
کرم جمشیدیان* ا 

چکیده
کــه در قــرآن مجیــد بــه نیکوتریــن شــکل در ســطح وســیع  هنــر تصویــر ســازی نوعــی بیــان اســت 

کــه  گرفتــه اســت.انتخاب واژه هــا، پــردازش و چینــش آن هــا بــا وســعتی  مــورد بهــره بــرداری قــرار 

کامــل کشــانده اســت. در زبــان عــرب وجــود دارد ایــن هنــر را در آیــات قــرآن مجیــد بــه اوج و فــرازی 

یــری بدیــع از ابــرار بــه نمایــش درآمده است.شــاید  در ســوره مبارکــه انســان از پنجمیــن آیــه تصاو

کمــال و  گفــت در هجــده آیــه- آیــات23-5- مراحــل ســیر و ســلوک انســان بــه ســوی  بتــوان 

کشــیده شــده اســت. یــر  کوتــاه امــا بســیار و پرمحتــوا و عمیــق بــه تصو قــرب الهــی در آیاتــی 

کــه پیوســته از جــام هــای شــراب  کســانی هســتند  در آغــاز در پنجمیــن آیــه آمــده اســت: ابــرار 

کافــور کــه نمــادی از صبــر و بردبــاری اســت مــی نوشــند، و ســپس بــه مرحلــه عبودیــت و بندگی 

گــرم و خوشــبو و نمــادی از  کــه مــادۀ  اهلل رســیده اند. در مرحلــه دوم نوبــت بــه شــراب زنجبیــل 

کمــال شــور و حــرارت اســت ســیراب مــی شــوند. در مرحلــه ســوم ایــن انســان نیکــوکار بــه اوج 

کارشناسی ارشد و علوم قرآنی و تفسیر.  * 
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یافت می دارد.  ردگارش جام شراب طهور در واقعی خود می رسد و بدون واسطه از پرو

ایــن ســوره بنــا بــه روایــات شــیعه و ســنی در مقــام أهــل بیــت عصمــت و طهــارت نــازل شــده

ک  از مصادیق واقعی ابرار می باشد. که پیامبر؟ص؟  و خاندان پا است و البته 

یر سازی، ابرار، قرآن مجید، شراب-نوشیدنی-، پاداش. کلید واژه ها: تصو

مقدمه:
ردگار بــه انســان اســت، بــا ایــن نعمــت انتقــال اطالعــات و  بیــان از نعمــت هــای بــزرگ پــرو
گــردد.از آن جــا  یــر ســازی نوعــی بیــان محســوب مــی  یــر  و تصو گیــرد. تصو ارتبــاط شــکل مــی 
یــر مانــدگاری بیشــتری در ذهــن انســان دارد، اشــکال مختلــف آن مــورد توجــه اســت. کــه تصو
ــش  ــا و چین ــاب واژه ه ــا انتخ ــه در آن ب ک ــت  ــیوا اس ــان ش ــی بی کالم نوع ــازی در  ــر س ی ــر تصو هن
کــه حــوادث و رخدادهــا بــا حرکــت ســریع خــود  یــر  و یــا صحنــه ای ســاخته می شــود  آن هــا تصو
کنــد و پیــام خــود را بــه نیکوتریــن شــکل انتقــال  مــی تواننــد در تخیــل مخاطــب نمایشــی ایجــاد 

دهنــد.
یــر آفرینــی را در آیات  قــرآن مجیــد در ایــن هنــر در ســطح وســیعی بهــره بــرده اســت و هنــر  تصو
ــاه و محــدود صحنه هــای نمایشــی  کوت ــی  کمــال خــود مــی رســاند.در واژه های ــه اوج و  الهــی ب

ر نکردنــی مشــهود اســت. عجیــب، بــا وســعتی بــاو
یــری بســیار جــذاب از شــخصیت، افــکار، اعمــال و انگیــزه  در ســوره مبارکــه انســان تصاو
کثــر مفســرین بیــان داشــته  کــه ا یــر آن طــور  هــای ابــرار بــه نمایــش درآمــده اســت.اما آیــا ایــن تصاو
انــد مربــوط بــه آخــرت و بهشــت اســت؟ آیــا  مــی تــوان ردپایــی از آن، در دنیــا یافــت؟ و آیــا آیــات 
ک پیامبــر؟ص؟  اســت و یــا عمومیــت دارد؟ مذکــور تنهــا در مــورد افــراد خــاص چــون خانــدان پــا

یــر بتــوان پاســخی بــرای ســؤاالت فــوق یافــت و بــا آشــنا  کوتــاه بــه ایــن تصاو شــاید بــا نگاهــی 
شــدن و شــناختن نیکــوکاران و الگوگیــری از آن هــا نقشــه راهــی بــرای زندگــی یافــت.

تصویر و تصویر سازی
یــر« در لغــت بــه معنــای صــورت و شــکل قــرار دادن بــرای چیــزی یــا نقــش و رســم  »تصو

یــد: گو یــر مــی  نمــودن چیــزی است.اندیشــمند غربــی»ون« در تعریــف تصو
کــه غالبــًا از عناصــر محســوس تشــکیل شــده و در بردارنــده  کالمــی اســت غنــی  یــر«  »تصو
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لــت دارد. 1 کالم دال فکــر یــا احســاس اســت و بــر چیــزی بیــش از معنــای ظاهــری 
کــه در آن معانــی  گونــه ای خــاص اســت  گرفتــن ســخن بــه  کار  یــر ادبــی بــه معنــای بــه  تصو
یــت  و مفاهیــم بــه روش جدیــد و ابتــکاری تجســم مــی یابنــد و حتــی بــه شــکل هایــی قابــل رؤ
گونــه مــوارد ســخن از قالــب تنــگ خــود خــارج شــده  گــر  می شــوند و در حقیقــت در ایــن  جلــوه 

گــذارد.2 و بــه عالمــی زنــده و پــر نشــاط پــا مــی 
یــر حســی - خیالــی، معنــای  یــر ســازی در روش قــرآن ابــزار برتــر اســت.طوری کــه بــا تصو تصو
ذهنــی، حالــت روانــی، رخــداد محســوس، صحنــه دیدنــی، آرمــان انســانی و طبیعــت بشــری 
ــه آن حیــات ثابــت  کنــد، ارتقــا مــی دهــد و ب ــری را ترســیم مــی  ی کند.ســپس تصو را بیــان مــی 
یــا حرکــت تکــرار پذیــری مــی دهد.بــه ایــن ترتیــب معنــای ذهنــی، شــکل یــا حرکــت پیــدا مــی 
کند.حالــت روانــی، تابلــو یــا صحنــه مــی شــود.آرمان انســانی، شــخصیت یافتــه زنــده مــی گردد.
طبیعــت بشــری نیــز  مجســم مرئــی مــی شــود. رخدادهــا و صحنــه هــا، و داســتان هــا و منظره هــا 
گــر عنصــر گفتگــو  را هــم نمایــان حاضــر  می ســازد. طــوری کــه در آن زندگــی، و حرکــت هســت و ا
کــه  کامــل مــی شــود بــه ایــن ترتیــب بــه محــض ایــن  را بــه آن بیفزایــد همــۀ عناصــر تخیــل در آن 
کنــد، شــنوندگان را بــه تماشــاچی تبدیــل می کنــد و آنــان را بــه صــورت  نمایــش را شــروع مــی 
کــه یــا حــوادث در آن اتفــاق افتــاده انــد و یــا بــه  کامــل بــه صحنــه اول حــوادث منتقــل مــی نمایــد 
زودی اتفــاق مــی افتنــد، چــون مناظــر پشــت ســر هــم مــی آینــد، حــرکات نــو مــی شــوند و شــنونده 
کــه زده مــی  ــی اســت  ــده مــی شــود و مثال کــه خوان کالمــی  اســت  کــه ایــن  کنــد  فرامــوش مــی 
کــه نمایــش  کــه ایــن صحنــه ای اســت  گونــه حــس می کنــد  شــود بلکــه او در تخیــل خــود ایــن 
داده مــی شــود و حادثــه ای اســت کــه اتفــاق مــی افتــد و ایــن پیکــر هایــی هســتند کــه در نمایــش 
کــه از  گــون هســتند  گونا آشــکار و نهــان مــی شــوند .ایــن هــا نشــانه های تأثیــر در صــورت هــای 
ــا  ــان ب کــه زب ــی هســتند  کلمات ــد و ایــن هــا  ــا رخدادهــا همــراه و همگام ان ــد و ب صحنــه برآمده ان

آن هــا بــه حرکــت مــی افتــد و احســاس هــای نهفتــه را نمایــان مــی ســازد.

کسانی هستند ؟ ابرار چه 
یــان آن را  گفتــه راغــب جمــع »بــاّر« و اســم فاعــل از ِبــّر اســت.3 و بعضــی لغو واژه ابــرار بــه 
زن» َرّب«- در اصــل  « صفــت مشــبه از مصدر»ِبــّر« مــی داننــد.4 » ابــرار« جمــع »َبّر«-بــر و جمــع »َبــّرَ
ینــد، و  گو گســتردگی اســت، بــه همیــن جهــت صحراهــای وســیع را»َبــّر« مــی  معنــای وســعت و 
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گســترده ای در ســطح جامعــه دارد ایــن واژه بــر آن  کــه افــراد نیکــوکار اعمالشــان نتایــج  از آن جــا 
کســر بــاء- بــر معنــای نیکــوکاری اســت.5 هــا اطــالق مــی شــود، و »ِبــّر« -بــه 

ــوأم باشــد  ــا قصــد و توجــه ت کــه ب ــّر« خیــر اســت اما»ِبّر«خیــری اســت  جامــع تریــن معنای»ب
ــه طــور عــام »قصــد« شــرط نیســت.6 ولــی در واژه خیــر ب

ــرار« جمــع  کلمــه »اب یســد:  ــرار مــی نو کامــل در مــورد واژه اب عالمــه طباطبایــی در توضیحــی 
کســره بــاء- کلمه»بــّر« صفــت مشــبهه از مصدر»ِبــّر«- بــه  کلمــه »َبــّر« - بــه فتحــۀ بــاء - اســت و 
کــه عمــل خــود را  کــه بــه معنــای احســان اســت و ایــن معنــا در مــورد کســی صــادق اســت  اســت 
کــه عایــد خــودش بگــردد در نظــر نگرفتــه باشــد،  نیکــو ســازد و از نیکــو ســاختن آن هیــچ نفعــی 

کــه در مقابــل عملــش بــه او بدهنــد، و نــه حتــی تشــکری را. نــه جزائــی 
کــه  کــه خیــر را بــدان جهــت  کلمــه »َبــّر«- بــه فتحــۀ بــاء- بــه معنــای کســی اســت  و خالصــه 
گــر انجــام دهــد نفعــی عایــدش مــی شــود، بلکــه  کــه ا خیــر اســت مــی خواهــد، نــه بــدان جهــت 
کــه خیــر اســت  کــه خــودش آن را دوســت نمــی دارد، صرفــًا بــه خاطــر ایــن  حتــی در صورتــی هــم 
کنــد، و عمــل  کــه مخالــف بــا خواهــش نفســش اســت صبــر مــی  انجــام مــی دهــد و بــر تلخــی آن 
کــه فــی نفســه خیــر اســت انجــام مــی دهــد، هــر چنــد بــه زحمــت و ضــرر  خیــر را بــدان جهــت 
کــه بــرای دیگــران نافــع اســت انجــام مــی  خــود تمــام شــود، نظیــر وفــای بــه نــذر، و یــا بــدان جهــت 

دهــد ماننــد اطعــام طعــام بــه بنــدگان مســتحق خــدا.
کــه هیــچ خیــر و صالحــی در هیــچ عملــی نیســت مگــر بــا ایمــان بــه  گرفتــن ایــن  و بــا در نظــر 
ْعَماَلُهــْم<  

َ
ْحَبــَط اهَّلُل أ

َ
أ

َ
وَلِئــَك َلــْم ُیْؤِمُنــوا ف

ُ
ز جــزا هــم چنــان کــه درآیــه: >أ خــدا و رســولش و ایمــان بــه رو

کــه عمــل  کســانی هســتند  کــه از ایــن معنــا خبــر داده، لــذا ابــرار  )االحــزاب،19/33(.  و آیاتــی دیگــر 

ز جــزا انجــام مــی دهنــد، چــون ایمانشــان ایمــان  خیــر را بــه خاطــر ایمــان بــه خــدا و رســول او  و رو
ردگار خــود مــی داننــد، و معتقدنــد  رشــد و بصیــرت اســت، یعنــی خــود را بنــده و مملــوک پــرو
کــه خلــق و امرشــان بــه دســت او اســت، و خودشــان مالــک نفــع و ضــرری بــرای خــود نیســتند، 
کــرده، و انجــام  ردگارشــان اراده  کــه پرو کننــد مگــر چیــزی را  کــه نبایــد اراده  قهــرًا معتقدنــد 
کــه او بپســندد، در نتیجــه اراده او را بــر اراده خودشــان  مقــدم مــی دارنــد،  ندهنــد مگــر عملــی را 
کــه بــه ضــرر خودشــان تمــام شــود بــر آن ضــرر  کننــد، هــر چنــد  و بــرای خوشــنودی او عمــل مــی 
کننــد، در نتیجــه در مرحلــه عمــل عبودیــت را  و ناســازگاری بــا میــل درونــی خــود صبــر مــی 

خالــص بــرای خــدا مــی ســازند«.7
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امــا در ســورۀ بقــره خداونــد خــود بــه معرفــی ابــرار پرداختــه و ابعــاد مختلــف اعتقــادی، عملی 
ــِرِق 

ْ
ــوا ُوُجوَهُكــْم ِقَبــَل اْلَمش

ُ
ْن ُتَوّل

َ
کشــیده اســت:>َلْیَس اْلِبــّرَ أ یــر  و صبــر و مقاومــت آن هــا را بــه تصو

ِوي 
َ

ِه ذ یــَن َوآَتى اْلَماَل َعَلــى ُحّبِ ِبّیِ
َ
 اْلِبــّرَ َمــْن آَمــَن ِبــاهَّلِل َواْلَیــْوِم اْلِخِر َواْلَمَاِئَكــِة َواْلِكَتاِب َوالّن

َ
َواْلَمْغــِرِب َوَلِكــّن

ــوَن 
ُ

 َواْلُموف
َ

َكاة
َ
 َوآَتــى الــّز

َ
ــَاة ــاَم الّصَ

َ
ق

َ
ــاِب َوأ

َ
ق ــاِئِلیَن َوِفــي الّرِ ــِبیِل َوالّسَ ْرَبــی َواْلَیَتاَمــى َواْلَمَســاِكیَن َواْبــَن الّسَ

ُ
اْلق

ــُم  ــَك ُه وَلِئ
ُ
ــوا َوأ

ُ
ِذیــَن َصَدق

َ
ــَك اّل وَلِئ

ُ
ِس أ

ْ
ــأ اِء َوِحیــَن اْلَب ــّرَ

َ
َســاِء َوالّض

ْ
ــَن ِفــي اْلَبأ ی اِبِر ا َعاَهــُدوا َوالّصَ

َ
ــْم ِإذ ِبَعْهِدِه

کــه روی خــود را بــه جانــب مشــرق و مغــرب  وَن<)البقــرة،177/2(؛ »نیکــی ]تنهــا[ آن نیســت 
ُ

ق
َ
اْلُمّت

کتاب]هــای[  ز  واپســین و فرشــتگان و  ــه خــدا و  رو کــه انســان ب کنیــد، بلکــه نیکــی آن اســت 
یشــاوندان  کــه دوســتش دارد بــه خو رد و مــال ]خــود[ را بــا آنــان  آســمانی و پیامبــران ایمــان آو
ــرای آزادی[ دربنــد مانــدگان  ــه راه مانــده و مســتمندان و ]ب ]نیازمنــد[ و یتیمــان و درمانــدگان ب
ببخشــد و نمــاز بپــا دارد و زکات دهــد و آن هــا چــون تعهــد مــی دهنــد بــر خــود تعهــد دهنــد بــر 
یــان و بــه هنــگام جنــگ صابــر و پایــدار باشــند و هــم اینــان  عهــد خــود وفــا کننــد و در ســختی و ز

یانند و هــم ایشــان پارســایانند«. راســتگو
کاملــی از شــخصیت یــک انســان نیکــوکار اســت. یــر  کالم الهــی خــود نمــاد تصو ایــن 
گیــرد ابتــدا بــه ابعــاد اعتقــادی پرداختــه  ر سرچشــمه مــی  کــه عمــل پیوســته از بــاو از آن جــا 
ــان، شــرایع و  ــه »اهَّلل«، برپایــی قیامــت، وجــود فرشــتگان الهــی، و نقــش آن شــده اســت.ایمان ب
کتــاب هــای آســمانی یعنــی: مجموعــه معــارف حقــه الهــی را ابــرار بــا تمــام  دســتورات در قالــب 

پذیرفته انــد. وجــود 
کــه اعتقــاد و ایمــان را بالفعــل و در عمــل  کســی اســت  ر، نیکــوکار  در مرحلــه بعــد از ایــن بــاو
بــه ظهــور مــی رســاند و خداونــد قبــل از هــر چیــز  از بخشــش و دادن مــال و دلبســتگی هــا و 
رد، چــه خــود رســیدن بــه حقیقــت  وابســتگی البتــه بــا حفــظ سلســله مراتــب ســخن بــه میــان آو
ــد در راه خــدا قلمــداد نمــوده اســت:»و نیکــوکاری  ی نیکــوکاری را انفــاق از آن چــه دوســت دار

کنیــد«)آل عمــران، 92/3(. یــد در راه خــدا انفــاق  نمــی رســید مگــر از آن چــه دوســت دار
گنــاه و منکــر باشــد  )العنکبــوت، 45/29( بــه عنــوان  کــه بازدارنــده از  »اقامــه نمــاز« نــه قرائــت آن 
و  تعهــدات اخالقــی،  بــه  کــردن  وفا بــا مبــدأ و خالــق هســتی،  و پیوســته  نزدیــک  رابطــه ای 

یژگــی هــای نیکــوکاران بــه حســاب آمــده اســت. اجتماعــی نیــز  از دیگــر و
در ابعــاد اخالقــی و ارتبــاط فــردی و اجتماعــی؛ معتقــد اســت و پیمــان هــا الزم االجــرا 
هســتند، هــم چنیــن بردبــاری و صبــوری در رنــج هــا و ســختی هــا در جهاد و مبارزه از شــاخصه 
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هــای صفــات ابــرار است.کســانی کــه چنیــن کردنــد و چنیــن شــدند البتــه کــه در ســخن و عمل 
یان و پرهیزکاراننــد. یکســان و از راســتگو

کــش  پا و خانــدان  پیامبــر اســالم؟ص؟  یســت،  و نیکوکار نیکــی  از  کــه ســخن  امــا آن جــا 
کاملتریــن و عینــی تریــن نمونه هــای واقعــی ابــرار مــی باشــند.منابع روایــی معتبــر شــیعی و 
ــرت  ــن ؟ع؟  و حض ــرت أمیرالمؤمنی ــأن حض ــه و در ش ــوره را در مدین ــن س ــزول ای ــنت ن ــل س أه
کشــاف از  إبــن عبــاس روایــت آمــده  ک ایشــان مــی داننــد.در تفســیر  زهــرا؟اهع؟ ا و خانــدان پــا
ــه  ــا جمعــی از صحاب کــودکان خردســال بیمــار شــدند، رســول خــدا؟ص؟ ب کــه حســن و حســین 
گفتنــد: چــه خــوب اســت بــرای بهبــودی فرزنــدت  کــرد، مــردم بــه علــی؟ع؟  از ایشــان عیــادت 
گــر  کــه ا کردنــد  کنیــز آن دو نــذر  کنــی؛ علــی؟ع؟ و فاطمــه؟اهع؟ و فضــه  -فرزندانــت- نــذری 
کســالت  زه بدارنــد، بچــه هــا بهبــودی یافتنــد و اثــری از آن  ز رو کــودکان بهبــودی یافتنــد ســه رو

ــد.  باقــی نمان
کــرد، و  کــودکان، علــی؟ع؟ از شــمعون خیبــری یهــودی ســه مــن جــو قــرض  بعــد از بهبــودی 
فاطمــه یــک مــن از آن را دســتاس، و ســپس خمیــر کــرد، و پنــج قــرص نــان بــه عــدد افــراد خانواده 
کنــد، در همیــن بیــن ســائلی -بــه در  گذاشــت تــا افطــار  یــش  کســی را جلو پخــت، و ســهم هــر 
ــر شــما أهــل بیــت محمــد؟ص؟ ، مــن مســکینی از مســلمانم، مــرا  گفــت: ســالم ب خانــه آمــده- 
طعــام دهیــد کــه خــدا شــما را از مائــده هــای بهشــتی طعــام دهــد، خانــدان پیامبــر آن ســائل را بــر 
خــود مقــدم شــمرده، افطــار خــود را بــه او دادنــد، و آن شــب را جــز آب چیــزی نخوردنــد، و شــکم 
ــا  ــد ت ــود نهادن ــش روی خ ــام را پی ز دوم طع ــار رو ــگام افط ــد، هن کردن زه  ــت رو ــاره نی ــنه دوب گرس
کننــد، یتیمــی بــر در ســرای ایســتاد، آن شــب هــم یتیــم را بــر خــود مقــدم و در شــب ســوم  افطــار 

کردنــد. اســیری آمــد، و همــان عمــل را بــا او 
ز چهارم که شــد علی دســت حســن و حســین را گرفت و نزد رســول خدا؟ص؟آمدند،  صبح رو
کــه چــون جوجــه ی ضعیــف از شــدت  گرســنگی مــی لرزنــد،  کــرم وقتــی بچــه هــا را دیــد  پیامبــر ا
ــا علــی؟ع؟  گاه ب کــه شــما را در چنیــن حالــی ببینــم، آن  ــر مــن دشــوار مــی آیــد  فرمــود: چقــدر ب
کــودکان بــه طــرف فاطمــه؟اهع؟ رفــت، و او را در محــراب خــود یافــت، و دیــد شــکمش از  و 
کــه شــکمش بــه پشــتش  گرســنگی بــه دنــده هــای پشــت چســبیده - در نســخه ای دیگــر آمــده 
گــود افتــاده از مشــاهده ایــن حــال ناراحــت شــد، در همیــن بیــن  چســبیده-، و چشــم هایــش 
جبرئیــل؟ع؟ نــازل شــد، و عرضــه داشــت: ایــن ســوره را بگیــر، خــدا تــو را در داشــتن چنیــن أهــل 
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ید، آن گاه سوره را قرائت کرد.8  بیتی تهنیت می گو

تصویر سازی ابرار در سورۀ مبارکۀ انسان
ــا  کوتــاه امــا ب یــری بســیار بدیــع و جالــب در قالــب عباراتــی  در ســورۀ مبارکــۀ انســان ، تصاو
رهــا و اندیشــه هــای نیکــوکاران و هــم چنیــن  وســعتی عظیــم از عملکــرد، ایــده هــا، اهــداف، باو
گفــت  کلــی شــاید بتــوان  ثمــرات و پــاداش هــای آنــان ارائــه شــده اســت .در یــک جمــع بنــدی 
در ایــن آیــات ســه مرحلــه از مراحــل ســیر  و ســلوک و در مســیر کامــل انســانیت و وصــول بــه قــرب 

یــر ســازی شــده اســت. الهــی تصو
کثــر مفســرین ایــن آیــات را مربــوط بــه قیامــت و نعمــت هــای بهشــتی قلمــداد  گــر چــه ا ا
گاه دچــار مشــکل شــده انــد.9 امــا عالمــه طباطبایــی در المیــزان در شــرح آیــات در  نمــوده انــد و 
چنــد جملــه بــه تجســم اعمــال اشــاره نمــوده و بانــو امیــن در تفســیر مخــزن العرفــان خــود نگاهــی 

کــه بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد. بــه جنبــه هــای عرفانــی و آیــات در دنیــا دارد 
ــت  ــوکاران در بهش ــال نیک ــت اعم ــاداش و حقیق ــل پ کام ــام و  ــوه ت ــن جل ــور یقی ــه ط ــه ب البت
گســترده تــر شــاید بتــوان برداشــت هــای دیگــری نیــز از ایــن  متجلــی خواهــد شــد امــا در نگاهــی 
وًرا<)االنســان،5/76(؛ 

ُ
ٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاف

ْ
ــَرُبوَن ِمــْن َكأ

ْ
ْبَراَر َیش

َ
 اْل

َ
آیــات داشــت و خــدا بهتــر مــی دانــد: >ِإّن

کافــور مــی نوشــند«. »قطعــًا نیکــوکاران از جام هــاس شــراب آمیختــه بــا 
گــردد و بــدون آن تــداوم حیــات  کــه زندگــی انســان بــا آن آغــاز مــی  نوشــیدن پدیــده ای اســت 
گــذاری در حــاالت انســان  امــکان پذیــر نیســت و از طرفــی نوشــیدنی هــا در جــذب و تأثیــر 
گــرم و  گــوارا و خنــک در هــوای  کــس لــذت یــک نوشــیدنی  ســرعت بــی نظیــری دارنــد بــرای هــر 
گفــت باطــن و حقیقــت انجــام هــر  کامــاًل محســوس و قابــل درک است.شــاید بتــوان  بالعکــس 
یــر ســازی شــده اســت و  ــه نوشــیدن جامــی از شــراب تصو ــا هــر عبــادت ب عمــل نیــک و خیــر ی
کــه بــه انســان صبــر و آرامــش  کافــور بــه خاطــر طبیعــت مالیــم و خنــک ایــن مــاده اســت  آمیــزه 
مــی بخشــد. در آغــاز راه یــک تالشــگر  نیکــوکار بــا موانــع درونــی چــون هــوای نفــس، راحــت 
طلبــی، و از بیــرون بــا شــیاطین جّنــی و انســی، مشــکالت و ســختی آزمایــش هــای الهــی، 
گنــاه پیوســته درگیــر مبــارزه  بیمــاری هــا و تحمــل رنــج عبــادت و اطاعــت و خــود نگهــداری از 
ای ســخت و دائمــی اســت و بیــش از هــر چیــز بــه صبــر  و  آرامــش نیــاز دارد.ایــن انســان نیکــوکار 
گام هــای اولیــه ســیر بــرای رســیدن بــه مرحلــه عبودیــت نیــاز بــه تحمــل و بردبــاری دارد.چــه  در 
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 )الفرقــان، 63/25( مشــی و حرکــت آن هــا 
ْحَمــِن< خداونــد خــود نیــز  در اولیــن خصوصیــت >ِعَبــاُد الّرَ

یــر  برداشــتی از  را بــا آرامــش و فروتنــی و برخــورد مالیــم بــا جاهــالن بیــان نمــوده اســت.پس تصو
کــه از لــذت یــاد معبــود  کافــور رســیدن بــه آرامشــی اســت  آیــه اول نوشــیدنی مــداوم جــام شــراب 

در وجــود انســان نیکــوکار رقــم مــی خــورد.
ــد و صحنــه نمایــش جلــوه دیگــری  ــری مــی یاب گســترده ت گام هــای بعــد موضــوع ابعــاد  در 
ــَرُب ِبَهــا 

ْ
رده اســت: >َعْیًنــا َیش زی هــا و ثمراتــی نیکــو ببــار آو دارد.چــه در ادامــه ایــن مبــارزه، پیــرو

ِجیــًرا< )االنســان، 6/76(؛»چشــمه ای کــه بنــدگان خــاص خــدا از آن مــی نوشــند 
ْ

ُروَنَهــا َتف ّجِ
َ

ِعَبــاُد اهَّلِل ُیف
کننــد«. و خــود آن را جــاری مــی 

شــده  نیکــوکاران  ملکــه  یــی  گو دارد  کامــل  پیوســتگی  و  مداومــت  خیــر  اعمــال  کنــون  ا
کســانی بــه سرچشــمه  اســت.دیگر از جــام خبــری نیســت آن هــا بــه سرچشــمه رســیده اند.امــا 
کنــد.  ــری از طــوق بندگــی و تســلیم را در آن هــا ترســیم مــی  ی ــاُد اهَّلل« تصو می رســندکه واژۀ »ِعَب
کنندگــی اســت.اکنون  ک  کــی و پــا ری، پا و چشــمه ســمبل اســتمرار، حرکــت، جوشــش، نــو آو
کافــور و احســاس قــرب الهــی بــه فرآینــدی  اســتمرار نوشــیدن جــام هــای شراب-نوشــیدنی- 
ــان  ــه از وجودش ک ــت  ــانی اس ــمه جوش ــرار چش ــای آن اب ــالش ه ــره ت ــده و ثم ــل ش ــته تبدی پیوس
حرکــت آغــاز نمــوده و بــه همــه و حتــی نســل هــا و قــرن هــای آینــده هدایتــی حیاتــی، علمــی، 
ــو  و نجــات آفریــن مــی بخشــد. دلیــل ایــن ســخن فــراز دوم و پایانــی آیــه  معرفتــی و .. حیاتــی ن
ــا  ــا شــدت و قــدرت و تــالش بســیار ]ب ــد: آن هــا خــود ایــن چشــمه هــا را ب کــه مــی فرمای اســت 
کیــد در فعــل یفجرونهــا بامفعــول مطلــق تفجیرًا[جــاری مــی ســازد« )االنســان، 6/76(  توجــه بــه تأ
کــی بــا وجــودش کامــاًل آمیخته،  یــر خیــر و برکتــی کــه از وجــود انســان نیکــوکار کــه نیکــی و پا تصو
یباتــر، و پربارتــر بــا  کامــل تــر، ز یــری  کــه او جــاری مــی ســازد.آیا تصو چشــمۀ جوشــانی اســت 

الفــاظ مــی تــوان بــرای ایــن حقیقــت یافــت؟
کــه در  کــرده  »در أمالــی صــدوق بــه ســند خــود از امــام صــادق؟ع؟ از پــدر بزرگــوارش، روایــت 
تفســیر ایــن آیــه فرمــود: »ایــن چشــمه در خانــه رســول خــدا ؟ص؟ اســت ، کــه از آن جــا بــه ســوی خانه 

هــای انبیــاء و مؤمنیــن جــاری مــی شــود«. 10
ــاُد اهَّلل«مــی تــوان یافــت؟ خیــر  و برکــت  کامــل تــر  از پیامبــر؟ص؟ در »ِعَب آیــا مصداقــی نیکوتــر  و 
وجــود مبــارک او در تمــام هســتی و خانــه هــای مؤمنیــن تــا قیــام قیامــت ســاری و جــاری اســت.
ــَرُب ِبَهــا ِعَبــاُد اهَّلِل< عمومیــت دارد و همــۀ »ِعَباُداهَّلِل« 

ْ
در تفســیر مفاتیــح الغیــب مــی خوانیم>َیش
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کفــار از آن هــا نمی نوشــند و لفــظ »ِعَبــاُد اهَّلِل« مختــص بــه أهــل  از ایــن چشــمه می نوشــند و 
ایمــان اســت«.11

ــوَن َیْوًمــا 
ُ

ِر َوَیَخاف
ْ

ــذ
َ
ــوَن ِبالّن

ُ
رد:>ُیوف یــری از نمــاد عمــل ابــرار را بــه نمایــش در مــی آو آیــه بعــد تصو

کننــد و از ]قهــر خــدا[ در  ُه ُمْسَتِطیًرا<)االنســان، 7/76(؛ »آنان]ابــرار[ بــه نــذر خــود وفــا مــی  ــّرُ
َ

َكاَن ش
گیــر اســت مــی ترســند«. کــه شــر  و ســختی آن فرا زی  رو

ردگار و انســان از زمانــی کــه در پیــچ و خــم هــای زندگی  »نــذر« تعهــدی اســت درونــی بیــن پــرو
رده بــا او عهــد و پیمــان مــی بنــدد  یــش پنــاه آو گرفتــار مشــکالت می گــردد بــه معبــود یگانــه خو
ز قیامــت از انگیــزه  و وفــای بــه عهــد هــم از خصوصیــات ابــرار بــود. و البتــه تــرس از ســختی رو

کــه پایبنــدی بــه ایــن تعهــد را قطعــی تــر مــی ســازد. هــای جــدی اســت 
انســان نیکــوکار عبــد اســت و در هــر حــال و در هــر وقــت و هــر مقــام عبــد را از مــوالی خــود 
کــودکان  کــه  زی  ترســی اســت در دل. و از طرفــی آینــده ای نامعلــوم، محاســبه ای ســخت و رو
در آن از شــدت هــراس پیــر مــی شــوند)المّزمل، 17/73(  مــادران بــاردار  و شــیرده فرزنــدان خــود را 
ــد:  ــود می پردازن ــذر خ ــه ادای ن ــخت ب ــدر س ــر چق ــرایط ه ــر ش ــج، 2/22( و در ه ــا می کنند.)الح ره
ِســیًرا< )انســان8/76(؛»و طعــام خــود را بــا وجــود نیــاز و 

َ
ــِه ِمْســِكیًنا َوَیِتیًمــا َوأ َعــاَم َعَلــى ُحّبِ >َوُیْطِعُمــوَن الّطَ

عالقــه بــه مســکین و یتیــم و اســیر مــی خوراننــد«.
کنــون حســنین؟ع؟)از  کاملتریــن مصــداق عینــی آیــه را قبــاًل  مالحظــه نمودیــد. ا داســتان 
زه و ســپس هنــگام افطار،  ز متوالی رو بیمــاری بهبــود یافتــه انــد و نوبــت ادای نــذر اســت. ســه رو
گرســنگی بــرای چیســت؟ ایــن  بخشــیدن غــذا بــا وجــود نیــاز شــدید.آیا تحمــل ایــن همــه رنــج و 
حرکــت و ایــن درجــه ایثــار بــرای بســیاری از مــا قابــل درک نیســت.اما  پــرده نمایــش فــرو می افتــد.

یســد:  عالمــه طباطبایــی در تطبیــق آیــه بــا اعمــال دنیــا و تجســم اعمــال اشــاره نمــوده و می نو
کــه چگونــه از شــراب  کنــد  کردیــم تنعــم ابــرار را بیــان مــی  کــه قبــاًل اشــاره  ایــن دو آیــه همــان طــور 
بهشــت و آخــرت متنعــم مــی شــوند، دیگــران هــم دو آیــه مــورد بحــث را بــه همیــن معنــا تفســیر 
کــه ایــن دو آیــه در مقــام بیــان حقیقــت عمــل صالــح آنــان بــر اســاس  کــرده انــد و بعیــد نیســت 
تجســم اعمــال باشــد و بفهمانــد وفــای بــه نــذر و اطعــام طعــام بــرای رضــای خــدا ظاهــرش وفــا 
کافــوری اســت، آن  کــه مزاجــش  کأســی اســت  و اطعــام طعــام اســت امــا باطنــش نوشــیدن از  
کــه بــه طــور مســتمر بــا اعمــال صالــح خــود مــی شــکافند و بــه زودی حقیقــت  هــم از چشــمه ای 
کــه در دنیــا بــه صــورت وفــا و  عملشــان در جنــة الخلــد برایشــان ظاهــر مــی شــود هــر چنــد 
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ــا< اســت،  ــَرُب ِبَه
ْ

ــَرُبوَن< و جملــه >َیش
ْ

یــد ایــن معنــا ظاهــر جملــه >َیش اطعــام طعــام اســت، مؤ
گرنــه  کــه در قیامــت می نوشــند، و  کــه می فهمانــد همیــن حــاال مشــغول نوشــیدنند،نه ایــن 
کــردن، اطعــام نمــودن  مــی فرمــود: »سیشــربون« و »سیشــربوا بهــا« عــالوه بــر ایــن، نوشــیدن، وفا
وَن،ُیْطِعُموِن«.و نیــز 

ُ
وَن،َیَخاف

ُ
ــَرُبوَن، ُیوف

ْ
ــوده: »َیش رده و فرم ــیاق آو ــه را در یــک س و ترســیدن، هم

کــه ظهــور دارد در  یــد دیگــری اســت، بــرای ایــن  ِجیــًرا< مؤ
ْ

ُروَنَهــا َتف ّجِ
َ

ِجیــر« در جملــه: >ُیف
ْ

ذکــر » َتف
ایــن کــه شــکافتن چشــمه و جــاری ســاختن آب آن را بــا اســباب ایــن کار انجــام مــی دهنــد، کــه 

همــان وفــا و اطعــام و خــوف اســت، پــس حقیقــت ایــن اعمــال همــان تفجیــر عیــن اســت«.11
کنــون  کالم بــه خــود ابــرار مــی ســپرد. آن هــا خــود ا یبــا رشــته  در آیــه بعــد در چرخــش بســیار ز
کالم اســت. آن هــا  ــر ســازی در  ی ــر تصو ــن هن کاملتری ــن  ــد. ای در صحنــه نمایــش حضــور دارن
ــُد ِمْنُكــْم َجــَزاًء َوَل  ی ــا ُنْطِعُمُكــْم ِلَوْجــِه اهَّلِل َل ُنِر َم

َ
یند:>ِإّن گو خــود از انگیــزه و اهدافشــان ســخن مــی 

ُكوًرا<)االنســان،9/76(؛ »قطعــًا مــا تنهــا بــرای رضــای خــدا طعــام خــود مــی بخشــیم و از شــما 
ُ

ش
ــی نمی خواهیــم«. ــا حتــی تشــکر و قدردان ــه اجــر  و مــزد و ی گون هیــچ 

کلمــۀ »وجــه« بــه معنــای آن روی هــر چیــز اســت کــه رو بــه روی تــو  و یــا هــر کــس دیگــر باشــد، 
کــه  کریمــه ای  و »وجــه خــدای تعالــی« عبارتســت از صفــات فعلــی خــدای تعالــی، صفــات 
افاضــه خیــر بــر خلــق و خلقــت تدبیــر و رزق آن هــا، و یــا بــه عبــارت جامــع تــر  رحمــت عامــه او 
گیــرد، و بنابرایــن معنــای  کــه قــوام تمامــی موجــودات بــدان اســت، از آن صفــات نشــأت مــی 
کــه در انجــام عمــل ایــن نتیجــه  ــه خاطــر »وجــه اهلل« انجــام شــود ایــن اســت  کــه عملــی ب ایــن 
کــه رحمــت خــدای تعالــی و خوشــنودیش جلــب شــود، منظــور تنهــا و تنهــا ایــن  گــردد  منظــور 

کــه در دســت غیــر خــدای تعالــی اســت منظــور نباشــد... . باشــد و ذره ای از پــاداش هایــی 
بنابرایــن برگشــت ایــن کــه عمــل بــرای »وجــه اهلل« باشــد، بــه ایــن مــی شــود کــه عمل انســان به 
کــه باعــث رضــای خــدای اوســت، و او محبــوب مــا و رضایتــش  ایــن انگیــزه از انســان ســر بزنــد 
کنــون  گــزاری ابــرار از تحمــل گرســنگی  و ســختی ا منظــور مــا اســت«.12بنابراین انگیــزه و هــدف 
گــزاری چنیــن واال و برتــر باشــد  کــه هــدف مشــخص و هــدف  بــه خوبــی مشــهود اســت و زمانــی 
یق دوســتان و شــماتت دشــمنان عامــل را از انجــام خیــر بــاز نمــی  دیگــر اجــر و پــاداش و یــا تشــو
یبــا و اوج افــکار و اندیشــه، رفعــت مراتــب ایمــان و یقیــن نیکــوکاران  یــری ز کالم تصو دارد. ایــن 
زی  گــر خوفــی اســت از رو کــه انگیــزه حرکــت خــود را تنهــا معبــود و رضــای او مــی داننــد، ا اســت 
ــا  ــد ب ــر عه ــه خاط ــت ب ــذری اس ــه ن ــای ب ــر وف گ ــت، ا ــر اس گی ــکار و فرا ــختی آن آش ــه س ک ــت  اس
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گــر  گرســنگی و اطعامــی اســت و ا گــر تحمــل  کــه دعــای مــا را پذیرفتــه اســت و ا معبــودی اســت 
... تنهــا بــرای جلــب رضــای خــدای یگانــه اســت و عشــق بــه ایــن معبــود چنــان اوج و فــرازی 
گذشــته از اجــر  و مــزد حتــی قدردانــی و  کــه  بــه ایــن اندیشــه و وســعتی بــه ایــن روح مــی بخشــد 
ــا 

َ
ردگار و صحــرای محشــر:> ِإّن یــری از خــوف پــرو تشــکر هــم نیــاز نــدارد.و در آیــه بعــد بــاز هــم تصو

کــه]از رنــج  زی  ردگار خــود بــه رو یًرا<)االنســان10/76(؛»ما از قهــر پــرو ْمَطِر
َ

َنــا َیْوًمــا َعُبوًســا ق  ِمــْن َرّبِ
ُ

َنَخــاف
و ســختی آن رخســار خلــق[ در هــم و غمگیــن اســت می ترســیم«.

کــه  زی  ز قیامــت ، رو ردگار و رو ــرو ــرس از عظمــت پ ــا خــوف و ت ــری همــراه ب ی ــاز هــم تصو ب
کشــیده و عبــوس و غمگیــن اســت. ــی انســان جــان دارد و چهــره درهــم  ی گو

ــواع  ــن ان ــده هــا از جالــب تری ــه پدی ــداران ب ــه صفــات جان کــردن ب  دادن حیــات و متصــف 
ــرآن اســت. ــر ســازی در ق ی تصو

کــه مــی تــوان  یســد:یکی از انــواع »تخییــل«  ســید قطــب در شــرح موضــوع چنیــن مــی نو
آن را »تشــخیص« نامیــد، در دادن حیــات بــه مــواد جامــد، پدیــده هــای طبیعــی و حــاالت 
کــه  گیــرد و بــه حیــات انســانی در مــی آیــد  گاهــی اوج مــی  درونــی نمایــان مــی شــود.این حیــات 
شــامل، پدیــده هــا و حــاالت مــی شــود و بــه همــۀ ایــن اشــیا عواطــف انســانی و مشــغولیت هــای 
گیــرد  ــا انســان هــا مشــترک مــی شــود، از آن هــا مــی  کــه در ایــن امــور ب بشــری مــی دهد.طــوری 
کنــد- در احــوال مختلــف بــر آن هــا نمایــان مــی شــود و  و بــه آن هــا مــی دهــد -داد و ســتد مــی 
ــا حــس آن را درک  کــه چشــم آن را مــی بینــد ی کــه آنــان زندگــی را در هــر چیــزی  کنــد  کاری مــی 
کننــد و یــا آمادگــی، حساســیت، و ظرافــت، ایــن هســتی انــس بگیرنــد یــا از آن  می کنــد، حــس 
کــه  یر، 18/81(، و »ایــن شــب اســت  کــه نفــس می کشــد«)التکو بگریزنــد مثــاًل: »ایــن صبــح اســت 
کنــد،  ز شــتاب مــی  کــه در جســتجوی رو کند«)الفجــر، 4/89(؛و یــا »ایــن هــم شــب  حرکــت مــی 

امــا نمی توانــد بــه آن برســد«)االعراف، 54/7(.13
یر سازی مشهود است. در آیات الهی قرآن مجید نمونه های فراوانی از این تصو

گرفتــه و  کــه شــر آن همــه را فرا کســی یــا پدیــده ای اســت  یــی  گو ز قیامــت-در آیــه 7-  رو
کــه  ز را  گیــری آن رو هیچکــس را از آن گریــزی نیســت. واژه »مســتطیر« مــی توانــد گســتردگی و فرا
ز  یــر رو ــاز هــم در - آیــه10- تصو ــه نمایــش بگــذارد و ب شــامل همــه جهانیــان اســت بــه خوبــی ب
کــه نشــان از هــول و هــراس و ســختی دارد.  ــا انســان عبــوس و ســخت ترســیم شــده  قیامــت ب
کشــیده شــده بســیار وســیع و عظمــت  یــر  گــر چــه الفــاظ بســیار محدودنــد امــا حقایــق بــه تصو ا
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کالم را مــی رســاند.
ئــل قابــل قبولــی بــرای  گســترده دال یــری وســیع و  بدیــن ترتیــب بــا الفاظــی محــدود امــا تصاو
ردگار و آینــده ای نامعلــوم و ســخت بیــان مــی شــود و شــنونده بــه  تــرس ابــرار از عظمــت پــرو

ــد. عمــق افــکار و انگیــزه آن هــا راه مــی یاب
کنــون صحنــه هــای جدیــدی بــه نمایــش در مــی آینــد و آرام آرام تــالش هــا بــه ثمــر مــی  ا
 

ً
َنْضــَرة اُهــْم 

َّ
َوَلق اْلَیــْوِم  ِلــَك 

َ
ذ ــّرَ 

َ
ش اهَّلُل  اُهــُم 

َ
َوق

َ
کنند:>ف مــی  آغــاز  گــری  جلــوه  هــا  ثمــره  و  رســند 

ز محفــوظ داشــت و شــادی و شــادمانی  َوُسُروًرا<)االنســان،11/76(؛ »خداونــد آنــان را از بــدی ایــن رو
بــه آن هــا ارزانــی داشــت«.

کســب رضــای اوســت بــا قــدرت در  کــه تحمــل رنــج هــا تنهــا بــرای  آن معبــود یگانــه ای 
ز عبــوس و ســخت را بــه  گیــر و رو صحنــه حاضــر اســت و خــود محافظــت ابــرار از آن شــر فرا
کــه قــادر متعــال محافــظ باشــد تــرس هــا و رنــج  گیــرد و بــه او پنــاه مــی دهــد.و زمانــی  عهــده مــی 
هــا پایــان یافتــه انــد. شــرایط هــر چــه باشــد ایــن جــا در ایــن پناهــگاه مقــام امــن، یقیــن و اطمینــان 

و آرامــش اســت.
کــه در هــر  کنــد  ایــن انســان نیــک سرشــت معبــود خــود را چنــان نزدیــک احســاس مــی 
ر بــه دیــدار دوســت می رود، هــر نمازش  یــی بــا شــادی و ســرو عبــادت و حرکــت و تــالش خــود گو
ــا همــه جــان و روح  ــه ب ک کــوی او و هــر حرکتــش شــادی و رضایتــی اســت  ــه  معراجــی اســت ب
یــری بدیــع و دل  کنــون تصاو گــردد. و ا ز شــیفته تــر و عاشــق تــر مــی  کنــد و هــر رو احســاس مــی 
ْمًســا 

َ
َراِئــِك َل َیــَرْوَن ِفیَهــا ش

َ
ِكِئیــَن ِفیَهــا َعَلــى اْل

َ
یــًرا* ُمّت  َوَحِر

ً
ــة

َ
انگیــز از پاداش ها:>َوَجَزاُهــْم ِبَمــا َصَبــُروا َجّن

یــًرا< )انســان،12/76-13(،»و بــه ]پــاس[ آن کــه صبــر کردنــد، بهشــت و پریان پاداششــان داد.  َوَل َزْمَهِر
یــش تکیــه زننــد، در آن جــا نــه آفتابــی بیننــد نــه ســرمایی«. در آن ]بهشــت[ بــر تخــت هــای خو
ــد  کالم، واژه هــای چنــد حرفــی چقــدر وســعت و عظمــت دارن ــرآن و در ایــن  در فرهنــگ ق
چنــد آیــه بــه عقــب بازگردیــم .پایــداری، بردبــاری و طــوق بندگــی، کنــدن زمین و جاری ســاختن 

گرســنگی و ... . چشــمه جوشــان، وفــای بــه عهــد، ادای نــذر، رنــج 
کالم آن هم»صبــر«  ــُروا< در یــک  کوشــش ایــن نیکــوکاران تنهــا در >ِبَمــا َصَب و همــه تــالش و 
کــه ایــن واژه صبــر چــه حکایــت هــا  در دل دارد؟! چــه دنــدان هــا بــر جگــر  یــر ســازی شــده  تصو

کــرده اســت. گلــو  نگــه داشــته و چــه ســوزها بــر دل نثــار  فشــرده و چــه خــار هــا در 
و  و خرمــی  از ســبزی  یــری  اســت! جنــت تصو ری  و ســرو را چــه حکومتــی  ابــرار  کنــون  ا
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یــری از موقعیــت و مقامــی در  یباتریــن و لطیــف تریــن لباس»حریــر« تصو یبایــی و ز طــراوت و ز
ردگار و یــا در  یاســت و مکنــت در نــزد پــرو کــه نشــان از قــدرت و ر ردگار و تخــت و بــارگاه  نــزد پــرو

ــر آن هــا تکیــه زده انــد. کــرده انــد و ب کــه در قلــب و دل هــا بپــا  یکــه هایــی  ــا ار جامعــه؟! و ی
کســب رضــای دوســت ســرما  کــه بــه عشــق معبــود و بــرای  آنــان چنــان سرمســت و شــادند 
گرمایــی نمــی شناســند و دائــم در تالشــند. تالشــی خســتگی ناپذیــر، صادقانــه، و عاشــقانه،  و 
ِلیــًا< 

ْ
َهــا َتذ

ُ
ُطوف

ُ
َلــْت ق ّلِ

ُ
 َعَلْیِهــْم ِظَاُلَهــا َوذ

ً
تنهــا بــه رضــای دوســت مــی اندیشــند و بس!>َوَداِنَیــة

)االنسان،14/76(؛»ســایه هــا]ی درختــان[ بــه آنــان نزدیــک اســت و میــوه هایش]بــرای چیــدن[ رام«.

گرفتــه،  در ایــن بــاغ پــر نعمــت و بــا صفــا، ســایه هــای رحمــت و قــرب الهــی چنــان آن هــا را فرا
کننــد و ثمــرات  ــاران فیــض و لطــف حــق را بســیار نزدیــک احســاس مــی  کــه هــر لحظــه ایــن ب
کــه  ردگارشــان چــون میــوه هــای چیــده شــده و لــذت بخشــی اســت  ایــن رحمــت و عطوفــت پرو
کــس  کننــد و بــرای هــر  کــه اداره  مــی  کامــاًل در  دســترس و اختیــار آنــان اســت و بــه هــر صــورت 
گردیــد همــه  ردگار خــود  کــه مطیــع و عبــد مخلــص پــرو کســی  هــر آن چــه بطلبنــد مهیاســت و 
کنــون دیگــر همــه  کنند.ا ــم مــی تواننــد تحــت فرمــان او باشــند و از او اطاعــت  موجــودات عال

کار اوســت. چیــز رام و فرمانبــردار اوســت.و تصــرف در طبیعــت و فرمانروایــی 
یــری دلنشــین و شــوق آفریــن کــه شــاید بتــوان گفــت دومیــن مرحلــه از مراحــل  و بــاز هــم تصاو

ســیر و ســلوک بــه درگاه بــاری تعالــی اســت.
ْوَن 

َ
ِدیًرا*َوُیْســق

ْ
ُروَهــا َتق

َ
ّد

َ
ــٍة ق

َ
یــَر ِمــْن ِفّض َواِر

َ
یــَرا* ق َواِر

َ
ْكــَواٍب َكاَنــْت ق

َ
ــٍة َوأ

َ
 َعَلْیِهــْم ِبآِنَیــٍة ِمــْن ِفّض

ُ
>َوُیَطــاف

یــن پیرامــون آن هــا  َكاَن ِمَزاُجَهــا َزْنَجِبیًا<)انســان،15/76-16-17(»جام هــای نقــره ای بلور ًســا 
ْ
َكأ ِفیَهــا 

گیــری شــده انــد، و از جــام  ــدازه  ــا ظرافــت تمــام ان کــه ب گردانــده مــی شــود.جام هــای نقــره ای 
هــای شــراب بــا آمیــزه زنجبیــل بــه آن هــا نوشــانده مــی شــود«.

گــرم دارد.شــاید بتوان گفت: نوشــیدن  زنجبیــل مــاده ای معطــر و خوشبوســت کــه طبیعتــی 
از  نمایشــی  یــا  آفرینــی  یــر  ُیســقون- تصو نامعلوم-فعــل مجهــول  بــا ســاقی  زنجبیــل  شــراب 
زانــه و عشــق و شــور بــی حســاب آن عبــد نیکوکاری  عبــادت هــای شــبانه، کار و تــالش هــای رو
ــا  ــاری دارد و ب ــور صبــر و بردب کاف ــه درگاه معبــود راه یافتــه اســت. او شــراب  کنــون ب کــه ا اســت 
کــه در جنــت و بــا لبــاس هــای حریــر حکومــت  شــراب زنجبیــل عاشــق و شــیفته اســت و البتــه 
ــر قلــب هــا و اســتجابت هــر لحظــه دعاهــا بــرای خــود جــاه و مقامــی دارد.و فرشــتگان پروانــه  ب
زانــه او بــر عرشــیان  گــرد وجــودش مــی چرخنــد .مناجــات و نــدای شــبانه و تــالش هــای رو وار بــر 
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کــه هرگــز در دنیــا نمونــه ای نــدارد، بــر  آشناســت، شــراب زنجبیــل در جــام هــای بلــور نقــره فــام 
کنــد. کــه انــدازه جــام هــا معیــن مــی  شــور و شــوقش مــی افزایــد. و ایــن ظرفیــت وجــودی اوســت 
یبــا و دقیــق  کــرده اســت واژه هــا چــه ز یــی او خــود آنــان را بــا ظرافــت ســاخته و پیمانــه معیــن  گو

یــر مــی ســازند. و عمیــق تصو
یبــا از حــاالت ابــرار در ایــن مرحلــه نامشــخص بــودن ســاقی  یــر  ز نکتــه جالــب در ایــن تصاو

ایــن جــام ها-نامجهــول بــودن فعــل ُیســقون- مــی باشــد.
یبا سروده است-. خواجه حافظ شیرازی چه ز

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند  و ندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
کردند کردند  باده از جــام تجـــــــــــــلی صـــــفاتم   بیـخود از شـــعـــشعه پرتـــو ذاتــم 
که این تازه براتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی              این شب قدر 
که در آن جـــا خبر از جـــلوه ذاتم دادند بعد از این روی من و آینه وصف جمال         

هاتف آن روز به من مژده این دولت داد    کــه بــر آن جــور و جفا صبر و ثباتم دادند
این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد   اجر صبری است کز آن شاخ نباتم دادند
نــد د ا د تــم  نجا م  یــا ا غــم  بنــد  ز  کــه  همت حافظ و انفاس سحر خیزان بود  

یبــا از شــخصیت ابــرار بتوانــد رمــز  و رازی از معماهــای هــزار  یــر ز شــاید دقــت در ایــن تصاو
رکعــت نمازهــای عاشــقانه مــوال علــی؟ع؟در شــب یــا پاهــای متــورم از عبــادت و اخــالق 
ر  ک« ســرو خــوش حضــرت زهــرا؟اهع؟، صبــر و بردبــاری امــام حســن؟ع؟ و ... »الهــی رضــًا برضــا
ینــب؟اهع؟ بــر مــا بگشــاید.آن  کربــال از زبــان حضــرت ز یبایــی مصائــب  شــهیدان در قتلــگاه و ز
هــا بــا چشــم دل در همیــن دنیــا ملکــوت مــی بیننــد و چنیــن ســرود عشــق مــی خواننــد و دیگــران 

کننــده دنیــا زندانــی و اســیرند. در ملــک و ســیطره افســون 
گفتــه انــد: ]ایــن  در مجمــع البیــان در شــرح آیــات فــوق آمــده اســت:أبی عالیــه و مقاتــل 
کــه روان اســت در راه هــا بــرای ایشــان و در  چشــمه[ سلســبیل نامیــده شــده بــه خاطــر ایــن 

یــر عــرش از بهشــت عــدن بــرای أهــل بهشــت هــا. منازلشــان مــی جوشــد از ز
یــد: سلســبیل نامیــده شــده بــرای آن کــه آبــش مطیــع ایشــان و هــر طــور و هــر جــا  قتــاده مــی گو

کــه بخواهنــد مصــرف مــی کنند.
زجــاج گویــد: سلســبیل صفــت اســت بــرای هــر چیــزی کــه در غایــت ســهولت و نرمــی باشــد؛ 

گلــو وارد می شــود«. 14 کــه بــه ســهولت و نرمــی در  یعنــی: بــه درســتی آن زنجبیلــی اســت 
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بانــو امیــن در ذیــل آیــه فــوق مــی نویسد:مشــروب أهــل بهشــت فقــط در اســم زنجبیــل نامیــده 
کــه  شــده نــه در معنــا ، آن چــه از نعمــت هــای بهشــتی بــه امــور دنیــوی نمــوده، بــرای ایــن اســت 
چیــزی از آن مفهــوم گــردد نــه آن کــه مثــل آن باشــد و چــون نــزد عــرب زنجبیــل مطلــوب بــوده از ایــن 
کــه در بهشــت ســیراب  جهــت شــراب بهشــتی را تشــبیه بــه زنجبیــل نمــوده و بــه آنــان وعــده داده 
کــه ممــزوج بــه زنجبیــل اســت.»إبن عبــاس« چــون در قیامــت معــارف  گردید.بــه مشــروبی  مــی 
ــار  ــی: آث ــد، یعن ــی یاب ــری م ــت جوه ــوارض حقیق ــد و ع کن ــی  ــدا م ــری پی ــورت ظاه ــال ص و اعم
کــه در ایــن عالــم آینــه و کأس قلبــش پــر شــد از حــرارت  جوهــری از آن پدیــد مــی گردد.پــس کســی 
گــردد و بــه کاســه  محبــت حــق تعالــی و اولیــاء او در قیامــت همیــن محبــت صــورت بهتــری مــی 
یســت می  یــرا مادامــی کــه انســان در ایــن عالــم طبیعت ز ای از آن محــّب را ســیراب مــی گرداننــد ز
کنــد... کــه هرآنــی طبیعــت وی را بــه طرفــی مــی کشــاند ممکــن نیســت از جام معرفــت و محبت 
ــام  ــه مرتبــه شــهود ت ــه عقــب رفتــه و علــم و معــارف ب گــردد لکــن وقتــی پــرده طبیعــت ب ســیراب 
رســید آن وقــت از آن کأس محبــت کــه شــاید آیــه اشــاره بــه آن باشــد ســیراب مــی گــردد و ناتمامــی 
کــه ایــن چشــمه هــا و  آن تمــام شود.تشــبیه بــه سلســبیل از جهــت فراوانــی و جریــان آن اســت 

نهرهــا در منــزل هــای أهــل بهشــت بــدون زحمــت جــاری و دائمــی اســت«.15
ــا  ــَت َنِعیًم ْی

َ
ــّمَ َرأ

َ
ــَت ث ْی

َ
ا َرأ

َ
ِإذ ــوًرا* َو

ُ
ــًؤا َمْنث ــْبَتُهْم ُلْؤُل ــْم َحِس ْیَتُه

َ
ا َرأ

َ
ــُدوَن ِإذ

َ
ــَداٌن ُمَخّل ــْم ِوْل  َعَلْیِه

ُ
ــوف >َوَیُط

ــَراًبا 
َ

ُهــْم ش َرّبُ اُهْم 
َ

ــٍة َوَســق
َ

َســاِوَر ِمــْن ِفّض
َ
أ ــوا 

ُ
 َوُحّل

ٌ
ِإْســَتْبَرق ِثَیــاُب ُســْنُدٍس ُخْضــٌر َو َكِبیــًرا* َعاِلَیُهــْم  َوُمْلــًكا 

کــه چــون آن  َطُهوًرا<)االنســان،19/76-20-21(؛ »برگــرد آن هــا پســرانی جاودانــی بــه خدمــت مــی گردنــد 
کنــده انــد بــر انــدام آن هــا جامــه هایــی ســبز رنــگ از  یــدی غلتــان و پرا هــا را ببینــی پنــداری مروار
ردگارشــان آن هــا را شــرابی  ابریشــم نــازک و ضخیــم و بــا دســتبندهایی از نقــره آرایــش شــوند و پرو

رت هــا[ بنوشــاند«. کــدو کننــده از همــه  ک  ک]و پــا پــا
یبــا و چشــم انــداز اســت بــه نمایــش می گــذارد. در  کــه ز یــری از بــزم الهــی  و بــاز هــم تصاو
کنــده مــی چرخنــد. آیــا ایــن جوانــان  یدهــای پرا یبــاروی چــون مروار اطــراف نیکــوکاران جوانــان ز
ــب در  ــای ش ــی ه یک ــتند در تار ــاروی هس یب ــتگانی ز ــا فرش ــدون[ در دنی ــه واژه مخل ــه ب ــا توج ]ب
ــرار حضــور مــی یابنــد و بــه پذیرایــی از آن هــا مشــغولند،  بــزم هــای شــبانه عبــادت و بندگــی اب
یبایــی و ســپیدی چهــره خدمتگزارانــی اســت آیــا در  یــری از درخشــندگی ز کــه تصو یــد  مروار

ــدارد؟ یکــی آن جلــوه بیشــتری ن شــب و تار
وقتــی بــه صحنــه بنگــری و بــه تماشــای آن بنشــینی، انــواع نعمــت هــا و ســلطنت و بزرگــی را 
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یــر مــی کشــد  کــه لبــاس نوعــی شــخصیت و برخــورداری را بــه تصو کــرد. از آن جــا  نظــاره خواهــی 
ینــت آالت از هــر امــر دیگــری بیشــتر اســت. در آن  و در هــر بزمــی و میهمانــی توجــه بــه لبــاس و ز
یــری  کــه تصو ســلطنت و پادشــاهی از لبــاس هــای حریــر متناســب بــا هــر شــرایط بــا رنــگ ســبز 
ینــت  گفتــه اســت. ایــن لبــاس و ز رد ســخن  از طــراوت و ســر زندگــی و حیــات را بــه ذهــن مــی آو

کــه بــا آن در ضیافــت دوســت شــرکت دارنــد. نشــانه تمکــن و شــخصیت ظاهــری ابــرار اســت 
تریــن کرامــت، مهمتریــن نعمــت، شــراب طهــوری اســت کــه مســتقیمًا و بدون واســطه  و باال
ــان را از  ــود انس ــب و وج ــزه قل کی ک و پا ــا ــیدنی پ ــن نوش ــد. ای کنن ــی  ــت م یاف ــان در ردگارش از پرو
کــه  ک و شــفافی اســت  کنــون ایــن قلــب هــا آیینــه هــاه پــا کیــزه مــی گردانــد. ا ک و پا آلودگــی هــا پــا

گــر اســت و بــس! نــور جمــال الهــی در آن جلــوه 
گــردن  ــر  ــه یقیــن و آرامــش رســیده و طــوق بندگــی الهــی ب ــا شــراب طهــور ب کــه ب نیکــوکاری 
داشــت بــه عهدهایــش وفــا نمــود و بــا شــراب زنجبیــل شــور و حرارتــی یافــت و آتــش عشــق معبود 
ردگارش خــود از آب رحمــت و شــراب طهــور ســیرابش  کنــون پــرو گردیــد ا ر  در وجــودش شــعله و
رت از وجــود  کــدو کافــی اســت تــا ذرات باقیمانــده  کــه قطــره ای از ایــن شــراب طهــور  مــی ســازد 
یــد و آن نفــس مطمئنــه راضیــه  گو کــی دعــوت معبــود خــود لبیــک  گردانــد و بــا صفــا و پا ک  او پــا

ردگارش بــه میهمانــی درآیــد. کنــار بنــدگان خــاص در جنــت پــرو و مرضیــه  در 
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