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ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ آﯾﻪ »و ﻟَﻮ ﻧَﺸﺎء ﻟَﻄَﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﻴﻨﻬِﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺒﻘُﻮا اﻟﺼﺮاطَ ﻓَﺎﻧﱠ ﻳﺒﺼﺮون«

آﺧﺮﯾﻦ آﯾﻪ از آﯾﺎﺗ ﮐﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮاط ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﻮد ،آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ »و ﻟَﻮ ﻧَﺸﺎء ﻟَﻄَﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﻴﻨﻬِﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺒﻘُﻮا اﻟﺼﺮاطَ
ﻓَﺎﻧﱠ ﻳﺒﺼﺮون«] [1اﺳﺖ.
واژه »ﻃﻤﺲ« در ﻟﻐﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺤﻮ اﻟﺸء ﺣﺘ ﯾﺬﻫﺐ أﺛﺮه« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﺧﺪا ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ اﻋﯿﻦ اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻤﺴﻮح ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻗ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺑﯿﻦ »ﻃﻤﺲ ﻋﯿﻦ« و »ﮐﻮر ﺷﺪن ﻋﯿﻦ« ﻓﺮق وﺟﻮد دارد؛ ﮐﻮری اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﺑﯿﻨﺪ ،وﻟ ﻃﻤﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ از ﺣﺪﻗﻪ ﻃﻮری ﺑﯿﺮون آورده ﻣﺷﻮد،
ﮔﻮﯾﺎ از اول ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺻﺎف و ﻣﻤﺴﻮح ﻣﺷﻮد.
ﻣﻌﻨﺎی اﺟﻤﺎﻟ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ،ﭼﺸﻢﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﻤﺴﻮح ﻣﮐﻨﯿﻢ» ،ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺼﺮاط« اﯾﻦﻫﺎ
ﺻﺮاط را ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ» ،ﻓﺄﻧ ﯾﺒﺼﺮون« اﯾﻨﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺴﺢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺠﺎ و ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﺎه ﮐﻨﻨﺪ؟
در اﯾﻨﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه؛

اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در »ﻟﻄﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﯿﻨﻬﻢ« از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﺮﺳ

ﻃﺒﺮﺳ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن دو اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت »ﻟﻄﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﯿﻨﻬﻢ« ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﺪ؛
اﺣﺘﻤﺎل اول؛ »ﺛﻢ أﺧﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠ إﻫﻼك ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺤﺪوا وﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻓﻘﺎل *و ﻟَﻮ ﻧَﺸﺎء ﻟَﻄَﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﻴﻨﻬِﻢ*
أي ﻷﻋﻤﻴﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻬﺪى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس« ،ﻣﻨﻈﻮر از »ﻃﻤﺴﻨﺎ« اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﯿﺰﯾ ﭼﺸﻢﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻤﺴﻮح و
ﺻﺎف ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ اﺳﺖ از اﯾﻨﻪ »ﻷﻋﻤﯿﻨﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻬﺪی«؛ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻮر ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻈﯿﺮ آﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻔﻞ ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل دوم؛ »و ﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎه ﻟﺘﺮﻛﻨﺎﻫﻢ ﻋﻤﻴﺎ ﻳﺘﺮددون ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ و ﻗﺘﺎدة و اﻟﺠﺒﺎﺋ«؛ ﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮر ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﺮدد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﻣﺮاد اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺴﺢ ﻋﯿﻦ ﻣﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺣﻀﺮت ﻟﻮط آن ﺗﺼﻤﯿﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺮآن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ »و ﻟَﻘَﺪْ راودوه ﻋﻦ ﺿﻴﻔﻪ ﻓَﻄَﻤﺴﻨﺎ اﻋﻴﻨَﻬﻢ ﻓَﺬُوﻗُﻮا ﻋﺬاﺑ و ﻧُﺬُر«

][2

ﻋﺬاﺑ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل »ﻃﻤﺲ اﻟﻌﯿﻦ« ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻋﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ.

اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در »ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺼﺮاط« از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﺮﺳ

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮای ﻋﺒﺎرت» ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮ اﻟﺼﺮاط« ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ؛
اﺣﺘﻤﺎل اول؛ »ﻓﻄﻠﺒﻮا ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﻖ وﻗﺪ ﻋﻤﻮا ﻋﻨﻪ« ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ را ﻃﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﻓﺄﻧ ﯾﺒﺼﺮون«؛ ﯾﻌﻨ
»ﮐﯿﻒ ﯾﺒﺼﺮون« اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاغ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ ﺑﺮوﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل دوم؛ »و ﻗﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻄﻠﺒﻮا اﻟﻨﺠﺎة و اﻟﺴﺒﻖ إﻟﯿﻬﺎ و ﻻ ﺑﺼﺮ ﻟﻬﻢ و ﮐﯿﻒ ﯾﺒﺼﺮون ،و ﻗﺪ اﻋﻤﯿﻨﺎﻫﻢ« اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت را
ﻃﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ »ﻻ ﺑﺼﺮ ﻟﻬﻢ«.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺒﺎرت »ﻓﻄﻠﺒﻮا ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﻖ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؛ »ﻓﻄﻠﺒﻮا اﻟﻨﺠﺎة«،
در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم آﯾﺎ ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ »ﻧﺠﺎتِ« آﺧﺮت را ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﯾﺪ و ﻣﺮاد از »ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﻖ« ،ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﻮﯾﯿﻢ؛ »ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺼﺮاط« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ در دﻧﯿﺎ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺘﺒﺎق ﺟﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاط را دارﻧﺪ.
زﻣﺨﺸﺮی در ﮐﺸﺎف ﻣﮔﻮﯾﺪ؛ ﯾ از اﺣﺘﻤﺎﻻت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در »ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا إﻟ اﻟﺼﺮاط«» ،إﻟ «در ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ؛ »أی ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا
إﻟ اﻟﺼﺮاط« ﯾﻌﻨ در دﻧﯿﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﻮﯾﯿﻢ؛ »ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺠﺎة« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮاط در آﺧﺮت اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »وﻟﻮ ﻧﺸﺎء
ﻟﻄﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﯿﻨﻬﻢ« اﯾﻨﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻃﻤﺲ اﻟﻌﯿﻦ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل از ﺻﺮاط ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا در ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻘﻮط ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮم؛ »و ﻗﯿﻞ ﻃﻠﺒﻮا اﻟﺤﻖ إﻟ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﯾﻬﺘﺪوا إﻟﯿﻬﺎ«][3؛ ﯾﻌﻨ اﯾﻦﻫﺎ را ﻃﻮری در دﻧﯿﺎ »ﻃﻤﺲ اﻟﻌﯿﻦ« ﻣﮐﻨﯿﻢ ،آن راﻫ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎزل و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد زﯾﺎد رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و از ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﯿﺮﻧﺪ.

ﺻﺮاط آﺧﺮت ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳ) ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ را ،ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎت ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر در ﺻﺮاط در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ(
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻓ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ﻧﯿﺰ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺻﺮاط در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دوم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ؛
اﯾﺸﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ؛ ﻫﺮ دو آﯾﻪ »وﻟﻮ ﻧﺸﺎء ﻟﻄﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﯿﻨﻬﻢ ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺼﺮاط ﻓﺄﻧ ﯾﺒﺼﺮون«» ،وﻟﻮ ﻧﺸﺎء ﻟﻤﺴﺨﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠ ﻣﺎﻧﺘﻬﻢ
ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻣﻀﯿﺎ و ﻻ ﯾﺮﺟﻌﻮن« در ﻣﻘﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ .زﯾﺮا در آﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه؛ »و اﻣﺘﺎزُوا اﻟْﻴﻮم اﻳﻬﺎ
اﻟْﻤﺠﺮِﻣﻮنَ* ا ﻟَﻢ اﻋﻬﺪْ اﻟَﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻨ آدم انْ ﻻ ﺗَﻌﺒﺪُوا اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنَ اﻧﱠﻪ ﻟَﻢ ﻋﺪُو ﻣﺒﻴﻦ *و انِ اﻋﺒﺪُوﻧ ﻫﺬا ﺻﺮاطٌ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ *و ﻟَﻘَﺪْ اﺿﻞ
ﻣﻨْﻢ ﺟِﺒِﻼ ﻛﺜﻴﺮاً ا ﻓَﻠَﻢ ﺗَﻮﻧُﻮا ﺗَﻌﻘﻠُﻮنَ* ﻫﺬِه ﺟﻬﻨﱠﻢ اﻟﱠﺘ ﻛﻨْﺘُﻢ ﺗُﻮﻋﺪُونَ* اﺻﻠَﻮﻫﺎ اﻟْﻴﻮم ﺑِﻤﺎ ﻛﻨْﺘُﻢ ﺗَﻔُﺮونَ* اﻟْﻴﻮم ﻧَﺨْﺘﻢ ﻋﻠ اﻓْﻮاﻫﻬِﻢ و
ﺗُﻠّﻤﻨﺎ اﻳﺪﻳﻬِﻢ و ﺗَﺸْﻬﺪُ ارﺟﻠُﻬﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺴﺒﻮنَ* و ﻟَﻮ ﻧَﺸﺎء ﻟَﻄَﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﻴﻨﻬِﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺒﻘُﻮا اﻟﺼﺮاطَ ﻓَﺎﻧﱠ ﻳﺒﺼﺮونَ* و ﻟَﻮ ﻧَﺸﺎء
ﻟَﻤﺴﺨْﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠ ﻣﺎﻧَﺘﻬِﻢ ﻓَﻤﺎ اﺳﺘَﻄﺎﻋﻮا ﻣﻀﻴﺎ و ﻻ ﻳﺮﺟِﻌﻮنَ« [4].ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ ،ﻫﺮ دو آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،در ﻣﻘﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺳﺖ
»واﻣﺘﺎزوا اﻟﯿﻮم أﯾﻬﺎ اﻟﻤﺠﺮﻣﻮن«.

»و ﻫﻤﺎ ﻣﺸﻬﺪان ﻓﯿﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼء ﻗﺪر ﻣﺎ ﻓﯿﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ و اﻻﺳﺘﻬﺰاء« ،ﻫﺮ دو آﯾﻪ ،دو ﻣﺸﻬﺪ از ﺑﻼء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺨﺮﯾﺔ و
اﺳﺘﻬﺰاء ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺮﯾﻪ و اﺳﺘﻬﺰاء ﻓﺮق ﻣﮔﺬارد ،ﻣﮔﻮﯾﺪ؛ »اﻟﺴﺨﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺬﺑﯿﻦ و اﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ«» ،ﺳﺨﺮﯾﻪ« ﺑﻪ
آﻧﻬﺎﯾ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ اﺻﻼ ﻗﯿﺎﻣﺘ ﻧﯿﺴﺖ و »ﻣﺴﺘﻬﺰﺋﯿﻦ« آﻧﻬﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﺘ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ
ﻣرﺳﺪ؟
در اداﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ؛ »ﻓﻬﻢ ﻓ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻻول ﻋﻤﯿﺎن ﻣﻄﻤﻮﺳﻮن« در ﻣﺸﻬﺪ اول ،ﯾﻌﻨ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﺮای ﺑﻼء در ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ» ،ﺛﻢ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻤ ﯾﺴﺘﺒﻘﻮن اﻟﺼﺮاط« ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻮری ،ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺻﺮاط اﺳﺘﺒﺎق ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﯾ از دﯾﺮی
ﺳﺒﻘﺖ ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﺮاط ﺟﻬﻨﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و »ﯾﺘﺰاﺣﻤﻮن ﻋﻠ اﻟﻌﺒﻮر و ﯾﺘﺨﺒﻄﻮن ﺗﺨﺒﻂ اﻟﻌﻤﯿﺎن ﺣﯿﻦ ﯾﺘﺴﺎﺑﻘﻮن« ﭼﻄﻮر
اﻓﺮاد ﮐﻮر وﻗﺘ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻣﺧﻮرﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺠﻪ ﻣﺷﻮد »و ﯾﺘﺴﺎﻗﻄﻮن
ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﻌﻤﯿﺎن ﺣﯿﻦ ﯾﺴﺎرﻋﻮن« اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﮐﻨﻨﺪ» ،ﻓﺄﻧ ﯾﺒﺼﺮون«.
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ﻫﻤﺮاﻫ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎق ﺑﺎ ﺻﺮات در آﺧﺮت

ﭘﺲ ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺮاط در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮده و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎق در آﯾﺎت ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﯾﻦ را دﻻﻟﺖ
دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎق را ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﻨﺘﻬ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﻫﺘﻤﺎم ﻣورزد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق
ﺗﻤﺴ ﻧﺮده ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ آﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؛ »اﻟﯿﻮم ﻧﺨﺘﻢ ﻋﻠ اﻓﻮاﻫﻬﻢ« در
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دﻫﺎنﻫﺎی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد »و ﺗﻠﻤﻨﺎ أﯾﺪﯾﻬﻢ« دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻠﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ »و ﺗﺸﻬﺪ ارﺟﻠﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﺴﺒﻮن«
ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎی اﯾﻦﻫﺎ »وﻟﻮ ﻧﺸﺎء ﻟﻄﻤﺴﻨﺎ ﻋﻠ اﻋﯿﻨﻬﻢ«
)درﺳﺖ اﺳﺖ آﯾﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف »ﻟﻮ« آﻣﺪه ،وﻟ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد( ﻣﺎ ﻋﯿﻮن اﯾﻦﻫﺎ را »ﻃﻤﺲ
اﻟﻌﯿﻦ« و ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺻﻼ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﻮرت اﯾﻨﻬﺎ از اول ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺳﯿﺎق ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ آﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺮاط در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎق در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻗﺮﯾﻨﯿﻨﺖ
ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎق ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﻣﺮ در ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا اﮔﺮ در ﺑﻌﻀ از ﻣﻮارد ،ﻗﺮﯾﻨﻪ
روﺷﻨ ﺑﺮ وﺣﺪت ﺳﯿﺎق ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺠﯿﺖ دارد و اﯾﻨﺠﺎ از آن ﻣﻮارد اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﯾﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »اﻓﻮاه«» ،أﯾﺪی« و »أرﺟﻞ«
اﺳﺖ و آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ راﺟﻊ ﺑﻪ »اﻋﯿﻦ« اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو »اﻟﻒ و ﻻم« در »ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺼﺮاط« اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺮاط در ﺟﻬﻨﻢ دارد و ﮐﺎری ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﺮاط ﻣﻌﺘﺎدی
ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺎدﺗﺎً ﻫﺮ روز از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺮاط در ﺟﻬﻨﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﺒﺎق در ﺻﺮاط ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ ،و
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺎق ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﯾﺪن دارد ﺧﺪا ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻓﺄﻧ ﯾﺒﺼﺮون« ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﺳﺘﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﻌﺘﺎد اﻟﺴﻠﻮک در دﻧﯿﺎ
 .1ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ

اﯾﺸﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ »ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺼﺮاط« ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؛ »أرادوا اﻟﺴﺒﻖ إﻟ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻄ ﻗﺎﺻﺪه« ﺳﺒﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
واﺿﺤ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ راه واﺿﺢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﺧﻄﺎ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣرﺳﺪ ،ﺳﭙﺲ

ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؛ »ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺼﺮوه و ﻟﻦ ﻳﺒﺼﺮوه ﻓﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺄﻧ ﯾﺒﺼﺮون ﮐﻨﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎع« ،ﭼﻮن »ﻓﺎﻧ «در ﻣﻘﺎم
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺖ؛ »ﮐﯿﻒ ﯾﺒﺼﺮون« اﯾﻨﻬﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎﯾﻪ از اﻣﺘﻨﺎع اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﯾﻦ راه را ﺑﺮوﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻋﻼﻣﻪ ،ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ؛ اﯾﻨﻬﺎ در دﻧﯿﺎ ﻃﻮری »ﻃﻤﺲ اﻟﻌﯿﻦ« ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه واﺿﺢ
زﻧﺪﮔ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺻﻼ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺪارد .ﻟﺬا اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ را در ﻣﻌﻨﺎی دوم ﻣآورد و
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؛ »وﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ إن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﺳﺘﺒﺎق اﻟﺼﺮاط ﻣﺒﺎدرﺗﻬﻢ إﻟ ﺳﻠﻮک ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﻖ و ﻋﺪم اﻫﺘﺪاﺋﻬﻢ اﻟﯿﻬﺎ«؛ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻬﺎ دﻧﺒﺎل
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﻃﻤﺲ ﺑﺮاﻋﯿﻦ ﮐﺮده ام»اﻧ ﯾﺒﺼﺮون« ،از اﯾﻦ رو اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل »ﻻﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ«.
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ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮم در اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺬﮐﻮر را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ» ،اﻟﺼﺮاط اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺬی ﻻ ﻳﺨﻄ ﻗﺎﺻﺪه«؛ ﯾﻌﻨ
آدﻣ ﮐﻪ راه ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮود ،ﻣﻨﺘﻬ ﺧﺪا ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺎﻓﺮ را ﻃﻤﺲ اﻟﻌﯿﻦ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ راه ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾ ﻧﻮع ﮐﯿﻔﺮ و ﻋﺬاب دﻧﯿﻮی ﺷﻤﺮده ﻣﺷﻮد.
وﺻﻠّ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ
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