حالتى شبيه به مستى به آنها دست مى و آهنگهاى مخصوص، چنان افراد را در نشئه فرو مى غنا

 .كند ايجاد مى

 .، خواه تخدير آن خفيف باشد يا شديدو به همين دليل، بسيارى از مفاسد مواد مخدر، در غنا وجود دارد

اند، تا آنجا كه رفته، رفته اعصاب خود را از دست داده،  در دوران عمر، به تدريج دچار ناراحتيهاى روحى گرديده: دهد دانان، نشان مى توجه دقيق به بيوگرافى مشاهير موسيقى
اى فلج و ناتوان گرديده و بعضى هنگام نواختن موسيقى، درجه  اند، دسته داده، و به ديار جنون رهسپار شده اى مبتال به بيماريهاى روانى شده، گروهى مشاعر خود را از كف عده

و  ندر بعضى از كتبى كه در زمينه آثار زيانبار موسيقى بر اعصاب آدمى، نوشته شده است، حاالت جمعى از موسيقى دانا(19).اند فشار خونشان باال رفته و دچار سكته ناگهانى شده
 (20).اند معروف آمده است كه به هنگام اجراى برنامه، گرفتار سكته و مرگ ناگهانى شده، و در همان مجلس جان خود را از دست داده خوانندگان

حدى است كه نياز به بحث زيادى بر اعصاب تا سر حد توليد جنون، و بر قلب و فشار خون، و تحريكات نامطلوب ديگر به  بخش غنا و موسيقى آثار زيان: كوتاه سخن اين كه
هاى ناگهانى نسبت به گذشته افزايش زيادى يافته است، عوامل اين افزايش را امور  مرگ :شود كه  از آمارهائى كه از مرگ و ميرها، در عصر ما تهيه شده چنين استفاده مى.ندارد

 .اند، از جمله افزايش غنا و موسيقى در سطح جهان مختلفى ذكر كرده

* * * 

 د ـ غنا يكى از ابزار كار استعمار

ها در  هاى گسترده آنها براى ادامه استعمار، فرو بردن جامعه اند، به همين دليل، بخشى از برنامه استعمارگران جهان، هميشه از بيدارى مردم، مخصوصاً نسل جوان، وحشت داشته
ايجاد : هاى استعمارى است روز، مواد مخدر، تنها جنبه تجارتى ندارد، بلكه يكى از ابزار مهم سياستام هاى ناسالم است  خبرى و ناآگاهى و گسترش انواع سرگرمى غفلت و بى

هاى ناسالم ديگر، و از جمله توسعه غنا و موسيقى، يكى از مهمترين ابزارى است كه آنها براى تخدير افكار مردم بر آن اصرار  هاى قمار و همچنين سرگرمى مراكز فحشاء، كلوپ
 .همين موضوع است هاى عمده وسائل ارتباط جمعى دهد، و از برنامه جهان را موسيقى تشكيل مى و به همين دليل قسمت عمده وقت راديوهاى دارند،

* * * 
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 ة و أَنْزَْلنا منَ السماء ماء فَأَنْبتْنا فيها منْ كُلِّ زوج كَرِيم لَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرَونَها و أَلْقى في األَرضِ رواسي أَنْ تَميد بِكُم و بثَّ فيها منْ كُلِّ دابخ10َ
11ي ما ذا خَلَقَ الَّذونفَأَر بِين هذا خَلْقُ اللّهي ضَالل مونَ فملِ الظّالب هوننْ دينَ م 
  

 :ترجمه

اى روى آن  و از هرگونه جنبنده) و جايگاه شما آرام باشد(هائى افكند تا شما را نلرزاند  ها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد، و در زمين كوه آسمان) او(ـ  10
  .به وسيله آن در روى زمين انواع گوناگونى از جفتهاى گياهان پر ارزش رويانديم منتشر ساخت، و از آسمان، آبى نازل كرديم و

  .ولى ظالمان در گمراهى آشكارند! اند؟ غير او چه چيز را آفريده) معبودانى(اما به من نشان دهيد  ;ـ اين آفرينش خداست 11
  

 :تفسير

 اند؟ اين آفرينش خدا است، ديگران چه آفريده
اعتقادى است سخن  ترين اصول توحيد كه يكى ديگر از اساسىبه دنبال بحثى كه پيرامون قرآن، و ايمان به آن، در آيات گذشته بود، در دو آيه مورد بحث از دالئل 

 .گويد مى
ها براى حفظ  كرات در فضا، و نيز آفرينش كوهآفرينش آسمان، و معلق بودن (كه پيوند ناگسستنى با هم دارند  پروردگارقسمت از آفرينش  پنجدر آيه نخست به 

 .كند اشاره مى) ثبات زمين، و سپس آفرينش جنبندگان، و بعد از آن آب و گياهان كه وسيله تغذيه آنها است
 .خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرَونَها »ها را بدون ستونى كه آن را ببينيد آفريد خداوند آسمان«: فرمايد مى

: هاى مرئى ندارد، مفهوم اين سخن آنست كه آسمان ستون :، دليل بر اين است كهتَرَونَها به معنى ستون است، و مقيد ساختن آن به عمودجمع ) بر وزن قمر(عمد 
، كه همچون قانون جاذبه و دافعهايم، اين تعبير، اشاره لطيفى است به  گفتهرعدهائى دارد اما قابل رؤيت نيست، و چنان كه پيش از اين هم در تفسير سوره  ستون

 .ستونى بسيار نيرومند اما نامرئى، كرات آسمانى را در جاى خود نگه داشته
ه، أَ لَيس اللّه يقُولُ بِغَيرِ عمد سبحانَ اللّ :نقل كرده، به اين معنى تصريح شده است، فرمود) عليه السالم( امام على بن موسى الرضااز  حسين بن خالددر حديثى كه 

عرض كردم آرى، : گويد فرمايد، بدون ستونى كه آن را مشاهده كنيد؟ راوى مى منزه است خدا، آيا خداوند نمى« :ثَم عمد و لكنْ التَرَونَها: تَرَونَها؟ قُلْت بلى، فَقالَ
 (2)-(1).!»بينيد هائى هست ولى شما آن را نمى پس ستون: فرمود

 .آورديم 110، صفحه 10جلد  رعدسوره  2به هر حال، جمله فوق، يكى از معجزات علمى قرآن مجيد است كه شرح بيشتر آن را در ذيل آيه 
 (3).)بِكُمو أَلْقى في األَرضِ رواسي أَنْ تَميد (»هائى افكند تا شما را مضطرب و متزلزل نكند خداوند در زمين كوه«: گويد مىها آفرينش كوهسپس، درباره فلسفه 

از جهات متعددى مايه  ها كوهوسيله ثبات زمينند، امروز از نظر علمى نيز اين حقيقت ثابت شده كه  ها كوهدهد اين آيه، كه نظائر فراوانى در قرآن دارد، نشان مى
 .ثبات زمين هستند

كنند، و اگر آنها  شود، حفظ مى را در برابر فشارهائى كه از حرارت درونى ناشى مى كره زمينهاى آنها به هم پيوسته و همچون زره محكمى،  ريشه: از اين نظر كه
 .داد ويرانگر آن قدر زياد بود كه شايد مجالى به انسان براى زندگى نمى هاى زلزله نبودند



آمد،  نبود، جزر و مد عظيمى در پوسته خاكى زمين به وجود مى ها كوهكند كه اگر  مقاومت مى ذبه ماه و خورشيدجا اين قشر محكم در برابر فشار: و از اين نظر كه
 .ساخت نبود، و زندگى را بر انسان ناممكن مى جزر و مد درياهاشباهت به  كه بى

رساند كه اگر نبود صفحه زمين  هنگام حركت وضعى زمين، به حداقل مىشكند، و تماس هواى مجاور زمين را به  ها را در هم مى فشارِ طوفان: و از اين نظر كه
 (4).هاى مرگبار و بادهاى در هم كوبنده بود همچون كويرهاى خشك، در تمام طول شب و روز، صحنه طوفان

رسد كه در  موجودات زنده و آرامش آنها مى ها تأمين شد، نوبت به آفرينش حال كه، نعمت آرامش آسمان به وسيله ستون نامرئيش، و آرامش زمين به وسيله كوه
  ).و بثَّ فيها منْ كُلِّ دابة(»اى منتشر ساخت و در روى زمين از هر جنبنده«: گويد محيطى آرام، بتوانند قدم به عرصه حيات بگذارند، مى

شوند، و سرتاسر محيط ما را  جنبندگانى كه از كوچكى با چشم عادى ديده نمىهاى مختلف است، از  ، اشاره به تنوع حيات و زندگى در چهرهمنْ كُلِّ دابة تعبير به
 .برد پيكرى كه عظمت آنها انسان را در وحشت فرو مى اند، گرفته، تا جنبندگان غول پر كرده

وناگون، و مانند آنها كه هر كدام براى خود گ آبزيان، هوازيان، پرندگان، خزندگان، و حشراتهاى كامالً متفاوت،  همچنين جنبندگان به رنگهاى مختلف و چهره
 .سازند عالمى دارند، و مسأله حيات را در صدها هزار آئينه منعكس مى

از آسمان آبى فرستاديم و به وسيله آن، در «: گويد هاى بعد، به اين دو موضوع اشاره كرده، مى اين جنبندگان، نياز به آب و غذا دارند، لذا در جمله: اما پيدا است
 )و أَنْزَلْنا منَ السماء ماء فَأَنْبتْنا فيها منْ كُلِّ زوج كَرِيم(»هاى گياهان پر ارزش رويانديم روى زمين، انواع گوناگونى از جفت

غذاهاى متنوع در سرتاسر  اى است گسترده با كند، سفره دهد، بيان مى به اين ترتيب، اساس زندگى همه جنبندگان، مخصوصاً انسان را كه آب و گياه تشكيل مى
 .روى زمين، كه هر يك از آنها از نظر آفرينش، دليلى است بر عظمت و قدرت پروردگار

صورت  رسد، افعال را به ذكر شده، ولى به مسأله نزول باران و پرورش گياهان كه مىافعال به صورت غائب در بيان آفرينش سه قسمت نخست، : قابل توجه اين كه
 »گياهانى رويانديم زمينآبى فرستاديم، و ما در  آسمانما از «: فرمايد ده، مىبيان كر متكلم

 .گونه احساس خستگى نكند اين، خود، يكى از فنون فصاحت است كه، به هنگام ذكر امور مختلف، آنها را در دو يا چند شكل متنوع بيان كنند، تا شنونده هيچ
 .و پرورش گياهان مورد توجه خاصى بوده است نزول باران: دهد به عالوه، اين تعبير نشان مى

در جهان ) وجود جنس نر و ماده(چرا كه در آن زمان، زوجيت  ;كند كه، آن نيز از معجزات علمى قرآن است اشاره مى زوجيت در جهان گياهاناين آيه، بار ديگر به 
 (5).گياهان به طور گسترده ثابت نشده بود، و قرآن از آن پرده برداشت

 .اشاره به انواع مواهبى است كه در آنها وجود دارد كريمهاى گياهان به  ، توصيف زوجضمناً
* * * 

اين «: گويد دهد، مى هاى مختلفى از خلقت روى سخن را به مشركان كرده و آنها را مورد باز خواست قرار مى بعد از ذكر عظمت خداوند در جهان آفرينش، و چهره
 .)هذا خَلْقُ اللّه فَأَروني ما ذا خَلَقَ الَّذينَ منْ دونه( ؟»اند معبودانى كه غير او هستند، چه چيز را آفريده! ان دهيدآفرينش خدا است، اما به من نش

توانستند،  حال چگونه مى ، آنها به توحيد خالقيت معترف بودند، با اينبنابراينتوانستند ادعا كنند بعضى از مخلوقات اين جهان، مخلوق بتها هستند،  مسلماً، آنها نمى
 .است توحيد عبوديتو يگانگى مدبر عالم، و آن هم دليل بر  توحيد ربوبيتدليل بر  توحيد خالقيتشرك در عبادت را توجيه كنند؟ چرا كه 

 .)المونَ في ضَالل مبِينبلِ الظّ(»   ولى ظالمان در گمراهى آشكارند«: گويد لذا، در پايان آيه، عمل آنها را منطبق بر ظلم و ضالل شمرده مى
شود، و از آنجا كه مشركان، عبادت و گاه تدبير جهان را در اختيار بتها  اى دارد، كه شامل قرار دادن هر چيز در غير محل مى معنى گسترده ظلم :دانيم مى
 .گذاشتند، مرتكب بزرگترين ظلم و ضاللت بودند مى

، زيرا هنگامى كه انسان موقعيت موجودات عينى را در جهان نشناسد، يا بشناسد و رعايت نكند و هر ضالل و ظلم ارتباطدر ضمن، تعبير فوق، اشاره لطيفى است به 
 .چيز را در جاى خويش نبيند، مسلما اين ظلم سبب ضاللت و گمراهى او خواهد شد

* * * 
  

 
 .278، صفحه 2، جلد »برهان«ـ تفسير  1
و اين » خَلَقَ الْسماوات تَرَونَها بِغَيرِ عمد«: در اصل چنين بوده: اند، مجبورند تقديم و تأخير در آيه قائل شوند و بگويند نفى مطلق ستون گرفتهـ آنها كه آيه فوق را دليل بر  2

 .مسلماً بر خالف ظاهر است
 .بوده است» لئَالّ تَميد بِكُم«در تقدير » أنْ تَميد بِكُم«جمله به معنى تزلزل و اضطراب اشياء عظيم است، و ) بر وزن صيد(» ميد«از ماده » تَميد«ـ  3
 .به بعد مطالعه فرمائيد 113، صفحه 10ها را در جلد  ـ توضيح بيشتر درباره فوائد كوه 4
 .مطالعه فرمائيد» شعراء«سوره  7، ذيل آيه 15توانيد در جلد  ـ شرح بيشتر پيرامون اين مسأله را مى 5
  

 12نْ كَفَرَ فَإِنَّ وم و هنَفْسشْكُرُ لشْكُرْ فَإِنَّما ينْ يم و لّهةَ أَنِ اشْكُرْ لكْمنا لُقْمانَ الْحآتَي لَقَد  يدمح يغَن اللّه 

13لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللّه التُشْرِك نَييا ب ظُهعي وه و هنبإِذْ قالَ لُقْمانُ ال و  يمظع 

 لديك إِلَي الْمصيرُ و وصينَا اإلِنْسانَ بِوالديه حملَتْه أُمه وهناً على وهن و فصالُه في عامينِ أَنِ اشْكُرْ لي و لوا14

 نْتُم تَعملُونَ احبهما في الدنْيا معرُوفاً و اتَّبِع سبِيلَ منْ أَناب إِلَي ُثم إِلَي مرْجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِما كُو إِنْ جاهداك على أَنْ تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تُطعهما و ص15

  



 :ترجمه

زيانى به خدا (و آن كس كه كفران كند،  ;خويش شكر كردهشكر خدا را به جاى آور، هر كس شكرگزارى كند، تنها به سود ) و به او گفتيم( ;حكمت داديم» لقمان«ـ ما به  12
  .چرا كه خداوند بى نياز و ستوده است ;)رساند نمى

  .«چيزى را همتاى خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگى است! پسرم«: كرد ـ گفت به فرزندش ـ در حالى كه او را موعظه مى» لقمان»هنگامى را كه ) به خاطر بياور(ـ  13

آرى به او توصيه ( ;يابد مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل كرد، و دوران شيرخوارگى او در دو سال پايان مى ;ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديمـ و  14
  !به سوى من است) همه(كه براى من و براى پدر و مادرت شكر به جا آور كه بازگشت ) كرديم

، از ايشان اطاعت مكن، ولى با آن دو در دنيا به طرز )دانى باطل است بلكه مى(ش كنند كه تو چيزى را همتاى من قرار دهى، كه از آن آگاهى ندارى ـ و هر گاه آن دو تال 15
كرديد آگاه  از آنچه عمل مى سپس بازگشت همه شما به سوى من است و من شما را ;اند و از راه كسانى پيروى كن كه توبه كنان به سوى من آمده ;اى رفتار كن شايسته

  .كنم  مى

 :تفسير

 !احترام پدر و مادر

ند آيه بعد از آن، سخن از لقمان به تناسب بحثهاى گذشته پيرامون توحيد و شرك و اهميت و عظمت قرآن و حكمتى كه در اين كتاب آسمانى به كار رفته، در آيات مورد بحث و چ
به فرزندش منعكس است نيز بازگو  هى در زمينه توحيد و مبارزه با شرك به ميان آمده، و مسائل مهم اخالقى كه در اندرزهاى لقمانو بخشى از اندرزهاى مهم اين مرد ال حكيم

 .شده است

 .قى راكند، هم اصول وظايف دينى، و هم مباحث اخال كه در طى چهار آيه بيان شده، هم مسائل اعتقادى را به طرز جالبى بيان مى اين اندرزهاى ده گانه

صلى (دهد، او پيامبر قرائن نشان مى: گوئيم هائى داشت؟ در بحث نكات به خواست خدا سخن خواهيم گفت، ولى، در اينجا همين اندازه مى كه بود؟ و چه ويژگى لقمان در اين كه
 .هاى علم و حكمت را در قلب او گشوده بود ، و خداوند نيز چشمهنبود، بلكه مردى بود وارسته و مهذب، كه در ميدان مبارزه با هواى نفس، پيروز شده) اهللا عليه وآله

قلب انسان بر اثر پاكى و تقوا به نور در عظمت مقام او همين بس كه خدا اندرزهايش را در كنار سخنان خود قرار داده، و در البالى آيات قرآن ذكر فرموده است، آرى هنگامى كه 
 .!پسندد انديشد كه خدا مى گويد، و آن گونه مى گويد، كه خدا مى شود، و همان مى جارى مىحكمت روشن گردد، سخنان الهى بر زبانش 

 .گرديم با اين توضيح كوتاه، به تفسير آيات باز مى

تنها به سود خويش شكر كرده، و هر كس براى خدا شكرگزارى كن، زيرا هر كس، شكر نعمت او را ادا كند، : ما به لقمان حكمت داديم، و به او گفتيم«: فرمايد  در نخستين آيه مى
نَّ اللّه غَني و لَقَد آتَينا لُقْمانَ الْحكْمةَ أَنِ اشْكُرْ للّه و منْ يشْكُرْ فَإِنَّما يشْكُرُ لنَفْسه و منْ كَفَرَ فَإِ(ت ا كه خداوند، بى نياز و ستوده اسرساند، چر كفران كند، زيانى به خدا نمى

يدم(1).)ح 

و  اند، مانند شناخت اسرار جهان هستى، آگاهى از حقايق قرآن، رسيدن به حق از نظر گفتار و عمل معانى فراوانى ذكر كرده براى حكمت: چيست؟ بايد گفت» حكمت«: در اين كه
 .معرفت و شناسائى خداوند

اى از  مجموعه :عطا فرموده بود گويد و خداوند به لقمان حكمتى كه قرآن از آن سخن مى: توان يك جا جمع كرده و در تفسير حكمت چنين گفت اما همه اين معانى را مى
 .معرفت و علم، و اخالق پاك و تقوا و نور هدايت بوده است

 (2).استمراد از حكمت، فهم و عقل  :فرمود در تفسير اين آيه براى هشام بن حكم: خوانيم، كه مى) عليه السالم(در حديثى از امام موسى بن جعفر

حكمت اين است كه لقمان نسبت به امام و رهبر الهى عصر خود آگاهى » :أُوتى معرِفَةُ إِمامِ زمانه «خوانيم در تفسير اين آيه مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق
 (3).داشت

به خاطر داشتن اين حكمت، به شكر پروردگارش  به هر حال، لقمان.با هم منافاتى نداردشود، و  هاى مفهوم وسيع حكمت محسوب مى روشن است، هر يك از اينها يكى از شاخه
به كار  :بست، و اصالً حكمت همين است دانست، و درست آنها را در همان هدفى كه براى آن آفريده شده بودند، به كار مى هاى الهى و كاربرد آن را مى پرداخت او هدف نعمت

 .گردند به يك نقطه باز مى و حكمت بنابراين شكر.بستن هر چيز در جاى خود



چرا كه خداوند از همگان بى نياز  ;و كفران نعمت نيز به زيان خود او است شكر نعمت به سود خود انسان :ها در آيه به اين صورت بيان شده كه نعمت ضمناً، نتيجه شكرو كفران
 .!شود، و اگر جمله كاينات كافر گردند، بر دامن كبرياش ننشيند گرد افزوده نمىاست، اگر همه ممكنات، شكرگزارى كنند چيزى بر عظمتش 

الم نفع است، بنابراين، سود شكرگزارى كه همان دوام نعمت، و افزايش آن، به اضافه ثواب آخرت است، »لنَفْسه«در  »الم«الم اختصاص است و  »أَنِ اشْكُرْ للّه«در جمله » الم«
 .گيرد شود، همان گونه كه زيان كفران فقط دامان خودش را مى ىعائد خود انسان م

دهد، با ستايش او مقامش را در انظار مردم  دهد، و يا اگر چيزى نمى شكرگزار در برابر افراد عادى، يا چيزى به بخشنده نعمت مى: ، اشاره به اين است كه»غَنى حميد«تعبير به 
گويند و تمام ذرات موجودات  د هيچ يك از اين دو معنى ندارد، او از همگان بى نياز است، و شايسته ستايش همه ستايشگران، فرشتگان حمد او مىبرد، ولى در مورد خداون  باال مى

 .!ثناى اويند به تسبيح و حمد او مشغولند و اگر انسانى به زبان قال، كفران كند، كمترين اثرى ندارد، حتى ذرات وجود خودش، به زبان حال مشغول حمد و

كفران حتى : كه حتى بر يك مرتبه نيز صادق است، اشاره به اين كه با صيغه ماضى كه نشانه تداوم و استمرار است بيان شده، و كفر با صيغه مضارع شكر :قابل توجه است كه
 .انسان مسير تكاملى خود را طى كند براى يك بار ممكن است عواقب دردناكى بار آورد، اما شكرگزارى الزم است مستمر و مداوم باشد، تا

* * * 

 :فرمايد باشد، اشاره كرده چنين مى  و مقام علم و حكمت او، به نخستين اندرز وى كه در عين حال مهمترين توصيه به فرزندش مى بعد از معرفى لقمان

و إِذْ قالَ لُقْمانُ (كه شرك، ظلم عظيمى است! هيچ چيز را شريك خدا قرار مده! پسرم: كرد، گفت به خاطر بياور هنگامى را كه لقمان به فرزندش، در حالى كه او را موعظه مى
يمظع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللّه التُشْرِك نَييا ب ظُهعي وه و هنبال( 

ها و ابعاد، زيرا هر حركت تخريبى و ضد  است، توحيد در تمام زمينه مسأله توحيدترين مسأله عقيدتى برود و آن  قبل از هر چيز، به سراغ اساسى: كند ايجاب مى» حكمت لقمان«
گونه كه اساس تمام حركتهاى  همان.شود اى از شرك محسوب مى گيرد، از دنيا پرستى، مقام پرستى، هوا پرستى، و مانند آن، كه هر كدام شاخه الهى از شرك سرچشمه مى

 .!ا دل به خدا بستن، سر بر فرمان او نهادن، از غير او بريدن و همه بتها را در آستان كبريائى او در هم شكستنصحيح و سازنده، توحيد است، يعنى تنه

 (4).است، آن هم با تعبيرى كه از چند جهت، تأكيد در بر دارد شرك ظلم عظيم :كند كه لقمان حكيم، دليل بر نفى شرك را اين ذكر مى :قابل توجه اين كه

بار  شانند و با اعمال جنايتين باالتر كه، هم در مورد خدا انجام گرفته، كه موجود بى ارزشى را همتاى او قرار دهند، هم درباره خلق خدا، كه آنها را به گمراهى بكو چه ظلمى از ا
 .!غير او ساقط كنند خود آنها را مورد ستم قرار دهند، و هم درباره خويشتن كه از اوج عزت عبوديت پروردگار، به قعر دره ذلّت پرستش

* * * 

از سوى خداوند بيان شده است، اما معترضه، نه به معنى بى ارتباط، بلكه به معنى سخنان الهى  اى است كه در البالى اندرزهاى لقمان هاى معترضه دو آيه بعد، در حقيقت جمله
جود پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقوق آنها است و قرار دادن شكر پدر و مادر در كنار شكر زيرا در اين دو آيه، بحث از نعمت و ;دارد «لقمان»كه ارتباط روشنى با سخنان 

چرا كه پدر و مادر با اين عالقه وافر و خلوص نيت، ممكن نيست جز خير و صالح  ;شود به فرزندش نيز محسوب مى به عالوه، تأكيدى بر خالص بودن اندرزهاى لقمان. » اللّه«
 )و وصينَا اإلِنْسانَ بِوالديه(»ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم«: فرمايد نخست مى.رزهايشان بازگو كنندفرزند را در اند

ملَتْه أُمه وهناً على ح(»شد اى بر ضعف او افزوده مى مادرش او را حمل كرد در حالى كه هر روز ضعف و سستى تازه«: گويد آن گاه به زحمات فوق العاده مادر، اشاره كرده مى
شوند، چرا كه شيره جان و مغز استخوانشان را به  اين مسأله از نظر علمى ثابت شده، و تجربه نيز نشان داده كه مادران در دوران باردارى گرفتار وهن و سستى مى(5).)وهن

به همين دليل، مادران در دوران باردارى گرفتار كمبود انواع ويتامينها .دارند را تقديم او مى دهند، و از تمام مواد حياتى وجود خود بهترينش پرورش جنين خود اختصاص مى
 .يابد، چرا كه شير، شيره جان مادر است آورد، حتى اين مطلب در دوران رضاع و شير دادن نيز ادامه مى شوند كه اگر جبران نگردد ناراحتيهائى براى آنها به وجود مى  مى

 .)و فصالُه في عامينِ( پايان دوران شيرخوارگى او دو سال است: افزايد آن مىلذا به دنبال 

دوران البته، منظور (6).دهند مادران فرزندانشان را دو سال تمام شير مى» :و الْوالدات يرْضعنَ أَوالدهنَّ حولَينِ كاملَينِ«  :همان گونه كه در جاى ديگر قرآن نيز اشاره شده است
بزرگترين فداكارى را هم از ) دوران حمل و دوران شيرخوارگى(به هر حال، مادر، در اين سى و سه ماه .كامل شيرخوارگى است، هر چند ممكن است گاهى كمتر از آن انجام شود

كند ولى به هنگام بيان زحمات  ر آغاز، توصيه درباره هر دو مىد: جالب اين كه.دهد نظر روحى و عاطفى، و هم از نظر جسمى، و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام مى
بجاى آور و هم شكر پدر و توصيه كردم كه هم شكر مرا «: گويد سپس، مى.ها و حق عظيم او سازد نمايد تا انسان را متوجه ايثارگرى و خدمات، تكيه روى زحمات مادر مى

ام، و هم شكر پدر و مادرت را كه واسطه اين فيض و  مرا به جا آور كه خالق و منعم اصلى توام، و چنين پدر و مادر مهربانى به تو دادهشكر ) أَنِ اشْكُرْ لي و لوالديك(»امادرت ر
يه، با لحنى كه خالى از تهديد و و در پايان آ.شكر پدر و مادر درست در كنار شكر خدا قرار گرفته: و چقدر جالب و پر معنى است كه.باشند هاى من به تو مى عهده دار انتقال نعمت

 .»إِلَي الْمصيرُ) «بازگشت همه شما به سوى من است(: فرمايد عتاب نيست مى



ر شود، بايد از عهده حساب الهى در مورد شك گيرد و مو، به مو حساب مى آرى، اگر در اينجا كوتاهى كنيد، در آنجا تمام اين حقوق و زحمات و خدمات مورد بررسى قرار مى
در قرآن مجيد : اند كه اى توجه كرده بعضى از مفسران، در اينجا به نكته.آاليش آنها، بر آئيد  هايش، و همچنين در مورد شكر نعمت وجود پدر و مادر و عواطف پاك و بى نعمت

ر مورد نهى از كشتن فرزندان كه يك عادت شوم و زشت استثنائى در جز د(شود  تأكيد بر رعايت حقوق پدر و مادر، كراراً آمده است، اما سفارش نسبت به فرزندان كمتر ديده مى
پدر و مادر به حكم عواطف نيرومندشان كمتر ممكن است فرزندان را به دست فراموشى بسپارند، در حالى كه زياد ديده شده : اين به خاطر آن است كه.)عصر جاهليت بوده است

 (7).شود كنند، و اين دردناكترين حالت براى آنها و بدترين ناشكرى براى فرزندانمحسوب مى م پيرى و از كار افتادگى فراموش مىفرزندان، پدر و مادر را مخصوصاً به هنگا: است

* * * 

آنها مماشات كرد، در آيه بعد بايد با و از آنجا كه توصيه به نيكى در مورد پدر و مادر، ممكن است اين توهم را براى بعضى ايجاد كند كه حتى در مسأله عقائد و كفر و ايمان، 
و إِنْ جاهداك على أَنْ تُشْرِك بِي ما (»آگاهى ندارى، از آنها اطاعت مكن) حداقل(هر گاه آن دو، تالش و كوشش كنند كه، چيزى را شريك من قرار دهى كه از آن «: افزايد  مى

 .و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد، و هرگز نبايد عواطف خويشاوندى حاكم بر اعتقاد مكتبى او گرددهرگز نبايد رابطه انسان .)لَيس لَك بِه علْم فَال تُطعهما

د، و اين در كنند، او را به عقيده انحرافى خود بكشانن خواهند، تالش و كوشش مى سعادت فرزند را مى: پدر و مادر، گاه به گمان اين كه: اشاره به اين است كه »جاهداك«تعبير به 
هرگز در برابر اين فشارها تسليم نشوند، و استقالل فكرى خود را حفظ كرده، عقيده توحيد را با هيچ چيز : وظيفه فرزندان، اين است.شود مورد همه پدران و مادران، ديده مى

 .معاوضه نكنند

اگر فرضاً دالئل بطالن شرك را ناديده بگيريم، حداقل دليلى بر اثبات آن نيست، و : اشاره به اين است كه )چيزى كه به آن علم و آگاهى ندارى(»ما لَيس لَك بِه علْم«ضمناً، جمله 
آن  از اين گذشته، اگر شرك حقيقتى داشت، بايد دليلى بر اثبات آن وجود داشته باشد، و چون دليلى بر اثبات.تواند دليلى بر اثبات شرك اقامه كند هيچ شخص بهانه جوئى نيز، نمى

در برابر پدر و مادر مشرك، بايد شدت عمل و بى حرمتى به خرج : باز از آنجا كه، ممكن است، اين فرمان، اين توهم را به وجود آورد كه.باشد نيست، خود دليلى بر بطالن آن مى
و (»  اى رفتار كن با آنها در دنيا به طرز شايسته«ا نيست بلكه در عين حال، عدم اطاعت آنها در مسأله كفر و شرك، دليل بر قطع رابطه مطلق با آنه: كند اضافه مى داد، بال فاصله

 .)صاحبهما في الدنْيا معرُوفاً

صلى اعتدال است هاى مذهبى، تسليم افكار و پيشنهادهاى آنها نباش، اين درست نقطه ا از نظر دنيا و زندگى مادى، با آنها مهر و محبت و مالطفت كن، و از نظر اعتقاد و برنامه
و اتَّبِع ) و مؤمنان راستين) صلى اهللا عليه وآله(راه پيامبر» اند راه كسانى را پيروى كن كه به سوى من باز گشته«: افزايد لذا، بعداً مى.حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است: كه

إِلَي نْ أَناببِيلَ مس( 

ثُم إِلَي مرْجِعكُم (دهم و بر طبق آن پاداش و كيفر مى» سازم كرديد، آگاه مى ى من است و من شما را از آنچه در دنيا عمل مىبازگشت همه شما به سو«چرا كه بعد از آن، 
مسائل ـ كه در بدو نظر، تضادى در ميان انجام دو  مسلمانان در اين گونه :ها در آيات فوق، براى اين است كه نفى و اثباتهاى پى در پى، و امر و نهى)فَأُنَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَ

هاى  ها، از چهره كارى شود ـ خط اصلى را پيدا كنند، و بدون كمترين افراط و تفريط، در مسير صحيح قرار گيرند، و اين دقت و ظرافت قرآن، در اين ريزه وظيفه الزم تصور مى
و وصينَا اإلِنْسانَ بِوالديه حسناً و إِنْ جاهداك « :گويد آمده است كه مى سوره عنكبوت 8شبيه چيزى است كه در آيه  به هر حال، آيه فوق كامالً.فصاحت و بالغت عميق آن است

 .شأن نزولى در بعضى از تفاسير نقل شده است كه در ذيل آن آيه آورديمو درباره آن »لتُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَالتُطعهما إِلَي مرْجِعكُم فَأُنَبئُكُم بِما كُنْتُم تَعملُونَ

* * * 

 :ها نكته

 ـ لقمان كه بود؟ 1
او پيامبر بوده است يا تنها يك فرد حكيم، وجود ندارد، ولى لحن قرآن، در مورد  :در دو آيه از قرآن در همين سوره، آمده است، در قرآن دليل صريحى بر اين كه نام لقمان

سخن از رسالت و دعوت به سوى توحيد و مبارزه با شرك و انحرافات محيط و عدم مطالبه اجر و پاداش، و نيز  زيرا در مورد پيامبران ;او پيامبر نبود: دهد ، نشان مى«لقمان»
نشده و تنها اندرزهاى او كه به صورت خصوصى با فرزندش، بيان هيچ يك از اين مسائل ذكر  شود، در حالى كه در مورد لقمان معموالً ديده مى ها متابشارت و انذار در برابر 

 .شده ـ هر چند محتواى آن جنبه عمومى دارد ـ و اين گواه بر اين است كه او تنها يك مرد حكيم بوده است

يكُنْ لُقْمانُ نبِياً، و لكنْ كانَ عبداً كَثيرَ التَّفَكُّرِ، حسنَ  حقّاً أَقُولُ لَم «خوانيم نيز نقل شده، چنين مى) صلى اهللا عليه وآله(گرامى اسالم) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى كه از پيامبر
قينش عالى بود، خدا را دوست كرد، ايمان و ي اى بود كه بسيار فكر مى پيامبر نبود، ولى بنده «لقمان :گويم به حق مى» :...الْيقينِ، أَحب اللّه فَأَحبه و منَّ علَيه بِالْحكْمةِ

 .»..داشت، و خدا نيز او را دوست داشت، و نعمت حكمت بر او ارزانى فرمود  مى

را گفت، امانت  بود، و با وجود چهره نازيبا، دلى روشن و روحى مصفّا داشت، او از همان آغاز به راستى سخن مى «غالمى سياه از مردم سودان لقمان در بعضى از تواريخ آمده است
 (8).كرد آلود، و در امورى كه مربوط به او نبود دخالت نمى به خيانت نمى

 شخصى به لقمان: در بعضى از روايات آمده است.اند ولى چنان كه گفتيم، هيچ دليلى بر آن نيست، بلكه شواهد روشنى بر ضد آن داريم بعضى از مفسران، احتمال نبوت او را داده

 كردى؟ مگر تو با ما شبانى نمى: گفت



قَدر اللّه، و أَداء األَمانَةِ و صدقُ الْحديث و الصمت عما  «پس از كجا اين همه علم و حكمت نصيب تو شد؟در پاسخ گفت: سؤال كننده پرسيد.آرى چنين است: در پاسخ گفت
 (9).ر آنچه به من مربوط نبوداين خواست خدا بود، اداء امانت كردن، راستگوئى و سكوت در براب» :اليعنينى

روزى لقمان در وسط روز، براى استراحت خوابيده بود، ناگهان ندائى شنيد «: نقل كرديم، نيز چنين آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در ذيلِ روايتى كه در باال از پيامبر گرامى اسالم
  »!كه در ميان مردم به حق قضاوت كنى؟خواهى خداوند تو را خليفه در زمين قرار دهد  آيا مى! كه اى لقمان

 ;شوم ولى اگر فرمان دهد، فرمانش را به جان پذيرا مى! دهم پذيرم و تن به اين آزمون بزرگ نمى اگر پروردگارم مرا مخير كند، راه عافيت را مى: در پاسخ آن ندا گفت» لقمان«
 براى چه؟ اى لقمان: ديد ـ گفتند فرشتگان ـ در حالى كه آنها را نمى.دارد ها نگه مى كند و از لغزش ك مىدانم، اگر چنين مسئوليتى بر دوش من بگذارد حتماً مرا كم زيرا مى

ها، و مهمترين مراحل است، و امواج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن است، اگر خدا انسان را حفظ كند، شايسته  ترين منزلگاه  داورى در ميان مردم سخت: براى اين كه: گفت
بلند و در آخرت سربزير باشد، و است و اگر راه خطا برود، از راه بهشت منحرف شده است كسى كه در دنيا سر بزير و در آخرت سربلند باشد، بهتر از كسى است كه در دنيا سرنجات 

 !كسى كه دنيا را بر آخرت برگزيند به دنيا نخواهد رسيد و آخرت را نيز از دست خواهد داد

اين سخن را گفت و به خواب فرو رفت، و خداوند نور حكمت در دل او افكند، هنگامى كه بيدار شد، زبان به حكمت » لقمان«.در شگفتى فرو رفتند الب لقمانفرشتگان از منطقِ ج
 (10).»...!گشود

* * * 
 اى از حكمت لقمان  ـ گوشه 2

اى  اند كه ما فشرده هائى از سخنان حكمت آميز اين مرد الهى را بازگو كرده منعكس است قسمتكه در آيات اين سوره  «لقمان»بعضى از مفسران در اينجا به تناسب اندرزهاى 
 :آوريم از آن را در اينجا مى

يها اإلِيمانَ بِاللَّه، و اجعلْ شرَاعها التَّوكُّلَ علَى اللَّه، و اجعلْ زادك يا بنَي إِنَّ الدنْيا بحرٌ عميقٌ، و قَد هلَك فيها عالَم كَثيرٌ، فَاجعلْ سفينَتَك ف :گفت الف ـ لقمان به فرزندش چنين مى
فَبِذُنُوبِك لَكْتإِنْ ه و ةِ اللَّهمفَبِرَح توفَإِنْ نَج ،ى اللَّها تَقْويهف!: 

ات را در آن  تو كشتى خود را در اين دريا، ايمان به خدا قرار ده، بادبان آن را توكل بر خدا، زاد و توشهاند،  دنيا درياى ژرف و عميقى است كه خلق بسيارى در آن غرق شده !پسرم
 (11).تقواى الهى، اگر از اين دريا رهائى يابى به بركت رحمت خدا است، و اگر هالك شوى به خاطر گناهان تو است

 :نقل شده است به صورت كاملترى از لقمان حكيم به هشام بن حكم) معليه السال(همين مطلب در كتاب كافى، ضمن سخنان امام كاظم

ى اللَّها تَقْويهف ينَتُكفيرٌ، فَلْتَكُنْ سكَث الَما عيهغَرِقَ ف يقٌ، قَدمرٌ عحا بنْيإِنَّ الد نَيا با يهمقَي كُّلَ، وا التَّوهرَاعش انَ، وا اإلِيمهشْوح رَ، وبا الصكَّانُهس و ،لْما الْعيلُهلد قْلَ، والْع: 

ات ايمان، بادبان اين كشتى توكل، ناخداى آن عقل،  پسرم دنيا درياى عميقى است كه گروه بسيارى در آن غرق شدند، كشتى تو در اين دريا بايد تقواى الهى باشد، و زاد و توشه
 (12).راهنماى آن علم، و سكان آن صبر

 :گويد ب ـ در گفتار ديگرى به فرزندش در آداب مسافرت، چنين مى

توانيد  كنى، اسلحه و لباس و خيمه و وسيله نوشيدن آب، و وسائل دوختن و داروهاى ضرورى را كه هم خود، و هم همراهانت از آن استفاده مى هنگامى كه مسافرت مى !پسرم
 !عصيت الهى همراهى كنبكنيد بردار، و با همسفران در همه چيز، جز در م

 !اى كه دارى سخاوتمند باش در مورد زاد و توشه.در صورت آنها بسيار تبسم نما.هنگامى كه با جمعى مسافرت كردى در كارهايت با آنها مشورت كن! پسرم

 !نماز بسيار بخوان!كنتوانى سكوت اختيار  تا مى.هنگامى كه تو را صدا زنند، پاسخ گو و اگر از تو كمك بخواهند آنها را يارى كن

و بدون انديشه ! اگر از تو مشورتى بخواهند، براى به دست آوردن نظر صائب كوشش كن!اگر از تو گواهى به حق بطلبند گواهى ده!در مركب و آب و غذا كه دارى سخاوتمند باش
ترين نظر خود را اظهار نكند، خداوند نعمت تشخيص و  در پاسخ مشورت خالص و تأمل كافى، پاسخ مگو، و تمام نيروى تفكرت را براى جواب مشورت به كار گير، كه هر كس

 .گيرد انديشه را از او مى

اگر از تو تقاضاى مشروعى دارند، هميشه جواب !دستور كسى را كه از تو بزرگتر است بشنو!كنند، با آنها به تالش بر خيز روند، و تالش مى  هنگامى كه ببينى همراهان تو راه مى
با جماعت نماز بگذار، .را از اول وقت، تأخير نينداز، و دين خود را فوراً ادا كن» نماز«هرگز ...نگوى، زيرا گفتن نه، نشانه عجز و ناتوانى و سبب مالمت است بده، و هرگز نه مثبت

كتاب الهى را تالوت كن، و ذكر خدا را فراموش !در راه خدا انفاق كن خواهى بخورى قبالً مقدارى ازآن را توانى، از هر غذائى مى اگر مى...ترين حاالت باشيد هر چند در سخت
 (13).!منما



گوسفندى براى من ذبح كن و دو عضو كه بهترين : كرد، روزى به او گفت  اى براى آقايش كار مى معروف است، در آن هنگام كه به صورت برده ج ـ اين داستان نيز از لقمان
دو عضو كه بدترين اعضاى آن است : چند روز ديگر همين دستور را به او داد منتها گفت.سفندى را ذبح كرد و زبان و دل آن را براى وى آورداو گو!اعضاى آنست براى من بياور

اگر پاك  قلب و زبان :ر پاسخ گفتلقمان د .را براى او آورد، او تعجب كرد، و از اين ماجرا سؤال كرد» زبان و دل«بار ديگر گوسفندى را ذبح كرد و همان  لقمان !براى من بياور
 (14).!تر و بدتر باشند از هر چيز بهترند و اگر ناپاك شوند از همه چيز خبيث

مال و شده بود، به خاطر نسب، مال، ج به خدا سوگند، حكمتى كه به لقمان از سوى پروردگار عنايت«: فرمود.دهيم پايان مى) عليه السالم(اين گفتار را با حديثى از امام صادق 
كرد،  نگريست بسيار فكر مى كرد، ساكت و خاموش بود با دقت مى جسم او نبود بلكه او مردى بود كه در انجام فرمان خدا، قوى و نيرومند بود، از گناه و شبهات اجتناب مى

كرد، و هرگز در  افكند، با چيزى بازى نمى نمود، آب دهن نمى  رعايت مى كرد، كامالً آداب را تكيه نمى) به رسم مستكبران(روز نخوابيد و در مجالس ) آغاز(تيزبين بود، هرگز در 
شنيد، حتماً مأخذ آن سخن و تفسير آن را سؤال  هيچ گاه دو نفر را در حال نزاع نديد، مگر اين كه آنها را با هم صلح داد، و اگر سخن خوبى از كسى مى... حال نامناسبى ديده نشد

رفت كه، بتواند به وسيله آن بر هواى نفس چيره شود، نفس خود را با نيروى فكر و انديشه و  به سراغ علومى مى... بسيار نشست و برخاست داشت كرد، با فقيهان و عالمان  مى
كرد، و از اين رو خداوند حكمت را به  او بود، در امورى كه به او ارتباط نداشت، هرگز دخالت نمى) دين يا دنياى)رفت كه به سود  نمود، و تنها به سراغ كارى مى عبرت مداوا مى
 (15).»او ارزانى داشت

* * *  
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 و التُصعرْ خَدك للنّاسِ و التَمشِ في األَرضِ مرَحاً إِنَّ اللّه اليحب كُلَّ مخْتال فَخُور 18
 و اقْصد في مشْيِك و اغْضُض منْ صوتك إِنَّ أَنْكَرَ األَصوات لَصوت الْحميرِ 19
  

 :ترجمه
 در قيامت براى(ها و زمين قرار گيرد، خداوند آن را  آسمان) اى از گوشه(باشد، و در دل سنگى يا در ) كار نيك يا بد(اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى ! ـ پسرم 16

 !خداوند دقيق و آگاه است ;آورد مى) حساب
  !رسد شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم است نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهى از منكر كن، و در برابر مصائبى كه به تو مى! ـ پسرم 17
  .خداوند هيچ متكبر مغرورى را دوست نداردبا بى اعتنائى از مردم روى مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو كه !) پسرم(ـ  18
  .ترين صداها صداى خران است كه زشت) و هرگز فرياد مزن(از صداى خود بكاه  ;در راه رفتن اعتدال را رعايت كن!) پسرم(ـ  19
  
  

 :تفسير

 !همچون كوه بايست و با مردم خوشرفتارى كن
 .كند را تكميل مىمعادو  مبدأاست كه حلقه  حساب اعمال و معاد، دومين اندرز او درباره شرك بود توحيد و مبارزه باپيرامون مسأله  لقماننخستين اندرز 

اى از آسمان، يا درون زمين جاى گيرد، خدا آن را در  اى، يا در گوشه اگر اعمال نيك و بد، حتى به اندازه سنگينى خردلى باشد، در درون صخره! پسرم«: گويد مى
يا بنَي إِنَّها إِنْ َتك مثْقالَ حبة منْ خَرْدل فَتَكُنْ في صخْرَة أَو في « چرا كه خداوند دقيق و آگاه است ;رسد كند، و حساب آن را مى دادگاه قيامت حاضر مى

 »السماوات أَو في األَرضِ يأْت بِها اللّه إِنَّ اللّه لَطيف خَبِيرٌ
 .باشد ى سياه بسيار كوچك كه در كوچكى و حقارت، ضرب المثل مىها گياهى است داراى دانه» خردل«

اى از  اعمال نيك و بد هر قدر كوچك و كم ارزش، و هر قدر مخفى و پنهان باشد، همانند خردلى كه در درون سنگى در اعماق زمين، يا در گوشه: اشاره به اين كه
آگاه است آن را براى حساب، و پاداش و كيفر  عالم هستىات كوچك و بزرگ و صغير و كبير در سراسر آسمانها مخفى باشد، خداوند لطيف و خبير كه از تمام موجود

 !شود كند، و چيزى در اين دستگاه گم نمى حاضر مى
 (1).گردد باز مى حسنات و سيئات و اعمال نيك و بدبه  »إِنَّها« ضمير در

ها در كتاب علم پروردگار، و نابود نشدن چيزى در اين عالم هستى، خميرمايه  ها و بدى ندن همه نيكىتوجه به اين آگاهى پروردگار از اعمال انسان، و محفوظ ما
 .ها است همه اصالحات فردى و اجتماعى است، و نيروى محرك قوى به سوى خيرات و باز دارنده مؤثر از شرور و بدى

 .بعد از خاص است، در حقيقت از قبيل ذكر عام صخرهبعد از بيان  ارضو  سماواتذكر 
عزَّوجلَّ اتَّقُوا الْمحقَّرَات منَ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَها طَالباً، يقُولُ أَحدكُم أُذْنب و أَستَغْفرُ، إِنَّ اللَّه  :خوانيم عليه السالم نقل شده مى امام باقراز  اصول كافىدر حديثى كه در 

إِنَّها إِنْ تَك مثْقالَ حبة منْ خَرْدل فَتَكُنْ في صخْرَة أَو في السماوات أَو في : و آثارهم و كُلَّ شَيء أَحصيناه في إِمام مبِين، و قَالَ عزَّوجلَّسنَكْتُب ما قَدموا  :يقُولُ
 :األَرضِ يأْت بِها اللّه إِنَّ اللّه لَطيف خَبِيرٌ

نمائيم، در  كنيم و به دنبال آن استغفار مى گويند ما گناه مى كند، گاهى بعضى از شما مى چرا كه سرانجام كسى از آن باز خواست مى ;بپرهيزيداز گناهان كوچك «
اگر : ايم، و نيز فرموده كردهاند، و همچنين آثارشان را، و همه چيز را در لوح محفوظ احصا  ما تمام آنچه آنها از پيش فرستاده: گويد حالى كه خداوند عزَّوجل مى

چرا كه خداوند  ;كند اى از آسمان يا اندرون زمين، خدا آن را حاضر مى اى يا در گوشه اعمال نيك و بد، حتى به اندازه سنگينى دانه خردلى باشد در دل صخره
  (2).»لطيف و خبير است

* * * 
 :گويد پرداخته، مى نمازتبى است به مهمترين اعمال يعنى مسأله هاى مبدأ و معاد، كه اساس همه اعتقادات مك بعد از تحكيم پايه

  »يا بنَي أَقمِ الصالةَ) «نماز را بر پا دار! پسرم(
 .سازد مهمترين پيوند تو با خالق است، نماز قلب تو را بيدار، روح تو را مصفّا، و زندگى تو را روشن مى نمازچرا كه 

 .دارد دارد، و تو را از فحشاء و منكرات باز مى نور ايمان را در سراى قلبت پرتوافكن مىشويد،  آثار گناه را از جانت مى
ها و معروف دعوت كن و از منكرات و  مردم را به نيكى«: گويد پرداخته، مىامر به معروف و نهى از منكربعد از برنامه نماز به مهمترين دستور اجتماعى يعنى 

 .»الْمعرُوف و انْه عنِ الْمنْكَرِو أْمرْ بِ «»ها باز دار زشتى
در برابر مصائب و مشكالتى «: گويد كه در برابر ايمان، همچون سر، نسبت به تن است، پرداخته مى صبر و استقامتو بعد از اين سه دستور مهم عملى، به مسأله 

 .»و اصبِرْ على ما أَصابك إِنَّ ذلك منْ عزْمِ األُمورِ «» سى هر انسانى استشود، صابر و شكيبا باش كه اين از وظائف حتمى و كارهاى اسا كه بر تو وارد مى
جو، و گنهكاران  طهمسلّم است كه، در همه كارهاى اجتماعى، مخصوصاً در برنامه امر به معروف و نهى از منكر، مشكالت فراوانى وجود دارد، و سود پرستانِ سل

بدون صبر و استقامت و آيند، كه  شوند، و حتى در مقام اذيت و آزار، و متهم ساختن آمران به معروف و ناهيان از منكر بر مى يم نمىآلوده و خودخواه، به آسانى تسل
 .توان بر اين مشكالت پيروز شد شكيبائى، هرگز نمى

دستور مؤكد، از سوى پروردگار به آن داده شده است، و يا كارهائى كه در اينجا يا به معنى كارهائى است كه  عزم االموربه معنى اراده محكم است و تعبير به » عزم«
 .انسان بايد نسبت به آن عزم آهنين و تصميم راسخ داشته باشد، و هر كدام از اين دو معنى باشد، اشاره به اهميت آنست

آيه فوق ذكر شده، از جمله نماز، و امر به معروف و نهى از منكر، باز  اشاره به صبر و شكيبائى است و اين احتمال نيز وجود دارد، به همه امورى كه در ذلكتعبير 
 .كند مطرح شده كه احتمال اول را تقويت مى صبر، در بعضى ديگر از آيات قرآن، اين تعبير بعد از مسأله ولىگردد، 



* * * 
اعتنائى از مردم روى  با بى«: گويد روتنى و خوشروئى را توصيه كرده مىبه مسائل اخالقى در ارتباط با مردم و خويشتن پرداخته، نخست تواضع و ف» لقمان«سپس، 
 .»و التُصعرْ خَدك للنّاسِ   «»مگردان

 .»و التَمشِ في األَرضِ مَرحاً) «و مغرورانه بر روى زمين راه مرو(
 .»لَّ مخْتال فَخُورإِنَّ اللّه اليحب كُ) «دارد چرا كه خداوند هيچ متكبر مغرورى را دوست نمى(
 .كند دهد و گردن خود را كج مى دست مى شتردر اصل يك نوع بيمارى است كه به  صعراز ماده » تُصعرْ«
 .به معنى غرور و مستى ناشى از نعمت است) بر وزن فرح(» مرَح«
 .بيند خود را بزرگ مى به معنى كسى است كه با يك سلسله تخيالت و پندارها خيالء، و خيالاز ماده » مخْتال«
اولى، اشاره به تخيالت كبرآلود ذهنى : در اين است كه فخورو  مختالتفاوت (كند  به معنى كسى است كه نسبت به ديگران فخر فروشى مى فخراز ماده » فَخُور«

 )است، و دومى، به اعمال كبر آميز خارجى
تكبر و «يكى : كند زشت ناپسند كه مايه از هم پاشيدن روابط صميمانه اجتماعى است اشاره مىدر اينجا به دو صفت بسيار  لقمان حكيم و به اين ترتيب،

برند، و رابطه او را از  و خودبرتربينى، فرو مى» توهم و پندار«، كه هر دو در اين جهت مشتركند كه انسان را در عالمى از »غرور و خودپسندى«، و ديگر »اعتنائى بى
 .كنند ديگران قطع مى

شود كه اين گونه صفات يك نوع بيمارى روانى و اخالقى است، يك نوع انحراف در تشخيص و تفكر است، و  روشن مى صعرخصوصاً با توجه به ريشه لغوى م
 .شود گرنه، يك انسان سالم از نظر روح و روان، هرگز گرفتار اين گونه پندارها و تخيالت نمى

له روى گرداندن از مردم و يا راه رفتن مغرورانه نيست، بلكه، منظور، مبارزه با تمام مظاهر تكبر و غرور است اما از آنجا كه ، تنها مسألقمانمنظور : ناگفته پيدا است
 .دهد، انگشت روى اين مظاهر خاص گذارده است اين گونه صفات، قبل از هر چيز، خود را در حركات عادى و روزانه نشان مى

* * * 
در راه رفتنت اعتدال را ! پسرم«: گويد گر اخالقى را كه جنبه اثباتى دارد ـ در برابر دو برنامه گذشته كه جنبه نفى داشت ـ بيان كرده مىدر آيه بعد، دو برنامه دي

 )و اقْصد في مشْيِك(»رعايت كن
 .)و اغْضُض منْ صوتك(»و فرياد مزن! و از صداى خود بكاه«در سخن گفتنت نيز رعايت اعتدال نما، 

 (4)-(3).)إِنَّ أَنْكَرَ األَصوات لَصوت الْحميرِ!(ترين صداها صداى خران است چرا كه زشت«
 :در واقع در اين دو آيه از دو صفت، نهى، و به دو صفت، امر شده

شود انسان خود را در حد كمال پندارد، و  مىشود انسان نسبت به بندگان خدا تكبر كند، و ديگرى سبب  ، كه يكى سبب مىخودپسندى، و خودبرتربينىاز » نهى«
 .ديگرى مقايسه نكند در نتيجه درهاى تكامل را به روى خود ببندد هر چند خود را با

 .شوند گر چه اين دو صفت، غالباً توأمند، و ريشه مشترك دارند ولى گاه از هم جدا مى
 .راه رفتن، يا آهنگ صدا در حقيقت به عنوان مثال است زيرا تكيه روى اعتدال در سخنو  عملبه رعايت اعتدال در  امرو 

 .به راستى كسى كه اين صفات چهارگانه را دارد انسان موفق، خوشبخت و پيروزى است، در ميان مردم محبوب، و در پيشگاه خدا عزيز است
مانند صداى كشيده شدن بعضى از قطعات فلزات به يكديگر، (شد تر از صداى خران با ممكن است در محيط زندگى ما، صداهائى ناراحت كننده: قابل توجه اين كه

به عالوه ناراحت كننده . ولى بدون شك اين صداها جنبه عمومى و همگانى ندارد!) ريزد گوشت اندامش فرو مى: كند كه انسان به هنگام شنيدنش احساس مى
ها و فريادهاى  باشد، كه نعره تر است، همان صداى االغ مى شنود زشت لى كه انسان مىتر بودن، فرق دارد، آنچه به راستى از همه صداهاى معمو بودن، با زشت

 .مغروران و ابلهان به آن تشبيه شده است
ازى است چرا كه به گفته بعضى از مفسران، صداى حيوانات ديگر، غالباً به واسطه ني ;نه تنها زشتى از نظر بلندى صدا و طرز آن، بلكه، گاه، به جهت بى دليل بودن

 !دهد هيچ مقدمه، وقت و بى وقت فرياد را سر مى گونه نياز و بى كه دارند، اما اين حيوان، گاهى بى جهت و بدون هيچ
 .شود، شيطانى را ديده است هر گاه صداى االغ بلند مى: در بعضى از روايات نقل شده: و شايد به همين دليل است كه

 !خدا است، جز صداى االغ فرياد هر حيوانى تسبيح: اند بعضى گفته
 .ها كه بگذريم، زشت بودن اين صدا از ميان صداها نياز به بحث و گفتگو ندارد به هر حال، از همه اين سخن

به هنگام سخن  شود، و يا داد و فرياد، اى كه با صوت بلند ادا مى نقل شده، اين آيه به عطسه) عليه السالم(بينيم در بعضى از روايات كه از امام صادق و اگر مى
 (5).گفتن تفسير گرديده، در حقيقت بيان مصداق روشنى از آن است

* * * 
 :ها نكته

 ـ آداب راه رفتن 1
چرا كه قبالً هم  ;تواند بيانگر حاالت درونى، اخالقى و احياناً نشانه شخصيت انسان بوده باشد اى است، اما همين امر ساده مى درست است كه راه رفتن، كار ساده

 .دار است ، يك عمل كوچك، حاكى از يك روحيه ريشهو گاه شود، ايم، روحيات و خلقيات انسان، در البالى همه اعمال او منعكس مى تهگف
 .و از آنجا كه اسالم، تمام ابعاد زندگى را مورد توجه قرار داده، در اين زمينه نيز چيزى را فروگزار نكرده است

كسى كه از روى غرور و تكبر، «» :!منْ مشى علَى األَرضِ إِخْتياالً لَعنَه األَرض، و منْ تَحتَها، و منْ فَوقَها « خوانيم مى) عليه وآلهصلى اهللا (در حديثى از رسول خدا
 (6).!»كنند اند، و آنها كه روى زمين هستند، همه او را لعنت مى روى زمين راه رود زمين، و كسانى كه در زير زمين خفته



جهنَّم  و نَهى أَنْ يخْتَالَ الرَّجلُ في مشْيِه و قَالَ منْ لَبِس ثَوباً فَاخْتَالَ فيه خَسف اللَّه بِه منْ شَفيرِ :خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(باز در حديث ديگرى از پيامبر اكرم
 :!و كَانَ قَرِينَ قَارونَ لأَنَّه أَولُ منِ اخَْتالَ

فرستد و همنشين  كسى كه لباسى بپوشد و با آن كبر بورزد، خداوند او را در كنار دوزخ به قعر زمين مى: پيامبر از راه رفتن مغرورانه و متكبرانه، نهى كرد و فرمود«
 (7).»خواهد بود، چرا كه او نخستين كسى بود كه غرور و كبر را بنياد نهاد قارون

از جمله بر پاهاى : خداوند ايمان را بر جوارح و اعضاى انسان واجب كرده، و در ميان آنها تقسيم نموده است«: فرمود) عليه السالم(صادقخوانيم كه امام  و نيز مى
 ».انسان واجب كرده است، به سوى معصيت و گناه نرود، و در راه رضاى خدا گام بر دارد

 (8).»اعتدال را در راه رفتن رعايت كن: و نيز فرموده !...در زمين متكبرانه راه مرو: و لذا قرآن فرموده است«
اى را مشاهده كرد كه مردم، اطراف او  ديوانه: فرمود اى عبور مى نقل شده است كه از كوچه) صلى اهللا عليه وآله(در روايت ديگر، اين ماجرا از پيامبر گرامى اسالم

 .اند؟ اينها براى چه اجتماع كرده» :ؤُالءعلى ما اجتَمع ه «كنند فرمود را گرفته به او نگاه مى
 .هاى عصبى شده است اى كه دچار صرع و حمله در برابر ديوانه» :علَى الْمجنُونِ يصرَع «عرض كردند

خواهيد ديوانه واقعى را به شما  اين، ديوانه نيست، مى» :الْمجنُونِما هذا بِمجنُون أَال أُخْبِرُكُم بالْمجنُونِ حقَّ  «نگاهى به آنها كرد و فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 !؟»معرفى كنم

 !آرى، اى رسول خدا: عرض كردند
متكبرانه گام بر : ديوانه واقعى كسى است كه» :ا الْمبتَلىالمَتبخْترُ فى مشْيته، النّاظرُ فى عطْفَيه، المحرِّك جنْبيه بِمنْكبيه فَذاك الْمجنُونُ و هذَ :انَّ الْمجنُونَ «فرمود
 .)بارد و كبر و غرور از تمام وجود او مى(دهد  ها تكان مى كند، پهلوهاى خود را به همراه شانه دارد، دائماً به پهلوهاى خود نگاه مى مى

 (9).!اين ديوانه واقعى است اما آن كه ديديد بيمار است
* * * 

 گفتنـ آداب سخن  2
 :اى به آداب سخن گفتن شده بود، و در اسالم، باب وسيعى براى اين مسأله گشوده شده، از جمله اين كه اشاره لقمان در اندرزهاى

 .تا سخن گفتن ضرورتى نداشته باشد، سكوت از آن بهتر است
 (10).سكوت مايه آرامش فكر است» السكُوت راحةٌ للْعقْل «خوانيم مى) عليه السالم(چنان كه در حديثى از امام صادق

هاى  از نشانه» :الْعلْم و الْحلْم و الصمت، إِنَّ الصمت باب منْ أَبوابِ الْحكْمةِ: منْ عالمات الْفقْه« آمده است) عليه السالم(و در حديثى از امام على بن موسى الرضا
 (11).است، سكوت، درى از درهاى حكمت است فهم و عقل، داشتن آگاهى و بردبارى و سكوت

 .»در مواردى كه سخن گفتن الزم است، مؤمن بايد هرگز سكوت نكند«: اما در روايات ديگر تأكيد شده است
 »پيامبران به سخن گفتن دعوت شدند نه به سكوت«
  »(12).وسيله رسيدن به بهشت و رهائى از دوزخ، سخن گفتن به موقع است«

* * * 
  
 اب معاشرتـ آد 3

به مسأله تواضع، حسن خلق و مالطفت در برخوردها و ترك ) عليهم السالم(و ائمه اهلبيت) صلى اهللا عليه وآله(آن قدر كه در روايات اسالمى به وسيله پيامبر
 .خشونت در معاشرت، اهميت داده شده است، به كمتر چيزى اهميت داده شده

 :گذرانيم هائى از آن را در اينجا از نظر مى ود روايات اسالمى است، كه نمونهبهترين و گوياترين دليل در اين زمينه، خ
مرا » :الْقَ أَخَاك بِوجه منْبسط :أَوصني فَكَانَ فيما أَوصاه أَنْ قَالَ « )صلى اهللا عليه وآله(يا رسولَ اللَّه :آمد عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(ـ شخصى نزد پيامبر 1

 (13).برادر مسلمانت را با روى گشاده مالقات كن: فرمود! سفارش كن
در روز قيامت، چيزى برتر و » :!ما يوضَع في ميزَانِ امرِء يوم الْقيامةِ أَفْضَلُ منْ حسنِ الْخُلُقِ«  :خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(ـ در حديث ديگرى از پيامبر 2

 (14).!شود رازوى عمل كسى، نهاده نمىباالتر از حسن خلق در ت
ها را آباد،  نيكوكارى و حسن خلق، خانه» :الْبِرُّ و حسنُ الْخُلُقِ يعمرانِ الديار و يزِيدانِ في األَعمارِ «  :آمده است) عليه السالم(ـ در حديث ديگرى از امام صادق  3

 (15).كند و عمرها را زياد مى
شود، امت  بيشترين چيزى كه سبب مى» :أَكْثَرُ ما تَلج بِه أُمتي الْجنَّةَ تَقْوى اللَّه و حسنُ الْخُلُقِ « نقل شده) صلى اهللا عليه وآله(ول خداـ و نيز از رس 4

 (16).من به خاطر آن وارد بهشت شوند، تقواى الهى و حسن خلق است
 (17).هاى با شرافت، فروتنى است آرايش انسان» :زِينَةُ الشَّرِيف التَّواضُع«  :خوانيم مى) السالمعليه (ـ در مورد تواضع و فروتنى نيز از على 5
غَةٌ يفْهمها الْخَلْقُ التَّواضُع اَصلُ كُلِّ خَير نَفيس، و مرْتَبةٌ رفيعةٌ، و لَو كانَ للْتَّواضُعِ لُ«   :خوانيم مى) عليه السالم(ـ و باالخره در حديثى از امام صادق  6

 :و لَيس للّه عزَّوجلَّ عبادةٌ يقْبلُها و يرْضاها االّ و بابها التَّواضُع... و منْ تَواضَع للّه شَرَفَه اللّه على كَثير منْ عباده... لَنَطَقَ عنْ حقايِقَ ما فى مخْفيات الْعواقبِ
فهميدند، بسيارى از اسرار نهانى و  شه هر خير و سعادتى است، تواضع، مقام واالئى است، و اگر براى فروتنى زبان و لغتى بود كه مردم مىفروتنى ري»

 ...كرد عاقبت كارها را بيان مى
 ...بخشد كسى كه براى خدا فروتنى كند، خدا او را بر بسيارى از بندگانش برترى مى

 (18).درگاه خدا و موجب رضاى او باشد، مگر اين كه راه ورود آن فروتنى است هيچ عبادتى نيست كه مقبول
* * * 



  
 

 .باشد، و يا به مفهوم شرك باز گردد و هر دو احتمال بعيد است» شأن و قصه«ضمير فوق ضمير : اند ـ بعضى احتمال داده 1
 .204، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«ـ  2
 .عنى خر استبه م» حمار«جمع » حمير«ـ  3
افعل » أَنْكَر«(آيد ولى در باب عيوب به طور نادر اين صيغه آمده است  افعل تفضيل است و گر چه معموالً افعل تفضيل، در مورد مفعول نمى» أَنْكَر«ـ  4

 .(است» منكر«تفضيل از 
 .، ذيل آيه مورد بحث320، صفحه 8، جلد »مجمع البيان«ـ  5
 .207، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل تفسير »ثواب االعمال«ـ  6
 .207، صفحه 4، جلد »نور الثقلين«، طبق نقل تفسير »امالى صدوق«ـ  7
 .، باب ان االيمان مبثوث لجوارح البدن كلها28، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  8
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20نَةً أَ لَمباط رَةً وظاه همعن كُملَيغَ عبأَس ضِ وي األَرما ف و ماواتي السما ف خَّرَ لَكُمس ا أَنَّ اللّهتاب تَرَوال ك و دىال ه لْم ورِ عبِغَي ي اللّهلُ فجادنْ ينَ النّاسِ مم و 

 منير 
  زَلَ اللّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا علَيه آباءنا أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يدعوهم إِلى عذابِ السعيرِو إِذا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَن21ْ
 مورِ ألُو منْ يسلم وجهه إِلَى اللّه و هو محسنٌ فَقَد استَمسك بِالْعرْوةِ الْوثْقى و إِلَى اللّه عاقبةُ ا22
23دالص بِذات يملع لُوا إِنَّ اللّهمبِما ع مئُهفَنُنَب مهرْجِعنا مإِلَي كُفْرُه زُنْكحنْ كَفَرَ فَاليم ورِ و 
 نُمتِّعهم قَليالً ثُم نَضْطَرُّهم إِلى عذاب غَليظ 24
  

 :ترجمه
ولى ! هاى آشكار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانى داشته است؟ و زمين است مسخر شما كرده، و نعمتـ آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمانها  20

 !كنند بعضى از مردم بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنگرى درباره خدا مجادله مى
! »كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم نه، بلكه ما از چيزى پيروى مى«: گويند ، مى!»از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد» :ـ و هنگامى كه به آنان گفته شود 21

  !؟)كنند باز هم تبعيت مى(آيا حتى اگر شيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان كند 
و عاقبت همه  ;)طمئنى تكيه كرده استو به تكيه گاه م(ـ كسى كه روى خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكو كار باشد به دستگيره محكمى چنگ زده  22

  .كارها به سوى خدا است
آگاه خواهيم ) و نتايج شوم آن(اند  بازگشت همه آنان به سوى ما است، و ما آنها را از اعمالى كه انجام داده ;ـ و كسى كه كافر شود، كفر او تو را غمگين نسازد 23

  .هاست آگاه است خداوند به آنچه درون سينه ;ساخت
  !سازيم كنيم سپس آنها را به تحمل عذاب شديدى وادار مى مند مى ـ ما اندكى آنها را از متاع دنيا بهره 24

 :تفسير

 !تكيه گاه مطمئن
هاى الهى  بيان نعمت، قرآن براى تكميل آن، به سراغ هاى اجتماعى و اخالقى راه و رسم زندگى و برنامه مبدأ و معاد،در زمينه  لقمانبعد از پايان اندرزهاى ده گانه 

 (1).شود و انگيزه اطاعت فرمان او مى معرفة اللّهرود، تا حس شكرگزارى مردم را برانگيزد، شكرى كه سرچشمه  مى
شما حركت  آيا نديديد، خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخر فرمان شما كرد، كه در مسير منافع و سود«: گويد ها كرده مى روى سخن را به همه انسان

 )تَرَوا أَنَّ اللّه سخَّرَ لَكُم ما في السماوات و ما في األَرضِ لَم (َ؟ »كنند
اش در مسير منافع خود  شود كه در قبضه اختيار او است و با ميل و اراده هم شامل امورى مى: تسخير موجودات آسمانى و زمينى، براى انسان، مفهوم وسيعى دارد

چون خورشيد و گيرد، مانند بسيارى از موجودات زمينى، و هم امورى كه در اختيار انسان نيست اما خداوند آنها را مأمور ساخته به انسان خدمت كنند، هم به كار مى
 .ماه

 (2).است الم منفعت، َلكُمدر  المرتيب ها هستند خواه مسخّر فرمان انسان باشند، يا نه؟ و به اين ت بنابراين، همه موجودات، مسخّر فرمان خدا در طريق سود انسان
 )و أَسبغَ علَيكُم نعمه ظاهرَةً و باطنَةً(»هاى ظاهر و باطن ـ بر شما گسترده و افزون ساخت هاى خود را ـ اعم از نعمت خداوند نعمت«: افزايد آن گاه مى

 .گشاد و وسيع و كامل است، سپس به نعمت گسترده و فراوان نيز اطالق شده است بر وزن صبر در اصل به معنى پيراهن يا زره سبغاز ماده » أَسبغ«
 :اند در اين آيه چيست؟ مفسران بسيار سخن گفته باطنو  ظاهرهاى  منظور از نعمت: در اين كه



را اشاره به امورى  «باطن»هاى  نعمت ها و دانند كه براى هيچ كس قابل انكار نيست همچون آفرينش حيات و انواع روزى را چيزى مى ظاهر بعضى، نعمت
  ).مانند بسيارى از قدرتهاى روحى و غرائز سازنده(دانند كه بدون دقت و مطالعه قابل درك نيست  مى

 .اند را قلب شمرده باطنرا اعضاى ظاهر و نعمت  ظاهربعضى، نعمت 
 .اند دانسته معرفة اللّه را اطنبرا زيبائى صورت و قامت راست و سالمت اعضاء و نعمت  ظاهربعضى ديگر، نعمت 

، اسالم نعمت ظاهر! ابن عباساى «: از آن حضرت در اين زمينه سؤال كرد، فرمود ابن عباس :خوانيم مى) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر گرامى اسالم
 .هائى كه به تو ارزانى داشته است، و آفرينش كامل و منظم تو به وسيله پروردگار و روزى

 (3).هاى اعمال تو و رسوا نكردنت در برابر مردم است ، پوشاندن زشتىنعمت باطن و اما
آورده، و اما ) صلى اهللا عليه وآله(و معرفة اللّه و توحيد است كه پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(، پيامبرنعمت آشكار :خوانيم مى) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام باقر

 (4).و پيمان دوستى با ما است) عليهم السالم(ما اهلبيت، واليت نعمت پنهان
كند، بى آن كه مفهوم  را بيان مى نعمت ظاهر و باطنگونه منافاتى در ميان اين تفسيرها، وجود ندارد و هر كدام يكى از مصداقهاى روشن  ولى، در حقيقت هيچ

 .گسترده آن را محدود سازد
كنند، و به جدال و ستيز در برابر حق  هاى بزرگ الهى را كه از درون و برون، انسان را احاطه كرده، كفران مى كه نعمتگويد  و در پايان آيه، از كسانى سخن مى

اللّه و منَ النّاسِ منْ يجادلُ في ) «كنند بعضى از مردم هستند كه درباره خداوند بدون هيچ دانش و هدايت و كتاب روشنى، مجادله مى(: فرمايد خيزند، مى برمى
 .»بِغَيرِ علْم و ال هدى و ال كتاب منير

 .آورند هاى آشكار و نهان را بشناسند، رو به سوى شرك و انكار، از سر جهل و لجاجت مى بخشنده آن همه نعمت: و به جاى اين كه
اشاره به ادراكاتى است كه انسان از طريق عقل و خرد خويش درك  علم چيست؟ شايد بهترين بيان اين باشد كه كتاب منيرو  هدايت، علمفرق ميان : در اين كه

كتاب توانند در اين مسير دست او را بگيرند و به سر منزل مقصود برسانند، و  اشاره به معلمان و رهبران الهى و آسمانى و دانشمندانى است كه مىهدىكند، و  مى
 .سازند انسان را پر فروغ مى باشد كه از طريق وحى، قلب و جان كتابهاى آسمانى مىمنير

جويند، و چون راه هدايت در اين سه امر،  در حقيقت، اين گروه لجوج نه خود دانشى دارند، و نه به دنبال راهنما و رهبرى هستند، و نه از وحى الهى استمداد مى
 .اند منحصر است لذا با ترك آنها به وادى گمراهى و وادى شياطين كشيده شده

* * * 
نه، ما از : گويند از آنچه خداوند نازل كرده، پيروى كنيد مى: هنگامى كه به آنها گفته شود«: گويد د، به منطق ضعيف و سست اين گروه گمراه اشاره كرده مىآيه بع

 .)نَتَّبِع ما وجدنا علَيه آباءناو إِذا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللّه قالُوا بلْ (»كنيم كه پدران خود را بر آن يافتيم چيزى پيروى مى
آيا «: فرمايد كرده مى و از آنجا كه پيروى از نياكان جاهل و منحرف، جزء هيچ يك از طرق سه گانه هدايت آفرين فوق نيست، قرآن از آن به عنوان راه شيطانى ياد

 (5).)أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يدعوهم إِلى عذابِ السعيرِ( ؟»تبعيت كنندحتى اگر شيطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان كند باز هم بايد از او 
زند و چهره واقعى عمل آنها را كه همان پيروى از شيطان در مسير  در حقيقت، قرآن در اينجا پوشش پيروى از سنت نياكان را كه ظاهرى فريبنده دارد، كنار مى

 .ازدس آتش دوزخ و جهنم است، آشكار مى
هاى دعوت به سوى حق بوده باشد، كه مسلماً يك پوشش انحرافى است  آرى، رهبرى شيطان به تنهائى كافى است كه انسان با آن مخالفت كند، هر چند در لفافه

ه شيطان، و دعوتش به سوى و دعوت به سوى آتش دوزخ نيز، به تنهائى براى مخالفت كافى است هر چند دعوت كننده مجهول الحال باشد، حال اگر دعوت كنند
 .آتش افروخته جهنم باشد، تكليف روشن است

 !رود؟ كند، و به دنبال دعوت شيطان به سوى جهنم مى آيا هيچ عاقلى دعوت پيامبران الهى به سوى بهشت را رها مى
* * *  

 پرداخته، آنها را در مقايسه با يكديگر، و مقايسه با آنچه در مورد پيروان شيطان و مقلدان كور و كر نياكان،  كفار آلودهو  مؤمن خالصسپس، به بيان حال دو گروه
كسى كه قلب و جان خود را تسليم خدا كند و در آستان پروردگار، سر تسليم و اطاعت فرود آورد ـ در حالى كه محسن و نيكوكار «: گويد بيان كرده، قرار داده، مى

 ).و منْ يسلم وجهه إِلَى اللّه و هو محسنٌ فَقَد استَمسك بِالْعرْوةِ الْوثْقى( «به دستگيره محكمى چنگ زده استباشد ـ 
طر آن كه شريفترين عضو به خا) به معنى صورت( وجهزيرا  ;در حقيقت، اشاره به توجه كامل با تمام وجود به ذات پاك پروردگار است تسليم وجه براى خدامنظور از 

 .رود بدن و مركز مهمترين حواس انسانى است، به عنوان كنايه از ذات او به كار مى
 .از قبيل ذكر عمل صالح بعد از ايمان است هو محسنٌتعبير به 

هاى معرفت، معنويت و  و ارتقاء به بلندترين قله، تشبيه لطيفى از اين حقيقت است كه انسان براى نجات از قعر دره ماديگرى »چنگ زدن به دستگيره محكم«
قوط و مرگ است، روحانيت، نياز به يك وسيله محكم و مطمئن دارد، اين وسيله چيزى جز ايمان و عمل صالح نيست، غير آن، همه پوسيده و پاره شدنى و مايه س

 .شدنى است ماند اين وسيله است، و بقيه، همه فانى و نابود ، آنچه باقى مىعالوه بر اين
 ).و إِلَى اللّه عاقبةُ األُمورِ(»عاقبت همه كارها به سوى خدا است«: فرمايد و لذا، در پايان آيه مى

: نقل شده، چنين آمده (صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر گرامى اسالم) عليه السالم(از طرق اهل سنت از امام على بن موسى الرضا برهاندر حديثى كه در تفسير 
 ) .سيكُونُ بعدى فتْنَةٌ مظْلمةٌ، النّاجِى منْها منْ تَمسك بِالْعرْوةِ الْوثْقى

ولَ اللّهسلَ يا ريثْقى؟  )صلى اهللا عليه وآله(فَقةُ الْورْوا الْعم و 
 .وِاليةُ سيد الْوصيينَ: قالَ

ولَ اللّهسلَ يا ريينَ؟  )صلى اهللا عليه وآله(قيصالْو دينْ سم و 
 .أَميرُالْمؤْمنينَ: قالَ



ولَ اللّهسلَ يا رينَ؟  )صلى اهللا عليه وآله(قينؤْمرُالْمينْ أَمم و 
 .مولَى الْمسلمينَ و امامهم بعدى: قالَ
 و منْ مولَى الْمسلمينَ و امامهم بعدك؟  )صلى اهللا عليه وآله(يا رسولَ اللّه: قيلَ
  :)عليه السالم(أَخى على بنُ أَبِيطالب: قالَ

 ».چنگ زنند عروة الوثقىيابند كه به  اى تاريك و ظلمانى خواهد بود تنها كسانى از آن رهائى مى بعد از من فتنه«
 اى رسول خدا عروة الوثقى چيست؟: عرض كردند

 .واليت سيد اوصياء است: فرمود
 سيد اوصياء كيست؟) صلى اهللا عليه وآله(يا رسول اللّه: عرض كردند

 .اميرمؤمنان: فرمود
 اميرمؤمنان كيست؟: عرض كردند

 .موالى مسلمانان و پيشواى آنان بعد از من: فرمود
 او كيست؟: باز براى اين كه پاسخ صريحترى بگيرند عرض كردند

 (6).)عليه السالم(لى بن ابيطالبعبرادرم : فرمود
 (حسين يا امامان از فرزندان) صلى اهللا عليه وآله(آل محمديا دوستى ) عليهم السالم(اهلبيتدوستى  عروة الوثقىروايات ديگرى نيز در همين زمينه كه منظور از 

 (2).است نقل شده) ليه السالمع
 .است، و منافات با مصاديق ديگرى همچون توحيد و تقوى و مانند آن نداردهاى روشن  ايم كه اين تفسيرها بيان مصداق بارها گفته

* * * 
 )و منْ كَفَرَ فَاليحزُنْك كُفْرُه(كسى كه كافر شود و اين حقايق روشن را انكار كند، كفر او تو را غمگين نسازد«: گويد ، پرداخته مىگروه دومآن گاه به بيان حال 

 .كند اى، او است كه بر خويشتن ظلم و ستم مى خوبى انجام داده ات را به چرا كه تو وظيفه
كرد، گروهى جاهل و لجوج،  از اين كه مشاهده مى) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر گرامى اسالم: دهد اين گونه تعبيرات، كه در قرآن مجيد مكرر آمده است، نشان مى

شد كه  برد، و آن قدر غمگين، و اندوهناك مى نهند، سخت رنج مى گويند و به بيراهه سر مى رك مىهاى واضح، ت راه خدا را با اين همه دالئل روشن و نشانه
 !دهد، و چنين است راه و رسم يك رهبر دلسوز بارها خداوند او را دلدارى مى

اند، و گرفتار مجازات نيستند، زيرا دير نشده است  عمهاى الهى متن كنند، از نعمت و نيز نگران مباش كه گروهى در دنيا با اين كه كفر مىورزند، و ظلم و ستم مى
  ».إِلَينا مرْجِعهم فَنُنَبئُهم بِما عملُوا «سازيم بازگشت همه آنها به سوى ما است و ما آنها را از اعمالشان و نتائج تلخ و شوم آن، آگاه مى«

  » .إِنَّ اللّه عليم بِذات الصدورِ «ها است آگاه است نيز باخبريم زيرا خداوند از آنچه در درون سينه نه تنها از اعمالشان آگاهيم كه از نيات و اسرار درون دلهايشان
با كند، در آيات فراوانى از قرآن مجيد نازل شده و  سازد، يا از آنچه در آن اختالف داشتند با خبر مى اين تعبير كه خداوند مردم را در قيامت از اعمالشان با خبر مى

شود كه، محتوا و فايده مهمى دارد و صريح و آشكار و  آورده به خبرى گفته مى مفردات در  راغبطبق آنچه  نبأ  باشد، و مى نبأ از ماده  نُنَبئُهم  :توجه به اين كه
كند كه جاى هيچ گونه  ها مى افشاگرى از اعمال انسانخداوند در قيامت چنان : شود كه اين تعبيرات اشاره به آن است كه خالى از هرگونه كذب است، روشن مى
سازد، و براى  سپارند، همه را مو به مو ظاهر مى دهند و غالباً به دست فراموشى مى ماند، آنچه را مردم در اين دنيا انجام مى اعتراض و انكار براى كسى باقى نمى

 .كند حساب و جزا آماده مى
 .!كند هيچ كس جز خدا از آن آگاه نيست، همه را به صاحبان آنها گوشزد مىگذرد، و  حتى آنچه در دل انسان مى

* * * 
گذاريم ـ و متاع دنيا هر چه باشد كم و ناچيز است ـ  ما كمى از متاع دنيا در اختيار آنان مى«زده نكند،  بهره آنها از زندگى دنيا تو را شگفت: افزايد پس از آن مى

 )نُمتِّعهم قَليالً ثُم نَضْطَرُّهم إِلى عذاب غَليظ(»  عذابى مستمر و دردناك كشانيم شديد مىسپس آنها را باالجبار به عذاب 
خواهد آنها را براى آزمايش و اتمام حجت و  آنها تصور نكنند، در اين جهان از قبضه قدرت خداوند خارجند، خود او مى: اين تعبير، ممكن است اشاره به آن باشد كه

، و چقدر متفاوت است حال اين گروه، كه ذليالنه و باالجبار به عذاب غليظ الهى كشانده و همين متاع قليل به آنها نيز از سوى او استديگر، آزاد بگذارد، مقاصدى 
ند و در آخرت در جوار رحمت الهى كن اند، در دنيا پاك و نيكوكار زندگى مى زده عروة الوثقىشوند، با آنها كه تمام وجودشان در اختيار خدا است و چنگ به  مى

 .اند متنعم
* * * 

  

 
اند كه مشركان را  آيات مورد بحث را مربوط به آيات قبل از ذكر وصاياى لقمان دانسته» كبير«در تفسير » فخر رازى«و » روح المعانى«در » آلوسى«ـ بعضى از مفسران مانند  1

ها و زمين است  آيا نديديد كه خداوند آنچه را در آسمان«: گويد  ؟ و در آيات مورد بحث مى»ها چه آفرينشى داشتند دهيد بتاين خلق خدا است نشان «: گويد مخاطب ساخته مى
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25عالي ملْ أَكْثَرُهب لّهل دمقُلِ الْح قُولُنَّ اللّهلَي ضاألَر و ماواتنْ خَلَقَ السم مأَلْتَهنْ سلَئ ونَ ولَم 
26 يدمالْح يالْغَن وه ضِ إِنَّ اللّهاألَر و ماواتي السما ف لّهل 
27ماتكَل تدر ما نَفحةُ أَبعبس هدعنْ بم هدمرُ يحالْب و رَة أَقْالمنْ شَجضِ مي األَرأَنَّ ما ف لَو و يمكزِيزٌ حع إِنَّ اللّه اللّه  
 ما خَلْقُكُم و ال بعثُكُم إِالّ كَنَفْس واحدة إِنَّ اللّه سميع بصيرٌ 28
 يجرِي إِلى أَجل مسمى و أَنَّ اللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ تَرَ أَنَّ اللّه يولج اللَّيلَ في النَّهارِ و يولج النَّهار في اللَّيلِ و سخَّرَ الشَّمس و الْقَمرَ كُلٌّ  مأَ ل29َ

30 منْ دونه الْباطلُ و أَنَّ اللّه هو الْعلي الْكَبِيرُ  ذلك بِأَنَّ اللّه هو الْحقُّ و أَنَّ ما يدعونَ  
  

 :ترجمه
ولى بيشتر آنان ! »)كه خود شما معترفيد(الحمد للّه «: بگو» اللّه«: گويند مسلماً مى! »چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است«: ـ و هر گاه از آنان سؤال كنى 25
 !دانند نمى
 .نياز و شايسته ستايش است چرا كه خداوند بى ;ها و زمين است از آن خداست نـ آنچه در آسما 26
كلمات خدا پايان ) شود ولى اينها همه تمام مى(هفت دريا به آن افزوده شود، ) براى آن مركب گردد، و(ـ و اگر همه درختان روى زمين قلم شود، و دريا  27
  .خداوند عزيز و حكيم است ;گيرد نمى
 !خداوند شنوا و بيناست ;همانند يك فرد بيش نيست) در قيامت(همه شما ) و زندگى دوباره(نش و برانگيختن ـ آفري 28
كند، و خورشيد و ماه را مسخر ساخته و هر كدام تا سر آمد معينى به حركت خود ادامه  ـ آيا نديدى كه خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل مى 29
  .دهيد آگاه است آنچه انجام مىخداوند به ! دهند؟ مى

 !خوانند باطل است، و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است ـ اينها همه به دليل آن است كه خداوند حق است، و آنچه غير از او مى 30
  
  

 :تفسير

 ده وصف از اوصاف پروردگار
 :كند را بيان مى اسماء الحسنىاى از صفات خداوند بيان شده است كه در حقيقت ده صفت عمده يا ده اسم از  در شش آيه فوق، مجموعه

 .غنى، حميد، عزيز، حكيم، سميع، بصير، خبير، حق، على و كبير
كند و  بحث مى انتهايش علم بى، در آيه سوم از او مالكيت مطلقه گويد، در آيه دوم از  خداوند سخن مى خالقيت ، در آيه نخست ازاز سوى ديگراين از يك نظر، و 

  . قدرت نامتناهيش در آيه چهارم و پنجم از
 .است و غير از او همه باطل و هيچ و پوچند حق كسى كه داراى اين صفات است : گيرد و در آخرين آيه نتيجه مى

 :با توجه به اين بحث اجمالى، به شرح آيات باز گرديم
و لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات و  (» اللّه :گويند از آنها سؤال كنى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ به طور قطع در پاسخ مىاگر «: فرمايد نخست مى

قُولُنَّ اللّهلَي ضاألَر ( 
، دليل بر اين است كه مشركان هرگز منكر توحيد از يك سو9) رفزخ، 38 زمر، 63ـ  61آيه  عنكبوتسوره (شود  اين تعبير كه در آيات ديگر قرآن نيز ديده مى

 .توانستند خالقيت را براى بتها قائل شوند، تنها به شرك در عبادت و شفاعت بتها معتقد بودند خالق نبودند، و نمى
 .ها است و از سوى ديگر، دليل بر فطرى بودن توحيد و تجلى اين نور الهى در سرشت همه انسان

باشد، نه بتها كه خود مخلوق اويند، ولى  است كه خالق همه چيز مى اللّهبگو حمد و ستايش مخصوص «: حال كه آنها به توحيد خالق معترفند: گويد ن مىبعد از آ
 ). لَمونَقُلِ الْحمد للّه بلْ أَكْثَرُهم اليع(»   عبادت بايد منحصر به خالق جهان باشد :فهمند كه دانند و نمى اكثر آنها نمى

* * * 
ها  از آن خدا است آنچه در آسمان«: فرمايد چرا كه بعد از ثبوت خالقيت، نياز به دليل ديگرى بر مالكيت او نيست، مى ;پردازد حق مى مالكيتپس از آن به مسأله 

 ) للّه ما في السماوات و األَرضِ(»   و زمين است
توحيد خالقيت، توحيد مالكيت و توحيد (باشد و به اين ترتيب، بخشهاى سه گانه توحيد  امور جهان نيز مى مدبر است،  مالكو  خالقبديهى است آن كس كه 

 .گردد ثابت مى) ربوبيت
اللّه هو الْغَني  إِنَّ(» خداوند غنى و حميد است«: افزايد و كسى كه چنين است از همه چيز بى نياز، و شايسته هرگونه ستايش است به همين دليل، در پايان آيه مى

يدمالْح  ( 
گردد، و هر كس هر چه دارد از او دارد، و خزائن همه خيرات  از هر نظر است، چرا كه هر موهبتى در جهان است به او باز مى» حميد«على االطالق، و » غنى«او 

 .باشد به دست او است و اين دليل زنده غناى او مى
بينيم، از سوى پروردگار است، پس همه ستايشها از  زند، و هر نيكى در جهان مى ايش بر كار نيكى است كه با اختيار از كسى سر مىبه معنى ست حمدو از آنجا كه 

حقيقت او نهيم، باز در  كنيم، و عظمت كار يك ايثارگر جانباز را ارج مى هاى ملكوتى را توصيف مى ستائيم و جاذبه عشق آن او است، حتى اگر ما زيبائى گل را مى
 .است حميد على االطالقستائيم كه اين زيبائى و آن جاذبه و عظمت نيز از او است، پس او  را مى

* * * 



 .پايان خدا است، كه با ذكر مثالى بسيار گويا و رسا مجسم شده است آيه بعد، ترسيمى از علم بى
صلى اهللا عليه (گروهى از يهود، هنگامى كه پيرامون مسأله روح از پيامبر«: آمده است ابراهيم على بندانيم كه مطابق آنچه در تفسير  قبالً ذكر اين نكته را الزم مى

علم جز  روح از فرمان پروردگار من است، و بهره شما از» :قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي و ما أُوتيتُم منَ الْعلْمِ إِالّ قَليالً « :سؤال كردند و قرآن در پاسخ آنها گفت) وآله
  » .اندكى بيش نيست

 ). حتى ما را(شود  نه، همه را شامل مى: پرسيدند كه آيا اين فقط درباره ما است، فرمود) صلى اهللا عليه وآله(اين سخن بر آنان گران آمد، و از پيامبر
: در قرآنت آمده است، توراتكنى بهره كمى از علم دارى در حالى كه قرآن به تو داده شده، و به ما هم  تو در مورد خود گمان مى! اى محمد: ولى آنها افزودند

 !اين سخنان با هم سازگار نيست» كسى كه حكمت به او داده شده، خير كثير به او داده شده است«
علم انسان هر قدر هم گسترده باشد، در برابر علم خداوند ذره : نازل شد، و روشن ساخت) ورد بحثآيه م» ...و لَو أَنَّ ما في األَرضِ منْ شَجرَة أَقْالم «در اينجا آيه

 (1).مقدارى بيش نيست، و آنچه نزد شما بسيار است نزد خدا بسيار كم است بى
 .بيان كرديم كهفسوره  109نظير اين روايت را از طريق ديگرى در ذيل آيه 

اگر آنچه روى زمين از درختان است قلم شوند، و دريا براى آن مركب گردد، و هفت «: گويد ترسيم علم نامتناهى خداوند، چنين مىبه هر حال، قرآن مجيد براى 
نَّ ما في األَرضِ منْ و لَو أَ(» گيرد، خداوند عزيز و حكيم است شوند اما كلمات خدا پايان نمى دريا بر اين دريا افزوده شود، تا علم خدا را بنويسند، اينها همه تمام مى

 ) مشَجرَة أَقْالم و اْلبحرُ يمده منْ بعده سبعةُ أَبحر ما نَفدت كَلمات اللّه إِنَّ اللّه عزِيزٌ حكي
»هدمنويسند، و در اصل از  به معنى مركب يا ماده رنگينى است كه با آن مى مداداز ماده » ي زيرا خطوط به وسيله كشش قلم بر  ;كشش گرفته شده به معنى مد

 .شود صفحه كاغذ پيدا مى
ريزند و سبب روشنائى چراغ است، و هر دو معنى در واقع به يك ريشه  است كه در چراغ مى روغنى اند و آن بعضى از مفسران، معنى ديگرى نيز براى آن نقل كرده

 .گردد باز مى
ترى اطالق شده، و آن هر چيزى است كه  گويد، سپس به معنى گسترده به معنى الفاظى است كه انسان با آن سخن مى است و در اصل كلمهجمع » لماتكَ«

اطالق شده،  كلمة اللّهتواند بيانگر مطلبى باشد، و از آنجا كه مخلوقات گوناگون اين جهان هر كدام بيانگر ذات پاك خدا و علم و قدرت اويند، به هر موجودى  مى
إِنَّما الْمسيح  ( :خوانيم مى نساءسوره  171در آيه ) عليه السالم(تر، اين تعبير به كار رفته، چنان كه درباره مسيح تر و باعظمت در مورد موجودات شريف مخصوصاً

تُهمكَل و ولُ اللّهسر مرْينُ مى ابيسنيز آمده است آل عمرانسوره  45نظير همين معنى در آيه ) ع. 
 .به معنى علم و دانش پروردگار به كار رفته است كلمات اللّهسپس، به همين مناسبت 

كند، حتى ممكن است با همين يك قلم  براى نوشتن تمام معلومات يك انسان، گاه يك قلم با مقدارى مركب، كفايت مى: اكنون بايد درست بينديشيم كه
  ».اگر تمام درختان روى زمين قلم شوند«: گويد ه كاغذ بياورند ولى قرآن مىهاى ديگرى نيز مجموعه معلوماتشان را بر صفح انسان
آيد، و با در نظر گرفتنِ حجم عظيم درختان روى زمين، و  هايش، هزاران، بلكه ميليونها قلم به وجود مى دانيم گاه از يك درخت تنومند، از ساقه و شاخه مى

آيد، و همچنين اگر تمام اقيانوسهاى روى زمين كه تقريباً  هائى كه از آن به وجود مى شانيده است، و تعداد قلمها را پو ها و دشت هائى كه بسيارى از كوه جنگل
ها را با آن  كند و چقدر علوم و دانش سه چهارم صفحه كره زمين را با عمق و ژرفاى بسيار پوشانيده است مركب شوند، چه وضع عجيبى را براى نوشتن ايجاد مى

 .!تتوان نوش مى
اين كه عدد هفت  و باالخص با توجه به (2)به آن، كه هر كدام از آنها معادل تمام اقيانوسهاى روى زمين باشد، هفت درياى ديگرمخصوصاً با توجه به افزوده شدن 

نه علم خداوند، تا چه حد گسترده است و شود كه وسعت دام كند، روشن مى در اينجا به معنى تعداد نيست بلكه براى تكثير است و اشاره به درياهاى بى حساب مى
 .گيرد، و باز علوم او پايان نخواهد گرفت تازه همه اينها پايان مى

رسد؟ اين عدد به قدرى زنده و گويا است كه امواج فكر انسان را در افقهاى بيكران و نامحدود با  تر و زيباتر به نظر مى نهايت، از اين جالب آيا ترسيمى براى بى
 .كند برد، و غرق در حيرت و ابهت مى همراه مىخود 

معلوماتش در برابر آنچه در علم خدا است همچون يك صفر در برابر بى نهايت است، و شايسته است : كند با توجه به اين بيان گويا و روشن، انسان احساس مى
 .رسد قطره و دريا براى بيان اين واقعيت، نارسا به نظر مى حتى تشبيه به ام دانش من به آنجا رسيده كه به نادانى خود پى برده :فقط بگويد

هائى باشد كه از  به صورت جمع آمده، تا بيانگر تعداد فراوان قلم اقالم به صورت مفرد، و  شجره خورد، اين است كه  از جمله نكات لطيفى كه در آيه، به چشم مى
 .آيد هايش، به وجود مى يك درخت با تمام ساقه و شاخه

تمام اقيانوسهاى جهان با  :به خصوص اين كهبراى آن است كه تمام اقيانوسهاى روى زمين را شامل شود،  الف و الم جنس به صورت مفرد و  البحر نيز تعبير و 
 .هم مربوط و متصلند و در واقع در حكم يك درياى پهناورند

چرا كه به هنگام  ;آورد كند اما درباره اقيانوسها سخن از هفت درياى ديگر به ميان مى هاى اضافى و كمكى نمى سخن از قلم ها قلم درباره : و جالب اين كه
 .گردد مركّب است شود، آنچه بيشتر مصرف مى نوشتن، قلم بسيار كم مصرف مى

انستند و در واقع آنچه از منظومه د در لغت عرب براى تكثير، شايد از اين نظر باشد كه پيشينيان عدد كرات منظومه شمسى را هفت مى هفت سبعانتخاب كلمه 
به صورت يك دوره كامل زمان، هفت روز بيشتر نيست و  هفته :و با توجه به اين كه  شود، هفت كره بيش نيست شمسى امروز نيز با چشم غير مسلح ديده مى

به عنوان يك عدد كامل در ميان آحاد و  هفتچرا : شود كه روشن مىكردند، و نام هفت اقليم بر آن گذارده بودند،  تمام كره زمين را نيز به هفت منطقه تقسيم مى
 (3).براى بيان كثرت به كار رفته است

* * * 
آفرينش همه شما و نيز برانگيخته شدن شما بعد از مرگ، همانند «: فرمايد آورد و مى پايان پروردگار، سخن از قدرت بى انتهاى او به ميان مى بعد از ذكر علم بى

 ) ما خَلْقُكُم و ال بعثُكُم إِالّ كَنَفْس واحدة إِنَّ اللّه سميع بصيرٌ(  » يش نيست، خداوند شنوا و بينا استيك فرد ب



گوناگون  هاى مختلفى، و در طى مراحل خداوند ما را به گونه: گفتند جمعى از كفار قريش، از روى تعجب و استبعاد در مسأله معاد مى: اند بعضى از مفسران گفته
ساعت روزى نطفه بوديم، پس از آن علقه شديم، بعد مضغه گشتيم، و سپس تدريجاً به صورتهاى گوناگون در آمديم، چگونه خداوند همه ما را در يك : آفريده است

 دهد؟ آفرينش جديدى مى
 .آيه مورد بحث نازل شد و به سخن آنها پاسخ گفت

براى موجوداتى همچون ما كه قدرت محدودى داريم، قابل تصور  بزرگ و  كوچك، آسان، سختمفاهيمى همچون : در حقيقت آنها از اين نكته غافل بودند كه
ها هيچ تفاوتى ندارد، و آفرينش يك موجود، در  باشند، آفرينش يك انسان با آفرينش همه انسان است، ولى در برابر قدرت بى پايان حق، همگى يكسان و برابر مى

 .ساليان دراز در پيشگاه قدرت او يكسان است يك لحظه يا در طول
چگونه اين طبايع مختلف، و اشكال گوناگون و شخصيتهاى متنوع، آن هم بعد از آنكه بدن انسان خاك شد و خاكها : اگر تعجب كفار قريش از اين بوده است كه

 .باز گردند؟ پراكنده گشتند و به هم آميختند، ممكن است از هم جدا شوند و هر كدام به جاى خود
 .دهد انتهاى خداوند مى پايان، و قدرت بى پاسخ آن را علم بى

 .او چنان روابطى در ميان موجودات بر قرار ساخته كه يك واحد، همچون يك مجموعه، و يك مجموعه همانند يك واحد است
كند،  ها از همان اصولى تبعيت مى گردد، و خلقت مجموع انسان ز مىاصوالً انسجام و به هم پيوستگى اين جهان، آن چنان است كه هر كثرتى در آن به وحدت با

 .كه خلقت يك انسان تبعيت دارد
كند، ممكن است در لحظات كوتاهى  چگونه مراحلى را كه انسان از حال نطفه تا دوران جوانى طى ساليان دراز، طى مى: و اگر تعجب آنها از كوتاهى زمان بوده كه

بينيم كه بايد مدتها طول بكشد تا راه رفتن را به خوبى ياد بگيرند يا  دهد، ما در جهان جانداران اطفال انسان را مى مى قدرت پروردگار پاسخ آن را نيزطى شود؟ 
روند و حتى  و راه مىخيزند  سر از تخم بيرون آوردند و متولد شدند، برمى: بينيم همين كه قادر به استفاده از هر نوع غذا شوند، در حالى كه جوجه پرندگان را مى

 .اين گونه مسائل در برابر قدرت خداوند، تأثيرى ندارد: دهد خورند، اينها نشان مى بعضى بدون نياز به مادر غذا مى
ع خلقتى كه دارند و ها با تنو بودن خداوند، در پايان اين آيه، ممكن است پاسخ به ايراد ديگرى از ناحيه مشركان باشد كه به فرض، همه انسان بصير  و سميع ذكر 

گيرد؟ اعمال و گفتار، امورى هستند كه بعد از وجود  با تمام ويژگيهايشان در ساعت معينى برانگيخته شوند، ولى اعمال آنها و سخنانشان چگونه مورد حساب قرار مى
 .شوند نابود مى

به عالوه فنا و نابودى مطلق در اين جهان مفهوم ندارد، بلكه (عمالشان را ديده خداوند شنوا و بينا است، تمام سخنان آنها را شنيده و همه ا: دهد قرآن پاسخ مى
 ).اعمال و اقوالشان همواره موجود خواهد بود

 جويان كه خداوند از گفتگوهاى شما براى سمپاشى در افكار عمومى بى خبر نيست، و حتى از آنچه در از اين گذشته، جمله فوق تهديدى است نسبت به اين بهانه
 .ايد نيز آگاه است دل داريد، و بر زبان جارى نكرده

* * * 
آيا نديدى كه خداوند شب را در روز، و «: گويد كرده، مى) صلى اهللا عليه وآله(آيه بعد، تأكيد و بيان ديگرى است براى قدرت واسعه خداوند، روى سخن را به پيامبر

 ) .ه يولج اللَّيلَ في النَّهارِ و يولج النَّهار في اللَّيلِتَرَ أَنَّ اللّ أَ لَم( »؟كند روز را در شب داخل مى
  ) و سخَّرَ الشَّمس و الْقَمرَ( »؟ها مسخر ساخته خداوند خورشيد و ماه را در مسير منافع انسان«و نيز آيا نديدى كه 

 )  يجرِي إِلى أَجل مسمىكُلٌّ (»  دهند هر كدام تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى«و 
 )و أَنَّ اللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ( ؟»دهيد آگاه است و اين كه خداوند از آنچه انجام مى«
باشد، به افزايش تدريجى و كوتاه شدن شب و روز در طول سال  ممكن است اشارهاست، و داخل كردن شب در روز، و روز در شب،  دخولدر اصل به معنى » ولوج«

تنها در دو نقطه از روى (ها و آثار پر بركتش ظاهر گردد  افزايد، تا فصول چهار گانه سال با ويژگى كه تدريجاً از يكى كاسته، و به صورت نامحسوسى بر ديگرى مى
باشد،  ش ماه شب، و شش ماه روز مىزمين است كه اين تغيير تدريجى و فصول چهار گانه نيست يكى نقطه حقيقى قطب شمال و جنوب است كه در طول سال، ش

 ) و ديگرى خط باريك و دقيق استوا است كه در تمام سال، شب و روز يكسان است
گيرد، تا انسان و همه موجودات زنده را در برابر  و يا اشاره به اين باشد كه تبديل شب به روز، و روز به شب، به خاطر وجود جو زمين به طور ناگهانى صورت نمى

كند، تا تمام صفحه آسمان را  مختلف قرار دهد، بلكه نخستين اشعه آفتاب از هنگام طلوع فجر در اعماق تاريكى نفوذ كرده، كم كم نفوذ بيشترى پيدا مىخطرات 
 .يابد بگيرد، درست به عكس چيزى كه به هنگام پايان روز و دخول شب تحقق مى

 .اهر قدرت خدا استاين انتقال تدريجى و كامالً منظم و حساب شده، از مظ
 .البته اين دو تفسير، با هم منافاتى ندارند و ممكن است جمعاً در معنى آيه منظور باشند

 الم ايم ـ منظور، تسخير در راه خدمت به انسان است، و به تعبير ديگر ها ـ چنان كه قبالً هم گفته و ساير كرات آسمانى براى انسان قمر و شمسدر مورد تسخير 
ها آمده است، و همه اينها  الم نفع است، نه الم اختصاص، و اين تعبير در قرآن مجيد در مورد خورشيد و ماه، شب و روز و نهرها و درياها و كشتى سخَّرَ لَكُمدر 

رگشته و فرمانبردار او هستند و با هاى خداوند در مورد او است كه تمام موجودات زمين و آسمان، به فرمان خدا س بيانگر عظمت شخصيت انسان و گستردگى نعمت
 (4).اين حال شرط انصاف نيست كه او فرمان نبرد

يابد، و پايان و سرانجامى دارد كه همراه با پايان گرفتن دنيا  اين نظام حساب شده و دقيق تا ابد، ادامه نمى: اشاره به اين است كه كُلٌّ يجرِي إِلى أَجل مسمىجمله 
و ستارگان به * فروغ گردد  هنگامى كه خورشيد بى» :و إِذَا النُّجوم انْكَدرت* إِذَا الشَّمس كُورت  «:چنين از آن ياد شده است تكوير در سوره است، همان چيزى كه

  »....تيرگى گرايند



زيرا خداوندى كه خورشيد و ماه با عظمت را با آن حساب دقيق به  ;شود روشن مى با توجه به آنچه در باال گفتيم، با اين بحث أَنَّ اللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌارتباط جمله 
ها بى خبر بماند؟  كند، چنين پروردگارى چگونه ممكن است از اعمال انسان كار گرفته، و شب و روز را با آن نظم مخصوص هزاران و ميليونها سال وارد يكديگر مى

 .ها را نيات و انديشه و همداند  اعمال را مى همآرى او 
* * * 

خوانند باطل  خداوند حق است، و آنچه غير از او مى: اينها دليل بر آن است كه«: فرمايد گيرى جامع و كلى مى و در آخرين آيه مورد بحث، به صورت يك نتيجه
 (5).)ما يدعونَ منْ دونه اْلباطلُ و أَنَّ اللّه هو الْعلي الْكَبِيرُ ذلك بِأَنَّ اللّه هو الْحقُّ و أَنَّ ( »است، و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است

تنها او است و غير او  حقانتهاى پروردگار آمده بود، اين امور را اثبات كرد كه  هائى كه در آيات قبل، پيرامون خالقيت و مالكيت و علم و قدرت بى مجموع بحث
 :باشد و به گفته شاعر كه از هر چيز برتر و از توصيف باالتر است، ذات پاك او مى على و كبير ازمند است، و زائل و باطل و محدود و ني

 :و كُلُّ نَعيم ال محالَةَ زائلٌ*** أَال كُلُّ شَىء ما خَالَ اللّه باطلٌ 
  (6).»آگاه باشيد، هر چه جز خدا است باطل است و هر نعمتى سرانجام، زوال پذير است«

 :توان چنين بيان كرد اين سخن را به تعبير فلسفى مى
و بقيه هر چه هست در ذات  حق اشاره به وجود حقيقى و پايدار است، و در اين جهان آن وجود حقيقى كه قائم بالذات و ثابت و بر قرار و جاودانى باشد، تنها او است،

كند، و هر لحظه نظر لطفش را از آنها بر گيرد در ظلمات فنا و  ريق وابستگى به آن وجود حق، پيدا مىخود وجودى ندارد، و عين بطالن است كه هستى خود را از ط
 .شود نيستى، محو و ناپديد مى

 .كند تعالى بيشتر گردد به همان نسبت حقانيت بيشترى كسب مى به اين ترتيب، هر قدر ارتباط موجودات ديگر به وجود حق
است، و مشتمل بر دالئل قوى و انكار  ده اسم از اسماء حسناى اوبرجسته خدا، و ده صفت از صفات اى از  اين آيات مجموعه: گفتيمبه هر حال، همان گونه كه 

 .ناپذيرى بر بطالن هرگونه شرك و لزوم توحيد در تمام مراحل عبوديت است
* * * 

  

 
 .279، صفحه 3، جلد »برهان«ـ تفسير  1
 .آن جنس و در اينجا به معنى عموم است» الف و الم«فوق اشاره به مجموع درياهاى روى زمين است زيرا در آيه » البحر«ـ واژه  2
 .ايم نيز سخن گفته 574، صفحه »كهف«سوره  109، ذيل آيه 12در جلد » پايان پرودگار علم بى«ـ در زمينه  3
بحث مشروحى  350، صفحه »ابراهيم»سوره  32و آيه  120، صفحه »رعد«سوره  2، ذيل آيه 10 در جلد» تسخير خورشيد و ماه و موجودات ديگر براى انسان«ـ در مورد  4

 .داشتيم
يه را ، مضمون اين آ»روح المعانى«در » آلوسى«: آيد، و شايد به همين دليل، بعضى از مفسران مانند به نظر مى» باء سببية«گرچه در بدو امر » بِأَنَّ اللّه هو الْحقُّ«در » باء«ـ  5

هاى آن در عالم آفرينش، ظاهر در اين است كه آنها  و نشانه «علم و قدرت«و » مالكيت«و » خالقيت«سبب مطالب گذشته گرفته، ولى سياق آيات، و ذكر صفات گذشته، يعنى 
 .همه گواه براى اين نتيجه بوده است، بنابراين محتواى اين آيه، نتيجه آيات قبل است نه سبب آنها

 .267، صفحه 22، جلد »ر االنواربحا«ـ  6
 
31ار  أَ لَمبكُلِّ صيات لĤَل كي ذلإِنَّ ف هنْ آياتم كُمرِييل اللّه تمعرِ بِنحي الْبرِي فتَج شَكُور تَرَ أَنَّ الْفُلْك 
 لَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ فَمنْهم مقْتَصد و ما يجحد بĤِياتنا إِالّ كُلُّ خَتّار كَفُور و إِذا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللّه مخْلصينَ لَه الدينَ ف32َ
  

 :ترجمه
كه هائى است براى كسانى  در اينها نشانه! كنند تا بخشى از آياتش را به شما نشان دهد؟ نعمت او حركت مى) بركت(ها در درياها، و به  ـ آيا نديدى كشتى 31

 !شكيبا و شكرگزارند
خوانند، اما وقتى آنها را به خشكى رساند و  ، خدا را با اخالص مى)باالى سرشان قرار گيرد(موجى همچون ابرها آنان را بپوشاند ) در سفر دريا(ـ و هنگامى كه  32

شكنان ناسپاس انكار  ولى آيات ما را هيچ كس جز پيمان) ندگير در حالى كه بعضى ديگر راه كفر را پيش مى(گيرند  نجات داد، بعضى راه اعتدال را پيش مى
  .كنند نمى
  
  

 :تفسير

 !در گرداب بال
 .استهاى خدا و دالئل توحيد در آفاق و انفس  نعمتباز در دو آيه مورد بحث، سخن از 

 .كند هائى را كه در آيات قبل آمد، تكميل مى مجموعاً بحثاست و  توحيد فطرى  آيه سخن از دومينآيد، و در  به ميان مى دليل نظم آيه، سخن از نخستيندر 
  (1).)تَرَ أَنَّ الْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ بِنعمت اللّه أَ لَم ( !؟»كنند ها بر صفحه درياها به فرمان خدا، و به بركت نعمت او حركت مى آيا نديدى كشتى«: گويد مى

 )ليرِيكُم منْ آياته(»    عظمتش را به شما نشان دهداى از آيات  هدف اين است كه گوشه«
 ) .إِنَّ في ذلك لĤَيات لكُلِّ صبار شَكُور( »  هائى است براى كسانى كه بسيار شكيبا و شكرگزارند در اينها نشانه«آرى، 

 :اى از قوانين آفرينش است ها بر صفحه اقيانوسها نتيجه مجموعه بدون شك، حركت كشتى



 .از يكسوركت منظم بادها ح
 .از سوى ديگر سازند، وزن مخصوص چوب يا مواردى كه با آن كشتى را مى

 .از سوى سوم ميزان غلظت آب،
 .از سوى چهارم شوند، و فشارى كه از ناحيه آب بر اجسامى كه در آن شناور مى

 .ماند شود و يا در وسط دريا سرگردان و حيران مى رود، يا واژگون مى و هر گاه در يكى از اين امور، اختاللى رخ دهد يا كشتى در قعر دريا فرو مى
اى به نقطه ديگر قرار دهد، اين شرائط را كه  ها، و حمل مواد مورد نياز از نقطه پهنه درياها را بهترين شاهراه براى مسافرت انسان: اما خداوندى كه اراده كرده است

 .ساختههاى او است، فراهم  هر يك نعمتى از نعمت
شد، اگر  ده مىعظمت قدرت خدا، در صفحه اقيانوسها و كوچكى انسان در مقابل آن، به قدرى است كه در گذشته كه تنها از نيروى باد براى حركت كشتى استفا

 .شدند، كه يك كشتى را در وسط دريا بر خالف مسير يك باد سنگين به حركت در آورند، قدرت نداشتند تمام مردم جهان جمع مى
كند، و گاه آنها  ها را جابه جا مى و امروز هم كه قدرت موتورهاى عظيم، جانشين باد شده است باز وزش طوفان آن قدر سخت و سنگين است كه عظيمترين كشتى

 .شكند را در هم مى
و  بالاى است از  زندگى دنيا مجموعه :اين است كه خاطريا به تكيه شده، ) بسيار صابر و شكيبا و بسيار شكرگزار شكورو صباردر آخر آيه، روى اوصاف : و اين كه

 .دهد ها را تشكيل مى ها مجموعه وظيفه انسان كه هر دو وسيله آزمايشند، ايستادگى و شكيبائى در برابر حوادث سخت، و شكرگزارى در برابر نعمت نعمت
ايمان دو » :اإلِيمانُ نصفانِ نصف صبرٌ و نصف شُكْرٌ «:خوانيم اند مى نقل كرده )وآلهصلى اهللا عليه (لذا در حديثى كه بسيارى از مفسران از پيامبر گرامى اسالم

 (2).اى شكر اى صبر و نيمه نيمه است، نيمه
براى دقت و  »ائىشكر منعم توأم با صبر و شكيب«اى الزم است، همچون  براى درك آيات با عظمت الهى، در پهنه آفرينش انگيزه: و يا اشاره به اين است كه

 .كنجكاوى هر چه بيشتر
* * * 

ها و كاالها بوده است، اشاره به يكى از  ها در درياها كه هم در گذشته و هم امروز، بزرگترين و مفيدترين وسيله حمل و نقل انسان بعد از بيان نعمت حركت كشتى
سوار شوند، و در وسط دريا قرار گيرند، و دريا طوفانى شود، و امواج كوه پيكر، همچون هنگامى كه آنها بر كشتى «: گويد هاى ديگر همين مسأله كرده مى چهره

 )   و إِذا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللّه مخْلصينَ لَه الدينَ(»     خوانند ابرها باالى سر آنان قرار گيرد، خدا را با اخالص مى
 :اند ست، و مفسران براى آن چند معنى ذكر كردهبر وزن قله ا ظُلّهجمع » ظُلَل«
 .موضوع ناخوشايندى در كار است: رود كه و غالباً در مواردى به كار مى ،افكند به معنى ابرى است كه سايه مى ظُلّه :گويد مى مفرداتدر » راغب«

 .اند دانسته ظلّ از ماده سايبانبعضى نيز، آن را به معنى 
 .اند كوه گرفتهبعضى نيز، آن را به معنى 

و با افكن آمده،  در قرآن كراراً اين كلمه به معنى ابرهاى سايه :ولى، با توجه به اين كهگرچه اين معانى ـ در رابطه با آيه مورد بحث ـ تفاوت زيادى با هم ندارد، 
 .رسد تر به نظر مى تفسير نزديك تناسب بيشترى با معنى ابر دارد ، اين) پوشاند آنها را مى »غَشيهم«تعبير  :توجه به اين كه

 .انگيز اى وحشتناك و هول كند كه گوئى ابرى بر سر آنان سايه افكنده است، سايه خيزد، و اطراف آنها را احاطه مى يعنى امواج عظيم دريا آن چنان برمى
شود تمام  بيند، دستش از همه جا بريده مى اچيز و ناتوان مىانسان با تمام قدرتهاى ظاهرى كه براى خويش جلب و جذب كرده، خود را ضعيف و ن: اينجا است كه

 .درخشد ماند جز نورى كه از درون جان او و از عمق فطرتش مى افتد، هيچ روزنه اميدى براى او باقى نمى وسائل عادى و مادى از كار مى
 !تواند تو را رهائى بخشد ت كه مىكسى هس: گويد سازد، و به او مى زند، قلب او را روشن مى هاى غفلت را كنار مى پرده

 .برند، و آب و باد و خاك سرگردان او هستند همان كس كه امواج دريا فرمان او را مى
 .داند كند، و دين و آئين و پرستش را مخصوص او مى كه توحيد خالص، همه قلب او را احاطه مى: اينجا است

 :شوند اين مهلكه رهائى بخشيد ـ امواج فرو نشست، و او سالم به ساحل نجات رسيد ـ مردم دو گروه مىهنگامى كه خداوند آنها را از «: كند سپس، اضافه مى
فَلَما نَجاهم إِلَى الْبرِّ فَمنْهم  (» مانند گيرند، و به عهد و پيمانى كه در دل در آن لحظات حساس با خدا بستند پايبند و وفادار مى راه اعتدال را پيش مىبعضى 

مد(3).)قْتَص 
 .شود ولى گروهى ديگر، همه چيز را به دست فراموشى سپرده و باز لشكر غارتگر شرك و كفر بر كشور قلبشان چيره مى

 .اند دانسته »جهل عكرمة بن ابى«اى به اسالم آوردن  جمعى از مفسرين، آيه فوق را اشاره
عكرمة بن همه مردم را جز چهار نفر مشمول عفو عمومى قرار داده بود، و تنها در مورد چهار نفر كه يكى از آنها ) صلى اهللا عليه وآله(، چون پيامبرفتح مكّهبه هنگام 

ت بر ضد اسالم و مسلمين فروگذار توزى و جناي گونه كارشكنى و كينه چرا كه از هيچ(هر كجا آنها را بيابيد از بين ببريد، : بود، حكم اعدام صادر فرمود كه جهل ابى
  ).فرار كرد مكّهناچار از  عكرمه نبودند

بيائيد با بتها وداع گوئيد و تنها دست به : آمده سوار بر كشتى شد در دريا تند بادى خطرناك دامان او را گرفت، اهل كشتى به يكديگر گفتند درياى احمربه كنار 
 !ما كارى ساخته نيست بزنيد كه از اين خدايان اللّه دامان لطف 

بندم كه اگر مرا از اين مهلكه برهانى به  من با تو عهد و پيمان مى! اگر جز توحيد ما را در دريا نجات ندهد، در خشكى نيز نجات نخواهد داد، بارالها: گفت» عكرمه»
 .دانم ريم مىبروم و دست در دست او گذارم، چرا كه او را بخشنده و ك) صلى اهللا عليه وآله( محمدسراغ 

 (4).آمد و مسلمان شد) صلى اهللا عليه وآله(سرانجام او نجات يافت خدمت پيامبر
 .شربت شهادت نوشيد اجنادين يا  يرموكبعداً در صف مسلمانان راستين قرار گرفت و در ماجراى جنگ  عكرمه :در تواريخ اسالمى آمده است

 ) و ما يجحد بĤِياتنا إِالّ كُلُّ خَتّار كَفُور( » كنند شكنان كفران كننده، انكار نمى جز پيمانآيات ما را هيچكس «: كند و در پايان آيه اضافه مى



 .شكنى است به معنى پيمان بر وزن چتر ختر از ماده» خَتّار«
كنند، اما  بندند و نذرها مى پيمانها با خدا مى آورند، عهد و چرا كه مشركان و گنهكاران كراراً در گرفتاريها رو به سوى خدا مى ;اين كلمه، صيغه مبالغه است

 .سپارند هاى الهى را به دست كفران مى شكنند، و نعمت هنگامى كه طوفان حوادث فرو نشست پيمانهاى خود را پى در پى مى
شكنى در  كفران در مقابل شكرگزارى، و پيمان(است است كه در ذيل آيه قبل آمده  شكورو  صباركه در ذيل اين آيه آمده، نقطه مقابل  كفورو » خَتّار«در حقيقت 

چرا كه وفاى به عهد، تنها براى شكيبايان امكان پذير است، آنها هستند كه به هنگام شعلهور شدن ايمان فطرى در ) مقابل شكيبائى و باقيمانده بر سر عهد و پيمان
 .ها روى آن نيفتد جابها و پردهكنند اين نور الهى ديگر به خاموشى نگرايد و ح درون جانشان سعى مى

  

 
 .تر است باشد، ولى احتمال اول مناسب» باء مصاحبت«و يا » باء سببيت«ممكن است » بِنعمت اللّه«در » باء«ـ  1
  ».صافى«و » فخر رازى«و » قرطبى«و  323، صفحه 8، جلد »مجمع البيان«ـ تفسير  2
 .اعتدال در كار و وفاى به عهد استبه معنى » قصد«از ماده » مقْتَصد«ـ  3
عكرمه با كسر (نيز همين ماجرا با مختصرى تفاوت آمده است  5، صفحه 4جلد » اسد الغابة فى معرفة الصحابه«، ذيل آيه مورد بحث ـ در 323، صفحه 8جلد » مجمع البيان«ـ  4

 ).عين
 حياةُ الدنْيا و اليغُرَّنَّكُم بِاللّه الْغَرُور يجزِي والد عنْ ولَده و ال مولُود هو جاز عنْ والده شَيئاً إِنَّ وعد اللّه حقٌّ فَالتَغُرَّنَّكُم الْيا أَيها النّاس اتَّقُوا ربكُم و اخْشَوا يوماً ال33
  خَبِيرٌ م ما في األَرحامِ و ما تَدرِي نَفْس ما ذا تَكْسب غَداً و ما تَدرِي نَفْس بِأَي أَرض تَموت إِنَّ اللّه عليمإِنَّ اللّه عنْده علْم الساعةِ و ينَزِّلُ الْغَيثَ و يعل34َ

  
 :ترجمه

پدرش را، به يقين ) اعمال(چيزى از كيفر كند، و نه فرزند  تقواى الهى پيشه كنيد، و بترسيد از روزى كه نه پدر كيفر اعمال فرزندش را تحمل مى! ـ اى مردم 33
  .خدا مغرور سازد) كرم(، شما را به )شيطان فريبكار(پس مبادا زندگانى دنيا شما را بفريبد، و مبادا  ;وعده الهى حق است

داند  داند، و هيچ كس نمى است مى) انى مادر(ها  كند، و آنچه را كه در رحم ـ آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى 34
  !ميرد؟ به درستى كه خداوند عالم و آگاه است داند در چه سرزمينى مى آورد، و هيچ كس نمى فردا چه به دست مى

 :تفسير

 وسعت علم خداوند
ها را به خدا و  و دالئل توحيد و معاد، همه انسانبه صورت يك جمع بندى از مواعظ و اندرزهاى گذشته، نخست است،  لقماندر اين دو آيه كه آخرين آيات سوره 

 .پردازد دامنه علم خداوند و شمول آن نسبت به همه چيز مى و بعد به وسعتدارد  غرور ناشى از دنيا و شيطان بر حذر مى سپس از دهد، روز قيامت توجه مى
  » كُميا أَيها النّاس اتَّقُوا رب «اى مردم از خدا بپرهيزيد«: فرمايد مى

و اخْشَوا يوماً اليجزِي والد عنْ ولَده و ال  «كند كشد، و نه فرزند چيزى از مسئوليت پدر را تحمل مى و از روزى بترسيد كه نه پدر بار گناه فرزندش را به دوش مى
  ».مولُود هو جاز عنْ والده شَيئاً

 .توجه به معاد دستور دومدر حقيقت دستور اول، توجه به مبدأ است، و 
، احساس پاداش و كيفر را، و بدون شك، كسى كه بداند شخص خبير و آگاهى تمام اعمال او را دستور دومكند، و  دستور اول، نيروى مراقبت را در انسان زنده مى

دهد، چنين انسانى كمتر آلوده  تمام جزئيات آن تشكيل مىمحكمه و دادگاه عدلى براى رسيدگى به و از سوى ديگر، كند،  داند و ثبت و ضبط مى بيند، و مى مى
 .شود گناه و فساد مى

خداوند او را  :جزاه اللّه خَيراً :شود چنان كه گفته مى(دادن در برابر چيزى يكى پاداش و كيفر  :است و جزا از نظر لغت به دو معنى آمده جزا از ماده  اليجزِى جمله 
 ).پاداش خير داد

هيچ پدرى، مسئوليت اعمال فرزندش را » :اليجزِى والد عنْ ولَده «كفايت كردن و جانشين شدن و تحمل نمودن، چنان كه در آيه مورد بحث آمده است و ديگرى
  .كند نشيند، و از او كفايت نمى كند، و به جاى او نمى قبول نمى

 ).دقت كنيد(شود، و به مقدار آن است  نيز جانشين عمل مى ممكن است، هر دو به يك ريشه باز گردد، چرا كه پاداش و كيفر
پردازد، حتى پدر و فرزند كه نزديكترين  به هر حال، در آن روز، هر كس چنان به خود مشغول است، و در پيچ و خم اعمال خويش گرفتار، كه به ديگرى نمى

 .ها را با هم دارند، هيچ كدام به فكر ديگرى نيستند رابطه
روزى كه مشاهده » :يوم تَرَونَها تَذْهلُ كُلُّ مرْضعة عما أَرضَعت«گويد رستاخيز مى آمده، كه درباره قيامت و زلزله حجاى است كه در آغاز سوره  نظير آيهاين آيه 

  .كنند كنيد، مادران شيرده فرزندان شيرخوار خود را فراموش مى
اين تفاوت تعبير، ممكن است از باب تنوع در  .(اسم فاعلجازكند و در مورد فرزند، تعبير به  مى) فعل مضارع( ،اليجزِىتعبير به پدردر مورد : قابل توجه اين كه

 ). رساند سخن باشد، يا اشاره به وظيفه و مسؤليت فرزند در مقابل پدر، زيرا اسم فاعل دوام و تكرار بيشترى را مى
، ولىخرد،  از موارد، تحمل عذاب فرزند را بكند، آن چنان كه در دنيا ناماليمات او را به جان مى اى حداقل در پاره :رود به تعبير ديگر، از عواطف پدرى انتظار مى

پدر را به خاطر حقوق فراوانى كه بر او دارد متحمل شود، در حالى كه هيچ يك از اين دو، در آن روز،  مقدار بيشترى از ناماليمات رود، در مورد فرزند انتظار مى
 .گشايند، و همه گرفتار اعمال خويشند و سر در گريبان خود كمترين مشكلى را از ديگرى نمى

إِنَّ وعد (»    ، مبادا زندگى دنيا شما را بفريبد، و مبادا شيطان شما را گول زندوعده خدا حق است«: فرمايد دارد، مى ها را از دو چيز بر حذر مى در پايان آيه، انسان
الْغَرُور بِاللّه غُرَّنَّكُمالي نْيا وياةُ الدالْح قٌّ فَالتَغُرَّنَّكُمح اللّه    ( 



زيرا اگر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود، ترسى از انحراف و  ;شود ، در اينجا ديده مىدو نهىكه در آغاز آيه بود،  دو امردر واقع، در برابر 
زرق و برق دنيا، واقعيتها را در نظر او دگرگون سازد، و قدرت تشخيص را از او بگيرد كه حب دنيا ريشه همه  :يكى اين كه :آلودگى در او نيست، مگر از دو راه

 .شيطانى او را فريب دهد، و مغرور سازد، و از مبدأ و معاد دور كند هاى وسوسه :ديگر اين كهگناهان است، 
، چهار دستور فوق مجموعه كاملى از برنامه نجات آدمى را فراهم و به اين ترتيبكند،  اگر اين دو راه نفوذ گناه بسته شود، ديگر، هيچ خطرى او را تهديد نمى

 .سازد مى
* * * 

: گويد مخصوص پروردگار است مى: آورد كه حثى كه پيرامون روز رستاخيز در آيه قبل به ميان آمد، سخن از علومى به ميان مىدر آخرين آيه اين سوره، به تناسب ب
 ).إِنَّ اللّه عنْده علْم الساعةِ ( » آگاهى بر زمان قيام قيامت مخصوص خدا است«
 )و ينَزِّلُ الْغَيثَ( آگاه است و از تمام جزئيات نزول آن» كند و او است كه باران را نازل مى«

 )و يعلَم ما في األَرحامِ(»  آگاه است) با تمام مشخصات آنها(او است كه از فرزندانى كه در رحم مادرانند «و نيز 
 )و ما تَدرِي نَفْس ما ذا تَكْسب غَداً(»    كند داند فردا چه مى و هيچ كس نمى«
 )و ما تَدرِي نَفْس بِأَي أَرض تَموت( » ميرد؟ رزمينى مىداند در چه س و هيچ كس نمى«
 )   إِنَّ اللّه عليم خَبِيرٌ(»    خداوند عالم و آگاه است«

 :كردند و گفتند )صلى اهللا عليه وآله(شود، همان سؤالى كه بارها مشركان قريش از پيامبر گوئى مجموع اين آيه، پاسخ به سؤالى است، كه در زمينه قيامت مطرح مى
  (1).»روز قيامت كى خواهد بود«: هومتى 

إِنَّ  : هيچ كس جز خدا، از لحظه قيام قيامت آگاه نيست و طبق صريح آيات ديگر، خداوند اين علم را از همه مخفى داشته است: گويد قرآن در پاسخ آنان مى
 (2).»خواهم آن را پنهان سازم مىقيامت خواهد آمد، و من « :الساعةَ آتيةٌ أَكاد أُخْفيها

 .تا هرگز غرور و غفلت دامان افراد را نگيرد
، نه تنها مسأله قيامت است كه از شما پنهان است، در زندگى روزمره شما و در ميان نزديكترين مسائلى كه با مرگ و حياتتان سر و كار دارد: گويد پس از آن مى

 .خبريد بىمطالب فراوانى وجود دارد، كه شما از آن 
بخش باران كه زندگى همه جانداران به آن بستگى دارد، بر هيچ يك از شما آشكار نيست، و تنها با حدس و تخمين و گمان از آن بحث  زمان نزول قطرات حيات

 .كنيد مى
 .همچنين از زمان پيدايش شما در شكم مادر و خصوصيات جنين، احدى آگاه نيست

 .حوادث فرداى شما و نيز محل مرگ و بدرود حياتتان بر همه پوشيده استو نيز آينده نزديك، يعنى 
 (3).خبر باشيد؟ شما كه از اين مسائل نزديك به زندگى خود، اطالعى نداريد، چه جاى تعجب، كه از لحظه قيام قيامت بى

شود؟ به عالوه،  كى قيامت بر پا مى! اى محمد: آمده گفت) اهللا عليه وآلهصلى (خدمت پيامبر بنى مازناز طائفه  وراث مردى به نام : نقل شده در المنثور  در تفسير
دانم امروز چه  آورد؟ و نيز من مى شود ؟ و نيز هنگامى كه آمدم، همسرم باردار بود، كى فرزند مى شهرهاى ما در خشكسالى فرو رفته، كى فراوانى نعمت مى

 !ميرم؟ ام، بگو ببينم در كدام سرزمين مى نم در كجا متولد شدهدا ام، فردا چه خواهم كرد؟ و باالخره، من مى كرده
 (4).علم همه اين امور نزد خدا است: آيه فوق نازل شد گفت

* * * 
 :ها نكته

 !ـ انواع غرور و فريب 1
كند، زيرا مردم چند  آن اعالم خطر مىگويد، و نسبت به  دهد، كه زرق و برق زندگى دنيا شما را نفريبد، سپس از فريب شيطان، سخن مى آيات فوق، هشدار مى

 :گروهند
 .بعضى آن قدر ضعيف و ناتوانند، كه تنها مشاهده زرق و برق دنيا براى فريب و غرورشان كافى است

را بفريبند، تعبيرات  هاى شيطان نيز بايد به آن افزوده شود، و شيطان درون و برون، دست به دست هم دهند تا آنها اما بعضى، كه مقاومت بيشترى دارند، وسوسه
 .آيه فوق، هشدارى است به همه اين گروهها

اند، در حقيقت بيان مصداق واضح  آن را به شيطان تفسير كرده :و اين كهبه معنى هر موجود فريبنده است، ) بر وزن جسور ( غرورذكر اين نكته نيز الزم است، كه 
مگر اين گر و هر موجودى، كه انسان را گمراه سازد، در مفهوم وسيع اين كلمه داخل است،  ر مقام وسوسهآن است، و اال هر انسان فريبنده، هر كتاب فريبنده، ه

 .مفهوم شيطان را چنان وسعت دهيم، كه همه اينها را شامل شود :كه
به شيطان تفسير شده، به  :و اين كههر چيزى است كه انسان را مغرور سازد و بفريبد، اعم از مال، مقام، شهوت و شيطان،  غَرور گويد مى مفردات در  راغبلذا 

 .ترين فريبندگان است خاطر اين است كه خبيث
زند، و  فريبد، و ضرر مى مى« :تَغُرُّ و تَضُرُّ و تَمرُّ :خوانيم مى نهج البالغه اند، به خاطر فريبندگى دنياست چنان كه در بعضى آن را به دنيا تفسير كرده: و اين كه

 (5).!»گذرد مى
* * * 

 ـ فريبندگى دنيا 2
 .سازد دارد، كه از هر چه غير آن است غافل مى زا است، و گاه چنان انسان را به خويشتن مشغول مى بدون شك، بسيارى از مظاهر زندگى دنيا، غرورآميز و غفلت



چه كسى از همه مردم « :أَي النَّاسِ أَثْبت رأْياً :وقتى از آن حضرت پرسيدند: خوانيم مى)عليه السالم(بعضى از روايات اسالمى از اميرمؤمنان علىبه همين دليل، در 
 ؟»تر است بافكرتر، و از نظر انديشه ثابت

 (6).كسى كه مردم فريبكار او را نفريبند، و تشويقهاى دنيا نيز او را فريب ندهد» :الدنْيا بِتَشْوِيقهاتَغُرُّه  يغُرُّه النَّاس منْ نَفْسه و لَم منْ لَم «:فرمود
هاى گويائى است، كه ناپايدارى جهان و تو خالى بودن زرق و برقهاى آن را به  هاى مختلف همين دنياى فريبنده، صحنه ولى، با اين حال، در البالى صحنه

 .سازد تواند بيدار كند، بلكه ناهوشمندان را نيز هوشيار مى كند، حوادثى، كه هر انسان هوشمندى را مى يان مىروشنترين وجهى ب
أَيها  :رو به او كرده فرمود) عليه السالم(شمرد، على كند، و آن را فريبنده مى از كسى شنيد، دنيا را مذمت مى) عليه السالم(اميرمؤمنان على: خوانيم در حديثى مى

 الذَّام للدنْيا الْمغْتَرُّ بِغُرُورِها، الْمخْدوع بِأَباطيلها، أَ تَغْتَرُّ بِالدنْيا ثُم تَذُمها؟ 
 أَنْت الْمتَجرِّم علَيها أَم هي الْمتَجرِّمةُ علَيك؟

 ...!رِعِ آبائك منَ الْبِلى؟ أَم بِمضَاجِعِ أُمهاتك تَحت الثَّرى؟أَم متَى غَرَّتْك؟ أَ بِمصا! متَى استَهوتْك؟
نْهم دنْ تَزَومل نىغ ارد ا، ونْهع نْ فَهِممة ليافع ارد ا، وقَهدنْ صمق لدص ارا دنْيإِنَّ الدجِدسا، مظَ بِهنِ اتَّعمظَة لعوم ارد بِطُ  ا، وهم و ،كَةِ اللَّهالئلّى مصم و ،اللَّه اءبأَح

اللَّه اءيلرُ أَوتْجم و ،يِ اللَّهحو...: 
 .هاى آن هستى اى، و فريفته باطل در حالى كه تو خود به غرور دنيا گرفتار شده! كنى اى كسى كه نكوهش دنيا مى»

 كنى؟ آن مذمت مىاى، سپس از  تو خود مغرور به دنيا شده
 تو از جرم دنيا شكايت دارى؟ يا دنيا بايد از جرم تو شكايت كند؟

 ...آيا به محل سقوط پدرانت در دامن فنا، و يا به خوابگاه مادرانت در زير خاك، تو را فريب داده است؟! كى دنيا تو را گول زده؟، و چه موقع تو را فريب داده است؟
و سراى است، براى آن كس كه از آن چيزى بفهمد،  خانه تندرستى واست، براى آن كسى كه با آن به راستى رفتار كند،  دق و راستىجايگاه صاين دنيا ! اما بدان

فرشتگان پروردگار،  و نمازگاهخداست،  دنيا مسجد دوستاناست، براى آن كه از آن اندرز گيرد، و محل اندرز است، براى آن كس كه از آن توشه بر گيرد،  نيازى بى
  (7)....!اولياء حق و تجارتخانه الهى،و محل نزول وحى 

* * * 
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دهد،  آگاهى از قيامت و نزول باران و چگونگى جنين در رحم مادر، و امورى را كه انسان در آينده انجام مى: لحن آيه فوق، حكايت از اين دارد كه: گذشته از اين كه
 .كند و محل مرگ او، در اختيار خداوند است و ديگران را به آن راهى نيست، رواياتى كه در تفسير آيه نيز وارد شده، اين حقيقت را تأكيد مى

داند، سپس آيه  كليدهاى غيب پنج است، كه هيچ كس جز خدا نمى» :انَّ مفاتيح الْغَيبِ خَمس اليعلَمهنَّ االَّ اللّه و قَرَأَ هذه اآليةَ«  :خوانيم از جمله در حديثى مى
 (8).فوق را تالوت فرمود

! اى اميرمؤمنان: داد، يكى از ياران عرض كرد از بعضى حوادث آينده خبر مى)عليه السالم(هنگامى كه على: خوانيم آمده، مى نهج البالغه در روايت ديگرى كه در 
 ب آشنائى؟گوئى؟ و به علم غي از غيب سخن مى

عدده اللَّه لَيس هو بِعلْمِ غَيب، و إِنَّما هو تَعلُّم منْ ذي علْم، و إِنَّما علْم الْغَيبِ علْم الساعةِ و ما ! يا أَخَا كَلْب :بود فرمود بنى كلب امام خنديد، و به آن مرد كه از طايفه 
شَقي أَو سعيد، و منْ يكُونُ في النَّارِ  فَيعلَم اللَّه سبحانَه ما في األَرحامِ، منْ ذَكَر أَو أُنْثَى، و قَبِيح أَو جميل، و سخي أَو بخيل، و... اللّه عنْده علْم الساعةِسبحانَه بِقَوله إِنَّ 

ينَ ملنَّبِيي الْجِنَانِ لف طَباً أَوحاللَّه هلَّمع لْمفَع كى ذَلوا سم و ،إِالَّ اللَّه دأَح هلَمعي اليبِ الَّذالْغَي لْمذَا عقاً، فَهرَاف  هلَيع تَضْطَم رِي ودص هيعي بِأَنْ يا لعد و يهنلَّمفَع هنَبِي
 :جوانحي

، علم غيب تنها علم قيامت است، و آنچه خداوند سبحان ))صلى اهللا عليه وآله(يعنى پيامبر(اى است از عالمى  اين فرا گرفتهاين علم غيب نيست، ! اى برادر كلبى«
ند است خداوند سبحان از آنچه در رحمها قرار دارد آگاه است، پسر است يا دختر؟ زشت است يا زيبا؟ سخاوتم: و بعد از ذكر آيه شريفه فرمود... در اين آيه بر شمرده

اى است، كه غير از خدا كسى  اينها علوم غيبيه... گيره دوزخ است، و چه كسى در بهشت، دوست پيامبران؟ يا بخيل؟ سعادتمند است يا شقى؟ چه كسى آتش
ام جاى دهد، و اعضاى  ن را در سينهداند، و غير از آن علومى است كه خداوند به پيامبرش تعليم كرده، و او به من آموخته است، و برايم دعا نموده كه خدا آ نمى

 (9).»پيكرم را از آن ماالمال سازد
، اگر روزى وسائلى در اختيار بشر قرار فى المثلمنظور از عدم آگاهى مردم از اين امور پنج گانه، تمام خصوصيات آنها است، : آيد، كه از اين روايت، به خوبى بر مى

كند، چرا كه آگاهى از جنين به آن  اى ايجاد نمى و از پسر يا دختر بودن جنين به طور قطع آگاه شوند، باز اين امر مسألهگيرد ـ كه هنوز آن روز فرا نرسيده است ـ 
حى را بدانيم، و است كه تمام خصوصيات جسمانى، زشتى و زيبائى، سالمت و بيمارى، استعدادهاى درونى، ذوق علمى و فلسفى و ادبى، و ساير صفات و كيفيات رو

 !امر براى غير خدا امكان پذير نيست اين
دهد؟ و دقيقاً چه مقدار در دريا و چه مقدار در صحرا و دره و كوه و بيابان  شود؟ و كدام منطقه را زير پوشش قرار مى باران در چه موقع نازل مى: همچنين اين كه

 !داند بارد؟ جز خدا كسى نمى مى
 .جزئيات آنها، نيز همين گونه استدر مورد حوادث فردا، و فرداها، و خصوصيات و 

عليهم (خوانيم، ائمه اهلبيت ما، در تواريخ و روايات متعددى مى: گويند گردد، كه مى شود، به خوبى روشن مى و از اينجا پاسخ سؤالى كه غالباً در اينجا مطرح مى
، بارها در روايات كربال محل دفن خود را بيان كردند، از جمله، در حوادث مربوط به و حتى بعضى از اولياء اللّه غير از امامان، از مرگ خود خبر دادند، و يا (السالم
و يارانش در اين سرزمين خبر ) عليه السالم( امام حسينو انبياى سلف از وقوع شهادت ) عليه السالم(يا اميرمؤمنان )صلى اهللا عليه وآله(ايم، كه پيامبر خوانده
 .اند داده

 (10).شود از زمان وفاتشان ديده مى) عليهم السالم(ابى در زمينه آگاهى ائمهب اصول كافىو در كتاب 



اى از اين امور به صورت علم اجمالى ـ آن هم از طريق تعليم الهى ـ هيچ منافاتى با اختصاص علم تفصيلى آنها به ذات پاك خداوند  آگاهى بر پاره: پاسخ اين است
 .ندارد

خواهد،  اجمال نيز ذاتى و استقاللى نيست، بلكه جنبه عرضى و تعليمى دارد، و از طريق تعليم الهى است، به مقدارى كه خدا مى و تازه همان گونه كه گفتيم، همين
 .داند و صالح مى

 :راد أَنْ يعلَم الشَّيء أَعلَمه اللَّه ذَلكال، و لَكنْ إِذَا أَ: قَالَداند؟  آيا امام علم غيب مى: سؤال كرد) عليه السالم(يكى از ياران امام صادق: خوانيم لذا در حديثى مى
 »(11).دهد داند، ولى هنگامى كه اراده كند چيزى را بداند، خدا به او تعليم مى نمى) ذاتاً(نه، امام علم غيب را : فرمود«

در اين ميان : ذيل آيات مناسب از آن بحث خواهيم كرد، ولى مسلّم استدر زمينه علم غيب و چگونگى آگاهى انبيا و امامان از آن، روايات فراوانى وارد شده كه در 
 (12).علومى وجود دارد كه غير از خدا هيچ كس از آن آگاه نيست

* * * 
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