تفسير سورهي نازعات()97
بسم اهلل الرحمن الرحيم
سورهی «نازعات» ،با آنکه سورهای است مختصر ،از نظر جامعيت از سورههای
کمنظير قرآن است .منظورم از جامعيت ،اشتمال بر موضوعاتی است که اساس دین
را تشکيل میدهد .در سورههای بزرگ یا متوسط قرآن معموالً از پنج موضوع
اساسی سخن گفته می شود .به عبارت دیگر ،تمام مطالب و موضوعات قرآن در
پنج موضوع اساسی خالصه میشود ،و دیگر موضوعات زیر مجموعههای آن پنج
موضوع به شمار می آیند .این پنج موضوع عبارت اند از :گذشتهی بشر ،اکنون او،
آیندهی او ،جهان طبيعت و قانون شریعت.
گذشتهی بشر همان تاریخ اقوام و امتهای پيشين و سرگذشت انبيا و
امتهایشان است .منظور از اکنون انسان ،اوضاع و احوالی است که قرآن در آن
نازل شد و سيرهی پيامبر و معاصران او .آیندهی بشر هم سرنوشت غایی اوست ،که
در آیات مربوط به قيامت و بهشت و جهنم و امثال آنها گفتوگو شده است که
حدود یک سوم قرآن را تشکيل میدهد .جهان طبيعت هم همان آیات تکوینی
پروردگار است که در آیات مربوط به پدیدههای طبيعی از آنها سخن رفته است .و
پنجمين موضوع شریعت است؛ یعنی اصول و کليات و قوانينِ هدایت ،و به زبان
امروز هر چيزی که جنبهی ایدئولوژیک و اعتقادی دارد.
در سورهی کوچک «نازعات» ميان هر پنج موضوع جمع شده است .سوره با بيان
نظامات و کلياتی در جهان آغاز میشود که به آن سوگند خورده شده است .پنج
آیهی اول از آیندهی بشر و پایان این حيات زمينی سخن میگوید .از آیهی پانزدهم
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به بعد ،سخن از تاریخ به ميان میآید و به گذشته میرود و اشارهای به داستان
حضرت موسی و فرعون میکند .بعد ،سخن از طبيعت و آفرینش زمين است و انواع
حيات که بر روی آن پدید آمده است .از آیهی  ،43باز به آینده باز میگردد .و
تقریباً در آخر سوره به اکنون و حال بشر میپردازد و از وضع انسان در زمان حاضر
یاد میکند .در ميان این آیات هم اشاراتی به هدایت و شریعت شده است .این
درواقع تقسيمبندی کلی این سوره است .آهنگ انتهایی هر دسته از این آیات با هم
فرق میکند .چنانکه بعضی از آنها که در موضوعی خاص است همه به «الف» ختم
میشود .و خود این راهنماست که بفهميم چگونه از موضوعی منتقل میشود به
موضوع دیگر.

سوره با سه سوگند آغاز میشود که دو جواب یا نتيجه در پی دارد :وَالّنَازِعَاتِ
غَرْقًا .وَالّنَاشِطَاتِ نَشْطًا .وَالسَابِحَاتِ سَبْحًا« .واو»های اول این سه آیه هم
«واو» سوگند است ،و هم در ضمن نوعی تأکيد را میرساند .در زبان عربی« ،واو»
ابتدای جمله بر پيام جمله تأکيد میکند .مانند «ن» ثقيله در «إنَ»« ،کأنَ» ،که داللت بر
توجه و تأکيد و تمرکز بر مسئلهای خاص دارد .دو سوگند بعدی ،به جای «واو» ،با
حرف «ف» آمده است :فَالسَابِقَاتِ سَبْقًا .فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْرًا .این تفریع یا
نتيجهگيری است.
وَالّنَازِعَاتِ غَرْقًا .کلمهی «نازعات» از نَزع به معنی کَندن است .مثالً نزع

درخت از ریشه درآوردن آن است .در سورهی «قمر» میگوید :تَّنزِعُ الّنَاسَ
كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ .آنها را برمیکَنْد چنانکه گویی خرما بن را از ریشه
کنده باشند .یا جان کندن و احتضار را «حالت نزع» میگویند .پس ،به «نازع» یا
«نازعه» یعنی چيزی که در جایی ثابت و چسبيده و مستقر است و حاال باید از آنجا
جدا و مستقل و آزاد شود ،سوگند میخورد .چهگونه؟ غَرْقًا .با تمام نيرو .مثل آنکه
میگویيم فالنی غرق درس خواندن است یا غرق تماشاست .یعنی درس خواندن یا
تماشا کردن او به حدی است که تمام وجود او را در بر گرفته است؛ یعنی با تمام
وجود به آن پرداخته است .پس ،سوگند به کنده شدن است از بُن و ریشه با تمام
نيرو.
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وَالّنَاشِطَاتِ نَشْطًا« .ناشطه» ،که جمع آن ناشطات است ،یعنی خرسند و
شادمان .یا کسی که نشاط دارد .وقتی که انسان به کار دشواری دست میزند ،پس
از مدتی که مراحل دشوار کار را پشت سر گذاشت و بارش سبک و راحت شد،
احساس نشاط میکند ،و این مرحله بعد از آن مرحلهی پيش گفته ،یعنی احساس و
حالت کنده شدن است .وَالسَابِحَاتِ سَبْحًا« .سَبح» یعنی شناوری و شناگری .در
عربی به شناگر «سبّاح» میگویند.
عموم مفسران «نازعات» را فرشتگانی تفسير کردهاند که جان کافران را به سختی
میگيرند و فرا میکشند .و «ناشطات» را فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به آرامش
و آسانی از تن آنها بيرون میبرند .و «سابحات» را فرشتگانی گفتهاند که تسبيحگوی
خدا هستند در عرش اعلی و در کارهای شایسته نزد خدا از یکدیگر سبقت میگيرند
و امور بندگان را تدبير میکنند.
بيش از هزار سال است که دربارهی این آیات همين حرفها را تکرار کردهاند.
و چون کسانی از بزرگان اینها را گفتهاند ،دیگران هم ،از روی احترام و تقليد ،
تبعيت کردهاند و بر قول آنها رفتهاند .اصوالً سنت در حوزههای علميه بر این است
که کمتر کسی به خودش اجازه میدهد که نظر گذشتگان را نقد و رد کند و حرف
تازهای بزند .باری ،به نظر مرحوم آقای طالقانی ،قرآن هيچگاه به چيزی نامأنوس و
بيگانه با فهم و درک مردمان قسم نمیخورد .مثالً میگوید وَالّتِينِ وَالزَيّْتُونِ.
قسم به انجير و زیتون .که هر دو برای مردم کامالً آشناست .یا وَالْقَلَمِ قسم به قلم یا
وَالشَمْسِ سوگند به همين خورشيد که روزتان را روشن میکند .یعنی سوگند به
پدیدههایی میخورد که محسوس است .پس ،نمیخواهد توجه را به مسائل بسيار
پيچيده و گسترده دامن جلب کند و به آنها سوگند بخورد .پس ،قسم به فرشتگانی
که برای ما نامعلوماند از نوع قسمهای قرآنی نيست و خداوند نمیخواهد که ما را در
دستانداز مفاهيم ابهامآميز و غامض و پيچيده بيندازد .بنابراین باید گفت که مسئله
سادهتر از اینهاست.
بعضیها گفتهاند منظور از «نازعات» ارواج مؤمنان است که خودشان را از
وسوسههای خشم و شهوت و آز و حرص و حسد دنيا رها میکنند و نشاط معنوی
مییابند .و آنها هستند که تسبيحگوی خدایند و بر یکدیگر در عبادت سبقت
میگيرند و به تدبير امور بندگان خدا میپردازند .و به قول بعضی دیگر ،منظور
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انسانهای پيشتازند؛کسانی مثل ابنسينا و غزالی .و بعضی دیگر معتقدند منظور
کمانهای تير مجاهدینی است که با تمام نيرو کشيده میشوند .و بعضی دیگر
ستارگان را مراد آیه دانستهاند .و تفاسير دیگری هم شده که از نقل آنها صرفنظر
میکنيم.
اما مرحوم آقای طالقانی در تفسير خود نکتهی تازهای را در مورد این آیه مطرح
کرده است و برداشت عميقی از آیه دارد ،که توصيه میکنم تفصيل آن را خودتان
مطالعه کنيد .ایشان این آیات را از دیدگاه حرکت عمومی جهان تفسير میکنند؛
یعنی همهی حرکتهایی که در تمام پدیدههای طبيعت میتوان دید .ایشان برای
روشن شدن قضيه مثال سادهای میزند .شما اگر به حرکت فضاپيمایی که از جوّ
زمين خارج میشود توجه کرده باشيد ،دیدهاید که در آغاز باید با فشار بسيار
شدیدی از جای خود کنده شود و مخزنهای عظيمی از سوخت باید به آن شتاب
اوليه بدهد تا بتواند با سرعت یازده کيلومتر در ثانيه از جو زمين کنده شود .اما هر چه
از زمين بيشتر فاصله میگيرد و باالتر میرود ،مخزنهای سوخت را یکی پس از
دیگری رها میکند و سبکتر میشود و فشار جاذبه بر آن کمتر میگردد .حالت
این فضاپيما را در این هنگام میتوان به نشاط تشبيه کرد و آن را «ناشطه»ای دانست
که در فضا به آرامی و سبکی شناور است .آنگاه رفته رفته تحتتأثير جاذبههای
دیگری قرار میگيرد .مثالً اگر قرار است به ماه برود ،هر چه به ماه نزدیکتر شود
جاذبهی این سياره آن را بيشتر به سوی خود میکشد .پس ،نخستين حرکت
(نازعات) ،کنده شدن از جاذبهی زمين است .و مرحلهی بعد (ناشطات) یعنی با نشاط
به سوی مقصدی روانه شدن است .احوال آدمی نيز چنين است .انسان هم هر چه
کمتر زیر فشار تعلقات مادی و سبکبارتر باشد ،سبک سيرتر است« .ناشطه» ،به تعبير
ایشان ،مانند کسی است که گویی گره از پای او گشودهاند و راحت و با نشاط
میتواند قدم بردارد و شتاب بگيرد.
مرحلهی سوم ،که «سابحات» است ،شناوری است که از تأثير جاذبهی زمين
خارج شده و در «سبقت» به سوی مقصدی معين روان است :فَالسَابِقَاتِ سَبْقًا.
سوگند به پيشی گيرندگان ،پيشی گرفتنی.
مرحلهی بعد فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْرًا .آنگاه سوگند به تدبير کنندگان کارها .اگر
همان مثال فضاپيما را در نظر بگيریم ،میدانيم که موشک را به فضا می فرستند تا
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کاری انجام دهد و امری را به سامان برساند .مثالً در مدار زمين قرار بگيرد و امواجی
را به زمين بفرستد .انسان هم اگر گریبان خود را از چنگ جاذبه شهوات و
وابستگیهایزمينی بيرون کشد و آزاد و رها گردد میتواند به تدبير کارهایی که
قوام انسان و جهان وابسته به آنهاست بپردازد.
مرحوم طالقانی در تفسير خود ،کوشيدهاند این پنج مرحلهی نزاعت ،نشاط،
سباحت ،سبقت و تدبير را در همهی عوامل طبيعی نشان دهند .از جمله آنکه
چهطور خورشيد بر سطح دریاها میتابد و ذرات رطوبت از آنها «کنده» میشود و
باال میرود و بعد سبک میشود و با حرکت سریع ابرها ،در افقی باالتر ،طوفانها را
پدید میآورد و سرانجام :فَالْمُدَبِرَاتِ أَمْرًا .تبدیل به بارانی میشود که عامل
حيات و حرکت در زمين است .بعد مثالهای خيلی روشنی از گياهان میآورند که
مثالً دانهای که در دل خاک است چهگونه با گذراندن آن پنج مرحله ،تبدیل به نهال
میشود و حرکات نشاطی سلولهای غذاساز آن چهگونه شاخهها را تغذیه میکنند،
تا آنکه سرانجام درختی بارور پدید میآید .در حيوانات نيز به همين ترتيب،
تخمکهای نر کنده میشوند و به سوی تخمکهای ماده میروند و بعد در رحم
موادی به آنها اضافه میشود ،و همچنين مراحل دیگر همه را ایشان به تفصيل توضيح
داده است .حتی دربارهی خود جهان نيز میگوید که در لحظهی بيگبنگ ناگهان
جهان گویی از نقطهای کنده میشود و پس از آن به ترتيب وارد مراحل چهارگانهی
دیگر میگردد .در ادوار مختلف تاریخ نيز باز همين مراحل را توضيح میدهد که
اصوالً همه چيز در جهان در حال حرکت است و هيچ چيز ساکن و ثابت نيست.
روشنترین مثالش اینکه همهی پدیدههای طبيعی ساخته شده از اتمها هستند و در
اتم الکترونها بیوقفه در حال گردش به دور هستهی اتماند .ایشان در حرکتهای
عالم دوازده نوع انرژی قایلاند که یک به یک آنها را توضيح دادهاند.
بنابراین ،در این آیات قانون عام حرکت تکاملی جهان بيان شده که مرحلهی اول
آن آزاد شدن از وابستگیهاست ،که خود آفرینش جدیدی است و در آغاز
دشواریهایی دارد و بعد رفته رفته آسان میشود .پس از آن ،نوبت شناوری
نشاطبخش و نشاطآميز است و نتيجهی آن سبقت گرفتن است و سرانجام نيز به
کارساز شدن و منشأ اثر و فایده شدن منتهی می گردد .اینها کلياتی است دربارهی
تکامل عمومی انسان و جهان که بهطور اختصار از آنها سخن گفتيم .پس از آن،
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نوبت میرسد به آیندهی جهان .مطالب قبلی ذهن را آماده میکند برای قبول قيامتی
که محصول همهی آن حرکتهاست ،همانطورکه مهبانگی که در حدود هجده
ميليارد سال پيش اتفاق افتاد ،عالمی پدید آورد که در حرکت عمومی خود به وضع
امروز رسيده است و در آینده هم باز با حرکتی معکوس بيگبنگی اتفاق خواهد
افتاد که روز «راجفه» نام دارد :يَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ .روزی که آن لرزاننده
جهان را بلرزاند« .رَجف» یعنی به شدت لرزیدن .بارها در قرآن ،به تعبيرهای
مختلف ،به این لرزش و جنبش سخت اشاره شده .یعنی تقریباً در تمام سورههای

کوچک از آن سخن به ميان آمده است .مثالً :يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا .میگوید در آن روز ،بر اثر انفجاری عظيم در
زمين ،همه چيز به لرزه درمیآید و کوهها بدل به تودهای ریگ روان میگردد .یا:

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَّنفُوشِ 2.و کوهها مانند پشم رنگين زده شده،
غبارش در آسمانها پراکنده گردد .يَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ .آنگاه که لرزشی در
زمين پدید آید که «راجفه» است .میدانيم که زمين از همان نخست پيدایش در
لرزش بوده و در آخر هم به لرزشی سخت در خواهد آمد .در این ميان آرامشی
است برای زیستن و آزمایش انسان.
تَّتْبَعُهَا الرَادِفَةُ .در پی و به تبع آن زلزلهی ناگهانی سخت ،آثار و نتایجی
خواهد آمد .تَّتْبَعُهَا ،تبعيت میکند ،الرَادِفَةُ .یعنی به ردیف و پی در هم اتفاقاتی
خواهد افتاد .در بيگبنگی که میگویند جهان با آن بهوجود آمد ،محاسبه شده که
در یک هزارم ثانيهی نخست چه اتفاقی افتاد و بعد از آن چه اتفاقاتی رخ داد و چه
عناصری بهوجود آمدند و کهکشانها از چه زمانی پدید آمدند .همه این تحوالت
پله به پله محصول همان اتفاق نخستيناند.
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ .در آن روز ،دلهای برخی انسانها «واجفه» یعنی لرزان
و بيمناک است .و أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ .و چشمهایشان خاشع و فرو خفته است .از
وحشت آن واقعه قلبها میریزد و چشمها وحشتزده و بسته میشود.
يَقُولُونَ أَئِّنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ .فاعل يَقُولُونَ را بعضی مفسرین
انسان دانسته اند .یعنی در آن روز انسان چنين میگوید؛ ولی بعضیها آن را جملهی
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معترضه گرفتهاند .یعنی کسانی در دنيا از شنيدن خبر واقعهی بعث و رستاخيز با
تعجب میگویند چهطور ممکن است که وقتی ما مردیم و پوسيده شدیم باز به همان
حالت نخستين باز گردیم« .حافره» را دو گونه میتوان معنی کرد؛ یا اینکه تعجب
میکنند آیا ما دو باره باز میگردیم به حفرهی گور؟ یا اینکه آیا ما دو باره به
زندگی باز میگردیم؟ حافِره درواقع بازگشت به نقطهی آغاز است.
أَئِذَا كُّنَا عِظَامًا نَخِرَةً .آیا وقتی به استخوانهای پوسيده بدل شدیم؟ «نَخره»
یعنی استخوانی که چنان پوک و پوسيده شده باشد که هوا در آن جریان پيدا کند؛
یعنی به نهایت پوسيدگی رسيده باشد .برای اینان باورش مشکل است که پس از
مردن و پوسيده شدن ،امکان رستاخيز و تجدید حيات وجود داشته باشد.
قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ .میگویند ،یا گفتند ،که اگر چنين باشد که ما
بار دیگر به زندگی باز گردیم ،این بازگشت خُسران آوری است .یعنی ما کاری
برای آن روز نکردهایم و توشهای برای آخرت خود نداریم .اگر در این زلزله ،که
نشانهی تحول بزرگی در جهان است ،تجدید حياتی برای ما باشد ،دیگر حقيقتاً ضرر
کردهایم و باختهایم.
فَإِنَمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ .إِنَمَا ،یعنی جز این نيست و یقيناً چنين است.
«زَجرَة» یعنی انفجار و بانگ عظيم .مثل موج انفجار ،یا اتفاق ناگهانی ،یا همان
مهبانگی که در یک لحظه اتفاق خواهد افتاد .البته معلوم نيست که این انفجار پایانی
فقط در منظومهی شمسی ما رخ خواهد داد ،یا رویدادی بسيار فراتر و گستردهتر از
آن است .این را خبر نداریم .اما میدانيم که در کهکشان ما ،در هر سال دست کم تا
سی مورد از این انفجارهای بزرگ اتفاق میافتد .در هر صورت ،یقين است که
واقعهی قيامت در مقياسی بزرگتر از آنهاست .و اگر این اتفاق در همين کهکشان
ما هم بيفتد ،ابعادش خارج از حد تصور است .کهکشان راه شيری ما حدود چهل
بيليون ستاره دارد و پيمودن قطر آن صد ميليون سال نوری به طول میانجامد .برای
اینکه تصوری از این ابعاد پيدا کنيد ،توجه کنيد که نور خورشيد حدود هشت دقيقه
و سيزده ثانيه فاصلهی کرهی خورشيد تا زمين را طی میکند .و سرعت نور
سيصدهزار کيلومتر در ثانيه است .یا همين ستارهی شَعراء ،که تازه به ما خيلی هم
نزدیک است و اول غروب در آسمان دیده میشود ،هشت سال نوری با ما فاصله
دارد .حال ،این فاصلهها را قياس کنيد با فاصلهی این سر کهکشان راه شيری تا سر
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دیگر آن .فاصلهی ما با وسط این کهکشان سی ميليون سال نوری است .این تازه
کهکشانی کوچک است در یک گوشهی دور افتادهی این عالم .بد نيست بدانيد که
در جهان هستی صد بيليون از این کهکشانها وجود دارد .حاال شما ببينيد که ما
کجای کاریم.
فَإِذَا هُم بِالسَاهِرَةِ .و آنگاه ناگهان انسان خود را در «ساهرة» خواهد دید.
«ساهرة» به دشت و هامون و هر چه افقش باز است گفته میشود .جایی که هيچ
پست و بلندی و ناهمواریی مانع دیدن افق مقابل انسان نيست .در قرآن اشارات

زیادی شده که زمين در قيامت کامالً صاف و هموار خواهد شد(ابراهيم :)38يَوْمَ
تُبَدَلُ األَرْضُ غَيْرَ األَرْضِ .روزی که زمين به زمينی دیگر مبدل گردد.
وَالسَمَاوَاتُ .و آسمانها نيز .یا :لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمّْتًا 2.و در زمين هيچ
کجی و پست و بلندی نخواهی دید .فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا 4و صاف همچون کف
دست خواهد شد .و بارها گفته است که در آن روز همه چيز آشکار خواهد شد .در
اینجا هم اشاره میکند که در رستاخيز هيچ چيز پنهان نخواهد ماند.
3
االن بسياری از ستارهها هم همينطورند .مثالً ستارههای نوترونی یا سياهچاله ها
سطحشان مثل آینه صاف است .یعنی آنقدر جاذبهی آنها قوی است که اجازه
نمیدهد سطح آنها در جایی حتی یک ميلیمتر باالتر از بقيه قسمت ها بياید .ممکن
است وضع زمين هم ،با آن انفجار ،هستهاش فوقالعاده متراکم و جاذبهاش چنان قوی
شود که تمام پستی بلندیهای آن بهکلی از ميان برود .البته اینها مسائلی است که
متخصصان باید نظر بدهند و اطالعات اندک من اجازهی ورود در مسائل دقيق
نجومی و فيزیکی را نمیدهد .بههرحال ،مقصود این است که سورههای متعدد قرآن،
مثل سورهی «زلزال»« ،قارعه»« ،حاقه»« ،واقعه» همه به این واقعه اشاره دارند .درواقع،
در جزء آخر قرآن سخن غالباً دربارهی این تحول عظيم کيهانی است.
حاال از اینجا به بعد سوره به مسئلهای تاریخی توجه میکند .در اینجا باید
یادآوری کنم که از نظر ما آینده و گذشته دو زمان جدای از هم به نظر می رسند،
ولی از نظر قرآن این دو یکی است و یک قانون بر زمان حکمفرماست .از این

روست که از آینده به گذشته باز میگردد و میپرسد :هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ
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مُوسَى .آیا داستان موسی را شنيدهای؟ «حدیث» یعنی سخن نو و تازه که خود
حادثهای است .إِذْ نَادَاهُ رَبُهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى.
داستان حضرت موسی در سورههای متعددی آمده ،ولی در اینجا اشارهوار به آن
پرداخته است .شایان ذکر است که این سوره از جمله سورههایی است که در همان
سالهای اول و دوم نازل شده است .بنابراین ،در اینجا فقط خالصهی داستان را
میآورد .إِذْ نَادَاهُ رَبُهُ .آنگاه که پروردگارش او را فرا خواند یا مخاطب ساخت.
بِالْوَادِ الْمُقَدَسِ طُوًى .در سرزمين مقدس طُوی« .طُوی» یعنی پيچيده و درهم.
«وادی طُوی» یعنی سرزمينی ناهموار با تپه ماهورها و کوه و کوه پایهها ،پيچيده و در
هم .کلمهی «طُوی» ممکن است اشارهای هم به پيچيدگیهای سرنوشت آدمی و
ابهامات و تردیدهای انسان در زندگی داشته باشد .بههرحال ،چنان که در سورههای
دیگر به تفصيل شرح داده شده ،وقتی که موسی از مصر میگریزد و آوارهی دشت
و بيابان میشود ،پس از مدتی به سرزمين مَدین میرسد .در آنجا به خانهی حضرت
شُعيب راه پيدا میکند .البته در قرآن گفته نشده موسی به خانه چه کسی وارد شد،
ولی مفسران گفتهاند که شعيب موسی را در خانهاش منزل میدهد و او هشت یا ده
سالی در خانهی شعيب به سر میبرد ،و این سالهایی است که موسی به تفکر و تأمل
گذرانده است .پس از آن ،او ،که اکنون دارای زن و فرزند شده است ،با خانوادهی
خود از مدین بيرون میآید ولی روشن نيست که آیا میخواهد به مصر باز گردد یا
به جای دیگری برود .به هر حال ،در بين راه ،ظاهراً در شب بسيار سردی ،مسير را
گم میکند و درحالیکه در تاریکی سرگردان مانده بود .روشنایی از دور میبيند .به
کسان خود میگوید شما همين جا بمانيد تا من بروم و آتشی ،گيرانهای ،بياورم تا
خود را با آن گرم کنيد و راه را پيدا کنيم .اما وقتی که به روشنایی نزدیک میشود،
میبيند که پرتو آن از شجره ای شعلهور است و از درون شجره پيامی می رسد که
تو به پيامبری برگزیده شدهای .آن شب تيره ،گوئی نماد ظلمت گمراهی و سرمای
زندگی است که یکباره روشنی و گرمای هدایت و رحمت الهی بر آن میتابد و
مقصد را پدیدار میسازد .در سورههای دیگر آمده است که خداوند هنگامی او را
فرا خواند که در حال نجوا کردن با معبودش بود .چه بسا ساليان گذشتهی عمر را از
نظر میگذرانده است؛ همان دوران سخت سلطهی فرعون که در خانوادهای فقير به
دنيا آمد و در نوزادی لطف خدا شامل حال او گردید و در مهلکهای سخت ،به مادر
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او الهام شد که او را در رود نيل بينداز و آب او را به کاخ فرعون برد و پس از آن،
در کاخ فرعون در کمال رفاه و آسودگی پرورش یافت؛ و بعد هم که ناچار شد از
مصر بگریزد ،خداوند او را به سرزمينی امن هدایت کرد و در آنجا در خانهی یکی
از بندگان شایستهی خود جای داد و بدین ترتيب هم سرپناه ،هم مربی ،هم همسر و
فرزند و هم مجال خودسازی بهدست آورد.
و به این ترتيب ،در آن شب ،نجوای موسی با خدا و یاد و سپاس حمایت و
هدایتی که همواره از آن برخوردار بوده ،او را به ولی نعمتش نزدیک و نزدیکتر
میساخته است .و این همان تشنگی است که مولوی میگوید :آب کم جو تشنگی
آور به دست ،تا «بجوشد آبت از باال و پست» .از یاد نباید برد که رابطهی خدا و
انسان رابطهای دو طرفه است.
اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى .باز هم خالصه وار باقی داستان را بازگو
میکند که چگونه خداوند به او گفت به سوی فرعون برو که سخت طغيان و
سرکشی کرده است .کلمهی «طغيان» در مورد رودخانه بهکار میرود .طغيان
رودخانه زمانی است که آب آن از بستر طبيعی خود خارج میشود و به زمينهای
اطراف و ملک و مزرعهی مردم تجاوز میکند .فرعون هم طغيان کرده بود؛ یعنی از
حد و حدودی که هر انسانی موظف به حفظ آن است تجاوز کرده بود.
فَقُلْ هَل لَكَ إِلَى أَن تَزَكَى .دقت کنيد که نمیگوید برو شعار بده مرگ

بر طاغوت! سرنگون باد رژیم ستمگر! میگوید برو با ادب و مالیمت به او بگو :هَل
لَكَ .آیا ميل داری؟ آمادگی داری؟ إِلَى أَن تَزَكَى .آیا تمایل داری نفست را
تزکيه کنی؟ همچون هنگامی که ما برای رعایت احترام به کسی میگوئيم آیا اجازه
میفرمایيد بنده عرایضی بکنم .در جاهای دیگر ،قرآن این را بيشتر باز کرده است:
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ،خداوند به موسی و برادرش میگوید با فرعون به زبان مالیم و
نرم سخن بگویيد .لَعَلَهُ يَّتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَى .تا شاید پند بگيرد ،یا از خدا بيم کند.
در گفتوگو با اشخاص این جنبههای روانشناسانه را باید رعایت کرد .در دعوت
مردم به راه خدا ،نمیشود به این دليل که طرف بیاعتقاد و مشرک است ،تند و
شدید برخورد کرد .باید با شناخت روحيهی او برخورد کرد.
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وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِكَ فَّتَخْشَى .آیا مایل هستی که تزکيه پيدا کنی و تو را به

سوی پروردگارت راهنمایی کنم؟ نمیگوید ربّ و پروردگار خودم .میگوید :إِلَى
رَبِكَ .به سوی آنکه پروردگار تو هم هست .فَّتَخْشَى .تاخشيتی پيدا کنی و بيمی
در دلت از عظمت پدید آورندهی جهان پيدا شود؟ این شيوهی صحيح برخورد با هر
منکری است .در هر تبليغ و دعوتی ،صورت و محتوا ،هر دو باید نيکو باشد.
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى .پس ،موسی نزد فرعون رفت و «آیت کبری» ،یعنی
بزرگترین نشانه را به او ارائه داد .این نشانه ،ظاهراً همان عصایی است که مبدل به
اژدها میشد؛ عصایی که به دریا زد و دریا شکافته شد ،و کوه را با اشارهی آن عصا
شکافت و چشمه آب از آن جاری کرد .در قرآن نُه معجزهی این عصا ،یا وابسته به
آن ،نقل شده است .البته اینکه آیا منظور از این عصا همان چوب دستی موسی بوده
است یا چيز دیگر محل بحث است ،چون کلمهی «عصا» به معنی تکيهگاه هم هست.
برای همين هم بعضیها گفتهاند که منظور از عصا تکيهگاه فکری یعنی منطق و
برهان موسی بود که آن را اقامه کرد.
اما عکسالعمل فرعون چه بود؟ فَكَذَبَ ،گفت که همهی اینها دروغ است.
همهی آن معجزات را انکار کرد .وَعَصَى .و بعد یک گام فراتر نهاد و عصيان
ورزید .ممکن است کسی چيزی را تکذیب بکند ولی در برابرش مانع هم نتراشد.
بگوید من دعوتت را نمیپذیرم ،ولی کاری هم به کار تو ندارم .آزادی عقيدهات
رامحترم می شمارم .اما فرعون عصيان کرد؛ یعنی نه تنها نافرمانی کرد ،بلکه با موسی
درافتاد و به مبارزه پرداخت.
ثُمَ أَدْبَرَ ،سپس پشت کرد و :يَسْعَى .همهی سعی و تالش خود را به کار برد.
«سعی» در لغت به معنی دویدن و مجازاً به معنی کوشيدن است .يَسْعَى فعل مضارع
است .یعنی به یک بار مخالفت اکتفا نکرد ،بلکه در پشت کردن به حقيقت و
ممانعت مردم از رو آوردن به آن ،تمام کوشش خود را به کار بست .کلمهی ثُمَ در
اینجا داللت بر عطف دارد؛ یعنی از آن پس ،ماهها و سالها صرف مقابله و مخالفت
با این پيام کرد.
فَحَشَرَ فَّنَادَى .پس ،فرعون به بسيج نيروهایش پرداخت .حَشَرَ یعنی محشور
کرد و جمع کرد و فراهم آورد .چه کسانی را؟ تمام جادوگران را از سراسر سرزمين
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مصر فرا خواند .در سورههای دیگر آمده که رسوالنی به شهرها فرستاد تا به مردم

خبر دهند که اقليتی و گروهکی قصد دارند مردم را از دینشان برگردانند .إِنَ
هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ .اینها «شر ذمّه»ای هستند؛ یعنی گروهی اندکاند ،گمان
نکنيد که عدهشان زیاد است .وَإِنَهُمْ لَّنَا لَغَائِظُونَ 2.و این گروه ما را به خشم
آوردهاند و تحملشان نخواهيم کرد .وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ 4.و بیتردید ما با
یکدیگر متحدیم و این گروه باید از ما برحذر باشند و بترسند.
فَّنَادَى .پس ،فرعون ندا داد و اعالمکرد که أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى .من هستم
پروردگار برتر شما .یعنی کار طغيانش سرانجام به آنجا کشيد که ادعای ربوبيت
کرد .و البته منظورش از کلمه«ربّ» این نبود که من خالق شما و آسمانها و زمين
هستم ،او خودش بتکدهی مصر را در توليت داشت ،یعنی آفریدگار یا آفریدگارانی
را قبول داشت .پس ،منظورش این بود که من ارباب و صاحب اختيار شما هستم،
ربّ و پرودرگار موسی کيست! همه باید گوش به فرمان من باشيد؛ پيرو منویات
ملوکانهی من باشيد؛ من هستم که والیت مطلقه بر همهی شما دارم .این معنای «ربّ»

است .قرآن میگوید :اتَخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ 2اهل
کتاب ،یعنی مسيحيان و یهودیان ،احبار و راهبانشان را ،یعنی علمای دینشان را ،به
جای خدای یکتا ،ارباب گرفتند .و چنانکه همهی مفسران گفتهاند ،منظور این است
که آن علما فتوا میدادند و اینها بیچون و چرا اطاعت میکردند .دربارهی این آیه
از امام صادق(ع) نقل شده است که مسيحيان و یهودیان هرگز نمیگفتند که احبار و
راهبان خالق ما هستند .این ادعا که به روشنی باطل است .بلکه چون علمای دین آنها
حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام میکردند و اینها هم بیچون و چرا تسليم
حکم آنها میشدند و مقلد و سرسپردهی آنها بودند ،خداوند این سرسپردگی آنها را
عبادت شمره است .پس ،بنا بر گفتهی خداوند ،اطاعت مطلق از کسی عين عبادت
اوست .و فرعون هم همين انتظار را از بنیاسرائيل داشت که هر چه فرمان میدهد
آنها چشم بسته اطاعت کنند.
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اما نتيجه چه شد؟ فَأَخَذَهُ اللَهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى .خداوند او را به کيفر
دنيا و آخرت گرفت« .اَخَذَ» در این موارد یعنی به بند درآوردن در نظام عالم« .نَکال»
هم یعنی تنبيه و مجازات .هم در آخرت ،و هم در «اُولی» ،یعنی در دنيا ،که میدانيم
جسدش را از دریا بيرون کشيدند ،که االن موميایی آن در موزهی مصر نگهداری

میشود .نُّنَجِيكَ بِبَدَنِكَ 2.تن بیجانت را نجات میدهيم ،لِّتَكُونَ لِمَنْ
خَلْفَكَ آيَةً .تا برای آیندگانت نشانهای و عبرتی باشد و مردم ببينند که این جسد
موميائی مچاله و خشک شده ،همان کسی است که ادعای خدایی و ربوبيت می
کرد .این جسد مانده تا برای ابد موعظهی باشد برای مردم دنيا و صاحبان قدرت که
سرانجام استکبار چگونه است .این کيفر دنياست ،فرعون در آخرت هم نتيجهی
کارش را خواهد دید.
إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى .و این حادثه عبرت و نشانهای است برای

کسی که بيم داشته باشد .موسی به او گفت :فَّتَخْشَى .تا خشيت و بيم پيدا کنی ،اما
فرعون خشيت پيدا نکرد و دید آنچه دید .و این عبرت تاریخ است .ولی آیا
دیکتاتورهای زمان از سرنوشت او عبرت خواهند گرفت؟ یا این سرنوشت را برای
خود باور نمیکنند؟ آیا قدرتپرستان هيچ وقت حاضر میشوند دست از
قدرتطلبی بردارند؟ بحث تنها بر سر قدرتمندان و دیکتاتورهای سياسی نيست .در
جایی میخواندم که یک درصد از مردم آمریکا حدود چهل درصد ثروت این
کشور را در اختيار دارند .شما حساب کنيد که چهل درصد ثروت یک مملکت
دست یک درصد مردم آن باشد .سهچهارم ثروت کل آمریکا را ده درصد از
مردمش تصاحب کردهاند .میدانيد این ده درصد توانگر و امپریاليست اقتصادی
چقدر درآمد دارند؟ اینها درآمدشان  472برابر بيشتر از بقيهی مردم ،یعنی آن نود
درصد ،است .ببينيد ثروت تا چه اندازه ناعادالنه در این جامعه توزیع شده ،که تازه
ثروتمندترین مردم جهان هم به شمار میآیند .این شرکتهای چند مليتی و
تراستها و کارتلها رقم درآمدهایشان نجومی است .کسانی از گردانندگانشان
ساليانه حقوقی بالغ بر  722ميليون دالر میگيرند .آیا کسی میپرسد که این چه
شيوهی ادارهی اقتصاد جامعه است که عده ای میتوانند چنين درآمدهای هنگفت یا
فوق هنگفتی داشته باشند؟ آیا کسی فکر می کند که به این ترتيب وضع بشر به کجا
خواهد انجاميد؟ پس ،تعجب نباید کرد که برای حفظ چنين ثروتهایی ،فجایعی هر

 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در سایه قرآن

روز در همهی جای دنيا اتفاق بيفتد .این همه جنایت و جنگ و خونریزی برای
چيست؟ برای همين چسبيدن به دنيا .آیا فرعونهای سياسی و اقتصادی روزگار ما
عبرت خواهند گرفت؟ خشيتی پيدا خواهند کرد؟ بيمی از فاجعهی عظيمی که برای
بشریت امروز به بار آوردهاند ،به دل راه خواهند داد؟ آیا هيچ بيمی ندارند از اینکه
دو سوم مردم جهان گرسنهاند و آنها هر روز ثروتهای نامشروع بيشتری روی هم
انباشته میکنند؟ آیا فاجعه نيست که با پولهائی که همه صرف تجمالت میشود و
در حقيقت دور ریخته میشود ،میتوان گرسنگی را در جهان ریشهکن کرد؟
آیات بعدی ناظر به عالم طبيعت است و اینها همه با هم ارتباط دارند .به دنبال آن
کنده شدنها و «نازعات» ،داستان موسی را میآورد ،چون او و امثال او توانستند و
میتوانند سير و سلوک کنند ،یعنی خود را از جاذبههای دنيای مادی دور کنند و
کنده شوند و حرکتی نشاطی بهوجود آورند و در عالم معنویات شناور شوند ،
بهسوی خدا سبقت بگيرند و سپس تدبير امور مردم را در دست بگيرند .در این
آیات ،آن نظام و قانون کلی پيش گفته را در تاریخ و عالم انسانی نشان میدهد.
اکنون در مقابل آنها که از خاک کنده شدند و به افالک رسيدند ،از کسانی
سخن میگوید که اسير زميناند و به آن چسبيدهاند :اثَاقَلّْتُمْ إِلَى األَرْضِ ،آیا
چسبيدهاید به زمين و نمیخواهيد از آن کنده شوید؟ أَرَضِيّتُم بِالْحَيَاةِ الدُنْيَا .آیا
به همين زندگانی پست راضی و خشنود شدهاید ؟ معلوم میشود که اینها همه
مصادیق یک قانون کلی است .و بعد خطاب به قدرتمندان زمان که خودشان را مهم
میدانند میگوید :أَأَنّتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَمَاء بَّنَاهَا .آیا شما در خلقت مهمتر و
سختترید یا این آسمان با آن بنای عظميش؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا« .سَمک» یعنی
سقف و بلندی ،که آن را میتوان به معنی قطر هم گرفت ،وگفتيم فاصلهی قطر
کهکشان راه شيری صد ميليون سال نوری است .تازه اینها اقطار کوچک
آسمانهاست و خدا میداند که در ورای این کهکشانها چه وسعت و عظمتی در
جهان هست .و آن وقت ما چسبيدهایم به زمان و مکان ناچيز خودمان .آیا اصالً ما
میدانيم زمان چيست؟ یا چگونه آفریده شده؟ زمان روز ما همين  23ساعتی است
که زمين دور خورشيد میگردد .اما آیا میدانيم زمان خورشيد یا زمان در کهکشان
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راه شيری چگونه میگذرد؟ اینها را هيچ خبر نداریم؟ چون تابع نظام دیگری است.
آن بازوی کهکشانی که ميليونها ستاره در آن است ،زمانش را چگونه باید محاسبه
کرد؟ آیا در آنها هم زمان به همين معنایی است که ما میفهميم؟ ما خيال میکنيم
که زمان فقط زمان ماست .مکان هم همينطور .مکان یعنی چه؟ مکان در نظر ما
نقاطی است بر روی زمين .درحالیکه خود زمين نقطهای است در منظومهی شمسی
و آن هم نقطهای است در کهکشانها و هکذا الی غير النهایه .خوب ،پس مکان را به
چه معنی باید گرفت؟ یا ماده یعنی چه؟ امروزه میبينيم که هر چه بشر بيشتر در ماده
میکاود سردرگمیاش بيشتر میشود .پس ،در مقابل این زمان و مکان و مادهای که
دستمان به هيچ جای آنها بند نيست و فقط شناخت ناچيزی از رازشان داریم ،آیا
مضحک نيستکه خودمان را مرکز ثِقل عالم بپنداریم!
رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا .آسمان را برافراشت و تسویه کرد .یعنی نه تنها گسترهی
بیکران آسمانها اعجابآور است ،بلکه آسمانها «تسویه» شده و همه چيز آن
منظم و هماهنگ با هم است ،که این بيشتر شگفتی برمیانگيزد.
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا .و شبش را تاریک ساخت و روزش را
بيرون آورد .شب که از ابتدای خلقت نبود .شب را خدا خلق کرد .اگر بيگبنگ
اتفاق افتاده ،پس در آغاز پيدایش جهان ،شب و روزی نبوده ،از آن بعد است که
خيلی چيزها و از جمله نور و روشنایی پدید آمد.
«ضُحی» یعنی پرتو نور ،تشعشع .ابتدا تودهی عظيمی از گازها پدید آمد و سپس
ميلياردها سال بعد عناصر اوليه شکل گرفتند .عالم ماده اول بیشکل و نامشخص و
فوقالعاده منبسط بود و بعد در اثر ضربههای کيهانی در طول ميليونها سال ،متراکم
شد و ميزان حرارت دآن باال و باالتر رفت ،تا آنکه به چند ميليون درجه سانتیگراد
رسيد ،آنگاه انفجارهای هستهای در گرفت و گاز هليوم به هيدروژن تبدیل شد و
آن وقت بود که نور پدید آمد .اخيرا بامحاسبه طول امواجی در آسمان دریافته اند
که سی هزار سال پس از بيگ بنگ ،نور پدید آمده است! پس ،نور از درون ظلمت

ماده آفریده شد .پس زمان هم آفریننده و خالقی دارد و خالق آن خداست .هُوَ
الْأَوَلُ وَالْآخِرُ ،خداست که هم اول است و هم آخر .وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ هم
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ظاهر است و هم باطن .ولی ما چون تختهبندِ زمان و مکانيم ،فراتر از آن را نمیتوانيم
درک کنيم و لذا درک آفرینش آفریدگار ،که بيرون از زمان و مکان و ماده است،
برایمان ناممکن است.
اما «ضُحی» فقط پرتو نور نيست ،پرتوِ نور بخش کوچکی از «ضُحی» است.
اشعههایی که در جهان وجود دارد ،محصول انفجارات و تشعشعات هستهای درون
ستارههاست ،پس انرژیهای جهان از مصادیق ضُحی به حساب میآید.
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا .و پس از این مرحله ،زمين پدید آمد« .دَحی»
پرتاب شدن است .این نکته شایان یادآوری است که هنوز از نظر علمی روشن نيست
که چهطور منظومهی شمسی ما بهوجود آمد .تئوریهای مختلفی در این باره وجود
دارد .و یکی از آنها میگوید که در اثر برخوردهای کهکشانی ،جرمی از یکی از
آنها جدا و پرتاب شد و خورشيد ما را شکل داد« .دحی» ،هم به معنی پرتاب کردن
و پرتاب شدن است و هم به معنای گسترش یافتن .زمين از همان جرم که گفتيم
پرتاب شد و در آغاز نيز ،مانند خورشيد ،تودهای مذاب ،گداخته ،مشتعل و رها شده
در فضا بود.
أَخْرَجَ مِّنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا .و از زمين آب آن را و گياهانش را پدید آورد.
با پيدایش و ترکيب اکسيژن و هيدروژن ،آب پدید آمد و صدها ميليون سال آب
همه زمين را فراگرفته بود و دائماً در زمين و آسمان طوفان و آذرخش درمیگرفت
و بارانهای بسيار سهمگين میبارید .تا آنکه بهتدریج آثار حيات بر روی زمين ظاهر
شد .آبها کنار رفتند و ساحلها پدیدار شدند و در اثر آذرخشها و طوفانهای
مهيب عنصر کربن با اُزن ترکيب گردید و نخستين گياهان ساده را بهوجود میآورد.
«مَرعی» یعنی گياهان.
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا .و کوهها را لنگر زمين ساخت .کوهها هستند که زمين را
استوار و پابرجا کردهاند .اگر کوهها وجود نداشتند ،قارهها مدام در حال حرکت
بودند و مثل تکه چوبی که روی آب بيفتد دایم به این طرف و آن طرف میرفتند.
ولی اکنون همچون کشتيی لنگر انداخته وسط اقيانوس ،در جای خود ثابت است.
کوهها هم با ارتفاع و حجم بسيار خود ،هم بر روی زمين سنگينی میکنند و هم در
اعماق مذاب زمين پنجه فشردهاند و محکم نگهش داشتهاند .قرآن از کوهها گاه با
لفظ «اوتاد» یعنی ميخها ،تعبير میکند .و مییبنيم بعضی به تمسخر می گویند :قرآن

شرحی بر سوره نازعات( )97ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9

به کوه ها ميخ گفته است! «لنگر» یعنی چه؟ مگر زمين کشتی است که لنگر الزم
داشته باشد؟
مَّتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ .همه اینها تمتع و بهرهمندی برای شما و برای «اَنعام» شما،
یعنی چارپایانی است که در خدمت شما قرار داده شده تا زیست بهينه در زمين داشته
باشيد ،اما اینها «متاع» است ،یعنی دایمی نيست .این یادآوری هميشگی قرآن است
که تمتعات این جهان همه «متاع» است .متاع یعنی بهرهی اندک و موقت .کسی که
به سفر میرود ،فقط مقداری آذوقه ،یعنی به اندازهی مثالً دو سه روزی که در راه
است بر می دارد .پس ،آن توشه «متاع» اوست برای بهره بردن در همان سفر چند
روزه ،میگوید دنيا جای هميشگی شما نيست و این زمينکه بهآن چسبيدهاید روزی
از ميان خواهد رفت .شما برای اینجا آفریده نشدهاید .این سرای موقت شماست.
فَإِذَا جَاءتِ الطَامَةُ الْكُبْرَى« .طَامَةُ» یعنی فراگير .پس روزی که آن بالی
سخت بزرگ و فراگير بياید ،آن انقالبی که همهی هستی شما را فرا بگيرد ،آن
انفجار بزرگ ،آنگاه :يَوْمَ يَّتَذَكَرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى .انسان به یاد تالشش خواهد
افتاد که چه کرده و چه چيزی برای خود پيش فرستاده است .آن روز متذکر میشود
و به یاد میآورد که عمر دنيائی خود را چهگونه گذرانده است.
وَ بُرِزَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى .و آن روز جهنم آشکار خواهد شد .گویی از
درون انسان ظهور خواهد کرد .ابتدا آشکار نبود؛ انسان آن را نمیدید ،اما بعد که
آشکار شد ،آن را میبيند .مثل مرضی پنهان که شخص از آن خبر ندارد .ميکرب
بيماری در او وجود دارد ،ولی مدتها در کمون بوده و در شرایطی خاص ،ناگهان
ظهور و بروز میکند و فعال میشود .پس ،او دوزخ را در وجودش داشت ،ولی از
آن آگاهی نداشت:
وَإِنَ جَهَّنَمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ .جهنم احاطه دارد بر کافران .در وجود
آنهاست و خود نمیدانند .ولی حاال آشکار شده است .مثل آدمی که مدتها
ناراحتی و خستگی و فشار روحی دارد تا آنکه ناگهان آثار آن به صورت بيماری
روحی بروز میکند.
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فَأَمَا مَن طَغَى .اما کسی که طغيان کرده و از حد درگذشته ،مثل طغيان
فرعون ،که داستانشگذشت ،وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا .و همين حيات پست و پایين را
برگزیده« .ایثار» یعنی برگزیدن چيزی به جای چيز دیگر .در جای دیگر میگوید:
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا 2.شما زندگی این جهان را برگزیده و آن را بر آخرت

ترجيح دادهاید .وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ 4.و آخرت را فرو گذاشتهاید .كَلَا بَلْ
تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ 3.شما دنيا را که زودگذر است و با شتاب میگذرد دوست
میدارید و آخرت را رها کردهاید .این معنی به صورتهای مختلف در آیه های
قرآن آمده است .فَإِنَ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى .پس ،مأوی او دوزخ است.
نمیگوید :ما او را در این مأوا جای میدهيم .میگوید مأوای او این است .یعنی
نتيجه کارش او را جهنمی کرده است.
وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ .اما آنکه از مقام ربّش خوف دارد؛ بارها عرض
کردهام که خدا ترس ندارد ،اما مقام او چرا .آیا شما از شخص پليس میترسيد یا از
مقام و اختيارات او؟ بعضی شاگردها از معلم میترسند چون میدانند مقام معلمی
ایجاب میکند که عدالت را رعایت نماید و نمرهی دانشآموزان را کم و زیاد نکند.
این است که از او پروا دارند .آری ،خدا ارحم الرّاحمين است ،ولی عادل و حکيم
هم هست .کسانی خدا را فقط به یک یا چند صفت او میشناسند و قبول دارند.
درحالیکه با این تصور فقط خود را فریب میدهند .بله ،خدا ارحم الراحمين است،

ولی اشدّ المعاقبين هم هست .خدا به پيامبرش می فرماید :نَبِىءْ عِبَادِي أَنِي أَنَا
الْغَفُورُ الرَحِيمُ .به بندگانم بگو که من آمرزنده و مهربانم ،ولی در همان حال :أَنَ
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ األَلِيمَ .عذاب من هم عذاب دردناکی است.
وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ اما آنکه از مقام رب العالمين ،از مقام کسی که این
جهان شگفتآور را آفریده است ،بترسد چه میکند؟ وَنَهَى الّنَفْسَ عَنِ الْهَوَى.
او نفس خود را نهی میکند از آنکه در پی هوی و هوس برود« .هوی» در مقابل
«هُدی» است« .هُدی» یعنی هدایت الهی و قانونی که خداوند در عالم نهاده است؛ اما
«هوی» یعنی آنچه نفس میخواهد و آرزو میکند .و امروزه ،عقل خودبنياد فردی و
جمعی ما همان «هوی» ماست .امروز بشر هر چه عقل همگانی فرمان بدهد و مُد زمانه
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باشد ،به همان عمل میکند .بشر امروزی به عقل و تشخيص خودش تکيه دارد و
مطمئن است .با آنکه هزاران بار در طول تاریخ دیده که این عقل جمعی و بشری او
ابطال شده ،باز هم اعتقاد دارد که این عقل باید همچنان خدایی بکند .باری ،کسی
که نفسش را باز بدارد ،از کامرانی کفّ نفس کند ،فَإِنَ الْجَّنَةَ هِيَ الْمَأْوَى.
بهشت مأوای اوست.
و اما این اتفاقات کِی خواهد افتاد؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا .از
تو (پيامبر) دربارهی ساعت قيامت میپرسند .و فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا .اما تو در
چه مرتبه دانش هستی و چگونه میتوانی بفهمی زمان آن کی خواهد رسيد؟ وقتی
پيغمبر ،با همه عظمت مقامش ،نمیداند که چه حادثهای در راه است و چهگونه و
کی رخ میدهد ،تکليف بقيه معلوم است.

قرآن یادآور شده که :يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَمَا
عِلْمُهَا عِّندَ رَبِي .از تو دربارهی قيامت میپرسند ،بگو علم آن تنها نزد پروردگار
من است .الَ يُجَلِيهَا لِوَقّْتِهَا إِالَ هُوَ .و جز خدا هيچ کس آن را آشکار نمیکند.
ثَقُلَتْ فِي السَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ .قيامت چون ميوهای است که رفته رفته
سنگينتر میشود تا آنکه ناگهان از درخت طبيعت بيفتد :الَ تَأْتِيكُمْ إِالَ بَغّْتَةً .فرا
رسيدن آن ناگانی است .بارها به پيامبر خطاب شده که تو چه میدانی آن واقعه
چيست و کِی اتفاق خواهد افتاد .وانگهی این سئوال چيست که کِی اتفاق میافتد؟
مهم این است که بدانيم چنين حادثهای رخ خواهد داد و سرنوشت ما وابسته به آن
است ،حاال زمانش هر وقت که میخواهد باشد .آیا اگر بدانيم که در زمان حيات ما
اتفاق نمیافتد ،باید خيالمان راحت باشد که از آن مصون هستيم؟
فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا .إِلَى رَبِكَ مُّنّتَهَاهَا .این کشتیِ زمان به سوی کدام
مقصد رهسپار است؟ پاسخ آن است که مقصد و منتهایش کمال ربوبی است ،که آن
هم جای معينی نيست و تا بینهایت ادامه دارد :إِلَى رَبِكَ .یعنی به سوی پروردگار
تو جاری است .و رب البته جایگاه ندارد که جهان به سوی او نزدیک و نزدیکتر
شود .خدا همه جا هست و هيچ جای معينی نيست .بنابراین ،جهان به سوی ربوبيت و
کمال مطلق میرود.
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اما توی پيامبر چه باید بکنی؟ إِنَمَا أَنتَ مُّنذِرُ مَن يَخْشَاهَا .به یقين کار تو
فقط آن است که هشدار بدهی .بيم بدهی اینجا که خانه ساختهاید ،در مسير سيل
قرار دارد و سيل که بياید ،چيزی از خانه و زندگيتان باقی نخواهد گذاشت .اینجا
جای خانه ساختن نيست .پيامبر آمده به ما همين را بگوید که به دنيا دل نبندید که به
کسی وفا نکرده است .دنيا جایی نيست که در آن پناه داشته باشيد ،جایی نيست که
دوام و بقا داشته باشد .رسالت پيامبر فقط همين است .نه زوری در کار است نه
تهدیدی نه اجباری؛ فقط «انذار» است و اعالم خطر.
كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا .قيامت به نظر اینان بسيار
دور میآید .هر چند بعضیها هم پاک آن را منکرند و میگویند چه کسی از آنجا
آمده و خبر آورده؟
كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَا عَشِيَةً أَوْ ضُحَاهَا .اما آنگاه که فرا رسيد،
خواهند دید که چند ساعتی بيشتر در دنيا درنگ نکردهاند .هم آن سالهای عمر
دنيایی ،و هم فاصله زمانی از مرگ تا رستاخيز گویی چند ساعتی بيشتر نبوده است.
قرآن به کرّات متذکر شده که عمر دنيایی که به نظر شما این اندازه طوالنی میآید،
وقتی که رستاخيز را به چشم ببينيد ،خواهيد فهميد که ساعاتی را بيشتر در آن
نگذراندهاید.
خداوند همهی ما را از عواقب خطاها و خالف هایمان حفظ کند و به ما توفيق
توبه و بازگشت به سوی خود و جبران مافات را با ایمان و عمل صالح عنایت فرماید
و توفيق دهد که در این باقیماندهی عمر بتوانيم با حرکتی نزعی و نشاطی و سَبحی
به سوی او در خيرات سبقت بگيریم و در حدّ توان خود به تدبير امور خود و دیگران
بپردازیم .صدق اهلل العلی العظيم

