یادداشتهایقرآنی
دکتر فریدون سیامکنژاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ـم َو َمــا َکانُــوا
ـروا الَّذِيـ َ
ـن َظلَ ُمــوا َو أَ ْز َ
اُ ْحشُ ـ ُ
واج ُهـ ْ
ـراطِ
ون اهللِ َفا ْه ُد ُ
ون (ِ )۲۲مـ ْ
ـن ُد ِ
َي ْع ُبـ ُد َ
وهـ ْ
ـم إِلَــى صِ ـ َ
ـم (( )۲۳آیــات  ۲۲و  ۲۳ســوره صافــات)
الْ َجحِ یـ ِ
(در ایــن هنــگام بــه فرشــتگان دســتور داده
میشــود) ظالمــان و هــم ردیفانشــان و آنچــه
را میپرســتیدند( ،آری آنچــه را) جــز خــدا
میپرســتیدند ،جمــع کنیــد و بــه ســوی راه دوزخ
هدایــت شــان کنیــد.
یادآوری
در ادامــه آیــات قبــل کــه مربــوط بــه قیامــت
و روز رســتاخیز بــود ،چنیــن آمــده اســت کــه
ســپس خداونــد بــه فرشــتگانی کــه مأمــور کــوچ
دادن مجرمــان بــه دوزخ هســتند ،فرمــان میدهــد
کــه ظالمــان و هــم ردیفــان آنهــا و آنچــه را
میپرســتیدند ،جمــع آوری کنیــد .
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آری! آنچــه را جــز خــدا میپرســتیدند ،حرکــت
دهیــد و بــه ســوی دوزخ هدایتشــان کنیــد!
«احشــروا» از مــاده «حشــر» بــه معنــی خــارج
کــردن گروهــی از مقــر خــود و گســیل داشــتن
آنهــا بــه میــدان جنــگ و ماننــد آن اســت.
ایــن واژه در بســیاری از مــوارد بــه معنــی جمع
کــردن نیــز آمده اســت.
بــه هــر حــال ،ایــن ســخن یــا از ناحیــه خداونــد
اســت و یــا از ســوی گروهــی از فرشــتگان بــه گــروه
دیگــری که مأمــور گــردآوری و حرکــت دادن مجرمان
بــه دوزخ هســتند .در هــر صــورت ،نتیجه یکی اســت.
«ازواج» در ایــن جــا یــا اشــاره بــه همســران
مجــرم و بتپرســت آنهــا اســت و یــا هــم فکـران و
همــکاران و هــم شــکلهای آنهــا را در بــر میگیــرد.
واقعیتمسـألهایناســتکــهاینکلمهبههــردومعنی
آمــدهاسـت.چنانکــهدرآیــه ۷ســورهواقعهچنینمیخوانیم
کهشــماروزقیامتبهســهگروهتقســیممیشــوید.

بنابرایــن ،مشــرکان بــا مشــرکان ،بــدکاران و
تاریــک دالن ،بــا افــرادی نظیــر خــود در صفوفــی
بــه ســوی جهنــم گســیل میشــوند .ایــن امــکان
هــم وجــود دارد کــه منظــور شــیاطینی اســت کــه
هــم شــکل و هــم عمــل آنهــا بودنــد .در عیــن
حــال ،ایــن معانــی ســه گانــه بــا هــم منافاتــی
ندارنــد و ممکــن اســت در مفهــوم آیــه جمع باشــد.
جملــه «چیزهایــی کــه میپرســتیدند» اشــاره
بــه معبودهــای مشــرکان ،اعــم از بتها و شــیاطین
و انســانهای جبــار اســت .البتــه ،ایــن امــکان هــم
وجــود دارد کــه بــه کار بــردن ایــن جملــه بــه ایــن
دلیــل باشــد کــه آنهــا موجــودات بیجــان و غیــر
عاقــل بودهانــد! (چهارشــنبه .)۹۹/۶/۱۲
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بَ ْ
ون (َ )٢٦واَ ْق َب َ
ــل
ــم الْ َيــ ْو َم ُم ْس َت ْســل ُِم َ
ــل ُه ُ
ون (َ )۲۷قالُــوا
ــم َعلَــى بَ ْع ٍ
ــض َ ي َت َســا َءلُ َ
بَ ْع ُض ُه ْ
ْ
ُ
ـن (َ )۲۸قالــوا بَـ ْ
ـل
ـن الْ َيمِيـ ِ
ـم تَأتُونَ َنــا َعـ ِ
ـم ُک ْن ُتـ ْ
إِن َُّکـ ْ
ـم
ـم تَ ُکونُــوا ُم ْؤ ِمنِيـ َ
ـن (َ )۲۹و َمــا َک َ
ان لَ َنــا َعلَ ْي ُکـ ْ
لَـ ْ
ان بَ ْ
ِيــن ()۳۰
م ْ
ِــن ُســلْ َط ٍ
ــم َق ْومــ ًا َطاغ َ
ــل ُک ْن ُت ْ
(آیــات  ۲۶تــا  ۳۰ســوره صافــات)
ولــی آنــان در آن روز تســلیم قــدرت خداونــد
هســتند( .و در ایــن حــال) رو بــه یــک دیگــر کــرده
و از هــم میپرســند .گروهــی میگوینــد( :شــما
رهبــران گــم راهــی بودیــد کــه بــه ظاهــر) از
طریــق خیــر خواهــی و نیکــی وارد شــدید (امــا جــز
فریــب چیــزی در کارتــان نبــود)! (آنهــا در جــواب)
میگوینــد :شــما خودتــان اهل ایمــان نبودیــد (تقصیر
مــا چیســت)؟! مــا هیچگونــه ســلطهای بــر شــما
نداشــتیم ،بلکــه شــما خــود قومــی طغیانگــر بودیــد.

یادآوری
پیــروی از هــوای نفــس باعــث میشــود کــه
انســانها رهبرانــی را بــه جــای خداونــد تبــارک و
تعالــی بنشــانند ،کــه فکــر میکننــد تــوان هدایــت
آنهــا را داشــته و میتواننــد نجــات بخششــان
باشــند .در واقــع ،آنهــا ایــن قدرتمنــدان گمــراه و
رهبــران فاســد را پیشــوا و الگــوی خویــش قــرار
داده ،دنبالــه رو آنهــا در دنیــا میشــوند ولــی در
روز قیامــت و زمــان رســتاخیز ،متوجــه راه خطایــی
میگردنــد کــه در دنیــا پیمــوده بودنــد.
لــذا اســت کــه قــرآن مجیــد در آیــات فــوق
چنیــن میفرمایــد کــه آنهــا در آن روز تســلیم
قــدرت خداونــد هســتند .در آن هنگامــه قیامــت ،رو
بــه یــک دیگــر کــرده و از هــم ســؤال میکننــد.
گروهــی میگوینــد کــه شــما رهبــران گــم راهــی
بودیــد کــه بــه ظاهــر از طریق خیــر خواهــی و نیکی
وارد شــدید ،امــا جــز فریــب ،چیــزی در کارتــان نبود!
آنهــا در جــواب میگوینــد :شــما خودتــان
اهــل ایمــان نبودیــد ،تقصیــر مــا چیســت؟! مــا
هیچگونــه ســلطهای بــر شــما نداشــتیم ،بلکــه
شــما خودتــان قومــی طغیــان گــر بودیــد.
واقعیــت مســأله ایــن اســت کــه پیــروان گــم
راه ،بــه پیشــوایان گــم راهکننــده خــود میگوینــد:
شــما شــیطان صفتهــا از طریــق نصیحــت و
خیرخواهــی و دلســوزی و بهعنــوان هدایــت و
راهنمایــی بــه ســراغ مــا آمدیــد ،امــا جــز مکــر و
فریــب ،چیــزی در کار شــما نبــود!
البتــه ،بایــد توجــه داشــته باشــیم که پیشــوایان
آنهــا نیــز ســکوت نخواهنــد کــرد و پاســخ
میگوینــد :شــما خودتــان اهــل ایمــان نبودیــد!
پی در پی  ۳۸۴
34۵۱۰
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اگــر مــزاج شــما آمــاده انحــراف نبــود و اگــر
شــما خــود طالــب شــر و شــیطنت نبودیــد ،کجــا
بــه ســراغ مــا میآمدیــد؟ چــرا بــه دعــوت انبیــاء
و نیــکان و پــاکان پاســخ نگفتیــد؟ و همیــن کــه
مــا یــک اشــارت کردیــم ،بــا ســر دویدیــد؟ پــس
معلــوم میشــود عیــب در خــود شــما اســت.
برویــد و خودتــان را مالمــت کنیــد و هــر چــه لعــن
و نفریــن داریــد بــر خــود بفرســتید!
لـذا اســت کــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بــا
عقــل و درایــت ،گفتههــای رهبــران را گــوش داده و
درسـتترین آنهــا را انتخــاب کنیــم ،تــا در روز قیامت،
شــرمنده و شرمســار نباشــیم (پنــج شــنبه .)۹۹/۶/۱۳
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فَأَغْوَيْنَاکُـمْ اِنَّــا کُنَّــا غَاوِيـنَ ( )۳۲فَإِِنَّهُـمْ يَوْمَئِـذٍ
ِــک نَف َْع ُ
ون ( )۳۳إِنَّــا َک َذل َ
ــل
فِــى الْ َعــ َذ ِ
اب ُمشْ ــ َت ِر ُک َ
ـن (( )۳۴آیــات  ۳۲تــا  ۳۴ســوره صافــات)
بِالْ ُم ْج ِرمِيـ َ
مــا شــما را گــم راه کردیــم ،همانگونــه کــه
خــود گــم راه بودیــم( .آری) همــه آنهــا (پیشــوایان
و پیــروان گمــراه) در آن روز در عــذاب الهی مشــترک
هســتند .مــا ایــن گونــه بــا مجرمــان رفتــار میکنیم!
یادآوری
در مــورد افـراد گــم راه و کســانی کــه آنهــا را بــه
گمراهــی کشــیدهاند ،بــه کـرات در قرآن مجید ســخن
بــه میــان آمــده ،عـذاب آنهــا را بر شــمرده اســت .
اگــر چــه در همین دنیا نیــز چنانچه کســی از فردی
منحــرف و خــاف کار تبعیت کند و به گمراهی و فســاد
کشــیده شــود ،بــه خاطــر آن حتم ًا مجــازات خواهد شــد
و انحـراف او بــه واســطه دنبالــه روی از شــخص فاســد،
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مانــع کیفــر نمیشــود ،ولــی کیفــر آنهــا در قیامــت،
آتــش جهنم میباشــد .البتــه ،باید در نظر داشــته باشــیم
کــه اگــر چــه آنهــا در عذاب الهــی اشــتراک دارنــد ،ولی
عدالــت خداونــد ایجــاب میکنــد تــا کســی کــه باعــث
انحـراف هـزاران انســان شــده اســت ،هرگز در مجــازات،
همســان یــک فــرد عادی گمـراه نباشــد .
واقعیــت مســأله ایــن اســت که طبــق آخریــن آیه
ایــن قســمت ،خداونــد بــا مجرمــان اینگونــه رفتــار
میکنــد کــه افــراد گمــراه و پیشــوایان گمراهکننــده
را عــذاب خواهــد کــرد و جایــگاه آنهــا ،آتــش دوزخ
خواهــد بــود .ایــن را هــم بایــد متذکــر شــویم کــه
آتــش جهنــم در حقیقــت عملکــرد خــود افراد اســت و
هیــزم آن ،اعمــال انســانها میباشــد.
کالم آخــر ایــن کــه ،پیشــوایان ،مصلحــان و
رهبرآنجامعــه بایــد در نظــر داشــته باشــند کــه
در گفتــار و کــردار خویــش بســیار دقــت داشــته
باشــند ،چــرا کــه اگــر بــه واســطه گفتــار بیمنطــق
و اعمــال خــاف آنهــا ،کســانی بــه گمراهــی
کشــیده شــوند ،هــم در دنیــا دچــار ســرافکندگی و
بیآبرویــی میشــوند و هــم در آخــرت عذابشــان
چندیــن برابــر پیــروان آنهــا خواهــد بــود.
از خداونــد میخواهیــم کــه بــه مــا توفیق دهد تــا در
کارهــای خــود دارای درایــت و منطق باشــیم .از درگاهش
مســئلت مینماییــم کــه مصلحــان و رهبرآنجامعــه را
طــوری هدایــت فرمایــد کــه در گفتــار و کــردار خویــش،
مــروج دور اندیشــی در امــور بــوده ،اجتمــاع و مــردم را بــه
رعایــت اصــول اخالقی ،تشــویق و ترغیــب نمایند .
ایامتــان بــه کام ،عاقبتتــان ختــم بــه خیــر
(جمعــه .)۹۹/۶/۱۴
التماس دعا

