
بهشت مازندران و  پل چينوت ايرانيان در قرآن تبديل به جنت و پل صراط و اعراف ديوار حايل بين  

  بهشت و دوزخ جهان ديگر شده است

که در کتب پهلوی مکان آن در کوهستان نزديک شهر رغهً  (به معنی قضاوتگاه ديوار گذرگاهی) ايرانيان باستان چينوت پل
 هرادوسوی رود دائيتی (رود قضاوت، موردی چای کنونی) يعنی کوههای  رکوههای مجاورد زرتشتی (مراغه) در آذربايجان

(ديوار وپل صراط  اعراف، در قرآن تبديل به مشخص شده است=کوه خدا) و ارزيش (راست بر افراشته) بغگر(=نگهبانی يا 
آن اختصاص داده شده است. برای  حائل برای شناخت نيک و بد) معرفی گرديده و سورهً مفصلی از قرآن به نام و نشان

مقابله و مقايسه اين اصل ايرانی و فرع اسالمی ابتدا روايات کتب پهلوی را در باب پل چينوت نقل نموده و سپس مقاالت پل  
صراط (در رابطه با دوزخ) و ديوار اعراف  قرآن (در رابطه با بهشت) را  که مباحث جداگانه ای به شمار رفته و لذا جداگانه  

تفسير شده اند، به عينه از پايگاه علوم و معارف اسالمی نقل می نمائيم:                                                           
                               

                                                                                                                                      پل چينوت:
بهترين شرح و تحقيق در باب پل چينوت (چينوت پرتو) در کتاب دينهای ايران باستان هنريک ساموئل نيبرگ می توان پيدا  

ًه کرد. اين کتاب توسط دکتر سيف الدين نجم آبادی ترجمه شده و به صورت دستخط فارسی مترجم توسط مرکز مطالع
 فرهنگها چاپ است. وی بعد از شرح و تفسير لغوی نظرات اوستا شناسان غربی  راجع به پل چينوت که در مجموع آن را به  

 معنی پل داوری و مميزی نيک و بد از آنها افاده شده است، می آورد:
 

در اين تکه که بد روايت شده  است. بخشهايی ٣٢تا  ٢٨ونديدا بند  ١٩"موارد کهن برای پل چينوت در اوستای نوين فرگرد 
نا آشکار است، ولی بخشهای اصلی بی هيچ رنجی از هم باز شناخته ميشوند و ميتواند اشاره های بسيار کوچک توصيف را 
غالباً تکميل کند، و آن هم به ياری شرح روان پس از مرگ، در قطعات پهلوی مشهور هادخت نسک و مينوک خرد. در اين 

که روان آزاد (اورون) سه روز و سه شب پس از مرگ بر بالين مرده خواهد ماند. اين مرحلهً سه روز و قطعه چنين می آيد 
  ياد شده است. در اينجا اين توصيف هنگام صبح پس از شب سوم گنجانده شده است. ١٩سه شب، در ونديداد هم در فرگرد 

  
به اشه(راستی و عدالت) در اين بامداد در يک سبزه زار در هادخت نسک توصيف بدين گونه دنبال ميشود که روان گرونده 

خوشبوئی در می آيد که يک باد خوش نيمروزی از روبرو بر او ميوزد و پس از آن دئنای(روح مجسم) او در اندام يک 
                               ساله از روبرو به او بر خورد ميکند و گفتگويی بدين ترتيب بين آنان آغاز ميشود: ١۵دوشيزه زيبا 

  
در پاسخ روان که با شگفتی همراه است و می پرسد او چه کسی است، ميگويد: ای جوان نيکومنش، نيکوسخن، نيکوکار و 
نيکو دئنا من به راستی همان دئنای خودت هستم. هر کس برای بزرگی، نيکی و زيبائی دوست داشتی، بدانگونه در برابر تو 

ن روان آزاد به سه گام روان به خانهً آمرزيدگان و در گذشتگان به باال به سوی روشنائيهای بی پايان آشکار شده ام. بعد از آ
ونديداد چنين می آيد که: ١٩فرگرد  ٢٩پرواز ميکند. ولی در فقرهً   

 
م بــرای روان) بر راهی می آيد که زروان آن را ساخته راهی است که هم برای پيــروان اشــه تعيــين شــده اســت و هــ  " او (= 

پيروان دروغ به سوی چينوت پرتو، پلی که مزدا ساخته است؛" سپس آنجا از روان دربارهً شرکت او در جهان مادی پرسش 
با دو سگ مــی آيــد. در ايــن جــا يــک  -که در اينجا با نام دئنا ياد نميشود -ميشود. پس از آن آن دوشيزهً خوشبوی خوش اندام

مردگان را باز می شناسيم که در هند هم ديده شده است؛ و در آنجا دو سگ را به عنــوان  پندار بسيار کهن آريايی از سرزمين
نگهبانان حکومت "يمه" (ايزد سمت جنوب و جهان زيرين) می پندارند. اين دو شيزه از روی کوهستان هرا می ايــد و روان 

  ).٣٠ز جهان خدايان آسمان اســت، مــی برد(بنــدپيرو اشه را از روی پل چينوت به سوی ديوار (هئِتو، سد)که نشان دهندهً مر
   

همان واژه ای است که در هندی علی القاعده تبديل به ستو (پل، بند) شده است. وهومنه (ايزد منش نيک، بهمن پسر  هئتو
ه و ) و پس از آن اين روان به پيشگاه اهورامزدا٣١اهورا مزدا) از روی تخت بر می خيزد و به روان خوشامد ميگويد(بند

        سرودها در می آيد. ادبيات پهلوی جزئيات اين صحنه را به درازا باز ميگويد. امشاسپندان در گرودنمانه يا خانهً آواز و
                                                      

سمانی روان گردندهً اشه بخش دوم کتاب مينوک خرد به هادخت نسک بسيار نزديک ميشود ولی در توصيف خود از سفر آ 
از پل چينوت چنين ياد ميکند که آن پلی است دراز و هر گاه روان گرونده، اشه از آن پل بخواهد عبور کند، به پهنای يک 

جای افسانه ای پل چينوت را در می يابيم: در ميان جهان(منظور سرزمين ماد)  ٣٠فرسنگ فراخ ميشود. در بندهش بخش 
ک(کوهستان دادگاه)، کوه هرای بلند (که بعدها با البرز مشتبه شده) قرار گرفته است؛ آنجا ئيکه خدای کوهستان چکات دائيتي

داوران رشنو (خدای سوگند و آزمايش) ترازوی خود را در دست دارد. و در شمال در پای اين کوه که زير آن دوزخ قرار 



است. پل چينوت در باالترين نقطه به تيزی لبهً شمشيری پايان پل چينوت است و آن سر ديگر پل در نوک اين کوه  ،دارد
باريک است. اين بخش ضمناً شرح مفصلی دارد از سر نوشت گروندگان اشه و روان بد، پس از سه روز و سه شب بر بالين 

و اشه فراخ  مرده، و بر خورد با دوشيزه و گفتگو ميان او و روان، پس از آنگذر از پل چينوت که باريکی آن برای روان پير
ميشود در صورتی که روان بد از جای باريک به دوزخ فرو می افتد."                              

  
 

 نگهبانی جايگاهيا گرودنمانه يعنی  گرودمانمطلب قابل توجهی که ايرانشناسان از آن غافل مانده اند معنی اصلی نام  
(شومر)  سومر، فردوس) می باشد. چون اين معنی لفظی نام سرزمين پاراديس(دز پئریاوستا) است که مترادف  َور(=شده

در جنوب عراق بوده است؛ چه  سرزمين سومردر جنوب بين النهرين بوده است. لذا بهشت  اين جهانی عهد باستان همان 
جاست. گرچه خود سومريان بهشت اين جهانی خود را در ) تورات نيز در اساس همينباغ محروسه عالی(يعنی عدن بهشت

می دانسته اند. جالب است که  مازندران) و ديلمون، ديلم( گيالنسمت سرزمينهای خاستگاهيشان در سمت فالت ايران در 
نيز همين سرزمين محروسه و پنهانگاهی است. ّجنتمعنی اصلی کلمهً عربی   

 
ديس) از زبان ايرانيان باستان به يونانيها و از ايشان به اروپا و جهانيان رسيده است. (پارا دز پئيریمی دانيم نام ايرانی  

(فردوس) گرديده است. از اين  دز پئيریصفت عالی از کلمه به (خوب) می باشد که جايگزين  بهشتخود کلمه فارسی 
از مرگ  قرآن نيز از ايرانيان مادی در جهان بعد  جهنمو  بهشتموضوع به وضوح معلوم ميگردد که اساس خود باور وجود 

و پارسی و بوميان ديرين ايرانی و عراقی سومری گرفته شده است. می دانيم نسل زبان و مليت باخته و در آميختهً مردم 
شده  و موعودشان به وساطت آيين زرتشتی به طور غالب به کيش   سومر هم در ايران و هم در عراق به دنبال بهشت گم

در آمده اند.         اسالم شيعی  
                                                                                                          

و  گيالنجايگاه بهشتی اين جهانی ايران، از دوران ماقبل تاريخ همانا سرزمين سرسبز جنوب دريای مازندران يعنی نواحی 
ده است که سومريان در بابل آنجا را بهشت ديلمون (تيلمون) می ناميده اند؛ چون سوای اسطورهً بابلی بو گرگانو  مازندران
(کوه ميشو کنار مرند) به سمت  مشوپهلوان بابلی از جنوب بين النهرين از طريق کوه  -که در آن از سفر خدا گيلگامش

انسان ناميرا و جاودانی)  صحبت  اوتناپيشتيمن، محل در جوار دريای مصب رودخانه ها (مازندرا ديلمونسرزمين بهشتی 
(سرزمين  گرگان(سرزمين خوشی و کامجويی) و مازندران(سرزمين جنگلی)،  گيالنميدارد، اوستا نيز نام سرزمينهای 

(منطقهً نيکو و سالم) ناميده است. نام بومی اين وهرکانه(سرزمين پناهگاهی و محروسه) و  ورنهمحروسه= سومر) را 
شيان، به معنی مردم سرزمين آرزويی و دلپذير) گواه بارز ديگری بر اين امر است. جالب  -(کادو کادوسياننطقه يعنی م

(سپيتمه، داماد و وليعهد آستياگ و پدر سپيتاک زرتشت/برديه  جمشيدملت  کاتوزياناست که شاهنامه کادوسيان را تحت نام 
يات جنوب کوهستان قفقاز فرمان می رانده است. از اين جا معلوم ميشود که ور داماد و پسر خواندًه کورش) آورده که در وال

 اوتناپيشتيمسومريها و اکديان بابلی) بوده است.  ديلمون، ديلمان(گيالنجمشيد (بهشت جمشيد) هم در اصل همان سرزمين 
بها و زمين بابليها است که مکانش خدای خرد آ انکی) نقش اين جهانی در واقع همان ائا(ايزد ديلمون= معبد آبها)/نوح(

 مانو ( هوشنگ پادشاهان اساطيری معروف جمشيد و  -دريای مازندران به شمار ميرفته است. ايرانيان باستان او را با خدا
که در اوستا رابطه با جمشيد(سپيتمه) و فريدون  ورنهو  ورهندوان=دانا) مطابقت داده اند. نامهای اوستايی گيالن يعنی 

  سوم) قيد شده اند مترادف هم به معنی سرزمين محروسه و پناهگاهی می باشند.(کورش 
  

گاه) در ر(پرتو يعنی پل و گذ پارتنام سرزمين  اعرافو  صراط پل، چينوت پلبر اين اساس به نظر ميرسد در پيدايی نام 
حفاظت جان و اموال خويش از  برای گرگان(سرزمين محروسه) الهام گر بوده است. می دانيم مردم  گرگانجوار سرزمين 

دستبرد داهه های تورانی حصار گلی عظيمی را در مرزهای شماليشان احداث کرده بودند که هنوز آثار آن باقی است. در 
يعنی سرزمين خوشی و کامجويی به عبارت  مئذنهبايد افزود که اين نام را می توان از ريشهً اوستايی  مازندرانرابطه با نام 
(يعنی شهر رفاه و  نينوادر مورد خود آشوريان با مفهوم نام پايتخت آنان يعنی  مئذنهگرفت. اين معنی کلمهً  ديگر بهشت

ی آشوريان وجود داشته است که از  نينواآسايش) مطابق ميشده است. بنابراين وجه اشتراکی در معنی نام مازندران و شهر 
به مازندران اين دو معنی به هم رسيده اند: لشکريان آشوری به پيش از ميالد  ۶۶٨حدود سال  آشوريانزمان لشکرکشی 

) که پايتختش را در مقابل تهاجم آشور از کاشان بدان کيکاوس( خشتريتیبرای تسليم  شانابوشوسرداری رئيس رئيسان 
ار حمله ببر گرفت مازندران آملسوی البرز به شهر آمل انتقال داده بود، حمله ور شده بودند. اما در زير حصار شهر 

و سپاهيان آمارديش واقع شده و قتل عام  رستم/گرشاسپ(سکائيان آماردی) يا همان  مردانمازندران آترادات پيشوای 
گرديدند و ابر قدرت برده داران آشوری اولين شکست بزرگ تاريخی و بسيار تلخ خود  را از دست آماردان و مادها تجربه 

زنه) اوستا را پديد -به همراه سنت مادرساالری طبريان نام مازندران و مزنی/مزنه(مز همئذننمودند. البد اين معنی  کلمه 
آورده است. چنانکه می دانيم فردوسی در شاهنامه به هنگام شرح حماسه پيروزی بزرگ ايرانيان (مادها و آماردان) بر 

  مينی ياد کرده است.ديوان مازندران (آشوريان مهاجم به مازندران) از مازندران بسان بهشت روی ز
  



 زرامشگرانيکی خوشنوازم             شهر مازندران   کزين گفت چن
..................    

  سرودمازندرانی  برآورد  برساخت رود  يست باچو  بربطه ب
  يشه برو بومش آباد بادهم          مازندران شهر ما ياد باد     که
  رون الله و سنبلستاند بکوه         در بوستانش هميشه گلست   که

  هميشه بهار وگرم ونه سرد  نه        و زمين پرنگار   خوشگوار هوا
  اندرونآهو براغ  گرازنده          باغ اندرون     ه ب بلبل نوازنده

  ی، رنگست و بویجاساله هر  همه  ياسايد از جست و جوی      نيشه هم
  روانش ی شاد گردد زبويهم       ی بجويش روان     گوئ گالبست

  ينزميشه پر از الله بينی هم        آذر و فرودين     وی و بهمن د
  بکاری  شکارجای باز  بهر          لب جويبار    خندانساله  همه

  خواستهينار و ديبا و از زد            آراسته    کشورهمه  سراسر
  کمرنامداران زرين  همان              با تاج زر      پرستده بتان
  از دل و جان خود شاد نيست بکام       کاندر آن بوم آباد نيست    ی کس
  يکی تازه انديشه افکند بن   يد از او اين سخن     بشنکاوس  چو
  لشگر کشد سوی مازندران که       اندر آن   ببستيش  رزمجو دل

  
  
  
  

در اينجا نقل می نمائيم:                     اينک مطالب پايگاه علوم و معارف اسالمی را ضمن دو مقالهً متواتر بی کم و کاست   
 
                       

 
  :معناي آن در روز قيامت در صراط و

  الّرحيم الّرحَمن هللا بسم

ةَ الَحوَل َو  وَ    العلّيِ العظيمِ  إالّ با�َ  القُوَّ

ٍد  هللاُ َعلی وصلَّی العاَلمينرّبِ  واْلَحمُد�َّ    الّطاهرينَ  َءاِلهوَ سّيِِدنا محمَّ

  .الّدين يَوم أجمعيَن ِمَن اآلَن إَلي  أعدآئِهم عَلي َلعنةُ �َ  وَ 

  الَكريِم:  ِكتابهِ  هللاُ الَحكيُم في قالَ 

َ�ِ  ِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َو َكاَن ذَ'ِلَك َعلَیَخٰـ َق َجَهنََّم لَُهْم َو َال ِليَْهِديَُهْم َطِريقًا * إِالَّ َطِري ِلَيْغِفرَ الَِّذيَن َكفَُروا َو َظَلُمواْ َلْم َيُكِن َ�ُ  إِنَّ 

  1][.َيِسيًرا

خداوند  كه نيست چنينرا بيامرزد، و  خداوند ايشان كه  نيست چنين نمودند، البتّه كافر شدند و ستم كه  كساني آن «بدرستيكه

  .»است آسان خدا كاري براي عمل و مخلّد بمانند؛ و اين جاودان آندر  كه دوزخ راه كند مگر به را رهبري ايشان راهي  به

  دوزخ داراي صراط است

 طريقي ميرسند، و اين جهّنم به راه از آن و ظالمان كافران كه است و راهي طريق رايدا جهّنم كه ميشود استفاده آيه  اين از

  پيمايند.مي  كه است 



ْسئُولُوَن * 'ِط اْلَجِحيِم * َوقِفُ ِصرَ ' ُدوِن َ�ِ فَاْهُدوُهْم إَِلی * ِمن َيْعبُُدونَ الَِّذيَن َظَلُمواْ َو أَْزَو'َجُهْم َو َما َكانُوا  أُْحُشُرواْ    وُهْم إِنَُّهْم مَّ

  [2]. َمْستَْسِلُمونَ َلُكْم َال تَنَاَصُروَن * بَْل ُهُم اْلَيْوَم  َما

غير  را كه  را و آنچه هايشانجفتاند! و نيز كرده ستم را كه  حشر حاضر كنيد كسانيدر  و بازپرسي قيامت موقفدر  «اينك

داريد؛  نگاه و عْرض سؤال  را در موقف كنيد! و همه  هدايت جهّنم صراط را بسوي از خداوند معبود قرار دادند! و جملگي

نكرديد؟ و  خود ياري تقّرب و كمال خدا : چرا شما يكديگر را در راهقرار ميگيرند كه و بازپرسي آنها مورد سؤال البتّه كه

  آيند.»در مي و تسليم ذّلت حال روز به آنها در آن همه  البتّه

  در هوا و  كه آتشي ، زيرا هر است و جهّنم دوزخ همان و مراد از جحيم است شده بيان جحيم بسوي نيز راهي  شريفه آيه در

را  او شديد باشد آن و آتشگيري هوا دهند و برافروختگي پيوسته آن به َدِم كوره دستگاه مسير باد قرار گيرد و يا بوسيله

 گرفتن و آتش شدن روشن معناي به  ُجحوًماالنّاِرُ◌ َجْحًما و َجَحًما، و َجُحَمِت النّاِرُ◌  َجِحَمتِ . و از ماّدۀ گويند َجحيم

و  انداختن و آتش برافروختنو  زدن آتش ، يعني آن متعّدي ـَ َجْحًما َجَحمَ  ؛ و از بابآن آوردن و لهيب و اضطرام  شيآت ماّدۀ

  .است  شده استعمال آن ور كردنشعله

عبور  بايد از آن نيز ؤمنانم كه است دارند. و راهي در پيش و ستمگران كافران كه است منازلي از يكي جهّنم بسوي صراط

بايد  ميشود و از آن  زده كه  است پلي معروف  قول ؛ و به آنست داخلو يا  جهّنم يا روي راه بروند، و اين بهشت  كنند و به

 اسم دارد و اضافه عنيم يك صراطو  پل چون است تعبير غلط اين ميگويند، و البتّه صراط آنرا پل . و عوامباشد عبور مردم

غائبليلةُ  شبِ ؛ نظير نيست خود صحيح مرادف  به   و سنگِ َحَجر االسود.  الرَّ

عبور كنند يا  آن افراد از روي همه بايد؟ و آيا آن و يا در داخل جهّنم ميشود؟ روي كجا زده پل آيا اين كه دانستبايد  ،باري

 حقيقتدارد؟ و اصوالً  ديگر هم راه بهشت بگذرد يا نه صراط حتماً بايد از اين برود بهشت  بهبخواهد  ؟ و آيا هر كسبعضي

و  رفتن بهشت  بين است  ايمالزمه كند؟ چه عبوربايد  پل اين برود از روي در بهشت اينكه  براي ؟ چرا انسانچيست صراط

  ؟نمودن عبور از صراط

 براي دارند كه مقصديو  هدف خود يك و وجدان در باطن ميكنند، هر يك در دنيا زندگي بشر كه افراد متما كه نيست شكّ 

  بدانند و يا ندانند. رامقصد  آن ميكنند؛ اعّم از اينكه  حركت هدف آن به وصول

 انجام كه  اعمالي و  ، و افعالاست در حركتمقصد  آن خود روي و واقعّيت  در ذات هر كس ناخواهو  خواه در هر حال و

 اين خود را بواسطه و نفساني باطني و حاجات كند را در خود ترميم ضعف ميخواهد نقاط كه است غرضي ميدهد روي

  كند. برآوردهآورد مي بجاي كه  اعمالي

  راه خاصي به سوي خدا دارد نفسيهر



 و بايد از اينجا ارتحال ميرسدفرا  مرگ تا زمان جلو ميرويم و بيشتر رو به و دو سال سال و يك ،كنيممي در دنيا زيست ما

در تكاپو  هدفي و بسوي داريم خود سيري ، ما در باطنزندگي دوران در . و بنابرايننيست امر ترديدي ؛ و در ايننمائيم

ً ، و هستيم    ديگري نقطه بهو  كنيم شروع اياز نقطه كه دنيا نيست مكاني هايسير در مسافت اين مسّلما

  ميشود. ما حاصل براي سير و دگرگوني اين خودمان در باطن بلكه ،برسيم

 طنقا جبران برايخود سير ميكند، و  سير را دارد و در ملكات اين ، كافر، منافقسفيد، مؤمن ،سياه از افراد بشر،  كس هر

 ميرساند، به پايان سفر را به ميدهد. و اين را انجام خارجي حركات يابد اينو در خود مي موجود است در نفسش كه ضعفي

  .كنند خود را ترميم ضعف آورند و نقاط دست شدۀ خود را به گم ميتوانندآنها  اينكه گمان

. است در آنها متفاوت ملكاتغرائز و  آن هستند، ولي غرائزي داراي همه  آنكه ينافراد بشر در ع اينكهدر  نيست نيز شّكي و

. مختلف و مراتب درجات به  الحالند، آنهم ها متوّسطو بعضي ترسوو  ها جبانشجاعند و بعضي خلقت ها از هنگامبعضي

 مثل در سائر صفات همچنين؛ و بارز و ظاهر و شكفته خيلي هابا حيا و بعضي هستند يعني َحيي كودكي زمانها از بعضي

سير  و غرائز خودشان ملكات از اينها روي هر كدام . وليمتفاوتندافراد  حسنه و صفات و حّس انتقام و حسد و كينه بخل

  در آورند. اعتدال حال را به ملكات آنكنند و بايد مي 

 آن قرار دهد كه معتدليو  متوّسط انسان كند، و خود را يك تكميل هست كه و ظرفيّتي موقعّيت آنرا در  بايد خودش كس هر

  باشد. ايپسنديده انسانباشد و  نداشته و تفريط افراط جنبه و ملكاتش اخالق

 الطُُّرقُ اند: فرموده حكمت از اهل ذا بزرگانپروردگار دارد، و ل بسوي خاّصي راه يك خودش نفس طريقاز  هر كس بنابراين

  به  خدا موجود است بسوي كه هائي«راه. َ�ِ بِعََدِد أْنفاِس اْلَخآلِئق  إَلی

از  بخصوص راه دارد يك كه خاّصي نفسانّيت نظر آن از نقطه هر موجودي .» يعنياست  مخلوقات هايها و جاننفس تعداد

  خدا دارد. ود بهخ باطن

  .هست هم و درست گفتار بزرگانست ، وليكننيست و يا حديثي آيه عبارت عين اين البتّه و

 از خارج ،گذشته  و وجدان نظر باطن كنند، و از نقطه  خدا دعوت را به  اند تا انساناولياء آمده  وانبياء  گذشته  از اين  و

 وصول براي كه  را هم هائيراه مقصود برسد. آن كند و به عمل برنامه آن  بر اساس انسان دهند كهاو قرار  براي ايبرنامه

  .است  مختلف اندكرده مقصود معيّن به

 الً شريعتدارند. مث تفاوت تكامل بر حسب و فرامين قوانين از جهت كنند وليتوحيد مي به دعوت همه با اينكه الهّيه شرايع

 رسول حضرت دارد، شريعت خاّصي منهاج يك إبراهيم حضرت ، شريعتاست عيسی حضرت غير از شريعت موسی حضرت



را  قوا انسان در تمام ميدهد كه نشانرا  مستقيمي صراط آن است شرايع تمام و مكّمل  متّمم  كه وسّلم وآله عليه هللا صّلي اكرم

  .ميرساندمقصود  به وقت و در اسرع اقصر فاصله آورد و بهمي عدالت و وسطّيت در صراط و تفريط افراط از حال

 خدا صّلی رسول وليكنكرد،  زندگي سال خود نهصد و پنجاه قوم و در ميان زمين در روي ۀ قرآنگفت طبق نوح حضرت مثالً 

با  نوح مسّلماً حضرت بودند كه و درجاتي مقامات بود و داراي سال سهو  شصت دنيويشان زندگي مّدت وسّلم وآله عليه هللا

فرزند بهرمند  اين و روحانّيت واليت ، و از مكتب شاگرد اين نظر مكتب ؛ و از نقطه بود نداشت حضرت آن بزرگ پدر آنكه

  .گشتمي 

تيشاهٌد  َمْعًني فيهِ  فَلي  ٍ            َءاَدَم ُصوَرة نَ ابْ َو إْن ُكْنُت  َوإِّني    [3]ِبأبُوَّ

وجود دارد  معنائي در من  حقيقتو  باطن از جهت وليكن ،أبوالبشر هستم فرزند آدم نظر صورت از نقطه اگر چه  منحقّاً  «و

  .»هستمپدر او  من  ميدهد كه گواهي  كه

 الّصلوة و عليهم وآلهنبّينا  و سائر انبياء علی و عيسی و موسی و إبراهيم نوح بوالبشر و حضرت آدم حضرت بينيملذا مي و

 عبا توّسل آل تن پنج انوار طيّبه ، بهقُرب و مدارج طّي معارج و سالم سبل و بازشدن غيبي موانع رفع براي و الّسالم

و  قرب و مقام مطلوب به موصل راهها هم اين و تمام بوده خدا مختلف بسوي ايشان باطني راههاي . و بنابرايناندجستهمي 

  .است حّق بوده حضرت معرفت

  : كهآيه مبار در

َهُدوا فِينَا لَنَْهِدينَُّهْم ُسبَُلنَا َو إِنَّ  َوالَِّذينَ  ـٰ   . [4]َلَمَع اْلُمْحِسنِيَن  َ�َ َج

  .» مينمائيم خود هدايت راههاي د، ما آنها را بهكننما جهاد مي راه در كه «كساني

  صراط مستقيم واحد است و سبل سالم متعدد

خداوند  و خلوص تقّرب مقام خدا و كسب به وصول براي ، يعنياست آمده صيغه جمع ) بهراه (يعني سبل ميشود كه مالحظه

  باشد. از يكي بيش تواندنميو  ستواحد ا مستقيم وجود دارد؛ اّما صراط راههائي

َر'َط اْلُمْستَِقيَم ِصَر'َط الَِّذيَن أَْنَعْمَت  اْهِدنَا    [5].َعلَْيِهمْ الّصِ

  !»نمودي عنايت نعمت ايشانبر  كه كساني ! راهكن هدايت راه آن و ما را به بده انما نش را به مستقيم «راه

ُهم إِذًا وَ  ـٰ تَْيَن ن  الَّ ْستَِقيًماِصرَ لَُّدنَّآ أَْجًرا َعِظيًما َو لََهَدْينَُهْم  ّمِ   . [6]'ًطا مُّ

و  مواعظ  به  و نسبت باشند و چرا نداشته  خدا چون خدا باشند و در برابر فرامين خدا و رسول محض تسليم كه  كساني

 راستين و گام  راسخ قدم و موجب است و اختيار شده پسنديده آنان امر براي باشند، اين محض حّق مطيع اندرزهاي

  خواهد فرمود. هدايتشانخداوند  مستقيم خواهد رسيد، و در صراط عظيمي اجري آنان خدا به از جانب نتيجهميباشند؛ و در 



؛ و است هواحد آمد لفظ جا به ؛ و در همهفقط مستقيم لفظ ، بهاست مورد آمده و سه در سي مستقيم مجيد صراط قرآن در

  .است نيامده مانند ُصُرط جمع صيغه به صراط اصوالً در قرآن

  ؛ مانند:است زياد آمده جمع  صيغه به اّما سبيل و

مِ  ُسبُلَ  وِبِه َ�ُ َمِن اتََّبَع ِرْضَو'َنهُ  يَْهِدي ـٰ    [7].السََّل

  ميكند.» هدايت سالم سبل كنند به خدا پيروي رضاي از مقام را كه كساني كريم قرآن بواسطه «خداوند

  [8]. ذُلُالً ُسبَُل َربَِّك  ُكّلِ الثََّمَر'ِت فَاْسلُِكي ِمن ُكِلي ثُمَّ 

و انقياد و  تسليم حال را به پروردگارت بخور و راههاي ثمرات از تمام ...) سپسفرستاد كه وحي زنبور عسل به(خداوند «

  بپيما!» مذّلت

  [9]. ُسبَُلَناَ�ِ َو قَْد َهَد'نَا  تََوكََّل َعَلیَما لَنَآ أَالَّ َن  وَ 

  گفتند:) چرا ما بر  جهان و مستكبران طواغيت پاسخ در (پيامبران«

 ما هدايت خود به قرب مقام بسوي راما  او راههاي در حاليكه او نسپاريم و امور خود را به ننمائيم توّكل خودمان خداي

  كرد.»

مقدار  راهها به اين تمامو  است تنها يكي مستقيم صراط ؛ وليخدا بسيار است بسوي راههاي كه ميشود از اينجا استفاده و

  دارند. بهره مستقيم ، از صراطخداست و بين بنده بين اقصر فاصله كه مستقيمي راه به بودنش نزديك

از  سبل آن باشد، بهرۀ بيشتر است دو نقطه اين بين كه و توّهمي  تصّوري راست از راه سبل آن انحراف زاويۀ هر چه پس

  .بيشتر است مستقيم از صراط شانباشد بهره ركمت انحرافشان زاويه  كمتر؛ و هر چه مستقيم صراط



  

  
را در دنيا ميكند و ميميرد و در  خودكند، سير كند و يا ن انبياء استفاده از مكتب ميگذارد، خواه در دنيا قدم انسان باري

 حركت خود پيوسته در باطن ؛ باالخرهاست و يا نرسيده رسيده و تمام كمال به انبياء تربيت به كه است داشته راهي باطنش

  .نيست شّكي كه حقيقت . در ايناست داشته و سيري

ً  . چوندارد ظهور و بروزي قيامت ، در عالماست  خدا داشته ويبس دنيادر  انسان كه راهي  اين  تمام كه دانستيمسابقا

از  دارند. يكي ملكوتي صورت يك و ملكوت غيب عالم در آن ،شهادتو  ُملك و عالم و طبع ماّده عالم اين و افعال موجودات

 همان ملكوتيش صورت آنجادر  مبدأ خود كه رو به است انسان سير نفساني ميندارد ه ُملكي اينجا صورت در كه چيزهائي

  .است صراط

 صراط  همان هم آخرتدارد، در  صراط در دنيا يك هر كس . و چوناست در دنيا داشته را انسان صراط اين كه  نيست شّكي  و

و  اوهام ، در عالمغضب ، در عالمشهوت ، در عالمو ماّده طبع عالمدر  دنيا كه دارد. و صراط عالم آن ملكوتي صورت را به

 هم اعتبار به همين را بر اساس متفّرق پيوند ميدهد و موجودات امور اعتبارّيه ميكند، و روي دنيا را اداره ،اعتباريّات

  باشد. داشته است  ُملكي ز صورتبرو كه ملكوتي صورت ميكند، بايد در قيامت متّصل

 انسان كه و راهي  ،است ، جهّنمظهور و بروز دنيا در قيامت در دنيا آمدند و از دنيا ميروند؛ اصل كه بشرافراد  تمام بنابراين

   كه در جهّنم است دارد صراطي بهشت از دنيا به



  برسد. بهشت بهعبور كند و  از آن بايد

در  كردن زندگي بلكه، نيست زمين بر روي كردن . مراد از دنيا زندگياست از خدا دور كند جهّنم را انسان كه چيزي هر چون

از خدا در  كنندۀ جدا كنند و غافل تعلّقات ميكند؛ ظهور و بروز اين پيدا آيد تعلّقاتيدر دنيا مي كه . هر فردياست تعّلقات عالم

  :داريم شريفه . در آيهاست جهّنم، آخرت

  تمام افراد بايد از جهنم عبور كنند

نُكْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَی إِن وَ  ْقِضًيا' َربَِّك َحتًّما ّمِ ِلِميَن فِيَها  مَّ ـٰ   [10]. ِجِث̧ياثُمَّ نُْنجّي الَِّذيَن اتَّقَواْ َو نَذَُر الظَّ

 كه  است  الزمي  قضاءو  حتمي  پيغمبر، حكم اي  حكم ميشود! و اين وارد جهّنم مگر اينكه  شما نيست  ازفرد  يك «و

، و ميدهيم اند نجاتساخته تقوی پيشه را كه  كساني ما ماز ورود در جهّن  ! و پساست بر عهدۀ خود نهاده پروردگارت

  :است چنين از اين قبل و رها بمانند.» و آيات يَله زانو در افتاده رو به به  دوزخدر  ستمگران كه ميگذاريم

ُن أَِءذَا َماِمتُّ َلَسْوَف أُْخَرُج َحي̧ا *  وَ  ـٰ هُ ِمن يَْذُكُر اإل أََوالَ يَقُوُل اإلنَس ـٰ ُن أَنَّا َخلَْقَن ـٰ قَْبُل َو َلْم َيُك َشْيئًا * فََو َربَِّك لَنَْحُشَرنَُّهْم  نَس

ِطيَن ثُمَّ لَنُْحِضَرنَُّهْم َحْوَل  ـٰ ِن ِعتِي̧ا * ثُمَّ َعَل ُكّلِ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ  ِجِث̧يا * ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن َجَهنَّمَ َوالشَّي ـٰ ْحَم لَنَْحُن أَْعَلُم ِبالَِّذيَن ُهْم ی الرَّ

  .  [11] ' بَِها ِصِلي̧ایأَْوَل 

  بطور  هر آينه  بميرم : آيا اگر منميگويد كه چنين انسان «و

  
 ؟ ايايمآفريده و ما او را از هيچ ،نبودهچيز  سابقاً هيچ داند كهنمي انسان ؟ آيا اينخاست قبر بر خواهم ميان از زنده يقين

 جهّنم در اطراف زانو در افتاده را به  همه  و سپس كنيمرا محشور مي  و شياطين انسان ما  پروردگار تو سوگند كه پيغمبر! به

شديدتر باشد  او بر خداوند رحمن و سركشي طغيان را كه  كس آن ايو دسته ما از هر گروه از آن ، و پسمحاضر ميسازي

  .»شناسيمميما بهتر  دوزخند البتّه آتش سزاوارتر به را كه افرادي آن ؛ و آنگاهكشيممي بيرون

نُكْم إِالَّ َواِرُدَها  إِن  وَ  از جمله ،باري  ؛ استفاده است  و اثبات نفي ، و حصر بيناست  نّص در تعميم دارد بلكه اطالقتنها  نه  هكّمِ

خدا پرسيدند:  ميشوند. از رسول جهّنم وارد و همه  ، همه ، مؤمنان، منافقاناستثناء: كافران افراد بشر بدون تمام كه  ميشود

  .كنيمعبور مي سرعت به ما مانند برِق خاطف ، ولي: آريفرمودشويد؟ مي وارد جهّنم آيا شما هم

 ثُمَّ آمد:  جمله اين دنبالش تر شد. و بعد بهزمين كردند كه گريه هللا آنقدر رسول كه است  روايت دروارد شد،  آيه اين وقتي

ي ِلِميَن فِيَها ِجِث̧يا اتَّقَواْ الَِّذيَن  نُنَّجِ ـٰ و  خداست رسول دوش به اّمت ميبرد، و بار تمام جهّنم خدا به را اّمت تمام چون. َو نَذَُر الظَّ

  .ترّحم ميكند از روي بر آنها، لذا گريه است دلسوزو  او حميم

  ميشوند؟ وارد جهّنم همه  كه چيست بايد ديد سّرش حال



 در جهّنم همه پسدنيا آمدند،  در اين و اولياء هم و انبياء و ائّمهدر اينجا،  مظهر دنياست آخرتدر  جهّنم اينستكه سّرش

  آمدند 

 حضرت قرب مقام و بهشت به ، و رسيدناست بهشت پل و جهّنم آخرت دنيا پل بروند. چون بهشت بهبايد  جهّنم از اين و

  شوند. خالص بيايند و سپس جهّنم بايد در اين همه  پس ؛نيست ممكن  نفسانّيه در دنيا و مجاهدات آمدن حّق بدون

  چرا پيامبران چون برق از جهنم عبورميكنند

و  گيرند، و َزننمي بخوددنيا را  و بوي شوند، و رنگنمي آلوده آيند و ميروند و هيچدر دنيا مي پيامبرانمانند  كه كساني آن

  : شريفه آيه مصداق  كنند. و بهعبور مي از آن برق بسرعت آناندارد؛ خدا باز نميآنها را از  و تجارت فرزند و كسب

َرةٌ َو َال بَْيٌع َعن ِرِجالٌ  ـٰ وِة َيَخافُوَن َيْوًما  َ�ِ ِذْكِر  الَّ تُْلِهيِهْم تَِج ـٰ َك وِة َو إِيتَآِء الزَّ ـٰ َل رُ فِيِه اْلقُلُوُب َو اال تَتََقلَّبُ َو إَِقاِم الصَّ ـٰ    [12].ْبَص

 باز نميدارد، و از روزي زكات دادننماز و  را از ياد خدا و اقامه  و كار آنان و كسب  خريد و فروش هيچ  كه  هستند «مرداني

  در هراسند.» سختميشود  روز دگرگون دلها و چشمها در آن كه

  .دهد دهد و گرايش را بخود سوق آنان است  و دنيا نتوانسته اند،نشده از دنيا آلوده أبداً 

 در اينجا محّبت چون ديگر اند؛ و از طرفشده اند و خارجآمده در جهّنم اند پسو رفته در دنيا آمده طرفياز  چون بنابراين و

  گذشتند. برق اند و چوننكرده وقوفدنيا  نشدند لذا در اين دنيا را بخود نخريدند و آلوده

در  لحظه يك ولي فرمود، درنگ سال و سه شصت زمين در روي يعني جهان در اين وسّلم وآله عليه هللا خدا صّلي رسول

   دنيا نبود. دنيا يعني

  .باطلغرور و  عالم به ، و گرايشآن هايزينت به و دلبستگي خداغير  به و محّبت تعلّق

بر  توّقف و تأّمل لحظه يك آمد بدون زمين روي نكرد. و چون در دنيا درنگ كرد ولي درنگ زمين پيامبر در روي پس

  عبور كرد. از آن سرعت به الخاِطف  الَبرقِ كَ ، دنيوّيه و سائر تعلّقات و حّب مال و جاه رياست

 انسانّيت از سطح و، ماندن ظلماني حجاب ، و پشتشدن مشغول اعتبارّيات ، و بهرا كنار زدن حقائقاعتبار،  عالم يعني دنيا

. اصالً هيچ ؟ هيچ است بوده نچنيناي هللا رسول زندگي چقدر. كردن زيست و شياطين و در حدود افكار بهائم نمودن تنازل

 هدف دنيا روي مانند مردم دقيقه يك رحلت عمر تا هنگام مّدت در تمام . پيامبر اكرماست نبوده اينچنين اكرمپيغمبر  زندگاني

  نكرد. و مقصد دنيا زندگي

ايد؟ را ديده آسمان ،آسمان زدن برق گذرند. شما هنگاممي الخاِطف  كالبرقِ  و اولياء از صراط انبياء كه داريم روايت در

و حتماً بايد  است عبور ميكنند. دنيا پل آنها از صراط سرعت همين باميكند؛  را خيره شما ميرسد و چشم به برق آن چگونه



از  ندادند؛ در آنجا هم دل چوننكشيد،  طول زماني عبورشان اعتبار وارد شدند وليكن عالم به انبياء كه بگذرند؛ از جهّنم

  ميگذرند. برق چون صراط

 اختالف حسب به اند،داده دنيا دل هستند و به تريپائين مختلف در درجات ، افراد ديگر كهگذشته اولياءو  انبياء و ائّمه از

  .است مختلف دنيا عبورشان آنها به و بستگي درجات

 دچار ابتالئاتي دنيااز  كلّّيه  عالقه توحيد و قطع مقام به  وصول براي اند وليكنبوده هم مؤمن واند در دنيا آمده افرادي

  باد. سرعت به بلكه سرعت آن به  االمر نه عبور ميكنند، غاية از صراط هم اند؛ آنانشدهمي 

 عشق  آن ولي نيستند، هم گناه اند، اهل اليمين  از اصحاب را از اشقياء شمرد، بلكه آنان تواننمي  وهستند  آخرت اهل افرادي

اند گشتهمي خدا هم ، و دنبالنيست را بسوزانند در سرشان اعتباراتو  ، اوهامآتش جرقه چون توحيد كه اهل و شور و جذبه

 كنند، آتش سوار عبور مي اسب آدم مانند صراط ؛ اينها از رويقاطع سرعت با آن و كوبنده و عزم بُّرنده هّمت آنبا  نه ولي

 حرارت او  باشد به آتش عبور كند و در زير آن از پلي سواري اسب  چون كه مقداري همان آنها نميرسد؛ اّما به  به  هم

  نمايند.مي احساس را آتش گرماي اطعبور از صر در طول اليمين مقدار اصحاب همان ميرسد، به

و  نموده و خطا هم تقصير نيستند قدري و پاكيزه قدر پاك اين هستند اّما به اليمين از اصحاب آنكه ديگر در عين بعضي و

  د.عبور ميكنن پياده مانند آدم پل از روي اينها، را آمرزيده اند و خداوند آنانداشته هم گناهاني

ئَِر اْإلِ  الَِّذينَ  ـٰ   [13]. 'ِسُع اْلَمْغِفَرةِ وَ َو اْلَفَو'ِحَش إِالَّ الَلَمَم إِنَّ َربََّك  ْثمِ يَْجتَِنبُوَن َكَب

 پروردگار تو اي . چونكوچك ورزند مگر از خطاها و گناهانمي اجتناب اعمال و قبائح كبيره گناهان از كه كساني «آن

   پيغمبر مقام

  .»است باز و وسيع بسيار مغفرتش

 كه كسي مانند البتّه ميروند، ولي بهشت به شفاعت خواهد آمد بدون شفاعت بعداً در بحث كههمانطور  افرادي اينچنين

  ميرود. با اسب كه از كسي  استمشكلتر  عبور كند البتّه پلي چنين از روي بخواهد مثالً پياده

  بيشتر متأثّر ميگردد. آن بيند، و از حرارتمي بيشتررا  آتش منظرۀ البدّ 

 اينها آهسته  اند،گرفتهقرار  اند مورد شفاعتهبود راسخ  ايمان داراي چون اند وليشده كبيره گناهان از افراد مرتكب بعضي

  ميگذرند. و لنگان

؛ آنقدر است مختلف كفرو  ظلم درجات بكشد خدا ميداند. البتّه طول افتند، و چقدر جهّنمشانمي جهّنم و كافر به افراد ظالم و

 مانند؛ چون، خدا ميداند چقدر مي، هزار سالسال ، ده، دو سالسال يك، ، دو ماهماه آنها را تطهير كند: يك بايد بمانند تا آتش

بطور  مخلّدند يعني در آتش كه افراديآيند. مگر  بايد آنقدر بمانند تا بيرون و باالخره است هزار سال پنجاه قيامتروز 



 احوال از خصوصيّات جهّنم در بحث تعالی شاءهللاإنو  است شده آتش وجودشان كههستند  افرادي بايد بمانند؛ آنان جاودان

  گفتگو خواهد شد. در آتش مخلّدين

ميرود و  از بين واليت بركت ها بهها و خرابيتاريكي كنند و آنمي كوثر غسل آيند، در حوضمي بيرون از آتش كه كساني

  ميروند. بهشت به و پاكيزه پاك

 شارح را كه روايتي ، وليكننداريم روايتي باره ؛ ما در اينآنست ميشود و يا در داخل زده جهّنم بر روي صراط اين آيا

  :كه ميكند مسعود نقل » از ابنالبيان در «مجمع است مذكوره مطالب

  مراتب عبور مردم از صراط در قيامت

لَُهْم َكَلْمعِ  النَّاسُ َءاِلِه َوَسلََّم: قَاَل: َيِرُد َ�ُ َعلَْيِه وَ  َ�ِ َصلَّي َرُسولِ  َعنْ  يحِ، ثُمَّ  اْلبَْرِق،النَّاَر ثُمَّ يَْصُدُوَن بِأَْعَماِلِهْم؛ َفأَوَّ ثُمَّ َكَمّرِ الّرِ

اِكِب،  ُجِل، ثُمَّ َكَمْشِيِه.  ثُمَّ َكَحْضِر اْلَفَرِس، ثُمَّ َكالرَّ   َكَشّدِ الرَّ

 ميشوند و سپس در آتش داخل اعمالشان بواسطه فرمودند: مردم كه ميكند روايت وسّلم وآله عليه هللا خدا صّلی رسول «از

مانند  گذشته باد، و از آن وزش مانند سرعت گذشته ، از آنچشم برق سرعت به اّوِل آنان ميشوند؛ پس خارج از آتش

از  ميدود، و پس كه كسي مانند سرعت از آن ، و پسسواره شخص مانند از آن ، و پسدويدن تندرو در حال اسب سرعت

  [14]ميرود.» راه كه كسي سرعتمانند  آن

  : كه » وارد استقّمي  إبراهيم در «تفسير علّي بن و

َراطُ    الشَّْعِر َو أََحٌد ِمَن السَّْيِف. منَ أََدقُّ  الّصِ

  .»استتر ميروند از مو باريكتر و از شمشير بّرنده بهشت به از آن كه جهّنم «پل

ً چقدر باري كه  است طالبأبي بن عليّ  صراط كه است مستقيم صراط همان اين  . شما اعمال تيز است اندازه و چه كحقّا

 بين ، و جمعظاهر و باطن كردن مراعات جهات در تمام در هر لحظه ببينيدرا در نظر بگيريد! و  الّسالم عليه أميرالمؤمنين 

  ، و حّق نكردن مخلوط رتكث با عالم را آن ، و احكامرفتن وحدت او، و در عالم را به حّقي حّق هر ذي و دادن ،عوالم

 و در تمام  عوالم  ، و آثار توحيد او را در جميعبودن حّق عبد صرف حضرت عبودّيت در مقام ،كردنرا ادا  كثرت عالم

 ، آندنكر و اتّم رعايت را بنحو اعلی و مجاهده سلوك مراتبو  درجات الزم جهات ، و تمامنمودن مراعات و سكنات حركات

 ، و چقدر بّرندهاست و دقيق عميقو  ؛ ببينيد چقدر لطيفحيات مّدت دوران در تمام بلكه و دو لحظه لحظه يكتنها در  نه هم

  .و مراقبت احتياط و داراي



و  نيز ادا نشده است دّقت اين  به هك مستقيمي صراط حّق آن افتد، وليكننمي در جهّنم انسان انحراف مختصرمجّرد  به البتّه و

بيشتر  بيشتر باشد خطرش صراط از اين  انحراف  كه هر مقداري . و به داردكمتر  مستقيم از صراط بهره قدر انحرافش به

  دارد. بهرۀ كمتري در طريق خصوصّيِت استقامت اين از، و است 

و از شمشير تيزتر  باريكترميفرمايد از مو  آن دربارۀ الّسالم باقر عليه حضرت كه  است همان مستقيم صراط اين البتّه و

 درجه همان ، بهپياده و حركت سواره و حركت باد و دويدن وزشو  خاطف مانند برق از آن عبور مردم . و اختالفاست 

  .است حضرت آنها با آن سلوك و روّيه اختالف

انبياء  كه همانطورديگر بگذرد و عبور كند. اگر  عوالم براي كند، و از آن بايد در دنيا زندگي انسان اينستكه مطلب حقيقت و

واقعّيه  صورت همان . صراطنه عبور ميكند؛ و گرنه خوب باشد،و توحيد  و امانت با صدق كردند توأم زندگي طاهرين و ائّمۀ 

   طالبأبي علّي بن ، مسير و راهصورت آن و حقيقت ؛است حقيقّيه انسانّيت

نشد.  آلوده كرد، ولي ايجاد كرد، نخلستان جاري كرد، قنات تهّيه كرد، باغ در دنيا زراعت الّسالم عليه . أميرالمؤمنيناست 

  نشد. و آلوده نمود نشد. حكومت آورد، آلوده كرد، و فرزندان ازدواج

 . جز خدا نيّتينداشت و مقصدي غرضي عمل جز نفس اعمال از اين . أميرالمؤمنين است  مردم كارهاي غير از اقسام اين

 خدا كارشان ؛ اولياياست  اولياء خدا با سائر افراد مردم ُطرق َمْفرق همان ميدهند، و اين  ها انجامنّيت براي . مردمنداشت

  .نيكوتر نيست از آن رنگي رد و هيچدا خدائي رنگ

    [15].ِصْبَغةً َ�ِ َو َمْن أَْحَسُن ِمَن َ�ِ  ِصْبَغةَ 

  اولياء خدا در عبور از صراط دهشت ندارند 

 است  ممكن حضرت از آن پيروينظر  كنند، اّما از نقطهرا پيدا نمي أميرالمؤمنين  و مرتبه مقام خدا هم اولياء تّهالب

اند، و رسيده و مخلَصين مقّربين مقام به عبور كنند. چون از صراط الخاِطف َكالَبرقِ نيز  گردد و آنان مستقيم صراطشان

  .ندارد او معني براي رسد ديگر آتش مقام بدين كه  كسي

 و االّ معناي دهند، را بگيرند و همانند خود حركت مردم دست اينكه آنها امامند براي زيرا كه باشد، بايد چنين هم البتّه و

  .نيست صادق امامت 

  .ندارند و اندوه غّصه افرادي سير دارند و چنين مستقيم صراط در هستند كه كساني اينان

  [16]. يَْحُزنُُهُم اْلَفَزَع االْكبَرُ  الَ 

   و هراس وحشت را به ، آنانبزرگترين تكانِ و  «دهشت

  .»اندازدنمي 



ْنَها َخْيرٌ  واْلَحَسَنِة فَلَهُ َجآَء ِب  َمن ن ّمِ   [17]. فََزعٍ يَْؤَمئٍِذ َءاِمنُونَ  َو ُهْم ّمِ

  .»امانندروز در  آن و اضطراب از دهشت ان؛ و ايشاست او پسنديده بياورد براي ايحسنه كه  «كسي

ن  ذًاإِ  وَ  ُهْم ّمِ ـٰ تَْيَن ْستَِقيًما الَّ ُهْم ِصَراًطا مُّ ـٰ   [18]. لَُّدنَّآ أَْجًرا َعِظيًما * َو لََهَدْيَن

 آن و حكم نموده رجوع هللا رسول به خود فقط و مخاصمات باشند، و در مرافعات خدا و رسول محض تسليم كه افرادي

آنها  ما از نزد خود به  بنابراين وقت خداوند ميفرمايد: «و در آن و بوده حقيقي مؤمن  بپذيرند، آنان ودل را از جان حضرت

  !»نمائيممي  هدايت مستقيم را در صراط آنان و هر آينه ميدهيم د عظيميمز

 و اولياء هيچ انبياءميرسند! و مانند  طرف آن به جهّنم طرف از اين لحظه يك به  است استوارو  راست راهشان چون و

ميكند و  ميدهد و همنشين را با انبياء و اولياء معّيت آنان كه تاس اطاعتو  تسليم مقام الزمه  . اينهيچ ندارند؛ هيچ آلودگي

َر'َط  اْهِدنَا: گوئيممي  مرتبه چندينروز  ما در شبانه كه  است صراطي همان نمايد. و اينبرخوردار مي مستقيم صراطاز  الّصِ

  !نمائيمميقاضا از خداوند ت معنی تمام را به  آن به و هدايت ،اْلُمْستَِقيمَ 

 برابرو چرا نكند، و در  چون خود هيچ خدا باشد، و در كارهاي خدا و رسول محض مطيعِ در دنيا  هر كس خالصه

   آنان هايخواسته

  ميكند. موفّق مقام و ايراد ننمايد؛ خداوند او را بدين ردّ و  خود اظهار سليقه از

  .برق ونميكنند چ حركت پل از روي آنان و

ُب أَْصَحٰـ  وليكن ـٰ ُب اْلَيِميِن فَأَْصَح ـٰ ُب اْلَمْيَمَنةِ  اْلَمْيَمَنةِ ُب اْلَيِميِن َمآ أَْصَح ـٰ  راست  سمت و گروه ياراناز  كه  كساني  [19]؛َمآ أَْصَح

 كه  صرف و اطاعت با رسوالن معّيت  در امر توحيد را ندارند و آن قاطعّيت آن هستند وليكن و نيكبختان هستند، از سعيدان 

را   و امامان پيامبران خفّيه اسرار، و در آنها نيست است  مو باريك چون كه  دّقت گونه و يا آن است بّرنده شمشير چون

ثََوابَِك بَْل َوَجْدتَُك أَْهالً  َو َال َطَمعًا ِفي ِعقَابكَ َما َعبَْدتَُك َخْوفًا ِمْن  إلَِهياند، و نكرده ادراك را  نمايند، و لقاء هللا توانند تحّملنمي 

  . فهمندنمي و سابقين راستين كسوتان و پيش بزرگان چون را [20] َفعَبَْدتُكَ ِلْلِعَباَدِة 

، خوريمنمي  حرام ما مال  و! نكن و چنان بكن چنين كه  دادي ما دستورهائي و به  كنيم زندگي آمديم دنيا: خدايا ما در ميگويند

، لذيذ ميخواهيم ، غذايدر دنيا هستيم عيش ما طالب ؛ ولينمائيمنمي تعّدي مردم نواميس ، بهكنيم، قمار نميكنيمنمي دزدي

و هر  ؛ چيزها اشتها داريم اين و ما به ،ميخواهيم و أنهار جنّات، ميخواهيم حورالعين ايداده ما وعده به كه همانطورو 

 چه را باالتر كنيد، ببينيد امامتان خودنكنيد، و نظر  بر آنها شما قصد هّمت ولي شما ميدهم  اينها را به  : منبفرمايددا خ چه

  !ميخواست

  آيدشمي تََبعخود اندر  كاه                    بايدش كاَرد، قصِد گندم كه هر



  ؟مربوط ما چه بود؛ به طالبأبي علّي بن آن بود،ما  امام : آنميگويند

 ندارند. و اينها به  را صراط دّقت ، و آننيست درشان خصوصيّات آن ، وليالعمل هستند و صالح خوبي هايآدم اينان باري

  انجامد.مي طول به از صراط عبورشانمقدار  همان دارند، به دنيا تعلّق به كه هر مقداري

 ما داخل دنيا هم به از آمدن شد، و االّ قبل در بهشت داخل و صراط رسيد و از جهّنم آخرت به دنيابايد از  كه گفتيم چون

و  ايمو كمر بسته برويم ما ميخواهيم كه بهشتي ، و بينفعلّيت بهشت بود نه استعداد و قابلّيت بهشت آن ، وليكنبوديم بهشت

 ؛ اين است  مسافت صد هزار سال يك  ،استبسيار  فاصله ايمسابقاً بوده كه  بهشتي و بين ايمكرده تهّيه و راحله ادزبار سفر و 

  كجا؟ كجا و آن

  كجا و آن كجا اين اّمااند دو شيرين هر                  شّكرهندوستانو  مازندران شّكر

  كجا كجا و آن اّما اين سوزندجاندو  هر           اهسي رويانمه و خال سياه ۀ فلفلدان

  

 ً  عدد سيب هزارو  نموده رضوان روضه ، آنرا چوندر اطراف و برگش شاخ كه و پهناور سيب بزرگ درخت مانند يك عينا

 درخت همين دانه و آن است  تخم دانه انهم سيب درخت اين. سيب تخم دانه دارد؛ با يك و دلربائي طنّازي بر آن زده سهيل

  ، است شيرين ، سيباست فعلّيت ؟ ايناست كجا؟ چقدر فاصله و آن كجا ، اّما ايناست 

 ؛ و پساست قرار بوده هميناز  نيز مسأله سابقاً بوديم كه  . در بهشتياست ، استعداد محضاست قابلّيت ؛ آناست ذات مفّرح

  .و ابتالء بگذريم امتحان كالسو  جهّنم و از اين دنيا بيائيم بايد در اين از آن

  . است و صبر و استقامت و شكيبائي تحّمل كه  است بهشت راه اين

ا يَأِْتُكم َحِسْبتُْم أَن أَمْ  ثَلُ  تَْدُخلُواْ اْلَجنَّةَ َو َلمَّ سَّتُْهُم اْلبَأَْسآُء َو  مَقْبِلكُ  الَِّذيَن َخلَْوا ِمن مَّ آءُ مَّ رَّ     [21].الضَّ

شما  ، و بهفرا گرفت و شّدت و عسرت يگرفتاررا  اند و آناناز شما آمده قبل كه كساني َو َمثل نظير جريان كه آنگاهتا  «آيا

  ميشويد؟!» بهشت داخل پنداريد كهمي ؛ چنيناست نرسيده

ِر  َنْقٍص ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلَجْوعِ َو  لَنَْبلَُونَُّكم وَ  َن االْمَو'ِل َو االْنفُِس َوالثََّمَر'ِت َو َبّشِ   [22]. بِِرينَ الصَّٰـ ّمِ

ً  هر آينه «و  ! و ايميكنيم آزمايش هاثمرهو كمبود مالها و جانها و  و گرسنگي از ترس مقداري و يقيناً ما شما را به حتما

  !»بده امتحان اين از و رستگاري قبولي به را بشارت پيامبر! شكيبايان

  [23]. ِذبِينَ اْلكٰـَ َ�ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َو لََيْعَلَمنَّ  فَلََيْعَلَمنَّ 



 كه  است  معلوم .» و البتّهكيانند شما كيانند، و دروغگويان بداند راستان كه خداست علم خدا براي اتامتحان و ها«آزمايش

 آوردن بجاي خدا نفس دانستن معناي ؛ پسخداست علم آن و تحقّق خارجدر  مردم اعمال ، و نفساست خدا حضوري علم

  خواهد بود! شما اعمال

  [24]. ُهْم َاليُْفتَنُونَ  وَ يَقُولُوا َءاَمنَّا  يُتَْرُكوا أَن َب النَّاُس أَن* أََحسِ  الم

قرار  و آزمايش و مورد امتحان ميشوندو رها  ، يَلهايمآورده ا ايمانبگويند م مجّرد آنكه به ميكنند كه گمان چنين مردم «آيا

  نميگيرند؟»

  

  پاورقي

  : نساء ۴از سوره  ١۶٨و  ٨۶١ آيات - [1]

  الّصآفّات: ٣٧ ، از سورۀ٢۶تا  ٢٢ آيات ـ [2]

  الّسلوك : نظمیكبر از تائّيه ۶٣١ ، بيت١٠۵ » صفارض ابن «ديوان ـ [3]

  : العنكبوت٢٨ ، از سورۀ۶٨ آيه  [4]

   : الفاتحة١ ، از سورۀ٧ و صدر آيه ۶ آيه  ـ [5]

  الّنسآء: ۴ ، از سورۀ۶٨و  ۶٧ آيه  ـ [6]

  المآئدة: ۵ ، از سورۀ١۶ صدر آيه ـ [7]

  : النّحل١۶ ، از سورۀ۶٨ ـ صدر آيه [8]

  إبراهيم: ١۴ سورۀ، از ١٢ صدر آيه ـ [9]

  : مريم١٨ ، از سورۀ٧٢و  ٧١ آيه  ـ [10]

  مريم: ١٨ ، از سورۀ٧٠تا  ۶۶ آيات  ـ [11]

  الّنور: ٢۴ ، از سورۀ٣٧ آيه  ـ [12]

  النّجم: ۵٣ ، از سورۀ٣٢ صدر آيه  ـ [13]

  ۵٢۵ ، ص٣ ج صيدا، » طبعالبيان «مجمع  ـ [14]

  البقرة: ٢ ، از سورۀ١٣٨ صدر آيه  ـ [15]

  االنبيآء: ٢١ ، از سورۀ١٠٣ صدر آيه  ـ [16]

  الّنمل: ٢٧ سورۀ، از ٨٨ آيه  ـ [17]



  الّنسآء: ۴ ، از سورۀ۶٨و  ۶٧ آيه  ـ [18]

   : الواقعة۵۶ ، از سورۀ٢٧ آيه  ـ [19]

  ٣۶١ ، ص۵ ج » ميثم ابن ، و «شرح٨ ، جكمپاني «بحار» طبع ـ [20]

  البقرة: ٢ ، از سورۀ٢١۴ صدر آيه  ـ [21]

  البقرة: ٢ ، از سورۀ١۵۵ آيه  ـ [22]

  العنكبوت: ٢٨ ، از سورۀ٣ آيه ذيل  ـ [23]

  العنكبوت: ٢٨ ، از سورۀ٢و  ١ آيه  ـ [24]

  

 :آن و أهل  أعراف

اء خدا، فانی  کتاب معاد شناسي / جلد دهم / قسمت اول: أعراف و اهل آن، يکی بودن راه خدا،سعادت زندگی با اميد به لقاز 
(پايگاه علوم و معارف اسالمی، سيد محمدحسين حسينی تهرانی)                                          بودن ظاهر و ث...  

جيم   أعوذُ بِاَ�ِ ِمَن الشَّيطاِن الرَّ

حيـم ْحَمـِن الـرَّ   ِبـْسـِم َ�ِ الـرَّ

َلوةُ  ِ َرّبِ اْلعاَلميَن والصَّ ٍد و َءاِلِه الّطاِهرين والسَّالُم َعَلي اْلَحْمُد �َّ   َسيِِّدنا ُمَحمَّ

  قياِم يَْوِم الّدين أْعدآئِِهْم أْجَمعيَن ِمَن االَن إَلي  و َلْعَنةُ َ�ِ َعَلي

ةَ إالّ بِاَ�ِ اْلَعلّيِ اْلعَظيم   و ال َحْوَل و ال قُوَّ

  :الَكريم ِكتاِبه هللاُ الحكيُم في قال

َب اْلَجنَِّة أَن  ُهَما ِحَجاٌب َو َعَليَو بَْيَن  ـٰ َسَالٌم َعلَْيُكْم َلْم يَْدُخلُوَها َو ُهْم  االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرفُوَن ُكالَّ بِسيَماُهْم َو نَاَدْوا أَْصَح

   [1].يَْطَمعُونَ 

و  چهره را از عالئم و دوزخيان از بهشتيان هر يك هستند كه مرداني ، و بر اعرافاست حجابي و دوزخيان بهشتيان «و ميان

 دارند؛ به را در آن  دخول اميد و انتظار و طمع اند ولينگرديده در بهشت داخل  شناسند، و هنوز خودشانمي سيمايشان

  باد بر شما.» : سالمكنند كهندا مي بهشتيان

بر  و ُمَهيمن و دوزخ بهشت ، و در بينقيامت در َعرصات ميدهد، كه را نشان آن  و اهل اعراف  ، محّل و موقفآيۀ شريفه  اين

  برخورد و  و خصوصّيات حال  كه است قعوا آياتي در بين باشد. و چونو اشقياء مي سعادتمندان هر دو، و فاصلۀ بين 

 تمام كه است ميدهد؛ اّوالً الزم را نشان اعراف  اهل و منزلت ميكند، و موقعيّت را بيان با جهّنميان بهشتيان و گفتگوي مالقات

  : پردازيم بحث به آن و جوانب در اطراف  ، و سپسرا بياوريم آيات اين



   كريم در قرآن أعراف آيات

  :اّما آيات

ُب اْلَجنَِّة ُه  ـٰ ٓئَك أَْصَح ـٰ ِت َال نَُكّلُِف نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََهآ أُوَل ـٰ ِلَح ـٰ ِلُدوَن * َو نََزْعَنا َما ِفيَو الَِّذيَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ ـٰ  ُصُدوِرِهم ْم ِفيَها َخ

ِ الَِّذيتَْحتِِهُم االْنهَ  ِمن ِمْن ِغّلٍ تَْجِري ُر َو َقالُوا اْلَحْمُد ِ�َّ نَا َ�ُ َلقَْد َجآَءْت ُرُسُل َرّبَِنا  ـٰ ـٰ ذَا َو َما ُكنَّا ِلنَْهتَِدَي لَْوَآل أَْن َهَدن ـٰ َنا ِلَه ـٰ َهَدن

  ِتْلُكُم اْلَجنَّةُ أُوِرثْتُُموَها ِبَما ُكنتُْم تَْعَملُوَن. بِاْلَحّقِ َو نُوُدٓوا أَن

َب النَّاِر أَن'َٓو نَاَدي ـٰ ُب اْلَجنَِّة أَْصَح ـٰ ُن بَْينَُهْم  قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدنَا َربَُّنا َحق̧ا فََهْل َوَجدتُم  أَْصَح َما َوَعَد َربُُّكْم َحق̧ا َقالُوا َنَعْم فَأَذََّن ُمَؤذِّ

ِلِميَن * الَِّذيَن يَُصدُّوَن َعن َلْعَنةُ َ�ِ َعَلي أَن ـٰ ِفُروَن. َسبِيِل َ�ِ َو يَْبغُوَنَها ِعَوًجا َو ُهم الظَّ ـٰ   بِا ال ِخَرِة َك

َب اْلَجنَِّة أَن َو بَْينَُهَما ِحَجاٌب َو َعَلي ـٰ ُهْم َو َناَدْوا أَْصَح ـٰ ٌم َعلَْيُكْم َلْم َيْدُخلُوَها َو ُهْم يَْطَمعُونَ  االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرفُوَن ُكالَّ ِبِسيَمي ـٰ *  َسَل

ِلِمينَ  ـٰ ِب النَّاِر قَالُوا َربَّنَا َال تَْجَعْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّ ـٰ ُرُهْم ِتْلقَآَء أَْصَح ـٰ   .َو إِذَا ُصِرَفْت أَْبَص

ُب االْعَراِف ِرَجاالً َيْعِرفُونَُهمَو نَاَدي ـٰ   ِبِسيَمٰيُهْم َقالُوا 'ٓ أَْصَح

ُٓؤَآلِء الَِّذيَن أَْقَسْمتُْم َال يَنَالُُهُم َ�ُ بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َال َخْوفٌ ' َعنُكْم َجْمعُُكْم َو َما ُكنتُ َمآ أَْغَني  ـٰ علَْيُكْم َو َآل أَنتُْم  ْم تَْستَْكبُِروَن * أََه

  تَْحَزنُوَن.

َب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَمآءِ َو نَاَدي ـٰ ُب النَّاِر أْصَح ـٰ َمُهَما َعَلي 'ٓ أَْصَح ا َرَزَقُكُم َ�ُ قَالُٓوا إِنَّ َ�َ َحرَّ ِفِريَن * الَِّذيَن  أَْو ِممَّ ـٰ اْلَك

ْنيَا فَاْليَْوَم نَنَسٰيُهْم َكَما َنُسوا ِلقَآَء َي  ْتُهُم اْلَحيَو'ةُ الدُّ ذَا َو َما َكانُوااتََّخذُوا ِدينَُهْم َلْهًوا َو َلِعًبا َو َغرَّ ـٰ ِتَنا يَْجَحُدونَ  ْوِمِهْم َه ـٰ   [2].ِبـَاَي

بهشتند، و  اهل  انـ آن كنيمنمي او تكليف به كسي از وسع ما بيش دهند ـ و البتّه  نيكو انجام بياورند و عمل ايمان كه «و كساني

  كنند.مي زيست در آن  و بطور جاودان پيوسته

. است جاري نهرهائي در زير قصرهايشان . و در بهشتكشيديم را بيرون ِغّل و آلودگي  هر گونه آنان هايو ما از دلها و سينه

خداوند ما را   كرد؛ و اگر هر آينه رهبري  و مقام منزل ما را بدين خداوند دارد كه  به  و حمد اختصاص و ميگويند: سپاس

؛ همانا شويم هدايت و منزل مقام بدين بتوانيم كه نبوديم خود و در خود چنين خود به فرمود، ما هيچگاهنمي بدينجا هدايت

در  كه بهشتي آن : اينسترسد كه ندائي بر آنان دادند. و آنگاه را نشان ما حق كردند و براي خدا ما را بحّق هدايت رسوالن

  .است شده شما موهبت به اعطاء و ارث ايد، بر سبيلآوردهمي شما در دنيا بجاي كه أعمالي  پاداش

  پروردگار را كه : آنچهكنند كهندا مي جهّنميان به بهشتيان و آنگاه

بود،  بود و بر حذر داشته  داده  شما بيم پروردگار شما به كه  را هم ! آيا آنچه توار يافتيمرا حّق و اس بود، همه داده  ما وعده  ما به

  حّق و استوار يافتيد؟!



خدا بر  از رحمت و دورباش : لعنتميكند كه آنها اعالن در ميان ايكننده إعالن وقت ! و در اينميگويند: آري در جواب

  باد! ستمكاران

 روز حشر و قيامت به جويند، و آنان مي و ُمعَوج را كج  راه بندند، و آنمي  خدا را بر مردم  راه هستند كه كساني نستمكارا

  ندارند. ايمان

 يباشد، مردان آن أعراف  ، كهحجاب آن باالي هاي. و بر قسمتاست و حجابي ) پردهو دوزخيان (بهشتيان دو گروه اين و بين

  شناسند.مي ) از سيما و آثار و عالئمشاناز دوزخيان  و چه از بهشتيان (چه افراد را يكايك تمام هستند كه

اميد و انتظار و  اند ولينگرديده در بهشت داخل  قرار دارند و) هنوز خودشان حجاب آن  پائين هاي(بر قسمت كه و افرادي 

  باد بر شما! : سالمكنند كهندا مي بهشتيان به  را دارند، در آن  دخول طمع

 آنان ، و با معيّتستمگر، يكجا قرار مده برگردانند گويند: بارپروردگارا! ما را با قوم دوزخيان طرف را به آنان نگاه و چون

  ما را مگذار!

 شما اندوختيد و جمع  را كه  : آنچهاسند ندا ميدهند كهشنمي  از سيما و عالئمشان راكه  ، مردانياعراف  و مالزمان و صاحبان 

  كرديد،

 ، و سودياز شما نگرفت دستي هيچگونه اتّكاء داشتيد، به و استكبار بدان  و بلند پروازي و سرافرازي مباهات را به و آنچه

  نياز ننمود!نبخشيد و شما را در امروز بي

 گرداند و در بهشتخود نمي رحمت را مشمول خداوند آنان  شما در دنيا سوگند ياد ميكرديد كه هرا ك بهشتيان بينيد اينآيا نمي

 خطاب بهشتيان اين به أعراف  اصحاب اند! و اينگزيده ها مسكنو در بهشت شده رحمت مشمول همگي كند (چگونهنمي داخل 

نخواهد  در شما راه كه اي و غّصه  حزن هيچگونه ، و بدونو انديشه خوف گونههيچ بدون شويد در بهشت ) داخل كنند كهمي

  !يافت

بر ما  هم قدري است فرموده خداوند شما را روزي كه و طعامي : از آب را ندا دهند كه بهشت اهل حال  در اين جهّنم و اهل

 حرام  و منكران را خداوند بر كافران بهشت و طعام گويند: آب جواب در بهشت كنيد و ما را بهرمند سازيد! اهل افاضه 

  .است فرموده

 به . پسرا فريفت دنيا آنان و زندگي گرفتند، و حيات و بازيچه پنداشتند، و باطل خود را لهو و لعب دين كه كساني بر آن

ما را انكار  آيات خاطر نياوردند، و آنكه كردند و به فراموش ديدار ماستروز لقاء و  را كه روزي چنين آنان آنكه پاداش

  !»اندازيممي و فراموشي ، و در بوتۀ نسيانقرار نميدهيم ميكردند؛ ما نيز امروز آنها را مورد نظر رحمت



 و رجال اعراف ، و اهلدر دو جا آمده اعراف ظلف فقط كه بود، و ديديم كار رفته به ، أعراف در آن بود كه آياتي مجموع اين

  كه اعراف 

  بود. آيات در همين بود فقط ضمير نيز چند جا آمده عنوان  به

   آيۀ أعراف تفسير اجمالي

؛ و جهّنميان بهشتيان ينب است و حجابي فاصله  : اعراف آيد، آنستكهمي بدست آيات اين دقائق به كامل تاّم و توّجه با دقّت آنچه

  .است و مراتبي درجات داراي  حجاب اين

 و سيمايشان را از عالئم  از آنان و دوزخند و هر يك و مسيطر بر بهشت حاكم كه قدسّيه نفوس آن  اعالي در درجات 

  شناسند، قرار دارند.مي

و  از بهشتيان بر هر دو گروه و مسلّط ُمَهيمن اند كه نهاده عالي افق ، پا درو قرب خلوص  قوّي و در مراتب  قدري  به  آنان

  .در زير نظر و در حيطۀ نفوذ و ارادۀ آنهاست و جهّنم هستند، و بهشت جهّنميان

  شويد! در بهشت َ◌، داخلاْدُخلُوا اْلَجنَّةميگويند:  بهشتيان به آنانند كه

  شناسند.مي و سيمايشان را از عالئم  همه،  ِبِسيماَ'ُهمْ َيْعِرفُوَن ُكالَّ  و آنانند كه

ُن بَْينَُهمْ  و آنانند كه   .است ستمكاران براي خدا فقط از رحمت : دوري كنند كهمي محشر اعالن  مردم ، در ميانأَذََّن ُمَؤذِّ

 به ميگويند و بشارت خير مقدم بهشت اهل  ندا هستند، و به آن عل فا ،تِْلُكُم اْلَجنَّةُ  َو نُوُدوا أَن: مجهول در خطاب و آنانند كه

  ميدهند. خلود و دوام 

  و نيز به .' َعنُكْم َجْمعُُكْم َو َما ُكنتُْم تَْستَْكبُِرونَ آ أَْغَنيمَ قرار ميدهند و ميگويند:  و بازپرسي را مورد مؤاخذه جهنّميان و آنانند كه

  كند.وارد نمي بهشت را به خداوند آنان  شما سوگند ميخورديد كه هستند كه بهشتيان اين آنها ميگويند: ببينيد

و جزء  بوده ، و پيرو و شيعۀ آنانمرتبط و ُمْخَلصه  قدسّيه نفوس آن  به هستند كه از مردم  ، جماعاتياعراف  پائين و در درجات 

 كه و خطائي بواسطۀ گناه اند ـ وليحكومت جزء دستگاه كه  و سلطان حاكم لشگريان اند ـ همچونشدهمي محسوب آنان گروه

 هنوز داخل  هستند. آنان و اخذ ورقۀ عبور از صراط  و شفاعت رحمت و در انتظار فيض  نرفته بهشت به اند، يكسرهداده  انجام

  را دارند. و ورود در بهشت فيض و نزول اميد رحمت وليواقعند،  و دوزخ بهشت اند، و در بيننشده در بهشت

ٌم َعلَْيُكْم. ميفرستند و ميگويند: اند، سالماند و آرميدهشده در بهشت از آنها داخل  قبل كه بهشتياني به و آنانند كه ـٰ   َسَل

قرار  ستمگران بار پروردگارا! ما را با گروه شود، گويند:منعطف و دوزخيان ظالمان جانب به صورتشان چون و آنانند كه

ِلِميَن!، مده ـٰ   َربَّنَا َال تَْجَعْلنَا َمَع اْلَقْوِم الظَّ



 ايمرسانيده إثبات » بهدر «معاد شناسي » و چهشناسي در «إمام ، چهاسالم و معارف دورۀ علوم از اين و ما در موارد عديده

َ◌ َفِإنَُّهْم َلُمْحَضُروَن * إِالَّ ِعَباَد َ�ِ اْلُمْخَلِصينحضور ندارند؛  و كتاب سؤال حّق، در محشر براي ضرتح ُمخَلصين بندگان كه

  .است آنان دست ها بهاّمت و كتاب ، و حساباست و اشرف آنها اعلي  ، و مقام[3]

 و دوزخ هستند از بهشت َجمُع الَجمعي  و منزلتبقاء بعد از فناء  مقام اند، و داراي فائز گرديده بقاء با� مقام به آنها كه پس

 شناسند، و مقامرا مي نگرند! و همهمي همه به اعلي  افق و از آن  بوده و مسيطر بر دو گروه ، مهيمناقرب باالتر، و در حجاب

  سازند.مي و مشّخص را معّين و درجۀ هر يك

از   ، و در ضمن آيه  به  تفسير آيه از راه  قرآني دقيق بحث به  بپردازيم . حالنموديم اعراف  از آيات بود كه  اياستفاده اجمال  اين

ِتِه؛ و ال ، ذكر كنيم هائينمونه است حقيقت مؤّيد و شاهد بر اين همگي كه عصمت بيت از اهل  وارده روايات ِبَحوِل َ�ِ و قُوَّ

ةَ إالّ بِاَ�ِ العَلّيِ العَظيم   :َحوَل و القُوَّ

   آيۀ أعراف تفسير تفصيلي

  . ِبِسيماَ'ُهمْ االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرفُوَن ُكالَّ  َو بَْينَُهَما ِحَجاٌب َو َعَلي

 بيابان هاياز َرْمل  كه  است بلندي هاي ها و تلتّپه براي  ، نامآنرا گويند. و نيز اعراف باالي هاي، قسمتو پرده  أعراِف حجاب

  آيد.بوجود مي رملي هايتل تند اين بادهاي ، و غالباً بواسطۀ وزشاست شده تشكيل

بر  مرداني مراد باشد. و بودن از آن اّول معناي كه است ، محتملاست ذكر شده حجاب دنبال به عراف، اآيه در اين و چون

 معناي ، زيرا كهنيست و مغايرتي ، منافاتدر آيۀ مباركه دو معني اين بين ميكند. وليكن را تقويت دّوم ، معناياعراف  روي

ً : حجاب   مستور را از چيز ديگري چيزي كه (چيزيَشْيٍء   َعنما يَْحُجُب َشْيئا

  
 هستند كه و بلندي و محّل مرتفع قرار دارند، در مقام اعراف  بر روي كه مرداني : اينكه گفت ميتوان باشد، و بنابراينكند) مي

 و دوزخ از بهشت و درجه  ارند، و بر هر دو منزلد و إشراف  سيطره جهّنميان و گروه بهشتيان ، از گروهبر هر دو جمعيّت

سيما و  را به و اصناف همۀ طبقات هستند، تا آنكه اعراف  روي االْعراِف، كانوا َعَلي جهت همين باشند. و بهمي واقف

  .است و دانستن شناختن معناي بهَعَرَف َيْعِرُف َمْعِرَفةً و ِعْرفاناً  از مادّۀ لغويِ اعراف  بشناسند. چون عالئمشان

 بين ، و گفتگويديوار است معناي به را با تعبير «ُسور» كه اعراف  در سورۀ حديد، وصف كريم در قرآن  خداوند تعالي

 بيان و مؤمنات با مؤمنين و منافقات منافقين بين گفتگوي عنوان  ، در آنجا بهاست در اينجا آمده را كه و دوزخيان بهشتيان

  نمايد:و تعبير مي دو عنوان  را به امر و حقيقت يك در هر دو جا بيان بينيممي ميكند؛ و چنانكه

ُت ِللَِّذيَن َءاَمنُوا انُظُرونَا نَْقتَِبْس ِمن  ـٰ ِفَق ـٰ ِفقُوَن َو اْلُمَن ـٰ  اْلتَِمُسوا نُوًرا فَُضِرَب بَْينَُهمنُوِرُكْم قِيَل اْرِجعُوا َوَرآَءُكْم َف  يَْوَم يَقُوُل اْلُمَن

ِهُرهو ِمن  وِبُسوٍر َله ـٰ ْحَمةُ َو َظ   ]4[ .قِبَِلِه اْلعَذَابُ  بَاُب َباِطنُهو فِيِه الرَّ



كنيد! و  ما نظري اند ميگويند: شما به آورده  ايمان كه كساني ، بهمنافق و زنان  منافق مردان  كه  است روزي «روز قيامت

  خود بهره براي ما از نور چهرۀ شما، مقداري بيندازيد! تا بدينوسيله نگاهي

  !كنيم و اقتباس برداشته

 ، ديواريدو دسته اين بين حال نور كنيد! در اين هقرا برگرديد! و از آنجا طلبو ق عقب شود: شما بهمي گفته آنها در پاسخ به

 در، عذاب  از مقابل ، و در ظاهرشاست رحمت ؛ در باطنشدارد و باطني در، ظاهري  دارد؛ و آن دري شود كهمي زده

  .»است

  : داشتيم آيۀ اعراف  و در ذيل

ُب اَو نَاَدي ـٰ ا َرَزَقُكُم َ�ُ َقالُوا إِنَّ َ�َ َحرَّ 'ٓ أَْصَح َب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَمآِء أَْو ِممَّ ـٰ ِفِريَن. َمُهَما َعَليلنَّاِر أَْصَح ـٰ   اْلَك

و  آورده بر ما رحمت ،است كرده شما روزي خداوند به كه و يا طعامي از آب كنند: قدريندا مي بهشتيان به «و جهّنميان

  .»استكرده حرام را بر كافران  و طعام آب ميگويند: خداوند آن بهشت آنها اهل كنيد! در جواب إفاضه 

كنيد تا از نور  ما نظري  به كه مؤمنين به : گفتار منافقينكه بينيمو سورۀ حديد، مي  در سورۀ اعراف  دو آيۀ واقع  اين  در قياس

 اُنُظُرونا َنْقتَِبْس ِمن (نور كنيد  برگرديد و از آنجا التماس و پشت عقب به شنوند كهمي در جواب ، و آنچهبرگيريم ايتوشه شما

خدا   كه  و طعامي ب : بر ما از آكه بهشت اهل  به است  جهّنم گفتار اهل همان  بعينه ) نُوِرُكْم قِيَل اْرِجعُوا َوَرآَءُكْم فَاْلتَِمُسوا نُوًرا

ا ( است نموده حرام  : خداوند آنها را بر كافرانشنوند كهمي بدهيد! و جواب است شما داده به أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمَن اْلَمآِء أَْو ِممَّ

َمُهَما َعَلي ِفِرينَ  َرَزَقُكُم َ�ُ َقالُوا إِنَّ َ�َ َحرَّ ـٰ   ).اْلَك

   است  ، امر واحديو دوزخي بهشتيبنده  بين حجاب

. و است و دوزخيان بهشتيان بين فاصل  و اعراف  حجاب ، همانو مؤمنين منافقين بين شده ، سور و ديواِر كشيدهبنابراين پس

 در ظاهر امرشان با مؤمنين آنان آنستكه جهت ، بهاست سور قرار داده دِر اين را بر روي منافقين فقط در آيۀ سورۀ حديد كه

 ؛ و ظاهرش ، رحمتاست و واقع ايمان و حقيقتش باطنش ديوار كه دِر اين هستند. پس منافق فرض بنا به دارند، چون  اشتراك

از ظاهر  ، و فقطبرندنمي سودي است رحمت كه ندارند، از باطن خبري از حقيقت چون ؛ و منافقاناست در، عذاب از جلوي 

  گر ميگردد.جلوه عذاب صورت در محشر به آنهم اند كهكرده در دنيا استفاده و ايمان اسالم

 عذاب  ، ظاهرشو باطني : ظاهريو دو جهت دو وجهه داراي  هستند ولي و ديوار چيز واحدي  حجاب آنستكه معني و حاصل 

 به  كه اند؛ و كسانيبهرمند شده و حقيقت إيمان اند، از فوز و كاميابيرسيده باطنش به كه . كسانيرحمت و باطنش است

 حفظ براي اند، و فقطبهرهبي و عقيدۀ پاك ايمان از حقيقت هستند كه ايدسته ندارند همان خبري و از باطن اكتفا كرده ظاهرش

  ديوار در عذابند. از ظاهر در برابر اين هستند كه اي دسته ناند، و هماآورده ايمان شخصّيه مصالح 



ميرسيدند و  الهي نعيم ميرسيد، به باطن از ظاهر تجاوز ميكرد و به انظارشان اگر هر آينه كه است ديوار چنين و گويا اين

  اند.بهرهبي آن  كردند، از درون  ظاهر قناعت به  چون ؛ وليحّق آنانرا فرا ميگرفت رحمت

 خدا دارند كه سوي به راه يك خود فقط ، در مقابلو كافران . و مؤمناندارد و باطني ؛ ظاهرياست يكي ديوار و حجاب پس

  .واحد است ديوار و حجاب ، همچنانكهواحد است راه بايد بپيمايند، و اين

 در اينكه نيست فرقي  و كافران مؤمنان بين در دنيا دارند، كه كه؛ عيناً مانند حاليتآنهاس و فهم از ناحيۀ ادراك فقط و اختالف

 مستقيم در صراط كنند و گاممي طي بطور استقامت را مؤمنان راه كنند؛ اين خدا دارند طي  سوي به را كه  هر دو بايد راهي

  پيمايند.مي و كجي وجاجشوند و بطور اعمي منحرف نهند، و كافرانمي

و  و يا اراده خوب و انتخاب اراده ، و از جهتاست نفوس و انحراف استقامت از جهت هستند، و اختالف با هم همه پس

  .زشت انتخاب

  :كه  آيۀ سورۀ حديد وارد است در ذيل بينيمو لذا مي

ْتُكُم االَماِنيُّ َحتَّيبََليَمَعُكْم َقالُوا  يُنَاُدونَُهْم أََلْم َنُكن ِكنَُّكْم فَتَنتُْم أَنفَُسُكْم َو تََربَّْصتُْم َواْرتَْبتُْم َو َغرَّ ـٰ ُكم ' َو َل بِاَ�ِ  ' َجآَء أَْمُر َ�ِ َو َغرَّ

  ]5[ اْلغَُروُر.

ميگويند: مگر ما با شما در دنيا  مؤمنان به شود) منافقانمي شود، و سور كشيدهمي ديوار زده و مؤمنان منافقان بين «(چون

انتظار  يد! و پيوستهو فساد انداخت فتنه شما خود را به  ! وليكنميگويند: آري در پاسخ  ؟! مؤمنانايمنداشته و معيّت ايمنبوده

  كشيديد!

 ، و آنرا گرفت گريبانتان شد و مرگ امر خدا نازل  ، تا آنكهدراز شما را فريفت و در شّك و ترديد بسر برديد! و آرزوهاي

 ، تا ناگهانداشت نگاه و مكر شما را در غفلت زد (و با خدعه شما را گول دهنده و فريب زنندهگول و نفس َغرور و شيطان

  ).»امر خدا آمد و كار از كار گذشت

   پيمايدمي انحراف به و ديگري استقامت  به  ؛ يكياست خدا يكي راه

 در دنيا با هم مادّي و مزاياي طبيعي از جهات از هر جهت با مؤمنان منافقان را ميرساند، كه امر واحِد ذووجهين همان و اين

 چنانكه مقدار عمر، و باالخره  پدر و مادر، و يك  و كار، و يك كسب غذا، و يك  ، و يكعشيره ، و يكزمين بودند، در يك

 ، و همينداشت تفاوت معنوي و گرايش و أخالق و هدف نّيت ندارند، و ليكن و فرقي َمْيزي طبيعي جهات در اين بينيممي

  كند. رهبري بهشت را به بكشاند و مؤمنان وزخد را به آنان شد كه موجب

و  ، و كافرانمستقيم از راه كند؛ مؤمنان طي خداوند تعالي بسوي بايد انسان كه است راهي  ، و آنواحد است صراط پس

  كنند.مي طي و انحراف اعوجاج از راه و بدكاران منافقان



  :است آمده از آيۀ اعراف  و قبل

َب النَّاِر أَنَو نَاَدي ـٰ ُب اْلَجنَِّة أَْصَح ـٰ ُن بَْينَُهْم  قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدنَا َربَُّنا َحق̧ا فََهْل َوَجدتُم ' أَْصَح َما َوَعَد َربُُّكْم َحق̧ا َقالُوا َنَعْم فَأَذََّن ُمَؤذِّ

ِلِميَن * الَِّذيَن يَصُ  َلْعَنةُ َ�ِ َعَلي أَن ـٰ ِفُروَن. َسبِيِل َ�ِ َو يَْبغُوَنَها ِعَوًجا َو ُهم دُّوَن َعنالظَّ ـٰ   بِا ال ِخَرِة َك

  پروردگار ما به را كه  گويند: حّقاً آنچه جهّنم اهل به بهشت «اهل 

) حّق و سخت بود (از پاداش  دهدا شما وعده  پروردگار شما به كه  را هم  ! آيا آنچهيافتيم و ثابت بود، حّق و محكم داده  ما وعده

  يافتيد؟! و ثابت محكم

را از  مردم كه كساني ؛ آناست خداوند بر ظالمان : لعنتميدارد كه اعالم ايكننده إعالن  حال ! و در اينگويند: آري در پاسخ

  كافر شدند.» آخرت پنداشتند، و به و ُمعوج را كج آنها بستند، و آن روي را به  خدا بازداشتند، و راه راه

 ميكند، و ديگري طي  و راستي و درستي استقامت به ؛ يكيخداست و بسوي خداست براي  راه ، و آن واحد است  ، راه راه پس

 به  دارد، و يكي توّجه باطن به يكي ، كه است و اعراف  واحد سور و حجاب حقيقت همان پيمايد. و اينمي و كجي انحراف  به

  .است و نكبت نقمت ، و ظاهرشرحمت ظاهر؛ باطنش

  فرمايد:؛ مثالً خداوند مياست تصريحاً و تلويحاً بسيار آمده كريم در قرآن  مطلب و اين

ِفلُوَن. ـٰ ْنيَا َو ُهْم َعِن االِخَرِة ُهْم َغ ِهًرا ِمَن اْلَحيَو'ِة الدُّ ـٰ   ]6[ َيْعَلُموَن َظ

  هستند.» غافل آخرت و حيات از زندگي ، و ايشانرا ميدانند و بس دنيا ظاهري و زندگي «از حيات

   دارد و باطني خدا ظاهري بسوي راه

، ، منظور و مقصود از آخرتاست دنيا قرار داده ظاهر حيات را در مقابل آخرت كه قرينۀ مقابله به كه است شندر اينجا رو

  باطن

از  و غفلت و وهم و شهوت بهيمّيت زندگي همين : ظاهرشدارد و باطني ؛ ظاهريو بس است حيات يك . پسدنياست حيات

و  مستلزم كه است و عقلي و روحي و معنوي انساني حيات ، و باطنشاست و معنوي ابدي انساني و حيات جاوداني سراي 

 از مرگ اند، پسداده واحد را تشكيل حيات دو وجهۀ اين كه دو صورت از اين  هر كدام ، كهاست و هشياري با بيداري مالزم

  نمايند مي ّليو تج شده بطور بروز و ظهور نمايان

  فرمايد:و مي

َو 'ِت َو االْرَض َو َما بَْينَُهَما إِالَّ بِاْلَحّقِ َو أََجٍل ُمَس̧مي   أَنفُِسِهم ٓأََو َلْم يَتََفكَُّروا ِفي ـٰ َم   َِو إِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّاِس بِِلَقآيء َما َخلََق َ�ُ السَّ

ِفُروَن. ـٰ   ]7[ َربِِّهْم َلَك



؟! و ُمسّمي حّق و أجل مگر به است و ما بينهما را نيافريده پروردگار، آسمانها و زمين كنند كهبا خود فكر نمي مردم «آيا اين

  كافرند.» و لقاء پروردگارشان زيارت ه، باز مردم بسياري حّقاً كه

 و استوار فكري مستقيم گردد، راه  مالحظه مسّمي شود و با حّق و أجل  نگريسته ديدۀ حق  ، اگر بهآسمانها و زمين خلقت يعني

  .است فكري و انحراف  كج باشد، راه شود و با انكار لقاء خداوند توأم نگريسته ديدۀ باطل ؛ و اگر بهاست

  فرمايد: و مي

لُُهْم َكَسَراِب بِِقيَعٍة يَْحَسبُهُ الظَّْمـَاُن َمآءً  ـٰ   َو الَِّذيَن َكَفُرٓوا أَْعَم

  ]8[. ' إِذَا َجآَءه و َلْم َيِجْدهُ َشْيـًا َو َوَجَد َ�َ ِعنَدهُ و َفَوفّئهُ ِحَساَبهُ َحتَّي

را  آن تشنه . شخصاست واقع َيْزرعي و لم خشك در زمين كه است سرابي همچون اند، كردار آنان كفر ورزيده كه «و كساني

او را بطور  حساب يابد كهآنجا خداوند را مي يابد، بلكهرا نمي بيرسيد، أبداً آ بدان ميرود، تا همينكه دنبالش پندارد و بهمي آب

  نمايد.»استيفا مي ميكند، و در حساب تاّم و تمام

 . و هر دو با همآب صورت را به آب بيند، و مؤمنمي آب صورت را به كافر سراب ؛ شخصخدا واحد است بسوي راه

  ميگردد. سيراب ميرسد، و دّومي باطلش و خيال غفلت سزاي  ماند و بهيم كام تشنه ميروند؛ اّولي

   است آتش آن ، و بدونبا اميد لقاء خداونْد سعادت عمر و زندگي

  فرمايد: و مي

ْنيَا * ذَ 'ِلَك َمبْ  'َعنتََولَّي َمن فَأَْعِرْض َعن َسبِيِلِه َو  َضلَّ َعن ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ َربََّك هَُو أَْعَلُم ِبَمن َلغُُهمِذْكِرَنا َو َلْم يُِرْد إِالَّ اْلَحيَو'ةَ الدُّ

  ]9[. 'هَُو أَْعَلُم ِبَمِن اْهتََدي

خواهد! را نمي دنيا چيزي و حيات ، و غير از زندگياست گردانيده از ياد ما روي كه از كسي نگردا پيغمبر! روي اي «پس

 كسي ، و بهشده او گمراه از راه كه كسي به پروردگار تو داناتر است . بدرستيكهآنانست و پايۀ دانش علم درجۀ بلوغ نهايت اين

  !»است را يافته و راه شده او راهنمائي در راه  كه

و  را نفهميدن چيزي و عشرت نازلۀ از عيش  و مراتب در دنيا، و غير از بهيميّت كردن  زندگي در اينكه است روشن  آيه  اين

 ير از اينو غ خدا قرار دادن  دنيا و مقصد را لقاي در اين كردن  ؛ و زندگياز ياد خداست و إعراض گمراهي ، عيننخواستن

  .است يافتگي اهتداء و راه  ، عينتر و بهتر خواستنرا عالي  چيزي نازله مراتب

  فرمايد: و مي

ْنَيا َواْطَمأَنُّوا بَِها َو الَِّذيَن ُهْم َعْن َءاَي  ِفلُوَن * أُوَل إِنَّ الَِّذيَن َال يَْرُجوَن ِلقَآَءَنا َو َرُضوا بِاْلَحيَو'ِة الدُّ ـٰ تِنَا َغ ئَِك َمأْوئُهُم النَّاُر ِبَما َكانُوا ـٰ ـٰ

  ]10[ َيْكِسبُوَن.



و اعتماد   داده  دل  اند، و بدان كرده قناعت دنيوي پست زندگي با ما را ندارند، و به  اميد ديدار و مالقات كه كساني «و حّقاً آن 

در  آنان  هستند؛ حقاً محّل و مأواي ما در غفلت از آيات  كه كساني اند، و آن قرار داده  خود را در آن  و آرامش و سكون نموده

  .»است اند، آتشنموده كه كرداري چنين پاداش

 . و بهاست خدا، آتش اميد لقاي ، و عدمآن ، و اكتفا بهدنيوي ظاهر زندگي اين به ستگيو دلب اطمينان ميرساند كه آيه اين

و  پذير دنيا باشد، و با توّجه  امور زوال  اتّكاء و اعتماد به  پروردگار، و عدم با اميد لقاي  توأم چنانچه زندگي ، همينعكس

  .است و بهشت باشد، سعادت خدا بوده آيات به درايت

  تر وبليغ ، و از همهبسيار است سبِك بيان در اين وارده و آيات

  : كه است آيه رساتر اين

  ]11[ َراُر.الَِّذيَن َبدَّلُوا ِنْعَمَت َ�ِ ُكْفًرا َو أََحلُّوا قَْوَمُهْم َداَر اْلبََواِر * َجَهنََّم يَْصَلْونََها َو بِْئَس اْلَق  تر إَِليأََلمْ 

 كشاندند؟ آنان و نابودي ديار هالكت خود را به كردند و قوم كفر تبديل خدا را به نعمت كه كساني بسوي نيفكندي «آيا نظري

  !»است بد قرارگاهي سوزند، و جهّنممي در جهّنم

ً ذكر كرديم كفر  مقابلش ؛ و در خداست  بسوي و راه ، سبيلو واليت ]12[.است ، واليتآيه  در اين  مراد از نعمت كه  سابقا

  .عبودّيت طريق و مسدود شدن  بستِن راه ، يعنياست

   و پابرجاست ثابت ؛ و باطنرونده و از بين ظاهر، فاني

. و است و نابودي كنند، بَوار و هالكمي إعراض بر ظاهر جمود دارند و از باطن كه افرادي  سير چنين و نهايت غايت پس

خداوند  ، و پا برجا؛ همچنانكه، و بادوام، پايدار، و ثابت؛ و باطن، و نابود استشونده ، و خرابندهرو ظاهر، از بين

  فرمايد:مي

ِر الَِّذيَن َءاَمنُٓوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم.   ]13[ َو َبّشِ

 راستين و قدمي متين گامي در نزد پروردگارشان آنان از براي كه بده اند بشارتآورده ايمان كه كساني پيامبر! به « و اي

  .»است

  ]14[. َمْقعَِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك ُمْقتَِدرٍ  ِفي فرمايد:و نيز مي

  دارند.» و مقتدر، نشست ، در نزد خداوند مالكو درستي راست «در نشيمنگاه

  فرمايد:و نيز مي

  ]15[ َال َيْسَمعُوَن فِيَها َلْغًوا َو َال تَأِْثيًما.



اندازد  گناه را به  آنان كه ، و سخنيلغو و بيهوده سخن او هستند هيچگاه درگاه مقّربان كه ، سابقونخداوندي «در بهشت

  شنوند.»نمي

  : فرمايدو نيز مي

 ً   ]16[ َال َيْسَمعُوَن فِيَها َلْغًوا َو َال ِكذَّ 'با

  شنوند.»نمي دروغ ، و سخنلغو و بيهوده سخن ، هيچوقتدر بهشت «متّقيان

  .غير مؤمنان خالف ، بهنيست و لغو و باطل در آنجا أبداً دروغ ، كهو حّق است ، محّل صدقو غايِت مؤمنان و عليهذا نهايت

   أعراف نفسانّيۀ اهل و خصوصيّات صفات

 و اشراف هيَمنهو  تسلّط و آتش از بهشت بر هر دو مكان هستند كه ، كسانيأعراف  مرتفع و مقامات أعالي اصحاب ،و بالجملة

  و استيال دارند. سيطره پيشگان و شقاوت از سعادتمندان دارند، و بر هر دو گروه

 به  روز، زمين در آن  ، چون نيست طبيعي مادّي از رمل  و شن آنها مانند تّل َرمل بين هايها و فاصله تل  آن  كه ميدانيم چون

  گونۀ فعلي

  .نيست و كژي و اعوجاج و بلندي پست ، و در آننيست

  ]17[ ' فِيَها ِعَوًجا َو َآل أَْمتًا.َنْسًفا * فََيذَُرَها قَاًعا َصْفَصفًا * َال تََري َو َيْسئَلُونََك َعِن اْلِجبَاِل فَقُْل يَنِسفَُها َرّبِي

 آنها را از جا بر كند و خرد كند و خاك بگو: خداوند چنان بپرسند، پس از تو دربارۀ كوهها در روز قيامت پيامبر! چون «و اي

 أبداً در آن  در آيد كه  مواريو ه مستوي زمين صورت كوهها به ، آن نماند. و بنابراين اثري  از آن هيچ شدۀ آنرا بر باد دهد كه 

  !»بينيرا نمي و بلندي كجي هيچگونه

  جمعند. اهل محشر كه اهل  به نسبت آنهاست و منزلت مقام ، ارتفاعاعراف  مراد از اهل  پس

 آن  و دهشت صور، و از فزع و نفخ را از َصْعقه  خداوند آنان  هستند كه از ُمخلَصيني نيستند، چون ُمحَضريناز  و آنانند كه

، و را فرا گرفته  هر چيزي  كه است رحمتي در آن  كه  است ِحجاب و محّل آنان  . و مقاماست  داشته و مصونيّت روز، در حفظ 

  استيال دارد. بر اهلش كه است بر آتش مسلّط

ُن َبْيَنُهْم أَن: استفرموده نمود كه استشعار تعالي گفتار خداي را از اين معني اين و ميتوان ِلِمينَ  َلْعَنةُ َ�ِ َعَلي َفأَذََّن ُمَؤذِّ ـٰ  الظَّ

نٌ .» و نفرمود: و دوزخيان بهشتيان كرد در بين اعالم ايكننده و اعالن «مؤذّني  كه ايكننده و اعالن «مؤذّني َفأَذََّن بَْينَُهْم ُمَؤذِّ

  از خود كننده و اعالن مؤذّن  ظاهر اينستكه اّول كرد.» زيرا در صورت م آنها بود اعال بين

  .گفت از آنها بود چنين كه  ايكننده و اعالن مؤذّن ظاهر اينستكه كه دّوم صورت خالف ، بهمسيطر بر آنهاست بلكه آنها نيست



را   كنند و آنانمي و مؤاخذه بازپرسي . از جهنّميانبر جهّنم حاكم و هم بر بهشت حاكم  حاكمند، هم در روز قيامت و آنانند كه

  :است مطلب در اين صريح  قرار ميدهند. و آيۀ اعراف  و مالمت مورد عتاب

ُب االْعَراِف ِرَجاالً َيْعِرفُونَُهمَو نَاَدي ـٰ ْم َو َما ُكنتُْم تَْستَْكِبُروَن * أََهـُؤَآلِء الَِّذيَن أَْقَسْمتُْم َال 'َعنُكْم َجْمعُكُ ِبِسيماَُهْم َقالُٓوا ما أَْغَني ' أَْصَح

  يَنَالُُهُم َ�ُ بَِرْحَمٍة.

 را كه  كرديد و آنچه شما جمع را كه  : آنچهكنند كهشناسند ندا ميمي سيما و عالئمشان از روي را كه  ، مرداني اعراف  «و اهل 

شما سوگند ميخورديد  نيستند كه بهشتيان ! آيا ايناز شما نگرفت نياز ننمود و دستيداديد، شما را بياستكبار خود قرار  موجب

  كند؟!»نمي در بهشت را داخل  خداوند آنان  كه

  : كنند كهامر مي بهشتيان به اعراف  خود اهل و سپس

  تَْحَزنُوَن. اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َال َخْوٌف َعلَْيُكْم َو َال أَنتُمْ 

  باشيد!» داشته  و اندوهي غّصه  هيچ آنكه شما باشد، و بدون براي و ترسي خوف هيچ آنكه شويد، بدون در بهشت «داخل 

  .است آنها صواب را دارند، و سخن گفتن حّق سخن ، در روز قيامتفرشتگان در معّيت فقط كه روح و آنانند اصحاب

وُح َواْلَمَالِئَكةُ َصف̧ا َال يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن َلهُ و  يَْوَم يَقُ    وُم الرُّ

ُن َو قَاَل َصَوابًا. ـٰ ْحَم   ]18[ الرَّ

گويد نمي سخن كنند، و كسيمي خداوند قيام در پيشگاه منّظم بطور صفوف و فرشتگان روح هك است روزي «روز قيامت

  بگويد.» راستي به باشد، و سخن داده او اذن  به خداوند رحمن كه كسي مگر آن

  .از همۀ مالئكه أفضل تاس و موجودي مقام شود، و روحپيدا مي و ايمان كتاب به ، علمبا وحيِ روح زيرا كه

نُ  َو َكذَ 'ِلَك أَْوَحْيَنآ إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا َما ُكنَت تَْدِري ـٰ ُب َو َال اإليَم ـٰ   ]19[. َما اْلِكتَ

، و چيست كتاب كه نميدانستي وحي از اين  قبل ، كه كرديم تو وحي به  را از امرمان  ما روحي كه اينطور است مچنين«و ه

  !»چيست ايمان كه نميدانستي

   و مجرمان بر خاسران أعراف اهل و قضاوت حكم

 و زيان دچار خسران  خود و اهلشان  هايو نفس در جان  كنند كهمي كساني و زيان خسران  به حكم در روز قيامت و آنانند كه

  اند:شده

ِشِعيَن ِمَن الذُّّلِ يَنُظُروَن ِمن ـٰ ِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم َو  َو تَريَُهْم يُْعَرُضوَن َعلَْيَها َخ ـٰ َطْرٍف َخِفّيٍ َو قَاَل الَِّذيَن َءاَمنُوا إِنَّ اْلَخ

َمِة.أَْهِليهِ  ـٰ   ]20[ ْم يَْوَم اْلِقَي

  ميدارند،  عرضه  را بر آتش ستمكاران كه بينيپيامبر!) مي «(و اي



 ايمان كه مينگرند. و كساني آن به  از گوشۀ چشم  ضعيف ، و با نگاهشده تهي دل و  ، ترسناكو سرافكندگي ذلّت از شدّت  و آنان 

  اند!»شده دچار خسران  خود در روز قيامت خود واهل دربارۀ نفوس هستند كه كساني اند ميگويند: زيانكارانآورده

 اهل صفات به متّصفان به ، اختصاصكنند؛ و اينرا مي كميح چنين و حكومت قضاوت عنوان ، بهآورندگان ايمان ظاهراً اين

  .است آن اهل  از وظائف حكم دارد و اين  اعراف 

 ميگويند: شما در كتاب نكرديم درنگ ما غير از ساعتي كه  سوگند مجرمان ، و در پاسخشده داده و ايمان آنها علم به و آنانند كه

  ايد!كرده درنگ خدا تا روز بعث

   ايمنكرده درنگ ما غير از ساعتي ، كهدر قيامت سوگند مجرمان

َن لَقَْدلَِب َو يَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة َكذَ'ِلَك َكانُوا يُْؤَفُكوَن * َو َقاَل الَّ  ـٰ يَم  ثْتُْم ِفي ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َو اْإلِ

ِب َ�ِ إَلي ـٰ ِكنَُّكْم ُكنتُْم َال تَْعَلُموَن.ِكتَ ـٰ ذَا َيْوُم اْلَبْعِث َوَل ـٰ   ]21[ ' يَْوِم اْلَبْعِث فََه

 اند؛ اينچنيننكرده در دنيا درنگ ساعت غير از يك كنند كهسوگند ياد مي بر پا شود، مجرمان قيامت ساعت كه «و در روزي 

ميگويند: شما در  است شده داده و ايمان آنها علم  به كه گفتند. و كسانيمي سخن و بهتان دروغ به آنها بود كه و روش دأب

  نميدانستيد.» بوديد كه شما چنين ، و ليكنروز بازپسين ايد! و اينستكرده حشر درنگو  خدا تا روز بازپسين كتاب

   مجرمان از اّدعاي أعراف اهل پاسخ

 و توّجه كردن نگاه بودند، و أنظار خود را به در دنيا خود را مقّيد ساخته آنستكه جهت ، بهآنان و پندار نادرست غلط گمان اين

بودند، و بيشتر از  داشته  بودند منعطف حيواني ، و ملتذّاتنفساني ، و هواجسافكار شيطاني سرگرم در آن  كه ساعتي همان به

از دنيا، و امور واقعۀ خود را بعد از دنيا  خود را قبل  زمانهاي بودند كه نبخشيده مقدار انظار و افكار خود را وسعت اين

  كنند! و دراز را ادراك  طوالني و مدّت أَمد طويل ، اينسيطرۀ زمان سبح بنگرند، و به

 ساعت شود و آنظاهر مي ساعت رود، يكمي آيد و از بينوجود مي به پيوسته و زودگذر را ميديدند كه فعلي ساعت فقط آنان

  !ايمنداشته در دنيا توّقف ساعت ا غير از يكم كنند در روز حشر كهسوگند ياد مي شود؛ و بنابراينمي مختفي

ً ميتوان است  ، بسيار كمبگيريم و دَْهر اندازه عمر زمان به را نسبت دنيوي و حيات زندگي مدّت اگر تمام آري  : گفت و حّقا

 نبوده مقصودشان اين  بود. و چون صحيحي حرف  اند، و گرنهرا نداشته از تقليل منظوري چنين آنان ؛ ولينيست بيش ساعتي

  شنوند.مي از آنان و دروغ إفك عنوان  را به ساعت يك درنگ به قول  شود، و اينمي ، از آنها مؤاخذهاست

 ساعت ز يكا و دهِر سرمد، بيش طويل و عالم سعۀ زمان به عمر انسان قياس شد، بنا بر اصل گفته همانطور كه و ليكن

  خدا فرمايد:  ؛ همچنانكهنيست

  ]22[. نََهارٍ  َكأَنَُّهْم يَْوَم َيَرْوَن َما يُوَعُدوَن َلْم َيْلبَثُٓوا إِالَّ َساَعةً ِمن 



  اند.»نكرده از روز درنگ ساعت از يك اند را ببينند، بيششده داده بيم از آن  آنچه  كه ا در روزي«گويا آنه

  و نيز فرمايد:

َل َكْم لَبِثْتُْم ِفي ـٰ َل إِن َق ـٰ يَن * َق  تُْم إِالَّ قَِليالً لَْو أَنـَُّكْم ُكنتُْم تَْعَلُموَن.َلِبْث  االْرِض َعَدَد ِسِنيَن * قَالُوا َلِبثْنَا يَْوًما أَْو َبْعَض َيْوٍم َفْسئَِل اْلَعـآّدِ

]32[  

از   روز يا مقداري ميگويند: ما يك كرديد؟ آنان  توّقف زمين شما در روي ميگويد: چند سال كافران به «خداوند در روز قيامت

  ).ئيمميگو راست سخن ما در اين (كه بپرس پروردگار! از حسابگران ! و تو ايايمكرده روز را توّقف يك

، است بوده سال چندين در دنيا، با آنكه توقّفتان مدّت بوديد، ميدانستيد كه خود مّطلع ابدي خداوند ميگويد: شما اگر از زندگاني

  !»استبوده و كم بسيار اندك

َو َقاَل ( روز بعث كرديد! و اينست درنگ بعث خدا تا يوم : شما در كتابكه مجرمان به و ايمان علم  ، شايد گفتار اهلباري

َن لَقَْد َلبِثْتُْم ِفي ـٰ ِب َ�ِ إَِلي  الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َو اإليَم ـٰ ِكنَُّكْم ُكنتُْم َال تَْعَلُمونَ ِكتَ ـٰ ذَا يَْوُم اْلَبْعِث َوَل ـٰ گفتار  باشد به  اشاره )' يَْوِم اْلَبْعِث فََه

  در آيۀ: خداوند متعال

  ]24[ لَقُِضَي بَْينَُهْم. ' أََجٍل ُمَس̧مي َربَِّك إَِلي  لَْوَال َكِلَمةٌ َسبََقْت ِمنوَ 

 آنها حكم بين ، هر آينهميداريم نگاه مسّمي را تا اجل  : آنانبود كه نگرفته پيغمبر سبقت از پروردگار تو اي «و اگر گفتاري

  شد.» مي

  آيۀ:  باشد به اشاره و همچنين

  ]25[ ِعنَدهُ. 'ٓ أََجالً َو أََجٌل ُمَس̧مي ِطيٍن ثُمَّ َقَضي ِمن َخلََقُكم هَُو الَِّذي

  .»در نزد اوست مسّمي كرد، و اجل را معّين آفريد و اجل  شما را از ِگل كه كسي آن «اوست

  آيۀ كريمۀ: راموندر پي مسّمي و اجل  اجل  به راجع ، بحثيدّوم  ، مجلس» در جلد اّول «معاد شناسي و در صدر بحث

َو'ِت َو االْرَض َو َما بَْينَُهَمآ إِالَّ بِاْلَحّقِ َو أََجٍل ُمَس̧مي  ـٰ َم   ]26[. َما َخلََق َ�ُ السَّ

  .» مسّمي حّق و اجل را نيافريد مگر به آنهاست بين و آنچه ين«خداوند آسمانها و زم

  .است اجل اين و ثابت ، و وجهۀ ملكوتيو در نزد خداست است ثابت مسّمي : اجلشد كه  و روشن آورديم

  اينكه ، بهاست مسّمي اجل و تعيين جنبۀ ملكوتي ، از آن مجرمان اعرافند ـ به  اصحاب ـ كه و ايمان علم  و عليهذا گفتار اهل

  
 علم تحديد و انتهاء ملكوتي شما بر اين ! و ليكنروز بعث اينست ، بنابرايناست بوده هر دو مسّلم شما و انتهاء آن درنگ چون 

 «ساعت اَعةَ َكَلْمحِ اْلبََصِر أْو هَُو أْقَرُب.إِنَّ السّ : ديديد! و نميدانستيد كهنمي بر اجل و محيط را حاكم مسّمي نداشتيد! و اجل



ِفِريَن.: نزديكتر.» و نميدانستيد كه بلكه است گذاردن  بر هم مانند چشم و روز بعث قيامت ـٰ  «روز جهّنم َو إِنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطةُ بِاْلَك

  دارد.»  احاطه كافران  به

  .الحشر و القيامة و يوم روز بعث اينست دانستيد كه رديد! و اينكبسر ب و جهل در غفلت و بنابراين 

 ظهور بطالن از آن ، و پسايمنكرده توّقف ساعت ما غير از يك كه از مجرمين غير صحيح ادّعاي نماند: اين ناگفته نكته يك

 بين قرآن  را كه شود، و ردّ و بدلهائيمي واقع ء و مستكبرانضعفا بين در مخاصمات كه اختالفاتي اين ادّعا، و امثال اين

 هر كدام  دارند كه دنيوّيه مسائل در پيرامون و منازعاتي با يكدگر مشاجرات ميكند، و در روز قيامت بيان و متبوعين تابعين

 حقائق كه است ، روزي: روز قيامتكه سابقاً گذشت با آنچه ندارد اندازند؛ منافاتي ديگري گردن  را به و َجريمه ميخواهند ُجرم

و آشكارا  حقائق كشف شود. زيرا اينآشكارا مي ها كنار ميرود، و سرائر و بواطنها و پردهظهور و بروز ميكند، و حجاب

 ، و در نزد بعضيمرتبه كمال و به  تمامتاّم و  : در نزد بعضي است  و درجاتي مراتب ، داراي إنكار گشتن و غير قابل  شدن 

  .موجود است قيامت شؤون در تمام مراتب تفاوت ؛ و اينو مقدار كمي الجمله ديگر في

   است عرفان اهل ، موقفأعراف بر اينكه داّله روايات

  وند:شمي قسمت چند بخش به مفاد و موضوع از جهت باب در اين وارده روايات

  :اّول

تعبير، از آيۀ  نوع . و شايد ريشۀ ايناست كار رفته به و معرفت ، عرفان در مادّۀ اعراف  دارند بر اينكه داللت كه رواياتي

  االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرفُوَن ُكالَّ ِبِسيَما'ُهْم. َو َعَلي :باشد كه شده گرفته قرآن 

در  كه هائيو نشانه دارند بواسطۀ عالمت معرفت كه است قرار داده  را از آِن كساني ر اعراف ب ، وقوفآيه  در اين  چون 

بر ِرَجاٌل  به  ُهمْ اگر ضمير  است خودشان  در سيماي كه  هائينشانه بر گردد؛ و يا به  ُكال¸  به  ُهمْ  ، اگر ضميراست مردم سيماي

  گردد.

 ضمير به ارجاع  ندارد. و عنوان اشكالي بر گردد، و از نقطۀ نظر ادبيّتُكال¸  وِرَجاٌل  به و يعنيهر د به بگوئيم و ممكنست

  .نيست از لطف  ، خاليدو چيز مذكور در عبارت بين جامع

  : كه است » آوردهالبيان در تفسير «مجمع

 به آنان هاي ها و بدينيكي هستند كه ، گروهياعراف  : اهل كه است رسيده چنين من : بهگفت حسن به  ُمْزني عبدهللا بن بَكر 

  دارند. وقوف و دوزخ بهشت ، و لذا بيناست هم قدر 



 بهشت اهل و شناسائي معرفت را براي خداوند آنان هستند كه كساني اعراف  : اهلخود زد و گفت خود را بر ران دست حسن

از  ؟ شايد بعضيبگويم چه خدا كه ديگر تميز دهند. و سوگند به را از بعضي ؛ تا بعضياست داده محّل وقوف در آن و جهّنم

  ، با ما درآنان

  باشند! خانه اين

، و صراط ر رويب است باال و مرتفعي مكان : اعراف كه استآورده عّباس ، از ابن با اسناد خود در تفسير از ضّحاك و ثَعلبي

 چهره سياهي خود را به  ، و دشمنانچهره سفيدي خود را به  محّبان قرار دارند. و آنان  جعفرو  عليّ و  عبّاسو  حمزة بر آن 

  شناسند. مي

  :است گفته و سپس

ٍد َعلَْيِهمقَاَل أَبُوَجْعفٍَر اْلبَاِقُر َعلَْيِه السََّالُم:   لسََّالُم؛ َال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َعَرفَُهْم َو َعَرفُوهُ، َو َال َيْدُخُل النَّاَر إالَّ َمْن ا ُهْم َءاُل ُمَحمَّ

  أَْنَكَرُهْم َو أَْنَكرُوهُ.

بشناسد آنها را  كه شود مگر كسينمي بهشت هستند؛ داخل  الّسالممحّمد عليهم آل  اعراف  گفتند: اهل  الّسالم  باقر عليه  «حضرت

   ]27[  بگيرند.» او را ناشناخته بگيرد و آنان آنها را ناشناخته كه گردد مگر كسينمي آتش و آنها او را بشناسند، و داخل 

 َو َعَليبود: مراد از  پرسيده اينكه در جواب كه  است آورده الّسالم  باقر عليه  از حضرت  » از ِهْلقامسير عّياشيو در «تف م

 خبره ، اهل خودتان ؟ فرمودند: آيا شما در بينچيست االْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرفُوَن ُكالَّ ِبِسيَماُهمْ  َو َعَلي : در آيۀ شريفةاالْعَراِف ِرَجاٌل 

  بشناسند نداريد؟! را از بدان  خوبان را كه خود كساني نداريد؟! آيا بر قبائل و شناسائي

  .: آريكردم  گويد: عرض ِهلقام

  را از روي خالئق تمام كه مرداني آن فرمود: ما هستيم حضرت

  ]28[!شناسيممي سيما و عالئم

   اندخالئق به ، عارفانأعراف اهل بر اينكه داّله روايات

 علي  به وسّلم  وآله  عليه  هللا خدا صلّي بار رسولاز ده  بيش : شنيدمگفت كه  است آورده  ، از سلماناز زاذان  و نيز عّياشي

  ميفرمود:

! إِنََّك َو االْوِصيَآَء ِمْن َبْعِدَك أَْعَراٌف بَْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر؛ َال َيْدُخُل اْلَجنَّةَ إالَّ َمنْ  َعَرَفُكْم َو َعَرْفتُُموهُ، َو َال َيْدُخُل النَّاَر إالَّ َمْن  يَا َعِليُّ

  ]29[ أَْنَكَرُكْم َو أَْنَكْرتُُموهُ.

شما را بشناسد و  كه شود مگر كسينمي در بهشت ؛ داخل و آتش بهشت هستيد بين علّي! تو و اوصياء بعد از تو، أعراف  «اي

  گيريد!» او را ناشناخته گيرد و شما هم شما را ناشناخته كه شود مگر كسينمي آتش او را بشناسيد، و داخل شما هم



  فرمودند: كه است آورده آيه در تفسير اين الّسالم  باقر عليه از حضرت  َطريف از َسعد بن و نيز عّياشي

 آنها را بشناسد و آنها او را بشناسند، و داخل كه ود مگر كسيشنمي بهشت هستند؛ داخل  الّسالم محّمد عليهم  آل  سعد! ايشان  اي

  ]30[گيرند.  او را ناشناخته گيرد و آنان را ناشناخته آنان كه شود مگر كسينمي جهّنم

االْعَراِف   َو َعَلي :از گفتار خداوند تعالي كه كسي در پاسخ  كه است آورده  الّسالم باقر عليه  از حضرت از ثُمالي و نيز عّياشي

  اند:بود فرموده كرده سؤال ِرَجاٌل َيْعِرفُوَن ُكالَّ ِبِسيَما'ُهمْ 

  َ�ُ إالَّ ِبَسَبِب َمْعِرفَتِنَا. وَ نَْحُن االْعَراُف! الَِّذيَن َال يُْعَرُف  

  ْنَكَرنَا َو أَْنَكْرنَاهُ.نَْحُن االْعَراُف! الَِّذيَن َال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ إالَّ َمْن َعَرفَنَا َوَعَرْفَناهُ، َو َالَيْدُخُل النَّاَر إالَّ َمْن أَ 

َف النَّاَس َن  فَُهْم، َو َلِكنَّهُ َجَعَلنَا َسبََبهُ َو َسبِيَلهُ َو بَاَبهُ الَِّذيَو ذَِلَك ِبأَنَّ َ�َ لَْو َشآَء أَْن يُعَّرِ   ]31[. ِمْنهُ  يُْؤتَي ْفَسهُ َلَعرَّ

 داخل كه كساني ! آناعراف  ما. و ما هستيم شود مگر بوسيلۀ شناختنمي اوند شناختهخد كه كساني ! آناعراف «ما هستيم

ما را انكار كند و ما او را انكار  كه شود مگر آننمي آتش ، و داخلما را بشناسد و ما او را بشناسيم كه شود مگر آننمي بهشت

  .كنيم

او  شناسانيد، وليكنمي بشناساند البتّه  مردم به واسطه خود را بدون  ميفرمود و ميخواست خداوند اگر إراده  آنستكه بجهت و اين

  شد.» داخل  بايد از آن كه است قرار داده  و دري و وسيله ما را سبب

 ـ پس  از سعد إسكاف  اصحابش از بعضي  قاسم  بن از عبدهللا  َسْعدان بن از موسي  الحسين  » از محّمد بنو در «بصائر الدّرجات 

أخيراً از «تفسير  كه  نهجي بر همين آنحضرت از جواب  ، و پسآيه  از تفسير اين  الّسالم  باقر عليه او از حضرت  از سؤال 

  :ميكنند كه اضافه  آن دنبال به حضرت  كه است » ذكر شد ـ آورده عّياشي

 َبْعٍض، َو َمْن أَتَي َعْيٍن َكِدَرٍة َيْفُرُغ َبْعُضَها ِفي اْلُمْعتَِصَمةُ َو َمْن ذََهَب َمْذَهَب النَّاِس؛ ذََهَب النَّاُس إَلي فََال َسَوآٌء َما اْعتََصَمْت ِبهِ 

ٍد أَتَي    ِبِعْلِم َ�ِ لَْيَس َلَها َنَفاٌد َو َالاْنِقَطاٌع.  َعْيناً َصافَِيةً تَْجِري َءاَل ُمَحمَّ

ٍد االْبَواَب الَِّتي  َ�َ لَْو َشآَء َالَراُهْم َشْخَصهُ َحتَّي  ذَِلَك بِأَنَّ  ًدا َو َءاَل ُمَحمَّ ِمْنَها َو ذَِلَك قَْولُهُ:  يُْؤتَي يَأْتُوهُ ِمْن بَاِبِه، َلِكْن َجعََل َ�ُ ُمَحمَّ

ِكنَّ الْ  تَأْتُوا اْلبُيُوَت ِمن َو لَْيَس اْلبِرُّ ِبأَن ـٰ   ]33[. ]32[ ' َو أْتُوا اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَو 'بَِهابِرَّ َمِن اتََّقيُظُهوِرَها َو َل

و  نموده را انتخاب هر سو راهي به مردم كه ميجويند با آنچه تمّسك بدان معتصمين كه  نيستند آنچه مساوي «و بنابراين

و  شده ديگر ريخته در بعضي از آنها  بعضي و كدر ميروند كه آلوده  هايچشمه  سوي به خوردن آب براي پيوسته ميروند؛ مردم

و  است خدا جاري  علم  به كه است آمده و پاكي چشمۀ صاف  سوي محّمد بيايد به آل سوي  به كه كسي ميگردد، ولي  آميخته

  ندارد.  و نابودي انقطاع هيچگاه



از در   واسطه  هيچ بشناساند تا بدون  مردم  به را بشخصه  خودش بود كه  فرموده اگر خداوند اراده  آنستكه جهت به حقيقت و اين 

 خود قرار داده شناسائي براي  محّمد را درهائي  محّمد و آل  را ميكرد، وليكن  كاري چنين و او را ببينند، البتّه خدا وارد شده 

 ها از پشتشما در خانه  كه نيست اين به و خوبي : نيكوئيگفتار خدا كه معناي درها وارد شوند؛ و اينست بايد از آن  كه است

  آنها وارد شويد!» ها از درهايخانه ! و شما بهاست ساخته پيشه تقوي كه است كسي براي خوبي آنها وارد شويد! وليكن

  بن ، فُرات اعراف  را دربارۀ اهل  روايت ، و نظير مفاد اينباري

 «در معاني صدوق و شيخ ]34[، الّسالم  عليه از أميرالمؤمنين ُعَرني و از َحّبة نُباته بن د، از أصَبغدر تفسير خو إبراهيم

از  و كليني ]36[در تفسير خود،  إبراهيم و علّي بن  ]35[، الّسالم عليهم أميرالمؤمنين باقر از حضرت االخبار» از حضرت

  اند.آورده 37[ الّسالم  عليه  َكّواء با أميرالمؤمنين ابن در گفتگوي الّسالم  عليه صادق  حضرت

   است ، أميرالمؤمنينخدا بر ظالمين لعنت كننده و إعالن مؤذّن

  :دّوم

 الّسالم  عليه  ، أميرالمؤمنيناست خدا بر ظالمان  : لعنتكه  و دوزخيان بهشتيان كنندۀ بين اعالن  دارند بر آنكه  داللت كه رواياتي

  هستند. 

أَنَا ذَِلَك إنَّهُ قَاَل:  كه است آورده الّسالم  عليه از أميرالمؤمنين حنفّيه با اسناد خود از محّمد بن  َحْسكاني از أبوالقاسم  طبرسي

ُن!   !»هستم مؤذّن آن «من اْلُمَؤذِّ

  :كه است كرده روايت عّباس از ابن  با اسناد خود از أبوصالح  و نيز حسكاني

ُن َبْينَُهْم؛ َيقُوُل: أََال َلْعَنةُ َ�ِ َعَليِكتَاِب َ�ِ أَْسَمآٌء َال َيْعِرفَُها النَّاُس؛ قَْولُهُ:  يإنَّ ِلَعِلّيٍ ِف  م ُن بَْينَُهْم، فَُهَو اْلُمَؤذِّ ِلِميَن،  َفأَذََّن ُمَؤذِّ ـٰ الظَّ

  ]38[. َواْستََخفُّوا بَِحّقِي الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِوَاليَِتي

 بين فرمايد: «مؤذّنيمي گفتار خدا كه آنها را نميدانند؛ مثل مردم كه هست هائيخدا اسم در كتاب الّسالم علّي عليه  «از براي

. است خدا بر ستمكاران لعنت باشيد كه ؛ ندا ميدهد: آگاهايشان مؤذِّن بين همان اوست كرد.» كه ناعال و جهنّميان بهشتيان

  اند.»شمرده اند و حّق مرا سبككرده مرا تكذيب واليت هستند كه كساني ستمكاران

ُن بَْيَنُهْم أَن خداوند:در گفتار  الّسالم  رضا عليه  امام از حضرت فُضيل از محّمد بن و عّياشي ِلِمينَ  َلْعَنةُ َ�ِ َعَلي َفأَذََّن ُمَؤذِّ ـٰ  الظَّ

  : كه است كرده روايت

ُن أَِميُراْلُمْؤِمنِيَن َعلَْيِه السََّالمُ    ]39[. قَاَل: اْلُمَؤذِّ

  .»است الّسالمعليه أميرالمؤمنين دارنده و اعالم فرمودند: مؤذّن «حضرت



 أبوالحسن  از حضرت كه است آورده ]40[ عمر َحالّل  محّمد از َوّشاء از احمدبن بن محّمد از ُمَعلَّي بن ، از حسين و كليني 

ُن بَْينَُهْم أَن :تعالي دربارۀ تفسير گفتار خداي  الّسالمعليه  ِلِمينَ  َلْعَنةُ َ�ِ َعَلي فَأَذََّن ُمَؤذِّ ـٰ  فرمودند: مؤذّن  ، حضرت كردم سؤال الظَّ

  منينأميرالمؤ

  ]41[. است الّسالمعليه 

  پاورقي

  .۴۶، آيۀ ٧: سورۀ أعراف - [1]

   : االعراف٧، از سورۀ ۵١تا  ۴٢ ـ آيات [2]

  : الّصافّات٣٧، از سورۀ ١٢٨و آيۀ  ١٢٧از آيۀ  ـ قسمتي  [3]

  : الحديد ۵٧، از سورۀ ١٣آيۀ ـ  [4]

  : الحديد ۵٧، از سورۀ ١۴ـ آيۀ  [5]

   : الّروم٣٠، از سورۀ ٧ـ آيۀ  [6]

   : الّروم٣٠، از سورۀ ٨ـ آيۀ  [7]

  : الّنور ٢۴، از سورۀ ٣٨از آيۀ  ـ قسمتي  [8]

  : النّجم۵٣، از سورۀ ٣٠و  ٢٨ـ آيۀ  [9]

  : يونس١٠، از سورۀ ٨و  ٧ـ آيۀ  [10]

   : إبراهيم١۴، از سورۀ ٢٨و  ٢٨ـ آيۀ  [11]

   ۵٨ جلس، اواخر م٨ » جـ «معاد شناسي [12]

  : يونس١٠، از سورۀ ٢از آيۀ  ـ قسمتي  [13]

  : القمر ۵۴، از سورۀ ۵۵ـ آيۀ  [14]

  : الواقعة۵۶، از سورۀ ٢۵ـ آيۀ  [15]

  : الّنبأ ٧٨، از سورۀ ٣۵ـ آيۀ  [16]

   : طه٢٠، از سورۀ ١٠٧تا  ١٠۵ ـ آيات  [17]

  : الّنبأ٧٨، از سورۀ ٣٨ـ آيۀ  [18]

   : الّشوري۴٢، از سورۀ ۵٢از آيۀ  ـ نيمۀ اّول  [19]

  الّشوري: ۴٢، از سورۀ ۴۵از آيۀ  ـ قسمتي  [20]



   : الّروم٣٠، از سورۀ ۵۶و  ۵۵ـ آيۀ  [21]

   : االحقاف۴۶، از سورۀ ٣۵از آيۀ  ـ قسمتي  [22]

   : المؤمنون٢٣، از سورۀ ١١۴تا  ١١٢ ـ آيات  [23]

   : الّشوري۴٢، از سورۀ ١۴از آيۀ  ـ قسمتي  [24]

  : االنعام۶، از سورۀ ٢از آيۀ  ـ قسمتي  [25]

   : الّروم٣٠، از سورۀ ٨از آيۀ  ـ قسمتي  [26]

  ۴٢٣ ، ص٢صيدا، مجلّد  » طبعالبيان ـ «مجمع  [27]

   ١٨ ، ص٢ ج» «تفسير عيّاشي ـ [28]

  همان   - [29]

  همان   - [30]

   ١٨ مصدر، ص ـ همان [31]

   : البقرة٢، از سورۀ ١٨٨از آيۀ  ـ قسمتي  [32]

  ١۴۶ » صاز «بصآئر الّدرجات نقل ، به٣٣۶ ، ص٨ ـ «بحار االنوار» ج  [33]

   ۴۶ » صـ «تفسير فرات [34]

  ۵٨ ، صمطبعۀ حيدري االخبار» طبع ـ «معاني [35]

  ٨۴۶ » صـ «تفسير قّمي  [36]

  ١٨۴ ، ص١ ، ج حروفي » طبعكافي ـ «اُصول  [37]

   ٣٣١ ، ص٨ ؛ و «بحار االنوار» ج۴٢٢ ، ص٢» مجّلد البيان ـ «مجمع  [38]

 (و از طبع ١٧ ، ص٢ ، جرحلي حروفي » طبعرا در تفسير «برهان روايت ؛ و اين١٧ ، ص٢ » جـ «تفسير عيّاشي [39]

  .است آورده ۵٧٨ ، ص١ » ج)؛ و تفسير «صافي ٣۵۵ ، ص١ ، جسنگي

باشد، مي الّسالم الّرضا عليهم موسي و علّي بن جعفرالكاظم بن موسي  همامين  امامين ، از اصحابعمر حالّل ـ احمد بن  [40]

  )هستند. (م أبوالحسن به هر دو بزرگوار مكّني كه

   ۴٢۶ ، ص١ » جكافي ـ «اُصول  [41]

  

  



  جواد مفرد
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