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  مقدمه

  باسمه تعالی    

  زانیگاه مباحث قرآنی لُب المیجا
  از دو جهت بیان کرد: ه طور اجمالبتوان مینماید آنچه توجه به تفسیر المیزان را براي ما ضروري می - 1

: با نگاه فوق »علیه تعالی اهللا رضوان«شخصیت عالمه طباطبایی یکی از جهت العاده ارزشمند و روش خاص تفسیر است که اوالً
حی تبیین می حی را به زبان و به تمام زوایاي ظلمانی فرهنگ مدرنیته، در یک نگاه قرآن به قرآن، فرهنگ و : نماید. ثانیاً

اند و لذا األمري قائلگاه تمدن غرب نسبت به دین، براي دین، حقیقت نفسکلّی آگاهی الزم را دارند. ایشان بر خالف ن
: ایشان از معدود مفسرینی هستند که براي جامعه، جداي از در عبور از فرهنگ غربی، می توانند به ما مدد رسانند. ثالثاً

سراسر در ي حاکم شود. و لذا تک افراد، شخصیتی مستقل قائل هستند و معتقدند باید اسالم بر تمام مناسبات بشرتک
  د.نتفسیر المیزان به تحقق تمدن اسالمی نظر دار

: نگاه از جهت دیگر؛ با توجه به شرایط تاریخی که با انقالب اسالمی شروع شده است به این نتیجه می رسیم که اوالً
ه مدد انقالب اسالمی بیاید و انقالب اسالمی را تواند ببا خصوصیاتی که بیان شد می »علیه تعالی اهللا رضوان«عالمه طباطبایی قرآنیِ

تمدنیِ مخصوص به خود موفق عمل نماید و در فهم به بلوغ خود نزدیک کند تا انقالب اسالمی در ایجاد ساختار سیاسی
: جایگاه تفسیر المیزان، جایگاه خطیري است و گویا خداون د در معناي عبور از غرب، گرفتار افراط و تفریط نگردد. ثانیاً

پدید آورد، نور و  »علیه تعالی اهللا رضوان«عرض اشراقی که جهت ظهور انقالب اسالمی بر قلب مبارك حضرت امام خمینی
جهت تبیین قرآن دراین عصر پدید آورد تا انقالب اسالمی  »علیه تعالی اهللا رضوان«اشراقی بر قلب مبارك حضرت عالمه طباطبایی

  قرآن بتواند به بهترین شکل به اهداف خود برسد.مندبودن از با هرچه بیشتر بهره
هاي تفسیري لُب المیزان را که با مبانی تفسیر قیم المیزان و با هدف بحثگروه فرهنگی المیزان بنا دارد سلسله - 2

ه در دو از طریق استاد اصغر طاهرزاد »علیه تعالی اهللا رضوان«تحقق تمدن اسالمی در ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام خمینی
ي مبارك کهف ي گذشته ارائه شده است، به صورت مکتوب در اختیار عزیزان قرار دهد. که بحث در مورد سورهدهه

  مند سازد.ترین الطاف خود بهرهي خطیر ما را به عالیکه خداوند در انجام این وظیفهها است. به امید آنیکی از آن
خـود را   ،هـا با قهرمانان آن صـحنه  یهمدل از طریق هاناست تا انسا يدیتوحي از چند صحنه يانهیکهف آي سوره -3
در لـذا   در خـود زنـده نماینـد.   د در سراسر عـالم اسـت   یکه احساس توحرا  »نیقیالحق«حاضر کنند و  ییهان صحنهیدر چن
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 بـرده شـده   یفراوانـ هـاي  نگـاه بهـره  آن زان مد نظر بـوده و از  یدر الم »عليـه تعـالی اهللا رضـوان«یینگاه عالمه طباطبا ، نوعسراسر سوره
  .است
  م؛  یم که ما سه نوع عقل دارید متوجه باشیابتدا با -4

هـم     می خود را یکنند و به کمک آن امور زندگی میکه عموم مردم با آن زندگ یعقل -الف گذرانند کـه عمومـاً بـا و
 یرند و مثالً ثـروت را علـت خوشـبخت   یپذمی اتیعنوان واقع را به یواقعر ین جهت اکثر موضوعات غیهمراه است و به هم

ش دارد وار گـو یکه نه د یوار گوش دارد. در حالیوار موش دارد و موش گوش دارد پس دیند: دیگومی ایکنند می تصور
  شود.  می حاصل هجیو نه با آن مقدمات این نت

ابـد تـا   ینمـی  جانبـه موضوعات را همـه  ولی فهمد،می حسوس رار میغ یِکه وجود موضوعات واقع ،لسوفانهیعقل ف -ب
    به همین جهت باید عقل فلسفی را شناخت ولی در آن محدود نشد. خدا در عالم باشد.هاي متوجه حضور سنت

 ن عقـل یـ ق ایـ شـود. از طر می ، که انسان به نور آن عقل با عقل صاحبِ کل جهان مرتبطیا عقل قدسی یعقل قرآن -ج
د و قواعد و سنن آن را کشـف کـرد. حـال اگـر مـا بـه       یگاه کل جهان را فهمیجا ،ک معنای، به یت الهیبه نور هدا توانمی

پنـداریم و یـا   گردیم و امور غیر واقعی را واقعی میمی ا دچار وهمیم، یخود را رشد نده یم و عقل قدسیقرآن متوسل نشو
 . حـال بـود از حضـور سـنن الهـی در عـالم غافـل خـواهیم      و عمـالً  م یشـو مـی  معالَ ت در نگاه به موضوعاتیمحدود دچار

خود را رشـد   یِکه عقل قدس د آنیم به امیکهف به عالم و آدم بنگري و به کمک سوره یم با توجه به عقل قرآنیخواهمی
  م.یده

  المیزان گروه فرهنگی



 

  فمؤلي مقدمه

  باسمه تعالی
هـاي  توانـد حادثـه  قرآن آن روح بزرگی است که در هر زمانی مـی  - 1

ــ  را در خــود جــاي دهـد و معنــایی مطــابق حقیقــت بــه آن   همخصـوص زمان
ها در هر زمـان و مکـانی بیـرون از حقیقـت زنـدگی      انسانها بدهد تا حادثه
ف دنمایاند براي تحقـق چنـین هـ   می کهف هایی که در سورهصحنه .نکنند

  ارزشمندي است.
تـر از  متعالی قرار دارد بسیمقابل انسان  این سوره در در که حقیقتی - 2

 تـوان بـه آن  بـا تغییـر نگـاه و تغییـر سـاحت مـی       و اسـت عالم جسم و مـاده  
   .آرام جان را در درون آن قرار دادنظر کرد و آرام حقیقت

باشـد و بـا   مـی تـرین حقـایق   حقیقـی متذکر  ،عقل نظري جهتقرآن از 
هـایی  دهد و بـا طـرح نمونـه   دستورات خود انسان را در آغوش آن قرار می

کند معناي اُنـس بـا   دهد روشن میي کهف مد نظر ما قرار میکه در سوره
  هستی چیست. عالمِ حقیقت متعالی
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توان با تمام وجود تصدیق کرد که ر با قرآن میستماُنسی م از طریق - 3
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یِهدي للَّتی هی أَقْوم ویبشِّرُ الْمؤْمنینَ الَّذینَ یعملُـونَ  «حقیقتـاً  

سان را به پایدارترین چیزي . آري این قرآن ان»الصالحات أَنَّ لَهم أَجرًا کَبِیرًا
هـاي خیـال و   هـا مشـغول بـازي   کند تـا انسـان  که در عالم هست هدایت می
ي هدایت به سـوي آنچـه پایـدار اسـت را از     آرزوهاي پوچ نگردند و نمونه

در مسـیري کـه حضـرت خضـر      دیگر جهتی در اصحاب کهف و از جهتی
  د.نمایانمی آن هستند، متذکر
 ،زدگــی بــوده و هســتندعــرض خطــر اکنــونهــا همیشــه در مانســان - 4

اي کــه در آن زنــدگی ي زمانــهکــه ذهــن خــود را در محــدوده طــوريبــه
خطـر   .ماننـد مـی  و در انـواع تعارضـات سـرگردان    هدرکنند محـدود کـ  می

 خـود  ،ي زمـان توان در همان محدودهتر آن است که گمان شود میبزرگ
تنهـا بـا حضـور در عـالم      کـه د، غافل از آنکراز چنگال تعارضات آزاد  را

زدگـی آزاد  ي خـود را نیـز از اکنـون   تواند زمانهقدس است که بشریت می
ن همـا قرآن  .دبخشي در عالم زندگی را معنا رهاي جاحادثه يکند و ماورا

  کند.نسیم آسمانی است که این مهم را براي بشریت ممکن می
 وهـمِ  ،فرهنـگ غربـی   اي فزونـی گرفتـه و  امروز کـه فریـب رسـانه    - 5
 به تنها با ،ها را به خطا اندازدتا انسان ستاها را مورد خطاب قرار دادهانسان
هـا اسـت کـه    آمدن قرآن و مورد خطاب قراردادن عقل قدسی انسـان میدان

امروز از ظلمات این دوران رهایی یابـد و نسـبتی دیگـر بـا      رود بشرِامید می
وارد  »صــدق«و  »محبــت« م برقــرار کنــد بــه طــوري کــه حقیقتــاًعــالم و آد

ي کهـف در نسـبت بـین صـاحب     هـا گـردد. چیـزي کـه در سـوره     زندگی
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اش بـه  با رفیق ایمـانی  است غافل از نقش پروردگار عالم کههاي پر ثمر باغ
  د.یآمیمیان 
تــرین توجــه را بــه وضــع موجــود جهــان داشــته باشــد هــرکس کــم - 6
 وقتـی  .منصـرف شـود  ي جدیـد  جامعه ضاتي حل تعارتواند از اندیشهنمی

 ي روشـنفکري جهـانی  نمایاند که جامعـه را می به درستی خود عمق مشکل
تعارضات  این يي همهریشهبیند. میي هر راه حلّی مأیوس از ارائه خود را

 وحـی الهـی و   وگسست و گسیختگی بشر از رهنمودهاي قدسی  ،اجتماعی
ه قـرآن بـه صـحنه    کـ  اسـت  عدم تأکید بر آن عقلی هاعامل همه این بحران

ي عملـی در  بـه عنـوان یـک نمونـه     ست در همین رابطـه ا امیداست.  آورده
در ایـن سـوره    شـده  کارهاي مطرحبه راه ،راستاي حل تعارضات اجتماعی

توجه شود تا نه تنها روشن شود کـه قـرآن راه حـل پروردگـار عـالم بـراي       
تمـام راه   ي محترم با امیـدواري معضالت زندگی بشري است بلکه خواننده

  پیدا کرده باشد. نیز ي بشر راحل تعارضات آینده
ي تنـگ عـالم مـاده اهمیـت دادیـم و از      ما بیش از حد بـه محـدوده   - 7

حضـور در   ،هاي اجتماعی بیرون رویمي فعالیتترس آن که نباید از صحنه
در  بدون پاي کنـدن از زمـین   تواني معنویت را که همواره میعالم بیکرانه

ي خصـوص سـوره  ، فرامـوش کـردیم. قـرآن و بـه    رفـت آغوش آن قـرار گ 
در عین زندگی بر روي  کهف بنا دارد این افراط گري را کاهش دهد تا ما

بـه آسـمان معنویـت دارنـد      نظـر هـایی کـه   را از آن ي خـود هـا چشـم  زمین
  برنداریم.
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در  تـر از عـالم مـاده هـم اکنـون     اي متعالیاگر آینده به عنوان مرتبه - 8
پـس امـروز    ،پیش ما است و کافی است نگاه و منظر خود را تصحیح کنـیم 

که بـه دنبـال    ، ملتیتوان ملتی آینده نگر بودمی شریعت الهیتنها به کمک 
ي کهـف در زمـان   چیزي کـه جـوانمردان سـوره    ي وهم آلود نیست.آینده

  ي آن شدند.خود متوجه
درنیتــه ســرکوبمان نیســتیم در مــوقعیتی کــه فرهنــگ م حکــوممــا م - 9

تـوانیم از نظـر   هاي خـود را مهمـل بگـذاریم و از آنچـه مـی     کند توانائیمی
دست آوریم غافل باشیم و زندگی خود را بـا قیـل و   فرهنگی و اجتماعی به

تمـام کنـیم. اگـر مـا را مـتهم       یو تفریطـ  یهاي بیهوده در مواضع افراطقال
زیـرا   ،انـد ه ما تهمـت نـزده  ب ،توانند زندگی را درست بشناسندکنند که نمی

درست تنهـا بـا رهنمودهـاي وحیـانی ممکـن اسـت. آیـا ملتـی کـه           زندگیِ
ترین رهنمودهاي وحیانی را در اختیـار دارد و امیـد بـه جـاي دیگـر      صحیح

    ؟توانسته است زندگی را درست بشناسد ،بسته
بـه مترجمـان   در زندگی خود، وقتی قرآن در میان ما است و وقتی  - 10

و وقتـی حاصـل کـار     نظـر داریـم   ي معصـومین ی قرآن یعنـی ائمـه  حقیق
هـاي رجـوع بـه قـرآن را فـراهم      زیرسـاخت  ،عالمان بزرگ در تفسیر قرآن

هـا  ، پس معلوم اسـت تقـدیر مـا آن نیسـت کـه مثـل سـایر ملـت        ستاکرده
بیندازیـد و خـود    نظـر  ي کهـف سرگردان باشیم. به عنوان نمونـه بـه سـوره   

آن نیسـت کـه قـرآن را بـه صـورت      سرگردانی مـا   قضاوت کنید. آیا علت
    ایم؟هکردوارد زندگی ن کاربردي

  طاهرزاده



 

  سوره کهف،
  يتوحیدهاي یراز زندگ





 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
کمـاالت اسـت   ي کـه جـامع همـه   » اللّـه «اسـم   یبا تجل هاي قرآنسوره

اشند کـه در  ب یکماالتي به دنبال همه يادر هر سوره هانشروع شده تا انسا
از اسـم   یهـر سـوره وجـوه    در هرچند بسم اللّـه  جمع است.» اللّه«حضرت 

ظ یو حف ین سوره اسم باقیدر ا ،دهدمی خاص ظهور يجامع اللّه را به نحو
کنـد ظهـور کـرده و در    مـی  که نقـل  یعیدر وقا يحضرت حق به نحو بارز

پس از بسـم   رساند.می امت به انتهایعاد و قن رابطه سوره را با تذکر به میهم
  فرماید:اهللا الرحمن الرحیم می

عبده الْکتاب و لَـم یجعـلْ لَـه     الْحمد للَّه الَّذي أَنْزَلَ على
  )1( عوجاً

اش ن کتاب را بـر بنـده  یست که اا ییخداي ژهیها وشیستاي همه
  راه نداد. يگونه انحراف و کژچیآن ه ينازل کرد و برا

 اي یعنـ ید. الحمدللّـه،  کنـ مـی  نـازل  غمبریرا بر قلب پ یخداوند وح
 ید منطقـ یـ گومی گردد، خدامی ها به خدا بریخوبي د که همهیبدانها آدم

از  یگـردد. شـما زمـان   مـی  حـق بـر  ها به یخوبـي که همه فکر کن و بـدان
ن اهللا، کـه  یـ د. حال اید که مطالب را به اصل برگردانیاعقلتان استفاده کرده

ـ  «است کـه   ییگردد خدا یها و کماالت به او برمیخوبي همه  یاَنـزَل عل
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نـازل کـرده اسـت. مقـام قلـب       را کتـاب ن یـ ااش بنـده  يبرا »عبده الکتاب
 بـه او  یو لفظـ  يق بـه صـورت معنـو   یااست کـه حقـ   ی، مقام انسانامبریپ

را از حـق و   یبـ یق غیمقام نـور کـل اسـت کـه حقـا      امبریرسد. مقام پمی
ـوج و  یهـ  »جعـل لَـه عوجـا   یو لَم «رد. یگمی لیرا از جبرئ یبیالفاظ غ چ ع
 نشده است، پس آنآمد قرار داده  امبریپ يدر آن کتاب که برا یانحراف

از دارد کـه بـه   یـ ن و بدون اعوجاج است نیراست ياشهیکس که به دنبال اند
 رو نشـود کـه   روبـه  ییزهـا یبـا چ  یت زنـدگ یـ د تـا در نها یـ قرآن رجوع نما

ـاران  یمنحـرف ي مانند همـه  یفرار کند و سرنوشت هانخواست از آمی ن و جب
  .کندمی ذکر یاتیقرآن خصوص يخود رقم بزند. در ادامه برا يخ برایتار

  ات قرآنیخصوص
قَیماً لینْذر بأْساً شَدیداً منْ لَدنْه و یبشِّرَ الْمـؤْمنینَ الَّـذینَ   

  )2( یعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً حسناً
و انـذار و هشـدار دهـد     از نـزد خـدا   دار تـا یـ اسـت پا  یقرآن کتاب

اجـر   شـان را یکنند بشارت دهد کـه ا می ستهیشا يمؤمنان را که کارها
  است.  ییکوین

  ات قرآن فرمود: یبرشمردن خصوص يدر راستا
شـتر بـه   ی، ب یکنـ مـی  هرچه در آن دقـت  یعنی: عوجا لَه جعلی لمالف) 

 یبه امور وهم را هانانسا ندارد و یانحرافچ یچون ه يبرمی یعظمت آن پ
  کند.نمی مشغول یر واقعیو غ
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م یکنـد، کتـاب قـ   مـی  نیمأمصلحت شما را تـ  یعنیم است، یق ما:یب) قَ
ن یـ م اسـت چـون د  یباشد. قـرآن قـ  می میق یاست که مشتمل بر معان یکتاب

کـه  را  يداریـ ن پایدار عـالم دارد. قـوان  یـ ق پایم است و نظـر بـه حقـا   یخدا ق
دانـد،  نمـی  ر از خالق بشر و خالق عـالم یغ یمربوط به عالم و آدم است کس

ن یشناسـد، بـد  مـی  جانبـه  همـه فقط علت تامه است که معلول را درسـت و  
ارائـه   یمـ یقي ن کنـد و برنامـه  یمأتواند بشر را تمی خداي لحاظ فقط برنامه

  .دهد که گرفتار مرور زمان نگردد
ت قـرآن آن اسـت کـه    ین خصوصیسوم :لَدنه منج) لینْذر بأْساً شَدیداً 

قـرآن   .باشـد  يهشـدار  منحـرف  يهـا نانسا يبرا تا م قرآن آمده استیبدان
سعادت شـما   يکه خداوند برا يریر از مسیغ يرید اگر در مسیآمده تا بگو

طـور  نیـ ا ایـ د آیـ د. حال مالحظـه کن یشومی د نابــودیقدم بگذار ،قرار داده
 ینش قرآنـ یـ ن اسـت کـه ب  یخورد به جهت امی چه ضربه ست که بشر هرین

کـه در   نیـ کنـد؟ ا  یخود زندگهاي با برداشت در عالم خواهدمی ندارد و
ه کـرد بـه جهـت آن اسـت کـه      یـ بـودن آن تک »انـذار « يقرآن بر رو یمعرف
 یرا وقتـ یـ ز ،شودمی ها محققن انحرافییدادن و تب با نشان هانت انسایهدا

هـا  یخوب يبه سو هانبازگشت انسا یعیشناخته شد به طور طب یامور انحراف
ت یدر امر هـدا  رواز اینشود. می یرد و نظر به فطرتشان عملیگمی صورت

هـا گوشـزد شـود تـا     فرهنـگ  یو ظلمـان  یابعـاد انحرافـ   بایـد  ابتـدا  هانانسا
  ند.یفرو نش یظلمانهاي مردم نسبت به فرهنگهاي یفتگیش

دهـد بـه   مـی  و بشـارت  :الصـالحات  یعملُـونَ  الَّذینَ الْمؤْمنینَ یبشِّرَد) و 
کـه   یعملـ  یعنـ یعمل صالح  ،مان به خداوندیکه پس از ا ینین، مؤمنیمؤمن
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را کـه مفتخـر بـه     یدهنـد. قـرآن مومنـان   می است انجام یعت الهیمطابق شر
 گــریدهــد و از جهــت دمــی ک جهــت بشــارتیــعمــل صــالح هســتند از 

شـما   ین شـما و اهـداف اصـل   یخواهد بـ می طانید شید: مراقب باشیفرمامی
کنـد  مـی  مـذکور روشـن  ي هیـ ن آن که در آخـر آ یجاد کند. در عیفاصله ا

هسـت   يدارنیـ در د ياجـه ید: نتیفرمامی است و ییکویمؤمنان اجر ن يبرا
ـنا   «ست، با آوردن یگر نیچ راه و روش دیکه در ه س ـم اَجـرا ح نَّ لَه  دیـ تأک» اَ

د و محکـم  یهراس به خود راه نده يآمد شیچ پیاز ه يدارنیکند در دمی
  است.   ییکویني جهیآن نتي جهید که نتیستیخود با یالهي دهیبر عق

کنـد کـه پـر از    مـی  ییهـا نن است که خود را گرفتار قانویضعف بشر ا
 درسـت اسـتقبال   یترسـد و نـه از خـوب   مـی  ياعوجاج است و لذا نـه از بـد  

الزم ي جـه یکند تا به نتمی شهیپ يداریکند و نه بر اعمال صالح صبر و پامی
  برسد. 

  )3( ماکثینَ فیه أَبداً
 يبهشت بـرا  یعنیکو ین بشارت دهد در آن اجر نیمؤمن قرآن آمده تا به

  مانند.  می شهیهم
کـه مـا    نیم؟! این نعمت بزرگ عوض کنیم با ایتوانمی را يزیما چه چ

م بهشـت  یدانـ نمـی  م، چـون یا از بهشت بگذریم به خاطر دنیمتأسفانه حاضر
در سربردن به چـه معنـا اسـت.     ها بهن پاداشیکوتریچه و جاودانه در ن یعنی

 قـرار  یمتعـال  ياانسـان در مرتبـه   يکـه در بهشـت تمـام ابعـاد وجـود      یحال
کـه   يشـود بـه طـور   مـی  برتر مستقر یرد و قلب و جان او در احساسیگمی

در  يوجـود نـدارد. آر   یط متعـال ین جان انسان و آن محـ یب یدوگانگ چیه
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ت بـه  یبشـر  يقـرآن بـرا  ي هیر سـا یـ در ز یکه زنـدگ  یینهاي جهینت يراستا
سن شاملش يز پرتویا نین دنیآورد، در هممی همراه شـود  مـی  از آن اَجر ح
ر قابـل  یا در آرامش غیز نسبت به اهل دنیا نین دنین در این جهت مؤمنیو بد
  برند.می سر به یوصف

  )4( و ینْذر الَّذینَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّه ولَداً
کننـد هشـدار   مـی  نیـی خـدا تع  ين برایرا که جانش یقرآن آمده تا کسان

  گوشزد کند.   هانرا به آ هانبدهد و خطر کار آ
م. قـرآن  یگـرد مـی  نیدروغـ  يهـا نیـ م، گرفتار دیقرآن شـویما اگر بـ

 ییرا به مردم نشان دهد تا کـار مـردم بـه جـا     یحین صحیین و آیآمده تا د
را در  يزیــچ از ایـن طریـق   نرسـد کـه گمـان کننـد خداونـد فرزنـد دارد و      

محـروم گردنـد. تنهـا     ید الهیعرض خدا قرار دهند و عمالً از توجه به توح
ده و عمـل و  یـ در عق ییاست کـه انسـان از هرگونـه خطـا     يدیدر نگاه توح

گرفتـار   ، محـال اسـت کسـی   يدیماند. بدون نگاه توحمی در امان ،محاسبه
 يدیـ حر تویـ ن نگـاه، نگـاه غ  یتریر واقعیرا غیدر محاسبات نشود، ز يخطا

  رسد.نمی ییجا چیکند که به همی وارد یاست و عمالً انسان را به اعمال
ما لَهم بِه منْ علْمٍ و ال لآبائهِم کَبـرَت کَلمـۀً تَخْـرُج مـنْ     

  )5( أَفْواههِم إِنْ یقُولُونَ إِالَّ کَذباً
خداونـد   يندارند. بـرا  ین گفتار و ادعا علمیو نه پدرانشان به ا هاننه آ

رون آمـده و  یـ اسـت کـه از دهانشـان ب    یفرزند قائل شـدن حـرف خطرنـاک   
د و یـ را از توح هانطور که عرض شد آ ست. چون همانیجز دروغ ن يزیچ

  دارد.  می وا ید الهیکند و به مقابله با توحمی خدا محروم یگانگینظر به 
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ن یـ ق بـه ا یـ علـم ندارنـد و بـا تحق    هـا نیـ د ایـ گومـی  :علْمٍ منْ بِه لَهم ما
و پدرانشـان هـم    »لآبائهِم الو «اند خدا فرزند قائل شده ياند که برادهینرس

ي شـه ین اندیـ ن جهت با ایزنند. به هممی ها راق آن حرفیعلم و تحق بدون
د یـ سمان باین ریکه ا یاند و لذا زمانه زدهیسست تک یسمانیبه ر یر واقعیغ
 نجـات و کمـک بـه شـما     يدهد. قـرآن بـرا  نمی هد نجاترا نجات د هانآ

 مـنْ  تَخْـرُج  کَلمـۀً  کَبـرَت «دهـد:  مـی  ن جهـت هشـدار  ی. به هماست آمده
هِماسـت   یوحشتناک يد، ادعایآمی رونیاز دهانشان ب یحرف بزرگ »أَفْواه

چیـزي جـز   این ادعاها  »کَذباً إِالَّ یقُولُونَ إِنْ«د: یآمی چه از دهانشان درآن 
ــه دروغ نیســت. ــن گون ــد حــ  ای ــا خداون ــق برخــورد  یب ــادرِ مطل  ،کــردن ق

 یواقعـ  يتن خـدا چون عمالً از داش ،بشر يت است براین محرومیتربزرگ
اسـت   يکماالت است و تنها معبودي که منشأ همه ییخدا ،اندمحروم شده

  ابد.  یاز دارد او را عبادت کند و به قرب او دست یکه بشر ن

  بزرگ رسول خدا يآرزو
آثـارِهم إِنْ لَـم یؤْمنُـوا بِهـذَا      فَلَعلَّک باخع نَفْسک علـى 

  )6( الْحدیث أَسفاً
کفـار   یگردانـ  ياز شدت اندوه به جهت رو یخواهمی ایامبر: گویپ يا

  .یدن دعوت، خود را بکشیاز قرآن و انصرافشان از شن
ک یـ اور، نزدیـ فشار بـه خـود ن  قدر  نید ایگومی غمبر خودیخداوند به پ

ن، جان از تنت خارج شود. از بـس رسـول   یمردم از د ياست به خاطر دور
ت متوجــه آن ید بودنــد، آرزو داشــتند بشــریــمتوجــه عظمــت توح اخــد
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بـا عقـل    هاند انسایشود که بامی ه متذکرین آیعظمت بگردد. خداوند در ا
جـزء   هـا نمـان آ یتـا ا مـان برسـند و آن را انتخـاب کننـد     یا ییبـا یخود به ز

ــواه   یشخص ــا بخ ــر م ــود. اگ ــان بش ــردیتش ــر   يم ف ــوه بب ــه ک ــر یرا ب م، اگ
م تـا نتوانـد بخوابـد، در    یاف خشن درسـت کنـ  یخوابش را از جنس الرخت

ط بـر  یاگر شرا ید، ولیآمی ط ماندن ندارد همراه ماین صورت چون شرایا
 غمبـر خـود  یکند. خداونـد بـه پ   یست ما را همراهیعکسِ آن باشد، معلوم ن

مـان را  یاخودشـان   ،اگـر خواسـتند   هـا نیـ ام کـه ا کرده يد من کاریگومی
غمبـر مثـل   یپ ينـد. ا ینما یکه مجبور باشند تو را همراه انتخاب کنند نه آن

کـه   یدر حال یخود را هالك کن یخواهها مینکه به خاطر إعراض آ نیا
  شته باشند.م که امکان إعراض دایاقرار داده یطیرا در شرا هانما آ
تفاوتش بـا مـا    یدارد ول یهم انسان است و احساسات انسان اکرمامبر یپ
آن حضـرت او   یدارد، احساسات انسـان  ینش قرآنین است که چون بیدر ا

ن است که کـافر چـون اهـل    یکند. تفاوت مؤمن و کافر در انمی را متوقف
 اتش متوقفیاش خراب شود، تمام حا خانهیرد یا است، اگر فرزندش بمیدن

ن آن یکه فرد مـومن در عـ   یکند در حال یتواند زندگنمی گریشود و دمی
 یشـود ولـ  مـی  ن کـه ناراحـت  یرد با ایکه احساسات دارد، اگر فرزندش بم

شـود. چـون   نمـی  اتش با از دست رفتن خانه و فرزنـد متوقـف  یو ح یزندگ
ه سـت بلکـ  یخانـه و فرزنـد و شـهرت و مقـام ن     اتش به مـدرك و یحي ادامه
امت است. نظـام عـالم،   یاتش منوط بر اُنس با خدا و سعادت در قیحي ادامه
شـدن بـا    رودر روبـه  ین نظـام یمـؤمن در چنـ   یست ولین يدردسر ینظام ب

سـت  یگـر بنـا ن  یشود. به عبـارت د نمی بازد و متوقفنمی مشکالت، خود را
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پر از امتحان است  یک زندگیي که الزمه ییهایات، سختیحي در عرصه
ي هشود کـه در جـاد   ینشیست مؤمن مجهز به با به کافر نرسد. بنایبه مؤمن 

که فقط بـه جـاده    یشد، کسیندیا فقط به جاده فکر نکند بلکه به هدف بیدن
چـون   د بکندیداند چه کار بانمی گریداشت د اينگاه کند، اگر جاده حفره

بـه هـدف نگـاه کـرد بـا       یکسـ اگـر   یول است.رو شدهبا هدفی ناقص روبه
ر انیم ،دن حفرهید د یـ گومی غمبریشد. قرآن به پیاندمی زند و به هدفمی ب
 کند کـه دلـش نسـبت بـه خطـرِ منحـرف      می تیرا هدا ین قرآن تنها کسیا

ن یـ بـه ا  وکه ا نیت کند مگر ایرا هدا یتواند کسنمی قرآن 1شدنش بلرزد.
هـا گمـراه   راهي هیبق ينداریراه ددن به مقصد جز یرس يجه برسد که براینت

به  ینیو عمل د ینیق تفکر دیت را از طرید انسانید بایگومی نیاند. دکننده
 ینباشد، بعد از مدت ید هدف قرآنیکنمی نییکه تع یدست آورد. اگر هدف

د: چرا از یگومی چ بوده است. به رسول خودید که هدفتان هیشومی متوجه
 ،یدانـ مـی  ؟ تو که قانون جهان را از همه بهتریاعراض کافران متأسف هست

گونـه اسـت کـه     نیـ حـق اسـت. نظـام حـق ا    ي کل جهان در قبضه یدانمی
دهـد هـر کـس بـا هـر      مـی  دهـد و اجـازه  می ار مردم قراریط را در اختیشرا

خـوب شـدن و بـد     يط برایخواهد بشود. شرامی که دارد هر چه ياستعداد
  شدن، پنهان نباشد.   شدن فراهم است. قرآن آمده تا راه خوب

                                                 
کـه از   شـوند مـی  از انـذار متـأثر   ییهان: تنها آدیفرمامی سیي سوره 11ي هیقرآن در آ - 1
ع    «داشته باشند.  تیکنند و نسبت به حضرت رحمان در نهان خش يرویقرآن پ نِ اتَّبـ مـ را تُنـذإِنَّم

 .»مٍالذِّکْرَ وخَشی الرَّحمن بِالْغَیبِ فَبشِّرْه بِمغْفرَةٍ وأَجرٍ کَرِی
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  نت انسان؟یا زین ینت زمیز
إِنَّا جعلْنا ما علَـى الْـأَرضِ زینَـۀً لَهـا لنَبلُـوهم أَیهـم أَحسـنُ        

الً م7(ع(  
نـت  ین اسـت ز یمردم، ما آنچـه را در زمـ   امتحانِ يد: در راستایفرما یم

 یم تا معلوم شـود چـه کسـان   یکن ها را امتحانم که با آن آدمیار دادن قریزم
    کنند.می بهتر عمل

 ين اسـت، ا ینـت زمـ  ین است، همه زیزم يرو ییباید: هرچه زیفرمامی
کنـد و  نمی يروینت خود قرار دهد از تو پین را زینت زمیکه ز یامبر کسیپ

و  ییایـ دنهـاي  جاذبـه ن یدر بـ  هـا نم تا انسایرا فراهم کرد یطین شرایما چن
 یمعلـوم شـود چـه کسـان     یطین شـرا یرند و در چنـ یقرار گ يکماالت معنو
  کنند.  می درست عمل
 ممنضـ  يزیـ بـه چ  یوقت ییبایهر امر ز »هيـعلاهللارمحة«یعالمه طباطبائي به گفته

آن  يرا بـه سـو   یکـه رغبـت هرکسـ    يبـه طـور  شود و به آن جمال بخشد 
کنـد و نـه انسـان    می باین را زین، زمینت زمینت است. حال زیزکند،  جلب

نـت  ین زینـت زمـ  یز کنندمی مان است. اهل کفر فکرینت انسان ایرا. تنها ز
 ن رایزمـ هـاي  ییبـا یکننـد و ز مـی  مان به خدا را رهـا یخودشان است و لذا ا

م و یرا امتحـان کنـ   هـا نانسـا  میخـواه مـی  د: مـا یفرمامی رند. خداوندیگمی
جان هرکس،  یِقیحق ییبایک طرف زیم، از یراهم کردط امتحان را فیشرا

گـر  یابد و از طـرف د یمی مان به خدا است که اگر جذب آن شود نجاتیا
 قرار دارد که اگـر جـذب آن شـود هـالك    در مقابل انسان ا یدنهاي ییبایز

 نـت یز يبرا امبریکند. پمی را روشن ینیات زمیه سرّ حین آیگردد. امی
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ن را ینـت زمـ  یکـافران ز  یکـرد ولـ   یو راه آن را معرفـ  ها آمددادن به قلب
ر انسـان  یـ که خداوند سعادت جاودانـه و تطه  یدر حال نت خود پنداشتند.یز

 و اعتقاد به حـق و عمـل   ینیزمهاي نتین عالقه به زیرا در قراردادن او در ب
   ر فرمود.یحق تقد به

 ییبـا یکـه ز طـور   شود همانمی باین زید، زمیبا بسازیزي ک خانهیاگر 
  ماند. نمی یما باق یفخر فروش يبرا یین است جایزم یبائیباغ، ز

ت، در یـ بـه فعل  یانسـان هـاي  ل قوهیتبد ينه است برایامتحان خداوند زم
ا یشود، حال می لیانسان از قوه به فعل تبد یدرونهاي استعداد یامتحان اله

وان کامـل شـود و   یـ حا یـ تا  ،اشیا استعداد انسانیاو و  یوانیحهاي استعداد
 یا بـرعکس، نـوران  یـ اش رشد کنـد و  یرانو شهوت يتوزنهیک و يگرلهیح

سن ت به کمال برسد. یخلق و معنوشود و در ح  
ـالً  أَحسـنُ  أَیهـم  لنَبلُـوهم «ه فرمـود:  یـ ن جهـت در آخـر آ  یبه هم م ع« 

کـو از  ین اعمـال  هانک از انسای م کدامین امتحان معلوم کنیم در ایخواهمی
در  .شـوند می ییایک مشغول امور زودگذر دنی دهند و کداممی خود نشان

 د:  یفرمامی ادامه

زاً   )8( و إِنَّا لَجاعلُونَ ما علَیها صعیداً جرُ
 لیخشـک تبـد   یابانین است به بیزم يبر رو را و ما سرانجام آنچه

  م.  یکنمی
تا معلـوم شـود    کنیممیا جذبش شده بودند خاکستر یآنچه را اهل دنما 

 .اتشـان بـر هواسـت   ینـت خـود گرفتنـد ح   ین را زینـت زمـ  یکه ز کسانیآن 
نـت  یا زیـ و از آن جهت که اهـل دن  دریگمین ین را از زمینت زمیخداوند ز
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د و تمـام  وشـ مـی  ز نـابود ین هانآ یند عمالً زندگاهنت خود گرفتین را زیزم
  .  ودرمین یشان از بیو افتخارها یج زندگینتا

 کنــد ومـی  تیچگونـه مـا را هــدا   یت الهــید کتــاب هـدا یـ مالحظـه کن 
نـابود   کـه  دیـ دل نبند ستیشما ن یقینت حقیکه ز يزیها به چد آدمیگومی
ن را ینـت زمـ  ی، زیانسـانِ بـاق   ينـدارد پـس ا   ءن بقـا ینت زمیاست. ز یشدن

ن نکتـه اسـت   یهم يبر رو تا آخر نت خود قرار مده. محور سخنان قرآنیز
 ياریکند و بعد بسـ می انیک اصل را بیانگر عظمت قرآن است که ین بیو ا

کنـد، تـا آن اصـل بـر جـان انسـان       مـی  لیما را با آن تحل یزندگ يایاز زوا
  ند و تفکر انسان مطابق آن اصل شود. یبنش

ات اصحاب کهف یحي ق، نگاه به صحنهیبه حقا ینگرش قرآني نمونه
 یکـ یآموزد: می ن حادثه به مایا خ است. قرآن دو نکته را به کمکیدر تار

هـم و  م بـا و یم و مواظـب باشـ  یریـ گونه که حق اسـت بگ که اخبار را آنآن
ه یـ ح تجزیطور صـح ها را بهکه حادثهگر آنیعه مخلوط نشود. دیدروغ و شا

قــت یاخبــار را گرفتنــد بــه حق یکننــد وقتــمــی م. مــردم فکــریل کنــیــو تحل
ل درست آن حادثه اسـت. حادثـه   یتحله و یکه مهم تجز یاند در حالدهیرس

م و مواظـب  یل کنـ یـ ه و تحلیـ تجز یو نظر به سنن اله ینش قرآنید با بیرا با
اسـت   یمثـال خـوب   يل در مثنویم. داستان فینیات خود آن را نبیم با ذهنیباش

که با چشم  یلیف دن به بدنیبا دست مال خواستندمی، یکیدر تار يکه افراد
ن یـ ق ایـ خواهـد از طر مـی  يحـدس بزننـد. مولـو    را آن شکل ،ده بودندیند

شـود بـا   نمـی  که را نشان دهدها قات و پژوهشین نوع تحقیداستان ضعف ا
، آن را درست شناخت چون اساساً بـا  ي پدیدهاجزا تک تک منقطع درك
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ن رابطـه  یتوان کل را کشف کرد. در انمی طور جداگانههر جزیی بهدن ید
 یاز بـه چشـم  یـ م نیکنـ  یابیـ ا را درسـت ارز ینکه د نیا يد متوجه بود برایبا

 ،نیبـ  کل م، چشمِیاز دارین نیب کل م که کلّ را به ما نشان دهد و چشمِیدار
 جهـان بـه   کـل  است. با شـناختن جزءجـزء جهـان، شـناخت    یچشم خالق دن

م نگـاه مـا بـه قـرآن نگـاه      یشـد  موضـوع ن یـ متوجـه ا  یوقت .دیآنمی دست
هـا  از آن جهت که نگاه قرآن، نگاه خـالق عـالم بـه حادثـه     ،شودمی یخاص

د با چشم خـالق  یم بایکن یابیده را درست ارزیک پدیکه  نیا ياست و برا
جریــان  ،ي ایــن نــوع نگــاهم کــه نمونــهیینمــا یابیــده را ارزیــجهــان آن پد

د یـ کنمـی  مالحظـه  .اسـت  وسفیا داستان حضرت یکهف و  اصحاب
 نشـان  جانبـه  ق و همـه یـ بـا و دق یچقـدر ز  حادثـه را ن دو یگاه ایجا قرآن که
  د:یفرمامیدر مورد اصحاب کهف در این سوره  دهد.می

  مان اصحاب کهفیاي معجزه
ف و الرَّق الْکَه حابص ت أَنَّ أَ بسح نـا    أَمـنْ آیاتیمِ کـانُوا م

  )9( عجباً
 حسـاب ا یـ غمبـر آ یپ يد: ایـ فرمامـی  ه خطاب به رسـول خـود  ین آیدر ا

که داستانشان رقم زده شد و نوشـته شـد،    هاییناصحاب کهف، آ یکنمی
  ب ماست؟یب و غریات عجیاز آ

مرقـوم آمـده، چـون داسـتان      ینوشتن کـه بـه معنـ    یم: از رقَم به معنیرق
غار نصب کردنـد   يسنگ نوشتند و باال يرو براصحاب کهف را  یزندگ
  ند.گفتمی م همیاصحاب رق هانن لحاظ به آیو بد
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م یداستان اصـحاب کهـف و رقـ    ياامبر تو گمان کردهیپ يد: ایفرمامی
دار شـدند گمـان   یـ سال خوابشان کرد و بعـد کـه ب   300ش از یکه خداوند ب

ات یـ ات ما، آیاند از آدهیک روز را خوابیاز  ياا پارهیک روز یکردند که 
گـذرد کـه   مـی  را آنچه بـر عامـه  یست زیب نیچ هم عجیاست؟ نه ه یبیعج
خبرنـد و ناگهـان بـه    یانـد و از معـاد بــــ   شـده  ینیزم یمفتون زندگها سال

ا یـ ک روز یـ خـود را   يایـ دني چنـد سـاله   یامت آمده و زنـدگ یقي عرصه
  تر است.  بیپندارند، عجمی ک روزیاز  یساعت

ــمــرگ و حي هــر روز قاعــده هــانمــا انســا ــیبمــی ات رای  م، ناگهــانین
طـور   نیات هـم همـ  یـ م، کـل مـرگ و ح  یشومی داریم و ناگهان بیخوابمی

  شود.می امتیاست و ناگهان ق
آن اسـت  ي اصحاب کهف نشـانه  اتیمرگ و ح یچگونگمی فرماید: 
افراد بشـر نسـبت    يتعجب برا يدهد تا جامی ن را نجاتیکه خداوند مؤمن

دهـد  مـی  ن داسـتان تـذکر  یـ نماند. خداوند در ا یباق ،ات بعد از مرگیبه ح
م و چـرا مـا   ین مـدت بـه خـواب بـرد    یـ را در ا ياطور عدهد چیمالحظه کن

  م؟یم؟ و چگونه خواباندیرا خواباند هانیا
ف فَقالُوا ربنا آتنا منْ لَدنْک رحمۀً  ۀُ إِلَى الْکَهتْیى الْفذْ أَو إِ

  )10( و هیئْ لَنا منْ أَمرِنا رشَداً
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ن در غــار پنــاه مردارا کــه آن جــوان یدر نظــر داشــته بــاش هنگــام
بر ما عطا کـن و   یگرفتند، پس گفتند: پروردگارا از طرف خود رحمت

   2م.یبرس ینجاتي فراهم نما تا به روزنه يما در کار ما رشد يبرا
زدند چـون  می ن غار سرید قبالً هم به ایشا -برگشتند  به غار انمردجوان یوقت

 نجـات  سـتم زمانـه   م و از شـرّ یخوابانـد  هـا را مـا آن  -برگشـتند  د وقتییفرمامی
قلـب   .ن اجـرا شـد  ین مـؤمن یـ ن چگونه قـانون حفـظ خداونـد بـر ا    یم. ببیداد

 ن داشـتند و یقـ یرا حـل کـرد، چـون     هـا نآي مطمئنِ اصحاب کهف مسئله
از  »لَـدنْک  مـنْ «حـق اسـت و عـرض کردنـد:     ي دند جهان در قبضهیدمی

و آماده کـن   »لَنا هیئْ و«به ما مرحمت کن.  یطرف خودت رحمت خاص
 طـور کـه خـود    ا همـان یرا. خـدا  يرشد از امر ما »رشَداً أَمرِنا منْ«ما  يبرا
حکـم   يجـه برسـان. اجـرا   یما رشـد بـده و بـه نت    يامور ما را برا یخواهمی

 يزیـ ر برنامه ياصحاب کهف طور يدارد، برا یمتفاوتهاي خداوند شکل
ق امـور آن  یـ ن طریـ و از ا کرد وارد غار شودنمی کس جرأت چیکرد که ه

  رساند.   ،د برساندیکه با یرا به سرمنزل انمردجوان
ف سنینَ عدداً ی الْکَهف هِملَى آذاننا عضَرَب   )11( فَ

  م.یره ساختیگوششان چ رچند در آن غار ب یانیخواب را سال

                                                 
ي زمان زندگی اصحاب کهف در منابع تاریخی و روایی به قـدري اخـتالف نظـر    در باره - 2

متعـرض آن نشـویم. عمـده آن اسـت کـه متوجـه باشـیم چگونـه خداونـد           هست که بهتـر دیـدیم  
ي هـا را وسـیله  ا نه تنها از چنگال حاکمان مشرك زمانه نجـات داد بلکـه آن  موحدي ر انمردجوان

 عبرت براي همگان کرد.
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خوابانـدن کودکانشـان نـوازش     يطور که مادران بـرا  د: همانیفرما یم
م که خوابشـان بـرد،   یبر گوششان زد يآرام طور دارند، ما هم آرام یخاص

ــ  ــم خــواب آرام ــل آن یخوابشــان ه ــود مث ــکــه ب ــدش رای ــادر فرزن  ک م
 ،بـا و آرام یقدر ز آن ،کندمی گونه حفظنیا ن رایمؤمن خداوند .خواباندمی

د نشـو نمـی  کند که متوجهمی حوادث زمانه حفظشرّ را از  هاي مومنانسان
  .  استجدید ظهور کرده تاریخی

  )12( لما لَبِثُوا أَمداً ثُم بعثْناهم لنَعلَم أَي الْحزْبینِ أَحصى
ک از آن یـ  م کـدام یم تا مشخص کنیختیرا از خواب برانگ هانسپس آ

    آورند؟می ادیان در غار را به نشدو گروه مدت ماند
م یکه بـدان نیا يبرا »أَمداً لَبِثُوا لما أَحصى الْحزْبینِ أَي لنَعلَم«د: یفرمامی
خواهـد  مـی  کنند. قرآنمی مدت توقفشان را حسابک از دو گروه یکدام 

درسـت   ،دیـ کن یرا بررسـ  ياد حادثهیخواهمی که ین زمانیمؤمن يد ایبگو
 در یـک  توانـد مـی  که خداونـد چطـور   نید بر سر اید، دعوا نکنیکن یبررس
دار کند، مگر مشکل اسـت؟ کـل   یرا بخواباند و بعد ب ياعده یطوالن مدت

گونه است. صـحبت بـر سـر    نیات ایگونه است، قانون مرگ و حنیجهان ا
 ده و عمـلِ یـ در عق ،حیصـح  ین زنـدگ یـ اي بود که نمونه یحیصح یزندگ

شـود  مـی  انسـان  یقیحق يآزادي لهینچه که وساصحاب کهف نهفته بود. آ
 یحین عـالم برداشـت صـح   یـ از ا یح است. چه برداشـت یصحده و عمل یعق

ر یغ یکه زندگ یکسان ؟باشدمی حیآدم عمل صح يبرا یاست؟ و چه عمل
شتر یاران بجبي کردند از همه یبه بشر معرف یر الهیغ يح را با الگوهایصح

کنـد،   یح زنـدگ ین فرصت به بشر داده شده است تا صـح یانت کردند. ایخ
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شـود و  مـی  لغـو و فاسـد   ينکنـد عمـالً گرفتـار کارهـا     یح زندگیاگر صح
ه بـه  یاست که بـه عنـوان سـرما    ین جهان امانتیسوزاند. امی فرصت خود را

ح یصـح  یزنـدگ  ینـ ید یکند و فقـط زنـدگ   یح زندگیتا صحاند بشر داده
ک راه وجود دارد آن هم آن نـوع از  یح یصح یزندگ ياست. پس تنها برا

آن  یکند و خداوند به عنوان خـالق هسـت  می ین معرفیاست که د یزنــدگ
در  یو نظر بـه زنـدگ   ينـگر جامعن ی. ااست راه و روش را به ما نشان داده

ح، یصـح  يریـ گهـدف  ياست برا ياعهیخداوند، ودي جانبه ل نگاه همهیذ
 فیـ شناسـد و تعر مـی  چون فقـط خداونـد اسـت کـه هـدف مـا را درسـت       

  د.  ینمامی نیکند و تضممی
د اگـر  یـ خواهد بگومی انمردجوانداستان آن ي کهف در ارائهي سوره

 یدر خـدمت شماسـت، اگـر زنـدگ     ید، جهان هسـت یشه کنیپ ینید یزندگ
د. یـ آمی ط به کمک شماین شرایتردر سخت یخالق هست ،دیشه کنیپ ینید

ده و یـ عق یعنـ ی-ع ینسـبت بـه تشـر    -ینظام هست یعنی-ن یفالسفه: تکوي به گفته
ن یـ در ا یبتوان يادهیست که تو با هر عقین طور نیا .ستیتفاوت ن یب -عمل

د و اعمـال  یـ عقاي ن جهـان گهـواره  یـ را ایـ ، زیکنـ  یجهـان راحـت زنـدگ   
 بالـد و نمـو  مـی  یچون کـودک  ،ن جهانیح در ایصح یزندگ .ح استیصح
 میعقـ  ،ن جهـان یـ در ا ینـ یر دیـ ح و عمـل غ یر صـح یـ غي دهیـ کند و عقمی
اصحاب کهـف بـود کـه     يدیتوح یزندگ ،حیات صحیحي شود. نمونهمی

 از نظـر ظـاهر صـد در صـد بـود،      يط که احتمال نابودین شرایتردر سخت
فقـط نـاظر    ییهـا نن انسایچن اتیحي چون خداوند در صحنه نجات یافتند.

اگـر   یبـرد حتـ  می نیرا از ب هانآ ياحتمال نابود و کندمی ست و تصرفین
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را به خواب ببـرد   هانآ یطوالن یدهد و مدت يجا يرا در غار هانست آبنا
  ت حاکمان ظالم منقرض شود.  یتا حاکم

  از امور یبعض يثمر یها و راز بل درست حادثهیتحل
بِـرَبهِم و  نَحنُ نَقُص علَیک نَبأَهم بِالْحقِّ إِنَّهم فتْیۀٌ آمنُـوا  

دىه مناه13( ِزد(  
طور که حق است براي تو نقـل  ها را آنما اي رسول خدا! خبر آن

بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و  یانمردجوانها کنیم. آنمی
  ها افزودیم.ما بر هدایت آن

 ه معلـوم یـ از اول آ .شـود می ل نکات مبهم داستان شروعیجا تفص نیاز ا
ــ مــی ــدیشــود داســتان اصــحاب کهــف در ب  ن مــردم رواج داشــته و خداون
 یانمردجـوان  هـا ند: آیـ فرمامـی  د ویـ قـت دارد را بگو یآنچه حقخواهد می

طور بـوده کـه    مانشان آنیا یعنیمان داشتند، یبودند که به پروردگار خود ا
د: مـا هـم   یـ فرمامـی  به همین جهت بوده است و یمان راضیخداوند از آن ا

ه را افـزود تـا بـ    هـا نمان آیاي درجه یعنی .میاضافه نمود هانت را به آیهدا
  ابند.یخدا است دست  يآنچه موجب خشنود

گونـه  م، آنیگـو مـی  تو به حق يمبر داستان اصحاب کهف را براایپ يا
کـنم. آنـان   نمـی  بیـ ترک ینیر دیغهاي لیال و وهم و تحلیکه هست و با خ

تشـان  یمـان آوردنـد و مـا بـر هدا    یبودند که به پروردگارشـان ا  یجوانمردان
ل کننـد  یآن حادثه را تحل یالههاي از منظر سنت م. تا رسول خدایافزود

شـوند.  مـی  رو ال با موضوعات روبـه یکه با وهم و خ ییها و نه از منظر آدم
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م و درسـت  یهـا را درسـت بـدان   م که علت حادثـه یک راه داریرا ما فقط یز
بـه موضـوعات نظـر     یکه با نگاه قرآناست از اینم و آن عبارت یل کنیتحل
منظـر   ازامـت  ین اسـت کـه ق  یـ تمـام فسـادها ا  ي شهید ریوگمی م. قرآنیکن

إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عنْ سبیلِ اللَّه لَهم عـذاب  «رود. فرمود: می هیانسان به حاش
راهـه  یبـه ب  یر الهـ یکـه از مسـ   ییهـا نآ يبرا 3»شَدید بِما نَسوا یوم الْحساب

و روز حســاب را  امــتیکــه قبــه جهــت آن ،هســت يدیرفتنــد عــذاب شــد
 هـا نات انسـا یـ ح يروشـن و جـد  ي ندهیامت که آیق یفراموش کردند. وقت

رد و معلـوم اسـت   یـ گمی آن را يجا یهدفیو ب یاست فراموش شود، پوچ
امـت از مـا فاصـله    یا قیـ دهـد. آ مـی  تن يبه هر کار یطین شرایانسان در چن

امـت از نظـر   یم؟ قیامـت غـافل  یا مـا از ق یم یکنمی دارد که ما آن را فراموش
ن یتـر اسـت، بـه همـ    کیـ ا بـه مـا نزد  یاز دن ،و تقدم خلقت يوجودي درجه

انـد و نـه جاهـل. غافـل     امت غافلید کافران نسبت به قیفرمامی جهت قرآن
 یاسـت کـه اگـر کسـ     يامت طوریق .ستیاست که متوجه موضوع ن یکس

 رتـ ش روشـن و روشـن  یمان خود را نسبت به آن حفظ کنـد همچنـان بـرا   یا
تشـان  یفـوق فرمـود: و مـا بـر هدا    ي هیـ ن جهـت در آخـر آ  یـ شـود و از ا می

کـه   یحقي دهیط کفرآلود از عقیدر آن شرا انمردجوانم، چون آن یافزود
 يشتر برایب ياقت با جلوهیجه همچنان نور حقیامدند و در نتیداشتند کوتاه ن

  کرد.  یتجل هانآ

                                                 
 .26ي هیص، آي سوره - 3
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ذْ  و ربطْنا على قاموا فَقالُوا ربنا رب السماوات و قُلُوبِهِم إِ
ذاً شَطَطاً   )14( الْأَرضِ لَنْ نَدعوا منْ دونه إِلهاً لَقَد قُلْنا إِ

م، یمحکـم و اسـتوار کـرد    یت سـنت الهـ  ین به حقانیقیشان را با یهادل
پا خاستند و گفتند: پروردگار مـا، پروردگـار   آنگاه در مقابل شرك زمانه به

م، اگـر جـز او   یپرسـت نمـی  را ير او معبـود ین است. هرگز غیو زم هانماآس
  م.یاگزاف و دور از حق گفته یم سخنیرا بپرست يمعبود

ر او را بخواننـد  یـ د به پروردگار عالم نظر کنند و اگـر غ یمتوجه بودند با
انـد  شـده  یـی گراک نوع ذهـن یاند و گرفتار بر زبان رانده یر واقعیغ یسخن

شـه  ین جهت همیاند و از هست گرفتار آن یفاسد فرهنگهاي نظامشه یکه هم
  قت فاصله دارند.  یحقاز 

ن یکنـد همـ  مـی  ا کـافران را عقـاب  یـ که خداوند در دن ییهااز راه یکی
 جـه یندارنـد و نت  ییانـدازد کـه کـارا   می ییزهایاست که اعتمادشان را به چ

 ینظر به مدد اله يبه جا یول یانجام ده يکار یخواهمی یدهند. وقتـنمی
آن اسـت   ،ين برخوردیدر مقابل چن ،یسنت اله ید بدانیبا ینیبمی خود را

و  يشـو نمـی  ییهدف مـورد نظـر خـود راهنمـا     يکه تو در آن نظام به سو
ن یز همـ یـ ن هـا نت آیـ ده بودند و راز موفقین را خوب فهمیاصحاب کهف ا

ن یـی که پروردگار عـالم تع  يریر از مسیغ يریدانستند اگر در مسمی بود که
 يثمـر  یو بـ  ید نبندنـد، بـه سـخت   یام یکرده قدم بگذارند و اگر به مدد اله

  شوند.  می دچار
االخوان فی خصـائص  تحفۀ«ي جناب شیخ عبدالرزاق کاشانی در رساله

  فرماید:ي فوق نکات ظریفی دارد . میدر رابطه با آیه» الفتیان
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عت بـه کمـال رسـیده فتـوت     است. چـون شـجا  » شجاعت«مدار فتوت «
شـود مگـر بـا حصـول یقـین کـه       شود و از طرفی شجاعت کامل نمیکامل 

من حقیقی است. زیرا کسی کـه گرفتـار شـک اسـت در خـوف و       موجب اَ
شـود را در  برد و خداوند شـجاعتی کـه از یقـین حاصـل مـی     سر میترس به

 و بِـرَبهِم  آمنُـوا  تْیۀٌف إِنَّهم...«حرکات اصحاب کهف به ما نمایاند و فرمود: 
مناهدى ِزده* ْطنا وبلى رع ذْ قُلُوبِهِم  و السـماوات  رب ربنـا  فَقالُوا قاموا إِ
ذاً قُلْنا لَقَد إِلهاً دونه منْ نَدعوا لَنْ الْأَرضِ  )14و  13ات یـ (قسـمتی از آ  »شَطَطاً إِ

لـی و  آن ها جوانمردانی بودند که به مقتضاء صفاء استعداد ازلی و فطرت او
ي صحت فطـرت اسـت، بـه ایمـان حقیقـی کـه       نور هدایت اصلی که الزمه

هایشان را تشجیع و تقویت کردیم تا نزد همان یقین است دست یافتند و دل
 ي توحیـد داشـته باشـند و در   جباران زمان خویش جـرأت بـر اظهـار کلمـه    

ها با شجاعت تمام در اظهار حقایقِ ایمـان قیـام کننـد و بگوینـد:     حضور آن
»بنا ربر ماواتالس ضِ  وهـا را بـر   و در ایـن رابطـه تحمـل سـختی     »الْـأَر

ها ترجیح دهند. عنایت داشته باشید که اصـحاب کهـف کهنسـاالنی    راحتی
    4ها را جوان نامید.بودند که خداوند به جهت ایمان آن

بهِم آمنُوا« رَ آن ها بود که بـر سـبیل مکاشـفه و    » علم الیقین«عبارت از » بِ
ناهم و«نور قلبی برایشان حاصل شد.  د و مقـام  » عین الیقین«ي مرتبه» هدى زِ

                                                 
صحاب الْکَهف کَانُوا کُلُّهم «فرمایند: می حضرت صادق - 44 ه    أَنَّ أَ ماهم اللـَّ ولًا فَسـکُه

هـا را جـوان نامیـد. یـا در     ها کهنساالنی بودند که به جهت ایمـان خداونـد آن  آن» فتْیۀً بِإِیمانهِم
ف  « فرمایند: روایتی دیگر می الْکَهـ ابح صـ ماهم    إِنَّ أَ وخاً فَسـۀً      کَـانُوا شُـی تْیـلَّ ف جـ زَّ و عـ ه اللـَّ

.هِمان245و  244، ص 3(تفسیر نورالثقلین، ج »بِإِیم.(  
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طْنـا  و«هـا مرحمـت فرمـود.    مشاهده بود که خداوند به آن ب لـى  رع  قُلُـوبِهِم «
هایشان به صبر در مقام مراقبه و ترك لّذات دنیایی و قطع نظر از تقویت دل

بود که موجب اظهـار  » الیقینحق «ي اغیار و وقوف در امنیت الهی از مرتبه
 لَنْ«رو بودنـد  ها که با آن روبهي سختیتوحید و پایداري بر آن بود، با همه

ذاً قُلْنا قَدلَ إِلهاً دونه منْ نَدعوا یعنـی: اگـر از حکـم توحیـد روي      »شَـطَطاً  إِ
برگردانیم و به غیر حق توجه کنیم و براي غیر خدا نقش قائل شویم، قـولی  

ایم و ي صواب و صراط مستقیم فاصله گرفتهایم و از جادهدور از حق گفته
ي (سـوره  »معظی لَظُلْم الشِّرْك إِنَّ«این ظلم بزرگی به حقیقت است. زیرا که 

شرك ظلم عظیمی است و با فتوت و جوانمردي همـاهنگی   )13ي هیلقمان، آ
اند: فتوت عبارت اسـت از ظهـور نـور    ندارد. فتوتی که در تعریف آن گفته

ي فضـائل در نفـس ظـاهر شـود و     ي آن نور بر ظلمات تا همهفطرت و غلبه
ظهـور   ي رذائل منتفی گردد و این خصوصیات فطرت اسـت کـه اگـر   همه

 هـاي ظلمـانی رهـایی یابـد و متوجـه اهـداف عالیـه       کند سـالک از حجـاب  
   ان سخن کاشانی)ی(پا». شودمی

     هِملَـیـأْتُونَ عال ی ـۀً لَـوهآل هوننْ دنَا اتَّخَذُوا ممقَو هؤُالء
ظْلَم ممنِ   )15( علَى اللَّه کَذباً افْتَرى بِسلْطانٍ بینٍ فَمنْ أَ

ل یـ اگـر دل  کـه انـد،  گرفتـه  یانیر خـدا، خـدا  یادامه گفتند مردم ما غدر 
 چـه کسـی   رایـ ن مردمنـد، ز یاورنـد سـتمکارتر  یشـان ن یت ایـ بـر ربوب  یقاطع

  ؟که بر خدا افتراء و دروغ ببندد است یستمکارتر از کس
 پـا خـود بـه  ي در مقابل شرك و کفر زمانه مردجوانن چند یحال ا هر به

خطـر   امیـ ن قیـ کننـد. هرچنـد ا  مـی  فت خود را اعـالم زند و علناً مخالیخمی
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 همـه ي شوند در مقابل حملـه می در برداشت که مجبور هانآ يبرا یمیعظ
 ینـ یب شیرا پـ  ین عـاقبت یکه چن نینظام حاکم به غار پناه ببرند و با اي جانبه

از خطـرات   ،شـدن قلوبشـان از طـرف خداونـد     بـا محکـم   یکردنـد ولـ  می
 انمردجـوان کـه آن   نیـ هـم دال بـر ا   یا زدند و سخنیدردند و دل به ینهراس

 یکه سخن خود را علننیم قبل از اینیبمی م، بلکهیه نبودند نداریمأمور به تق
   اند.ه بودهیند و از شهر فرار کنند در تقیبگو

ن بـود کـه:   یشان احرف اصحاب کهف در رابطه با مردم مشرك زمانه
ه کـ نیـ ندارنـد بـر ا   یل روشـن یـ دل ر خـدا هسـتند و چـون   یـ مجذوب غ آنان

اسـت کـه    یتر از کسـ ظالم یاند، پس چه کسظالم باشندر خدا یمجذوب غ
ند که کسانی هستن افراد یند ستمکارتریفرمامی ببندد. ءبر خدا دروغ و افترا

شان ین ستمگریهم يد و در راستانن عالم نقش قائل باشیر خدا در ایغ يبرا
شود و اصـحاب کهـف   می موجب هالکتشانزنند که می یدست به اقدامات

  ده بودند.ین را خوب فهمیا

  برکات عبور از شرك
   ـفوا إِلَـى الْکَهفَأْو ونَ إِالَّ اللَّهدبعما ی و موهتَزَلْتُماع ذ و إِ

  )16( لَکُم منْ أَمرِکُم مرفَقاًینْشُرْ لَکُم ربکُم منْ رحمته و یهیئْ 
 ر از خـدا یـ گر آنگـاه کـه از آنـان و آنچـه غ    یکـد یو بعد از مشورت بـا  

 هـا نکناره گرفتند و نظام حاکم با آن همه قدرت نتوانسـت آ  ،دندیپرستمی
د تـا پروردگارتـان از رحمـتش    یرین غار پناه گید، گفتند: به ار کنیرا دستگ

  ش قرار دهد.  یو آسا یبر شما بگستراند و درکارتان آسان
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کرده است که در هر حـال مـومن    يزیر برنامه يان را طورخداوند جه
ل و نـابود نگـردد. اصـحاب    یـ اش محروم نشود و هرگز ذلاز مقصد و برنامه

 يا. نکتهرا پذیرفته بودند ینیات دیافتند چون حیکهف به آن شکل نجات 
از  ياد عـده یـ ن اسـت کـه اگـر مالحظـه کن    یـ جـا وجـود دارد ا   نیـ که در ا

ــده کهــف اصــحاب ــه ع ــه ا ید ياب ــد ب ــگــر گفتن ــاه گی ــار پن ــرین غ ــا ی د ت
 یش و آسـان یپروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و در کارتـان آسـا  

 يایـ ن عده از اصحاب کهف اهـل شـهود و از اول  یفراهم کند. معلوم است ا
 یمتفـاوت  مـانِ یاي در درجـه  هـا ندهـد آ می ن نشانیاند و ابوده یخاص اله

مـورد   یعبـور از شـرك بـوده همگـ     هـا نآ يریـ گچون جهت یولاند بوده
طـور جـزم گفتنـد پروردگارتـان از      رحمت خدا قـرار گرفتنـد. و چـون بـه    

د حالـت  یـ د، پـس با ید است و شـا یگستراند و نگفتند اممی رحمتش بر شما
ن سـخنان را گفتنـد الهـام    یکه ا هاناز آ یداشته باشد که به دل بعض یالهام
  .است شده

 س تَرَى الشَّم و مینِ والْی ذات هِمفنْ کَهع رتَزاو ت ذا طَلَع إِ
ضُهم ذات الشِّمالِ و هم فی ت تَقْرِ ذا َغرَب فَجوةٍ منْه ذلک منْ  إِ

ضْللْ فَلَنْ نْ یم و تَدهالْم وفَه اللَّه دهنْ یم اللَّه آیات    لَـه تَجِـد
ا مرْشداً یل17( و(  

 ینـ یبمـی  د راید: و خورشـ یـ فرمامـی  ت آن غار خداونـد یشرح موقعدر 
 غـروب  یشود و وقتمی لیکند از سمت راست غارشان متمامی طلوع یوقت
غـار رو بـه سـمت قطـب     ي دهنـه  یعنـ ی–کند می کند، سمت چپشان را تركمی

را از حــرارت آفتــاب و  هــانله خداونــد آین وســیو بــد – جنــوب بــوده اســت
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شان حفظ فرمـوده و  یها شدن لباس دهیشان و پوسیگ روشدن رن دگرگون
 آنـان را فـرا   یم مطبـوع یاز آن غار قرار داشتند که نس یعیمحل وس آنان در

ن یـ مـا بـا ا   یعنـ ی -قدرت خداوند است هاي از نشانه یکین یاست. ا گرفتهمی
و  حقیقتاً هـدایت شـده  ت کند، یکه را هداخدا هر  -میها را نگه داشتط آنیشرا
 ياکننـده  تیاور و دوسـت و هـدا  یـ او  يد هرگـز بـرا  یـ که را گمراه نماهر

  افت.  ی ینخواه
و هم رقُود و نُقَلِّبهم ذات الْیمینِ و ذات  و تَحسبهم أَیقاظاً

     هِملَـیع ـتلَـوِ اطَّلَع صـید بِالْو هیراعطٌ ذ باس مهکَلْب الشِّمالِ و
منْهم ت لَّیباً لَوعر منْهم ت ئْ للَم راراً و18( ف(  
کـه خوابنـد و آنـان را بـه      یدارند در حـال یآنان ب یکنمی و گمان

دو دسـتش را در   هانم و سگ آیگردانمی جانب راست و جانب چپ
 ياز آنان رو يشدمی ده است. اگر بر آنان آگاهیغار گستراني آستانه

 دن آنـان پـر از تـرس   یـ وجـودت از د ي و همـه  یختـ یگرمـی  برتافته و
  شد. می

در  یدگیم تا پوسـ یگردانمی د: آنان را به سمت راست و چپیفرما یم
 يهـا ننند خداوند چگونـه انسـا  یها ببد تا آدمیایش نیپ هانبدن و در لباس آ
ن یـ د و از ایـ نمامـی  پوسـد، حفـظ  ها مینبدي که همه یطیمؤمن را در شرا
کـه   ییجـا مهد حفاظت مومن است. تا آن یشود نظام هستمی جهت عرض

  شود.  می بدنشان حفظ در قبر هم یحت یاله ياید اولیادهیشن
 اصـحاب کهـف را مشـخص    ییایـ ت جغرافیموقع 17ي هیخداوند در آ

د یـ فرمامی 17ي هیافراد را. در آخر آ يت فردیموقع 18ي هیکند و در آمی
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دو نـوع حضـور از    ف حضـور حـق اسـت. چـون مـا     یـ لطهـاي  نشـانه  از نیا
کـه   ءایحضور قابل مشاهده مانند حضور تمـام اشـ   یکیم یحضرت حق دار

حضـور   يگـر یحـق اشـاره دارنـد و د    يبه انـوار اسـما   یات الهیعنوان آ به
هسـت و   یسـت ولـ  یدر تن که قابل اشاره ن» من«حق مانند حضور ي فانهیلط

  م دارد. نقش فعاالنه در عالَ
در صحنه حاضـر اسـت امـا بـه شـکل       یعنیر است یف و خبیخداوند لط

 یطـور کـه وقتـ    شوند. همـان نمی اء مانع حضور اویکه اش يف، به طوریلط
دسـت   یدارد، منِ من در تن حضور دارد ولمی ک ساعت را بریدست من 

ن در دست من ن یست. چون نفـس بنـده و جنابعـال   یمن مانع حضور نفس م 
ف در تمـام  ینور اسم لط است. خداوند به یفیحضورش در بدن، حضور لط

د چگونـه خداونـد   یـ به ما بگو خواهدمی هیها حضور دارد. در آخر آصحنه
کـه از مشـکالت نجـات     یها حضور داشـته و اصـحاب کهفـ   ن صحنهیدر ا

ق یـ ر طریـ ف حضـرت حـق بـود و اگـر غ    یـ افتند به جهـت حضـور نـور لط   ی
راه  یشدند. اگر کسـ نمی یحضرت حق رفته بودند از طرف خداوند کمک

ابـد،  ینمـی  یمحـافظ  ین نظـام الهـ  یـ ر از راه حق رفت هرگز در ایغ يگرید
از بـه  یـ ن یکه در حوادث زنـدگ  ینکرد زمان یت را طیر هدایمس یاگر کس

زتـر از  یآم ، مهلکـه نـدارد. در عـالم   ياور و مرشـد یـ چ یاور دارد، هـ یار و ی
که اصحاب کهـف در آن قـرار گرفتنـد کـم هسـت چـون تمـام         يامهلکه

ف یـ ت اسـم لط یچـون هـدا   یا بـود ولـ  یـ مه هـا ناضـمحالل آ  يط بـرا یشرا
ند قرآن بـه آدم  یگومی که نیخداوند در صحنه بود خداوند نجاتشان داد. ا

ن شکل اسـت. تمـام مشـکالت بشـر و چـه کـنم چـه        یکند به هممی کمک
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پروردگـار  هـاي  تیشدن از هـدا  از خدا و محروم يل دوریش به دلیهاکنم
  م است.  عالَ

 شین را نمـا یاز موحد یخداوند در داستان اصحاب کهف حفاظت اله
هـاي  و توجه به سنت يدیآموزد حوادث را در نگاه توحمی دهد و به مامی
ح از حـوادث  یلِ صـح یـ م تحلیـ از داریـ آنچه مـا امـروزه ن   .میل کنیتحل یاله

بـه   است، اگـر  یل حوادث از نگاه کفر جهانیما گرفتار تحلي است. جامعه
هـاي  م مانـد. در قسـمت  یبـزرگ مصـون خـواه    ن خطرِیم از ایپناه ببر قرآن
ن دو نگـاه را  یـ دهد تفاوت امی اصحاب کهف را شرحي که حادثه يآخر

 ن مـردم ید: بـ یفرمامی ن سورهیهم 21ي هیکه در آ يکند به طورمی مطرح
د کـر دفن  که بیدار شدند و مردند، آیا بایدها را پس از آنآنبحث شد که 

بـر آنـان    یین گفتنـد: بنـا  ی. مشـرک گذاشـت غار به حال خود  يا در فضایو 
م، پروردگارشـان دانـاتر بـه حالشـان     یم و به حال خودشان واگذاریان کنیبن

ق یـ ت اعتقادشان از طریانکه حقّ ینیدموح یا خوابند. ولیاند است که مرده
ن یبـر مشـرک   هـا نآ يروزی، مشخص شد و سبب پاصحاب کهفي معجزه

رفتن یپـذ  يت و نشـانه بـرا  یـ ک آیـ د؛ گفتند: به آن حادثه بـه عنـوان   یگرد
م تا هـم خـدا در   یسازمی يآن غار مسجد يم و بر باالیکنمی امت بسندهیق

  آن عبادت شود و هم اسم اصحاب کهف زنده بماند.
ن افـراد جامعـه   یاصـحاب کهـف بـ   ي د: دربـاره یـ فرمامی دیمالحظه کن

کردنـد و مـا را متوجـه    مـی  متفاوت به حادثه نظرهاي اختالف شد و با نگاه
شـنهاد کردنـد   یپ ياد عـده یـ گومی کند ومی نیر موحدین از غینگاه موحد

شناسانه به آن حادثه بشـود و   ساخته شود تا نگاه باستان هانآ يبرا يادبودی
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 یگـاه اصـحاب کهـف را در سـنت الهـ     یکـه جا  ییهـا نآ یچ، ولـ یگر هید
امـت  یمـان بـه ق  یندگان را در ایتفکر آي نهیاستند زمخومی نظر داشتند ومد

دند که مسـلّم در آن فضـا   یش کشیفراهم کنند، موضوعِ ساختن مسجد را پ
    شود.می يگریبه آن حادثه نگاه د

  لَبِثْـتُم کَم منْهلٌ مقالَ قائ منَهیتَسائَلُوا بیل مثْناهعب ککَذل و
و بعض یومٍ قالُوا ربکُم أَعلَم بِما لَبِثْتُم فَابعثُوا قالُوا لَبِثْنا یوماً أَ

َطعامـاً   أَحدکُم بِورِقکُم هذه إِلَى الْمدینَۀِ فَلْینْظُـرْ أَیهـا أَزکـى   
و ف قٍ منْه و لْیتَلَطَّ بِرِز کُمأْتداً فَلْیأَح رَنَّ بِکُمشْع19( ال ی(  

 ن کـرد ییرا در غار تب هانت آیموقع 18ي هیدر آ که از آندر ادامه بعد 
م یدارشان کـرد یم، حال بیرا خواباند هانطور که آ همان :دیخواهد بگومی

را  یست که حقـ یا چنان نیگر پرسش کنند و بفهمند طول عمر دنیکدیتا از 
ن کـرده و  ینـت زمـ  یا را زیـ ن خداوند اسـت کـه زرق و بـرق دن   یراند و ایبم

ان داده تـا  یـ را جرو روزگار  هانان را مجذوب آن ساخته و قریآدمهاي دل
کـه اگـر انسـان بـه عمـر       کوکارترند، همچنـان ید که کدام نیازمایرا ب هانآ

 ییایـ عمـرش چـون رؤ  ي گذشـته هـاي  ند سالیبمی فکندیخود نظر بي رفته
د: چقـدر  یپرسـ  هـا ناز آ یکـ یبوده کـه در خـواب و چـرت گذشـته و لـذا      

ه در جـواب او  یـ بق –ده اسـت یـ خواب یکرده طوالنمی د احساسیشا –د؟ یادهیخواب
آید یک روز و بعضیاز  یا بعضیک روز ید شده گفتند مرد هانگر در رد 

معلـوم اسـت    –د یـ ادهیـ دانـد کـه چقـدر خواب   مـی  گفتند پروردگار شما بهتـر 
شـود  مـی  معلـوم انـد و  تر بودهر به مقام خود و پروردگارشان عارفیندگان سخن اخیگو

 يتان به سویهان پولید با ایرا بفرست یکیپس گفتند  -اندحداقل هفت نفر بوده
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 يتر دارد، مقـدار تر و حاللزهیک از اهل شهر طعام پاکی ند کدامیشهر تا بب
 ن شـخص کـه  یـ د ایـ د و بایـ کند تا با آن ارتزاق کن يداریتان خریبرا آناز 
ارا با اهل شهر در رفت و برگشت و مد يکار د در اعمال و نازكیفرستمی

واقع نشود و مردم از راز ما و حال مـا   یکند تا خصومت یسع یلیو معامله خ
  اورند.یسر در ن

بودنـد کـه    یشـود اصـحاب کهـف مردمـ    مـی  از آنچه گذشـت معلـوم  
حق بـر جامعـه و   ي و نسبت به ظهور کلمه هشان را کفر فرا گرفته بودجامعه
ز دچـار  یـ نگران بودند کـه خودشـان ن   یاز طرف وس بودند ویرفتن آن مأیپذ

وارد غار شـدند   ین جهت وقتیشک شوند که خداوند نجاتشان داد و به هم
ن خـواب و  یـ نجاتشـان دهـد و خـدا هـم بـا ا      ین دودلیاز خدا خواستند از ا

  تشان نمود.یآمد، نجاتشان داد و هدا 16ي هیکه در آ يبعد يتقاضا
م یطـور کـه خوابشـان کـرد     کل همـان ن شـ یو بد: دیفرمامی فوقي هیآ

انـد سـؤال   کـه بـه خـواب رفتـه     یگر بر سر زمانیکدیم تا از یدارشان نمودیب
اسـت   ید: چـه مـدت  یپرسـ  هاناز آ یکین رابطه دو گروه شدند یکنند، در ا

 ياعـده  .ا نصـف روز یـ ک روز یـ  :گفتنـد  يام؟ عـده یاجا مانده نیکه در ا
ن یـ را بـا ا  یکی :داند! پس باألخره گفتندمی م، خدایداننمی ما :گر گفتندید

زه کـدام اسـت و   یکند طعـام حـالل و پـاک    ید تا بررسیپولتان به شهر بفرست
رفتـار خـود،   ي د بـا دقـت و مالحظـه   یـ فراهم کنـد و با  یشما خوراک يبرا

شـود حـداقل هفـت نفـر     مـی  جـه یکس شما را نشناسد. نت چیکند تا ه يکار
شـوند کـه   مـی  فیتوصـ » قـالوا «ي اژهکـه بـا و   يبودند، دو گـروه سـه نفـر   

در غـار   یک نفر هم که گفت چـه مـدت  یش از دو نفر دارد و یت از بیحکا
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معرفـت  ي از نظر درجـه  يسه نفر -حداقل - آن دو گروه یم. از طرفیامانده
ک نفـر متفـاوت جـواب دادنـد،     یند چون به سؤال آن شتگر فرق دایبا همد

 یم ولـ یـ اک روز در خواب بـوده یاز  یا قسمتیک روز یک گروه گفتند: ی
ا در یـ برخوردار بودند و متوجه بودنـد گو  يرت باالتریگروه دوم که از بص

گـروه اول در مـورد    .دادنـد  يگـر یجـواب د  ،است ییخبرها هاناطراف آ
 يزیـ انـد کـه تـا از چ   یگـروه دوم کسـان   یمدت توقفشان حدس زدنـد ولـ  

ن خودتـان  یبـ  :نـد یگومـی  دامـه گروه دوم در ا .دهندنمی مطمئن نباشند نظر
نـد  یشـهر شـود و بب  ي د روانـه یـ کـه دار  ین پـول ید تا با ایرا انتخاب کن یکی

 ییتـر اسـت، از آن مغـازه غـذا    زهیش پـاک یداران غـذا  ک از مغـازه یـ  کدام
زه و ید طعـام پـاک  یـ کـه شـده با   یمتـ یاند به هـر ق متوجه یعنیاورد. یتان بیبرا

  و مصرف کنند.   يداریحالل خر
خواستند با آن طعـام  می بود که ین پولیهم هانآشکارشدن راز آعلت 

سـت کـه خداونـد اجـازه دهـد      یزه بخرند تا روشن شود چنان نیحالل و پاک
د را از موح انمردجوانظالم هر طور خواست عمل کند و هر طور خواست 

بـودن حادثـه    یاز باشد. طوالنیصد سال زمان نیش از سیاگر ب ین ببرد حتیب
رشدن با سنت پروردگار به هـر  یشود و درگنمی ت حقیذف ربوبموجب ح

خـود فـرد ظـالم را بـه همـراه نـدارد.        يجز نـابود  ياجهیکه باشد نت يابهانه
بـه حضـرت    يد: فـرد یـ گومـی  مهـم ي ن نکتـه یـ دادن ا نشـان  يبـرا  يمولو
خـواهم زبـان   مـی  ام وهـا خسـته شـده   گفت از دسـت زبـان آدم   یموس

در  ییگـو می فرمودند: اگر راست یاموزم. حضرت موسیوانات را بیح
آمـد و  می . مرد مرتبیکن یکن خوب زندگ یسع یط که هستین شرایهم
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ن به بعد زبـان  یقبول کن و به او بگو از ا یکرد، ندا آمد که موسمی التماس
اش د کلفـت خانـه  یـ نگذشـت آن مـرد د   يزیم. چیوانات را به تو آموختیح
ات خانـه تکانـد   یرا که در سفره مانده بود آورد و در حغذا هاي مانده یباق

مانده را نوك زد و برد، سـگ بـه او اعتـراض     یو خروس خانه تکه نان باق
؟ ين تکه نان را هم تو بـرد یدهم حاال امی ین خانه پاسبانیکرد که من در ا

رد و یـ ممـی  ن روزها اسب صاحب خانـه یخروس گفت: ناراحت مباش، هم
عاً اسـب  ین گفتگـو بـود سـر   یـ مرد که متوجـه ا  .يآورمی راز عزا د یتو دل

غذا در سفره را خـروس  ي ماندهیآن روز که باز باق يخود را فروخت، فردا
اسب صـاحب   یگو چه شد که گفتقاپ زد و سگ اعتراض کرد که دروغ

ـرد امـا    ؟یرد، چرا دروغ گفتیممی خانه خروس گفت: دروغ نگفتم اسب م
از  یرد و تـو شـکم  یممی خانه حاال گاو صاحب ، ويگریکس دي در خانه
عاً گـاو را  یخانه کـه متوجـه آن گفتگـو بـود سـر      . صاحبيآوریم عزا در

نگذشت که سگ دوباره بـه خـروس اعتـراض کـرد کـه       يزیفروخت و چ
ـرد  یات هم درست از آب در نینیب شین پیچرا ا امد؟ خروس گفت: گاو م

رد و مشـکل  یممی خانه و حاال خود صاحب يگریشخص دي در خانه یول
ن خبـر دسـت بـه دامـان حضـرت      یـ دن ایچاره با شنیشود، مرد بمی تو حل

 است که رانـده شـده. اگـر    ییگر قضایشد و حضرت فرمودند د یموس
  خودت را هم بفروش. یتوانمی

ه   ـرَ   گفت رو بفروش خـود را و بِ
  

  برجه زِ چه ياچونک اُستا گشته
توانـد بـا نظـام    نمـی  کـس چیرسـاند کـه هـ   می آموزحکمت استانِن دیا  

 ي، نـابود  آن مقابلـه ي جـه یکـه نت  ت حضرت حق مقابله کند مگـر آن یبوبر
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صـد سـال متوجـه شـدند بسـاط      یباشد. اصحاب کهف بعـد از س می شخود
 ییماندن موجب نشد کـه بقـا   يظلم برا همه ده شده و آنینظام شرك برچ

  اورد.  یظالمان به ارمغان ب يبرا
ت بـا  یـ کردنـد هنـوز حاکم  مـی  که اصحاب کهف گمانآن يدر راستا

ف یـ د ظریه کند بایرود تا طعام تهمی حاکمان ظالم است گفتند آن فرد که
  د:  یفرمامی د. قرآنیدا ننمایپ یتشان آگاهیاز موقع يعمل کند تا احد

رْجی کُملَیرُوا عظْهإِنْ ی مفیإِنَّه وکُمعیدی أَو وکُمم  و هِملَّتم
ذاً أَبداً   )20( لَنْ تُفْلحوا إِ

شناسـند و اگـر   می ما را وگرنهد مواظب بود یگر گفتند: بایبه همد هانآ
ابنـد و  یمـی  خواهنـد ظفـر  مـی  زنـد و بـه آنچـه   یرمـی  د،یجا هست نیبفهمند ا

 خودشـان بـر   یپرسـت  بـت  يا شـما را بـه سـو   یـ سنگسارتان خواهند کـرد و  
م و خودمان، خودمان را بر یاکرده یاطیاحت یگردانند و چون خودمان بمی

م، یـ اار گرفتار کفـر و شـرك نمـوده   یم و خود را با اختیامردم عرضه کرده
  م.یشونمی گر رستگاریست و دیعذرمان موجه ن

شـود کـه   مـی  آورد معلـوم مـی  محـاوره کـه ضـمائر را جمـع    ي از نحوه
 »بورقکم هذه«ي . با جملـه است بوده يجار هانن آیدر ب يدیشد يبرادر

پـول هسـت و ظـاهراً علـت آشکارشـدن       يرو یتیعنـا  ،ن استیپولتان که ا
شـده   هانآي بودن سکه یمین پول بوده که فروشنده متوجه قدیرازشان هم

  است.
 دا کننـد سـنگ  یـ پ یکننـد اگـر بـر شـما دسترسـ     مـی  هیگر توصیبه همد

گرداننـد و در آن صـورت    ین خـود برمـ  یـ ا شـما را بـه د  یکنند می سارتان
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اگـر در حفـظ اسـرار خـود خـوب عمـل        یعنید شد. یهرگز رستگار نخواه
د یـ د امیـ د بـه نحـو اَحسـن انجـام نده    یـ که بر عهـده دار  را یفید و وظاینکن

د. درست است کـه راهتـان حـق اسـت     یاز طرف خدا نداشته باش يرستگار
ف را درست انجام ید آن وظاید که بایبه عهده دار یفیدر راه حق وظا یول
 قبـل از انقـالب انجـام    یمـذهب  ونِیـ کـه انقالب  ییهـا يکـار د، مثل پنهانیده
  روز کرد. یرا پ هاندادند و خداوند هم آمی

از حفاظـت حـق و    ياد که داستان اصحاب کهف نمونهییمالحظه بفرما
دهـد کـه چگونـه    مـی  انن عـالم اسـت و نشـ   یاز ظهور معاد در هم يانمونه

را حضور خداوند در کنـار  یز .کندمی خداوند بندگان خالص خود را حفظ
اسـت   ید کسموح انسانِمطلق است و  يست بلکه حضوریها ندهیپدي هیبق

مـان داشـته   یعـالم ا ي ق قلب و تفکر، به حفاظت خداوند در همهیکه از طر
هـا  دهیـ ر پدیدر عـرض سـا   يباشد و آن را حس کند کـه خداونـد موجـود   

رد یـ گمی ده را در بریت پدیهوي است که همه يحضور يست بلکه داراین
  کند.  می تیریعالم را مد ين حضوریو با چن

خ مانـد  یملمـوس در تـار  ي هیک سرمایعنوان اصحاب کهف بهي واقعه
 یالهـ  يایـ ن اولیـ سال ا 309طور که خداوند  تا محققان متوجه شوند، همان

حـق  ي کـردن در قبضـه   راندن و زنـده یند و دوباره زنده کرد، پس مرایرا م
  5است.

                                                 
 معتقدنـد » یـت والي نـه یاصـحاب کهـف در آ  «عبداهللا مستحسـن در کتـاب    يجناب آقا - 5

 را بنـا کـرده   تیـ داستان اصحاب کهف و در دل آن داستان، داستان اهل الب يزاخداوند ما به إ
  رت تمایل به آن کتاب رجوع فرمایید.است. در صو
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 گـر منتقـل  ید یبـه نسـل   یخ از نسـل یداستان اصحاب کهف در قلب تـار 
در عالم شود بـه آن   يجارهاي خواهد متوجه سنتمی که یشود تا کسمی

ن یده بود. بـه همـ  یاقوام رسي بود که خبرش به همه يارا حادثهیفکر کند ز
  د:  یفرمامی خداوند در ادامهجهت 

و کَذلک أَعثَرْنا علَیهِم لیعلَمـوا أَنَّ وعـد اللَّـه حـقٌّ و أَنَّ     
ذْ یتَنازعونَ بیـنَهم أَمـرَهم فَقـالُوا ابنُـوا      الساعۀَ ال ریب فیها إِ

أَمـرِهم   لَبـوا علـى  علَیهِم بنْیاناً ربهم أَعلَم بِهِم قـالَ الَّـذینَ غَ  
  )21( لَنَتَّخذَنَّ علَیهِم مسجِداً

ي م تـا بداننـد وعـده   یگونه مردم را از حال آنان با خبر کـرد نیو ا
کـه   یسـت. هنگـام  ین یچ شـک یامت هیخداوند حق است و در وقوع ق

ن خـود بـه منازعـه    یروشـدن بـا اصـحاب کهـف بـ      مردم شهر بـا روبـه  
م. البتـه پروردگارشـان   یدر آنجا کن ییفتند بناگ يابرخاستند، پس عده

آنان که برکارشان در رابطه با اصحاب کهـف   یبه آنان داناتر است ول
  م کرد.یجا بنا خواهدر آن يروز شدند گفتند حتماً مسجدیپ

صدسـال  یم و پـس از س یبه خوابشان کرد هانطور که قرهمانفرماید:می
شهر را بر سرگذشت اصحاب کهـف  طور ما مردم نیم، همیدارشان نمودیب

 یامـت ضـرورتاً آمـدن   یخـدا حـق اسـت و ق   ي م تا بدانند وعدهیواقف نمود
ان خود در خصـوص  یاست که در م ین وقتیست و ایدر آن ن یاست و شک

اد یـ بـه احتمـال ز   -ا خوابنـد  یـ انـد و  کردند که مـرده می اصحاب کهف بحث
انـد و  ا رفتـه یـ ان واقف شـدند از دن که مردم از حال آن یاصحاب کهف بعد از چند ساعت

ن یاز خود نشان دهد تـا دهـان بـه دهـان در بـ      یتین بوده تا آیهم هم یتعال يمنظور خدا
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عـرض کـردم کـه     -امـت تعجـب و اسـتبعاد نکننـد    یقي منتشر شود و در باره هانانسا
غار بـه   يا در فضاید دفن شوند و یا باین مردم بحث شد که آیمعلوم است ب

م و بـه  یان کنـ یـ بر آنـان بن  یین گفتند: بنایحال خود واگذارده شوند. مشرک
انـد  م، پروردگارشان داناتر به حالشان است که مردهیحال خودشان واگذار

ي لهیق اصــحاب کهــف و بــه وســیــکــه از طر ینیموحــد یا خوابنــد. ولــیــ
ن یکشان بر مشريروزیکه با وجود آنان صورت گرفت و سبب پ يامعجزه

امـت  یرفتن قیپـذ  يت و نشـانه بـرا  یـ ک آیـ د؛ گفتند: به آن به عنـوان  یگرد
م تـا هـم خـدا در آن    یسـاز مـی  يمسجد ،آن غار يم و بر باالیکنمی بسنده

  نام اصحاب کهف زنده بماند. عبادت شود و هم
چ یکه هـ آن يکند، در راستامی يریگجهیخداوند با نظر به آن حادثه نت

بر جـا بمانـد،    يجواب و پایتواند بنمی یچ ظلمیو هع شود ید ضاینبا یحق
مذکور فرمود: ي هید چرا در آیمالحظه کرد .امت واقع نشودیمحال است ق

چ یهـ  ،اسـت کـه در وقـوع آن    يامـت طـور  یق »أَنَّ الساعۀَ ال ریب فیها«
د در یـ وجـود جهـان دقـت کن   ي اگر بـه نحـوه   یعنیداشت،  توانی نمیشک

 وجـود  م تا متوجهید از حجاب عبور کنیموجود است با امتیذات جهان، ق
قـت انسـان دخالـت نـدارد، بلکـه ابـزار       یرا مثل بدن که در حقیم. زیآن شو

است تـا شـما    ياک مرحلهی ییایدن یروح و نفس انسان است، ظاهر زندگ
د شـما از  یفرمامی د. خداوندیرو شوامت است روبهیکه ق یقت زندگیبا حق

کـردن   راندن و زنـده یخداوند م يد برایشومی متوجهق اصحاب کهف یطر
کـس   چیقتاً هیست. حقیان نیرفتن معاد در مینپذ يبرا ییست و جایمشکل ن

  امت ندارد.یل بر رد قیدل
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شـدن   ا نشـان داده از جملـه زنـده   یکه در دن ییهاق نمونهیخداوند از طر
ز ن ببرد. یب امت را ازید دانستن قیخواهد بعمی ر پس از صد سالیحضرت ع  

ذْ«مذکور فرمود: ي هیدر آ در مـورد اصـحاب    یوقتـ  »بینَهم یتَنازعونَ إِ
انـد و  دهیا دوباره در همان غار خوابین مردم شهر اختالف شد که آیکهف ب

 يزیـ برخـوردار نبودنـد گفتنـد چ    یکـه از بـاور مناسـب    ییهـا ناند. آا مردهی
 يداننـد و خـدا  مـی  خودشـان  گـر ین حادثه باشد، دیم که عالمت ایسازمی

اصـحاب  ي ق حادثـه یدانستند خداوند از طرمی ن کهیدموح یول .خودشان
ند بـا مـردن اصـحاب کهـف     بودامت را اثبات کند متوجه یکهف خواسته ق

ادآور سـنت  یـ بسـازند تـا    يتمام شده لذا خواسـتند مسـجد   یرسان امیکار پ
کـه   ییدر جـا  ،گـردد ز محل عبادت بندگان خـدا  یزندگان باشد و ن يایاح
  ن کار موفق شدند.  یده و در ایبه ظهور رس یات الهیاز آ یکی

  ت کامل یا هدایشتر یاطالعات ب
از  يریـ گعبـرت  يبه جـا  ياکند که عدهمی ینیب شیدر ادامه خداوند پ

  د:  یفرمامی موضوع را به انحراف بکشانند و لذا بخواهند آن حادثه،
رابِعهم کَلْبهم و یقُولُـونَ خَمسـۀٌ سادسـهم    سیقُولُونَ ثَالثَۀٌ 

کَلْبهم رجماً بِالْغَیبِ و یقُولُونَ سبعۀٌ و ثامنُهم کَلْبهم قُـلْ ربـی   
أَعلَم بِعدتهِم ما یعلَمهم إِالَّ قَلیلٌ فَال تُمارِ فیهِم إِالَّ مراء ظاهراً 

ت   )22( فیهِم منْهم أَحداً و ال تَستَفْ
 ياکند. عـده می خداوند اختالف مردم در عدد اصحاب کهف را ذکر

پـنج   :گفتنـد  ياعـده و سگشان بود.  یسه نفر بودند که چهارم هانآ :گفتند
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انـداختن   یکیها سنگ بـه تـار  ن گفتهیسگشان بود که ا ینفر بودند و ششم
هفـت نفـر بودنـد و     هـا نآ :نـد گفت ياعـده  .رانـدن  است و بدون علم سخن

اسـت و بـه تعـداد     یقـ یبود. بگـو خداونـد عـالم حق    هانهم سگ آ یهشتم
احتمـاالً منظـور    -لیـ قل يارا مگر عـده  هانآ تعداددانند نمی علم دارد و هانآ
شان اسـت  یپس حال که پروردگار تو داناتر به عدد ا -از اهل کتاب است یلیقل

گـر بـا اهـل کتـاب     یان کرده، پس دیتو ب يبراشان را یو اوست که داستان ا
ـه   مردن جوانیاي در باره ه مکـن مگـر محاجکـه در آن إصـرار    ياان محاج

ان نظـر مخـواه،   مردن جـوان یـ عـدد ا ي ک از آنـان دربـاره  ی چینباشد و از ه
  ت بس است.  یپروردگارت برا
گذرد کـه خواهنـد گفـت:    نمی يزید: چیفرمامی د خداوندیمالحظه کن

نـد پـنج نفـر    یگومـی  ایـ سگشان بود و  هانن آیسه نفر بودند و چهارم هانآ
ر به ین نوع اظهار نظرها تیکه ا یسگشان بود، در حال هانن آیبودند و ششم

ن کـه گفتنـد:   یا یکند ولمی ن دو نظر را ردیانداختن است، قرآن ا یکیتار
آن کـه  ن یسگشان است را رد نکرد، در عـ  هانن آیهفت نفر بودند و هشتم

 يزیـ ن نـوع اطالعـات چ  یـ چند نفـر بودنـد، چـون ا    هانحاً نفرمودند آیصر
مبر! بگو: رب ایپ يد ایفرمامی قش داشته باشد.ت انسان نیست که در هداین

داند نمی را هانتعداد آ یکس یتر است، جز اندکآنان آگاهي من به شماره
در مـورد   نیز ن وروش ید مگر بحثیمراء و بگو مگو نکن هانآي پس درباره

ت یرا کـه بـه درد هـدا    یچ کس نظر مخواه. قرآن تنها موضوعاتیاز ه هانآ
 امبر خـود هـم  یـ د دارد و لـذا از پ یـ کنـد و بـر آن تأک  مـی  انیـ خـورد ب می ما

ا در مورد اصحاب کهـف بـه دنبـال    یرا دنبال نکن و  هانخواهد تعداد آمی
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ان آن را یـ هودیخـورد و  هـا نمـی  نت انسـا ینباش که بـه درد هـدا   یاطالعات
ر از آنچـه  یبه غ ياد و برنامهیگومی ن خدا چهیاند. تنها منتظر بمان ببساخته

  ب نده و در ادامه فرمود: یخود ترت يت اراده کرده برایخدا برا
  )23( ء إِنِّی فاعلٌ ذلک غَداًیو ال تَقُولَنَّ لشَ

دهـم،  مـی  ردا انجـام ر که من آن را در فـ یم مگیز تصمیچ چیهي درباره
است کـه کـالم خـود را     یک زمان و آن حال و زمانیک حال و یمگر در 

کـار   نیمن ا یکه گفته باش ن صورتی، به ایت خدا کرده باشیمعلق بر مش
همـواره عمـل    یعنـ یدهم اگر خدا بخواهد که انجام دهـم.  می را فردا انجام
  د.ید کنیت خداوند مقیخود را به مش

وقـت خـود را سـبب مسـتقل در      چیش هـ یپروردگار خوعارف به مقام 
ست. پس قرآن اصل یخود سبب ن خودي به یچ سببیرا هیداند، زنمی يامر

ت خـدا و  یاز مشـ  يازیـ ن یدادن افعال را به فاعل انکار ندارد، بلکه بـ  نسبت
  استقالل در عمل را منکر است.

ونـد  جهـان در دسـت خدا   یم وقتـ یشـو می فوق متوجهي هیبا توجه به آ
ک نـوع غفلـت   ین یعمل نمود. ا یالهي کرد در بستر اراده ید سعیاست با

د یـ توانمـی  ایـ م، آیعـالم هسـت   يفـردا ي ن کنندهییم ما تعیپندارمی است که
و  یکـه نظـام الهـ    یما چه اندازه در دست مـا اسـت در حـال    يد فرداییبگو
ها، دل نیمارتریم کرده؟ بیده است تنظیکه مصلحت د را ییفردا ،ت اویمش
فرعـون اراده   .نشناسنــد  یند که حضـور حق را در کـل هسـت  هست ییهـادل

بـه   یشه کن کند تـا حضـرت موسـ   یر یکل ل را بهیاسرائ یکرده بود بن
طور که شـاه   همان .ک شدین فکر به هالکت خود نزدیبا هم ید ولیایا نیدن
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 یسـرنگون ل بنا کرد تا ملت نتوانـد در  یکا و اسرائیساواك را به کمک آمر
شـاه  ي نـه یساواك کهاي روشدن با ظلم بکند و مردم با روبه ينظام او کار

  ع شد.  یم او تسریاش متحد شدند و سقوط رژيرا به دل گرفتند و در نابود
م تـا اگـر   یکنـ  یا بنـدگ یـ ن دنیـ د در ایـ م، ما بایدار کنید قلبمان را بیما با

د اسـت  یـ مـا مف  يبـرا م و یاچه انتخاب کردهخداوند مصلحت دانست به آن
مـا آن را انتخـاب    یسـت ولـ  ید نیـ مـا مف  يفـردا  يچـه بـرا   م و اگر آنیبرس

 .میباشـ  یم، به خواست خـدا راضـ  یم چنانچه خدا نخواهد به آن برسیاکرده
کـه  کنم مگـر آن می ن و چنانید فردا من چنیید: نگویفرمامی لین دلیبه هم
نظـر  ت خداونـد  یریو مـد ق به حضور ین طرید اگر خدا بخواهد و از ایبگوئ

د. اصـرار صـفت منـافق    یـ اصـرار نکن  ید ولـ یـ اند دعا کن. به ما گفتهدیندازیب
 دانم نه تو، و تو آنچـه مـن  می اتم رایا، من برنامه حیخدا یعنیاست، اصرار 

 است کـه خودمـان را همـه    یدتیک نوع کفر عقین یخواهم انجام بده، امی
  د:  یفرمامیدر ادامه  م.یبدان ینظام هستي کاره

ذا نَسیت و قُـلْ عسـى   أَنْ  إِالَّ أَنْ یشاء اللَّه و اذْکُرْ ربک إِ
بنِ ریدهشَداًینْ هذا رم أَقْرَب24( ی ل(  

بـه   کـه  يهر وقت در اثر غفلـت از مقـام پروردگـارت، فرامـوش کـرد     
فـت، ولـو   یاد پروردگـارت ب ی، مجدداً به یبرده را بزن نام يکالم خود استثنا

افعـال   م او بـدار و یگاه ملک و قـدرت خـود را تسـل    وقت که باشد، آن هر
ـ از او بـدان و مق  خـویش را  ت او کـن و چنانچـه فرامـوش    ید بـه اذن و مشـ  ی

اد خدا را با تالش در خود محفوظ ی؛ »اگر خدا خواست« ییکه بگو يکرد
 مردگـار کـه پرو  مدواریشود و بگو و اممی یکه موجب ذکر دائمزیرا بدار 
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شـتر باشـد،   یان بیکند که رشدش از ذکر خدا بعد از نسـ  تیهدا يرا به امرم
  ان است.یو بدون نس یهمان ذکر دائم این که

اگـر خـدا    ییکه بگـو  نین کار هستم مگر ایاي نگو که من فردا کننده
، يشـاءاهللا گفـتن را فرامـوش کـرد     و اگـر إن  -یو هم قلب یهم لفظ -بخواهد 

پروردگـار   است دیام ...»ربی یهدینِ أَنْ عسى«اد کن و بگو یعاً خدا را یسر
  تر است.  کین به صواب نزدیکه از ا يزیت کند به چیمن مرا هدا

م و از یکنـ مـی  فیرا ضـع  یان و فراموشـ یق کنتـرل ذهـن، نسـ   یما از طر
 یر دائمـ یکردن غفلت است نسـبت بـه حضـور و تـأث     ما کمي فهیوظ یطرف

م جهـان  یبه قلبمان بفهماندائماً د یبا ،ن غفلتینجات از ا يحضرت حق. برا
م یشـو می م به ذکر دائم نائلین کار را دنبال کردیدر دست خداست، اگر ا

ن رابطـه  یرسـاند، در همـ  مـی  است که خدا به بشر يرین خیترن بزرگیو ا
و «د: یـ فرمامـی  نماز عامل وارد شدن در ذکر خداوند است و خداوند به ما

الةَ لذکْري أَقمِ اد مـرا در آن  یـ د که یشو ید تا وارد مقامیپا دارنماز به 6»الص
  د.  یدارپا بهمقام 
 مگو که مـن فـردا آن را انجـام    يزیچي د: هرگز دربارهیفرمامی کهنیا
 یخواهـد راز زنـدگ  مـی  اگـر خـدا بخواهـد،    یین کـه بگـو  یدهم مگر امی

قـرار دهـد    یر قرب الهیما را در مساند و ین را به ما بنمایزم يح بر رویصح
  ز جز خدا در منظر ما نباشد.  یچ چیکه ه ییجا تا آن

د در یـ م کـار مـا با  یدانـ نمی ن جهت است کهیما به اهاي تمام اضطراب
  انجام شود.  یت الهیل مشیذ

                                                 
 .14ي هیطه، آي سوره - 6
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ــ ــور توحگــاه پروردگـــار عــالَیجا یوقت ــه ن ــم را ب  متوجــه ،مید شــناختی
موجودات خدا اسـت و خداونـد اسـت کـه بـه      ي همه یم علت اصلیشومی
را بـه   يریتـأث  یاست که هر مخلـوق » وجود« يدهد و در ازامی اء وجودیاش

ن جهت عرض شد قـرآن عمـلِ نسـبت دادن افعـال بـه      یهمراه دارد و به هم
 بـود کـه آن چیـز را تـر     د خـدا تـر  یخواهد بگونمی کند،نمی فاعل را انکار

کنـد،  مـی  د خالق آب خداست و آب تـر یگومی کرد و آب تر نکرد، بلکه
وجـود آب از خداونـد اسـت پـس      یآب است ولـ  يفعل ترکردن برا یعنی

ک یـ ظاهر شود و به  يریماند تا تأثنمی در صحنه ياگر خدا نخواهد وجود
ن یق مخلوقـات و بـا همـ   یـ اسـت از طر  یالهـ ي هر فعـل و اراده معنا عالَم مظ

  د.  نه مخلوقات بهانه باشکنیشود نه امی محقق یمخلوقات فعل اله
ــا فرعــون روشــن  یداســتان حضــرت موســ  و تقابــل آن حضــرت ب

ست کـه در عـالم مـؤثر اسـت، اگـر خداونـد       ین هانانساي کند تنها ارادهمی
 خواهنـد مـی  که ياجهیهر اندازه هم که تالش کنند به نت فرعونیان ،نخواهد

دهد کـه  می که فرعـون انجام ییهارسند. درست در درون همان تالشنمی
هـا  همـان تـالش   ید، بـه اذن الهـ  یـ ایخ نیتاري به صحنه یحضرت موس

شـود و قـراردادن   مـی  در کـاخ فرعـون   یآمدن حضرت موسـ ي لهیوس
رودخانـه علـت    يدر آن جعبـه و رهـا کـردن او بـر رو     یحضرت موس

حضور خداوند  یعنین یدر کاخ فرعون است. ا یدن حضرت موسیرس
ت یمشـ  يخواسـت جلـو  مـی  ن بود کـه یل نابودشدن فرعون ایدل .حنهدر ص

ن تقابـل  یدر همـ نشود و درسـت   یم حضرت موسیرد و تسلیرا بگ یاله
  خود را شکل داد.   ير نابودیمسبود که 
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از  ياریکـه بسـ   ییایـ شـود در دن مـی  دار شـد متوجـه  یقلب انسان ب وقتی
انقـالب   يروزیـ مثـل پ  شود،می ند، آنچه خدا بخواهدینمامی یکارها نشدن

 اسـت محقـق  ک یـ و درسـت آنچـه بـه ظـاهر امکـان تحققـش نزد       یاسالم
رزمنـدگان دفـاع مقـدس کـه بـه      صدام در مقابله بـا   يروزیشود، مثل پنمی

کـه در   ی. با نگاه به حـوادث محقق نشد ینمود ولمی زود ممکن یلیظاهر خ
ن طـور  یـ ند ام که چرا خداویدار کنید قلب خود را بیگذرد بامی اطراف ما

ها را در گاه تحقق و عدم تحقق حادثهیدهد. انسان مؤمن جامی به ما دستور
ي تنهـا وظیفـه   ن عـالم یـ ن جهـت در ا یند و به همیبمی یالهي اراده يراستا

شـود  می خدا است که اجراي داند تنها برنامهمی یدهد ولمی انجام خود را
ر ما را به آن دعوت کرده، تـدب چه که خداوند ن برنامه است. آنیو آن بهتر

ن است کـه در عـالم   یرب العالمي م چگونه تنها ارادهینیدر قرآن است، تا بب
 اب کهـف اسـت. در ادامـه   روشـن آن داسـتان اصـح   ي ان دارد. نمونـه یجر
  د:یفرمامی

  )25( ۀٍ سنینَ و ازدادوا تسعاًکَهفهِم ثَالثَ مائَ و لَبِثُوا فی
ن یـ سال در غارشان ماندند و نُه سال به آن افزودند. کـه ا  صدیس هانو آ

ان آورده و یـ گفـتن در م  ن شکل سخنیدر ا ییدهد خداوند رازهامی نشان
صـد سـال اسـت و از    یک طـرف س یـ ان است که از یاز ماندن در م يانحوه
چـه   ی، نه سال به آن افزوده شده، راسـت يصد سال قمریآن س يجدا یطرف

  ه سال به آن افزوده شود؟  ز موجب شده که نیچ
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قُلِ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه غَیب السماوات و الْأَرضِ أَبصـرْ  
ك فـی  حکْمـه   بِه و أَسمع ما لَهم منْ دونه منْ ولی و ال یشْرِ

  )26( أَحداً
 تر اسـت کـه چقـدر در غـار    بگو در مورد اصحاب کهف خداوند آگاه

را خـدا تنهـا   یـ که قرآن گفت حـق اسـت، ز   ين جهت عددیماندند و به هم
نـا و  یچقـدر ب «ب اسـت. یـ است و تنها اوست که مالـک غ  یمالک کل هست

ت یـ ر خدا نـه وال یرساند، غمی سمع و بصر خدا را ن کمالِیکه ا» شنواست!
چگونه خـدا دانـاتر بـه     یعنیاند، کیت شریمستقل دارند و نه با خدا در وال

شـان و مباشـر   یا یولـ  ییکه او به تنها نیلبث و ماندن آنان در غار نباشد با ا
  است. شانیدر ا يحکمِ جار

ز یـ ز در نـزد خـالق آن چ  یـ قت هـر چ یشود که حقمی فوق متذکري هیآ
وجـود  ي است کـه خـالقِ عـالم بـه همـه      ياست؛ علم خالق به مخلوق طور

نـا و چقـدر شنواسـت،    ید چقدر بیفرمامی ن جهتیمخلوق علم دارد، به هم
ــی ــا یعن ــوع بی ــاین ن  ن رابطــهیســت و در همــیقابــل تصــور ن ییو شــنوا یین

ـ  منْ دونه منْ لَهم ما«د: یفرمامی لـ یـ کـس صـاحب اخت   چیهـ  »یول ار و وی 
 هـا نما انسـا  یولغمبر خدا به اذن خداوند یپ یست و حتیکس ن چیه یقیحق

و همه بالذات مربوط بـه   یعیت تشریا والیو  ینیت تکویهستند، اعم از وال
  خدا است. 
در حکـم و   »أَحداً حکْمه فی یشْرِك ال و«د: یفرمامی ن رابطهیو در هم

انـد تـا سـنت خـدا     یست. همه ابزار الهـ یک نیچ کس شریفرمان نافذ خدا ه
ن همـان نـور   یـ سـت و ا یک نیدر اراده و امـر خـدا شـر    یشود، کسـ  يجار
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د به قلب خود بقبوالنـد و اگـر جهـان را بـا چشـم      ید است که انسان بایتوح
   لرزد.نمی قلبمان ياچ حادثهیم در هینیبب يدیتوح

توانـد  می که احتماالً يد گفت تنها غاریدر مورد غار اصحاب کهف با
 يلـومتر یب در هشـت ک ی، غار اصحاب کهف باشد غار رجیبا شواهد قرآن
 اصـحاب کـه   یق حـاکمِ ظـالم  یتخت اردن است که طبق تحقیشهر عمان پا

بـوده و نـه    )يالدیمـ 117-98(»طراجـان «کهف در زمان او به غار پنـاه بردنـد،   
و نـام پادشـاه    )يالدیمـ 305 -285(» انوسیدق«و نه  )يالدیم251 -249(» وسیدق«

 -408(»وسیتئودوسـ «دار شـدند  یـ که در زمان او اصـحاب کهـف ب   یصالح
  7کند.می دییز تأیصد و نُه سال را نین سیبوده است که ا )يالدیم504

 و هماتکَللَ لدبال م کبتابِ رنْ کم کإِلَی یاتْلُ ما أُوح و
  )27( لَنْ تَجِد منْ دونه ملْتَحداً

د: یـ فرمامـی  ات ما قبل داستان اصحاب کهف.یگردد به آ یه برمین آیا
خوردن  دن مردم و از تأسفیام! خودت را بر اثر کفرورزیرسول گرام يا

شـود  مـی  یحـ ، آنچه از کتاب پروردگارت به تو وندازیبه زحمت مبر آنان 
دهد چون کلمات او حق نمی رییز کلمات او را تغیچ چیرا هیتالوت کن، ز

 ییگـر جـا  یر از خـدا و کلمـات او د  یـ که تـو غ  نیا يز برایو ثابت است و ن
  .يل سازیمتما آن يکه دل به سو يندار

دهد منطـق  می بعد از طرح داستان اصحاب کهف به رسول خود دستور
کنـد  نمـی  رییـ که هرگز تغ یرا به مردم عرضه کن، منطق یاله یقرآن و وح

                                                 
اند ایـن تحقیـق را بـه طـور کامـل      البته بعضی از محققین با نظر به شواهد دیگري نتوانسته - 7

 بپذیرند.
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جـز قـرآن    یید پـس جـا  یـ گومـی  ق ثابت عـالم سـخن  یحقاي هیچون بر پا
  د.یریخود را از آن بگشه و روش ید و اندید که بدان پناه ببریندار

شـتر  یسال مطالب قرآن روز بـه روز ب 1400د بعد از یچنانچه مالحظه کن
در آن  يد نظـر یـ چ تجدیگشـا اسـت و هـ    شود که چه انـدازه راه می روشن

که قرآن از جانب خداونـد صـادر شـده و خداونـد      چرارد، یگنمی صورت
  ثبات محض و حق مطلق است.  

ش داسـتان  یرا بـا نمـا   یاز حفاظـت الهـ   ياکـه نمونـه   نیـ قرآن بعد از ا
غ و یـ تبلي گرداند بـه نحـوه  می اصحاب کهف به ما نشان داد، موضوع را بر

بـه   28ي هیـ م آییم بگـو یتـوان می ن جهتیا و از ایامبر در دنیپ يریگ موضع
  گردد.  یبرم 8ي هیآ

حفاظت اصـحاب کهـف بـود     ،بودن روش و سخن قرآن ثابتي نمونه
ن لحـاظ در  یرا حفـظ کـرد و بـد    هـا نصد سال آیاز س شیکه خداوند در ب

کـه   ییهـا را بشر با حادثهیز .د قرآن راهنما باشدیط و حوادث بایشراي همه
 یگـاه ثـابت  یکنـد و اگـر پا  مـی  رییـ رود و تغمـی  دیـ آمی شیاش پیدر زندگ

  گردد. می دگرگون یبه کل يه کند پس از چندینباشد که بدان تک
ت عرضـه  یشده است بـه بشـر   یبه تو وح را آن چهامبر! یپ يد ایگو یم

 مضـمحل  يو بشـر بـرا   ییگـو می ن کلمات حق است و تو حقیکن چون ا
  از به حق دارد.ینشدن ن
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  شدن دل  کارساز جهت نرم يدستور
    ـیشالْع بِالْغَـداةِ و ـمهبونَ رعدالَّذینَ ی عم کبِرْ نَفْساص و

عد عیناك عنْهم تُرید زینَۀَ الْحیاةِ الدنْیا و یریدونَ وجهه و ال تَ
     ـرُهکـانَ أَم و ـواهه ـعاتَّب کْرِنا ونْ ذع هنْ أَغْفَلْنا قَلْبم عال تُط

طاً   )28(فُرُ
اسـت کـه    یـی سـربردن بـا فقرا   امبر! آنچه بر تو واجـب اسـت، بـه   یپ يا

بـا   یعنـ یاو هسـتند  وجـه  لـب  خواننـد و در ط مـی  همواره پروردگار خود را
ق یـ چون او را از طرند یجومی او به درگاه او تقرب يحسنا يخواندن اسما
خواهنـد خـود را در   هـا مـی  نیـ گـر ا یتوان خواند. به عبارت دمی اسماءاش

قدر خـود را   آن را دارند. مثالً آن ياقتضا یات الهقرار دهند که صف ییجا
آن را دارد و  ياو اقتضـا  ییایـ کبرو ل جلوه دهند کـه عـزت و عظمـت    یذل
ف قـرار دهنـد کـه علـم و     یضـع  چنان خود را در موقف جاهل و عاجز وآن

یریـدونَ  « ین اسـت معنـ  یـ کنـد و ا مـی  قدرت و قوت خـدا آن را اقتضـاء  
ههجنـان را  یا ایـ نت دنین برندار و به خاطر زین مؤمنیدگانت را از ای. و د»و

 یش نداشته باش و دنبال کسـان یافرکبه توانگران ک یچ توجهیرها مکن و ه
که عنادشان با خدا موجب تسلط غفلت از حق بر قلبشان شـده، مبـاش! کـه    

ن غفلـت  یـ اي جهیاد خدا را از دلشان ببرد و نتیفرشان داده که یخدا چنان ک
کـه   ین کسـ یامبر از چنـ یـ پ ياسـت و تـو ا   يرو ادهیـ و ز يهو يرویقلب پ

  مکن. يرویخود است و کارش تجاوز از حق است، پ يدنبال هوا
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مخلص جلو  يروهایبا ن کار را ن بگذار کهیامبر! اساس کار را بر ایپ يا
انـد.  حـق قـرار داده   يبـه سـو   یکه جهت روح خود را به کل ییهانآ يببر
است که به دنبـال   ییهانسربردن با آ غمبر بر تو واجب است بهیپ يچه اآن
 یسـاده و بـ  هـاي  کـار بـا آدم  ي ستند کـه منظـور ادامـه   ین ایدن ینت زندگیز
ن در یـ د يندارند. رمز بقا ياداریو دن ییخودنماي زهیاست که انگ ياهیرایپ
قدرتمنـد   ییایـ که خـود را بـا امکانـات دن    ییها ن نکته است و هرگز آدمیا

ن نـوع  یـ ن بـا ا ین باشند، هرگز دیشرفت دیتوانند عامل پنمی دهندمی جلوه
  شود. نمی ها حفظ نشده وآدم

م و در یمان را با خدا مـرتبط کنـ   م روحیتا ما بتواناست آمده  یالهن ید
ن هدف است، حال اگر یامور همه فرعِ اي هیم و بقیتقرب به خدا موفق شو

ن لحـاظ بـه   یدارد؟ بـد  يادهیـ امور چـه فا ي هین موضوع فراموش شود بقیا
 را یالهـ  وجـه  »وجهـه  یریدونَ«باش که  يدهد با افرادمی دستور شرسول
 حـق  به -ییایدن یزندگ ظاهر ماوراء - عالم نیا در دارند تالش و اندکرده اراده
 هیـ بق هستند، نید مقصود و مقصد متوجه که هستند یکسان هانیا. ندکن نظر

اهـداف   يرا بـه سـو   يدارنیـ کننـد جهـت د  مـی  ین شوند سعید اگر وارد
  سوق دهند.   يگرید

ن یـ در ا یچ عملـ یاند: بعد از معرفت به خداونـد، هـ  به ما فرموده که نیا
 يریانسـان در مسـ   ،آن اسـت کـه در نمـاز    ست، به جهتیا بهتر از نماز نیدن

ارتباط روح ي است. نماز جاده يدارنیهدف د ،ریرد که آن مسیگمی قرار
مقصـد و مقصـود انسـان اسـت.     ي ن همـه یـ اسـت و ا  یالهـ ي به مقـام اسـما  

کـه در   و کارهـا را جلـو ببـر   به سر ببر  یامبر با کسانیپ يد ایگومی خداوند
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ارتبـاط بـا حـق     يهسـتند و جهـت روح خـود را در راسـتا     یطلب وجه اله
کنـد  مـی  دیـ ن جهـت تأک یبه همـ  .ایو نه در جهت ارتباط با دناند شکل داده
د را مد نظر دارن ییایدن یکه زندگ یکسان ين افراد برندار به سویچشم از ا

غْفَلْنا منْ تُطع الَ و«د: یفرمامی د فراوانیو در آخر با تأک  »ذکْرِنـا  عنْ قَلْبه أَ
ر. یپذن يشنهادیو پ يزیکه قلبشان از ما غافل است چ یچ وجه از کسانیبه ه

اد خدا بـر قلبشـان شـده    یکه عنادشان با خدا موجب تسلط غفلت از  یکسان
چ ید بفهمنـد مـا هـ   یـ ندارنـد، با  -بـا ظـاهر دلسـوزانه    یحت -یشنهاد درستیچ پیه

ننـد و  یبمـی  ا راین افراد فقط دنیم. چون ایریپذنمی ن افراد رایاز ا ياهیتوص
آن اهـداف بلنـد    يت ندارنـد تـا مـا را در راسـتا    یـ ب و معنویـ نظر به عالم غ

از هوس و افراط در آن  يرویکند پمی که روشننیکمک برسانند. مضافاً ا
و اتَّبع هـواه  «ه فرمـود:  ین جهت در آخر آیاز آثار غفلت قلب است به هم

طاً ا آن اسـت کـه از هـوس خـود     یـ اهل دني شاخصه یعنی »و کانَ أَمرُه فُرُ
خصـوص   هستند، بـه  يافراط کار يهانانسا یکنند و به طور کلمی يرویپ

  .  یراندر موضوع هوس
کـه در  نیـ ا یکـ ید در مطالب قبل دو نکته مد نظر بـود  یدمالحظه فرمو

 نیـ ا اکثـراً د یـ هـا  ید: ناراحت مباش که بعضـ یفرمامی غمبریبه پ 6ي هیآ
ن را عرضه کـن و  یکه فرمود: دنیگر ایاست. دیدني ن قاعدهیآورند، انمی

سـت  ین و سـاده ز یتو آن است که بـا مسـلمانان متـد   ي فهینگران مباش، وظ
را رها نکن و از صاحبان قدرت و ثـروت کـه دل    هانو آ يجلو ببرامور را 

ن دو نکتـه  یهمـ  ینـ یدي ا راز بقاء جامعـه یمکن. آ يرویا دارند پیدر گرو دن
  ست؟ ین
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و قُلِ الْحقُّ منْ ربکُم فَمنْ شاء فَلْیؤْمنْ و منْ شاء فَلْیکْفُرْ 
و إِنْ یسـتَغیثُوا   أَحاطَ بِهِـم سـرادقُها  إِنَّا أَعتَدنا للظَّالمینَ ناراً 

  س الشَّـراب و سـاءت   یغاثُوا بِماء کَالْمهلِ یشْوِي الْوجوه بِـئْ
  )29( مرْتَفَقاً

رسـد.  اي پیامبر! بگو حق تنها از طرف پروردگارتـان بـه شـما مـی    
هـر کـه خواهـد کافرشـود. مـا بـراي        پس هر که خواهد ایمان آورد و

کند و ها را احاطه میهاي آنایم که سراپردهظالمین آتشی آماده کرده
ها را بریان آبی چون مس گداخته که چهره اگر فریادرسی بخواهند به

  شوند که بد نوشیدنی و بد جایگاهی است.کند فریادرسی میمی
: بـر وضـع کفـار تأسـف مخـور      یپس تا حال به پ : یـ ثان .امبر فرمـود: اوالً اً

: نفس خـو  .شده تالوت کن یتو وح آنچه بر ش را بردبـار سـاز تـا بـا     یثالثاً
پروردگارتـان  ي هید: بگو حق از ناحیگومی تیر بسازد. و در نهاین فقیمؤمن

آورد و مـی  مـان یصورت مده، هرکـه خواسـت ا   ين کاریش از ایاست و ب
 .گردد یمان و ضرر کفر به خودشان برمیهرکه خواست کافر شود، و نفع ا

غ یـ م به تبلیکه گفت نیم و ایکرد یه ما تو را از تأسف به حال کفار نهک نیا
ي هیـ ناححـق از   »الحـقّ مـنْ ربکـم   «ن جهـت اسـت کـه    یـ ا اکتفا کن به

م، هـم  یـ اه کردهیته يدعوت تو تبعات و آثار ياست و ما برا پروردگارتان
کـافران کـه در واقـع     يکـافران. آنچـه بـرا    يو هـم بـرا   هاننِ آیمؤمن يبرا

رد و یـ گمـی  را در بـر  هاناش آمهیاست که خ یم، آتشیاه کردهیاند تهظالم
شـود  می دهیادشان رسیشده به فر را طلب کنند با مسِ ذوب یادرسیاگر فر



63   .............................................................يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ

 ب کـافران ین آثـار کـه نصـ   یـ د و ایـ نمامـی  ان و گداختـه یها را برکه چهره
  است. یگاههیو بد تک یبد شرابشود، می

ن و یـ ن دیـ گـاه ا یمردم روشـن کـن جا   يد برایفرمامی امبریخداوند به پ
د ینخواهچه د و یبخواهچه د بگو یفرمامی ست.ن دستورات در عالم کجایا

را بـا  یـ د، زیـ شـود، حـال خـود دان   می حق تنها از طرف پروردگارتان صادر
منتهـا   گـردد. نمـی  باطل ،شود و حقنمی عوض اوردن شما موضوعیمان نیا
ن خدا پشت یکه به د ییهانآ یعنین یظالم يقت است که برایک حقی نیا

بتواننـد   هـا نیـ سـت کـه ا  ین طور نین و چنان هست، پس ایچن یکنند، عذاب
 احاطــه توســط آتــش خواهنــد بکننــد، ظالمــانمــی کــه يراحــت هــر کــار

طلب کمک کنند جوابشـان را بـا    ،که اگر در آتش يند، در آن حدشومی
کنـد. بـد   مـی  انیـ شـان را بر یهادهنـد کـه صـورت   مـی  از مـس مـذاب   یآب

  دوارند.  یاست که به آن ام یگاه هینوشند و بد تکمی است که یدنینوش
خواهند انجـام  می که يتوانند هر کارمی این دنیا در ایا اهل دنیآ سؤال:

    کند؟می را عـذاب هانا خداوند در آخـرت آین دنیدهند و تنها بعد از ا
ند یبمی امت را دوریل است که انسان قین دلیطرز تفکر به ان یا جواب:

چ اســت، یامــت هــیا در مقابــل قیــک اســت و دنیــامــت نزدیکــه ق یدر حــال
دانـد. ذهـن   می امت را دوریا اُنس گرفته که قیمتأسفانه ذهن ما آن قدر با دن

داند و لذا متوجه حضور خـود  می ادیامت را زیخود با قي انسانِ کافر فاصله
 یامت هست و انسان با هـر عملـ  یاکنون ق که هم یست، در حالیامت نیق در

رد و از آن یـ گمـی  امـت شـکل  ین حـاال نسـبت او بـا ق   یدهد هممی که انجام
شـود و  مـی  دتریپـرده کنـار رفـت ارتبـاط او شـد      یشود منتها وقتـ می متأثر
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د کـه  یگردد. مراقـب باشـ  می قیار دقیج اعمالش بسیاحساس او نسبت به نتا
 کـه رسـول خـدا    یشما دور جلـوه ندهـد در حـال    يامت را برایطان قیش

 یچون حجاب 8.امت من قائم استیاکنون ق هم» قَائم الْانَ قیامتى«د: یفرمامی
اکنـون   هـم  هانانساي امت همهیست وگرنه قیامت نیو ق ن رسول خدایب

 شده است.  هانآ يبرا ين حضوریا مانع چنیهست و حجاب دن

ضیع أَ جـرَ مـنْ   إِنَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات إِنَّا ال نُ
  )30( أَحسنَ عمالً

را یـ شود زنمی عیکه عمل صالح انجام دهند ضا ییهانن، آیمؤمن يجزا
ع یکوکــاران را ضــایم کــه اجــر نیســتین یکوکارنــد و مــا هــم کســین هــانیــا

 مـان یکـه ا  نیـ اشـعار دارد بـر ا   یقبلـ ي هیه نسبت به آین آید ایم. شایبگذار
  شود.می ظلم محسوب ،بدون عمل صالح

 یِمـان یا یزنـدگ ي جـه ید نتیفرمامی امتیبا توجه به سرنوشت کفار در ق
: ن کــهیــگــردد، مشــروط بــر انمــی عیمــان ضــایاهــل ا ــوا« اوالً  یعنــی »آمنُ

:شان درست باشددهیعق مطـابق آن   یعملـ  یعنـی  »و عملُوا الصالحات« . ثانیاً
  ده داشته باشند.  یعق

ست که پـاداش  یچنان ن کند نظام عالم آنمی ه روشنین آیخداوند در ا
ده یـ انـد ناد کـو انجـام داده  یح، عمـل ن یصـح  یمـان یا يکه در راسـتا  یکسان

 هـا نآي سـته یا بـه آن نحـو کـه شا   یـ گرفته شود، هر چند ممکن است در دن
ا و سـنت  یـ ت محدود دنین به جهت ظرفیداده نشود، ا هانبه آ یاست پاداش

                                                 
 .40الدین آشتیانى، صى سیدجاللالدرارى، سعدالدین فرغانى، مقدمهمشارق - 8



65   .............................................................يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ

سـت کـه   یوگرنـه آن طـور ن   ا غلبه داشـته باشـد  ید در دنیامتحان است که با
 .  بهره باشند یخود ب یمانیاي هیز از برکات روحیا نین دنین در همیمؤمن

أُولئک لَهم جنَّات عدنٍ تَجري منْ تَحتهِم الْأَنْهار یحلَّـونَ  
ضْراً منْ سنْدسٍ و فیها منْ  أَساوِر منْ َذهبٍ و یلْبسونَ ثیاباً خُ

ئینَ فیها علَى الْأَرائـک نعـم ال   تَّکقٍ م ت   إِستَبرَ ثَّـواب و حسـنَ
  )31( مرْتَفَقاً

 یقابـل اقامـت و زنـدگ   هاي امت محلیعمل صالح، در ق ينِ دارایمؤمن
از  ییهـا با دسـتواره  هاجا ناست و در آ ينهرها جار هانر آیدارند که در ز

هـا  اند، بـر تخـت  نت شدهیم، زینازك و ضخ یِشمیسبزِ ابرهاي طال و لباس
ه کو و چـ یاند، چه اجر نه زدهینت، تکیط سراسر زیها و با آن شرادر آن باغ

  است. ییکویگاه خوش و نهیتک
شـود  نمـی  عیاضـ مـان  یروشـن شـود پـاداش اهـل ا     يکه تاحد آن يبرا

با توجـه   هست. اتیبا آن خصوص ییهابهشت هانآ يکند که برامی دیتأک
مان است و ید و اعمال اهل ایعقا ات سراسر صورتیکه آن خصوص نیبه ا

و  یپاك و عمل صـالح سراسـر زنـدگ   ي دهیط آثار عقیدر واقع در آن شرا
  .  است را در برگرفته مومنیناطراف 
»نَّاتنٍ جدیعنـ یدانـد،  مـی  نیآن را محـل مـؤمن  فـوق  ي هیکه در آ »ع 

سـت و  ین یا محـل زنـدگ  یـ کرد. از آن جهت کـه دن  یکه بشود زندگ ییجا
 هیـ خـوب تک  »مرْتَفَقـاً  حسـنَت «د: یـ فرمامـی  هیرفتن است. در آخر آ يجا

و بقـاء   يداریـ ن پایا به حضـرت حـق کـه عـ    یدر دن هانیرا ایاست، ز یگاه



66 يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ  ...............................................................  

و عمل  يدیتوحي دهیورت عقچون بهشت ص یه کردند. از طرفیاست، تک
 ظهـور  یروحـان  یجا در صورتنها در آنتیم زید متوجه باشیصالح است با

 چیـز در بهشـت   د تـا روح را بـه آرامـش و قـرب ببرنـد چـون همـه       کننـ می
 هـر کـدام از   ي. صاحبان کشف و شهود مبنااست یاله ياسما هايصورت
  9اند.را مطرح کرده یبهشتهاي صورت

  آموز عبرت یداستان
و اضْرِب لَهم مثَالً رجلَینِ جعلْنـا لأَحـدهما جنَّتَـینِ مـنْ     

 )32( و جعلْنا بینَهما زرعاً أَعنابٍ و حفَفْناهما بِنَخْلٍ
دو باغ از  هاناز آ یکی يمثال آن دو مرد را بزن که برا هانآ يبرا

ان یـ م و میرا از درختان خرما پوشاند هانرامون آیم و پیانگور قرار داد
  م.ید آوردیپد يشتزارک هانآ
ـ ات متضـمن دو م یـ ن آیند: ایفرمامی »هيعل الّله رمحة«طباطبایی عالمه ل اسـت  ثَ

هـاي  نـت یز وا یـ دن یرا نسبت به آنچـه در زنـدگ   یآدم تیقت ملکیکه حق
اد یـ را از  یآدمـ  هـا ایـن  کنـد دارد، بیـان مـی   یالزوال زندگ عیبنده و سریفر

 یقبوالنـد کـه راسـت   مـی  الشیـ سازد و به خمی پروردگارش غافل و مشغول
است که  یقتیح همان حقیات به توضین آیاست. لذا برگشت ا هانمالک آ

  بدان اشاره دارد. »إِنَّا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زینَۀً لَها«ي هیخداوند در آ

                                                 
مثـل  را شـرح داده   یامتیقهاي صورت يمبنا يکه تا حد ییکتابهاد به یل هستیچنانچه ما - 9

در دو جلد توسط  ین عربیالد یر محیکه تحت عنوان تفس یالت مال عبدالرزاق کاشانیکتاب تأو
   .، رجوع فرماییداست دار چاپ شدهیانتشارات ب
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 نیـ کنـد ا مـی  روشـن  »بـاخع نَفْسـک  فَلَعلَّـک  «در رابطه با  فوقي هیآ
 ،يد از اعـراض کـافران انـدوه بخـور    یـ جهان، جهان امتحان اسـت و تـو نبا  

ا شـدند و از  یـ ات دنیـ نـت ح یکه فـرو رفتـه در ز   ین مردمیا يد: برایگومی
 یخـال  يبـزن تـا بفهمنـد دل بـه سـرا      یگردان گشـتند، مثلـ   يذکر خدا رو

ـلِ دو مـرد   .سـت یش نیب یالیاند خفته شدهیاند و آنچه بدان فربسته کـه   يمثَ
نخـل را اطـراف آن بـاغ    هاي دو باغ انگور داشت که درخت هاناز آ یکی

و هـم   وهیـ ش بـود تـا آن بـاغ هـم م    آن دو بـاغ زراعـت  ي انـه یم و میادقرار د
و مردي که از این امکانات دنیـایی محـروم    ن کندیتأمصاحبش را  يآذوقه

 یمانیر ایغ یبا زندگ یمانیا ین زندگید بخواهد روشن کنمی . در واقعبود
 د:یفرمامی هست. یتفاوت اساس ،ایا و آن دنین دنیدر ا

ئاً      شَـی نْـهم ـمتَْظل لَـم أُکُلَها و ت و فَجرْنـا  کلْتَا الْجنَّتَینِ آتَ
  )33( خاللَهما نَهراً

طـور   وه دادن بـه یـ از م يزیـ دادند، چمی وهین آن که مین دو باغ در عیا
ن یم تـا بـه بهتـر   یرا روان کـرد  ين دو باغ نهـر ین ایکامل کم نداشتند و ما ب

 شوند. ياریها آبشکل باغ

منْـک  و کانَ لَه ثَمرٌ فَقالَ لصاحبِه و هو یحاوِره أَنَا أَکْثَـرُ  
  )34( ماالً و أَعزُّ نَفَراً

داشـت، مغرورانـه بـه     یفراوانـ هـاي  وهیـ از آن دو مرد که بهره و م یکی
از نظـر مـال و ثـروت و     یکـ یقش گفت من از دو جهـت از تـو بهتـرم،    یرف
  .  یگر از نظر خدم و حشم و عزت اجتماعید
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شـوند،  مـی  خـود هایی نسبت بـه  ا گرفتار چه پندارید اهل دنیمالحظه کن
ت را خـودش شـکل داده و   یـ ن اموال و موقعیاي کرده همهمی ا تصوریگو

 يبـرا  ییجـا  یاز دست او خارج کند، در آن حد کـه حتـ  تواند نمی ياحد
 یها حاجتییباین اموال و زیال که با داشتن این خیخدا هم قائل نبوده و به ا

خواسـت   يتواند بدون خدا و بـه طـور مسـتقل هـر کـار     می به خدا ندارد و
ن امـر  یدانسـت و همـ  می خود ین امکانات را از زرنگیبکند، چون داشتن ا

خـود را   يایـ ن و دنید وق خود تا آن حد تکبر بورزد یبر رفموجب شد که 
  از دست بدهد.  

و  يکه چون مـال دار  يطور فکر کرد نید: اگر ایخواهد بگومی قرآن
ن یبدان که همـ  ،یهست یت جلو رفت پس آدم مهمیکارها ياز نظر اقتصاد

  شود.می اتيطرز فکر سبب نابود
هـاي  نـت یخـدا فرمـود: بـا ز   د یـ ن سوره مالحظـه فرمود یهم 6ي هیدر آ

ک یـ منـد و  ک انسـان ثروت یـ ن مثـال  یم و در اینکمی ن مردم را امتحانیزم
د انسـان ثروتمنـد   یـ کـه با  یدهـد، در حـال  مـی  ر را مد نظر ما قـرار یانسان فق

 امتحان خـود بـه  ي لهیخود را به خدا نسبت بدهد و آن را وس ییداراي همه
کنـد برتـر   می خود را به خدا نشان دهد، مشرکانه ادعا یشمار آورد و بندگ

 ین مشـکل اصـل  یـ سـت. ا یار او نیـ قش است کـه آن امکانـات در اخت  یاز رف
تواننـد  می به خدا ندارند و مستقالً يازیکنند نمی است که فکریگرفتارانِ دن

 ن کـه خداونـد  یـ ت کنند و به انتهـا برسـانند. غافـل از ا   یریثروت خود را مد
رسـد مـا را   مـی  ن امکانـات بـه مـا   یـ ق ایـ که از طر یق نفعیطر از خواهدمی

ت حـق را  یـ ن عالم مستقل است ربوبیفکر کرد در ا یاگر کس امتحان کند.
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توانـد  نمـی  کشد چـون می امتینشناخته و معلوم است که کارش به انکار ق
    ان است.یاو در م يبه کارها یرسحساب يبرا یرد نظامیبپذ

  زده دنیاوضع مردم 
ظُنُّ أَنْ تَبید هـذه   و دخَلَ جنَّتَه و هو ظالم لنَفْسه قالَ ما أَ

  )35( أَبداً
ـ    یاش شد در حـال ینیو داخل آن بهشت زم قش بـه  یر بـر رفـ  کـه بـا تکب

ن بـرود و  ین بـاغ تـا ابـد از بـ    یـ کنم انمی نفس خود ظلم کرد، گفت: گمان
  م.آن فکر کن يست که روین یش منطقیاحتمال فنا

نـد  یهر قدر بقـاء بب  يزیاست که در هر چ یان نمودار حال آدمین جریا
فنـا و زوال آن  هـاي  گـر بـه جنبـه   یشـود و د می به همان مقدار مجذوب آن

 ا بـه او رو آورد دلـش آرامـش   یـ دن یجهـت وقتـ   نیکند و به همـ نمی توجه
 منقطــع يشــود و از امــور معنــومــی از آن يریــگابــد و ســرگرم بهــرهیمــی
ش ید و آرزوهـا یـ آمـی  به سراغش يگریبعد از د یکیها گردد و هوسمی

کـه بـه    یاسـباب  يش زوال و نـه بـرا  یهانعمت يگردد، نه برامی دور و دراز
 ن نـوع آدم اسـت کـه   یکند و همـ می تصور یان است انقطاعیکام او در جر

 ادیـ را از  يدیـ امي س گشته و هـر روزنـه  أیکرد دچار  پشت ا به اویدن یوقت
 هـا نیاي پندارد. همهمی یشگیرا هم ید آن بدبختیط جدیبرد و در شرامی

ا عالقمنـد  یـ نـت دن یاست که خدا در او گذارده تا نسبت بـه ز  یاز آن کشش
ا را یـ اد خدا باشد دنیرا اگر انسان به یز .ش کندین راه آزمایباشد و او را از ا

 يمـور مـاد  کـه در ا  يااد خـدا جاذبـه  یـ  یبـ  یند ولیبمی طور که هست آن
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بـه فنـاء و زوال    یکشاند و تـوجه می ایهست کار او را به جمود نسبت به دن
ن یـ دهـد. ا نمـی  ا گـوش یـ بر زوال دن یب فطرت را مبنیگر نهیآن ندارد و د

ازده اسـت کـه همـواره آراء متنـاقض از خـود نشـان داده،       یـ وضعِ مـردم دن 
 بیتکـذ ق و عقـل و فطرتشـان   یکنند که هوسشان آن را تصـد می ییکارها

 کننـد و مـی  بیعقل را تکـذ  يکنند و رأمی هوس اعتماد يکند و به رأمی
ظُنُّ أَنْ تَبید هذه أَبداً«ند: یگومی ن بـاغ هرگـز از   یـ کـنم ا نمی گمان »ما أَ

ر موضـع  ییـ تغ یشـود کـه آدمـ   مـی  باعث يتعلق به امور ماد یعنی .ن برودیب
  :کندمی در ادامه ادعا د بشمارد ویامت را بعیو ق يا را ابدیداده و دن

  امتیا نسبت به قیاهل دن یرتیبص یب
ئنْ رددت إِلـى  ظُنُّ الساعۀَ قائمۀً و لَ نَّ ربـی لَأَجِـد   و ما أَ

 )36( خَیراً منْها منْقَلَباً

برپا شـود   یامتیبرپا شود تازه اگر هم بر فرض ق یامتیکنم قنمی و گمان
ز بـه خـاطر کرامـت    یـ جا نپروردگارم برگردانده شوم، در آن يو من به سو

ن بـاغ و بـه   یـ بهتـر از ا  یو بهشـت  یکـه دارم بـه بـاغ    یو حرمت ذاتـ  ینفسان
  د.یخواهم رس ین زندگیبهتر از ا يایزندگ
خـود تصـور کـرده و     يکاذب بـرا  يِک کرامت پندارینوا  ین آدم بیا

اش یبـه بـاغ و زنـدگ    يد طـور یـ کنـد. مالحظـه کن  مـی  یدارد با آن زنـدگ 
کـه   یامتیگر متوجه قیشود و دمی امت از قلبش خارجیبسته که تشعشع قدل

هـم بـر پـا     یامتیاگر ق د؛ با فرض محالیگومی ست و لذایقبالً قبول داشت ن
 ییایکند داشتن امکانات دنمی چون فکر .ن و چنان استیمن چن يشود برا
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ده یجا رسنیچون زرنگ بوده به اا یکند در دنمی است و فکر یاو ذات يبرا
هـا خـوب خواهـد بـود.     یهمان زرنگي پس در آخرت هم وضعش با ادامه

  خود گرفت. یِامتحان است ذاتي لهیرا که وس یچون کرامت
د دائمـاً در مقابـل   یـ م و بایگونه امتحانات هسـت نیما همواره در معرض ا

ت حـق داشـته   کنـد نظـر بـه حضـر    مـی  ما فراهم يکه خداوند برا یامکانات
ق را از یـ ن توفیا، ای: خدایید بگویبا يرا خوب متوجه شد یم. اگرکتابیباش

و  یکنـ نمـی  ی، احسـاس بنـدگ  یخود بدان ین کمال را ذاتیر، اگر ایمن نگ
 يشـو می ح محرومیگر از فهم آن کتاب به طور صحیگردد و دمی ورق بر

  .یکننمی دایا فرصت مطالعه پیو 
از حـوادث،   يریـ گ عبـرت  يچشم مـا را بـرا  خداوند در حوادث عالم 

نـد. در  یآمـی  آن حـوادث بـه حسـاب    یکند که علت اصلمی یمتوجه نقاط
 ن برود.ین باغ از بیکنم انمی د طرف ابتدا گفت اصالً فکریفرمامی هین آیا

ا دل خـوش کـرد دوسـت دارد    ین دنید اگر انسان به ایخواهد بگومی قرآن
امـت را  یرو آن قیـ بپنـدارد و پ  يکنـد آن را ابـد  مـی  یدار بماند و سعیا پایدن

 جهـت  یه قبـول داشـت ولـ   یک باور اولیبه عنوان  امت رایق ند.یبمی فیخف
د نسـبت بـه   یکه با را ياباغش بود و عمالً آن باورِ زنده ياو به سو يعالقه

 یامـروز زنـدگ   ید خط مشـ یکه با يه راند، باوریامت داشته باشد به حاشیق
د. او تمام وجود خود را به باغ خود سپرده بود و لذا تصور از ن کنییاو را تع

توانسـت بـاور خـود نسـبت بـه      نمـی  چون یکرد ولنمی ن رفتن آن را همیب
کـرد کـه    یخـود را راضـ   ين طـور یامت را هم از ذهن خود پاك کند ایق

کنـد و ذهـن    یزنـدگ  ن بـاغ و مزرعـه  یبا همـ  یعرض شد، تا بتواند به راحت
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و  ییایـ دن یزنـدگ  يدر راسـتا  یمشـغول نکنـد. وقتـ    يگریدز یخود را به چ
کرد که اگر هـم   یذهني ن معادلهیبه تضاد افتاد خود را وارد ا يات ابدیح
من از  یزرنگ -دیدمی خود یها را در زندگتمام نعمتي شهیچون ر -امت باشد یق
سوگند هم خورد  یا هم زرنگ خواهم بود، حتیرود پس در آن دننمی نیب

غافـل   یامتیق یزندگي از نحوه یکل آن است که بهي ن سوگند نشانهیکه ا
ا یـ کنـد در آن دن مـی  نیـی ا اوست که تعیزند که گومی حرف ياست، طور

ن یـ کشد امی که انسان را به پرتگاه کفر و شرك يچگونه باشد. آن تصور
را  ییایـ امکانات دني شهیند و ریا را نبیدنهاي قت نعمتیاست که انسان حق

 ن مـن یـ اهـم باشـد    یامتیکند اگر قمی در خودش بداند. در آن حال گمان
اسـت کـه    یاتیجناي همهي هین پایکنم چگونه باشم و امی نییم که تعهست

  .  است بشر را گرفتار کرده
امـت  یخود را پاك و ق يایشود دنمی باعث یامت در صورتیاعتقاد به ق

که گمـان   نیم، نه ایامت داشته باشیاز ق یم که تصور درستیخود را آباد کن
ن یـ م. ایم آن را ادامه دهیتوانمی امت همیم در قیکرد يا هر بدیم در دنیکن

 امت داشت.  یاز ق ين تصورینوا چنیب

قالَ لَه صاحبه و هو یحاوِره أَ کَفَرْت بِالَّذي خَلَقَـک مـنْ   
  )37( رجالًنُطْفَۀٍ ثُم سواك تُرابٍ ثُم منْ 

ا بـه  یـ ؟ آییگـو می کرد گفت چهمی که با او صحبت یقش در حالیرف
ن یا يد و سپس از نطفه تو را به صورت فردیکه تو را از خاك آفر ییخدا
ت خدا را که تـو را از خـاك   یری؟ مديب در آورد، کافر شدین با ترکیچن

ن یـ بـه ا  ایـ ؟ آینـ یبنمی ،در خلقت او هست يدار ن اندازه هدفید و ایآفر
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ت کـل  یـ و متوجـه ربوب  يکافر ،يدارو هدف يریگن جهتیچننینظام با ا
  ؟یستین معالَ

 معناي زندگی

بِرَب ك   )38( ی أَحداًلکنَّا هو اللَّه ربی و ال أُشْرِ
ق خود گفت: لکن من برعکسِ تـو اقـرار   یآن مرد موحد در ادامه به رف

ک او یرا شـر  يدانم و احدمی رب خودم اهللا را یعنیبه معاد دارم و او  یقلب
  دهم.  نمی قرار

 يکـه بـه نحـو    یک انسـان یـ ک موحد در مقابل ید چگونه یمالحظه کن
کنـد.  مـی  کند و مرز خود را با او جـدا می يریگ گرفتار شرك شده موضع

است که  یانِ حال هر انسان مؤمنین بیا »هيـعل اهللا رمحـة«یش عالمه طباطبائیبه فرما
د روشـن کنـد   یـ ک موحـد با یـ د خاطر نشان سازد. یبا مدعیان کفردر قبال 
دانـد و او را پروردگـار و رب خـود    می حقي قبضه ات خود را دریتمام ح

 کیچ کس را با پروردگارش شـر یداند و همی افته و لذا هر چه دارد از اوی
ز نقـش قائـل   یـ ا آن چیـ آن کـس   يکه در عرض پروردگارش برا کندنمی

 یداند حسابمی ت خدا است ویر است متوجه ربوبین که فقیان یباشد. در ع
  در کار است.  

 يبدهد که هر فقـر  یکلي خواهد قاعدهنمی ن حادثهیخداوند با طرح ا
دار کنـد کـه مـا حسـرت     یخواهد چشم ما را بمی است بلکه یبندگي نشانه

ود م، تـا معلـوم شـ   یرا فراموش کن یم و نظام امتحان الهیثروتمندان را نخور
ب است بـا آن  یعج .و فقر يثروتمند ياست ماورا يزیچ يدیرت توحیبص
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توانست بهانه داشته باشد که اگر عـالَم پروردگـار   می ر بود ویکه آن مرد فق
ت حضـرت اهللا  یـ رت تمام متوجه ربوبیر بود، با بصید او فقیداشت نبا یعادل

را نـه  یـ . زبـاالتر از فقـر و غنـا اسـت     يزیـ چ یزندگ يفهمد معنامی است و
 خدا کمال انسـان بـه حسـاب    یثروت کمال است و نه فقر نقص، تنها بندگ

کنـد  مـی  خـارج  یر بندگیدن فقر شما را از مسین حالت نه وزید، در ایآمی
آن مـرد   یرتین بصـ ید. با توجه به چنـ ینمامی و نه طوفان ثروت ما را مغرور

  د:  یگومی ق کافرشیمؤمن در ادامه خطاب به رف
 ةَ إِالَّ بِاللَّهال قُو اللَّه ما شاء ت ت جنَّتَک قُلْ ذْ دخَلْ و لَو ال إِ

 )39( أَقَلَّ منْک ماالً و ولَداًإِنْ تَرَنِ أَنَا 

 آن چـه خـدا بخواهـد صـورت     ینگفت يبه باغ خود وارد شد یچرا وقت
رت اهللا؟ حض یست مگر به مدد و نور و تجلین یرو و قوتیچ نیرد و هیپذمی

قش که گفته بـود  ی؟ و در جواب رفيامور را به خدا نسبت ندادي چرا همه
د: اگرچـه مـرا از جهـت ثـروت و     یـ گومی من از نظر مال و نفر از تو برترم

  .ینیبمی فرزند کمتر از خود

  يدینگاه توحهاي ییبایز
علَیهـا  ربی أَنْ یؤْتینِ خَیراً مـنْ جنَّتـک و یرْسـلَ     فَعسى

نَ السباناً مسلَقاًحعیداً زص بِحفَتُص 40( ماء( 

خداوند است ممکن اسـت پروردگـار   ي ان امور همه به ارادهیجر یوقت
سرما  مثل -بفرستد  ییبال يرهایمن بهتر از بهشت تو به من دهد و بر باغ تو ت
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ل یلـف تبـد  آب و ع ین بـ یکه همه را بسوزاند و آن را به زمـ  -و باد و صاعقه
  کند.  

آن بـاغ بـه کـار     يبهشت را براي ن جهت واژهید از ایت داشته باشیعنا
  د.یدمی برد که آن مرد واقعاً باغ خود را بهشت

کند چرا نقـاط ضـعف خـود    می ق کافرش گوشزدیآن مرد موحد به رف
ل یـ چرا بـدون دل  .ستیارت نین عالم در اختیاز ا يزیچ چیکه ه ینیبنمی را
 یکنـ مـی  ست آن طور که تصـور یکه معلوم ن يسازمی ياندهیخود آ يبرا

  باشد؟  
 )41( فَلَنْ تَستَطیع لَه طَلَباً أَو یصبِح ماُؤها َغوراً

بــاغ را ي د و همــهیــایب یــیآن کــه گفــت ممکــن اســت بال يدر راســتا
را قبـل از   بر آن مسلط ساخته آب چشـمه  ینیزم ییا بالید: یگومی بسوزاند

  .  يآن را به دست آور ین تو برسد، فرو برد و هرگز نتوانیکه به زمآن 
کــه از شــرك آزاد بــود، حادثــه را قبــل از  يدار موحــدیــچشــمِ ب يآر

ها را درست توان حادثهمی يدینش توحیکرد، چون با ب ینیب شیوقوعش پ
  د.نمول یه و تحلیتجز

ع هکَفَّی قَلِّبی حبص ما أَنْفَقَ فیها و هی  لىو أُحیطَ بِثَمرِه فَأَ
ك بِرَبـی     عرُوشـها و یقُـولُ یـا لَیتَنـی     خاوِیۀٌ على لَـم أُشْـرِ

 )42(أَحداً

د، پس بـه جهـت   یکه در آن باغ داشت همه نابود گرد ییهاو انواع مال
کـه احـداث نمـوده بـود، از      یکـه خـرج کـرده و آن بـاغ     یآن مال ينابود

کـاش بـه پروردگـارم    يگفـت: ا مـی  د ویـ مالمـی  هم ها را بهدست یمانیپش
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پنداشـتم و بـه آنچـه اعتمـاد     نمـی  ک اویرا شر يدم و احدیورزنمی شرك
  خوردم.نمی را يب اسباب ظاهریکردم و فرنمی کرده بودم، اعتماد

از آن باغ انفاق نکرد و ارتباط نعمت را بـه صـاحب نعمـت قطـع کـرد،      
آن نعمـت بمانـد.    ،ید تا به برکـت الهـ  مان شده که چرا انفاق نکریحال پش

اسـت،   یت خرابینها يدر مورد آن باغ به معنا »عرُوشها على خاوِیۀٌ«ر یتعب
وارها بـر  یزد و سپس دیرمی شود اول سقف فرومی خانه خراب یچون وقت

  .ها ماندهفقط ساقیعنی از آن باغ افتد. می سقف يرو
 یتوست تـو گفتـ   يز برایم همه چیدانمی ا، مایخدا«که نیا یعنی» انفاق«

 »بخشم.می ببخش پس من هم

ئَـۀٌ ینْصـرُونَه مـنْ دونِ اللَّـه و مـا کـانَ          ف تَکُـنْ لَـه لَم و
  )43(منْتَصراً

نتوانسـت کمکـش    یچ جماعتیکس و ه چین حادثه هید: در ایفرما یم
 فقـط خـدا   -ن برد یب چه را که امکان کمک به آن مرد بود ازخداوند تمام آن -کند 
جـه  یکمـک بـه او را نداشـت در نت    يتوانست کمک کند که او هـم بنـا  می

 او نبود.   يبرا يادهنده ياریچ یه

  )44(هنالک الْوالیۀُ للَّه الْحقِّ هو خَیرٌ ثَواباً و خَیرٌ عقْباً
. اوسـت کـه   اسـت  اي حقجا ثابت شد که حاکمیت از آن خدآن

   بهتر و در فرجام نیکوتر است. در پاداش دادن
ت و ینجـات از سـبب   هالکت و از کار افتـادن اسـبابِ  ي در هنگام احاطه

پنداشـت، کـامالً   مـی  که خود را مستقل از خـدا  یانسان یروشن شدن ناتوان
ر یگـر و تـدب  یو هر موجـود د  هانامور انساي ت همهیشود که والمی روشن
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اسـت کـه هسـت و     یگانه معبـود حقـ  یتنها از آن خدا است، چون او  هانآ
ي راتش بر اساس حـق و واقـع اسـت و همـه    یتدب یحق است که تمام معبود

از آثار  يچ اثریاند و مالک هذات خودشان باطلي هیاز ناح ياسباب ظاهر
 يدهنـد کـه خـدا   مـی  را دارا هستند و از خود بروز يستند و تنها اثریخود ن

 سـه یمقار اسـباب  یگـر خداونـد را بـا سـا    به فرض ، ا است. سبحان اذن داده
تـر اسـت چـون    ر دارند خوش ثـواب یها که تأثسببي م خداوند از همهیکن

سـاز   ثـوابِ باطـل و خـدا عاقبـت     ،گـر اسـباب  یدهد و دمی خدا ثوابِ حق
 رییـ دهـد، چـون دسـتخوش تغ   مـی  بـه انسـان   ياسـت و عاقبـت بهتـر    يبهتر
  شود.نمی
ذاتـش  ي خداست، و خدا در ناحیه يت برایوال ینیبمی جاست که نیا

بالذات است. چون او خودش حق و ثابت است و فنـاء   حق و مستقل و غنى
گـردد.  پذیرد و جالل و اکرامش دسـتخوش تغییـر نمـى   و زوال و تغییر نمى

ولى اسباب ظاهرى، همه امورى فانى و متغیر هستند که خـدا رنـگ و آبـى    
برنـد و قلـب آدمـى را مسـخر خـود      طور دل آدمى را مـى به آنها داده و این

 هـا نب خورده و آیفهمد که فرکنند، ولى وقتى مدت آدمى سر آید مىمى
  اند.جز خاك خشکى بیش نبوده

اى جز این نداشت که دل بـه مقـامى ببنـدد کـه تـدبیر      وقتى انسان چاره
جا توقع و انتظـار اصـالح امـورش را    ست و از آنجاامور عالم از آني همه

اشد، پس پروردگارش از هر چیز دیگرى سزاوارتر بـراى ایـن تعلـق    داشته ب
دهد ربطى بـه ثـواب و عاقبـت غیـر او     است، چون ثواب و عاقبتى که او مى

کـوتر  ین کردن عاقبـت ن یندارد. اوست که از جهت پاداش بهتر و از نظر تام
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ق یـ دهد، اگر از طرمی جه را به شماین نتید بهتریر حق را برویاست. اگر مس
ي جـه یطلبـد، بـه نت  مـی  ز همان راید که فطرتتان نیجه باشیدنبال نت یعمل اله

  د.  یکه شما به دنبال آن هست يعاقبت بهتر یعنین ید ایرسمی کامل

  ییایدن یقت زندگیحق
ن یـ د، حال که افراد بـا توجـه بـه ا   یفرمامی غمبر خودیقرآن در ادامه به پ

ن یکنـد عـ  مـی  هیخـدا توصـ  چـه  آن رِیـ دادن بـه غ  حادثه متوجـه شـدند تـن   
مـردم معنـا کـن. اول     يک مثال برایرا با  ییایات دنیاست، کل ح يثمریب

  د:یگومی د ویفرمامی حادثه را نشان داد و حاال قاعده را
    ـماءـنَ السم أَنْزَلْنـاه نْیا کَماءیاةِ الدثَلَ الْحم ملَه اضْرِب و

طَ بِه نَبات الْأَرضِ فَ صبح هشیماً تَذْروه الرِّیاح و کـانَ  فَاخْتَلَ أَ
 )45(ء مقْتَدراًکُلِّ شَی اللَّه على

اد یــگردانــان از  يا و رویــات دنیــنــت حیگــان در زن فــرو رفتیــا يبــرا
 یماند که آبـ می شان مثل آنییایدن یقت زندگیپروردگار مثال بزن که حق

ن بـاران مخـتلط گشـته سـبز و     یا ن بایاهان زمیم و گیرا از آسمان نازل کرد
نمـودار گشـتند سـپس     ین شـکل یبـاتر یافتـه بـه ز  یدند و طراوت یم گردخرّ
آن را از هـم  هـاي  شدند که بادها شاخه يااه خشک و شکستهیو گ یمیهش

مقتـدر اسـت.    يزیـ ن سـو و آن سـو برنـد و خـدا بـر هـر چ      یجدا نموده به ا
  حاصل دارد. یب ینایبا نشاط و پا یشروع ،نیچن نیا ییایدن یزندگ
ماننـد   یوصف کن که آن زنـدگ  هانآ يا را برایدن ید: زندگیفرما یم

 شـود و مـی  ن مخلـوط یاهان زمیزد و با گیرمی است که از آسمان فرو یآب
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بـه   ولـی آورد مـی  منظره و پر طراوت به بار خوش ياصحنه در آن صورت
در  در توصـیف زنـدگی دنیـایی    کـه خداونـد   یشود. از مثالمی زرد يزود

ا قـرار داد  یـ افـق روحـش را در دن   یم اگـر کسـ  یفهمـ مـی مقابل ما قـرار داد  
ش آمـد و  یاه پـ یـ آن گ يت برایشود که در نهامی نیا همیسرنوشتش در دن

 ییایـ ات دنیـ شـود چـون مشـغول ح   نمی بشینص ین زندگیاز ا ياچ بهرهیه
کـه از دسـت داده    ینسـبت بـه فرصـت    ،امتیق يکه بتواند فردابدون آنشد 

 یدهـد بـه جهـت فرصـت    می امت به مایکه خدا در ق یگو باشد. عذابجواب
ن جهـت  یم. بـد یـ م و خأل آن را با خود به همراه دارین بردیاست که ما از ب

ز یـ خـدا بـر هـر چ    »مقْتَـدراً  ءشَـی  کُلِّ على اللَّه کانَ و«ه فرمود: یدر آخر آ
ا از یـ دنهـاي  یرانـ ین نـوع و یـ ست کـه ا یطور نن یمعلوم شود ااقتدار دارد تا 

 ییایـ دن ین زنـدگ یم در عـ یتـوان مـی  رون اسـت و مـا  یب یالهي ارادهي قبضه
 یم، تنهـا آن کسـ  یها جان سالم بدر ببـر یرانیم که از آن ویعمل کن يطور
 یقـت زنـدگ  یکنـد کـه حق  مـی  تجارت را به نفع خـود تمـام   ،ن عرصهیدر ا

 قبـل ي هیـ از آ يریگ جهینت يآن نگردد. در راستاي چهیند و بازیرا بب ییایدن
  د:  یفرمامی

    حاتـالالص یـاتالْباق نْیا ویاةِ الـدنُونَ زینَۀُ الْحالْب الْمالُ و
 )46(خَیرٌ عنْد ربک ثَواباً و خَیرٌ أَمالً

اعمـال صـالح نـزد خـدا      یاسـت ولـ   ییایـ دن ینت زندگیمال و فرزند ز
ن دارد و همراه يمحفوظ است و نزد خدا ثواب بهتر ن آرزو یبهتـر  و متضم

در  صـالح  رسـد لـذا اعمـال   ها مینکه توقع دارند به آ ياست و ثواب اجر
  آرزوهاست. حقیقی يبرآورنده ،يویدار دنیناپاهاي نتیسه با زیمقا
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 خـود عالقمنـد   اسـت کـه دل انسـان را بـه     يهر چند مال و فرزند طـور 
 ینتـ یمعلـوم اسـت کـه ز    یاز آن را دارد ولـ  يمنـد  کنـد و انتظـار بهـره   می

 انتظـار  هـا نکـه از آ  يریـ که منـافع و خ يطوربه ،بنده هستندیزودگذر و فر
کند تا نسـبت  می ن موضوع به ما کمکیرود ندارند و قرآن با تذکر به امی

  م.  یف کنیدرست تعر ،خود را با مال و فرزند
 ي گیـاه با مثال زدن به یک بوته ا راید ابتدا سرنوشت دنیه فرمودمالحظ

که بـه   ییایاست، دن ییاین دنینت چنیز ،ان کرد و بعد فرمود مال و فرزندیب
ماند که در دست بـاد قـرار داشـته باشـد و در مقابـل      می يادهیخشکي بوته
 »الصـالحات  الْباقیـات «، نظرها را به اعمال صالح انداخت که در واقـع  دنیا

  .  مانندمی داریپاي جهینت کی عنوان به انسان يبرا و هستند
ن عمـل نـزد   یـ دهـد و ا مـی  ن دسـتور یـ اسـت کـه د   ی، عملـ عمل صالح

قتاً بـه  یخواهد بود که انسان را حق يالهیاست و وس يز ارزشمندیخداوند چ
کنـد.  نمـی  يثمریو ب یت انسان احساس پوچید و در نهاانرسمی شیآرزو

الً خَیرٌ« تان را بـا آن ین آرزوهایاست که بهتر يزیات صالح چیباق یعنی »أَم 
ر ین انسـان و سـا  یبـ  یچ نسبتیامت هید. و اساساً در قیدست آور هد بیتوانمی

کـه   -ماند، تنها نسبت انسان با خدا نمی یمثل همسر و فرزند باق ییایامور دن
انعـام بـدان اشـاره    ي سـوره  94ي هیـ کند کـه آ می ظهور - یقیاست حق ینسبت

ْئتُمونا فُرادى«د: یگومی دارد و کَما خَلَقْناکُم أَولَ مرَّةٍ و تَـرَکْتُم مـا    و لَقَد جِ
معکُم شُفَعاءکُم الَّذینَ زعمـتُم أَنَّهـم فـیکُم     خَولْناکُم وراء ظُهورِکُم و ما نَرى

یب تَقَطَّع لَقَد ونَشُرَکاءمتَزْع ما کُنْتُم نْکُمضَلَّ ع و روز قیامت به آنهـا   و» نَکُم
گونـه کـه   شما تنها به سوى ما بازگشت نمودید، هماني شود: همهگفته مى
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ل شما را آفریـدیم! و آن  چـه را بـه شـما بخشـیده بـودیم، پشـت سـر        روز او
بـا شـما   پنداشـتید،  گذاردید! و شفیعانى را که شریک در شفاعت خود مـى 

گـاه خـود   چـه را تکیـه  بینیم! پیوندهاى شما بریده شده است؛ و تمام آننمى
  اند.کردید، از شما دور و گم شدهتصور مى

آن کـه روشـن کنـد انسـان      يا بـرا یـ در دن یم دو نوع زندگیبعد از ترس
ند عمـل اوسـت کـه    مامی او يچه براست و آنیش نیمالک نفع و ضرر خو

 امـت را مطـرح  یام قیـ قي مسـئله  ،نـد یبمی فر و پاداشیش کتیطبق آن در ابد
  .کندمی

  تیابدي حضور در صحنه
  د:یفرمایمحضرت حق 

 فَلَم مشَرْناهح ةً وبارِز ضتَرَى الْأَر رُ الْجِبالَ وینُس موی و
  )47( نُغادر منْهم أَحداً

 ياز جـا  یعنیها را، م کوهیاندازمی را که به راه ياد آر روزیو به 
و همه را جمـع   ینیبمی بدون حائل صاف و ن رایم و زمیکن یخود برم

 م و همه را زندهیگذارنمی يجابررا  يم و احدیکنمی کرده و محشور
  م.یینمامی

دهـد تـا افـق و    مـی  ا را نشـان یدن ید چگونه قرآن وجه باطنیمالحظه کن
کند می یطین را متوجه شراا نشود. ذهین دنیمشغول ا هانات انسایجهت ح
 ن بروز و ظهـور یزم يزند و همه جایرمی شوند و فرومی ها برکندهکه کوه

اند کـه  ست. احتمال دادهیافق ني دن کرانهیمانع از د يزیگر چیکند و دمی
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وأَشْـرَقَت الْـأَرض   «د: یـ فرمامـی  اشاره کند که ياهیخواهد به آمی هین آیا
ن رابطـه  ین روشن گشت بـه نـور پروردگـارش و در همـ    یو زم 10»بِنُورِ ربها

را  يم و احـد یـ آورمـی  م و گـرد یکنـ می افراد بشر را زندهي فرمود: ما همه
 م.  یگذارنمی يجابر

ُضوا على ْئتُمونا کَما خَلَقْنـاکُم أَولَ   و عرِ ا لَقَد جِ فص کبر
  )48( کُم موعداًمرَّةٍ بلْ زعمتُم أَلَّنْ نَجعلَ لَ

شـوند. بـه   و همه در یک صف به پیشگاه پروردگارت عرضـه مـی  
گونـه کـه اول بـار    اید هماناکنون نزد ما تنها آمدهشود ها گفته میآن

کردید هرگـز بـراي شـما موعـدي نخواهـد      شما را آفریدیم، گمان می
  بود.

کـه خـدا را    يکردنـد موعـد  مـی  ن است که گمانیه در مورد مشرکیآ
ا اعتمـاد  یـ دن يِن که به اسـباب ظـاهر  یمشرک است. مالقات کنند مقرر نشده
 يد بـه امـر  یـ طور کـه با ا سپردند آنیدن ینت زندگیکردند، دل خود را به ز

رود و مـی  نین اسباب و ظـواهر از بـ  یاي که همه یدار دل ببندند در حالیپا
انــد و در محضــر او منمــی شــانیاعمالشــان براي جــز پروردگارشــان و نامــه

نـدارد، در آن   يبرتـر  يگـر یچ کـس بـر د  یکه هـ  یشوند در حالمی عرضه
خـود را مشـغول    هانین بوده و ایآفر شه نقشید تنها خداوند همینیبمی حال

ارزش نداشـت و چقـدر در خطـا     یکردند کـه سـر سـوزن    یاوهام و خرافات
  رفتند که راه قرب به خدا را رها کردند.  

                                                 
 69ي هیزمر، آي سوره - 10
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کـه  نیـ ا یکـ ید: یفرمامی مطرح یاساسي ه چند نکتهیآن یخداوند در ا
شوند و کفـار در آن  می پروردگارشان عرضه يناخواسته به سوطور بههمه 

رسـول خـود را    نخواهند داشت، چون یکرامت و حرمت ،روز و در آن لقاء
ـ «فرمـود:  مـی  وگرنـه  »بـک ر یلع« :دوفرم مورد خطاب قرار داد و  یعل

همررود و مـی  نیمـه از بـ  ه يمـن در آور هاي يکه انواع برترنیگر اید .»ب
از همـه   .ا آمدنـد یـ کـه بـه دن   یشوند مثل وقتمی محشور ک صفیهمه در 

 يشان به اسباب ظـاهر یهاا و تعلق دلینت دنیکند چگونه زمی تر روشنمهم
انـد  کـه گمـان کـرده    يخدا بـاز داشـته در حـد    يرا از سلوك به سو هانآ

امت سـبب  یاد بردن قیبه حسابشان وجود ندارد و از  یگدیرس يبرا يموعد
در جـاي دیگـر    ت بوده همچنان کـه یق هدایبه طر هانپشت کردن آ یاصل

إِنَّ الَّذینَ یضلُّونَ عن سبِیلِ اللَّه لَهم عذَاب شَـدید بِمـا نَسـوا یـوم     « فرمود:
حسـاب را فرامـوش   کسانى از راه خدا گمـراه شـدند کـه روز     11»الْحسابِ

در عمـل ماننـد    هـا نخواهـد بـود. وضـع آ   عذابى سخت هانآ يکردند، برا
انـد و هرگـز بـه    یا بـاق یـ ن دنیکردند تا ابد در امی بود که گمان یحال کس

  ندارند.   یخدا بازگشت يسو
 خـود  یات را مـزاحم زنـدگ  یـ شده بود که درك معنو یروحشان روح

رد در یـ گمـی  ب را از آدمیـ داد درك غا اسـتع یـ را توجه بـه دن یدانستند زمی
 یت خدا داشته باشند و بنـدگ یکه اگر صادقانه و خالصانه نظر به ربوب یحال

 یرا قلب هر انسانیکند. زمی رشد هانامت در آیشه کنند استعداد درك قیپ

                                                 
 .26ي هیص، آي سوره - 11



84 يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ  ...............................................................  

آن را آزاد  ییایـ دنهـاي  یفتگیچشم و گوش دارد اگر بـا آزاد شـدن از شـ   
بـن مالـک    ۀحارثند و همچـون  یبمی ت رایدش نور حضور ابا چشمم بیکن

  12شنود.می ر جهنم رایزف يصدا
       و ـا فیـهمقینَ مشْـفـرِمینَ مجفَتَـرَى الْم تـابالْک عض و و
یقُولُونَ یا ویلَتَنا ما لهذَا الْکتابِ ال یغادر صـغیرَةً و ال کَبیـرَةً   

حاضـراً و ال یظْلـم ربـک    إِالَّ أَحصاها و وجدوا مـا عملُـوا   
  )49(أَحداً

حسـاب   يق در آن ضـبط شـده بـرا   یـ خالي که اعمال همـه  را یو کتاب
در موقـع نصـب    -ر مشـرك یـ اعم از مشـرك و غ  -ن را یکنند و مجرممی نصب

چ یه هـ اسـت کـ   ین چه کتـاب یبر ما ا يند وایگومی و یابیمی کتاب نگران
همـه را شـمرده. کـه نشـانِ تسـلط       ار نکـرده و را فروگذ یکوچک و بزرگ

را  یچ گنـاه کـوچک  یکتاب بر مطلق حوادث و از جمله گناهان است که هـ 
را بـه   یچ گنـاه بزرگـ  یسـت و هـ  یکه مهم ن نیبه خاطر کوچک بودنش و ا

نداختـه و آنچـه حاضـر    یدانند، از قلـم ن می که واضح است و همه نیخاطر ا
بـه صـورت مناسـب خـود     ک ید خود عمل است که هرنابیمی در نزد خود

و چون خـود عمـل را   -را  هانآي شده نه کتابِ اعمال و نوشته -شود می ممجس 
 نداشـته  یجز خود فرد در آن دخالت یمعنا ندارد و کس یگر ظلمیابند دیمی

  .است
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  شود؟امت ظلمی واقع نمییچگونه در ق
 هـا ناز آ یچ عملـ یابنـد هـ  یمـی  نیشـود مشـرک  مـی  حساب برقرار یوقت

 انـد هرچـه را انجـام داده   »حاضـراً  عملُوا ما وجدوا«را یـ حساب نمانده زیب
 امبران خـدا بـه مـا خبـر    یـ آن را پي جـه یخود عمل اسـت و نت  ابند و آنیمی
گونـه اسـت و صـورت    نیـ امـت ا یدر ق ،ایـ ن عمل شـما در دن یدهند که امی

داونـد اصـرار   ن امر خیکنند و با توجه به امی فیما توص يآن را برا یامتیق
ن حال اسـت  یم و در ایامت را مد نظر قرار دهیق یدارد که دائماً در هر عمل

دور ي امـت وعـده  یدهـد. خداونـد بـا طـرح ق    نمی بیرا فر هانا انسایکه دن
عملمـان را   یامتیـ دار کنـد تـا صـورت ق   یـ خواهد قلب مـا را ب می نداده بلکه

ى «د: یـ فرمامـی  م.ینـ ید خود ببین حاال در اخالق و عقایهم  الْمجـرِمینَ  فَتَـرَ
 يچـه بـرا  ن را که چگونه از آنیمجرم ینیبمی غمبر!یپ يا »فیه مما مشْفقینََ

ن حـاال آن  یهم د که رسول خدایاند نگرانند. مالحظه کنخود ثبت کرده
انـد  ا فـرو رفتـه  یـ ن در دنین، چون مشرکیند، درست بر عکس مشرکیبمی را
ن کـه  یاعمالشـان ندارنـد، بـرخالف مـؤمن     یامتیـ از صورت ق یچ احساسیه

وبشِّرِ الَّذین آمنُواْ وعملُواْ الصالحات أَنَّ لَهـم  «د: یفرمامی قرآن در موردشان
زقـاً قَـالُواْ هـذَا      ـرَةٍ رن ثَما منْهزِقُواْ م ا رکُلَّم ارا األَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج

زِقْ ي رـا      الَّذیهف ـمهـرَةٌ وطَهم اجوز نَا من قَبلُ وأُتُواْ بِه متَشَابِهاً ولَهـم فیهـا أَ
انـد  اند و کارهاى شایسته انجام دادهو کسانى را که ایمان آورده 13»خَالدونَ

هـا روان  جـوي  هـا نهایى خواهد بود کـه از زیـر آ   مژده ده که ایشان را باغ
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گوینـد ایـن همـان    رزق ایشـان شـود مـى    هاباغ از آن اىاست، هر گاه میوه
ها] به ایشـان داده   است که پیش از این [نیز] رزق ما بوده و مانند آن [نعمت

جــا جاودانــه جــا همســرانى پــاکیزه خواهنــد داشــت و در آنشــود و در آن
    بمانند.

نـد  یگومـی  رونـد مـی  به بهشـت  ین وقتید: مؤمنیفرمامی که ییجااز آن
شود در می معلوم ،هستند که از قبل به ما وعده داده بودند ییهانهما هانیا

  اند.ا داشتهیرا در دن هانعمت ناز آ یو احساس يقبل تصور
است  یکند؟ چه کتابنمی را فروگذار زیچ چیاست که ه ین چه نظامیا

ــه امــروزیــکــه د ــردا را ب  حاضــر ،آورد و همــه در زمــان حــالمــی روز و ف
ر و حرکـت باشـد تـا نتـوان در     ییست که در آن تغین ینظامم شوند؟ مسلّمی
 یعنـ ید. اگـر حرکـت نداشـته باشـد     رنده را جمـع کـ  یگذشته و آ نظام، آن

کمـال اسـت،    ير از نقص بـه سـو  ینقص ندارد چون حرکت در هر حال س
کـه در آن   ین لحاظ نظـام یء ندارد و از ایکه ش يزیافتن چی یعنیحرکت 
 يهـر موجـود   در آن نظام است و یکامل ست و ثبات هست نظامیحرکت ن

خود خـارج شـده و بـه عبـارت      يت مادیده و از موجودیت خود رسیبه فعل
 تمـام ابعـاد خـود را    يو در آن هـر موجـود   یاست نوران یگر نظام، نظامید

 ال«د: یـ فرمامـی  ن جهـت یبه همـ  .بردمی جا به سرکیابد و با آن ابعاد یمی
مظْلی کبداً رهر کـس  نمی ظلم يوردگارت به احدپر »أَح کند، بلکه خود

 يبـرا  یین حال اصـالً جـا  یدهد، در امی ابعاد به خودشي را تماماً و با همه
ووفِّیـت کُـلُّ نَفْـسٍ مـا     «د: یـ فرمامـی  آل عمراني ماند. در سورهنمی ظلم
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اسـت بـه   آنچه را کسب کرده ي هر کس همهبه  14»کَسبت وهم الَ یظْلَمونَ
ن لحـاظ بـه   یشود و از انمی یظلم هانم و به آیدهمی تمام و کمال یصورت

یوم تَجِد کُلُّ نَفْسٍ ما عملَت منْ خَیرٍ محضَراً و ما عملَـت مـنْ   «ر قرآن یتعب
ف   سوء تَود لَو أَنَّ بینَها و بینَه أَمداً بعیـداً و یحـذِّرکُم اللَّـه نَ    فْسـه و اللَّـه رؤُ

ابـد، چـه آن   یمـی  نـه یچه را انجام داده به عامت هر کس آنیدر ق 15»بِالْعباد
آن اسـت کـه    يبرا هانیاي . همهییباشد و چه عمل سو يریعمل، عمل خ

 »و ال یظْلم ربک أَحداً«فرمود:  مورد بحث،ي هیروشن شود چرا در آخر آ
  کند.  نمی مظل يپروردگار تو به احد

ذْ قُلْنا للْمالئکَۀِ اسجدوا لآدم فَسجدوا إِالَّ إِبلیس کـانَ   و إِ
منَ الْجِنِّ فَفَسقَ عنْ أَمرِ ربه أَ فَتَتَّخذُونَه و ذُریتَه أَولیـاء مـنْ   

س للظَّالمینَ بدالً دونی ئْ   )50( و هم لَکُم عدو بِ
ه سـجده  پس هم .دم سجده کنیدآبه  :که به فرشتگان گفتیم آنگاه

کردند جز ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش سر برتافت. 
ه گیرید و حال جاي من اولیاي خود میاش را بهآیا با این حال او و ذری

 –بـد جانشـینی    –را  شـیطان  –ها دشمن شـمایند؟ سـتمکاران   که آنآن
  رفتند.گ -جاي خدابه

د بـه  یگومی کند،می يادآوریس را یان خدا و ابلیم يه ماجراین آیدر ا
س کـه از جـن بـود و    یمردم روشن شود کـه ابلـ   ين واقعه را تا برایاد آر ای
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خواهند پس سـزاوار  نمی ر انسان رایدشمنان انسانند و خ ،اوي هین ذریهمچن
شـان  یاد خـدا را برا یا و شهوات و اعراض از یب او را که لذات دنیست فرین
 يسـت او را اطاعـت کننـد و بـه سـو     یز سـزاوار ن یدهد بخورند و نمی نتیز

و  ید ولیکه دشمن را نبا نیجه اینتکند قدم نهند. می که او دعوتشان یباطل
د در یـ ریگمـی  خـود  یلا باز هم او را ویاطاعت کرد و آ سرپرست گرفت و

ل   ین در حقیچـون عمـل مشـرک   ت؟ که دشمن شماسـ  یحال ـد قـت همـان ب 
 يچ خردمنـد ین کـار زشـت اسـت و هـ    یـ ن اسـت و چقـدر ا  یاطیگرفتن شـ 

  شود.نمی مرتکب آن
ن جهـان  یـ سرنوشـت سـاز قبـل از حضـور در ا     ياغمبر بگو حادثهیپ يا

و تقابـل شـیطان    سیان خدا و ابلیبود که م يااتفاق افتاده است و آن حادثه
ل   ین در حقیعمـل مشـرک   .اتفاق افتـاد  با دستور خدا ـد گـرفتنِ   قـت همـان ب

 يچ خردمنـد ین کـار زشـت اسـت و هـ    یاست و چقدر اجاي خدبه نیاطیش
  شود.  نمی مرتکب آن
در صحنه اسـت کـه موجـود     در جاي جاي زندگی شما یطانیفرمود ش

د تحـت  یان کرده، مراقب باشیاست و در مقابل امر پروردگارش طغ یفاسق
  د.یریرار نگر او قیتأث

  طان در روان انسانیورود شي نحوه
و  یق بـاطن ید، بـه عنـوان حقـا   یـ یفرمامـی  که تصور ییمالئکه به هر معنا

رد از یاز ما صورت نگ یانیعالَم، در خدمت آدم قرار گرفتند و تا عص یبیغ
 ه متـذکر یـ ن آیـ م بود. خداونـد در ا یمحروم نخواه هانآ يانوار معنو یتجل
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س یاست کـه مالئکـه و ابلـ    یم نظامیاشما ساخته يکه ما برا یشود نظاممی
در  یعنوان عاملس در آن فعال است تا بهیت هستند. ابلیدر آن در حال فعال

ن یـ م و در ایزیـ موجب شـود کـه بـه تقابـل بـا آن برخ      ،انسان مسیر انحراف
م و چـون از جـن اسـت    یبـردار  یقرب الهـ  يبه سو ياستوارهاي راستا قدم

امـور محسـوس اسـت بـا آن     که بـاالتر از تقابـل بـا     ییباال ياریهوشد با یبا
بـه جنـگ    يماد يد با استعدادهایست که بتوانیطان آنچنان نیش مقابله کرد.

د بـا او  یـ آورمـی  دسـت ند بهکه از طرف خداو يد با نورید بلکه بایبا او برو
 شـرع  است و بـا نـور عقـل و    انسانق وهم ید. چون ورود او از طریمقابله کن

  طان را مسدود نمود. یتوان وهم را کنترل کرد و راه ورود شمی
طان یشي در کنترل عقل و شرع نباشد، مزرعه یواهمه وقتي وهم و قوه

، کنـد مـی  انسـان القـاء  ي واهمـه ي خـود را بـه قـوه   هـاي  وسوسـه  او و است
 اءقلـب انسـان القـ    بـه را و الهامات خود  يکه فرشتگان انوار معنو طورانهم
طان یشـ هـاي  لـه یحشـود و از   يق معنـو یحقـا کنند تا انسان بتواند متذکر می

 یدشـمن  -کـه دارد  یبـا فسـق   -طان یشي د: برنامهیفرمامی . خداوندآزاد گردد
د یخـارج کنـد، مواظـب باشـ     یت الهـ یـ ن که مردم را از والیبا خداست و ا

 يا را جـد یـ که دن یکس .دیح ندهیت پروردگارتان ترجیت او را بر والیوال
خـود فـراهم   ي واهمـه ي طان را در قـوه یشـ هاي ر وسوسهیتأثي نهیرد زمیبگ

 .اسـت  دهیـ خـود برگز  يبرا یت الهیوال يرا به جا يز بدیکرده و عمالً چ
را  ین چـه بـد بـدل   یظـالم  »بـدالً  للظَّـالمینَ  بِـئْس «ه فرمـود:  یلذا در آخر آ

  دند.  یت خدا برگزیوال يطان را به جایت شیکه وال جاییاز آن رفتندیپذ
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 ار مـا یـ اسـت کـه قـرآن در اخت    یاز موضـوعات مهمـ   یکین موضوع یا
م و مقـام  یص حریارتباط با قرآن است تشخي هیچه شرط اولگذارد، آنمی

آن  -اسـت   یم مقام قرآن مقام اعالن اسرار زنـدگ یاگر بفهم .باشدمی قرآن
م قـرآن را  یآن وقـت حـر   -ردیـ گنمـی  در دسـترس مـا قـرار    یکه بـه راحتـ   ياسرار
ر کنـ   یت حریم. رعایکنمی تیرعا را یـ م زیم قرآن آن است کـه در آن تـدب

 قیست، گـزارش اسـرار عـالم و آدم اسـت. حقـا     یسخنان قرآن، نقل واقعه ن
 ينمـا  خواهد با زبان الفـاظ و کلمـات بـه مـا متـذکر شـود. رو      می را یمهم

دب بـا معرفـت   ن ایـ ت ادب مخصوص به قرآن است و ایعروس قرآن، رعا
کــردن،  تواضــعي جــهیآورد و نتمــی د و معرفــت تواضــعیــآمــی بـه دســت 

دن یرسـ  ي. بـرا نـد احجاب شدهقرآن  ی است که بین ما وهایهرفتن پردکنار
د که اسرار قـرآن، در  ین نکته رسیرا گذراند و به ا ید مقدماتیبه آن ادب با

ر به معنایباطن ا عد پنهـان  ين الفاظ است و تدبقـرآن   یو بـاطن  ینظر به آن ب
مـا روشـن    يق الفاظ قرآن براین اسرار را از طریو بناست خداوند ا باشدمی

  م.  یکنمی ب نگاهیغي ن جهت به الفاظ به عنوان پنجرهیکند از ا
خواهـد اسـرار نظـام    مـی  ن الفـاظ یق همـ یمعلوم شد خداوند از طر یوقت

ن نظام هم مالئکـه هسـت و هـم    یود در ان کند و به ما متذکر شییخود را تب
ن نظام نسبت به انسان آن است کـه بـر   یگاه مالئکه در ایطان و مقام و جایش

 رنـد، یگمـی  کننـد بـه آن معنـا کـه در خـدمت انسـان قـرار       می انسان سجده
ان کنـد و  یـ ن را بیخواهـد راز نظـام تکـو   مـی  ن الفاظیم خداوند با ایفهممی
ذْ و«د: یفرمامی اگر الئکَۀِ قُلْنا إِ لْمم بـر آدم  یگاه کـه بـه مالئکـه گفتـ    آن »ل

ان دارد یـ جر ینیکـه در عـالم بـه صـورت تکـو      ید، عمالً از فعلیسجده کن
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ن مـا  یکه در بـ  یبه آن صورت - يکه واقعاً گفت و شنوددهد، نه آنمی گزارش
م یجا صورت گرفته باشد. هنر ما آن است که متوجه باشدر آن -مطرح است 

  ن دارد.  یتکو قتیع اشاره به حقیتشر نِزبا
س یابلـ  یم بـر آدم سـجده کننـد ولـ    ید: به مالئکه گفتـ یفرمامی خداوند

که به مالئکـه   یرا خطابیس در آن مقام بوده زیسجده نکرد. معلوم است ابل
بـه   یس از جن است ولـ یکه ابل یز بوده و در حالیشده شامل خطاب به او ن

  جاها صعود کرده است. اد تا آنیجهت عبادات ز
در حـق نشـده، در    یس نظر به خود دارد و هنوز فانیهمه چون ابل نیبا ا

د بـر آدم  یـ من از آدم بهترم و نبا 16»أَنَا خَیرٌ منْه«جواب دستور خدا گفت: 
از امـر   17»فَفَسـقَ عـنْ أَمـرِ ربـه    «د: یفرمامی هین لحاظ آیسجده کنم و بد

فهـم و   يم بـود و بـرا  را هنـوز گرفتـار تـوه   یـ پروردگار خود خـارج شـد. ز  
در  ين وجـود یبرداشت خود در مقابل حکم خدا، اصالت قائل بود و با چنـ 

کـه   یگـردد و بـا هـر نـوع بنـدگ     می مجاد توهیهر جا حاضر شود موجب ا
ن رابطـه  یزد و در همـ یـ خمـی  بر یانسان در مقابل خدا داشته باشد، به دشمن

 یهم، مقام غفلـت از بنـدگ  هم است و مقام وطان وید متوجه بود جنس شیبا
جنس وجود ملک وجود عقل اسـت و تقابـل    یخود است، ول لِیو نظر به م

. انسـان اسـت   یگـاه بنـدگ  ینسـبت بـه جا   ياریبا وهم، مقام عقل، مقام هوش
دهـد تـا   مـی  ا را گـزارش یـ از اسـرار دن  يه و امثال آن سرّین آیخداوند در ا

ن عـالم هسـت کـه چـون از جـنس      یـ از جنس جن در ا یطانیمردم بدانند ش

                                                 
 .12ي هیاعراف، آي سوره - 16

 .50ي هیکهف، آي سوره - 17
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 تمـاس  هانبا آ هانانسا ق روحِیست و از طرین یجن است قابل ادراك حس
د نگهبـان  یـ اسـت با  یکرد انسان اصـالت دادن بـه بنـدگ   یرد و اگر رویگمی

د یـ ن عـالم هسـت با  یـ در ا ين موجـود ید چنیفهم یروح و قلبش باشد. وقت
کـه   ياق قوه واهمـه یطان از طریکنترل کند تا شر وهم یدرون خود را از تأث

اگر چشم قلب بسـته شـود و    .ست به او حمله نکندیدر کنترل عقل و شرع ن
  کند.  می طان به او حملهیه رود، شیانسان به حاش يمعنوي جنبه

الهامـات   یکیانسان گذاشته،  يبرا یبیغ کیخداوند دو نوع عامل تحر
د از آن نـ کنمی مدد یو بندگ ينداریفرشتگان است که دائماً انسان را در د

 ــاد ــد هســتند و در ذات خــود عــ  جهــت کــه فرشــتگان عب ــرَم خداون ن یمکْ
طان اسـت از آن جهـت کـه    یشـ هـاي  وسوسـه  يگـر یباشند و دمی تیعبود
ــواهیشـــ ــتکبر و خودخـ ــواه یطان موجـــود مسـ اش یاســـت کـــه خودخـ

 د در وسط نماز متوجـه یخوانمی نماز یغلبه دارد. مثالً وقتاش یبرخداخواه
دن الهام ملک اسـت،  یهمان وز ،ن تذکریست اید حواستان به نماز نیشومی

 ،دنیـ ن وزیـ شـود، ا مـی  دهیذهنتان به سمت بازار کشـ  یطور که گاه همان
م و یما دائماً در معرض الهـام و وسوسـه هسـت    طان است.یشي همان وسوسه

ا یـ و  ییخـو گاه انسـان نسـبت بـه فرشـته    یت تا جاا اسیدر دن یزندگن راز یا
  معلوم گردد. یمنشطانیش

  طانیراز وجود ش
 س کـرد یما را متوجه نقش ابل در آیه مورد بحث، که خداوندبعد از آن

 »وو هم لَکُـم عـد   فَتَتَّخذُونَه و ذُریتَه أَولیاء منْ دونیأَ«د: یفرمامیدر ادامه 
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کـه   یالد در حیریگمی ـاور خودیمن سرپرست و  يجاا او و نسلش را بهیآ
خـود  هـاي  ـدن وسوسـه یـ طان بـا وز ید شیارفتهیا نپذیاو دشمن شما است؟ آ

که خـودش در آن   یکند؟ در حالمی ماتشما را گرفتار انواع توه یزندگ
گونـه  هر دانـد و بـا  مـی  را برتـر از شـما   م بزرگ گرفتار است که خـود توه

کـه   یورزد؟ و شما را از هـر راهـ  می ید دشمنیشه کنید پیکه بخواه یبندگ
د یـ خواهمـی  شما در نمـاز شـب  ؟ کندمی د منصرفید از او جدا باشیبخواه

ن کـار  یـ د و لذا با هزار نقشه ما را از ایرون کنیتان بیطان را از زندگیش يپا
ـ وسـواس   از شـرّ  ،ناسي ن جهت در سورهیهمبه .کندمی محروم بـه   اسخنّ

از  یش کنـ رونیب يکه از هر در یآن دشمن یعنی» اسخنّ« .یدبرمی خدا پناه
ـ طان و تقابل بـا وهم ید با شناخت شیشود. بامی گر واردیدر د ات، خـود را ی 

ن عـالم  یـ طان در این راز وجـود شـ  یم و ایک کنیق نزدیبه حقا هر چه بیشتر
ن آن کـه  یصـفر دارد در عـ  ي است که نمره یاست. مثل آموزش و پرورش

ف خود را با یخوب است که صفر باشد تا ما تکل یصفر بد است ولي نمره
سـت، اگـر مـا    ین یطان ندارد جهان خوبیکه ش یم. جهانیآن نمره روشن کن
ــه ــودیشــي در معــرض حمل ــه خــود را از وهمیطان نب ــم چگون  ات نجــاتی

  : يمولوي م. به گفتهیدادمی
  بس اسـت  ين شادیدر جهان جنگ ا

  
  بـر عـدو هـر دم شکسـت     يکه بـرآر 

کنـد و  مـی  طان آگاهیشي ک طرف ما را از حملهیخداوند در قرآن از   
طان یمـات را کـه ابـزار ورود شـ    نجـات از توه  يکارهـا  گـر راه یاز طرف د

 ات فرشتگانها را چه شده که خود را در معرض الهاماند. آدمینمامی است
کننـد؟  می طانیشهاي ا خود را گرفتار وسوسهیدندهند و با تعلق به نمی قرار
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ئْس«د: یفرمامی هیآي در ادامه  ياظالمـان چـه بـد مبادلـه     »بـدالً  للظَّالمینَ بِ
کننـد و خـود را در معـرض    می الهام ملک را رها یکنند که وزش نورانمی

ان خـود را  خدا، جـ  یبا نظر به بندگ يدهند. آرمی طان قراریشهاي وسوسه
ق یشـتر جـذب حقـا   یم و هـر چـه ب  یدهمی گان قرارمعرض الهامات فرشت در

، یو قرب اله ینظر به بندگ ياگر به جا یول .میشومی یو انوار ربان یمتعال
شـود  مـی  فـراهم  يانـه یم زمیم و خود را بزرگ پنداشتیبه خودمان نظر کرد

ر یـ مـات غ رد و با توهیگمی قرار یطانیشهاي که جانمان در معرض وسوسه
ـ طان و ذریرا نگاه شـ یم زیرومی تا هالکت خود جلو یواقع چ یاو بـه هـ  ي هی
  د:  یفرمامی بعدي هیست و لذا در آین یقتیحق

  ـهِمال خَلْقَ أَنْفُس ضِ والْأَر و ماواتخَلْقَ الس متُهدما أَشْه
ضُداً لِّینَ عض ذَ الْمتَّخم ت   )51( و ما کُنْ

دم و نـه در  یـ ن بـه شـهادت طلب  یو زمـ  هـا ننش آسـما یفررا نه در آ هانآ
  رم.یار خود بگیه گمراهان را ستم کینش خودشان و من آن نیآفر

ست و چـون  کامل ا یعلمي اش احاطهرِ امور، الزمهیت و تدبیچون وال
ش یدایـ پ أن و بلکـه از مبـد  یو زمـ  هانخلقت آسما اش از مبدأهیس و ذریابل

رهنمـون   یقتـ یحق يرا بـه سـو   یتوانند کسنمی خودشان خبر ندارند هرگز
 ن و خلقـت یشان را هنگـام خلقـت آسـمان و زمـ    یکه خدا ا یدر حال .باشند

ان خلقت نبودند، یشاهد بر جر هانخود آنان شاهد بر کار خود نگرفت و آ
 ير امـور عـالم باشـند؟ و چـون هـر موجـود      یتـدب  يتوانند متصدمی چگونه

اسـت   یتیهـدا  یت الهـ یاسـت و هـدا  مخصـوص بـه خـودش     متوجه کمالِ
گمـراه   هـا نطایکه تمام موجودات را در بر گرفته است و چـون شـ   یعموم
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طان اسـتفاده کنـد   یاز شـ  هـا نت انسایهدا ياند و اگر خدا بخواهد براکننده
د ما یفرمامی ،کندنمی نیکرده و هرگز چنت عملیعمالً ضد اصالح و هدا

  م.یریگنمی خود اوریان و کنندگان را کارگرد گمراه
م و او یطان نـداد ید: ما احاطه به کل عالم را به شـ یفرمامی دیمالحظه کن

داشـته باشـد و    یات عـالم آگـاه  یـ م تـا از واقع یرا ناظر بر خلقت عالم نکرد
او تو  يریطان را بپذیشي ات عمل کند، پس تو اگر وسوسهیمطابق آن واقع

ح احاطـه  یصح ییراهنماي الزمهرا یز .کندنمی ییراهنما یتیچ واقعیرا به ه
نـاظر بـر خلقـت     »أَنْفُسـهِم  خَلْـقَ  ال « هانکه آ یبه کل عالم است در حال

م تـا در  ینـداد  هـا نبـه آ  يزیفرمود ما چ حضرت حق خودشان هم نبودند و
ما ظالم را  »عضُداً الْمضلِّینَ متَّخذَ کُنْت ما« .ها به ما کمک کنندت آدمیهدا

م بـه  یکه بدان یار اساسیاست بس يان نکتهیم، و ایریگنمی کمک کار خود
او به مقصـد خـود   هاي و وسوسه یطانیق روح شیم از طریتواننمی چ وجهیه

 او نـداده هـاي  طان و وسوسهین امر به شیدر ا یگاهیرا خداوند جایز ،میبرس
ده یـ کـه حـق اسـت آفر    يک کلمه نظام جهـان را خداونـد  ی. پس در است

  کند.نمی باطل رشد است و در نظام حقْ
     فَلَـم مهوعفَـد ـتُممعالَّـذینَ ز یوا شُرَکائقُولُ نادی موی و

  )52( یستَجیبوا لَهم و جعلْنا بینَهم موبِقاً
کنــد کــه آن مــی خطابشــان یتعــال يرا کــه خــدا ياد آور روزیــو بــه 

 نان صـدا یند، ایاید تا بید صدا بزنیپنداشتمی ک منیه شما شررا ک نیکایشر
 ها محـل هالکتـی قـرار دادیـم.    و ما میان آن شنوندنمی یاجابت یزنند ولمی

نبودند، چه اگـر بودنـد    یشرکائ هانگردد که آمی شان روشنیآن وقت برا
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شـان محـل   یا ين و شـرکا ین مشـرک ید: بیگومی کهنیکردند و امی اجابت
ان آنـان را باطـل   یـ مي ن باشد که رابطهیا ید به معنیشا ،میقرار داد یهالکت
  ست.ین هانن آیدر ب یتیربوبي دند رابطهیم و فهمیکرد
ا در جان خـود بـه آن   یاست که در دن یط برگشت به محبوبیامت شرایق

امـت  ین کـه هـر کـس در ق   یـ ن امر و با نظـر بـه ا  یم با توجه به ایاشکل داده
 خود شکل داده برسد، خداونـد بـه کفـار    يکه برا یبه اهداف درصدد است

 کان مـن هسـتند و شـما را بـه خـدا     ید شـر یپنداشتمی را که ید کسانیگومی
زننـد  مـی  خود را صدا یالیخهاي محبوب هانپس آ .دیرسانند، صدا بزنمی

 یتــیو واقع نــدبود هــانمــات آتوهي هــا ســاختهکــه آن محبــوب یدر حــال
هـا  نبـه آ  یا هـم جـواب  یـ ن دنیرا بدهند. در هم هاناال پاسخ آنداشتند که ح

خـوش بودنـد   داشـتند دل  هانکه نسبت به آ یمبه همان توه یدادند ولنمی
  ات باشد.  یاُنس با واقعدنیا،  یزندگ در هانبدون آن که اُنس با آ

حت کنند، حضـرت  یدر خواست کرد که او را نص امبریاز پ یشخص
 قـرین خـوب،   18.»...خود را خوب انتخاب کن نشینو هم قرین...«فرمودند: 

خداونـد   يرا به سو اوشه با انسان هست و یاست که هم یهمان عمل صالح
 ن خـدا یبرد. انسان در عمـل صـالح همنشـ   می ست جلووا یقیکه مقصد حق

 »موبِقـاً  بینَهم جعلْنا و«ه فرمود: در ین امر در آخر آیشود و با توجه به امی
فهمنـد  می جهینت م دریدهمی قرار یشان محل هالکتيو معبودها هانان آیم

چ یخـود سـاخته بودنـد هـ     يا بـرا یـ کـه در دن  یو اهداف وهم هانن آیکه ب

                                                 
دفَنُ           - 18 ن قَـرین یـ یـا قـیس مـ لَـک د البـ ـه امالی صدوق، مجلس اول، حدیث چهـارم. ( اَنَّ

عک...) م 
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را یـ ز .رنـد یگمـی  محـض قـرار   یتیهـو  یک حالت بـ یست و در ین یارتباط
از  ییچ معنـا ین رفتـه و هـ  یاز ب یکه از خود داشتند به کل يف و تصوریتعر

اش یرونـ یکـه صـورت ب   یتیهـو یو بـ  ییمعنـا ین بـ یخود ندارنـد مگـر همـ   
  است که خداوند از آن خبر داده است.  یجهنم

و رأَى الْمجرِمونَ النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقعوها و لَـم یجِـدوا   
  )53( عنْها مصرِفاً

 در آن واقـع  شـوند کـه  مـی  نند و مطمـئن یبمی ن آتش جهنم رایو مجرم
ن در یک طرف وقـوع مجـرم  یکه از  يطور به -کند می را احاطه هانشوند و آمی

ابنـد و  ینمـی  يو از آن مفـرّ  - نیگر وقوع آتش در مجـرم یآتش است و از طرف د
  ست.یشان نیکه بتوانند از آن منصرف شوند برا یمحل
بـه   جـا نیـ اسـت و در ا » علم« يو هم به معنا» گمان« يهم به معنا» ظن«
چـون   یولـ  افتنـد مـی  در آتـش  داننـد مـی  مطمئنـاً یعنیاست، » علم« يمعنـا
 خـود در آتـش   يبـود، بـا پـا    ایـ دن يحرکـت بـه سـو    هـا نآ ییایدني ملکه
 ییایـ صـورت مطلـوب دن   رایـ ز ،ابنـد ینمـی  و راه بازگشت از آن را روندمی

 يدیـ جد زیـ چ امـت یگفـت: ق  تـوان مـی  امر نیبود. با توجه به ا نیهم هانآ
 کـه  دنـد یدمـی  را امـت یواقعـاً ق  خدا امبریپ است،یدن نیا قتیحق ست،ین

  من برپاست. امتیاکنون ق هم» قائم یامتیاالنَ ق: «فرمودندمی

  آثار غفلت از معاد
هذَا الْقُرْآنِ للنَّاسِ منْ کُـلِّ مثَـلٍ و کـانَ     و لَقَد صرَّفْنا فی

ِإنْسانُ أَکْثَرَ شَی   )54( ء جدالًالْ



98 يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ  ...............................................................  

م یان کـرد یـ مـردم ب  يبـرا  ین قرآن از هرگونه مثـال ید در ایترد یب
  انسان بیش از هر چیزي جدال کننده است.  یول

را از یـ ز .آن نرفتنـد  ير بار رهنمودهـا یآن پرداختند و زقرمردم به انکار 
م عـالَم  دهد که عموم مردم با آن اُنس ندارنـد و بنـا ندارنـد از    می خبر یعالَ
د کـه  یوس نشویند و در آن عالمِ برتر حاضر شوند. پس مأگردخارج  خود

د مـوج مـردم شـما را    یکننـد، مراقـب باشـ   نمی یبا نگاه شما همراهها یلیخ
ه متـذکر  یـ ن آیـ است که ا ين خطریخودشان نکند، ابا فکر رنگ و همهم

مـردم   یخـود را بـا زنـدگ    یزنـدگ ي د نحـوه یـ خواهـد بفرما مـی  آن است.
 در منظرتـان  کـه قـرآن و امامـان معصـوم     ی، با افقدیسه نکنیمقا یمعمول

 یرا هنـوز طـ   ید تـا معلـوم شـود چـه مراحلـ     یسه کنیگذارند خود را مقامی
  د.  یانکرده

ان اسـت  یـ در م یدهد که ناراحت مبـاش، افقـ  می يامبر خود دلداریبه پ
ق قـرآن  یما از طر ستند خود را در آن افق وارد کنندیکه اکثر مردم حاضر ن

ات را و حضـور در آن  یـ حي م اگر اکثـر مـردم آن نحـوه   یدهمیبه تو خبر 
کار خـود بـدان و نـه از منطـق حـق،      ي نقص را نه از نحوه ،رندیعالم را نپذ

ن یت مردم را از دست مده. بـد یو مقاومت در هدا یپس صبر در مقام بندگ
در «نـد:  یفرمامـی  یات است که امـام علـ  ین نوع آیلحاظ و با توجه به ا

  19.»به خود راه مده یرهروان هراس یت از کمیراه هدا
ذْ جاءهم الْهـدى  و یسـتَغْفرُوا   و ما منَع النَّاس أَنْ یؤْمنُوا إِ

  )55(ربهم إِالَّ أَنْ تَأْتیهم سنَّۀُ الْأَولینَ أَو یأْتیهم الْعذاب قُبالً
                                                 

 .12فهرى، متن ص ي ترجمه ،غیبت نعمانى - 19
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ت یکـه هـدا  ن و استغفار بـاز داشـته بعـد از آن   مایز مردم را از ایو چه چ
 در باشــند کــه ياهیــشــان آمــده؟ مگــر طالــب آن ســنت جار یخــدا بــه سو

  شد و منقرض شدند.   ين جارینخستهاي امت
ن یـ ا ایـ رد ین آنان را بگیکه سنت اول نیمنتظر چه هستند، منتظر ا یراست
ر آن صـورت  ان مشاهده کنند و دیرا در مقابل چشم خود و به ع یکه عذاب

شـان  یعـذاب خواهـد بـود و برا   ي مـانِ بعـد از مشـاهده   یاورند کـه ا یمان بیا
کـه بـه دردشـان     یمـان یبـه دسـت آوردن ا   یدر پ هانیپس ا ؟ندارد يسود

سـت مگـر   یانکار حق توسط مـردم ن  يبرا ییکه جا ی. در حالستندیبخورد ن
  ند.  باشنسبت به حق  یغلط يریگ آن که گرفتار موضع

ر اسـتغفار  یگر مسـ یت آورده و از طرف دیهدا هانآ يبراک طرف یاز 
اوردن یـ مـان ن یا يبـرا  ياشان روشـن کـرد تـا بهانـه    یاز پروردگارشان را برا

ط ضـعف را کـم   انقـ  ،با نظر به حضـرت حـق   یعنی» استغفار«نداشته باشند. 
 ط ضـعف ان پوشش نقیم. با ایبا انوار پروردگار گرد اُنسي ستهیم تا شایکن

ست که بخواهند ین ییکند جامی فوق روشني هیرود. در آمی نیب از انسان
 یداشته باشـند در حـال   یه منطقیاوردنِ خود توجیمان نیاورند و در ایمان نیا

ن هسـتند کـه همـان    یا ا منتظریم. آیاآورده هانآ يت و استغفار برایکه هدا
د و یـ ایب یا عـذاب یـ د و یـ ایب هـا نآ يگان را نابود کرد به سـو که گذشت یسنت
  رد؟  یرا بگ هانآ

دا کنـد و  یـ ش پیفرسا ،هايگذارد انسان در انجام بدنمی يدینش توحیب
د یـ ن جهت بایبه هم ،دچار غفلت شود ،ییایدنهاي یبا غرق شدن در خوش

توان از نقـاط ضـعف   می ح با پروردگار عالمید کرد تنها با ارتباط صحیتأک
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ه ین که در آخر آیافت و ایدا کرد و به واقع به استغفار الزم دست ینجات پ
الً الْعذاب یأْتیهم أَو«فرمود:  رد کـه  یـ قـرار گ  هـا نآ يارویـ رو یا عـذاب ی »قُب

امـت  ینگذارد، منظور عذاب ق یباق هانآ يبرا ياگونه توبهچیه يگر جاید
، ید منطقـ یـ تهد کیـ ت مسلّم اسـت و  یک واقعین جا سخن از یاست. در ا

اسـت کـه اگـر     یدر هسـت  يجارهاي ن و سنتیسخن از توجه دادن به قوان
ل شد که بـه انـواع   یتبد یتیرو آن به شخصینشد و پ یمان الهیوارد به ا یملت

 قـرار  شیکه روبـرو  یمحال است که بتواند از آن عذاب ،فسادها آلوده است
ر یـ باطـل و عمـلِ غ  ي دهیـ عق يبـرا  ییجا یرد فرار کند. در نظام هستیگمی

 یسرنوشـت  ،تیامبران خدا آمدند تا به بشـر ین راستا پیست و در همیصالح ن
ن رابطـه در  یـ و در ا ، بشارت دهندشودها مینب انساینص ينداریرا که با د

  د:  یفرمامی ادامه
و ما نُرْسلُ الْمرْسلینَ إِالَّ مبشِّـرینَ و منْـذرینَ و یجـادلُ    

ُضوا بِه الْحقَّ و اتَّخَذُوا آیاتیالَّذینَ کَ حدیلِ لمـا   فَرُوا بِالْباط و
  )56( أُنْذروا هزُواً

م دهنـده باشـند   یکه بشارت دهنده و بـ نیا جزم یفرستنمی غمبران رایما پ
ق باطـل  یـ سـت. هـر چنـد کـافران از طر    ین یچ نگرانـ یه يامبر جایپ يپس ا

ي لهیچـه وسـ  ات مـرا و آن یـ جلوه دهنـد و آ کنند تا حق را باطل می مجادله
  رند.  یاست به استهزاء بگ هانانذار آ

که عقل در آن مقـام بـا حضـرت حـق      یخبر دادن از مقام یعنیبشارت 
ر یاست که اگر انسان مسـ  یکند و انذار خبر دادن از سرنوشتمی اُنس برقرار

نوشـت  کـه آن سر  یشـود در حـال  مـی  شه نکـرد بـه آن گرفتـار   یرا پ یمانیا
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د یـ قتـاً با یچـه کـه حق   انـد تـا مـردم را از آن   امبران آمدهیست. پیمطلوب او ن
نـد، در  دهع ارجـ اد رجـوع کننـد   یـ چه که باحذر کنند، حذر دهند و به آن

ن فکـر و فرهنـگ   یـ کـافران بـا ا   »بِالْباطلِ کَفَرُوا الَّذینَ یجادلُ و«کـه   یحال
خواهند حق را پنهـان کننـد و   می ت کهین نیکنند به امی مخالفت و مجادله

ات مـا [خـدا] را و   یآ »هزُواً أُنْذروا ما و آیاتی اتَّخَذُوا و«بسازند که  ییفضا
ش دارنـد،  یکه در پ یاست نسبت به خطرات هانآ ياریهوشي لهیچه وس آن

متوجـه   خـوبی بـه است کـه اگـر    يزین درست همان چیرند. ایبه مسخره بگ
م و یفهمـ مـی  خِ خود درسـت یامبران را در تاریپگاه یک طرف جایم از یشو

ز درسـت  یـ را ن ينـدار ین و دیـ مخـالف د هاي گر نقش فرهنگیاز طرف د
 يدر هـر لبـاس و ظـاهر    -را  ينداریبا د تمخالفهاي زهیم و انگیکنمی یابیارز

ــه باشــد  ــی درســت درك –ک ــم ــرده یکن ــاً مالحظــه ک ــام. حتم ــه ی د چگون
برنـد تـا نگذارنـد    مـی  ر سـؤال یـ ن را زید ،ینیر دیغ يِروشنفکر يهانایجر

ده شـود و امـروز   یـ د ،ش داردیدر پـ  ینیر دیغ یزندگي ندهیکه آ یخطرات
طـور کـه   د. همانیکنمی ها مالحظهماهوارهي ن نوع حرکات را در برنامهیا

 یید کـه گـو  یـ گومـی  سخن يطور یاخواهیدني هیته با روحیفرهنگ مدرن
ن جهـت در  یـ بـه ا  .و دروغ است یر واقعیغ ،انیاد يدهایو تهد یات الهیآ

  د:  یفرمامی ادامه
ظْلَم ممنْ ذُکِّرَ بِآیات ربه فَأَعرَض عنْها و نَسی مـا   و منْ أَ

ت یداه إِنَّا جعلْنا على مفی قَد و وهفْقَهنَّۀً أَنْ یأَک قُلُوبِهِم  هِمآذان
 مهعإِنْ تَد قْراً ودىوداً إِلَى الْهذاً أَب   )57( فَلَنْ یهتَدوا إِ
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 ات پروردگـارش را بـه او تـذکر   یـ که آ یتر از کسست ظالمیکو 
و آنچه را از پـیش فرسـتاده از یـاد ببـرد؟ مـا بـر        دهند و قبول نکندمی
نفهمنـــد و در  هـــا پوشـــش قـــرار دادیـــم کـــه قـــرآن راهـــاي آندل

سوي هدایت دعوتشان کنی، در هایشان سنگینی نهادیم و اگر بهگوش
   آن صورت نیز هرگز به راه نخواهند آمد.

شـود و  مـی  قش بـزرگ و کوچـک  ظلم بـر حسـب مـتعلّ    کهجاییآن از
تـر  بـزرگ  یات اوست پـس از هـر ظلمـ   ین، خداوند و آیقِ ظلمِ مشرکمتعلّ

 چه کـه نکردن از آن يکنند و با خوددارمی اعراض یات الهیاست که از آ
اند و علت خود را فراموش کردههاي فرستاده شی آثار سوء پکنند عمالًمی

ن رفــتن یشــان، از بــیهاش فرســتادهیپــ یو فراموشــ یات الهــیــإعــراض از آ
شـان را  یهاد: دلیـ فرمامـی  که يقتشان است به طوریدرك حق ياستعدادها

شـان را کـر و   یهام تـا قـرآن را نفهمنـد و هـم گـوش     یپوشانمی ییهابا پرده
مـان، صـدق آن   یم تا قرآن را با گوشِ قبول نشنوند و با فهمِ ایکنمی نیسنگ

ت یهــدا يآورنـد لـذا اگــر بـه سـو    نمـی  مــانیامبرانشـان ا یرا نفهمنـد و بـه پ  
 تیچ وقــت هــدایهــ رنــد ویپذنمــی هرگــز آن دعــوت را یدعوتشــان کنــ

  شوند.نمی
اعمالش نخواهـد   یکند متوجه زشتنمی ات خدایبه آ یکه توجه یآدم

ن یـ خواهد داشت. ا یدر پ ییهاشود چه هالکتنمی جه متوجهینتشد و در 
ات او یـ که بـه حضـور خـدا در عـالم و آ     یکس .یار اساسیاست بس يانکته

بر ذهن و روانش، قدرت  یر واقعیمات غتوهي حساس نبود کم کم با غلبه
ن لحـاظ در  یاست و بد ین سنت الهیدهد و امی قت را از دستیدرك حق

ن افـراد  یـ مـا بـر قلـب ا    »أَکنَّۀً قُلُوبِهِم على جعلْنا إِنَّا«د: یفرمامی هیآي ادامه
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در  و »وقْـراً  آذانهِـم  فـی  و« م تـا قـرآن را نفهمنـد.   یـ قـرار داد  ییهاپوشش
دهنـد و  دن حق را از دست بیم تا استعداد شنیدهمی شان پرده قرارهایگوش

چـون   ،ندارد یدر پ هانآ يرا انتخاب کنند که جز هالکت برا يزیعمالً چ
قـرآن از دستشـان    یعنـ یت ین نـورِ هـدا  یتر یو عال هانن آیب یارتباط روح

 يسـو : اگـر بـه  دیـ فرمامـی  هیـ ن جهت در قسـمت آخـر آ  یبه هم است. رفته
 تیچ وقت هـدا یرند و هیپذنمی هرگز آن دعوت را یت دعوتشان کنیهدا
  شوند.  نمی

قـت و شـناخت آن را از دسـت داد، اگـر     یانسان شـعور درك حق  یوقت
 ررا ترك کرد از درون خود چندان تحت فشار قـرا  یاز واجبات اله یواجب
کنـد  می احساس يرد و در آن حال در ترك واجبِ دوم فشار کمتریگنمی

 را در روح خـود از دسـت   یو کم کم شـعور درك عظمـت واجبـات الهـ    
و  ياو جـد  يبـرا  یا و امـور وهمـ  یـ ن انـدازه دن دهد و برعکس، بـه همـا  می
دارد کـه   یقـدم برمـ   یاهـداف  يسـو ن جهـت بـه  یـ شـوند و از ا مـی  تريجد

  هالکت اوست.  هاي نقطه
و ربک الْغَفُور ُذو الرَّحمۀِ لَو یؤاخذُهم بِما کَسـبوا لَعجـلَ   

  )58( منْ دونه موئالًلَهم الْعذاب بلْ لَهم موعد لَنْ یجِدوا 
و پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است. اگـر مـردم را بـه    

نمود ولی براي گرفت حتماً در عذابشان شتاب میموجب اعمالشان می
  یابند.ها موعدي است که هرگز از آن گریزي نمیآن

ر عـذاب را روشـن کـرد کـه     یبا دو صفت غفور و ذوالرَّحمه، علت تأخ
 پروردگـارت بـا غفـور    ر عـذاب اسـت.  ین دو صـفت موجـب تـأخ   یا وجود
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برد و با ذوالرحمه می نیبخشد و موانع رحمت را از بمی گناهان را ،بودنش
د. و یـ نمامی انواع رحمت دارد، رحمت را شامل همهي ت از همهیکه حکا

شان را مؤاخذه کند عذاب را بر یخواست امی بعد فرمود: اگر پروردگار تو
ک طـرف غفـور و از   یـ ساخت و لکن عجله نکرد، چـون از  می يآنان فور
ت عذاب صرف نظر فرمـود و  یرحمت است پس از فور يگر دارایطرف د

عذابشـان قـرار داد    يبـرا  يموعـد  یکنـد ولـ  مـی  کـه عذابشـان  نین ایدر ع
  ابند.ینمی یزگاهیذاب گرچند از آن عهر

درست است که  »الْعذاب لَهم لَعجلَ کَسبوا بِما یؤاخذُهم لَو«د: یفرما یم
 هـا ندرنـگ بـا آ  یدهند آن است که بـ می ن کافران انجامیچه اآني الزمه

 ن که عجلـه در عـذاب کـافران بـا رحمـت     یبا توجه به ا یول ،برخورد شود
هرچنـد   ،میکنـ مـی  فـراهم  یفرصـت  هـا نآ يبـرا  »موعد لَهم بلْ«خواند نمی

د یجز خدا ندارند. تالش کن یچ پناهیشوند و همی رفتهباالخره در وقتش گ
د، نـه  یگناهکاران فراهم است داشـته باشـ   يکه برا یاز فرصت یل درستیتحل

  اند.  از دست خدا در رفته هانید ایکه گمان کننیا
أَهلَکْناهم لَمـا َظلَمـوا و جعلْنـا لمهلکهِـم      و تلْک الْقُرى

  )59( موعداً
 يم و بـرا یکه ستم کردند، هـالك کـرد   یرا هنگامها هین قریساکنان ا

ر هالکت کفـار و مهلـت دادن بـر    یم و لذا تأخیقرار داد يهالکتشان موعد
  ست.ین يدا است و کار نوظهورسنت خ هانآ

 قیـ گذشـته تحق هـاي  د چـرا در رابطـه بـا هالکـت ملـت     یـ گومـی  قرآن
داشـته   یل درسـت یـ ز تحلیـ زمان خود ن د تا در مورد هالکت کافرانِیکننمی
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هـا  ملـت  يرمـز نـابود   ؟ندازدیر در هالکتشان شما را به اشتباه نید و تأخیباش
اسـت امـا چـرا     یعـ یک امـر طب یها است. مرگ آدم یمهمي در قرآن نکته

 يمتفـاوت جـا   يکـرد یگر با روید یتمدن یرند و پس از مدتیمها مینتمد
ظلـم   هـا نتمـد  يد کـه رمـز نـابود   یـ ظه کند: مالحیفرمامی رد؟یگمی آن را

ن سرنوشـت کـه   یـ اسـت و از ا  ین الهـ یبا قـوان  هانعدم انطباق آ یعنی هانآ
هالکتشـان   ينبود. هرچند خداونـد بـرا   هانآ يبرا یگاه زیدچار شدند گر

  قرار داده بود.  يموعد

  امبر خدایمالقات دو پ
و نشـان داد رسـالت   جا دنبال فرمود نیکه از اول سوره تا ا یبعد از بحث

ق و انذار از عواقب افکار و اعمال سوء است و بـه رسـول   یامبر اظهار حقایپ
 یشان شود که جـان تهـ  یچنان پرحق آني د در راه ارائهیخود تذکر داد نبا

ي را ارائـه داد، بـه نکتـه    یت حق در نظـام هسـت  یاز حاکم ییهاکند و نمونه
د کـه از  یـ از معـارف نما  یه سـطح شود تا ما را متوجـ می وارد یفیار ظریبس

 یکـ یامبر اسـت  یـ ن دو پیبـ ي عت باالتر است و آن گزارش رابطهیظاهر شر
هم حضـرت خضـر    یکیکه آورده و  یعت جهانیبا شر یحضرت موس

بـا دو   ولـی  امبر خداین گزارش با دو پیکه به اسرار عالم دارد. در ا یبا علم
و دسـتگاه حضـرت    یم، دستگاه حضرت موسیشومی رو دستگاه روبه

  د:  یفرمامی . قرآنخضر
ذْ قالَ موسى ح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرَینِ أَو  و إِ لفَتاه ال أَبرَ

ضی حقُباً 60( أَم(  
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و هنگامی که موسی به جوان همراه خود گفت: همچنـان خـواهم   
 ، مـدت طـوالنی بـه راه   رفت تا به محل تالقی دو دریا برسـم، هرچنـد  

  خود ادامه دهم.
بـه   دنبال امر به جناب رسـول خـدا  است که به ين تذکرین چهارمیا

 ه از آن نـام یـ کـه در آ  ین موسـ یـ د و ایفرمامی غ رسالت مطرحیصبر در تبل
در قـرآن   يبـودن و  یر موسـ یـ بـر غ  يانـه یکه قر نیت و ایبرد بنا به روامی

که همراهش بوده بنـا بـه    یو جوان 20است عمرانبنیست، همان موسین
بـوده اسـت و آن عـالم بنـا      یحضرت موس یوص» نونبنوشعی«ت یروا

بـوده اسـت    یاء معاصـر موسـ  یاز انب یکی ت حضرت خضریبه روا
ند: خدا خضر را طـول عمـر داده و تـاکنون هـم     یفرمامی اتیروا یکه بعض

به جوان همراه  یکه موس را یاد آر آن زمانید: به یفرمامی هیزنده است و آ
ا بـه  یـ ن برسم کـه دو در یالبحر م تا به مجمعیمایپمی زال راهیخود گفت، ال

  د.یدهم تا عمرم به سر آمی ن راه را ادامهیا ایاند و دهیهم رس
د در یـ انـد و با داشته یتیمأمور یدهد حضرت موسمی ه نشانین آیا

  .  ابندیدست  یبرسند و به علوم ییهات به نشانهین مأموریا
فَلَما بلَغا مجمع بینهِما نَسیا حوتَهما فَاتَّخَذَ سبیلَه فی الْبحرِ 

  )61( سرَباً
د، یرسـ مـی  ا بـه هـم  یـ کـه دو در  ییدند به جـا یبه راه افتادند و رس یوقت

دارنـد و   ياین خود ماهیفراموش کردند که در خورج یحضرت موس

                                                 
م یآمـد قـرآن کـر   مـی  امبر مشهور بود الزمیجز پ يگریامبر دین حادثه، پیا ياگر موسا - 20

 متبادر نشود.   میکل ين مطلب را متذکر شود تا در ذهن مخاطب حضرت موسایا



107   .............................................................يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ

ادش رفـت  یـ د آن را حفظ کنند و آن جوان هم که همراه حضـرت بـود   یبا
 فـی  سـبیلَه  فَاتَّخَذَ« ید که مـاه یبگو یرا به حضرت موس یان ماهیجر

  د در آب و پنهان شد.یپر یبیبه طرز عج »سرَبا الْبحرِ
قینا منْ سفَرِنا هـذا  فَلَما جاوزا قالَ لفَتاه آتنا غَداءنا لَقَد لَ

  )62( نَصباً
بـه جـوان همـراه خـود      ین گذشتند، موسیالبحر که از مجمعبعد از آن

اورد، یـ بود که بـا خـود داشـتند ب    یکه عبارت از همان ماه را ییگفت: غذا
  اند.ازمند شدهیرو نید نیتجدنک از مسافرت خسته شده و به یرا ایز

إِنِّ ذْ أَوینا إِلَى الصخْرَةِ فَ ت إِ أَیما قالَ أَ ر و وتالْح ی نَسیت
ذْکُـرَه و اتَّخَـذَ سـبیلَه فـی الْبحـرِ        أَنْسانیه إِالَّ الشَّـیطانُ أَنْ أَ

  )63(عجباً
در کنـار صـخره    ياد داریـ ا بـه  یـ آن جوان در جواب حضرت گفت: آ

اد یـ را فرامـوش کـردم و    یم، مـن حـال مـاه   یم تا استراحت کنیدیمنزل گز
ا گرفـت و  یـ راه خـود را در در  یطان، آن مـاه یمگر شادم نبرد یرا از  یماه

  ب.یعج یهم رفتن رفت آن
دهنـد کـه درسـت اسـت     می ن نکته را تذکریا »هيـعل اهللا رمحـة«ییعالمه طباطبا

ن یـ ا ینـدارد ولـ   یامبر دسترسیطان به پیامبر است و شینون پبنوشعیجناب 
در آب را  یدن مـاه یـ پري هیاد او قضـ یطان از یوشع فرمود: شیکه حضرت 

طان یک زمان شـ یرا یاء مخالف باشد، زیست که با عصمت انبین يزیبرد، چ
 امبرانیـ ن مربـوط بـه پ  یـ انـدازد کـه ا  می یدر مقابل امر خدا ما را به فراموش
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کنـد و انسـان از   مـی  ان را فـراهم یعصـ ي لهیطان وسـ یش یا زمانیشود و نمی
در  ین تصـرفات یطان چنـ یشود، شمی دهیان کشیطان به عصیق تصرف شیطر
ء را کجـا  یک شـ یـ م یکـه مـثالً مـا فرامـوش کنـ      یزمـان  یولـ  .اء نـدارد یانب

اء را یـ توانـد انب مـی  طانین محـدوده شـ  یست و در ایان نین عصیم ایاگذاشته
سـت کـه موجـب    ین ین نـوع اعمـال، اعمـال   یـ چـون ا  ،ر قرار دهدیتحت تأث

ت به حسـاب  یک نوع معصیگردد تا  ین الهیامبران در مقابل فرامیان پیعص
اء بـا  یـ ق انبیـ امبران با عصمت خود در پنـاه خـدا هسـتند تـا مـا از طر     ید. پیآ

ن یتوانـد از بـ  نمـی  طانین نوع عصمت را هرگز شـ یم و ایکن ینان بندگیاطم
  21ببرد.

  )64( آثارِهما قَصصاً قالَ ذلک ما کُنَّا نَبغِ فَارتَدا على
ي ان کـه در بـاره  یـ ن جرین خبر فرمود: ایدن ایبا شن یحضرت موس

م الجـرم از  یش بـود یبود که مـا در جسـتجو   یاتفاق افتاد همان عالمت یماه
خـود را   يپـا  يجـا کـه آمـده بودنـد جـا     جا برگشتند و درست از آنهمان

  گرفته برگشتند.
مـأمور بـوده    الهـی  یق وحیاز طر یشود که حضرت موسمی معلوم

ا یـ و بـه در  یشـدن مـاه  مثل گـم  ین برساند و عالمتیالبحر خود را به مجمع
ن جهـت هـم   یهمـ شـدن آن را بـه او داده بودنـد و بـه    ا فقـط گـم  یدن و یپر
درنـگ  یم و بـ یه بـود ین قضیا ید ما هم در پیگومی هیدن قضیمحض شنبه

  کند.می جا به آن عالم برخوردگردد و در آنیبرم

                                                 
از همـین  » نبـوت و امامـت   ينظـر  یمبـان «د بـه کتـاب   یتوانمی اءیدر رابطه با عصمت انب - 21

 د.  ییرجوع فرمانویسنده 
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عنْـدنا و علَّمنـاه   فَوجدا عبداً منْ عبادنا آتَیناه رحمۀً منْ 
  )65( منْ لَدنَّا علْماً

اي از بندگان ما رایافتند که از جانب خود بـه او رحمتـی   پس بنده
  از نزد خود به او دانشی آموخته بودیم. عطا کرده و

 یرحمت ،یند: هر نعمتیفرمامی هین آیل ایدر ذ »هيـعل اهللا رمحـة«ییعالمه طباطبا
بـودنش   در رحمـت  هـا ناز آ یلکـن بعضـ   ،شخلقخدا به ي هیست از ناحا

بـدون   هـا ناز آ یو بعض يظاهر يِمادهاي اسباب واسطه است، مانند نعمت
ت و یـ ل نبـوت و وال یـ از قب یبـاطن هـاي  رحمت است ماننـد نعمـت   ،واسطه
  و مقامات آن.ها شعبه

نا «چـون رحمـت را بـا     ـد فهمانـد کــس  مـی  بـه خـودش نسـبت داده   » عنْ
شـود کـه منظـور    می دهیفهمز یو نندارد،  یخدا در آن دخالتر از یغ يگرید

است و چون در نبوت است کـه فرشـته    یباطنهاي متاز رحمت نامبرده نع
بلکـه  » يعنـد «جـا هـم نفرمـود    نیـ ست و چون ااامبر ین خدا و پیبي واسطه
ت. چون ید نعمت جناب خضر، نعمت نبوت باشد و نه والیبا» عندنا«فرمود 
د: یـ فرمامـی  ن رابطـه قـرآن  یاست و در ا یتعال يبه ذات بارت مختص یوال
»لالْو وه فَااللّهمـود: آن دو نفـر   کـه فر نیـ ست. و این نیلکن نبوت چنو 22»ی

م و یبـه او داده بـود   یافتند که ما از نزد خود رحمتیما را  از بندگان يابنده
بـوده و نـه    یلـدنّ  یشـود علمـ  می معلوم ،م از نزد خودیداده بود یاو را علم

  ل حوادث باشد.یکه همان علم تأو یاکتساب

                                                 
 .9ي هیآ ،يشوري سوره - 22
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رجه زده بــود، حضــرت یدر آب شــ یبــیطــور عجبــه یجــا کــه مــاهآن
ات یاز بندگان خدا مالقات داشتند که خصوص یخالصي با بنده یموس

را به او داده بودنـد   یالههاي خاص از رحمت یآن بنده آن بوده که رحمت
کـه در   یبـا علمـ   یغمبر بوده ولـ یهم پ و معلوم است که حضرت خضر

م که عالوه یبه او داد یعلم »علْماً لَدنَّا منْ علَّمناه و«د: یفرمامی وصف آن
 یکه به حضرت موسـ  یر از آن علمیبوده غ یبودن، علم خاص یبر لدنّ

ز بوده خداوند به یطالب آن علم ن یداده شده بود و چون حضرت موس
از بندگان ما برو تـا از   يان به سراغ بندهیر مجمع البحریمساز د: یفرمامی او

  .  یابی یآن علم آگاه
أَنْ تُعلِّمـنِ ممـا علِّمـت     هلْ أَتَّبِعـک علـى   قالَ لَه موسى

  )66(رشْداً
 خدا به او گفـت اجـازه  ي پس از مالقات با آن بنده یحضرت موس

 يم داده شده است بـرا یکه به شما تعلچه ت کنم، از آنید از شما تبعیدهمی
  ابم؟  یآن رشد ي لهیوسکه من هم بهنیا

دانست آن علـم،  می ان کرد. چونیق منظور خود را بیبا ادب و دق یلیخ
ت از یـ د بـا تبع یم دهند بلکه بایتعل یصورت معمولست که بهین یعلم معمول

  ابد و به رشد الزم برسد.ین دست خدا به آي آن بنده
  )67( إِنَّک لَنْ تَستَطیع معی صبراًقالَ 
 یحضـرت موسـ   يناً برایقیکه  یعظمتي با همه حضرت خضر

که در کنار من  ين را نداریفرمودند تو طاقت اقائل بودند با صراحت تمام 
  .  یشه کنیصبر پ
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و نـه  اسـت   خـاص  يصبر ،ن علمیدن به ایرسي ب است که الزمهیعج
ص خـا  ید و بـا روشـ  یـ آمی خاص به دست یا تجلشه. آن علم بیفکر و اند

  د:  یفرمامی در ادامه ن جهت جناب خضریهمهمراه است. به
ف تَصبِرُ على کَی راً وخُب طْ بِه تُح 68( ما لَم(  

کـه بـه آن روش علـم     یدر مـورد روشـ   یصـبر کنـ   یخـواه می چگونه
 یکنـد تـا وقتـ   نمـی  دایـ قـه احاطـه پ  ین روش و طریـ و اطالع تـو بـه ا   يندار
تـا آن را بـه    یاسـاس آن شـناخت، حرکـت کنـ     و بر یگاه آن را بشناسیجا

دن بـه  یرسـ  يرا بـرا  یروشـ  یتـوان می گر چگونهیعبارت د. بهيدست آور
کـه   نیـ چه رسـد بـه ا   ياز آن علم ندار يچ تصوریکه ه یتحمل کن یعلم

  ؟  یو به آن تن ده يریدن به آن علم را بپذیروش رس
 یشوند هـر علمـ  می متوجه چگونه حضرت خضرد که یمالحظه کن

امبر خـدا باشـد. چـه    یـ اگر آن کـس پ  یست حتیهر کس قابل درك ن يبرا
از تصــور آن  یدر علــم حضــرت خضــر بــود کــه حضــرت موســ يراز

  ناتوان بودند؟
  )69( لَک أَمراً إِنْ شاء اللَّه صابِراً و ال أَعصی قالَ ستَجِدنی

د کـه  یـ د یخـواه  يزوداگر خدا بخواهد بـه  :گفت یحضرت موس
دهـم  می ت کنم قولید کامالً از شما تبعیکه بانیکنم و با توجه به امی صبر
  شما را نکنم.   ینافرمان يچ امریدر ه
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  قتیحق يسوبه ییهاچهیصبر و سکوت؛ در
إِنِ اتَّبعتَنی َئلْنی قالَ فَ فَال تَس نْ شَیع  ثَ لَـکدتَّى أُحح ء

  )70( منْه ذکْراً
ت گـران  یـ و برا يدیـ کـه د  يزید از چیبا يمرا کرد يرویگفت: اگر پ

  کنم. برایت یادآن  ازتا خودم  یآمد سؤال نکن
 یکسـ  از طـرف  يت ادب شـاگرد یـ ن داسـتان رعا یـ ب در ایمطلب عج

کـه  نیـ و ا - یحضـرت موسـ   یعنـ ی -امبر اُولوالعزم اسـت  یاست که خود پ
رد متواضـع اسـت. از اول   یخواهد از او علم بگمی که یچقدر در مقابل کس

کـنم  مـی  يرویـ کـنم؟ و نگفـت تـو را پ    يرویـ تـوانم تـو را پ  مـی  ایگفت: آ
کـنم باشـد کـه    می يرویبلکه گفت تو را پ یم کنیکه مرا تعلنیمشروط بر ا

م یچـه تعلـ  و رسماً خـود را شـاگرد او خوانـد و گفـت از آن     یم کنیمرا تعل
 یم کـرده و بـه مبـدئ   یتعظـ تـا علـم او را    یدانمی چهو نگفت از آن ياشده

چـه  از آن ياد و فهماند علم تـو رشـد اسـت و گفـت پـاره     نامعلوم نسبت دا
م ده و یمـرا تعلـ   يام شدهیچه تعلم کن و نگفت از آنیمرا تعل يام شدهیتعل

افـت کـه   ی یشاءاهللا خواه کنم بلکه گفت: إنمی ن و چنانینگفت حتماً چن
 يتقاضـا  در مقابلِ .ت ادب نمودیکنم و نسبت به خدا رعامی انن و چنیچن

ت ادب نمـود و او  یـ متقابالً رعاهم  ، حضرت خضریحضرت موس
د نکرد بلکه به اشاره گفت تـو اسـتطاعت بـر تحمـل د    را با صراحت  دن یـ ر

و  يکـرد  يرویـ پـس اگـر پ   »فَـِإنِ اتَّبعتَنـی  «و فرمـود:   يمرا ندار يکارها
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د از من ینبا یم کنیرویپ یسؤال نکن بلکه گفت اگر بنا گذاشتحتماً نگفت 
  .یبپرس يزیچ

د بـه  یـ آن علم شرط کردند که نباي با توجه به نحوه حضرت خضر
در  يد ذکـر یـ آمـی  شیچـه پـ  تو از آن يکه برانیتا ا یچ وجه سؤال کنیه
هسـت   یم علمیآن است که ما متوجه باش يد براین همه تأکیان گذارم. ایم

انسـان ظهـور    يقت آن بـرا ید روح آماده شود تا حقیست، باین یدنیکه پرس
م در یشـو مـی  رو هروبـ  یق سؤال با معلومـات حصـول  یکند. ما عموماً از طر

کننـد و اتفاقـاً بـا    مـی  تنها با رفع حجاب ظهور يکه معلومات حضور یحال
ن نوع یبا ادر رابطه  يروند. مولومی در حجاب هان، آهانسؤال کردن از آ

  د:یگومی علوم
  زودتــر کشـــفت شـــود  یگــر نپرســـ 

  
ــران    ــه پ ــبر از جمل ــرغ ص ــود  م ــر ب   ت

ذا رکبا فی السفینَۀِ خَرَقَهـا قـالَ أَ خَرَقْتَهـا       فَانْطَلَقا حتَّى إِ
ئاً إِمراً شَی ت ئْ قَ أَهلَها لَقَد جِ  )71( لتُغْرِ

را  یخضـر کشـت  حضـرت  شـدند و   یهر دو به راه افتادند تا سوار کشـت 
ز یـ ن» يتقـو «که نگران جان مردم اسـت و   یسوراخ کرد. حضرت موس

به جناب خضـر   ،واقع شود یکه باطل یکند که اجازه ندهمی ن را اقتضایهم
ت ی؟ حقاً کـه معصـ  یتا مردمش را غرق کن يکرد ا آن را سوراخیگفت: آ

 . يانجام داد یبزرگ

  )72( ع معی صبراًقالَ أَ لَم أَقُلْ إِنَّک لَنْ تَستَطی
بـا مـن را    حضرت خضر گفت: نگفتم که تو طاقت و تحمل بودنِ

  ؟ يندار
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را سـوراخ کننـد و    یمـأمور بودنـد کشـت    یدر سطح حضرت خضر
ــد و تحمــلیدمــی گــر آن عمــل راید یدر ســطح یحضــرت موســ  دن

بـا   یکه اگر حضرت موس یکردند که به مردم ضرر برسد، در حالنمی
 نانیاطم شان روشن بود به جناب خضریکه از قبل برا يشواهدتوجه به 

 تنها با آن سوراخ کـردن بـه مـردم ضـرر     که نهنیدند به ایرسمی ،کردندمی
چـرا   یشـود. راسـت  مـی  تمـام  هانتر به نفع آقیعم یرسد بلکه در سطحنمی

نـان داده بـود حضـرت    یشـان اطم یکه خداوند بـه ا نیبا ا یحضرت موس
  بندگان خاص خداوند است به خضر اعتماد نکرد؟از  خضر

مـنْ أَمـري    بِمـا نَسـیت و ال تُرْهقْنـی    قالَ ال تُؤاخـذْنی 
  )73(عسراً

کـردم کـه    يبـه خـود آمـد کـه عجـب! چـرا کـار        یحضرت موس
 :لذا عرض کـرد  ،خاص محروم شوم یدن به علمیرود از رسمی احتمال آن

که دادم و غفلت نمودم مؤاخـذه   ياوعده که کردم و از یانیخاطر نسمرا به
نکـن کـه نتـوانم بـا تـو       ير و کـار یف را سخت مگیمکن و در کار من تکل

 م.  یایب

ت نَفْسـاً زکیـۀً    ذا لَقیا غُالماً فَقَتَلَه قالَ أَ قَتَلْ فَانْطَلَقا حتَّى إِ
سٍ ئاً نُکْراً بِغَیرِ نَفْ شَی ت ئْ   )74( لَقَد جِ
و  یدند بـه جـوان  یبه راه افتادنـد تـا رسـ    یخروج از کشتباألخره پس از 

شـروع   یاو را کشت، دوباره اعتراض حضرت موس حضرت خضر
؟ یرا کشته باشد چرا او را کشـت  ین جوان کسیم ایدیشد و گفت: ما که ند

    ؟!یرشیر قابل پذیچه کار غ
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قـرار گرفتـه، از    یدر مقابـل حضـرت موسـ    یچه تضاد سخت یراست
نـان داده  یروسـت و خداونـد بـه او اطم   هاز بندگان خدا روبـ  ياهبا بند یطرف

ند که او یبمی با صراحت تمام یکه او از طرف ما علم خاص دارد و از طرف
انجام دهد که مستحق قتل باشـد، بـه قتـل     یرا بدون آن که عمل یمرد جوان
  موضوع بگذرد؟ این از یراحتتواند بهمی یا موسیرساند. آ

 راًقالَ أَ لَمبص یعم تَطیعلَنْ تَس إِنَّک 75( أَقُلْ لَک(  
ا نگفتم که تو تحمـل  یگفت: آ یدوباره حضرت خضر به حضرت موس

 ؟ يبا من را ندار یهمراه

نْ شَیع أَلْتُکنیقالَ إِنْ سبها فَال تُصاحدعب ء    لَغْـتب قَـد
  )76( منْ لَدنِّی عذْراً

گـر بـه   ید ید بـا نگـاه  یـ ا بایـ باز به خود آمد که گو یحضرت موس
 را احسـاس  یدر خـود شـک   یخدا نگاه کنـد و از طرفـ  ي ن بندهیحرکات ا

بـه موضـوعات بنگـرد و     تواند با نگاه حضرت خضرمی یکرد که راست
کـار  هت کند، در آن حال با خـودش چـ  یخاص از او تبع افتن آن علمِی يبرا

سـؤال کـردم    تن از تـو و از اعمالـ  یبعد از ان جهت گفت: اگر یهمکند. به
و  يدیمن باشد رسـ ي هیکه از ناح يگر به عذرینکن و د یگر مرا همراهید

د کــه یــد یکــه در ابتــدا فرمــود خــواه ی. در حــاليدیتش هــم رســیبــه نهــا
 کنم.  نمی یاز تو نافرمان يچ امریکنم و از همی شاءاهللا تحملإن



116 يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ  ...............................................................  

ذا أَتَیا  أَهلَ قَرْیۀٍ اسـتَطْعما أَهلَهـا فَـأَبوا أَنْ    فَانْطَلَقا حتَّى إِ
   قـالَ لَـو هفَأَقام نْقَضأَنْ ی ریددا فیها جِداراً یجما فَوفُوهَضی ی

ت ئْ راً شأَج هلَیع 77( الَتَّخَذْت(  
همـان طلـب   دند و از اهلش بـه عنـوان م  یرس ياهیپس راه افتادند تا به قر

کردنـد، در   يرا مهمـان کننـد خـوددار    هانکه آنیاز ا هانطعام کردند و آ
آن را  زد پـس خضـر  یـ ک بـود فـرو ر  یـ افتند کـه نزد ی يواریآن شهر د

 يبـرا  یگرفتـ مـی  يگفت: الاقل مزد یفتد. موسیدرست کرد که فرو ن
  م.یوار تا با آن سد جوع کنیر دیتعم

که طلـب   اگر گرسنه نبودند - ین گرسنگیب است کار خضر که در عیعج
خـتن اسـت.   یشـود کـه در حـال ر   می يواریر دیمشغول تعم -کردندنمی طعام

ار ویـ فتاد، چرا الاقـل صـاحب آن د  ین ییغذاي هیان به فکر تهین میچرا در ا
 هـا نیـ بدهـد؟ ا  ییغـذا  هـا نوار به آیر دیتعم يد در ازایدا نکرد تا بگویرا پ

ظهور  یدر ذهن حضرت موس یکامالً منطق یصورتبود که به یسؤاالت
ان یـ در م ن رابطـه آن سـؤال را بـا حضـرت خضـر     یکرده بـود و در همـ  

با خضر آن است که صرفاً بـه او   یکه راه و رسم همراهنیگذارد. غافل از ا
نان داده کـه او  یاطم یک طرف خداوند به موسیاز  ینان کند. وقتیاطم
شـرط کـرده    رت خضـر گر حضـ یاست و از طرف د »عبداً منْ عبادنا«

. چـرا  یت کنـ یـ د از مـن تبع یـ آمـی  که به ذهنت یسؤاالت يد ماورایاست با
 ند:یبفرما سؤال کردند که حضرت خضر یحضرت موس
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ئُک بِتَأْویلِ ما لَ قالَ هذا فراقُ بینی أُنَبس کنیب و عتَطتَس م
  )78( علَیه صبراً

افتـاد، بـه    یین مـن و شـما جـدا   یبعد بجا به نیحضرت خضر گفت: از ا
  .  یشه کنیبر آن صبر پ یکه نتوانست يزیدهم از چمی من به تو خبر يزود

سـکوت پیشـه    یحضـرت موسـ  اگـر  بـود کـه    ینگفتن يزهایچه چ
داد. سکوت تنهـا  می نشان ایشانراه به ي حضرت خضر در ادامهکرده بود، 

ــود کــه حضــرت خضــر  یراهــ ــتوانســت از آن طرمــی ب حضــرت  قی
ن سؤاالت چگونه حجاب و مانع یرا وارد آن علم خاص بکند. ا یموس

مطمـئن شـدند حضـرت     شـد کـه حضـرت خضـر    مـی  ورود به آن علم
 کند.   یاو را همراه ،از آن سؤاالت آزاد یتواند با ذهننمی یموس

ت لمساکینَ یعملُونَ فی الْبحرِ فَأَردت أَ نْ أَما السفینَۀُ فَکانَ
  )79( أَعیبها و کانَ وراءهم ملک یأْخُذُ کُلَّ سفینَۀٍ غَصباً

، یفرمـود: امـا در مـورد کشـت     ،ن آنچـه گذشـت  یـی حضرت خضر در تب
کردنـد  مـی  ا کاریاز مستمندان بود که با آن در در يامزبور مال عده یکشت

هـاي  یبـود کـه کشـت    یپادشـاه  هانآوردند. دنبال آمی دستبه یو لقمه نان
وب کنم تـا آن  یخواستم آن را معمی کرد،می ا را از هر که باشد غصبیدر

  ع نبندد و از آن صرف نظر کند.پادشاه جبار بدان طم
 يز کـار یک چیکردن  چگونه با خراب يد حکمت خضریمالحظه کن

 دهد.  می ز انجامیتر از اصالح آن چبزرگ
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اه مؤْمنَینِ فَخَشینا أَنْ یرْهقَهما طُغْیاناً و أَما الْغُالم فَکانَ أَبو
  )80( و کُفْراً

پـدر و مـادرش هـر دو مـؤمن بودنـد پـس        ،اما در مورد قتـل آن جـوان  
وادار بـر   ،یر روحیم که پدر و مادر خود را اغواء نموده و از راه تأثیدیترس
  کند.و کفر ان یطغ

ي نـده یکننـد و نما می عملجا نیدر ا یحضرت به عنوان مأمور نظام اله
در مخلـوقش   یگونـه تصـرف   کـه حـق هـر    یآن کودك هستند، خالق خالقِ
 د:  یفرمامی ن جهتیهمبه .دارد

  )81( فَأَردنا أَنْ یبدلَهما ربهما خَیراً منْه زکاةً و أَقْرَب رحماً
 هـا نن فرزنـد بـه آ  یـ ا يجـا بـه  فرزندي م که پروردگارشانیپس خواست

تـر  کیـ از نظر رحم نزد ) بهتر از او باشد وزکوةبدهد که از جهت طهارت (
  23جه با پدر و مادرش دوست باشد.یرحم کند و در نت يشتر صلهیباشد و ب

مـانِ پـدر و مـادر آن جـوان نـزد خـدا ارزش       یه اشـاره دارد کـه ا  ین آیا
بـا آن   نموده تامی مؤمن و صالح را يفرزند يمان اقتضایآن ا و است داشته

ــوده خــالف آن را اقتضــاء   يدو صــله ــد ب  رحــم کنــد و آنچــه در آن فرزن
از کـارگزاران آن اسـت    یکـ یکـه حضـرت خضـر     یو نظام ربوب هکردمی

  ن اراده کرده است.  ینسبت به آن فرزند و آن پدر و مادر چن

                                                 
داد کـه از نسـل    يدختـر  هـا نند: در قبال آن پسر خداوند به آیفرمامی امام صادق - 23

 )356، ص 2، ج یاشیر عی(تفس .امبر متولد شدیآن دختر اوالد پ
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شـه کنـد حکمـت    یخـدا را پ  ید چگونـه اگـر انسـان بنـدگ    یمالحظه کن
دارد، مـی  راه او بـر  ينـده را، از جلـو  یآي دهنـده  آزارهـاي  حادثه يخضر
  ندازد.  یبه هالکت ب ينداریکه ممکن است انسان را از نظر د یحوادث

ن عالم وجـود دارد کـه ظـاهر    یدر ا یبیغهاي تیمعلوم است که مأمور
ن یـ ر ایـ ن محال اسـت ز یابنابر ،دارند یالنقش فع ،مدر باطن عالَ یستند ولین

آن را  یقدسـ  یباشد که بدون باطن باشد و مصـلحت  یقاتفا ياآسمان حادثه
م تـا  ین اسـت کـه مـومن باشـ    یـ م و آن ایشـتر نـدار  یراه ب کیـ د. یدنبال ننما

م یکنـ  یم کـه اگـر بنـدگ   یدانـ مـی  ن رایـ حوادث در خدمت ما باشند. فقط ا
 شود.می کند بلکه به نفع ما وارد عملنمی ه ما عملیعل يحکمت خضر

 ا الْجِدارأَم کـانَ     و دینَـۀِ وـی الْمنِ فـیتیمنِ ییغُالمفَکانَ ل
تَحتَه کَنْزٌ لَهما و کانَ أَبوهما صـالحاً فَـأَراد ربـک أَنْ یبلُغـا     
أَشُدهما و یستَخْرِجا کَنزَهما رحمۀً منْ ربک و ما فَعلْتُه عـنْ  

  )82( لَیه صبراًیلُ ما لَم تَسطَعِ عأَمري ذلک تَأْو
م اهل شهر بـود و در  یتیوار از دو فرزند یکه ساختم، آن د يواریو اما د

صـالح   يم، مـرد یتـ یاز آن دو نهفته بود و چـون پـدر آن دو    یر آن گنجیز
بودن پدر، رحمت خدا شامل حال آن دو شد و امر کـرد   خاطر صالحبود به

کـه تـا دوران بلـوغ آن دو اسـتوار بمانـد و گـنج        يطـور وار را بسازم بـه ید
ن از رحمت خـدا بـود کـه شـامل     یمحفوظ شود، تا آن را استخراج کنند، ا

ـالح پـدر  یتیآن دو  بـودن انسـان    ه داللـت دارد کـه صـالح   یـ آ -.م شد به جهت ص
ي هیـ آنگـاه فرمـود: مـن آنچـه کـردم از ناح      -ک دارد.یـ در وارث او اثر ن یگاه

ت گفـتم و  یـ لش هم همـان بودکـه برا  یامر خدا بود و تأوخودم نکردم و به 
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ت گفـتم، نـه آنچـه از    یـ ن بـود کـه برا  یـ عبارت از ا ،عیآن وقا یقیسبب حق
بـا مـن را    یتحمـلِ همراهـ   ینتوانسـت تـو  شـد و  می ت معلومیا برایظاهر قضا
  جدا شد.   ین بگفت و از موسی، ایداشته باش

در مـورد برخـورد   » هـاي بلـوغ  نامـه «مرحوم صفائی حـائري در کتـاب   
ي با توجه به آیات قـرآن بـه نکتـه    با حضرت موسی حضرت خضر

 »کتـاب «و  »بینات«فرمایند: سالک باید از مرشد کنند و میظریفی اشاره می
و کــافی نیســت کــه بــا بصــیرت و آگــاهی او  دســت آوردرا بــه »میــزان«و 

حرکت کند بلکه باید خود، آگاه شود و با بصـیرت اقـدام نمایـد و در ایـن     
 موسـى  لَـه  قالَ«پرسند: می از حضرت خضر رابطه حضرت موسی

آیا همـراه تـو باشـم     )66(کهف/»رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ أَنْ على أَتَّبِعک هلْ
قَـالَ  «اي به من رشدي را بیاموزي؟ و او در جواب گفـت:  چه آموختهتا آن

توانی و استطاعت نداري کـه  تو نمی )67(کهف/»إِنَّک لَن تَستَطیع معی صبرًا
وکَیـف تَصـبِرُ علَـى مـا لَـم تُحـطْ بِـه        «با من صـبر کنـی و شـکیبا باشـی.     

ر چیـزي کـه بـه آن احاطـه     توانی صـبر کنـی بـ   چگونه می )68کهف/»(خُبرًا
آورد و اسـتقامت  نداري. کسـی کـه از تمـامی راه مطلـع نباشـد، دوام نمـی      

قَالَ ستَجِدنی إِن «گوید: با تمامی تواضع می کند و حضرت موسینمی
بینی، اگـر خـدا   به زودي می )69(کهـف/ »شَاء اللَّه صابِرًا ولَا أَعصی لَک أَمرًا

یعنـی   -کـنم. و ایـن عـالم    چ دستوري را عصیان نمیبخواهد من صبورم و هی

گذارد که اگر همراه من آمدي هـیچ از مـن سـؤال    شرط می -حضرت خضر
اي بیـاورم. کـه مستحضـرید راه    نکن تـا خـودم برایـت ذکـر و حـرف تـازه      

کشتی را سوراخ کردند و آن جوان را بـه قتـل    افتادند و حضرت خضر
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ــر    ــوار را تعمی ــاندند و آن دی ــرت    رس ــه حض ــه مرحل ــر س ــد و در ه نمودن
  اعتراض کردند و باالخره کار به جدایی کشید. موسی

فرمایند: در این داستان لطیـف،  مرحوم صفائی پس از طرح موضوع می
دهد کشتی را سوراخ کن و یا کودك را به قتل مرشد به موسی دستور نمی

د، چـون  کنـ برسان و یـا دیـوار را تعمیـر کـن، بلکـه خـود ایـن کـار را مـی         
تـوان از ایـن   گیرد: تو با دقت ببین، که آیا میبصیرتش را دارد. و نتیجه می

چون و چرا بـود و حتـی اگـر بـه     داستان استفاده کرد در برابر مرشد باید بی
محرّمات شرعی دستور داد، مرتکب شد، چون مرشد از بـاطن خبـر دارد و   

  مأمور به ظاهر نیست؟
 گر از حضـرت خضـر  ید يان در جان داستیر از ایم غیدر قرآن کر

بوده کـه قـومش    يامبریاند که او پات به ما خبر دادهینگفته و در روا يزیچ
 ین کـه بـر هـر چـوب خشـک     یـ اش او معجـزه  هکردمی د دعوتیرا به توح

د گفـت نـوع علـم    یـ با و د، و تـاکنون هـم زنـده اسـت    شمی نشست سبزمی
از  یکین که یمختلف بوده و نه ا یو حضرت موس حضرت خضر

  جهات اَعلم باشد.ي در همه يگرید
مـأمور   ید بتوان گفت حضـرت موسـ  ید شایچنانچه مالحظه فرمود

دسـتگاه خضـر    .قـت یمـأمور بـه طر   عت بودند و حضرت خضـر یبه شر
  ل.  یقت بود و عمل به تأویطر

بـه بعـد    6ه یـ ها به مغز سوره وصل شوند که مغز سوره آد تمام حادثهیبا
؟ یهالك کن یخود را از ناراحت یخواهمی غمبر چرایپ ي: ااست که فرمود

 يعت نبـو یکـه شـر   ییجاحضور ماست پس آني امبر، صحنه، صحنهیپ يا
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در صـحنه هسـت، مـردم را بـا      يست، خضر و حکمـت خضـر  یدر صحنه ن
ــدارمــی عت و حکمــت نگــهیشــر ــدگمــی م، حــالی ــد بن ــد و یخواهن  کنن
 فیرا تضـع  یکـه حکومـت الهـ   نکـردن؛   ینکنند، بندگ یخواهند بندگمی

د و یـ آمی خ است، خضر در صحنهیعطف تارهاي جا که نقطهکند. آننمی
ي و ائمـه  دهـد. البتـه مقـام حضـرت محمـد     مـی  ت خود را انجامیمأمور
  قت است.یقت و حقیعت و طرین شریمقام جامع ب نیطاهر

 او  يدیت توحین و شخصیذوالقرن

َئلُونَک عـنْ ذي الْقَـرْ   سی و     نْـهم کُملَـیـأَتْلُوا عنِ قُـلْ سنَی
  )83(ذکْراً.

داسـتانش   يپرسند بگـو بـه زود  می ن همیالقرن يذي مبر از تو دربارهایپ
 خوانم.می دیش داریات قرآن که در پیرا از آ

نْ کُلِّ شَیم ناهآتَی ضِ وی الْأَرف کَّنَّا لَهباًإِنَّا مبس 84( ء(  
کـه معمـوالً    يزیـ م و از هـر چ یـ ن را دادیتصرف در زمـ  ما به او قدرت

رسـند، بـه او عطـا    مـی  خـود  یبـه مقاصـد مهـم زنـدگ     آني لهیمردم به وس
  ر.  یجسم و مال و تدب يروین و نیل عقل و علم و دیم، از قبیکرد

 )85( فَأَتْبع سبباً

  استفاده کرد و به راه افتاد.ها ن سببیپس او از ا
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ذا  سِ وجدها تَغْرُب فیحتَّى إِ الشَّم غْرِبلَغَ مئَۀٍ  ب منٍ حیع
و وجد عنْدها قَوماً قُلْنا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِما أَنْ تُعذِّب و إِمـا أَنْ  

 )86( تَتَّخذَ فیهِم حسناً

د، یکه به کمک آن سبب حرکـت کـرد و بـه مغـرب آفتـاب رسـ      نیتا ا
کند و نزد آن محـل کـه   می دار غروبلجني ه در چشمهافت کیآفتاب را 

آن زمـان بـه طـرف     ين آبـاد یتا آخر یعنی -افت، یرا  یآفتاب غروب کرد مردم
 یخشـک دي بـه وجـود   یامگر بعد از آن ساحل، ید که دیرس یر کرد و به ساحلیمغرب س

ا یآفتاب در درد که یرسمی ن به نظریده بود چنیا چسبیافق به در يرفت و چون انتهانمی
ا در آنـان  ین قوم را شکنجه کن یا این یذوالقرن يم ایگفت -غروب کرده است.

بـا   یخـواه مـی  م که چهیو ما از او استخبار کرد نماکو سلوك ین يبه رفتار
 ؟ین قوم بکنیا

ربـه فَیعذِّبـه    قالَ أَما منْ ظَلَم فَسوف نُعذِّبه ثُم یـرَد إِلـى  
  )87( عذاباً نُکْراً

کنم و سـپس همـان   می شن گفت: هرکس که ستم ورزد عذابیوالقرنذ
 پروردگــارش بــاز گردانــده يامــت بــه سـو یکــه عــذاب کـردم در ق  يفـرد 
 نُکْـراً شـود.  مـی  رو ر قابل تصور اسـت روبـه  یکه غ یشود و با عذاب الهمی

  ر قابل تصور.  یغ یعنی
ن دو یالقـرن ول سخنان و دعوت ذدهد که مردم در مقابمی ه نشانین آیا

 نکردند.   يرویشان پیک گروه از مردم از ایگروه شدند و 



124 يتوحیدهاي یسوره کهف، راز زندگ  ...............................................................  

و سنَقُولُ  و أَما منْ آمنَ و عملَ صالحاً فَلَه جزاء الْحسنى
  )88( لَه منْ أَمرِنا یسراً

م و یکنـ می مان آورد و عمل صالح انجام دهد را احسانیو اما هرکس ا
د. هم یایمش که بر او گران نیدار یو رفاه اوست وام یآساني هیآنچه مابه 

 ف سـخت بـر دوش او  یـ م و هـم تکل یکنـ مـی  ک بـا او برخـورد  یـ با گفتار ن
  م.یگردانمی اتش را سبکیم و مالیگذارنمی

کشـد کـه   مـی  رین را بـه تصـو  یت ذوالقـرن یات شخصین آیخداوند در ا
 نموده. می و چگونه عملکرده می منطقش چه بوده و چگونه فکر

  )89( ثُم أَتْبع سبباً
  د و به راه افتاد.یه دیسفر ته يبرا یلیجا وساسپس در آن

سِ وجدها تَطْلُـع علـى   الشَّم عْطللَغَ مذا ب قَـومٍ لَـم    حتَّى إِ
 )90( نَجعلْ لَهم منْ دونها ستْراً

از طـرف مشـرق    ییبـه صـحرا   ومشرق حرکـت کـرد    يسوکه بهنیتا ا
شـان در برابـر آن   یا يکنـد کـه بـرا   مـی  طلـوع  ید آفتاب بـر قـوم  ید، دیرس

خـاك   يان بـر رو یـ م. بدون سـاختمان و بـه صـورت عر   یقرار نداد یپوشش
که با آن خود را از آفتاب پنهان کننـد نداشـتند و لبـاس     ياخانه -کردند. می یزندگ

  -ساختمان را يهم نداشتند، نه فرهنگ پوشش لباس را داشتند و نه علم بنا
 )91( کَذلک و قَد أَحطْنا بِما لَدیه خُبراً
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م، چون خداوند خـط و  یچه نزد او بود احاطه داشت ن ما به آنیچن نیو ا
برخـورد کنـد در    ین قـوم یکرده که چگونه با چنـ می او را به او الهام یمش
  نداشتند.   یچ پوششیکه ه یحال

 )92( ثُم أَتْبع سبباً

 د و حرکت کرد.یه دیسفر ته يبرا یلیسپس در آن جا وسا

ذا بلَغَ بینَ السدینِ وجد منْ دونهِما قَوماً ال یکادونَ  حتَّى إِ
  )93( یفْقَهونَ قَوالً

بودند  ین آن دو کوه مردمییکه دو کوه قرار داشت و پا یید به جایرس
 يدنـد و محتـوا  یفهمنمـی  یرا به آسـان  یچ سخنیکه ه ییار ساده و ابتدایبس

گـران برقـرار   یبا د يتوانستند ارتباط فکرنمی کردند ونمی سخنان را درك
 کنند.  

جوج مفْسـدونَ فـی   قالُوا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِنَّ یـأْجوج و مـأْ  
أَنْ تَجعـلَ بینَنـا و بیـنَهم     الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَک خَرْجاً على

ا د94( س(  
ن؛ یالقـرن ذو يدنـد گفتنـد: ا  ین را دیقـدرت ذوالقـرن   یآن قوم ساده وقت

 ن فسـاد یکنند، در زممی ین دو کوه زندگیأجوج و مأجوج که در پشت ای
 يزیا ممکن است ما چیدهند، آمی مورد قتل و اسارت قرار کنند و ما رامی

؟ تـا از تجـاوز   یجاد کنـ یا يحائل و سد هانن آین ما و بیم تا تو بیخرج کن
 هم بدهند). يدکه حاضرند مزنیشود. (اشاره به ا يریجلوگ هانآ
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بیـنَکُم و  بِقُوةٍ أَجعلْ  قالَ ما مکَّنِّی فیه ربی خَیرٌ فَأَعینُونی
  )95( بینَهم ردماً

که خدا به من داده و آن وسـعت و قـدرت    ین گفت: آن مکنتیالقرنذو
د بهتـر اسـت،   یـ دهمـی  امکه شما وعده یداشته، از مال یکه خدا به من ارزان
 یانسـان  يروید مرا با نید بایاگر خواست یخواهم ولنمی لذا من از شما خرج

  د.یاوریز بید و مصالح نیکمک کن
ذا سـاوى  آتُونی بـینَ الصـدفَینِ قـالَ     زبرَ الْحدید حتَّى إِ

ذا جعلَه ناراً قالَ آتُونی   )96( أُفْرِغْ علَیه قطْراً انْفُخُوا حتَّى إِ
کـار  د تـا در سـد بـه   یاوریاز آهن ب ییهام قطعهیخواهم بلکه برانمی مزد

شان بنا کرده باال برد یدند. پس سد را براش آوریببرم، آنچه خواسته بود برا
ن یـ د بـه ا یـ شد. گفت حاال در آن بدم يدو کوه را پرکرده، مساوي انهیتا م

داخـل   يهـا نسد نصب کننـد تـا آهـ    يرا باال يآهنگرهاي صورت که دم
چون آتش گـرم شـد    یزند و وقتیآن بر يسد را گرم نموده سرب در البال

زم تـا از نفـوذ هـوا و    یـ آن بر يد تـا رو یـ راویم مـس ذوب شـده ب  یگفت برا
  دن در امان بماند.یسپو

 )97( فَما اسطاعوا أَنْ یظْهرُوه و ما استَطاعوا لَه نَقْباً

أجوج و مأجوج که ظاهراً دو گروه از مغوالن یکه سد ساخته شد  یوقت
دهـد  مـی  نشانن یا آن را سوراخ کنند. ایاند، نتوانستند از آن باال روند بوده

  .  است رشد داشته ين سدین تا ساختن چنیکه تمدن ذوالقرن
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  و کَّـاءد لَهعی جبر دعو ذا جاء إِ قالَ هذا رحمۀٌ منْ ربی فَ
ا قی حبر دع98( کانَ و( 

از پروردگار مـن   ین سد خود رحمتیسد گفت: ا ين بعد از بنایالقرنذو
از مردم را از  یآن اقوامي لهیوسبود که خداوند به ينعمت و سپر یعنیبود 
ي ن رحمت با آمدن وعـده ین سد و ایأجوج و مأجوج حفظ فرمود و ایشرّ 

پروردگـار مـن آمـد آن را    ي وعـده  یخواهد بـود. وقتـ   یپروردگار من باق
ا قبـل از  یشدن  رانین اندکاك و ویحال ا -کند می کسانین یدرهم کوبد و با زم

 رب مـن تخلـف  ي د وعـده یـ گومی و بعد -امـت یا با وقوع قیامت منظور است یق
  24ر و حق است.یناپذ

ئذ یموج فی موی مضَه عتَرَکْنا ب ـورِ    وـی الصخَ فنُف ضٍ وعب
 )99( فَجمعناهم جمعاً

کهف نظر به زنده شدن مردگان بعـد  ي سوره یکه روح کل ییجااز آن
ي ن مـا را متوجـه جملـه   یدر آخرِ ذکرِ داسـتان ذوالقـرن   یاست حتاز مرگ 

                                                 
فرماینـد: در مـورد   مـی ات مختلـف،  نظـر  یزان، پـس از بررسـ  یـ در الم ییعالمه طباطبـا  - 24
    .ک اعتماد نمودیچ یتوان به هنمی باًیات متفاوت است که تقرین آنقدر روایالقرنذوشخص 

ن در قــرآن اشــاره بــه حضــرت یمستحســن معتقدنــد ذوالقــرن ياز جملــه جنــاب آقــا ياعــده
که مردم در مـورد   نیبت و زمان ظهور هستند و ایزمان غ یعنیکه صاحب دو قرن  دارد يمهد

عزیـزان در ایـن رابطـه     نـده دارد و نـه گذشـته.   یکنند، نظـر بـه آ  می لسؤا امبرین از پیالقرني ذ
  رجوع فرمایند.   نیذوالقرن توانند به کتاب ایشان تحت عنوانمی

با تأویالت و ابهاماتی همـراه اسـت    -نگاه عالمه و آقاي مستحسن  -هرچه هست هر دو نگاه 
  نیاز داریم. ترگشایشی جامعدهد در فهم آیات مربوط به ذوالقرنین به و این نشان می
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 خـراب  یالهـ ي ن کرد کـه فرمـود آن سـد بـا آمـدن وعـده      یجناب ذوالقرن
  پروردگار من حق است.  ي شود و وعدهمی

پـردازد و  مـی  امـت یقي ن عرصهییقرآن به تب موضوع ذوالقرنین،پس از 
م کـه از  یکنـ مـی  شـان یرهاد: در آن روز یـ فرمامـی  حـق ي ل وعدهیدر تفص

ا هنگـام طوفـان   یـ شـوند کـه در  مـی  شدت ترس و اضطراب آنچنان آشـفته 
کنــد و رحمــتش مــی اعــراض هــانشــود و پروردگارشــان از آمــی آشــفته

 شـان جمـع و زنـده   شـود و همـه   دهیـ دوم دمي شـود و نفخـه  نمـی  شاملشان
 گردند.می

ئذ للْکافرینَ عرْ موی نَّمهضْنا ج   )100( ضاًو عرَ
 یم که در برابر چشم کافران به حـالت یکنمی در آن روز جهنم را آشکار

ي را جهـنم جلـوه  یـ کنـد. ز مـی  بر قلب کـافران جلـوه   یتمام، به شکل آتش
  غضب خداوند است.

 يامـت جهـنم را بـه صـورت شـتر     یم در قیت داریطور که در رواهمان
، یکنـ مـی  به نـامحرم نگـاه   یوقت آورند.می خشمناك جهت عذاب کافران

امـت بـه   یاسـت کـه در ق   ید که آن همان جهنمیآمی ک گناه به سمت توی
سـت،  یامـت ن یسـه بـا آتـش ق   یا قابل مقایکند. آتش دنمی آن صورت ظهور

 سوزاند و به عمق جان اثـر می است که روح را یامت از جنس آتشیآتش ق
 کند.می

ت أَعیـنُهم فـی   عـنْ ذکْـري و کـانُوا ال     غطـاء  الَّذینَ کانَ
  )101( یستَطیعونَ سمعاً
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اد خـدا قـرار داده و   یـ از  يارا در پـرده  هـا نشان آیهاکه چشم یکافران
دن بـه حـق   یرسـ  يبـرا  یگـر راهـ  یجـه د یدر نت. دن را نداشتندیاستطاعت شن

شـان  یگرفتن برا دن و عبرتیدن و نه تفکر و نه شنیشان نمانده بود، نه دیبرا
توانسـتند  نمـی  ا غافـل بودنـد و  یاد خدا در دنیاند که از ینمانده. همان کسان

  رند.  یر آن قرار گیسخن حق را بشنوند، چه رسد تحت تأث
أَولیـاء   أَ فَحسب الَّذینَ کَفَرُوا أَنْ یتَّخذُوا عبادي منْ دونی

  )102( إِنَّا أَعتَدنا جهنَّم للْکافرینَ نُزُالً
ر از یـ کنند اگر به غمی الیکنند خمی د خدا را انکاریکه توح یا کسانیآ

خواهند نمـود و عقـاب    ياریشان را یا هاناتخاذ کنند آ يگریاء دیخدا، اول
کفـار در   يم تا برایاشان دفع خواهند کرد؟ ما جهنم را آماده کردهیمرا از ا

  باشد.شان ییرایپذي لهیامت، وسیورودشان به ق يهمان ابتدا
بـه   یکنـد کـه راضـ   می کافران یفوق ما را متوجه اشتباه محاسباتي هیآ
 ن افـراد خبـر  یـ ا بـارِ  ار اَسـف یبسـ ي نـده یت مستکبران هسـتند و از آ یحاکم

خـود  ي دهنـده  ير خـدا را حـاکم و رب و حـافظ و روز   یـ را غیـ دهـد ز می
  گرفتند.

 يفـرد ت خداوند بر روح و روان و نظـام  یت و والیاز حاکم یاگر کس
زا کند و عمالً هالکـت نمی ها را حسیگر زشتیاش غافل شد دیو اجتماع

که فقط با نظـر   یبودن گناه را درك نخواهد کرد چون دلش کور شده، دل
ــ   ــور اله ــق و ن ــه حضــرت ح ــا و بصــیب یب ــی رین ــار م ــا گرفت در  يشــود و ب

اگـر   کـه  ز گـواه بـر آن اسـت   یـ گـردد. همـه چ  می کور ییایدنهاي حجاب
درك گنـاه در مـا کـور شـود      م و حـس یبر خـود نباشـ   یت الهیالمراقب و
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م شـد.  یهـا خـواه  ن سرنوشـت یبـارتر هـا و هالکـت  ن انتخـاب یگرفتار بـدتر 
خـود را   ییم توانـا یخ گذاشـت ی يرو یطور که اگر دست خود را مدتهمان

م، اگر روح خـود را بـر   یدهمی اء از دستیاش یِو نرم يدر حس کردن زبر
 یگـر زشـت  یکند و قلب ما دمی ا روح ما را کرخیم، دنیگذاشتا یخ دنی يرو

چـه   چـه و  یعنـ ی یفهمد حـالل و حــرام الهـ  نمی د وینمانمی گناه را حس
  ما دارند. یدر زندگ یگاهیجا

حـالل و حـرام    يبـرا  ییم جـا یکنـ  یراه نجات آن است که از ابتدا سع
م ینـ یرا نب يزیـ م و هر چیرا نخور يزیم و هر چیخود باز کن یخدا در زندگ

 بکنـد نـزد مالئکـه مباهـات     رعایـت  را یکه احکام اله یو خداوند به جوان
ر انـداخت،  یـ چشمش به نـامحرم افتـاد و سـر بـه ز     یکه وقت یجوان .کندمی

ي کننـد و اگـر سـر بـه بـاال انـداخت، مالئکـه       مـی  ن او را دعایزمي مالئکه
ن و آسمان یزمي کنند و اگر چشمانش را بست، مالئکهمی شیآسمان دعا

م ییز بگـو یـ م تـا همـه چ  یستیعنوان بندگان خدا آزاد نکنند. ما بهمی شیدعا
ت دستورات یم. با رعایم که همه جا برویستیآزاد ن ینیهمچنان که از نظر د

 توانند بهمی شود ومی فراهم هانانسا يب برایارتباط با عالم غي نهیزم یاله
ه را بـا جـان خـود درك    یـ ات تزکحضور خدا را حس کننـد و برکـ   یخوب
  د.نینما

  ن عملیبارتر انیز
 آورد ومـی  حـرف را ي و عصاره یین سوره نکات نهاین قسمت ایآخر

اســت و راه خطــر  ياچگونــه قصــه ییایــات دنیــحي د کــه قصــهیــفرمامــی
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دهد. خداونـد  می را نشان یاله يا تا لقایز راه برون رفت از دنیکجاست و ن
  د:  یفرمامی امبر خودیبه پ

ئُکُم بِالْأَخْسرینَ أَعماالً لْ نُنَب103( قُلْ ه(  
م از پـر  ید شـما را آگـاه کنـ   یـ خواهمـی  ایـ امبر! به مشـرکان بگـو آ  یپ يا

  ؟  ین زندگیترن عمل و پوچیضررتر
    ـمونَ أَنَّهـبسحی ـمه نْیا ویاةِ الدی الْحف مهیعالَّذینَ ضَلَّ س

  )104( یحسنُونَ صنْعاً
 چیاز دست دادند و هـ  ییایدن یکه تمام تالش خود را در زندگ یکسان

 انجـام  یکنند که کـار خـوب  می ن حال گمانیدر ع و از آن نگرفتند يابهره
  شده.   هانت خسران آیتمامي هین پندار است که مایهم ،دهندمی

بـه   يدیـ جه گرفته اسـت، ام یال خود نتیبه خ یگردد ولمی آن که خاسر
رفت و یک پــذیــســت، اگــر باطــل را بــه عنــوان عمــل نین خســرانش جبـران 

را دلش مجـذوب  یخاسرتر است ز يآن اعمال بود، از هر خاسري باختهدل
  دارد.می حق باز يِرویل به پین انجذاب او را از میاست و همیدنهاي نتیز

ک طـرف  یـ اسـت کـه از    یها از آن کسـان ین زندگیترد پوچیفرما یم
نـدارد و   یچ جهت متعـال یشود و همی ا پراکنده و گمیاعمالشان تماماً در دن

 یکننـد اعمـال خـوب   مـی  ا فکریاهل دنهاي رفتن مالكیگر با پذیاز طرف د
ک طـرف  یـ را از یـ هسـتند ز  هـا نن انسایانکارترین افراد زیدهند، امی انجام

اسـت   ییایـ سراسر دن ،بودن يدیر توحیجهت غهستند که به یگرفتار اعمال
ن یـ ا ییایـ دن یدر زنـدگ  هـا نسـتند کـه مقصـد آ   یگر متوجـه ن یو از طرف د

ر یت در مسـ یبشـر  یا کننـد. وقتـ  یـ همت خود را صـرف دن ي ست که همهین
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 یشـود تـا مالکـ   نمـی  روح خودي هیرد متوجه اهداف عالیقرار نگ يندارید
 را در آن حال عمل خـود را دوسـت  یعمل خود داشته باشد ز یابیارز يبرا
ن طـور  یـ ن مشـکل را ا یـ قـرآن ا  .داردمی دارد، چون خودش را دوستمی
تَاللّه لَقَد أَرسلْنَا إِلَى أُممٍ من قَبلک فَـزَینَ لَهـم   «د: یـ فرمامی کند ومی نییتب

مهیلو وفَه مالَهمَطانُ أَعهاى پـیش از  سوگند به خدا که به سوى امت 25»الشَّی
بـا جلـوه داد پـس    یى] فرستادیم اما شیطان اعمالشان را برایشان زتو [رسوالن

امبر و یـ خ بشـر پ یبـه واقـع اگـر در تـار     .خواهد بود ییهانن انسایچن یاو ول
ـاره   ت عملینبود بشر یامام د و عمـالً  یسـنج مـی  اشخود را تنها با نفـس ام
 رو آن عمـلِ یـ ت چـون خـود را دوسـت دارد و پ   رفیپذمی طان رایت شیوال

ن یـ خواهـد باشـد. راه نجـات ا   می خود را هم دوست دارد، آن عمل هر چه
مـان در  یهام تا تـالش یم و عمل خود را با حق بسنجیاست که حق را بشناس

 26م.یردگن ین نوع زندگیترا گم نشود و گرفتار پوچیدن یزندگ

أَع ت مـالُهم  أُولئک الَّذینَ کَفَرُوا بِآیات ربهِم و لقائه فَحبِطَ
  )105( فَال نُقیم لَهم یوم الْقیامۀِ وزناً

 ات پروردگارشـان کفـر  یـ اند که بـه آ ییهاننِ اعمال، آیصاحبان اَخسر
شان کـه   يو به لقا -و معجزات و نبوت  یو انفس یات آفاقیاعم از آ -ورزند می رب

حسـاب   امت ویاد روز قیهمان معاد باشد کافرند و چون محرك اعمالشان 
 ینیامـت وزن و سـنگ  یدر ق هانآ يگردد و برامی جهینت یست اعمالشان بین

                                                 
 .63ي هینحل، آي سوره - 25

هـاي فرهنگـی پـوچ    آنگـاه کـه فعالیـت   «توانید به کتاب ها میبراي بررسی انواع پوچی - 26
 از همین مؤلف رجوع فرمایید.» شودمی
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اسـت و بـا حـبط    » حـق «ن اسـت  یامـت سـنگ  یچه در قرا آنیشود زنمی برپا
 يندارد تـا بـرا   معنا یکردنجه وزنیماند و در نتنمی یباق یگر عملیعمل، د

  .شی در میان باشدسنج هانآ
شـمارد و   یبرمـ  یات خدا و انکار لقاء الهیبه آ اعمال را کفرِ یراز پوچ

هـا  ا نشده بودند، با نور آن قلبیدارند که اگر مشغول دن ییهاکه قلبنیبا ا
خـود را از   یرت قلبـ یا شدند و بصـ یگشتند، گرفتار دنمی یاله يمنور به لقا

کـه مـا بـه دنبـال      ياجهیآن عمل از نت یبه کل یعنیحبط عمل  .دست دادند
امـت  یاز آن حاصـل نگـردد و در ق   ياجـه یچ نتیناتوان گردد و هـ م ین بودآ
  اورد.  یبار نانسان به يبرا یچ ارزشیه

ا اعمالشان به هـدر رفتـه و نـابود شـده و در     یفرمود: در دن 104ي هیدر آ
 یامت وزنـ یدر روز ق هانآ يم برایدارنمی ـد: بـرپایگومی 105ي هیآخر آ

ر یـ وزن دارد و اعمـال غ » حـق «شـود فقـط   می امت روشنیرا در روز قیرا ز
ر یـ غي شـه یجهـت اند شـان بـه  حق و گناه اصال وزن ندارند. پس چون اعمال

ـ  هـا نت آیحـق نبـود و عمـالً در شخصـ     يدیتوح ان نبـود، روز  یـ مدر  یحقّ
مختلـف   يهـا نزان متوجـه هسـتند کـه در زمـا    یالبته عز امت وزن ندارند.یق

 یگـردد و مـا در هـر زمـان    نمـی  حـق عـوض   یشـود ولـ  مـی  ابزارها عـوض 
قـت را در جـان خـود    یم کـه حـق و حق  یهسـت  یامت گرامـ یدر ق يااندازهبه

 م.  ینه کرده باشینهاد

 و رسـلی  ذلک جزاُؤهم جهنَّم بِما کَفَرُوا و اتَّخَذُوا آیـاتی 
  )106( هزُواً
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جهـت  جهـنّم اسـت بـه    هـا نآ يم، جـزا ین است که گفتـ یچن هانحالِ آ
ات و رسوالن مـن  یگرفتن آ دند که آن کفر را با به استهزاءیکه ورز يکفر

  دو چندان کردند.  
کـه   یقیمتوجـه حقـا   یاطلبیـ جهـت دن قت را پنهان داشتند و بهیحقآنان 

روشـن خـدا و   هـاي  ان است، نشـدند و نشـانه  یا در جرین دنیظاهر ا يماورا
 را به سخره گرفتند.   یمنطق نب

و عملُـوا الصـالحات کانَـت لَهـم جنَّـات      إِنَّ الَّذینَ آمنُوا 
  )107( الْفرْدوسِ نُزُالً
حـق و عمـل صـالح داشـتند     ي دهیا عقیکه در دن یبرعکس کفار، کسان

را  هــانجــان آ ده و آن اعمــال سراســرِیــات فــردوس را دارنــد و آن عقجنّــ
ده و آن یـ ظهـور و بـروز آن عق  ي نهیکرده و چون پرده بر افتاد و زم ینوران

ن شـکل  یباتریرد و به زیگمی را فرا هانآ ،اعمال فراهم شد، جنات فردوس
  شوند.  می ییرایپذ

 )108( خالدینَ فیها ال یبغُونَ عنْها حوالً

 چـه را ندارنـد، چـون هر   يرییچ تغیه يواند و آرزها جاودانهدر آن باغ
  خواهند هست.می

م کـه تـا   یم، نگـران یال آن بـود ک عمر به دنبیم که یبرس يزیبه چ یوقت
کـه بـا    ید انسـان یـ فرمامی هین آیم، ایم با مطلوب خود باشیتوانمی چه موقع

خـود را آبـاد نمـود، چـون      ییایدن یزندگ یو عمل شرع يدیتوحي دهیعق
 ينـه شـده بـرا   یانجـام عمـل صـالح در جـان او نهاد    هـاي  د و ارادهیآن توح

بـرد و  مـی  سـر د است بـه یکه حاصلِ بروز و ظهور نور توح يشه با انواریهم
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را یـ کنند زنمی گرید يو ابداً درخواست انتقال به جا »حوالً عنْها یبغُونَ ال«
خواسـتند بـه   مـی  است که چیزين یتریعال ند که صورتیروروبه یبا بهشت

  .یاله يمحل ظهور انوار اسما یعنیآن برسند 
ن در آن بهشـت همـواره بـا    یت ادامه دارد و مـؤمن ینهایتا ب یض ربوبیف

خواهنـد چشمشـان را   نمـی  ک لحظـه یـ رو هسـتند و لـذا   هروبـ  يدینور جد
 یکـه بـا قـرآن زنـدگ     ینظر کننـد. مثـل کسـان    يگریز دیبرگردانند و به چ

 يشـتر یق بیبا قرآن هستند تـا بـه حقـا    يشتریکنند و همواره طالب اُنس بمی
 ه کنند.  یق تغذیحقابرسند و جان خود را با آن 

قُلْ لَو کانَ الْبحرُ مداداً لکَلمات ربی لَنَفد الْبحـرُ قَبـلَ أَنْ   
ئْنا بِمثْله مدداً  )109( تَنْفَد کَلمات ربی و لَو جِ

سرار ییهان که با مثالیبعد از ا خواهد می ان فرمود، حالیرا ب يکه زد اَ
 م.یکنـ مـی  ن مقـدار بسـنده  یهمـ نـدارد و لـذا بـه    یما تمامهاي د حرفیبگو
اها کلمات خـدا را کـه   یاها مرکب باشند و با آن درید: بگو اگر دریفرمامی

شـود  مـی  ا تمـام یـ نه آب دریم هر آیسیکند، بنومی داللت بر خدا و انوار او
 يایـ ا دریـ دن ياهـا یر دریاگر غ یشود حتنمی کلمات پروردگارم تمام یول
مگـر   .ماننـد مـی  شوند و کلماتمی ز خشکین هانم، آیکن هیهم ته يگرید

مـرتبط   يدیـ ق توحید و بـا حقـا  یـ ایکه انسان از ارتباط با حروف بـاالتر ب آن
 یزنـدگ  -عالَم کثـرت  يماورا -گر ید ییایشود، در آن صورت است که با دن

  کند.می
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  ن کالمیترن سخن، اصلییآخر
خواهـد  مـی  جـا فرمـود حـال   نیـ سوره تا ا يکه از ابتدا یپس از مقدمات

 د:یفرمامی د.ین سخن را بگویترین سخن و اصلیآخر

إِلَی أَنَّما إِلهکُم إِلـه واحـد    قُلْ إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکُم یوحى
    ك فَمنْ کانَ یرْجوا لقاء ربه فَلْیعملْ عمـالً صـالحاً و ال یشْـرِ

  )110( اًبِعبادةِ ربه أَحد
د بـر شـما   یـ زا يزیچ چیت هیبگو من تماماً مثل شما بشرم و از نظر بشر

کـه  نیچه هست ادارم، آن یبیت هستم و نه قدرت غیالوه یندارم و نه مدع
است و لذا  يد که معبود شما مطلقاً معبود واحدیشود و بدانمی یبر من وح

کـه احتمـال    یشـود، کسـ  نمی ت خدا با شرك جمعیچون اعتقاد به وحدان
 يد فقـط و فقـط عمـل خـود را بـرا     یـ پروردگار را هم بدهد با يمعاد و لقا

  ک او قرار ندهد.یکس را شر چین کار هیپروردگارش انجام دهد و در ا
لو لم ینزل على أمتـی إال خاتمـۀ سـورة    «فرمودند:  حضرت رسول

 کهف بـر مـن نـازل   ي آخر سورهي هیر از آیاگر از قرآن غ »الکهف لکفتهم
  27بود. یامت من کاف يه برایک آیان نشده بود هم

هستم مثل  يد من بشریدهد بگومی غمبر خود دستوریک طرف به پیاز 
 شـنهاد ی، پکـه رسـول خـدا    یراهـ  پیمـودن احساس نکنند  هانشما تا انسا

کـه بـه مـن    نیـ ند مگـر ا یگومی ست و بعد از آنیر نسیهمه م يکنند برامی
 همگـان معلـوم شـود.    يبـرا  یراه قرب الهـ  ،یوحق یشود تا از طرمی یوح

                                                 
 .407، ص 13المیزان فی تفسیر القرآن، ج - 27
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است، همـه   یکی ید مقصد و مقصود شما همگیبدان هانانسا يد: ایفرمامی
م و آن یک معبـود برسـ  یـ م بـه  یخـواه مـی  د، همـه یدار یک مقصود نورانی

 . هـر کـس خواسـت بـه ایـن مهـم برسـد       پروردگـار اسـت   يدن به لقـا یرس
الً فَلْیعملْ« مداً عأَح هبةِ ربادبِع شْرِكال ی حاً وانجـام  صـالح  عمل پس »صال 

 تنها و نگرداند کیشر را ياحد ،پروردگار عبادت در و کار نیا در و دهد
 مقصــد بــه را انســان کــه اســت يکــار راهي همــه نیــا. نــدازدیب او بــه نظــر
  .  رساندمی اشیاصل

از کمــال برســد کــه  ايتوانــد بــه درجــهمــی د کــه انســانیــمالحظــه کن
نـد و بـا گـوش قلـب     یپروردگار خود را مالقات کند و با چشم قلب او را بب

دند. تنهـا دو شـرط   یدند و شنید یاله يایطور که اولاو را بشنود. آن يصدا
ن معنـا  یـ بـه ا  يدن به احدیگر شرك نورزیعمل صالح و د یکیالزم دارد، 

  ر نداند.  یچ کس را مستقالً صاحب نقش و تأثیکه ه
 تـا رد یا کند و روزه بگیر تافرمودند: هر کس نماز بخواند  رسول اهللا

... و هر کس عملـی از دسـتورات الهـی را    ا کندیر تادهد  زکاتا کند و یر
و بـدین لحـاظ    28مشـرك اسـت.   انجام دهد تا بدان وسیله ریا کـرده باشـد،  

  نباید به لقاي الهی امیدوار باشد.
کم هـر کـس در   ین شـر یوند فرمود: مـن بهتـر  م که خدایت داریدر روا
کـنم (و  نمـی  ک من قـرار دهـد مـن آن را قبـول    یرا شر یش کسیعملِ خو

                                                 
 ب ریا.، با297ص  ،69بحاراالنوار، ج - 28
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 29مـن آورده باشـد.   يچه را خـالص بـرا  دهم) مگر آنمی کمیهمه را به شر
  پس راه مالقات الهی جز خلوص نیست.

کـه بـا آن رحمـت    انجام دهد  یعمل يام: اگر بندهیت داریز در روایو ن
از مـردم را هـم در    ياحـد  يآخرت را طلب کند آنگاه رضاي خدا و خانه

زیـرا تمـام ابعـاد وجـود خـود را متوجـه        30آن دخالت دهد، مشرك اسـت. 
  مستعد تجلّی انوار حق گردد. خداوند نکرده تا

د تا آن عبـادت و آن  ید: با خلوص عبادت کنیفرمامی مورد بحثي هیآ
است که  ين همان رازیاوند جلو ببرد و اشما را تا مالقات خد ،عمل صالح

ل یـ بـه مالقـات خـدا نا    یخـوب ق بـه یـ ن طرین متوجه شدند و از ایبزرگان د
  دهد.می که مالقات خدا معناآن طور ،آمدند

  ایامکان لقاي الهی در دن
ن سـوره  یـ اي هیـ ن آیت موضوع لقاء اللّه که آخریدر آخر به جهت اهم

شـتر  یشدن هرچه ب روشن يدم برایالزم دراه مفتخرشدن به آن را نشان داد 
ن بحـث دارد، بحـث لقـاء اللّـه را بـه عنـوان       یـ که ا ینظر به برکات با بحث و

سن ختام به زان عرض کنم.یطور نسبتاً مفصل خدمت عز ح  
 نـد: لقـاء اهللا  یفرمامـی  پروردگاري در مورد لقا »هيعل الّله رمحة«ییطباعالّمه طبا

 از اسـت  عبـارت  که مراد است آن حقیقی نیست؛ و معنی قیامت منحصر به
 الذي القیامۀ یوم الشأن هو کما ربه بین و بینه حجاب ال موقفا العبد وقوف«

                                                 
 295، ص 2ج  کافی، - 29

 317، ص 3تفسیر نورالثقلین، ج  - 30
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قُّ هو اللَّه أَنَّ یعلَمونَ و: «تعالى قال الحقائق، ظهور ظرف هو بِـینُ  الْح31»الْم 
 وجـود  پروردگـارش  او و میـان  میان حجابی هیچ که در موقفی بنده وقوف

ظهـور   ظـرف  کـه  اسـت  روز قیامـت  شـأن، شـأن   آن طـور کـه  ندارد؛ همان
 اسـت  حقّـاً و حقیقتـاً اهللا   دانند کهمی گوید: و تعالی باشد. خدايمی حقائق

  .است آشکار حقِّ که
 نــد: لقــايیفرمامــی »یاهللا شناســ«در کتــاب  »هيـعل الّلــه رمحـة«یت اهللا طهرانــیــآ

تـا   اسـت  و واجـب  الزم آن حصـول  ، و بـراي  حتمـی  اسـت  خداوند امري
 میدان در این راستین بندند، و پاي بر میان کمر همت ،بدان امیدوارِ مردمان

 آفتـی  را طی کنند، و از هـیچ  راه این راسخ استوار و عزمی بنهند و با قدمی
قرار گیـرد از   بر سر راهشان که و مانعی مشکل درنیایند، و از هیچ هراس به

ه نشوند و با حول متوقّف راه را بـر کنـار بنهنـد، و از     مـانع  آن الهـی ي و قو
 باشـند در وحشـت  مـی  طریـق  طـی ایـن  ي الزمـه  کـه  گوناگون يهانامتحا

ـت  به اختصاص راه آیند. این او نائل وصال به نیفتند؛ تا با مدد خداوندي ام 
پیامبران،  به از مومنان و پیشینیان سالفه مماُ ندارد؛ در جمیع پیامبر آخر زمان

  است.   قرار بوده از همین مطلب
 فـردا افکنـدن   شود، و از امـروز بـه  نمی حاصل اينتیجه ،آوردن از بهانه

 عقلي دیده بر روي و حماقت جهل آید، و از سرپوشِنمی دست به ثمري
  گردد. نمی پدیدار در دل نوري ،نهادن

را  مطلـب  اصـرار و ابرامـی   کند؟! و با چـه  بیان بیانی آخر خداوند با چه
 رونـدگان  را دانـا، و خـواب   جاهالن تأکید و توبیخی نماید؟! و با چه حالی
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 قـرآن  اگـر در تمـام   و بـاهللا  و تاهللا را هشیار فرماید؟! واهللا را بیدار، و غافالن
بـود   مـا کـافی   براي 32عنکبوت؛ي سوره 7تا  5ات یآ نبود مگر همین کریم
حـقّ و   از وحـدت  سراسـر آن  کـه  قـرآن  و جمیـع  آیات باقی رسد به تا چه

ظهــر و اَ بیــان حصــرَرا بــا اَ وي دارد و لقــاي الوجــود بحــث وجــود واجــب
  33نماید. می ما گوشزد به دالالت

  :دیگومی خداوند يلقا براي هدتمجا در لزوم مغربی
  دیدار آنگهی ، پس کنطلب دیده نخست

  
  بر اُولو االبصـار  یار کند جلوه از آنکه

ــه    ــرا ک ــده ت ــا   دی ــد کج ــوانینباش ــد ت   دی
  

  چهـره یـار   جمـال  تجلّی رضع گاه به
سن جمله پرتو، فروغ اگر چه   اسـت  وي ح   

  
  نباشـد کجـا شـود نَّظـار     چو دیده ولی

  از شـاهد  حاصـل  نباشـد چـه   دیـده  ترا که  
  

  سود از گفتـار  نباشد چه گوش ترا که
  بــود پــر غبــار ، نتــوانی    دیــده تــرا کــه   

  
  چهـره او دیـد بـا وجـود غبـار      صفاي 

  رخــش ســنح بــراي داري آینــه ر چــهاگــ  
  

  تار آینه همیشه داري سود که چه ولی
ــه   ــا بـ ــیقل بیـ ــه صـ ــد، آینـ ــزداي توحیـ   بـ

  
  گردد از زنگار تا پاكغبار شرك،که

 را بـه  بایـد تنهـا دل   کند کـه می حکم سلیمی هر عقل که جاستدر این  
غیـر   بهرا از خدا  انسان که و آدابی و عادات رسوم خداوند سپرد، و از تمام

 عـالم  جمیـع  و تنها گرچه تنه فرو بست، و یک سازند چشممی خدا مشغول

                                                 
32 - یملالْع یعمالس وهو لَآت لَ اللَّهفَإِنَّ أَج اللَّه قَاءو لرْجن کَانَ یم    د اهـجا ی فَإِنَّمـ داهن جمو

زِینَّهم    لنَفْسه إِنَّ اللَّه لَغَنی عنِ الْعالَمینَ لَنَجـو هِمئَات ی سـ منْهلَنُکَفِّرَنَّ ع اتحاللُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذو
 .أَحسنَ الَّذي کَانُوا یعملُونَ
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ه کنند قدم مخالفت طریق صدق يدر جاد حضـرت  لقـاء و مرضـات   و طی 
و ربود نهاد.د  

 آفرینو حیات بخشجان غیب، سروش شیراز از عالم عارف الغزلبیت
 ینوازد وقتـ می الندزنده ش جانِدر گو سرود دائمی عنوان را به خداوندي

  د:  یگومی
  برآیــد مـن  تـا کـام   نـدارم  از طلـب  دسـت 

  
  برآید زتن یا جان جانانرسد بهیا جان

ــاي   ــربتم بگش ــات  ت ــد از وف ــر را بع   و بنگ
  

  برآیـد  دود از کفـن  درونـم  کز آتش
  شـوند و حیـران  والـه  خلقـی  کـه رخ بنماي  

  
  برآید فریاد از مرد و زنکهلببگشاي

  نشازلبـا کـه دردلوحسـرت استبرلبجان  
  

  برآیـد  از بـدن  جان کامی هیچ نگرفته
ــگ آمــد بــه دهــانش از حســرت      جــانم تن

  
  برآید دهنزان کیتنگدستانخود کام

  چـو رویـت   یابد گلـی  در باغ آنکه بر بوي  
  

رد چمـن   و هر دم آید نسیم برآیـد  گـ  
  عشــقبازان در خیــل گوینــد ذکــر خیــرش  

  
  برآیـد  در انجمـن  حـافظ  نام هرجا که

 در رابطــه بــا لقــاي الهــی صــادق حضــرت اُولوااللبــاب در روایــت  
تـوان بـه لقـاي    مـی  خداونـد در دل  يو مشاهده معاینه د بهنفرمایمی تصریح

هـاي  از مجاهـدت  پـس  البتـه  و ایـن  34»قَلْبِـه  فَعاینَ ربه فی« الهی نائل شد.
و  و نتیجـه  دهنـد مـی  شـرح  حضـرت  باشـد کـه  می و روحانی عظیم نفسانی

ص   حضـرت  و لقـاي  کبري در منزلت آن را نزولي ثمره  پروردگـار مشـخّ
  کردند.  
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 را از سـر راه  موانـع  که است عشق عظیم نیروي فقطباید متوجه بود که 
 عبـور  و تاریک تنگ کوبد، و از عقباتمی دارد، و سنگرها را در هممی بر

 پایـان  بـی  هاي، و فضا حیرت حسرت، و صحراهاي دهد، و از دریاهايمی
را گـرد   اهللا سـوي ما قـواي  جمیـع  د؛ و گرنـه گذرانـ مـی  و سرگشتگی بهت
هنمی آوریم مشکالت حالّل که اوست را جلو ببرد. عشق انسان ايتواند ذر 
ي آخـر سـوره   بـه همـان معنـایی کـه آیـه      و بس. و کلید رمز موفّقیت است

مطلوب خـود قـرار   عنوان کهف فرمود باید انسان احدي را در منظر خود به
  :بگوید حافظ ندهد و همراه با جناب

   سلسـبیل  خلد و لعلـت  چون رخت اي
  

  ســبیل  و دل جــان کــرده سلســبیلت
ــان    ــبز پوش ــط س ــب  تاخ ــرد ل ــر گ    ب

  
   همچــــو موراننــــد گــــرد سلســــبیل 

ــاوك   ــم ن ــه  چش ــر گوش ــو در ه   اي ت
  

   دارد صــد قتیــل  افتــاده همچــو مــن 
  اسـت  من بر جان که آتش این یا رب  

  
   بـر خلیـل   کـردي  که زانسان سرد کن

   دوســـتان اي مجـــال یـــابمنمـــی مـــن  
  

ــه ــالی گرچ ــس دارد او جم ــل ب    جمی
  دراز بـس  و منـزل  اسـت  ما لنـگ  پاي  

  
ــاه دســت ــا کوت ــل  م ــر نخی ــا ب   و خرم

  را بقــــا و عــــزّ و نــــاز عــــالم شــــاه  
  

   قبیـل  باشـد زیـن   کـه  باد و هر چیـزي 
ــقِ حــــافظ     نگــــار از ســــرپنجه عشــ

  
   پیــل شــد در پــاي افتــادههمچــو مــور 

ان در رابطه بـا عشـقی کـه اصـحاب امـام      از پدرش باقر امام حضرت  
بِکَـرْبآلء فَقَـالَ:    مرَّ علی: کننددر کربال نشان دادند، نقل می حسین

رِکَـابِهِم، و  و یقُولُ: هذَا منَاخُ  لَما مرَّ بِه أَصحابه و قَد اغْرَورقَت عینَاه یبکی
لَک منْ تُرْبۀٍ علَیها تُرَاقُ دمآء  ؛ طُوبیهنَا مرَاقُ دمآئهِمارِحالهِم، ه هذَا ملْقَی

إذَا کَـانَ   االحبۀِ! و قَالَ الْباقرُ علَیه السلَام: خَرَج علی یسیرُ بِالنَّـاسِ، حتَّـی  
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َطاف بِمکَـانٍ یقَـالُ لَـه:     میلَینِ أَو میلٍ، تَقَدم بینَ أَیدیهِم حتَّی بِکَرْبآلء علَی
هم شُهدآء. و منَاخُ رِکَـابٍ   ط کُلُّ بمائَتَا س و ا مائَتَا نَبِییهلَ ففَانِ. فَقَالَ: قُتقْدالْم

؛ و لَا یلْحقُهم منْ بعدهم.و مصارِع عشَّاقٍ شُهدآء. لَا یسبِقُهم منْ  ملَه35کَانَ قَب 
 سـوي بـه  حرکـت  در وقـت  طالـب أبـی  بـن علـی  أمیرالمـومنین  حضرت

 مـرور  بـر وي  اصـحابش  کـه  کـربال افتـاد، و در حـالی    به صفّین، مرورشان
 گریسـت، مـی  بـود و  سرشـار گردیـده   از اشـک  نمودند و دو چشمانشمی
 ایشـان، و ایـن اسـت    سواريهاي مرکب یدنمحلّ خواب گفت: این استمی

 شــدن جــا محــلّ ریختــهخــود ایشــان، ایــن و بارانــداختن محــلّ فرودآمــدن
 يهـا نتو خـو  بر روي که خاك تو اي است؛ خوشا بر حال هانآ يهانخو

فرمودنـد:   بـاقر  امـام  شـود! و حضـرت  مـی  ریختـه  الهی بارگاه محبوبان
 بـا  نبـرد  را بـراي  شد، و مـردم  بیرون از کوفه طالبأبی بنّعلی أمیرالمومنین

 یا یـک  تا کربال دو میل که جائی داد، تا رسید بهمی کوچ در صفّین معاویه
آمد تـا گرداگـرد    پیش جا در برابر لشکر بهنداشت. در آن بیشتر فاصله میل

 جـا دویسـت   گفتند. فرمـود: در ایـن  می » مقدفان« آن به دور زد که مکانی
شهیدانند. و  هانآ همگی که است شده پیغمبر کشته سبط پیغمبر و دویست

بـر   پیشـینیان  کـه  اسـت  عشّـاقی  افتـادن  زمـین  ها، و بهمرکب محلّ خوابیدن
نتوانسـتند   از ایشان گیرند؛ و پسینیان سبقت بر آنان نتوانستند در عشق ایشان

  برسانند.  آنان را به خودشان در عشق
از  دو دسـته  مـابین  و جمـع ، قح حضرت لقاء و معرفت امکاني درباره

 »سرّه اهللا قدس« کاشانی فیض مالّ محسن جنابباب،  در این وارده روایات
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ـ  کلمات«از  نخسـتین ي کلمه  دادهاختصـاص   مهـم  را بـدین  دخـو  »همکنون
کند اجازه دهید جهت نکات ظریفی که در این رابطه مطرح میکه به است

از کتـاب   2مطالب ایشان را در حد امکان خدمتتان عرضـه کـنم. در کلمـه    
کَلمۀٌ بِها یجمع بینَ امتناعِ الْمعرِفَـۀِ و الرُّؤْیـۀِ و   «د: یـ فرمامیکلمات مکنونه 

  دهد:و سپس ادامه می »بینَ إمکانهِما
ــب ــقان اي طلـ ــوش عاشـ ــار خـ   رفتـ

  
  کــــار شــــیرین نیکــــوان اي طــــرب

ــی   ــا کـ ــه تـ ــین از خانـ ــحرا ره هـ   صـ
  

ــی ــا کـ ــه تـ ــین از کعبـ ــار هـ در خمـ  
ــان   ــارغ   در جهــ ــا فــ ــاهدي و مــ   شــ

  
ــدح ــه در قـ ــا هشـــیار  اي جرعـ   و مـ

  دوسـت  مـا و دامـن   دسـت  سپس زین  
  

ــن  ــد از ای ــوش بع ــه  گ ــا و حلق ــار م   ی
 مقرّبان ند وامتوقّف »لَو دنَوت أَنْملَۀً« در مقام مَلأ اعلی کرّوبیان اگر چه  

ـا تُدرِکُــه  «ي معتـرف، و کریمــه  »مــا عرَفْنَــاك«قصـور   علیـا بــه  حضـرت  لَ
ـار صاست را شامل هر بیننده» االب  ـا   «و نصقُـولِ کَمنِ الْعع بتَجاح إنَّ اللَه

 والیـت ي بیشه ا شیرمردان؛ امهر بینا و عاقلي راننده» احتَجب عنِ االبصارِ
ه  و قدم زنند،می »عبد ربا لَم أَرهلَم أَ« از  دم ـا  «ي بر جـادم طَآءالْغ فکُش لَو

 او محـیط  نیسـت، چـرا کـه    راه حقیقت کنه دارند. بلی، بهمی »ازددت یقینًا
 یبـ  چیـزي  نتوانـد شـد. و ادراك   چیـزي  بـه  محـاط  چیـز؛پس  همه به است

  ».  لَا یحیطُونَ بِه علْما« فإذننبندد؛  صورت آن بهي احاطه
ــا شــکار کــس  ــازگیر نشــود دام عنق   ب

  
  را دام است دست باد به کانجا همیشه

 روئـی  در هـر موجـودي   در مظـاهر اسـماء و صـفات    اعتبار تجلّی اما به  
  نماید .می ايجلوه و در هر مرآتی دارد،
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»اللَه هجو لُّوا فَثَما تُونَمـتُم  «و قول رسول که فرمود:  »أَیلَیأَد أَنَّکُـم لَو و 
طَ علَـی   بِحبلٍ إلَی ـبفْلَی، لَهضِ الساالر  را بـه  و اگـر شـما ریسـمانی    »اللَـه 

 کنیـد و بفرسـتید، تحقیقـاً بـر خـدا سـقوط       آویـزان  زمیني نقطه ترینپست
  خواهد نمود.

بیننـد، و  مـی  چـه  داننـد کـه  می خواص را هست؛ لیکن همه تجلّی و این
ًئا إلَّا و رأَیت اللَـه قَبلَـه و بعـده و معـه    «گویند: می لهذا شَی تأَیا رمـن  »م 

  از او و با او خدا را دیدم.   از او و پس پیش که را مگر آن چیزي ندیدم
ــی ــت  دل ــز معرف ــد  ک ــور و صــفا دی   ن

  
ل کــه بهــر چیــزي خــدا دیــد دیــد او  

   بیـنم می تو صورت نگرممی ر کهه به  
  

  آئیمی تو مندر چشم همه میاناز این
آل    مرْیۀٍ من اآل إِنَّهم فی«بینند. می چه دانند کهنمی و عوام   لِّقَـآء ربهِـم أَ

لقـاء   بـه  نسـبت  آنـان  پیـامبر! کـه   اي بـاش  آگـاه « 36»إِنَّه بِکُلِّ شَیء محـیطٌ 
هـر   او تحقیقاً به که باش برند. آگاهمی در شک و تردید بسر پروردگارشان
  »باشد.می چیز محیط
  رسید روزيخواهم وصلتبکام گفتم

  
  باشـی  بنگر شاید رسیده نیک گفتا که

  اسـت  مـن  بـه  نزدیکتـر از مـن   دوست  
  

  دورم از وي مــن تــر کــه عجــب ویــن
  دوسـت  کـه  گفـت  تـوان  با که چکنم  

  
ــن  ــار مــ ــن در کنــ ــورم و مــ   مهجــ

أَنفُسهِم حتَّی یتَبینَ لَهـم   فَاقِ و فیاال سنُرِیهِم ءایـتنَا فی«تعالی:  اهللا قال  
شَهِید ءلَی کُلِّ شَیع أَنَّه کبِرَب کْفی لَمقُّ أَو الْح مـا آیـات   زودي بـه « 37».أَنَّه 

                                                 
 .54ي هیآ فصلت،ي سوره - 36

 .53يآیه فصلت،ي سوره - 37
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 نشان جهان، و در وجود خودشان نواحی در موجودات ایشان را به خودمان
شـده حـقّ اسـت. آیـا      داده نشـان  شود کـه  روشن آنان تا براي داد؛ خواهیم

او بر هر چیـز شـاهد و حاضـر و     کند کهنمی کفایت این پروردگارت براي
  باشد؟می ناظر

سأُکَحلُ عینَ بصیرَتهِم بِنـورِ   یعنیکه:  است شده گفته آیه در تفسیر این
الفاقیـۀِ و االنْفُسـیۀِ مشـاهدةَ    مظـاهري ا  فی لیشاهدونی و هدایتی، تَوفیقی
؛  االنْفُسِ إالّ أنَا و صـفاتی  فاقِ و ال فیاال یتَبینَ لَهم أنَّه لَیس فی حتَّی عیانٍ

أَولَـم  «. ثُم أکَّـده بِقَولـه:   خرُ و الظّاهرُ و الْباطنُو أنَا االولُ و اال و أسمآئی،
کْفلَی» یبِ عجبیلِ التَّعس.  

 و هـدایتم  نور توفیق يهواسطهبها را آن بصیرت چشم زوديبه من یعنی
ـه     کشـم؛ مـی  سرمه ه  تـا مـرا در مظـاهر آفاقیانیعیـ  يهمشـاهد بـا   امو انفسـی 

در  و نـه  در آفـاق  نـه  گـردد کـه   روشـن  برایشـان  کـه تا آن نمایند؛ مشاهده
 و مـن  و اسـماء مـن،   مـن  و صـفات  مگر منوجود ندارد  ابداً چیزي نفوس،
ل هستم را تأکید نمـود   مطلب این سپس آخر و ظاهر و باطن. هستم و من او

بـر هـر    پروردگارت کند کهنمی که: آیا کفایت تعجب بر سبیل کالمش به
  »  باشد؟!می چیز شاهد و حاضر و ناظر

لعباده منْ غَیرِ أَنْ رأَوه،و أَراهـم نَفْسـه    إنَّ اللَه تَجلَّی: «قَالَ أَمیرُالْمؤْمنینَ
مـرْءات کُـلِّ    أي أظْهرَ ذاتَه فی» لعباده تَجلَّی«لَهم. قَولُه:  منْ غَیرِ أَنْ یتَجلَّی

رؤْیـۀَ   لّـی رؤْیۀَ عیانٍ، منْ غَیرِ أنْ رأَوه بِهذا التَّج شَیء بِحیثُ یمکنُ أنْ یرَي
عینُ ذاته الظّاهرَةِ عیانٍ، لعدمِ معرِفَتهِم بِاالشْیآء منْ حیثُ مظْهریتها لَه و أنَّها 
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ءایات اآلفاقِ و االنْفُسِ منْ حیثُ  أي أظْهرَها لَهم فی» و أَراهم نَفْسه« .فیها
د و،رَةٌ لَهظاه د؛إنَّها شَواه هلَیرَةٌ عاهلُ برْفـانٍ.   آلئع لْمٍ وۀَ عؤْیر هـنْ  «فَرَأَوم

أي منْ غَیرِ أنْ یظْهِرَ ذاتَه فیها عیانًا بِحیثُ یعرِفونَ أنَّهـا  » لَهم غَیرِ أَنْ یتَجلَّی
.هرُ فیها بِذاتالظّاه أنَّه و هذاترایا لم و،رُ لَهظاهم  

 بـراي  اسـت  اند: خداونـد ظهـور نمـوده   گفته رالمؤمنینأمی حضرت
 بـدون  است نمایانده آنان را به او را ببینند، و خودش که آن بدون بندگانش

ـی   فرمـوده  که وي ظهور بنماید. کالم ایشان براي که آن جلَّ ه   اسـت: تَ ـاد بع ل
 کـه  طـوري بـه  اسـت  اشـیاء ظـاهر کـرده    تمامي خود را در آئینه ذات یعنی

 او را بـدین  بنـدگانش  کـه آن عیان، بـدون ي شود با دیده دیده است ممکن
اشـیاء ندارنـد از    به معرفت مردم کهآن جهتبه عیان؛ يهظهور ببینند با دید

 او هسـتند کـه   ذات اشیاء عین کهو این خداوند، ها برايآن مظهریت جهت
  است. در آنها ظاهر گشته

سه یعنیو  است: فرموده که وي و کالم  را بـراي  خـودش  ذات أَراهم نَفْ
هـا  آن کـه آن از جهـت  اسـت،  ظاهر نموده و انفسیه آفاقیه در آیات بندگان

 او هسـتند؛  بـراي  ايبـاهره  و دالئـل  باشـند، مـی  وي بـراي  ايشواهد ظـاهره 
  اند .دیده و عرفان علم او را با رؤیت بنابراین

را در اشـیاء عیانـاً ظـاهر     ذاتش کهآن بدون یعنی لَهم منْ غَیرِ أَنْ یتَجلَّی
باشــند، و مــی اشــیاء مظــاهر وي بشناســند کــه بنــدگان طــوري کــهکنــد بــه

در  خـودش  خداونـد بـا ذات   کـه  قسـمی  او هسـتند بـه   ذات براي هائیآئینه
  . ها ظاهر استآن
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را بـا   إسـکندري  اهللاعطـاء ابـن  از دعـاي  مقـداري  فیض در اینجا مرحوم
و  اسـت،  ذکـر کـرده   علـی  بـن الشّهداء حسینسید حضرت هب إسناد آن

  است: فرموده آنگاه
کتَـابِ   فـی  »هیعل اللّه رحمۀ«الشَّیخُ الصدوقُ محمد بنُ بابویه الْقُمی و روي

»یدحنْ أَبِی» التَّوع هنَادإس عـنِ   أَخْبِرْنی: عبداللَه بصیرٍ، قَالَ: قُلْت البِی بِ
! قَالَ: نَعم، و قَـد رأَوه قَبـلَ یـومِ    قیمۀِ؟اللَه عزَّوجلَّ،هلْ یرَاه الْمؤْمنُونَ یوم الْ

   ـکَتس لَی! ثُـمقَالُوا ب کُمبِرَب تأَلَس :مینَ قَالَ لَهتَی؟! قَالَ: حم :ۀِ! فَقُلْتمیالْق
. أَلَسـت تَـرَاه   قیمۀِالدنْیا قَبلَ یومِ الْ الَ: و إنَّ الْمؤْمنینَ لَیرَونَه فیساعۀً، ثُم قَ

ثُ بِهـذَا        فی ـدأَفَاُح !اكـدف لْـتعج :لَـه یرٍ: فَقُلْـتصو بذَا؟! قَالَ أَبه کقْتو
إنَّک إذَا حدثْت بِه، فَأَنْکَ ما تَقُـولُ،   رَه منْکرٌ جاهلٌ بِمعنَیعنْک؟! فَقَالَ: ال! فَ

؛ثُم قَدر أَنَّ هذَا تَ الَی شْبِیه؛ تَع عما  کَفَرَ. و لَیست الرُّؤْیۀُ بِالْقَلْبِ کَالرُّؤْیۀِ بِالْعینِ
  38یصفُه الْمشَبهونَ و الْملْحدونَ.

ــد صــدوق شــیخ ــی بابویــه بنمحم ــا » توحیــد« در کتــاب »هيــعل الّلــه رمحــة«قم ب
جعفر  امام حضرت به منگفت:  که است کرده از أبوبصیر روایت إسنادش

در  از خداوند عزّوجـلّ، آیـا مـؤمنین    کن کردم: مرا آگاه عرض صادق
 هـم  از روز قیامـت  بینند؟! گفـت: آري، و او را پـیش  می را وي روز قیامت

گفـت: آیـا    هـا نآ به که نیزمان؟! گفت: در زما گفتم: در چه اند! مندیده
 سـکوت  قدري حضرت از آن ؟! گفتند: بلی! پس پروردگار شما نیستم من

                                                 
ؤیۀ فیما جآء  باب صدوق،» توحید«- 38  .20 ةشمار ، روایت117 ص ،الرّ
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 را وي از روز قیامـت  قبـل  در دنیا هم گفتند: تحقیقاً مؤمنین کردند و سپس
  خود ندیدي؟! فعلی و وقت زمان ! آیا تو او را در همینبینندمی

 ایـن  آیـا مـن   شـوم،  کردم: فدایت عرض به حضرت أبوبصیر گفت: من
ــیه ــهي قض ــه واقع ــک را ک ــع این ــد، واق ــراي  ش ــو ب ــران از ت ــت دیگ  روای

 و منکـرِ جـاهلی   کنی را حدیث اگر تو آن کهآن علّت بنمایم؟!گفت: نه! به
 را تشـبیه  در نزد خود آن و سپس را انکار کند، و مفاد گفتار تو آن معنی به

بـا   ماننـد رؤیـت   دلبـا   رؤیـت  . آريشـود می کافر صورت در این بپندارد؛
  کنند.  می و الحاد تشبیه اهل که خداوند از توصیفی بلند است نیست؛ چشم

 اسـت  کرده وایتر کاظم موسی امام از حضرت صدوق و نیز شیخ
. احتَجب بِغَیرِ لَیس بینَه و بینَ خَلْقه حجاب غَیرُ خَلْقه«گفتنـد:   حضرت که

اس وبٍ وجحابٍ مجتُورٍحستْرٍ مرِ س39.»تَتَرَ بِغَی  
وجـود نـدارد، غیـر از     و حجـابی  پـرده  هیچ خداوند و مخلوقاتش مابین

 پنهان و حجاب پرده شد بدون پنهان خداوند. از مخلوقاتش خود مخلوقات
 ! ايساتر پوشنده اي، و مستور گردید بدونکننده

ــب ــوان نقــش از فری ــه نت ــاشي خام ــد نقّ   دی
 

  
   در کـار هسـت   یکـی  زنگاري سقف ایندر  ورنه 

و الْحـقُّ   إنَّ الْعالَم َغیب لَم یظْهـرْ قَـطُّ؛  «اند: گفته معرفت از اهل بعضی  
عکْـسِ   هـذه الْمسـأَلَۀِ علَـی    . و النّـاس فـی  هو الظّاهرُ ما غاب قَـطُّ  تَعالَی

؛ قُّ  الصوابِ الْح رٌ وظاه قولونَ: الْعالَمتَعالَیفَی ببـارِ فـی     .َغیتعـذا اال بِه ـم فَه 

                                                 
عرف أنّه باب ،1 ج»  کافی اصول« - 39 2و  1ي حدیث شماره ،86و  85 ص إالّ به، ال ی 
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ي، مقْتَضَی ولسل بِیدع مکُلُّه رْك نْ هذا اللَه ب و قَد عافَی هذَا الشِّ ع ه بیدع ضع
آءالد.«  

 اسـت؛ و حـقّ تعـالی    آشـکارا نشـده   وقـت  هـیچ  کـه  است غیب جهان،
 مسـأله  در ایـن  ردماسـت و مـ   نگشـته  پنهـان  وقت هیچ تنها ظاهر که اوست
 و حقّ تعالی ظاهر است مگویند: عالَمی را معتقدند. مردم راست راه خالف

 شـرك،  ایـن  مقتضـاي  اعتبـار بـه   ایـن  بـر اسـاس   مردم است. بنابراین، غیب
را  از بنـدگانش  خداونـد بعضـی   و فقط باشند؛می غیر براي بندگانی همگی
  است.   بخشیده عافیت مرض از این

  گـــردد معلـــوم تـــا پـــرده بـــر افکـــن
  

  پرســتندمــی را دیگــري یــاران کــه
ه بلی   ا آفتاب صحرا شود، صورت به از خانه که هر ذردانـد نمی بیند؛ ام 

  بیند؟می چه که
  دونـد مـی  سراسـیمه  هـزار ذره  چندین

  
   چیست کافتاب آناز لغافو آفتابدر

 آب مـا حکایـت   کـه  اسـت  شدند و گفتند: چند گـاه  جمع ماهیان وقتی  
ایـم.  را ندیـده  اسـت و هرگـز آب   مـا از آب  گوینـد حیـات  می و شنویممی

را دیده، گفتنـد:   دانا، آب هست دریا ماهی در فالن بودند که شنیده بعضی
او رسـیدند و پرسـیدند گفـت:     بـه  را به ما نماید. چـون  تا آب او رویم پیش

  شما نمایم. را به آب نمائید تا من من به غیر آب به شما چیزي
  کو؟ ! دوست دوست اي که ما نشسته تبا دوس

  
  

   دوسـت  کـوي  بـه  ز مسـتی  زنیم کو کو همی  
  * * *  

  کــردمــی از مــا جــم جــام طلــب سـالها دل 
  

  کردمی تمنّا بیگانهز خود داشت آنچه
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  بود بیرون ومکان کون صدف کز گوهري
  

  کـرد مـی  دریا لب از گمشدگان طلب
ــدلی   ــه بی ــوال در هم ــود   اح ــا او ب ــدا ب   خ

  
  کـرد می و از دور خدایا دیدشنمی او

  ***  
ــده ــو دیــ ــداري تــ ــه نــ   او را ببینــــی کــ

  
  40بایـد مـی  اي دیـده  اوست همه ور نه

  
  ز آبش خبر نهو آسوده آب رد

که عالم را حضور و ظهور حـق فراگرفتـه و مـردم از آن    در رابطه با آن
  غافلند هست که:

  بـــود شـــناور مـــاهیی  دریـــائی بـــه
  

  بـود  کوتـاهیی  را چـو مـن   فکرش که
ــه   ــی نــ ــیاد تشویشــ ــیده از صــ    کشــ

  
ــه ــکنج رنجــــی نــ ــده دام از شــ    دیــ

  در اضـــطرابش از تشـــنگی جـــان نـــه  
  

ــه ــوزان دل نـــ ــابش ز داغ ســـ   آفتـــ
   تـاب  بـی  گشت روزي اندیشه این در  

  
  گوینـد مـردم: آب،کـو آب؟   مـی  که

   بخش اکسیر جان آخرآن است کدام  
  

  بخـش  را روان و مـاهی  باشد مـرغ  که
  اسـت  جهـان  ایـن  گوهر متـاع  گر آن  

  
  اسـت؟  مـا نهـان   چـرا یـا رب ز چشـم   

ــش   ــام جــز آب ــه در نظــر ش   و ســحر ن
  

   خبــر نـــه  وز آبــش  آســوده  در آب 
ــت    ــکر نعم ــر از ش ــت مگ ــل گش   غاف

  
   سـاحل  از دریـا بـه   افکنـدش  موج که

  بـــر او تابیـــد خورشـــید جهانتـــاب      
  

ــش  ــد آت ــه فکن ــانش ب    آب دوري ج
ــان   ــنگی زبـ ــر لـــب از تشـ ــادش بـ   فتـ

  
   یـادش  آمـد بـه   افتـاد و آب  خـاك  به

  شــــنفتی ز دور آواز دریــــا چــــون   
  

   و گفتــی  غلطیــدي  خــاك  روي بــه 
  

                                                 
  .25فیض کاشانی، کلمات مکنونه، چاپ کنگره فیض، ص - 40
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ــون کــه ــافتم اکن ــا چیســت آن ی   کیمی
  

ــ امیــد هســتیم کــه    نیســت دمــی او یب
   هـــا مـــن ب امـــروزش دانـــم دریغـــا  

  
  او را ز دامــن اســت کوتــه کــه دســتم

  
  لقاي انوار تجلّی حق

 در: نـد کنمیطور شروع را این »اهللا لقاء«ي رساله تبریزي ملکی اهللا آیت
 شـده،  وارد خداونـد  بر نظر و اهللا لقاء عبارت جا بیست از زیاده مجید قرآن

 تنزیـه  در اخبـار،  در هـم  طرف این از و. ائمه و انبیاء تعبیرات در هکذا و
ي همـه  از اسـت  صرف تنزیه ظاهرش که شده وارد کلماتی عال و جلّ حقّ

هــاي مــذاق بـاب  ایــن در هــم را »علـيهم اهللا رضـوان«شــیعه علمـاي . معرفــت مراتـب 
 منتهـاي  کـه  ایـن  حتّـی  صرف تنزیه: است مذاق دو آن عمده است؛ مختلفه
 و. نمـود  صـرف  تنزیـه  را خداونـد  بایـد  که است این فهمیدن همان معرفت
 تأویـل  را هـا نآ اسـت،  شـده  وارد لقـاءاهللا  و معرفت در که اخباري و آیات
 ثواب لقاء و مرگ بر کنندمی معنی را لقاءاهللا اخبار و آیات تمام مثالً. نمود

 صـرف  تنزیه در که اخباري: که است این مذاق را دیگري فرقه و. عقاب و
 در ظـاهر  کـه  اخبـاري  و تشبیه اخبار و هانآ میان جمع باید است شده وارد

 را صـرف  تنزیـه  اخبـار : کـه  نمود طوراین به است، وصول و معرفت امکان
 کُنـه  به معرفت به و ظاهر، چشم این به رؤیت طریق به معرفت به کرد حمل
 بـه  کـرد  حمـل  را معرفت و وصول و لقاء و تشبیه اخبار و الهی؛ اقدس ذات

 و ذات مراتـب  تجلّـی  و الهـی  صـفات  و اسـماء  معرفـت  و اجمـالی  معرفت
 و. اسـت  ممکـن  ممکـن،  بـراي  کـه  میزان آن به تعالی، حقّ صفات و اسماء
جب کشف اخري، بعبارةٍ ه حه و ظلمانیوقـت  آن شـد؛  عبـد  براي که نورانی 
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 معرفـت  آن کند،کـه می پیدا او صفات و اسماء و تعالی حقّ ذات بر معرفت
  .نیست کشف آن از قبل معرفت جنس از

و سرّ خـواص   و عقل در قلب الهی و جالل اخري، انوار جمال بعبارةٍو 
 نمایـد و بـه  مـی  او را از خـود فـانی   که ايدرجه کند، بهمی او تجلّی اولیاي

 او را مسـتغرق  و عقـل  خود نمـوده  محو جمال وقت آن دارد؛می خود باقی
نمایـد. اگـر   مـی  خود تدبیر امور او را ،او عقل جايخود کرده، و به معرفت

حات  کشـف  مراتبِ همه بعد از این چه ـب و  انـوار جمـال   و تجلّـی  جـالل  س
 از روي خواهد شد که این معرفت، این باهللا، باز حاصل و بقاي اهللا فی فناي

 والکشـف  عجـز خـود را بالعیـان    ذات، معرفـت  کنـه  بـه  از وصـول  حقیقت
  خواهد دید.

 عجـز از معرفـت   هم و عجز سایر ناس است عجز از معرفت این هم بلی
اسـت،   عـاجز از معرفـت   جمـاد هـم   ؟ بلـی کجا کجا و آن این است؛ لیکن

ـد بـن   اهللا خلـق  مِعلَاَ عجز حضرت مراتب قطعاً تفاوت هم. ولی انسان محم 
 امت، زیادتر از عجـز جمـاد یـا انسـان     با علماي بلکه با سایر ناس عبداهللا
  است.

ل مذاق اعالم علماي از متکلّمین ايطائفه اجماالً مذاق است؛ مستدالّ او 
فـی   الـواردة  االدعیۀو االخبار و  یاتتأویالً لآل از اخبـار و  ظواهر بعضی به

  ذلک. 
 خداونـد  که بر لقاي ياو ادعیه آیات در رابطه با يزیتبر یت اهللا ملکیآ

  د:یفرمامی داللت دارد
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 و اخبار وارده در ایـن  از آیات بعضی خواهممی بضاعت حقیر بی این 
  شود. معلوم ذکر نمایم، تا حقّ از باطل حضرات را با تأویالت معنی

از  اولـی ي اند طائفـه داده است. جواب لقاء اهللا آیاتآیات: ي از جمله
  است. الهی ثواب و لقاي که: مراد، مرگ آن به آیات این

 و مالقـات  است ارواح حقیقت و مالقات اجسام مالقات کهآن و حال
 روحِ کـه  اسـت  نحـوي  به هر کدام است. و مالقات حقیقت هم معانی
 حـال  الیـق ي نحـوه  بـه  در هر یـک  در او هست؛ ولیکن مالقات معنی
  است. و مالقَی مالقی
بـا   ممکـن  مالقـات  معنـی  که گفت توانمی طور شد،این حاال که پس

 آني نحوه هست؛ ولیکن حقیقۀًدر او  مالقات روح هم خداوند جلیل
 اسـت  معنـی  از همـان  عبارت است. و آن و مالقَی مالقی این الیق هم
 و زیـارت  وصول لفظ مختلفه، به تعبیرات و اخبار از او به در ادعیه که

است. و از  روح، تعبیر شده و تعلّق قلب و دیدن و تجلّی و نظر بر وجه
 قَد قامت الصلَوةشود. و در تفسیر می تعبیر و حرمان فراق به ضد آن
زیـارت. و در دعاهـا    شد وقـت  نزدیک است: یعنی روایت از أمیر

 و مـرا محـروم  . «وجهِـک  النَّظَـرَ إلَـی   و لَـا تَحرِمنـی  مکرّراً وارد اسـت:  
است:  حضرت آن و در کلمات» خودت! وجه سوي از نظر به مگردان

هـاي  بیننـد دل مـی  او را ولـیکن « .لْقُلُوب بِحقَآئقِ اإلیمانِولَکنْ تَرَاه ا
و است:  شعبانیه و در مناجات» ایمان.هاي حقیقتي واسطه آدمیان، به
نـور   به کن و مرا ملحق« ورِ عزِّك االبهجِ فَأَکُونَ لَک عارِفًابِنُ أَلْحقْنی
در  و هم »تو گردم! عارف کهاست؛ تا این انگیزترین بهجت که عزّتت
 و أَنرْ أَبصار قُلُوبِنَا بِضـیآء نَظَرِهـا إلَیـک حتَّـی    : اسـت  مناجات آن
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معدنِ الْعظَمۀِ و تَصیِرَ  فَتَصلَ إلَی تَخْرِقَ أَبصار الْقُلُوبِ حجب النُّورِ
  !ـکسـزِّ قُدلَّقَۀً بِععنَا ماحومـا را بـه  هـاي  دل بصـیرت  و دیـدگان « أَر 

 هایمـان دل چشـمان  کـه نما؛ تـا آن  نورانی سویت به نظرشان درخشش
 گردد، و ارواح واصل عظمت معدن کند، و به نور را پارههاي حجاب
 »الّرمحـة عليـه« کمیـل  و در دعـاي » شود! و پیوسته بسته دستعزّ ق مقام ما به

 فَکَیـف أَصـبِرُ علَـی    عذَابِک، صبرْت علَی و هبنیکنـد:  می عرض
کرَاقرا  بـر عـذابت   صـبر و شـکیبائی   قدرت پندار که و مرا چنان« ؟!ف
 مرد بـا فهـمِ  » شکیبا باشم؟! بر فراقت توانممی چگونه باشم، پس داشته
 قطـع  مختلفـه  تعبیـرات  ایـن ي بعد از مالحظه خارجیه از شبهات صافی

مـثالً   او کـه  ثـواب  لقـاي  خداونـد،  مراد از لقاي کهخواهد کرد بر این
 باشـد نیسـت. چـه    دیـدن  و حـورالعین  خـوردن  رفـتن، و سـیب   بهشت
  تعبیرات؟! با این معنی دارد این مناسبت

لقـاء   دور از معـانی  معنـی  یـک  توانـد بـه   را کسی مطلق مثالً اگر لقاي
 را چـه  ؟ مثالً نظر بـر وجـه  کندمی دیگر را چه آخر الفاظ نماید، حمل

 را چـه  »بِنُورِ عزِّك االبهجِ فَأَکُونَ لَـک عارِفًـا   أَلْحقْنی«باید کرد؟! 
 ود کـه شـ مـی  را هـم  »أَنرْ أَبصار قُلُوبِنَا بِضیآء نَظَرِها إلَیک«بکنیم؟! 
  است؟! خوردن گالبیبگوید: 

 ها نیسـت؛ لـیکن  این مراد از لقاء اهللا دارم بگوید که: قبول و اگر کسی
ماها مثالً  است. براي او از انبیاء و ائمه اولیاي لقاي او، مراد از لقاي

 عـرض  شاه شود بگوید: بهمی بکند، تجوزاً عرض صدر اعظم به کسی
 و انبیـاء شـده    بـر ائمـه  »  اهللا وجـه « در اخبار اطـالق  کردم. چنانچه
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 وجـه   . و ائمـه ائمه به نسبت خداست وجه مثالً پیغمبر است؛
  ماها. به خدا هستند نسبت

 نفـس  دعاها را انبیـاء و اولیـاء حتّـی    این کهگوئیم: اوالً: اینمی جواب
 آن خواندنــد. و خــود وجــود مبــاركمــی نبــوي حضــرت مقــدس
  کرد؟!می قصد او چه خداست، پس و وجه اعظم اسم که حضرت

را  از نور عظمت ايذره حضرت فرماید: آنمی که مثالً در خبر معراج
  باید کرد؟!  را چه دید از حال رفت، این

 اطـالق  انبیـاء و ائمـه   از مقامات بر بعضی که هم معنی این وانگهی
باشـند و   رسـیده  قـرب ي درجـه  به ایشان که است عد از اینب شود،می
 اطـالق  وقـت  انـد. آن شـده  متّصف اهللا صفات اند و بهشده اهللا فی فانی
 ایـن  بـه  شود. و قـول می جایز هانآ براي اهللا و اسم اهللا و جنب اهللا وجه
  رد. نه است خصم مطلب قبول الحقیقۀ فی معنی
وارد  در اخبـار معتبـره   کـه  ایـن اسـت   درجه تا یک اجمال این تفصیل
اسماء  . و مراد از ایناالسمآء الْحسنَینَحنُ اند:  فرموده که است شده

از اخبـار   کـه . چنـان خواهـد بـود   عینی نیست؛ اسم که لفظی قطعاً اسم
 ها در عـالم با آن دارد که غیر لفظیه شود خداوند اسماء عینیهمی معلوم
 تجلّـی  هـا در عـوالم  اسـم  بـا آن  کند. و خداوند جـلّ جاللـه  می کارها
از  عـالم ي وجـود همـه   شود، بلکـه می واقع لمدر عا کند و تأثیراتمی

  معصـومین ي ائمـه ي در ادعیـه  کهاست؛ چنان اسماء الهیه تجلّیات
  وارد است: خیلی

 و تـرا سـوگند  « خَلَقْـت بِـه السـموات و االرض!    و بِاسمک الَّـذي 
را  و زمـین  هـا نآسـما  بـا آن  کـه  اسـمی  آنچنـان  تـو؛  اسـم  بـه  دهممی
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ملَات أَرکَانَ کُلِّ  و بِأَسمآئک الَّتیاسـت:   کمیل و در دعاي آفریدي!
!ءهـا نآ کـه  اسـمائت  بـه  دارم و مسـألت  خـواهم مـی  از تو و من« شَی 
   41»است! را پر کرده هر چیزي و اساس ارکان

اعبدوه أَفَلَا لکُم اللَه ربکُم فَ'ذَ: يآیـه ي درباره »هيـعل الّله رمحة« عالّمه طباطبائی
!  آفریدگار و پروردگار شـما اسـت   که اهللا ) آن است مردمان (اي .تَذَکَّرُونَ
 چنـین  اند: معنیفرموده »گردید؟!نمی ! آیا شما متذکّراو را بپرستید بنابراین

 فکـري  چرا شما انتقال !آدمیان گروه و اي مردمان جماعت شود که: ايمی
 کـه  آن منـور گـردد بـه    فکرتان آني واسطه به که چیزي نمائید بهنمی پیدا

نیسـت، بـا    در میانـه  پروردگارتان؛ و پروردگـار دگـري   فقط خداوند است
ل دقّت ت در معنی و تأمو تدبیر عالم. و خلقت الوهی  

لینفرموده خود را گرامـی  اولیاي بدان خداوند سبحانه که چیزي اند: او 
 مدبري غیر از وي تدبیر امورشان و براي خدا نیستغیر از  در دلشان که ـ آناندارد می

ــت خداونــد قلوبشــان  آن اســت کــه  باشــد ـ   نمــی غیــر پــاك  را از محب 
 پیـدا  دلبستگی چیزي و به ندارند مگر خدا را، دوست که ايگونههکند؛بمی

  سبحان). خداي يهخدا و دربار براي( اللَه سبحانَه کنند مگر للَّه و فینمی
 را بـه  دلشـان  کـه  دارند از هـر شـریکی  می خداوند را منزّه آنان بنابراین

 شـاغلی  باز دارد و از هر گونـه  خود بکشاند و از ذکر خداوند سبحان سوي
  .نماید خود مشغوله ب ها را از پروردگارشانآن که

                                                 
  .3آیت اهللا ملکی تبریزي،رساله لقاءاهللا، ص - 41
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 : یا أَمیرَالْمؤْمنینَ! خَبرْنـی در روایت داریم که از امیرالمومنین سوال شد
 اللَه تَعالَی؛ أَرأَیتَه حینَ عبدتَه؟! فَقَالَ لَـه أَمیرُالْمـؤْمنینَ: لَـم أَك بِالَّـذي    عنِ 

هأَر نْ لَمم دبأَعفَکَی :فَقَالَ لَه !تَهأَیینَ رح تَهأَیر ؟! فَقَـالَ ف   لَـم !ـکحیو :
ارِ، وصةِ االبدشَاهونُ بِمیالْع تَرَه   ـرُوفعـانِ. مقِ اإلیم قَآئبِح الْقُلُوب أَتْهنْ رلَک

،لَالَاتبِالد .آسوالْح رِکُهلَا تُد بِالنَّاسِ و قَاسلَای ،اتلَامبِالْع وتنْع42م  
تعالی؛آیـا او را   از خـداي  مرا خبر بده :ده شدیپرس  از أمیرالمؤمنین

 آنچنان فرمود: من اي؟! حضرتنموده او را عبادت که در هنگامی ايدیده
 کـه  در وقتی د: پسیباشم! پرس ندیده را که کسی کنم عبادت که باشمنمی

بـر تـو! او را    واي فرمـود: اي  اي؟! حضرتدیده کیفیت چه به اياو را دیده
 ایمـان  حقـائق  هـا بـه  او را دل بیند؛ ولیکننمی دیدگاني ها با مشاهدهچشم

هـا  هـا و نشـانه  اسـت، و بـا عالمـت    شـده  هـا شـناخته  داللـت با  بینند. ويمی
 را در وي شود و حواس ظاهریهنمی مقایسه است. با مردم گردیده توصیف

  کنند!نمی یابند و ادراكنمی
 اي گفـت:  حضـرت  وارد شـد و بـه   بـر امـام بـاقر    از خـوارج  مردي

فرمـود:   حضـرت » نمائی؟!می چیز را پرستش چه أبوجعفر! أَي شَیء تَعبد؟!
آیــا او را « ؟!رأَیتَــهگفــت:  مــرد خــارجی» را. خداونــد تعــالی. «اللَــه تَعــالَی

، ولَکنْ رأَتْه الْقُلُوب  »؟!ايدیده قَالَ: بلْ لَم تَرَه الْعیونُ بِمشَاهدةِ االبصارِ
 ـدلَا ی اسِ ویبِالْق رَفعانِ. لَا یقِ اإلیمقَآئبِح    شْـبِهلَـا ی و آسوبِـالْح ك ر

، لَا یجـور فـی   اتلَامبِالْع رُوفعم ، اتبِا الی وفص و؛   بِالنَّاسِ. م ـهکْمح
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ذَلک اللَه لَا إلَه إلَّا هو. قَالَ: فَخَرَج الرَّجلُ و هو یقُولُ: اللَه أَعلَم حیثُ 
.الَتَهلُ رِسعج43ی  

ها به حقیقت ایمان او را دریابنـد، بـه   قلب ها عیانش نبینند ودیدهرمود: ف
قیاس نتوانش شناخت و به حواس درك نشود و به مـردم ماننـد نیسـت، بـه     

ها شناخته شود، در حکمـش جـور نیسـت، آن    ها توصیف و به عالمتنشانه
است خدا، نیست معبود حقـى جـز او. راوى گویـد: آن مـرد بیـرون شـد و       

 خدا داناتر است که رسالت خود را کجا بنهد.گفت: مى

ــى فرماییــد حضــرت در جــواب ســؤال فــردى کــه  چنانچــه مالحظــه م
شود و نه با فرمایند؛ نه با چشم سر دیده مىبینى؟ مىپرسد آیا خدا را مىمى

ها وقتى منور به نور ایمـان الهـى شـد    قیاس و تعقل و نه با حواس، بلکه قلب
شود. این حدیث شریف راه بسیار دقیقـى  مى» هللا«مفتخر به رؤیت حضرت 

گـذارد کـه امیـدوارم عزیـزان بـا      را در راستاى رؤیت قلبى در جلـو مـا مـى   
  گفت:مباحثى که گذشت متوجه آن راه شده باشند.

  ز دیــدار افتــد   عاشــقی  همــه  اصــل
  

  کــار افتــد بدیــد آنگهــی دیــده چــون
 لَم! ذعلَب یا ویلَک«: ندیفرمامی ذعلَب به أمیرالمؤمنین که همچنان  

ونُ تَرَهیةِ الْعدشَاهارِ، بِمصنْ االبلَکو أَتْهر قِ الْقُلُوب قَآئانِ بِحاإلیم .لَکیـا  وی 
بلعی إنَّ!  ذبر یففَلَا اللَطَافَۀِ لَط فوصی ،بِاللُطْف یمظۀِ عَظملَـا  الْع  ـفوصی 
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ظ یوصف لَا الْجلَالَۀِ جلیلُ بِالْکبرِ، یوصف لَا الْکبرِیآء کَبِیرُ بِالْعظَمِ،  قَبـلَ . بِالْغلَ
؛ شَیء: یقَالُ فَلَا شَیء کُلِّ لَهقَب و دعکُلِّ ب ءقَالُ فَلَا شَیی :ءشَی هدع44».ب  

 اي؟! حضـرت دیده کیفیتی چه گفت: یا أمیرالمؤمنین! تو او را به ذعلب
ــر  فرمــود: واي ــوب ــدگانِ ! ايت ــه ذعلــب! او را دی ابصــار ي مشــاهده ســر ب

ذعلـب!   بر تو! اي اند. وايدیده ایمان حقائق ها او را بهدل اند؛ ولیکنندیده
 تـوان نمـی  که است لطیف ايگونه به در لطافت پروردگار من حقیقۀًحقّاً و 
 کـه  اسـت  عظیم قدري به عظمتنمود، و در  توصیف لطف صفت بهاو را 
ـت   توصـیف  عظمت صفت او را به تواننمی نحـوي  بـه  کـرد؛ و در کبریائی 

کـرد؛   توصیف و کبریائیت بزرگی صفت را به وي تواننمی که کبیر است
ي به و در جاللت و غلظـت  درشـتی  را بـه  وي تواننمی که است جلیل حد 

گفـت:   تـوان نمی پس است وجود داشته از هر چیزي نمود. او قبل توصیف
 تـوان نمی خواهد بود پس است؛ و بعد از هر چیزي بوده از وي پیش چیزي

  خواهد بود. از وي پس گفت: چیزي
عـنْ بعـضٍ لـیعلَم أَنْ    حجب بعضَـها  « فرماید:می رضا امام حضرت

 را از بعـض  از مخلوقـات  بعضـی « 45»حجاب بینَه و بینَ خَلْقه غَیـرُ خَلْقـه  لَا
ــراي دگــر پنهــان ــان میــان شــود: حجــابی دانســته کــهآن داشــت، ب  او و می
 عـالوه  مبـارك  حدیث این» وجود ندارد. غیر از خود مخلوقات مخلوقاتش

 ممکـن  اسـت  امـري  قلـب  پروردگار با چشـم  رؤیت رساند کهمی کهبر آن
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و  روشـن نحو  به حقّ تعالی وجود وحدت آن در فقرات ، با دقّت الزم بلکه
 آید.می دستهب از آن مبرهن

  گوید:می در این مقام محمود شبستري مرحوم شیخ
ــران هســت چــون فلســفی حکــیم   حی

  
   امکــــان غیــــر اشــــیا ز بینــــد نمــــی

  واجـــب اثبـــات کنـــدمـــی امکـــان ز  
  

ــن ــران وزی ــده حی ــب ذات در ش   واج
   معکـــوس ســـیر دارد دور از گهـــی  

  
ــدر گهــی   محبــوس گشــته تسلســل ان

ــو   ــش چ ــرد عقل ــتی در ک ــل هس   توغّ
  

ــرو ــد فــ ــایش پیچیــ ــل در پــ   تسلســ
  اســت ضــد بــه اشــیا ۀجملــ ظهــور  

  
ــد نــه و ماننــد نــه را حــقّ ولــی اســت ن  

ــو   ــود چ ــقّ ذات نب ــبه را ح ــا و ش   همت
  

ــدانم ــا نــ ــه تــ ــد چگونــ   را آن دانــ
  نمونــــه واجــــب از ممکــــن نــــدارد  

  
   چگونــــه آخــــر دانــــدش چگونــــه

ــی   ــادان زه ــه ن ــید او ک ــان خورش   تاب
  

ــه    بیابـــان در جویـــد شـــمع نـــور بـ
ــر خورشــید اگــر   ــک ب   بــودي حــال ی

  
ــعاع ــه او شـ ــک بـ ــوال یـ ــودي منـ   بـ

ــتی   ــی ندانس ــین کس ــو ک ــت پرت   اوس
  

  پوســت تــا مغــز از فــرق هــیچ نبــودي
  دان حــقّ  نــور فــروغ  جملــه جهــان  

  
  پنهـــان پیدائیســـت ز وي انـــدر حـــق

ــور چــه   ــدارد حــقّ ن   تحویــل و نقــل ن
  

  تبـــــدیل و تغییـــــر انـــــدرو نیایـــــد
  دائـم  هسـت  خـود  جهـان  پنـداري  تـو   

  
ــذات ــتن بــ ــته خویشــ ــائم پیوســ   قــ

  دارد دورانـــدیش عقـــل کـــو کســـی  
  

ــتگی بســــی   دارد پــــیش در سرگشــ
ــی ز   ــل دوراندیشـــ ــولی عقـــ   فضـــ

  
  حلـــولی دیگـــر فلســـفی شـــد یکـــی

  روي آن نــور  تــاب نیســت  را خــرد  
  

   جـــوي دگـــر چشـــم او بهـــر از بـــرو
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 مطالـب ارزشـمندي   ابیـات  این در تفسیر و توضیح محمد الهیجی شیخ
رسانم. ایشـان  که بنده با طرح مطالب ایشان بحث را به انتها می است آورده

  :  فرمایندمی
ن که جماعتی اهللا  منـدـه  عنایـت  بـه  ع انـد و توفیـق  شـده  مخصـوص  ازلی 

 اوج مـؤثّر، بـه   از اثـر بـه   اسـتدالل  مقـام  را از حضـیض  ایشـان  الهی هدایت
 گشـته،  فـانی  ذات احـدیت  مؤثّر در اثر رسـانیده، و در تجلّـی   شهود مراتب

 مطلـق  واحد ذات اند کهنموده مشاهده بین حقّي دیده بعد از بقا و شعور به
نمـوده،   و آثار تنزّل اسماء و صفات مراتب به هویت غیبِ از عالم که است

 بـه  قـائم اشیاء ي است، و همه ظهور یافته نوعی به و هر جا و در هر مظهري
  .است همه ند و حقّ قیوماوجود حقّ
ــنج ــت گـ ــر پنهانسـ ــر زیـ ــم هـ   طلسـ

  
   اســم عــین مســمی شــد عــارف پــیش

ــقّ ةدیـــد   ــرا بـــودي اگـــر بـــین حـ   تـ
  

  تـــــرا بنمـــــودي ذره هـــــر از رخ او
و  انـد، دریافتـه  نور الهـی  اشیاء به يههم اند کهحقیقی عارفان گروه این  

عرَفْـت االشْـیآء    قائـلِ  و وارث حـقّ را ظـاهر دیـده    ،مظاهر صور جمیعدر 
انـد و بنـا   فراتر ننهاده تقلید قدم از مقام دیگر که اند. و جماعتیگشته 46بِاللَه

انـد،  نرسـیده  ذکـر رفـت   که شهود حقیقیي مرتبه به استعداد فطري بر عدم
نماینـد؛ و از اشـیاء   مـی  اسـتدالل  بـه  است منشأ کثرات مبدأ واحد که اثبات

بر وجـود   استدالل است، از وجود ممکنات نشده ایشان معلوم غیر از امکان
 اسـت  الوجـود ممکـن   واجـب  بر اثبـات  ایشان دلیل نمایند. چونمی واجب

                                                 
س   ایـن ي خـدا شــناختم. گوینـده   اشــیاء را بـه  مـن  - 46 اهللا رســول ســخن، وجـود مقـد  

 باشند.می
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عرَفْـت  فرمـود:   بِما عرَفْت اللَـه؟! پرسیدند کـه:    رسالت از حضرت یول
بِاللَه آءحقّ دانستم.  و اشیاء دیگر را نیز به حقّ دانستم حقّ را به . یعنیاالشْی  

  در ظهـــور خویشـــتن تـــو مخفـــی اي
  

ــان رخــت وي ــه پنه ــتن  ب ــور خویش    ن
 ظهور حقّ گردد و سبب واسطه که نیست غیري حقیقت به چون  

فرمـود کـه:    وجـود الصـانعِ؟!   ما الدلیلُ علَیپرسـیدند:   از جنید بغدادي
روز خـود دارد   ،چـراغ  به حاجتی روز را نیست الصباح عنِ الْمصباحِ! أْغنَی

  . فراغ از چراغ
ــرا حــقّ شــناس گــر دو چشــم   آمــد ت

  
ــین دوســت ــر ب هــر دو ســرا ۀعرصــ پ  

ــرق   ــائیم غ ــه  دری ــر چ ــره اگ ــم قط    ای
  

ــیم جملگــی ــم ذره اگــر چــه شمس    ای
اللَهـم   :فرمایـد مـی ي منازل السـائرین  در مقدمه انصاري عبداهللا خواجه   

؛ رَفوكفَع کلیآئبِأو تَلَطَّفْت و      !ـدوكحلَمـا ج کـدآئبِأع تَلَطَّفْـت بـار  « لَـو
 و اگـر بـه   تـا تـرا شـناختند؛    کـردي  لطـف  خودت اولیاي ! تو بهپروردگارا
  »نمودند.نمی راو انکار ت کرديمی لطف دشمنانت
ــ ،را بــا ممکــن واجــب ذات چــون  يهوســیل کــه تنیســ االشــتراك همابِ

  :  فرمایدمی او گردد، معرفت
  نمونــــه واجــــباز  نــــدارد ممکــــن

  
  چگونـــه؟ ،آخـــر شادانـــی چگونـــه

ف اللَه إالّ اللَه. ال یرَيپس:    بیند خدا را مگـر   نمی« اللَه إالّ اللَه،و ال یعرِ
  »  شناسد خدا را مگر خدا.نمی و خدا،

ــان از عــین باشــد کــه آن عــارف   العی
  

ــه  ــر چ ــان    ه ــد عی ــقّ درو بین ــد ح   بین
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 یقـین  منجـرّ بـه   کـه  ستین دانشی ،استدالل ارباب دانش که است معلوم
  ند:یگومی ن لحاظیگردد. بد
ــی ــادان زه ــه ن ــان  ک ــید تاب   او خورش

  
ــه   جویـــد در بیابـــان  نـــور شـــمع  بـ

 و حـقّ اسـت   مطلقِ نور وجود واحد به اشیاء موجوده ظهور جمیع چون  
 الوجـود اسـت،   واجـب  ذات تاباز نور خورشید عالم پرتوي وجود ممکن

 هـر فـردي   در صورت ممکنه مظاهرِ فطريِ استعداداتو  قدر قابلیات به که
 شـأنی  و خصوصـیت  نـوعی  و هـر جـا بـه    کرده، گريجلوه از افراد تعینات

. انـد ظاهر و هویدا شـده  حضرت نور آن اشیاء به و جمیع است، نموده روي
ل  همـان  بشناسـد،  ممکـن  را بـه  وجـود واجـب   خواهد که که شخصی و مثَ

و  حجـابی  هـیچ  کـه  جـائی  یعنـی  در بیابـان  را تابـان  آفتـاب  کسی که ستا
نیـز   شـمع  نور آن که الخصوص نماید؛ علی طلب نور شمع نباشد، به حایلی

  باشد. آفتاب از آن مقتبس حقیقت به
  کــوي در ایــن اي ترانــه بــه هــر کــس

  
  زنــــد بهــــر رويمــــی تــــو دســـتان 

ــه   ــه اندیشـ ــه  بـ ــو چـ ــر  تـ ــد آخـ   مانـ
  

  دانـــد آخـــر یـــا جـــز تـــو تـــرا کـــه 
ر نیست، و نسبت کشف جز به حقیقی توحید ادراك   عقـل  و شهود میس 

 حـواس  چنانچـه  بـا معقـوالت؛ کـه    حواس است همچو نسبت با مکشوفات
توانـد  نمـی  مکشـوفات  نیـز ادراك  توانند نمود، عقلنمی معقوالت ادراك

  کرد. گفت:
ــه اي ــر از آنکــ ــل برتــ ــد عقــ   گویــ

  
ــاالتر از آنکــــــه   جویــــــد روح بــــ

   و آنــــــی ایــــــن وراي آنکــــــه اي  
  

ــت ـ را تــــو دانــــی  خــــویش کیفیـ   
ــه واقــف کــس   ــو ب   رو نیســت هــیچ ت

  
ــس ــه آنک ــناخت  ک ــرا ش ــت ت    او نیس
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  : مولويي به گفته
ــن تــرك ــخته ای کمــانی گــو بگــو  س  

  
  مجـــو تیـــر و پرّیـــدن نـــه در کمـــان

  الوریداز حبل اقرب حقّ استکهچون  
  

ــده  ــو فکنـ ــرت  تـ ــر فکـ ــد تیـ   را بعیـ
  آمــــد حجیــــب تیرانــــدازیت علـــم   

  
د حاضـر بـه   مطلوب زانکه جیـب  تو ب   

  تیرهــــــا برســــــاخته   کمــــــان اي  
  

ــک ــید نزدیـ ــه و صـ ــو دور انداختـ    تـ
  دور انــــدازتر او دورتــــر هــــر کــــه  

  
  او مهجــورتر اســت گــنج وز چنــین

  تـو  دور از روي او دور اسـت  هر کـه   
  

ت  ــو ــد قــ ــار نایــ ــازوي کــ ــو بــ   تــ
ــم اي   ــا علــ ــن بســ ــا و فطــ   و ذکاهــ

  
ــته ــول  گشـ ــو غـ ــرو را چـ   زن راه رهـ

  فرمود: عاجز است حقیقی نور وحدت ادراك از عقل چون  
  روي نــور آن  تــاب خــرد را نیســت 

  
ــر او چشــمی   ــرو از به ــر جــوي  ب    دگ

راقی   د:  یگومی ع  
   ــدام ــــ مـ ــات بِ ـــوس تَلَالَـــــ   أ کُـــــ

  
غَمــــــام ؟ هلَّلَــــــت بِ   أم شُــــــموس تَ

ــفاي   ــ از صــ ـ مـــت ی ــام و لطافــ   جــ
  

ــم ــگ آمیخــت دره ــام رن ــدام ج    و م
ـ  گـوئی  نیسـت  و اسـت  جـام  همه   می  

  
  جــام  گــوئی و نیســت اســت یــا مــدام

  گرفـــت آفتـــاب هـــوا رنـــگ چـــون  
  

ــان  ــر دو یکس ــالم   ه ــور و ظ ــدند ن    ش
  کردنــد آشــتی بــا هــم  روز و شــب  

  
ــالم ــام گرفــــت از آن کــــار عــ   نظــ

  است روز و شب چه این که گرندانی  
  

ــدام  ــا ک ــت ی ــام اس ــاده ج ــدام و ب   ک
  در عـــــــالم حیـــــــات ســـــــریان  

  
ـ  چون متـو مـدام   کـن  فهـم  و جـام  ی   

ــاف   ــاب انکشــ ــم حجــ ــین علــ   یقــ
  

   و سـالم  کـن  و روز فـرض  شب چون
   تـــرا روشـــن   بیـــان  ور نشـــد ایـــن   

  
   ز آغــــاز کــــار تــــا انجــــام جملــــه
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  آر  کـــف را بـــه نمـــاي گیتـــی جـــام
  

   مــدام  دوســت چشــم بــه  تــا ببینــی 
  یقـین  هسـت  هـر چـه   اوسـت  همه که  

  
  و دیــن و دلبــر و دل و جانــان جــان

  روشــن جهــان شــب تــو روز و بــه اي  
  

   روشــن عاشــقان چشــم رخــت بــی
ــه   ــدیث بـ ــام  حـ ــو کـ ــیرین دل تـ   شـ

  
ــه ــال ب ــم  جم ــو چش ــان ت ـــن ج    روش

ــه   ــد بـ ــو  شـ ــنِ تـ ــالِ روشـ ــور جمـ   نـ
  

ــالم ــره عـــ ــان تیـــ ــن ناگهـــ    روشـــ
   جهــــــــــانگیرت رخ آفتــــــــــاب  

  
ــی ــدم  مـ ــد دمبـ ــان کنـ ــن جهـ    روشـ

ــالم    ــدا عـ ــن  ز ابتـ ــو روشـ ــد از تـ   شـ
  

ــین  ــز یق ــی ک ــان م ــود گم ــن ش   روش
ــی   ــد ز مــــ ــر ذره روي نمایــــ    هــــ

  
ـــاب ـــت آفـتـ ـــان رخـ ــن عـیـ   روشـ

ــی   ــوان کـ ــم  تـ ــرد در خَـ ــت کـ   زلفـ
  

ــتن ــان خویشـ ــود نهـ ــن را ز خـ    روشـ
ــره دل اي   ــت  تیــ ــر نگشــ ــرا ،گــ   تــ

  
   روشــــن بیــــان ســــرّ توحیــــد ایــــن

ــه    ــدر آئینـــ ــاني انـــ ــر جهـــ   بنگـــ
  

   روشــــن زمــــان همــــان تــــا ببینــــی
  یقـین  هسـت  چـه  هـر  اوسـت  همه که  

  
   و دیــن و دلبــر و دل و جانــان جــان

   خوشست چه شکّرین لعل ! آن رب یا  
  

   است خوش چه نازنین روي یارب!آن
   نکوسـت  چـه  نفـس  هـم  ذوقِ لبش با  

  
سنرخش با است خوش چهقرینهمح  

ــط عنبــــــرین از     او خوانــــــدن خــــ
  

  است خوش چه شـکّـریـن لعلسـخـن
  افتـــــدنمـــــی بـــــاورت ز مـــــن ور  

  
  است خوش چه ببین بر لبش زن بوسه

  بنگــر جــان چشــم بــه جانــان مهــر  
  

   است خوش چهیقیـن گـمـاندر مـیانِ
  ، او حاضــر غائــب خــود گشــته ز مــن  

  
   اسـت  خوش چه با یار همچنین عشـق

ــه   ــدر آنکـ ــان انـ ــی جهـ ــدنمـ   گنجـ
  

  است خوش چه حــزیـندل در مـیـان
ــا   ــتان  تـــ ــر آســـ ــاند بـــ    درش فشـــ

  
  است خوش چه آستیندرجان عاشقی
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ــان در ــر او جهـــ ــنمنمـــــی غیـــ   بیـــ
  

  است خوش چه بـرین امـروز هم دلـم
   یقــین هســت چــههر اوســت همــه کــه  

  
   و دیــن و دلبــر و دل و جـانـــان جـــان

  پایان شرح الهیجی از ابیات شیخ محمود شبستري در رابطه با لقاي الهی.  
  رسانیم:به انتها می بحث را با دعایی منسوب به مولی الموحدین

 منَاللَّهطبِ ظاهرير واعتک وحـی     وو ر ـکعرفَتو قَلبـی بِم کتبحنی بِمباط
کضرَتتّصالِ حقاللِ ارّي بِاستو س کتدشاهبِم.  

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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